
 چرا        آنفلوآنزا  
      امسال خطرناک است؟ 

هشدارفرماندهسپاهبهآلسعود

با توجه به افزایش زودهنگام ابتال به آنفلوآنزا، متخصصان 
نسبت به شیوع گسترده آن  در ماه های آینده نگران  هستند

سردار سالمی خطاب به مقام های سعودی: رسانه های تان را 
کنترل کنید؛ ما با شما اتمام  حجت می کنیم

 تماشای ایران 
از ساحل دریاچه 

پایتخت
جشنواره وحدت اقوام ایرانی در 

حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس 
تا پایان هفته  برپاست

تغییر چهره
  بعــد از مصاحبــه انتقادآمیــز یحیــی 
گل محمــدی از طوالنی بــودن دوره حضور 
بازیکنــان ملی پــوش در اردوی ارزیابی فنی 
و ریکاوری تیم ملــی، خیلی ها در انتظار یک 
پاســخ محکم و کوبنده از کارلوس کی روش 
بودند. یحیی اعتقاد داشت که بازیکنان نباید 
4 روز در اردوی تیم ملی باشــند و این اتفاق 
عمال رابطه آنها را با برنامه آماده سازی باشگاه 
قطع می کند. اگر همه  چیز مثل ســابق بود، 
کی روش جواب تندی به این اظهارنظر می داد، 
یک دشمن فرضی تازه برای خودش و تیمش 
می تراشید، 24 ســاعته علیه یحیی مصاحبه 
می کــرد و حتی اگر ســرش می رفت، حاضر 
نبود تعداد روزهای حضور بازیکنان ملی پوش 
شاغل در لیگ برتر در اردوی داخلی را کاهش 
بدهد. مــدل2022 کارلوس کــی روش اما با 
برخوردش، همه را شگفت زده کرد. او نه تنها 
موضعی علیه یحیی نگرفت، بلکه حتی انتقاد 
منطقی این مربی را پذیرفت و تعداد روزهای 
استفاده از ملی پوشان در اردو را به 3 روز کاهش 
داد. او هیچ انتقادی در پاسخ به انتقادهای چند 
مربی لیگ برتری نداشت و حتی از اقدام همه 
باشگاه ها برای سپردن ســتاره هایش به تیم 

ملی برای ریکاوری، قدردانی کرد. 
  این آن کارلوس کی روشــی نیست که در 
فوتبال ایران شــناخته ایم. ایــن آن کارلوس 
کی روشــی نیســت که در یک مقطع 8 ساله، 
تصمیم ســاز اول و آخر تیم ملی بوده اســت. 
او ظاهرا در بازگشــت به فوتبال ایران، دچار 
یک رنســانس بزرگ اخالقی شــده است. او 
حاال با مربیان مدارا می کند و پاسخ هر جمله 
انتقادآمیزی را با 10 جمله انتقادآمیز نمی دهد. 
کی روش برای جنگ به فوتبال ایران برنگشته و 
حاال دیگر این حقیقت در رفتار او واضح به نظر 

می رسد.
   کی روشــی که می شــناختیم، بازیکنان 
ملی پوش پرســپولیس را ناگهــان از اردوی 
خارجی تیم دیپورت می کــرد؛ آن هم فقط به 
این دلیل که برانکو بــه ناآمادگی و اضافه وزن 
آنها در اردو معترض شــده بود. کی روشی که 
می شناختیم حتی بیشــتر از تیم های رقیب، 
درباره برانکو حرف مــی زد و هر مصاحبه را به 
او ربط می داد. کی روشــی که می شــناختیم 
مدام بیانیه صادر می کرد و به سراغ استفاده از 
کلمه هایی مثل مار و عقرب می رفت. کی روشی 
که می شــناختیم دائما با یــک فضای منفی 
سروکار داشت و حتی دســتیاران ایرانی اش 
را به خاطر همکاری نکــردن در مصاحبه علیه 
مخالفان، برکنــار کرده بود. او دیگر ســپر را 
روی زمین گذاشته و شمشیرش را هم به ایران 
نیاورده است. کی روش پذیرفته که به خاطر تیم 
ملی فرصت حضور در چهارمین جام جهانی را 
تجربه می کند و ظاهرا این بار دیگر نمی خواهد 
این فرصت به هیچ قیمتی آغشــته به نفرت و 
دشمنی شــود. او دیگر با همه دنیا سر جنگ 
ندارد و با ژســتی صلح آمیز بــه فوتبال ایران 

برگشته است. 
  چه چیزی کارلوس کی روش را تغییر داده 
است؟ شاید دوران حضور او در مصر و کلمبیا 
موجب رقم خوردن این تغییر شــده اســت. 
او در 2  کشــور جدید، قدر حمایت ها در ایران 
را بیشــتر دانسته اســت. کی روش در مصر و 
کلمبیا منتقدان زیادی داشت و رسانه ها نیز 
به ندرت حمایتش می کردند. او هرگز در بین 
هــواداران فوتبال در این دو کشــور به اندازه 
ایران محبوب نشــد. 2 تجربه ناکام در 2 نقطه 
دنیا برای رســیدن به جام جهانی، شاید این 
تغییر را در رفتار کی روش به وجود آورده است. 
شاید هم شــرایط خاص حضور روی نیمکت 
تیم ملــی، موقعیت کــی روش را تغییر داده 
باشد. او به خوبی می داند که نقشی در صعود 
ایران به جام جهانی نداشــته و قدمی در این 
مسیر برنداشته است. او در شرایطی جانشین 
اسکوچیچ شده که مربی کروات بهترین نتایج 
ممکن را با تیم ملی به دست آورده بود. شاید 
این اوضاع خاص موجب شده نگاه کی روش به 
فوتبال ایران تغییر کند. او دیگر فوتبال ایران 
را مدیون خودش نمی دانــد و از موضع باال به 

فوتبال ایران نگاه نمی کند.
  این تغییر در رفتار آقای ســی کیو، شــاید 
مقدمه ای برای ســپری کردن یک جام جهانی 
رؤیایی برای ایران باشــد. حــاال که کی روش 
عوض شــده، شاید تقدیر همیشــگی فوتبال 
ایران هم عوض شــود و تیم ملی به دور حذفی 
جام جهانی راه پیدا کند. نخستین صعود تاریخ، 
درست همان چیزی است که از جام جهانی قطر 
می خواهیم. یک تجربه جذاب و فراموش نشدنی 
که می تواند برای همیشــه همــراه تیم ملی و 
هوادارانش بماند. ایران این بار بدون جنگ و دعوا 
راهی جام جهانی می شــود. کی روش به خوبی 
می داند که رختکن تیم ملی، چقدر آماده ایجاد 
دودستگی اســت. او به روشنی می داند که اگر 
به تفاوت ها تکیه کند، یک فروپاشــی بزرگ را 
در تیم ملی رقم خواهد زد. او بهتر از هرکسی، 
حساســیت موقعیت فعلی را درک می کند و 
نگران شرایط تیم ملی است. هیچ کس نمی داند 
تغییر محســوس در رفتار آقــای مربی تا چه 
زمانی ادامه خواهد داشت. آیا حتی در صورت 
نتیجه گرفتن در جام جهانی نیز، کی روش این 
ویژگی های جدید را حفظ می کند یا دوباره به 
همان تاج و تخت خیالی و همان موضع قبلی 
برمی گردد؟ فعال زمانی برای فکرکردن به این 
سؤال نیست. فعال باید از تغییر کارلوس لذت 

برد و این مربی را در قامتی جدید تماشا کرد.
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قرباِن شما!
باید به آینده بردی اف و تراکتور امیدوار بود اما 

قبل از هر چیز، الزم است که زمان کافی به 
این مربی داده شود
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سکته 24 روزه
برای بازی به سپاهان آمده ام

محمد علی نژاد از شرایطی که در سپاهان 
دارد، راضی است و این تیم را مدعی اصلی 

قهرمانی می داند 18

 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

برایتون

ناتینگهام فارست
22:00

ليگ برتر انگليس

کریستال پاالس

ولورهمپتون
22:45

سه ویا

والنسیا
20:30

الليگا اسپانيا

اتلتیکومادرید

رایووایه کانو
22:30

ختافه

اتلتیک بیلبائو
21:30

از قرار معلوم خلق و خوي کارلوس کي روش در دومين دوره حضورش روي 

نيمکت تيم ملي ايران تغييرات مثبتي داشته است

ُرخ نـو

تیتر یک
تعطیلی زودرس لیگ برتر برای حضور 
تیم ملی در قطر که فوتبال ایران را در 

سکوت فرو خواهد برد
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استاندار آذربایجان غربی از تالش 
برای رفع محرومیت این استان تا 
توسعه پایدار اقتصادی می گوید 

بنیانگذار شرکت بیوان تک: واکسن 
سرطان درکمتر از ۸سال دیگر می تواند  

مورد استفاده قرار بگیرد

رئیس قوه قضاییه: حادثه اوین یک 
جنایت بود. عوامل اصلی این جنایت 

رخ داده را شناسایی می کنیم
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 با 3 کشور همسایه

به بازار آمدن 
 واکسن سرطان 

تا سال2030

 دستور  ويژه 
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افشای مستمر دروغ های شبکه های معاند 
موجب ریزش مخاطبان و بی اعتمادی آنان  
به این رسانه ها شده است

نهضتپیادهراهسازیادامهدارد

تجریش بازار شهرستانی ها

2مرحله  
عملیات برای 

ساماندهی بازار 
شهرستانی ها در 
نظر گرفته شده 

است.

3مرحله  
عملیات توسعه 
در پروژه قدمگاه 
صالحیه پیاده راه 

تجریش  اجرا 
می شود.

100متر
 بازار شهرستانی ها 

شامل خیابان 
مرتجایی  در فاز 
اول  ساماندهی 

می شود.

6متر
به عرض پیاده رو 
خیابان شهرداری  

بین  میدان تجریش 
تا قدس  اضافه 

می شود.

 توسعه 2پیاده راه تجریش و بازار شهرستانی ها 
در دستور کار قرار دارد

صفحه10

چطور دروغ های بزرگ
 برمال شد؟
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رزمایش بــزرگ اقتــدار نیروی 

زمینی سپاه پاسداران دیروز در نظامی
منطقه عمومی »ارس« آغاز شد؛ 
رزمایشی که با هشدار فرمانده کل 
سپاه به مقام های رژیم سعودی همراه بود که اگر 
رسانه های شان را کنترل نکنند، دود آن به چشم 

خودشان خواهد رفت.
به  گزارش همشهری، این رزمایش بزرگ که در 
راستای اجرای ماموریت های سپاه  پاسداران و با 
هدف آمادگی رزمی نیروی زمینی سپاه و براساس 
تقویم ابالغی ساالنه برگزار شد، این پیام روشن 
را برای دشمنان ایران به  همراه داشت که نیروی 
زمینی سپاه  پاســداران، در کنار سایر نیروهای 
مسلح، برای دفاع از مرزهای کشور و پاسخ قاطعانه 

دادن به هرگونه تهدید آماده  است.
براســاس برنامه اعالم شــده، عملیات هلی برن 
چتربازی، عملیات تاخت شبانه، عملیات رزمی 
بالگردها، عملیــات پهپادهای رزمی و انتحاری و 
همچنین احداث پل روی رودخانه ارس، تصرف 
و کنترل جاده های مواصالتی و تصرف ارتفاعات 
و تخریب هجومــی از بخش هــای مختلف این 

رزمایش است.
این رزمایــش با محوریــت قرارگاه عاشــورای 
نیروی زمینی ســپاه و در اســتان های اردبیل و 
آذربایجان شرقی به مدت 3روز انجام می شود و قرار 
است در این رزمایش برای نخستین بار عملیات 
نصب پل شــناور روی رودخانه ارس جهت تردد 
ادوات و تجهیزات نظامی انجام شود. گفته می شود 

یکی از نکات رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه 
 پاسداران، اجرای ســناریوهای ترکیبی دفاعی و 
امنیتی برای نخستین بار در رزمایش های نیروی 

زمینی سپاه است.

اتمامحجتباسعودیها
فرمانده کل سپاه پاســداران در جمع نیروهای 
شــرکت کننده در ایــن رزمایش، با اشــاره به 
شیطنت های رســانه های وابســته به سعودی، 
به آل ســعود هشــدار داد و خطاب به مقام های 
این کشــور گفت: مراقــب رفتارتان باشــید و 
رســانه های تان را کنترل کنید؛ اگر نه دود آن به 
چشم شــما خواهد رفت؛ ما با شما اتمام حجت 
می کنیم.سردار حســین ســالمی افزود: رژیم 

آل سعود با بنگاه های سخن پراکنی و رسانه هایی 
که فقط شیطنت ترویج می کنند، آشکارا به دنبال 
تحریک جوانان ما هســتند. شــما از طریق این 
رسانه ها در امور داخلی ما وارد شده اید، اما بدانید 
که آسیب پذیر هستید؛ ما به شما گفتیم مراقب 
باشید. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود، با بیان اینکه آذربایجان، سرزمین مجاهدان 
بزرگ، شهدای جاودان در سپهر و آسمان پرافتخار 
و پر از ستاره شهیدان امت  اسالمی است، افزود: 
این صف مســتحکمی که امروز می بینیم، نشان 
می دهد گام ها مستحکم اســت و دل ها سرشار 
از ایمان و قلب ها مطمئن است.ســردار سالمی 
ادامه  داد: شما دژ مستحکم امنیت ملت و زینت 
والیت هستید. تا وقتی شما دژهای استوار روی 

زمین قدم می گذارید، هیچ دشــمنی یارای پای 
گــذاردن در کوچه ها و خیابان های کشــور ما را 

نخواهد داشت. 

امروزسپاهبهقدرتیبزرگتبدیلشدهاست
فرمانده کل سپاه پاســداران عنوان کرد: دشمنان 
بزرگی از شما ضربت خورده اند؛ اگر شما نبودید در 
دفاع  مقدس کشور را اشــغال کرده و ملیت ما را به 
غارت می بردند، اما دشمن تسلیم اراده و ایمان شما 
شد و امروز سپاه را به قدرتی بزرگ تبدیل کردید. هر 
دشمنی که اراده کند و در النه باشد، او را می یابید، به 
آن ضربه می زنید و هر نیت پلیدی را خنثی می کنید. 
اگر شما نبودید پدیده تکفیر گسترش می یافت و 
شــما بودید که کمر تکفیر را شکستید و این شما 
هستید که سینه هایتان دژ تسخیرناپذیر این امت 

شده  است.
ســردار ســالمی افزود: آن عده ای هم که فریب 
خورده اند، خواهند فهمید این کســانی که فکر 
می کنند دوســتان آنها هســتند، دشمنانشان 
هستند . وی تصریح کرد: آمریکا که مستقیم وارد 
مداخله در امور کشور ما شده  است، دولتی است 
که دارو و غذا را بر ملت ما تحریم و جهان را وادار به 
تحریم ملت ما کرد. هر وقت آمریکایی ها پا به این 
مملکت گذاشــتند، تجربه کردیم که چه رذالتی 
برای ملت ما به ارمغان آوردند و امروز می خواهند 
با فریب، آن تاریخ را تکرار کنند، اما با حضور ملت 
آگاه و جوانان باشعور شکست خورده اند. ما بعد از 

هر بحران قدرتمندتر شده  ایم. 

هشدارفرماندهسپاهبهآلسعود
 سردار سالمی خطاب به مقام های سعودی: مراقب رفتارتان باشید و رسانه های تان را کنترل کنید؛ ما با شما اتمام  حجت می کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد

پاسخ متقابل ایران به دخالت های اروپا
مداخله جویی طرف های غربی و به ویژه اتحادیه اروپا  سیاست 

در امور داخلی جمهوری اسالمی همچنان ادامه دارد خارجی
و برخــی مقام های اروپایــی در روزهــای اخیر با 
موج ســواری بر حوادث اخیر در ایران می کوشــند بــا حربه های 
ناکارآمدی مانند »تحریم«، فشــارها بر تهــران را افزایش دهند؛ 
رویکردی که با پاسخ قاطع مقام های کشورمان مواجه و تأکید شده 
 است که درصورت ادامه روند مداخله جویی ها، جمهوری اسالمی به 

اقدام »متقابل« و »متناسب« دست خواهد زد.
به گــزارش همشــهری، در چنین شــرایطی اما به  نظر می رســد 
موضع گیری هــای تحریک آمیز برخی مقام هــای اروپایی در قبال 

آشوب های اخیر در ایران همچنان ادامه دارد. 
در چنین شــرایطی هم بود که مسئول سیاســت  خارجی اتحادیه 
اروپا پیش  از نشست شــورای وزیران خارجه این اتحادیه، در ادامه 

مداخله جویی ها در امور ایران، از اعمال تحریم های جدید علیه تهران 
خبر داد؛ رویکردی که در شرایط کنونی می تواند روابط دوجانبه ایران 
و اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد و به مسیر جدیدی هدایت کند.

در این میان اما سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست  
خبری دیروز خود، با محکوم کردن مجدد مواضع برخی کشورهای 
اروپایی و غربی پیرامون حوادث اخیر ایــران و مداخله آنها در امور 
داخلی جمهوری اســالمی به بهانه های حقوق  بشــری گفت: این 
کشــورهای مدعی، خود ناقض حقوق  بشر هســتند و هم حقوق 
شهروندان کشــورهای خود را در موارد متعددی نقض کرده اند و 
هم شهروندان دیگر کشورها را؛ بنابراین آنها از صالحیت الزم برای 

اظهارنظر درباره این موضوع ها برخوردار نیستند.
ناصر کنعانی در پاسخ به سؤالی درباره نشست شورای وزیران خارجه 
اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران و حوادث داخلی کشورمان گفت: ما 

متناسب با تصمیم و اقدام آنها، بالفاصله عمل می کنیم و امیدواریم 
نتیجه رایزنی هایی که درچند روز اخیر بــا مقام های اروپایی انجام 
شده  است، منجر به این شود که آنها سیاست و رفتار معقولی نسبت 

به ایران داشته باشند.
وی ادامه داد: ما طرف های اروپایی را دعوت می کنیم به شعارهایی که 
خودشان می دهند، پایبند باشند. آنها در ارتباط با جمهوری اسالمی 
صحبت می کنند؛ کشــوری که مقتدر و مســئولیت پذیر اســت و 
نقش تعیین کننده ای در امنیت منطقه ایفا می کند؛ کشــوری که 
شریک ثبات است و رفتار مسئوالنه ای در برابر تحوالت منطقه ای و 

بین المللی داشته است.
کنعانی به این نکته هم تأکید کرد که جمهوری اسالمی، مقام های 
اروپایی را از انجام رفتارهای غیرمعقــول و مداخله جویانه در مورد 

ایران پرهیز می دهد.
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گونهشناسیسلبریتیدربلوا
 یکی از کلیدواژه های پربسامد دنیای مجازی 
جدید »سلبریتی« است. سلبریتی به افرادی 
گفته می شود که اغلب در عرصه هنر و ورزش 
فعالند و مورد توجه خــاص مخاطبان قرار 
گرفته و هوادار یافته اند. این تعلق تا مرز شیفتگی پیش رفته است؛ 
بنابراین ابعاد گوناگون زندگی این افراد نیز مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفته است. آنها می خواهند یا سلبریتی باشند یا شبیه شان 

باشند یا حتی گاه دقیقا خود آنها شوند.
سلبریتی ها در پارادایم سبک زندگی مدرن غربی به یکی از بازیگران 
مهم عرصه فرهنگ و اجتماع و حتی سیاســت تبدیل شده اند و 
جایگاهی برای آنان تعریف شده است. اظهارات و واکنش های آنها 
در قبال تحوالت جامعه با اقبال بخشی از جامعه همراه می شود و 
به نوعی موجب اثرگذاری است و می تواند منشأ اثر حرکت و تحولی 
در جامعه شود. باید توجه کرد که این همه اعتبار برای سلبریتی 
به یمن فراگیری رســانه حاصل شده اســت. به واقع سلبریتی ها 
مخلوق رسانه اند و این پروپاگاندای رسانه ای است که به آنها حیات 
می بخشد و صدای آنها را عمومی می کند. ازسوی دیگر، فراموش 
نباید کرد که سلبریتی بدون مخاطب یا طرفدارانش که او را خلق 
کرده و از او حمایت می کنند، هیچ چیز نیست. بی توجهی مخاطبان 
می تواند یک شبه رسانه سلبریتی را خاموش کند؛ لذا آنها از یک سو 
ســخت نگران کاهش هوادارانند و این به پاشنه آشیل سلبریتی 
بدل شده است و از دیگر ســو هوادار به ابزار قدرت سلبریتی بدل 

شده است.
جامعه امروز ما که از یک سو در فرهنگ و تمدن اسالمی - ایرانی 
ریشــه دارد و از دیگر سو آمیخته به ســبک زندگی مدرن غربی 
شده است، با پارادوکس هایی در چگونگی مواجهه با سلبریتی ها، 
اعم از تعریف هویت، جایگاه و نقش اجتماعی و... مواجه است که 
هنوز ایده منسجم و همه جانبه ای در این باب مشاهده نمی شود 
و حدود و ثغور فعالیت ها و اختیارات قانونی آنان تعریف نشــده 
که حاصل آن، نوعی ازهم گســیختگی و تفرق در مواجهه با این 

گروه های مرجع نوظهور است.
در بلوای جدید پیش آمده در کشور که تفاوت هایی با حوادث مشابه 
آن در سال های پیشین داشــت، نقش آفرینی ویژه سلبریتی ها 
برجسته شده بود. اغتشاشات اخیر که در فقدان احزاب و گروه های 
سیاسی کشور شکل گرفت، به نوعی با محوریت و بازیگری ویژه و 
میدان داری سلبریتی ها رقم خورد؛ هرچند در این ماموریت اینان 
به دلیل کم ســوادی و فقدان فهم کافی از سیاست، به نوعی نقش 
تبعی و درجه دوم را برعهده داشتند و به واقع توسط جریان های 

رسانه ای ضدانقالب مدیریت و خط دهی می شدند.
نقش مؤثر ســلبریتی ها را می توان در ایجاد موج و جهت دهی به 
افکار عمومی در چند روز اول حوادث اخیر کشــور مشاهده کرد. 
آنجا که هر روز خبری از واکنش تعدادی از آنان در فضای مجازی 
شنیده می شد. در این حوادث البته واکنش سلبریتی ها یکسان 
نبوده است؛ هرچند جریان برانداز در تالش است تا به مخاطبان 
اینگونه القا کند که میان آنها تفاوتی وجود نداشته و همه در یک 
اردوگاه واحد قرار دارند. مروری بر مواضع و رفتار سلبریتی ها در 
حوادث اخیر این حقیقت را آشکار می کند که ما حداقل با 4دسته 

از آنها مواجه هستیم:
دسته اول، آن بخش از ســلبریتی ها هستند که خود را به انقالب 
اسالمی و ملت ایران وفادار دانسته و صف شان را از ضدانقالب جدا 
کرده اند و در این شرایطی که فشار بسیاری بر آنان وارد است، در 

دفاع از جمهوری اسالمی اعالم موضع کرده اند.
دسته دوم، آنهایی هســتند که در این معرکه فتنه، سکوت کرده 
و درحالی که به سختی تحت فشار بودند، از هرگونه اظهارنظری 
پرهیز کردند. در این فهرست نام های بسیاری را می توان برشمرد 
که یکی از برجسته ترین آنها حسن یزدانی، قهرمان نامدار کشتی 
ایران و جهان است. همچنان بزرگان و پیشکسوتان فوتبال ایران از 
علی پروین تا امیر قلعه نویی و ده ها چهره بزرگ و کوچک شناخته 
شده دیگر نیز بر همین رویه تأکید ورزیده اند. عدم همراهی آنان 
با بیگانگان به شــدت، جریان فتنه را عصبانی کــرده و توهین و 
فحاشی به آن عزیزان را به همراه داشته است. در مورد فشارهای 
وارده بر سلبریتی ها، کافی اســت نگاهی به نوشتار سردار آزمون 
انداخت. وی درباره فضای ایجاد شده در این زمینه نوشته است: 
»ضمنا باید از بازیکنان تیم ملــی عذرخواهی کنم؛ چون این کار 
عجوالنه من باعث اذیت شدن دوستان عزیزم شد و از جانب بعضی 
کاربران، اهانت هایی به ملی پوشان شده که به هیچ وجه منصفانه 
نبود و اشــتباه از من بوده است.« دسته ســوم، کسانی بودند که 
نتوانستند در برابر فشارها تاب آورده و برای همراهی با افکارعمومی 
معترضان، توییتی با »مهسا  امینی« را منتشر کردند و درگذشت 
او را تسلیت گفتند. حداکثر واکنش برخی از آنها در پیام های شان 
انتقاد به فضای بسته فرهنگی و مخالفت با گشت ارشاد بود. این 
دسته را مبتنی بر واکنش هایشــان، می توان در زمره معترضان 
تقسیم کرد؛ هرچند عملکرد آنها را می شود مورد نقد قرار داد، اما 
می توان شرایط آنان را درک کرد و در عین  حال مرزهایی برایشان 
از اغتشاشگران درنظر گرفت و نباید حساب آنان را با دسته چهارم 
یکی کرد. این افراد اغلب به همان یکــی، دو پیام کفایت کرده و 
مشغول به کار روزمره خود شدند و دیگر با فتنه افکنان همراهی 
نکردند. به نظر می رســد صحبت و گفت وگو با این افراد و شــرح 
آنچه در جنگ تمام عیار رسانه ای دشــمن د رحال شکل گیری 
است، بخش قابل مالحظه ای از سوء تفاهم ها را حل خواهد کرد؛ 
همانطور که دراین مسیر برخی حتی پیام های قبلی خود را پاک 
کردند. در این بین، دسته چهارمی بودند که هرچند در میان صدها 
چهره شناخته شده عرصه فرهنگ و هنر و ورزش، اقلیتی کم شمار 
به حســاب می آیند، اما در این روزها به یمن حمایت رسانه های 
بیگانه و ضدانقالب میدان دار آشــوب و بلوا شــده و توانستند بر 
دنبال کننده های خود بیفزایند و مورد تمجید دشمنان این ملت 
از رجوی تا پهلوی قرار بگیرند )برخی همچون احسان کرمی که 
خیلی زود مزد اجیرشــدگی خود را گرفتند و مشغول به بردگی 
شدند!(، تکلیف این جمع معدود که اغلب نیز به خارج از کشور پناه 
برده اند، از 3گروه قبلی جداست و باید برای آنان حساب جداگانه ای 
باز کرد. با این نگاه متوجه این حقیقت می شویم که در مجموع جمع 
محدودی از آنچه تحت عنوان سلبریتی ها شهرت یافته اند، در این 
معرکه بر طبل فتنه و آشوب کوبیدند که با شانتاژ رسانه ای بیگانگان 
فریب خوردند و درمقابل صدها هنرمند و ورزشکار مسیر خود را از 
اختالف افکنان و بلواآفرینان جدا کردند. جالب آنکه پس از گذشت 
چند روز حتی دیگر صدای بلواآفرینان نیز برای جامعه تکراری شده 
و حرفی برای گفتن ندارند و به فراموشی سپرده شده اند؛ هرچند 
افرادی چون معتمدآریا تالش می کننــد با نقش آفرینی جلوی 
دوربین، خود را به ظاهر به آب و آتش بزنند تا چند روزی آتش فتنه 
دیرتر خاموش شود؛ غافل از اینکه حنای آنها که ایران را چندپاره 

می خواهند، دیگر رنگ باخته  است.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس

باید برنامه هفتم را بر اساس واقعیات 
و تحریم های موجود که به کشــورمان 
تحمیــل شــده اســت تدویــن کنیــم. 
معتقــدم الزم نیســت برنامه ریــزی را 
از غربی هــا یــاد بگیریــم، بلکــه کافــی 
است به آنچه می دانیم متعهد باشیم 
و به درستی به آن عمل کنیم. نگاهی 
به مجموع ۶برنامه توســعه گذشــته، 
نشان می دهد در رشد اقتصاد کالن، 

وضع بدی داریم./ ایرنا

غالمحسین محسنی اژه ای
رئیس قوه قضاییه

اعــالم آمادگــی و پیشــنهاد هفتــه 
گذشــته ما برای گفت وگو بــا گروه ها و 
جریان هــای معترض و منتقــد طبیعتاً 
مرتبــط بــا مســائل و مســئولیت های 
قــوه قضاییــه اســت؛ بــا ایــن حــال مــا 
در قــوه قضاییــه از انجــام گفت وگــو   
میــان بخش هــای مختلــف حکومــت 
با افــرادی کــه انتقادهایــی دارنــد یا به 
موضوع هایــی معتــرض هســتند نیــز 

استقبال می کنیم./میزان

نقل قول خبر

پیشــنهادرئیسجمهــوربــرایراهانــدازی
»راهیانپیشرفت«

رئیس جمهور به مدیــران آموزش و پرورش پیشــنهاد داد که 
»راهیان پیشــرفت« در کنــار »راهیان نور« راه اندازی شــود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیدابراهیم رئیسی، دیروز 
درجریان حضور در وزارت آموزش و پرورش، در پیشنهادی به 
متولیان تعلیم و تربیت اظهارکرد: عالوه  بــر راهیان نور که امر 
مقدس و مبارکی است و بچه ها به سمت مناطق جنگی، جبهه، 
شهادت و ایثار می روند، راهیان پیشرفت هم راه اندازی شود. وی 
اضافه کرد: پارک های علم و فناوری بســیار دیدنی و توضیحات 
اســتادان حاضر در این پارک ها پیرامون علم و فناوری کشــور 
بسیار شنیدنی است. مناسب است که دانش آموزان با حضور در 

دانشگاه ها از نزدیک پیشرفت ها را ببینند.

تحریمهایاتحادیهاروپــاعلیهایراندرحمایت
ازاغتشاشات

در ادامه حمایت غرب از اغتشاشات اخیر در ایران، اتحادیه اروپا 
تحریم هایی را علیه وزیر ارتباطات ایران، پلیس امنیت اخالقی و 
بخش سایبری سپاه اعمال کرد. به گزارش فارس، دیپلمات های 
اروپایی گفتند فهرســت تحریم های اتحادیه اروپا که توســط 
سفرای کشورهای عضو پیش از نشســت دیروز وزیران خارجه 
مورد توافق قرار گرفت، ۱۱مقام ایرانی و 4نهاد را شامل می شود 
که مشــمول ممنوعیت روادید اتحادیه اروپا و مسدودشــدن 

دارایی ها خواهند شد.

خبرهای کوتاه

توسعهروزافزونروابط
همهجانبهتهران-دوحه

معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور گفــت: 
جمهوری اسالمی برای توسعه و افزایش مناسبات 
و همکاری های راهبردی با کشورهای همسایه، 
به ویژه قطر، آمادگی کامــل دارد و برای افزایش 

روابط هیچ محدودیتی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، محسن رضایی در سفر به قطر که 
با هدف گشایش نمایشگاه توانمندی های ایران 
در دوحه انجام شده، در دیدار با امیر این کشور، 
گسترش روزافزون همکاری های تهران - دوحه 

در زمینه های مختلف را ضروری دانست.
وی با اشــاره به حجم مبادالت تجاری و اقتصادی 
2 کشــور افزود: زمینه های فراوانی برای توســعه 
چشــمگیر تجارت بین ایران و قطر در بخش های 
مختلف باید فعال و برخی موانع موجود در این راه 
برطرف شود. رضایی با آرزوی برگزاری موفق جام 
جهانی 2۰22 قطر، ادامه داد: جمهوری اسالمی مانند 
گذشته، آمادگی هر نوع کمک به دوستان قطری 

برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد مهم را دارد.

دیپلماسی

مهدیسعیدی؛کارشناس مسائل سیاسییادداشت

پیامی برای همسایگان
فرماندهکلسپاهپاسداراندرجمعنیروهایشرکتکنندهدررزمایشاقتدارنیرویزمینیسپاه
گفت:اینرزمایشبرایآناستکهنشــاندهیمبرایامنیتمردمبهآبوآتشمیزنیم.مابه
همسایگانمانپیاممیدهیمکهمشیماباهمه،دوستیوبرادریاست،امااینسیاست،مادامی
ادامهداردکهدشمناننخواهندعلیهماتوطئهکنند.هرکشوروقدرتیبامادرتعاملصحیحاست،
بااوبرادریم.مادوستداریمهمسایگانماباهممسائلشانراازطریقروشهایغیرنظامیوتعامل
سیاسیحلکنند.سردارحسینسالمیافزود:مادراینمنطقهصاحبمنفعتیمواگرتغییریدر
گوشهایازمنطقهاتفاقبیفتدومنافعمادرخطرباشد،آنوقتبیطرفنیستیموازمنافعملیمان
وازامنیتماندفاعمیکنیمواینبرایمایکاصلاستوخطقرمزماآناستکههیچچیزتغییر
نکند.ویهمچنینباتأکیدبراینکهازهمهمیخواهیممشکالتراازراهگفتوگوحلکنند،اضافه
کرد:رژیمصهیونیستیهرجاحضورپیداکند،منشأناامنیاست.دربعضیازکشورهایجنوبیو
درغربوشمالکشورمارژیمصهیونیستینفوذکردهاست؛ممکناستبگویندحضورآنهابرای
امنیتملیمامخاطرهآمیزنیست،اماسرشــتصهیونیستهاایجادناامنیاست.بهکشورهای
همسایهتوصیهمیکنیمرژیمصهیونیستیرابهسرزمینهایاسالمیراهندهند،زیرابهدنبال

توسعهناامنیهستند.

مکث

مذاکراتبرجامی،معطلتصمیمآمریکاست
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست  خبری دیروز خود 
درباره آخرین وضعیت پرونده مبادله زندانیان میان ایران و 
آمریکا گفت: شرایط برای اجرای توافق تبادل زندانیان میان 
ایران و آمریکا مهیاست. با آمریکا پیش  از این بر سر مبادله 
زندانیان توافق کردیم، اما طرف آمریکایی آماده اجرای توافق 
نبود. ناصر کنعانی افزود: آمریکا توافق تبــادل زندانیان را 
موکول به توافق درباره احیای برجام کرده  است. ایران تأکید 
کرده موضوع زندانیان یک موضوع سیاسی بوده و ارتباطی به 
توافق و برجام ندارد. امیدواریم با تصمیم درست آمریکا شاهد 

آزادی زندانیان، به خصوص زندانیان ایرانی باشیم.
وی درباره وضعیت مذاکرات بــرای رفع تحریم ها نیز افزود: 
گفت وگوها در این زمینه از دســتور کار ایران خارج نشده 
 است. مشکل، تناقض رفتاری و گفتاری در مقام های دولت 
آمریکاست. آنها از یک سو پیام می دهند و دیدگاه های خود را 

منتقل می کنند و از سوی دیگر در رفتار و گفتارها این مواضع 
عمال مکمل و تکمیل کننده روند مذاکرات نیست. زمینه ها 
برای احیای توافق و بازگشت همه طرف ها وجود دارد. االن 
این موضوع وابسته به تصمیم سیاسی دولت آمریکاست و هر 
زمان اراده کنند، می توانیم به توافق برگردیم؛ ایران معطل 
توافق نخواهد بود. عالوه  بر اینها، کنعانی بر این موضوع هم 
تأکید کرد که ایران هیچ ســالحی برای طرف های درگیر 
در جنگ اوکراین ارســال نکرده  و اخباری که در این زمینه 
منتشر می شود، مبتنی بر مسائل سیاسی است. ایران بارها 
اعالم کرده یک طرف جنگ میان روسیه و اوکراین نیست و 
هیچ سالحی را برای هیچ کدام از طرفین ارسال نکرده  است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور درباره اظهارات مقام های 
فرانسوی و رئیس جمهور این کشور و نوع رفتار و مواضعی که 
درخصوص تحوالت داخلی ایران اتخاذ کرده اند و رویکردی 

که در قبال تحوالت و اعتراضات داخلی در فرانسه و اعتصابات 
کارگری اخیر در این کشور داشته اند نیز گفت: قبال، هم در 
ادبیات اروپا و هم درحوزه عملکرد و رفتار تعداد قابل توجهی 
از مقام های کشورهای اروپایی شاهد تقسیم بندی تروریسم 
به »تروریسم خوب و تروریســم بد« بودیم، اما امروز با یک 
تقسیم بندی جدید در ادبیات  سیاسی غرب مواجهیم؛ تقسیم 

اغتشاشات به »اغتشاشات خوب و بد«.
کنعانی ادامه داد: اگر اغتشاشات در ایران انجام شود »خوب« 
اســت و برخوردی نباید صورت گیرد، اما اگر اغتشاشات در 
اروپا شکل گیرد، »بد« است و باید با آن برخورد شود. قضاوت 
با کسانی است که تحوالت را دنبال می کنند و رفتار دوگانه  
غرب را می بینند. کنعانی عنوان کرد: کشورهایی را که در امور 
کشورهای دیگر، ا زجمله ایران دخالت می کنند به در پیش 

گرفتن »عقالنیت« دعوت می کنیم.



3 سه شنبه 26 مهر 1401
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 بعد از اتمام فاز نخست طرح قدمگاه 

صالحیــه تجریش و انجــام پروژه گزارش
پیاده راه ســازی خیابان شهرداری 
تهران، کریدور سبز خیابان ولیعصر)عج( به خیابان 
شریعتی متصل می شــود. قدمگاه صالحیه یکی از 
طرح های ســازمان زیباسازی شــهر تهران برای 
ساماندهی، بهسازی و ارتقای کیفی به حساب می آید 
 که حدفاصل میــدان تجریش تا میــدان قدس را 

در بر می گیرد.
به گزارش همشهری، قدمگاه صالحیه یک طرح 
کلی به شــمار می آید که 13پروژه زیرمجموعه 
خود دارد.  به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهرداری تهران، در فاز نخســت یک پیاده راه به 
وســعت 6هزارمترمربع تا پایان ســال 1401در 
اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. رضا صیادی، 
درباره جزئیات فاز نخست پروژه قدمگاه صالحیه به 
همشهری گفت: »در فاز نخست، با اجرای پیاده راه 
به عرض 6متری کریدور سبز خیابان ولیعصر را به 
خیابان شریعتی وصل می کند. همچنین وضعیت 
نهر نامناســب این محدوده  با انتقــال آب های 
موجود)مثال آب زالل جلوی ساختمان ارگ( به 
نهر   بهتر می شود. در این فاز درخت و سرسبزی 
هم داریم و پیــاده رو با کف ســازی مرتب ایجاد 
می شود.« او ادامه داد: »در فاز نخست، جداره سازی 
و ساماندهی مبلمان شــهری و روشنایی صورت 
می گیرد. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار 
است معاونت فرهنگی سازمان زیباسازی، تعدادی 
اثر هنری هم در این مسیر ایجاد کند. پشت ایستگاه 
مترو تجریش نیز یک فضای نامناسب وجود دارد 
که قرار است اقداماتی  برای مناسب سازی پشت 
ایستگاه مترو انجام شود. بدین ترتیب، مجموعه 
اقداماتی است که در فاز یک پروژه قدمگاه صالحیه 

انجام خواهد شد.« 

 قدم برداشتن زیر سقف قدمگاه
ارتقاء کیفیت محیط وظیفه ذاتی سازمان زیباسازی 
شهر تهران محسوب می شــود. در این بین و به گفته 
مدیرعامل ســازمان زیباســازی 5عنصر در ارتقای 
کیفیت محیط و علم طراحی شــهری ساختار شهر 
را می ســازند. رضا صیادی گفت: »میدان و خیابان 
2 عنصر از این 5عنصر محسوب می شوند. از 12سال 
پیش طرح هایی در بهبود شــرایط این دو عنصر در 
تهران انجام شده اســت تا جداره های، کف ، مبلمان 
شهری، وضعیت روشنایی این عناصر ارتقا  یابند البته 
با رویکرد کامال » انســان محور«.  در دهه های اخیر، 
پایتخت به واســطه ایجاد بزرگراه ها، پل ها و تونل ها 
از شهری »انســان محور« به »خودرومحور« تغییر 
کرده است. به نوعی سبک زندگی شهروندان تهرانی 
تغییر کرده و معابر و میدان های شهر با کاربری تردد 

انواع وسائل نقلیه تعریف شده است. همین موضوع، 
مشکالت بسیاری را برای شهروندان به وجود آورده و 
شهرداری تهران ساماندهی، بهسازی و ارتقای  کیفی 
میدان ها و معابرها را در دستور کار قرار داده است. بر این 
اساس، سازمان زیباسازی شهر تهران عالوه بر اجرای 
پروژه قدمگاه صالحیه، طرح های انسان محور دیگری در 
محدوده های شهرری، بازار شهرستانی، خیابان آیت، 
خیابان بهار و...  در اولویت قرار گرفته اند. معاون فنی 
و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران نیز در 
این ارتباط گفت: »در برخی از محدوده ها موفقیت هایی 
حاصل شد و توانستیم حریف خودروها شویم، مانند 
میدان امام حســین)ع(. هرچند اجرای طرح در این 
میدان هنوز کامل نشده، اما موفق شدیم این محدوده 
را از تحرکات خودرویی خالی کنیم. اطراف پروژه امام 
حسین)ع( مکمل این میدان محسوب می شوند و باید 

پیاده راه آن تا چهارراه صفا ادامه پیدا می کرد.« شاپور 
دیوساالر ادامه داد: »یکی از پروژه هایی که مکمل میدان 
امام حسین)ع( بود، همین بازار شهرستانی  است. اگر 
این بازار را مشاهده کنید، متوجه می شوید که چقدر 
بی نظم، کثیف و پرمسئله اســت؛ درصورتی که یک 
فضای زنده شهری را در خود جای داده است. جالب 
اینکه در همه جای دنیا تالش می کنند کاربری هایی 
را ایجاد کنند که مــردم را به خود جلــب کند. »در 
شهر تهران چندین محدوده است که به طور خودکار 
چنین وضعیتی دارد، اما متأسفانه بی توجهی به آنها 
موجب عدم فروغ شان شده است « او تأکید کرد: »بازار 
شهرستانی یکی از این محدوده هاست که در مقیاس 
منطقه ای و محلی ؛ اجناس ارزان قیمت در آن توانسته 
مردم را جذب کند. با این حال، بازار شهرستانی عالوه بر 
آسیب های اجتماعی، دارای کالبدی هم شان و همجوار 
با میدان امام حسین)ع( نیست درحالی که فضاهای 
شهری تهران به لحاظ اسم گذاری های خاص باید دو  
شأن را پاسخگو باشند؛ یکی شأن عمومی و دیگری شأن 

مفهومی.« 

3ورودی شهر تهران
معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی درباره 
وضعیت پروژه ورودی های شهر تهران هم توضیحاتی 
ارائه کرد. شاپور دیوساالر درباره 3ورودی ای که قرار 
اســت در آینده در حریم تهران احداث شود، گفت: 
»هم اکنون کارِ طراحی 3ورودی را برای شهر تهران 
انجام دادیم. ورودی جنــوب که فرودگاه امام)ره( را 
در بر می گیرد که اجرای آن هنوز در فاز صفر است. 
ورودی شرق که بلوار امام رضا)ع( است و کارِ خیلی 
خوبی محسوب می شــود.« او اضافه کرد: »ورودی 
غرب هم داریم کــه  هر 3ورودی  نمــادی دارد که 
آستانگی شــهر تهران را تعریف می کند. ورودی ها 
در محدوده مرزی شهر تهران احداث خواهند شد.« 

نهضت پیاده راه سازی  ادامه دارد
با انجام پروژه های جدید نهضت پیاده راه سازی از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران صورت می گیرد

توجه به مقوله فرهنگسازی در ترافیک 16 سیاست برای توسعه ورزش شهروندی
زهرا شمس احسان 

رئیس کمیتــه ورزش 
شورای اســامی شهر 

تهران 
ورزش و فعالیت های جســمانی به عنوان یک 
واقعیــت اجتماعی، جزئــی از زندگی روزمره 
انسان هاســت. صنعتی شــدن جوامع و ورود 
به دنیای فناوری های نوین، موجب شــده که 
تمامی ابعــاد زندگی انســان ازجمله تحرک 
او تحت تأثیــر قرارگیرد. زندگــی در دنیای 
امروز، ابتکار عمــل را از انســان گرفته و او را 
دچار فقر حرکتی کرده اســت کــه این فقر 
حرکتی، مشکالت متعدد جســمی، روانی و 
اجتماعی را برای وی پدید آورده اســت. یکی 
از راهکارهای از بین بردن یا پیشگیری از فقر 
حرکتی، داشــتن ســبک زندگی فعال است. 
ورزش به عنــوان راه حل راهبــردی و ورزش 
همگانی به عنــوان وســیله ای ارزان قیمت و 
فرحبخــش، می تواند این مشــکل را به نحو 
مطلوب حل کند. شهروندان می بایست انجام 
فعالیت بدنی را در برنامه های روزانه خود قرار 
دهند و به گونه ای به آن توجه کنند که ورزش 
ضامن سالمتی جسمی و روحی آنان است و اگر 
شهروندان به این نتیجه برسند که بی تحرکی، 
موجب بروز انواع بیماری های جسمی در آنها 
می شــود و باید چندین برابر هزینه کنند تا با 
درمان دارویی بتوانند ســالمت جسمی خود 
را بازیابند، قطعا نســبت به انجام فعالیت های 
بدنی و ورزشی اهتمام بیشتری خواهند داشت.  
در این خصوص مســئوالن و دست اندرکاران 
ورزش می بایســت در جهت توسعه فرهنگ 

عمومی ورزش و آگاه ســازی جامعه نسبت به 
فواید ورزش و آثار منفی بی تحرکی بر سالمت 

جامعه، تالش مضاعفی داشته باشند.
کمیته ورزش دوره ششــم شــورای اسالمی 
شــهر تهران، 16سیاســت کالن در راستای 
توســعه ورزش شــهروندی با رویکرد توسعه 
فعالیت بدنی، تکمیل و توسعه زیرساخت های 
ورزشی و تفریحی، هوشمند ســازی ، ارتقاي 
کیفیت خدمات ورزشــی و محــور قرار دادن 
خانواده، محله و منطقــه در برنامه ریزی ها را 
تدوین و ابالغ نموده است و به صورت مستمر 
پیگیر اجرای سیاســت های ابالغــی خود از 
مدیریت شهری تهران اســت . انصافا در طول 
یک ســال گذشته نسبت به ســال های قبل، 
برنامه ریزی منسجم تر و فعالیت ها، مسابقات 
و جشنواره های بزرگ ورزشی را تدارک دیده و 
به مرحله اجرا گذاشته اند. اینجانب ضمن تشکر 
از اقدامات انجام شده، انتظار دارم که مدیریت 
شــهری تهران در ارائه خدمات به شهروندان 
در مجموعه های ورزشــی تحت اختیار خود، 
خدمات با کیفیت تــری را به مردم ارائه کند تا 
رضایت شهروندان در این خصوص تامین شود.
 امیدوارم که مدیریت شــهری تهران و سایر 
شــهرداری های کشــور با همکاری ســایر 
ســازمان ها و نهادهای مرتبط با ورزش کشور 
بتوانند بیــش از پیــش زمینــه بهره مندی 
شهروندان را از امکانات، تجهیزات و برنامه های 
ورزشــی فراهم آورند؛ شــهروندان بیشتری 
تحت پوشش فعالیت های ورزشی قرارگیرند تا 
آمادگی جسمانی، نشاط، شادابی و سرزندگی 

آنان ارتقا پیدا کند.

بهرام نکاحی، مدیرعامل  
شرکت واحد اتوبوسرانی 

تهران و حومه
اصحاب رســانه می توانند 
پرچمدار و سکاندار رشــد و توسعه فرهنگ هر 
جامعه ای بوده و تنویر و آگاهی بخشــی می تواند 
بزرگ ترین ماموریت آنها باشد. قطعا باید در همه 
زمینه ها به ویژه مبحث ترافیــک از این ظرفیت 
بیشترین اســتفاده را ببریم. یکی از چالش های 
جدی کالنشهرها و به ویژه تهران موضوع ترافیک 
و بی شمار عوارض ناشــی از آن است که ازجمله 
می توان به عارضه آلودگی هوای شهر اشاره کرد. 
سال هاست که در ادوار مختلف، مسئوالن و مدیران 
برای کاهش و رفع ترافیک شهر تهران تالش کرده و 
تدابیری اتخاذ کرده اند، اما این گره کور به قوت خود 
باقی است و همچنان با مشکالت ناشی از آن دست 
و پنجه نرم می کنیم. مقام معظم رهبری در یکی 
از فرمایشات خودشان اشاره داشتند که ضروری 
است با تکیه بر علم و دانش و استفاده از تجربه و 
تخصص فعاالن حوزه حمل ونقل، مشکل ترافیک 
شهر تهران حل شود. باید توجه داشت که ترافیک 
یک مسئله الزاما مهندسی نیست. در واقع ترافیک 
یک مسئله چندوجهی اســت که بعد فرهنگ و 
رفتار ترافیکی آن  هم بسیار مهم بوده و باید مورد 
توجه ویژه قرار بگیرد. برای ایجاد فرهنگ ترافیکی، 
بی شک باید زیرساخت و سخت افزارهای مربوط به 
آن هم فراهم باشد. فرهنگسازی هم هرگز یک شبه 
و یک باره اتفاق نمی افتد.   به عنوان یک مثال خوب و 
موفق می توان به فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی 
اشاره کرد. هرچند برای بسط و توسعه این فرهنگ 
کارهای خوب و طرح های ویژه اجرا شد، اما باز هم 

جا انداختن و نهادینه کردن آن در فرهنگ ترافیکی 
شهروندان زمان بر بود و برای این منظور در کنار 
تصویب قوانیــن الزم و اقدامــات و برخوردهای 
ایجابی و بازدارنده، آمــوزش و تبلیغ و ترویج این 
موضوع درسطوح مختلف جامعه هم به کمک آمد 
تا به این مرحله ای برسیم که امروز در سطح جامعه 
شاهد آن هستیم. به عبارت دیگر برای نهادینه شدن 
فرهنگ بستن کمربند ایمنی، به نوعی تمام ابزارها 
و سازمان ها پای کار آمدند. خودروسازها کمربند 
ایمنی و دیگــر تجهیزات مرتبــط را برای تمام 
سرنشینان وسیله نقلیه فراهم کردند، پلیس نظارت 
کرد، رسانه ها فرهنگسازی  کردند و آگاهی دادند، 
مراکز و مراجع مرتبط در بحث آسیب شناسی آمار و 
تحلیل ارائه کردند، مهدکودک ها و مدارس آموزش 
دادند و... تا در نهایت این موضوع به بار نشست و 
در واقع همه دست به  دست هم دادند تا یک باور 
عمومی شکل گرفت. شاید هنوز هم افرادی باشند 
که از این فرهنگ خوب و مبارک انحراف و عدول 
کرده و از کمربند ایمنی استفاده نکنند، اما امروز 
یک پایبندی عمومی و حداکثری را در این زمینه 
شاهد هستیم. در مقوله ترافیک هم الزم است تا 
یک مسئله عمومی ایجاد شود و شکل بگیرد. البته 
سخت افزار و بسترهای الزم هم باید تهیه و تامین 
شــود. برای مثال اگر موضوع استفاده از اتوبوس 
مدرســه که تاکنون در کشــور ما وجود نداشته 
است، اجرا و در جامعه نهادینه شود، بخش زیادی 
از ترافیک شهر تهران به ویژه در نیمه دوم سال حل 
و فصل خواهد شد. با راه اندازی اتوبوس مدرسه با 
استاندارد های الزم و ضروری خودش، خودروهایی 
که برای ســرویس مدارس فعال هستند، حدود 

یک دهم تا یک بیستم بیشتر کاهش پیدا می کند.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در مراسم 
تودیع و معارفه شهرداران مناطق تهران عنوان کرد 

 2 تا 5سال زمان
 برای آشنایی مدیر شهری با منطقه 

با صدور احکام جدید از سوی شهردار تهران، شهرداران 
مناطق کار خود را آغاز کردند و در مراسم تودیع و معارفه 
شــهرداران جدید 4 منطقه یک، 6، 10 و 15، اطالعاتی 
از وضعیت مناطق و برنامه های انجام شده در آنها تشریح 

شد.
به گزارش همشــهری، معــاون هماهنگی و امــور مناطق 
شهرداری تهران با بیان اینکه حداقل 2سال یا 2نیمسال تا 
حداکثر 5 سال نیاز است که مدیری با منطقه خود آشنا شود 
و بتواند برنامه ریزی کند، یادآوری کرد: این زمان نیاز است 
که برنامه ها عملیاتی شــود و بتوان به اوج خدمت رسید و 

عمیق تر و پایدارتر خدمت کرد.
علیرضا جاوید با اشاره به حفظ باغات و ساخت وساز در آن و 
مصوباتی که در دوره پنجم مدیریت شهری تصویب و اجرا 
شد، گفت: بی توجهی به حقوق مردم برکت را از بین می برد، 
برکت با این اقدام مدیریت شهری پیشین از کار رفت و دوره 
ششم مدیریت شهری هم در یک ســال گذشته درگیر این 
موضوع بود که با کمک نیروهای شــهرداری این برکت باز 
خواهد گشت. البته در این یک سال تالش کردیم که حقوق 

مردم در زمینه پرونده باغ ها جبران شود.
او با بیان اینکه برای سنجش برنامه های مدیران به 3سال 
زمان نیاز است، خاطرنشان کرد: سعی بر این بوده اکثر قریب 
به اتفاق شهرداران مناطق را تثبیت کنیم تا این بازه زمانی 
رعایت شود. بر همین اساس شــهرداران 15منطقه حفظ 
شدند. جاوید با اشاره به اینکه محور امام رضا)ع( به عنوان 
دروازه ورودی و خروجــی شــهر در محدوده شــهرداری 
منطقه15 باید مورد توجه قرار گیــرد، گفت: هیچ زمین 
بالتکلیف مدیریت نشده نباید تا 6 ماه آینده در منطقه وجود 
داشته باشد. باید بستر را برای ناامنی اجتماعی حذف کنیم 
چرا که اراضی بایر می تواند منجر به آسیب های اجتماعی 
شود. ساماندهی خاک و نخاله در منطقه نیز باید مورد توجه 

قرار بگیرد و ساماندهی گاراژها نیز در اولویت باشد.
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران با اشاره به 
مانع زمانی در پروژه فاخر شهید شوشتری گفت: این پروژه 
7درصد بار ترافیکی جنوب تهــران و درمجموع 1.5درصد 

ترافیک کل شهر تهران را مدیریت خواهد کرد.
او با اشــاره به فشــرده بودن منطقه10 یادآوری کرد: اداره 
امالک در این منطقه کلیدی اســت و با توجــه به باید این 
اداره در حد معاونت مورد توجــه قرار بگیرد. ۹5درصد امور 
میدان امام خمینی)ره( به پایان رسیده و درخواست ما این 
است که اقدامات تملک امالک در این محله با رعایت حقوق 

مردم انجام شود.
جاوید همچنین درباره منطقه6 گفت: این منطقه پیشانی 
تهران را در اختیار دارد که مســتعد بلند مرتبه سازی است. 
بلندمرتبه ســازی در محالتی همچون الهیه و فرشته اتفاق 
خوبی نبود اما ایجــاد این ظرفیت هــا در فضایی همچون 
منطقه6 که دسترسی بزرگراهی دارد، فرصت بسیار ویژه ای 

است. البته باید بلند مرتبه سازی  با رعایت ضوابط اجرا شود.
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه 
اعتقاد شهردار پایتخت بر این اســت که منطقه21 به علت 
استقرار شرکت ها و کارخانه های بزرگ قابلیت باالی صنعتی 
دارد، یادآوری کرد: در سال های قبل چندان که باید در ظهور 

و بروز صنایع پاک در فاصله تهران-کرج اقدام نشد.
برخی از شهرداران قبلی و جدید در مراسمی که در مناطق 
بیســت و دوگانه برگزار شــد نکته هایی دربــاره محدوده 
تحت مدیریت خود بیان کردند. قســمتی از این اظهارات 

را می خوانید.
سید مهدی صباغ، شهردار ســابق منطقه 15: پیگیری 
معارضان ملکی شهید شوشتری، تسویه مطالبات پیمانکاران 
به عنوان نخستین منطقه در شــهر تهران، کسب رتبه برتر 
درآمدی شهر تهران، برنامه ریزی و هماهنگی برای ساماندهی 
محور امام رضــا)ع( به عنوان ورودی جنوب شــرق تهران، 
تفرجگاه هــای نرجس خاتــون و کوه ســنگی و... ازجمله 
خدماتی بود که با همراهی همکاران خدوم منطقه انجام شد 

و موجبات رضایت شهروندان را فراهم کرد.
مهدی اخ الصنایع، شهردار جدید منطقه1۰: منطقه10 
از مناطقی است که با توجه به ساختار شکل گرفته در طول 
سالیان گذشــته، هویت محلی در آن احســاس می شود، 
به گونه ای که شــهروندان به وســیله ارتباط مستقیم یا به 
وسیله شورایاران و معتمدان بدون هزینه خاصی، مشکالت 

را شناسایی و به باالدست منتقل می کنند.
سیدمهدی صباغ، شهردار جدید منطقه یک: با تدبیر و 
پیگیری مستمر و همچنین حضور میدانی باید سعی کنیم 
سیاست ها را به خوبی پیاده و در راستای برند سازی  منطقه 
یک به عنوان نگین شهر اقدام کنیم. امیدواریم با همکاری تیم 
مستقر در شهرداری منطقه یک بتوانیم مفید و سودمند عمل 

کنیم و کارنامه خوبی به یادگار بگذاریم.
مسعود رنجبریان، شهردار ســابق منطقه۶: روزانه 2 تا 
3 میلیون نفر در منطقه حضور دارند اما جمعیت شــبانه ما 
240 هزار نفر است؛ لذا مشکل ترافیک و پارکینگ از مسائل 
اصلی ماست که در این زمینه 3پارکینگ به صورت مشارکتی 
با ظرفیت باال ایجاد خواهد شــد. با توجه به حضور بیماران 
از شهرســتان ها، همراه ســرای خردمند برای بیمارستان 
فیروزگر در 7طبقه راه اندازی شــد و در 4ماه اخیر خدمات 
ارائه می دهد؛ همراه سرای پناه نیز به خیران دانشگاه علوم 
پزشکی تهران واگذار شد و اقدامات برای افتتاح آن در حال 

انجام است. 

 جواد چپردار 
 رئیس کمیسیون سالمت، شورای 

اسالمی شهر کرج 
معضــل تراکــم و پراکندگــی ســگ های 
بالصاحب در کرج به مرز بحران رســیده  
و اگر تصمیمی علمی در ایــن حوزه فارغ 
از  احساسات  یا حتی منفعت طلبی های 
مســتتر گرفته نشــود،  انتشــار و شــیوع 
بیماری های مشترک با انسان، سالمت 

شهروندان را تهدید خواهد کرد.

 حسن موحدیان
 رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 

فاز یک خط ۳ قطارشــهری، حدفاصل 
پایانــه امام رضــا)ع( تــا میــدان شــهدا، 
اولویــت شــورای ششــم شــهر مشــهد 
است چراکه نقش بســزایی در آرامش 
و آسایش زائران و مجاوران بارگاه منور 
رضوی دارد. تقاضــا دارم دولت به این 
مســئله توجه ویژه کند،زیــرا راه اندازی 

خط ۳ هزینه زیادی می طلبد.

 میثم مظفر 
 رئیس کمیته بودجه شورای شهر 

تهران
اتوبوســرانی در دوره گذشــته دچــار 
عقب ماندگــی تاریخی شــده و نیــاز به  
جهش و تحول پرسرعت دارد. در هفته 
جاری 2هزارمین تاکسی فرسوده نیز در 
شــهر تهــران و در دوره جدیــد مدیریت 
شــهری نوســازی شــد. بــا این همــه در 
نوســازی ناوگان تاکسی بســیار عقب 

هستیم. 

شهردار منطقه۱۹ از حذف ۱۵هزار متر، 
نازیبایی های بصری با هدف حفظ سیما 
و منظر شــهری در معابــر و بزرگراه های 
نواحی پنج گانه خبر داد. تورج فرهادی 
گفت: عملیات رفع نازیبایی های بصری 
در خیابان هــای دانشــگاه، آمــوزگار، 
نیلوفــر، مدرســه، مطهــری، بــرادران 
شــکری، میدان هــای ماهــان، مــادر و 
ثــارهللا و بزرگراه هــای شــهید کاظمی، 

شهید تندگویان و... انجام شد.

15000
متر

رئیــس ســتاد برگــزاری هجدهمیــن 
نمایشگاه خدمات شهری و حمل ونقل 
نمایشــگاه  هجدهمیــن  گفــت: 
حمل ونقل، عمــران، خدمات شــهری، 
مدیریت جامع شهری و شهر هوشمند 
با حضور ۱۳۰شرکت از 2۷ تا ۳۰مهر ماه 
در مجموعه شهر آفتاب برگزار می شود. 
علی اعتدالی افزود: این نمایشــگاه در 
فضایی ۱۶ هزار متری در شــهر آفتاب از 

ساعت ۱۰ تا ۱۷ برگزار می شود.

130
شرکت

معاون اماکن ســازمان ورزش شــهرداری 
تهران گفت: ۵مجموعه ورزشی شهرداری 
تهــران بعــد از مدت هــا بازگشــایی شــد. 
رضا عاشــوری گفت: بعد از حدود 2سال 
تعطیلــی به دلیــل مشــکالت عمرانــی 
و زیرســاختی، مجموعه هــای امــام علــی 
ســوهانک در منطقــه یــک، گلشــن2 در 
منطقــه ۴، آزادگان در منطقــه ۱۵ و خانه 
کشــتی دســتجردی و نــواب به ترتیــب در 
مناطق ۱۸ و ۱۴ آماده ارائه خدمات ورزشی 

به عموم شهروندان شدند. 

5
ورزشگاه

۹5 درصد از بافت فرسوده 
در مناطق ۷ تا 2۰

عضو هیأت رئیســه شــورای شــهر تهران گفت: 
۹5درصد از بافت فرسوده پایتخت در مناطق 7 تا 
20 قرار دارد. ســوده نجفی در گفت وگو با تسنیم 
با بیان اینکه تهران 4230هکتار بافت فرســوده 
مصوب دارد، افزود: »حدود 280هزار پالک در این 
بافت قرار گرفته است و ۹5درصد از بافت فرسوده 
تهران در مناطق 7تا 20 قرار دارد. در بین مناطق 
22گانه، مناطق 10و 12به ترتیــب 52.3درصد 
)427.7هکتار( 37درصد )5۹2.7هکتار(  بیشترین 
و منطقه 22با 2دهم درصد )۹دهم هکتار( کمترین 
بافت فرسوده را دارا هستند.«او افزایش تسهیالت 
بانکی ارزان قیمت را یکــی از عوامل تأثیر گذار در 
فرایند نوسازی بافت فرســوده عنوان کرد و گفت: 
»این تســهیالت به دو قسمت تقســیم می شود؛ 
مشوق های مالی و مشــوق های ضابطه ای، طبق 
مشــوق های مالی تا پایان ســال 1400، بیش از 
1300میلیارد تومان بخشودگی عوارض صدور مجوز 
در بافت های فرسوده تهران از طرف شهرداری اعطا 
شده است. همچنین دولت هم مهم ترین تسهیالتی 
که اعطا می کند، وام ساخت وساز است که هم اکنون 
این وام با افزایش 3برابــری به 450میلیون تومان 
به ازای هر واحد رسیده است. 300میلیون از این 
تسهیالت با بهره ۹درصد و 150میلیون تومان دیگر 
با بهره 18درصد و با بازپرداخت 3ســاله پرداخت 
می شود و بعد از 3سال، 150میلیون تومان آن قابل 

تبدیل به فروش اقساطی است.«

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

مدیریت شهر

عملیاتشبانهبرایساماندهیبازارشهرستانیها
  طراحی   مربوط به پروژه بازار شهرستانی  نهایی شده است.

  اواخر هفته جاری عملیات اجرای پروژه شروع می شود.
  پروژه 2فاز دارد.

  فاز نخست بازار شهرستانی ها شامل خیابان مرتجایی را شامل می شود که در مقیاس 1۰۰متر است.
  چنانچه توافقات کامل با کسبه های راسته مرتجایی حاصل شود، پروژه تا پایان سال 14۰1به اتمام می رسد.

  عملیات پروژه ازساعت 2۰ به بعد شروع شود.
  در بازار شهرستانی  یک کف مناسب تعبیه خواهد شد تا کسبه با خودرو بتوانند بارهای خود را جابه جا 

کنند.
  ساماندهی جداره ها، کره کره ها و... و همچنین نصب مبلمان شهر و نور بازار اجرا می شود.

عملیاتویژهبرایپیادهراهتجریش
    طراحی توسعه پروژه قدمگاه صالحیه نهایی شده است.

   به احتمال فراوان فاز نخست پروژه از اواخر هفته جاری شروع می شود.
   در فاز نخست پیاده روی  موجود خیابان شهرداری به ۶متر عرض توسعه می یابند.

   در فازهای بعدی یک طرفه شدن خیابان شــهرداری از میدان تجریش به میدان قدس انجام 
می گیرد که نیاز به تأییدیه نهادهای دیگر ازجمله پلیس راهور دارد.

   با یک طرفه شدن خیابان، مسیر تردد شــرق به غرب خودروها از سمت معابر شمالی و پشت 
بیمارستان شهدا فراهم خواهد شد.
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در تابستان امســال، خالص سهم 

بخش خدمــات از بــازار کار ایران اشتغال
1.3درصــد افزایش پیــدا کرده و 
خالص اشتغال این بخش نسبت به تابستان پارسال 
بیش از 444هزار نفر افزایش یافته است. در این میان، 
سهم زنان از بازار کار همچنان رو به کاهش بوده و از 
منظری دیگر، جریان نیروی کار )ماتریس انتقال(، 
همچنان از افزایش جمعیت غیرفعال حکایت دارد 
که به کاهش 0.4درصــدی خالص نرخ بیکاری نیز 

کمک کرده است.
به گزارش همشهری، ماتریس انتقال، اطالعات مهمی 
از جریان های نیروی کار و تغییر وضعیت افراد شاغل، 
بیکار و غیرفعال به دســت می دهد که به شناخت 
ویژگی ها و تحوالت بازار کار اعم از خروجی و ورودی 
بازار و تحوالت جنسیتی و جغرافیایی این بازار کمک 
می کند. براساس اطالعاتی که مرکز آمار ایران برای 
ماتریس انتقال تابستان1401 منتشر کرده است، در 
این فصل نسبت به تابستان پارسال، بازار کار ایران 

خدماتی تر، مردانه تر و شهری تر شده است.

بده بستان در بازار کار
یکی از متداول ترین رویکردها برای بررسی آمارهای 
جریان در بازار کار، ساخت ماتریس انتقال است که 
به کمک آن می توان افراد را به 2دسته تقسیم کرد؛ 
دســته اول، افرادی که در 2فصــل تغییر وضعیت 
داده اند و دســته دوم، افرادی که در 2فصل وضع و 
فعالیت یکسان داشــته اند. در این ماتریس، افرادی 
که در 2فصل تغییر وضعیــت داده اند، جابه جایی 
نیروی کار را تشکیل می دهند و معیار سنجش میزان 
جابه جایی نیروی کار، درصد تعداد این افراد نسبت 
به کل جمعیت در سن کار اســت. همچنین میزان 
پایداری نیروی کار از مســیر بررسی میزان افرادی 
که در فصل وضعیت یکســانی داشته اند، مشخص 

می شود. 
به گزارش همشهری، بررسی اطالعات منتشر شده 
از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد از 100درصد 
شاغالن ایران در تابستان1400، بالغ بر 85.6درصد 
همچنان در تابستان امســال نیز شاغل بوده اند؛ اما 

2.9درصد از آنها بیکار و 11.5درصد از آنها با خروج 
از بازار، غیرفعال شده اند. 

این جریــان در مــورد جمعیت بیکاران با شــدت 
بیشتری تکرار شده است به گونه ای که از 100درصد 
جمعیت بیــکاران ایران در تابســتان 1400، فقط 
34درصد در تابســتان امســال نیز همچنان بیکار 
بوده اند در حالی 37.5درصد آنها شــاغل شده اند و 
28.5درصد نیز کال بازار را ترک کرده و به جمعیت 
غیرفعال پیوســته اند. در آن ســوی ماجرا، آمارها 
رســمی همچنان از بی رغبتــی جمعیت غیرفعال 
کشور برای ورود به بازار حکایت دارد به گونه ای که 
از 100درصد جمعیت غیرفعال کشور در تابستان 
پارســال، 91.4درصد همچنان غیرفعال مانده اند، 
6.8درصد شاغل شده و 1.8درصد باوجود تمایل به 

فعالیت، بی کار مانده اند.

ریزش مشارکت اقتصادی زنان
بازار کار ایران در چند فصل متوالی شــاهد خروج 
زنان از فعالیت های اقتصادی و خروج آنها از چرخه 
بازار کار بوده است. براســاس آمارهای رسمی، در 
تابستان امسال نیز جریان انتقال نیروی کار در حوزه 
زنان به مراتب شدیدتر از جریان حوزه مردان بوده و 
در شــرایطی که 90درصد شاغالن مرد در تابستان 
گذشــته همچنان در تابستان امســال نیز شاغل 
بوده اند، این نســبت برای زنان فقــط 61.8درصد 

برآورد شده است.
 با توجه بــه اینکه اشــتغال زن در زندگی امروزی، 
یکی از ارکان تأمین معیشــت خانوارهاست، به نظر 
می رســد خروج زنان از بازار کار به سخت تر شدن 
تأمین مالی خانــوار و کاهــش آزادی عمل آنها در 
تأمین هزینه ها منجر شود. از ســوی دیگر آمارها 
نشان می دهد در تابستان امسال، فقط 7.1درصد از 
شاغالن مرد در تابستان سال قبل، با خروج از بازار 
کار غیرفعال شده اند درحالی که در همین بازه زمانی، 
35.5درصد از شــاغالن زن در تابستان1400، در 
تابستان امسال غیرفعال شده و بازار را ترک کرده اند. 
این جریان در مورد جمعیت بیکار و غیرفعال مردان 
و زنان نیز مصداق دارد به گونه ای که در تابســتان 

امسال 49.4درصد از مردان بی کار تابستان پارسال 
شاغل شده اند اما این نسبت به برای زنان بیکار فقط 
13درصد بوده اســت. همچنین بررسی جمعیت 
غیرفعال مردان و زنان در تابســتان امسال نسبت 
به تابســتان ســال قبل نیز روایت کاهش تکاپوی 
اقتصادی زنان و افت سهم آنها از فعالیت اقتصادی 
را تأیید می کند به گونه ای که طبق آمارهای رسمی، 
در تابستان امسال، 81.3درصد از مردان غیرفعال 
تابستان پارسال، همچنان غیرفعال بوده اند اما این 

نسبت برای زنان 95.1درصد بوده است. 
به عبارت دیگر، 18.7درصد از جمعیت مردان که در 
تابستان پارسال غیرفعال بوده اند، در تابستان امسال 
وارد بازار کار شــده اند که 15.1درصد شاغل شده 
و 3.6درصد بی کار مانده انــد اما در مورد زنان، فقط 
4.9درصد از غیرفعاالن تابستان1400 در تابستان 
امسال فعال شده اند که از تعداد 3.8درصد موفق به 
اشتغال شــده اند و 1.2درصد به جمعیت بیکاران 

پیوسته اند.

فشار به اشتغال روستایی
اقتصاد ایران 23.8میلیون نفر شــاغل دارد که این 
تعداد 75.5درصد شــهری و 24.5درصد روستایی 
هستند. بررسی جریان انتقال نیروی کار در تابستان 
امسال نسبت به تابستان ســال قبل حاکی از این 
است که باوجود بیشتر بودن سهم اشتغال شهری در 
اقتصاد ایران، جریان انتقال این حوزه نیز آهسته تر از 
اشتغال روستایی بوده و درحالی که فقط 83.3درصد 
از شــاغالن روستایی تابســتان1400 در تابستان 
امسال نیز شاغل مانده اند، این درصد برای شاغالن 

شهری 86.4درصد بوده است. 
همچنیــن در مــورد غیرفعال شــدن شــاغالن، 
درحالی که 10.6درصد از شاغالن شهری تابستان 
پارسال، در تابستان امســال غیرفعال شده اند، این 
نســبت برای شاغالن روســتایی 14.1درصد بوده 
است. از آن ســوی ماجرا، بررسی جمعیت غیرفعال 
شهری و روستایی گویای این مطلب است که رغبت 
در جمعیت غیرفعال روستایی برای ورود به بازار کار 
بیش  از جمعیت غیرفعال شهری است و در تابستان 

امســال درحالی که 97.3درصد جمعیت غیرفعال 
شهری تابستان سال قبل همچنان غیرفعال مانده اند، 

این نسبت در روستاها 89.8درصد بوده است.

جذب نیروی کار کشاورزی و صنعتی به خدمات
در یک ســال اخیر، بخش کشــاورزی در ســایه 
خشکســالی و کاهش صرفه اقتصادی فعالیت های 
کشاورزی با قیمت گذاری دستوری، با ریزش مداوم 
شــاغالن مواجه بوده و در مقابــل، بخش صنعت 
به صورت مقطعی و بخش خدمات به صورت مداوم 

نیروی کار بیشتری به خود جذب کرده اند. 
اطالعات مرکز آمار ایران در ماتریس انتقال نیروی 
کار در تابستان1401 حاکی از این است که چنین 
اتفاقی در این فصل نیز تکرار شــده و ازقضا ریزش 
نیروی صنعتی و کوچ آنها به بخش خدمات شدت 
گرفته است به گونه ای که خالص سهم بخش خدمات 
از بازار کار کشور 1.3درصد افزایش پیدا کرده است. 
براساس آمارهای رســمی، از 100درصد شاغالن 
بخش های ســه گانه اقتصادی ایران در تابســتان 
پارســال، 84.7درصد شــاغالن بخش کشاورزی، 
82.6درصد شــاغالن بخش صنعت و 91.1درصد 
شاغالن بخش خدمات، در تابســتان امسال نیز در 

همان بخش قبلی شاغل بوده اند. 
طبق بررســی ها، 8درصد شاغالن کشــاورزی در 
تابستان1400، در تابستان امسال به بخش صنعت 
و 7.3درصد به بخش خدمات پیوسته اند درحالی که 
4.2درصد شــاغالن بخش صنعــت و 1.6درصد 
شــاغالن بخش خدمات در این بازه زمانی به بخش 

کشاورزی اضافه شده اند. 
در این میان 7.2درصد از شاغالن بخش خدمات در 
تابستان1400، در تابستان امسال به فعالیت های 
بخش خدمــات گرایش پیدا کرده انــد و در مقابل 
13.2درصد از شاغالن صنعتی تابستان پارسال، در 
تابستان امسال خدماتی شده اند. برایند جریان انتقال 
نیروی کار در بخش های سه گانه، اضافه شدن خالص 
سهم بخش خدمات از بازار کار به میزان 1.3درصد 
بوده که در ازای آن از سهم بخش های کشاورزی و 

صنعت باید کاسته شود.

اقتصاد ایران خدماتی تر شد
گزارش همشهری از جابه جایی های بازار کار در تابستان

آمارهای رسمی از استمرار جریان نیروی کار به نفع بخش خدمات و به زیان مشارکت اقتصادی زنان حکایت دارد

تب سنج تورم خوراکی ها 
مرکز آمار ایران می گویــد: نرخ تورم نقطه بــه نقطه کاالهای 
خوراکی و آشــامیدنی در شهریور امسال نســبت به شهریور 
پارســال به طور میانگین 76درصد رشد داشته است. البته این 
نهاد تاکنون جزئیات تغییر قیمت بیــش از  50 قلم کاالهای 
خوراکی را که هرماه  منتشر می کرد، این بار منتشر نکرده است. 
اما در گزارش جداگانه ای از تغییرات رشد قیمت 24قلم کاالهای 
خوراکی منتخب رونمایی کرده که نشــان می دهد روغن مایع 
309درصد، سیب زمینی 169درصد، برنج ایرانی 161درصد، 
کره حیوانی 115درصد، پنیر پاستوریزه 107درصد و گوشت 
مرغ 103درصد افزایــش قیمت را در فاصله شــهریور1400 
تا شــهریور 1401تجربه کرده اســت. این گزارش از افزایش 
90درصدی قیمت ماست پاستوریزه حکایت دارد. به گفته مرکز 
آمار رشد قیمت شیر پاستوریزه، قند و تخم مرغ باالی 80درصد، 
سیب درختی زرد، پیاز، شکر و عدس باالی 60درصد، موز، لوبیا 
چیتی و برنج خارجی باالی 50درصد بوده و گوشت گوساله و 
چای باالی 40درصد و گوشت گوسفندی هم 30درصد گران تر 
شده و تنها پرتقال تولید داخل بوده که 14درصد افزایش قیمت 

داشته است.

باور  برنامه توسعه
برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است 
و کارشناسان و صاحب نظران با استناد 
به تجارب6 برنامه قبلــی، اختالف نظر 
مشهودی در مورد الزامات و مبانی تدوین 
برنامه هفتم توسعه و حتی اصل وجودی آن دارند. محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی با تأکید بر اهمیت 
برنامه هفتم توســعه، می گوید: نگاهی به مجموع 6 برنامه 
توسعه قبلی نشان می دهد در رشد اقتصاد کالن وضع بدی 
داریم و برنامه ششم توســعه نیز به طور متوسط 30 درصد 
اجرایی شده که چه بســا اگرکاری هم انجام نمی دادیم، این 

30 درصد خودبه خود اتفاق می افتاد. 
این اظهارات رئیس مجلس، تلخ اما به شــدت واقعی است 
و اگر تمهیدی برای جلوگیری از تکــرار آن در برنامه هفتم 
توسعه اندیشــیده شــود، می تواند آغازی برای واقع گرایی 
در برنامه نویســی برای تحقق توســعه همه جانبه کشــور 
باشــد. قالیباف که دیروز در جمع روسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس و در حضور رئیس دیوان محاسبات کشور 
صحبت می کرد، این نکته را نیز یادآور شد که اجرای ضعیف 
برنامه های توسعه ناشی از نداشتن علم و سواد برنامه نویسی 
یا نداشتن ســرمایه کافی برای اجرای برنامه ها نبوده، بلکه 
باور قلبی و اندیشه الزم را برای اجرا نداریم و خود را به لحاظ 
اخالقی و تشکیالتی برای اجرای قانون ملزم نمی کنیم که 
است.  متأسفانه این مسئله به فرهنگ مدیریتی ما تبدیل شده 
در این مورد نیــز تا حــدودی می توان بــا رئیس مجلس 
موافق بود، اما مســئله اصلی از منظر کارشناسان این است 
که برنامه نویســی در ایران به واســطه تطابق نداشتن آن با 
ویژگی های اقتصادی سیاسی کشور و نادیده گرفتن موانع 
و دشواری ها، ناخودآگاه به سمت آرمان گرایی و رؤیاپردازی 
ســوق پیدا می کند و نتیجه آن، چیزی جز نامحقق ماندن 

برنامه های میان مدت و بلندمدت نیست.

کاهش زندانیان چک
  خبر: بانک مرکزی اعالم کــرد: با اجرای قانون 
جدید چک، تعداد زندانیان با جرم چک بالمحل از 
2هزار و 488  نفر در سال96 به 113نفر در 6ماه اول 
ســال جاری کاهش یافت. این آمار در سال1398 
برابر 950نفر و در سال گذشته که اولین سال اجرای 
قانون جدید چک بود، به 427نفر کاهش پیدا کرد. 

  نقد: تصویب و اجرای یــک قانون خوب، البته 
پیامد مثبت بــه همــراه دارد و از این جهت تالش 
بانک مرکزی طی ســال های اخیر در اجرای قانون 
جدید چک قابل تقدیر است و می تواند به بازگرداندن 
اعتماد جامعه به چک کمک کنــد. افزون بر این، با 
احیای چک، می توان انتظار داشت که معامالت خرد 
در سطح بازار و بین خریداران و فروشندگان کاالها 
بهبود پیدا کند و از سوی دیگر راه بر سوء استفاده از 
چک به عنوان اوراق بهادار و اعتمادساز بسته شود. 
چنان که محروم کــردن صادرکنندگان چک های 
بالمحل از خدمات کلیدی بانکی، باعث زندان زدایی 
شــده و هزینه های ناظر بر حبس و زندانی شــدن 
شــهروندان را کاهش داده زیرا بر اســاس قانون،  
صادرکنندگان چک برگشتی امکان افتتاح هرگونه 
حساب و صدور کارت بانکی جدید ندارند، موجودی 
تمام حساب ها و کارت های بانکی آنها به اندازه مبلغ 
کسری چک مسدود می شود، هیچ گونه تسهیالت 
بانکی، ضمانت نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به 
آنها پرداخت نمی  شود و پس از برگشت خوردن اولین 
چک نیز امکان ثبت چک جدید را در سامانه صیاد 
ندارند. انتظار می رود با درس گرفتن از تجربه موفق 
اجرای قانون چک سایر رویه های حاکم بر فعالیت و 
خدمات بانکی هم شفاف تر شده و به این ترتیب سطح 
اعتماد عمومی به بانک ها افزایش خواهد یافت. این 
امر شدنی است به شــرط اینکه اراده جدی در نزد 
سیاستگذار پولی مستحکم تر شده و از سوی دیگر 

موانع پیش روی بانک ها هم برداشته شود. 

چهره روز

نقد  خبر

تورم

حمل و نقل

رشد 236درصدی تعداد مسافران 
پروازهای خارجی 

تازه ترین آمار رسمی از وضعیت نشست و برخاست هواپیماها 
در فرودگاه های کشور در نیمه نخســت امسال نشان می دهد 
تعداد مسافران پروازهای داخلی در مقایسه با نیمه نخست سال 
گذشته 39درصد و تعداد مسافران پروازهای خارجی 236درصد 

افزایش داشته است.

تعداد کل پروازهای مسافری

تعداد کل مسافران

تعداد کل مسافران پروازهای داخلی

تعداد کل مسافران پروازهای خارجی

تعداد کل پروازهای داخلی

تعداد پروازهای عتبات

تعداد کل پروازهای خارجی

تعداد پرواز حج

تعداد مسافران حج

تعداد مسافران عتبات

نیمه نخست 1400 

 160395 پرواز

نیمه نخست 1400 

 471569 مسافر

نیمه نخست 1400 

 663 پرواز

نیمه نخست 1400 

 4923 پرواز

نیمه نخست 1400 

 1 پرواز

نیمه نخست 1400 

 0 مسافر

نیمه نخست 1400 

 82817 مسافر

نیمه نخست 1401 

 153166 پرواز

نیمه نخست 1400 

 17606367 مسافر 12429897 مسافر

نیمه نخست 1401 

نیمه نخست 1400 

 16032501 مسافر 11958328 مسافر

نیمه نخست 1401 

نیمه نخست 1401 

 1584866 مسافر

نیمه نخست 1400 

 140574 پرواز 155472 پرواز

نیمه نخست 1401 

نیمه نخست 1401 

 3953 پرواز

نیمه نخست 1401 

 12592 پرواز

نیمه نخست 1401 

 449 پرواز

نیمه نخست 1401 

 55899 مسافر

نیمه نخست 1401 

 567451 مسافر
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 درصد رشد قیمت خوراکی های منتخب 
در شهریور 1401 نسبت به شهریور 1400
روغن مایع

سیب زمینی
برنج ایرانی
کره حیوانی

رب گوجه فرنگی
پنیر پاستوریزه

گوشت مرغ
ماست پاستوریزه

قند
تخم مرغ

عدس
شکر
پیاز

سیب درختی
موز

لوبیا چیتی
برنج خارجی
گوجه فرنگی

خیار
گوشت گوساله

چای
گوشت گوسفندی

پرتقال

309
169

115
111
107

103
90

89
85
80
66

65
62
61
56

53
52
47
45
45
40

30
14

34

236
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 متخصصان حوزه بهداشت و درمان از افزایش موارد 
ابتال به آنفلوآنزا در همین ابتدای آغاز فصل ســرما 
نگرانند. موارد ابتال در برخی استان ها از کووید-19 
هم پیشــی گرفته و طی 2هفته اخیر میزان مراجعه 
افراد با عالئم شبه آنفلوآنزا ازجمله تب، سردرد، سرفه، 
بی حالی و تهوع افزایش قابل توجهی یافته است. به 
تأکید متخصصان سطح ایمنی جامعه جهانی با شیوع 
پاندمی کووید-19 نسبت به آنفلوآنزا کاهش پیدا کرده 
و حاال با توجه به افزایش ناگهانی و سریع موارد ابتال 
و همزمانی 2 اپیدمی )آنفلوآنزا و کرونا( این بیماری 
را باید امسال خطرناک تر از سال های گذشته درنظر 
گرفت. اما مسئله نگران کننده عالوه بر افزایش موارد 
ابتال، کمبودهای دارویی است که مشکالت متعددی 
را برای بیماران به وجود آورده. به تأکید داروخانه داران 
آنتی بیوتیک ها به شدت کمیاب شــده اند و قیمت 
آزادشــان هم تا 3برابر افزایش داشته است. بسیاری 
از بیماران برای عالئم ســاده سرماخوردگی، تمایلی 
به مراجعه به پزشک و تهیه نسخه ندارند اما در خرید 
داروی بدون نســخه مجبور به پرداخت هزینه های 
قابل توجه حتی برای یک داروی آنتی بیوتیک ساده 
هستند. فعاالن حوزه دارو تأکید می کنند هیچ سالی 
به اندازه امسال، این میزان از کمبودهای آنتی بیوتیک 
وجود نداشته و تا جبران کمبودها، بیماران و پزشکان 
مجبور به تغییر آنتی بیوتیک های متفاوت با دوز بیشتر 
یا کمتر هســتند که همان ها  هم مشکالت خاص 
خودشان را دارند. البته بهرام دارایی، رئیس سازمان 
غذا و دارو، چند روز پیش درباره کمبود آنتی بیوتیک ها 
به ویژه آنتی بیوتیک های مربوط به کودکان گفته بود 
»این مسئله به مشکالتی در مواد اولیه، قیمت گذاری 
و همچنین قیمت مواد جانبی مهم در شــربت های 
آنتی بیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت شیشه جهت 
بســته بندی و... مربوط بوده اســت. هم اکنون این 
مشکالت رفع و تولید کافی آنتی بیوتیک ها انجام شده 
که به زودی وارد بازار می شــوند.«  البته بررسی های 
همشهری از داروخانه ها نشان می دهد که واکسن های 
آنفلوآنزا کمیاب نیستند و متخصصان توصیه می کنند 
گروه های در معرض خطر اقدام به تزریق واکسن کنند.

ابتال و پیک مشترک کرونا و آنفلوآنزا 
طی سال های گذشته از اواخر شهریور همیشه شناسایی 
موارد آنفلوآنزا آغاز می شد و به صورت تدریجی در اواخر 
آذر به یک پیک می رســید، اما امسال و در این 2هفته 
موارد ابتال به صورت قابل توجهی افزایش داشته است. 
این نکتــه  را آمتیس رمضانی، مدیــر گروه تحقیقات 
بالینی انستیتو پاستور ایران به ایلنا اعالم کرده و گفته 
»طی این مدت شاهد افزایش موارد آنفلوآنزا در برخی 
استان ها مانند فارس، مرکزی و... بوده ایم، در برخی نقاط 
موارد آنفلوآنزا از کووید-19 هم پیشــی گرفته است. 

مواردی از ابتالی همزمان افراد به کرونا و آنفلوآنزا نیز 
شناسایی شده. هم کرونا و هم آنفلوآنزا هر دو بیماری 
تنفسی هستند و عالئم آنها شبیه است، وقتی عفونت 
همزمان باشد، شــدت بیماری افزایش پیدا می کند و 
بیماری هم پیشرونده خواهد بود.« او درباره سویه های 
کنونی آنفلوآنزا در کشور هم بیان می کند: »در سال های 
گذشته از اواخر شهریور تا آذر آنفلوآنزای A شیوع داشت 
و پس از آن در دی و بهمن  که پیک کوچک دیگری از 
آنفلوآنزا وجود داشت، آنفلوآنزای B شیوع پیدا می کرد. 
اما االن عالوه بر موارد آنفلوآنزهای A و B، شاهد همه 
تیپ های آنفلوآنزا مانند H1، H2 و سایر گونه های دیگر 
هستیم.« به گفته رمضانی، نگرانی از شیوع آنفلوآنزا در 
همه گروه های جامعه وجود ندارد، اما گروه های پرخطر 
مانند مادران باردار، افراد مسن، افراد دارای بیماری های 
زمینه ای و بچه های کوچک زیر 6سال که احتمال ابتال به 
شکل شدید آنفلوآنزا در آنها بسیار زیاد است، باید واکسن 
تزریق کنند: »البته با توجه به کاهش رعایت پروتکل های 
بهداشتی و افزایش تجمعات احتمال افزایش موارد کرونا 
هم بسیار زیاد است و به احتمال زیاد یک پیک خواهیم 
داشت. در بسیاری از کشــورهای اروپایی هم افزایش 
موارد بستری ناشی از کرونا گزارش شده. وقتی در اروپا 
موارد کرونا افزایشی می شود، به فاصله یک تا 2ماه این 
افزایش در آمریکا و پس از آن هم این وضعیت در ایران 

آغاز می شود.« 

مشکل تشخیص کرونا و آنفلوآنزا
»وارد فصل پاییز شــدیم و با نزدیکی به ماه های سرد 
سال بیماری های ویروسی شبه آنفلوآنزا به ویژه کرونا 
بروز می  کند، اما امسال افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا در 
سطح جهان نگرانی هایی را رقم زده است.« این نکته ای 
اســت که احمد مهری، اپیدمیولوژیست به آن اشاره 
می کند و به همشهری می گوید: »در برخی کشورهای 
اروپایی افزایش مــوارد ابتال دیده می شــود و تجربه 
هم نشان داده که این کشــورها پیش از ایران، شیوع 
بیماری هایی ازجمله آنفلوآنــزا و کووید-19 را تجربه 
می کنند. در ایران هم   اکنون افزایش موارد شبه کووید 
و شبه آنفلوآنزا مشاهده می شود.« او درباره اینکه چرا 
این موارد شبه بیماری عنوان می شود، توضیح می دهد: 
»این مسئله به این دلیل است که افراد با عالئمی مراجعه 
می کنند که تشخیص براســاس همان عالئم صورت 
می گیرد و عمدتا تستی انجام نمی شود. عالئمی ازجمله 
سرماخوردگی، تب و ســرفه در بزرگساالن و تب باال، 
سرفه و بی حالی و تهوع در کودکان.« مهری با بیان اینکه 
هم اکنون مراجعه به مطب هــا، مراکز درمانی و مراکز 
جامع سالمت به ویژه در گروه سنی کودکان افزایش 
پیدا کرده، ادامه می دهــد:  »تقریبا تمام متخصصان 
حوزه بهداشت و درمان نگران ماه های آینده و افزایش 
موارد ابتال هستند. سطح ایمنی جامعه جهانی با شیوع 
پاندمی کووید-19 نسبت به آنفلوآنزا کاهش پیدا کرده و 
این نگرانی را نسبت به افزایش ناگهانی و چشمگیر موارد 
ابتال طی چند ماه آینده رقم زده است. از سوی دیگر طی 
2سال اخیر به دلیل پیک های بیماری کووید-19 افراد 

بیشتری ماسک می زنند اما با توجه به فروکش کردن 
بیماری و تزریق واکســن، امســال تعداد کسانی که 
همچنان ماسک می زنند، کمتر شده. این مسئله درباره 
کودکان با توجه به بازگشایی مدارس قابل پیش بینی 
بود چرا که سطح مواجهه دانش آموزان افزایش پیدا کرده 
است. از سوی دیگر انتقال بیماری های ویروسی با رعایت 
بهداشت دست محدود می شود و این مسئله در کودکان 
کمتر دیده می شود.« این اپیدمیولوژیست درباره اینکه 
چرا امسال افزایش موارد ابتال به آنفوآالنزا  نگران کننده 
 ا ست، توضیح می دهد: »در علم اپیدمیولوژی پدیده ای 
به نام »کواپیدمیکس« مطرح است، به معنای همزمانی 
2 اپیدمی. اکنون تمامی متخصصان نگران همزمانی 
اپیدمی آنفلوآنزا و کرونا هستند. هم اکنون با توجه به 
بروز عالئم نمی توان ابتال به کرونا یا آنفلوآنزا را تشخیص 
داد و نکته مهم این است که خطر کشندگی آنفلوآنزا 
کمتر از کووید-19 نیست. البته نکته مثبت این است 
که راه های پیشگیری و خودمراقبتی در هر دو بیماری 
تقریبا یکسان اســت.« این کارشناس سالمت درباره 
اینکه آیا تشخیص ندادن کووید از آنفلوآنزا می تواند بیمار 
را در معرض خطر مرگ قرار دهد هم بیان می کند: »در 
کووید-19 داروی اختصاصی نداریم و معموال 80درصد 
موارد ابتال شبه آنفلوآنزا در روش پیشگیری و تشخیص 
از طریق عالئم صورت می گیرد، برای جمعیت عمومی 
این همزمانی تنها باعث افزایش موارد بیماری اســت 
و امیدواریم که منجر به افزایش موارد فوت نباشد. اما 
درباره گروه های آسیب پذیر مثل افراد مسن و بیماران 
زمینه ای احتمال اینکه کرونا و آنفلوآنزا به آنها آسیب 
بیشتری وارد کند، وجود دارد. البته اگر نظام سالمت 
بتواند در مراجعه باالی بیماران مشکل دسترسی به دارو 
و درمان آنها را مدیریت کند، از نظر کمبود دسترسی به 

خدمات، جامعه بیماران دچار مشکل نخواهند شد.« 

تقاضای القایی، کمبود دارو 
عالوه بر افزایش موارد ابتال، میــزان مراجعه بیماران 
بدون نسخه به داروخانه ها برای تهیه آنتی بیوتیک ها 
هم روند صعودی دارد. مهــری در این باره می گوید: 
»بسیاری از بیماران اقدام به خرید دارو و شربت های 
آنتی بیوتیک بدون نسخه می کنند که به دلیل قیمت 
آزاد گران تمام می شود. از ســوی دیگر افزایش موارد 
بیماری و تقاضا برای خرید، باعث کمبود دارو شده و 
مشکالتی را برای بیماران به وجود آورده است.« او در 
پاسخ به این سؤال که خوددرمانی و خرید دارو بدون 
مراجعه به پزشــک باعث بروز چه مشکالتی خواهد 
بود، بیان می  کند: »کمبــود دارو چندین دلیل دارد و 
یکی از آنها افزایش موارد ابتالست. به عنوان مثال، اگر 
برای یک داروخانه مبتنی بر جمعیت منطقه 100عدد 
شربت آنتی بیوتیک درنظر گرفته می شد، اکنون به دلیل 
افزایش تعداد بیماران، مراجعه برای تهیه دارو بیش از 
این عدد شــده که کمبودها را به وجود آورده است. در 
این شرایط با تقاضای القایی مواجه هستیم و بیماران 
شاید برای یک آبریزش ساده بینی هم بدون تشخیص 
پزشک به دنبال قرص و شربت آنتی بیوتیک باشند. با 

توجه به کمبود دسترسی به دارو، سازمان غذا و دارو باید 
این کمبود ها را به سرعت جبران کند.« این کارشناس 
سالمت ادامه می دهد:  »این نکته مهمی است که بین 
50 تا 70درصد مصرف آنتی بیوتیک ها در ایران و جهان 
بیش از اندازه است که اکثرا به صورت خودسرانه صورت 
می گیرد و منجر به مقاومت آنتی بیوتیکی ها می شود. 
در این حالت افراد با یک بیماری عفونی ســاده هم در 
معرض خطر قرار می گیرند. آنتی بیوتیک ها در موارد 
بسیار محدود و با تشخیص پزشک باید مصرف شوند، اما 
بیماران برای یک تب ساده که با قرص استامینوفن هم 
قابل درمان است، به صورت خودسرانه اقدام به مصرف 
آنها می کنند.« مهری درباره اینکه بیماران در مواجهه با 
چه عالئمی نیاز به دارو و مراجعه به پزشک دارند، توضیح 
می دهد: »در مواجهه بــا عالئم خفیف، خودمراقبتی 
توصیه می شود؛ یعنی اگر تب باال نبود و سرفه و بی حالی 
شدید وجود نداشت یا فرد تنها با آبریزش و سرفه خفیف 
مواجه بود، با اســتراحت در منزل و مصرف مایعات، 
میوه و ســبزیجات و پرهیز از غذای چــرب می تواند 
این دوره را پشت سر بگذارد. اما اگر پس از 5روز عالئم 
بهبود پیدا نکرد، باید به پزشک مراجعه کنند. درباره 
کودکان هم این خودمراقبتی ها می تواند با پاشویه و 
خنک کردن بدن با دستمال مرطوب انجام شود. بهتر 
است والدین تب سنج در دسترس داشته باشند و اگر 
تب باال رفت و به 38درجه رسید، خطرناک است و باید 
حتما مراجعه به پزشک صورت بگیرد. در این باره هم 
نیازی به مراجعه به پزشک متخصص نیست و بیماران 
می توانند مشاوره های درمانی را از پزشکان عمومی یا 
نزدیک ترین مراکز جامع سالمت محل سکونت خود 
دریافت کنند. افراد دارای بیماری های زمینه ای و خاص 
و سالمندان هم درصورت بروز بیماری باید به سرعت به 
پزشک مراجعه کنند.« مهری درباره راهکار پیشگیری 
از بیماری هم بیان می کند: »در توصیه عمومی بحث 
خودمراقبتی بسیار جدی است و باید مصرف داروها هم 
به صورت محدود باشد. در توصیه نظام سالمت هم باید 
چهره درستی از بیماری شرح داده شود؛ یعنی بر اساس 
نظام مراقبت دیده وری افزایش موارد شبه آنفلوآنزا جدی 
و خطرناک است و باید به صورت صریح به مردم عنوان 
شود. نکته دیگر اینکه خیلی از افراد تصور می کنند با 
داشتن هرگونه عالئمی به پزشک متخصص مراجعه 
کنند، این اشتباه است. در این موارد الزامی به مراجعه به 
پزشک متخصص نیست مگر در 2مورد؛ ارجاع پزشک 
عمومی یا تنگی نفس.«  او هم اکنون در خصوص اینکه 
تزریق واکسن یکی از عوامل پیشگیری خواهد بود یا 
خیر هم بیان می کند: »تا اواســط آبان فرصت تزریق 
واکسن آنفلوآنزا هست. بهتر است گروه های پرخطر 
ازجمله ســالمندان، افراد دارای بیماری های خاص و 
زمینه ای، مادران باردار، کادر بهداشــت و درمان و... 
این واکســن را تزریق کنند. تعداد واکسن ها اکنون 
محدود است و برای جمعیت عمومی هم اگر واکسن 
در دسترس باشد، تزریق آن توصیه می شود، اما با توجه 
به محدودیت توزیع واکســن های آنفلوآنزا، اولویت با 

گروه های خاص است.« 

چرا آنفلوآنزا امسال خطرناک است؟ 
افزایش زودهنگام موارد ابتال و شیوع  تیپ های مختلف آنفلوآنزا، همزمانی آنفلوآنزا و کرونا، کاهش سطح ایمنی و کمبودهای 

دارویی، متخصصان را نسبت به شیوع گسترده این بیماری در ماه های آینده  نگران کرده است 

فعالیت ۷۲۶ تیم حمایت روانی در ایران
 مدیرکل مشــاوره و امور روانشــناختی 

بهزیستی
سازمان بهزیستی کشــور استرس های 
بی وقفه و مــداوم را از عوامل بروز ترومای 
روحی برشمرد و گفت: برای فردی که به طور مداوم خبری 
راجع به قتل و تهدیدات جدی حوزه سالمت و زندگی را 
تجربه می کند، ممکن اســت تروما اتفــاق بیفتد. بهزاد 
وحیدنیا افزود: هنگامی که اتفاق ناراحت کننده ای می افتد 
و شــدت آن باالست موجب می شــود که افراد احساس 

خطر، درماندگی و بهت زدگی کنند.
 او اضافه کرد: زمانی هم که شدت اتفاق ناراحت کننده باال 
باشد عمدتا ضربه روحی و ترومای روان مطرح می شود. 
این ضربه طبیعتا مدتی با فرد می ماند و تأثیرات و عالئمی 
نشــان می دهد که با بروز آنها فرد دچار مسئله و مشکل 
می شود. ممکن است اعتمادش خدشه دار شود یا اینکه 
ارتباط او با دیگران مسئله ساز شود. عالوه بر آن تجربه های 

درونی فرد ممکن است دستخوش تغییراتی شود. مدیرکل 
مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور درباره 
عالئم ترومای روحی نیز گفت: طبیعتا فرد متناســب با 
مســئله ای که تجربه می کند ممکن است عالئم عاطفی 
داشته باشــد، ابتدا مشــکل را انکار کند، باورش نکند، 
گیجی و منگی داشــته باشــد، ترس و اضطراب داشته 
باشد، تحریک پذیری فرد باال برود، نوسانات خلقی داشته 
باشــد، به طور مداوم و زود عصبانی شــود، از ارتباطات 
کناره گیری  کند، احســاس گناه و شرم کند یا خودش را 
ســرزنش کند یا اینکه ارتباط چشمی کمتر برقرار کند. 
در مجموع احساســات ناراحتی، غم و اندوه در فرد کامال 
مشهود است. وحیدنیا درباره عوامل ایجادکننده ترومای 
روحی نیز گفت: حوادث ناگهانی مثل تصادف، جراحت ها، 
حمله های خشونت آموزی که ممکن است اتفاق بیفتد و 
حوادث دوران رشــد ازجمله عواملی هستند که موجب 

ترومای روحی می شــوند. او خاطرنشان کرد: همچنین 
قلدری یا تجربه خشونت خانگی ممکن است باعث تروما 
شوند. از دست دادن یکی از اقوام نزدیک و یا قرار گرفتن 
در موقعیت تهدیدآمیز با یک فرد عامل ایجاد استرس حاد 
بعد از سانحه می شوند. اگر تروما ادامه پیدا کند و عالئم 
آن مدیریت نشود پس از چند ماه تبدیل به استرس پس از 
سانحه و پیچیده تر می شود که اختالل روانشناختی است 
که درمان های طوالنی تر می طلبد. مدیرکل مشاوره و امور 
روانشناختی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: براساس 
مطالعات به طور متوسط 30درصد افراد ترومای روحی را 
تجربه می کنند. وحید نیا تصریح کرد: 726 تیم حمایت 
روانی در حوادث و بالیا موســوم به محب در استان های 
مختلف کشــور فعالیت می کنند کــه در موقعیت های 
مختلف بالیای طبیعی و بحران های انسان ساخت مانند 

حوادثی چون متروپل ورود می کنند.

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

اعالم شرایط واگذاری مدارس 
وابسته غیردولتی 

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: در حال طراحی 
آیین نامه اجرایی مردمی ســازی  مدارس وابســته غیردولتی 
هســتیم. احمد محمودزاده در پاسخ به این ســؤال که وزارت 
آموزش و پرورش چه اقدام جدیدی در راســتای مردمی سازی  
نظام آموزش کشور انجام داده است، گفت: بحث مردمی سازی  
که در سند تحول وجود دارد و با مشارکت دیگران انجام می شود، 
قرار است که با همکاری یا مشــارکت دولت و تأسیس مدرسه 
شکل بگیرد. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت 
آموزش وپرورش افزود: بخشی از این موضوع از طریق مشارکت 
با نهادهای دیگر و در راستای مدارس وابسته شکل می گیرد  که 
این نوع مدارس به 2صورت مدارس وابسته دولتی و غیردولتی 
تقسیم می شــوند. غیر از مدارس وابســته غیردولتی، مدارس 

مشارکتی هم اجرا شده  که وابسته به دستگاه های دیگر است.
او آغاز به کار مدارس وقفی را یکی از نمونه های مدارس مشارکتی 
عنوان کرد و افزود: ما با سازمان اوقاف در قالب آموزشگاه علوم 
قرآنی تفاهمنامه ای امضا کردیم که مدارس وابسته غیردولتی 
را از همین امســال راه اندازی کنیم؛راه اندازی مدارس وابسته 

غیردولتی در راستای تفاهمنامه انجام خواهد شد.
محمودزاده با بیــان اینکه در حال طراحــی آیین نامه اجرایی 
مردمی سازی  مدارس وابسته غیردولتی هستیم، گفت: براساس 
این آیین نامه، نحوه اداره مدرسه و جزئیات آن مشخص خواهد 
شد؛ در حقیقت با این آیین نامه بین آموزش و پرورش تقسیم کار 
صورت می گیرد. حتما امســال تا پایان این ماه یا ماه آینده این 

نتیجه مردم سازی  مشخص خواهد شد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با اشاره به اینکه زمینه 
همکاری با واقفیــن و گروه های جهادی را مــا باید در آموزش 
و پرورش هماهنگ و فراهم کنیم، گفــت: به همین خاطر هم 
در شورای نظارت مصوبه ای در این خصوص داشتیم که نحوه 
تأسیس مدارس وقفی چگونه باشد؛ به تازگی یکی از این مدارس 

را در خوی افتتاح کردیم.
 

امیدی تازه برای ارتقای زندگی 
بیماران مبتال به سرطان

جدیدترین یافته های مراقبت های حمایتی - تســکینی برای 
ارتقای زندگی بیماران مبتال به ســرطان در نخستین کنگره 
بین المللی و بیست و یکمین کنگره سراسری انجمن مدیکال 
انکولوژی و هماتولوژی ایران ارائه خواهد شــد. سوزان حجت، 
متخصص خون و ایمونولوژی و مدیر مؤسسه نیکوکاری کنترل 
سرطان ایرانیان )مکسا( در این باره توضیحات بیشتری می دهد و 
به همشهری می گوید: »این کنگره 27 تا 29مهر1401 در تبریز 
برگزار می شــود و بزرگ ترین کنگره خون و انکولوژی در ایران 
و ابزاری برای باال بردن ســطح آگاهی از آخرین پیشرفت های 
علمی در زمینه بیماری ســرطان اســت. در این رویداد علمی 
300انکولوژیســت ایرانــی و خارجی آخرین پیشــرفت ها و 
دستاوردهای علمی خود را در این حوزه ارائه خواهند داد و مکسا 
هم با ارائه 9مقاله علمی- پژوهشی در این کنگره حضور خواهد 
داشــت.« او ادامه می دهد: »حضور در همایش ها و کنگره های 
علمی بسیار مهم است و از این طریق می توانیم مکسا را به عنوان 
یکی از مؤثرترین مؤسســات در حوزه مراقبت های حمایتی و 
تسکینی به متخصصان خون و سرطان معرفی کنیم. هم اکنون 
وارد فاز ســوم و ارائه مقاالت علمی در این باب شده ایم و به نظر 
می رسد تحقیقات بومی در این حوزه می تواند سبب باال رفتن 
کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطان در ایران شود و ارائه این 
خدمت در بیمارستان های بزرگ کشــور سبب توزیع عادالنه 

امکانات به بیماران خواهد بود.«   

 برقرارشدن حق بیمه امدادگران
از ابتدای مهرماه

رئیس جمعیت هالل احمر از پرداخت حق بیمــه امدادگران از 
ابتدای مهرماه و همچنین اعمال افزایــش هزینه ایاب و ذهاب 
امدادگران این جمعیت از ابتدای شهریورماه خبر داد. پیرحسین 
کولیوند با اشاره به امضای تفاهمنامه این جمعیت با سازمان تامین 
اجتماعی کشور گفت: از ابتدای شهریورماه حق بیمه امدادگران 
هالل احمر پس از مدت ها پیگیری، برقرار می شود. او ادامه داد: 
آن دسته از امدادگرانی شــامل پرداخت حق بیمه می  شوند که 
در سامانه امدادیار ثبت نام کرده باشند و در شیفت های عملیاتی 
جمعیت هالل احمر در پایگاه ها و مراکز عملیاتی جمعیت فعال 
باشند. کولیوند اضافه کرد: افزایش حق ایاب و ذهاب امدادگران 
نیز برای افرادی که در فعالیت های جمعیت حضور دارند، در حقوق 

پرداختی مهرماه و از شهریورماه اعمال می شود.  

 پرداخت حق بیمه
 ۴۲۷۵زن سرپرست خانوار تهرانی 

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان تهران از 
پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی 4275زن سرپرست خانوار 

تهرانی تحت پوشش این نهاد در 6ماهه اول امسال خبر داد.
جهانبخش مرادی گفت: براســاس اطالعات جمع آوری شده 
طی 6ماه  نخست ســال جاری، مبلغ 8میلیارد و 600میلیون 
تومان بابت حق بیمه تأمین اجتماعی زنان سرپرســت خانوار 
تحت حمایت کمیته امداد استان تهران پرداخت شد. او افزود: 
هم اکنون 4هزار و 275زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه 
تأمین اجتماعی هستند که این اعتبار برای بیمه آنها اختصاص 
یافته است. معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان 
تهران گفت: زنان سرپرســت خانوار با بیمــه تأمین اجتماعی 
می توانند از تمامی مزایــای بیمه مانند بازنشســتگی، فوت، 

ازکارافتادگی و درمان برخوردار شوند.
مرادی تأکید کرد: ســرانه پرداخت حق بیمه مددجویان برای 
هر نفر ماهانه بیش از 300هزار تومان است که از سوی کمیته 
امداد استان تهران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

 یوسف نوری
 وزیر آموزش و پرورش

 یکی از آسیب ها پاره پاره شدن جریان 
تربیت اســت. بخشــی از تربیت را به 
مدرســه ، برخی را بــه رســانه و باقی را 
بــه خانــواده حوالــه داده ایــم. تربیــت 
فرآیندی قابل تفکیک از هم نیست؛ 
جدا کردن، نهادهای جریان تربیت را 

مختل می کند./ ایسنا

 سردار حسین اشتری
 فرمانده فراجا

بــرای  موئلفــه  مهمتریــن  امنیــت 
دولت هاســت. دانشــگاه، مــدارس و 
بــازار در ســایه امنیــت مــی تواننــد بــه 
اهداف خود برسند که این فقط خاص 
کشــور ما نیســت و همــه کشــورها به 

امنیت و آرامش نیاز دارند./ایلنا

 ناصر باقری مقدم
 قائم مقام بنیاد ملی نخبگان

 براســاس بخشــنامه ای کــه ســازمان 
اداری- اســتخدامی داده اســت، هــر 
کدام از اســتانداران می توانند حداکثر 
تــا ۵ نخبــه را به عنــوان مشــاور در کنار 
خــود داشــته باشــند. ایــن موضــوع به 

استانداری ها ابالغ شده است./ایلنا

نفر از جمعیت 8 میلیون نفری پایتخت 
در پویش آموزش همگانی  شهر آماده 
آمــوزش مقابلــه بــا حــوادث و بالیــای 
طبیعی و شرایط بحرانی را در سراهای 

محله فرا می گیرند.

 آمــوزش امــدادی بــرای بهــره منــدی 
شهروندان تهرانی در ســایت سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
توســط مربیــان جمعیــت هــالل احمر 

تهیه شده است.

اقماری شهر تهران برای روزهای بحران 
زده ایــن شــهر تعبیه شــده اســت و در 
صــورت بــروز هرگونــه حادثــه ای، این 
پایــگاه هــا مــی تواننــد بخشــی از نیــاز 

جمعیت حادثه دیده را تامین کنند.

نفــر از شــهروندان تهرانــی تاکنــون در 
قالــب گــروه هــای داوطلبــی واکنــش 
اضطراری دوام محله ها، آموزش های 
امــدادی بــه هنــگام بحــران را فــرا 

گرفته اند. 

2
میلیون

23
اپیزود

4
پایگاه

18
هزار

 افزایش نیروهای
 »اورژانس اجتماعی«  

سرپرست دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی کشــور از برنامه این سازمان 
جهت افزایش تعداد خودروهای اورژانس اجتماعی 
و همچنین جذب نیروی انســانی برای بدنه این 
ناوگان خبر داد و گفت: در برنامه ششــم تکلیف 
شده بود که شهرهای باالی50 هزار نفر باید دارای 
اورژانس اجتماعی باشند و آنچه در پیش نویس 
برنامه هفتم توسعه پیش بینی شــده این است 
که سازمان باید برای شهرهای باالی 30 هزار نفر 
اورژانس اجتماعی دایر کند. محمدرضا حیدرهایی 
اظهارکرد: اگر مجلس شــورای اســالمی کمک 
کند و بودجــه الزم را تخصیص دهد، ســازمان 
200 میلیارد تومان بابت 160 دستگاه ون مدنظر، 
نیاز دارد. البتــه کارهای اجرایــی برای موضوع 
تخصیص اعتبار تقریبا در حال به سرانجام رسیدن 
اســت و اگر کمک های الزم از طرف ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی صورت گیرد، تا پایان سال 
160 دستگاه خودرو مناسب سازی شده به ناوگان 

اورژانس اجتماعی اضافه می کنیم./ ایسنا
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دستور ویژه قاضی القضات درمورد حادثه زندان اوین

ســخنان حکیمانه رهبر انقالب، امیدبخش و روشنگر 
راه ملت است

مواضع و سخنان رهبر معظم انقالب درباره آشوب ها، نیات 
و مقاصد دشمنان را برمال و بساط شان را درهم ریخت. ایران 
اسالمی به کوری چشــم بدخواهان در پرتو عنایات الهی و 
رهنمودهای رهبر عظیم الشأن انقالب به رغم تمامی مشکالت 

و معضالت، استوار و پا بر جا به پیشرفت خود ادامه می دهد.
سالمی از تهران

 بصیرت و معرفت زنــان جلوی حمالت شــیطانی را 
خواهد گرفت

دین مبین اسالم به مرد و زن برابر ارج نهاده است ولی جامعه 
غربی و سکوالر همواره درصدد تسخیر مقام و کرامت زنان 
است، ولی بصیرت ومعرفت زنان باعث می شود، هرگز مورد 
آماج حمالت شیطانی قرار نگیرند و وظیفه معرفت افزایی و 

شناخت معرفت ها برعهده مسئوالن است.
محمودی از قم 

تابلوهای سطح شهر به جمالت امیدبخش و حکیمانه 
مزین شوند

آیا مردمی که در ایران زندگــی می کنند اما به هر دلیلی از 
رسانه ها استفاده نمی کنند و اهل مطالعه و تفکر هم نیستند، 
احتیاج به موعظه و تغذیه ســالم روحی ندارنــد؟ آیا بهتر 
نیست دســت کم بعضی از تابلوهای بزرگ و در دیدرس در 

شهرمان، جای جمالت روح بخش و حکیمانه باشد؟
حالج زاده از تهران

جامعه، ظرفیت افزایش چندین باره قیمت مواد شوینده را ندارد
درحالی که خردادامســال قیمت موادشــوینده ۲۵درصد 
افزایش یافت باز هم صداوسیما خبر از افزایش دوباره قیمت 
موادشوینده می دهد که البته مســئوالن مثل همیشه اول 
تکذیب کرده و وقتی گران شد تأیید می کنند. واقعا درآمدهای 
فعلی توان پوشــش دادن هزینه های این چنینــی را ندارد. 

مسئوالن ارشد باید جلوی این موضوعات را بگیرند.
حبیب از مشهدمقدس

آبیاری درختان در پاییز فراموش نشود
با توجه به پیش بینی های صورت گرفته مبنی بر پاییز خشک 
پیش رو تقاضا می شود مسئوالن فضای ســبز شهر آبیاری 
درختان در پاییز تا زمان بی نیازی آنها ادامه دهند زیرا هرگونه 
کوتاهی باعث خشــکی درختان و از بین رفتن فضای سبز 

می شود که حقی عمومی و متعلق به همه مردم است.
برخورداری از تهران 

پرداخت حقوق بازنشستگان را به تأخیر نیندازند
حقوق ماهانه بازنشستگان و مستمری بگیران بیمه های تأمین 
اجتماعی که هر ماه در تاریخ مشخصی به ترتیب حروف اول نام 
خانوادگی به حساب کارت بانک آنها واریز می شود، اگر به هر 
دلیلی به تأخیر بیفتد موجب اختالل در پرداخت ها و چک های 
صادر شده آنها شده و مخارج دیگری ازقبیل پرداخت اقساط 
وام بانکی و خرید های اقســاطی را تحت الشــعاع خود قرار 
می دهد. با این حقوق های اندک و حداقلی بازنشستگی آنها 
که هیچ نوع درآمد دیگری هم جز این حقوق ناچیز ندارند، 

تقاضا می شود پرداخت ها حتی یک روز هم به تعویق نیفتد.
محمود بلیغیان از اصفهان

صندلی های اتوبوس های اهواز نیازمند تعویضند
تقریبا همه اتوبوس های اهواز دارای صندلی های فرســوده ای 
هستند که ضمن پاره و مستعمل بودن به شدت کثیف هستند. 
بارها به مسئوالن گالیه کرده ایم و جز وعده چیزی نشنید ه ایم. 

لطفاً صدای شهروندان اهوازی ها را بشنوید.
حیدری از اهواز

مدیریت فرهنگی کشور را دریابید
مدیریت فرهنگی کشور نیازمند بازنگری است. مسئوالن ارشد 
باید از خود بپرسند که آیا در دست هنرمندان متخصص و متعهد 
و مومن است یا در دست گروهی جز این؟ اگر مدیریت فرهنگی 
کشور در دســت افراد متعهد باشد بی شــک در زمان بحران ها 
می توان از مدیران فرهنگی بــرای مدیریت صحیح اوضاع بهره 

گرفت.
ضیایی از تهران 

خط کشی های عابر پیاده در منطقه 4پاک شده است
اکثرا خط کشی های عابر پیاده در تهران پاک یا کمرنگ شده است. 
این موضوع به خصوص در خیابان های منطقه ۴ شهرداری در شرق 

تهران بیشتر به چشم می آید. لطفا مسئوالن ذیربط اقدام کنند.
احمدی از تهران

رشت مکان های رسمی بازیافت زباله ندارد
در کالنشهر رشــت مکانی برای تحویل پسماند بازیافتی وجود 
ندارد، درحالی که صدها نفر در حال جمع آوری این آشغال ها برای 
فروش هستند. خوب است مسئوالن شــهرداری در این زمینه 

اقدامی کنند.
اخوان از رشت 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

شهادت 2مأمور پلیس در تهران و سراوان

مامور پلیس یگان امداد پایتخت که در جریان تجمعات پس از 
آتش سوزی زندان اوین با پرتاب کوکتل مولوتف مجروح شده 
بود در بیمارستان به شهادت رســید. این حادثه در حالی رقم 
خورد که در سراوان نیز تروریست های مسلح یکی از مأموران 
راهنمایی و رانندگــی را هدف گلوله قرار دادند و به شــهادت 

رساندند.
به گزارش همشهری، سردار حســین رحیمی، رئیس پلیس 
پایتخت صبح دیروز )دوشنبه( درحاشیه مراسم تشییع پیکر 
شهید استوار یکم مهدی لطفی، از مأموران انتظامی یگان امداد 
با اشاره به نحوه شهادت این مأمور پلیس گفت: شنبه شب که 
حادثه زندان اوین رخ داد مأموران در داخل زندان بودند تا نظم 
و امنیت را برقرار کنند. در همان دقایق به فرمانده یگان امداد 
اعالم شد  برخی از نقاط تهران که فراخوان برای تجمع داده شده 
بود شلوغ شده و دچار مشکل شده  ایم؛ به همین دلیل تعدادی از 

مأموران از زندان اوین به سمت آن نقاط اعزام شدند.
رحیمی در ادامه گفت: مأمورانی که از چابک ترین و ماهرترین 
مأموران یگان امداد بودند، حدود ساعت۱:۳۰ بامداد به محل 
تجمعات اعزام شــدند که در مســیر آنها یک گروه ۲۰ نفره با 
ریختن روغن و مــواد لغزنده در تردد آنها خلــل ایجاد کرده، 

به سوی آنها کوکتل مولوتف پرتاب و آنها را مجروح کردند.
او در ادامه گفت: شــهید لطفی حافظ قرآن و پدر کودکی 7و 
نیم ماهه بود و در خانه ای اجاره ای به مساحت ۳۹متر زندگی 
می کرد. او پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شد و تحت 
درمان قرار گرفت اما در نهایت به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

شهادت این مأمور وظیفه شــناس پلیس در حالی رقم خورد 
که برادرش می گوید که او عاشــق شــهادت بود. برادر شهید 
لطفی درباره او گفت: برادرم ۲8سال داشت. او جمعه ۲۴ساعت 
مرخصی گرفته بود و به خانه پدری مان در بروجرد آمده بود. 
حرف های او مثل همیشــه نبود. می گفت ممکن است برایش 

اتفاقی بیفتد و با همه مان خوش و بش می کرد.
او ادامه داد: بعد از حادثه فرمانده برادرم اول با پدرم تماس گرفت 
و گفت او تصادف کرده اما بعد که من با آنها تماس گرفتم گفتند 
که مهدی به شهادت رسیده است. او عاشق شهادت بود و یکی از 
آرزوهایش این بود که در لباس خدمت به مردم شهید شود که 
باالخره به آرزویش رسید. مامور یگان امداد پلیس پایتخت در 
شرایطی به شهادت رسید که روز گذشته افراد مسلح ناشناس 
در سراوان با تیراندازی به سوی یکی از مأموران پلیس راهور او 
را به شهادت رساندند. سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی 
استان سیستان و بلوچستان در توضیح این حادثه گفت: ساعت 
۱۱:۲۰دقیقه روز دوشــنبه تروریست های مسلح سوار بر یک 
دستگاه پژو ۴۰۵ با ۲قبضه سالح کالشنیکف به سوی سروان 
محمد عباسی از مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی که در حال 
انجام وظیفه در محل تعویض پالک این شهرستان بود شلیک 
کرده و او را به شــهادت رســاندند. طاهری ادامه داد:  از همان 
لحظات ابتدایی این حادثه غمبار با ســرنخ های به دست آمده 
تالش ها برای دستگیری عامالن شهادت این افسر وظیفه شناس 

آغاز شده و کماکان ادامه دارد.
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کودکی که درحال بازی با موبایل مادرش بود با یک کلیک باعث 
سرقت ۱۲۰میلیون تومان از حساب مادرش شد.

به گزارش همشهری، چند روز قبل زنی با مراجعه به پلیس فتای 
آذربایجان شرقی از سرقت میلیونی از حسابش خبر داد و گفت: 
در حال کار بودم که یک پیامک بانکی برایم ارسال شد. وقتی آن 
را باز کردم متوجه شدم که ۱۲۰میلیون تومان سرمایه ای که 
در حسابم بوده برداشت شده است. ابتدا تصور کردم که پیامک 
اشتباهی اســت اما وقتی به بانک رفتم و حسابم را چک کردم 
متوجه شــدم که ماجرا حقیقت دارد. فردی از طریق اینترنت 
به حسابم دسترسی پیدا کرده و همه پولی را که در این مدت 
پس انداز کرده بودم برداشت کرده بود. این در حالی بود که کارت 
عابربانکم نزد خودم بود و اطالعات بانکی ام را نیز در اختیار کسی 

قرار نداده بودم.
با شــکایت این زن تحقیقات پلیس برای شناســایی ســارق 
اینترنتی آغاز شد و مأموران در نخستین اقدام به بررسی نحوه 
سرقت پرداختند. آنها متوجه شدند اطالعات حساب زن جوان 
از طریق یک لینک جعلی هک شده اســت. تحقیقات نشان 
می داد که شاکی، دارای فرزند خردسالی است که عالقه زیادی 
به بازی های آنالین دارد. ظاهرا این پســربچه خردسال زمانی 
که گوشی موبایل مادرش را به دست گرفته بود و به دنبال بازی 
آنالین می گشت، با یک لینک جعلی دانلود بازی مواجه شده و 
روی آن کلیک کرده بود. این لینک در ادامه پســر خردسال را 
وارد یک صفحه  جعلی بانکی کرده بود که می بایست برای دانلود 
بازی، مبلغ کمی پرداخت کند. کودک خردسال نیز که اطالعات 
کارت بانکی مادرش را در اختیار داشــته، این اطالعات را وارد 
صفحه جعلی کرده و همین باعث شده بود که سارق اینترنتی که 
صفحه جعلی را طراحی کرده بود، به راحتی به اطالعات کارت 
بانکی شاکی دست پیدا کرده و در همان لحظه همه ۱۲۰میلیون 
تومان موجودی حســاب او را از طریق خرید اینترنتی سرقت 
کند. حاال که نحوه دستبرد به حساب شاکی مشخص شده بود، 
تحقیقات برای ردیابی ســارق ادامه یافت و متخصصان پلیس 
فتا موفق شدند با ردگیری های تخصصی، فردی را که اقدام به 

سرقت از حساب شاکی کرده بود شناسایی کنند.
به گفته ســرهنگ محســن محمودی، رئیــس پلیس فتای 
آذربایجان شرقی، پس از شناسایی مخفیگاه متهم و با هماهنگی 
مقام قضایی، تیمی از مأموران راهی آنجا شدند و موفق شدند این 
فرد را دستگیر کنند. وی ادامه داد: با اعتراف این فرد به سرقت 
میلیونی، خوشبختانه با پیگیری های انجام شده مبلغ برداشتی 
به حساب شــاکی بازگردانده و پرونده متهم برای سیر مراحل  

قانونی به دادسرا ارسال شد.
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کوتاه از حادثه

با جان باختن4نفر از مصدومان آتش سوزی در اوین، شمار قربانیان به 8نفر رسید

ماموران پلیس با مشــاهده اتوبوسی که 
موتور آن دچار آتش ســوزی شده بود، از 
وقوع حادثه ای هولناک جلوگیری کردند. 
به گزارش همشهری، جانشین پلیس راه 
استان خراســان جنوبی در تشریح این 

خبر گفت: مأموران پلیس راه محور قاین 
به گناباد هنگام گشــتزنی در این جاده 
متوجه یک اتوبوس مسافربری شدند که 
از قســمت موتور آن دود بلند شده و در 

حال آتش  گرفتن بود.

ســرهنگ محمد امیر کاظمی ادامه داد: 
مأموران پلیس راه بالفاصلــه خود را به 
اتوبوس مسافربری رســانده و مسافران 
را از داخل اتوبوس تخلیــه کرده و برای 
جلوگیــری از ســرایت آتش به ســایر 
قسمت های اتوبوس و وسایل مسافران، 
با استفاده از کپسول آتش نشانی اقدام به 

خاموش کردن آتش کردند.
سرهنگ کاظمی با اشاره به اینکه مأموران 
پلیس با مهار آتش سوزی اتوبوس از بروز 
حادثــه ای ناگــوار جلوگیــری کردند، 
خاطرنشــان کرد: این اقدام آنها تقدیر و 
خوشــحالی راننده و مسافران اتوبوس را 

به همراه داشت.

مهار آتش سوزی اتوبوس مسافربری 

پدر و پسر طلبکار برای رسیدن به پولشان به محل کار 

جنایی
پدر جوان بدهکار که مدیر سفره خانه ای در پایتخت بود، 
رفتند و با ضربات قمه ۳نفــر را زخمی کردند و متواری 
شدند. در جریان این حادثه جوانی به قتل رسید و ۲نفر ازجمله یک وکیل 

دادگستری مجروح شدند.
به گزارش همشهری، ساعت ۲۱یکشنبه ۲۴مهرماه به قاضی محمدوهابی، 
بازپرس جنایی تهران خبر رسید که پسری جوان در جریان یک درگیری با 

ضربات چاقو به قتل رسیده است.
بررسی ها حکایت از این داشت که مقتول شب حادثه در محل کار پدرش 
که سفره خانه ای در یکی از مناطق پایتخت بود حضور داشته و درگیری 
در آنجا رخ داده بود. ظاهرا برادر بزرگ تر مقتول مدتی قبل تر یک میلیارد 
و هشــتصد میلیون تومان بدهی باال آورده و پس از آن فراری شده بود. 
طلبکاران نیز از وی شکایت کرده بودند و این پرونده در جریان بود تا اینکه 
شب حادثه مقتول با یک وکیل دادگســتری در سفره خانه پدرش قرار 

گذاشته بود تا با هم درباره پرونده برادرش صحبت کنند.
آن شب، وکیل دادگســتری با حضور در ســفره خانه با مقتول در حال 
گفت وگو بود که در این بین پدر و پســری که از افراد طلبکار بودند وارد 
سفره خانه شدند. آنها به دنبال متهم فراری می گشتند و شروع کردند به 

فریاد زدن و تهدید کردن. پدر و پســر پس از توهین، تخریب و فحاشی 
سفره خانه را ترک کردند اما این پایان کار نبود. دقایقی بعد آنها دوباره به 
سفره خانه برگشتند و این بار خشمگین تر از دقایق قبل بودند. آنها قمه 
و چاقو به دست داشتند و به سمت پدر و برادر متهم فراری و وکیلی که 
در آنجا حضور داشت هجوم بردند و هر سه نفر را زخمی کردند. سپس 
مغازه را ترک کردند و متواری شدند. به دنبال این حادثه ۳فرد زخمی به 
بیمارستان منتقل شدند اما یکی از آنها یعنی برادر کوچک متهم فراری 
به رغم تالش پزشــکان جانش را از دســت داد. در ادامه تحقیقات، تیم 
جنایی راهی بیمارستان شدند و به پرس و جو از ۲مجروح دیگر پرداختند. 
پدرمقتول درحالی که از مرگ پسرش شــوکه بود گفت: پسربزرگم، در 
زندگی بدشانسی آورد. او پسر بدی نیســت و اگر االن هم غیبش زده از 
خجالتش است چرا که روی نگاه کردن به طلبکارانش را ندارد. او برای 
تغییر وضعیت زندگی اش  کاری را شروع کرد و ناچار شد از چند نفر برای 
سرمایه گذاری پول بگیرد. قرار بود سود همه را بپردازد اما سرش  کاله 
گذاشتند و جنس هایی که خریده بود به دستش نرسید. از سوی دیگر 
طلبکاران فشار می آوردند و همین موجب شد تا پسرم دچار شرمندگی 
شود و بی آنکه ما را در جریان قرار بدهد فرار کند. از طرفی طلبکاران از 
پسرم شکایت کردند و در این میان پســر کوچک ترم به دنبال پرونده و 

کارهای او بود. حتی برایش وکیل گرفته بود و روز حادثه با آقای وکیل در 
سفره خانه ای که مدیریت آن را من به عهده دارم در حال گفت وگو بودند 
که ناگهان پدر و پســری که از طلبکاران بودند وارد سفره خانه شدند. 
طلبکاران دیگری هم نزد من آمده بودند تا سراغی از پسرم بگیرند ولی به 

همه گفته بودم که آدرسی از او ندارم.
وی درباره شب حادثه توضیح داد: آن شب پدر و پسری که وارد سفره خانه 
شده بودند شروع کردند به فحاشی و توهین. ما هم با گوشی موبایلمان فیلم 
گرفتیم و حتی به آنها تذکر دادیم که بی احترامی نکنند چون توهین و 
فحاشی در قانون مجازات دارد. آنها گوششان به حرف ما بدهکار نبود و بعد 
از چند دقیقه رفتند اما انگار بعد از رفتن تازه فهمیدند که ماجرا از چه قرار 
است و ممکن است از آنها شکایت کنیم. برای همین با عصبانیت برگشتند. 
آنها قمه و چاقو در دست داشتند و می گفتند چرا از آنها فیلم گرفته و تهدید 
به شکایت کرده ایم. بر سر همین با ما درگیر شدند و با قمه و چاقو، ضرباتی 

به من، پسرم و وکیل زدند که متأسفانه به مرگ پسرم منجر شد.
وی ادامه داد: من نه پدر و پسر ضارب را می شناسم و نه آدرسی از آنها دارم.
پس از انجام تحقیقات اولیه، بازپرس جنایی تهران دستور بررسی تصاویر 
دوربین های مداربسته و تحقیقات بیشتر از شاهدان را صادر کرد و تالش 

برای دستگیری ضاربان ادامه دارد.

پلیس پایتخت در تعقیب پدر و پسری است که در یک سفره خانه دست به جنایت زدند و متواری شدند

 به دنبــال شــکایت ۲دختر از 

دادسرا
مادرشــان به اتهام شــکنجه و 
کتک زدن آنها، زن میانســال 
بازداشت شــد، اما ادعا کرد که بچه هایش دروغ 
می گویند و شکنجه ها کار شوهرش سابقش است.

به گزارش همشــهری، تحقیقات در این پرونده 
عجیب از چنــد روز قبل با شــکایت مردی در 

دادسرای جنایی تهران اتفاق افتاد.
وی به قاضی غالمحســین صادق زاده، بازپرس 
شعبه هفتم گفت: من و همســرم مدتی قبل با 
وجود داشــتن ۲دختر ۱۱ و ۲۲ساله از یکدیگر 
جدا شــدیم، اما به تازگی متوجه شــده ام که او 
 بچه هایم را اذیت می کند. وی ادامه داد: آنطور که 
بچه هایم می گویند مادرشان آنها را کتک می زند 
و شکنجه می کند و جانشان در خطر است. با این 
شکایت، ۲دختر این مرد به دادسرا احضار شدند. 
آنها گفته های پدرشــان را تأییــد کردند و یکی 
از آنها آثار شکنجه های وحشــتناکی را که روی 
بدنش وجود داشت به بازپرس نشان داد و گفت: 
حدود یک سالی می شود که مادرمان ما را شکنجه 

می دهد. او هر بار به بهانه های مختلف ما را کتک 
می زند و این اواخر نیز بدن ما را می ســوزاند. وی 
ادامه داد: او یک بار مرا در اتاق زندانی کرد و حدود 
۳روز به من غذا نداد. حتی بعضی وقت ها که خواهر 
بزرگ ترم به خانه دوستش می رفت، مرا در خانه 
حبس می کرد و دست و پایم را به تخت می بست. 
اوایل می ترسیدیم به پدرمان حرفی بزنیم، اما این 
اواخر دیگر اجازه خروج از خانه و دیدن پدرمان را 
نمی داد تا اینکه یک روز قفل در را شکســتیم، از 
خانه فرار کردیم، نــزد پدرمان رفتیم و همه  چیز 
را برای او تعریف کردیم. در ادامه تحقیقات، دایی 
بچه ها هم به دادســرا مراجعه کرد و حرف های 
آنها را درخصوص بدرفتاری مادرشان تأیید کرد. 
همچنین مشخص شــد مادر بچه ها رفتارهای 
عجیب تری هم دارد. او با وجود اینکه پس از مرگ 
پدرش ارثیه 6میلیارد تومانی به وی رسیده بود،  در 
مترو و خیابان دستفروشی می کرد. در این شرایط 
بود که دستور بازداشــت این زن صادر شد، اما او 
منکر شکنجه کردن دخترانش شد و همه  چیز را 

گردن شوهر سابقش انداخت.

وی گفت: من می خواستم به زودی راهی دادسرا 
شوم تا از شوهر ســابقم که بچه هایم را شکنجه 
می کند، شــکایت کنم، اما او پیش دستی کرد و 
مرا گناهکار نشــان داد. من یک مادرم و به هیچ 
عنوان دخترانم را شکنجه نمی کنم و  سوختگی ها 
کار من نیست و کار شوهرم است. وی ادامه داد: 
دخترانم و برادرم که حرف های آنها را تأیید کرده 
نیز دروغ می گویند. برادرم از من کینه به دل دارد؛ 
چون پدرم ســهم بیشــتری از اموالش را به من 
بخشید و برادرم همیشه نســبت به این موضوع 
اعتراض داشت و ناراحت بود. حاال هم برای انتقام 

می خواهد مرا یک مادر شکنجه گر نشان بدهد.
این زن درباره دستفروشی اش نیز گفت: به نظرم هر 
کس باید روی پای خودش بایستد و برای به دست 
آوردن پول زحمت بکشد. با وجود اینکه به من ارث 
میلیاردی رسیده، اما اعتقادم این بود که خودم 
برای به دست آوردن پول کار کنم و زحمت بکشم.

با دســتور بازپرس، این زن برای بررسی سالمت 
روانی به پزشکی قانونی معرفی شد. تحقیقات در 

این باره ادامه دارد.

شکایت از مادر به اتهام شکنجه و آزار 

 جان  باختن ۴نفر از مصدومان حادثه آتش سوزی در زندان 

پیگیری
اوین، شمار قربانیان این حادثه دلخراش را به 8نفر افزایش 
داد. قربانیان این حادثه دلخراش در حالی افزایش پیدا کرد 
که رئیس قوه قضاییه حادثه رخ داده را یک جنایت دانست و به مسئوالن 
قضایی دستور داد تا با همکاری نیروهای امنیتی، عوامل اصلی این جنایت 

را شناسایی کنند.
به گزارش همشهری، شامگاه شنبه وقوع آتش سوزی در کارگاه خیاطی 
کارآفرینی زندان اوین، نیروهای امدادی زنــدان را برای نجات زندانیان 
به تکاپو انداخت. ماجــرا از این قرار بود که چند نفــر از زندانیان با هدف 
ایجاد تنش و فرار از زنــدان، ابتدا چند پتو را در بند به آتش کشــیدند و 
در ادامه با ورود بــه کارگاه خیاطی آنجا را که مملــو از پارچه بود، آتش 
زدند و ابعاد آتش سوزی را وســیع تر کردند. آنها قصد داشتند با این کار، 
راهی بــرای فرار خود باز کننــد اما همزمان با عملیــات اطفای حریق و 
 امدادرســانی به حادثه دیدگان، مأمــوران محافظ زندان مانــع از فرار

 زندانیان شدند.
در جریان این حادثه، هرچند 7۰نفر از زندانیان نجات پیدا کردند، اما ۴نفر 
از آنها به دلیل دودگرفتگی جان خود را از دست دادند و 6۱نفر نیز مصدوم 
شدند. با وجود تالش های انجام شده برای مداوای زندانیان حادثه دیده اما 
۴نفر از آنها که وضعیت وخیمی داشتند، روز گذشته جان باختند تا شمار 
قربانیان حادثه آتش سوزی شنبه شــب زندان اوین به 8نفر افزایش پیدا 
کند که همه 8 فرد فوت شده از زندانیان بند جرایم مربوط به سرقت بودند. 
همچنین 6نفر از مجروحان حادثه همچنان در بیمارستان و تحت درمان 
و رسیدگی های پزشکی هستند و حال عمومی آنها مساعد و رو به بهبود 
است. بنابر اعالم مرکز رسانه قوه قضاییه، هویت همه فوت شدگان به اطالع 

خانواده آنها رسیده و متعاقب دستور قضایی، اسامی آنها به صورت عمومی 
نیز منتشر خواهد شد. از سوی دیگر رئیس قوه قضاییه حادثه رخ داده در 
زندان اوین را یک جنایت دانست و به مسئوالن سازمان زندان ها و مرکز 
حفاظت و اطالعات قوه قضاییه دستور داد تا با همکاری نیروهای امنیتی، 

عوامل اصلی جنایت رخ داده را شناسایی کنند.
حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای، در جریان جلسه 
شورای عالی قضایی با اشاره به این حادثه در بخشی از زندان اوین، گفت:  
آنچه در زندان اوین رخ داد، جنایتی بود که به دست عده معدودی از عوامل 
دشــمن صورت گرفت. در جریان این جنایت شاهد بودیم که عده قلیلی 
اقدام به آتش زدن کارگاهی کردند که به منظور اشــتغال زایی زندانیان و 
کمک به خانواده آنها دایر شده بود. در جریان این حادثه، سالن اجتماعاتی 
را آتش زدند که با هدف شکوفایی اســتعدادها و آموزش زندانیان ایجاد 

شده بود.
وی ادامه داد: عوامل دشمن در واقع دست روی نقاطی گذاشتند که نقاط 
قوت سازمان زندان ها در امر باز اجتماعی کردن زندانیان است. طی مدت 
یک ســال و نیم اخیر، اقدامات بســیاری در حوزه ارتقا  و بهبود وضعیت 
زندانیــان و زندان های کشــور در ابعاد مختلف صورت گرفته اســت. از 
اشتغال زایی و مهارت آموزی زندانیان و کمک به خانواده های آنها تا ارتقای 
وضعیت بهداشــتی و درمانی مددجویان به ویژه در ایام کرونا. بنابراین در 
جنایت اخیر رخ داده در زندان اوین، دقیقاً به آتش زدن مراکزی مبادرت 
کردند که سبب ارتقای وضعیت زندانیان و کمک به خانواده های آنها می شد 
و با این کار ضمن انجام اقدامی که سبب جان باختن و مجروحیت تعدادی 
از زندانیان شد، موجبات اضطراب خانواده های زندانیان را نیز فراهم کردند.
رئیس عدلیه در ادامه تأکید کرد: قطعاً کارگاهی که محل اشــتغال زایی 

زندانیان و کمک به خانواده های آنها در زندان اوین بود، مجدداً دایر می شود؛ 
به مسئوالن سازمان زندان ها نیز تکلیف کرده ام که نسبت به تکمیل درمان 
مجروحان حادثه زندان اوین حتی مجرمی که دستانش در این قضیه آلوده 
است، اهتمام داشته باشند. همچنین مسئوالن سازمان زندان ها موظفند 
کمک ها و حمایت های الزم را از خانواده های متوفیان این حادثه به عمل 

آورند و هیأت هایی را نیز برای مالقات با آنها اعزام کنند.
قاضی القضات همچنین تصریح کرد: در همان ســاعات نخستین حادثه 
آتش سوزی در بخشــی از زندان اوین، ترتیبات تماس همه زندانیان این 
ندامتگاه با خانواده های شان فراهم شد؛ با این حال مجدداً دستور می دهم 
چنانچه فردی در زندان اوین هنوز با خانواده خود تماس برقرار نکرده، هر 

چه سریع تر مقدمات مکالمه او با خانواده اش فراهم شود.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به اضطراب خانواده های زندانیان زندان اوین 
بعد از این حادثه گفت: خانواده های مضطــرب می خواهند با فرد زندانی 
خود صحبت کنند و تا صدای او را نشنوند، آرامش نمی گیرند. ما در قبال 
قضایایی نظیر اغتشاشات و یا همین حادثه اخیر زندان اوین نباید به صورت 
هیجانی و احساسی عمل کنیم و همه اعم از مردم، مأموران و زندانبانان 
باید اصول اسالمی، اخالقی، انسانی و قانونی را لحاظ و مراعات کنند و باید 
بدانیم که هدف و خواست دشمن آن اســت که ما قانون مداری و اخالق 

مداری را زیرپا بگذاریم که قطعاً چنین نخواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مسئوالن سازمان زندان ها و مرکز حفاظت 
و اطالعات قوه قضاییه دســتور داد تــا با همکاری نیروهــای امنیتی، 
عوامل اصلی جنایت رخ داده در زندان اوین را شناســایی کنند و آنها را 
 به دادسرا معرفی کرده و مسئوالن دادســرا نیز به سرعت به پرونده آنها 

رسیدگی کنند.
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روزنامه فایننشال تایمز ]انگلیس[

هشدار درباره »عصر بحرانی« چین 
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در صفحه نخست خود 
به تفصیل به سخنرانی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
در بیستمین کنگره حزب کمونیست پرداخته است. در این 
گزارش آمده: مرد شماره یک چین همزمان با آغاز سومین 
دور ریاســت جمهوری اش ضمن برشمردن دستاوردهای 
حزب حاکم در 5سال گذشته به عصر بحرانی که کشورش 
در پیش خواهد داشت، اشاره و تأکید کرده که چین برای 

حفاظت از حق حاکمیت خود عزم جدی دارد. 

همراهــی عربســتان بــا تصمیم 
اوپک پــاس برای کاهــش روزانه 
2میلیون بشــکه ای تولیــد نفت، 
موجی از انتقادات ضدســعودی را در آمریکا به راه 
انداخته که به اعتقاد برخی تحلیلگران، برای ولیعهد 
جوان در ریاض، دامنه تبلیغاتی خوبی داشته است. 
سیل انتقادات و حمات لفظی علیه موافقت عربستان 
با کاهش عرضه نفت، در واقع متوجه محمد بن سلمان 
اســت که با رؤیای نشســتن بر تخت پدر، روزگار 
می گذارند. برای بن سلمان که می خواهد از خود یک 
چهره قاطع و مستقل به نمایش بگذارد، انتقادات تند 

و تیز در واشنگتن، غنیمت است.
در آمریکا ســناتورهای بســیاری خواســتار قطع 
کمک های واشــنگتن به ریاض شــده اند و جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته که بایدن 
برنامه ای برای دیدار با ولیعهد سعودی در نشست آتی 
ســران گروه20 ندارد. حتی قبل از آن، بایدن برای 
عربستان خط و نشان کشیده و گفته بود که همراهی 
ســعودی ها با اوپک پاس برای کاهش عرضه نفت 

پیامدهایی خواهد داشت.
تقریبا همه می دانند که قدرت رسمی در عربستان 
در دست سلمان، پادشاه 86ســاله، و قدرت اصلی 
در انحصار بن سلمان، ولیعهد 37ساله است. اکنون 
حمات آمریکایی ها علیه ریاض این موقعیت را فراهم 
کرده تا ولیعهد جوان در لباس جدیدی ظاهر شــود 
که در آن به عنوان چهره ای غیروابسته به واشنگتن 
نمایان می شــود. واکنش ها در این ســوی میدان و 
در ریاض حاکی از حمایت هــای داخلی از تصمیم 
بن سلمان در مقابل کاخ سفید است. جنجالی ترین 
واکنش ها را »سعود الشعان«، نوه ملک عبدالعزیز 
داشــته که در حمایــت از ولیعهد که پســرعموی 
اوست، غرب را به جهاد تهدید کرده است. وب سایت 
میدل ایست آی گزارش داده که شعان پیام خود را به 
انگلیسی و فرانسوی منتشر کرده تا مستقیم به گوش 

غربی ها برسد.
تا کنون خود بن سلمان به انتقادات تند و تیز مقامات 
غربی و تهدیدات به قطع حمایت ها از سوی آمریکا 
واکنشی نشــان نداده و شــاید ســکوتش در برابر 
انتقادات نشــانه رضایتش از این وضعیت باشد. اما 
دیگر مقامات سعودی از تصمیم کاهش عرضه نفت 
دفاع کرده اند. به عنوان نمونه »خالد بن سلمان«، وزیر 
دفاع و برادر کوچک تر ولیعهد گفته که تصمیم ما در 

اوپک پاس، بجا بوده است.
با وجود برخی واکنش ها در ریاض، اما به نظر نمی رسد 
که بن سلمان و حکومت ســعودی در عمل قادر به 
استقال نظامی و امنیتی از واشنگتن باشند و شاید 
برخی واکنش های سعودی ها در برابر غرب تنها در 
حد یک مانور تبلیغاتی مطلوب برای ولیعهدی باشد 
که این روزها به شدت به ارائه یک چهره پرقدرت در 

بازی های سیاسی بین المللی نیازمند است.

پیوند عجیب
رابطه عربســتان و آمریکا رابطه عجیبی است. هیچ 

معاهده یا پیمان دفاعی متقابلی میان دو طرف وجود 
ندارد که واشنگتن را با ریاض پیوند دهد. در عوض، 
یک پیوند غیررســمی میان دو طرف وجود دارد که 
تنها بر نفت و امنیت متمرکز اســت. این همکاری 
غیررسمی، 70سال پیش با یک قرار شام در یک ناو 
آمریکایی در کانال سوئز میان فرانکلین دی روزولت 
و عبدالعزیز بن سعود، نخستین پادشاه سعودی آغاز 
شد. منابع تاریخی ابن ســعود را یک پادشاه سنتی 
به دور از قوانین دســت وپاگیر دیپلماتیک معرفی 
می کنند که برای دیدار با رئیس جمهور وقت آمریکا 
8گوسفند را با خود به ناو یو اس اس کوئینسی برده بود 
تا همان جا قربانی شوند. واشنگتن پست در گزارشی 
می نویســد که مذاکرات رهبران آمریکا و عربستان 
روی این ناو، فقط روی نفت متمرکز نبود. در پایان 
این ماقات توافقی به شــکل یک پیمان غیررسمی 
شکل گرفت که براساس آن آمریکا در ازای حمایت 
سیاسی، دیپلماتیک و آموزش نظامی برای پادشاهی 
نوپای ســعودی، به ذخایر نفت عربســتان سعودی 

دست پیدا می کرد.
بعدها، هم واشــنگتن و هم ریاض در جنگ سرد و 

پس از آن تحوالت منطقــه ای، متحدان پروپاقرص 
بین المللی شدند. عربستان سعودی در دهه1990 
به بعد به یکی از خریداران عمــده تولیدات نظامی 
آمریکا تبدیل شد، اما این روابط نزدیک هیچ گاه تا به 
امروز شکل یک پیمان دفاعی متقابل به خود نگرفته 
است. هرچند در همه این سال ها سعودی ها به ندرت 
در برابر آمریکا برخاف جهت رودخانه شنا کرده اند. 
مورد تقریبا اســتثنای مخالفت سرسخت ریاض و 
با واشــنگتن در تحوالت بین المللی به تحریم نفتی 
اعراب علیه اسرائیل در در سال های 1973-1974 
بازمی گردد و غیــراز آن نمی توان ســابقه زیادی از 

استقال عمل ریاض در برابر واشنگتن را پیدا کرد.

وابستگی در حوزه نظامی
مهم ترین اتکای عربستان سعودی به آمریکا در بخش 
تسلیحاتی و نظامی است. آمریکایی ها طی سال های 
گذشته به میزان زیادی تسلیحات نظامی را به همراه 
تکنسین های غربی در اختیار سعودی ها قرار داده اند، 
اما این انتقال تســلیحات، با آموزش نیروهای بومی 
عربستان همراه نبوده است. درصورتی که واشنگتن 

بخواهد این حمایت ها را قطع کند، سیســتم های 
نظامی عربستان زمینگیر خواهند شد.

این وابســتگی حتی در بخش های غیرنظامی مانند 
نفــت و گاز هم دیده می شــود و بخــش مهمی از 
استخراج نفت در شرکت دولتی آرامکوی عربستان 
به فناوری شــرکت های آمریکایی وابسته است. به 
گزارش پولیتیکو، هزینه اســتخراج نفت روســیه 
46دالر در هر بشــکه اســت، اما با فناوری آمریکا، 
هزینه استخراج نفت عربســتان تنها 22دالر در هر 
بشکه است. بنابراین نقش فناوری آمریکایی در صنایع 
نفت عربستان غیرقابل کتمان است و ریاض نمی تواند 
به راحتی نقش شــرکت های آمریکایی در استخراج 

منابع نفتی خود را نادیده بگیرد.
عربســتان طی چندیــن دهه گذشــته بیشــتر 
تســلیحات خــود را از آمریــکا خریــداری کرده 
و برای این کشــور، جایگزینی و تغییــر بازار خرید 
تســلیحاتی به راحتی و در کوتاه مــدت امکان پذیر 
نیســت. پولیتیکو در این ارتباط اشاره دارد که برای 
عربســتان جایگزینی دیگر بازارهای تســلیحاتی 
تنها درصورتی ممکن اســت که ریــاض بخواهد از 
روسیه یا چین فقط برخی موشک های بالستیک یا 
پهپادها را خریداری کند. شاید حتی مهم تر از اتکای 
عربستان به تســلیحات، اتکای آنها به شرکت های 
آمریکایی برای کمک به ایجاد صنعت دفاعی بومی 
از طریق سرمایه گذاری های مشترک باشد. اینگونه 
سرمایه گذاری ها از سال2017 آغاز شد و فناوری های 
حساس آمریکا را به عربستان سعودی منتقل کرده 
است؛ فناوری هایی که به نوشته پولیتیکو تا کنون در 
اختیار متحدان معدود آمریکا قرار گرفته است. این 
سرمایه گذاری های مشترک در صنایع نظامی موضوع 
کم اهمیتی نیست که سعودی ها به راحتی بخواهند 
از آن چشم پوشــی کنند؛ همانطور که کارشناسان 
پولیتیکــو می گوینــد؛ »جابه جایــی هواپیماهای 
آمریکایی و انگلیســی که با فناوری غرب در آسمان 
عربستان مشــغول به کارند، با هواپیماهای روسی یا 

چینی چندین دهه طول می کشد.«

اتکای امنیتی
ســعودی ها از نظر امنیتی، به ویژه در چند ســال 
گذشــته، وابستگی شــان را به واشــنگتن بیشتر 
کرده اند. فرماندهی مرکزی آمریــکا در خاورمیانه 
موسوم به سنتکام هم اکنون مشغول برنامه ریزی و 
احداث سیستم پدافند موشکی برای پوشش دفاعی 
در آسمان عربســتان است. این سیســتم پدافند 
»شــن های قرمز« نام دارد. واشــنگتن 20درصد 
از هزینه این سیســتم را متقبل شــده است. این 
برنامه پدافند موشــکی به دلیل نگرانی سعودی ها 
از حمات موشــکی در منطقه دنبال می شــود. در 
گزارش مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن گفته شده 
برنامه ریزی ها برای تکمیل این پروژه تا پایان سال 
میادی جاری خواهد بود و با تکمیل آن وابستگی 
پدافندی سعودی ها به واشــنگتن بیش از گذشته 

می شود.

ژستاستقاللبنسلمان
  ولیعهد جوان سعودی عاقه دارد خود را چهره ای قاطع و مستقل از آمریکا نشان دهد، اما ریاض وابستگی گسترده

و غیرقابل انکاری در حوزه امنیتی و نظامی به واشنگتن دارد

پیروزی قاطع عمران خان در انتخابات میان دوره ای 
حزب »تحریک انصاف« پاکستان به رهبری 
عمران خان، نخست وزیر سابق در انتخابات 
میان دوره ای این کشور پیروز شد. در این 
انتخابات که رقابت بر سر 8کرسی مجلس ملی و 3کرسی 
مجلس پنجاب بوده، عمران  خان توانســت 5کرســی از 
8کرسی مجلس ملی و 2کرســی از 3کرسی در پنجاب را 

به دست آورد.
بنابر اعام کمیسیون انتخابات، حزب خلق پاکستان شریک 
ائتافی در دولت فدرال، 2کرســی و حزب مسلم لیگ نواز 
پاکستان به رهبری شهباز شریف، نخست وزیر کنونی نیز 
یک کرسی را در انتخابات میان دوره ای مجلس ملی به دست 
آورده است. گرچه براســاس قوانین پاکستان، عمران خان 
می تواند تنها یکی از کرسی های کسب شده را نگه دارد اما 
این پیروزی از آن جهت اهمیت دارد که موقعیت سیاسی 
او را به عنوان جدی ترین رهبر اپوزیسیون در پاکستان بیش 

از پیش تقویت می کند.  اسد عمر، دبیرکل حزب تحریک 
انصاف، در نخستین واکنش نسبت به نتایج انتخابات گفت: 
»اراده ملت روشن است. آنها با حمایت از ما اعام کرده اند که 

خواستار برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام هستند.«
عمران خان از 6ماه پیش که برکنار شد، خواستار برگزاری 
انتخابات زودهنگام شده اســت. اکنون انتظار می رود که 
پس از اعام نتایج انتخابات میان دوره ای، خان و حزبش با 
قوت بیشتری خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شوند. 
نخست وزیر پیشین پاکستان دولت مرکزی را به راه اندازی 
راهپیمایی بزرگ تهدید کرده و اصرار دارد این تظاهرات ماه 
جاری )اکتبر( به سمت اسام آباد هدایت شده و اگر دولت 
تاریخ برگزاری انتخابات عمومی را اعام نکند، تجمع صدها 
هزار نفری هواداران حزب تحریک انصاف در پایتخت تبدیل 

به یک تحصن خواهد شد.
در رأی اعتماد پارلمان پاکستان که دهم آوریل برگزار شد، 

دولت عمران خان با 174رأی مخالف سقوط کرد. یک روز 
بعد )11آوریل(شهباز شریف، برادر نواز شریف که 3 دوره 
نخست وزیر پاکستان بود، در انتخابات پارلمانی با حمایت 
اکثریت مطلق نمایندگان و 174رأی به عنوان نخست وزیر 
انتخاب شــد. در پی این رای گیری تمام نمایندگان حامی 
عمران خان از مجلس عوام پاکستان استعفا کردند. عمران 
خان همواره آمریکا را به دســت داشتن در برکناری خود از 
قدرت متهم کرده اســت و تأکید می کند که قربانی توطئه 
خارجی ها شده است. به گزارش الجزیره، نخست وزیر پیشین 
پاکســتان همچنین ارتش و نظامیان را به نقش داشتن در 
برکناری خود از قدرت متهم می کند. این در حالی اســت 
که منتقدان عمران خان در دوران نخســت وزیری همواره 
او را متهم می کردند که با کمک نظامیان توانسته به قدرت 
برسد، اتهامی که ارتش پاکســتان نیز بارها آن را تکذیب 

کرده بود. 

رویداد

گزارش

چرا لوکاشنکو جنگ اوکراین را 
نمی خواهد؟ 

ورود به جنگ اوکراین، با توجه به مشکات سیاسی 
و نظامی باروس به منزله خودکشی سیاسی برای 

لوکاشنکو خواهد بود

دو ســال پیش، زمانی که اعتراض ها به نتیجــه انتخابات 
در باروس باال گرفت کرملین با اعــزام نیروهای امنیتی و 
حمایت مالی به کمک الکســاندر لوکاشنکو، رئیس جمهور 
این کشــور رفت. اکنون که هشــت ماه از جنگ روسیه در 
اوکراین می گذرد، رئیس جمهور باروس از سوی مسکو برای 
نقش آفرینی بیشــتر در این کارزار نظامی تحت فشار است. 
به ویژه اینکه، براســاس دکترین نظامی مشترک موسوم به 
»دولت اتحادیه« که روســیه و باروس در اواخر ماه نوامبر 
امضا کردند و در آن ذکر شده که هرگونه اقدام نظامی علیه هر 
یک از اعضا به معنی تهدید کل اتحادیه است، روسیه اکنون 
می تواند ادعا کند که حمله نیروهــای اوکراینی به مناطق 
خرســون و دونباس در واقع حمله به اتحادیه بوده و بر این 
اساس از مینسک بخواهد که فعاالنه وارد کارزار نظامی شود.

نگرانی غرب درباره ورود احتمالی باروس به جنگ اوکراین 
هفته گذشته تقویت شد؛ زمانی که الکساندر لوکاشنکو پس 
از دیدارش با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سن 
پترزبورگ اعام کرد که مقام های نظامی و امنیتی اوکراین، 
لهستان و پیمان ناتو تاش کرده اند تا پای باروس را به این 
درگیری بکشانند. ناظران معتقدند که گرچه روی سخنان 
لوکاشنکو به ناتو بود، اما نشان دهنده افزایش فشار مسکو به 

مینسک برای اعزام نیرو به میدان نبرد هم بود.
اما فشــارها هر چقدر هم زیاد باشــد دولت باروس برای 
ورود مســتقیم به جنگ اوکراین محدودیت های سیاسی و 
نظامی قابل توجهی دارد. آرتیوم شریبمن، تحلیلگر سیاسی 
باروسی مستقر در لهســتان، به نیویورک تایمز می گوید: 
»گرچه ماهیت دقیق درخواســت پوتین از لوکاشنکو هنوز 
مشخص نیست اما کاما روشن اســت که رئیس جمهوری 
باروس به دلیل خطرات و تبعات سنگین سیاسی در داخل 
هیچ تمایلی برای پیوستن به این جنگ ندارد. تنها 10درصد 
از مردم باروس از جنگ حمایت می کنند؛ در چنین شرایطی 
ورود مستقیم مینسک به جنگ اوکراین به معنای خودکشی 
سیاســی برای لوکاشــنکو خواهد بود. به همین دلیل فکر 
می کنم که رئیس جمهوری باروس در برابر هرگونه فشاری 

برای ورود مستقیم به جنگ مقاومت خواهد کرد.«

واقعیت این است که لوکاشــنکو همین حاال و حتی بدون 
حضور مســتقیم در جنگ اوکراین نیز با تهدیدهای زیادی 
که ناشی از این جنگ اســت دســت و پنجه نرم می کند؛ 
ازجمله احتمال بازگشــت مخالفان باروسی که اکنون در 
اوکراین علیه روسیه می جنگند. گفته شده، هم اکنون حدود 
1500مخالف لوکاشــنکو که آموزش نظامــی دیده اند در 
میادین جنگ برای نیروهای اوکراین در حال مبارزه هستند و 
درصورت اعام بسیج عمومی برای جنگ در باروس، احتماال 
برای مبارزه با دولت لوکاشنکو به این کشور بازخواهند گشت.

تردید نسبت به توان نظامی بالروس 
عاوه بر تشدید تحرکات نظامی ارتش باروس در نزدیکی 
مرزهای اوکرایــن، آنچه غربی هــا و ولودیمیر زلنســکی 
رئیس جمهور اوکراین، را شدیدا نگران کرده، اعزام بخشی از 
نیروهای نظامی روسیه و تسلیحات نظامی این کشور به خاک 
باروس و استقرار آنها در نزدیکی مرز اوکراین بود. لوکاشنکو 
خود در این باره گفته که دو کشور قرار است در روزهای آینده 
در چارچوب توافق »دولت اتحادیه« مانور نظامی گسترده ای 
را برگزار کنند و هدف از این مانور کاما دفاعی است. ویکتور 
خرنین وزیر دفاع باروس، نیز با انتشار بیانیه ای اعام کرده 
که تمام فعالیت ها و تحرکات نظامی انجام شده با هدف ارائه 
پاسخ مناسب به هرگونه تهدید احتمالی بوده است. این در 
حالی است که زلنسکی در نشست گروه هفت با هشدار نسبت 
به ورود باروس به جنگ پیشنهاد کرده که صلح بانان سازمان 
ملل متحد برای جلوگیری از تحریکات احتمالی لوکاشنکو در 

مناطق مرزی باروس و اوکراین مستقر شوند.
اما عاوه بر ماحظات سیاسی، آنچه بر تردید ناظران برای ورود 
باروس به جنگ اوکراین می افزاید توان نظامی نســبتا پایین 
این کشور است. باروس هم اکنون 65هزار نیروی نظامی دارد 
که 20هزار نفر از آنان نیروهای پشــتیبانی و کارمند هستند. 
به عبارت دیگر، باروس هم اکنون 45هزار نیروی نظامی دارد 
که با توجه به اینکه در زمان صلح تنها بخشی از این نیروها در 
حال خدمت هستند، آمادگی رزمی شــان در شرایط مطلوب 
نیست. کنراد موزیکا تحلیلگر مستقل دفاعی، به نیویورک تایمز 
می گوید: »باروس باالترین سطح مانورهای نظامی خود را از 
زمان جنگ سرد تاکنون برگزار کرده و تمام قابلیت های نظامی 
خود را آزموده است، به گونه ای که گویی خود را برای نبرد آماده 
می کند، اما این کشــور هم اکنون برای اینکه به حداکثر توان 
نظامی خود برسد الزم است تا حداقل 20هزار نفر را بسیج کند. 
درصورتی که دولت برای این کار فراخــوان بدهد، تا زمانی که 
بتواند نیروهای جدید را روانه مناطق مرزی کند زمان کافی برای 
طرف مقابل وجود دارد که بتواند شرایط جدید را مدیریت کند.«
ورود احتمالی باروس به جنگ اوکراین برای روســیه نیز 
چندان بی دردســر نخواهد بود. باتوجه بــه نارضایتی های 
گسترده داخلی نسبت به لوکاشــنکو و عدم حمایت مردم 
از جنگ، ورود مینســک به جنگ اوکراین به معنی تشدید 
نارضایتی ها و آغاز ناآرامی ها در این کشور خواهد بود. در این 
شرایط، دولت باروس احتماال حمایت سیاسی، اقتصادی و 
امنیتی بیشتری را از مسکو طلب خواهد کرد و این مسئله با 
توجه به اینکه مسکو این روزها سخت به متحدان منطقه ای 
خود نیــاز دارد می تواند تمرکز والدیمیــر پوتین از جنگ 
اوکراین را منحرف کند. در چنین شرایطی، احتماال نتیجه، 

تنها ماندن لوکاشنکو مقابل مخالفان خواهد بود.

دیمیتری مدودف
معاون شورای امنیت ملی روسیه

به نظر می رســد اســرائیل در حــال آماده 
شــدن بــرای عرضــه تســلیحات بــه رژیم 
کی یف است؛ اقدامی بسیار بی مالحظه. 
تحویل سامانه های تسلیحاتی پیشرفته 
بــه کی یــف به معنــای نابــودی روابــط 
دوجانبــه میــان مســکو و تل آویو اســت. 
اســرائیل به کشــوری ســالح می دهد که 
در یونیفرم ســربازانش، از عالئم نازی ها 
اســتفاده می کنــد؛ اوکراینی هــا مدافــع 
نازیســم هســتند. اینها خواســتار اخراج 
اقلیت هــا ازجملــه یهودیــان هســتند. 

)خبرگزاری آناتولی(

سباستین کورتز
صدراعظم پیشین اتریش

همــه به درســتی خواســتار پیــروزی 
اوکراین هستند، اما باخت برای پوتین، 
گزینــه نیســت. هم اکنــون، مهم ترین 
چیز پایان دادن به خونریزی و دستیابی 
بــه راه حــل صلح آمیــز در میــز مذاکــره 
برای جلوگیری از تشدید تنش در قاره 
اروپاســت. در مواجهه با تهدید اتمی، 
اتحادیه اروپا باید مسیر مذاکره را پیش 

ببرد. )راشا تودی(

شورش حزب محافظه کار 
علیه لیز تراس 

همزمان با باال گرفتن بحران سیاسی در انگلیس، 
3عضو حزب محافظه کار از لیز تراس، نخست وزیر 
برآمده از این حزب خواســتند تا از سمت خود 
استعفا کند. کریسپین بانت ازجمله نمایندگانی 
است که آشــکارا با موضع گیری علیه لیز تراس 
گفته که فکر نمی کند تراس بتواند از پس بحران 
اقتصــادی فعلی انگلیــس بربیایــد. به گزارش 
گاردین، همچنین بیش از 100نامه عدم اعتماد 
از سوی نمایندگان حزب محافظه کار علیه تراس 
ثبت شــده که علنی نشده اســت. لیز تراس که 
تنها 40روز از نخست وزیری اش می گذرد جمعه 
مجبور شــد به دلیل افزایش انتقادها از عملکرد 
اقتصادی دولتش، وزیر خزانه داری را برکنار کند. 
طرح مالیاتی دولت تراس با هدف مقابله با افزایش 
هزینه های زندگی و مدیریت کردن قیمت انرژی 
انتقادهای زیادی را برانگیخت و بازار را به شدت 

متاطم کرد.
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روابط آمریکا و عربستان در گذرزمان

آمریکا »پادشاهی حجاز و نجد« را که 
سال بعد به عربستان سعودی تغییر 
نام داد، به رسمیت شناخت.

فرانکلین دی روزولت، رئیس جمهور 
وقت آمریکا با عبدالعزیز آل سعود در 
ناو یو اس اس کوئینسی در کانال سوئز 
مالقات کرد.

عربستان به تحریم نفت اعراب علیه 
آمریکا و کشورهای حامی تل آویو در 
جریان جنگ 1973اعراب و اسرائیل 
پیوست.

عربستان و آمریکا یک توافقنامه 
کمک دفاعی متقابل امضا کردند که 

راه را برای فروش تسلیحات آمریکا باز 
می کرد. 

عربستان سعودی امتیاز اکتشاف 
نفت را به شرکت نفت استاندارد اویل 

کالیفرنیا داد. شعبه عربستانی این 
شرکت بعداً به آرامکو تغییر نام یافت.

عربستان 100درصد سهام شرکت 
نفتی آرامکو را از آمریکا خرید.

با چراغ سبز آمریکا، عربستان کمک 
مالی به مقاومت افغانستان در برابر 

اشغال شوروی را آغاز کرد.

19سرباز آمریکایی در جریان بمبگذاری 
در یک پایگاه نظامی در عربستان 
توسط القاعده کشته شدند.

عربستان میزبان نیروهای آمریکایی 
در جنگ علیه عراق و در جریان اشغال 
کویت شد؛ هزاران نظامی آمریکا پس 

از جنگ در عربستان باقی ماندند.

عربستان نسبت به عدم حمایت 
آمریکا از حسنی مبارک در انقالب 
مصر ابراز نگرانی کرد

عربستان با حمله آمریکا به عراق 
مخالفت کرد.

 عربستان از تصمیم ترامپ برای خروج 
از توافق هسته ای با ایران استقبال 
کرد.

آمریکا از آغاز حمله نظامی عربستان 
به یمن حمایت کرد.

 عربستان سعودی از اقدامات آمریکا 
در توافقنامه عادی سازی  روابط 
امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی 
حمایت کرد.

 اعضای کنگره آمریکا خواستار توقف 
فروش سالح به عربستان به دلیل قتل 

خاشقجی شدند.

کاخ سفید و کنگره آمریکا از تصمیم 
عربستان برای کاهش تولید نفت در 

اوپک پالس به شدت انتقاد کردند.

1931

1933

1945

1951

1973

1979

1980

1991

1996

2003

2011

2015

2018

2019

2020

2022



توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي  سه شــنبه 26 مهر 1401    سال سی ام     شــماره  8615 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبير: دانیال معمار

 دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، کوچه شهيد سيدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

   پذيرش آگهي :

   تلفن: 84321000

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
عادت بد، دشمنی است که با قدرت بر صاحبش 

حکومت می کند.

  اذان ظهــر:  11:49   غــروب آفتــاب: 17:25 
  اذان مغرب: 17:44   نیمه  شــب  شــرعي: 23:08 

  اذان صبح فردا: 4:50    طلوع آفتاب فردا: 6:13 

گرینویچ

کشف مجسمه در مزرعه

 

کشــاورزان هنگام شــخم زدن مزرعه خود احتماال 
چيزهای عجيبی از زیر خاک بيرون می کشــند اما 
اینکه یک مجسمه سنگی قدیمی به گاوآهن گير کند، 
اتفاقی نيســت که هر مزرعه دار تجربه کند. اما یک 
کشاورز در قرقيزستان، هنگامی که زمينش را برای 
کشت سيب زمينی آماده می کرده، به چنين چيزی 
برخورد کرده است. این کشــاورز 60ساله که در یک 
روستا در منطقه ایسيک کول زندگی می کند، موقع 
شخم زدن زمينش، متوجه می شود که تيغه گاوآهنش 
به یک چيز سفت برخورد کرده. او برای جلوگيری از 
شکسته شدن تيغه، پياده می شود تا چيزی که گمان 
می کرده سنگی بزرگ است را از دل زمين بيرون آورد. 
اما در نهایت تعجب متوجه می شود که یک مجسمه 
دو و نيم متری از یک پيکره احتماال زن را یافته است. 
یک کارشناس گفته است که احتماال این پيکره قدمت 
زیادی دارد ولی باید کار تحقيقاتی روی آن انجام شود. 

کاله نیم میلیارد دالری بر سر بن سلمان

مرگ سگ اتوبوس سوار
 

انجام کارهای عجيب از حيوانات خانگی چندان عجيب نيست 
اما یکی از معروف ترین ســگ های آمریــکا، به خاطر کاری به 
شهرت رســيده بود که منحصر به فرد بود؛ این سگ که همراه 
با صاحبش در سياتل زندگی می کرد، به خاطر اینکه به تنهایی 
اتوبوس سوار می شد تا به پارک برود حسابی معروف شده بود 
و حاال البته مرگش، دوباره او را ســر زبان ها انداخته است. این 
سگ که اکليپس نام داشت، حدود 7 سال پيش وقتی که تصاویر 
زیادی از او در حال اتوبوس سواری منتشر شد حسابی به شهرت 
رسيد. صاحب این سگ عادت داشت که او را با اتوبوس به پارک 
مخصوص ســگ ها ببرد. یک روز، وقتی که صاحب او همچنان 
در حال کشــيدن ســيگار بود، اتوبوس آمد و سگ هم بدون 
صاحبش، به داخل اتوبوس پرید. در هفته های بعد، این ســگ 
دیگر به مسافر عادی اتوبوس تبدیل شده بود و چون راننده ها او 
را می شناختند، او را در ایستگاه پارک پياده می کردند. البته این 
سگ هم به محض اینکه اتوبوس به پارک نزدیک می شد، نزدیک 
در می رفت و عمال به راننده هــا حالی می کرد که می خواهد در 
این ایستگاه پياده شود. او به همين ترتيب بعد از بازی کردن،  به 
خانه اش بازمی گشت. اکليپس به چنان شهرتی رسيده بود که 
شهرداری محلی، برای او یک آهنگ هم درست کرده بود. حاال 

مرگ او، دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

پخت ماهی در ماشین ظرفشويی
 

انگليسی ها و آمریکایی ها، عالوه بر لهجه، برخی دیگر از عادات 
همدیگر را هم مسخره می کنند. در یک مورد که اخيرا سر و صدا  
به پاکرده، یک اکانت طنز انگليســی، پخت ماهی سالمون در 
ماشين ظرفشویی توسط آمریکایی ها را مسخره کرده است. همه 
این ماجرا به نظر مسخره می رسد اما واقعيت این است که پختن 
ماهی سالمون در ماشين ظرفشویی در آمریکا، یک روش واقعی 
پخت وپز بين خانوارهای زیادی است. البته اینطور نيست که این 
روش، به صورت گسترده در آمریکا استفاده شود اما برخی کانال ها 
و سایت های آشپزی در آمریکا، بارها سراغ این ایده جسورانه و 
غيرمعمول رفته اند و البته در نهایــت تأیيد کرده اند که نتيجه 
پخت ماهی در این روش، می تواند خيلی هم خوشمزه باشد. از 
نظر تئوری، فضای بسيار داغ و مرطوب داخل ماشين ظرفشویی، 
مناسب بخارپز کردن ماهی است و تا وقتی که ماهی حسابی در 
فویل یا ظرف های در دار مطمئن قرار داشته باشد، پختن آن در 
ماشين ظرفشویی ایرادی ندارد. اما تمامی آنها می گویند این کار 

برای موارد کامال اضطراری است و اصال آن را توصيه نمی کنند.

میان ماندن و رفتن   عكس: همشهری/ محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
سه شنبه

  برای آن که پیامک کاهش 
مصرف دریافت نکنید!

پایيــز، فصل رنگ هاســت؛ اما بــرای کالنشــهرها، فصل 
دودهاســت! فرقی هم ندارد کدام ســر دنيا باشی؛ چون تا 
زمانی که سوخت های فســيلی یکه تاز ميدان هستند، وضع 
همين است. به همين دليل هم بسياری از کشورهای جهان 
در تالشند تا از انرژی خورشــيد، برای تأمين برق و نور بهره 
بگيرند و در این راه هر از گاهی، ابتکاری تازه به گوش می رسد 
که تازه ترین آن، عملکرد سازمان آب شهر سن دیه گو است. 
در این طرح که کمی غيرمعمول و خاص به نظر می رســد، 
قرار است »باتری های آب«، انرژی خورشيدی و باد را ذخيره 
کرده و از آن برق توليد کنند. در این طرح از مخزن- دریاچه 
خوش منظره »سن ویسنته« برای ذخيره انرژی خورشيدی و 
استفاده از آن پس از غروب آفتاب استفاده می شود. در صورت 
اجرایی شدن این طرح و طرح های مشابه آن، گشایش بزرگی 

در آینده انرژی پاک آمریکا اتفاق خواهد افتاد.
براســاس این طرح و درصورت اجرای درســت آن، حدود 
یک دهه دیگر، لوله های زیرزمينی بزرگی، آب این مخزن- 
دریاچه  را به مخزنی بسيار کوچک تر که در دره ای نزدیک تر، 
حدود 1100فوت )335.28متر( باالتر ساخته شده، متصل 
می کند. به این ترتيب وقتی خورشيد در آسمان می درخشد، 
نيروی خورشــيدی فراوان کاليفرنيا، آب را به مخزن باالیی 
پمپ می کند و این راهی برای ذخيره انرژی برق است. پس 
از غروب خورشيد و ناپدید شــدن انرژی آن، اپراتورها یک 
دریچه را باز می کنند و نيروی 8ميليون تُنی آب که از طریق 
همان لوله ها به پایين سقوط می کند، توربين ها را به حرکت 
درآورده و قادر به توليد 500مگاوات برق به مدت 8ســاعت 
است. این ميزان انرژی برق برای تأمين برق 130هزار منزل 

مسکونی معمولی کافی خواهد بود.
 نينا کوزميچ، معاون مدیر مهندســی سازمان آب می گوید:

» این یک باتری آب است. تاسيســات ذخيره سازی انرژی 
مانند ایــن طرح، به طــور فزاینــده ای به حفظ ســالمت 
محيط زیســت و هوای پاک کمک خواهد کــرد.« او ادامه 
می دهد:»ساکنان کاليفرنيا، در ســاعت 5.30دقيقه عصر 
هر تابســتان پيامکی مبنی بر خاموش کــردن لوازم برقی 
خود دریافت می کنند. به این دليــل که نيروگاه های گازی 
نمی توانند برق موردنياز مردم در گرم ترین ساعت های روز 
را تأمين کنند. به همين دليل هم مــردم به کنترل مصرف 
 هستند تا شبکه برق، زنده بماند« این مسئول اضافه می کند:

» این درحالی است که خورشــيد در حال تابش است و ما 
نمی توانستيم از انرژی بی پایان و سالم آن به درستی استفاده 
کنيم. بنابراین به دنبال راهی بودیم تا انرژی خورشيد ذخيره 

شده و در زمان الزم از آن استفاده شود.«
فناوری ذخيره ســازی  انرژی آب، درحال حاضر در بيش از 
40سایت در ایاالت متحده فعال است. بعضی از بزرگ ترین 
آنها می توانند بيش از هزار مگاوات انرژی تا 8 ساعت توليد 
کنند. این ســازه ها در دهه 1970تــا 1980ميالدی برای 
ذخيره برقی که نيروگاه های هســته ای در طول شب توليد 

می کردند، ساخته شدند.
پمپاژ آب مزایای فراوانی دارد. این یک روش اثبات شده برای 
ذخيره مقادیر انبوه نيرو است. پروژه San Vicente تقریبا 
به اندازه باتری های 50هزار خودروی دوربُرِد مدل 3تســال، 
برق ذخيره می کنــد. باوجود این ویژگــی، باتری های آب، 
مانند باتری هایی که معموال به سختی یافت می شوند، نياز 
به مواد سختی مانند کبالت و ليتيوم ندارند و می توانند بيش 
از یک قرن به کار خود ادامه دهند. تنها مشکل آنها که البته 
مشکل آسانی نيست، امکان ساخت آنهاست. به این دليل که 
به مقدار زیادی آب و نقشه برداری درست برای نصب و کمی 

تغيير منظره منابع ذخيره آبی نياز دارند.
مالکوم وولــف، رئيس و مدیرعامل انجمــن ملی انرژی آبی 
می گوید:»تاسيســات آبی ای کــه به این منظور ســاخته 
می شــود، نباید مانند انواع قدیمی بزرگ و قابل دید باشند. 
یکی از پيشنهادها، اســتفاده از سيستم »حلقه بسته« برای 
امکان اســتفاده مکرر از یک منبع آبی مشخص است؛ برای 
مثال دو حوض بــزرگ با فاصله ارتفاع متفــاوت. درهمين 
راستا،3 طرح در دست اجرا در مونتانا، اورگان و کاليفرنيای 

جنوبی قرار است از سيستم حلقه بسته استفاده کنند.«
به نظر می رسد پس از تأیيد نهایی طرح توسط هيأت مدیره 
اداره آب شــهر سن دیه گو و شورای شــهر و سپس دریافت 
تأیيدهای مالی و نظارتی، ساخت و بهره برداری از آن حدود 

یک دهه به طول انجامد.

چه بخواهيم و چه نخواهيم، هر ساعت از طرق مختلف 
در جریان اخبار روز قرار می گيریم. هشدارهای تلفن 
همراه، ما را در تماس مســتقيم با رویدادهای جهان 
بدون توجه به کاری که انجام می دهيم، نگه می دارد. 
دنيای مدرن به دنيایی تبدیل شــده است که در آن 
رسانه ها در همه جا، همه گير هستند و نمی توان آنها 
را خاموش کرد. این در مورد اخبار نيز صادق اســت. 
اطالعات فــوری روزانه دربــاره رویدادهای جهان به 
یک واقعيت پذیرفته تبدیل شــده است و در این بين 
اخبار منفی و خشونت آميز تأثيرات زیادی بر روان مان 
می گذارد. این را ما نمی گویيم، روانشناسان می گویند 
دریافت زیاد این نوع اخبار، می تواند بسيار سمی باشد. 
آنچه می شنوید بر سالمت روان شما تأثير می گذارد. 
قرار گرفتن در معرض اخبار منفی می تواند اضطراب و 
استرس را افزایش دهد. و در مواقع حادتر هم مشکالتی 
مثل بد خوابی، پرخاشــگری و ناتوانــی در تمرکز و 
پيگيری امــور روزمره به وجود می آید. افســردگی یا 
وسواس نيز عود می کند. آنی ميلر، روانشناس معروف، 
می گوید: »خواندن مداوم اخبار می تواند مضر باشــد، 
زیرا قرار گرفتن مــداوم در معــرض اطالعات منفی 
می تواند بر مغزمان تأثير بگذارد. وقتی ما تهدیدی را 
تجربه می کنيم مغزمان واکنش مبارزه یا گریز را فعال 
می کند و سيستم های بدن ما نيز بر این اساس واکنش 

نشان می دهند«.

روانشناســان معتقدند کليد دور ماندن از آثار مخرب 
اخبار منفی، اعتدال اســت. به عنوان مثال  در 2 سال 
گذشــته اخبار مربوط به کرونا اســترس زیادی برای 
افراد ایجاد کرد. سازمان جهانی بهداشت برای حفظ 
تعادل در هنگام اطالع، توصيه می کند که اخبار مربوط 
به کرونا را فقط درحدی جســت وجو کنيد که بتوانيد 
اقدامات عملی را برای تهيه برنامه های خود و محافظت 
از خود و عزیزان تــان انجام دهيــد. هنگامی که این 
اطالعات را دریافت کردید؛ دیگر زمان خاموش کردن 
رادیو رسيده است. برای کمک به کاهش آسيب های 
روانی و جسمی اخبار منفی، توصيه می شود که گاهی 
از تماشای اخبار یا گوش دادن و خواندن آن صرف نظر 
کنيد و زمان محدودی را به اخبــار اختصاص دهيد. 
روشن نگه داشتن پخش مستقيم اخبار زنده از طریق 
تلویزیون، اینترنت یا تلفن همراه درحالی که مشغول 
انجام کارهای روزانه هستيد، می تواند بر سالمت جسم 
و روان شــما اثر بگذارد. به جای اینکه وسيله پخش 
اخبار را یکسره روشن بگذارید زمان خاصی را به اخبار 
اختصاص دهيــد و به جای مرور اخبــار منفی، اخبار 

مثبت را هم پيگيری کنيد. 

فرهنگ و زندگي

از خبر  بد  به  دور 

تقويم / سالمرگعدد خبر

 نابغه همه کاره
می گويند در طول حیاتش 
بیش از2500 اختراع ثبت 
کرده اســت. می گويند 
بیشتر اختراعاتش تكمیل 
کارهای دانشمندان پیشین 
بــود. او »هیچ کس« را در 
افتخار اختراعاتش سهیم 
نمی کرد. می گويند البته 
بدون قدرت سازماندهی و 

همت بلند »توماس اديسون«، اين همه موفقیت ممكن نبود. 
بهترين کارمند اديسون که بعدها با او چپ افتاد می گويد: 
»اگر اديسون می خواست سوزنی را در انبار کاهی پیدا کند، 
با پشتكار فراوان دانه به دانه رشته های کاه را کنار می زد تا 
باالخره سوزن پیدا بشود.« اين آدم که چهره دنیا را عوض 
کرد، نوجوانی اش پر است از کارهايی مثل فروش ساندويچ 
و آب نبات توی قطار. با اين کارها يک کمی پول جمع کرد 
و يک ماشین چاپ دست دوم خريد. دستگاه را توی يک 
واگن باری نصب کرد و روزنامه ای به اسم »ويكلی هرالد« راه 
انداخت. اين نشريه نخستین و آخرين روزنامه ای بود که در 
يک قطار در حال حرکت، حروفچینی و چاپ می شد. اتفاقی 
با تلگراف که در آن زمان وسیله ارتباطی جديدی بود، آشنا 
شد و با وجود کم شنوايی توانست تلگرافچی اداره راه آهن 
شود و با تمرين زياد، شد يكی از فرزترين مأموران تلگراف 
در آمريكا. فقط 21سال داشت و نخستین اختراعش، يک 
دستگاه الكتريكی شمارش آرا بود که فروش نرفت و توماس 
جوان تصمیم گرفت برای همیشه دور اختراع را خط بكشد.
مدتی کارهای مختلف انجام داد و آخر سر در نیوجرسی، 
يک آزمايشگاه راه انداخت و افراد مستعد را در آنجا جمع 
کرد. اين آزمايشــگاه نقطه عطف زندگی اديسون بود. 
آزمايشگاه او، نخستین مؤسسه ای بود که منحصرا با هدف 
تولید و تكمیل ابداعات علمی برپا شد و آن را بايد نمونه 
اولیه آزمايشگاه های تحقیقاتی بزرگی دانست که حاال تمام 
صنايع مهم در کنار خط تولید خود دارند. زير سايه اديسون، 
صدها اختراع کوچک و بزرگ در اين مؤسسه انجام شد که 
البته همه آنها به نام اديسون نوشته شد. آن زمان فردی 
المپ الكتريكی ســاخته بود که عمر خیلی کمی داشت. 
اديسون کارش را پی گرفت و آخر ســر، او و همكارانش 
توانســتند با خالی کردن هوای داخل حباب و استفاده از 
نخ کربونیزه )يعنی کربن دار( المپی بسازند که تا 40ساعت 
نور می داد. کار را ادامه دادند تا متوسط عمر چراغ برق را به 
500ساعت رساندند و شب 31دسامبر 1879روزنامه نگاران 
آمدند تا اختراع جديد آقای اديسون را ببینند؛ اختراعی 
که شب را روز می کرد. تسال، بهترين کارمند اديسون بود. 
همانی که ذکر خیرش رفت. اديسون سر همین قضیه المپ 
برق، او را اخراج کرد و با اين کار، خودزنی بدی انجام داد. 
چون تسال رفت و جريان برق متناوب )AC( را اختراع کرد. 
برق AC بسیار کارآمدتر از سیستم اديسون بود و امروز از 

آن استفاده می شود.

حافظ

هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی

که هم ناديده می بینی و هم ننوشته می خوانی

جنجــال بــر ســر یکــی از 
مناقشه برانگيزترین نقاشی های 
جهان، دوباره سر و صدا به پا کرده 
و احتمــاال بزرگ ترین تقلب تاریخ هنر، بر ســر 
محمدبن سلمان، وليعهد همه کاره عربستان سایه 

سنگينی انداخته است.
سال هاست که کارشناسان باســابقه و موزه های 
سرشــناس دنيا می گویند،  تابلویی که محمدبن 
سلمان در سال2017 به عنوان اثر معروف لئوناردو 
داوینچی خریــده، اصل نيســت. درصورتی که 
این ادعا درست باشــد، فروشندگان زبل، کالهی 

450ميليون دالری بر سر بن سلمان گذاشته اند.
سعودی ها، در تمام این سال ها تالش کرده بودند 
تا بر این ماجرای جنجالی سرپوش بگذارند و سر و 
صداها را بخوابانند، اما حاال دعوت از یک کارشناس 
بسيار سرشــناس به ریاض، ماجرای تقلبی بودن 
نقاشــی معروف ســالواتوره موندی را دوباره سر 
زبان ها انداخته است. روزنامه تایمز انگليس، خبر 
داده که مارتين کمپ، کارشناس ارشد آثار هنری 
و مورخ هنر سرشــناس انگليســی، قرار است به 

ریاض برود و یکی از اهداف اصلی سفرش، تأیيد 
اصالت این نقاشی معروف است. او تأیيد کرده که به 
دعوت سعودی ها به ریاض می رود و مشتاق است 
که اصالت این تابلو را بررسی کند. این اثر هنری که 
پيش تر گمان می رفت از بين رفته ، در سال2017 
توسط یک شاهزاده گمنام سعودی خریداری شد، 
اما در همان زمان گفته می شد که او عمال مأمور 

محمدبن سلمان، وليعهد عربستان بوده است.
این تابلو مدت ها در قایق تفریحی بن سلمان آویزان 
بود تا اینکه برای نمایش به پاریس برده شــد. در 
همان زمان گفته می شد که نگهداری غيراصولی 

از این نقاشی در قایق 600ميليون دالری، این تابلو 
را به خطر انداخته است. دولت فرانسه و موزه لوور، 
در آن زمان از از نمایش آن امتناع کردند؛ به گمان 
مقامات فرانسوی، این تابلو، صددرصد متعلق به 
داوینچی نيست. فشــارهای ریاض هم بی نتيجه 
بود و همين موضوع، باعث شد تا جنجال ها درباره 

این نقاشی بيشتر شود.
ضربه محکم به اصالت این تابلو را اما موزه معروف 
پرادو در اسپانيا زد که صراحتا اعالم کرد، چيزی 
که بن سلمان خریده، اصل نيست و در واقع کاری 
تيمی در کارگاه این نقاش معروف قرن پانزدهم 
و شانزدهم در ایتالياســت. این موزه نوشته است 
که داوینچی، در کنار شــاگردانش نقشی جزئی 
در کشيده شدن این نقاشی دارد و بخش هایی از 
تابلو چنان از نظر فنی ضعيف هستند که ممکن 
نيست کار او باشند. حاال که پای یک کارشناس به 
این ماجرا باز شده، رسانه ها سراغ ماجرای اصالت 
این تابلو رفته انــد و کالهبرداری نيم ميلياردی از 
خاندان سعودی، دوباره توجه آنها را به  خود جلب 

کرده است.

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

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

مهتاب خسروشاهی
روزنامه نگار

نگاه

حاال »بِيا« احســاس می کرد در 
آستانه  دیوانگی قرار گرفته است. 
دلش برای کار کردن تنگ شده بود. موقع ترک محيط کارش 
باورش نمی شد می تواند این قدر خوشبخت باشد که دیگر 
آنجا کار نکند. او مدیر هنری یک مجله  مخصوص زنان بود 
و زندگی اش با قهوه تلخ و ضرب االجل هایی که برای مقاالت 
و عکس ها تعيين می شد، می گذشت... حاال اینجا توی این 
شهر آرام و بی حادثه داشت از بی حوصلگی سرسام می گرفت. 
او عاشــق ماود بود؛ اما مگر پوره کردن هویج های ارگانيک 
و تقســيم آنها در ظرف های کوچک تر، لباس های ماود را با 
شوینده  خاص شستن تا بوی خوش اسطوخودوسش باقی 
بماند و راه پيمایی های روزانه کنار رودخانه چقدر می توانست 

سرگرم کننده و مهيج باشد؟

ابراهيم: پرهيز مرهيزش می دین 
که چــی؟ خورشــيد دم غروب 
آفتاب صاله ظهر نمی شــه، مهتابی اضطراریه... دوساعته 
باتریش سه ســت. بذارین حال کنه این دمای آخر. حال و 
وضع ترنجبين بانو عينهو وقت اضافــی بازی فيناله، آجيل 
مشکل گشاش هم پنالتيه، گيرم این جور وجودا موتورشون 
رولزرویسه، تخته گازم نرفتن سر باالیی زندگی رو، دینامشون 
وصله به برق توکل... اینه که حکمتش پنالتيه. یک شــوت 

سنگين ُگله، ُگلشم تاج ُگله... قرمزته! آبی آبليموجات.

ورونیکا هنری

علی حاتمی

کشف عشق، کنج يک کتابفروشی
بوک  مارک

دیالوگ

مادر

آخر مصور

  بازگشت کرونا  /  اثر: استان استفان-  بلژيک
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کالس اولی هایی که 
هنوز گریه می کنند
راهکارهای روانشناسان کودک 
برای غلبه بر »مدرسه گریزی« 

ماه مهر در حالی به پایان خود نزدیک می شود 
که هنوز بسیاری از دانش آموزان کالس اولی 
با محیط مدرسه، سازگار نشده اند. محیطی 
آموزشــی و تربیتی که قرار است سال های 
بســیاری در آن به دانش اندوزی بپردازند و 
تعامالت اجتماعی خود را در سطوح مختلف، 
در آن شــکل دهند. در ســال های اخیر این 
ناســازگاری با محیــط و شــرایط مدارس 
و همچنین تــاب نیــاوردن جدایی محدود 
و موقتی از والدیــن، عالوه بــر همه دالیل 
خانوادگی، فرهنگی و تربیتی، به شیوع کرونا، 
قرنطینه و محدودیت های آن بازمی گردد. در 
این شرایط، کارشناسان روانشناسی کودک 
راهکارهایی برای کاهش آســیب های روانی 
ترس از مدرسه یا همان مدرسه گریزی ارائه 
کرده اند. به گفته آنها، ترس از مدرسه گاهی 
می تواند پیامدهایی داشته باشد که تأثیر رشد 
شخصیتی کودک نگران کننده ترین موضوع 
اســت. چراکه این موضوع به شکل مستقیم 
بر آینــده دانش آموز تأثیر می گــذارد. البته 
همانطور که اشاره شــده، غلبه براین مشکل 
راهکارهایی دارد که در ادامــه متن، آنها را 

مرور می کنیم.
1-  ابتدا باید منبع ترس و اضطراب دانش آموز 
را شناســایی کنیم. گاه این ترس و اضطراب 
بــه روحیه حســاس دانش آموز  یــا تربیت 
وابســته گونه مادر بازمی گردد. اذیت و آزار 
توسط دانش آموزان بزرگ تر و یا عدم برقراری 
ارتباط با معلم نیز می تواند از دالیل دیگر باشد 
که اضطراب در دانش آموز را تشدید می کند.

2- در این شرایط بهتر است درباره موقعیت 
جدید مدرســه با دانش آموز خود گفت وگو 
کنید و ذهن او را نســبت به وقایع و اتفاقات 
احتمالــی آگاه  ســازید. در ایــن صــورت، 
دانش آموز با اطالع بیشتر و در اختیار داشتن 
تجربیات و آموزش های شــما، موقعیت های 

اضطراب آفرین را مدیریت می کند.
3- همچنین می توانید با شبیه سازی محیط 
مدرســه در خانه، از میزان استرس و نگرانی 
دانش آموز خود بکاهید و احساس امنیت را 

در او تقویت کنید.
4- درصورت امکان یکی از اسباب بازی های 
مورد عالقه دانش آموز را در کیفش بگذارید 
تا در مواقع نیاز با دیدن یا لمس آن، آرامش 

خود را بازیابد.
5- بعد از پایان ساعت های مدرسه، به موقع 
منتظر دانش آموز بمانید تا اعتمادش راحت تر 
جلب شود. در این به موقع حاضر بودن بهتر 
اســت همه اعضای خانــواده در نوبت های 

گوناگون مشارکت داشته باشند.
6- با خوشــحالی او را به مدرسه بدرقه کنید 
و سعی داشته باشــید خداحافظی های تان 
کوتاه و معمولی باشــد. نکته مهم تر اینکه، 
بدون خداحافظی او را راهی مدرســه نکنید 
چرا که دانش آموز از ایــن موقعیت در ذهن 
خود به عنوان موقعیت جدایی، خاطره سازی 

می کند.
7- جدایی های کوچک در شرایط مختلف را 
با دانش آموز تمرین کنید و قصه های مرتبط با 
همین موضوع را برایش تعریف کنید تا درک 
او نســبت به لحظاتی که از والدین خود دور 

است، افزایش یابد.
8- از دانش آموز بخواهید کیف مدرسه اش را 

خود آماده کند. 
9- راهکارهایی مناســب دوســتیابی را به 
دانش آموز آموزش دهید تــا ضمن برقراری 
ارتبــاط پویــا بــا همکالســی های خود و 
گســترش دایره تعامالت، بر ترس از جدایی 

و تنهایی اش، غلبه کند.
10-  هنــگام گریه و بی قــراری، دانش آموز 
را مورد ســرزنش یا تمســخر قرار ندهید. با 
صبوری، همدردی اش کنیــد و بگویید که 
ناراحتی اش را کامــال می فهمید و برای رفع 
این ناراحتی و ترس، بهتر است آن را مدیریت 

کرد.
11- دادن هدیه هــای کوچــک به صورت 
هفتگی نیز می تواند انگیزه دانش آموز نسبت 

به حضور در مدرسه را افزایش دهد.
12- ســعی کنید به صورت روزانه تجریبات 
خوش و خاطرات خوب خود از دوران مدرسه 
را برای دانش آموز شرح دهید. از ایجاد رعب 
و وحشت در دانش آموز با هدف از بین بردن 

اختالل »مدرسه گریزی« جلوگیری کنید.
13- به ســاعت خواب و تغذیــه دانش آموز 
توجه الزم را داشته باشــید. خواب ناکافی و 
تغذیه ناسالم می تواند ضمن تحریک اختالل 
اضطــراب در دانش آمــوز، ســبب پیدایش 

زمینه های پرخاشگری و لجبازی نیز شود.
14- رفع اختــالل اضطراب در دانش آموزان 
کالس اولــی، نیازمند زمان و آگاهی اســت 
که ایــن دو نیز در هر دانش آمــوز و کودکی 
متفــاوت و متغیر اســت. بنابرایــن والدین 
می تواننــد با درنظــر گرفتــن توصیه های 
عمومی روانشناســی، نســخه های فردی و 
اختصاصی دانش آموز خود را در شرایطی که 
دامنه اختالل در آنها محدود نشود، پیگیری 
کنند. برای دریافت نســخه های تخصصی و 
اختصاصی نیز بهتر است از روانشناسان حوزه 
کودک کمک بگیرند. تعامل مستقیم با کادر 
آموزشــی مدرســه دانش آموز نیز می تواند 

راهگشا باشد.

آموزش

ملکه آهنین رکورد می طلبد
گیتی موسوی که رکورد جابه جایی تریلی را در جهان  شکسته، حاال به دنبال ثبت رکورد کشیدن هواپیما و کشتی است

قرارشــان برای مراســم »رکوردزنی«، 
گذرگاه »صوفیان«، حوالــی تبریز بود؛ 
ساعت 11صبح. بعد از آن باران ناگهانی و 
شــدید که انگار خیال بند آمدن نداشت. 
مدتی از ســقوط آخرین قطــرات باران 
که گذشــت با اعالم داور مراسم، »گیتی 
موسوی«، یک ســر طناب نخی را میان 
دستانش که با چســب الیافی پوشانده 
بود، گرفت. نگاهی به پشت سر انداخت. 
درســت 2متر عقب تر که تریلی 12تُن و 
270کیلوگرمی قرار داشــت و سر دیگر 
طناب نخی مخصوص، به ســپر آن گره 
خورده بود. به جلو خم شد و منتظر ماند تا با 
شمارش معکوس داور مراسم به عدد یک و 
کلمه »شروع« برسد. ثانیه های باقیمانده، 
نگاهش پرت شد روی صورت پدر و مادرش 
که تسبیح به دست و ذکرگویان، صحنه را 
از دور می پاییدند. صدای نفس های عمیق 
و منظم خود را می شنید. داور مراسم که به 
عدد یک رسید، موسوی تمام قدرتش را در 
دست هایش جمع کرد. داور شروع را گفت 
و او طناب را کشــید تا رکورد جابه جایی 

تریلی در جهان شکسته شود.

بانوی قهرمان
موسوی، بانوی تبریزی است که از حدود سال 
1398نامــش در حوزه رکوردهــای جهانی، 
ترند شد و بســیاری از رســانه های داخلی و 
خارجی از او با نام »ملکه آهنین« یاد کردند؛ 
ملکه ای که خود، رمــز و راز موفقیت هایش را 
در دوران کودکی جست وجو می کند و بخش 
قابل توجهی از آن را به اســتعدادی نســبت 
می دهد که از نیاکان خود به ارث برده است. 
او در این باره می گوید»از همان اوان کودکی 
به جابه جایی وسایل سنگین و اجسام سخت، 
عالقه داشــتم. آنقدر که اطرافیان را حسابی 
غافلگیر می کــردم. از حدود 7ســالگی نیز، 
»دویدن« شــد همه تفریحم که اغلب اوقات 
به آن مشــغول بودم. طوری که به واسطه آن 
دویدن های بی پروا و بی وقفه، صدای اعتراض 
اهالی خانه و مدرسه بلند شده بود. پدر و مادرم 
می گفتند بس است دیگر؛ مثال تو دختر هستی 
و باید آرام و قرار داشــته باشی؛ نه اینکه مدام 
بدوی و وســایل خانه را هم بشــکنی! برادرم 
)هم اکنون دوچرخه ســواری حرفه ای است( 
و 3خواهرم نیــز لحظه ای آرامــش و خلوت 
نداشتند. در مدرسه هم معموال همکالسی ها 
شــکایتم را نزد معلم ها می بردند و آنها نیز از 
دست شیطنت های من به ناظم و مدیر، پناه 
می جســتند. زنگ  تفریح که نواخته می شد 
انگار صدای سوت شروع مسابقه دو و میدانی 

را شنیده ام؛ دورتادور حیاط را در سرعت های 
مختلف می دویدم و برای خودم تحلیل هایی از 
نسبت سرعت و زمان تا میزان انرژی داشتم. 
نمره انضباطم همیشه کمتر از 17بود. چرا که 
کادر آموزشــی، دویدن های خارج از ساعت 
زنگ ورزش را بی انضباطی و بی مســئولیتی 
تلقی می کردنــد و در نظرشــان، دانش آموز 
باهوش و بااستعداد، دانش آموزی بود که فقط 
ریاضــی و علوم بداند نه کســی مانند من که 
توانمندی و هدفش در ورزش خالصه شده بود. 
اما هیچ یک از این بازخوردها و دیدگاه ها برایم 
اهمیت نداشت چرا که من فقط می خواستم 
به هر بهانه بــدوم و از آن لــذت ببرم. گاهی 
فکر می کنم اگر آن زمــان، خانواده ام متوجه 
این عالقه و اســتعداد در من می شدند به طور 
حتم موفقیت های بیشتری کسب می کردم و 
رکوردهای بزرگ تر وعجیب تری به عنوان یک 
بانوی ایرانی در عرصه بین الملل ثبت می کردم. 
اما افسوس که در آن روزگار با توجه به سطح 
ســرانه ســواد عمومی و نوع فرهنگ غالب، 
موضوعاتی مانند استعدادیابی، سرمایه گذاری 
بلندمدت روی آینــده فرزندان و حمایتگری 
سازنده در اولویت خانواده ها نبود. به هر حال، 
استعداد ورزشی  و توانایی قدرتی خاصی در من 
وجود داشت و چون به درستی شناسایی نشده 
و مجال پرورش نیافته بود، گاهی باعث دردسر 
می شــد. مانند روزی که از شــدت دویدن، 
قســمتی از عضله پایم آســیب جدی دید و 

مدت ها تحت مداوا و معالجه قرار گرفتم.« 

استعدادی که ارثیه خانوادگی بود
 بانوی پوالدیــن ایران کــه هم اکنون مربی 

بدنسازی است، ادامه می دهد:»پدر و عموهایم 
باســتانی کار بودند و گاهی هم به کشــتی 
می پرداختند. در محله، آنها را پهلوان یا معتمد 
خطاب می کردند. من نیز از کودکی با محافل 
ورزشی شان که گره ای با مناسبات اجتماعی و 
مذهبی داشت، آشنا شدم. کباده کشی، لنگ 
انداختن و صاحب زنگ شــدن را می دانستم 
چیست و برای هم سن و ســال هایم توضیح 
می دادم. راستش، ورزش در خانواده پدری ام، 
ارثیه و فرهنگی پسندیده محسوب می شود 
که البته برخی از رشته های سنگین یا به ظاهر 
خشن آن را چندان مناسب بانوان خانواده و 
فامیل نمی دانستند. برای همین، وقتی نسبت 
به ورزش های قدرتی و استقامتی عالقه نشان 
می دادم، پــدر و مادرم به علت آســیب هایی 
که ممکن بــود به واســطه آن ورزش به من 
وارد شــود، با فعالیتــم در آن ورزش خاص، 
مخالفت می کردند. من نیز ســعی می کردم 
به ورزش های پایه و سبک مانند پیاده روی، 
دوی اســتقامت و آمادگی جسمانی بپردازم 
تا خانواده، احساس نگرانی نکنند. در دوران 
تحصیل در مقطع راهنمایی، بیش از 20دقیقه 
از بارفیکس آویزان می مانــدم یا در بعضی از 
حرکات ورزشی آنقدر طول پرش داشتم که 
معلم مــان می گفت تو نمی پــری بلکه پرواز 
می کنی! همان زمان بود که خیلی اتفاقی در 
یکی از مسابقات دوومیدانی مدارس کشوری 
شــرکت کردم و مقام اول را به دست آوردم؛ 
مقامی کــه خیلی خوشــحالی در من ایجاد 
نکرد چرا که اغلب اوقات آن اســتانداردی را 
که در آن مســابقه درنظر گرفتــه بودند، در 
بازی ها و تمرین های ورزشــی خود به دست 

می آوردم. در مقطع دبیرستان نیز والیبال را 
به صورت پراکنده دنبــال کردم. گاهی هم به 
سایر رشته های ورزشی سرک کشیدم و چند 
مدتی را با آنها ســرگرم بودم. اما هیچ کدام، 
رضایت من را آنطور که باید و شــاید، جلب 
نمی کرد. چرا که میل و عالقه  من، رشــته ای 
مانند وزنه برداری را نشــانه رفته بود که آن 
نیز مــورد تأیید خانواده نبــود. یکی دیگر از 
دالیلی که من و امثال من را از عرصه ورزش 
تخصصی دور نگه داشته بود، فقدان سرانه ها 
و تجهیزات ورزشــی متنوع و اســتاندارد در 
شهرها و روســتاها بود. امکانات و تجهیزاتی 
که در کنار همــه مزایا و امتیازهایشــان در 
عرصه های سالمت فردی و جمعی، جلوگیری 
از آســیب های اجتماعی و ایجــاد فضاهای 
رقابتی و افتخارآفرینی، نقشی غیرقابل انکار 
در سرنوشت افراد داشته و دارند. همچنان که 
شاید استعدادی که خانواده در من و در زمان 
مناسب کشــف نکرد، با وجود این سرانه ها و 
تجهیزات ورزشــی، فرصت بروز و شکوفایی 
می یافت. با این اوصاف اگر از من بپرسید در 
کودکی و نوجوانی، از چه امکانات و تجهیزاتی 
برای ورزش، برخوردار بودی؛ قاطعانه پاسخ 
می دهم حیاط مدرســه و حیــاط خانه مادر 

بزرگم!«

خود نیز متوجه استعدادم نبودم
موسوی، با عشــقی ذاتی به ورزش، روزگار 
گذراند بی آنکه بداند، آینــده ای متفاوت در 
انتظارش اســت و روزی باالخره، زندگی اش 
بر مدار همین عشــق ذاتی، خــوش خواهد 
درخشید. او در مرور خاطراتش می گوید:»با 

اینکــه همزمــان بــا تحصیــل در مقطع 
کارشناسی، بدنسازی را به صورت مقدماتی 
آغاز کردم ولی کمتر فرصــت پیش می آمد 
تا در این رشته ورزشی به سرانجامی دلخواه 
برسم. بعد از اتمام دانشگاه نیز، ازدواج کردم 
و طولی نکشــید که صاحب فرزند شــدم. 
به واسطه مســئولیت  های تازه و خانوادگی، 
ورزش در زندگی من محدود شــد به روزی 
یک تا 2ساعت تمرین بدنســازی در بالکن 
کوچک خانــه. خودم مربی خودم شــدم! با 
مطالعه، مشــورت و جســت وجو، اطالعات 
ورزشی را جمع آوری و بعد در قالب حرکات 
دست، پا، کول و سرشانه اجرا می کردم. جالب 
است که بگویم تا آن زمان و با وجود آن همه 
ســال، مداومت و پیگیری در ورزش کردن، 
خودم هم متوجه اســتعدادم نشــده بودم و 
آن را نوعی »عادت« و یا »عالقه ای قدیمی« 
تلقی می کردم کــه هر زمان و هــر مکان با 
من است. سال 1392بود که با وجود اوضاع 
نامناســب مالی، تصمیم گرفتم بدنسازی را 
در یک باشــگاه ورزشــی دنبال کنم. اوضاع 
مالی مان آنقدر نامناسب بود که تا چند ماه، 
شــهریه ها را اقســاطی پرداخت می کردم. 
هر روز که می گذشــت مــن جمالتی از این 
دست که »قدرت بدنی باالیی داری؛ چطور 
به این سن رسیده ای و وارد تیم ملی نشدی  
یا چطور در مسابقه یا لیگی شرکت نکردی؟« 
را بیشتر می شنیدم. تکرار این جمالت، باعث 
شد تکنیک های انجام حرکاتی مانند باالی 
سر بردن اجسام و وسایل سنگین را در خود 
تقویت کنم و از سویی مورد تشویق دوستان 
و نزدیکان قرار گیرم. تا حدود سال 1397که 
کنجکاوی هایم دربــاره رکوردزنی و گینس 
به اوج خود رسید و منجر به برقراری تماس 
با نمایندگان و مشــاوران گینــس ایرانیان 
شــد. نمایندگان و مشــاوران گینس بعد از 
بررسی سوابق ورزشی و توانایی قدرتی من، 
پیشنهاد شکســتن رکورد بانوی استرالیایی 
در جابه جایــی تریلی بیــش از 12تُنی را به 
من دادند. پیشــنهاد را خیلی زود پذیرفتم؛ 
نه از روی هیجان و یا نمایــش قدرت! بلکه 
آن پیشــنهاد را به اعتبار استعداد و عالقه ای 
که سال ها، ناخواســته پرورشش داده بودم، 
پذیرفتم. در واقع شنیدن آن پیشنهاد، تلنگری 
برای بازشــنایی توانمندی هایم به عنوان یک 
بانوی ایرانی بود که خدا را شکر، عاقبت خوبی 
برایم ارمغان آورد. تصمیمم را با خانواده که در 
میان گذاشتم نخســتین واکنش شان تعجب 
بود و بعد، کمی مخالفت نشــان دادند و بعد 
اما حمایت کردند؛ حتی دختر 14ساله ام که 
ورزش را خارج از فضــای حرفه ای و قهرمانی 
دنبال می کنــد. ابتــدا به طور آزمایشــی و 

تمرینی یــک تریلی 12تنی 
را جابه جا کــردم و بعد برای 
روز رکوردزنی آماده شدم.«

دویدن در کودکی؛ ثبت رکورد در بزرگسالی
هنوز هم از تداعی خاطره روزی که نخســتین رکورد جهانی اش ثبت 
شد، به وجد می آید و چشمانش نم می شود. این بانوی رکورددار، از آن 
روز خاطره انگیز، این چنین برایمان می گوید:»برای شکستن رکورد آن 
بانوی استرالیایی و اثبات خود، باید کلی هزینه صرف می کردم؛ هزینه 
اجاره تریلی، لباس مناسب و ایمن، تجهیزات الزم تا هزینه آفیش داوران 
و نمایندگان ورزشی، گروه فیلمبرداری و فضای باز که تقریبا برای من با 
آن اوضاع مالی و بدون اسپانسر، غیرممکن بود. اما خواست خدا و اراده 
خودم بر این بود که ناامید نشوم. خانواده و دوستان، همراهی ام کردند. 
تریلی از جانب یکی از شرکت های بین المللی باربری تأمین شد، جلیقه 
مخصوص را سفارش دوخت دادم، طناب نخی با مقاومت بسیار باال اجاره 
کردم و گروه فیلمبرداری را نیز دعوت کردم. 11دی ماه 1398در مسیر 
صوفیان - تبریز ساعت 11قرار مراسم رکوردزنی را گذاشتیم. روزی که 
از سحرگاهش باران شدیدی شروع به باریدن کرد. طوری که برادرم به 
سبب نامساعد شدن شرایط، اصرار به کنسل کردن مراسم داشت ولی 
من مصمم به انجام آن بودم. بعد از مستقر شدن در مکان مراسم، باران 
بند آمد و زمین خیس و لغزنده، کمــی تردید به جانم انداخت. طناب 
متصل شده به تریلی را که دســتم گرفتم، دیگر از تردید خبری نبود 
فقط می خواستم 12تن و 270کیلوگرم وزن تریلی را 30متر جابه جا کنم؛ 
همین! چند ثانیه نخست، به سبب خیس بودن زمین و نامناسب بودن 
کفش هایم، سر خوردم. صدای فریادهای پدرم که می گفت »برو گیتی... 
تو می تونی«، متمرکزم کرد. هر چه توان داشتم در دست هایم جمع کردم 
و طناب را بی وقفه کشیدم. یک دقیقه گذشت تا تریلی در حدفاصل 
مشخص شده، جابه جا شد. یک دقیقه ای که پایان آن با فریاد شادی 
و تشویق تماشاگران همراه بود و من آن لحظه، در خود، کودکی هایم را 

می دیدم که می دویدم تا گویی به جایی، مقصدی و یا هدفی برسم و حاال، 
اینجا همان مقصد و هدفی  است که از کودکی می خواستم به آن برسم. 
خبر ثبت رکوردم در رســانه ها که پیچید تا چند ماه سرگرم مصاحبه 
کردن و مستندسازی هایشان بودم. بعد از آن، بالفاصله تمرین برای 
ثبت رکورد اسکات نشسته با تحمل 270کیلوگرم وزنه را آغاز کردم. 
رکوردی که ایده اش از آن خودم بود و ســال 1399با حضور داوران و 
خبرنگاران به ثبت رســاندم. در آبان 1400نیز کشیدن تریلی 17تن و 
200کیلوگرم در فاصله 41متری را ثبت کردم. داستان رکوردهایم هنوز 
تمام نشده و می خواهم آنها را با رکوردهای عجیب و بزرگ مانند کشیدن 
هواپیما و کشتی ادامه دهم. در این مسیر پر فراز و نشیب که سالمت 
ورزشکار در آن به چالش کشیده می شود به همراهی مسئوالن ورزشی 
و اسپانسرهای قوی نیازمند هستیم. به پشتیبانی هایی که ضمن ایجاد 
انگیزه و امید در جوانان و بانوان، بستر نهادینه سازی  فرهنگ ورزش را 

فراهم می کند.«

نکته

از همان اوان کودکی 
به جابه جایی وسایل 

سنگین و اجسام 
سخت، عالقه 

داشتم. آنقدر که 
اطرافیان را حسابی 

غافلگیر می کردم. از 
حدود 7سالگی نیز، 
»دویدن« شد همه 

تفریحم که اغلب 
اوقات به آن مشغول 

بودم.

پدر و عموهایم 
باستانی کار بودند و 
گاهی هم به کشتی 

می پرداختند. در 
محله، آنها را پهلوان 

یا معتمد خطاب 
می کردند. من نیز 

از کودکی با محافل 
ورزشی شان که 

گره ای با مناسبات 
اجتماعی و مذهبی 
داشت، آشنا شدم.

 کباده کشی، لنگ 
انداختن و صاحب 

زنگ شدن را 
می دانستم چیست 

و برای هم سن و 
سال هایم توضیح 

می دادم.
نمایندگان و 

مشاوران گینس بعد 
از بررسی سوابق 
ورزشی و توانایی 

قدرتی من، پیشنهاد 
شکستن رکورد 

بانوی استرالیایی 
در جابه جایی تریلی 

بیش از 12تُنی 
را به من دادند. 

پیشنهاد را خیلی زود 
پذیرفتم؛ نه از روی 

هیجان  یا نمایش 
قدرت!

یک دقیقه گذشت تا 
تریلی در حدفاصل 

مشخص شده، 
جابه جا شد؛ یک 

دقیقه ای که پایان 
آن با فریاد شادی و 
تشویق تماشاگران 

همراه بود و من 
آن لحظه، در 

خود، کودکی هایم 
را می دیدم که 

می دویدم تا گویی 
به جایی، مقصدی 
و یا هدفی برسم. 

داستان رکوردهایم 
هنوز تمام نشده و 

می خواهم آنها را با 
رکوردهای عجیب و 
بزرگ مانند کشیدن 

هواپیما و کشتی 
ادامه دهم.

سحر جعفریانگزارش
روزنامه  نگار

افشای مستمر دروغ های شبکه های معاند موجب ریزش 
مخاطبان و بی اعتمادی آنان به این رسانه ها شده است

 واکسن سرطان مبتنی بر پلتفرم mRNA درکمتر 
از 8سال دیگر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد

جشنواره وحدت اقوام ایرانی در حاشیه دریاچه 
شهدای خلیج فارس تا پایان هفته برپاست
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 کمــی بیــش از یک مــاه از فعالیت 

گزارش
»کارخانه تولید دروغ« در اغتشاشات 
اخیر می گذرد. کارخانه ای که با همه 
توان کوشــید با تولید محصوالتی با لفافی از دقت و 
صحت، آتش بیار معرکه  ناامنی در کشور شود و مردم را 
با فریب به خیابان ها بکشد تا شعار »کار نظام تمومه« 
را عینیت ببخشد. با این حال، با فرو نشستن غبار فریب 
و آشکار شدن حقیقت، بخشی از مخاطبان امپراتوری 
دروغ که در روزهای نخست »مسخ انقالب ماهواره ای« 
شــده بودند، اعتمادشان به اخبار »ســتاد رسانه ای 
اغتشاش« رنگ باخت. از پرده برون افتادن حقیقت در 
عملکرد شبکه های معاند نیز روند این بی اعتمادی را 
دو چنــدان کرد. آنجایی که شبه رســانه ســعودی 
»ایران اینترنشــنال« در زیرنویس خبر فوری خود از 
حادثه »زنــدان اوین« پــروژه کشته ســازی را در 
دستورکارش قرار داد اما این پروژه اشتباها در منظر 
دیــد مخاطبان قرار گرفــت و دستشــان را رو کرد. 
پروژه ای که در آن تأکید شده بود: »فعال این تیتر باشه: 
40کشته و صدها زخمی!« این اتفاق به خوبی نشان 
داد اتاق فکر این شبکه چگونه کار می کند. اتاق فکری 
که در یک ماه گذشــته، از این دســت جعل اخبار و 
روایت ها کم نداشت. از ماجرای مهســا امینی که با 
کلید واژه قتل او به دســت گشت ارشــاد آغاز شد تا 

مواردی مانند قتل »نیکا شاکرمی« و »اسراء پناهی« 
که دروغ بودن همه این ادعاها ثابت شده است.

اسراء یا پردیس جاوید!
سرعت تولید دروغ در شبکه های معاند که هدفی جز 
برافروخته نگاه داشتن اعتراض و »بازی با احساسات 
مردم« ندارد، آنچنان با سرعت و بدون دقت در حال 
انجام اســت که گردانندگان این شبکه ها را با کمبود 
»عکس کشته شــدگان« ادعایی روبه رو کرده است! 
کمبودی که این شبه شــبکه ها برای جبــران آن از 
عکس  های تکراری برای تهییج افکارعمومی استفاده 
کردند از نــگاه مخاطبان دور نمانــد. به عنوان مثال، 
شبکه های رســانه ای جریان معاند با انتشار تصویری 
از دختری جوان که به ادعای آنان به دســت مأموران 
امنیتی زخمی و سپس ربوده شد خبر دادند. آنها نام 
فرد ادعایی خود را »پردیس جاوید« اعالم و تصویری 
از او نیز منتشر کردند. کمی بعد اما، همین رسانه ها با 
انتشار همان عکس صاحب تصویر را »اسراء پناهی« 
معرفی کردند که به دست مأموران امنیتی کشته شد.

ترفندی که این بار نگرفت!
»مقاومت دانش آموزان برای رفتن به مراســم اجرای 
سرود »سالم فرمانده« به حمله نیروهای لباس شخصی 

به دختران دانش آموز دبیرستان دخترانه شاهد شهید 
»رانی نظام« اردبیل و جان باختن یکی از دانش آموزان 
منجر شده اســت.« ادعایی که پرچمدار این روزهای 
»ستاد رســانه ای اغتشــاش« آن را با کلیدواژه سالم 
فرمانده روی خط خبری خود برد تا حساســیت ها را 
روی این خبر افزایش دهد. خبری که این شبه رســانه 
تالش کرد با شــاخ و برگ دادن بــه آن، زمینه را برای 
ایجاد ناامنی در اردبیل که با جریان اغتشاش همراهی 
نکرده بود، فراهم کند. هدف گرفتن احساسات مردم و 
تقطیع برخی تصاویر از حضور یک آمبوالنس در مدرسه 
و ارتباط دادن آن به درگیری مأموران امنیتی و درنهایت 
کشته شدن دختری به نام »اسراء پناهی« در این اتفاق، 
سبب واکنش هایی شد. واکنش هایی که عمدتا ناشی از 
نبود آگاهی و »مسخ شدن افکار« به دست شبکه های 
ماهواره ای رخ داد. »علی پناهی« عموی اسراء در مورد 
واقعیت فوت برادرزاده اش می گوید: »اســراء چند روز 
قبل از فوتش به دلیل تشــدید بیماری به بیمارستان 
مراجعه کرده بود و در بیمارستان درگذشت.« عموی 
اسراء از برخی چهره ها که بدون اطالع از واقعیت دست 
به نشر اکاذیب زده اند گالیه کرد. او مشخصا »علی دایی« 
را که با لقب قهرمان شهرش از او یاد می کند، خطاب قرار 
می دهد و می گوید: »قبل از اینکه کم و کیف و واقعیت 
ماجرا را بدانید با حرف هایتان در فضای مجازی خانواده 

افشای مستمر دروغ های شبکه های معاند موجب ریزش مخاطبان و بی اعتمادی آنان به این رسانه ها شده است

برخی اصرار دارند که در موضوع اغتشاشات اخیر نظام 
جمهوری اسالمی مقابل مردم ایســتاده است و مدام 
در حال سوءاستفاده از احساســات مردم به نفع امری 

خطرناک )سلب اعتماد عمومی( و غیرواقعی هستند.
وقتی یک غریبه بی اجازه وارد خانه این افراد می شود 
با او چگونه رفتار می کنند؟ آیــا اجازه می دهند بعد از 
فرصتی که به او داده می شود که برود، باز بماند و شروع 
به غارت خانه شان کند؟ متجاوز حتی اگر پسرخاله شان 
هم باشد بعد از یک ســاعت تحمل و مدارا احتماال با 
ضرب و شتم منزلشان را ترک خواهد کرد؟ جمهوری 
اسالمی پاســدار این حریم عمومی اســت که البته با 
پاسداری از حریم خصوصی -اگر متعرض حریم عمومی 

نباشد- تنافری ندارد.
آیا این افراد که معتقد به حریم خصوصی هستند -که 
البته در آن شک هست - اعتقاد به حریم عمومی هم 

دارند؟
در تمام دنیــا این حریم عمومی به  شــدت محافظت 
می شود و هیچ کشوری اجازه ورود بیجا و اختالل جزئی 
در این حریم را به کسی نمی دهد. در آمریکایی که این 
روزها حامی متعرضان خیابانی است، اگر پلیس اخطار 
اول را در حوزه اعتراض صادر کرد، بعد از چند دقیقه، 
جان هر کسی که در میدان اعتراض است، پای خودش 
است و پلیس در قبال کشتن این افراد هیچ مسئولیتی 
ندارد. به طور میانگین سالی ۱۲00نفر در آمریکا کشته 

می شوند.
آیا می شــود باور کرد کســانی که اقدام به آتش زدن 
پلیس می کنند یا سر افسر نیروی انتظامی را در همان 
روزهای ابتدایــی ماجرا می برند یا بــه نوامیس مردم 
تعرض می کنند یا اتوبوس و آمبوالنس را آتش می زنند 
یا اموال عمومی را تخریب می کنند و اتوبوس و ماشین 
آتش نشان را تخریب می کنند، مردم هستند؟ چرا واژه 

مردم را آلوده می کنید؟
آیا مردم ایران که حتی اگر بی سواد هم باشند حاضرند 
با فراخوان شبکه سعودی وهابی ضد شیعه و ضد ایرانی 
که نماد دیکتاتوری جهانی اســت و سلب حقوق اولیه 
زنان را در کارنامه دارد، وارد اعتراضات شوند؟ آیا مردم 
ایران که یک میلیون نفرشــان در فقر و قطعی بزرگ 
شده اند و صدها هزار نفرشان در جنگ تحمیلی توسط 
انگلیس جنایتکار جان دادند، حاضرند با فراخوان شبکه 
فرصت طلب بی بی سی وارد خیابان شوند؟ آیا فراخوان 
دولتی که دستش به خون شیخ فضل اهلل  نوری، میرزا 

کوچک خان و حســنعلی دلواری آغشته است و عامل 
اصلی جدایی ۵پهنه سرزمینی از ایران است برای مردم 

اعتباری دارد؟
به خدا که ظلم بزرگ را کسانی می کنند که این جماعت 
را بعد از یک ماه اغتشاش و آشوب و ضرر مسلم به کشور 
و اقتصاد مردم کســبه و تخریب روان و آرامش مردم 
واقعی که بارها انزجارشــان را از این جماعت 40 هزار 

نفری اعالم کردند، مردم خطاب می کنند؟
خانم و آقای فوتبالیســت، هنرمند و ورزشکار، مردم 
واقعی آن  ۸۵میلیونی هستند که االن با تمام وجودشان 
از این اتفاقــات ناراحتند و حاضر بــه همراهی با این 
جماعت قلیل نیستند. همان هایی که برای شما هورا 
کشیدند، بلیت بازی و نمایش شــما را خریدند، برای 
یک کلمه به شما احترام گذاشتند و آن هم کلمه ایران 
بود؛ آن واژه ای که این روزها دارید خرج احساســات و 

نفهمیدن اصل و فرع این ماجرا می کنید.
عزیزان کمی صبر لطفا؛ این تیشه را به ریشه ای می زنید 
که ۲۶0هزار شهید براش رفته است؛ شهیدانی که در 
وصیت نامه قریب به اتفاقشان ۲ چیز تأکید شده؛ یک، 
صیانت از دین، دوم، حفظ والیــت فقیه به عنوان پایه 
اصلی اقتدار کشور. دقیقا ۲ چیزی که هدف اصلی برای 

تخریب اینهایی است که االن در خیابان ها هستند.
با جماعت احساساتی کاری ندارم. به جز اینکه نادانی 
فهم موضوعتان را به مردم نسبت ندهید. چند روز دیگر 
که این واقعیت روشن تر شــود این نوجوان ها می روند 
دنبال گیم و کافه  و کلش آف کلنزشــان ولی ضررش 

می ماند برای مردم واقعی.
اما براندازها، تجزیه طلب ها، سلطنت طلب ها، بهایی ها؟ 
بازماندگان ساواک، منافقین خلق و همه وطن فروش ها؛ 
۳00هزار شهید دادیم که خاک ندهیم و دین نفروشیم. 
شماها چند تا مثل یکی از این شــهدای ما را دادید یا 
دارید؟ مثل آنهایی که روی مین منور روشن سینه خیز 

می روند؟
این  را هم بگویم که شرایط کشور از 4 ماه ۳0 خرداد ۶0 
تا مهر آن سال بدتر نیست. وسط جنگ رئیس جمهور، 
نخست وزیر و ۷0درصد حزب جمهوری، حزب اصلی 
اداره کننده کشور و ۵فرمانده رکن اصلی جنگ و 4شهید 
محراب و نماینده رهبری در شورای عالی دفاع و رئیس 
مجلس را ترور و شهید کردند. مردم را هم منافقین خلق 
تو خیابون ســالخی می کردند و صدام هم در سال ۶0 
در اوج اقتدار نظامی بود، هیچ اتفاقی برای این انقالب 

نیفتاد. این روزها جلوی آن روزها هیچ  چیزی نیست.
پس باور نکنید که خیابانگردهــای امروز اوال مردم اند 

دوما دغدغه مردم، کشور، مهسا و نیکا را دارند.

رسوایی امپراتوری دروغ

باور کنید اینها مردم نیستند! 

محمدعلی الفت پوریادداشت
تحلیلگر سیاسی

عزادار ما، خودم، پدر و مادرم و کل خانواده را آزرده خاطر 
کردید. صریحا موضوع قتل اسراء را تکذیب می کنم و از 
شما خواهشمندیم که حرف های کذبی را که در فضای 
مجازی گفتید اصالح کنید.« اظهارات عموی اسراء اما 
تنها مدرک دال بر فوت نشدن اسراء در مدرسه به دلیل 
ضرب و شــتم مأموران امنیتی نیســت. اسراء پناهی 
دانش آموز مدرســه ای که رســانه های معاند از وقوع 
درگیری فرضی میان نیروهای انتظامی و دانش آموزان 
خبر داده اند، نبوده اســت که بخواهد در این مدرســه 
مورد ضرب و شتم واقع شده باشــد. دکترحبیب زاده، 
رئیس بیمارستان فاطمی اردبیل نیز با رد هرگونه آثار 
ضرب وشتم بر پیکر اسراء پناهی می گوید: »پیکر اسراء 
هیچ نشانی از ضرب وشــتم و برخورد فیزیکی نداشته 
اســت. عالوه بر این هیچ دانش آموزی که دارای اثرات 
ضرب و جرح باشــد به بیمارستان مراجعه نکرده است 
و هیچ موردی از فوت دانش آموزان نیــز در این مرکز 
نداشته ایم.« با برمال شــدن »دروغ های سیاه« جریان 
رسانه ای لندن نشین، بالفاصله پرونده اسراء  به محاق 
رفت. اتفاقی که بخش دیگری از پیاده نظام فریب خورده 
این جریــان را با ریزش روبــه رو و آنان را بــرای ادامه 

همراهی با امپراتوری دروغ با تردید مواجه کرده است.

نیما را چه کسی کشت؟ 
عملیات رسانه ای جریان فریب، دستورکار مشخصی دارد. 
باید همه ایران در بازی اغتشاش و ناامنی نقش آفرینی 
کنند و برای این کار، تهییج احساسات عمومی و ایجاد 
خشم با تولید دروغ باید قومیت ها و اقوام ایرانی را بیشتر 
از قبل هدف بگیرد. کشته سازی از برخی شهرهای آرام اما 
مهم ایران هدف این جریان است. انتشار خبر کشته شدن 
نیما شفیق نوجوان ۱۷ساله اردبیلی موجی از خشم را 
ایجاد می کند. امپراتوری دروغ به گونه ای از نحوه کشته 
شدن نیما در رسانه های خود خبر منتشر می کنند که 
بتوانند مردم را برای اعتراض به خیابان بکشانند. با این 
حال، ترفند جریان فریب زودتر از آنچه گمان می کردند 
ناکام می شود. مسئوالن براساس مستندات پزشکی از 
فوت او ۳هفته قبل از انتشار خبر کشته شدنش به دست 
مأموران بر اثر عفونت پس از گزش سگ خبر می دهند. 
براساس مستندات پزشــکی که خانواده نیما نیز آن را 
تأکید کرده اند، نیما از سوی یک سگ مورد گازگرفتگی 
قرار گرفته و همان زمان به یــک مرکز درمانی مراجعه 
کرده است. اما روند درمان خود را در منزل گذرانده ولي 
به دلیل عفونت ناشی از گزش حیوان جان خود را از دست 
می دهد. افشا مستمر کذب بودن اخبار رسانه های معاند 
فارسی زبان هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد. ابعادی 
که منجر به ریزش شــدید مخاطبان این شبکه ها که 
اکنون پشت پرده گردانندگان این شبکه ها را شناخته اند، 
شده اســت. مخاطبانی که هر روز رسواتر از گذشته در 
شیپور دروغ می دمند اما مشتری تازه ای برای خوراندن 

آن به مردم پیدا نمی کنند.
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زوج موفقی که نخستین واکسن 
مبتنی بر پلتفرم mRNA را برای 
کووید-19ساختند ادعا می کنند 
که واکسن های سرطان پیش از پایان دهه فعلی 
در دســترس خواهد بود. به گــزارش گاردین، 
اوگور شــاهین و اوزلــم تورچــی، بنیانگذاران 
شرکت آلمانی بیوان تک که با فایزر برای تولید 
واکسن حیاتی mRNA کووید همکاری می کرد، 
می گویند پیشــرفت  هایی در زمینه واکســن 
ســرطان داشــتند که خوش  بینی آنها را برای 
رســیدن به مرحله تولید در ســال های آینده 

تقویت کرده است.

آینده نزدیک واکسن های سرطانی
پروفسور تورچی روز گذشته در یک گفت وگوی 
اختصاصی با شــبکه بی  بی سی درباره چگونگی 
تغییر کاربری فناوری mRNA موجود در واکسن 
کووید برای حمله سیستم ایمنی به سلول  های 
سرطانی توضیح داد. پروفسور شــاهین نیز در 
پاســخ به این ســؤال که چه زمانی واکسن های 
ســرطان مبتنی بر mRNA ممکن است برای 
اســتفاده در بیماران آماده شــود، گفت که این 
واکســن ها می تواننــد قبل از ســال 2030 در 

دسترس باشند.
به گفته تورچی، مدیر ارشــد پزشــکی شرکت 
بیوان تک، واکســن کووید مبتنی بر mRNA با 
انتقال دســتورالعمل های ژنتیک پروتئین های 
بی  خطر روی ویروس کووید به بدن کار می کند. 
این دســتورالعمل ها توســط ســلول هایی که 
پروتئین اسپایک تولید می کنند، گرفته می شود. 
این پروتئین  ها یــا آنتی  ژن  ها ســپس به آنتی  
بادی  های سیستم ایمنی و سایر خطوط دفاعی 
بدن می گویند که چه چیزی را جســت وجو و به 
آن حملــه کنند. تورچی گفــت: همین رویکرد 
را می توان بــرای تقویت سیســتم ایمنی برای 
جست وجو و از بین بردن ســلول های سرطانی 
نیز اتخاذ کرد. این واکســن به  جای حمل کدی 
که ویروس هــا را شناســایی می کنــد، حاوی 
دســتورالعمل  های ژنتیک بــرای آنتی  ژن  های 
ســرطانی و پروتئین هایی است که روی سطوح 

سلول  های تومور هستند.

سختی های راه
این شــرکت آلمانی امیدوار اســت کــه بتواند 
درمان  هایی را بــرای ســرطان روده، مالنوما و 
ســایر ســرطان ها ایجاد کند، اما موانع مهمی 
در مسیر آنها وجود دارد. ســلول های سرطانی 
تشــکیل  دهنده تومورها طیف گســترده  ای از 
پروتئین های مختلف را شامل می شود و ساخت 

واکسنی که تمام ســلول  های سرطانی را بدون 
هدف گرفتن بافت های ســالم تحت تأثیر قرار 
دهد، بسیار دشوار است. تورچی گفت که بیوان 
تک با تولید ســریع واکســن  های mRNA در 
طول همه  گیــری، حاال درک بهتــری از نحوه 
واکنش سیســتم ایمنی افراد به mRNA دارد. 
توسعه و توزیع سریع واکسن کووید همچنین به 

تنظیم  کننده های دارو کمک کرده تا نحوه تأیید 
واکسن  ها را نیز بررسی کنند. تورچی تأکید کرد، 
این درک بهتر قطعا ســاخت واکسن سرطان را 
نیز تسریع خواهد کرد. با این حال تورچی کمی 
محتاط درباره قطعیت واکسن سرطان صحبت 
کرده است: به عنوان دانشــمند، ما همیشه در 
گفتن این که درمان ســرطان خواهیم داشت، 
مردد هستیم. ما پیشرفت های زیادی داریم و به  

کار روی آنها ادامه خواهیم داد.
 یــک مــاه پیــش شــرکت مدرنــا گفــت:

از BioNTech و شریک آن، غول دارویی فایزر، 
به دلیل نقض حق ثبت اختراع در مورد واکسن 
کووید-19این شــرکت شــکایت کرده است. 
شاهین در پاســخ به ســؤالی در این باره گفت: 
نوآوری هایمان بدیع است. ما 20سال تحقیق را 
برای توسعه این نوع درمان صرف کرده ایم و البته 
برای حق مالکیت معنوی خود خواهیم جنگید.

به بازار آمدن واکسن سرطان تا 2030
 mRNA بنیانگذار مسلمان شرکت بیوان تک و برنده جایزه مصطفی)ص( اعالم کرده واکسن سرطان مبتنی بر پلتفرم

درکمتر از ۸سال دیگر می تواند مورد استفاده قرار بگیرد

 پیگیری وزیر ارتباطات
برای رفع قطعی سرویس پیامک

پس از اختالل گسترده در ارسال پیامک های انبوه، روز گذشته 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد که با پیگیری های 
این وزارتخانه اختالل ایجاد شــده در ارسال پیامک ها برطرف 
شــده اســت. آنگونه که ســایت وزارت ارتباطات اعالم کرده 
»محدودیت های ســرویس ارســال پیام کوتاه انبوه که در روز 
جمعه 22 مهرماه 1۴01 با دستور قضایی اعمال شده بود، روز 

گذشته با پیگیری وزارت ارتباطات برطرف شد«.
در بخشــی دیگر از این متن آمده اســت: »براساس این اعالم، 
تنها محدودیت موجود مربوط به سامانه هایی است که از قبل 
دارای تخلف بوده و طبق نظر مراجع قضایی محدود شده اند و 
سامانه هایی که از روز جمعه محدودیت ارسال پیامک داشتند، 

اکنون مشکلی برای سرویس دهی ندارند.«
رضا قربانی، از اعضای نظام صنفی تهران در توییتر خود تصویر 
تعهد نامه ای را منتشر کرده که مدیرعامل های استارت آپ ها از 

این پس باید برای استفاده از خدمات پیامک امضا کنند.

پیامک برای کسب وکارهای اینترنتی ابزاری برای اطالع رسانی 
به مشتریان برای امور مختلف محسوب می شود. به عنوان مثال، 
زمانی که یک مشــتری کاال یا خدمتی را سفارش می دهد، از 
مرحله خرید تا ارسال سفارش یا انجام خدمت، از طریق ارسال 

پیامک به مشتری اطالع رسانی می شود.

پیگیری برای آزادی بازداشت شدگان
همچنین طی روزهای گذشته، بعضی از رسانه ها پیگیر وضعیت 
بازداشت شــدگان حوزه فناوری از وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات بودند. اکنون روابط عمومی این وزارتخانه طی متنی 
اعالم کرده که این موضوع را هم پیگیری کرده اســت: »وزیر 
ارتباطات طی چند روز گذشــته در تماس هایی با مســئوالن 
نهادهای امنیتی، پیگیر آخرین وضعیــت برخی فعاالن حوزه 
ICT شد که طی اغتشاشــات اخیر بازداشت  شده اند. بر همین 
اساس، وزیر ارتباطات ضمن دریافت لیست اسامی این افراد از 
طریق نهادهای صنفی حوزه فناوری اطالعات، طی مذاکراتی با 
نهادهای امنیتی و قضایی پیگیر آخرین وضعیت آنها شده است. 
براســاس اطالعات واصله وزیر ارتباطات طی چند روز گذشته 
شخصاً پیگیر وضعیت این افراد است و تالش دارد طی چند روز 
آینده اخبار خوشی در این راستا به فعاالن حوزه فناوری بدهد.«

انتشار سند توسعه هوش مصنوعی
پیش نویس سند نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی که با 
مشارکت نخبگان دانشگاهی، صنعتی و بخش خصوصی در 
مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات 

و فناوری اطالعات تدوین شده بود به مرحله انتشار رسید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی که پیش از 
این با هدف تهیه برنامه عملیاتی، اجرایی و نقشه راه توسعه 
زیرساخت ها و کاربردهای توسعه هوش مصنوعی، نقشه راه 
توسعه ملی هوش مصنوعی را تدوین کرده بود، روز گذشته 
اقدام به انتشــار پیش نویس این نقشــه راه کــرد تا امکان 
بهره بــرداری از آن برای ذینفعان صنعــت هوش مصنوعی 
فراهم شود.  محمد شــهرام معین، رئیس این مرکز درباره 
هدف و چگونگــی تنظیم و تدوین این ســند گفت: »برای 
تدوین این نقشه راه از متدولوژی شورای عالی عتف استفاده 
شده که شامل مطالعات تطبیقی، تحلیل محیط، نظرسنجی 
از خبرگان و تدوین چشم انداز است. همچنین سیاست های 
کالن، ارزش ها و راهبردهای کالن، اقدامات ذیل راهبردها 
و برنامه ها و پروژه ها و فعالیت های ذیل اقدامات نیز در این 

نقشه راه مالحظه شده است.

رئیــس دانشــگاه تهــران از گشــایش 
در زمینــه تأمیــن مالــی فاینانــس ارزی 
150میلیــون دالری برای خرید تجهیزات 
آزمایشــگاهی جدیــد بــرای دانشــگاه 
تهــران خبــر داد و گفــت: بانــک شــهر 
به عنــوان بانــک عامــل بــرای تأمیــن 
مالــی خریــد تجهیــزات آزمایشــگاهی 
تعییــن شــد. مشــارکت در راه انــدازی 
صندوق های تأمین مالی شامل صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه و سرمایه گذاری 
خصوصــی از محورهــای تفاهمنامــه 

دانشگاه تهران و بانک شهر است.

 150
میلیون دالر

یــک اســتارت آپ ایرانی با اســتفاده از 
فناوری بایو و نانو، کودی را تولید کرده 
که باعث تحریک رشد گیاه می شود.

کودجلبکــی، موجــب افزایــش رشــد 
گیاهــان می شــود امــا در صیفی جات 
منجر به افزایش محصول تا 30درصد 
خواهد شــد. این افزایش محصول در 
گوجه فرنگی آزمایش شــده که باعث 

افزایش 30درصدی محصول شد.

 30 
درصد

هوش مصنوعی

عدد خبر

فناوری

دانش

تحقیقات واکسن سرطان راهگشای واکسن کووید
شــرکت بیوان تک، قبل از شــیوع همه گیــری کرونا، روی 

واکسن های mRNA ســرطان کار می  کرد، اما پس از شیوع 
کووید، این شرکت کمی مســیر را تغییر داد و از این فناوری 

برای نجات جهان در مواجهه با شرایط اضطراری استفاده 
کرد. این شــرکت اکنون چندین واکسن سرطان در 
آزمایش های بالینی دارد. تورچی گفت که توسعه و 
موفقیت واکسن فایزر-بیوان تک که مشابه واکسن 
کووید مدرنا است، به مســیر تحقیق روی درمان 

سرطان بازمی گردد.

مکث
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همزمان با آغاز هفته وحــدت، مجموعه فرهنگی و 
گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس، با همکاری 
ســازمان فرهنگی و هنــری شــهرداری تهران از 
20مهرماه میزبان جشــنواره فرهنگی گردشگری 
وحدت اقوام ایرانی شــده است؛ جشــنواره ای که 
به مدت 10شب تا 30مهرماه در جزیره تنب بزرگ 
مجموعه فرهنگی گردشگری دریاچه شهدای خلیج 
فارس درحال برگزاری اســت. تمام اقوام ایرانی از 
بلوچ و عرب و قشقایی تا اقوام ترک، لر، کرد، گیلک 
و مازنی و... از 31استان کشور در این جشنواره بزرگ 
فرهنگی و گردشگری دور هم جمع شده اند و عالوه 
بر ارائه و معرفی آداب و رسوم و فرهنگ شهرشان از 
لباس های بومی تا چادرها و سیاه چادرها، محصوالت 
و صنایع دســتی مخصوص به خودشــان را نیز به 

مخاطبان عرضه می کنند. 

350غرفه از 31استان 
در این جشنواره 350غرفه در وسعتی بالغ بر 6هزار 
مترمربع در ســاحل بزرگ ترین دریاچه مصنوعی 
غرب آسیا برپاست و به طور میانگین روزانه 100هزار 
نفر بازدید کننده دارد. برای بازدید از تمام غرفه ها باید 
وقت بگذارید و برای این منظور حدود 3ساعت زمان 
الزم اســت. غرفه ها و چادرهای جشنواره از ساعت 
3عصر آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان هســتند و 
برنامه تا حول و حوش ســاعت10 شب ادامه دارد. 
در کنار بازدید از غرفه ها، نشستن در ساحل دریاچه 
شهدای خلیج فارس و شنیدن موسیقی فولکور اقوام 
مختلف ایرانی و تماشای رقص های بومی و محلی هم 

تجربه بی نظیری در این روزهاست. 
همزمان با اجرای نمایشــگاه بــزرگ وحدت اقوام 
ایرانی، ویژه برنامه  تماشــاگرمحوری هم در جزیره 
تنب بزرگ دریاچه شــهدای خلیج فــارس برگزار 
می شود. این ویژه برنامه و جشن بزرگ نیز هرشب 
با حضور تقریبا 5هزار نفر از شهروندان، چهره های 
شناخته شده و محبوبی ازجمله برخی از مجری های 
مطرح تلویزیونی، قهرمانان، هنرمندان و میهمانان 
تا حوالی ساعت10 شب برگزار می شود. بخش های 
آموزشی و تفریحی ویژه کودکان با حضور مجریان 
محبوب ازجمله برنامه های اختصاصی این جشــن 

بزرگ است. 

برنامه هایی متنوع برای هر سن و سال و هر ذائقه ای 
برگزاری چنین جشــنواره بزرگ و متنوعی آن هم 
پس از فروکش کردن نسبی اپیدمی کرونا در کشور 
با استقبال خوب شهروندان روبه رو شده و حتی در 
روزهای غیرتعطیل هم هزاران نفر از گوشــه و کنار 
شــهر خودشــان را به ضلع غربی دریاچه شهدای 
خلیج فارس می رســانند تا از این جشنواره بازدید 
کنند. نکته جالب در میان بازدید کنندگان تنوع آنها 
به لحاظ سن و سال و ذائقه و سلیقه است، کودکان 
و نوجوانان عالوه بر اســتفاده از فضای شاد و مفرح 
جشــنواره، تفریحاتی چون ســفالگری و بادبادک 
بازی در ساحل دریاچه را هم تجربه می کنند. تعداد 
زیادی به صورت خانوادگی آمده اند، اما تعداد جوان ها 
و مردان و زنان مســن هم کم نیســتند که همگی 
در کمال آرامش وآسایش ســرگرم دید و بازدید و 
خرید هستند. حرف از خرید شــد، در اینجا برای 
عالقه مندان به صنایع  دســتی و سوغات شهرهای 
مختلف هم ســفره رنگانگ و متنوعی پهن است. از 
چاقوهای آشپزخانه تند و تیز دسته زنجان و ظروف 
مســی گرفته تا زیراندازهای گــرد و کفش و کاله 
نمدی و صنایع دستی متنوع اصفهان همگی در این 
جشنواره در دسترس بوده و یکجا عرضه می شود. در 
اینجا انواع غذاها و خوراکی های سنتی و ارگانیک هم 
در دسترش شماست؛ از نان های پخت عشایر فالت 

ایران تا فطیر و قطاب های چشم نواز و دندانگیری که 
هر بیننده ای را وسوسه و ترغیب می کند. 

جشنواره رقص ها و موسیقی های محلی 
چند چــادر عشــایری هــم در ســاحل دریاچه 
شــهدای خیلج فارس تهران برپاســت و برخی از 
بازدیدکنندگان طعم و مــزه خوراکی ها و غذاهای 
ســنتی را در داخل این چادرها و ســیاه چادرهای 
عشایری تجربه می کنند. بازار خرید صنایع دستی و 
سوغات و خوراکی های محلی و ارگانیک هم حسابی 
داغ است. در کنار غرفه های استانی، چند غرفه هم 

برای تفریح و بازی و سرگرمی وجود دارد. 
حسین سرافراز یکی از بازدیدکنندگان »جشنواره 
وحدت اقوام ایرانی« است و در این رابطه به همشهری 
می گوید: »فضای این جشــنواره فوق العاده خوب و 
زیباست و تنوع زیادی دارد. عالوه بر خرید هایی که 
انجام دادیم، با فرهنگ و رسوم برخی از اقوام ایرانی 
و عشایر هم آشنا شــدیم. برای من صنایع دستی و 
شیرینی های سنتی که در جشنواره عرضه می شود 
جذابیت بیشتری داشت.« محسن کریمی یکی از 
غرفه داران جشنواره است که از استان کرمانشاه در 
این جشنواره حاضر شده است. او از استقبال مردم 
رضایت دارد و می گوید: »در این غرفه ســوغاتی ها 
و محصــوالت ســنتی و بومی کرمانشــاه ازجمله 

نان برنجی، نان خرمایی، نان شــکری و کاک را که 
اغلب از تولیدات خودمان است عرضه می کنیم. در 
این مدت استقبال مردم خوب بوده و هر روز جمعیت 
زیادی به اینجا می آیــد. عالوه بر خرید محصوالت، 
مردم درباره آداب و رسوم مردم کرمانشاه به ویژه نوع 
لباس و پوشش کردی و کرمانشاهی و روسری های 

سنتی از ما سؤال هایی می پرسند.«

سفیران شهر و اقوام مختلف 
خسروی یکی از غرفه داران جشــنواره است که از 
شــهر اصفهان درجشنواره اقوام شــرکت می کند. 
او درباره جشــنواره وحدت اقــوام ایرانی می گوید: 
»اینجا فرصتی فراهم شده تا تمام اقوام از نزدیک با 
یکدیگر آشنا شوند.« یکی از بخش های پرمخاطب 
جشنواره گرفتن عکس یادگاری با لباس های سنتی 
گیلکی و کردی است که مشــتری های آن بیشتر 
کودکان و نوجوانان هستند. وردی زیادی یلمه یکی 
از غرفه داران پا به سن گذاشته در جشنواره است که 
از استان گلستان شهرستان گنبدکاووس به اینجا 
آمده و انواع محصوالت نمدی و ســنتی شهر ش را 
عرضه می کند و او هم از شرایط جشنواره و استقبال 
مردم رضایت دارد: »مردم از ما بیشــتر محصوالت 
نمدی و قالیچه خریداری می کنند. البته مانتو و شال 

و روسری سنتی ما هم مشتری های زیادی دارد.« 

تماشای ایران از ساحل دریاچه تهران
جشنواره وحدت اقوام ایرانی در حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس تا پایان هفته برپاست

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

جشنواره ای به وسعت تمام ایران 
مجموعه فرهنگی و گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس، این 
روزها میزبان بزرگ ترین رویداد وحدت اقوام سال1401 است. 
این جشنواره که با همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
تهران در حال برگزاری است، به واقع جشنواره ای به وسعت تمام 
ایران است. وسعت این نمایشگاه، نشان دهنده  عظمت فرهنگ 
میهن پهناور ایران است. تعداد باالی گردشگران بازدیدکننده 
از دریاچه، وسعت 250هکتاری، مسیرهای دسترسی متعدد، 
فضای باز مفرح و شباهت نقشه  دریاچه به نقشه  ایران از مهم ترین 
دالیل انتخاب این مجموعه برای برگزاری جشنواره وحدت اقوام 
ایرانی به حســاب می آید. رنگین کمان اقوام ایرانی، در فضای 
دریاچه شهدای خلیج فارس، نشان از همدلی و وحدت ساکنان 
این مرز پرگهر دارد. قدم زدن در طول مسیر برپایی این نمایشگاه، 
غرورآفرین اســت. ضمن تقدیر از حضور پرشور گردشگران در 
این جشن بزرگ که به مناسبت میالد فرخنده پیامبر رحمت و 
مهربانی)ص( برگزار شد، حفظ امنیت مراسم و اجرای بی عیب 
و نقص نمایشگاهی در این وسعت هم از مهم ترین دستاوردهای 
آن به شمار می آید. جا دارد از تمامی عوامل انتظامی و اجرایی 
تشکر کنم، امیدوارم از این پس، مجموعه فرهنگی و گردشگری 
دریاچه شهدای خلیج فارس،  میزبان نمایشگاه های متعددی از 

این دست باشد.

بازدید مجازی از 30 بنای تاریخی
طرح برگزاری تور مجازی در راستای بازدید شهروندان از 30بنای 
تاریخی پایتخت برای نخســتین بار اجرایی و اطالعات 4هزار و 
970بنای تاریخی، ارزشــمند و مکان رویداد روی الیه امکان 

تاریخی نقشه تهران ثبت شده است. 
به گزارش همشهری، تهران بیش از 300بنای تاریخی دارد که 
ثبت ملی شده اند و هویت پایتخت محسوب می شوند. این بناها 
ظرفیت هایی هستند که می توان از آنها برای رونق گردشگری و 
توریستی اســتفاده کرد؛ چراکه تماشای شاهکارهای معماری 
منحصربه فرد بناهای تاریخی همواره بــرای مردم جذاب بوده 
است؛ ازاین رو به گفته مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران 
با استفاده از زیرساخت های الکترونیکی و سامانه های خدمات 
شهروندی شهرداری تهران، برای نخستین بار از 30بنای تاریخی 
شاخص تهران تصویربرداری 360درجه سه بعدی شده است.  
نیما نیازمند تأکید کرد که این اقدام در راستای برگزاری تورهای 
مجازی صورت گرفته و شهروندان با مراجعه به سایت معاونت 
شهرسازی و معماری )shahrsazi.tehran.ir( عالوه بر بازدید 
مجازی از این بناها می توانند اطالعاتی درخصوص تاریخچه آنها 

کسب کنند. 

سیدمهدی هدایت
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران

بررســی ها نشــان می دهــد کــه در شــهر 
تهران حــدود ۲۳۰ هزار پالک فرســوده و 
ناکارآمــد وجود دارد کــه البته بافت های 
تاریخی نیــز در این محدوده قــرار دارند. 
متوســط تولیــد مســکن از یــک پــالک 
فرســوده ۵واحــد اســت. مــا بــا رویکــرد 
مسکن اســتطاعت پذیر در شــهر تهران 

تولید مسکن می کنیم.

نقل قول خبر

عدد خبر

محسن صالحی؛ مدیرعامل شرکت نوسازی و عمران چیتگرنگاه

خبر
شــهردار منطقه۲ تهــران گفــت: »برای 
افزایــش ســرانه های خدماتــی محــالت 
دومیــن پمــپ بنزیــن بزرگــراه یــادگار 
امــام)ره( در مســیر شــمال بــه جنــوب با 
مشــارکت بخــش خصوصــی احــداث 
می شود.« مهدی صالحی افزود: »این 
جایگاه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه 
یادگار امام)ره( پایین تر از رســتوران های 
فرحزاد، در زمینی به مســاحت ۳هزار و 
۵۰۰ مترمربع احداث می شــود. احداث 
ایــن جایــگاه می توانــد ترافیــک خیابــان 

کوهستان را مرتفع کند.« 

3500
مترمربع

مقــارن بــا ایــام میــالد خاتــم پیامبــران 
حضــرت محمــد)ص( و همزمانی بــا روز 
ملــی کــودک، ســازمان رفــاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
جشــن گل های بهشــت محمد را برگزار 
می کند. در این جشــنواره که از ســاعت 
11تا 14امروز سه شنبه ۲6مهرماه در برج 
میالد برگزار می شــود حدود 1۵۰۰نفر از 
کــودکان کار و آســیب دیــده مراکــز پرتو 

حضور دارند.

1500
کودک کار

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای شهر تهران

امــروز نــود وهشــتمین جلســه صحــن 
شــورا 16دســتور کار دارد کــه در ادامــه 
تعییــن تکلیــف اساســنامه ســازمان 
فناوری های نوین و نوآور شهری و گزارش 
حســاب های درآمــد هزینه ۳ماهــه دوم 
شهرداری نیز بررسی می شود. نخستین 
دســتور اعضــای شــورا بررســی فوریــت 
الیحــه شــهردار بــرای »معرفــی 14 نفر از 
کارکنان رسمی شهرداری جهت انتصاب 

به عنوان قائم مقام ذیحساب« است.
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 کیسه های نامهربان
کیسه های پالستیکی از آسیب زاترین و پرمصرف ترین 
مواد مصرفی این روزهای ماست. تصور کنید برای هر 
خرید کیسه ای دریافت می کنیم و با هر خرید چقدر 
از عمر سالم زمین می کاهیم. بعضی ایده ها برای پایین 
آوردن مصرف کیسه های پالســتیکی بسیار جالب 
هستند. مثال چند وقت پیش خانمی را دیدم که برای 
خرید گوشت و مرغ ظرف دربســته با خود آورده بود 
تا خریدهایش را در کیسه نگذارد. همان خانم مقدار 
زیادی کیسه پالستیکی تمیز و تا شده همراه داشت و 
به مغازه داران می داد تا به جای استفاده از کیسه های 
نو از آنها استفاده کنند. خودش هم یک زنبیل پارچه ای 
همراه داشــت که خرید هایش را در آن می گذاشت تا 
دیگر کیسه جدید نگیرد. می گفت همیشه چند کیسه 
پارچه ای در کیفم دارم تا اگر الزم شد خرید کنم دیگر 

کیسه پالستیکی از مغازه داران نگیرم.

مکث

حی
صال

د 
جي

ح: م
طرا

راه های خانگی برای حفاظت از آب 
در حال گذران سال های خشــک و کم آب هستيم و ورودی 
سدها به شدت کاهش یافته است. برای جلوگيری از قطع آب، 
 باید راهکارهای ســاده ای را در بخش خانگی نيز به کار بندیم 
تا با کمترین مشکل مواجه شــویم. عبارت »مصرف درست« 
پرتکرارترین عبارت در حوزه انرژی اســت اما همين عبارت 
تکراری حرف ها و راه های متعدد و بســيار تأثيرگذاری در دل 
خودش جای داده است. اولين راهکار،  باز نگذاشتن شير آب در 
زمانی است که استفاده از آن نمی کنيم. در بسياری از خانه ها 
و حتی مکان های عمومی، شــير آب در بين انجام فعاليت باز 
می ماند. به عنــوان مثال خانم خانه قصد برداشــتن آب برای 
غذای در حال طبخ را دارد اما در زمان رفت و برگشت به سمت 
اجاق گاز، شير آب همچنان باز است. زمانی که قصد دارید آب 
را با بازگذاشتن کمی گرم یا سرد کنيد،  بهتر است اجازه هدر 
رفت آب را ندهيد و آن را در ظرفی ذخيره کنيد. شست و شوی 
به موقع ظرف ها نيز موجب مصرف کمتر آب خواهد شد. برای 
گرم کردن حمام،  از باز گذاشتن آب گرم هم باید اجتناب کرد؛ 
نصب پرده حمام و انجام ســرویس دوره ای آبگرمکن یا پکيج 
برای ســریع تر گرم شــدن آب، راه حل های بهتری برای گرم 
شدن فضای داخل حمام هســتند. دوش گرفتن های سریع 
را هم می توان جایگزین حمام هــای طوالنی کرد و در جریان 
شست و شو نيز شير آب را ببندید. سيستم های کاهنده مصرف 
آب نيز گزینه خوبی برای شــيرآالت محســوب می شوند تا 
خروجی آب را با همان ميزان فشار قبل، کاهش دهند. بهترین 
زمان آبياری باغچه و گياهان نيز ابتدای صبح یا پایان شــب 
است که کمترین ميزان تبخير آب رخ می دهد.برای استفاده از 
ماشين لباسشویی و ظرفشویی هم توصيه می شود از ظرفيت 
کامل آنها استفاده کنيد و به صورت نيمه خالی روشن نکنيد. 
بعضی خانم ها از آب برنج آب کشی شده را دور نمی ریزند و از 
آن استفاده بسياری می برند. این کار نه تنها موجب هدر رفت 
آب نمی شــود بلکه از خواص متعدد آن برای سالمت بدن و 
جلوگيری از پيری پوست بهره مند خواهيد شد البته به شرط 
آنکه نمک زیادی در آن نباشــد. فالش تانک ها یکی از عوامل 
هدر رفت آب قلمداد می شــوند. برای این منظور بهتر است از 
سرویس های فرنگی دارتی فالش تانک دو وضعيتی استفاده 
کنيد یا ورود آب به فالش تانک همان سرویس قدیمی محدود 
کنيد. به این شــکل که درون مخزن فالش تانک یک بطری 
بزرگ آب معدنی که با خاک پر و ســنگين شده قرار دهيد تا 
بخشی از فضا را اشــغال کند. با این روش آب کمتری برای پر 
شدن ظرفيت فالش تانک مصرف می شــود. تابستان ها روی 
کولر های پشت بام را با کمک سایه بان بپوشایند، این کار هم 
موجب خنک تر شدن فضای خانه می شود و هم از تبخير آب 
داخل کولر جلوگيری می کند. لوله ها و شــيرآالت خانه را نيز 
به صورت دوره ای بررســی و درصورت نياز تعمير کنيد، چکه 
کردن شــيرها حتی چکيدن یک قطره در دقيقه،  در طوالنی 

مدت حجم زیادی از آب را هدر خواهد داد.

نیاز اساسی زن در بارداری 
مرد وظيفه دارد که در ماه های بارداری بيشتر از پيش 
در کنار زنش باشد. خانواده به پدری مهربان نياز دارد 
تا زن و بچه ها بتوانند از همه مشــکالت و شادی ها و 
اندوه های خود با او حرف بزنند، حتی اگر حرف هایشان 
بی معنی یا خسته کننده باشد.زن باردار بسيار نيازمند 
آن است که از بچه اش با او حرف بزنند. غرور و افتخار 
یک زن مادر شدن اوســت و وقتی احساس کند که 
شوهرش نسبت به کودکی که او به زودی به دنيا خواهد 
آورد بی اعتناست، این احساس غرور و افتخار جایش را 
به احساس حقارت و بيهودگی می دهد، از مادر بودن 
بيزار می شود و بارداری برایش معنی یک »احتضار« 
پيدا می کند. ثابت شده است که چنين زنانی دردهای 
بارداری را خيلی به دشواری تحمل می کنند. رابطه  
مادر و فرزند یک رابطه دو نفری نيست، بلکه یک رابطه 
سه نفری است: مادر- کودک- پدر. و پدر حتی اگر هم 

فوت شده باشد و حضور نداشته باشد.
 اشاره به سخنان یک مادر روانشناس فرانسوی در کتاب نظام 

حقوق زن دراسالم، شهید مرتضی مطهری

 از شایع ترین بیماری مفصلی
پیشگیری کنید 

آرتروز زانو شایع ترین بيماری مفصلی است که موجب اختالل 
در عملکرد و کاهش کيفيت زندگی افراد می شود.کنترل وزن 
اصلی ترین راه پيشگيری از این بيماری است. ورزش و اصالح 
شيوه نشستن و راه رفتن هم می تواند از بروز آرتروز جلوگيری 
کند.تقویت عضالت، استفاده از مدل های فيزیکی سرما و گرما 
و فيزیوتراپی های نوین و مصرف داروهای ضد التهابی و... نيز 
ازجمله دیگر راه های درمان است که تنها با نظارت و تشخيص 
پزشک انجام می شود. اما در مجموع چند عامل موجب وارد 
آمدن آسيب به زانو شــده و احتمال بروز آرتروز را افزایش 
می دهد.ورزش نکردن، عدم فعاليت یــا فعاليت های خيلی 
شدید، حرکت در سطوح ناهموار، باال و پایين رفتن زیاد از پله 
و ضربه به زانوها از این جمله اند. اضافه وزن و استفاده از مواد 
قندی و چربی ها که افزایش وزن را به دنبال دارند می توانند 
زمينه ساز این بيماری شوند. به گفته پزشکان تقریباً استفاده 
از هيچ ماده غذایی موجب ابتال به آرتروز نمی شود اما در عين 
حال برخی از داروها یا مواد غذایی موجب کاهش دردهای 
آرتروز می شوند که از بين آنها می توان به زنجبيل، زردچوبه، 

سویا و آواکادو اشاره کرد.

تندرست

روشنا

زیست به

ظروف شوینده
ظروف شــوینده ها تعداد زیادی از زباله های پالســتيکی ما را تشکيل 
می دهند. می توانيم به جای تهيه بطری های کوچک از بطری های بزرگ 
و چندليتری اســتفاده کنيم. ضمن اینکه اخيرا بعضی از ایستگاه های 
تفکيک زباله و حامی محيط زیست، مخزن های بزرگ شوینده دارند که 
می توانيم ظرف ببرید و آنها را پر کنيم. به این صورت از هر ظرف شوینده 
بارها می توانيم استفاده کنيم. در مورد خرید دیگر مواد هم می توانيم به 
جای محصوالت بسته بندی از محصوالت فله استفاده کنيم. مثال به جای 
اینکه شــکر، قند، برنج، حبوبات و... را به صورت بسته بندی تهيه کنيم، 
می توانيم ظروف پالستيکی، شيشه ای یا فلزی در دار با خودمان داشته 
باشيم و این مواد را به صورت فله تهيه کنيم. حتی می توان ظرف هایی برای 
خرید شــيرینی کنار گذاشت تا از مصرف 
جعبه های کاغذی و مقوایی شــيرینی 

کاسته شود.

سلولوزی های پرمصرف
محصوالت سلولوزی )پوشک، دستمال کاغذی 
و...( از دیگر موادی هســتند که بســيار مورد 
اســتفاده قرار می گيرند و در بسياری موارد 
قابليت بازیافت و تجزیه در طبيعت را ندارند. 
بسياری از مادران دوستدار  محيط زیست 

تصميم گرفتند از پارچه های مناســب 
به جای پوشک اســتفاده کنند تا هم 
فرزندانشان پوست سالم تری داشته 

باشند، هم به اقتصاد خانواده کمک کنند 
و هم زباله کمتری توليد کنند. استفاده از دستمال های پارچه ای مناسب به 
جای دستمال کاغذی و حوله های یکبار مصرف و دستمال مرطوب یکی از 

راه های خوب برای کاهش توليد زباله های سلولوزی است.  

یکبار مصرف های تمام نشدنی
سال هاست ظروف یکبار مصرف پالستيکی یکی از عناصر اصلی مغازه های 
اغذیه و خوراکی فروشی و بسياری از مهمانی ها و پيک نيک های ما تبدیل 

شده اند. بد نيست در مصرف این محصوالت پالستيکی که سال های 
ســال در زمين باقی می مانند و به آن آســيب می زنند تجدید نظر 
کنيم. دوستی داشــتيم که هر وقت می خواست بستنی یا آبميوه و 

یا غذاهایی که در ظروف یکبار مصرف سرو می شوند بخرد، با خود 
ظرف )کاسه، ليوان، بشقاب و قاشق( می برد تا مواد غذایی را در 

ظروف خودشان بخورند. مدتی قبل هم وقتی تولد 
فرزندش را در پارک گرفته بودند از مهمانان تقاضا 
کرد تا هر شخص برای خود و اعضای خانواده اش 
پيشدســتی، چنگال و ليوان بياورد تا از ظروف 

یکبار مصرف استفاده نکنند.

زندگی سالم تر، زباله کمتر
با استفاده بهينه، زمين زیباتری داشته باشيم

هم اکنون زمین تنها سیاره ای است که زندگی در آن امکان دارد. اگرچه دانشمندان و 

محققان در پی یافتن مکانی جدید برای زندگی و انتقال انسان ها و حیوانات و نباتات به گزارش
کره ای دیگر هستند. اگر این سبک زندگی سرشار از مصرف زباله های تجزیه ناپذیر ادامه 
پیدا کند، دیری نمی پاید که امکان زندگی در زمین از بین می رود و نوادگان ما مجبور به ترک این سیاره 
می شوند. سبک زندگی با پسماند کمتر مسئله ای است که نمی توان انتظار داشت تنها با حکم دولت ها 

و حکومت ها و در مدتی کوتاه فراگیر شود. اما می توان با یافتن راه هایی زباله های خانگی را سر و سامان 
دهیم و مصرف پالستیک را به حداقل برسانیم و پسماند غیرقابل تجزیه کمتری تولید کنیم.

امان از شیرابه

شیرابه مایعی اســت که از داخل زباله عبور و به بیرون زائدات جامد نشت مکث
می کند و شامل مواد قابل حل، معلق یا ذرات مخلوطی از اجزای همان زباله 
است. براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان مدیریت پسماند، بیشترین 
نوع پسماندی که منجر به تولید شیرابه ها می شــود، پسماند به جامانده از 
زباله های خانگی است. در هر یک میلی گرم شیرابه، 100میلیون باکتری است 
که می توانند عامل 118نوع بیماری حاد شوند. یک لیوان شیرابه زباله می تواند 
حداقل 200لیتر آب زیرزمینی را آلوده کند. کاهش شیرابه های تولیدی توسط 
شهروندان و خشک سازی زباله ها و سپس دفع آنها، به تدریج باعث کاهش روند 
تولید شیرابه ها می شود. کاهش تولید شیرابه جز با یاری مردم و شهروندان 
عملی نمی شود. پس هر کدام از ما می توانیم این امر مهم را از خانه خودمان 
شروع کنیم. نخستین و مهم ترین گام، جدا کردن پسماند تر و خشک است. 

گام مهم  دیگر خشک کردن زباله های تر تا جای ممکن است. به این ترتیب 
هم شیرابه کمتری ایجاد می شود و هم حجم زباله ها کمتر می شود. خوب است 
موقع خرید مواد غذایی فقط به اندازه مصرف چند روز خرید کنیم و آن مواد 
را درست نگهداری کنیم تا فاسد نشوند. می توانیم پسماند میوه ها را قبل از 
انتقال به سطل زباله در ظرفی خشک کنیم و پسماند دیگر زباله ها را در سینک 
ظرفشویی به صورت کامل آبگیری کنیم. پاکت ها و بطری های حاوی مایعات 
را قبل از اینکه به سطل زباله بیندازیم کامل خالی کنیم تا خشک باشند. حتی 
اگر دسترسی به حیاط، بالکن یا پشت بام )جایی که در معرض هوای آزاد باشد( 
داشته باشیم می توانیم زباله های تر مثل تفاله قهوه و چای، پوست میوه ها، 
پســماند غذاها و... را در ظرفی پس از آبگیری نگهداریم و کمپوست )خاک 

مناسب گیاهان( تولید کنیم.
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زهرا رفیعیگزارش
روزنامهنگار

چه باید کرد؟
به اعتقاد محققان مرکز پژوهش های مجلس، مشکالت موجود باعث شده است با وجود گذشت 17سال 
از تصویب قانون مدیریت پســماندها و حتی اصالحات انجام گرفته در قانون »کمک به ساماندهی 
پسماندهای عادی با مشـارکت بخش غیردولتی« موضوع »امتداد مسـئولیت تولیدکننده« بر زمین 
بماند. آنها برای 3بازه زمانی پیشنهاد داده اند که در کوتاه مدت ساختار حکمرانی مدیریت پسماند و ماده 
)۴( قانون مدیریت پسماندها اصالح شود و قوانین مشابه قبلی نسخ شده و ضوابط و دستورالعمل های 
تخصیص تسهیالت توسط صندوق ملی محیط زیست به طور صریح و شفاف ارائه شود.در میان مدت 
می توان از تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده کرد. براین اساس تولیدکنندگان و واردکنندگان 
با پرداخت مبالغی به این شرکت ها، مسئولیت بازیافت پسماندهای خود را محول می کنند. سازمان های 
بومی شده و مشابه این شرکت ها در ایران نیز می توانند طی زمان مستقر شوند و در نهایت در بلندمدت، 
آنچه مسئله پسماند را بسامان می کند، افزایش مشارکت عمومی شهروندان، انجام مطالعات پژوهشی 

و رفع نواقص موجود و گسترده  تر کردن اقالم تحت پوشش خواهد بود.
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قوانینموجود،مســئولیتتولیدکنندگاننسبتبه
پسماندیکهدرانتهایزنجیرهمصرفتولیدمیکنند
راتعیینکردهاســت.براســاسنظرمحققانمرکز
پژوهشهایمجلسموانعوچالشهایمتعددیدر
مسیراجرایصحیح»امتدادمسئولیتتولیدکننده

پسماند«درکشوروجوددارد.
براســاسنظرمحققان،عوارضیکســانبرایهمه
اقالممشمول،ایجادعوارضصرفاًرویکاالهایقابل
بازیافت،نبودشفافیتدرنحوههزینهکردوجوهدریافتی
وتصویبوتغییرمکررقوانیــنومقرراتمهمترین
چالشهایپیشرویتولیدکنندگانپسمانددرکشور
است.پسماندبهموادجامد،مایعوگاز)غیرازفاضالب(
گفتهمیشودکهبهطورمستقیمیاغیرمستقیمحاصل
ازفعالیتانســانبودهوازنظرتولیدکنندهزائدتلقی
میشود.براساسقانونمدیریتپسماند،مسئولیت
تأمینوپرداختبخشیازهزینههایبازیافتبرعهده
تولیدکنندگانمحصوالتاست.درنتیجهمدیریت
اجراییمیتوانــدهزینههایمدیریتپســماندرااز
تولیدکنندهپسماندباتعرفهای)مطابقبادستورالعمل
وزارتکشور(برحسبنوعپسمانددریافتکردهوفقط
صرفهزینههایمدیریتپســماندکند،اماباوجود
تصویباینقانونتاکنونموضوعپسماندهمچنان
معضلاصلیمحیطزیســتکشوراســت.»امتداد
مســئولیتتولیدکننده«سیاســتیمحیطزیستی
اســتکهدرآنمســئولیتتولیدکنندهبراییک
محصولازمرحلهتولیدتاپایانچرخهعمرآنمحصول
گسترشمییابد.دربسیاریازکشورهایتوسعهیافته،
سیاستهایامتدادمسئولیتتولیدکننده،الهامبخش
سیستمهایموفقمدیریتپسماندبودهاسـت.این
رویکرددراصلبهمنظــورکاهشبارمالیدولتهای
محلیدرزمینهجمعآوریوتصفیهپســماندبهویژه
پسماندهاییمعرفیشدکهفرایندتصفیهوبازیافت

پیچیدهوپرهزینهدارند.

ذینفعان پسماند
دربینذینفعانحوزهپسماندبخشغیررسمینسبت
بهبخشهایحاکمیتیوخصوصیبیشترینسودرا
بهدستمیآورد.مافیایپسماند،زبالهگردهاوصنایع
بازیافتزیرپلهایبیشترینسودرابهدلیلعدمشفافیت
ومدیریتغیراصولیپسماندهایخشککســـب

میکنند؛ازایــنرواینافرادتمایــلفراوانیبهادامه
روندفعلی،عدمتصویبالزامــاتقانونیوبهنتیجه
نرسیدنسازوکارهایافزایشبازدهتفکیکدرمبدأ
دارند.ازسویدیگراقالمتحتپوششقانون»امتداد
مسـئولیتتولیدکننده«درسراسـردنیا،دارایقابلیت
بازیافتوبهتبعآنارزشاقتصادیهسـتند.درنتیجه
برایمافیایپسماند،تداوموضعموجود،یعنیوروداین
دستهازپسماندهابهمخازنپسـماندشهری،ایدهآل
است.دودتداومچنینرویهاینیزدروهلهنخستبه
چشممحیطزیستطبیعیوانســانیمیرود.مرکز
پژوهشهایمجلساعالمکردهاســتکهبهموجب
ماده23قانونمدیریتپســماندها،سازمانحفاظت
محیطزیستمسئولنظارتوحسناجرایاینقانون
است.اگرچهدربرنامهششمتوسعهپیشبینیشدهبود

که)بهمنظورکاهشاثراتمخربپسماندها،درآمد
حاصلازاجرایبندهایثوصماده3۸قانونبرنامه
ششمتوسعه،ناشیازفروشکاالهاییکهمصرفآنها
منجربهتولیدپسماندمخربمحیطزیستمیشودتا
سقف10هزارمیلیاردریالدراختیارسازمانحفاظت
محیطزیست)صندوقملیمحیطزیست(قرارگیرد،
امابهجزقانونبودجهســال1399،درآمدیازاین
منبعبهصندوقمحیطزیســتواریزنشد.براساس
گزارشدیگــریازمرکــزپژوهشهــایمجلس،
تحتعنوان»بررســیســاختاروعملکردصندوق
ملیمحیطزیســت«،اینصندوقبهدلیلمشکالت
ساختاریوفرایندینتوانستهاستمدیریتمناسبی
بردرآمد9هزارمیلیاردریالیداشتهباشدوفقطبرای

حدود2.6هزارمیلیاردریالپروژهتعریفکرد.

ایرادات اجرای قانون مدیریت پسماند
عوارضپســماندبرایهمهکاالهایکساناست؛این
درحالیاستکهکاالهابراسـاسکیفیتمواداولیه،
ترکیباجســاموموادبهکاررفتــه،دارابودنمواد
خطرناکوویژه،میــزانوحجمتولیدباهممتفاوت
هستند.دربیشترکاالهاهزینههایمدیریتوبازیافت
یکساننیســت.عوارضصرفابرکاالهاییکههمهیا
قســمتیازآنهاقابلبازیافتمیشود،اخذمیشود؛
ایندرحالیاستکهبسیاریازکاالهایاقالممورد
اشارهدرقانونمانندمحصوالتفایبرگالسوبرخیاز
موادمالمینبهدلیلعدمزیرساختهایالزمبازیافت

نمیشوند.
براساساعالممرکزپژوهشهایمجلس،وزارتصمت
نسبتبهارساللیستتولیدکنندگانوواردکنندگان
مشمولاخذعوارضبهسازمانامورمالیاتیاقدامالزم
راانجامندادهاست؛درنتیجهدرآمـدپیشبینیشـده
دربودجهسالهایمختلفمحققنشدهاست؛ضمن
اینکهعوارضدریافتیازپسماندهایعادینیزصرفا
برایایجادتاسیساتمنطقهایدرشهرها)دپو(هزینه
شدهوبهبخشخصوصیبازیافتکنندهدادهنشده
است.طی2دههاخیرنیزقوانینومقرراتمختلفی
پیراموناخذعوارضپسماندازتولیدکنندهتصویب
شدهاســت.بهگزارشمرکزپژوهشهایمجلس،
متأسفانهدراینقوانینمیزانعوارضدریافتی،نهاد
دریافتکنندهعوارضومحصوالتمشمولعوارض

بهکراتتغییریافتهاست.

چالش ها و راه حل های مدیریت پسماند
مرکزپژوهشهایمجلسراهکارهایکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدتمدیریتپسمانددرکشورراارائهکرد

برگ های افتاده درختان را 
نسوزانید

ســوزاندنبرگهایپاییزیبرمیزانآالیندههاوگازهای
گلخانهایمیافزایدواینمسئلهمیتواندعاملتشدیدکننده

تغییراتاقلیمیباشد.
احمدرضامحرابیان،دانشیاراکولوژیگیاهیدانشگاهشهیدبهشتی
دربارهســوزاندنبرگهایدرختانوباقیماندههایمحصوالت
کشاورزیبهایســناگفت:یکیازشیوههایاشــتباه،آتشزدن
برگهایدرختان،باقیماندهگیاهاندرمناطقشهریومحصوالت
کشاورزیاست؛بهگونهایکهبرخیکشــاورزانهنگامبرداشت
محصوالتخود،باقیماندهســاقههایبرنجوگندمیراکهبرای
کشتسالبعدکشاورزمشکلایجادمیکندرامیسوزانندتادوباره
برایشخمزدنزمینهزینهنکنند.ویادامهداد:سوزاندنبرگها
سببافزایشآالیندههایمحیطزیستیواختاللدرچرخههای
طبیعتمیشود.باانجاماینکاروایجادحرارت،زیستمندانیمانند
جانورانومیکروارگانیزمهایمفیدبومسازگانکهدرالیههایخاک
وجوددارند،چرخهحیاتراپایدارمیکنندوموجبحاصلخیزی
خاکمیشوند،ازبینمیروند.ویافزود:باسوزاندناینبرگهاو
نفوذحرارتدرخاک،نمکهایمحلولیکهدرخاکوجودداردو
موجبحاصلخیزیخاکمیشود،بهنمکنامحلولتبدیلشده
وخاک،پویاییوزندهبــودنوخصوصیاتفیزیولوژیکخودرااز
دســتمیدهد.محرابیانافزود:وقتیخاکویژگیهایزیستی
خودراازدســتبدهد،دیگرنمیتواندروانابهارادرخودجذب
کندودرکنترلســیالبمؤثرواقعشــود.اینخاکهابهدلیل
ازدستدادنویژگیهایزیســتیوبومشناختی،حاصلخیزی
خودراازدســتمیدهند.اینوضعیتنیازبیشــتربهکودهای
شیمیاییودرنهایتتخریبخاکوآلودگیبیشترمحیطزیست
راموجبمیشود.ویبرایکنترلآسیبهایناشیازسوزاندن
برگهایدرختانوضایعاتکشاورزی،راهکارهاییارائهکردهو
گفت:باقیماندههایگیاهان،مواداولیهسلولزراتشکیلمیدهند
وبایدبهوســیلهروشهایجدیدزیســتفناوریبازیابیشوند.
جمعآوریاینگیاهانبرایکشــاورزانهزینههایبسیارباالیی
اعمازحملونقل،کارگروشخمزدندراراضیکشاورزیرادربر
دارد.یکیازراهکارهایمناسبایناستکهشرکتهایخصوصی
فعالدرزمینهصنایعسلولزیباانعقادقراردادباکشاورزانبهصورت
رایگانضایعاتگیاهانراجمعآوریکنند.کشاورزاننیزبهصورت
رایگاناینگیاهانرادراختیارشرکتهایخصوصیقراردهند.وی
دربارهمزایایجمعآوریاینضایعاتتوسطشرکتهایخصوصی
گفت:باجمعآوریاینضایعاتتوسطشرکتهایخصوصی،هم
کشاورزوهمبخشخصوصیسودمیبرند.کشاورزانهزینهای
برایجمعآوریوانتقالضایعاتنمیپردازندوبخشخصوصی
نیزباهزینهاندکیازسلولزموجوددرگیاهانبرایتولیدمواداولیه
انواعفرآوردههایسلولزیهمچونکاغذهاوکارتنهاو..استفاده
میکنند.اینفرایندآسیبهایواردشدهبهمحیطزیسترابه
حداقلمیرساند.ویافزود:میتواناینگیاهانرابه»خاکبرگ«

تبدیلوازآنهابهعنوانکودزیستیکمهزینهاستفادهکرد.

نقلقولخبر

آهــو از ســوی محیط بانان و کارشناســان 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
زنجــان طی یــک ســال اخیــر در ۲منطقه 
حفاظــت شــده سرشــماری شــدند. این 
گونه هــا در دو منطقــه »انگــوران« و 
منطقه شکار ممنوع »خرمنه سر« طارم 
مشاهده و سرشماری شدند. به گزارش 
ایرنــا، به تازگــی رونــد سرشــماری آهوان 
اســتان زنجان بــرای دوره ســال پیــش رو 

آغاز شده است.
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گوزن زرد ایرانی برای افزایش جمعیت 
گوزن هــای مولــد، در ماه های آینــده از 
سایت های تکثیر در دیگر نقاط کشور 
بــه پــارک ملــی و حفاظــت شــده کرخه 
منتقل می شوند. به گزارش مهر، محمد 
الوندی، رئیس پارک ملی کرخه گفت: 
باتوجه به کمبود علوفه، پیش از ســرد 
شــدن هوا، علوفه مورد نیاز گوزن های 
موجود و جدید خریداری و ذخیره شده 

است.

7
  راس 

عددخبر

خبرروز

محمدرضا طورچی مقدم
مشاور توسعه فناوری سازمان 

حفاظت محیط زیست 
با امضــای تفاهمنامه همکاری با ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت، مرکــز نــوآوری 
سازمان حفاظت محیط زیســت راه اندازی 
می شــود. ایــن مرکــز در پــی تفاهمنامــه 
حفاظــت  ســازمان  میــان  همــکاری 
محیط زیســت، معاونــت علمی و فنــاوری 
ریاست جمهوری و شرکت های دانش بنیان 

افتتاح می شود. 

عباسعلی نوبخت
رئیس سازمان منابع طبیعی کشور

طــرح ملــی تولیــد یــک میلیــارد اصلــه 
نهــال در ســازمان منابــع طبیعــی مــورد 
بررسی قرار گرفته اســت. اندیشمندان 
محیط زیســت و منابــع طبیعــی متفــق 
هســتند کــه بــرای مقابلــه بــا موضــوع 
تغییرات اقلیمــی باید به ایجــاد جنگل و 
جنــگل کاری روی آورد کــه زیربنــای ایــن 
کار در کشــور تولید نهال های استاندارد 

و سازگار با آب و هوای مختلف است.
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25مهر سال گذشــته بود که شما 
به عنوان اســتاندار آذربایجان غربی انتخاب 
شدید. ازجمله برنامه هایی که در این یک سال 
به عنوان عملکرد ویژه در دستور کار خود قرار 
دادید، »شــنبه های محرومیت زدایی« بود. با 
تداوم این برنامه تا چه اندازه می توانیم به توسعه 

پایدار در استان امیدوار باشیم؟
عدالت محــوری و محرومیت زدایــی به عنــوان 
رویکردهای محــوری دولت در طرحــی با عنوان 
»شــنبه های محرومیت زدایی« که به آن اشــاره 
کردید، در حال پیگیری است. در این طرح با تأکید 
بر حضور میدانی مدیران دســتگاه های اجرایی در 
مناطق کم برخوردار و محروم و عمدتا حاشیه نشین 
تالش می کنیم مسائل و مشکالت را احصا کنیم تا 
برای حل آن برنامه ریزی و اقدام فوری انجام شود. 
در میزهای خدمت نیز در جمع مردم پاســخگوی 
دغدغه های آنان هستیم. در گام نخست اجرای این 
طرح مناطق حاشیه نشین شهر ارومیه ازجمله کوی 
الله، ساالر، رشادت، کشــتارگاه و اسالم آباد مورد 
توجه قرار گرفته و تا به امــروز در 17هفته متوالی 
عالوه بر احصای مشــکالت و تدویــن برنامه های 
کوتــاه و میان مــدت محرومیت زدایــی، اقدامات 
اساســی برای تامیــن زیرســاخت های خدماتی، 
رفاهی و آموزشــی در این مناطق آغاز شــده و در 
حال اجراست. تامین آب شرب سالم، رفع مشکالت 
حوزه فاضالب و رســیدگی به مســائل آموزشی، 
بهداشتی، درمانی، ورزشــی و تفریحی در مناطق 
محروم و کم برخوردار یک ضرورت و شــنبه های 
محرومیت زدایی اقدامی فوری برای انسجام بخشی 
به فعالیت هــای عمرانی و فرهنگی اســت. تدوین 
برنامه های ســه گانه برای توســعه همه جانبه در 
آذربایجان غربی را اگر از دیگر سیاست های جدی 
دولت برای محرومیت زدایــی بدانیم به طور قطع 
لبخند رضایت ساکنان محالت حاشیه نشین ارومیه 
از ثمرات شنبه های محرومیت زدایی در این مدت 
زمان اندک را باید قدر دانست و نسبت به تداوم این 

روند با کار و اقدام جهادی اهتمام ورزید.

در راستای تحقق شعار امسال و رفع 
موانع تولید چه تســهیالتی برای مردم استان 

مهیا شده است؟
باور داریم که تحقق توسعه پایدار با پشت میزنشینی 
و مدیریت تمرکزگرا ناممکن اســت و رفع موانع و 
پشتیبانی از تولید، نیازمند اقدامات عینی و عملی 
اســت و نباید صرفا در مقام سخن و حرف محصور 
بماند؛ از ایــن رو برنامه ریزی ها و اقدامات برای رفع 
موانع تولید با ســرعت و خــارج از روال پیچیده و 

زمان بر اداری پیگیری می شــود تا امید برای تولید 
فراگیر در بخش خصوصی نیز تقویت شود. همچنین 
تا به امروز 41هفته برنامه ای با عنوان »یکشنبه های 
حمایت از تولیــد، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« 
با حضور استاندار و مدیران دســتگاه های اجرایی 
برگزار و از 84واحد تولیــدی و صنعتی با تصویب 
180مصوبه که 51درصد مصوبــات تحقق یافته، 

بازدید شده است.

سراغ اشتغال زایی در استان برویم. 
البته که شــاهد کاهش نرخ بیــکاری در این 

یک ساله بوده ایم.
نرخ بیکاری، 3درصد کاهش یافت و به رقم 7درصد 
رسید و حاال در رتبه 5کشوری کمترین نرخ بیکاری 
هستیم. نرخ مشــارکت اقتصادی نیز در این مدت 
به 44.5 درصد رســیده که نشــان دهنده ارتقای 
شــاخص های اقتصادی در راستای بهبود وضعیت 
اقتصاد در استان است. اعتبارات مصوب برای این 
بخش در استان طی سال جاری 74درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته که این امر نشان دهنده 
توجه به اشتغال خانگی به ویژه در حوزه بانوان است. 
در یک سال گذشته 84۶ نفر وام مشاغل خانگی را در 
آذربایجان غربی دریافت کرده اند که میزان پرداختی 
در این بخش بــه 410 میلیارد ریال می رســد و با 
اختصاص این میزان تســهیالت، ۲هزار و ۲45 نفر 
در آذربایجان غربی صاحب شغل شــده اند. این را 
هم اضافه کنم که تحقق 84درصدی تعهد اشتغال 
در استان را داشته ایم که به معنای تحقق 1۹هزار و 
4۶1شغل طی سال گذشــته در استان بوده است. 
رقم مصوب برای این حوزه طی ســال گذشته در 
استان ۲4هزار شــغل بود که تحقق 84درصدی را 

نشان می دهد.

جغرافیــای منحصــر بــه  فــرد 
آذربایجان غربــی در همجواری با3کشــور 
آذربایجان، ترکیه و عراق، همواره اســتان را 
به عنوان استانی پیشران در دیپلماسی منطقه ای 
مطرح می کند و بهره گیــری از ظرفیت مرزی 
برای توسعه اقتصادی را پیش می کشد. تقویت 
دیپلماســی منطقه ای چگونه در این یک سال 

نمود داشته است؟
 بــرای نشــان دادن توانمندی  هــای تجــاری 
آذربایجان غربی و ایجاد زمینه  سرمایه  گذاری های 
خارجی فعالیت هایی انجام شــده که تداوم آن را 
پیگیری می کنیم. تبلیــغ ظرفیت های اقتصادی 
استان در کشورهای همســایه و همچنین حضور 
فعال بخش خصوصی )کارآفرینــان، صنعتگران و 

بازرگانان( ازجمله این برنامه هاست.

سفر استاندار اربیل عراق به همراه 
هیأت اقتصــادی به آذربایجان غربی و ســفر 
شما به اربیل که برای این هدف انجام شد، چه 

دستاوردهایی داشت؟
1۶تفاهمنامه همکاری منعقد شــد. روانســازی 
مبادالت تجاری به ویژه در مرز تمرچین پیرانشهر، 
تســهیل در ترددهای مرزی، برقراری امکان سفر 

زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین، شبانه روزی 
شدن تردد از مرز، حذف برخی موانع گمرکی، حمل 
یکسره کاالهای فاسدشدنی، برقراری پرواز ارومیهـ  
اربیلـ  عراق و توسعه روابط گردشگری و فرهنگی 
و ایجاد روابط بین دانشگاه های آذربایجان غربی با 
کشورهای همسایه در این تفاهمنامه قید شده که 
اجرایی شــدن آن هدف ما را محقق می کند. البته 
ناگفته نماند که تحقق تردد زائــران اربعین از مرز 
تمرچین پیرانشهر در ســال جاری نیز در راستای 

دیپلماسی منطقه ای بود که  آن را شاهد بودیم.

16سفر درون استانی را از دی ماه سال 
گذشته با سفر به چالدران آغاز کردید. مطالبات 
مردم در این سفرها بیشتر در چه زمینه ای  است؟

در این ســفرها نیازها و مطالبات مردم در راستای 
توسعه شهرستان بررســی و بعد از تصویب در بازه 
زمانی مشخص اجرایی می شــود. در ساختار این 
برنامه ابتدا تیم تخصصی متشــکل از کارشناسان 
عمرانی و اقتصادی با حضور در شهرســتان مقصد 
نسبت به احصای مشکالت اقدام و سپس در جلسه 
با مدیران کل دســتگاه های اجرایــی فرایندهای 
حل مشــکالت و تامین اعتبارات اســتانی و ملی 
مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله سوم نشست 
تخصصی با حضور معاونان برگزار و نتایج این نشست 
در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه با محوریت 
شهرستان مورد نظر بررسی و نهایی می شود. در این 
ســفرها 1138مصوبه عمرانی و اقتصادی تصویب 
و بازدید از 31شهر و 155روســتا و نیز 17دیدار با 
منتخبان مردمی و نخبگان انجام شــد. همچنین 
در طرح نهضت ملی مسکن جهت احداث ۲۲1هزار 
واحد نهضت ملی مســکن برنامه ریزی شده و این 
میزان بیش از سهمیه 180هزار واحدی تعیین شده 

برای استان است.

کمبود مدارس در استان برای رسیدن 
به سرانه متوسط کشور، 4500کالس درس است. 

جبران این کمبود چه اعتباری می طلبد؟ 
81هزار میلیارد ریال اعتبار برای تحقق این موضوع؛ 
جهت مقاوم ســازی  فضاهای آموزشی استان هم 
۲8میلیارد و ۹40میلیارد ریال اعتبار الزم اســت. 
زیرا آمار نشــان می دهد کــه ۲1درصد مدارس ما 
ناایمن هســتند که 135هزار دانش آمــوز در این 
مدارس تحصیل می کنند. 3۲0مدرســه کانکسی 
هم داریم کــه از این تعداد 1۲0مدرســه بیش از 

۲0دانش آموز دارند.

خشکســالی یکــی از دالیــل 
مهاجرت روستاییان اســت؛ موضوعی که در 
آذربایجان غربی هم به چشم می خورد. آبرسانی 
روستایی چطور در دستور کار شما بوده است تا 

از مهاجرت جمعیت روستایی جلوگیری شود؟ 
جلوگیــری از مهاجــرت بی رویــه به شــهرها و 
حاشیه نشــینی و معضالت فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی ناشــی از مهاجرت، حفظ و حراســت از 
مرزها توسط روســتاییان، ایجاد رونق اقتصادی و 
تولیدی توســط جمعیت مولد روســتایی، همگی 
جایگاه و نقش ویژه روستا را نشان می دهد. آبرسانی 

در مناطق روســتایی، عالوه بر توســعه سالمت با 
دسترســی به آب ســالم و ایجاد زیرساخت های 
جدید، می تواند در محرومیت زدایی از این مناطق 
نقش مهمی ایفا کند. در یک سال گذشته با وجود 
کمبود منابع مالی به 4۹روســتای استان آبرسانی 
و ۶هزار و 5۲0 میلیارد ریال هزینه شــد که میزان 
هزینه کرد در یک ســال فعالیت دولت ســیزدهم 
4هزار و ۶00 میلیارد ریال افزایش داشت. در سال 
گذشته 37۹ روستای مشکل دار از نظر آب شرب در 
استان شناسایی شد که برای رفع مشکل آنها در یک 
برنامه 30 ماهه، با قرارگاه امام حســن مجتبی)ع( 
سپاه قراردادی امضا شده و قرار است ۹هزار و ۶۶0 
میلیارد ریال برای این موضوع هزینه شــود. عالوه 
بر آن، یک هزار و 1۲0 روســتای مشــکل دار دیگر 
در استان داریم که ۶00 روســتا بسیار مشکل دار 
هستند و درنظر است در یک برنامه 4ساله از محل 
اعتبارات محرومیت زدایی و این مشــکالت حل و 

فصل شود.

وقتی پای سرانه های درمانی استان 
به میان می آید، آذربایجان غربی یک اســتان 
کم برخوردار تلقی می شود که با میانگین کشوری 
فاصله دارد. هر چند شاهد افتتاح بیمارستان 
پیرانشــهر بوده ایم. برای رفع این مشکل چه 

برنامه ای دارید؟ 
استان ۲هزار و 500 تخت بیمارستانی تا رسیدن به 
میانگین کشــوری فاصله دارد که در این خصوص، 
تمهیداتی در کوتاه و درازمدت اندیشیده شده است. 
هم اکنون، 5هزار تخت بیمارستانی در آذربایجان 
غربی داریم که این رقم باید به 7هزار و 500 تخت 
برسد. ســرانه موجود برای هر هزار نفر جمعیت در 
آذربایجان غربی 1.۶4 تخت بیمارستانی است که 
این رقم باید به ۲ افزایش یابد. رشــد 3.3درصدی 
تخت هــای بیمارســتانی ازجمله دســتاوردهای 
یک سال اخیر به شــمار می رود؛ به نحوی که تعداد 
تخت های بیمارستانی آذربایجان غربی به 4هزار و 
۶7۹تخت رسید. رشد در احداث خانه های بهداشت 
و مراکز جامع ســالمت از دیگر اقدامات شــاخص 
در یک ســال اخیر بوده است. بیمارســتان جدید 
پیرانشهر با هزینه 300 میلیارد تومان احداث شد 
و به انتظاری 10ســاله پایان داد. افتتاح این پروژه 
در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام بود. اتمام 
بیمارستان های سلماس، اشنویه، نقده و مهاباد نیز 

در دستور کار جدی قرار دارد.

به عنوان آخرین و مهم ترین پرسش، 
نام آذربایجان غربی کــه به میان می آید محال 
اســت یادی از دریاچه ارومیه نشود. گام هایی 
درخصوص احیای دریاچه ارومیه برداشــته 
شده که به سرانجام نرسیده  است. درحالی که 
شــما به عنوان مدیر اجرایــی احیای دریاچه 
ارومیه، گفته بودید احیای دریاچه را با جدیت 
دنبال می کنید. مردم چشم انتظار اقدام جدی 
در تکمیل پروژه های نجات بخش برای دریاچه 

ارومیه هستند. در این زمینه چه خواهید کرد؟
ببینیــد وضعیت دریاچه ارومیــه نیازمند یک کار 
جهادی در اتمام طرح های نیمه تمام اســت. نجات 
دریاچه ارومیه به همــکاری مردم، نخبگان، دولت 
و بخش خصوصی در مواردی چون مدیریت منابع 
و مصرف آب و تغییر الگوی کشت وابسته است. از 
سوی دیگر احیای دریاچه ارومیه یک نگاه همگانی و 
بسیج دستگاه های متولی را می طلبد و فعاالن بخش 
خصوصی نیز باید در احیای دریاچه ارومیه مشارکت 
کنند. سعی داریم برنامه تمامی دستگاه های دخیل 
در احیای دریاچه ارومیه، به صورت دقیق مشخص و 

طبق برنامه ریزی صورت گرفته اجرایی شود.

تفاهم اقتصادی آذربایجان غربی با 3کشور همسایه
محمدصادق معتمدیان از تالش برای رفع محرومیت این استان تا توسعه پایدار اقتصادی می گوید

استاندار آذربایجان غربی در گفت وگو با همشهری مطرح کرد

 اجرای طرح هادی روستایی 
در مازندران 

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران شــاخص اجرای طرح هادی 
روســتایی در اســتان را 4۶درصد ذکر کرد و گفــت: دچار 
عقب ماندگی در این بخش هســتیم. به گــزارش مهر، علی 
آســمانی مقدم گفت: شــاخص اجرای طرح هادی در استان 
4۶درصد ولی در کشور 55درصد بوده که نسبت به میانگین 

کشوری دچار عقب ماندگی هستیم.
وی با اشاره به عوامل متعدد برای اجرای طرح های هادی گفت: 
یکی از اصلی ترین مسائل این اســت که کمیته برنامه ریزی 
شهرســتان ها باید به روستاها توجه بیشــتری داشته باشند 
زیرا عملیات طرح هادی بستگی به اعتبارات تخصیصی دارد 
از این رو کمیته های برنامه ریزی شهرســتان ها به این مسئله 
توجه داشته باشند تا بخشــی از عقب ماندگی ها جبران شود. 
آسمانی مقدم با بیان اینکه در ســال جاری توجه بیشتری به 
اجرای طرح های هادی در روستاهای استان شده است، گفت: 
در سایر استان ها در قالب ماده 4 بنیاد مسکن در روستاها زمین 
تملک می کند و آن را به افراد واجد شرایط واگذار می کند و از 
محل عواید اراضی می توان برای توسعه روستایی هزینه کرد. 
آسمانی مقدم یادآور شد: ۶0 تا 70درصد اعتبارات ماده 4 به 
روستاها برمی گردد ولی متأسفانه تاکنون از محل عواید فروش 
اراضی در روستاها بی نصیب مانده است. مدیرکل بنیاد مسکن 
مازندران تصریح کرد: تنها استانی که ماده 4 ساماندهی مسکن 
روستایی در آن اجرا نشــد، مازندران بود و الزم است در این 

زمینه تدبیر و حمایت های الزم صورت گیرد.

تکمیل پارک آبی کرمانشاه 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه 
از اختصاص 10میلیارد تومان تسهیالت برای تکمیل پارک آبی 
کرمانشــاه خبر داد. به گزارش مهر، محمدرضا سهیلی گفت: 
عملیات اجرایی پروژه پارک آبی کرمانشــاه از حدود ۲سال 
پیش آغاز و به عنوان بزرگ ترین مجموعه تفریحی سرگرمی 
غرب کشور در محل سابق استخر پاســارگاد کرمانشاه واقع 
در محله کارمندان احداث شده اســت. وی افزود: این پروژه 
با مجوز اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان با زیربنای 4هزار و 700مترمربع احداث شده است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه 
تصریح کرد: این اداره کل بیش از 10میلیارد تومان تسهیالت 
از محل اعتبارات تبصره 18 برای تکمیل این پروژه اختصاص 
داده است. سهیلی تأکید کرد: تمام فرایندهای سرمایه گذاری 
و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد این پروژه از طریق وزارت 
میراث فرهنگی صادر شده اســت. وی با اشاره به اینکه صدور 
پروانه بهره برداری از این پروژه در دســت اقدام است، گفت: 
به زودی با طی کردن مراحل قانونی، این پروژه بزرگ با حضور 
مسئوالن وزارت میراث فرهنگی افتتاح می شود. سهیلی گفت: 
سرســره های آبی هیجانی با 13متر ارتفاع و 130متر طول، 
استخرهای کودکان و بزرگساالن، رستوران، سالن بدنسازی، 
آب درمانی، ماساژدرمانی، اتاق نمک، سونای خشک، جکوزی 
و… ازجمله فضاهای درنظر گرفته شده در این مجموعه است.

میز خبر

 خبر

عدد خبر

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی 
اســتان قزویــن گفــت: پیش بینــی 
می شود در ســال جاری بیش از ۶هزار 
تــن انــار از باغ هــای اســتان قزویــن 
برداشــت شــود. بــه گــزارش ایلنــا، 
محمدپیلــه فــروش گفــت: برداشــت 
انار از سطح ۸۵۰هکتار از باغ های این 
استان آغاز شده اســت. از این میزان 
سطح زیرکشت، ۸۱۰هکتار به صورت 

بارور و ۴۰هکتار غیربارور است.

 6000
تن 

قزوین

رئیــس اداره بنــدر و دریانــوردی گنــاوه 
گفــت: در نیمــه نخســت امســال در 
مجمــوع ۹هــزار و ۶۳۲تــن کاال از ایــن 
بندربارگیــری و بــه کشــورهای حاشــیه 
خلیج فــارس صــادر شــد که در مقایســه 
با مدت مشابه پارسال رشد ۷۳درصدی 
را نشــان می دهــد. بــه گــزارش فــارس، 
کیامرث جــوکار افزود: در نیمه نخســت 
سال گذشته حدود ۵هزار و ۵۰۰تن کاال 

از بندر گناوه صادر شده بود.

73
درصد  

بوشهر

رئیس سازمان صمت جنوب کرمان از 
غیرفعال بودن ۳۵معدن به دلیل نبود 
زیرساخت های مورد نیاز  خبر داد. به 
گــزارش ایســنا، مســلم مروجــی فــرد 
گفــت: راکد شــدن و غیرفعــال ماندن 
برخــی از محدوده هــا و صنایع معدنی 
به دلیل مشــکالت زیرســاختی است. 
در جنوب کرمان ۸۹پروانه بهره برداری 
معدن صادر شده که ۵۴معدن فعال 

هستند.

35 
معدن 

کرمان

اصفهانعکس خبر

کهگیلویه و بویراحمد

جان پناه در »پل خواجو«

۱۷دهانه از یال جنوب شرقی پل خواجو با پارچه و موانعی 
پوشانده شده و کارگاه نصب جان پناه بر کالبد این میراث 

ملی ایرانیان شکل گرفته است. 
طرح ایجاد »جان پناه« بر پل تاریخی خواجو به علت 

احتمال سقوط افراد ایجاد شده است. در پشت 
ستون های پل میله هایی که کمترین دید را داشته باشد 

سیم بکسل نصب می شود.
عکس: مهر / خدیجه نادری

نقل قول خبر

 اجرای 30 طرح راهسازی
در کهگیلویه و بویراحمد 

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای 
30طرح راهسازی برای توسعه راه های اصلی در نقاط 
مختلف این استان خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد راستا، 
قرارداد این تعداد طرح را 800میلیارد اعالم کرد و افزود: 
درصد پیشرفت فیزیکی این طرح ها از 30 تا 85درصد 
است. مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد 
جاده یاسوج - سمیرم، یاســوج - شیراز، یاسوج - سی 
سخت، دهدشــت - چرام، دهدشت - ســوق و جاده 
جایزان در لیکک را از مهم ترین این طرح ها برشمرد. وی 
بیان کرد: با برنامه ریزی و حمایت دولت در بهره برداری 
از این پروژه ها شاهد توســعه جاده های چهارخطه در 
اســتان خواهیم بود. راستا، با اشــاره به وجود بیش از 
۲50کیلومتر بزرگراه در استان تصریح کرد: با حمایت 
دولت از طرح های راهسازی و بهره برداری از طرح بزرگ 
جاده پاتاوه به دهدشت چشــم انداز امیدبخشی برای 
توسعه این حوزه زیربنایی در استان پیش بینی می شود. 
از مجموع حدود ۶هزار کیلومتر راه موجود در این استان 

بیش از 4هزار کیلومتر آن راه های روستایی است.
 کهگیلویــه و بویراحمد ۶هــزار و 13۹کیلومتر جاده 
اصلی، فرعی و چهارخطه دارد که از این میزان 5 هزار 
و 4۲0کیلومتر آن فرعی و روستایی است. این استان با 
7۲۶هزار نفر جمعیت دارای 8شهرستان، 17بخش و 
یک هزار و ۶70روستای دارای سکنه در جنوب غربی 
ایران واقع شده اســت. کهگیلویه و بویراحمد با بیش 
از 1۶کیلومترمربع یک درصد مســاحت کشور را در 

اختیار دارد

نرخ بیکاری استان در یک سال گذشته 
3درصد کاهش یافت و به رقم 7درصد 
رسید و حاال در رتبه 5کشوری کمترین 

نرخ بیکاری هستیم

هم اکنون، 5هزار تخت بیمارستانی 
کــه  داریــم  آذربایجان غربــی  در 
 ایــن رقــم بایــد بــه 7هــزار و 5۰۰ 

تخت برسد

راحله عبدالحسینیگفت وگو
روزنامه نگار

استان آذربایجان غربی با دربرگرفتن بخش 
غربی دریاچه ارومیه و همسایگی با کشورهای 
آذربایجان، ترکیه و عراق و داشــتن مناطق 
کوهستانی و رشته کوه های مرتفع، شناخته می شود. استانی که از نظر وسعت دوازدهمین استان 
کشور  به شمار می آید و 4درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است . محمدصادق معتمدیان، 
استاندار آذربایجان غربی در گفت وگو با همشهری، درباره اقدامات صورت گرفته در طول یک سال 
فعالیت خود در این استان ازجمله موضوع رفع محرومیت، تقویت دیپلماسی منطقه ای، اشتغال، 
آبرسانی به روستاها و... توضیح می دهد. او که مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه نیز هست، معتقد 

است احیای دریاچه نیازمند یک کار جهادی در اتمام طرح های نیمه تمام است.

حیدر صفرپور
مدیرکل ورزش و جوانان فارس 

به مناسبت هفته تربیت بدنی ۳۰پروژه 
ورزشــی با اعتبــاری بالغ بــر ۶۲میلیارد 
ریال به بهره برداری می رسد که شاهد 
افزایــش ۵۳هــزار و ۴۵۶مترمربعــی 
ســرانه ورزشــی در اســتان خواهیــم 
بود. برنامه های هفته تربیت بدنی در 
۳محور فرهنگی و اجتماعی، عمومی و 

عمرانی اجرا می شود.

فارس

حسین دهقان
دبیر ستاد توسعه سواحل مکران 

ســواحل مکــران بــا عــزم جــدی دولــت و 
همراهی مردم و تعریف یک برنامه ۵ساله 
تــا ســال ۱۴۰۵ بــه توســعه خواهــد رســید. 
بــا توجــه بــه ســرمایه گذاری و اســتفاده از 
ظرفیت های بی بدلیل اقتصادی، تجاری و 
گردشگری، طبیعت، موقعیت جغرافیایی 
و نقــش لجســتیکی ای که ســواحل مکران 
دارد، می توانیم توســعه پایدار این اســتان 

را شاهد باشیم.

سیستان وبلوچستان

صابر پرنیان
رئیس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت آذربایجان شرقی 
۳۰ درصــد قطعات خودروی کشــور در 
این استان تولید می شــود. آذربایجان 
شــرقی بــا ۲ هــزار و ۵۶۰طــرح صنعتی 
در حــال اجــرا در رتبــه اول و بــا ۴ هــزار 
و ۲۳۸واحــد صنعتــی در رتبــه چهــارم 
کشــور قــرار دارد. هم اکنــون ظرفیــت 
تولیــد خــودروی ســبک در اســتان 

۳۳۰هزار دستگاه خودرو است.

آذربایجان شرقی

صاحبعلی اصغری
فرماندار شهرستان بیله سوار

اجرای طرح نهضت ملی مسکن زمینه 
خانه دار شــدن اقشــار مختلف جامعه 
را فراهــم می کند. این طرح با ســرعت 
در حــال اجراســت.در مرحلــه اول 
ســاخت ۷۵واحد مســکونی آغاز شده 
اســت و تا پایــان آبان ماه فونداســیون 
طرح تکمیل خواهد شــد. طــرح ایجاد 
مســکن می تواند راهکار مؤثــری برای 
حل مشکل خانه دار شدن مردم باشد.

اردبیل

مازندران

کرمانشاه

رنا
س: ای

عک
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رئیس ســازمان خصوصی سازی از 
سهام 
عدالت

تصویب طــرح واگذاری ســهام به 
جاماندگان سهام عدالت در هیأت 
دولــت خبــر داد و تأکیدکــرد: درفاز نخســت به 
3.5میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، 
بهزیستی و ایثارگران ســهام عدالت واگذار خواهد 
شد.آمارها نشــان می دهد انحراف در روند واگذاری 
سهام عدالت در 15سال گذشــته به قدری بوده که 
موجب شده به 21میلیون نفر از دهک های یک تا 6که 
گروه های هدف سهام عدالت بوده اند، سهام عدالت 
واگذار نشود و در مقابل به10میلیون نفر از ثروتمندان 

سهام عدالت تخصیص یابد.
به گزارش همشهری، نمایندگان مجلس در الیحه 
بودجه ســال1۴01، در مصوبه ای راهــکاری برای 
تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال1۴01 
مشخص کردند. طبق مصوبه مجلس، دولت موظف 
است از محل باقی مانده ســهام متعلق به دولت یا 
شرکت های دولتی، نسبت به واگذاری سهام عدالت 
به مددجویان جامانده تحت پوشــش کمیته امداد 
امام خمینی)ره( مددجویان سازمان بهزیستی و سایر 

افراد فاقد سهام عدالت اقدام کند.
طبق مصوبات مجلــس و تأیید هیــأت دولت قرار 
است واگذاری سهام عدالت به جاماندگان به زودی 
آغاز شــود.آن طورکه روزگذشــته رئیس سازمان 
خصوصی ســازی خبر داد تخصیص ســهام عدالت 
به جاماندگان در هیأت دولت تصویب شــده است.
حســین قربان زاده در این باره توضیــح داد: طبق 
مصوبه دولت در فاز نخســت به افراد تحت پوشش 
کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت 
ندارند ســهام عدالت واگذار خواهد شــد. به گفته 
او تعداد جاماندگانی که در فاز نخســت شناســایی 
شده اند 3میلیون و500هزار نفر اســت. او در مورد 

زمان آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: 
پرتفوی )سبد سهام( جاماندگان از قبل در سازمان 
خصوصی ســازی  پیش بینی شــده بود، اما یکی از 
شرکت ها در هیأت دولت حذف شد و باید جابه جایی 
پرتفوی صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته 
این طرح بعد از هیأت دولــت باید به هیأت تطبیق 
مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، الزم االجرا 
است. او اما اشاره ای به تعداد کل افرادی که قرار است 

به آنها سهام عدالت اختصاص یابد نکرد.

تعدادافرادجدیدیکهسهامعدالتمیگیرند
پیش از این رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
در گفت وگو با همشــهری درباره اینکــه چه تعداد 
از مشموالن جدید، ســهام عدالت دریافت خواهند 
کردگفته بود: برآورد ما این است که به 10 تا 15میلیون 
نفر از جامانده ها، سهام عدالت داده شود.در این طرح 
جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسیم می شوند؛ 
گروه نخســت افرادی هستند که در ســال 8۴جزو 

مشموالن دریافت ســهام عدالت بودند اما به دالیل 
مختلف از فهرست نهایی ســازمان خصوصی سازی  
حذف شدند، که تعداد آنها یک میلیون و 800هزارنفر 
تا 2میلیون نفر اســت مانند کارگران ســاختمانی 
ودستفروشان که در زمره مشــاغل تعریف نشده ای 
هستند که اطالعات جامعی درباره آنها وجود ندارد. 
محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه دومین گروه افرد 
کمتر از 1۴سال هستند توضیح داده بود: از سال85 
تاکنون بســیاری از خانواده هایی که ســهام عدالت 
دریافت کردند، صاحب فرزند جدید شــدند که این 
فرزند از سهام عدالت محروم است این افراد در گروه 
دوم قرار می گیرند. گروه سوم نیز افرادی هستند که 
طی سال های گذشته به دلیل بروز مشکالت اقتصادی، 
توان مالی آنها کاهش یافته و هم اکنون جزو دهک های 

کم درآمد محسوب می شوند.

ارقامدقیقترازجاماندههایسهامعدالت
اطالعاتی که پیش از این وزارت کار برمبنای پایگاه 

اطالعات رفاه ایرانیان منتشر کرده بود نشان می دهد 
خطا در شناســایی افراد مشمول ســهام عدالت در 
گذشته سبب شده که ۴5درصد از افراد دهک دهم 
جامعه یعنی ثروتمندان مشمول سهام عدالت شوند و 
در مقابل ۴2درصد از کم درآمدترین گروه های جامعه 
فاقد ســهام عدالت باشــند این یعنی اینکه نزدیک 
به 21میلیون نفــر از کم درآمدتریــن افراد جامعه 
ســهام عدالت ندارند اما در مقابل 10میلیون نفر از 

پردرآمدترین گروه های جامعه سهام عدالت دارند.
طبق ایــن اطالعــات در دهک نهــم و دهم یعنی 
ثروتمندترین افراد جامعه به ترتیب 65 و 60درصد 
افراد سهام عدالت گرفته اند که 10میلیون نفر را شامل 
می شــود اما در مقابل از جمعیت ۴۹ میلیون و۴۴8 
هزار نفری دهک های یک تا ششم که گروه های هدف 
سهام عدالت بوده اند تعداد 20میلیون و806 هزار نفر 
یعنی ۴2درصد از کل این جمعیت فاقد سهام عدالت 
هستند. بین این افراد 3میلیون ازمددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی 
دیده می شوند که ســهام عدالت دریافت نکرده اند. 
به بیان دقیق تــر 28درصد از افراد تحت پوشــش 
بهزیســتی یعنی یک میلیون نفر و 21درصد افراد 
تحت پوشش کمیته امداد یعنی 2میلیون نفر سهام 

عدالت ندارند.
این انحراف در اجرای طرح واگذاری ســهام عدالت 
که در طول 15ســال گذشته اجرا شــده در حالی 
اتفاق افتاده است که اساســا واگذاری سهام عدالت 
با هدف کمک به 6دهک درآمدی پایین جامعه که 
سطح درآمد کمتری دارند آغاز شد اما راه برعکس را 
پیمود. این انحراف در عین حال  موجب ناکارآمدی 
یکی از بزرگ ترین سیاست های توزیعی در کشور شده 
است؛ انحرافی که با روح قانون اصل۴۴ و آرمان های 

عدالت خواهانه آن منافات دارد. 

سهام عدالت  برای 3/5میلیون نفر  جامانده
در فاز نخست افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران سهام عدالت می گیرند

دالیل افزایش قیمت موز 
 قیمت موز در هفته های اخیر رو به افزایش گذاشته و در خرده فروشی ها از 38هزار تومان به 60هزار تومان رسیده است

قیمت هر کیلوگرم موز در میوه فروشی های تهران از 

بازار
مرز 50هــزار تومان عبــور کرده اســت. در بعضی 
خرده فروشی ها هر کیلو موز خوب و مرغوب 60هزار 
تومان هم فروخته می شود. این چهارمین بار طی سال های اخیر است 
که قیمت هر کیلوگرم موز از 50هزار تومــان فراتر می رود. پیش تر 
دوبار در ســال۹۹ و یک بار پیش از عید امســال موز 60 تا 70هزار 
تومانی را در بازار داشتیم و تقریبا هربار اختالل در روند واردات یکی 
از دالیل اصلی گرانی بوده است. اگرچه قیمت بسیار باالی میوه های 
تابستانی چشم مصرف کنندگان را به نرخ های باالی 60هزار تومان 
عادت داده و حاال موز 60هزار تومانی، بحران محسوب نمی شود اما 
افزایش معمول تقاضا برای موز در نیمه دوم سال می تواند محرکی 
برای افزایش بیشتر قیمت این میوه پرتقاضا در ماه های آینده باشد.

علتگرانیموز
نایب رئیس اتحادیه بارفروشــان میوه وتره بار تهــران درباره دالیل 
گرانی موز به همشهری گفت: بخشی از گرانی موز به  دلیل افزایش 
نرخ دالر و بخشی دیگر به دلیل کمبود موز هندی است. اکبر یاوری 
با بیان اینکه موز هندی به  دلیل قیمــت پایین تر، برای ایجاد توازن 
در بازار توزیع می شــود، افزود: با توجه به تقاضای بیشتر بازار برای 
موز اکوادوری، تجار برای واردات این نوع موز تمایل بیشتری دارند 
و کاهش موز اکوادوری در بازار قیمت را باال برده اســت. او با اشاره 
تلویحی به کاهش میــزان واردات افزود: اگــر واردکنندگان 50 تا 
60کانتینر موز هندی به حجم واردات اضافــه کنند توازن در بازار 
ایجاد و قیمت مــوز اکوادوری نیز کم می شــود. اکبری، قیمت موز 
ممتاز اکوادوری را در میدان اصلی ۴2 تا ۴3هزار تومان و موز مرغوب 
هندی را 35 تا 37هزار تومان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه موز 
دیگر میوه ها را هم تحت تأثیر قرار می دهد فروشنده ها سود اندکی 

روی آن می کشند و از این میوه بیشتر برای جذب مشتری استفاده 
می کنند. به گفته او، تعرفه سود خرده فروشی از 20 تا 35درصد است 
که فروشندگان، سود 35درصدی را در محصوالت حساس و دارای 
دورریز اعمال می کنند و موز نهایتا 25درصد برای خرده فروشی ها 
سود دارد. عضو هیأت مدیره اتحادیه بارفروشان، واردات تهاتری موز را 
نیز یکی از دالیل اختالل های موردی در روند واردات این میوه عنوان 
کرد و با اشــاره به انحصار واردات موز، افزود: واردکنندگان موز زیاد 
نیستند و گذشته از این در ازای صادرات 2کیلو سیب مجوز واردات 
یک کیلو موز صادر می شود، اما امسال سال کم آوردی در تولید سیب 
داشــتیم و وضعیت صادرات این محصول مطلوب نیست؛ این عامل 
واردات موز را هم با مشکالتی مواجه کرده است. اکبری از مسئوالن 
دولتی خواست با توجه به تولید بسیار خوب مرکبات، واردات موز را 
با صادرات مرکبات به جای موز تهاتر کنند تا مشکل واردکنندگان 

در این زمینه کاهش یابد.

کنترلبازاردستتجاراست
میوه فروشــی ها هم با مشــکل نوســان قیمت در میدان مرکزی 
میوه وتره بــار مواجهنــد. صاحــب یک میوه فروشــی کــه موز را 
کیلویی50هــزار تومان قیمت گذاری کرده دربــاره اختالف قیمت 
خرید از میدان اصلی و خرده فروشــی ها گفت: میوه فروشی ها موز 
را با حداقل سود نرخ گذاری می کنند اما قیمت موز در میدان اصلی 
بسیار دیر و گاهی در ســاعات 6 یا 7بعد از ظهر اعالم می شود و در 
مواردی فروشندگان با توجه به تغییرات لحظه ای قیمت، می بینند 
که این میوه را زیر قیمت خریدشــان فروخته اند. او با اشاره به وجود 
انحصار در واردات موز اضافه کرد: واردات موز انحصاری است و تجار با 
کم و زیاد کردن حجم واردات، قیمت های بازار را تحت کنترل دارند. 
ضمن اینکه قیمت موز تابع عرضه و تقاضاست و با تمام شدن فصل 

عرضه میوه های تابســتانی و با توجه به محدودیت تنوع میوه های 
زمســتانی تقاضا برای این میوه افزایش می یابد. این فروشــنده با 
اشــاره به اینکه رشــد تقاضا می تواند محرک افزایش قیمت باشد، 
اضافه کرد: در تابستان قیمت موز ۴0هزار تومان بود، حاال به 50 تا 
60هزار تومان رســیده و اگر عرضه بیشتر نشود ممکن است قیمت 

از این هم باالتر برود.

رویقیمتموزسودنمیکنیم
قیمت موز در میــدان اصلــی میوه وتره بار تهران تا هفته گذشــته 
کیلویی ۴5هزار تومان بود. با احتساب سود مجاز 20 تا 35درصدی 
خرده فروشی ها، این میوه در مغازه های میوه فروشی سطح شهر تهران 
حداقل 5۴ و حداکثر 60هزار تومان قیمت خورد. به گفته مسئوالن 
صنفی. بیشتر میوه فروش ها موز را با حداقل سود یا حتی بدون سود، 
قیمت گذاری می کنند تا بتوانند فروش خود را حفظ کنند. اســداهلل 
کارگر، رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی تهران به تازگی از 
افزایش قیمت موز در میدان مرکزی میوه وتره بار از 35هزارتومان به 
۴5هزارتومان خبر داد و گفت: در 5هفته اخیر به دلیل تنوع میوه های 
تابستانی و زمستانی افزایش قیمتی در بازار میوه رخ نداده اما موز با 
توجه به تغییر قیمت در میدان اصلی در مغازه ها هم گران شــده که 
البته اعضای صنف فروشندگان، این کاال را بدون سود عرضه کرده اند. 
نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان اما انحصار واردات را متهم اصلی 
گرانی موز می داند. اسماعیل مرادیان افزود: بازار موز در انحصار چند 
فرد خاص اســت و آنها تعیین می کنند که قیمت موز کیلویی چند 
شود. او همچنین از احتمال افزایش بیشــتر قیمت خبر داد و گفت: 
تجربه نشان داده اســت بعد از اتمام ماه های محرم و صفر و افزایش 
مهمانی ها و دورهمی ها میزان مصرف موز باال می رود و این احتمال 

وجود دارد که در هفته های آینده نرخ موز باالتر از نرخ فعلی شود.

کاهشقیمتتخممرغدرمیادین
با وجود روند افزایشی قیمت تخم مرغ در سطح شهر، این کاال 
در میادین نســبت به اوایل مهرماه کاهش قیمت داشته است. 
جدیدترین نرخ نامه سازمان میادین میوه و تره بار نشان می دهد 
عالوه بر تداوم عرضــه هرکیلو تخم مرغ فلــه با قیمت مصوب 
3۹هزارو800تومانی، انواع بسته بندی تخم مرغ سفید و قهوه ای 
نیز بین یک تا 2هزار تومان نسبت به هفته ابتدایی مهرماه ارزان 

شده است. عرضه مرغ با نرخ مصوب نیز در میادین ادامه دارد.

قیمت در 24مهرماهقیمت در 6مهرماه

کیلوگرم/تومان

آخرینقیمتادویههای
پرمصرف

چاشنی ها و ادویه ها هم مثل دیگر گروه های کاالیی 
6ماه ابتدای امســال را با درصدی از افزایش قیمت 
پشت سر گذاشتند. مقایســه نرخ اردیبهشت ماه 
انواع ادویه های پرمصرف با قیمت کنونی آنها نشان 
می دهد تمام برندها قیمــت محصوالت خود را باال 
برده اند که این رشد قیمت بسته به برند بین ۴0 تا 

70درصد بوده است.

قیمتهابهتومان

3۰.۰۰۰ادویه مخلوط - ۱۰۰ گرمیستاره

2۰.۰۰۰ادویه ترشی - ۷۰ گرمیعطارکده

23.۰۰۰ادویه مخلوط مرغ - ۶۰ گرمیسحرخیز

3۷.۰۰۰ادویه مرغ و ماهی - ۱۰۰ گرمیشاهسوند

28.۰۰۰ادویه مخلوط بطری - ۶۰ گرمیستاره

4۰.۰۰۰ادویه کاری قوطی فلزی - ۷۰ گرمیگلها

3۰.۰۰۰پودر فلفل قرمز - 5۰گرمیگیزیا

54.5۰۰فلفل سیاه گرانول - ۱۰۰گرمیهمیشک

4۰.۰۰۰فلفل سیاه - ۷5گرمیبرتر

22.۰۰۰زرچوبه - ۷5گرمیالیت

میادین

چهره روز

سوپرمارکت

فله
هرکیلو
39.800
39.800

بسته 
24عددی
75.200
72.000

شانه 
30عددی
88.000
84.000

بسته 
20عددی
64.600
62.000

مرغ تازه
هر کیلو

59.800
59.800

بسته 
9عددی

28.200
27.000

بسته 
6عددی

21.000
19.000

بسته 
15عددی

46.000
44.000

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

290

472

1608

1427

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقامبهمیلیاردتومان

1.311.400

1.311.200

1.311.000

1.310.800

1.310.600

1.310.400

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقامبههزارواحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 198واحد، 
معادل 0.02درصد نزول کرد و به یک میلیون و 311هزار و 
91واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 335واحد افت 

به 376هزار و 205واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
273شرکت رشد و 339شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 29شرکت هم تغییر نکرد.

ارقامبهدرصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی هزار 
و 427میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 
فروش سهامداران حقیقی به هزار و 608میلیارد تومان 

رسید. 181میلیارد تومان از سهامی که دیروز سهامداران 
حقیقی فروختند توسط سهامداران حقوقی خریداری شد.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضر در بــورس و فرابورس 
در مبــادالت دیــروز 3هــزار میلیاردتومــان نــزول کــرد و بــه 
5882هــزار میلیــارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بــازار 
ســهام ایران »بورس و فرابورس« با توجه بــه اینکه هردالر 
آمریکا دیروز در بازار آزاد در محدوده 33هزار و 930تومان 
دادوســتد شــد، درحــال حاضــر معــادل 178میلیــارد و 

620میلیون دالر است.
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19مهر 20مهر 23مهر 24مهر

ارقامبههزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

ورود و خروج نقدینگی با بازار سهام

در مبــادالت دیــروز 140هــزار و 698میلیــارد تومــان 
اوراق بهــادار در بــازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از 
ایــن میــزان هــزار و 899میلیــارد تومان بــه معامالت 
خرد ســهام و بقیه به اوراق بدهــی و معامالت عمده 
اختصاص یافت. این ارقام نشان می دهد ارزش کل 
معامــالت خــرد در دادوســتد های دیــروز 17میلیــارد 
تومان معادل 0.9درصد در مقایسه با روز قبل افت 

کرده است.
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ســهامداران حقیقی دیــروز 181میلیــارد تومــان نقدینگی از 
بازار ســهام خارج کردنــد و با خروج ایــن میــزان نقدینگی از 
بورس، نسبت خروج پول حقیقی به ارزش معامالت خرد به 
9.5درصد رسید. شتاب خروج پول از بازار سهام در مقایسه 

با روز قبل کاهش یافته است.
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ارقامبهمیلیاردتومان

مشموالنی که سهام عدالت نگرفته اند به تفکیک دهک های جمعیتی
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جلیل ساالری
مدیرعامل پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی 
با کاهــش 100لیتر از ســهمیه اعتباری 
کارت ســوخت، 150میلیــون لیتــر در 
2ماه صرفه جویی شد. با پایش بخش 
مجاری عرضه ســوخت، به این نتیجه 
رســیدیم کــه کاهــش ســهمیه  باعــث 

کاهش مصرف سوخت شده است.

مهدی طغیانی
سخنگوی کمیسیون اقتصادی 

مجلس 
مصوبــات اخیــر شــورای عالی اجــرای 
سیاســت های کلــی اصــل44 قانــون 
اساســی بــرای اصــالح واگذاری هــا 
می توانــد رونــد خصوصی ســازی را 
تســریع کــرده و نســبت بــه عملکــرد 
هیأت واگذاری اعتمادزایی ایجاد کند.

علی اکبر کریمی
نایب رئیس کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس 
در  دولــت  ســهام  کاهــش  صــرف 
خودروسازی ها کافی نیست و ترکیب 
ســهامداران و نحــوه برخــورد دولــت با 
ایــن صنعــت بایــد به گونــه ای تدبیــر 
شــود کــه برآینــد آن به رفع مشــکالت 
این صنعــت، ارتقای کیفیــت خودرو و 

اصالح قیمت بینجامد.



تغییر چهره
  بعــد از مصاحبــه انتقادآمیــز یحیــی 
گل محمــدی از طوالنی بــودن دوره حضور 
بازیکنــان ملی پــوش در اردوی ارزیابی فنی 
و ریکاوری تیم ملــی، خیلی ها در انتظار یک 
پاســخ محکم و کوبنده از کارلوس کی روش 
بودند. یحیی اعتقاد داشت که بازیکنان نباید 
4 روز در اردوی تیم ملی باشــند و این اتفاق 
عمال رابطه آنها را با برنامه آماده سازی باشگاه 
قطع می کند. اگر همه  چیز مثل ســابق بود، 
کی روش جواب تندی به این اظهارنظر می داد، 
یک دشمن فرضی تازه برای خودش و تیمش 
می تراشید، 24 ســاعته علیه یحیی مصاحبه 
می کــرد و حتی اگر ســرش می رفت، حاضر 
نبود تعداد روزهای حضور بازیکنان ملی پوش 
شاغل در لیگ برتر در اردوی داخلی را کاهش 
بدهد. مــدل2022 کارلوس کــی روش اما با 
برخوردش، همه را شگفت زده کرد. او نه تنها 
موضعی علیه یحیی نگرفت، بلکه حتی انتقاد 
منطقی این مربی را پذیرفت و تعداد روزهای 
استفاده از ملی پوشان در اردو را به 3 روز کاهش 
داد. او هیچ انتقادی در پاسخ به انتقادهای چند 
مربی لیگ برتری نداشت و حتی از اقدام همه 
باشگاه ها برای سپردن ســتاره هایش به تیم 

ملی برای ریکاوری، قدردانی کرد. 
  این آن کارلوس کی روشــی نیست که در 
فوتبال ایران شــناخته ایم. ایــن آن کارلوس 
کی روشــی نیســت که در یک مقطع 8 ساله، 
تصمیم ســاز اول و آخر تیم ملی بوده اســت. 
او ظاهرا در بازگشــت به فوتبال ایران، دچار 
یک رنســانس بزرگ اخالقی شــده است. او 
حاال با مربیان مدارا می کند و پاسخ هر جمله 
انتقادآمیزی را با 10 جمله انتقادآمیز نمی دهد. 
کی روش برای جنگ به فوتبال ایران برنگشته و 
حاال دیگر این حقیقت در رفتار او واضح به نظر 

می رسد.
   کی روشــی که می شــناختیم، بازیکنان 
ملی پوش پرســپولیس را ناگهــان از اردوی 
خارجی تیم دیپورت می کــرد؛ آن هم فقط به 
این دلیل که برانکو بــه ناآمادگی و اضافه وزن 
آنها در اردو معترض شــده بود. کی روشی که 
می شناختیم حتی بیشــتر از تیم های رقیب، 
درباره برانکو حرف مــی زد و هر مصاحبه را به 
او ربط می داد. کی روشــی که می شــناختیم 
مدام بیانیه صادر می کرد و به سراغ استفاده از 
کلمه هایی مثل مار و عقرب می رفت. کی روشی 
که می شــناختیم دائما با یــک فضای منفی 
سروکار داشت و حتی دســتیاران ایرانی اش 
را به خاطر همکاری نکــردن در مصاحبه علیه 
مخالفان، برکنــار کرده بود. او دیگر ســپر را 
روی زمین گذاشته و شمشیرش را هم به ایران 
نیاورده است. کی روش پذیرفته که به خاطر تیم 
ملی فرصت حضور در چهارمین جام جهانی را 
تجربه می کند و ظاهرا این بار دیگر نمی خواهد 
این فرصت به هیچ قیمتی آغشــته به نفرت و 
دشمنی شــود. او دیگر با همه دنیا سر جنگ 
ندارد و با ژســتی صلح آمیز بــه فوتبال ایران 

برگشته است. 
  چه چیزی کارلوس کی روش را تغییر داده 
است؟ شاید دوران حضور او در مصر و کلمبیا 
موجب رقم خوردن این تغییر شــده اســت. 
او در 2  کشــور جدید، قدر حمایت ها در ایران 
را بیشــتر دانسته اســت. کی روش در مصر و 
کلمبیا منتقدان زیادی داشت و رسانه ها نیز 
به ندرت حمایتش می کردند. او هرگز در بین 
هــواداران فوتبال در این دو کشــور به اندازه 
ایران محبوب نشــد. 2 تجربه ناکام در 2 نقطه 
دنیا برای رســیدن به جام جهانی، شاید این 
تغییر را در رفتار کی روش به وجود آورده است. 
شاید هم شــرایط خاص حضور روی نیمکت 
تیم ملــی، موقعیت کــی روش را تغییر داده 
باشد. او به خوبی می داند که نقشی در صعود 
ایران به جام جهانی نداشــته و قدمی در این 
مسیر برنداشته است. او در شرایطی جانشین 
اسکوچیچ شده که مربی کروات بهترین نتایج 
ممکن را با تیم ملی به دست آورده بود. شاید 
این اوضاع خاص موجب شده نگاه کی روش به 
فوتبال ایران تغییر کند. او دیگر فوتبال ایران 
را مدیون خودش نمی دانــد و از موضع باال به 

فوتبال ایران نگاه نمی کند.
  این تغییر در رفتار آقای ســی کیو، شــاید 
مقدمه ای برای ســپری کردن یک جام جهانی 
رؤیایی برای ایران باشــد. حــاال که کی روش 
عوض شــده، شاید تقدیر همیشــگی فوتبال 
ایران هم عوض شــود و تیم ملی به دور حذفی 
جام جهانی راه پیدا کند. نخستین صعود تاریخ، 
درست همان چیزی است که از جام جهانی قطر 
می خواهیم. یک تجربه جذاب و فراموش نشدنی 
که می تواند برای همیشــه همــراه تیم ملی و 
هوادارانش بماند. ایران این بار بدون جنگ و دعوا 
راهی جام جهانی می شــود. کی روش به خوبی 
می داند که رختکن تیم ملی، چقدر آماده ایجاد 
دودستگی اســت. او به روشنی می داند که اگر 
به تفاوت ها تکیه کند، یک فروپاشــی بزرگ را 
در تیم ملی رقم خواهد زد. او بهتر از هرکسی، 
حساســیت موقعیت فعلی را درک می کند و 
نگران شرایط تیم ملی است. هیچ کس نمی داند 
تغییر محســوس در رفتار آقــای مربی تا چه 
زمانی ادامه خواهد داشت. آیا حتی در صورت 
نتیجه گرفتن در جام جهانی نیز، کی روش این 
ویژگی های جدید را حفظ می کند یا دوباره به 
همان تاج و تخت خیالی و همان موضع قبلی 
برمی گردد؟ فعال زمانی برای فکرکردن به این 
سؤال نیست. فعال باید از تغییر کارلوس لذت 

برد و این مربی را در قامتی جدید تماشا کرد.

 سه شنبه     26 مهر  1401     21 ربیع االول  1444       سال سی ام          شـــماره  8615

قرباِن شما!
باید به آینده بردی اف و تراکتور امیدوار بود اما 
قبل از هر چیز، الزم است که زمان کافی به 

این مربی داده شود

18

برای بازی به سپاهان آمده امسکته 24 روزه
محمد علی نژاد از شرایطی که در سپاهان 

دارد، راضی است و این تیم را مدعی اصلی 
قهرمانی می داند

18

 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

برایتون

ناتینگهام فارست
22:00

ليگ برتر انگليس

کریستال پاالس

ولورهمپتون
22:45

سه ویا

والنسیا
20:30

الليگا اسپانيا

اتلتیکومادرید

رایووایه کانو
22:30

ختافه

اتلتیک بیلبائو
21:30

از قرار معلوم خلق و خوي کارلوس کي روش در دومين دوره حضورش روي 
نيمکت تيم ملي ايران تغييرات مثبتي داشته است

ُرخ نـو

تیتر یک تعطیلی زودرس لیگ برتر برای حضور 
تیم ملی در قطر که فوتبال ایران را در 

سکوت فرو خواهد برد

18
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خب چرا در خانه نشسته بودی؟

نمی ارزید استاد

نكته بازی

وز سوژه ر

2 ســال پیش بود که فدراســیون فوتبال برای میزبانی از جام 
ملت های آسیا در سال 2027 نام نویسی کرد و به جمع نامزدهای 
برگزاری این دوره از مسابقات که شامل ازبکستان، هندوستان 
و عربستان هم می شد، پیوست. همان زمان خیلی ها در داخل 
کشور انتقاد کردند که ایران زیرساخت های الزم و سایر شرایط 
مورد نیاز برای برگــزاری چنین مســابقاتی را در اختیار ندارد 
و نام نویســی مورد نظر صرفا جنبه رویاپــردازی دارد، هرچند 
فدراســیون طور دیگری فکر می کرد. حتی نماهنگ هایی هم 
در این مورد ساخته و پخش شد، اما روشن بود که این تالش ها 
به جایي نخواهد رســید. همان روزها بود که حســن غفاری، 
نایب رئیس ســابق کمیتــه مســابقات AFC در گفت وگویی 
شرط بندی کرد که ایران میزبان این دوره از رقابت ها نخواهد شد. 
او در بخشی از سخنانش گفته بود: »تا وقتی که ششم ابتدایی را 

قبول نشوید، نمی توانید به دانشگاه بروید. ایران آخرین بار در چه 
تاریخی میزبان مسابقات نوجوانان، جوانان، امید و... بوده است؟ 
اهدای میزبانی سلســله مراتب دارد. وقتی ما میزبان نوجوانان 
آسیا شــویم، مســئوالن AFC می گویند فالن ایراد را برطرف 
کنید تا میزبان جوانان شــوید. ما این کارها را نکردیم. ما باید 
از پایه شروع کنیم و هم اکنون برگزاری جام ملت های آسیا در 
توان ما نیست. به شما قول می دهم ایران میزبان جام ملت های 

آسیا نمی شود.«
درنهایت هم همین اتفاق افتاد و ایران از کسب میزبانی انصراف داد. 
شیخ سلمان، رئیس AFC با تشکر از انصراف ایران، از هندوستان 
و عربســتان به عنوان گزینه های اصلی برگزاری این مسابقات یاد 
کرده است. مطمئن باشید با این رویه، تا نیم قرن دیگر هم کشور ما 

میزبان مسابقات بین المللی نخواهد شد. تمام.

کامالقابلپیشبینی
در مورد انصراف ایران از میزبانی جام ملت های آسیا 2027

وز چهره ر

امیرحســین اعظمی | محمد علی نــژاد فصل گذشــته یکی از 
بازیکنان تأثیرگذار آلومینیوم بود و همین مسئله باعث شد در فصل 
نقل و انتقاالت مورد توجه تیم هایی مثل پرســپولیس و سپاهان قرار 
بگیرد. او درنهایت راهی سپاهان شــد و خیلی زود توانست به یکی 
از چهره های مؤثر این تیم تبدیل شــود. او این هفته یکی از گل های 
سپاهان را وارد دروازه نفت آبادان کرد تا یکی از چهره های خاص لیگ 
برتر لقب بگیرد. علی نژاد در گفت و گو با همشهری در خصوص آخرین 

وضعیت خودش و سپاهان توضیحات بیشتری داده است.

   بازی با صنعت نفت چطور بود؟
بازی آسانی نبود ولی خوشبختانه 3 امتیاز مهم در آبادان گرفتیم. آنها 
در خانه دنبال امتیازگرفتن بودند و نیمه اول هم دروازه صنعت نفت 
بسته ماند. در نیمه دوم فشار حمالت مان را بیشتر کردیم و 2 گل زدیم.

   تو این بار به عنــوان بازیکن تعویضی وارد زمین 
شدی و در ثانیه های پایانی گل دوم را زدی. در این خصوص 

صحبت می کنی؟
اینکه بازیکن تعویضی بودم به تصمیم مورایس مربوط می شود. من بعد 
از آمدن به زمین دنبال این بودم که خواسته های سرمربی را انجام دهم و 
خوشبختانه در لحظات آخر موقعیتی به دست آوردم که تبدیل به گل شد.

   از عملکردت در این فصل راضی بوده ای؟
 در بازی های قبل 3 پــاس گل دادم و یک پنالتی گرفتم. امیدوارم در 

هفته های بعد روند بهتری داشته باشم.

   به نظر می رسد در بهترین شــرایط قرار داری و 
توانستی به چیزی که انتظارش را داشتی دست پیدا کنی.

در شروع لیگ تالش کردم شرایط خوبی را برای خودم رقم بزنم و از 
برخی تجربیات گذشته هم استفاده کردم. با راهنمایی های کادر فنی 
و کمک بچه ها خیلی زود با تیم هماهنگ شدم. خوشبختانه جو خوبی 

هم در تیم حاکم است و این نکته مهمی است.

   وقتی به سپاهان آمدی، تردید نداشتی که فعال 
به تو بازی نرسد؟

خیر، وقتی به ســپاهان آمدم هرگز به نیمکت نشینی فکر نمی کردم 
چون فقط دوست داشتم بازی کنم و هدفم این بود که از همان شروع 

لیگ به زمین بروم.

   کار کردن با مورایس چطور است؟
او نیازی به تعریف ندارد و کارنامه اش مشــخص است. من هم سعی 

می کنم از کار کردن با این مربی نهایت استفاده را ببرم.

   هدف مهم تو در سپاهان چیست؟
دوست دارم بازی به بازی بهتر شوم و بدرخشــم و در نهایت به تیم 

ملی برسم.

   در مورد کیفیت لیگ امسال چه نظری داری؟
لیگ امســال از لحاظ فنی کیفیت خوبی دارد و همــه تیم ها اندازه 
خودشان قوی هستند. سپاهان هم تیم باکیفیتی است و تیم خودمان 
را شــانس اول قهرمانی در لیگ می دانم. امیدوارم در پایان لیگ به 

هدف مان برسیم.

   اصلی ترین رقیب سپاهان برای قهرمانی را چه 
تیمی می دانی؟

نمی توانم از یک تیم اسم ببرم. چند تیم دنبال قهرمانی هستند ولی 
اصلی ترین رقیب سپاهان خودمان هستیم. ما باید فقط روی عملکرد 

خودمان تمرکز کنیم.

   در مورد بازی با تراکتور چه صحبتی داری؟
بازی سختی است. تراکتور در این چند هفته نتایج خوبی گرفته ولی 
ما در زمین خودمان محکوم به برد هستیم. 3امتیاز این بازی برای ما 

بسیار مهم است.

   چند روز پیش محمدرضا حســینی از کیفیت 
توپ های لیگ برتر و زمین های فوتبال انتقاد کرد. 

االن چند سال است که در لیگ برتر با همین توپ ها بازی می کنیم 
ولی بهتر بود که فدراســیون از توپ های بهتری اســتفاده می کرد. 

کیفیت خیلی از زمین ها هم که خوب نیست.

   قبول داری بازیکنان خارجی ســپاهان هنوز 
توقعات را برآورده نکرده اند؟

من دوســت ندارم در مورد هم تیمی های خــودم صحبت کنم. آنها 
بازیکنان خوبی هستند و قطعا به سپاهان کمک خواهند کرد.

سکته 24 روزه
تعطیلی زودرس لیگ برتر برای حضور تیم ملی در جام جهانی

برایبازیبهسپاهانآمدهامنهنیمکتنشینی
 محمد علی نژاد از شرایطی که در سپاهان دارد، راضی است و این تیم را 

مدعی اصلی قهرمانی می داند

دکتر،دورازپرسپولیس
به 4دلیل نباید شایعه حضور سیاوش یزدانی در 

پرسپولیس را جدی گرفت
با وجود پایان دوران خدمت سربازی 
کوتاه اما پرحرف و حدیث ســیاوش 
یزدانی و بازگشــت ایــن بازیکن 
به اســتقالل، همچنان از او در 
ترکیب اصلی این تیم استفاده 
نمی شود. شرایط برای سیاوش 
زمانی سخت تر شد که او با یک 
پیام انتقادی تنــد در توییتر، به 
برگزاری جشن تولد سرمربی استقالل 
اعتراض کرد و کلماتی را به کار برد که انگار به طور مستقیم شخص 
ریکاردو ســاپینتو را هدف گرفته بود. پس از آن بــود که یزدانی از 
فهرست مسافران اصفهان خط خورد و بازی با ذوب آهن را از دست 
داد. بنا بر یک رسم قدیمی، همیشــه در چنین شرایطی وقتی یک 
بازیکن مهم از 2تیم پرسپولیس یا استقالل در تیم خودش جایگاه 
سست و متزلزلی پیدا می کند، راه ساده شایعه سازی این است که او 
را به تیم مقابل نزدیک کنند؛ طوری که کمی هم جنبه انتقام جویی 
پیدا کند. نمونــه آرمانی این مدل، در داســتان انتقال باورنکردنی 
مهدی هاشمی نسب از استقالل به پرسپولیس در سال79 رقم خورد 
و بعدتر در سطوح خفیف شاهد تکرار آن با جابه جایی امثال محمد 
قاضی، گادوین منشا و آرمان رمضانی بودیم. به همین دلیل هم بعد 
از اتفاقی که برای سیاوش یزدانی رخ داد، شایعه کردند ممکن است 
او به پرسپولیس نزدیک شود، اما دالیل زیادی وجود دارد که نشان 

می دهد این حرف و حدیث ها را زیاد نباید جدی گرفت.
دلیل اول؛ سیاوش یزدانی بازیکن استقالل است و اگر قرار باشد در 
نیم فصل به تیمی دیگر برود، باشگاه باید رضایتنامه او را صادر کند. 
فکر می کنید چقــدر احتمال دارد اســتقالل، مخصوصا با مدیریت 
علی فتح اهلل  زاده رضایتنامه ســیاوش را به مقصد رقیب سنتی صادر 
کند؟ اصال چنین چیزی ممکن است؟ حتی در بحرانی ترین شرایط 
و اگر در اســتقالل جایی برای یزدانی باقی نباشد هم یک تبصره در 
رضایتنامه اش اضافه می کنند که به پرسپولیس نرود. به همین راحتی.

دلیل دوم؛ پرســپولیس از 2مدافع میانی فیکــس و مطلقا مورد 
اعتماد یحیی گل محمدی برخوردار اســت. گولسیانی و مرتضی 
پورعلی گنجی نفراتی هستند که تابســتان همین امسال به اصرار 
خود یحیی جذب شدند. گولسیانی از ابتدا فیکس شد و گنجی هم 
بالفاصله بعد از آنکه اجازه بازی را پیدا کرد، به ترکیب اصلی رسید. 
بنابراین نه یحیی نیازی به یزدانی دارد که در قبال نیمکت نشینی 
احتمالی جنجال مشابه را در پرسپولیس راه بیندازد، نه خود یزدانی 
راضی می شود به تیمی برود که در آن از بخت باالیی برای حضور در 
ترکیب اصلی برخوردار نیست. پرسپولیس برای پست دفاع وسط 
علی نعمتی و فرشــاد فرجی را هم به عنوان گزینه های ذخیره در 

اختیار دارد.
دلیل سوم؛ رابطه یزدانی با هواداران پرسپولیس چندان ایده آل نیست 
که این موضوع به گذشته و زمان حضور یزدانی در سپاهان برمی گردد. 
بعدتر هم اصطکاک او با محمدحسین کنعانی زادگان وضعیت را بدتر 
کرد. معموال در چنین شرایطی انتقال صورت نمی گیرد. ابتدای فصل 
هم گویا کادرفنی پرسپولیس روی جذب میالد زکی پور اصرار داشت 

که به دلیل مشابه منتفی شد. مردم نخواستند و او نیامد.
دلیل چهارم؛ بعید به نظر می رسد ریکاردو ساپینتو آنقدر ساده باشد 
که فقط به خاطر یک توییت یا کمی احســاس نارضایتی بازیکن از 
شرایطش راضی به از دست دادن او شــود؛ آن هم کسی که هنوز در 
عمل مورد آزمایش قرار نگرفته است. در نتیجه بهتر است این شایعات 

را باور نکنیم.

قرباِنشما!
 روزهای خوب تراکتــور در لیگ برتر، زودتر از حد 
انتظار شــروع شــده اند. این تیم در 5 بازی اخیر، 
4 بار زمین را به عنوان تیم برنــده ترک کرده و در 
6دیدار اخیر، 4 بار دروازه اش را بســته نگه داشته 
است. رسیدن به 14 امتیاز در 9 بازی و فاصله تنها 
4 امتیازی با صدر جدول، یک موفقیت انکارنشدنی 
برای تراکتور به حســاب می آید. آنها در این فصل 
هدفی برای قهرمانی در ذهن ندارند و تنها به دنبال 
پیشرفت هستند. باشــگاه بعد از مدت ها تزلزل، 
حاال بیشتر از همیشه ثبات را دنبال می کند. البته 
که آنها در همین فصل هم تیم پرنوســانی بوده اند 
اما هر چه هفته های بیشتری از لیگ بیست و دوم 
می گــذرد، تراکتور هم به تیــم کامل تری تبدیل 
می شود. تیمی که در دفاع، منسجم به نظر می رسد و 
برای حمالت اش طراحی خاصی درنظر گرفته است. 
مهم تر از هر چیزی اما شاید باال رفتن اعتماد به نفس 
و روحیه بازیکنان تراکتور است. همان تیمی که بعد 
از زدن گل تساوی به فوالد، موقعیت مسلم برتری 
در آن بازی را از دست داد و شکست خورد، حاال در 
برابر نفت مسجدسلیمان فرصت طلب بود و حتی 
بعد از عقب افتادن از حریف به بازی برگشت. تیم 
بردی اف فقط در 2 بازی از 9 هفته این فصل موفق به 
گلزنی نشده است. آماری که نشان می دهد آنها در 

حال ارائه نمایشی قابل قبول در این فصل هستند.
 تراکتور در این فصل، سیاست جدیدی را در فوتبال 
ایران مدنظر قرار داد. این باشــگاه به جای تالش 
دوباره برای جذب بازیکنــان گران قیمت، کند و 
کم اثر، به سراغ مهره های کارآمد رفت و تمرکزش را 
روی جذب یک مربی با کارنامه جالب توجه گذاشت. 
حاال همان تیم آرام آرام در حال ساخته شدن است 
و حرکت خزنده ای را در فوتبال ایران شروع کرده 
است. تراکتور دیگر کانون حاشیه و هیاهو نیست و 
تمرکز همه در این باشگاه حاال روی فوتبال استوار 
شده است. باید به آینده بردی اف و تیمش امیدوار 
بود اما قبل از هر چیز، الزم است که زمان کافی به 
این مربی داده شود. او اســتاد ساختن پروژه های 
طوالنی مدت اســت و اگر زمان داشته باشد، یک 
عصر طالیی نیز برای باشگاه تراکتور خواهد ساخت. 
داستان بردی اف و تبریزی ها، تازه شروع شده است؛ 
داستانی که می تواند روزهای درخشانی را برای این 

باشگاه رقم بزند.

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

علی فتح اهلل زاده هنــوز مدیرعامل 
استقالل نشده نخستین تیتر را به 
رسانه ها داد. او اصوال آدمی است 
که از دیده شــدن لــذت می برد 
و بــرای رســیدن به ایــن منظور 
با رســانه ها حداکثر همکاری را دارد. 
شوالیه در بدو ورود دوباره به ساختمان باشگاه استقالل گفته: 
»95درصد تیم های ایران به من پیشنهاد داده بودند، اما سرباز 
استقالل هستم.« خب البته ما از این عجیب ترهایش را از حاجی 
شنیده ایم. این حرف ها از آدمی که زمانی می خواست لیونل مسی 
را به ایران بیاورد چندان هم مایه تعجب نیست. این وسط فقط 
یک سؤال به وجود می آید؛ اینکه اگر همه تیم های ایران )احتماال 
منهای پرسپولیس( برای فتح اهلل زاده سر و دست می شکنند، او 
چرا به جای قبول یکی از این پیشنهادها در خانه نشسته و منتظر 

است تا با نخستین درخواست به استقالل برگردد؟ واقعا چرا؟

مصطفی آجورلو در حالی بی سر و 
صدا و ناگهانی از اســتقالل جدا 
شــد که طی بیش از یک سال 
مدیریــت او در ایــن باشــگاه، 
تصاویر روشن و تاریک زیادی از 
نامبرده به جا مانــد. کارنامه آجورلو 
نقاط مثبتی داشــت و نیز برخی نمرات منفــی هم در آن 
ثبت شد. با این همه، عجیب ترین اتفاقی که در این مدت از 
آجورلو دیدیم، مربوط می شد به ماجرای کندن لوگوی قرمز 
میکروفن خبرنگار که بازتاب های زیادی هم داشت. آجورلو 
البد برای اینکه تعصبش به اســتقالل را نشان بدهد لوگوی 
قرمز میکروفن یک خبرنگار خانم را که از او سؤال پرسیده بود 
کند که خب طبیعتا این موضوع انتقادهای زیادی را به همراه 
داشت. حاال اما شــاید آجورلو خوب فهمیده باشد که روزها 

چقدر سریع می گذرند و بعضی کارها واقعا ارزشش را ندارد.
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حتی در دوره قبلی که کارلوس کی روش ســال ها 
در ایران حضور داشــت و کامال با شرایط آشنا بود، 
باز روی لزوم برگزاری اردوهای طوالنی مدت اصرار 
می کرد. همیشه لیگ ایران قبل از هر مسابقات مهم، 
سریع تر از بقیه کشورهای درگیر تعطیل می شد و 
بازیکنان به اردو می رفتند؛ ولو اینکه این اردوها صرفا 
با حضور بازیکنان داخلی استارت بخورد و لژیونرها 
بعدا اضافه شوند. در همان دوران، یک بار کی روش 
اصرار داشت حتی مسابقات جام حذفی کال تعطیل 
شود تا لطمه ای به برنامه تیم ملی نزند، هرچند در 

نهایت با سالم و صلوات راضی اش کردند کوتاه بیاید! 
حاال اما وضعیت به مراتب اضطراری تر هم شده است. 
این بار کی روش خیلی دیر به تیم ملی اضافه شده 
و به هر حال یک فاصله 3 ســاله هم در طول دوران 
کارش در ایران افتاده اســت. بنابراین فدراسیون با 
اشتیاق بیشــتری به حرف های او گوش می دهد و 
نهایت همکاری را با این مربی دارد، بلکه بتواند نتایج 
آبرومندانه ای برابر آمریکا و انگلیس بگیرد. نتیجه 
این رویکرد هم شــده آن که لیگ برتر ایران از روز 
ششم آبان تعطیل می شود تا تیم ملی برای بازی روز 

30 آبان با انگلستان آماده شود؛ یک سکته 24 روزه! 
طبیعتا منافع تیم ملی ارجح است و خود باشگاه ها 
هم به خاطر شرایط خاص این دوره اعتراض خاصی 
به تعطیلی زودرس و طوالنی مدت مزبور نخواهند 
داشت، اما نمی توان رکود و رخوت حاکم بر فوتبال 
باشــگاهی ایران در ایــن 24 روز را نادیده گرفت. 
معموال در تعطیالت تابستانی یا زمستانی، دست کم 
اخبار مهم نقل وانتقاالت را داریم، اما این بار حتی از 
این موضوع هم خبری نیست. 24 روز چراغ فوتبال 
ایران به طور کامل خاموش می شود، پس از آن تیم 

ملی 3 بازی یا بیشــتر خواهد داشت، اما باشگاه ها 
همچنان تعطیل خواهند بود. با احتساب برگزاری 
مسابقات تیم ملی، این وقفه برای آنها دست کم 40 
روز طول خواهد کشید. تصور کنید این شرایط برای 
80 درصد تیم های لیگ که اصال نماینده ای در تیم 
ملی ندارند چقدر سخت خواهد بود. باشگاه ها سپس 
چند مسابقه باقی مانده از دور رفت را برگزار می کنند 
و باز باید راهی تعطیالت بین 2نیم فصل شوند که 
خودش حکایت مالل آور دیگری است... امیدواریم 

الاقل تیم ملی در قطر نتایج خوبی بگیرد.
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رئال خیلی راحت ال کالسیکو را برد تا ثابت شود ژاوی مربی بازی های بزرگ 

نیست؛ او انگار هنوز سرمربی السد است
بازی بزرگ، مرد کوچک

    کریم بنزما اســتاد گل های زودهنگام به بارسلوناســت. گل 
دقیقه12 بنزما )11دقیقه و 27ثانیه( سریع ترین گل ال کالسیکو 
در برنابئو از ســال2013 بود. او رکورد خودش در سال2013 که 
دقیقه5:36 بود را زد. بنزما با گلزنی در ثانیه22 ال کالسیکو زننده 

سریع ترین گل تاریخ این رقابت هم هست.
    این نخستین گل فصل کریم در برنابئو بود. نخستین گلش با 

پای چپ پس از 6ماه و دوازدهمین گلش در ال کالسیکو.
    آمار کریم مقابل بارســلونا؛ 39مســابقه، 14برد، 9تســاوی، 

16شکست و 12گل زده.

    این صدویکمین پیروزی رئال در ال کالسیکوهای رسمی بوده، 
در برابر 97برد بارسلونا. همچنین این شصتمین برد ال کالسیکویی 
رئال در ورزشگاه خانگی بود. در برنابئو 107مسابقه برگزار شده که 
60تا را رئال برده، 21بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده و 26 بار 

هم بارسا برنده بوده است.
    2 تیم 250بار با هم بازی کرده اند که 100برد به رئال و 97برد به 
بارسا رسیده. در اللیگا هم عدد رند شد و به 185بازی رسید؛ 77برد 

برای رئال، 73برد برای بارسا و 35تساوی.
    گل های رئال در ال کالسیکوهای رسمی به 418گل رسید در 

برابر 409گل بارسلونا.
    دروازه بان آلمانی بارسلونا در این فصل تنها یک گل در هفته دوم 
از ایساک و رئال سوسیداد خورده بود. تراشتگن 624دقیقه پیش 
از بازی دروازه اش را بســته نگه داشته بود اما در دقیقه12 از کریم 
بنزما گل خورد تا رکوردش در 636دقیقه متوقف شود. تراشتگن 
بدین ترتیب نتوانست به رکورد 722دقیقه گل نخوردن کلودیو براوو 

در بارسلونا در اللیگا در فصل15-2014 برسد.
    گلر آلمانی تاکنون در اللیگا 12بار برابر رئال قرار گرفته و حاصل 
کار برای او 5 برد، 3 تساوی و 4شکست و 15گل خورده بوده است. 
4پیروزی او در ال کالسیکو در برنابئو رقم خورده و تنها یک بار در 
نوکمپ پیروز شده. او همچنین 16بار در ال کالسیکو مقابل بنزما 
قرار گرفته که 11تای آن در اللیگا بوده. کریــم پیش از این تنها 
یک بار در اللیگا دروازه تراشتگن را باز کرده بود و این بار دومین گل 

اللیگایی اش و چهارمین گلش در این فصل را به او زد.

    این چهارمین باری بود که رودریگــو از آغاز فصل پیش برای 
رئال پنالتی می گرفت. وینیسیوس با 5پنالتی از او آمار بهتری دارد.

    از 22گل رئال در این فصل اللیگا، 7گل از پشت محوطه جریمه 
به ثمر رسیده و این در حالی است که بارسلونا به لطف لواندوفسکی 
که مهاجم باکس است، هر 21گل خود را در این فصل لیگ از داخل 

محوطه جریمه حریفان به ثمر رسانده است.
    برنابئــو بــرای آخرین بار پیش از بازســازی کامــل میزبان 
ال کالسیکو بود. در این بازی ها رئال مادرید 51 برد و 181 گل زده 
داشته و بارسا 27برد و 134گل زده؛ 22 بازی هم مساوی شده است.

    آنچلوتی تعداد بردهایش مقابل بارسلونا را با این تیم یر به یر کرد؛ 
6برد، 6باخت و 3تساوی. او 5بردش را در رئال مادرید و یک بردش 

را به عنوان سرمربی میالن مقابل آبی واناری ها به دست آورده است.

    رئال در مقابل بارسا فقط با 8شــوت پیروز شد. رئال حداقل از 
فصل04-2003 که آمار مسابقات ثبت می شود با تعداد شوت کم 

در ال کالسیکو پیروز نشده بود.
    بارسلونا با میانگین هر 5.56دقیقه یک شوت، ضعیف ترین آمار 

فصلش را از نظر شوت داشت.
    آخرین باری که بازیکنی از رئال در برنابئو در اللیگا با شــوت 
از بیرون محوطه جریمه گل زده بود، رائول گونســالس در ماه مه 

2008 بود.
    کروس در ســال2021، بیل در 2018 و آسنسیو و راکیتیچ 
در 2017 آخرین بازیکنان رئال و بارسا بودند که در ال کالسیکو با 
شوت از بیرون محوطه گل زدند و حاال فدریکو والورده هم به این 
جمع اضافه شده است. اول فصل آنچلوتی گفته بود اگر والورده در 
این فصل 10گل نزند، او مدرک مربیگری اش را پاره می کند. حاال 
فده نیمی از گل های وعده داده شده سرمربی رئال را به ثبت رسانده.

    والورده که باالتر از کروس، بنزما، مودریچ و کارواخال بهترین 
بازیکن زمین شناخته شد، مقابل بارسلونا در 10 بازی، 3 گل زده 
اســت درحالی که در 177بازی دیگرش در رئال مادرید در مقابل 
حریفانی به جز بارسلونا 8گل زده. میانگین فده مقابل بارسا 0.3گل 

در هر بازی است و مقابل تیم های دیگر یک گل در هر 22 بازی!
    بارسلونا در هر 23بازی آخرش در ال کالسیکو به رئال گل زده 

که این بهترین روند گلزنی تاریخ 2 تیم است.
    فرالن مندی همچنان ال کالسیکوها را بدون شکست به پایان 

می برد. رئال با حضور او 5برد و یک تساوی به دست آورده است.

    ادن آزار در چهارمین فصل حضور فاجعه بارش در رئال مادرید 
و هشــتمین ال کالســیکو هنوز حتی یک دقیقه فرصت حضور 
در ترکیب رئال مادرید در برابر بارســلونا را به دست نیاورده. او در 
ال کالسیکوی دوستانه پیش فصل بازی کرد اما عملکرد خوبی در 
پست مهاجم کاذب نداشت. لواندوفسکی هم در دومین ال کالسیکو 

نتوانست به رئال گل بزند. او که سابقه 6بار گلزنی به رئال را دارد.
    ال کالسیکوهای مودریچ و کروس روی هم به عدد50 رسید؛ 
مودریچ 29تا و کروس 21بار. کروس در ایــن بازی به 250بازی 

اللیگایی رسید.

    ژاوی بار دیگر نشان داد که مربی بزرگی برای باشگاه بزرگ بارسلونا نیست. او که 
در 2 پنجره نقل وانتقاالتی بازیکنان زیادی را خریداری کــرده و الپورتا به خاطر این 
مربی مجبور شــده اهرم های اقتصادی زیادی را با مجموع 825میلیون یورو فعال و 
درواقع بخشی از درآمد 25سال آینده باشگاه را پیش خور کند، هنوز نتوانسته اعتماد 
هواداران و کارشناسان را جلب کند. هواداران رئال مادرید پس از پایان ال کالسیکو که 
با برد 3 بر یک تیم محبوب شان همراه بود، شعار می دادند »ژاوی بمان« و شعارهای 
تحقیرآمیز دیگری مثل »پیش به ســوی لیگ اروپا« که طعنه ای به سقوط احتمالی 
بارسا به لیگ اروپا برای دومین فصل متوالی بود. ســرمربی و اسطوره بارسا از زمانی 
که آمده، 2 بار تیم را از لیگ قهرمانان اوت کرده، یک بار از لیگ اروپا حذف شــده و به 
نیمه نهایی نرسیده، یک سوپرجام اسپانیا را واگذار کرده، 2 ال کالسیکو را باخته و تنها 
افتخارش برد پرگل فصل پیش در ال کالسیکوی برگشت اللیگا در برنابئو بوده که البته 

کوچک ترین تأثیری در جدول لیگ نداشته. او بازهم پس از پایان مسابقه از بازیکنانش 
و اشتباهات شــان انتقاد کرده و باختش را به حساب بدشانسی گذاشته، بدون آنکه به 
کسی پاسخگو باشد که چرا گاوی را از ابتدا بازی نداده و به مثلث دی یونگ، بوسکتس 
و پدری که خط هافبک را آسیب پذیر و کم تحرک می کنند اکتفا کرده یا این چه سبک 

بازی است که بارسا بیش از سایر تیم ها اقدام به سانتر می کند.
    ژاوی در کنفرانس مطبوعاتی اعتراف کرد که به بازیکنانش گفته بود ضدحمالت 
حریف را با خطای فنی متوقف کنند. این تنها چیزی است که او به بازیکنانش آموخته و 
جالب اینکه هر 3 گل را روی ضدحمله خوردند و یک گل آفساید هم کریم در ضدحمله 

به این تیم زد که مردود اعالم شد.
    این پنجاهمین حضور ژاوی روی نیمکت مربیگری بارســا بــود. عملکرد او حتی 
از رونالد کومان هم بدتر اســت. آمار 50بــازی اول مربیان بارســا؛ رایکارد )28برد، 

12 تساوی، 10 باخت(، گواردیوال )37 برد، 8تساوی، 5باخت(، تیتو ویالنووا )36 برد، 
8 تساوی، 6 باخت(، تاتا )37 برد، 8 تساوی، 5 باخت(، لوییس انریکه )42 برد، 3 تساوی، 
5 باخت(، ارنستو والورده )36 برد، 11تساوی، 3 باخت(، رونالد کومان )33 برد، 7 تساوی، 

10باخت( و ژاوی )28 برد، 11 تساوی، 11 باخت(.
    ژاوی ارناندس در این فصل هنوز در یک بازی مهم پیروز نشده؛ بایرن 2-0 بارسلونا، 
اینتر 1-0 بارسلونا، اینتر 3-3 بارسلونا، رئال مادرید 3-1 بارسلونا. مقابل سلتا و مایورکا 
هم تیم ژاوی آن تیم اوایل فصل نبود و با فاصله میلی متری برنده شــد و با رایووایکانو 

بدون گل مساوی کرد.
    با توجه به حضور مربیان بزرگی مثل توماس توخل و پوچتینو در بازار و خداحافظی 
مارچلو گایاردو با ریورپالته پس از 8سال، معلوم نیســت چرا بارسلونا اقدام به جذب 

یکی از این مربیان بهتر از سرمربی سابق السد قطر نمی کند.

 بنزما با گلزنی در ال کالسیکو به رکورد 223گل در اللیگا رسید و به 
رده هفتم بهترین گلزنان تاریخ اللیگا صعود کرد. کریم به احتمال 
زیاد در فصل جاری حداقل تا رده چهارم نیز باال می آید و به زودی 
دی استفانو، رائول و هوگو سانچس را کنار می زند. بهترین گلزنان 
تاریخ اللیگا؛ لیونل مسی 472گل، کریستیانو رونالدو 311 گل، 
تلمو سارا 251 گل، هوگو ســانچس 234 گل، رائول گونسالس 

228 گل، دی استفانو 227 گل و کریم بنزما 223گل.

رودریگو به دومین بازیکن جوان تاریخ تبدیل شــد که در 
ال کالســیکو موفق به گل کردن پنالتی خود می شــود؛ با 
21سال و 280روز. رکورد پیشین در اختیار خود سانتیاگو 
برنابئو است که با 20 ســال و 106 روز در سال1916 موفق 
شــده بود در ال کالســیکو از روی نقطه پنالتــی گل بزند. 
رودریگو در 106سال اخیر جوان ترین گلزن ال کالسیکو از 

روی نقطه پنالتی است.

رئال مادرید در 6 تا از 7 ال کالســیکوی رسمی اخیر پیروز 
شده و فقط یکی را باخته اســت. از کل 250 ال کالسیکوی 
تاریخ نیز 101 بازی به ســود رئال اســت؛ 97تا را بارسلونا 
برده و 22بازی مساوی تمام شــده؛ 418گل زده برای رئال 

و 409گل برای بارسا.
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اللیگا علیه رئال
به تازگی مدیران باشگاه های اللیگای یک و 2 علیه باشگاه 

رئال مادرید و فلورنتینو پرس با هم متحد شده و تهدید 

به اعتصاب کرده اند. ممکن است درصورت ادامه 

اعتراضات، برخی باشــگاه ها از حضور در لیگ 

خودداری کنند و اللیگا و اللیگای2 را به تعطیلی 

بکشانند. در جلسه ای با حضور مدیران برخی 

باشگاه ها شامل اتلتیکو مادرید، لوانته، سه ویا، 

بتیس، سوسیداد، کادیس، ختافه، ویارئال، تنریف، 

آالوس، ایبار، الس پالماس، لوگو و اوئسکا، نمایندگان این 

باشگاه ها تهدید کردند که اگر سیاستمداران اسپانیایی 

همچنان تحت فشار فلورنتینو پرس باشند و منافع مدیر 

رئال مادرید را به منافع سایر باشگاه ها ترجیح دهند، از 

حضور در مسابقات انصراف خواهند داد. اعتراض آنها در 

واکنش به لغو الیحه ای است که اخیرا به سود سوپرلیگ 

لغو شــده. این الیحه به اللیگا اجازه می داد تا درصورتی 

که رئال و بارسا به تاسیس سوپرلیگ اصرار داشته باشند، 

مجوز فعالیت آنها را باطل کند اما سیاستمداران اسپانیا این 

الیحه را ملغی اعالم کردند. باشگاه های یادشده مدعی اند 

که فشار پرس باعث لغو این الیحه شده. اتلتیکو مادرید 

که در هسته اولیه سوپرلیگ بود هم به جمع معترضان و 

دشمنان این پروژه پیوسته و دلیل آن روشن است، چون 

این پروژه توسط دشــمن دیرینه این باشگاه طراحی و 

هدایت می شود. آنها معتقدند که سیاستمداران اسپانیایی 

منافع شخص فلورنتینو را به منافع سایر باشگاه ها ترجیح 

داده اند. تنها باشگاه هایی که به طور رسمی در سوپرلیگ 

و متحد رئال مادرید مانده اند، بارسلونا و یوونتوس هستند 

اما این بدان معنا نیست که باشگاه های انگلیسی و همچنین 

اتلتیکو که در جبهه معترضان سنگر گرفته، از پروژه خارج 

شده باشند چون خروج رســمی آنها نیازمند پرداخت 

خسارتی هنگفت از سوی این باشگاه هاست.

لیورپول 
با وجــود عملکــرد بد 

این فصــل، در بازی های خانگی 
همچنان روی دور خوش شانسی است. 

قرمزها 28بازی خانگی آخر خود را در 
لیگ برتر نباخته اند؛ 21برد و 7تساوی. 

از آخرین باخت شان در ژانویه2021 
در آنفیلد نزدیک به یک سال 

می گذرد.

من سیتی 
برای اولین بار از 

آگوست سال2021 یک بازی 
لیگ برتری را با شکست به 

پایان برد. این طوالنی ترین روند 
بدون شکست آنها در لیگ بود 

که 22مسابقه به طول 
انجامید.

روز سرخ
لیورپول توانســت طبق روال بازی های اخیرش منچسترسیتی را شکست 
دهد و به آرسنال کمک کند، آرســنال که حاال با خیال راحت و با 4امتیاز 
اختالف نسبت به تیم گواردیوال بر صدر جدول تکیه زده است. برد خفیف 
آرسنال و شکست من سیتی در آنفیلد که با اشتباه داوری و پذیرفته نشدن گل 

سالم شان همراه بود، همه  چیز را بر وفق مراد توپچی ها کرده است.
    آرســنال به رکورد 9 برد از 10 بازی نخست فصل رســید که این برای 

اولین بار است در تاریخ این باشگاه رقم می خورد.
    لیدز در 6بــازی آخرش در لیگ برتر بدون پیروزی مانده؛ 2تســاوی و 
4شکســت. آنها یک پنالتی و کلی موقعیت در مصاف با آرسنال خراب 

کردند.
    آرسنال در نیمه دوم تنها 2 ضربه به سمت دروازه لیدز داشت که 
هیچ کدام در چارچوب نبود. این اولین بار در این فصل بود که آرسنال 

در نیمه دوم موفق به گلزنی نشد.
    آرسنال چهارمین بار در این فصل در بازی های خارج خانه کلین شیت 
کرد درحالی که در 14بازی آخر خارج از خانه اش تنها 3 کلین شیت داشت.

    از 7رویارویی آخر بین 2 تیم در لیگ برتر، همه را آرسنال 
برده غیراز یکی که مساوی تمام شده. هر 4 رویارویی آخر 

به سود توپچی ها به پایان رسیده است.
    یورگن کلوپ اختالفش را با گواردیوال بیشتر کرد. او 
بزرگ ترین رقیب این سرمربی اسپانیایی است، با این حال 

در کمال تواضع گفته: »کاش گواردیوال 4 ســال مرخصی می گرفت.« 
کلوپ 12برد مقابل پپ به دست آورده، در برابر 5تساوی و 9باخت. 

او هر 3 بازی آخرش را از پپ برده و 2 تای قبل از آن را مساوی 
کرده و 5مسابقه است که به او نباخته است.

    سیتی با این شکست روند شکست ناپذیری خود در لیگ را از دست داد تا 
پس از بارسا دومین تیم رقابت های این هفته فوتبال اروپا باشد که نخستین 

شکست فصل را تجربه می کند.
    لیورپول حاال 23بــار در تاریخ لیگ برتر تیم مدافــع عنوان قهرمانی را 
شکست داده که 7بار بهتر از رکورد هر تیم دیگری است. آنها در 14بازی آخر 

مقابل تیم قهرمان فصل پیش شکستی نداشته اند؛ 8برد و 6تساوی.
    لیورپول در هر 5بازی قبلی اش در لیگ برتر مقابل منچسترسیتی موفق 

به کسب پیروزی نشده بود.
    محمد صالح با پشت سر گذاشتن اســتیون جرارد، با 121گل زده به 
رده دوم بهترین گلزنان لیورپول در لیگ برتر رسید. انتظار می رود صالح در 
همین فصل به رده نخست برسد، چون فقط 7 گل با رکورد رابی فاولر 128گله 

به عنوان بهترین گلزن لیورپول در تاریخ لیگ برتر فاصله دارد.
    لیورپول با وجود عملکرد بد این فصل، در بازی های خانگی همچنان روی 
دور خوش شانسی اســت. قرمزها 28بازی خانگی آخر خود را در لیگ برتر 
نباخته اند؛ 21برد و 7تساوی. از آخرین باخت شان در ژانویه2021 در آنفیلد 

نزدیک به یک سال می گذرد.

لیورپول با شکست دادن سیتی خیال آرسنال 
را در صدر جدول راحت کرد
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 دومین برد 
رالی بازان در ترکیه

 صابر خسروی و حامد مجد، به خط پایان رالی تركیه رسیدند. 
آنها كه با نام تیم كاسترول ایران در مســابقات »فیستا رالی 
كاپ« شركت كرده  اند، در راند پنجم مســابقات كه در شهر 
ازمیر برگزار شــد، در كالس R1-ST  به مقام اول رسیدند تا 
بعد از پیروزی در رالی اسکی شــهیر، به دومین برد فصل خود 

دست پیدا كنند. 
این رالی در400 كیلومتر و به مدت 2 روز در مســیرهای آسفالت، 
كوهستان ها و جنگل های اطراف شــهر ازمیر تركیه برگزار شد. 
خســروی و مجد، یک راند دیگر نیز تا پایان فصل 2022 در شهر 

استانبول دارند.

میزبانی از استرالیا در

قطر یا اردن؟
تیم ملی بسکتبال ایران به احتمال زیاد در كشور سوم در 
پنجره پنجم از استرالیا و چین میزبانی می كند. ایران در 
پنجره پنجم انتخابی جام جهانــی 2023 باید در تهران 
میزبان باشد اما اســترالیایی ها كه پیش از این، از اعزام 
تیم جوانان شان به ایران خودداری كرده بودند، حاال هم 
گفته اند حاضر نیستند در تهران با تیم ملی ایران روبه رو 
شــوند. آنها از فیبا خواسته اند، كشــور دیگری را برای 

میزبانی این بازی معرفی كند.
اخبار منتشر شده در هفته های اخیر در سطح بین المللی 
از وضعیت ایران، دلیل اصلی این درخواســت آنهاست. 
استرالیایی ها نه تنها برای گرفتن ویزا اقدامی نکرده اند كه 
در نامه ای به فیبا آسیا اعالم كرده اند برای انجام این بازی 
به ایران نمی آیند و تنها به شــرطی حاضرند مقابل ایران 
بازی كنند كه بازی در كشور دیگری انجام شود. موضع 
فدراســیون ایران هم روشن اســت؛ بازی باید در تهران 

انجام شود. اما آیا فیبا می پذیرد؟
محســن معزی، دبیر فدراســیون به مهر گفته اســت: 
»موضوع از طــرف فیبا آســیا بــه فدراســیون ایران 
اطالع رسانی شــده اما فدراســیون مخالفت خود را به 

صراحت اعالم كرده است. فدراسیون در مکاتبه با هاگوپ 
خاجیریان، مدیر دفتر منطقه  ای فیبا در حوزه آســیا، با 
تأكید بر اینکه شــرایط تهران و ایران بحرانی نیست، با 
درخواست استرالیا مخالفت كرده است.« ایران برای اثبات 
اینکه مشکلی برای میزبانی ندارد، در نامه به خاجیریان 
تأكید كرده است: »چطور می شــود چین مشکلی بابت 
سفر به ایران و حضور چند روزه در تهران ندارد اما استرالیا 

احساس خطر می كند؟« 
ایران حــق دارد از میزبانــی اش دفاع كند امــا فیبا باید 
شــرایط همه تیم ها را درنظر بگیرد. اگر با درخواســت 
اســترالیا مخالفت شــود، این تیم باید 20برصفر باخت 
فنی بخورد. درحالی كه ایران نیاز به امتیازات هر دو بازی 
دارد تا صعودش را به جام جهانی قطعی كند، از این اتفاق 
خوشــحال هم می شــود. اما این اتفاق یک شاكی بزرگ 
دارد؛ قزاقســتان. اســترالیا بعد از ایران باید با قزاقستان 
بازی كند. قزاق ها كه پنجره های قبلی و در 2بازی ایران 
را شکست داده اند، در مقابل تیم های دیگر خوب نتیجه 
نگرفته اند و مثل ایران شــرایط خوبی برای صعود ندارند. 
باخت فنی استرالیا مقابل ایران به ضرر این تیم است. در 

این شــرایط پیش بینی می شــود فیبا برای جلوگیری از 
اعتراضات قزاق ها، ترجیح دهد ایران در كشور دیگری از 
پنجره پنجم میزبانی كند و بازی ها را به قطر و اردن ببرد. 
انتخاب اول ایران قطر است اما با توجه به اینکه قطر میزبان 
جام جهانی 2022 فوتبال اســت و اواخر آبان جام افتتاح 
می شود، بعید است كه قطر مســئولیت میزبانی مسابقه 
دیگری را هم بپذیرد. در این شرایط اردن بهترین انتخاب 
است. با توجه به فاصله كم 2 بازی با چین و استرالیا، بعید 
است كه یک بازی در تهران و یک بازی در كشور دیگری 
انجام شود و بهتر است ایران هر 2 مسابقه را در كشور سوم 
برگزار كند. در میزبانی تماشــاگران امتیاز ویژه هستند. 
با توجه به اینکه لیگ های ایران بدون تماشــاگر برگزار 
می شــود، اگر ایران در تهران میزبان بماند، بعید اســت 
شورای تامین تهران مجوز حضور تماشاگران را صادر كند. 
در این وضعیت شاید برای تیم ملی بازی در تهران یا كشور 
دیگر تفاوت زیادی نداشــته باشــد، هر چند فدراسیون 
فعال تالش می كند تا میزبانی را حفظ كند. ایران 20آبان 
میزبان چین است و 23آبان میزبان استرالیا. ایران منتظر 

است تا فیبا تکلیف را مشخص كند.

   شوك روز اول
در روز نخست 2 شکست غیرقابل پیش بینی شــوک بزرگی را به كادر فنی 
ایران وارد كرد. شکست محمدرضا مختاری در مقابل حریف ارمنی و شکست 
علی اكبر یوســفی دارنده مدال طالی بزرگساالن و امیدهای جهان در مقابل 
میخایلو ویشنیوتسکی، قهرمان جوانان جهان از اوكراین، قهرمانی مقتدرانه 
ایران در مســابقات امیدهای جهان را دچار شــک و تردید كرد. مختاری با 
نتیجه یک - یک مغلوب مالخاس آمویان دارنده مدال های طال و برنز جهان از 
ارمنستان شد و یوسفی در نمایشی ضعیف و دور از انتظار با نتیجه 7بر یک در 

مقابل كشتی گیر اوكراین شکست خورد.

   نگاهی به روز دوم
    امید آرامی در وزن 60 كیلوگرم ملی پوش ایران است كه پس از استراحت 
در دور نخست در دور دوم باید به مصاف كرم كمال از تركیه برود. در این وزن 

17 كشتی گیر در جدول حضور دارند كه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
   سیددانیال سهرابی ملی پوش ایران در وزن 67 كیلوگرم است كه در كشتی 

اول خود باید به مصاف جولیان حورتا از كلمبیا برود و درصورت پیروزی بر این 
حریف دركشتی دوم خود باید با ویلیوس ساویکاس از لیتوانی مبارزه كند. در 

این وزن 22 كشتی گیر حضور دارند.
   امیر عبدی نفر سوم جوانان جهان در ســال 2022نماینده ایران در وزن 
72 كیلوگرم است كه پس از استراحت در دور نخست در دور دوم باید به مصاف 
برنده دیدار میان سانات خاچاتریان از ارمنســتان و گئورگی چخیکوادزه از 

گرجستان برود. در این وزن 24كشتی گیر در جدول حضور دارند.
   علیرضا مهمدی دارنده مدال طالی جوانان جهان، ملی پوش ایران در وزن 
82 كیلوگرم است. مهمدی در دور اول با علی هونج از تركیه كشتی می گیرد 
و درصورت پیروزی بر این كشتی گیر در دور دوم به مصاف كارلو كودریک از 

كرواسی خواهد رفت.
   علی عابدی درزی دارنده مدال طــالی جوانان جهان، ملی پوش ایران در 
وزن 97 كیلوگرم است كه 22 نفر در آن حضور دارند. نماینده ایران در دور اول 
با اینوت گوسا از رومانی كشتی می گیرد و درصورت غلبه بر این حریف در دور 

دوم به مصاف ماركوس راگینگر از اتریش می رود.

مسابقات امیدهای جهان به میزبانی شهر 
پونتودرا در کشور اسپانیا از روز گذشته آغاز 
شده و در روز اول 5 کشتی گیر ایران در اوزان 
55، 63، 77، 87و 130کیلوگرم روی تشک 
رفته اند. شکست محمدرضا مختاری در وزن 
77 کیلوگرم و شکست علی اکبر یوسفی در 
وزن 130 کیلوگرم از اتفاقات دور از انتظار روز 
نخست بود. امروز هم نمایندگان ایران در 5 وزن 
دوم روی تشک خواهند رفت.

شوک اول
مسابقات امیدهای جهان برای 
کشتی ایران خوب آغاز نشد

استرالیا 

حاضر نیست برای 

حضور در پنجره پنجم 

انتخابی جام جهانی به ایران 

بیاید. به نظر می رسد ایران  

به اجبار در کشور سوم از 

استرالیا و چین میزبانی 

کند

ناكامی های بسکتبال ایران ادامه داد. این بار تیم های بسکتبال 3در 
3زیر 17سال دختر و پسر نتایج ضعیفی گرفته اند. این دو تیم كه در 
كاپ آسیا شركت كرده بودند، در مجموع 5بازی فقط یک پیروزی 
داشــتند.  تیم دختران به مالزی و چین تایپه باخت و حذف شد. 
تیم پسران هم كه تنها پیروزی اش مقابل تایلند بود با 2شکست 
مقابل ژاپن و چین تایپه از دور رقابت ها كنار رفت. به این ترتیب 
باید گفت فدراسیون بسکتبال در 6ماه گذشته در همه مسابقات 
رده های سنی ناكام بوده است. شکست های نوجوانان و جوانان در 
بسکتبال 3نفره مایوس كننده است و با ادامه این روند بسیاری از 

اهالی بسکتبال نگران فعالیت نسل های آینده هستند.

با توجه به میزبانی مشترک فیلیپین و ژاپن در جام جهانی 2023و 
درنظر گرفتن 8 سهمیه برای آسیا، صعود تیم ملی بسکتبال ایران 
به این جام جهانی دور از ذهن نیست؛ با این حال تیم ملی به خاطر 
2باختی كه به قزاقستان داشته، هنوز موقعیت نامطمئنی دارد. 
فدراسیون طبق روال قبلی، پیش از شروع پنجره ها، اخباری مبنی 
بر برگزاری دیدارهای تداركاتی با تیم های خارجی منتشر می كند، 
اما تاكنون هیچ یک از این بازی ها انجام نشده  است. این بار هم قبل 
از باز شدن پنجره پنجم صحبت از بازی با تیم های نیوزیلند، لبنان 
و قطر به گوش می رسد. بازی در تركیه هم مدنظر مسئوالن است. 

امیدواریم این بار  وعده ها در حد حرف نماند.

ممی بچیروویچ، سرمربی سابق تیم ملی بسکتبال ایران و تیم 
مهرام، دوباره وارد ایران شد؛ این بار به عنوان مدیرفنی. بچیروویچ 
بین سال های 2012تاقبل از جام ملت های 2015سرمربی تیم 
ملی بود. رد پای او را می توان در باشگاه پتروشیمی بندرامام و تیم 
جوانان ایران در جام جهانی 2013جمهوری چک دید. بچیروویچ 
در این تیم ها بیشتر نقش مشاور فنی را بر عهده داشت. او با عنوان 
سرمربی مثل همتاهای خارجی قبلی خود ترومن و ماتیچ، تیم 
ملی ایران را به قهرمانی در آسیا رساند، اما پس از تیم ایران، این 
مربی اســلوونیایی كارنامه روشــنی ندارد. او پس از چند فصل 
مربیگری ناموفق در چین، به ایران آمده است. در این شرایط او 

می تواند از وظایف سنگینی كه بر عهده اش گذاشته اند، بربیاید؟



ان
طری

 مع
ضا

س: ر
 عک

ت«/
می

 اش
ای

»آق
اتر

تئ

حدود ۱۰۰فیلم می توانند 
متقاضی حضور در جشنواره 

فیلم فجر شوند 

فجرچهلویکم
درراهاست

در فاصلــه ۴روز مانده تــا آغاز ثبت نام 
فیلم هــای ایرانی متقاضــی حضور در 
جشــنواره فیلم فجر، خبرگزاری دولت 
به ۱۰۰فیلم واجد شــرایط حضور در فجر 
چهل ویکم اشــاره کرده اســت. چنین 
آماری که ایرنا آن را براســاس فیلم های 
در دســت تولید یا آماده نمایش تنظیم 
کرده چشم انداز جشــنواره پیش رو را 
روشن نشان می دهد. آنچه از بهار امسال 
رقم خورد نشان از اقبال فیلمسازان برای 
فعالیت سینمایی داشت. برای خردادماه،  
۵ فیلمنامه، برای تیرماه ۵ فیلمنامه، برای 
مردادماه ۱۰ فیلمنامه، برای شهریورماه ۱۵ 
فیلمنامه و برای ۲۴روز نخست مهرماه نیز 
۲۵فیلمنامه به شورای پروانه ساخت ارائه 
شد. این آمار افزایشی در شرایطی مهم 
تلقی می شود که تا پیش از این، جریانی 
در ســینمای ایران به صورت هدفمند، 
از تحریم جشــنواره فیلم فجر این دوره 
به دلیل نبود فیلم کافی خبر داده بود حال 
آنکه با نگاهی به اســامی هنرمندانی که 
به شورای پروانه ساخت، فیلمنامه ارائه 
داده اند، متوجه می شــویم که وجود این 
اسامی و البته افرادی که طی ۲ماه آینده، از 
این شورا پروانه می گیرند، قطعا به حرارت 

تنور جشنواره خواهد افزود.

حذف کارســاز ۲بند محدودکننده در 
فراخوان

 وجود ۲بند هوشمندانه در متن فراخوان 
جشــنواره این دوره، بر تعداد تولیداتی 
که می توانند در فجر امسال شرکت کنند، 
خواهند افزود. بند هوشمندانه نخست، 
 عدم محدودیت زمانی بــرای تولیدات 
سینمایی اســت. تا پیش از این، یکی از 
بندهای مهم فراخوان جشــنواره فجر، 
منوط به سال ســاخت اثر بود که همواره 
۱۲ماه منتهی به زمان جشنواره را شامل 
می شد اما در جشنواره امسال، فیلم هایی 
می توانند فرم این رویداد را پر کنند که تا 
قبل از بهمن۱۴۰۱، به هیچ نحوی نمایش 
داده نشــده اند. بند هوشــمندانه دوم، 
شکســتن عدد ۲۲فیلم برای آثار بخش 
مسابقه اســت. تا پیش از این، عدد۲۲، 
یکی از شــاخص های فراخوان جشنواره 
فجر بود. عنوانی که در برخی از ســال ها 
سبب می شد تا فیلم های خوبی نتوانند 
وارد بخش رقابتی شوند و در برخی سال ها 
نیز این اندازه فیلم خوب، فرم جشنواره 
را پر نمی کرد و داوران به ناچار مجبور به 
پذیرش آثار کم مایه می شدند. در فراخوان 
جشنواره امســال، هیچ نامی از ۲۲فیلم 
برده نشــده و این می تواند اتفاق خوبی 
برای ارتقای توان کیفی جشــنواره فجر 

امسال باشد.

ارائه ۳۸ فیلمنامه به شورای پروانه ساخت 
طی ۳ ماه

برای جشنواره چهل ویکم، از خردادماه 
امســال تــا روز ۲۴مهرمــاه، تعداد 
۳۸فیلمنامه بلند ســینمایی به اعضای 
شورای پروانه ســاخت ارائه شده است. 
همچنین از ابتدای امسال تا ۲۴مهرماه، 
برای ۵۵ فیلمنامه، پروانه ساخت صادر 
شده است که ازجمله مهم ترین چهره هایی 
که در مقام کارگــردان، موفق به دریافت 
پروانه ساخت شده اند می توان به بهمن 
فرمان آرا، کیومــرث پوراحمد، کیانوش 
عیاری، پرویز شهبازی، محمود کالری، 
محمدحسین لطیفی، محسن امیریوسفی، 
تهمینه میالنی، نرگس آبیار، شــهریار 
بحرانی، محمدعلی باشــه آهنگر، انسیه 
شاه حسینی، علی ژکان، مهدی جعفری، 
تورج اصالنی، علیرضا امینی، رهبر قنبری، 
مهرداد خوشــبخت، امیرحسین ثقفی، 
ابراهیم ایرج زاد، عــادل تبریزی، اصغر 
نعیمی، مصطفی تقی زاده، سهیل موفق، 
پدرام پورامیری و حسین امیری دوماری 
اشاره کرد. همچنین از میان کارگردانانی 
که پروانه ســاخت فیلمنامه آنها احتماال 
طی روزها و هفته هاي آینده صادر می شود 
نیز می توان به مهــدی صباغ زاده، فرزاد 
موتمن، مجید مظفری، بهروز شــعیبی، 
علی رویین تن، ســام قریبیان، مصطفی 
شایســته، آرش معیریان، رضا گوران، 
بهتاش صناعی هــا، ابراهیم ابراهیمیان، 
رامتین لوافی پور، ســهیل بیرقی، علی 

قوی تن و مزدک میرعابدینی اشاره کرد.
فارغ از این نام هــا و البته جوانانی که در 
قامت فیلم اولی، به جشنواره چهل ویکم 
فجر می روند، باید از پروژه های آماده اي 
ســخن گفت که نتوانســتند خود را به 
جشنواره چهلم برسانند. بنابراین بسیار 
محتمل است که بسیاری از این پروژه ها 
مانند مست عشق حسن فتحی، رگ های 
آبی جهانگیر کوثری، کابل پالک ۱۰نوید 
محمودی و پیر پســر اکتای براهنی در 

جشنواره فجر امسال رونمایی شوند.  

سینما

۲۳۲۴۲۴
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خطرصندلیهایخالی
اجراهای تئاترشهر هفته اول آبان از سر گرفته می شود

بیش از یک ماه است که بیشتر ســالن های نمایشی نه اجرایی 
دارند و نه تماشاگری. برخی از سالن ها که اجرا دارند هم کمترین 
تماشــاگر را به خود اختصــاص داده اند؛ موضوعــی که باعث 
شده باز هم معشــیت هنرمندان تئاتری در وضعیت اقتصادی 
امروز بار دیگر در تنگنایی ســخت قرار بگیرد. گروه ها به واسطه 
عدم بلیت فروشی ترجیح داده اند اجرایی نداشته باشند، اما ادامه 
این تعطیلی ها به نوعی مشکل ساز شده است. در میان سالن های 
نمایشی، تماشاخانه های خصوصی در معرض آسیب بیشتری قرار 
دارند. برخی از مدیران تماشاخانه ها تصمیم بازگشایی سالن های 
نمایش را برعهده خود گروه ها گذاشــته اند. برخی سالن ها نیز با 
کمترین گروه سعی در روشن نگه داشتن چراغ سالن خود دارند. 
مجموعه تئاترشهر از نخستین سالن هایی بود که اجراهای خود 
را تعطیل کرد و حاال تصمیــم دارد از هفته اول آبان فعالیتش را 
شروع کند که این شروع ریسکی بزرگ به حساب می آید. اینکه 
گروه ها آیا تمایلی به اجرا دارند یــا خیر و اگر اجرا بروند چقدر از 
بلیت هایشان به فروش می رود؟ با این حال سیدجواد طاهری خبر 

از بازگشایی سالن های کوچک تئاترشهر می دهد.
مدیر مجموعه تئاترشهر درباره بازگشایی و از سرگیری اجراهای 

ســالن های این مجموعه به همشــهری می گوید: »براســاس 
برنامه ریزی انجام شــده، هفته آینده )هفته اول آبان ماه( اجرای 
نمایش های تئاتر شــهر شروع می شــود. گروه ها در سالن های 
کوچک روی صحنه می روند.« وی دربــاره ادامه اجرای »پدر« 
و فعالیت سالن اصلی تئاترشهر هم توضیح می دهد: »یک سری 
کارهای بازسازی در این سالن درحال انجام است که به زودی به 
پایان می رسد. اگر گروه اجرایی نمایش پدر آمادگی داشته باشند، 
اجرای خود را از سر می گیرند و اگر نه مابقی گروه ها که در نوبت 
اجرای این سالن هستند درصورت آمادگی می توانند اجرا داشته 
باشند.« طاهری همچنین از اجراهای دیگر گروه ها در طول سال 
می گوید و اینکه تمام تالششان این است که گروه های نمایشی 
متضرر نشــوند. وی دراین باره می گوید: »وقتی که تئاترشــهر 
تعطیل شد، گروه های نمایشــی اجرایی نداشتند و این گروه ها 
متضرر شــدند. تالش می کنیم که دیگر گروه ها متضرر نشوند و 
برای چند نمایشی که آســیب دیدند زمانی مناسب برای اجرا 
درنظر خواهیم گرفت، اما مابقی گروه ها در زمان خودشان اجرا 

خواهند داشت.«

ایرانشهر همچنان تعطیل
 اما به نظر هنوز تماشاخانه ایرانشهر نتوانسته درهای سالن نمایشی 
خود را باز کند. مدیر این تماشــاخانه عنوان کرده که »با توجه 
به شــرایط موجود در زمینه تبلیغ و بلیت فروشی آثار نمایشی، 

تصمیم گیری درباره اجرای آثار به گروه های تئاتری سپرده شده 
است.« حمید نیلی، مدیر تماشاخانه ایرانشهر می گوید: »پیش از 
تعطیلی های رخ داده، تصمیم داشتیم که فعال باشیم؟  ولی باید 
به این نکته نیز توجه می کردیم که باید گروه های نمایشی بتوانند 
از حضور مخاطبان بهره مند شــوند .به دلیل شرایط پیش آمده، 
گروه های تئاتری با مشکل تبلیغ و بلیت فروشی مواجه شده اند.«

مدیر ایرانشهر درباره وضعیت دیگر تعهدات اجرایی تماشاخانه 
ایرانشهر تا پایان ســال و احتمال اینکه آثار سال جاری در نوبت 
اجرایی ســال آینده قرار خواهند گرفت یا نــه؟ به مهر توضیح 
می دهد: »امسال به تعهدات دوره مدیریت جناب آقای حسین 
مسافرآستانه پایبند بودیم و ســعی کردیم که به این امر توجه 
کنیم. با تمهیداتی که درنظر گرفته ایم امیدواریم اجراهای زیادی 

از امسال به نوبت اجرایی سال آینده منتقل نشوند.«

چراغی برای تماشاخانه های خصوصی
عالوه بر ســالن های دولتی و بــه تعویق افتادن اجراهایشــان، 
تماشاخانه های خصوصی بیشترین آسیب را در تعطیلی ها دارند، 
اما این ســالن ها هم تصمیم گرفتند فعالیت خود را هر چند کم 
آغاز کنند. در میان تماشــاخانه ها تئاتر »شــهرزاد« در روزهای 
پیش رو میزبان 7نمایش می شود. اینمجموعه با همراهی و تعامل 
با گروه های نمایشی، اجراهای »من یک زنم«، »دوستان کمدی«، 
»کمدی اکتشافات«، »مبارک در ژاپن«، »شبی در تهران«، »نیم 

وجبی« و »فیالدلفیا« را در برنامه مهرماه خود قرار داده و برخی 
از نمایش ها که شرایط اجرا نداشتند، به تاریخ های دیگر موکول 
شده اند. البته نمایش های »کیتسار، ویتسک« و »چای سرخالی« 
ازجمله این آثار هســتند که قرار بود در بوتیک تئاتر ایران اجرا 
شوند و با صالحدید سالن در زمان دیگری روی صحنه می روند. 
نمایش »من یک زنم« به نویسندگی و کارگردانی علی خودسیانی 
با بازی الهه خوش قامت روی صحنه می رود. این نمایش هرشب 
ساعت۱۹ در سالن شماره ۳ روی صحنه است. »دوستان کمدی« 
بابک توسلی اجرا می شود و سیما تیرانداز، بهنام تشکر، معصومه 
رحمانی و سینا رازانی در این نمایش ایفای نقش می کنند. »کمدی 
اکتشافات« به نویسندگی امید طاهری و کارگردانی حامد وکیلی 
روایتی از داستان »کریستف کلمب« و کشف قاره آمریکا توسط 
اوست که در قالب طنز در تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. »شبی 
در تهران« نوشته محمد چرمشیر است که به کارگردانی شایان 
مستوفی در سالن ۳ تئاتر شــهرزاد روی صحنه می رود. »مبارک 
در ژاپن« در فضای نمایش های ایرانی به کارگردانی علی فتحعلی 
است که از اول آبان ساعت ۱۹ در سالن شماره یک پردیس تئاتر 
شــهرزاد روی صحنه می رود. در میان همیــن اجراها برخی از 
نمایش ها هم اجرایشان منتفی شده؛ »هفت خوان اسفندیار« یکی 

از این نمایش هاست که اجرایش در تاالر وحدت 
منتفی شده و ســعید پورصمیمی هم تصمیم 

گرفته اجرایش را به تعویق بیندازد. 

استاداعظم
همارهبرمسند

2ویژگی جعفر شریف امامی که او را در 
سیستم پهلویستی ماندگار کرد

جدال
درروستا

 آغاز تولید فیلم های 
ارباب - رعیتی درایران

عصاره
رؤیاهایونیزی

به تور مصور و مکتوب پنجاه و نهمین دوره 
بینال ونیز خوش آمدید

مراســم اختتامیه کنگره ملی 

»شعر وحدت اسالمی« عصر گزارش
روز یکشنبه 2۴مهر۱۴۰۱ با 
حضور حجت االســالم والمسلمین محمد قمی 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، حجت االسالم 
والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان 
اوقاف و امور خیریه، غالمعلی حداد عادل رئیس 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حجت االسالم 
والمسلمین سیدموسی موسوی قائم مقام مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسالمی و جمعی از شعرای 

آیینی در تاالر وحدت برگزار شد.

امت اسالم مستحکم پیش  می روند
در ابتــدای ایــن نشســت، حجت االســالم 
رضا عزت زمانــی، معــاون فرهنگی ســازمان 
تبلیغات اسالمی با اشــاره به آیه ای از قرآن در 
لزوم عدم تفرقــه امت گفت: خداونــد در قرآن 
ُقوا َواْخَتلَُفوا ِمْن  می فرماید: َوال تَکونُوا کالَِّذیَن تََفَرّ
بَْعِد َما َجاَءُهُم الَْبیَناُت  َوأُولَِئک لَُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم؛ 
و ]شما  ای اهل ایمان![ مانند کسانی نباشید که 
پس از آنکه دالیل روشن برای آنان آمد، پراکنده 
و گروه گروه شدند و ]در دین[ اختالف پیدا کردند 

و آنان را عذابی بزرگ است. 
اگــر تفرقه بین امتی شــکل گرفــت و اگر بعد 

از نبــی)ص( و پــس از تحقق حقیقــت دین، 
فاصله بین امت شــکل گرفت، اهــل باطل بر 
اهــل حق چیــره می شــوند. امروز بــه برکت 
وحدت، امت اسالم مســتحکم پیش می روند؛ 
هرچند برای رســیدن به آرمــان نبوی)ص(، 
 نیاز  به بکارگیــری تمام ســرمایه های جوامع 

اسالمی است. 
 در ادامــه این مراســم، حجت االســالم جواد 
محمدزمانی، دبیر علمی کنگره ملی شعر وحدت، 
با اشاره به اینکه تا قبل از این تالش های فراوانی 
در عرصه ادبیات وحدت انجام شــده بود، گفت: 
حدود 8سال قبل طی نشستی این مسئله مطرح 
شد که غیر از اقبال الهوری فرد دیگری شعری 
در زمینه وحدت نســروده اســت. در آن زمان 
فراخوانی زدیم و شاهد استقبال خوب مخاطبان 
بودیم. یکی از منتخب های آن دوره، زمانی که در 
ماه مبارک رمضان نزد رهبر معظم انقالب شعر 
خواندند، حضرت آقا فرمود چنیــن ادبیاتی، از 

کارهای بایسته در شعر معاصر ماست. 
وی در بخش دیگری از ســخنانش خاطرنشان 
کرد: عرصه وحدت، عرصه مهم جهاد تبیین است. 
یکی از اقدامات دیگر، پژوهش در زمینه وحدت 
است. پیشینه شــعر وحدت یکی از موضوعات 

پژوهشی است که می توان به آن پرداخت.

وحدت، امری وحیانی است
دیگر سخنران این مراسم مولوی علیرضا یعقوبی، 
مسئول اهل سنت حوزه علمیه تایباد بود که در 
بخشی از سخنانش گفت: در قرآن گستره وحدت 
در ۳ بخش است: نخســتین بخش، خطاب به 
جهان بشــریت، یعنی تمام بشریت باید وحدت 

داشته باشند. 
خداوند وقتی از خلقت واحد، ســخن می گوید، 
ناظر بر همین امر اســت، دومین بخش، گستره 
وحدت بین ادیان توحیدی است و سومین بخش 
درباره گستره وحدت در قرآن، وحدت در بستر 
اسالم است؛ از این جهت وحدت، امری وحیانی 
است و بایســتی از وحدت به معنای کلیشه ای 
خارج کنیم و به امری معقول برســانیم؛ یعنی 
تمام ما مسلمانان حول محور دین جمع شویم. 
آنچه امروز بر پیکره جهان اسالم وارد شده است 

و آن را دچار چالش کرده، مسئله اختالف است؛ 
درحالی که همه ما می دانیــم وحدت درون هر 
انسان نهفته اســت و در فطرت اوست. بنابراین 
 باید به آن پایبند باشــیم و بدانیم که اختالف از
 2 جنبه وارد می شــود؛ یکی میــدان اعتقاد و 
دیگری میدان معــاش. بعثت انبیا )ع( برای این 
است که بین جامعه و بشریت وحدت ایجاد شود.

هفته وحدت؛ تدبیر امام راحل
همچنین، حجت االسالم والمسلمین محمد قمی، 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، در این مراسم در 
سخنانی کوتاه گفت: امام راحل)ره(، آن بزرگ مرد 
آسمانی، تدبیری اندیشیدند و از تاریخ ۱2 تا ۱7 
ربیع االول را که موجب اختالف میان شیعیان و 

اهل سنت بود هفته وحدت اعالم کردند. 
در واقع هدف از اعالم آن جــدی گرفتن اهداف 

رســول اکرم)ص( و درک فلسفه بعثت ایشان از 
اســالم ناب محمدی بود. غالمعلی حداد عادل، 
رئیس فرهنگستان شــعر و ادب، در این مراسم 
گفت: امــروز می بینیم که چگونه دشــمنان در 
تالش اند مسلمان را در برابر مســلمان و ایرانی 
را در برابر ایرانی قرار دهند. وی در ادامه به شعر 
نبوی)ص( در ادبیات فارســی و عربی اشاره کرد 
و گفت: پیامبر)ص( به شــعر، اهمیــت فراوانی 
می دادند و شاعران حقگو را عزیز برمی شمردند؛ 
همین امر ســبب شد که شــعر در زمان ایشان 

جایگاه خاصی پیدا کند. 
»قصیده برده« از محمدبن ســعید بوصیری در 
حوزه مدح نبوی به حساب می آید؛ بنابراین مدح 
پیامبر)ص( تبدیل به یک سنت برای فیلسوفان، 
شعرا، دانشمندان و... شد. در ادبیات فارسی هم 
از فردوسی گرفته تا ادیب الممالک فراهانی و... 
همواره اشعاری در مدح پیامبر)ص( سروده اند و 
این سلسله ادامه داد تا به امروز، در واقع در میان 
کتاب هایی که گردآوری شده است در مدح نبوی 
کتاب مرحوم ســیدضیاءالدین دهشیری جزو 
بهترین ها قرار دارد کــه در 8۰۰صفحه به چاپ 
رسیده است. در ادامه این مراسم آیین تجلیل از 
خانواده شهید سبیل اخالقی جوان ترین شهید 
اهل ســنت با حضور حجت االسالم والمسلمین 
محمد قمی و حجت االســالم مهدی خاموشی 
برگزار و لوح تقدیری به خانواده آن شهید واالمقام 
اهدا شد. همچنین گروه موسیقی مقامی خراسان 
در این آیین به اجرای قطعــه ای پرداختند. در 

این مراسم از شاعران برگزیده 
شعر وحدت اسالمی قدردانی 

به عمل آمد.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در کنگره ملی شعر وحدت اسالمی :

 هفته وحدت درک فلسفه 
بعثت است

جشنوارهدرغزه

جشــنواره فیلم فرش قرمز 
حقوق بشــر در نــوار غزه 
برگزار می شــود. به گزارش 
رویترز، در این جشــنواره 
حدود ۴۰ فیلم در یک مرکز 
فرهنگی به تازگی بازسازی 
شده به نمایش درمی آید که 
نیمی از این فیلم ها به درگیری 
چند دهه ای با رژیم اشغاگر 
و بقیه به مسائل حقوق بشر 
در سراسر جهان می پردازند. 
»منتصرالسابه« مدیر اجرایی 
این جشنواره عنوان کرد که به 
جشنواره غزه افتخار می کند 
اما امیدوار اســت سینماها 
دوباره باز شوند و اضافه کرد: 
»ما در غزه سینماهایی داریم 
که تعطیل هستند، آنها را باز 
کنید«. حدود ۳۰۰ فیلم از ۶۰ 
کشور جهان متقاضی شرکت 
در جشنواره فیلم فرش قرمز 
حقوق بشر بودند و آثار انتخابی 
پیش از نمایش توسط مقامات 
محلی در غزه بررسی شدند 
که از سال ۲۰۰۷ توسط گروه 
حماس کنترل می شود. از جمله 
فیلم های نمایش داده شده در 
این رویداد سینمایی می توان 
به »یــازده روز در ماه مه« به 
کارگردانی مشترک »محمد 
صواف« کارگردان غزه اهل و 
کارگردان بریتانیایی »مایکل 
وینترباتم« اشــاره کرد که 
داستان ۶۶ کودک کشته شده 
در جنگ ۱۱ روزه بین اسرائیل 
و شبه نظامیان غزه در ماه مه 
۲۰۲۱ را روایت می کند که در 
آن »کیت وینسلت« بازیگر 

هالیوودی، راوی آن است.

»کورساژ«
بهترینفیلملندن

فیلم ســینمایی »کورساژ« 
جایــزه بهتریــن فیلــم 
بخــش مســابقه اصلی در 
جشنواره  شصت وششمین 

فیلم لندن را از آن خود کرد.
بــه گــزارش ورایتــی، 
ی  ر ما خته  ســا ژ  سا ر کو
کروتزر با نقش آفرینی ویکی 
کریپس جایزه بهترین فیلم 
جشنواره لندن را از آن خود 
کرد. این فیلم که روایت زندگی 
الیزابت اتریش - مجارستان در 
کریسمس سال۱۸۷۷ است، 
امسال در بخش نوعی نگاه 
جشنواره کن رونمایی شد و 
در ادامه در جشــنواره هایی 
چــون ســارایوو، تورنتو و 
سن سباستین هم به نمایش 
گذاشته شد، نماینده رسمی 
ســینمای اتریش در شاخه 
بین المللی  بهترین فیلــم 
نودوپنجمیــن دوره جوایز 

سینمایی اسکار است.
در این دوره از جشــنواره 
لندن همچنین جایزه بهترین 
فیلم اول جشنواره به فیلم 
» ۱۹۷۶« ســاخته مانئال 
مورتلــی، جایــزه بهترین 
مســتند به »هر آنچه نفس 
می کشد« ساخته شــانوک 
ســن و جایزه بهترین فیلم 
کوتاه به فیلم »پا ندارم و باید 

بدوم« ساخته یو لی رسید.
»زندگی کیف آبی« ساخته 
مشترک لیسا سلبی، ربه کا 
هرش لوید و الکس فرای هم 
جایزه بهتریــن فیلم از نگاه 

مخاطبان را از آن خود کرد.

فهیمه پناه آذرتئاتر
روزنامه نگار

بازگشتعیاری
بهشمال

»ویــالی  فیلمبــرداری 
ســاحلی« بــه کارگردانی 
کیانــوش عیاری بــا رفع 
کسالت این فیلمساز ادامه 
پیــدا می کند. کیانــوش 
عیاری از حدود ۲۰ روز قبل 
ساخت جدیدترین فیلمش 
را با نام »ویالی ســاحلی« 
در یکی از شهرهای شمالی 
کشــور کلید زد ولی چند 
روز قبل به دلیل مشــکالت 
جسمی ناشــی از دیابت در 
یکــی از بیمارســتان های 
تهران بســتری شــد تا 
وضعیت عمومی اش بررسی 
شود. شبنم عرفی نژاد- مدیر 
برنامه ریــزی فیلم »ویالی 
ساحلی« - با تأیید این خبر 
به ایسنا گفت: آقای عیاری 
روز یکشنبه از بیمارستان 
مرخص شده اند و حالشان 
خوب اســت. هم اکنون هم 
گروه در تدارک شــروع کار 
و برگشت به شــمال است 
تا ادامه فیلمبــرداری را از 

سربگیریم.
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زندگانی حضرت محمد، 
خاتم النبیین)ص(

کتاب »زندگانی حضرت محمد 
خاتم النبییــن)ص(« نوشــته 
سیدهاشم رســولی محالتی در 
۱۵فصل با عناوین »نسب رسول 
خــدا)ص(«، »والدت رســول 
خــدا)ص( و شــرح زندگی آن 
حضرت تا ازدواج بــا خدیجه«، 
»ازدواج بــا خدیجه و ماجراهای 
بعد از آن تا بعثت«، »بعثت رسول 
خــدا)ص(«، »هجرت رســول 

خدا)ص(«، »سال دوم هجرت و جنگ بدر«، » سال سوم هجرت 
و جنگ احد«، »سال چهارم هجرت«، »سال پنج هجرت و غزوه 
خندق«، »سال ششم هجرت«، »سال هفتم هجرت«، »سال هشتم 
هجرت«، »سال نهم هجرت«، »سال دهم هجرت« و »سال یازدهم 
هجرت« به بررسی زندگی پیامبر اسالم)ص( از آغاز و پس از آن 
به طور جداگانه از سال های پس از بعثت و هجرت رسول اسالم)ص( 
تحریر شده است. نکته قابل توجه و پر اهمیت این کتاب، نثر ساده 
و داستانی نویسنده است که تمامی وقایع مربوط به زندگی پیامبر 
بزرگ اسالم)ص( را با روایتی داستان گونه به تصویر می کشد. فصل 
نخست کتاب به بررسی »نسب« رسول خدا)ص( اختصاص دارد 
و نویسنده تالش دارد تا با بررسی پیشینه قوم های مختلف در آن 
زمان عربستان، نسب رسول خدا)ص( را شناسایی کند. همچنین 
فصل دوم کتاب دربرگیرنده موضوع والدت رسول خدا)ص( است 
و نویسنده تالش می کند تا به بیان بشارت های حکما و دانشمندان 
پیش از اسالم بپردازد و بتواند اثبات کند که از زمان نخستین پیامبر 
اولوالعزم، رسالت حضرت محمد)ص( بشارت داده شده است. چاپ 
بیست و پنجم کتاب »زندگانی حضرت محمد خاتم النبیین)ص(« 
در 667صفحه و قیمت 96000تومان از سوی انتشارات دفتر نشر 

فرهنگ اسالمی چاپ و منتشر شده است.

تاریخ اسالم

تاریخ اسالم عالوه بر حقوقی که رســما در هر ماه از مجلس سنا، 
بانک توســعه  صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی، 
اتاق صنایع دریافت مــی دارد، از چند کارخانه  ملّی 
مانند کارخانه  شاه پسند و... نیز مبالغی به عنوان مشاور 
دریافت می کرد که مجموعا در ماه در حدود یکصدهزار 
تومان می شــد! نکته جالب دیگر در مورد مختصات 
سیاست ورزی شریف امامی این بود که وی از طریق 
مشارکت در سود کارخانجات، بنگاه های اقتصادی، 
کازینو ها و کاباره ها عایدات هنگفتی به دست می آورد 
و همین عایدات، وی را به یکی از ثروتمند ترین عناصر 
و رجال حکومت پهلوی مبدل کرد، امــا در روزها و 
ماه های منتهی به انقالب اسالمی که وی قرار بود نقش 
کاتالیزور را بازی کند، در یکی از نخستین اقدامات خود 
دستور تعطیلی کازینوها و کاباره هایی را داد که خود یا 
مؤسس آنها بود و یا از چرخه مالی کالن آنها، سودهای 

بادآورده به جیب می زد... .«

به محض اینکه دهنه را قدری شــل بدهی، 
شریف امامی آدم متفاوتی می شود!

گفتیم که شــریف امامی بخش مهمی از پیشرفت 
خویش را، مدیون حمایت های شاه بود. با این همه بد 
نیست که از طریقی به نگاه واقعی پهلوی دوم به وی 
مطلع شویم. امیر اسداهلل علم در روزنگاشت2۵آذر 
42، درباره داوری پادشــاه درباره وی را، اینگونه به 

تاریخ سپرده است:
»شرفیاب شدم... شاه ضمن اشاره به انتخاب سناتور 
انتخابی جدید تهران گفت: با این شریف امامی اگر با 
قدرت عمل کنی، بسیار خوش اخالق و خوش روست، 
اما به محض اینکــه دهنه را قدری شــل بدهی، به 
کلی آدم متفاوتی می شــود و از سربزیری و اطاعت 
دیگر خبری نیست. عرض کردم: بسیاری از ایرانیان 
چنین هستند، خدا را شکر که اکنون تحت حکومت 
اعلیحضرت قــرار داریم و می توانیــم مملکت را به 

دمکراسی واقعی عادت بدهیم... .«

»استاد اعظم« از ریاست مجلس سنا، تا دومین 
نوبت از نخست وزیری

همانگونــه کــه در صدر مقــال اشــارت رفت، 
شــریف امامی از ســال ۱342به ریاست مجلس 
سنا برگزیده شــد. او با اســتفاده از این مسند، به 
انتخاب رئیس مجلس شــورای ملــی و تحکیم 
جایگاه خود پرداخــت. وی ازجمله مهره هایی بود 
که در دوره اوج گیری انقالب اسالمی و برای تصدی 
نخســت وزیری، مورد توجه و اقبــال پهلوی دوم 
قرار گرفت. با این همه کشــتار فجیــع و تاریخی 
۱7شهریور ماه، مجالی به جا افتادن شعارهای به 
ظاهر آزادیخواهانه وی نداد و او را ناگزیر به استعفا و 
فرار از ایران کرد. از آن تاریخ، پرونده سیاست ورزی 
وی برای همیشه بسته شد. احمد ایزدپناه پژوهشگر 

تاریخ معاصر ایران، در این فقره معتقد است:
 » در ســال ۱34۱ کــه امیــر اســداهلل علم به 
نخست  وزیری رسید، شغل سابق خود را که نیابت 
تولیت بنیاد پهلوی بود، به شریف امامی سپرد و او 
در این سمت توانست، خود را بیشتر و بهتر به شاه 
معرفی کند و تا آســتانه انقالب به مدت ۱۵ سال، 
این ســمت را برعهده داشــت. در انتخابات سال 
۱342، شریف امامی بار دیگر از تهران کاندیدای 
سنا و این  بار به عنوان ســناتور اول تهران انتخاب 
شد و در انتخابات هیأت رئیسه، به ریاست مجلس 
سنا انتخاب شد. ریاست مجلس شورای ملی نیز، با 
نظر و صواب دید وی انتخاب شد تا در حقیقت او، 
ریاست قوه مقننه را برعهده بگیرد. وی همچنین 
ریاست هیأت مدیره بانک توسعه صنعتی و معدنی 
ایران، ریاســت اتاق صنایع و معــادن و بازرگانی، 
ریاست کانون مهندسین، عضویت هیأت امنای 7 
دانشگاه و چند پست دیگر را نیز، همزمان در اختیار 
داشــت و از این راه توانست در چند شرکت بزرگ 
سهام زیادی به دست آورد. وی در   همان دهه 40، 
با چند تن از منسوبین خود در کرج یک دامداری 
ایجاد کرد و با بهاءالدین کهبد سرمایه  دار معروف، 
به شهرک  سازی و آپارتمان  فروشی پرداخت و به 
یکی از ثروتمندان درجه اول ایران تبدیل شــد. 
جعفر شــریف امامی در مرداد ۱346، به ریاست 
مجلس مؤسسان سوم رســید که وظیفه داشت 
نیابت سلطنت فرح پهلوی را مسجل کند. از آغاز 
تابستان ۱3۵7 شمسی، با اوج گیری جریان انقالب 
و پررنگ تر شدن محوریت امام خمینی در انقالب، 
رژیم پهلوی و حامیان آن به این نتیجه رسیدند که 
باید راه دیگری برای کنترل آنچــه در حال وقوع 
است برگزینند، اینچنین بود که جمشید آموزگار 
بعد از یک دوره نه چندان طوالنی نخست وزیری 
جای خود را به جعفر شــریف امامی داد. در اسناد 
وزارت امــور خارجه بریتانیا، دربــاره زمینه های 
نخست وزیری شریف امامی آمده است: نیاز چندانی 
به پیشگویی یا تحلیل سرامدان داخلی یا ناظران 
رسمی و غیررســمی خارجی برای شناخت فرد 
یا جریانی که رهبری جنبش ضد شــاه را برعهده 
داشــت، نبود. در این زمان دیگر آیت اهلل خمینی 
آشکار و انکارناشــدنی، به رهبر بی چون و چرای 
انقالب اسالمی تبدیل شــده بود. در این شرایط، 
دولت جمشــید آموزگار که عمدتا با هدف حل و 
فصل مشکالت اداری و اقتصادی بر سر کار آمده 
بود، پس از یک ســال، کارایی خود را از دست داد. 
فصل که به میانه رســید، آموزگار جای خود را به 
جعفر شریف امامی داد که با برنامه سرعت بخشیدن 
به آزادی های سیاســی، اجــازه دادن به فعالیت 
احزاب سیاســی مخالف، بازگرداندن دانشجویان 
مخالف اخراجــی بــه دانشــگاه ها، گفت وگو با 
رهبران مسئول تر جامعه مذهبی و...، چنان که در 
گزارش های گوناگون آمریکایی و بریتانیایی آمده، 
گمان شاه بر این بود که شریف امامی با استفاده از 
سابقه خانوادگی روحانی خود، خواهد توانست به 

مصالحه با رهبری روحانی نهضت دست یابد... .«

استاد اعظم، هماره بر مسند
2ویژگی جعفر شریف امامی که او را در سیستم پهلویستی ماندگار کرد

استاد اعظم و واپسین ناکامی سیاسی
لیبرالیزه کردن جامعه، در عین 

حکومت نظامی!
44سال پیش در چنین روزهایی، جعفر شریف امامی در کسوت 
نخست وزیر تعیین شده از سوی شاه، سعی داشت تا شرایط را 
برای تداوم حکومت محمدرضا پهلوی مهیا ســازد. او در این 
راستا، به اقدامات و طرح وعده هایی دست زد تا جامعه مصمم 
آن روز را بفریبــد و امواج پرقدرت انقــالب را که رو به فزونی 
بود، کم رمق ســازد؛ امری که در آن توفیقی نیافت و نهایتا به 
کناره گیری وی انجامید. اما آنچه این استاد اعظم فراماسونری 
ایران، برای فرونشاندن موج گسترده نارضایتی ها برگزید، چه 
مواردی بودند و در آن دوره، تا چه حد می توانســت از خشم 
مردم بکاهد؟ سیدمرتضی حســینی، پژوهشگر تاریخ معاصر 

ایران، در این موضوع آورده است:
» شریف امامی راه نجات شاه را تشکیل دولت آشتی ملی دانست. 
او که صدای انقالب مذهبی مردم را شنیده بود، گمان می کرد 
با وعده اصالحات می تواند جلوی حرکت انقالبیون را بگیرد و 
این اشتباهی مسلم بود. شــریف امامی اولویت نخست خود را 
آرام کردن روحانیت و نفوذ در میــان آنان قرار داد، چه از نقش 
و نفوذ روحانیت در میان انقالبیون آگاه بود. بنابراین به اعمال 
اقداماتی همچون: حذف سمت وزیر مشاور دولت در امور زنان 
و تأسیس وزارتی با عنوان اداره موقوفات مذهبی، بستن چندین 
قمارخانه و تعطیلی بسیاری از کلوپ های شبانه، راه اندازی دوباره 
تقویم اسالمی، آزادی عمل دادن به احزاب سیاسی، برداشتن 
سانسور مطبوعات، اجازه پخش تلویزیونی به مذاکرات مجلس 
و تدوین برنامه مبارزه با فساد، افزایش حقوق کارمندان دولت 
در سراسر کشور، صدور دستور مجازات سریع عامالن قتل عام 
معترضان شهرهای تبریز و اصفهان، انحالل حزب رستاخیز، 
برکناری تعدادی از بهائیان از پســت های دولتی و دادن وعده 
برگزاری انتخابات آزاد پرداخت. حتی روزنامه های کثیراالنتشار، 
تصویر بزرگ و تمام صفحه امام خمینی را در صفحه نخســت 
خود منتشر کردند که نشان می داد دولت قصد مذاکره با امام 
را دارد. ولی ایــن اقدامات بر اختالفات داخلــی موجود میان 
خشونت گرایان و مسالمت جویان حلقه شاه افزود و در مقابل، 
توان نیروهای انقالبی را افزایش داد، چه هزاران نفر از ایرانیان 

تبعیدی به ایران بازگشتند و به خیل معترضان پیوستند... .«

استاد اعظم در مدت کوتاه صدارت خویش، تصویری از جامعه 
ایده آل خود و دولتش تصویر می کرد که هیچ نسبتی با جامعه 
پر از بحران و اعتراض آن روزها نداشت. فاصله مردم با کسانی 
که در مسند کار بودند، به قدری عمیق و گسترده شده بود که 
به نظر می رسید مســئوالن امر در عالمی کامال متفاوت سیر 
می کنند! نهایتا با کشتار ۱7شهریور۵7، داعیه لیبرال مسلکی 
شــریف امامی نیز رنگ باخت و او را راهی دیار خاموشان کرد. 
سیدهاشم منیری، پژوهشــگر تاریخ معاصر ایران، در تحلیل 

ماجرا می نویسد:
»آنچه در مصاحبه نخست  وزیر با روزنامه دویچه سایتونگ،  به 
حد مضحک  آوری دیده می شود، تلفیق سیاست لیبرالیزه کردن 
جامعه با استقرار حکومت نظامی است. او می  گوید: حکومت 
نظامی فقط آزادی اجتماعات را محدود کرده است، ما مشغول 
تهیه قانونی هســتیم که در آن مقررات الزم برای اجتماعات 
آزاد نیز پیش  بینی شده اســت... اما این قوانین و کشتار مردم 
در میدان ژاله، خالف لیبرالیزه کردن و متناقض  با آن بود. بعد 
از تظاهرات روز عید فطر، رژیم از ترس این حجم از مخالفان، 
در دوازده شهر بزرگ ایران حکومت نظامی اعالم کرد. به دنبال 
سرپیچی مردم از این دستور، فرمان شلیک به جمعیت صادر 
شد و امکان هرگونه مصالحه با رژیم، برای همیشه خاتمه یافت 
و یک بار دیگر شاه برای نجات تاج و تختش، به نیروهای مسلح 
و انتصاب ارتشبد غالمرضا ازهاری روی آورد. در نگاهی کلی 
شریف امامی در هر دو اپیزود از نخست  وزیری  اش، نتوانست در 
فرونشاندن اعتصابات، حل و فصل مسائل مرزی و آنچه خود 
آشتی ملی می  خواند، حاصلی به دست آورد. او در هر دو بار اسیر 
سیاست های داخلی شد و پرونده او با استعفا و برکناری خاتمه 

یافت و رو به خاموشی نهاد... .«

نگاه

تاریخ اسالم

در 21مهرمــاه 1342، جعفر شــریف امامی 
به ریاست مجلس ســنا انتخاب شد. عباس 
مسعودی و محمد ســجادی نیز، نواب رئیس 
شدند. برای آنکه به راز ماندگاری چهره هایی 
چون شــریف امامی در سیستم پهلویستی 
بپردازیم. مقال پی آمده، درصدد بسط اشارات 
برخی تاریخ پژوهان در این باره است. امید آنکه 

عالقه مندان را مفید و مقبول  آید.

در حاالت »میرزا جعفر شریف االسالمی«
در آغاز ســخن بهنگام می نماید که پیشینه جعفر 
شــریف امامی، به اختصار مورد بازخوانی قرار گیرد؛ 
اینکه او از کدامین نقطه سیاســت را آغازید و نهایتا 
چگونه توانســت بــه مناصبی پراهمیــت و دارای 
ردیف های اعتباری باال دست یابد و در حاکمیت رژیم 
گذشته، جایگاهی تثبیت شــده بیابد. حسن کالته 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در تک نگاره ای کوتاه در 

باب حیات شریف امامی، چنین آورده است:
»میرزا جعفر شــریف االســالمی فرزند حاج میرزا 
محمدحســین، با حذف میرزا از اول اسم و تغییر نام 
خانوادگی به شــریف امامی، در شــهریور ۱289در 
کوچه حاج مالعلی کنی در تهران به دنیا آمد. پس از 
پایان تحصیالت ابتدایی، دوره متوسطه را در مدرسه 
آلمانی ها به اتمام رسانید و جهت ادامه تحصیل، توسط 
وزارت راه به آلمان اعزام شد. پس از اتمام تحصیالت، 
در راه آهن استخدام شــد و به تدریج مراحل ترقی و 
پیشرفت را طی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم، به 
اتهام همکاری با آلمانی ها دستگیر و پس از چندی آزاد 
و به سمت مدیرکل بنگاه مستقل آبیاری انتخاب شد. 
جعفر شریف امامی در کابینه سپهبد رزم آرا، به کفالت 
وزارت راه منصوب شد. پس از آن در کابینه حسین عال، 
عضو شورای عالی سازمان برنامه و در کابینه سپهبد 
فضل اهلل زاهدی، به مدیرعاملی سازمان برنامه منصوب 
شد. در دوره دوم، مجلس سنا نماینده تهران شد و در 
کابینه دکتر منوچهر اقبال، به ســمت وزیر صنایع 
و معادن منصوب گشت. شــریف امامی پس از دکتر 
اقبال، در سال ۱339به سمت نخست وزیری رسید. 
شریف امامی در سال ۱34۱، به نیابت بنیاد پهلوی 
انتخاب  شد و در انتخابات سال ۱342، مجدد از تهران 
به مجلس ســنا راه یافت و به عنوان ریاست مجلس 
سنا برگزیده شد. وی عالوه بر ســمت های دولتی، 
اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، فراماسون و به عنوان 
رئیس فراماسون های ایران، مســئولیت چندین لژ 
فراماسونری را برعهده داشت. در سال ۱3۵7برای مهار 
و جلوگیری از پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام 
خمینی)ره(، با تمام اختیارات به سمت نخست وزیری 
برگزیده شد، کابینه خود را »دولت آشتی ملی« نامید 
و در ظاهر، خود را حامی مردم و از خانواده ای روحانی 
معرفی کرد اما با برقراری حکومت نظامی، فاجعه و 
کشتار جمعه سیاه )۱7شهریور( را رقم زد! تالش وی 
در تغییر مسیر انقالب و حرکت اسالمی مردم ایران 
نتیجه نداد و سرانجام در ۱4آبان ۱3۵7، استعفا کرد 
و جای خود را به تیمسار غالمرضا ازهاری داد. جعفر 

شریف امامی در سال ۱378در آمریکا درگذشت«.

»استاد اعظم«، مورد حمایت پهلوی دوم
شریف امامی پیشــرفت خود در سیستم پهلوی را، 
مدیون 2 امر بود: عضویت مؤثر در فراماســونری و 
حمایت پهلوی دوم از وی تا چهره های پرسابقه این 
جریان در ایران را به کناری نهــد و منزوی کند. به 
واقع این به نفع شاه بود که در فرایند حضور پرتعداد 
و مؤثر ماسون ها در ایران، بتواند لُژ و اشخاص وابسته 
به خویش را ارتقا دهد و آنان را در این نهاد، برجسته 
سازد. محمداسماعیل شــیخانی پژوهشگر تاریخ 

معاصر ایران، در این باره می نویسد:
»از نیمه دوم دهه 40 شمســی جنــس ارتباطات 
محمدرضاشاه با تشــکیالت فراماسونری، مقداری 
عیان تر و آشکارتر می شود و البته نقش ارنست پرون 
را در این برهه، جعفر شــریف امامی برای شــاه ایفا 
می کند. شاه در ســال ۱347، دستور به تشکیل لژ 
بزرگ ایران می دهد. در دهم اسفند ۱347، مجمع 
عمومی ماسون های ایرانی و خارجی با حدود 300 
نفر شرکت کننده، در»هتل ونک« تهران به ریاست 
شــریف امامی برگزار می شــود و در همین جلسه، 
شــریف امامی با نظر و تأیید مستقیم محمدرضا، به 
ریاست لژ بزرگ ایرانیان انتخاب می شود. سند رسمی 
ساواک نیز، نظر مثبت شــاه در تعیین شریف امامی 
به عنوان رئیس لژ را تأیید می کند: در شــرفیابی که 
آقای دکتر سعید مالک به حضور شاهنشاه آریامهر 
حاصل  کرده، به منظور ریاست یکی از آقایان: دکتر 
منوچهر اقبال، دکتر سیدحســن امامی و مهندس 
شریف امامی، پیشنهاد به شــرف عرض رسانیده... 
شاهنشاه آریامهر، آقای مهندس شــریف امامی را 
جهت سرپرستی لژ بزرگ ایران انتخاب فرمودند... 
شــریف امامی ازجمله فراماســونرهایی بود که از 
تشکیالت فراماســونری حقوق دریافت می کرد و 
به عنوان استاد اعظم لژهای ایرانی، با استادان اعظم 
لژهای جهانی رابطه داشــت. شــاه البته در عرصه 
فراماســونری ایران، عــالوه بر نظــارت و حمایت، 
بازیگردان نیز بود و مهره های شطرنج فراماسونری 
در اختیار وی بودند. برای مثال مقام و موقعیت جعفر 
شریف امامی در حوزه  فراماسونری دوره پهلوی دوم، 
به حدی بود که محمدرضاشاه هم توانایی و تمایلی به 
تغییر پایگاه وی نداشت. با این حال شاه با حمایت های 
مالی از تشکیالت شــریف امامی )لژ بزرگ ایران( بر 
اعتبار او می افزود در واقع سیاست اصلی محمدرضا 
شاه در این شــطرنج این بود که وی با این مداخله و 
حمایت، قصد داشت تا جناح وابسته به شریف امامی را 
در مقابل جناح قدیمی حسین عال که دیگر فراماسون 

قهار دوره پهلوی دوم بود، تقویت کند... .«

»استاد اعظم« و حرص ثروت اندوزی
حضور مــداوم شــریف امامی در کانون های قدرت 
سیاسی و اقتصادی، برای وی بس مفید و پرموهبت 
بود. او به مدد این مال اندوزی حریصانه، توانست به 
یکی از ثروتمندترین رجال پهلوی مبدل شود. او از 
مراکز متعددی حقوق می گرفت و در سود بسیاری 
از کارخانجــات، مراکز تولیدی و حتــی کازینوها و 
کاباره ها شریک بود. همین امر اما، بر قدرت و جایگاه 
وی در سیستم پهلویســتی می افزود و مانایی وی را 
افزون می ساخت. چنان که محمد اسماعیل شیخانی 

بر این باور است:
»برای شریف امامی که حضور سیاسی خویش در دوره 
پهلوی دوم را، با اتهام جاسوســی برای آلمان ها آغاز 
کرده بود، دوری از مرکز قدرت و ثروت چندان آسان 
نمی نمود و همین مهم سبب شد بالفاصله پس از پایان 
کار دولت امینی و روی کار آمدن اسداهلل علم به عنوان 
نخست وزیر، جاپای وی در بنیاد پهلوی به عنوان نایب 
تولیه این نهاد محکم شود و از این طریق، زمینه برای 
فســاد مالی وی نیز مهیا گردد. حضور در رأس بنیاد 
پهلوی، شــریف امامی را به نزدیک ترین مقام مالی 
به محمدرضا پهلوی نیز تبدیل کرد. وی تالش کرد 
در دوره حضور در این نهاد، عالوه بر منتفع ساختن 
خاندان پهلوی، کیســه مالی بزرگی نیز برای خود 
بدوزد! هرچند خود مدعی بود که در دوره حضورش 
در این نهــاد، وجوه در طرق صحیــح خود مصرف و 
سرمایه گذاری می شــد و اتهامات سوءاستفاده مالی 
را قبول نداشت. البته مسئله مال اندوزی و فساد مالی 
شــریف امامی قابل کتمان نبود، همچنان که هرچه 
جایگاه وی در ساختار پهلوی دوم مستحکم تر می شد، 
این مال اندوزی و فساد نیز افزایش پیدا می کرد. برای 
مثال براساس یک سند معتبر باقی مانده شریف امامی 

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

حضــور مــداوم شــریف امامــی در 
کانون های قدرت سیاسی و اقتصادی، 
بــرای وی بس مفیــد و پرموهبــت بود. 
او به مدد ایــن مال اندوزی حریصانه، 
توانســت بــه یکــی از ثروتمندتریــن 
رجال پهلوی مبــدل شــود. او از مراکز 
متعــددی حقــوق می گرفت و در ســود 
بسیاری از کارخانجات، مراکز تولیدی 
و حتــی کازینوهــا و کاباره هــا شــریک 
بود. همین امر اما، بر قدرت و جایگاه 
وی در سیستم پهلویستی می افزود و 

مانایی وی را افزون می ساخت

 دهه30، جعفر شریف امامی 
در گفت وگو با محمدرضا پهلوی

اســتاد اعظم در مــدت کوتــاه صــدارت خویــش، 
تصویــری از جامعه ایــده آل خــود و دولتــش ارائه 
می کرد که هیچ نســبتی با جامعه پر از بحــران آن 
روزها نداشت. فاصله مردم با کسانی که در مسند 
کار بودند، به قدری عمیق و گســترده شده بود که 
به نظر می رســید مســئوالن امــر در عالمــی کامال 
متفاوت سیر می کنند! نهایتا با کشتار 17شهریور 
57، داعیه لیبرال مسلکی شریف امامی نیز رنگ 

باخت و او را راهی دیار خاموشان کرد!
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علی احمد  فراهانی؛ تاریخ پژوه

وصایا الرسول)ص( و االئمه)ع(
کتاب »وصایا الرســول)ص( و 
االئمــه)ع(« تالیــف و ترجمه 
سیدهاشم رســولی محالتی از 
سوی دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
منتشر شده اســت. این کتاب 
در 8باب با عناوین »وصیت های 
حضــرت رســول اکرم)ص(«، 
»وصیت های امیرالمومنین)ع(«، 
»وصیت های امام حسین)ع(«، 

»وصیت های امام ســجاد)ع(«، »وصیت های امام باقر)ع(«، 
»وصیت های امام صادق)ع(«، »وصیت های امام کاظم)ع(« و 
»وصیت های امام جواد و امام حسن عسکری)ع(« تالیف شده 
است. در باب نخســت کتاب وصیتی از حضرت رسول)ص( 
درباره حضرت علی)ع( آمده است: »در کتاب بشاره المصطفی 
به سندش از عماربن یاســر روایت کرده که رسول خدا)ص( 
فرمود: وصیت و ســفارش می کنم هرکس را که به من ایمان 
آورده و مــرا تصدیق کرده به والیت علی  بــن ابی طالب)ع(، 
هرکس او را دوســت بدارد حتما مرا دوست داشته و هرکس 
مرا دوست بدارد خدای را دوست داشته است و هرکس محبت 
علی را داشته باشد به راســتی که محبت مرا داشته و هرکس 
محبت مرا داشته باشد، محبت خدای را داراست و کسی که او 
را مبغوض دارد مرا مبغوض داشته و هرکس مرا مبغوض دارد، 
خدای عزوجل را مبغوض داشته.« همچنین نویسنده در باب 
دوم، چند وصیت آموزنده از امیرالمومنین)ع( آورده است: »در 
کتاب امالی طوسی ازجمله وصیت های امیرالمومنین)ع( )به 
یکی از فرزندان یا نزدیکان خود( در هنگام وفات آن حضرت 
این بود که فرمود: تو را سفارش می کنم به خوش همسایگی 
و مهمان نوازی و ترحم و مهرورزی نسبت به مردمان گرفتار 
و بالرسیده و صله رحم و دوســتی با مسکینان و هم نشینی 

با آنان... .«

پیامبران و اعجاز قرآن
کتاب»پیامبــران و اعجاز 
قرآن« نوشــته حســین 
اوسطی در قالب ۱۵درس 
با عناوین »اصــل نبوت و 
پیامبــری«، »بعثت انبیاء 
و عدالــت اجتماعــی«، 
»عصمت انبیــاء«، »پدیده 
وحی«، »اعجاز«، »خصایص 
انبیــاء و مکتب ایشــان«، 
»چند ســؤال درباره بحث 

نبوت«، »قرآن کریم و اعجاز در بالغت«، »قرآن کریم و خبر 
دادن از غیبت و نهان«، »قرآن کریم و علوم بشری«، »اعجاز 
هدایت قرآن کریم«، »قرآن کر یم و اّمی بودن پیامبر)ص(«، 
»قرآن کریم و نبود اختــالف در آن«، »قرآن کریم و علوم 
بشــری«، »اعجاز قرآن کریم در نظم حــروف و کلمات 
و عظمــت آن« و »دالیل فراوان بر اثبــات نبوت حضرت 
محمد)ص(« تنظیم و از سوی دفتر نشر فرهنگ اسالمی 
منتشر شده است. در مطالب این کتاب سعی شده به طور 
فشرده و اختصار به شاخص های رسالت و نبوت پرداخته 
شــود و ضرورت وجود آن را در جامعه کــه از آن به نبوت 
عامه تعبیر می شــود، به اثبات برساند. همچنین پیرامون 
رسالت حضرت ختمی مرتبت، محمد بن عبداهلّل، پیامبر 
عظیم الشأن اسالم، سخن به میان آمده که معروف به نبوت 
خاصه است. با توجه به اینکه در بیان معجزات حضرت، به 
اعجاز قرآن پرداخته شده که معجزه ماندگار پیامبر اسالم 
اســت، در هر عصر و زمانی، آن کتابی  که چشم دوست و 
دشمن را به خود خیره کرده است و هر کس از آن راهنمایی 
بخواهد او را به بهترین و استوارترین راه ها، راهنمایی خواهد 

کرد، همانا قرآن کریم است.
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تجسمی
مسعود میر
روزنامه نگار

آغاز تولید فیلم های ارباب - رعیتی درایران
جدال در روستا

چرخه تولید فیلم  های ارباب - رعیتی، یک سال قبل از پیروزی 
انقالب به راه افتاده بود. فروش فیلم های »سفر سنگ« )مسعود 
کیمیایی( و»عشق وخشــونت« )رضا صفایی( در سال 1356، 
تمایل برای ساخت فیلم های مشابه را فراهم کرده بود. پیروزی 
انقالب باعث شد که فیلمسازانی که قصد ساخت فیلم های انقالبی 
دارند، سراغ فیلمنامه هایی بروند که دوطرف تخاصم داستان ها؛ 
روســتائیان و رعیت ها از یک ســو و اربابان و فئودال ها از سوی 
دیگر باشند. در این جریان هم فیلمساز کهنه کاری با 50فیلم در 
کارنامه )صفایی( و هم فیلمساز تازه کاری)صباغ زاده( نخستین 

ساخته ها ی بعد از انقالب خود را در این چرخه ساختند.
 در سال های اولیه پیروزی انقالب، شرایط تولید، ممیزی و اکران 
فیلم ها در ابهام قرار داشت. در این شرایط ساخت فیلم ارزان که 
سرمایه کمتری را به خطر بیندازد بیشتر مورد توجه بود. ساخت 
فیلم در روستا ها به نسبت تولید در شهر ارزان تر و سریع تر بود. 
گروه در یک روستا مستقر می شدند و با کاهش هزینه رفت وآمد 
گروه و هزینه اســتقرار و پذیرایی فیلم با هزینه کمتری مرحله 
تولید را پشت ســر می  گذاشــت. موفقیت اقتصادی فیلم های 
روســتایی در کنار این عوامل تولیدی چرخــه این فیلم ها را به 
رونق رساند. بین سال های 1358تا 1363سینما ها 11فیلم در 
چرخه ارباب -رعیتی نمایش دادند. ســال 60با نمایش 5 فیلم، 
پرترافیک ترین ســال اکران و »دادا« )1361( ایــرج قادری با 
فروش 7میلیون تومانی در تهــران موفق ترین فیلم این چرخه 
است. تشکیل بنیاد سینمایی فارابی و با حضور مستقیم دولت 
در ســاختار تولید و اکران، از تولید فیلم در این چرخه کاســته 
می شود، اما تولیدات پراکنده ای که الگو های این آثار در آنها تکرار 
شده، تا سال های آغازین دهه 70 دیده می شود. فیلم هایی چون 
»سمندر«)1365( محمود کوشان و »تیغ آفتاب«)1369( مجید 
جوانمرد ازجمله آثاری هستند که به رغم از نفس افتادن چرخه از 

الگو های آن تبعیت کردند.
فیلم های ارباب- رعیتی اکشن هایی هســتند که به تناوب در 
داستان ها تلفیق  های متنوعی با ژانر های چون ملودرام)دادا، موج 
توفان، عصیانگران(، جنایی)پرونده(، علمی، تخیلی)برنج خونین(، 
تریلر)فرمان( و تریلرورزشی)سمندر( در آنها دیده می شود. الگو ها 
و قرارداد ها روایی در این چرخه تضاد های ساختارساز در تقابل ها 
و تخاصم های روستائیان و اربابان است. زیاده خواهی)دانه های 
گندم(، تهمت)پرونده(، هوس بازی)دادا(، ســتم)عصیانگران 
و آفتاب نشــین ها، خاک و خون(، اســتعمار خارجی  و استبداد 
داخلی)برنج خونین( اربابان ریشه اصلی رودررویی است. در این 
الگو ها با دلیل و بی  دلیل)بر مبنــای فرضیات ذهنی مخاطبان( 

اربابان و عوامل آنها ضد قهرمان داستان ها هستند.
گروه قهرمانان،3  گروه قهرمان اصلی، خانواده او و اهالی روستا 
را شامل می شوند. گروه ضد قهرمانان شامل ارباب، عوامل ارباب 
و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و روستائیان خائن. در این 
میان نقش هایی کمتر برای مردم روستا درنظر گرفته می شود. 
آنها از طیف تماشاگران بی طرف و ساکت تا همراهان نهایی نبرد 

نهایی در جریان داستان را تشکیل می دهند.
در الگو های ایــن چرخه قهرمانان روســتائیان پاک و جوانمرد 
هســتند که در خانه های محقــر با کمتریــن امکانات زندگی 
می گذرانند و ضد قهرمانان اربابانی بدون رحم و زیاده  خواه که در 
خانه های بزرگ و مجهز زندگی می کنند. خانه روستایی و خانه 
اربابی، غذای روستایی و غذای اربابی، لباس اربابی و لباس رعیتی 
همه از الگوهای ساختاری تقابل ها هستند. در الگوها ی این چرخه 
آن چیزی که اهمیت دارد، نمایش عمق ســتم اربابان است. به 
همین دلیل موفق ترین فیلم این چرخه)دادا( فیلمی است که در 
آن ارباب به ناموس)مهم ترین دارایی یک خانواده ایرانی( رعیت 

چشم طمع دارد.
 قهرمانان اصلی در این فیلم ها مانند چرخه فیلم های جاهلی در 
فراز و فرود داستان ها با تکیه بر فضائل اخالقی در برابر اربابان که با 
تکیه بر رذائل اخالقی تعریف می شوند، قرار می گیرند. این جهان 
سفید و سیاه، مهملی برای رویارویی همه جانبه دو سوی داستان 
اســت. فیلم های این چرخه را می توان فیلم  هایی کامال مردانه 
دانست. زنان نقش کمی در پیشبرد داستان های ارباب - رعیتی 
دارند. علت غیبت زنان در فیلم های این چرخه، حتی وقتی که 
تخاصم براساس دست اندازی اربابان به آنهاست، فیلم ها به سمت 
ترسیم زندگی زنانه در روستاها نمی روند. به غیراز دالیل ممیزی 
در زمان تولید فیلم ها تقابل ها فیزیکی و درگیری های داستانی 
فیلم نیاز به قهرمانان داشته است. ژیال سهرابی در خاک و خون 
و فخری خوروش در دادا تنها زنانی هســتند که حضورشان تا 

حدودی به یاد ماندنی است.
بازیگران قهرمانان این داســتان ها در این چرخه به علت شرایط 
ضد ســتاره ای اوایل دهه 60 ثابت نیســت. ایرج قادری، فرامرز 
قریبیان، مهدی فخیم زاده، مجید مظفری و شــهروز رامتین از 
بازیگران شــاخص نقش قهرمانان- رعیت ها- و گرشــا رئوفی، 
ولی اهلل شیراندامی، حسین محزون و عنایت بخشی از بازیگران 

شاخص اصلی ضد قهرمانان- اربابان- محسوب می شوند.
از صحنه هایی که در همه این فیلم ها به عنوان الگو تکرار می شود، 
می توان به این صحنه ها اشاره کرد؛ صحنه اذیت و آزار روستائیان 
توســط عوامل ارباب، صحنه رودررویی اولیه قهرمان با عوامل 
ارباب، صحنه ای که ارباب خواســتار مقابله با قهرمان می شود، 
صحنه غیبت قهرمان و مرگ یکی از نزدیکان او، بازگشت قهرمان 
به روستا و رودررویی با مرگ نزدیکش، تحریک روستائیان توسط 
قهرمان به قیام و درگیری نهایی قهرمان با ارباب و حضور باقی 
روســتائیان در نبرد نهایی. چرخه فیلم های اربــاب- رعیتی را 
می توان آخرین چرخه فیلم ها مهم روستایی در سینمای ایران 
دانســت. چرخه ملودرام های دختر، پســر رعیت - دختر، پسر 
ارباب در دهه 30 و کمدی های روســتایی دهه 50 از مهم ترین  
چرخه های فیلم های روستایی قبل از این چرخه هستند که در 
روستا ساخته شدند. بازگشت فیلمسازان ایرانی بعد از میانه دهه60  
به روستا به عنوان لوکیشن و محل وقوع داستان بعد از این بنابر 
الگو ی چرخه های دیگری است که تقابل های آن براساس زندگی 
روستایی نیست. اینها همه نشان از تغییر در زندگی روستایی و 

تغییر ساختار اقتصادی روستاهاست.

تباکی 
مواجهه نو اندیشان ایرانی با محرم حسینی

سید هادی طباطبایی / چاپ اول /انتشارات کویر/
قیمت 94000تومان 

تباکی، داســتان افرادی 
اســت که در مواجهه با 
عاشــورا، پای خرد را به 
میان آورده اند، کســانی 
که اگر دلشــان نلرزد اما 
عقلشــان می جنبد. اگر 
اشــکی جاری نکنند اما 

قلمشان گره گشــایی می کند و سخن شان مؤثر 
می افتد. تفسیری از کربال باز می گویند که همگان 
را به کار می آید. مؤلف این کتاب درباره آن به فارس 
گفت: حادثه عاشورا منبع معرفت دینی بسیاری 
از روشنفکران ایرانی بوده است. حتی این واقعه 
روی کنشگران اجتماعی غیردینی نیز اثر داشته 
است. واقعه  عاشورا جزئی از فرهنگ ایرانی شده 
است. نمی توان آن را نادیده گرفت. هرقدر هم بر 
مناسک تنیده بر گرد آن خرده بگیریم، اما اصل 
این واقعه، از فرهنگ ایرانی جدایی ناپذیر است. بر 
دیگر اجزای فرهنگی ما ازجمله ادبیات و موسیقی 

و... هم اثرات بسیاری گذاشته است.
روحانیان بیشترین ســهم را از گفتمان عاشورا 
داشته اند؛ دیگر اندیشمندان ایرانی نیز کم و بیش 
متأثر از این رخــداد بوده اند. در چنین معادله ای 
سهم نواندیشان دینی از واقعه عاشورا چقدر بوده 
است؟ این پرسشی اســت که در کتاب تباکی به 

آن پاسخ داده ام.

جریده  فریده
گزیده ای از روزنامه شکوفه، دومین روزنامه زنان در ایران

به کوشش زهره ترابی/ چاپ اول  /نشر اطراف / قیمت 9700تومان 
جریده فریده ما را با دنیای زنان 
پیشروی بعد از مشــروطه آشنا 
می کند و بی واســطه نشان مان 
می دهد که تصویــر زن امروزی 
چطور شکل گرفته و در تاریخ فکر 
و قلم ایرانی زنــان چگونه هویت 
خود را تعریف کرده اند. این کتاب 
منتخبی از روزنامه »شــکوفه«، 
دومین روزنامه زنان ایران اســت 

که به همت مریم عمید )مزین الســلطنه( در دوره احمد شاه 
منتشر شــد و تصویر دقیقی از وضعیت جامعه ایرانی و زنان 
آن دوره ارائه داد. جریده فریده قرار اســت راهی باشــد برای 
آشــنایی با یکی از مهم ترین نشــریات زنان، اما مخاطب این 
کتاب تنها روزنامه نگاران و عالقه مندان به مطبوعات نیستند، 
جامعه شناسان، کارشناســان علوم ارتباطات، تاریخ پژوهان، 
طرفداران حقوق زنان و همه کسانی که به تاریخ فعالیت های 
اجتماعی زنــان عالقه دارند و می خواهند ســیر پیشــرفت 
آزادی های زنان را بعد از مشروطه بدانند، مخاطب این کتاب  
هستند. زبان ساده و نثر شیرین مریم عمید و سایر نویسندگان 
این کتاب باعث شده تا جریده فریده برای مخاطب عمومی که 
به دنبال کتابی خوش خوان و تاریخی هستند، خواندنی باشد. 
در روزگاری که صدای زنان عموما شنیده نمی شد، روزنامه های 
زنان راهی بودند تا بخش بزرگی از جامعه بتوانند شخصیت و 
نقش تازه ای برای خودشان تعریف کنند و صدایشان را به گوش 
مسئوالن مملکت برسانند. در میان همه  این نشریات »شکوفه« 
به خاطر ابتکارهایی مثل انتشــار کاریکاتــور و البته به خاطر 

شخصیت مدیرمسئولش جایگاه مهمی دارد. 

تاریخ مفهومی
بنیان های نوین نظریه تاریخ

راینهارت کوزلک/ عیسی عبدی /چاپ اول /انتشارات فرهامه 
/قیمت 108هزار تومان 

تاریخ مفهومی از نیمه دوم قرن 
بیستم به این ســو در واکنش به 
سیر فلسفه تاریخ عصر روشنگری، 
تاریخ فکــری و همینطور در نقد 
آرمان شــهرگرایی و نگاه خطی 
به تاریخ در آلمان شکل گرفت و 
می تــوان آن را در یک نگاه کلی 
بخشی از معرفت شناسی برآمده از 
چرخش زبانی دانست. این شاخه 

جدید با پرداختن به سیر دگرگونی مفاهیم در پیوند با زمینه 
تاریخی، بر آن است شالوده های جدیدی برای تاریخ نگاری و 
چارچوب متفاوتی برای مفهوم تاریخ ارائه دهد که تحول اساسی 
 برای مطالعات تاریخی، فرهنگی و جامعه شناسی تاریخی و... 
به شــمار می آید. کتاب حاضر 11مقالــه برگزیده راینهارت 
کوزلک را که نمایانگر خطوط اصلــی فکری و دغدغه های او 
درنظریه تاریخ اســت در خود جای داده اســت. این مقاالت 
مفاهیم کلیدی مانند شتاب تاریخی، الیه های زمانی، فضای 
تجریه و افــق انتظار، رابطه زبــان و تاریــخ، ناهمزمانی ها و 
همزمانی ها، ساختارهای تکرار در زبان و تاریخ و... را در بردارد. 
راینهارت کوزلک )19۲3ـ ۲006( نظریه پرداز آلمانی است. 
کوزلک تمام عمرش را روی تکوین مفاهیم تاریخ نویسی کار 
کرد و به همراه دو سه نفر دیگر، کتاب بی نظیری در 8 مجلد 
مفصل درآورد که معادل آن در هیچ زبان دیگری وجود ندارد. 
او در این کتاب تمام مفاهیمی را که در تاریخ نویســی به کار 
می رود گرفته و تمام مراحل آن مفهوم را از آغاز تکوین جنینی 
آن تا پایــان و همین طور تحولی را کــه در تاریخ ایجاد کرده 

توضیح داده است. 

پیشخوان 1

پیشخوان 3

پیشخوان ۲

علیرضا محمودییادداشت

بیش فعالی ویروس کووید-19که کمی کنترل 
شــد مهم ترین دوســاالنه هنری دنیا هم از 
نقاهت هراس و شــوربختی بلندشد، فراخوان 
برگزاری اش را منتشر و شــعار »عصاره رؤیاها« را برای این دوره اش انتخاب کرد، منتظر ماند تا 
ممتازترین آثار تجسمی دنیا به ساحل ونیز و از آنجا به عمارت های پرخاطره محل برگزاری بینال 
برسد و قصه تازه اش را در زمین و آسمان و دیوار روایت کند. حاال که این سطور را می خوانید بیش 
از یک ماه به پایان این رویداد مهم هنری دنیا زمان باقی است؛ رویدادی که در آن می توان عصاره 

مهم ترین و خالقانه ترین آثار هنری دنیا را تماشا کرد. 

ایران، ایتالیا
هنرمندان ایرانی معموالً بینال ونیز را با آثار خود برای ما خواستنی تر می کنند. این دوره از بینال اما بدون نمایش 
اثری از ایران برگزار شد. گروهی عدم حمایت از هنرمندان را دلیل این جای خالی عنوان می کنند و گروهی دیگر 
معتقدند از پی سال ها حضور و تداوم هنر ایرانی در ونیز، حاال نمی توان غیبت یک دوره ای را چندان نگران کننده 
تلقی کرد. با همه این تفاسیر تقالی بسیاری از کشورهای گمنام در عرصه هنر نشان می دهد که ایران باید این 
جایگاه قابل اعتنای خود در مهم ترین دوساالنه هنری دنیا را قدر بداند و برای حفظش کوشا باشد. شاید شما هم 
اگر با پاویون عریض و طویل کشور ارمنستان در بینال امسال مواجه می شدید یا لشکرکشی آفریقایی ها و اهالی 
آمریکای جنوبی را با سالن های مملو از آثار از کنیا گرفته تا شیلی و پرو می دیدید با این حرف بیشتر موافق می شدید.

کارخانه هنر
بینال ونیز در ۲ مجموعه مجزا در شهر ونیز 
برگزار می شود؛ یکی جیاردینی و دیگری 
آرســناله. مجموعه آرســناله البته قصه 
جذابی هم دارد که دانســتن اش خالی از 
لطف نیست. آرسناله در واقع یک مجتمع 
صنعتی بسیار قدیمی کشتی سازی  و البته 
تولید تسلیحات و مهمات ویژه کشتی بوده 
است. برخی از آغاز ســاختش در حوالی 
ســال 1100میالدی ســخن می گویند 
اما چیزی کــه کامال هویداســت اینکه 
آرسناله قطب صنعتی جمهوری ونیز بوده 
و تا جنگ جهانی دوم هم کاربری صنعتی 
نظامی اش را حفظ کرده است. حاال اما در 
آرســناله خبری از بادبان و لنگر و توپ و 
تجهیزات صنعتی و نظامی دریایی نیست 
و بجایش هنر بر گوشه و کنارش سیطره 

پیدا کرده است.

هنر زنانه
بدون تردید هنرمندان زن و البته هنرزنانه در بینال این 
دوره نمود بسیاری داشت. نگاهی به عناوین هنرمندان 
حاضر در این دوره و البته روح و تجســم آثار در ایجاد 
این ذهنیت بسیار مؤثر بود. فارغ از اینها البته بد نیست 
با همین خبر متوجه اســتیالی نگاه زنانــه بر بینال 
پنجاو نهم ونیز بشوید: خانم سیسیلیا آلِمانی؛کیوریتور 
یا هنرگردان ایتالیایی و البته مدیر هنری پنجاه و نهمین 
دوره از دوساالنه تجسمی ونیز عنوان این دوره را که تا 
۲7 نوامبر ۲0۲۲ ادامه خواهد داشت »عصاره رؤیاها« 
اعالم کرد. نام این دوره از دوســاالنه ونیز، از مجموعه 
نقاشی های هنرمند سوررئالیســت انگلیسی، خانم 
لئونورا کارینگتون الهام گرفته شده است و ادای احترام 
به اوست. او این مجموعه را هنگامی که در دهه 1950 

ساکن مکزیک بود خلق کرد.

 آفریقایی ها  
این آفریقایی های بکر

یک مجســمه غول پیکر و شــماتیک، 
نخســتین اثر در آرســناله است که به 
محــض ورود میخکوب تــان می کند. 
تردید نداشته باشــید دورخیز آفریقا 
برای ورود به بازار هنر جهان خیلی زود 
نتیجه می دهد واصال دور نیست روزی 
که بیشترین آثار مهم ترین نمایشگاه های 
هنری دنیا در قرق آثار هنری هنرمندان 
قاره سیاه باشد. آفریقایی ها البته رقبای 
تازه نفس دیگری هم دارند. هنرمندان 
آمریکای جنوبــی و البتــه چین برای 
قدرت نمایــی در بازار هنــر هم ذوق و 
ســلیقه دارند هم انگیزه و برنامه ریزی. 
البته نمی توان از یــاد برد که چینی ها 
چند سالی اســت با اتکا بر جمعیت باال 
و طبعا تولیدات باالی هنری از یک سو و 
همچنین هزینه و تمرکز باال برای ورود به 
بازار هنر جهان از سوی دیگر توانسته اند 
سهم بسزایی در مارکت هنری دنیا برای 
خود دست و پا کنند و حاال دیگر تصور 
بازدید از نمایشگاه های هنری دنیا بدون 
مواجهه با آثار هنــری چینی ها تقریبا 

محال است.

وقتیازبینالحرفمیزنیمازچهحرفمیزنیم؟
 اگر در گوشه ای از ذهن تان چراغ کوچکی روشن 
است که به دوشــاخه عالقه و جذابیت آثار هنری 
وصل است بهتر است این اطالعات عمومی درباره 
بینال ونیز را الاقل یک بــار از رو بخوانید تا معلوم 
شــود وقتی از بینال حرف می زنیــم از چه حرف 

می زنیم. 
دوساالنه ونیز )به انگلیسی: Venice Biennale( یا 
 ،)Biennale di Venezia :بینال ونیز )به ایتالیایی
نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر ۲ سال 
یک بار )تا پیش از همه گیری کرونا در سال های فرد 
و حاال با تأخیر در ســال زوج ۲0۲۲( در شــهر ونیز 
ایتالیا برگزار می شــود. دوســاالنه ونیز سال 1895 
برای نمایش و ارائه هنر جدید سراســر دنیا تأسیس 
شــد و به تدریج این ایده در آن شــکل گرفت که هر 
کشور با شــکل دادن به یک غرفه خاص، هنر خود را 
عرضه کند.  بلژیک نخستین کشوری بود که در سال 
1907 این غرفه را دایر کرد. دوساالنه ونیز نمایشگاهی 

بزرگ از هنرهای معاصر اســت و به مرور با گسترش 
این نمایشگاه که از دیدنی های ایتالیاست و میزبانی 
از هنرمندان سراسر جهان، آثار ارائه شده هم منحصر 
به تجســمی نماند و امروز فیلم، موســیقی، تئاتر و 
معماری را نیز شامل می شود. نمایشگاه از همان ابتدا 
با هدف حمایت از هنرهای تجسمی معاصر و آوانگارد 
و به اصطالح هنر پیشرو راه افتاده بود. شهردار ونیز در 
سال 1893 به فکر نمایشگاهی بود تا هنرمندان ایتالیا 
جایی برای نمایش آثارشان داشته باشند اما کم کم 
کشورهای دیگر هم پیدا شــدند و به مرور غرفه های 
ثابتی برای آنها درنظر گرفته شــد.  با جهانی شدن 
جشنواره، هنرهای ارائه شده هم منحصر به تجسمی 
نماند و کار به هنرهای دیگر رسید تا جایی که بعضی از 
آنها مانند جشنواره فیلم ونیز هر سال برگزار می شوند. 
در دهه 1930 میالدی بخش های فیلم، موسیقی و 
تئاتر و در دهه 1980 پای آرشیتکت ها و هنر معماری 

هم به این نمایشگاه باز شد.
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