
50   اتوبوس را اغتشاشگران سوزاندند
200   اتوبوس نو جایگزین شد

مافیای مهاجرت نخبگان 
مشغول به کار است!

کروکی ها چطور آنالین می شوند؟

 غربی ها  به دلیل باال بودن هزینه تربیت نخبگان
در حال مایوس کردن نخبگان علمی کشور هستند

به زودی قرار است کروکی های دیجیتال تصادفات رانندگی 
جایگزین مدل قدیمی کاغذی شود

داستان دونده ای که 
نمی خوابد

معجزه بلیت نیم بها 
در سینما

خطر انفجار مصرف 
گاز در زمستان

بخشش قاتلی كه 
ليسانس گرفت

مراجعه خسارت دیدگان 
اغتشاش به پلیس

زندگی ابراهیم عطایی  پس از حادثه 
غرق شدن تغییر کرد. او 17سال را 

در بیداری زندگی کرده است

جمعه بیش از ۵۰ هزار نفر به سینما 
رفتند و تأثیر بهای بلیت در میزان 

اقبال عمومی مشخص شد

خطر انفجار مصرف گاز در ماه های 
سرد سال از هم اکنون مدیران 
وزارت نفت را  نگران کرده است

حفظ قرآن و تالش براي نجات 
 محكومان در زندان، قاتلي را  

از قصاص رهایي داد

افرادی که در اغتشاشات اخیر 
خسارت دیده اند،  به مرکز پلیس 

پیشگیری تهران مراجعه کنند
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بازگشت
کارآگاه گجت 

اخباری به مینی کمپ کی روش دعوت شد 
تا داستان گلرهای تیم ملی برای حضور در 

قطر با جذابیت های بیشتری دنبال شود

فهرست بازیکنان دعوت شــده به تیم ملی برای 
مینی کمپ شماره2 از سوی کارلوس کی روش، 
یک غافلگیری بزرگ داشت. مرد پرتغالی همان 
16 بازیکن قبلی را از میان بازیکنان شاغل در لیگ 
برتر برای ریکاوری و نظارت بر شرایط جسمی به 
اردو دعوت کرد و هیچ بازیکنی را از این فهرست 
کنار نگذاشــت. عالوه بر این، او تصمیم گرفت 
یک  بازیکن را نیز به جمع این نفرات اضافه کند 
و این بار 17 بازیکن شــاغل در لیگ برتر ایران را 
در اختیار داشته باشد. نفر هفدهم این فهرست، 
یکی از گلرهای آماده و پرتجربه لیگ برتر است؛ 
بازیکنی که باالخره ســرمربی پرتغالی تیم ملی 
را برای حضــور در این تیم مجاب کرده اســت. 
اخباری فصل خوبی را در ترکیب تراکتور شروع 
کرده و یکی از بهترین نفــرات در تیم بردی اف 
بوده است. او 2 هفته قبل با مهار پنالتی در مقابل 
پرسپولیس، آمادگی اش را نشان داد و این هفته با 
وجود دریافت 2 گل از نفت مسجدسلیمان، ثابت 
کرد که استانداردهای حضور در اردوی تیم ملی 
را دارد. بدون شک او یکی از 4 گلر برتر این روزهای 
لیگ به حســاب می آید و این توانایی را دارد که 
در اردوی تیم ملی محک بخــورد. قرار گرفتن 
در فهرســت کی روش، معنی مشخصی خواهد 
داشــت. کارلوس هیچ بازیکنی را بیهوده به تیم 
ملی دعوت نمی کند. او از حاال به شکل جدی تری 
اخباری را زیرنظر می گیرد و حتی احتمال دارد 

که این گلر را با تیم ملی به قطر نیز ببرد.
خیلی ها تصور می کردند پرونــده گلرهای تیم 
ملی با دعوت از علیرضــا بیرانوند، امیر عابدزاده 
و یک نفر از بین سیدحســین حســینی و پیام 
نیازمند برای سفر به قطر بســته خواهد شد اما 
کی روش با دعوت از اخبــاری، صفحه تازه  ای به 
این پرونده اضافه کرده است. حاال باید اخباری 
را بخشــی از این معادله بدانیــم. به خصوص با 
دانســتن این حقیقت که کی روش قبل از این 
نیز تصمیم های دقیقه نودی زیادی برای دروازه 
ایران گرفته است. این دعوت قرار نیست اخباری 
را به ســرعت به یک گزینه جدی برای تیم ملی 
تبدیل کند اما به هر حال این نام، به معادله های 
خط دروازه اضافه خواهد شــد. ظاهرا سرمربی 
پرتغالی هنوز اطمینان کاملی از 3 گلر اعزامی به 
جام جهانی نــدارد و می خواهد همه گزینه های 
موجود را محک بزند. عالوه بر این، زمزمه هایی 
در مورد مصدومیت علیرضا بیرانوند نیز به گوش 
می رسد. او از ناحیه کمر آسیب دیده و با وجود این 
آسیب دیدگی برای پرسپولیس به میدان می رود. 
شاید بخشی از تردید کی  روش در مورد دروازه، به 
شرایط بیرو مربوط باشد؛ گلری که در این فصل 
به لطف خط دفاعی پرسپولیس، اصال تحت فشار 
قرار نگرفته است. تنها نبرد کامال جدی برای او در 
این ماه ها، بازی با اروگوئه بود که ســتاره شماره 
یک تیم ملی در جریان آن آسیب دید و ناچار شد 

بین 2 نیمه زمین مسابقه را ترک کند.
داستان پرفراز و نشــیب گلرهای تیم ملی، حاال 
از همیشه جذاب تر شــده است. رقابتی که به نظر 
می رسد تا آخرین ثانیه های اعالم فهرست نهایی 
برای حضور در جام جهانی ادامه خواهد داشــت. 
حاال تعداد مدعیان حضور در جام جهانی روی خط 
دروازه تیم ملی به 5رسیده است. 2 نفر از آنها اما باید 
جام جهانی را از صفحه تلویزیون تماشــا کنند. با 
این حال، تجربه نشان می دهد که همه  چیز در این 

مورد، کامال غیرقابل پیش بینی خواهد بود.

گمشده در برج! 
مهدی قایدی کجاســت؟ آیا این بازیکنی که به 
استقالل برگشته و پیراهن شماره 20را می پوشد، 
همان نسخه واقعی قایدی اســت؟ آیا این همان 
ستاره ای است که هواداران در شروع فصل برای 
اعالم رسمی خریدش از سوی باشگاه، ثانیه شماری 
می کردند؟ خیلی ها نیمکت نشــینی قایدی در 
شــروع فصل را به دوری اش از فوتبال ایران ربط 
می دادند. وقتی روبه روی ملوان به زمین برگشت و 
مدافعان حریف را در هم پیچید، همه از درخشش 
دوباره این ستاره جوان حرف زدند اما آن نمایش، 
فقط یک جرقه بود که به شعله مداوم تبدیل نشد. 
قایدی این هفته روبه روی ذوب آهن، مســابقه را 
از روی نیمکت شــروع کرد. تصمیمی که نشان 
می داد ساپینتو دیگر اعتماد گذشته اش را به این 
فوتبالیست ندارد. این واکنشــی جدی از سوی 
ســرمربی پرتغالی به نمایش هــای ضعیف این 
فصل مهدی بود. قایدی در اوج از اســتقالل جدا 
شد و در قامت یک  سوپراســتار از این تیم رفت. 
انتقال به االهلی در دبــی، کیفیت زندگی اش را 
هم ارتقا داد اما روی کیفیت فوتبالش، تأثیر منفی 
وحشــتناکی گذاشت. حاال تنها ســایه ای از آن 
پسر خوش تکنیک و موقعیت شناس به استقالل 
برگشــته اســت. قایدی را باید بازنده بزرگ این 
هفته از لیگ برتر بدانیم، بازیکنی که امیدوار بود 
با درخشش روبه روی ذوب، آخرین شانس برای 
بازگشت به تیم ملی را محک بزند اما این شانس 

را هم از دست داد.

چهره روز

 یکشنبه     24 مهر  1401     19 ربیع االول  1444       سال سی ام          شـــماره  8613

تیم نیمه های دوم
ساپینتو استقالل جذابی ساخته؛ 

مخصوصا وقتی تیمش در نیمه 
مربیان به میدان می رود

18

سعید ارمغانی، سرمربی تیم ملی بسکتبال از 
وضعیت بازیکنان حاضر در لیگ راضی است و 

تنها نگرانی او نداشتن بازی دوستانه است 

بچیروویچ حد ش را می داند 
آقای پدیده؛ 10سال بعد

در مورد محمد عباس زاده، آقای گل جدید 
لیگ برتر که بارها به نظر می رسید فوتبالش 

تمام شده است
20

 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

یونیون برلین

دورتموند
19:00

بوندس ليگا آلمان

بایرن مونیخ

فرایبورگ
21:00

استون ویال

منچستریونایتد

چلسی

نیوکاسل

16:30

16:30

ليگ برتر انگليس

لیدز

لیورپول

آرسنال

منچسترسیتی

16:30

19:00

رئال مادرید

بارسلونا
17:45

الليگا اسپانيا

اتفاق روز

رئال و بارسا با شرايط برابر در الليگا اما 

متفاوت در اروپا به مصاف هم مي روند

2۵0
ال کالسیکو

18
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صفحه17

دیدگاه
محسن محمدی الموتی؛  عضو هیأت علمی دانشگاه

رهبرمعظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی 
افسران جوان نیروهای مســلح، خاطرنشان کردند که 
برنامه  ریزی اغتشاشــات در ایران توسط آمریكا، رژیم 
صهیونیســتی و دنباله  روهای آنها صورت پذیرفت تا به این وسیله مسیر پیشرفت 
کشور به سمت قدرت همه جانبه را که در ماه های اخیر رشد شتابانی به خودگرفته 

بود، متوقف کنند.
تحلیل نتایج و پیامدهای حاصل از حوادث و اغتشاشاتی که به بهانه فوت خانم مهسا 
امینی در روزهای اخیر در کشور به وقوع پیوسته، نشان می دهد که این حادثه عالوه 
بر ابعاد داخلی و زوایای روانشناختی و سیاسی - اجتماعی آن، از منظر بین المللی نیز 

نیازمند دقت و توجه ویژه است.
 به دنبال وقوع این حادثه تاثربرانگیز و البته تأخیر دســتگاه های مسئول نسبت به 
انتشار و تبیین روایت اول از این واقعه، ایاالت متحده آمریكا و همپیمانان غربی آن 
تالش کردند تا از طریق به کارگیری امپراتوری رسانه ای و شبكه های اجتماعی در 
اختیار، که در سال های اخیر زیســت بوم جامعه اسالمی ایرانی را تحت الشعاع خود 
قرار داده، ضمن دروغ پردازی و تبلیغ روایت مطلوب خود، با دامن زدن به آشــوب و 
اغتشاش و فعال کردن گسل های قومی، مذهبی و جنسیتی در کشور، از این اتفاق 
به عنوان اهرمی درجهت مهار قدرت نظام اسالمی و در سطح دیگر تضعیف قدرت 

محور چین، روسیه و ایران بهره برداری کردند.
درحالی که در سال های نخســتین پس از جنگ ســرد و پایان نظم دوقطبی حاکم 
بر جهان، ایاالت متحــده آمریكا به عنوان یک قدرت مســلط بین المللی عالوه بر در 
اختیار داشتن ابعاد مختلف قدرت مادی تا حد زیادی نیز از برتری گفتمانی به منظور 
مشروع ســازی اقدامات خود بهره می برد، لكن ظهور و بروز نشانه های افول هژمونی 
آمریكا از مقطع حوادث 11سپتامبر2۰۰1 به بعد و قدرت یابی سایر بازیگران بین المللی 
نظیر چین، روسیه و ایران نشان داد جهان به تدریج شاهد »تغییر« در نظم بین الملل و 
تحول در موقعیت و منزلت قدرت ها و بازیگران در چرخه سیستمی قدرت خواهد بود.

بر این اساس آنچه در سالیان اخیر و در راستای تغییر در قطب بندی قدرت در جهان، 
بیش از پیش عیان است، روندهایی است که در نتیجه کنشگری بازیگران محوری 
قاره آسیا یعنی چین، روسیه و ایران باعث تغییر در جغرافیای قدرت از غرب به شرق 

و مرکزیت زدایی از ژئوپلیتیک آتالنتیک محور به ژئوپلیتیک آسیا محور می شود.
در این راستا دولت آیت اهلل رئیسی از ابتدای مسئولیت به پشتوانه اتخاذ سیاست هایی 
درجهت استحكام بخشی به ســاخت درونی قدرت نظام، نظیر موفقیت در مثبت 
کردن تراز تجاری کشور در 3ماهه اول امسال، کنترل نسبی سرعت رشد نقدینگی، 
تبدیل کردن ایران به هاب ترانزیتی منطقه، اصالح نظام مالیاتی، احیای نسبی تولید 
در کشــور، تالش برای ایجاد عدالت در تخصیص منابع بانكی، توافق با روسیه برای 
حذف دالر از مبادالت تجاری 2کشور و... توانست در فضای جدید بین المللی، با ابتكار 
و گنجاندن تضمین های ذاتی و اعتباری در مذاکرات هسته ای به عنوان یک قدرت 

بالنده، آمریكا را در این مذاکرات در موضع انفعال قرار دهد.
ازسوی دیگر نگاه به شرق دولت سیزدهم در مسائل جهانی با عضویت در شانگهای 
و حضور در »بریكس« که جمعیت و حجم عظیمــی از تولید و تجارت جهانی را در 
اختیار دارند و اهتمام و اولویت دهی به همســایگان کــه در قالب یک اصل مهم در 
سیاست خارجی ایران درحال نهادینه شــدن است، موجب شد نگاه و ادراک آمریكا 
به کنشگری ایران از بازیگری در ســطح منطقه ای به سطح بین المللی تغییر کند؛ 
به ویژه در شرایط  گذار نظم بین المللی و فرایند انتقال قدرت از غرب به شرق، مقاومت 

حداکثری ملت ایران در برابر فشارهای حداکثری آمریكا باعث 
شد جایگاه جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ و 

هژمون منطقه ای تثبیت شود، به گونه ای که رفتن ایران به سمت شرق یا غرب، آینده 
قدرت جهانی را متاثر کرده و به آن سمت پیش می برد.

این روزها اگر کســی در اینستاگرام محصور باشد بدون 
تردید احساس می کند شهر توسط تروریست های وطنی 

اشغال شده است و جدی جدی »دیگه تمومه ماجرا«. 
غرض این متن اهل توهم نیست. برخی واقعا توهم زده اند. مثل جریان جاهل برانداز 
که برای رفتن جمهوری اسالمی، تاریخ گودبای پارتی هم تعیین کردند؛ هرچند این 
روزها دستمایه طنز و تمسخر شــدند. اما بخشی از جامعه ممكن است واقعا سندرم 

»ما بی شماریم« را باور کنند. غرض این متن این گروهند. اما باید چه کرد؟
قبل از چه باید کرد، 2فرض را توجه کنیم:

فرض یکم:  اغتشاش اخیر اساسا منشا ذهنی دارد. جنگی کامال شناختی. کف خیابان 
شما را به خطا نیندازد. اغتشاش هم ساخته شــده است برای تكمیل تصویر ذهنی. 
تصویری که سال هاست روی آن کار کرده اند. تصویر سازی برای هیوالسازی؛ اینكه 
هر ضعف و آسیبی در جامعه می بینید به حاکمیتی هیوالسیرت مرتبط است. عصبی 
کردن مردم، پروژه چندین ساله رسانه های اهریمنی است. اما این پروژه یک حلقه کم 
داشت. آنهم سرریز شدن این خشم اجتماعی در کف خیابان تا برای همه باور عمومی 
ایجاد شود که»دیگه تمومه ماجرا«. به همین دلیل هم اغتشاش را محلی ترتیب دادند 

تا با کمترین هزینه انبان تصویری و رسانه ای شان تكمیل شود.
با این فرض، کل پروژه جریان برانداز یک جمله اســت: تحریف و قلب واقعیت. برای 

تغییر واقعیت اگر بهانه پیدا نكنند، دروغ می گویند مثل آب خوردن.  
فرض دوم: ما همواره جماعتی از جامعه مومنین و انقالبی داشته و داریم که تمایل 
دارند در هر حادثه ای که نظام را تهدید می کند مثل فتنه 88 و آشوب 89 و غیره در 
وسط معرکه باشند و از کشور صیانت کنند. اما نقش آفرینی این جریان در این دوره 
باید تغییر کند. اساسا این اغتشاشات نیاز به حضور میدانی مردم ندارد؛ ناجا با تدبیر و 

سعه صدر،  ماموریت خود را انجام می دهد. اما چه کنند؟
مطابق فرض اول ما با یک جنگ شناختی مواجهیم. اغتشاشات نیز برای کمک به همان 

جنگ ذهنی است. پس مردم عادی نیز باید در همان میدان آرایش جنگی بگیرند.

اما چه کنند؟ چند پیشنهاد:
یکم. هرکس در هر گروه فامیلی و دوستانه مارپیچ سكوت را شكسته و تالش کند این 
پروژه ذهنی را افشا کند. پروژه ای که این روزها مهمترین ویژگی اش پمپاژ جنون آمیز 

دروغ به مردم است.
دوم. ائمه جماعت و گروه های تبلیغی، فرصت مساجد و هیئت های خانگی و هفتگی را 
دست کم نگیرند. بسیاری از حقایق در صفوف نماز و جشن و عزا باید تبیین و آشكار شود. 
سوم. حضور در مدارس و دانشگاه ها. اســاتید و معلمان و مربیان تربیتی و هرکس 
دیگری تالش کنند این جریان جاعل رســانه ای را افشا کنند. امروز حقیقت روشن 

است تنها باید به دست مخاطب برسد. 
چهارم. در هر جمعی هستید سكوت را بشــكنید. اتوبوس و تاکسی و مترو و صف 
نان و غیره؛ با ادب و نزاکت و بدور از جدال و محاجه. کافیســت ظلم ها و هتاکی ها 
و خشــونت های این جریان را برای مردم فهرســت کنید. این روزها همه از صدمه 

اغتشاش به زندگی ها و کسب و کارها عصبانی اند.
پنجم. در هر سطحی می توانید در فضای مجازی فعال شوید. ولو در حد یک کامنت. 
هم در نقد ها و هم حمایت از افرادی که میداندار هستند. امروز صیانت از افراد مردد 
در فضای مجازی یک ماموریت انسانی است. چه بسا بسیاری از جمله سلبریتی ها در 
فشار کامنت های سازمان یافته و هجمه رباتیک، مستاصل شوند و تغییر موضع دهند. 

توضیح یک خط است: مسیر اصالح در نقد و اعتراض است نه جنگ و آتش.
خالصه اینكه روزگار ما سرآمد جنگ های ذهنی و شناختی است؛ تمام هم نمی شود 
مگر اینكه همه به هوش باشند و فعال. آتش فتنه های ذهنی تنها با آگاهی بخشی های 

مردمی سرد می شود و والغیر.

 اغتشاش؛ راهبرد دشمن 
برای مهار قدرت ایران

 دیگه تمومه ماجرا؟
و چند پیشنهاد 

گفته های اخیر شهردار تهران درباره  ناوگان عمومی جدید را   با اسكن این کیو آرکد  ببینید.
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حوادث اخیر در کشور گفت: 
بر همگان روشن اســت که این جریانات به فوت خانم مهسا امینی 
اختصاص ندارد؛ این یک بهانه بــرای مقابله با نظام و تالش برای 
براندازی توسط دشمنان انقالب و ایران شد. حسین مظفر افزود: 
روشن است که پشت این صحنه دشــمنان، استکبار جهانی، 
آمریکایی ها، غربی ها، انگلیس، صهیونیست ها، کشورهای مرتجع 
عربی و به ویژه سعودی ها هستند. همچنین دشمنان 

قسم خورده نظام پشت این ماجرا هستند...

سخن در باب سلطنت در انگلســتان، در پی مرگ الیزابت 
دوم و قدرت یابی چارلز ســوم، رونقی فراوان یافته است. 
اینکه طول و عرض قدرت شاهان در این کشور چقدر است؟ 
و آنان تا کجا می توانند اراده خویش را عملی سازند؟ در 
زمره مقوالتی است که در این باب مطرح می شود. 
در گفت و شنود پی آمده خســرو معتضد، 
 پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، به این موضوع 

پرداخته است...

حسین مظفر،  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سکوت مقابل فتنه،  همکاری با براندازان 

 با معتضد  درباره »سلطنت در انگلستان، پیشینه و چشم انداز«
»چارلزها« چندان خوش اقبال نبوده اند!

10

23

صادق آهنگران چگونه راه مداحی را پیش گرفت
راز شهرت آهنگران و نوحه شهدای هویزه

22

20

صدایی که از حنجره مداح جوان در سنگرها به گوش رزمندگان 
می رسید چنان شــور و شعفی در دلشــان برپا می کرد که 
خستگی و تشنگی در گرمای طاقت فرسای جنوب کشور را از 

یادشان می برد. آن روزها یکی با رفتن و جنگیدن در خط مقدم، 
یکی با مراقبت از زخمی ها و مجروحان و پیرزنی هم شاید با 

بسته بندی اقالم خوراکی تالش می کرد تا در راه دفاع از مرز 
و بوم خود، کاری کند. »صادق آهنگران« نیز با صدای گرم 

خود و خواندن اشعار حماسی، در این راه قدم برمی داشت...

سعید ارمغانی در ایران است و بازی های لیگ برتر بسکتبال را زیر نظر 
دارد. تیم ملی بسکتبال روزهای 22 و 25 آبان در پنجره پنجم 

انتخابی جام جهانی در تهران با چین و استرالیا بازی دارد و 
سرمربی تیم ملی می خواهد بهترین ها را به اردو دعوت 
کند. محمد جمشیدی فعال تنها بازیکن مصدوم است و 
ارمغانی می گوید وضعیت او نگران کننده نیست. سرمربی 
تیم ترجیح می دهد در پنجره پنجم هم از همان بازیکنان 

قبلی استفاده کند...
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کارنامه وام دهی به دانش بنیان ها  
 رئیس کل بانک مرکزی: امسال همچنان حمایت خود را

از شرکت های دانش بنیان در دستورکار داریم

با اسكن این کیو آرکد می توانید با پویش سدا؛ طرح 
حمایتی همشهری از کسب و کارهای تولیدی و 

صفحه4دانش بنیان  آشنا شوید.

585
هزار میلیارد ریال 

تسهیالت پرداختی  در 
نیمه نخست امسال

100درصد 
 رشد تسهیالت 
نسبت به نیمه 
نخست پارسال

7612فقره 
تعداد تسهیالت 

پرداختی  به 
دانش بنیان ها

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

24 فروردین
   پسر 9ساله یزدی

   پسر 6ساله
   شهید رجایی تهران

30 فروردین
   مرد 40ساله اهوازی

   پسر 24ساله
   مسیح دانشوری تهران

31 خرداد
   پسر 17ساله بوشهری

   پسر 22ساله
   مسیح دانشوری تهران

15 تیر
   مرد 26ساله مشهدی

   مرد 53 ساله
   امام خمینی تهران

9 شهریور
   پسر 19ساله یزدی

   مرد 50ساله
   امام خمینی تهران

10 شهریور
   پسر 23ساله یزدی

   مرد 37ساله
   مسیح دانشوری تهران

16 شهریور
   پسر 27ساله یزدی

   پسر 23ساله
   شهید رجایی تهران

23 تیر
   2خانم 13و50ساله بندرعباسی

   اهدا به 2نفر
   ابن سینا شیراز

22 تیر
   دختر 17ساله رفسنجانی

   خانم 40ساله
   امام خمینی تهران

 عملیات های هوایی انتقال قلب
 در ایران در سال1401

 سلول های قلب
  تنها 4تا6ساعت 
 فرصت دارند در

  محفظه خنك كننده
 سالم بمانند.

با وجود دشواری انتقال 
 قلب اهدایی، از ابتدای 

امسال تاكنون 12عملیات 
هوایی برای آن در ایران

 انجام شده است.

11 مرداد
   مرد 31ساله تهرانی

   مرد 41ساله
   امام رضا مشهد

7 مرداد
   پسر 17ساله اهوازی

   دختر 8ساله
   شهید رجایی تهران

صفحه5

سعید ارمغانی، سرمربی تیم ملی بسكتبال
بچیروویچ حد و مرزش را می داند

13 مهر
   پسر 20ساله تبريزی

   خانم 55ساله
   امام خمينی تهران

منبع داده ها: سازمان اورژانس کشور

اورژانس هوایی جت فالكون

   بیمارستان    گیرنده    اهداكننده
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دستور ویژه سردار سالمی در اغتشاشات
از سالح استفاده نکنید

سردار »حســن حسن زاده« فرمانده ســپاه حضرت محمد 
رسول اهلل)ص( تهران بزرگ در جمع تعدادی از بازنشستگان 
این سپاه، گفت: به واسطه عملیات روانی سنگین دشمنان، 
نتوانستیم واقعیت انقالب اسالمی را در ذهن جوانان روشن 
کنیم؛ به همین دلیل ذهنیت درست و واقعی از ایران اسالمی 
و برتری های کشورمان در ذهن جوانان وجود ندارد؛ این در 
حالی است که دشمن، دشمنی خود را علیه انقالب اسالمی 

از روز اول پیروزی انقالب اسالمی آغاز کرده است.
سردار حسن زاده افزود: برخالف برخی مسئوالن که نه اوایل 
انقالب و نه حتی اکنون متوجه دستاورد های انقالب نشدند، 
دشمن در همان6 ماه اول پیروزی انقالب متوجه شد که با 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران تمام منافع غرب به مخاطره 
خواهد افتاد؛ لذا دشمنی دشمنان علیه انقالب اسالمی کاماًل 

طبیعی است.
سردار حسن زاده ادامه داد: البته به موازات این قدرت افزایی، 
طرف مقابل ضعیف تر می شــود و برای پوشش ضعف خود 
دســت به انجام کار های مختلف آن هم با سر و صدای زیاد 
می زند که نمونه آن، فتنه اخیر است؛ زیرا در فتنه اخیر، تمام 
رسانه های جهان دست به دست هم طراحی بین المللی علیه 
ایران انجام دادند، اما این فتنــه به فرصتی بزرگ برای نظام 

تبدیل شد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: در هر نبردی که به پیروزی 
هم منتهی می شود، باالخره طرف پیروز میدان نیز خسارت 
و آســیب می بیند که در این فتنه تاکنــون ۸۵۰ مجروح و 

3 شهید داده ایم.
سردار حسن زاده با اشاره به اینکه بسیج در تهران 3۸۰ گردان 
آماده دارد، افزود: حامیان اغتشاشگران پیش بینی کرده بودند 
وقتی فریاد اعتراض باال رود، نظام نمی تواند آن را کنترل کند 
و حتی برای دســتیابی به موفقیت، تلفات 2هزار تا 3 هزار 
نفری را لحاظ کرده بودند و برایشان هم مهم نبود آن  کسی 
که کشته می شود از پلیس، بسیج، سپاه، مردم یا حتی خود 
اغتشاشگران باشد؛ زیرا فقط به دنبال افزایش کشته ها بودند، 
اما پیش بینی ها غلط از آب درآمد؛ چون مردم به اغتشاشگران 
اضافه نشدند که این نشان دهنده همان قدرت نرم نظام است.
فرمانده ســپاه حضرت محمد رســول اهلل)ص( عنوان کرد: 
سردار »سالمی« فرمانده کل سپاه دســتور داده بود برای 
مقابله با اغتشاشگران از سالح استفاده نکنید که همین گونه 
هم شد؛ زیرا در برابر این اغتشاشگران فقط در یک شب ۱۸۵ 
مجروح دادیم و در میدان الغدیر ۴۵ دقیقه با اغتشاشگران 
می جنگیدیم؛ لذا با خویشــتن داری و صبری که بســیج و 
فراجا در مقابله با آنهــا به خرج دادند، ایــن ترفند آنها هم 

نتیجه بخش نشد.

اغتشاش؛ راهبرد دشمن برای مهار 
قدرت ایران

بر این اساس، جو بایدن در جدیدترین  ادامه از 
سند راهبرد امنیت ملی دولت آمریکا صفحه اول

که چهارشنبه هفته گذشــته رونمایی کرد، ضمن اینکه 
به ترتیــب از چین و روســیه به عنــوان مهم ترین چالش 
ژئوپلیتیکی آمریــکا در ابعاد جهانــی و تهدیدی فوری و 
مستمر برای نظم منطقه ای اروپا و منبع بی ثباتی و آشوب 
در جهان یاد می کند، از جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان 
کشوری که به دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه و 
اشاعه موشکی و پهپادی متهم اســت و درپی پیش بردن 
برنامه هسته ای خود به فراسوی حد مورد نیاز برای نیازهای 
غیرنظامی است، نام برده و بر تقویت بازدارندگی علیه ایران 
و ایســتادن در کنار مــردم ایران )اغتشاشــگران( تأکید 

می کند.
بدین جهت آمریکا به منظور ایجاد مانع در مسیر قدرت یابی 
کشــورهایی که در ســند راهبرد امنیت ملی خود از آنها 
به عنوان تهدید یاد کرده، سناریوهای مشخصی را طراحی 
کرده است. برای روسیه، جنگ اوکراین و آماده کردن زمین 
بازی برای ورود اجتناب ناپذیر و فرســایش روسیه درنظر 
گرفته شد. به منظور تضعیف قدرت چین، مسئله تایوان را 
در دستورکار قرار داده و درباره ایران موضوع احیای برجام 
و امتیازگیری از این کشور را از طریق بهره گیری از عامل 

اغتشاشات مورد توجه قرار داده است.
 بر این  اساس، تعلل عامدانه آمریکا و تروئیکای اروپایی در به 
تأخیر انداختن جریان مذاکرات هسته ای تا بعد از انتخابات 
سراســری رژیم صهیونیســتی و انتخابات میان دوره ای 
مجلس آمریکا در مــاه نوامبر به دلیــل البی گری الپید، 
نخست وزیر و بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و 
با هدف تضعیف موقعیت حزب لیکود و به قدرت رسیدن 
نتانیاهو در انتخابات سراســری این رژیــم و تأثیر آن بر 
موفقیت دمکرات ها و درعین حال جلوگیری از دو دستگی 
اعضای حزب دمکــرات در انتخابات میان دوره ای مجلس 
آمریکا صورت می پذیرد و ایــن فرصت برای آمریکا ایجاد 
می شــود تا از طریق دمیدن بر خاکســتر اغتشاشات در 
ایران و امتداد آشوب ها تا بعد از آن انتخابات کنگره به فکر 

امتیازگیری از کشور در مذاکرات احیای برجام برآید.
پرواضح است که به حول و قوه الهی و با هوشیاری مردم و 
مسئوالن کشور و ایستادگی مذاکره کنندگان هسته ای بر 
حقوق هسته ای ملت ایران بار دیگر جمهوری اسالمی ایران 
از این مرحله گذر خواهد کرد. دراین پیوند، تقویت روابط 
میان کشورهای ایران، روســیه و چین و درک مشترک از 
تهدید ایاالت متحده در شــرایط جدید می تواند عالوه بر 
تامین منافع طرفین، از پتانســیل تغییر آرایش قدرت در 
سطح بین المللی و تحول در ساختار آن برخوردار باشد و 
سناریوهای ایاالت متحده آمریکا که به منظور جلوگیری از 
مرگ نظام بین الملل آمریکا محور و تنفس مصنوعی دادن 

به آن در جهان طراحی شده را خنثی کند.

 سیدصولت مرتضوی
 وزیر پیشنهادی کار 

معاون امور مجلــس رئیس جمهور از معرفی »ســید صولت 
مرتضوی« به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به مجلس شورای اسالمی خبر داد. به گزارش مهر، سیدمحمد 
حســینی با اعالم اینکه نامه معرفی وزیر پیشــنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی امروز )یکشــنبه( در صحن علنی مجلس 
اعالم وصول خواهد شــد، گفت: مرتضوی بالفاصله با حضور 
در کمیســیون هاي مربوطه، به تشــریح برنامه ها می پردازد و 
به سؤاالت نمایندگان پاسخ خواهد داد. وی همچنین با اعالم 
اینکه به پیوست نامه معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، خالصه ای از رزومه کاری و نیــز رئوس برنامه های 
مرتضوی نیز به مجلس ارسال شده است، افزود: مرتضوی سابقه 
مدیریت از بخشداری و معاون فرمانداری تا استانداری و معاونت 
سیاسی وزارت کشور را دارا بوده اســت. حسینی با بیان اینکه 
تنوع و سطوح مسئولیت های اجرایی مرتضوی به گونه ای است 
که به خوبی از عهده مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برمی آید، ادامه داد: او شهردار کالنشهری مانند مشهد مقدس 
بوده و در آستان مقدس رضوی مدیرعامل سازمان موقوفات و 
در بنیاد مستضعفان نیز رئیس سازمان اموال و امالک بوده است. 
معاون امور مجلس رئیس جمهور اضافه کرد: مرتضوی همچنین 
از آغاز دولت ســیزدهم به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور 
و سرپرست نهاد ریاســت جمهوری خدمت کرده و مسئولیت 

سفرهای استانی و پیگیری مصوبات را برعهده داشته است.

   دیدار نخبگان کشور با مقام معظم رهبری
همزمان با برگزاری همایش ملی نخبگان، نخبگان کشور با مقام 
معظم رهبری دیدار خواهند کرد. به گزارش ایســنا، دوازدهمین 
همایش ملی نخبگان با شعار »حکمرانی نخبگان سرآمدی ایران« 
در روزهای 26 و 2۷مهرماه برگزار خواهد شد و برنامه افتتاحیه این 
همایش با حضور رئیس جمهور برگزار می شود. برگزاری نشست های 
تخصصی و نمایشگاهی از دستاوردهای نخبگان و خدمات نخبگی 
از دیگر برنامه های جنبی روز اول این همایش است. در روز دوم این 
همایش، در روز 2۷مهرماه نخبگان با مقــام معظم رهبری دیدار 

خواهند داشت.

   سفر مشاور امنیت ملی عراق به ایران
قاسم االعرجی، مشاور امنیت ملی عراق در جریان سفر دیروز 
خود به تهران با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه و تعداد 
دیگري از مقام های کشورمان دیدار و رایزنی کرد. پیش  از این 
وزیر امورخارجه عراق در جمع نمایندگان مجلس این کشور 
اعالم کرده بود هیأتی از این کشور به ریاست مشاور امنیت ملی 
به ایران سفر خواهد کرد تا درباره حمالت اخیر ایران به مواضع 

تروریست ها در اقلیم کردستان عراق رایزنی کند.

   بررسی حوادث اخیر در مجلس
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه 
امروز )یکشنبه( ادامه بررسی طرح تأسیس سازمان حفاظت اطالعات 
قوه قضاییه را بررسی می کنند. در جلسه روز سه شنبه نیز آخرین 
تحوالت اخیر اســتان تهران را با حضور مسئوالن مربوطه بررسی 
خواهند کرد. به گزارش ایرنا، ازســوی دیگر کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها در مجلس نیز در هفته جاری گزارش وزیر اطالعات 

از ابعاد امنیتی حوادث اخیر در کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد.

 ادامه حمایت آمریکا
 از آشوب ها در ایران

رئیس جمهور آمریکا که به سیاست فشارحداکثری 
علیه ایران ادامه می دهد، با دخالت در امور داخلی 
کشــورمان و بیان اینکه از میزان واکنش ایرانی ها 
به فوت مهسا امینی حیرت زده شده، مدعی شد در 

کنار زنان ایران ایستاده است.
به گزارش ایســنا، جو بایدن که در یک جلسه در 
دانشگاهی در کالیفرنیا سخنرانی می کرد، همچنین 
مدعی شد »این اتفاق چیزی را در ایران بیدار کرده 
است که تا مدت های بسیار بسیار طوالنی خاموش 
نخواهد شــد«. وی همچنین به تکــرار ادعاهای 
واشنگتن علیه کشورمان پرداخت و با اعالم حمایت 
از حقوق زنان، از دولت ایران خواســت تا به آنچه 
سرکوب اعتراضات در ایران عنوان کرد، پایان دهد. 
دولت و مقام های آمریکایی در روزهای اخیر به شدت 
تالش کرده اند به بهانه های مختلف و از هر طریقی 
که می توانند، به ناآرامی ها در ایران دامن بزنند و از 
اغتشاشات در کشورمان و ایجاد خشونت حمایت 
کرده اند. رئیس جمهور آمریکا پیش تر نیز در بیانیه ای 
ضمن اعالم حمایت از این ناآرامی ها گفته بود که 
این کشور تحریم هایی را علیه افرادی که به ادعای 
او در ســرکوب اعتراضات دخیل هستند، اعمال 

خواهد کرد. 

خبر

خبرهای کوتاه

یادداشت

سیاست خارجی

نظامی

 رئیس جمهور 2هفته پس از طرح 

دولت

 
اظهارات قبلی خود در استقبال از 
تغییــر روش های اجــرای قانون 
حجاب و عفاف، در همایشــی بر 
ضرورت بازسازی ســاختار فرهنگی کشور با نگاه 
انقالبی تحول خــواه تأکید کرد. ایــن اظهارات در 
همایش پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی با 
عنوان »منطق بازســازی انقالبی ساختار فرهنگی 
کشور« مطرح شدند. ســیدابراهیم رئیسی در این 
همایش با تشــریح ضرورت ها و الزامات بازسازی 
انقالبی ساختار فرهنگی کشور گفت: در کنار ستاد 
و مرکز اجرا و پیگیری ایــن طرح عظیم که موظف 
اســت گزارش میزان اجرای این طرح را به شــکل 
مســتمر و منظم ارائه کند، شــخصا اجرا و میزان 

پیشرفت این طرح را پیگیری خواهم کرد.
رئیسی با تأکید بر اینکه باید برای تحقق گام به گام 
اهداف این طرح مهم، زمانبندی داشته باشیم، گفت: 
ما امروز یک بسته برای تحول انقالبی ساختارهای 
فرهنگی کشور داریم که باید ماه به ماه و یا نهایتا در 
پایان هر فصل بتوانیم با شاخص های دقیق میزان 
تحقق آن را ارزیابی کنیم. این بسته از رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب و مصوبات شورای  عالی انقالب 
فرهنگی تشکیل شده که ستاد مرکزی پیگیری آن 
می تواند در ســازمان تبلیغات اسالمی یا دبیرخانه 
شــورای  عالی انقالب فرهنگی و یا با همکاری این 
دو تشکیل شود و با پیگیری دقیق، گزارش اقدامات 
انجام شده را به شکل نوبه ای و منظم به فرهیختگان 

و مردم ارائه کند.
رئیس جمهــور، ششــم مهرمــاه در گفت وگوی 
تلویزیونــی خــود در واکنــش به ماجــرای فوت 

مهســا امینی در مرکز پلیس امنیت اخالقی گفته 
بود: »وقتی نسبت به روش اجرای قانون، پیشنهادها 
و انتقاداتی مطرح است، نظرم این است که ما نسبت 
به روش اجرای قانون یــا نحوه اجرای یک تصمیم، 
نگاه ها و نظرات و دیدگاه های مختلف را بشــنویم 
که هیچ گونه اشکالی هم ندارد و نباید از آن وحشت 
داشت.« او با اشاره به اینکه بیان کردن نظر و نقد غیر 
از اغتشاش است، گفته بود: »راه برای بررسی روش 
اجرای قانون باز است، اما ارزش ها تغییر نمی کند.« 
اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  براســاس 
ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی در همایش 
»منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور« 
با اشــاره به طرح ضرورت این بازســازی از سوی 
رهبر معظم انقالب اســالمی در ابتدای کار دولت 
مردمی گفت: طرح این خواســته و ضرورت، گواه 
دغدغه مندی رهبری نســبت به مســائل و عرصه 
فرهنگی کشــور اســت که همواره مورد تهاجم و 
شبیخون بوده است. او با بیان اینکه اهمیت فرهنگ 

ناشی از هویت سازی و اقتدارآفرینی آن است، افزود: 
هویت و اقتدار امروز ایران اســالمی برخاســته از 
فرهنگ غنی ماست که نه فقط امروز، بلکه همواره 

مورد هجمه و حمله قرار داشته است.

اقتضائات عصر فضای مجازی
رئیســی با بیان اینکه روشــنفکران، فرهیختگان 
و نخبگان جامعه، متولی اصلــی دیده بانی و رصد 
تحوالت بــوده و باید پیش از دیگران آســیب ها را 
شناسایی کرده و به موقع نسبت به آنها هشدار دهند 
و قبل از دیگران برای رفع آنهــا راهکار ارائه دهند، 
گفت: در طــول تاریخ طوالنی کشــورمان همواره 
بزرگان و دلســوزانی بوده اند که قبل از عموم مردم 
آسیب ها را شناســایی کرده، نسبت به آنها هشدار 
داده و برای رفع آنها در میدان عمل، گام برداشته اند 
و این رویه اساسا شاخص و معیار شناسایی نخبگان 

و روشنفکران است.
او با اشاره به اینکه انقالب اســالمی و نظام برآمده 

از آن اساســا فرهنگ محور و فرهنگ پایه هستند، 
تصریح کرد: رشد و پیشرفت در این نظام نیز به طور 
طبیعی بایــد فرهنگ محور بوده و اساســا عرصه 
فرهنگ باید پرچمدار هرگونه پیشــرفتی باشــد. 
پویایی و تحول در همه حوزه ها و عرصه های نظام 
جمهوری اسالمی ایران به اعتبار محوریت فرهنگ 
در آن، فرهنگــی اســت و اگر در عرصــه فرهنگ 
پیشرفت کنیم پیشــرفت در عرصه های اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و دیگر حوزه ها نیز حاصل خواهد 
شد. رئیسی در ادامه سخنانش نگاه آسیب شناسانه، 
آینده نگرانه و معطوف به تحول نسبت به ساختارها، 
رفتارها، فرایندها، سیاســت های اجرایی و منابع 
انســانی را از مهم ترین الزامات تحول و بازســازی 
انقالبی ساختار فرهنگی کشور برشمرد و افزود: در 
مسیر تحقق این بازسازی ســاختارهای فرهنگی، 
نیازی به این نیست که لزوما همه کارها ازجمله در 
عرصه پژوهشی و تحقیقی را از نو انجام دهیم، چراکه 
کارهای پژوهشی و آسیب شناسانه بسیاری در مراکز 
فرهنگی متعددی انجام شــده که باید مورد توجه 

قرار گرفته و همین کارها ادامه پیدا کنند.
او با بیان اینکه امروز و در عصر فضای مجازی باید 
اقتضائات نوین به دقت مورد توجــه قرار گرفته و 
لحاظ شــوند، گفت: لحاظ کــردن اقتضائات نوین 
در بازســازی فرهنگی حتما باید با مشارکت مردم 
به ویژه جوانان اتفاق بیفتد، یعنی به جای اینکه در 
این زمینه برای آنها تصمیم گرفته شود با مشارکت 
خود جوانان برنامه های تحولی در بستر فناوری های 
نوین و مجازی تدوین شود تا مردم احساس کنند 
به طور واقعی در تصمیم سازی، اجرا و نظارت سهیم 

هستند. 

دخالت های اخیر برخی کشــورهای اروپایی در امور 
گزارش

 
داخلی ایران و تهدیدهای اتحادیه اروپا درباره اعمال 
تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی، با واکنش 
قاطع تهران مواجه شــده  اســت و وزیر امورخارجه 
کشورمان در گفت وگوی تلفنی با مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، به طرف هــای اروپایی هشــدار داد با رویکــردی واقع بینانه به 

موضوع ها بنگرند.
به گزارش همشهری، حســین امیرعبداللهیان در گفت وگو با جوزپ 
بورل تأکید کرد که با وجود برخی اظهارات متعارض رسانه ای ازسوی 
طرف آمریکایی، اکنون گام های رسیدن به توافق در مسیر درستی قرار 
دارد و ایران از همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی در مســیر فنی 

استقبال کرده  است.
وی با اشاره به حوادث پس از مرگ مهسا امینی گفت: مرگ خانم امینی 
مایه تأسف همه ماست. در این باره گزارش دقیق و علمی پزشکی قانونی 
ازسوی تعداد قابل توجهی از پزشــکان فوق تخصص و افراد خبره ارائه 

شده است. همچنین اقدامات قضایی نیز در جریان است.
امیرعبداللهیان به این موضوع هم اشــاره کرد که مرگ مهسا امینی 
تنها به بهانه ای برای برخی مقام های غربی برای افزایش فشــارها به 
جمهوری اسالمی تبدیل شده اســت و دراین زمینه با استانداردهای 

دوگانه ازســوی غربی ها مواجه هستیم. »پرســش این است که غرب 
درخصوص صدها پرونده قتل عمد زنان و کودکان در کانادا و آمریکا، 
به ویژه به دست پلیس چه کرده  است؟ نمی شــود در اروپا خشن ترین 
مقابله با اغتشــاش، عملی خوب و پســندیده باشــد اما همان کار در 

چارچوب قانونی در ایران سرکوب قلمداد شود.«

توصیه ای به اروپایی ها
وزیر امورخارجه همچنین با اشــاره به اینکه مطالبات مسالمت آمیز 
موضوعی جدای از »آشــوب«، »قتل«، »آتش افــروزی« و »عملیات 
تروریستی« است، خطاب به مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
تأکید کرد جمهوری اسالمی از پشتوانه قوی مردمی و دمکراسی کارآمد 
برخوردار است؛»اینجا سرزمین کودتای مخملی یا رنگین نیست؛ ایران 

لنگرگاه ثبات و امنیت پایدار منطقه است.«
امیرعبداللهیان ضمن توصیه به طرف اروپایــی برای درپیش گرفتن 
رویکرد واقع بینانه دراین زمینه، عنوان کرد که جمهوری اســالمی به 

چارچوب بزرگ تری برای همکاری اتحادیه اروپا و ایران نگاه می کند.
وی به رویکرد جمهوری اسالمی درقبال جنگ در اوکراین هم اشاره کرد 
و درباره دروغ پردازی ها دراین زمینه گفت که ایران با روسیه همکاری 
دفاعی دارد، اما سیاســت تهران در قبال جنگ اوکراین، »عدم ارسال 

ســالح به طرفین درگیر«، »توقف جنگ« و »پایــان دادن به آوارگی 
مردم« است.

عقب نشینی اتحادیه اروپا؟
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این گفت وگو با تأکید بر 
اینکه »قصد دخالت در امور داخلی ایران را نداریم«، از پیشرفت های 
به دست آمده در مسیر احیای برجام و اهمیت همکاری میان آژانس و 
ایران ابراز خرسندی کرد. بورل توافق ایران و آمریکا در موضوع تبادل 
زندانیان را نیز مهم ارزیابی کرد و آن را گامی رو به جلو برای دستیابی 

به توافق دانست.
وی ضمن تأکید بر پیشرفت های خوب به دست آمده در نیویورک و وین، 
به برخی »مواضع تند« در اروپا هم اشاره کرد و همکاری هرچه بیشتر 
اتحادیه اروپا و ایران را ضروری دانست. بورل همچنین توضیحات ایران 
درباره تأکید بر عدم ارسال ســالح و پهپاد برای به کارگیری در جنگ 

اوکراین را در خور توجه دانست. 

رئیسی در مرکز همایش های صداوسیما مطرح کرد 

بازنگری و به روزرسانی ساختارهای فرهنگی

 هشدار ایران به اتحادیه اروپا
 امیرعبداللهیان: درصورت صدور قطعنامه یا تحریم  در نشست آینده شورای وزیران 

اتحادیه اروپا، اقدام متقابل انجام می دهیم

وزیر امورخارجــه در گفت وگوی تلفنی 
بــا همتــای پرتغالی خــود، بــا انتقاد 
از اظهــارات مداخله جویانــه برخــی 
کشــورهای اروپایی در قبــال حوادث 
اخیر ایــران، تأکید کرد کــه درصورت 
صدور قطعنامه یا تحریم هایی در نشست 
آینده شورای وزیران اتحادیه اروپا علیه 
جمهوری اســالمی، تهران اقدام متقابل 

انجام می دهد.

حســین امیرعبداللهیــان با تشــریح 
مذاکرات انجــام شــده در نیویورک و 
گفت وگوهای ســازنده رئیس سازمان 
انرژی اتمــی ایران با مدیــرکل آژانس، 
بر ضرورت بســته شــدن پرونده های 
اتهامی ایــن نهــاد بین المللــی علیه 
جمهوری اســالمی تأکیــد کــرد. وی 

با اشــاره به اینکه برخی کشــورها در 
اظهاراتی مداخله جویانه، »اغتشاشات« 
و »فعالیت های تروریستی« را به عنوان 
»اعتــراض« تلقــی کــرده و در عمل، 
زمینه ســاز تحریــک اغتشاشــگران و 
تروریست ها می شــوند، عنوان کرد: »ما 
کشوری هســتیم که در غرب و شرق با 

گروه های تروریســتی مانند »القاعده«، 
»جیش العدل« و »داعــش« مواجهیم. 
همچنیــن در هفته های اخیر شــاهد 
ورود اســلحه از مرزهای غربی و شرقی 
کشور بوده ایم.« امیرعبداللهیان درباره 
تحوالت اوکراین نیز بار دیگر تأکید کرد 
جمهوری اســالمی به هیچ  عنوان سالح 
برای به کارگیری در جنــگ در اختیار 

هیچ طرفی قرار نداده و نخواهد داد.

دستگاه های فرهنگی باید چابک و مسئله محور باشند
رئیس جمهور در همایش فرهنگی روز گذشته توجه به چابک سازی را از ضرورت های موفقیت 
در تحول و بازسازی ساختارهای فرهنگی ذکر کرد و گفت: وقتی یک سازمان فرهنگی عریض 
و طویل شود به مســائلی مبتال خواهد شــد که مأموریت های اصلی آن دستگاه فرهنگی را 
تحت تأثیر قرار می دهد؛ لذا دستگاه های فرهنگی باید چابک و مسئله محور باشند و صرفا بر حل 
و پیشبرد مسائل خود تمرکز کنند. سیدابراهیم رئیسی با تأکید بر لزوم حذف دوباره کاری ها و 
اقدامات موازی تصریح کرد: یکی دیگر از ضرورت های موفقیت در بازسازی ساختار فرهنگی، 
تعیین نسبت های دقیق و روشن بین دستگاه های رسمی و غیررسمی در عرصه فرهنگ و تعلیم 
و تربیت اســت. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت بازنگری قوانین موجود متناسب با تحول 
ساختارها تأکید کرد و افزود: این مهم که در زمینه تنقیح قوانین مورد تأکید رهبر معظم انقالب 
نیز بوده است، باید به عنوان یکی از اقدامات مهم مورد توجه قرار گیرد تا تکالیف و مسئولیت های 

دستگاه های مختلف فرهنگی کامال روشن شده و جلوی دوباره کاری ها گرفته شود.
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انتقاد از اظهارات مداخله جویانه اروپایی ها
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مراسم هشتمین سالگرد افتتاح پل طبیعت با حضور 
خانواده ها و تعدادی کودک جشن گرفته شد. پل طبیعت 
به واسطه پل ارتباطی میان پارک آب وآتش و پارک طالقانی 
از جذابیت های ویژه اراضی عباس آباد محسوب می شود؛ 
جایی که مردم را در ارتفاع بین بزرگراه مدرس و فضای سبز 
اراضی عباس آباد قرار می دهد. به همین دلیل است که 

مردم عکس های یادگاری بسیاری در پل طبیعت می گیرند. 
طرحی که از پل خواجوی اصفهان الهام گرفته است.

 بخشی از »طرح نوســازی ناوگان 

فرسوده سال 1401« صبح دیروز در گزارش
شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری 
تهران اجرا شــد؛ درست در هشــتمین شنبه امید و 

افتخار.
به گزارش همشهری، هنگام برگزاری آیین بهره برداری 
از 200اتوبــوس و 62مینی بــوس و همچنین تحویل 
2هزارمین تاکســی جایگزین، پارکینگ شرکت واحد 
اتوبوسرانی در خیابان هنگام، نونوار شد. این اتوبوس ها 
در شرایطی وارد خطوط حمل ونقل همگانی می شوند که 
طی مدت اخیر، از سوی اغتشاشگران، بیش از 50اتوبوس 
آتش گرفته یا خســارت جدی دیده اند؛ اتوبوس هایی 
که در شرایط فعلی کمبود ناوگان، هر کدام شان برای 
خدمت رسانی به شهروندان، ارزش فوق العاده ای دارند. 

دیروز در کنار اتوبوس های جدید، 2اتوبوس قدیمی به 
شکل نمادین قرار داده بودند که جلوه ویژه ای به شرکت 
واحد اتوبوسرانی داده بود؛ اتوبوس هایی که متعلق به 
دهه 30شمسی هســتند و این، سابقه طوالنی مدت 
شرکت واحد اتوبوسرانی را نشــان می دهد. با وجود 
این، وضعیــت این روزهای اتوبوس های شــهری به 
قدری فرســوده اســت که با این مقدار اضافه شدن 
اتوبوس، مشــکالت در این حوزه برطرف نمی شود. 
البته با تمهیداتی که اندیشیده شده، قرار است آبان 
ماه بار دیگر تعدادی اتوبوس بــه ناوگان حمل ونقل 
عمومی شهر تهران اضافه شود؛ اتوبوس هایی که قرار 
است اتوبوس های شرکت واحد را از شرایط فرسودگی 
نجات دهد و روز گذشــته وقتی شهردار تهران پشت 
تریبون قرار گرفت، دربــاره  اش گفت: »مفتخریم که 
شنبه ای دیگر در خدمت شما هستیم و توجه مان را 
به اولویت های شــهر تهران دیدیم تا گره های کور را 
یکی پس از دیگری باز کنیم؛ در مجموعه حمل ونقل، 
به دنبال این هســتیم که در یک فرصت کوتاه مدت 
با یک گام بلند در بخش اتوبوس و تاکســی، بتوانیم 
مشکالت شهر را کاهش دهیم.« علیرضا زاکانی ادامه 
داد: »بزرگ ترین مشکلی که امروز مردم اعالم می دارند، 
مشکل ترافیک و مشکل دوم مشکل آلودگی هواست. 
بالطبع این دو مشکل به هم مرتبط هستند. ترافیک 
باعث عدم آسایش و ایجاد خراش در روح افراد می شود 
و آلودگی، جان آنها را نیــز تهدید می کند. بعد از این 
مشکالت، مشکل سوم بی مسکنی و بدمسکنی است.« 
شهردار تهران با اشاره به 4 محور تحول در شهر عنوان 
کرد: »محور نخست، تحول درون زا و درون شهرداری 
است؛ دوم تحول ناظر به کالبد شهر و نوسازی شهر بر 
محور حمل ونقل عمومی است؛ تحول سوم درباره حوزه 
روح شهر و سبک زندگی است؛ همچنین ایجاد شهر 
هوشمند نیز چهارمین تحولی است که هدف گذاری 

شده است.«  علیرضا زاکانی تأکید کرد: »حمل ونقل 
عمومی عمال باید در حوزه سخت قرار گیرد، اما بخشی 
از آن به بخش سبک زندگی، بخشی به هوشمندسازی 
و بخشی نیز به آمادگی درون شهرداری بر می گردد؛ 
بنابراین در مجموعه حمل ونقل به دنبال این هستیم 
که در یک فرصت کوتاه مدت با یک گام بلند در بخش 
اتوبوس و تاکسی و الگوهای واسط این دو مقوله، بتوانیم 

مشکالت شهر را کاهش دهیم.« 
او همچنین با اشاره به اینکه ساماندهی موضوع مترو 
را در میان مدت دنبال می کنیم، گفت: »بازســازی 
۷00 دستگاه و نوسازی 630 دســتگاه واگن که در 
حال طی مراحــل نهایی آن هســتیم و تامین 130 
دســتگاه واگن را از طریق ظرفیت های داخل دنبال 
می کنیم چرا که بازسازی و نوسازی مترو، امری قطعی 
و قهری است.« شــهردار تهران با بیان اینکه موضوع 
ســاماندهی حمل ونقل و تردد برای ما اهمیت دارد، 
تأکید کرد: »ساماندهی موتورســیکلت های تهران 
حائز اهمیت است چرا که وضع فعلی موتورسیکلت، 
نابسامانی ایجاد کرده و باید موتورهای کاربراتوری را 
که آلودگی زیادی ایجاد می کنند، تبدیل به انژکتوری 
یا برقی کنیم؛ با ساماندهی تردد موتورسیکلت ها، هم 

جان آنها از خطرات مصون می ماند و هم آسایش برای 
شهروندان ایجاد می شود و در کنار آن نحوه استفاده از 

موتورسیکلت را اصالح می کنیم.« 
علیرضا زاکانی عنوان کرد: »عالوه بر این، باید گام هایی 
برای هوشمندسازی لجستیک بار و مسافر برداریم و 
در یکی از شنبه ها رونمایی از اقدامات صورت گرفته 
در ساماندهی لجستیک بار، مسافر و انتقال باراندازها 
به خارج شهر خواهیم داشت تا بتوانیم گره کوری از 
مشــکالت مردم در بخش بار و مسافر باز کنیم.« او با 
اشاره به بحث هوشمندسازی بار و مسافر اضافه کرد: 
»ورود بار به شهر از طریقی است که برخی از مناطق 
مانند 12 و 16 با مشکالتی مواجه می شوند و بارانداز 
واسطی در شهر وجود ندارد؛ بنابراین حریم مسکونی 
مردم را با مشــکل مواجه می کند و خانه های مردم 
تبدیل به انبار می شود.« شــهردار تهران همچنین 
گفت: »دشمنان نمی خواهند کشور پیشرفت کند و 
اجازه نمی دهند که مسئوالن کار کنند؛ رئیس جمهور 
آمریکا و فرانسه خود هزاران مشکل دارند و آمریکا در 
عرصه سیاست داخلی خود دچار تزلزل است و آنهایی 
که چنین بیانی دارند ناخواسته به ما کمک می کنند که 
بدانیم چه کاری خوب است.« شهردار تهران در پایان 

یادآور شد: »با برخورد دقیق با سردمداران اغتشاشات 
می تواند فضایی آماده شــود که این گردوغبار از بین 
برود.«  در ادامه این مراسم، رئیس شورای شهر تهران 
روی افزایش خرید اتوبــوس در پایتخت تأکید کرد. 
مهدی چمران در ابتدای صحبت هــای خود گفت: 
»باید از وزارت کشور تشکر کنیم که سهم ۸0 درصدی 
خود برای خرید اتوبوس ها را تقبل کردند و امیدواریم بر 
میزان این خریدها افزوده شود؛ البته 200 دستگاهی که 
وارد ناوگان می شود در مقایسه با نیازمندی ما براساس 
طرح جامع ترافیک که باید ۸ هزار دستگاه  اتوبوس در 
تهران داشته باشیم، کم است.« او ادامه داد: »باید در 
حل مشکل ترافیک شهر تهران این مسئله را مورد توجه 
قرار دهیم که هر چقدر بر میزان وسایل نقلیه عمومی 
اضافه شود، از میزان استفاده از وسایل نقلیه شخصی 
کاسته خواهد شــد.« چمران یادآور شد: »توقفی که 
مدتی در نوسازی و بازسازی ناوگان حمل ونقل عمومی 
وجود داشته، فرسودگی ناوگان را موجب شده و برای 
بازسازی نیز قطعات را با قطعات نو جایگزین نمی کردند 
بلکه قطعات را از دستگاهی جدا و برای یک دستگاه 
دیگر اســتفاده می کردند.«  در این مراسم  عالوه بر 
شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران، نفراتی چون 
جالل بهرامی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری، 
سید جعفر تشکری هاشمی و پرویز سروری از اعضای 
شورای شهر تهران، مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشــور و بهرام نکاحی، 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران حضور 
داشتند. در پایان این مراسم نیز از تابلوی کنگره ملی 
سرداران و شهیدان اتوبوسرانی تهران و کالنشهرهای 

کشور رونمایی شد.

وضعیت اتوبوسرانی در مهرماه
  200دستگاه اتوبوس خریداری شده است.
  62دســتگاه مینی بوس خریداری شده 

است.
  80درصد از ســهم وزارت کشــور به 
شهرداری تهران بابت خرید اتوبوس تقبل 

شده است.
  500 دســتگاه اتوبوس، برنامه بازسازی 

شهرداری برای مهر ماه بوده است.
  591دســتگاه اتوبوس مهرمــاه بعد از 

بازسازی وارد چرخه حمل ونقل شده است.
  1800 دســتگاه اتوبوس از ابتدای دوره 
ششم مدیریت شــهری به شرکت واحد 

تحویل داده شده است.
  8000دســتگاه اتوبوس نیاز شهر تهران 

محسوب می شود.

خدمت در مقابل اغتشاش
هشتمین شنبه افتخار و امید شهرداری تهران به بهره برداری از 200 اتوبوس، 62مینی بوس و 300تاکسی نو اختصاص یافت

 زاکانی: به زودی از اقدامات صورت گرفته در ساماندهی 
لجستیک بار و مسافر رونمایی می شود

 چمران: براساس طرح جامع ترافیک، تهران باید ۸ هزار 
دستگاه  اتوبوس داشته باشد

ابقای 15شهردار
 علیرضا زاکانی، شهردار تهران طی احکامی 

گپ
جداگانه 15 شهردار را در سمت خود ابقا، 4 
شهردار را در مناطق دیگر منصوب و 3 شهردار 

را به عنوان مشاور معاون تعیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری شــهر، علی اصغر کمال زاده شهردار 
اسبق کرج به عنوان شهردار منطقه 4، رضا محمدی به عنوان 
شهردار منطقه 6 و مهدی اخ الصنایع  به عنوان شهردار منطقه 
10 منصوب شدند. همچنین شهرداران مناطق 2، 3، 5، ۷، ۸، 
۹، 11، 12، 13، 14، 16، 1۷، 1۸، 1۹و 20 ابقا، شــهرداران 
مناطق 1، 15، 21 و22  جابه جا و شهرداران مناطق 6، 21 و 
22 به عنوان مشاوران معاونان شهردار تهران انتخاب شدند. 

فهرست این شهرداران را می خوانید.
  شهردار منطقه 1- سیدمهدی صباغ )شهردارسابق منطقه 15(

  شهردار منطقه2- مهدی صالحی 

  شهردار منطقه ۳  حمید جوانی
علی اصغر کمالی زاده )شهردار سابق کرج(   شهردار منطقه ۴ 

  شهردار منطقه 5  احسان شریفی 
  شهردار منطقه 6  رضا محمدی )مدیرکل سابق امور 

مناطق شهرداری (
  شهردار منطقه ۷  نصراهلل آبادیان 
  شهردار منطقه 8  فاطمه تنهایی 
  شهردار منطقه 9  محمدرحیم مرتضوی
  شهردار منطقه 10  مهدی اخ الصنایع
  شهردار منطقه 11  سیدمحمد موسوی
  شهردار منطقه 12  امیر یزدی
  شهردار منطقه 1۳  محمدهادی علی احمدی
  شهردار منطقه 1۴   امین ساالری پور
  شهردار منطقه 15  رضا شرفی )شهردار سابق منطقه 10(

  شهردار منطقه 16  مرتضی روحانی 
  شهردار منطقه 1۷  غالمرضا شنگی
  شهردار منطقه 18  محمدجواد خسروی
  شهردار منطقه 19  تورج فرهادی
  شهردار منطقه 20  سیدمحمد ناظم رضوی
  شهردار منطقه 21  رضا پوریافر)شهردار سابق منطقه 4(

  شهردار منطقه 22  حمیدرضا حاجوی )شهردار سابق 
منطقه یک(

همچنین در احکامی جداگانه مسعود رنجبریان شهردار منطقه 
6 به عنوان مشــاور در معاونت حمل ونقل و ترافیک، حسین 
کاشانی پور شــهردار منطقه 21 به عنوان مشاور در معاونت 
اجتماعی و فرهنگی و وحیدرضا انارکی محمدی شــهردار 
منطقه 22 به عنوان مشاور در معاونت معماری و شهرسازی 

منصوب شدند.

 صرف خواستن توانستن است
 با غلبه بر محدودیت ها

24مهر روز ملی پارالمپیک فرصتی است 
برای ســخن گفتن از ورزشکاران جانباز 
و معلول؛ انســان هایی که از هر فرصتی 
برای بالندگی و تعالــی بهره می گیرند 
تا از طریق مبــارزه با محدودیت هــای  فیزیکی ثابت کنند 
خواستن توانستن است. ورزش برای جانبازان و معلوالن جزو 
ضروریات زندگی آنان و تأمین کننده سالمت روحی، افزایش 
اعتمادبه نفس و ارتقای کیفیت زندگی و کارایی شــان است 
و مدیران شــهری، خانواده های آنان و همه دست اندرکاران 
ورزش باید به این امر توجه داشــته باشــند و زمینه انجام 

فعالیت بدنی آنان را فراهم کنند. 
شورای شــهر تهران همواره در تالش اســت تا با پیگیری 
و حمایــت از مدیریت شــهری در ارتقای ســطح کیفیت 
امکانات و خدمات ورزشی برای ورزشکاران جانباز و معلول، 
دردسترس بودن امکانات و ارائه خدمات ورزشی ارزان قیمت 
و رایگان، نقش و ســهم خــود را ایفا کند. اکنــون در تمام 
مجموعه های ورزشــی تحت پوشش شــهرداری تهران با 
ارائه تخفیف های مناســب به جانبازان و معلوالن خدمات 

ارائه می شود. 
مجموعه ورزشــی حضــرت قمــر بنی هاشــم)ع( یکی از 
مجموعه های منحصربه فرد کشور است که توسط شهرداری 
تهران و با هدف ارائه خدمات رایگان به جانبازان و معلوالن در 
منطقه20 راه اندازی شده و انتظار می رود که مدیریت شهری 
در سایر پهنه های شهر تهران، مجموعه های ورزشی خاص 

این شهروندان راه اندازی کند.
 بدون شک مناسب سازی مجموعه های ورزشی و فضاهای 
عمومی شهر می تواند عبور و مرور این افراد را در سطح شهر 
تسهیل کند و ضمن تشکر از اقدامات مدیریت شهری تهران 
در مناسب سازی فضاها و امکانات ورزشی، انتظار دارم این 
موضوع با دقت و وسعت بیشــتری مورد توجه قرار گیرد و 
تمامی بخش های شهرداری تهران به وظایف قانونی خود در 
بهینه سازی و استانداردسازی فضاهای شهری عمل کنند. 
همچنین از سایر نهادها و سازمان های خدمات رسان ورزشی 
و غیرورزشی شهر تهران انتظار می رود با تعامل و همکاری 
همه جانبه و به اشتراک گذاشتن امکانات و خدمات خود با 
مدیریت شــهری تهران، زمینه ارتقای سطح فعالیت بدنی 

جانبازان و معلوالن شهر تهران را فراهم آورند.
*رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران

پیمودن مسیر موفقیت با عصای 
سفید

شورای راهبردی در راستای پیگیری مطالبات نابینایان 
در شهرداری تهران تشکیل شد

به مناسبت 23مهر، مراسم بزرگداشــت روز عصای سفید 
با حضور نابینایان در تاالر تشــریفاتی اقدسیه برگزار شد و 
حمید صاحب، مدیرکل اداره ســالمت شهرداری تهران در 
این مراسم از تشکیل شــورای راهبردی در مناطق خبر داد 
و گفت: »معلوالن در این شــورا )اتاق فکر( عضو هستند و 
به عنوان نماینــده، مطالبات معلوالن ازجملــه نابینایان را 
پیگیری می کنند و امیدواریم از طریق این شــورا، تهران به 
شهر زیســت پذیری برای معلوالن تبدیل و مسیر دستیابی 

این شهروندان به موفقیت هموارتر شود.«
به گزارش همشهری، تاالر اقدســیه دیروز مهمانان خاص 
و ویژه ای داشت؛ کســانی که یا با کمک همراهان مسیر را 
طی می کردند یا عصای سفید راهنمایشــان بود. نابینایان 
از  این مناسبت )بزرگداشــت روز عصای سفید( برای بیان 
مطالباتشان استفاده کردند. عده ای از نبود امکانات رفاهی 
گالیه داشتند و برخی هم از دســترس ناپذیر بودن وسایل 
حمل ونقل عمومی. خواسته ها گرچه متفاوت بود، اما همگی 
در اینکه شــهر برای معلوالن مناسب ســازی نشده است، 

اتفاق نظر داشتند. 
علی اکبر جمالی، مدیرعامل انجام نابینایان با بیان اینکه در 
خوش بینانه ترین حالت تنها 20درصد تهران مناسب سازی 
شــده اســت، گفت: »ضرورت دارد مدیریت شهری عالوه 
بر حوزه کالبدی شهر )مناسب ســازی معابر و...( به مسائل 
اجتماعی و فرهنگی )برگزاری جشــن و...( هم توجه کند تا 
معلوالن به طور اخص نابینایان از حقوق شــهروندی خود 

بهره مند شوند.«

چهارشنبه های شاد
حمید صاحب، مدیرکل سالمت شهرداری تهران  هم در این 
مراسم به اهمیت نشاط اجتماعی اشــاره و عنوان کرد: »در 
راستای افزایش شادی و نشاط معلوالن، طرح چهارشنبه های 
شاد در بوســتان ها اجرا می شــود. این طرح فرصتی است تا 
معلوالن همراه با دوســتان و اعضای خانواده در برنامه های 
تفریحی و شاد شرکت و لحظات بانشاطی را تجربه کنند.« او 
درباره عملکرد شورای راهبردی گفت: »این شورا در شهرداری 
تهران تشکیل شــده و به زودی در تمام مناطق 22گانه هم 
راه اندازی می شود. در این شورا چالش ها و مطالبات معلوالن 
احصا، بررسی، اجرایی، پیگیری می شــود و در تمام مراحل 
نمایندگان معلوالن بر فرایند اقدامات نظارت دارند.« به گفته 
او مطالبات معلوالن در حوزه کالبدی و فرهنگی و اجتماعی 
در حال پیگیری است و امیدواریم در 10سال آینده تهران به 

وضعیت قابل قبولی برای زندگی معلوالن برسد.

ساخت فیلم با موضوع عصای سفید
منوچهر هادی، کارگردان سینما و تلویزیون هم در مراسم 
بزرگداشت عصای سفید از ساخت فیلمی با موضوع نابینایان 
خبر داد و گفت: »به این موضوع فکــر می کنم؛ اما هنوز به 
جمع بندی نرسیده ام. شاید نقش اول فیلم به بازیگران داده 
شود؛ اما قطعاً از حضور نابینایان در برخی از نقش ها استفاده 

خواهد شد.«

 رضا صیادی
 مدیرعامل سازمان زیباسازی تهران

در برنامه هــای امســال؛ ســاماندهی، 
بهســازی و ارتقــاي کیفــی چنــد محــور 
نظیــر  تهــران  شــهر  در  شــاخص 
و  تجریــش  در  صالحیــه  قدمــگاه 
کوچــه شهرســتانی ها در میــدان امــام 
حسین)ع( در حال پیگیری و اجراست. 
همچنین مرمت، نگهداشت و توسعه 
کاربری بناهای تاریخــی از وظایف این 

سازمان است .

 حامد عباسی نامی 
 سرپرست شرکت بهره برداری مترو  

افزایــش قطارهــای منتظــر اورهال و 
عدم تامیــن قطارهــای جدیــد مــورد 
نیــاز خطــوط، ســبب شــده کــه فعــا 
برنامــه ای بــرای کاهــش ســرفاصله 
حرکــت قطارها نداشــته باشــیم؛ اما 
در حال بررسی و بهینه سازی  ظرفیت 
موجود هستیم که سرفاصله حرکت 
قطارها را کاهش دهیم. محقق کردن 
منابــع بودجــه مصــوب مترو یکــی از 
اولویت هــا و برنامه هــای مدیریــت 

مترو است. 

مســعود درســتی، مدیرعامل شــرکت 
جلســه  در  گفــت:  تهــران  متــروی 
اخیــر کــه بــا حضــور مدیــرکل اداره 
اســتاندارد اســتان تهــران برگزار شــد، 
نتیجــه نشســت های کارشناســان دو 
طــرف مــورد جمع بنــدی قــرار  گرفــت 
و مشــخص  شــد کــه بــا اعمــال برخــی 
اقدامات تکمیلی، امکان بهره برداری 
از حدود ۵۰ درصد آسانسورهای تعبیه 
شده در ایستگاه های خطوط ۶ و ۷ در 

کوتاه مدت وجود دارد. 

50
درصد

محمدعلــی الفت پــور، رئیــس مرکــز 
نوســازی و تحــول اداری شــهرداری 
تهران از برگزاری دوره آموزشی »شهر 
تعاملی هوشــمند« برای نخستین بار 
در شــهرداری تهــران خبــر داد و گفت: 
این دوره آموزشــی به صــورت مجازی و 
حضوری با مشارکت کارکنان شهرداری 
و به همت معاونت توسعه و یادگیری 
مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری 
تهــران برگــزار شــد و تمــام مدیــران 
شــهرداری تهران تا ۳ ماه آینــده در آن 

شرکت خواهند کرد. 

3
ماه

نقل قول خبر

عکس خبر

عدد خبر

خبر

زهرا شمس احسان*یادداشت

واردات به منزله تضعیف تولید داخل نیست
 جالل بهرامی ،معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران

اگر تا پایان امسال هزار دستگاه اتوبوس در داخل ســاخته شود، باید اجازه واردات هزار دستگاه 
دیگر نیز به شهرداری داده شود که این واردات به منزله تضعیف تولید داخل نیست، بلکه به منزله 
انجام خدمت به مردم است. باید در عین حالی که شهرداری مقید به خرید تجهیزات و ماشین آالت 
داخلی است، مسئوالن اجازه واردات کســری تولید داخل را به مدیریت شهری بدهند تا سطح 
خدمات شهرداری قابل قبول باشد. با توجه به وضعیت امروز، اولویت شهرداری بر توسعه اتوبوس 
و تاکسی است. ۷0 درصد حمل ونقل تهران مربوط به خودروهای شخصی و ۳0 درصد آن مربوط به 
بقیه مدهای حمل ونقلی است؛ باید در اتوبوس و تاکسی هم تنوع پذیری انجام شود. در نظم بخشی 
شهری، کارهای اندکی انجام شده است؛ باید نظمی تعریف شود تا با انجام اقدامات در هر ساعت و 

زمانی، نظم در شهر جاری شود.

مکث

پیگیری خالصانه معضالت اجتماعی توسط شهردار تهران
مهدی جمالی نژاد، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

هفته گذشته در شورای ترافیک، شهردار تهران عالوه بر پیگیری موضوعات شهرداری، موضوعات 
دیگری ازجمله معضالت اجتماعی، کودکان کار و … را هم خالصانه دنبال می کرد و شــهرداری 
تهران در بسیاری از موضوعات کمک حال دستگاه های دیگر است. در طول این سه دهه گذشته، 
اقدامات صورت گرفته در حوزه شهری به ویژه در شهر تهران، کم نبوده است. وزارت کشور در طول 
این سه سال که بنده سمت دار هستم، با 2 چالش در حوزه حمل ونقل روبه رو بوده که در آن موفق 
نبودیم. نخستین چالش، سهمیه بندی بنزین بود. پس از سهمیه بندی بنزین، شهروندان به سمت 
استفاده از حمل ونقل عمومی برآمدند، اما در این مدت هرچه تالش شد که یک دستگاه اتوبوس 

اضافه کنیم، نشد.
شیوع کرونا چالش دوم بود که باز هم در این دوران اتفاقی نیفتاد، اما زمانی که آقای احمد وحیدی 
وارد وزارت کشور شد، عنوان کرد که با توان داخلی شروع به کار کنیم. طی این دوران همه دست 
به دست هم دادند تا روزنه امیدی در حوزه حمل ونقل باز شد. خوشبختانه در حوزه مدیریت شهری 
پس از انقالب اسالمی، اتفاقات میمونی افتاده است و ورود سرمایه گذاران به موضوعات حمل ونقل، 

موضوع کمی نیست.
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خطر انفجار مصرف گاز در ماه های 

انرژی
سرد سال از هم اکنون مدیران وزارت 
نفت را بــه خط کرده تــا با اجرای 
سیاســت های کنترل مصرف از بــروز قطع گاز در 
زمســتان1401 جلوگیری کنند. پــس از عبور از 
تابســتان بدون قطع برق گســترده حاال نوبت به 
ریل گذاری و اجرای برنامه های مدیریت مصرف گاز 
به عنوان انرژی غالب در بخش های مختلف به ویژه در 
بخش خانگی رسیده و به گفته رئیس امور نظارت، 
اندازه گیری و کنترل کیفیت دیسپچینگ شرکت 
ملی گاز، مصرف گاز در بخش خانگی در زمستان به 

شکل شگفت انگیزی افزایش می یابد. 
مازیار ســیاح نژاد می گوید: در فصل زمستان و در 
بخش خانگی با انفجار مصرف گاز مواجه می شویم 
و برای تامین گاز خانگی مجبــور به محدودکردن 
گازرســانی به نیروگاه ها و صنایــع خواهیم بود. او 
میانگین میــزان مصرف گاز در بخــش خانگی در 
تابستان را 200میلیون مترمکعب اعالم و تأکید کرد: 
در زمستان این عدد به باالی ۶00میلیون مترمکعب 

در روز می رسد.

موتورخانه ها را دریابید
به گزارش همشــهری، اکنون فرصــت خوبی در 
اختیار شــهروندان قرار دارد تا پیــش از آغاز فصل 
زمستان و ماه های ســرد سال، به خرج شرکت ملی 
گاز ایران، سیســتم موتورخانه های خود را اصالح 
و از میــزان مصرف خــود کم کنند. ســیدجالل 
نورموســوی، سرپرســت مدیریت هماهنگی امور 
گازرسانی شــرکت ملی گاز با بیان اینکه با اجرای 

طرح ملی بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی 
و تجاری، 1۶ تا ۳1درصد در مصــرف گاز طبیعی 
موتورخانه ها صرفه جویی شده است، از هزینه کرد 
12۵میلیارد تومانی برای آن طی 2سال اخیر خبر 
داده است. به گفته این مقام مســئول، طی 2سال 
گذشته از 1۹2هزار واحد مشــترک ثبت نام شده، 
۳4هزار موتورخانه در بخش های خانگی و تجاری و 
1۶۵هزار موتورخانه در بخش عمومی است که شامل 
ساختمان های دولتی، اماکن، تاسیسات ورزشی و 
آموزشی و خیریه ها می شود. نورموسوی می گوید: 
در این مرحله ناظر شــرکت ملی گاز پیش از انجام 
ســرویس های مدنظر، از موتورخانه بازدید می کند 
و پس از انجام ســرویس هم تغییرات انجام شده را 
ارزیابی و در صورت صحــت، تأیید می کند و حجم 
کار را برای دادن مبالغ بــه پیمانکار مجری تعیین 
خواهد کرد که وارد سامانه می شود و شرکت ملی گاز 
از منابع داخلی خود هزینه های مربوطه را پرداخت 

می کند.

تعویض بخاری های پرمصرف
یکی از برنامه های وزارت نفت برای کنترل مصرف 
گاز، جایگزینی بخاری های پرمصرف گازسوز با نسل 
جدید بخاری های کم مصرف هرمتیک اســت که 
متأســفانه اجرای این طرح پیشرفت جدی نداشته 
اســت. سرپرســت مدیریت هماهنگی گازرسانی 
شرکت ملی گاز درباره آخرین وضعیت اجرای طرح 
یادشده اظهار کرد: در بخش نخست قرار بود برای 
مدارس و 100هزار کالس انجام شود و بر مبنای نوع 
بخاری هرمتیک باشد اما اکنون قرار شده براساس 

مصوبه جدید از بخاری های گرید A و B اســتفاده 
کنند و اگر بخاری های غیرهرمتیک هم باشد قابلیت 
استفاده دارد، زیرا هرمتیک برای بعضی مناطق از نظر 
مبحث1۷ مقررات ملی ساختمان ها، ممنوعیت ها و 

محدویت هایی دارد.

پاالیشگاه های گازی آماده فصل سرما
با پیش بینی خیزش مصرف گاز در زمستان، وزارت 
نفت پاالیشگاه های گازی را در وضعیت آماده باش 
قرار داده و به گفته احمــد زمانی، مدیر هماهنگی و 
نظارت بر تولید شرکت ملی گاز گفت: این شرکت 
و پاالیشگاه های گاز کشــور در آمادگی کامل برای 
گذر از فصل ســرد قرار دارند و پیش بینی های الزم 
برای گذر از پیک زمستان شده است. وی تأکید کرد 
که تا پایان مهرماه فرایند تعمیر پاالیشگاه های گازی 
تکمیل خواهد شد و میزان تولید گاز از مخازن کشور 
روزانه یک میلیارد مترمکعب بوده و تولید گاز شیرین 
در کشور روزانه ۸40 تا ۸۵0 میلیون مترمکعب در 

روز است.
حســینعلی محمدحســینی، مدیــر برنامه ریزی 
تلفیقی شــرکت ملی گاز با بیــان اینکه یک واحد 
سرمایه گذاری در بخش بهینه سازی مصرف انرژی، 
معادل 10واحــد ســرمایه گذاری در بخش تولید 
انرژی اســت تأکید می کند اگر یک دالر در بخش 
بهینه سازی سرمایه گذاری کنیم، معادل ۷ تا 10دالر 
سرمایه گذاری برای تولید نفت و گاز است. این مقام 
گازی درخصوص برنامه شرکت برای اصالح تعرفه 
گاز در بخش خانگــی گفت: بــرای بخش خانگی 
اصالح را به گونه ای در نظر گرفته ایم که بدمصرف ها، 

پرمصرف ها و یارانه بگیران پنهان گاز کنترل شوند 
و از محــل صرفه جویی بتوانیم صادرات بیشــتری 

داشته باشیم.

واردات برای عبور از سرما
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران هم از 
انجام مذاکرات با کشــورهای همسایه برای واردات 
گاز خبر داد و گفت: مذاکــرات برای واردات صورت 
گرفته و در حال پیشرفت اســت و اکنون آمادگی و 
زیرساخت برای واردات گاز وجود دارد. محمدرضا 
جوالیی با بیان اینکــه الگوی مصرف بخش خانگی 
و تجاری در ۶ماه نخست ســال، بیانگر پیش بینی 
افزایش ۶درصــدی گاز در نیمه دوم ســال1401 
است، می گوید: سال گذشته در بخش خانگی رکورد 
مصرف ۷20میلیون مترمکعب در روز هم ثبت شد، 
برای امســال نیز باید منتظر شدت ســرما و میزان 

مصرف بود.
وی درخصوص احتمال قطعی گاز در صورت افزایش 
مصرف گفت: هر زمان که شبکه توان نداشته باشد و 
مصرف از تولید بیشتر شود آن زمان با چالش مواجه 
خواهیم شد، در آن شرایط با اولویت تأمین گاز بخش 
خانگی، با اعمال سیاست های مدیریت مصرف بخش 
صنایع نسبت به تأمین پایدار گاز بخش خانگی اقدام 
خواهیم کرد. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران 
با تأکید بر اینکه در بخش نیروگاهی با محدودیت گاز، 
نیروگاه ها باید سوخت مایع مصرف کنند، گفت: اگر 
مصرف گاز از میانگین سال آینده در بخش خانگی 
بیشتر شود، باید انتظار قطع گاز در انتهای شبکه را 

داشته باشیم.

خطر انفجار مصرف گاز در زمستان 1401
همشهری برنامه های کنترل مصرف را بررسی می کند

حمایتتمامقدبانکیازاقتصاددانشبنیان
در نیمه نخست امسال بالغ بر ۵۸هزار و 4۸0میلیارد 

بانک
تومان تســهیالت در قالــب ۷هــزار و ۶12فقره به 
شرکت های دانش بنیان پرداخت شده است. براساس 
اعالم بانک مرکزی این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 
2برابری را نشان می دهد. کل تسهیالت پرداخت شده به شرکت های 
دانش بنیان در سال گذشته ۶۶هزار و ۹40میلیارد تومان بود که نسبت 

به سال1۳۹۹ جهش 10۸درصدی داشته است.
بررســی های همشــهری نشــان می دهد کــه بانک هــا در فاصله 
فروردین1400 تا پایان شهریور امسال بالغ بر 122هزار و ۹۷۷میلیارد 

و ۸00میلیون تومان به شــرکت های دانش بنیان تســهیالت داده اند. 
علی صالح آبــادی، رئیس کل بانک مرکزی ایــران ابتدای فروردین ماه 
سال جاری اظهار کرد: پول پاشــی و تزریق بی ضابطه تسهیالت بانکی، 
مشکالت تولید را برطرف نمی کند بلکه با تخصیص اعتبارات هدفمند 
به بخش های اقتصادی، می توان موجبات رونق تولید و اشتغال آفرینی 
پایدار را فراهم کرد. او با اعالم حمایت جدی بانک مرکزی از شرکت های 
دانش بنیــان تصریح کرد: امســال نیز ما همچنان حمایــت خود را از 
شرکت های دانش بنیان در دستورکار داریم و نظام بانکی را به ادامه این 

مسیر تشویق می کنیم.

دروازه واردات تنگ تر شد
فهرست کاالهای ممنوعه وارداتی به 1۵۵0کد تعرفه رسیده و 

۶00 ردیف تعرفه نیز مشمول ممنوعیت موقت واردات شده است

فهرســت کاالهای ممنوعه وارداتی همچنان در حال افزایش 
است؛ به گونه ای که طبق اعالم سخنگوی گمرک ایران، در سال 
1401تعداد کد تعرفه های کاالهای ممنوعه وارداتی به 1۵۵0کد 
رسیده و عالوه بر این ۶00ردیف تعرفه نیز مشمول ممنوعیت 
موقت شده اند. در این میان برخی کد تعرفه ها نیز مشمول بررسی 
ثانویه و ســختگیرانه در زمان ثبت ســفارش هستند که عماًل 

واردات آنها غیرممکن یا بسیار سخت است.
به گزارش همشــهری، در جریــان تنش ارزی ســال 1۳۹۷، 
به منظور مدیریت منابع ارزی کشــور و ممانعــت از خروج ارز 
در شــرایط جنگ اقتصادی، واردات 1۳۳۹کد تعرفه در گروه 
4کاالیی که اقالم مصرفی یا دارای مشابه خارجی بودند، ممنوع 
اعالم شد. البته این فهرست قابل به روزرسانی بود و گرچه انتظار 
می رفت با رفع محدودیت های ارزی، بخشــی از ممنوعیت ها 
برطرف شود، به  مرور زمان تعداد بیشــتری از کاالها وارد این 
فهرســت شــدند تا جایی که طبق اظهارات سخنگوی وزارت 
صنعت، در سال جاری واردات کاالهای 1۵۵0کد تعرفه ممنوع 
است، واردات ۶00ردیف تعرفه موقتا ممنوع اعالم شده و واردات 
برخی از کاالها نیز مشمول بررسی ثانویه و سختگیرانه در زمان 
ثبت سفارش هستند که طبیعتاً واردات آنها سخت تر و پیچیده تر 

از شرایط عادی خواهد بود.

ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجــارت می گوید: یکی از 
اقدامات انجام شــده برای حمایت از تولیــد داخل، ممنوعیت 
واردات کاالهای غیرضروری و لوکس اســت که در این راستا 
و با توجه به شرایط کشــور، از ســال 1۳۹۷ براساس تصمیم 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور، ورود این اقالم شامل 
1۳۳۹قلم کد تعرفه ممنوع شــد. امید قالیبــاف می افزاید: با 
بررسی های بعدی و لزوم به روزرسانی فهرست یاد شده و افزودن 
اقالم دارای تولید داخل، تعداد کاالهای مشــمول ممنوعیت 
واردات در پایان سال 1۳۹۷ به 1۳۹2 ردیف تعرفه رسید. طبق 
اظهارات ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه 
تعداد کدهای تعرفه کاالهای ممنوعه وارداتی در سال 1400به 

1۵۳۷کد و در سال جاری به 1۵۵0کد رسیده است.
 به گــزارش همشــهری، در این بــازه زمانی، محــور اصلی 
سیاستگذاران، کاهش خروجی ارز کشور بابت تأمین نیازهایی 
بوده که یا غیرضروری تشخیص داده می شوند یا تأمین آنها از 
طریق تولید داخل امکان پذیر اســت. در این میان، بزرگ ترین 
تغییری که در فهرست ممنوعیت های وارداتی انجام شد، رفع 
مشــروط ممنوعیت واردات خودرو بود که مراحــل قانونی و 
آیین نامه ای آن انجام شده و به زودی باید خودروهای وارد شده 

با قانون جدید وارد بازار کشور شوند.

فهرست دوم ممنوعیت های وارداتی
در کنار فهرست بلندباالیی که از ســال 1۳۹۷به عنوان مبنای 
اصلی ممنوعیت واردات تدوین شده، سیاستگذار ارزی و تجارت 
خارجی فهرست دیگری هم برای کاالهای مشمول ممنوعیت 
موقت واردات در نظر گرفته اند. سخنگوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت می گوید: فهرســت کاالهای ممنوعه وارداتی از سال 
1۳۹۷تاکنون تغییراتی داشته و ۶00 ردیف تعرفه نیز هم اکنون 
در گروه 2۷، مشمول ممنوعیت موقت هستند. طبق اظهارات 
قالیباف، عالوه بر این دو فهرست، برخی از کد تعرفه های دارای 
اقالم مشترک با اقالم مشــابه تولید داخل نیز مشمول بررسی 
ثانویه و سختگیرانه در زمان ثبت سفارش قرار گرفته است. او 
با بیان اینکه فهرست کاالهای مشمول با توجه به داخلی سازی  
محصول و سایر متغیرها و همچنین شکسته شدن سرفصل ها 
به کد تعرفه های دقیق تر هر سال بازنگری می شود، می افزاید: 
در پایان سال 1۳۹۸ تعداد کاالهای مشــمول منع واردات به 
1۵1۹ردیف تعرفه، در ســال 1۳۹۹ به 1۵۳۹ردیف، در سال 
1400 به 1۵۳۷ردیف و در ســال جاری نیز بــه 1۵۵0ردیف 

تعرفه رسید. 
قالیباف با اشــاره به اینکه ازجمله اقــالم ممنوعه گروه چهارم 
کاالیی، شــامل پوشــاک، لوازم خانگی، محصوالت کشاورزی 
دارای تولید داخل و لوکــس و اقالم مصرفی غیرضروری مانند 
آالت موسیقی است، تصریح کرد: عالوه بر این ممنوعیت های 
دائم، تعداد ۶00ردیف تعرفه نیز هم اکنون مشمول ممنوعیت 
موقت شده که فهرست این اقالم با توجه به درخواست بازرگانان، 
نیاز کشــور و نظر تخصصی نهادهای مســئول، قابل بسط و یا 
تحدید است.  به گفته این مقام مسئول، از سال 1۳۹۷ تاکنون 
ممنوعیت واردات برای این تعرفه ها، طبق ضوابطی در فرایندها 
و ســامانه های تجارت خارجی شامل ســامانه جامع تجارت، 
سامانه های بانک مرکزی و ســامانه های گمرکی اعمال شده 
است. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید می کند: 
در کنار این ممنوعیت ها، برای اطمینان از استفاده حداکثری 
ظرفیت های تولید داخلی، برخی کــد تعرفه های دارای اقالم 
مشترک با اقالم دارای مشابه تولید داخل نیز مشمول بررسی 

ثانویه و سختگیرانه در زمان ثبت سفارش قرار گرفته است.

جزئیات کاالهای ممنوعه واردات
2 گروه کاالیی 4 و 2۷ که مشمول ممنوعیت واردات هستند. 
گروه کاالیی 4که 1۵۵0 قلم از کاالهای آن مشمول ممنوعیت 
واردات شده، کاالهای لوکس یا دارای تولید مشابه ساخت داخل 
را شامل می شود و براساس مصوبه ســران قوا در سال 1۳۹۷ و 
اختیاری که به وزیر صمت برای افزایش تعداد این کاالها داده 
شد، ورود آنها به کشور ممنوع شده است. گروه 2۷ نیز مجموعه 
کاالهایی است که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در فهرست کاالهای ممنوع برای واردات قرار گرفته اند و ۶00قلم 
کاال را شامل می شود. این کاالها با مجوز دفاتر تخصصی وزارت 
صمت، مجوز واردات دریافت می کنند. به گزارش ایسنا، برخی 
از محصوالت کشاورزی، انواع چای، غذا برای سگ و گربه، انواع 
صابون، کفپوش و پادری، انواع زیورآالت چرمی، صنایع دستی، 
لباس های زنانه و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، 
عصا، شالق و تازیانه، قوطی کمپوت و کنسرو، قاب عکس، ماشین 
لباسشویی، چرخ دوزندگی، شیرآالت بهداشتی، آمبوالنس و 
انواع عروسک ازجمله کاالهای گروه 4 هستند. ازجمله کاالهای 
گروه 2۷ نیز می توان به انواع ماهی های خوراکی، پرندگان زینتی، 
سگ و گربه معمولی، صدف ها، سوپ و آبگوشت و فرآورده های 
مربوط به آنها، مواد پاک کننــده دندان، تابوت، نخ ابریشــم، 

آبگرمکن های خورشیدی، روده و شکمبه حیوانات اشاره کرد.

حذف یک محدودیت صرافی
با اعــالم بانــک مرکزی، مهلــت زمانی 
سه روزه صرافی ها برای فروش اسکناس 
ارز خریداری شده از ســامانه نیما به جز 
بــرای دالر و یورو برداشــته شــد. احد 
لواسانی، رئیس سابق کانون صرافان معتقد است با این اقدام، 
تقاضایی که برای دالر و یورو از محل تقاضای دیگر ارزها وجود 
داشت از بین می رود و با برطرف شدن تقاضای دیگر ارزها در 

بازار رسمی، معامالت در این بازار تقویت می شود.
قبل از 21 فروردین 1۳۹۷که هنوز سامانه نیما وجود داشت 
و دالر 4200تومانی وجود نداشت، خریدوفروش ارز به صورت 
اسکناس و حواله برای شرکت های صرافی و فعاالن اقتصادی 
در حوزه ارز به صورت نامحدود انجام می شد، اما بعد از راه اندازی 
سامانه نیما تمامی فعاالن بازار ارز باید فعالیت های خود را در 
سامانه نیما انجام می دادند و حتی تا حدود ۶ ماه صرافی ها از 

خریدوفروش اسکناس منع شدند. 
پس ازآن در اوایل شــهریور 1۳۹۷، اجــازه خریدوفروش ارز 
از طرف بانــک مرکزی بــه صرافی ها داده شــد و مدتی بعد 
قانونی به صرافی ها از طرف این بانک ابالغ شــد که براساس 
آن خریدوفروش ارز مستلزم این بود که صرافی ها هر ارزی را 
خریداری می کنند ظرف سه روز باید به فروش برسانند. ظاهراً 
در آن مقطع بحرانی وجود داشت که این تصمیم گرفته شد اما 
باقی ماندن آن تبعاتی برای این بازار داشت و با توجه به اینکه 
ارزها باید قبل از ۳روز به فروش می رسید، نگرانی صرافی ها از 
خرید ارزهای دیگر و ناتوانی از فــروش آنها باال بود درنتیجه 
متقاضیان خریدوفروش دیگر ارزها باید به بازار غیررســمی 

مراجعه می کردند.
 حاال اما با پیگیری های به عمل آمده و پیشنهاد های ارائه شده 
به بانک مرکزی، متولی بازار ارز به این نتیجه رسیده است که 
محدودیت های خریدوفروش ســایر ارزها غیراز دالر و یورو 
برداشته شود. این اقدام، یک مشکل بزرگ معامالت ارزی را 
برطرف می کند اما به عقیده رئیس سابق کانون صرافان، باید 
ضمن تعدیل قوانین صرافی برای شهرهای کوچک که معامالت 
ارزی پایین تری دارند، باید معامله ارزهای دارای تقاضای پایین 
میان صرافی ها هم مجاز شود تا اگر برای یک ارز در منطقه ای 
تقاضا نبود، آن ارز توسط صرافی های همان منطقه و به وسیله 

شبکه معامالتی بین صرافی ها معامله شود.

خوابگاه لوکوموتیوها
  خبر: بابــک احمدی، رئیــس انجمن صنفی 
شــرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابســته 
می گوید: از مجموع ۹00لکوموتیو موجود در کشور 
هم اکنون 4۵0 لکوموتیو یعنی معادل نیمی از آنها 
متوقف هستند و این مسئله، اصلی ترین علت کاهش 
سرعت ســیر قطارها در شــبکه ریلی کشور است. 
به گفته او، دلیل توقف لوکوموتیوها، تخصیص نیافتن 
اعتبارات اســت چراکه منابع تعهد شده به راه آهن 
تاکنون تعلق نگرفته و توقف حدود 200دستگاه از 

این لوکوموتیوها به همین دلیل بوده است.
  نقد: آمارها حاکی از این اســت کــه عالوه بر 
لوکوموتیوهای متوقف شــده قبلی در ۳سال اخیر، 
توقف لوکوموتیوها با ســرعت بیشــتری در حال 
رخ دادن است و ساالنه حدود ۵0 لکوموتیو به دلیل 
تأمین نشــدن قطعات و نگهداری از چرخه فعالیت 
خارج شــده و حاال که تعداد لوکوموتیوهای از خط 
خارج شده به 1۵0 تا 200دستگاه رسیده، حوزه ریلی، 
فشار بیشتری احساس می کند. دلیل این اتفاقات نیز 
مشخص است؛ شرکت راه آهن نیز قادر به نگهداری 
ناوگان نیســت. این توقف ها باعث شــده لکوموتیو 
به اندازه کافی وجود نداشته باشد که همین مسئله 
نیز فشار به لوکوموتیوهای موجود را افزایش می دهد. 
در این وضعیت برای برون رفت از این بحران، دولت 
باید منابع مورد نیاز را تخصیص دهد تا لوکوموتیوهای 
متوقف شــده فعال شــوند که البته این راه حل نیز 
به صورت موقتی و مثل مسکن اســت. حوزه ریلی، 
به عنوان ارزان تریــن و ایمن ترین حوزه حمل ونقلی 
که نقش بی بدیلی در توسعه کشورها دارد، در ایران به 
دالیل مختلف ازجمله شبه انحصاری بودن آن و نبود 
یک نهاد تنظیم گر)رگوالتوری( مستقل و قدرتمند، 
شــرایط بدی دارد. البته که تالش های انجام شده 
برای افزایش سهم این صنعت از بار و مسافر کشور 
قابل تقدیر اســت اما نکته اینجاست که این صنعت 
نیز مانند صنعت هوایی با مشکالت عدیده بنیادین 
روبه رو شده و به فرض موفقیت تالش متولیان حوزه 
برای استفاده از ظرفیت های ترانزیتی و ریلی کشور، 

با مشکالت زیرساختی بزرگی مواجه خواهد شد. 

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

کارنامه وام دهی بانک ها به دانش بنیان ها  تا پایان شهریور1401

بیشترین تسهیالت پرداختی به دانش بنیان ها در نیمه نخست امسال

 تسهیالت پرداختی 
584.8 هزار میلیارد ریالدر نیمه نخست سال

مانده تسهیالت 
888 هزار و 367 میلیارد ریالجاری

مانده تسهیالت 
25 هزار و 837 میلیارد ریالمشکوک الوصول
مانده تسهیالت 

12 هزار و 70 میلیارد ریالسررسید شده

مانده تسهیالت 
7هزار و 392میلیارد ریالمعوق

رشد تسهیالت پرداختی 
100.2 درصدنسبت به نیمه نخست پارسال

7612 فقرهتعداد تسهیالت پرداختی

102.2 هزار میلیارد ریالبانک ملت

85 هزار میلیارد ریالبانک تجارت

56.4 هزار میلیارد ریالبانک اقتصادنوین

میزان تسهیالت پرداختی به شرکت های دانش بنیان از فروردین 1400 تا شهریور 1401 - میلیارد ریال
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5 یکشنبه 24 مهر 1401
 شماره  8613

 فرار مغزها یــا مهاجرت نخبــگان، قصه تازه ای 
نیســت. اما در یک دهه اخیر رنگ و بوی دیگری 
به  خود گرفته است. کارشناسان اجتماعی از تزاید 
مهاجرت ها به خصوص از ســوی نخبگان کشور 
خبر می دهند و می گوینــد گرچه مهاجرت جزء 
الینفک ماهیت وجودی همه کشورها به خصوص 
کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است اما در 
کشور ما در حال تبدیل شدن به یک چالش اساسی 

اجتماعی است.
رضا عامری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در 
گفت وگو با همشــهری، نیروی انسانی متخصص 
و نخبه را بزرگ ترین ســرمایه یک کشور دانست 
و گفت: کشورهای غربی به دلیل باالبودن هزینه 
تربیت نخبگان علمی و تخصصی به کمک مافیای 
داخل کشور دائما در حال مأیوس کردن نخبگان 
علمی کشور و تشویق و ترغیب آنها به مهاجرت با 

وعده وعیدهای دهان پرکن هستند.
او با بیان اینکه تربیت هر نیروی انسانی متخصص 
و نخبه به 30ســال زمان و هزینه نیاز دارد اظهار 
داشت:  کشــورهای غربی با تمرکز بر شناسایی و 
جذب نخبگان ما می کوشند به تقویت بنیه های 
علمی خود بپردازند، از سوی دیگر ما در ایران هر 
روز با تنگ کردن عرصــه کار و فعالیت بر   جوانان 
نخبه، آنها را در بوروکراسی های اداری گیج کننده 
خســته می کنیم و اجــازه فعالیت بــه آنها در 
عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی- صنعتی 

و فرهنگی نمی دهیم.
به گفته این استاد دانشگاه گرچه مهم ترین خواسته 
نخبگان کشور استفاده از توان و تخصص شان در 
جهت رفع مشکالت کشور است اما نخبه های ما 
جایی در عرصه های دولتــی و غیردولتی ندارند؛ 
نه در وزارتخانه ها از این سرمایه های ملی استفاده 

می شود و نه در صنایع.
عامری به مشــکالت و معضالت کشور در حوزه 

مدیریتی، محیط زیست، اخذ مالیات و معضالت 
اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکالت 
و حل این مســائل نخبگان ما کجا هستند؟ آیا از 
ظرفیت آنها در این بخش ها استفاده می کنیم؟ آیا 
ساختارهای مدیریتی، اداری و سازمانی ما اجازه 
ورود نخبگان برای رفع این مسائل را می دهد یا راه 

برایشان باز نیست.
او با بیان اینکه کســی با ســفر تحصیلی و علمی 
نخبگان به کشورهای مطرح جهان مخالف نیست 
ادامه داد: »رهبر انقالب بارهــا و بارها با تأکید بر 
ضرورت توجه به نخبگان کشور و به کارگیری آنها 
در عرصه های مختلف کشور گفته است مهاجرت 
جوان ها به خارج از کشــور به بهانه کســب علم 
و اســتفاده از این علم و دانش در مســیر توسعه 
کشور بعد از بازگشت آنها امری منطقی است اما 
متأسفانه این موضوع از سوی مسئولین امر مورد 
توجه قرار نمی گیرد؛ در مقابل با مانع تراشی برای 
حضور نخبه ها در بخش های صنعتی و اقتصادی 
و اجتماعی و... باعث می شــوند تا جوانان نخبه ما 

کشورهای دیگر را برای زندگی انتخاب کنند.«
عامری که به واسطه تدریس در دانشگاه، ارتباط 
نزدیکی با این نخبه ها دارد ادامــه داد: اگر نخبه 
احساس کند در کشور از توان و تخصص او استفاده 
می شود و به یک انســان بیکار تبدیل نمی شود، 
به فکر مهاجرت نمی افتد. متأســفانه این خأل از 
مهم ترین دالیلی است که نخبگان را به مهاجرت 
می کشــاند. نخبه وقتی ببیند وجودش در کشور 
مورد توجه و استفاده نیســت و کشورهای دیگر 
هم با زرنگی برای بردن آنها برنامه دارند، به رفتن 
فکر می کند. او تأکید کرد: »حاال بر ماســت تا با 
اعتماد ســازی  و جلب جوانان نخبــه از آمار این 

مهاجرت ها بکاهیم.«

همایش نخبگان؛ فرصتی دوباره
موضوع بهره گیــری از نخبه ها در داخل کشــور 
آنقدر موضوع مهمی است که چند سالی به صورت 
مستمر همه نخبه های ســرآمد کشوری گرد هم 
جمع می شــدند و در دیدار با مسئوالن مختلف 

نظام دنبال راه حلی برای کمی دیده شدن و جدی 
گرفته شــدن از ســوی آنها بودند. اما یک وقفه 
نســبتا بلندی بین آخرین همایش برگزارشده با 
همایش امسال ایجاد شد و حاال امسال قرار است 
دوازدهمین همایش ملی نخبگان آن هم با شعار 
»حکمرانی نخبگان، سرآمدی ایران« 26مهرماه 

برگزار شود.

شناسایی 50هزار نخبه در کشور
به گفته باقری 50هزار نخبه تا به حال شناسایی 
و مشخصاتشــان در پایگاه اطالعاتــی بنیاد ملی 
نخبگان ثبت شــده اســت: » بر اســاس نرمال 
بین المللی یک تا ۱.2درصد جامعه را این قشــر 
تشــکیل می دهند. این وضعیت نرمال در ایران 
یک میلیون است و شرط الزم و اولیه نخبگان کشور 
باید به میزانی باشد که هسته اولیه اداره کشور را 
درست کنند. هدف این است که  در یک سال آینده 
نخبگان کشور را بیشتر شناســایی کنیم. این به 
معنی کاهش استانداردهای ما نیست. راهکارهایی 
برای افزایش جامعه نخبگانی کشور داریم. یکی 
اصطالح پایه نخبگی است و راهکار دیگر شناسایی 

نخبگانی است که اصال شناسایی نکرده ایم.«
او یادآور شد: با توجه به ظرفیت هایی که در کشور 
شناســایی کردیم تمرکزمان را روی اثر بخشــی 
نخبگان کشور قرار داده ایم و هرچقدر می توانیم 
باید زمینه اثربخشــی آنها را فراهــم کنیم این 
اثربخشــی با اشــتغال آنها فراهم می شود. این 
نقش آفرینی بیشتر در ایجاد شرکت دانش بنیان 

و بخش خصوصی و... می تواند باشد.
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه توجه ویژه 
به نخبگان علوم انسانی و علوم پایه در کشور مدنظر 
اســت، افزود: »در حوزه علوم انسانی و علوم پایه 
نیازمند حمایت از نخبه ها و اثربخشی آنها هستیم. 
نخبه ریاضیات یا فیزیک شــاید در یک شرکت 
دانش بنیان نتواند احساس اثربخشی کند و باید 
بستر جدید برای آنها فراهم کرد و رشته های علوم 
انسانی مثل فلسفه نیز از این دست است که مورد 

توجه بنیاد است .«

 10هزار متقاضی همکاری با سازمان های ایران
باقری مقــدم در ادامه بــا بیان اینکه براســاس 
اطالعات پایگاه ۱0هزار نفــر از ایرانیان خارج از 
کشور درخواست همکاری با سازمان های داخل 
کشــور را داده اند، گفت: برای بازگشت این افراد 
تسهیالتی به آنها داده می شــود. برخی موقت و 
برخی دائم به کشــور می آیند و برخی که مشکل 
ســربازی دارند با طرح انجام پــروژه تحقیقاتی 
سربازی آنها حل و فصل می شود و قبل از بازگشت 
آنها به کشــور مقدمات کار آنها با شــرکت های 
دانش بنیان را فراهم می کنیــم. آنهایی که مایل 
به اقامت داخل کشور نباشــند امکان برنامه های 
تعاملی با نخبگان داخل کشور را برایشان طراحی 
کرده ایم. او افزایــش نرخ بازگشــت نخبگان را 
سالی ۱0هزار نخبه به داخل کشور و از مهم ترین 
برنامه های بنیاد ملی نخبگان برشمرد و گفت:  »تا 
به حال 2۷00نخبه به کشور برگشته اند و ۱0هزار 

نخبه از کشور رفته اند.«

برگزاری همایش نخبگان بعد از وقفه ۶ساله
عباس ابراهیمی، دبیر دوازدهمین همایش بنیاد 
ملی نخبگان با اشــاره به وقفه 6ساله در برگزاری 
همایش گفت: در ایــن دوره از همایش نخبگان 
دیداری با مقام معظم رهبری خواهند داشت و روز 
اول سخنرانی ریاســت جمهور را خواهیم داشت. 
در حاشیه همایش، نمایشگاهی پیش بینی شده 
که گروه ها و هسته های حل مسئله از برگزیدگان 
بنیاد ملی نخبگان،  خدمات نخبگانی خود را ارائه 

می دهند.
او گفت: بعد از ظهر همایش نشستی با موضوعات 
اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، علم و فناوری، 
صنعت، فرهنگــی و هنری و اجتماعــی داریم و 

استادانی نیز دعوت شده اند.
او تبیین گفتمان و شــعار حکمرانــی نخبگان را 
از اهداف بنیاد برشــمرد  و گفت: »لزوم استفاده 
حداکثری از نخبگان و اجتماعات آنها در مدیریت 
کشور و استفاده از آن در مسئله شناسی را مدنظر 

داریم.«

مافیای مهاجرت نخبگان مشغول به کار است!
کشورهای غربی به دلیل باالبودن هزینه تربیت نخبگان به کمک مافیای داخل کشور دائما در حال مأیوس کردن نخبگان علمی 

کشور و تشویق و ترغیب آنها به مهاجرت هستند

مقابله وزارت بهداشت با مداخله گران درمان
 مدیــرکل دفتر طــب ایرانی و 

سالمت
بهداشــت،  وزارت  مکمــل 
مداخله گری در درمان و تخلفات 
موجــود در ایــن حــوزه را موضوعــی مهم و 
چالش برانگیز دانست که مقابله با آن در دستور 

کار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
  نفیسه حسینی یکتا در جلسه با رئیس و اعضای 
هیأت رئیسه و هیأت های علمی و برد تخصصی 
رشته طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با بیان اینکه توسعه روشمند طب ایرانی 
در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بهره مند 
شــدن عموم جامعه از خدمات استاندارد طب 
ایرانی و گسترش مباحث مرتبط با بحث آموزش 
و پژوهش در این حوزه، از مســائل مهم و دلیل 
بازدیدهای ما از دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
است، گفت: اهمیت این مسئله در اسناد باالدستی 
و بین المللی این حوزه به وضوح دیده می شود، در 
حوزه بین الملل سند راهبردی سازمان جهانی 
بهداشت را داریم که استفاده از ظرفیت طب های 
سنتی و مکمل و چگونگی آن را به کشورهای عضو 
اعالم کرده و در اسناد داخلی بند۱2 سیاست های 
ابالغی مقام معظم رهبــری را به عنوان یکی از 
معتبرترین اسناد باالدستی در اختیار داریم که بر 
توسعه روشمند طب ایرانی و استفاده از ظرفیت 

این حوزه تأکید می کند. همچنین ســند ملی 
گیاهان دارویی و طب سنتی که مصوبه شورای 
انقالب فرهنگی و در ســال۹2 ابالغ شده است 
را به عنوان یکی از مهم ترین اسناد باالدستی در 
اختیار داریم. ما در دفتر طب ایرانی و مکمل به 
نمایندگی از وزیر بهداشت ترسیم خطوط کلی 
و چگونگی بهره بــرداری از ظرفیت طب ایرانی 
را برعهده داریم که بازدید از دانشگاه ها و بررسی 
مشکالتی که در مسیر توسعه طب ایرانی وجود 

دارد در همین راستاست.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه موضوعاتی همچون 
تقویت هیأت علمی، تجهیز آزمایشگاه دانشکده 
طب ایرانی، تسریع در راه اندازی سالمتکده این 
دانشگاه، مداخله گران در درمان و آموزش های 
غیرمجاز و چالش ها و راهکارهای موجود را مورد 

بحث و بررسی قرار داد.
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت 
با ذکر این نکته که باید از ظرفیت های متخصصان 
طب ایرانی و مکمل نهایت بهره را برد، تأکید کرد: 
خوشبختانه کشور ما از جایگاه ویژه ای در حوزه 
طب های ســنتی و مکمل در عرصه بین الملل 
برخوردار است و معتقدیم که باید نهایت استفاده 
را از ظرفیت و تجربه استادان و متخصصان این 

عرصه از علوم پزشکی ببریم.

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

 هزینه های دندانپزشکی
 با جیب مردم نمی خواند

نایب رئیس انجمن پریودونتولوژی ایران با بیان اینکه متأسفانه 
هزینه درمان  های دندانپزشکی در کشور با درآمد مردم انطباق 
ندارد، گفت: بر همین اساس هم امروزه درمان های دندانپزشکی 

شاید اولویت اصلی هزینه های مردم نباشد.
دکتر حسن ســمیاری در این باره گفت: اگر چه دردهای شدید 
دندانی که یک فوریت محسوب می شود نیازمند مداخالت درمانی 
سریع و پرهزینه اســت ولی مردم برای درمان مشکالت دندانی 
خود اولویت قائل نمی شوند و شاید در اغلب موارد نسبت به درمان 
دندان خود بی تفاوت هستند. رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی ایران با بیان اینکه حتی تعرفه های دندانپزشکی 
مراکز دولتی افزایش یافته و در مواردی مانند جرم گیری که نقش 
پیشگیری در برخی بیماری های لثه و پوسیدگی ها دارد، بیشتر 
شده اســت، افزود: همین مبالغ که بخش قابل توجهی از درآمد 
خانواده اســت، باعث اجتناب مردم از جرم گیری های ضروری 
دندان درصورت لزوم خواهد شــد. باید درمان های ترمیمی و پر 
کردن پوسیدگی ها اولویت بیشتری نسبت به عصب کشی داشته 
باشد، به گونه ای که مردم بتوانند در نخستین فرصت به رفع آن 
بپردازند و نگذارند که کار دندان به درمان های پیچیده و گران تر 
ازجمله عصب کشی و ایمپلنت برسد. اگرچه هزینه زندگی در همه 
ابعاد باال رفته اســت و با درآمدها تطابق ندارد ولی خوشبختانه 
هزینه های درمان مطابق تورم و گرانی ها افزایش نیافته است، چون 
در غیراین صورت هزینه های دندانپزشکی برای مردم سرسام آور و 
غیرقابل تصور خواهد بود. نایب رئیس انجمن علمی پریودونتولوژی 
ایران با بیان اینکه جامعه رو به سالمندی می رود و طبق آمار، شیوع 
بی دندانی در کشور حدود 60درصد است، افزود: یکی از علل مهم 
این آمار نگران کننده آن است که مردم در سنین جوانی به دلیل 
ناتوانی در تامین هزینه های درمان های دندانپزشکی مانند ترمیم 
پوسیدگی ها و انجام ایمپلنت دندان، متأسفانه به علت تأخیر در 
مراجعه به دندانپزشک مجبور به کشیدن دندان های خود )یعنی 

ارزان ترین و شاید ساده ترین یا سریع ترین راهکار( می شوند.
عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد با بیان 
اینکه مهم ترین و نخستین توصیه به مردم، پیشگیری از ابتال به 
پوسیدگی های دندانی و بیماری های لثه با مراقبت های بهداشتی، 
ویزیت مکرر و منظم دندانپزشکی، استفاده از مسواک و نخ دندان 
به عنوان نخســتین گام پیشــگیری و راهکاری ارزان محسوب 
می شود که باید در جامعه و بین خانواده ها نهادینه شود، تأکید کرد: 
همین نکات پیشگیرانه نیز در مبانی و اصول آموزش دانشجویان 

دندانپزشکی سراسر کشور مطرح و مورد توجه است.
به گزارش ایسنا، دبیر اجرایی بیست و یکمین کنگره بین المللی 
انجمن پریودونتولوژی ایران، گفت: از همین االن باید برنامه ریزی 
کرد تا حداقل برای چشــم اندازی ۱0ساله بتوان شرایطی ایجاد 
کرد که مردم کشور در سنین سالمندی از فقدان دندان رنج نبرند. 
اگرچه گروه های هدف مانند کودکان و دانش آموزان در برنامه های 
کشوری نظام سالمت به صورت رایگان مورد توجه قرار دارند، اما 
این کافی نیســت و باید دامنه خدمات به همه گروه های سنی 
افزایش یابد. نایب رئیس انجمن پریودونتولوژی ایران با اشاره به باال 
بودن قیمت درمان های دندانپزشکی در کشور که انطباقی با درآمد 
مردم ندارد و می تواند موجب از دست رفتن فرصت طالیی درمان 
شود، گفت: هزینه های درمان دندانپزشکی در تمام نقاط دنیا و 
حتی ایران باالست؛ در این شرایط است که باید حاکمیت مداخله 

حمایتی کند تا مردم بتوانند از بهترین درمان ها بهره مند شوند.
سمیاری با تأکید بر اینکه مهم ترین دغدغه مردم درمان است و 
این موضوع در سبد هزینه ای زندگی، بخش عمده ای را به خود 
اختصاص می دهد، تصریح کرد: تقویت بیمه خدمات دندانپزشکی 
موجب آرامش خاطر و کاهش آالم هموطنان می  شود و شاید بتوان 
گفت که تقویت خدمات بیمه ای در دندانپزشکی بهترین گزینه 
کمک به عموم مردم است. درمان در مراحل اولیه بسیار ساده تر 
و ارزان تر خواهد بود  ولی گاهی اوقات نگرانی از هزینه های باالی 
دندانپزشکی مردم را در شرایطی قرار می دهد که به دنبال درمان 
نروند تا اینکه زمانی به فکر درمان بیفتند که دیگر خیلی دیر یا 
پیچیده و پرهزینه تر شده است. بنابر اعالم روابط عمومی برگزاری 
بیست ویکمین کنگره بین المللی انجمن پریودونتولوژی ایران، 
سمیاری با اشــاره به اینکه انتظار داریم دولت، مجلس و تمامی 
برنامه ریزان و دست اندرکاران با تقویت خدمات بیمه ای به فکر 
مردم باشــند و برنامه ریزی الزم را انجام دهند، افزود: براساس 
آمارهای موجود حدود ۹0درصد خدمات دندانپزشــکی توسط 
بخش خصوصی و تنها ۱0درصد خدمات توسط بخش دولتی ارائه 
می شود، لذا مدیریت بخش خصوصی را باید به بخش خصوصی 
واگذار کرد تا مردم بتوانند با انتخاب خود به مناسب ترین مرکز 
مراجعه کنند  و از بهترین خدمات توافقــی بهره ببرند؛ محدود 
کردن بخش خصوصی می تواند صدمات جبران ناپذیری به کیفیت 
خدمات درمانی وارد کند. وی با بیان اینکه بیست و یکمین کنگره 
انجمن پریودونتولوژی ایران امســال 26 تا 2۹مهرماه۱۴0۱ در 
تهران برگزار خواهد شد، افزود: نزدیک به 30 ماه برای برگزاری 
این کنگره که به دلیل اپیدمی کرونا متوقف شده بود، انتظار و تالش 
صرف شده است. بیش از ۱00 نفر سخنران برای کنگره امسال 
اعالم آمادگی کردند که از این تعداد ۷نفر سخنران از کشورهای 

مختلف دنیا میهمان انجمن پریودونتولوژی ایران خواهند بود.
دبیــر اجرایی بیســت و یکمین کنگــره بین المللــی انجمن 
پریودونتولوژی ایران با بیان اینکه تعداد ۱5میزگرد پرســش و 
پاسخ با موضوعات مهم و طرح درمان های مختلف و نوین توسط 
بزرگان و خبرگان این رشته در این کنگره درنظر گرفته شده است، 
افزود: پیش کنگره با موضوع بیماری های بافت نرم دهان و دندان، 
توسط سخنرانان داخلی و خارجی برپا خواهد شد. روزهای بعد با 
موضوع پریو و پریوایمپلنت مطالب علمی ارائه خواهد شد و محور 
اصلی ســخنرانی ها در روزهای پایانی کنگره پیرامون بازسازی 
استخوان و بافت نرم، همچنین بازسازی ترمیمی و زیبایی خواهد 
بود. 5 دوره کارگاه عملی و آموزشــی به همــت انجمن و حدود 
30مورد کارگاه علمی- تخصصی به همت شرکت های تجهیزات 
دندانپزشکی، بخش دیگری از مباحث ارائه شده خواهد بود. در 
کنگره امسال اطالعات علمی در سطح باالیی همگام با دانش روز 
دنیا تبادل می شود و امید است که پیرو به کارگیری این تحوالت 
علمی و عملی، شاهد موفقیت های ارزشمندی در مسیر درمان 
بیماران و ارائه خدمات دندانپزشکی باشیم. این کنگره در محل 
هتل المپیک تهران برگزار می شود و بی شک یکی از نتایج مهم 
برپایی اینگونه کنگره های علمی، درمان هرچه بهتر و بهره مندی 
بیماران و هموطنان از آنچه در کشورهای پیشــرفته دنیا ارائه 

می شود، خواهد بود.

 فتاح احمدی
 دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق 

کودک
ایــن اســت  بــر  اولویــت و ترجیــح 
کــه پرونــده بــرای کودکانــی کــه در 
ناآرامی های اخیر بازداشت شده اند، 
تشــکیل نشــود و ایــن کــودکان زیــر 
۱۸ســال بــه دادگاه معرفــی نشــوند، 
به ویــژه اگــر این نخســتین ورودشــان 
به ایــن وضعیت ها باشــد. امــا در کل 
درصــورت ارتــکاب جرایم جــدی، این 
موضــوع نیــز رعایــت می شــود کــه به 
وضعیت این کودکان در دادسراهای 
اطفــال کــه در همــه شهرســتان ها و 
مراکز استان ها وجود دارد، رسیدگی 

شود. /ایلنا

 احمد محمودزاده
 رئیس سازمان مدارس و مراکز 

غیردولتی و مشارکت های مردمی
رتبه بندی مدارس غیردولتی امســال 
اجرایــی می شــود و شــاخص هایش 
آمــاده شــده و بخشــنامه اش را بــه 
مدارس ارسال می کنیم و احتماال آخر 
مهرمــاه بخشــنامه اش را بــه مــدارس 

ابالغ خواهیم کرد.
 با ایــن رتبه بنــدی مــا می خواهیم هم 
کیفی ســازی آموزشــی و پرورشــی 
شــکل بگیــرد و هــم نیــم نگاهــی بــه 
مقولــه شــهریه داشــته باشــیم و هــم 
نمی خواهیــم کار صــوری کنیــم یعنی 
نمی خواهیــم ایــن اقدامــات منجــر 
 بــه ایــن شــود کــه آمارهــای صــوری

 بدهیم. /ایلنا

نقل قول

 سرنخ چاقی کودکان
 کشف شد 

طبق گــزارش ســازمان جهانی بهداشــت 
)WHO(، تقریبــا 3۹میلیــون کــودک در 
ســال2020 دارای اضافه  وزن یا چاقی بودند 
که این شــرایط، اغلب منجر به افزایش خطر 
بیماری قلبی، دیابت، ســرطان و حتی مرگ 
زودرس می شــود. هم اکنــون، یــک گروه 
بین المللی از کارشناســان کشف کرده اند که 
به نظر می رسد مصرف احتمالی برخی از غذاها 
در دوران بارداری، بدون توجه به سایر عوامل 
ســبک زندگی، با افزایش خطر اضافه وزن یا 
چاقی در کودکان مرتبط اســت. دانشمندان 
پیشــنهاد می کنند کــه مــادران غذاهای 
فوق العاده فرآوری شــده را مصــرف نکنند. 
البته دســتورالعمل های رژیم  غذایی مقامات 
بهداشتی باید اصالح و موانع مالی و اجتماعی 
برای بهبود تغذیــه زنان بــاردار و در نتیجه 
کاهش چاقی کودکان برطرف شود. محققان 
داده های مربــوط به ۱۹هــزارو۹5۸ کودک 
متولد شده از ۱۴هزارو553 مادر را در آمریکا 
جمع آوری کردند. آنان در تجزیه وتحلیل خود، 
طیفی از عوامل بالقوه تأثیرگــذار مانند وزن 
مادر، سطح فعالیت  بدنی، ســیگار کشیدن، 
وضعیت زندگی همچنین مصرف غذاهای فوق 
فرآوری شده توسط کودکان و زمان بی تحرکی 
را نیز درنظر گرفتند که به شدت با چاقی دوران 

کودکی مرتبط هستند. 
)The BMJ منبع: نشریه(
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بخشش قاتلی که در زندان لیسانس گرفت
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امتحان شفاهی طالب حذف شود
با وضعیت معیشتی، مشکالت بسیار به خصوص نداشتن شغل و 
درآمد، امتحانات شفاهی طالب را برای کسانی که قصد اجتهاد 
دارند درنظر بگیرند نه برای کسانی که دنبال درس هایشان در 
پایه شش و هشت و ده برای اســتخدام هستند. حتی می توان 
به جای امتحان شــفاهی در همان روز امتحان کتبی دو سؤال 
شفاهی مطرح کرد. این رویه فعلی آزمون شفاهی، بی عدالتی 

در حق طالب است.
سجادی از قم

شهرک صنعتی پرند نیازمند ورودی های بیشتر است
به علت حجم زیاد کارگران و رفت وآمد فوق العاده باال، اغلب شاهد 
تصادفات با خسارت مالی و جانی شدید و ترافیک های بعضا چند 
صدمتری در شهرک صنعتی پرند هستیم که زمان بسیار زیادی 
از وقت کارگران و رانندگان و... تلــف می کند. جدای از جمعیت 
تردد کننده یکی از علت های این شــلوغی کم بودن ورودی های 
شهرک بوده و کافی است ورودی یا ورودی های دیگری به منظور 

تسهیل در رفت وآمد این شهرک درنظر بگیرند.
شامخی از تهران

جدا کردن کرج از استان تهران اشتباه بود
در سال 88شهر کرج به استان البرز ملحق شد و از استان تهران 
جدا شد که در سال 96آقای آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی 
این اقدام را یک اشتباه راهبردی اعالم کرد. گذر زمان هم نشان 
می دهد که این تصمیم نه تنها مشــکالت را کمتــر نکرده بلکه 
مشکالت جدیدتری هم به وجود آورده است. این در حالی است که 
کشورهایی مانند فرانسه ،ژاپن و چین استان های خود را کاهش 
داده اند و با ایجاد استان های جدید مخالفند. آیا وقت آن نرسیده 

که این اشتباه اصالح شود و کرج دوباره به استان تهران بپیوندد؟
خدابنده لو از کرج

کشت هندوانه جایز نیست تا چه رسد به صادراتش
با علم به اینکه کشور در شــرایط بحرانی آبی به سر می برد 
واقعا جای سؤال است که چرا هندوانه کشت می شود و آنقدر 
بی ضابطه و زیاد کشت می شــود که صادرات هم می شود. 
اصوال در این شرایط کشــت هندوانه هم اشکال دارد تا چه 
رسد به صادرات آن. مسئوالن کشاورزی روی این موضوع و 

مشابه آن بررسی و تصمیم گیری کنند.
همایونی از تهران 

3 سال از ثبت نام مسکن ملی در بن گذشت
از 3ســال پیش طرح ثبت نام مســکن ملی در شهرستان بن 
استان چهارمحال و بختیاری آغاز و پول ها از سوی متقاضیان 
واریز شده اما هیچ خبری از تکمیل و تحویل آن نیست. هر چند 
وقت یک بار جلســه ای بدون نتیجه برگزار می شود،  اما هنوز 
ساخت این مسکن ها آغاز نشده است. درحالی که این مسکن ها 
امید بسیاری از مستأجران اســت که نیازمند خانه هستند و 
هم اکنون با ورود به فصل ســرما آغاز طرح دوباره 6ماه دیگر 
تعطیل می شود. اگر ساخت مسکن در زمین های تعیین شده 
ممکن نیست، قبل از این که ارزش پول ها بیش از این کاهش 
یابد آنها را به متقاضیان بازگردانند تا به دنبال راه دیگری باشند.
موسوی از شهرستان بن

مدیریت فضای مجازی اجتناب ناپذیر است
فضای مجازی اگر مدیریت نشود در هر زمینه ای مخرب است. 
انتشار اخبار نادرســت و زرد،  شایعه سازی ، ترویج مدگرایی 
و فســاد و تجمل گرایی، مطالب علمی و پزشکی نادرست، 
ارتباطات ناصحیح و... همه و همه نشان می دهد که چاره ای 
جز مدیریت صحیح فضای مجازی نداریم. قطعا مدیریت این 

فضا از ساخت فیلم و سریال و تبلیغات و... مهم تر است.
جمیعی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

میالد حاتمی با پول های قمار چه می کرد
میالد حاتمی، از متهمان پرونده سایت های قمار و شرط بندی که 
به اتهام افساد فی االرض در دادگاه انقالب اسالمی تهران محاکمه 
می شود، در سومین جلســه محاکمه به دفاع از خود پرداخت و 
مدعی شد که پول های به دســت آمده از این راه را صرف خرید 

ماشین و تفریح و خوشگذرانی کرده است.
به گزارش همشهری به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، محاکمه 
میالد حاتمی  که از هفته گذشــته در شــعبه 15دادگاه انقالب 
اسالمی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شده است، 
روز گذشته با دفاعیات متهم در سومین جلسه وارد مرحله تازه ای 
شد. در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی به تفهیم اتهام نسبت به 
متهم پرداخت و گفت :  اتهامات شما براساس کیفرخواست صادره 
افساد فی االرض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخالل 
در نظام پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از سیستم پولی کشور 
به مراکز قمار و تبدیل آن به ارز به خارج از کشور، دایر کردن مرکز 
قمار، تشویق به فساد و گســترش بی بند و باری است. پس از آن 
متهم در جایگاه ایســتاد و اینطور دفاعیاتش را آغاز کرد: قبول 
دارم اشــتباهات و خالف هایی مرتکب شــدم و به همین جهت 
هم از آغاز بازداشت، درصدد جبران خطاهایم برآمدم. او درباره 
شروع اقداماتش در ترکیه گفت:  به پیشنهاد یکی از دوستانم که 
در ترکیه کار می کرد، سر از آن کشور درآوردم و به همراه دوستم 
کار گردشــگری انجام می دادم. پس از گذشــت مدتی به مهره 
مورد توجه گردانندگان ســایت های قمار و شرط بندی تبدیل 
شدم و در زمینه جذب فالوئر برای آنها اقدام کردم که البته خودم 
قربانی سوءاستفاده اشخاصی شدم  که آنها از من به عنوان ویترین 
نمایشگاه ناصواب خود بهره  بردند. حاتمی در ادامه گفت: همه این 
نمایش  ها، الیوها و چالش  ها، دیکته شده از سوی بازیگران اصلی و 
پشت پرده بوده که از بلندپروازی و نادانی من سوءاستفاده کردند. 
در دایرکت اینســتاگرام با آقای ســعداهلل امیرشقاقی سرشاخه 
شبکه قمار آشنا شدم که او پیشنهاد داد برای ما تبلیغات کن به تو 
درصدی می دهیم و خانه و ماشین در اختیارت می گذاریم. بعد از 
آشنایی قرار شد هر تبلیغاتی که می کنم، به من 5۰درصد بدهند. 

از آنجا شروع به درست کردن ویدئو و تبلیغات کردم.
در این هنگام قاضی صلواتی پرســید: پــول را ماهانه یا هفتگی 
پرداخت می کردند؟ متهم اینطور جــواب داد: هفتگی در ترکیه 
به حساب صراف پول واریز می کردند، او هم به من لیر می داد. من 
هم با پول ها ماشین تهیه کردم و 4ماشین داشتم؛ یعنی تا پول 
دستم می آمد، چون عالقه به ماشین داشتم، ماشین می گرفتم. 
البته خانه و تفریحات هم بود. او ادامه داد: من از طریق یک پنل 
فقط می توانستم ببینم چند نفر از طریق من به سایت وارد شده اند 
تا از درآمد حاصل از تبلیغات اطالع پیدا کنم. من برای جذب اعضا 
تبلیغ قمار می کردم. در ادامه این جلسه نماینده دادستان گفت: 
میالد حاتمی در بازجویی تاریخ ۲5 اســفند 1399 اقرار کرد که 
با هدف همکاری با شبکه ســعداهلل شقاقی و برای افزایش فالوئر 
از چالش هایی غیراخالقی استفاده می کرد. او با حدود ۲ میلیون 
فالوئر، چالش هایــی غیراخالقی را اســتوری می کرد که همه 
می توانستند ببینند که به معنی اشاعه و گسترش فحشا ست. در 
پایان این جلسه رئیس دادگاه ختم جلسه را اعالم کرد و قرار است 

رسیدگی به این پرونده امروز )یکشنبه( ادامه پیدا کند.
 

مرگ 40کارگر ترکیه ای در انفجار معدن

انفجار هولناکی که عصر جمعه در معدن زغال سنگی در شمال 
ترکیه رخ داد جان 4۰کارگر را گرفت. به گزارش همشــهری به 
نقل از رسانه های ترکیه، این انفجار در یک معدن دولتی در شهر 
آمسرا در نزدیکی دریای ســیاه و در عمق 35۰متری زمین رخ 
داد. هنگام حادثه دست کم 11۰کارگر در معدن مشغول به کار 
بودند و انفجار در محلی رخ داد که حدود ۲.5کیلومتر با ورودی 
معدن فاصله داشت. گفته می شود حادثه احتماال بر اثر احتراق 
گازهای موجود در معدن رخ داده و تحقیقات برای مشخص شدن 
علت اصلی آن ادامه دارد. به دنبال این حادثه، خانواده های نگران 
معدنچیان با حضور در نزدیکی معدن شــب را در سرمای شدید 
سر کردند تا شاید عزیزانشــان که در معدن گرفتار بودند نجات 
پیدا کنند اما با 14جسدی که روز گذشته از اعماق معدن بیرون 
کشیده شد، معلوم شد که 4۰کارگر در این حادثه جان باخته اند. 
این در حالی بود که 11کارگر دیگر که مجروح شده بودند شامگاه 
جمعه به بیمارستان انتقال یافته و بقیه کارگران نیز در همان ابتدا 
از حادثه جان سالم به در برده بودند و هم اکنون فقط از سرنوشت 
یک کارگر خبری نیســت. مرگبارترین حادثه معدن در ترکیه، 
آتش سوزی در معدن زغال سنگ شهر سوما در سال ۲۰14 بود 
که جان 3۰1کارگر را گرفت و 4روز طول کشید تا اجساد قربانیان 

از اعماق معدن بیرون کشیده شود.

خسارت دیدگان حوادث اخیر به 
پلیس مراجعه کنند

پلیس پایتخت از افرادی که در اغتشاشات اخیر متحمل خسارت 
شده اند خواست به مرکز پلیس پیشگیری مراجعه کنند.

به گزارش همشهری، مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت، اعالم کرد: 
»در پی حوادث اخیر که دشمنان همه تالش خود را به کار بستند 
تا به خیال خام خود اتحاد، انســجام و یکپارچگی کشورمان را به 
مخاطره بیندازند و آشوب و التهاب و ناامنی را در کشور ایجاد کنند 
و با اجیر کردن عناصری که در حقیقت دشمن ملت بزرگ ایران 
هستند تالش کردند که ناامنی را در کشور نهادینه کنند و اتفاقاتی 
را رقم زدند که به برخی از شهروندان خسارت های مادی و مالی 
وارد شد. لذا پلیس به منظور دفاع از حقوق شهروندان اعالم می دارد 
شهروندان گرانقدر که در حوادث اخیر متحمل خسارت های مادی 
و مالی شدند برای برآورد و جبران خسارت به مقر پلیس پیشگیری 

پایتخت واقع در میدان انقالب مراجعه کنند.«

کوتاه از حادثه حفظ قرآن و تالش قاتل برای نجات اعدامی ها در زندان او را از قصاص رهایی داد

پسری جوان که 5ســال قبل به هواخواهی از دوستش 

دادسرا
مرتکب قتل و به قصاص محکوم شــده بــود، در زندان 
متحول شد و لیسانس گرفت،  قرآن حفظ کرد و تبدیل به 
جوانی ورزشکار شــد و وقتی این خبرها به گوش اولیای دم رسید، آنها 

تصمیم گرفتند به او فرصت زندگی دوباره دهند و از قصاص گذشتند.
به گزارش همشــهری، ماجرای این پرونده به اوایل سال96 بر می گردد. 
آن روز پلیس یکی از شهرهای شمالی کشــور در جریان درگیری میان 
چند نفر قرار گرفت و تیمی از مأموران راهی محل حادثه شدند. در این 
درگیری مردی حدوا 6۰ســاله هدف اصابت گلوله ســالح شکاری قرار 
گرفته و به دلیل شــدت خونریزی جانش را از دست داده بود و تحقیق از 
شاهدان نشان می داد که درگیری به دلیل جای پارک خودرو بوده است. 
در این میان پسری جوان که به هواخواهی از یکی از طرفین وارد درگیری 
شده بود با سالح شکاری اقدام به تیراندازی کرده و پس از آن نیز پا به فرار 
گذاشته بود. با اطالعاتی که شاهدان در اختیار پلیس قرار دادند، مخفیگاه 
متهم به قتل شناسایی و او دستگیر شد. متهم جوانی ۲7ساله بود که در 
بازجویی ها به قتل اقرار کرد و گفت ناخواسته دست به جنایت زده است. 
وی توضیح داد: دوســتم در محله مان مغازه دارد و روز حادثه نزد او رفته 
بودم که این حادثه رخ داد. آن روز داخل مغازه دوســتم نشسته بودیم و 
در حال صحبت بودیم که مقتول رسید. او پشت فرمان ماشینش در حال 
پارک بود که دوســتم با دیدن او از جایش بلند شد و به سمت وی رفت. 
دوستم درحالی که عصبانی بود به او گفت که ماشینش را از مقابل مغازه او 
بردارد. ظاهرا آنها در روزهای قبل نیز بر سر همین مسئله با هم مشاجره 
کرده بودند. دوستم می گفت که آنجا محل کسب وکار وی است و کسی 
نباید ماشینش را مقابل مغازه او پارک کند. آن روز دوستم و مقتول بر سر 
همین مسئله بحث شان شد. سپس من و چند نفر دیگر به هواخواهی از 
دوستمان وارد درگیری شدیم تا به دعوا خاتمه بدهیم. از سوی دیگر چند 
نفر هم به حمایت از مقتول، وارد درگیری شدند و ناگهان همه  چیز عوض 

شد و ماجرا به زد و خورد کشیده شــد. در این بین تصمیم گرفتم کاری 
کنم تا دعوا تمام شود. یک دفعه یادم افتاد که دوستم گفته بود که داخل 
ماشینش سالح شکاری دارد. در یک لحظه تصمیم گرفتم سالح را بردارم 
و شلیک کنم تا همه بترسند و متفرق شوند اما از بخت بدم گلوله به مقتول 
اصابت کرد و جانش را گرفت. درحالی که من هرگز قصد قتل نداشــتم و 

حاال به شدت پشیمانم.
متهم پس از اقرار به جنایت، در دادگاه محاکمه و به قصاص محکوم شد. 
زمان زیادی طول نکشید که قضات دیوانعالی کشور نیز مهر تأیید بر حکم 
قصاص قاتل زدند و به این ترتیب شــمارش معکوس برای اجرای حکم 

شروع شد.

نجات از چوبه دار
عامل جنایت مدتی قبــل پای چوبه دار رفت اما در واپســین لحظات با 
التماس از اولیای دم خواست او را ببخشــند و به جوانی اش رحم کنند. 
همین باعث شد که اولیای دم آن روز حکم را اجرا نکنند و به قاتل مهلت 
دهند. از همان زمان رایزنی ها برای جلب رضایت از اولیای دم شروع شد. 
از سوی دیگر از زندان خبر می رسید که جوان محکوم به قصاص در زندان 
توبه کرد و زندگی اش دگرگون شده است. وی در زندان تصمیم گرفته بود 
تحصیالتش را ادامه بدهد و در این راه موفق شده و مدرک لیسانس گرفته 
بود. عالوه بر این ورزش می کرد و به حفظ قرآن می پرداخت. این خبرها 
به گوش اولیای دم رسید و موجب شد تا دل آنها به رحم بیاید. به خصوص 
زمانی که معلوم شد جوان محکوم به قصاص درحالی که خودش زیر تیغ 
بود، برای نجات چند نفر از زندانیان تالش های زیادی کرده و در تماس 
با خانواده های مقتوالن تالش کرده بود که رضایت آنها را جلب کند. او از 
زندان با خانواده مقتوالن تماس می گرفت و با صحبت و التماس درخواست 
می کرد تا از قصاص صرف نظر کنند و همین اقدامات خداپسندانه وی، در 
نهایت خودش را هم از قصاص رهایی داد و موجب شد تا اولیای دم به شرط 
دریافت دیه وی را ببخشند. در این شرایط بود که با پادرمیانی تیم صلح 
و سازش مستقر در دادسرای جنایی تهران و تالش خیرین،  مبلغ دیه در 
این پرونده فراهم و به اولیای دم پرداخت شد. به این ترتیب مرد اعدامی از 
مجازات مرگ رهایی یافت تا به زودی از لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه 

و بعد از زندان آزاد شود.

 عامل درگیری مرگبار پایتخت 

دادسرا
که نقشه کشیده بود به آلمان 
فرار کند اما در یکی از شهرهای 
مرزی دستگیر شــده بود، دیروز و در نخستین 

جلسه بازپرسی از ماجرای فرار ناکام خود گفت.
به گزارش همشــهری، قاتل که جوانی 3۲ساله 
اســت بامداد ۲4مرداد ماه و در جریان درگیری 
مردی را با ضربات قمه به قتل رساند و پا به فرار 
گذاشت. از همان زمان تحقیقات برای بازداشت 
متهم فراری آغاز و مدتی بعد مشــخص شد که 
وی به یکی از شهرهای مرزی کشور فرار کرده و 
قصد خروج از کشور را دارد تا خودش را به آلمان 
برساند. به این ترتیب متهم اواخر هفته گذشته، 
درحالی که یکی از پاهایش در جریان فرار ناکام از 
مرز شکسته شده بود، دستگیر شد و دیروز برای 
تحقیق به شعبه سوم دادســرای جنایی تهران 
انتقال یافــت و پس از ثبت اعترافاتش توســط 
بازپرس ساسان غالمی، با قرار بازداشت موقت در 
اختیار اداره آگاهی قرار گرفت. گفت وگو با او را 

در ادامه بخوانید.
چه اتفاقی برای پایت افتاده؟

پس از قتل با برادرم که در آلمان زندگی می کند 
تماس گرفتم و به او گفتم که مرتکب قتل شده ام 
و می خواهم از کشــور فرار کنم. او فردی را که 
ساکن روستایی در یکی از شهرهای مرزی بود 
معرفی کرد. قرار شــد نزد او بروم تــا اقدامات 
خروج من از کشــور را انجام بدهد. خودم را به 

آنجا رســاندم، حدود 3۰میلیون تومان هم پول 
به او دادم و قرار شد که توسط قاچاقچیان انسان 
به ترکیه بروم و در آنجا مابقی پول را بپردازم تا 
مرا به آلمان برســانند اما پس از گذر از مناطق 
صعب العبور ناگهان گرفتار مرزبان های ترکیه ای 
شدیم و یکی از مرزبان ها با باتوم ما را کتک زد. 
در این بین من از ناحیه پا به شدت مصدوم شدم 

به طوری که از درد نمی توانستم تکان بخورم.
بعد چه شد؟

پاهایم از چندجا دچار شکستگی شده بود و حاال 
تصور کنید در میان کوه ها و مناطق صعب العبور 
باشی و بخواهی با پاهای شکسته که درد شدیدی 
داشت از جاهای سخت عبور کنی. تصور کنید که 
چه کشیدم تا برسم به ایران. چون مرزبان های 
ترکیه اجازه عبور نمی دادند. من هم با کمک چند 
نفر که همراهم بودند و قصد داشــتند قاچاقی 
به ترکیه بروند،  با هزار بدبختــی و درد به ایران 
برگشــتم. به همان روســتا و بعد تحت درمان 

قرار گرفتم.
و بعد دوباره نقشه رفتن کشیدی؟

دیگر به اجرای نقشه نرسید. کارهایم انجام شده 
بود تا هرچه ســریع تر از کشــور خارج شوم اما 

پلیس ردم را زد و دستگیرم کرد.
از جزئیات قتلی که مرتکب شدی بگو.

خیلی اتفاقی بود. من اصال مقتول را نمی شناختم. 
زن جوانی که یکــی از اقواممان بود تنها زندگی 
می کرد و شنیده بودم همسرم و خواهرزنم به خانه 

او رفت وآمد دارند. چون پشت آن زن حرف هایی 
زده می شد، عصبانی شدم و با او تماس گرفتم و 
گفتم دیگر همســرم را به خانه اش راه ندهد. اما 
او زیر بار نمی رفت و می گفت که من مزاحمش 
شده ام. روز حادثه هم قمه برداشتم و به خانه زن 
جوان رفتم تا او را تهدید کنم که دیگر با همسرم 
معاشرت نکند اما مقابل خانه او ، مقتول را دیدم. 
نمی دانستم که وی به تازگی با آن زن آشنا شده و 
قرار است با هم ازدواج کنند. باهم گالویز شدیم و 

ناخواسته جانش را گرفتم.
سابقه داری؟

سابقه حمل مواد و درگیری دارم.

قاتلی که قصد رفتن به آلمان را داشت توسط مرزبان ترکیه زخمی شد و به ایران برگشت

سرنوشت قاتل ایرانی در مرز ترکیه 
قربانیان تیراندازی
 فردیس 5نفر شدند

یک روز پس از تیراندازی خونیــن در فردیس کرج که در 
جریان آن 6نفر هدف اصابت گلوله قرار گرفته و 4نفر از آنها 
جان خود را از دست دادند، یکی دیگر از مجروحان نیز در 
بیمارستان جان باخت تا شمار قربانیان این درگیری به 5نفر 
افزایش پیدا کند. به گزارش همشهری، ساعت ۲1پنجشنبه 
شب گذشته صدای تیراندازی در یکی از محله های فردیس 
کرج مأموران پلیس و امدادگران اورژانس را به آنجا کشاند. 
بررسی های اولیه نشــان می داد یکی از ساکنان محله که 
از مدت ها قبل با همســایه اش دچار اختالف و کشمکش 
بود با در دست داشتن یک کلت کمری به خانه آنها رفته 
و 6نفر را به گلوله بسته اســت. زمانی که مأموران به محل 
حادثه رســیدند دقایقی از تیراندازی می گذشت و 4نفر 
شامل  ۲خواهر و ۲برادر بر اثر اصابت گلوله جان خود را از 
دست داده بودند و ۲نفر دیگر نیز مجروح شده بودند. در این 
شرایط همزمان با انتقال مجروحان به بیمارستان تالش 
برای دستگیری عامل جنایت آغاز شد. مجروحان حادثه 
دچار خونریزی و جراحت زیادی شده بودند و وضعیت یکی 
از آنها وخیم بود و کادر پزشکی همه تالش خود برای نجات 
آنها را انجام داد اما یک روز بعد یکی از مجروحان جان خود 
را از دست داد تا تعداد قربانیان این حادثه به 5نفر افزایش 
پیدا کند. سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی 
البرز با اعالم این خبر گفت:  یکی از مجروحان این حادثه 
همچنان در بیمارستان بستری است و تالش ها برای نجات 
جان او ادامه دارد. از سوی دیگر همکارانم سایه به سایه در 
تعقیب قاتل فراری هستند و امیدواریم که به زودی دستگیر 
شود. به گفته او شناسایی زوایای پنهان پرونده در دستور 

کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان البرز قرار دارد.
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روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

باران های موسمی ویرانگر در شرق آسیا 
روزنامه نیویورک تایمز به هشدار دانشمندان مبنی بر تشدید 
فجایع آب وهوایی پرداخته و نوشته: با گرم شدن دمای زمین 
بارش های شــدید افزایش خواهد یافت، به این ترتیب شدت 
بارش های موسمی در شرق آسیا نیز بیشتر و پیش بینی آنها 
دشوارتر خواهد شد. تغییرات آب وهوایی در این بخش که یک 
چهارم از جمعیت کره زمین را در خود جای داده، نامنظم تر و 

به طور فزاینده ای فاجعه آمیزتر خواهد شد.

بنای 70ساله کاخ جمهوری عراق 
این روزها یک مهمان جدید دارد. 
کاخ جمهوری عــراق را که ملک 
فیصل دوم در دهه 1950میالدی بنا کرد و از سال 
2009 تاکنون به عنوان دفتر نخســت وزیری عراق 
مورد اســتفاده قرار گرفت، از پنجشــنبه گذشته 
میزبان محمد شیاع ســودانی، نهمین نخست وزیر 
عراق از ســال 2004یا از زمان تاسیس جمهوری 
جدید عراق است. ســودانی روز پنجشنبه کمتر از 
یک ساعت پس از آنکه عبد اللطیف رشید به عنوان 
رئیس جمهور جدید عراق در پارلمان انتخاب شد، 
فرمان تشــکیل کابینه را از او دریافــت کرد. او در 
نخســتین اظهارنظرش مبارزه با فســاد را اولویت 
دولت خود عنوان کرد. به نظر می رســد که سودانی 
این مسئله را درک کرده که مبارزه با فساد و بهبود 
شرایط اقتصادی خواســته اصلی عراقی هاست و از 
همین رو نیز مبارزه با فساد را اولویت نخست کابینه 
خود اعالم کرده است. اما عالوه بر این، نخست وزیر 
جدید در بغداد با چالش های بزرگی روبه روست که 
برای تداوم کار کابینه اش به ناگزیر باید برای حل آنها 

چاره اندیشی کند.

فساد اقتصادی
عراق در سال های اخیر، باالترین درآمد نفتی خود 
را در چند دهه گذشــته تجربه کرده، اما همزمان 
تنش های داخلی و فساد اداری مانع بهره مندی مردم 
عراق از مزایای درآمدهای کالن نفتی شــده است. 
وب سایت خبری-تحلیلی اینســایدر عربی درباره 
وضعیت فعلی اقتصاد عراق گزارش می دهد: »عراق 
پس از سال ها جنگ داخلی که با یک اقتصاد بی ثبات 
دست و پنجه نرم کرده است، اکنون با افزایش قیمت 
نفت پس از جنگ اوکراین و افزایش درآمدهای خود 
روبه روست، اما بسیاری از عراقی ها این درآمدها را 
به دلیل فســاد دولتی، ضعیف شدن زیرساخت ها و 

درگیری های سیاسی بی فایده می دانند.« 
رویترز در گزارشــی به نقل از منابــع دولتی عراق، 
درآمد نفتی این کشــور در نیمه اول سال 2022را 
بیــش از 60میلیارد دالر اعالم کرده اســت. در ماه 
مارس نیز، عراق اعالم کرد که درآمدهای نفتی اش 
به شــدت افزایش یافته و به باالترین سطح خود در 
50سال گذشته رسیده است. وزارت نفت این کشور 
فروش 100میلیون و 563هزار و 999بشــکه را با 
درآمد 11.07میلیارد دالری ثبت کرد که باالترین 

درآمد از سال 1972است.

با وجود این افزایش درآمد، به نظر می رسد که فساد 
گســترده در دســتگاه های عریض و طویل دولتی 
 عامل برای حیف و میل کردن این درآمدهاســت. 
حیدر نیما بخیت، اســتاد اقتصاد دانشگاه کوفه، به 
اینسایدر عربی می گوید: »مشکل عراق کمبود پول 
نیست، بلکه مدیریت این پول است. بنابراین، با وجود 
این افزایش درآمدهای نفتی، ما انتظار پیشرفت های 
گسترده را به دلیل سوء مدیریت اقتصاد و فساد اداری 

و مالی نداریم.«

وابستگی وارداتی
با وجود درآمدهای نفتی سرشــار، اما عراق از نظر 
اقتصاد موادغذایی به واردات از دیگر کشورها وابسته 
اســت و گرانی موادغذایی پس از جنــگ اوکراین 
به شدت معیشت مردم این کشور را تحت فشار قرار 
داده است. دولت این کشــور طی چند ماه گذشته 
ناچار به اختصــاص مبالغی به عنــوان یارانه نقدی 
برای افراد کم درآمد شده است. عراق حتی با وجود 
جایگاه مهم نفتی خود، یکی از واردکنندگان عمده 
گاز برای تامین برق به شــمار می رود. این در حالی 
است که عراق با دارا بودن حدود 1.67درصد منابع 
گازی جهان یا 3میلیارد و 170میلیون مکعب گاز در 
رتبه یازدهم کشورهای دارای بیشترین منابع گازی 
قرار دارد، اما نداشتن زیرساخت های مناسب جهت 
بهره وری باال و اســتخراج گاز، باعث شــده تا عراق 
نه تنها از پتانسیل صادراتی خود محروم شود، بلکه 
تبدیل به وارد کننده گاز طبیعی نیز شود و البته که 

عمده وابستگی گازی عراق به ایران است.

اختالف بر سر درآمدهای نفتی
بخش مهمی از منابع نفت و گاز عــراق در منطقه 
اقلیم کردســتان قرار دارد، ولی بغداد و اربیل هنوز 
نتوانسته اند بر سر یک ســازوکار بر سر درآمدهای 
حوزه انرژی به توافق برســند. در شرایط فعلی، یک 
مشــکل بزرگ اقتصادی عراق، چگونگی تقســیم 
درآمدهای نفتی است. بغداد می گوید شرکت ملی 
نفت این کشور موسوم به ســومو )SOMO(، تنها 
شرکت مجاز به فروش نفت خام عراق است، اما اربیل 
با استناد به تفسیر خود از قانون اساسی مدعی است 
که می تواند نفت اقلیم را صادر کند. همچنین اقلیم 
کردستان به شــدت به توزیع بودجه مصوب بغداد 
متکی است و از همین رو دست کردها برای عملکرد 
مســتقل در حوزه درآمدهای نفتی چندان هم باز 
نیست. سال گذشــته دادگاه فدرال عراق با صدور 

حکمی، فروش و صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان 
را غیرقانونی اعالم کرد، اما با وجود صدور این حکم، 
صادرات مســتقل نفت از اقلیم کردستان همچنان 
ادامه دارد. نخســت وزیر جدید عراق باید برای این 

وضعیت راهی بیابد.
براساس گزارش رویترز، اقلیم کردستان عراق روزانه 
تا 434هزار بشکه نفت تولید و بخش عمده آن را از 
طریق خط لوله کرکوک بــه بندر »جیهان« ترکیه 
صادر می کند. یک مقام محلی اقلیم کردســتان به 
رویترز گفته است که بدهی اربیل به بغداد هم اکنون 

به حدود 38میلیارد دالر رسیده است.

شکاف های سیاسی
یکی از مشــکالت کلیدی که مانع بهبود وضعیت 
اقتصاد عراق می شــود، اختالفات سیاسی در این 
کشور است که گاه دو قطبی ها و شکاف های عمیقی 
را ایجاد می کند. عراق طی چهار سال گذشته دوبار 
انتخابات پارلمانی را تجربه کــرده که در هر دو بار 
اختالفات داخلی برای پارلمان ها چالش ســاز بوده 
است. پارلمانی که از انتخابات 2018روی کارآمد، 
کمتر از 2 ســال بعد و به صورت زودهنگام منحل 
شــد و پارلمان فعلی عراق نیز که نتیجه انتخابات 
2021اســت، پس از یکسال و بســیار دیرهنگام 
توانســت رئیس جمهور و نخســت وزیر را انتخاب 
کند. عمده این درگیری های سیاسی به توقف کار 
نهادهای دولتی عراق منجر شــده است. به عنوان 
نمونه اعتراضات جریان صدر در ماه میالدی گذشته 
باعث شــد تا فعالیت پارلمان برای یک ماه تعطیل 

شود.
از طرف دیگر از هم اکنون کابینه جدید برآمده از دل 
پارلمان عراق، حمایت بخش مهمی از مخالفان را در 
بغداد ندارد. یکی از مهم ترین گروه های اوپوزیسیون، 
جریان صدر اســت کــه، محمد شیاع ســودانی، 
نخست وزیر جدید را وابسته به حزب الدعوه نوری 
المالکی، نخست وزیر پیشــین می داند و حاضر به 
همراهی با آن نیســت. اعتراضات جریان صدر در 
ماه گذشته نشان داد که این جریان شیعی در بغداد 
قدرت بســیج قابل توجهی دارد. این نگرانی وجود 
دارد که بار دیگر جریان صدربا هــدف مخالفت با 
کابینه جدید، نیروهای خود را به خیابان ها بکشاند. 
جنین پالسخارت، نماینده ســازمان ملل در امور 
عراق در گفت وگو با الجزیره به اختالفات داخلی در 
عراق اشاره دارد و می گوید: ادامه اختالفات در دولت 
پس از انتخابات پارلمانی در اکتبر 2021بزرگ ترین 

مانع امید به اصالحات درعراق است.
بخش مهــم دیگــری از اختالفات داخلــی عراق، 
ریشه در قطب بندی های شــکل گرفته تحت تأثیر 
نفوذ بازیگــران خارجی دارد. دولت پیشــین عراق 
به نخســت وزیری مصطفي کاظمی تالش داشت 
تا بغداد را به عنوان میانجــی جهت حل اختالفات 
عربستان و ایران، وارد معادالت کند. چندین مرحله 
مذاکرات میان مقام های دو کشور بغداد انجام شده 
و احتماال دولت آتی این کشور نیز همین مسیر را در 

پیش خواهد گرفت.
بخش دیگــری از چالش سیاســت خارجی عراق 
بدلیل اختالفاتی اســت که بغداد با آنکارا بر ســر 
بمباران مناطق شمالی عراق دارد. عراق تا کنون در 
چند نوبت سفیر ترکیه را احضار و اعتراض خود را 
به عملیات های نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد در 
منطقه اقلیم اعالم کرده است. اما به نظر نمی رسد که 
صداهای اعتراض عراق تاکنون ترکیه را از بمباران 
شمال عراق به بهانه مبارزه با گروه های کرد مسلح 

منصرف کرده باشد.

محیط شکننده
عــالوه بر اختالفــات سیاســی داخلی، عــراق با 
چالش های عمده دیگــری نیز در حوزه مســائل 
امنیتی و اجتماعی روبه روست. اندیشکده شورای 
روابط خارجی آمریکا در گزارشی درباره چالش های 
عراق در مســیر بازســازی می گوید: عراق پس از 
داعش با بیش از دو میلیون نفر آواره در داخل کشور 
مواجه است و نزدیک به 9 میلیون نفر از شهروندان 
آن همچنان بــه کمک های بشردوســتانه بدلیل 
جنگ طوالنی مدت و آوارگی متکی هســتند. این 
گزارش پیش بینی می کند که کار بازســازی عراق 
حداقل 88میلیارد دالر هزینه داشته باشد، اما آیا با 
توجه به مشکالت اقتصادی یادشده، حتی با وجود 
درآمدهای کالن نفتی، دولت هــا در عراق قادر به 

بازسازی این کشور در شرایط فعلی خواهند بود؟
عــالوه بر این هــا، عراق با خشکســالی شــدید و 
توفان های شن فزاینده دست و پنجه نرم می کند. 
بانک جهانــی در گزارشــی دربــاره چالش های 
محیط زیستی عراق می گوید: مقابله با کمبود آب و 
کاهش کیفیت آب در رودخانه ها اولویت دولت عراق 
است و کاهش 20درصدی ذخایر آب عراق می تواند 
با تغییرات آب و هوایی همراه شود و تولید ناخالص 
داخلی واقعی این کشور را تا 4درصد یا 6.6میلیارد 

دالر کاهش دهد.

مسیر سنگالخ »سودانی« در بغداد
فساد اقتصادی، اختالف بر سردرآمدهای نفتی، درگیری های سیاسی و اعتراض های اجتماعی، راه دشواری را برای اصالح امور 

پیش پای نخست وزیر جدید عراق گذاشته است

40روز توفانی نخست وزیری لیز تراس 
چالش هاي متعدد سیاسی-اقتصادی دولت انگلیس  
در همین ابتداي کار، نخست وزیر جدید را در شرایط 

بحراني قرار داده است

40روز پس از ورود لیز تراس به دفتر نخست وزیری انگلیس، 
گمانه زنی ها درباره جانشین احتمالی او آغاز شده است. تراس 
که در نتیجه باال گرفتن انتقادها و برای بقای سیاســی اش 
اواخر هفته گذشته مجبور شد تا کواســی کوارتنگ، وزیر 
دارایي را برکنار و از برنامه اقتصادی دولت عقب نشینی کند، 

با بدترین بحران حیات سیاسی خود روبه روست.  
لیز تــراس که بــا شــعار کاهــش مالیات ها رقیــب خود 
ریشی سوناک را در انتخابات درون حزبی کنار زده بود، قصد 
داشت تا در کوتاه مدت با افزایش استقراض و در میان مدت 
و بلندمدت افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص 
داخلی اقتصــاد انگلیس را متحول کند. بر همین اســاس، 
کواسی کوارتنگ بزرگ ترین بسته کاهش مالیات در 50سال 
اخیر انگلیس را ارائه کرد که بازارها را وارد بحرانی جدی کرد 
و ارزش پوند را به شــدت کاهش داد. سرانجام با باال گرفتن 
اعتراض ها، خانــم تراس روز جمعه وزیــر خزانه داری خود 
را که از سفر واشنگتن بازگشــته بود برکنار و اعالم کرد که 
اجازه خواهد داد تا قانون افزایش مالیات اجرا شود؛ اقدامی 
که عقب نشینی بزرگی از سیاست های اقتصادی او به شمار 

می رود. 
نخست وزیر انگلیس جرمی هانت را به عنوان وزیر خزانه داری 
جدید منصوب کرد؛ سیاستمدار میانه رو و عملگرایی که به 
نظر می رســد هدف از انتخابش آرام کردن بازارهای مالی و 
افکار عمومی انگلیس باشد. اما کنفرانس خبری 8.5دقیقه ای 
که تراس پس از این عزل و نصب ها برگزار کرد بار دیگر خشم 
ناظران و افکار عمومی را برانگیخت. به اعتقاد منتقدان و حتی 
حامیان تراس، این کنفرانس خبری شکستی تمام عیار بود. 

وب ســایت اســپکتیتور درباره واکنش ها به این کنفرانس 
خبری نوشته: »تا جایی که به نمایندگان حزب محافظه کار 
مربوط می شود، کنفرانس خبری تراس همه چیز را بدتر کرده 
است. به محض تمام شدن این نشست شماری از نمایندگان 
پارلمان که قبال از تراس حمایت کــرده بودند، به ترز کوفی 
معاون نخست وزیر و از دوستان نزدیک او زنگ زدند. یکی از 
نمایندگان به کوفی گفته که امیدوار بوده تا لیز تراس چیزی 
بگوید که بتواند اعتماد از دست رفته را احیا کند اما این اتفاق 
نیفتاده اســت. این روزها حتی نمایندگان حامی تراس هم 
تمایل چندانی ندارند که کنار او در انظار عمومی دیده شوند 
یا حتی تصاویرشان با او منتشر شود. این جمله که همه چیز 
برای نخست وزیر بدتر و بدتر می شود، حاال نه فقط از سوی 

مخالفان که از زبان حامیان سابقش نیز شنیده می شود.«

چالش های سیاسیـ  اقتصادی  
برکناری وزیر دارایي آخرین حلقــه از بحران های پی درپی 
سیاسی و اقتصادی اســت که دولت لیز تراس در عمر کوتاه 
40روزه خود با آن روبه رو بوده است. پنجم سپتامبر بود که 
لیز تراس 47ساله در قامت رهبر حزب محافظه کار به عنوان 
نخست وزیر معرفی شد. او چهارمین نخست وزیر انگلیس از 
سال2015 میالدی تاکنون است. تراس در آن زمان وعده داد 
که به سرعت به بحران افزایش هزینه های زندگی در انگلیس 
رســیدگی خواهد کرد. او وعده داده بود که ظرف یک هفته 
طرحی را برای مقابله با افزایــش هزینه های انرژی و تامین 
سوخت در آینده ارائه خواهد کرد. 2روز بعد)هفتم سپتامبر( 
تراس در پاسخ به درخواست رسمی ملکه، اعضای کابینه اش 
را معرفی کرد که 15چهره جدید داشت. تغییر وزیر دارایي 

یکی از مهم ترین تغییرات ترکیب کابینه جدید بود.  
هشتم سپتامبر خبر مرگ ملکه 96ساله انگلیس اعالم شد. 
انگلیسي ها 10روز درگیر عزای عمومی شدند. 23سپتامبر 
بود که وزیر دارایي از طــرح اقتصادی دولــت در پارلمان 
رونمایی کــرد؛ طرحی که هدفش کاهــش مالیات و پایین 
آوردن هزینه های انرژی همراه با رشد اقتصادی این کشور 
بود. اما طرح دولت نتیجه کامال عکس داشت و بازارها واکنش 
تندی به آن نشان دادند. پوند به شدت سقوط کرد. شرایط 
چنان بحرانی شد که صندوق بین المللی پول با درخواست 
از دولت انگلیس برای تغییر رویه خــود گفت که از نزدیک 
تحوالت را دنبال می کند. یک روز بعد، بانک مرکزی انگلیس 
در اقدامی غیرمعمول مجبور به مداخله شد. این نهاد مالی 
اعالم کرد که به طور موقت 65میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی 
بلندمدت انگلیس را برای بازگرداندن نظم به بازار خریداری 
می کند. با این حال، بیست ونهم سپتامبر لیز تراس با نادیده 
گرفتن واکنش منفی گســترده بازارها بار دیگــر از برنامه 
اقتصادی دولتش  دفاع کرد و گفت که مایل است برای رشد 
اقتصادی تصمیم های دشــواری اتخاذ کند. او در نخستین 
واکنش به هرج و مرج اقتصادی و سقوط بازارها در این کشور 
پس از اعالم برنامه اقتصادی اش گفت: »انگلیس با شــرایط 

اقتصادی بسیار بسیار دشواری روبه روست.«
الجزیره می نویســد: لیز تراس پس از چنــد هفته مقاومت 
ســرانجام در چرخشــی تحقیرآمیز برنامه کاهش مالیات 
خود را کنار گذاشت. کواســی کوارتنگ پیش از سخنرانی 
در کنفرانس ســاالنه حزب محافظه کار با انتشــار بیانیه ای 
اذعان کرد که طرح اقتصــادی دولت جدید باعث اخالل در 
ماموریت آنان برای مقابله با چالش های پیش روی انگلیس 
شده است. اما این اقدام هم نتوانســت از فشار انتقاد بر لیز 
تراس و تیم اقتصادی او بکاهد تا اینکه نخســت وزیر مجبور 
 شــد جمعه)14اکتبر( کواســی کوارتنــگ را برکنار کند.
ریچارد ریوز نماینده حزب کارگر انگلیس می گوید: »تغییر 
وزیر خزانه داری نمی تواند جبران کننده آســیبی باشد که 
ایجاد شده است. ما به تغییر وزیر نیاز نداریم، دولت باید تغییر 

کند تا بتوان این آشفتگی را جمع کرد.«

امامعلی رحمان
 رئیس جمهور تاجیکستان

مــا ملتی بــا تاریــخ و فرهنــگ ویــژه خود 
هســتیم و انتظــار داریــم بــه مــا احتــرام 
مــا کشــور فقیــری  گذاشــته شــود. 
نیستیم و از نظر منابع معدنی کشوری 
ثروتمندیــم. مــا بــه  روســیه به عنــوان 
شــریک راهبــردی اصلــی خــود همــواره 
احترام گذاشته ایم؛ باید به ما نیز احترام 
گذاشته شــود. می خواهیم مانند دیگر 
کشــورها با ما نیــز به شــکل منصفانه و 

مساوی رفتار شود. )تی.آر.تی(

 آنگال مرکل
صدراعظم پیشین آلمان

و  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  انســان 
موقعیت هایی که در آن قرار می گیرد، 
تصمیم گیــری می کنــد. از ایــن نظر، از 
تصمیم خــود بــرای افزایش خریــد گاز 
از روســیه در گذشته پشیمان نیستم، 
 بلکــه بــاور دارم که بــا توجه به شــرایط 
زمانــه ای کــه در آن قــرار داشــتیم، کار 

درستی کردم. )بیزنس اینسایدر(

کمک 725میلیون دالری 
آمریکا به اوکراین

همزمان با ادامه درگیری ها در اوکراین، واشــنگتن 
اعالم کرد یک بســته جدید کمک نظامی به ارزش 
725میلیــون دالر در اختیار کی یــف قرار خواهد 
داد. وزارت دفاع آمریکا )پنتاگــون( اعالم کرد که 
این کمک ها شــامل مهمات برای موشک اندازهای 
HIMARS است. بسته جدید همچنین شامل 5هزار 
سالح دوش پرتاب ضد تانک، 5هزار مین ضد تانک 
کنترل از راه دور، خودرو و تجهیزات پزشکی است. 
به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا اعالم کرده که کمک نظامی آمریکا به اوکراین 
از زمان روی کار آمدن جو بایــدن به 18میلیارد و 
300میلیون دالر رســیده است. کمک های آمریکا 
در حالی روانه اوکراین می شــود که جنگ بار دیگر 
با موشک باران نیروهای روس، به شهرهای مرکز و 

غرب این کشور کشیده شده است.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

عمــران خــان، نخســت وزیر 
پیشین پاکســتان در انتخابات 
میــان دوره ای کــه قرار اســت 
امروز)یکشــنبه( در چند ایالت مهم این کشور 
برگزار شــود محبوبیت خود را محک خواهد زد. 
این انتخابات از آن جهت اهمیت دارد که پیروزی 
حزب »تحریک انصاف« بــه رهبری عمران خان 
می تواند کارزار او برای تشــدید فشارها بر دولت 
پاکستان جهت برگزاری انتخابات ملی زودهنگام 
را تقویت کند. انتخابات یکشــنبه برای پر کردن 
کرســی های خالی مجلس عوام پاکستان برگزار 
می شود. حدود 7ماه پیش 131نماینده از حزب 
تحریک انصاف به رهبری عمران خان در اعتراض 
به رأی عدم  اعتماد مجلس به نخست وزیری او از 

سمت خود اســتعفا کردند. به گزارش بلومبرگ، 
در صورتــی که عمــران خان در ایــن انتخابات 
میان دوره ای پیروز شود کاندیداهای پیروز حزب او 
بار دیگر از سمت خود استعفا کرده و دولت مجبور 
خواهد شد که برای پر کردن این کرسی ها دوباره 
انتخابات برگزار کند. انتخابات بر سر 3کرسی در 
مرکز پنجــاب و ایالت های جنوب شــرقی خیبر 
پشــتونخواه، و 2کرســی در ایالت جنوبی سند 
است. نظرســنجی ها حاکی از آن است که حزب 
عمران خان در این انتخابات پیروز خواهد شــد. 
حزب تحریک انصــاف در انتخابات میان دوره ای 
مشابهی که حدود 4ماه پیش در ایالت پرجمعیت 
پنجاب برگزار شــده بود نیز توانســت اکثریت 

20کرسی این ایالت را به دست بیاورد.

بازگشت عمران خان به رینگ انتخابات
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گرینویچ

سوپ گوجه روی نقاشی ون گوگ

 

رفتار غيرمســئوالنه یک گروه محيط زیستی از یک 
تابلوی نقاشــی ون گوگ در لندن، جنجالی شــده و 
انتقادهای زیادی به همراه داشته است. 2 نفر از این 
یک گروه محيط زیســتی که برای مقابله با استخراج 
نفت فعاليت می کنند، 2 ســوپ گوجه به تابلوی گل 
آفتابگــردان ون گونگ در گالری ملــی لندن پرتاب 
کرده اند و باعث وارد شــدن آسيب های جزئی به این 
تابلوی ارزشمند شــده اند. یکی از 2 نفر معترض که 
خود را به تابلو رسانده،  هنگام پرتاب سوپ فریاد زده: 
»زندگی مهم تر است یا هنر؟« این گروه محيط زیستی 
در 2 هفته گذشته چندین اعتراض در لندن ترتيب 
داده که این مورد یکی از آنها بوده است. آنها خواستار 
این هستند که انگليس، پروژه های جدید استخراج 
نفت و گاز را متوقف کند. این گروه، ابایی از آسيب زدن 
به آثار هنری ندارد و در تویيتر درباره این کار نوشته اند 
که مردم باید بين زندگی و هنر، یکی را انتخاب کنند.

جنجال بین المللی کوه نور

چشم يا انبار لنز؟
 

چشم، عضو کامال حساسی از بدن ماست اما برخی چنان 
رفتاری بــا آن می کنند که آدم شــک می کنــد که اصال 
می دانند چشم یعنی چه. یک زن در انگليس، این روزها با 
تبدیل کردن چشمش به انباری از لنزهای طبی، حسابی 
خبرساز شــده و این ســؤال را پيش آورده که آدم چطور 
می تواند اینقدر حواس پرت باشــد. ایــن خانم، فراموش 
می کرده که لنز طبی به چشم زده است و هر بار که احساس 
می کرده چشمش تار می بيند، یک لنز جدید می زده، غافل 
از اینکه لنز قدیمی، زیر پلکش خزیده و همانجا مانده است. 
او به خاطر چشم درد به پزشک مراجعه کرده و دکتر هم از 
زیر پلک او، 23 لنز طبی را بيرون کشيده است. ویدئویی که 
این دکتر از این عمليات منتشر کرده، همه را شوکه کرده 
است. دکتر این خانم،  در توضيح این ویدئو نوشته است که 
23روز متوالی، هر روز یک لنز جدید به چشمش زده است. 
این خانم دکتر ، همچنين نوشته است که هدفش از انتشار 
این ویدئو، افزایش آگاهی مردم درباره استفاده از لنز طبی 
بوده است. او نوشته که تمامی لنزها،  بدون اینکه آسيبی به 
چشم بزنند، توسط ابزارهای جراحی خارج شده اند. خانم 
بيمار بدون هيچ درد خاصی، و تنها با قطره چشم به خانه 

فرستاده شده است.

هتل مجلل شناور 
 

قایق های مجلــل ابرپولدارها، جایی نيســتند که آدم های 
معمولی در آن وقت گذرانی کنند اما اگر همين افراد بتوانند، 
کمی دست توی جيبشان کنند، چه بســا بتوانند یک هفته 
زندگی در این قایق های بی نظير را تجربه کنند. این فرصتی 
است که یک هتل زنجيره ای به مردم می دهد. این هتل، یک 
قایق لوکس تفریحی را به یک هتل مجلل شناور تبدیل کرده 
است و هر کسی با پرداخت حداقل 5هزار پوند، می تواند در 
آن اقامت کند. این قایق، که طراحی منحصر به فردی دارد، 
 یک رستوران مجلل 3ستاره، 4استخر، چند رستوران، کافه و 
حتی اتاق مخصوص ليفت پوست صورت دارد. این هتل شناور 
از بارسلونا در اسپانيا به نيس در فرانســه می رود. این قایق 
قرار بود 3 سال پيش کارش را شروع کند اما به خاطر شيوع 
کرونا، دیرتر مسافرگيری کرد. با وجود شرایط بد اقتصادی، 
درخواست ها برای اقامت در آن سرســام آور بوده است. این 
یکی از 3هتل شناوری است که این شــرکت می خواهد به 

آب بيندازد.

   گواهینامه ها 
رنگ به رنگ می شوند 

  الماس های آبدار در عمق 
زمین چه می کنند

 

رانندگی قوانين مشــخصی دارد. همه آنهایی که گواهينامه 
دارند هم قاعدتــا می دانند که این قوانين چيســت. چون 
درباره اش خوانده اند.چند باری امتحان داده اند تا توانسته اند 
گواهينامه بگيرند. حاال یک عده از این رانندگان مقرراتی اند 
و به قوانيــن راهنمایی و رانندگی احتــرام می  گذارند و آن 
را رعایت می کنند، یــک عده هم فراموشــکارند، قوانين را 
نادیده می گيرند و در نهایت جریمه می شوند. راهکار پليس 
راهنمایی و رانندگی هم برای گــروه دوم تا به حال همين 
اعمال جریمه بوده که ســال به ســال هم بيشتر می شود تا 
شاید اثری داشته باشــد. اما واقعيت این است که خيلی از 
رانندگان متخلــف اهميتی به جریمه شــدن نمی دهند و 
این راهکار برایشان بازدارنده نيست. به همين دليل پليس 
راهور پيشنهاد جالبی داده تا شاید روش های تشویقی بتواند 
کارساز باشــد. رئيس اداره حقوقی پليس راهور فراجا گفته 
که می خواهند گواهينامه هــای رانندگی را در 3رنگ و رده 
دسته بندی کنند تا به تناســب عدم تخلف رانندگان، رنگ 
گواهينامه ارتقاء پيدا کند: »با انجام رنگ بندگی گواهينامه ها 
و تشویق رانندگان برای ارتقاء به رده و رنگ باالتر، رانندگان 
به ســمت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم تخلف 
ترغيب می شوند«. به این ترتيب رانندگانی که خود را ملزم 
به رعایت مقــررات می دانند، گواهينامه شــان زودتر تغيير 
رنگ می دهد و ارتقــاء پيدا می کند و برعکــس، آنهایی که 
ورود ممنوع رفتن را حق خودشان می دانند و قوانين را اجرا 
نمی کنند، تا وقتی ســر به راه نشــوند رنگ گواهينامه شان 
تغييری نخواهد کرد. رنگ بندی ها هم قطعا شامل اختياراتی 
برای راننــدگان خواهد بود که آنها را مجــاب می کند برای 
داشتن آن اختيارات، قانون و مقررات را رعایت کنند. البته 
این طرح فعال در حد پيشنهاد است و هنوز تصویب و اجرایی 
نشــده، اما درصورت اجرا، می توان اميدوار بــود که ميزان 

تخلفات در شهرها کاهش چشمگيری پيدا کند.

گاهی، از اعماق زمين اطالعاتی به دســت می آید که نشان می دهد 
سياره ما عجيب تر از آن چيزی است که ما تصور می کنيم.  به تازگی 
محققان با بررســی الماس های کوچک یافت شــده در عمق 660 
کيلومتری زمين به این نکته پی برده اند که آب در اعماق زمين نيز 
وجود دارد.  الماســی که اخيراً در یک معدن الماس در بوتسوانای 

آفریقا کشف شده است مملو از مواد معدنی کمياب و آب است.
در حقيقت در اعماق سطح زمين، فراتر از دسترس ما، پدیده هایی 

مانند الماس در محيطی مملو از آب ساخته می شود.
 عالوه بر این، محققان پيش بينی می کنند محيطی که این الماس 
در آن شکل گرفته  شکافی بين گوشته باالیی و پایينی یعنی قسمت 

ناپيوستگی زمين یا منطقه انتقال است که آب در آن جریان دارد.
 تيمی از محققان مؤسسه گوهرشناسی نيویورک و دانشگاه پوردو 
می نویسند: بيشتر سطح زمين پوشيده از اقيانوس است. با این حال، 
با درنظر گرفتن هزاران کيلومتر فاصله بين سطح زمين و هسته این 
سياره، وجود آب در 660 کيلومتر زیر زمين بسيار جای شگفتی است. 
زیرا ضخامت اقيانوس حتی در عميق ترین نقطه اش، از نوک موج تا 
کف، فقط 11 کيلومتر اســت و حاال تصور کنيد در 660 کيلومتر 

پایين تر آب وجود دارد.
در حقيقت پوســته زمين ترک خورده و تکه تکه است، با صفحاتی 
جداگانه که به هم سابيده می شوند و زیر لبه های یکدیگر می لغزند. 
در این مناطق، آب از رگه ها به عمق سياره نفوذ می کند و تا گوشته 
پایينی می رسد.  این آب با گذشت زمان دوباره از طریق فعاليت های 
آتشفشانی به سطح زمين بازمی گردد. این چرخه ریزش به سمت 
پایين و باال آمدن به عنوان چرخه آب عميق، جدا از چرخه آب فعال 
در سطح شناخته می شود. دانستن این نکته که چه مقدار آب در آن 
قسمت زمين وجود دارد، برای درک فعاليت های زمين شناسی سياره 
ما نيز مهم است. برای مثال، وجود آب می تواند بر قابليت انفجار یک 
آتشفشان مؤثر باشد و در فعاليت های لرزه ای نقش داشته باشد. مواد 
تشکيل دهنده این الماس دارای ویژگی هایی است که نشان می دهد 
ماهيت آنها آبدار و آبکی اســت. در حقيقت یک ماده معدنی که با 
حضور آب تشکيل شده است. پيش از این نيز شواهدی از وجود آب 
در منطقه انتقالی یافت شده بود، اما این شواهد برای سنجش ميزان 
آب در آن بخش زمين کافی نبود.  این تيم تحقيقاتی در مقاله خود 
می نویسند: اگرچه تشکيل الماس های نزدیک به سطح زمين اغلب 
با حضور مایعات اتفاق می افتد، اما الماس های فوق عميق مشابه به 
ندرت همراه با مواد معدنی آبدار مشاهده شده اند.  تحقيقات پيشين 
نيز نشان داده بود که زمين بسيار بيشتر از آنچه قباًل فکر می کردیم، 
آب در اعماق خود جای داده است و شاید این نشان دهنده این است 

که همه  چيز به عمق خودبازمی گردد.

حافظ

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

سخن شناس نه ای جان من، خطا اين جاست

یکی از گران ترین و معروف ترین سنگ هایی که در تاریخ بشر از 
زیر زمين بيرون آمده، و برای نزدیک به 2سده فخر امپراتوری 
بریتانيا بوده،  حاال به چنان منبعی از چالش بين المللی تبدیل 
شده که خاندان سلطنتی انگليس، تنها کاری که می تواند با آن 

بکند این است که آن را در خفا نوازش کند.
کوه نور؛ یکی از ارزشــمندترین الماس هایی که در دنيا وجود 

دارد، دهه هاســت که روی تاج مخصــوص ملکه 
پيشــين انگليس قرار دارد و قرار بود ملکه جدید 
انگليس هم در روز تاج گذاری پادشــاه جدید این 
کشــور این تاج را روی ســرش بگذارد. اما خشم 

شدید افکار عمومی در هند، از اینکه یکی از 

نمادین ترین دارایی های این کشور در یک مراسم در  کشوری 
خارجی استفاده شود، باعث شــده تا ملکه جدید، در استفاده 
از این تاج مخصوص از خود تردید نشــان بدهد. رســانه ها در 
انگليس گفته اند که احتماال کاميال، همسر پادشاه انگليس، از 
این تاج مخصوص استفاده نخواهد کرد. این تاج مخصوص که 
در ســال1937 برای تاج گذاری ملکه پيشين انگليس ساخته 
شده، به خاطر اینکه الماس جنجالی کوه نور باالی آن قرار دارد 

حسابی مشهور است.
این الماس بی نظير، در سال1849 توسط کمپانی هند شرقی 
که مسئول استعمار هند بود به ملکه ویکتوریا هدیه داده شد 
تا به عنوان بخشــی از تاج او به کار گرفته شــود. 
اما مردم در هند، هنوز آن ســال های پردرد 
اســتعمار را فراموش نکرده اند و و معتقدند 
استفاده از این الماس، دهن کجی به دهه ها 
رنج و مصيبتی اســت که استعمار انگليس 
بر مردم هند تحميل کرده اســت. مسئله، 
 نه فقط خواســت و درخواست های مردمی، 
که تقاضای رسمی دولت هند است و یکی 

از ســخنگویان نارندرا مودی، نخســت وزیر این کشور درباره 
اســتفاده از این الماس در تاج ملکه جدید انگليس گفته است: 
»تاج گذاری و اســتفاده از الماس کوه نــور خاطرات دردناک 
گذشته اســتعماری هند را زنده می کند... 5 تا 6 نسل از مردم 

هند زیر سلطه خارجی های متحمل درد و رنج شده اند.
 اســتفاده از این الماس، مردم را به دوران روزهای اســتعمار 
امپراتوری بریتانيا در هند بازمی گرداند.« یک نماینده مجلس 
هند هم گفته است؛ درصورتی که ملکه از این الماس استفاده 
کند، این پيام را به هند می دهد که انگليس همچنان ميراث دار 
استعمار اســت. بعد از مرگ ملکه اليزابت، درخواست ها برای 
بازگرداندن این المــاس 105قيراطی به هنــد افزایش یافته 
و بســياری می گویند نه تنها باید الماس به هنــد برگردد، که 
انگليس بایــد غرامت زیادی هــم به هند و مردم این کشــور 

پرداخت کند.
 این الماس آخرین بار حدود 20ســال پيش در یک مراســم 
رسمی استفاده شده و در برج لندن  نگهداری می شود. کوه نور، 
به واسطه فتح هند توسط نادرشاه، به کشور خودمان هم پيوند 
خورده و برخی معتقدند باید براساس توافقنامه های قدیمی، به 
ایران داده شود. کوه نور، در پاکســتان، افغانستان و بنگالدش 
هم مدعی دارد تا حدی که گفته می شود طالبان در دوره اول 
حکومت خود بر افغانستان،  رسما از دولت بریتانيا خواسته بود 

این سنگ باارزش را به افغانستان برگرداند.

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 اســت. متن يا طرح تان که 
آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی 

تان کنیم. 

فراخوان

ژرمی از پنجــره درخت آلوی 
پژمرده و پرچين جذاب و ميز 
باغ را تماشا کرد. چقدر پاریس که دیروز آن قدر نزدیک 
بود، حاال دور بود! قبل از بحران کافی بود کامپيوترش 
را روشن کند و ســراغ چند وب سایت برود تا از کریون 
در قلب زندگــی روشــنفکری فرو بــرود، مقاله های 
همکارانــش را بخوانــد، بخواند هرکســی چه فکری 
می کند و موضوع های روز چيست. او کوچک ترین بحث 
و کمترین نوآوری را در زمان واقعی کشــف می کرد، 
انگار خودش در محل حضور داشت. خلوت دوردستش 
با معجزه ارتباطات همچون بيســت و یکمين منطقه 
پاریس بود. اما حاال کریون از دنيا جدا شده و او خودش 
را فردی تبعيــدی و پس زده احســاس می کرد. دیگر 

هيچ چيز نمی دانست؛ او گوشه نشين بود.

برنارکیرینی

روستای محو شده
بوک مارک شاتر

باشگاه
یکشنبه

روحانــی: ایــن خارجی ها هم 
عقل شون خوب کار می کنه.

دکتر: حيف که جاشون تو جهنمه.
روحانی: نه این جورام نيست. هر چيزی دو رو داره. یه 
روش اون چيزیه که ما می بينيم. اما اصل اون چيزیه که 
تو دل آدما می گذره. مثال همين کویر ظاهرش یه چيزه 

باطنش یه چيز دیگه. شما بهشتش رو ببين... .

رضامیرکریمی

دیالوگ

خیلی دور، خیلی نزديک

اين معجزه درياست، معجزه موج های مهربان  بر جان پهلوان کوچک   عکس: همشهری/ محمد عباس نژاد

آب هم ما را نمک گیر می کند، درياچه ارومیه بهانه اقلیمی است...   عکس: همشهری/ حامد عسگرپور

شــانزدهمين روز از اکتبر را روز جهانی غذا نام نهاده اند. حرف از 
غذا که به ميان می آید، پشــت بندش »گرسنگی« می ایستد و بر 
و بر نگاه مان می کند. گرســنگی احساسی نيست که کسی با آن 
بيگانه باشد. انسان گرسنه به دنبال غذاست و این روایتی است که 
به صور متعدد در ذهن آدمی جان می گيرد. و در این تعدد تصاویر 
از انسان غارنشينی که در دل جنگل راه می رود و هر چند لحظه 
 یک بار می ایستد و چشم می چرخاند و گوش می سپارد به صداهای

 دور و بر تا زوج خوش پوشــی که پشــت ميز رنگين رستورانی 
مجلل، نگاهشــان را پهن کرده اند بر انواع اطعمه و اشربه زیر نور 
چلچراغ ها. می پرسيد کدام رستوران، همان که پشت دیوارهای 
بلندش عده ای تا کمر خم شده اند در سطل های زباله . به گمانم با 
اینکه بيست وهشتم ماه می  را روز جهانی گرسنگی ناميده اند، اما 
بی تردید آنها هم که قلم چرخانده اند و بر تارک شانزدهم اکتبر، 

روز غذا نوشته اند نيز به گرسنگی فکر کرده اند و همه انسان های 
گرســنه ای که در کشــورهای فقير و ثروتمند جهان 

روزهای عمر را با مرارت پشــت سر می گذارند. البد 
آنها به انبوه کودکان از هر نژاد و قوم اندیشيده اند 
که تنها اسکلت هستند و پوست. به مردان و زنان 
بسياری فکر کرده اند که ســاعت های متمادی 
کار می کنند اما دسترنج شــان اندک اســت و 

سفره هاشان خالی، در عوض بهره کارشان نصيب 
آدم های اندکی می شود که از اســتثمار دیگران فربه 
شــده اند. بی تردید روز جهانی غذا، زمانی ا ست برای 
اندیشيدن به همين امور. اندیشيدن به اینکه چرا دیو 

گرسنگی در ســرزمينی که مملو از ثروت است و خود 
سفره ای ا ست رنگين و سرشار از نعمت و موهبت حضرت 

پروردگار، تنوره می کشد. اندیشه ای که نه برای یک روز و هفته 
و ماه که برای هميشه باید جاری باشد تا شاید سفره ها کوچک هی 

کوچک نشوند و خالی نمانند از غذا.

روز غذا و سفره های خالی
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بازنشستگی، تهدید 
یا فرصت طالیی؟ 

بازنشستگی در ذات خودش یک اتفاق ساده است، 
اتفاقا درنگاه اول اتفاق خوبی هم است، اینکه بعد 
از چند دهه کار و ارائه خدمات شغلی به اجتماع، 
حاال نوبت اجتماع می شود که با پرداخت حقوقی 
ثابت و امکان اســتراحت به افــراد، اجازه بدهد 
تا برای خودشــان وقت فراغت و زندگی داشــته 
باشند، اما تجربه نشــان داده است این موقعیت 
که با این تعریف، رؤیایی به نظر می رســد، خیلی 
وقت ها به دلیل کمبــود حمایت های اقتصادی و 
اجتماعی از یک سو و باورهای تاریک و منفی خود 
افراد از دوران بازنشستگی از سوی دیگر، به یک 
بحران جدی همراه با افسردگی و انزوا تبدیل شده 
است. در این گزارش سعی داریم بازنشستگی را با 
بخشی از ابعاد روشن و تاریکش بررسی کنیم و با 
حضور مونا یوسفی، روانشناس و مشاورخانواده از 
ترفندهایی برای داشتن یک بازنشستگی سالمت 
و شــاد بگوییم، اما پیش از همه اینها باید درنظر 
داشت نبود حمایت های اجتماعی و مالی الزم از 
بازنشستگان مهم ترین عامل بحران ساز در زندگی 
آنهاست که الزم است دولت همواره به آن توجه 
ویژه داشته باشد چون تا زمانی که مشکالت جدی 
مالی برای بازنشستگان وجود داشته باشد، انجام 
بسیاری از ایده ها برای کیفیت بخشی به زندگی 
آنها، هرقدر هم درتئوری درست باشند، »عمال« 

ممکن نخواهد شد.

بازنشستگی از کارافتادگی نیست
باور غلط عمومی این است که بازنشستگی معادل 
»از کارافتادگی« و »خانه نشینی« است. اصال این 
فرض از پایه اشتباه است و بازنشستگی نه تنها به 
معنی از کارافتادگی نیست بلکه مطابق شواهد و 
آمار موجود، بسیاری از بازنشستگان در سنین بین 
60و70سال، با اســتفاده از فرصت بازنشستگی، 
توانســته اند به خودشــکوفایی و موفقیت های 

حرفه ای و شخصی فراوانی برسند.

نقشه گنج را پیدا کنید
 برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی می تواند با 
طراحی یک نقشه اقتصادی مؤثر برای کمک به 
وضعیت معیشت شما در دوران بازنشستگی شروع 
شود؛ برای نمونه اقدام برای استفاده از بیمه های 
عمر، بیمه هــای تکمیلی و حتــی بیمه حوادث 
می تواند خاطرتان را تا حدودی آســوده کند. از 
طرف دیگر خوب است سرمایه گذاری هایی را برای 

امرارمعاش در دوره بازنشستگی انجام بدهید.

دست به کار باشید
 حتی یک کار نیمه وقت هم برای شــما می تواند 
مثل یک معجزه نجات بخش باشــد؛ ضمن اینکه 
خیلی وقت ها می شــود کســب وکار تازه ای را از 
ابتدا راه بیندازید که این هم بســیار انگیزه بخش 
بوده و برای داشتن دوران بازنشستگی سالمت، 

قطعا مؤثر است.

وقت اضافه، زنگ هنر است
 باهنر، دوست باشید، ساز بنوازید، نقاشی کنید، 
دست به قلم شوید واگر هم هیچ کدام اینها را بلد 
نیستید برای آموختن شــان با شور و شوق اقدام 
کنید و در حرکت به ســوی هنر یــک لحظه هم 

تردید نکنید.

کمک کنید؛ حتی اگر کمک نخواهند
 برای کمک به اجتماع، در انجام اموری که تجربه 
و دانش شــما می تواند کارساز باشــد، پیشقدم، 
داوطلب ودرعین حال پیشنهاد دهنده باشید. اگر 
مهارتی را به صورت تخصصی بلد هســتید برای 
آموزش همگانی آنها به ســازمان هایی که به آن 
تخصص نیاز دارند یا سرای محالت شهرداری ها 

مراجعه کنید.

مشکالت خانوادگی را جدی بگیرید
با آغاز دوران بازنشســتگی، خوب یا بد، بیشــتر 
وقت تان را در خانه هســتید و عجیب نیست اگر 
مشکالت شــما در روابط زناشــویی یا ارتباط با 
فرزندان تــان برجســته شــود. از مشــاورین و 
روانشناسان برای خانواده درمانی کمک بگیرید 
و اجازه ندهید که مشــکالت کوچک شــما به 
بحران های بزرگ و دلزدگی های طوالنی تبدیل 

شوند.

دوستی با ورزش، آجیل مشکل گشا
 الزم نیست ازهمان ابتدا با ورزش کردن شروع 
کنید بلکه کافی اســت ورزش کردن را ببینید، 
شبیه شوخی به نظر می رسد اما باور کنید شوخی 
نیست. انجام یک رشته ورزشی مورد عالقه تان 
را درمحیط پرشــور و حال یک باشگاه ورزشی 
ببینید. درضمن خوب است بدانید که سالمندان 
زیادی دردنیا هســتند که آموزش یک رشــته 
ورزشــی مورد عالقه شــان را در دوران فراغت 
بازنشستگی آغاز کرده اند، پس این میل را جدی 
گرفته و در نخســتین فرصــت برایش »اقدام« 

کنید.

سالمتی دغدغه است
 همیشــه از دســت دادن ســالمتی یکــی از 
دغدغه های جدی بازنشســتگان بوده اســت ؛ 
بنابراین برای ســالمت بودن، این چند نکته را 
حتماً جدی بگیرید. چکاپ های پزشکی، تغذیه 
خــوب، ورزش و تفریحات منظــم همه و همه 
می توانند کمک کنند در دوران بازنشستگی هم 
سالم بمانید. روی عزت و اعتماد به نفس خودتان 
به کمک مطالعه و مشاورین خبره کار کنید. این 
گام مهم، کمک بی نظیری برای داشــتن روان و 

جسمی سالم ترخواهد بود.

علیرضا درخشانییادداشت
روزنامه نگار

زندگی »ابراهیم عطایی« پس از حادثه غرق شدن در دریای خزر تغییر کرد. او 17سال را در بیداری زندگی کرده است

آب به باالی زانوهای »ابراهیم« که رسید، 
موجی کوتاه و مورب او را چند 10متری از 
ساحل بندرانزلی )گیالن-آستان اشرفیه( 
دور کرد. آنقدر دور که دیگر زمین زیر پایش 
احساس نمی شــد. وحشت زده و هراسان 
رو به سوی ساحل، دست و پا زد. اما هر چه 
بیشتر دست و پا می زد بیشتر از ساحل دور 
می شد. ناگهان جمله پُر تکرار ماهیگیران 
روستا که از کودکی وحشت غرق شدن را به 
جانش انداخته بود، در سرش پیچید: » دریا، 
نامرد است.« بعد هم درحالی که ریه هایش 
از آب تلخ مزه دریا پُر شده بود، به آرامی در 
عمقی نیمه تاریک فرو رفت. بی آنکه بداند 
مرگش در این غرق شــدن نیست و آینده 

متفاوتی انتظارش را می کشد.

نقطه اوج روایت ابراهیم؛ سوررئال است!
این حادثه در شهریور سال 1384برای ابراهیم 
16ساله و ساکن روستای »تمچال« شهرستان 
آستانه اشــرفیه گیالن رخ داد. 10دقیقه زیر 
آب بود کــه 2ماهیگیر متوجه اش شــدند و 
نجاتش دادند. چشم از کما که باز کرد، جانش 
خســته و حافظه اش بدون خاطره بود. انگار 
دریا همه خاطراتش را چه خوب و خواستنی 
و چه بد و نادوست داشــتنی حسابی شسته 
بود! همه را بــه جز آن تلخــی آب و تاریکی 
عمقــی که لحظه غرق شــدن تجربــه کرده 
بود؛ درســت مانند کابوس هایی که گاهی در 
کودکی می دید. طبق وعده پزشکان، فراموشی 
موقتش که حاصل ترومای حادثه بود، تقریبا 
همزمان بــا ترخیص اش از بیمارســتان رفع 
شــد. اما این، همه روایت و داســتان زندگی 
»ابراهیم عطایی« نیست. این روایِت تا بدین جا 
تکــراری و معمولی، نقطــه اوج دیگری دارد 
که بــا ویژگی هایی مانند عجیــب و غریب و 
البته نادر بــودن، هر خواننــده و مخاطبی را 
حســابی حیرت زده می کند. نقطه اوجی که 
تا پیش از وقوعش در زندگــی ابراهیم، فقط 
می توانســت موضوعــی هیجان انگیز برای 
ساخت فیلم های ســینمایی با ژانر تخیلی یا 
بهانه ای علمی بــرای نظریه پردازی در حوزه 
زیست شناسی و پزشکی باشد. در واقع، آنقدر 
ســوررئال که ابعادش در زندگــی واقعی به 
خوبی جا نمی گرفت! پزشــکان از این نقطه 
اوج عجیب و نادر به عنــوان اختالل احتمالی 
در کارکرد غده »پینه آل« یا غده »صنوبری« 
زیر و بین نیم کره های ُمخ، یــاد می کنند که 
وظیفه کنترل و تنظیم چرخه خواب و بیداری 
در افراد را بر عهده دارند. بنابراین با بروز این 
اختالل در ابراهیم، او دیگر نتوانست بخوابد. 
تا به امروز که 17سال از آن ماجرا می گذرد و 
خوابیدن و خواب دیدن بــرای او، به رؤیایی 

شیرین و دست نیافتنی تبدیل شده است.

شب های بدون رویا
ابراهیم، داستان خود را این گونه بیان می کند 
و می گوید: » شــب اولی که از بیمارســتان 
مرخص شــدم و به خانه آمدم خوابم نبرد. 
تصور کردم شــاید به خاطر تــرس از حادثه 
یا حتی خوشــحالی از نجات یافتن و زندگی 
دوباره باشد. شب دوم نیز با بی خوابی گذشت. 
شب  سوم و شــب های دیگر هم حتی برای 
ثانیه ای خواب به چشــمانم نیامد! به همین 
منوال حدود یک ماه گذشــت. بدنم ضعیف 
شد و سیستم اعصابم به هم ریخت. تصمیم 
گرفتم به پزشک مراجعه کنم؛ آن هم پزشک 
عمومی! راستش چون اوضاع مالی مان خوب 
نبود نمی توانســتم از عهده پرداخت هزینه 
ویزیت پزشــک متخصص بر بیایم. از طرفی 
هنوز ماجرای شب بیدارماندن هایم را به پدر 
و مادرم نگفته بودم. بنابراین گزینه بهتر و در 
دسترس تری به جز پزشــک عمومی پیش 
رویم نبود. یادم هست آن پزشک هم بعد از 
تجویز چند ورق قرص، توصیه به صبر برای 
حصول بهبودی در گذر زمــان کرد. مدتی 
گذشت و من همچنان شــب ها بیدار بودم. 
یا به ســقف اتاق خیره می ماندم یا آنقدر از 
این پهلو به آن پهلو می چرخیدم تا روشنی 
روز پیدا شــود. به خانواده ام هم نمی گفتم، 
چون نمی خواســتم به مشکالتشان اضافه 
شــود. خالصه در آن مدت هر چه کتاب در 
خانه داشتیم خواندم و هرچه کاغذ سفید گیر 
 آوردم نقاشی کردم. بعضی شب ها هم بعد از 
به خواب رفتن اعضــای خانواده ام، از پنجره 
آشپزخانه بیرون می رفتم تا چند ساعتی بدوم 

و خسته  شوم.«

نسخه ای که خودش پیچید
تقریبا 8ماه از نخوابیدن ابراهیم گذشت. 8ماه 
شب بیدار ماندنی که فشار کارهای روزانه از 
درس و مدرسه گرفته تا کمک به پدرش در 
کشِت برنج و بادام زمینی، دستفروشی و بنایی 
هم به آن اضافه می شد. ضعف بدنی و نگرانی 
از آینــده، او را وادار کرد تا باالخره موضوع را 
با خانواده اش در میان بگــذارد. ابراهیم در 
ادامه از واکنش خانــواده اش می گوید:» اول 
تعجب کردند، آنقدر که باورشــان نمی شد 
کســی نتواند بخوابد)!( آن هــم طی مدت 
8ماه! بعد از آن مادرم کارش شد گریه کردن 

و غصه خوردن. 
بــرادر و خواهرهایــم هم ســعی می کردند 
شب ها کنارم بیدار بمانند تا احساس تنهایی 
و ترس نکنم. پدرم نیز با دشواری، هزینه های 
درمان من نزد چند پزشــک و روانشناس را 
فراهم می کرد. انواع آزمایش ، سی تی اسکن 
و تصویربرداری های مختلف و نیز گفت وگو 
درمانی ها که تمام شــد پزشکان به یک نظر 
رســیدند و آن اینکه چون زمان زیادی زیر 
آب بودم، اکســیژن مورد نیاز به بخش هایی 
از مغزم نرسیده و در نهایت، مغز دچار آسیب 
جدی شــده که نتیجه این آسیب جدی هم 
»نخوابیدن« است! از طرفی به دلیل ناشناخته 
و نادربودن بیمــاری ام، در مورد نحوه درمان 
و یا شــیوه بهبودی آن چیــزی جز مراجعه 
به پزشــکان معروف و خاص بیــان نکردند. 
آنجا بود که دیگر افســردگی ســراغم آمد و 

خانه نشین شدم. 
چرا که اغلــب اوقات به ســبب نخوابیدن یا 
حالت تهوع داشــتم یا ســردردهای عصبی 
آزارم می داد. حتی درس و مدرسه را هم رها 
کردم. 2سال را این گونه پشت سر گذاشتم 
تا اینکه یک شب درحالی که در کنار ساحل 
می دویدم، فکر کردم بهتر اســت خودم راه 
درمان را پیدا کنم! نسخه ای هم که  پیچیدم 
شامل درس خواندن، مطالعه، دویدن با هدف 

ورزش و ثبت رکورد بود.«

و ناگهان شهرت!
ســال 1387بود که یکی از پزشکاِن ابراهیم، 
ماجرای عجیب و غریب شــب بیــدار ماندن 
و هرگز نخوابیدن او را با خبرنگاران شــبکه  
تلویزیونی و استانی درمیان گذاشت. طوری 
که در کمتر از چند روز، ایــن جوان گیالنی 
به شــهرت جهانی رســید و خبرنــگاران و 
مستندســازان ایرانی و خارجی، راه خانه اش 
را در پیش گرفتنــد. ابراهیــم از آن دوران 
می گوید:» بعد از اینکه نخستین مصاحبه ام 
از شبکه اســتانی پخش شــد، ابتدا اقوام و 
همسایه ها سراغم آمدند؛ آن هم با برخوردهای 
متفــاوت! بعضی ها با حرف هایشــان در من 
انگیزه ایجاد می کردند و امید می دادند. بعضی 
دیگر اما بیشــتر نمک روی زخــم بودند که 
فقط باعث افزایش ترس و نگرانی می شدند. 
خبرنگاران از ســایر روزنامه ها، خبرگزاری ها 
و نیز فیلمســازان مختلف و مستندســازان 
خصوصــی هم تــا مدت ها در روســتایمان 
رفت وآمد داشتند. به قول کاظم بقال، )یکی 
از کاسبان روستای دهشال( جاذبه عجیب و 
غریب گردشگری روستا محسوب می شدم. 
همان زمان ها بود که نخســتین رکورد دوی 
اســتقامت )13روز دویدن از آستانه اشرفیه 
گیالن تا مشــهد مقدس( را ثبــت کردم. با 
ثبت این رکــورد و ادامه تحصیل در رشــته 
مورد عالقه ام یعنی تربیت بدنی )به واســطه 
کمک های مالی یک نیکوکار(، حس می کردم 
توانســته ام تهدیِد نخوابیــدن را به فرصِت 
زندگی بیشتر تبدیل کنم. فرصتی که بسیاری 
خواهان آن هستند اما شــرایط فیزیولوژیک 

بدنشان اجازه نمی دهد.«

رکوردهایی که یکی پس از دیگری زده می شد
ســال 1388دومین رکــوردش را بــا دویدن از 
شهرستان آستانه اشرفیه تا عراق- کربالی معلی 
در مدت 17روز، به ثبــت رســاند. او در این باره 
می گوید:» 2رکورد نخست خود را بدون اسپانسر و 
همزمان با روزهایی که به دنبال کار ثابت می گشتم 
ثبت کردم. روزهایی که به معنای واقعی شرایط مالی 
خانواده ام مناسب نبود و مجبور بودم چند نوبت کار 
کنم تا بتوانم هم کمک خرج آنها باشم و هم برای 
اهداف و آرزوهای خــود برنامه ریزی کنم. یکی از 
این اهداف و آرزوها، ثبت رکــورد جهانی دویدن 
از شهرستان آستان اشرفیه تا تهران در30ساعت، 
بدون وقفه و استراحت بود که انجامش دادم ولی 
چون توانایی پرداخت هزینه ثبت و دعوت از نماینده 
شرکت گینس در مراســم رکوردزنی را نداشتم، 
در حد رکورد ملی باقی مانــد. البته ناگفته نماند 
بعد از ثبت این رکــورد اخیر بود کــه با پیگیری 
مســئوالن، به عنوان نگهبان شــیفت شب پارک 
ساحلی آســتانه اشرفیه به اســتخدام شهرداری 
درآمدم. مدرک تحصیلــی ام آن زمان که نگهبان 
پارک بودم، کارشناسی ارشد بود برای همین سعی 
کردم به اداره تربیت بدنی آستانه اشرفیه یا گیالن 
انتقال پیدا کنم تا با توجه به رشــته تحصیلی ام، 
کارایی بهتر و بیشتری داشته باشم. این اتفاق میسر 
نشد تا حدود سال 1400که به سازمان آتش نشانی 
رشت راه یافتم و آتش نشان شدم. البته ساعت هایی 
در هفته نیز در یکی از دانشگاه های رشت به تدریس 
تعدادی از دروس تربیت بدنی می پردازم تا شاید 
بتوانم از عهده تامین هزینه های تحصیل در مقطع 

دکتری )رشته مدیریت دولتی( بر آیم.«

تسهیلگری برای شناسایی و معرفی اسپانسر
ابراهیم از ســالی که دویدن را آغــاز کرد، بیش از 
20رکورد ملی و اســتانی به ثبت رسانده که اغلب 
آنها برای ثبت رســمی و نهایــی نیازمند هزینه و 
زمان اســت. او در این باره می گوید:»رکوردهای 
من می توانســت هم بیشتر باشــد و هم جهانی 
شوند اما فقط به ســبب مشکالت مالی شخصی و 
از همه مهم تر حمایت نشدن از سوی اسپانسرهای 
خصوصــی و دولتی، در همیــن کمیت و کیفیت 
باقی ماند. به نظرم اگر ســازمان و یا فدراســیون 
ورزش شرایط اسپانسری مالی را ندارد بهتر است 
در ارتباط با شناســایی و معرفی اسپانســرهای 
خصوصی به ورزشکاران، تسهیلگری کند؛ طوری 
که استعدادی ناشناخته باقی نماند و نخبه ورزشی 
هم از ادامه مسیرش ناامید نشود. خودم هم در این 
زمینه مدتی است دست به کار شده ام و مطالعات 
تحقیقاتی و پژوهشــی روی طرح ها و شیوه های 
جذب اسپانســر و راهکارهای سودآوری دوسویه 
ســرمایه گذاران و ورزشــکاران را انجام می دهم 
تا اگر روزی شــرایط مالی ام مســاعد شد، بتوانم 
در چارچوب علمــی، گره از کار افراد بااســتعداد 
بگشایم. البته هم اکنون نیز برنامه آموزش رایگان 

و تخصصی برخی از رشته های 
ورزشــی به کودکان مستعد و 
نیازمند را پیگیــری می کنم.«

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

هادی رضایی، مسئول کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران:
رکوردداران ملی با شیوه های متنوعی حمایت می شوند 
حمایتگری و پشــتیبانی از نخبگان ورزشی درســت به اندازه فرایند 
»اســتعدادیابی« و »اســتعدادپروری« برای ســالمت جامعه و نیز 
افتخارآفرینی، حائز اهمیت اســت. هادی رضایی، مسئول کمیته ثبت 
رکوردهای ملی ایران دراین باره می گوید:» یکی از شیوه های حمایتگری 
از استعدادها به ویژه در حوزه ورزشی، ثبت رکوردهای گوناگون آنهاست. 
شیوه ای که در کمیته رکوردهای ثبت ملی ایران به خوبی دنبال می شود. 
در واقع به منظور ساماندهی و نظارت بر کمیت و کیفیت ثبت مهارت های 
فردی و گروهی )ورزشی(، این مســئولیت از حدود سال 1391از سوی 
وزارت ورزش و جوانان به هیأت ورزش های همگانی سپرده شد تا به عنوان 
تنها مرجع رسمی و ملی ثبت کننده استعدادها با شگفتی های شاخص و 
پارامترهای منحصر به فرد به فعالیت خود ادامه دهد.« رضایی همچنین 
می افزاید:»گروه های زیرمجموعه این کمیته ملی، شامل فنی، آموزش، 
آزمون، داوری و مسابقه است که انواع رکوردها را با باالترین استاندارد 
بعد از سنجش، دسته بندی و اندازه گیری، به ثبت می رسانند تا ؛ خلئی 
شناسایی و معرفی استعدادها در کشور به طور کامل رفع شود؛ خلئی که 
با وجود کارکرد شــرکت جهانی »گینس« و البته بیشتر جنبه تجاری و 

برندینگ دارد، همیشه در ایران احساس می شد. با راه اندازی کمیته ثبت 
رکوردهای ملی ایران که به نوعی حمایتگری معنوی و مادی محسوب 
می شود، استعدادهای ورزشــی با انگیزه بیشتری به رقابت پرداختند. 
همچنان که تاکنون بیش از 3هزار رکورد در این کمیته به ثبت رسیده که 
600عنوان از آنها هنوز شکسته نشده اند.«  مسئول کمیته ثبت رکوردهای 
ملی ایران با اشاره به انتشار کتاب »رکوردهای ملی ایران 1400«، ادامه 
می دهد:» در کتاب رکوردهای ملی ایران که در اردیبهشت ماه 1401به 
چاپ رسید در 18فصل، 450رکورددار انواع رکوردهای ورزشی )قهرمانی 
و غیرقهرمانی(، غیرورزشی )زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( و 
پارارکورد )مربوط به رکوردهای جانبازان و معلوالن( معرفی شــده اند 
تا طبق دســتورالعمل سازمان ورزش، تنوع بخشــی در سازوکارهای 
حمایتگری ورزشی، رعایت شود.«  رضایی در پایان خاطرنشان می کند:» 
افرادی که دارای استعداد و مهارت )ورزشی و غیرورزشی( هستند و نیز 
تمایل به اجرا و ثبت رکورد دارند، می توانند درخواست مکتوب خود را 
مبنی بر ثبت رکورد )فردی یا گروهی( به هیأت ورزش های همگانی استان 
محل سکونت خود ارائه دهند تا بعد از ارجاع به فدراسیون، اقدامات الزم 
در ارتباط با ثبت رسمی صورت پذیرد. الزم به توضیح است که اگر فرد 
متقاضی ثبت رکورد از توانایی مالی مناسب برخوردار نباشد، همه مراحل 

ثبت رکورد به صورت رایگان انجام خواهد شد.«

مکث

داستان دونده ای که نمی خوابد

10دقیقه زیر آب 
بود که 2ماهیگیر 
متوجه اش شدند 
و نجاتش دادند. 

چشم از کما که 
باز کرد، جانش 

خسته و حافظه اش 
بدون خاطره 

بود. انگار دریا 
همه خاطراتش 

را چه خوب و 
خواستنی و چه بد 

و نادوست داشتنی 
حسابی شسته بود!

8ماه شب بیدار 
ماندنی که فشار 
کارهای روزانه از 

درس و مدرسه 
گرفته تا کمک به 
پدرش در کشِت 

برنج و بادام زمینی، 
دستفروشی و 

بنایی هم به آن 
اضافه می شد. 

ضعف بدنی و 
نگرانی از آینده، 
او را وادار کرد تا 

باالخره موضوع را 
با خانواده اش در 

میان بگذارد.

سال 1387بود که 
یکی از پزشکاِن 

ابراهیم، ماجرای 
عجیب و غریب 

شب بیدار ماندن 
و هرگز نخوابیدن 
او را با خبرنگاران 
شبکه  تلویزیونی 
و استانی درمیان 

گذاشت. طوری که 
در کمتر از چند روز، 

این جوان گیالنی 
به شهرت جهانی 

رسید.

پزشکان به یک نظر 
رسیدند و آن اینکه 
چون زمان زیادی 

زیر آب بودم، 
اکسیژن مورد نیاز 

به بخش هایی از 
مغزم نرسیده و 
در نهایت، مغز 

دچار آسیب جدی 
شده که نتیجه 

این آسیب جدی 
هم »نخوابیدن« 

است!

سال 1400که 
به سازمان 

آتش نشانی 
رشت راه یافتم و 

آتش نشان شدم. 
البته ساعت هایی 

در هفته نیز در یکی 
از دانشگاه های 

رشت به تدریس 
تعدادی از دروس 

تربیت بدنی 
می پردازم تا شاید 

بتوانم از عهده 
تامین هزینه های 
تحصیل در مقطع 

دکتری )رشته 
 مدیریت دولتی( 

بر آیم.

کالم رهبر انقالب رمز عبور از بحران هاست؛ 
رمزی که برای کامیابی در عرصه های آشوب، 

یادآور مقاومت است
کروکی های دیجیتال تصادفات رانندگی 

جایگزین مدل قدیمی می شوند 

از اسفند 1400تا به امروز، یک ریال بودجه 
برای تامین منابع مالی تکمیل خط متروی 

تهران-پرند اختصاص نیافته است

کروکی ها چطور آنالین 
می شوند ؟

متروی پرند در محاق
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حتماً این نکته برای نظریه پردازان 

گزارش
انقالب و جامعه شناســان سیاسی 
بسیار جالب خواهد بود که چرا یک 
نظام سیاسی با وجود کثرت دشمنان و سیل حمالت 
ســخت و نرم طی دوره زمانی زیاد همچنان پابرجا 
می ماند و نه تنها از مواضع خود عبور نمی کند که به 
راحتی می تواند بر گرداب حوادث فائق آید؛ واقعیت 
این است که چنانچه در هر نظام سیاسی به اندازه نظام 
جمهوری اسالمی ایران این همه دشمنی بدخواهان 
و حمالت نرم مداوم رسانه ای انجام می شد، قطعا آن 
نظام سیاسی دچار چالش شده بود. همین نکته مهم 
را در ســخنان رهبر معظم انقالب که به تازگی بیان 
فرموده اند که این نظام جمهوری اسالمی است که در 
مقابل قدرت ها تســلیم نشد و ایســتاد و اکنون به 
درخت تناوری تبدیل شــده اســت که حتی تصور 
»کندن« آن نیز امکان پذیر نیست هم قابل تامل دیده 
می شود. در واقع این سؤال قطعا پیش می آید که رمز 
این ماندگاری و ایستادگی چیست؟ آن هم در زمانی 
که بیش از 300رسانه خارجی علیه این نظام، محتوا 

تولید می کنند و انواع و اقسام گروهک ها، کشورها و 
عناصر نفوذی آنها علیه نظام فعالیت می کنند؛ شاید 
به نظریه ماندگاری حکومت های ابن خلدون هم باید 
شک کرد که عمر حکومت ها را نهایت 40سال گفته 
است. واقعیت این است که نظام جمهوری اسالمی 
اعجازی است در عرصه سیاست که قطعا این اعجاز را 
از برکات انقالب اسالمی به ارمغان دارد. عبدالمجید 
شیخی، کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه به 
همشهری گفت: قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران 
افراد هــر کــدام والیت فردی داشــتند. امــا امام 
خمینی)ره( این والیت فردی را در محوریت انقالب 
تبدیل به والیت اجتماعی کردند. در واقع می توان رمز 
ایســتادگی این نظام را در والیت اجتماعی دانست. 
ضمن اینکه اصلی ترین عنصر پابرجایی و ماندگاری 
نیز در هواداری مردم از نظام است. بدیهی است که 
اتکای مردم نیز به ولی فقیه است. شیخی معتقد است 
که خأل والیت فقیه در بسیاری از کشورهای جهان 
اسالم وجود دارد و می بینیم که چقدر دچار مشکل 
هستند. چرا که مردم خواهان یک رهبر هوشمند و 

توانا هستند. همچون کشور ما که مردم این نعمت را 
دارند و البته که هر جا موفق شــدیم به برکت وجود 
رهبری انقالب بوده است. حاال اگر در زمینه اقتصادی 
مشکالتی وجود دارد به این دلیل است که مسئوالن 
اقتصادی گذشته نتوانســته اند والیت اجتماعی در 
حوزه اقتصاد را ایجاد کننــد. هر چند با وجود دولت 
مردمی که سرکار است این امید وجود دارد که این 

مشکل هم برطرف می شود.
این کارشناس سیاســی همچنین بر این باور است 
که دشــمنان طی این سال ها بســیار تالش کردند 
که در برهه هایی چون سال 78، سال 88، سال 96، 
سال 98و همچنین در سال جاری با استفاده از ابزار 
آشوب در روند موفقیت انقالب اختالل ایجاد کنند 
که البته موفق نشــدند. حاال هم اگر دوباره فراخوان 
عمومی بدهند که بخواهند برخی جوانان ما را فریب 
دهند، افراد اندکی از آنها حمایت خواهند کرد چرا که 
دستشان برای مردم رو شده است و مردم فهمیده اند 
تنها راه سعادت و داشتن امنیت، تکیه به ارزش های 

انقالب و رهبری انقالب است.

کالم رهبر انقالب رمز عبور از بحران هاست؛ رمزی که برای کامیابی در عرصه های آشوب، یادآور مقاومت است

سکوت مقابل فتنه 
همکاری با براندازان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره حوادث اخیر در کشور 
گفت: بر همگان روشن است که این جریانات به فوت خانم مهسا 
امینی اختصاص ندارد؛ این یک بهانه برای مقابله با نظام و تالش 

برای براندازی توسط دشمنان انقالب و ایران شد.
حسین مظفر افزود: روشن است که پشت این صحنه دشمنان، 
استکبار جهانی، آمریکایی ها، غربی ها، انگلیس، صهیونیست ها، 
کشــورهای مرتجــع عربــی و به ویژه ســعودی ها هســتند. 
همچنین دشمنان قســم خورده  ای که قبال داخل کشور بودند، 
سلطنت طلب ها، منافقین جالدی که دست شان به خون ملت 
آغشته است، کومله ها و دمکرات ها که حتی به کردها هم رحم 
نمی کردند، پشــت این ماجرا هســتند. عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام خاطرنشان کرد: آنها به خیال خودشان فوت مهسا 
امینی را بهانه ای برای براندازی کردند، اما تجربه حضور، فداکاری 
و جانفشانی مردم در این سال ها در مقابله با دشمنان نشان داد که 
تمام این توطئه ها ناکام خواهد ماند. مظفر عنوان کرد: ملت فهیم 
ایران به خوبی می دانند اگر اشکاالتی نسبت به نظام شان دارند و 
اگر کاستی هایی احساس می کنند، باید از طریق قانونی دنبال 
کنند و هرجا که دیدند این اعتراضات بهانــه ای برای براندازی 
می شود، با ورود به صحنه، گله های داخلی را کنار بگذارند. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشــاره به اینکه ملت ما با این 
تحرکات مقابله می کند، افزود: خواص جامعه، گروه ها و احزاب 
باید در این مواقع حساس مصالح کشور و انقالب را مدنظر قرار 
داده و اختالفات جزئی را کنار بگذارند. اینان اگر به اسالم و انقالب 
اعتقاد دارند و خود را مدیون امام)ره( و در خط ایشان می دانند 
و به این افتخار هم می کنند، باید در این مواقع حساس به میدان 
بیایند و نقش خود را برای آرامش جامعه و جهاد تبیین ایفا کرده 
و به روشنگری بپردازند. مظفر افزود: سکوت هریک از خواص در 
این ماجرا، یک  نوع رضایت دادن به همکاری با براندازان است که 
گناهی نابخشودنی است؛ آبروی خواص به برکت انقالب، اسالم 
و شهیدان است و باید در این مواقع حساس به میدان بیایند؛ این 
میدان آزمایشــی برای خواص، گروه ها و احزاب است که چقدر 
می توانند در بحران ها به منافــع و مصالح ملی بها داده و آن را بر 
منافع گروهی ترجیح بدهنــد. امیدواریم در این امتحان بزرگ 
قبول شوند و هرچه سریع تر خط خود را با اغتشاشگران، براندازان، 
معاندان و دشمنان ملت روشــن کنند. وی تصریح کرد: عناصر 
داخلی، احزاب، گروه ها و افرادی که نقش پادو را دارند، بدانند که 
این نظام دچار آسیب نمی شود. شاید برخی خسارات وارد شود، 
اما اگر فکر می کنند این نظام با این خسارت ها به مخاطره می افتد 
و براندازی می شود، آینده سیاه تری را پیش رو خواهند داشت و 
اصالح طلب و اصولگرا توسط براندازان قربانی می شوند و هیچ کس 
نمی تواند به اهداف و آرمان های خود برســد. احزاب، گروه ها، 
اصالح طلب ها و کسانی که ساکت هستند نخستین قربانی این 

آشوبگران خواهند شد./ تسنیم 

سیاست

برخی خواص در فتنه اخیر سقوط کردند
نماینده ولی فقیه در ســپاه گفت: این فتنــه باید به وجود 
می آمد تا ویروس هــا بیرون بیایند چرا کــه برخی خواص 
کشــور در این فتنه نیز همچون فتنه 88سقوط کردند، اما 
مردم ثابت قدم ماندند و همچون گذشــته پایبندی خود را 
به نظام ثابت کردند. حجت االســالم عبداهلل حاجی صادقی 
در جمع پیشکسوتان سپاه تهران بزرگ افزود: این فتنه را هم 
باید مانند اتفاقات گذشته خنثی کنیم و بهترین کار در این 
زمینه استفاده از جهاد تبیین است. در این جهاد می بایست 
مشخص کنیم حوادث اخیر هم کار آمریکاست چرا که دشمن 
از یک سال گذشته هدف خود را سرنگونی نظام دینی ایران 
به هر قیمتی اعالم کرده است. وی تأکید کرد: انجام اقدامات 
خرابکارانه، پشــتیبانی از اغتشاشــگران، تشدید حمالت 
سایبری، انجام عملیات نظامی در ســوریه، بهره برداری از 
عصبانیت مردم، تبدیل موضوع حجاب به مرکز ثقل عملیات 
براندازی، تشکیل اتاق جنگ در داخل ایران، ارتباط گیری 
سلولی با لیدرهای اغتشــاش، ارائه راهکارهای ساخت مواد 
منفجره، خبرسازی و ایجاد احساس تنفر در مردم علیه نظام 
و سلب امنیت از بسیج و فراجا برخی از راهکارهای دشمنان 

در فتنه اخیر بوده است./ مهر 

سپاه
ماندگاریم همچون سرو 

ایستادگی، رمز عبور از بحران ها
تعبیــر رهبــر معظم انقــالب مبنــی بــر اینکه 
ایســتاده ایم و پیش رفته ایم کالم پراهمیتی است 
که قطعاً مقوالت مهمی چون مقاومــت، پایداری، 
مردم محوری و خدامحوری را در خود مستتر دارد. 
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این زمینه 
معتقد است: »تعبیر گویای رهبر معظم انقالب که 
»ایستادیم و پیش رفتیم« کوتاه ترین و دقیق ترین 
توصیف از ایران امروز و رمــز عبور از حوادث بزرگی 
است که با تالش جوانان و همت همه ایرانیان به دست 
آمد«. در واقع دشمنان همواره از شکل گیری ایران 
قوی هراس داشتند. ایران قوی آنها را ایزوله می کند 
و طبیعی است که برنامه ســازی  کنند که در کشور 
آشوب بر پا کنند. در ماجراهای اخیر روشن شد که با 
برنامه قبلی تمام صحنه های آشوب چیده شده بود. 
حتی پروژه برخورد بین اقــوام، مذاهب و جریانات 
اغتشاشی با برنامه صورت گرفته بود. حتی آشوبگران 
نیز آموزش دیده بودند. در واقع آنها سعی می کنند که 
در روند انقالب اختالل ایجاد کنند، اما کالم رهبری 
معظم انقالب، رمز عبور از بحران ها می تواند باشــد؛ 
رمزی که قطعا می تواند برای کامیابی در عرصه های 
پرآشوب یادآور مقاومت باشــد. با این حال به گفته 
علیرضا ســلیمی، نماینده مجلس، حرکت شتابنده 
ایران اسالمی به سمت پیشرفت هاست و حقیقت این 
است دشمن کیان ایران اسالمی را نشانه گرفته است. 
در واقع دشمنان تمایل ندارند ایران اسالمی در دنیا 
به  عنوان یک کشور پرافتخار و مستقل نقش آفرینی 
کنــد و نمی خواهند ایران در تعامــالت بین المللی 
حضور فعال داشته باشــد و واقعیت این است، امروز 
در منطقه و حتی خارج از منطقه جمهوری اسالمی 
ایران اثرگذار است و اگر قرار است اتفاقی رقم بخورد 
بدون حضور جمهوری اسالمی آن اتفاق رقم نخواهد 
خورد. به بیان دیگر ایران قوی، کابوس بزرگ دشمنان 
است و دشمن به دنبال این اســت که چنین ایرانی 

شکل نگیرد. 

مردم گرایی، بستر ایستادگی و پایداری
انقالب اسالمی ایران رویکرد مردمی دارد، طبقه ای 
نیســت و مربوط به جریان خاصی نیســت. بلکه از 
اســاس مردمی اســت؛ بنابراین تا زمانی که مردم 
در صحنه باشــند هیچ توطئــه ای نمی تواند کارگر 
افتد. در واقع مــردم امنیت را بر آنارشــی ترجیح 
می دهند. آنهــا روند دخالت دشــمنان را در عراق 
و ســوریه دیده اند و می دانند که ایــران قوی و امن 
در ســایه تکیه بر ارزش های انقالب میســر است. 
دشــمنان امروز می خواهند در سایه به راه انداختن 
آشوب ها قوی بودن، امن بودن و اقتدار را از ما بگیرند 
و البته به تعبیر رهبر معظم انقالب چنین غلطی را 

نمی توانند بکنند.

موسی غضنفرآبادی 
رئیس کمیسیون قضایی مجلس

با تصویب قانــون، مــردم، گروه ها و صنوف 
می توانند اعتراض خود را مطرح کنند، بدون 
اینکه مورد سوءاستفاده جریان های معاند 
کشــور قرار  گیرد. نمایندگان هم می توانند 
طرح بنویسند. مجلس یازدهم اراده دارد تا 
این موضوع را به سرانجام برسد؛ البته تراکم 
کار مجلس زیاد است ولی این موضوع هم 

ضروری است./ خانه ملت

محمدرضا حسنی آهنگر 
فرمانده دانشگاه امام حسین)ع(

دشــمن با جنــگ ترکیبــی، همه جانبه و 
هوشــمند به جنگ با نام اســامی آمده 
اســت. دشــمن با کمک همه رسانه ها، 
ســرمایه دارها و صهیونیســت ها و بــا 
کمــک مرتجعیــن و معاندیــن منطقــه و 
پیاده نظام هــای داخلــی، وارد صحنــه 
شده، اما به حول و قوه الهی بر این نقشه 
آنــان نیز فائق خواهیم شــد و بــه پیروزی 

خواهیم رسید. / تسنیم 

نقل قول خبر
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پــس از یــک ســال از اجرای 
آزمایشــی طرح کروکی آنالین 
در شــهر قم، به نظر می رسد که 
در آینده ای نزدیک شــاهد فراگیر شدن آن در 
کل کشــور خواهیم بود. با اجــرای این پروژه، 
بسیاری از چالش هایی که مردم در حال حاضر 
با آن دســت و پنجه نرم می کنند، رفع می شود. 
همچنین بســیاری از هزینه هــا ازجمله هزینه 
کاغذ، رفت وآمدهای شهری و مراجعه و ازدحام 
مراکز ذی نفع به شــکل قابــل توجهی کاهش 
می یابد. »کروکی آنالیــن« به عنوان یک پروژه 
مشترک با همکاری پلیس راهور و بیمه مرکزی 
اگرچه نیازمند هزینه هــای اولیه ازجمله فراهم 
کردن زیرساخت الکترونیکی و خرید تجهیزاتی 
مانند تبلت اســت، اما آن گونه که رئیس پلیس 
راهور اعالم کرده، می تواند مانع از شــکل گیری 
بخشی از تصادفات ساختگی هم بشود. دیجیتال 
شــدن فرایندهای اداری و مالی اکنون می تواند 
در حوزه تصادفات هم نقش آفرینی کند و برای 
مردم، پلیس راهور و بیمه ها منجر به تسهیل و 

تسریع امور شود.

خرید 7هزار تبلت
یکی از کارشناسان پلیس راهور در گفت وگو با 
همشهری می گوید: »این طرح در قم از یک سال 
پیش به صورت پایلوت اجرا شــد و نقاط ضعف 
و قوت آن شناســایی و نواقص آن در حال رفع 

شدن است.«
او با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس راهور نیاز 
به بعضی از ابزارهای الکترونیکی دارند که هنوز 
در اختیار آنها قرار نگرفته است، می گوید:  »تعداد 
کارشناسان در تهران بسیار زیاد است و تهیه این 

ابزارها نیاز به بودجه کالن دارد.«
با این حال، ســردار کمال هادیانفر در حاشــیه 
مراسم تجلیل از نمونه های برتر ترافیکی در جمع 
خبرنگاران به خرید 7هــزار تبلت برای اجرایی 
شدن این طرح اشاره کرد و گفت: »بنا داریم تا 

یک ماه آینده این طرح را در کل کشور اجرایی 
کنیم و کروکی ها الکترونیکی شود.« 

ترسیم کروکی آنالین
کارشــناس پلیس راهور بــه تبلت هایی که در 
طرح آزمایشی در اختیار کارشناسان استان قم 
قرار گرفت، اشاره می کند و می گوید: »سیستم 
کروکی آنالین با اســتفاده از تبلت و داده های 
ایجاد شده براساس طرح تصادف که بخش عمده 
آن در تبلت ها وجود دارد و همچنین وارد کردن 
داده های الزم از سوی کارشناس پلیس راهور، 

کروکی آنالین را ترسیم می کند.«
به گفته او، »پــس از تکمیل کروکی از ســوی 
کارشناس، این کروکی برای مراجع مربوطه مانند 
بیمه و قوه قضاییه ارسال می شود و سپس یک 
کد پیگیری صادر می شود که مقصر و زیان دیده 
می توانند با استفاده از آن، به شرکت های بیمه یا 
درصورت لزوم به قوه قضاییه مراجعه و کارهای 

الزم را پیگیری کنند.«
این کارشناس در مورد اجرای سراسری این پروژه 
می گوید: »پلیس راهور پیگیر است که این کار 
به سرعت اجرا شــود، اما بخشی از آن وابسته به 
بودجه و فراهم شدن زیرساخت های الزم از سوی 
وزارت ارتباطات اســت.« او در مورد روش های 
ترسیم کروکی آنالین می گوید: »ترسیم کروکی، 
هم از طریــق قلم دیجیتال، هــم لمس صفحه 
تبلت و هم از طریق داده های ایجاد شده از سوی 

کارشناس در تبلت امکان پذیر است.«
کارشــناس پلیس راهور روش آخر را منوط به 
اســتفاده از یک نرم افزار می داند که کارشناس 
حاضر در صحنه، دیتــای تصادف)عرض و طول 
خیابان، مسیرها، متراژها( را در این نرم افزار وارد 
می کند و به این ترتیب در مدت کوتاهی کروکی 
و طرح تصادف به وسیله نرم افزار تولید می شود.

مزایای کروکی آنالین
این کارشناس پلیس راهور به مزایای این طرح 

اشاره می کند و می گوید: »تســریع در ترسیم 
کروکی، صرفه جویی در مصرف کاغذ و جلوگیری 
از مفقود شدن کروکی بخشی از مزایای اجرای 

سراسری طرح کروکی آنالین است.«
به گفته او، »همچنین همه اطالعات در سیستم 
حفظ می شــود و نهادها و رده هایــی که نیاز به 
بهره برداری از آن دارند به راحتی می توانند به آن 

دسترسی داشته باشند.«
کارشناس پلیس راهور به ضرورت نوشتن گزارش 
از سوی کارشناس حاضر در صحنه اشاره می کند 
و می گوید: »کارشناس باید گزارشی از ماوقع و 
علت تصادف بنویسد که در بســیاری از مواقع 
خوانا نیســت و مراجع مربوطه با مشکل مواجه 
می شوند. اما با آنالین شدن کروکی تصادف این 

مشکل برطرف می شود.« 
او همچنین تأکید می کند که این پروژه می تواند 
مانع از اعمال سلیقه کارشناس در ترسیم کروکی 

شود.

جلوگیری از تصادفات ساختگی
ســردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور کشور با 
اشاره به اینکه ســاالنه 2هزار میلیارد خسارت 
تصادفات ساختگی اســت، می گوید: این طرح 

تا حدودی مانع از تصادفات ساختگی می شود.
با این حال، کارشناسی که با همشهری گفت وگو 
کرده است، در پاســخ به این پرسش که آیا این 
پروژه می تواند مانع از تصادفات ســاختگی هم 
بشود، می گوید: »این نرم افزار کار خاصی در این 
مورد نمی تواند انجام دهد و تشخیص ساختگی 
بودن تصادف بر عهده کارشناس حاضر در محل 
اســت. در واقع زمانی که کارشناس تشخیص 
می دهد که تصادف، نوعی صحنه ســازی  است، 
اصال کروکی ترســیم نمی کنــد و موضوع را به 
نیروی انتظامــی اطالع می دهد تا رســیدگی 

شود.«
به گفتــه او، »کارشــناس بــرای تشــخیص 
صحنه ســازی  با یک اســتعالم می تواند پی به 

ســاختگی بودن آن تصــادف ببــرد. یعنی اگر 
در اســتعالم مشخص شــود که خودرو و مالک 
تصادفات متعددی داشته، آن را به عنوان مورد 

مشکوک به نیروی انتظامی ارجاع می دهد.«

تسریع در پرداخت خسارت
رئیس بیمه مرکزی هم چندی پیش از رونمایی 

سامانه کروکی آنالین خبر داده بود.
مجید بهزادپور در جلسه ای با اشاره به فراهم 
شدن زیرساخت های الزم از سوی پلیس برای 
ترسیم کروکی آنالین اعالم کرده بود که صنعت 
بیمه کشور به عنوان یکی از سازمان های پیشرو 
در امر ارائــه خدمات الکترونیکــی، از اجرایی 
شدن این پروژه استقبال می کند و با توجه به 
سیاست های جدید دولت، همکاری های الزم را 
برای اجرای آن در سراسر کشور انجام می دهد.

او اجرایی  شــدن این برنامه در کشور را گامی 
بزرگ برای تســریع در پرداخت خســارت ها 
عنوان کرد و ادامه داد: »با عملیاتی شدن این 
برنامه، عالوه بر تســریع در تشکیل پرونده ها 
برای پرداخت خسارت ها، زمینه های الزم برای 
کاهش تصادفات ساختگی هم فراهم می شود.«

 رئیس کل بیمــه مرکزی از کاهــش تلفات و 
خسارت های ناشــی از بروز تصادفات به عنوان 
یکی از راهبردهای اساســی بیمه مرکزی نام 
برد و ابراز امیدواری کرد کــه با ایجاد تعامل و 
همکاری بین دســتگاه ها و نهادهای مرتبط و 
امضای تفاهمنامه های مشــترک، این هدف 

محقق شود.
به گفتــه بهزادپور، »در راســتای الکترونیکی 
کردن خدمات و بهره گیری همه ســازمان ها 
و نهادهــای مرتبط بــا بیمه شــخص ثالث، 
سامانه های الکترونیکی فی مابین باید تقویت و 
به روز شوند تا عالوه بر سرعت بخشیدن به ارائه 
خدمات بتوان به صورت برخط نسبت به صحت 
سنجی و راستی آزمایی اطالعات تبادل شده 

اقدام کرد.«

کروکی ها چطور آنالین می شوند ؟
 به زودی کروکی های دیجیتال تصادفات رانندگی جایگزین مدل قدیمی کاغذی آن می شود تا مشکالت مردم

در این رابطه کاهش یابد 

از دیروز سرویس های ارسال پیامک انبوه به صورت سراسری قطع شد و کاربران امکان ورود به بسیاری از اپلیکیشن های داخلی را از دست دادند

دردسر قطع سرویس های پیامک برای استارت آپ ها 

براســاس گزارش های منتشــر شــده با 

دانش بنیان
دستوری از روز گذشته سرویس های ارسال 
پیامک در سراسر کشور قطع شده اند. این 
ماجرا به شدت استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان 
کشور را که از خدمات سرویس پیامک برای ورود و ثبت نام 
کاربران و هویت سنجی آنها اســتفاده می کنند به دردسر 

انداخته است.
گفته می شود دلیل این تصمیم، هک چندین سازمان بوده 
که از سرویس های پیامک اپراتورهای فعال در زمینه ارسال 
پیامک انبوه استفاده می کردند. هکر ها از مسیر و سرشماره 
ارسال پیامک انبوه این سازمان ها پیام هایی برای کاربران 

ارسال و آنها را به ناآرامی دعوت کرده اند.
»کاوه نگار« سرویس ارسال پیامک خدماتی در اطالعیه ای 
که روی پنل کاربری خود گذاشــته به خدمات گیرندگان 
خود اعالم کرده که تا اطالع ثانوی ارسال پیامک از طریق 
این شرکت متوقف می شود. توقف فعالیت اپراتورهای ارسال 
پیامک خدماتی باعث شده بسیاری از کسب وکارهایی که 
از این اپراتورها برای ارســال پیامک حاوی هویت سنجی، 
ارسال رمز های یک بار مصرف، اطالع رسانی، ارسال پیامک 
پیگیری ســفارش و… اســتفاده می کردند با مشــکالت 
جدی روبه رو شــوند و به صورت کلی ثبت نــام یا ورود در 

سرویس های داخلی از طریق پیامک مختل شده است.

در واقع به دنبال این اتفاق کاربران با مراجعه به اپلیکیشن ها 
و وب سایت های مختلف نمی توانند از خدمات آنها که نیاز به 

ارسال پیامک دارد استفاده کنند.
طبق گــزارش کاربــران در حال حاضر امــکان دریافت 
پیامک از سوی شرکت هایی مانند اسنپ، تپسی، الوپیک، 
دیجی کاال، فیلیمو، نماوا، علی بابا، ایران تلنت و… برای آنها 

یا غیرممکن یا با اختالل همراه شده است.
نشــریه پیوســت در توییتر خود اعالم کرده که این اقدام 
با دســتور قضایی صورت گرفته اســت. عصر روز گذشته 
برخی کاربران از وصل پیامک هــای OTP )احراز هویت( 
از سرشــماره ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ در برخی شــرکت ها با اخذ 

تعهدنامه خبر دادند ولی هنوز سرشــماره 2۰۰۰ مسدود 
است. استارت آپ ها و شــرکت های فناوری در بسیاری از 
کشــورهای جهان هم چنان از پیامک بــرای احراز هویت 
کاربران یا ثبت نام آنها در پلتفرم های خود استفاده می کنند. 
حتی در برخی موارد ایــن روش جایگزین رمز عبور برای 
استفاده از اپلیکیشن ها شده است. همچنین اطالع رسانی ها 
درباره ارسال کاال یا سفارش کاربران از همین طریق صورت 
می گیرد و قطع طوالنی مدت آن می تواند ضربه ســنگین 
دیگری به اقتصاد دیجیتال پس از اختالل های اخیر اینترنت 
وارد کند. وزارت ارتباطات تا لحظه تنظیم خبر در این رابطه 

واکنشی نداشته است. 

 اثر مستقیم کووید طوالنی
بر سالمت روان

مطالعه ای توســط یک محقق هندی انجام شده که نشان 
می دهد عالئم کووید-۱9با وخامت سالمت روان و رضایت 
کمتر از زندگی مرتبط اســت. محققان کینگز کالج لندن و 
دانشگاه کالج لندن در بریتانیا دریافتند که افزایش پریشانی، 
افسردگی، اضطراب و رضایت کمتر از زندگی در نتیجه ابتال 
به کووید است. به گزارش نیویورک تایمز، تعدادی از افراد 
تحت مطالعه، با گذشت زمان زیادی از زمان ابتال همچنان 
دچار ضعف سالمت روان بودند و تأثیرات بالقوه بیماری آنها 
را نیاز روند پیگیری طوالنی تر کرده بود. پروفســور پراویتا، 
نویسنده ارشد این مطا لعه از دانشگاه کالج لندن گفت: این 
مطالعه با تجمیع مطالعات قبلــی بریتانیا یک نمای کلی از 
تأثیرات عفونت کووید-۱9بر ســالمت روانی جمعیت ارائه 

می کند.
پیش از این نیز بارها گزارش شده بود که کووید به طور مداوم 
با پریشانی و عالئم شناختی مرتبط است، صرف نظر از اینکه 
آزمایش آنتی بادی افراد در برابر ویروس مثبت بود یا خیر. 
این اثرات به طور مشــابه در گروه های مختلف جنسیتی، 

قومیتی و شرایط اجتماعی-اقتصادی احساس شد.
این مطالعه نشان می  دهد که عفونت کووید-۱9ممکن است 
بر سالمت روان افراد مســن تأثیر بیشتری بگذارد، چرا که 
جمعیت 5۰سال به باال بیشتر در معرض ضعف سالمت روان 
قرار دارند. این یعنی عالئم کووید در افراد مســن احتماال 
شدیدتراست و در نتیجه بیشــتر تغییرات عروق خونی یا 
مغزی پس از ابتال را تجربه می کنند. دکترآلن تامپســون 
از کینگز کالج لندن گفت: این یافته ها نشــان می دهد که 
عواقب طوالنی مدت عفونت کووید-۱9برای برخی از افراد 

در ابتدای این همه  گیری وجود داشته است.

نشانه های آماری از کووید مزمن
مطالعه ای روی ده ها هزار نفر در اســکاتلند نشان داد که 
از هر 2۰نفری که به کووید مبتال شــده  اســت، یک نفر 
اصال احساس بهبودی نداشته است و چهار نفر از ۱۰نفر 
نیز گزارش کردند که ماه ها پــس از ابتال به طور کامل از 
بیماری خالص نشــده اند. نویســندگان این مطالعه که 
اخیرا در مجله Nature Communications منتشــر 
شد، سعی کردند با مقایسه فراوانی عالئم در افراد مبتال و 
بدون تشخیص قبلی کووید، خطرات دراز مدت کووید را 
بررسی کنند. این مطالعه نشان می  دهد که افراد مبتال به 
عفونت های عالمت  دار کووید، عالئم دائمی خاصی مانند 
تنگی نفس، تپش قلب و گیجی یا مشــکل در تمرکز را 
گزارش کرده  اند که درنظرســنجی  های ۶ تا ۱۸ ماه بعد، 
تقریبا سه برابر بیشــتر از افراد غیرمبتال بود.این بیماران 
همچنین بیش از 2۰عالمت دیگر مربوط به قلب، سالمت 
تنفسی، دردهای عضالنی، سالمت روان و سیستم حسی 

را تجربه کردند.

خبر خوب
این یافته ها، درخواســت دانشمندان نســبت به مراقبت 
گســترده تر برای بیماران کووید طوالنــی را تقویت کرد. 
البته این مطالعه خبرهــای خوبی نیز ارائه کــرد. در این 
مطالعه خطرات مشــکالت طوالنی مدت را در افراد مبتال 
به عفونت های بدون عالمت کرونا ویروس شناســایی نشد. 
همچنین در زیرمجموعه  ای محدودتر از شرکت  کنندگانی 
که حداقل یک دوز واکسن کووید را قبل از عفونت دریافت 
کرده بودند، به نظر می  رســد که واکسیناسیون به کاهش 
-نه از بین بردن خطر- برخی از عالئم طوالنی کووید کمک 
می کند. این مطالعه نشان داد که افراد مبتال به موارد شدید 
اولیه کووید در معرض خطر بیشتری برای مشکالت طوالنی 
مدت بودند. دکتر زیاد العلی، رئیس تحقیقات در سیســتم 
مراقبت بهداشتی ســنت لوئیس و اپیدمیولوژیست بالینی 
در دانشگاه واشنگتن در ســنت لوئیس که در این تحقیق 
شرکت نداشت، گفت: جذابیت این مطالعه این است که آنها 
یک گروه کنترل دارند و می توانند نسبت عالئم منتسب به 
عفونت کووید را با گروه کنتــرل جدا کنند. با این حال باید 
تأکید کنم کووید طوالنی واقعا یک اختالل چند سیستمی 

است.
جیل پل، استاد بهداشــت عمومی در دانشگاه گالسکو که 
این تحقیق را رهبری کرده، می گوید: یافته ها اهمیت ارائه 
حمایت طوالنی مدت از بیمــاران کووید را تقویت می کند 
که فراتر از مراقبت های بهداشتی اســت. این مطالعه به ما 
می گوید که کووید می تواند در افراد مختلف به طور متفاوت 
ظاهر شــود و می تواند بیش از یک اثر بر زندگی آنها داشته 
باشد. پل تأکید کرد: هر رویکردی برای حمایت از مردم باید 
جامع باشــد. پاســخ فقط در بخش مراقبت های بهداشتی 
نیســت و باید فراتر از آن را در برگیــرد. کووید طوالنی به 
مجموعه ای از مشکالتی اطالق می شود که می تواند بیماران 
را برای ماه ها یا بیشتر پس از عفونت آزار دهد. در طول سال 
گذشته، محققان توجه بیشتری به درک پیامدهای دلهره 
 آور آن داشته اند، زیرا تعداد موارد ابتال به این بیماری حالت 
انفجاری داشــت و سیستم های بهداشــتی یاد گرفتند که 
مراحل اولیه عفونت را بهتر مدیریت کنند. برآوردهای دولت 
آمریکا نشان داده اســت که بین 7.7میلیون تا 2۳میلیون 
نفر در این کشور ممکن است به کووید طوالنی مدت مبتال 
باشند. تدروس آدهانوم غبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی 
بهداشت، در مقاله ای در روز چهارشنبه برای گاردین نوشت: 
در ســطح جهانی، این وضعیت زندگی و معیشت مردم را 
ویران می کند. او از همه کشورها خواست که اقدامات فوری 

و مستمری برای بهبود این وضعیت انجام دهند.

 ورود بدون رمز عبور؛ 
به زودی در اندروید 

گوگل قابلیت جدیدی را تحت آزمایش دارد که به واسطه آن 
افراد می توانند بدون وارد کردن رمز عبور به حساب های خود 
در کروم و اندروید وارد شوند. به گزارش انگجت، این قابلیت 
جدید به نام Passkey گزینه ای امن تر از رمز عبور اســت. 
شرکت گوگل اعالم کرد این قابلیت که قرار است جایگزین 
رمز عبور شــود، به کاربران اجــازه می  دهد تا بــرای ورود 
به حساب کاربری خود از سیســتم های احراز هویت داخلی 
موبایل یا کامپیوتر استفاده کنند. 2شرکت بزرگ دیگر یعنی 
اپل و مایکروسافت هم پیش از این گفته بودند چنین قابلیتی 

را برای سیستم های خود تعریف خواهند کرد.
به گفته گوگل مدیران شــرکت ها نیــز می توانند از طریق 
WebAuthn API این فناوری را به وب  سایت خود اضافه 
کنند. همچنین توســعه دهندگان نیز می توانند با دریافت 
جدیدترین نسخه بتای Google Play Services احراز 

هویت جدید را در برنامه های خود آزمایش کنند.
کلیدهای عبور در واقع اعتبارهایی هستند که در دستگاهی 
مانند موبایل یا سیســتم های کامپیوتر ذخیره شــده و در 
وب  ســایت یا برنامه ، هویت کاربران را تأیید می  کنند. کاربر 
نیز از طریق این قابلیت هویت خود را تأیید می کند و سپس 
دستگاه بدون نیاز به رمز عبور، می تواند او را در شرایطی کامال 

امن وارد سایت ها و سرویس های مورد استفاده کند.
گوگل به طور مکرر روی این نکته تأکید دارد که این قابلیت 
به مراتب امن تر از رمزعبور اســت و بنابراین به راحتی قابل 
سرقت نیست: کلیدهای عبور به طور قابل توجهی جایگزین 
ایمن  تری برای رمزهای عبور و سایر فاکتورهای احراز هویت 
قابل فیشینگ هستند. آنها را نمی توان دوباره مورد استفاده 
قرار داد، در حمالت نفوذ به سرور فاش نمی شوند و از کاربران 

در برابر حمالت فشینگ محافظت می کنند.
درحالی که این ویژگی فعال برای برخی کاربران ارائه شــده، 
گوگل قصد دارد تا آپدیت پایدار آن را در اواخر ســال جاری 

میالدی ارائه کند .

یــک موشــک النــگ مــارچ D2 همراه 
۳ماهــواره از مقــر پرتــاب ماهــواره 
بــه  چیــن  جنــوب  در  شــیچانگ 
فضــا پرتــاب شــد. به نظــر می رســد 
 محموله موشــک ۳ماهــواره از ســری
Yaogan36 بود کــه به طور موفقیت 
آمیــز بــه مــدار تعییــن شــده ارســال 
شــدند. هنــوز ماموریــت ۳ماهــواره 
چیــن  نیســت.  مشــخص  مذکــور 
جزئیــات اندکــی دربــاره ماهواره های 

Yaogan اعالم کرده است.

 ۳ 
ماهواره

از شــدیدترین برخوردهــای  یکــی 
میان ۲ســیاهچاله در جهان به تازگی 
ثابت کرده اســت که اینشــتین بیش 
از ۱۰۰ســال قبــل پیش بینــی درســتی 
انجــام داده بــود. ایــن ســیاهچاله 
۱۰میلیــارد بــار ســریع تر از هــر آنچــه 
تاکنــون مشــاهده شــده اســت، پیــچ 
و تــاب خــورد. محققان ممکن اســت 
موفق بــه تأییــد یــک پدیده گرانشــی 
کــه آلبــرت اینشــتین یــک قــرن قبــل 

پیش بینی کرده بود، شده باشند.

 ۲ 
سیاهچاله

  محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا 
در مطالعه اخیرشــان اظهــار کرده اند 
۱۲هزار تنوع ژنتیک بر قــد افراد تأثیر 
می گــذارد. قــد یــک ویژگــی فیزیکــی 
اســت که بیشــتر به مردانگی مربوط 
می شــود تــا زنانگــی. قــد یــک ویژگی 
بــا وراثت پذیــری بــاال اســت، بــه ایــن 
معنا که ژن های به ارث رسیده تقریبا 
به طور کامل در تعیین قــد افراد مؤثر 
هســتند. ۸۰درصــد تفــاوت قــد بیــن 
افــراد توســط عوامــل ژنتیــک تعریف 

می شود.

 ۱۲ 
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در شــرایطی که انتظار می رود طبق توافقنامه ها و 
برنامه ریزی های صورت گرفته، فاز نخســت پروژه 
متروي پرند تا قبل از پایان سال 1401به بهره برداری 
برسد، با توجه به عمل نکردن شرکت شهر جدید پرند 
به تعهدات و وظایف محول شده، اکنون این موضوع 
در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. درحالی که تکمیل 
این خط می تواند میزان قابل توجهی از 40هزار سفر 
روزانه خودرو از سمت پرند به تهران را کاهش دهد. 
به همین خاطــر، همچنان بســیاری از اهالی پرند 
مجبورند برای کسب وکار، هر روز با خودروی شخصی 
یا مسافربری مســیر پرخطری را در پیش بگیرند 
که ساالنه بســتر صدها تصادف مرگبار است. بحث 
افزایش آلودگی هوا، مصرف سوخت و استهالک هم 
که جای خود دارد. به گزارش همشهری، سال گذشته 
شــهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و وزارت 
کشور تفاهم کردند وزارت راه و شهرسازی به عنوان 
کارفرما، مبلغ 750میلیارد تومان تامین و به پروژه 
تزریق کند. در مقابل شهرداری تهران و شرکت مترو 
هم به عنوان مجری طرح متعهد شدند تا یک  سال 
پس از دریافت بودجه کامل، متروی پرند را تکمیل 
کرده و آماده بهره برداری تحویل کارفرما دهند. در 
ادامه شرکت عمران شــهر جدید پرند نیز به عنوان 
یکی از زیرمجموعه های وزارت راه و شهرســازی، 
مکلف شد تا پروژه را تامین مالی کرده و 750میلیارد 
تومان قید شده در تفاهمنامه را اسفندماه 1400به 
پیمانکار پروژه پرداخت کند؛ تعهدی که هنوز انجام 
نشده و چرایی آن، اکنون یکی از سؤاالت اهالی پرند و 
شرکت مترو است. با وجود این، شرکت متروی تهران 
و پیمانکار پروژه سعی می کنند هرطور شده پروژه را 
پیش ببرند اما به قول مجری کار، تا کجا می توان این 

شکلی جلو رفت؟!

واگذاری زمین به جای پول نقد 
سال گذشته شــرکت عمران شــهر جدید پرند با 
عنوان اینکه بودجه کافی بــرای تامین و پرداخت 
نقدی750میلیارد تومان نــدارد، اعالم کرد معادل 
این مبلــغ، 25هکتار زمین تغییــر کاربری یافته و 
با قیمت کارشناســی به روز را تحویــل می دهد تا 
پیمانکار براساس آن برای خرید تجهیزات مورد نیاز 

پروژه از شــرکت های خارجی اقدام کند؛ آن هم در 
شــرایطی که خرید تجهیزات بین راهی خط مترو 
از شرکت های خارجی به دالیل تحریم ها، دست کم 
بین 5 تا 6 ماه زمان الزم دارد و مراحل مختلف ثبت 
سفارش، خرید )پرداخت و واریز پول(، ساخت، انتقال 
به کشور و نصب را شامل می شــود. با وجود چنین 
مالحظاتی، نخســتین خلف وعده شرکت عمرانی 
پرند پس از تغییر کاربری زمین اتفاق افتاد و برخالف 
توافق اولیه، تصمیم گرفتند به جای تحویل 25هکتار 
زمین کارشناسی شده، خودشان رأسا اقدام به فروش 
زمین کرده و از این طریق بودجه 750میلیارد تومانی 
را به صورت نقدی به پروژه تزریق کنند. به این ترتیب 
برخالف برنامه اولیه در اسفند 1400بودجه موردنظر 

به پروژه متروي پرند تزریق نشد.

تغییر نظر بعد از 3ماه معطلی 
پس از گذشــت چند ماه و در خرداد 1401بود که 
موضع و سیاست شــرکت عمران شهر جدید پرند 
درباره فروش زمین تغییر کرد و تصمیم گرفتند تا 
طبق توافق قبلی بودجه 750میلیارد تومانی را در 
قالب واگذاری زمین به پیمانــکار پرداخت کنند، 
اما این هم پایان کار نبود! کارشناسی و ارزشگذاری 
کارشناسان شــرکت عمران شــهر جدید پرند در 

تعیین ارزش بیش از 200قطعه زمین آماده واگذاری 
با کارشناســی و قیمت گذاری کارشناسان شرکت 
پیمانکار همخوانی نداشــت و ایــن موضوع باعث 
شــد تا برای حل این اختالف بازهــم مدت زمان 
بیشتری از دست برود. جالب اینکه نهایتا مشخص 
شد کارشناسی و ارزشگذاری صورت گرفته از طرف 

شرکت عمران شهر جدید پرند دقیق نبوده است.

تعیین شرط با وجود منع قانونی 
این شرکت برای پرداخت 750میلیارد تومان در قالب 
واگذاری زمین، شرطی را پیش پای پیمانکار قرار داده 
که براساس آن شــرکت پیمانکار باید ابتدا خودش 
هزینه کرده و پس از آوردن صورت وضعیت به ازای 
هزینه انجام شــده، به تنــاوب و قطعه قطعه زمین 
دریافت کند! مسعود درســتی، مدیرعامل شرکت 
متروی تهــران در این ارتباط می گوید: »شــرکت 
پیمانکار تــا به امروز حدود 300میلیــارد تومان از 
خودش هزینه کرده و از کارفرما طلب دارد و در این 
شرایط هزینه کرد بیشتر از بودجه خودش و ارسال 
صورت وضعیت یا فاکتور به امید دریافت یک قطعه 
زمین توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. گویا شرکت 
شهرجدید پرند در پاسخ به مطالبات 300میلیارد 
تومانی پیمانکار، وعده تســویه این مبلغ همراه با 

صورت وضعیت های ارائه شده را داده است!؟«
به گفتــه او این موضوع باعث شــده تا با گذشــت 
حدود 7ماه از شروع ســال جدید، تعهدی که قرار 
بود در اسفند سال گذشــته محقق شود، تا به امروز 
کان لم یکن شده و حتی یک قطعه زمین یا یک ریال 
بودجه نقدی هم به پروژه متروي پرند تزریق نشود. 
درستی می گوید: »هرچند مانند موانع و مشکالت 
قبلی، تالش برای حل و فصل این مورد جدید هم در 
جریان است، اما با توجه به زمانبر بودن فرایند ثبت 
سفارش تجهیزات بین راهی از شرکت های خارجی، 
بعید اســت فاز اول پروژه متروي پرند طبق وعده و 
قول های داده شده، با وجود پشت سر گذاشته شدن 
مرحله تست سرد، تا قبل از پایان سال 1401تکمیل 
شده و به بهره داری برسد.« بنابراین به نظر می رسد 
که شــرکت عمران شــهر جدید پرند انتظار دارد 
شهرداری تهران با توجه به قول هایی که برای تکمیل 
این پروژه داده است، از بودجه خودش هزینه کند. 
درصورتی که شــهرداری تهران در این زمینه منع 
قانونی دارد. عالوه بر این، شهرداری تهران به لحاظ 
ردیف بودجه ای امکان پرداخت هزینه های تکمیل 
چنین ابر پروژه ای در خارج از محدوده شــهری را 
ندارد. در این شرایط باید دید تدبیر کارفرمای پروژه 

برای حل و فصل این مشکل تازه چه خواهد بود؟

متروی پرند در محاق
از اسفند 1400تا به امروز، یک ریال بودجه برای تامین منابع مالی تکمیل خط متروی تهران-پرند اختصاص نیافته است

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

 پیمانکاران پسماند 
حق استفاده از کودکان را ندارند

مدیر طرح تفکیک پسماند ســازمان مدیریت پسماند درباره 
استفاده برخی پیمانکاران تحت قرارداد این سازمان از کودکان 
گفت: ما به پیمانکاران شهرداری دفترچه نظامنامه داده ایم و 
در آن دفترچه به تمام مناطق و پیمانکاران دستوراتی را ابالغ 
کرده ایم. براســاس یکی از بندهای این دفترچه پیمانکار حق 
استفاده از اتباع بیگانه و افراد دارای کبر و صغر سنی را ندارد. این 
موضوع به آنها ابالغ شده است اما ممکن است در این میان برخی 
از پیمانکاران تخلفاتی داشته باشند که ما به آنها تذکر می دهیم.

عبدالرضا محمــدی در گفت وگو با همشــهری آنالین درباره 
نظارت بر شیوه کار پیمانکارها توضیح داد: این نظارت به شکل 
روزانه انجام می شود و حتی ما محل اسکان کارگرها را بررسی 
می کنیم تا مبادا پیمانکار از نیروهای کم ســن یا مسن و اتباع 
بیگانه اســتفاده کند اما به هر حال تخلفات موردی قابل انکار 
نیست اما اگر ما ببینیم در مرحله اول تذکر و سپس لغو قرارداد 

خواهیم داشت.
او همچنین گفت: به پیمانکارها ابــالغ کرده ایم که در صورت 
مشاهده عوامل ایرانی که معیشت شــان از طریق جمع آوری 
زباله تأمین می شود، آنها را جذب و از این افراد به عنوان کارگر، 
متصدی غرفه ها و راننده استفاده کنند ولی آمار دقیقی از این 

افراد در دست نداریم.

MRF کارخانه
مدیر طرح تفکیک پسماند ســازمان مدیریت پسماند درباره 
ســازوکار پاکســازی 10منطقه تهران از زباله گرد ها، توضیح 
داد: قرار شده است که کارخانه بازیافتی با عنوان MRF برای 
مناطق 14، 13 و ۸ ایجاد شــود. این کارخانه  در 2ماه آینده به 
بهره برداری خواهد رسید. ما این کارخانه را زودتر از افتتاح به 
پیمانکار واگذار کردیم و از آنها خواســتیم تا با ایجاد یک گروه 
گشــت، منطقه و گروه های غیرمجاز را رصد کنند. با همکاری 
دادستانی بخشی از این گروه های غیرمجاز جمع آوری شدند و 
بخشی نیز در دست اقدام است؛ به عنوان مثال گردنه تنباکویی 

که در منطقه15 جمع آوری شد، بخشی از این اقدامات بود.
محمدی دربــاره مکان یابی این مرکز جدیــد گفت: کارخانه  
بازیافت در جایی به نام دوکوهه ایجاد خواهد شــد؛  به عبارت 
دیگر کل بار پســماند  تر و خشــک، 3منطقه 14، 13 و ۸ به 
منطقه13 منتقل خواهد شد. این کارخانه در حاشیه ای ترین 
نقطه منطقه13 قرار گرفته است تا بوی آن باعث آزار شهروندان 

نشود.
در ابتدای امســال شــهرداری تهران با هدف کاهش مســیر 
 MRF حمل ونقل پسماند های شــهری، موضوع کارخانه های
را مطرح کرد. بر این اساس ســاخت 4واحد سایت MRF در 
پهنه های کوهک)برای مناطق 5-21-22(، سرخه حصار)برای 
مناطــق ۸-13-14(، حکیمیه)بــرای مناطــق 4-7( و 

آزادگان)برای مناطق12-15-16( طراحی شد. 

میثم مظفر
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران

در بودجــه ســال۱۴۰۱ تعــداد هــزار و 
۳۱۷ پــروژه توســعه محلی مصوب شــد. 
براســاس خروجــی ســامانه مدیریــت و 
کنتــرل پــروژه، باالتریــن درصــد خاتمــه 
پروژه هــای توســعه محلــی مربــوط بــه 
مناطــق ۲، ۷، ۸ و ۱۳ اســت. پایین ترین 
پیشــرفت فیزیکــی ایــن پروژه هــا نیــز به 

مناطق ۱، ۱۱، ۱۲ و ۱۶ اختصاص دارد. 

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

سازمان زیباسازی شهر تهران در واکنش 
به انتقادهایی که به چاپ پرچم برعکس 
ایــران درخصوص اکــران مجموعــه ای با 
عنوان »زیباترین پرچم« روی بیلبوردها 
شــده بود، بیانیه ای صــادر کــرد. در این 
بیانیه آمده »بین صدها سازه تبلیغاتی 
این مجموعه، تنها ۳ســازه به دلیل ایراد 
و نقص در طراحی بالفاصله پس از اخذ 
گزارش کمتر از چند ساعت اصالح شد. 
از همــه عزیزانــی کــه به دلیــل عالقــه به 
پرچم زیبــای ایــران ایــن مســئله را تذکر 

دادند، سپاسگزاریم.«

3
سازه

1384

مطالعات پروژه 
صورت گرفت.

1391

پروژه از وزارت راه 
و شهرسازی به 
شهرداری تهران 
واگذار و عملیات 
اجرایی آغاز شد.

1395

ایستگاه نمایشگاه 
شهرآفتاب افتتاح 

شد.

1396

ایستگاه فرودگاه 
امام خمینی )ره( به 
بهره برداری رسید.

1400

شرکت عمرانی پرند 
متعهد به تزریق 

بودجه ۷5۰میلیارد 
تومانی شد.

خرداد
1401

شرکت عمرانی پرند 
اعالم کرد ۲5هکتار 

زمین تغییر کاربری یافته 
را با قیمت کارشناسی 
به روز تحویل می دهد.

مهر
1401

موانع بر سر راه 
تامین منابع مالی 

الزم از سوی شرکت 
عمرانی پرند برداشته 

نشد.

بزرگــراه شــهیدبروجردی، به عنوان یکی 
از 5طرح برتر بتنی در بیستمین همایش 
روز بتن شــناخته شــد. امســال عالوه بر 
بزرگراه شهیدبروجردی، پروژه برج کنترل 
ترافیک دریایی بندر چابهار، پروژه تقاطع 
چهارســطحی آزادگان مشــهد، پــروژه 
ایــوان مرکــزی مصــالی امام خمینــی)ره( 
و پــروژه مجتمع 5هــزار واحــدی مهرگان 
قزویــن  بــه  عنــوان پروژه هــای برتــر بتنی 

سال۱۴۰۱معرفی شدند. 

5
طرح

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران

طبق پیگیری های صورت گرفته از سوی 
مدیریت شهری تهران، ارتش جمهوری 
اسالمی ایران سردیس شــهیدفالحی را 
به جهــت تعمیر و مرمــت جابه جــا کرده 
است. متأســفانه عدم هماهنگی جهت 
اطالع رســانی باعث شــد تــا بســیاری از 
شــهروندان تصــور کننــد ایــن ســردیس 
یکبــاره ناپدیــد شــده امــا طبــق آخریــن 
اطالعات به دســت آمــده، ســردیس در 

نقطه قبلی مجدد نصب خواهد شد.
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چند نکته کلیدی در بحث کردن
فراموش نکنیــم قبل از اینکه یــک بحث کننده قوی، یک 

استدالل کننده توانا و یا یک صاحب نظر سیاسی باشیم، انسان 1
هستیم و انسانیت بیشتر از  هر چیز دیگر اهمیت دارد.

همگی ما در اطرافمان دوســتان و اقوامی هســتند که با 
دیدگاه های سیاسی ما مخالفند و در عین حال تمایل زیادی 2

برای بحث کردن با ما دارند. باید قبل از هر نوع بحثی در نشســت ها و 
دیدارها، با آنها در این باره گفت وگو کنیم که هدف از این بحث برای هر دو 
طرف،  نه پیروزی بر طرف مقابل، بلکه مراقبت از حق اظهارنظر طرفین 
بدون کوتاه آمدن از ارزش های خودشان باشد. به عبارت دیگر،  من پیش 

از دفاع از نظرات خودم،  مراقب امنیت حق اظهارنظر تو هستم.
اگربه هر دلیل از نظر روحی در شرایط عادی نیستید، وارد بحث 

و گفت وگوی سیاسی نشوید. بحث در این شرایط می تواند تأثیر 3
مخربی بر رابطه ما با طرف مقابل بگذارد.

بحث سیاسی به معنای به خطر انداختن موجودیت،  هویت و 
شــخصیت ما نیســت. به محض تعریف کردن خط قرمز و 4

دیوارکشی برای ساختن یک محدوده امن،  احتمال مخرب شدن بحث 
چند برابر می شود.

» من هم با این حرف تو موافقم که...« واجب ترین بخش از هر 
بحث و گفت وگوی سیاسی دوستانه و خانوادگی است؛ پیدا 5

کردن نقاط مشــترک در بحث،  حتی با مخالف ترین طرف مقابل،  هم 
امکان پذیر است. باید به دنبال نقاط اشتراک در بحث باشیم و با تکان 

دادن سر یا لبخندی کوچک،  تأییدمان را نشان دهیم.
بیشتر شنونده بودن، لذتبخش است. برای این کار می توان در 

مورد حرف های گفته شده طرف مقابل، سؤال تکمیلی مطرح 6
کرد. با این کار به او هم اجازه خواهیم داد ایده خودش را اصالح کند. این 

کار همچنین احتمال سوء برداشت و سوء تفاهم را هم از بین خواهد برد.
عمده مشکالت زمانی پیش می آید که طرف مقابل استداللش 

را بر یک خبر اشتباه سوار کرده است. در این شرایط از شلیک 7
مستقیم به او پرهیز کنید چرا که این کار،  رابطه را تخریب می کند. بهتر 
است حس ایجاد شــده در فرد را از شنیدن همان خبر جویا شده،  با او 

همراهی کنیم و آرام آرام در مورد جعلی بودن خبر با او صحبت کنیم.
بارها حین بحث با خودمان تکرار کنیم که هدف ما،  تغییر نظر 

طرف مقابل نیست. به هر حال او به یک دلیلی برای ما اهمیت 8
دارد و حفظ این رابطه برایمان ارزشمند است،  مرور این حس در زمان 

بحث کردن، لحن ما را آرام تر کرده و گپ وگفت را دوســتانه تر پیش 
می برد.

سعی کنید زمانی را سکوت کرده و به حرف های مخاطب گوش 
کنید تا بتوانید درک کامل تری از صحبت های او داشته باشید، 9

زمانی که شما با دقت به صحبت ها و نظرات مخاطب گوش می دهید بهتر 
می توانید دیدگاه ها و نظرات او را درک کنید و بهتر می توانید راهکارهایی 
بیابید که هم خواسته های شما را برآورده کند و هم خواسته های او را 
فراموش نکنید، تجربه ثابت کرده است که در بیشتر موارد، فردی که 
کمتر صحبت می کند و بهتر گوش می دهد، نتایج بهتری به دســت 

می آورد.
سعی کنید درک کاملی از وضعیت داشته باشید و بتوانید درک 

خودتان را کامل بیان کنید. صرفاً به خواسته های خودتان فکر 10
نکنید. کل موضوع را درنظر بگیرد نه فقط خواسته های خودتان را.

آخرین و شاید مهم ترین نکته این است که در یک جامعه سالم 
وجود تعارض و اختالف یکی از ارکان اصلی است. جامعه ای که 11

در آن تعارض وجود نداشته باشد مردابی است که هر قدر هم زیبا باشد، 
آبی راکد دارد. پس وجود تعارض را عامل رشد بدانید و آن را ارج نهید.
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جدال احسن 
گاهی اوقات، بحث کردن در موضوعات مختلف ســودی برای 
دوطرف گفت وگو ندارد و تنها هر کــدام می خواهند اطالعات 
و توانایی بحث کردن خود را به دیگری نشان دهند و نظر خود 
را بر دیگری تحمیل کنند. موضوعات چنین بحث هایی هرچه 
باشــد معموال تنها نتیجه اش، ایجاد دلخــوری و برهم خوردن 
یک رابطه است. عالمه طباطبایی)ره( در تفسیر المیزان به دو 
واژه »مجادله« و » مراء« اشاره کرده و می گوید که این دو واژه 
مربوط به سخن گفتن و از روش های مباحثه و گفت وگو است، 
به نحوی که گوینده با چیزهایی که طــرف مقابل آنها را قبول 
دارد، ســعی می کند نظر او را رد کند. مالاحمد نراقی در کتاب 
»معراج السعاده« نیز درخصوص این دو واژه گفته هر دوی آنها 
به معنای ایراد گرفتن از سخن فرد دیگر و کوچک شمردن او و به 
رخ کشیدن هوشــمندی و توانایی خود است بدون آنکه انگیزه 

و فایده دینی داشته باشد و از صفات ناپسند قلمداد می شود.
امیرالمؤمنین حضرت علی)ع( نیــز در این باره می فرمایند:   از 
مجادله و ستیزه کردن بپرهیزید؛ زیرا این دو کار، دل ها را نسبت 

به برادران بیمار می کنند و نفاق می رویانند. )الکافی(
اما آنچه براســاس کالم خدا در قرآن،  شــیوه درست و صحیح 
بحث کردن است و به عنوان گفت وگوی سالم و سازنده مورد تأکید 
قرار گرفته »جدال احسن« اســت. این عبارت در آیه 125سوره 
نحل به کار رفته اســت. در جدال احسن، از شیوه های تخریبی و 
نامناسب که عمدتا موجب دلخوری،  نفرت،  نفاق، دورشدن از حق 
و... است خبری نیست. در مقابل،  آنچه در جدال احسن مورد تأکید 
قرار می گیرد این است که هدف ما از مباحثه باید روشنگری باشد 
و نه محکوم کردن یکدیگر. نباید کاری انجام داد که طرف مقابل به 
لجبازی افتاده یا عصبانی شود. در این نوع جدال از به کاربردن الفاظ 
نامناسب، بهره مندی از افکار باطل، اهانت به شخصیت طرف مقابل 
و... پرهیز می شود. در جدال احسن، از صدای بلند باید دوری کرد و 
به صحبت های طرف مقابل نیز باید به خوبی گوش داد و به عقاید او 
احترام گذاشت. اگر با وجود بیان همه دالیل،  فرد قانع نشد بحث را 
ادامه نداده و بر آن پافشاری نکنیم و هیچ گاه انتظار نداشته باشیم 
که اعالم کند متقاعد شده است. ما نیز در افکار و عقایدمان مدعی 
نباشیم که حق با ماست. یکی از بهترین نمونه های جدال احسن در 
تاریخ اسالم،  جدال امام رضا)ع( با عالم مسیحی در حضور مأمون و با 
موضوع الوهیت یا عبودیت حضرت عیسی)ع( است؛ جدال احسنی 
که با استفاده از آنچه مقبول هر دو طرف بود، امام، عالم مسیحی را 
قانع کرد. عناصر جدال احسن در مناظرات امام رضا )علیه السالم( 
به 2دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول عناصر علمی و عقلی به شمار 
می روند و دسته دوم عناصر اخالقی هســتند که آموزنده ادب و 

اخالق مناظره اند که به برخی از آنها پرداخته می شود.
طبرسی در اهمیت این عنصر گفته است: منظور از جدال احسن 
آن است که با ایشان به اندازه قدرت درک آنها سخن بگوید  استفاده 
از عبارت های ســاده و قابل فهم در جدال بسیار مهم است، زیرا 

استفاده از لغات پیچیده ممکن است موجب سوءتعبیر شود. 
مجمع البیان فی تفسیر القرآن

با افسردگی پاییزی چه کنیم؟
افسردگی فصلی از انواع افسردگی هاست که در زمان 
مشخصی از سال به خصوص پاییز و زمستان به سراغ 
برخی از افراد می آید. نشــانه های افسردگی پاییزی: 
احساس غم و کمبود اعتماد به نفس، اشتیاق نداشتن 
به فعالیت ، خستگی مفرط و به هم ریختن زمان خواب، 
احساس عصبانیت و اضطراب. می توانید با راهکارهایی 
از دست افســردگی پاییزی راحت شــوید: مثال اگر 
برای تان مقدور است به مناطق گرمسیری سفر کنید. 
به نور و گرما پناه ببرید و با پرده های تیره این نعمت را 
از خودتان دریغ نکنید. از رنگ های شاد و گرم و روشن 
برای لباس ها ی تان و وسایل اطراف تان استفاده کنید. 
ورزش منظم و پیوسته را جدی بگیرید. از شب نشینی 
و گفت وگو با آنها که دوست شان دارید غافل نشوید. از 
دمنوش های آرامش بخش و گرم هم می توانید استفاده 
کنید. سری به طبیعت بزنید و از مناظر شگفت انگیز 
پاییزی لذت ببرید. اگر اینها فایده نداشت حتما از یک 

متخصص روانشناس کمک بگیرید.

دوباره فکر کن
کتاب »دوباره فکر کن: قدرت دانستن 
چیزهایی که نمی دانیم« نوشــته  آدام 
گرانت، رویکردهای تجدیدنظر را بررسی 
می کند و به شــما در مورد رها کردن 
عقاید و تفکرات منسوخ گذشته کمک 
می کند. گرانت معتقد است تسلط بر هنر 
بازنگری و تجدیدنظر، می تواند کمک  
حال شــما در زمینه  خلق راهکارهای 

جدید برای مسائل کهنه و اصالح راهکارهای قدیمی برای مسائل 
جدید باشد. این کار، مسیری برای یادگیری بیشتر از اطرافیان و 
زندگی با حسرت های کمتر است. یکی از نشانه های خرد، آگاهی 
از موعد رهاســازی تعدادی از ارزشــمندترین ابزارها و برخی از 
محبوب ترین بخش های هویت خودتان است. در بخشی از این 
کتاب می خوانیم: »توانایی مجادله  مسالمت آمیز و مفید، صرفاً ما را 
متمدن تر نخواهد کرد؛ بلکه عضالت خالقیت مان را هم ورزیده تر 
می کند. وقتی برادران رایت گفتند که با هم فکر می کنند، منظور 
اصلی شــان این بود که با هم می جنگند. مباحثه، کســب وکار 
خانوادگی آنها بود. جرأت مبارزه برای ایده ها و انعطاف پذیری برای 
شکست در یک مباحثه را آموختند، آن هم بدون اینکه چیزی از 

اراده شان کم شود.« این کتاب را نشر نوین منتشر کرده است.

راهنما

تندرست

درست بحث کنیمنگاه
رعایت برخی اصول در مباحثه،نه تنها موجب نزاع نمي شود 

بلکه بر دانش دو طرف نیز می افزاید 
»با دوستان تان بحث سیاسی نکنید، سیاست دوستی ها را خراب می کند. درحالی که 
سیاستمداران راهشان را ادامه می دهند،  شما دوستان تان را از دست خواهید داد.« این 
جمله را به ارسطو نسبت داده اند. در یونان حدود 2 هزار سال قبل که مردم عالقه بسیاری 
به بحث و گفت وگو داشتند و در شرایط مختلف مباحث داغی در زمینه های گوناگون مخصوصا سیاست 
به راه می انداختند، اختالفات، نفرت و کینه توزی شکل گرفت و در نهایت ارسطو از مردم خواست بحث 
سیاسی را کنار بگذارند. هر چند نظر ارسطو در مواردی کارساز است اما نمی توان افراد را از بحث کردن در 
موضوعات مختلف برحذر داشت. راه چاره این است که در هر جایگاه و نقش و رابطه ای که قرار داریم و هر 
موضوعی را برای بحث کردن انتخاب کرده ایم یا سر راهمان قرار داده اند، با شیوه درست و منطقی پیش 

رفته و از شیوه هایی که موجب ایجاد تنش و برهم زدن رابطه میان ما و طرف مقابل می شود پرهیز کنیم.

گزارش

یکي از مجله هاي علمی روانشناســی سیاسی، چند 
سال قبل، خالصه یکی از تحقیقات خود را در مورد 
بحث های سیاسی منتشر کرد. براساس یافته های این 
تحقیق، افرادی که دانش سیاسی کمتری دارند، فکر 
می کنند چیزهای بیشتری در مورد سیاست می دانند. 
بعضی صاحب نظران معتقدند این موضوع را می توان 
در حوزه های دیگر نیز بسط داد و اینگونه نتیجه گرفت 
که افرادی که دانش کمتــری در هر زمینه ای دارند، 
به شکل کامال متناقض، اطمینان بیشتری دارند که 
اطالعاتشان در مورد آن موضوع زیاد است و با اعتماد 
به نفس بیشــتری درباره آن موضوع، حرف می زنند 
درحالی که افرادی که واقعا اطالعات درست و کافی 
دارند، اطالعات شان را ناکافی دانسته و از اظهارنظر 
خودداری می کنند. فارغ از نتیجه این تحقیق،  اگرباز 
هم در شرایطی قرار گرفتید که امکان بحث نکردن 

یا پاســخ ندادن به نظرات وجود نداشت  یا به دالیل 
مختلف سکوت و عدم اظهارنظر را به دالیل منطقی، 
صالح نمی دانیــد باید با رعایت برخــی اصول، وارد 
مباحث شــده تا بدون کوچک ترین آسیب آن را به 
نتیجه برســانید. انتخاب زمان و مکان بحث کردن، 
درنظر گرفتن شــرایط روحی خــود و طرف مقابل، 
تســلط بر زبان بدن و زبان گفتــار و دوری از رفتار و 
کالم ناراحت کننده و تنش زا، پرهیز از قضاوت سریع 
و... ازجمله مواردیست که باید در هر نوع بحثی با هر 
کس و با هر موضوعی مورد توجه قرار گیرد. اگر شرایط 
درست بحث کردن را در پیش گرفتید و هدف تان از 
آن، قانع کردن طرف مقابل یا تحقیر او و به رخ کشیدن 
اطالعات تان نبود،  حتما از اطالعات حتی اندک او نیز 
بهره مند شــده اید و هر دو طرف با احساس رضایت 

مباحثه را خاتمه خواهید داد.
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اعتراض مجمع ملی گردشگری به خبرسازی منفی
مجمع ملی تشکل های گردشگری با اعتراض به اظهارات غیرمسئوالنه درباره توقف صدور ویزای شنگن و لغو تورهای ورودی 

این اظهارات را ایجاد تشویش و دامن زدن به ایران هراسی ارزیابی کرد 

 حصول حقابه هیرمند نیازمند 
کار فرهنگی است

مدیریت خصمانه آب در قبال ایران نمی تواند کار افغانستانی ها 
باشد و این دیدگاه توسط کشورهای خارجی ایجاد شده است. 
لذا حصول حقابه هیرمند عالوه بر دیپلماســی، نیازمند کار 

فرهنگی است.
به گزارش همشهری از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، داوود میرشکار، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
سیستان و بلوچستان درباره حصول حقابه ایران از رودخانه 
هیرمند اظهار کرد: در حوزه دیپلماسی آب سازمان حفاظت 
محیط زیســت مســئولیتی ندارد و بار اصلی را وزارت نیرو و 
وزارت امور خارجه به دوش می کشند، لذا امیدوارم که فعالیت 
آنها به نتیجه برسد. ما هم در این زمینه وظایف خود را انجام 
می دهیم و به طور روزانه تصاویر ماهواره ای را چک می کنیم. 
وی افزود: بعد از پایش این تصاویر به این نتیجه رسیدیم که 
کشور افغانستان به مســئولیت خود مبنی بر پرداخت حقابه 
ایران پایبند نیست و به نظر می رسد که تمایلی برای پرداخت 
حقابه ما ندارد.مدیرکل حفاظت محیط زیســت سیستان و 
بلوچستان بیان کرد: شاید نیاز باشد که به جای حقابه از حق 
همسایگی استفاده کنیم و یادآور شویم که ایران و افغانستان 
2 کشور مسلمانی هستند که از سال ها پیش روابط حسنه ای با 
یکدیگر داشته و نسبت به یکدیگر مسئولیت همجواری دارند. 
باید این تعهد در کشور افغانستان به وجود بیاید که حقابه و حق 
همسایگی را بدهد تا حق زندگی به مردم سیستان و بلوچستان 
نیز برسد.میرشکار با اشاره به اینکه خداوند متعال نیز اشاره 
کرده که من میزان آب مورد نیاز را برای شــما می فرســتم، 
گفت: این آب مورد ذکر فقط برای افغانســتان نیست و نگاه 
خداوند به گونه ای است که همه از این نعمت استفاده کنند. 
وی عدم پرداخت حقابه را متوجه کشورهای خارجی دانست 
و افزود: نگاه برخی از بزرگان افغانستان به این شکل است که 
جلوی آب را گرفته انــد و مدیریت خصمانه آب را درخصوص 
ایران اتخاذ کرده اند، از نظر من این اقدام نمی تواند کار برادران 
افغانستانی ما باشد و این دیدگاه در امتداد دشمنی با دین اسالم 
و روابط برادری ایران و افغانستان ایجاد شده و دست کشورهای 
خارجی ازجمله رژیم صهیونیســتی در کار اســت. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان اضافه کرد: این 
کشورها نمی خواهند که خاورمیانه در آرامش باشد و خواستار 
برادری بین 2 کشور ایران و افغانستان نیستند. لذا برای فشار 
بر ایران، مردم و سران طوایف افغانستان را با مشاوره های غلط 
به سمتی می برند که حق همسایگی که بر گردن هم داریم را 
رعایت نکنند. برطرف کردن این اختالف در کنار دیپلماسی 
نیاز به یک کار فرهنگی دارد. از سویی مراودات میان 2 کشور 
باید بیشتر شود و 2 طرف باید این احساس را داشته باشند که 
منافع مشــترک زیادی دارند که توجه به این منافع منجر به 

قدرتمند شدن هر 2 کشور خواهد شد.

داریوش گل علیزاده 
سرپرست مرکز ملی هوا وتغییر اقلیم 

ســاختمان های دولتــی بــرای معاینــه فنی 
موتورخانه هــا در اولویــت قــرار دارنــد. در 
مرحله بعد مراکز تجــاری و اداری بــزرگ در 
کالنشــهرها هــم در فهرســت معاینه فنی 
هستند و در نهایت همه ساختمان ها شامل 
می شــوند. اگر معاینــه فنــی موتورخانه ها 
انجــام شــود، هــم مصــرف گاز کاهــش 
می یابــد هــم اینکــه از میــزان آالینده ها در 
موتورخانه ها کاسته می شود. )همشهری(

خبر روزنقل قول خبر

دوره خشکســالی اســتان اصفهــان 
استمرار خواهد داشــت. به گزارش 
مهــر، نویــد حاجی بابایــی، معــاون 
اســتان  هواشناســی  پیش بینــی 
اصفهــان گفــت: ایــن شــرایط در 
بیشــتر مناطق اســتان به ویــژه نیمه 
غربی اصفهان سبب می شود میزان 
بارش های آبان از حــد معمول کمتر 
باشــد. به این ترتیب در آبان ماه در 
نیمه غربی استان بارندگی خواهیم 

داشت.

۴۵
روز

کنتــرل و پایــش در مناطــق مســتعد 
مســتمر  به صــورت  آتش ســوزی 
عرصه هــای منابــع طبیعــی اســتان 
ایالم را کنتــرل و نظــارت می کنند. به 
گزارش همشهری، ابراهیم پیرزادیان، 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
ایــن اســتان گفــت: امســال بــا وجود 
خشکســالی ها واکنش سریع هنگام 
بروز آتش ســوزی موجب صفر شــدن 

میزان خسارت های استان بود.
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عدد خبر

حسن وحید
معاون آبخیزداری سازمان منابع 

طبیعی 
آبخیــزداری بــرای تکمیــل برنامه هــا و 
اقدامات در برنامه ششم توسعه به ۸۰۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. تاکنون از ۱۰ 
میلیون هکتار هدفگذاری برنامه ششم، 
حدود ۶.۳ میلیون هکتار آبخیزداری شده 
است. الیحه جامع آبخیزداری نیز تنظیم 
شــده و اکنــون در وزارت جهادکشــاورزی 

آماده ارسال به دولت است. )ایسنا(

مجمع ملی تشکل های گردشگری 

گردشگری
کشور صبح دیروز با هدف اصالح 
اساسنامه و برگزاری انتخابات این 
مجمع با حضور 10عضو از 13عضو 
این مجموعه گردشــگری که چتر فراگیر فعاالن 

صنعت گردشگری کشور است، تشکیل شد.
نکته مهــم در ایــن نشســت اعتــراض مجمع 
ملی تشــکل های گردشگری کشــور به اظهارات 
غیرمســئوالنه رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی ایران مبنی بر توقف 
صدور ویزای شــنگن از مبــدأ ایران و لغو ســفر 
گردشگران خارجی به کشور به دلیل وقوع اتفاقات 

اخیر در کشور بود.
به گزارش همشــهری، حرمــت اهلل رفیعی، رئیس 
انجمن صنفــی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و 
جهانگردی ایــران چنــد روز قبــل در اظهاراتی 
نسنجیده و غیرمسئوالنه اعالم کرد که کشورهای 
اروپایی صدور ویزای شنگن در سفارتخانه های خود 
را در تهران متوقف کرده اند. او همچنین گفته بود 
که اجرای تمامی تورهــای خارجی به مقصد ایران 
متوقف شده و تمامی تورهای خارجی به کشور لغو 
شده اند.اظهارات رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی ایران البته با بازتاب 
وسیع در رســانه های فارســی زبان خارج از کشور 
مواجه شد و اینگونه برداشت شــد که وقایع اخیر 
عامل اصلی توقف صدور ویزا از مبدأ ایران توســط 
ســفارتخانه های خارجی و همچنین لغو تورهای 

مسافرتی به دلیل حوادث جاری در ایران است.
یک روز پس از این اظهارات بود که وزارت خارجه 
برخی کشــورهای اروپایی و حتی سفارتخانه های 
آنها در تهران اعالم کردند که ویزای شنگن همچنان 
در ایران صادر می شود و اخبار مرتبط با توقف صدور 
ویزا در ایران صحت ندارد.صبح دیروز نیز مجمع ملی 
تشکل های گردشگری کشور با اعتراض به اظهارات 
نسنجیده و غیرمسئوالنه رئیس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در حوزه 
گردشــگری این اظهارات را عامل تشویش اذهان 
خانواده های ایرانی و اخالل در روند گردشــگری 
کشــور ارزیابی و اعالم کرد که اینگونه شایعات که 
در قالب مصاحبه های رسمی با رسانه های داخلی 
منتشر شــده است صنعت گردشــگری ایران را با 

خطر بیشتر مواجه و بر ایران هراسی دامن می زند.
جمشــید حمزه زاده، دبیر مجمع ملی تشکل های 
گردشگری کشور در این نشست اعالم کرد: تالش 
مجمع ملی گردشگری در یک دهه گذشته بر حفظ 
انسجام صنعت گردشگری کشــور استوار بوده که 
متأسفانه اشــتباهات برخی افراد منجر به تضعیف 
انســجام موجود در صنعت گردشگری کشور شده 
است.دبیر مجمع ملی تشکل های گردشگري کشور 
با تأکید بر اینکه این مجمع دارای 16عضو اســت 
که 13عضو رســمی و 3عضو دیگر هنوز به عنوان 
اعضای وابسته این مجمع از صنوف مختلف گردشگر 
کشور هستند افزود: تمام بنای مجمع تشکل های 
کشور حفظ وحدت و انسجام میان فعاالن صنعت 
گردشگری کشور است که متأســفانه در روزهای 
گذشــته برخی افراد به اختالفــات در این صنعت 
دامن زده اند.حسن تقی زاده انصاری، رئیس جامعه 
گردشگری الکترونیکی کشــور و از اعضای مجمع 
ملی تشکل های گردشگری نیز در سخنانی گفت: 
در 10سال گذشته حدود 30بحران مختلف را در 
حوزه گردشگری کشور پشت سر گذاشتیم و کرونا 

نیز ضربه زیادی به این صنعــت وارد کرد.او گفت: 
گفت وگوها و مصاحبه هایی که غیراز ایجاد ناراحتی 
و فشار روحی برای مردم و مسافران نتیجه ای ندارد 
چه فایده ای برای برخی دارد که می گویند صدور ویزا 
از مبدأ ایران قطع شده است؟ نتیجه این صحبت ها 
چه بود؟ جز اینکه خانواده های ایرانی را نگران کرد 
که مبادا مسئوالن بخواهند درهای کشور را ببندند و 
آژانس های گردشگری نیز از این موضوع نگران شدند 
که مبادا کشورهای دیگر ارتباط گردشگری خود با 
ایران را قطع کنند؟ درحالی کــه چنین هم نبود و 
برخی کشورهای خارجی اعالم کردند ویزای سفر 
به آن کشورها از مبدأایران همچنان صادر می شود.

به گفته این عضو مجمع ملی تشکل های گردشگری 
کشور، متأسفانه یکی از مشــکالت جدی صنعت 
گردشگري کشور آن است که در هر دوره ای معاونان 
گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، تالش دارند 
انجمن های موازی با انجمن هــای اصلی و قدیمی 
صنعت گردشگری را تشکیل دهند که باید به این 
وضعیت رسیدگی شــود.اعضای حاضر در نشست 
مجمع ملی تشکل های گردشگری کشور با محکوم 

کردن دخالت های دولتی در روند کار فعالیت بخش 
خصوصی صنعت گردشــگری و ایجاد تشکل های 
موازی برای حذف بخــش خصوصی واقعی در این 
صنعت، از مســئوالن معاونت گردشــگری کشور 
خواســتند به این تشکل ســازی پایان دهند و به 
رفتار حرفه ای با تشکل های واقعی و فعاالن بخش 

خصوصی صنعت گردشگری پایبند بمانند.
اعضــای حاضــر در مجمــع ملی تشــکل های 
گردشــگري کشور با حضور جمشــید حمزه زاده، 
دبیر مجمع ملی تشــکل های گردشــگری کشور 
کلیات اصالح اساســنامه این مجمع را به تصویب 
رساندند و قرار اســت در چند هفته آینده جزئیات 
این اساسنامه اصالح و با انتخاب هیأت رئیسه این 
مجمع، مجموعه های مرتبط با مجمع تشکل  ملی 
گردشگری در استان های کشــور تشکیل شود تا 
مسائل و مشــکالت صنعت گردشگری در سراسر 
کشــور احصا و از طریق مجمع ملی تشــکل های 
گردشگری کشــور به دولت و مجلس ارائه شود تا 
گام های عملی برای حل مشــکالت زیربنایی این 

صنعت در کشور برداشته شود.
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شهرآرا، الهیه، شــهرک غرب، 
پونک، گلشهر، کاظمیه و... برای گزارش

زنجانی هــا یادآور ســکونت در 
شهرک های اقماری و دست و پنجه نرم کردن با 
کمبــود امکانات عمرانی، فرهنگــی و اجتماعی 
اســت. قدمت شــهرک های اقماری در شمال و 
شــمال غرب شــهر زنجان به گفته معاون امور 
عمرانی استاندار زنجان به 3دهه پیش برمی گردد 
و حاال 15شهرک اقماری دورتا دور شهر زنجان را 
فراگرفته که در نداشــتن امکانات با هم اشتراک 
دارند.بیشتر شدن جمعیت مرکز استان از سویی و 
مهاجرت روستاییان از سوی دیگر، موجب شکل 
گرفتن شهرک های اقماری در زنجان شده  است 
اما ساکنان این شــهرک ها با کمبودهایی مانند 
فضای سبز و بوستان، مدرســه و مراکز درمانی 
مواجه انــد. ســیدمحمد شــعاعی پیگیری این 
کمبودها را از وظایف شرکت های تعاونی مسکن 
می داند و بــا وجود ایــن می گوید که مســائل 
زیرساختی و عمرانی شهرک های اقماری با تامین 
اعتبار از سوی استانداری پیگیری خواهد شد تا 
ســاکنان آنها از رفاه نسبی بیشــتری برخوردار 

باشند.
مساحت شهرک های اقماری زنجان 1200هکتار 
اســت که حدود 20درصد )250هکتار( آن در 
مالکیت دولت )راه وشهرسازی( بوده و متولی بقیه 

زمین ها با تعاونی های مسکن مربوطه است.
با وجــود اینکه زنجــان نه در رده کالنشــهرها 
دسته بندی می شود و نه شهرهای صنعتی، تعداد 
باالی شــهرک های اقماری در آن جای ســؤال 
دارد. موضوعی که در این گزارش به بررســی آن 

پرداخته ایم.

تالش برای رفع نیازها
آغاز ســاخت شــهرک های اقماری به دهه60 
برمی گردد؛ زمانی که با رشــد جمعیت ساخت 
شهرک های اقماری در حاشیه مراکز استان شکل 

گرفت و زنجان هم از این قاعده مستثنی نبود.
طرح های مســکن ملی و نهضت ملی مسکن در 
حومه شهرها، گســتره شــهرها را افزایش داد؛ 
موضوعی که به گفته عضو شــورای اسالمی شهر 
زنجان، ساخت شهرک های اقماری اطراف زنجان 
را به دنبال داشته است. مهدی طالب به نبود برنامه 
جامع در بخش مسکن در شهر زنجان اشاره کرده 

و گفته که دولت های مختلف در طول ســال ها 
برای توسعه شــهر، راحت ترین راه حل و ساخت 
شهرک های اقماری را انتخاب کردند. درحالی که 
تبعات منفی آن مانند ایجاد مشکالت زیرساختی 
فاضالب و لوله کشی، آب و برق و... این روزها در 

شهرک های اقماری زنجان قابل مشاهده است.
شــهرک های اقماری که اطراف شهرهای بزرگ 
و با هدف تمرکز زدایی بنا می شــوند، از شــمال 
شهر زنجان آغاز می شوند و تا شمال غرب امتداد 
پیدا می کنند. با گذشــت 3دهه از این ساخت و 
سازها نه تنها شهرک های قدیمی خدمات رفاهی، 
اجتماعــی و عمرانی الزم را دریافــت نکرده اند، 
بلکه شــهرک های جدید هم زیرساختی چنان 
که باید و شاید ندارند. سید محمد شعاعی علت 
را اینطور به خبرنگار همشهری توضیح می دهد: 
تعاونی های مسکن یک ســری وظیفه دارند که 
وقتی به آن عمل نمی کنند، نارضایتی ســاکنان 
شــهرک های اقماری را درپی دارد. او در پاســخ 
به این پرســش که نظارت بر تعاونی های مسکن 
برای انجام وظایف شان، چگونه از معاونت عمرانی 
استانداری دنبال می شود، می گوید: آسایش و رفاه 
ساکنان شهرک های اقماری را پیگیری می کنیم تا 
درصورتی که زمین و فضا برای ایجاد کاربری های 
الزم و مورد نیاز ساکنان، در هر یک از شهرک ها 

وجود دارد، حتما ترتیب اثر داده شود.
در شــهرک پونک خانه ها آپارتمانی و در شهرک 
گلشــهر خانه ها ویالیی اند و همین ساختار نیاز 
این دو شــهرک را هم متفاوت می کند. شعاعی 
در پاسخ به این پرسش که با توجه به درخواست 
ساکنان هر شهرک، اولویت  بندی برای رفع نیازها 
چگونه انجام می شــود، ادامه می دهد: برای هر 
شهرک خدمات  رسانی متفاوتی تعریف می شود 
تا مشــکالت در حد امکان حل شــوند. برخی از 
شــهرک ها در تعاونی مسکن مشــکل حقوقی 
و قضایی دارند کــه بر عهده ما نیســت، اما رفع 
مشکالت فنی و عمرانی شــهرک ها را که وظیفه 
خود می دانیم با تخصیص اعتبار و فراهم شــدن 

بودجه در اولویت داریم.
شــهرک پونک یکی از شــهرک های اقماری و 
آپارتمانی زنجان است که بین همه مشکالت نبود 
فضای سبز کافی، مدرسه و مسجد در آن بیشتر 
به چشم می خورد. گویا انبوه سازی  در این شهرک 
باعث شده تا فضاهای خدماتی نادیده گرفته شود.

 جای خالی 50  مدرسه 
موضوع کمبود مدرسه به عنوان یکی از مشکالت 
جدی این شــهرک ها را با معاون امــور عمرانی 
اســتانداری در میان می گذاریم. شعاعی معتقد 
اســت کمبود مدرســه مختص شــهرک های 
 اقماری نیست و در شــهر زنجان هم این معضل 

وجود دارد.

ساخت مدرسه در شهرک ها
مدیرکل راه وشهرسازی زنجان نیز کمبود مدرسه 
در شهرک های اقماری را حدود 50 مدرسه 12 
کالســه عنوان کرده و می گوید: از ۷ مدرسه ای 
که راه وشهرسازی در شهرک های اقماری متعهد 
ســاخت آن شــده 3 یا ۴باب در مهرسال آینده 
آماده خواهد شد و مابقی نیز در مهر سال1۴03 
به اتمام می رســد. به گفته مســعود بیات منش، 
تفاهمنامه ای بین ســازمان ملی زمین و مسکن 
و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای 
تکمیل فضاهای آموزشــی در حال انعقاد است 
که طبق آن منابــع مورد نیــاز از 3محل وزارت 
راه وشهرســازی، صندوق توســعه ملی و منابع 

استانی تامین خواهد شد.

آسیب های اجتماعی در سکونتگاه های حاشیه ای
معضالت شهرک های اقماری زنجان بحث امروز 
و دیروز نیست؛ سر نخ این کالف سردرگم شاید 
تامین بودجه و ســاخت مراکز خدماتی باشد، اما 
اگر قدری کالن تر به موضوع نگاه کنیم معضالت 
اجتماعی یــا به عبارتی آســیب های اجتماعی 

بیشــتر از معضالت شــهری و عمرانــی در این 
شهرک ها خودنمایی می کند. یک جامعه شناس، 
شهرک های اقماری را ســکونتگاه هایی خارج از 
متن شــهر می داند که از اواخر دهه۴0 گسترش 
پیدا کرد. اصغر مهاجری در توضیح نام شهرک های 
اقماری به همشــهری می گوید: برای اینکه اسم 
این سکونتگاه ها بامسما باشــد به آن می گوییم 
شهرک اقماری؛ درحالی که شهرک های اقماری 
با استاندارد کامل زندگی بعد از انقالب صنعتی در 
اروپا به وجود آمد تا جمعیت نیروی کار شاغل در 
شهرهای صنعتی در آن ساکن شوند. با این تعریف 
و توضیــح، از لحاظ کالبدی به این ســکونتگاه، 
شــهرک یا شــهرک اقماری گفته می شود، ولی 
افرادی در آن ساکن هستند که توانایی پرداخت 
هزینه های زندگی در شــهر را ندارنــد و از متن 
اصلی شــهر مهاجرت کردند. حال این روزهای 
شهرک های اقماری به گفته مهاجری، بیشتر به 
حلبی آبادها و حاشیه های شــهر شبیه است که 
آسیب های اجتماعی های خاص خودش را دارد. 
او می گوید: افراد ساکن در شهرک های اقماری، 
خودشان را شهرک نشین می دانند و حاشیه نشین 
تلقی نمی کنند، اما مطالعات نشان می دهد که در 
شــهرک های اقماری غیراز تهران، اهالی روستا 
به دلیل خشکســالی یا دالیل دیگر راهی حاشیه 
مرکز استان یا همان شهرک های اقماری شده اند. 
این موضــوع در زنجان که در رده کالنشــهرها 
هم دسته بندی نمی شــود، یک برنامه پژوهشی 
منحصر به فرد می خواهد. این جامعه شناس که 
زندگی در شــهرک های اقماری اطــراف زنجان 
را نوعی حاشیه نشــینی عنوان می کند، رشــد و 
افزایش تعداد آن را ناشی از برنامه ریزی نادرست 
کالن استان در طول این سال ها می داند. برنامه ای 
نتوانسته توسعه متوازن در استان زنجان را برقرار 
کند و باعث مهاجرت بی رویه به حاشیه شده است. 
مهاجری می گویــد: نگاهی به شهرســتان های 
خدابنده، ماهنشان، شمال غربی ابهر و بخشی از 
طارم نمایانگر توسعه نامتوازن و ناپایدار در استان 
زنجان است. یکی از پیامدهای توسعه نامتوازن هم 
همین رشد شهرک های اقماری است که بررسی 
بافت فرهنگی اجتماعی برخی از آنها، نشــان از 
مهاجرت یک روستا با خرده فرهنگ های مشابه به 
یک شهرک دارد. بنابراین شهرک یک بافت جدا 

دارد که ادغام اجتماعی را نپذیرفته  است.

حاشیه نشینی در شهرک های اقماری زنجان
ساکنان 15شهرک  اقماری شهر زنجان با مشکالت زیرساختی و کمبود سرانه خدماتی دست و پنجه نرم می کنند

صید میگو در 2 استان سیستان وبلوچستان و هرمزگان آغاز شده است

فصل صید میگو در جنوب 
همزمان با شــروع فصل صیــد ماهیان اســتخوانی در 

استان های شمالی، صید میگو در آب های جنوب هم چند شیالت
روزی است آغاز شــده و صیادان در استان های حاشیه 
خلیج فارس و دریای عمان به آب زده اند. آمار شیالت نشان می دهد حاصل 
تالش جامعه صیادی در سال 1۴00منجر به صید حدود 6۷3هزار تن در 

آب های جنوب بوده است.

صید در 11بندر سیستان وبلوچستان
بیش از 22هزار صیاد سیستان وبلوچستانی در فصل صید جاری در 11بندر 
صیادی مشغول به فعالیت شده اند و پیش بینی شده است در این فصل بیش 

از 2۷0هزار تن صید کنند.
مدیرکل شیالت سیستان و بلوچســتان )آب های دور( با بیان اینکه صید 
میگوی دریایی در صیدگاه های مجاز آب های ساحلی برای شناورهای این 
استان تا اطالع بعدی آزاد است، می گوید: صید میگوی دریایی فقط برای 

آن دسته از افرادی که مجوز صید دارند، مجاز است.
محمد شهلی با اشاره به حفظ ذخایر این آبزی ارزشمند و تداوم صید آن بر 
جمع آوری آمار دقیق صید و تخلیه میگو و ارائه آن به مرکز تحقیقات شیالتی 
آب های دور چابهار تأکید کرده است، اومی افزاید: ممنوعیت صید در زمان 
مشخص و براساس نتایج حاصل از گشت های دریایی مرکز تحقیقات شیالت 
و برآورد میزان صید و تخلیه میگو توسط این مرکز و تصمیم گیری کمیته 

مدیریت صید اداره کل شیالت استان متعاقبا اعالم می شود.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شــیالت سیستان وبلوچستان نیز 
توضیح می دهد: بندر صیادی کنارک با داشتن ۹00شناور صیادی اعم از 
لنج و قایق یکی از بزرگ ترین بنادر صیادی کشــور و جزو 50 بندر کد دار 

صید تن ماهیان جهان است.
عطاءاهلل رئیســی می افزاید: کنارک با داشتن ظرفیت های شیالتی جایگاه 
ویژه در تولیــد و صادرات آبزیان دارد و ســاالنه از مجمــوع 230هزار تن 
 صید آب های ساحلی اســتان بیش  از 1۴0هزار تن توسط صیادان کنارک

 انجام می شود.

فعالیت 2500صیاد در هرمزگان 
استان هرمزگان با توجه به طول نوارساحلی، تنوع گونه ای، تنوع روش های 
صید و ۴0درصد صید آب های جنوب به عنوان قطــب صید و صیادی در 
کشور محسوب می شــود. در فصل صید میگو حدود 2500صیاد استان با 

200لنج، کار صید میگو را برعهده دارند.
مدیرکل شیالت هرمزگان هم از پایان طرح دریابســت و آغاز فصل صید 
میگو در آب های استان خبر می دهد و می گوید: فصل صید میگو در آب های 
هرمزگان از 16مهر امسال با مشارکت حدود 200لنج میگوگیر در صیدگاه 

میگو از کوهستک شهرستان سیریک تا قشم آغاز شده است.
عبدالرسول دریایی با بیان اینکه میگو های صید شده در آب های هرمزگان 
از نوع موزی، ببری، سفید هندی و سرتیز اســت، می افزاید: صید میگو در 

استان ۴5روز ادامه دارد.

به گفته وی، هرمزگان ســاالنه با 313 هزار تن، رتبه نخست صید آبزیان را 
در کشور دارد.

ادامه ممنوعیت در خوزستان و بوشهر
با وجود پایان دریابســت در هرمزگان و سیستان وبلوچستان و آغاز صید 

میگو در این دو استان، ممنوعیت ها هنوز در بوشهر و خوزستان ادامه دارد.
مدیرکل شیالت بوشــهر از برداشــت 13۴0تن میگوی صادراتی توسط 
صیادان بوشهری در مدت ۴5روز زمان قانونی صید میگو در تابستان امسال 
خبر می دهد و می گوید: زمان رسمی صید میگو در استان بوشهر ۴5روز بود 

و میزان صید نسبت به سنوات گذشته حدود 30درصد کاهش یافته است.
علی بازدار با بیان اینکه بیش از 12هزار صیاد شناســنامه دار در بوشهر فعال 
هستند، می افزاید: براساس داده های حاصل از گشت پژوهشی تحقیقاتی مرکز 
پژوهشکده میگوی کشور نوسانات جوی، افزایش دما، صید غیرمجاز، مخرب و 
خارج از فصل ترال حضور شناورهای غیرمجاز و بی هویت در پیک تخم ریزی از 
عوامل کاهش میزان صید در سال جاری اعالم شده است. استان خوزستان هم 
پس از سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر رتبه چهارم صید و صیادی در 
کشور را دارد و ساالنه حدود 55 تا 60 هزار تن ماهی و میگو در آب های ساحلی 
و دریایی خوزستان صید می شــود. صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان 
هندیجان همزمان با استان بوشهر از، سه شنبه 2۹شهریور تا اطالع بعدی آغاز 
شــد و همچنین گونه صید، حمل ونقل و همچنین حمل ادوات صید ترال در 

صیدگاه ها و بنادر صیادی خوزستان نیز از 8مهر ممنوع شده است.
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اصغر مهاجری، جامعه شناس: نگاهی 
به شهرستان های خدابنده، ماهنشان، 
شــمال غربــی ابهــر و بخشــی از طــارم 
نمایانگــر توســعه نامتــوازن و ناپایــدار 
در اســتان زنجــان و یکــی از پیامدهای 
توسعه نامتوازن هم رشد شهرک های 

اقماری است

اردبیلمیز خبر 

 بهره برداری از راه آهن 
یزد - اقلید در دهه فجر 

استانداریزد از عزم جدی برای بهره برداری کامل از طرح 
راه آهن یزد - اقلید تا دهه فجر سال جاری و تحویل آن 
به عنوان هدیه بزرگ عمرانی به مردم استان خبر داد. 
به گزارش ایسنا، مهران فاطمی گفت: عزم جدی استان 
بر تکمیل این طرح تا دهه فجر ســال جاری و تحویل 

آن به عنوان هدیه بزرگ عمرانی به مردم استان است.
استاندار در ادامه به تبیین ضرورت لحاظ پیوست های 
فرهنگــی و اجتماعی طرح هــای حوزه های مختلف 
پرداخت و گفت: طرح راه آهن یزد - اقلید دارای ابعاد 
بسیار گســترده عمرانی، اقتصادی و اجتماعی است 
 و بهره بــرداری از آن، رضایتمنــدی بســیار خوبی را 

ایجاد می کند.
 فاطمی گفت: در راســتای تخصیص اعتبارات مورد 
نیاز جهت تســریع در فرایند بهره برداری کامل طرح 
مذکور، پیگیری های الزم با مسئوالن کشوری به صورت 
مکاتبه ای و حضوری انجام خواهد شد. این طرح ملی 
که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری است، بیش از 
یکسال قبل همزمان با عید غدیر و در آخرین ماه های 
عمر دولت دوازدهم مورد بهره بــرداری قرار گرفت و 
مقرر بود در سال اول بهره برداری قابلیت حمل بیش از 
3میلیون تن بار را داشته باشد که البته محقق نشد. با 
وجود این مهم ترین هدف این طرح که 2۴5کیلومتر از 
طول مسیر آن در استان یزد و بقیه در حوزه استحفاظی 
فارس قرار دارد، جابه جایی مسافر و همچنین بار و کاال 
و نیز تکمیل مثلث گردشــگری یزد، شیراز و اصفهان 

ذکر شده است. 

 خبر

عدد خبر

سرپرست اداره کل راهداری و حمل ونقل 
گفــت:  شــمالی  خراســان  جــاده ای 
۸۷۰کیلومتــر از راه هــای ارتباطــی اســتان 
طــی نیمه نخســت ســال جاری خط کشــی 
شــد. بــه گــزارش ایســنا، محمد مشــتری 
اظهار کــرد: ایــن مســاحت از راه بــا اعتبار 
۴میلیــارد تومان خط کشــی شــده اســت. 
خط کشــی راه ها موجــب افزایــش ضریب 
ایمنی، کاهش میزان تصادفات و ســوانح 
رانندگی، افزایــش دید کاربــران جاده  ای و 

کنترل ترافیک می شود.

 870
کیلومتر 

خراسان شمالی

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم گفت: 
هم اکنون گازرسانی به ۳۹روستای استان 
ایالم در دست اجراســت. به گزارش مهر، 
محمــود کشــاورز گفــت: ضریــب نفــوذ 
گازرســانی در مناطــق شــهری و روســتایی 
ایــالم باالتــر از میانگیــن کشــوری اســت 
به طــوری کــه ۱۰۰درصــد جمعیــت شــهری 
و ۹۷درصــد جمعیــت روســتایی اســتان از 

نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

39
روستا  

ایالم

یزد

مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان قزوین 
گفت: ساخت ۱۵طرح آموزشــی تا آذرماه 
ســال جاری بــه پایــان می رســد کــه برخــی 
از ایــن طرح هــای آموزشــی در آبان مــاه و 
مابقی هــم در آذرماه آینده افتتاح شــده و 
به بهره بــرداری خواهند رســید. به گزارش 
تســنیم، نقــی ســیاهکالی مــرادی گفــت: 
در استان قزوین هنوز 2۰مدرسه کانکسی 
هســتند کــه در هرکــدام از ایــن مــدارس 

حداقل ۱۰دانش آموز تحصیل می کنند.

15
طرح

قزوین

سمنانعکس خبر

 جشنواره گردشگری 
نخل و خرما

 جشنواره گردشگری نخل و خرما 
 در استان سمنان، با هدف رونق اقتصاد بومی و محلی 

 و اشتغال زایی و معرفی داشته های طرود 
برای نخستین بار برگزار شد. 

منطقه کویری طرود بزرگ ترین نخلستان های شمال 
شرق ایران را در خود جای داده و در ۱2۰کیلومتری جنوب 

 شاهرود در مسیر استان های 
یزد و  اصفهان قرار دارد. 

 شترداری و قالیبافی از مشاغل عمده
  ساکنان طرود به شمار می رود. 

عکس: مهر / منصوره قلیچی

توسعه بزرگراهی در استان اردبیل 
معاون مهندسی و ساخت راه وشهرســازی استان اردبیل با 
بیان این که این اســتان در توســعه بزرگراهی ۴0درصد از 
میانگین کشوری عقب است، گفت: همه پروژه های بزرگراهی 
استان دارای ردیف ملی هستند و تالش می شود طی 3 سال 

به میانگین کشوری برسیم.
به گزارش ایرنا، علی یوسف زاده گفت: با وجود کمبود اعتبار 
و نقدینگی، برای ارتقای شــاخص برخورداری اســتان از 
بزرگراه ها، توســعه این بخش مورد توجه قرار گرفته و قرار 

است ساالنه 50کیلومتر بزرگراه در استان احداث شود.
معاون مهندسی و ساخت راه وشهرسازی استان اردبیل افزود: 
امروز همه پروژه های اســتان اردبیل دارای ردیف اعتباری 
ملی بوده و تالش بر این است تا طی3سال آینده به میانگین 

کشوری برسیم.
وی اولویت اصلی توسعه بزرگراه ها را مسیر اردبیل - سرچم 
به طول 1۷8کیلومتر اعالم کرد و گفت: بخشــی از باند دوم 
این بزرگراه به روی خودروها گشوده شده و با تامین اعتبار 
به صورت ملی و فاینانس بانک، این پروژه در سال های آینده 

تکمیل می شود.
یوســف زاده گفت: احداث 300کیلومتر بزرگراه در استان 
اردبیل با وجود همه مشــکالت مالی و اعتباری، با همدلی 
و هم افزایی مســئوالن، تا ۴ ســال آینده در دست اجرا قرار 

گرفته است.

معاون مهندسی و ساخت راه وشهرســازی استان اردبیل، 
متوسط هزینه ساخت و احداث هر یک کیلومتر باند بزرگراه 
را 300میلیارد ریال برشــمرد و گفــت: از محل منابع ملی 
ساالنه 1500میلیارد ریال اعتبار برای راه های استان ابالغ 

می شود که نیاز است این منابع افزایش داشته باشد.
وی همچنین از تکمیل بهسازی و ارتقای راه اصلی کریق- 
آرموداق شهرســتان نیر تا پایان امســال خبر داد و گفت: 
درصورت اجرای باقی مانده این مسیر در استان آذربایجان 
شرقی، مسافت اردبیل تا مرکز کشور 110کیلومتر کاهش 

می یابد.
یوسف زاده اظهار کرد: بهســازی جاده کریق - آرموداق در 
شهرستان نیر استان اردبیل به طول 20کیلومتر در دستور 
کار قرار گرفته که 8 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان 

اردبیل واقع شده است.
وی گفت: عملیات اجرایی کریق-آرموداق از ســال13۹۴ 
شروع شده و از 8 کیلومتر مسیر، آســفالت دو الیه به طول 
۴.5کیلومتر انجام گرفته و 3.5کیلومتر مابقی مسیر هم رو 

به اتمام بوده و در مرحله اجرای آسفالت قرار گرفته است.
 از مجموع 6هــزار و3۷۴کیلومتــر جاده اســتان اردبیل 
208کیلومتر بزرگراه، ۷16کیلومتر راه اصلی، ۷02کیلومتر 
راه فرعی و ۴هزار و۷38کیلومتر راه روســتایی اســت و از 
۴هزار و۷38کیلومتر راه روســتایی اســتان اردبیل 2هزار 

و۷00کیلومتر آسفالت و مابقی شنی و خاکی است.

 تکمیل پروژه گردشگری 
»دراک« در شیراز 

شهردار شــیراز با تأکید بر تکمیل زیرساختی و تاسیسات 
بوستان کوهستانی »دراک« به عنوان پروژه گردشگری گفت: 
تله کابین و شهربازی بزرگ ازجمله مکمل های گردشگری 
این بوستان بوده که به سازمان سرمایه گذاری سپرده  شده 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدحسن اسدی 
گفت: نواقص موجود نیز در آینده نزدیک مرتفع خواهد شد.

به گفته وی، این بوستان کوهستانی با مساحت قابل توجهی به 
مکمل هایی نیاز دارد که به جایگاه واقعی خود در این کالنشهر 

رسیده و تقدیم شهروندان شیرازی شود.
اسدی بر تکمیل زیرساختی و تأسیسات این پروژه گردشگری 
تأکید کرد و گفت: تله کابین و شــهربازی بــزرگ ازجمله 
مکمل های گردشــگری این بوســتان بوده که به سازمان 

سرمایه گذاری سپرده شده است.
جذب ســرمایه گذار در دیگر پروژه های ُخــرد و کالن این 
مجموعه نیز از دیگر اولویت های شهرداری شیراز در توسعه 

زیرساختی این پروژه بزرگ شهری است.
اســدی به عملیات اجرایی یک مجموعه بزرگ رفاهی نیز 
در این بوستان اشاره کرد و گفت: این پروژه در دهه فجر به 

بهره برداری خواهد رسید.

 کلنگ زنی برای احداث
 پست برق در نیشابور 

عملیــات احــداث پســت 132کیلــو ولــت توزیــع برق 
در بــوژان نیشــابور با حضــور اســتاندار خراســان رضوی 
در ایــن شهرســتان کلنــگ زنــی شــد. به گــزارش 
تســنیم، یعقوبعلــی نظــری گفــت: کلنگ  زنــی پســت 
 132کیلــو ولــت توزیــع و نگهــداری نیــرو بــا ظرفیت
60مگا ولت آمپر با اعتبار ۹30میلیارد ریال انجام شــد و این 
پست برق در مدت 18ماه ســاخته خواهد شد. نظری افزود: 
شهرستان نیشابور در کشاورزی، دامداری، صنعت و خدمات در 
مسیر توسعه قرار دارد که با ایجاد زیرساخت ها در حال توسعه 
این بخش ها هســتیم، اگر در موضوعی نیاز به تصمیم گیری 
جدید باشد با نظر مســئوالن محلی به نتیجه خواهد رسید. 
استاندار خراسان رضوی درخصوص بیمارستان سوم شهرستان 
نیشــابور تأکید داشــت که ســال آینده در هفته دولت، این 
بیمارستان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و از تخصیص 

بودجه ملی نیز برای این بیمارستان استفاده خواهد شد.

فارس

خراسان رضوی
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 یک ماه اســت که قیمت مرغ و 

گپ
تخم مــرغ در فروشــگاه های 
و  پروتئینــی  محصــوالت 
سوپرمارکت های سطح شهر تهران رو به افزایش 
گذاشته و از نرخ مصوب دولتی فراتر رفته است. 
گزارش هــای منتشــر شــده از بازارهــای 
شهرستان ها حاکی از رســیدن قیمت مرغ به 
کیلویی 67هزار تومان و تخم مرغ به شــانه ای 
95هزار تومان است اما پایتخت نشینان در بیشتر 
مناطق با قیمت هایی به مراتب باالتر مواجهند. 
در بیشتر مغازه های سطح شهر تهران قیمت هر 
کیلو مرغ گرم تازه به 80 تا 90هزار تومان رسیده 
و هر شــانه 30عددی تخم مرغ نیــز 120هزار 
تومان به فروش می رسد. این در حالی است که 
این دو کاال 3ماه خــرداد، تیر و مرداد را زیر نرخ 
مصوب گذراندند و کاهــش تقاضا مجالی برای 
رشد قیمت به آنها نداد. براساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســامی که در 
شــهریورماه منتشــر شــد، خرید مرغ بعد از 

هدفمندسازی یارانه ها 30درصد کاهش یافت.

افزایش توزیع برای کنترل قیمت
 به دنبال افزایش قیمت مــرغ، دولت توزیع مرغ 
منجمد را از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور 
دام از شهریور ماه آغاز و اعام کرد توزیع این کاال 
به طور نامحدود و با قیمت کیلویی 45هزار تومان 
برای مباشــرین و کیلویی 48هزار تومان برای 
مصرف کنندگان ادامه خواهد داشت. اما این اقدام 
دولت روند افزایش قیمت مرغ گــرم را متوقف 
نکرد و هر کیلــو مرغ تازه که شــهریور به 70 تا 
75هزار تومان رسیده بود، در مهرماه قیمت های 
80 تا 90هزار تومانی را هم دید. رئیس اتحادیه 
صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران 2نوبت در 

شهریور و مهر، طی گفت وگو با همشهری، فروش 
مرغ باالتر از نرخ مصوب را تخلف دانست و اعام 
کرد اعضای این اتحادیه بایــد از نرخ 59هزار و 
800تومانی حتی به قیمت متضرر شدن، تبعیت 
کنند، اما با وجود این گفته مهدی یوســفخانی، 
خریداران کمتر می توانند در مراجعه به مغازه ها 

مرغ با قیمت مصوب پیدا کنند.

دالیل افزایش قیمت
افزایش دو برابری نرخ مصوب مرغ در اردیبهشت 
ماه همزمان با مردمی ســازی یارانه ها در ابتدا 
واکنش مصرف کنندگان را به دنبال داشــت که 
خود را به صورت کاهش چشمگیر خرید نشان 
داد، اما همزمان تولیدکننــدگان نیز به قیمت 
تعیین شده معترض بودند. مرغداران اعام کردند 
با توجه به آزاد شدن قیمت نهاده ها هزینه  تولید 
به شــدت افزایش یافته و در نبود بازار مناسب 
صادراتی، فروش مرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب 
برای آنها به صرفه نیســت. تولیدکنندگان در 
مذاکره با وزارت جهادکشــاورزی توافق کردند 
به شرط تجدید نظر دولت در نرخ مصوب مرغ و 
تخم مرغ، آنها تا پایان شهریور محصوالت خود را 
با قیمت مصوب اعام شده عرضه کنند اما برای 
نیمه دوم ســال در انتظار نــرخ جدید خواهند 
بود. آنها همزمان بــا کاهش جوجه  ریزی تاش 
کردند از کاهش بیشتر قیمت در بازار جلوگیری 
کنند که این اقدام منجر به افزایش نرخ در بازار 
شــد. دولت قرار بود 31شهریورماه نرخ مصوب 
جدید را به تولیدکنندگان اعــام کند اما این 
موضوع تاکنون مســکوت مانده اســت. با این 
حال، قیمت ها در بازار به نرخ های پیشــنهادی 
تولیدکنندگان رسیده و به نظر می رسد در نبود 
نظارت یا هر اقدام بازدارنده ای از سوی نهادهای 

مســئول، خریداران چاره ای جــز پذیرش این 
قیمت ها ندارند.

خواسته تولیدکنندگان چیست؟
 رئیس هیأت مدیــره اتحادیه مرغ تخمگذار در 
گفت وگو با همشهری درباره قیمت پیشنهادی 
مرغداران به دولــت برای هر کیلــو تخم مرغ، 
گفت: میانگیــن قیمت خریــد تخم مرغ درب 
مرغــداری هم اکنون 36هزار تومان اســت اما 
واقعیت این اســت که تولید هر کیلو تخم مرغ 
برای مرغداران 49 تا 50هزار تومان تمام می شود 
و این قیمتی اســت که به عنوان هزینه تولید به 
وزارت جهادکشاورزی ارائه شــده است. ناصر 
نبی پور همچنین گفت: خرید تخم مرغ همین 
امروز هم بــا توجه به افت قــدرت خرید مردم 
کاهش یافته اما اگر درخواست اصاح قیمت از 
سوی تولیدکنندگان ارائه شده به این دلیل است 
که امکان ادامه تولید فراهم شود. وی ادامه داد: 
در ماه های اخیر مصــرف تخم مرغ تا 30درصد 
کاهش یافته و اگر دولت راهکاری مثل کاالبرگ 
یا روش های دیگــر برای افزایش تــوان خرید 
مردم اتخاذ نکند، این رقم بیشــتر هم خواهد 
شــد. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی نیز 
قیمت تمام شــده هر کیلو مرغ درب مرغداری 
را 50هزار تومان اعام کرد و ضمن تأیید تأثیر 
منفی افزایش مجدد قیمت مرغ بر معیشــت و 
سرانه مصرف، افزود: تولیدکنندگان در زیان قرار 
دارند و اگر نرخ ها اصاح نشود، قادر به ادامه روند 
فعلی نیستند. حبیب اسداهلل نژاد افزود: افزایش 
قیمت روی معیشت خانوار و سرانه مصرف مرغ 
در کشور تأثیر منفی می گذارد اما تولیدکنندگان 
نیز در زیان شدید هستند و در 2ماه گذشته از 

این مسئله به شدت آسیب دیده اند.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی نیز 
ضمن تأیید روند افزایــش قیمت مرغ در بازار به 
همشهری گفت: هنوز نرخ مصوب تغییر نکرده 
و بعید به نظر می رســد فعا تغییری در راه باشد 
اما شنیده های ما حاکی از آن است که در برخی 
خرده فروشی  ها قیمت از 80هزار تومان باالتر رفته 
است. محمد یوسفی افزود: 80درصد هزینه تولید 
مرغ به واردات و در نتیجــه نرخ ارز و قیمت های 
جهانی وابسته اســت و با توجه به هزینه تولید، 
قیمت تمام شده هر کیلو مرغ برای مصرف کننده 
حدود 80هزار تومان خواهد بود. به گفته این فعال 
صنفی، با کاهش 25درصــدی تولید مرغ طی 
امسال، جوجه ریزی از 130تا 140میلیون در ماه 
به 90میلیون در ماه رسیده است اما از آنجایی که 
مصرف مردم هم کم شده، کاهش تولید به بروز 

کمبودی در بازار منجر نشده است.
آمارها نشــان می دهد از اردیبهشت ماه میزان 
جوجه ریزی به طور مســتمر کاهش داشــته 
به طوری که در اردیبهشت 123میلیون قطعه، 
خــرداد 108میلیون قطعه، تیــر 91میلیون و 
280هزار قطعه و مرداد 90میلیون و 720هزار 
قطعه جوجه   ریزی صورت گرفته که این موضوع 
کاهش 30درصــدی تولید را نشــان می دهد. 
میزان جوجه ریزی در شــهریور ماه نیز تا امروز 
64میلیون و 600هزار قطعه بوده  که 50درصد 
در مقایسه با اردیبهشــت کاهش یافته است. 
کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش قیمت 
نهاده های دامی نرخ منطقی هر کیلو مرغ بسیار 
باالتر از ارقام کنونی اســت، اما قیمت کیلویی 
80 تا 90هزار تومان خارج از توان خرید بخش 
زیادی از مردم است و به نظر می رسد دولت باید 
برای حمایت از مصرف کنندگان تدابیر جدیدی 

اتخاذ کند.

خرید مرغ با نرخ مصوب سخت تر شد
با تداوم روند رو به رشد قیمت مرغ، تعداد فروشگاه هایی که این کاال را با نرخ مصوب عرضه می کنند، کمتر شده است

لزوم رفع انحصار در صنعت دخانیات
خصوصی سازی  صنعت دخانیات تأثیر مثبتی در رقابت پذیری، جهان گرایی و افزایش بهداشت عمومی دارد

نتایج یــک مطالعه نشــان می دهد آزادســازی و 

گپ
خصوصی سازی  واقعی صنعت دخانیات به طور کلی 
تأثیر مثبتی در رقابت پذیــری و جهان گرایی این 

صنعت و همچنین افزایش بهداشت عمومی دارد.
به گزارش همشهری، صنعت دخانیات در ایران یکی از قدیمی ترین 
صنایع اســت که از ســال 1316 فعالیت خود را آغاز کرده است. 
هم اکنون دخانیات ایران با 7 مجتمع بزرگ تولیدی در استان های 
تهران، گیان، مازندران، گلستان، اصفهان، کردستان، آذربایجان 
غربی و 3 مرکز تحقیقاتی کامل ترین زنجیــره فعالیت در صنعت 
دخانیــات را دراختیــار دارد و هم اکنون 6 هزار نفر در شــرکت 
دخانیــات فعالیت می کنند و این شــرکت با 6 هزار کشــاورز نیز 

همکاری می کند.
طبق برخی آمار ها درگذشــته دخانیات ایران 80درصد سهم بازار 
مصرفی داخل کشور را در اختیار داشت و سطح زیرکشت توتون در 
آن زمان رقمی بالغ بر9هزار هکتار بود اما هم اکنون سهم دخانیات 
ایران از بازار داخلی به حدود 10درصد رســیده و سطح زیرکشت 
توتون نیز به کمتــر از هزار هکتار کاهش یافته اســت. با این حال 
اجرای برخی سیاســت ها در گذشــته به ویژه دهه 80و اوایل دهه 
90منجر به کاهش سهم دخانیات ایران از بازارداخلی شد به طوری 
که طبق آمار های موجود هم اکنون سهم دخانیات ایران از گردش 
مالی 40هزار میلیــارد تومانی این صنعت در ایــران فقط 2هزار 
میلیارد تومان و بخش عمده آن در اختیار شرکت های خارجی است.
به عبارت دیگر شرکت های خارجی حلقه سودده زنجیر صنعت را 
در دست گرفته اند درحالی که هیچ مسئولیتی در بخش کشاورزی، 
اشتغال و مسئولیت های اجتماعی آن نمی پذیرند.این رویه منجر 
شده است که زیان انباشته شرکت دخانیات ایران در سال 1400به 

رقم 554 میلیارد تومان برسد.
محمد شیخان مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت دخانیات 

ایران چندی پیش در این باره گفته بود: متأســفانه سیاســت های 
غلط سبب شده امروز سهم بازار در شرکت دخانیات به کمتر از 10 
درصد برسد.در صحنه بازار فروش، بازیگران اصلی کسانی هستند 
که منفعت دخانیات ایران برای آنها اهمیت ندارد و به دنبال افزایش 

سهم بازار برای شرکت های خارجی هستند.
او تأکید کرده بود: چرا شرکت های چند ملیتی با وجود سود سرشار 
از بازار داخلی ایران، هیچ تعهدی نســبت به بهداشــت، اشتغال، 
توسعه کشت، ورزش و مســئولیت اجتماعی ندارند و صرفا نگاهی 
ســود انگارانه به بازار مصرف ایران دارند و عایدات آنها از کشــور 
خارج می شود؟چرا پس از شکل گیری مرکز برنامه ریزی و نظارت 
بر صنعــت دخانیات، تولید داخل، آســیب دید و شــرایط به نفع 

شرکت های چند ملیتی رقم خورد؟
حاال اما نتایج یک مطالعه تازه نشــان می دهد که راه برون رفت از 
چالش های صنعت دخانیات خصوصی سازی  واقعی و رفع انحصار 

در این صنعت است.

خصوصی سازی  و رفع انحصار
نتایج تازه ترین مطالعات انجام شده در مورد انحصار زدایی از صنعت 
دخانیات در ایران نشــان می دهد که آزادسازی و خصوصی سازی  
واقعی صنعت دخانیات به طور کلی تأثیر مثبتی در رقابت پذیری و 
جهان گرایی این صنعت و همچنین افزایش بهداشت عمومی دارد.
بررسی تجربه کشورهای منتخب نشان می دهد که خصوصی سازی  
در این صنعت مثبت بوده اما میزان موفقیت کشورها و شرکت های 
دخانیات در این زمینه به عوامل گوناگون داخلی و خارجی بستگی 
دارد و به همین علت تجربه همه کشورها کامًا یکدست نبوده است. 
عوامل مختلفی از فشارها و تنش های سیاسی خارجی و موقعیت 
و قدرت چانه زنی کشورها در مقابل دولت ها و بازیگران غیردولتی 
خارجی، پویش سیاســی داخلی کشــورها و توازن و کشــمکش 

نیروهای داخلی و نوسانات سیاسی و اقتصادی در داخل و راهبردها 
و اقدامات شــرکت های دخانیات، در میزان موفقیت کشــورها و 
شرکت های دخانیات در دوران پس از آزادسازی و خصوصی سازی  

نقش داشته اند.
گذشــته از آثار اقتصادی، یکی از ابعاد مهم دخانیات هم موضوع 
بهداشــت عمومی اســت که یکی از دغدغه های اساسی دولت ها 
و همچنین ســازمان های غیردولتی مرتبــط و به طور کلی عموم 
مردم بوده اســت و آنها با کنتــرل دخانیات ســعی کرده اند تأثیر 
ســوء دخانیات بر بهداشــت و ســامت جامعه را تعدیل کنند.از 
منظر اقتصاد سیاسی، درکشورهایی که ســازمان های غیردولتی 
مرتبط با بهداشت و سامت دســت باال را در حوزه سیاستگذاری 
دارند، مصرف دخانیات عمدتاً یک مسئله بهداشتی تلقی می شود، 
صنعت دخانیات عمدتاً در زمینه تولید ضعیف اســت و وزارتخانه 
بهداشــت نقش محوری را در سیاســتگذاری بازی می کند، حال 
آنکه در کشــورهایی که صنعت دخانیات در سیاستگذاری دست 
باال را دارد، مســئله دخانیات یک مسئله خصوصی تلقی می شود، 
صنعت دخانیات نقش زیادی ایفا می کند و وزارتخانه بهداشت نقش 

کمتری در سیاستگذاری بازی می کند.
در ایران قانون انحصار دخانیات که در سال 1307تصویب و بعداً نیز 
در سال 1310اصاح شد پایه های اصلی یک انحصار را در صنعت 
دخانیات ایجاد کرده اســت. پیچیدگی قوانیــن مربوطه به ویژه با 
درنظر داشتن مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون 
اساسی، حاکی از سردرگمی در سیاستگذاری است که به اختاف 
نظردر اجرا و عمل انجامیده اســت. این در حالی اســت که قانون 
اصاح قانون انحصار دخانیات، با وجود غیرکاربردی شدن، همچنان 
در نظم حقوقی کشور معتبر اســت و در عین حال با قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی مغایر است بنابر این الزم 

است قانونگذار صراحتاً برای لغو آن اقدام کند. 

افزایش شکاف قیمت محصوالت 
فرنگی در میادین و بازار 

مقایســه قیمت ســبزی   و محصوالت فرنگی در میادین و 
مغازه ها از افزایش فاصله قیمت این اقام در میادین و سطح 
شــهر حکایت دارد. میوه و تره بار در میادین به طور معمول 
30درصد ارزان تر از سطح شهر عرضه می شود اما هم اکنون 
این فاصله قیمتی از 40درصد بیشتر شده و در بعضی اقام 
تا 80درصد باال رفته است. ســازمان میادین میوه و تره بار 
به تازگی از کاهش قیمت برخی اقــام در این مراکز خرید 

خبر داد.

   آغاز واردات خودرو از 2هفته دیگر
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس 
آنچه وزارت صنعت و معدن قول داده است ظرف 2هفته آینده 
باید واردات خودرو صورت گیرد. روح اهلل عباســپور تأکید کرد: 
قطعا براساس قانون مصوب مجلس باید تا پایان امسال تا سقف 
یک میلیارد دالر خودروی خارجی وارد شود. مجلس در بودجه 

سال 1401 دولت را مکلف به واردات خودرو کرده است.

   اعالم آنالین نرخ خرید و فروش ارز
سخنگوی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه شفاف سازی معامات 
بازار ارز در دســتور کار جدی این بانک قــرار دارد، گفت: در 
کمتر از 2هفته، 137صرافی فعال در بازار اســکناس در تهران 
و شــهرهای مختلف به درگاه اعام برخط نرخ توافقی خرید و 
 )www.ice.ir( فروش ارز در پایگاه اینترنتی بازار متشکل ارزی
پیوستند. مصطفی قمری وفا تأکید کرد: تعمیق بازار توافقی ارز 
و شفاف سازی معامات در این بازار، در دستور کار جدی بانک 
مرکزی است.پیش از این بانک مرکزی در بخشنامه ای به کلیه 
صرافی های دارای مجوز فعالیت از این بانک اعام کرده بود که 
از یازدهم مهر نرخ های خرید و فروش ارز خود را عاوه بر درج 

در تابلوی صرافی، در درگاه یکپارچه اعام نرخ ارز درج کنند.

   2۰ درصد سهمیه برای خودروهای فرسوده 
سرپرست ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت گفت: در راستای 
اجرای قانون بودجه سال 1401، سهم 20درصدی از قرعه کشی 
مرحله اخیــر خودروهای شــرکت های تولید کننده داخلی به 
مالکان خودروهای فرســوده اختصاص یافت. علیرضا احمدی 
ادامه داد: بــه  این ترتیب افرادی که دارای خودروی فرســوده 
هستند و مشمول این طرح خواهند بود، می توانند از این پس 
در طرح فروش خودرو، ثبت نام کنند و به شــرط برنده شــدن 
کد ثبت نامی این افراد، از ســتاد مدیریت حمل ونقل و سوخت 

استعام خواهد شد.  

قیمت در سطح شهرقیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

تغییرات قیمت پنیرهای آشپزی
قیمت پنیرهای آشپزی بعضی از برندها به تازگی 
دوباره افزایش یافته است. به گزارش همشهری، 
تغییر قیمت شیر و دیگر لبنیات در اردیبهشت ماه 
انواع پنیرهای آشپزی را نیز با جهش چشمگیری 
در قیمت مواجه کرد اما مقایسه قیمت خردادماه 
این اقام با قیمت کنونی نشان می دهد بعضی از 
برندها ظرف 4ماه گذشــته هم بر قیمت برخی 

محصوالت خود افزوده اند.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
خرداد

 مهر
33.5۰۰کاله

56.۰۰۰

خرداد
 مهر

1۰۰.۰۰۰کالین
275.۰۰۰

خرداد
 مهر

2022۰۰.5۰۰
2۰۰.5۰۰

خرداد
 مهر

46۰.۰۰۰کاله
46۰.۰۰۰

خرداد
 مهر

53.۰۰۰پگاه
56.۰۰۰

خرداد
 مهر

472.۰۰مطهر
476.۰۰۰

خرداد
 مهر

48.8۰۰ناژوان
5۰.۰۰۰

خرداد
 مهر

34.۰۰۰دالیا
64.۰۰۰

سیب 
زمینی
14.9۰۰
22.۰۰۰

گوجه 
فرنگی
8.8۰۰
14.۰۰۰

پیاز زرد

7.9۰۰
15.۰۰۰

بادمجان

8.5۰۰
14.۰۰۰

لیمو ترش

19.۰۰۰
35.۰۰۰

کاهو 
رسمی

8.۰۰۰
15.۰۰۰

کدو 
مسمایی

8.5۰۰
14.۰۰۰

خیار 
گلخانه ای

14.8۰۰
22.5۰۰

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

270

505

1557

1322

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.32۰.5۰۰

1.32۰.۰۰۰

1.319.5۰۰

1.319.۰۰۰

1.318.5۰۰

1.318.۰۰۰

1.317.5۰۰

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز هزارو 
895واحد، معادل 0.14درصد نزول کرد و به یک میلیون 
و 317هزارو 894واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 

698واحد افت به 379هزار و 571واحد رسید.

در مبادالت دیروزبازارسرمایه، قیمت سهام 
227شرکت رشد و 376شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 23شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

 در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی هزارو 
322میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش 

سهامداران حقیقی به هزارو 557میلیارد تومان رسید. 
235میلیارد تومان از سهام فروخته شده توسط سهامداران 

حقیقی توسط سهامداران حقوقی خریداری شد.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبــادالت دیــروز 8هزارمیلیاردتومــان نــزول کــرد و بــه 
5916هــزار میلیــارد تومــان رســید. ایــن به معنای آن اســت 
که ارزش دالری کل بازار ســهام ایران »بــورس و فرابورس«  
بــا توجــه بــه اینکــه هــردالر آمریــکا دیــروز در بــازار آزاد در 
محدوده 32هزار و 880تومان دادوســتد شد، اکنون معادل 

179میلیارد و 930میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

ورود و خروج نقدینگی با بازار سهام

در مبادالت دیــروز 16هــزارو 754میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
هزارو 827میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه 
به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. این 
ارقام نشان می دهدکه ارزش کل معامالت خرد در دادو 
ستد های دیروز 149میلیارد تومان معادل 7.5درصد در 

مقایسه با روز قبل افت کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر
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ســهامداران حقیقــی دیــروز 235میلیــارد تومــان نقدینگی 
از بازار ســهام خارج کردنــد و با خــروج این میــزان نقدینگی 
نســبت خروج پول حقیقــی بــه ارزش معامالت خرد ســهام 
بــه 12.9درصد رســید. ایــن به معنــای آن اســت که شــتاب 
خروج پول از بازار سهام در مقایسه با آخرین روز معامالتی 

افزایش یافته است.
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ارقام به میلیاردتومان

گودا ورقه ای- 180گرمی

موزارال- یک کیلویی

دیپ پارمزان- 150گرمی

تاپینگ پرچرب- 2کیلویی

گودا ورقه ای- 180گرمی

موزارال- 180گرمی

رنده شده- 2کیلویی

تاپینگ پرچرب- 250گرمی
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بازگشت
کارآگاه گجت 

اخباری به مینی کمپ کی روش دعوت شد 
تا داستان گلرهای تیم ملی برای حضور در 

قطر با جذابیت های بیشتری دنبال شود
فهرست بازیکنان دعوت شــده به تیم ملی برای 
مینی کمپ شماره2 از سوی کارلوس کی روش، 
یک غافلگیری بزرگ داشت. مرد پرتغالی همان 
16 بازیکن قبلی را از میان بازیکنان شاغل در لیگ 
برتر برای ریکاوری و نظارت بر شرایط جسمی به 
اردو دعوت کرد و هیچ بازیکنی را از این فهرست 
کنار نگذاشــت. عالوه بر این، او تصمیم گرفت 
یک  بازیکن را نیز به جمع این نفرات اضافه کند 
و این بار 17 بازیکن شــاغل در لیگ برتر ایران را 
در اختیار داشته باشد. نفر هفدهم این فهرست، 
یکی از گلرهای آماده و پرتجربه لیگ برتر است؛ 
بازیکنی که باالخره ســرمربی پرتغالی تیم ملی 
را برای حضــور در این تیم مجاب کرده اســت. 
اخباری فصل خوبی را در ترکیب تراکتور شروع 
کرده و یکی از بهترین نفــرات در تیم بردی اف 
بوده است. او 2 هفته قبل با مهار پنالتی در مقابل 
پرسپولیس، آمادگی اش را نشان داد و این هفته با 
وجود دریافت 2 گل از نفت مسجدسلیمان، ثابت 
کرد که استانداردهای حضور در اردوی تیم ملی 
را دارد. بدون شک او یکی از 4 گلر برتر این روزهای 
لیگ به حســاب می آید و این توانایی را دارد که 
در اردوی تیم ملی محک بخــورد. قرار گرفتن 
در فهرســت کی روش، معنی مشخصی خواهد 
داشــت. کارلوس هیچ بازیکنی را بیهوده به تیم 
ملی دعوت نمی کند. او از حاال به شکل جدی تری 
اخباری را زیرنظر می گیرد و حتی احتمال دارد 

که این گلر را با تیم ملی به قطر نیز ببرد.
خیلی ها تصور می کردند پرونــده گلرهای تیم 
ملی با دعوت از علیرضــا بیرانوند، امیر عابدزاده 
و یک نفر از بین سیدحســین حســینی و پیام 
نیازمند برای سفر به قطر بســته خواهد شد اما 
کی روش با دعوت از اخبــاری، صفحه تازه  ای به 
این پرونده اضافه کرده است. حاال باید اخباری 
را بخشــی از این معادله بدانیــم. به خصوص با 
دانســتن این حقیقت که کی روش قبل از این 
نیز تصمیم های دقیقه نودی زیادی برای دروازه 
ایران گرفته است. این دعوت قرار نیست اخباری 
را به ســرعت به یک گزینه جدی برای تیم ملی 
تبدیل کند اما به هر حال این نام، به معادله های 
خط دروازه اضافه خواهد شــد. ظاهرا سرمربی 
پرتغالی هنوز اطمینان کاملی از 3 گلر اعزامی به 
جام جهانی نــدارد و می خواهد همه گزینه های 
موجود را محک بزند. عالوه بر این، زمزمه هایی 
در مورد مصدومیت علیرضا بیرانوند نیز به گوش 
می رسد. او از ناحیه کمر آسیب دیده و با وجود این 
آسیب دیدگی برای پرسپولیس به میدان می رود. 
شاید بخشی از تردید کی  روش در مورد دروازه، به 
شرایط بیرو مربوط باشد؛ گلری که در این فصل 
به لطف خط دفاعی پرسپولیس، اصال تحت فشار 
قرار نگرفته است. تنها نبرد کامال جدی برای او در 
این ماه ها، بازی با اروگوئه بود که ســتاره شماره 
یک تیم ملی در جریان آن آسیب دید و ناچار شد 

بین 2 نیمه زمین مسابقه را ترک کند.
داستان پرفراز و نشــیب گلرهای تیم ملی، حاال 
از همیشه جذاب تر شــده است. رقابتی که به نظر 
می رسد تا آخرین ثانیه های اعالم فهرست نهایی 
برای حضور در جام جهانی ادامه خواهد داشــت. 
حاال تعداد مدعیان حضور در جام جهانی روی خط 
دروازه تیم ملی به 5رسیده است. 2 نفر از آنها اما باید 
جام جهانی را از صفحه تلویزیون تماشــا کنند. با 
این حال، تجربه نشان می دهد که همه  چیز در این 

مورد، کامال غیرقابل پیش بینی خواهد بود.

گمشده در برج! 
مهدی قایدی کجاســت؟ آیا این بازیکنی که به 
استقالل برگشته و پیراهن شماره 20را می پوشد، 
همان نسخه واقعی قایدی اســت؟ آیا این همان 
ستاره ای است که هواداران در شروع فصل برای 
اعالم رسمی خریدش از سوی باشگاه، ثانیه شماری 
می کردند؟ خیلی ها نیمکت نشــینی قایدی در 
شــروع فصل را به دوری اش از فوتبال ایران ربط 
می دادند. وقتی روبه روی ملوان به زمین برگشت و 
مدافعان حریف را در هم پیچید، همه از درخشش 
دوباره این ستاره جوان حرف زدند اما آن نمایش، 
فقط یک جرقه بود که به شعله مداوم تبدیل نشد. 
قایدی این هفته روبه روی ذوب آهن، مســابقه را 
از روی نیمکت شــروع کرد. تصمیمی که نشان 
می داد ساپینتو دیگر اعتماد گذشته اش را به این 
فوتبالیست ندارد. این واکنشــی جدی از سوی 
ســرمربی پرتغالی به نمایش هــای ضعیف این 
فصل مهدی بود. قایدی در اوج از اســتقالل جدا 
شد و در قامت یک  سوپراســتار از این تیم رفت. 
انتقال به االهلی در دبــی، کیفیت زندگی اش را 
هم ارتقا داد اما روی کیفیت فوتبالش، تأثیر منفی 
وحشــتناکی گذاشت. حاال تنها ســایه ای از آن 
پسر خوش تکنیک و موقعیت شناس به استقالل 
برگشــته اســت. قایدی را باید بازنده بزرگ این 
هفته از لیگ برتر بدانیم، بازیکنی که امیدوار بود 
با درخشش روبه روی ذوب، آخرین شانس برای 
بازگشت به تیم ملی را محک بزند اما این شانس 

را هم از دست داد.

چهره روز
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تیم نیمه های دوم
ساپینتو استقالل جذابی ساخته؛ 

مخصوصا وقتی تیمش در نیمه 
مربیان به میدان می رود

18

سعید ارمغانی، سرمربی تیم ملی بسکتبال از 
وضعیت بازیکنان حاضر در لیگ راضی است و 

تنها نگرانی او نداشتن بازی دوستانه است 

آقای پدیده؛ 10سال بعدبچیروویچ حد ش را می داند 
در مورد محمد عباس زاده، آقای گل جدید 

لیگ برتر که بارها به نظر می رسید فوتبالش 
تمام شده است

20

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 28 مهر  1401
ليگ برتر ايران - هفته 10
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تراکتور
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مس کرمان
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ذوب آهن
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استقالل
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پیکان
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ملوان

پرسپولیس
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جمعه 29 مهر 1401

یونیون برلین

دورتموند
19:00

بوندس ليگا آلمان

بایرن مونیخ

فرایبورگ
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استون ویال
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رئال مادرید
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الليگا اسپانيا

اتفاق روز

رئال و بارسا با شرايط برابر در الليگا اما 

متفاوت در اروپا به مصاف هم مي روند
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مطمئنی برادر؟

با تشکر از مسئوالن گرامی

حواس مان هست سردار

در مورد کیفیت کار گزارشــگران 
در مراکز استان ها زیاد حرف زده 
شده و مخصوصا این روزها که کار 
گزارشگران در تهران هم چنگی 
به دل نمی زند، ایراد گرفتن از این 
رفقا ناعادالنه تر از هــر زمان دیگری 
است. با این حال گزارشگر اصفهان وقتی ابتدای بازی با استقالل 
محمدرضا احمدی را »استاد« خودش خواند، کنجكاوی مان را 
برانگیخت. او بعدتر با اشــاره به حضور روزبه چشمی در پست 
هافبک دفاعی گفت: »در همان پستی بازی می کند که مورد 
عالقه خودش و کارلوس کی روش اســت.« حاال خودش را که 
نمی دانیم، اما شــاید معروف ترین جمله کی روش طی دوران 
حضورش روی نیمكت تیم ملی ایران این بود که روزبه چشمی 
را یكی از برترین و مدرن ترین مدافعان میانی کشور خواند. یعنی 

حتی شما این جمله را هم نشنیده بودی؟

درحالی که تنها حــدود یک ماه به 
آغاز مســابقات جام جهانی قطر 
باقی مانده، مســئوالن تفریحی 
و اقامتی کیش اعــالم کرده اند 
هنوز حتی یک اتاق هم از ســوی 
تماشاگران این تورنمنت در جزیره 
رزرو نشــده و این یعنی به نظر می رسد نخستین جام جهانی 
تاریخ خاورمیانه بدون هیچ ســود و ثمری برای ایران برگزار 
خواهد شد. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که از 11سال 
قبل و قطعی شدن میزبانی قطر از مسابقات سال2022، انواع و 
اقسام وعده ها در مورد مشارکت ایران در برگزاری این تورنمنت 
بزرگ صادر شد؛ از اینكه ممكن است برخی مسابقات در ایران 
برگزار شود)!( تا اینكه تعدادی از تیم ها در جزایر ایرانی اردو 
بزنند و تمرین کنند. حاال اما »توریست« هم گیر ما نیامده که 

جدا شاهكار بزرگ و قابل تقدیری است!

آجورلــو، مدیرعامل اســتقالل در 
حاشیه جلســه معرفی ساپینتو 
به عنــوان ســرمربی جدیــد 
آبی پوشان وعده راه اندازی شبكه 
ماهواره ای استقالل را داد و گفت: 
»شبكه ماهواره ای استقالل به صورت 
آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد. ما از طریق ماهواره، کار شبكه 
تلویزیونی خود را به صورت آزمایشی آغاز کردیم. تا هفته دیگر 
همه می توانند شبكه استقالل را ببینند.« این اظهارات روز دوم 
تیر یعنی دقیقا ابتدای تابستان انجام شد و رسانه باشگاه، آدرس 
و فرکانس های شبكه جهانی استقالل را نیز منتشر کرد. همان 
زمان منتقدان یادآوری کردند که قبال محمد رویانیان هم در 
پرسپولیس همین راه را رفت و نتیجه نگرفت. حاال هم خواستیم 
یادآوری کنیم حواس مان به وعده محقق نشده آقای مدیرعامل 

هست. باالخره این شبكه روی آنتن می رود یا نه؟

وزنكته بازی سوژه ر

بن بسِت مس!
آمار ربیعی نشان می دهد این مربی مرد 

بازی های بزرگ نیست

تــا قبل از جــدال ایــن هفتــه با پرســپولیس، 
شكست ناپذیری در لیگ برتر مهم ترین ویژگی مس 
رفسنجان بود. بعد از تجربه نخستین شكست فصل 
اما، حاال همه از رســیدن این تیم به تنها 2 برد در 
لیگ بیست و دوم حرف می زنند. در حقیقت به نظر 
می رسد نباختن در 8 هفته ابتدایی لیگ، عملكرد 
ضعیف آنها در کسب پیروزی را پوشانده بود و حاال 
این مسئله کامال به چشــم آمده است. تیم محمد 
ربیعی با همه ستاره هایش، فصل را اصال خوب شروع 
نكرده است. تیمی که به جز هوادار و تراکتور، هیچ 
حریفی را شكست نداده و نتایج اش، هیچ نسبتی با 
هزینه هایش در شروع فصل نداشته است. مسابقه با 
پرسپولیس، دوباره نشان داد که محمد ربیعی، مرد 
بازی های بزرگ نیســت. او و تیمش در یک جدال 
تعیین کننده دیگر، حرفی برای گفتن نداشتند و 
در فاز هجومی، اصال زهردار نبودند. شــاید آنها در 
2 فصل گذشته، نتایج خوبی در لیگ برتر به دست 
آورده باشــند اما بردن تیم های معمولی، موجب 
شده است که ضعف همیشگی این تیم در بازی های 

بزرگ چندان به چشم نیاید.
مس رفسنجان در 5 مسابقه با پرسپولیس از زمان 
صعود به لیگ برتر، 4 شكست و یک تساوی را پشت 
سر گذاشته است. این بدترین آمار آنها در لیگ برتر 
روبه روی همه رقبا به حســاب می آید. با این حال 
ضعف در نتیجه گرفتن برای این تیم، تنها در مقابل 
پرسپولیس اتفاق نیفتاده و در برابر همه تیم های 
قدرتمند فوتبال ایران وجود داشــته است. به نظر 
می رسد ربیعی در بازی های بزرگ، نوعی از بن بست 
تاکتیكی را تجربه می کند و نمی تواند تیمش را در 
مســیر پیروزی قرار بدهد. مس رفسنجان تا امروز 
در لیگ برتر 4 بار هم با اســتقالل روبه رو شــده و 
3 شكست و یک تســاوی را تجربه کرده است. اگر 
آنها در نیم فصل اول لیگ روبه روی استقالل بازنده 
باشند، آمارشــان در برابر این تیم درست همانند 
آمارشان روبه روی پرســپولیس می شود. این تیم 
4 بار نیز به مصاف سپاهان رفته و در این 4 مسابقه، 
3 شكست و تنها یک پیروزی را تجربه کرده است. 
آمار تیم ربیعی در برابــر گل گهر هم اصال تعریفی 
ندارد. آنها در این 3 سال مقابل این حریف، 2 باخت 
و 3 تساوی داشــته اند و هرگز نتوانسته اند گل گهر 
را شكســت بدهند. این تیم روبه روی فوالد نیز به 
3 تســاوی، یک برد و یک باخت رســیده و در برابر 
تراکتورســازی تبریز، 2 برد، 2 باخت و یک مساوی 
را تجربه کرده است. کنار هم قرار دادن این نتایج، 
به وضوح نشــان می دهد که تیم ربیعی اصال برای 

بازی های بزرگ و حساس ساخته نشده است.
اگر استقالل، پرسپولیس، گل گهر، تراکتور و فوالد 
را بهترین تیم های فوتبال ایــران بدانیم، عملكرد 
تیم ربیعی مقابل این رقبــا به معنای واقعی کلمه 
افتضاح بوده است. این تیم از زمان صعود به سطح 
اول فوتبال ایران، 28 بار مقابل تیم های مدعی قرار 
گرفته و در این 28 بازی، 15 شكست را تجربه کرده 
است. آنها در این مسابقات فقط به 4 برد رسیده اند و 
در 9 بازی نیز به تساوی رضایت داده اند. در حقیقت 
مس در 24 بازی از 28 نبرد با تیم های بزرگ برنده 
نبود و نیمی از این بازی ها را نیز واگذار کرده است. 
اگر مس یک تیم معمولی با هزینه معمولی بود، این 
اتفاق پذیرفتنی به نظر می رسید اما با این هزینه های 

سنگین، آنها اصال انتظارات را برآورده نكرده اند.

آقای پدیده؛ 10سال بعد
در مورد محمد عباس زاده، آقای گل جدید لیگ برتر

تیم نیمه های دوم
ساپینتواستقاللجذابیساخته؛مخصوصاوقتیتیمشدرنیمهمربیانبهمیدانمیرود

در هفته ای که یورگن لوکادیا از روی نقطه پنالتی پنجمین گل فصلش را برای پرسپولیس 
به ثمر رساند و شاید تصور می کرد بی دردســر به باالنشینی خود در جدول گلزنان لیگ 
برتر ادامه خواهد داد، محمد عباس زاده با یک هت تریک تماشــایی جای او را گرفت. 
مهاجم مازندرانی تراکتور با 3گلی که وارد دروازه نفت مسجدسلیمان کرد، نه تنها به 
تیمش برای کسب یک پیروزی دیگر یاری رساند، بلكه نشان داد قبراق ترین مهاجم 
این روزهای فوتبال ایران است. مخصوصا یكی از گل های عباس زاده که با یک حرکت 
آکروباتیک به ثمر رسید، بسیار تماشــایی بود و حسابی به چشم آمد. او که 2هفته 
پیش نیز گل پیروزی بخش تیمش را در بازی مهم برابر پرسپولیس به ثمر رسانده 
بود، حاال نشان از همان پدیده 10سال قبل فوتبال ایران دارد؛ بازیكنی که سال91 
با نساجی 18گل زد و آقای گل لیگ آزادگان شد. او با این درخشش به پرسپولیس 

رسید و سال اول حضورش در این تیم، در مراسم برترین های فصل به عنوان »پدیده« 
مسابقات انتخاب شد، اما پس از آن روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و گاهی 

حتی به نظر می رسید فوتبالش تمام شده، اما عباس زاده 32ساله این روزها بخشی از بهترین 
دوران بازی اش را پشت سر می گذارد.

وز چهره ر

ماشیِن »پاس« گل!
ریكاردو آلوز یكی از بهترین خارجی های این فصل لیگ برتر 
بوده، بازیكنی که هر لحظه آماده پاس گل دادن به نظر می رسد

تنها 2  دقیقه از شــروع مســابقه این هفته تراکتور روبه روی نفت 
مسجدســلیمان گذشــته بود که ریكاردو آلوز، کار همیشگی اش 
را انجام داد. او با یک ســانتر دقیق دیگر، همه  چیــز را برای گلزنی 
محمد عباس زاده فراهم کرد و ششــمین پــاس گل فصل را به نام 
خودش رقم زد. ریكاردو در حال خلق یک رکورد جدید در فوتبال 
ایران است و اگر به همین روند ادامه بدهد خیلی زود از بیشترین 
پاس گل در یک فصل لیگ برتر عبور خواهد کرد. این سانتر دقیق، 
خطرناک و تماشایی، تنها حرکت زهردار او در مقابل شاگردان رضا 
مهاجری نبود. ریكاردو در نیمه دوم بازی چند پاس فوق العاده داد 
و چند موقعیت کلیدی برای هم تیمی ها ساخت. نقش این بازیكن 
برزیلی در رقم خوردن گل ســوم تراکتور نیز انكارنشــدنی به نظر 
می رسید، گلی که قرمزها را برنده این نبرد دشوار خانگی کرد. شاید 
هت تریک عباس زاده، این بازیكن را به تیتر یک این هفته رسانه ها 
بدل کند اما کاری که آلوز در طول این فصل انجام داده، شگفت انگیز 
به نظر می رســد. بدون حضور این ســتاره خارجی، امكان نداشت 
که عباس زاده امروز در صدر جدول گلزنان لیگ برتر دیده شــود. 
ریكاردو به اندازه 3 پاس گل، با دومین پاسور برتر این فصل فاصله 
دارد. او اســتانداردهای تازه ای در این زمینه در لیگ برتر به وجود 
آورده و فعال آماری استثنایی در لیگ از خودش به جا گذاشته است.
در زمان امضای قــرارداد با ریكاردو، هــواداران تراکتور هنوز این 
بازیكن را نمی شــناختند اما بردیف به خوبی می دانســت که چه 
ستاره ای جذب می کند چرا که این مربی قبال هم در تیم دیگری با 
این بازیكن کار کرده بود. خیلی زود، ریكاردو کاری کرد که هواداران 
باشگاه هم او را بشناسند و هم مشــغول ستایشش شوند. باشگاه 
تبریزی در این سال ها به سراغ مهره های خارجی پرشماری رفته اما 
این بازیكنان یا کیفیت خاصی نداشته اند و یا خیلی زود قید ادامه 
همكاری با این تیم را زده اند. آلوز اما تا اینجا یک خرید موفق و یک 
داستان کامال متفاوت برای تبریزی ها بوده است. او بدون سروصدا 
و در سكوت خبری جذب شد اما به سرعت، در مسیر تبدیل شدن 
به یكی از مهارنشدنی ترین خارجی های لیگ قرار گرفت. ستاره ای 

که حتی با چشم های بسته هم پاس گل می دهد.

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

یک برد دیرهنگام با گل به خودی بازیكن حریف در بازی بیرون 
از خانه؛ این بهترین سناریویی بود که می توانست در دیدار هفته 
نهم لیگ برتر برای استقالل در مصاف با ذوب آهن رقم بخورد. 
استقالل با این پیروزی توانســت خودش را 18امتیازی کند و 
کنار پرسپولیس در صدر جدول رده بندی لیگ برتر قرار بگیرد. 
این، یک نتیجه خوب برای مدافع عنوان قهرمانی است؛ تیمی 
که ابتدای فصل کادر فنی اش را تغییر داد و از این جهت زمانی 
را هم باید صرف تطبیق ســرمربی جدید با بازیكنان می کرد، 
اما به نظر می رسد زودتر از حد ممكن به هارمونی و هماهنگی 
رسیده است. اســتقالل از 4بازی آخر 3مسابقه را برده و تنها با 
فوالد مساوی کرده است؛ تیمی که شاید اگر اشتباهات داوری 

نبود، نمی توانست با تک امتیاز از ورزشگاه آزادی خارج شود.

موفقدرنیمهمربیان
یكی از برجســته ترین نكات در مورد استقالل این فصل را باید 
تفاوت عملكرد این تیم در نیمه های اول و دوم دانست. حقیقت 
آن اســت که تیم ریكاردو ســاپینتو معموال در نیمه های دوم 
فوتبال بهتری ارائه می دهد و نتایج مطلوب تری هم به دســت 
می آورد. این روند از همان بازی هفته دوم برابر ملوان شــروع 

شد؛ مسابقه ای که استقالل در نیمه دوم آن، بازی بسیار خوبی 
ارائه کرد و یک کام بک تماشایی زد. بعدتر در مسابقات دیگری 
همچون مصاف با مس کرمان، گل گهر و... هم شاهد همین روند 
بودیم. حتی در مسابقاتی که استقالل برنده نشده هم آنها نیمه 
دوم بهتر بازی کرده اند، همچون دیدار با سپاهان یا همین بازی 
با فوالد که روند آبی ها قابل مقایسه با وقت اول نبود. در مسابقه 
با ذوب آهن هم همین شرایط پیش آمد و استقالل در 45دقیقه 
دوم به مراتب قبراق تر ظاهر شد. اگرچه گل سرنوشت ساز این 
بازی با ضربه اشتباهی بازیكن ذوب به ثمر رسید، اما نمی توان 
کتمان کرد که استقالل در نیمه مربیان مثل گذشته تكان خورد 

و با تعویض های ساپینتو تبدیل به تیم بهتری شد.

معدلقهرمانی
پیروزی اســتقالل در اصفهان، این تیــم را در پایان هفته نهم 
18امتیازی کرد. به این ترتیب آبی ها توانستند به کسب امتیاز 
در اندازه های معدل قهرمانی ادامه بدهند. در تاریخ لیگ برتر، 
تقریبا همیشه تیمی که توانســته از هر بازی به طور میانگین 
2امتیاز کسب کند در پایان فصل به عنوان قهرمانی دست یافته. 
البته در این مورد استثناهای انگشت شماری هم وجود دارد، مثل 

سپاهان لیگ بیستم که با وجود رسیدن به این معدل از فتح جام 
عاجز ماند. حاال اما پرسپولیس و استقالل هر دو با چنین معدلی 
در حال پیشروی هستند و به این ترتیب دربی هفته دوازدهم 
آنها واجد اهمیت بیشتری شده است؛ دیداری که متأسفانه به 
بعد از جام جهانی موکول شده و این مسئله می تواند در کیفیت 

بازی اثرگذار باشد.

بدونوسواسپارسال
یک نكته چشمگیر در مورد اســتقالل امسال این است که این 
تیم برخالف فصل گذشته، وســواس زیادی روی گل نخوردن 
یا نباختن ندارد. همه می دانند که اســتقالل مجیدی تیمش 
را بدون شكســت قهرمان لیــگ برتر کرد. آنهــا در کل فصل 
تنها 10گل خوردند و با وجود کســب نتایــج عالی، خیلی ها 
از عملكرد کیفی تیم رضایت نداشــتند. با این حال اســتقالل 
ســاپینتو قورباغه اش را در همان هفته اول قــورت داد. آنها به 
سپاهان باختند و تا پایان هفته نهم هم 6گل خورده اند؛ یعنی 
به اندازه 60درصد کل پارسال. با این حال استقالل اغلب فوتبال 
تهاجمی و خوبی بازی می کند و هــواداران این تیم نمی توانند 

ناراضی باشند.

تأیید شانس صعود
یكی از ویژگی های همیشگی کارلوس کی روش این بوده که معموال رقبا 
را سخت تر از آنچه هستند جلوه می دهد و تصویری از رقابت می سازد 
که اصال آسان نیست و کامیابی در آن اتفاقی خارق العاده خواهد بود. 
او دوره قبلی حضورش روی نیمكت تیم ملی ایران، حتی پیش از مصاف با 
تیم هایی مثل مالدیو و هندوستان به تمجید از رقبا می پرداخت و فوتبال آنها 
را در حال رشد و توسعه می نامید. او یک بار گفته بود: »فوتبال هندوستان 
پیشرفت عظیمی کرده است« و البته یک بار هم پیش از رویارویی با مالدیو، 
تیمش را راهی کمپ اتریش کرد و در واکنش به انتقادات گفت: »تیم ملی 
در شرایط حساس و سختی بازی مالدیو را پیش رو دارد. کسانی که از کمپ 
اتریش ایراد می گیرند قطعا از تحول و پیشرفت تیم ملی مالدیو بی خبرند. من 
شخصا به مالدیو سفر کردم. چیزی که آنجا دیدم هماهنگی باال و اشتیاق بازیكنان 
این تیم به ارائه بازی مطلوب بود.« شــما اگر اســم مالدیو را از جمالت کارلوس 
حذف می کردید، محال بود کسی متوجه شود مربی پرتغالی در حال حرف زدن 

پیرامون چنین تیمی است! به هر حال اما این حربه او بود و همیشه از همین فرمول 
استفاده می کرد.

این مقدمه را چیدیم تا یادآوری کنیم اظهارنظر اخیر کی روش در مورد برخورداری 
تیم ملی ایران از شانس صعود به مرحله حذفی جام جهانی2022 تا چه حد حائز 
اهمیت است. به یمن میزبانی قطر، این نخســتین جام جهانی تاریخ است که با 
حضور6 تیم آسیایی برگزار می شود. غیراز میزبان، تیم های ایران، ژاپن، کره جنوبی، 
عربستان و استرالیا در این دوره از رقابت ها حضور دارند. کی روش که برای ارزیابی 
امكانات و شرایط قطر به این کشور سفر کرده و مهمان باشگاه االهلی بوده، در پاسخ 
به پرسشی پیرامون اینكه کدام تیم های آسیایی شانس بیشتری برای صعود دارند 
به نام ایران و ژاپن اشاره کرده است. به این ترتیب روشن می شود خوش بینی و نیز 
انتظارات باالی به وجود آمده برای صعود تیم ملی از گروه انگلستان، ولز و آمریكا، 
شامل سرمربی تیم کشورمان هم شده و او نیز به حضور در مرحله یک هشتم نهایی 

می اندیشد؛ اتفاقی مهم که باید منتظر باشیم و ببینیم محقق می شود یا نه.

کارلوس
کیروش،در

موقعیتیکهکمتر
دیدهایم
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رئال مادرید و بارسلونا ساعت17:45 امروز دویست وپنجاهمین 
ال کالسیکوی فوتبال اســپانیا را برگزار می کنند، درحالی که 

این مســابقه غایبان بزرگی دارد. کریم بنزما که 3 هفته مصدوم 
بود، به شرایط مسابقه رسیده اما کورتوا تازه 2 روز پیش تمرین با توپ 
را آغاز کرده. او مشکل اسپاسم کمر دارد و بعید است به این بازی برسد. 
رودیگر هم که در ثانیه پایانی دیدار با شاختار گل تساوی رئال را زد و 
با صورتی پرخون از زمین خارج شد، با ماسک می تواند بازی کند. در 
مقابل سبایوس مدتی طوالنی در دسترس نخواهد بود و بازی امروز 

را هم از دست داده است. در اردوی بارسلونا همه مصدومان ازجمله 
دی یونگ، ممفیس و کنده رسیده اند و تنها آرائوخو و بیرین قادر به 
بازی نیستند. 2 تیم از یک  برد ناپلئونی اللیگایی و یک  تساوی در 
لیگ قهرمانان در هفته پیش به این بازی رسیده اند. شرایط 2 تیم 

برابر است اما گل های خورده بارسا کمتر و تفاضل گل این تیم بهتر 
از رئال است. رئال مادرید ال کالسیکوی دوستانه پیش فصل را 

با گل رافینیا یک بر صفر به بارسا باخت و حاال به دنبال جبران 
این نتیجه است. ال کالسیکوی برگشت فصل پیش هم با 

اینکه تأثیری بر قهرمانی اللیگا نداشــت، با نتیجه ای 
پرگل به سود بارســلونا پایان یافت و رئال 4 بر 

صفر شکست خورد. اما بازی های پیش از این 
دو دیدار به سود رئال رقم خورده بود.

رئال و بارسا با
 شرایط برابر در اللیگا

اما متفاوت در اروپا به مصاف هم می روند

    این ال کالسیکوی شماره250 است که البته 34تای آن دوســتانه و غیررسمی است. در دیدارهای رسمی 2 تیم 
283بار با هم روبه رو شده اند که 100بار رئال برده و 97پیروزی به بارسلونا رسیده. بارسا در دیدارهای دوستانه بیشتر 

برنده بوده و در مجموع 249دیدار رسمی و غیررسمی، 117برد برای بارسا و 104برد برای رئال ثبت شده است.
   در رویارویی های 2تیم در اللیگا هم 76بار رئال برده و 73بار بارسلونا و 35بازی به تساوی کشیده است.

   تعداد گل های رئال و بارسا در ال کالسیکوهای اللیگایی دقیقا با هم برابر است؛ 295گل برای هر تیم.
   رئال در 6رویارویی رسمی آخر 5بازی را از بارسا برده که این برابری می کند با 18تقابل قبل از آن که 9شکست، 

4تساوی و تنها 5برد به دست آورده بودند.
   تکراری ترین نتیجه به سود رئال مادرید مقابل بارسلونا در سانتیاگو برنابئو برد 2بر یک رئال مادرید است که این 
نتیجه 11 بار تکرار شده. دومین نتیجه تکراری یک-یک است، در 8 بازی 

و نتیجه 3بر صفر به سود رئال مادرید نیز 6بار تکرار شده است.

    از فصل 92-1991 سابقه نداشته که رئال در 
8بازی نخست خود در لیگ 7بازی را برده باشد.

    الپورتا در 8  ال کالسیکو )40 درصد( پیروز 
شده، درحالی که فلورنتینو در 19ال کالسیکو 
)32 درصد( پیروزی داشــته اســت. پرس 
بازی بیشــتری )55بازی( نسبت به الپورتا 
)20بازی( داشته، این ال کالسیکو 56مین 
بازی او خواهد بود. او بین ســال های 2000 
تا 2006 رئیس رئال مادرید بود )در 27فوریه 
اســتعفا داد(؛ مرحله ای کــه در آن 13 بار با 
بارســلونا روبه رو شــد، 4 برد، 4 شکســت و 
5 تساوی به دســت آورد. او در ســال 2009 به 
برنابئو بازگشــت، او در مرحلــه دوم حضورش در 
رئال مادرید 42 بار با بارســلونا روبه رو شد که 14برد، 

18باخت و 10 تساوی به دست آورد.
    ســانچس مارتینس 5 بار ال کالسیکو را  ســوت زده و این 
ششمین تجربه او ســت؛ پیروزی 2بر صفر رئال )2017(، برد 3بر صفر 
بارسا )2017( و پیروزی 5بر یک بارسا )2018( و 3بر صفر آبی واناری ها )2019( و برد 2 

بر یک رئال مادرید )2021(.

 تو تنها
قدم خواهی زد
 لیورپول در این فصل منچسترسیتی را

در راه جنگ قهرمانی تنها گذاشته است

لیورپول و منچسترسیتی تا همین چند ماه پیش جنگ شان بر 
ســر قهرمانی بود اما حاال تنها یک تیم برای قهرمانی می جنگد 
و لیورپول با یورگن کلوپ به بحران و ورطه تکرار افتاده اســت 
و 14امتیاز تا صــدر و 13امتیاز تا رقیب امشــب فاصله دارد. با 
این حال در مســابقات اخیر، این قرمزها بوده اند که بر آبی های 
کم رنگ منچســتر در بازی های رودررو برتری داشــته اند. از 
آخرین باری که سیتی موفق شده لیورپول را ببرد بیش از 20ماه 
می گذرد. در این مدت 2 تســاوی 2 -2 بین 2 تیم در لیگ برتر 
ثبت شــده و 2 بار لیورپول در جام حذفی و سوپرجام بر سیتی 
پیروز شده است. لیورپول در این فصل منچسترسیتی را در راه 
جنگ قهرمانی تنها گذاشته اســت. شعار هواداران لیورپول که 

می گویند »تو هرگز تنها قدم نخواهی زد«، در این مسابقه خطاب 
به من سیتی تغییر خواهد کرد به »شــما فعال تنها قدم بزنید تا 
ببینیم چه می شود«. البته فصل گذشته هم لیورپول در مقطعی 
تا 14امتیاز از ســیتی عقب افتاد اما خودش را رساند و در هفته 

پایانی قهرمانی را به رقیبش واگذار کرد.
   لیورپول در 5 بازی آخرش در لیگ برتر نتوانسته من سیتی 
را شکست دهد. آنها هرگز در طول تاریخ پیش نیامده که 6بازی 
بدون پیروزی مقابل سیتیزن ها ثبت کنند و اگر این اتفاق بیفتد، 

کلوپ یک رکورد منفی به نام خودش ثبت می کند.
   ســیتی با گواردیوال در 2 ســفر آخرش به لیورپول 4 امتیاز 
کسب کرده که این تنها یک امتیاز کمتر از 17سفر قبل ترشان 

به این ورزشگاه است که 12شکســت و تنها 5 تساوی به دست 
آورده بودند.

   اگر سیتی امروز نبازد، نخستین بار از دسامبر1992 در 3 بازی 
پیاپی در آنفیلد است که شکست ناپذیر بوده است.

   لیورپول در هریک از 4 دیدار آخرش مقابل این تیم حداقل 
2 گل به ثمر رسانده. اگر امروز هم این رکورد گلزنی را ادامه دهد، 
صاحب یک رکورد می شود چون تاکنون هیچ تیمی نتوانسته در 
5بازی متوالی حداقل 2 گل به تیمی با مربیگری گواردیوال بزند.

   لیورپول در 22بازی لیگ برتری مقابل مدافع عنوان قهرمانی 
لیگ، 6 پیروزی بیش از هر تیم دیگری کسب کرده است. قرمزها 
از زمان باخت یک بر صفر به منچستر یونایتد در دسامبر 2007 

)منچستر فصل پیش از آن قهرمان شده بود(، در 13بازی آخر 
مقابل تیمی که عنوان قهرمانی فصل پیش را یدک می کشــد 

بازنده نبوده است؛ 7برد و 6تساوی.
   لیورپول در 8 بازی آخرش در لیگ برتر تنها  10امتیاز کسب 
کرده که این بدترین رکورد تا این مقطــع از فصل 2012-13 
اســت. آنها یک دهه پیش تا هفته دهم  9 امتیــاز جمع کرده 

بودند. 
   لیورپول در این فصل به اندازه کل فصل پیش شکست را به 

چشم دیده. آنها 2 بار باخته اند.
   در 3 بازی اخیر تنها یک شوت به سمت دروازه منچسترسیتی 

روانه شده است.

   هیچ کس مثل یورگن کلوپ نمی تواند گواردیوال را شکست 
دهد. ســرمربی آلمانی لیورپول در بازی هــای رودررو مقابل 
تیم های این سرمربی اسپانیایی 11بار به پیروزی رسیده، 9بار 
باخته و 5بار مســاوی کرده؛ 39گل زده در برابر 41گل خورده. 

تعداد جام های پپ بیشتر است؛ 29جام در برابر 11جام کلوپ.
   سیتی زیرنظر گواردیوال 24پنالتی را از دست داده. آخرین 

پنالتی در بازی با کپنهاگن توسط محرز خراب شد.
   در اردوی لیورپول باز هم چند مصدوم دیده می شوند. آرنولد، 
ماتیپ و لوییس دیاس هر 3 در بازی آخر دچار آســیب دیدگی 
شدید شدند و هر کدام چند هفته از فوتبال دور خواهند بود. در 
عوض، اندی رابرتسون پس از مدت ها به تمرینات برگشته است.

هالند در 
این فصــل روی 18گل 

تأثیر مستقیم داشــته. او یکی 
از رکوردهای بی شــمار کریستیانو 
رونالــدو را هــم زده؛ کمترین تعداد 
بازی برای رسیدن به 3  هت تریک در 

لیگ برتر؛ رونالدو )232 بازی( 
و هالنــد )8 بازی(.

بارسلونا 
در ال کالســیکو پیراهنی را 

می پوشد که روی آن به جای آرم اسپاتیفای، 
آرم جغد به نمایش درمی  آید. این جغد نماد »دریک« 

خواننده آمریکایی اســت که در اپلیکیشن اسپاتیفای 
با 50میلیارد دانلود آهنگ هایش رکورددار اســت. درباره 
دریک گفته می شود که او نحس است و هر بازیکنی با او دیدار 

می کند، یا مصدوم می شــود یا بازی مهم بعدی اش را می بازد؛ 
آگوئرو، ســانچو، کورزاوا، اوبامیانگ و پوگبا از این همنشینی 
خاطرات بدی دارند. عدد 50روی پیراهن تمرینی بارســا به 

همین دلیل است و ربطی به پنجاهمین تجربه سرمربیگری 
ژاوی در این تیــم ندارد. آمار ژاوی در 49مســابقه 

قبلی به عنوان ســرمربی بارســلونا؛ 28برد، 
11 تســاوی، 10 باخــت، 93 گل زده،

 49 گل خورده.

ح  صــال
با ثبت هــت تریک برابر 

رنجرز به 38 گل زده برای لیورپول 
در لیگ قهرمانان اروپا رسید و با عبور 
از آگوئــرو و دروگبا توانســت به آمار 
بیشــترین گل زده برای یک  باشگاه 

انگلیسی در تاریخ لیگ قهرمانان 
اروپــا دســت  یابد.

محمد
صالح اکنــون با 8 بازی 

کمتر، یک  گل بیشتر از مجموع 
گل های ســوارس و فرناندو تورس 
بــرای لیورپول بــه ثمر رســانده؛ 
164گل در 267بــازی در برابــر 

163گل این دو مهاجم بزرگ 
در 275مســابقه.

محمــد 
صالح در برد 7-1هفته 

پیش مقابل رنجرز با ثبت 3 گل 
در 6 دقیقه، ســریع ترین هت تریک 
تاریخ لیگ قهرمانان را به ثبت رساند. او 
آماری عالی مقابل سیتی دارد و روی 

13گل به این تیم نقش داشته؛ 
8 گل و 5 پاس گل.

نــی نتو آ
بیــن  دیــدار  تیلــور 

منچسترسیتی و لیورپول را قضاوت 
خواهد کرد. این بازی ساعت 19 برگزار 
می شــود که دقایقــی از آن با 
ال کالسیکوی امروز هم پوشانی 

دارد و اتفــاق تلخــی برای 
فوتبالی هاست.

    وینیسیوس در 10 بازی از 12 بازی که 
در آن فیکس بوده یــا گل زده و یا پاس گل داده 

است. او در چمپیونزلیگ هر 144 دقیقه یک  گل زده و 
در اللیگا هر 142 دقیقه.

     این مسابقه یک روز پیش از مراسم اهدای توپ طال برگزار 
می شود. فردا کریم بنزما به احتمال چیزی حدود صددرصد برنده 
این جایزه خواهد شد. بنزما در 5 بازی این فصل گل نزده که بدترین 
دوران دوسال و نیم اخیر این بازیکن است؛ او در مقطع قبلی 6بازی 
بدون گل زده را ســپری کرده بود. تاکنون 390 دقیقه برای او 

بدون گل سپری شده است.
    دمبله 9بار با رئال روبه رو شــده و 5پاس گل داده و در 
آخرین بازی 2 پاس گل داده اما او هنوز گلی به رئال مادرید 

نزده است.
    تراشتگن 624 دقیقه کلین شــیت در اللیگا داشته، 
دروازه بان آلمانی به دنبال کلین شــیت در ال کالسیکو 
است تا به 714 دقیقه کلین شیت برسد و تنها 41 دقیقه با 

شکستن رکورد کلودیو براوو فاصله داشته باشد.

بازیکنان خاص

 آمـار
بـــــازی

بارسا در

روی دوش  گلزنــی  بــار 

لواندوفسکی است. دمبله در این فصل 

3 گل زده و 4 پاس گل داده، رافینیا یک گل و 

یک پاس گل، فران تورس یک گل و یک پاس گل، 

و فاتی 2 گل و 3 پاس گل. این 4وینگر روی هم 

7 گل زده انــد و لواندوفســکی 13گل. لوا در 

دوران فوتبالــش 6گل به رئال مادرید و 

4گل به بارســلونا زده است.

رئــال 7بــرد و یک    بارســلونا هــم مثل 250ال کالسیکوی 
تســاوی در لیگ دارد اما تراشــتگن تنها 
یک گل دریافت کــرده و رئال 7گل. فقط 
ختافه نتوانسته به رئال در این فصل گل 
بزند. تنها دپورتیــوو الکرونیا در فصل 
94-1993 و رئال مادریــد در فصــل 
98-1997 در ایــن مقطــع یک گل 
 خــورده بودنــد. بارســلونا در فصل

15-2014 در 8هفته نخســت اللیگا 
هیچ گلی دریافت نکرد که بهترین رکورد 

تاریخ این رقابت ها به حساب می آید.
   رئال صعودش بــه مرحله حذفی لیگ 

قهرمانان را برای سی ویکمین بار در 31دوره 
این رقابت ها قطعی کرده و بارسا، سه ویا و اتلتیکو 

به احتمال نزدیک به صددرصــد باید در لیگ اروپا 
ادامه دهند. 2 تیم در چنین شــرایطی پا به ال کالسیکو 

می گذارند. رئال مادرید در 3 فصل آخر لیگ قهرمانان اروپا صاحب 
18 برد شده و تیم های دیگر اســپانیایی در 3 فصل آخر لیگ قهرمانان 24برد 

داشته اند. بارسا در این تابستان 160میلیون یورو برای خرید بازیکن جدید هزینه 
و 825میلیون یورو از درآمدهای 25سال آینده اش را آزاد کرد. برد در ال کالسیکو 
می تواند انتقادها را از این هزینه ها و پیش خور کردن درآمدهای آینده کاهش دهد.

   رئال مادرید در این فصل اللیگا 152 شوت زده و بارسلونا 135 شوت که هر 
دو تیم 56 شوت به چارچوب داشته اند. رئالی ها 6ضربه سر و بارسایی ها 3 ضربه به 
دروازه حریفان زده اند. رئال 262دریبل داشته و بارسلونا 239دریبل که دریبل های 

موفق رئال 167 تا بوده و بارسلونا 126 دریبل موفق داشته است.
   رئال 371توپ ربایی داشته و بارسلونا 361تا که تعداد توپ ربایی بارسا در زمین 
حریف بیشتر بوده؛ 108به 78. رئال 293 قطع توپ داشته و بارسا 280 تا. از نظر لو دادن 

توپ بارسلونا 471 به 433 از رئال مادرید آمار بدتری دارد.
   قبل از بازی های ملی 15.8 درصد شــوت های رئال گل می شد و حاال 5.3 درصد. 
مادرید قبل از بازی های ملی 17 شوت در هر بازی می زد و در 4 بازی بعدش میانگین 
23.5شوت را ثبت کرده اما روند گلزنی تیم از 2.67 گل در هر بازی به 1.25 گل در هر 
بازی افت کرده. البته در این مدت تملک توپ رئال از 57.8 به 61.8درصد رسیده است.
   بارسایی ها بیشتر به هم پاس می دهند. بازیکنان رئال در این فصل 4963پاس 
به هم داده اند و بارســایی ها 5064 تــا؛ پاس های موفــق رئالی ها 4467 تا و 
بارسایی ها 4531 تا. پاس های کلیدی بارسا 119در برابر 87 پیش هستند 
که از نظر پاس های کلیدی موفق نیز 57 به 40 جلو هســتند. رئالی ها 
بیشــتر پاس بلند می دهند؛ 188مقابل 174پاس بلند اما سانترهای 
بازیکنان بارسا بیشتر است و این یکی از موارد انتقاد به سبک ژاوی توسط 
هواداران این تیم به حســاب می آید؛ بارسلونا 94سانتر، رئال 83سانتر؛ 

بارسا 22سانتر موفق و رئال 21سانتر موفق.
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بچیروویچ حد و مرزش را می داند 
سعید ارمغانی، سرمربی تیم ملی بسکتبال از وضعیت بازیکنان حاضر در لیگ راضی است و تنها نگرانی او 

نداشتن بازی دوستانه است 

منهای فوتبال

جدول 8613

86
12

ره  
ـا

شم
ل 

د       و
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقی:
1 - سهل و ســاده - ضاللت - 

گذرنامه
2 – اسم گذاشتن - روشی در 
پخش فیلم برای نشــان دادن 

آرام صحنه ها
3 - گیــاه نافع بــرای آلزایمر 
- ســیب آذری - هریــک از 

واحدهای تخصصی در ارتش
4 - ناسیونال - تیرانداز - نقصان

5 – رواج دادن - داستانی نوشته 
تورگنیف روسی - بوی رطوبت

6 - سد خوزستان - مادر رودابه 
در شاهنامه - تعهد قانونی

7 - روزانه – سرزنش کننده - 
مراقب و نگهبان

8 – نازل شده در مدینه - رودی 
در مرز صربستان – اذان گو

9 - عشــق بیگانـــــــــه - 
خواربارفروش - عداوت

10 - مشــروح - دســتگاهی 
بــرای تهیه تصویر نوشــته ها 
– رب النوع خورشــید در مصر 

باستان 
11 - نفی عــرب - زین و برگ 
اسب - دســتگاه ردگیری در 

هواپیما
12 – پناه بــردن به قــرآن و 
اهل بیت در این حدیث قدسی 
تأکید شده اســت - تکراری - 

تنگدستی

13 - همسر حضرت ابراهیم)ع( 
- درگذشت - صلیب

14 - احمق و بی شعور - بخشی 
از معده نشخوارکنندگان

15 - پایتخت یونان - آرایشگاه 
مردانه - واحد شمارش پل

  
عمودی:

1 - تغییر حالت مایع به جامد 
- نوعی پارچه با الیاف طبیعی 

- مکافات عمل
2 - گــدا - از صحابــه پیامبر 

اکرم)ص( و از کاتبان وحی
3 - در امان بودن - سیاره زهره 

- کتاب مقدس
4 - پســندیده - مناســب 

تشریفات - سرگردان
5 - نفاق - ظرف شیشــه ای 
بــرای نگهــداری مایعات - 

گرداگرد دهان
6 – شکم بند طبی - کنایه از 
شــخص اخمو و بدخلق است 

- پشه ماالریا
7 - بزرگوارتر – روزی دهنده 

- شعور
8 - مســابقه اتومبیل رانی - 

نوعی انگور - قابله
9 - نام - گاز مــرداب - نوعی 

موشک ضد تانک
10 - قلعه الموت را ویران کرد 

- متذکر - چیز

11 - ضمیر انگلیسی - پیشوا - صیاد
12 - فرستاده شده - بخیل - از القاب 

اشرافی اروپایی
13 - بیرونی تریــن بخــش بــدن 
جانوران - عاجز و درمانده - از اجزای 

تخم مرغ
14 - رمانی نوشــته جــک لندن 
آمریکایــی - ترازوی یــک کفه ای 

قدیمی
15 - ســال - ایمنــی و آرامش - 

15خوراک عصرگاهی

يزابجلهيلختكف
رسخهلغلغرگيور
كرتالاوحاايا

نايونزغروشهبرگ
ههسيلپريزوي
فنامورسمادارر

تسدميظنتنوما
نورننادلگهنهد
اسانهيكرتابا
دنروارديباتهم
لدورسهسالكا
شوخنابزينيبرود

ياوفقوتمغراف
دبلاكالاتاكوخ
الگنژرايتسدرس

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4322
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

793165482
418239675
625478193
246391758
159786324
387542916
564927831
931854267
872613549

متوسط

  8  4  2   
2   8   3 9  
   2     6
   6   1 3  
4        8
 7 1   9    
9     5    
 5 6   3   7
  4  2  9   641897532

537142698
928536471
279368154
854219367
316754289
185473926
492685713
763921845

ساده

متوسط

368947251
217856394
549231786
825674139
493512678
671389542
982765413
156493827
734128965

سخت

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

ساده

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

الهام حسینی: کارم سخت تر شد 
الهام حسینی می گوید با مدال  های طالیی که در مسابقات قهرمانی آسیا گرفته، هم کارش سخت تر شده  و هم توقعات را باالتر برده است. او 
درست می  گوید؛ توقعات از او باال رفته است. کورش باقری، مدیر تیم های ملی به فدراسیون گفته است: »توانایی  الهام حسینی خیلی بیشتر از 
این است و در آینده باید این توانایی بهتر و بیشتر نمود پیدا کند.« حسینی که مرداد در بازی های کشورهای اسالمی در قونیه مدال طال و برنز 
گرفته بود، به گفته باقری در مسابقات آسیایی بحرین 4کیلو افزایش رکورد داشت اما افزایش رکورد حسینی و 3مدال طالیی که گرفت به راحتی 
به دست نیامد. حسینی گفته با کمردرد به این رکوردها و مدال ها رسیده است: »مسابقه آسانی نبود. در شروع مسابقه و در حرکت یکضرب 
شرایط پایداری نداشتم. از 5ماه پیش در کمرم آسیب دیدگی داشتم که در این مدت همراه من است. بعد از مسابقات قونیه هم فرصتی برای 
ریکاوری نبود و بعد از مسابقات هم وقتی به ایران برگشتم، کرونا گرفتم که این بیماری هم من را عقب انداخت و باعث شد آنطور که باید، نتوانم 
تمرین کنم.« حسینی مسیر سختی برای رسیدن به این مدال ها پشت سر گذاشته است: »از روز اولی که وزنه برداری را شروع کردم، با عشق و 
عالقه ای که داشتم، هدفم این بود که روزبه روز خودم را به سکوها نزدیک تر کنم و افزایش رکورد داشته باشم. مسیر آسانی نبود و نخواهد بود. 
در این مسیر دردها و آسیب دیدگی ها هستند و یک جایی تو را متوقف می کنند و یک جایی سرعت ات را می گیرند. روحیه خیلی باالیی می طلبد 
تا همیشه بتوانی انگیزه داشته باشی و ناامید نشوی. در این راه نخستین فرد خودت هستی که باید همیشه خودت را حمایت کنی و به خودت 
روحیه بدهی.« حاال او از سخت تر شدن مسیر صحبت می کند: »کارم سخت تر شــده و برای المپیک و جهانی باید خیلی بیشتر تالش کنم. 
توقع هم از من باالتر رفته است.« حسینی دی   امسال مسابقات قهرمانی جهان کلمبیا را در پیش دارد؛ مسابقاتی که گزینشی المپیک است.

گام محکم
مدعی اول

همانطور که پیش بینی می شد، پتروپاالیشی ها 
لیگ را با قدرت شروع کردند 

مسابقات لیگ برتر کشــتی با مصاف تیم های پتروپاالیش بلیش 
تاکستان و نیروی زمینی ارتش در گروه نخست آغاز شد. در پایان 
این مســابقه پتروپاالیش بلیش با اقتدار توانست نیروی زمینی 
ارتش را از پیش رو بردارد تا خیلی زود و طبق پیش بینی ها شانس 
اول صعود از گروه لقب بگیرد. پتروپاالیش بــا در اختیار گرفتن 
کشــتی گیران عنوان دار جهان در کنار تیم های صنایع مازندران 
و انبوه سازان هوتن از شانس های قهرمانی این دوره ازرقابت های 

لیگ برتر کشتی محسوب می شوند.

   برد یکطرفه
مسابقات در گروه نخست به صورت رفت و برگشت به فاصله زمانی 
5 ساعت در سالن امام خمینی)ره( برگزار شــد، به این صورت که 
پتروپاالیش بلیش و نیروی زمینی ابتدا از ساعت11 در دیدار رفت به 
مصاف هم رفتند و دیدار برگشت هم ساعت16 برگزار شد. در هر دو 
دیدار پتروپاالیش بلیش با نتیجه مشابه 9 بر یک به پیروزی رسید. 
در هر دو دیدار هم پتروپاالیشی ها بازنده رقابت وزن 79کیلوگرم 
بودند. پتروپاالیشــی ها بعد از شکســت مصطفی قیاسی در دیدار 
رفت، در دیدار برگشت امیررضا طاهرخانی را روی تشک فرستادند 
که او هم شکست خورد. در ترکیب پتروپاالیشی ها یک نکته حائز 
اهمیت وجود داشت و آن هم این بود که کادرفنی بسیاری از کشتی 
گیرانش را در وزنی باالتر به میدان فرســتاد. بــرای مثال علیرضا 
کریمی دارنــده 3 مدال جهانی که چندی پیــش در مرحله نهایی 
انتخابی تیم ملی در 86 کیلوگرم کشتی گرفته بود، در مقابل نیروی 
زمینی در وزن 92 کیلوگرم روی تشک رفت، بهمن تیموری هم که 
کشتی گیر وزن 79 کیلوگرم است، در 86کشــتی گرفت و دانیال 
شریعتی نیا که کشتی گیر 97کیلوگرم است در 125 کیلوگرم روی 
تشک رفت. به نظر این اقدام پتروپاالیشی ها به خاطر این است که 
شاکله تیم آنها از تیم ملی امید تشکیل شده و از همین رو تعدادی از 

کشتی گیران آنها در اردوی تیم ملی حضور دارند.

   رونمایی از تیم کامران در قائمشهر 
دیگر تیم مدعی گروه نخست تیم انبوه سازان هوتن است. مدیریت 
فنی این تیم برعهده کمیل قاســمی اســت. این تیــم هم همانند 
پتروپاالیش از کشتی گیران عنوان دار جهان در ترکیب خودش سود 
می برد که شاخص ترین آنها کامران قاسمپور، دارنده 2 مدال طالی 
جهان در وزن 92 کیلوگرم است. دیدار انبوه سازان هوتن و دانشگاه 
آزاد، 28 مهرماه در ســالن امامعلی حبیبی شــهر قائمشهر برگزار 
خواهد شد. دیدار گروه دوم هم از روز 29مهرماه استارت می خورد.

   برنامه بازی ها
28مهرماه- مازندران - قائمشهر- سالن امامعلی حبیبی  
    دیدار اول رفت: انبوه ســازان هوتن - دانشگاه آزاد اسالمی 

)ساعت 11(
    دیدار دوم برگشت: دانشگاه آزاد اســالمی - انبوه سازان 

هوتن )ساعت 16(

29مهرماه - مازندران- ساری- سالن سیدرسول حسینی  
    دیدار اول رفت: ستارگان ساری - مقاومت البرز )ساعت11(

    دیدار دوم رفت: شــهدای پاس ســاری - صنایع مازندران 
)ساعت12:30(

    دیدار اول برگشــت: مقاومت البرز - ســتارگان ســاری 
)ساعت16(

    دیدار دوم برگشت: صنایع مازندران - شهدای پاس ساری 
)ساعت17:30(

باهمانقبلیها
چهره  جــوان و خوب که زیــاد داریــم، بازیکنان 

بااســتعدادی که خیلی خوب بازی می کننــد ولی این 

پنجره برای ما خیلی حیاتی است و زمان کوتاه است. در این 

فرصت نمی توانیم بازیکنان جدید به اردو دعوت کنیم. ترجیح 

ما این است کسانی به اردو بیایند که قبال با ما کار کرده اند و با 

کارمان آشنا هستند. فعال زمان فرصت دادن به بازیکنان جدید 

را نداریم. ما از همان بازیکنان قبلی که 95درصدشــان از 

بهترین های ایران هستند، استفاده می کنیم. سعی مان 

این اســت که در آینده بازیکنان جدید را به 

تیم تزریــق و آزمایــش کنیم.

سعید ارمغانی در ایران اســت و بازی های لیگ برتر بسکتبال را زیر نظر 
دارد. تیم ملی بســکتبال روزهای 22 و 25 آبان در پنجره پنجم انتخابی 
جام جهانی در تهران با چین و اســترالیا بازی دارد و ســرمربی تیم ملی 
می خواهــد بهترین هــا را به اردو دعــوت کند. محمد 
جمشیدی فعال تنها بازیکن مصدوم است و ارمغانی 
می گوید وضعیت او نگران کننده نیست. سرمربی 
تیم ترجیح می دهد در پنجره پنجم هم از همان 
بازیکنان قبلی استفاده کند، حاال کدامیک از آنها 
شانس بازی در این 2بازی را داشته باشند، اردوهای 
تیم ملی تعییــن می کند. اما تغییــر اصلی تیم روی 
نیمکت اتفاق افتاده است. جایی که بچیروویچ جایگزین 
محسن صادق زاده شده است. مدیر جدید تیم ملی سابقه 
سرمربیگری در این تیم را دارد. بعضی  ها از آمدن دوباره او در 
بسکتبال استقبال کرده اند و بعضی ها انتخاب او را بازگشت 
به عقب می دانند. بعضی ها هم حضور بچیروویچ در تیم ملی 
را به داللی های حاکم در بســکتبال ایران ربط می دهند. 
برای ارمغانی مهم این اســت که او بتواند خط قرمزها را 
رعایت کند و به تیم کمک کند. ارمغانی از روزهای قبل از 
شروع اردوی تیم ملی از وضعیت بازیکنان با همشهری 

صحبت کرده است.

   در ایــن چنــد روزی که بــه ایران 
برگشته اید، چند بازی از لیگ را دیده اید، وضعیت 
بازیکنان چطور اســت؟ 5هفته از لیگ گذشته، 

آمادگی بازیکنان راضی کننده است؟
زودتر به ایران آمدم تا شرایط بچه ها را ببینم و بازیکنانی که 
پتانسیل بازی در تیم ملی را دارند، زیر نظر بگیرم. در این 
چند بازی که از لیگ دیده ام، می توانم بگویم بچه ها در 
شرایط خوبی هستند، وضعیت شان ایده آل نیست 
اما راضی کننده است. این هفته به مشهد می روم و 
بازی آویژه و مهرام را می بینم. پنجشنبه در اصفهان 
هستم تا بازی ذوب آهن و شــهرداری گرگان را 
تماشا کنم. از شــنبه هفته آینده هم که اردوها را 
شروع می کنیم. همین امروز هم با آقای کسایی پور 
و آتشی جلسه داشتیم تا برای دعوت از بازیکنان به 

اردو مشورت کنیم.

   بازی دوستانه هم در نظر دارید ولی فعال هیچ کشوری 
قبول نکرده با ایران بازی کند.

درست است. برنامه ما این بود که با تیم هایی مثل نیوزیلند، فیلیپین، اردن یا 
لبنان که در پنجره های انتخابی تیم ملی با ایران همگروه نیستند، بازی کنیم 
ولی متأســفانه یا جواب منفی دادند یا اصال جواب ندادند. فعال درنظر داریم 
قبل از پنجره پنجم به ترکیه برویم و با تیم های خوب باشگاهی این کشور و 
اگر بشود با تیم ملی آنها بازی کنیم. اگر این گزینه هم به جواب نرسد، مجبور 

می شویم با حریفان داخلی بازی های دوستانه برگزار کنیم.

   پیگیر وضعیت محمد جمشیدی هستید، مصدومیت او 
در چه حدی است؟

آسیب دیدگی او خیلی شدید نیست. تحت درمان است و به احتمال خیلی زیاد 
پنجشنبه مقابل ذوب آهن بازی می کند.

   بازیکن مصدوم دیگری نیست که نگرانش باشید؟
تا جایی که خبر دارم، مصدوم دیگری نداریم و امیدوارم در 2بازی آینده هم 

کسی آسیب نبیند تا تمرینات را با نفرات کامل آغاز کنیم.

   نظر بعضی ها این است که بهتر بود تیم ملی زودتر به اردو 
می رفت. برای این کار باید لیگ تعطیل می شد که خیلی ها موافق 
این کار نیستند. از نظر خود شما اردوی تیم ملی در زمان مناسبی 

تشکیل می شود؟
من به عنوان مربی تیم ملی دوســت دارم کارم را زودتر شــروع کنم اما باید 
شرایط باشگاه ها و ســازمان لیگ را هم درک کرد. کشورهای دیگر دیرتر از 
ما اردوهایشــان را آغاز می کنند و زمان کمتری به تیم ملی می دهند. رابطه 
خوبی با سازمان لیگ داریم و نسبت به بقیه کشورها در زمان خوبی اردوها 

را آغاز می کنیم.

   بچیروویچ به عنوان مدیر تیم ملی انتخاب شد. او قبال 
سرمربی تیم ملی ایران بوده. گفته می شود که او با نظر شما انتخاب 
شده. نگران نیستید که تداخل کاری داشته باشید یا بیشتر از یک 

مدیر در کار شما دخالت کند؟
من خودم با او صحبت کرده ام و با هم مالقات داشتیم. ایشان به عنوان مدیر 
به وظایف خودشان آشنا هستند و حتما حد و مرز خودشان را حفظ می کنند 
و به اندازه یک مربی آگاه نظر می دهند. ایشان سال ها در چین کار کرده اند و 

می توانند کمک خوبی به ما بدهند.
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 مستندی رئال انیمیشن
 درباره شهید رجایی ساخته می شود

روایت ها و خاطرات 
در »هشت6«

مســتندهای پرتره، این امکان را به مخاطب 
می دهند تا با فراز و فرود زندگی شــخصیتی 
مشهور آشــنا شــود و از موضوعات و مسائلی 
آگاهی یابد که پیش تر از آنهــا بی اطالع بوده 
است. اینگونه مســتند به ارائه روایتی قصه گو 
درباره شخصیت های مشــهور شباهت دارد و 
همین وجه قصه گویی اســت که باعث جذب 
مخاطب از طیف های مختلف به مستندهای 
پرتره می شــود. در سالیان گذشــته، مراکز 
مختلف تولید مســتند به ساخت مستندهای 
پرتره از چهره های انقالب اســالمی دســت 
زده انــد. در جدیدترین تالش برای ســاخت 
مستندی از این نوع، مستند پرتره »هشت۶« 
به تهیه کنندگی اباذر صالحیان به زندگی شهید 
محمدعلی رجایی از کودکی تا لحظه شهادت 
می پردازد. این مســتند بر روایات و خاطرات 

افراد مختلف از شهید رجایی تکیه دارد.
اباذر صالحیان، تهیه کننده مستند »هشت۶« 
درباره این مســتند و موضــوع آن گفت: این 
مستند یک پرتره از شهید محمدعلی رجایی 
است. با توجه به اینکه شــهید رجایی از افراد 
نام آشنای انقالب است، شــاخصه مهم او این 
اســت که به صورت کامل از بدنه مردم، وارد 
جریانات انقالب شده و در ابتدا کفیل آموزش 
و پرورش بوده، ســپس وزیر، نخســت وزیر و 
 درنهایــت رئیــس جمهــور شــده اســت؛

 آن هم بدون آنکه پدر یا فردی از خانواده اش از 
افراد بانفوذ یا اسم و رسم دار جامعه باشد. این 
ویژگی ها باعث شده اســت که شهید رجایی، 
 فرد منحصر به فــردی در انقالب   اســالمی 

ایران باشد.
این تهیه کننده درباره ســاختار و شکل ارائه 
این مستند تصریح کرد: این مستند قرار است 
به صورت رئال انیمیشن تولید شود و می توانم 
بگویم که این اتفاق تا به امروز به این شــکل 
جدی رخ نداده اســت و به نوعی این شــکل 
ساختار، ویژگی »هشت۶« محسوب می شود. 
او درباره منابع تحقیقاتی و شیوه پژوهش های 
خود در مســتند »هشــت۶« عنوان کرد: از 
ابتدا بنا بر این بود که خط روایت مســتند را 
براســاس روایاتی که از این شخصیت وجود 
دارد، پیش ببریم چراکه برخالف تصوری که 
درباره این افراد وجود دارد، کتاب های زیاد و 
نوشته های فراوان، درباره آنها بسیار کم است؛ 
به همین دلیــل ما در حــوزه تحقیق کمی با 
مشکل مواجه شدیم. برخی از افرادی هم که 
از آن دوران حضور دارند به دلیل کهولت سن 
و شاید در بعضی از آنها ابتال به آلزایمر آنچنان 
نتوانستند در حوزه پژوهش ها به ما کمک کنند 
و متأسفانه این ضعفی بود که در حوزه اطالعات 
درباره شهید رجایی که فرد شناخته شده ای در 
سال های ابتدایی انقالب تا به امروز بوده است، 

وجود داشت.
تهیه کننده »هشــت۶« ادامــه داد: بنابراین 
بخشــی از روند پژوهش درباره شهید رجایی 
صرف حضــور در کتابخانه هــا و جمع آوری 
منابع مکتوب بود و بخش دیگر پژوهش ها به 
تحقیقات میدانی و پیدا کــردن افراد مرتبط 
با این شخصیت گذشــت. باید بگویم که این 
مســتند کامال روایت گونه اســت و براساس 
خاطرات و روایت هایی که از شهید رجایی وجود 
دارد، ساخته می شود. صالحیان در پایان درباره 
آخرین وضعیت این مســتند گفت: مســتند 
»هشت۶« قرار است بین ۸۰ تا ۹۰دقیقه باشد، 
فیلمنامه، نوشته شده و مصاحبه ها گرفته شده 
است. مشغول پیش تولید انیمیشن کار هستیم 
و شخصیت ها درحال طراحی هستند. همچنین 
اکثر مصاحبه ها در تهران تصویربرداری شده، 
اما در بخش انیمیشــن فکر می کنم به دلیل 
پرداختن به زندگی شخصی شــهید رجایی 
باید برای طراحی بعضــی خانه ها و محله ها به 
شــهر قزوین سفر کنیم. مســتند »هشت۶« 
به کارگردانی محمدصادق بکتاشــیان تولید 
مرکز گســترش سینمای مســتند، تجربی و 

پویانمایی است.
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 راز شهرت آهنگران 
و نوحه شهدای هویزه

صادق آهنگران، مداحی که صدای او 
گرمابخش روزهای حماسه و ایثار بود
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»چارلزها« چندان 
خوش اقبال نبوده اند!

»سلطنت در انگلستان، پیشینه و چشم انداز« 
در گفت و شنود با خسرو معتضد

24

در میان  ابرها 
 بازیگری که این روزها 

با فیلم های »ابلق« و »تی تی« مورد توجه 
تماشاگران است 

معجزه نیم بها
جمعه بیش از ۵۰ هزار نفر به سینما رفتند

با استقبالی که مردم در روز جمعه از فیلم های روی پرده به 
عمل آوردند، یک بار دیگر تأثیر بهای بلیت در میزان اقبال 

عمومی از سینمای ایران مشخص شد.
 جمعه )۲۲مهرماه(، ۵۱هزار نفر به ســینما رفتند که این 
میزان، ۱۷هزار نفر بیش از جمعه هفته گذشــته و ۱۳هزار 
نفر بیشتر از ۲جمعه پیش است. وقتی پس از ۲سال رکودی 
که محصول پاندمی کرونا بود، ســینماها وارد دوره ثبات 
شدند، افزایش بهای بلیت، فیلم دیدن روی پرده بزرگ را از 

تفریحات بسیاری از خانواده ها حذف کرد. 

در یکی از کم رونق ترین دوران گیشه در ۴دهه اخیر، بحران 
ریــزش مخاطب به عنــوان یکــی از جدی ترین معضالت 
سینمای ایران، در سال۱۴۰۱ کامال نمود یافت. برای قهر 
مخاطب از سینما دالیل بسیاری آورده شد که در صدر آنها 
گران بودن بهای بلیت قرار داشــت. اجرای طرح هایی مثل 
شــناور کردن بهای بلیت، با هدف بازگشــت مخاطبان به 
سینماها اجرایی شد و در افزایش سینماروها هم تأثیر گذار 
بود. هرچند مسائل فرامتنی باعث ریزش شدید مخاطبان 

در یک ماه اخیر شد. 
اینجا بود که در قالب طرح مهر ســینما، بهای بلیت نیم بها 
و اقبال عمومی از ســینما رشــد قابل توجهی کرد. نتیجه، 
۵۱هزار تماشــاگری بود که روز جمعه به سینما رفتند. به 
گزارش ایرنا، این میزان مخاطب، بیشترین میزان استقبال از 

سینماها پس از ۳ هفته ناآرامی است و می تواند گواه درستی 
باشد   بر اینکه طرح بلیت نیم بها، طی ۲روز ابتدایی توانسته 
عملکرد خوبی در جذب مخاطب داشته باشد. روز پنجشنبه 
و در نخستین روز از اجرای طرح ۲هفته ای بلیت نیم بها نیز 
۴۱هزار نفر به سینما رفتند که این آمار، ۱۱هزار نفر بیشتر 

از پنجشنبه هفته گذشته است. 
تا پیش از این، میزان اســتقبال از ســینماها، یک چهارم 
تا یک پنجم متوســط روزهای پیش از ناآرامــی بود، اما با 
اجرای طرح بلیت نیم بها، این اختالف به یک ســوم تقلیل 
یافته اســت. انتظار می رود در ادامه و با اطالع یافتن جمع 
بیشتری از مردم، روند اســتقبال از طرح بلیت نیم بها که تا 
۱۲ روز دیگر در تمامی سانس های سینماهای سراسر کشور 
فعال است، استقبال بیشتری از فیلم های روی پرده صورت 

بگیرد. »پســر دلفینی« با ۱۵هزار، »انفرادی« با ۱۲هزار 
و۲۰۰، »دوزیست« با ۶۲۰۰، »ابلق« با ۶۱۰۰ و »تی تی« 
با ۲۸۰۰بلیت، پرمخاطب ترین فیلم های دیروز بودند. بازار 
اکران سینماها شلوغ و متنوع اســت. هم اکنون درام های 
اجتماعی و خانوادگــی »ابلق«، »دوزیســت«، »تی تی«، 
»علف زار«، »نمور«، »شب طالیی«، »برای مرجان« و »بدون 
قرار قبلی« و کمدی های »انفرادی«، »ســگ بند«، »چند 
می گیری گریه کنی۲«، »کوزوو« و »بانک زده ها« به روی 
پرده هستند. ۲ فیلم دلهره آور »شین« و »زاالوا«، فیلم های 
کودک و نوجوان »بام باال«، »بازیــوو« و »والدین امانتی«، 

انیمیشن»پســر دلفینی« و فیلم هندی 
»خیزش، غرش، آتش« از دیگر فیلم های 

روی پرده هستند.

شهاب مهدویاکران
روزنامه نگار

مرتضی ضرابی، مدیر سینما جوان پایتخت در گفت وگو با مهر: به نظرم این طرح 
بلیت نیم بها هم چندان روی درآمد سینماها نمی تواند مؤثر واقع شود؛ چون اگر 
فرض را بر این بگیریم که پیش از این ۵۰ مخاطب داشتیم و حاال با این طرح تعداد 
مخاطبان به صد نفر ارتقاء پیدا کرده اســت، گرچه افزایش مخاطبان را نشان 
می دهد اما به لحاظ فروش و درآمد با همان عددهای پیشین روبه رو هستیم؛ پس 
باید به روزهای عادی برسیم و ببینیم ورودی های سینما چه میزان افزایش پیدا 
می کند. باید تبلیغات بیشتری صورت بگیرد تا افراد بیشتری مطلع شوند. مثاًل 
نیاز است تا صدا و سیما در این باره تبلیغ کند، یا رسانه هایی که بیشتر در دسترس 
مردم هستند، به انعکاس این موضوع بپردازند. گرچه طرح نیم بها کردن بلیت ها 
در شرایط عادی، روی فروش ها تأثیرگذار است اما در موقعیت فعلی هیچ فیلم 

جدیدی نیست که مخاطبان به بهانه آن به سینماها بیایند. می خواهم بگویم در 
چنین شرایطی الزم است چند فیلم خوب و قوی به چرخه اکران اضافه شود تا 
تأثیر این طرح را ببینیم. به نظرم اگر به جای این طرح، 2 فیلم قوی به ترکیب اکران 
افزوده می شد، می توانستیم تأثیر بیشتری را در فروش سینماها ببینیم و سپس  
برای افزایش مخاطبان در میانه هفته، طرح بلیت نیم بها را داشته باشیم؛ چون 
کاهش قیمت بلیت به تنهایی نمی تواند مفید واقع شود. به طور کلی هر ساله اوایل 
در مهر ماه با افت مخاطب مواجه هستیم، ولی رفته رفته این مخاطب افزایش 
پیدا می کند. مثاًل ســانس های صبح که مخاطب زیادی ندارد، از سوی مدارس 
مورد اقبال قرار می گرفت. این روزها »پسر دلفینی« در سینما جوان به نسبت 
دیگر آثار، فروش خوبی دارد. البته ما هنوز یک تک سانس برای فیلم سینمایی 
»علف زار« ساخته کاظم دانشی هم داریم که این فیلم همچنان با اقبال خوب 

مخاطبان مواجه شده است.

نقل قول
فیلم خوب، بلیت ارزان

به گفته مسئول ســتاد خبری 

جشنواره فیلم کوتاه تهران، هیچ جشنواره
فیلمی از لیست اکران این دوره از 
جشنواره خط نخورده است و طبق برنامه آثار کوتاه 
نمایش داده خواهند شد.رکسانا قهقرایی با اشاره 
به شروع رسمی این جشــنواره از 2۷مهرماه، به 
ایرناگفت: در روز ابتدایی 3فیلم داستانی به نمایش 
درخواهد آمد و دومین دوره نمایشگاه عکس ایران 
من که در آن ۶۰اثر با موضوع آداب و رسوم، فرهنگ 
و جغرافیا شــرکت کرده اند، برپاخواهدشد. وی 
افزود: فیلم ها براســاس جدولی که تدوین شده 
اســت، نمایش دارند؛ در این دوره از جشنواره 
4۷فیلــم داســتانی، ۱4مســتند، ۱3تجربی، 
2۵پویانمایی حضور دارند و بخش بین الملل هم 
چیزی حــدود ۶۰فیلم را اکــران خواهد کرد. او 
همچنین گفت: این دوره از جشنواره از ۹  شروع 
می شــود و 4جعبه )باکس( نمایش در طول روز 
داریم؛ نشست های نقد و بررسی فیلم ها هم هست 

و پایان کار حدود ساعت22 خواهد بود. مسئول 
ستاد خبری سی ونهمین جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران اضافه کرد: نشست هایی تخصصی »2۰.3۹« 
را داریم که 3۹عدد این دوره جشنواره و 2۰تعداد 
نشست هایی اســت که برگزار می شــود؛ این 
نشست ها با حضور 2اســتاد بین المللی برگزار 
می شود و از صبح تا بعدازظهر در خالل روزهای 
جشنواره و همزمان با نمایش فیلم ها برپا هستند. 

وی با تأکید بر تنوع مفهومی این دوره از جشنواره 
اظهار داشت: امسال به دلیل اینکه تأکید ویژه ای 
بر ژانر بوده، حتی در نشســت های تخصصی هم 
موضــوع ژانرمحوریت داشــته و در فیلم ها هم 
اعمال شده است؛ به همین دلیل ژانرهای فانتزی، 
رازآلود، وحشت، درام و... در این جشنواره حضور 
دارند و این مسئله باعث شــده است که فضای 

مفهومی جشــنواره از آن غلبه 
همیشگی ملودرام های اجتماعی 

فاصله گیرد.

همه فیلم های کوتاه؛  
هیچ فیلمی از فهرست جشنواره فیلم کوتاه خط نخورده است 

حاضر

ال
مس

اه ا
کوت

م 
 فیل

اره
شنو

ی ج
 ها

لم
ز فی

«  ا
نی

شت
ت دا

وس
ن د

سما
م»آ

 فیل
ی از

مای
ن

درگذشت 
خواهر سیمین 

دانشور  

ویکتوریــا دانشــور، 
خواهر سیمین دانشور، 
از  2۱مهرماه  پنجشنبه، 

دنیا رفت.
ایــن خبــر توســط 
محمدحســین دانایی، 
خواهرزاده زنده یاد جالل 
آل احمد، به رســانه ها 

اعالم شد. 
ویکتوریا دانشــور تنها 
بازمانده دانشــورها، در 
خرداد۱3۰۵ به دنیا آمد، 
۵سال از سیمین دانشور 
کوچک تر بــود. او بعد از 
درگذشت سیمین مدتی 
در خانه این داستان نویس 
که حاال خانه موزه شــده 

است، زندگی می کرد. 
پیــش از ایــن مهری 
بیرانوند، پرستار ویکتوریا 
دانشور، درباره وضعیت 
سالمتی او به ایرنا گفته 
 بود: او در سی ســی یو 
 بیمارســتان یــــاس

 بستری است. 
جمعه شب  دکتر وضعیت 
او را بررسی کرد و گفت 
که تغییری در شــرایط 
جسمانی او شکل نگرفته 
است، دکتر گفت که وی 
هشیاری ندارد و به دلیل 
کهولت سن از شبی که به 
اورژانس برده شده، هیچ 

امیدی نیست. 
این پرستار با اعالم اینکه 
پزشک ها حتی یک درصد 
هم امید به بهبود ویکتوریا 
دانشور ندارند، بیان کرده  
بود: خانم دانشور اگر از 
دستگاه جدا شود از دنیا 
می رود، زیرا فقط قلبش با 
کمک دستگاه می زند، از 
نظر سالمتی هیچ مشکل 

دیگری ندارد. 
به گفته پرستار ویکتوریا 
دانشور، او از نظر جسمانی 
در سالمت به سر می برد و 
مشکلی از نظر قند، فشار 
خون و چربی نداشــت و 
فقط به دلیل کهولت سن 
در آن شرایط قرار گرفت.

امیرحسن ندایی 
درگذشت  

امیرحسن ندایی، مدرس 
و  فیلمساز  دانشــگاه، 
مجری تلویزیــون، در 
به صورت  ۵۷ســالگی 
ناگهانی درگذشت. همسر 
امیرحســن ندایی، در 
گفت وگویی با ایسنا این 
خبر را تأیید کرده است. 
به گفته وی، امیرحســن 
ندایی صبح جمعه، 22مهر 
ماه، بر اثر ایست قلبی در 
منزل، جانش را از دست 

داده است. 
ســتاره ایرانــی درباره 
زمان برگزاری مراســم 
تشییع، احتمال داد که 
این مراسم روز یکشنبه، 
) امروز،24مهر( باشــد. 
ندایــی در ســمت های 
تهیه کننده،  کارگردان، 
تدوینگر،  نویســنده، 
پژوهشــگر ، مجــری و 
آهنگساز فعالیت داشته 
و دروس نظــری و عملی 
گوناگونــی را در مقاطع 
کارشناســی ارشــد و 
دکتری تدریــس کرده 

است. 
او فعالیت هــای هنری را 
از ســال۱3۶۰ در رشته  
موسیقی آغاز کرد و سپس 
در زمینه های هنری دیگر 
مانند نقاشی و سینما به 
فعالیت پرداخت. ندایی 
فیلمسازی  فعالیت های 
را از سال۱3۷2 در صدا و 

سیما آغاز کرد.
 او که دکتــری پژوهش 
هنر از دانشــگاه تربیت 
مدرس داشت، تدریس 
را در دانشگاه از ۱3۷۹ در 
رشته های سینما، تئاتر، 
گرافیک و انیمیشن آغاز 

کرده بود.
 برنامه »شب سینما« از 
سری »شــب های هنر« 
در ســال ۹۸ بــا اجرا و 
کارشناســی امیرحسن 
ندایی روی آنتن می رفت.
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تشنگان خدمت یا شیفتگان قدرت؟
دویست و سی و سومین شماره ماهنامه فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی »فکه« از سوی مؤسسه فرهنگی هنری جنات 
فکه به چاپ رســید. تازه ترین شماره نشــریه »فکه« به 
پرونده ویژه شهید مدافع حرم »محمد کامران«  پرداخته 
و عناوینی ازجمله  »این، پایان جهان آرا نبود؛ به مناسبت 
سالروز شهادت شهید سیدمحمدعلی جهان آرا«، »دولت 
در میدان؛ نگاهی به عملکرد یکســاله دولت سیزدهم«، 
»همیشــه رد پای اســرائیل در میان اســت؛ نگاهی به 
حوادث اخیر ایران اســامی« و »روحانیت؛ عمود خیمه 
انقاب؛ گفت وگو با سرلشــکر محمدباقری، فرمانده کل 
نیروهای مسلح پیرامون جایگاه روحانیت در عرصه های 
انقاب« نیز در آن دیده می شــود. از دیگــر عناوین این 
ماهنامه می توان به »قدرت حل مسئله«، »دروغگوها بس 
کنند!«، »تشنگان خدمت یا شیفتگان قدرت؟« و »منا در 

قربانگاه« اشاره کرد.
ماهنامه »فکه« بــه مطالبی مربوط به انقاب اســامی، 
دوران 8ســال دفاع مقدس و زندگینامه و ســیره شهدا 

می پردازد.

 کشف پیکر شهید شورجه
پس از ۴۰ سال

پیکر مطهر بسیجی شــهید »عصمت اهلل امیدی 
شورجه« پس از گذشت ۴۰ ســال از شهادتش 
کشف و شناسایی شد. این شهید متولد ۱۳۴۳ 
بوده کــه از تهران عــازم جبهه می شــود و ۱۲ 
شهریور ۱۳۶۱ در عملیات رمضان در شرق بصره 
به شهادت می رسد. پیکر پاک او در منطقه برجای 
ماند و بعد از سال ها با تاش گروه های تفحص و از 

طریق آزمایش DNA شناسایی می شود.

بررسي جایگاه علم و 
فناوری در دفاع مقدس

 همایــش ملــی جایــگاه علــم و فنــاوری در 
دفاع مقدس و نمایشــگاه جانبی آن ۱۵ آذر ماه 

سال جاری برگزار خواهد شد.
دکتر یونس پناهی، معــاون تحقیقات و فناوری 
وزیر بهداشــت با اعــام این خبر گفــت: »این 
همایش فرصت مغتنمی اســت تا نشان دهیم، 
عملکرد حوزه سامت در دوران دفاع مقدس بر 
پایه علم و فناوری بوده و در حوزه های بهداشت، 
درمان، جراحی ها، امداد و انتقال، بیمارستان های 
صحرایی، بیماران شــیمیایی و... دستاوردهای 
ارزشمندی کسب شــده اســت و اثرات آن در 
آینده روش های نوین درمانی، انواع جراحی ها و 

توانبخشی افراد قابل رؤیت است.«

داستان آتش در کارون
مرتضی علیجانی از پیشکسوتان 
تخریب چــی دوران جنــگ 
تحمیلی با اشــاره بــه ابتکار 
سردار شهید مرتضی تیموری 
در عملیــات »ثامن االئمه« که 
منجر به شکســت حصر آبادان 
شد، روایت می کند: »از آنجا که 
در عملیات »فرمانده کل قوا«، تعــدادی از نیروهای عراقی 
موفق شده بودند موقع فرار عرض رودخانه کارون را طی کنند، 
برای جلوگیری از این کار در عملیات ثامن االئمه )شکســتن 
حصر آبادان( طرح به آتش کشــیدن رودخانه کارون توسط 
برادر تیموری به اجرا در آمد. برای این کار از پاالیشــگاه اهواز 
درخواســت مقدار زیادی نفت سیاه شــد. برادران پر تاش 
در پاالیشــگاه اهواز، با ترمیم کردن خطوط لوله نفت که در 
امتداد جاده اهواز - آبادان بود، نفت سیاه را به منطقه محمدیه 
رساندند. پس از محاسبه سرعت آب و سرعت نفت سیاه روی 
آب و دیگر اقداماتی که در جهت اجرا کردن این طرح می بایست 
انجام شــود، برادران گروه تخریب، بمب های ساعتی را روی 
تیوپ هایی نصب کردند و روی آب انداختند. بمب های ساعتی 
به گونه ای تنظیم شــده بود که در رأس ساعت۱۲شب عمل 
کنند. در رأس ســاعت مقرر، بمب ها عمل کرده و رودخانه به 
آتش کشیده شد. این طرح از چند نظر حائز اهمیت بود؛ یکی 
اینکه از فرار عراقی ها به آن طرف رودخانه جلوگیری می کرد، 
دیگر اینکه دست نیروهای عراقی، از عقبه  خود قطع شد و از 
طرف دیگر این کار موجب شد تا نیروهای خودی روحیه بگیرند 
و با این عمل و انهدام »پل مارد« توسط برادر تیموری، ارتباط 
نیروهای دشمن از یکدیگر قطع شــد و تمام آنها در محاصره 
افتاده، کشته یا اسیر شدند.« تیموری، فرمانده تخریب جنوب 
و لشکر امام حسین)ع( در عملیات »فتح المبین« در منطقه 

عین خوش به شهادت رسید.

شهید سنی و ارادتش به امام زمانعج
شــهید »محمدامین احمدپــور« یکم خرداد ســال ۱۳۴۶در 
شهرستان اَِوز از توابع استان فارس متولد شد. کاس اول راهنمایی 
بود که فعالیت های انقابی را با پخش اعامیه های امام خمینی)ره( 
شــروع کرد. پس از پیروزی انقاب اســامی عضو بسیج پایگاه 
مقاومت شد. سال ۱۳۶۱با دوستانش راهی جبهه نبرد شد. پس از 
اعزام در نامه ای به خانواده خود می نویسد: »از اینکه بی اجازه شما 
به جبهه رفتم حالیت می طلبم ولی بنابراین به فرمان امام بیش 
از این ماندن جایز نبود و باید می رفتــم.« بعد از آن به طور مداوم 
بیش از ۱۵ماه در جبهه هاي نبرد حضور داشت. یکی از دوستانش 
در خاطره ای می گوید: »او درســش را خوب می خواند حتی در 
جبهه هم به فکر درس و بحث علمی بود. کارهایش نظم و انضباط 
خاصی داشت. او می گفت امسال دیپلم می گیرم و می توانم عضو 
رسمی سپاه پاسداران شوم. عاقه زیادی به سپاه پاسداران داشت و 
فعالیت های زیادی در رابطه با دستگیری گروهک های ملحد انجام 
داد. ارادت خاصی به امام زمان)عج( داشت و در تمام برنامه هایش 
ابتدا به امام زمان)عج( سام می کرد. آنقدر به دعای کمیل عاقه 
داشت که شب های جمعه بدون اســتثنا هر کاری داشت کنار 
می گذاشت و دعا می خواند.« این شهید پس از چندبار حضور در 

جبهه سرانجام ۱۶دی ماه ۱۳۶۴به شهادت رسید.

بازخوانی تاریخ

یـاد

خبر کوتاه

خبرهای کوتاه

امام خمینی )ره( تجدید بیعت کردند. البته کاری که او 
کرد، کار عجیب و عظیمی بود؛ یعنی جمع کردن هزاران 
نفر از عشایر پراکنده دشت آزادگان که هیچ کدام هم، 
فارسی بلد نبودند. این کار سنگین و عظیمی بود که 

فقط از عهده بزرگ مردی چون علم الهدی بر می آمد.
چند روز قبل این دیدار سیدحسین به من گفت: در 
هویزه مدت هاست عملیات نشده و بچه ها روحیه شان 
کسل شده است. بیا و توسلی بخوان، تا بچه ها روحیه 
بگیرند. اتفاقا این موضوع مصادف شد با آشنایی من 
با آقای حبیب اهلل معلمی. سال ۵9یعنی همان اوایل 
جنگ، تبلیغات جهاد ســازندگی و ســپاه پاسداران 
در یک مقطعی با هم ادغام شــد. پسر آقای معلمی، 
سیف اهلل من را دیدند و می دانستند که در جبهه مداحی 
و مرثیه خوانی می کنم. پدرشان شاعر بودند. سیف اهلل به 
من گفت که می خواهی برای شما هم شعرهایی بگویند 
که در نوحه ها استفاده کنی؟ راستش توی رودروایسی 
افتادم و گفتم، خب حاال اگر می توانند، این کار را بکنند. 
ایشان از من خواست سبکی را هم بخوانم و ضبط کنم 
که برای پدرشــان ببرند. من خیلــی قضیه را جدی 
نگرفتم. روی نوار کاست کهنه و دست چندم چند بیت 
خواندم و ضبط کردم و اسامی چند شهید خوزستان را 
هم نوشتم و به او دادم. ۳روز بعد پسر آقای معلمی آمد 
و برگه ای از سروده های پدرشان به من داد. من نگاهی 
به اشعار انداختم و دیدم چقدر زیبا و حماسی است. 
سر مطلعش با این بیت شروع می شد: »ای شهیدان به 
خون غلتان خوزستان درود، الله های سرخ پرپر گشته 
ایران درود...« خاصه اینکه برای نخستین بار، آن نوحه 
را، در اتاق شهید علم الهدی خواندم که شاید ۱۲ متر 
بیشتر مساحت نداشت و ۳۰ - ۲۰ نفری رزمنده در آن 
جمع بودند. از تمام آن گروهی که آن شب در آن اتاق 
در هویزه بودند، فقط ۲نفرشان زنده هستند و همه به 
شهادت رسیده اند. یکی از کسانی که آن شب بیرون 
اتاق نگهبانی می داد شهید »سید محمدعلی حکیم« 
بود که گزارش عزاداری ما را و اینکه چقدر مؤثر بوده، به 
علم الهدی داد. او هم به من گفت: »حاضری این نوحه 
را پیش امام )ره( هم بخوانی؟« گفتم: »ای بابا! کی من 
را آنجا راه می ده که بخواهم نوحه بخوانم!« گفت: »تو 
کاری نداشته باش. فقط همراه ما بیا.« من هم به عشق 
زیارت حضرت امام)ره( با آنها حرکت کردم، اما اصا 
فکرش را هم نمی کردم بگذارنــد یا بتوانم در محضر 

امام)ره( این نوحه را بخوانم.
نخستین بار تصویر شما در تلویزیون با 
خواندن این نوحه دیده شد؛ زمانی که این نوحه را 

مقابل امام)ره( خواندید، اضطرابي داشتید؟
خیلی راحت خواندم. اما راســتش اگر می دانســتم 
دوربینی که مقابل مــن قــرار دارد در حال ضبط و 
قرار اســت صدای من از تلویزیون پخش شود، شاید 
نمی توانستم به آن راحتی بخوانم. چنانچه سری بعد 
آنقدر بد خواندم که چندبار صدایم باال و پایین رفت. ۳یا 

۴بار بنا به تقاضای مردم همان روز پخش شد.

پس می توانیم بگوییم با همین نوحه 
شما آهنگران معروف شدید؟

بله. فردای آن روز در مسیر بازگشت، به حرم حضرت 
معصومه)س( رفتیم و زمانی که وارد حرم شدم، دیدم 
مردم من را با انگشت اشــاره می کنند و به هم نشان 
می دهند. از اینکه می دیدم توانســته ام حس و حال 
جنگ و شرح حال مردم خوزســتان را به مردم سایر 
شهرها منتقل کنم، خیلی خوشحال شدم. همان جا 
فهمیدم که باب تازه ای در زندگی ام باز شــده و از این 
راه توانستم با لطف خدا 8سال دفاع مقدس را همراه 
رزمندگان باشم و خدا را شکر که این سرنوشت برای 
من رقم خورد. اشعار را براساس عملیاتی که داشتیم در 
چند مرحله آماده می کردیم یا در زمان حمله اشعاری 
که حماسی باشد و شور حسینی را در میان رزمندگان 

ایجاد کند می خواندیم. 

ناگفته نماند مردم خوزستان به خصوص اهواز و دزفول 
روحیه ای داشتند که اگر شــعری را با نوایی شنیدند 
دیگر نمی توانید آن را تکرار کنید. باید حتما نوآوری 
در خواندن اشعار وجود داشته باشــد. من در 8سال 
دفاع مقدس یا در جبهه و شهرستان ها بودم یا در خانه 
آقای معلمی. نحوه سرودن اشعار هم اینگونه بود که ایده 
را به آقای معلمی می دادم. بعد از سرودن شعر، نحوه 
خواندن آن را امتحان می کردم تا اگر الزم بود تغییراتی 
به آن داده شود. من نهایتا تا ۲شــب بیدار می ماندم 
و بعد خوابــم می برد، اما آقای معلمــی تا صبح روی 
اشعار کار می کرد و صبح صدایم می کرد و می گفت: 

»آقا صادق پاشو برای نماز.« خانواده ام 
همیشه می گفتند تو یا در جبهه هستی 
یا منزل آقای معلمی. انصافا همســرم 
خیلی صبوری کرد و اگر تحمل و حمایت 
او نبود من از عهده مسئولیتی که بردوشم 

بود بر نمی آمدم.
سبک خاصی در خواندن 

اشعار حماسی استفاده می کردید؟

راز شهرت آهنگران و نوحه شهدای هویزه
صادق آهنگران، مداحی که صدای او گرمابخش روزهای حماسه و ایثار بود، چگونه راه مداحی را پیش گرفت

صدایی که از حنجره مداح جوان در سنگرها به گوش رزمندگان می رسید چنان شور و شعفی در دلشان 

شهره کیانوش گفت وگو
روزنامه نگار

برپا می کرد که خستگی و تشنگی در گرمای طاقت فرسای جنوب کشور را از یادشان می برد. آن روزها 
یکی با رفتن و جنگیدن در خط مقدم، یکی با مراقبت از زخمی ها و مجروحان و پیرزنی هم شاید با 
بسته بندی اقالم خوراکی تالش می کرد تا در راه دفاع از مرز و بوم خود کاری کند. »صادق آهنگران« نیز با صدای گرم خود و خواندن اشعار حماسی، در 
این راه قدم برمی داشت و با نوای شورانگیزش در جبهه ها و شهر ها ادای دین می کرد. رهبر معظم انقالب در صفحه اول قرآن اهدایی به آهنگران مرقوم 
داشته بودند: »اهدا به آقای آهنگران با تجدید خاطرات شوق انگیز روزهای دفاع مقدس.« با صادق آهنگران که صدایش گرمابخش روزهای حماسه و 

ایثار بود درباره چگونگی شروع مداحی و انتخاب اشعار حماسی گفت وگو کرده ایم.

اوایل جنــگ خیلــی از ملودی هایمــان مربوط به 
۳۰ـ۴۰سال گذشــته و برگرفته از نوحه های جنوب 
و شــهرهای دزفول، اهواز و بوشــهر و... بــود. آنها را 
زمزمه می کردیم و روی آن ملودی ها اشعار حماسی 

می گذاشتیم با شعرهایی که برای جنگ گفته می شد.
در عملیات هم شرکت داشتید؟ 

اوایل بله شرکت می کردم، اما بعدا آقا محسن)رضایی(، 
آقای شمخانی و آقای رشید که فرماندهان ما بودند، 
اجازه حضور در شــب عملیات را به من ندادند. به هر 
حال در زمان جنگ تب و تاب شــهادت بود و من هم 
دوست داشــتم در حمله به دشمن در شب عملیات 
شرکت کنم، اما از طرفی هم آنها فرمانده من بودند و اگر 
برخاف دستور آنها عمل می کردم چه بسا اگر ترکشی 
هم می خوردم به جای ثواب، معصیت کرده بودم. به 
دالیل امنیتی و حفاظتی این تشخیص را داده بودند که 

در شب عملیات حضور نداشته باشم.
آقای آهنگران در طول جنگ، آیا در 

مراسم مذهبی شهرها هم مداحی می کردید؟ 
در طول 8ســال دفاع مقدس بیشتر در جبهه حضور 
داشتم. خدا رحمت کند شهید حسین علم الهدی را 
یادم هست شب تاسوعا در دزفول بودیم. شهر خالی 
از سکنه بود و مردم به دلیل موشکباران، شب ها را در 
خارج از شــهر می گذراندند. درحالی که همانطور که 
گفتم عزاداری های شهر دزفول معروف بود، حسین 
گفت: »خیلی شهر ســوت و کور است. شب تاسوعا و 
اینقدر سکوت!« به من گفت: »بلند شو برویم در خیابان 
و دســته راه بیندازیم، امام حسین)ع( خودش کمک 
می کند و اتفاقی نمی افتد.« جمعا ۱۰نفر بودیم. رفتیم 
در خیابان و من شروع کردم به خواندن. یک کوچه که 
رفتیم، کم کم کسانی که در شهر مانده بودند از خانه ها 
بیرون آمدند. آنقدر جمعیت زیاد شد که من روی دوش 
یکی از بچه ها رفتم و بلند گوي دستی ای هم آوردند و 
مراسم عزاداری شب تاسوعا برگزار شد. همان زمینه ای 
شد برای راه اندازی هیئت رزمندگان. ابتدا هیئت ثاراهلل 
که متشکل از رزمندگان بود شکل گرفت و بعد از جنگ 
هم مرکز هیئت رزمندگان را در تهران تشکیل دادیم. 

شــما بعد از جنگ با موسیقی هم 
اشعاری را خواندید. این نگرانی را نداشتید که 

لطمه ای به سابقه شما زده شود؟
در اشعاری که من با موسیقی خواندم از سبک سنگینی 
استفاده شده است. ما در مراسم ماه محرم هم از سنج 
و دهل و موسیقی استفاده می کنیم. البته این موضوع 
جای بحث مفصل دارد، اما من فکر کردم اشکالی ندارد 
شیوه خواندن را با توجه به نیاز جوانان کمی تغییر داد، 
ولی همیشه در مقابل کسانی که با تقلید از آهنگ های 
غربی نوحه و مداحی می کنند مخالفم و در برابر کار آنها 

موضع گرفته ام.
چقدر در خلوت خودتان یاد و خاطره 

سال های دفاع مقدس را مرور می کنید؟
خیلی زیاد! به هر حال ما در آن دوران 
و بــا آن حال و هوا زندگــی کردیم. 
اشعاری که پس از جنگ خواندم مانند 
»شب است و سکوت است و ماه است 
و من و....« و یا »سبک باالن خرامیدند 
و رفتند، مرا بیچاره نامیدند و رفتند..« 
شرح حال من و کســانی است که از 

قافله شهیدان عقب ماندیم.

صدای شما نه فقط برای رزمندگان بلکه 
برای همه مردم، صدایی آشنا بود. آیا قبل از شروع 

جنگ تحمیلی هم شما مداحی می کردید؟
من از بچگی عاقه به خواندن اشعار داشتم. خانواده 
پدری من و به خصوص پدرم صدایشــان خوب بود و 
این ارث به من هم رســید. خانه پدری و مادری من 
در شهرستان دزفول بود. در این شهر مراسم عزاداری 
ماه محرم بســیار مفصل و پرشــور برگزار می شود. 
مداحان این شهر، از اشعار حماسی و شورانگیز استفاده 
می کنند. قبل از رفتن به مدرسه، در مراسم سینه زنی 
روی دوش دایی هایم قرار می گرفتم و یکی دو بند از 
نوحه های دزفولی را می خواندم و عزاداران حســینی 
هم با صدای من سینه می زدند. در عالم بچگی خیلی 

خوشحال می شدم و سر ذوق می آمدم.
معنی ابیات را هــم درک می کردید یا 

اینکه فقط تقلید صدا بود؟
حقیقتا نه. بیشتر به خواندن عاقه داشتم. حتی آن 
زمان چون ســال های قبل از انقاب بود گاهی پیش 
می آمد صدای خواننده ها را هــم تقلید می کردم! اما 
خوشبختانه چون خانواده مذهبی داشتیم کم کم این 
خواندن ها جهت دار شــد و از همان دوره نوجوانی به 
سمت خواندن مرثیه و مداحی گرایش پیدا کردم. حتی 
در مدرسه هم دست از خواندن برنمی داشتم و تشویق 
معلم و همکاسی هایم من را بیشتر سر شوق می آورد.

یادتان هست نخستین دفعه ای که به 
شکل رسمی نوحه خوانی کردید کی بود؟

نوجوان بود که در هیئت علی اصغر)ع( که متشــکل 
از بچه های محله مان بود، مداحــی کردم. گاهی هم 
مغازه دارهای اطــراف که صدای ما را می شــنیدند 
خوش شان می آمد و می آمدند و در مراسم عزاداری ما 
شرکت می کردند و شکاتی و یا پولی هم برای تشویق 
به من هدیه می دادند. در همین هیئت بود که آقایی آمد 
و از من خواست که روز تاسوعا برای هیئت آنها مداحی 
کنم. من هم رفتم و یکی دو تا نوحه خوب دزفولی را 
برای مراسم سینه زنی انتخاب کردم. تا قبل از انقاب 
در مراسم مذهبی مسجد چیت ساز اهواز که یکی از 

بهترین هیئت ها را داشت مداحی می کردم.
چه شد که وارد مبارزات انقالب شدید؟

شهید سیدحسین علم الهدی بچه محل ما بود. او مشوق 
من بود. در راهپیمایی های با شکوهی که در دوره انقاب 
برگزار می شد و شــعارهای انقابی را از بلندگوها سر 
می دادم. بعد از انقاب هــم زمانی که آیت اهلل جنتی 
امام جمعه اهواز بود، من مکبر نمازجمعه بودم و البته 
مانند گذشته در هیئت هم فعالیت می کردم. این رویه 
ادامه پیدا کرد تا زمانی که جنگ شروع شد و من که 
عضو سپاه بودم در جبهه و در جمع رزمندگان گاهی 

مداحی می کردم و دعای توسل می خواندم.
سال های جنگ همیشه در ذهن کسانی 
که آن دوره را دیده اند با خاطره اشــعار حماسی 
که شما می خواندید همراه است. چه شد که این 
مسئولیت به دوش شــما افتاد و شما آهنگران 

معروف شدید؟
همانطور که گفتم من بین مردم اهواز و دزفول به عنوان 
مداح شــناخته شــده بودم و در جبهه هم مداحی 
می کردم. اما قضیه شناخته شدن میان مردم شهرهای 
دیگر و عموم رزمندگان بر می گردد به دیدار عشــایر 
عرب با امام )ره(. پنجم دی ماه ســال ۱۳۵9 جمعی 
از عشایر عرب دشــت آزادگان و سوسنگرد به دیدار 
امام)ره( در جماران رفتند. ایــن دیدار با هماهنگی 
شهید سیدحسین علم الهدی و در مقابله با صحبت های 
صدام در مورد حمایت از عشــایر عرب خوزســتان 
بود. علم الهدی به همراه عشــایر عرب در این دیدار با 

اشعار حماسی در کتاب »آهنگران«
معرفی 

کتاب
 کتاب »آهنگران« مجموعه 2جلدی از خاطرات مداح حاج صادق آهنگري 
است که به قلم علی اکبری مزدآبادی و به کوشش انتشارات یا زهرا)س( 
منتشر شده اســت. این کتاب گنجینه نوحه ها و خاطرات حاج صادق 
آهنگری، معروف به »آهنگران« است که در قالب کتاب و لوح فشرده )مالتی 
مدیا( در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است. اکبری مزدآبادی، نویسنده 
کتاب های دفاع مقدس این خاطرات را با نظارت صادق آهنگران تالیف و 
تنظیم کرده است. 22۰صفحه از این کتاب به خاطرات او اختصاص یافته 
و بیش از 7۰۰صفحه، شامل متن نوحه های اجرا شده توسط او در سال های 
دفاع مقدس )تا مقطع رحلت حضرت امام خمینی)ره( است. این کتاب به 
همراه 2 لوحه فشرده ارائه شده که شامل فایل صوتی تمامی نوحه های 
مندرج در این کتــاب به اضافه ۴قطعه ویدئویی از اجراهای ســال های 

دفاع مقدس حاج صادق آهنگران است.
 کتاب »آهنگران« محتوی 12۰قطعه عکس منحصر به فرد از آهنگران است 
و خواننده می تواند خاطرات مربوط به هر عکس را به روایت در حاشیه عکس 
بخواند. دکتر محمود سنگری، عاشورا پژوه در مقدمه این کتاب آورده است: 
»من خود شــاهد بوده ام که نه تنها در جبهه کــه در ایام محرم، همپای 
نوحه خوانی حاج صادق، شاعر یا شاعرانی با او حرکت می کردند و بندهای 
جدیدی حین حرکت می سرودند و به دست او می سپردند و حاج صادق 
به خوبی آن بندها را اجرا و عرضه می کرد. این ویژگی با معیارهای اجرای 
موسیقی سازگار نیست، اما این رفتار به ظاهر نامتعارف، نشان می دهد 
همانگونه که در عرصه نظامی، حرکت های بسیجی برق آسا و عاشقانه  است، 

در عرصه فرهنگی نیز چنین ویژگی بدیعی جریان دارد.«

برای نخستین بارنوحه » ای شهیدان به 
خون غلتان خوزســتان درود، الله های 
ســرخ پرپــر گشــته ایــران درود...« را 
در اتــاق شــهید علم الهدی خوانــدم که 
حدود 3۰ - 2۰ نفری رزمنده در آن جمع 
بودند. از تمام آن گروهی که آن شب در 
آن اتاق در هویزه بودند، فقط 2نفرشان 
زنده هستند و همه در هویزه مظلومانه 

به شهادت رسیده اند

 یادداشتی بر کتاب »به سوی میمک«؛ 
خاطرات علی کرم محمدیان

 حماسه عشایر ایل خزل 
در آزادسازی میمک

درباره نبرد میمــک، پیش از این 
خاطــرات کوتــاه و پراکنــده ای 
در برخــی از آثار مکتــوب دوران 
دفاع مقدس بیان شده که هر یک 
از آنها تنها گوشــه ای از این نبرد 
مهم و سرنوشت ســاز در ماه های 
آغازین جنگ تحمیلــی را روایت 
می کند اما کتاب مستقلی در این 

خصوص منتشــر شــده که تقریبا همه جزئیات این نبرد 
تأثیرگذار را شــرح داده اســت. کتاب »به سوی میمک« 
ناگفته هایی از نخستین پیروزی ایران در جنگ و خاطرات 
سیاســی و اجتماعی در آن مقطع تاریخی است. خاطرات 
کتاب به قلم علی کرم محمدیان اســت که خود از اهالی آن 
منطقه بوده و هســت و در زمان نبرد میمک به عنوان یکی 
از رزمندگان تأثیرگذار با مســئولیت هماهنگی بین عشایر 
آن منطقه و نیروهای نظامی عمل کــرده و باعث موفقیت 
در طرح های نظامی در آزادســازی ارتفاعات میمک شده 
است. کتاب حاضر در ۶فصل تنظیم شده که راوی در فصل 
اول با عنوان»دوران کودکی تا دبیرســتان« به ایام کودکی 
و نوجوانی خود در میان عشــایر ایل خزل می پردازد. راوی 
در این فصل توضیح می دهد که خانواده او از عشــایر ایام، 
متعلق به ایل خزل و طایفه مرشــدوند هستند. بنابراین، او 
در دوران کودکی، زندگی در سیاه چادرها و میان عشایر را 
تجربه کرده اما همزمان به تحصیل هم توجه داشته است. 
او می گوید: »دوران ابتدایی را در دبستان کارزان علیا و در 
فصل قشــاق در مدارس سیار عشــایری گذراندم.« )ص 
۲9(. در فصــل دوم کتاب با عنوان »دوران دانشــجویی و 
کلیدخوردن انقاب اســامی« به مــواردی همچون ورود 
راوی به دانشگاه، حضور در تشکل های دانشجویی و آشنایی 
با نهضت امام خمینی)ره(، شــرکت در کاس های مذهبی 
و دستگیری توسط ساواک اشــاره می شود. او همچنین در 
این فصل به وقایعی مانند دیدار با حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در زمان تبعید ایشــان، مراسم چهلم شــهدای یزد، حمله 
ژاندارمری به سیاه چادرها و مهاجرت از روستا اشاره می کند. 
فصل سوم کتاب درباره پیروزی انقاب اسامی و آغاز جنگ 
تحمیلی اســت. خاطراتی که در این فصل تعریف می شود، 
بیشتر حال و هوای روزهای بعد از پیروزی انقاب اسامی 
و اتفاق های اســتان ایام در این منطقه را نشان می دهد. 
ازجمله تشــکیل کمیته انقاب اســامی و حفاظت از مرز 
میمک به عنوان نخســتین حکم کمیته، حضور داوطلبانه 
عشایر در پاسگاه های مرزی برای مقابله با هرگونه تهدیدی 
از جانب دشمن، خالی بودن مرز در منطقه میمک و سقوط 
پاسگاه هاله در این منطقه. موضوع دیگری که در این فصل 
به تفصیل به آن پرداخته شده، نزاع قومی در ایام است که 
دامنه وسیعی به خود گرفته و در نهایت علی کرم محمدیان، 
نقش انکارناپذیری در ایجاد صلح و آشــتی بین طایفه های 
درگیر در این نزاع قومی داشته اســت. او به عنوان نماینده 
اســتاندار در کمیته صلح وارد شده و جشن صلح و دوستی 
را بین طایفه های درگیر به ارمغان می آورد. در فصل چهارم 
کتاب که عنوان »افسر عقیدتی- سیاسی« برای آن انتخاب 
شده، خاطرات اعزام به خدمت و فعالیت راوی به عنوان افسر 
عقیدتی- سیاســی در کنار نیروهای ارتشی بیان می شود. 
او در این ایام با افرادی مانند شــهید صیاد شیرازی و دکتر 
چمران ماقات و در همایش ستاد مشترک شرکت می کند.

در فصل پنجم با عنوان »به ســوی میمک«، موضوع حضور 
داوطلبانه راوی در جبهه مطرح می شود که تقریبا همزمان 
با اشغال میمک توســط ارتش عراق و آغاز جنگ تحمیلی 
است. او در این زمان نقش تعیین کننده ای در بسیج عشایر 
برای آزادسازی میمک دارد و برای فراهم کردن زمینه های 
نبرد نهایی میمــک تاش می کند. ســرانجام فصل پایانی 
کتاب با عنوان »فتح میمک« به آزادســازی این منطقه از 
دست عراقی ها می پردازد. ادامه این فصل، سایر فعالیت های 
اجتماعی علی کرم محمدیان در استان ایام به ویژه میمک را 
روایت می کند. در مجموع، کتاب »به سوی میمک« به طرح 
کلی این موضوع می پردازد که نبرد میمک یک نبرد نبود، 
یک حماسه بود؛ نه تنها حماسه عشایر خزل و تیپ۱زرهی، 
بلکه نمادی از حماسه عشایر و بسیج و نیروهای نظامی ایران 
بود. در آغاز این حماسه سرنوشت ساز، شجاع مردان رشید 
ایل به همراه برادران ارتشی خود به قلب دشمن نفوذ کردند 

و با پایمردی و مقاومت بی بدیل دشمن را به زانو درآوردند.
کتاب »به ســوی میمک« نوشــته علی کرم محمدیان در 
۳۱۲صفحه با شــمارگان ۲۵۰۰نســخه از سوی انتشارات 

سوره مهر در تهران چاپ و منتشر شده است.

علی اهلل سلیمی؛ روزنامه نگاریادداشت
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بایقوش
کتاب »بایقوش« نوشــته علی 
مالیجردی، روایت داســتانی 
دوره ای از تاریخ ایران در دوران 
آغــاز حکومت فتحعلی شــاه 
قاجار است که توسط انتشارات 
خردگان در تهران منتشر شده 
و بیشتر ماجراهای آن در حوالی 
جوین و سبزوار می گذرد. این 
رمــان، روایــت عاشــقانه 2 

شخصیت؛ طرالن و گل محمد بیگ در نزاع خان های خراسان 
و حکومت مرکزی است. توصیف 2 شخصیت اصلی داستان به 
این شکل است که طرالن، فرزند کوچک و ته تغاری الهیارخان، 
حاکم جوین، دختری باسواد، صبور، شجاع، سوارکاری ماهر 
و عاشق شنیدن افسانه های خراســان، ترک و ترکمن است. 
ماه بیگم، زنی میانسال است که شوهرش در یکی از جنگ ها 
همراه با علی قلی خان کشته شده است. او حکم معلم و دایه را 
برای طرالن دارد. افسانه گوی خوبی هم است. گل محمد بیگ، 
هم فرزند ساالر ســپاِه الهیارخان، جوانی رشید، اسب دوانی 
ماهر و عالقه مند به موسیقی و ترانه های بومی است. او در کنار 
مادرش و خواهرش، گل افروز، مرد خانه است. کتاب بایقوش 
حاوی اصطالحات، مثل ها و ترانه های محلی است که خواننده 
را با فرهنگ مردمان خراســان به ویژه ســبزوار بیشتر آشنا 
می کند. در بخشی از این کتاب می خوانیم:» پاییز بود،  فصل 
پرکاری دهقانان و باغداران جوین. پنبه ها قوزه ها شکفته بودند 
و دشت را در شب روشن می کردند. تازه خرمن ها را چیده بودند. 
زنان روستا چنته ای بر کمر بســته پنبه ها را می کشیدند و در 
جوال های بزرگ می کردند تا سر و کله تاجرهای عشق آبادی 
پیدا شود و پنبه ها را با قپان های بزرگ توزین کنند و بار کاروان 

شتر به سوی شمال راه بیفتد.«

تاریخ خراسان

تاریخ پایداری

مواضع ضــد تانــک می گذارید و ســنگربندی 
می کنید، درحالی که اینجا دهکده توریستی است، 
ما نمی خواهیم وضعیت زندگی مان دســتخوش 
تغییرات شود. هرچند تمام این دالیل بیشتر به بهانه 
شبیه بود، ولی این نکات در کتاب خاطرات راجی، 

سفیر ایران آمده است.

با این وصف انگلســتان، حتی به 
متحدین دیرین خود هم رحم نمی کند؟

جالب اینجاســت که خانــم تاچــر )رهبر حزب 
محافظه کار( هم که در سال1356به ایران آمد و با 
شاه مالقات کرد، مدعی بود که او را تحسین می کند. 
تاچر حتی می گفت: »من به محض اینکه در انتخابات 
پیروز شوم، شاه ایران را به انگلستان می برم!«. ولی او 
وقتی پیروز انتخابات شد، گفت: »خیر، من منصرف 
شــدم!«. دولت انگلیس پس از آن، سردنیس رایت 
را نزد شــاه ایران به باهاما می فرستد. جالب است 
که رایت ریش می گــذارد و به باهاما مــی رود و از 
محمدرضاپهلوی می خواهد که به انگلستان نیایید! 
رایت اضافه می کند: »شــما با این اصرارتان ملکه را 
ناراحت می کنید، ایشان برای رفع مشکلتان 4نامه 
نوشته، ولی مجلس نپذیرفته است!«. پس این نیست 

که ملکه هر چه اراده کند، انجام شود.

به هر روی شاهان انگلستان، در حد 
توشیح و تأیید نسبت به آنچه در کشورهای 
تحت استعمار خود صورت می گیرد، مسئول 
هستند. از آن گذشته این کشور، در ایران سابقه 
سیاه و غیرقابل دفاعی دارد که شنیدن آن در 

این بخش از گفت وگو مغتنم است؟
انگلستان جنایات بسیاری در دنیا و به خصوص در 
ایران انجام داده و همیشه ما در مقابل آنها مغموم 

بودیم.
انگلیسی ها ابتدا در دوران شاه طهماسب به ایران 
آمدند، ولی همان زمان از ورودشــان به کشــور 
جلوگیری شد! شــاه عباس گفته بود: روی جای 
پای آنتونی جنکینســن، نماینده دولت انگلیس، 
خاک بریزند که نجاســتش از بین برود! از طرفی 
انگلیسی ها پس از ورودشان به ایران، طی قرارداد 

1907با دولت روسیه، ایران را به 3قسمت تقسیم 
کردند. انگلیسی ها در سال1915نیز با توافقی که 
با روس ها انجام دادند، ایران را به 2قسمت تقسیم 
کردند. انگلیســی ها نهایتا در ســال1919، طی 

قراردادی ایران را به طور کامل خریداری کردند.
آنها در آن مقطع با پرداخت 130هزار لیره به آقای 
وثوق الدوله به عنوان نخســت وزیر و 3وزیر دربار 
ایران، این قرارداد را به امضا رساندند. انگلیسی ها 
با دسیسه های خود، موجب جدایی هرات از ایران 
نیز شــدند. از دیگر جنایات انگلیس این است که 
شــرکت نفت انگلیس و ایران، 50سال نفت ما را 
غارت کرد! در یکی از آن سال ها، فقط 280میلیون 
لیره به خزانه داری بریتانیا مالیات دادند، در حالی که 
جمع پولی که به ما ظرف 50ســال پرداخت شد، 
فقط 109میلیون لیره بود. از طرفی انگلیســی ها 
ایران را وارد پیمانی به نام بغــداد کردند که هیچ 
فایده ای برای ما به همراه نداشــت. انگلیســی ها 
همواره روســیه را نیز علیه ما تحریک کردند، لذا 
وقتی روس ها در زمان دولت شریف امامی به ایران 
آمدند، ما صاحب کارخانه ذوب آهن شدیم؛ چرا که 
تا پیش از آن، انگلیسی ها اجازه چنین تاسیساتی 
به ایران نمی دادند. در واقــع دولت های انگلیس، 
آلمان، آمریکا و فرانسه معتقد بودند که ذوب آهن 
برای یک ملت روستایی الزم نیست! روس ها عالوه 
بر ذوب آهن، کارخانه ســاخت توپ نیز در ایران 
احداث کردند. لذا توپ هایی که در جنگ با عراق 
از آنها استفاده می کردیم، حاصل کارخانه تاسیسی 

روس ها دراصفهان بود.
البته انگلیسی ها خواسته یا ناخواسته، در طول 
تاریــخ کارهایی هم بــه نفع ما کرده انــد. مثاًل 
انگلیســی ها با نیروی دریایی خود به ما کمک 
کردند که پرتغال را از سواحل ایران بیرون برانیم؛ 
چرا که در آن مقطع از اروندرود )شــط العرب(، 
تا چابهار در دســت دولت پرتغال بود. البته این 
کمک انگلیسی ها از آن رو بود که می خواستند به 
خلیج فارس دست یابند. کار دیگر انگلیسی ها، به 
زمان شاه عباس بازمی گردد. آنتونی شرلی، رابرت 
شرلی، تامس شرلی و یک سرهنگ به نام تامس 
هادفورد، به ایران آمدند، با پول ما اسلحه ساختند 
و به ما تحویل دادند. در آن مقطع انگلیســی ها، 
300توپ جنگی و 60هزار تفنگ ساختند و ما به 
واسطه  آنها، توانستیم دولت عثمانی  را شکست 
دهیم. در دوران جنگ عباس میرزا  با روس ها هم، 
انگلیسی ها 20هزار تفنگ و چند توپ جنگی به 
ایران دادند. چون آن زمان روسیه متحد ناپلئون 
بود و انگلیس در حال جنگ با ناپلئون. بنابراین 
این کارشــان هم، بیشــتر خدمت به خودشان 
بود. البته ناگفته نماند که ســاخت بیمارستان 
در ایران هم، بــا مقاصد خــاص و ازجمله برای 
مسیحی کردن مردم بود. انگلیسی ها مدرسه هایی 
هم در ایران تاســیس کردند. ولــی در مجموع 
سیاست انگلستان با ایران، همیشه سیاست دو 
دوزه بوده و عمدتا ما را فروخته اند! انگلیســی ها 
همیشه همراه با همسایه شــمالی، علیه ما قدم 

بر می داشتند.

اشاره کردید که چارلزها، در سلطنت 
چندان خوش شانس نبودند. شما سلطنت چارلز 

سوم را چطور ارزیابی می کنید؟
قبل از هر چیز، اسم چارلز درنظر مردم انگلیس 
چندان جالب نیست. از طرفی و به طور مشخص، 
شخص چارلز سوم هم زیاد در انگلستان محبوب 
نیســت و پرونده  درخشــانی ندارد. این به خاطر 
خیانتی است که نسبت به همسرش دایانا انجام 
داد. او درحالی که دایانا همســرش بود، با کاملیا 
رابطه مخفیانه داشت. دایانا هم از سر کینه طالق 
گرفت. نقطه ضعف دیگر چارلز، سالخوردگی زیاد 
اوست. هم اکنون 74سال ســن دارد و مثل همه 
پادشاهان فرانســه و انگلیس، از زمانی که متولد 
شده ولیعهد بوده است. لذا همه تصور می کنند، 
به زودی ویلیام پادشاه می شود. هنر چارلز می تواند 
این باشد که چندان در امور کشور دخالت نکند؛ 

کما اینکه ظاهرا چنین تصمیمی هم دارد.

»چارلزها«چندانخوشاقبالنبودهاند!
»سلطنت در انگلستان، پیشینه و چشم انداز« در گفت و شنود با خسرو معتضد

ملکه انگلستان و سلطنت پهلوی دوم، در آیینه یک اشاره
 کلید طالیی تهران

هدیه شاه به الیزابت
با هر منظری که به آغاز سلطنت پهلوی بنگریم، حکومت 
انگلستان در برکشــیدن رضاخان نقشــی غیرقابل انکار 
داشته اســت. چه آنان که قزاق را مســتقیما نشان شده 
اردشــیر جی، ادمونــد آیرونســاید و عین الملک هویدا 
می شــمارند و چه آنان که کمک ها و بسترســازی های 
وزارت خارجه و ســفارت انگلیس در تجهیز رضا را مهم و 
تعیین کننده می شمارند، در این باره هم داستانند. از سوی 
دیگر نهاد سلطنت در انگلســتان، حتی با حداقلی ترین 
کارکردهای خویش، نمی توانســته در برابر برکشیدن و 

حمایت از پهلوی ها، بی تفاوت بوده باشد. 
دست کم ملکه انگلستان از بدو قدرت یابی، در حد توشیح 
و تأییــد در رویکردهای کشــورش درباره ایــران نقش 
داشته است. این سخن هنگامی بیشتر تأیید می شود که 
حمایت های الیزابت دوم از محمدرضا پهلوی بیشتر مورد 
مرور و خوانش قرار گیرد. ادامه این یادداشــت، به همین 

مقوله می پردازد.
در تارنمای مؤسســه مطالعات و پژوهش های سیاســی، 
در باب ســفر الیزابت دوم به ایران و تشــریفات منضم به 
آن، چنین آمده است: »سفر اســفند 1339 ملکه الیزابت 
به ایران، در واقع پاســخی به ســفر اردیبهشت سال قبل 
محمدرضاشاه به انگلســتان بود. شاه در سفر به انگلستان، 
بی ملکه بود، چرا که فروردین سال قبل آن، از همسر دومش 
ثریا، جدا شده بود. در اسفند 1339، وقتی ملکه الیزابت با 
همسرش فیلیپ به ایران سفر کرد، شاه با فرح که یک سالی 
از ازدواجشان می گذشــت، میزبان آنها بودند؛ سفری که 
پنجشنبه 11اسفند شروع شد و دوشنبه 15اسفند به پایان 
رسید. 7 سال از کودتای 28 مرداد 1332 گذشته بود و شاه، 
بازگشت تاج و تختش را مدیون انگلیس و آمریکا بود. شاید 
به همین خاطر بود که شاه برای استقبال از ملکه انگلیس، 

در تشریفات سنگ تمام گذاشت. 
کلید طالیــی تهــران در بدو ورود بــه او اهدا شــد و با 
کالسکه های ســلطنتی، راهی کاخ گلســتان شدند. در 
کالسکه اول، محمدرضاشــاه و ملکه الیزابت و در کالسکه 
دوم، همسرانشان فرح و فیلیپ نشسته بودند. ضیافت شام 
شب اول، به میزبانی شاه و فرح در کاخ گلستان برگزار شد. 
روز دوم سفر، ملکه به مقبره رضاشاه در شهرری رفت و با 
اهدای تاج گل، به او ادای احترام کــرد. بعد از آن ملکه به 
بازدید خانه های کارگران شهرری و آموزشگاه پرستاری 
و همسرش به بازدید مرکز اتمی دانشگاه تهران و شورای 
فرهنگی بریتانیا رفتند. عصر هم، مهمان مراسم ورزشی 
استادیوم امجدیه بودند. ملکه از موزه جواهرات سلطنتی 
هم بازدید کرد، شــباهت الماس دریای نــور در ایران، با 
الماس کوه نور در موزه بریتانیا توجهش را جلب کرده بود. 

عکس این صحنه، بعدها خبرساز شــد. کوه نور، الماسی 
بی نظیر اســت که نامش در تاریخ در کنار جفِت دیگرش 
دریای نور، به عنــوان غنائم جنگی نادرشــاه از فتح هند 
ثبت شده اســت و در جریان دســت به دست شدن های 
متعددش، بــه موزه ســلطنتی بریتانیا رســیده بود و به 
نوعی، نمادی از حضور استعماری بریتانیا در هندوستان 
به شمار می رفت. ضیافت شام شب دوم، به میزبانی ملکه 
در سفارت انگلستان در تهران و با حضور شاه و فرح برگزار 
شد. ملکه و همسرش شنبه و یکشــنبه مشغول بازدید از 
اصفهان و شیراز بودند. آنها عالوه بر اماکن تاریخی معروف 
مثل میدان نقش جهان و تخت جمشــید، از بیمارستان 
مسیحیان و آموزشــگاه نابینایان اصفهان و حرم حضرت 
شاهچراغ و دانشگاه شیراز هم بازدید کردند. کلید طالیی 
اصفهان هم به ملکه اهدا شد. دوشنبه در آخرین ساعات 
حضور ملکه الیزابت، اعالم شد به مبارکی حضور او، بلوار 
تازه تاســیس پایتخت، از این پس بلــوار الیزابت نامیده 
می شود. 18 سال بعد از این ســفر، وقتی انقالب اسالمی 
پیروز شد، نام بلوار الیزابت به خاطر وجود ساختمان بلند 
وزارت کشــاورزی در آن، به بلوار کشــاورز تغییر یافت. 
سرانجام سفر چهارروزه ملکه بریتانیا به تهران در روز 15 

اسفند به سر آمد... .«
شاید نحوه پذیرایی شاه از ملکه انگلستان در تهران، بتواند 
نمادی از ادای دین به دولتی باشــد که در تداوم سلطنت 

وی نقش اساسی داشته است.

نگاه

تاریخ سرزمین

سمیرا سجودی
روزنامه نگار گزارش

سخن در باب سلطنت در انگلستان، در پی مرگ 
الیزابت دوم و قدرت یابی چارلز ســوم، رونقی 
فراوان یافته است. اینکه طول و عرض قدرت 
شاهان در این کشور چقدر است؟ و آنان تا کجا 
می توانند اراده خویش را عملی سازند؟ در زمره 
مقوالتی است که در این باب مطرح می شود. در 
گفت و شنود پی آمده خسرو معتضد،  پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران، به این موضوع پرداخته است.

سلطنت در انگلستان و اختیارات آن 
در طول تاریخ را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه 
اینکه این روزها و در پی مرگ ملکه این کشور، 

این موضوع مورد اختالف قرار گرفته است؟
ما باید همیشه دنبال تلقی واقعی از پدیده ها و وقایع 
تاریخی باشیم. این موضوع نیز از این قاعده تاریخی 
مستثنی نیســت. به رغم اینکه دولت انگلستان، 
سال ها بر ما سلطه وحشتناک داشته است و البته 
رجال ما هم دلشان می خواست، نباید در بررسی 
موضوعات مربوطه دچار ســطحی نگری باشیم. 
ما سال ها با انگلســتان در چالش بوده ایم، چون 
بســیاری از رجال ما انگلوفیل یا روسوفیل بودند! 
تصور کنیــد در تبریز علمایی چون ثقه االســالم 
تبریزی و دیگر آزادیخواهــان را به دار آویخته اند، 
ولی در تهران ملیجک به جشن رومانف ها می رود 
و به آنها کارت می دهد. در واقع رجال سیاســی ما 
بیمار بودند و رفتن به ســفارتخانه های انگلیس 
و روس را افتخار می دانســتند. خاطرات علی خان 
ظهیرالدوله را بخوانید، نوشــته است: »به رشت 
رفتم و دیدم نصف خانه های آنجا، پرچم روســیه 
را برافراشــته اند!«. این رفتــار به خاطر آن بود که 
مالیات ندهند و مورد آزار قــرار نگیرند، یا حاکم 
منطقه به دخترشــان تعرضی نکند! داخل پرانتز 
بگویم که این استعمارگری انگلستان هم به خاطر 
آن است که انگلیس سرزمینی کوچک و در حدود 
240هزارکیلومترمربع اســت. لذا انگلیســی ها 
هیچ چیز ندارند! در زمان جنگ دوم جهانی، برای 
آنکه با کمبود مواد غذایی مواجه نشوند، چرچیل 
به مردم گفته بود: گوشت گاو و مرغ خوردن را رها 
و خرگوش را جایگزیــن آن کنید! چون خرگوش 
ظرف یک سال، 200تا 250بچه تولید می کند. لذا 
تخم مرغ ها برای ارتش بود و مردم تخم مرغ هایشان 
را تحویل دولت می دادند. تمام کشــور انگلستان، 
تا سال1330جیره بندی غذایی بود، حتی 5 سال 
بعد از جنگ! انگلیسی ها برای پیشبرد اهدافشان 
در دیگر کشــورها، آدم های نوکرصفت آن جوامع 
را شناســایی می کردند. ما هم در جامعه خود این 
چنین افرادی را داشــتیم، مثل سیدضیاءالدین 
طباطبایی. چنین افرادی، دشــمنی انگلستان را 

خیلی خطرناک و دوستی اش را بی ضرر
می دانستند! این افراد ریشه هر حادثه ای را، در اراده 
انگلستان جست وجو می کردند! مثال می گفتند: اگر 
حوض یخ بندد، اراده انگلیسی هاست! یا اگر زن و 
شوهر از هم طالق بگیرند، اراده آنها بوده است. این 

جزئی از اعتقادات آنها شده است.

ملکه انگلســتان در کشور تحت 
حاکمیت خود، چقدر قدرت دارد؟

مسلما این نیست که در انگلستان، ملکه همه کاره 
باشد. انگلســتان با آنکه ســلطنت کهنی دارد، 
اما تقریبا چیــزی به عنوان قانون اساســی ندارد! 
درحالی که کشــور ما قانون اساســی دارد. حتی 
در دوران پهلوی هم ما قانون اساســی مشروطه 
داشتیم، منتها به آن عمل نمی شد. اما در انگلستان 
هر قانون جدیدی که وضع شــود، به قوانین قبلی 
اضافه می شــود؛ یعنی قوانینی که دارند، براساس 
سنت است و قانون باالدستی وجود ندارد! لذا آنچه 
در مورد ملکه یا پادشاه انگلستان گفته می شود که 
تمام کشتی ها، مرداب ها، سواحل صرفا برای ملکه 
است، درست نیست. البته اختیاراتی که برای ملکه 

سیاهه می کنند، زیاد است، اما این اختیاراتی است 
که از گذشته و در طول دوران پادشاهی انگلستان 
باقی مانده اســت. برخی حتی گفته اند که ملکه 
انگلیس فقط می تواند توصیــه کند. در طول روز، 
گزارشــی یک صفحه ای از وضعیت کشــور به او 
می دهند. به واقع بخش مهمــی از قدرت در آنجا 
را، پارلمان به خود اختصاص داده است. با این همه 
سیستم سلطنتی، در انگلیس مخالفان زیادی هم 
پیدا کرده است. در دورانی که به انگلیس رفته بودم، 
در خیابانی دیدم که فردی به ملکه فحش می دهد 
که این زن بیکاره و دزد چرا 10میلیارد ثروت دارد؟ 
پلیس دخالت نکرد، تا اینکه این فرد به سیاهپوستی 
که در حال عبور بود گفت: بایست. بعد دستش را 
گرفت و گفت: این را برای تو می گویم، گوش بده!... 
البته کینه ای که مردم انگلیس از سلطنت دارند، 
به خاطر ثــروت این خاندان اســت. حتی در این 
روزهای تدفین ملکه انگلیس و پادشاهی چارلزسوم، 
فیلم هایی از مردم پخش می شود که شاه جدید را 
هو می کنند! اگر شاه انگلیس در کشور خود محترم 
باشد، چرا باید روز اول سلطنت مسخره اش  کنند؟ 
حتی در انگلستان، چارلز اول را گردن زدند! بعد از 
آن حکومت، 12سال جمهوری بود، تا چارلز دوم را 
برکنار کردند. دورانی که انگلستان جمهوری بود، 
همزمان با دوران شاه عباس صفوی در ایران است. 
حتی شاه عباس به انگلیسی ها می گفت: »چون شما 
پادشاهتان را اعدام کردید، ما دیگر به شما ابریشم 
نمی فروشــیم«. به همین خاطر هم، هلندی ها را 
جایگزین آنها کرد. بعد از این 12سال، چارلز دوم 
به سلطنت رســید. اما این دوران هم، از بدترین 
دوران های دولت انگلستان بود. چون طاعون بزرگ 
شیوع پیدا کرد و هزاران نفر را در لندن کشت! بعد 
از آن هم تمام شهر لندن در آتش سوخت! لذا چارلز 
دوم هم برکنار شد. حال به همین خاطر، انگلیسی ها 
می گویند: »این پادشــاهی چارلز ســوم شگون 
ندارد!«. شــاید برخی از فحاشی های مردمی به او 
در خیابان ها، به یاد چارلز اول و دوم و بدبختی هایی 

است که بر سر مردم انگلستان آمده است.

علت اعدام چارلز اول چه بود؟
چارلز اول به خاطر آنکه ضد پارلمان و دشمن مردم 
بود، گردن زده شــد! پس از او یک وکیل دعاوی 
به نام الیور کرامول، به مدت 12ســال جمهوری 
تشکیل داد. با مرگ او چارلز دوم که در هلند زندگی 
می کرد، به انگلســتان بازگردانده شد و به تخت 

سلطنت نشست.

پس از پیروزی انقالب اســالمی، به 
چه دلیل ملکه انگلیس نتوانست یا نخواست که 

محمدرضا پهلوی را در خاک انگلیس بپذیرد؟
شــاه، ملکی در ناحیه اســتیلمانس انگلســتان 
خریداری کرده بود. این ملک بســیار زیبا بود که 
3میلیون لیره قیمت داشت. مهندس قباد فخیمی 
در کتاب »سرگذشــت نفت ایران« می نویسد که 
شرکت نفت پول این ملک را پرداخت، ولی به نام 
ولیعهد. دولت انگلستان، 4دلیل برای عدم پذیرش 

محمدرضاپهلوی ارائه داده بود:
1- حضور 20هزار دانشــجوي ضد ســلطنت در 

انگلستان.
2- وجود معامالت انگلســتان با ایران . مثال در آن 
دوران ما 4000تانک چیفتن از انگلیس خریداری 
کرده بودیم که خوشبختانه 180تانک به ما تحویل 
داده شــد! چون تانک ها به درد مــا نمی خورد و 
انگلیسی ها در آن معامله، ســر ما را کاله گذاشته 
بودند. ژنرال های عراقی در خاطراتشان گفته اند که 
چطور مثل آب خوردن این تانک ها را مورد هدف 
قرار می داده اند. یک تیپ عراقی، از پس 50تانک 

چیفتن برمی آمد.
3- عدم تامین امنیت شاه ایران در انگلستان. معتقد 
بودند امکان دارد فداییان فلسطینی او را ترور کنند. 
همانطور که می دانید کارلوس در آن دوران گفته 

بود: باالخره از شاه انتقام می گیرم!
4-مردم اســتیلمانس، از حضور نیروهای امنیتی 
ایراد گرفتند. آنها گفتند: شما پشت استلیمانس 

بازدید الیزابت دوم، از موزه جواهرات سلطنتی در تهران

قبــلازهــرچیــز،اســمچارلــزدرنظــر
مردمانگلیسچندانجالبنیست.
ازطرفیوبهطورمشــخص،شــخص
چارلزســومهــم،زیــاددرانگلســتان
محبــوبنیســتوپروندهدرخشــانی
ندارد.اینبهخاطرخیانتیاســتکه
نسبتبههمسرشدایاناانجامداد.
نقطهضعفدیگرچارلز،سالخوردگی
فــراواناوســت.هماکنــون74ســال
ســنداردومثــلهمــهپادشــاهان
فرانسهوانگلیس،اززمانیکهمتولد

شده،ولیعهدبودهاست

الیزابتدرسفربهایران،ازموزهجواهرات
ســلطنتیهمبازدیــدکرد.شــباهتالماس
دریــاینــوردرایــران،بــاالمــاسکــوهنــور
درمــوزهبریتانیــا،توجهــشراجلــبکــرده
بــود.عکــسایــنصحنــه،بعدهــاخبرســاز
شــد.کــوهنــورالماســیبینظیــراســتکــه
نامــشدرتاریــخدرکنــارجفــتدیگــرش
دریاینور،بهعنوانغنائمجنگینادرشــاه
ازفتــحهنــدثبــتشــدهاســتودرجریــان
دستبهدستشــدنهایمتعــددش،بــه

موزهسلطنتیبریتانیارسیدهبود
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احمد سینایی؛ تاریخ پژوه

زیر درخت بلوط
کتــاب »زیر درخــت بلوط« 
مــردم، تاریــخ و طبیعــت 
روستای سرســختی علیا به 
قلم جمشــید اثنی عشری از 
سوی انتشارات آریاداد منتشر 
شده است. این کتاب نگاهی 
به تاریــخ، جغرافیا و فرهنگ 
سرســختی علیا ســرزمینی 
کهن دارد. سرســختی علیا 
یکی از آبادی های کشور و از 

روســتاهای دارای سکنه اســتان مرکزی متعلق به بخش 
مرکزی شهرستان شازند است که تقریبا پیشینه ای معادل 
75 قرن، یعنی 7هــزار و 500 ســال دارد. درباره روزهای 
دشواری که در تاریخ روستا ثبت شده موضوع قحطی است 
که از عواقب جنگ جهانی اول محسوب می شود. در یکی از 
فصول کتاب با عنوان »مالکیت و مدیریت« به نکاتی درباره 
مالکیت در روستا، طوایف، پاکار، اصالحات ارضی در روستا، 
مدیریت در روستا، شورای اسالمی شهر، اجباری و... پرداخته 
است. کشــاورزی، باغداری و دامداری، از دیگر موضوعات 
کتاب است که به طور مشــروح به آن پرداخته شده است. 
بخشی از کتاب هم به موضوع بلوط های در معرض انقراض 
روســتا پرداخته اســت. همچنین موضوع آموزش و شرح 
شــکل گیری مدارس جدید و وضعیت آموزش روستا پیش 
از مدارس نوین از دیگر مطالب کتاب است. نویسنده بخش 
دیگری از کتاب را به موضوع »فرهنگ، سنت ها و سرگرمی« 
اختصاص داده و سراغ جشــن ها، عزاداری ها، دورهمی ها و 
بازی های این روســتا رفته و خواننده را با فرهنگ آن آشنا 
می کند. مولف همچنین بخشــی از کتاب را به »نام  آوران« 
روستای سرســختی علیا اختصاص داده و در بخش پایانی 
هم تصاویر متنوعی از روستا گنجانده شده که مخاطب را با 

روستای سرسختی علیا بیشتر آشنا می کند.

علمدار ثاراهلل
کتاب»علمدار ثاراهلل« روایتی از 
زندگی سردار شهید حاج یونس 
زنگی آبادی، از شــهدای لشکر 
41 ثاراهلل کرمان، به قلم محسن 
بغالنی است که از سوی مؤسسه 
فرهنگی و هنری قدر والیت در 
تهران منتشر شده است. شهید 
زنگی آبــادی در عملیات های 

بسیاری حضور داشت تا اینکه در عملیات کربالی 5 به 
شهادت رسید. وی به تعبیر شهید سلیمانی، امید فرمانده 
بود و شهید حاج قاسم سلیمانی بسیار به او عالقه مند بود 
و به خاطر شــجاعت او، عملیات های سخت و پیچیده و 
محورهای دشوار را به او می سپرد. محسن بغالنی کتاب 
علمدار ثاراهلل را در 4 فصل با عناوین»مالحسین«، »حاج 
یونس مالحســین«، »دوران پرالتهاب« و »با والیت تا 
شهادت« تنظیم و در هر فصل یک مقطع مهم و تأثیرگذار 
از زندگی سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی را روایت 
کرده اســت. در فصل اول رویدادهــای دوران کودکی 
حاج یونس و شــرایط فرهنگی و اجتماعی خانواده اش 
روایت شده و در فصل دوم، به اتفاق های دوران نوجوانی 
وی پرداخته می شود که شــخصیت او در این مرحله به 
نوعی به بلوغ فکری می رسد. همچنین فصل سوم کتاب، 
حضور حاج یونس در مبارزات دوران انقالب اسالمی را 
روایت می کند و در نهایت فصل چهارم کتاب به حضور و 
نقش سردار شهید حاج یونس زنگی آبادی در عملیات های 
مختلف دوران دفاع مقدس اختصــاص یافته. در بخش 
پایانی کتاب، عــالوه بر متن کامل وصیت نامه ســردار 
شــهیدحاج یونس زنگی آبادی، 19قطعه عکس و سند 

مرتبط با موضوع اثر ضمیمه کتاب شده است.
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 شاید همین یک نمونه برای ابطال نظریه تاریخی »بازیگر ذاتی« 
کفایت کند. هرچند که سینمای ایران یکی دو مثال نقض دیگر هم 
در این سال ها ارائه کرده تا به تمام کسانی که معتقدند بازیگری 
هنری غیراکتسابی است ثابت کند که می شود در گذر زمان سطح 
بازیگری را چنان ارتقا داد که خوش بین ترین افراد هم از پیش بینی آن ناتوان باشند و از روزی بگویند 
که ستاره سینمای بدنه دهه80 که در کنار بهترین بازیگران و کارگردان ها هم در نهایت به یک اجرای 
متوسط رو به پایین دست می زد، به جایگاهی برسد که بی هیچ دغدغه ای تبدیل به انتخاب نخست 
کارگردان ها برای نقش های بسیار سخت، با لهجه ها و گویش های متفاوت شود و سیمرغ بلورین برایش 

حالل تر از شیر مادر جلوه کند.

در آغاز 
الناز شاکردوست بازیگری را با فیلم های این جا.   .. آخر 
دنیا، مجردها، گل یخ و عروس فراری شروع کرد تا 
یک بازیگر چشم رنگی به بازیگران آن برهه سینمای 
ایران اضافه شود که در بیشتر اوقات مشغول بازی 
در نقش دختر دم بخت، چای مراسم خواستگاری 
و پرو کردن لباس عروسی در مقابل آینه هستند و 
در نهایت چالش های پیش روی عشاق جوان را به 
تصویر می کشند. اما خیلی زود نقش های خوب از 
راه رسید و چه کسی امیر را کشت؟ )مهدی کرم پور( 
و چند می گیــری گریه کنی؟ )شــاهد احمدلو( 
فیلم هایی بودند که می توانست در آنها خودی نشان 
داده و در تثبیت مسیر بازیگری اش گام بردارد. اما 
در اولی بین نامداران عرصه بازیگری چون خسرو 
شکیبایی، نیکی کریمی، علی مصفا، آتیال پسیانی 
و امین حیایی خیلی فرصت عرض اندام پیدا نکرد و 
تک نفره و مونولوگ بودن صحنه ها هم باعث شد که 
نتواند از توانایی هایش در تحت تأثیر قرار دادن بازیگر 
مقابل سود جسته و تک گویی هایش هم نمی توانست 
در رقابت با همبازی هایش در رتبه های باالتری قرار 
بگیرد. هر چه بود تالش اش دیده شــد و دست کم 
تبدیل به پاشنه آشیل و نقطه ضعف فیلم نشد اما 
هنوز مسیری طوالنی برای اثبات شایستگی هایش 
به عنوان بازیگری توانا در پیش رو داشت. در دومی 
هم به نقش ایران، نمادی از تمام دخترکان رنج دیده، 
غمگین و محروم از شــرایط استاندارد زندگی این 
مرز و بوم به شغل »گریه کنی« در مراسم مشغول 
بود که می توانست تحلیل های فرامتنی و بار کنایی 
هم داشته باشد. تا اینکه آشنایی اش با رضا شایسته 

و کمک های مادی و معنوی اش باعث شد زندگی 
روی خوشش را به او نشان داده و یکباره مراسم عزا 
تبدیل به عروسی شده و او هم ایفاگر نقش نخست 
این جشن واقعی شــود. شاکردوست در این فیلم 
با شهرام حقیقت دوست زوجی دوست داشتنی و 
قابل باور خلق کردند که می شد معصومیت، غم و 
اندوه و گریه های بسیار، سخت کوشی و ایثار را در 
پشت چشم های خسته و بی حالتش دید و در طول 
فیلم ایران زجرکشیده برای اندوه دیگران و مشکالت 
زندگی شخصی خود را در روابط با شخصیت های 

دیگر حس کرد.

مسافر اتوبوس شب 
سال های میانی دهه80 روزگار پرکاری شاکردوست 
است و بعد از قاعده بازی، در خدا نزدیک است )علی 
وزیریان( به نقش معلم جوانی که در روستاهای شمال 
تدریس می کند و مجبور است هر روز مسیر طوالنی را 
بر ترک موتور پسری شیرین عقل سوار شده و راه های 
روستایی و جنگلی را طی کند ظاهر شد که در ادامه، 

رابطه ای لطیف بین شان شکل می گیرد.
نقش کوتاهی در اتوبوس شب )کیومرث پوراحمد( 
داشت که چشم انتظار همسرش عماد بود که به خط 
مقدم جبهه رفته و دلواپسی خاص زنان ایرانی را در 
چشمانش خالصه می کند. بی وفا و مجنون لیلی هم 
نتوانستند چیزی به اندوخته بازیگری اش اضافه کنند 
اما شخصیت نورا در فیلم روح اهلل حجازی )در میان 
ابرها( نقشی پیچیده، سخت و تا حدودی گنگ است 
که تالش های شاکردوست برای زبان من درآوردی که 
ملغمه ای از فارسی و عربی  است نمی تواند به بار بنشیند 

و با وجود اتمسفر بسیار خوب فیلم و عشق نوجوانانه ای 
که بیشتر یادآور فیلمی کوتاه درباره عشق )کریشتف 
کیشلوفسکی( است و مخاطب را تا پایان نگه می دارد 
اما در ارائه تصویری ملموس از نقش و مختصات آن 
و میزان تأثیرگذاری اش در کلیت فیلم ناکام می ماند. 
نکته ای که در شوکای باد در علف زار می پیچد )خسرو 
معصومی( هم کامالً مشهود است و با اینکه فضای سرد 
زمستانی داستان و تالش برای ملموس بودن نقش 
انرژی زیادی از بازیگر می گیرد ولی به خاطر شیکی 
بیش از اندازه و حس های الکن، میزان باورپذیری اش 
توسط مخاطب کم است و متوقف ماندنش در سطح، 
ســبب هدر رفتن زحمات طاقت فرســای بازیگری 
می شود که قرار است به خاطر فقر، عروس خانواده ای 
متمول شود که پسری مشــنگ دارند. انگار سیمای 
بازیگری شاکردوست شکل می گیرد و رفته رفته در 
قالبی کلیشه ای تثبیت می شــود؛ دختری جوان و 
معصوم که از خانواده ای درگیر مشکالت مالی فراوان 
آمده و تنها راه برون رفت خانواده اش، ازدواج او با مردی 
پولدار و سالمند یا جوانی کم عقل است و مجبور است 
با پشت پا زدن به حق انتخاب خود، ایثار و فداکاری را 
سرلوحه قرار داده و از عشق خود بگذرد و در میانه راه به 
واسطه تردیدهایی که در درونش شکل می گیرد، یاغی 
شده و فرار را بر قرار ترجیح می دهد؛ نقشی که در تابو و 
گل یخ هم تکرار شده بود. او در تابو )خسرو معصومی( 
در نقش بهار، دختری است که دل در گرو مهر معلم 
روستا دارد و به اصرار پدر باید به عقد پیرمردی به نام 
ساالر درآمده و پا روی عشــقش بگذارد. در آخرین 
لحظات جرأت پیدا کــرده و فــرار را برقرار ترجیح 

می دهد تا خود مسیر زندگی اش را مشخص کند.
تالش های شاکردوست برای تشخص در بازیگری و 
باال بردن کیفیت آن به ثمر نمی نشــیند و او آرام آرام 
خسته شده و تن به بازی تقدیر داده و سعی می کند 
خود را وقف سینمای بدنه کرده و با موفقیت در گیشه، 
دســت کم طرفداران خاص خود را داشته باشد. در 
نتیجه پرکارتر از همیشه، طی 2سال 14فیلم را روانه 
اکران می کند که یک بازی دوسر باخت را برایش در 
پی دارد؛ چون نه می توانند به آن فروش های رؤیایی که 
مدنظر سازندگان بود دست یابند و نه دستاورد هنری 
خاصی برای خانم بازیگر دارند. در نتیجه در پی کشف 

الگوی موفقیت، با تغییر رویکرد و سخت پسندی، به 
سالی یک فیلم بسنده می کند.

رسوایی و خفگی 
این رویه در ســال های اول و دوم بــا دو فیلم ناموفق 
بوی گندم و تو و من همراه می شــود اما در سال سوم 
به رسوایی )مسعود ده نمکی( می انجامد که برخالف 
کیفیت غیرقابل دفاع، دست کم فروشی عالی دارد. در 
نقش افسانه، دختر زیبایی از پایین شهر ظاهر می شود 
که عالقه خاصــی به جلب توجه مردان دارد. از ســر 
حادثه مجبور به اختفا در خانه روحانی پیر محله شده و 
حواشی پیش آمده برای دوطرف سبب انقالبی درونی 
در او می شود؛ فیلمی شعاری همچون دیگر ساخته های 
ده نمکی که البته بازی درجه یــک اکبر عبدی تمام 
عوامل را تحت الشعاع قرار داده و شاکردوست هم به 
اجرایی تیپیکال از زن جوان بدنام دســت می زند که 
در نهایت آدامســی در دهان دارد و بــا ادبیاتی التی 
سخن می گوید و سعی در دلبری از اطرافیان دارد. اما 
باز هم نمی تواند به عنوان فیلمی قابل دفاع در کارنامه 
بازیگری اش قلمداد شــود. در ادامه، مبارک و اسب 
سفید پادشــاه هم تجربیات متوسطی نام می گیرند 
و برخالف پرکاری 10،12ســاله، کمتر کســی پیدا 
می شود که در مورد نقاط قوت بازیگری شاکردوست 
سخنی به میان آورد و تمام این بی محلی های اهل فن 
باعث ایجاد انگیزه ای قوی برای اثبات شایستگی هایش 
شده و او را به این نتیجه می رساند که باید دست به یک 
حرکت جدي بزند که متعاقب آن تصمیم می گیرد در 
کالس های بازیگری خارج از کشــور شرکت کرده و 
یک بار برای همیشه تکلیف خود را با سینمای ایران 
مشخص کند. او خسته از متوسط بودن، راه انگلستان 
را در پیش گرفته و یک ســال رؤیایی را گذرانده و در 
بازگشــت چونان کیمیاگری که دست بر هر نقشی 
زند طال می شود، با خفگی )فریدون جیرانی( از خود 
جدیدش رونمایی می کند. فضای سرد و روابط یخ زده 
و تصاویر سیاه وسفید باعث می شود که در همان گام 
نخست تمام ویژگی هایی که می توانست به عنوان نقاط 
قوت شاکردوست در فیلم لقب بگیرد . تا جایی که حتی 
منتقدان سرسخت هم از تالش بی دریغ اش استقبال 

کرده و او را شایسته تقدیر دانستند.

در میان ابرها 
بازیگری که این روزها با فیلم های »ابلق« و »تی تی« مورد توجه تماشاگران است 

مروری بر کارنامه بازیگری الناز شاکردوست 

حمید رستمیسینما

کارنامه ای که کامل شد
کار با نرگس آبیار و شاه نقشی در شبی که ماه کامل شد به همراه 
یک همبازی درجه یک، تمام آن چیزهایی بود که شاکردوست 
برای تثبیت ســیمای جدید بازیگری اش الزم داشــت و آن 
قدر باهوش و باصرافت بود که این موقعیت را از دســت ندهد 
و نقش ســنگین فائزه را مســتقل از تمام تجربیات قبلی ایفا 
کند و با یک فداکاری محض تمام مشــکالت و رنج های دوران 
فیلمبرداری را جسورانه تحمل کرده و تمام حس های مورد نیاز 
صحنه ها را گشاده دستانه بروز دهد تا بدبین ترین تماشاگران 
هم در شایستگی اش برای دریافت سیمرغ بلورین جشنواره 
فجر تردیدی به خود راه ندهند. یک دختــر جوان امروزی با 
ته لهجه قمی که در پی عشقی جوانانه، ناخواسته داخل یکی از 
هولناک ترین و مخوف ترین تشکیالت تاریخی ایران می شود و 
بعد از تحمل مصایب بسیار، جانش در غربت توسط عزیزترین 
شخص اش )همسر( ستانده می شود. حجم باالی نقش فائزه به 
همراه لهجه ای که بازیگر به آن اضافه کرده و لنگ بودن یکی 
از پاهایش که البته در نماهای فیلم چندان مشــخص نیست و 
کاربردی هم ندارد و ایفای نقش یک دوره چندساله از زندگی 
مشترک عبدالحمید و فائزه که مشــتمل بر آشنایی، نامزدی، 
ازدواج و بچه دار شدن، تردید، مخالفت و تعارض است، شرایط 
ایده آلي  اســت برای خودنمایی یک بازیگر در صحنه ها و به 
نمایش گذاشتن حس های مختلف از شادی، سرور و خوش بختی 
تا ترس، اضطراب، اســتیصال و تالش برای نجات جان خود و 
فرزندان و در پایان یک ناکامی تمام عیار و شکســت مطلق و 

تصویری کامل از یک آدم بازنده که به خاطر یک انتخاب اشتباه، 
زندگی خود و برادرش را به باد داد!  لحظات دونفره عاشــقانه 
فائزه )الناز شاکردوست( و عبدالحمید )هوتن شکیبا( در نیمه 
نخست فیلم از عاشقانه ترین صحنه های تاریخ سینمای ایران 
هستند که درخشــش هر دو بازیگر و تالش کارگردان )نرگس 
آبیار( آن را دیدنی کرده تا این مثلث موفق خیلی زود در ابلق 
)آبیار( هم کنار هم قرار بگیرند و این بار شاکردوست در نقش 
راحله، زن جوانی با اصالت آذربایجانی در حاشــیه پایتخت و 
محله ای زورآبادگونه، با همســر کفتربازش در تقالی زندگی 
باشند و از طرف دیگر به دلیل زیبایی خیره کننده اش، چشمان 
هیز اطرافیان همواره دنبالش بوده و همین امر منجر به اتفاقی 
شــود که سرنوشــت چند آدم و چند خانواده را به مخاطره 
می اندازد. بازی شاکردوســت در این فیلم همچنان باالتر از 
استانداردهاست. توانســته حس همسری عاشق را که از قضا 
مورد جور یار قرار گرفته و حتی کتک هم می خورد و از ســوی 
دیگر چشمان جالل شوهرخواهر همسرش به دنبال او است و 
نداشــتن امنیت حتی در چاردیواری خود و متعاقب آن تالش 
برای ایجاد ارتباط توسط جالل و سکوت جبری راحله و برمال 
شدن قضیه و تنها ماندنش در بین آدم هایی که هر یک از خوان 
جالل متنعم شده اند و سر آن ندارند که علیه اش شهادت بدهند، 

به خوبی به نمایش بگذارد. 
این موقعیت ها فضایی کم نظیر برای اثبات شایســتگی های 
شاکردوست فراهم کرده، هرچند که در مقایسه با شبی که... 

در رتبه پایین تری قرار می گیرد و نقطه ضعفش لهجه نامناسب 
و عدم موفقیت کامل در حفظ راکورد لهجه، گاهی به فیلم ضربه 
می زند. نکته ای که برعکس آن را در تی تی )آیدا پناهنده( شاهد 
بودیم. شاکردوست در قامت دختری گیالنی که صداقتی خاص 
و بچگانه دارد ظاهر می شود و همین ویژگی باعث سوءاستفاده 
اطرافیان به خصوص امیرساسان )نامزدش( می شود، نقش آدمی 
با توانایی های خارق العاده را به شدت پذیرفتنی درآورده و انگار 
با نیروی آن چشم هاست که می تواند لیوان را به حرکت درآورد 
و در مواجهه با دریا سالمتی ابراهیم را بخواهد. شاکردوست در 
تی تی یکی از ماندگارترین شخصیت های سینمایی ایران را خلق 
کرد تا سال های سال بعد هم بخش زیادی از عالقه مندان سینما 
با یادآوری نامش، دخترکی شیرین و دوست داشتنی با لباسی 
قرمز را به یاد آورند که در حال نوازش خرگوشی در آغوش اش 
است. زندگی با وجود 2بار حاملگی و وضع حمل، یک مادر شدن 
واقعی به او بدهکار بود و تی تی این عشق را در نهایت باید با یک 
خرگوش تجربه می کرد که عامل اتصالش با ابراهیم بوده و 2دنیای 
کامالً جداگانه، آنها را از طریق کاغذهایی که زیر قفس خرگوش ها 
انداخته بودند به هم وصل می کرد. شاکردوست اما تجربه کردن 
در حوزه های مختلف را از ســر نینداخته و در مطرب )مصطفی 
کیایی( سعی در کشف دیگر وجوه قوه بازیگری اش برآمده؛ در 
نقش دختری شاد و سرحال که عشق خوانندگی دارد و سودای 
مهاجرت که ترکیب پدر-دختری خوبی با پرویز پرســتویی 

تشکیل داده و مخاطب از تماشای شان بر پرده لذت می برد.

مکث

یار
ا آب
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در انتظار لئو
 »El planeta« نگاهی به فیلم اول آمالیا اولمن

آمالیا اولمن، نخستین فیلم بلند سینمایی خود را براساس 
یک داســتان واقعی اما در ژانر کمدی سیاه ساخته است. لئو 
پس از فوت پدرش مجبور به ترک لندن و بازگشت به شهر 
مادری اش می شود. بحران اقتصادی دامن خانواده او را گرفته 
و لئو امکان بازگشت به لندن و ادامه تحصیل را ندارد. او سعی 
می کند تا خود را با شــرایط جدید وفق دهد اما دایره فشار 

اقتصادی هر لحظه تنگ تر می شود...
او با نگرشی مینیمالیستی به مسائلی چون بحران اقتصادی 
اسپانیا، زوال طبقه متوسط و روابط پیچیده مادر و دختری 
می پردازد و از شوخی کردن با فقر لحظه ای دریغ نمی کند. 
این شــوخی ها، خندیدن در مواجهه با تراژدی ا ست. مثال 
وقتی لئو )با بــازی آمالیا اولمن( لپ تاپ به دســت در خانه 
می چرخد تا به آنتن وای فای همسایه دست پیدا کند )یادآور 
انگل بونگ جون-هو( یا وقتــی با قطع برق خانه، لئو مجبور 
به کتاب خوانــدن در راهروی خانه می شــود و چون چراغ 
راهروي خانه در زمان خاصی خاموش می شــود، او بایستی 
هر چند دقیقه یک بار تکانی بخورد تا سنســور چراغ فعال 
شود. با تدبیر اولمن، فیلمنامه بیننده را با ظرفیت تراژیکش 
قلقلک می دهد، اما او را از تجربه پاالیش روانی معاف می کند 
و درواقع احساســات متناقض، به جــای تحریک، به تعادل 
می رسند. به یاد بیاوریم شــیرینی هایی را که مادر روی میز 
آشپزخانه چیده است؛ شیرینی  هایی با ظاهری دل فریب اما 
آکنده از تلخی ناشی از فشــارهای اقتصادی که باعث قطع 
برق شده و این شیرینی های دلربا به زودی خارج از یخچال 

فاسد می شوند.
El Planeta نام رستورانی ا ســت که لئو و ماریا در آن غذا 
می خورند، اما به نظر می رســد عنوان فیلم بیشتر به مکان 
نمادین فیلم اشاره دارد: سیاره فقر و بدبختی. مردمانی که 
سخت می کوشند تا به طبقه متوسط متصل باقی بمانند اما 
بحران اقتصادی و تنش های خانوادگی، آخرین رشــته های 
وصل را نیز پاره می کند. اولمن آرام آرام مخاطب را با فاجعه 
زندگی لئو همراه می کند و برای ترسیم این زندگی محنت بار 
به احساســات گرایی و گرفتن چند قطره اشک از مخاطب 
متوسل نمی شود. گویی اولمن هرجا که لئو را غرق در ناکامی 
می کند، مصرانه لحظه درهم شکستن او را حذف می کند تا 
مخاطب فاصله اش را با بروز ترحم نسبت به شخصیت اصلی 

حفظ کند.

در فیلــم اولمن، خبری از ســیر تحول شــخصیت به شــکل 
نمودارهای مرسوم در فیلمنامه نویسی نیست و حتی شخصیت 
آنتاگونیست دیده نمی شود. تعداد شخصیت ها کم است و نشانی 
از درگیری و کشــمکش از نوع کالســیک اش دیده نمی شود. 
فیلمنامه به برشــی از زندگی مادر و دختر معطوف می شود که 
آغاز و پایان آن نزدیک به هم است و فیلمنامه نویس به جای تعبیه 
چرخش دراماتیک در نیمه های داستان، به یک غافلگیری در 
انتهای قصه اکتفا می کند. فیلمساز با حذف عامدانه بزنگاه های 
حساس، از تصویرسازی دراماتیک ترین لحظات قصه اش امتناع 
می کند و با رفع تأکید از روند ســرقت های مادر، فیلمنامه را از 
فضای معمایی- حادثه ای به فضای کمدی سیاه وارد می کند. 
فیلم اولمن به سبک ادبیات مینیمالیستی، مقدمه گریز است. او 
بدون مقدمه چینی های مرسوم در درام های هالیوودی، روایت 
شخصیت اصلی قصه را شروع می کند و مخاطب را در کوتاه ترین 
زمان ممکن با پوچی زندگی لئو آشــنا می کنــد. از آنجاکه در 
داستان های مینیمال، با طرح روایت های چندوجهی میانه ای 
ندارند، اولمن دست به دامان پایانی پرکشش می شود. در پایان 
با مردم شهر مواجه می شویم که گروهی دعاگوی پادشاه و گروه 
دیگر منتقد او هســتند. در کمال تعجب مادر لئــو را در میان 

دوستداران پادشاه که برای استقبال آمده اند می بینیم.
اولمن در فصــول گفت وگوهای مادر و دختر یــا دختر و مرد 
چینی، از پالن ســکانس اســتفاده می کنــد. در واقع دوربین 
گوشــه ای آرام گرفته  و دیالوگ ها را ثبت می کند و خبری از 
کات های پرتکرار بین دو ســر گفت وگو نیست. اما اولمن روند 
آماده شدن لئو برای رفتن به قرار با مرد چینی را با جامپ کات 
به تصویر در می آورد. لئو شــاد و سرمســت با آهنگی شاد، در 
حال پرو لباس است؛ گویی قرار اســت تغییری در ضرباهنگ 
زندگی کســالت بار او در شهر خیخون ایجاد شــود. وقتی لئو 
قصه مرد چینــی را می فهمد، دوربین دوبــاره آرام می گیرد و 
برش های متعدد جای خود را به پالن سکانســی می دهد که 
لئو در النگ شات درحال رفتن به ساحل و به دریازدن است. او 
آخرین امیدش را نیز برای خروج از بحران در شهر مادری اش از 
دست داده است و گویی این تنهایی و درماندگی با آب های آرام 
دریا تقسیم می شود. پس از دیدار لئو با مرد چینی، استفاده از 
سکوت در نماها، پارادوکسی جذاب با نماهای پر از گفت وگوی 
قبلی ایجاد می کند و فضای ذهنی لئو و سیر فروپاشی او را بیش 

از پیش آشکار می کند.
نماهای پیاده روی لئو در خیابان های شهر، ادای دینی ا ست 
به جیم جارموش و سبک فیلمبرداری او در پالن های مشابه 
سطح شهر. دوربین رو به پیاده رو ثابت می ایستد، شخصیت 
به قــاب وارد و از قاب خارج می شــود. نماهایی که با کنش 
شخصیت همراه نیست، اما بطالتی را به تصویر می کشد که 
گویی شخصیت در آن به دام افتاده است. سیاه و سفید بودن 
نیز از دیگر مولفه هایی  است که فیلم اولمن را به فیلم هایی 
چون عجیب تر از بهشت نزدیک می کند. سینمای مستقل 
در عصر حاضر به ســختی نفس می کشد و فیلم هایی چون 
»سیاره«، می توانند پرچم دار مســیری باشند که چراغش 

توسط فیلمسازانی چون جارموش روشن شده بود.

فقط بیا
کتــاب »فقط بیا« نوشــته 
فاطمــه دانشــور جلیــل، 
مجموعه ای از داستان کوتاه 
بــا موضــوع دفاع مقدس و 
با محوریت فرزندان  شــهدا، 
جوانان و نوجوانان زمان جنگ  

تحمیلی است که از سوی انتشارات شهیدکاظمی 
چاپ و منتشر شده اســت. این کتاب شامل 12 
داســتان کوتاه با شــخصیت های مختلف دختر 
و پسر در گروه ســنی نوجوان اســت که دغدغه 
آنهــا برمی گردد بــه دلمشــغولی های فرزندان 
رزمندگان اسالم در دوران 8 ســال دفاع مقدس 
که این فرزندان یا پدرشان شهید شده یا جانباز و 
یا مفقوداالثر هستند و در هر داستان هم از زاویه 
دید شخصیت های داستانی به موضوعات مطرح در 
آن سال ها پرداخته شده است. درواقع، نویسنده در 
هر یکی از داســتان های این مجموعه سعی کرده 
بخشی از مشکالتی که بچه های آن دوران داشتند 

را در کتاب بیاورد.
 با توجه به اینکه معموال دنیای واقعی گاهی تلخ تر 
از دنیای داســتان است، نویســنده این مجموعه 
نخواسته تلخی زمان جنگ را برای خوانندگانش 
زنده کند؛ بلکــه در ایــن مجموعه قصــد دارد 
روایت های خواندنی و ملموس از شجاعت و ایثار 
و ازخودگذشــتگی رزمندگان و خانواده های آنها 
در دوران 8ســال دفاع مقدس را در قالب داستان 
برای خوانندگان روایت کنند؛ روایتی که فرزندان 
رزمندگان در زمان جنگ آن را به یادماندنی کردند. 

گرگ خاکستری 
کتاب»گرگ خاکســتری« نوشته 
مختار عــوض اف، داســتان نویس 
قزاقستانی، اثری داستانی با موضوع 
پیوند انســان و طبیعت اســت که 
توسط صفر عبداهلل ترجمه و از سوی 
انتشــارات خردگان در تهران چاپ 
و منتشر شده است. در این داستان 
ســخن از گرگی در میان اســت که 

همراه مردم و در شرایط غیرمعمولی بزرگ شده و بدبختی های 
زیادی را به سر مردم آورده اســت. این گرگ تربیت کننده و 
پرورش دهنده خود را که پســربچه ای است، می درد. نام این 
پسربچه »ُقرمش« است که با تیغ دندان گرگ کشته می شود. 
محتوای اصلی این داســتاِن فاجعه بار که با مرگ پسربچه ای 
خردسال به پایان می رسد، جز صبغه روانشناسی اش، رویارویی 
انسان را با طبیعت وحشــی به تصویر می کشد. کودک با دل 
پاک و به امید آنکه می توانــد »عالم و آدم« را دیگرگون کند، 
به تربیت گرگ سرگرم می شود. گرگ نیز، کودک را دوست 
دارد؛ با این حال، همانگونه که سعدی در گلستان به زیبایی 
تمام گفته اســت، محبت پاک و بی آالیــش آدمی نمی تواند 
طبیعت گرگ را دیگر کند. مختار عمرخان اولی عوض اف )28 
سپتامبر 18۹۷ - 2۷ ژوئن 1۹۶1( از نویسندگان قزاقستان 
و یکی از پایه گذاران نثر جدید در کشــور قزاقستان است که 
بیشتر به خاطر نمایشنامه های خود معروف است. او بیش از 20 
نمایشنامه و داستان های زیادی نوشت. وی عضو فرهنگستان 
علوم جمهوری قزاقستان بود و3 نشان افتخار دولتی دریافت 
کرد. اثر شــاخص او به نام »راه آبای« و همچنین رمان های 
دیگری از او چون »صدای تیر در گردنه« به فارســی ترجمه 
شده اند. رمان حماسی و 4 جلدی »راه آبای« از آثار ادبی مهم 

در دنیای ادبیات داستانی است.

این ترک پارسی گوی
کتاب »این ترک پارســی گوی«؛ 
تحلیل و بررسی شعر شهریار به قلم 
حسین منزوی، شــاعر نام آشنای 
معاصر اســت که از سوی انتشارات 
ســوره مهر چاپ و منتشــر شــده 
است. حسین منزوی در این کتاب 
از شــهریار به عنوان شاعر شیدایی 
و شــیوایی یاد می کند و شعر او را 
با عناوین مختلــف از قبیل تذکره 

احوال، شعر شهریار، غزل شــهریار، مکتب شهریار، هذیان 
دل و حیدربابا و.... با قلم شیوای خود نقد و بررسی می کند. 
منزوی می گوید:»دفتر شهریار همیشــه برای تسخیر دل 
مشــتاق من طرفه هایی در آســتین داشته اســت. اگر در 
20سالگی غزل های عاشــقانه اش را دوســت داشتم و در 
30سالگی »ای وای مادرم« او را می پسندیدم و در 40سالگی 
با هذیان دل اش در آفاق شور و حال پر می گشودم، امروز در 
عین حال که تمامی آن شعرها را که سوگلی های 20و 30و 
40سالگی ام بوده اند دوســت می دارم، با غزل های جاافتاده 
پیرانه ســرش خلوت می کنم و دیوان و دفتر او از کتاب های 
بالینی من است«. حسین منزوی در مقدمه این کتاب، درباره 
اهداف خود از نگاشتن این اثر پژوهشــی یادآوری می کند 
سعی دارد خواننده را در تجربیات خود سهیم کند و شناختی 
را که در سایه خواندن شعرهای شعریار به آن مشرف شده، 
به خواننده انتقال دهد. در بخشــی از کتاب با عنوان»شعِر 
شــهریار« می خوانیم:»شــهریار نیز چون هر شاعر بزرگ 
دیگری، در شــعرش ادوار مختلفی را، تجربه کرده اســت و 
این ادوار عالوه بر آنکه تابع فصل های مختلف حیات شــاعر 
از جوانی و میانسالی و پیری اند، از تغییرات و تحوالت دیگر 

زندگی او نیز متاثرند.« 
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خشایار سنجرییادداشت
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