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

به آشتی ملی نیاز داریم
دکتر تقی آزاد ارمکی اســتاد جامعه شناس دانشگاه 
تهران گفت: این نسل معترض یک نسل لمپن، بی حیا 
و بی دین نیست، بلکه ایرانی تر از نسل های دیگر بوده 
و مسئله او »زندگی« است. علت معترض بودن آنها 
هم این اســت که در یک دوره تاریخی متولد شده که 

پدر و مادرانشان زندگی خوبی نکرده اند.

شورای عالی کار تشکیل جلسه می دهد؟
حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری در مصاحبه 
با خبرنگار همشهری آنالین می گوید: در شرایط فعلی، 
حق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی است که 
حقوق آنها نیز متناســب بــا حداقل حقــوق کارمندان 
و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری در میانه سال به 

۶میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

تصویری با جزئیات باورنکردنی از مریخ
ســیاره ســرخ همواره برای ما جذابیت دارد و اکنون به 
لطف مدارگردهــا و مریخ نــوردان اطالعات مــان از آن 
روزبــه روز در حــال افزایش اســت. فضاپیمــای مارس 
اکســپرس آژانــس فضایــی اروپــا )ESA( تصویــری بــا 
جزئیــات باورنکردنــی از مریخ گرفتــه اســت؛ از باالی 

یخی قطب شمال تا هالسپالنیتیا.

این سبک ترین دوچرخه دنیاست
دوچرخــه »اورتا هیبریــدی« کمپانی »ویلیــر« یکی از 
سبک ترین وسایل حمل ونقلی اســت که می توانید از 
بازار خریداری کنید. این دوچرخه، جدیدترین محصول 
برند مشــهور ایتالیایی »ویلیر« بســیار سبک تر است 
و طبــق گزارش هــا، وزن نهایــی آن تنهــا ۱۶ کیلوگــرم 

)۳۵پوند( است.

۹ ایده دکوراسیون خانه با گیاهان
چیدمان گلدان در آپارتمان لذتی بی نظیر دارد. به طوری 
که تزیین خانه با گل های طبیعی ایــن روزها طرفداران 
بسیاری دارد، چون هم در زیبایی خانه و هم بر روح و روان 
ساکنان خانه تأثیر مثبتی می گذارد. با چیدمان گلدان ها 
در آپارتمان می توانید فضای کوچکی مانند جنگل ایجاد 

کنید. با این کار بر زیبایی خانه می افزایید.

جامعه

اقتصادی

دانش

دانش

سبک زندگی

 هر دو جناح باید 
برای اشکاالت نظام 

پاسخگو باشند
مشروحنشستعبداهللگنجی

ومحمدقوچانیباموضوعواکاوی
عملکردرسانههادرتنشهایاخیر

مدیرمسئولروزنامههمشهری:
تردید نکنید که ایران اینترنشنال 
شاخه و بازوی رسانه ای موساد است

مدیرمسئولفصلنامهآگاهینو:
مدام هشدار می دادم که ایران 

اینترنشنال یک پروژه امنیتی است

مدیرانحوزههنریدرروزهایاخیرتصمیمگرفتندبابرگزاری
مراسمیبرایرسولمالقلیپور،ســالنسینماییرابهناماین
کارگردانافتتاحکنند.سالنتازهتاسیســیکهبهنامرسول
مالقلیپورنامگرفتوبهانهایشــدتا
سینماگرانازخاطراتخودبامالقلیپور
صحبتکنند.دراینمراسمهمسرو
فرزندانزندهیادرسولمالقلیپورو
برخیازسینماگرانازجملهسیدضیا
هاشــمی،حبیبوالینژاد،منوچهر
محمدی،محمدحسینفرحبخشو...

حضورداشتند...

افتتاح سالن جدید سینمایی به نام کارگردان »سفر به چزابه«
شبیبرایرسولمالقلیپور

21

مروری به زندگی سردار شهید عبدالحسین برونسی
بّنایعارفیکهفرماندهشد

22

سوادچندانینداشتاماخبرحملهبهکشورش،رابابندبند
وجودشاحساسکرد،برایهمینبودکهبرایرفتنبهجبهه
آراموقرارنداشتوقیدخانوادهوچندبچهقدونیمقدرازد.
شهیدعبدالحسینبرونسی،روستازادهایعارفمسلکبود
کهنامشدرشمارشجاعترینفرماندهاندفاعمقدسقرار
دارد.اوستابّنایکمسوادیکهبهفرمودهمقاممعظمرهبری

بهاوجرسیدونخبهشد:»بعضیهانخبهعلمیبودند
وآمدندتویجنگ.وبعضیقبلازاینکهوارداین
میدانشوندنخبهنبودند،اینمیدانآنهارابهفلک
رساند.مثلاوستاعبدالحسینبنا،شاگردبناییکه
واردمیدانجنگشدورسیدبهخورشید،اوج

گرفت،نخبهشد....«

ویژه های  امروز

 با ساماندهی یک درصد 
 از موادغذایی دورریز در ایران 
هیچ گرسنه ای باقي نمي ماند

هیچ گونه برخورد فیزیکی در  
انتقال و استقرار با مهسا امینی 

صورت نگرفته است
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 یک دل سیر
 غذا برای 

گرسنه های شهر

گزارش نهایی 
 مجلس درباره 
مهسا امینی 

جنگ پیدا و پنهان 
مسکو و تل آویو 

خالصه و صحنه های جذاب بازی 
رئالمادریدوبارسلونا را با 
اسکن این کیو آرکد ببینید.

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.30  No.8614  MON  OCT.17 5000تومان 2022  16صفحهراهنماویژهتهران 24صفحه شماره8614 سالسیام 20ربیعاالول1444 دوشنبه25مهر1401

یادداشت
سپهرخلجی؛استادیار دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه

براساس مشاهدات یک ماه گذشته، صحنه رخدادهای 
اخیر کشور عمیقا رسانه  پایه، با محوریت روایت تصویر 
و براســاس ضربه به ادارک عمومی جامعه ایرانی استوار 
شده و سازمان شناختی مخاطبان را نشانه گرفته است. در یک سوی این میدان، بمباران 
خبری است با پیام های متنوع اما هدفمند به صورت انبوه، پرتکرار و بی وقفه که به صورت 
آبشاری در بستری از تضادها و نارسایی های اجتماعی به افکار عمومی پمپاژ می شود. در 
این شرایط افکار عمومی ضمن مواجهه با انبوهی از پیام ها و تصاویر پرتکرار با زمینه های 
منفی و تحریک کننده و هیجان آور، متناقض و جعلی-واقعی دچار گیجی و استیصال 
شده و مقاومت و قدرت تشخیص، بازیابی و ارزیابی درســت خود را از دست می دهد. 
اگرچه این رخداد برخوردار از سویه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و جنسیتی 
است، اما با قاطعیت می توان گفت پیشران حوادث اخیر کشور از جهت نحوه بازنمایی 
رویدادها، روایت تصویر، انتقال پیام، اثرگذاری بر ادراک و شکل  دادن رفتار مخاطبان 
کامال در چارچوب عملیات پرحجم رسانه ای صورت می گیرد. دقیقا به همین دلیل، رسانه 
برای جبهه معارض یک شریان حیاتی برای دمیدن در آتش آشوبگری است. مواضع 
اخیر مسئوالن آمریکایی و اروپایی کامال گویای این واقعیت است. چند روز قبل وندی 
شرمن، قائم مقام وزیر امورخارجه آمریکا با صراحت اعالم کرد که با شرکت های بزرگ 
فناوری ایاالت متحده گفت وگو کرده و از آنها خواسته از مجوز عمومی موسوم به دی 2 
برای ارائه خدمات و ابزارهای ارتباطی به مردم ایران استفاده کنند. رابرت مالی، نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران نیز رســما بر تعهد ایاالت متحده برای فراهم کردن ابزارهای 
ارتباطی با جامعه ایرانی تأکید کرد. عالوه بر آن، 20 عضو دمکرات و جمهوریخواه مجلس 
نمایندگان آمریکا طی نامه ای از وزارت خزانه داری آمریکا خواستند که با استثنا کردن 
ایران از برخی تحریم ها، اطمینان کسب کند که مردم ایران به فناوری های ارتباطی مورد 
نیاز دسترسی دارند. عالوه بر مقامات آمریکا اظهارات این روزهای جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تأکید بر نقش ارتباطات هم قابل توجه است. وی چند 
روز قبل در جمع ســفرای اتحادیه اروپا با تأکید بر اهمیت ارتباطات در دوران پیش رو 
می گوید: ارتباطات میدان جنگ ماست. ما در ارتباطات نبرد می کنیم و باید در این حوزه 
بجنگیم. جدا از تصرف فضا باید اذهان را هم تصرف کنیم. من می خواهم شما در جنگ 
روایت ها بیشتر وارد شوید. این یک وظیفه ثانویه نیست. بردن جنگ فقط با اعزام تانک 
و موشک و نیرو نیست. نبرد بزرگ این است که چه کسی روح و ذهن مردم را تسخیر 
می کند؟ اما سوی دیگر این میدان، در شرایطی که سرعت انتقال پیام و سرعت تحوالت 
با اتکا به عملیات رسانه ای افزایش یافته و دشمنی های جبهه معارض با تمرکز و اتکا به 
رسانه تیزتر شده با تأخیر در روایت بموقع، ناتوانی در تشخیص دقیق از نقاط قوت خود و 
نقاط آسیب جبهه معارض، کندی در انتقال پیام ، بی توجهی به متقاعدکنندگی پیام ها، 
عدم آمادگی بسترهای رسانه ای برای عملیات پرحجم و با برد بلند، استفاده از شیوه های 
رسانه ای نارسا و ناکارآمد، غلبه جریان امنیتی بر تصمیم گیری های رسانه ای، هرج و مرج 
در موضعگیری رسانه ای مسئوالن و ولنگاری در موضعگیری رسانه ای افراد غیرمسئول 
و... مواجهیم که هر روز تأخیر در اصالح این وضعیت، مساوی با خسارت و قربانی گرفتن 

دشمن از افکار عمومی جامعه ایرانی است.
 با آنچه امروز در آنتن رسانه رسمی بعینه قابل مشاهده است بیم آن وجود دارد که در 
نبرد روایت تصویر میدان را در خانه خود به دشمن واگذار کنیم. افکار عمومی جامعه 
ایرانی بیش از هر زمان دیگر تکیه گاه اعتماد آفرین و ثبات بخش رسانه ای خود را از دست 
داده و رسانه رسمی قادر به تولید روایت های اقناعی و برافراشتن چتر ایمنی بخش بر سر 
این مردم بی پناه نیست. امروز مهم ترین دستورکار باید یافتن راهکارهای صیانت از افکار 

عمومی در این جنگ رسانه ای و تبلیغاتی بی سابقه و بی مانند در دنیا باشد. 
برتری نیز در این نزاع به هیچ وجه از یک کنش صرفا انفعالی و پدافندی حاصل نمی شود 
و گریزی از ایجاد بازدارندگی با کشاندن جنگ رسانه ای به خانه حریف و مقابله به مثل 

وجود ندارد. کاری که باید از سال ها قبل آغاز می شد.

حوادثرسانهپایه،بانشانهگیری
سازمانشناختیمخاطبانایرانی

زخمپوشایرانیبرایبیمارانپروانهایزنداناوین؛یکروزپسازآتشسوزی
محققان نانوفناوری در یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید نمونه اولیه زخم پوشی شده اند جزئیات حادثه درگیري و شورش زندانیان که  به مرگ 4نفر و مجروح شدن 61 نفر منجر شد
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2500 تجمع مسالمت آمیز در2سال
با وجود ادعای  عدم امکان اعتراض در کشور ما، هر سال تجمعات مطالبه گرانه و بدون خشونت زیادی  برگزار می شود

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

5درصدی های الكچری!

46/5 میلیون
دستگاه

2/5 میلیون
دستگاه

95درصد
تامین نیاز بازار

5 درصد
تامین نیاز بازار

6.9 میلیارد
دالر

2.8 میلیارد
دالر

70 درصد
 ازربری

30 درصد
 ازربری

تنها5درصدازمردمتواناییخریدگوشــیلوکسرادارند،امادر3سال
اخیر،نزدیکبه3میلیارددالرصرفوارداتاینکاالشدهاست.

واردات موبایل از ابتدای سال98 تا انتهای سال1400

راهكار

گوشی های كمتر از 600 دالر

افزایش تقاضا برای 
دریافت ارز

 ناترازی ارزی 
در كشور

 افزایش
 تورم

افزایش قابل توجه تعرفه واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر

گوشی های بیشتر از 600 دالر

معایب افزایش واردات بی رویه موبایل

گفته هــای ســعید کرمــی، 
چهاردهمینمدیرکلمرکز
حقوقیشهرداریپایتخت 
را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.
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21000میلیارد تومان  
به نفع شهر

گفت وگو با مدیرکل حقوقی 
شهرداری تهران

153
هزار مترمربع 

 از امالک شهرداری  
طی یک سال بازپس گیری شد.

999
پرونده 

در مراجع قضایی به نفع 
شهرداری رأی صادر شد.

21
هزار میلیارد تومان 

  از حق شهر و شهروندان 
و شهرداری صیانت شد.

522
پرونده 

 با ارزش  ۱۰هزار میلیارد تومان 
در مرحله تجدید نظر است.
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 گزارش نهایی مجلس
 درباره مهسا امینی 

هیچ گونه برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و 
استقرار با مهسا امینی صورت نگرفته است

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس درباره 
فوت مهسا امینی منتشر شد و براســاس آن، هیچ گونه برخورد 
فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار وی در محل پلیس امنیت 

 عمومی صورت نگرفته  است.
به گزارش همشهری، این گزارش که نتیجه بررسی های کمیته 
حقیقت یاب بوده و به همراه جزئیات چگونگی بروز این اتفاق تلخ، 
دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، ضمن تأکید بر اینکه 
هیچ گونه ضرب و جرحی با متوفی انجام نشــده  است، خواستار 
پیگرد قضایی افرادی شد که قبل از روشن شدن ماجرا با اظهارات 
»عجوالنه« و »خالف واقع«، احساسات مردم را جریحه دار کردند 

و زمینه سوءاستفاده دشمن و اغتشاشگران را فراهم آوردند.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شــوراهای مجلس در 
بخش جمع بندی تأکید می کند که »فوت نامبرده براثر برخورد 
فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده  است.« 
این گزارش همچنیــن صراحتا اعالم کرده کــه در این اتفاق، 
هیچ گونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان 
کســری نیســت، اما »میزان و کیفیت اثربخشــی اقدام های 
درمانی« در حدفاصل زمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور 
پرسنل اورژانس که 10دقیقه به طول انجامیده، قابل تامل است 
و همچنین ازدحام مقابل در خروجی پلیس امنیت عمومی که 
باعث تأخیر بیش از 6دقیقه ای در عزیمت آمبوالنس شده نیز در 

روند درمانی نامبرده بی اثر نبوده  است.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در بخش دیگری 
از این گزارش، ضمن اشاره به نقش  بی بدیل فراجا در تامین امنیت 
کشور، از نحوه اطالع رســانی نیروی انتظامی درباره این حادثه 
انتقاد کرده  است: »اطالع رســانی به هنگام و دقیق فرماندهی 
نیروی انتظامی از جزئیات این حادثه، زمینه روایت سازی جعلی 
رســانه های دشــمن را کاهش می داد و... عذرخواهی از قصور 

احتمالی، تبعات تلخ اجتماعی را کاهش می داد«. 
کمیته حقیقت یاب مجلس همچنین با تأکید بر لزوم بررســی 
و »اصالح ســاختار، روش ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت 
اجتماعی و عمومی« توسط نهادهای مربوطه، بر پیگیری جدی 
این مسئله در مجلس تأکید کرده و خواستار آموزش کارکنان و 
ماموران، تجهیز پلیس امنیت  عمومی بــه امکانات و ملزومات، 
ازجمله لباس های دوربین دار و نصــب دوربین در خودروهای 
گشت و تجدیدنظر در شیوه اجرا و نظارت شده  است تا با آموزش، 
نظارت، اصالح فرایندها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی 
به حداقل برســد. این گزارش همچنین خواستار اصالح تبصره 
»ماده 638« قانون مجازات اسالمی درباره تعریف دقیق از حدود 
حجاب شرعی و شفاف شدن مفاهیم مبهم مربوط شده که برای 
اجتناب از اصل تداخل قوا باید از طریق ارائه الیحه قوه قضاییه 

اصالح شود. 

پیام روشن تهران به بغداد
ادامه حضور تروریست ها در اقلیم 

را تحمل نمی کنیم
دبیر شــورای عالی امنیت عــراق کــه در رأس یک هیأت 
عالی رتبه امنیتی به تهران ســفر کرده اســت، با مقام های 
کشورمان، ازجمله وزیر امورخارجه گفت وگو کرد؛ دیداری 
که با این پیام روشــن تهران همراه بود: »جمهوری اسالمی 
تداوم حضور مســلحانه تروریســت ها در اقلیم کردستان 
عراق را تحمل نمی کند.« به گزارش همشــهری، حســین 
امیرعبداللهیان در این دیدار به طــرف عراقی تأکید کرده  
که تهران خواســتار مســئولیت پذیری کامل بغداد و اقلیم 
کردستان عراق نســبت به برخورد با گروه های تروریستی 
از مبداء اقلیم کردستان اســت: »انتظار نداریم خاک اقلیم 
کردســتان عراق محلی برای انجام اقدام های تروریستی و 
تهدیدی علیه ایران باشــد.« وی همچنین با اشاره به اینکه 
جمهوری اسالمی همواره خواهان عراقی آباد و مستقل بوده  
و جز خیر برای دولت و ملت این کشور نخواسته است، تأکید 
کرد که ایران تداوم حضور مســلحانه تروریست ها در اقلیم 
کردستان و تحرکات آنان علیه امنیت ایران را تحمل نمی کند. 
گزارش ها حکایت از آن دارد که دبیر شورای عالی امنیت عراق 
نیز در این دیدار تأکید کرده که قانون اساسی این کشور اجازه 
فعالیت به افراد و جریان هایی که مخل تهدید همســایگان 
باشند را نمی دهد. قاسم االعرجی همچنین به طرف ایرانی 
اطمینان داده  که هرگونه اقدام ضدامنیتی علیه ایران با اقدام 
دولت مرکزی و اقلیم کردســتان مواجه خواهد شد و عراق، 

امنیت ایران را امنیت خود می داند.

2راه پیش روی مقام های اقلیم
گفت وگوهای امنیتی ایران و عراق در تهران در شرایطی است 
که رئیس ستادکل نیروهای مسلح در گفت وگویی بیان کرد: 
»اینکه 3هزار نیروی مسلح پشت دیوار مرز ایران مرکز ساخت 
بمب داشته باشند، به هیچ عنوان برای ما قابل تحمل نیست و 
با آنها مقابله می کنیم.« سرلشکر محمدباقری درباره وضعیت 
گروه های تروریستی در شمال غرب کشور افزود: این گروه ها از 
ابتدای انقالب  اسالمی با کمک آمریکا و سایر دشمنان، در اقلیم 
شمال عراق النه کردند، اما در چند سال اخیر با حمایت آمریکا، 
مقرهای آنان به مجموعه ای علیه امنیت ملی ما تبدیل شــده 
 است. وی ادامه  داد: طی این سال ها به صورت مستمر به اقلیم 
کردستان عراق تذکر دادیم و گفتیم که این رسم همسایگی 
نیست که ما این همه به ملت عراق خدمت کنیم و بعد شما به 
اینها اجازه ایجاد مقر نظامی و رسانه می دهید. عراقی ها بارها 
به ما قول دادند که جلوی اقدام های گروهک های تروریستی را 
بگیرند، اما عمل نکردند؛ بنابراین تصمیم بر این شد تا با اینها 
مقابله کنیم و این براساس منشــور ملل متحد و دفاع از خود 
است. باقری همچنین با اشاره به عملیات اخیر نیروی زمینی 
سپاه علیه مقرهای گروه های تروریستی در شمال عراق تأکید 
کرد: این عملیات با رعایت همه اصول انسانی انجام شد و مراقب 
بودیم از بینی یک غیرنظامی خون نیاید. مواردی وجود داشته 
که گروهک های تروریســتی در یک طبقــه از یک آپارتمان 
کارگاه ساخت بمب داشــتند، اما برای جلوگیری از آسیب به 

مردم، این ساختمان را هدف قرار ندادیم.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس

درصــورت ارائــه گــزارش کمیســیون 
اجتماعی درباره بررسی صالحیت وزیر 
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
جلســه رأی اعتمــاد در روز چهارشــنبه 
از  می شــود.  برگــزار  هفته جــاری 
رئیس جمهــور قدردانــی می کنــم کــه 
وزیــر پیشــنهادی کار را در نخســتین 

فرصت معرفی کرد. / ایسنا

سیدمحمد حسینی
معاون امورمجلس رئیس جمهور 

در اغتشاشات اخیر دشمنان تبلیغات 
گســترده ای در فضای مجــازی بــه راه 
انداختنــد؛ به نحوی کــه ایــران مجــازی 
بــا ایــران واقعــی خیلــی تفــاوت دارد. 
دشــمنان بــرای تحریــک افکارعمومی 
اتفاق هــای حاشــیه ای را به گونــه ای 
برجســته می کنند که گویا همه کشور 

درگیر ناامنی است. / تسنیم

علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت

کشــور در مســیر بومی ســازی رآکتورهای 
هســته ای حرکــت می کنــد و ایــن مســیر 
هدف گذاری شده برای کشور، نوید آینده 
بســیار روشــنی برای صنعت هســته ای و 
ســایر صنایع و حــوزه کشــاورزی و دارویی 
و درمانی خواهد بود کــه می توانند از این 

صنعت بهره برداری کنند. / ایرنا

 آمریکا و عادت ماهی گرفتن
 از آب های گل آلود

ســخنگوی وزارت امورخارجــه کشــورمان بــه اظهارات 
مداخله جویانه تــازه رئیس جمهور آمریکا واکنش نشــان 
داد. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی در صفحه اینســتاگرامش 
دراین باره نوشت: »از آغاز تحوالت اخیر در ایران، شنبه جو 
بایدن برای چندمین بار، طی اظهاراتــی مداخله جویانه، از 

اغتشاشات در ایران حمایت کرد«.
وی ادامه داد: »چون بایدن نه مشاوران امینی دارد و نه حافظه 
خوبی، به وی یادآور می شــوم که ایران قوی تر و استوارتر از 
آن بود که با تحریم های ظالمانه و تهدیدات پوچ شما تسلیم 
شود. اکنون نیز سربلندتر از آن است که با مداخالت و اظهار 
شگفتی های سیاستمداری خسته از سال ها اقدام بی نتیجه 

علیه ایران، اراده اش متزلزل شود«.
کنعانی ادامه داد: »نه اظهارات بایدن و نه مداخله جویی های 
آمریکا هرگز ما را متعجب نمی کنــد، زیرا مداخله، تجاوز و 
کشــتار، ماهیت حقیقی نظام آمریکاســت، اما، ما مردمان 
تاریخیم و در عمق تاریخ ریشه دوانده ایم. از کودتای آگوست 
1۹۵3 )۲8 مرداد 133۲ خورشــیدی( تا به امروز، به خوبی 
سیاســت های ضدایرانی دولت آمریکا در ذهن هایمان ثبت 
شده است و البته تاریخ و نقطه نقطه دنیا شهادت می دهد که 

زخم جنایت و خشونت آمریکا بر تن دنیاست«.
ســخنگوی وزارت امورخارجــه اضافه کرد: »عادت شــما 
ماهی گرفتن از آب های گل آلود است، اما یادتان باشد، اینجا 
ایران است؛ سرزمین مردان و زنان سرفراز. در خانه خویش، 
باهم گفت وگو می کنیم، باهم کار می کنیم، باهم برای ترمیم 
زخم های کوچک و بزرگ ایران خواهیم کوشید، باهم برای 
استقالل ایران خواهیم ایستاد و صدالبته شکست دیگری بر 

انبوه شکست هایتان افزوده خواهد شد«.

4عامل موفقیت انقالب اسالمی
فرمانده ســپاه پاســداران در همایش سراسری 
»جهاد تبیین و آگاه ســازی ویژه افســران سپاه 
پیشرفت کشور و پایه ریزان تمدن نوین اسالمی« 
با بیان اینکه رجعت به ایــران برای آمریکایی ها 
نقطه مرجعیت جهانی است، اظهارکرد: معلمان 
در قلب نبرد پیچیده دشــمن ایســتاده و نقش 
تعیین کننده دارند. به گزارش ایسنا، سردار حسین 
ســالمی با بیان اینکه انقالب اسالمی با پیروزی 
خود، شکست مهلکی به آمریکا وارد کرد، گفت: 
مردان و زنانی که تعیین کننده نبرد نهایی هستند، 
معلمان هستند، یعنی آموزش وپرورش ما در قلب 
این نبرد ایستاده است، زیرا دشمن همه زوایای 
تهاجم را از ایجاد جنــگ، تحریم، پدیده تکفیر، 
انزوا بخشی سیاسی و...  تجربه کرده و با شکست 
مواجه شده است، اما امروز میدان جدیدی را برای 
تاخت وتاز فرهنگی، سیاسی و امنیتی گشوده است 
که پیچیده ترین و مرموزترین میدان نبردی است 

که دشمن درآن حضور جدی و سنگین دارد.
وی با اشــاره به اینکه انقالب ما به دلیل داشتن 
4عامل به موفقیت رسید، افزود: »رهبر بزرگ«، 
»مکتب بزرگ«، »ملت بزرگ« و »دشمن بزرگ« 
عوامل موفقیت انقالب اســالمی اســت. انقالب 
اسالمی رهبر بزرگی دارد و با وجود رهبر بزرگ، 
ملت هم بزرگ شد. جمهوری اسالمی انشاء قدرت 
و اســتقالل می کند تا فرزندان ما خودشان فکر 
کنند و بسازند و خودشان را کوچک نبینند و همه 
اینها به دلیل داشتن رهبری بزرگ است که ملت 

را بدین سان بزرگ و مفتخر کرده  است.

نقل قول خبر

دیپلماسی

سیاست خارجی

روزنه

مجلس

حوادث اخیر در ایران به بهانه ای 

گزارش

 
در دست دشــمنان کشور برای 
موج سواری و اتهام زنی به ایران 
تبدیل شده  است؛ رویکردی که 
می کوشــد جمهوری اســالمی را به »سرکوب 
اعتراضــات مســالمت آمیز« متهم کنــد. این 
درحالی اســت که بررسی ها نشــان می دهد در 
ســال های اخیــر دســت کم ۲۵00تجمــع 
مسالمت آمیز، به صورت قانونی یا غیرقانونی، در 
کشــور برگزار و در آن مطالبات صنفی پیگیری 

شده  است.
به گزارش همشــهری، اگرچه آمار رســمی از 
سوی مراجع ذیربط در این زمینه منتشر نشده، 
اما بررســی اخبار تجمعات در ۲سال گذشــته 
حکایت از آن دارد که در ســال1400 دست کم 
1۵00تجمــع )قانونی یــا غیرقانونــی( و در 
سال13۹۹ نیز حداقل حدود هزار تجمع )قانونی 
یا غیرقانونی( با ابعاد و میزان جمعیت متفاوت در 
شهرهای مختلف کشــور برگزار شده که قریب 
به اتفاق آنها نیز بدون دخالت نیروهای انتظامی 
و با مســالمت پایــان یافته و قشــرها و اصناف 
گوناگون تجمع کننده توانســته اند خواست ها و 
مطالبات شان را به مسئوالن مربوط منتقل کنند.

بــا نگاهــی بــه تجمع هــای برگزار شــده در 
۲سال گذشــته درمی یابیم که مــردم و اصناف 
معترض بــا تجمــع درمقابل اســتانداری ها، 
فرمانداری ها، بخشداری ها، مجلس، قوه قضاییه و 
همچنین وزارتخانه های مربوطه، اعتراض خود را 
بدون هیچ فشار و محدودیتی با مقام های مربوط 
مطرح کرده اند و در بسیاری از موارد، پیگیری ها 
برای تحقق مطالبات مطرح شده ازسوی مراجع 

دولتی نیز انجام شده  است.
بررســی تجمع های برگزار شــده در این مدت 
حکایــت از آن دارد که حجم زیــادی از آنها از 
سوی اصناف و قشــرهایی ازجمله »معلمان«، 
»بازنشستگان«، »کشــاورزان« و »کارگران« 
برگــزار شــده و موضــوع »واکســن کرونا« و 
»کم آبــی« نیز طــی ســال های ۹۹ و 1400 
زمینه ســاز برگزاری تجمع های بســیاری در 

شهرهای مختلف کشور شده  است.

43هزار تجمع در 4سال
اینها درحالی است که براســاس اصل۲7 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی، »تشکیل اجتماعات 
و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، به شرط آنکه 
مخل به مبانی اسالم نباشد، آزاد است«؛ اصلی 
که اگرچه تاکنون آنچنان که باید از ظرفیت های 
آن استفاده نشده، اما بستر مناسبی برای طرح 
مطالبات مردمی در چارچوب قانون و به صورت 

مسالمت آمیز فراهم کرده  است.
اگرچه دشــمنان مردم ایران در هفته های اخیر 
تالش کردند مسیر انتقال مسالمت آمیز مطالبات 
مردم به مسئوالن را »مسدود شده« جلوه دهند، 
اما بررسی ها حکایت از آن دارد که مردم، از قشرها 
و صنوف مختلف، در سال های اخیر با برگزاری 
تجمع های مسالمت آمیز، خواست ها و مطالبات 
خود را مطرح کرده اند که بخش قابل توجهی از 
آنها نیز با پیگیری مسئوالن مربوط تا رسیدن به 

نتیجه همراه بوده است.
ایــن درحالی اســت کــه آمارهای جســته و 
گریخته موجود در زمینــه برگزاری تجمع های 
مسالمت آمیز درســطح کشور بســیار بیش از 
اینهاســت. ســخنگوی وقت وزارت کشور در 
دی مــاه13۹6 در جریان یک نشســت خبری، 
به آماری در این زمینه اشــاره کرده  که نشــان 
می دهد مردم در شــهرهای مختلــف ایران در 

سال های گذشــته برای پیگیری مطالبات خود 
در حوزه های مختلف تجمعات بسیاری برگزار 
کرده اند. سلمان سامانی در آن نشست اعالم کرد 
در طول دولت یازدهم، حدود 43هزار تجمع »با 
مجوز یا بدون مجوز« در کشور برگزار شده  است.

وی اگرچه به جزئیات بیشــتری در این زمینه 
اشاره نکرد، اما این آمار نشان می دهد برگزاری 
تجمعات مسالمت آمیز و قانونی روالی است که در 
سال های گذشته در سطح کشور وجود داشته و 
به عنوان زمینه ای برای انتقال مطالبات مردم به 

مسئوالن مطرح بوده است.
نکته جالب اینجاست که به گفته مقام های وقت 

وزارت کشــور، در ســال13۹8، 331تجمع با 
استفاده از سازوکارهای مشخص شده در قانون 
برگزار شده  اســت. اگرچه براســاس آمارهای 
موجود، این تعداد تجمع قانونی میزان ناچیزی از 
تجمع  های برگزار شده در آن سال بوده، اما نشان 
می دهد راه برگزاری تجمع های قانونی بســته 
نیست و با اصالح برخی فرایندها، می توان شاهد 

برگزاری تجمع های بیشتری بود.

نمونه هایی از تجمعات مســالمت آمیز در 
سال1400

موج ســواری رســانه های معاند بــا کلیدواژه 
»سرکوب« در شرایطی اســت که در سال های 
اخیر شهرهای مختلف کشــور به دفعات شاهد 
برگزاری تجمع هــای قانونی و مســالمت آمیز 
بوده  که بــا بازتاب های گســترده ای نیز همراه 
شده  است. به عنوان مثال، در طول سال1400 

شــاهد برگــزاری تجمع های زیــادی ازجمله 
»تجمع هــای بازنشســتگان تامین اجتماعی 
در فروردیــن«، »تجمع ســهامداران بورس در 
فروردین«، »تجمع اعتراضی داروسازان در چند 
شهر کشور در فروردین «، »تجمع مالباختگان 
بورس در 3کالنشــهر در اردیبهشت «، »تجمع 
اعتراضی کشــاورزان اصفهانی به کمبود آب در 
اردیبهشــت«، »تجمع های کارگــران پیمانی 
صنعت نفت بــرای پیگیری مطالبــات خود در 
تیرماه«، »تجمع مــردم اصفهان برای پیگیری 
موضوع خشکی زاینده رود در آبان ماه«، »تجمع 
بیماران تاالسمی در شیراز در آذرماه«، »تجمع 
اعتراضی مــردم اســتان چهارمحال وبختیاری 
به کمبــود آب در آذرماه«، »تجمــع کارگران 
فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه«، 
»تجمع خانواده های جانباختــگان هواپیمای 
اوکراینی مقابل دادگاه در تهــران در آذرماه«، 
»تجمع خانواده های کــودکان مبتال به بیماری 
 SMA در تهــران در آذرمــاه«، »تجمع هــای 
اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف کشور در 
آذرماه«، »تجمع مالباختگان »سکه ثامن« در 
تهران« و »تجمع کارگران شرکتی صنعت برق 
در تهران در آذرماه« در ســطح کشور بوده ایم؛ 
1۵نمونــه از تجمع های مســالمت آمیزی که 
درطول ســال گذشــته در شــهرهای مختلف 
کشور برگزار و طی آن، مطالبات و خواست های 
تجمع کنندگان به مســئوالن مربــوط منتقل 

شده  است.
به این فهرست باید تجمع های صنفی قشرهایی 
مانند معلمان، بازنشستگان و کارگران شرکتی را 
هم افزود که درطول ســال های گذشته همواره 
به صورت مسالمت آمیز با برگزاری تجمع هایی 
مطالبات خود را به مسئوالن انتقال داده اند؛ بدون 
اینکه خشونت زمینه ساز به حاشیه رانده شدن 

خواست های آنان شده باشد.

تجمع های اعتراضی صنفی در سال1399
دراین میان در طول سال13۹۹ با طیف وسیعی 
از تجمع های اعتراضی در زمینه های متفاوت و 
ازسوی قشرها و اصناف مختلف مواجه هستیم 
که بدون خشونت، خواسته های خود را به گوش 
مسئوالن کشــور رســانده اند. بررسی ها نشان 
می دهد در ســال13۹۹ تجمع های اعتراضی از 
حوزه سیاســت  گرفته تا ورزش را شــامل شده 
 است و معدود مواردی از میان آنها می توان یافت 
که به دخالت نیروهای انتظامی منجر شده یا به 

خشونت کشیده شده باشد.
تجمع اعتراضی دستفروشان درمقابل شهرداری 
تهران در آخریــن روزهای فروردیــن، برپایی 
تجمع هایی درباره چالش کم آبی درطول فصل 

بهــار در برخی شــهرهای خوزســتان، تجمع 
اعتراضی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی 
در تهران در خردادماه، برگزاری تجمع هایی در 
حمایت از قره باغ در مهرماه، دست کم در 3استان 
و تجمع هــواداران اســتقالل مقابل مجلس در 
مهرماه، ازجمله برخی تجمع های مسالمت آمیز 
درطول ســال13۹۹ بوده اند که بدون خشونت 

برگزار شده  است.
عالوه بر اینها در طول ســال13۹۹ مالباختگان 
ارزی و بــورس به دفعــات درمقابــل اداره ها و 
وزارتخانه های مرتبط تجمــع  اعتراضی برگزار 
کردند و به طرح مســالمت آمیز مطالبات خود 
پرداختند. کارگران، بازنشســتگان و پرستاران 
نیز از دیگر قشــرهایی بودند که در آن سال به 
برگزاری تجمع هــای اعتراضی در شــهرهای 

مختلف کشور دست زدند.

اقدام مجلس برای رفع کاستی های قانونی
رئیس کارگروه اجتماعات قانونی کمیسیون امور 
داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفت وگو با 
همشهری با اشاره به ظرفیت های مغفول مانده 
در قانون اساســی برای برگــزاری تجمع های 
مســالمت آمیز، تصریح کرد که مجلس درحال 
برداشــتن گام های مهمی برای رفع نقاط ابهام 
در این زمینه است و پیش نویس طرحی در این 
زمینه در اختیار احزاب، گروه ها و کارشناســان 
مربوط قــرار گرفته تا با تصویــب آن، خألهای 

موجود در این زمینه رفع شود.
احمــد علیرضابیگی اگرچــه آمــار دقیقی از 
تجمع های اعتراضی در ســال های اخیر اعالم 
نکرد، اما بر این نکته تأکید داشت که در سال های 
اخیر و به ویژه در سال1400 تعداد قابل توجهی 
از تجمع های مسالمت آمیز در کشور برگزار شده 
 است؛ »در سال1400 شاهد برگزاری تجمع های 
مســالمت آمیز قابل توجهی در گســتره ملی و 
محلی بودیم که حدود ۹7درصد از آنها با رویکرد 
صنفی و کارگری بوده و طی آن مطالبات اصناف 

و قشرهای مختلف جامعه مطرح شده  است.«
نماینده آذربایجان شــرقی در مجلــس به این 
نکته هم اشــاره کرد که تنها حدود 3درصد از 
تجمع های سال1400 جنبه سیاسی داشته  که 
البته آنها نیز به صورت مسالمت آمیز برگزار شده 
 اســت. وی با تأکید بر اینکه مجلس می  کوشد 
کاســتی های قانونی موجود در زمینه برگزاری 
تجمع های قانونــی را رفع کنــد، تصریح کرد: 
طرحی که پیش  نویس آن ازسوی مجلس تهیه 
شــده، ناظر بر برگزاری اجتماعات ملی و محلی 
است تا امکان محترم شمردن انتقال شکایت ها و 
مطالبات مردم به مسئوالن به صورت حداکثری 

فراهم شود.
علیرضابیگی به این نکته هــم تأکید کرد که با 
تصویــب پیش نویس مدنظــر، ضمانت اجرایی 
الزم برای برگزاری مسالمت آمیز تجمعات ارائه 
شود و قوه  مجریه و سایر دســتگاه های ذیربط 
متعهد می شوند شــرایط و امنیت الزم را برای 
طرح مسالمت آمیز مطالبات مردمی درجریان 

تجمعات قانونی فراهم کنند.
وی اضافه کرد: در طرح »نحوه تشکیل تجمعات 
و برگزاری راهپیمایی ها« مســئولیت مستقیم 
برعهده فرماندار، به عنــوان مقام عالی دولت در 
شهر، گذاشــته شده  و حق اســتیناف نیز برای 
برگزارکنندگان تجمع درنظر گرفته شده  است. 
به ایــن معنی کــه کمیته اســتیناف ایرادهای 
مطرح شده از سوی فرماندار یا مقام عالی دولت 
را بررسی می کند و درصورت ممانعت بی مورد، 

مسئول مربوط بازخواست خواهد شد. 

2500تجمع مسالمت آمیز در 2سال
  در ۲سال گذشته دست کم ۲۵00تجمع مسالمت آمیز در نقاط مختلف کشور برگزار شده

 که ۹7درصد از آنها مربوط به مسائل صنفی بوده  است

در  ایــران  مــردم  دشــمنان  اگرچــه 
هفته هــای اخیــر تــاش کردنــد مســیر 
انتقال مســالمت آمیز مطالبــات مردم 
به مسئوالن را »مســدود شده« جلوه 
دهنــد، امــا بررســی ها حکایــت از آن 
دارد کــه مــردم، از قشــرها و صنــوف 
مختلف، در ســال های اخیر با برگزاری 
تجمع های مسالمت آمیز، خواست ها 
و مطالبــات خــود را مطــرح کرده اند که 
بخش قابل توجهی از آنها نیز با پیگیری 
مســئوالن مربوط تا رســیدن بــه نتیجه 

همراه بوده است

همدلی اصفهانی ها خنثی کننده اقدامات معاندین 
پاییز1400، اصفهان شاهد یکی از نمودهای عینی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در ایران بود. در 
اواسط آبان ماه سال گذشته کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به کم آبی، دست به تجمع زدند 
و در بستر خشک زاینده رود چادرهایی را برای اقامت اعتراضی برافراشتند. بعد از گذشت چند 
روز از استقرار این کشاورزان در نزدیکی پل خواجو، کشاورزان غرب استان نیز به آنان پیوستند 
و هر روز به تعداد جمعیت مطالبه گران اضافه  می شد. درچنین شرایطی بخش قابل توجهی از مردم 
اصفهان هم که خطر جدی فرونشست زمین را از نزدیک لمس کرده بودند، به گروه دادخواهان و 
مطالبه گران احیای زاینده رود پیوستند. مطالبه گری اصفهانی ها در روز جمعه 28آبان ماه جلوه 
کم نظیری به خود گرفت و بستر خشک زاینده رود پذیرای طیف گسترده ای از مردم اصفهان بود 
که قاب بی بدیلی از همدلی، مطالبه گری و متانت آفریدند و با برگزاری تجمعی مسالمت آمیز، 
خواست های خود را به گوش مسئوالن کشوری و استانی رساندند. درچنین شرایطی با وجود 
فراخوان گروه های معاند برای به آشوب کشاندن این تجمع، همگرایی کم نظیر مردم اصفهان برای 
احیای زاینده رود تحت تأثیر قرار نگرفت و این تجمع با قول های مسئوالن مربوط، بدون خشونت 
پایان یافت و تالش های عده معدودی برای به آشوب کشاندن حضور جمعیت، به نتیجه ای نرسید. 
در این میان با وجود اینکه عده معدودی به سمت نیروهای انتظامی سنگ پرتاب می کردند و 
قصد داشتند پلیس را وادار به برخورد سخت کنند، اما خویشتنداری مأموران انتظامی زمینه ساز 

شکل گیری جلوه های زیبایی از یک »تجمع مسالمت آمیز« شد. 

مکث

ری
جعف

ریا 
ی/ آ

هر
مش

  ه
 1

40
ن 0

 آبا
 در

بی
م آ

ه ک
ض ب

ترا
ر اع

ن د
فها

 اص
دم

 مر
مع

تج
س:

عک



3 دوشنبه 25 مهر 1401
 شماره  8614

 سخنگوی شــورای شهر تهران 

دیروز در نود وهفتمین جلســه شورا
پارلمان شهری به برگزاری موفق 
نمایشگاه سرامیک در مجموعه نمایشگاهی شهر 
آفتاب اشــاره و عنوان کــرد کــه برپایی این 
نمایشگاه در وسعت 65هزار متر بیانگر آن است 
که در این شهر ظرفیت های مناسبی وجود دارد 
که می توان با استفاده از آنها برپایی رویدادهای 
نمایشگاهی بزرگ را رقم زد. علیرضا نادعلی با 
اشاره به استقبال بازدیدکنندگان به همشهری 
گفت: »حضور 120هزار بازدیدکننده در 5روز 
آمار خوبی است و نشان می دهد درصورت توسعه 
زیرساخت هایی همچون حمل ونقل عمومی، این 
مجموعه نمایشگاهی با اســتقبال مردم مواجه 
خواهد شد؛ بنابراین امیدواریم با تدابیر شهرداری 
تهــران و همــکاری راهــور و ســایر نهادها و 
سازمان های مربوطه سال آینده شاهد درخشش 
بیشــتر شــهر آفتاب و برگــزاری رویدادهای 

نمایشگاهی باشیم.«
به گزارش همشــهری، اواخر آذر سال گذشته 
بود که طرح انتقال نمایشــگاه های پرمخاطب 
به شهر آفتاب توسط شــورای ششم تصویب 
شد تا به موجب آن مشــکالت ترافیکی محور 
بزرگراهی شهید چمران و معابر همجوار کاهش 
یابد. باگذشت حدود 9ماه از این مصوبه همچنان 
شاهد برگزاری رویدادهای نمایشگاهی ازجمله 
بیست ودومین نمایشگاه صنعت ساختمان در 
خیابان سئول )محل دائمی نمایشگاه ها( بودیم. 
تصور می شــد برپایی نمایشگاه های تخصصی 
تأثیری بر ترافیک محورهای بزرگراهی تهران 
نداشته باشد، اما حضور اندک بازدیدکنندگان 
هم ســبب ایجاد گره های ترافیکی شد. دیروز 
رئیس شورای شهر تهران برای چندمین بار به 
انتقال نمایشگاه ها به شهر آفتاب اشاره و عنوان 
کرد: »بــرای این کار عالوه بر مصوبه شــورای 
شــهر، مصوبه دولت هم وجود دارد، اما برخی 
برای کسب درآمد سالمت شهروندان را به خطر 
می اندازند. اکنون در حال مذاکره با مسئوالن 
مربوطه ازجمله وزیر صمت هستیم تا این مهم 

محقق شود.« مهدی چمران به افزایش زیربنای 
نمایشگاه شهر آفتاب هم اشــاره و عنوان کرد: 
»با این کار می توان سال آینده نمایشگاه کتاب 
را به وســعت 120هزار مترمربع در شهرآفتاب 
برگزار کرد. به هرحال ایــن مجموعه با هزینه 
مردم ساخته شده و مدیریت شهری هم به دنبال 
ایجاد آسایش و آرامش برای شهروندان است. 
امیدواریم گوش شنوایی برای گالیه های مردم 
و انتقادات اعضای شورای شــهر تهران وجود 

داشته باشد.«

مصوبه شورای شهر اجرایی شود
رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل شورای 
شــهر تهران هم برپایی نمایشــگاه در شــهر 
آفتاب را ضروری دانست و گفت که سالن های 
خوب و هواسازها، تمیزی، نظم خوب، پرسنل 
آموزش دیده، نگهداشت مناســب تجهیزات و 
دسترســی مخاطبان با مترو به این فضا، شهر 
آفتاب را به بلوغ رســانده اســت. ســیدجعفر 
تشکری هاشمی  افزود: »اجرای مصوبه شورای 
شهر تهران در راســتای انتقال نمایشگاه ها به 
این مجموعــه، تکمیل فعالیت هــای عمرانی 

رمپ و لوپ و... مواردی هســتند که با پیگیری 
آنهــا می توانیم ســال 1402شــاهد برگزاری 

نمایشگاه های متعدد در این شهر باشیم.«

تصویب افزایش بهای خدمات به اتباع
بررسی الیحه افزایش بهای خدمات به مهاجران 
و اتباع خارجی دســتور جلسه اول شورای شهر 
تهران بود که اعضای پارلمان شهری با آن موافقت 
کردند. رئیــس کمیســیون برنامه وبودجه، در 
جریان بررسی این الیحه گفت که سال گذشته 
الیحه تصویب و ســهم شــهرداری 60درصد و 
سهم استانداری هم 40درصد تعیین شد. به گفته 
محمد آخوندی در اصالحیه انجام شده 50درصد 
سهم شهرداری و 50درصد هم سهم استانداری 
لحاظ شده است. براســاس الیحه مصوب بهای 
خدمات مهاجران و اتبــاع برای خانوارهای یک 
و 2نفره 400هزار تومــان، خانوارهای 3و 4نفره 
500هزار تومان و خانوارهای 5نفره و بیشتر هم 

600هزار تومان خواهد بود.

 تالش برای کاهش زمان صدور پروانه
شهردار تهران که دیروز به صحن شورای شهر 

آمده بود، در جمع خبرنگاران ابتدا توضیحاتی 
درخصوص انتصابات اخیر شــهرداران مناطق 
داد و گفــت: »در مناطق، 3نیروی جدید به کار 
گرفتیم و 15شــهردار ابقا و 4نفر هم جابه جا 
شــده اند. شــهرداران منطقــه 6 و 10 از بدنه 
شــهرداری تهران و منطقه 4 ، شــهردار سابق 
کرج اســت. امســال نوع مواجهه با موضوعات 
به ویژه از مرداد که شــنبه های امید و افتخار را 
آغاز کرده ایم، تغییر کرده و از بهمن تا پایان سال 
همه روزه افتتــاح و کلنگ زنی انجام می دهیم. 
تشدید فعالیت و جنب وجوش در حوزه مدیریت 
شــهری و ارائه خدمات به مردم مدنظر است و 
امیدواریم با ترکیب جدیــد بتوانیم خدمتگزار 
باشــیم.« به گفته علیرضا زاکانی 3نفر از افراد 
جابه جا شده  به عنوان مشاور انتخاب شده اند که 
کارآمدی ویژه ای دارند و می توانند پروژه هایی 
تعریف کنند. او با بیان اینکــه تغییر مدیریت 
در شــهرداری به اتمام رســیده است، گفت: 
»تصمیم گیری براساس 33پارامتر و در مدت 
5ماه انجام شــده اســت. تک تک شــهرداران 
شــبانه روزی تالش کردند و ما راضی هستیم، 
اما با نقشه راهی که داریم بازچرخانی عناصر را 
انجام داده ایم تا بتوانیم خدمات ویژه ای را ارائه 
دهیم و شرایط مطلوب تری برای ارائه خدمات 
داشته باشــیم.« شــهردار پایتخت سپس در 
پاسخ به کاهش زمان صدور پروانه عنوان کرد: 
»این روال حدود 30سال وجود داشته و در این 
زمینه با انباشــتگی اطالعات همه مجموعه ها 
)ســازمان آب و برق و...( مواجه هستیم و اگر 
بســتر اطالعاتی ذی مدخالن فراهم شــود در 
کسری از روز صدور پروانه انجام می شود. تا این 
مقطع تالش ما این بوده که زمان صدور پروانه 
شهرسازی به کمتر از 2هفته کاهش یابد. زمان 
صدور پروانه در برخی مناطق زیر 60 روز است 
و در برخی مناطق تا 150روز کاهش پیدا کرده 
و همچنان در حال تسریع و تسهیل هستیم تا 
امکان ساخت وساز را برای همگان داشته باشیم. 
توانســتیم رکوردی را خلق کنیــم، اما راضی 

نیستیم.«

درخشش آفتاب در 1402
اعضای شورای شهر با موفق ارزیابی کردن نمایشگاه سرامیک در شهرآفتاب، بر برپایی رویدادهای پرمخاطب در این مجموعه تأکید کردند

 جامه عمل
 به انتظارات جامعه روشندالن

1  فرض کنید خدای ناکرده، بینایی خود را از دست داده اید. یا 
دست کم با چشم بند، چشم های خود را بسته اید و هیچ چیزی را 
نمی توانید ببینید. حاال در خانه خود، به دنبال وسیله ای می گردید. 
با شــناختی که از محیط دارید احتماال با تالش و جســت وجو 
خواهید توانســت به آن وسیله برســید. اگرچه شاید کمی در 
رسیدن به مقصد، دچار جراحتی جزئی شوید و آسیب ببینید. 
حاال محیط را وسیع تر کنید؛ در حد محله، بعدتر در حد حضور 
در محدوده هایی از شهر که حتی ممکن است قبال به آنجا نرفته 
باشید. کار بسیار سخت خواهد بود و ناشدنی. در چنین شرایطی 
احتمال آسیب دیدن افزایش می یابد و رسیدن به مقصد در حد 
زیادی ناممکن خواهد بود. در ایــن وضعیت، پای جان در میان 
اســت. البته که انجام دادن کارها در شهر برای فردی که به طور 
موقت قادر به دیدن نیســت یا به تازگی بینایی خود را از دست 
داده، بسیار سخت اســت؛ بنابراین فردی که به طور مادرزادی 
یا طی سالیان طوالنی  روشــندل لقب گرفته، به خاطر تجربه و 
مهارت هایی که کسب کرده، با چالش های کمتری برای حضور 
در شــهر و انجام کارهای معمول شهروندی روبه ور می شود، اما 
هیچ گاه این چالش ها به صفر نمی رسند؛ چالش هایی که بی تردید 
در شهرها و منطقه هایی که مناسب سازی نشده اند، خودنمایی 

بیشتری می کنند.
2  23مهرماه )15اکتبر( روز جهانی عصای ســفید بود و طی 
هفته جاری، وعده ها، صحبت هــا و برنامه هایی راجع به جامعه 
روشــندالن و نابینایان بیان و برگزار می شــود، اما اینکه به چه 
میزان از وعده ها جامه عمل پوشــانده خواهد شد، جای سؤال 
است؟ با این حال، آنچه مشخصا نمود دارد اینکه کالنشهرهای 
ایران و از میان شان تهران، برای نابینایان، شهر دسترس پذیری 
نیستند. اگرچه طی سال های اخیر تالش شده تا با اقداماتی نظیر 
استفاده از حروف بریل و سیستم های صوتی، به بخشی از نیازهای 
روشندالن در شهرها پاسخ داده شود، اما تنها الزامات یک شهر 
دسترس پذیر اینها نیست. شهر دسترس پذیر، شهری است که 
در آن همه اقشار جامعه، اعم از  افراد عادی، کم توانان، معلوالن، 
جانبازان، روشندالن، ناشنوایان، سالمندان و کسانی که به طور 
موقت با محدودیت هایی روبه رو شده اند، )مثل خانم های باردار 
یا فردی که دچار شکستگی استخوان شــده است( بتوانند به 
راحتی، خدمات شهری را دریافت کنند. به عبارت دقیق تر اینکه 
بهره مندی از خدمات شهری، یک  توانمندی برای افراد به حساب 
نمی آید بلکه طراحی های شــهری به گونه ای باید توانایی هایی 

الزم را به وجود آورند.
3  در علم روانشناســی و پزشکی، »دو ســر کور« یک روش 
پژوهشی- تحقیقی معروف است. در این روش، مثال محقق و فرد 
تحت تحقیق، هر دو در آزمون های مدنظر برای تأثیر یک  دارو، 
نمی دانند چه کســی داروی واقعی دریافت می کند و چه کسی 
دارونما؛ حکایت انتظارات روشــندالن است. انگار که مسئوالن 
و مدیران در دوره های مختلف مدیریتی، قادر به دیدن و درک 
موضوعات موردنظر این قشر نبوده اند. بسنده کردن به مواردی 
کوچک و اجرای تنها برخی از موارد الزم، ســبب شده تا اکنون 
کالنشهرهای کشور برای نابینایان دسترس پذیر نباشند. علت 
چیست؟ نخست به این برمی گردد که بسیاری از مدیران عالی، 
میانی و عملیاتی، مفهوم دسترس پذیری را تنها در مناسب سازی 
خالصه کرده بودند. درصورتی که دســترس پذیر، گســتره ای 
وسیع تر از مناسب سازی دارد. عالوه بر آنکه یک  روشندل برای 
تردد در شــهر نباید با موانع فیزیکی بدون هشــدار و عالمت، 
پســتی و بلندی های خطرناک، ختم عجیــب یک پیاده رو به 
مسیرهای تردد خودرویی و... روبه رو شود، باید از مزیت هایی مثل 
هشدارهای صوتی و موزائیک های برجسته و پولکی یا تابلوهای 
دارای حروف بریل برخوردار باشد و بتواند پاسخ مناسبی درباره 
نیازهای تفریحی، مذهبی، سالمتی، فرهنگی و خدماتی خود 
بگیرد؛ به طور نمونه در شهرهای توسعه یافته دنیا، هتل داران در 
همکاری با شهرداری ها توانسته اند ضمن ارائه خدماتی متناسب با 
نابینایان، درون هتل، مسیرها و محیط های ویژه را در اطراف هتل 
پدید آورند که گردشگری ایمن و جذاب، آنها را فراهم می کند. 
استفاده از عنصر بو در بوستان ها، عنصر موسیقی در محیط های 
فرهنگی و عنصر صوت در جاذبه های تاریخی و میراث فرهنگی، 

بخشی از این کارهاست.
4  چه چیزی الزم است؟ 2مورد اساســی برای آنکه به خوبی 
نیازهای روشندالن در شهر مدنظر قرار گیرد، الزم است. اول آنکه 
مدیریت واحد شهری تحقق یابد تا نهادهای مسئول در این زمینه 
بتوانند در تعامل با یکدیگر خدمات شایسته ای را ارائه کنند. دوم 
هم اینکه پیوست های اجتماعی خاص معلوالن و نابینایان در همه 
پروژه های عمرانی، شهرسازی، حمل ونقلی، فرهنگی - اجتماعی 
و خدمات شهری باید لحاظ شود. اینگونه از یک پروژه بزرگراهی 
و مترویی گرفته تا احداث یا توسعه بوستانی محلی، همگی دارای 
الزامات مربوط به این قشر خواهند بود و هیچ کدام بدون رعایت 

آن الزامات به بهره برداری نخواهند رسید.

 به روزرسانی 35سرفصل اصلی
 از سایت شفافیت

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شــهرداری تهران با 
اشــاره به اینکه به روزرسانی سایت شــفافیت آغاز شده، 
گفت: تاکنون 35ســرفصل به روزرسانی شــده است. به 
گزارش همشهری، محمدعلی الفت پور درباره به روزرسانی 
سایت »شفافیت« گفت: در راستای شفافیت و دسترسی 
آزاد شهروندان به داده های باز واحدهای تابعه شهرداری 
تهران، سامانه شــفافیت با هدف شفاف ســازی عملکرد 
شهرداری تهران از ابتدای ســال 1397آغاز به کار کرد. او 
با تأکید بر اینکه ســامانه شــفافیت در چند سال گذشته 
به روز نشده بود، افزود: در دوره جدید مدیریت شهری نیز 
به دلیل عدم وجود فرایند و ساختاری مشخص درخصوص 
سایت شفافیت در سال های گذشته، ابتدا ایجاد فرایند و 
ساختار ارکان اجرایی شفافیت در شهرداری تعیین و پس 
از تدوین دســتورالعمل نحوه انتشار اطالعات روی سایت 
شفافیت، این دستورالعمل به تمامی واحدها ابالغ شد. در 
گام بعدی پیگیری مستمر مصوبات از سوی کارگروه جهت 
به روزرسانی هرچه سریع تر سایت در دستور کار قرار گرفته 

و در حال انجام است.

 حبیب کاشانی 
 خزانه دار شورای شهر

 ســازمان اوج تــا امروز هــزاران اقدام 
خوب  روی دیوارنگاره میدان ولیعصر 
داشــته اســت، امــا در میــان طــرح 
زنــان ســرزمین مــن، مادر شــهیدان 
افراســیابی مغفــول مانــده اســت؛ 
مادر 5شهیدی که می توانست جزو 
زنان ســرزمین ما باشــد از دریچه ای 
که نگاه مردم را جلب کند. کمترین 
کاری کــه ســازمان اوج در این بــاره 
می توانســت انجــام دهد، مشــورت 
گرفتن از رئیس و اعضای کمیسیون 
فرهنگــی و اجتماعــی شــورا بــود. 
تقاضــا داریــم اگر قــرار اســت چنین 
اقداماتــی انجــام شــود، شــورا را هم 

مطلع کنند.

پارکینگ هــای  در  پــارک  ظرفیــت 
عمومــی در منطقــه 8شــهر تهــران بــه 
عــدد 1070رســید. شــهردار منطقــه 8 
بــا تأییــد ایــن خبــر گفــت: »منطقه 8 
هم اکنــون بیــش از ۲۲هــزار مترمربــع 
ظرفیت پارکینگ عمومــی دارد. با این 
حال برای رفع معضل کمبود پارکینگ 
در منطقه تصمیم به احداث پارکینگ 
زیرســطحی در فضــای ســبز موجــود 
در محــدوده باشــگاه ورزشــی رســالت 
)دیهیم( گرفته شــد.« فاطمه تنهایی 
عنوان کــرد: »ایــن در حالی اســت که 
این معضــل به ویــژه در خیابــان مدنی 
بــه چشــم می آیــد.« او نیــاز منطقه 8 
بــه پارکینــگ را 17هــزار و 500 واحــد 

دانست .

مهدی شــریفیان، مدیر عامل سازمان 
ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای 
مردمــی شــهرداری تهــران گفــت: در 
ســال جــاری عملیــات اجرایــی 3 پــروژه 
بزرگ و تاثیر گذار با همکاری شهرداری 
منطقــه ۲ تهــران در نقــاط مهــم ایــن 
منطقه آغــاز می شــود. قــرارداد پــروژه 
هتل 5 ســتاره کوهســتان به مساحت 
17.500 متر مربع به صورت مشارکت 
مدنی با سرمایه گذار در دستور کار قرار 
گرفته است. مجموعه فرهنگی-ورزشی 
خوارزمی به مساحت 4هزار متر مربع  و 
باغ راه فدک و پروژه نشــاط و ســامتی 
هم شروع خواهند شد. وی با اشاره به 
پتانسیل های ســرمایه گذاری  در غرب 
پایتخت افزود:  سازمان سرمایه گذاری 
همواره نقش تسهیلگری در پروژه های 

سرمایه گذاری را داشته است.
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حامد فوقانی ؛ دبیر گروه شهرییادداشت

 دیروز اعضای شورای شهر تهران 

به بررسی بندهای ماده 4اساسنامه گزارش
سازمان فناوری های نوین و نوآور 
شــهر پرداختند و مواردی را مطرح کردند که 
علیرضا زاکانی، شهردار تهران به آنها پاسخ داد.

  در بند 3 )تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی( 
اعضای پارلمان شهری روی دریافت مجوز از شورا 
تأکید داشتند و شهردار تهران هم گفت: »مجوز 
صندوق نوآوری و شــکوفایی، قانون مجلس 
است که قانونگذار در جهت مقوله دانش بنیان، 
این مجوز را داده تا توســط عناصــر دولتی و 
غیردولتی صندوق ایجاد شود؛ ازاین رو به مجوز 
نیاز ندارد. در این صندوق شهرداری یک سهم 
)25درصد( و دولت هم 3سهم )75درصد( دارد؛ 
مگر اینکه ما بگوییم به حمایت دولت نیاز نداریم 
و زمین می فروشیم و شــهر را اداره می کنیم.« 
زاکانی تأکید کرد: »بــا حداقل امکان می توانیم 
فرصتی را برای شــهر خلق کنیم که سال های 
سال بتوانیم از آن استفاده کنیم. به جای اینکه 
تکیه بر موجودیت تمام شدنی بزنیم باید امکان 
سرمایه گذاری را فراهم کنیم تا با ارزش افزوده 
چند صد برابری روبه رو شویم. ما ناظر بر شهری 
صحبت می کنیم که تکالیفی چندگانه در ماده5۰ 

قانون به ما محول شده اســت. برخی امور در 
تحوالت به شــهرداری و برخی به فعاالن شهر 
برمی گردد؛ ازاین رو مــا نیاز به برقراری تعامل و 

ارتباط با دولت داریم.«
  در بنــد 4)صــادرات و واردات محصوالت( 
اعضای شورای شــهر تهران به واژه محصوالت 
و ورود شهرداری به مباحث صادرات و واردات 
انتقاد داشتند و علیرضا زاکانی در پاسخ گفت: 
»ما هم اکنــون محصوالت خــود را به تعدادی 
از مراکز اســتان ها صادر می کنیــم و برخی 
کشورها )تاجیکســتان( خواستار محصوالتی 
چون ســامانه های ۱37 و ۱۸۸۸ هســتند. ما 
سرمایه گذاری می کنیم و می توانیم منابع ماندگار 
برای شهر خلق کنیم و امکاناتی که کشورهای 
دیگر نیاز دارند به آنهــا ارائه دهیم. باید دارایی 
خود را در اختیار توســعه قرار دهیم که سرریز 

آن می تواند در اختیار سایر شهرها قرار بگیرد.«
  در بند 5)فعالیت های سازمان فناوری های نوین 
در حوزه بین المللی( اعضای پارلمان شهری این 
موضوع را تداخل در فعالیت های مرکز ارتباطات 
دانستند، اما سکاندار پایتخت گفت: »موضوع 
دیپلماســی فناوری و تفاوت با مرکز ارتباطات 
ماننــد وزارت امور خارجــه و معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری است؛ یعنی اگر اتفاق 
فناورانه ای بیفتد سازمان فناوری در کشورهای 
خارجی فعالیت می کند، اما زیر سایه و چتر مرکز 
ارتباطات؛ بنابراین هیچ گونه تعارضی در ارتباط 
بین سازمان فناوری های نوین و مرکز ارتباطات 

وجود ندارد.«
  در بند 6)سرمایه گذاری، ســرمایه پذیری، 
توسعه و تجاری سازی فناوری ها از طریق خرید 
سهام و...( اعضای پارلمان شهری دغدغه شیوه 
سرمایه گذاری داشتند و زاکانی در پاسخ به آنها 
عنوان کرد: »شیوه های سرمایه گذاری لحاظ شده 
و هیچ منعی وجود ندارد و می توان با استفاده از 
ابزار نوین مالی سهم خود را در سرمایه گذاری ها 

و... دریافت کرد.«
  در بند ۸)برگزاری جشــنواره، مســابقات 
نوآوری و خالقیت شهری، ایجاد بانک ایده های 
شهری و...( اعضای پارلمان شهری برخی از این 
برنامه ها را ضروری ندانستند و شهردار تهران 
هم گفت: »برگزاری جشــنواره ها و رویدادها، 
مسابقات خالقیت نوآوری شهری و تحقق باشگاه 
شــهروندی با رعایت مالکیت صاحبان ایده و 
مشارکت نخبگان شهروندی می تواند در این بند 

لحاظ و توضیحات اضافی حذف شود.«

بررسی بندهای ماده 4 اساسنامه سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر

پرویز سروری
نایب رئیس شورای شهر

از همــکاران در ســازمان صداوســیما 
انتظار داریم، توجه بیشــتری نســبت 
بــه پخــش اخبــار مدیریــت شــهری و 
اقداماتــی کــه در حــال انجــام اســت، 
داشــته باشــند.تهران به عنــوان مرکــز 
کشــور کــه نقــش الگودهــی دارد، 
همــواره در صــدر توجهــات رســانه ای 
بــوده اســت؛ در حــال حاضــر اخبــار 
شــهرداری و شــورای شــهر تهــران در 
وقت مــرده ای از شــبکه تهــران پخش 
می شــود کــه هیــچ بیننــده ای نــدارد. 
در شــرایط دشــوار فعلی طبــق بیانات 
رهبر انقاب، بازتــاب اقدامات خوب، 

می تواند امیدبخش باشد.

آتش زدن اموال عمومی امری خطاست
 رئیس شورای شــهر تهران دیروز در جمع خبرنگاران به جریان سازی  های رسانه ای درخصوص 
هزینه سطل های زباله شهری گفت: »این موضوع مطرح شده که قیمت هر مخزن 4میلیون تومان 
است، اما اگر تمام تجهیزات را درنظر بگیرند، قیمت به همان ۱5میلیون تومان می رسد. مسئله قیمت 
سطل های زباله نیست؛ حتی اگر یک میلیون تومان هم باشد، آتش زدن و ضربه زدن به اموال عمومی 
امری خطاســت و حاال جریان های ضد انقالب برای توطئه ورزی بیشتر با انشاءنویسی ها به دنبال 
عمیق کردن شکاف بین مردم هستند.« مهدی چمران در ادامه با بیان اینکه اصل مسئله اعتراض، 
آتش افکنی اموال عمومی نیست، عنوان کرد: اکنون ســؤال این است آیا آتش زدن آمبوالنس یا 
ماشین آتش نشانی، ساختمان ها و... اعتراض است یا اغتشاش؟ او ادامه داد: »همراه مردم شدن یعنی 
نوکر مردم شدن و خدمتگزار مردم شدن و این اتفاقی نیست و موضوعی نیست که کسی بخواهد 
خودنمایی کند، اما ما می بینیم که رسانه های غربی خالف این موضوع را در رسانه ها اعالم می کنند. 
همانطور که برای همه مبرهن است، دشمنان بارها اعالم کرده اند که اینها همه بهانه است؛ اصل نظام 

نشانه است؛ بنابراین می توان فهمید که غرب به دنبال چه چیزی با این چنین فتنه انگیزی هاست.«
 چمران با بیان اینکه نظام، خط نوینی را آغاز کرده است، گفت: »نظام خط نه شرقی و نه غربی را پیش 
می برد که برای دنیای سرمایه داری خطرناک است. کشورهای دنیا و مردم آن را بیدار می کند که این 
به ضرر دنیای سرمایه داری است؛ بنابراین در چنین مواردی می بینیم که بر سر قیمت سطل زباله چانه 
می زنند.« چمران با اشاره به خسارت وارده به تاسیسات شهری و ضربه زدن به نیروهای آتش نشانی 
و پلیس گفت که باید تحلیل کنیم از کجا به اینجا رسیده ایم و فکر درستی برای نسل جوان بسازیم.  
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طبق آمار، بیش از 1.2میلیون نفر از 

گزارش
نیازمنــدان جدید تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی نیســتند و قرار 
است تحت پوشش کمیته امداد قرار گیرند. وظیفه 
مقابله با فقر مطلق و شناســایی و حمایت از فقرای 
موجود را رئیس جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی محول کرده است. این وزارتخانه در جریان 
فاز اجرایی دستورالعمل مقابله با فقر مطلق بیش از 
1.6میلیون نیازمند را شناسایی کرده که 1.2میلیون 
نفر از آنها تحت پوشش هیچ  یک از نهادهای حمایتی 

نیستند.
به گزارش همشــهری، اطالعات منتشرشــده از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد تا 
21تیرماه امسال از طریق سامانه حامی، ۴6۰هزار و 
1۸۷خانوار نیازمند با جمعیت یک میلیون و 6۴5هزار 
نفر شناسایی و در ســامانه حامی ثبت نام شده اند. 
طبق بررســی ها، ۷1.6درصد خانوارهای نیازمند 
شناسایی شده با جمعیت یک میلیون و 212هزار و 
965نفر تحت پوشش هیچ یک از نهادهای حمایتی 
نیســتند و حدود 13درصد نیازمنــدان جدید با 
جمعیت 212هزار و 9۸نفر نیز در استان سیستان 

و بلوچستان شناسایی شده اند.

معیارهای شناسایی فقر مطلق
فقر ازجمله چالش های مهــم ناهنجاری در جامعه 
است که ابعاد مختلف زندگی افراد را تحت تأثیر قرار 
می دهد و با توجه به گستردگی فقر و مشکالت نظام 
حمایتی به خصوص در زمینه شناسایی نیازمندان 
واقعی، اقدام فوری برای شناسایی و حمایت از فقرای 
موجود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول 
شده اســت. این وزارتخانه در اجرای فاز شناسایی 
دســتورالعمل مقابله با فقر مطلق، ســامانه پنجره 
واحد حمایــت اجتماعی )حامی( را با اســتفاده از 
ظرفیت های موجــود ایجاد کرده اســت که در آن 
امکان شناسایی و ثبت نیازمندان دارای فقر شدید 
با ۴ویژگی اساســی و 2نوع محرومیت »پوشاک و 
تغذیه« و »سرپناه« وجود دارد. آمارهای منتشرشده 
از وزارت کار حاکی اســت طبق عملکرد ســامانه 
حامی، تا روز 21تیــر 1۴۰1، تعــداد ۴6۰هزار و 
1۸۷خانوار نیازمند شناســایی و ثبت نام شــده اند 
که با درنظــر گرفتن اعضای خانــوار، کل جمعیت 
هدف یک میلیون و 6۴5هــزار و 3۴1نفر بوده اند. 
بررسی ها نشــان می دهد، ۷1.6درصد از مجموع 

نیازمندان واقعی شناســایی شــده، تحت پوشش 
نهادهای حمایتی نبوده اند و از این تعداد 63.1درصد 
مربوط به دهک هــای درآمدی یک تا 3هســتند. 
همچنین بررسی های جزئی تر حاکی از این است که 
2۴.۸درصد از کل نیازمندان واقعی شناسایی شده 
که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند در دهک 

یک درآمدی قرار می گیرند.

وضعیت فقر نیازمندان جدید
براساس آمارهای اعالم شــده از وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، بیشــترین آمار نیازمندان جدید 
مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 212هزار 
و 9۸نفر بوده اســت که 13درصــد کل نیازمندان 
جدید را شامل می شود. از بین کل نیازمندان جدید 
شناسایی شده، تعداد ۴22هزار و 353مورد به عنوان 
سرپرست و 31هزار و 2۷۰نفر به عنوان تحت تکفل 

ثبت نام شده اند. 
همچنین از بین نیازمندانی که در ســامانه ثبت نام 
شــده اند 2۴هزار و 33مورد، محرومیت ســرپناه و 
۴35هزار و ۸2۰مورد محرومیت پوشــاک و تغذیه 
دارند. به گزارش همشهری، بررسی نیازمندان جدید 
شناسایی شده که تحت پوشش نهادهای حمایتی 
نیستند، نشــان می دهد 2۴.۸درصد این افراد در 
دهک اول، 22.5درصد در دهک دوم، 15.۸درصد 
در دهــک ســوم، 11.۸درصد در دهــک چهارم، 
۸.2درصــد در دهک پنجــم، 6.1درصد در دهک 
ششــم، ۴.6درصد در دهک هفتــم، 3.2درصد در 
دهک هشتم، 2.2درصد در دهک نهم و 1.1درصد در 
دهک دهم درآمدی قرار می گیرند. البته در گزارش 
وزارت کار فقط بر وضعیت فقر این موارد تمرکز شده؛ 
درحالی که فقر یک خانوار دهک دهمی با منطق و 
معیارهای مورد بررسی در نظام دهک بندی تناسب 

ندارد؛ ازاین رو به نظر می رســد معیارهایی جز فقر 
مانند داشــتن فرزند معلول یا بیماری خاص، باعث 
شناسایی این خانوارها به عنوان خانوارهای نیازمند 

حمایت نهادهای حمایتی شده باشد.
با توجه به ترکیــب نیازمندان جدیــد به تفکیک 
دهک های درآمدی، بررسی ویژگی های اقتصادی 
و اجتماعی نیازمندان جدید نشــان می دهد به طور 
میانگین 26درصد موارد دارای بیمه اشتغال بوده و 
29درصد موارد دارای درآمد ثابت هستند. همچنین 
میانگین درصد مالکیــت خودرو بــرای این افراد 
31درصد، میانگین پوشــش بیمه سالمت ایرانیان 
۸۰درصد و میانگین خرید این موارد با کارت بانکی در 
6ماهه دوم 1۴۰۰ماهانه ۷میلیون تومان بوده است.

باال بودن اعداد میانگین در شاخص های ذکر شده 
ناشی از ورود دهک های باالی درآمدی در ترکیب 
نیازمندان جدید بوده است؛ درحالی که بررسی سهم 
این نسبت ها در دهک های اول، دوم و سوم که بخش 
عمده نیازمندان جدید را به خود اختصاص می دهند 
حاکی از این اســت که به جز شاخص بیمه سالمت 
ایرانیان، سایر شاخص ها برای 3دهک کم درآمد در 
وضعیت پایین تری قرار می گیرند. به عنوان نمونه، در 
دهک اول درآمدی، درصد افراد دارای بیمه اشتغال 
۴درصد، میانگین دارا بــودن درآمد ثابت 5درصد، 
میانگین مالکیت خودرو 6درصد و میانگین خرید با 
کارت بانکی در 6ماهه دوم 1۴۰۰ماهانه 2میلیون و 

۷۷1هزار تومان بوده است.

وضعیت ساماندهی نیازمندان سرپناه
با توجه بــه نتایج ثبت ســامانه حامــی و آزمون 
وســع نیازمندان تا 1۰خردادمــاه 1۴۰1، 5۰هزار 
و 5۴۷مــورد از نیازمندان دهــک اولی با جمعیت 
19۸هزار و 9۷6نفر دارای محرومیت غذا و پوشاک 

بوده اند و 1۷هزار و 529مورد با جمعیت 6۰هزار و 
635نفر دارای محرومیت سرپناه هستند که برای 
انجام بررسی های میدانی و حمایت و توانمندسازی، 
به کمیتــه امداد حضرت امام خمینــی )ره( ارجاع 
داده شــده اند. با توجه به شناســایی این جمعیت 
نیازمند، وضعیت گرمخانه ها و ظرفیت ساماندهی 
نیازمندان فاقد ســرپناه در اســتان ها نیز بررسی 
شــده که نشــان می دهد این افراد در بسیاری از 
استان ها شرایط خوبی ندارند. نتایج بررسی وضعیت 
گرمخانه ها و ظرفیت ســاماندهی نیازمندان فاقد 
سرپناه در استان ها حاکی از این است که به طورکلی 
16.5درصد از شهرستان های کشور دارای گرمخانه 
و ۸3.5درصد فاقد گرمخانه هستند که از این میان 
می توان به اســتان های اردبیل، ایالم، سمنان، قم، 
کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان اشاره کرد که کاًل 
فاقد گرمخانه هستند. بررسی وضعیت گرمخانه ها 
و ظرفیت ســاماندهی نیازمندان فاقد ســرپناه در 
اســتان های دارای گرمخانه نیز نشان می دهد که 
این ظرفیت ها با نیازهای واقعــی همخوانی ندارد؛ 
به گونه ای که آمار ثبت نامی نیازمندان فاقد سرپناه 
سامانه حامی باالتر از ظرفیت گرمخانه های استان 
بوده و در استان سیســتان و بلوچستان نیازمندان 
دارای محرومیت سرپناه تقریباً 12۴۷برابر ظرفیت 
گرمخانه های این استان بوده و در سایر استان ها به 
جز استان مرکزی که ظرفیت گرمخانه های موجود 
آن دوبرابر تعداد نیازمندان ســرپناه برآورد شــده، 

همچنان نیاز به ایجاد گرمخانه مشهود است. 
طبق آمار، در کل کشور، بیشترین تعداد گرمخانه 
متعلق به شــهر تهران با 2۰گرمخانــه و ظرفیت 
2۰3۰نفر است و بعدازآن شهر مشهد با ظرفیت هزار 
نفر در رتبه دوم قــرار دارد. همچنین طبق گزارش 
وزارت کار، هم اکنون 15هزار و ۷۰3مؤسسه یا نهاد 
مردمی در سامانه حامی ثبت شــده اند که بیش از 
3۷۰9مورد از این مؤسسات نسبت به ثبت نیازمندان 
در سامانه حامی سراسر کشور اقدام کرده اند. با توجه 
به این آمارها، اگر هر یک از مؤسســات یا نهادهای 
مردمی ثبت شده در سامانه حاکی به طور میانگین 
۷۷نفر از نیازمندان غیرتحت پوشش جدید را تحت 
حمایت بگیرند یا هر یک از 3۷۰9مورد مؤسسه ای 
که نسبت به ثبت نیازمندان اقدام می کنند، هرکدام 
32۷نفر از نیازمندان جدید را تحت پوشــش قرار 
دهند، مشکل یک میلیون و 212هزار و 965نیازمند 

جدید، رفع خواهد شد.

1.6میلیون نیازمند جدید شناسایی شدند
در جریان فاز اجرایی دستورالعمل مقابله با فقر مطلق؛

مجلس فعال کلیات را قبول کرد
اختالف بر سر میزان افزایش حقوق ها

نمایندگان به کلیات الیحه دوفوریتی متناسب ســازی حقوق 
کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری رأی دادند اما 
به دلیل بروز اختالف بین مجلس و دولت بر سر تغییر در سقف 
بودجه و همچنین جزئیات افزایش حقوق ها، رسیدگی به الیحه 
یادشده به روزهای آینده موکول شد تا کمیسیون برنامه و بودجه 
بازهم این الیحه را بررســی کند. مســعود میرکاظمی، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه که به مجلس رفته بود نسبت به تغییرات 
ایجاد شده در الیحه دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
انتقاد داشت و از نمایندگان خواست تا سقف الیحه را افزایش 
ندهند. این در شرایطی بود که حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس 
کمیسیون یادشده، پاســخ داد که دولت در الیحه اش سقفی 
را تعیین نکرده اســت. به این ترتیب بعید است افزایش حقوق 
کارمندان دولت و بازنشستگان کشــوری و لشکری در مهرماه 

امسال اجرایی شود.
به گزارش همشــهری، 2۰۰نماینده از 232نماینده حاضر در 
صحن علنی مجلس به کلیات الیحه پیشــنهادی دولت پاسخ 
مثبت دادند اما در ادامه مذاکرات نمایندگان، محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس اعالم کــرد: الیحه دولت برای رفــع ابهامات به 
کمیســیون برنامه و بودجه ارسال می شــود. میرکاظمی در 
واکنش به تصمیم کمیســیون برنامه و بودجه مجلس خطاب 
به نماینــدگان اعالم کرد: خواهش من این اســت که ســقف 
الیحه ارائه شده به مجلس تحت هیچ شــرایطی افزایش پیدا 
نکند. حاجی بابایی هــم در واکنش به ایــن اظهارنظر معاون 
رئیس جمهوری گفت: از آقای میرکاظمی نیز می خواهیم برای 
اینکه ابهام ها برطرف شود یک ساعت در کمیسیون حاضر شود و 
نسبت به ابهامات موجود، بحث و بررسی صورت گیرد تا دولت با 
مشکل مواجه نشود. اعتراض میرکاظمی به این بود که براساس 
آنچه در کمیسیون تصویب شده، سقف رقم پیش بینی شده در 
الیحه دولت بین 2۰ تا 3۰هزار میلیارد تومان ســقف باال رفته 
است. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه 
هم در واکنش به این اختالف نظر تأکید کرد: ما نباید رقمی را 
اضافه بر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه به دولت تحمیل 
کنیم زیرا این امر بار مالی داشــته و با مخالفت شورای نگهبان 
مواجه می شود و از این رو باید زیر سقفی که دولت پذیرفته، برای 

افزایش حقوق ها برنامه ریزی کنیم.

جزئیات افزایش حقوق ها
این نماینده مجلس، مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
را جامع  و کامل تر توصیف و اعالم کرد: برای کارمندان مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشــوری 3هزار امتیاز و معادل آن را 
برای کارمندان قانون نظام هماهنگ پرداخت پیش بینی شده تا 

افزایش حقوق برای این کارمندان داشته باشیم.
او تأکید کرد: همچنین 21۰امتیــاز برای اعضای هیأت علمی 
و قضات پیش بینی شــده تا با عنوان متناسب سازی  حقوق در 
احکام آنها ثبت شود. از طرفی به بازنشستگان، وظیفه بگیران 
و مشــترکان صندوق های بازنشستگی لشــکری و کشوری، 
مبلغ 9۰۰هزار تومان اضافه می شــود. در حقیقت با توجه به 
عدم پرداخت مالیات توسط بازنشســتگان این رقم همان یک 
میلیون تومان با کسر 1۰درصد مالیات خواهد بود. مفتح تأکید 
کرد: در مورد افرادی کــه بعد از اجرای قانون هم بازنشســته 
می شوند نیز این اصالحات باید اعمال شود. همچنین درخصوص 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز کمک هزینه اوالد و 
حق عائله مندی گروه های مختلف حقوق بگیر و نیروهای مسلح و 
مجموعه دستگاه های مربوطه 1۰۰درصد افزایش خواهد داشت.

ســخنگوی کمیســیون برنامه و بودجه مجلــس تأکید کرد: 
مستمری مددجویان تحت پوشــش کمیته امام خمینی)ره( 
و بهزیســتی 3۰درصد افزایش خواهد داشت. از طرفی کمک 
معیشت جانبازان 25درصد و باالتر و مشموالن ماده3۸ قانون 
جامع ایثارگران حداقل به میــزان 5میلیون و6۰۰هزار تومان 
و کمک معیشــت جانبازان زیر 25درصد و رزمندگان معســر 
۴ونیم  میلیــون تومان اضافه شــود و معافیــت مالیاتی بیمه 
بازنشستگان و درمان ایثارگران همچنان اعمال خواهد شد. او 
افزود: کلیه معلمان طرح مهر آفرین مشمول قانون رتبه بندی 
معلمان، بدون نیاز به آزمون کد شناسه گرفته و به صورت رسمی 
استخدام می شوند. او اضافه کرد: البته قرار است حداکثر افزایش 
حقوق دریافتی مدیران دولتی هم باز بیشــتر شــود. براساس 
مصوبه کمیسیون یادشده، به شورای حقوق و دستمزد و هیأت 
دولت اختیــار داده می شــود تا درصــورت صالحدید، درصد 
فوق العاده ویژه را )بدون تعییــن میزان( افزایش دهد و حداقل 
دریافتی کارکنان دولت از رقــم 5میلیون و6۰۰هزار تومان به 
رقم 6میلیون و6۰۰هزار تومان افزایــش می یابد. افزون بر این 
کمک هزینه عائله مندی و حق اوالد مزدوجین جدید و متولد 
سال1۴۰1 نیز دوباره مشمول افزایش ها خواهد شد و تا 6برابر 
هم اضافه می شود. از سوی دیگر سقف حداکثر دریافتی خالص 
کارکنان دولت از رقــم 39میلیون و2۰۰هــزار تومان به رقم 

۴6میلیون و2۰۰هزار تومان افزایش می یابد.

سپر ضدتورمی یا چاشنی تورم زا
چالش اصلی پیش روی دولت و مجلس این است که آیا با قانونی 
شدن متناسب ســازی حقوق ها، فشــار تورم کمتر می شود یا 
به دلیل افزایش هزینه های دولت و کسری بودجه، بر تورم فعلی 
افزوده خواهد شــد. الیاس نادران، رئیس پیشــین کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در الیحه پیش رو، اقشار 
خاصی مورد حمایت قرار گرفته اند و عامه مردم محروم شده اند، 
اعالم کرد: در این الیحه کارگران مشــمول تامین اجتماعی، 
بیکاران، زنان سرپرســت خانوار، افرادی که مورد حمایت های 
اجتماعی قرار نمی گیرند، به چه شــکلی دیده شــده اند؟ او با 
اشــاره به اینکه با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت ها 
ایجاد می شود و سنگ بنایی می گذاریم که مجبور می شویم در 
ابتدای سال1۴۰2 مجددا همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و 
مستمری را حداقل 2۰درصد افزایش دهیم، ادامه داد: آیا این 
محاسبه شده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان 

از این جهت بار مالی ایجاد می کند.
ســرانجام قالیباف با بیان اینکه هم دولت و هم مجلس مصمم 
هستند که به کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری کمک 
کنند، گفت: با توجه به ابهاماتی که در موارد مورد بحث الیحه 
وجود دارد که مخالفان و موافقان کلیات هم به آن اشاره کردند، 
براساس ماده153 آیین نامه داخلی به خاطر بار مالی، این الیحه 
را به کمیسیون برمی گردانیم تا کمیسیون حداکثر ظرف امروز و 
فردا جزئیات آن را قطعی و نهایی کند و سریع به صحن برگرداند 

و ما خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهیم کرد.

دور باطل قیمت گذاری دستوری
قیمت گذاری دســتوری، به خصوص در 
صنعت خودرو به یک معضل طوالنی مدت 
تبدیل شده و پیامدهایی نظیر افت کیفیت، 
زیانده شدن بنگاه و کاهش مقیاس تولید را 
به دنبال داشته است؛ اما عبداهلل توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اخیــراً در یک برنامه تلویزیونی، وجود 
خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها را مقدمه ای 
برای برداشــتن قیمت های دستوری دانســته و گفته است: 
در غیر این صورت برداشــتن قیمت های دستوری نتیجه بخش 
نخواهد بود. البته که این اظهارات توکلی از منظر سیاستگذاری 
که همچنان می خواهد در اقتصاد مداخله کند، درســت است 
و ضمن این که برخی از آســیب های قیمت گذاری دستوری را 
برطرف می کند، همچنان جایگاه سیاستگذار را در هدایت این 
بازار حفظ خواهد کرد؛ این در حالی است که تولیدکننده به طور 
عام و خودروساز به طور خاص، پیش نیاز بالندگی و توانمندشدن 
برای تولید محصوالت دارای مزیت رقابتی را حذف بی قیدوشرط 
قیمت گذاری دســتوری می داند، به گونه ای که بتواند از محل 
عایدی ناشی از حاشیه سود معقول تولیدات خود، برای تحقیق 
و توسعه محصوالت جدید نیز هزینه کند که طبیعتاً توان رقابتی 
باالتری نیز با محصوالت مشابه داخلی و خارجی خواهند داشت. 
وی با قبول اینکه مختصات فعلی صنعت خودرو قابل دفاع نیست 
و با اشاره به لزوم عارضه یابی صنعت خودرو، می گوید: مسیر طی 
شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر 
دقت کنیم، زنجیره ارزشــی که برای کشور قابل  اتکاست، پس 
از انقالب با ایجاد زنجیره تأمین، گســترش این زنجیره، ایجاد 
مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، ســپس طراحی و توسعه 
محصوالتی مانند کاروان سایپا، تیبا و... شروع شد که اگر این 
روند ادامه می یافت، عمالً صنعت خودروی کشور بالنده تر می شد 
اما متأسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشــیب مواجه بود. حال 
سؤال این است که وقتی خودروساز مجبور است محصوالتی که 
به اصطالح در جریان تحقیق و توسعه خودروسازان جدید تولید 
شده است را در بهترین حالت نصف قیمت کف بازار عرضه کند، 

چه دلیلی وجود دارد که قادر به ارتقاء و توسعه آنها باشد؟

چهره روز

شرط موفقیت بانک مرکزی
  خبر: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با بیان 
اینکه اصالح ســاختار بانک مرکــزی موجب مهار 
تورم می شــود، اعالم کرد: طرح بانکداری، به عنوان 
تکمیل کننده اصالح ســاختار نظام بانکی به زودی 
در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایندها 
و الزامات الزم برای بانک ها تبدیل به قانون شــده و 
ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طالیی 
و کاغذبازی شود. او یادآوری می کند: طرح بانکداری 
درصورت نهایی شدن با اصالح ساختار بانک مرکزی، 
امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه 
بانکی و مهار موتور خلق نقدینگــی و تورم را فراهم 
می کند. به گفتــه قالیباف، مجلس بــا تصویب این 
قوانین گام بزرگ اصالح ساختار نظام بانکی را خواهد 
برداشت، اقدامی که سال های ســال عقب افتاده و 

تقریبا به آرزویی غیرقابل دستیابی تبدیل شده بود.
  نقد: اقتصــاد ایران ســال ها با پدیــده تورم 
مزمن مواجه اســت و در ســال های اخیر نرخ تورم 
به مرحله پیچیــده و بحرانی رســیده؛ درحالی که 
دست سیاستگذار پولی  برای اســتفاده از ابزارها و 
سیاست های ضدتورمی بسته است و بیم آن می رود 
که برایند نهایی طرح بانکــداری مورد نظر مجلس،  
پاسخگویی و استقالل عمل بانک  مرکزی را مخدوش 
سازد. البته  بانک مرکزی در دولت سیزدهم تالش 
کرده تا با طرح بانکداری مجلــس مخالفت نکند و 
حتی با آن همراه شود اما پوشــیده نیست که این 
طرح مخالفان و منتقدان جــدی در بین بانکداران، 
صاحب نظــران و خبرگان پولی و اقتصــادی دارد و 
ناگفته پیداست که نشنیدن نظرات و پیشنهادهای 
آنها ممکن است باعث تصویب قانونی ضعیف شود. 
از این جهت انتظار می رود دســت کم بانک مرکزی 

نظرات کارشناسان خود را صریح منتشر کند. 

نقد  خبر

دستمزد

سدها در بحران؛ مصرف آب در اوج
وضعیت سدهای ایران بحرانی اســت و میزان مصرف آب دوباره اوج گرفته تا جایی که 

آب
وزارت نیرو دیروز خبر داد: میزان مصرف آب در شهر تهران در روز جمعه 22مهرماه با 

ثبت ۴6هزار لیتر در ثانیه، از نقطه اوج مصرف در تابستان نیز عبور کرد.
امسال سومین سال آبی خشک و کم بارش پیاپی تهران است و این وضع تنش آبی در طول 5۰سال گذشته 
در تهران بی سابقه بوده و در هیچ دوره ای تهران شاهد چنین شرایط خشکسالی اي نبوده است. افزون بر 
این میانگین مصرف آب پایتخت در روزهای اخیر در هر روز 3میلیارد و 3۰۰میلیون لیتر است و با توجه 
به ذخایر آبی موجود، تهران، شهری مقاوم در مقابل تنش آبی نیست. شرکت آب و فاضالب استان تهران 
با تمام توان فنی و مهندسی و به صورت شبانه روزی در حال اجرای پروژه های تامین اضطراری آب تهران 
است. وزارت نیرو می گوید: الگوی مصرف ماهانه آب در تهران 1۴مترمکعب برای هر خانوار تعیین شده، 

اما این عدد هم اکنون 22۰لیتر است که ۸۰لیتر بیش از الگو است.
بررسی روند مصرف آب نیمه نخست امسال در استان تهران نشان می دهد که تنها 3۷درصد خانوارهای 
تهرانی الگوی مصــرف آب را رعایت می کنند و ســایر مصرف کنندگان در گروه هــای »پرمصرف«  و 
»بد مصرف«  قرار داشته اند. براساس این آمار 59درصد مشترکان پرمصرفند و مصرف 1۴ تا 2۸مترمکعب 
یعنی تا 2برابر الگو داشته اند و ۴درصد مشترکان نیز اساسا بد مصرف به شمار می روند و مصرف آب شرب 
آنها از 2۸مترمکعب در ماه نیز فراتر رفته است و بنا بر آمارها، این دسته از مشترکان به تنهایی 1۰درصد 

از کل آب شرب بخش خانگی تهران را مصرف می کنند.

وضعیت بحرانی ذخایر سدها
 آمار دفتر اطالعات و داده های آب نشان می دهد، با سپری شدن 23روز از سال آبی)1۴۰2-1۴۰1( میزان 
کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود 1۸.32میلیارد مترمکعب بوده و میزان ورودی آب به مخازن 
1۸درصد کاهش داشته است. به بیان روشن تر ورودی به مخازن سدها در سال آبی جاری به 6۰۰میلیون 
مترمکعب رسیده است.  فیروز قاسم زاده سخنگوی صنعت آب می گوید: میزان پرشدگی سد زاینده رود 
در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

در شرایط فعلی به ترتیب 12درصد، 19درصد، ۴۴درصد و 3۰درصد است.
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 براساس گزارش شاخص دورریز غذا که سازمان ملل 
منتشر کرده است هر ســاله بخش زیادی از غذای 
تولیدی در جهان دورریخته می شــود. این گزارش 
می گوید هرساله 17درصد از غذای تولیدی در جهان 
که وارد بازار مصرف می شود، به هدر می رود. این رقم 
معادل مصرف غذای 690میلیون نفر برای یک سال 
است. شاید باورش کمی سخت باشد، اما ایران یکی از 
کشورهای تراز اول در دورریز غذاست. به گفته رئیس 
انجمن تغذیــه ایران ضایعات مــواد غذایی در ایران 
معادل 35میلیون تن با ارزش تقریبی 15میلیارد دالر 
است. درست است پرهیز از دورریز غذا همواره مورد 

توجه کشورها بوده، اما با شیوع کرونا و جنگ های اخیر 
در دنیا توجه به دورریزهای غذایی اهمیت بیشتری 
پیدا کرده است. در شرایطی که کشورهای مختلف 
دنیا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از دورریز غذاها 
هستند، پروژه شهر بدون گرسنه و بانک غذا در طلوع 
بی نشان ها حسابی مشغول کار است و اعضای تیمش 

برای تحقق شعارشان، شب و روز تالش می کنند.
 حامد علیزاده، مدیــر این پروژه اســت که با هدف 
ســیرکردن تمام نیازمندان در تهران اجرایی شده 
است. او می گوید: »در حال حاضر ساالنه 35میلیون 
 تن موادغذایی دورریز در ایران داریم؛ درحالی که اگر 
تنها یک درصد از این رقم را بتوانیم ساماندهی کنیم، 

گرسنگی در کشور به صفر می رسد.«
به گفته او، تهــران 8هزار کــودک کار دارد که فقط 
1500نفر از این بچه ها را مردم شهر به چشم می بینند. 

باقی آنها در کارگاه های صابون سازی، تفکیک  زباله و 
کارگاه های زیرزمینی مشغول کارند. او با بیان اینکه 
70درصد ایــن بچه ها را بچه های مهاجر تشــکیل 
می دهند و کار در بخش ضایعات، انتخاب اول آنهاست، 
ادامه می دهد: »این بچه ها به صورت شــبانه روزی و 
شیفتی مشغول جمع کردن ضایعات هستند؛ بچه هایی 
که اغلب ساکن حاشیه های شهر تهرانند و بعد از یک 
روز کاری سخت وطاقت فرســا اغلب گرسنه سر بر 
 بالین می گذارند. ما ســعی کردیم در پروژه کودکان 
شهرم هر هفته یک وعده غذای گرم مورد عالقه این 
بچه ها را تهیه و در پاتوق های آنها اعم از سرچهارراه ها 
و... توزیع کنیم.« جمعیتی که علیزاده و دوستانش در 
طرح شهر بدون گرسنه سیر می کنند به کودکان کار 
ختم نمی شود، آنها عالوه بر بچه های کار در خیابان، 
100کودک رهایافته از میان خانواده های درگیر اعتیاد 

را که در مراکز طلوع بی نشان ها پذیرش شده و تحت 
درمان هستند نیز پوشــش غذایی می دهند. حامد 
می گوید: »این بچه ها بعد از ترک  و بهبودی در سرای 
حافظ، مشغول کار می شوند که در لیست توزیع غذای 
کودکان شهرم قرار دارند. معتادان بهبودیافته در مراکز 
اقامتی انجمن هم بخش دیگری از جمعیتی است که 

زیر سایه طرح شهر بدون گرسنه سیر می شوند.«
حاال در سایه فعالیت های این گروه ماهانه از اسراف 
حدود یک  میلیاردتومان موادغذایی جلوگیری شده 
است. علیزاده می گوید: » در طرح شهر بدون گرسنه، 
ما نسبت به جمع آوری غذاهای اضافی و دست نخورده 
از رستوران ها، ادارات، مهمانی ها و… اقدام می کنیم که 
این کار باعث کاهش تولید زباله در این مراکز هم شده 
است؛ البته خوشحالی ما اینجاست که گرسنه های 
شــهر با همت مردم پایتخت، بهترین غذا با بهترین 

کیفیت را میل می کنند.«
طرح تهران، شهر بدون گرســنه ابتدا با جمع آوری 
غذاهای دست نخورده در شهر از سوی مجریان این 
طرح آغاز شــد، اما حاال در قالب اهداف و برنامه های 

بزرگ تری دنبال می شود.
»بانک غــذا« و »کــودکان شــهرم« ازجمله این 
طرح هاست. با ایجاد بانک غذا هم اتفاقات خوبی در 
حال شکل گیری است و شهروندان می توانند سهم 
بیشتری در سیر کردن گرسنه های شهر داشته باشند.

مجری طرح تهران شهر بی گرســنه می گوید: » در 
طرح کودکان شهرم عالوه بر توزیع غذا بین بچه های 
کار، مشکالت آنها را هم شناسایی و در جهت رفع این 
مشکالت می کوشیم؛ بچه هایی که به سختی درس 
می خوانند و در تامین هزینه هــای زندگی ناتوانند و 
نیازمند کمک. ما درواقع به  بهانــه توزیع غذا با این 
بچه ها ارتباط می گیریم تا بتوانیم مشکالت شان را حل 
کنیم.« او با اشاره به ایجاد بانک غذا در پروژه تهران شهر 
بی گرسنه می گوید: با ایجاد این بانک بستری فراهم 
شده تا مردم اقالم  غذایی  خشک را از طریق اپلیکیشن 
بانک غذا به هر اندازه ای که دوست دارند در اختیار ما 
قرار دهند و ما نسبت به پخت غذا برای نیازمندان شهر 
اقدام کنیم. با این طرح درواقع سهم مشارکت مردم 
بیشتر شده است و مردم حتی موادخام نذورات خود را 

هم در قالب این بانک به ما می سپارند.«
شهر بدون گرســنه، پروژه ای که این روزها جمعیت 
طلوع بی نشــان ها با همکاری همه مردم و با هدف 
ســیرکردن تمام نیازمندان به غــذا دنبال می کند، 
طرحی داوطلبانه و مردمی اســت که طی آن عالوه 
بر جلوگیری از حیف و میل شدن غذاهای اضافی در 
مجالس، مهمانی ها و حتی مراکز دولتی و دانشگاه ها 
و... گرسنه های شــهر می توانند یک دل سیر غذای 
باکیفیت و درجه یک میل کنند؛ از کودکان کار گرفته تا 
بی خانمان هایی که در گوشه وکنار تهران حتی سهمی 

در میان غذاهای نذری توزیع شده در شهر ندارند.

 یک دل سیر غذا 
برای گرسنه های شهر

ایران، یکی از کشورهای صدرنشین در جدول جهانی دورریز غذاست، اما با ساماندهی 
یک درصد از موادغذایی دورریز در ایران، هیچ گرسنه ای باقی نمی ماند

امکاناتی مثل آزمون تستی به شبکه آموزشی اضافه می شود و 
بخشی هم به گروه های بازمانده از تحصیل اختصاص دارد 

»شاد«بهروزمیشود

 علی کاظم زاده، مجری فنی 

آموزش
شبکه شــاد درباره تحوالت 
نسخه جدید شــبکه شاد به 
ایلنا گفت: در نسخه جدید در چند قسمت 
تغییراتی ایجاد می شود؛ صفحه اول شاد از 
نظر طراحــی و گرافیک به روز می شــود و 
متناسب با نیاز کاربران اندازه دکمه ها عوض 
یا جابه جا می شــوند یا به الیه دوم می روند. 
تالش می کنیم این تغییرات کمک کند که 
شاد بیش از گذشته با نیاز و کاربری مورد نیاز 
مخاطبانش تناسب داشته باشد. او توضیح 
داد: قابلیت های دیگری مثل آزمون تستی، 
تشــریحی و دفترمعلم، تکلیف و مدیریت 
محتوای درسی هم به تدریج در بازه زمانی 

یک ماهه به شاد اضافه خواهد شد.
کاظم زاده ادامه داد: قســمت سوم تحوالت 
مربوط به شادبوم است. با مرورگری که در 
نسخه جدید جاگذاری می کنیم، قابلیت ها و 
خدماتی که شرکت های ارائه دهنده خدمت 
در شبکه شاد می خواستند به کاربران خود 
ارائه دهند، در این قسمت برای کاربر قابل 
اســتفاده اســت. همچنین امکاناتی مثل 
کالس های آنالین یا شرکت هایی که سایت 
جشنواره یا مسابقه داشتند یا هر چیزی که 
برای کاربر قابل ارائه اســت در این قسمت 
قرار می گیرد و کاربر با پرداخت هزینه از این 

خدمت استفاده می کند.
او در پاســخ به این ســؤال که بــا توجه به 
کاربرانی که شبکه شــاد دارند و گسترش 
مداوم این شــبکه در عرصــه دانش آموزی 
و آموزش و پرورش،  آیا پهنــای باند فعلی 
پاســخگوی نیازهای آنها هســت یا خیر؟ 
گفت: از نظــر پهنای باند و زیرســاخت ها 
مشکلی نداریم، ما پیک ســنگینی را سال 
گذشــته تجربه کردیم. آن زمــان حدود 
11میلیون کاربر روزانــه و 3میلیون کاربر 
همزمان از شــاد اســتفاده می کردند. این 
عددها در نرم افزارهای داخلی تکرار نشــده 
اســت. تجربه آن پیک باعث شــد حاال که 
روزانه 6میلیون کاربر به شاد می آیند و پیک 
استفاده همزمان نیز 800 تا یک میلیون نفر 
است، اگر مشکلی از نظر زیرساخت یا پنهای 

باند وجود نداشته باشد.
کاظم زاده در مورد ترافیک شــبکه شــاد و 
رایگان بودن اینترنت برای اســتفاده از این 
شبکه تا پایان سال1۴01 و احتمال تمدید 
این شرایط برای سال آینده توضیح داد: فعال 
با توجه به تصمیمی که از سمت دولت گرفته 

شده است، تا انتهای سال1۴01 قرار نیست 
تغییری در مســئله رایگان بــودن ترافیک 
شاد ایجاد شــود و برای ســال بعد نیز باید 
منتظر باشــیم تا ببینیم مرکز ملی فضای 
مجازی، مخابرات و آموزش و پرورش به چه 

هماهنگی اي می رسند.
مجری فنی شبکه شــاد در مورد مسئولیت 
اجتماعی این مجموعه و اقداماتی که برای 
دانش آموزان بازمانــده از تحصیل، اتباع و 
دخترانی که برای تحصیل مشکل دارند و... 
لحاظ شــده، بیان کرد: در مورد گروه های 
مختلفی که به هر ترتیبی بازمانده از تحصیل 
هستند، یک قســمتی از کار با محتواهایی 
که آموزش و پرورش در شاد می گذارد حل 
می شــود. وزارتخانه محتواهای رسمی را با 
دسته بندی مشخص با کانال هایی که در شاد 
طراحی شده قرار داده و بچه هایی که به هر 
دلیلی نتوانند در شاد حاضر شوند می توانند 
از این محتواها درآن استفاده کنند. اگرچه 
حضــور در کالس درس را نمی توان با چیز 
دیگری جایگزین کرد، اما اگر دانش آموزی 
غیبتی از کالس درس داشته باشد می تواند 
در شــاد محتواهای مورد تأیید و آموزش و 

پرورش را ببیند.
او در پاســخ به این پرســش که آیا معلمان 
داوطلــب هم بــرای این قشــر در شــاد 
خدماتــی ارائه می دهند؟ توضیــح داد: در 
برخی بازه های زمانی به طور مثال در زمان 
انتخاب رشته، طرحی شبیه به این را پیاده 
کردیم و کسانی که عالقه مند بودند در شاد 
به دانش آموزان مشــاوره دادند یا در مورد 
امتحانات پایان ســال طرحی مشابه همین 
مسئله به اسم فرشتگان آموزش را داشتیم 
اما به صورت بلندمدت برنامه ریزی می خواهد 
که باید در وزارت آمــوزش و پرورش انجام 
شود. از سوی دیگر در شادبوم شرکت هایی 
که این خدمات را ارائــه می دهند، با قیمت 
بســیار پایین ایــن امکانــات را در اختیار 
بچه ها می گذارند. فیلم های آموزشــی که 
در شادبوم است صرفا براساس اینترنتی که 
کاربر استفاده می کند هزینه اش   پرداخت 
می شود یعنی هیچ هزینه مستقیمی بابت 
این برنامه ها از کاربر گرفته نمی شــود. آنجا 
نیز می توانــد فضای خوبی باشــد تا طیف 
گســترده ای از محتواهای آموزشی توسط 
شرکت هایی که کارشان این است ارائه شود 
و کاربر از بین آنها انتخاب کند و چیزی که 

مناسب خودش است را استفاده کند.

فاطمهعسگرینیاگزارش
روزنامه نگار

آیاافزایشپلکانیحقوقمنجربه
حذفامتیازاتایثارگریمیشود؟

هرگاه از افزایش حقوق و همسان سازی  آن صحبت می شود یکی 
از شیوه های قابل طرح، روش افزایش پلکانی حقوق است. شاید 
در نگاه اول این روش اجرای نوعــی عدالت در پرداخت حقوق 
کارمندان باشد لکن سایر نکاتی که باید مورد توجه دقیق قرار 
گیرد تا موجب تضییع حقوق گروهی نشود از اهمیت ویژه ای 
برخوردار خواهد بود. در قوانین و مقررات امتیازات و تسهیالتی 
برای ایثارگران پیش بینی شده است. این امتیازات و تسهیالت 
به صورت مستقل و به منظور پاداش و قدردانی از مجاهدت، ایثار 
و تالش این عزیزان در عرصه هــای دفاع  مقدس درنظر گرفته 
شده اســت؛ امتیازاتی از قبیل یک مقطع تحصیلی باالتر، یک 
یا دو گروه باالتر، سنوات ارفاقی، فوق العاده ایثارگری، معافیت 
از مالیات حقوق، معافیت از کسورات سهم بیمه و بازنشستگی 
که حسب مورد به گروه های مختلف ایثارگری و برخی از آنان 
پرداخت می شود. برخی از این امتیازات با عنوان مستقل در حکم 
حقوقی درج می شود و برخی دیگر در حقوق پایه یا ثابت و یا حق 

سنوات بدون ذکر عنوان مستقل اقدام می شود.
برای افزایش و همسان ســازی حقوق کارکنــان دولت، روش 
پلکانی درنظر گرفته شده است که برای حداقل بگیران ۲0درصد 
خواهد بود و با رویکرد عدالت در پرداخت ها به تناسب افزایش 

حقوق، این درصدها تغییر می کند.
دولت در الیحه ارســالی خود درخواســت کرده است که این 
افزایش از ابتدای شــهریور ماه در احکام و حقــوق کارکنان و 

بازنشستگان اعمال شود.
معاون مجلس، حقوقی و استان های ســازمان برنامه و بودجه 
کشور در دفاع از دوفوریت الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اعالم کرده: این افزایش 
حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بــود و حقوق های پایین تر، 
افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت 

بیشتر در پرداخت حقوق ها خواهد شد.
در شرایط عادی و برای عموم شــاید این استدالل تا حدودی 
صحیح به نظر برســد، ولی این در جایی است که تسهیالت و 
امتیازات درنظر گرفته شده برای موارد خاص و برای گروه های 
خاص در سقف دریافتی آنان به عنوان حقوق دریافتی در روش 

پلکانی محاسبه نشده و از سقف دریافتی آنان کسر گردد.
ایثارگرانی که امتیازات و تسهیالت را به  عنوان امتیاز در احکام 
حقوقی خود دریافت کرده اند آگاه باشند بخشی از دریافتی آنان 
مانند یک مقطع تحصیلی باالتر، افزایش یک یا ۲گروه، افزایش 
ســنواتی که عنوانی در حکم حقوقی ندارند و در پایه حقوق یا 
حقوق ثابت درنظر گرفته می شوند بدون آنکه متوجه باشند در 
سقف قرار گرفته و در افزایش پلکانی از سهم و درصد کمتری 
در اعمال حقوق برخوردار می شوند و امتیازات و تسهیالتی که 
در حکم حقوقی آنان مانند فوق العــاده ایثارگری دارای عنوان 
مستقل اســت بدون آنکه متوجه شوند این عنوان همچنان در 
حکم حقوقی آنان قید می گردد، لکن در سقف حقوق دریافتی 
محاسبه و باعث می شــود از ضریب کمتری در افزایش پلکانی 

حقوق برخوردار شوند.
 به عبارتی حکم حقوقی به شــکلی خواهد بود که محاســبه 
امتیازات و تسهیالت ایثارگری بدون آنکه کسی متوجه حذف 
یا کسر آن باشد، در محاســبه افزایش یا همسان سازی  حقوق 
پلکانی اعمال و موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم خواهد کرد.

 بنابراین ســازمان برنامه و بودجه، دولت و نمایندگان مجلس 
باید به دقت در اعمال این شیوه نظارت داشته باشند تا حقوق 
ایثارگران تضییع نشــده و عماًل امتیازات و تســهیالتی که در 
سال های گذشــته در قوانین و مقررات در احکام حقوقی آنان 

پیش بینی شده بی اثر و ضایع نگردد.

مدارسدرمحاصرهآنفلوآنزا
پاییز امسال با افزایش بیماری های تنفسی و آنفلوآنزا همراه 
است. این هشداری بود که پیش از این عده ای از پزشکان داده 
بودند. هم اکنون از آمار مراجعه به درمانگاه ها و ســایر مراکز 
درمانی، این طور به نظر می رســد که پیش بینی آنها درست 
بوده و امسال با افزایش چنین بیماری هایی در جامعه مواجه 
هســتیم. در تازه ترین واکنش به افزایش ابتــال به آنفلوآنزا، 
یک متخصص بیماری های عفونی نسبت به افزایش مراجعه 
دانش آموزان به مراکز درمانی و بیمارستانی به دلیل ابتال به 
آنفلوآنزا هشــدار داد و گفت: تزریق واکســن آنفلوآنزا برای 
کودکان تا 1۲ســال و بیماران، ضروری است. دکتر حمید 
عمادی در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه همه گیری بیماری 
آنفلوآنزا در کشور نسبت به سال های گذشته زودتر آغاز شده 
و به نوعی بیماری های تنفســی رو به افزایش است، افزود: 
مشاهده می شود که بســیاری از افراد به ویژه دانش آموزان با 
عالئم سرماخوردگی به مراکز درمانی مراجعه می کنند. استاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیح داد: اکنون کرونا در حال 
کنترل است اما همه گیری جدید آنفلوآنزا آغاز شده است و با 
توجه به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، ضرورت دارد افراد در 
مکان های شلوغ حتما ماسک استفاده کنند و اگر فردی دچار 
عالئم سرماخوردگی است از رفتن به مراکز آموزشی خودداری 
کند. عمادی یادآور شد: آنفلوآنزا یک عفونت ویروسی است 
که سیستم تنفســی فرد ازجمله بینی، گلو و ریه ها را مورد 
تهاجم قرار می دهد و این بیماری برخالف ســرماخوردگی 
به طور ناگهانی روی داده و حس بسیار بدتری را در سیستم 
ایمنی بدن ایجاد می کند. این متخصص بیماری های عفونی، 
تب باال، درد عضالنی، لرز و عرق، ســردرد، ســرفه خشک و 
مداوم و خستگی و ضعف را از عالئم آنفلوآنزا برشمرد و گفت: 
در صورت داشتن عالئم آنفلوآنزا و بروز عوارض جانبی، سریع 
به پزشک مراجعه کنید و مصرف داروهای ضد ویروسی ممکن 
است طول بیماری را کاهش داده و از بروز مشکالت جدی تر 
جلوگیری کند. عمادی تصریح کرد: کودکان، ســالمندان، 
زنان باردار، مبتالیان به بیماری هــای قلبی، ریوی، دیابت و 
دارای نقص ایمنی بدن در معرض خطر ابتال به نوع شدید و 
عوارض بیماری آنفلوآنزا هستند و باید واکسن آنفلوآنزا را هر 
چه ســریع تر تزریق کنند. تزریق واکسن آنفلوآنزا بهترین و 
مؤثرترین راه پیشگیری از عوارض و خطرات ناشی از بیماری 
آنفلوآنزاست و کسانی که جزو گروه پرخطر محسوب می شوند 
با درخواست خود و تجویز پزشــک می توانند از داروخانه ها 

واکسن را دریافت کنند.

ایثارگران بدانند

افروزصفاریفرد
معاونپیشگیریازمعلولیتهای

بهزیستی
غربالگریاختالالتبیناییوآمبلیوپیبرای
کودکان3تا6سالانجاممیشود.ازابتدای
اجرایاینبرنامهتاکنونبالغبر۵۰میلیون
موردغربــالآمبلیوپــیانجامشــدهوحدود
3۷هزارکودکمبتالبهآمبلیوپراشناسایی
کردهایمکهاگربرایاینکودکانمداخالت
بهنگامانجامنمیشــد،منجربهمعلولیت

بیناییدراینکودکانمیشد./ایلنا

پیرحسینکولیوند
رئیسجمعیتهاللاحمر

درخصــوصبحــثاساســنامهجمعیــت
هاللاحمــراینمــوردمطرحشــدهکــهباید
بــهروزشــودوالزماســتبرخــیازبندهای
آنتغییرکند.تیمــیتخصصیرابــرایاین
کاراختصــاصدادیــموبندهایــیکــهنیــاز
بــهاصــالحداردراپیشــنهادمیکنیــمتــااز
طریقمبادیقانونیانجامشود؛نمایندگان
محترممجلسنیزبراینواقفهستندودر

اینخصوصکمکمیکنند./ایسنا

معلــمامســالازســویدانشــگاه
فرهنگیانبــهآموزشوپــرورشداده
شــدهاســت.رضــامرادصحرایــی،
رئیــسدانشــگاهفرهنگیــانگفــت:
ایندانشــگاههماکنونتربیتبیش
از۹۵هــزاردانشــجومعلمرابرعهــده

دارد.
ظرفیــتدانشــگاهفرهنگیــانبایــد
سالی۵۰هزاردانشجوبودهوهمزمان
۲۰۰هــزاردانشــجوداشــتهباشــد.

/ایسنا

تومــانبــرایخدمــاتنابــاروریدر
6مــاهاولســالهزینــهشــدهاســت.
مهدیرضایی،معاونبیمهوخدمات
سالمتســازمانبیمهســالمتایران
گفــت:63قلــمدارویتخصصــیدر
درمــاننابــاروریو۲۸قلــمملزومــات
پزشکیکهبرایدرمانناباروریمورد
نیازاســتتحتپوشــشبیمههاقرار

گرفتهاست./ایسنا

40
هزار

500
میلیارد

نقل قول 

عدد خبر



دوشنبه 25 مهر 61401
 شماره  8614

زنداناوین؛یکروزپسازآتشسوزی

افزایش جمعیت شهرک های اطراف شیراز دردسر ساز 
شده است

جمعیت ساکنان شهرک های صدرا، گلستان، قالت و حومه  
آنها افزایش یافته اســت و متعاقــب آن رفت وآمد به مرکز 
شــهر شــیراز و اطراف آن موجب افزایش ترافیک، آلودگی 
هوا و هزینه ها و همچنین خطرات طوالنی شــدن راه و زیاد 
شدن مســافربران غیرمجاز و افزایش کرایه ها شده است. از 
شهرداری های مربوطه و سازمان راهسازی تقاضای جدی برای 
اتحاد و توسعه  خطوط متروی شهری، از مسیرهای فرعی و 
سریع السیر و گذرگاه های فرعی ایمن به این شهرک ها و اتصال 

آنها به متروی مرکزی شیراز را داریم.
محمدی از شیراز

راهکار عبور از اغتشاشات همدلی و یکپارچگی است
در شرایط فعلی تنها راه نجات ملت و کشور و نظام، یک آشتی 
ملی و عفو و بخشش عمومی و ایجاد همدلی و یکپارچگی و عدل 
و عدالت همگانی در بین همه هموطنان عزیزمان است. همانگونه 
که در اوایل انقالب اسالمی در ایران اینچنین بود و وفاق ملی 
موجب به ثمر نشستن تالش های مردم شد و انقالب شکوهمند 
اسالمی به پیروزی رسید. هرگونه موضع گیری و جبهه بندی و 
خصومت فردی و اجتماعی و انتقام گیری و کینه ورزی و شرارت 
از هر کس و هر فرد و هر سویی باعث اختالفات بیشتر و آشفتگی 

و عدم ثبات و امنیت و آرامش در کشور خواهد بود.
محمود بلیغیان از تهران

پل آزادی خرمشهر نیازمند مرمت فوری است
پل آزادی خرمشــهر )پل قدیم( یکی از قدیمی ترین پل های 
ایران است که ساخت آن مربوط به سال ۱۳۳۸ هجری شمسی 
یعنی ۶۳ سال پیش است که شمال و جنوب شهر خرمشهر را 
به یکدیگر وصل می کند. اکنون این پــل در حال ریزش و فرو 
ریختن قرار گرفته و در معرض وقوع یک فاجعه انسانی شرم آور 
و قریب الوقوع دیگر اســت. متأســفانه و در کمال تعجب انواع 
کامیون ها با بارهای چند تنی، به دلیل نبود مســیر جایگزینی 
در داخل شــهر، همچنان روی قســمت های ترک برداشته آن 
تردد می کنند! تنها راه حل مســئوالن هم تاکنون، رنگ آمیزی 

میله های محافظ عابر پیاده  این پل بوده است!
نعمتی از خرمشهر

مشکل فرهنگیان مشگین شهر اردبیل را پیگیری کنید 
 تعاونــی فرهنگیان مشگین شــهر حدود۲۳ ســال گذشــته 
وهمچنین چندســال پیش، مبلغی از فرهنگیان جهت اعطای 
زمیــن دریافت کرده اســت اما بعــد از حدود۳۰ســال هنوز 
هیچ خبری از تحویل زمین ها نیســت که هیــچ، فقط با بازی 
و وقت کشــی در حال از بین بــردن حق فرهنگیان هســتند 
درحالی کــه کار دادگاهی آن هم تمام شــده اســت. چرا حق 
فرهنگیان داده نمی شــود؟ چرا افرادی که قبال مسئول بودند 
دوباره در حال برگشتن به کار در این تعاونی هستند؟ لطفاً این 

موضوع را رسیدگی کنید.
آذرپی از مشکین شهر

قطع ارتباط بیمه ها با مراکز درمانی اطالع رسانی شود
به تازگی برخی از مراکز درمانی به صــورت یک طرفه اقدام 
به قطع ارتباط با بیمه ها می کنند درحالی که این موضوع به 
بیمه گذاران اطالع رسانی نمی شود. هفته گذشته برای دادن 
آزمایش به آزمایشگاهی مراجعه کردم که از منزلم بسیار دور 
و مورد تأیید پزشک معالجم است. مسئوالن آزمایشگاه اعالم 
کردند که دیگر قراردادی با بیمه مــن ندارند و نرخ آزمایش 
به صورت آزاد محاسبه می شــود. برای من که باید به صورت 
مرتب وچند ماه یک بــار آزمایش های تخصصی بدهم و یک 
کارمند هســتم پرداخت این هزینه تقریبا غیرممکن است.
چرا درحالی که ما هر ماه حق بیمه پرداخت می کنیم نباید از 
مزایای بیمه درمان اســتفاده کنیم و چرا این قطع ارتباط به 

بیمه گذاران از قبل اعالم نمی شود؟
کمالی از تهران

شهرهای جدید با امکانات کافی در منطقه مکران احداث شود
برخی از شهرها مثل عسلویه و ماهشهر صرفا ماهیت اقتصادی 
دارند به این معنی که افراد فقط برای کار و در دوران شیفت 
کاریشــان در آنجا اقامت دارند یا در حال رفت وآمد بین این 
شهرها و شــهرهای محل سکونتشان هســتند. درحالی که 
می توان با ایجاد امکانات و استفاده از پتانسیل این شهرها که 
یکی از بزرگ ترین آنها نزدیکی به دریا و آب های بین المللی 
است آنها را به شهرهایی برای سکونت دائمی افراد تبدیل کرد 
که در نهایت موجب رونق اقتصاد و پویایی هر چه بیشتر آن 

هم می شود.
عسگری از ماهشهر 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

متهم به بهانه پرسیدن آدرس، طعمه هایش را به دام می انداخت

4زن در دام سیاه مرد شیطان صفت

 مردی که با پرسه زدن در پارک ها و محل های خلوت، زنان جوان 
را با تهدید چاقو ربوده و در دام سیاه خود می کشاند دستگیر شد.

به گزارش همشــهری، هفتم مهرماه امســال زنی وحشتزده و 
سراســیمه به اداره پلیس رفت و درحالی که گریه می کرد گفت 
که به دام یک متجاوز گرفتار شده اســت. وی توضیح داد: برای 
پیاده روی به پارکی در نزدیکی شهرک مینی سیتی رفته بودم که 
مردی نزدیک شد و پرسید ساعت چند است؟ وقتی ساعتم را نگاه 
کردم، ناگهان این مرد چاقویی زیر گلویم گذاشت. با دیدن چاقو 
وحشت کرده بودم و مرد جوان گفت که اگر حرفی بزنم جانم را 
می گیرد. او با تهدید مرا به محلی خلوت در آنجا کشاند و با تهدید 

به من تعرض کرد و اموالم را دزدید.
با این شکایت، پرونده ای تشکیل شــد و گروهی از مأموران اداره 
شانزدهم پلیس آگاهی تهران به همراه شاکی راهی پارک مورد 
نظر شــدند. داخل پارک ۲مرد جوان حضور داشتند. مأموران از 
شاکی پرسیدند که آیا می تواند متجاوز را شناسایی کند؟ و شاکی 
با دیدن یکی از آنها به گریه افتاد و او را شناسایی کرد. زن جوان 
درحالی که با دست متهم را نشان می داد گفت که وی با بی رحمی 

و تهدید او را قربانی نقشه شوم خود کرده است.
با اظهارات شاکی، متهم دســتگیر و خیلی زود حقایق بیشتری 
درباره جنایات او فاش شــد. مأموران متوجه شدند که این مرد 
از مدت ها قبل به صورت ســریالی زنان را به دام انداخته و پس از 
سرقت اموال و طالهایشــان به آنها تجاوز می کرده است. این در 
حالی بود که برخی از شاکیان از ترس آبرویشان، اسرار تجاوز را 
فاش نکرده و فقط جزئیات سرقت را شرح داده بودند. تمام شاکیان 
به اداره شانزدهم آگاهی دعوت شدند و پس از دیدن مرد دستگیر 
شده، با ترس و لرز او را شناســایی کرده و گفتند که وی عالوه بر 

سرقت اموالشان، به آنها تجاوز کرده است.
بررسی ها در این پرونده نشان می دهد که شکارچی زنان به بهانه 
پرسیدن آدرس یا ساعت به سراغ طعمه هایش می رفته و آنها را 
غافلگیر می کرده است. وی در بازجویی ها به جنایات هولناک خود 
اقرار کرد و گفت: در نقاط مختلف تهران پرســه می زدم و پس از 
شناسایی طعمه هایم به سمت آنها می رفتم. معموال در ساعت های 
خلوت روز به سراغشان می رفتم؛ اول صبح یا غروب که هوا تاریک 
می شد. متهم ادامه داد: از آنها ساعت می پرسیدم یا آدرسی روی 
کاغذ می نوشتم و به دستشان می دادم و می گفتم قصد دارم به این 
نشانی بروم. سپس چاقو را روی پهلو یا زیر گلویشان قرار می دادم 
و آنها را تهدید به مرگ می کردم. پس از آن طعمه هایم را به جای 
خلوتی مانند زیر پل عابر پیاده، پشت شمشاد ها یا جاهای دیگر 

می کشاندم و نقشه ام را اجرا می کردم.
ســرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی 
پلیس آگاهی پایتخت با بیان این خبر به همشهری گفت: متهم 
در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر آزار و اذیت و ســرقت 
به عنف از زنان اعتراف کرده و تاکنون 4نفر از قربانیان این متهم 
با حضور در اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران، او را شناسایی 

کرده اند.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران گفت: احتمال 
افزایش شکات در این پرونده وجود دارد و به همین دلیل مجوز 
انتشار عکس بدون پوشــش چهره متهم با دستور مقام قضایی 
برای شناسایی شکات احتمالی منتشر شده است. وی از شاکیان 
احتمالی خواست با اطمینان از اینکه نام و هویت شان نزد پلیس 
و قاضی پرونده محفوظ خواهد  ماند برای ثبت شــکایت به اداره 

شانزدهم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.
نثاری عنوان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضایی متهم 
برای کشف جرائم احتمالی و شناســایی سایر شکات در اختیار 

کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت. 

آخرین دفاعیات زن کودک ربا در دادسرا 
تحقیقات در پرونده زنی جوان که به بهانــه تعارف غذای نذری، 
 دختربچه ها را می ربود تا دست به سرقت طالهایشان بزند، نشان 

می دهد که او 4دختربچه را با این شگرد ربوده است.
به گزارش همشهری، تحقیقات برای دســتگیری زن کودک 
ربا از روز چهاردهم شــهریور امسال شروع شــد. آن روز وقتی 
مادربزرگی به همراه نوه ۶ساله خود به مسجد محله شان رفت، 
زن کودک ربا به بهانه دادن غذای نذری کودک ۶ســاله را ربود 
و از خانواده اش درخواست 5۰میلیون تومان پول کرد. اگرچه 
او تهدید کرده بود کــه اگر پای پلیس به ماجرا باز شــود جان 
دختربچه در خطر است اما خانواده وی از پلیس کمک خواستند 
و با انجام اقدامات ویژه زن کودک ربا در پارکی در جنوب شرق 
تهران شناسایی شــد. درحالی که چند ســاعت از ربوده شدن 
دختربچه گذشــته بود، زن کودک ربا با دیدن پلیس در اطراف 
پارک، دختربچه ۶ساله را در گوشه ای رها کرد و متواری شد. از 
آن پس ردیابی ها به شکل ویژه برای بازداشت زن کودک ربا آغاز 
و به دستگیری او منجر شد. وی در بازجویی های اولیه به ربودن 
۲دختربچه و سرقت طالهایشان اقرار کرد. زن ۳۸ساله که سابقه 
کالهبرداری و سرقت دارد در بازجویی ها گفت که دختربچه ها 
را ربوده و بعد از سرقت طالهای آنها، رهایشان می کرده است. 
هرچند او در بازجویی های اولیه به ربودن ۲دختر بچه اعتراف 
کرد اما در تازه ترین تحقیقات مشخص شد که ۲دختر دیگر را با 
همین شگرد ربوده و به این ترتیب تعداد شاکیان در این پرونده 
به 4نفر رسیده است. این زن دیروز برای آخرین دفاع به شعبه 
نهم دادســرای جنایی تهران انتقال یافــت و وقتی پیش روی 
بازپرس عظیم سهرابی قرار گرفت به ربودن 4کودک با انگیزه 
سرقت و اخاذی اعتراف کرد. با تکمیل تحقیقات در این پرونده، 
به زودی کیفرخواســت صادر و پرونده برای رسیدگی بیشتر و 

صدور حکم به دادگاه فرستاده خواهد شد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

جزئیات حادثه درگیري و شورش زندانیان که  به مرگ 4نفر و مجروح شدن 61 نفر منجر شد

تعدادی از زندانیان زندان اوین با به آتش کشیدن کارگاه 

خیاطی آنجا و ایجاد تشنج در فضای زندان قصد داشتند داخلی
از آنجا فــرار کنند، اما این نقشــه با دخالــت ماموران  
بی نتیجه ماند. هرچند در این حادثه هیچ یک از زندانیان نتوانست بگریزد 
و آتش سوزی نیز پس از ساعتی مهار شد، اما 4نفر در آتش سوزی جان خود 

را از دست دادند و دست کم ۶۱نفر نیز مصدوم شدند؟
به گزارش همشهری، شامگاه شنبه چند فیلم کوتاه در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که از وقوع آتش سوزی در بخشی از زندان اوین حکایت می کرد. 
در این تصاویر عالوه بر شــعله های آتش و دود صدای انفجار نیز به گوش 
می رسید. این، همه آن چیزی بود که در ساعت های اولیه در رسانه ها منتشر 
شد و هیچ کس به طور دقیق نمی دانست در آن سوی دیوارهای اوین چه 
حادثه ای رقم خورده است. در این شرایط بود که خانواده زندانیان محبوس 
در اوین نگران و دلواپس، خود را به نزدیکی زندان رساندند. این در حالی بود 
که همزمان با این حادثه شمار زیادی از نیروهای انتظامی نیز برای حراست 
از زندان و جلوگیری از فرار احتمالی زندانیان، کنترل خیابان های اطراف 
زندان را به دست گرفتند. مرکز رسانه قوه قضاییه در اطالعیه ای به تشریح 
جزئیات حادثه پرداخت و  اعالم کرد که شماری از زندانیان بندهای مالی 
و سرقت با یکدیگر درگیر شده و قصد فرار داشتند و به همین دلیل کارگاه 
خیاطی کارآفرینی زندان را به آتش کشیده اند. در این اطالعیه آمده است: 
بالفاصله پس از بروز درگیری و آتش گرفتن کارگاه خیاطی بند زندانیان 
محکومیت مالی و سرقت، انتظامات زندان برای کنترل درگیری وارد عمل 
شده و ایستگاه آتش نشانی مستقر در زندان نیز بالفاصله عملیات اطفای 
حریق را آغاز کرده و هم اکنون آتش ســوزی مهار و خاموش شده است. 
و شورش مهار شده و شــرایط زندان در کنترل مأموران زندان قرار دارد و 
آتش سوزی زندان با تالش نیروهای آتش نشانی در حال کنترل است. با 
وجود انتشار این اطالعیه اما همچنان گمانه زنی ها درباره علت وقوع این 
حادثه ادامه داشت تا اینکه سرانجام ساعتی بعد آتش سوزی به طور کامل 

مهار شد و آرامش به زندان اوین برگشت.

حادثه به روایت آتش نشانی
آتش سوزی شنبه شب آتش نشانان 5ایســتگاه را به زندان اوین کشاند. 
سیدجالل ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران در این باره گفت: ساعت 
۲۱:۲٩ شنبه، این حادثه به آتش نشــانی اطالع داده شد که با توجه به 
اینکه حدود ۱۰ سال است یک ایســتگاه آتش نشانی در محدوده زندان 
مستقر است، آتش نشانان این ایستگاه در مدت زمان حدود یک دقیقه در 

محل حاضر شدند. همزمان نیز 5 ایستگاه آتش نشانی به همراه تانکر آب و 
تجهیزات اطفای حریق خود را به آنجا رساندند. او درباره شرایط این حادثه 
گفت:  محل حادثه یک ساختمان ۲ طبقه بود که کارگاه های آموزشی در 
آن برگزار می شد. حریق نیز در قسمت خیاطی این ساختمان در طبقه 
فوقانی رخ داده بود. در این شرایط بود که آتش نشانان، هم از طریق نردبام 
هیدرولیکی و هم از طریق نفوذ به داخل، عملیات اطفای حریق را انجام 
دادند و موفق شدند آتش سوزی را به طور کامل خاموش و از گسترش آن 
به اطراف جلوگیری کنند و علت وقوع این حادثه نیز باید از سوی عوامل 

مربوطه بررسی و اعالم شود.

تالش نافرجام برای فرار از زندان
آتش سوزی شنبه شب در کارگاه خیاطی اشــتغال زندانیان رخ داد که 
مددجویان این کارگاه همگی از محکومان سرقت هستند. با وجود انتشار 
خبرهای مختلف درباره حادثه در زندان اما هیچ روایت منسجمی از آنچه 
در آنجا رخ داده در رسانه ها منتشر نشــده بود تا اینکه یک منبع آگاه در 
مرکز رسانه قوه قضاییه روایتی دست اول از حادثه را برای همشهری بازگو 
کرد. او گفت:  ۲، ۳نفر از زندانیان نقشه فرار کشیده بودند. آنها ابتدا در بند 
محل نگهداری شان چند پتو را به آتش کشیدند و وقتی جو بند متشنج شد 
آنها توانستند خود را به کارگاه خیاطی کارآفرینی زندان که در دل همان 
مجموعه است برسانند و آنجا را که مملو از پارچه بود به آتش بکشند، اما 

در نهایت موفق به فرار نشدند.

ماجرای انفجار مین چه بود؟
تصاویر منتشر شده از این حادثه از یک سو و روایت شاهدانی که در نزدیکی 
زندان حضور داشــتند از شنیده شــدن چندین صدای انفجار حکایت 
می کرد. طوری که ساعتی پس از این حادثه یکی از خبرگزاری ها مدعی 
شد که تعدادی از زندانیان با نیت فرار وارد بخش شمالی زندان که در آنجا 
میدان مین قرار داشته، شده اند و دلیل شنیده شدن صدای انفجار، منفجر 
شدن مین هاست. این در حالی است که یک منبع مطلع در مرکز رسانه 
قوه قضاییه ضمن تکذیب خبر انفجار مین در زندان اوین تأکید کرد: در 
جریان اتفاقات شنبه شب هیچ زندانی وارد محوطه نشده و خبر روی مین 
رفتن زندانی ها کذب است. اصل ماجرا در بند سرقتی ها رخ داده و مربوط 
به بخش زندانیان امنیتی نبوده است. او همچنین درباره پرتاب گلوله های 
آتشین که در برخی از تصاویر دیده می شد نیز گفت:  مأموران زندان برای 
کنترل شرایط مجبور به پرتاب گاز اشک آور شدند و گلوله های نورانی که 

در فیلم های ضبط شده دیده می شود گاز اشــک آور است. او همچنین 
درباره صداهای پی در پی انفجار نیز گفت ایــن صداها مربوط به پرتاب 

نارنجک های صوتی توسط مأموران برای کنترل شرایط زندان بود.

آمار تلفات و مصدومان
روز گذشته مرکز رسانه قوه قضاییه در اطالعیه ای از جان باختن 4نفر از 
زندانیان و مصدوم شدن ۶۱نفر در این حادثه خبر داد و اعالم کرد: در پی 
درگیری شنبه شب بین برخی از زندانیان بند ویژه سرقت و محکومیت های 
مالی زندان اوین و آتش ســوزی پیش آمده در کارگاه خیاطی این زندان 
که منجر به ورود سریع و به موقع نیروهای انتظامی و امدادی شد، تعداد 
قابل توجهی از زندانیان نجات پیدا کرده و از صحنه آتش سوزی به نقطه 
امن منتقل شدند و متأســفانه 4 زندانی نیز بر اثر استنشاق دود ناشی از 
آتش ســوزی ها فوت و ۶۱ زندانی نیز مجروح شدند. پس از ورود به موقع 
دادستان تهران، رئیس سازمان زندان ها در محل زندان اوین با همکاری 
مسئوالن زندان، نیروهای انتظامی، آتش نشــانی و اورژانس بیش از ۷۰ 
زندانی که در معرض خطر آسیب دیدگی بودند نجات پیدا کردند. براساس 
این اطالعیه هر چهار زندانی فوت شده ازجمله محکومان ناشی از سرقت 
بودند که در زندان اوین دوران محکومیت خود را طی می کردند. همچنین 
اکثر زندانی های مجروح شده به صورت سرپایی مداوا شدند و ۱۰ نفر از آنان 

در مراکز درمانی بستری هستند که حال 4 نفر وخیم گزارش شده است.

تماس تلفنی زندانیان با خانواده های شان
وقوع آتش ســوزی در زندان اوین موجب نگرانی خانواده زندانیان شد. با 
وجود این به گفته دادستان تهران، ساعتی پس از حادثه، شبکه ارتباطی 
زندان به وضعیت عادی بازگشــته و بســیاری از زندانیان توانسته اند با 
خانواده های شان تماس تلفنی برقرار کنند. علی صالحی در این باره گفت: 
در شرایطی که خانواده زندانیان نسبت به سالمت عزیزان خود نگران شده 
بودند، مسئوالن زندان، امکان تماس تلفنی شبانه زندانیان با خانواده ها 
را فراهم کردند. این تصمیم باعث شد نیمه شب گذشته صف های تماس 
با خانواده در زندان اوین تشکیل شــود که تا نزدیک صبح ادامه داشت و 
از صبح یکشنبه نیز طبق روال معمول امکان تماس زندانیان با خارج از 
زندان فراهم شد. او ادامه داد:  درگیری شنبه شب زندانیان هیچ ارتباطی با 
اغتشاشات اخیر ندارد و بند مرتبط با زندانیان امنیتی از بندهای سارقان 
و محکومان مالی که آتش سوزی و درگیری در آنجا رخ داده، جداست و 

با آن فاصله دارد.

پسری که در نوجوانی حین سرقت دست به جنایت زده و فراری شده بود بازداشت شد

 پسری که در نوجوانی و در جریان 

سرقت گوشی، جان مردی را گرفته دادسرا
بود با حکم دادگاه اطفال از قصاص 
گریخت و توانست با ســپردن وثیقه از زندان آزاد 
شود، اما پس از آزادی سرقت هایش را از سر گرفت 

تا اینکه چند روز پیش به دام پلیس افتاد.
به گزارش همشهری، از مدتی قبل پلیس در جریان 
ســرقت های ســریالی قرار گرفت که از سوی یک 
مجرم کم  سن و ســال صورت می گرفت. او با پرسه 
زدن در سطح شهر و شناسایی افرادی که در حال 
صحبت با موبایلشان بودند، به آنها نزدیک شده و در 
یک چشم به هم زدن گوشی هایشان را می قاپید و 
فرار می کرد. تیمــی از مأموران اداره هجدهم پلیس 
آگاهی تهران به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای 
ویژه سرقت، به دنبال این سارق سریالی بودند و برای 
به دست آوردن هویت متهم دوربین های مداربسته 
را بررســی کردند تا اینکه با چهره نگاری و به دست 
آمدن تصاویری از سارق تک رو هویت وی شناسایی 
شد. او جوانی ۲۰ساله بود که پیش از این هم سابقه 
سرقت داشت و مأموران موفق شدند وی را در یکی از 

پاتوق هایش دستگیر کنند.

قاتل فراری
متهــم کــه میــالد نــام دارد در بازجویی هــا به 

گوشی قاپی های سریالی اقرار کرد اما بررسی سوابق 
او نشان می داد که وی در سال ٩۸زمانی که نوجوانی 
۱۷ساله بوده مرتکب قتل شده است. ماجرا از این قرار 
بود که در یکی از روزهای شهریور سال ٩۸، میالد با 
همدستش که او هم نوجوانی ۱۷ســاله بود سوار بر 
موتور راهی سرقت شــده بودند. آنها قصد دزدیدن 
گوشی مردی جوان را داشتند اما وی با سارقان درگیر 
شــد و میالد با چاقویی که همراهش بود ضربه ای به 
قلب او زد. این مرد نقش زمین شد و دزدان موفق به 
فرار شدند اما وقتی پلیس و اورژانس رسید، معلوم شد 
که مرد جوان جانش را از دســت داده است. میالد و 
همدستش به اتهام قتل تحت تعقیب قرار گرفتند و 
با توجه به سرنخ های موجود دستگیر شدند. آنها که 
هنوز به سن قانونی نرسیده بودند در کانون اصالح و 
تربیت زندانی شــدند و میالد اعتراف کرد که پس از 
جدال با طعمه شان و برای فرار از دستگیری با چاقو 
ضربه ای به او زده اســت. پرونده این دو نوجوان برای 
رســیدگی به اتهام قتل به دادگاه فرستاده شد و در 
آن جلسه اولیای دم خواستار قصاص میالد شدند. اما 
قضات با توجه به ماده ٩۱و ٩۲قانون مجازات اسالمی 
که گفته شده در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه 
افراد بالغ کمتر از  ۱۸سال، ماهیت جرم انجام شده و یا 
حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان 
شبهه وجود داشته باشد، قصاص نمی شوند، دادگاه 

برای تشخیص اینکه میالد در زمان جنایت به رشد و 
کمال عقلی رسیده بود، به پزشکی قانونی منتقل شد 
و متخصصان پزشکی قانونی پس از بررسی ها اعالم 
کردند که وی در زمان وقوع قتل ماهیت جرم را درک 

نکرده و به رشد عقلی نرسیده است.
با توجه به این نظریه قضات دادگاه، میالد را به پرداخت 
دیه و همدســتش را به حبس محکوم کردند. صدور 
این حکم اعتراض اولیای دم را در بر داشت و در این 
شرایط پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد. در 
این بین میالد با نظر دادگاه و سپردن وثیقه موفق شد 
تا از زندان آزاد شود. اما پس از آن فراری شد و دیگر به 
زندان برنگشت. این در حالی بود که دیوان عالی کشور 
حکم دادگاه را نپذیرفتند و اعالم کردند که میالد باید 
بار دیگر در دادگاه محاکمه شود. حاال، میالد که پس 
از فرار از زندان ســرقت  هایش را از سر گرفته بود، بار 
دیگر دستگیر شده و نه تنها باید به جرم قتل محاکمه 
شود بلکه به اتهام سرقت های سریالی نیز باید پای میز 
محاکمه برود. او پس از دستگیری در بازجویی ها گفت: 
در پرونده قبلی ام قصد قتل نداشتم و آن روز برای فرار 
از دستگیری ناچار شدم با چاقو ضربه ای به مالباخته 
بزنم. در آن شرایط فقط می خواستم خودم و همدستم 
را نجات بدهم، چون هر لحظــه ممکن بود پلیس و 
مردم برسند و دستگیر شــویم. وی ادامه داد: بعد از 
آنکه از زندان بیرون آمدم ناچار شدم باردیگر دست 

گوشی قاپی های سریالی متهم به قتل فراری 

عامل کشتار خانوادگی فردیس دستگیر شد
مردی که در جریان اختالف با همســایه اش در فردیس، 5نفر 
را با شلیک گلوله به قتل رســانده بود، ۲روز پس از این جنایت 

دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، این جنایت هولناک شامگاه پنجشنبه 
گذشته در یکی از محله های فردیس کرج اتفاق افتاد و در جریان 
آن مردی که از مدت ها قبل با همســایه اش اختالف داشــت، 
درحالی که مســلح بود به خانه آنها رفت و ۶نفــر از اعضای آن 
خانواده را هدف گلوله قرار داد. در ایــن تیراندازی 4نفر در دم 
جان باختند و ۲نفر نیز مجروح شدند که یکی از مجروحان نیز در 
بیمارستان جان خود را از دست داد تا شمار قربانیان این جنایت 
به 5نفر افزایش پیدا کند. به دنبــال این حادثه، تحقیقات برای 
دستگیری مرد جنایتکار آغاز شــده تا اینکه روز شنبه مأموران 
پلیس آگاهی البرز موفق شدند قاتل فراری را در تهران دستگیر 
کنند. سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی البرز در 
این باره به همشــهری گفت: پس از وقوع این جنایت هولناک، 

تحقیقات گسترده  کارآگاهان برای دستگیری متهم آغاز شد. 
تحقیقات نشان می داد که متهم پس از جنایت سوار بر خودروی 
وانتش به تهران گریخته و در خانه یکــی از اقوامش در حوالی 
میدان راه آهن مخفی شده است. در این شرایط همکارانم حوالی 

ساعت ۲۱شنبه در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.
او درباره انگیزه این جنایت گفت: متهم در بازجویی ها به جنایت 
اعتراف کرد و گفت که خانه او و قربانیان،۲ خانه ویالیی دیوار به 
دیوار است که در یک کوچه بن بســت قرار دارد اما آن همسایه 
معموال خودرواش را طوری در کوچه پارک می کرد که رفت وآمد 
برای فرزند معلول او ســخت بود. به همین دلیل آنها از مدت  ها 
قبل با هم اختالف و درگیری داشتند. نادربیگی درباره چگونگی 
ارتکاب جنایت نیز گفت:  متهم اعتراف کرده که از مدتی قبل یک 
کلت کمری از غرب کشور تهیه کرده بود و روز حادثه با استفاده از 
آن اعضای خانواده همسایه را هدف قرار داد که ۲خواهر و ۲برادر 
در دم جان باختند و دختر و پسری که فرزندان یکی از قربانیان 
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بودند نیز مجروح شدند اما پســر جوان در بیمارستان جانش را 
از دست داد. براساس این گزارش به گفته رئیس پلیس آگاهی 
البرز، هم اکنون متهم که 54سال دارد در بازداشت به سر می برد 

و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

به سرقت بزنم تا خرج زندگی ام را تامین کنم. چون 
از موتور سواری وحشت دارم، هیچ وقت موتورسوار 
خوبی نشدم اما دونده خوبی هستم. به همین دلیل 
پس از شناسایی طعمه، موبایلش را می قاپیدم و در 
یک چشم برهم زدن با پای پیاده فرار می کردم اما در 
نهایت دستگیر شدم. براساس این گزارش، تحقیقات 

در این پرونده ادامه دارد.
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روزنامه جروزالم پست ]رژیم صهیونیستی[

افزایش اتحاد فلسطینی ها 

روابط روســيه و رژيم صهيونيستی 
به پايين ترين ســطح خود از زمان 
فروپاشــی اتحاد جماهير شوروی 
رسيده است؛ تا جايی که سازمان اطالعات و امنيت 
داخلی رژيم صهيونيستی )شــين بت( در نامه ای از 
مسكو خواسته در انتخاباتی که قرار است اول نوامبر 
)10آبان( در سرزمين های اشغالی برگزار شود دخالت 
نكند. کاهش سطح روابط مســكوـ  تل آويو و حتی 
تقابل دو طرف از ابتدای سال جاری ميالدی به ويژه از 
زمان آغاز جنگ اوکراين کامال محسوس بوده است.

نگاهی به تاريــخ روابــط دو طرف امــا حكايت از 
يک رابطه نزديــک دارد. اتحاد جماهير شــوروی 
نخستين کشوری بود که در 1۴ می 1۹۴۸ تاسيس 
رژيم صهيونيســتی را به رسميت شــناخت. مسكو 
همچنين در ماه می 1۹۴۹به پذيرفته شدن اين رژيم 
در سازمان ملل متحد رأی مثبت داد. با اين حال، با 
آغاز جنگ اعراب و اسرائيل، اتحاد جماهير شوروی 
در حمايت نظامی از کشورهای عربی روابط خود را 
با تل آويو قطع کرد. آگوست 1۹۸6ميالدی بود که 
هيأت های ديپلماتيک دو طرف بعد از بيش از دو دهه 
قطع ارتباط، در هلســينكی با يكديگر ديدار کردند. 
ميخائيل گورباچف، رهبر وقت شــوروی، در اکتبر 
1۹۹1و دو ماه پيش از فروپاشــی اين کشور، روابط 
ديپلماتيک با تل آويو را از سر گرفت. از همين زمان 
بود که مهاجرت يهودی های روسيه به سرزمين های 
اشغالی آغاز شد؛ تحولی که در برخی مناطق تناسب 
ميان جمعيت يهودی و جمعيت عرب فلسطينی را به 

شكل چشمگيری به نفع يهودی ها تغيير داد.
والديمير پوتين نيز نخستين رهبر فدراسيون روسيه 
بود که در سال 2005به طور رسمی به سرزمين های 
اشغالی سفر کرد. حدود 10ســال بعد )2015( که 
روسيه عمليات های هوايی خود را در حمايت از دولت 
بشار اسد در سوريه آغاز کرد، مسكو و تل آويو به منظور 
هماهنگ سازی اقدامات نظامی و پيشگيری از وقوع 
درگيری های ناخواســته ميان دو طرف، توافقی را 
امضا کردند که البته کارســاز نبود چرا که 3ســال 
بعد، ســرنگونی هواپيمای نظامی روسيه در سوريه 
و کشته شدن 15سرنشــين آن، روابط دو طرف را 
تيره کرد. بنا بر اعالم روســيه، در آن روز در جريان 
حمله جنگنده های صهيونيســتی به تأسيساتی در 
نزديكی الذقيه سوريه، هواپيمای نظامی روس هدف 
دفاع ضدهوايی سوريه قرار گرفته و سرنگون شدند. 
روسيه در آن زمان اعالم کرد که تل آويو و اطالعات 
گمراه کننده ارتش اسرائيل مسئول سقوط هواپيما 

بوده است. به اعتقاد ناظران، گرچه با توجه به سرعت 
تحوالت امروز در جامعه جهانــی پيش بينی آينده 
روابط دو طرف دشوار اســت اما يک چيز مشخص 
است: دوران خوش روابط مســكوـ  تل آويو به پايان 

رسيده است.

تشــدید تنش ها؛ از حمالت در سوریه تا توافق 
گازی با اروپا

روند نزولی سطح روابط مســكو و تل آويو با حمالت 
متعدد هوايی صهيونيســت ها به فرودگاه دمشــق، 
حمايت تل آويو از مواضع غربی ها در جنگ اوکراين، 
و توافق صادرات گاز رژيم صهيونيســتی با اتحاديه 
اروپا که به معنی دور زدن روســيه بود، تشديد شد. 
حمله سال جاری صهيونيست ها به فرودگاه دمشق 
ضمن مختل کردن خدمات تجاریـ  بازرگانی، تأثير 
به سزايی بر روابط مســكو و تل آويو داشت تا جايی 
که وزارت خارجه روســيه، آلكس بن زوی نماينده 
صهيونيست ها در روسيه را فراخواند. روسيه حمالت 
ارتش اسرائيل در سوريه را »غيرمسئوالنه«، »ناقض 
قوانين بين المللی« و »شــرورانه« خواند و خواستار 

توقف آنها شد.
وب سايت ميدل ايســت مونيتور می نويسد: روسيه 
دريافته که برای خروج تدريجــی نيروهای خود از 
خاک سوريه و استقرار آنها در اوکراين بايد از تبديل 
شدن سوريه به ميدان جنگی ديگر جلوگيری کند، 
چرا که قادر نيست همزمان در دو جبهه بجنگد. به 
همين دليل نسبت به ادامه حمالت اسرائيل در خاک 

سوريه شديدا به تل آويو هشدار داده است.
عالوه بر تجاوزهــای گاه وبيگاه صهيونيســت ها به 
ســوريه، آنچه خشــم روس هــا را بيــش از پيش 
برانگيخته، حضور صهيونيســت ها در ميدان جنگ 
اوکراين بود. روســيه در ماه های ابتدايی سال جاری 
ميــالدی اعالم کــرد که ۹ســرباز اســرائيلی که 
کنار اوکراينی هــا می جنگيدنــد، در ميدان جنگ 
کشته شــده اند. به گفته روس ها، حداقل 35سرباز 
صهيونيستی در کنار اوکراينی ها مبارزه می کردند 
که ۹تن از آنان کشته شــدند؛ خبری که تل آويو آن 
را انكار نكرد و حتی برخی رسانه های صهيونيستی 
نيز به تفصيل آن پرداختند. اين ماجرا روسيه را برآن 
داشت تا آشكارا رژيم صهيونيســتی را به حمايت از 
رژيم »ئنونازی کی يف« متهم کند. دولت روســيه 
در آن زمان اعالم کرد که »مزدوران صهيونيســت« 
در حال جنگ عليه ارتش روسيه هستند؛ اتهامی که 
موشه آسمان، خاخام اعظم روسيه، نيز آن را تأييد 

کرد و گفت که حداقل 200سرباز ويژه اسرائيلی در 
کنار اوکراينی ها می جنگند.

همزمان با افشــای خبر حضور صهيونيســت ها در 
جبهه اوکراين، روســيه اعالم کرد کــه در پی اقدام 
صهيونيســت ها در بمباران فرودگاه دمشق در حال 
تدوين قطعنامه ای بــرای محكوميــت تل آويو در 
شورای امنيت سازمان ملل است. به گزارش المانيتور، 
در پيش نويس قطعنامه  روسيه آمده بود: »حمله به 
دمشق به گونه ای انجام شده که قوانين بين المللی را 
نقض، ثبات را خدشه دار کرده و همچنين حاکميت 
سوريه و ساير کشــورها را نقض کرده است. حمله 
منتسب به اســرائيل انجام شــده و بر اين اساس، 
مســئول انجام اين حمله بايد پاسخگو باشد، زيرا به 
مسير کمک های بشردوستانه به سوريه آسيب جدی 
وارد کرده است.« اما غائله تشديد تنش های مسكو- 
تل آويو به همين جا ختم نشد. در شرايطی که آمريكا 
و کشورهای اروپايی به دنبال راهی برای تحريم  بيشتر 
روسيه و تشديد فشارها بر اين کشور بودند، خبری 
مبنی بر توافق صادرات گاز از سرزمين های اشغالی 
به اروپا از طريق مصر منتشــر شد. دويچه وله در آن 
زمان گزارش داد که کميســر انــرژی اتحاديه اروپا 
با همتايان خود در تل آويو و قاهــره توافقی را امضا 
کرده که براساس آن از سال 2023، گاز سرزمين های 
اشغالی ابتدا به مصر ارسال می شود و سپس در اين 
کشــور به گاز مايع تبديل شده و توسط کشتی های 
انتقــال گاز LNG  از طريق دريا بــه ترمينال های 
اروپايی حمل می شود و در نهايت از طريق شبكه خط 
لوله داخل اروپا در کشورهای اتحاديه پخش می شود. 
در اين خبر آمده بود که رژيم صهيونيستی قصد دارد 
با توسعه ميادين گازی در دريای مديترانه، توليد خود 
را در ســال های آينده دو برابر کند و به ۴0 ميليارد 

مترمكعب در سال برساند.
ميدل ايست مونيتور می نويســد: »در شرايطی که 
صهيونيســت ها قصد دارند تا با اســتفاده از فرصت 
بحران جهانی انرژی، گاز طبيعی سرزمين فلسطين 
را سرقت کرده و بفروشند، مسكو دليل خوبی دارد تا با 
استفاده از پايگاه های نظامی خود در دريای مديترانه 
محدوديت ها برای دسترسی اروپا به اين منابع انرژی 

را بيشتر کند.« 

تعطیلی آژانس یهود
چند هفته پــس از افشــای توافــق گازی اروپا و 
رژيم صهيونيســتی، تنش های مســكوـ تل آويو بار 
ديگر بــه صدر اخبــار جهان بازگشــت؛ زمانی که 

وزارت دادگستری روسيه در 27جوالی سال جاری 
)پنجم مرداد( اعالم کرد که قصد دارد دفتر آژانس 
يهود را به دليــل جمــع آوری غيرقانونی اطالعات 
شهروندان روسی و نقض قوانين روسيه تعطيل کند. 
روزنامه لوموند دو روز بعد با اشاره به اينكه تصميم 
روسيه نشان دهنده وخامت بی سابقه روابط مسكو 
و تل آويو است، نوشــت: »گرچه وزارت دادگستری 
روسيه درباره ماهيت تخلفات آژانس يهود توضيحی 
ارائه نكرده اما گزارش های منتشــر شده در برخی 
رســانه های نزديک به وزارت دفاع روسيه حاکی از 
آن اســت که اتهام اصلی اين دفتر، ترغيب نخبگان 
و تجار روســی به مهاجرت به سرزمين های اشغالی 

بوده است.«
درگيری روسيه و رژيم صهيونيستی بر سر مالكيت 
کليسايی در بيت المقدس نيز ازجمله مواردی است 
که می توان به فهرست اختالفات دو طرف اضافه کرد. 
ميدل ايست مانتيور نوشته: »اين مسئله چنان برای 
والديمير پوتين اهميت داشــت که شخصا پيامی را 
برای نفتالی بنت، نخست وزير وقت رژيم صهيونيستی، 
فرســتاده و از او خواســت که به آن رسيدگی کند؛ 
اما پاســخی دريافت نكرد.« گفته شــده، کليسای 
ارتدوکس »الكســاندر« که توســط روس تبارهای 
فلسطين مديريت می شود از مهم ترين عبادتگاه های 
کليســای ارتدوکس روســيه در جهان محســوب 
می شــود که در زمان حكومــت عثمانی)قرن 1۹( 
به همراه زمينش به نام امپراتوری روســيه به ثبت 
رسيده بود، اما دادگاه حدود 10ماه پيش طی حكمی 
مالكيــت آن را لغو و تصميم گيری دربــاره آن را به 
دولت رژيم صهيونيستی واگذار کرد؛ اقدامی که خشم 

مسكو را برانگيخت.
به اعتقاد ناظران، در شرايطی که تنش های مسكو و 
تل آويو به اوج خود رسيده آنچه می تواند اين وضعيت 
را برای رژيم صهيونيستی به کابوس تبديل کند اين 
است که کرملين پرواز جنگنده های صهيونيستی بر 
فراز سوريه را منع کرده و حريم هوايی اين کشور را به 
روی تل آويو ببندد. همچنين زمزمه هايی از احتمال 
تعطيلی ديگر مراکز مرتبط با يهوديان در روسيه به 
گوش می رسد. گفته شده، روسيه قصد دارد فراتر از 
تعطيلی آژانس يهود رفته و ساير مؤسسات يهودی که 
در اين کشور فعاليت می کنند را نيز محدود کرده يا 
کامال تعطيل کند؛ ازجمله مؤسساتی که زبان عبری 
را آموزش می دهند. ميدل ايســت مانتيور نوشــته: 
»به نظر می رسد که والديمير پوتين برای باال بردن 
دامنه تنش ها با تل آويو تصميم خود را گرفته است.«

جنگ پیدا و پنهان مسکو و تل آویو 
تنش ها ميان روسيه و رژيم صهيونيستی از جنگ اوکراين گرفته تا اختالف بر سر سوريه، توافق گازی اروپا و تعطيلی آژانس 

يهود به سطح بی سابقه ای رسيده است
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چین در آینه دولت 10ساله »شی« 
ســاختمان »تاالر بزرگ خلــق«، در ضلع شــرقی ميدان 
تيان آنمن در پكن از ديروز به مدت يک هفته محل برگزاری 
مهم ترين رويداد سياســی حزب کمونيسم چين است. اين 
ساختمان با ستون های شــياری مرتفع خود به عنوان يكی 
از 10 ســاختمان بزرگ چين در ســال 1۹5۹و همزمان با 
دهمين سالگرد تاسيس جمهوری خلق چين گشايش يافت 
و اکنون پس از 63سال يكی از تاريخی ترين نشست های خود 
را شاهد است؛ نشست بيستمين کنگره حزب کمونيسم چين 
قرار است سكان رياست جمهوری اين کشور را برای سومين 
بار به قدرتمندترين چهره سياسی اين روزهای پكن، يعنی 

شی جين پينگ بسپارد.
کنگره حزب کمونيســم چين هر 5 ســال يک بار تشكيل 
جلسه می دهد. در آيين گشــايش اين دوره، رئيس جمهور 
چين از تقويت قدرت کشورش گفت و وعده داد تا ارتش اين 
کشور را تقويت کند. شی خطاب به بيش از 2هزار نماينده 
شرکت کننده در مراسم افتتاحيه گفت: »ارتش آزادی بخش 
خلق، به عنــوان دومين ارتش بزرگ جهــان پس از آمريكا 
بايد از حيثيت و منافع اصلی چين محافظت کند.« شــی 
در اين سخنرانی تقريبا 2 ســاعته که با کف زدن های کوتاه 
نمايندگان ماســک زده همراه بود، گفــت: »ما روی مدرن 
کردن توان نظامی، پرسنل و تســليحات خود کار خواهيم 

کرد و توانايی های استراتژيک مان را افزايش خواهيم داد.«
همين سخنان رئيس جمهور چين حكايت از آن دارد که او در 
دوره جديد مسئوليتش تالش خواهد کرد تا موتور پرقدرت 
اقتصاد چين را به خدمت ارتش درآورد. وب سايت تحليلی 
آکسيوس در آمريكا، درباره 10سال گذشته که شی قدرت 
را در دست داشت، می نويسد: »شی در دوران حاکميت خود 
در پكن، دومين اقتصاد بزرگ جهان را به ابزاری برای تقويت 
قدرت ژئوپليتيكی کشورش تبديل کرد.« نگاهی به کارنامه 
عملكرد شی در يک دهه گذشته، ابعاد روشن تری از کارکرد 

او را نشان می دهد.

اقتصاد قوی
شی جين پينگ در ســال 2012قدرت را در دست گرفت و 
از آن زمان تاکنون، اقتصاد چين بيش از 2برابر رشــد کرده 
است و ارزش آن از ۸.5تريليون دالر به 17.7تريليون دالر در 
سال 2021رسيده است. اين آمار را گزارش آکسيوس تأييد 
می کند و می نويسد: »در همين دوره، اقتصاد آمريكا حدود 
۴1درصد رشــد کرده و ارزش آن از 16.3تريليون دالر در 
سال 2012به 23تريليون دالر در سال 2021 رسيده است.«
اگرچه اقتصاد آمريكا هنوز بزرگ تر از اقتصاد چين اســت، 
اما براساس گزارش ها، توليد ناخالص داخلی چين براساس 
برابری قدرت خريد در ســال 2017از آمريكا پيشی گرفته 
است. پيش بينی می شود که اندازه اقتصاد چين در دهه آينده 
از اقتصاد آمريكا پيش بيفتد؛ اگرچه اين هدف شايد به دليل 
رکود ناشی از سياست سختگيرانه پكن در برابر کوويد صفر 

و بحران امالک و مستغالت به تعويق بيفتد.

پایان فقر
شی سال گذشته پايان فقر شــديد در چين را اعالم کرد و 
گفت که طی يک دوره ۸ ساله، نزديک به 100ميليون نفر از 
فقر خارج شده اند. آستانه فقر شديد چين، درآمد 2.30دالر 
در روز است. اگرچه بانک جهانی پيشنهاد می کند که برای 
کشورهای با درآمد متوسط باال مانند چين، خط فقر معقول 
5.50دالر در روز است، اما چين براساس شاخصه های داخلی 

خود خط فقر شديد را تقريبا پشت سر گذاشته است.

افزایش بودجه نظامی 
چين در دوره شی جين پينگ به سرعت مدرن سازی  ارتش 
را دنبال کرد. به گفته پنتاگون، او متعهد به ايجاد ارتشی در 
کالس جهانی است. چينی ها بعد از آمريكا بيشترين بودجه 
نظامی را دارند. بودجه رسمی دفاعی چين در سال 2021، 
20۹ميليارد دالر بود که 2برابر زمانی است که شی به قدرت 
رسيد. درياساالر جان سی. آکيلينو، فرمانده نيروهای آمريكا 
در منطقه هند و اقيانوسيه پيش تر به واشنگتن پست گفته 
بود: »قابليت های پيشرفته ای را در ارتش چين می بينم که 

سريع تر از آنچه ما انتظار داشته ايم، عملياتی شده اند.«

رونق تحقیق و پژوهش
چين در دوره شــی به شدت بر تبديل شــدن به يک کشور 
پيشرو در تحقيقات علمی و توســعه فناوری متمرکز بوده 
اســت. گويی پكن تالش دارد تا با افزايش تحقيقات علمی 
خود، اتكا به آمريكا و اروپا برای فناوری های پيشرفته ازجمله 
در حوزه نيمه هادی ها را کاهش دهد. طرح چين 2025که 
در سال 2015علنی شد، هدف خود را بر آن گذاشته که پكن 
در تحقيقات و فناوری های مهم مانند نســل بعدی فناوری 
اطالعات، رباتيک و وسايل نقليه با انرژی جديد پيشرو باشد. 
طبق آخرين داده های سازمان همكاری اقتصادی و توسعه، 
چين در سال 2020يک بودجه بی سابقه 56۴ميليارد دالری 

را برای تحقيق و توسعه هزينه کرده است.

کاهش رشد جمعیت 
نتيجه سياست های شــی طی 10سال گذشته در 

حوزه جمعيت به گونه ای بود کــه اکنون آمار 
تولد نوزادان فقط کمی از آمار مرگ وميرها 

بيشتر است. نرخ تولد از حدود 16ميليون 
در سال 2012به 10.6ميليون در سال 
2021کاهش يافته است. اين شرايط 
به معنی آن اســت که در آينده چين 
ممكن است با کاهش جمعيت در سن 
کار روبه رو شود و اين وضعيت می تواند 
اقتصاد چين را از يک اقتصاد مولد به يک 
اقتصاد راکد با بار ســنگين سيستم های 
رفاه اجتماعی و بازنشستگی تبديل کند. 
همين نگرانی هم باعث شــده تا دولت 
شــی در ســال 2016، سياست تک 
فرزندی را پس از ســال ها کنار گذارد 
و به همه زوج ها اجــازه دهد 2 فرزند 
داشته باشند. در ميان تعجب همگان، 
پس از آن سياست 3فرزندی هم از 

راه رسيد.

الکساندر لوکاشنکو
رئیس جمهور بالروس

اولیــن چیــزی کــه اهمیــت دارد متوقــف 
کــردن جنــگ در اوکرایــن و یافتــن راهــی 
برای خروج از آن است، نه صحبت درباره 
اینکه چقدر اوضاع کنونی وخیم اســت. 
همه  چیز بــه آمریــکا و انگلیس بســتگی 
دارد. اگر فردا به این درک برسند که باید 
سر میز مذاکره بنشینیم و راه حلی بیابیم، 
بــاور کنیــد در طــول یــک هفتــه راه حلــی 

خواهیم یافت. )ان بی سی(

ابراهیم امین السید
رئیس شورای سیاسی حزب هللا

لبنــان بــه لطــف موضــع ملــی متحــد 
و مقاومــت در پرونــده ترســیم مرزهــای 
دریایی پیروز شــد؛ بدون اینکــه بخواهد 
بــرای تحقــق ایــن پیــروزی وارد جنــگ بــا 
اســرائیل شــود. بــا نســلی از نیروهــای 
مقاومــت مواجــه هســتیم کــه نــه فقــط 
جنگ ها علیه لبنان را متوقف کردند بلکه 
قادر به تحقق پیروزی  بدون واردشدن به 

جنگ هستند. )روسیا الیوم(

اختالس 2.5میلیارد دالری 
در عراق

پــس از تحقيقــات از وزارت دارايی عــراق درباره 
مفقودشــدن پول از برخی حســاب های دولتی، 
اکنون مقامات بغداد در حال بررسی يک اختالس 
2.5ميليارد دالری هســتند. العربی جديد گزارش 
داده که اين ميزان اختالس مالــی مربوط به يكی 
از حســاب های اداره دارايی در بانک رافدين است. 
خبرگزاری دولتی عراق نيز تأييد کرد که براساس 
تحقيقات، اين پول از حساب اداره دارايی برداشت 
شده است. رســانه های محلی ســندی از سازمان 
مالياتی عراق را منتشر کرده اند که نشان می دهد اين 
پول بين سپتامبر2021 و آگوست2022 برداشت 
شده است. براساس اين اســناد، مبالغ با استفاده از 
2۴7چک به حساب 5شرکت مختلف منتقل شده و 

بالفاصله از آن حساب ها برداشت شده است. 

نقل قول  جهان نما

 خبر

کيوسک

حمالت گســترده روسيه به 
تاسيسات زيرساختی اوکراين 
وضعيت اقتصــادی وخيمی را 
پيش روی اين کشــور گذاشته و بانک جهانی 
می گويد فقر در اوکراين به دليل جنگ 10برابر 
شده است. روزنامه العربی جديد به نقل از آروپ 
بانرجی، مدير منطقه ای بانک جهانی در شرق 
اروپا با اشــاره به وضعيت اقتصــادی اوکراين 
همزمان با جنگ نوشــته: »اگر اين روند ادامه 
يابد، چشــم انداز بسيار ســخت تر از گذشته 
خواهد بود و موج داخلی ديگری از مهاجرت و 

آوارگان داخلی را شاهد خواهيم بود.«
ولوديمير زلنســكی، رئيس جمهــور اوکراين 
اين هفته با اشــاره به کسری بودجه کشورش 
گفت که کی يف به حدود 3۸ميليارد دالر برای 
پوشش کسری بودجه سال آينده و 17ميليارد 
دالر ديگر برای شروع بازسازی زيرساخت های 
حياتی ازجمله مدارس، مســكن و تأسيسات 

انرژی نياز دارد.
با اين حال مقام اروپايی بانک جهانی با هشدار 
نســبت به افزايش جمعيت زير خــط فقر در 
اوکراين گفت: 25درصد از جمعيت اين کشور 
تا پايان سال در فقر زندگی خواهند کرد که اين 

رقم قبل از جنگ کمی بيــش از 2درصد بوده 
است. و بدتر آنكه جمعيت زير خط فقر اوکراين 
تا پايان ســال آينده ممكن است به 55درصد 

يعنی بيش از نيمی از مردم اين کشور برسد.
از سوی ديگر، کريستالينا جورجيوا، مديرعامل 
صندوق بين المللی پــول به تازگی اعالم کرده 
که با وجود وعده های کمک هــای بين المللی 
متعدد به اوکراين، نيازهای مالی اين کشــور 
در سال2023 بسيار بيشتر از کمک های مالی 
خواهد بود. اين در حالی است که به گفته بانک 
جهانی، اوکراين تأمين حقوق جاری کارمندان 
و بازنشســتگان، هزينه های نظامی و پرداخت 
بدهی های داخلی را در بودجه خود به حداقل 
ممكن رسانده، اما همچنان اين کشور با شكاف 
بزرگ کســری بودجه و افزايــش فقر داخلی 
به دليل هزينه های جنگی روبه روســت. مدير 
منطقه ای بانک جهانی در شرق اروپا در گزارش 
خود درباره وضعيت اقتصــاد جنگی اوکراين 
افزوده است که اگر اين کشور نتواند از حمايت 
کافی بين المللی برخوردار شود، يا بايد همزمان 
با کنترل تورم در محدوده زير 20درصد دست 
به چاپ پول بزند، يا هزينه های اجتماعی خود 

را به شدت کمتر کند. 

بانک جهانی: جنگ، جمعیت فقیر اوکراین 
را 10برابر کرده است 

اروپا

گزارش

با وجود اختالفات بین دو گروه فلســطینی فتح و جهاد 
اسالمی، آنها در ماه های اخیر همکاری خود را در جنین و 
نابلس افزایش داده و برای مقابله با ارتش اســرائیل با هم 
هماهنگ هستند. تیراندازی و قربانی شدن فلسطینی ها، 
همکاری آنها را تقویت می کنــد و این همکاری ها فقط به 
کرانه باختری محدود نیســت، بلکه در نوار غزه نیز فتح و 

جهاداسالمی در حال کار با هم هستند.
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گرینویچ

رکوردشکنی پیرمردها
 

یک گروه چترباز در کاليفرنيــا، با پرش گروهی، 
نه تنها یــک رکورد جهانی به اســم خــود ثبت 
کرده اند، کــه ثابت کرده اند ســن واقعا یک عدد 
اســت. حاال چرا پرش آنها یک رکورد جهانی به 
شمار می رود؟ چون همه آنها باالی 80سال سن 
دارند. این گروه از بابابزرگ هــا، مدت ها در کنار 
هم تمرین می کرده انــد و درنهایت، در یک پرش 
جمعی، رکورد تازه ای را بــه نام خود ثبت کردند. 
پيش از این، بزرگ ترین گــروه چتربازهای باالی 
80 سال، 6نفر بوده است. این افراد در یک باشگاه 
هوانوردی در کاليفرنيا این رکورد را ثبت کرده اند. 
آنها چتربازهای معمولی نيستند و به صورت سقوط 
آزاد از یک هواپيما در کنار هم پریده اند. این افراد، 
عضو باشگاه چتربازهای باالی 80سال هستند و 

برنامه های زیادی در کنار هم اجرا کرده اند.

تهرانی ها آماده نیستند

مودب باش، چای ارزان بخور
 

رویه معمول این است که مشتری ها از کافه ها و رستوران ها 
انتظار نهایت ادب و احترام را داشــته باشــند اما اگر از آن 
سوی ماجرا به قضيه نگاه کنيم، آنها هم از مشتری ها انتظار 
مشابهی دارند. گاهی رفتار مشتری ها چنان زننده است که 
اصال قابل توجيه نيســت. حاال یک کافه در انگليس، طرح 
ویژه ای برای رعایت ادب گذاشــته و هر کــس که چندان 
محترمانه ســفارش ندهد، باید 2برابر قيمــت بپردازد. این 
کافه گفته اســت که هدف این طرح،  این است که مردم با 
کارمندانی که سفارش ها را تهيه می کنند مهربان و مودب 
باشند. ســازوکار قيمت گذاری براساس ميزان مودب بودن 
هم ساده است. صاحبان کافه، یک تخته کوچک دارند که هر 
روز با گچ روی آن، قيمت های روز نوشيدنی های پرطرفدار 
را می نویســند. آنطور که در یک عکس معروف از این کافه 
مشخص است، قيمت های مختلف یک چای واحد این طور 
آمده اســت:  »دســی چای 5پوند.« »لطفا یک ليوان دسی 
چای 3پوند.« »سالم، لطفا یک دسی چای 1.9پوند.« عثمان 
حسين صاحب این کافه گفته است که مشتری ها هرگز به 
پرســنل بی احترامی نکرده اند اما با نصب این تابلو، فضای 
کسب وکارش دوستانه تر و صميمی تر شده و احترام بيشتری 

بين پرسنل و مشتری ها برقرار است.

برکه خون 

 پدیدهای طبيعی در گوشــه گوشــه دنيا، گاهی انسان را 
شگفت زده می کنند، درست مثل یک برکه در اسکاتلند، که 
رنگ قرمز آن حسابی سر و صدا به پا کرده و البته به برخی 
شایعات دامن زده اســت. این برکه،  که در پایين یک آبشار 
در منطقه استرلينگ شــایر قرار دارد، نزد محلی ها حسابی 
شناخته شده اســت و به آن جایگاه شيطان گفته می شود. 
دليل آن هم این اســت آبی که در آن جاری است، به رنگ 
قرمز خون است. دليل رنگ قرمز آب جاری در این منطقه، 
گياهانی هستند که در زیر جریان آب قرار دارند. اما محلی ها 
افسانه های خاصی درباره این رودخانه دارند. با توجه به اینکه 
اسکاتلند سرزميني از افسانه ها و شایعات اینچنينی است، 
انتشار تصاویر این رودخانه هم حسابی مورد توجه قرار گرفته 
و حتی برخی درباره آن، افسانه های جدیدی ساخته اند. خود 
محلی ها هم البته کم افسانه ندارند و می گویند که شيطان 
در کنار این برگه برای پيروانش ســخنرانی می کرده است و 

رنگ قرمز آن، به خاطر حضور شيطان است.

برداشت برنج در خرم آباد   عکس: ترانه بازداری اول آخر

باشگاه
دوشنبه

کرونا  آمریکایی شد

معيار برای اعالم همه گيری یا پایان آن همواره ســازمان 
بهداشت جهانی)WHO( اســت. این نکته به ویژه درباره 
اعالم پایان پاندمی کرونا و عدم نياز به استفاده از ماسک 
در فضاهای عمومی پرجمعيت و سربســته، بسيار مهم 
است. اما انگار مردم سراســر جهان این نکته را فراموش 
کرده اند و پيش از اعالم سازمان بهداشت جهانی مبنی بر 
عدم ضرورت مصرف ماسک در مکان هایی که به آن اشاره 
شد، خودسرانه اقدام کرده اند! نگاهی به اطراف  بيندازید؛ 
چند نفر هنوز هم از ماســک اســتفاده می کنند و برای 
ضدعفونی کردن دست و بعضی وســایل، بازهم به الکل 
وفادارند؟ خود شما چطور؟ ماسک را رها کرده اید؟ ميانه  

شما با الکل و شستن دست ها چطور است؟
اما ویروس کرونا دســت بردار نيست و برخالف ما که او را 
فراموش  کرده ایم، او ما را فراموش نکرده و دست از سر دنيا 
و آدم ها، به ویژه آدم های بی توجه به هشدارها، برنمی دارد! 
اخبارها حاکی از آن اســت که آخرین سویه های ویروس 
کووید- 19از روز جمعه، 14اکتبر، سروکله شان در ایاالت 
متحده پيدا شده است. اگرچه هنوز سویه BA.5، یکه تاز 
ميدان در این کشور اســت اما 3 گونه جدید از آن شامل؛ 
BQ.1، BQ.1.1و BF7، در حال شــکار افراد هستند. 
به گفته آژانس سالمت بریتانيا که اوایل ماه اکتبر )اوایل 
مهرماه( منتشر شد در بين ســویه هاي مختلف ویروس 
کووید- 19، ســویه های جدیدی که به آن اشــاره شد، 

مسری ترین انواع این ویروس تا به امروز هستند.
براساس اخبار، تاکنون 7سویه مختلف از کروناویروس- 
اُميکرون در ایاالت متحده دیده شده و سویه جدید آن نيز 
از روز جمعه شناسایی شده است. با توجه به کاهش دمای 

هوا، خطر شيوع گسترده آن دور از انتظار نيست.
در ایاالت متحده، ســویه اُميکــرون BA.5، عامل ایجاد 
حدود 68درصد از عفونت های جدید اســت که البته این 
آمار از ابتدای ماه اکتبــر 2022)اوایل مهرماه 1401(، تا 
حدود 80درصد کاهش یافته است. اما براساس گزارش 
مرکز کنترل و پيشــگيری بيماری هــای ایاالت متحده 
)CDC(، درحــال حاضر حدود 17درصــد از مراجعان 
مبتال به کرونا، با یکی از ســویه های جدید مشتق شده از 

BA.5بيمار شده اند.
 در این بين، حدود 3درصد از آمــار ابتال به کرونا مربوط 
به ســویه BA.2.75و BA.275.2 اســت که البته این 
دو نوع طــی بهار 2022ميــالدی غالب بــوده و اکنون 
مهار شده اند. پژوهشگران دانشــگاه پکن در چين اعالم 
 BQ.1.1 و BA.2.75.2 کرده اند که 2 سویه اُميکرون
واکســن گریز و درمان گریزتریــن ویروس هــا در بين 

سویه های مختلف کووید -19و اُميکرون بوده اند.
دکتر آشيش جاها، مســئول هماهنگ کننده کووید کاخ 
ســفيد، اوایل هفته جاری اعالم کرد:»مقامات بهداشتی 
ایاالت متحده به دقت عملکرد سویه های جدید ویروس 
کرونا را بررســی خواهند کرد؛ چراکــه گونه های جدید 
می توانند ایمنی بيشــتری را در جامعــه ایجاد کنند.« 
او ادامه داد:» وضعيت این گونه ها را بــه 2 دليل ردیابی 
می کنيم؛ نخســت اینکه به دليل تهاجمی بودن، ایمنی 
بيشــتری ایجاد کرده و دوم اینکه بسياری از درمان ها را 

بی اثر می کنند.«
به گفته دکتر جاها، بوستر های )واکسن های یادآور( ارائه 
شده در ایاالت متحده که از ماه گذشته تزریق آنها شروع 
شــده اســت، به احتمال زیاد قدرت محافظت کنندگی 
بيشتری نســبت به انواع قبلی خود خواهند داشت. این 
بوســترها، ســویه BA.5 را هدف قــرار می دهند و این 
می تواند به کنترل گســترش بيماری توســط گونه های 
جدید مشتق شده از این ســویه نيز بينجامد. دکتر جاها 
از تمام ســاکنان ایاالت متحده خواسته تا پيش از شروع 
جشن  هالوین، واکســن های بوســتر را دریافت کنند تا 
دورهمی های خانوادگی این جشــن، باعث شدت یافتن 

گسترش این بيماری نشود.
پژوهشگران دانشــگاه پکن البته نســبت به کارایی این 
بوسترها شــک دارند. به این دليل که سازمان غذا و دارو، 
بدون داده های مستقيم انسانی و با تکيه بر آزمایش های 
بالينی از یک شات مشابه که در برابر نسخه اصلی اُميکرون 
BA.1 مورد استفاده قرار گرفته بود، مجوز تزریق را صادر 
کرده اســت. به همين دليل و به دليل ایجــاد گونه های 
جدید و ایمنی گریزی باالی سویه های جدید ایجاد شده، 
پژوهشــگران چينی عقيده دارند این بوسترها آنطور که 
باید، اثرگذار نبوده اند. از ســوی دیگر دو شــرکت فایزر 
و بيونتک، روز پنجشــنبه، 13اکتبــر 2022ميالدی از 
 BA.5 نخستين داده های انسانی از تأثير واکسن ها بر گونه
را منتشــر کردند. به گفته این دو شرکت، در یک مطالعه 
آزمایشگاهی، نمونه های خون افراد باالی 18سال را مورد 
بررسی قرار داده اند و نتيجه آن ایجاد ایمنی باال در مقابل 

اُميکرون  BA.5 بوده است.

ابتکار بامزه تيم رســانه ای یک تيم انگليســی، 
حسابی کار دست آنها داده و باعث شده در سطحی 
جهانی، شرمسار شوند. ماجرا از این قرار است که 
پرسنل بخش رسانه ای تيم ناتينگهام فارست در 
ليگ برتر انگليس، پيش از بازی با ولورهمپتون، 
یک پوستر بامزه اما جنجالی منتشر کرد. در این 
پوستر، یکی از بازیکنان ناتينگهام دیده می شود 
که با چند تولــه گرگ بازی می کند و در شــرح 
آن نوشته شــده »وقت بازی«. گرگ ها، لقب تيم 
ولورهمپتون است و در لوگوی آن هم صورت یک 
گرگ قرار دارد. این پوستر بامزه اما جنجالی، یک 
کل کل خالقانه بود، اما نتيجه عکس داد؛ بازیکنان 
ولورهمپتون، پيش از بازی در رختکن این عکس را 
به یکدیگر نشان دادند و همين کافی بود تا انگيزه 
زیادی برای جبران این کل کل داشــته باشــند. 
بازی ایــن دو تيم، در نهایت یک بــر صفر به نفع 
ولورهمپتون به پایان رسيد و زننده تک گل بازی 

گفته اســت که بعد از دیدن تویيت جنجالی تيم 
رقيب، انگيزه مضاعفی برای گلزنی پيدا کرده بود. 
جالب این اســت که بعد از بازی، تویيت جنجالی 
ناتينگهام پاک شد، اما این پایان کار نبود و این بار 
نوبت تيم رسانه ای ولورهمپتون بود تا وارد بازی 
شود. آنها در پاسخ به عکس جنجالی تيم رقيب، 
یک عکس از یک درخت قطع شده را که یک تبر 
روی آن بود در حساب تویيتری خود منتشر کردند 
و در شــرح آن نوشــتند: »وقت بازی تمام شد.« 
درخت، نماد تيم ناتينگهام است و قطع آن با تبر، 
 پيام واضحی از سوی تيم رسانه ای ولورهمپتون به 
رقبای خود در ناتينگهام بود. این ماجرا،  حسابی 
ســروصدا به پا کرده و خيلی هــا می گویند اگر 
ناتينگهام اینقدر گستاخانه برخورد نمی کرد، چه 
بسا بازی مساوی تمام می شد. ناتينگهام فارست، 
در جدول ليگ برتر انگليس، در قعر جدول است و 

از 10 بازی فقط یک برد داشته است.

زندگی پدیا

داستان کمدی دو عکسی 

تقويم/ سالروزعدد خبر

 نمایشنامه آرتور

آرتور میلر، نمايشنامه نويسی از نسل غول های 
بزرگ تئاتر معاصر جهان و در رديف کسانی چون 
تنسی ويلیامز، برشت، بکت، يونسکو، آرابال و 
چخوف اســت   »مرگ فروشنده« او از نخستین 
تراژدی های مدرن جهان است که 3جايزه اصلی 
نمايشنامه نويســی يعنی پولیتزر، تونی و جايزه 
حلقه منتقدان نمايشنامه نويســی نیويورك را 
از آن خود کرد. میلر يک بــار برنده مدال طالی 
آکادمی هنر و ادبیات آمريکا و دو بار برنده جايزه 
منتقدان نیويورك شد، از دانشگاه های آکسفورد 
و هاروارد دکتری افتخاری گرفت و در سال 1۹65 
به رياست انجمن جهانی پن )انجمن جهانی حمايت 
از حقوق شعرا، مقاله نويســان و رمان نويسان 
جهان( انتخاب شد. پدرش مهاجری از لهستان، 
مردی بی سواد اما بسیار مستعد در امور تجاری 
و کسب وکار بود و يک شرکت تولید لباس زنانه 
با 400فروشنده در سراسر کشور را اداره می کرد. 
پس از چندی پدرش دست به يک سرمايه گذاری 
ســنگین زد و در دوره رکورد اقتصادی تقريبا 
همه  چیزش را از دست داد. خانواده مجبور به نقل 
مکان شد و میلر نوجوان مجبور بود پیش از رفتن 
به مدرسه و از صبح ساعت 4به تحويل دادن نان 
بپردازد تا بتواند به خانواده اش کمک کند. او که 
از ابتدا بیش از تحصیل به ورزش عالقه مند بود، به 
دانشگاه میشیگان رفت و در آنجا بود که به نوشتن 
نمايشنامه پرداخت. »مردی که بخت يارش بود« 
نخستین نمايشنامه میلر بود که در برادوی روی 
صحنه رفت. 3 ســال بعد میلر نمايشنامه»تمام 
پسران من« را خلق کرد که جايزه انجمن منتقدان 
ادبیات نمايشی نیويورك و جايزه تونی را از آن او 
کرد. میلر در سال 1۹56 با مريلین مونرو ازدواج 
کرد اما اين ازدواج 5 سال بیشتر دوام نیاورد. پس 
از مرگ مونرو، میلر تا ۹ سال از صحنه به دور بود 
تا اينکه با نمايشنامه»پس از سقوط« به عالم هنر 
بازگشت که به نوعی روايت زندگی شخصی اوست. 
میلر در سال 2002 نشــان افتخار ادبی اسپانیا را 
دريافت کرد و در دهم فوريه 2005 در خانه اش در 
راکسبری درگذشت؛ اما به قول خودش: »وقتی 

نوشتی، ديگر نمی میری.«

حافظ

قتِل اين خسته به شمشیِر تو تقدير نبود

ور نه هیچ از دِل بی رحِم تو تقصیر نبود

می گویند حادثه خبر نمی کند. 
درســت می گویند و اصال برای 
همين هم هســت کــه معموال 
حــوادث - به ویــژه از نــوع 
طبيعی اش- ما را غافلگير می کند و خســارات 
زیادی هم به بــار می آورد. نمونــه اش همين 
سيل های تابستانی اخير است که تلفات جانی 
و مالــی زیادی داشــت، یا زلزله کــه هر چند 
وقت یک بار یک نقطه از کشــور را می لرزاند و 
آسيب هایش هم فراوان است. یکی از دالیلی که 
این حوادث می تواند ما را غافلگير کند، آمادگی 
نداشتن ما برای مقابله با حوادث طبيعی است. 
مدیرعامل جمعيت هالل احمر استان تهران هم 
در این باره گفته: »براســاس آخرین تحقيقات 
انجام شده، آمادگی شــهروندان تهرانی برای 

مواجهه با مخاطرات طبيعی کمتر از 10 درصد 
است. حوادث پيرامون ما نشــان داد اگر مردم 
آمادگی داشته باشــند، بزرگ ترین اقدامات را 
انجام می دهند. در سيل های تابستان تهران، اگر 
مردم به پناه گيری صحيح در مواجهه با سيالب 

آشنا بودند، تلفات جانی اتفاق نمی افتاد.«
همانطور که می دانيد آمــاده بودن برای مقابله 
با بالیا، نيازمند آموزش اســت و از آنجایی که 
تهران بيش از 8 ميليون جمعيت ســاکن ثابت 
دارد و آموزش همگی آنها کار بســيار سنگينی 
است، مسئوالن هالل احمر معتقدند که در هر 
خانواده باید حداقل یک نفــر آموزش ببيند تا 
شعار »هر خانواده، یک امدادگر« محقق شود. 
شهرداری سال هاســت که خانه های دوام را به 
همين منظور راه اندازی کرده و اکنون در تهران 

22هزار نفــر در خانه های دوام عضو هســتند. 
در خانه های دوام مردم آمــوزش می بينند که 
چطور در ساعات اوليه و طالیی بحران، به خود، 
خانواده و دیگر افرادی که دچار آسيب شده اند 
امدادرسانی کنند. همچنين درباره کمک های 
اوليه، وسایل مورد نياز در زمان حوادث و اطفاء 
حریق، تخليه امن، اسکان اضطراری و... آموزش 
می بينند. گروه هــای دوام در این چند ســال 
افزایش داشته اند و تعداد زیادی به این گروه ها 
ملحق شده اند اما آنطور که مسئوالن هالل احمر 
می  گویند، این تعداد هنوز کافی نيست و در هر 
محله، از هر خانواده باید یک نفر برای یادگيری 
اقدام کند تا ميزان تلفات و خســارات در زمان 
بحران و حوادث کمتر شده و در عوض آمادگی 

شهروندان بيشتر شود.

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

بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

مهتاب خسروشاهی
روزنامه نگار

نگاه

هر آدم شــجاعی هميــن عقيــده را دارد. 
نمی خواهــد زندگــی را با انتقال خشــم و 
خشــونت به دیگران بگذراند. »الف«، »ب« را می زند. »ب«، »ج« را 
می زند. خب این دور می تواند تا ابد ادامه داشــته باشد. تمام حروف 
الفبا را هم که بشــماریم، باز کم می آوریم. آدم شجاع سعی می کند 
این دور را متوقف کند. اگر هم ضربه ای خورده، تحمل می کند. دنبال 
این نيست که به کس دیگری ضربه بزند و این خيلی کار بزرگی است. 
بنابراین خودش را می اندازد وسط دریایی از ضربات و می گوید قرار 
نيست این دور تا ابد ادامه داشته باشــد. خيلی از انسان های شجاع 
در نتيجه این کار جان شان را از دست داده اند. ولی بيشتر مردم این 

شجاعت را ندارند.

دانيال: تو متولد چه سالی هستی؟
مهتاب: مهر پنجاه وهفت.

دانيال: پس 2ســال از من بزرگ تری. شناســنامه مــن اول جنگ 
سوخت... 7 سالم بود. تاریخ تولدمو از شروع جنگ نوشتن.

سال بلو

احمدرضا درویش

هندرسون شاه باران
بوک  مارک

دیالوگ

متولد ماه مهر 

فراخوان

آخر مصور

  گرانی /  اثر:دالچیو ماچادو



خالصه گزارش 
 21هزار میلیارد تومان 

به نفع شهر
 عملکرد یک ساله چهاردهمین مدیرکل حقوقی 

شهرداری تهران

12

وقتی برنده صلح نوبل، 
تجویز خشونت می کند

اغتشاشگران دست کم 24تن از نیروهای امنیتی و 
انتظامی را   به شهادت رساندند

10

 زخم پوش ایرانی 
برای بیماران پروانه ای

 محققان در یک شرکت دانش بنیان ایرانی
 موفق به تولید نمونه اولیه زخم پوش  شد ند 
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اسباب بازی ها دنیای 
بچه ها را رنگی می کند

همه ما خاله بازی ها، ماشین بازی و دزد و پلیس بازی 
روزهای کودکی خود را به خاطر داریم. بازی هایی که 
با قهر و آشتی های کودکانه همراه بود و شادبودن 
بی بهانه را به ما می آموخت. اگر احوال امروز خود را 
با تیزبینی بررسی کنیم تأثیر این بازی ها بر رفتار 
و شخصیت کنونی خود رابه سادگی درمی یابیم. 
این امر در یافته های روانشناســان هم ثابت شده 
و کارشناســان بر این باورند که بازی، زمینه  رشد 
ذهنی و روحی کــودکان را فراهم می کند. کودک 
در جریان بــازی روش ارتباط با همســاالنش را 
می آمــوزد، محیــط پیرامونش را می شناســد، 
مهارت هــای زبانی و قدرت تکلم خــود را تقویت 
می کند و توانایی های فیزیکی و هوشی  خود را بروز 
می دهد. یکی از مهم ترین دالیل تأثیرگذاری بازی  
بر شخصیت فرد اســتفاده از اسباب بازی ها است. 
اسباب بازی ها به کودک فرصت می دهند تا در شیوه 
بازی خالقیت داشته باشد و دنیای بزرگترها را در 

مقیاسی کوچک تر تجربه کند. 

از خاله بازی تا کدبانوگری 
بچه هــا در بازی نقش هــای بزرگســالی خود را 
تمرین می کننــد و برای پذیرفتــن این نقش ها 
آماده می شــوند. دختربچه ای که عروسک خود 
را می خواباند، شــیر می دهد یا نگران بیمارشدن 
اوست مادرشدن را تمرین می کند و پسرکی که از 
گل زدن با توپ پالستیکی شاد می شود می آموزد 
ســخت تالش کردن پایانی خــوش دارد. همین 
تجربه های تلخ و شیرین سبب می شود کودک به 
اسباب بازی های خود احساس تعلقی خاص داشته 
باشد و در بزرگسالی هم آنها را به عنوان عزیزترین 
بخش دنیای کودکی خــود حفظ کند. لوازم بازی 
کودکان در گذشته به عروسکی پارچه ای، خودرو 
و توپی پالستیکی خالصه می شــد، اما با گذشت 
زمان دچار تغییر و دگرگونی شده وبا شرایط ذهنی 
و اجتماعی کودک امروزی تطبیق پیدا کرده است. 
اکنون انواع و اقسام لوازم آشپزخانه، ادوات جنگی، 
خودرو، لوازم ورزشی و. . . با شکل و شمایلی شبیه 
وســایل پرزرق وبرق و جذاب بزرگترها در ابعادی 
کوچک تر تولید می شوند تا کودک باهوش و زیرک 

امروزی با آنها ارتباط برقرار کند. 

همبازی  کودکان خود باشید
 تنوع و پیچیدگی اســباب بازی ها امکان خطای 
کــودک در انتخاب را افزایــش می دهد و اهمیت 
نقش والدین را به عنوان راهنما دوچندان می کند. 
کودک به ســادگی نمی تواند ازمسلســل و رگبار 
مهیج یا خودروی کنترلــی خوش رنگ و جذابی 
که پشــت ویترین فروشــگاه خودنمایی می کند 
چشم بپوشد و وسیله ای را انتخاب کند که قدرت 
خالقیت او را افزایش دهد، اما والدین هوشیار که 
از نقش بازدارندگی وســایل کنترلــی در پرورش 
تخیل، تمرکز و قدرت فکری کودک آگاهی دارند 
او را به ســوی انتخاب مناســب هدایت می کنند. 
اغلب اسباب بازی هایی که برای پرورش خالقیت 
و افزایش هوش کودکان طراحی شده به همبازی 
نیاز دارند و اگر کودک بداند خرید این اسباب بازی 
پدر و مادر را همبازی و همزبان او خواهد کرد بدون 
تردید به خرید آنها رضایت خواهد داد. بسیاری از 
شرکت های تولید اســباب بازی وجود دارند که از 
پیچیدگی اســباب بازی ها به عنوان ترفندی برای 
فروش بیشتر استفاده می کنند. به عنوان یک پدر یا 
مادر دلسوز باید بدانید که این اسباب بازی ها گزینه 
مناسبی نیستند و باعث رشد کودک نمی شوند. اگر 
برای کودکتان یک اســباب بازی پیچیده انتخاب 
کنید، ذهن او را مغشوش و سردرگم خواهید کرد. 
به طور ایده آل باید اسباب بازی را برای کودکتان 
انتخاب کنید که بتواند با آن ارتباط برقرار کند و به 
یاد داشته باشید هدف از تهیه اسباب بازی، سرگرم 
کردن و آموزش کودکان به طور همزمان است. برای 
نمونه اکثر کودکان از تلفن اسباب بازی استقبال 
می کنند، زیرا می بینند پدر و مادرشــان هر روز از 

تلفن واقعی استفاده می کنند. 

اسباب بازی های بومی
اســباب بازی اي را برای کودک انتخاب کنید که 
بتوان در آن تنوع ایجاد کــرد. در واقع تحقیقات 
ثابت کرده که انجام دادن روزانه یک کار تکراری 
می تواند برای کودکان خسته کننده باشد. بنابراین 
شما باید اســباب بازی هایی را انتخاب کنید که 
قابلیت تغییر پذیری داشته باشــد. این موضوع 
نتیجه ملموســی از تأثیر بازی در رشد کودک را 
نشــان می دهد. به بیان دیگر کودک شما بتواند 
از آن اســباب بازی ها به طرق مختلفی استفاده 
کند؛ برای نمونه انواع لگوها که کودکان می توانند 
با آنها خانه، ریل قطار، ماشــین و وسایل بسیار 
دیگری را بســازند گزینه های مناسبی هستند. 
اسباب بازی هایی را انتخاب کنید که کودکان را به 
دنیای واقعی بیشتر پیوند دهد و به نوعی بازتاب و 
نشان دهنده شخصیت کودک شما باشد؛ مثال اگر 
او به شغل خلبانی عالقه نشــان می دهد داشتن 
هواپیما او را خوشــحال می کند و اگر خود را یک 
شخصیت افسانه ای می داند، پوشش و نقاب های 
شــخصیت های کارتونی انتخاب های مناسبی 
هســتند. داشتن عروســک های شخصیت های 
تلویزیونی و کارتونی، هم کودکان را خوشــحال 
می کند و هم آنها را ســاعت ها سرگرم می کند. 
در ساخت اســباب بازی ها آنچه گاه به فراموشی 
سپرده می شــود توجه به تناســب این وسایل با 
فرهنگ و هویت ایرانی است. به گونه ای که حتی در 
اسباب بازی هایی که در داخل کشور تولید می شود، 
نوعی تقلید از اسباب بازی های غربی وجود دارد و 
ذهن بکر و پویای کودکان را به سوی فرهنگ بیگانه 
سوق می دهد. انتخاب اسباب بازی هایی که کودک 
شما را به فرهنگ کشورش عالقه مند کند، چندان 
آسان نیست، ولی حتما غیرممکن هم نخواهد بود. 

دکتر مریم شهبازییادداشت
روانشناس

جنگ قبیله ای در زمین مجازی

اتومبیلرانی و موتورسواری با سرعت غیرمجاز، 
دور زدن قانون، زد و خــورد، جنگ و گریز و 
خالصه هر چیزی که در دنیــای واقعی خط 
قرمز اســت و تاوان دارد، آنجا آزاد اســت و 
می توانند حســابی آدرنالین بسوزانند؛ هیچ 
اتفاقی هم نمی افتد و حتــی اعضای خانواده 
باخبر نشــده و سرزنش هم نمی شــوند و باز 
هم دختر و پســر خوب خانه باقی می مانند. 
سروصدایی هم ندارند و مزاحم همسایه های 
آپارتمان نشین خود نیســتند. این مزیت ها و 
ده ها مزیت دیگر باعث شده نوجوانان امروزی، 
وقت گذرانی و بازی در صفحات رایانه و تلفن 
همراه را به دورهم نشــینی های خانوادگی و 
ســرگرمی های دســته جمعی دنیای واقعی 
ترجیح دهند، اما این بازی های پرجاذبه روی 
دیگری هم دارند و گاهی پیامدهای پرسه زنی 
در دنیای مجازی، زندگــی واقعی گیمرهای 

نوجوان را تحت تأثیر قرار می دهد.
وریا از پایه های ثابت بازی های رایانه ای است 
و هر روز با چند ساعت شمشیربازی، شرکت 
در رالی های ماشین های اســپرت یا مسابقه 
فوتبال خستگی را از تن و ذهنش در می کند. 
او گاهی هم در شــهر جی تی ا گشتی می زند 
و با بی قانونی هایش حســابی شــهر را به هم 
می ریزد. وقتی وریا وارد این شــهر می شــود 
اکیپ کاملی از پلیس انتظامــی و راهنمایی 
رانندگی بسیج می شوند تا او را به دام بیندازند! 
در خانواده وریا شیطنت به کلی ممنوع است 
و پدر و مادرش دوســت دارند او »یک آقای 
جنتلمن« باشد که لفظ قلم صحبت می کند 
و حسابی درسخوان است. وریا می گوید: »من 
دوست دارم آتش بسوزانم!از بچه هایی که مثل 
پیرمردها مدام سرشان توی کتاب است، بدم 
می آید.« وریا دانش آموز درس خوانی است و 
در آزمون ورودی دبیرســتان های نمونه پایه 
دهم پذیرفته شده است. او می گوید: »من به 
روزی یکی، دوساعت گل کوچک بازی کردن 
یا سینما رفتن با دوستانم راضی هستم، ولی 
با ســختگیری های پدر و مــادرم مجبورم به 

همبازی ها و دوستان رایانه ای قانع باشم.«
 متین هر روز الاقل 2، ۳ســاعت بدون صرف 
بنزین و گازوئیل موتورسواری و اتومبیلرانی 
می کند! متین همکالسی وریاست. او می گوید: 
»من تنها پســر خانواده هســتم و فقط یک 
خواهر دارم که ســرگرمی هایش با من فرق 
می کنــد. دورهم نشــینی های خانوادگی ما 
هم هفتگی اســت و باید 7روز انتظار بکشم تا 
در تعطیالت پایان هفته یکی، دو ســاعت با 
فامیل دور هم جمع شویم.« در دسترس بودن 
همبازی های رایانه ای سبب شده متین آنها را 
به هم سن و ساالن واقعی ترجیح دهد. او معتقد 

است بازی های رایانه ای از نظر اقتصادی هم 
به صرفه هســتند: »خرج بازی های رایانه ای 
فقط اینترنت است دیگر. آن وقت اگر بخواهی 
حتی یک کالس ورزشی ثبت نام کنی باید چند 
میلیون هزینه صرف کنــی.« متین از جنگ، 
قتل و غارت خوشــش نمی آید، امــا به قول 
خودش »آدم خوبه« بازی های جنگی اســت 
که به دوســتانش کمک می کند تا به سالمت 
از مهلکه های آدمکشــان و هفت تیرکشــان 

حرفه ای نجات پیدا کنند.

تجارت با طعم سرگرمی
بســیاری از بازی هــای رایانــه ای محبوب 
نوجوانان فقط وسیله سرگرمی و وقت گذرانی 
آنها نیستند و وقتی گیمری حرفه ای می شوند، 
از این بازی ها درآمد کسب می کنند. در بازی 
پابجی موبایل کســی حریف علیرضا نیست 
و اگر صد همبــازی و رقیب از 4گوشــه دنیا 
داشته باشــد، او می داند چطور همه آنها را از 
میدان به در کند و به قول پابجی بازان»لول« 
)ســطح( اکانت خود را باالتر ببرد. علیرضای 
16ســاله توانســته با درآمد خرید و فروش 
اکانت های بــازی خود گوشــی تلفن همراه 
آیفــون 1۳پرومکس 4۳میلیــون تومانی را 
که سال ها در حســرتش بوده، باالخره بخرد. 
گوشــی تلفن همراه خوب و مجهز از ابزار کار 
گیمرهاست و با گوشــی های ارزان و قدیمی 
کاری از پیــش نمی برند. علیرضــا می گوید: 
»گوشی من قدیمی بود و بازی روی آن نصب 
نمی شــد. وســط گیم و در جاهای حساس 
هم مرتب از بازی بیــرون می پریدم و بازنده 
می شدم، ولی با همین اوضاع لول اکانت هایم 
را باال بردم و آنها را به قیمت خوبی فروختم.« 
علیرضــا اعتقاد محکم و جــدی دارد که نان 
زحمتش را می خورد و قصد دارد در بزرگسالی 
هم این سرگرمی پولســاز را ادامه دهد. او از 
7ماه پیش که با اکانتی تازه وارد بازی شــده، 
روزی الاقل 8ساعت آنالین بوده و بازی کرده 
تا قیمت آن را به 20میلیون تومان برســاند. 
اکانت هــای قبلی را هم کمتــر از 15میلیون 
تومان نفروخته است. علیرضا می گوید: »پدر 

و مادرها یاد گرفته اند که همیشه دنبال شغل 
و حقوق کارمندی باشــند، ولی بــرای پول 
درآوردن راه های جدیدی هست که بچه های 
امروزی آنهــا را زود کشــف می کنند.« پدر 
علیرضا در یک شرکت خصوصی به عنوان پیک 
موتوری کار می کند و توان خرید لوازم مورد 
نیاز گران قیمت علیرضا را ندارد. او تا زمانی که 
گوشی تلفن همراه و دیگر وسایل لوکس و تازه 
علیرضا را ندیده بود، نمی دانست چرا مصرف 
اینترنت خانگی آنها سر به فلک زده، ولی وقتی 
متوجه کاسبی علیرضا شــد، نتوانست او را از 

این سرگرمی جذاب و پردرآمد منصرف کند.

زندگی مجازی با غریبه های آشنا
در میان همساالن ارشیا شاید کمتر نوجوانی 
به انــدازه او خوش اقبال باشــد کــه اعضای 
خانواده اش هم گیمرهای آبرومندی باشــند 
و او را نزد رقبایش روسفید کنند. در خانواده 
»حق وردی« ارشــیا تنها کســی نیست که 
ساعت ها برای بازی های کلش رویال و کلش 
آف کلنز وقت صــرف می کند و پــدر و مادر 
ارشــیا هم از گیمرهای لول باال هستند. پدر 
ارشــیا می گوید: »نوجوانان امروزی کنجکاو 
هســتند و طبیعی اســت که به طرف چنین 
سرگرمی هایی کشیده شوند.« او با گیمر بودن 
پسرش مخالفتی ندارد و در پرسه زنی در دنیای 
مجازی پسرش را همراهی می کند. پدر ارشیا 
می گوید: »باید بپذیریم که بچه های امروزی 
را نمی توانیم در فضای مجازی محدود کنیم و 
بهترین راه مراقبت از بچه ها، همراهی کردن 

با آنهاست.« 
»سینا« خوب بلد است لول اکانتش در بازی 
پابجی موبایل را بــاال ببرد، ولــی در پابجی 
موبایل گیمرهای آشنا و غریبه ای که با سینا 
آنالین بازی می کننــد می توانند صدای او را 
بشنوند و تا وقتی در حال بازی هستند، اهل 
خانه هم باید مراقب باشــند که قیل و قال و 
اختالط های خانوادگــی آنها را همبازی های 
سینا نشــنوند. اعتراض پدر و مادر باعث شده 
ســینا وقت، انرژی و حجم اینترنتش را برای 
ارتقای اکانت بازی »کلش رویال« صرف کند 
که فقط با کارت بازی می کنند و نیازی نیست 
گروه تشکیل دهند. وقتی رنکینگ اکانت سینا 
باال می رود، از خوشحالی خانه را روی سرش 
می گذارد. مادر ســینا می گوید: »همه فکر و 
ذکر پســرم باال بردن لول اکانتش شده. اصال 
در واقعیت زندگــی نمی کند و حتی اگر ناهار 
و شامش را به اتاقش نبریم برای غذا خوردن 
از اتاق بیرون نمی آید.« او از دمخور بودن پسر 
نوجوانش با آدم های غریبــه دنیای مجازی 
نگران است و می گوید: »سینا با همبازی هایش 
رابطه گرم و صمیمی دارد و بدون آنکه بداند از 
کدام نقطه شهر، کشور یا حتی دنیا وارد بازی 
شده اند، مسائل خصوصی زندگی اش را با آنها 
درمیان می گذارد. او بــه همبازی های غریبه  

خود بیشتر از اعضای خانواده اش اعتماد دارد.« 
در بازی کلش رویال برای »اتک« زدن )حمله 
کردن به رقبا( زمان های طالیی وجود دارد و 
سینا دور از چشم مســئوالن مدرسه، گوشی 
تلفنش را به کالس می بــرد تا البه الی درس 

معلم، اتک های کلش را بزند! 

کالهبرداران به دام نمی افتند
بازیکنان نوجوان در بازی هایی مانند پابجی 
موبایل در ازای پوشــاندن لباسی الکچری 
بر تن جنگجوی خود یا تصاحب اســلحه ای 
پرقــدرت بســته تخفیفی بازی »ســیزن« 
خریــداری می کنند. در میــان گیمرها این 
لباس ها و سالح های خاص به نام »اسکین« 
شناخته می شود و در هر سیزن تعداد زیادی 

اسکین وجود دارد.
این مهمات و لباس هــای الکچری یا همان 
اســکین ها که در بازی های آنالین رد و بدل 
می شود، فقط در زمین بازی و دنیای مجازی 
کاربرد دارند و برای خرید آنها اسکناس های 
مجازی به نام »یوســی« رد و بدل می شود، 
ولی برای به دست آوردن این اسکناس های 
مجازی باید پول واقعی خــرج کرد. تحریم 
بودن ایران باعث شده شرکت ها و سایت هایی 
که در حوزه بازی هــای آنالین فعالیت دارند 
با داللی و واسطه گری حسابی سبیل چرب 
کنند. این شــرکت ها برای گیمرهای بازی 
کلــش آف کلنز »المــاس« یــا »جم« هم 
تهیه می کنند. این الماس هــا به گوهرهای 
گرانبهایی که به این نام می شناسیم شباهتی 
ندارند و مکمل های مجازی نیروزایی هستند 
که شــانس برنده شــدن گیمــر را افزایش 
می دهند. قیمــت هر جعبــه الماس)جم( 
28هزارتایــی حدود یــک و نیــم میلیون 
تومان اســت. در معامالت الماس، پوشاک و 
مهمات الکچری مجــازی بازار کالهبرداران 
هم حسابی گرم اســت و با وعده تهیه یوسی 
بیشتر و ارزان تر، نوجوانان را تطمیع می کنند، 
اما بعــد از دریافت پول یکباره از دســترس 
خارج می شــوند و برای به دام انداختن آنها 
دســت گیمرها به جایی بند نیســت. سینا 

می گوید: »بسیاری از بچه ها برای سرگرمی 
به بازی هــای آنالیــن  رو می آورنــد، ولی 
وقتی لول اکانتشــان باال رفت، خریداران با 
پیشنهاد های وسوسه کننده سراغ گیمرهای 

خفن می آیند.«
سینا هر ماه الاقل یک اکانت کلش رویال را 
می فروشد. او می گوید: »قیمت هر اکانت از 
۳00-200هزار تومان شــروع می شود و تا          
6-5میلیون تومان می رســد. بچه پولدارها 
حوصله ندارند آنقدر بــازی کنند تا رنکینگ 
اکانتشان باال برود. من برای آنها وقت صرف 
می کنم و با استفاده از مهارتم جام های بازی 
را می گیرم. وقتی تعــداد جام ها و رنکینگ 
اکانتی باال باشد، بچه پولدارها آن را می خرند 
تا از اول با قدرت وارد بازی شوند.« در یکی از 
معامالت اکانت کاله گشادی سر سینا رفته و 
نتوانسته پول اکانتش را از خریدار بگیرد. او 
می گوید: »چون نمی توانیم از چنین افرادی 
شــکایت کنیم، چنین اتفاقاتــی زیاد پیش 
می آیــد و حتی یکی از دوســتانم را به بهانه 
پرداخت حضوری قیمت اکانــت به آدرس 
عجیب و غریبی دعوت کــرده بودند که اگر 
مانعش نمی شــدیم معلوم نبود چه اتفاقی 

پیش می آمد.«

نبردهای گروهی در فضای مجازی 
در پابجی موبایل گیمرهای  تر و فرز که از زمین 
مجازی مهمات بیشتری جمع آوری می کنند 
شانس برنده شــدن دارند. این بازی که جزو 
بازی های شوتینگ )تفنگی( به شمار می آید، 
به میدان های جنگ واقعی شباهت زیادی دارد 
و گیمری که اسلحه ها و مهمات پیشرفته تری 
خریــداری می کند یا از بازنده هــا به غنیمت 
می گیرد، برنده اســت و قیمت اکانتش باالتر 
می رود. بازی آنالیــن کاالف دیوتی به پابجی 

موبایل شباهت زیادی دارد.
در بــازی کلــش آف کلنز جنــگ و گریزها، 
قبیله ای است و هر گیمر با دهکده یا قبیله ای 
که درست می کند، به جنگ و غارت دهکده ها 
و قبیله هــای دیگر می رود. »جام« مســابقه 
نصیب کسانی می شود که دهکده و قبیله های 
بیشــتری را تصاحب کنند و افزایش و ارتقای 
جام، قیمت اکانت گیمــر را باالتر می برد. در 
بازی کلش رویال هم میدان جنگ برپاست و 
گیمرها برای به دست آوردن جام، چالش های 
زیادی را پشــت ســر می گذارند. ابزار جدال 
گیمرهــا 106کارت اســت و بازیکنی که در 
چیدن کارت ها از قابلیت های منحصر به فرد 
هر کارت به خوبی استفاده کند، رقبا را از میدان 
به در می کند. کلش رویال از اعتیادآورترین و 
مهیج ترین بازی های آنالین است و اکانت هایی 
که جام هــای بیشــتری به دســت آورند، در 

رنکینــگ جهانــی موقعیت 
بهتری پیدا می کنند و قیمت 
آنها هــم قابل توجه اســت.
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بازیکنــان نوجــوان در بازی هایــی 
ازای  در  موبایــل  پابجــی  ماننــد 
پوشــاندن لباســی الکچــری بــر تــن 
جنگجوی خود یا تصاحب اسلحه ای 
بــازی  تخفیفــی  بســته  پرقــدرت 

»سیزن« خریداری می کنند

بسیاری از بازی های رایانه ای محبوب 
نوجوانــان فقــط وســیله ســرگرمی و 
وقت گذرانــی آنهــا نیســتند و وقتــی 
گیمــری حرفــه ای می شــوند، از ایــن 
بازی ها درآمد کسب می کنند. گوشی 
تلفن همراه خوب و مجهز از ابزار کار 
گیمرهاســت و بــا گوشــی های ارزان و 

قدیمی کاری از پیش نمی برند

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

گیمرهای نوجوان در دنیای بازی های رایانه ای چگونه زندگی می کنند؟

در خانواده وریا 
شیطنت به کلی 

ممنوع است و پدر 
و مادرش دوست 

دارند او »یک آقای 
جنتلمن« باشد که 

لفظ قلم صحبت 
می کند و حسابی 
درسخوان است. 

وریا می گوید: 
»من دوست دارم 
آتش بسوزانم! از 
بچه هایی که مثل 

پیرمردها مدام 
سرشان توی کتاب 

است بدم می آید.«

در دسترس بودن 
همبازی های 

رایانه ای سبب 
شده متین آنها را 

به هم سن و ساالن 
واقعی ترجیح دهد. 

او معتقد است 
بازی های رایانه ای 

از نظر اقتصادی هم 
به صرفه هستند: 
»خرج بازی های 

رایانه ای فقط 
اینترنت است دیگر. 
آن وقت اگر بخواهی 

حتی یک کالس 
ورزشی ثبت نام کنی 

باید چند میلیون 
هزینه صرف کنی.«

بسیاری از بازی های 
رایانه ای محبوب 

نوجوانان فقط 
وسیله سرگرمی و 
وقت گذرانی آنها 

نیستند و وقتی 
گیمری حرفه ای 

می شوند، از این 
بازی ها درآمد کسب 

می کنند.در بازی 
پابجی موبایل کسی 

حریف علیرضا 
نیست و اگر 100 
همبازی و رقیب 

از چهارگوشه دنیا 
داشته باشد، او 

می داند چطور همه 
آنها را از میدان به 

در کند و به قول 
پابجی بازان»لول« 

)سطح( اکانت خود را 
باالتر ببرد.

در میان همساالن 
ارشیا شاید کمتر 

نوجوانی به اندازه 
او خوش اقبال 

باشد که اعضای 
خانواده اش هم 

گیمرهای آبرومندی 
باشند و او را نزد 

رقبایش روسفید 
کنند. در خانواده 

»حق وردی« ارشیا 
تنها کسی نیست 
که ساعت ها برای 

بازی های کلش 
رویال و کلش آف 
کلنز وقت صرف 

می کند و پدر و 
مادر ارشیا هم از 

گیمرهای لول باال 
هستند.
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می گوید: »آشــوبگران می توانند به نام دفاع از خود 
مأموران را بکشند.« او در ادعایی عجیب تر می گوید: 
»خشونت مردم حتی می تواند از افزایش خشونت ها 
جلوگیری کند!« برنده جایزه صلح نوبل اما، به خوبی 
می داند تبعات چنین اظهارنظری چیست. حمله به 
برخی پاسگاه های انتظامی در شهرها با هدف تصرف 
اسلحه خانه آنها، تیراندازی و قتل مردم با اسلحه هایی 
که مشخص می شود سازمانی نیروهای مسلح نیست 
و انداختن گناه آن به گردن نیروهای امنیتی، بخش 

دیگری از پازل مشروع سازی  کشتار مأموران است.

بهانه سازی های نامشروع
با تجویز ستاد رسانه ای جریان اغتشاش در لندن به 
اعمال خشــونت، به فاصله چند ساعت بعد از فرمان 
شــیرین عبادی و افرادی مانند او، حمله به مأموران 
امنیتی افزایش می یابد. آنطور که »حسن حسن زاده« 
فرمانده ســپاه تهران می گوید در پایتخت و تنها در 
یک شب 185نیروی بسیج از ســوی اغتشاشگران 
مجروح شدند! استفاده از سالح گرم و حمله به مراکز 
پلیس در برخی استان ها، تیراندازی مستقیم با اسلحه 

جنگی غیرسازمانی در نیروهای مسلح به سوی مردم 
معترض با هدف کشته سازی و افزایش خشم مردم، 
هیزمی هرچند موقت را برای جلوگیری از خاموش 
شــدن اعتراض ها مهیا می کند؛ اقدامی که به گفته 
سردار »حسین اشتری«، فرمانده کل انتظامی کشور 
اقدامات موذیانه ای برای بدنام کردن پلیس انجام شده 
است: »افراد مسلحی در لباس پلیس دستگیر شده اند 
که به مــردم تیراندازی کرده اند.« بــا این حال، این 
رسانه ها تالش می کنند نیروهای امنیتی را متهم به 
استفاده از خشونت کنند. این شبکه ها صحنه هایی از 
دستگیری برخی لیدرهای آشوبگر را سندی بر مدعای 
خود آورده اند  که نقش راهبری اغتشــاش را برعهده 
داشــته اند. لیدرهایی که ارزش باالیی برای معاندان 
دارند و اسارت هر کدامشان خسارتی سخت به بدنه 

سازمان آشوب وارد می کند.

واقعیت هایی که سانسور می شوند
با این حال، شبکه های ضد انقالب که مدعی شفافیت 
در اطالع رسانی هستند هرگز از سوی دیگر این کارزار 
خبری منتشــر نمی کنند؛ اخباری که برمالشدنش 

می تواند برخی افراد فریب خورده را از »مسخ انقالب 
ماهواره ای« بیرون بیاورد و آنــان را از ماهیت واقعی 
مدعیان دروغین »زن، زندگــی و آزادی« آگاه کند. 
جانشــین فرمانده انتظامی کل کشــور با ارائه آمار 
قابل تاملی از مجروح شــدن دســت کم 2هزارتن از 
نیروهای انتظامی کشور در اغتشاشات خبر می دهد. 
ســپاه هم آمارهایی مشــابه دارد. تنهــا در تهران 
850نیروی بسیجی مجروح شده اند؛ مجروحیت هایی 
ناشی از اصابت گلوله، چاقو خوردن، زیرگرفته شدن، 
پرتاب ســنگ و... . مجروح کردن مأمــوران امنیتی 
موضوعی نیست که آشــوبگران خواهان آن باشند. 
آنها خون می خواهند؛ تاکنون دست کم خون 24تن 
از نیروهای امنیتی و انتظامی بر زمین ریخته شــده 
است؛ ماجرایی که با زنده  سوزاندن نیروی بسیجی در 
زاهدان یا تیراندازی به سمت فرمانده اطالعات سپاه 
سلمان تمام نشده است؛ اتفاقاتی که مدعیان حقوق 
بشر و رسانه های وابسته به آن نه خواستند که ببینند 
و نه می خواهند که بشنوند؛ سانسور هدفمند توحشی 
که به نام مــردم علیه حافظان امنیت مــردم انجام 
می شود تا چراغ پروژه آشوب در ایران خاموش نشود.

اغتشاشگران دست کم 2850تن از نیروهای امنیتی و انتظامی را مجروح کردند و 24تن را به شهادت رساندند
ماجرای جنگ روانی را جدی بگیریم

محمدصادق کوشکی، عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به 
دروغ پراکنی رسانه های معاند و برخی سلبریتی ها و افراد در 
رابطه با حوادث اخیر گفت: متأسفانه به نظر می رسد حوادث 
چند هفته اخیر درک نشده است؛ یعنی اینگونه نیست که 
بگوییم فقط یک سلبریتی  دروغ می گوید یا مثال بی بی سی 
دروغ می گوید و باید با دروغ مقابله شود؛ موضوع اینجاست 
که همه ایــن اتفاقات یک چرخه کامل جنــگ روانی علیه 

امنیت و منافع ملی جمهوری اسالمی است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد:  این چرخه جنگ روانی اجزایی 
دارد و هرکدام از این افراد و رسانه ها جزو این چرخه هستند؛ 
یعنی آن سلبریتی، آن روزنامه، آن خبرنگار و آن کسی که 
توییت می زند و دروغ می گوید و همینطور آن  مسئولی که 
صحبت نادرســتی می کند، اینها همه چرخه جنگ روانی 

دشمن را کامل می کنند.
وی ادامه داد: موضوع تنها این نیست که یک سلبریتی دروغ 
گفته یا خبر دروغی را منتشــر کرده، اینها هرکدام سرباز و 
افسر در جنگ روانی دشمن علیه امنیت و منافع ملی ایران 
هســتند و باید برای برخورد با آنها این نگرش شکل بگیرد 
که اینها جزو آن جبهه مهاجم هستند و به اقتصاد و امنیت 

کشور و همه داشته های این کشور آسیب می زنند.
کوشکی تأکید کرد: رفتاری که با این افراد باید صورت بگیرد 
الزم است مانند رفتار با کسانی باشد که در زمان جنگ همراه 
با دشمن به کشور آسیب می زنند؛ یعنی عملکرد این افراد 
دانسته یا نادانسته خیانت به کشور و همکاری با دشمن است 

و باید به این نحو با آنها برخورد شود.
وی افزود: اینکه بخواهیم بگوییم  قوه قضاییه با این پدیده 
برخورد کند و آنها هم بگویند بررسی می شود، این یعنی ما 
ماجرای جنگ را جدی نگرفتیم. ما اکنون در جنگ هستیم 
و تا امروز 24شــهید و صدها زخمی داده ایــم و چند هزار 
میلیارد به اقتصادمان آســیب خورده و روان جامعه ما هم 
آسیب دیده است، اما مشکل این است که هنوز درکی از این 

جنگ برای برخی  وجود ندارد.
این استاد دانشــگاه افزود: آیا وقتی جنگ باشد و کسی با 
دشمن همکاری کند، ما تماشــا می کنیم؟ باید این درک 
صورت گیرد که ما در جنگ هســتیم و همانگونه که وسط 
جنگ در مرصاد چندهزار ایرانی به عنوان ســرباز صدام به 
جمهوری اسالمی آسیب زدند، بسیاری را شهید و زخمی و 
مردم را آواره کردند، به اقتصاد کشور آسیب زدند و به عنوان 
سرباز صدام عمل کردند، االن هم همان است و االن هم یک 
عده به عنوان سربازان آل سعود و سربازان اسرائیل، آمریکا 
و انگلیس به ما آسیب می زنند و نتایج آن  را داریم می بینیم. 
اینجا اگر بخواهیم منطقی نگاه کنیــم باید دادگاه جنگی 
تشکیل شــود و آنها به جرم همکاری با دشمن و خیانت به 

کشور محاکمه شوند./ فارس 

سیاست

باید معترضین را از آشوبگران جدا کرد
عباس سلیمی نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: تفکیک 
آنچه امروز با آن مواجه هستیم یک اصل ضروری  است؛ همه 
کســانی که به خیابان می آیند با مسائل ملی ضدیت ندارند 
بلکه اعتراضاتی دارند و این اعتراضــات آنها را به این وادی 
کشانده اســت. وقتی این معترضین برخی ناهنجاری ها را 
دیدند سعی کردند خودشان را متمایز کنند که این مسئله 

باعث کاهش تعداد آشوبگران و اغتشاشگران شد.
وی با تأکید بــر اینکه باید معترضین را از صف آشــوبگران 
متمایز کرد، ادامه داد: تعمیم دادن شناخت برخی از اینها به 
همه، شاید کار منطقی نباشد؛ ما امروز قشرهای متعددی را 
به این شکل می بینیم؛ برخی از آنها قطعا در مسیری خالف 
مصالح ملی و براساس خوشــایند بیگانگان عمل می کنند 
برخی هم ناراحتــی دارند و این ناراحتی خودشــان را ابراز 

می کنند. 
به همین دلیل رســانه هایی که منشأ تامین آنها کشورهای 
متخاصم با ما هستند ســعی می کنند در ابتدا هیجاناتی را 
به وجود بیاورند؛ هیجاناتی که در آن عقالنیت وجود نداشته 

باشد. / فارس

تحلیل

وقتیبرندهصلحنوبل،تجویزخشونتمیکند
امیرعلیرضاصباحیفرد

فرماندهنیرویپدافندهواییارتش
پوششپدافندیالزمرادرهمهسطوحو
الیههایهواییایجادکردهایمودرحوزه
ارتفاعباالتوانستهایمسامانهباور۳۷۳
راتابرد۲۰۰کیلومترتســتکنیم.امروز
بــاســامانههایراداریبومــیکــهدر
اختیارداریم،هــزارانکیلومترمجــاوررا
رصــدمیکنیموقــادرهســتیمتحرکات
دشمنانمانرادرمنازلوپایگاههایشان

رصدکنیم./مهر

زهرهالهیان
عضوکمیسیونامنیتملیمجلس

باتوجــهبهشــرایطکشــوردرماههای
اخیــروهمچنیــندروغپراکنــیبرخی
رسانههایداخلیوخارجیمتأسفانه
مسائلیایجادشدکهمنجربهپایمال
شدنحقوق،جانومالمردموحتی
بیتالمــالشــد.ازایــنروبایــدقــوه
قضاییــهجهــترســیدگیوتشــکیل
پرونــدهبــرایایــنرســانههااقــدام

کند./فارس

نقل قول خبر

روایت سازی و ایجاد »پرده آهنین« 

گزارش
برای دفاع از اغتشاشــگران و وارد 
کــردن »زخــم کاری« بــر پیکر 
نیروهای حافظ امنیت، راهبردی اســت که جریان 
آشوبگر و بازوهای رسانه ای و سیاسی آن در داخل و 
خــارج کشــور، آن را دنبــال می کنند. سیاســت 
»بزرگنمایــی« برخی خطاها و نیز » وارونه ســازی 
حقیقت« بخشی از شــگرد تمرین شده این جریان 
است؛ جریانی که پیش تر ضربات سختی را از نیروهای 
حافظ امنیت در وقایعی مانند 88و 98دریافت کرده و 
این بار با سازوبرگی تکمیل تر و برای اجرای سیاست 
»مرعوب سازی نیروهای امنیتی« در پروسه  »یکسره 

کردن کار نظام« به میدان آمده است.

تجمعات مسالمت آمیز به سبک غربی 
ماجرای آغاز خط خشــونت و وارونه نمایی عامالن 
آن از روز بعد از اتفاق درگذشــت دختری 22ساله 
آغاز می شود؛ آغازی که از همان ابتدا بر مدار شایعه 
حمله پلیس با باتوم به مهســا امینی شکل گرفت. 
داســتانی تراژیک که احساســات و عواطف مردم را 
درگیر خود کرد. با دمیده شدن به »دروغ« حمله به 
مهسا، جمع های محدودی از معترضان وارد خیابان 
می شــوند و شــعارهای نه چندان تندی می دهند. 
حضور مردم برای اعتراض به آنچه »قتل مهسا« نام 
گرفته است، فاز بعدی منازعه در خیابان، حضور عوامل 
آموزش دیده ای است که هدفشان را »اسقاط نظام« 
اعالم می کنند. مأموران  با وجود قانون شکنی ها سعی 
می کنند با استفاده از »تجهیزات حداقلی« آشوب  را 

مدیریت کنند.

کشتن مأموران، دفاع مشروع است!
این وضعیت، مطلــوب جریانی که قصــد براندازی 
دارد، نیســت و فضــا آنطور که پیش بینی می شــد 
»تند« نشــده اســت. حاال نوبت به جریان رسانه ای 
اســت که افکار عمومی را زیر بمبارانی از »خبرهای 
جعلی« قرار دهد. رســانه های لندن نشین و برخی 
دنباله های داخلی آنان بــا ادعای تیراندازی پلیس و 
بی دفاع بودن آشوبگرانی که مردم خوانده می شوند به 
شکل بی سابقه ای تجویز خشونت می کنند. »شیرین 
عبادی« که خود را فعال حقوق بشر معرفی می کند 
و پیش تر در فرایندی سیاســی جایزه »صلح نوبل« 
را دریافت کرده اســت در اظهاراتی که »بوی خون« 
می دهد به شبکه تروریست پرور »ایران اینترنشنال« 
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مهم ترین چالش بیماران مبتــا به EB یا همان 
بیماری پروانه ای، دسترسی به پانسمان هایی است 
که زخم های پوســتی آنها را التیام ببخشد. اما از 
آنجایی که نمونه داخلی این پانسمان ها در کشور 
وجود نداشت، همزمان با تحریم های دارویی علیه 
ایران از سوی آمریکا، این محصول بسیار حیاتی 
و وارداتی با مشقت و ســختی به دست بیماران 
می رسید. اما مدتی است یک شرکت دانش بنیان 
ایرانی مستقر در اصفهان با استفاده از فناوری نانو، 
موفق به ساخت نمونه اولیه زخم پوشی شده است که 
به گفته مدیرعامل این شرکت، کاما منحصربه فرد 
و در دنیا بی نظیر است. سیدمحمد موسوی خطاط، 
مدیرعامل شــرکت نانوفناور آال در گفت وگو با 
همشهری جزئیات مهمی از این زخم پوش که به جز 
بیماری پروانه ای، برای چند بیماری دیگر نیز مورد 

استفاده قرار می گیرد، ارائه کرد.

تولید داخلی زخم پوشی که بتواند باعث 
التیام پوست بیماران پروانه ای شود، امیدوارکننده 
است. ترکیبات و عملکرد این زخم پوش مبتنی بر 

فناوری نانو، به چه نحوی است؟ 
این زخم پوش ویژه و 4 الیه است که هر الیه وظیفه 
منحصر به فرد خــودش را انجام می دهد. از آنجایی 
که اصلی ترین عامل عفونت زخم ها رطوبت اســت، 
نخستین الیه این زخم پوش که الیه مجاور به زخم 
است، مسئول خارج کردن ترشحات زخم است. پس 
از آنکه رطوبت حذف شــد، در الیه بعدی یک سری 
نانوذرات که خاصیت ضدباکتــری و ضد میکروبی 
دارند، داخل زخم آزاد می شــود. پس به این ترتیب 
ابتدا توسط الیه اول رطوبت زخم خارج و توسط الیه 
بعدی نانو ذرات به زخم وارد می شود.  این نانو ذرات 
عالوه بر اینکه تأییدیه نانو مقیاس دارند، به هیچ وجه 

خاصیت سمی ندارند و در بدن آزاد می شوند.

الیه های بعدی زخم پوش از چه چیزی 
ساخته شده است؟

پس از 2الیه ابتدایی که برپایه فنــاوری نانو ذرات 

ساخته شده اند، الیه سوپر جاذب قرار دارد که در آنها 
نانو الیاف استفاده شده است که می توانند چند برابر 
آب جذب کنند. پس ما در این زخم پوش بسیار ویژه، 
هم نانو ذرات داریم و هــم نانو الیاف. الیه خارجی و 
آخرین الیه این زخم پوش هم لمینت است که هم 
از عبور میکروب به داخل زخم جلوگیری می کند و 
هم گذردهی اکسیژن دارد یعنی به طور همزمان به 
بافت اکسیژن رسانی می کند تا بافت دچار نکروز یا 

مردگی نشود.

این زخم پوش فقط مخصوص بیماران 
پروانه ای است؟

خیر، این پانســمان برای 4 نوع زخم قابل استفاده 
اســت که شــامل زخم پروانه ای، زخم بستر، زخم 

دیابت و سوختگی می شود.

هم اکنون در چه مرحله ای از تولید این 
زخم پوش هستید؟

فعال نمونه اولیه ساخته شده اســت و در روند اخذ 
مجوز از سازمان غذا و دارو هستیم.

باتوجه به اینکه فناوری به کار رفته 
در این زخم پوش، کاما ایرانی است، می توانیم 

منتظر درخواست صادرات آن باشیم؟

بله، قطعا می توانیم پس از اخذ مجوز به صادرات هم 
فکر کنیم. چون حتی آمریکایی ها هم این فناوری 

را ندارند.

باتوجه به اینکه قیمت پانسمان هایی 
که هم اکنون و به ســختی در دسترس بیماران 
پروانه ای قرار می گیرد، بــرای مصرف روزانه 
بسیار باالســت، برآورد قیمت محصول شما 

چقدر است؟
هم اکنون یک پانســمان 10ســانت در 10سانت 
خارجی به قیمت حدود 250 تــا 300هزار تومان 
به فروش می رسد ولی قیمتی که ما برای زخم پوش 
تولید خودمان درنظر گرفتیــم یک پنجم این رقم 

است یعنی تقریبا 50هزار تومان.

چه زمانــی می توانیم منتظر تولید و 
توزیع انبوه باشیم؟

امیدواریم هرچه زودتر فراینــد گرفتن مجوزها از 
سازمان غذا و دارو طی بشود. پس از رد شدن از این 
مرحله، می توانیم خیلی زود بــه مرحله تولید و 

توزیع در بازار دارویی کشور برسیم.

زخمپوشایرانیبرایبیمارانپروانهای
محققان نانوفناوری در یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید نمونه اولیه زخم پوشی شده اند که عالوه بر بیماران 

پروانه ای، برای 3 نوع زخم دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد 

زهرا خلجیگفت و گو
روزنامه نگار

 نا امیدی کاربران
از رؤیای متاورس متا

براساس تحلیل بعضی از رسانه ها، پلتفرم اجتماعی واقعیت 
مجازی شرکت متا با نام Horizon Worlds نتوانسته انتظار 

کاربران این پلتفرم متاورسی را برآورده کند.
این رسانه ها به اسناد داخلی متا اشاره می کنند که به تازگی 
 منتشر شــده است. این اســناد نشــان می دهد که اکنون
Horizon Worlds ماهانه حدود 200هزار کاربر فعال دارد. 
این در حالی است که گزارش قبلی از بیش از 300هزار کاربر 
فعال در این پلتفرم خبر مــی داد که به معنای ریزش حدود 

30درصدی کاربران است.
این گزارش که به وسیله وال اســتریت ژورنال منتشر شده، 
عنوان می کند که متا در ابتدا پیش بینی کرده بود که تا پایان 
 Horizon Worlds سال2022 به 500هزار کاربر فعال ماهانه
دست خواهد یافت. این در حالی است که اکنون تعداد کاربران 

فعال این پلتفرم کمتر از 200هزار کاربر است.
این گزارش همچنین بــه این موضوع اشــاره می کند که 
براســاس اســناد داخلی شــرکت متا اکثر کاربران پس از 
نخستین ماه اســتفاده از هوریزون ورلد دیگر به این پلتفرم 
برنگشته اند و تعداد کاربران آن، از بهار امسال تا امروز به طور 

مستمر کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

 به این ترتیــب احتماال شــرکت متا از بلندپــروازی اولیه 
خود دســت بر می دارد و واقع بینانه تر در مورد این پلتفرم 
برنامه ریزی می کند. آن گونه که وال اســتریت ژورنال خبر 
داده، متا به جای عدد دور از دسترس 500هزار کاربر تا پایان 
سال2022 برای دست یافتن به 280هزار کاربر فعال، ماهانه 

برنامه ریزی می کند.
متا پیش از این گفته بود که تا ماه فوریه حدود10هزار مکان 
مختلف به کاربران ارائه کرده، اما وال استریت ژورنال براساس 
همان اسناد منتشر شــده اعالم کرده است که فقط حدود 
9درصد از این مکان های مجازی از ســوی بیش از 50کاربر 

مورد بازدید قرار گرفته است.
 Horizon Worlds این امکان را برای کاربران فراهم می کند 
تا فضاهایی را ایجاد یا از مکان های دیگر بازدید کنند. در واقع 
کاربران می توانند در این فضاها با دوســتان خود به بازی یا 
چت بپردازند و البته با افراد دیگری هم مالقات داشته باشند.
با این اوصاف، یکی از ســخنگویان شــرکت متا در واکنش 
به گزارش وال اســتریت ژورنال اعالم کرده که برنامه های 
متاورس این شرکت یک تالش چندین ساله بوده و به طور 

مداوم در حال بهبود است.
با وجود این واکنش، گزارش وال اســتریت ژورنال نشــان 
می دهد که ســهام شــرکت، تعداد کاربــران و هزینه های 
تبلیغ کنندگان آن هم در حال کاهش اســت. سهام متا در 
سال جاری تاکنون 62درصد کاهش یافته است و به تازگی 
هم گزارشی درباره نگرانی های تحلیلگران در مورد هزینه این 

شرکت در زمینه متاورس منتشر شده است.
فیسبوک از حدود یک ســال پیش با تغییر نام تجاری خود 
به متا این پیام را داد که اســتراتژی های کالنی را در حوزه 

واقعیت مجازی و متاورس دنبال می کند.
متا در اوایل ســال جاری میالدی ادعا کرده بود که 10هزار 
جهان مجزا در Horizon Worlds ســاخته است. این در 
حالی است که این شرکت همچنین ادعا کرده بود که برای 
راه اندازی پلتفرم متاورســی Reality Labs چیزی حدود 

15میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده است.

 ساخت نخستین مدرسه
با پرینت سه بعدی

ساخت نخستین مدرسه جهان با اســتفاده از پرینت سه بعدی 
قرار است به زودی عملیاتی شــود. یک استارت آپ غیردولتی با 
همکاری دولت محلی، زمینه های الزم برای ســاخت نخستین 
مدرسه پرینت سه بعدی جهان در شــهر لویو )Lviv( اوکراین 
را فراهم کرده اســت. به گــزارش آی ای، ســازمان غیردولتی 
TEAM4UA با همکاری اداره منطقه ای و سایر شرکت هایی از 
فناوری پرینت سه بعدی برای کمک به افرادی که به دلیل جنگ 
اوکراین آواره شده اند، استفاده می کند و پیشنهاد منحصر به فردی 
را به مرحله اجرا درآورده که تاکنون در بحبوحه جنگ آزمایش 
نشــده اســت. »چارلز تینه«، یکی از اعضای کمیته استراتژی 
TEAM4UA توضیح می دهد که ســاخت این مدرسه بسیار 
سریع انجام خواهد شد. تینه مطمئن است که ساخت نخستین 
مدرسه پرینت سه بعدی در جهان باعث می شود این فناوری در 
کشور و سایر نقاط جهان نیز مورد استفاده قرار بگیرد. او می گوید: 
»ما می توانیم پل هــا و انبارها را هم چاپ کنیــم.« به گفته این 
استارت آپ، نصب دیوارهای مدرسه با استفاده از چاپگر سه بعدی 

سریع تر و کم هزینه تر از ساخت سازه بتنی است.

اولیــن نورگیــری رصدخانــه ملــی ایران 
امــروز بعد از ۲۳ســال تــاش محققان 
کشور صورت گرفت و به گفته محققان 
ایــن طــرح بــا اســتفاده از تلســکوپ 
۳.4متری آن می تواند کهکشــان های 
پرحجــم در فاصلــه ۶۶میلیــارد میلیارد 
کیلومتــری را رصد کرد. ایــن رصدخانه 
بزرگ تریــن پــروژه ملــی علمــی کشــور 
در حوزه نجوم اســت که در دســتور کار 
پژوهشــگاه دانش هــای بنیــادی قــرار 
گرفــت و اکنــون در قلــه  ۳۶۰۰متــری 
گرگش آخرین فاز پایانــی خود را کامل 

کرده است.

۶۶ 
میلیارد میلیارد

برای رفع نیازهای حوزه کشاورزی عرضه 
شد. شبکه فن بازار ملی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برای کمک به 
تحقق کشاورزی مدرن با بهره وری باالتر 
و بهینه تر با کمک کارگــزاران خود اقدام 
به جذب طرح هــا و محصــوالت فناورانه 
و نوآورانــه و معرفــی آنهــا بــه بــازار هدف 

کرده است.
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فناوری

عدد خبر

اینترنت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
اعالم کرد: بالن هــای مخابراتی 
برای ارائه خدمــات ارتباطی در 
شرایط خاص و بحرانی که زیرساخت های ارتباطی 
زمینی، قطع یا اشباع می شوند، مورد استفاده قرار 

می گیرند.
»عیســی زارع پور« وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در پستی که در کانال »بله« خود منتشر 
کرد، نوشت: در سیل استان لرستان در سال 98، 
این نوع بالن ها توانســتند تا زمــان اتصال مجدد 
زیرســاخت های ارتباطی، ارتبــاط را در منطقه 
ســیل زده برقرار کنند. همچنین در ایام اربعین 
ســال جاری، یکی از این بالن ها در مرز مهران به 

زائرین اینترنت بی سیم رایگان ارائه می کرد.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: اکنون با تالش همکارانم 
در پژوهشگاه فضایی ایران، نسل جدید سکوهای 
متحرک مدیریت بالن های مخابراتی رونمایی شد 

که قابلیت های ویژه و منحصر به فردی دارد.
»حسن ساالریه«، رئیس ســازمان فضایی ایران 
درباره این ســکوی متحرک مدیریــت بالن های 
مخابراتی که در تبریز و برای توسعه صنعت فضایی 
کشــور به صورت هوشــمند طراحی شده است، 
گفت: ویژگــی منحصر به فرد این ســکو، ویژگی 
خودتنظیمی و خودکار بــودن در زمان وزش باد 
و تغییر ارتفاع بالن اســت که کار کاربر را ساده تر 

می کند.

بالن های مخابراتی برای شرایط بحرانی

رویداد

فناوریدوستدارمحیطزیست
در نمونه های خارجی فقط از یک یا دو فناوری اســتفاده شــده است. یک سری 
زخم پوش هایی که منحصرا مربوط به بیماران پروانه ای است و توسط یک شرکت 

سوئدی ساخته می شود. اما زخم پوش های دیگری هم هستند که یک یا 2 مورد از 
این ویژگی هایی را که ما استفاده کردیم، دارند که معموال یک الیه هستند و مثا با 

پوشش نقره تهیه شده است. ولی فناوری نانو الیاف و نانو ذرات که در واقع یک 
فناوری سبز است و کاما دوستدار محیط زیست و بدن انسان، تاکنون 

در هیچ  کجا به کار نرفته است و نخستین بار توسط محققان ایرانی در 
شرکت ما مورد استفاده قرار گرفته است.

مکث
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سعیدکرمی: تاکنون 999رأی به نفع 

شــهرداری پایتخت به ارزش 21هزار 

میلیارد تومان در پرونده های مختلف 

صادر شده است

مهم تریــن چالش مرکــز حقوقی 
شهرداری تهران چیست؟

واقعیتایناســتکهبهطورکلــیکارحقوقی
بسیارجدی،حســاسوپرازچالشاستامادر
پروندههــایشــهرداریچونیکطــرفمردم
هستندومدیریتشــهریرعایتحقوقمردمرا
اصلمیدانــد،چالشهاجدیترورســیدگیبه
پروندههابادقتوحساســیتبیشتریپیگیری
میشود.رویکردمادرمجموعهحقوقیشهرداری
تهراناینگونهاســتکهتالشمیکنیمبارعایت
انصافازیکسوبهمردمظلمنشودوازسویدیگر
حقوقشهروشهرداریصیانتشود.بههمیندلیل
برایتحققاینمهمشورایحقوقیشهرداریرا

تشکیلدادهایم.
این شورا چند عضو دارد و اعضای آن 

چه کسانی هستند؟
اینشــورا7عضوداردکهکارشناســانمجرب
شهرداری،استاداندانشگاهونخبگانامورفقهی،
عضوآنهستند.درحقیقتباکمکاعضایاین
شــوراواســتفادهازتمامظرفیتهایقانونیو

حقوقیبرایتحققحقتالشمیکنیم.
منظورتــان از ظرفیت های حقوقی 

چیست؟
اینظرفیتهاشاملقوانینومقرراتمتعدداست
کهازآنهابرایتعیینتکلیفپروندههایشهرداری
تهــراندرمراجــع
قضاییاستفاده
. د میشــو

ازجملهاینمادههــایقانونیعبارتنــداز:ماده
قانونی477)درصورتیکهرئیسقوهقضاییهرأی
قطعیصادرهازمراجعقضاییراخالفشرعبین
تشخیصدهد،باتجویزاعادهدادرسی،پروندهرابه
دیوانعالیکشورارسالمیکندتادرشعبیخاص
کهتوسطرئیسقوهقضاییهبرایاینامرتخصیص
مییابدرســیدگیورأیقطعیصادرشود.(ماده
قانونی293)هرگاهدادستانکلکشورحکممذکور
راخالفشرعبینویاقانونتشخیصدهدبهطور
مستدلمراتبراجهتاعمالماده)477(بهرئیس
قوهقضاییهاعالممیکند.(ماده42۶)اعادهدادرسی
یکرویهقانونیاستکهبهدادگاهاجازهمیدهد
پروندهایراکهقباًلمختومهشــدهاستبررسی
کندواگرشواهدجدیدیپیداشودبررسیمجدد

پروندهفراهممیشود.(
با اســتفاده از این ماده های قانونی 
موفق به بازپس گیری امالک شهرداری تهران 

شدید؟
بله.پروندههارامجددابررســیکردیــموبهاین
نتیجهرسیدمکهدربرخیازآنهارأیصادرشده
خالفبین)خالفنصصریحقانون(بودهاستو
ازاینروبااعمالماده477درخصوص9۶پرونده
حدود153هزارو315مترمربعازامالکشهرداری
تهرانراکهسالهادرتصرفغیربودپسگرفتیم
وامروزســندقطعیاینامالکبهنامشهرداری

صادرشدهاست.
ارزش ریالی این امالک چقدر است؟

درمجموعازشــهریورسالگذشــتهتاشهریور
امسالباصدوررأیقطعیلهشهرداریتهراندر
999پروندهبیشاز21هزارمیلیاردتومانازحق
شهروشهروندانوشــهرداریصیانتشدهاست.
همچنینحدود522پروندهبابیــشاز10هزار
میلیاردتومانارزشمالی
درمراحلتجدیدنظر

اســتکهباصدوررأیقطعی،بیــشاز31هزار
میلیاردتومــانازداراییهایشــهرداریتهران

صیانتشدهاست.
پروژه های مشارکتی ازجمله مواردی 
هستند که شــهرداری و شهروندان در برخی 
از آنها متضرر شده و پرونده قضایی دارند. آیا 
تعیین تکلیف این پرونده را در دســتور کار 

دارید؟
حدود52پروندهپروژهمشارکتیدرتهرانوجود
داردکــهروی48پروندهشــکایتمطرحشــده
اســت.اینعددنشــانمیدهددرزمانتنظیم
قرارداد،طراحیوجانماییپروژهها،میزانسهام
وآوردهو...دقتالزمنشدهاست.باتوجهبهحجم
پروندههاضــروریبودتابهموضــوعورودکنیم
وازمهرماهرســیدگیوتعیینتکلیــفآنهارادر
دستورکارقراردادهایم.رسیدگیبهاینپروندهها
قدریمتفاوتخواهدبود؛چراکهشــرکتهای
ســرمایهگذاربرایمطرحنشدنبرندخواستارآن
هستندتامسئلهبامصالحهودرفضایقانونیخارج
ازدادگاهبررسیورسیدگیشودوتوافقاتصورت
گیرد.بنابراینبااســتفادهازظرفیتکمیسیون
ماده38)مرجــعحلاختالفمیانشــهرداریو
اشخاصدرخصوصقراردادهاســتکهخارجاز
دادگاهوبــاحضوریکنفرقاضیدادگســتریبا
انتخابرئیسقوهقضاییه،یکعضوشورایشهر،
نمایندهشهرداری،نمایندهبخشداریبافرمانداری
ونمایندهقانونیطرفقراردادبرگزارمیشــود(
مســائلاینپروندههاراحلوفصلخواهیمکرد.
اینیکشیوهمرســومدرتمامدنیاستکهماهم
دربرخیازپروندههابهدلیلحساســیتاستفاده

میکنیم.
پیگیری کدام پرونده مربوط به پروژه 
مشارکتی، در اولویت مرکز حقوقی شهرداری 

تهران قرار دارد؟
مادخلوتصرفیدراولویتبندیپروندههانداریم
وسازمانســرمایهگذاریومشارکتهایمردمی
شهرداریتهراناولویتراتعیینمیکندوپساز
اعالم،ماپیگیریهایحقوقیآنراانجاممیدهیم.
تاهمیناالنکهاینمصاحبهانجاممیشودهنوز
اولویتیازسویاینسازماناعالمنشدهاستاما
جلسهایکهبامعاونمالیواقتصادیشهرداری
تهرانداشتهایم،مقررشــدبهزودیاولویتهارا

اعالمکنند.
به طور کلی شــهرداری تهران در 

مراجع قضایی چه تعداد پرونده دارد؟
اکنونشهردارتهرانحدود2۶هزارو427پرونده
جاریداردکهآنالیزآنهانشانمیدهدبیشترین
فراوانیمربوطبهحوزهشهرسازیاستوباتوجه

بهاینکهریاستکمیسیونحقوقیکالنشهرهای
کشوررابهعهدهدارمبایدبگویمدراکثرکالنشهرها،
حوزهشهرسازیبیشترینســهمدرپروندههای

حقوقیرادارد.
دلیل این فراوانی چیست؟

چراییاینموضوعرامیتواندرقوانینومقررات
یافت.قوانیــنمربوطبهساختوســازمربوطبه
دهه30استوقطعادرقرن22باتوجهبهتغییرات
پاســخگونخواهــدبــودومنجربهبــروزتخلف
میشود.نهتنهاشهرداریتهرانبلکهسازمانهای
تامیناجتماعیوامورمالیاتــیهمبهدلیلوجود
قوانینقدیمــیدچارچالــششــدهاندوبرای
برونرفــتازوضعیتکنونینیازبــهعزمجدی
برایاصالحقوانیناست.یکیازاقداماتمهمدر
کاهشپروندههایشهرسازی،تدوینضوابططرح
تفصیلیبرای3تا5ســالاستتابتوانباتحوالت
همگامشد،حتیدربرخیازمواردنیازاستقوانین
وضوابطســاالنهتغییرکنندتاشهروشهروندان
دچارمشکلنشــوند.بنابرایناگراصالحاتانجام
شود50درصدمسائلحلورضایتمندیافزایشو

مراجعهبهمراجعقضاییکاهشمییابد.
آیا شــهرداری تهران در مســائل 

حقوقی رتبه اول در میان کالنشهرها را دارد؟
خیر.کالنشهرهایتهران،مشهد،شیرازواصفهان
بهلحاظجمعیتیتقریبابرابرهستندوهمگیدر

رتبهاولقراردارند.
وضعیت امالک شــهرداری که در 

حاشیه )حریم تهران( قرار دارد، چگونه است؟
درتقســیماتحقوقیتهرانبهداخلمحدودهو
حریمتبدیلمیشود.شــهرداریتهرانهمانطور
کهامــالکواراضیداخلمحدودهشــهریدارد
درحریمبهویژهمناطق19،18و20امالکیدارد
کهبرخیتعیینتکلیفشدهوســندگرفتهایمو
تعدادیهمدرحالپیگیریهستیمتاازمتصرفان
پسبگیریموبرایجلوگیریازتصرفاتغیرقانونی

برایآنهاسندصادرکنیم.
مهم ترین پرونده شهرداری تهران در 

مراجع قضایی چیست؟
اکنونحــدود100پروندهبارقمهــایکالندر
حوزهعمرانیوسرمایهگذاریوجودداردکهمبالغ
پروندههااز7هزارتا12هزارمیلیاردتوماناست.
اینمبالغدرمقایسهبابودجهبرخیازوزارتخانهها
بیشتراستوقطعاباتحققوصیانتازآنهاتحوالت

مثبتیدرشهررخخواهدداد.
تاکنون در چند پرونده له مردم رأی 

صادر شده است؟
درحدود۶13پروندهبهارزش3۶0میلیاردتومان
رأیلهمردمصادرشدهاســتوشهرداریتهران
هموارهمدافعحقوقمردمبودهودرمقابلرایهای

صادرهتمکینکردهاست.
شهرداری تمکین کرده، یعنی حقوق 

مردم برابر رأی صادره پرداخت شده است؟
نکتهاینجاســتکهپسازصدوررأیشهرداری
18ماهفرصــتپرداختمطالباتمــردمرادارد.
چراکهمبالغبایددربودجهســاالنهشــهرداری
تهرانپیشبینیشــود.بنابراینشهروندانیکه
سالگذشتهرأیبرایشانصادرشدهحقوقشان
رادریافتکردهانــداماآراییکهامســالصادر
شــدههنوزپرداختنکردهایموباپیشبینیدر
بودجهســالآیندهحتماحقوقآنهاهمپرداخت

خواهدشد.

21هزار میلیارد تومان به نفع شهر
چهاردهمینمدیرکلحقوقیشهرداریتهراندرگفتوگوباهمشهریعملکردیکسالهاینمرکزراروایتمیکند

برج آزادی 51ساله شد
جایهیچشکوشبههاینیستکهتمامایرانیها،تهرانرا
بابرجآزادیدرذهن،تداعیوتصورمیکنند.ازاینگذشته
بهخاطرنهایتزیباییوجذابیتیکهاینبرجازآنبرخوردار
اســتویادآورشــکوهوعظمتادوارمختلــفتاریخایران
محسوبمیشود،هموارهنزدایرانیانمحبوبیتشایستهای

داشتهاست.
ازدیگردالیلاهمیتاینبرجآناستکهشایدجزومعدود
آثارمعمــاریوهنریایرانبهحســابمیآیدکهمحصورو
منحصردرخودشنیست،بلکهبامیدانیکهدرپیرامونخود
داردوخوددردلاینمیدان،زیباییاشرامتجلیمیسازد،
نشانهومعنایهویتیوتشخصیگانهخوددرسیرمعماری
مدرنایرانــیراکاملمیکند.ازویژگیهــایاینتکمیلو
تکاملمتناظروالبتهمتناســبخاصوشاخصبرجآزادی
میتوانبهوسعتبیشاز120هزارمترمربعیآناشارهکردکه
جایگاهشرادرتهرانبهعنوانمیدانیبااینوسعت،ازدیگر
میدانهایشهرمتمایزمیکند.حاالبماندکهازوسیعترین
میدانهایجهاننیزبهشمارمیآید.ازدیگردالیلاهمیت
ومحبوبیتبرجآزادی،آناستکهدرکنارسردرباغملیدر
میدانمشــق،یکیازنمادهایاصلیواصیلشهرتهرانو
ازنمونهنمادهایبسیارارزشــمندایرانمدرناستوطبق
نظرسنجیهایانجامشدهمردمتهراناینبرجرانمادپایتخت
میدانند.سیرپیشینهوسرگذشتاینبرجبهنیمهدومدهه

1340خورشیدیبرمیگردد.
دولتوقتبرایساختیکبنادرمهمترینورودیپایتخت
فراخوانیدرمطبوعاتصادرکرد.درتابســتانسال1345،
معمارجوانیبهنامحسینامانت،24ســالهبادیدنآگهی
اینمســابقهمعماریدرصفحهاولروزنامهاطالعاتدهم
شــهریورماه،بهقصدشرکتدرمســابقه،دفترکوچکیدر
اتاقخوابخــودشبــهراهانداختوباکمــکوهمراهی
چندنفرازدوســتانشبهطراحیمشغولشــد.سرانجام،
طرحاینجوانمعمــار-کهبهتازگیازدانشــکدهمعماری
دانشگاهتهرانفارغالتحصیلشدهبود-ازطرحتمامی21نفر
شــرکتکنندهدراینمســابقه،نزدیکترینطرحشبیهو
مدنظربهبرجیادمانیمربوطهراکسبواحرازکرد.درپاییز
134۶خورشیدی،مجوزادامهکاربرایاستادامانتصادرشد
وانتخابهمکارانوارائهراهکارهایاجراییکارکلیدخورد.
بهتشویقوراهنماییمهندسمحسنفروغیکهناظرعالی
شورایبرگزاریجشنهادربنایبرجبود،بیشترکارهایطرح
وساختمانبهمتخصصانایرانیســپردهشد،امامحاسبات
سازهوهندسهآنکهاصلیترینوپیچیدهترینبخشکاربود،
توسطشرکتآروپ)Arup(کهپیشازآنمحاسباتاپرای

سیدنیرابهانجامرسانیدهبود،واگذارشد.
همچنینامانتدرروندکارازجمعبزرگــیازهمکاراندر
اجرایموفقیتآمیزطرحیــادمیکندوناممیبرد،اماازاین
میانتوفیقموفقیتایناثرفاخــررابیشازهمه،مدیوناز
خودگذشــتگیهاوزحماتمقاطعهکاربنــایبرج،زندهیاد
محمدفتحیپور)مدیرشرکتمپ(میداند؛چراکهتنهااین
مهندسزبدهبودکهتوانستازپسگستردگیوحجموسیع
اینسازهبربیاید.امروزهمدرورودیبرجآزادینیمتنهایاز
مهندسفتحیپورنصبشدهکهبرخیازبازدیدکنندگانرا

دچارشبههمیکندکهاوطراحبنابودهاست.
درسالهایپایانیدهه50باشــروعجنبشآزادیخواهیو
مبارزاتمردمعلیهنظامپادشاهی،اینمیدانبهمیعادگاهاین
تظاهراتتبدیلشدوباراهپیماییواجتماعمیلیونیمردم،
درهمینمیداندرتظاهراتتاسوعاوعاشورایسال1357،
ناموجایگاهاینبنادرتاریخایرانتغییرپیداکرد.بدینترتیب
شهیادآریامهر،بهبرجآزادیتغییرنامداد.کارکردبرجآزادی
دراجتماعاتمختلفسالهایپسازانقالبایرانتداومیافته
واکنونمحلیبرایراهپیماییهایمختلفمردمشدهاست.
ناگفتهنماندکهسرپرستکارگاهســاختاینبنا،مهندس
ایرجحقیقیبودهاست.اوموفقشــددرمدتحدود20ماه
)ازاردیبهشت1348تامهرماه1350(ساختبنارابهاتمام

برساند.
نکتهدیگراینکههزینهساختبرجآزادیبااحتسابمیدان
پیرامونبرج45میلیونتومانبرآوردشدهاست.دربارهفلسفه
طراحیبنانیزمیتوانگفتکهبرجآزادیعالوهبراستفادهاز
المانهایمعماریایرانیدرادوارمختلفآن،الهاماز)چهار(
طاقیضربیهایایرانیاستکهرویچهارپایهاستوارشدهو
اینپایههادرامتدادخود،پیــچمیخورندوداخلبنابهیک
گنبدهرمیشکستهمیرسند.بدینگونهکلبنابهیکگنبد
ختممیشودوبهآناشــارهدارد؛زیرابهباورحسینامانت،
گنبد،دستاوردبزرگمعماریایرانومظهرنبوغمعماراناین
سرزمیناست.بنادارای2قوسبزرگروبهشرقوغرباست
وحالتیدروازهگونهدارد.قوسزیرینبهشکلهاللیوملهماز
ایوانمدائن)طاقکسری(استوقوسباالییبهشکلجناغی
باالهامازمعماریدوراناســالمیوبهسبکورودیمساجد
ساختهشدهاست؛بهعبارتیایناثرفاخرآیینه2دورهبزرگ
معماریتاریخیایرانبهحســابمیآید.همچنین،میدان
پیرامونبرجباالهامازکاشیکاریفضایزیرینگنبدمسجد

شیخلطفاهللاصفهانطراحیشدهاست.
هماکنونمدیریتاینمجموعهبرعهدهبنیادفرهنگی،هنری
رودکیوابستهبهوزارتفرهنگوارشاداسالمیاستودیروز

)24مهر(پنجاهویکمینسالگردتکمیلبرجآزادیبود.

محمدمهدی عزیزی 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند

ســازمان مدیریــت پســماند بــا موافقــت 
شــورای محتــرم اســامی شــهر تهــران 
در ســال ۱۴۰۱ اقــدام بــه حــذف آبونمــان 
ثابــت ماهانــه و حمــل رایــگان زباله هــای 
غیرعفونی مراکز به روش مکانیزه و کاما 
بهداشتی کرده اســت. درصورت مراجعه 
داوطلبانه و عقد قــرارداد مراکز درمانی با 
بخش جمــع آوری پســماندهای پزشــکی 
ســازمان مدیریــت پســماند، 2نوبــت 
ابتدایــی دریافــت و حمــل پســماندها 
به صــورت رایــگان انجــام خواهــد شــد. 
کانشهر تهران دارای حدود ۱۷۵۰۰ واحد 
پزشکی، درمانی و بهداشتی فعال است 
که بیش از ۱2۰۰۰ واحد از این مراکز دارای 
پتانســیل تولیــد پســماند پزشــکی ویــژه 

هستند.

مهدی هدایت 
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران

طبق مطالعات بیشــترین آمار نوســازی 
مربــوط بــه دورانی اســت که بســته های 
و  مالــکان  ترغیــب  بــرای  تشــویقی 
ســرمایه گذاران اباغ شــده بــود و پس از 
حذف این بسته ها، شاهد کاهش صدور 
پروانه و سرعت نوسازی بوده ایم. در دوره 
جدیــد مدیریت شــهری، شــهردار تهران 
با 2رویکرد تولید مســکن و تسریع روند 
نوســازی به حوزه احیــای بافت فرســوده 
ورود کرده است و با اباغ بسته تشویقی 
جدیــد شــامل طبقــه اضافــه و تســهیل 
در ســاخت پارکینــگ، رونــد نوســازی 

بافت های فرسوده تسریع خواهد شد.

مناسب سازی 1۶ساله را 
طي ۴سال انجام می دهیم

معــاونشهرســازیومعماریشــهرداریتهران
درتشــریحآخریناقدامهــایانجامشــدهبرای
مناسبسازیمعابرشهرتهرانگفت:بررسیهانشان
میدادنزدیکبه1۶سالطولمیکشدتاکلشبکه
معابرشهرتهرانمناسبسازیشــودامابراساس
برنامهریزیانجامشدهتالشکردیمبهگونهایعمل

کنیمکهاینفراینددرطول4سالانجامشود.
بهگزارشهمشــهری،حمیدرضاصارمیدربرنامه
تهران20اظهــارکرد:ســالگذشــتهبهگونهای
برنامهریزیشدتابتوانیم۶00کیلومترازمعابرشهر
تهرانرامناسبسازیکنیموبرهمیناساسمدل
شبکههمپیوندیطراحیشــدتابتوانیماقدامهای
الزمراانجامدهیم.ویادامهداد:درنخســتینگام
فهرستمعلوالنونوعمعلولیتراازسازمانبهزیستی
استانتهرانگرفتیمتابهشکلهوشمندبستهبهنوع
معلولیتونیازکاری،مناسبســازیمعابرراانجام
دهیم.بررسیهانشانمیدهداینپراکندگیفعالیت
درتماممناطق22گانهتهرانوجودداردولیدربرخی
ازمناطقمانندشمیرانبیشتراست.صارمیبیانکرد:
طولمعابرباالی12مترتا45متریدرتهران4هزارو
738کیلومتراستکهمعابراصلیهزارو514کیلومتر
استوبراساساولویتبندی549کیلومتربرنامهریزی
شدهاست.معاونشهرســازیومعماریشهرداری
تهرانافزود:درفازنخستمناسبسازی224کیلومتر،
درفازدوم1۶8کیلومترودرفازسوم157کیلومتر

برنامهریزیشدهاست.

نقلقولخبر

عددخبر

خبر

مرتضی بیک بیاتی؛ فعالحوزهشهرییادداشت

رئیس مرکز ارتباطــات و امور بین الملل 
و سخنگوی شهرداری تهران اظهار کرد: 
پایتخت بــه ۸هــزار دســتگاه اتوبــوس و 
حداقل ۶هــزار اتوبــوس فعال نیــاز دارد 
که در بدو شروع فعالیت ما در مدیریت 
شهری تعداد اتوبوس های سالم و آماده 
بــه کار ۱۸۰۰دســتگاه بــود. عبدالمطهــر 
محمدخانی در برنامه تلویزیونی شبکه۳ 
سیما اظهار کرد: در مجموع ۳۱۰دستگاه 
اتوبوس صفر نیز به ظرفیت اضافه شد 
که این اقدام اتفاق خوبی است اما بدون 
تعــارف باید اعــام کنم از شــرایط راضی 
نیستیم. براســاس هدفگذاری شهردار 
تهران برای سال جاری امیدواریم تعداد 

ناوگان را به ۵هزار دستگاه برسانیم.

5000
اتوبوس

شهردار منطقه۹ ضمن اعام موفقیت 
اجــرای فــاز اول طــرح تعریــض بزرگــراه 
آیــت هللا ســعیدی در کاهــش ترافیــک 
رینــگ خارجــی میــدان آزادی، از آغــاز 
عملیــات اجرایــی فــاز دوم ایــن پــروژه 
همزمان بــا اجرای تقاطع غیرهمســطح 
میدان فتح خبــر داد. ســیدمحمدرحیم 
مرتضوی بهره بــرداری کامــل از ظرفیت 
طرح هــای در دســت اقــدام در میــدان 
فتح را منوط به تکمیــل تعریض بزرگراه 
آیــت هللا ســعیدی دانســت و گفــت: با 
اجــرای فــاز دوم ایــن پــروژه عاوه بــر 
مناسب ســازی  پیــاده رو و اختصــاص 
مســیر دوچرخــه، یــک خــط عبــوری بــه 
طــول ۵۰۰متر به عــرض ســواره روی این 
بزرگراه حد فاصل میــدان فتح تا تقاطع 

خیابان هاشمی اضافه می شود.

500
متر

اقداماتانجامشدهدرراستایشفافسازی
  راه اندازی سامانه جامع حقوقی: از طریق این سامانه تمام کارهای 

حقوقی ازجمله نوشتن الیحه، بارگذاری مستندات، درخواست پرونده، 
انجام استعالمات، مبلغ هزینه های دادرسی و... مشخص و شفاف است.

   ایجاد داشبورد مدیریتی: این ظرفیت از طریق اسکن 2۶هزار و اندی 
پرونده های جاری حقوقی شهرداری تهران به وجود آمده است. با این 

اقدام، پرونده ها روی سیستم قابل جست وجو و پیگیری هستند.

   ایجاد سیستم پاور بی آی: در این سیستم 
با استفاده از هوش مصنوعی اطالعات 
جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده 
و داشبورد نظارتی و محتوایی در 
دسترس عموم قرار گرفته است. 
با این روش شهروندان می توانند 

مسائل حقوقی را مطرح و پیش نویس 
دادخواست دریافت کنند.

مکث

»دفاع از حقوق شهر و شهروندان«؛ این شعار نیست بلکه هدف و وظیفه مرکز حقوقی 

گپ
شهرداری تهران است. مرکزی که کارشناسان حقوقی برای صیانت از داشته های شهر و 
دارایی های شهرداری تهران تالش می کنند و سعی دارند این هدف را نه با پایمال کردن 
حق و حقوق شــهروندان بلکه با اســتفاده از ماده و تبصره های قانونی، محقق کنند. آزادسازی و 
باز پس گیری بیش از 153هزار مترمربع از امالک شهرداری تهران که سال ها در تصرف غیربوده، تنها 
یکی از دستاوردهای تالش حقوقدانان مرکز حقوقی شــهرداری تهران است؛ امالکی که برخی طی 
سال های گذشته با استفاده از روابط به دســت گرفته بودند و از آن به نفع خودشان بهره می بردند؛ 

به عبارتی دست بردن در جیب اموال مردمی که هزینه زندگی در پایتخت را پرداخت می کنند.
جدا از اینها، تمکین شهرداری تهران در برابر 2۶0میلیارد تومان رأیی که له )به نفع( شهروندان صادر 
شده، پیگیری پرونده پروژه های مشارکتی و... دیگر موضوعاتی هستند که در دستور کار مرکز حقوقی 
شهرداری تهران قرار دارد. به همین بهانه با سعید کرمی، چهاردهمین مدیرکل مرکز حقوقی شهرداری 
پایتخت برای اطالع از مهم ترین اقدامات انجام شده و اینکه در بازگشت اموال شهر به شهر و شهروندان، 

گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

بلندای برج 
به صورت دروازه ای، 
۴۵متر ارتفاع دارد 

که ۵متر از این 
ارتفاع زیر زمین 

قرارگرفته و حداکثر 
عمق فضای 

زیرزمینی برج 
۱۵متر است.

طاق برج، ۳۳متر طول 
دارد و از ۸ بخش مجزا 
تشکیل شده و عرض 
پایه ها حدود ۶۶متر 
است. برج ۳طبقه 
دارد، نمای آن 
سنگ سفید 
معدن جوشقان و 
کاشی کاری است. 

فراوانی پرونده های شهرداری تهران در سامانه جامع حقوقی
پرونده های کیفریپرونده های دیوان عدالت اداریپرونده های حقوقی

1199ایراد صدمه بدنی غیرعمد15445اعتراض به آرای کمیسیون ماده 5108100مطالبه خسارت
993فک پلمب2248الزام به صدور پروانه ساختمانی3348مطالبه بهای ملک

498تخریب1052تضییع حقوق استخدامی2168الزام به تنظیم سند رسمی
482سرقت1024اعتراض به آرای کمیسیون بند20ماده 79655مطالبه وجه چک
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هوای خانه را مرطوب کنید 
با سرد شدن هوا و بستن پنجره ها و روشن کردن دستگاه های 
حرارتی و گرم کننده، هوای خانه خشک می شود؛ این وضعیت 
با توجه به احتمال افزایش سرماخوردگی در این فصل، شرایط 
مناسبی ایجاد نکرده و سیستم تنفسی را اذیت خواهد کرد. 
به جز این، در هوای خشک، خشکی پوست،  خشکی لب ها و 
چشم ها، بروز سردرد، سردردهای سینوزیتی و... نیز افزایش 
خواهد یافت. پس بهتر اســت در نیمه دوم سال هوای خانه 
با کمک روش های گوناگون مرطوب نگه داشــته شود. یکی 
از رایج ترین این راه ها استفاده از دســتگاه های بخور است. 
بخور ســرد و گرم،  هر دو محیط را مرطوب نگه می دارند اما 
بدون دستگاه هم می توانید رطوبت مورد نیاز را تأمین کنید. 
در بسیاری از خانه ها همیشــه یک ظرف آب روی اجاق گاز 
یا بخاری قرار دارد و آرام آرام گرم شدن آن،  رطوبت الزم را 

تأمین می کند. 
استفاده از گیاهان آپارتمانی هم منبع خوبی برای مرطوب 
کردن خانه است. رطوبت از سطح برگ و ساقه گیاهان تبخیر 
شده و رطوبت مناسبی در خانه ایجاد می کند. شرط ایجاد 
این رطوبت، آب داشــتن کافی گیاهان اســت. پهن کردن 
و خشک کردن لباس های شسته شــده در داخل خانه نیز 

موجب ایجاد رطوبت در فضای  خانه می شود. 
می توانید درصورت امکان بندرخت لباس ها را به داخل خانه 
منتقل کنید یا آنها را روی شــوفاژ روشن اتاق ها پهن کنید 
تا ضمن خشک شــدن، تبخیر نم آنها موجب ایجاد رطوبت 
درخانه شــود. می توانید بعد ازحمام کردن، در حمام را نیز 
باز بگذارید تا بخار ایجاد شده در آن در فضای خانه بپیچد. 
نکته مهم این است که رطوبت داخل خانه به هر روشی که 
ایجاد شده باشد، نباید از 60درصد تجاوز کند. میزان رطوبت 
به کمک دستگاه های رطوبت ســنج خانگی، به راحتی قابل 

اندازه گیری است.
یک تیر و دو نشان 

با کمک برخی از روش های گفته شده برای ایجاد رطوبت در 
فضای خانه، می توانید ضمن مرطوب کردن، محیط اطراف 
را هم خوشــبو کنید. برای این کار از گیاهان خوشبو کننده 
و گیاهان رایج برای بخور در فصل ســرد می توانید بهره مند 
شــوید. اکالیپتوس یکی از این گیاهان است که هم عصاره 
آن قابل دسترس اســت و هم برگ تازه آن به وفور در برخی 

کوچه ها و معابر دیده می شود. 
چند برگ از این گیــاه یا چند قطره از عصــاره آن را داخل 
دســتگاه بخور بریزید یا داخل ظرفی آبی که روی حرارت 
قرار داده اید بگذارید، عطر این گیاه برای سیســتم تنفسی، 
درمان التهابات و عفونت ریه مفید است و خواص ضد باکتری 
و ویروسی دارد. به جز اکالیپتوس می توانید از دارچین، بابونه، 
میخک، ترنج، نعناع، وانیــل، پرتقال، گل رز، کندر، زنجبیل 
تازه وگیاهان و میوه هایی خوشبو ازاین دست هم برای معطر 

کردن خانه استفاده کنید.

سوسن پالتینی کم دردسر
سوسن پالتینی قهرمان 
باغ هاســت. تقریبا در هر 
دمایی دوام مــی آورد و 
نگهــداری خاصــی نیاز 
ندارد. تنوع بسیار زیادی 
دارد و می توانیــد انتظار 

رنگ های مختلــف، از آبی کاربنی گرفته تا ســبز 
روشن و حتی سفید را از آنها داشته باشید. باید آن را 
مرتب آبیاری کرد. بهترین بخش برای آبیاری، پایین 
گیاه است. موقع آبیاری مراقب باشید روی گیاه آب 
نریزد؛ چراکه باعث جــذب حلزون ها و خزندگان 
موذی می شود. سوسن پالتینی کامال سایه دوست 
است. برگ های این گیاه هرچه روشن تر باشند، نور 
بیشــتری نیاز دارند. به دما و رطوبت هوا حساس 
نیست. پذیرای انواع مختلف خاک است و اگر کمی 
ماســه در اطراف آن بریزید از ریشه گیاه مراقبت 

کرده و خاک را مرطوب نگه می دارد.

پاستا با سس ایتالیایی
پاســتاها را می تــوان با 
طعم هــای  و  ســس ها 
مختلفی امتحان کرد.یکی 
از لذیذتریــن آنها همین 

سس ایتالیایی است.
مواد الزم: پیاز خرد شده 
۱ عدد متوســط، ســیر 
رنده شــده ۲ الی ۳ حبه، 
پاســتا ۳00 گرم، گوشت 

چرخ کرده ۲00 گرم، فلفل دلمه ای قرمز و سبز ۲ عدد، پوره 
گوجه ۱ پیمانه، خامه ۳ قاشق غذاخوری، پنیر پارمزان ۲قاشق 
غذاخوری، آویشن یک قاشق چایخوری، نمک و فلفل به میزان 
الزم.پاستاها را با مقداری نمک در آب جوش ریخته تا بپزند. پیاز 
و ســیر را در روغن زیتون تفت دهید تا نرم شوند و تغییر رنگ 
دهد. گوشــت چرخ کرده و فلفل دلمه ای را اضافه کنید و تفت 
دهید. پوره گوجه و خامه را به آن اضافــه کنید. حرارت را کم 
کنید تا سس غلیظ شود سپس با پاستای آبکشی شده مخلوط 
کنید. سطح پاستاها را با پنیر رنده شده بپوشانید و ۱0 دقیقه با 

در بسته روی حرارت مالیم قراردهید تا پنیرها آب شود.

تنور گرم

باغ گل

ترفند

پــرانرژیهایدوستداشتنی
با این راهکارها مشکل بیش فعالي و تمرکز کودکان را مرتفع کنید

بچه ها اغلب پرشور و نشاط و پرانرژی هستند؛ این موضوع طبیعی 
است. این انرژی برای تجربه کردن و یادگرفتن ضروری است اما 
اگر کودکی با تشخیص بیش فعالی روبه رو شده، راهکارهای خوبی 
برای تعامل با او وجود دارد. فاطمه رمضانی، مشاور و روان درمانگر در این رابطه گفت: زندگی ماشینی 
و آپارتمانی که فضای کافی برای تحرک ندارد، والدین را دچار کمی فعالیت کرده و این باعث شده 
فرزندان پرانرژی خود را با حیرت مشاهده کنند. با این حال اگر کودکی با تشخیص بیش فعالی روبه رو 

شده، راهکارهای خوبی برای تعامل با او پیشنهاد می شود.

اختالل نقص توجه و بیش فعالی )ADHD( الگویی 
از مشــکالت اســت که معموالً در کودکی ایجاد 
می شوند و این نشانه ها را دارد: کودک بیش از حد 
معمول فعالیت و تحرک دارد. دائم حواسش پرت 
می شود. نمی تواند حتی برای مدت کوتاهی مشغول 
یک کار ثابت باشد. تکانشی است؛ یعنی بدون فکر و 
ناگهانی دست به کاری می زند. به راحتی و به واسطه 
چیزهای نامربوط و بی اهمیت پریشــان می شود. 
تمرکز کردن برایش خیلی ســخت و دشوار است. 
بی قرار و بی تاب است. صبرش کم است. فعالیت های 
روزانه اش را فراموش می کند و مواردی شبیه اینها.

این مشــاور در ادامه افزود: کنــار آمدن با کودک 
بیش فعال می تواند سخت باشد. کودک بیش فعال 
بی قرار اســت و با انرژی به ظاهر بی حد و حصر، از 
فعالیتی به فعالیت دیگر می پرد. به نظر می رسد که 
او در گوش دادن یا پیروی از دستورالعمل ها مشکل 
دارد. اغلب این کودکان در مدرسه عملکرد ضعیفی 
دارند. با این حال رعایت چند نکته می تواند تعامل با 

یک کودک بیش فعال را کمی آسان کند:

نظم را برقرار کنید
بسیاری از والدین ترجیح می دهند که خانه ای آرام 
و بدون زیاده روی در قوانین داشته باشند. این سبک 

برای بسیاری از کودکان به خوبی جواب می دهد. 
اما کودکان بیش فعال را دچار مشکل می کند. اگر 
با یک کودک بیش فعال روبه رو هستید، خانه را به 
شیوه ای شفاف و منظم نگه دارید تا کودک بداند که 
از او چه انتظاری می رود. قانون های کوچک و پایدار 
وضع کنید و اگر قرار است کاری را به کودک واگذار 
کنید مرحله به مرحله برایش توضیح دهید تا دچار 

سردرگمی نشود.

اولویت بندی کنید
موضوعاتی را که ارزش درگیر شدن با فرزندتان 
را دارند مشخص کنید. یک کودک بیش فعال 
بچه بدی نیســت. بیش فعالی ناشــی از یک 
اختالل ذهنی اســت که با نقص توجه ظاهر 

می شود. این یک مشــکل در شیمی مغز است 
که بر توانایی آن تأثیر می گــذارد. بنابراین، روی 
مسائلی که واقعا مهم هستند تمرکز کنید و اجازه 

دهید حوزه های دیگر مسکوت بمانند.

پرهیز از دستورالعمل های پیچیده
پیروی و به خاطر سپردن فهرستی 
طوالنی از دســتورالعمل ها برای 
کودک مبتال به بیش فعالی دشوار 

اســت. توصیه ها را به تکه های کوچک تر تقسیم 
کنید. اصرار کنید که کودک هنگام توضیح دادن 
امور به چشــمان شــما نگاه کند و اطالعات را در 
قطعات کوچک و آسان ارائه کنید و از او بخواهید هر 
مرحله را دوباره تکرار کند. یک راهکار دیگر استفاده 
از یک لیست گام به گام است تا هر بار روی قدم ها 

تمرکز بیشتری پیدا کند.

در مصرف دارو خیلی عجله نکنید
در دنیای پر قرص  امروزی، کنار آمدن با یک کودک 
بیش فعال ممکن است به نظر فقط وادار کردن او به 
مصرف دارو باشد. درســت است که برخی داروها 
به تعادل شیمیایی مغز کمک می کنند اما دارای 
عوارض جانبی نیز هستند و نباید گزینه پیش فرض 
باشــند. اگر روش های اصالح رفتار در یک دوره 
زمانی کارساز نبود، شما و 
پزشک فرزندتان باید 
برای تصمیم گیری 
در مــورد نیاز به 
دارو با یکدیگر 

همکاری کنید. با ایــن حال، مصــرف دارو باید 
آخرین راه حل باشد. درمان های بسیاری مبتنی 
بر تمرین های توانمندسازی و کاردرمانی و حتی 
اســتفاده از نوروتراپی و نوروفیدبک هســتند که 
درمان های دارویــی را تا جای ممکــن به تأخیر 
می اندازند. می توانید با مشورت پزشک متخصص 
از این روش های درمانی اســتفاده کنید و بازی ها 
و سرگرمی هایی برای فرزندتان انتخاب کنید که 
تمرکز او را تقویت کند. گشــت و گذار در طبیعت 
تأثیر مثبت زیادی بر کــودکان دارد. هرچه زمان 
بیشتری در محیط طبیعی سپری کنید، کودکان 
بیش فعال توانایی بیشــتری بــرای تمرکز دارند. 
حتی ۲0دقیقه پیاده روی آرام در یک خیابان پر از 
درخت می تواند عالئم را بهبود بخشد. فعالیت هایی 
مثل شب مانی و چادر زدن در طبیعت، ماهیگیری، 
باغبانی و کنکاش در خاک، آتش درســت کردن 
و کوهنوردی و پیــاده روی در طبیعت می تواند به 
کودکان صبوری و تمرکز را بیاموزد و کمک کند 

انرژی هایش را در مسیر سالمی صرف کنند.

عوامل حواس پرتی را به حداقل برسانید
چیزهایی که اکثر مردم هرگز متوجه آن نیستند، به راحتی حواس کودک 
بیش فعال را پرت می کند. بنابراین، کارهایی که نیاز به تمرکز دارند، مانند 
تکالیف درسی، باید در شرایطی انجام شوند که حداقل عوامل حواس پرتی 
را دارد. کودک را در وضعیتی راحت و در مکانی دور از پنجره ها و درها 
بنشانید و او را تشویق کنید تا کارهایش را به اتمام برساند. گاهی حتی 
الزم است با او همراه شوید تا کارهایش را به پایان ببرد.

ورزش را جدی بگیرید
مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته 
است نشان می دهد حدود 30دقیقه ورزش 
روزانه می تواند به طور قابل توجهی عالئم 
اختالل کم توجهی و بیش فعالی را کاهش دهد. شنا، 
دوچرخه سواری، کوهنوردی، ایروبیک و ورزش های هوازی، 
تیمی و پرنشاط برای کودکان بیش فعال بسیار مناسب هستند.

فاطمه عباسیگزارش
خبرنگار

آزاده حبیبی تنها
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آب، یک منبع طبیعی، کمیاب و در عین حال تجدیدپذیر 
است. مطابق با گزارش توسعه آب سازمان ملل متحد، از 
کل آب های موجود در جهان، حجم کل آب های شیرین 
که با هزینه های معقول و فناوری هــای موجود قابل 

بهره برداری هستند، کمتر از یک درصد است.
با افزایش روزافزون جمعیت کره زمین و همچنین رشد 
صنایع و گسترش کشاورزی، نیاز به منابع آب به مراتب در 
آینده بیشتر خواهد شد. پیش بینی ها نشان می دهد اگر 
همین روند ادامه یابد، تا سال 2050، دوسوم مردم جهان 
با بحران کم آبی مواجه خواهند بود. از سوی دیگر توزیع 
زمانی و مکانی منابع آبی در بسیاری از مناطق جهان با 
مراکز جمعیتی و محل های مصرف آب مطابقت ندارد. 
توزیع نامتوازن منابع آبی و جمعیت به تفکیک قاره ها 
به صورت نمودار زیر است.قاره آسیا کمترین سهم منابع 
آب را داراست و کشور پهناور ایران نیز در این قاره قرار 
گرفته است. در گزارش دفتر مدیریت مصرف و ارتقای 
بهره وری آب و آبفا، آمده است که کشور ما گرچه دارای 
اقلیم های متعدد است، اما دوسوم از پهنه آن، دارای آب و 
هوای خشک و نیمه خشک است که موجب شده سهم ما 
از منابع آب شیرین جهان تنها 0/2درصد باشد؛ بنابراین 
کمبود سرانه آب تجدید شونده از مهم ترین چالش های 
منابع آب در ایران است. این کمبود سرانه آب نیز بیشتر 
متوجه فالت مرکزی ایران اســت که حدود نیمی از 
جمعیت کشور را در خود جای داده است.از دیرباز این 
کمبود آب در کشور خصوصا در نواحی کویری وجود 
داشته و مردمان این سرزمین با هوشمندی، راه حل های 
متعددی همچون قنات و آب انبار را برای استفاده بهینه 

آب در مصارف مختلف شرب، کشاورزی و... ابداع کردند، 
اما صنعتی شدن، تغییر سبک زندگی و افزایش جمعیت 
خصوصا در شهرها به کمبود منابع آبی افزوده است. به 
عالوه موضوع تغییر اقلیم و گرمایش جهانی نیز موجب 

تشدید این کم آبی شده است.

تغییر الگوی بارش
طبق تعریف سازمان ملل متحد، تغییر اقلیم به تغییرات 
طوالنی مدت دما و الگوهای آب و هوایی اشاره دارد. این 
تغییرات ممکن است طبیعی باشند، اما از دهه 1800، 
فعالیت های انسانی به دلیل سوزاندن سوخت های فسیلی 
فراوان، عامل اصلی این تغییرات بوده است. پیامدهای 
اصلی تغییر اقلیم بر منابع آب شامل افزایش دما، تغییر 

الگوی بارش و پوشش برف و افزایش احتمالی سیل و 
خشکسالی است. این پدیده در مجموع با تأثیرگذاری 
بر حجم منابع آب در برخی کشــورها همچون ایران، 
موجب تشدید بحران آب شده است. این اتفاق در کنار 
سوءمدیریت در استفاده از منابع آبی، موجب افزایش 
مشــکالت محیط زیســتی، مهاجرت های اجباری و 
تنش های سیاسی در کشور خواهد شد.گرمایش جهانی 
ناشی از تغییرات اقلیمی با افزایش دما، منجر به افزایش 
تبخیر آب و بالطبع تلفات آبی می شود. به عالوه با تعرق 
بیشتر گیاهان در گرما، نیاز آبی آنها نیز افزایش می یابد. 
گرم تر شدن کره زمین، الگوهای بارش را دستخوش تغییر 
کرده است؛ به گونه ای که بارش های زمستانی خصوصا 
برف کمتر شده و اغلب بارش ها در فصل های گرم بوده و 
میزان آن کم است. همین امر در کنار افزایش دما، به شدت 
از منابع یخ و برف کوهستانی می کاهد. به عالوه احتمال 
وقوع و شدت ســیالب ها به همراه خشکسالی، بیشتر 
و بیشتر خواهد شد. نمونه ای از این سیالب ها در سال 

1398اتفاق افتاد.

توفان گردوغبار و خشکیدگی تاالب ها
توفان های گردوغبار ناشی از تغییرات اقلیمی و گرما با 
خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها و از میان رفتن پوشش 
گیاهی شدت می یابد. این توفان ها قبال بیشتر در ناحیه 
خوزستان بود، اما اکنون به نواحی دیگر کشور نیز سرایت 
کرده است؛ به گونه ای که امسال اکثر مناطق کشور هر 
از چندگاهی در روزهای متوالی با آن دست به گریبان 

بودند.دریاچه های زیادی خشکیده شده و یا به پهنه آبی 
بسیار کوچکی بدل گشته است. همچنین رودخانه های 
دائمی زیادی نیز به دلیل کمبود برف به رودخانه های 

فصلی بدل شده اند که مهم ترین آنها زاینده رود است.
رودخانه های فصلی زیادی نیز در شــهرها خشکیده و 
گاه ساخت و سازهای غیرمجاز نیز در حریم آنها صورت 
گرفته که با سیالب های پیش بینی نشده روبه رو شده اند. 
همچون سیالب سال 1398در شیراز که ساخت وسازها 
در رودخانه خشک شیراز و دروازه قرآن به آن دامن زد. 
در نهایت نیز باید به افت منابع آب زیرزمینی اشاره کرد. 
این منابع که از نفوذ بارش ها در زمین تغذیه می شوند، 
طبیعتا با تغییرات اقلیمی و کمبود بارش، افت می کنند. 
این موضوع در کنار برداشت بی رویه آب و حفر چاه های 
متعدد غیرمجاز در نواحی مختلف موجب فرونشست 
زمین شده است. نمونه هایی از این فرونشست در دشت 
قزوین و همچنین استان همدان و اصفهان دیده می شود 
که هشداری برای دیگر مناطق اســت؛ بنابراین برای 
مواجه شدن با بحران کمبود آب و شدت یافتن تعییرات 
اقلیمی و گرما باید به دنبال راهی برای کاهش صدمات 
و یا سازگاری بود. یکی از این راه ها، دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار در ایران است که با مدیریت صحیح منابع 
آبی، حفاظت از منابع آبی محدود و ارزشمند و بهره برداری 
بهینه و پایدار از آنها تحقق خواهد یافت. البته این مهم 
صورت نخواهد گرفت مگر با تصمیــم قاطع مدیران و 
مسئوالن مربوطه در کنار راه حل های اقتصادی مناسب 

برای همراه شدن مردم با برنامه های توسعه پایدار!

تأثیر تغییرات اقلیمی بر منابع آبی ایران
سهم ایران از منابع آب شیرین جهان تنها 2دهم درصد است و در این شرایط تغییر الگوی بارش، کشور را تشنه تر می کند

حذف مصرف مازوت در نیروگاه ها 
تا سال ۱۴۰۳

افزایش مصرف مازوت به عنوان ســوخت در نیروگاه ها در نیمه 
دوم سال موجب تشدید آلودگی در کالنشهرها می شود که دولت 
سیزدهم برای کاهش آن تعیین کرده تا سال 1۴03 مصرف مازوت 
در تمام نیروگاه ها حذف شود و یا میزان گوگرد مازوت به زیر یک 

درصد برسد.
داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست درباره مازوت سوزی در نیروگاه ها به ایرنا 
گفت: زمانی که هوا سرد می شود مصرف گاز در بخش خانگی روزانه 
بیش از 100 میلیون مترمکعب افزایش می یابد که برای جبران آن 
باید از بخش صنعت کم شود تا اختاللی در برق بخش های مختلف 
مانند خانگی، بیمارستان ها و برخی صنایع ایجاد نشود. در اینجا 
نیروگاه ها به ناچار به سمت مصرف سوخت دوم یعنی گازوییلیا 
مازوت می روند و گاهی هم تلفیقی )گاز و مازوت( مصرف می کنند 

که این امر موجب تشدید آلودگی هوا می شود.
او تأکید کرد: ســازمان حفاظت محیط زیســت به طور کامل با 
مصرف مازوت مخالف اســت، اما می گوییم اگر قرار است مازوت 
یا زغال سنگ بسوزانند حتما باید سیستم کنترلی نصب کنند تا 
خروجی منطبق با حدود مجاز تعیین شده از سوی دولت باشد. این 
در قانون هوای پاک هم آمده است. میزان گوگرد مازوت مصرفی3 و 
نیم تا ۴ درصد وزن حجمی آن است؛ یعنی میزان سولفور یا گوگرد 
در مازوت حدود 35 تا ۴0 هزار قسمت در میلیون )ppm( است، 
بنابراین وقتی سیستم کنترلی نباشد و آلودگی منتشر شود، به مرور 
طی فعالیت های شیمیایی تبدیل به ذرات معلق ثانویه می شود. 
می دانیم که شاخص آالیندگی هوا در بیشتر شهرها همان ذرات 
معلق کمتر از 2.5میکرون است؛ از این رو حجم آلودگی افزایش 
می یابد.وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، جلساتی با وزارت نفت 
داشتیم و طی آن بازرسی کل کشور هم ورود کرده بود. نمایندگان 
تمام پاالیشــگاه ها هم حضور داشتند، قرار شــد تا سال 1۴03 
نیروگاه های بخاری برای کیفی سازی سوخت، مازوت را به طور کامل 
حذف کنند یا میزان گوگرد مازوت را به زیر یک درصد برسانند؛ در 
این شرایط کیفیت مازوت بهتر می شود، البته این شامل بخشی از 
صنایع مانند پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها، فوالد و سیمان می شود 
که در زمستان دچار محدودیت سوخت می شوند اما در مجموع 
باید سیستم کنترلی مناسبی را نصب کنند.گل علیزاده تأکید کرد: 
تمام بخش ها چه خانگی و چه صنعتی که گاز مصرف می کنند باید 
برای خروجی، سیستم کنترلی داشته باشند تا با اندازه گیری آن 
بتوان میزان اکسیدهای نیتروژن را به حداقل رساند. چند سالی 
است که در تهران با آالینده ازن مواجه هستیم که دومین آالینده 
این کالنشهر است، در این صورت اســت که در تابستان ناکس و 
اکسیدهای نیتروژن تحت تأثیر تابش شدید خورشید به آالینده 
ثانویه ازن تبدیل می شوند. مدتی اســت که در تهران و اصفهان 
اکسیدهای نیتروژن افزایش یافته که در سوخت های فسیلی و گاز 
موجود است؛ در زمان مصرف در خودرو و صنایع ساطع و در هوا 

منتشر و با تابش خورشید به ازن تبدیل می شود.

نقل قول خبر

 حمل زبالــه در اســتان البرز رصد شــده و 
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
این استان، در روزهای ابتدایی مشخص 
شــد ۸۰درصــد ماشــین آالت در فراینــد 
انتقال زبالــه تخلف می کنند. قرار اســت 
بازه زمانی برای اصــاح این فرایند تعیین 
شــود و درصورت بی توجهی، چــاره ای جز 
اعــام جــرم توســط محیط زیســت باقی 
نماند. مدیریــت پســماند البرز و  کــرج از 

گذشته مورد بحث و انتقاد  بوده است.

  ۵۰۰
ماشین 

تلفن همراه امسال دور ریخته می شود. به 
گزارش زیست آناین، مجمع بین المللی 
زباله الکتریکی و الکترونیکی اعام کرد؛ 
این بــرآورد براســاس آمار تجــارت جهانی 
و گویــای مشــکات زیســت-محیطی رو 
به رشــد زبالــه الکترونیکــی اســت. مواد 
معدنی ارزشمند مانند مس در باتری های 
قابل شارژ  باید از معادن استخراج شوند. 
برآورد می شــود ۱۶میلیارد دستگاه تلفن 

همراه در سطح جهانی وجود دارد.

 ۵/3
میلیارد

عدد خبر

خبر

فاطمه اکبرپور 
رئیس اداره ارزیابی محیط زیست 

استان تهران
۶۵ تــا ۷۰ درصد پســماندهای شــهر تهران 
شــامل ترکیبــات آلــی، پســماندهای تر و 
دورریزهای غذایی می شوند. این پسماندها 
در صنف های مختلف مانند رســتوران ها، 
سبزی فروشی ها، میوه فروشــی ها و... نیز 
تولید می شوند و تنها متعلق به پسماندهای 
خانگی نیستند. ایران یک سومِ اتحادیه اروپا 

دورریز غذایی دارد.

مریم رضایی قلعهگزارش
پژوهشگر تغییرات اقلیمی و محیط زیست

علی ساجقه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

باید سطح اجرای برنامه های بیابان زدایی 
از ۳۰۰ هزار هکتار در سال به یک میلیون 
هکتار افزایــش یابد تــا عقــب ماندگی ها 
جبــران شــود. در ســال های اخیــر تولیــد 
خاکپوش هــای دوســتدار محیط زیســت 
در دســتور کار قــرار گرفته و صنــدوق ملی 
محیط زیست و صندوق منطقه ای که برای 
مقابله با گردوغبار شکل  می گیرد پشتیبان 

این طرح است.
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70درصد شهرهای بزرگ دنیا 
در کنار سواحل ایجاد شده اند و گزارش

یک میلیارد و۶00 میلیون نفر 
از جمعیت دنیــا در مرزهــای دریایی زندگی 
می کنند؛ درحالی که ایران با داشــتن 7 استان 
ســاحلی، 5800کیلومتــر خــط ســاحلی، 
2700کیلومتر مــرز دریایی و دسترســی به 
آب های آزاد، چندان توجهــی به این ظرفیت 
عظیم نداشــته اســت. به گزارش همشهری، 
تمرکز پایین جمعیت، توسعه شهرهای صنعتی 
در فالت مرکزی به ویژه شکل گیری 80درصد 
صنعت آب بری چــون فــوالد در کانون های 
خشکسالی یعنی یزد، اصفهان و کرمان، تمرکز 
بیشتر جمعیت در نیمه شمالی کشور و چالش 
تامین آب آشــامیدنی و کشــاورزی از منابع 
 زیرزمینــی فقــط بخشــی از تبعــات ایــن

بی توجهی است.
این روزها اما اقتصاد »دریامحور« واژه ای است 
که زیاد از زبان مســئوالن شــنیده می شود؛ 
رویکردی که عالوه بر ســند آمایش سرزمین 
در برنامه ششــم توســعه و بودجه های ساالنه 
مورد توجه قرار گرفته و از نگاه کارشناســان، 
یکی از راهکارهای خروج از اقتصاد نفتی است. 
ســند آمایش ســرزمین که آخرین نسخه آن 
ســال1399 به تصویب رسیده اســت در کنار 
اقتصاد دریامحور بر توسعه شــهرها و صنایع 
در سواحل به ویژه سواحل جنوبی و در 4استان 
خوزســتان، بوشــهر، هرمزگان و سیستان و 

بلوچستان تأکید دارد.

خوزستان؛  دومین اقتصاد بزرگ ایران 
خوزســتان با داشتن 4شهرســتان ساحلی و 
حدود 5هزار سال قدمت، این روزها لقب دومین 
اقتصاد بزرگ ایران را به خــود اختصاص داده؛ 
اقتصادی که عالوه بر ظرفیت دریا، مدیون نفت 
و پتروشیمی، فوالد، نیشــکر، برق و کشاورزی 
اســت. نخســتین چاه نفت ایران و خاورمیانه 
ســال1278 در مسجدســلیمان حفر شد تا 
نخستین گام در تاســیس صنعت نفت ایران و 
همچنین نخستین چاهی باشد که در مقیاس 

صنعتی از آن نفت استخراج شده است.
حاال اما خوزستان برای توسعه و استقرار صنایع 
در سواحل خود محدودیت هایی هم دارد. رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان 
اینکه سواحل این استان توان توسعه صنایع را 
در 4گروه اصلی دارند به همشــهری می گوید: 
عالوه بر 2گروه اصلی پتروشیمی و فوالد، صنعت 
شیالت و پرورش میگو و همچنین گردشگری 
آبی در سواحل این استان در اولویت قرار دارند.

مهرداد نیکو با بیان اینکه مجتمع های پرورش 
میگو و ماهی هم اکنون در چوئبده و هندیجان 
در دست توسعه اســت، می افزاید: گردشگری 

آبی هم از قابلیت های سواحل هندیجان است.
او همچنین به فعالیت فرعی و درآمدزایی چون 
تعمیرات و اســقاط کشتی اشــاره می کند که 
حاصل آن با اســتفاده از صنایــع ذوب فلزات 

می تواند دوباره به چرخه تولید بازگردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان 
البته تأکید می کند: سواحل این استان با بقیه 
ســواحل خلیج فارس و دریای عمــان تفاوت 
دارد؛ به طوری که 350کیلومتر خط ســاحلی 
آن به دلیل وجود خوریــات و منحنی های آنها 
گسترده تر است و از آنجا که این خوریات محل 
پرورش ماهی هستند، فعالیت های صنعتی باید 
با رعایت الزام های زیست محیطی و مراقبت و 

دقت بیشتری در آنها گسترش یابد.
به گفته نیکو، سند آمایش سرزمینی خوزستان 
بر صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی 
و فــوالد، گردشــگری آبــی و همچنیــن در 

بخش هایی اسقاط کشتی توجه داشته است.
او در بخش دیگــری از صحبت هــای خود با 
اشاره به وجود 2شــهر بزرگ آبادان و خرمشهر 
با جمعیت 500هزار نفر و هندیجان با جمعیت 
حدود 100هــزار نفر در کنار ســاحل معتقد 
اســت: این مناطق به جای ایجاد شــهرهای 
جدید در ســواحل جنوب، با گسترس صنعت، 
خدمات رسانی و توسعه منطقه، قابلیت تبدیل 

به کالنشهر را دارند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزســتان نیز با 
تأکید بر اینکه روند توسعه ای در مجموعه های 
بندری استان شــروع شده اســت، می گوید: 
محوریت این توســعه در تجــارت دریامحور 
متمرکز شده که راهبردی کارآمد برای بهبود 
شاخص های عملکردی بنادر و رونق اقتصادی 

کشور محسوب می شود.
بهــروز آقایی بــا بیــان اینکه خوزســتان با 
34کیلومتر بیشترین طول اسکله های تجاری 
و صیادی کشــور را در اختیار دارد، می افزاید: 
مجموعه ظرفیت بنادر خوزستان 85میلیون تن 
است که می توانند بیشترین آورده و تولید ثروت 

را برای استان داشته باشند.

بوشهر؛ سومین اقتصاد بزرگ ایران
استان بوشــهر 8شهرســتان ســاحلی دارد 
و با قدمتی 5هــزار ســاله 8.۶9درصد نفت و 
73.18درصد گاز کشــور را تولیــد می کند و 
ســومین اقتصاد بزرگ ایران لقب گرفته است؛ 
اقتصادی که بخش زیادی از آن میراث گذشته 
 اســت. بندر ســیراف بوشــهر مهم ترین بندر 
بازرگانی کشــور در دوره ساســانی محسوب 

می شده است.
بوشهر با داشتن پیشــینه اقتصادی خود این 
روزهــا در پــی بهره گیری بیشــتر از ظرفیت 
دریاســت و به همین دلیل طرح های مهمی را 
در جهت توســعه حمل ونقل خود در دســتور 

کار دارد.
استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه این استان مرکز 
انژری کشــور در حوزه گاز، نفت و پتروشیمی 
است به همشهری می گوید: هم اکنون 22واحد 
پتروشیمی این اســتان بیش از 50درصد مواد 
پتروشیمی کشور را تولید می کنند و 19واحد 
دیگر هم در حال ســاخت هســتند. از سوی 
دیگر، 50درصــد میگو و 15درصــد خرمای 
کشور در بوشهر تولید و بیش از 90درصد آنها 
صادر می شــود. نکته دیگر اینکه امروزه شاهد 
هستیم در کشــور ما نیز صنایع و کارخانه ها با 
توجه به خشکسالی به اســتقرار در کنار دریا 
تمایل بیشتری دارند و بوشــهر هم از این امر 
مســتثنا نیســت. احمد محمدی زاده تأکید 
می کند که براساس رویکرد دریامحور و توسعه 
صنایع در ســواحل جنوبی و نیاز این صنایع به 
زیرســاخت هایی چــون آب و حمل ونقل، آب 
صنایع از دریا تامین می شود و توسعه حمل ونقل 

جاده ای، ریلی و دریایی نیز در دستور کار قرار 
گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بوشهر 
هم اجرای طرح های دریاپایه و اقتصاد ساحلی 
را یکــی از اولویت های این اســتان می داند و 
می گویــد: ســرمایه گذاری در حــوزه صنایع 
دریامحــور در حــال افزایش اســت و اکنون 
عالوه بر واحدهای تولیدی و صنعتی در عرصه 
آبزی پروری و گردشــگری دریایی 22کارخانه 

کشتی سازی نیز فعال است.
سیدحسین حســینی با تأکید بر اینکه صنایع 
مرتبط با دریا و به صورت خاص، شناورســازی 
به عنوان یکی از راهبردهای توســعه اســتان 
قلمداد می شود، می افزاید: بوشهر با برخورداری 
از 937کیلومتــر مرز دریایــی و 707کیلومتر 
ساحل در خلیج فارس دارای طوالنی ترین ساحل 
در این آبراهه بین المللی اســت کــه می تواند 

ظرفیت مهمی در اقتصاد دریا ایجاد کند.
در ایــن اســتان و در منطقه ویــژه اقتصادی 
خلیج فــارس 4خوشــه صنعت نفــت و گاز و 
پتروشــیمی، فناوری اطالعــات و ارتباطات و 
رسانه، زیست فناوری علوم دریایی و کشاورزی 

مورد توجه قرار گرفته بود.

هرمزگان؛ پایتخت اقتصادی 
اســتان هرمزگان گرچــه مانند خوزســتان، 
دومین و ســومین اقتصاد بزرگ ایران نیست، 
اما پایتخت اقتصادی کشور لقب گرفته؛ استانی 
با 8شهرستان ســاحلی، 10هزار سال قدمت و 
71بندر کوچک و بزرگ که 11مــورد از آن با 
قابلیت تجــاری، 52درصد تخلیــه و بارگیری 
کاال در کشور را برعهده دارند و می توانند نقش 

پررنگی در اقتصاد دریامحور داشته باشند. 
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
هرمزگان با بیان اینکه ماحصــل اقداماتی که 
در ســاختار اقتصادی هرمزگان بــا همکاری 
سازمان بنادر و دریانوردی در حال انجام است، 
چشم انداز روشــنی را فرآروی حوزه تجاری و 
توسعه دریا محور استان قرارداده است،  می گوید: 
مهم ترین نکتــه ای که در توســعه اقتصادی و 
آمایش ســرزمینی وجود دارد، نــگاه ویژه به 
اقتصاد دریامحور است که مهم ترین مولفه این 

توسعه بنادر هستند.
رضا مدرس با اشــاره به وجود 2238 متر طول 
نوار ساحلی در هرمزگان می گوید:  عالوه بر طرح 
جامع توســعه بندر لنگه و مطالعات اولیه بندر 
اقیانوسی سواحل مکران به عنوان تامین کننده 
نیازهای اساســی کشــور، توجه به اسکله ها و 
بنادر گردشگری استان هم در دستور کار است. 
وی به اجرای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 
)ICZM( اشاره می کند و ادامه می دهد: مبنای 
توســعه هرمزگان در 2محور طــرح مطالعات 
یکپارچه بنادر و سند آمایش سرزمینی به دلیل 

مکمل بودن این دو محور در حال انجام است.
مهدی دوستی، استاندار هرمزگان نیز می گوید: 
قبال دریا بیشــتر در نقش تجاری دیده می شد 
و االن دریــا در خدمت تفریــح و آرامش مردم 
نقش خــود را ایفــا می کند و بــر همین مبنا 

2موضوع زیرســاخت های بندری و تجاری و 
زیرساخت های تفریحی در توسعه دریامحور در 

دستور کار قرار گرفته است.
در استان هرمزگان نیز پرورش و تکثیر آبزیان 
و امنیــت غذایی، توســعه تجــارت دریایی، 
گردشــگری دریایی و تولید انرژی از آب دریا 
بیشــتر از صنایع دیگر مورد توجه قرار گرفته 

است. 

سیستان وبلوچستان؛ محور توسعه کشور
سیستان وبلوچستان برخالف 3استان دیگر در 
سواحل جنوبی، آنچنان که باید توسعه نیافته و 
سهمی در اقتصاد ایران ندارد؛ استانی با 5هزار 
سال قدمت و 4شهرستان ســاحلی که گرچه 
دومین استان پهناور ایران است، اما کمترین نرخ 
مشارکت اقتصادی را دارد و همچنین کمترین 
توســعه در میان اســتان ها و محرومیت های 
بی شــماری دارد که نگذاشــته ظرفیت های 
گردشــگری، آبی و صنعتی این اســتان مورد 
توجه قرار گیرد.  معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری سیستان و بلوچستان تاکید می کند: 
رویکرد اقتصاد دریامحور در این استان شروع 
شده و در حال حاضر طرح های زیادی در زمینه 
صنایع آب بر مثل پتروشیمی نگین مکران، فوالد 
یک میلیون تنی مکران و فوالد 10میلیون تنی 

سترگ در دست انجام است.  
منصور بیجار با تاکید بر اینکــه هر یک از این 
طرح ها پیشــرفت های متفاوتی دارند، توضیح 
می دهد کــه فازهای اول پتروشــیمی نگین و 
فوالد مکران به احتمال زیاد تا ســال آینده به 
بهره برداری می رسد و کارهای مقدماتی فوالد 

سترگ هم آغاز شده است.  
به گفته وی،  توسعه صنایع شیالت و ایجاد هاب 
سوم خودروسازی هم از رویکردهایی است که 

در این استان پیگیری می شود. 
بیجار مهم ترین زیرساخت برای استقرار صنایع 
در ســواحل جنوبی را زمین، آب و حمل ونقل 
می داند و توضیح می دهد: توسعه حمل ونقل در 
دستور کار و زمین موردنیاز قابل تامین است و 

آب هم از دریا برداشت می شود. 
راهکارهــای  از  یکــی  وی،  گفتــه  بــه 
سیستان وبلوچســتان برای توســعه صنعتی 
استفاده از آب دریای عمان است؛ در حال حاضر، 
عالوه بر صنایع آب بر فــوالدی، معدن طالی 
تفتان و ۶معدن طالی دیگر که کارشان نهایی 
شده و همچنین معدن جانجا در شمال استان 
که همگی آب بر هســتند، از آب دریا استفاده 

خواهند کرد. 
بیجار با اشاره به سند توســعه سواحل مکران 
که بخش عمده آن در سیســتان و بلوچستان 
و بخشــی در هرمــزگان قرار دارد، ســواحل 
 مکران را محور اصلی توســعه کشور در آینده 

معرفی می کند. 

  
رویکرد دریامحور و تاکید بر استقرار صنایع در 
ســواحل جنوبی، می تواند بخشی از مهاجرت  
جمعیت از نیمه جنوبی به نیمه شمالی به دلیل 
بیکاری و توسعه نیافتگی را جبران کند؛ هرچند 
نباید فراموش کرد رفع مشکالت زیست محیطی 
در استان های جنوبی از جمله ریزگرد، توسعه 
حمل و نقل و همچنین رشــد شــاخص های 
توســعه در کنار رشــد صنعتی و اقتصادی به 
 مانــدگاری جمعیــت در ایــن مناطق کمک 

خواهد کرد. 

4 استان جنوبی میزبان صنایع کشور
 استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به دلیل همجواری با ساحل ، میزبان مناسبی برای

شهرهای جدید برپایه کشاورزی و صنعت خواهند بود

ساخت بیمارستان در گنبدکاووس 
رویای نامعلوم

اهالی شرق گلستان از 8سال پیش چشم انتظار ساخت 
بیمارستانی هستند که زمین آن هنوز مشخص نیست 

ســاکنان گنبدکاووس در شرق استان گلســتان از 8سال 
پیــش تا کنون، یک مطالبه اساســی در حوزه بهداشــت و 
 درمان دارند که هنوز محقق نشده است؛ ساخت بیمارستان

 400 تختخوابی.
19فروردیــن 1393بود کــه وزارت بهداشــت و درمان و 
آموزش پزشکی با ساخت بیمارستان 400تختخوابی رازی 
در گنبدکاووس موافقت کرد. در گذر این ســال ها با وجود 
قول های داده شده مدیران شهرســتان برای تامین حداقل 
4هکتار زمین برای این پروژه درمانی و بســیار ضروری در 
این شهرستان، متأسفانه هنوز هیچ زمینی در اختیار شبکه 
بهداشت و درمان برای شــروع عملیات اجرایی قرار نگرفته 
اســت؛ درحالی که فرماندار گنبدکاووس پیش از این از رفع 
مشــکل تامین زمین 3۶هزار مترمربعی مورد نیاز ساخت 
بیمارستان 400تختخوابی این شهرســتان خبر داده  بود و 
آغاز عملیات اجرایی ســاخت این پروژه مهم را هفته دولت 

امسال عنوان کرده بود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان گنبدکاووس بر لزوم پیگیری 
و اهتمام جدی مسئوالن شهری برای تامین زمین مورد نیاز 
جهت ساخت بیمارســتان 400تختخوابی این شهرستان 
مرزی تأکید می کند و می گوید که درصورت تامین نشدن 
زمین، احتمال باطل شــدن مجوز این پــروژه وجود دارد؛ 
پروژه ای که مردم شرق استان گلستان به اجرایی شدن آن 

چشم دوخته اند.
فرهاد بدیعــی می گوید: اگر زمین موردنیاز واگذار نشــود، 
مراحل اخذ مجوز بیمارستان و ردیف اعتباری آن باید از نو 
انجام شود که هم زمان بر بوده و هم نگرانی مردم گنبدکاووس 

را به همراه خواهد داشت.

در پیچ و خم واگذاری زمین 
ماجــرای واگــذاری زمیــن برای ســاخت بیمارســتان 
400تختخوابی رازی از یک ســال پیش تــا به حال کش و 
قوس های زیادی را طی کرده اســت بــه طوری که رئیس 
شورای اسالمی شهر گنبدکاووس می گوید: اعضای شورای 
شهر و شهرداری یک ســال پیش تفاهمنامه ای را با مدیران 
بنیاد مستضعفان گلستان برای تفکیک یک قطعه زمین به 
مساحت 8هکتار )کارخانه پنبه نظام آباد در ورودی این شهر( 

متعلق به این نهاد امضا کردند.
رســول پایدار ادامه می دهد: براســاس تفاهــم اولیه قرار 
شد شــهرداری گنبدکاووس تمام قدرالســهم خود از این 
محل را که معادل 4هکتار اســت، برای ساخت بیمارستان 
400تختخوابی به دانشــگاه علوم پزشــکی گلستان واگذار 
کند. حتی پیش نویس تفاهمنامه برای امضای مســئوالن 
 بنیاد مستضعفان ارسال شد، اما شرایط دیگری را برای امضا 

اعالم کردند.
به گفته رئیس شــورای اســالمی شــهر گنبــدکاووس، 
مسئوالن بنیاد مستضعفان از شــهرداری خواستند تا یک 
قطعه زمیــن و ملک دیگر آنهــا )بخشــی از اراضی تعاون 
 روستایی(   که میراث فرهنگی آن  را ثبت ملی کرده، از ثبت

خارج کنند.
پایدار این درخواست را غیرمنطقی می داند و ادامه می دهد: 
مشــکل بنیاد مســتضعفان با میراث فرهنگی باید توسط 
طرفین حل و فصل شــود و ربطی به تفکیــک زمین اولیه 

8هکتاری ندارد.
 با توجه به شــرایط پیش آمده، به نظر می رســد مسئوالن 
گنبــدکاووس بایــد به فکر زمیــن دیگری برای ســاخت 

بیمارستان 400 تختخوابی این شهر باشند.

گنبد کاووس و 755تخت بیمارستانی 
شهرســتان 411هزار نفــری گنبــدکاووس، 755 تخت 
بیمارستانی در 4بیمارستان دولتی شهید مطهری، شهدای 
12 دی، طالقانی و پیامبر اعظم)ص( و 2بیمارستان خصوصی 
برزویه و بســکی و یک بیمارســتان نیمه دولتی متعلق به 

سازمان تامین اجتماعی دارد.
ناگفته نماند که بیش از 50درصد از جمعیت حدود 2میلیون 
نفری گلستان در 7شهرستان  گنبدکاووس، آزادشهر، رامیان، 
مینودشــت، گالیکش، کالله و مراوه تپه در شرق این استان 
ســکونت دارند و همواره بخش زیادی از آنان برای استفاده 
از خدمات درمانی به بیمارستان های گنبدکاووس مراجعه 

می کنند.

  
 قدمــت بیمارســتان های شــهدای 12دی، طالقانــی و 
شهید مطهری حدود نیم قرن است و ظرفیت پذیرش حجم 
باالی مراجعه کنندگان را ندارند و بــه همین دلیل اهمیت 
ساخت بیمارستان مجهز 400تختخوابی بیشتر خودش را 

نشان می دهد.
یکــی از قدیمی تریــن بیمارســتان های گنبــد کاووس، 
بیمارستان طالقانی است؛ بیمارستانی دانشگاهی – درمانی 
که در ســال 1343با ظرفیت ۶0تخت ثابت، تأسیس شده 
و 52تخت بیمارســتانی دارد. تخصص های موجود در این 
بیمارستان عبارتند از: کودکان، عفونی و نوزادان. بیمارستان 
خصوصی برزویه نیز در سال 1354با ظرفیت 59تخت ثابت 

تأسیس شده است.
 این بیمارســتان هم اکنون 40تخت دارد. از تخصص های 
 موجــود در ایــن بیمارســتان می تــوان بــه داخلــی، 

جراحی عمومی، زنان و زایمان و کودکان اشاره کرد.

آذربایجان شرقی؛ دومین 
قطب تولید سیب کشور

 مدیــر باغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی
آذربایجان شرقی گفت: باغداران این استان در 
تولید سیب درختی، رتبه دوم کشور را به خود 
اختصاص داده اند. به گزارش ایسنا، محمدباقر 
بی پروا افزود: برداشت سیب درختی از باغ های 
این استان آغاز شده و پیش بینی می شود ۶00 

هزار تن محصول از این باغ ها برداشت شود.
وی افزود: ســطح باغ های سیب استان حدود 
43 هزار هکتار اســت و آذربایجان شــرقی از 
نظر میزان تولید، رتبه دوم و کیفیت رتبه اول 

کشور را دارد.
وی با بیان اینکه امســال به خاطر بارش های 
بهاری، تولید ســیب در اســتان کاهش یافته 
ولی به علت کم بــار بــودن از کیفیت باالیی 
برخوردار اســت اضافه کرد: ســیب بیشترین 
تولید و زیرکشت محصول باغی استان را به خود 

اختصاص داده است.
وی گفت: بخش زیادی از ســیب تولید شده 
در استان به کشورهای روســیه، هندوستان، 
پاکستان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
صادر می شــود و امسال کشــور چین نیز به 
مشتریان سیب ایران و آذربایجان شرقی اضافه 

شده است.
بی پروا افزود: بخشی از سیب های درجه 3استان 
نیز برای فرآوری و تبدیل به آبمیوه به واحدهای 

فرآوری و بسته بندی کشور ارسال می شود.

 خبر

عدد خبرپیگیری 

رئیــس اداره نظــارت بر طرح هــای عمرانی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد گفــت: 
پــروژه بیمارســتان ۵۴۰ تختخوابــی واقــع 
در شرق کالنشهر مشــهد با اعتبار 1۴هزار 
میلیــارد ریــال در حــال ســاخت اســت. به 
گزارش ایرنا، ســیدمهدی صداقت افزود: 
۶ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده 
برای اتمــام بیمارســتان ۵۴۰ تختخوابی بر 
عهــده وزارت بهداشــت، ۶ هــزار میلیــارد 
ریال توسط سازمان برنامه و بودجه، هزار 
میلیارد ریال به وســیله وزارت نفت و هزار 
میلیــارد ریال هــم توســط دانشــگاه علوم 

پزشکی مشهد هزینه خواهد شد.

 14000
میلیارد 

خراسان رضوی

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اردبیــل گفــت: ۴۴ ســازه آبخیــزداری در 
ســال 1۴۰۰ در نقاط مختلف این استان 
اجــرا شــد. بــه گــزارش ایســنا، محمــود 
قلی زاده اظهار کرد: طی سال جاری در ۲۲ 
حوضه آبخیز اســتان با احــداث بندهای 
سنگی مالنی و گابیونی از محل اعتبارات 
محرومیت زدایی و تملک دارایی با اعتبار 

۳۳۹ میلیارد ریال اجرا می شود.

44
سازه  

اردبیل

 مدیــرکل بنیــاد مســکن آذربایجان غربــی 
از پایــان عملیــات آواربــرداری ۳۵۶ واحــد 
مســکونی و دامی در روســتاهای زلزله زده 
خوی یعنی خنجرخان، مرتضی قلی کندی، 
اســماعیل کنــدی و بایرام کنــدی خبر داد. 
بــه گــزارش تســنیم، جعفــر برزگــر اظهــار 
کرد: با توجه به شــرایط موجــود، عملیات 
آواربرداری در روستاهای زلزله زده خوی با 

سرعت در حال انجام است.

۳۵۶
واحد

آذربایجان غربی

کرمانشاهعکس خبر

تکیه معاون الملک

یکی از بناهای به جا مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه 
که کاشی های منحصربه فردش آن را از دیگر تکایای شهر 
متمایز می کند. ای ن  ب ن  ا ک ه  در ب  اف ت  ق دی م  ش  ه ر ک رم  ان ش  اه  
در م ح ل ه   آب ش ور ان  ق دی م  و در خ ی  اب  ان  ش  ه ی د حد اد  ع  ادل  
و اق  ع  شده   اس ت،  در س  ال  1۳۲۰ ه ج ر ی ق م ر ی ت وس ط 

ح س ی ن  خ  ان  م  ع ی ن   ال ر ع  ای  ا )پ در م  ع ی ن  ی کرم ان ش ا ه  ی، ش  ا ع ر 
م  ع  اص ر( به منظور ب رگ ز ار ی م ر اس م  م ذ ه ب  ی ب ن  ا ش ده   اس ت .

منبع: تسنیم  

تکمیل مطالعات توسعه دریامحور؛ ۵ ماه آینده 
عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به 
اینکه اراده کشور توجه به ظرفیت های دریا و بهره گیری از سواحل است، گفت: سازمان بنادر براساس 

برنامه ریزی صورت گرفته در مواجهه با توسعه دریامحور قرار خواهد گرفت.
حسن بیک محمدلو افزود : مطالعات این بخش طی 5 ماه آینده به اتمام می رسد و تعریف توسعه 
دریا محور و نقش ســازمان بنادر و دریانوردی در حوزه توسعه دریامحور بر اساس این مطالعات، 

مشخص خواهد شد.

مکث

آذربایجان شرقی

گلستان

ری
شه

هم
س: 

عک



دوشنبه 25 مهر 161401
 شماره  8614

 پژوهشــکده پولی و بانکی میزان 

گزارش
رشــد را 6.5درصــد و مرکــز 
پژوهش های مجلس این میزان را 

6.2درصد گزارش کرده است.
به گزارش همشــهری، تازه ترین آمار ها نشــان 
می دهد روند رو به رشــد تولید در شــرکت های 
صنعتی که از چند ماه پیش آغاز شــده همچنان 
ادامه دارد و در شــهریورماه نیــز میزان تولیدات 
کارخانه هــای صنعتــی ایــران و همین طــور 
میزان فروش آنهــا افزایش یافته اســت. آنطور 
که پژوهشــکده پولی و بانکی، وابســته به بانک 
مرکزی گزارش داده شــاخص تولیدات صنعتی 
شــرکت های بورس در شــهریورماه در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال قبل 6.5درصد رشد کرده 
اســت. مرکز پژوهش های مجلس نیز در تحلیل 
جداگانه ای این رشــد را تأیید اما میزان رشــد را 

6.2درصد گزارش کرد.
طبق گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلس در 

شهریور امسال شاخص تولید شرکت های صنعتی 
بورس با پشت سر گذاشتن کاهش قابل توجه طي 
2ماه ابتدای تابستان نسبت به مردادماه 15درصد 
و نسبت به شهریور ســال قبل 6.2درصد افزایش 
نشــان می دهد. همچنین این روند افزایشی در 
میزان فروش شرکت ها با شــدت بیشتری تکرار 
شده و نشان می دهد که میزان فروش شرکت های 
صنعتی در یک مــاه گذشــته 16.6درصد و در 
مقایسه با شهریور پارســال 21.3درصد افزایش 

داشته است.
از بین 15رشته صنعتی که شامل صنایع مختلفی 
می شود 12رشته صنعتی با رشد تولید و 3رشته 
با کاهش تولید مواجه شــده اند. صنایعی ازجمله 
خودرو سازی ، ماشــین آالت و تجهیزات، فلزات 
پایه، کاشی و سرامیک بیشترین افزایش تولید را 
داشته اند و محصوالت شیمیایی، سیمان و صنایع 

غذایی با بیشترین افت تولید مواجه شده اند.
همچنیــن در این ماه فروش 10رشــته صنعتی 

نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرده و 5رشته 
با کاهش فروش مواجه شده اند. صنایعی ازجمله 
خودرو ســازی ، ماشــین آالت و تجهیزات برقی 
3صنعتی بوده اند که رشد های قابل توجه بیش از 
40درصدی را تجربه کرده اند اما صنایعی ازجمله 
دارو سازی ، چوب، کاغذ، الستیک و پالستیک با 

کاهش فروش مواجه شده اند.

میزان تولید صنایع
آن طورکه آمار ها نشــان می دهد یکی از صنایعی 
که تولیداتش به شــکل محسوســی رشد کرده 
صنعت خودروســت که تولیداتش در شهریورماه 
امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.5درصد و 
نسبت به مردادماه 29.1درصد رشد نشان می دهد 
شــرکت های تولید کننده محصوالت معدنی نیز 
از دیگر صنایعی هســتند که میزان تولیداتشان 
با رشد زیادی مواجه شده اســت. طبق آمار های 
موجود میزان تولید این صنعت در شــهریورماه 

امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.4درصد و 
نسبت به ماه قبل 51.4درصد رشد نشان می دهد 
که بخش عمده آن مربوط به افزایش تولید گندله 

بوده است.
میزان تولید شرکت های تولیدکننده های فلزات 
پایه نیز در آخرین ماه تابســتان در مقایســه با 
شهریور پارسال 17.9درصد و نسبت به مردادماه 
33.1درصد افزایش نشــان می دهد. با این حال 
برخی صنایع نیز در این دوره با کاهش تولید مواجه 
شــده اند؛ به طور مثال میزان تولید شرکت های 
تولید کننده محصوالت غذایی در شهریور امسال 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.5درصد افت نشان 
می دهد. گروه صنایع شیمیایی که عمدتا شامل 
تولیدکننده های محصوالت پتروشیمی هستند 
نسبت به شهریور پارســال 9.5درصد و نسبت به 
مردادماه امســال 2.5درصد افت نشان می دهند. 
دلیل اصلی کاهش شاخص تولید گروه محصوالت 
شیمیایی، کاهش تولید الستیک و پالستیک، کود 

و ترکیبات نیتروژن بوده است.

میزان فروش صنایع
آمار ها همچنین نشــان می دهد که شرکت های 
خودرو ســازی  همان طــور که در زمینــه تولید 
پیشــرو بوده اند در زمینه فروش محصوالت شان 
نیــز ازجمله صنایع پیشــرو بوده انــد. اطالعات 
موجود نشــان می دهد میزان فروش شرکت های 
خودرو سازی  درشــهریور امســال در مقایسه با 
شهریور پارسال 67.6درصد و نسبت به مردادماه 
امسال 29.7درصد رشد داشته است که مهم ترین 
دلیل افزایش در شــاخص تولیــد و فروش این 
صنعت رشد قابل توجه تولید و فروش خودروهای 

سنگین بوده است.
از دیگر صنایعی که در شهریور میزان فروش شان 
افزایش یافتــه می تــوان بــه تولیدکننده های 
محصوالت معدنی اشاره کرد. طبق آمارهای مرکز 
پژوهش های مجلس میزان فروش این صنعت در 
شهریورماه نسبت به شهریور پارسال 58.6درصد 
و نســبت به مرداد امســال 50.2درصد افزایش 

نشان می دهد.
همچنین شاخص فروش تولیدکننده های فلزات 
پایه نیز نسبت به شهریور پارســال 9.8درصد و 
نسبت به مرداد امســال 27.9درصد رشد نشان 
می دهد. دلیل اصلی این موضوع افزایش تولید و 
فروش شمش برخالف ماه های گذشته بوده است.
 میزان فروش گروه محصوالت شــیمیایی نیز در 
آخرین ماه تابســتان نسبت به شــهریور پارسال 
13.8درصد و نسبت به مردادماه امسال 22درصد 
رشد نشان می دهد. علت این افزایش نیز افزایش 
قابل توجه فروش کودهــا و ترکیبات نیتروژن و 

همچنین خوراک پاالیشگاه ها بوده است.

رشد 6.5درصدی تولیدات صنعتی
  پژوهشکده پولی و بانکی میزان رشد تولیدات صنعتی را در شهریورماه 6.5درصد 

و مرکز پژوهش های مجلس 6.2درصد گزارش کرد

آخرین قیمت گوشت قرمز در میادین
قیمت گوشت گوساله در میادین این ماه با تغییرات کاهشی 
همراه بود. نرخنامه سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری 
تهران نشــان می دهد مهرماه در مقایسه با شهریور گوشت 
گوساله کاهش 2 تا 4درصدی داشته و گوشت گوسفندی به 
همین میزان گران تر شده اســت. گوشت قرمز در میادین با 
3نرخ تنظیم بازار، بسته بندی شرکتی و بسته بندی در محل 

عرضه می شود.

قیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

آدامس های ایرانی چند؟
قیمت بعضی از آدامس های تولیــد داخل به تازگی 
افزایش یافته اســت. مقایســه قیمت  کنونی بعضی 
انواع آدامس ها با قیمت های مردادماه نشان می دهد 
دســت کم 4برند ظرف 3ماه اخیــر افزایش قیمت 
داشته  اند. این در حالی است که آدامس های خارجی 
نیز به رغم ممنوعیــت واردات به صورت قاچاق وارد 
می شوند و همچنان در سوپرمارکت ها موجود است. 
قیمت آدامس های خارجی نیــز با توجه به تغییرات 

نرخ ارز، افزایش داشته است.

میادین

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
 مرداد 

مهر
30.000دن اکسیر

35.000

 مرداد 
مهر

18.000بایودنت
18.000

 مرداد 
مهر

30.000ایکس فست
30.000

 مرداد 
مهر

12.000ناتسور
12.000

راسته  گوسفندی 
بی استخوان

229.000

گوسفندی با 
ماهیچه

157.200

راسته گوسفندی 
بااستخوان

168.400170.600

204.800 207.000204.000 215.000

تاالر شیشه ای

1.319.000

1.318.000

1.317.000

1.316.000

1.315.000

1.314.000

1.313.000

1.312.000

1.311.000

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 6هزار و 611واحد، معادل 
0.50درصد نزول کرد و به یک میلیون و 311هزار و 281واحد رسید. 

شاخص کل هم وزن نیز با 3032واحد افت به 376هزار و 538واحد رسید.

فروش حقوقی

فروش حقیقی

209

599

1708

1317

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی هزار و 317میلیارد 
تومان سهام خریدند، اما در مقابل، حجم فروش سهامداران حقیقی به 
هزار و 708میلیارد تومان رسید.391میلیارد تومان از سهامی را که دیروز 

سهامداران حقیقی فروختند، سهامداران حقوقی خریدند.

در مبادالت دیروز بازار 
سرمایه، قیمت سهام 

141شرکت رشد و 457شرکت کاهش یافت. قیمت 
سهام 21شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

صعود
نزول

بدون تغییر

3

74
23

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس در مبــادالت دیــروز 
31هزارمیلیــارد تومان نــزول کرد و بــه 5885هزار میلیــارد تومان رســید. این به 
 معنای آن اســت که ارزش دالری کل بازار ســهام ایــران »بــورس و فرابورس« با 
توجه به اینکه هر دالر آمریکا دیروز در بازار آزاد در محدوده 33هزار و 70تومان 

دادوستد شد، درحال حاضر معادل 177میلیارد و 960میلیون دالر است.

5930
5920
5910
5900
5890
5880
5870
5860
5850
5840
5830

18 مهر 19 مهر 20مهر 23 مهر 24 مهر

ارقام به هزارمیلیاردتومان

گوسفندی 
بی ماهیچه

ماهیچه گوساله
بدون استخوان 

گوساله
سردست پاک 
کرده گوساله ران گوساله

نعنایی 60گرمی

اکامنتول 12عددی

نعنایی 50گرمی

توت فرنگی 21گرمی



 سیلی

آنچلوتی
زیبایی در سادگی است؛ ظاهرا کارلو آنچلوتی 
بیشتر از هر مربی دیگری به این جمله معروف 
باور دارد. رئال مادرید او شاید یک تیم افسانه ای 
و مهارنشدنی نباشد اما ســاده و در عین حال 
زیبا به نظر می رسد. سرمربی ایتالیایی قبل از 
ال کالسیکو، تأکید کرده بود که به دنبال یک 
اختراع جدید برای این بازی نیســت. او اشاره 
داشــت که قصد دارد همان نقشه  قدیمی را با 
جزئیات جدید در این بازی پیاده کند. جزئیات 
کارلتو کامال در کالســیکو جــواب دادند. در 
غیاب رودیگر که بعــد از مصدومیت تازه اش 
به نیمکت منتقل شده بود، ادر میلیتائو و آالبا 
در قلب دفاع قرار گرفتند. میلیتائو مأمور مهار 
مستقیم لواندوفسکی بود و سایه به سایه با این 
ســتاره حرکت کرد. او نمایش فوق العاده ای 
روبه روی لوا داشت. خط هافبک هم مثل سایر 
دیدارهای فصل با ترکیب شــوامنی، کروس و 
مودریچ ساخته شــد. فده والورده نیز به خط 
حمله رفت تا کنار وینیسیوس و البته بنزما قرار 
بگیرد. شروع رئال مادرید با این ترکیب آشنا، 
فوق العاده بود. آنها خیلی زود روی ســماجت 
کروس و پاس تماشایی او، یک موقعیت جدی 
ســاختند و کریم بنزما در ریباند، کار را تمام 
کرد. این گل برای او درســت یک روز قبل از 
برنده شدن توپ طال، اهمیت زیادی داشت. او 
اصال دوست نداشت با شکست در این بازی به 
پاریس سفر کند. دقایقی بعد نیز، فده والورده 
با یک ضربه مهارنشدنی، توپ را از خط دروازه 
تراشتگن عبور داد. این نیمه کامال از آن رئال 
مادرید بود و بارســا اصال در جریان این نیمه 
موقعیتی نساخت که غیبت کورتوآ درون دروازه 

حریف به چشم بیاید.
آنچه در نیمه دوم ال کالســیکو به چشم آمد، 
تأثیر تعویض های 2مربی بود. بارســا با نفرات 
جدید، کمی بهتر شد. آنسو فاتی کامال آماده 
به نظر می رسید و شــاید ژاوی باید او را زودتر 
به زمین می فرستاد. آنسو پایه گذار نخستین 
گل بارسا با یک حرکت تماشایی شد؛ گلی که 
توسط فران تورس به ثمر رسید و بارسایی ها را 
امیدوار کرد. چیزی نمانده بود تا فاتی گل دوم 
را هم بزند اما توپ این ستاره با اختالف کمی 
از کنار دروازه به بیــرون رفت. رئال که در این 
نیمه یک گل مردود هم به ثمر رسانده بود، برای 
جلوگیری از فاجعه بــاز هم روی طالیی ترین 
تعویض اش حســاب کرد. رودریگو در آخرین 
ثانیه ها برای تیمــش پنالتی گرفت و خودش 
پنالتی را تبدیل به گل کرد تا آخرین بارقه های 

امید بارسا برای بازگشت را از بین ببرد.
حاال آســمان مادرید، کامال آفتابی است. آنها 
صدرنشین اللیگا، سرگروه در لیگ قهرمانان 
و برنده ال کالسیکو هستند و تا ساعاتی دیگر 
برنده توپ طال هم می شــوند. بارسای ژاوی 
امــا در ســیاهچاله  ای به اســم ناامیدی فرو 
رفته اســت. اگر 3 بازی با بایرن، اینتر و رئال 
را جدی ترین آزمون ها برای ژاوی بدانیم، باید 
پذیرفت که تیم او در هر 3 مسابقه نتایج بدی 
گرفته و روی هم 9گل نیز دریافت کرده است. 
کاتاالن ها در آستانه از دست دادن اعتمادشان 
به ژاوی هستند. نتایج خوب اللیگا، تنها نقطه 
اتکای این مربی در این فصل بود اما شکست 
دردناک با یــک نمایش ضعیــف در برنابئو، 

آخرین سنگر را هم از او گرفت.

داستان يك جدایی!
 جدایی مصطفی آجورلو از باشــگاه استقالل، 
تداومی برای سیاســت  همیشگی تغییر مداوم 
مدیــران 2 باشــگاه ســرخابی پایتخــت بود. 
زمزمه های این تصمیــم از مدتی قبل به گوش 
می رســید اما هنوز دلیل مشــخصی برای این 
اتفاق عنوان نشده است. از زمان قطع همکاری 
اســتقالل با آجورلو، دالیل زیادی در مورد او به 
گوش رســیده اما وزارت ورزش هنوز هیچ چیز 
را تأیید نکرده است. برخی از شایعات، برداشت 
61 میلیارد تومانی از حســاب باشگاه استقالل 
بدون ارائه توضیح شــفاف را دلیلــی برای این 
تصمیم می دانند. عالوه بر این، شنیده می شود 
که مصطفی آجورلو رابطه خوبی با وزیر ورزش 
و جوانان نداشته اســت. ظاهرا در دوران حضور 
آجورلو در رأس مدیریت باشگاه پاس؛ سجادی 
در بخش دوومیدانی این باشگاه فعالیت داشته 
و بــه همین خاطــر، آجورلو عالقــه زیادی به 
تعامل با ســجادی به عنوان یک مدیر باالدست 
نشان نداده اســت. ظاهرا تیره و تار شدن رابطه 
مدیریت باشــگاه اســتقالل با وزارت و دخالت 
ندادن ایــن مجموعــه در تصمیم های کلیدی 
باشگاه، کاتالیزور تصمیم پایان همکاری با آجورلو 
بوده و وزارت ورزش برای تسهیل این اتفاق، از 
اعضای هیأت مدیره باشــگاه نیز کمک گرفته 
اســت. جالب اینکه وزارت ورزش تــا امروز نه 
توضیحی در مورد این تصمیم داده و نه به تقدیر 
از عملکرد آجورلو در اســتقالل پرداخته است. 
شایعه شده دومینوی تغییرات مدیریتی، به زودی 
به باشگاه پرسپولیس هم می رسد و درویش نیز 

به سرنوشت آجورلو دچار می شود.

چهره روز
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خاموشی وعده ساز

20

می جنگم تا حسرت نخورمنکو پشیمان می شود؟
پویا دادمرز پس از ناکامی در قهرمانی جهان 
حاال به اسپانیا رفته تا در مسابقات امیدهای 

جهان ناکامی اش را جبران کند

 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

ویارئال

اوساسونا
22:30

الليگا اسپانيا

لچه

فیورنتینا
22:15

سمپدوریا

آاس رم
20:00

سری آ  ايتاليا

1818

چند نکته در مورد برکناری عجیب و 
غیرمنتظره مصطفی آجورلو از مدیرعاملی 

استقالل و جانشینی فتح اهلل زاده

نتایج ضعیف فوالد، باعث  اصطکاک 
ضمنی بین مدیرعامل و سرمربی ای شده 

که قرار بود دستیار کی روش باشد

کهکشان
وسیاهچاله

رئالي ها حاال صدرنشين الليگا، سرگروه در اروپا  و 
 برنده ال کالسيکو هستند و تا ساعاتي ديگر برنده 
توپ طال هم خواهند شد

3

1

رئال مادريد

بارسلونا

گزارش بازی
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کمکمعادتمیکنی

پس»جوانپروری«چهشد؟

کاردشوارسردار

فدراسیون فوق العاده بامزه ای داریم 
که هر لحظه یک صدای خاص از 
آن بیرون می آید. مثال درحالی که 
یک ماه به آغاز جام جهانی زمان 
باقــی مانــده، هنــوز نمی دانیم 
کارلوس کی روش بعد از این تورنمنت 
هم سرمربی تیم ملی کشورمان خواهد بود یا نه. روز اول مهدی 
تاج به صراحت اعالم کرد هــر اتفاقی در جام جهانی رخ بدهد، 
جواد نکونام در جام ملت های آسیا هدایت تیم ملی را برعهده 
خواهد گرفت و کی روش هم نقش مدیرفنی را ایفا می کند. او 
فلسفه این تصمیم را جوان پروری روی نیمکت تیم ملی اعالم 
کرد. با این حال بعدا تعابیر دیگری اســتفاده شــد و حاال هم 
منصور قنبرزاده، نایب رئیس فدراسیون گفته: »اگر کی روش در 
قطر نتیجه بگیرد، در جام ملت ها هم سرمربی تیم ملی خواهد 

بود.« خیلی هم خوب؛ پس داستان جوان پروری چه شد؟

در فاصلــه کوتاه تا آغــاز جام جهانی 
فوتبال، هنوز وضعیت سردار آزمون 
برای حضــور در این مســابقات 
مشخص نیست. مهاجم تیم ملی 
کشورمان آسیب دیده و برنامه اولیه 
نشان می دهد مصدومیت او درست در 
شروع جام جهانی برطرف خواهد شد. بر همین اساس به احتمال 
بسیار زیاد، کی روش اسم سردار را در فهرست تیم ملی قرار خواهد 
داد. به همین منظور حتی شنیده می شود آزمون خیلی زودتر از 
سایر بازیکنان راهی قطر خواهد شد تا ریکاوری کند و به شرایط 
مطلوب برسد. به این ترتیب خوش بینی ها در مورد رسیدن او به 
جام جهانی افزایش یافته، اما حضور مســتقیم در این تورنمنت 
سنگین بدون اینکه فوتبالیست در فرم مسابقه باشد، کار بسیار 
سختی است. سردار این اواخر در شرایط معمول هم عملکرد خوبی 
در لورکوزن نداشت، حاال باید ببینیم بعد از مصدومیت چه می کند.

نكته بازی

نکوپشیمانمیشود؟
نتایج ضعیف فوالد و اصطکاک ضمنی بین سرمربی و مدیرعامل

یکی از پرونده های کش دار فوتبال ایران  مربوط می شد به پیشنهاد فدراسیون فوتبال به جواد نکونام برای 
حضور در تیم ملی و پذیرفتن دستیاری کی روش. نکونام که همیشه جزو تحسین کنندگان مربی پرتغالی 
بوده، با پذیرفتن این پیشنهاد می توانست در جام جهانی به عنوان دستیار او حضور داشته باشد و 
شاید هم بعد از آن در جام ملت های آسیا سرمربی تیم ملی لقب بگیرد. این پرونده تا مدت ها باز بود و 
کی روش هم صراحتا اعالم کرد اگر حضور جواد منتفی شود، او دستیار ایرانی دیگری نمی خواهد. 
نهایتا هم نکونام نتیجه گرفت که با فوالد به کارش ادامه بدهد. او گفت مدیون این تیم اســت و 
نمی تواند آن را رها کند، اما شاید هم کسر شأن خودش دانسته بعد از چند سال سرمربیگری، یک 
مرحله عقب برگردد. همه این اتفاقات در حالی رخ داد که فوالد فصل جدید را خیلی خوب شــروع 
نکرده است. این تیم از 8بازی تنها 2پیروزی به دست آورده که اصال راضی کننده نیست. کیفیت مسابقات 
فوالد هم زیاد چنگی به دل نمی زند. همزمان به نظر می رسد بین نکونام و حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل 
باشگاه هم اصطکاک هایی به وجود آمده است. چندی قبل نکو به انتقاد از کمبود برخی امکانات پرداخت و 
حاال گرشاسبی گفته: »فوالد باید صدرنشین لیگ برتر باشد. نه من از عملکرد تیم راضی هستم، نه نکونام.« 
شاید اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، نکونام بابت نپذیرفتن پیشنهاد حضور در تیم ملی پشیمان شود.

وز چهره ر

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

بازندهتغییرات!
صالح حردانی هم جایگاه اصلی اش در استقالل و هم پیراهن 

تیم ملی را در مدت زمانی کوتاه از دست داده است
پیوستن به استقالل تهران در نیم فصل دوم فصل گذشته، یکی از 
بهترین تصمیم های ممکن برای صالح حردانی بود. بازیکنی که از 
فوالد جدا شد تا به مدعی شماره یک قهرمانی لیگ بپیوندد و در این 
تیم توانست نخســتین قهرمانی اش در لیگ را نیز جشن بگیرد. او 
به صورت همزمان به اردوی تیم ملی نیز رسید. صالح که در استقالل 
به خوبی جای وریا غفوری را در ترکیــب اصلی گرفته بود، بهترین 
روزهای دوران فوتبالش را پشت سر می گذاشت. هم فرهاد مجیدی 
اعتقاد زیادی به بازی او داشت و هم دراگان اسکوچیچ این بازیکن 
را همواره به اردوهای مختلف تیــم ملی دعوت می کرد. کنار رفتن 
این 2 مربی اما صالح را به بازنده بزرگ تغییرات تیم ملی و استقالل 
تبدیل کرد. حردانی این روزها در استقالل، نیمکت نشین شده است. 
ساپینتو در هفته های گذشته تصمیم گرفته یامگا را به کناره های 
خط دفاعی بیاورد و هر بار حردانی را در نیمه دوم به زمین فرستاده 
اســت. حتی پنالتی گرفتن او در آخرین لحظات دیدار حســاس 
با گل گهر، نظر ســرمربی تیم را در مورد ایــن بازیکن تغییر نداد و 
حردانی را همچنان در ابتدای هر مســابقه روی نیمکت گذاشت. 
به صورت موازی، کارلوس کی روش نیز به تیم ملی برگشت و در یکی 
از نخستین تصمیم های کلیدی، رامین رضاییان را به اردو دعوت کرد. 
صالح در کمپ بازیکنان شاغل در لیگ برتر قبل از اردوی اتریش قرار 
داشت و حتی با تیم کی روش به این اردو نیز رفت. به نظر می رسید 
کارلوس در حال محک زدن این بازیکن است اما حردانی روبه روی 
اروگوئه و سنگال، حتی یک دقیقه هم بازی نکرد و صادق محرمی 
از این آزمون سربلند بیرون آمد. حردانی در حالی برای تیم ملی به 
میدان نرفت که به دلیل صادر نشــدن ویزای رامین رضاییان، این 
بازیکن نتوانسته بود به اتریش سفر کند. کی روش در همان اتریش، 
تصمیمش را در مورد حردانی گرفت. مدافع اســتقالل دیگر جایی 
در کمپ آماده سازی  بازیکنان شاغل در لیگ برتر ندارد و عمال جام 
جهانی را از دست داده است. فاصله یک فصل رؤیایی در استقالل و 
تیم ملی با کنار رفتن از ترکیب ثابت استقالل و خط خوردن از تیم 
ملی برای صالح، فاصله بسیار کوتاهی بوده است. او بیشتر از هر کسی 
از جدایی اسکوچیچ و مجیدی ضربه خورد. این ستاره اما هنوز شانس 
تغییر دادن اوضــاع برای آینده را خواهد داشــت. او می تواند برای 

سال های زیادی در استقالل و تیم ملی بدرخشد.

خاموشیوعدهساز
چند نکته در مورد برکناری عجیب و غیرمنتظره مصطفی آجورلو از مدیرعاملی استقالل

بدون تردید خبر برکناری مصطفی آجورلو از مدیرعاملی 
باشگاه استقالل بسیار عجیب و غیرمنتظره بود. به هر حال 
آبی ها فصل گذشته در حضور او قهرمان بدون شکست 
لیگ برتر لقب گرفتند و این فصل نیز، درست در زمان 
برکناری آجورلو استقالل با امتیاز مشابه کنار پرسپولیس 
در صدر جدول قرار داشت. بحران و مشکل بزرگی هم به 
چشم نمی  آمد که قرار باشد کار به تشکیل فوری جلسه 
هیأت مدیره و عزل آقای مدیرعامل، آن هم در غیاب خود 
او بکشــد. در نهایت اما چنین اتفاقی رخ داد تا این هم 
به ســیاهه اتفاقات عجیب و غریب فوتبال ایران افزوده 
شود. آجورلو که دوم مهرماه سال گذشته حکم رسمی 
مدیریتش را گرفت، حاال یک سال و 20روز بعد برکنار 
می شود. طبیعتا بررسی عملکرد او در استقالل نیاز به یک 
بحث مفصل جداگانه دارد، اما دست کم می توان تعدادی 
از وعده های محقق نشده آجورلو در این مدت را مرور کرد.

داستانتبلیغاتمحیطی
فهرست شکست های آجورلو را اتفاقا باید با یک پیروزی 
آغاز کنیم. بدون تردید جریانی که او شــروع کرد و به 
پشتوانه آن موفق شد حق تبلیغات محیطی را از سازمان 
لیگ بگیرد و در اختیار باشگاه ها )دست کم پرسپولیس 
و اســتقالل( قرار بدهد، پیشرفت بســیار بزرگی بود. 
حق تبلیغات این 2 تیم در فرم قبلی پایمال می شــد و 
اختصاصی شدن این داستان، به سرخابی ها کمک مالی 
کرد. نکته اما اینجاست که به نظر می رسد اعداد و ارقام 
مدنظر آجورلو هرگز محقق نشد. او مدعی بود باشگاهش 
می تواند ساالنه 150میلیارد تومان از تبلیغات محیطی 
کســب درآمد کند و 20درصد آن را هم به فدراسیون 
بدهد، اما در عمــل چنین درآمدی به دســت نیامد و 
چندین بار هم گزارش هایی در مورد تأخیر در پرداخت 
سهم فدراسیون به گوش رسید. گفته می شود مشکالت 
مالی استقالل، مخصوصا با توجه به قراردادهای درشت 
بسته شده در حدی بود که خیلی از چک ها پاس نشده و 
شاید این مسئله هم در برکناری ناگهانی آجورلو بی تأثیر 

نبوده باشد.

حقپخشوماهوارهاستقالل
آجورلو در یک سال گذشته برای زنده کردن حق پخش 
تلویزیونی هم خیلــی تالش کرد. جدال او با ســازمان 
صداوســیما حتی کار را بــه ایجاد اختــالل در پخش 
تلویزیونی چند بازی آبی ها کشــاند. اصل مطلب کامال 

درست است و هر کسی که در فوتبال دنبال گرفتن این 
حق باشد، باید مورد حمایت قرار بگیرد. با این حال روشن 
بود که آجورلو کار سختی دارد و نهایتا هم موفق نشد این 
بار را به سرمنزل مقصود برساند. او چند ماه پیش وعده 
داد برای جبران این نقص، شبکه ماهواره ای استقالل را 
راه اندازی خواهد کرد که این یکی هم به جایی نرسید و 

شبکه مزبور یک دقیقه هم روی آنتن نرفت.

درآمدهزارمیلیاردی
به طور کلی انگار آجورلو به اســتفاده از ارقام مبالغه آمیز 
عادت دارد. او در یکی از نخســتین نطق هایش به عنوان 
مدیرعامل استقالل هم با تأکید بر مسائل اقتصادی گفته 
بود: »قرارداد سال گذشته استقالل با اسپانسر 80میلیارد 
و با همه مزایای آن حداکثر 110میلیارد تومان بوده است، 
درصورتی که می توانیم باالی هزار میلیارد تومان پول در 
بیاوریم.« اگر چنین پولی در می آمد، بعید بود امروز کسی 

بتواند به آجورلو دست بزند!

ساختمسکنبرایپیشکسوتان
این یکی دیگــر خیلی فانتــزی بــود و از روز اول همه 
می دانستند که به جایی نخواهد رســید. آجورلو اوایل 
کارش در مالقات با پیشکسوتان باشگاه گفته بود: »آقای 
نامداری دوســت خوب من، از او خواستم که یک زمین 
خوب پیدا کند و 200واحد ساختمان برای پیشکسوتان 
بسازد. آنهایی که خانه دارند، برای فرزندان شان باشد و 
آنهایی که ندارند، برای خودشان باشد.« آجورلو که رفت، 
اما آقای نامداری را پیدا کنید و از او بپرسید زمین مناسب 

پیدا کرد یا نه!

قصهسربازها
این یکی هم بیشتر از هر چیز دیگری ناشی از اعتماد به 
نفس بیش از حد آجورلو بود. بعد از مشمول شدن سیاوش 
یزدانی و محمدحسین مرادمند، مدیرعامل وقت استقالل 
به آنها وعده داد مشکل سربازی شــان را حل می کند و 
تحت هیچ شرایطی اجازه جدایی به این 2 نفر نخواهد داد. 
آجورلو آنقدر لفتش داد که امکان حضور این 2 بازیکن 
در تیم لیگ برتری فجرسپاسی از دست رفت. آنها ناچار 
شدند در دسته پایین تر به ملوان ملحق شوند و آنقدر از 
نظر روحی به هم ریختند که یک دقیقه هم برای این تیم 
بازی نکردند. آن داســتان، منجر به بگومگوی تند و تیز 

آجورلو با سیاوش یزدانی شد.

ناصرالجوهریاستقالل
در مورد علی فتح اهلل زاده که زاپاس همیشگی برای مدیریت استقالل است

هر چقدر عزل ناگهانی مصطفی آجورلو از مدیرعاملی استقالل عجیب و غیرمنتظره 
به نظر می رسید، جانشینی علی فتح اهلل زاده با او اتفاقی طبیعی و کامال عادی است. اصوال 
جناب شوالیه در دسترس ترین گزینه برای اشغال صندلی مدیران عامل در استقالل 
است. از این منظر او را می توان با ناصر الجوهری، مربی قدیمی عربستانی مقایسه کرد 
که بارها و بارها در حد فاصل حضور 2 سرمربی نامدار خارجی روی نیمکت این تیم، 
از او به عنوان سرمربی موقت استفاده می شد. جوهری همیشه بود و هیچ وقت هم به 
این پیشنهاد »نه« نمی گفت. حاال داستان فتح اهلل زاده است که در خانه می نشیند و هر 
زمان صندلی مدیرعامل خالی شد، خودش را به ساختمان باشگاه استقالل می رساند!

پنجمینحضور
این پنجمین حضور علی فتح اهلل زاده در مســند مدیرعاملی باشگاه استقالل است. او 
نخستین بار در فاصله آبان 75تا اردیبهشت 82 بر این صندلی تکیه زد و کل کل هایش 
با امیر عابدینی، مدیرعامل وقت پرسپولیس خیلی معروف بود. جناب شوالیه مرتبه 
دوم از اردیبهشت86 تا شهریور87 مدیرعامل استقالل بود و نوبت سوم از خرداد89 
تا اردیبهشت93 این مسئولیت را برعهده داشــت. چهارمین بار اما داستان عجیبی 
داشت. او اسفند98 جانشین امیرحسین فتحی )و البته اسماعیل خلیل زاده به عنوان 
سرپرست موقت باشگاه( شد، اما کمتر از یک ماه بعد در آستانه سال جدید اعالم انصراف 

و پشیمانی کرد تا احمد سعادتمند جای او را بگیرد.

پرفرازونشیب
دوران مدیریت فتح اهلل زاده در استقالل با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. اوایل 
گروه بیشتری از هواداران استقالل با او موافق بودند و البته آقای مدیر هم دستاوردهای 
خوبی داشت. در ادامه اما از حجم موفقیت ها کاسته شد و جای آن را حواشی و البته 
قراردادهای گران قیمت و زیانبار گرفت. استقالل در 3دوره آخر حضور فتح اهلل زاده تنها 
یک بار قهرمان لیگ برتر شده که آمار چندان درخشانی نیست. برخی هم عقیده دارند 
او قبال هر کاری بلد بوده انجام داده و ایده جدیدی برای اجرا ندارد. تا ببینیم آقای مدیر 

خوش مصاحبه این بار چه چیزی در چنته دارد.

شبپرمدال
وزنهبرداران

تیم ملی مردان وزنه بــرداری که تا آخرین 
روز از مســابقات قهرمانــی آســیا طالیی 
نگرفته بود، بــا مدال های طالی رســول 
معتمدی و علی داوودی در رده ســوم قرار 
گرفت. معتمدی که در یک وزن باالتر و در 
دســته 109کیلوگرم وزنه می زد، با رکورد 
166کیلوگرم در یک ضرب، 208کیلوگرم 
در 2ضــرب و مجمــوع 397کیلوگرم به 
3مدال طال رســید. داوودی هم در دسته 
مثبت 109کیلوگرم صاحب 3مدال شــد. 
او که بعد از بازی های المپیــک توکیو در 
هیچ مســابقه ای وزنه نزده بود، در بحرین 
در یک ضــرب 195کیلوگرم را باالی ســر 
برد و مدال نقــره گرفــت. در 2ضرب هم 
وزنــه 243کیلویی را باالی ســر کشــید 
تا صاحب مدال طال شــود اما بــا مجموع 
338کیلوگــرم در رده دوم ایســتاد. ایران 
در ایــن وزن نماینده دیگری هم داشــت. 
محسن دادرس با رکورد 190 در یک ضرب، 
217کیلوگــرم در 2ضــرب و مجمــوع 
407کیلوگرم 3مدال برنــز گرفت. در این 
دسته گور میناسیان وزنه بردار ارمنستانی 
که برای بحرین وزنه می زد، در یک ضرب با 
وزنه 210کیلوگرم طال گرفت، در 2ضرب با 
رکورد 242کیلوگرم صاحب مدال نقره شد 
و با مجموع 452کیلوگرم روی سکوی اول 
سنگین وزن ایســتاد. اتفاق مهم مسابقات 
این دسته رکوردشکنی بود. میناسیان در 
یک ضرب 6کیلو بیشتر از رکورد قبلی وزنه 
زد. او رکورد مجموع آسیا را هم 4کیلوگرم 
ارتقا داد. دیروز در پایان مسابقات قهرمانی 
آســیا تیم مردان ایران با 4طــال، 5نقره و 
7برنز در رده دوم قرار گرفت. تیم زنان هم 
با 3مدال طالی الهام حســینی تیم پنجم 
بــود. در رده بندی امتیازی تیــم مردان با 
631امتیاز ســوم و تیم زنان با 436امتیاز 

چهارم شد.

فوالدصدرنشین
والیبالماند

فوالد ســیرجان در هفته چهــارم هم به 
پیروزی رسید تا همچنان صدرنشین لیگ 
برتر والیبال باشــند. هرچند این پیروزی 
مقتدرانه نبود اما در شــب شکست پیکان، 
فوالدی هــا به ادامــه صدرنشینی شــان 
مطمئن شدند. ســیرجانی ها میزبان پاس 
گرگان بودند و در بازی 5ســته به پیروزی 
رســیدند. آنها در 2 ســت اول 25-20 و 
25-23 بازنده بودند اما در 3ســت بعدی 
25-17، 25-16و 15-12 بــه پیــروزی 
رســیدند و 11امتیازی شــدند. پیکان اما 
در مریــوان 3 بر 2 به راه یــاب ملل باخت. 
پیکانی ها هفته پنجم در سیرجان با فوالد 
بازی دارند و با شکست دیشب این تیم، این 
بازی جذاب تر می شــود. هورســان رامسر 
تیم سوم جدول هم ایفاســرام اردکان را 3 
بر یک شکست داد. این نخستین شکست 
اردکانی ها در لیگ ایــن فصل بود. لبنیات 
هراز آمل، تیم بهروز عطایی هم در یک بازی 
یکطرفه مس رفســنجان را شکســت داد. 
آملی ها که میزبان بودند، 3 بر صفر و با نتایج 
25-14، 25-11 و 25-17 برنــده بــازی 
شدند. هراز با یک بازی کمتر و با 9امتیاز در 
رده چهارم جدول ایســتاده است. شهداب 
یزد، قهرمان فصل پیش به دومین پیروزی 
این فصل رســید. یزدی ها در بازی 5سته 
گیتی پسند را شکســت دادند. شهرداری 
ارومیه که فعال در انتهای جدول است، سایپا 
را صاحب نخســتین پیروزی کرد؛ پیروزی 
3سته. شهرداری گنبد هم میهمانش نیان 

الکترونیک را در 3ست شکست داد.
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طبیعتا برکناری ناگهانی مصطفی 
آجورلو از مدیریت باشگاه استقالل، 
بیشتر از همه ریکاردو ساپینتو را 
تحت تأثیر قرار داده است. سرمربی 
استقالل که نتایج بدی هم نگرفته، با 
شنیدن این خبر شوکه شده و بالفاصله 
این شــگفتی را با یک رســانه خارجی در میان گذاشته است. 
ســاپینتو گفته: »از این وضعیت کامال غافلگیر شدم. هیچ کس 
چنین تصمیمی را پیش بینی نمی کرد. آجورلو همیشــه تمام 
تالش خود را کرده تا شرایط را برای ما فراهم کند. او دیدگاهی 
برای جنگیدن در راستای قهرمانی دارد. از چیزی که در رسانه ها 
خوانده ام، شوکه شده ام و تالش می کنم بفهمم چه اتفاقی افتاده 
است.« سخت نگیر جناب ســاپینتو. حاال اگر بیشتر در فوتبال 
ایران بمانی به این چیزها عادت خواهی کرد. ما تیمی داشتیم 

که در یک روز، با 2 سرمربی تمرین کرده. اینکه چیزی نیست!
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ساعت21 امشب در پاریس مراسم توپ طالی سال که توســط فرانس فوتبال در تئاتر دو شاتل 
پاریس اهدا می شود، برگزار خواهد شد. کریم بنزما به اعتراف همگان و طبق پیش بینی ها برنده این 
جایزه خواهد بود و به نخستین فوتبالیست فرانسوی پس از زین الدین زیدان )1998( تبدیل خواهد 
شد که برنده این جایزه مهم شده است. این شصت وسومین دوره این مراسم است. لواندوفسكی 
که 2 سال پیاپی حقش خورده شده، درباره جایزه امسال گفته است: »قطعا کریم آن را می برد، مگر 
آنكه مراسم لغو شود!« این مراسم یک سال به دلیل کرونا برگزار نشد و سال گذشته جایزه در میان 

انتقادات به مسی رسید و دست لوا خالی ماند.

   چندی پیش فهرســت نفرات نهایی 
توپ طال لو رفت. در این فهرســت 

کریــم بنزمــا نفر اول شــده و 
ســادیو مانه، محمد صالح، 
وینیســیوس، لواندوفسکی، 
امباپه، دی بروینه، مودریچ، 
هالند، کورتوا، رونالدو، سون 
هیونگ مین و کانســلو در 

رده های دوم تا سیزدهم قرار 
گرفته اند.

   دربــاره کریم یــک خبر تازه 
منتشر شده که او را مثل واران، رونالدو 

و کاسمیرو به منچستریونایتد لینک می کند. 
کریم بنزما درحال مذاکره بــا رئال مادرید برای تمدید 
قرارداد خود با این باشگاه است اما ممکن است آنها به توافق 
نرسند. بنزما درصورت تمدید نشدن قرارداد خود، به بازی 
در لیگ جزیره با پیراهن منچســتریونایتد عالقه دارد و 

برنامه های او، به این سمت تغییر خواهد کرد.
   رئال مادرید امشب احتماال تعداد توپ طالهای خود را 
با بارسلونا در عدد12برابر می کند. 6بازیکن بارسا 12توپ 
طال برده اند و بنزما هشتمین بازیکن رئال خواهد بود که 
توپ طال می برد. یوونتوس و میالن با 8توپ طال )6بازیکن( 
و بایرن مونیخ با 5توپ طال )3بازیکن( و منچستریونایتد 
با 4تــوپ طال )4 بازیکــن( در رده های بعــدی بهترین 

باشگاه های اروپا در این جایزه هستند.
   کریم در 9بازی این فصل با رئال 4گل و یک پاس گل 
داشــت اما در فصــل پیش کــوالک کرد و عــالوه بر 
تأثیرگذاری مستقیم در قهرمانی رئال در لیگ قهرمانان، 
اللیگا، سوپرجام اسپانیا و سوپرجام اروپا، آقای گل اللیگا 

هم شد.
   اگر توپ طال زودتــر به بازیکنــان غیراروپایی داده 
می شــد، پله 7 بار و مارادونا 2 بار این عنوان را می بردند 
چون در زمان اهدای توپ طال از برنده این جایزه عملکرد 
بهتری در یک سال داشتند. مشکل پله این بود که اصال در 

اروپا بازی نمی کرد.
   زالتان ایبراهیموویچ، اینیستا، لواندوفسکی، فرانک 
ریبری، بوفون و چندین بازیکن دیگر را می توان فهرست 

کرد کــه با وجود شایســتگی فــراوان 
نتوانسته اند توپ طال ببرند.

   لو یاشــین )شــوروی( تنها 
دروازه بانی است که توپ طال 
را برده است. او در سال1963 
باالتر از جانی ریورا و جیمی 
گریوز صاحب این جایزه شد.
   ژرژ وه آ نخستین بازیکن 
غیراروپایی بود که این جایزه 
را برد. او در سال1995 باالتر از 
کلینزمان و یاری لیتمانن اول شد. 
وه آ هم اکنون رئیس جمهور لیبریاست 

و پسرش هم بازیکن فوتبال است.
   در این 15سال اخیر فقط یک بار مودریچ به جز رونالدو 
و مسی برنده جایزه سال2018 شد و حاال بنزما قرار است 

به دوران سلطه این 2 ابرستاره بار دیگر پایان دهد.
   بنزما پس از ریمون کوپا، میشــل پالتینی، ژان پیر 
پاپن و زیدان پنجمین بازیکن فرانســوی صاحب توپ 

طال خواهد بود.
   آرژانتین با 7جایزه در رده بندی کشورها اول است که 
هر 7جایزه را مسی برده. زمانی که مارادونا بازی می کرد، 
جایزه به بازیکنان غیراروپایی نمی رسید. آلمان )5بازیکن(، 
هلند )3بازیکن( و پرتغال )3بازیکن( هم 7بار جایزه را به 

کشورشان برده اند.
   عجیب ترین نکته این است که 3 بازیکن اوکراینی فاتح 
توپ طال شده اند. شــوچنکو با تیم ملی اوکراین و ایگور 

بالنوف و اولگ بلوخین با پیراهن تیم ملی شوروی.
   عالوه بر اعالم توپ طالی مــردان، برنده زنان، جایزه 
کوپا که به بهترین بازیکن زیر 21 ســال اهدا می شود و 
جایزه یاشین )شناســایی بهترین دروازه بان( هم امشب 

مشخص خواهد شد.
   احتماال این آخرین سالی است که جایزه توپ طال به 
هالند یا امباپه نمی رسد. در ســال های آینده باید شاهد 
رقابت بین این دو به جای دوقطبی مسی- رونالدو باشیم، 
مگر آنکه افرادی مثل وینیسیوس یا جوان های دیگر که 
تازه درخشش را آغاز کرده اند برای 2  ابرستاره دنیای جدید 

فوتبال مشکل درست کنند.

کریم بنزما امشب توپ طال را می برد؛ شاید او فصل آینده با پیراهن 

منچستریونایتد به میدان برود
جایزه ای برای کریم

خبر رسیده که کریســتیانو رونالدو هم در مراسم امسال شرکت می کند. 
کریســتیانو با 18بار نامزدی رکورددار این جایزه است اما تنها 5بار آن را 
برده و 2 تا از مسی عقب اســت. او به احترام کسی که همیشه تحسینش 
کرده به پاریس می رود. بنزما در دوره ای که رونالدو در رئال پشت هم گل و 
رکورد می زد، کمک زیادی به او کرد. کریستیانو 4 سال است که این جایزه 
را نبرده. شاید یکی از دالیل این تصمیم رابطه خوب کریستیانو رونالدو با 
کریم بنزما، برنده احتمالی این جایزه اســت. همچنین ممکن است دلیل 
دیگر نیز غیبت لیونل مســی در بین 30نامزد دریافت جایزه باشد و شاید 
ســتاره پرتغالی می خواهد با حضور خود در مراسم، ثابت کند حداقل در 

سال2022 از رقیب قدیمی اش شرایط بهتری داشته است.

غیبت مسی و نیمار در فهرست 30نفر اول 
انتقاداتی را به همراه داشت. شاید فرانس 
فوتبال می خواست تالفی جایزه ای را که 
فصل پیش از لواندوفسكی گرفت و به مسی 

داد در بیاورد.
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8بازیکن 
)زیــدان، بکن باوئــر، بابی 

چارلتون، گرد مولر، پائولو روســی، 
ریوالدو، رونالدینیــو و کاکا( هم توپ طال، 
هم جام جهانی و هم لیگ قهرمانان را برده اند. 
کریم بنزما حاال 2تا از این جایزه ها را می برد. 
او در قهرمانی فرانسه در جام جهانی2018 

حضور نداشت و به تیم ملی کشورش 
بــود. دعــوت نشــده 

فرار از اردو!
سرانجام یوونتوس توانست یک بازی مهم را ببرد. پیروزی 
یک بر صفــر در دربی توریــن مقابل تورینــو با تک گل 
والهوویچ باعث شد بازیکنان روی شان بشود اردو را ترک 
کنند و به خانه بروند. آلگری آنها را در اردوی تنبیهی نگه 
داشته بود. ســرمربی یووه پس از این برد گفت: » من به 

بازیکنانم گفتم که امشب می توانند به خانه برگردند.«
  یووه در این فصل هیچ مسابقه خارج از خانه را با پیروزی 
به پایان نبرده و حتی به مکابی و اسپتسیا هم باخته است. 
اسپتسیا تا پیش از پیروزی بر یووه در سری آ هیچ بردی در 

تاریخ خود نداشت و مکابی هم 20سال از آخرین بردش 
می گذشت.

  والهوویچ در 9بازی زیرنظر آلگری توانســته 7 گل و 
پاس گل به نام خــودش ثبت کند که با توجه به ســبک 

دفاعی و اعصاب خردکن آلگری آمار خوبی است.
  دوشان والهوویچ پس از لیاییچ در سال 2017و لوکیچ 
در سال 2019، نخســتین بازیکن با پیراهن یوونتوس و 
سومین بازیکن صرب است که در نخستین دربی اش در 

سری آ موفق به گلزنی شده است.

Dusan Vlahović

ریس جیمز
ریس جیمز در جریان برتری 2بر صفر سه شنبه 
شب چلسی مقابل میالن در دور چهارم مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا از زانو مصدوم شد و 
انتظار می رود حدود 8 هفته دور از میادین باشد. 
این را درنظر داشته باشیم که جام جهانی2022 
که بیســت ودومین دوره این رقابت هاســت، 
5هفته دیگر آغاز می شــود. انگلیس جدا از این 
بازیکن، 2 مدافع دیگرش را هم در این پست در 
خطر می بیند. آرنولد به تازگی و در جریان بازی 
با آرسنال مصدوم شــد و چند هفته باید پشت 
خط بماند. کایل واکر هم وضعیت خوبی ندارد 
و یک خط در میان مصدوم می شود. هم اکنون 
کیران تریپیر نخستین گزینه ساوت گیت برای 
دفاع راست اســت. شــاید بن وایت هم که در 
فیفادی اخیر دعوت نشده بود، بار دیگر به اردو 
فرا خوانده شــود. به هرحال این اخبار شــاید 
انگلیســی ها را نگران کند اما بدون شک خبر 

خوبی برای کی روش خواهد بود!

ریچارلیسون
ریچارلیســون در بازی با غنــا 2 گل و در بازی 
با تونس یک گل برای سلســائو به ثمر رساند. 
به نظر می رسید او گزینه اصلی تیته برای پست 
شماره 9 باشد. حاال گابریل ژسوس و فیرمینو 
در غیاب مهاجم تاتنهام این فرصــت را دارند 
تا در نــوک حمله برزیل در جــام جهانی بازی 
کنند. رودریگو که در بازی های این فصل رئال 
در نوک حمله بازی کرده و جــواب داده، یکی 
دیگر از گزینه هاســت. ریچارلیسون در جریان 
برد 2بر صفر تاتنهام مقابــل اورتون در دقیقه 
52 دچار آســیب دیدگی ساق پا شــد. او بازی 
چهارشنبه شب مقابل یونایتد را از دست می دهد 
و بیم آن می رود که مصدومیتش خیلی طوالنی 
باشد. ریچارلیسون  درباره مصدومیتش گفته 
است: »قباًل دچار چنین مصدومیتی شده بودم 
و 2 ماه دور از فوتبال بودم. قرار اســت آزمایشی 
روی پایم انجام شود اما هم اکنون حتی برای راه 

رفتن هم درد دارم.«

انگولو کانته
یک روز پیش تر، اعالم شده بود انگولو کانته هم 
به جام جهانی نخواهد رســید. بازیکن کلیدی 
فرانســه در جام جهانی قبلی در کنار پل پوگبا 
2 بازیکنی هســتند که تیم قهرمــان جهان را 
برای دفاع از عنوان قهرمانــی تنها می گذارند. 
ماتوییدی، دیگر هافبک ثابت فرانســوی ها در 
روسیه بود که مدتی است از تیم ملی و فوتبال 
اروپا کنار رفته و در آمریــکا روزگار می گذراند. 
کانته به تازگی از بند مصدومیتی طوالنی مدت 
خالص شــده و به تمرینات برگشــته بود. این 
ششمین باری اســت که او در پیراهن شیرهای 
لندنی با عنوان مصدومیت همسترینگ روبه رو 
می شــود. در غیاب کانته و پوگبا و ماتوییدی، 
موقعیت شــوامنی که این روزها در خط میانی 
رئال جا افتــاده، در مرکز خط هافبک تیم ملی 
فرانسه تضمین شده اســت. کاماوینگا و آدرین 
ربیو دیگر گزینه های پست هافبک هستند و باید 

با ستاره جوان رئال رقابت کنند.

 جام جهانی
شما را از دست داد
ریس جیمز، ریچارلیسون و کانته تازه ترین غایبان جام جهانی قطر هستند

فقط در همین 2 روز گذشته 3 ستاره دیگر به دلیل مصدومیت شدید، جام جهانی 
قطر را از دست دادند. جام جهانی زمستانی از سوی برخی پیشکسوتان و آنهایی 
که از تیم ملی کناره گیری کرده اند نظیر اریک کانتونا یا تونی کروس مورد تحریم 
قرار گرفته؛ به این دلیل که قطر کشوری غیردمکراتیک است و هنگام ساخت 
ورزشگاه ها در این کشور جان کارگران بی شماری از دست رفته است. از طرفی، 
ایتالیا هم با ستاره هایش در این دوره غایب است چون جواز صعود را به دست 
نیاورده است. این جدا از ستارگان دیگری مثل ارلینگ هالند و مارتین اودگارد از 
نروژ، ستارگان تیم ملی کلمبیا و شیلی نظیر الکسیس سانچس، آرتورو ویدال، 

لوییس دیاس )که شدیدا مصدوم هم شده(، تیرنی و مک تامینی از اسکاتلند 
و... است که تیم شان به جام جهانی راه نیافته و در این رقابت ها غایب هستند. 
در ادامه این روند پریشب 2 ستاره بزرگ دیگر هم به شدت مصدوم شدند و خبر 
این است که به قطر نمی رسند؛ ریس جیمز و ریچارلیسون. غیبت هر 2 بازیکن 
ممکن است خللی بر تیم ملی انگلیس و برزیل وارد نکند چون در پست دفاع 
راست انگلیس ترافیک شدیدی بود و همچنین خط حمله برزیل هم ستاره زیاد 
داشت. جیمز انتخاب اول گرت ساوت گیت برای دفاع راست بود و ریچارلیسون 

در بازی آخر تدارکاتی سلسائو 1 گل به تونس زد.

وسلی فوفانا
وسلی فوفاناي فرانسوی سومین بازیکن چلسی 
است که در خطر از دســت دادن جام جهانی 
قرار دارد. خرید گرانقیمت چلسی که در نیمه 
اول تقابل چلسی و میالن به دلیل مصدومیت 
تعویض شد، دچار پیچ خوردگی زانو شده است.

نونو مندس
نونو منــدس، مدافع چــپ 20 ســاله پرتغالی 
پاری سن ژرمن هم در تساوی یک-یک با بنفیکا 
دچار مصدومیت همسترینگ شد و در بهترین 
حالت 5بازی آینده تیمش را از دست خواهد داد.

پائولو دیباال
دیباال هم هنوز یک هفته نشده که مشخص شده 
نمی تواند آرژانتین را در قطر همراهی کند. فقط 
در 2 فصل گذشته پائولو دیباال 9 مصدومیت را 
پشت سر گذاشته و نزدیک به 40 بازی یوونتوس 
را از دســت داده. هواداران یووه بــه او کاپیتان 
شیشــه ای لقب داده بودند که زود می شکند. 
مصدومیت جدید او از ناحیه همسترینگ است 
که در میان مصدومیت های پر شمار این بازیکن 

نام کم تکراری به نظر می رسد.

رونالد آرائوخو
مدافع اروگوئه ای بارسلونا در همان دقیقه اول بازی 
دوستانه با ایران بدون آنکه با کسی برخوردی داشته 
باشــد، دچار درد شــد و از بازی بیرون رفت. او به 
ال کالسیکوی دیروز هم نرسید و دست کم تا یک ماه 

دیگر هم قادر به تمرین نخواهد بود.

دیگران
سبایوس )رئال مادرید و اسپانیا(، آرتور ملو )لیورپول 
و برزیل( و چند بازیکن دیگــر هم در این رقابت ها 
غایب خواهند بود. هر روز بر تعداد ستاره های غایب 
در عجیب ترین جام جهانی تاریخ افزوده می شود. 
حتی شــاید کورتوا هم که درد مشکوکی در کمر 

دارد، مجبور به جراحی دیسک شود.

ایرانی ها 
در تیم ملــی ایران ابتدا اعالم شــده بود که وحید 
امیری به جام جهانی نمی رسد اما او خوب شده و 
به ترکیب تیم ملی و پرســپولیس برگشته. سردار 
آزمون هم همین وضعیت را دارد اما گفته می شود 
کی روش می خواهــد تا آخرین لحظــه منتظر او 
بماند. اللهیار صیادمنش فعال تنها ملی پوشی است 
که قطعا شانس حضور در قطر را از دست داده است.
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افقی:
1 – تخم مرغ انگلیســی – 
سهل انگاری - اقامت موقت 

در سفر
2 – نیک بخــت - تیــزرو - 
نوعی بیماری عفونی مسری

3 - از اقوام قدیمی ســاکن 
شــمال ایران - جادوگر قوم 
بنی اسرائیل - نوعی موشک 

زیرآبی
4 - گام اول در شرایط نجات 
از بالیاســت - کوچک تر از 

گردان
5 - ناسزاگویی - دورویی - از 

دست دادن تعادل روانی
6 - برچسب قیمت - شاگرد 

مغازه - مارک تجاری
7 - سر ســبز را می دهد بر 

باد - از القاب اشرافی اروپا
8 - آسودگی - سلول - فلز

9 - آماده کردن - گدا
10 - ثروتمند - آشــفته و 
پریشــان - ژنرال فرانسوی 
که به نمایندگی از ناپلئون با 
فتحعلی شاه قاجار قراردادی 

منعقد کرد
11 - نوعی هواپیمــــــای 
جنگی - ابریشـــم ناخالص 

– میان برنامه تلویزیونی 
12 - کار بی مزد و رایگان - 

رمان پرفروش پائولو کوئیلو

13 - واقف - مازاد - بســیار 
آشکار

14 - مسیر حرکت - دخــتر 
کورش هخامنشی - مهاجم 

تیم ملی فوتبال کشورمان
15 - دلداده بیــژن - نوعی 
شیرینی بلوری شکل - رشته 

باریک
  

عمودی:
1 - مقابــل رفــت - رمانی 
نوشــته جمال میرصادقی - 

ریزنمرات
2 - پــاره و بریده شــده - 

بی خطر - واحد نظامی
3 - از شاخه های پیراپزشکی 

جهت تشخیص بیماری
4 - باایمان - پروفیل فلزی 
به شــکل زاویه قائمه - علف 

خشک
5 – آب بند - برودت - تیراژ 

- نفس بلند
6 - زبانی از شاخه زبان های 

سامی - اصول و قوانین دین
7 - نکند که - اهل ساری - 

واحد پول بلغارستان
8 - پشــتیبان - عتــاب – 

مغازه دار
9 - بی فایــده - مصنــوع - 

ظرف نوشیدن مایعات
10 - تعقیب - شور و غوغا

11 - یک کنار یــک – آیین ها - 
اســکلت فلزی اصلی ماشین - از 

حروف الفبا
12 - صدا - فرمانده – آفت ها

13 - نویسنده نوبل برنده فرانسوی 
و خالق رمان خانواده تیبو

14 - به هیچ وجــه - شــهری در 
مازندران - سوره پنجاه و پنجم قرآن

15 - پســر کاوه آهنگر - فیلمی 
ساخته رخشان بنی اعتماد - مرد 

15بزرگ سالخورده

ساپيهارمگناسا
نشومولسانديمان
هتسراملاوكنيج
يتساكيماريلم
انومومجيورتا
مازلاتخدنيسزد

اپبميالهيموي
نذومانيرديندم
ينمشدلاقبوال
عرسكاريزطوسبم
صسكاواقارينل

رقفرركمنيلقث
اپيلچتافواراس
نادريشمهفننابز
هنهديناملسنتا

 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 | 4323
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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میجنگم
تاحسرتنخورم

 پویا دادمرز پس از ناکامی در قهرمانی بزرگساالن جهان 
حاال به اسپانیا رفته تا در مسابقات امیدهای جهان ناکامی اش 

را جبران کند
 پویا دادمرز دارنده مدال طالی نوجوانــان و جوانان جهان که در 
مسابقات امیدهای جهان 2021به مدال نقره رسید، بار دیگر قرار 
است در مسابقات امیدهاي جهان روی تشک برود. مسابقات از امروز 
در اسپانیا آغاز خواهد شد و دادمرز در وزن 55 کیلوگرم روی تشک 
می رود. دادمرز ملی پوش ایران در وزن نخست تیم ملی بزرگساالن 
در رقابت های قهرمانی جهان هم بود اما نتوانست مدالی کسب کند 
و دست خالی به کشور بازگشت. با توجه به شرایط سنی دادمرز که 
متولد 1378است و انگیزه این کشــتی گیر ایذه ای، حسن رنگرز 
ســرمربی تیم ملی این فرصت را به او داده که سال 2022 را بدون 
مدال جهانی تمام نکند. او در گفت و گو با همشهری تأکید می کند 

در اسپانیا تمام تالشش را خواهد کرد تا حسرت نخورد.

  با توجه به شکست در مسابقات بزرگساالن حاال 
این فرصت را داری تا با کسب مدال در امیدهای جهان، سال 

2022را بدون مدال تمام نکنی.
از اول سال در اردو هســتم و تقریبا در تمام اردوهای تیم ملی که 

برگزار شده، حضور داشته ام. واقعا حیف است 
که سال میالدی را بدون مدال تمام کنم. در 
مسابقات جهانی هرچه داشتم گذاشتم ولی 
اشتباه کردم و نتوانستم مدال بگیرم. از این 

بابت خیلی ناراحتم ولی امیدوارم از اسپانیا با 
خوشرنگ ترین مدال برگردم.

  ویزا با تأخیر و ساعتی قبل 
از پرواز صادر شد، این بالتکلیفی 

اذیتتان نکرد؟
نمی شــود گفت اذیت نکــرد ولی ما 
طبق برنامه پیش رفتیم و خیلی امید 
داشتیم. همه می دانستیم آقای دبیر 

تمام تالشــش را می کند تا به مسابقات 
امیدهــا برویــم و همین اتفاق هــم افتاد. 

تمرینات روزهای قبل از اعزام ســبک است و 
برای همین ما یک نرمش کردیم و داشــتیم با 

آقای سوریان والیبال بازی می کردیم که ایشان 
رفت گوشی اش را چک کرد و آن موقع اعالم کرد 
ویزاها صادر شــده. بعد از این خبر همه سوت و 
دست زدند و خوشحال بودند که می توانند نتیجه 

زحماتشان را بگیرند.

  سال گذشته هم در مسابقات امیدهای 
جهان حضور داشتی و به مدال نقره رسیدی این 
بار که سال آخر حضورت در رده سنی امیدهای 
جهان است نتیجه را چطور پیش بینی می کنی؟
دقیقا همینطور اســت. سال گذشــته مسابقات در 
بلگراد بود که در فینال شکست خوردم و در جهانی 
بزرگساالن هم دستم به مدال نرسید. فکر کنم بلگراد 
برایم خوش یمن نیست)با خنده(. این بار می روم که 
طال بگیرم و همه تالشم را می کنم. اینقدر می جنگم 

تا وقتی از تشک بیرون آمدم، حسرت نخورم.

  با توجه به اینکه 55 کیلوگرم وزن 
المپیکی نیســت، برای حضور درالمپیک 

2024چه برنامه ای داری؟
فعال قصد تغییر وزن نــدارم و در 55 کیلوگرم 
خواهم مانــد. بــرای حضــور در المپیک 

2028تغییر وزن خواهم داد.

هدف؛ صعود
تیم ملی هندبال ایران 3ماه دیگر باید در مسابقات قهرمانی جهان حاضر شود. وسیلین، سرمربی تیم ملی به صعود تیم از مرحله مقدماتی امیدوار است 

گفت و گو

بازیکنان به جای هندبال فوتســال بــازی می کنند. یکی 
می گوید: »باید به وحید شمســایی معرفی شان کنیم.« 
بازی شان جدی اســت و انگار مسابقه رســمی دارند. 
آخرین روز از نخســتین اردوی جهانی است و وسیلین 
وویوویچ، سرمربی مونته نگرویی تیم تمرین متفاوتی به 
شاگردانش داده است: »خواستیم بچه ها ریلکس کنند.« 
تیم ملی مسابقات قهرمانی جهان 2023را در پیش دارد 
و دی ماه برای دومین بار این مســابقات را تجربه می کند. 
دوره قبل سال 2015بود که هندبال ایران به رقابت های 
جهانی رفــت و در رده 21قرار گرفــت. این بار هم کار 
سخت است. حریفان ایران مشخص اند؛ اسپانیا، شیلی 
و مونته نگرو. وسیلین و پسرانش یک هدف دارند؛ از 
مرحله مقدماتی صعود کنند و در دور بعد هم بتوانند 
نمایش خوبی مقابل بزرگان هندبال جهان داشته 
باشــند. علی رحیمی که بعداز محمد سیاوشی، 
دروازه بان دوم تیم اســت، امیدوار است که تیم 
بتواند شیلی را شکست بدهد، مقابل مونته نگرو 
و اســپانیا هم بازی های خوبی انجــام بدهد و از 
گروه صعــود کند اما واقعا می شــود انتظار صعود 
داشت؟ وســیلین پاســخ قاطعی می دهد: »اگر 
من به ایران آمده ام، قطعــا هدفم این بوده که از 
گروهمان صعود کنیم، اگر شک داشتم نمی آمدم. 
گروه ســختی اســت ولی ما هدف گذاری مان 
صعود است.« سال پیش تیم ملی بهمن ماه در 
مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه گرفت و یک ماه 

بعد وسیلین سرمربی تیم ملی شد و جای فرناندز اسپانیایی 
را گرفت. وسیلین که از بازیکنان مطرح جهان بوده، ذهنیت 
از پیش برنده دارد و این  ذهنیت را به بازیکنانش هم منتقل 
کرده است. افشین صادقی، یکی از بازیکنان سرشناس تیم 
مثل مربی با اعتماد به نفس بــاال صحبت می کند: »با مربی 
بزرگ به مســابقات می رویم که یک نتیجــه خوب بگیریم. 
مسابقات جهانی سخت است اما ما امیدوار هستیم و از پیش 

باخته نیستیم، حتی مقابل اسپانیا.« 

  باشگاه ها مهم تر از تیم ملی 
بعد از 2 هفته از لیگ اردوی تیم ملی تشــکیل شد. صادقی 
بازیکنان را آمــاده می بیند: »بدن بازیکنان آماده اســت و 
شرایط شان خوب اســت.« وســیلین 40بازیکن را در اردو 
داشت: »نکته چشمگیر این اردو 2 مســابقه درون اردویی 
بود که داشتیم. در این مســابقات خیلی رقابت شدید بود.« 
3-4بازیکن جدیدی هم که به اردو دعوت شده بودند، نظر 

وسیلین را جلب کرده اند: »نظر مثبت رویشان دارم.« 
تیم ملی در بازی های کشورهای اسالمی که مرداد برگزار شد، 
سوم شد. این تیم می تواند در جهانی موفق باشد؟ بازیکنان 
ایران پتانسیل ارائه بازی قابل قبول در باالترین سطح جهانی 
را دارند؟ وسیلین نظر مثبتی دارد: »ایران بازیکنان با استعداد 
توانمند دارد.« اما به واقعیت مهمی اشــاره می کند؛ اینکه او 
به تنهایی نمی تواند ناجی هندبال ایران باشد: »بازیکن از دل 
لیگ بیرون می آید و همیشه تیم ملی ماحصل کار باشگاه ها 
را دریافت می کند. نکته کلیدی تجربــه بین المللی و بازی 

در اروپاست.« لیگ ایران ضعیف اســت؟ وسیلین نه تأیید 
می کند و نه رد: »جای پیشرفت دارد.«  اما او دور از دوربین  ها 
و میکروفن های خبری، توصیه دیگری بــه بازیکنان دارد: 
»گفتم تیم های باشگاهی مهم هستند، اما مهم تر از همه خود 
شما هستید که باید به بدنسازی و تمرینات اهمیت بدهید.« 

  عجول نباشید
در 7ماهی که وسیلین سرمربی تیم ملی بوده، بازیکنان چقدر 
پیشرفت کرده اند؟ وسیلین می گوید: »من نمی توانم به این 
سؤال جواب بدهم، از بازیکنان بپرسید.« صادقی جواب این 
سؤال را می دهد: »از وقتی او به ایران آمده، خیلی به هندبالم 
اضافه شــده و خیلی تغییر کرده ام. بازیکنــان جوان خیلی 
چیزها را از او یاد می گیرند.« وسیلین روی کارهای تاکتیکی 
تأکید دارد و به گفته صادقی تالش می کند یک ضعف عمده را 
از بازیکنان ایران دور کند: »او می گوید شما بازیکنان عجول 
هستید و اســترس دارید. همه عطش گل زدن دارید و این 
اشتباه است. نظر وسیلین این است که هندبال بازی راحت، 
ساده و گروهی اســت. می گوید اگر یک پاس خوب بدهید، 
2 بازیکن خوشــحال می شــوند ولی اگر گل بزنید فقط یک 

بازیکن. او تأکید دارد که همه باید با هم خوب کار کنیم.« 

  ساشا را برگردانید 
قبل از بازی های کشورهای اسالمی وسیلین 2 مربی خارجی 
به کادر فنی اضافه کرد؛ برانیســالو میلوژویچ، مربی بدنساز 
والکســاندر روگانوویچ، مربی دروازه بان. قرار است آنها 2ماه 

قبل از جام جهانی به تیم ملی اضافه شــوند. رحیمی جای 
روگانوویچ را که به ساشا معروف بود، در تیم خالی می بیند: 
»بعد از 15سال هندبال بازی کردن چیزهای جدیدی از او 
یاد گرفتم. ساشا حس جنگندگی را در ما گلرها ایجاد کرد. 
او روی نکاتی تأکید داشــتند که ما به آنها دقت نمی کردیم. 
دروازه بان های بزرگ جهان را می دیدیم که عکس  العمل های 
خوبی داشــتند اما دلیل کارشــان و تایمی را که باید انجام 
می دادیم، نمی دانستیم. ساشا هم روی این مسایل وهم روی 
زاویه بندی ما کار کرد.« اگر این مربی در این حد تأثیرگذار 
است، چرا دیر به تیم اضافه می شــود؟ وسیلین می  گوید او 
درگیر قراردادی است که با یک تیم باشگاهی دارد و باز هم 
تأکید می کند: »نقش اصلی را مربی دروازه بانی باشــگاه ها 

دارند.« 
نزدیک به 3ماه به شروع مسابقات جهانی مانده و جواب دادن 
به این ســؤال »بهترین نتیجه ای که ایــران می تواند بگیرد 
چیست؟« شاید زود باشد. وسیلین می گوید: »مدال طال.« از 
این شوخی خنده اش می  گیرد ولی خیلی زود جدی می شود: 
» اگر از گروه صعود کنیم و در مرحلــه بعد مقابل تیم های 
سرشناسی مثل فرانسه و اسلونی نمایش خوب داشته باشیم، 

خوب است.« 
تمریــن و مصاحبه ها تمام شــده و وســیلین بازیکنانش را 
نصیحت می کند و از آنها می خواهد نکاتی را که گفته یادشان 
نرود و تمرینــات را جدی بگیرند تــا در اردوی بعدی آماده 
باشــند. تمرین چند دقیقه ای هندبال هــم آخرین پرده از 

آخرین جلسه تمرین است.



 سیاه و سفید 
مثل ابلق

روایت ناتمام آزار جنسی

داستان فیلم »ابلق« الیه های اجتماعی 
تداوم آزار جنســی را زیر ذره بین برده 
است. در این فیلم آزار جنسی تنها یک 
پدیده جنسیتی و مربوط به میل جنسی 
نیســت. جایگاه اجتماعی، رقابت های 
فردی، فشارهای فرهنگی و اجتماعی 
منجر به تداوم این پدیده نیز به شــکل 

دقیق تری بررسی شده است. 
جالل کدخدای نامدار بیغوله ای   اســت 
که در همســایگی برج های سر به فلک 
کشــیده   یک محله زورآبــادی را در 
تســلط خود دارد. او کارآفرینی است 
که برای اهالی محل شغل و پول فراهم 
آورده و به مشــکالت ریز و درشت آنها 
رسیدگی می کند. مرد موفق و خوشنام 
و روزی رسان مردم وامانده و بیکار است 
اما نگاه طماعانه ای به زن های محله دارد 
و آهسته آهسته معلوم می شود که اغلب 
زنان محله از این میل ناسالم او آسیب 
دیده اند، اما ماجرای راحله تفاوت دارد. 
او زیباست، جنم دارد، سر سخت است 
و به دســت آوردن او برای جالل ممکن 
نیست و تالش او برای این کامیابی برایش 
بسیار گران تمام می شود اما در نهایت 
راحله زیر فشارهای سنگین اهالی محل 
واقعیت را وارونــه بیان می کند تا مردم 
از نان خوردن نیفتند و زن جالل بتواند 
به زندگی خود ادامه دهد و همســرش 
باالی چوبه دار نــرود. او همه درد های 
این آزار ســنگین را یک تنه به دوش 
می گیرد تا آرامش محله و نان سفره های 
کوچک های همســایه های او به خطر 
نیفتد. تقلیل دادن پدیده آزار جنســی 
به معنای برقراری رابطه تحمیلی کالمی، 
جسمی و احساسی با فردی که تمایل به 
برقراری این رابطه را ندارد، به نیازهای 
جنســی و فیزیولوژیک، نادیده گرفتن 
بخش های دیگر این پدیده است. از آنجا 
که رابطه جنسی یکی از انواع رابطه میان 
انسان هاست، اعمال قدرت و کسب برتری 
و تسلط هم در آن نقش آفرینی می کند و 
اگر تعادل میان دو طرف برقرار نباشــد 
این رابطه به سمت رابطه ای نامتعادل که 
در آن آزاررســان آزاردیده وجود دارند 
حرکت می کند و از مشخصات روابط سالم 
عالوه برحفظ   حدود شــرعی و قانونی 
که در آن دو طرف احســاس رضایت و 
خشنودی داشته باشــند دور می شود. 
اهمیت این احساس رضایت و خشنودی 
به حدی اســت که فقدان آن می تواند 
بخش های جسمانی این رابطه را به طور 
کلی تحت تأثیر قرار داده و حتی آن را به 
رابطه ای دردناک و غیرقابل تحمل تبدیل 
کند. در اینگونه روابط ناسالم یک طرف با 
اعمال قدرت خواسته خودش را تأمین 
می کند و عالوه بر میل جســمانی، میل 
روانی خویش به کســب برتری و اعمال 
قدرت را نیز ارضــا می نماید درحالی که 
طرف مقابل به لحاظ روانی در ســمت 
شکست خورده و مغلوب قرار می گیرد 
و نه تنها از لحاظ روانی آسیب می بیند، 
بلکه از لحاظ جسمانی نیز مغلوب و ارضا 

نشده باقی می ماند.
جــالل در موضع قــدرت اســت، او 
توزیع کننده کار و پول میان اهالی محل 
است درحالی که علی که برادر زن جالل 
اســت در همه ابعاد زندگی یک مغلوب 
اســت، نه می تواند زندگی مناسب برای 
زنش تأمین کند و نه حتی رابطه مناسبی 
به لحاظ احترام و توجه با همســرش و 
دخترش دارد. او یک بدهکار فراری نیز 
هست. در مســابقه کبوترپرانی هم یک 
شکست خورده اســت و در اینجا جالل 
به خودش حق داده که همســر او را نیز 
فریب دهد و حتــی از نظر خودش حق 
دارد به حریم برادر زن خود تعدی نماید. 
او به دلیل همین قدرتمندی در خانواده 
خودش هم مرز هــای دیگران را رعایت 
نمی کند و افراد خانواده اش با وجود اطالع 
از تبهکاری های او جرأت ایستادگی در 
برابرش را ندارند. در صحنه های پایانی 
فیلم، جالل درحالی که کاردی را در دهان 
دارد، مشغول پوست کندن گوسفندی 
است که برای سالمتی فرزندش قربانی 
کرده و با خشــونتی زیادتر از حد الزم، 

مشغول پوست کندن قربانی است. 
کاری که بــا زنان و مــردان محل نیز با 
همین خشونت انجام داده است.  صحنه 
شــبانگاهی حرکت راحله برای گفتن 
به اصطالح حقیقت بــرای اهل محل نیز 
تمثیل زیبایی در خــود دارد. او در میان 
نگاه ها و التماس هــای اهل محل به یک 
محل خلوت که تمثیل تنهایی او نیز هست 
می رود و جالل را از اتهــام تجاوز تبرئه 
می کند؛ اتهامی که همه می دانند درست 
است و حتی علی هم آن را باور نمی کند. 
تأثیرات اجتماعی وقوع آزار جنسی بسیار 
پیچیده بوده و این تأثیرات کم اهمیت تر 
از نقش دو طرف آزار دیده و آزار رسان 
نیستند. واقعیتی که داستان فیلم برای 
بیانش بســیار خوب بوده، اما بازیگران 
فیلم از پس از ایفــای نقش آن به خوبی 

برنیامده اند.

جمال رهنمایییادداشت
روانشناس تحلیلی 
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بچه های فیلم کوتاه تحت فشار هستند
در نشست خبری سی ونهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران مطرح شد

 نشست خبری سی ونهمین جشنواره فیلم 

کوتاه تهران به دبیری مهدی آذرپندار صبح جشنواره
دیروز برگزار شد.

به گزارش همشهری،این نشست در حالی برگزار شد که طی روزهای 
گذشته برخی از عوامل فیلم های پذیرفته شده در جشنواره، در فضای 
مجازی، از شرکت نکردن در این رویداد سینمایی خبر داده بودند. 
طبیعی بود که مهم ترین سؤال خبرنگاران حاضر در این نشست نیز 
درباره همین انصراف ها و شرکت نکردن ها باشد و مهدی آذرپندار 

هم بعد از بیان مقدمه ای خیلی زود به این مسائل پرداخت.

برگزاری جشنواره عادی سازی اوضاع نیست
مهدی آذرپندار، مدیرعامل انجمن ســینمای جوانان ایران و دبیر 
سی ونهمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، در آغاز این 
نشســت با تأکید بر اینکه فضا این روزها کمی سوءتفاهم برانگیز 
اســت، از خبرنگاران درخواســت کرد که در انعکاس این نشست 
دقت بیشتری به خرج دهند و در ادامه گفت: ما در این دوره وعده 
جشنواره ای با تنوع و گستردگی ژانرها را دادیم و سیاست ما این بود 
که به این آثار بهای بیشتری بدهیم و گفتیم هیأت انتخاب خواهیم 
داشــت و به رأی آنها احترام می گذاریم و تالش کردیم که سالیق 
مختلف در جشنواره حضور داشته باشند. سعی کردیم در این دوره 
با یکی کردن هیأت انتخاب و داوری در بخش های مختلف برخی 
حساسیت ها را کمتر کنیم. البته تعداد فیلم های پذیرفته شده کمتر 
شد چون از جهت فرمی و تکنیکی و انطباق با تعاریف سختگیری 
داشتیم. ۲۳شهریور لیست فیلم ها را اعالم کردیم و یکی از دوره هایی 
بود که فرایند انتخاب فیلم ها کم حاشــیه و اعتراضات به آن بسیار 
کمتر از ادوار گذشــته بود. این روال داشت با نظم پیش می رفت و 
همکاران من برنامه ریزی های دقیقی کرده بودند و قرار بود اتفاقات 
جدیدی رخ بدهد، اما اتفاقات اخیر که افتاد، از جایی به بعد دوستان 
به نتایجی رسیدند که شاید برگزاری جشنواره در شرایط فعلی کار 
درستی نباشد. بحث از اینجا شروع شد که عده ای تبلیغات ما برای 
برگزاری را نمادی از عادی سازی اوضاع پنداشتند و فضاسازی هایی 
شروع شد. قبل از اینکه این انصراف ها شروع شود، فضا ملتهب تر بود، 
اما خبر انصراف کسی به ما نرسیده بود. از هفته گذشته این تلقی را 
مبنی بر اینکه برگزاری جشنواره به معنای عادی سازی امور است، در 
اذهان ایجاد کردند. همیشه می گفتم جشنواره فیلم کوتاه رویدادی 
مستقل اســت، اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که گفتند این رویداد 

حاکمیتی است!

 شرایط سختی برای فیلم دیدن است
وی در واکنش به حاشیه های پیش آمده و انصراف برخی از حضور 
در این رویداد متذکر شد: حتما شــرایط غیرعادی و سختی برای 
تماشای فیلم و تبلیغ فیلم ها داریم. ما هم اینطور فکر می کنیم. من 
جمهوری اسالمی را حرم می دانم و معتقدم اگر این حرم از دست 
برود، حرم های دیگر هم از دســت خواهد رفت. من هم در این ایام 
ناراحتم. هر طرف این طیف بایستید، می بینید اتفاقات، خوشایند 
نیست. از زاویه نگرانی برای جمهوری اسالمی هم ببینید، متوجه 
می شوید شرایط، خوب نیست. در همه شئون، حدی از این رخدادها 
رخ داده، اما خیلی چیزها تعطیل نشده است. اگر قرار باشد جشنواره 
تحت الشعاع این اتفاقات، تعطیل شود، ننگ بزرگی است که من زیر 
بارش نمی روم. تعطیلی این جشنواره، اتفاق مناسبی نیست، گرفتن 
این تریبون محدود از جوانان خوب نیست، چون اگر باور داریم جوانان 
فیلم ساخته اند و آثارشان بازتاب جامعه است، پس نمایش این فیلم ها 

تناقضی با اتفاقات اخیر ندارد.

امکان تعویق جشنواره وجود نداشت
آذرپندار درباره موضوع تعویق جشنواره و برگزاری آن در زمان دیگری 
که شرایط جامعه بهتر باشد هم گفت: وقتی صحبت از تعویق می شود، 
باید بپرسیم تعویق تا کی؟ این سؤالی است که من و آقای خزاعی در 
جلسات مختلف داشتیم. این سؤال است. هرگونه تعویقی منجر به 
برگزار نشدن جشنواره حداقل تا یک ماه آینده می شود. بعد به جام 
جهانی می رسیم؛ بعد جشنواره سینماحقیقت را داریم؛ بعد جشنواره 
فیلم فجر برگزار می شود. حقیقت این است که تقویم سینمایی در 

نیمه دوم سال ترافیک سنگینی دارد. همچنین ما مهمانان خارجی 
را دعوت کرده ایم و در بخش بین الملل ۶۰ فیلمساز داریم که منتظر 
هستند فیلم شان برگزیده شود. از ماه ها پیش به آنها وعده داده شده 
که قرار است این رویداد برگزار شــود. باید به همه اینها فکر کنیم. 
تعویق برای برخی یک ایده اما برای ما کوهــی از کارهای اجرایی 
است؛ پس هرگونه تعویقی امکان برگزاری جشنواره تا یک ماه آینده 
را نمی دهد. بیانیه هایی برای حذف سیمرغ فیلم کوتاه و مستند داده 
شده بود، اما با درایت سازمان سینمایی این مسئله رخ نداد. اگر تا 
ددالین تعیین شده، جشنواره را برگزار نکنیم، ممکن است سیمرغ 
فیلم کوتاه در جشنواره فجر را هم از دست بدهیم. وی افزود: تمام 
بحث ما در جلسات با فیلمسازان این بوده که به زمانبندی و اجماع 
برسیم. آیا کسی پیش بینی ای از شرایط دارد که اوضاع چه زمانی 

بهتر می شود تا بعدا با حال بهتر فیلم ببینیم؟

 فشار روی بچه های فیلم کوتاه زیاد است
دبیر سی ونهمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه در ادامه گفت: 
انصراف ها در شرایطی پیش آمد که ما فیلم ها را انتخاب کردیم؛ از 
این رو انصراف ها غیرقانونی است. به دوستانی که خواهان انصراف 
هستند گفتیم لطفا درخواست مکتوب بدهید. وقتی این درخواست ها 
رسید در دبیرخانه تصمیم می گیریم؛ تا حاال ۲فیلم به صورت مکتوب 
درخواست انصراف دادند که یکی تجربی و یکی داستانی است. دو، 
سه نفر گفتند از داوری انصراف می دهند، عده ای گفتند از حضور 
در جشنواره انصراف می دهند. رأی اکثریت هنوز با کسانی است که 
می خواهند در جشنواره باشند. هر فیلمی که کنار می کشد، غم انگیز 

است به ویژه وقتی با آنها صحبت کنید و بدانید در چه شرایطی کنار 
کشیده اند. باید متن انصراف آنها را بخوانید و ببینید در چه شرایط 
ناراحت کننده ای کنار کشیده اند. فشار روی این بچه ها زیاد است. 
دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران درباره اینکه آیا این انصراف ها برای 
فیلسازان و مدرسان نشست های آموزشی تبعاتی دارد یا نه، اینطور 
جواب داد: تا جایی که من باید بگویم، می گویم هیچ تبعاتی نخواهد 
داشــت چون می دانم تحت فشــار این کار را کردند. خیلی از آنها 
تهدیدهایی شده اند و حس می کنند ممکن است آینده فیلمسازی شان 
تحت الشعاع قرار بگیرد، گرچه برخی از آنها مستقل تصمیم گرفتند، 
اما از آنها پرسیدم پس چرا در شرایط ملتهب تر این اتفاق رخ نداد؟! به 
آنها زنگ زده و تهدیدشان کرده بودند؛ مثال تدوینگری هارد فیلم را 
نداده و گفته بود اگر انصراف ندهید، هارد را نمی دهم. من از رسانه هایی 
که بیشتر به من لطف دارند هم خواهش می کنم حتی این بچه ها 
را نقد هم نکنید چون می دانم تحت چه شرایطی چنین تصمیمی 
گرفته اند. به من انتقاد کنید، این فیلمسازان در شرایط سخت فیلم 
ساخته بودند. فیلمسازان دارند فحش می خورند و این خیلی تلخ است، 
اما از آن سو فکر می کنم عدم برگزاری جشنواره اتفاق تلخ تری است.

صحبت نکردن خطرناک است
آذرپندار در پاسخ به این پرســش که آیا در بخش بین الملل هم از 
سوی فیلمســاران خارجی انصرافی بوده یا نه، گفت: 4 فیلم کوتاه 
بین المللی انصراف دادند. عزیز دلی از ایران با آنها صحبت کرده و 
سوابق من را یادآوری کرده، اما من به سوابقم افتخار می کنم. برخی 
با این حربه ها به جشنواره فشار می آورند. ما میزبان جشنواره نیستیم؛ 
ما مهمان هستیم. ما می آییم و می رویم و بچه های فیلم کوتاه هستند 
که می مانند و برای این جشنواره فیلم می سازند. از دوستان میزبان 
می خواهم اگر کسی به لوگوی این جشنواره خون پاشید، از جشنواره 
دفاع کنید. می شود آن تصویر خون پاشیده شده به لوگوی جشنواره 
را پیگیری قانونی کرد، اما ما قائل به گفت وگو هستیم. این انصراف ها 
گرچه جدی است، اما تا روز آخر تالش می کنیم دوستان در جشنواره 
حضور داشته باشند. آن روزی که نتوانیم دور هم جمع شویم و صحبت 
کنیم روز خطرناکی است. برخی می گویند تریبون دادن به فیلمسازان 
خطرناک است، اما من از صحبت نکردن آنها می ترسم، فضای جشنواره 
قرار نیست امنیتی شود چون برای یکی، دو اتفاقی که قرار است بیفتد 

نباید کلیت جشنواره را تعطیل کرد. سی ونهمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از ۲7مهر تا 

۲آبان در پردیس ملت برگزار می شود.

 بنّای عارفی 
که فرمانده شد
 مروری کوتاه به زندگی 

سردار شهید عبدالحسین برونسی

 برای تمدن شدن
  علم بهتر است

 یا اخالق؟!

هر دو جناح باید  برای اشکاالت 
نظام پاسخگو باشند

نشست واکاوی عملکرد رسانه های داخلی 
در تنش های اجتماعی اخیر برگزار شد

صدور پروانه 
 نمایش برای 
3 کارگردان 

فیلم های  نمایــش  پروانه 
»رگ هــای آبــی« بــه 
تهیه کنندگی و کارگردانی 
جهانگیر کوثــری، »رویای 
کاغذی« بــه تهیه کنندگی 
و کارگردانی علی عطشانی 
و »نبودن« بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگــی علی مصفا 
صادر شــد. »رگ های آبی« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی 
جهانگیر کوثری به زندگی 
فروغ فرخــزاد می پردازد. 
باران کوثری و ستاره پسیانی 
ازجمله بازیگران این فیلم 
هستند. این فیلم نخستین 
تجربه کارگردانی جهانگیر 
کوثــری اســت. فیلمنامه 
»رویای کاغــذی« را جابر 
ایده ای  قاسمعلی براساس 
از علی عطشــانی نوشته 
اســت و کامران تفتی، مینا 
وحید، زینب )نگار( مالکی 
و امیرحســین رضــازاده 
نقش های اصلی این فیلم را 
ایفا کرده اند. سومین فیلم 
 علی مصفا با نــام »نبودن« 
)absence( درباره پسری 
است که بعد از ۵۰سال برای 
نوشــتن بیوگرافی زندگی 
پدرش به پراگ سفر می کند 
تا درباره گذشته پدرش در 
زمان جمهوری سوسیالیستی 
چکسلواکی سابق اطالعاتی 

به دست بیاورد. 

معرفی   ۵هزار 
 فعال فرهنگی

به تأمین اجتماعی 

مســلم کریمــی معاون 
اعضای صندوق اعتباری 
هنر گفت: در 6 ماهه ابتدایی 
ســال جاری 4هزارو۹23 
نفر از اهالی فرهنگ، هنر، 
رســانه و فعاالن قرآنی به 
جمع بیمه شدگان صندوق 

اعتباری هنر پیوستند.
وی افــزود: صنــدوق در 
تأمین  بیمــه  بخش های 
اجتماعی، بیمــه درمان 
تکمیلی، عمــر و حادثه، 
قرض الحسنه،  تسهیالت 
طــرح تکریــم و کمک 
مستمری خدمات خود را 
 به اعضای تحت پوشــش 

ارائه می دهد. 
یکی از مهم ترین خدماتی که 
صندوق به جامعه فرهنگ و 
هنر ارائه می دهد خدمات 
بیمه ای در قالب بیمه تأمین 
اجتماعی و بیمــه درمان 
تکمیلی است که با توجه به 
اهمیت این 2حوزه بخش 
اعظم بودجه صندوق نیز به 
این 2مقوله اختصاص داده 

شده است.

   ۱۸سینما 
و ۱۲۹سالن تازه 

محمدرضا فرجی، مدیرکل 
توسعه فناوری، سینمایی، 
ســمعی و بصری بــا ارائه 
گزارشــی از اقدامات انجام 
شــده در این حوزه گفت: 
در طول ســال های اخیر 
سعی شــده که سالن های 
نمایشی فیلم را مخصوصا 
 در شــهرهای محــروم، 
کم برخوردار و شهرهایی که 
سالن سینما نداشتند و از 
این رسانه فرهنگی محروم 
بودنــد، افزایش دهیم. وی 
سالن سازی  را از اهداف مهم 
حوزه کاری خــود عنوان و 
تصریح کــرد: در طول یک 
سال گذشته حدود ۱۸سینما 
و ۱۰6سالن سینما به ناوگان 
سینمایی کشور افزوده شده 
که حدود 4۰درصد در این 
حوزه افزایش داشتیم و این 
سالن ها بیشتر در مناطقی 
ساخته شده که نیاز فرهنگی 

آن مناطق بوده است.
فرجی با توضیــح اینکه 
سیاســت کلی ســازمان 
ســینمایی افزایش کمی و 
کیفی سالن های سینمایی در 
مناطق مختلف کشور است، 
گفت: ما سعی کردیم در طول 
سال با هماهنگی با سینما 
شــهر، تجهیزات سمعی و 
بصری ســینماهای کشور 
را فراهم کنیــم و کیفیت 
آن را بــاال ببریم، که در این 
 خصوص تجهیزات ۱۵سینما

 به روزرسانی شده است.

شرکت در جشنواره شرمساری ندارد
مهدی آذرپندار، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و دبیر سی ونهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، در بخش 
دیگری صحبت هایش متذکر شد: معتقدم هیچ فیلمسازی در این ادوار بابت حضور در پیشگاه افکار عمومی متهم نبوده است. 
ترجیح می دهم با بچه های فیلم کوتاه به صورت یک کل واحد مواجه باشم و نمی خواهم من هم به دوقطبی خوب ها و بدها دامن 
بزنم. ما هیچ تقابلی با این بچه ها نداریم؛ ما لجبازی نمی کنیم. برای تصمیم آنها احترام قائلیم. ما هیچ وقت دوستان خود را تهدید 
نکرده ایم و نمی کنیم. متأسفم برای کسانی که بچه ها را تهدید کردند. به آن کسی که فضا را به دوقطبی با شرف و بی شرف تبدیل 
کرد، تبریک می گویم چون موفق شــد، اما کاش انتقامش را از من می گرفت، نه از جوانان. این جنس فشار در فضای مجازی یا 
به صورت تلفنی، بزدالنه است. مکاتبات بین المللی برای برگزار نشدن جشنواره شده و حتی بعضی هموطنان ما گفته اند جشنواره 
از اعتبارات بین المللی ساقط شود. آنهایی که این کارها را کرده اند، از این فضا نان می خورند. فیلم بلند اول شان موفق نبوده و 
حاال برگشته اند و لیدر فیلم کوتاه شــده اند. آدم هایی داریم که سریال برای تابستان6۰  می سازند یا در تمجید از سپاه سریال 
می سازند، اما به فیلمسازان کوتاه فشار می آورند. این افراد باید در تنهایی فکر کنند که چه طور شخصیتی دارند. برای این افراد 
نه وطن مهم است و نه جشنواره فیلم کوتاه. وی درباره کشف حجاب برخی بازیگران و برای مثال مریم بوبانی گفت: ایشان فیلمی 
در جشنواره ندارند، اما کسانی هستند که فیلمی در جشنواره دارند، ولی ما فیلمی را به  خاطر بازیگر تنبیه نمی کنیم. اما اینکه 

بعدا چه دستوری بدهند، باید بگویم در این مسائل تابع سیاست های باالدستی هستیم. 

مکث

مدیران حوزه هنری در روزهای اخیر تصمیــم گرفتند با برگزاری 

مراســمی برای رســول مالقلی پور، سالن ســینمایی را به نام این یادبود
کارگردان افتتاح کنند. سالن تازه تاسیسی که به نام رسول مالقلی پور 
نام گرفت و بهانه ای شد تا سینماگران از خاطرات خود با مالقلی پور صحبت کنند. در این 
مراسم همسر و فرزندان زنده یاد رسول مالقلی پور و برخی از سینماگران ازجمله سیدضیا 
هاشمی، حبیب والی نژاد، منوچهر محمدی، محمدحسین فرحبخش، بهروز افخمی، 
امیررضا مافی، محمد ساسان، سجاد نوروزی، سیدعلی طباطبایی نژاد و... حضور داشتند. 
پس از رونمایی از تندیس سالن و افتتاح آن، عنوان شد که در راه اندازی ساختمان جدید 
سازمان سینمایی سوره تصمیم گرفته شد که سالن نمایش سینمایی افتتاح و به رسم 
دیگر سالن ها به نام یکی از بزرگان سینمای انقالب باشد. همچنین حمیدرضا جعفریان 
رئیس سازمان سینمایی ســوره توضیح داد:» امیدوارم سالنی که به نام زنده یاد استاد 
رسول مالقلی پور مزین شده، بیش از پیش باعث ماندگاری نام و یاد ایشان شود. نسل ما 
رسول مالقلی پور را بیشتر از آثارش می شناسد و توفیق هم نشینی با ایشان را نداشته، اما 

تک تک آثار او برایمان خاطره ساخته اســت که می تواند چراغ راهی باشد«. در ادامه 
نماهنگی با موضوع مرور کارنامه زنده یاد رسول مالقلی پور پخش شد و پس از آن دختر 
این سینماگر فقید گفت:» با وجود آنکه نزدیک ۱۶ سال از فوت پدرم می گذرد، اما یاد 
ایشان که ستون زندگیمان بود، همیشه با ماست و حضور وی را در هر لحظه کنار خود 
حس می کنیم. از عوامل برگزارکننده این مراســم تشکر می کنم و امیدوارم برای تمام 
کسانی که حق بزرگی بر گردن هنر و سینمای دفاع مقدس داشتند و دارند، این اتفاق رخ 
بدهد.«  منوچهر محمدی، تهیه کننده سینما که  در فیلم سینمایی »میم مثل مادر« با 
مالقلی پور همکاری کرده، در این مراسم گفت:»یکی از ویژگی های رسول یکی بودن 

قلب و زبانش بود. قصد دارم یک خاطره از ایشان تعریف کنم که شاید درس عبرتی برای 
مدیران فرهنگی باشد. رسول مالقلی پور جزو نسل اول سینماگران حوزه هنری  و کارش 
را با عکاسی شروع کرده بود، اما به فیلمسازی بسیار عالقه داشت. البته آن زمان کسی در 
حوزه هنری به او اعتماد نمی کرد و امکاناتی ازجمله دوربین در اختیارش نمی گذاشتند. 
او خود تعریف می کرد که یک شب شیشه انبار تجهیزات حوزه را می شکند، دوربین را 
برمی دارد و به جبهه می رود. « وی تأکید کرد:»پس از این اتفاق بود که افراد باورشان شد 
که او فیلمساز است. ناگفته نماند که ما در کل، چند فیلمساز مانند رسول مالقلی پور داریم  
که به صورت غریزی با کار آشنا هستند و ســینما و تصویر و تأثیر آن روی مخاطب را 
می شناسند. « سیدضیا هاشمی، تهیه کننده سینما هم عنوان کرد: »من، بهروز افخمی 
و رسول مالقلی پور خاطرات زیاد و عجیبی با یکدیگر داریم. یک خاطره ای که از ایشان به 
یاد دارم این است که آن زمان یک سریال از شبکه یک تلویزیون پخش می شد که مهدی 
هاشمی در آن بازی می کرد. رسول مالقلی پور که با آن مخالف بود، پس از تماشای سریال 
با مدیر وقت شبکه یک تماس گرفت و گفت از دفتر آیت اهلل گیالنی تماس می گیرد و با 
ایشان به گونه ای صحبت کرد که سریال را تعطیل کند. به یاد دارم در پایان مکالمه شان 

گفت من اگر شما را ببینم با آرپی جی می زنم توی مخ تون! ما از این 
دست خاطرات زیاد داریم و ایشــان به گونه ای دلنشین خاطرات را 

تعریف می کرد که همه مجاب و همراه می شدند. « 

شبی برای رسول مالقلی پور
افتتاح سالن جدید سینمایی به نام کارگردان »سفر به چزابه«
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 حجت االسالم محمد حسنی
نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری 

اسالمی
نبایــد شــهیدان را مردگانــی عــادی 
بپنداریم بلکه طبق فرمایش قرآن کریم 
شهدا زنده اند و نزد خدا روزی می خورند. 
بنابراین معرفی شهدا و زنده نگه داشتن 
آنان بسیار ضروری است. ترویج جایگاه 
شــهدا از منظر قــرآن و احادیــث یکی از 
نکات مهــم در ایــن زمینه اســت. مقام 
شــهید فراتــر از درک و شــعور ماســت. 
باید همواره توجه داشــته باشیم که راه 
شــهیدان را گــم نکنیــم و از مســیر آنان 

خارج نشویم. نوید شاهد

 لطف هللا سیاهکلی
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای 

اسالمی
تقریبــا در دنیــا مدلــی ماننــد جمهوری 
اســالمی ایران نداریم که یک کشــوری 
به رغــم ســخت ترین شــرایط تحریمــی 
و دشــمنان بتوانــد در مقابــل همــه 
پدیده های ضد بشری ایستادگی کند. 
اما بســیاری از ارزش هــای انقالب برای 
جوانــان تبییــن نشــده اســت. قــدرت 
رســانه در فضای مجازی از چشمان ما 
دور مانــده اســت. جنــگ شــناختی که 
دشــمن علیــه مــا بــه راه انداختــه فقط 
جوانان را مــورد هدف قرار داده اســت، 
در ایــن شــرایط می بایســت جوانــان را 
مســلح به دانش می کردیــم که غفلت 

داشتیم. دفاع پرس

او خواســتم ماجرای زاهدان را برايم بگويد. باالخره 
تعريف کرد و گفت: آقا من آنجا پیغامی از نماينده ويژه 
امام در مشهد برای آيت اهلل خامنه ای که در ايرانشهر 
در تبعید به سر می برد داشتم. گفتم: پس چرا ما را 

با خودت بردی؟ گفت: تو را بردم که رد گم کنم.« 
در خاطرات مقام معظم رهبری که به ايرانشهر تبعید 
شده بودند، خاطره ای از عبدالحسین بنا روايت شده 
است: »در منزلی که در ايرانشهر گرفته بوديم، سه 
چهار تا پنجره داشتیم، يعنی هر اتاقی يک پنجره به 
کوچه داشت. از کوچه اوالً سر و صدا می آمد و ثانیاً 
وقتی میهمان داشــتیم و حرف می زديم مأموران 
شهربانی می آمدند پشــت پنجره می ايستادند و 
حرف هايمان را گوش می دادند. شــهید برونسی و 
همراهان آمده بودند ايرانشــهر، گفتیم برويد اين 
پنجره ها را ببنديد، گفتند: همین اآلن. رفتند آجر 
و گچ گرفتند و به فاصله کوتاهی پنجره ها را بستند، 
طوری که از طرف کوچه پنجره بود اما از طرف خانه 

ديوار آجری.«

پیوستن به رزمندگان 
شهید برونســی، پس از پیروزی انقالب به صورت 
افتخاری به سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیوست. 
با آغاز درگیری های کردســتان به پــاوه رفت و با 
شروع جنگ تحمیلی در شمار نخستین کسانی بود 
که خود را به جبهه های نبرد رساند. او در عملیات 
فتح المبین به عنوان فرمانده گردان خط شکن، مرکز 
فرماندهی عراقی ها را منهدم کــرد و از ناحیه کمر 
مجروح شد. برونسی از ناحیه دست، گردن و شکم 
جراحات ســختی را متحمل شد اما هر بار، عزمش 
برای رفتن به جبهه محکم تر می شد. او در عملیات 

متعــددی ازجمله بیت المقدس، رمضان، مســلم 
ابن عقیل، والفجر مقدماتی، والفجر يک و... به عنوان 
فرمانده گردان خط شــکن حضور داشت. با شروع 
عملیات های والفجر 3و 4به عنــوان معاونت تیپ 
18جواد االئمه)ع( در تمامی مراحل عملیات شرکت 
داشت و گردان های خط شکن را رهبری می کرد و در 
عملیات های خیبر، میمک و بدر نیز به عنوان فرمانده 
تیپ 18جواد االئمه)ع( حضور داشــت. همسرش 
روايت می کند: »يک روز به او گفتم که همسايه ها 
می گويند آقای برونسی از زن و بچه هايش سیر شده 
و همیشه جبهه اســت. خنده ای کرد و گفت: »من 
بايد بیايم به آنها بگويم من زن و بچه ام را دوســت 
دارم، اما جبهه واجب تر است. زن و بچه من اينجا در 
امانند، اما مردمی که آنجا خانه هايشان همه ويران و 

خراب شده در امان نیستند.«

کفن من لباس رزم من است
يکــی از دوســتانش در خاطراتش از ســفر حج 
می گويد: »بــا پای برهنــه در هوای گــرم مکه 
به دنبال خريد يک جفت کفش بودم که چشم ام 
به عبدالحســین خورد. بعد از سالم و احوالپرسی 
متوجه شدم که او هم کفش هايش را در طواف گم 
کرده و برای خريد کفش به بازار آمده است. حین 
سالم و احوالپرسی، کفن های برد يمانی را در بغل 
او ديدم. از او پرســیدم اين همه کفن را برای چه 
کســانی خريده ای؟ او هم يکی يکی گفت: »برای 
مادرم، پدرم، همسرم.« اما اســم خودش را نبرد. 
گفتم:»پــس برای خودت چــی حاجی؟« گفت: 
»مگر من می خواهم به مــرگ طبیعی بمیرم که 
برای خودم کفن بخرم؟ لبــاس رزم من کفن من 

بنّای عارفی که فرمانده شد
مروری کوتاه به زندگی سردار شهید عبدالحسین برونسی، شهید شاخص سازمان بسیج کارگران و کارخانجات

 يادداشتی بر کتاب»لشکر خوبان« 
خاطرات مهدی قلی رضايی

همه آنچه باید از لشکر خوبان دانست
فکر می کنید از آن همه رزمنده جان بر کف لشــکر خوبان 
که در روزگاری نه چندان دور، خواب را از چشــم نیروهای 
دشمن ربوده بودند و نام و آوازه شان لرزه بر اندام نیروهای 
بعثی عــراق می انداخت، االن چند نفــر در میان ما روزگار 
می گذرانند. کم نبود تعداد رزمندگان لشــکر خوبان در آن 
سال های سخت نبرد با دشــمن متجاوز که بعثی ها به آب 
و خاک ما تجاوز کرده بودند، اما اکنــون تعداد اين مردان 
سلحشور که يادگارهای به حق دوران طاليی دفاع مقدس 
بودند، آن قدر نیســت که بشــود در هر کوی و برزنی پای 
صحبت های شان نشست تا برای نسل های جديد فرزندان 
انقالب از روزهايی بگويند که دشمن تا دروازه های شهرهای 
بزرگ کشــورمان پیش آمده بود و قصد اشغال بخش هايی 
از اين سرزمین شــهیدپرور را داشت. با اين حال، در همین 
سال ها که نسل های جديد مشتاق شنیدن از خاطرات دوران 
دفاع مقدس هستند، افرادی هم هستند که با صرف وقت و 
انرژی مضاعف، لحظه لحظه ســال های پرشور دفاع مقدس 
را برای ثبت در گوشــه ای از کتاب بزرگ دفاع مقدس بازگو 
می کنند تا فراموش نشود جانفشانی ها و ايثار مردان و زنانی 
که بی ادعا، اما عاشق دين و میهن خود بودند و در اين راه تا 
پای جان پیش رفتند. مهدی قلی رضايی، يکی از اين مردان 
بی ادعای روزگار اســت که خاطراتش از روزهای پرشــور 
دوران دفاع مقــدس در کتاب نام آشنای»لشــکر خوبان« 
ثبت و منتشر شده است. معصومه ســپهری، نويسنده اين 
کتاب که کار مصاحبه و تنظیم و نگارش متن کتاب را انجام 
داده، روايت کتاب را از ماجــرای اعزام مخفیانه مهدی قلی 
رضايی، نوجوان تبريزی به جبهه آغاز می کند. مهدی قلی 
بعد از حضور در عملیات فتح المبین و مسلم بن عقیل، با يک 
اتفاق ســاده وارد واحد اطالعات لشکر 31عاشورا می شود. 
از اينجاســت  که پرده از کار نیروهای اطالعات و عملیات 
در بخشی از جنگ کنار می رود و شــرحی از شناسايی ها و 
جزئیات نابی از عملیات های والفجر مقدماتی، بدر، والفجر 
8، کربالی 4، کربالی ۵، بیت المقدس ۲ و 3 و مرصاد روايت 
می شود تا در نهايت کتابی شکل بگیرد که حاال با نام لشکر 

خوبان سر زبان هاست.
کتاب از ۲7فصل تشــکیل 
شــده که به ترتیــب زمانی، 
فصل هــا در کنار هــم قرار 
گرفته است. روايت از تبريز 
شروع می شــود و نويسنده 
همــراه راوی عــازم مناطق 
جنگی می شــود تــا 70ماه 
حضور مهدی قلــی رضايی 
در مناطق مختلف عملیاتی 
با جزئیات هر چه بیشتر روی 
کاغذ جــاری شــود. جانباز 

70درصد همه آنچه را که از همراهی رزمندگان لشکر خوبان 
در ذهن داشته برای نويسنده کتاب تعريف می کند و سرانجام 
کتاب 808صفحه ای»لشکر خوبان« شکل می گیرد. در اين 
کتاب، نويســنده، حس و حال و ديده های کســی را به بند 
کلمات کشیده که با 70 ماه حضور در جبهه، جانباز 70درصد 
است. نويسنده کتاب، معصومه ســپهری برای نوشتن اين 
کتاب بیش از 4 سال وقت گذاشت و موقعی که اين اثر بعد از 
مراحل فنی امور چاپ را پشت سر گذاشت و از سوی انتشارات 
سوره مهر منتشر و روانه بازار کتاب ايران شد، خیلی زود مورد 
استقبال مخاطبان قرار گرفت و موفقیت های اين اثر از همان 
زمان انتشار شروع شد. کتاب لشکر خوبان در دهمین دوره 
کتاب سال دفاع مقدس در بخش خاطرات شفاهی برگزيده 
شد. با اين حال تا چاپ دوم 4 سال طول کشید. در اين مدت 
هم راوی و نويسنده و هم دوستان راوی که کتاب را خوانده 
و نظرات شان را دريغ نکرده بودند، اصالحاتی اعمال کرده و 
کتاب را کامل تر کردند که اين نسخه در چاپ چهارم منتشر 
شد. قطار موفقیت های کتاب لشــکر خوبان تازه راه افتاده 
بود، چرا که اين بار لشکر خوبان در جشنواره ربع قرن کتاب 
دفاع مقدس هم برگزيده شــد. اما بزرگ ترين افتخار کتاب 
لشکر خوبان، تقريظ مقام معظم رهبری بر اين کتاب بود که 
اتفاق افتاد؛»اين نیز بخشی از آن تصوير عظیم و باشکوهی 
است که ما همواره آن را از دور ديده و تحسین کرده و بزرگ 
شمرده ايم بی آن که از ريزه کاری ها و نقش های معجزه آسای 
تشکیل دهنده آن و رنگ آمیزی های بی نظیر جزء جزء آن، 
به درستی خبر داشته باشیم....« اکنون کتاب لشکر خوبان 
با پشت سر گذاشتن 4۵ چاپ می رود که يکی ديگر از آثار به 
ياد ماندنی به يادگار مانده از دوران پرشکوه دفاع مقدس باشد.

سردار دريادار دوم پاسدار سیدحسین ستوده
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان

بايد از همه توان و فرصت های خود برای زنده نگه داشتن ياد و 
خاطره شــهیدان و ترويج فرهنگ غنی دوران دفاع مقدس که 
همان فرهنگ ايثار، فداکاری و از خودگذشتگی است استفاده 
کنیم. پیشبرد مســائل فرهنگی در گرو همکاری و هم انديشی 
است و از اين رو ما وظیفه داريم در اين راه يکديگر را همراهی و 
کمک کنیم، چرا که موفقیت هر بخشی از بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس به معنای موفقیت همه آنهاست. ساخت 
موزه های دفاع مقدس و مراکز فرهنگی عامل مهمی در تحکیم 
مبانی انقالب اسالمی و نشر فرهنگ عاشورايی دوران پرشکوه 

دفاع مقدس است.

اجازه دست اندازی به 
دستاوردهای شهدا را 

نمي دهیم
تعدادی از تشکل های شــاهد و ايثارگر با صدور 
بیانیه ای اعالم کردند: خانواده شــهدا، جانبازان، 
آزادگان و ايثارگران به دشمنان داخلی و خارجی 
اجازه دست اندازی به دســتاوردها و آرمان های 
شهدا و آسیب رساندن به آنها را نخواهند داد. در 
بخشــی از اين بیانیه آمده است: »ترديدی نبايد 
کرد که »اعتراض« که حق قانونی هر شهروندی 
اســت با »اغتشاش« که ريشــه در دسیسه های 
دشــمنان ملت بزرگوار و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ايران دارد، متفاوت است. اعتراض نشانه 
پويايی جامعه اســت که برخی از آســیب ها را 
برنمی تابد، ولی آشــوب و هنجارشکنی، آن هم 
وقتی توسط سیاســتمداران مغرض وابسته به 
استکبار و رسانه هايی عاری از دلسوزی برای مردم 
ايران بر آتش آن دمیده می شود، ثمره ای جز هرج 
و مرج ندارد.... لذا دشــمنان انقالب اسالمی بايد 
بدانند خط قرمز ما حفظ نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ايران و تمامیت ارضی کشور عزيزمان و 
امنیت و آسايش و رفاه مردم غیور و استکبارستیز 
بوده و هیچ گاه اجازه نمی دهیم دشمنان داخلی 
و خارجــی به دســتاوردها و آرمان های شــهدا 
دست اندازی کنند و به آنها آســیب رسانند. در 
پايان از همه مسئوالن خدوم می خواهیم با تالش 
مضاعف همه توان خويش را در شنیدن انتقادات 
و پیشنهادهاي مردم و در رفاه جامعه به کار گیرند.

»مستطیل قرمز«؛ فیلم تحسین شده
»مســتطیل قرمــز« محصــول 
ســال 139۵، عنــوان فیلمــی 
ســینمايی به کارگردانی حسن و 
حسین صیدخانی و تهیه کنندگی 
مرحوم علیرضا ســجادپور است 
کــه در آن حادثه بمبــاران زمین 
فوتبال منطقه چوار از استان ايالم 
در سال ۶۵ توســط جنگنده های 
عراقی روايت می شــود. رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار با 
دست اندرکاران دومین کنگره ملی شهدای ورزشکار، مستقیماً به 

آن اشاره و از عوامل اين فیلم قدردانی کردند.
حسین صیدخانی کارگردان اين فیلم سینمايی درباره اين اثرش 
می گويد: »مستطیل قرمز براساس واقعیت ساخته شد که نمايانگر 
رشــادت های اهالی منطقه چوار اســت و کاراکترهای فیلم نیز 
مابا  ازای بیرونی دارند. من و برادرم حســن از اهالی منطقه چوار 
در استان ايالم هستیم و سال ها دغدغه اين را داشتیم که بتوانیم 
درباره شهدا و فاجعه بمباران زمین فوتبال چوار فیلمی را بسازيم 
چرا که اکثر خانواده شــهدا را از نزديک می شناسیم و در جريان 

اتفاقات سال 13۶۵ بوديم.« 
کارگردان فیلم »مســتطیل قرمز« با اشــاره به نظر مقام معظم 
رهبری درباره اين اثر می گويد:»وقتی شخصیت مهم و فرهنگی 
رهبر معظم انقالب اسالمی درخصوص اهمیت اين فیلم صحبت 
می کنند بايد دستگاه های فرهنگی حمايت الزم را انجام دهند؛ 
البته مطالبه ما منحصر به فیلم »مستطیل قرمز« نیست و معتقديم 
صداوسیما بايد از تمام آثار تولید شده سینمايی که مسئله ای از 
مسائل کشور را مطرح کرده اند حمايت کند و اين چتر حمايتی 
گسترده باشد.« کسب مدال بلورين و لوح زرين از جشنواره جهانی 
ficts ايتالیا، برگزيده جشنواره بین المللی مقاومت و کسب ديپلم 
افتخار و لوح زرين از جشنواره ملی فانوس ازجمله افتخارات اين 

فیلم سینمايی است. 

نقل قول خبر

معرفی فیلم

خبر کوتاه

 خبر

علی اهلل سلیمی؛ روزنامه نگاريادداشت

سواد چندانی نداشت اما خبر حمله به کشورش، را با بند بند وجودش احساس کرد، برای همین بود که 

شهره کیانوش راد گزارش
روزنامه نگار

برای رفتن به جبهه آرام و قرار نداشت و قید خانواده و چند بچه قد و نیم قد را زد. شهیدعبدالحسین 
برونسی، روستازاده ای عارف مسلک بود که نامش در شمار شجاع ترین فرماندهان دفاع مقدس قرار 
دارد. اوستا بّنای کم سوادی که به فرموده مقام معظم رهبری به اوج رسید و نخبه شد: »بعضی ها نخبه علمی بودند و آمدند توی جنگ. و بعضی قبل از 
اینکه وارد این میدان شوند نخبه نبودند، این میدان آنها را به فلک رساند. مثل اوستا عبدالحسین بنا، شاگرد بنایی که وارد میدان جنگ شد و رسید به 

خورشید، اوج گرفت، نخبه شد... .« مروری کوتاه به زندگی پرافتخار این فرمانده شجاع و حماسه ساز انداخته ایم.

است.« همینطور هم شد. او ۲3اسفند 13۶3 در 
هورالعظیم با لباس رزمش شــهید شد و پیکرش 

۲7سال بعد تفحص شد و به وطن برگشت.

پول حج را به سپاه برگرداند
جالب اينجاست او حتی وقتی به دلیل دالوری هايش 
به سفر روحانی حج مشرف شــد هزينه ای را که 
توسط سپاه برای اعزامش خرج شده بود به سپاه 
برگرداند. حجت االســالم رضايــی از همرزمان 
شــهید دراين باره می گويد: »اين خاطره مربوط 
به سال 13۶۲و يک ســال پیش از شهادت شهید 
عبدالحسین برونسی است. ســفر حج تشويقی 
بود از طرف امام خمینی)ره( به دلیل رشــادت در 
عملیات ها و جبهه. شهید برونسی معتقد بود بايد 
پول بیت المال را بپردازد و به همین علت پول سفر را 
بعد از بازگشت از حج، با فروش تلويزيونی که از مکه 

آورده بود پرداخت.«

خوابی که تعبیر شد
شهید برونسی، به حضرت زهرا)س( ارادت خاصی 
داشــت و اين موضوع را همرزمانش بارها از او نقل 
کرده اند. حجت االســالم مسعود عالی از خطیبان 
معروف هم در يکی از برنامه های تلويزيونی از ارادت 
شهید برونسی به بانوی دو عالم چنین نقل کردند: 
»همرزمان شهید تعريف می کنند که در شب يکی 
از عملیات ها در اثر آتش سنگین دشمن، نیروهای 
خودی زمین گیر می شوند. پس از فروکش شدن 
رگبار نیروهای عراقی، او بعد از لحظه ای راز و نیاز 
و توسل به حضرت زهرا)س( به معاونش می گويد 
که 4و ۵آرپی جی زن بردار و ۲۵قدم سمت راست 
برويد و بعد 40قدم هم به سمت جلو برويد و شلیک 
کنید. فردای آن روز و با روشن شدن هوا، رزمندگان 
متوجه می شوند که شب قبل در میدان مین حرکت 
کرده اند بدون اينکه به هیچ کدام آنها آسیبی برسد. 
شهید عبدالحســین که فرماندهی آنها را برعهده 
داشته، توسل به حضرت زهرا)س( را راز محافظت 

از نیروها عنوان می کند.«
 شهید برونسی، عارف مسلک بوده و با خوابی که 
ديده شــهادت خود را پیش بینی کرده بود. يکی 
از همرزمان شهید می گويد:»شهید برونسی روز 
قبل از عملیات بدر روحیه عجیبی داشــت. مدام 
اشک می ريخت، علت را که پرسیدم آقای برونسی 
گفت: »دارم از بچه ها خداحافظی می کنم...خوابی 
ديده ام.« شهید برونسی خوابش را برايمان تعريف 
کرد اما از ما خواســت که تا زمانی که زنده اســت 
آن را جايی نقل نکنیم. او گفت: »به صورت امانت 
برای شــما نقل می کنم. در خواب بی بی فاطمه 
زهرا)س( را ديدم که فرمــود: فالنی! فردا مهمان 
ما هستی، محل شــهادت را هم نشان داد. همین 
چهار راهی بود که در محل فرود هلی کوپتر است 
و به طرف نفتخانه و جاده آسفالت بصره - االماره 
می رود.« شهید برونســی سپس گفت که بايد در 
همین چهارراه نماز بخواند. سرانجام خواب او در 
همان جا و همان وقتی که گفته بــود، به زيبايی 
تعبیر شد. خود ســردار شهید، شهادتین را خواند 
و بدينگونه عاشــقی فرهیخته به ســمت خدا پر 
کشید.« عبدالحسین برونسی ۲3بهمن 13۶3در 
عملیات بدر و درحالی که فرماندهی تیپ 18جواد 
االئمه)ع( را برعهده داشت، با اصابت ترکش خمپاره 

به شهادت رسید.

به کبودی یاس

فیلم سینمایی »به کبودی یاس« از سری فیلم های دفاع مقدس مکث
به کارگردانی و نویســندگی جواد اردکانی تولید سال ۱۳۸۷ 
شمسی به زندگی شهید عبدالحسین برونسی می پردازد. در 
قسمتی از این فیلم که برگرفته از روایت دوستان و خانواده اش 
از زندگی شهید برونسی است، تأثیر گذاری این شهید بر جوانان 
برای اعزام به جبهه را مشاهده می کنیم: »سردار عبدالحسین 
برونسی از سرداران جبهه به شهر محل اقامتش مشهد مقدس 

به مرخصی می آید. 

او قصد دارد عالوه بر دیدار از خانواده، همرزمانش را هم ببیند. 
دو عملیات بدر و خیبر را در پیــش رو دارند و او طرح خود را با 
همرزمان در میان می گذارد و داوطلبان را آماده می کند. از آنجا 
که پیش از سپاهی شدنش به شغل بنایی می پرداخته، در همان 
چند روز اقامت به مرمت خانه های همرزمان می پردازد. به موازات 
حضور سردار برونسی شــهید، پدر شهید اسحاق هم از زندان 
مرخص می شود و به خانه می آید. خانواده به او اطالع نمی دهند 
که اسحاق شهید شده اســت و او بعد از پیگیری می فهمد که 

جوانان تحت تأثیر سردار برونسی قرار گرفته و به جبهه می روند 
و کسانی چون اسحاق هم شــهید می شوند. بنابراین با چاقوی 
آلوده به ســم، به تعقیب او می پردازد تا در فرصت مناســب، 
نقشه اش را عملی کند و برونسی )که مشوق به جبهه رفتن و در 
نهایت شهید شدن اسحاق شده بود( را با ضربات همان چاقو از 
پای درآورد. رفته رفته کینه جای خود را به محبت می دهد و خود 
نیز با داوطلبان عازم جبهه می شود. او در عملیات بدر به عنوان 

نیروی شهید برونسی حرکت می کند و... .«

خاک های نرم کوشک
زندگی و خاطراتی از شهید برونسی، به روایت همرزمان و خانواده شهید در کتاب »خاک های نرم خاطره

کوشک« اثر سعید عاکف جمع آوری شده و توسط انتشارات ملک اعظم در سال ۱۳95به چاپ 
رسیده است. این کتاب بارها در ایران تجدید چاپ شده و تا کنون به زبان های انگلیسی، عربی و 
اردو نیز ترجمه شده است. رهبر معظم انقالب در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸5 در جمع فیلمسازان و 
کارگردانان سینما و تلویزیون درباره  شخصیت شهید برونسی فرمودند: »االن چند سالی است 
که کتاب هایی درباره  سرداران و فرماندهان جنگ باب شده و می نویسند و بنده هم مشتری این 
کتاب هایم و می خوانم. با اینکه بعضی از اینها را من خودم از نزدیک می شناختم و آنچه را هم که 
نوشته، روایت های صادقانه است این هم حاال آدم می تواند کم و بیش تشخیص دهد که کدام 
مبالغه آمیز است و کدام صادقانه است- بسیار تکان دهنده است. آدم می بیند این شخصیت های 
برجسته، حتی در لباس یک کارگر به میدان جنگ آمده اند؛ این اوستا عبدالحسین بُُرنسی، یک 
جوان مشهدی بّنا که قبل از انقالب یک بنا بود و با بنده هم مرتبط بود، شرح حالش را نوشته اند 
و من توصیه می کنم و واقعاً دوست می دارم شماها بخوانید. من می ترسم این کتاب ها اصالً دست 
شماها نرسد. اسم این کتاب »خاک های نرم کوشک« است؛ قشنگ هم نوشته شده. ایشان اول 
جنگ وارد میدان نبرد شده بود و بنده هم هیچ خبری نداشتم. بعد از شهادتش، بعضی از دوستان 
ما که به مجموعه های دانشگاهی و بسیج رفته بودند و با این جوان بی سواد- بی سواد به معنای 
مصطلح؛ البته سه، چهار سالی درس طلبگی خوانده بوده، مختصری هم مقدمات و ابتدایی و اینها 
را هم خوانده بوده- صحبت کرده بودند، می گفتند آنچنان برای اینها صحبت می کرده و حرف 
می زده که دل های همه  اینها را در مشت می گرفته. به  خاطر همین که گفتم؛ یک معرفت درونی را، 
یک ادراک را، یک احساس صادقانه را و یک فهم از عالم وجود را منعکس می کرده. بعد هم بعد از 
شجاعت های بسیار و حضور در میدان های دشوار، به شهادت می رسد که حاال کاری به جزئیات آن 
ندارم. این زیبایی هایی که آدم در زندگی یک چنین آدمی یا شهید همت و شهید خرازی می تواند 
پیدا کند و یا اینهایی که حاال هستند، نظیرش را شما کجا می توانید پیدا کنید؟ کجا می شود پیدا 
کرد؟به نظر من شهید برونسی و امثال او را باید نماد یک چنین حقیقتی به حساب آورد؛ حقیقت 
پرورش انسان های بزرگ با معیارهای الهی و اسالمی، نه با معیارهای ظاهری و معمولی. به هر حال 

هر چه از این بزرگوار و از این بزرگوارها تجلیل بکنید، زیاد نیست و به جاست.«

آشنايی با روحانی مبارز و انقالبی آيت اهلل خامنه ای، 
شرکت در جلســات مذهبی و مبارزات انقالبی که 
در مشهد شروع شــده بود، مســیر زندگی اوستا 
عبدالحســین بّنا را به گونه ای تغییر داد که زندگی 
خود را وقف پیروزی انقالب و بعدها دفاع از کشورش 
کرد. عبدالحسین برونسی، سوم شهريورماه 13۲1 
در روســتای گلبــوی کدکن از توابع شهرســتان 
تربت حیدريه بــه دنیا آمده بود و از راه کشــاورزی 
امرار معاش می کرد. در همان ســال ها، نقشه شاه 
برای تقسیم اراضی پیش آمد که وی از زير بار گرفتن 
زمین سر باز زد. روســتا را ترک کرد و راهی مشهد 
شد. او برای امرار معاش، شغل های مختلفی داشت 
اما هر بار به دلیل اهمیتی که به روزی حالل می داد 
از شغلش دست می کشــید و کار ديگری را پیش 
می گرفت. شاگرد سبزی فروشی شــد، اما به دلیل 
آنکه صاحبکار، ســبزی ها را برای سنگین شدن به 
آب می زد از اين کار دست کشید. شاگرد لبنیاتی شد 
اما اين بار هم نتوانست در مقابل کار صاحبکارش که 
برای سود بیشتر آب را به شیر اضافه می کرد تحمل 
کند. بّنايی، شغلی بود که می توانست خودش پای 
کار باشــد تا از حالل بودن رزقش مطمئن شود. او 
کم کم مهارتی در اين حرفه به دست آورد و به اوستا 
بنا شهرت يافت. حضور او در مشهد، مصادف شد با 
شروع مبارزات انقالب و او که رنج و محرومیت را در 
روستا تجربه کرده بود، به يکی از افراد مورد اطمینان 
روحانی انقالبی و مبارز آيت اهلل خامنه ای تبديل شد. 
در درس های ايشان شرکت کرد و دروس طلبگی را 
فراگرفت. عبدالحسین برونسی، چندين بار از سوی 
ساواک دستگیر و شکنجه شد و بارها خانه اش مورد 
هجوم و بازرسی مأموران ساواک قرار گرفت. آخرين 
بار در مراسم چهلم شهدای يزد دستگیر و به سختی 

شکنجه شد.

ماجرای نامه های ارسالی به مقام معظم رهبری
زمانی که مقام معظم رهبری به ايرانشــهر تبعید 
شدند، عبدالحسین نقش رابط نیروهای انقالبی با 
روحانی خوش نام مشهد را ايفا کرد. يکی از خاطرات 
همســر برونســی، همراهی با او به ايرانشهر برای 
رســاندن نامه ها و گزارش ها به آيــت اهلل خامنه ای 
است. معصومه سبک خیز همســر شهید برونسي 
در اين باره می گويد:»در ســال ۵۲يــک روز آقای 

برونسی مرا با خودش به زاهدان برد. 
در مسافرخانه گذاشت و گفت: من 
می روم کاری دارم و برمی گردم. اگر 
من دير آمدم، شما همین جا بمان 
و نگران هم نشو. هرچه گفتم:کجا 
می خواهــی بروی؟ هیــچ نگفت 
و رفت و شــب نیامد و من خیلی 
نگران بودم. چون می دانســتم که 
انقالبی اســت. روز بعدش که آمد 
ديدم که خیلی خوشــحال است. 

هنگام برگشت به مشــهد هرچه خواهش کردم باز 
چیزی نگفت، ولی بعد از پیروزی انقالب يک روز از 
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 »رابطه علم و دین«
کتاب »رابطه علم و دین« با مروری 
بر آثار نوشتاری و گفتاری مرحوم 
آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، 
شامل کتاب ها، مقاالت، درس ها، 
ســخنرانی ها، و مصاحبه ها که از 
سال های آغازین انقالب اسالمی 
مطرح کرده اند، جمع آوری شــده 
و در چارچــوب نظمی منطقی در 

اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. مرحوم آیت آهلل مصباح 
در این کتاب به بحث از علوم انسانی و مباحث فلسفی مربوط 
به علم و دین پرداخته  و با رویکردی عقلی، نسبت های مفهومی 
علم و دین، روابط محتوایی علــم و دین، علم دینی و الزامات 
اسالمی سازی  علوم، خدمات علم به دین، و تأثیرات دین بر علم 
را از نظر گذرانده اند. تفاوت این کتاب با سایر کتاب های مشابه 
در این اســت که به جای طرح مباحث علم و دین به صورتی 
کلی، معانی مختلف علم با اصطالحات مختلف دین مقایسه 
و نسبت سنجی شده و جدولی از معانی مختلف علم و دین و 
روابط میان آنها ترسیم شده است. همچنین در بحث از علم 
دینی انواع ارتباطاتی که می تواند نسبت دادن دین به علم را 
توجیه کند مطرح شده است. البته در هر مرحله یک معنا که با 
مالک ها و اهداف بحث مناسب تر بوده انتخاب شده و بر محور 
آن، بحث پیش رفته است. فهرست این کتاب شامل عناوینی 
همچون روش اثبات مسائل دین، نقش هدف در تعریف دین، 
راه حل منتخب و نقد مبنایی است. این کتاب توسط انتشارات 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( به چاپ رسیده 
است و در دسترس عالقه مندان به مباحث فلسفی، دینی و 

اخالقی قرار گرفته است.

جهت داری علم
مقام معظم رهبری: »علم را اسالم قدسیت بخشیده، علم یک امر 
مقدس اســت؛ دنبال علم رفتن دارای قدسیت است. اینطور نیست 
که علم مثل هر ابزار دیگری، فقط وســیله ای بــرای پول درآوردن 
باشــد - حاال پول هم از آن در می آید - اما قدسیت علم باید حفظ 
شود؛ »العلم نور«؛ نور بودن علم باید مورد نظر باشد و ازجمله شئون 
دانشگاه اسالمی، یکی همین اســت. همه خیال می کنند دانشگاه 
اسالمی که می گوییم، یعنی حجاب ها این طوری باشد، پسرها آستین 
کوتاه نپوشند و زلف ها بلند نباشد؛ اینها که معنای دانشگاه اسالمی 
نیست! دانشگاه اســالمی از لحاظ ایمان، انگیزه، شور مقدس، رفتار 
اسالمی و علم آموزی مؤمنانه، اینها شــرط دانشگاه اسالمی است. 
آمیزش علم و معنویــت، علم و ایمان، علم و اخــالق، آن خأل امروز 
دنیاست. دانشگاه اسالمی، علم و ایمان، علم و معنویت، علم و اخالق 
را با هم همراه می کند. علم را می آموزد و جهت گیری علم را از اخالق 
و ایمان می گیرد. اینکه گفتند علم با دین می سازد یا نمی سازد، این 
ندیدن منطقه نفوذ علم و دین است؛ اینها هر کدام یک منطقه نفوذی 
دارند؛ تلفیق اینها، این است که علم- یعنی این سالح را - ایمان - یعنی 
آن به کار برنده - می گیرد و جهتش را مشخص می کند؛ با این سالح 
می شود بهترین و بدترین آدم ها را هدف قرار داد؛ منتها تا این سالح 
دست که باشد؟ این سالح »علم« است و »ایمان« جهت آن را مشخص 
می کند. اگر ایمان بر دانش غربی تسلط داشت، دانش غربی به بمب 
اتم نمی رســید تا بعد این قدر تویش گیر کنند که چه کارش کنیم؛ 
محدودش کنیم؛ نگذاریم تا دنیا ویران نشود. کارشان اصاًل به اینجا 
نمی رســید. اگر ایمان با دانش همراه بود، اصاًل استعمار و استعمار 
نو-که اســتعمار نو مخلوق دانش بود - به وجود نمی آمد. تسلط بر 
کشورها، تصرف کشورها، تســلط قهرآمیز بر ملت ها و بردن ثروت 
ملت ها - که این بالی این 200 سال گذشته دنیا و ملت هاست - اینها 
اصاًل به وجود نمی آمد. علِم جدا از ایمان، این است و شما در دانشگاه 
اســالمی، می خواهید این خأل را پُر و علم را با ایمان آمیخته کنید؛ 
یعنی دانش را چه در بافت درونی خودش، چه در استنتاجش و چه در 
جهت گیری هایی که در آن به کار خواهد رفت، از ایمان سیراب کنید.«

اندیشه راهبر

کتاب اندیشه

وفاق اجتماعی
شــهید ســیدمرتضی آوینی: »پیش از هر چیز باید به کیفیت 
تکوین وفاق اجتماعی نظر کرد، چرا که وفاق امری قراردادی نیست و 
شاخصه های بیرونی آن نیز با قرارداد حاصل نیامده است. سیر تکوین 
وفاق اجتماعی بی هیچ تردید از درون انسان ها به سوی بیرون آنهاست 
و بنابراین، بحث در این معنا لزوما به ایجــاد یا تقویت وفاق اجتماعی 
منجر نمی شود مگر آنکه نفس »معرفت نسبت به چگونگی ایجاد وفاق 
اجتماعی« را الزمه بقای آن بدانیم که البته در این صورت این بحث را 
باید از الزم ترین مباحثی دانســت که باید مورد طرح قرار گیرد. وقتی 
می پرســیم که »شــاخصه های وفاق اجتماعی در جمهوری اسالمی 
چیست؟« باید توجه داشت که جمهوری اسالمی خود معلول و نتیجه 
یک وفاق اجتماعی است نه علت آن و بنابراین، درست تر آن است که 
بپرســیم »علت تکوین وفاق اجتماعی بر حکومت جمهوری اسالمی 
چیست؟« و قبل از این ســؤال، همانطور که گذشت، باید از چگونگی 
تکوین وفاق اجتماعی سؤال کرد، چرا که ممکن است حکومتی که معلول 
یک وفاق اجتماعی نیست بر سر کار باشد چنان که رژیم شاهنشاهی 
ایران چنین بود و در حالتی دیگر، ممکن است که مردم بر امر معینی که 
بعدها به صورت شاخصه ای برای وفاق اجتماعی ظهور کند اتحاد و اتفاق 
و اجتماع پیدا کنند، حال آنکه آن امر پیش از این قرارداد نشده باشد یا 
از جانب حکومتی که بر سر کار است مورد تأیید نباشد، چنان که مردم 
ایران بر رهبری امام امت )قدس سره( به وفاق رسیده بوده اند، حال آنکه 
حضرت او هنوز در تبعید بود. وفاق اجتماعی وقتی حاصل می آید که 
جامعه ای بر امری معین به اتفاق اتحاد دست یابند و چون فردی واحد 
عمل کنند- و البته وفاق به این معنا هرگز مطلقا به دست نمی آید و به طور 
نسبی وقتی »عموم« مردم بر امری اتفاق کنند معنای »وفاق« محقق 
شده است. درباره کیفیت تکوین وفاق اجتماعی نیز باید گفت که اگر چه 
عوامل بیرونی همچون تبلیغات و... می تواند در رساندن مردمان به یک 
توافق اجتماعی مؤثر باشد اما اصل، همان تحول درونی است که باید اتفاق 
بیفتد. تا این تحول درونی روی ندهد، عموم مردم بر یک امر واحد اجتماع 
و اتفاق نمی یابند و شاخصه های وفاق اجتماعی نیز خواه ناخواه همان 

اموری خواهند بود که مردمان بر آن به اتفاق رسیده اند.«

اندیشه مسطور

مروری بر رمان »بلندی های بادگیر«
بعضی داستان ها در دوره ای می درخشــند، اقبال عام پیدا 
می کنند و پرفروش می شــوند اما خورشیدشان زود غروب 
می کند و بعد از چند دهه و گاه حتی چند ســال فراموش 
می شوند. بعضی اما مثل »بلندی های بادگیر« نوشته امیلی 
برونته در تاریخ ادبیات جای پای خود را ســفت می کنند و 
قرن به قرن دست به دست می شوند و نسل های پیاپی آنها را با 
اشتیاق می خوانند و همچنین منتقدان ادبی و حرفه ای های 
ادبیات در هر عصر، حرف تازه ای از آنها بیرون می کشــند. 
کتاب بلندی های بادگیر در زمره کتبی است که بیش از ۱۵0 
سال است خوانندگان بی شماری در نقاط مختلف دنیا آن 
را می خوانند، انواع نقدها درباره اش نوشته اند و آثار مختلف 

سینمایی و تلویزیونی براساس آن ساخته اند.
بلندی های بادگیر که با نام اصلی »واِدرینگ هایتس« - به 
معنای نام مکانی از نظر جغرافیایی که در بلندی واقع شده 
و بادگیر است - که با عنوان دیگر »عشق هرگز نمی میرد« 
نیز به چاپ رسیده است، بارها به عنوان عاشقانه ترین رمان 
انگلیس برگزیده شده اســت. این کتاب که شرح دلدادگی 
کاترین و هیتکلیف را بیان می کند، تصویری واضح، دلنشین 
و در عین حال تلخی از این دلباختگی و ســنگ هایی  که بر 
سر راه آن دو است را نشان می دهد. رمان به وضوح اوج تأثیر 
رفتارهای خوب و بد را طی زمان به تصویر می کشد و انسان 
را به یاد این بیت »هر چه کنی به خود کنی/ گر همه نیک و 

بد کنی« می اندازد.
داســتان از این قرار است که آقای ارنشــاو در خیابان بچه 
رها شده ای به نام هیتکلیف را پیدا می کند و تصمیم می گیرد 
او را به سرپرســتی بگیرد و همــراه خود به خانــه بیاورد. 
هیندلی، پسر ارشد خانواده از همان بدو ورود هیتکلیف با او 
دشمنی می کند و بعد از مرگ پدر هم با تحقیر و توهین با 
او رفتار می کند. درحالی که کاترین دختر خانواده از همان 
کودکی با هیتکلیــف رابطه ای صمیمانــه و عاطفی برقرار 
کرده و رشــته ای از محبت و عشــق بین این دو نفر شکل 
گرفته است. اما هیندلی که از هیتکلیف متنفر است و رفتار 
پرخاشگرانه ای با او دارد سدی در مسیر عشق خواهر خود 

و هیتکلیف می شود و مالقات بین آنها را ممنوع می کند.

اوضاع زمانی وخیم می شــود که کاترین با مرد ثروتمندی 
به نام ادگار ازدواج می کند. هیتکلیف حاال می خواهد انتقام 
خود را از همه بگیرد.همین تصمیم اتفاقات عجیبی را برای 
هر دو خانواده رقم می زند.کل داســتان از زبان کارگری به 
نام نلی روایت می شود و دیده ها و شــنیده های اوست که 
خواننده را به قضاوت و شناخت شخصیت ها دعوت می کند 
و هرجایی از داستان که نلی در آن حضور نداشته روایت را 
از زبان شخصیت های دیگر نقل می کند. در واقع نویسنده از 
نگاه نلی کارها و اعمال شخصیت ها را بررسی می کند. جدال 
فقر و ثروت، حضور ارواح، عشق و انتقام مضمون های اصلی 
داستان هستند. یکی از مضمون هایی که مخاطب در سیر 
مطالعه داستان به ارزش وجودی آن پی می برد حفظ کرامت 
انسانی اســت زیرا شخصیت اصلی داســتان هیتکلیف در 
ابتدای داستان شخصیت شروری نبوده است. حتی نویسنده 
می خواهد به مخاطب نشان دهد او دارای قلبی مهربان است 
اما به مرور زمان و با رفتارهای تحقیرآمیزی که با او می شود و 
توهین های فراوان، کرامت انسانی او خدشه دار می شود و این 
آغاز کاشت بذر نفرت است؛ بذری که با اتفاقات دیگری که 
در داستان رخ می دهد تنومند شده و حس انتقام را به وجود 
می آورد. گرچه نویســنده تالش کرده است که به مخاطب 
نشــان دهد انتقام نه تنها باعث آرامش انسان نمی شود که 
مصداق بارز نمک پاشیدن با دست خود روی زخم است و چه 

آثار مخربی می تواند بر فرد واطرافیان داشته باشد.
شاید تصور شود فضا و ادبیات رمان در زمان حال نمی گنجد 
و به نوعی باطل شده، اما نویسنده به خوبی تأثیرات رفتارهای 
ستیزه گرانه و خشن را بر روح و روان آدمی به تصویر کشیده 
اســت که گویی او در زمان حال زیسته اســت. این نشان 

می دهد که فضائل و رذایل به زمان و مکان ارتباطی ندارد.
امیلی برونته، نویسنده انگلیسی است که بلندی های بادگیر 
تنها اثر او محسوب می شــود. او خواهر کوچک تر شارلوت 
برونته و خواهر بزرگ تر آن برونته بود که آنها نیز امروزه از 
بزرگ ترین نویسندگان کالسیک جهان به حساب می آیند.

کتاب بلندی های بادگیر در ســال ۱۸۴۷ منتشــر شد، اما 
آن زمان با اســتقبال فوری خوانندگان روبه رو نشــد. یک 
ســال بعد، وقتی امیلی برونته ۳0 ســاله بود بر اثر بیماری 
ســل از دنیا رفت؛ همان بیماری ای که چندین شخصیت 
را در کتاب کشــته بود. برخی از منتقدین نیز بر این باورند 
که حوادث، شخصیت ها و فضاهای داستان نشان از بازتاب 
زندگی شخصی نویسنده در این رمان است، در واقع با نگاهی 
به زندگی او و شــناخت اخالق و روحیاتش می توان بازتاب 
زندگی اش را در رمان بلندی های بادگیر دید. وجود عناصر 
طبیعت، مرگ مادر شخصیت های اصلی در خردسالی، افراد 

افراطی و... بسیار مشابه زندگی زیسته نویسنده است.
کتاب پر از رگه های مهم اندیشه ای است و یکی از آنها شاید 
این باشد هر کدام از ما احتماال همان چیزی را خلق می کنیم 

که به آن اندیشیده ایم.

در پشت جلد کتاب می خوانیم: 
کتاب بلندی های بادگیر روایت عشــق اســت و انتقام، با 
شخصیت هایی که آمیزه لطافت و خشونت اند، مهر و کین، 
امید و بیم،... در مکانی که آن هم آمیزه ای اســت از گرما و 
سرما، روشنایی و تاریکی، تابستان طراوت بخش و زمستان 
اندوه بــار. آیا خفته های ایــن خــاک آرام خواب زده هایی 

بی قرارند؟

اندیشه داستان

غرب رخ داد، ارزش هــای اخالقی در میان انبوه 
اختراعات مادی و پیشــرفت های دنیوی به طور 
طبیعی مغفول ماند و این ایــده به طور طبیعی 
مقبول واقع شــد که تمدن یک پیشرفت مادی 
اســت و این پیشــرفت مادی و علمی می تواند 
به اهداف خود برســد بی آنکه بخواهد گوهری 
اخالقی داشته باشد. در واقع، آنچه در این دوره 
مورد تأکید بود امیال و خواسته های غریزی بود و 
نه اخالق و خواسته های انسانی. از نظر اشویتسر 
جدایی اخالق از تمــدن باعث خلط ارزش های 
خیالی با ارزش های حقیقی شد، توان جوامع در 
حل معضالت ضعیف تر شد و سرانجام وقایعی رخ 
داد که عاری از عقالنیت و نظم و نقشه بود. براین 
اســاس از نظر اشویتســردر »تجدید تمدنی«، 
باید عملیات باطنی انجام داد و نه ظاهری و در 
این باره باید خلق باطن را عوض کرد و بدین سان 
با تجدید اخالقی، تعارض میــان امت ها را کم 
کرده و راه را بــرای صورت بندی تمدن حقیقی 

هموار ساخت.
اکنون ما در جهان معاصر اسالم و در ایران امروز 
به اصطالح مدرن شده، این پرسش مطرح می شود 
که در فرایند توســعه، رشد، پیشــرفت و احیانا 
تمدن، جای اخالق کجاست؟ و در این میان و در 
صیرورت تمدنی، آیا اخالق مقدم است یا علم؟ آیا 
اخالق در مرکز تحوالت اجتماعی است یا علم؟ 
واقعیت این اســت که علی الظاهر ما در پاسخ به 
این ســؤاالت درمانده ایم، نه زمینه های علمی 
الزم را کســب کرده ایم و نه سیاستگذاری های 
اخالقی را لحاظ کرده ایم. نخبگان و پژوهشگران 
ما واقعیات اخالقی در جامعه را رصد نمی کنند، 
به جامعه شناسی اخالق نمی پردازند و نمی گویند 
که وضعیت اخالقی ما در ایران و در کشــورهای 
اسالمی چگونه است و شــباهت ها و تفاوت های 
اخالقی کشورهای اسالمی و احیانا چالش های 
مشترک اخالقی آنها چه اســت؟ از سوی دیگر، 
آفت های اخالقی مشــترک در جوامع اسالمی 
ازجمله ایــران نمی دانیــم و نمی دانیم که چرا 
هر از چندی به خشــونت، بداخالقی، بی نظمی 

و ســپس عقب افتادگی ســوق پیدا می کنیم؟ 
محققان تاریخی ما نیز در مــورد تاریخ اخالق و 
اخالقیات ما بحث نمی کنند و نشــان نمی دهند 
دنیای کنونی اسالم ازجمله ایران ما در چه سیر 
تاریخی به وضعیت کنونی )خوب یا بد( در اخالق 

رسیده است؟ 
در چنین وضعیتی »ضعف  اخالقی« ما )به ویژه 
اخالقیــات اجتماعی و سیاســی( از یک طرف، 
»التقاط اخالقــی« از طرف دیگر، »اســتعمار 
اخالقی« )استعمار سایبری و دیجیتال( و تحریف 
و تغییرات اخالقــی ما در فضاهــای مجازی از 
سوی دیگر و ســرانجام »افت اخالقی و فراگیر« 
ما موجب شده که تحوالت جهان اسالم و ایران 
اسالمی از صیرورت تمدنی   و آرمان های بلندش 

فاصله پیدا بکند.
شایان تأکید است که ضعف اخالقی یا استعمار 
اخالقی صرفا متوجه دهه هشــتادی ها نیســت 
)بســیاری از دهه هشــتادی ها هســتند که از 
هشیاری اخالقی باالیی برخوردارند(، بلکه این 
افت اخالقی و عقب ماندگــی در ارزش ها گاهی 
متوجه نسل های قدیمی تر هســت؛ آنهایی که 
در کسوت روشنفکر یا روحانیت سخن از اخالق 
می گویند ولی در وسوســه تقدم علم بر اخالق، 
تقدم سیاست بر اخالق و تقدم مصالح گروهی بر 
اخالق فریفته می شوند و به آسانی نه فقط در دام 
جدایی دین از جامعه، بلکه در دام تفکیک اخالق 
از زندگی می افتند. پیش از این اشــاره کردم که 
ما با ظهور خوارج نو در ایران مواجه هســتیم و 
تأکید کردم که منظور من از خوارج نو، نه خوارج 
اعتقادی و سیاسی بلکه خوارج اخالقی است که 
اساســا باورهای اعوجاجی در دو ناحیه مدرن و 
سنتی آن را زمینه سازی  کرده است. ایران را نباید 
با غرب مقایسه کرد، ضمانت نظم در غرب با قانون 
است )اخالق هم آنجا قانونی است( لیکن ضمانت 
اصل نظم در ایران اخالق است و نه قانون. آنگاه 
زدن زیرآب اخالق توسط دوگانه های شرک آلود 
در جامعه ما، زمینه را برای آشوب ها و فتنه هادر 

ایران باقی خواهد گذاشت.

برای تمدن شدن، علم بهتر است یا اخالق؟!
دکترحبیب اهلل بابایی اندیشه 

تمدن

یکی از مهم ترین مباحث در حیطه اندیشه، 
تامالتی است که اندیشمندان مختلف با مبانی 
و رویکردهای متفــاوت و البته با هدف های 
گوناگون پیرامون موضــوع علم و اخالق و 
نسبت میان این دو ابراز کرده اند. عالقه مندان 
به حیطه مباحث تمدنی نیز با توجه به مبانی 
فکری خود و با هدف توســعه اندیشه های 
تمدنی و رشــد گفتمان ها در این راستا و با 
رویکردهای موجود، »علــم« و »اخالق« را 
به عنوان پایه های اصلی هر تمدن مورد بررسی 
و مداقه قرار داده اند و نســبت میان آن دو و 
تقدم و تاخر هریک بر دیگری را از این زاویه 
به بحث گذاشــته اند. در یادداشت پیش رو 
دکتر حبیب اهلل بابایی بــه فراخور مباحث 
روز، رجوعی به همین بحث پردامنه »علم« 
و »اخالق« کرده و ســعی کرده میان مباحث 
آکادمیک و وضعیت میدان و حوادث موجود 
تالقی برقرار کند. از این نظر ایشــان جزو 
معدود افرادی است که در به کارگیری دانش 
برای تحلیل جامعه و وقایــع اتفاقیه تالش 
کرده است. از این رو ارائه این یادداشت صرفا 
به منظور توسعه و ترویج این رویکرد در حوزه 

اندیشه است.

رابرت بریشتت در تعیین شاخص های تمدن به 
موضوع »علم و آگاهی« اشــاره می کند و تأکید 
دارد که تمدن ها، حاوی عنصر آگاهی هستند و 
غیرتمدن ها فاقد آن هستند؛ »جامعه غیرتمدنی 
هنر دارد ولی زیبایی شناسی ندارد، دین دارد ولی 
الهیات ندارد، تکنیک دارد لیکن علم ندارد، ابزار 
و وسایل دارد ولی تکنولوژی ندارد، افسانه دارد 
ولی ادبیات نــدارد، زبان دارد ولــی الفبا ندارد، 
عادات و رسوم دارد ولی قانون ندارد، معرفت دارد 
ولی معرفت شناســی ندارد و نهایتا جهان بینی 
دارد ولی فلسفه ندارد.« بریشــتت در این نکته 

به عنصر»اخالق« اشــاره نمی کند و نمی گوید 
که آیا برای تمدن داشــتن باید علــم اخالق را 
داشــت یا خود اخالق را و آیا تمدن بودن تمدن 
با اخالق حاصل می شــود یا با علم اخالق؟ و در 
این صیرورت تمدنی، اساسا نسبت بین اخالق و 

کلیت علم چیست؟ 
بیان آلبرت اشویتسر در کتاب »فلسفه الحضاره« 
)ترجمه عبدالرحمن بدوی( می تواند به گونه ای 
پاسخی باشــد به همین پرسش در تقدم اخالق 
برعلم در تمدن، آنجا که می گوید: »پیش از دوره 
مدرن، تمدن می بایست عالوه بر ایجاد شرایط 
مناســب در زندگــی، کمال روحــی و اخالقی 
را هم به وجــود می آورد و این درجــه از کمال، 
غایت نهایی تمدن به حســاب می آمد. اساســا 
ســیادت ]و برتری[ عقل بــر طبیعت خارجی، 
تقدم خالص محسوب نمی شد. باید عقل بر نوازع 
انسانی سیادت داشته باشــد تا بعضی، بعضی را 
به اســتخدام نگیرند و از قوا و ابزار علیه دیگران 
اســتفاده نکنند. در حقیقت، پیشرفت در عالم 
ماده و ترقی در عالم انســانی، هر دو کار روحی 
است که در اولی روح در عالم ماده تصرف می کند 
و در دیگری روح در روح تصرف می نماید. از این 
نظر، پیشرفت مادی کمترین جوهر تمدن است 
که ممکن اســت آثار بد و یا خوب داشته باشد 
و پیشــرفت اخالقی، اصلی تریــن جوهر تمدن 
به حســاب می آید که همواره دارای آثار نیک و 
پسندیده است«. اشویتسر در حقیقت به ماهیت 
اخالقی تمدن )تمدن به مثابه نیکی های متراکم( 
اشاره می کند و تمدن منهای اخالق را بی تمدن 

قلمداد می کند.
به رغم این علقه و ارتبــاط تنگاتنگ بین تمدن 
و اخالق، تمدن در جهان غــرب در دوره بعد از 
رنسانس، بر موضوع اخالق پیشی گرفت. اینکه 
چرا و چگونه اخــالق اهمیت تمدنــی اش را از 
دست داد، بدان جهت بود که گسترش تمدن در 
جهات مادی سریع تر از جهات اخالقی و معنوی 
در تمدن غرب بوده اســت و آنگاه که فتوحات 
و اکتشــافات زیادی در حوزه توسعه تمدنی در 

تقسیم علوم نظری به امور عامه، الهیات و طبیعیات و 
اندیشه 
سپس تقسیم علوم عملی به اخالق، سیاست و تدبیر اخالقی

منزل، تقسیمی است که منسوب به فیلسوفان یونان 
است. این تقسیم را بیشتر ارسطو پروراند و تاکنون در فلسفه کالسیک 
مورد توجه اســت. البته منظور از علوم در اینجا علوم برهانی است و 
شامل علوم قراردادی مثل تاریخ، صرف و نحو نمی شود. براساس این 
تقسیم، علم اخالق از چند هزار سال پیش مورد توجه بوده است و بعدها 
مسلمان ها نیز همان تقسیم را گرفتند، تغییراتی در آن دادند و کمی 
چاشنی اســالمی به آن اضافه کرده و آن را به یکی از علوم اسالمی 
تبدیل کردند. یکــی از قدیمی ترین کتاب هایی کــه در این باب در 
دسترس ماســت کتاب »طهاره االعراق« ابن مســکویه است که از 
کتاب های معروف علم اخالق است که براساس همان اخالق ارسطویی 
نوشته شده اســت. حتی کتاب های »جامع الســعادات« و »معراج 
السعاده« نیز براساس همان تقسیمات تنظیم شده است. آنها موضوع 
علم اخالق را ملکات قرار داده، از افعال و رفتارها بحث نکرده اند، شاید 
به این دلیل که گاهی کسی کارهایی می کند که مشابه کارهای خوبان 
است اما واقعا دارای ارزش اخالقی نیست. فرد متکبری را فرض کنید 
که برای اینکه نزد مردم محبوب شود، سعی می کند خیلی با تواضع 
رفتار کند یا کســی که برای اغراض مادی دنیــوی مثل پیروزی در 
انتخابات، خیلی پول خرج می کند و از خود سخاوت نشان می دهد، 
روشن است که به چنین کسانی متواضع یا سخی نمی گویند. از این رو 
موضوع علم اخالق را ملکات قرار داده اند و گفته اند باید حالت ثابتی 
داشته باشــد تا فضیلت یا رذیلت اخالقی محسوب شود؛ برای مثال 
اینطور نباشد که فقط وقتی به مردم احتیاج دارد تواضع کند یا پول 
خرج کند. آنها موضوع اخالق را ملکات می دانستند و برای خود رفتارها 

هیچ ارزشی )مثبت یا منفی( قائل نبودند. براساس این نظر، کار کسی 
که ملکه اش این نیســت ولی در جریانی به گوش کودک بی گناهی 
سیلی زده یا هنگام گفت وگوی ساده ای اوقات تلخی و فحاشی  کرده 
است، از نظر اخالقی چگونه است؟ شاید بتوان گفت از نظر آنها اگرچه 
ارزش اصیل مربوط به ملکات است اما رفتارها نیز از دو جهت ارزشمند 
بالعرض هستند؛ یکی از آن جهت که مقدمه ای برای تحصیل ملکات 
هستند؛ اگر انسان بخواهد دارای ملکه ای شود، باید آن را تکرار کند؛ 
بنابراین کارها مقدمه هستند برای کسب ملکات. و جهت دیگر این 
است که پس از پیدا شدن ملکه، کار و رفتار اثری است که از آن ملکه 
بروز پیدا می کند. بعدها در این بحث ها تحوالتی پیدا شد تا اینکه در 
قرن های اخیر، به خصوص از زمان کانت، گفتند که قوام ارزش اخالقی 
به نیت است و ملکه بودن موضوعیت ندارد. مهم انگیزه رفتاری است 
که از انسان سر می زند. این بود که مسئله حسن فعلی و فاعلی مطرح 
شد که هم باید کار خوب باشد و هم نیت انجام کار. این تحول باعث شد 
که تعریف و موضوع علم اخالق نیز تغییر کند. در گذشته موضوع علم 

اخالق را ملکات می دانستند، اما از این به بعد رفتارها موضوع علم اخالق 
شد. در ضمن بحث های گذشته  اشاره کردیم که نگرش اسالمی از یک 
جهت با نگرش کانت موافق و از یک جهت با آن مخالف است؛ کانت 
می گوید نیت در ارزش اخالقی دخالت دارد. براساس نگرش اسالمی 
نیز ارزش کار بدون نیت تعیین نمی شود اما نگرش اسالمی در اینکه چه 
نیتی ارزشمند است، با کانت اختالف دارد. کانت می گوید نیت فقط 
باید اطاعت حکم عقل باشد، ولی در اسالم ارزش ها مراتب دارد و به 
ارزش های زیر حد نصاب، حد نصاب و فوق حد نصاب تقسیم می شود. 

حد نصاب نیز آنجاست که با خدا و زندگی ابدی ارتباط پیدا کند.
در نگرشی که نسبت به اخالق اسالمی بیان شد، خود رفتارها ارزشیابی 
و ارزشگذاری می شوند. قوام ارزش در این دیدگاه غیراز حسن فعلی، 
به حسن فاعلی نیز است. حال این پرسش مطرح می شود که در این 
نگرش جایگاه ملکات کجاست؟ اگر ارزش اصالتا برای خود رفتار است، 
ملکه چه ارزشی دارد؟ براساس این نگرش ممکن است کسی بگوید 
که ملکه نیز بالعرض مطلوب اســت. وقتی شما درختی را می کارید 
انتظار دارید که میوه بدهد. روشن اســت ارزش درختی که هر سال 
میوه می دهد، بسیار بیشتر از درختی است که در عمرش یک بار میوه 
می دهد؛ اگرچه همان یک بار هم خوب است. ملکه همان ارزشی است 
که جمع شده، تجمع پیدا کرده و حالت ثبات پیدا کرده است. ملکه از 
آن جهت که منشأ رفتارهای ارزشی می شود نیز ارزشمند است. خود 
وجود ملکه باعث می شود که انسان کار اخالقی خوب انجام دهد. برای 
مثال، وجود ملکه سخاوت در انســان باعث می شود که فرد در موقع 
خودش بذل و بخشش کند. درست اســت که بذل و بخشش ارزش 
اخالقی دارد، اما از آنجا که سخاوت ســبب پیدایش آن شده است، 

بالعرض مطلوب است.

مروری بر تفکرات مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی

تحوالت موضوع علم اخالق از ملکات تا رفتارها

شکوفه سادات مرجانی
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در روایت اول عقب هستیم
عبداهلل گنجی با بیان اینکه در کشــور همه ما ۸۵ میلیون 
نفر منتقد هستیم و پیشــنهاد هم نداریم، گفت: بعضی ها 
فکر می کنند با کم اهمیت کــردن یا پنهان کردن موضوع 
مشــکل حل می شــود. من نزدیک تر به نیروی انتظامی 
هستم. فهم از رسانه ای شدن موضوعات در سیستم امنیتی 
ما یک معضل جدی است. در بحث اطالع رسانی در روایت 
اول عقب هستیم. فیلم آمدن مهسا امینی به سالن را کی 
پخش کردند؟ صحبت مقام های نظامی با پدر مهسا امینی 
در بیمارستان 3 روز پیش پخش شد. کلیپ تعرض پلیس 
به آن خانم را که دیدم تماس گرفتــم و گفتم چرا درباره 
این موضوع با مــردم حرف نمی زنید؟ بعــد از آن بود که 

بیانیه  دادند.
مدیرمسئول روزنامه همشهری با اشاره به بازخوردش در 
توییتر بعد از ماجرای مهسا امینی توضیح داد: موضوع خانم 
امینی را من توییت زدم و گفتم ضرب و شتم نشده است. 
درصورت تخلف اگر با 3-2 نفر از نیروهای انتظامی برخورد 
کنند ما اعتراضی نمی کنیم. کســی نگفتــه این موضوع 
رسیدگی نشود. اگر ظلمی صورت گرفته 3-2 نفري که این 
کار را کرده اند باید به دادگاه ببرند و حتی درصورت لزوم 
اعدام کنند. ما اعتراضی نمی کنیم. آیا کسی در جمهوری 
اسالمی گفته است به این موضوع رسیدگی نشود؟ نخستین 
مصاحبه با پدر ایشان را فارس انجام داد و بقیه به او گفتند 
چرا منتشر کردی. از این پدیده ها در همه جای دنیا اتفاق 
می افتد. اگر پلیس ما سیلی بزند خبر اول دنیا می شود. ولی 

در جاهای دیگر نمی شود. روی ما تمرکز کرده اند.

3نگاه درباره مهسا امینی وجود دارد
گنجی با بیان اینکه 3 نگاه درباره مهسا امینی وجود دارد 
گفت: یک نگاه این است که باید رسیدگی شود و اگر نشود 
فلسفه جمهوري اسالمی زیر ســؤال رفته است. یک نگاه 
که برای اصالح طلبان است این است که اجرای شرعیات 
متوقف شود. یک نگاه هم برای دشمن است که جمهوری 

اسالمی باید برود.

ایران اینترنشنال شاخه و بازوی رسانه ای موساد است
گنجي گفت: تردید نکنید که ایران اینترنشــنال شــاخه 
و بازوی رسانه ای موساد اســت. چون خبرهای امنیتی را 
نخستین بار آنجا می زنند. یک بار خواستند سایت همشهری 
را هک کنند نتوانســتند ولی خبرش را زدند. در واقع ما با 

یک پروژه امنیتی مواجه هستیم.
این فعال رسانه ای با بیان اینکه باید به تخلفات رسیدگی 
شود و کلیدواژه ما رسیدگی اســت گفت: شعارهای کف 
خیابان درباره رســیدگی نیســت. اردیبهشت که دولت، 
4 قلم کاال را گران کرد، برخی در 2۱شــهر بیرون آمدند. 
من شعارها را آنالیز کردم.  هیچ شعاری برای معیشت داده 

نشده است.

موضوع ما سرعت است و نه سانسور
گنجی با تأکید بر اینکه موضوع ما سرعت است و نه سانسور 
گفت: به عنوان مدیر رســانه شــهادت می دهم که در این 
حوادث هیچ کس از هیچ کجا به من زنگ نزد که سانسور 
کن. حتي یک مورد هم نداشتم. ولی ذهن اجتماع این است 

که بیخ گلوی رسانه دست گذاشته اند و فشار می دهند.
مدیرمسئول روزنامه همشــهری با بیان اینکه بین حوزه 
امنیتی و رسانه ما یک شــکاف جدی وجود دارد توضیح 
داد: خبر وقتی مربوط به حوزه امنیت است، نشرش به این 
راحتی نیست. شــما به عنوان روزنامه نگار پشت پرده اش 
را نمی دانید که روایت کنید. خبر تا به رســانه برسد زمان 
می برد. چون در سیستم خودشان چند مرجع باید تأیید 
کنند. در آبان۹۸ رویترز ۱۵۰۰کشــته را اعالم کرد. من 
ســرمقاله نوشــتم که آمار درســت را بگویید. یقه من را 
گرفتند که تو برای بی بی ســی سوژه ساخته ای.  متأسفانه 
آن روایت های ۱۵۰۰نفر نشســت  در ســالگرد آبان۹۸ 
رحمانی فضلی در تلویزیون آمار می دهد. این بار در ماجرای 
مهســا امینی از روز اول تلویزیون آمار کشــته ها را داد. 
استاندار سیستان و بلوچســتان آمار داد. روایت آمارهای 

فعلی آمار حاکمیت است.
وی با اشــاره به ســرعت انتقال اخبار امنیتی به رسانه ها 
گفت: بین حوزه امنیتی و رســانه ما یک شــکاف جدی 
اســت. آدم وقتی خودش می خواهد وارد بشــود اعتماد 
به نفس ندارد، چون ممکن اســت خبری بزند که اشتباه 
باشــد و به عذرخواهی و بی اعتبارسازی رسانه ختم شود. 
قتل های زنجیره ای سال۷۷ را رسانه می توانست بزند؟ هنوز 
نمی دانند پشتش چه خبر است. رسانه چطور بزند؟ وقتی 

نمی زند هم می گویند رسانه سانسور کرده است.

غلبه نگاه امنیتی و پلیسی بر فضای رسانه  کشور
در ادامه این نشست محمد قوچانی مدیرمسئول فصلنامه 
آگاهی نو با بیان اینکه مشکل ما غلبه نگاه امنیتی و پلیسی 
بر فضای رســانه کشور اســت، گفت: امنیت رکن جامعه 
است. وقتی نیروی امنیتی از کار خودش وارد کار دیگری 
شــود بحران به وجود می آید. این ماجــرا روز اول امنیتی 
نبود و می توانســت خیلی بهتر مدیریت شــود. به شرط 
اینکه با اهل رسانه مشورت می کردند. در ماجرای بنزین 
مدیران روزنامه ها را خواستند و به آنها گفتند. رسانه های 
ما امنیت ملی را می فهمند. چرا به آنها اعتماد نمی کنیم؟ 
آقای حاتمی کیا وقتی سپاه فیلمش را سانسور کرد، گفت 
من هم یک سردار هســتم ولی قبه)درجه( ندارم. ما هم 
در کار خودمان می توانیم متخصص باشــیم. در کشــور 
آمریکا مدیرمسئول واشنگتن پست در حد یک وزیر است. 
رئیس جمهور با او صبحانه می خورد. آیا در کشــور ما این 

اتفاق می افتد؟

صداوسیمای دولتی فایده ندارد 
قوچانی با بیان اینکه سال هاســت می گویم صداوسیمای 
دولتی فایده ندارد، گفــت: 3۵ هزار کارمند داریم که آنجا 
کارت می زنند. شما در مقابل شبکه ای که یک ساختمان 
4طبقه دارد بازی را می بازید. این شبکه ها از بین نیروهای 
شما یارگیری می کنند. عادل فردوسی پور چرا باید مسئله 
امنیتی کشور شود؟ از بس صداوســیما در حالت اعتراف 
سراغ آدم ها رفته کســی مصاحبه  فارس را باور نمی کند. 
روش کالسیک این است که طرف بگوید من چه اشتباهاتی 
کرده ام. چرا یک خبرنگار مطبوعاتی در صداوسیما با پدر 

مهسا مصاحبه نکرد؟

چرا یک نفر در پلیس عذرخواهی نکرد؟
مدیرمسئول فصلنامه آگاهی نو با طرح این سؤال که چرا 
یک نفر در پلیس عذرخواهی نکرد؟ گفت: یک جایی گفتند 
چرا آقای روحانی سنت عذرخواهی را بنا نهاد؟ وقتی اشتباه 

کردید باید عذرخواهی کنید.
قوچانی با اشاره به موضوع ســلبریتی ها بیان کرد: مهران 
مدیری 4ســال علیه روحانی حرف می زد و مدام مسخره 
می کرد. االن روزی رســیده که مهران مدیری علیه نظام 
صحبت می کند. خبرگزاری فارس می گوید قمارباز است 
و صداوسیما چک های ایشان را پاس کرده و برنامه هایش 
را اجرا کرده اســت. آیا نمی دانســته که دارد نظام را افشا 
می کند؟ آیا نظام پول یک قمارباز را پرداخت کرده؟ یک 
زمانی چون به آقای روحانی فحش می داده از او خوشمان 
می آمده و االن بدمان می آید. این فقدان نظام رســانه ای 
است. شما روزنامه نگار و روشنفکر را حذف می کنید. وقتی 
نخبگان را حذف می کنید جایش آدم های بادکنکی می آیند 
که امروز چک هایشان را پاس می کنید و به نفع شما حرف 
می زنند. فردا فکر می کنند انقالب شده و برای رژیم بعدی 

کار می کنند.

ارائه 3پیشنهاد مشخص
مدیرمسئول فصلنامه آگاهی نو با ارائه 3 پیشنهاد مشخص 
گفت: پیشنهاد اول این است که روزنامه ها را تقویت و آنها 
را در صداوسیما تبلیغ کنیم. روزنامه هنوز اعتبار دارد. تیراژ 
اسفناک ما ناشــی از توزیع و ایرادات فنی است. پیشنهاد 
دوم این است که شبکه خصوصی تلویزیونی داشته باشیم. 
اجازه بدهید فیلیمو و نماوا خبر و سرگرمی پخش کنند. 
باید اینها را گسترش دهیم. من اگر جای مدیر صداوسیما 
بودم، همزمان با برنامه 6۰ دقیقه بی بی ســی یک برنامه 

جذاب پخش می کردم. ولی در تلویزیون هیچ چیزی برای 
تماشا نداریم.

قوچانی با بیان اینکه در طول زمان باید پلتفرم های داخلی 
را تقویت کنید، گفت: برای بســتن اینترنت ممکن است 
اعتراضات جدی تر بشود. چون شما دارید به کسب وکارهای 

خصوصی ضربه می زنید.

رسمی شدن رسانه ها
قوچانی درگیری اصلی را ناشی از رسمی شدن رسانه هایی 
دانســت که مردم مرجعیتش را قبول ندارنــد و افزود: ما 
دچار عقب ماندگی خبری هستیم. صداوسیمای ما از خبر 
عقب افتاده است. مطبوعات مکتوب ما هم عقب افتاده اند. 
موضوع مهسا امینی در حوزه فضای مجازی و شبکه های 
ماهواره ای مطرح و مدیریت کار از دست ما خارج شد. خبر 
االن در انحصار روزنامه و صداوســیما نیســت. ولی هنوز 
چیزی که روزنامه و صداوســیما منتشــر می کند بیشتر 
دیده می شود. وقتی شــما فکر می کنید با پنهان کردن و 
کم اهمیت جلوه دادن یک خبر آن را می توانید از چشــم 

مردم پنهان کنید، دیگر روایت آن خبر برای شما نیست.
 مدیر مســئول فصلنامه آگاهی نو افزود: یک تفسیری از 
مســئله حجاب و اجرای قانون حجاب در کشور ما وجود 
دارد. این وضعیت ملتهبی که اخیــرا رخ داد چیز عجیب 
و غریبی نبود. از اول سال مدام این مسئله گشت ارشاد را 
می دیدیم. وقتی برای مهسا امینی اتفاق افتاد همه منتظر 

یک ماجرا و توفان بودند.

واکنش رسانه های ما به ویژه صداوسیما تدافعی است
قوچانی با بیــان اینکه کل واکنش رســانه های ما به ویژه 
صداوسیما تدافعی اســت و ایجابی نیست، گفت: این کار 
اثر نمی کند. من مدام هشدار می دادم که ایران اینترنشنال 
یک پروژه امنیتی است که می تواند جلو برود. من به همه 
هشــدار دادم. فکر می کردند که ما صداوسیما را داریم و 
مشکلی نداریم. ما مرجعیت رسانه ای را از دست داده ایم. 
ما به یک تفاهمی با حاکمیت رسیده ایم که روزنامه هایمان 
بسته نشود. هم در عرصه صداوسیما و هم مطبوعات داخلی 
دچار زوال شــده ایم. ما یک رســانه ملی بزرگ، حجیم و 
کلیشــه ای داریم. جوان تر ها هرچقدر در این صداوسیما 
تالش می کنند نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و دیده 
نمی شــوند. مطبوعات ما محافظه کار شده اند. فاقد ابتکار 
عمل هستند و در نتیجه جامعه مخاطب را از دست داده ایم.

شبکه های خارجی را دست کم گرفته ایم
مدیر مســئول فصلنامه آگاهی نو با تأکید بر این نکته که 
ما روی سواد رســانه ای جامعه کار نکرده ایم، توضیح داد: 
این کار باید در طول زمان شکل می گرفت. ما شبکه های 
خارجی را دســت کم گرفته ایم. این شبکه های تلویزیونی 
نیازمند جلسه کارشناسی هستند. شبکه من و تو می گوید 
من سیاسی نیستم و سبک زندگی ســکوالر را دارد رواج 
می دهد. شــبکه ایران اینترنشــنال بســته بندی اش به 
لحاظ ژورنالیستی دقیق اســت و هر ساعت خبر می دهد. 
صداوســیما فکر می کند اگر خبر اعتراضات را خبر سوم 
اعالم کند خیلی هنر کرده است. بی بی سی هم دارد تحلیل 
می دهد. در دوم خرداد روزنامه هــای ما تیراژهای باالیی 
داشتند. می شد ما به داخلی ها اعتماد بیشتری کنیم. اتفاقی 
که افتاده بسیار دردناک است. این رویداد می توانست با یک 
اطالع رسانی درست از داخل کشور و عذرخواهی درست 
هدایت شود. این اتفاقات نشانه سوء مدیریت جدی در نظام 

رسانه ای ماست. شما می توانید از روزنامه نگاران خودمان 
دعوت کنید که شبکه تلویزیون خصوصی درست کنند.

رسانه های رسمی ما بنزین روی آتش نریختند
در ادامه جلسه گنجی با اشاره به اینکه ما به لحاظ رسانه ای 
بدنه نحیفی داریم گفت: رسانه های داخلی در این داستان 
خیلی عاقالنه عمل کردند و دنبال آرامش بودند. رسانه ها 
چند مالحظه را رعایــت کردند. تهییــج نکردند که فضا 
پیچیده تر شــود. در مســائل قومی هم هوشمندانه عمل 
کردند. حوزه رسمی رسانه های ما خیلی خوب عمل کرد. 
در عصر حاضر رسانه ها از خبر عقب هستند و کاری که انجام 
می دهند روایت است. ولی فضای مجازی ما متفاوت بود. 
رسانه های رسمی ما بنزین روی آتش نریختند. عمدتا در 
رسانه های رسمی دروغ نمی بینید و باید آسیب را در جای 

دیگر ببینیم.

بگذاریم معترض حرفش را بزند
مدیرمسئول روزنامه همشــهری با بیان اینکه رفتارهای 
حاکمیت همه اش واکنش اســت و کنش نیســت گفت: 
کنش و واکنش ما منجر به بسته شدن فضا می شود. برای 
حاکمیت ما ارزش و پرستیژ است که گروهی شعار بدهند و 
از دماغ کسی خون نیاید. چرا این اتفاق نمی افتد؟ بگذاریم 
معترض حرفــش را بزند. حاکمیت اگــر بتواند تصویری 
از معترض ارائــه کند که او حرفــش را بزند یک موفقیت 
است. اینکه مراســم ما به انجام نرسد و امنیتی بشود یک 
پروژه سیاسی اســت. در نازی آباد یک مورد اجرا شد و ما 
پوشش دادیم. مردم شعار تند می دهند و پلیس همراهی 
می کند. اگر این صحنه ها را داشــته باشیم دچار مشکل 
نمی شــویم. در 2۵آبان۸۸ جمعیتی کــه در خیابان بود 
 آرام بود؛ ولی آخرش حمله به بســیج شــد و آنجا ۱3نفر 

شهید شدند.
وی با اشاره به کشته ها و شهدای اتفاقات توضیح داد: ۹۰ 
درصد تلفات انسانی ما از ۹6 تا االن نزدیک مراکز نظامی 
اســت. کشــته های زاهدان نزدیک مراکز نظامی است. 
چه کسی جوان را به سمت مراکز نظامی می برد؟ سال ۸۸ 
به ۱۰۵ کالنتری و مرکز بسیج حمله شده است. کسی که 
آنجاست شلیک می کند چون می ترسد خودش و دیگران 

کشته شوند.
گنجی افزود: میان حوزه امنیت و رسانه شکاف وجود دارد 
که نتوانستیم آن را پر کنیم. وقتی فضا امنیتی شود رسانه 
محتاط می شود. در کشور تونس با یک خودسوزی انقالب 
شد. بنابراین رسانه می ترسد که اگر این خبر را منتشر کند 

کشور به هم  می ریزد.

دو جریان مشکل دارند
در ادامه جلســه، گنجی با بیان اینکه مــن تعلق جناحی 
ندارم ولی در این کشور جای ســومی نیست، افزود: چرا 
به من می گویید که تلویزیــون را خصوصی کنید؟ فردی 
که اصالح طلب است چرا اپوزیســیون است و از من سؤال 
می پرسد؟ من از او سؤال دارم. چون او هم یکی از بال های 
کشور است. ۵۰ درصد پاسخ مال شماست. اگر نظام مشکل 

دارد یعنی دو جریان مشکل دارند.
مدیرمسئول روزنامه همشهری با اشاره به حادثه متروپل 
توضیح داد: فضای دشمنی را قبول نمی کنیم. در متروپل 
یک ساختمان پایین آمده اســت. قوه قضاییه بالفاصله 4 
شهردار آبادان را زندانی کرده اســت. وزیر کشور و رئیس 
جمهور به آنجا رفته انــد. دیه متوفیان را قبــل از دادگاه 

داده اند. کجای دنیا این کار را می کنند؟ اما مخالفان هشتگ 
می زنند تفنگت را زمین بگذار. یک فضای امنیتی درست 
می کنند. طرف را که می گیرند می گوید من چون فیلمساز 

متفاوتي هستم حکومت من را تحمل نمی کند.
قوچانی در پاسخ به گنجی گفت:  ای کاش شما سخنگوی 
دولت و نیروی انتظامی بودیــد و روز اول می گفتید باید 

متخلفان نیروی انتظامی مجازات شوند.

جریان معتقد به انقالب اسالمی از پلشتی حمایت نمی کند
گنجی پاســخ داد: من یک بار گفتم به ستار بهشتی ظلم 
شد و آقای عباس عبدی درباره همین قضیه مقاله نوشت. 
این حرف ها زده می شود ولی در این صف بندی ها شنیده 

نمی شود. 
جریان معتقــد به انقالب اســالمی از پلشــتی حمایت 
نمی کند. می گوید حل کنید و رســیدگی شــود. استاد 
دانشــگاه که 3۰میلیون حقوق می گیرد علیه جمهوری 
اسالمی توییت زده اســت. اپوزیســیون ما از جمهوری 

اسالمی حقوق می گیرد.

تنها راه ما گفت وگو بر سر اصول است
این فعال رسانه ای صحنه را پیچیده خواند و ادامه داد: تنها 
راه ما گفت وگو بر سر اصول است. باید اصولی پیدا کنیم. 
تا اصولی نداشته باشیم ســر اختالف سلیقه ها زد و خورد 
خواهیم کرد. االن من و آقــای قوچانی باید بگوییم این ۵ 

اصل را قبول داریم و دور آن جمع شویم.
وی افزود: ســخنگوی دولت قبل ما باید می گفت بنزین 
گران می شود و پولش به عنوان یارانه به شما داده می شود. 
دولت قبل از آشوب ها یک بار هم این جمله را نگفته است.

دولت ما کارهای خوبی می کند که هیچ کسی نمی بیند.

گنجی با بیان اینکه در بحث سواد رســانه دارای مشکل 
هســتیم گفت: در صداوســیما به این بحث نمی پردازند. 
منافقــان در آلبانی پســت تولید می کننــد و اینجا فرد 
حزب اللهی آن را فــوروارد می کند. همســر من کلیپ را 
نشــان می دهد و می پرسد این راست اســت یا دروغ؟ ما 
هیچ مرکزی نداریم که کلینیک شــایعات باشد. فرهنگ 
روایت اول هم نداریم. در کشــور چیزهای خوبي می بینم 
که رسانه ای نمی شود. دولت ما کارهای خوبی می کند که 

هیچ کسی نمی بیند.
وی با تأکید بر اینکه فلسفه رســانه را باید بازخوانی کنیم 
توضیح داد: در غرب به جای شمشــیر صنــدوق رأی را 
گذاشتند که همدیگر را نکشند. ابزار کشتن آنها هم رسانه 
بود. رسانه من را باال می برد و شما را پایین می آورد بدون 
اینکه خونی ریخته شــود. اصولگراها اصال با این فلسفه به 
رســانه نگاه نمی کنند. من معتقدم گاهی وقت ها فلسفه 
رسانه گم است و طرف خودش نمی داند چرا مجوز رسانه 

گرفته است.
گنجی افــزود: من احســاس نمی کنم که یــک نفر دارد 
رسانه های کشــور را کنترل می کند. من چنین چیزی را 
ندیده ام. یک بار ندیدم کسی به من زنگ بزند و بگوید این 

خبر را کار نکن.

نسل جوان را رها کرده ایم
در ادامه جلسه، قوچانی خودش را متولد سال ۵۵ و بچه این 
انقالب معرفی کرد و گفت: ما نسل قیصر امین پور هستیم. 
ما وقتی شروع به روزنامه خواندن کردیم 2مؤسسه اطالعات 
و کیهان در این کشور بود. این دو  رسانه خوراک فکری نسل 
نوجوان و جوان را فراهم می کردند. سروش نوجوان و سوره 
نوجوان از نشریات آن زمان بودند. من در دوم خرداد کارم را 
شروع کردم. هیچ نظام رسانه ای به اندازه رسانه های کشور 
ما بی دروپیکر نیست. ما ورزش ورشکسته ای داریم که تعداد 
نشریاتش از فرانسه بیشتر است. آمریکا نهایتا ۱۰ روزنامه 
ملی دارد. این موضوع دربــاره حزب ها هم صدق می کند. 

مجوز حزب زیاد داریم ولی حزب به معنای واقعی نداریم.
مدیر مســئول فصلنامه آگاهی نو با بیــان اینکه ما نظام 
رسانه ای نداریم افزود: نسل جوان را رها کرده ایم. یکی از 
معترضان توییت زده که نباید کتاب خواند و باید عمل کرد. 
این توییت محصول صداوسیمایی است که کتاب آخرین 
اولویتش است. در شهر رشت در محله من زمانی ۱۰ سالن 
ســینما و 2۰ دکه مطبوعاتی داشتیم که االن دیگر وجود 
ندارد. نسل طالیی دهه 6۰ بافضیلت بار می آمد و کتاب و 
مجله می خواند. آن زمان سینمای کودک و نوجوان وجود 
داشت. من دیگر بحث اصالح طلب و اصولگرا ندارم و دلم از 

دست رفقای خودم خون تر است.
قوچانی با اشــاره به این نکته که اکونومیست هنوز دارد با 
تیراژ باال منتشر می شــود تأکید کرد: روزنامه ها هنوز اثر 
دارند. کجای دنیا شبکه های اجتماعی بار حزب را بر دوش 
می کشند؟ همه جای دنیا این شــبکه ها برای سرگرمی و 
ارتباطات هستند. ما همه کارکردها را با هم قاطی کرده ایم. 
طرف نماینده مجلس است و مجوز رسانه می گیرد و آن را 
اجاره می دهد. نشــریات متعددی فقط به خاطر سوبسید 
منتشر می شوند. طرف در خانه خودش یک نشریه راست و 

یک نشریه چپ منتشر می کند.
وی با بیان اینکــه در دوم خرداد خیلــی روزنامه نگاران 
خوبی تربیت شــد، گفت: لیســت کارکنان بی بی سی و 
ایران اینترنشنال را کنار هم بگذارید. ببینید چند نفرشان 
از روزنامه نگاران ما هستند. چرا نتوانستیم اینها را جذب 
کنیم؟ مگر قرار اســت همه نمازشــب خوان حزب اللهی 
باشــند؟ اینها بچه های کشــور بودند و به ایران و انقالب 
عالقه داشتند.  در مجالت انقالب پرورش پیدا کردند. ما به 
نیروهای خودمان بی توجه هستیم. فکر می کنیم ۵درصد 

حزب اللهی شیعه تنوری را باید دریابیم.

مراسم حاج قاسم را چگونه تبدیل به این آشوب ها کردیم؟
مدیر مســئول فصلنامه آگاهی نو رأی هر یک از گروه های 
اصولگرا و اصالح طلب را بین ۱۰ تا ۱۵درصد ارزیابی کرد 
و افزود: بخش اصلی جامعه قشر خاکستری طبقه متوسط 
معقول هستند که جانماز آب نمی کشند؛ ولی به دین شان 
اعتقاد دارند. مراسم حاج قاســم را چگونه تبدیل به این 
آشوب ها کردیم؟ چطور این ســرمایه را از دست دادیم؟ 
همین بچه های شــل حجاب و شــل دین در آن مراســم 
حضور پیدا کردند. شما اینها را به جایی رساندید که کتاب 

نمی خوانند.

از سعید مرتضوی به دادستان فعلی رسیدیم
وی افزود: مطالبه ای که االن وجود دارد از اول سیاسی نبوده 
و اجتماعی بوده اســت. به یک دختر خانمی توهین شده 
است. شما حجابش را نگاه کنید. می شد جور دیگر برخورد 
کرد. ضد انقالب روی این موضوع برنامه ریزی می کند. نسل 
دهه هشتادی باید بتواند یک زندگی عزتمندانه ای داشته 
باشد و این شدنی نیست. نظام اینقدر که صداوسیما نشان 
می دهد سفید نیست. اینقدر که خارجی ها نشان می دهند 

هم سیاه نیست.
قوچانی با اشاره به انتشــار نامه اخیر ۵اقتصاددان گفت: 
اقتصاددان ها در نامه شــان ثابت کردند که نظام کارنامه 
مثبتی داشته است و باعث شــد زن ها تحصیلکرده شوند. 
اگر ایــن دســتاوردها را بگوییم به ما فحــش می دهند. 
امام خمینی)ره( باعث شد که زن ها از خانه بیرون بیایند و 
درس بخوانند. قدم بعدی این است که اینقدر به زن ها گیر 
ندهیم. قدم اصالحی اینجاست. وی افزود: ما رسانه درست 

و حسابی نداریم.
ما از سعید مرتضوی به دادستان فعلی رسیدیم و خیلی راه 
طی کردیم. من یک روز رنج هایی که کشیدم را می گویم. 
امروز به اینجا رسیدیم که محمد قوچانی می تواند نشریه 

منتشر کند و این خوب است.

اصالح طلبان باید ۵۰درصد پاسخگویی به پلشتی ها 
را برعهده بگیرند

گنجی در ادامه جلسه نظام جمهوری اسالمی را ترکیبی 
از 2 جریان دانســت و گفت: اصالح طلبان باید ۵۰درصد 
پاســخگویی به پلشــتی ها را برعهده بگیرند. همین که 
من و شــما اینجا نشســته ایم خودش به معنــای عبور از 
صداوسیماســت. یعنی تریبون دیگری هــم وجود دارد. 
اصالح طلبــان می توانند با حضور در صداوســیما حضور 

خودشان را گسترش دهند.

 هردو جناح باید برای اشکاالت نظام
پاسخگو باشند

نشست واکاوی عملکرد رسانه های داخلی در تنش های اجتماعی اخیر برگزار شد 
نشســت واکاوی عملکرد رســانه های داخلی در تنش های 
اجتماعی اخیر با حضور عبداهلل گنجی، مدیرمسئول روزنامه 
همشهری و محمد قوچانی، مدیرمسئول فصلنامه آگاهی نو 

روز گذشته در سالن کنفرانس روزنامه اطالعات برگزار شد. در 
این نشست عبداهلل گنجی از نبود فشار برای سانسور مطالب 
در رسانه ای که آن را مدیریت می کند خبر داد و از سوی دیگر، 

محمد قوچانی از کارکرد ضعیف رســانه های داخلی خصوصا 
صداوسیما در رقابت با رسانه های معاند گفت. مشروح گزارش 

این نشست را که ایرنا بازتاب داده است بخوانید.

مدیرمســئول روزنامه   گنجــی،  عبــدهللا 
همشهری : تردید نکنید که  ایران اینترنشنال 
شــاخه و بــازوی رســانه ای موســاد اســت. 
چون خبرهــای امنیتی را نخســتین بار آنجا 
می زنند. یک بار خواستند سایت همشهری 
را هــک کننــد نتوانســتند ولــی خبــرش 
 را زدنــد. در واقــع مــا بــا یــک پــروژه امنیتی 

مواجه هستیم

محمــد قوچانــی، مدیرمســئول فصلنامــه 
آگاهی نو:  ما روی ســواد رســانه ای جامعه 
کار نکرده ایــم، ایــن کار باید در طــول زمان 
شــکل می گرفــت. مــا شــبکه های خارجــی 
را دســت کم گرفته ایــم. ایــن شــبکه های 
تلویزیونــی نیازمنــد جلســه کارشناســی 
هســتند. شــبکه مــن و تــو می گویــد مــن 
سیاسی نیســتم و سبک زندگی ســکوالر را 

دارد رواج می دهد
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