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آشوبها،محدودیتاستفاده
از»گوگلپلی«،»لینکدین«و

»اپاستور«برداشتهشد

حرف های روزگذشته مهران مدیری، نشان از پایان فضای احساسی 
میان سلبریتی ها در اغتشاشات اخیر دارد

خطایمحاسباتیبرخیچهرهها

دیروزجشن»گلهایبهشت
محمدص«برایکودکانکارو
خیاباندربرجمیالدبرگزارشد

داستان 

کریم
    داستان کریم بنزما، شبیه هیچ داستان دیگری 
در فوتبال نیست. مســیری که او طی کرده تا به 
این نقطه برسد، به مسیر هیچ کدام از برنده های 
توپ طال شباهت ندارد. او نه مثل مسی و رونالدو 
از همان نخستین ســال های جوانی غرق لذت 
بردن توپ طال شــده و نه مثل لــوکا مودریچ، با 
جرقه ای دیررس اما هیجان انگیز روبه رو بوده است. 
کریم همیشه در گوشه تصویری از بهترین های 
دنیا حضور داشــته اما توجه همه، به مرکز تصور 
بوده اســت. او اما به مرور زمان، باالخره خودش 
را به مرکز این تصویر رسانده است. درست شبیه 
گالدیاتوری که کمترین شانس را برای کنار زدن 
همه رقبا دارد اما صبر می کند تا در بهترین زمان، 
چیزی را از خودش نشان دهد که همه را به حیرت 
وامی دارد. شــاید همین 5 سال قبل، تصور اینکه 
کریم بنزما روزی صاحب توپ طال می شود، محال 
بود. این بیشتر یک شوخی بزرگ با ستاره فرانسوی 
رئال مادرید به نظر می رسید اما هر ستاره ای که از 
رئال مادرید رفت، غنیمتی برای او باقی گذاشت. 
جدایی رونالدو، شــرایطی را فراهم کرد که دیگر 
همه توپ ها در خط حمله باشگاه به ستاره پرتغالی 
نرسد، همه تیترها سهم او نشــود و جایی برای 
ستایش سایر بازیکنان نیز وجود داشته باشد. ساز 
مخالف گرت بیل، کاری کرد که بنزما به تنهایی 
مسئولیت خط حمله یکی از بزرگ ترین تیم های 
دنیای فوتبال را به عهــده بگیرد. جدایی راموس، 
بنزما را صاحب پنالتی هــای رئال مادرید کرد و 
جدایی مارسلو، بازوبند کاپیتانی را به این ستاره 
هدیه داد. او حاال، رهبر رئال مادرید شــده بود. او 
حاال یک مرد توقف ناپذیر در خط حمله این باشگاه 
بود. بازیکنی که می دانست دوران »نفر دوم« بودن 
برایش تمام شده است. بازیکنی که این بار همه  چیز 
را با هم می خواست. اللیگا، لیگ قهرمانان اروپا و 

البته توپ طال!
    چند فوتبالیست ســراغ دارید که این چنین 
قاطعانه توپ طال را برده باشــند؟ حتی مسی و 
رونالدو در بسیاری از سال ها این جایزه را با جنجال 
می بردند اما کریم بنزما، کاری کــرد که یکی از 
بی هیجان ترین دوره های توپ طال برگزار شود. 
او عمال رقیبی نداشت. چرا که یک سروگردن از 
همه ستاره های دنیای فوتبال در این سال باالتر 
رفته بود. کریم توپ طال را خیلی زودتر از شــب 
برگزاری مراســم در پاریس، از آن خودش کرده 
بود. وقتی رئــال، حریفان اش را یــک به یک در 
اروپا شکست می داد، کریم به این جایزه نزدیک 
و نزدیک تر می شد. شاید این قهرمانی، بیشتر از 
همه قهرمانی های قبلی هواداران کهکشانی ها را 
به وجد آورده باشــد. آنها این بار با تیمی که روی 
کاغذ ستاره های زیادی نداشت، بهترین تیم های 
اروپایی را کنار زدند؛ چلسی، پی اس جی، سیتی 
و لیورپول. این یک مســیر دیوانه وار بود و بدون 
درخشش فراتر از انتظار کریم بنزما، این قهرمانی 
هرگز ممکن نمی شد. او یک سال شگفت انگیز را 
پشت سر گذاشت وپاداش اش را با بردن مهم ترین 

جایزه فردی دنیای فوتبال گرفت.
    آنچه بنزمــا را از همه بازیکنــان دیگر متمایز 
می کند، ثبات و صبری است که در همه این سال ها از 
خودش نشان داده است. درست مثل یک شکارچی 
قهار که برای رسیدن بهترین لحظه، به اندازه کافی 
منتظر مانده و بعد، بهترین شلیک عمرش را تجربه 
کرده است. بنزما برای یک دوره طوالنی، مورد انتقاد 
هواداران رئال مادرید بود. حتی مربیانی مثل مورینیو، 
او را به تمسخر می گرفتند اما هیچ چیز موجب نشد 
مرد شــماره 9رئال مادرید، قید ادامه مسیرش در 
این تیم را بزند. بعد از رسوایی در پرونده والبوئنا که 
عمال تیم ملی را از کریــم گرفت، این بازیکن با یک 
بحران تمام عیار روبه رو شد. شاید هرکس دیگری 
در موقعیت او، دچار افت می شــد و حتی از فوتبال 
فاصله می گرفــت. بنزما اما فقط بــه یک چیز فکر 
می کرد، به لحظه ای که همــه ذهنیت ها در مورد 
خودش را تغییر داده باشد. او روزهای کابوس واری را 
پشت سر گذاشت، پسری که در والدیباس به تنهایی 
تمرین می کرد تا هم تیمی هایش در رئال مادرید از 
اردوهای ملی برگردند، پسری که تماشاگر قهرمانی 
کشورش در جام جهانی روســیه بود. آن روزها به 
کنایه می گفتند که جای هیچ کس در تیم ملی خالی 
نیســت. آن روزها مدام گفته می شد که هیچ کس 
به بنزما افتخار نمی کند. همیــن بازیکن اما، برای 
یک شــب پاریس را به تســخیر خودش درآورد. او 
در پایتخت فرانسه، توپ طال را از دست مهم ترین 
اسطوره تاریخ فوتبال فرانسه گرفت. زیدان، جایزه 
معتبرترین نشریه فوتبالی در فرانســه را به کریم 
تحویل داد و حتی رئیس جمهور فرانسه برای او پیام 
تبریک فرستاد. حاال دیگر در این کشور، همه به کریم 

افتخار می کنند.
    شــکوفایی بنزما در 34 ســالگی، یکی از آن 
افسانه های درست و حســابی برای آیندگان در 
تاریخ فوتبال اســت. او حاال دیگــر همه  چیز را 
برده و فقط یک جای خالــی را برای کامل کردن 
کلکســیون رویایی اش احســاس می کند. تنها 
حســرت باقی مانده بنزما در دوران فوتبال اش، 
نبردن جام جهانی است. مرد 34 ساله مادریدی ها 
حاال برای آخرین بار در قطر برای رسیدن به این 
جام تالش خواهد کرد. همــه آنهایی که کریم را 
می شناسند، می دانند که او با چه جدیتی اهداف 
بزرگ زندگی اش را دنبال می کند. بنزما با بهترین 
روحیه و بیشترین انگیزه، گرگی درنده برای جام 
جهانی خواهد بود. بازیکنی که جذاب ترین بخش 
از ماجراهای زندگی اش، تازه بعد از 30ســالگی 

شروع شده است.
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نجات لیگ
زمان برگزاری جام ملت  های آسیا از خرداد 
به بهمن ماه سال آینده موکول شد؛ اتفاقی 

که شاید به نفع فوتبال ایران باشد
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 فتح اهلل زاده این روزها در موقعیت مشابه 
انصاری فرد قرار گرفته است اما بعید به نظر 

می رسد رفتاری مشابه او داشته باشد

دربی در لیگ3؟ساپینتو؛ کالدرون دوم؟
مهدی تاج پس از جلسه با رئیس کمیته 

صدور مجوز حرفه ای در AFC، یک هشدار 
بزرگ به این دو تیم داده است 18
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 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

بورنموث

نیوکاسل

منچستریونایتد

ساوتهمپتون

اورتون

تاتنهام

22:00

22:00

22:45

ليگ برتر انگليس

برنتفورد

لیورپول

چلسی

وستهام

22:00

22:00

رئال سوسیداد

مایورکا
21:30

الليگا اسپانيا

الچه

رئال مادرید
22:30

کريمبنزما؛بازيکنيکهجذابترين
بخشازماجراهايزندگياش،تازه
بعداز30سالگيشروعشدهودر
34سالگيتوپطالگرفتهاست

الماس
درون

تیتر یک

 مصدومیت بنزما از ناحیه دست که سال ها همراه او بوده، حاال از سوی آدیداس به نمادی برای این بازیکن تبدیل شده است      
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یادداشت
حامد فوقانی؛ دبیرگروهشهر

مترویتهرانهمچنانباسیلیصورتشراسرخنگه
میداردوهرچهتوانداردبهکارمیگیردتاازپادرنیاید.
دراینُمدحملونقلیانبوهبِرمحبوب،اکنونبهطور
میانگینروزانــهیکمیلیونو600هزارســفرانجام
میشودکهچنانچهناوگانموردنیازشتکمیلشود،میتواندخیلیبیشترازاینها
وتا9میلیونسفردرهرروزراپذیراباشد.اماچراچرخهایتوسعهمترویپایتخت
همچنانمیلگند؟برایپاسخبهاینســؤالبهتراستواقعیتهای13سالپیش
تاکنونرامرورکنیمتاببینیماگرموردتوجهقرارمیگرفتند،حملونقلزیرزمینی

تهرانچهحالوروزیداشت.
نخســتینواقعیتآناســتکهدولتهاطی13سالگذشــته،هیچگاه هممعناییتوسعهمتروباصرفهجوییسوخت،کاهشترافیکوآلودگیهوا1
وبهبودسطحسالمتجسموروانشهروندانرابهخوبیدرکنکردهاند.ازهمین
منظر،دیروزمحمدباقرقالیباف،رئیسمجلسشورایاسالمیبهنکاتدقیقیاشاره
کردوگفت:»میتوانباانجاماقداماتی،کمتراز3تا4ماهبرایاجرایقانونرفعموانع
تولیددرحوزهحملونقلمسافردرونشهریاتفاقیرقمبزنیمکهسالیانسالاست
بهآنبیتوجهبودهایم؛بابررسیهاییکهدرگذشتهدرتهرانانجامدادیممشخص
شداگرهرمسافربامتروجابهجاشودصرفهجوییناشیازاینموضوعحدود23سنت
میشود.اینموضوعراباعددورقمباوزارتنفتبهجمعبندیرسیدیم.حالاگربه
جای23سنت،13سنتهمدرنظربگیریمباتوجهبهاینکهدرحملونقلشهرتهران
تمامزیرساختهایمترو،ایستگاهوریلآمادهاست،سرفاصلههرقطارازجهتفنی
میتواندحدود2دقیقهباشــد؛درحالیکهاکنونبهجای2دقیقه،9دقیقهاست؛
بهعبارتیاکنونحدود2میلیونمسافرجابهجامیشود،درحالیکهاگرتنهاواگن
بیایداینتعداددرروزبه9میلیونمســافرمیرســد.اگربهازایهرمسافرحدود
13ســنتصرفهجوییرخدهدباحجممذکورهر2روزمیتوانیکواگنبهمترو
اضافهکرد.امروزسرمایهگذارانیکهدرحوزهتولیدواگنفعالیتمیکنندوقراردادی
کهباکشورچینموجوداستتاواگنبهصورتمشارکتیدرکشورتولیدشودفعاالن
اینحوزهحاضرندکهاعتباراتموردنیازراتامینکنندتاازاینمحلدرطولدوره

5تا6سالهحدود2هزارواگنساختهوتامینشود.«
برایدرکبهترمواردیکهقالیبافبهآناشارهکرده،میتوانارقامنقدیماجرارا
درنظرگرفت.بهعبارتیاکنونکهروزانهیکمیلیونو600هزارسفربامترویتهران
انجاممیشــودوبهازایهرسفر23سنتصرفهجوییســوختصورتمیگیرد،
یعنیبادالردولتیبهقیمت25000تومان،روزانهبهرقمیباالی9میلیاردتومان
میرسیم.اینرقمبراییکســال3هزارو358میلیاردتومانمیشود.حالنکته
اساسیاینکهبیشاز13ســالازقانونصرفهجوییسوختبهازایهرسفربامترو
میگذرد.یعنیدرتمامسالهاتجهیزاتموردنیازمترویتهرانمیتوانستهازطریق
تهاتربانفتتامینشــدهتااکنونجمعیتزیادیازپایتختنشینانبتوانندایمن،
سریعوآسانباحملونقلزیرزمینیدرشهرترددکننداماهمهبارهاانگاربهدوش

ایندورهمدیریتشهریافتادهاست.
دربودجهامسالشهرداریتهرانبرایشــرکتساختمترو،حدود6هزار

میلیاردتومانتعیینشــدهکههمراهبااوراقمشــارکتومنابعحاصلاز2
طرحهایمجتمعهایایســتگاهیتا9هزارمیلیاردتومانهمقابلیتافزایشدارد.
براساساینبودجه،اگرمنابعبهموقعتامینشود،12ایستگاهازخطوط6و7تکمیل
میشود؛یعنیبهعبارتیخط7کاملشدهو50درصدایستگاههایخط6بهبهرهبرداری
میرسدوکاراییاینخطبهمیزانقابلتوجهیافزایشمییابد.توسعهشرقیوغربی

خط4،جنوبیخط7وشمالیخط3وهمچنینپیگیریتکمیل
پایانههایآزادگانودولتآبادنیزبایدازاینطریقصورتگیرد.اما

بهدالیلیرقمهایرسیدهبهدستشرکتمترو،مثلیکبشکهآبدرکویرمیماند.
درصورتیکهتنهاتکمیل6ایستگاهخط6،دوهزارمیلیاردتومانپولنیازدارد.

برای مترو دست دست نکنید
وقتی جنگ شروع شد، جزو نخستین گروه هایی بود که به 
جبهه رفت. آن زمان تازه وارد نیروی سپاه شده بود. سر 
پرشور و دل نترسی داشت. همین باعث شده بود دست 
راست شهید مهدی باکری و شهید عبدالحسین 
برونسی به شمار بیاید. در واقع عملیاتی نبود 
که نورعلی شوشتری در آن حضور نداشته 
باشد؛ از آزادسازی سنندج و بستان تا فتح 

خرمشهر... همه جا حضور داشت...

ناگفتههایزندگیشهیدنورعلیشوشتریبهروایتهمسر
سردار شوشتری؛  علمدار وحدت
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کیانوشعیاریباویالیساحلیبهسینمابازگشتهاست
شیرینی شانس
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 بازگشت به سینما پس از ۶سال دوری؛ ۶سالی که 
به پیگیری سرنوشت اکران فیلم »کاناپه« و 

ساخت ســریال ۸7 متر سپری شد. 
کاناپه، همچنــان از آمدن به روی 

پرده ناکام مانــد و ۸7 متر هم 
دچار مشــکالتی شد و هنوز 

پخش نشده است...

ویژههایامروز

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

انحراف۷۰درصدیبرنامهششمتوسعه
محســن پیرهادی، نماینــده تهــران در مجلس گفت: 
11ســال پیش که وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تاسیس شد، تحت پوشش بیمه ای قراردادن همه مردم 
ایران آن هم ظرف 2ســال جــزو مأموریت هایش اعالم 
شد، مأموریتی امید بخش و مهم که متاسفانه هنوز در 

اجرای آن پس از یک دهه موفق نبوده ایم.

فروشبنزیندرظروفممنوعشد؟
همایون صالحی، رئیس هیات مدیره کانون جایگاه داران 
در خصوص ابالغیه شــرکت پخش فرآورده های نفتی 
گفت: این موضوع صحت دارد البته ما سابق بر این هم 
اجازه نداشتیم فرآورده های بنزینی را به صورت مظروف 
بفروشیم مگر خودرویی که به علت اتمام بنزین در 

جاده مانده باشد .

مجلس

اقتصادی
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گزارش تصویری  جشــن 
کودکان کاردربرجمیالدرابا

اسکناینکیوآرکدببینید.
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دادهنما

پهپادانتحاری

شاهد-136
در »رزمایش پیامبر اعظم )ص( 1۷« برای اولین بار تصاویر نمای نزدیک 
پهپاد انتحاری شاهد-1۳۶ و عملکرد آن به نمایش درآمد. در بخشی از این 
رزمایش، پهپادهای انتحاری شاهد-1۳۶ از یک النچر 5فروندی به سمت 
اهداف پرتاب شدند و اهداف را با دقتی مثال زدنی مورد هدف قرار دادند. 
موضوعی که نظرات بسیاری را در خارج از ایران به خود جلب کرد. اما این 

دقت باال از کجا سرچشمه می گیرد؟

گرافیک:مهدیسالمی
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برد

پایان فضای هیجانی
شروع فضای عقالنی 

ذره بین شورا روی ساخت وساز غیرمجازحق بیمه زنان باردار چقدر است؟
اعضایشورایشهرنسبتبهساختوسازهایغیرمجازدرزماناغتشاشاتاخیرواکنشنشاندادنددرطرحپوششبیمهزنانباردار،خانوارهایمتقاضیبراساسوسعشانحقبیمهپرداختمیکنند
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بخش مهمی  از گفته های رئیسی 
درهمایشبنیادملینخبگان 
رابــااســکنایــنکیوآرکد

ببینید.
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فیلمحرفهایروزگذشتهمهرانمدیریدر واکنش به ناآرامی های اخیر رابااسکناینکیوآرکدببینید.

6هزار
کودک کار و خیابان در مراکز 

 پویاشهر و صبح رویش 
پذیرش شدند.

8۰درصد
کودکان کار تا پایان امسال 

توسط شهرداری تهران 
ساماندهی می شوند.

3۰مرحله
 از طرح ساماندهی کودکان کار 
و خیابان پایتخت  تا به حال اجرا 

شده است.

3۰مدرسه
ویژه کودکان کار با آموزش های 

 متنوع در تهران  راه اندازی
صفحه3شده است.
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رئیس جمهور حمایت مالی، حقوقی 

دولت
و همچنین تســهیلگری در صدور 
مجوزها، به ویژه برای شــرکت های 
دانش بنیــان را ازجمله حمایت هــای الزم دولت از 
نخبگان برشــمرد و گفت: فراهم کردن زمینه برای 
نقش آفرینی بیشــتر نخبگان گره گشای بسیاری از 
مشکالت کشــور در مســائل اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
سیدابراهیم رئیســی دیروز در دوازدهمین همایش 
بنیاد ملی نخبگان که در سالن اجالس سران برگزار 
شــد، با بیان اینکه امروز اراده جدی دولت حمایت 
و توجه به نخبگان اســت، افــزود: ظرفیت نخبگان 
کشور قطعاً زمینه بسیار مناســبی برای تحقق ایده 
دولت مردمی در ایجاد تحول در زمینه های علمی و 
عملکردی خواهد بود. وی در ادامه با اشاره به فلسفه 
تشکیل بنیاد نخبگان، تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان 
که با ایــده و نظر حکمت آمیــز رهبرمعظم انقالب، 
به منظور شناسایی و حمایت از نخبگان کشور تشکیل 
شد، در سال های فعالیت خود اقدام های مفید و مؤثری 
هم داشته است، اما آنچه انجام شده، همچنان با نقطه 
مطلوب فاصله دارد و باید با توجه و استفاده از تجربیات 
گذشــته گام هایی نو درجهت شناسایی و حمایت از 

نخبگان برداشت.

آفات نخبگی
رئیسی در ادامه برخورداری از استعداد برتر، روحیه کار 
و تالش مضاعف و تالش برای رفع نیازهای کشور را از 
شاخصه های نخبگی برشمرد و گفت: نخستین شکر 
این نعمت برای صاحب آن، یعنی نخبگان، آن است که 

این نعمت را متعلق به خدا بداند و در مسیر رضایت او 
مورد استفاده قرار دهد، از خود برتربینی، که از آفات 
نخبگی است، پرهیز کند و همه استعداد، خالقیت و 
ابتکار خود را درجهت گره گشایی از نیازهای مردم و 

کشور به کار گیرد.
رئیس جمهــور به کارگیری نخبگی در مســیر رفع 
نیازهای مردم و کشور را بسیار ارزشمند دانست و بر 
اهمیت نقش والدین، معلمان و استادان در مسیر رشد 

و پیشرفت نخبگان تأکید کرد.

تفاوت »دانشگاه پیشرو« و »دانشگاه پیرو«
رئیسی در ادامه سخنانش با بیان اینکه میان »دانشگاه 
پیشرو و دانشــگاه پیرو« تفاوت زیادی وجود دارد، 
گفت: دانشــگاه پیشــرو تالش دارد نماد نوآوری و 
خالقیت باشــد، خود را در کنار نظام مسایل کشور 
تعریف کند و با بهره گیری از مجرب ترین استادان و 
بهترین دانشجویان و دانش پژوهان مسائل را بشناسد 
و درجهت حل آنها پیشقراول باشد، اما دانشگاه پیرو 
بدون توجه به توانمندی های داخلی و نیروهای مبتکر، 
نوآور و خالق کشور به دنبال آن است تا ببیند دیگران 

چه می خواهند و چه می کننــد. وی با بیان اینکه ما 
نسبت به استفاده از علم و دانش و تجربه کشورهای 
دیگر هیچ محدودیتی نداریم، تصریح کرد: البته قطعاً با 
نسخه های ارائه شده ازسوی دیگران با احتیاط برخورد 
می کنیم. کارشناسان، دانشــمندان و پژوهشگران 
نسخه های ارائه شده ازسوی دیگران را به دقت بررسی 
می کنند که آیا متناسب با زیست بوم و مسائل کشور 

در حوزه های مختلف هست یا نه؟
رئیسی همچنین در تشــریح تفاوت »نخبه وابسته 
با نخبه مســتقل«، گفت: نخبه مستقل می خواهد 
آزادانه بیندیشد، خالقیت داشته باشد، نیاز مردمش 
را بشناســد و تمام دانش و استعداد خود را در جهت 
رفع آنها به کار گیرد و خود را وابسته به قدرت و پول 

دیگران نکند.

حربه جذب نخبگان
رئیس جمهور با بیان اینکه در گذشــته شاهد غارت 
و دست اندازی دشــمنان به ثروت و منابع کشور و 
سرزمین مان بودیم، اما امروز با حربه برنامه ریزی برای 
جذب نخبگان و استعدادهای کشورمان مواجهیم، 

گفت: دشــمن دراین جنگ شــناختی که علیه ما 
به راه انداخته، به دنبال غارت قشــر پیشــرو و نخبه 
کشور است و از این جهت ما مسئوالن وظیفه داریم 
ضمن حفظ جایگاه و کرامت نخبگان، زمینه را برای 
فعالیت و تداوم پیشرفت این قشر ارزشمند در کشور 

فراهم کنیم.
رئیسی همچنین تأکید کرد: بنیاد ملی نخبگان وظیفه 
دارد حمایت های دولت از نخبگان را به شکل عملی 
پیگیری کند و ملجأ و پناهی برای نخبگان در جهت 

برطرف سازی خواسته ها و نیازهای آنها باشد.
وی بسیاری از مشکالتی را که برای بشریت درحال 
اتفاق افتادن است را ناشی از به خدمت گرفتن علم 
و دانش نخبگان ازسوی قدرت های استکباری دنیا 
دانست و تصریح کرد: اگر هریک از نخبگان ما به کشور 
دیگری مهاجرت کرد، ولو با شرایط و امکانات خوب 
مشغول به کار شد، اما باید از خود بپرسد که محصول 
فعالیت و علم و دانش او به دست چه کسی خواهد افتاد 

و در چه مسیری مورد استفاده قرار می گیرد؟

2نمونه »نخبه واقعی«
رئیس جمهور شــهید چمران و شــهید سلیمانی را 
مصداق و نمونه عینی، نخبه واقعی برای کشور دانست 
و گفت: شهید حاج قاسم ســلیمانی نخبه ای بود که 
توانایی و توانمندی خود را در خدمت تأمین امنیت 
کشــور به کار گرفت و امروز نــام او به عنوان قهرمان 
مبارزه با تروریسم در دنیا می درخشد. رئیسی در بخش 
دیگری از سخنان خود توجه به نخبگان را در راستای 
عدالت آموزشی، پرورشی و تربیتی دانست و گفت: در 
حوزه حکمرانی و مدیریتی نیز به کارگیری نخبگان 

بسیار اثربخش بوده است.

رئیس جمهور در دوازدهمین همایش بنیاد ملی نخبگان تشریح کرد

حمایت ویژه دولت از نخبگان

تحرکات سه ضلعی غرب علیه ایران
 »به محاق بردن مذاکرات«، »اعمال تحریم« و »ادعای دخالت ایران در جنگ اوکراین« در دستورکار طرف های غربی برجام قرار گرفته است 

سیاست  این روزها حوادث اخیر در ایران به فرصت مناسبی برای 
خارجی

طرف های غربی مذاکــرات برجامی باهــدف افزایش 
فشارها بر جمهوری اســالمی ایران تبدیل شده است و 
تروئیکای اروپایی با همراهی آمریکا می کوشند با انجام اقدام هایی در قالب 
»توقف مذاکرات برجام«، »تحریم« و »ادعــای دخالت ایران در جنگ 

اوکراین« تهران را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهند.
به گزارش همشــهری، با آغاز اعتراضات داخلی در ایــران، همانگونه که 
پیش بینی می شــد، اتحادیه اروپا و آمریکا فرصت را برای موج سواری بر 
حوادث اخیر در ایران مناسب دیدند و با انجام تحرکاتی، ضمن تالش برای 
شعله ور نگه داشتن آتش آشوب ها در ایران، کوشیدند جمهوری اسالمی 

را به منظور کوتاه آمدن از مطالبات برجامی اش تحت فشار قرار دهند.
با توجه به همین راهبرد هم بود که از نخستین روزهای آغاز اغتشاشات 
در ایران، آمریکایی ها و تروئیکای اروپایی دور جدیدی از جنگ تبلیغاتی و 
تحریمی را علیه تهران آغاز کردند و با دخالت آشکار در امور داخلی ایران، 
این پیام را برای جمهوری اسالمی ارســال کردند که »مواجهه آشکار« 

مسیر جدید انتخابی آنهاست.

حمایت از آشوب ها
سیاســت مداخله  در امور داخلی ایران همچنان در دستورکار مقام های 
آمریکایی قرار دارد و در آخرین اقدام در این زمینه، وزیر امورخارجه آمریکا 
در نشست اندیشکده »بنیاد هوور« حمایت این کشور از اغتشاشات ایران 
را تکرار کرد و وعده داد »واشنگتن به ایستادن در کنار آنها ادامه می دهد.«

آنتوین بلینکن درحالی که مقام های دولت این کشور در روزهای اخیر به صراحت 

گفته اند دیگر روی مذاکرات وین برای برداشتن تحریم های ایران تمرکز ندارند، 
در سخنرانی خود گفت که واشنگتن از این موضوع اطمینان حاصل می کند 

تحریم ها مانعی برای »برقراری ارتباط مورد نیاز ایرانیان« ایجاد نکند.

فرار غرب از میز مذاکره 
در این میان در تعلیق نگه داشــتن مذاکرات برای رفع تحریم ها، یکی از 
اقدام هایی بود که طرف های غربی از نخستین روزهای آغاز حوادث اخیر 
درایران، درپیش گرفتند؛ گفت وگوهایی که به حساس ترین مرحله خود 
رسیده بود و تصمیم گیری منطقی در واشنگتن، راه را برای دستیابی به 
توافق بیش از پیش هموار می کرد.درچنین شــرایطی واشنگتن به جای 
عمل گرایی دراین حوزه، راهبرد »فرار از میز مذاکره« و به حاشیه راندن 
موضوع لغو تحریم ها را درپیش گرفت و با اعمال تحریم های جدید علیه 
برخی افراد و نهادهای جمهوری اسالمی، نشان داد نه تنها اراده ای برای 
گشــودن گره های مذاکرات ندارد، بلکه می کوشــد با انجام اقدام های 
خصمانه از راه وضع تحریم های جدید، گره گفت وگوهای برجامی را کورتر 
کند.برهمین اساس هم بود که در روزهای اخیر رابرت مالی، نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران در مصاحبه با شــبکه »سی.ان.ان«، با اذعان 
به اینکه احیای توافق هســته ای ایران نه در دستورکار و نه تحت تمرکز 
واشنگتن هم نیست، مدعی شــد هیچ تحرکی در زمینه مذاکرات وین 

انجام نمی شود.

ادامه تناقض گویی ها در اتحادیه اروپا
با وجــود اینکه جــوزپ بــورل در گفت وگــوی اخیر خود با حســین 

امیرعبداللهیان تأکید کرده بود اتحادیــه اروپا قصد ندارد که روابطش با 
جمهوری اسالمی دچار مشکل شــود، اما تحریم های اخیر این اتحادیه 
علیه ایران، بار دیگر پرده از تناقض گویی های آنان برداشــت و نشان داد 
طرف های غربی همچنان درحــال بغرنج تر کــردن وضعیت مذاکرات 
هستند.برهمین اســاس هم بود که اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود، 
تحریم هایی را علیه وزیر ارتباطــات ایران، پلیس امنیت اخالقی و بخش 
سایبری سپاه پاسداران اعمال کرد؛ تحریم هایی که در ادامه حمایت غرب 
از ناآرامی های اخیر در ایران ازسوی دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا علیه 
مقام ها و نهادهای ایرانی اعمال شده است.تحریم های اتحادیه اروپا اما با 
واکنش وزیر امورخارجه کشورمان مواجه شد و حسین امیرعبداللهیان 
در توییتی تأکید کرد که این اتحادیه با اشــتباه محاسباتی، طی اقدامی 
غیرسازنده که مبتنی بر انبوهی از اطالعات غلط بوده، دوباره به ابزار نخ نما 
و بی اثر »تحریم علیه ایرانیان« متوسل شده است. وی دراین باره نوشت: 
»اغتشاش و تخریب اموال عمومی در هیچ جای جهان تحمل نمی شود و 

ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.«

ادعاهای ساختگی درباره دخالت ایران در جنگ اوکراین
در کنار بحث »توقف مذاکرات« و »اعمال تحریم های جدید«، طرف های 
غربی در روزهای اخیر تالش کردند با طرح ادعای دخالت ایران در جنگ 
اوکراین از طریق فروش تسلیحات به روسیه، موج جدیدی از فضاسازی ها 
را علیه جمهوری اسالمی راه بیندازند.فضاسازی های اخیر دراین باره اما 
با واکنش مقام های روس هم مواجه شــد و سخنگوی وزارت امورخارجه 
روسیه در پیامی نوشت: »آیا جوزپ بورل به موضوع بمباران نورد استریم 
رسیدگی کرده است؟ ظاهرا پس از اظهارات واشنگتن درباره منافع آمریکا 
در متوقف کردن تامین گاز از طریق این خطوط گازی به اروپا، تمایل شدید 
اتحادیه اروپا به انجام دادن تحقیقات در این باره کامال از بین رفته است. 
آنها تصمیم گرفتند یکباره سراغ ایران بروند.«ازسوی دیگر یک مسئول 
عالی رتبه در وزارت دفاع آمریکا در گفت وگو با شبکه »الجزیره« اعالم کرد 
این وزارتخانه نمی تواند با اطمینان بگوید پهپادهای به کار رفته در حمله 
به کی یف ساخت ایران هستند؛ موضوعی که نشان می دهد مقام های غربی 
با طرح ادعاهای بی اساس درباره مشارکت ایران در جنگ اوکراین، صرفا 

به دنبال افزایش فشارها بر جمهوری اسالمی هستند. 

پیگیری دیپلماسی اقتصادی 
در دوحه

رایزنی های دیپلماتیــک معاون اقتصــادی رئیس جمهور 
در دوحه با محوریت »دیپلماســی اقتصادی« ادامه دارد و 
محسن رضایی پس از گفت وگو با امیرقطر، با دیگر مقام های 
عالی رتبه قطری نیز دیدار کرد؛ رایزنی هایی که چشم انداز 

توسعه مناسبات دوجانبه را روشن تر از قبل کرده  است.
به گزارش همشهری، با آغاز به کار دولت سیزدهم، تهران و 
دوحه گام های روبه جلویی در راستای گسترش همکاری های 
سیاســی - اقتصادی برداشته اند و ســفر امیرقطر به تهران 
از یک سو و حضور رئیســی در دوحه ازســوی دیگر نشان 
داد دوطرف از آمادگی الزم برای افزایش ســطح مناسبات 

برخوردارند.
این درحالی اســت که برگزاری جام جهانــی2022 در قطر 
زمینه ساز توســعه همکاری های دوجانبه در ماه های اخیر 
و به یکــی از مهم تریــن محورهای رایزنی هــای مقام های 
دوطرف تبدیل شده اســت. برهمین اســاس هم هست که 
معاون اقتصادی رئیس جمهور به منظور افتتاح نمایشــگاه 
توانمندی های جمهوری اسالمی در آستانه جام جهانی2022 
قطر و پیگیری توافق های سران 2کشور، به دوحه سفر کرده 

 است.
رایزنی های معاون اقتصادی رئیس جمهور در دوحه حکایت 
از آن دارد که مقام های 2کشــور درحــال ریل گذاری برای 
توسعه مناسبات دوجانبه هســتند. برهمین اساس هم بود 
که معاون اقتصــادی رئیس جمهور کشــورمان در دیدار با 
نخســت وزیر قطر روابط سیاســی تهران و دوحه را الگویی 
مناسب برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی بین 2کشور 
دانست و اظهارکرد که همکاری های اقتصادی ایران و قطر در 

بخش های مختلف باید به سطح عالی ارتقا یابد.
رضایی روابط 2کشــور را »عمیق« و »برادرانه« توصیف و 
براین نکته تأکید کرد که عزم سران ایران و قطر و رایزنی های 
مستمر مقام های عالی رتبه 2کشــور، زمینه ساز جهش در 
مناســبات اقتصادی فی مابین اســت؛ رویکردی که به نفع 
ملت های 2کشور خواهد بود. وی همچنین دراین گفت وگو 
از آمادگی جمهوری اسالمی برای ارائه هر نوع کمک و یاری 
برای برگزاری هرچه موفق تــر جام جهانی2022 فوتبال در 

دوحه خبرداد.
نخست وزیر قطر نیز دراین دیدار روابط 2کشور را راهبردی 
ارزیابی و تأکید کرد که توافق های امیر قطر و رئیس جمهور 
ایران در همــه بخش ها، ازجملــه اقتصاد و تجــارت، باید 

به طورکامل اجرایی شود.
خالد بن خلیفه عبدالعزیز آل ثانی با اشاره به اینکه زمینه های 
متنوعی برای گســترش همکاری های دوجانبه وجود دارد، 
اضافه کرد: دوحه برای افزایش مناســبت با تهران در همه 
بخش ها آمادگی دارد و دراین راستا برخی موانع موجود باید 

به طورکامل رفع شود.

پشتوانه ای برای فعاالن اقتصادی ایران و قطر
حضور در نشست هم اندیشی انجمن تجارت قطر یکی دیگر 
از برنامه های معاون اقتصادی رئیس جمهور در سفر به دوحه 
بود. رضایی دراین نشســت با بیان اینکه هیچ محدودیتی 
برای توســعه روابط تجاری تهران - دوحــه وجود ندارد، 
گفت: تأکیدها و توافق های رئیس جمهور و امیر قطر بهترین 
پشــتوانه برای فعاالن اقتصادی ایران و قطر است تا حجم 
مبادالت تجاری 2کشور را به طور چشمگیر افزایش دهند.

وی تصریح کرد: تجار و فعاالن بخش خصوصی ایران و قطر 
با توجه با اراده سران 2کشور برای توسعه روابط، می توانند 
همکاری هــای گســترده ای در بخش هــای مختلف و در 
عرصه های دوجانبه و منطقه ای داشــته باشند. رضایی به 
اشتراکات فرهنگی و تاریخی ملت های منطقه اشاره کرد و 
گفت: افزایش هماهنگی و همکاری تجار و بازرگانان ایرانی 

و قطری به پیشرفت دو ملت منجر خواهد شد.
رضایی ادامه داد: یکی از راه های افزایش حجم مبادالت تجاری 
ایران و قطر، همکاری های پولی و بانکی میان 2کشور است که 

باید ازسوی مسئوالن مربوطه پیگیری شود.

انتظار مجلس از وزیر پیشنهادی کار
محســن پیرهادی، نماینــده تهران در مجلــس در گفت وگو 
با همشــهری آنالین درباره وضعیت فعلــی وزارت کار و وزیر 
پیشــنهادی رئیس جمهور گفــت: وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی یکــی از بزرگ ترین و اثرگذارتریــن وزارتخانه هایی 
است که مدیریت درست، با برنامه و هدفمند آن در تغییر بهبود 
حال مردم و تزریق امیــد به جامعه و ارتقــای اعتمادعمومی 
اثرگذار خواهد بود. همانطور که از نام این وزارتخانه پیداست، 
بهبــود شــاخص های زندگی و حمایــت از رفاه شــهروندان 
 )ذیل 3حــوزه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی( از اهداف آن

 محسوب می شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه در 2سال ونیم اخیر به دلیل عدم ثبات 
مدیریتی در وزارت تعاون )استعفای وزیر سابق و اداره وزارتخانه 
از سوی سرپرست به مدت بیش از ۴ماه و برخی مسائل حاشیه ای 
دیگر( این وزارتخانه آنچنان که باید و شاید در انجام امور محوله 
موفق ظاهر نشد، ادامه داد: مجلس امیدوار است برنامه های وزیر 
پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی این وزارتخانه در راستای 
سیاست های دولت و مجلس برای افزایش شاخص رفاه عمومی 

مؤثر واقع شود.
نایب رئیس فراکســیون انقالب تأکید کرد: نکته مهمی که در 
بررسی صالحیت وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مورد توجه قاطبــه مجلس قــرار دارد، همخوانــی و انطباق 

برنامه های وزیر پیشنهادی با اسناد باالدستی است. 
پیرهادی اضافه کرد: انطباق برنامه های ارائه شده با چشم اندازها 
و سیاســت های کلی نظام درایــن حوزه مشــخص، یکی از 
فاکتورهایی اســت که باید مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه ما 
در شرایطی برای اجرای برنامه هفتم توسعه درحال ریل گذاری 
هستیم که در اجرای سیاست ها و اهداف برنامه های ششم توسعه 
چندان موفق نبوده ایم و در بیــش از ۷0درصد از اهداف تعیین 

شده در اغلب حوزه ها انحراف داشته ایم. 

احمد وحیدی
وزیر کشور

امنیت ایران مردم محور اســت و مردم 
خود آن را تامین می کنند؛ اگر جوانانی 
احساســاتی شــده و دراغتشاشــات 
حضور داشته باشــند با رافت اسالمی 
با آنها برخورد می شود، اما اگر کسانی 
در اغتشاشــات مصرانــه بــه برهم زدن 
نظم عمومی پافشاری کرده اند، با آنها 

برخورد عادالنه می شود./ ایسنا

موسی غضنفرآبادی
نماینده مجلس

در هیــأت نظارت بــر رفتــار نمایندگان 
به شــکایت فراجا از ۴نماینده مجلس 
رســیدگی می شــود. تعــدادی از ایــن 
نمایندگان توضیحات خود را به هیأت 
ارســال کرده اند و قــرار اســت بقیه نیز 
توضیحات خود را به هیأت ارائه کنند.
در جلســه بعدی هیأت نظــارت به این 

پرونده رسیدگی خواهد شد./ تسنیم

علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

کشورهایی حاضر شدند هزینه کنند و 
رسانه فارسی زبان راه بیندازند که اصال 
فارسی نمی دانند و می خواهند با جنگ 
رســانه ای مــا را تحت فشــار قراردهند. 
قدرت ها برای هرکشوری کارویژه تعیین 
کرده اند؛ برای کشوری »گاو شیرده« و 

برای دیگری »مرغ تخم گذار«./ ایرنا

   اولویت بندی  برای رفع کاستی ها در دستگاه قضایی 
رئیس قوه قضاییه در نشســت هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
گفت: همیشــه اعتقاد من این بوده که باید بررسی و رفع نقاط 
ضعف و نقصان ها را از مجموعه خود آغاز کنیم؛ بر همین اساس 
از قضات دیوان عالی کشور می خواهم در امر خطیر بررسی و رفع 
نقاط ضعف کمک کار مسئوالن قضایی باشند. به گزارش میزان، 
غالمحسین محسنی اژه ای افزود: انجام آسیب شناسی های متقن 
و مستمر پیرامون مفادی از قوانین که تفاسیر درباره آنها، سبب 
ورود حجم معتنابهی از پرونده ها به دیوان عالی کشور می شود، 

موضوع بسیار قابل توجهی است.

   رزمایش اقتدار نیروی زمینی ســپاه در نقطه اوج 
عملیاتی

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با بیان اینکه طی روزهای 
2۷ و 28مهرماه شاهد اوج عملیاتی رزمایش اقتدار نیروی زمینی 
سپاه خواهیم بود، گفت: از امروز )2۷مهرماه( یگان های زرهی، 
نیروی مخصوص، بالگردها و پهپادها رزمی وارد عمل می شوند. 
به گزارش ایرنا، ســردار محمد پاکپور گفت: ستون کشی یکی از 
مراحل بسیار سخت رزمایش است،  چراکه تجهیزات باید با یک 
نظم خاصی از محورها و جاده ها عبور کنند که مالحظات خاص 

خود را دارد.

   حمایت مجلس از تقویت فناوری های دفاعی 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
درجریان بازدید اعضای این کمیســیون از ســازمان پژوهش 
و نوآوری دفاعی )ســپند( گفــت: مجلس از رویکــرد تقویت 
توانمندی های کشــور در حوزه فناوری هــای دفاعی که برای 
جمهوری اسالمی جنبه بازدارنده دارد، حمایت می کند. به گزارش 
خانه ملت، ابوالفضل عمویی افزود: پیشــبرد این مســیر و ادامه 
حرکت رو به جلوی »ســپند«، می تواند موجب سرریز دانش به 

سایر بخش های کشور شود.

تضعیف نفوذ جهانی آمریکا با 
هماهنگی تهران، مسکو و پکن

یک تحلیلگر آمریکایی، ضمن اشــاره به ضعف 
قدرت واشــنگتن در چالش های نظامی، تأکید 
کرد که اگــر اقدامات هماهنگ میان روســیه، 
چین و ایــران اجرایی شــود، می توانــد به طور 
 قابل توجهی نفوذ جهانی ایاالت متحده را تضعیف

 کند.
به گزارش فارس، هال برندز در مقاله ای که ازسوی 
خبرگزاری بلومبرگ منتشــر شده ، عنوان کرده  
اســت که آمریکا نمی تواند همزمــان با بحران 
اوکراین، درگیری بین چین و تایــوان را مهار یا 
با ایران مقابله کند. وی تصریح کرده  اســت که 
»آمریکا اکنون نســبت به هر زمان دیگری پس 
 از جنگ  ســرد، قدرتش در مقابله با چالش های 

نظامی متعدد کمتر شده  است. 
در اوایل ســال20۱0، ایاالت متحده استراتژی 
»یک جنگ« را به جای استاندارد »دو جنگ« در 
دهه 90 و دهه اول قرن بیست و یکم دنبال کرد.«

برنــدز همچنین افــزوده  اســت: »جنگ میان 
آمریکا و مخالفانــش در هیچ یک از این صحنه ها 
و میدان هــای جنگ اجتناب ناپذیر نیســت؛ در 
هریک از آنها یک امکان متمایــزی وجود دارد. 
تنش های شدید با چین و روسیه واشنگتن را وادار 
می کند که در قبال ایران هوشیار باشد، درحالی که 
دولت بایدن باید مراقب تحرکات شی جین پینگ 
)رئیس جمهور چین( در هنگام جنگ با مســکو 

هم باشد.«

نقل قول خبر

مجلسخبرهای کوتاه

روزنه

دیپلماسی

واکنش ایران به تحریم های اتحادیه اروپا
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، تصمیم شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اعمال تحریم های یکجانبه علیه برخی مسئوالن و نهادهای 
ایرانی را قویا محکوم کرد و آن را به منزله نقض حقوق بین الملل و مصداق بارز مداخله در امور داخلی جمهوری اسالمی دانست. ناصر کنعانی طی 
بیانیه ای در واکنش به فهرست جدید تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران گفت: جای تأسف عمیق دارد که انگیزه های خاص سیاسی و نیز استناد به 
اطالعات بی پایه، تحریف شده و ادعاهای ساخته و پرداخته معاندان ملت ایران و رسانه های شناخته شده وابسته به آنها، مبنای چنین تصمیم غلط 
و غیرسازنده ای قرار می گیرد. وی تصمیم تحریمی  شورای وزیران اتحادیه اروپا را حاکی از تداوم رویکرد مغرضانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر 
برای نیل به اهداف سیاسی ارزیابی کرد و چنین تصمیمی را از اساس مردود و فاقد اثر و اعتبار خواند. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی کشور 
تأکید کرد: ملت بزرگ ایران پیش از این، اتحادیه اروپا و اعضای آن را، به دلیل بی عملی و همراهی با تحریم های غیرقانونی حداکثری آمریکا، 
ناقض بزرگ حقوق بشر قلمداد می کند. کنعانی با رد همه اتهام های وارده به اشخاص و نهادهای ایرانی اضافه کرد: در پاسخ به اقدام شورای وزرای 

خارجه اتحادیه اروپا، به زودی تحریم هایی متقابل علیه اشخاص و نهادهای ذیربط اروپایی اعمال و اعالم می شود.

مکث

هشدار رئیسی برای حمایت از دانش بنیان ها
رئیس جمهور در دوازدهمین همایش بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اهمیت نقش شرکت های دانش بنیان 
در توسعه تولید کشور، تجاری سازی و بازاریابی برای محصوالت شرکت های دانش بنیان را ازجمله 
وظایف دولت در زمینه حمایت از این شرکت ها عنوان و اظهارکرد: بار دیگر اعالم می کنم هیچ سازمان 
و نهادی حق ندارد، مشابه محصول باکیفیت و اســتانداردی را که در داخل کشور تولید می شود، از 
خارج وارد کند. این کار تخلف سازمانی محسوب می شود و ظلم و جفا به تولیدکنندگان کشور است. 
سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اقدام های دولت در زمینه توسعه حمل ونقل ریلی کشور با استفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان داخلی، اضافه کرد: دراین زمینه فعال سازی مسیرهای ریلی شمال و 
جنوب در راستای توسعه همکاری ترانزیتی با کشورهای همسایه آغاز شده و به دستاوردهای بسیار 

خوبی هم رسیده ایم و با وجود عقب ماندگی ها از گذشته در این زمینه، این مسیر ادامه خواهد یافت.
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 دیروز برای کــودکان کار و خیابان 

تهــران یــک روز به یادماندنی بود. گزارش
چراکه همراه با مربیان خود به برج 
میالد رفتند و در جشــن باشــکوهی که با حضور 
هنرمندانی چون حســین رفیعی، خالــه نرگس و 

عموهای فیتیله برگزار شده بود، شرکت کردند. 
به گزارش همشهری، شهرداری تهران پس از اجرای 
طرح ســاماندهی معتادان متجاهر، حاال ساماندهی 
کودکان کار را هم به صورت جدی در دستور کار قرار 
داده اســت. طبق برنامه هم گام نخست در این طرح، 
شناسایی مافیا و سرشاخه هایی است که کودکان را برای 
کارهایی مثل زباله گردی، تکدی گری شبه تکدی گری، 
ســاختمانی و... به کار می گیرند و از کنار آنها ماهانه 
درآمدهای میلیونــی به جیب می زننــد. اینطور که 
آخرین آمارهای شــهرداری نشــان می دهد برخی 
از این سرشــاخه های ماهانه بین 50 تا 150میلیون 
تومان از طریق کار کودک، درآمد کســب می کنند. 
دیروز احمد احمدی صدر، مدیرعامل ســازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعی شهرداری تهران 
هم در حاشیه جشن شــاد برج میالد از پذیرش بیش 
از 6هزار کودک کار و خیابان در مراکز پویاشهر و صبح 
رویش خبر داد و گفت که شهرداری تهران قصد دارد با 

بازگشت این کودکان به مدارس عالوه بر تحصیل زمینه 
توانمندسازی و حرفه آموزی آنها را فراهم کند.

شادی از ته دل
به گزارش همشهری، سالن همایش های برج میالد در 
قرق کودکان بود. عده ای با لباس فرم مدرسه و بعضی هم 
با لباس های مهمانی آمده بودند. برای ثبت لبخند بیش 
از هزار کودک، عکاسان دوربین هایشان را به لنزهای 
پیشرفته مسلح کردند تا جزئیات شادی کودکان در 
عکس ها نمایان شــود. ســن با بادکنک های سفید و 
قرمز تزئین شده و فضا آنچنان شــاد بود که کودکان  
تمایلی به نشســتن روی صندلی ها نداشتند. مجری 
برنامه حسین رفیعی هنرمند محبوب کودکان وقتی 
برگزاری مسابقه را اعالم کرد همه کودکان به سمت 
سن دویدند تا از آرزوهایشان بگویند. یکی گفت دوست 
دارد دکتر شود. دیگری شغل مکانیکی را انتخاب کرده 
بود و تعدادی معلم و یکی هم کباب پزی و...  با پخش 
موسیقی شاد، کودکان با جیغ و دست و هورا سالن را به 
لرزه درآوردند؛ اما با حضور خاله نرگس سالن از شدت 
شادی کودکان منفجر شد و پس از خواندن چند شعر 
کودکانه، نوبت برگزاری مسابقه ویژه دختران رسید. 
در چشم برهم زدنی همه کودکان )دختر و پسر( روی 

سن رفتند و طی برنامه پیش بینی نشده چالش ترکاندن 
بادکنک ها را برگزار کردند و عکاسان برای ثبت این اتفاق 
مقابل سن، به صف شدند. این کودکان تا دیروز چنین 
جشنی را از قاب تلویزیون فروشگاه های لوازم خانگی 
در سه راه جمهوری و... دیده بودند و دیروز شاید برای 

اولین بار از ته  دل خندیدند و شادی کردند.

جشنی برای کودکان من
ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران، متولی برگزاری این جشن بود و 
مدیرعامل این ســازمان هم قصد نداشت سخنرانی 
کند؛ اما بر خود وظیفه دانست تا چند کالمی با کودکان 
کار حرف بزند. احمدی صدر وقتی پشت تریبون رفت 
کودکان را بچه های عزیز من خطاب کرد و گفت: »شما 
استعدادهایی هستید که می توانید مسیری را انتخاب 
کنید تا در آینده ای بسیار نزدیک قهرمان المپیک، 

پزشک، ریاضیدان، فیزیکدان و... شوید.«

ساماندهی ضربتی طرح موفقی نیست
مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشــارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران در حاشیه مراسم با حضور 
در جمع خبرنگاران به طرح ســاماندهی کودکان کار 
و خیابان اشــاره کرد و گفت: »ســاماندهی کودکان 
چند مؤلفه دارد که ورود کودکان اتباع به شهر تهران 
یکی از مؤلفه هاست و اگر این روند ادامه داشته باشد، 
قطعاً مسئله کودکان کار تشــدید می شود. موضوع 
دیگر سرشبکه هایی هســتند که کودکان را استثمار 
می کنند. براساس قانون مجبورکردن کودکان به کار، 
کودک آزاری محسوب می شــود و باید با کسانی که 

چنین اقدامی انجام می دهند، برخورد شود؛ بنابراین اگر 
مؤلفه های ذکرشده موردتوجه قرار گیرد، قطعاً شاهد 
کاهش کودکان در چهارراه هــا خواهیم بود.«  احمد 
احمدی صدر با بیان اینکه طرح ساماندهی کودکان 
کار بیش از 30مرحله اجرا شــده اســت، عنوان کرد: 
»طرح ساماندهی ضربتی که منجر به بازگشت مجدد 
کودکان به چهارراه می شود، کار درستی نیست. اعتقاد 
داریم کار درست آن است که به شخصیت کودک توجه 
شود. چراکه آنها استعدادهای نهفته و نخبگان آینده 
کشور هستند که با بسترسازی درست می توانند برای 
کشور افتخارآفرین باشــند. به همین دلیل است که 
طرح ساماندهی ضربتی را شروع نکردیم.« او ادامه داد: 
»بنابراین باورمان این است که با رویکرد استعدادیابی، 
تربیتی و آموزشی می توان طرح ساماندهی کودکان 

کار را بهتر انجام داد و نتایج مطلوب تری کسب کرد.«

درآمد برخی خانواده ها حدود 150میلیون تومان
حمایت از خانواده در کاهش تعداد کودکان کار بی تأثیر 
نیست؛ اما برخی از خانواده ها نیازمند نیستند. نکته ای 
که احمدی صدر به آن اشاره کرد و گفت: »برخی از 
خانواده ها نیازمند هستند و کودک چاره ای جز کار 
ندارد که پس از رفع نیاز، کــودک دیگر به  کار ادامه 
نمی دهد؛ اما برخی از خانواده ها یا مجموعه ها هستند 
که 6 تا 10فرزند دارند و همه در چهارراه و خیابان کار 
می کنند و ماهانه بیــش از 50 تا 150میلیون تومان 
درآمد دارند. قطعاً اینها کودک را استثمار می کنند و 

باید شناسایی و با آنها مقابله شود.«
 

توانمندسازی کودکان در مراکز پویاشهر
در راستای توانمندسازی کودکان کار و خیابان، طرح 
استعدادیابی، تربیتی و آموزشی پیش بینی  شده است. 
احمدی صدر با اشاره به این مطلب گفت که بیش از 
30مدرســه ویژه کودکان کار راه اندازی شده  که در 
آنها رباتیک، زبان، حرفه وفن و... آموزش داده می شود 
و اکنون بیش از 6هزار کــودک کار و خیابان در آنها 
پذیرش شده و تحصیل می کنند و از طرح های حمایتی 
بهره مند می شوند.  مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات 
و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از تجهیز 
مدارس به بخش توانمندســازی هم خبر داد و گفت 
که این طرح در یکی از مراکز پویا  شــهر اجرایی شده 
و 80درصد کودکانی که توانمند شده اند به چهارراه 
بازنگشــته اند. او با بیان اینکه امیدواریم تا پایان سال 
شاهد اتفاقات خوبی در حوزه کودکان کار باشیم تأکید 
کرد: »این کار قطعاً زمان بر است؛ اما با تجهیز تمام مراکز 
به بخش توانمندسازی می تواند فرایند را تسریع کرد و 
شاهد کم شدن تعداد کودکان کار در خیابان ها باشیم.« 

خوشحالی در اردوی کودکان کار
 رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از ساماندهی 80درصد کودکان کار پایتخت

 تا پایان سال خبر داد

برای مترو دست دست نکنید
  هم اکنون برای تامین منابع مالی مورد نیاز  بودجه غیرنقدی و تهاتری و استفاده 
از ظرفیت مجتمع های ایستگاهی پیش روی شــهرداری قرار گرفته که البته 

نکته اش درنظر گرفتن زمین های مرغوب در شیوه غیرنقد است.
واقعیت دیگر اینکه اگر همین حاال تمام بودجه امسال مترو تامین شود، ماه های طوالنی برای  سفارش، ساخت، انتقال به کشور و نصب تجهیزات خارجی زمان الزم است. برای اینکه بدانیم 3
سرعت در ریل تامین بودجه مترو چقدر اهمیت دارد، همین کافیست که بگوییم هزینه تجهیزات این 
بخش هم اکنون، نسبت به سال1395، 7برابر شده است. پس هر یک روزی که از دست برود، انگار مانعی 

دیگر به موانع ریل توسعه مترو افزوده می شود.
پروژه متروی تهران- پرند واقعیت دیگری اســت که نشان می دهد همیشه برخالف قانون از  شهرداری تهران توقع می رفته تا برخالف شهرهای توسعه یافته به تنهایی حمل ونقل عمومی را 4
گسترش دهد. البته که دولت فعلی با واردات اتوبوس های نو، کمک به تولیدکنندگان داخلی، حمایت از 
تولید اتوبوس های برقی و همراهی با شهرداری ها نشان داده که عزم جدی برای توسعه حمل ونقل همگانی 
دارد. با این حال، اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان کارفرمای متروی تهران- پرند باشد و نگاه ها برخالف 
قانون شهرداری ها به شهرداری تهران برای تامین منابع مالی الزم عملیات عمرانی باشد، جای سؤال دارد. 

این درصورتی است که روش غیرنقد مناسبی جلو روی شرکت عمرانی شهر جدید پرند برای فروش یا 
واگذاری زمینی تغییرکاربری یافته قرار گرفته اما با دست دست کردن، تنها زمان را از دست می دهند.

مدیریت یکپارچه، چاره رفع 
بحران های پایتخت 

 واقعیت های تلخ شهر تهران درصورت نبود
  مدیریت یکپارچه طی یک دهه آینده 

به شدت مشکل ساز خواهد شد

شــهرداری تهران در یک ســال گذشته توانســته است با 
برنامه ریزی دقیق بخشــی از مشــکالت قبلی این سازمان 
مانند مســائل مربوط به بودجــه را رفع کنــد. حل برخی 
معضل های شهری مانند مسکن و حضور معتادان متجاهر 
نیز به قرارگاه هایی سپرده شده است که با حضور دستگاه های 
مسئول تشکیل شده اســت و شــهردار تهران ریاست آن 
را برعهــده دارد. با وجود ایــن، برای رســیدگی کامل به 
نیاز های شهروندان الزم اســت که هماهنگی کاملی میان 
تصمیم گیری ها ایجاد شود و این کار با »مدیریت یکپارچه 

شهری« ممکن است.
به گزارش همشهری، رئیس شــورای عالی استان ها چندی 
پیش گفت: »در شهرداری تهران با تشکیل قرارگاه هایی در 
حوزه های حمل ونقل، مسکن و اعتیاد تالش شده مدیریت 
یکپارچه آغاز شــود. تشــکیل قرارگاه های تخصصی بین 
دستگاه های مختلف مقدمه ای برای اجرای مدیریت یکپارچه 
شهری است می تواند بخشی از مشکالت را حل کند اما برای 
اجرای مدیریت یکپارچه شهری نیاز به یک نگاه واقع بینانه 

و اجرایی داریم.«
پرویز سروری افزود: »تمام مدل های اجراشده در مدیریت 
یکپارچه شهری در دنیا در حال بررسی است و به دنبال مدلی 
برای اجرای این مدیریت در کشور هستیم و باید از تجربیات 

دیگران در این حوزه استفاده کنیم.«

نگاه ویژه به پایتخت
یکی از دالیل اصلی شکل نگرفتن مدیریت یکپارچه شهری، 
دیدگاه مسئوالن دستگاه های دولتی و سازمان های مسئول 
به حوزه اســت. در تهران با مشــکالتی مانند آلودگی هوا، 
امنیت عمومی در پارک ها، ظرفیــت معابر برای خودرو ها، 
جمعیت پذیری پایتخت و همینطــور حمل ونقل عمومی 
روبه رو هستیم اما تا زمانی که یک نگاه ویژه براساس کارکرد 
پایتخت از تمام ابعاد حاکمیت شــکل نگیرد، این مشکالت 

برطرف نخواهد شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسالمی شهر تهران 
در این باره به همشــهری گفت: »متأسفانه یک روزمرگی و 
بی تفاوتی و خواب زدگی نسبت به پایتخت را در نگاه مدیران 
میانی و ارشــد مشــاهده می کنیم. دغدغه اعضای شورای 
اسالمی شهر تهران هم تا این زمان به جایی نرسیده است و 
به نظر می آید که بسیاری از مسئوالن چشم خود را به روی 
واقعیت های تهران بســته اند. در تهران امروز واقعیت های 
تلخی در حال شکل گرفتن است. این واقعیت ها تا 10سال 
و 20سال آینده می تواند تهران را به یک نقطه بحرانی برای 

کشور تبدیل کند. « 
مهدی اقراریان افزود:» در محدوده ای که یک نهم جمعیت 
کشور قرار دارند، اگر مسئولی 12ساعت از وقت خود را صرف 
کار می کند باید یک ســاعت از این زمان معطوف به همین 
محدوده شــود. به این معنی که در هفته باید چند ساعت از 
وقت در سطح مدیریت عالی کشور به رفع مشکالت تهران 

اختصاص یابد.«
او با تأکید بر اینکه باید مسائل پایتخت در دستور کار جلسه 
ســران قوا قرار گیرد و چالش ها و آسیب های تهران بررسی 
شود، گفت:» من اصلی ترین مســئله در مدیریت تهران را 
موضوع مدیریت یکپارچه می بینم. تهران نیازمند قوانین و 
مقررات خاص خودش است. شورای شهر پاریس اختیارات 
خاص خودش را دارد و شورای اسالمی شهر تهران هم باید 
متناسب با جمعیت تهران اختیاراتی داشته باشد. من فکر 
می کنم 21عضو به نسبت جمعیت پایتخت خیلی تعداد کمی 
است. ما نیازمند یک پارلمان شهری قوی با اختیارات ویژه 

هستیم که این کار نیازمند اصالح قوانین و مقررات است.«
عضو شــورای شــهر تهران بیان کرد: »توقع این است که 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و به ویژه نمایندگان تهران، 
در این زمینه همراه مدیریت شهری باشند. اگر بخواهم مثالی 
بزنم در قانون هوای پاک بیش از 20دستگاه مسئولیت دارند و 
شهرداری دستگاه یازدهم است. در این زمینه هیچ هماهنگی 
وجود ندارد. در موضوع جمع آوری کودکان کار دستگاه های 
متنوعی هستند. شهرداری یکی از این اجزاست و بهزیستی 
مسئولیت مستقیم دارد. در مسائل اقتصادی و معیشتی مردم 
هم همینطور است و این پراکندگی و نبود زنجیره در حوزه 
مدیریت شهری باعث می شود که تهران در آینده با روز هایی 

سخت تر از امروز روبه رو شود.«
اقراریان گفت:» موضوعات اجتماعــی و فرهنگی تهران با 
نگاه کنونی و الگوی کنونی افزایش پیدا خواهد کرد. تهران با 
چالش های مختلفی روبه رو است و هر روزی و هر ساعتی که 
برای آغاز نگاه مدیریت یکپارچه پایتخت از دست می دهیم. 
حل این مســائل پیچیده تر و سخت تر خواهد شد. امیدوارم 
روزنامه همشهری و دیگر رسانه ها به این موضوع توجه کنند 
هرچند که نقد ممکن است خوشایند بعضی ها نباشد ولی ما 

نسبت به آیندگان وظیفه داریم.«

 محمد ترکمانه 
 مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام)ره(
 اجتماع نمایندگانــی از اقوام گوناگون 
کشــور در حاشــیه دریاچــه شــهدای 
خلیج فــارس یــک اتفــاق مبــارک و 
کم نظیر است. جشنواره »ایران عزیز« 
فرصت بسیار خوبی برای کارآفرینان، 
مجموعه ها و افرادی فراهم می کند که 
در اســتان های گوناگــون مشــغول بــه 

فعالیت و کسب درآمد هستند. 

 محمدامین توکلی زاده
 معاون امور اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری تهران
  باید با راهکارهای نخبگان، مشکالت 
و چالش هــای منطقــه 21حــل شــود. 
شــهر باید از طریق نخبــگان، فعاالن و 
شــهروندان خودش اداره شــود. تدبیر 
شــهردار تهــران درخصــوص شــعار 
»تهــران؛ کالنشــهر الگــوی جهــان 
اســالم« بایــد در عرصــه فعال تــری 
دنبال شــود و به این معناست که باید 
تــالش بیشــتری بــرای خدمت رســانی 

انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت 
شــهرداری تهــران از صفــر شــدن نــرخ 
مالیاتــی خبــر داد و گفــت کــه پــس از 
7مــاه پیگیــری موفــق شــدیم بیــش از 
200میلیارد ریال از هزینه های مالیاتی 
ســال 99را حــذف کنیــم. آنطــور کــه 
حسن محمد حســن زاده اعالم کرده: 
»همچنین با رأی شورای عالی مالیاتی 
کشــور، مبلــغ 1۵9 میلیــارد ریــال از 
هزینه های مالیاتی سال 1۳97در حال 

تعدیل و حذف شدن است.«

200
میلیارد

به گفتــه سرپرســت اداره کل معماری 
و ســاختمان شــهرداری تهــران، 11نفر 
از افــراد دارای معلولیــت بــا تخصــص 
معمــاری و عمــران به عنــوان ناظــر بــر 
پروژه هــای  مناسب ســازی   فراینــد 
عمرانــی مناطــق 22گانــه، انتخــاب 
شدند. آنطور که حامد سلیمی عنوان 
کــرده: »هــدف از انتخــاب ناظــران، 
نظــارت بــر حســن اجــرای ضوابــط و 
الزامــات مناسب ســازی  در پروژه هــای 
شهری و کنترل دقیق دسترس پذیری 
پروژه هــا بــرای معلــوالن جســمی و 

حرکتی بوده است.« 

11
ناظر

نقل قول خبر

عدد خبر

ارائه طرح های توجیهی برای 
تولید مسکن در 4منطقه

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران از آماده شدن 
طرح های توجیهی برای تولید مسکن در امالک تحت 
اختیار شهرداری ۴منطقه )1۴، 12، 5 و 20( در قالب 
مأموریت های قرارگاه جهادی مسکن پایتخت خبر 
داد. به گزارش همشــهری، قرارگاه مسکن با هدف 
رفع کمبود مسکن و رونق مسکن سازی  در پایتخت 
توسط شهرداری تهران راه اندازی و در راستای همین 
هدف اراضی تملک شده توسط شهرداری تهران به 
این کار اختصاص داده شــده است. به گفته مهدی 
هدایت طرح های توجیهی برای بهره برداری از این 
اراضی تدوین و برنامه ریزی ها برای ساخت )تولید( 
30هزار واحد مسکونی در مناطق )5، 12، 1۴و20( 
انجام شده است. او به جلساتی که با شهرداران مناطق 
5و1۴داشت اشــاره و عنوان کرد: »در این جلسات 
گزارش پیشنهادی از طرح های توجیهی آماده شده 
برای اراضی تحت مالکیت شهرداری در هر یک از این 
مناطق به مساحت تقریبی 3 هزار مترمربع ارائه و مقرر 
شد پس از بررسی و توافقات نهایی جهت تصویب به 

کمیسیون ماده 5 ارسال شود.« 

 خبر

محمد سرابی؛ روزنامه نگارگزارش2

 خیابان هایی عاری از کودکان کار
 به گفته احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری  

تهران راه حل عاری شدن خیابان های تهران از کودکان کار عبارتند از:
  توجه، شناخت و استعدادیابی کودکان

  مقابله با سرشاخه های استثمار کودکان
  جلوگیری از ورود کودکان اتباع خارجی 
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بخشی از برنامه سوم توسعه
طرح مدیریت یکپارچه شهری، مربوط به برنامه سوم 
توسعه کشور مصوب شده در سال79است. براساس 
این ماده، دولت می تواند برخی از مســئولیت های 
مربوط به دستگاه های اجرایی در رابطه با مدیریت 
شــهری را که ضروری تشخیص می دهد؛ براساس 
پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری 
و استخدامی کشور همراه با تأمین اعتبار و باتوجه به 
توانایی های شهرداری ها، به آنها واگذار کند. در میانه 
سال های 90شمسی این موضوع دوباره در مجلس 
مورد توجه قرار گرفت و در اسفند سال 95طرح آن 
به هیأت رئیسه داده شد. این طرح تا تابستان 96در 
میان نمایندگان مطرح بــود، اما منجر به تصویب 

قانون نشد. 

ادامه از 
صفحه اول
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احداث مرحله ای و تدریجی خانه های 

مسکن
ویالیی نهضت ملی مسکن، موضوع 
جدیدی اســت که معاون وزیر راه و 
شهرسازی آن را مطرح کرده است. براساس این طرح، 
دست متقاضی باز است تا زمین دولتی را بگیرد و به 
میزان توان مالی خود و تســهیالت بانکی، بخشی از 
خانه مورد نیازش را بسازد و مابقی را در آینده تکمیل 

کند.
به گزارش همشهری، داشــتن خانه ویالیی، آرزوی 
بسیاری از خانوارهای ایرانی است و اولویت وزارت راه 
و شهرسازی نیز در نهضت ملی مسکن برای شهرهایی 
که مشــکل زمین ندارند، کمک به احداث خانه های 
ویالیی برای متقاضیان است. در این میان، باالتر بودن 
احداث خانه ویالیی نســبت به آپارتمان و پرداخت 
تسهیالت به تناسب پیشــرفت فیزیکی بنا می تواند 
چالش ساز باشد؛ اما طبق اظهارات مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید، متقاضیان نهضت ملی مسکن 
در شهرهایی که احداث مسکن ویالیی اولویت است 
می توانند در زمین های اختصاص یافته، خانه خود را 
به صورت تدریجی و مرحله به مرحله احداث کنند و 
مثال برای احداث یک خانه 100متری، اول یک واحد 
50متری بسازند و بعد که توان مالی آنها بهبود پیدا 

کرد مابقی آن را تکمیل کنند.

سیاهه ساخت خانه های ویالیی
وزیر راه و شهرسازی چندبار بر اولویت داشتن احداث 
مسکن ویالیی در شهرهایی که کمبود زمین ندارند، 
تأکید کرده است؛ اما نکته قابل توجه این است که این 
اولویت لزوما در همه شــهرهای دارای زمین مکفی 
مصداق ندارد و متقاضیان پایتخت، کالنشــهرها و 
شهرهای با جمعیت باال، مگر در موارد استثنایی مانند 
متقاضیان تهرانی در شــهر جدید ایوانکی سمنان، 
کاندیدای تخصیص زمین برای احداث خانه ویالیی 
نیستند. بر همین اساس، با وجود برنامه ریزی دولت 

برای احداث 4میلیون واحد مســکونی طي 4سال، 
آمار زمین های واگذار شــده برای خانه های ویالیی 
رقم به نسبت پایینی است و آنگونه که رستم قاسمی، 
وزیر راه و شهرســازی دیروز در جمــع خبرنگاران 
اعالم کرده، تاکنون معــادل 140 تا 150هزار واحد 
مسکونی از نهضت ملی مسکن به صورت تک واحدی 
به مردم واگذار شــده تا در زمین هایی به مســاحت 
۲00 تا ۲50مترمربع و با استفاده از تسهیالت خانه 
خود را بسازند یا اگر توان ساخت ندارند، وزارت راه و 
شهرسازی و پیمانکاران برایشان احداث کنند. به گفته 
قاسمی، وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری زمین در 
حدود ۹00شهر مشکل ندارد و زمین را به خود مردم 

واگذار می کند تا خودشان بسازند.
به گزارش همشهری، اگر به طور میانگین در هر یک 
از این ۹00شهر مورد اشاره وزیر راه و شهرسازی، به 
هزار متقاضی نهضت ملی مسکن برای احداث خانه 
ویالیی، زمین واگذار شود، ۹00هزار واحد از 4میلیون 
مسکن مورد تعهد دولتی یعنی نزدیک به یک چهارم 
کل این واحدها به صورت ویالیی احداث خواهد شد؛ 
اما وزارت راه و شهرسازی هنوز آمار مشخصی در مورد 
وضعیت واگذاری زمین به متقاضیان و ترکیب احداث 

واحدهای نهضت ملی مسکن ارائه نکرده است.

ساخت تدریجی مسکن
فارغ از اظهارات مسئوالن وزارت راه و شهرسازی در 
مورد اولویت احداث مسکن ویالیی در شهرهایی که 
مشکل زمین ندارند، این مسئله اثبات شده است که 
در شــهرهای جدید فاقد تقاضای قابل  توجه، برای 
جذاب شدن اسکان مردم، زمین برای احداث مسکن 
ویالیی اختصاص داده می شــود. طبــق اظهارات 
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در 1۲شهر 
جدید، زمین برای ساخت مســکن ویالیی به مردم 
واگذار می شــود. علیرضا جعفری با اعالم این خبر و 
با یادآوری اینکه پروژه های نهضت ملی مسکن باید 

روی زمین هایی بارگذاری شــود که قیمت ساخت 
در آنها یک سوم قیمت اراضی باشد، به تسنیم گفته 
است: ســاخت مســکن با تراکم پایین و به صورت 
ویالیی یک طبقه در شهرهایی که زمین داریم، برنامه 
اولویت دار وزارت راه و شهرسازی است. او می گوید: 
با برنامه ریزی صورت گرفته »مســکن تدریجی« در 
این اراضی ساخته خواهد شد؛ یعنی در گام اول این 
برنامه، یک متقاضی که توان اقتصادی نســبی دارد 
می تواند واحد 60متری بســازد و به مرور زمان آن 
را مثال به 80متر یا 100متر و بیشــتر توسعه دهد. 
به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی، در این راستا 
تاکنون در 1۲شهر جدید ازجمله شهرهای بینالود، 
ایوانکی، عالی شهر، رامین، شیرین شهر، علوی، تیس، 
رامشار، مجلسی و امیرکبیر، زمین ویالیی در اختیار 

مردم قرار می گیرد.

پاشنه آشیل مسکن
آخرین اطالعات مرکز آمار ایران از صدور پروانه های 
ساختمانی، از نصف شدن تعداد واحدهای مسکونی 
برنامه ریزی شــده برای تولید در مناطق شــهری 
کشــور حکایت داشــت. این اتفاق که پیش از این 
بارها در مورد آن هشــدار داده شــده، تحت تأثیر 
عوامل قدرتمندی نظیر افزایش هزینه ساخت وساز 
و کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی رخ 
داده است و این عوامل حتی بر روند پیشرفت نهضت 
ملی مسکن نیز با باال بردن هزینه تمام شده ساخت، 
اثرگذار بوده اند. یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد 
اســت که ایران در حوزه مصرف مســکن با بحران 
مواجه است و علت این بحران نیز کاهش توان خرید 
مسکن متقاضیان در شهرهای بزرگ است؛ زیرا اوال 
وام مکفی برای خرید مســکن پرداخت نمی شــود 
و دوم اینکه اساســا مــردم توان پرداخت اقســاط 
چنین وام هایــی را ندارند. حســین عبده تبریزی، 
کارشــناس بازارهای سرمایه و مســکن با اشاره به 

اینکه هم اکنون قیمــت یک خانه حداقلی در تهران 
۳میلیارد تومان است و ۹5درصد مردم تهران توان 
خرید این خانه را ندارند، می گویــد: امروزه بخش 
مسکن به کاالی پس اندازی و سرمایه گذاری تبدیل 
شده درحالی که یکی از معدود محصوالت مصرفی 
بلندمدت بوده است. عبده تبریزی با اشاره به افزایش 
بعد سرمایه گذاری مســکن، می افزاید: در جریان 
تنش اقتصادی ســال1۳۹7، بار دیگر گرایش ها به 
بازار امالک و مستغالت شدت گرفت و تاکنون نیز 
ادامه پیدا کرده است؛ به طوری که در ۳0روز گذشته 
که شرایط کشور عادی نبوده باز هم روند صعودی 
قیمت مسکن و امالک ادامه پیدا کرده درحالی که 
وضعیت معامالت هم مساعد نبوده است. او با اشاره 
به رکــود تورمی بازار مســکن و ناتوانی اکثریت در 
خرید این کاال می گوید: راه حل های کاهش مشکالت 
مسکن در کشور ساده و راحت نیستند و دولت وقتی 
در این بخش به بن بست می رسد، دست به کار اجرای 
طرح های مسکنی می شود؛ اما دولت دیگر منابعی 

برای طرحی مانند مسکن مهر را در کشور ندارد.
به گزارش همشــهری، ســرمایه ای  شــدن کاالی 
مســکن باعث هجوم نقدینگی ریالی برای در امان 
ماندن از موج هــای تورمی و تنش هــای اقتصادی 
شده و به همین واسطه نمی توان هیچ سقف معقولی 
برای افزایش قیمت آن در چرخه تورم تعیین کرد. 
عبده تبریزی نیز با اشاره به بالیی که سرمایه ای شدن 
بر سر مسکن آورده، می گوید: قیمت مسکن در ایران 
یا کشورهایی مانند ســوریه بعضا باالتر از متوسط 
قیمت مسکن در کشــورهای اروپایی است؛ چراکه 
امالک در قامت کاالی سرمایه ای، این ویژگی را دارد 
که از سقف قیمتی هم باالتر برود و به همین دلیل در 
شهری مانند دمشق سوریه که مشکالت آن به مراتب 
از ایران بیشتر اســت، گران ترین قیمت ها در بخش 
مسکن وجود دارد و قیمت مســکن آن از متوسط 

قیمت های اروپا هم بیشتر است.

زمین بگیرید،کم کم خانه بسازید
نهضت ملی مسکن در شهرهای فاقد مشکل زمین، تسهیل می شود

آژیر گازی در مجلس به صدا درآمد
آژیر 80میلیارد دالری نیاز صنعت گاز به سرمایه گذاری 

انرژی
در مجلس به صدا درآمد. زنگ ها از سونامی مصرف و خطر 
افت تولیــد در پارس جنوبــی حکایــت دارد. به گفته 
کارشناسان صنعت گاز، ممکن است در زمستان امسال انفجاری در مصرف 
گاز خانگی رخ دهد و چاره راه همان گزینه تکراری است؛ قطع گاز صنایع 
در اوج مصرف. اما دیروز کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت نسبت به 
ناترازی در مصرف گاز هشــدار دادند. مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی خطاب به نمایندگان اعالم کرد: با 
وجود آنکه ما رتبه سوم بزرگ ترین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان را 
داریم، اما با توجه به آغاز افت فشار در مخازن گازی میدان پارس جنوبی و 
ادامه روند افزایشی مصرف، چالش جدی برای تأمین گاز طبیعی در آینده 
بسیار نزدیک وجود خواهد داشت. به گفته او، با وجود کاهش و قطع گاز در 
بخش های مختلف صنعت، در مواقعی کاهش صادرات و مصرف مقادیر 
بیشتر نفت کوره در مقایســه با گذشته اعمال خاموشــی در صنایع و 

بخش های خانگی محتمل است.

عبور موقت از تنگنای گازی
جواد اوجی، وزیر نفت با بیــان اینکه در مصــرف گاز در بخش خانگی 
ساالنه بیش از 6 درصد با افزایش روبه رو هستیم، گفت: پارسال با ناترازی 
۲40 میلیون مترمکعب گاز زمســتان را پشت سر گذاشتیم، امسال نیز 
برنامه های کوتاه مدتی برای سپری کردن فصل سرد سال طراحی شده 
اســت. او تأکید کرد: مصرف گاز طبیعی کشور در فصل تابستان 160 تا 
170 میلیون مترمکعب است، درحالی که در فصل سرد سال این مقدار به 
600 تا 700 میلیون مترمکعب می رسد. وزیر نفت با بیان اینکه در بحث 
دیپلماسی انرژی مذاکراتی با طرف ترکمنستانی داشتیم و توانستیم سوآپ 
گازی را فعال و از ترکمنستان گاز وارد کنیم، افزود: امسال در وزارت نفت 
برنامه های کوتاه مدتی تدبیر کرده اند تا در فصل سرد امسال ناترازی گاز 
نداشته باشیم.وزیر نفت با تأکید بر اینکه برای توسعه صنعت گاز به 80 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در بخش باالدست و پایین دست نیاز داریم، 
افزود: اگر این رقم محقق شود ظرف ۳ تا 4 سال آینده ناترازی گاز نخواهیم 
داشــت، همچنین برای تأمین هزینه اجرای پروژه ها تالش شده از توان 

مالی هلدینگ های بزرگ همچون هلدینگ ها و بانک های کشور استفاده 
کنیم. وزیر نفت گفت: اگر حداقل 10 درصد از سهم صندوق توسعه ملی 
برای توسعه میدان های گازی تخصیص داده شود، همچنین درصدی از 
منابع ماده 1۲ به این موضوع اختصاص یابد می توان به رفع مشکالت این 
حوزه کمک شایانی کرد.به گزارش همشهری، فریدون حسنوند، رئیس 
کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اگر نفت و ارزآوری آن نباشد جایی با 
عنوان صندوق توسعه نیز وجود نخواهد داشت، گفت: امروز هیچ اولویتی 

برای کشور ضروری تر از جبران ناترازی گاز نیست.

هدررفت 80میلیارد دالری
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم گفــت: برای جلوگیری از ناترازی 
تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور باید جلوی هدررفت ساالنه 60 تا 80 
میلیارد دالری انرژی  را گرفت. او تأکید کرد: چرا به گونه ای تدبیر نمی کنیم 
که مردمی که مصرف کننده اصلی هستند قدرت خرید آنها را باال ببریم تا 

وسایل گازسوز و نفت سوز خود را بهینه کنند.

دیوان محاسبات در گزارش خود به مجلس تخمین زد
 کسری بودجه

 205هزار میلیارد تومان
دیوان محاسبات کشور با اعالم شکست رسمی سیاست مالیات 
بر خانه های خالی از کســری بودجه ۲05هزار میلیارد تومانی 
دولت در سال گذشــته پرده برداشــت و گزارش داد: به رغم 
پیش بینی کســری تراز عملیاتی دولت به میــزان 464هزار 
میلیارد تومان در سال گذشــته، در عمل کسری محقق شده 

بودجه ۲05هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش همشهری، مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات 
مجلس در گزارشــی به نمایندگان از وضعیــت تفریغ بودجه 
1400اعالم کرد فقط ۳0درصد از احکام قانون بودجه به صورت 
کامل  اجرایی شده و 171شــرکت دولتی زیر بار حسابرسی 
عملیاتی و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی نرفته اند. او فاش 
کرد: براساس رسیدگی های دیوان محاسبات، از مجموع 405 
تبصره، بند، جزء و ماده واحده قانون بودجه ســال 1400 کل 
کشــور ۳0درصد احکام به صورت کامل اجرایی شده، در 51 
درصد اجرای بخشــی از احکام و 1۹درصد دیگر اجرا نشدن را 
شاهد هستیم و 54 درصد از احکام قانون بودجه 1400 ماهیت 

بودجه ای و46 درصد ماهیت غیربودجه ای داشته اند.
به گفته رئیس دیوان محاســبات مجلس از میــان ۳0 مورد 
تبصره های ماده واحده قانون 1400 که باید برای آنها آیین نامه 
اجرایی به تصویب می رســید، 10 مورد در موعد مقرر قانونی، 
18 مورد خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شــده و ۲ مورد 
نیز تصویب نشــده اســت. او میزان تحقق منابع بودجه کل 
کشور نســبت به مصوب قانون بودجه کل کشوررا ۹۳درصد 
اعالم و تأکید کرد: برنامه ششم توســعه الزاماتی برای تهیه و 
تدوین قوانین بودجه ســال های 1۳۹6 تا 1400تعیین کرده 
است.   یافته ها نشــان می دهد منابع عمومی دولت در قانون 
بودجه 1400نسبت به پیش بینی برنامه ششم توسعه حدود 
۹7درصد و تحقق این منابع حدود 57درصد افزایش داشته که 
دلیل اصلی آن رشــد قابل توجه »واگذاری دارایی های مالی و 
سرمایه ای« است. همچنین اعتبارات هزینه ای در سال 1400 
حدوداً 65 درصد بیش از الزام تعیین شــده در برنامه ششــم 

توسعه است.

مالیات صفر خانه های خالی
بازوی محاســباتی مجلس در گزارش خود فاش کرده در سال 
گذشــته مالیات مربوط به خانه های خالی صفر بوده و از تعداد 
۲11هزار و 7۲5نفر صاحبان مشــاغل پزشکی و پیراپزشکی و 
شاغالن در کسب وکارهای حقوقی و خانواده مشمول استفاده از 
پایانه فروشگاهی، تعداد 88هزار و 46۳نفر معادل 4۲درصد در 
سامانه مالیاتی ثبت نام کرده اند. به این ترتیب 60درصد از پزشکان 

و شاغالن در مشاغل پزشکی و مشابه زیر بار مالیات نرفته اند.

دخل و خرج یارانه ها نمی خواند
بذرپاش همچنین اعالم کرد: در ســال 1400 حدود 46هزار 
میلیارد تومان بابت یارانه نقــدی و غیرنقدی خانوارها )معادل 
107درصد مبلغ مصــوب(، بیش از 40هــزار میلیارد تومان 
بابت اجــرای طرح معیشــتی خانوارها )معــادل 1۳1درصد 
مبلغ مصــوب( و ۳0هزار میلیــارد تومان بابت اجرای ســایر 
اهداف مندرج در ماده ۳۹قانون برنامه ششــم توسعه )معادل 
514درصد مبلغ مصوب( پرداخت شده است. این روایت رئیس 
دیوان محاسبات نشان می دهد دولت بیش از درآمد هدفمندی 

یارانه ها هزینه کرده است.

پول اشتغال کجاست؟
یکی از الزامات دولت در قانون بودجه 1400، اختصاص بودجه 
برای ایجاد تولید و اشتغال بوده که بررسی های دیوان محاسبات 
نشــان می دهد در سال گذشــته ۳۲درصد از اعتبارات بخش 
تولید و اشتغال پرداخت شــده و در بخش تسهیالت تکلیفی 
به بانک ها از ۲8هزار میلیارد تومان ســهمیه تعیین شده، 16 
هزار و 410میلیارد تومان در قالب ۲65هزار فقره تســهیالت 
پرداخت شده است. افزون بر این از مبلغ ۳۲هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده برای حمایت از تولید و اشتغال 1۹هزار میلیارد 

تومان معادل 60درصد پرداخت شده است.

آشفتگی در معادن، راه و مسکن
دیوان محاسبات با اشاره به مزایده ۳774معدن در سال 1400و 
شناسایی 7۲۹1معدن در سال 1۳۹۹می گوید از تعداد 58۲۲ 
پروانه صادر شده برای اســتخراج معدن که به اکتشاف منجر 
نشده، تعداد ۳005مجوز لغو شده و 54۲معدن پس از برگزاری 
مزایده به متقاضیان جدید واگذار شده است. افزون بر این سامانه 
کاداستر معادن به رغم پرداخت 40میلیارد تومان طی10سال 

گذشته، به طور کامل اجرایی نشده است.
دیوان محاســبات بــا رونمایــی از طلب 1۲4هــزار میلیارد 
تومانی صنعت بــرق از دولت می گوید: در ســال 1400تعداد 
178شرکت مشمول تعیین تکلیف درخصوص زیان ده بودن 
طی ۳ سال متوالی و یا زیان انباشــته بیش از نیمی از سرمایه 
بوده  اما دولت اقدامی برای تعیین تکلیــف آنها نکرده و تعداد 
۲14دستگاه اجرایی که به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی از 
طریق خزانه داری کل کشور ملزم بوده اند، زیربار اجرای قانون 
نرفته و حتی تعداد ۳5۹دستگاه اجرایی نیز دریافت و پرداخت 
از طریق حســاب  های خود نزد بانک مرکزی را انجام نداده اند. 
حتی در ســال 1400، تعداد 171شــرکت نیز اقدامی برای 
انجام حسابرســی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی توسط 

شرکت های دولتی نکرده اند.

بودجه ایران روی میز تشریح
بازوی محاسباتی مجلس می  گوید: شــیوه فعلی بودجه ریزی 
در ایران دارای آســیب های بســیار جدی اســت که تحقق 
اهداف توســعه اقتصادی را با مشــکل مواجه ســاخته است. 
ازجمله بیماری های ســند دخل و خرج ساالنه دولت به گفته 
دیوان محاســبات، تکرار احکام فاقد عملکرد، تصویب احکام 
غیربودجه ای، تکیه بودجه به منابــع غیرواقعی، تعدد مراجع 
قانونگذاری در بودجه ازجمله شورای عالی اقتصادی سران قوا 
و ســتاد ملی مبارزه با کرونا، وجود احکام برداشت از سر جمع 
اعتبارات دستگاه های اجرایی، نبود تمرکز حساب ها نزد خزانه، 
تعداد باالی احکام نیازمند تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل در 

بودجه و زیاد بودن تعداد ردیف های متفرقه است.

عبور از بحران با بورس آب 
محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهور 
گفت: نیاز صنایع نباید از منابع آب شرب 
تامین شود. الزم است وزارت نیرو مهلتی 
را تعیین کند تا ایــن صنایع، ظرف مدت 
تعیین شده منابع آب جایگزین نظیر پساب به جای آب شرب 
را فراهم کنند. او در جلسه بررسی مســائل آب، وزارت نیرو را 
مکلف کرده تا طرح ها و برنامه های اضطراری برای جلوگیری از 
بحران کم آبی در شــهرها و مناطق دارای تنش آبی را به همراه 
منابع مالی مورد نیاز احصا کند تا تدابیر الزم برای پیشگیری از 
بحران کم آبی اندیشیده شود. او افزود: در بخش کشاورزی هم 
باید به نحوی برنامه ریزی شود که استفاده از منابع آب شرب به 
حداقل ممکن کاهش یابد؛ ضمن آنکه اشتغال و تولید این بخش 

نیز دچار آسیب نشود.
اعالم شرایط اضطراری و تعیین ضرب االجل آبی از سوی مرد 
شماره ۲دولت نشــان از وضعیت نگران کننده منابع آبی دارد 
و مشکل اینجاســت که وزارت نیرو به تنهایی نمی تواند بر این 
چالش فایق  آید و ضــرورت دارد تا بحران آبــی به عنوان یک 
چالش بلندمدت در نظر گرفته شــود. یکی از گام های مهم در 
این راه، راه اندازی بازار آب و پساب است. به گفته اتابک جعفری، 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشــور، راه اندازی سامانه 
اینترنتی بازار آب و پساب تحول بزرگی در اقتصاد صنعت آب و 
فاضالب و اجرای پروژه های مهم کشور رقم می زند. وزارت نیرو 
امیدوار است با ســامانه اینترنتی بازار آب و پساب جهش قابل 
توجهی در اجرای طرح های تامین آب شرب پایدار، جلوگیری 
از هدررفت آب، تامین آب پایدار برای صنایع و بازچرخانی آب 
در سراسر کشور رخ دهد. این بازار آنالین که قرار است به زودی 
اجرایی شــود، به گفته مدیرعامل آبفا، با ایجاد اتصال مستقیم 
سرمایه گذاران و صنایع به پروژه های مرتبط، امکان بهره برداری 

ذینفعان از مزایای این طرح ها را فراهم می کند.
به این ترتیب انتظار می رود معاون اول رئیس جمهور به گزارش 
کارشناسی توجه و از سیاست ها و برنامه ها برای راه اندازی بورس 
آنالین آب و پساب حمایت کند تا سرمایه گذاران انگیزه کافی 
برای ســرمایه گذاری در فرایند مصرف دوباره آب های مصرف 
شده و استفاده بهینه آن را پیدا کنند. باور کنیم به جای توصیه ها، 

اقدام عملیاتی مبتنی بر تجربه جهانی راهگشا خواهد بود.

پیگرد قاچاق سوخت در رسانه
 خبر: وزیر نفت در هفته جاری در اظهاراتی از 
قاچاق سوخت در نیروگاه ها ابراز نگرانی کرده بود، 
اما امید عبدالملکــی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
بهره برداری تولید شرکت برق حرارتی، با قاطعیت 
اعالم کرده؛ به هیچ وجه سوختی که وارد نیروگاه 

شود امکان قاچاق شدن ندارد.
  نقد: قیمت پایین ســوخت در ایران نسبت به 
کشورهای همسایه باعث شــده تا هرگونه خروج 
سوخت از چرخه مصرف به آن سوی مرزها، سود 
هنگفتی به همراه داشته باشد. در این میان، گرچه 
نخســتین کاری که به ذهن برخی از مسئوالن و 
کارشناسان می رسد، واقعی سازی  قیمت سوخت 
براساس قیمت فوب، آن  هم بدون توجه به قدرت 
خرید جامعه و درآمد خانوارهای ایرانی است؛ اما در 
چرخه توزیع و مصرف سوخت نیز سازوکارهایی 
پیش بینی شده است که از نشت سوخت اختصاص 
یافته به مصارف مختلف به حوزه قاچاق جلوگیری 
کند. اینکه سازوکارها عملکرد درستی دارند یا نه، 
موضوعی اســت که باید متولیان امر ازجمله وزیر 
نفت به آن بپردازند و ابــراز نگرانی در مورد آن در 
رسانه ها نه الزم است و نه راهگشا. نکته قابل توجه 
این است که جامعه ایرانی به تجربه دریافته است، 
هر زمانی که خط خبری رسانه ها و فضای مجازی 
به سمت ابعاد قاچاق سوخت و میزان خسارت آن 
سوق پیدا کرد، حتماً گروهی در حال برنامه ریزی 
برای افزایش قیمت ســوخت به بهانه جلوگیری 
از قاچاق آن هســتند. از ســوی دیگر حتماً وزیر 
نفت می داند که از ســال ۹۳تفاهمنامه سه جانبه 
جلوگیری از قاچاق ســوخت میان شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی، ســتاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و نیروگاه های کشــور منعقد شده و 
طبق این تفاهمنامه نیروگاه ها به تجهیزات کنترل 
و نظارت مجهز شده و اطالعات آنها به شرکت برق 
حرارتی و شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ارسال می شود، پس بهتر اینکه بررسی امکان قاچاق 
سوخت از نیروگاه ها از مســیر همین تفاهمنامه 

پیگیری شود و نه در پیغام  و پسغام رسانه ای.
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 عمــر طرح پوشــش رایــگان زنان بــاردار که 
چندی پیش حسابی خبر ساز و باعث امیدواری 
خانواده های زیادی شــد آنقدر کوتاه بود که هم 
مردم غافلگیر شــدند و هم مســئوالن ذیربط؛ 
طرحی که انتظار می رفت در ســایه آن جمعیت 
قابل توجهــی از فاقــدان بیمــه در فهرســت 
بیمه شــده ها قرار بگیرند. براســاس آماری که 
مدیرعامل بیمه ســالمت اعالم کرده است بین 
500تا یک میلیــون نفر از مردم کشــور تحت 
پوشــش هیچ بیمه ای قــرار ندارنــد. به گفته 
محمدمهدی ناصحی، بیمه ســالمت به عنوان 
بزرگ ترین بیمه درمانی کشور با پوشش ۴۲.5 
میلیون نفر از جمعیت کشور در 5صندوق مهم 
درمانــی فعال اســت. او می گوید: » نخســتین 
و پرجمعیت تریــن صندوق ما، صنــدوق بیمه 
روستایی و صندوق دوم، صندوق بیمه همگانی 
است که حدود ۱۳.5 میلیون نفر را تحت پوشش 
دارد. صندوق بیمه کارکنان دولت 5.5 میلیون 
نفر را تحت پوشــش قرار داده و ســایر افراد در 
صندوق های سایر اقشار و ایرانیان قرار دارند که 

تنوع وسیعی جغرافیایی و اجتماعی دارد.« 
پوشــش رایگان بیمه زنان باردار و نوزادانشــان 
تا ۲ســالگی یکی از طرح هایی بود که تابستان 
امسال قرار شد از سوی بیمه سالمت در راستای 
جوان سازی  جمعیت کشور و حمایت از مادران 
باردار فاقد بیمه صورت بگیرد. البته نخســتین 
خبر درباره بیمه شدن زنان باردار را وزیر بهداشت 
و درمان اســفندماه سال گذشــته در آزادشهر 
اعالم کرد و مردادماه امسال انسیه خزعلی، خبر 
جدی تری از پوشــش صددرصدی بیمه مادران 
باردار تا ۲سالگی فرزند را در توییترش اعالم کرد و 

توضیح داد پوشش صددرصدی بیمه برای مادران 
باردار تا ۲ســالگی فرزند، پوشش ۱00درصدی 
فرزندان آنها تا 5سالگی و پوشش ۱00درصدی 
تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی 
دستاوردهای جدیدی هستند که به طور قطع در 

دولت سیزدهم ادامه دار خواهند بود.«
انتشار این خبر و تأیید آن از سوی مسئوالن بیمه 
سالمت باعث خوشحالی بســیاری از خانواده ها 
به خصوص بانوانی که یا باردار بودند یا در آستانه 
بارداری و از هیچ پوشش بیمه ای برخوردار نبودند، 
شــد. اما این خوشــحالی برای آنها خیلی دوام 
نیاورد؛ چراکه مصوبات جدید همه مصوبات قبلی 
را شســت و با خود برد. لغو پوشش رایگان بیمه 
زنان باردار و بیمه این گروه براساس ارزیابی وسع 
خانوارها مصوب شد. برخی از مراجعه کنندگان به 
بیمه سالمت هم عالوه بر رویارویی با این تغییرات 
که خبررســانی جامع و کاملی هــم درباره اش 
تا کنون صورت نگرفته بود، با مشــکالت دیگری 

هم برای بیمه شدن روبه رو شدند.

بیمه به شرطها و شروطها
فاطمه فراهانی، یکی از بانوان بارداری اســت که 
برای بهره مندی از خدمات این پوشش بیمه ای 
به دفاتر بیمه ســالمت در شــهر اراک مراجعه 
کرده، اما به قول خودش بــا وجود پیگیری های 
بسیار به در بســته خورده و عطای بیمه رایگان 
را به لقایش بخشیده است. او می گوید: » همسر 
من کارگر روزمزد است و قبال ۴سال سابقه بیمه 
تامین اجتماعی به واسطه فعالیت در یک شرکت 
پیمانکاری داشت، اما از ۲سال گذشته تا امروز که 
مجبور به ترک شغل سابقش شده تحت پوشش 
هیچ بیمه ای نیســتیم. وقتی برای بهره مندی از 
خدمات بیمه زنان باردار به دفاتر بیمه ســالمت 
مراجعه کردیم، اعالم کردند همســرت باید به 
بیمه تامین اجتماعی مراجعه و تمام سوابق خود 

را باطل کند؛ شــرطی که عمال ما را از پیگیری 
بیمه زنان باردار منصرف کرد؛ چرا که با این کار 
تمامی سوابق همسرم از بین می رفت.« زهرا هم 
بانوی ۳۴ساله دیگری است که فرزند سوم خود 
را باردار است. درحالی که خوشحال از خبر بیمه 
زنان باردار بود او هم ماننــد فاطمه در میانه راه 
مایوس شــد.  حاال تمام هزینه های گران دوره 
بارداری را بدون برخــورداری از بیمه پرداخت 
می کند: »طرح بیمه زنان بــاردار و نوزادان آنها 
طرح خوب و امیدوارکننده ای بود؛ به خصوص در 
این شرایط گرانی هزینه های چکاپ بارداری، اما 
شروط بیمه سالمت برای اجرایی شدن آن سخت 

و غیرقابل قبول است.«
همسر  او هم چند سالی است که به خاطر تعدیل 
از یک واحد صنعتی به مسافرکشی مشغول است 
و تحت پوشــش هیچ بیمه ای نیست: »همسرم 
۱۲ســال ســابقه بیمه تامین اجتماعی دارد و 
عاقالنه نیست به بهانه بیمه بارداری من، چشم 

روی همه این سوابق ببندد.«
این بانوی باردار می گوید: » بیمه سالمت قرار بود 
زنان باردار فاقد بیمه را تا ۲سال بیمه کند. شرط 
صفر بودن سابقه بیمه ای خانواده برای بهره مندی 
از این بیمه نامعقول اســت و خیلــی از زنان به 
دلیل شرایط حاکم و کرونا از کار بیکار شده اند و 
امیدوارند دوباره به کار سابق برگردند. انصراف از 
تمامی سوابق بیمه ای گذشته برای این خانواده ها 
به هیچ وجه منطقی نیست و بیشتر شبیه راه فرار 

از اجرای این مصوبه است.«
در کنار این گالیه ها تعداد زیــادی از خانواده ها 
هم وقتی بــرای برقراری بیمه رایــگان مراجعه 
می کردند بــا این توضیح روبه رو می شــدند که 
باید هزینه ای را بابت حــق بیمه پرداخت کنند؛ 
موضوعی که با وعده های داده شده مبنی بر بیمه 
رایگان زنان خانه دار منافات داشت و همین باعث 
سردرگمی مردم در شعب بیمه سالمت شده بود.

 ایرادات را قبول نداریم
مدیــرکل بیمه گری و درآمد بیمه ســالمت در 
گفت وگو با همشــهری ضمن رد ایــن موانع و 
غیرقابل پذیرش بودن این ایرادات از سوی برخی 
شعب بیمه سالمت، خبر دیگری را درباره بیمه 
زنان باردار به صورت رســمی اعالم کرد و گفت: 
طرح رایگان بیمه زنان باردار از سوی دولت لغو 
شده و بهره مندی از مزایای بیمه بارداری فاقدان 
پوشش بیمه ای براساس ارزیابی وسع خانواده ها 
صورت می گیرد. حنان حاج محمودی می گوید: 
» بعد از اعالم خبر پوشــش بیمه ای رایگان زنان 
باردار در تابستان امسال برای مدت کوتاهی این 
طرح به همین شکل دنبال شد و تعدادی از بانوان 
باردار فاقد بیمه هم تحت پوشش قرار گرفتند، 
اما بعد از مصوبه ۳0مردادماه در دولت، مقرر شد 
ضمن لغو پوشش رایگان  بیمه ای، پرداخت حق 
بیمه براساس ارزیابی وسع خانوار ها انجام شود و 
سرپرست خانوار براساس دهک اعالمی از سوی 
وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی حق بیمه خود 

و خانواده را بپردازد.
او ادامه می دهد: بر این اســاس تنها افرادی که 
در دهک یک تا ۳قرار می گیرند از خدمات بیمه 
رایگان زنان بــاردار بهره مند می شــوند و باقی 
دهک ها باید براساس ارزیابی وسعشان نسبت به 

پرداخت حق بیمه اقدام کنند.
مدیــرکل بیمه گــری و درآمد بیمه ســالمت 
می گوید: براساس مصوبه دولت خانوارهایی که 
در دهک ۴قرار می گیرند باید ۱0درصد حق بیمه 
را پرداخت کنند، افرادی که در دهک 5و 6قرار 
می گیرند باید ۲5درصد حــق بیمه را پرداخت 
کنند، گروهی که در دهک 7 و 8قرار می گیرند 
باید 50درصد حــق بیمه را پرداخــت کنند و 
افرادی که در ۲دهک 9و ۱0 قرار می گیرند باید 
نسبت به پرداخت صددرصد حق بیمه مربوطه 

اقدام کنند.

حق بیمه زنان باردار چقدر است؟
طرح پوشش بیمه رایگان زنان باردار در راستای حمایت از جوان سازی  جمعیت در اواخر مردادماه لغو شده و خانوارهای 

متقاضی براساس وسعشان حق بیمه پرداخت می کنند

به جز بیمه سالمت هیچ یک از بیمه ها سهم دارویاری را تسویه نکرده اند.این مسئله مشکالت متعددی برای داروخانه داران به وجود آورده است 
بدقولی بیمه ها، تشدید کمبودهای دارویی 

 برخی سازمان های بیمه گر مطالبات داروخانه ها را 

پیگیری
پرداخــت نمی کنند و این مســئله منجر به بروز 
مشکالت جدی برای داروخانه داران با وجود اجرای 
طرح دارویار و افزایش قیمت دارو شده است. این در حالی است که 
عالوه بر بدقولی برخی بیمه ها در پرداخت مطالبات، نبود نقدینگی 
و تعیین تکلیف نشــدن مالیات بر ارزش افزوده هم کمبودهای 
دارویی را در بازار مصرف کشور تشــدید کرده است. البته بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت درباره پرداخت نشدن مطالبات و سهم 
داروخانه ها در طرح دارویار گفته »این پرداختی ها در مورد بیمه 
سالمت به طور کامل انجام شده و امیدواریم با انتخاب وزیر جدید 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های مسئول به تعهدات 
خود عمــل کنند.« اما با گذشــت ۳ماه از اجرای طــرح دارویار 
-طرحی که قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، 
پوشش بیمه ای داروها را افزایش دهد و اقالم بیشتری از داروها را 
زیر چتر بیمه ها ببرد- همچنان بازار دارو مشــکالت متعددی را 
تجربــه می کند و حتی بــا وجود شــیوع گســترده آنفلوآنزا و 
بیماری های ویروسی در فصول سرد ســال، دسترسی مردم به 
برخی داروها کمتر شــده یا مجبور به پرداخت هزینه های گزاف 
برای خریــد دارو هســتند. البته چندی پیش هم حســینعلی 
شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در هفدهمین دوره 
نمایشگاه ایران فارما درباره چالش های اجرای بهتر طرح دارویار 

توضیحاتی داده و گفته بود »پرداختی بیمه ها به داروخانه ها قبل 
از اجرای طرح دارویاری با یک ســال تأخیر همــراه بود.  اکنون 
پرداختی بیمه سالمت به روز شده و مشکالتی در پرداختی بیمه 
تامین اجتماعی و بیمه دی وجود دارد که پیگیر حل آن هستیم. 
کاهش ارزش افزوده داروها از 9 درصد به یک درصد هم در صحن 
مجلس مطرح و تصویب خواهد شد.«  حیدر محمدی، دبیر قرارگاه 
اصالح سیاست های ارزی دارو درباره چرایی برخی کمبودها در 
بازار دارویی کشور با وجود اجرای طرح دارویار به ایسنا توضیحاتی 
داده است: »تمام داروهای تولید داخل ، مواداولیه و 80 درصد از 
داروهای وارداتی مشمول این طرح شده است اما برخی مشکالت 
ازجمله بحث ارزش افزوده در حــوزه دارو همچنان وجود دارد. 
مالیات بر ارزش افزوده دارو که قبال یک درصد بود، به طور ناگهانی 
به 9 درصد با ارز نیمایی افزایش یافت. همچنین مالیات بر ارزش 
افزوده مواداولیه هم 9 درصد ارز دولتی بود که اکنون به 9 درصد 
ارز نیمایی بدل شده اســت.« او ادامه می دهد: »از سوی دیگر با 
توجه به افزایش مابه التفــاوت ارز دولتی و نیمایــی قرار بود به 
تولیدکنندگان دارو وام و تسهیالت ارائه دهند تا بتوانند راحت تر 
تامین کنند که این هم هنوز انجام نشده است. بنابراین مشکالتی 
از این جنس در بازار دارویی وجــود دارد.« به گفته محمدی این 
موارد در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون بهداشت مجلس شورای 
اسالمی و در مجموعه سران قوا مطرح شده و اگر زودتر مصوباتی 

ارائه دهند، مشکل رفع خواهد شد. این مسئول همچنین درباره 
چالش پرداخت نشدن مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های 
بیمه گر، بیان می کند: »سازمان تامین اجتماعی اعالم می کند که 
پول ندارد و بدهی هایش را به داروخانه ها پرداخت نکرده اســت. 
البته اعتبار مربوط به طرح دارویاری را دریافت کرده، اما بدهی های 
قبلی اش را به داروخانه ها پرداخته است. تامین اجتماعی می گوید 
دولت به من بدهی دارد و باید بدهی اش را بپردازد تا من هم بتوانم 
مطالبات مراکز درمانــی و داروخانه ها را بپــردازم. این موضوع 
می تواند در زنجیره دارو مشکل ایجاد کند. بنابراین باید از طرق 
مختلف اعم از اســتقراض یا دریافت مطالباتش در دولت بتواند 
بدهی های مراکز درمانی و داروخانه ها را بپردازد.« او با بیان اینکه 
پرداخت مطالبات مراکز درمانی و داروخانه ها از سوی سازمان های 
بیمه گر پاشنه آشیل طرح دارویاری است، تأکید می کند: »این 
موضوع دقیقا درست است. توصیه ما این است که سازمان برنامه و 
بودجه پول تامین اجتماعی را پرداخت کند تا تامین اجتماعی هم 
بتواند بدهی هایش را به مراکز درمانی و داروخانه ها تسویه کند. در 
عین حال سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید روی 
هزینه کرد اعتباراتی که در قالب طرح دارویار به بیمه ها پرداخت 
می شــود، نظارت کنند. ما هــم وظیفه داریم  گــزارش دهیم. 
هم اکنون به جز بیمه سالمت هیچ یک از بیمه ها سهم دارویاری را 

تسویه نکرده اند.« 

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

 چهره کرونا 
با »ایکس بی بی« عوض شد 

موارد ابتال به کووید۱9با زیرسویه های جدید در برخی 
کشورها رو به افزایش است و با وجود عالئم کمتر نسبت 

به سویه های قبلی، می توانند منجر به بروز مشکالت قلبی، 
عروقی، گوارشی و استخوانی، عضالنی و دیابت شوند 

آخرین وضعیت کرونا در جهان و ایران در هفتاد و هفتمین 
جلسه کمیته علمی کشوری کرونا مورد بررسی قرار گرفت. 
همچنین اعالم شد  در برخی کشورها ازجمله آمریکا، آلمان، 
ســنگاپور، بنگالدش و هند، موارد ابتال به کرونا مقداری در 
حال افزایش و برخی واریانت های جدید هم در حال شیوع 

است.
 اما به تأکید اعضای این کمیته، چیزی که اکنون باید مورد 
توجه قرار بگیرد، شــیوع قابل توجه آنفلوآنزاست و به نظر 
نمی رسد که ســویه های جدید کووید۱9ازجمله XBB با 
وجود افزایش موارد ابتال در برخی کشــورها منجر به ایجاد 
پیک هایی با بســتری و مرگ ومیر باال شــود. اما نکته مهم 
اینجاســت که به تأکید متخصصان زیرسویه های جدید با 
وجود ســرایت زایی باال و مرگ ومیر کم، می توانند منجر به 
بروز عوارض و مشکالت قلبی، عروقی، گوارشی و استخوانی، 

عضالنی و دیابت شوند.

تغییری در بیماری زایی کرونا ایجاد نشده 
پیام طبرســی، رئیس بخش عفونی بیمارســتان مسیح 
دانشوری با بیان اینکه کرونا درحال حاضر فروکش کرده و 
تغییر خاصی هم از نظر بیماری زایی در این زیرسویه های 
جدید اومیکرون ایجاد نشــده، به همشــهری می گوید: 
»زمانی که زیرسویه های جدید ایجاد می شوند باید انتظار 
یک موج جدید از بیماری را هم داشت. البته در ایران موارد 
کرونا رو به کاهش هست اما اکنون با شیوع باالی آنفلوآنزا 
مواجه هستیم.«  او به شیوع ترکیبی این دو بیماری اشاره 
می کند و ادامه می دهد: »افراد مبتال بــه کرونا و آنفلوآنزا 
عالئم تنفسی فوقانی ازجمله تب و آبریزش بینی دارند اما 
با وجود عالئم مشترک، برخی کرونا و برخی دیگر مبتال به 
آنفلوآنزا هستند، هر چند که موارد مطلق ابتال به آنفلوآنزا 
بیشــتر از کروناســت و ویروس آنفلوآنزا به شدت در حال 

چرخش است.«
 به گفته طبرســی در هر دو حالت اگر تب طوالنی یا سرفه 
شــدید و تنگی نفس در بیمار ایجاد شود باید برای دریافت 
زودهنگام خدمات درمانی به پزشک مراجعه کرد. طبرسی 
تأکید می کند: »هم اکنون بیشترین موارد بستری در مراکز 
درمانی مربوط به آنفلوآنزاست که در موارد شدید می تواند 
منجر به مرگ افراد هم شود. به همین دلیل گروه های حساس 
و در معرض خطر باید واکسن آنفلوآنزا تزریق کنند تا از ابتالی 
شدید پیشگیری شود.« به گفته این متخصص بیماری های 
عفونی، تزریق واکســن، رعایت نکات بهداشــتی ازجمله 
استفاده از ماســک و شست وشوی دســت ها از مهم ترین 
فاکتورهای پیشــگیری از ابتال به آنفلوآنزا و کرونا به شمار 

می رود.

عوارض ابتال به زیرسویه های جدید کرونا 
حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا هم 
درباره وضعیت کنونی شیوع کرونا در ایران و جهان می گوید: 
»پیش از این در برخی از کشــورها ماننــد آمریکا و آلمان، 
 BA5 شایع بود اما  اکنون در بسیاری از کشورها BA4 سویه

جایگزین شده است.
 واریانت جدید BA4.6 هم در آمریکا افزایش یافته و حدود 
۱۳.6درصد موارد شناسایی شــده مربوط به این زیرسویه 
 BF7 جدید است.« جماعتی با بیان اینکه واریانت های جدید
و XBB  به تازگی شناسایی شده، ادامه می دهد: »BF7 در 
آمریکا و XBB  در سنگاپور، بنگالدش و هند در حال افزایش 
اســت و برخی صاحب نظران معتقدند که با شناسایی این 
زیرســویه ها، کرونا به ســمت SARS COVID  تیپ یک 

یا ۳می رود.« 
 به گفته این مسئول به دلیل واکسیناسیون گسترده در اکثر 
کشورها به ویژه کشورهای آمریکا، ســنگاپور، بنگالدش و 
هند حتی با وجود افزایش موارد اومیکرون، هنوز هم میزان 
مرگ ومیر، کم اســت: »به عنوان نمونه در سنگاپور، موارد 
جدید ابتال به کرونا، 9 هزار نفر در یــک روز و میزان فوتی، 

۲ نفر بوده است.
 افزایش مرگ ومیر واریانت ها و زیرسویه های جدید به دلیل 
سرایت زایی باال، کاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل ایمنی 
بدن مردم با ابتال به بیماری و واکسیناسیون، نیز مرگ ومیر 
بیماران کووید۱9، کمتر شده است.« او ادامه می دهد: »البته 
باتوجه به مطالعات و پیش بینی ها، امکان شیوع واریانت هایی 
ازجمله BQ1، BQ2،  BQ3 و XBB که به سرعت جهش 
پیدا می کنند، در فصل ســرما و زمســتان وجود دارد. این 
واریانت ها سرایت زایی باال اما مرگ ومیر بسیار کمی دارند. 
یکی از ویژگی های آنها هم این است که با وجود عالئم کم و 
حتی بدون عالمت بودن آنها، ممکن است عوارض و مشکالت 
قلبی، عروقی، گوارشی و استخوانی، عضالنی و دیابت بعد از 

ابتال به وجود اید.«
 جماعتی همچنین به افزایش مــوارد ابتال به آنفلوآنزا را هم 
اشاره می کند و می گوید: »در روزهای گذشته در یک بررسی 
ساده روی ۱00 نمونه آزمایشــگاهی از بخش مراقبت های 
ویژه، ۳9 مورد ابتال به آنفلوآنزا گزارش شده که این می تواند 
هشداری برای اپیدمی آنفلوآنزا در هفته ها و ماه های آینده 
باشد: »توصیه ما در شرایط کنونی، تداوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی به ویژه در فضاهای مسقف، مکان های شلوغ، مراکز 
آموزشی و بخش حمل ونقل عمومی برای پیشگیری از ابتال به 
آنفلوآنزاست. مهم ترین پروتکل بهداشتی، استفاده از ماسک 
است اما شست وشوی مداوم دست ها و رعایت فاصله فیزیکی 

نیز مهم است.«  
جماعتی با بیان اینکه تزریق واکســن آنفلوآنزا تأثیر زیادی 
در کاهش بستری شدن در بیمارستان ها و مرگ ومیر دارد، 
ادامه می دهد: »توصیه ما این اســت که کــودکان، افراد با 
بیماری های زمین های، سالمندان و افراد باالتر از 65 سال 
همچنین نیروهای بهداشــتی و درمانی، واکسن آنفلوآنزا را 

تزریق کنند.« 

افروزصفاریفرد
معاونسازمانبهزیستی

ازابتدایاجرایطرحغربالگریبینایی
درســال۷۵تاکنونبالغبر۵۰میلیون
مــوردغربــالآمبلیوپــیانجــاموحدود
۳۷هــزارکــودکمبتــابــهآمبلیــوپ
شناســاییشــدهاند.برنامهغربالگری
بیناییامســالازاردیبهشــتماهآغاز
شدهوتاکنونحدود1.۵میلیونمورد

غربالگریانجامشدهاست.

بهزادامیری
رئیسادارهبیماریهایقابلانتقال

بینانسانوحیواندروزارتبهداشت
هماکنونانتقالمحلیبیماریسالک
در۲۰اســتانایــرانشناســاییشــدهو
اینموضوعبهمنزلهشیوعاینبیماری
درایراننیست.ســالگذشته1۶هزار
و۳۰۷مــوردابتابــهســالکودر۶ماه
اولسالجاری۳هزارو۷۲۳موردابتا
بهسالکدرکشورشناساییشدهاند.

پیرحسینکولیوند
رئیسجمعیتهالاحمر

بــاهماهنگیهــاوتوافقــاتانجــامشــده،
ســهمیهامدادگرانیکهبتوانندازبندکسر
خدمتسربازیاستفادهکنند،از1۰نفربه
۲۵۰نفرافزایشیافتهاست.نجاتگرانیکه
قبلازرســیدنبهسنخدمتســربازیدر
جمعیتهالاحمرحضورفعالومستمر
داشتهباشند،باتوجهبهمیزانفعالیتشان

ازخدمتسربازیشانکسرخواهدشد.

و۶۰۰هزاردانشآموزدرسالتحصیلی
جاریثبتنــامکردهانــدکــه۵۷درصد
دانشآمــوزاندردورهابتدایــی،۲۴
درصددردورهمتوسطهاولو1۲درصد
درمتوســطهنظریو۷درصددرفنیو
حرفهایوکارودانشتحصیلمیکنند.

نیرویانسانیآموزشوپرورشازخزانه
حقوقمیگیرنــدکه۴۳درصــددردوره
ابتدایــیو۴۷درصــددردورهمتوســطه
فعالند.۴درصدنیروهایاداریو۶درصد
همنیروهایخدماتیهستند.همچنین
۵۴درصدشاغاندرآموزشوپرورش

زنانو۴۶درصدآقایانهستند.

معلمــاندارایمــدرکفوقلیســانسو
دکتریو۵۴درصدهممدرککارشناسی
کارکنــان از معلمــان ســهم دارنــد.
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 شرایط بازنشستگی
 در مشاغل سخت و زیان آور

براساس قوانین تأمین اجتماعی افرادی که حداقل 
۲0 ســال متوالی و ۲5 ســال متناوب در کارهای 
سخت و زیان آور اشــتغال داشته و در هر مورد حق 
بیمه خود را به ســازمان پرداخته باشند، می توانند 
تقاضای مستمری بازنشســتگی کنند.  به تازگی 
موضوع نحوه بازنشستگی شاغلین کادر درمان در 
مشاغل ســخت و زیان آور در هیأت امنای سازمان 
تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه مطرح و با توجه 
به بررسی های انجام شده به این شرح مورد تصویب 
قرار گرفت: »براساس مفاد ماده ۱۱۴ قانون تأمین 
اجتماعی و تبصره یک ماده 6۴ آیین نامه استخدامی 
سازمان تأمین اجتماعی و در اجرای تبصره ۳ ماده 
واحده قانون نحوه بازنشســتگی جانبازان انقالب 
اسالمی و جنگ تحمیلی و معلوالن عادی و شاغلین 
مشاغل سخت و زیان آور با لحاظ حکم مقرر در تبصره 
یک ماده ۱0۳ قانون مدیریت خدمات کشــوری، 
کادر درمان شــاغل در مشاغل ســخت و زیان آور 
سازمان تأمین اجتماعی، شامل پست های: پرستار، 
سرپرستار، مترون بیمارستان، آزمایشگاه، بهیار، اتاق 
عمل، بهدار و هوشبری، با شــرط داشتن ۲5 سال 
سابقه قابل قبول که حداقل ۲0 سال آن را در مشاغل 
سخت و زیان آور خدمت کرده باشــند، می توانند 
براساس درخواست کتبی خود و با حداکثر 5 سال 
ارفاق سنوات، بازنشسته شوند. داشتن ۲5 سال سابقه 
پرداخت حق بیمه که حداقل۲0 سال آن در مشاغل 

ذکر شده باشد، مشمول این بخشنامه است.«/ مهر

نقل قول 

عدد خبر

 خبر

سالمت

منبع: روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش
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تبرئه دختری که در دفاع از خودش قاتل شد

مشکل پارکینگ در قم شهروندان را خسته کرده است
کالنشهر قم با جمعیت چند میلیونی و زائران دائمی همواره با مشکل 
پارکینگ و کمبود آن مواجه است. مسئوالن مدام وعده می دهند 
که مشکل حل خواهد شد ولی نه خبری می آید و نه اقدامی صورت 
می گیرد. برخی مسیرها نیز نیازمند ساماندهی و اجرای طرح های 
مصوب برای کاهش ترافیک هستند که ازجمله آنها مسیر قبرستان 
نو است. درحالی که جمع آوری مغازه و واحدهای تجاری پیرامون 
قبرستان نو که پیش شرط اولیه ســاماندهی این محور و کاهش 
ترافیک در کنار احداث زیرگذر اصلی در این خیابان پرتردد شهری 
اســت، همچنان به حال خود رها شــده هر روز بر ترافیک افزوده 
می شود و خودروهای بیشتری مستاصل و درمانده برای یک جای 
پارک هستند. وقتی به گفته خود مســئوالن قم حداقل 120هزار 

پارکینگ نیاز دارد چرا به این مسائل توجه نمی شود.
جونقانی از قم 

انگیزه خرید روزنامه در مخاطبان باید افزایش یابد
جدای سیاست و خط مشــی روزنامه ها، اگر مسئوالن این رسانه ها 
صفحاتی را به اطالعات عمومی، فرهنگ کشورها،  حیات وحش و از 
این دست از منظر عمومی و نه صرفاً نقد و سخنان مسئوالن اختصاص 
دهند و با طراحی بازی های فکری و گذاشــتن جایزه، مخاطبان را 
سرگرم کنند، می توانند مردم را تشویق به خرید روزنامه کنند و حتی 

مخاطبان جدید دست و پا کنند.
کلهر از تهران

آموزش احکام اسالمی در میان برنامه های تلویزیونی عالی و 
تأثیر گذار است

اخیراً متداول شده در میان برنامه های تلویزیونی  چنددقیقه احکام 
اسالمی با روش های جذاب آموزش داده می شود. استمرار این روند 
خصوصا برای نسل جوان بسیار مفید و آموزنده است. از بانیان این 

حرکت شایسته کمال تشکر را دارم.
مقتدایی از کرج

فیلترینگ دائمی برخی شبکه های اجتماعی به نفع جامعه است
مســئوالن باید با فیلترینگ دائمی برخی شبکه های اجتماعی 
نظیر اینستاگرام خدمت بزرگی به جامعه کنند و در این زمینه 
احساسی و غیرکارشناســی عمل نکنند چرا این شبکه ها باعث 
انحطاط جوانان، گرایش آنها به افکار خاص و اخبار زرد و اختالف 

و جدایی بین نسل ها و خانواده می شود.
منانی از تهران

تخصصی ترین امور همدان غیرکارشناسی اداره می شود
چندی پیش یک مســئول در همدان از ضرورت الحاق 1۵00 
هکتار به شهر همدان گفت. چندی بعد مسئولی دیگر این عدد 
را به 2هزار هکتار رساند و اکنون مسئولی دیگر این میزان را به 
3هزار هکتار رسانده است. سؤال من به عنوان یک بازنشسته با 
سواد دیپلم این است که چطور می شود تخصصی ترین امور بدون 
بررسی علمی و کارشناسانه توسط برخی افراد با اهداف خاص به 
شهر تحمیل شود و نتیجه این اعمال نظرهای از باال به پایین و 
غیرکارشناسی در طول این سال ها بشود وضعی که امروز به وجود 
آمده است. چطور می شود 3مسئول در یک موضوع نتوانند یک 

عدد ثابت اعالم کنند تا چه رسد به بقیه امور.
عطایی از همدان 

حقوق انسانی دستیاران پزشکی در بیمارستان های دولتی رعایت شود
در بیمارستان های شفا یحیائیان، رسول اکرم، فیروزگر و سایر 
بیمارستان های دولتی فشار کاری دستیاران پزشکی سال اول 
آنقدر زیاد است که در طول هفته وقت استراحت و خواب برای 
این قشر کمترهست. اگر قرار است این قشر پزشکان آینده باشند 
باید به آنها اجازه دهند حداقل سالمت خود را حفظ کنند که با 

این روال امکان پذیر نیست.
پزشک آینده

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

نقشه پر دردسر خواستگار عاشق پس 
از شنیدن جواب رد

خواستگار عاشــق وقتی از دختر موردعالقه اش جواب رد شنید 
فیلم عجیبی برای او فرستاد که همین فیلم، دختر جوان، پلیس و 

آتش نشانان را برای دقایقی به دردسر انداخت.
به گزارش همشهری،  بامداد دیروز دختری 27ساله سراسیمه و 
مضطرب قدم در اداره پلیس گذاشت و برای نجات پسری جوان 
درخواســت کمک کرد. وی گفت: چند روز پیش به خواستگارم 
وحید جواب رد دادم و به او گفتم که قصد ازدواج با وی را ندارم. پس 
از آن هرچه زنگ زد جوابش را ندادم تا اینکه ساعتی قبل پیامکی 
از او به دستم رسید. وحید نوشــته بود که اگر به او جواب مثبت 
ندهم خودش را می کشد. دقایقی بعد فیلمی در یکی از شبکه های 
اجتماعی برایم فرستاد که با دیدن آن وحشت کردم. او یک مشت 
قرص را در آب حل کرده و اقدام به نوشیدن آن کرده و همزمان از 
من خداحافظی کرد. با دیدن این فیلم ترسیدم و چندین بار به او 
زنگ زدم اما تماس هایم بی جواب ماندند. او تنها زندگی می کند و 
احتمال می دهم تصمیمش را عملی کرده و دست به خودکشی زده 
است. به همین دلیل تصمیم گرفتم برای نجات جانش از پلیس 

کمک بخواهم.
پس از اظهارات دختر جوان، مأمور پلیس راهی خانه پسر جوان 
شدند اما هر چه زنگ زدند جوابی نگرفتند. در ادامه از آتش نشانی 
کمک خواسته شد و آنها راهی محل زندگی پسر جوان که طبقه 
سوم ســاختمانی در مرکز پایتخت بود شــدند. بررسی دوربین 
مداربسته ساختمان نشان می داد که پسر جوان ساعتی قبل وارد 
خانه اش شده و دیگر از ساختمان بیرون نرفته است. در این شرایط 
بود که آتش نشانان با دستور بازپرس دادسرای جنایی تهران در 
خانه را شکستند و وارد آنجا شدند. آنها پس از جست و جو در خانه 
درحالی با پسر جوان مواجه شدند که روی تخت اتاقش خواب بود. 
او سراسیمه از خواب پرید و با دیدن پلیس و آتش نشانان لبخند زد. 
این یعنی تمام سناریوی وی دروغ بوده و آتش نشانان و تیم جنایی 
را به دردســر انداخته بود. وی گفت: 3ســال قبل با شیما)دختر 
جوان( آشــنا و از همان زمان دلباخته او شــدم. مدتی قبل از او 
خواستگاری کردم اما در اوج ناباوری وی جواب منفی داد و گفت 
حاضر نیست با من ازدواج کند. وقتی دیدم تالشم برای ازدواج با 
شیما بی فایده است تصمیم گرفتم فیلم بازی کنم تا ببینم اصال به 
من عالقه دارد یا نه. فیلمی تهیه کردم که در آن وانمود کردم دست 
به خودکشی زده ام. پس از آن وقتی شیما به من زنگ زد جوابش را 
ندادم. حتی وقتی به مقابل خانه ام آمد در را باز نکردم. با خود گفتم 
اگر به تکاپو بیفتدو هر طور شده وارد خانه ام شود یعنی عاشق من 
است. پس از آن یک قرص خواب خوردم و خوابیدم تا اینکه وقتی 
بیدار شدم پلیس و آتش نشانان باالی سرم بودند. با مشخص شدن 

حقایق عجیب این ماجرا ، پرونده نیز مختومه شد.

پرونده قتل 10نفر در باغ پسته روی 
میز دادگاه

2ماه پس از وقــوع یکی از 
هولناک ترین جنایت های 
سال در رفســنجان که در 
جریــان آن مــردی افغان 
10نفــر شــامل 4ایرانی و 
6تبعه افغانستان را با ضربه 
چاقو به قتل رســانده بود، 
پرونده وی بــا اتهام قتل و 
محاربه به دادگاه فرستاده 

شد.
به گزارش همشهری، ســاعت19 روز یکشنبه پانزدهم مرداد ماه 
امســال مردی افغان در نزدیکی چاه موتور کشاورزی احمدآباد 
شور در بخش بهرمان شهرستان رفسنجان با 2نفر از کارگرانی که 
در چاه موتور کار می کردند و از هموطنانش بودند، درگیر شد و با 
ضربات چاقو آنها را به قتل رساند. مرد جنایتکار در ادامه به  سوی 
چند نفر از کشاورزان هجوم برد و دیوانه وار ضرباتی را به چند نفر 
دیگر وارد کرد و در نهایت 10نفر شامل 4ایرانی و 6افغان را به قتل 
رساند و گریخت. او پس از این حادثه سوار بر یک موتورسیکلت 
راهی شهرستان انار شد و قصد داشت با عبور از مرز به افغانستان 
بگریزد اما در شرایطی که خود را در محاصره پلیس می دید، دست 

به  خودزنی زد و پس از دستگیری  به بیمارستان منتقل شد.
تحقیقات از این متهم نشان می داد که او معتاد به مواد روانگردان 
از نوع شیشه است و گاهی دچار توهم می شد. همچنین معلوم شد 
چند سال قبل در افغانستان دست به جنایت زده و به اتهام قتل 
در زندان بوده اما با روی کار آمــدن طالبان موفق به فرار از زندان 
شده و پس از آن به صورت قاچاقی وارد ایران شده بود و به همراه 
خواهران و برادرانش در رفســنجان کارگری می کرد. آنطور که 
تحقیقات نشان می داد، انگیزه قاتل افغان از این جنایت، اختالفش 

با همشهریان خود بوده که چند ایرانی نیز قربانی شدند.
در همین حال ایمان شهســواری، دادســتان عمومی و انقالب 
رفســنجان درباره آخرین وضعیت رســیدگی به این پرونده به 
همشهری گفت:  پس از انجام تحقیقات در این خصوص، پرونده 
درخصوص قتل 4شهروند ایرانی تکمیل شد و با شکایت اولیای 
دم مقتوالن به دادگاه کیفری یک استان کرمان فرستاده شد؛ اما 
به دلیل اینکه اولیای دم 6مقتول افغان در افغانستان حضور دارند 
و هنوز شناسایی نشده اند، این بخش از پرونده همچنان در دادسرا 
باز است. آنطور که شهسواری می گوید، عالوه بر اتهام قتل برای 
این قاتل خطرناک اتهام محاربه نیز درنظر گرفته شده است. او در 
این باره گفت:  صرف نظر از 10فقره قتلی که متهم مرتکب شده ، با 
اقدام خود موجب ایجاد رعب و وحشــت در جامعه شده است. به 

همین دلیل اتهام محاربه نیز به پرونده او اضافه شد.
این مقام قضایــی درباره آخرین دفاعیات متهــم پیش از صدور 
کیفرخواست گفت:  متهم درباره قتل هموطنانش اعتراف کرد که 
به دلیل اختالفاتی که از قبل با آنها داشــته، دست به جنایت زده 
اســت. او همچنین اعتراف کرد 4ایرانی را نیز با این تصور که آنها 

می خواهند او را دستگیر کنند، به قتل رسانده و گریخته است.
دادستان رفسنجان همچنین درباره سالمت روانی متهم نیز گفت:  
او از برخی مشکالت روحی رنج می برد اما شدت این مشکالت به 
حدی نیست که رافع مسئولیت کیفری او باشد و تصمیم گیری 

نهایی در این خصوص بر عهده دادگاه است.
براساس این گزارش هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد و 

قرار است به زودی در دادگاه محاکمه شود.

کوتاه از حادثه با تالش خیرین و تهیه دیه مقتول، دختر جوان پس از تحمل 8سال حبس آزاد می شود

دختری که در دفاع از خود پسری جوان را به قتل رسانده 

دادسرا
بود، با حکم دادگاه از قصاص رهایی یافت و به اتهام قتل 
شبه عمد به پرداخت دیه محکوم شــد. او اما توانایی 
پرداخت دیه را نداشــت تا اینکه با کمک تیم صلح و سازش دادسرای 
جنایی تهران و تالش خیرین، مبلغ دیه تهیه و مقدمات آزادی او از زندان 

فراهم شد.
به گزارش همشــهری، پرونده این دختر جوان 21مرداد ســال 93 به 
جریان افتاد. آن روز گزارش مرگ پسری جوان به بازپرس جنایی تهران 
اعالم شد و به دستور وی تیمی از کارآگاهان جنایی تهران راهی محل 
حادثه شدند. بررسی ها نشان می داد که مقتول مهمان خانه دختری به 
نام سمانه در یکی از محله های غرب تهران بوده و در آنجا با ضربه چاقو 

به قتل رسیده است.
کارآگاهان به سراغ سمانه رفتند و او گفت: مدتی قبل با یک زن خیر و 
نیکوکار آشنا شدم و او وقتی فهمید از شهرستان به تهران آمده ام وجایی 
برای زندگی ندارم، آپارتمانی برایم اجاره کرد. پس از اثاث کشی به این 
آپارتمان، دوستم ســارا را به خانه دعوت کردم و با هم سرگرم چیدن 
اثاثیه شدیم. آن شب پسر مورد عالقه ســارا به نام فرهاد چندبار به او 
زنگ زد تا ببیند کجاست. ســارا هم می گفت خانه دوستش و در حال 
کمک و چیدن وسایل است. وی ادامه داد: چند ساعت بعد فرهاد آدرس 
خانه ام را از سارا گرفت و برای ما غذا آورد. پس از صرف غذا من به داخل 
اتاق رفتم تا وسایل آنجا را بچینم. دقایق بعد صدای مشاجره سارا و پسر 
موردعالقه اش را شــنیدم و وقتی از اتاق بیرون آمدم فرهاد را دیدم که 
با چاقو زخمی شــده و خون آلود روی زمین افتاده است. من و سارا که 
ترسیده بودیم فرهاد را به بیمارستان رساندیم اما او جانش را از دست داد.

پس از اظهارات دختر جوان، سارا دستگیر شد و در بازجویی ها ادعا کرد 
که در دفاع از خودش ضربه ای به دست فرهاد زده و هرگز قصد کشتن 

او را نداشته است.
او گفت: به تازگی با فرهاد آشــنا و به او عالقه مند شده بودم. روز حادثه 

درحالی که برای کمک به دوســتم به خانه اش رفته بودم، فرهاد به من 
زنگ زد و از من آدرس گرفت تا برای ما غذا بیاورد. پس از خوردن غذا، 
دوستم سارا به اتاق رفت تا وسایلش را بچیند و من هم در سالن پذیرایی 
سرگرم انجام کارهای خانه شدم. ناگهان فرهاد به سمت من آمد و حالت 
عادی نداشت. متوجه شدم که نیت شومی در سر دارد و مقاومت کردم. 
فرهاد اما بی خیال نمی شد و قصد داشت به زور نقشه اش را عملی کند 
که در یک لحظه چشمم به چاقوی میوه خوری افتاد که روی میز بود. آن 

را برداشتم و در دفاع از خودم ضربه ای به دست فرهاد زدم اما هرگز فکر 
نمی کردم همین ضربه چاقو به دستش به قیمت جان او تمام شد. من 

فقط می خواستم در برابر حمله او از خودم دفاع کنم.

متهم از قصاص گریخت
دختر جوان روانه زندان و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع 
شد. وی وقتی در برابر قضات شــعبه چهارم دادگاه ایستاد حرف های 
قبلی خود را تکرار کرد و گفت که در دفاع از خودش با چاقو به مقتول 
ضربه زده است. قضات دادگاه با توجه به شــواهد موجود و اعترافات 
متهم و شاهد حادثه،  قتل را شبه عمد تشــخیص دادند و رأی برائت 
ســارا از اتهام قتل عمدی را صادر کردند. وقتــی پرونده به دیوانعالی 
کشور فرستاده شد، قضات اعالم کردند که باید درخصوص شبه عمد 
بودن قتل توضیحاتی ارائه شود. به این ترتیب پرونده به دادگاه کیفری 
برگشت و ســارا بار دیگر پای میز محاکمه رفت. دور دوم محاکمه اما 
تفاوتی با دور اول نداشت و همچنان سارا تأکید داشت که در دفاع از 
خودش با چاقو به دست فرهاد ضربه زده است. قضات این بار با نوشتن 
دالیل قضایی و توضیحات کافی، بار دیگر قتل را شبه عمد تشخیص 
دادند و عمل دختر جوان را دفاع مشروع دانستند. به این ترتیب متهم 
به پرداخت دیه و 4سال و 4ماه زندان محکوم شد که قضات دیوانعالی 
کشــور مهر تأیید بر این رأی زدند و پرونده به شــعبه اجرای احکام 
دادسرای جنایی فرستاده شــد. دوران محکومیت سارا تمام شده و او 
باید دیه را پرداخت می کرد تا از زندان آزاد شــود اما توانایی پرداخت 
این پول را نداشت. به همین دلیل زندگی اش را پشت میله های زندان 
سپری می کرد تا اینکه تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران برای 
نجات او وارد عمل شدند و سرانجام با کمک خیرین مبلغ دیه تهیه شد 
تا ســارا که به دلیل عدم پرداخت دیه حدود 8سال است  در زندان به 
سر می برد، به زودی  طعم آزادی را بچشد. قرار است به زودی این دختر 

جوان از زندان آزاد شود و به آغوش خانواده اش برگردد.

 3روز پس از حادثه آتش ســوزی 

دادسرا
درزندان اوین و تــالش تعدادی از 
زندانیان برای فــرار از آنجا که به 
جانباختن 8نفر از آنها منجر شد تعدادی از زندانیان 
جزئیات تازه تری از این حادثــه را بازگو کردند که 
نشــان می دهد عامالن درگیری عــالوه بر کارگاه 
خیاطی، آمفی تئاتر و کتابخانه و چند بخش دیگر 

زندان را نیز به آتش کشیدند.
به گزارش همشهری، شامگاه شــنبه زندان اوین 
شاهد یکی از بی سابقه ترین حوادث در عمر ۵1ساله 
خود بود. یکی از بخش های زندان دچار آتش سوزی 
شده و دود و حتی شعله های آتش از بیرون زندان 
مشــخص بود. گروهی از زندانیان انــدرزگاه 7که 
محل نگهداری سارقان اســت با هدف فرار از اوین، 
بخش هایی از زندان را به آتش کشــیده بودند و با 
ایجاد آشوب و درگیری به دنبال گریختن از زندان 
بودند. در جریان این حادثه 8نفر از زندانیان به دلیل 
دودگرفتگی ناشی از آتش ســوزی جان خود را از 

دست دادند و شمار زیادی نیز مصدوم شدند.

فرار نافرجام
هرچند یــک روز پس از این حادثــه جزئیات این 
حادثه منتشر شــد و همشــهری نیز در گزارش 
مفصلی به شایعه های مطرح شده در این باره از زبان 
مقامات آگاه پاســخ داد اما روز گذشته حشمت اهلل 
حیات الغیب، مدیرکل زندان های استان تهران نیز 
در توضیحاتی تکمیلی ناگفته های این حادثه را بیان 

کرد. او گفت: حدود ساعت 20:4۵ شنبه تعدادی از 
زندانیان سارق در زندان درگیری ایجاد کردند. آنها 
با جدا کردن میله های تخت آنها را به سنگ و در و 
دیوار زندان می کشند و آن را صاف و تیز می کنند. 
ســپس با جمع کردن ظرف های پالستیکی و آب 
کردن آن برای تیزی که ساخته اند دسته می سازند 
و تبدیل به چاقو می کنند. در این حادثه آنها از همین 
تیزی های دست ساز برای درگیری استفاده کردند. 
او ادامه داد: زندانیان آشوبگر بعد از درگیری، به قصد 
تخریب اماکن زندان، قسمت کارگاه اشتغال زندانیان 
را به آتش کشیدند اما با حضور به موقع گروه های 
امدادی و آتش نشــان، آتش ســوزی مهار شد و با 
حضور نیروهای امنیتی، قضایی، بسیج، یگان ویژه 
و... بالفاصله زندانیان بــه محل دیگری انتقال پیدا 
کردند و هیچ زندانی در جریان این درگیری موفق 
به فرار نشد و نیروهای امنیتی غائله را خاتمه دادند.

حادثه به روایت زندانیان
در این بین چند نفر از زندانیان نیز برای نخستین 
مرتبه جزئیاتی از این حادثــه را بازگو کردند. یکی 
از آنها گفت: آمدیم دیدیم یــک عده ای همه جا را 
آتش زده اند و می خواهند فرار کنند. بیشتر از افرادی 
بودند که به جرم ســرقت به زندان افتاده بودند. در 
عرض چند دقیقه همه جا دچار آتش سوزی شد و 
اما بعد آتش نشانان توانستند آتش را خاموش کنند. 
زندانی دیگری نیز گفت: حدود ساعت 9 درگیری 
و آتش سوزی اتفاق افتاد. دیدم عده ای می خواهند 

فرار کنند و همه جا را آتش زده اند. بیشتر زندانیان 
سرقتی بودند. با فندک ها شروع کردند به آتش زدن 
پتوها. بوی سوختگی همه جا را گرفته بود. یک عده 
کتابخانه را آتش زده بودند. یک عده آمفی تئاتر را 
و عده دیگری سراغ خیاطی رفته بودند. حادثه در 
اندرزگاه 7 اتفاق افتاده بــود اما هرکاری که کردند 

نتوانستند فرار کنند.

رسیدگی به شرایط خانواده قربانیان
با وجود اینکه شــماری از مصدومان این حادثه از 
عامالن آتش سوزی و درگیری هستند اما رئیس قوه 
قضاییه دستور داد تا به وضعیت سالمتی آنها به طور 
دقیق رسیدگی شود. به دنبال این دستور صبح دیروز 
تعدادی از مسئوالن ســازمان زندان ها با حضور در 

بیمارستان محل بستری حادثه دیدگان آتش سوزی 
زندان اوین، در جریان رسیدگی به وضعیت درمانی 
آنها قرار گرفتند. برخی از عوامل اصلی درگیری و 
آتش سوزی شنبه شب بازداشتگاه اوین، نیز در میان 
حادثه دیدگان حضور دارند که با دستور رئیس قوه 
قضاییه، نسبت به پیگیری جدی تکمیل درمان این 

افراد نیز اقدامات جدی در حال انجام است.
همچنین، چند تیــم ویژه از ســازمان زندان ها به 
نمایندگی از رئیس قوه قضاییه، مسئول رسیدگی 
به امور خانواده های حادثه دیدگان و متوفیان حادثه 
شده اند. بنابر دســتور رئیس قوه قضاییه، این تیم 
مســئول هســتند ضمن حمایت از خانواده های 
مددجویان متوفی، برای رسیدگی و تامین نیازهای 

بازماندگان اقدام کنند.

 چند روز پس از دستگیری قاتل سریالی کالیفرنیا 

خارجی
که متهم به قتل 6مرد است، هنوز مشخص نیست 
که او با چه انگیزه ای دست به جنایت می زد. متهم 
که از سوی رسانه های آمریکا به قاتل ســیاهپوش معروف شده 

هنگام جست وجو برای پیدا کردن یک قربانی دیگر دستگیر شد.
به گزارش همشــهری به نقل از گاردین، وسلی براونلی 43ساله 
که متهم به قتل 6مرد و زخمی کردن یک زن است بامداد شنبه 
درحالی که سرتا پا سیاه پوشیده بود و در یکی از خیابان های شهر 
استوک تون در حال رانندگی بود، توسط پلیس دستگیر شد. پلیس 
می گوید که وی در حال شناسایی فردی دیگر برای کشتن بوده اما 

پیش از اجرای نقشه اش به دام افتاد.

تعقیب گسترده 
تحقیقات پلیس کالیفرنیا برای دســتگیری قاتل سیاهپوش از 
8جوالی )17تیر امسال( آغاز شد. آن شب مردی 3۵ساله به نام 
پل یاو در یکی از مناطق خلوت شهر استوک تون به ضرب گلوله به 
قتل رسید. پس از آن قتل های دیگری هم رخ داد که نشان می داد 
پلیس با یک قاتل سریالی روبه رو اســت. اما هنوز معلوم نبود که 
افراد کشته شده چه ارتباطی با وی دارند و انگیزه او از ارتکاب این 

قتل ها چیست.
در ابتدا و بــا توجه به اینکه برخی از قربانیــان بی خانمان بودند، 
این فرضیه که قاتل سریالی تنها به سراغ افراد بی خانمان می رود 
مدنظر قرار گرفت اما با ادامه قتل ها مشخص شد که همه قربانیان 
بی خانمان نیستند و او افراد عادی را هم هدف گلوله قرار می دهد.

جنایت های این مرد ادامه داشت و درحالی که تعداد قربانیان وی 
در ظرف 3ماه به ۵نفر رسیده بود، کارآگاهان پلیس به تصاویری 
از وی دست پیدا کردند. تصاویری که چندان واضح نبود اما نشان 
می داد که مرد جنایتکار هنگام ارتکاب همه قتل هایش سرتاپا سیاه 

پوشیده و ماسک به صورت داشته است.
از آنجا که این مرد تالش کرده بود قتل هایش را درتاریکی رقم بزند، 
ســرنخ های زیادی از وی به جا نمانده بود. با این حال کارآگاهان 

پلیس در جریــان تحقیقات موفق به شناســایی چندین 
مظنون شدند که با زیرنظر گرفتن آنها به یک نفر به نام 

وسلی براونلی رسیدند؛ فردی که پلیس یقین داشت 
همان جنایتکار سریالی است و بررسی سوابق او از 

این حکایت داشت که وی مجرمی سابقه دار است.
درحالی کــه قتــل ۵نفر طــی 3ماه مردم شــهر 

اســتوک تون را در وحشــت فرو برده بود، روز شنبه 
اســتنلی مک فادن، رئیس پلیس شــهر استوک تون از 

دستگیری مرد جنایتکار خبر داد و گفت: کارآگاهان با سرنخ هایی 
که به دست آورده بودند مظنون را شناسایی کرده و او را زیرنظر 
گرفتند. بررسی الگوی رفتاری او نشان می داد که وی به زودی برای 
ادامه قتل هایش دست به کار خواهد شد. بنابراین تیم نظارت ما این 
فرد را درحالی که در حال رانندگی بود تعقیب کرد و به این نتیجه 
رسید که او در حال جست وجو برای پیدا کردن قربانی دیگر است. 
این مرد در تاریکی شب به چند پارک و مکان های تاریک رفت و 
درحالی که سوار ماشین بود در آنجا توقف کرد و مدام به این طرف 
و آنطرف نگاه می کرد تا شاید طعمه ای مناسب پیدا کند اما درست 
در همین هنگام مأموران او را محاصره و دستگیر کردند. به گفته 
مک فادن، از این مرد که لباس های سیاه به تن داشت یک قبضه 

اسلحه کشف شد که برای ارتکاب جنایتی دیگر کامال آماده بود.
با دستگیری مرد جنایتکار معلوم شد که وی عالوه بر قتل ۵نفر 
در اســتوک تون و زخمی کردن یک زن در این شهر، در آوریل 
سال گذشته نیز مردی را در حوالی اوکلند به قتل رسانده و به این 
ترتیب تا کنون 6نفر که از سوی این فرد به قتل رسیده اند شناسایی 
شده اند و احتمال دارد که او جنایت های دیگری هم رقم زده باشد.

قربانیان تصادفی 
روز گذشته پلیس اطالعات کاملی از قربانیان مرد جنایتکار منتشر 
کرد. بر این اساس نخســتین قربانی قاتل سریالی، خوان واسکز 
سرانو 40ساله، یک مرد اســپانیایی تبار بود که 10آوریل2021 
در اوکلند کشته شــد. ســرانو مکانیک خودرو بود و روز حادثه 

با دوچرخــه از محلی خلوت می گذشــت که 
هدف گلوله قرار گرفت و کشــته شد. او مردی 
بی خانمان بــود و گاهــی در ماشــین هایی که 
تعمیر می کرد می خوابید. ناتاشا التور 46ساله، زنی 
سیاهپوست بود که حدود ساعت3:20 بامداد هدف گلوله قاتل 
سریالی قرار گرفت اما زنده ماند. او که موفق به دیدن قاتل شده بود 
به پلیس گفت که وی تیشرت و شلوار مشکی به تن داشت و یک 

ماسک مشکی هم به صورتش زده بود.
پل یاو 3۵ساله، نیمه شب هشتم تیرماه کشــته شد. او در حال 
قدم زدن در محلــی خلوت بود که هدف گلوله قــرار گرفت و به 
قتل رسید. ســالوادور دبودی 43ساله، مردی اســپانیایی تبار 
بود، که در 11آگوست و حوالی ساعت 10شب کشته شد. او هم 
یک بی خانمان بود که از مدتی قبل همســر و دخترش را ترک 
کرده و تنها زندگی می کرد. جاناتان هرناندز رودریگز 21ســاله 
یک اسپانیایی تبار بود که بامداد 30آگوســت به قتل رسید. او 
جوان ترین قربانی قاتل ســریالی بود و مادرش می گوید که وی 
درحالی که در ماشینش نشسته بود هدف اصابت گلوله قرار گرفته 
و کشته شده است. خوان کروز ۵2ساله نیز مردی اسپانیایی تبار 
بود که حوالی ساعت4:30 بامداد 21سپتامبر به قتل رسید. او نیز 
مردی بی خانمان بود که در محلی خلوت قربانی قاتل سریالی شد.
آخرین قربانی الرنس لوپز ۵4ساله و اسپانیایی تبار بود که بامداد 
27سپتامبر کشته شد. او 2پسر و 3نوه داشت و در حال پیاده روی 
هدف گلوله قاتل سریالی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که 
مرد جنایتکار همه قربانیانش را در تاریکی هوا و به طور کامال اتفاقی 
و تصادفی شناسایی کرده و به قتل می رســاند اما وی همچنان 
درباره این جنایات و انگیزه اش ســکوت کرده و هنوز مشــخص 

نیست که هدف او از این قتل  ها چه بوده است.

جزئیات تازه از حادثه زندان اوین

ماموران پلیس، قاتل سریالی را هنگام جست وجو برای یافتن هفتمین قربانی دستگیر کردند

انگیزه مرموز قاتل سریالی کالیفرنیا 

ت
جنای

ل 
عام

تصویر 4 نفر از قربانیان

قاتل
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جوزپ بورل؛ دیپلماتی با زبان غیردیپلماتیک
سخنان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای اخیر هیاهوی بسیاری به پا کرده، اما اظهارات غیردیپلماتیک 

همواره بخشی از کارنامه سیاسی بورل بوده است

بازی ترکیه با کارت تحریرالشام 
آنکارا با حمایت از توافق میان ارتش آزاد و تحریرالشام  
به دنبال افزایش فشارها علیه نیروهای کرد سوریه است 

2روز پس از آنکه گروه های مســلح در شــمال سوریه از 
دستیابی به یک توافق همکاری خبر دادند، منابع محلی 
در این کشور اعالم کردند که درگیری ها میان این گروه ها 

بار دیگر آغاز شده است.
روز شنبه بود که گروه تروریستی »تحریرالشام« که قبال 
از آن به عنوان شاخه القاعده در سوریه یاد می شد، با گروه  
شورشــی رقیب دیگر در شمال غرب ســوریه موسوم به 
»ارتش آزاد« که مورد حمایت ترکیه است، به یک توافق 
صلح دست یافتند. این صلح اما 48ساعت هم دوام نداشت 
و از روز دوشنبه درگیری های شدید در نزدیکی روستای 
کفر جنا در شمال حلب آغاز شد. اما همین توافق کوتاه با 
حضور نیروهای تحت حمایت ترکیه نشــان داد که آنکارا 
به سمت بازتعریف روابط خود با تحریرالشام حرکت کرده 

است.

چرا توافق شد؟
توافق کوتاه اخیر میان تحریر الشام و ارتش آزاد سوریه 
برای نخستین بار از زمان آغاز درگیری های داخلی در 
سوریه در سال2011 صورت گرفت. تحریرالشام کنترل 
بخش زیادی از استان ادلب را در اختیار دارد. پیشروی 
این گروه به سمت شــهر عفرین باعث شد تا ارتش آزاد 
به سمت توافق با این گروه برود. عفرین شهر کردنشین 
در شــمال غرب ســوریه و در نزدیکی مــرز ترکیه در 
استان ادلب قرار دارد که تا اوایل سال 2018 در کنترل 
نیروهای دمکرات کرد بود و پــس از آن جنگنده های 
ترکیه با بمباران سنگین و عقب زدن شبه نظامیان کرد 
توانستند راه را برای ورود نیروهای ارتش آزاد سوریه به 
این منطقه هموار کننــد. از آن زمان عفرین در کنترل 
نیروهای مورد حمایت آنکارا قرار دارد. هفته گذشته که 
نیروهای تحریرالشام وارد بخش هایی از عفرین شدند، 
تحرکات در آنکارا شدت گرفت و فرماندهان ارتش آزاد 
با چراغ سبز ترکیه به توافقاتی با فرماندهان تحریرالشام 

دست یافتند.

براســاس گزارش المانیتور، آنکارا توانســت تحریرالشام 
را متقاعد کند که به ســمت شــهر اعزاز، کــه یک مرکز 
لجستیکی حساس در مرز ترکیه برای رفت وآمد نیروهای 
ارتش آزاد به شمار می رود، حرکت نکند. از سوی دیگر دو 
طرف مناطق تحت کنترل یکدیگر را به رسمیت پذیرفتند. 
علت برهم خوردن توافق پس از 2روز، اختالفات داخلی 
میان فرماندهان ارتش آزاد ســوریه عنوان شده، اما فراتر 
از این رویدادها، این توافق نشان داد که نگاهی جدید در 

آنکارا به تحریرالشام شکل گرفته است.
به نوشــته وب ســایت تحلیلی المانیتور، ترکیه از طریق 
توافق با تحریرالشام تصمیم داشت تا از این نیروها به عنوان 
ابزار فشار علیه نیروهای دمکرات کرد استفاده کند. صالح 
مسلم، رئیس مشترک کردهای حزب دمکراتیک سوریه 
که از مهم ترین حزب کردها به شمار می رود، گفته است: 
»ترکیه قطعا حامی تحریرالشــام است.« مسلم گفت که 
اطالعاتی در دســت دارد مبنی بر اینکه میت )دســتگاه 
امنیتــی ترکیه( طی 4 ماه گذشــته بــا جوالنی، رئیس 
تحریرالشام جلساتی برگزار کرده است تا در مورد مناطق 
تحت کنترل و مبارزه مشترک علیه گروه های کرد توافق 
کنند. مســلم همچنین به المانیتور می گوید که موافقت 
ترکیه با استقرار تحریرالشــام در منطقه شمال سوریه با 
هدف تصرف شهر منبج است که اکنون در کنترل نیروهای 
کرد قرار دارد و اردوغان به شدت در تالش برای پس زدن 

کردها از این مناطق است.
عفرین اگرچه طی 2سال گذشته تحت کنترل نیروهای 
تحت حمایــت آنکارا بوده اســت، اما براســاس گزارش 
المانیتور، شهری آشفته بوده است. در این مدت، آمار جرم 
و جنایت در این شهر بسیار باال بوده است. در مقابل ادلب با 
مشت آهنین جوالنی، رهبر تروریست های تحریرالشام یک 
ثبات نسبی را تجربه کرده است. برای ترکیه که به دنبال 
ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه و استقرار پناهندگان 
ســوریه ای اســت، ثبات از همه  چیز مهم تر است و شاید 
فرماندهان تحریرالشام را به فرماندهان ضعیف ارتش آزاد 

ترجیح می دهد.
المانیتور همچنین به نگرانی اردوغان از توافق دولت اسد 
با کردهای شمال سوریه اشاره می کند و می نویسد: اگرچه 
تحریرالشام در ترکیه در فهرست گروه های تروریستی قرار 
دارد، اما در موقع لزوم می تواند کارت بازی مناسبی برای 

آنکار در برابر ائتالف دمشق و کردها باشد.

تروریست های عمل گرا
تحریرالشــام اکنون خود را وابسته به القاعده نمی داند و 
تالش دارد تا خود را از القاعده دور کند. برخی گزارش ها 
نیز نشــان می دهد که تحریرالشام مدت هاست به دنبال 
نقش اقتصادی و امنیتی گسترده تری در شمال سوریه 
فراتر از پایگاه خود در شــهر پرجمعیت ادلب است. این 
گزارش ها می گویند که هدف محمد جوالنی، گسترش 
کنترل غیرنظامی به مناطق دیگر شمال سوریه است تا 
تصویر این گروه به عنوان یک شبه نظامی کم رنگ شود. 
این نگاه تحریرالشام همان هدفی است که اردوغان برای 
پس زدن کردها از شمال سوریه به آن نیاز دارد و شاید از 
همین رو با وجود شکست توافق اخیر، این توافق یک نقطه 

عطف در بازی ترکیه در شمال سوریه است.

لیز تراس
نخست وزیر انگلیس

می خواهــم مســئولیت را برعهــده بگیرم 
و بابت اشــتباهاتی که مرتکب شــده  ام، 
عذرخواهــی کنــم. می خواســتم اقدامی 
انجــام دهــم و بدین ترتیــب بــه مردمــی 
کــه از طریق قبض هــای انرژی با مســئله 
مالیات هــای ســنگین دســت وپنجه نــرم 
می  کنند، کمک کنم اما تند رفتم. من در 

سمت خودم می مانم. )گاردین(

آنالنا بربوک
وزیر خارجه آلمان

ما ابتدا باید از اشتباهات مان درخصوص 
روابط مــان بــا روســیه در دهه هــای اخیر 
درس بگیریــم. من صراحتــا می گویم که 
وابســتگی اقتصــادی یکجانبــه، مــا را در 
معرض باج گیری سیاسی قرار می دهد. 
بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه دیگــر 

اشتباه نمی کنیم. )آسوشیتدپرس(

دمیتری پسکوف 
سخنگوی رئیس جمهور روسیه

تمــام مناطــق الحاقــی جدیــد از اوکراین 
بــه روســیه بخــش جدایی ناپذیر روســیه 
است، بنابراین همه آنها تحت محافظت 
هستند و زیر چتر هســته ای مسکو قرار 
دارنــد. از زمــان الحــاق جمهوری هــای 
خلــق دونتســک و لوهانســک و مناطــق 
زاپوریژیــا و خرســون، کار روی ادغــام 
ایــن مناطــق بــه حوزه هــای اجتماعــی، 
اقتصــادی و قانونــی کشــور در دســت 

انجام است. )خبرگزاری تاس(

سه شنبه سیاه فرانسه 
 اعتراض سراسري به تورم

و کمبود بنزین
دانش آمــوزان دبیرســتانی در فرانســه به صفوف 
کارگران اعتصابی پیوسته اند تا به تورم، کمبود بنزین 
و قوانین جدید آموزشــي در پذیرش دانشگاه ها در 
این کشــور اعتراض کنند. طبق اعالم اتحادیه های 
دانش آمــوزی فرانســه، محصالن دیــروز در 105 
دبیرستان در سراسر این کشــور مدارس را تعطیل 
کردند و به تجمع خیاباني دســت زدند. به گزارش 
یورونیوز، وزارت آمــوزش پرورش فرانســه اعالم 
کرده که دست کم در ۳0 دبیرستان که بیشترشان 
در پاریس قرار دارند، میان نیروهای پلیس و دانش 
آموزان درگیــری رخ داده اســت. دانش آموزان که 
اعتراض هاي دیروز را »سه شــنبه سیاه« نامیده اند، 
در خیابان هاي منتهي به مدارس خود الستیک آتش 
زدند و نیروهاي پلیس بــراي متفرق کردن آن ها از 
گاز اشک آور اســتفاده کردند. معلمان هم دیروز به 
این اعتراض ها پیوســتند. عالوه بر معلمان و دانش 
آموزان، ده ها اتحادیه کارگری و مشاغل گوناگون 
خواســتار اعتصاب و برگزاری اعتراض در فرانسه 
هســتند. در روزهاي اخیر، بیش از 150 تظاهرات 
کارگری در مخالفت با کاهش بی سابقه قدرت خرید 

و افزایش تورم در سراسر فرانسه برگزار شده است.

استرالیا می گوید که دیگر بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به 

رسمیت نمی شناسد. پنی وونگ، وزیر امور خارجه استرالیا با انتشار بیانیه ای اعالم رویداد
کرده اســت که دولت اســترالیا تصمیم دولت قبلی درباره به رسمیت شناختن 

بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را لغو می کند.
وب سایت الجزیره در این ارتباط به نقل از وونگ اعالم کرد که وضعیت بیت المقدس باید از طریق 

مذاکرات فلسطینی-اسرائیلی تعیین تکلیف شود.
وزارت خارجه استرالیا همچنین افزود که مقر سفارت استرالیا در تل آویو باقی خواهد ماند و کانبرا 
متعهد به راه حل 2 کشوری است. پس از آنکه آمریکا با به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان 
مرکز رژیم صهیونیســتی، انتقال سفارت آمریکا را دنبال کرد، اســکات موریسون نخست وزیر 
محافظه کار پیشین استرالیا هم در تصمیمی اعالم کرد که بیت المقدس غربی را به عنوان پایتخت 

رژیم صهیونیستی به رسمیت می شناسد.

نقل قول خبر جهان نما

 خبر

»اروپــا باغ اســت و باقــی جهان 
جنــگل« این بخشــی از اظهارات 
جنجالی اخیر جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپاست که واکنش های 
زیادی را برانگیخته است. در تازه ترین تحول، امارات 
متحده عربی با »نژادپرستانه« خواندن این سخنان، 
نماینده اتحادیه اروپا در این کشور را احضار کرده و 
توضیح بروکسل را خواستار شده است. وزارت خارجه 
امارات اعالم کرده که سخنان تبعیض آمیز مسئول 
سیاست خارجی اروپا نامناسب بوده و به بدتر شدن 
فضای عدم تحمل و تشدید تبعیض در سراسر جهان 
دامن خواهد زد. ماجرا از آنجا آغاز شــد که جوزپ 
بورل در سخنرانی خود در آکادمی جدید دیپلماتیک 
اروپایی در شــهر »بروژ« بلژیک، اروپا را باغ و باقی 
جهان را جنگلی خواند که می تواند به باغ حمله کند. 
این سیاستمدار اســپانیایی در سخنانش که بازتاب 
گسترده ای در رسانه ها داشت، گفت: »باغبان ها باید 
از باغ محافظت کنند، اما این کار را نمی شود با ساختن 
دیوار انجام داد؛ چون ســاخت دیوارهای بلند برای 
محافظت از باغ کوچک زیبا کارســاز نیست. جنگل 
ظرفیت رشد زیادی دارد و دیوار هرگز به اندازه کافی 
بلند نخواهد بود که بتوانــد جلوی آن را بگیرد؛ پس 
باغبان ها باید سراغ جنگل بروند. اروپایی ها باید بیش 
از گذشــته در امور مربوط به جهان درگیر شوند؛ در 
غیراین صورت باقی جهان )غیراروپایی( به ما حمله 
خواهند کرد.« با باال گرفتن انتقادها از بلندپایه ترین 
دیپلمات اروپایی، جوزپ بورل نژادپرستانه بودن یا 
رنگ وبوی استعماری داشتن سخنانش را رد کرد و 
گفت که هدفش از این استعاره ترغیب دانشجویان 
و دیپلمات هــای آینده اروپایی بــه تعامل با جهان 

بوده است.
واکنش برخی به این سخنان بسیار تند بوده است. 
مروان بشاره، یادداشت نویس وب سایت الجزیره در 
واکنش به این اظهارات نوشــته است: »بورل ذهن 
دانشــجویان اروپایی که قرار اســت دیپلمات های 
آینده باشند را مسموم کرد. او از دیپلمات های آینده 
خواست تا بیشتر با امور جهانی مرتبط باشند، اما در 
دنیای واقعی ارتباط اروپایی هــا مثال با آفریقا طیف 

گسترده ای را شامل می شود از آزمایش های دارویی، 
غارت های دوره اســتعمار، برده داری و نسل کشی 
گرفته تا جنگ های نیابتــی و دزدی منابع طبیعی. 
اما وقتی پای تاریخچه خودشــان در میان باشــد، 
اروپایی ها حافظه شــان ضعیف می شــود. اگر اروپا 
واقعا باغ اســت، این باغ روی قبرســتانی به وسعت 
این قاره ساخته شده است. مبادا بورل قرن ها جنگ 
مذهبی، ملی گرایانه و امپریالیستی را فراموش کند؛ 
ازجمله 2جنگ جهانی و بی شمار جنگ داخلی در 
اروپا. جنگ داخلی خونین اســپانیا که دیگر زبانزد 
است؛ جنگی که این دیپلمات کاتالونیایی از جزئیات 
آن به خوبی آگاه اســت.«  سخنان جنجالی مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا امــا به همین مورد 
ختم نمی شــود. جوزپ بورل هفته گذشــته نیز با 
اظهارنظرهای جنجالی درباره طیفی از مسائل، تعجب 
بســیاری را برانگیخت. او چند روز پیش همزمان با 
باال گرفتن گمانه زنی ها مبنی بر احتمال اســتفاده 
روسیه از تسلیحات هســته ای در جنگ اوکراین با 
کنار گذاشتن مالحظاتی که معموال دیپلمات های 
اروپایی به کار می برند، آشکارا خطاب به مسکو هشدار 
داد که درصورت استفاده از تسلیحات هسته ای در 
اوکراین، ارتش  روســیه نابود خواهد شــد. مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفت: »اگر روسیه 

در اوکراین از تسلیحات هســته ای استفاده کند، با 
چنان پاسخ کوبنده ای از سوی غرب روبه رو خواهد 
شد که ارتشش کامال در هم شکسته و نابود خواهد 
شد. دوره جنگ سرد گذشته است.« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا چند روز پیــش از آن هم در 
سخنان بسیار تندی خطاب به هیأت های دیپلماتیک 
اروپایی، آنان را »ناکارآمد«، »تنبل« و »بی اطالع« 
خواند. بورل بــا انتقاد از دیپلمات هــای اروپایی که 
نتوانستند آغاز حمله روسیه به اوکراین را پیش بینی 
کنند، گفت: »حاال وقت آن نیســت که برای شــما 
گل بفرســتیم و از کماالتتان تعریف کنیم و بگوییم 
چه خــوب کار می کنید و چقدر ما راضی هســتیم. 
نمی خواهم شما را ســرزنش کنم، اما باید این را به 
شما بگویم که می خواهم فعال تر باشید؛ 24ساعت 
شبانه روز. می خواهم سریع و سروقت گزارش دهید 
در کشورهایتان چه خبر است. می خواهم شما به من 
اطالع دهید نه رسانه ها. گاهی با خواندن روزنامه ها 
بیشــتر می فهمم چه خبر بوده اســت تا با خواندن 
گزارش های شما. گزارش های شما اغلب خیلی دیر 
به دستم می رســد. از تلگرام استفاده کنید. ای میل 
بزنید. سریع باشید! سریع! ما در حال واگذار کردن 
رقابت به شرق هستیم. روسیه و چین بسیار بهتر از 

ما هستند.« 

روزنامه گاردین با اشــاره به انتقادهای بســیار تند 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از زیردستانش 
نوشته: »بورل که یک بار در جمعی نشست های ماهانه 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا را بیشــتر شبیه مجلس 
ختم توصیف کرده بود تا محفلی برای تصمیم سازی، 
همواره از نقص های جدی سیاســت خارجی اروپا 
انتقاد کرده است، اما باز هم این سطح از انتقاد آشکار 
از دیپلمات های اروپایی از ســوی یک مقام ارشــد 

غیرمعمول است.« 

وزیر خارجه جنجالی 
صراحت لهجه و اظهــارات غیردیپلماتیک همواره 
جزئی از کارنامه سیاســی جوزپ بورل 75ساله بوده 
است. روزنامه پولیتیکو در ســال 2019و زمانی که 
نام بورل در مقام وزیر خارجه اســپانیا به عنوان یکی 
از کاندیداهای احتمالی جانشینی فدریکو موگرینی، 
مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح 
شده بود، نوشت: بورل نشان داده که از مطرح کردن 
اظهــارات غیردیپلماتیک لذت می بــرد و عامدانه 
آنها را به زبان مــی آورد. بورل همان زمان روســیه 
را »دشــمن قدیمی اروپا« خوانده بــود؛ اقدامی که 
باعث اعتراض شدید کرملین شــد و روابط مسکوـ  
مادرید را متشنج کرد. او درباره آمریکا نیز گفته بود: 
»آمریکایی هــا به دلیل تاریخ کوتاه شــان هیچ گاه با 
مشکل جدایی طلبی روبه رو نشده اند؛ چون تنها کاری 
که باید انجام می دادند کشــتن 4 سرخپوست بوده 
است!« این اظهارات عالوه بر بازتاب گسترده در داخل 
اسپانیا، خشم گروه های مدافع حقوق بومیان آمریکا را 
برانگیخت. جوزپ بورل همچنین در مقام وزیر خارجه 
اســپانیا همزمان با دوره ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ، ضمن مخالفت با سیاست خارجی واشنگتن 
در قبــال ونزوئال و تالش برای ســرنگونی نیکالس 
مــادورو در این کشــور گفته بود که »دیپلماســی 
کابویی« دولت ترامپ در مــورد ونزوئال جای انتقاد 
دارد. پی یر موسکوویسی، دیپلمات اروپایی به نشریه 
پولیتیکو می گوید: »برخی می گویند که زبان بورل 
زیاد دیپلماتیک نیست. این ویژگی هم می تواند نقطه 

قوت باشد و هم نقطه ضعف.« 
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جوزپ بورل؛ نانوازاده ای که دیپلمات شد 
»جوزپ بورل ای. فونته لس« در سال 1947در روستای کوچکی با 3هزار نفر جمعیت در کاتالونیای 
اسپانیا به دنیا آمد. پدر و پدربزرگ او که نانوایی داشتند از مهاجران اسپانیایی بودند که در آرژانتین 
زندگی می کردند. خانواده بورل زمانی که پدر جوزپ 8سال داشت و درست یک سال پیش از شروع 
جنگ داخلی اسپانیا به این کشور بازگشتند. پس از اتمام تحصیالت ابتدایی، به دلیل دورافتاده بودن 
روستای محل زندگی، خانواده جوزپ معلم بازنشسته ای را برای تدریس خصوصی او استخدام کردند. 
او توانست با قبولی در امتحانات دبیرستان، تحصیالت تکمیلی خود را به لطف دریافت چند بورس 
تحصیلی ادامه دهد. او در سال 1964برای تحصیل در رشته مهندسی صنایع به بارسلونا رفت، اما یک 
سال بعد، رشته خود را تغییر داد و برای تحصیل در رشته مهندسی هوانوردی وارد دانشکده فنی 
مادرید شد. جوزپ بورل تا پیش از ورود به دنیای سیاست به عنوان مهندس هوانوردی مشغول به کار 
بود. او در سال 1975با پیوستن به حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا فعالیت سیاسی اش را آغاز کرد. 
این حزب با پیروزی قاطع در انتخابات 1982به قدرت رسید و با نخست وزیری فیلیپه گونزالس، رهبر 
حزب، بورل نیز پست مهمی در وزارت اقتصاد و دارایی گرفت و به طور جدی وارد عرصه سیاست شد. 
بورل در دولت های مختلف کار کرد و در سال 2004به ریاست پارلمان اروپا رسید. او 3سال بعد سیاست 
را ترک کرد و وارد بخش خصوصی شد، اما در سال 2018بار دیگر وارد دولت شد و پست وزارت خارجه 
اسپانیا را در دست گرفت. یک سال بعد او به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتخاب شد.

مکث

 استرالیا، بیت المقدس را 
پایتخت رژیم صهیونیستی نمی داند
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دندانپزشکی با انبر

 

دردســر دندان های خراب و پوســيده و هزینه های 
هنگفت آن، جهانی است. ميليون ها نفر، بارها به این 
فکر کرده اند که کاش می شد خودشان دندان هایشان 
را درست کنند تا نه تنها وقت زیادی برای دندانپزشکی 
نگذارند، بلکه جيبشــان را هم کمی پر نگه دارند. این 
 رؤیا را یک مرد انگليســی عمال در 10ســال گذشته 
زندگی کرده  است. یک قصاب اهل ليدز به خاطر شرایط 
مالی، 10سال است به دندانپزشکی مراجعه نکرده، اما 
در همه این سال ها، دندان های پوسيده و خراب خود 
را با دست های خودش کشيده است. این مرد 50ساله 
نمی توانسته به دندانپزشکان خصوصی مراجعه کند و 
نوبتش در مراکز دولتی چنان طول کشيده که نااميد و 
خودش دست به کار شده است. او چندین دندان خراب 
داشته که بسياری از آنها را با کمک انبردست کشيده 
اســت؛ حتی در مواردی با دستان خالی و انگشتانش 

دندان های پوسيده اش را کشيده است.

نا امنی غذایی در انگلیس 

تصادف با قديمی ترين توالت ژاپن

ژاپنی ها، بيشتر از هر ملتی به توالت اهميت می دهند و انواع 
و اقسام امکانات را در توالت هایشان تعبيه می کنند. عجيب 
هم نيست که در این کشور، توالت های باستانی وجود داشته 
باشد. از بخت بد اما قدیمی ترین توالت ژاپن، دیروز به خاطر 
برخورد یک ماشين آسيب دیده و خرابی آن، حسابی مورد 
توجه قرار گرفته است. ماجرا این اســت که یک راننده در 
محوطه یک معبد، قصد داشته به جلو حرکت کند، اما غافل 
از اینکه ماشين در دنده عقب اســت،  گاز داده و ماشينش 
به در چوبی یک توالت 500ســاله خورده است. این راننده 
که کارمند حفاظت از ميراث فرهنگــی کيوتو بوده، بعد از 
تصادف به پليس زنگ زده و به آنها از تصادف گفته اســت. 
توالت »توسو« در معبد توفوکوجی در کيوتو قرار دارد. در 
این تصادف، در چوبی این توالت آســيب دیده اســت. این 
توالت عمومی، 5قرن پيش برای اســتفاده راهبانی که در 
این معبد آموزش می دیدند ساخته شده است. این معبد که 
گنجایش 100راهب را دارد، 20توالت دارد که برخی از آنها، 
تا ابتدای قرن پيش همچنان مورد استفاده قرار می گرفتند. 
این توالت ها، برخالف توالت های مدرن ژاپنی که امکانات 
بســياری دارند و توریســت های خارجی را شــگفت زده 

می کنند، سازه هایی کامال ساده و ابتدایی هستند.

دمپايی ابری 242 دالری
 

شــرکت های مد و فشــن، گاهی چنان قيمت گذاری های 
عجيبی می کنند که آدم از خود می پرســد آیا داخل چيزی 
که توليد کرده اند، طال یا چيزی پنهان شده است که اینقدر 
گران است. در هند، یک جفت دمپایی ابری به قيمت 20هزار 
روپيه که معادل 242دالر اســت، حســابی سر و صدا کرده 
و کاربران فضای مجازی را به ســرحد جنون رسانده است. 
درســت مثل کشــور خودمان، دمپایی های ابری  در هند، 
به عنوان سالح محبوب مادران برای تربيت فرزندان شناخته 
شده و شوخی های زیادی با آنها می شود. حاال در این شرایط، 
طبيعی اســت که فروش یک جفــت از آنها بــا این قيمت 
سرسام آور، این قدر جنجالی شود. برخی کاربران نوشته اند: 
»نمونه بهتر این دمپایی ها را در بازارهای محلی با 150روپيه 
می خرند« و با کيفيت این دمپایی های گران شوخی کرده اند. 
خيلی از کاربران هم در این فضا، دوره افتاه اند و محصوالت 
برندهای معروف دیگر را که بی دليل گران هستند، شناسایی 

و مسخره می کنند.

 باشگاه
نویسندگان
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این جمله را زیاد شنيده ایم که در قرن بيست و یکم هنوز فالن 
کار را می کنند یا فالن چيز را می گویند. در این جمله تحقير 
و تمسخری نهفته است ناظر بر اینکه انسان به پيشرفت های 
بزرگی دســت پيدا کرده اما عده ای هنــوز می خواهند مثل 
قرن ها پيش رفتار کنند و متمدن نشــده اند. ســاده لوحی 
بزرگی در این دیدگاه رایج وجود دارد زیرا وقتی پای حقيقت 
انسانی به ميان می آید، علم و تکنولوژی جایگاهی ثانوی پيدا 
می کند. آنچه در اولویت قرار می گيرد، اقناع و متقاعد کردن 
انســان ها به انجام کار، گرفتن تصميم و اتخــاذ رویکردی 
خاص است و این اقناع جز با زبان و با توانایی زبانی به دست 
نمی آید. برای همين است که سياستمداران سخنور در تاریخ 
این همه بزرگ داشته می شــوند و بعضی سخنرانی ها )مثال 
سخنرانی مارتين لوتر کينگ در رهبری جنبش ضد تبعيض( 
باقی می ماند و مدام به آن ارجاع داده می شود. فن خطابه با 
تکنيک ها و ابزارهایش از همان نخستين دوران زندگی بشری 
که نشــانی از آن داریم تا همين امروز مهم ترین وسيله برای 
تعيين جهت حرکت آدم ها بوده اند. چه در فلسفه، چه در دین، 
چه در ایدئولوژی های سياسی، در نهایت استفاده مناسب و 
معنادار از ابزارهای سخنوری و ادبيات سرنوشت را رقم زده 
است. و فن خطابه ربطی به زمان ندارد. بی زمان است. در قرن 
یکم و چهاردهم و بيست و یکم، همان کارکرد قبلی را دارد و 

همچنان بسيار قدرتمند است.
در هفته گذشته جوزپ بورل، مســئول سياست خارجی و 
امنيت اتحادیه اروپا ســخنرانی مهمی کرد و در آن خطوط 
اصلی سياست و امنيت اروپا را در دوره جدیدی از جهان که 
امروز در آن قرار گرفته ایم ترسيم کرد. در این سخنرانی که 
فن خطابه و استفاده از صنایع مختلف خطابی و ادبی بسيار 
چشمگير بود نقطه اوجی وجود دارد که مورد توجه و انتقاد 
بعضی از رسانه ها هم قرار گرفت. بورل گفت اروپا مثل یک باغ 
زیبا است؛ جایی که همه  چيز )آزادی سياسی، ثبات اقتصادی 
و همگرایی اجتماعی( در آن به تناسب و تعادل رسيده است؛ 
زیباترین چيزی که نوع بشــر توانسته خلق کند. بقيه جهان 
مثل جنگل می ماند و جنگل خاصيتش این اســت که به باغ 
حمله می کند. حاال وظيفه باغبان ها چيست؟ دیوارکشيدن 
دور باغ بی فایده است زیرا سرعت هجوم و رشد جنگل باالست 
و هيچ دیواری هرقدر هم بلند نمی تواند جلویش را بگيرد. پس 

باغبان ها برای محافظت از باغ باید به جنگل بروند.
در این سخنان استعاری نکاتی است که بورل هرگز به صورت 
مستقيم و صریح نمی توانست بگوید. اما با استفاده از استعاره 
باغ و جنگل رادیکال ترین ســخنان را به شيوه ای نرم و حتی 
شاعرانه بيان کرد و به سرعت هم تيتر رسانه ای غرب و شرق 
شد. او اروپا را باغی نشان می دهد که در نهایت کمال و زیبایی 
است؛ بهترین دستاورد بشــری. بدون اینکه اشاره کند این 
باغ در گذشــته خودش جنگل غریبی بوده اســت. این باغ 
نتيجه خشونت و سبوعيتی است که تا نيمه قرن بيستم نيز 
ادامه داشته است. اما باغ کم کم به شکل امروزی درآمد زیرا 
باغبان ها فهميدند برای اینکه از جنگل شان باغی بسازند، باید 
به باغ های دیگران حمله کنند. باید ناامنی و خشونت و هرج 
و مرج و جنگ را به باغ های دیگران ببرند. باید مکان جنگل 
را تغيير دهند. بورل هيچ صحبتی از این گذشــته شــرم آور 
نمی کند. در عوض ســخنانش رو به آینده است، ناظر به عزم 
باغبان های این باغ زیبا برای تکرار آنچه قبال کرده اند. برای 
بردن جنگ به »جنــگل جهان« چرا؟ چون آنهــا واقعا فکر 
می کنند برترین انســان ها هســتند. و چيزی که ساخته اند 
»بهترین چيزی اســت که نوع بشــر تا کنون توانسته است 
بسازد«. خطابه به کمک بورل آمده است تا نژادپرستانه ترین 
و اســتعماری ترین حرف ها را در قالب استعاره بيان کند. بله 
عزیزان، در قرن بيســت و یکم خطابه، مهم ترین دســتاورد 
بشری برای بيان حقيقت و تبدیل آن به عمل، هنوز مثل قرون 
قبل از ميالد به همان شــکل کار می کند. پيامی در خطابه 
آقای بورل که سياستمداری معتدل بوده است دارد به بقيه 
دنيا ازجمله ما ارسال می شود: برای حفاظت از باغ مان داریم 
به جنگل شما می آیيم. همانطور که قبال هم آمده بودیم. آیا 

آماده ایم؟

مرد ارابه کوچکش را هل می دهــد و پيش می رود. کار 
 هر روزش اســت، خانه اش ته کوچه ای تنگ است که 
شــاخ و بال درختان انجير و تاک از آن ســوی دیوارها 
سرک می کشــند. ابرهای آســمان هر روز به تماشای 
بســاط ســيب زمينی، پياز و گاهی خيــار و گوجه ای 
می نشينند که روی ارابه اش پهن اســت. ابرها هر روز، 
خدا خدا، می کنند که وقت غروب، ارابه مرد سبک باشد 
و لبخندی کم رنگ نشســته باشد روی لبش. مرد اما به 
وقت رفتن و آمدن ســرش پایين است و گاهی نگاهش 
به روبه روست تا ارابه اش به کسی برنخورد. نگاهش مات 
است و زیر لب گاهی حرف می زند. عابری از کنارش اگر 
بگذرد، سکوت می کند و بعد دوباره لب هایش می جنبند. 
انگار دسته ارابه اش یه جفت گوش داشته باشد و فقط و 
فقط برای او حرف بزند. انگار که گوش هيچ آدمی نباشد 
که حرف هایش را بشنود. می شود نشست و فکر کرد در 
خانه مرد چند گوش برای حرف شنيدن می تواند باشد؟ 
شاید همسرش و یک یا دو فرزند. شاید مادری یا پدری 

پير و قامت خميده.  آدم هایی که نگاه شان به زور و بازوی 
اوســت، به راهی که می رود و ارابه ای که هل می دهد. 
آدم هایی که اندوه شان بسيار اســت و مرد نمی خواهد 
روایت رنج هایش باری بر بار عزیزانش بيفزاید. البد مرد 
توی دلش می گوید من مرد خانه هســتم، نباید بنالم، 
نباید توی دل اهل خانه را خالی کنم. همين است که با 
ارابه اش حرف می زند و باور دارد که در دو انتهای دسته 
سرد و آهنينش گوشی رویيده برای شنيدن حرف هایش. 
او حرف می زند، بی آنکه کســی از راه برسد و چند قدم 
کنارش راه برود و بگوید: اوضاع و احوالت چطور است. 

یکی که بگوید: من هستم، با من بگو. 
حرف های او و حرف های انسان های بسياری در روزگار ما 
به دنبال گوش هستند. می دانم و می دانيد که حرف زدن، 
آدمی را آرام می کند؛ گيرم به جایی نرسد و چاره ای در 
پی نداشته باشد، اما همين که کلمات جاری می شوند، 
حجمی هر چند اندک از اندوه آدمی کم می شــود. من 
و شــما و همه آنها که در فراز و نشيب زیستن هستيم، 
رنجوری و دلواپسی های خویش را داریم. رنج هایی که 
گاه کوچک و حقير پنداشــته می شــوند و گاه بزرگ و 

دشوار، یک وقت هایی از ساحت افکارمان دور هستند و 
وقت دیگر نزدیک، با همه این احوال گوشی باید باشد 

برای شنيدن شان. کاش گوش باشيم برای یکدیگر.

دغدغه

لطفا گوش باشیم

تقويم/ سالمرگعدد خبر

 نوازنده بدیع

يک بار در يــک برنامه تلويزيونی از اســتاد 
ابوالحســن صبا می پرســند که قوی  ترين 
شاگردش کیست؟ و اســتاد در نهايت حیا و 
فروتنی می گويد کــه مردم بايــد بهترين 
را تشــخیص دهند. اما بعدها در يک محفل 
خصوصی در جواب همین پرســش می گويد: 

حبیب اهلل بديعی.
بديعی نوازندگی ويولــن را از نوجوانی آغاز 
کرد و مدتی شاگرد لطف اهلل مفخم بود. مفخم 
يکی از شاگردان ابوالحسن صبا بود و بیشتر 
رديف های صبا به خــط و اهتمام اين هنرمند 
نوشته و چاپ شده  است. او3 سال حبیب اهلل 
بديعی را در فراگیری رديف های صبا تعلیم داد 
تا اينکه بديعی رفته رفته چنان پیشرفتی کرد 
که در سال 1329 به عنوان سولیست در برنامه 
راديو ارتش به نواختن ويولن مشغول شد. سال 
1331 بديعی به کالس ابوالحسن صبا رفت و 2 
سال تمام نزد او ماند و دوره تکمیلی آوازها را 
آنجا به پايان  رساند. او در نواختن دستگاه ها و 
گوشه های آواز، قدرت و توانايی قابل مالحظه ای 
داشت و در آهنگسازی و نوازندگی دارای سبک 
خاصی بود. هر کدام از آثار او از شیوايی و لطافت 
کم نظیری برخوردار بود. وقتی احساس می کرد 
تکرار نغمات و گوشــه ها ممکن اســت برای 
شنونده کسالت آور باشــد، به قطعه ای ضربی 
روی می آورد که موجــب تنوع و مبین قدرت 
نوازندگی اش شود. او بر رديف موسیقی ايران 
و آمیختن آن با نازك کاری ها و زينت هايی که 
در محضر صبا آموخته بود، قدرت فوق العاده ای 
داشت. همچنین تکنیک قوی و مستحکم او 
به خصوص در آرشه کشــی که با ممارست در 
نواختن اتودهای ويولن فرنگی به دست آورده 
بود، ســتودنی بود و همه اينها در کنار حافظه 
سرشار و ذهن خالق و بداهه پرداز، از او تکنوازی 

به تمام معنا ساخت.
اين هنرمند و استاد موسیقی ايران در 27 مهر 
1371 به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان توس 
تهران درگذشت و پیکرش را در جوار امامزاده 

طاهر )کرج( به خاك سپردند.

حافظ

عمريست تا به راِه َغَمت رو نهاده ايم
روی و ريای َخلق به يک سو نهاده ايم

ميليون ها نفر در انگليس، در 
ماه های اخير به خاطر شرایط 

بــد اقتصــادی، مجبور 
شــده اند وعده هــای 

غذایی خود را حذف کنند و یا در تمام 
روز هيچ غذایی نخورند. به گزارش 
گاردین، این یکــی از پيامدهای 
افزایش هزینه زندگی در انگليس 
اســت که ميليون ها نفر را درگير 
کرده است. براســاس تحقيقی که 

خيریه بنياد غــذا در انگليس انجام 
داده، تقریبا یک خانوار از هر 5خانوار 

کم درآمــد در ســپتامبر )مــاه پایانی 
تابســتان(، ناامنی غذایــی را تجربه کرده 

است. این یعنی، در مقایسه با هفته های اول 
قرنطينه سراسری در انگليس، افراد بيشتری 
در همين یک ماه گرسنگی کشــيده اند. از 
ماه ژانویه )زمســتان( ميزان گرســنگی در 
انگليس بيش از 2 برابر شده است و نزدیک 
به 10ميليون بزرگســال و 4ميليون کودک 
در ماه گذشته نتوانســته اند به صورت مرتب 

به وعده های غذایی دسترسی داشته باشند.
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط اســت که 
درخواســت ها از دولت برای حمایت بيشتر 
از اقشــار آســيب پذیر بيشتر شــده است. 
یک پيشــنهاد این اســت که غذای مجانی 
به حــدود 800هزار دانش آموز داده شــود. 
گزارش های تکان دهنده ای درباره گرسنگی 
بين دانش آموزان در بریتانيا منتشــر شده 
و در مــوارد زیادی، دانش آمــوزان غذاهای 
هم کالسی های خود را می دزدند و یا به خاطر 
اینکه از پس هزینه غذای مدارس بر نمی آیند 
اصال بــرای ناهار در مدرســه نمی مانند. در 
مواردی هم،  بســته ناهار دانش آموزان، تنها 

یک برش ساده نان است.
کارشناســان درباره پيامدهای بهداشــتی 
ویرانگر افزایش گرســنگی در ميان قشــر 
فرودست جامعه بریتانيا هشــدار داده اند و 

گفته اند این شــرایط می تواند بــه افزایش 
ســطح اســترس، افزایــش بيماری های 
روانی، دیابــت و بيماری هــای قلبی منجر 
شــود. در یک تحقيق جداگانــه در همين 
باره که توســط گروه »سرآشپزان مدارس« 
انجام شده هم نتایج مشابهی به دست آمده 
است. نائومی دانکن، مدیر اجرایی این گروه 
خيریه گفته اســت: »ایــن تحقيق واقعيت 
شــوکه کننده ای که معلمان مدارس هر روز 

می بينند را آشکار می کنند. شرایط به شدت 
 در حال بدتر شدن اســت.« در هفته های 
پيش رو، اوضــاع به مراتب بدتر خواهد 
شد چون خانوارهای ضعيف جامعه، 
به خاطر افزایش هزینه های زندگی، 
باید در سرمای زمستان، بين گرم 
کردن خود و خوردن غذا یکی را 
انتخاب کنند چون از پس تامين 
هزینه هر دو بــر نمی آیند. دولت 
ازماه ژانویــه با ارائه بســته های 
حمایتی تــالش کرده به اقشــار 
آسيب پذیر کمک کند اما در تحقيق 
انجام شده مشخص شده که بيش از دو 
سوم خانوارهایی که درگير ناامنی غذایی 
هستند، از زمســتان به بعد مجبور شده اند 
کمتر آشپزی کنند چون غذای اندکی دارند 
و یا مجبور شــده اند بــرای صرفه جویی در 
هزینه ها، یخچال های خود را از برق بکشند. 
ماه گذشــته بيش از 18درصــد خانوارهای 
بریتانيایی گفته اند که اندازه وعده های غذایی 
را کاهش داده اند و یــا اصال برخی وعده ها را 
حذف کرده اند، 11درصد گفته اند که با وجود 
گرسنگی نتوانسته اند غذا بخورند، و 6درصد 
گفته اند در مواردی پيش آمده که در یک روز 

کامل هيچ چيزی نخورده اند.

بـی تـعـارف 
و تکلـــف ، 
مـــثل همین متن کوتاهی 
که می بینید. مــا منتظريم 
تــا نوشــته هايتان درباره 
مســائل روزمره، مشکالت 
و دغدغه هايتــان را برای ما 
ارســال کنید. اگر اهل طنز 
و کاريکاتــور 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

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

نگاه

روی هم رفته در زندگی ام نمایش 
بدی نداشتم. شب ها در خيابان ها 
نخوابيده بودم. البته کلی آدم خوب بودنــد که در خيابان 
می خوابيدنــد. آنها احمــق نبودند، فقط بــه درد نيازهای 
تشــکيالت زمانه نمی خوردند. نيازهایی کــه مدام تغيير 
می کردند. این توطئه شومی بود. اگر قادر بودی شب ها در 
رختخواب خودت بخوابی خودش پيروزی پرارزشی بود بر 
قدرت ها. من خوش شانس بودم، ولی بعضی از حرکت هایی 
که کردم، خيلی هم بدون فکر نبودند. روی هم رفته دنيای 
واقعا وحشتناکی بود و بعضی وقت ها دلم برای تمام آدم هایی 
که درش زندگی می کردند می ســوخت. اغلــب بهترین 
قســمت های زندگی اوقاتی بوده اند که هيچ کار نکرده ای و 
نشســته ای درباره زندگی فکر کرده ای. منظورم این است 
که مثال می فهمی همه چيز بی معناست، بعد به این نتيجه 
می رســی که خيلی هم نمی تواند بی معنا باشــد. چون تو 
می دانی بی معناســت و همين آگاهی تو از بی معنا بودن، 
تقریبا معنایی به آن می دهد. می دانی منظورم چيســت؟ 

بدبينی خوش بينانه.

محمد: معلم مون ميگه خدا شما 
نابيناها رو بيشــتر دوست داره، 
چون نمی بينيد، ولی من گفتم خانم اگه خدا مارو دوست 
داشت، چرا ما رو نابينا کرد تا اونو نبينيم؟ معلم مون گفت: 
خدا دیدنی نيست ولی همه جا هست... می تونيد اونو حس 
کنيد. گفت: شما با دستاتون می بينين. حاال من همه جارو 
می گردم تا باالخره یه روزی دستم به خدا بخوره و همه  چيز 

رو بهش بگم...

چارلز بوکفسکی

مجید مجیدی

عامه پسند

دیالوگ

بوک  مارک

رنگ خدا

بازار بزرگ تهران    عکس:مهدی مريزاد اول آخر



خطایمحاسباتیچهرهها
ماجرای واکنش سلبریتی هایی که خود را مالک 

و معیار حقیقت معرفی می کنند و حاضر به 
عذرخواهی خطایی که مرتکب شده اند نیستند 
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خشونتخانگی
معضلیغیرقابلانکار

درجامعهوخانواده
شیوع خشونت خانگی در جامعه و خانواده ها برکسی 
پوشیده نیست. با نگاهی به اخبار اخیر، افزایش این 
نوع از بدرفتاری در بین افراد جامعه قابل مشــاهده 
است و این خشونت علیه زنان و کودکان، سالمندان 
و معلوالن به ویژه در محیط خانواده پیامدهای جدی 
و جبران ناپذیری بر جای می گذارد. به همین دلیل 
توجه به آنها بــرای کاهش آســیب های اجتماعی 
به روش های مختلف ضروری اســت. آمارها نشان 
می دهد که خشــونت علیه زنان و کودکان از درصد 
بسیار باالتری برخوردار است که علل مختلفی دارد و 
برای پیشگیری از گسترش این مسئله به جرم انگاری 
دقیق تر و تدوین، تصویب و اجرای قانون نیاز است. 
مطالعات نشــان می دهد که از هر 3زن، یک نفر در 
جهان خشونت جسمی یا جنسی را در طول زندگی 
خود تجربه کرده است. در این باره خشونت روانی و 
کالمی رتبه نخست و خشونت جنسی هم رتبه آخر 
را به خود اختصاص داده اســت. در ایران و براساس 
اعالم سازمان بهزیستی، 27درصد زنان 19تا 49ساله 
در فاصله ســال های 96تا 97مورد خشونت همسر 
قرار گرفته انــد. همچنین، طبق گزارش پزشــکی 
قانونی، 90درصد خشــونت های خانگی علیه زنان 
اســت. پژوهش دیگری نشــان می دهد 66درصد 
زنان ایرانــی از آغاز زندگی مشترکشــان تاکنون، 
حداقل یک بار مورد خشــونت قــرار گرفته اند، این 
در حالی اســت که پیش بینی می شود تنها کمتر از 
35درصد از خشونت های خانگی در ایران به پلیس 
گزارش می شود. در قانون مجازات اسالمی هم به طور 
اختصاصی به خشــونت خانگی علیه زنان پرداخته 
نشــده و تنها درصورتی که اقدامات صورت گرفته 
مطابق موازین این قانون شامل جرائمی ازجمله قتل، 
ضرب وشتم باشد مشمول مجازات و دیه خواهد شد. 
در ماده 220قانون مجازات اسالمی هم درباره قتل 
فرزند از سوی پدر آمده اســت: »چنانچه پدر یا جد 
پدری فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی شود 
و باید به ورثه دیه کامل و درصورت شراکت در جرم 
نصف دیه کامل را پرداخت کند.« دلیل آوردن بحث 
فرزندکشی در این مبحث این است که در بسیاری 
از موارد قربانیان این بخش دختران هســتند که به 
دالیل مختلف مانند تعصبات خانوادگی، مردساالری 
قضاوت نادرست در معرض خشونت  از سوی پدر یا 
برادر خود قرار می گیرند. براســاس مطالعات انجام 
شده در سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه 
کودکان، این مسئله عمدتا در محیط هایی ازجمله 
خانه و خانواده، مدارس و محیط های آموزشی، مراکز 
مراقبت و سیستم های قضایی، محیط کار و جامعه 
اتفاق می افتد. کودک آزاران هم کسانی  هستند که 
به طور قانونی و برحسب عادت، پناهگاه کودک تلقی 
می شوند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا حریم 
و استقالل خانواده و حق اولویت والدین در انتخاب 
شیوه تربیت کودکانشــان رجحان دارد یا حق بقا و 
کرامت و  شأن انســانی کودک؟ این در حالی است 
که طالق هم عامل مؤثر دیگری در بروز خشــونت 
علیه کودکان به شمار می رود و پژوهش انجام شده 
در ایران نشان می دهد 12درصد کودک آزاری ها در 
خانواده های طالق اتفاق می افتد. قوانین مربوط به 
کودک آزاری هم در ایران نیاز بــه بازبینی دارد. در 
سال 38نخستین قانون حمایت از کودکان تصویب و 
تا سال 81با وجود نقص های فراوان، قانونی جدیدی 
در این باره تصویب نشد. با وجود افزایش جرائم علیه 
کودکان، مجلس در سال 81قوانین کامل تری درباره 
حمایت از کودکان و تعییــن مجازات کودک آزاری 
تصویب کرد. در ماده 2این قانون تمامی افراد زیر 18 
سال تحت پوشش قرار گرفته اند و کودک آزاری دیگر 
نیازی به شاکی خصوصی ندارد. درصورت مشاهده 
کودک آزاری هر فردی می تواند بــه مراکز مربوطه 
گزارش دهد و دادستان به عنوان مدعی العموم موظف 
به پیگیری موضوع است. نتایج یک تحقیق هم نشان 
می دهد که 87درصد از ســالمندان ایرانی در طول 
حیات سالمندی خود حداقل یک بار مورد خشونت 
و آزار و اذیت قرار گرفته اند. احتیاج به دیگران برای 
گذران زندگی، بدون شک سالمندان رانیز در مواردی 
در معرض خشونت قرار می دهد. بدین سبب ضروری 
اســت در جامعه قوانین، مقررات و روش هایی برای 
پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و تدابیری برای 
حمایت از سالمندان اندیشیده شــود. جرم انگاری 
خشونت علیه سالمندان می تواند نقش بسزایی در 
پیشگیری از وقوع این پدیده داشته باشد. با وجود این 
خشونت خانگی چالش   جدی و نگران کننده جوامع 
به شمار می رود که غیرقابل انکار است و حوزه های 
بســیار مؤثر در کنترل این معضــل بخش قانونی 
جوامع هستند. با وجود تدوین الیحه  منع خشونت 
علیه زنان اما، وسعت خشــونت خانگی و تعمیم آن 
به کودکان، مردان، سالمندان و معلوالن، نیاز مبرم 
به قانونگذاری، تصویب، اجرای درســت و پیگیری 
مداوم از جهات مختلف احساس می شود. دستیابی 
به هدف پیشگیری از ارتکاب افراد جامعه به این رفتار 
خشونت آمیز هم بدون تدوین قانون متناسب و اجرای 
آن امکان پذیر نیســت. همچنین آگاه سازی افراد 
جامعه در سطوح مختلف از سوی ارگان های مسئول 
مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صدا وسیما در 
مورد قبح خشونت و آثار و نتایج آن روی افراد قربانی 
و حتی کودکان ضرورت دارد. درمورد زنان می توان 
از نظر مالی شــرایطی را درنظر گرفت که آنها برای 
امرار معاش و داشتن ســرپناه نیاز مطلق به مردان 
نداشته باشــند و مجبور به تحمل هر نوع خشونتی 
جهت گذران زندگی نباشــند. برقــراری مراکزی 
برای پیگیری مداوم و منظم مشــکالت این حوزه 
درباره کودکان و ســالمندان و معلوالن هم ضروری 
به نظر می رســد. همانگونه که هم اکنون برای موارد 
درمانی و واکسیناسیون نوزادان اقدامات سختگیرانه 
انجام می شود، از نظر شرایط روحی هم می توان در 
زما ن های مشخص کودک را توسط روان درمانگران 
مورد بررسی قرار داد تا مشــکالت روحی احتمالی 
آنها به دلیل همین اعمال خشونت ها مشخص شود. 
پیگیری این مسئله درباره سالمندان و معلوالن هم 

بسیار راحت تر خواهد بود.

فاطمه روغنی یادداشت
کارشناس جزا و جرم شناسی

ادکنیداماپولنمیگیرید

هر روز با نــام تازه ای بــه ســراغتان می آیند: 
»حمایت از بانک ملی«، »  کمــک حاج ابراهیم 
رئیسی به تنگدســتان«، »حمایت از مجموعه 
تلویزیونی عصــر جدید«... ولــی ماجرا تفاوتی 
نمی کند و شــیوه کارشان یکســان است: »اد 
کنید، پول بگیریــد«. این کانال هــا هر روز در 
پیام رســان های مختلف شــبکه های اجتماعی 
و به ویژه پلتفرم تلگرام ســبز می شــوند.بدون 
آنکــه بدانید کی و چطور عضوشــان شــده اید 
با تبلیغات وسوســه برانگیز خود شــما را قانع 
می کنند در عضویت آنها بمانیــد و  کاری را که 
از شــما می خواهند، انجام دهید. وظیفه ای که 
گرداننــدگان این کانال های مجــازی برای تان 
تعیین می  کنند چندان ســخت نیســت. شما 
فقط باید عضو و کاربر جدید بــه کانال مجازی 
اضافه کنید و در ازای آن جایزه و حق الزحمه ای 
قابل توجه بگیرید. اما پشــت پرده و واقعیت این 
استخدام های بدون کاغذبازی و حق الزحمه های 
وسوسه برانگیز چیســت؟ عضویت ناخواسته در 
تعــدادی از کانال های »اد ممبر« شــبکه های 
مجازی سبب شد زیر و بم مسیری را که هر روز 
صدها شهروند ایرانی به طمع دریافت پول های 

کالن طی می کنند، بشناسیم: 
یک کانال و 2کانال نبودند. هر بار وارد شبکه های 
مجازی می شــدم در میان گروه ها و کانال های 
مختلفی که عضو بودم، کانال های تازه ای ســبز 
می شدند که نامشان عجیب و غریب و البته بسیار 
آشنا بودند: هواداران تیم پرسپولیس، جمعیت 
حامیان رئیس جمهور، گروه حمایت از مجموعه 
تلویزیونی عصــر جدید. راه انــدازی کانال های 
هواداری جای تعجب نداشــت، اما در کانال ها 
از اخبــار و پیام های تبلیغاتــی مرتبط با تیمی 
ورزشی، شخصی خاص یا نهاد و ارگانی دولتی یا 
غیردولتی خبری نبود و فقط تصاویر فیش های 
واریزی به اعضای کانال پشــت ســر هم ردیف 
می شدند. توضیحات ادمین هم چاشنی دلبرانه 
این فیش هــای پرمعما بود: »ایــن هم واریزی 
دوست عزیزمان ســینا که زحمت کشیده اند و 
70نفــر را در کانال اد کرده اند. شــما هم زودتر 
دست به کار شوید تا بعد از اد کردن اعضای جدید 
از دریافــت حق الزحمه های طالیــی و هدایای 
ویژه کانال بهره مند شوید.« در ابتدای فهرست 
عریض و طویل اعضای گروه هم، نرخ تعرفه ها و 
روش ادشماری با ادبیاتی آسان و همه فهم ذکر 
می شدند: »هر اد 100هزار تومان، برای کسب 
پول باید الاقل 100نفر اد بزنید، 60نفر اد بزنید 
6میلیون تومان دریافــت کنید، 70نفر اد کنید 
7میلیون تومان واریزی دارید و 80نفر اد بزنید 

8میلیون تومان به حسابتان واریز می شود...« 

کانال های بی ارتباط به عصر جدید
تصمیم می گیــرم از حکمت اســامی کانال ها 

سر درآورم. با »احســان علیخانی« تهیه کننده 
مجموعه عصرجدید تماس می گیرم تا ماجرای 
این کانــال پرمعما را که عنــوان برنامه را یدک 
می کشد، جویا شــوم. مدیر برنامه اش تلفنش را 
پاســخ می دهد و وقتی ماجرا را شرح می دهم، 
می  گوید: »نخستین بار نیست که به نام مجموعه 
عصر جدید چنین کانال هایی تشکیل می شود. 
به نام عوامــل برنامه هم کانال هــای مختلفی 
تشکیل شــده، اما محتوا و فعالیت این کانال ها 
هیچ ارتباطی به مجموعه عصر جدید یا عوامل 
آن ندارد.« او پرمشــغلگی عوامل برنامه را دلیل 
پیگیری نکــردن این موضــوع می داند: »چون 
تابه حال در این زمینه مشــکل حقوقی و قانونی 
پیش نیامده، مســئله را جــدی نگرفتیم، ولی 
بسیاری از افرادی که از ماهیت چنین کانال هایی 
اطالع ندارنــد، ماهیت گــروه و عملکرد مدیر و 
ادمین کانال را به حســاب عوامــل برنامه عصر 
جدید می گذارند کــه یقینا بدون پیامد نخواهد 
بود.« نگرانی مدیر برنامه تهیه کننده عصر جدید 
بیراه نیست و سوء اســتفاده از نام آنها برایشان 
بدون خسارت معنوی نبوده است: به آی دی چند 
نفر از اعضای کانال پیام می فرســتم و به عنوان 
یک عضو تازه وارد راهنمایی می خواهم: »شــما 

می دانید این کانال را چه کسی اداره می کند؟« 
یکی از آنها پرحوصله تــر از بقیه از آب در می آید 
و با آنکه برایش ناشناس هستم، سؤالم را پاسخ 
می دهد: »مگر نام کانال را ندیده اید؟ کانال برنامه 
عصر جدید است و احسان علیخانی پول ادهای ما 
را واریز می کند!!« می پرسم: »اگر واقعی نباشد و 
پولی واریز نشود چه باید بکنیم؟« پاسخش جالب 
است: »احسان علیخانی چنین آدمی نیست! شما 
اگر به او اعتماد ندارید، می توانید ممبر اد نکنید! « 
فکر می کنم چند دریافتی نقدی قابل توجه پشت 
این دفاع تمام قد و جانانه است: »برای شما پولی 

واریز شده است؟«
 ـ نه، نفر 526صــف انتظار واریز هســتم! صف 
شلوغ است. باید صبور باشیم. ولی قول احسان 

علیخانی قول است! «

راحت و بی دردسر حذف می شوید
با روابط عمومی بانک ملی و چند نهاد و مؤسسه 
دیگر هم که ایــن کانال ها به نــام آنها فعالیت 
می کنند، تماس می گیــرم. همه آنها از ماهیت 

کانال ها بی اطالع هستند.
تصمیم می گیرم از ماجرای صف انتظار طوالنی 
واریزی ها ســردرآورم و تقریبا همه مخاطبانم 
را در یکــی از کانال ها عضو می کنم. ســرعت 
روبات کانال در پاک کردن نام و شماره شخص  
ادکننده فوق العاده است. بدون آنکه رد و نشانی 
از خودم باقی بگذارم، 600نفر را عضو می کنم. 
بعد هم به ادمین کانال اطــالع می دهم که در 
انتظار واریز 3میلیــون تومان حق الزحمه خود 
هســتم. ســماجت من در پیگیری موضوع به 
پیامی کوتاه از طرف او ختم می شــود: »لطفا 
مشخصات خود، شماره حساب و شماره کارت 
خود را به همین آی دی ارســال کنید. شــما 
نفر 349در صف واریزی ها هســتید و به نوبت 
واریزی ها انجام می شــود.« نکته جالب توجه 
این است که بسیاری از کسانی را که مخفیانه و 
بدون هماهنگی در کانال عضو کردم، کانال را 

ترک نکردند و تا مدت ها می توانستم نامشان را 
در فهرست اعضای کانال پیدا کنم. درحالی که 
انتشــار روزانه صدها تصویر فیــش واریزی در 
کانال، نشــان می داد مبالغ وعده داده شــده 
به حســاب آنها واریــز شــده، 10روز انتظار و 
پیگیری من برای واریز حق الزحمه بی ثمر بود 
و بدون آنکه ریالی دریافت کنم، از سوی ادمین 
کانال حذف )remove( شــدم. در کنار افراد 
حقیقی و واقعی که در کانــال اد کرده بودم، با 
خط همراه دیگری عضو کانال شده بودم. وقتی 
این چرخــه باطل را با خطی دیگــر و اد کردن 
200نفر دیگر هم امتحان کردم، مطمئن شدم 

تنها کسی نیستم که کاله سرم رفته است.

پول نمی دهند و پول هم می گیرند
 جست وجو در جرائم ســایبری نشان می دهد 
تخلف ادمین های این کانال هــا به حقه زنی و 
تشــکیل کانال های پربازدید محدود نمی شود 
و رد پای آنهــا را می توان در جرائم ســایبری 
مانند ســرقت و کالهبرداری پیدا کــرد. باند 
14نفری که سال گذشته در استان کهگیلویه و 
بویراحمد به دام پلیس فتا افتادند، نمونه ای از 
این کالهبرداران هستند که با راه اندازی گروه 

در شــبکه های اجتماعی و دعــوت از کاربران 
برای افزودن مخاطب توانســتند به اطالعات 
حساب های بانکی اعضای گروه دسترسی پیدا 
کنند. سرهنگ فیض اهلل احمدی می گوید: »این 
افراد ادمین چند گروه مجــازی بودند که افراد 
را تشــویق می کردند در ازای دریافت مقادیر 
قابل توجهی پول، آشــنایان و اطرافیان خود را 
در این گروه ها جذب کنند. برای افزایش فالوئر 
و جلــب اعتماد مخاطبان، رســیدهای جعلی 
پرداخت پول به اعضا را به نمایش می گذاشتند. 
درحالی که هیچ پولی به حســاب کســی واریز 

نمی شد.« 
سرپرســت پلیس فتــای اســتان کهگیلویه 
و بویراحمد درباره شــیوه کالهبــرداری این 
گروه توضیــح می دهد: »ایــن ادمین ها برای 
کســانی که در گروه عضوگیری کــرده بودند، 
لینک های جعلــی می فرســتادند. ادممبرها 
با تصور اینکه قرار اســت به حســاب آنها پول 
واریز شود، تصویر کارت بانکی خود را در لینک 
قرار می دادنــد و کالهبرداران اقــدام به کپی 
کارت های بانکــی می کردند تــا از این طریق 
به حســاب بانکی آنها وارد  شــوند.« سرهنگ 
احمدی به سوءاستفاده اعضای باند از کارت های 
بانکی اعضای گروه اشــاره می کند و می گوید: 
»آنها عالوه بر خالی کردن حساب این افراد، از 
کارت  های بانکی آنها برای پولشویی و اقدامات 
مجرمانه استفاده می کردند که صاحبان کارت 
را در مظان اتهام معاونت در جرم پولشــویی و 

کالهبرداری قرار می داد.« 

مراقب باشید کالهتان را برندارند
 اما سرهنگ رامین پاشــایی درباره راه اندازی 
این کانال ها و شیوه جذب فالوئر نظر متفاوتی 
دارد. معاون فرهنگــی و اجتماعی پلیس فتا 
معتقد است راه اندازی کانال های عضو گیرنده 
به خودی خود جرم نیســتند و جزو شبکه های 
مجازی هواداری به شمار می آیند، ولی اگر فرد 
حق الزحمه کســانی را که عضوگیری کرده اند 
نپردازد، خلف وعده کرده و ادکننده ها می توانند 
از او شکایت کنند.« ســرهنگ پاشایی توصیه 
می کند افراد غیر از شــماره کارت بانکی خود 
اطالعــات دیگــری در اختیــار ادمین ها قرار 
ندهند تا مورد سوء استفاده و کالهبرداری قرار 
نگیرند.« پاشایی درباره حکمت راه اندازی این 
کانال های عضو گیرنده، می گوید: »وقتی تعداد 
اعضای کانال ها به میزان قابل توجهی برسد، آنها 
را با قیمت های میلیونی به فروش می رسانند. 
عــده ای از ادمین ها هم به صورت شــخصی به 
انتشار آگهی و تبلیغات مجازی در این کانال ها 

اقدام می کنند.« 
به دلیل وجود نســخه های غیررسمی پلتفرم 
تلگرام، کانال های عضو گیرنــده اغلب در این 
پلتفــرم فعالیت می کننــد، ولی ایــن روزها 

جای پــای آنها را در ســایر 
پلتــفرم هـــای داخــــلی 
و خارجی هم می تــوان دید.

دریافت خدمات و مزایای این کانال ها اجباری است 

کانال های ادشمار تنها کانال هایی نیستند که بدون اطالع و موافقت 
اشخاص، آنها را عضو  و بعد از مدت ها صرف زمان بیهوده، دست خالی 

و دست از پا درازتر رها  می کنند.
 کانال های دیگری هم که مانند قارچ در شبکه های مجازی مختلف 
سبز می شــوند، کانال های تبلیغاتی و تجاری هستند که یکباره از 
آنها سردرمی آورید، بدون آنکه بدانید چه کسی شما را عضو کرده 
اســت. در این کانال ها عالوه بر تبلیــغ کاال و خدمات رنگارنگ، با 
ادبیاتی کاسبکارانه اعضا را به اد اجباری دوستان و آشنایان تشویق 
می کنند: »با دعوت 100عضو جدید به این گروه، از مزایای بیمه زنان 
خانه دار بهره مند شوید... . اگر می خواهید اتومبیل شما توسط اشخاص 
متخصص و با تعرفه پایین تعمیر شود، کافی است 300نفر را از خدمات 
این شرکت مطلع کنید...« در این موارد هم وعده های شیرین ادمین ها 
سراب اســت و کاربران زمانی متوجه می شوند از تخفیف و خدمات 
ویژه خبری نیست که کار از کار گذشته و افراد زیادی را به عضویت 
کانال های تجاری درآورده اند. »ســپهر مهربان« درباره اد اجباری 
در گروه های مجازی تبلیغاتی می گوید: »اد اجباری ســریع ترین و 
ارزان ترین راه افزایش اعضای گروه یا کانال های مجازی است.« این 
کارشناس فضای مجازی توضیح می دهد: »از زمان ایجاد یک کانال 
در فضای مجازی، ادمین می تواند حدود 200کاربر را به صورت اجباری 

به کانال اضافه کند و اگر بخواهد تعداد بیشتری از کاربران عضو کانال 
شــوند، باید برای افراد مختلف لینک دعوت بفرستد تا به خواست 
خود به کانال ملحق شوند، اما معموال این روش برای افزایش اعضای 
کانال موفقیت آمیز نیست و ادمین کانال های تبلیغاتی از آن استقبال 
نمی کنند. در چنین مواردی ادمین یا مدیر کانال با ترفندهایی مانند 
قرار دادن تسهیالت و خدمات ویژه و... سایر اعضای گروه را مجاب 

می کنند با عضوگیری ظرفیت کانال تبلیغاتی را باال ببرند.
تاجران شبکه های مجازی به عضوگیری در کانال های تبلیغات تجاری 
قناعت نمی کنند و با اد اجباری، مشتریان کانال های غیرقانونی مانند 
کانال های همسریابی را نیز افزایش می دهند. در این کانال ها تصاویر 
و مشخصات ظاهری خانم های مختلف درج می شود تا زمینه ارتباط 
غیرعرفی آنها با آقایان عضو گروه فراهم شود. ادمین این کانال ها با 
ادعای قانونی بودن فعالیت خود، دعوت شدگان را به عضویت و حضور 
در گروه تشویق می کنند، اما »فاطمه امیری« می گوید: »معموال تمام 
کانال ها و سایت هایی که در زمینه همسریابی در فضای مجازی کشور 
به فعالیت مشغولند و به اد اجباری افراد می پردازند، از هیچ ارگانی 

مجوز فعالیت ندارند و به صورت کامال غیرقانونی فعالیت  می کنند.«
این کارشناس حقوقی توضیح می دهد: »اغلب این کانال ها و سایت ها 
با هویت نامشخص و به صورت مخفیانه به عضوگزینی اقدام می  کنند 
و اعضای گروه عالوه بر خسارت های مادی دچار خسارت های معنوی 

زیادی می شوند.«
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کــهدرزمینههمســریابیدرفضای

مجازیکشوربهفعالیتمشغولند

وبهاداجباریافرادمیپردازند،از

هیچارگانیمجوزفعالیتندارندو

بهصورتکامالغیرقانونیفعالیت

میکنند

معاونفرهنگیواجتماعیفتا:راهاندازی

کانالهــایعضوگیرنــدهجرمنیســتند

وجزءشــبکههایمجازیهــواداریبه

شمارمیآیند،ولیاگرفردحقالزحمه

کســانیراکــهعضوگیــریکردهانــد

نپردازد،خلفوعدهکردهوادکنندهها

میتوانندازاوشکایتکنند

خالصه گزارش

راهاندازی
کانالهایهواداری

جایتعجب
نداشت،امادر

کانالهاازاخبارو
پیامهایتبلیغاتی

مرتبطباتیمی
ورزشی،شخصی
خاصیانهادو
ارگانیدولتییا
غیردولتیخبری

نبودوفقطتصاویر
فیشهایواریزی
بهاعضایکانال

پشتسرهمردیف
میشدند

یکیازعوامل
برنامهعصرجدید:
چونتابهحالدر
اینزمینهمشکل
حقوقیوقانونی

پیشنیامده،
مسئلهراجدی
نگرفتیم،ولی

بسیاریازافرادی
کهازماهیتچنین
کانالهاییاطالع
ندارند،ماهیت

گروهوعملکردمدیر
وادمینکانالرا
بهحسابعوامل
برنامهعصرجدید
میگذارندکهیقینا
بدونپیامدنخواهد

بود

درحالیکهانتشار
روزانهصدهاتصویر

فیشواریزیدر
کانال،نشانمیداد

مبالغوعدهداده
شدهبهحساب
آنهاواریزشده،
10روزانتظارو

پیگیریمنبرای
واریزحقالزحمه
بیثمربودوبدون

آنکهریالیدریافت
کنمازسوی

ادمینکانالحذف
)remove(شدم

ادممبرهاباتصور
اینکهقراراست
بهحسابآنها

پولواریزشود،
تصویرکارتبانکی

خودرادرلینک
قرارمیدادندو

کالهبرداراناقدام
بهکپیکارتهای

بانکیمیکردندواز
اینطریقبهحساب

بانکیآنهاوارد
میشدند

دراینکانالها
عالوهبرتبلیغ
کاالوخدمات

رنگارنگ،باادبیاتی
کاسبکارانهاعضا

رابهاداجباری
دوستانوآشنایان
تشویقمیکنند:

»بادعوت100عضو
جدیدبهاینگروه،
ازمزایایبیمهزنان
خانهداربهرهمند

شوید.«

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

کسبوکارها
درمحاصرهفناتحریم

ذرهبینشوراروی
ساختوسازهایغیرمجاز

وی  پی ان ها در حالی فیلتر شده اند که کسب وکارهای 
مجازی به خاطر تحریم ها، با وی پی ان متصل بوده اند

واکنش اعضای شورای شهر تهران نسبت به 
سوءاستفاده برخی برای ساخت  وسازهای غیرمجاز 

ادمین کانال های تجاری از نام نهادها و اشخاص معروف برای جذب فالوئر سوءاستفاده می کنند
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 انتشارخبر »کشته شدن« جوانان 

گزارش
و نوجوانــان به دســت مأموران 
امنیتــی و انتظامــی از ســوی 
رســانه های دروغ پرداز همچنــان ادامه دارد. 
خبرهای دروغــی که به شــکل »هدفمند« و با 
»شدت باال« و »حجم انبوه« و با هدف اثرگذاری 
بــر»روان جامعــه« و خــارج کــردن فرهنگ 
»مطالبه گری عقالنــی« از مــدار گفت وگو به 
»خیابان« انجام می شود. خبرهایی که توانسته  
اســت صیدهای خوبی از افرادی کــه مهارتی 
در»فهم رســانه ای« ندارند و ســره را از ناسره 
تشــخیص نمی دهند به قــالب ماهیگیران این 

روزهای لندن نشین بیندازد.
ادعای »کشتار دانش آموزان« از سوی رسانه های 
معاند به گونه ای طراحی و در حال اجرا است که 
می توان به سادگی و با کمی تحقیق رد »واقعی یا 
جعلی« بودن این خبرها را پیدا کرد. اتفاقی که 
درماجرای دانش آموزی به نام »اسراء پناهی« در 
اردبیل یا »حدیث نجفی« که برخی چهره های 
ورزشی و هنری و اجتماعی در رثای » شهادتش« 
موعظه ها خواندند و اشک ها ریختند اما؛ چندی 
بعد روشن شد که او زنده است و نمرده که برایش 
اشکی ریخته شــود عیان شــد. باال رفتن آمار 
کشته شدگان در فضای مجازی و البته تکذیب آن 
از سوی همان مرده هایی که در واقعیت زنده اند 
و حرف می زنند پرده از دروغ هایی برداشــت که 
ســازندگانش بهره الزم از آن را برده بودند و رو 
سیاهی اش ماند برای کسانی که سوار بر این دروغ 
به جامعه »جو« دادند تا مردم راعصبانی و هیزم 

کافی را برای »انقالب ماهواره ای« فراهم کنند.

دوپینگ برای شانتاژ 
طراحان اغتشاش و ناامنی در کشور برای اجرای 
پروژه خود بر»ســرعت باال« با هدف اثرگذاری 
فوری برای »براندازی« با بیشترین هزینه برای 
نظام تأکید دارنــد. هزینه ای که قرار اســت با 
ســرمایه گذاری خبری و محصور کردن برخی 
چهره های مؤثر فرهنگی و هنری با اخبار جعلی 
تبدیل به محرکی برای تقویــت جریان دروغ با 

هدف آسان ســازی »نفــوذ درافکارعمومی« به 
ســرانجام برســد. رویکردی که می تواند نقش 
»دوپینگ« را بــرای جاعالن اخبــار بازی کند 
ودر نهایت بازی را دســت کم برای مدتی به نفع 
»بازی ســازان« زمین اغتشــاش کند. به عنوان 
نمونه، در ماجرای »اسراء پناهی« که به دروغ و به 
شکلی هدفمند از کشته شدنش به دست مأموران 
امنیتی در دبیرســتان شــاهد دخترانه شهید 
»رانی نظام« اردبیل خبر داده شد واکنش همین 
چهره ها به نظر احساســی می رســد مورد توجه 
قرار می گیرد. یکی از چهره های مطرح ورزشــی 
بالفاصله بعد از انتشار این خبر واکنشی نسبتا تند 
به موضوع این خبر نشان می دهد. جمعیتی که 
احساساتشان با نوشتار برخی چهره های شناخته 
شده جریحه دار شــده است معترض شده و وارد 
خیابان می شوند. فرصت طلبان از این احساسات 
سوءاســتفاده کرده و با ادعای »خون خواهی« 
دست به اقدامات ضد امنیتی می زنند. این اتفاقات 
در حالی رقم می خورد کــه امپراتوری دروغ، با 
وجود تالش های شــبانه روزی موفق به بســیج 
کردن مردم برای ورود به خیابان نشــده بود اما، 
یک نوشته و پست اینســتاگرامی یک سلبریتی 
همان چیزی که طراحان اغتشــاش به دنبالش 

بودند را برایشان به ارمغان آورد.

دروغ گفتید؛ عذرخواهی کنید
انتشار خبر کشــته شــدن دانش آموز اردبیلی 
از سوی برخی ســلبریتی ها از ســوی خانواده 
متوفی با واکنش روبه رو می شــود. ســلبریتی 
که هرگز مشــخص نکــرد منبع خبــرش که 
براســاس آن دســت به اظهارنظر زده اســت 
چیســت با نظری که ارائه می کند داغ خانواده 
پناهی را تازه می کند. اعضــای خانواده بر وجود 
بیماری قلبی ناشــی از تالمات روحی که متوفی 
داشــته اســت تأکید دارند و از آقای سلبریتی 
می خواهند با پوزش از خانواده شــان تحمل این 
داغ را ســخت تراز قبل نکنند. خانواده »اسراء«؛ 
اسراری دارند که ضرورتی به بیان آن نمی بینند. 
آنان یک درخواســت مشــخص دارند و آن هم 

عذرخواهی از این خانواده از سوی چهره معروف 
وهمشهریشان اســت تا بیش از این آزار نبینند. 
کم کم ادعاهای آقای ســلبریتی درباره کشــته 
شدن اســراء با روشــنگری های انجام شده، رد 
می شــود. با این حال؛ تکذیب خانواده اســراء 
هرگز از سوی رسانه ها و ســلبریتی مدعی قتل 
شنیده نمی شود. درحالی که اسناد نشان می دهد 
اســراء پناهی اصوال دانش آموز مدرســه ای که 
معاندین مدعی حضور مأمــوران در آن و ضرب 
وشــتم دانش آموزانش شده اســت نبوده است. 
مدعایی که »مجیدی« رئیــس اداره آموزش و 
پرورش ناحیه 1اردبیل هــم آن را تأیید می کند 
و با رد تحصیل اســراء در دبیرستان مورد ادعای 
شــبکه های معاند می گوید:» با بررســی تمام 
پرونده های مربوط بــه تحصیل دانش آموزان در 
این مدرسه، مشخص شد اســراء پناهی خانقاه 
دانش آموز دبیرســتان شاهد شــهید رانی نظام 
نبوده است.« البته مجیدی از تحصیل اسراء در 
دبیرستانی دیگر خبر می دهد و حرفش را اینطور 
ادامه می دهد:»مرحومــه پناهی دانش آموز پایه 
نهم دبیرستان سبالن است.« دانش آموزان این 
مدرسه و نیز کادر آموزشــی دبیرستان سبالن 
نیز موضوع تحصیل اســراء در این دبیرســتان 
را تأیید می کننــد. مدیر دبیرســتان دخترانه 
سبالن در این باره می گوید:»اسراء از سال 98در 
پایه هفتم ثبت نام کرده اســت و 3سال بود که 
در این دبیرســتان مشــغول به تحصیل بود.« 
مدیر دبیرستان دخترانه سبالن به موضوع مهم 

دیگری اشــاره می کند و می گوید:»اسراء سال 
گذشته به دلیل برخی مسایل شخصی که منجر 
به آسیب روحی او شــده بود دچار افت و ضعف 
تحصیلی شد و نتوانســت دوره آموزشی خود را 
تمام کند. قرار بود او در شهریور ماه افت تحصیلی 
خود را جبران کند که متأســفانه به دلیل همین 
مشــکالت در آزمون ها حضور نیافــت و مردود 
شد و مجبور به تکرار پایه شد.« مدیر دبیرستان 
سبالن پرونده آموزشی اسراء را در اختیار دارد و 
می گوید اگر پرونده تحصیلی دانش آموزی دریک 
مدرسه باشد، مدرسه دیگر نمی تواند بدون پرونده 
دانش آمــوز را پذیــرش کند:»پرونده تحصیلی 
اسراء در دبیرستان سبالن موجود است. او به این 
مدرسه برای پیش ثبت نام سال جاری هم مراجعه 
نکرده بود و بدون پرونده هم امکان ندارد مدرسه 

دیگری او را ثبت نام کند.«

هزینه عذرخواهی
با روشن شدن واقعیت های پنهان شده از ماجرای 
اســراء پناهی و جعلی بودن اخبار پیرامون کم 
و کیف درگذشــت این دختر نوجــوان، به نظر 
می رســید برخی افراد که با خطای فاحش خود 
نقش مؤثــری در »ایجاد هیجانــات منفی« در 
جامعه و »متالطم کردن فضای عمومی« داشتند 
صادقانه و با اصالح خطای خــود جبران مافات 
کنند و از زمینی که با نیرنگ ساخته و پرداخته 
شده است بیرون بروند و خود را از »بازی دروغ« 
نجات دهند. با ایــن حال، این انتظــار برآورده 
نشــد و گواهی دهندگان و تأیید کنندگان دروغ 
چه در رســانه های معاند و چه ســلبریتی ها با 
نادیده گرفتن همه مدارک و مســتندات و حتی 
اظهارات خانواده متوفــی؛ خود را مالک و معیار 
حقیقت معرفــی و همه مــدارک را بدون اینکه 
مســتندی بدهند رد می کنند. به نظر می رســد 
هزینه »عذرخواهی« برای برخی ســلبریتی ها 
آنچنان باال است که حاضرند همچنان به استناد 
گواهی منابع ناشناخته و ادعاهای »بدون سند« 
بر طبل دروغی که بازتابش داده اند بکوبند و خود 

را مالک و معیار حقیقت بدانند.

خطایمحاسباتیچهرهها
ماجرای واکنش سلبریتی هایی که خود را مالک و معیار حقیقت معرفی می کنند و حاضر به عذرخواهی خطایی که مرتکب شده اند نیستند 

آمریکا به دنبال تصرف قلب خاورمیانه است
حجت االســالم والمسلمین حســین طائب گفت: 

امنیت
جبهه استکبار با انقالب اسالمی تقابل طوالنی دارد، 
قانون امنیت ملی آمریکا 3بخش دارد که بخش اول 
آن تبیین وضعیت جهان، تبیین وضعیت آمریــکا و چه باید کرد 

است.
وی ادامه داد: طبق گفته آمریکا، جهان در ربــع اول قرن۲1 باید 
تبدیل به دهکده ارتباطات شود و یک ناظر بیشتر نداشته باشد تا 
براساس آن راهبرد خود را تبیین کند همچنین اگر آمریکا بخواهد 
که مغز جهان باشــد باید قلب جهان را تصرف کند که قلب جهان 
خاورمیانه است و باید تصرف شود و تصرف خاورمیانه بدون تصرف 

ایران امکان پذیر نیست.
مشاور فرمانده کل سپاه پاســداران افزود: هر دولتی که در آمریکا 
روی کار می آید، ســند امنیت آن را تغییر می دهد، بایدن در سند 
خود نوشــت، دهه جدید، دهه سرنوشت ســازی  است و مشخص 
می کند که همگرایی جهانی با آمریکا می مانــد یا رقبا بر ما حاکم 

می شود.
حجت االسالم والمسلمین طائب خاطرنشان کرد: بایدن زمانی که 
دولت را از ترامپ گرفت با سه چالش روبه رو بود، چالش اول قدرت 
تجدیدنظر طلبی بود که نظم نوین جهانی را شکل دهد، دوم دولت 
یاغی و سرکش و گروه های فراملی و عدم اعتماد کشورهای دوست 
و چالش ســوم نفوذ و تأثیر گذاری جمهوری اســالمی در منطقه 
است که گفته می شود رقابت در دهه جدید، رقابت قدرت ها برای 

سرپرستی جهان است.
وی گفت: اکنون نیز چین رقیب جدی آنها در جهان اســت چراکه 

با توسعه تکنولوژی اقتصادی، نظامی و فرهنگی روبه رو بوده است 
همچنین جنگ روســیه و اوکراین و حکومت خودکامه است که 
تضعیف دمکراسی غربی و ارائه حکمرانی جدید را دنبال می کند؛ 

بنابراین در دهه سرنوشت سازی  هستیم.
حجت االسالم والمســلمین طائب اضافه کرد: اکنون زمان تقابل 
جبهه استکبار و انقالب اسالمی است؛ غربی ها ما را اینگونه می بینند 
که با وجود مشکالت داخلی پیشرفت داریم و مدل حکمرانی ارائه 

می دهیم و چالش اساسی برای استکبار هستیم.
وی اظهار کرد: آمریکایی ها در آذرماه انتخابات دارند و انتخابات بین 
حزبی آنها برگزار می شود و اسرائیلی ها نیز آبان ماه انتخابات دارند، 
موساد گفت اگر توافق هسته ای شــکل بگیرد، نتانیاهو برگشته و 
دوباره جمهوریخواهان برمی گردنــد، لذا مذاکرات تا بعد انتخابات 

متوقف شود.
مشــاور فرمانده کل ســپاه پاســداران با بیان اینکه ۲۰۲۴ سال 
سرنوشت ســازی  و ۲۰۲8 ســال تعیین کننده ای اســت، گفت: 
اغتشاشــات را هدف گذاری کردند و قرار بود مهر ماه انجام شود و 
از دانشگاه با موضوع حجاب و مســائل صنفی شروع کنند، نیروی 
انتظامی هم در این مقطع درگیر مسئله اربعین بود و درگیری این 
سیســتم برای تأمین امنیت مردم یک غفلتی در بیان روایت اول 
رخ داد و دشمن یک تصویر بزرگ از مسئله زن ساخته و این اتفاق 

سوار این موج شد.
حجت االسالم والمســلمین طائب افزود: ابتدا مســئله را قومیتی 
کردند و به قوم کرد، لر، بلوچ و در آخر اردبیل رسیدند و طرح خود را 
به شکست اقتدار بردند و درون زندان اوین درگیری ایجاد کردند، 

کشور ما قدرت باالیی دارد و امروز همه مســئولین باید نسبت به 
اتفاقات پاسخگو باشند. وی یادآور شــد: در جراحی اقتصادی که 
اتفاق افتاد، 3۰ میلیارد دالر برای کاالهای اساسی هزینه کردیم و 
باید با شتاب تند تهدیدات دشــمن را عقب بزنیم و حیات طیبه را 
برای مردم مهیا کنیم. وی بیان کرد: اگر در این مسیر استقامت به 
خرج دهیم و به نقش خود به درستی عمل کنیم و مبنای ما خدمت 
به مردم و مبارزه با فساد باشد، حیات طیبه فراهم می شود، اما باید 
ارزش های خــود را بدانیم که در این عرصه دشــمنان ابتدا هویت 

سوزی و هویت سازی  می کنند که نخستین گام ایجاد شبهه است.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: شبهه دوم به فاز 
تردید می رسد، تردید در صداقت که مسئولین راست نمی گویند و 
تصویری که از فساد می سازند بزرگ تر از خود فساد باشد تا سبب 
ترس، تردید، گسست و ترویج کینه و نفرت شود و نافرمانی شود و به 
سمت تقابل و شکست اقتدار برود که اگر می خواهیم مقابله کنیم 

باید آن را خنثی کنیم. 
وی با تأکید بر اینکه امروز دشــمن به نشــیب رســیده و فهمید 
نمی تواند کاری کند البته دوباره اقدامات خود را از ســر می گیرد، 
گفت: هویت سازی  دشمن شش مرحله دارد، زیرساختی ارتباطی 
با مخاطبان، تبلیغ لذت گرایی و سبک زندگی غربی، شبکه سازی ، 
هیجان سازی  و تخلیه هیجان با خشــونت علیه حکومت و علم باال 

آوردن که با حضور مردم در صحنه با شکست مواجه شدند.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران تأکید کرد: باید در خدمت رسانی 
و رفع موانع مردم گام برداریم تا ماندگاری آنها در پای اصول بیشتر 

باشد./ مهر

بستر قانونی برای بیان اعتراض وجود دارد
سید نظام الدین موسوی، عضو شورای مرکزی فراکسیون انقالب 
اسالمی مجلس با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص 
اتفاقات اخیرگفت: صحبت های مقام معظم رهبری حاوی نکات 
بسیار دقیقی بود که حکایت از شناخت دقیق ایشان از اتفاقات 
اخیر دارد. ایشان تأکید کردند ریشه و منشا این اتفاقات خارج از 
کشور است یعنی عده ای با برنامه ریزی از قبل، مترصد جرقه و رخ 
دادن اتفاقی بودند که بهانه این جرقه مرحومه مهسا امینی بود 
کما اینکه این امکان وجود داشت که بهانه دیگری به  وجود  آید.

وی با اشاره به فوت »مهسا امینی« گفت: تاکنون سابقه نداشته 
که بعد از رخ دادن اتفاقی، مسئوالن در این تراز ورود کرده و با 

حساسیت آن را  پیگیری کنند.
موسوی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به اینکه هدف دشمن 
ایجاد شــکاف بین بخش های مختلف کشــور است، رهبری 
به صورت دقیق با انجام تفکیک هایی،  ضد حمله کرده و پاتکی 
زدند و گسست ها را تبدیل به اتحاد کردند؛  دشمنان می خواستند 
جنگ قومیتی، مذهبی و جنسیتی در کشور راه بیندازند که در 
واکنش به آن رهبری تأکید داشتند که همه از این اتفاق ناراحت 

شده و مسئوالن پیگیری کردند.
وی افزود: ایشان به صراحت درباره مردم در شمال غرب و جنوب 
شرق کشور بیان داشتند که به جمهوری اسالمی وفادارند. درباره 
حجاب هم فرمودند کسانی که حجاب کامل ندارند نیز به نظام 
وفادار هستند یعنی رهبری درباره گسست هایی که سعی می شد 
از طریق آن دوقطبی در کشور ایجاد کنند، پدرانه ورود کردند. 
درباره هنرمندان و ورزشکاران هم فرمودند، آنها یی که موضع 
گرفتند، اهمیت ندارند و اکثریت هنرمندان در چارچوب هستند؛ 

رهبری تشری نزدند و قشری را دفع نکردند.
موسوی با اشــاره به صحبت های رهبری درباره کسانی که در 
صحنه حضور داشتند، گفت: ممکن است خیلی از کسانی که 
اعتراضی داشــتند، آن را به حق دانسته و به موضوع مشخصی 
اشاره کنند مثال در ماجرای مهســا امینی تحت تأثیر اطالعات 
رســیده اعتراضی را بیان کنند که آن اطالعــات غلط بوده و 
یا هیجان زده شــدند اما درنهایت قصد و غرض آنها براســاس 
چارچوب از بیرون تعیین شــده یعنی مقابله با نظام جمهوری 
اسالمی و حرکات آشوب گرایانه نبوده است. قصدشان اعتراض 
بوده که درباره آنها رهبری به درســتی صف شان را جدا کردند 
و حتی فرمودند که ممکن اســت موضوع کســی بــا تلنگر و 
آگاهی رسانی حل شود.البته بخشی سازمان یافته و آموزش دیده 
با کوکتول مولوتوف و چاقو و اسلحه به میدان آمدند که قصدشان 
ضربه زدن به امنیت کشور است. طبیعتا اینها افرادی نیستند که 

بخواهند حرف و اعتراض شان را در چارچوب قانون بیان کنند.
نماینده تهران در مجلس همچنین بیان کرد: با توجه به اینکه 
قشر جوان جامعه بخش عمده ای از کسانی را تشکیل می داد که 
در این ماجرا حضور داشتند،  باید در حوزه فرهنگ و دانشگاه ها 
و آموزش و پــرورش کار تربیتی، روانی، رســانه ای و فرهنگی 

صورت گیرد.
موســوی درباره لزوم وجود قانونی شدن بیان اعتراضات گفت: 
با توجه به وجود قانون برای بیان اعتراضات، می توان اعتراض را 
در آن چارچوب بیان کرد کما اینکه در دنیا هم چنین چارچوبی 
وجود دارد؛ تاکنون هم به صورت غیررسمی مقابل مجلس تبدیل 
به جایگاهی برای بیان اعتراضات شده پس می توان در چارچوب 

قانونی شاهد تجمعات اعتراضی باشیم.
وی با اشاره به اعتراضات کارگران هفت تپه گفت: کارگران هفت 
تپه مدت های مدیدی اعتراض و تحصن می کردند و در مقابل 
ذینفعان به دنبال امنیتی کردن ایــن موضوع بودند حال اینکه 
تأکید معترضان بر بیان اعتراض در چارچوب قانون بود؛ در این 
شــرایط ما ورود کرده و حرف  آنها را شنیدیم تا اینکه مطالبات 
کارگران هفت تپه به کرســی نشست پس بســتر قانونی برای 
بیان اعتراض وجود دارد اما برای عملی شدن آن باید ۲ موضوع 

حل شود.
موسوی توضیح داد: خیلی ها درباره شــرایط برگزاری تجمع 
اعتراضی، اروپا را مثال می زنند حال اینکه آنها معارض بیرونی 
ندارند که هر تجمعی را به بحران سیاسی و امنیتی تبدیل کند؛ 
آنها عامدانه این کار را انجام می دهند که نتیجه اش شکل نگرفتن 
اعتراض در بستر قانونی است. مثال در زمان دانشجویی وقتی یک 
تشکل شناسنامه دار تجمعی برگزار می کرد تأکید ما این بود که 
بعد از پایان تجمع، اتمام آن را اعــالم کنند که این کار صورت 
نمی گرفت و تجمع دیگری با شعارهای ساختارشکنانه به وجود 
می آمد؛ االن هم در کشور ما بعد از هر اعتراضی، دشمنان بیرونی 
سعی در تبدیل آن به بحران سیاسی و امنیتی و سوق دادن آن 
به سمت و سوی دیگری هستند. افرادی که دلسوز مردم نبوده 
و نمی خواهند اعتراض واقعی شــکل گیرد وگرنه اعتراض حق 

مردم است.
این نماینده مجلس شورای اســالمی وجود احزاب، گروه ها و 
ســازمان های پاســخگو را در برگزاری تجمعات الزامی خواند 
و گفت: مثال اگــر قرار به برگزاری تجمــع اعتراضی کارگری و 
بازنشستگان باشد، باید ساختار و سازمانی وجود داشته باشد تا 
مسئله را در چارچوب صنف شان جلو برده و متعهد هم شوند، 
 در این صورت خیلی از مســائل حل می شود اما اکنون شرایط 
به گونه ای اســت که بعضا احزاب مســئولیت بیانیه شان را هم 
نمی پذیرند. وی ادامــه داد: اگر گروه ها، ســازمان ها و احزاب 
متعهد شوند که اجازه سوءاســتفاده سیاسی از یک اعتراض را 
نمی دهند، در این صورت برگزاری تجمعــات اعتراضی اتفاق 
می افتد. همانطور که پیش از این نیز در برخی از ســال ها خانه 
کارگر مجــوز راهپیمایی کارگری را دریافــت می کرد. در این 
بین ممکن است برخی بگویند که تامین امنیت تجمع برعهده 
دستگاه هاي انتظامی و امنیتی است که حرف درستی است منتها 
باید برگزارکنندگان تجمعات هم تعهدات متقابلی داشته باشند.
موسوی با اشاره به تجمعات اخیر برخی از ایرانی ها در خارج از 
کشور گفت: همزمان با برگزاری تجمعات در کشور درباره اتفاقات 
اخیر، تجمعاتی توســط برخی از ایرانیان در خارج از کشور در 
مقابل ســفارت ایران شــکل گرفت منتها وقتی قصد حمله و 
درگیری با پلیس را داشتند، با آنها برخورد شد این یعنی وقتی در 
هر جای دنیا از چارچوب قانونی خارج شوی مأمور قانون موظف 

به برخورد است؛ این موارد باید فرهنگسازی  شود.
وی در پایان با تأکید بــر اینکه باید فرهنگســازی اعتراضات 
انجام شــود، افزود: با توجه به وجود زیرســاخت حقوقی برای 
بیان اعتراضات، اگر فرهنگســازی  اعتراضات وجود داشــته و 
برگزارکنندگان تجمع اعتراضی هــم صالحیت و تعهد الزم را 
داشته باشند و در مقابل حاکمیت هم امنیت اعتراض و معترضان 
را تضمین کند آنگاه به لحاظ حقوقی و قانونی مشــکلی برای 

تجمعات اعتراضی وجود ندارد./ ایسنا 

سرلشکر صفوی:

 تقاضای خرید هواپیمای بدون 
سرنشین ایرانی از سوی 22کشور 

دستیار و مشــاور عالی فرمانده کل قوا گفت: اکنون به حدی از 
توانایی در ساخت تجهیزات دفاعی و نظامی رسیده ایم که در یک 

فقره ۲۲کشور جهان تقاضای خرید پهپادهای ایرانی را دارند.
سرلشکر یحیی صفوی، دستیار و مشــاور عالی فرمانده کل قوا 
در همایش علم و فنــاوری در دفاع مقدس در دانشــگاه جامع 
امام حســین)ع( با اعالم این خبر افزود: تا پیش از وقوع انقالب 
اسالمی، بیش از 8۰درصد از نیازهای نظامی و دفاعی خود را از 
خارج کشور تأمین می کردیم اما، اکنون 8۰درصد از این نیازها در 

داخل می سازیم و حتی قادریم بخشی از آن را نیز صادر کنیم.
وی با اشاره به اینکه باید این موفقیت ها در جامعه به درستی تبیین 
شود، اضافه کرد: باید تبیین شود که چگونه در دوران دفاع مقدس 
به شکل همزمان سیستم سازی، آموزش نیرو، خرید تجهیزات 
یا ساخت آن انجام شــد یا با چه روش هایی تجهیزات دشمن به 
غنیمت گرفته و سپس تعمیر و نگهداری شد تا افکار عمومی با 
این واقعیت ها بیش از پیش آشنا شوند. رحیم صفوی در ادامه با 
اشاره به برخی رویدادهای روز جامعه با بیان اینکه سپاه مردمدار و 
مردم یار است و تا پایان نیز اینگونه خواهد بود، تصریح کرد: دشمن 
در حال برنامه ریزی است تا بین مردم، نظام و سپاه فاصله بیندازد. 
ما باید ضعف ها و کاستی ها را برای مقابله با دشمن و ناکام گذاشتن 
دشمن برطرف کنیم. دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با اشاره 
به جلسه ای که فرماندهان پیش از عملیات والفجر8 با امام خمینی 
)ره( داشــتند، گفت: ما نگرانی هایی درباره سرنوشت عملیات 
داشتیم که امام فرمودند خدا فرمانده است و همان خدایی که نماز 
را واجب کرده است، دفاع را نیز واجب کرده است. بروید بجنگید و 
پیروز خواهید شد. سرلشکر صفوی تصریح کرد: ما مطمئنیم که با 

ملتی متحد و فرهنگساز پیروز خواهیم شد. / فارس 

محمدصالح جوکار
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس

در اغتشاشات شــاهد بودیم برخی از افراد 
غیرمســئول پیــش از روشــن شــدن واقعــه 
به صــورت عامدانــه اظهــارات عجوالنــه، 
غیرکارشناسی و خالف واقع داشتند. از قوه 
قضاییه  می خواهم هزینه هایی را که به علت 
ایــن اغتشاشــات بــه کشــور تحمیل شــد از 
افرادی بگیرد که با اظهارات غیرکارشناسی 

خود باعث این اتفاقات شدند. / مهر

حسین امامی راد
نماینده مجلس

زنان اصیل ایرانی دارای تفکر فاطمی و 
از نسل سیندخت، رودابه و گردآفرید 
هســتند و دانایــی و میهن دوســتی را 
از نیــاکان خــود بــه ارث برده انــد و از 
شــعارهای زن، زندگــی، آزادی از نــگاه 
آمریکایی هــا متنفرنــد. زنــان ایرانــی 
زندگی و آزادی را در دفاع از کیان وطن 

و نبرد با بیگانگان می  دانند. / ایسنا

احمدعلی مقدم
عضو شورای مرکزی موتلفه اسالمی

هدف دشــمن از ایجاد فرقه هــای ضاله ای 
مانند شیعه انگلیســی و سنی آمریکایی، 
پر رنگ کردن اختالفات مذهبی و تحریف 
اســالم و بــه خدمــت درآوردن مســلمانان 
طبق خواســته خــود اســت از ایــن رو الزمه 
تحقق و تقویت روزافزون وحدت اسالمی، 
جلوگیــری از تبدیــل اختالفــات مذهبــی 

مسلمانان به درگیری است. / فارس

پاسخ حداد عادل به عباس عبدی
جناب آقــای عباس عبــدی در دو هفتــه اخیر، دو 
یادداشت بلند و کوتاه مرتبط با حضور و صحبت بنده 
در جلسه استادان دانشــگاه تهران منتشر کرده اند. 
وظیفه خود می دانم از ایشان سپاسگزاری کنم که با 
وجود اختالف مشرب سیاسی واضحی که با من دارند 
در یادداشت های خود زبانی متین و منطقی و منصفانه 
به کار گرفته اند که برخالف بسیاری از مطالب موجود در 
فضای مجازی است که آکنده از هیجان و دروغ و توهم 
و توهین اند. یادداشت دوم ایشان ناظر به پخش فیلمی 
از بنده بود که مانند بقیه افراد در جلسه، هنگام صحبت 
آقای دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در 
جلسه استادان مشغول صرف صبحانه بوده ام. صرف 
صبحانه نه تنها در جلسات غیرجدی و تفننی -چنانچه 
آقای عبدی متذکر شــده اند- بلکه حتی در جلسات 
جدی مانند همین جلسه استادان در دانشگاه تهران 
امری عادی است و سوءاستفاده شبکه سعودی ایران 
اینترنشــنال از چنین امری در واقع توهین به شعور 
بینندگان محسوب می شود. آقای عبدی در یادداشت 
دوم خود درخصوص این فیلم کوتاه عیب را از فیلمبردار 
دانسته اند که ناشی بوده یا غرضی داشته است. بنده 
محض اطالع ایشــان و کســانی که آن یادداشت را 
خوانده اند عرض می کنم اصوالً در جلســه شــخص 
فیلمبرداری حضور نداشت و هر کس میکروفن خود 
را برای صحبت روشن می کرد، دوربین هم به صورت 
خودکار روی صورت او متمرکز می شد و ازقضا صحبت 
دکتر عاملی و صبحانه خوردن من همزمان ضبط شد.  
یک بار دیگر از آقای عباس عبدی تشــکر می کنم و 

امیدوارم این شیوه گفت وگو فراگیر شود.

نقل قول خبر

 خبر

مجلس

دفاعی

بــابررســیتمــامپروندههــایمربــوط
بــهتحصیــلدانشآموزان،مشــخص
شــداســراءپناهیخانقــاهدانشآموز
دبیرســتانشــاهدشــهیدرانــینظــام
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از اوایل هفته جــاری، تقریبا همه 
وی  پی ان هــا بــه صــورت جدی 
فیلتر شــده اند. تجربــه کاربران، 
ازجمله کســب وکارهای اینترنتی نشــان می دهد 
کــه وی پی ان های جدید روی دســتگاه ها دانلود و 
نصب می شود، اما به کمتر سروری وصل می شوند. 
از سوی دیگر، بســیاری از ابزارهای مورد استفاده 
کسب وکارهای اینترنتی که به فرایندها و تحلیل های 
مالی آنها کمک می کند، از مدت ها پیش از ســوی 
غول های فناوری تحریم شده اســت. ازجمله این 
ابزارها می توان به google analytics اشاره کرد که 
آی پی های ایران را ریجکت می کند و تنها با استفاده 
از وی پی ان قابل دسترســی اســت. به این ترتیب، 
کسب وکارها با فیلترینگ وی پی ان ها از یک طرف و 
تحریم ابزارهای مورد نیاز کسب وکارهای اینترنتی از 
سوی دیگر، روزهای سختی را تجربه می کنند. اگرچه 
متخصصان ما با مهندسی معکوس و بهره مندی از 
 )open source(سرویس هایی که در بستر الیه باز
ارائه می شود، توانسته اند با پدیده فناتحریم مقابله 
کنند، اما این روزها فیلترینگ وی پی ان ها دســت 
آنها را هم به شکل قابل توجهی بسته است. مجموعه 
این اتفاقات باعث شــده که کســب وکارها بیش از 
گذشته به ســراغ وی پی ان هایی بروند که به ناچار 
مبالغ قابل توجهی برای آنها بایــد پرداخت کنند. 
این در حالی اســت که گزارش های متعدد حاکی 
از فیلترینــگ آنها پــس از چند روز اســت. به این 
ترتیب فناتحریم و فیلترینگ به مثابه 2لبه قیچی، 

کسب وکارهای اینترنتی را تحت فشار قرار داده اند.

خأل ابزارهای بازاریابی و تحلیل
کســب وکارهای کوچک در این میان با مشکالت 
بیشــتری روبه رو هســتند. آنها برای بقای خود به 
ابزارهایی نیاز دارند که به آنها برای بازاریابی محتوا، 
بررســی و آنالیز وب ســایت های رقبا، شناســایی 
اشــکاالت وب ســایت و تجزیه و تحلیــل محتوا و 
موارد متعدد دیگر کمک کند. رضا الفت نسب، عضو 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی درباره عدم دسترسی 
کسب وکارهای اینترنتی به ابزارهای مورد نیاز خود 
در گفت وگو با همشهری، با اشاره به اینکه فیلترینگ 
وی پی ان ها مشکل کسب وکارهای اینترنتی کوچک 
را دوچندان می کند، می گوید: »این ابزارها به خاطر 
فناتحریم پیش از این در دسترس کسب وکارها نبوده 

و تنها با وی پی ان قابل دسترسی است.« در شرایطی 
که فیلتر وی پی ان ها باعث عدم دسترسی به ابزارهای 
تحلیلی کسب وکارها شده، الفت نسب تأکید می کند 
که ما مشکالت کسب وکارهای اینترنتی را تشریح 
کرده ایم و موضوع هم کامال روشن است. با این حال، 
او به شنیده هایی اشــاره می کند که حاکی از رفع 
فیلتر برخی سرویس هاست تا کسب وکارها با مشکل 

کمتری بتوانند به ابزارهای مورد نیاز دست یابند.

کسب وکارها چه کنند؟
عضو اتحادیه کسب وکارهای مجازی با اشاره به این 
موضوع که کسب وکارها واقعا نمی دانند که چه باید 
بکنند، از مسئوالن مربوطه می خواهد که راهی پیش 

پای فعاالن این حوزه بگذارند.
الفت نسب معتقد است که اگر قرار است کسب وکارها 
به پلتفرم هــای داخلی منتقل شــوند، ســازوکار 
روشــنی باید ارائه شــود، چراکه نمی توان یکباره 
از چندصدهزار کســب وکار و چنــد میلیون کاربر 
خواســت که به پلتفرم های بومی مهاجرت کنند. 
او به زمانی اشــاره می کند که اینستاگرام در کشور 

شــروع به کار کرد و تأکید می کند که »همان سال 
باید یک پیوســت امنیتی، فرهنگی و اقتصادی به 
مدیران این پلتفرم ارائه می شد. اگر اینستاگرام این 
پیوســت را می پذیرفت که به کارش ادامه می داد 
و اگر نمی پذیرفت، همان زمــان از فعالیت آن باید 
جلوگیری می شــد.« عضو اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی با تأکید بر اینکه کسب وکارها شرایط امنیتی 
را به خوبــی درک می کنند، یــادآوری می کند که 
آنها انتظار دارند که در همین شــرایط هم تدابیری 

اندیشیده شود. 

جذب کاربران به پلتفرم های داخلی
به گفته عضو اتحادیه کســب وکارهای مجازی، اگر 
پلتفرم های داخلی می خواهند در رقابت با خارجی ها 

موفق باشند، باید زیرساخت های الزم فراهم شود.
الفت نسب با اشــاره به اینکه گوگل 470هزار سرور 
در دیتاسنترهای مختلف دارد، این سؤال را مطرح 
می کند که آیا بزرگ ترین پیام رســان ما هزار سرور 

دارد که بخواهد با خارجی ها رقابت کند.
او همچنین به این موضوع اشــاره می کند که باید 

پلتفرم های داخلی ویژگی هایی ارائه دهند که برای 
کسب وکارهای اینترنتی و کاربران جذابیت داشته 
باشــند. به عنوان مثال، می توان برای کاربرانی که 
از پلتفرم های داخلی کاالیی را خریداری می کنند، 

مالیات ارزش افزوده را حذف کرد. 

حق انتخاب کاربران
عضو اتحادیه کسب وکارهای مجازی روش معقول 
برای پذیرش پلتفرم های بومــی را ایجاد جذابیت 
می داند و می گوید: »اکنون تاکســی های اینترنتی 
به خوبی جای خود را در میان مــردم باز کرده اند و 
مردم هم به آنها اعتماد کرده اند. مردم نسبت به حریم 
خصوصی خود بسیار حساس هستند و این چالش در 
پلتفرم های داخلی باید رفع شود که نیازمند زمان 
اســت.« الفت نســب با تأکید بر اینکه باید به مردم 
حق انتخاب داد، به انتخاب مردم بین گوگل پلی با 
کافه بازار و مایکت اشاره می کند و می گوید: »مردم 
کسب وکارهای بومی را دوست دارند و نشانه آن هم 
این است که همین االن یکی از اپ استورهای بومی 

40میلیون کاربر فعال دارد.«

کسب وکارها در محاصره فناتحریم
وی  پی ان ها در حالی فیلتر شده اند که ابزارهای مورد نیاز کسب وکارهای مجازی به خاطر تحریم ها، از گذشته با وی پی ان قابل 

دسترس بوده است
 آغاز روند رفع فیلترینگ 

از برخی پلتفرم ها
گزارش های کاربران نشان می دهد که پس از محدودیت های 
اخیر برای پلتفرم ها، شــبکه های اجتماعی، اپ استورها و 
پیام رســان ها، به تدریج برخی از این محدودیت ها در حال 

رفع شدن است.
گزارش ها حاکی است که در گام نخست، لینکدین به عنوان 
محبوب ترین شبکه اجتماعی مشــاغل و کسب وکارها رفع 
فیلتر شده است. تجربه کاربران نشــان می دهد که شبکه 
اجتماعی لینکدین در زمان تنظیم ایــن گزارش، از طریق 
اینترنت موبایل و برخی از آی اس پی ها قابل دسترسی است.

 همچنین سرویس گوگل ادز که در روزهای اخیر فیلتر شده 
بود، اکنون در دسترس کاربران قرار گرفته است. گوگل ادز 
که قبال با نام گوگل ادوردز شناخته می شد سرویس تبلیغات 
گوگل اســت که نمایش تبلیغات آن در موتور جست وجو و 
شبکه نمایش گوگل متشکل از تعداد زیادی از وب سایت های 

سراسر جهان انجام می شود.
به این دو مورد باید رفع فیلتر از پیام رســان اسکایپ را هم 
اضافه کرد که طی چند روز اخیر از دسترس کاربران خارج 
شده بود. اســکایپ در ایران به عنوان یکی از محبوب ترین 
پیام رسان های تصویری از سال ها پیش مورد توجه کاربران 

ایرانی بوده است.

عالوه بر این، آنگونه که بعضی از کاربران گزارش می دهند، 
اپ استور اپل هم که مورد استفاده بخشی از کاربران است، 
در بعضــی از اپراتورها از انســداد خارج شــده و اکنون در 
دسترس است. اپ استور اپل مورد استفاده کاربرانی است که 

از دستگاه های دارای سیستم عامل آی او اس بهره می برند.
به این ترتیب به نظر می رســد که فرایند رفع فیلتر از برخی 
پلتفرم هایی که طی یک ماه اخیر مســدود شده بودند، آغاز 
شده است. این در حالی است که واتساپ و اینستاگرام که در 
ایران کاربران زیادی دارد و به ویژه مورد توجه کسب وکارهای 

اینترنتی است، همچنان مسدود هستند.
در روزهای گذشــته، برخی اظهارنظرها از سوی مسئوالن 
وزارت ارتباطات و شــورای عالی فضای مجازی مطرح شد 
حاکی از این است که اینســتاگرام و واتساپ باید براساس 
قوانین کشور فعالیت کنند. همچنین عیسی زارع پور، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات مســئولیت مسدود شدن این 
دو پلتفرم را متوجه نهادهای امنیتی دانسته و گفته بود که 
همین نهادها برای رفع فیلتر واتساپ و اینستاگرام تصمیم 

خواهند گرفت.
با این حال، با اتفاقــات اخیر مبنی بر رفــع فیلتر بعضی از 
پلتفرم هــا، می توان به رفع انســداد از ســایر پلتفرم ها هم 

امیدوار بود.

پارچه ای که موبایل را شارژ می کند
محققان دانشــگاه ناتینگهام ترنت، پارچه ای با بیش از هزار 
سلول خورشیدی مینیاتوری ســاخته اند که قادر به شارژ 
ساعت هوشمند یا تلفن همراه اســت. به گزارش ان تی یو، 
تحقیقاتی که توســط دکتر تئودور هیوز-رایلی، دانشــیار 
منسوجات الکترونیکی در دانشکده هنر و طراحی ناتینگهام 
انجام می شــود، منجر به توســعه پارچه ای با 1200سلول 
فتوولتائیک شده است. ســلول  های خورشیدی در کنار هم 
می توانند 400میلی وات انرژی الکتریکی از خورشید را مهار 
کنند که برای شارژ یک تلفن همراه یا ساعت هوشمند کافی 
اســت.این پارچه با نام e-textile یک نمونه اولیه پیشرفته 
اســت که می تواند در یک تکه لباس مانند ژاکت گنجانده 
شــود یا به عنوان بخشــی از لوازم جانبی مانند کوله پشتی 
استفاده شود. این پارچه مجهز به سیم کشی قوی اما بسیار 
انعطاف پذیر است و به گونه ای طراحی شده است که می توان 
آن را در ماشین لباسشــویی با دمای 40درجه سانتیگراد با 
لباس های دیگر شست. ســلول های خورشیدی که تنها 5 
میلی متر طــول و 1.5میلی متر عرض دارنــد در یک رزین 
پلیمری ضد آب تعبیه شده اند و توسط پوشنده قابل لمس 

نیستند. 

تحقیقات جدید برای درک بهتر 
متاستاز سرطان

سلول های سرطان توانایی ترسناکی برای سرک کشدن به 
قسمت های مختلف بدن دارند و این همان چیزی است که 
برخی اوقات درمان این بیماری را سخت می کند و در مورادی 
هم باعث مرگ فرد می شــود. این فرایند که در پزشکی به 
متاستاز معروف است، همیشــه دانشمندان را متحیر کرده 
اســت. با این حال، اکنون، یک مطالعه جدید ممکن است 
محققان را در جهت درســت راهنمایی و بــه آنها در درک 
چگونگی گسترش سرطان کمک کند. این روش همچنین 

می تواند به گزینه های درمانی جدید در آینده منجر شود. 

پیشرفت در نحوه گسترش ســرطان طی تحقیقات انجام 
شده توسط تیمی در مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا در 
دانشگاه کمبریج به دست آمده است. محققان در این مطالعه 
با انجام آزمایش هایی دریافتند که مســدود کردن فعالیت 
برخی پروتئین ها، مانند پروتئین NALCN می تواند باعث 
متاستاز سلول های سرطانی در موش شود. به این ترتیب آنها 
یک ژل رادیواکتیو ساختند که می تواند سلول های سرطانی 
پوســت را از بین ببرد. این تحقیق جدید می تواند پیشرفت 
بســیار ضــروری در درک اینکه چرا و چگونه ســلول های 
سرطانی به این طریق گسترش می یابد، باشد. در این مطالعه 
محققان همچنین دریافتند که پروتئین NALCN ممکن 
است مسئول جلوگیری از گسترش سلول های سالم به سایر 
قسمت های بدن باشد. با حذف پروتئین NALCN، محققان 
به این نتیجه رسیدند که سلول های سالم از پانکراس به کلیه 
مهاجرت کرده و به سلول های سالم کلیه تبدیل می شوند. 
در نتیجه این یافته ها، محققان بر این باورند که متاستاز، راه 
اصلی گسترش سرطان، ممکن است یک فرایند غیرعادی 
مرتبط با این بیماری نباشد. از آنجا که سلول های سالم نیز 
می تواننــد از این فرایند انتقال اســتفاده کنند، گزینه های 
درمانی بیشتری می تواند در آینده توســعه یابد. باتوجه به 
انجام تحقیقات گسترده در زمینه درمان و پیشگیری از انواع 
سرطان، امیدواری برای غلبه بر این بیماری گاه پردردسر در 

میان افراد سراسر دنیا افزایش یافته است.

 براســاس اعــام معاونــت علمــی و 
فنــاوری، 450مجموعــه دانش بنیــان 
و  دارو  بومــی  بــازار  رونــق  بــرای 
فرآورده های پیشــرفته درمانی رقابت 
بــه همــت شــرکت های  می کننــد. 
دانش بنیــان چنــد ســالی اســت کــه 
بازار محصــوالت داخلی رونــق گرفته 
و وابســتگی بــه بــازار جهانــی کاهش 
یافته است. تاشــی که به شکوفایی 
صنعت و تولید در کشــور منجر شــده 

است.

 450
دانش بنیان

پرجمعیــت  مناطــق  از  یکــی  چیــن 
شــهر »ژنگژو« که مرکز تولیــد آیفون 
به حســاب می آیــد را بــه خاطر شــیوع 
ویــروس کرونــا قرنطینه کــرد. نزدیک 
منطقــه  شــهروند  يك میلیــون  بــه 
»ژانگیــوان« از امــروز بایــد در خانــه 
بماننــد، البتــه بــرای آزمایــش کرونــا 
می تواننــد از خانــه خــارج شــوند. این 
مســئله می تواند روی تولیــد آیفون۱4 

تأثیرگذار باشد.

يك 
 میلیون نفر

خبر

عدد خبر

دانش

اینترنت

یک تیم تحقیقاتی با همراهی یک محقق ایرانی دستگاهی ساخته که کاشت 
این دستگاه کوچک درون مغز باعث کشتن سلول های سرطانی می شود

 نابودی تومورهای مغزی 
با یک دستگاه بی سیم

دانشمندان دانشگاه استنفورد 

پزشکی
که نام یک محقق ایرانی به نام 
دکتر حامد آرامی نیز در میان 
آنها دیده می شــود، دستگاه بی سیم کوچکی 
توسعه داده اند که با کاشت در مغز، تومورهای 

مغزی را از بین ببرد.
به گزارش نیچر، این روش مؤثر فعال روی مغز 
موش ها انجام شده است و کاشت این دستگاه 
کوچک درون مغز آنها باعث کشتن سلول های 
سرطانی شد. محققان امیدوارند که این روش 
بتواند جایگزین برای روش های فعلی درمان 

تومورهای مغزی باشد.
این دســتگاه را می توان پس از کاشت در مغز 
از راه دور فعال کرد و دمای نانوذره هایی را که 
داخل تومور تزریق شــده اند، باال برد تا روند 

کشتن سلول های سرطاني شروع شود.
در آزمایشــگاه محققان این روش را به مدت 
15روز، هر روز 15دقیقه روی موش ها انجام 
دادند. در نتیجه مشخص شد که شانس بقای 
موش  ها تا حد زیادی افزایش یافته است. حامد 
آرامی، محقــق ایرانی و یکی از نویســندگان 
ارشــد این مطالعــه گفت: نانــوذرات کمک 
می  کنند تا ماده درمانی فقط به تومور موجود 
در مغز برســد به همین دلیل عوارض جانبی 
این روش در مقایسه با روش های سنتی مانند 

شیمی  درمانی یا پرتو درمانی کمتر است.

درمان با نورگرمایی
البته درمان  های نورگرمایی که با اســتفاده از 
نور برای افزایش دمای نانوذرات حین مبارزه 
با تومورهای مغزی انجام می شود، درمان های 

جدیدی نیســتند. اما تاکنــون از این روش 
فقط برای جراحی اســتفاده می شد و تومور 
در معرض نور قرار می گرفت. اما سیســتمی 
که اخیرا محققــان توســعه داده اند حرارت 
را دقیقا در محــل تومور ایجــاد می کند تا با 
سلول های سرطانی مبارزه کند. این ایمپلنت 
بی سیم بین پوست و جمجمه کاشته می شود 
و بعد نانوذرات طال از طریق یک حفره ریز در 
جمجمه به داخل تومور تزریق می شوند. پس 
از آن ایمپلنــت نور فروســرخ را به بافت های 
مغزی می  فرســتد و با فعال کردن نانوذرات 
دمای آنها را تا 5درجه سلســیوس می رساند. 
تحقیقات نشان داد موش  هایی که تحت این 
درمان قرار گرفتند، بیشــتر از سایر موش ها 
زنده ماندند و عمر آنها به طور میانگین 2 تا 3 

برابر بیشتر شد.

طول عمر بیشتر
دانشــمندان می گویند احتمــاال یک درمان 
ترکیبی شامل کاشــت این دستگاه کوچک 
بی ســیم در مغز همراه با روش شیمی  درمانی 
حتی می تواند مدت زمان زنده ماندن موش ها 
را افزایــش دهد. طبــق گفتــه متخصصان 
مبتالیان به گســترده ترین انــواع تومورهای 
مغزی پس از تشــخیص بیماری 2 تا 3 سال 
بیشتر زنده نمی مانند. از این جهت تالش های 
زیادی برای افزایش زمان زندگی افراد مبتال 
به تومورهای مغزی از سوی محققان صورت 
گرفته و می گیــرد. این مطالعــه اخیر نیز در 
انتهای تونل ترسناک بیماری های مرگباری 

مانند تومور مغز، نور امید است.

فناوری
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 نودوهشتمین جلسه شورای شهر 

تهــران تحت تأثیــر افزایــش گزارش
ساخت وسازهای غیرمجاز به ویژه 
شمال شهر برگزار شــد. در این میان تعدادی از 
اعضای شورا هم صحبت از سواستفاده برخی  از 
اغتشاشات اخیر برای انجام عملیات ساختمانی 
غیرقانونی را مطرح کردند. این در حالی است که 
روزنامه همشــهری هم در روزهای گذشته طی 
گزارشــی درباره ساخت وساز غیرمجاز در شمال 

شهر تهران هشدار داده بود.
به گزارش همشهری،  نخســتین عضو شورا که 
دیروز نسبت به ساخت وسازهای غیرمجاز واکنش 
نشــان داد مهدی عباســی، رئیس کمیسیون 
شهرسازی و معماری شــورا بود و با به کاربردن 
عبارت »شــروع دومینوی ساخت وساز غیرمجاز 
در پایتخت« گفت: »نظارت های ما نشان می دهد 
 طی مــدت اخیر شــرایط در این حــوزه وخیم 

شده است.« 
ناصر امانی، رئیس کمیته تشکیالت و منابع انسانی 
شــورا نیز عنوان کرد:  »دیروز)یکشنبه( برخی از 
مسئوالن استان با ما تماس گرفتند و گفتند در 
منطقه19 هســتیم و چرا شــورا و شهرداری در 
رابطه بــا موضوع ساخت وســاز غیرمجاز در این 
منطقه کار جدی و تعیین کننده ای انجام نداده اند؟ 
توقع دوســتان این بود قبل از اینکه استانداری و 
فرمانداری وارد این موضوع شوند، شهرداری تهران 
ورود کند و مانع ساخت وسازهای غیرقانونی شود. 
بنده توضیحاتی خدمتشان دادم و گفتم شهردار 
منطقه جدیدا به آنجا آمده و با توجه به اینکه در 
حوزه شهرســازی صاحب نظر و از پیشکسوتان 
حوزه شهرسازی شــهرداری تهران است، حتما 

برنامه خواهد داشت و مانع این کار می شود.« 
امانی در ادامه صحبت هایش درباره ساخت وساز 
غیرمجاز در منطقه19 گفت: »نظر آنان این بود 
که شهرداری منطقه به تنهایی توان برخورد با این 
موضوع را ندارد و جریانات اخیر باعث شده عده ای 
در پناه و تحت تأثیر توجه نهادهای نظارتی به آن 
موضوع، اندکی نظارتشان در این حوزه کمتر شود. 
روز جمعه از منطقه19 تماس داشتیم و مردم به 
ما آدرس دادند که پشــت فالن مجموعه در روز 
جمعه در حال ساخت وساز هستند و همان موقع 
به آقای فرهادی اطــالع دادم و گفتند در جریان 

بوده و در حال پیگیری هستیم.«
پس از آن، رئیس شورای شــهر تهران خواستار 
اقدام جدی و قاطعانه شهرداران مناطق مختلف 
تهران در برابر ساخت وســازهای غیرمجاز شد.  
مهدی چمران گفت: »تشکر می کنم از یادآوری 
این موضوع توسط آقای عباسی و نیز تالش های 
شــهردار منطقه19 تهران به ویژه در این ایام که 
با همکاری نیروی انتظامی و دادســتانی سخت 

ایستادگی کردند.«

 او تأکید کرد: »امیدواریم در مناطق دیگر تهران 
نیز اقدامات و تالش های اینچنینی صورت بپذیرد 
تا شاهد مناطقی مانند »مرتضی گرد« نباشیم که 
ساخت وسازها انجام شود و در نهایت بگوییم کاری 
است که انجام شده و دیگر نمی توان اقدامی کرد. 
این تنها یک نمونه است. در سایر نقاط نیز شاهد 

این اقدامات متخلفانه بوده ایم.« 
 چمران،اضافه کرد: »درخواســت ما از شهردار 
تهران و شــهرداران دیگر این اســت که به جد و 

قاطعانه مقابل ساخت وسازهای غیرمجاز بایستند. 
اینها مردم عادی نیستند، بلکه مافیا هستند که 
از این اقدام سودهای فراوانی عایدشان می شود. 
عده ای هم از شهرستان ها آمده و ناآگاهانه در تله 
این افراد قرار می گیرند و امــوال خود را به دلیل 
کالهبرداری آنها از دســت می دهند و در نهایت 
چیزی که نصیبشــان می شود ســاختمان های 

ناایمن و بسیار فرسوده است.«
 به گــزارش همشــهری، طی 10روز گذشــته 
شهرداری تهران برای مقابله با سودجویان عرصه 
ساخت وساز به ویژه در شــمال پایتخت، در گام 
نخســت با همراهی نیروی انتظامی گیت هایی 
را برای کنتــرل ورود و خــروج مصالح به برخی 
از محدوده هــا مثل گالبدره نصب کرده اســت. 
همچنین ســازمان بازرسی شــهرداری تالش 
می کند تا از طریق شــبکه جدیدی تحت عنوان 
»شــبکه نظارین« از شــهروندان و شــورایاران 
گزارش های لحظــه ای و دقیقــی را برای رصد 
محله ها و اقدامات تخلف گونه حوزه شهرســازی 

انجام دهد. 

ذره بین شورا روی ساخت وسازهای غیرمجاز
اعضای شورای شهر تهران نسبت به سوءاستفاده برخی برای ساخت  وسازهای غیرمجاز در ناآرامی های اخیر واکنش نشان دادند 

آنجا که معلولیت محدودیت نیست
 »معلولیت، محدودیت نیست«؛ همه ما بارها این شعار را شنیده ایم 
اما اینکه چقدر برای کمک به این قشر مهم از جامعه و تحقق این 
شــعار تالش کرده ایم جای فکر دارد. اگرچه تمام دســتگاه ها و 
سازمان های دولتی در زمینه مناسب سازی شهر برای جانبازان و 
معلوالن جسمی-حرکتی مسئولیت دارند اما بدون شک شهرداری 
پایتخت همواره در این زمینه پیشگام بوده است. مناسب سازی 
معابر منطقه از سال97 تاکنون بالغ بر 38کیلومتر و برنامه ریزی 
برای مناسب ســازی  یک کیلومتر دیگر تا آبان ماه1401 ازجمله 
اقدامات شهرداری منطقه7 در زمینه خدمت به این عزیزان است.

همچنین طبق برنامه1401، اصالح 3ساختمان)شــامل یک 
ساختمان اداری و یک سرای محله و یک فرهنگسرا( با پیشرفت 

90درصد انجام شده که به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
با توجــه به آنکــه نامناســب بودن فضــای شــهری عالوه بر 
محدودیت های حرکتی تأثیرات ســوء روحی و روانی نیز برای 
این افراد دارد، توجه به جزئیــات در برنامه ریزی برای معلوالن و 
جانبازان از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. بر این اساس توجه 
به جزئیاتی همچون نصب هندریل در محل راه پله ها و رمپ ها و 
پرتگاه ها، نوار بساوایی، اجرای رمپ استاندارد، ترمز و شبرنگ پله و 
استانداردسازی  سرویس بهداشتی معلوالن، ساختمان های اداری 
و فرهنگی منطقه برای تسهیل دسترسی افراد کم توان همواره در 

دستور کار شهرداری منطقه7 تهران بوده است.
البته با وجــود اینکه طی ســال های اخیر کار هایــی در حوزه 
دسترس پذیری مبلمان شــهری انجام شــده، اما این اقدامات 
پاسخگوی نیازهای معلوالن نیست. تاکنون بوستان های صنوبر، 
شهیدنیاکی، مدرس، قصر و ســپیدار برای این افراد آماده شده 
است و بوستان های طالقانی، شهیداحمدی روشن نیز با پیشرفت 
فیزیکی 95درصدي در حال مناسب ســازی  هستند. همچنین 
ساختمان ها شهرداری منطقه7، ساختمان ناحیه3، ساختمان 
ناحیه4، ساختمان ناحیه یک و سرای محله آرامنه مناسب سازی  
شده اند. به هر ترتیب مدیران شهری منطقه با برنامه ریزی های 
کالن تالش خواهند کردند تا خیابان های این محدوده مهم شهر 
که به نوعی شمال و مرکز تهران را به هم وصل می کند، به عنوان 
یک منطقه پیشرو، جای امنی برای تردد روزانه معلوالن و جانبازان 
عزیز باشد. نکته مهم اینجاست که بخشی زیادی از محور تاریخی 
شمیران یعنی خیابان شریعتی در منطقه7 واقع شده و از سوی 
دیگر 5خط اصلی مترو از این منطقه پایتخت عبور می کنند. تفاوت 
چشمگیر میان بخش غربی و شرقی منطقه از لحاظ بافت اقتصادی 
و فرهنگی، وجود محله های باهویت در پیوند با رشد قدیم شهر و 
واقع شدن در پهنه مرکزی شهر تهران و پیوند با استخوان بندی 
مرکز شهر تهران در غرب شریعتی از دیگر ویژگی های جغرافیایی 
و اجتماعی منطقه به حساب می آید که نشان دهنده حضور اقشار 
مختلفی در آن اســت.به امید روزی  که معلولیت برای این افراد 
به معنای واقعی کلمه در شــهر تهران محدودیتی برای این افراد 

نباشد.

 مجتبی شفیعی
 مدیرعامل سازمان حمل ونقل و 

ترافیک تهران
دربــاره دوچرخه هــای اشــتراکی کــه 
مدتــی اســت در ســطح شــهر فعالیت 
ندارند، باید بگویم کــه مجموعه قبلی 
قراردادشان برای این منظور تمام شده 

و به دنبال شرکت جدید هستیم. 

 علیرضا جاوید
 معاون هماهنگی و امور مناطق

زیرساخت های منطقه ۲۲ جزو ناقص ترین 
زیرساخت ها میان مناطق تهران به شمار 
می رود. این منطقه برخالف دکور و ظاهر 
شیک، باطنی با زیرساخت های کم دارد. 
مهم تریــن زیرســاخت ها را فاضــالب و 
ســرانه های خدماتــی و آموزشــی اســت. 
محدودیت هــای ابالغــی شــورای عالی 
شهرســازی بــرای منطقــه ۲۲ بالوجــه، 
غیرتخصصی و براساس یک جو سیاسی 
و غیرکارشناسی در سال های قبل اعمال 

شد.

نقل قول خبر

عدد خبر

نصراهلل آبادیان؛ شهردار منطقه7مناسب سازی

و  فنــی  معاونــت  شــعبانی  عبــاس 
عمرانی شــهرداری تهران از پیشــرفت 
۸۲درصــدی عملیــات اجرایــی فــاز 
نخســت بزرگراه شــهید بروجردی خبر 
داد و گفت: عملیــات عمرانی در تمام 
مقاطــع بــدون معــارض فــاز نخســت 
بزرگراه شــهید بروجــردی ادامــه دارد و 
تالش خواهد شــد این معبر بزرگراهی 
۳، ۸ کیلومتری از بزرگراه آزادگان آغاز 

و به میدان جانبازان ختم می شود.

82
درصد

علــی خوشــنود، مدیــرکل تشــخیص و 
وصول درآمد شهرداری تهران از افزایش 
میزان درآمدهای پایدار تهران خبر داد. 
او گفت: با پیگیری ها و اقدامات صورت 
گرفتــه درآمدهــای پایــدار مرکــز، بیش 
از ۲۰۰ درصد نســبت به ســال گذشــته 
افزایش یافته است. هماهنگی و وحدت 
رویــه اخــذ مطالبــات شــهرداری تهــران 
درمناطق۲۲گانه وهمدلی و یکپارچگی 
در همه واحدهای درآمدی و پاسخگویی 

به شهروندان را در اولویت قرار دارد.

200
درصد

نیاز تهران به حداقل 6هزار اتوبوس
در ابتدای جلسه روز گذشته شورای شــهر تهران مهدی چمران در سخنانی ضمن بزرگداشت 
مقام شهدای انقالب، امنیت و مدافع حرم به ۲۶مهرماه روز تربیت بدنی و ورزش اشاره کرد و ضمن 
تبریک این روز به تمامی ورزشکاران گفت: »ورزش همگانی در کشور ما یکی از پایه های سالمت 
به شمار می رود؛ بنابر این با توجه به اهمیت این مقوله باید ورزش همگانی گسترش بیشتری یابد و 
شهرداری ها باید در این زمینه نقش خوب و مؤثری را بیش از پیش ایفا کنند.« رئیس شورای شهر 
تهران در ادامه با تأکید بر اینکه تعداد اتوبوس های تهران نسبت به شاخص استفاده مطلوب نیست، 
گفت: »متأسفانه بعد از تحویل شــورای چهارم شهر به دلیل عدم مدیریت صحیح با رکود فعالیت 
اتوبوس در حمل ونقل عمومی مواجه شدیم و باید تالش کنیم حداقل اتوبوس های تهران را به تعداد 

شورای چهارم که ۶هزار دستگاه بود، برسانیم.« 
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درمان سينوزيت در منزل
بخور دادن براي سينوزيت بســيار مفيد است و ترشحات 
مخاطي را نرم كرده و باعث مي شود كه راحت تر از سينوس ها 
خارج شوند. اگر در محيط خشكي زندگي مي كنيد و دچار 
سينوزيت شده ايد توصيه مي شود كه حتما قبل از خواب 
براي مدت 5 تا 10 دقيقه بخور دهيد تا خشــكي مجاري 

تنفسي شما كاهش يابد و تنفس تان راحت تر شود.

بخور زيره سياه
رايحه زيره سياه باعث مي شود كه گرفتگي مسير تنفسي شما 
رفع شــود. براي اين منظور يك قاشق زيره ســياه را در ظرفي 
ريخته و آن را حرارت دهيد و سپس با اين مايع بخور دهيد. اين 
بخور كمك مي كند كه گرفتگي تنفسي شما رفع شده و بتوانيد 

به راحتي نفس بكشيد.

 بخور زنجبيل
يك ماده ديگر كه مي تواند ســينوزيت شــما را بهبود بخشد 
زنجبيل است. براي تهيه بخور زنجبيل 5 قاشق زنجبيل را داخل 
ظرف آب ريخته و آن را بجوشــانيد. حداكثر زماني كه آب به 
جوش مي آيد 3دقيقه باشد. روي سرتان يك دستمال يا حوله 

بيندازيد و سر خود را روي ظرف گرفته و 5 دقيقه بخور دهيد.

بخور آويشن و پونه و نعناع
هر 3 اين گياهان داراي اثرات ميكروب كــش و ضد باكتريايي 
قوي هستند. از هر كدام از اين گياهان به مقدار مساوي برداشته 
و داخل آب يا دســتگاه بخور ســاز ريخته و با آن براي حداقل 

10دقيقه بخور دهيد.

بخور سياه دانه
گياه ســياه دانه خواص ضد التهابي و ضد باكتريايي قوي دارد و 
حاوي مواد شيميايي كاروتن، اسيدپالمتيك، اسيد استئاريك و 
بتااسترول است. براي بهره مندي از خواص سياه دانه براي درمان 
خانگي سينوزيت خود مقداري ســياه دانه را در يك پارچه قرار 
داده و سر آن را گره بزنيد. استشمام كردن اين كيسه مي تواند 
مجاري تنفسي را باز كرده و ميكروب ها و عفونت هاي مجاري 
تنفسي را از بين ببرد. براي بخور دادن ســياه دانه نيز مقداري 
سياه دانه برداشته يا روغن آن را در يك ظرف آب ريخته و آن را 
روي حرارت قرار دهيد. سپس با اين محلول بخور دهيد تا عطر 

آن وارد مجاري تنفسي تان بشود.

درمان سينوزيت با بخور گل بابونه
گل بابونه را در آب ريخته و حرارت دهيد، ســپس با اين مايع 
براي مدت 10دقيقه بخور دهيد. بابونه باعث مي شود كه چرك 
و عفونت موجود در سينوس ها تخليه شده و بهبود يابيد. حين 
بخور دادن ســعي كنيد بيني خود را تخليه كنيد. پس از اتمام 
بخور با يك حوله يا شال دور سر و پيشاني خود را ببنديد و مدتي 

دراز بكشيد.

به جنگ لكه های زرد برويد
از بين بردن لكه زرد از روی لباس های سفيد كار آسانی 

نيست، اما با روش های صحيح امكان پذير است.
 استفاده از سركه سفيد عالوه بر پاك كردن لكه ها، 
پارچه را نرم و لطيف نيز می كند. چنانچه قصد داريد از 
سركه سفيد در لباسشويی استفاده كنيد، يك چهارم 
استكان سركه را در مرحله آبكشــی به لباسشويی 

اضافه كنيد.
   اگر لكه های سرســختی روی لباس ظاهر شده اند، 
يك قاشق غذاخوری آب اكسيژنه، جوش شيرين و 
صابون را تركيب كنيد. سپس با استفاده از پشت قاشق 
آن را روی لكه بماليد تا كامال پوشانده شود. پس از يك 

ساعت لباس را به صورت معمولی بشوييد.
  اســتفاده از آبليمو نه تنها به از بيــن بردن لكه ها 
كمك می كند، بلكه بوی خوشــايندی هم به البسه 
می دهد. البته دقت كنيد كــه هرگز از اين ماده برای 
شست وشوی لباس های رنگی استفاده نكنيد. چراكه 

ممكن است آنها را سفيد كند.

گفته های خياط عارف 
شيخ رجبعلی نكوگويان، مشهور به شيخ رجبعلی خياط از 
عارفان مشهور اســت. او را اهل باطن و دارای چشم برزخی 
دانسته اند. در سال 1340از دنيا رفت. آرامگاه او در ابن بابويه 
است. كتاب »كيميای محبت« زندگينامه و گفته های اوست.
دل جای خداســت. صاحب اين خانه خداست؛ آن را اجاره 
ندهيد.حال انسان بايد همچون فرهاد باشد، تيشه ای هم كه 

می زد به ياد شيرين می زد.
هر كس هر كاری می كنــد، بايد آن را خــوب انجام دهد و 
محكم كارباشد، خياط بايستی از كوك های ريز و نخ محكم 

استفاده كند.
مقدس ها همه كارشان خوب است، فقط »من« شان را بايد 

با خدا عوض كنند.
غصه روزی را نخوريد. من نصيحتی می كنم كه شما خدا را 
فراموش نكنيد؛ زيرا خداوند سهم هر كسی را نوشته است. 
تأثير روزی حالل و حرام آن قدر زياد است كه ممكن است 
حالل زاده بخورد و مثل حرام زاده شود و يا حرام زاده بخورد 

و حالل زاده شود.
برگرفته از كيميای محبت
 سخنان شيخ رجبعلی خياط، تاليف محمد محمدی ری شهری

روشنا

ترفند

تربیت کودک سخاوتمندتندرست
از دوران مهدكودك و با تقسيم كردن خوراكی ها می توان بخشندگی را به فرزندان آموزش داد

يكی از ارزش های انســانی 
ســخاوتمند بودن است كه 
ياد دادن آن از سنين كودكی 
به بچه ها بايد آموزش داده شــود. اگر چه 
كودكان فهم چندانی از موضوع بخشندگی 
ندارند اما با تمرين اين مسئله می توان اين 
ارزش را در كودكان نهادينــه كرد. دعوا بر 
سر مالكيت اســباب بازی يا خوراكی های 
مورد عالقه كودكان ازجمله صداهايی است 
كه در بسياری از خانه های اوالددار شنيده 
می شود. اما برخی والدين اين مالكيت را با 
عنوان خساست تعبير كرده و از اين موضوع با 

ناراحتی ياد می كنند.

گزارش

كودكان خردسال هميشه قبل از آنكه به فكر ديگران 
باشــند، به خودشــان فكر می كنند و ارزش زيادی 
برای دارايی های هر چند كوچك خودشــان قائلند 
و به راحتی حاضر نمی شــوند كه دارايی هايشــان 
را با ديگران به اشــتراك بگذارند. ايــن رفتار آنها 
برخی مواقع از سوی والدين و اطرافيان به خساست 
ياد می شود. اگر چه بســياری از كودكان تا قبل از 
دوسالگی به راحتی اسباب بازی يا خوراكی هايشان 
را به اطرافيان می دهند اما اين مسئله را نمی توان به 
بخشندگی توصيف كرد چرا كه كودكان زير 2سال 
با دادن اســباب بازی يا خوراكی خــود به ديگران 
بالفاصله به سراغ يك كار ديگر می روند و به اصطالح 
موضوع اسباب بازی يا خوراكی را فراموش می كنند. 
همچنين كودكان در اين سن به دليل وابستگی به 
اطرافيان و احتماال برای جلب نظر آنها هر كاری كه 
بزرگ ترها بگويند - دادن اسباب بازی يا خوراكی به 

ديگران - را انجام می دهند.
اما بعد از 2 سالگی كه بچه ها اجتماعی تر می شوند 
می توان رگه هايی از احساس مالكيت نسبت به اشيا، 
اسباب بازی ها و خوراكی ها را در بچه ها ديد و به مرور 
اين حس مالكيت بيشتر از قبل می شود. به گونه ای 
كه شايد كودك 3ســاله فقط به دوستان و ديگران 
اجازه دهد كه اســباب بازی هايش را تا زمانی كه در 
دست دارد فقط لمس كنند و از دادن آن به ديگران 
خودداری می كند چرا كه در اين ســن بزرگ ترين 
دارايی يك كودك اســباب بازی ها و خوراكی هايی 
اســت كه در دســترس دارد هر چند از نظر ما يك 
ماشين بی ارزش كوچك و يا عروسك ارزان قيمتی 
اســت كه صدها هزار از آن در بازار موجود است و با 

خراب شدن يا بخشيدن آن به ديگران می توان يكی 
ديگر از آن را تهيه كرد درصورتی كه همين ماشين 
يا عروسك جزو مواردی اســت كه به كودك حس 
اســتقالل می دهد و با از دســت دادن آن فرديت و 

استقالل كودك متزلزل می شود.

تشويق كنيد حتی برای چند ثانيه 
برخی اوقات ممكن اســت كودكان بــدون اينكه 
از آنها خواســته باشــيد  يا درصورت درخواست 
همبازی هايش اجازه دهد آنها با اسباب بازی هايش 
بازی كنند يا در برخی مواقع تنها اجازه لمس كردن 
اسباب بازی را به آنها بدهد درحالی كه با دو دستش 
محكم اســباب بازی اش را در دســت گرفته است 

در اين صورت می توانيد اين حس ســخاوت چند 
ثانيه ای را تشويق كنيد. همين تشويق يك راه خوب 
برای آغاز يادگيری اشتراك گذاشتن و تقسيم كردن 
اســت. با تعريف و تمجيد به او نشان دهيد كه اين 
كار او شما را خوشــحال می كند. با گفتن عباراتی 
مثل اينكه »من خوشــحالم كه اسباب بازی هايت 
را با دوستانت تقسيم می كنی«   يا »چقدر خوبه كه 
ميوه هايت را با من تقسيم كردی« هم كودك تان 
را خوشــحال كرده ايد و هم به او نشان داده ايد كه 
با كاری كه انجام داده رضايت شــما جلب شده و 
در آينده نيــز اين رفتار ســخاوتمندانه او به مرور 
طبيعی تر و خودبه خــودی و نه با خواهش ديگران 

انجام می شود.

به حساسيت ها اهميت دهيد
بچه ها به اسباب بازی ها،  خوراكی ها،  لباس ها و همه 
آنچه به آنها تعلق دارد، حساس هستند و اغلب تمايل 
ندارند آنها را با ديگران تقســيم كنند همانطور كه 
ما دوســت نداريم مدام خودروی شخصی مان را به 
دوستان يا اقوام بدهيم تا با آن به خريد و مسافرت و... 
بروند. برای اينكه به كودك مان ياد بدهيم چطور و تا 
چه حدی می تواند وسايل خود را در اختيار ديگران 
قرار بدهد كافی است به حساسيت های او روی وسايل 
و لوازمش دقيق شويم. گاهی وقت ها يك ماشين  يا 
يك عروسك اهميت زيادی برای كودك مان دارد و 
عالقه ای ندارد  هنگام بــازی آن را در اختيار ديگران 
قرار دهد و به اصطالح خط قرمــز او در بازی همين 
ماشين يا عروسكش اســت در اين صورت راهكاری 
كه می توانيم از آن استفاده كنيم اين است كه تا قبل 
آمدن دوستانش به خانه به كودك مان اجازه دهيم آن 
اسباب بازی خاص را در كمد و دور از چشم بگذارد و 
به او بگوييم كه لزومی ندارد هنگام بازی از آن استفاده 
كند يا آن را با ديگران به اشتراك بگذارد اما به كودك 
بايد توضيح دهيم كه مابقی اسباب بازی ها برای بازی 
هر دوی آنهاست و  هنگام بازی می توانند دو نفری از 

مابقی اسباب بازی ها استفاده كنند. 

سخاوتمندی را تمرین کنید
برای اينكه كودک تان سخاوتمندی را ياد بگيرد كافی اســت اين كار را به صورت عملی و البته 
غيرمستقيم به او نشان دهيد. مثال هنگام آبياری گلدان ها با بيان اينكه چه كاری می خواهيد انجام 
دهيد، از او بخواهيد كه به شما كمک كند تا به گلدان ها آب بدهيد و در عين حال برايش توضيح 
دهيد كه آب دادن به گل ها باعث سبز ماندنشان شــده و گل ها اگر بی آب بمانند مثال ناراحت 
می شوند و برگ هايشان زرد می شود. يا هنگامی كه بيرون از خانه غذا می خوريد به فرزندتان 
بگوييد كه اگر دوست داشته باشد می توانيد مقداری از ساندويچ شما را كه محتوياتش با ساندويچ 

او فرق دارد، را با او تقسيم كنيد.

مكث

سرزنش ممنوع 

نبايد از بچه ها توقع داشته باشيم تا 

در راه بخشندگی هيچ اشتباهی نداشته 

باشند، به او حق اشتباه كردن بدهيد و با 

حرف زدن و راهنمايی كردن سعی در اين 

داشته باشيد كه راه حل درست را به او 

آموزش دهيد و در عين كار نفس 

كار او كه بخشندگی است را 

تحسين كنيد.
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سیدمحمد فخارگزارش
روزنامهنگار اطلس1401 آبخیزداری

طبقبرنامهششمتوسعهباید4میلیونهکتارعملیاتآبخیزداری
بااعتبار8هزارمیلیاردتوماناجراشود

 ۱۰۵ مرکز تکثیر و پرورش
 حیات وحش در کشور فعال است

هماکنون۱۰۵مرکزتکثیروپــرورشگونههایحیات
وحشباارزشجانوریازجملــهیوزپلنگ،گورخر،قوچ،
میشدرکشــورفعالاســتکه۳۲موردازسویاین
ســازمانو۷۳مرکزتوســطبخشخصوصیمدیریت
میشود.روزگذشــتهدرآیینرهاسازیجبیرایرانیدر
زیستگاهطبیعینایبندعسلویه،۵راسجبیربهصورت
نمادیندرزیســتگاهطبیعینایبندعســلویهرهاسازی

شدند.
بهگزارشایرنا،غالمرضاابدالی،مدیرکلدفترحفاظت
ومدیریتحیاتوحشســازمانحفاظتمحیطزیست
گفت:وظیفهاصلیسازمانحفاظتمحیطزیستحفظ
گونهحیاتوحشدرزیستگاهاصلیآناستامادرکنار
اینوبهموازاتوظیفهاصلی،ناچاربهایجادســایتهای
تکثیروپرورشبهعنوانسوپاپاطمینانبراینگهداری
ژنهایباارزشجانوریاســتتامانعازدســترفتن
آنهاشــوند.تخریبزیســتگاههایطبیعیبزرگترین
عاملازبینبرندهگونههایحیاتوحشکشــوراســت
وطعمه،آبوامنیتازمولفههایاصلییکزیســتگاه

است.
ویبابیاناینکهمحیطزیستکشورعرصهآزمونوخطا
نیست،افزود:بهدنبالاینهستیمتاباکمکسایتهای
تکثیروپرورشگونههایجانوریازاینپیچخطرناکی
کهعرصهرابرحیاتوحشکشورتنگکردهعبورکنیم.
ابدالییادآورشــد:تجربهپرورشیوزپلنگدرکشوربه
مانشــاندادکهتاچهاندازهزیســتطبیعیگونههای
جانوریاهمیــتدارد؛اکنــونهمهنیــرویحفاظت
محیطزیستبااعتبارباال،مراقبتهایزیادومشاورههای
بینالمللیبرایپرورشتنهاتولهیــوزبهجایماندهاز
آمیزشتورانوفیروز)۲یوزپلنگایرانی(بســیجشده
استدرحالیکهدرزیســتگاهطبیعیتوران۲یوزپلنگ
مادهبا8تولهدیدهشــدهکهبهصورتطبیعیزیســت

میکنند.
ویادامهداد:درپهنهایرانزمین۱۹۵گونهپســتاندار،
۵۵8گونهپرنده،۲۲۰گونهخزندهو۲۲گونهدوزیســت
زندگیمیکنندکهنشــانمیدهدکشورمازیستگاهی
مناسببرایجانورانودرمیانکشــورهایخاورمیانه
دارایغنیترینفونوفلور)پوشــشگیاهیوجانوری(

است.
مدیرکلدفترحفاظتومدیریتحیاتوحشسازمان
حفاظتمحیطزیســتاظهــارکرد:اینســازمانیک
دیدمترقیبهتوســعهداردوزمانــیبهوجودصنایعدر
کشــورافتخارخواهدکردکــهدرکارنامهخــودتعداد
صنایعسبزبیشتریداشتهباشــیم.بایدباصنایعوتمام
دستاندرکارانتوسعهکشوربهایننقطهبرسیمکهاین
بخشبیشازمتولیانحفاظتازمحیطزیستبرایآن
دلسوزیکندچراکهعرصهمحیطزیستبیشترفعالیت

صنعتاست.

خبرروز

سال آبی جدید اگرچه با بارش اندک طی 3هفته اخیر آغاز شده و این 
وضع تا ۵هفته پیش رو ادامه خواهد یافت امــا پس از آن باید منتظر 
بارش های مقطعی و راه افتادن رواناب هایی باشیم که همواره پرحجم 
هستند و اگر عملیات آبخیزداری در آنها صورت نگرفته باشد می توانند 
سیل های گسترده ای باشند. در چنین شرایطی تمرکز بر مناطق باالدست 
آبخوان ها و حوضه های آبریز از سویی یک ضرورت است که باید به سرعت 

اجرایی شود تا از تخریب زیستگاه های انسانی جلوگیری کند. از سوی 
دیگر نیز این رواناب های گسترده می توانند با جهت دهی مناسبی که 
در برنامه های کنترل آبخیز انجام می شــود، تاالب ها، مخازن سدها و 
سفره های آب زیرزمینی را تغذیه کنند.در گزارش پیش رو به اقدامات 
4هفته اخیر ۱4استان کشور پرداخته شده که در حوزه آبخیزداری چه 
عملکرد و برنامه ای داشته اند و با کدام اقدام ها و افتتاح ها قرار است به 
استقبال بارش های پرچم سال آبی پیش رو در پاییز و زمستان بروند. 
اطالعات این گزارش از سوی ســازمان منابع طبیعی کشور در اختیار 

همشهری قرار گرفته است.

پروژه: کنترل سیالب ابهر و آببر  و شهرستان طارم 
) کاهش رسوبات مخازن سدهای مراش و مشمپا(

اجرای سازه های آبخیزداری چهرآباد 

اعتبار: ۴۵میلیارد تومان
هدف: کاهش شدت فرسایش خاک کاهش 

خسارات سیل، خشکسالی  و پایدارسازی آب

پروژه: افتتاح پروژه آبخیزداری حوزه کن 

اعتبار: 2میلیارد تومان
هدف: کنترل سیل، ممانعت از فرسایش  بی رویه خاک و 

تغذیه سفره های آب های  زیر زمینی تهران

 پروژه: پایان 600هزار هکتار سازه های آبخیز 
راه آب و آب بند

اعتبار: ۴00میلیارد تومان
هدف: کنترل سیل و تقویت آبخوان های 

12شهرستان استان کرمانشاه

 پروژه: اتمام ساخت کنترل سیالب سنگی، بند سازی 
 کنترل سیالب و عملیات نهال کاری 

اعتبار: 11میلیارد تومان
وسعت پروژه: 3.۵میلیون هکتار 

پروژه: پایان ساخت 6طرح آبخیزداری  و 
مطالعات 12طرح آبخیز جدید

اعتبار: 30میلیارد تومان
 وسعت پروژه: 10هزار مترمربع و کنترل 

یک میلیون و 300هزار مترمکعب رواناب 

پروژه: افتتاح 2۵طرح آبخوانداری و 
کنترل سیالب

اعتبار: 22میلیارد تومان
وسعت: ۵.۵میلیون هکتار

 پروژه: آغاز احداث26سازه جدید 
در ۴6حوضه آبریز

اعتبار:

 160 میلیارد تومان 
هدف: کاهش 

خشکسالی  
کاهش فرسایش خاک 

و حفاظت  منابع آب

 پروژه: اجرای 18سازه  و عملیات آبخیزداری  
با 9۵درصد پیشرفت

اعتبار: 12میلیارد تومان
 هدف: جلوگیری از فرسایش 

خاک  کنترل سیالب

 پروژه: اتمام ساخت بند در ۴حوضه آبخیز 
 و مدیریت هرزآب با احداث چاله های فلسی 

در اراضی شیبدار

اعتبار: 1۵میلیارد تومان
وسعت: 2۴۵0هکتار

پروژه: آغاز ساخت طرح آبخیزداری سد دره امیری دیلم 

اعتبار: 39 میلیارد تومان 
هدف: جلوگیری از هدررفت و ذخیره سازی  

رواناب های باالدست با ظرفیت ذخیره ٢ میلیون 
مترمکعب آب 

پروژه: آغاز عملیات اجرایی 12پروژه و بهره برداری 
از 22پروژه آبخیزداری

اعتبار: ۷6میلیارد تومان
وسعت: ۵6۵هزار هکتار

پروژه: ساخت سازه های آبخیزداری قره ترپاق
 ایپک و تنگه بر و اشتهارد 

اعتبار: ۷میلیارد تومان
هدف: کاهش فرسایش خاک، افزایش آب های زیرزمینی، 

کنترل سیالب ها و افزایش پوشش گیاهی 

 پروژه: اتمام عملیات اجرایی آبخیزداری
 حوضه کوسه بعد از 12سال

اعتبار: 86میلیارد تومان
وسعت: 82۴0هکتار

پروژه: 18طرح آبخیزداری با ۴2درصد پیشرفت

اعتبار: 20میلیارد تومان
 هدف: کاهش فرسایش خاک  - کنترل هرز آب ها 

و تغذیه سفره های آب زیرزمینی شرق استان 

8هزار میلیارد 
تومان اعتبار

تکمیــلبرنامههــاواقدامــات
آبخیزداریدربرنامهششمتوسعه
به8هزارمیلیاردتوماناعتبارنیاز
دارد.اینرقمیاســتکهحسن
وحید،معاونآبخیزداری،مراتعو
اموربیابانسازمانمنابعطبیعی
اعالمکردهاســت.بــهگزارش
همشهری،تاکنوناز۱۰میلیون
هکتارهدفگذاریبرنامهششم،
6.۳میلیونهکتارآبخیزداریشده
است.درعینحالپسازتأکید
رئیسجمهوربرضرورتاجرای
طرحهایآبخیزداری،الیحهجامع
آبخیزداریتنظیمشــدهاست.
البتهتاکنونایــنالیحهرفتو
برگشــتهاییبهمجلسداشته
ولیاکنوندروزارتجهادکامل
شدهوآمادهارسالبهدولتاست.
درمجموعتاکنوندر۳۲میلیون
هکتارازاراضیکشورآبخیزداری
انجامشدهاستودربرنامهششم
باید۱۰میلیونهکتــارازاراضی
کشورآبخیزداریشودکهدراین
برنامهحــدود6.۳میلیونهکتار
معادل6۳درصدازهدفگذاری،
آبخیزداریشدهاســت.دراین
زمینهامسال۲۲۵۰میلیاردتومان
اعتباردراینحوزهتخصیصیافته
کهبااینمیــزاناعتبارمیتواند
یکمیلیونتا۱.۵میلیونهکتار
آبخیزداریانجامگیرددرحالیکه
برایتکمیلهدفگذاریبرنامه
ششــمبایــد4میلیــونهکتار
آبخیزداریشودوبرایاینحجم
آبخیزداری8هزارمیلیاردتومان

اعتبارنیازاست.

البرز

قم

زنجانگیالن

کرمانشاه

اصفهان

بوشهرفارس

تهران

گلستان
خراسان شمالی

خراسان جنوبی

کرمان

سمنان

بسیاریازگونههایحیاتوحش
کشــوربهویژهیوزپلنگآسیایی
-کهگونــهایدرمعــرضخطر
انقراضاســت-جانخودرابراثرتلفاتجادهای
ازدســتمیدهندچراکهدرمیانزیستگاهآنها
جادههاییبدوندرنظرگرفتنمالحظاتزیست
محیطیاحداثشدهاست.یکیازاینجادههای

مرگبار»عباسآباد«است.
بهگزارشایسنا،جادهعباسآباددراستانسمنان
یکیازمحورهایمواصالتیتهران-مشهداستکه
ازحاشیهمرزشــمالیمنطقهحفاظتشدهتوران
عبورمیکند.دراینمحدوده۳۰کیلومتریطی
۲دههاخیر8فرد)قالده(یوزپلنگآسیاییتلف

شدهاست.
مرضیهموسوی،کارشناسپستاندارانگوشتخوار
دفترحفاظتومدیریتحیاتوحشســازمان
حفاظتمحیطزیستبااشــارهبهگزارشتهیه
شدهدرسال۹۵دربارهتلفاتجادهایعباسآباد
کهمتعلقبهمطالعاتیدریکبازه۱۰سالهازسال
84تا۹4بودهاست،توضیحمیدهد:از۱۹فردیوز
کهبراثرتصادفاتجادهایتلفشدند،تنها8فرد
آنمربوطبهجادهعباسآباداست.اولینآمارثبت
شدهدرجادهعباسآبادبهسال8۹بازمیگرددکه
یکفردیوزمادهو۲تولهنابالغتلفشدند.بهعبارتی
بیشــترینتلفاتجادهاییوزدرجادهعباسآباد
گزارششدهاستچراکهتورانیکمنطقهزادآورو
زیستگاهیمهمبراییوزپلنگاست،بههمیندلیل

بیشترینتلفاتدراینجادهرخدادهاست.
اینکارشناسبهجنســیتیوزهایتلفشدهدر
جادهعباسآباداشارهواعالمکرد:۳تولهنابالغکهدو
موردجنسیتینامعلومدارند،یکفردتولهیوزماده
-کهاخیرابراثرتصادفتلفشد،۲فردیوزماده،
یکفردیوزنریکساله،یکفردیوزبالغباجنسیت
نامعلومویکفردیوز۳سالهباجنسیتنامعلومدر

اینجادهبراثرتصادفتلفشدهاند.
حســناکبــری،سرپرســتمعاونــتمحیط
زیستطبیعیوتنوعزیســتیسازمانحفاظت
محیطزیســتنیزاعالمکرد:یوزپلنگایرانيبه
زیستگاههایبسیاروســیعبرایزندگینیازدارد.
درگذشتهدرمحدودههایشمالیپسازحوالی
گرمســار،کلمجموعهپارکملیکویر،دوطرف
جادهتاسمنانوازادامهآنتامیامیهمهدشتها
وکوهپایههادســتخوردگیکمیداشتندودر
بیشتردشــتهاآهوودرکوهپایههاقوچومیش
زندگیمیکردندومانندامروزتعدادرفتوآمدها
وساختوســازهادرقلمرویوززیادنبوداماامروزه
طعمههاازبینرفتهاند،قلمروینســبتاًمناسب
آنهانیزتنهابهمناطقتحتمدیریتســازمان
حفاظتمحیطزیستمحدودشدهاستوبهعلت
تعارضاتبیشازاندازهمانندجادهکشیهاحیوان
دوامنمیآورد.اکبریبهدرخواستکمکسازمان

حفاظتمحیطزیســتازپلیسراهوراشــارهو
اظهارمیکند:باتوجهبهوسعت،گستردگیوتعدد
جادههاکنترلتمامیآنهابســیارسختاستو
خواهناخواهتلفاتجادهایراخواهیمداشتاماباید
دیدچطورمیتوانیمدرمناطقیکهارزشحفاظتی
باالییدارندوزیســتگاهگونههایخاصهستند،
تلفاتراکاهشدهیمچراکهبهطورقطعنمیتوانیم
تلفاترابهصفربرسانیم.ویافزود:محدودهتصادف
اخیریوزپلنگبیشاز۳۰کیلومتربانقطهداغیکه
درآنتلفاتبسیاریداشتهایم،فاصلهداشتهاست
کهبخشیازآننقطهداغفنسکشیشدهاستالبته
درایننقطهنیزیکمورددیگرتلفاتداشتهایمواین
نشاندهندهنقطهداغجدیدیاستکهبایدبرایآن
فکریکنیم.ازاولینپیشنهادهانورپردازیجاده
بودچراکهاگراطرافمحدودهداغنورپردازیشود،
دیدرانندهافزایشپیدامیکند،یوزراحتتردیده
میشودودیدنمانعبرایحیواننیزباعثکاهش

تلفاتمیشود.
بهگفتهاکبری،نورپــردازیجادهکمهزینهترین
راهکارهااســتچراکهفنسکشیبسیارهزینهبر
است،ضمناینکهبایدشرایطمناسبیبرایعبور
یوزفراهمشود،درغیراینصورتیوزمسیرخود
راتغییرمیدهدوباعبورازنقطهایدیگرمشکالت

دیگرینیزبرایشبهوجودمیآید.
ویبهنشستهایبرگزارشدهبافراجاومرزبانیدر
استانهایمختلفوحضورپلیسراهوردرچنین
بحرانهاییاشارهمیکندوتوضیحمیدهد:دراین
نشســتهاخواستههایمحیطزیســترامطرح
کردهایم.پلیسراهورنیزتنهابهعنوانیکهمکار
میتوانددراینزمینهبهسازمانکمککندبهویژه
درزمانیکهاطالعاتخاصیرابهدســتمیآورند
امادرخواستاصلیمادرشــرایطفعلی»کنترل
سرعت«است.سرعتباالتلفاتزیادیرادرپیدارد
امامتاسفانهغالباافرادسرعتمجازراتنهادرنقاط
مشــخصنصبدوربینرعایتمیکنندوبدیهی
استپلیسراهورنیزظرفیتپوششوکنترلتمامی
نقاطراندارد.اکبریکنترلسرعتخودروهاوعدم
تجاوزازسرعتمجازراموضوعیفرهنگیمیداند
ومیگوید:رانندهبایدبههشــدارهاوتابلوهاییکه
نشاندهندهحضورگونهدرمعرضخطرانقراضدر
محدودهاست،توجهکند.اکبریدرموردمطالبات
محیطزیستدرسال۱4۰۱درخصوصجادههای
موجودوجادههایدرحالاحــداثازوزارتراهو
شهرسازیمیگوید:امسالرایزنیهاومطالباتیرا
بهاستنادسیاستهایکلیمحیطزیستابالغی
مقاممعظمرهبریبرایحفظذخایرژنیدرکشور
داشتهایم.بعضابهصورتموردیجادههارابررسی
کردهایم.بهعنواننمونهدربارهعبورجادهازوسط
پارکملیگلستانمکاتباتوپیگیریهایمتعددی
صورتگرفتهاستاماباوجودتعهداتیکهدراین
زمینهدادهبودند،اقدامخاصیراهنوزانجامندادهاند.

جاده مرگبار يوزپلنگ آسيايي 

نقلقولخبر

علی محمد طهماسبی بیرگانی
دبیر ستاد ملی گردوغبار 

به دنبال پیگیری های بســیاری کــه درعراق 
انجام شد، تیم کارشناسی ایران تا 27مهر 
برای بازدید از یک کانون بحرانی گردوغباردر 
عراق که بر کشــور ما نیــز تأثیر بســیار زیاد 
و شــدت باالیی داردو تعیین نــوع عملیات 
مورد نیاز در این منطقه رفته اند. درگام های 
بعدی تیم عراقی باید با مراجعه بــه ایران از 
تجربیــات، کمکی هــای آموزشــی و انتقال 
دانش و فناوری های ما استفاده و شروع به 

اقدامات عملیاتی می کند.

حسن اکبری
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی

متأســفانه چون الــزام قانونی یــا ضمانت 
پروتکل هــای  اجــرای  بــرای  اجرایــی 
ایمن ســازی  جاده هــا نوشــته شــده از 
ســوی ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
بــرای وزارت راه وجــود نــدارد. هر ســاله در 
جاده هــای کشــور تعــداد زیــادی از حیات  
وحش از خارپشت ها تا بزرگ ترین گونه ها 
ماننــد خــرس و پلنــگ تلفــات می دهیم. 
بخــش قابــل توجهــی از ذخایــر ژنی مــا در 

جاده ها از بین می روند.

جهــان اعــام کردنــد کــه کشــورهای 
ثروتمند بایــد به طور فــوری به کشــورهای 
فقیرخســارت دیده از بحــران آب و هوایــی 
کمــک کننــد. V2۰ متشــکل از 2۰کشــور 
آســیب پذیر اســت که با بدتریــن تأثیرات 
بحــران آب و هوایــی روبــه رو هســتند و 
کمترین توان مقابله با این بحران را دارند. 
این کشورها اعام کردند: ناکامی در انجام 
اقدامات اولیه در بخش بحران آب و هوایی 

باعث آسیب پذیری فزاینده شده است.

20
کشور

پرنــده کمیــاب و شــکاری بــه ارزش 
دشتســتان  در  ریــال  ۵۰۰میلیــارد 
کشــف و دو نفــر در ارتباط بــا این جرم 
در این استان دستگیر شــدند. نیروي 
انتظامی این شهرســتان در بازرسی از 
خودروی توقیفی تعداد ۸قطعه پرنده 
از نــوع هوبــره، ۳قطعــه پرونــده از نوع 
شــاهین، یک قطعه پرونده شکاری از 
نوع باالبان)چــرخ( و یک قطعــه پرنده 

شکاری از نوع بحری کشف شد.

13
قطعه

عددخبر

حیات
وحش
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میانگین سهم استان ها از تولید گندم دوروم 
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 آب آشامیدنی
 به مرز سومار رسید 

طرح جهادی انتقال آب به بخش مرزی سومار  در مدت 
14روز به سرانجام رسید 

آبرسانی به مرز سومار در استان کرمانشاه این بار با اجرای 
یک طرح جهادی به ثمر رســید؛ طرحی که آغاز و انجام 
آن در 14روز خالصه شــد. روز گذشــته با پایان اجرای 
این طرح، آب آشــامیدنی با 14کیلومتر لوله کشی از سد 
شرفشاه به سمت سومار و از سومار به منطقه مرزی منتقل 
شد. با اجرای این طرح جهادی، مشــکل آب مرز سومار 
پس از سال ها حل شــد تا این منطقه از توابع شهرستان 

قصرشیرین، از نعمت آب آشامیدنی برخوردار شود.
سرپرســت فرمانداری قصرشــیرین درباره پروژه بزرگ 
آبرسانی به سومار می گوید: این طرح جهادی با 14میلیارد 
تومــان اعتبار یکــی از پروژه های بزرگ ملی اســت که 
آب آشــامیدنی را از سد شرفشــاه تا پایانه مرزی سومار 
می رســاند. به گفته محمد حیدری، قرارگاه نجف اشرف 
سپاه پاسداران، متولی اجرای این عملیات بزرگ بود که 
در کمتر از ۷۲ ساعت از تصویب این طرح عملیات اجرایی 

آن آغاز و ظرف مدت 14 روز انجام شد.
سیستم تصفیه آب به کار گرفته شده در پایانه مرزی سومار 
ازجمله سامانه  های مجهز اســت که  تمام مراحل آن با 
مشارکت شبانه روزی سایر دستگاه های مربوطه در دمای 

هوای ۶۰ درجه انجام شده است.
در ســفر رئیس جمهوری به بخش مرزی ســومار، برای 
تامین آب مــورد نیاز این منطقه در بخش کشــاورزی و 
اجرای خطوط انتقــال آن 1۰۰ میلیــارد تومان اعتبار 

اختصاص یافت.
حیدری، ابراز امیدواری می کند که در ۲۲ بهمن امسال 
با اجرای خطوط اصلی انتقال آب از سد شرفشاه به پایاب 
این منطقه شاهد رونق بخش کشــاورزی و برخورداری 

روستاهای آن از آب باشیم.
رضا داوودی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کرمانشاه 
نیز آبرسانی شــهر، پایانه مرزی سومار و روستاهای آن را 
به طور کامل و همیشگی عنوان می کند که میزان آب مورد 

نیاز آنها همواره تامین خواهد شد.

تامین آب کشاورزی دشت های سومار 
سد شرفشاه در بخش مرزی سومار نیز در ۹۰ کیلومتری 
از توابع شهرســتان قصرشیرین واقع اســت. این سد از 
نوع خاکی هسته رســی در حوزه استحفاظی شهرستان 
گیالنغرب با حجم بیش از 1۰1 میلیون مترمکعب روی 
رودخانه کنگیر واقع شده و شبکه پایاب آن در شهرستان 
قصرشیرین توســعه یافته است و در ســال ۹۹ با ۵۰۰ 

میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
از اهداف ســاخت این تامین آب مورد نیــاز زمین های 
کشاورزی دشــت های ســومار و نفت شــهر به میزان 
3۰۵۵هکتار، تامین آب مورد نیاز آشامیدنی و صنعت در 
شهرهای سومار، نفت شهر و بازارچه مرزی به میزان 3/11 
میلیون مترمکعب و تامین آب موردنیاز زیست محیطی 

منطقه به میزان 1۰ میلیون مترمکعب است.
رونق تولید و توسعه کشــاورزی و نگهداشت جمعیت در 
نوار مرزی، توسعه صنعت توریسم و کنترل سیالب های 
 رودخانــه »کنگیر«   از دیگر اهداف ســاخت این ســد

بوده است.
1۲ســد مخزنی در استان کرمانشــاه وجود دارد که این 
سدها در مجموع یک میلیارد و 3۵۰ میلیون مترمکعب 
ظرفیت دارند. استان کرمانشاه دارای بیش از ۹4۵ هزار 
هکتار زمین کشاورزی و باغ است که حدود ۷۰ درصد از 

زمین های آن را زمین های دیم تشکیل می دهد.

  
نام ســومار در اربعین امســال بارها و بارها به گوش مان 
خورد، زیرا سومار، تنها مرزی بود که برای تردد موکب های 

خدمات رسانی به زائران اختصاص یافته بود.
شهرستان قصرشیرین با بیش از ۲۷ هزار نفر جمعیت در 
غرب استان کرمانشاه دارای ۲ بخش سومار - نفت شهر 
و بخش مرکزی اســت که بخش مرکزی این شهرستان 
دارای ۲۶روستای خالی از ســکنه و ۲۶ روستای دارای 

سکنه است.
بخش ســومار در فاصله ۹۰ کیلومتری شهر قصرشیرین 
واقع شــده اســت و با عراق ۸۶ کیلومتر مرز مشــترک 
 دارد. ایــن بخش دارای ۲ شــهر ســومار و نفت شــهر 
و 13 روستاســت. بخش ســومار که یکی از بخش های 
مرزی و مهم از نظر موقعیت اســتراتژیک است پیش از 
جنگ ایران و عراق نزدیک به ۷هزار نفر جمعیت داشت و 
ساکنان آن با شروع جنگ تحمیلی به تدریج شهر را ترک 
کردند و برخی نیز با وجود جنگ همچنان در این بخش 

مرزی اقامت داشتند.
 بعد از جنگ تحمیلی نیز مشــکل آب آشــامیدنی و آب 
کشاورزی ســومار، اصلی ترین مانع بازگشت ساکنان به 
شهر بود. اکنون این بخش مرزی از نعمت آب آشامیدنی تا 

نقطه صفر مرزی برخوردار است.
در آن سوی مرز و در کشــور همسایه عراق، نزدیک ترین 
شهر به سومار، شــهر مندلی از توابع فرمانداری بلدروز 
واقع است. مرز رسمی سومار فاصله حمل کاال را به بغداد 
کوتاه تر کرده اســت و اکنون عمده کاالها از این معبر به 

استان های شرقی عراق صادر می شود.

کرمانشاهپیگیری

 خبر

عدد خبر

 معــاون بهره بــرداری و دیســپاچینگ 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
مرکــزی گفــت: 2500کیلومتر شــبکه 
توزیع برق این استان از ابتدای امسال 
تاکنون اصالح شــد. به گــزارش ایرنا، 
محمد مرادی افزود: اســتان مرکزی با 
۱2شهرســتان و جمعیت بیــش از یک 
میلیون و ۴۸0هزار نفری، دارای بیش 

از ۷۷۷هزار مشترک برق است.

 2500
کیلومتر 

مرکزی

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی 
خوزســتان گفــت: بــا برنامه ریزی هایــی 
که برای 2ســال آینــده انجــام داده ایم در 
۱50هــزار هکتــار از اراضی عرصــه منابع 
طبیعــی زراعت چــوب انجــام می دهیم. 
به گزارش ایسنا، ســیدحمید میرعالئی 
افــزود: از ایــن اراضــی حــدود ۷0میلیون 
مترمکعــب چــوب تولیــد می شــود کــه 
خــوراک ۷کارخانــه در ســطح اســتان 

خواهد بود.

150000
هکتار  

خوزستان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
 اصفهــان از آغــاز عملیــات اجرایــی تولیــد
یــک هــزار مــگاوات انــرژی خورشــیدی از 
سال گذشــته خبر داد و گفت: امید است 
این میزان انرژی تا ابتدای ۱۴02 وارد مدار 
شــود. بــه گــزارش روابط عمومــی و امــور 
بین الملــل اســتانداری اصفهــان، مهــران 
زینلیــان افــزود: اگر ایــن اتفــاق بیفتد، در 
صرفه جویی مصرف انرژی در استان شاهد 

تحول ویژه ای خواهیم بود.

1000
مگاوات 

اصفهان

آذربایجان شرقیعکس خبر

خراسان شمالی

جشنواره انار و انجیر در جلفا

جشنواره های برداشت محصول با هدف شناسایی محصول 
مورد نظر در هر منطقه و به نشانه قدردانی از نعمت های 
الهی برگزار می شود و سنت نیکویی است که از دیرباز در 

بین کشاورزان رایج بوده است. بر همین اساس، ششمین 
جشنواره انار و انجیر در منطقه مرزی نوردوز شهرستان 
جلفا برگزار شد. این شهرستان با 500هکتار باغ انار و 

۱00هکتار باغ انجیر رتبه اول استان از نظر سطح زیرکشت 
را در آذربایجان شرقی دارد. عکس: مهر 

 خراسان شمالی
درگیر گردوغبار

موضوع آالیندگی هوای خراســان شــمالی از طریق 
ریزگردها مدتی است که استان را با مشکالت مختلفی 
روبه رو کرده و حتی در برخی از مواقع موجب تعطیلی 
نیز شده است. به گزارش تســنیم، در سال هاي اخیر 
روزهای آلودگی هوای بجنورد در سال به عدد 3۰۰روز 
نیز رسیده و این آلودگی در مراتب مختلف سبب بروز 
مشکالتی برای مردم شده است. بسیاری از کارشناسان 
و مردم معتقدند وجــود معادن و سنگ شــکن های 
اطراف شهرها و به ویژه شــهر بجنورد مهم ترین عامل 
این آلودگی هوا هستند. مدیرکل هواشناسی خراسان 
شمالی با بیان اینکه پدیده گردوغبار در این استان در 
سال های اخیر بسیار مشهود است، گفت: کاهش بارش 
و خشکسالی موجب شده است با کوچک ترین وزش 
باد ذرات گردوغبار منتشر شــود. جایگاه جغرافیایی 
شهرســتان بجنورد تأثیرگذاری این پدیده را در شهر 
بجنورد بیشتر کرده اســت. مجید بیجندی همچنین 
با اشاره به وجود معادن اطراف شهرهای استان گفت: 
کانون های گردوغبار انسان ساز نیز یکی از عوامل مهم 
و تأثیر گذار است و باید حتی به منابع متحرک دودزای 
داخل شــهر هم بیندیشــیم. مدیرکل محیط زیست 
خراسان شــمالی نیز با اشاره به منشــا ریزگردها در 
سال های اخیر در این استان اشاره کرد و گفت: منشا 
ریزگردها از منابع مختلف هســتند و نمی توان منشا 
خاصی را مشخص کرد. رضا شکاریان افزود: 1۰معدن 
سنگ و سنگ شکن داخل حریم قرار دارند که ۸مورد 

آن جزو صنایع آالینده هستند. 

 گندم دوروم به صورت قراردادی در کرمانشاه، کرمان، خوزستان، فارس، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، 
خراسان رضوی ، بوشهر، هرمزگان، لرستان و تهران کشت می شود

»آرد سمولینا« واژه ای است که بیش از هر چیز 
در تبلیغات ماکارونی و محصوالت زیرشاخه آن گزارش

شنیده می شود؛ آردی که از رقم »دوروم« تولید 
می شود. به گزارش همشــهری، گندم دوروم با ارزش اقتصادی 
4برابری نســبت به گندم معمولی ۵درصد ســطح زیرکشت و 
1۰درصد تولید گندم دنیا را به خود اختصاص داده است. آمارها 
نشــان می دهد ۹۰درصد این محصول به دلیل شرایط اقلیمی 
خاصی در کشورهای حوزه مدیترانه کشت می شود. این در حالی 
است که کشت گندم دوروم در ایران با وجود سازگاری با اقلیم و 
با وجود فعالیت کارخانه های متعدد و مطرح ماکارونی و غالت، 
چندان مورد توجه قرار نگرفته و پیش از شروع کشت قراردادی 
آن از ســال۹۷، این کارخانه ها با چالش های فراوانی برای تهیه 

گندم دوروم مواجه بودند.
کمبود تولید این گندم در کشــور طی سال های گذشته عالوه 
بر ایجاد شــبکه مافیای خرید و واردات، تولید، کیفیت، قیمت 
تمام شده و صادرات تولید ماکارونی و محصوالت زیرشاخه آن را 
تحت الشعاع قرار داده بود، اما کشت قراردادی این محصول در 
سال های ۹۸، ۹۹، 14۰۰ و امسال برای چهارمین سال متوالی 
تا حدودی مشــکالت این بخش را رفع کرده اســت. هم اکنون 
1۰استان کشور به صورت کشت قراردادی به تولید این محصول 
مشغول هســتند و آن را باالتر از قیمت مصوب خرید تضمینی 

گندم به فروش می رسانند.

کشت گندم دوروم در 11استان
پیش از این گندم دوروم به صورت محدود و متغیر کشت می شد؛ 
به طوری که طبق آمارها کشــت این گندم در سال۹۶ به صفر 
رسید؛ چالشی که در نهایت منجر به کشت صددرصد قراردادی 
این محصول براساس تفاهم میان بنیاد ملی گندمکاران،  انجمن 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران شد.
مجری طرح گندم وزارت جهادکشــاورزی با بیان اینکه سطح 
زیرکشت گندم دوروم در ســال های مختلف متغیر بوده است 
به همشــهری می گوید: سطح زیرکشــت این رقم بین 1۰۰ تا 
13۰هزار هکتــار و تولید آن نیز بین 3۰۰ تــا 4۰۰هزار تن در 

نوسان بوده است.
به گفته سهراب سهرابی، این رقم در کرمانشاه، کرمان، خوزستان، 
فارس، ایالم، کهگیلویه وبویراحمد، خراســان رضوی،  بوشهر، 
هرمزگان، لرستان و تهران کشت می شود، اما کرمانشاه  و کرمان 
تولیدکنندگان عمــده این محصول هســتند و به ترتیب 3۵و 

۲3درصد از کل تولید گندم دوروم را در اختیار دارند.
او میزان کشــت قراردادی گندم دوروم را در سال های 13۹۹ و 
14۰۰ به ترتیب ۸۵ و 14۰هزار تن و میزان خرید تضمینی گندم 

دوروم در سال جاری را نیز ۷۰هزار و 441تن اعالم می کند.
با توجه بــه نیــاز صنعــت ماکارونی کشــور به ایــن گندم، 
مجری طرح گنــدم وزارت جهادکشــاورزی توضیح می دهد 
 برنامه توســعه کشــت رقم دوروم از ســال13۹۷ در دستور 

کار قرار گرفته است.
سهرابی می گوید: نشست های مشترک با نمایندگان و انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران برگزار و برنامه 
۷ساله سطح زیرکشت و تولید و همچنین برنامه تولید بذر این 

محصول تا سال14۰۵ تدوین شده است.
او با اشاره به وجود مشکالتی چون کمبود بذر اصالح شده و ارقام 
مناسب دوروم تأکید می کند که با برنامه ریزی صورت گرفته از 
ســال زراعی آینده این مشــکل تا حد زیادی رفع خواهد شد و 

بذور گندم ارقام دوروم به میزان کافی در اختیار کشاورزان قرار 
خواهد گرفت.

کرمانشاه؛ قطب تولید گندم دوروم 
کرمانشــاه با تولید 4میلیون و۷۷۵ هزار تــن انواع محصوالت 
کشاورزی در سال به عنوان یکی از قطب های کشاورزی محسوب 
می شود؛ اســتانی که همواره از نظر تولید گندم مقام چهارم یا 
پنجم را در کشــور دارد، اما طی سال های گذشته توانسته رتبه 

اول تولید گندم دوروم را به خود اختصاص دهد.
این استان ســال زراعی ۹۹-۹۸ و درحالی که میزان کل خرید 
گندم توافقی دوروم در کشور ۸۰ هزار تن بود، 3۸هزارو۹4۰تن 
یعنی 4۹درصد از مجموع خرید کشور را تولید کرد و سال زراعی 

14۰۰ هم وضعیت مشابهی داشت.
امسال طبق اعالم مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه، 
تولید گندم دوروم در این اســتان ۵۷هزار تن بود که از ســوی 

۲شرکت مهم تولیدکننده ماکارونی خریداری شد.
محمدسعید هوشــیار با بیان اینکه سهم کرمانشــاه در تولید 
گندم دوروم در سال جاری ۸۰.۹درصد بوده است به همشهری 
می گوید:  برای کشت گندم دوروم پاییزه و بهاره در سال زراعی 
جاری )14۰۲-14۰1( 3شرکت مهم تولیدکننده به استان  آمده 
و جلســه های اولیه را با حضور رئیس جهادکشاورزی و معاون 
بهبود تولیدات گیاهی کرمانشاه برگزار کردند  و هماهنگی های 

اولیه را انجام دادند.
به گفته او، طی روزهای آینده نماینده شــرکت ها با استقرار در 
مناطق گرمســیری قراردادهای خرید تضمینی گندم دوروم را 
امضا می کنند و سطح زیرکشت استان در سال زراعی جاری بعد 

از این قراردادها و ارزیابی اراضی اعالم خواهد شد.

کرمان؛ آغازکننده کشت قراردادی
کرمان با وجود اینکه هم اکنــون در میان 1۰تولیدکننده عمده 
گندم قرار نــدارد، اما رتبه دوم تولید گندم دوروم را در کشــور 
به خود اختصاص داده و نخســتین اســتانی اســت که کشت 
قراردادی رقم دوروم را آغاز کرده است. نخستین کشت قرارداد 
این نوع گنــدم در کرمان بــا تعهد خرید بیــش از ۵۰هزار تن 
محصول و قیمت 1۰درصد بیشتر از نرخ خرید تضمینی گندم 
همراه بود تــا ارزش افزوده ای بیش از 13میلیــارد تومان برای 
کشاورزان این استان داشته باشد. سطح زیرکشت گندم در شمال 
استان کرمان 34هزار هکتار است که از این میزان حدود 13هزار 
هکتار به گندم دوروم اختصاص دارد. سال گذشته نیز براساس 
اعالم شرکت غله کرمان، 4۰هزار تن گندم دوروم از شمال استان 

کرمان خریداری و به کارخانه های ماکارونی ارسال شد.
در جنوب استان نیز به گفته مدیر جهادکشاورزی این منطقه، از 
حدود 3۹هزار هکتار اراضی زیرکشت گندم ۷هزار هکتار کشت 

قراردادی و 13۰۰هکتار نیز کشت قراردادی گندم دوروم بود.
احمد احمدپور میزان تولید سال گذشته جنوب کرمان را در هر 
هکتار 3تن اعالم می کند و به همشهری می گوید: امسال با برنامه 
جدید وزارت جهادکشــاورزی محدودیتی در کشت قراردادی 
نداریم و با توجه به اینکه کشــت پاییزه از آذر شــروع می شود 
پیش بینی می شود 44هزار هکتار کشت گندم داشته باشیم که 

از این میزان ۲هزار هکتار گندم دوروم خواهد بود.

کشت قراردادی و تعهد کارخانه ها
هم اکنون ظرفیت تولید ماکارونی در ایران یک میلیون و ۲۰۰هزار 

تن است، اما فقط حدود ۷۵۰ هزار تن از این محصول در کشور 
تولید می شود تا سهم ایران از بازار جهانی ماکارونی به ۰.۷ درصد 
برسد. از این میزان به طور میانگین ساالنه 4۵۰ هزار تن در داخل 
کشــور مصرف و مابقی صادر می شــود و درواقع کارخانه های 
ماکارونی درصورت تامین گندم موردنیاز، تــوان تولید 3برابر 

مصرف داخل و صادرات این محصول را دارند.
یکی از چالش های اصلی تولید ماکارونی در کشور کمبود گندم 
دوروم است و کشت قراردادی این گندم در 11استان ذکر شده 

به صورت قراردادی نیز به همین دلیل شروع شد.
رئیس انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ماکارونی 
ایران بــا بیان اینکه گنــدم دوروم ماده اصلی تشــکیل دهنده 
محصوالت صنف ماکارونی اســت به همشــهری می گوید: در 
 ســال های قبل که کارخانه هــای تولید ماکارونی بــه اجبار از 
گندم معمولی اســتفاده می کردند، کیفیت محصولشان پایین  
بوده و این موضــوع روی بازار داخلی و جهانی شــان اثر منفی 

گذاشته بود.
مرتضی هاشــمی با بیان اینکه پیش از این قیمت گندم دوروم 
با گنــدم معمولی تفاوت زیادی نداشــت، می گویــد: با وجود 
قیمت تقریبا یکســان، کشــاورزان در هر هکتار گندم دوروم 
۵۰۰ تا ۸۰۰کیلوگرم محصول کمتری نسبت به گندم معمولی 
برداشــت می کردند و از این رو رغبتی به کاشــت این محصول 
نداشــتند؛ به همین دلیل کارخانه ها در ســال های گذشــته 
 گندم دوروم را وارد و بقیــه نیاز خود را هــم از گندم معمولی
تامین می کردند. او توضیح می دهد: با توجه به صفر شدن تولید 
گندم دوروم در ســال ۹۶و اذعان کارخانه های داخلی به اینکه 
گندم دوروم داخل کیفیت خوبــی دارد و محصوالت تولیدی با 
آن قابل رقابت با محصوالت خارجی هستند، از سال ۹۷با بنیاد 
ملی گندمکاران وارد مذاکره شدیم و در نهایت طی 3سال گذشته 
قراردادهای سه جانبه توسط کارخانه های تولیدکننده، کشاورز 

و بنیاد امضا شد.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی 
ایران، طی این قراردادها که دولتی نبودنــد کارخانه ها متعهد 
می شدند گندم دوروم را 1۰درصد باالتر از گندم معمولی بخرند، 
مبلغ خرید را طی 4۸ســاعت پرداخت کنند و همچنین هزینه 

حمل و کرایه از زمین تا کارخانه را متقبل شوند.
او توضیح می دهد که امســال کشــت قراردادی گندم دوروم 
در قالب کشــت قراردادی دولتــی گندم انجام خواهد شــد و 
 کارخانه هــا امیدوارنــد کل گندم موردنیــاز خــود را با این

 قراردادها تامین کنند.

کشت 500هزار تن گندم دوروم 
طبق اعالم مجری طرح گندم وزارت جهادکشــاورزی در سال 
زراعی 14۰۲-14۰1 حدود ۲میلیون هکتــار از اراضی گندم 
به صورت قراردادی کشــت خواهد شــد که گندم دوروم را هم 
شامل می شــود. آنطور که رئیس بنیاد ملی گندمکاران توضیح 
می دهد فعال طبق هماهنگی های صورت گرفته میان این بنیاد 
و انجمن تولیدکنندگان و صادرکننــدگان ماکارونی ایران قرار 
است ۵۰۰هزار تن از این میزان سهم کشــت قراردادی گندم 

دوروم باشد.
علیقلی ایمانی تأکید می کند با کشــت قراردادی گندم دوروم 
موردنیاز تولیدکنندگان،  محصول مستقیم از کشاورز خریداری 
می شود و دیگر واسطه ای برای احتکار، گرانفروشی یا ایجاد مافیا 

در این بازار وجود ندارد.

گندم دوروم چیست؟

علمــی نــام  بــا  دوروم   گنــدم 
Triticum turgidum بعــد از گنــدم نان، 
بیشترین سهم کشــت را در این بخش به خود 
اختصاص داده است. دانه گندم دوروم می تواند 
به صورت سمولینا )نوعی آرد درشت که معموال 
برای تهیه ماکارونی اســتفاده می شــود( و 
همچنین برای تهیه غالت صبحانه، پودینگ، 
نان و خمیر پیتزا استفاده شود. گندم دوروم 
ســفت تر از گندم معمولی است و خمیرهای 
ساخته شده از آن دارای قابلیت انعطاف پذیری 
بیشــتر بوده و به همین دلیل بــرای تولید 

ماکارونی ایده آل هستند.

مکث

 
23
درصد

42
درصد

35
درصد

کرمانشاه

 سایر 
استان ها 

کرمان

 میزان خرید تضمینی گندم دوروم
 در کشت قراردادی

85 هزار تن
سال    ۱399

140 هزار تن
سال ۱۴00

7000 هزار و  441 تن
سال ۱۴0۱

تأمین گندم صنعت ماکارونی در 11 استان
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رئیس ســازمان خصوصی سازی  از 

گزارش
تغییــر روش خصوصی ســازی  و 
اجرای مدل مالکیت پاداشی برای 
فروش ســهام دولتی خبر داد و گفت: این سازمان 
هم اکنون در حال بررسی واگذاری ۲۰ شرکت دولتی 
به بخش خصوصی با رویکرد مدیریت پاداشی است. 
تازه ترین آمار ها نشان می دهد به دلیل مخالفت های 
بزرگی که با خصوصی سازی  با روش های غلط قبلی 
به وجود آمده، روند خصوصی سازی  قفل شده و حتی 

در سال جاری به صفر رسیده است.
به گزارش همشــهری، اقتصاددانــان اعتقاد دارند 
پایه اصلی توسعه اقتصادی در هر کشوری واگذاری 
فعالیت های اقتصادی به مردم است. بر همین اساس 
از ۲دهه پیش سیاســت های تازه ای در ایران برای 
واگذاری شــرکت های دولتی بــه بخش خصوصی 
آغاز شد و بعد از آن با تدوین قانون اصل 44در میانه 
دهه 8۰روند واگذاری ها شتاب بیشتری گرفت. اما 
مروری بر روند واگذاری شرکت های دولتی به بخش 
خصوصی نشان می دهد فرایند خصوصی سازی  در 
ایران اشتباه بوده و چالش های اقتصادی و اجتماعی 
بزرگی ایجاد کرده است؛ به همین دلیل در شرایط 
فعلی بسیاری از کارشناسان و حتی مقام های مسئول 
با تداوم روند خصوصی سازی  با سیاق گذشته مخالف  
هســتند. این موضوعی اســت که مدیران سازمان 
خصوصی ســازی  نیز در دوره های گذشــته بر آن 
صحه گذاشــته اند. در چنین شــرایطی روش های 
غلط خصوصی ســازی  که حتی در طول چند سال 
گذشــته منجر به ناآرامی های کارگری گسترده ای 
شده، فرایند خصوصی سازی  را در ایران قفل کرده و 
منجر شده که روند خصوصی سازی  در ایران به صفر 
برسد؛ چراکه نگرانی از تداوم شیوه های غلط قبلی 
مانع از واگذاری سهام شرکت های دولتی شده است. 
بر همین اساس از چند سال پیش بحث هایی مطرح 

است که با الگوبرداری از ســایر کشور ها مدل های 
جدیدی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به 
کار گرفته شود. تاکنون چندین بررسی و پژوهش در 
این باره انجام شده است، اما سازمان خصوصی سازی  
و وزارت اقتصاد رسما الگوی مشخصی را در زمینه 
روش واگذاری ها اعالم نکرده انــد. دیروز اما رئیس 
سازمان خصوصی سازی  از اجرای یک مدل تازه برای 
واگذاری سهام شرکت های دولتی خبر داد که با نام 

مالکیت پاداشی شناخته می شود.

روشجدیدخصوصیسازی
رئیس سازمان خصوصی سازی  دیروز گفت: تاکنون 
چندان در واگذاری ســهام بنگاه های اقتصادی به 
بخش خصوصی واقعی موفــق نبوده ایم؛ به همین 
دلیل رویکرد جدیــد دولت درخصوصی ســازی ، 

واگذاری بر مبنای مالکیت پاداشی است.
حسین قربان زاده در این باره توضیح داد: در رویکرد 
جدید قرار اســت مالکیت را به عنــوان یک پاداش 
مدیریتی برای خریدار قرار  دهیم تا در ازای مدیریت 
بهره ور، سهام بگیرد و مالک بنگاه شود. این سازمان 
هم اکنون در حال بررسی واگذاری سهام ۲۰شرکت 
دولتی به بخش خصوصی با رویکرد مدیریت پاداشی 

است.
او افزود: ســهام تیم های اســتقالل و پرسپولیس، 
ایران خودرو و سایپا، شــرکت های کشت و صنعت، 
باقیمانده سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 
شــرکت هواپیمایی کیش ایر ازجمله شرکت هایی 
است که واگذاری آن هم اکنون در حال بررسی است.

قربــان زاده همچنین درباره واگــذاری بلوک های 
ســهام پرســپولیس و اســتقالل گفــت: تا کنون 
۱۰درصــد ســهام ســرخ آبی ها واگــذار شــده 
و در ماه هــای آینــده مجامع واگذاری ســهام این 
تیم هــا و برخی شــرکت ها برگــزار و پــس از آن 

 ارزش گذاری و واگــذاری بلوکی انجام می شــود.

مالکیتپاداشیچیست؟
رئیس سازمان خصوصی ســازی  توضیحات کاملی 
در مورد اینکه روش مالکیت پاداشــی چگونه اجرا 
خواهد شد، ارائه نکرد، اما بررسی ها نشان می دهد در 
این روش ابتدا بخش کوچکی از سهام یک شرکت 
به متقاضی واگذار می شود و درصورتی که عملکرد 
خریدار در یک دوره زمانی مثال یک ســاله منجر به 
افزایش بهره وری و سودآوری شود، سهام بیشتری 
به این شــرکت واگذار خواهد شد. با این حال هنوز 
مشخص نیست در این مدل جدید چه میزان سهام 
در ابتدا واگذار خواهد شد و آیا خریدار باید در قبال 
ســهامی که بعدا به ازای عملکرد مطلوبش دریافت 
می کند، مبلغی را پرداخــت کند یا خیر؟ همچنین 
مشخص نیست دوره های زمانی که عملکرد مالک 
جدید مورد بررســی قرار می گیرد چه مدت است. 
پیش از این رئیس سازمان خصوصی سازی  در زمینه 
الزام به کارگیری چنین روشــی گفته بود: براساس 
بررســی هایی که انجام دادیم به این نقطه رسیدیم 
که برای موفقیت در خصوصی سازی باید مالکیت را 

پاداشی برای مدیریت بهره ور قرار دهیم.
او اضافه کرده بود: البته اگر حمایتی از سوی سران 
قوا نباشد به ســختی واگذاری ها محقق می شود و 
باید بازنگری جامعی در ایــن زمینه اتفاق بیفتد. از 
طرفی الزم است ایده مالکیت، پاداشی برای مدیریت 
بهره ور را پیگیری کنیم و راهکاری جز این نداریم. 
به گفته او، بنگاه هایی که واگذار می شوند باید به رشد 
و بهره وری برسند و برای این منظور به دیدگاه های 

بلندنظرانه در اقتصاد ملی نیاز داریم.

قفلشدنخصوصیسازی
مدیرعامــل ســازمان خصوصی ســازی  دیروز 

در شــرایطی از اجــرای روش جدیــد بــرای 
خصوصی ســازی  در ایــران ســخن گفــت که 
تازه ترین آمار ها نشــان می دهد به دلیل اجرای 
روش های غلــط در طول ۲دهه گذشــته، روند 
خصوصی سازی  در ایران قفل شده است؛ چراکه 
هم اکنون خصوصی ســازی  مخالفان گسترده ای 
دارد و با توجه به مشــکالت اقتصــادی که برای 
بنگاه های واگذار شده به وجود آمده تقریبا هیچ 
ابزار سیاسی قوی ای پشت وزارت اقتصاد و سازمان 
خصوصی سازی  برای فروش سهام بقیه بنگاه های 
اقتصادی وجود نــدارد. علت آن این اســت که 
خصوصی سازی  در گذشته عمدتا از الگوی چینی 
به معنای واگذاری صرف و ایجاد درآمد برای دولت 
پیروی می کرد و افزایش نظام بهره وری بنگاه های 
اقتصــادی درنظر گرفته نمی شــد؛ ضمن اینکه 
بخش بزرگی از سهام شرکت های دولتی در ازای 
بدهی های دولتی به عنوان رد دیــون به مالکان 

غیرمتخصص واگذار شده است.
آمار ها نشــان می دهد تحت تأثیر این روش غلط 
که به مقاومت های شدید در برابرخصوصی سازی  
منجر شده روند خصوصی سازی  در کشور به صفر 
رسیده است. طبق آمار های موجود از زمان آغاز 
خصوصی سازی  از ابتدای ســال ۱38۰ تاکنون 
تقریبا سالی وجود نداشته  که سهام هیچ شرکتی 
به بخش خصوصی از روش هــای مختلف واگذار 
نشود، اما از ابتدای سال جاری تاکنون حتی یک 
سهم نیز واگذار نشده است؛ ضمن اینکه فروش 
ســهام از طریق بورس، فرابورس و مذاکره نیز از 
ابتدای سال ۱4۰۰یعنی در طول ۲سال گذشته 
به طور کامل متوقف شده و این نشان می دهدکه 
برای اجرای خصوصی سازی  نیاز شدیدی به تغییر 
الگو های قدیمی و به کارگیری روش های جدید 

وجود دارد.

رونماییازمدلجدیدخصوصیسازی
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی  اجرای مدل جدید فروش سهام دولتی با عنوان مدیریت پاداشی در دستور کار است 

۲۰شرکت با این مدل واگذار می شوند

اختالف قیمت نجومی آیفون14 فعال و غیرفعال
اخیرا بعضی فروشندگان موبایل با استفاده از بی اطالعی خریداران، گوشی های آیفون۱4 فعال را به نام رجیسترشده، ۱8میلیون تومان گران تر می فروشند

بیش از یک ماه از معرفی آیفون۱4 در شــرکت اپل 

بازار
گذشته و به رغم ورود این مدل گوشی به بازار ایران 
به صورت مســافری و ثبت این گوشی ها در سامانه 
گمرک، هنوز امکان رجیستری برای آنها فراهم نشده است. هفته 
گذشته یکی از ســایت های خبری از بازشدن ســامانه همتا برای 
رجیستری گوشی های آیفون۱4 خبر داد و اعالم کرد ۱8مهر سامانه 
همتا از اجرایی شدن امکان ثبت شناسه گوشــی های آیفون۱4 و 
رجیستری این گوشی ها در ســامانه همتا خبر داده، اما سخنگوی 
انجمن واردکنندگان روز گذشته در گفت وگو با همشهری از ادامه 
ابهام دربــاره واردات تجــاری آیفون۱4 و همچنین رجیســتری 
گوشی های وارد شده به صورت مسافری خبر داد و اعالم کرد هنوز 

تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. 
محمدرضا عالیان افزود: گوشی های واردشده به کشور فعال سازی 
شده اما تا به حال کسی موفق به رجیســتری این گوشی ها و ثبت 
آنها در سامانه همتا نشده است. این در حالی است که قیمت فروش 
آیفون۱4 در فروشــگاه های موبایل براساس آنچه »رجیسترشده« 
و »رجیسترنشــده« عنوان می شود بســیار متفاوت و در حد ۱7 
تا ۱8میلیون تومان اســت. یک فروشــنده موبایل در گفت وگو با 
همشــهری قیمت گوشــی آیفون۱4 پرومکس رجیسترشــده را 
7۰میلیون و رجیسترنشده را 53میلیون تومان اعالم کرد. به گفته 
این فروشــنده آیفون۱4 پــرو ۲56 نیز به صورت رجیسترشــده 
68میلیون و بدون رجیســتر 5۰میلیون تومان به فروش می رسد. 
اختالف قیمت ۱7 تــا ۱8میلیون تومانی گوشــی هایی که به نام 
رجیسترشــده به مشــتریان فروخته می شــود در حالی است که 
گوشی های آیفون۱4 هم اکنون در ایران فقط امکان فعال سازی دارند 
و نه رجیسترشدن، و فعال ســازی  آنها نیز با توجه به ابهام در زمینه 

رجیستری محدود و موقت است.

آخریناخبارازرجیستریآیفون14
ادامه ابهامات درباره رجیستری آیفون۱4 باعث شد هفته گذشته 
رئیس سازمان توســعه تجارت توضیحات امیدوارکننده ای در این 
زمینه ارائه دهد. علیرضا پیمان  پاک، هفته گذشته گفت: جمع بندی 
درخصوص رجیستری آیفون۱4 تا چند روز آینده نهایی می شود، اما 
به رغم گذشت یک هفته از این گفته رئیس سازمان توسعه تجارت 
هنوز خبری در این زمینه منتشر نشده و تماس همشهری با سامانه 
همتا برای استعالم ثبت یا عدم ثبت آیفون۱4 در این سامانه نیز بعد 
از ۲۰دقیقه انتظار از سوی این سامانه قطع شد. با توجه به اینکه برای 
واردات تجاری آیفون۱4 هنوز مجوزی صادر نشــده، گوشی های 
موجود در بازار اغلب به صورت مســافری وارد کشور شده و فعالیت 
آنها در صورت ثبت نشــدن در ســامانه همتا بعد از یک ماه متوقف 
می شود. به نظر می رسد بعضی از فروشنده ها از کم اطالعی خریداران 
در این زمینه برای کسب سود بیشتر استفاده می کنند، زیرا برخی از 
خریداران اطالعی در زمینه فعال سازی موقت ندارند و برخی دیگر 
به امید فراهم شدن امکان ثبت و رجیستری در آینده نزدیک، این 
ریسک را می پذیرند و گوشی  را خریداری می کنند، اما گوشی هایی 
که به نام رجیسترشده ۱7میلیون گران تر به آنها فروخته می شوند 
در حقیقت امتیازی نسبت به گوشی های غیرفعال ندارند. به گفته 
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، روال سال های گذشته به این 
صورت بود که معموال طی یک هفته تا ۱۰روز پس از عرضه جهانی 
مدل های جدید آیفون، شناسه های آنها تعریف و امکان واردات میسر 
می شد اما امسال هنوز این اتفاق رخ نداده است. شاید در آینده ای 
نزدیک تعریف شناســه در ســامانه صورت گیرد اما هنوز تکلیف 
مشخص نیست. هم اکنون کار ثبت گوشی های آیفون۱4 مسافری 
در گمرک انجام می شــود اما ســامانه همتا هنوز آن را نپذیرفته و 
رجیستری این گوشی ها فعال انجام نمی شود. درصورت صادرنشدن 

دســتورالعملی مبنی بر رجیســتری این مدل تلفن همراه، پس از 
3۰روز کلیه تلفن های همراه آیفون۱4 غیرقابل تماس در ایران بوده 

و در نتیجه خریداران متضرر خواهند شد.

فیلترینگوافتبازارآیفون
در یک ماه گذشته محدودیت های نصب نرم افزار روی گوشی های 
آیفون و فیلتر اپ اســتور، تقاضا برای خرید گوشــی های آیفون را 

به شدت کاهش داده بود.
به گفته فروشــندگان، خرید و فروش آیفون در طــول مهرماه در 
بازار تقریبا خوابیده و با توجه به محدودیت های اســتفاده از برخی 
اپلیکیشــن ها بســیاری از دارندگان آیفون به خرید گوشــی های 
ارزان قیمت اندرویدی برای رفع نیاز های روزمره روی آورده  بودند. 
یکی از فروشــندگان در این زمینه به همشــهری گفت: با توجه به 
فیلتربودن اپ استور در یک ماه گذشته امکان فعال سازی گوشی های 
آیفون وجود نداشت و فروشــندگان ناچار بودند برای اکتیوکردن 
گوشی وایفای را وی پی ان گذاری  کنند یا هات اسپات  کنند تا بتوانند 
با نصب وی پی ان گوشی را فعال کنند و این اکتیوکردن گوشی های 
آیفون را پرهزینه تر کرده بود و بین 5۰۰هزار یا یک میلیون تومان 
هزینه مازاد روی قیمت گوشی  می آمد. درحالی که در گوشی های 
اندرویدی روند کار آســان تر بود و با اســتفاده از گوگل پلی می شد 
برنامه ها را مســتقیم دانلود کرد و یا برنامه را به صورت نصب شده از 
سیســتم دیگری به آن منتقل کرد. به همین دلیل خرید و فروش 
آیفون بسیار ضعیف شده بود و همه بالتکلیف بودند تا ببینند تکلیف 
اپلیکیشن های فیلترشــده در آینده چه خواهد شــد. عصر دیروز 
اخباری مبنی بر رفع فیلتر اپ استور و گوگل پلی در فضای مجازی 
منتشــر شــد که برای ارزیابی تأثیر آن بر بازار گوشی های موبایل 

می بایست منتظر روند عرضه و تقاضا در روزهای آینده باشیم.

علی حسینی
 نایب رئیس انجمن زعفران کاران 

خراسان جنوبی
 به نظــر نمی رســد  پشــت قضیــه انتقال 
۲۰۰تــن زعفــران بــه قطــر بــرای فــرآوری، 
برنامه درستی باشد؛ چون ایران خود بر 
بام تولید زعفــران دنیا ایســتاده و دلیلی 
ندارد این حجم محصول زعفران به یک 
کشــور دیگری برای فرآوری انتقال یابد؛ 

بی تردید یک جای کار لنگ می زند.

اتابک جعفری
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 

فاضالب 
زیرســاخت های الزم برای حضور طرح 
بــازار آب و پســاب در بــورس در آینــده 
نزدیک فراهم خواهد شد. با راه اندازی 
این سامانه، شاهد جهش قابل توجهی 
در اجــرای طرح هــای تامین آب شــرب 

پایدار،  خواهیم بود.

مسعود میرکاظمی
رئیس سازمان برنامه وبودجه 

در دولــت گذشــته طــی 8 ســال ۲ هزار 
و۹۰۰هــزار میلیــارد تومــان عملکــرد 
مصرف وجــود داشــت، اما متأســفانه 
خروجی آن سقوط شاخص های کالن 
ازجمله رشد اقتصادی شد. درحالی که 
براســاس قانون برنامه ششــم توسعه 
رشد اقتصادی 8درصدی هدف گذاری 
شــده بود میانگین رشــد اقتصادی به 

کمتر از 4دهم درصد رسید. 

تثبیتقیمتپنیردرمیادین
قیمت انواع پنیر در میادین میوه و تره بار برای سومین ماه متوالی 
ثابت ماند. براساس آخرین نرخ نامه سازمان میادین میوه و تره بار 
شهرداری تهران، پنیر سفید و الکتیکی از خردادماه بدون تغییر بوده 
و پنیرهای سنتی نیز از مرداد تغییر قیمت نداشته اند. در ماه های 
اخیر، جز پنیر یو اف که دارای نرخ مصوب است، دیگر پنیرها اعم از 

فله و شرکتی، نوسان قیمت زیادی داشته  و گران تر شده اند.

قیمت در میادین)مهر(قیمت در میادین )خرداد(

کیلوگرم/تومان

کیکهاییکنفرهچند؟
قیمت کیک های کوچک تکی یا دوقلوی یک نفره 
و محصوالت مشــابه آنها در 5ماه گذشته نوسان 
زیادی نداشته اســت. افزایش قیمت مصوب آرد 
صنایع در اواخر فروردین امسال قیمت محصوالت 
مصرف کننده آرد را با افزایش مواجه کرد که این 
افزایش نرخ در اردیبهشت ماه اعمال شد و پس از 
آن قیمت تنقالتی مثل کیــک و کلوچه افزایش 

نداشته است. 

میادین

چهره ها

سوپرمارکت

قیمتهابهتومان
مینی مافینز   

160گرمی
22.000پچ پچ

 کیک شیفون شکالتی  
 50گرمی

6.000مزمز

میلکی بان زردآلو   
50گرمی

11.000شیبابا

عصرانه توت فرنگی  
50گرمی

4.000چی پف

کیک وانیلی سی سی   
150گرمی

15.000شیرین عسل

 های بای
 50گرمی

4.000شیرین عسل

کیک وانیلی - خانواده  
130گرمی

10.000نادری

اسفنجی موزی 
50گرمی

5.000آناتا

تبریز
درجه یک

105.000
115.000

لیقوان

135.000
145.000

تبریز
ممتاز

119.000
129.000

سوپر 
لیقوان
149.000
157.000

سفید یو 
 اف ایرانی

69.000
69.000

سفید یو 
اف ایرانی

65.000
65.000

الکتیکی 

89.000
89.000

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

۲۹5

374

1465

1386

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقامبهمیلیاردتومان

1.314.500

1.314.000

1.313.500

1.313.000

1.312.500

1.312.000

1.311.500

1.311.000

1.310.500

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقامبههزارواحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 145۲واحد، 
معادل ۰.11درصد رشد کرد و به یک میلیون و 31۲هزار و 
56۲واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 17۲1واحد 

افت به 377هزار و ۹43واحد رسید.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی هزار 
و 386میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 
فروش سهامداران حقیقی به هزار و 465میلیارد تومان 

رسید. 7۹میلیارد تومان از سهامی را که دیروز سهامداران 
حقیقی فروختند سهامداران حقوقی خریدند.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
315شرکت رشد و ۲87شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 3۲شرکت هم تغییر نکرد.

ارقامبهدرصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبــادالت دیــروز 8هــزار میلیــارد تومان رشــد کــرد و به 
58۹۰هــزار میلیــارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بــازار 
سهام ایران »بورس و فرابورس« با توجه به اینکه هر دالر 
آمریکا دیروز در بازار آزاد در محدوده 33هزار و ۹3۰تومان 
دادوســتد شــد، درحــال حاضــر معــادل 178میلیــارد 

و86۰میلیون دالر است.
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ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیــروز 7هزار و 7۹۹میلیــارد تومان اوراق 
بهادار در بازار سرمایه دادوستد شد که از این میزان 
هــزار و 76۰میلیارد تومــان به معامالت خرد ســهام و 
بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصاص 
یافت. این ارقام نشــان می دهد ارزش کل معامالت 
خــرد در دادوســتد های دیــروز 13۹میلیــارد تومــان 
معــادل 7.3درصــد در مقایســه بــا روز قبــل افــت 

کرده است.

ارقامبهدرصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر
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ورود و خروج نقدینگی با بازار سهام

ســهامداران حقیقــی دیــروز 7۹میلیــارد تومــان نقدینگی از 
بازار ســهام خارج کردنــد و با خروج ایــن میــزان نقدینگی از 
بورس، نسبت خروج پول حقیقی به ارزش معامالت خرد به 
4.5درصد رسید. شتاب خروج پول از بازار سهام در مقایسه 

با روز قبل کاهش یافته است.
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داستان 

کریم
    داستان کریم بنزما، شبیه هیچ داستان دیگری 
در فوتبال نیست. مســیری که او طی کرده تا به 
این نقطه برسد، به مسیر هیچ کدام از برنده های 
توپ طال شباهت ندارد. او نه مثل مسی و رونالدو 
از همان نخستین ســال های جوانی غرق لذت 
بردن توپ طال شــده و نه مثل لــوکا مودریچ، با 
جرقه ای دیررس اما هیجان انگیز روبه رو بوده است. 
کریم همیشه در گوشه تصویری از بهترین های 
دنیا حضور داشــته اما توجه همه، به مرکز تصور 
بوده اســت. او اما به مرور زمان، باالخره خودش 
را به مرکز این تصویر رسانده است. درست شبیه 
گالدیاتوری که کمترین شانس را برای کنار زدن 
همه رقبا دارد اما صبر می کند تا در بهترین زمان، 
چیزی را از خودش نشان دهد که همه را به حیرت 
وامی دارد. شــاید همین 5 سال قبل، تصور اینکه 
کریم بنزما روزی صاحب توپ طال می شود، محال 
بود. این بیشتر یک شوخی بزرگ با ستاره فرانسوی 
رئال مادرید به نظر می رسید اما هر ستاره ای که از 
رئال مادرید رفت، غنیمتی برای او باقی گذاشت. 
جدایی رونالدو، شــرایطی را فراهم کرد که دیگر 
همه توپ ها در خط حمله باشگاه به ستاره پرتغالی 
نرسد، همه تیترها سهم او نشــود و جایی برای 
ستایش سایر بازیکنان نیز وجود داشته باشد. ساز 
مخالف گرت بیل، کاری کرد که بنزما به تنهایی 
مسئولیت خط حمله یکی از بزرگ ترین تیم های 
دنیای فوتبال را به عهــده بگیرد. جدایی راموس، 
بنزما را صاحب پنالتی هــای رئال مادرید کرد و 
جدایی مارسلو، بازوبند کاپیتانی را به این ستاره 
هدیه داد. او حاال، رهبر رئال مادرید شــده بود. او 
حاال یک مرد توقف ناپذیر در خط حمله این باشگاه 
بود. بازیکنی که می دانست دوران »نفر دوم« بودن 
برایش تمام شده است. بازیکنی که این بار همه  چیز 
را با هم می خواست. اللیگا، لیگ قهرمانان اروپا و 

البته توپ طال!
    چند فوتبالیست ســراغ دارید که این چنین 
قاطعانه توپ طال را برده باشــند؟ حتی مسی و 
رونالدو در بسیاری از سال ها این جایزه را با جنجال 
می بردند اما کریم بنزما، کاری کــرد که یکی از 
بی هیجان ترین دوره های توپ طال برگزار شود. 
او عمال رقیبی نداشت. چرا که یک سروگردن از 
همه ستاره های دنیای فوتبال در این سال باالتر 
رفته بود. کریم توپ طال را خیلی زودتر از شــب 
برگزاری مراســم در پاریس، از آن خودش کرده 
بود. وقتی رئــال، حریفان اش را یــک به یک در 
اروپا شکست می داد، کریم به این جایزه نزدیک 
و نزدیک تر می شد. شاید این قهرمانی، بیشتر از 
همه قهرمانی های قبلی هواداران کهکشانی ها را 
به وجد آورده باشــد. آنها این بار با تیمی که روی 
کاغذ ستاره های زیادی نداشت، بهترین تیم های 
اروپایی را کنار زدند؛ چلسی، پی اس جی، سیتی 
و لیورپول. این یک مســیر دیوانه وار بود و بدون 
درخشش فراتر از انتظار کریم بنزما، این قهرمانی 
هرگز ممکن نمی شد. او یک سال شگفت انگیز را 
پشت سر گذاشت وپاداش اش را با بردن مهم ترین 

جایزه فردی دنیای فوتبال گرفت.
    آنچه بنزمــا را از همه بازیکنــان دیگر متمایز 
می کند، ثبات و صبری است که در همه این سال ها از 
خودش نشان داده است. درست مثل یک شکارچی 
قهار که برای رسیدن بهترین لحظه، به اندازه کافی 
منتظر مانده و بعد، بهترین شلیک عمرش را تجربه 
کرده است. بنزما برای یک دوره طوالنی، مورد انتقاد 
هواداران رئال مادرید بود. حتی مربیانی مثل مورینیو، 
او را به تمسخر می گرفتند اما هیچ چیز موجب نشد 
مرد شــماره 9رئال مادرید، قید ادامه مسیرش در 
این تیم را بزند. بعد از رسوایی در پرونده والبوئنا که 
عمال تیم ملی را از کریــم گرفت، این بازیکن با یک 
بحران تمام عیار روبه رو شد. شاید هرکس دیگری 
در موقعیت او، دچار افت می شــد و حتی از فوتبال 
فاصله می گرفــت. بنزما اما فقط بــه یک چیز فکر 
می کرد، به لحظه ای که همــه ذهنیت ها در مورد 
خودش را تغییر داده باشد. او روزهای کابوس واری را 
پشت سر گذاشت، پسری که در والدیباس به تنهایی 
تمرین می کرد تا هم تیمی هایش در رئال مادرید از 
اردوهای ملی برگردند، پسری که تماشاگر قهرمانی 
کشورش در جام جهانی روســیه بود. آن روزها به 
کنایه می گفتند که جای هیچ کس در تیم ملی خالی 
نیســت. آن روزها مدام گفته می شد که هیچ کس 
به بنزما افتخار نمی کند. همیــن بازیکن اما، برای 
یک شــب پاریس را به تســخیر خودش درآورد. او 
در پایتخت فرانسه، توپ طال را از دست مهم ترین 
اسطوره تاریخ فوتبال فرانسه گرفت. زیدان، جایزه 
معتبرترین نشریه فوتبالی در فرانســه را به کریم 
تحویل داد و حتی رئیس جمهور فرانسه برای او پیام 
تبریک فرستاد. حاال دیگر در این کشور، همه به کریم 

افتخار می کنند.
    شــکوفایی بنزما در 34 ســالگی، یکی از آن 
افسانه های درست و حســابی برای آیندگان در 
تاریخ فوتبال اســت. او حاال دیگــر همه  چیز را 
برده و فقط یک جای خالــی را برای کامل کردن 
کلکســیون رویایی اش احســاس می کند. تنها 
حســرت باقی مانده بنزما در دوران فوتبال اش، 
نبردن جام جهانی است. مرد 34 ساله مادریدی ها 
حاال برای آخرین بار در قطر برای رسیدن به این 
جام تالش خواهد کرد. همــه آنهایی که کریم را 
می شناسند، می دانند که او با چه جدیتی اهداف 
بزرگ زندگی اش را دنبال می کند. بنزما با بهترین 
روحیه و بیشترین انگیزه، گرگی درنده برای جام 
جهانی خواهد بود. بازیکنی که جذاب ترین بخش 
از ماجراهای زندگی اش، تازه بعد از 30ســالگی 

شروع شده است.
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نجات لیگ
زمان برگزاری جام ملت  های آسیا از خرداد 
به بهمن ماه سال آینده موکول شد؛ اتفاقی 

که شاید به نفع فوتبال ایران باشد
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 فتح اهلل زاده این روزها در موقعیت مشابه 
انصاری فرد قرار گرفته است اما بعید به نظر 

می رسد رفتاری مشابه او داشته باشد

دربی در لیگ3؟ساپینتو؛ کالدرون دوم؟
مهدی تاج پس از جلسه با رئیس کمیته 

صدور مجوز حرفه ای در AFC، یک هشدار 
بزرگ به این دو تیم داده است
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 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

بورنموث

نیوکاسل

منچستریونایتد

ساوتهمپتون

اورتون

تاتنهام

22:00

22:00

22:45

ليگ برتر انگليس

برنتفورد

لیورپول

چلسی

وستهام

22:00

22:00

رئال سوسیداد

مایورکا
21:30

الليگا اسپانيا

الچه

رئال مادرید
22:30

کريمبنزما؛بازيکنيکهجذابترين
بخشازماجراهايزندگياش،تازه
بعداز30سالگيشروعشدهودر
34سالگيتوپطالگرفتهاست

درونالماس

تیتر یک

 مصدومیت بنزما از ناحیه دست که سال ها همراه او بوده، حاال از سوی آدیداس به نمادی برای این بازیکن تبدیل شده است      
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سـاپینتو
الحق که زردی

باالخره چی شد برادر؟

ما هم فقط در رسانه ها می شنویم

الحق و االنصاف که این روزنامه سان 
انگلیس به درستی به انتشار اخبار 
زرد و غیرجدی شهرت پیدا کرده 
است. به نظر می رسد بیشتر مطالب 
این رسانه جنبه ســرگرمی دارد و 
نویســندگان و خوانندگان، همه با هم 
بر ســر این موضوع توافق دارند. ســان که این روزها به بهانه 
هم گروهی ایران و انگلستان بیشتر از قبل به وضعیت تیم ملی 
کشــورمان می پردازد، نادر محمدی را اسلحه پنهان کارلوس 
کی روش در قطر دانسته است. مراد این نشریه، مدافع 25ساله 
ذوب آهن اســت که به خاطر پرتاب های بلند و آکروباتیک اوت 
دستی در ایران به شهرت رسیده. سان در حالی می گوید محمدی 
اسلحه پنهان کی روش است که این بازیکن تا به حال حتی یک بار 
هم به اردوی تیم ملی دعوت نشده است. روشن نیست نویسنده 

خواب نما شده یا از داروی خاصی استفاده می کند!

محســن بنگــر، بازیکن پیشــین 
پرســپولیس کــه هر از گاهی هم 
اظهارنظرهــای بحث برانگیزی 
دارد، به تازگی در مورد شــرایط 
تیــم ملــی در جام جهانــی قطر 
صحبت کرده و با حمایــت از حضور 
کارلوس کی روش گفته: »با اسکوچیچ شانسی برای موفقیت در 
جام جهانی نداشتیم.« از همین استاد اما مصاحبه های زیادی 
به جا مانده که در آنها مشغول حمایت از سرمربی پیشین تیم 
ملی و خواهان ابقای او بوده است. ازجمله این: »کسی که این 
آمار را دارد، باید روی نیمکت تیم ملی باشد. همه ما قبل از اینکه 
اسکوچیچ بیاید، امیدی به صعود به مرحله گروهی هم نداشتیم  
ولی خب همه تیم ها را برد و چنین شخصی باید سرمربی باشد.« 
باالخره چی شد برادر؟ زنده باد وضع موجود؟ هر که امروز هست، 

خوب است؟ چرا فکر می کنید ما فراموش می کنیم؟

یحیــی گل محمدی همچنــان از 
مدیــران باشــگاه پرســپولیس 
گالیه مند است و عمده انتقادات 
او هم به فراهم نبودن زمین تمرین 
مناسب مربوط می شود. در شرایطی 
که گفته می شــد این مشــکل رفع و 
تمرین سرخپوشان از این به بعد در محل جدیدی انجام خواهد 
شد، اما ظاهرا مسئله صحت نداشته است. یحیی در این مورد 
گفته: »صرفا در رسانه ها می شنویم که زمین تمرین مناسب برای 
پرسپولیس فراهم شده، اما در عمل خبری نیست.« در این مورد 
حق با گل محمدی است و تیم او باید روی زمین مناسب تمرین 
کند، اما راستش را بخواهید ما هم فقط در رسانه ها می شنویم 
که پرسپولیس گران ترین و بهترین بازیکنان ایران را خریده و 
یک تیم کهکشانی بسته است. تیمی که این فصل در زمین دیده 
شده، چندان شباهتی به تیم بسته شده در نقل وانتقاالت ندارد. 

فوتبال ایراننكته بازی

بهانه حاضر است
بعد از کش و قوس های فراوان، سرانجام قرار شد دربی 
تهران بین پرسپولیس و اســتقالل بعد از جام جهانی 
برگزار شــود. این بازی در چارچــوب هفته دوازدهم 
لیگ برتر انجام خواهد شــد؛ هفته ای که درست لب 
مرز تعطیلی لیگ و برگــزاری اردوی تیم ملی بود. در 
این مدت هزار بار در مــورد تاریخ بازی و اینکه قبل از 
جام جهانی خواهد بود یا بعد از آن بحث شد، اما نهایتا 
مثل همیشه زور کارلوس کی  روش چربید و شهرآورد 
عقب افتاد. با توجه به اینکه پرسپولیس و استقالل روی 
هم بیشترین تعداد ملی پوش را بین باشگاه های لیگ 
برتری دارند، سرمربی تیم ملی احتماال از مصدومیت 
بازیکنان در این مسابقه سنگین ترسیده است. در نهایت 
هر چه بــود، این بازی به تعویق افتــاد و نزدیک ترین 
تاریخی که هم اکنون برای برگزاری آن مطرح شــده، 

دوم دی ماه است؛ یعنی بیشتر از 2ماه دیگر!

  پاس گل سازمان لیگ به تیم بازنده
با توجه به شناختی که از فضای فوتبال ایران داریم، 
از همین حاال به شما قول می دهیم هر کدام از 2تیم 
پرسپولیس و استقالل که در دربی نتیجه مطلوب را 
به دست نیاورند، به تأخیر زمان مسابقه و برگزاری آن 
بعد از جام جهانی پیلــه خواهند کرد. این یک بهانه 
حاضر و آماده است که از حق هم نگذریم، پشتوانه 
منطقی کافی دارد. مســابقه ای مثل دربی باید در 
گرماگرم لیگ و در شــرایطی برگزار شود که هر دو 
تیم در اوج آمادگی هســتند. اینکه نزدیک به 2ماه 
همه  چیز را تعطیل کنی و استارت دوباره مسابقات را 
با برگزاری دربی بزنی، ایده جالبی نیست. سرخابی ها 
اگر پیش از جام جهانی با هم بازی می کردند، عالوه بر 
اینکه احتماال مسابقه جذاب تری می دیدیم، از آنها در 
زمینه ناکامی احتمالی سلب بهانه می شد، اما سازمان 
لیگ از همین حاال به تیم بازنده پاس گل داده است.

  بازی با تماشاگر می شود؟
شــاید تنها مزیت احتمالی تعویق دربی این باشد 
که نبرد پرسپولیس و اســتقالل بعد از جام جهانی 
با حضور تماشــاگران برگزار شــود. بــه هر حال 
فضای فعلی طوری است که مسابقات پی درپی در 
ورزشگاه های خالی انجام می شود و شاید اگر دربی 
این طرف جام جهانی بود، در استادیوم بی تماشاگر 
شاهد برگزاری آن می بودیم، اما چه بسا شرایط در 

دی ماه فرق داشته باشد.

دربی در لیگ3؟
 تنها اقدامی که 2 باشگاه استقالل و پرسپولیس برای 
صادر شدن مجوز حرفه ای در این فصل انجام داده اند، 
واگذار کردن بخشی از ســهام از طریق بورس بوده 
است؛ اقدامی که به نظر می رسد بیشتر روشی برای 
کسب درآمد بوده و اتفاقا درآمد سرشاری را نیز برای 
2 باشگاه به وجود آورده است. این دو باشگاه تا امروز 
هشدارهای AFC را چندان جدی نگرفته اند اما حاال 
مهدی تاج پس از جلسه با رئیس کمیته صدور مجوز 
حرفه ای در کنفدراسیون فوتبال آسیا، یک هشدار 
 AFC بزرگ به این دو تیم داده است. براساس اعالم
اگر مشکالت مجوز حرفه ای این دو باشگاه حل نشود، 
پرونده استقالل و پرســپولیس به کمیته انضباطی 
کنفدراسیون فوتبال آســیا می رود و حتی سقوط 
آنها به دســته ســوم فوتبال ایران اصال دور از ذهن 
نخواهد بود. این هشدار بزرگ همزمان با صحبت های 
انتقادآمیز وزیر ورزش در مورد مدیران سرخابی ها 
مطرح شده است. سجادی توصیه وزارت به تاسیس 
تیم بانوان در 2باشگاه را به »نوشتن روی یخ« تشبیه 
کرده است. تردیدی وجود ندارد که AFC چیزی را 
روی یخ نمی نویسد و اگر 2باشگاه به این صحبت ها 
توجه نکنند، عواقب شدیدی در انتظارشان خواهد 
 AFC بود. از طرف دیگر، جریمه این دو باشــگاه در
فعال به تعلیق 2 ماهه کاهش یافته و این به آن معنی 
است که اگر مشکالت برطرف شــوند، سرخابی ها 
دوباره به آســیا برمی گردند. فعــال اما کوچک ترین 
قدمی در این راستا برداشته نشــده و حتی مسئله 
مالکیت مشترک دولتی، هنوز به قوت خودش باقی 
مانده است. اگر این مشــکالت هر چه سریع تر حل 
نشــوند، به زودی باید دربی فوتبال ایران را در لیگ 

3 تماشا کنیم! 

وز سوژه ر

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

3618-95319 پرسپولیس1

6518-953111 استقالل2

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

4112-92615مس رفسنجان8

12-4-93334 آلومینیوم9

211-9-93247 هوادار10

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

55-11-81256ملوان15

75-11-91264 صنعت نفت16

پیش تاختگان!
لیگ برتر این هفته فقط 3مهاجم گلزن داشته، این در حالی 

است که 4 مدافع در دیدارهای این هفته موفق به گلزنی شده اند
بیش از 20درصــد از گل های هفته نهم لیگ برتــر را مدافعان به 
ثمر رســانده اند. در فوتبالی که مهاجمانش کمتر موفق به گلزنی 
می شــوند، این آمار چندان دور از انتظار نیست. از 15 گل به ثمر 
رســیده در این هفته از لیگ برتر، 4گل را مدافعان زده اند. جالب 
اینکه هر 4گل، بســیار کلیدی بوده اند و مســیر مسابقه را تغییر 
داده اند. در نبرد بین فوالد و پیکان، این مدافع راست تیم مجتبی 
حســینی بود که موفق به زدن یک گل دیرهنگام شد؛ یک ضربه 
دقیق که یک  امتیاز بسیار مهم را به پیکان هدیه کرد. این چهارمین 
تســاوی در پنجمین دیدار خانگی این فصل فــوالد بود. دانیال 
جهانبخش با ایــن ضربه، برد خانگی تیم نکو را با تســاوی عوض 
کرد. در دیدار نزدیک و حساس هوادار و ملوان نیز، یک مدافع گل 
کاشــت. صائب محبی که خودش زمانی در خط دفاعی ملوان به 
میدان می رفت، تنها گل این مسابقه را زد تا همه امتیازهای بازی 
در حساب هوادار بماند. صائب که هفته گذشته برای اولین بار در 
تیم الهامی فیکس شده بود، این فیکس شدن را با پاس گل جشن 
گرفت و این هفته هم یک گل حســاس برای تیمــش زد تا برای 
دیدارهای بعدی در ترکیب اصلی تیمش باقی بماند. سومین مدافع 
گلزن این هفته لیگ نیز سیدمحمد قریشی بود؛ بازیکنی که با یک 
ضربه سر اشتباه، توپ را وارد دروازه خودی کرد و از استقالل یک 
برنده لحظه آخری ساخت. قریشی در جریان این بازی، عملکرد 
بسیار خوبی داشت اما در این لحظه خاص از مسابقه، لطمه بزرگی 
به ذوبی ها زد. در جریان دیدار تراکتور و نفت مسجدسلیمان نیز 
میالد باقری مدافع راست نفتی ها، یکی از گل های تیمش را به ثمر 
رســاند. نکته جالب توجه دیگر عملکرد ضعیف مهاجمان در این 
هفته از لیگ برتر بود. تنها 5گل ســهم مهاجمان بود. عباس زاده 
با 3 گل، لوکادیا و مجید علیاری با یــک گل، تنها مهاجمان گلزن 
این هفته لیگ برتر بودند. اینکه از بیــن 16 تیم لیگ برتری تنها 
3 مهاجم گلزن در این هفته وجود داشــته، آمار نگران کننده ای 
به نظر می رسد. اوضاع در شرایطی بدتر می شود که بدانید لوکادیا 
هم از روی نقطه پنالتی گل زده اســت! 4 مدافع و 3مهاجم گلزن 
در رقابت های این هفته لیگ، نشان می دهد مهره های دفاعی جور 

مهاجمان را در فوتبال ایران می کشند.

به نظر می رسد یکی از دردسرهای بزرگ پیش روی تقویم لیگ برتر 
برطرف شده و ســازمان لیگ بی نظم و سهل انگار 
فدراسیون فوتبال، یک خوش شانسی بزرگ آورده 
اســت. همانطور که می دانید پیش تر قرار بود جام 
ملت های آسیا 2023 از خردادماه سال آینده در 
چین برگزار شود، اما این کشــور به بهانه احتمال 
فراگیری مجــدد کوویــد- 19 از میزبانی انصراف 

داد. مدتی طول کشید تا کنفدراسیون فوتبال آسیا 
بتواند یک محل جدید برای برگزاری این مســابقات 

پیدا کند. نهایتا هم مثل همــه تورنمنت های خطیر و 
بر زمین مانده موجود، میزبانی این بازی ها به قطر رسید. 
حاال اما خبر می رسد که زمان برگزاری این مسابقات هم 
تغییر یافته است. رسانه ها از قول دبیر کل کنفدراسیون 

فوتبال آسیا نوشته اند این بازی ها بهمن سال آینده برگزار خواهد 
شــد. به این ترتیب نه تنها تیم ها از گرمای اواخر 
بهار قطر در امان می مانند، بلکه ســازمان لیگ 
هم می تواند فصل جاری مسابقات را به موقع تمام 
کند. لیگ بیست ودوم به شدت تحت تأثیر برگزاری 
مسابقات جام جهانی قرار گرفته و برخالف قول و 
قرارهای قبلی، این بازی ها تــا آغاز جام جهانی به 
نیم فصل نمی رســد. در نتیجه سازمان لیگ باید از 
اول دی تا اول خرداد، 19هفته از مسابقات لیگ و کل 
جام حذفی را برگزار می کرد که کار سختی بود، اما حاال 
با تغییر زمان برگزاری مسابقات جام ملت ها، محدودیت 
زمانی برای به پایان رساندن لیگ بیست ودوم هم از بین 

رفته است.

نجات لیگ
زمان برگزاری جام ملت  های آسیا از خرداد به بهمن ماه سال آینده موکول شد

کالدرون دوم؟

شوالیه در تاریکی
4دلیل برای اینکه نمی توانیم زیاد به عاقبت کار فتح اهلل زاده در استقالل خوش بین باشیم

بحث ها پیرامون بازگشــت ناگهانی علی فتح اهلل زاده به مدیریت باشگاه استقالل ادامه 
دارد. کمتر کسی تصور می کرد مصطفی آجورلو بدون ارائه هیچ توضیح شفافی از این تیم 
برود؛ آن هم درحالی که یک قهرمانی برای آبی ها آورده بود و همین حاال هم تیمش کنار 
پرسپولیس در صدر جدول قرار دارد. این اتفاق اما رخ داد و علی فتح اهلل زاده، مرد همیشه 
حاضر میدان استقالل دوباره مدیرعامل باشگاه شد؛ کسی که پروژه دریافت )یا به تعبیری 

خرید( نشان شوالیه از سوی او از یک مؤسسه خارجی، این لقب را برایش به ارمغان آورد و 
ماندگار شد. هواداران استقالل احساسات متناقضی در مورد فتح اهلل زاده دارند؛ برخی او 
را عامل موفقیت می دانند و گروهی تصور می کنند رویکردش زیاد علمی و مدرن نیست. 
با همه این تفاسیر، اما اجازه بدهید ما چندان نسبت به موفقیت شوالیه در دوره مدیریتی 

جدیدش خوش بین نباشیم. دالیلی داریم که البته امیدواریم درست نباشد.

بمب ها قبال ترکیده اند
عمده شهرت و محبوبیت علی  فتــح اهلل زاده بین هــواداران 1
استقالل به خاطر خریدهای جنجالی و 
مهمی است که انجام می دهد. جذب 
مهدی هاشمی نسب از پرسپولیس در 
سال 79نه تنها خبرســازترین انتقال 
تاریخ فوتبــال ایران را رقــم زد، بلکه 
نردبان ترقی آقای مدیرعامل شد. در 
سالیان بعد نیز فتح اهلل زاده هرگز این 
عادتش را کنار نگذاشت و اصال عبارت 
»بمب« با او وارد ادبیات فوتبال ایران 
شد. حاال اما جناب شوالیه در حالی وارد 
باشگاه شده که بمب ها را قبال یک نفر 
دیگر ترکانده اســت. آجورلــو به هر 
کیفیتی که بود تیم پرستاره ای بست و 
حتی مهدی قائــدی را هم بازگرداند؛ 
بنابرایــن فتــح اهلل زاده مهم  تریــن 

کارکردش را از دست داده است.

جبران بدهی با بدهی؟
معمــوال از به جــا گذاشــتن  بدهی های چشمگیر به عنوان 2
یکی از نقاط ضعف سبک مدیریت علی 
فتح اهلل زاده یاد می شده است. به هر حال 
بمب ترکاندن خرج دارد و غالبا اینطور 
بوده که مدیران بعد از او، درگیر انبوهی 
از بدهی ها می شــدند. حــاال اما خود 
فتح اهلل زاده در موقعیت »وارث بدهی ها« 
قرار گرفته اســت. آجورلو تیم بســیار 
گران قیمتی بسته و منابع درآمدی اش 
هم محقق نشده است. نخستین جمله 
حاجی در بازگشت به باشگاه هم این بود: 
»هر چه پرونده روی میز من گذاشته اند 
مربوط به بدهی اســت.« مــا که قبال 
شاهکار خاصی از فتح اهلل زاده در زمینه 
درآمدزایی ندیده ایم که امروز امیدوار به 
جبران این کســری ها باشیم. تا ببینیم 

بعدا چه پیش می آید.

به جای ناکام ها نیامده
از عمده مسائلی که قبال باعث  می شد عملکرد فتح اهلل زاده در 3
اســتقالل به چشــم بیاید، حضور این 
چهره به جای مدیران ناکام بود. او سال 
75در حالی جای کاظم اولیایی را گرفت 
که پرســپولیس در اوج اقتــدار بود و 
قهرمانی های پیاپی به دســت می آورد. 
بعدتر هم فتح اهلل زاده جای امثال مقداد 
نجف نژاد، واعظ آشتیانی و امیرحسین 
فتحی را گرفت که به هر حال عملکرد 
مطلوبی نداشتند و مقبول مردم نبودند. 
حاال اما فتح اهلل زاده به جای مدیری آمده 
که با تیــم قهرمان شــده؛ پس کارش 
بسیار سخت اســت و به طور مستمر با 
آجورلو مقایسه خواهد شد. از شروع این 
فصل مدام نتایج تیم با نتایجی که فرهاد 
مجیدی فصل پیش با استقالل گرفت، 

مقایسه می شود.

چیز جدیدی دارد؟
برخی رسانه ها در توصیف بازگشت  علی فتح اهلل زاده بــه مدیرعاملی 4
باشــگاه اســتقالل از عباراتــی همچون 
»پنجمین بازگشت« استفاده کرده اند که 
دقیق و درست است. هیچ کس به اندازه او 
فرصت اداره استقالل را پیدا نکرده است. 
پرسش اینجاســت که جناب شوالیه در 
پنجمین دوره کارش، ممکن اســت چه 
فتح الفتوحی داشــته باشــد که قبال از او 
ندیده ایــم؟ آدمــی کــه 4دوره در یک 
مسئولیت بوده، طبیعتا همه هنرهایش را 
باید رو کرده باشــد. در چنین شــرایطی، 
بازگشــت فتح اهلل زاده به معنای رجعت به 
فرمول های قدیمی و بی فایده است. یادمان 
باشد آخرین دوره حضور او در استقالل فقط 
چیزی حدود یک ماه طول کشید. یک مدیر 
تازه نفس با طرز تفکر مدرن و جدید شاید 

می توانست بیشتر به کار استقالل بیاید.

برکناری مدیرعامل اســتقالل در میانه راه، شاید برای 
سرمربی خارجی این تیم عجیب باشد اما در فوتبال ایران، 
یک اتفاق کامال عادی است. در لیگ برتر اساسا اینکه یک 
باشــگاه تا پایان فصل مدیرعاملش را حفظ کند، عجیب 
خواهد بود! ساپینتو که در انتظار چنین تغییری نبوده، 
به گفته خودش از برکناری آجورلو شــوکه شده و حتی 
قصد داشته از سمت مربیگری استقالل استعفا بدهد. این 
تصمیم البته چندان جدی نبود و به مرحله عملی شدن 
نرسیده است. فعال ساپینتو به کارش در استقالل ادامه 
می دهد اما بعید نیست علی فتح اهلل زاده خیلی زود، 
تصمیم های متفاوتی برای این باشگاه بگیرد. به طور 
معمول مدیــران در فوتبال ایــران عالقه زیادی به 
کارکردن با مربیان انتخاب شده توسط مدیران قبلی 
ندارند. آنها احساس می کنند اگر با این مربیان به کار 
ادامه بدهند، بخش مهمی از اعتبار هر نتیجه را به مدیر 
قبلی داده اند. همین مسئله، موجب شده که از زمان 
انتخاب دوباره فتح اهلل زاده به عنوان مدیرعامل جدید 
باشگاه، زمزمه هایی در مورد حضور فرهاد مجیدی یا 
امیر قلعه نویی در این تیم به گوش برسد؛ زمزمه هایی که 
برای تیم ساپینتو، به شدت زهرآلود است و هیچ کمکی 

به این تیم نخواهد کرد.
تردیدی نیست که فتح اهلل زاده رابطه خوبی با مجیدی و 
قلعه نویی دارد اما اضافه شدن این دو مربی به باشگاه در 
شرایط فعلی کامال دور از ذهن به نظر می رسد. فرهاد اگر 

قصد داشــت در فوتبال ایران بماند، تیم قهرمان لیگ را رها 
نمی کرد. او تازه پروژه اش را در فوتبال امارات استارت زده و 
دلیلی برای ترک االتحاد نخواهد داشت. امیر قلعه نویی هم این 
فصل نتایج خوبی با گل گهر به دست آورده و حداقل تا پایان 
لیگ به ترک این باشگاه فکر نخواهد کرد. در چنین شرایطی، 
اســم بردن از این دو مربی فقط فشــار زیادی به ساپینتو و 
تیمش می آورد. اصال چرا باید برای تیمی که در 8 هفته گذشته 
شکست نخورده و یکی از صدرنشین های جدول لیگ برتر 
است، صحبت از تغییر احتمالی مربی به میان بیاید؟ آیا این 
درست همان اشتباه بزرگی نیست که محمدحسن انصاری فرد 
در پرســپولیس انجام داد؟ او عذر سرمربی تیم صدرنشین 
لیگ برتر را خواســت و به جای کالدرون، به ســراغ یحیی 
گل محمدی رفت. این تغییر هزینه وحشــتناکی روی دست 
باشگاه پرسپولیس گذاشت؛ آن هم درحالی که میزان دستمزد 
باقیمانده کالدرون تا پایان فصل، اصال عدد زیادی نبود. حاال 
فتح اهلل زاده در همان موقعیت مشابه انصاری فرد قرار گرفته 
است. تیم او یکی از صدرنشــین های لیگ به شمار می رود و 
تا زمان شروع تعطیالت طوالنی مدت لیگ، چیز زیادی باقی 
نمانده است. آیا او در همان مســیر اشتباه انصاری فرد قدم 
می گذارد؟ آیا ساپینتو در استقالل قربانی عالقه مدیرعامل 
باشگاه به مربی ایرانی می شــود؟ زمان همه  چیز را مشخص 
خواهد کرد. مرور گذشته اما نشان می دهد که کنارگذاشتن 
مربی تیم صدرنشین، مجموعه ای از زیان های بزرگ مالی و 

فنی را شامل حال باشگاه می کند.

  فتح اهلل زاده این روزها 
در موقعیت مشابه انصاری فرد قرار گرفته است
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توپ کریم
خواندنی از مراسم توپ طالی امسال و جایزه ای 
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1  کریم بنزما
2  سادیو مانه

3  کوین دی بروینه
4  روبرت لواندوفسکی

5  محمد صالح
6  کیلیان امباپه

7  تیبو کورتوا
8  وینیسیوس جونیور

9  لوکا مودریچ
10  ارلینگ هالند

11  سون هیونگ مین
12  محرز

13  سباستین هالر
14  فابینیو، لیائو

16  فان دایک
17  لوئیــس دیــاس، 

کاسمیرو، والهوویچ
20   رونالدو

21   هری کین
22   برنــاردو ســیلوا، 

فودن، الکساندر آرنولد
25   رودیگــر، دارویــن 
نونیس، انکونکو، کانسلو، 

مانیان و کیمیش.

چهارشنبه های 
منچستری

من یونایتد بهترین رکورد را در بازی هایی که در 
چهارشنبه در لیگ برگزار می شود در اختیار دارد

این هفته فیفا و یوفا اجازه داده انــد لیگ های اروپایی بازی های 
داخلی خودشان را برگزار کنند و به فیفادی یا بازی های باشگاهی 
اروپایی نروند. در آلمان از دیشب جام حذفی برقرار است؛ در اللیگا 
امشب رئال مادرید با الچه بازی می کند و در انگلیس هم چند بازی 
قرار است انجام شود که مهم ترین شان دیدار منچستر یونایتد و 

تاتنهام است.
    هر 3 بازی آخر رودررو در لیگ برتر به سود منچستر یونایتد 
به پایان رسیده تا داغ آن شکســت 6بر یک وحشتناک در دوره 
کرونا به فراموشی سپرده شود. این طوالنی ترین روند برد یونایتد 
مقابل این حریف در لیگ پس از 4برد پیاپی در سال های 2009 

و 2010 است.
    تاتنهام بیشترین شکست تاریخ خود را در لیگ از من یونایتد 

متحمل شده و 38بار به این تیم باخته است.
    منچستر پس از چلسی که 110گل به اسپرز در لیگ برتر زده، 

بیشترین گل را وارد دروازه این تیم کرده است؛ 104گل.
    چهارشنبه ها برای منچستری ها خوش یمن است. این تیم 
در این روز وســط هفته بیش از همه تیم های انگلیسی صاحب 
پیروزی شده و بردهای چهارشنبه ای اش را به عدد72 رسانده. 
از لحاظ میانگین و درصد برد هم حساب کنیم، یونایتد بهترین 
آمار را بین همه باشــگاه ها دارد و 61.5درصد بازی هایش را در 
چهارشنبه شــب ها با پیروزی به پایان برده است، یعنی دو سوم 

بازی هایش.
    تاتنهام در 19بازی آخر خارج از خانه خود مقابل یکی از 5تیم 
دیگر بزرگ انگلیس موسوم به بیگ سیکس فقط یک برد به دست 
آورده که مقابل همین من یونایتد بوده و تاتنهام آن مسابقه را با 
اشتباه عجیب داوری 6بر یک به سود خود تمام کرد. در بقیه این 
19بازی اخیر، تاتنهام مقابل تیم های بــزرگ 11باخت و تنها 

7تساوی به دست آورده بود.
    پیش از باخت 3بریک اخیر در دربی شمال لندن به آرسنال، 
تاتنهامی ها در 16بازی لیگ برتری خود تنها یک باخت داشتند؛ 

11برد و 4تساوی، 35گل زده، 12گل خورده و 8کلین شیت.
    از بین 10 تیم اول فعلی لیگ جزیــره، فقط بورنموث)10( 

گل های کمتری نسبت به منچستر)13( به ثمر رسانده است.
    کریستیانو رونالدو نتوانست در بازی با نیوکاسل دروازه این 
تیم را باز کند. او دوباره 2 مسابقه است که دچار قحطی گل شده. 
رونالدو که در رده بندی توپ طال بیســتم شده، احتماال امشب 
هم مقابل تاتنهام فیکس است. این بدترین رتبه کریستیانو در 
این مراســم اســت. رتبه رونالدو در رده بندی های توپ طال، از 
سال2004 تاکنون؛ 2004 )دوازدهم(، 2005 )بیستم(، 2006 
)چهاردهم(، 2007 )دوم(، 2008 )اول(، 2009 )دوم(، 2010 
)ششم(، 2011 )دوم(، 2012 )دوم(، 2013 )اول(، 2014 )اول(، 
2015 )دوم(، 2016 )اول(، 2017 )اول(، 2018 )دوم(، 2019 

)سوم(، 2021 )ششم( و 2022 )بیستم(.
    رونالدو فصل پیش در 2 بازی 4بار دروازه این تیم را باز کرد و 

یک هت تریک به ثبت رساند.
    کونته، ســرمربی تاتنهــام درباره کریســتیانو گفته: »من 
کریســتیانو را خیلی دوســت دارم. فصل قبل ما به کریستیانو 
باختیم نه به منچســتر. امیدوارم بازی بعد آرام باشد، برخالف 
فصل قبل که هت تریک کرد. کریستیانو بازیکن بزرگی است و 
هنوز تعیین کننده است. هیچ کلمه ای برای توصیفش نیست. او 

در 15سال گذشته تاریخ فوتبال را نوشته.«
    بازیکنان تاتنهام در این فصل بیشــترین میزان دوندگی را 
داشته اند با میانگین 1009کیلیومتر در هر مسابقه. من سیتی 
)997کیلومتر(، آرســنال )988( و ساوتهمپتون و لیدزیونایتد 
در رده های بعدی قرار دارند. بی مورد نیست که 3 تیم اول از نظر 

دوندگی صاحب 3 رده اول جدول لیگ هم هستند.
    امیل هویبیرگ که گزینه جانشینی کاسمیرو در رئال مادرید 
بود، در 5بازی آخرش برای تاتنهام 2 گل و 3 پاس گل ثبت کرده.

    هری کین به 400بازی با پیراهن تاتنهام رسیده.
    مارسیال هنوز مصدوم اســت و وضعیت مگوایر، ون بیساکا، 
توانزبه و فان دبیک هم همینطور اســت. در ترکیب تاتنهام هم 
ریچارلیسون اخیرا آسیب دیده و ممکن اســت جام جهانی را 
هم از دست بدهد. بزرگ ترین نگرانی ریچارلیسون این است که 
ساق پایش ترک برداشته باشد. او با مشکل مشابهی در اورتون 
روبه رو شد، جایی که 2 ماه را از دست داد. شاید کولوسفسکی هم 

به بازی امشب نرسد.
    برای نخستین بار از آغاز دوران لیگ برتر است که تاتنهام طی 
10 هفته ابتدایی فصل، موفق به کســب 23 امتیاز می شود. این 
بهترین شروع تاتنهام در لیگ سطح اول انگلیس طی 58 فصل 

اخیر نیز محسوب می شود.
    این بازی شماره197 بین 2تیم است. منچستر 94بار برده، 

تاتنهام 53بار و 49بازی هم مساوی تمام شده.

مراسم توپ طالی امسال با اینکه همگان روی برنده شــدن کریم بنزما اتفاق نظر 
داشتند، باز هم ایراداتی داشــت. مثل تمام جایزه های همه مراسم و جشنواره های 
ورزشی، سینمایی و فرهنگی، سلیقه هم در توپ طال دخیل است. اصال خود برنده  ها 
هم از آرای افرادی تعیین می شوند که انتخاب شان ســلیقه آنهاست. توپ طالی 
پارســال که با وجود شایستگی لواندوفســکی و حتی بنزما به مسی داده شد، اوج 

انتقادات از توپ طال بود. عده ای ایــن نظریه را مطرح کردند که چرا یک 
نشریه فرانسوی به نام فرانس فوتبال باید جایزه بهترین بازیکن 

سال را بدهد. چند سالی فیفا وارد ماجرا شد و با این نشریه 
در انتخاب بهترین بازیکن سال مشارکت کرد )مراسم 

بین سال های 2010 تا 2015 به طور مشترک با فیفا 
برگزار شد و سال2020 به خاطر شیوع کرونا خبری 
از مراســم نبود( اما دوباره وضع به منوال ســابق 
برگشته. در ســال های قبل 2 بار دیگر در جایزه 
مسی تشکیک شده بود و 2 بار در جایزه کریستیانو 
رونالدو. افرادی مثل ریبری، اینیستا و همین سال 
گذشته لوا، قربانی محبوبیت مسی و رونالدو بین 

رأی دهندگان و گردانندگان نشریه فرانسوی شدند. 

مراسم گاالی فیفا هم همین است. چند سال پیش 
وقتی دیدنــد محمد صالح با وجود شایســتگی 
فراوانی که در طول فصل داشته، جایزه ای نبرده، 
جایزه پوشکاش را به او دادند. پوشکاش جایزه ای 
است که به بهترین گل سال داده می شود اما گل 
صالح یک گل عادی بغل پا در یک بازی 

بی اهمیت مقابل نوریچ بود که 
حتی در تعیین سرنوشــت 

آن مسابقه بی اهمیت هم 
تأثیــری نداشــت. مدتی 

تیم هــای منتخب ســال هم 
پکیجی بسته می شد و غیرممکن بود 

پیکه و مارســلو حتی با وجود عملکــرد بدی که 
داشــتند، در ترکیب قرار نگیرند. نمونه دیگر هم 
انتخاب ترکیب بهترین تیم تاریخ فوتبال بود که 
همین فرانس فوتبــال آن را اعالم کرد و در کمال 
تعجب ژاوی را هم به عنوان بهترین هافبک دفاعی 

تاریخ در ترکیــب گنجاند و 
این در حالی بود که ژاوی اصال 
هافبک دفاعی نبود! به هرحال 
انتقادات همیشه ادامه دارد و حتی 
اگر 8میلیارد مردم دنیا روی یک گزینه 
برای جایزه اتفاق نظر داشته باشند، باز هم می شود 
ایراداتی به این انتخاب گرفت. ایراد این سری به عنوان 
بهترین تیم سال گرفته شده؛ جایزه ای که به باشگاه 
منچسترسیتی رســید. سیتی فصل گذشــته مقابل 
رئال مادرید کام بک خورد و در لیگ برتــر تا دقایق پایانی 
هفته آخر تکلیف قهرمانی اش مشخص نبود و اگر استون ویال در 
نیمه دوم وا نمی داد، جام به لیورپول می رسید. گواردیوال فصل پیش در 
جام حذفی اوت شد و حتی در جام اتحادیه هم که تورنمنت محبوبش بود، به جایی 
نرســید و هر دو جام را تقدیم لیورپول کرد اما در نهایت منچسترسیتی به عنوان 
بهترین باشگاه سال انتخاب شد و این در حالی است که رئال مادرید در همین مقطع 
4 جام برد. در این رده بندی لیورپول دوم شــد. البته دومین باشگاه انگلیسی واقعا 
حقش بود دوم شود چون تا روز آخر در همه جام های ممکن شانس قهرمانی داشت.

    کریم بنزما در چند سال اخیر از یک هیوالی ترسناک 
که پرونده های بیــرون از فوتبال زیادی داشــت، به یک 
قهرمان تبدیل شد. او دیگر علیه سرمربی تیم ملی فرانسه 
هم موضع نگرفت و چیزی نگفت که دیگران را ناراحت 
کند. حاال می شود او را دوست داشت و به یاد خالف های 
قبلی اش نیفتــاد. کریم که پس از ریمون کوپا، میشــل 
پالتینی، پاپن و زیدان پنجمین فرانسوی برنده توپ طال 
محسوب می  شود، جایزه اش را از استادش -زیدان- گرفت. 
هر دو فرانسوی اما با اصلیت الجزایری هستند و مسلمان. هر 
دو محبوب ترین بازیکنان عمر فلورنتینو پرس. رئیس باشگاه 
رئال مادرید گفته غیر از زیدان و بنزما، عاشــق فیگو و رونالدو 

نازاریو هم هست. جالب اینکه هر 4 نفر برنده توپ طال بوده اند.

    بنزما پس از دریافت جایزه گفت که از بچگی 3 آرزو داشــته که 
پریشب سومی اش هم به حقیقت پیوسته؛ برای مادرش خانه بخرد، 

برای رئال مادرید بازی کند و برنده توپ طال شود.
    مهاجم رئال مادرید در پاســخ به شایعاتی که می گفت او فصل 
آینده در پایان قراردادش به منچستریونایتد خواهد رفت، خیال همه 
را راحت کرد و گفت: »در رئال مادرید بازنشسته خواهم شد و هیچ 
گزینه دیگری وجود ندارد.« گفته می شود پس از جام جهانی و در 
نقل وانتقاالت نیم فصل قرارداد او به طور خودکار یک فصل دیگر تمدید 
می شود. کریم هیچ وقت بر سر دستمزدش چانه نزده و همیشه جزو 
بازیکنان با درآمد متوسط به پایین بوده. او حتی قولش برای بازگشت 

به لیون در سال های آخر فوتبالش را هم فراموش کرده است.
    بنزما بعد از مراسم اعالم کرد برنامه ای برای جشن گرفتن بابت 

تــا دوره پیــش 
رأی دهنده هــا از همــه 
کشــورها بودند اما امســال 

فرمول تغییر کرد. فرانس فوتبال 
روز شنبه تمام جزئیات آرا را منتشر 

خواهد کرد. امســال برای اولین بار فقط 
نمایندگان 100 کشــور اول رده بندی فیفا حق 
شــرکت در رأی گیری را داشتند درحالی که در 

ادوار گذشته نمایندگان همه کشورها در 
رأی گیری شرکت می کردند. ازدیگر

  ایرادهایی که می شود به این 
لیست گرفت، غیبت مسی و نیمار در 

جمع 30نفر برتر بود، همچنین بیستم شدن 
کریســتیانو رونالــدو و رتبه نازل کورتــوا که در 
قهرمانی های رئال نقشی خیره کننده داشت. کورتوا 
با اینکه دستکش طالیی را گرفت، به اعتراف بسیاری 
حقش بود بین 3 نفر اول قرار بگیرد. مسی و نیمار در 

این فصل فرمی عالی داشته اند و کریستیانو هم 
به خاطر فرم عالی فصل قبلش می  توانست 

بگیــرد. بهتــری  رتبــه 

در این 
مراســم رئال مادرید 

2 جایــزه بــرد )بهتریــن 
بازیکن و بهترین دروازه بان( و 
بارسلونا 3 تا )بهترین مهاجم، 

بهترین جــوان و بهترین 
بازیکن زن(.

 نخستین جایزه سوکراتس که برای فوتبالیستی که 
در فعالیت های اجتماعی و بشردوستانه نیز مشارکت 

داشته، به سادیو مانه رسید.

پوتیاس 28 ساله از بارسا در حالی برای دومین بار توپ 
طالی زنان را از آن خــود کرد که در رقابت های فصل 

22-2021 با پیراهن بارسلونا 28 گل به ثمر رساند.

 لواندوفسکی برای دومین سال پیاپی جایزه گرد مولر را 
که به بهترین مهاجم سال تعلق می  گیرد، برد. او 59گل 

برای دریافت این جایزه به ثمر رساند.

کورتوای 30 ســاله پس از گذراندن فصلی رؤیایی به 
همراه رئال مادرید و ثبت 17کلین شــیت در 52 بازی 

برنده جایزه یاشین شد.

در شصت وششــمین دوره مراســم توپ طالی فرانس 
فوتبال و در تئاتر دوشاتله پاریس بنزما اول شد، سادیو 
مانه و کوین دی بروینــه در رده های دوم و ســوم قرار 
گرفتند. رده بندی 30نفره توپ طال به این ترتیب است:

دریافت جایزه توپ طال ندارد: »جشن؟ نه، من شغلی دارم که باید به 
آن اهمیت بدهم و دوباره برای رئال مادرید بازی کنم.«

    لواندوفسکی چند روز پیش از مراسم گفته بود که توپ طالی 
امسال حق بنزما ست. کریم درباره همتای لهستانی اش در بارسلونا 
گفت: »من هیچ رقابتی با او ندارم. لوا خیلی خوب کار می کند؛ اما 
حقیقت این است که من با هیچ بازیکنی رقابت نمی  کنم. رقابت با 
دیگران به من احساس یک بازیکن بودن را نمی دهد؛ من روی خودم 

تمرکز دارم.«
    دستاوردهای بنزما در فصل 22-2021؛ لیگ قهرمانان، اللیگا، 
سوپرجام اسپانیا، سوپرجام اروپا، لیگ ملت  های اروپا، بهترین گلزن 
لیگ اســپانیا، بهترین گلزن لیگ قهرمانان، بهترین بازیکن لیگ 

قهرمانان اروپا و در نهایت توپ طال.
    این مهاجم 34 ســاله فصل گذشــته در 46 بازی از رقابت های 
مختلف 44 گل برای رئال مادرید به ثمر رساند و 15 پاس گل هم برای 

هم تیمی هایش ساخت.
    کارلو آنچلوتی نخســتین مربی تاریخ شــد کــه از تیم های او 
4 نفر برنده توپ طال می شوند؛ شــوچنکو)2004(، کاکا)2007(، 

رونالدو)2014( و کریم بنزما )2022(.
    بنزما هشتمین بازیکن تاریخ رئال مادرید است که توپ طال برده 
است. رونالدو که 4 تا از توپ طالهایش را در رئال گرفته، از این حیث 
رکورددار است. دی اســتفانو 2 توپ طال و یک سوپرتوپ طال برده 
است که تنها فوتبالیست تاریخ است که این جایزه را در کارنامه دارد. 
ریمون کوپا، لوئیس فیگو، رونالــدو نازاریو، کاناوارو و مودریچ دیگر 

رئالی هایی هستند که با پیراهن رئال مادرید به توپ طال رسیده اند.

گاوی، پدیده نوجوان بارسلونا باالتر از رقبای سرسختی 
مثل بلینگام، موسیاال و کاماوینگا به جایزه کوپا که به 

بهترین بازیکن جوان سال اختصاص دارد، رسید.
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افقی:
1 - غذای معــروف ایتالیایی 
- زیلوباف - لرزش ناخودآگاه 

اندام ها
2 - سپاســگزاری - نویسنده 
نمایش گربه روی شــیروانی 

داغ
3 - چنــد وکیــل - ابــزار 

سنگ تراشی - از هالوژن ها
4 - ترسناک - پارچه - واحد 

طول انگلیسی
بــع مثلثاتــی -  5 - از توا
ماکارونی رشته ای - رمق آخر

6 - دمای غیرطبیعی بدن – 
صحیح بودن – فراهم آوردن

7 - از گران تریــن خرماهای 
ایران - قصد - شیوه رفتار

8 - گنــدم آسیاب شــده - 
اوضاع آشفته و بی نظم - پول 

کره جنوبی
9 - شخصیت کارتونی که با 
غازهای وحشی سفر می کرد 

- روز بعد - نکند که
10 - ماهی تن - ضمیر جمع 

- اشاره به دور
11 - خـــــدای درویــش 
- کرم انگلــی لوله گوارش - 

کارشناس تعیین ارز و بها
12 - تــازه زایمان کــرده - 

جنایتکار - ایشان
13 - نومیــدی - از ارائه های 

ادبی - به هیچ وجه
14 - پرچم رســمی ایران از 
دوران کهن تا پایان سلســله 

ساسانیان - بی گناه
15 - غذایــی از گوشــــت 
چرخ کرده و ســیب زمینی - 
نام امام زمان)عج( - صاحب 

اختیار
  

عمودی:
1 – انباشته شــده روی هم 

- نوعی اسلحه گرم - زاپاس
2 - صدمــه - بی ریخــت و 

زشت - شغل وزیر
3 - مجموعه وسایل آشپزخانه 

– دلیل ها - زیرین
4 - رمان معــروف محمود 
دولت آبــادی - ضربه ای در 

کاراته - پراکندگی
5 - همراه متل - قســمتی 
از گــوش - بچــه کنجکاو و 

پرتحرک
6 - زنگ کلیسا - بهسازی - 

نکویش جاودان ماند
7 - مفلوج - اجاره نشــین - 

محمل
8 - بی نظیر - حواری خائن - 

باز را خنثی می کند
9 - گیاهی برای درمان سرفه 
و گلودرد - آشکار - حرف ندا

10 - قبض رســید چاپی – 

پوستین دوز – سرخ رگ
11 – له شده - شتر تندرو - ترس

12 - افزونــی برنــج پــس از 
پخته شــدن - مسافر ســرزمین 

عجایب - پایه و اساس
13 - رهگــذر - فیلمی ســاخته 

رسول مالقلی پور – توبه کردن
14 – شمارش کردن - همسر زال در 
شاهنامه - راهی که به آخر نمی رسد!

15 – پراکنده کــردن دشــمن - 
15سپاسگزاری - واپسین

رايسزاسمينبيش
مهدزاودبشيمسول
تكاژيزاتكرتم

نمييداهرويرهش
فاهركننايماو
تمحازمناكيمقر
يورهنايماتيب
راويدونژسبقلا

هلاهيشوههرهب
يقنجريايوالام
ميشاقنردامفل
عافتناموجنرتچ

يراكناربترجا
رديبايعامسبيبح
يادهبنشهساميس

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4325
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

632715894
819364725
457928361
298136457
175849632
364572189
586497213
943281576
721653948

متوسط

  5 4  3 8   
 7 2    4 5  
 1      6  
1   6 7 9   5
         
8   3 1 2   4
 8      4  
 2 4    6 9  
  9 8  5 7   517249638

826351947
943687152
154726389
279538461
638914275
482165793
395472816
761893524

ساده

متوسط

965423817
372168459
418957362
143679285
297584136
856312974
781296543
524731698
639845721

سخت

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

ساده

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

جنگ سخت 
مهم ترین بازی هفته پنجم لیگ برتر والیبال در سیرجان 

برگزار می شود

فوالد سیرجان و پیکان؛ تقابل این دو تیم حساس ترین بازی هفته پنجم 
از لیگ برتر والیبال اســت که عصر امروز در ســیرجان برگزار می شود. 
سیرجانی ها با سابقه قهرمانی در لیگ، فصل پیش سوم مشترک شدند و 
این فصل هم روزهای خوبی را پشت سر گذاشته اند. آنها در 4هفته گذشته، 
4پیروزی و 11امتیاز داشته اند و فعال در صدر جدول هستند. پیکان هم 
که با 12قهرمانی پرافتخارترین تیم لیگ است، سال پیش بعد از چند فصل 
ناکامی تا فینال خودش را باال کشید، هر چند در لیگ ایران نتوانست به 
قهرمانی برسد ولی در جام باشگاه های آسیا دوباره درخشید و برند پیکان 
را زنده کرد. آنها هم لیگ را خوب شــروع کردند اما شکست هفته پیش 
در مریوان و مقابل راه یاب ملل، شــوک بزرگی برایشان بود. پیکانی ها از 
4بازی، 3پیروزی دارند، یک شکست و 10امتیاز. این باخت و رسیدن به 
صدر، انگیزه پیکانی ها را برای پیروزی در سیرجان چند برابر کرده است. 
سیرجانی ها هم هرچند در بازی قبلی به پیروزی رسیدند ولی شکننده 
ظاهر شدند. آنها در روزی که امین اسماعیل نژاد بعد از چند ماه کشمکش 
سر سربازی مجبور شد پیراهن تیم پاس گرگان را بپوشد، در 2ست اول 
بازنده بودند. با این حال، ســیرجانی ها که هفته پیش هم در خانه بازی 
کردند، آمادگی بهتری نسبت به پیکان دارند. پیکان که یکشنبه در مریوان 
بازی کرد، بعد از بازگشت به تهران راهی سیرجان شد. طبیعی است که 
2 سفر طوالنی پشت سر هم روی توان بازیکنان این تیم تأثیر منفی بگذارد.
2 تیم دیگر مدعی، امروز باز ی های راحت  تری دارند. لبنیات هراز آمل که 
با یک بازی کمتر و 9امتیاز در رده چهارم ایستاده، با سایپایی بازی می کند 
که هفته پیش به نخستین پیروزی  فصلش رســید. هورسان رامسر هم 
که در رده سوم، 10امتیازی اســت و مثل پیکان یک شکست دارد، امروز 
با شــهرداری گنبد بازی می کند. گنبدی ها هم با یک برد در رده یازدهم 
جدول هستند. شــهداب یزد، قهرمان فصل پیش هم با مس رفسنجان 
بازی می کند. یزدی ها با 2 پیروزی و 2 شکست تالش می کنند از رده ششم 
جدول باالتر بروند. راه یاب ملل مریوان هم که این فصل بازی های خوبی 
انجام داده، این هفته با تیم انتهای جدولی شــهرداری ارومیه بازی دارد. 
مریوانی ها هفته اول بازی باخته به سایپا را بردند و خبرساز شدند و هفته 
پیش هم پیکان را غافلگیر کردند و در رده هفتم جدول قرار گرفتند. در 
دیگر بازی های این هفته ایفاسرام اردکان مهمان پاس گرگان است و نیان 

الکترونیک مشهد میزبان گیتی پسند.

 6 بازیکنی که این فصل به نیمکت استقالل
و پرسپولیس دوخته شده اند

سیامک نعمتی
9 هفته از شروع لیگ برتر سپری شده و سیامک 
حتی »یک بار« نیز در ترکیب 11 نفره قرمزها قرار 
نداشته است. او این هفته روبه روی مس، یک دقیقه 
هم برای تیمش بازی نکــرد. نعمتی 6 بار در این 
فصل به زمین رفته امــا مجموع دقایق حضورش 
در ترکیب تیم یحیی »34دقیقه« است. 5 تعویض 
این بازیکن در این فصــل حوالی دقیقه90 انجام 
شده و به نظر می رسد یحیی اعتقادش را به بازی 
او از دست داده است. برای بازیکنی که زمانی گل 
صعود پرسپولیس به فینال آســیا را زد، این یک 

ترقی معکوس به شمار می رود.

مهدی عبدی
وقتی هنوز لوکادیا رسما بازیکن پرسپولیس 
نشــده بود، عبدی به صورت ثابــت برای این 
تیم بازی می کرد. او در 2 هفته اول لیگ مهره 
فیکس قرمز ها بود و البته موقعیت های زیادی 
را از دست داد. در 7 مسابقه بعدی اما او 5 نود 
دقیقه کامل را روی نیمکت سپری کرده است. 
عبــدی در 7 هفته اخیر لیــگ برتر، مجموعا 
15 دقیقه از بازی های پرسپولیس سهم داشته 
است. بعید نیست این بازیکن نیز خیلی زود 
در مسیر جدایی از جمع قرمزها قرار بگیرد. او 
حاال به فهرست سیاه یحیی اضافه شده است.

فرشاد فرجی
او فصــل را به عنــوان یک بازیکن ثابــت برای 
پرسپولیس شروع کرد اما از زمان پایان محرومیت 
و مصدومیت پورعلی گنجی، دیگر شانسی برای 
همراهی تیمش نداشته است. فرشاد فرجی که 
چند ماه قبل حتی به تیم ملی دعوت شده بود، در 
6 هفته اخیر فقط یک بار آن هم به مدت یک دقیقه 
به زمین مسابقه رفته اســت. بعید است که زوج 
آماده مرتضی و گولسیانی، فرصت حضور دوباره 

در ترکیب را به این بازیکن بدهد.

امید حامدی فر
هم پســت بودن با ســتاره ای مثــل مهدی 
مهدی پــور، کار حامدی فــر را در اســتقالل 
بسیار سخت کرده اســت. او به عنوان یکی از 
پدیده های جوان لیگ گذشته راهی استقالل 
شده اما تا اینجا حتی یک دقیقه هم برای این 
تیم به میدان نرفته است. بعید نیست باشگاه 

او را در زمستان به تیم دیگری قرض بدهد.

ارسالن مطهری
داستان ارسالن و اســتقالل، داستان جالبی 
اســت. باشــگاه در این فصل تالش کرد تا او 
را از فهرســت خارج کند اما ایــن تصمیم با 
موافقت ارســالن روبه رو نشــد و درنهایت با 
مخالفت او، پرونده جــذب کاوه رضایی نیز 
بسته شد. مطهری از آن پس فقط »6 دقیقه« 
روبه روی پیکان برای تیمــش به زمین رفته 
اســت. مطهری تا امروز فقــط 35 دقیقه در 
لیگ بیست و دوم به میدان رفته و بعید است 
با این روند، عالقه ای به ماندن در اســتقالل 

داشته باشد.

عزيزبک آمانوف
جدایی فرهاد مجیدی از اســتقالل، همه  چیز 
را برای هافبک ازبکستانی این تیم تغییر داد. 
ساپینتو به هیچ وجه اعتقادی به سبک بازی 
آمانوف نداشــته و برای او جایــی در ترکیب 
اصلی درنظر نگرفته است. عزیزبک آمانوف در 
این فصل فقط مقابل گل گهر به زمین رفته و 
مجموعا »3 دقیقه« برای استقالل بازی کرده 
است. بعید نیست کار این بازیکن در استقالل 
با رسیدن نخستین پنجره نقل و انتقاالتی تمام 
شود. مرد پرتغالی اصال عالقه ای به سبک بازی 

این هافبک ندارد.

 در حسرت
عطر چمن!

9 بازی و 18  امتیاز. این عملکرد یعنی یحیی و ساپینتو فصل راضی کننده ای 
را پشت سر گذاشته اند. ساپینتو بعد از شکست هفته اول روبه روی سپاهان، 

8 بازی بدون باخت را ســپری کرده و گل محمدی و تیمش نیز با تفاضل گل، 
صدرنشین لیگ برتر هستند. نتایج خوب این فصل، فرصتی برای خرده گرفتن 

از این دو مربی به منتقدان آنها نمی دهد. همه بازیکنان 2 باشگاه اما از شرایط 
این فصل راضی نیستند. هم اســتقالل و هم پرسپولیس، نفراتی دارند که این 

روزها کامال به نیمکت دوخته شده اند؛ بازیکنانی که به ندرت فرصت حضور در 
ترکیب تیم را به دست می آورند.
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میالد؛ میزبان 
سینمایش »410«

کوروش زارعی که مدیریــت نمایش حوزه هنری 
را عهده دار است، به تازگی اجرای سینمایش ۴۱۰ 
را آغاز کرده اســت. این روزها که بیشتر سالن های 
نمایشــی تعطیل هســتند، زارعی درصدد اجرای 
این نمایش اســت؛ چراکه می گوید اگر این اثر اجرا 
نمی شد، دیگر نمی توانستیم آن را اجرا کنیم و هزینه 
هنگفت به هدر می رفت. ســینمایش ۴۱۰ هرشب 
ســاعت ۷ در پارکینگ شــماره ۳ برج میالد اجرا 

می شود و اجرای آن برای تماشاگران رایگان است.
اجرای نمایش ســینمایش ۴۱۰ از ۲۵ مهرماه در 
برج میالد آغاز شــده و یک روز بعد از شــروع این 
نمایش نشســت خبری درباره آن برگزار شــد. در 
این نشســت کــوروش زارعی، کارگــردان همراه 
 علــی فروزانفــر، معاون هنــری حــوزه هنری و
علیرضا کوهفــر، تهیه کننده حضور داشــتند و از 

سینمایش ۴۱۰ گفتند.
به گفته کارگــردان، شــخصیت های محوری این 
نمایش، حاج قاسم سلیمانی، علی عابدینی، حسن 
یزدانی، حســین یوسف الهی هســتند و در این اثر 
نمایشی، ۳عملیات جنگی به تصویر کشیده می شود. 
زارعی، کارگردان درباره عنوان ســینمایش برای 
اجرای این اثر توضیح داد: »نزدیک به 6، ۷ ســال 
اســت که در این زمینه تجربه اندوزی می کنم. این 
اثر ترکیبی از ســینما و تئاتر است و از تکنیک های 
مختلف سینمایی و جلوه های ویژه میدانی و بصری 

در اجرای آن بهره می بریم.«
در ادامه این نشســت، معاون هنــری حوزه درباره 
هزینه تولید این اثر توضیح داد: »هزینه این اثر کمتر 
از ۵میلیارد تومان بوده اســت.« فروزانفر همچنین 
عنوان کرد: »این اثر دکوری ســنگین و انفجارهای 
متعددی دارد. ابتدا قرار بود ۲۵اجرا داشته باشیم، 
اما به دلیل تأخیری که ایجاد شــد این سینمایش 
 ۱۵اجرا خواهد داشت و در هر اجرا می تواند میزبان
۴ هزار مخاطب باشــد. در این اثر فقط ۱۰۰هنرور 
داریم که هر یــک از آنها روزی ۲۰۰هــزار تومان 
دستمزد می گیرند. متأسفانه هزینه ها بسیار باالست 

و عددها دیگر بی ارزش شده اند.«
در ادامه کوروش زارعی درباره اســتفاده از عوامل 
انفجاری و تامین امنیت گروه اجرایی و تماشاگران 
این اثر و نیز درباره شنیده شدن صدای انفجار از برج 
میالد در یکی، دو شب گذشــته توضیح داد: »تیم 
پشت صحنه ما افرادی مجرب در سینما هستند که 
پروژه های عظیم سینمایی را کار کرده اند. انفجارهای 
ما به گونه ای اســت که در فاصله درســتی از گروه 
و مخاطبان انجام می شــود تا به هیچ کس آسیبی 
نرســد. امواجی که انفجارهای ما تولید می کنند با 

فاصله زیادی اتفاق می افتند که خطرساز نباشند.«
به گفته زارعی، قرار بود این نمایش شــهریورماه به 
مناسبت هفته دفاع مقدس و پیش از سرد شدن هوا 
اجرا شود و هزینه زیادی برای آماده سازی  آن انجام 
داده بودیم، اما شرایط اجازه اجرا در آن مقطع را نداد 
و اگر حاال هم اجرا نمی رفتیم، دکور و بخش زیادی 

از سرمایه کار از بین می رفت. 

 رضویان 
بر می گردد

جواد رضویان، بازیگر سریال های کمدی که زمانی با 
حضورش در تلویزیون به همراه بازیگرانی چون رضا 
عطاران و... مخاطبان قابل توجهی داشت، قرار است با 
برنامه های طنز آیتمی به تلویزیون برگردد. سیدجواد 
رضویان چندی پیش برنامه  »یه عید حسابی« روی 
آنتن شبکه نسیم داشت. از این بازیگر سریالی هم با 
عنوان »جادوگر« در شبکه نمایش خانگی پخش شد. 
رضویان این روزها در تالش است که »آدم حسابی« 
را برای تلویزیون بسازد. برنامه ای با آیتم های طنز که 
9۰شب برایش درنظر گرفته شده است. رضویان این 
برنامه را برای شبکه نسیم می سازد. به نظر می رسد 
تجربه »عید حسابی« با اجرای جواد رضویان و الله 
صبوری، قرار اســت به برنامه ای ثابت تحت عنوان 
»آدم حسابی« تبدیل شود. جواد رضویان این روزها 
مشــغول آماده کردن مقدمات تولیــد طنز آیتمی 
9۰شبی برای شــبکه نسیم اســت. مراحل گرفتن 
مجوز ســاخت این طنز آیتمی 9۰شبی انجام شده 
و قرار اســت، طی چند روزآتی پیش تولیدش آغاز 
شود. به نظر می رسد مدیران نســیم این برنامه را در 
جدول پخش زمســتان قرار داده اند.جواد رضویان 
بیشــتر به نقش آفرینی در طنزهای مهران مدیری 
شناخته می شود که مدت هاست با او همکاری نداشته 
و آخرین سریال تلویزیونی اش را با سیامک انصاری 
کارگردانی کرد. دیگر شــبکه های تلویزیون هم در 
تدارک ســریال ها و برنامه های جدید خود هستند. 
محسن برمهانی، معاون سیما هم که این روزها بیشتر 
در پشت صحنه سریال های تلویزیونی حاضر می شود، 
برای دومین بار خبر تدارک سیما با تولید ۱۵سریال 
را داد. البته این خبر را برمهانی چند وقت پیش هم 
عنوان کرده بود. برمهانی همچنین درباره سریال های 
جدید توضیح داده است:»هم اکنون ۲۳ طرح سریال 
مصوب داریم که تا به امروز 6 سریال برآورد آن انجام 
شده و قراردادهایش به امضا رسیده است، برخی هم 
مراحل پیش تولید را سپری می کنند که ان شااهلل به 

سال ۱۴۰۲ می رسد.«
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 سردار شوشتری 
علمدار وحدت

ناگفته ها ی زندگی و مجاهدت های شهید نورعلی 
شوشتری به روایت همسر در سالروز شهادتش

 تعدد فهم از وحدت 
و تشدید تفرقه

مروری بر سخنرانی مرحوم فیرحی در نقد ایده های 
وحدت بخش و تقریری از نظر امام موسی صدر

 نقد فیلم
شرح حال است

 نگاهی به کتاب 
»زبان و سبک نقد فیلم«

شیرینی شانس
کیانوش عیاری با ویالی ساحلی پس از 6 سال به سینما بازگشته است

 بازگشت به ســینما پس از 6سال دوری؛ 6ســالی که به پیگیری 
سرنوشــت اکران فیلم »کاناپه« و ساخت ســریال ۸۷ متر سپری 
شــد. کاناپه، همچنان از آمدن   روی پرده ناکام ماند و ۸۷ متر هم 
دچار مشکالتی شد و هنوز پخش نشــده است. سریالی که قرار بود 
تابستان سال گذشته روی آنتن برود. حتی تیزرش هم پخش شد 
ولی در نهایت به دلیل اختالف نظر میان عیاری و مدیران تلویزیون 
پخش نشد. این داستان این سال ها ی  کیانوش عیاری است؛ یکی 
از مهم ترین فیلمسازان ســینمای بعد از انقالب و شاید بتوان گفت 

مستند ترین چهره برآمده از ســینمای آزاد دهه ۵۰ که در دهه 6۰ 
درخشید و پس از آن به سختی توانست مســیر مورد عالقه اش را 
دنبال کند. کارگردانی که حاال در حال ســاخت سیزدهمین فیلم 
بلند سینمایی اش است. »ویالی ساحلی « که پیش از این رکر نام 
داشت، اینطور که رسانه ها درباره اش نوشته اند فیلمی شاد با حال 
و هوای آثار بیلی وایلدر اســت. فیلمی که در آخرین روز مرداد ماه 
پروانه ساخت گرفت و در شهریور پیش تولیدش را سپری کرد و حاال 
در مرحله فیلمبرداری است .رضا عطاران، پژمان جمشیدی و ریما 
رامین فر ۳بازیگری هستند که مقابل دوربین کیانوش عیاری رفته اند. 
پیش از این خبرهایی درباره احتمال حضور هدیه تهرانی و مهران 
مدیری در فیلم ویالی ساحلی منتشر شده بود. ظاهراً حضور این دو 
در فیلم تازه عیاری صرفاً در حد گمانه زنی ها و مذاکرات ابتدایی بود. 

فیلم جدید عیاری درباره مرد متمولی است که ویالی شمال خود را 
به دست باغبانش می سپارد و به خارج از کشور می رود. باغبان اما در 

نگهداری از این ویال دچار بحران بزرگی می شود.

 با گارد باز
 کیانوش عیاری به عنوان سازنده تعدادی از متفاوت ترین فیلم های 
سینمای ایران در همه این ســال ها و کارگردان فیلم هایی چون 
»شبح کژدم« ،»بودن یا نبودن«، »بیدار شو آرزو « و »خانه پدری« 
و شهرتش به عنوان کارگردانی هنری ســاز، هرگز گاردی مقابل 
ســینمای تجاری نداشته اســت. کارگردانی که سال ها پیش در 
مصاحبه ای گفت:»کفه سنگین درهمه کشورها به سود فیلم هایی 
اســت که ماموریت اصلی آنها صرفا ســرگرمی است. این جایگاه 

هرگز در زمره گناهان کبیره نیست.« حاال عیاری در حال ساخت 
فیلمی ظاهراً شاد با حضور رضا عطاران و پژمان جمشیدی است. 
فیلمی برای تماشاگر انبوه و اکران عمومی؛ بعد از ۲۵سال قرار است 
تماشاگران بسیار، جایگزین مخاطب خاص شوند. این را هم در انتها 
باید گفت که آنچه ربع قرن میان فیلم های کیانوش عیاری و پرده 
بزرگ سینما فاصله انداخته، جز یکی دو مورد )مثل بیدار شو آرزو( 
انتخاب فیلمساز نبوده است. ویالی ساحلی که می گویند حال و 
هوای نزدیک به آثار بیلی وایلدر دارد، می تواند شیرینی شانس برای 
فتح گیشه هم باشد؛ گیشــه ای که آخرین بار ۳۰سال پیش برای 
فیلمی از عیاری داغ شد. بعد از گذشت ۳ دهه این می تواند شروعی 
تازه برای کارگردانی باشد که منتقدان دوستش دارند و تماشاگران 

با چند فیلمش خاطره ها دارند.

شهاب مهدویسینما
بوکر برای روزنامه نگار

سریالنکا  

کاروناتیــاکا،  شــیهان 
نویسنده سریانکایی برای 
رمانــی با عنــوان »معالی 
آلمدیــا و هفــت قمرش« 
به عنوان برنــده جایزه بوکر 
2۰22 انتخاب شد. به گزارش 
ان پی آر، در مراسمی که در 
»شــاو تئاتر« لندن برگزار 
شــد، کاروناتیاکا از کشور 
سریانکا این جایزه ساالنه 
را که به بهترین اثر داستانی 
نوشته شده به زبان انگلیسی 
در بریتانیا و ایرلند منتشــر 
شده تعلق می گیرد را دریافت 
کرد. هیأت داوران این رمان 
را به عنوان اثری طنز درباره 
آشوب های ســریانکا که 
درگیر جنگ هــای داخلی 
اســت، تحســین کردند. 
کاروناتیاکا از برجسته ترین 
نویسندگان سریانکاست و 
با انتشار نخستین رمانش با 
عنوان »مرد چینی« در سال 
2۰۱۱، به ســرعت به عنوان 
یک نیروی ادبی قابل توجه 
شــناخته شــد. آثار دیگر 
او همچنیــن در رولینــگ 
اســتون، جی کیو و نشنال 
جئوگرافیک منتشــر شده 
است. 5 نامزد دیگری که در 
فهرست نهایی امسال جای 
داشتند شــامل »شکوه« 
نوشــته نوویلت بوالوایو از 
زیمبابوه، »درختان« نوشته 
پرسیوال اورت رمان نویس 
آمریکایی، »تریکل والکر« 
نوشته آلن گارنر رمان نویس 
انگلیسی، »چیزهای کوچک 
ماننــد این« نوشــته کلر 
کیگان نویســنده ایرلندی، 
»اوه ویلیام!« نوشته الیزابت 
اســتراوت رمان نویــس 
آمریکایی بودنــد. در این 
مراســم جایــزه 5۰ هزار 
پوندی بوکر )بیش از 5۶ هزار 
دالر( به برنده امســال اهدا 
شــد و در همین حال هر ۶ 
نویسنده راه یافته به فهرست 
نهایی نیز یــک جایزه 25۰۰ 
 پوندی )حــدود 2۸۰۰ دالر(

دریافت کردند.

تولید 3فیلم 
اول در فارابی 

بنیاد ســینمایی فارابی 
سرمایه تولید فیلم اول 
3فیلمساز منتخب دبیر 
جشــنواره فیلم کوتاه را 

تأمین می کند.
به گزارش همشــهری، 
ســیدمهدی جــوادی، 
مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابی این خبــر را در 
بازدید از ستاد برگزاری 
جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران و دیــدار با مهدی 
آذرپندار، دبیر جشنواره 

سی  و نهم اعام کرد.
جوادی در ایــن دیدار 
ضمــن گفت وگــو بــا 
مهدی آذرپنــدار درباره 
آثار و فراینــد برگزاری 
ســی ونهمین جشنواره 
بین المللــی فیلم کوتاه 
تهــران گفــت: بنیاد 
 ســینمایی فارابــی از

منتخب  کارگــردان   3
حاضر در بخش داستانی 
دوره سی و نهم جشنواره 
که توسط دبیر جشنواره 
انتخاب و معرفی خواهند 
شــد، برای ساخت فیلم 
اولشان حمایت و درصورت 
ارائه فیلمنامه ای مطلوب 
از ســوی آنهــا، بودجه 
تولیدشــان را تأمیــن 

خواهد کرد. 
اســامی افــزود:   وی 

3 فیلمســاز براســاس 
اعام دبیر جشــنواره 
فیلم کوتاه تهران در روز 
اختتامیه اعام می شود 
و آنها اعتبارنامه حمایت 
فیلم اول سینمایی خود 

را دریافت خواهند کرد.

دیگر همه از ماجرای مهران مدیری و تلویزیون خبر دارند. بازیگر، کارگردان، 

مجری و برنامه ساز محبوب تلویزیون در دهه های ۱۳۸۰ و ۱۳9۰ چندی پیش سیما
با انتشار ویدئویی خواستار عدم پخش حتی یک فریم از خودش در تلویزیون 
شد. این ویدئو که به سرعت ویرال شد، با واکنش های مختلفی مواجه شد. عده ای به مدیری خرده 
گرفتند که او دستمزد کارش را تمام وکمال از صداوســیما گرفته و حق اظهارنظر درباره اینکه 

تصویرش از تلویزیون پخش شود یا نشود را ندارد. بعد خبر آمد که مدیری از کشور خارج شده 
و به دوبی رفته و قصد بازگشت ندارد و با علم به اینکه دیگر به کشور برنمی گردد، چنین 
حرف هایی زده است، اما دوباره بعد از چند روز خبر رسید که مدیری به کشور بازگشته، 
اما پاسپورتش در بدو ورود ضبط شده است. در روزهای بعد، خبری رسمی  درباره وضعیت 
مدیری یا سرنوشت پخش فصل جدید برنامه دورهمی - که کار تهیه و تولید آن تمام و به 

تلویزیون تحویل داده شده است - منتشر نشد. قرار بود قسمت های جدید این 
برنامه تلویزیونی همزمان با آغاز ماه ربیع االول روی آنتن برود، اما در 

برنامه های پاییزی شبکه نسیم خبری از فصل جدید »دورهمی« 
نبود. همین موضوع نشــان مــی داد که مدیــران تلویزیون 
می خواهند سر فرصت درباره پخش شدن یا نشدن این برنامه 
از تلویزیون تصمیم بگیرند و قصد ندارند با شتاب زدگی بی گدار 
به آب بزنند. روز گذشته ویدئوی تازه ای از مهران مدیری در فضای 
مجازی منتشر شد که نشــان داد صبر و شکیبایی مدیران سیما در 
مواجهه با صحبت های مدیری منطقی بوده است. در این ویدئو، مهران 
مدیری گفته های خود را با سالم آغاز می کند و در ادامه می گوید: هر 
اثری را که در طول این سال ها ســاختم، اعم از سریال یا هر نوع کار 

دیگری، خالق این آثار من هستم، اما مالک این آثار من نیستم. مالکیت 
هر اثری که در تلویزیون ساخته می شود، چه توسط من و چه دیگران، با 

سازمان صداوسیماست و تصمیم برای پخش و عدم پخش هر برنامه ای هم با 

صداوسیماست. نکته ای که این روزها خیلی درباره اش حرف زده و بر آن تأکید می شود، وطن است. 
موضوع خاک است. موضوع امنیت ملی و موضوع تمامیت ارضی است. بله،  طبیعی است هر کسی 
که در این کشور به دنیا آمده، تالش کرده و رشد کرده، عاشق وطنش است، عاشق امنیتش است 
و عاشق تمامیت خاکش. کدام ایرانی را می شناســیم که یک وطن تکه پاره و از هم گسیخته را 
بخواهد؟ قطعا هیچ ایرانی ای با هیچ قومیت و هیچ شــکل و شمایلی نیست که در این سرزمین 
زندگی کرده یا زندگی می کند، ولی عاشق خاکش نباشد و تمامیت خاکش را نخواهد. 
این بدیهی اســت که همه ما عرق ملی از مهم ترین مســائل مان است و عرق ملی را 

همیشه داشتیم، داریم و خواهیم داشت.
مدیری در ادامه می افزاید: و اما دیگران... دیگرانی نه از این کشور، دیگرانی نه از این 
مردم، همیشه خواسته اند در طول این سال ها هر وقت اتفاقی   در این مملکت افتاده 
اســت، آن اتفاق، مردم و حتی آدم ها را به نفع خودشــان مصادره و ضبط کنند و 
این خیلی ناجوانمردانه اســت. بهترین تصمیم را مردم برای کشورشان 
می گیرند. بهترین تصمیم را مردم ایران برای کشورشــان می گیرند؛ 
مردم شریف، باهوش و دوست داشــتنی. مدیری به عنوان نکته آخر 
هم می گوید: همیشه با فضای مجازی مسئله داشتم. همیشه در 
کارها گفتم، سال ها گفتم و باز هم می گویم فضای مجازی عالوه بر 
خوبی هایش مضرات بسیاری هم دارد. کمی باید مراقب خودمان 
در فضای مجازی باشیم. این همه نقل قول های عجیب و غریب، 
اخبار عجیب و غریب و گفته های عجیب و غریب و هزار چیز دیگر 
که هم اذیتمان می کند و هم باعث می شود نسبت به خودمان، 
وقایع و آدم ها اشتباه کنیم. مدیری در خاتمه می گوید: امیدوارم 
بهترین برای مردم ایران اتفاق بیفتد. امیدوارم به روزهای روشن، 
امیدوارم به روزهای خوب و حال بهتر. امیدوارم خداوند همه مردم 

ایران و همه ما را در آغوش خودش بگیرد.

پایان فضای هیجانی، شروع فضای عقالنی 
حرف های روزگذشته مهران مدیری، نشان از پایان فضای احساسی میان سلبریتی ها در اغتشاشات اخیر دارد

 چرا غرفه ایران
در فرانکفورت بسته شد

 معــاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد 

کتاب
 

اســالمی دلیل غیبت ایران در نمایشــگاه 
کتاب فرانکفورت را توضیح داد.

یاســر احمدوند در گفت وگو با ایســنا گفت: تدارک مفصلی 
هم برای حضور پررنگ و موفق برای نمایشــگاه داشــتیم. اما 
چند روز قبل از برگزاری نمایشگاه، نامه ای از طرف نمایشگاه 
فرانکفورت دریافت شد که بدون اطالع ما، غرفه  ما را به جای 
دیگری منتتقل کرده اند و اعالم کرده بودند که ما نمی توانیم 
امنیت غرفه شما را تأمین و تضمین کنیم و در کنار معترضان 

ایرانی هستیم.
 ما پاسخ دادیم که اوال جابه جایی غرفه باید با هماهنگی 

ما صورت بگیرد و ما نسبت به جابه جایی آن معترض 
هستیم و دیگر اینکه ورود نمایشگاه فرانکفورت به 
سمت و سوهای سیاسی به صالح حوزه فرهنگی 
و نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت نیست.  
احمدوند اضافه کرد: متأســفانه آنها برای اینکه 

جا به جایی صورت بگیرد، اصرار داشــتند و از طرف 
دیگر با صدور ویزای اکثر گروه معرفی شــده تا امروز 

)افتتاحیه نمایشــگاه( موافقت نکرده اند. فقط ویزای ۳ نفر را 
تأیید کردند که ۲ نفر از آنها از افرادی بودند که توانایی برپایی 
غرفه را به تنهایی نداشتند و احتیاج بود افراد اصلی حضور داشته 
باشند. درخواست ویزای سایر گروه یا ریجیکت شده یا اعالم 
نظر نشده است. در واقع سفارت آلمان همکاری الزم را صورت 
نداد. ما از طرف وزارت خارجه مراتــب اعتراضی خود را اعالم 
کرده ایم و حتما وزارت خارجــه پیگیری خواهد کرد که رفتار 

غیرفرهنگی نمایشگاه آلمان تذکر داده شود.

»بودن یا نبودن« آخرین فیلم اکران شده کیانوش عیاری است؛ فیلمی که سال ۱3۷۷ مکث
روی پرده سینماها آمد. در این سال ها عیاری فیلم های »سفره ایرانی«)۱3۷۹(، »بیدار 
شو آرزو« )۱3۸3(، »خانه پدری«)۱3۸۹( و »کاناپه« )۱3۹5( را کارگردانی کرده است 
که هیچ یک اکران عمومی نشده اند.) البته خانه پدری چند روزی روی پرده   رفت( حال 
و هوای ویای ساحلی که گفته می شود فیلمی مفرح است. بازی چهره های پولسازی 
چون عطاران و جمشیدی و حضور رضا رخشــان به عنوان تهیه کننده-که »هزارپا« 
پرتماشاگرترین فیلم سینمای ایران در این سال ها را در کارنامه دارد-  همگی نشانه هایی 
هستند که از عزم راسخ عیاری در ساخت فیلمی برای اکران عمومی حکایت می کنند. 

ویای ساحلی می تواند یکی از فیلم های کنجکاوی برانگیز جشنواره چهل و یکم فجر 
باشــد و گزینه ای جذاب برای اکران ۱4۰2 تا بعد از ربع قرن دوباره فیلمی از کیانوش 
عیاری روی پرده ســینماها برود. کارگر دانی که خودش را تکرار نمی کند در دهه ۶۰  
وقتی »آن سوی آتش«)۱3۶۶( مورد توجه منتقدان و فستیوال های خارجی قرار گرفت، 
به نظر می رسید عیاری مسیر مطمئن سینمای جشــنواره ای را ادامه دهد؛ او اما جای 
ادامه دادن سینمای آن سوی آتش، سراغ »روز باشکوه« )۱3۶۷(رفت که یک کمدی 
شلوغ و پر بازیگر بود و بعد از آن هم ملودرام تجاری »دو نیمه سیب«)۱3۷۰( را ساخت و 
دوستدارانش را حیرت زده کرد. بازسازی »دزد دوچرخه« دسیکا در »آبادانی ها«)۱3۷۱( 
هم یک تغییر مسیر دیگر بود. عیاری در همه این سال ها مصرانه و اغلب به دشواری فیلم 

ساخته و جالب اینکه هرگز خودش را تکرار نکرده است.

فیلمی برای اکران عمومی بعد از ربع قرن 
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 محسن رشیدی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس لرستان
در تولید محتــوا باید بــه ذائقه  مخاطب 
امــروزی توجه شــود و با تولید آثــار ادبی 
و هنری با حجم کم ولی اثرگذاری باال در 
راســتای ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت 
تالش کنیم. بایــد به تأثیر زبــان هنر در 
انتقال مفاهیم ارزشــی توجه بیشــتری 
کنیــم. خاطــرات رزمنــدگان از 8 ســال 
دفاع مقــدس سرشــار از ســوژه های 
ناب اســت کــه باید جهــت تأثیرگــذاری 
بیشتر به فیلم و نمایشــنامه های کوتاه 
تبدیل شوند. از مجموعه کتاب تولیدی 
دفاع مقدس استان لرستان طی 2سال 
اخیــر 4 عنــوان فیلمنامــه و 5 عنــوان 

نمایشنامه چاپ شده اند. ایسنا

 امیر سرتیپ نبی سهرابی
جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس
در دوران دفاع مقــدس فاصلــه مــردم و 
مســئولین کم بود و همه مــردم جامعه 
به نوعی در دفاع از کشور دخیل بودند؛ 
طبق آمار های ارائه شده گفته می شود 
که 3 میلیــون رزمنده در خطــوط مقدم 
عرصــه دفاع مقــدس حضور داشــتند؛ 
اما باید گفت که به واقع میلیون ها نفر 
رزمندگان عزیز را در خــط مقدم تدارک 
و پشــتیبانی کردند. مردم ما از گلوله تا 
رســاندن غذا و مهمات در پشــتیبانی از 
خطوط مقدم دفاع مقدس دخیل بودند 
که این نیــز بیانگــر مســئولیت پذیری و 
احســاس تکلیف ملــت در برابر کشــور 

است. تسنیم

فصل پاییز که می شود و نوبرانه انار، درری به یاد سردار 
می افتد؛ مردی که بیشــتر از آنکه همسرش باشد 
رفیقش بود. برای همیــن هر کس مهمان خانه اش 
می شود ظرفی از انار دانه کرده جلوی او می گذارد اما 
خودش رغبتی به خوردن نشان نمی دهد. می گوید: 
»بعد از او، هر بار انار می خورم در گلویم گیر می کند.« 
شاید هم بغض فراق است که راه گلویش را می بندد. با 
همان لهجه شیرین خراسانی سر حرف را باز می کند: 
»حاج آقا انار خیلی دوست داشت. بار آخری که آمده 
بود برای مرخصی کلی انــار خریدم و دانه کردم. در 
ظرف ریختم و روی میز گذاشــتم تا حاجی آنها را 
دید گفت بچه ها مادرتان غوغا کرده است. فرج اهلل 
پسرم گفت بابا، مامان فقط برای شما غوغا می کند 
نه برای ما.« آهی می کشد از سر دلتنگی. خاطراتش 
را دوست دارد برای خلوت خود نگه دارد. با مرور آنها 
حس سبکبالی پیدا می کند. با خیره شدن به گل قالی 
صحبت هایش را ادامه می دهد: »هر بار از ماموریت 
می آمد مثل مهمان عزیــز از او پذیرایی می کردم. 
همه  چیز و همه کسم بود. مهربانی های حاجی حد 
و مرز نداشــت. حاجی بزرگ زاده بود. پدرش شیخ 
فرج اهلل کدخدا و معتمد روستای ینگجه نیشابور بود. 
پدر من هم روحانی بود. هر دو با هم دوست بودند و 
در یک حــوزه درس می خواندند. همدیگر را خوب 
می شناختند اما متأسفانه من پدرم را در 7سالگی از 
دست دادم. مادرم هم ازدواج کرد و مسئولیت من را 

برادر بزرگ ترم برعهده گرفت.« 

خدمتسربازیبااعمالشاقه
اواخر دهه 40 بود که نورعلی به خدمت سربازی رفت. 
بدن ورزیده و قوی اي داشــت و همین باعث شده 
بود او را برای آموزش در گارد شاهنشــاهی انتخاب 
کنند. در آنجا دوره های رزمــی را یاد گرفت. از آنجا 
که مهارت زیادی در تیراندازی داشت، توانست در 
مسابقه کشوری مقام اول را از آن خود کند. گاردی ها 
برای تشویق، او را برای گماشتگی پسرخاله پهلوی 
درنظر گرفتند. جابه جایی پیش آمده تأثیر بدی در 
روحیه نورعلی گذاشته بود. از این کار بدش می آمد. 
بی بندباری خاندان پهلوی روحــش را آزار می داد. 
مرتب شکایت می کرد که جایش را تغییر دهند. حتی 
از غصه بیمار شد. به جای جابه جایی تهدیدش کردند 
اگر همکاری نکند به گارد شاهنشــاهی تحویلش 
می دهند. او هم گفت: »دین و ایمانم را به هیچ قیمتی 
نمی فروشم.« وقتی دیدند به هیچ وجهی راضی به 

ماندن نمی شود بیرونش کردند.

حرفهایشآبیبودرویآتشدلم
ســال 1350، نورعلــی به پیشــنهاد اقــوام برای 
خواستگاری درری پا جلو گذاشت. با محبوبیتی که 
او در بین فامیل داشت بساط ازدواجشان خیلی زود 
فراهم شد. درری خاطره آن روزها را به یاد می آورد: 
»وقتی عقد کردیم حاج آقا سرباز بود. یک سال و نیم 

بعد سر خانه و زندگی خودمان رفتیم. 8سال در روستا 
بودیم. آقا نورعلی کشاورزی می کرد. شرایط سخت 
می گذشت اما بد هم نبود. تا اینکه روستا با کمبود 
آب و خشکسالی مواجه شد. آقا نورعلی مجبور شد 
برای کار به خوزستان برود. جاده سازی  می کرد. هر 
6- 5ماه یک بار هم می آمد و ســری به من و بچه ها 
می زد.« با اینکه درری دیر به دیر همسرش را می دید 
اما وقتی مردش به خانه می آمد انگار همه غصه هایش 
فراموش می شد. زندگی با نورعلی همه جوره زیبا بود. 
او تعریف می کند: »همســرم را به نام فامیلش صدا 
می کردم. می گفتم شوشتری. احترام زیادی برایش 
قائل بودم. خیلی دوستش داشتم. بارها با او درددل 
می کردم و می گفتم من نه پدر به خود دیدم و نه مادر. 
تا این را می گفتم سرم را روی سینه اش می گذاشت 
و نوازش می کرد. می گفت چشم هایت را ببند فکر 
کن پدرت اینجاست. می گفت به نعمت هایی که خدا 
به تو داده فکر کن. شاکر باش. حرف هایش آبی بود 

روی آتش دلم.«

رانندهخطنیشابور-قوچان
نورعلی یک ســال و اندی در خوزســتان کار کرد. 
زندگی اش کمــی رونق گرفته بود که باخبر شــد 
پدر و مادرش حال خوشــی ندارنــد. دلش طاقت 
نمی آورد آنها را به حال خــود رها کند. برای همین 
دوباره به روستا برگشــت. یک مینی بوس خرید تا 
بتواند با جا به جایی مسافران کسب درآمدی کند. 
خط نیشابور - قوچان کار می کرد. ناهمواری مسیر 
و خاکی بودن راه کم مشکل ســاز نبود که به وقت 
بارندگی دردسرهای زیادی را برای او درست می کرد. 
با این حال نورعلی به شــاگردش سپرده بود که اگر 
مســافری پول نداشــت کرایه نگیرد. همین باعث 
شده بود هر روز از 30- 20مسافری که سوار می کرد 
نیمی شــان مهمان او بودند. درری به فعالیت های 
انقالبی ســردار اشــاره می کند: »بحبوحه انقالب 
آقانورعلی ارتباط زیادی با روحانیون برقرار می کرد. 
دغدغه های زندگی اینطور نبود که از مسائل جامعه 

غافل شود. سر پرشوری داشت.« 

منافقانخیلیمارااذیتمیکردند
با پیروزی انقالب و شکل گیری نیروی سپاه، شهید 
شوشتری عضو این نهاد شد. او خود را ملزم به دفاع 
از کشور می دانست، به خصوص که غائله کردستان 
شــکل گرفته بود. چند ماهی در نیشابور آموزش 
نظامی دید و به کردستان رفت. این در حالی بود  که 
همسرش باردار بود و 2کودک  دیگرش خردسال 
بودند. بعد از مدتی از روستا به نیشابور نقل مکان 
کرد. آن زمان جنگ هم شروع شــده بود. درری 
تعریف می کند: »حاج آقا یک روز آمد خانه و گفت 
که فردا می خواهد به منطقه برود. گفت عراق حمله 
کرده و او باید راهی جبهه شــود. گفتم من دست 
تنها با 3تا بچه چه کنم؟ حاجی گفت دوست دارم 

زینب وار عمل کنی. تو که از ایشان باالتر نیستی. این 
را که گفت ساکت شدم.« سردار ساکش را بست و 
جزو نخستین گروه های اعزامی، به جبهه رفت. نه 
نامه ای در کار بود که درری خبر از مردش بگیرد و 
نه می شــد تلفنی جویای حالش شود. هر کدام از 
دوستان نورعلی به نیشابور می آمدند، خبر سالمتی 
او را به همسرش می دادند. وضع بدی بود. روزهای 
پرالتهابی که درری آرزو می کند هیچ زنی تجربه 
نکند. می گوید: »حاجی چنــد ماه یک بار به خانه 
می آمد. چند روز می ماند و دوباره برمی گشت. در 
آن مدت حرفی از سختی ها نمی زدم مبادا ذهنش 
درگیر شود و دلش پیش ما بماند. منافقان خیلی 
ما را اذیت می کردند. مرتب روی دیوارمان شــعار 
می نوشتند. برای ما رعب و وحشت ایجاد می کردند. 

من هم خیلی می ترسیدم.« 

عملیاتمرصادوشفاعتامامخمینیره
ماه های پایانی جنگ بود؛ مرداد سال 1367. قرار 
بود عملیاتی برای ســرنگونی منافقــان صورت 
بگیرد؛ عملیــات مرصاد. به توصیــه مقام معظم 
رهبری فرماندهی بخشی از این عملیات برعهده 
شهید شوشتری گذاشته شد. به گفته شهید صیاد 
شــیرازی، نورعلی شوشــتری فرماندهی خوبی 
از خود به نمایش گذاشــت. خبــر موفقیت او به 
بیت امام خمینی)ره( رســید. تا جایی که مرحوم 
سیداحمد خمینی شرح ماجرا را به اطالع امام)ره( 
رساند و ایشان خطاب به سردار شوشتری گفتند: 
»در این دنیا نمی توانم کاری کنم. اگر آبرویی داشته 
باشم در آن دنیا قطعا شما را شفاعت خواهم کرد.« 

سردار شوشتری؛  علمدار وحدت
ناگفته های زندگی و مجاهدت های شهید نورعلی شوشتری به روایت همسر در سالروز شهادتش

یادداشتی بر مجموعه 7 جلدی»دار و دسته دارعلی« 
نوشته اکبر صحرایی

طنازیدرمیدانجنگ!
داستان دفاع مقدس در سال های اخیر اوج و فرودهای زیادی را 
پشت سر گذاشته که یکی از این مراحل، ورود برخی از نویسندگان 
این حوزه به عرصه طنز است که موفقیت های قابل توجهی هم در 
این بخش تا به حال حاصل شده است. ازجمله نویسندگان فعال 
در این زمینه، اکبر صحرایی، داستان نویس شیرازی است که تا به 
حال آثار متعددی در حوزه ادبیات پایداری خلق کرده و یکی از 
آثار او در این بخش، مجموعه 7 جلدی »دار و دسته دارعلی«است 
که کار متفاوتی در کارنامه این نویسنده محسوب می شود. ویژگی 
کلی داستان های این مجموعه در وهله اول، پررنگ بودن عنصر 
طنز در روایت های داستانی نویسنده است. صحرایی ساختمان 
اصلی طرح های داستانی خود را بر ستون هایی از طنز کالمی استوار 
کرده که همین ویژگی باعث تمایز این آثار با نوشته های قبلی وی 
شده است. هر چند رگه های ظریفی از طنز در دیگر آثار صحرایی 
هم دیده می شود اما در اینجا، این ویژگی برجسته تر شده و به نوعی 

بر سایر عناصر داستانی سایه انداخته است.
ریشه و خاســتگاه اولیه داســتان های مجموعه اخیر صحرایی 
را می توان در کتاب قبلی او؛ »آنا هنوز می خندد« جســت و جو 

کرد که در آنجا هم شــخصیتی 
به نام »دارعلی« خالق ماجراهای 
طنــزی در موقعیت هــای اغلب 
جنگی بوده اســت. البته در آنجا 
این شخصیت به اندازه مجموعه 
اخیر پرداخته نشده بود و تنها در 
برخی از داستان ها حضور داشت 
که رفتار و کردارش برای خواننده 
خنده دار و قابل توجه بود. حاال این 
شخصیت دوست داشتنی تقریبا 

در همه ابعاد شخصیتی گســترش یافته و شعاع شخصیت های 
پیرامونی اش هم تا حدودی زیادشده است. در مقدمه این مجموعه، 
صحرایی با زبانی طنزآلود نوشته اســت:»اهووی ملت! رد شدن 
هر نوع خواننده از داستان های دار و دســته من قدغنه! شرایط 
واســه هر دو دســته، خواننده کم حوصله و پرحوصله حسابی 
جفت و جوره. کم حوصله ها از هر جای کتاب عشقشــون کشید 
داستانی انتخاب کنن و بخونن. البته پرحوصله ها با خواندن کل 
مجموعه اجازه ورود به ماجراهای تودرتو رو پیدا می کنن قربون 
رفیق جبهه و جنگ شما، دارعلی!« عناوین جلدهای هفت گانه 
به ترتیب عبارتند از:»آمبوالنس شتری«، »گردان بلدرچین ها«، 
»برانکارد دربســتی«، »تویوتای خرگوشی«، »مین سوسکی«، 
»بمب کالغی« و »خمپاره های نقلی« اگر بخواهیم این مجموعه 
را در بین آثار مرتبط با موضــوع دفاع مقدس طبقه بندی کنیم، 
بی گمان در ردیف آثاری با ویژگی های بومی قرار می گیرند که در 
آن شخصیت هایی از اقلیم استان فارس در آن حضور پررنگی دارند. 
شخصیت دارعلی و اطرافیانش آدم های ساده و بی آالیشی هستند 
که بدون هیچ گونه ادعا و چشمداشــتی راهی جبهه های جنگ 
شده اند و در آنجا هم در کنار وظایف رزمی که به عهده گرفته اند، 
همان سادگی و صمیمیت بومی خود را هم به نمایش می گذارند. 
نویسنده در بیشتر داستان های این مجموعه از شیوه طنز کالمی 
بهره برده است؛ شاید برای همین است که در اغلب صحنه های 
جدی و غم انگیز هم طنز کالمی خودنمایی می کند: اوهوی ملت! 
نجس شدم. این سگ ماهی های بدترکیب چی می خوان از جونم، 
قباحت داره. تا فیس باد می آد، همه کون و مکان آدم معلوم می شه! 
)ص 35، ج 3( شیوه بیان داستان ها اغلب با قالب خاطره نزدیکی 
دارد و در مواردی تشخیص این دو دشوار است. در بسیاری از این 
داستان ها زبان انتخابی نویسنده، آن را به قالب نویسنده نزدیک 
کرده است. البته انتخاب این زبان صمیمیت داستان ها را بیشتر 
کرده است. بهره گیری از دیدگاه اول شخص هم در این زمینه به 

نویسنده کمک زیادی کرده است.
به عنوان مثال در بخشی از داستان »شعبده باز« می خوانیم:

»با زانوهای لق لق و صورت عرق نشسته ُهل می خورم توی سنگر 
فرمانده گردان.

مرتضی، بر و بر نگاهم می کند.
اتفاقی افتاده دارعلی؟!

کلی طول می کشــد تا دهنم به اندازه یک کالغ »الفونتن« باز 
می شود:»می خواهم شعبده بازی  کنم.«

کله و صورتم را خوب ورانداز می کند.
شعبده بازی؟! منظورت شیرین کاریه؟

لرزش لب و لوچه ام را کنترل می کنم و کلمه ها، س و ســنگین، 
آویزان زبانم می شوند:»قبون ش شیرینکاری م مال ب بچه هاست. 
ش شعبده بازم.«پشت کله ام، شاپور هل می خورد تو سنگر سالم 
آمرتضی! بُنی اومد اینجا؟ مغزش پارازیت داره! ماسوره و ضامنش 
شه... چشمش به من که می افتد، انگار فنرش تا آخر باز شده باشد، 
از حرف زدن می افتد و صدای قرچ قرچ انگشتانش را در می آورد...«

»روزهایپیامبری«
درکتابفروشیها

کتــاب »روزهای پیام بــری: روایتــی از زندگی غالمحســین  
حدادزادگان پیام رسان و راننده پیکر شهدا« به قلم روح اهلل شریفی 
در انتشارات سوره مهر منتشر شــد. در مقدمه نویسنده کتاب 
می خوانیم: »این کتاب روایت زندگی غالمحسین حدادزادگان 
است؛ کارمند بنیاد شهید شهر قزوین، راننده آمبوالنس پیکر شهدا 
و پیام رسان شهادت تعدادی از شهدای قزوین به خانواده هایشان. 
عده ای می گویند که خبر شهادت هزار شــهید را برده رسانده. 
عده ای دیگر می گویند که بیش از صد خانواده نبوده. اما او یکی 
از ســخت ترین کارهای ممکن در مواجهه با خانواده شــهدا را 
برعهده گرفتــه. برخی می گویند خودش اســت! همین بود که 
داغ بر دلمان گذاشت. همین بود که خبر را تمام نکرده فلنگ را 
بست و یاعلی. خودش اســت که مثل غریبه ها رفتار کرد. برخی 
می گویند حدادزادگان آدم بامزه ای است. ماجراهای او و جنازه ها 
گاه وهمناک اســت و گاه خنده دار. معلوم نیست حدادزادگان 
چطور توانسته این تلخی را از خاطرات بگیرد و آنها را به یک نحو 
شیرین و به یادماندنی برای دیگران تعریف کند. نزدیک شدن به 
زندگی غالمحسین حدادزادگان کار ســختی است. گذشتن از 
مشهورات رســانه ها و دریافت حقیقت زندگی این مرد زیرک و 
شوخ که سال ها پشت یک آمبوالنس لجوج و سرتق نشسته و با 
مهمانان و مسافرانش رفیق شده حداقل 2 سال طول کشید. اولش 
با مصاحبه های کسل کننده شروع شد. با حرف های کلیشه ای او در 
مسجد دباغان. او همیشه افسوس می خورد که سررسیدی داشته 
و همه چیز را در آن ثبت می کرده. اما حیف که آن سررسید نابود 
شده. خاطرات آقای حدادزادگان مثل یک قالی گران قیمت است 
که به خاطر گذشت سال ها و انبوه آالم، بخشی از طرح اصلی اش 
از بین رفته. نیاز داشــت به رفوگری از روی نقشه قالی؛ به مدد 
عکس ها، مصاحبه با دوستان، خانواده شهدا و تخیل و رنگ آمیزی 

صحنه ها و موقعیت ها.«

نقل قول خبر

 خبر

بهیادشهدایحادثهتروریستی
درسیستان

13سال پیش بود که طی یک حمله انتحاری در حاشیه نشست 
سران قبایل و طوایف سیستان و بلوچستان، چندین فرمانده ارشد 
سپاه پاسداران و همراهانشان به شهادت رسیدند. سرلشکر پاسدار 
شهید نورعلی شوشتری، جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه، 
سرتیپ پاسدار شهید رجبعلی محمدزاده، فرمانده سپاه استان 
سیستان و بلوچستان، سرهنگ پاسدار شهید فرشاد شفیع پور، 
سرگرد پاسدار شهید شهرام زلفی، پاســدار شهید علی عربی و 
پاسدار شــهید روح اهلل نوزاد و 2نفر از خبرنگاران صدا و سیما به 
نام های عباس گودرزی و محمد گونه فراهانی از شــبکه 2سیما 

اسامی 15شهید این حادثه هستند.

یـاد

علیاهللسلیمی؛روزنامه نگاریادداشت

سردارنظامییاسردارآبادانی؟
با پایان جنگ، شهید شوشتری، فرماندهی سپاه 
مشــهد را بر عهده گرفت. بعد از 12سال خدمت 
در مشهد به ارومیه منتقل شــد. درری می گوید: 
»حاج آقا ما را به ارومیه نبرد. می خواســت بهتر و 
بیشتر به کارها برسد. او هیچ وقت محافظ شخصی 
نداشــت. اجازه نمی داد کســی مراقبش باشد.« 
فرماندهی لشکر  5 قرارگاه نجف، قرارگاه حمزه و 
جانشینی فرمانده نیروی زمینی از مسئولیت های 
او بود. او اوایــل فروردین 88 با حفظ ســمت به 
فرماندهی قــرارگاه قدس زاهدان منصوب شــد. 
او با حضورش در استان سیســتان و بلوچستان 
نخستین اقدامی که انجام داد سرکشی به مناطق 
و روســتاهای دورافتاده و محروم بود. یک به یک 
می رفت و مشــکالت را از نزدیک بررسی می کرد. 
پای صحبت مردم می نشست. برای آنها ساعت ها 
وقت می گذاشت تا از دغدغه هایشان بیشتر بداند. 
در وهله اول اغلب باورشــان نمی شد یک سردار 
نظامی برای رســیدگی به کمبودهای روستا قدم 
به جایی بگذارد که ردی از آبادانی نیست. سردار 
شوشتری شاید چند ماه در آن خطه بود و با مردم 
زندگی کرد اما همان مدت کم باعث شــد تحولی 
در استان سیستان و بلوچســتان رخ دهد. کالم 
گرم و مروت ســردار چنان بارقــه امیدی در دل 
جوانان آن دیار ایجاد کرد که او را سردار سیستان 
خطاب می کردند. بعضی هم به او مسیح سیستان 
می گفتند. درری می گوید: »مردم می گفتند اگر 
حاجی یک سال دیگر آنجا بود، سیستان را گلستان 
می کرد. می خواست برای شان بیمارستان صحرایی 
درست کند. مشکل بی آبی شان را حل کند. حتی 
بین سران طایفه اهل تسنن و تشیع وحدت ایجاد 
کرده بود که با کمک هم سروسامانی به آن منطقه 
بدهند.« همین شد که دشمن به دلیل نقش ویژه 
شهید شوشتری در اتحاد، انسجام و وحدت میان 

اقوام و شیعه و سنی برای او نقشه کشید.

روزیکهحضرتآقابهخانهماآمد
26مهر مــاه ســال 1388. قرار بــود همایش 
هم اندیشی ســران و طوایف منطقه برگزار شود. 
ساعت 9صبح بود که ماشین سردار از راه رسید. 
شهید شوشــتری قبل از ورود به سالن سری به 
نمایشگاه صنایع دستی زد. با همه کسانی که آنجا 
حضور داشتند دست داد. این کارش حس خوبی 
به مردم می داد؛ حس یکرنگی و خودمانی بودن. 
سردار مشغول احوالپرسی با غرفه داران و بی خبر 
از اینکه چند قــدم آن طرف ترش مردی کمر به 
قتل او بســته است. عبدالواحد ســراوانی، عضو 
گروهک تروریســتی عبدالمالک ریگی خود را 
البه الی جمعیت پنهان کرده بود و منتظر. همین 
که سردار نزدیک او شــد، خود را منفجر کرد و 
همراه با نورعلی شوشــتری ده ها نفر دیگر را به 
شهادت رســاند. درری خاطره ای از حضرت آقا 
درباره شهیدشوشتری را تعریف می کند: »یک روز 
حضرت آقا به منزل ما آمدند و عکس شــهید در 
دستشان گرفتند. مربوط به دورانی که حاجي از 
دست حضرت آقا ترفیع درجه گرفته و مقام معظم 
رهبری پیشاني او را بوســیده بودند. حضرت آقا 
گفتند: »فکر نکنید محاسن سفید ایشان از سن و 
سال شان است. محاسن ایشان در این اواخر سفید 
شده است، وقتی مستضعفین را می دیدند؛ وقتی 

مشکالت را می دیدند.« 

وقتیجنگشروعشد،جزونخستینگروههاییبودکهبهجبههرفت.آنزمانتازهواردنیرویسپاه

مژگانمهرابیگزارش
روزنامه نگار

شدهبود.سرپرشورودلنترسیداشت.همینباعثشدهبوددستراستشهیدمهدیباکریوشهید
عبدالحسینبرونسیبهشماربیاید.درواقععملیاتینبودکهنورعلیشوشتریدرآنحضورنداشته
باشد؛ازآزادسازیسنندجوبستانتافتحخرمشهر...همهجاحضورداشت.امافتحالفتوحاوفرماندهیعملیاتمرصادبودکهمسئوالننظامیمیگفتند
اوگلکاشتهاست.شهیدشوشتریبعدازپایانجنگ،فعالیتخودرادرجبههدیگریآغازکرد؛جبههسازندگیوآبادانی.بهشهرهاوروستاهایمحروم
میرفتتابتواندگرهایازمشکالتمردمبازکند.فروردینسال1388برایکمکبهمردمسیستانوبلوچستانراهیآندیارشد.آنزمانجانشین
فرماندهنیرویزمینیسپاهبود.چندماهیدربیناهالیآندیارحضورداشتوپابهپایشانبرایایجادرفاهوامنیتتالشکرد.بینطوایفاهلتسننو
تشیعوحدتیایجادکردوماحصلهمهزحماتشاینشدکهمردمآنجالقبسردارسیستانرابهاودادند.سرانجاماینسردارنامیدر26مهرماهسال1388

براثرانفجاربمبازسوییکیازعواملگروهکعبدالمالکریگیبهشهادترسید.همسرشطیبهدرریخاطراتسرداررابرایمانروایتمیکند.

به روایت سردار مجیدرضا حسن زاده 
درخواست بازنشستگی

سردارمجیدرضاحسنزادهدرخاطرهايازشهیدشوشتریمیگوید:»زمانیکهسردارجانشینمکث
نیرویزمینیسپاهبود،یکروزبرایاحوالپرسیایشانبهستادنیرویزمینیرفتم.کمیباهم
گپزدیموگفتمسردارشنیدهامقراراستبازنشستهشوی؟قضیهازچهقراراست؟گفتدرست
شنیدی.بازنشستگیذهنمرامشغولکردهاست.خبسنمباالرفته،موهایمسفیدشدهاما....بعد
مکثیکردوادامهدادخیلیدوستانورفقایمشهیدشدند.عمروجوانیامرادرجنگگذراندم.
حاالاگرمرگمبهشهادتختمنشودخیلیسختاست.منتاروزیکهسپاهونظامنیازداشته

باشددرهمینلباسمقدسخدمتمیکنم.درخواستبازنشستگیهمنکردم.«

به روایت سردار مجتبی غفوری پور 
مقتدر اما مهربان

سردارمجتبیغفوریپوردرخاطرهايازفرماندهگردانخودمیگوید:»سال1361بودکهبهعنوانمکث
یکبسیجیبهمناطقجنگیاعزامشدم.شهیدشوشتریفرماندهگردانمابود.اوظاهریبا
صالبتداشت.نشانمیدادفرماندهمقتدریاستاماوقتیبااوهمنشینمیشدیپیمیبردی
چقدرمهرباناست.اومرتبدرمحدودهشرقکشورفعالیتمیکرد.معموالشنبههابهمنطقه
میآمدوفقطآخرهفتهازمنطقهخارجمیشد.خستگیبرایاومعنایینداشت.ازصخرههای
صعبالعبورباالمیرفت.نیمههایشببهپاسگاههاونقاطمرزیسرکمیکشیدوبهرزمندگان

خداقوتمیگفت.«

شــهید نورعلی شوشــتری در قســمتی از 
وصیتنامه اش نوشــته بود: »دیروز از هر 
چه بود گذشــتیم، امروز از هــر چه بودیم 
گذشــتیم. آنجــا پشــت خاکریــز بودیــم و 
اینجا در پناه میــز. دیروز دنبــال گمنامی 
بودیم و امروز مواظبیم نام مان گم نشود. 
جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمان مان 
بو می دهد. آنجا بر در اتاقمان می نوشتیم 
»یاحســین« فرماندهــی از آن توســت. 
االن می نویســیم بــدون هماهنگــی وارد 
نشــوید. الهــی نصیرمــان بــاش تــا بصیر 
گردیم، بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم. 

آزادمان کن تا اسیر نگردیم.«

اسنادفرهنگی»شهدایمدافع
سالمت«جمعآوریمیشود

اداره کل اســناد و انتشــارات بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران، همزمــان با انجام طــرح خاطره نگاری 
والدین و همسران معظم »شهدای سالمت«، اسناد 
فرهنگی این شــهدا را که شــامل »وصیت نامه«، 
»زندگی نامه«، »خاطرات شفاهی« و »آلبوم تصاویر« 
است، از خانواده معظم شــهدا جمع آوری می کند. 
براســاس اعالم اداره کل اسناد و انتشــارات بنیاد 
شهید و امور ایثارگران، تا امروز 329 شهید مدافع 
سالمت از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران احراز 
هویت شــده اند که در این میان اســتان تهران با 
59 شهید بیشــترین تعداد شهید مدافع سالمت را 
داراست و استان های آذربایجان غربی، مازندران و 
خراسان رضوی هرکدام با 24 شهید مدافع سالمت 
در رتبه بعدی قرار دارند. شــهدای مدافع سالمت 
به شــهدایی اطالق می شود که از ســال 1398 در 
راه مبارزه با ویــروس کرونا جان خود را از دســت 
داده اند. رهبر معظم انقالب اسالمی در 20اسفندماه 
1398 با پیشــنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی مبنی بر شهید خدمت خواندن جانباختگان 
کادر پزشکی، پرستاری، بهداشــتی و خدماتی در 
خدمت رســانی به بیماران مبتال بــه ویروس کرونا 
موافقت فرمودند. ایثار اجتماعی شــهدای سالمت 
در عرصه کشوری تبلور اوج از خودگذشتگی و نقطه  
عطف حماســه آفرینی برای هموطنان بود که این 
عزیزان در دوران همه گیری کرونا عاشقانه و خالصانه 
به منصه ظهور رســاندند و این عزیزان بهترین الگو 

برای نسل جوان و نوجوان کشور هستند.

 خبر
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تعد د  فهم از وحد ت و تشد ید  تفرقه
مروریبرسخنرانیمرحومفیرحیدرنقدایدههایوحدتبخشوتقریریازنظرامامموسیصدر

قلمرو آزاد  ی د  ر گفتمان انقالب اسالمی
رهبر معظم انقالب: دربابمفهومآزادی،مابایداستقاللرا-که
شعاردیگرماست-بهکارگیریم؛یعنیمستقلفکرکنیم؛تقلیدی
وتبعیفکرنکنیم.اگردراینمســئلهکهپایهبســیاریازمسائلو
پیشرفتهایماست،بناشدازدیگرانتقلیدکنیموچشمهایمانرا
فقطرویدریچهایکهتفکراتغربیرابهمامیدهد،بازکنیم،خطای

بزرگیمرتکبشدهایمونتیجهتلخیدراختیارخواهدبود.
مسئله»آزادی«یکیازمقوالتیاستکهدرقرآنکریمودرکلمات
ائمهعلیهمالســالمبهطورموکدومکرررویآنتأکیدشدهاست.
البتهتعبیریکهدراینجاازآزادیمیکنیم،مرادمانآزادیمطلق
نیستکههیچطرفداریدردنیاندارد.فکرنمیکنمکسیدردنیا
باشدکهبهآزادیمطلقدعوتکند.مرادمانآزادیمعنویهمکه
دراسالموبهخصوصدرسطوحراقیمعارفاسالمیهست،نیست؛
آنمحلبحثمانیست.آزادیمعنویچیزیاستکههمهکسانی
کهمعتقدبهمعنویاتند،آنراقبولدارند؛محلردوقبولنیست.
منظوراز»آزادی«کهدراینجابحثمیکنیم»آزادیاجتماعی«
است؛آزادیبهمثابهیکحقانسانیبرایاندیشیدن،گفتن،انتخاب
کردنوازاینقبیل.همینمقوله،درکتابوســنتموردتجلیل
قرارگرفتهاست.آیهشریفه157سوره»اعراف«میفرماید:»الّذین
یتّبعونالّرسولالّنبیاالّمیالّذییجدونهمکتوباًعندهمفیالّتوریه
واالنجیلیأمرهمبالمعروفوینهاهمعنالمنکرویحّللهمالطیبات
ویحّرمعلیهمالخبائثویضععنهــماصرهمواالغاللالّتیکانت
علیهم«.خداوندیکیازخصوصیاتپیامبررااینقرارمیدهدکه
غلوزنجیرهاراازگردنانسانهابرمیداردو»اصر«یعنیتعهدات
تحمیلیبرانسانهاراازآنهامیگیرد.مفهومخیلیعجیبووسیعی
است.اگروضعجوامعدینیوغیردینیدرآندورهرادرنظرداشته
باشید،میدانیدکهاین»اصر«-اینتعهداتوپیمان هایتحمیلی
برانسانها-شاملبسیاریازعقایدباطلوخرافیوبسیاریازقیود
اجتماعیغلطیکهدستهایاستبدادیاتحریفیاتحمیقبرمردم
تحمیلکردهبود،میشــود.»اغالل«همکهغلوزنجیرهاست،

معلوماست.
منبع: بیانات معظم له د ر مراسم فارغ التحصیلی
 گروهی از د انشجویان د انشگاه تربیت مد  رس

 باید  از گروه های باال و خواص
 شروع کرد !

مرحوم آیت اهلل خوشــوقت: »ضعفایمانمعلولگناهکردنو
عدمپایبندیعملیبهاســالماست.کســیکهازآزادیخود
سوءاستفادهمیکندومرتکبگناهمیشود،خودرادروضعیت
خطرناکقرارمیدهدودچارضعفایمانمیشود.هریکگناهی
کهانجامشود،ایمانراپایینمیآورد،اماهرمراعاتقانوناسالم،
ایمانراباالمیبرد.برایاینکهایمانمردمباالبرود،ابتدابایداحکام
اســالمرادرجامعهپیادهکرد،آنوقتکارهادرستمیشود.تا
زمانیکهاحکاماسالمیدرجامعهپیادهنشودوایمانمردمضعیف
بماند،رشوهمیگیرندیانمازنمیخوانندیاهرکاربدیراممکن
استمرتکبشوند.دراینصورتاخالقجامعههیچوقتاصالح
نمیشود.رکناخالق،ایماندرمرحلهباالست.راهرسیدنبهاین
ایمانهمایناستکهجلویگناهگرفتهشودومردمگناهنکنند.
گناهضدایماناست.اگرایماندرافرادوجودنداشتهباشد،وقتی
کهدرمعرضدیدپلیسنباشند،تخلفمیکنند.ایمانپلیس
باطنیاست.افرادباایماندرخانهخودشانهمتخلفنمیکنند.
بایدابتداازگروههایباالوازخواصشروعکرد،زیراجهتحرکت
جامعهدستآنهاست.مردمتشــنهپیادهشدناحکاماسالمی
هستند،مســئولیکهچنیندغدغهایداردوتشنهخدمتبه
مردماست،هرگزازکارخودنمیزندونمیگذاردکهکارمردمبر
زمینبماند.حاالایمانچگونهدرستمیشود؟باادامهتقوا.تنها
راهافزایشایمان،عملبهقانونالهیاست.اگرواجباتراانجام
دهیمومحرماتراانجامندهیم،همینکارایمانماراباالمیبرد.
اگرتقوانداشتیم،ایمانمانپایینمیآید.بهتدریجوقتیهمکهآن
ایمانمرحلهاول،کههرعقلیمیپذیردکهخداهستازبینرفت،
کمکمآدمبهکفرگرایشپیدامیکندوبعدبهسرحدکفرمیرسد.
خاصیتگناهایناستکهایمانراپایینمیآورد،ایمانکهکم
شد،انسانبهسمتدنیاوگناهسوقپیدامیکند.کسیمیتواند

ازاینمشکلدرامانبماندکهاهلتقواودوریازگناهباشد.«

تاد یب غضب، خوف و رجاء
عنــوان»تادیــبغضب؛
خوفورجاء«ســومین
جلــدازمجموعه»اخالق
ربانی«اثریاستمشتمل
بــرآموزههــای»آیتاهلل
حاجآقامجتبیتهرانی«
کهدرآنبانگاهیکاملو
مجتهدانهبهمتوناسالمی

ومشــارکتعقلســلیمدرفهمگزارههایدینیبه
بررسیمباحثاخالقیپرداختهشدهاست.اینکتاب
در18جلســهازمباحثمعظملهدرمبحث»تادیب
غضب؛خوفورجاء«باعناوینیمطرحشدهاستکه
برخیازآنهاعبارتنداز:دربابقواینفســانیانسان
 ـانواعقوادرانســان،ارزشوکارکردنیرویخشمـ
ارزشگذاریخشمدرمتوناسالمی،جایگاهبحثخوف
معنایخوف،تالمازمرگبهخاطربیم درقوهغضبیهـ
تالممرگبهخاطربیمازنقصان،رابطهبیمو ازنیستیـ
ـرابطهبیموامیدباعملانسان،شناخت امیدباحکمت
مالکارزشمندیخوف، عملیوکشفیدراسالمـ
معنایخوف مصادیقدیگرخوفممدوحازشــیءـ
ازحجاب،مصادیقدیگرخوفممدوحازسببشیء
ـمالکحسنوقبحخوف،منشاعدمتحصیلخوف
راههایمعالجهغفلت،راههایتقویتنیروی ممدوحـ
ســومینراهتحصیلخوفممدوح،ضرورت عفتـ
اهمیتخوفسوءخاتمه، بهرهگیریازایامعاشوراـ
قلبسلیم،تأثیر تأثیرضعفایمانبرســوءخاتمهـ
حاالتقلبدرلحظه کثرتمعاصیبرسوءخاتمهـ
مرگو...کتابتوسطانتشــاراتمؤسسهپژوهشی
مصابیحالهدیدرسترسعالقهمندانقرارگرفتهاست.

اندیشهراهبر

اندیشهمسطور

معرفیکتاب

بازخوانیاندیشهها

موضــوع وحد  ت یکــی از 
د  غد  غه ها و به بیان بهتر یکی 
از مســئله های مهم د  ر جهان 
اسالم بود  ه و هســت. از آنجا 
که د  رصــورت فقد  ان وحد  ت، آســیب های 
جد  ی و عمیق و مهمی د  امنگیر تمام جوامع 
اسالمی شــد  ه و بالتبع موجب بد  نامی د  ین 
اسالم می شــود  ، اند  یشــمند  ان و بزرگان 
جهان اســالم د  ر اد  وار مختلف تالش خود   را 
د  ر راســتای یافتن پاسخی د  رست و اجرایی 
برای مســئله وحد  ت به کار گرفته اند  . این 
تالش ها منجر به شکل گیری انواع گفتمان ها و 
جریان ها و بروز اید  ه های متعد  د   شد  ه است که 
مرحوم د  کتر د  اوود   فیرحی، پژوهشگر علوم 
سیاسی و اند  یشه سیاسی اسالم د  ر همایش 
»همگرایی و واگرایی د  ر جهان اســالم« د  ر 
د  انشگاه فرد  وسی  مشهد   توضیحی اجمالی از 
آنها ارائه کرد   و د  ر پایان نظر امام موسی صد  ر 
را به عنوان یکی از راه گشاترین اید  ه ها د  ر حل 
مسئله وحد  ت انتخاب و تبیین کرد  . نوشتار 
پیش رو گزارشی مختصر از گفته های مرحوم 
فیرحی است که به طور ویژه برای این روزها 

مفید   خواهد   بود  .

بازاند  یشی پیرامون مفهوم وحد  ت
مفهوموحدتدرجهاناسالمبهبازاندیشینیاز
داردوراهطیشــدهرابایدســنجید.طرفداران
وحدتدرجهاناســالمعلــتعقبافتادگی
جامعهمســلمانانرامتفرقبودنآنانمیدانند.
ازاینرو،وحدتازدیــدگاهآنانبهمعنایغلبه
برعقبافتادگیاســت.ایناستداللدرعملبا
دشواریهاییمواجهشدهوگزارشهایتاریخی
نشانمیدهدکهبســیاریازخشونتطلباندر
جهاناسالمخشونتراباتکیهبرضرورتوحدت
آغازکردهانــد.وقتیازوحدتســخنبهمیان
میآید،اینپرســشمطرحمیشودکهوحدت
حولچهچیزیوبرچهمبناییوباپذیرشچه
مرجعیتیبایدصورتگیرد.تاکنوندرپاسخبه
اینپرسشچندراهحلپیشنهادشدهکهبهنظر

میرسداکثرآنهاناموفقبودهاست.

۱. توجه به علم گرایی
نخستینپاسخیکهبهاینپرسشدادهشد،توجهبه
علمگراییبود.یعنیعدهایچنیناستداللکردند
کهبرایحلاختالفمیانمذاهباســالمیبایدبه
عقلودانشرجوعکردوچــونعاقالنیکدیگررا
بیشــترمیفهمند،بایداختالفنظرهایمذهبیرا
بهمالکعقلحلکرد.ایناندیشــهرانخستینبار
سیداحمدخاندرهندمطرحکردکهنتایجنامطلوبی
درپیداشــت.آنانبــرایحلاختــالفمذهبی،
خودمذهبراحــذفکردندونوعیماتریالیســم

علمیگرایانهازدلایناندیشهمتولدشد.

۲. بازگشت به اند  یشه های سلف صالح
دراعتــراضبهاینرویکــرد،عدهایبازگشــتبه
اندیشههایسلفصالحرامطرحکردندوادعایشان
اینبودکهبرایحلاختالفاتفقهیوکالمیبایدبه
گذشتهایکههمهمسلمانانباهممتحدبودند،یعنی

40سالاولیهظهوراسالمبازگشت.
احمدابنحنبــلوابنتیمیهازمبدعــاناینتفکر
هستند.ایراداینتفکرآنبودکهنوعیگذشتهگرایی
ضدعلمراترویجوانسانمسلمانراکهنهگرامیکرد
ودرنهایت،مسلمانانیتولیدکردکهنمیتوانستندبا

مدرنیسمآشتیکنند.

۳. قرآن گرایی
قرآنگراییراهحلبخشدیگریازمسلمانانبرای
رسیدنبهوحدتبودکهدرعملبهسطحیکردن
قرآنوحذفنهادهایمرجعیتتفسیریقرآنمنجر
شدومحصولشتولیدنوعیروشنفکریرادیکالنظیر
سازمانمجاهدینخلقایران،فدائیاناسالموبخشی

ازاخوانالمسلمینبود.

۴. اند  یشه احیای خالفت و امامت
احیایخالفتوامامتواتحادجهاناســالمحول
حکومتیواحد،اندیشهدیگریبودکهبعدازفروپاشی
عثمانیدرسالهای1۹۲۶تا1۹۲۹میالدیظهور
کردکهازدرونآنسازمانهاوتشکیالتینظیرهیأت
اتحاداســالمومرکزغیبیتبریزبیرونآمدکهاین
مرکزبهافراطگریوترورنیزدستزد.نظریهخالفت
اســالمیدولتداعشکهمیگویدهمهیابایدبهما

بپیوندندیاکافرهستندنیزبهایننظریهشباهتدارد.

۵. تقریب بین مذاهب
تقریببینمذاهبرویکرددیگریاستکهمرحوم
شــیخمحمودشلتوت،رئیساســبقاالزهرمصرو
مرحومآیتاهللالعظمیبروجردیمرجعتقلیدوقت
شیعیانبرایرســیدنبهوحدتاسالمیپیگیری
کردند.طبقایننظریهفقههایمتفاوتدرکشورهای
اسالمیبهرسمیتشناختهمیشــود.بهطورمثال
درایران،پیروانمذاهبچهارگانهاهلسنتیعنی
حنبلی،شــافعی،حنفیومالکیودرمصرشیعیان
زیدیوامامیمیتوانندطبقمذهبخودآزادانهعمل
کنند.ایننظریهازدورانتولدخودحتییکگامهم
جلونرفتهاست؛بلکهتلفاتینیزدادهکهآخرینآن
شهادتمرحومشحاته،روحانیشیعهمصری،درآن

کشوربهدستافراطیوناهلسنتبود.

۶. رهبری فرهنگی یا اید  ئولوژیک جهان اسالم
رهبریفرهنگییــاایدئولوژیکجهاناســالم،
ایدهدیگریبودکهدرایــنخصوصمطرحودر
بدوامربااینمشکلمواجهشــدکهاینرهبری
برعهدهچهکشوریباشــد.تمامیمدعیاناین
رهبریازایران،ترکیه،عربســتانومصرخودرا
الیقرهبریمیدانستندومیدانندوبرایناساس،
درگیریهایینیزبیــنقطبهایرهبریجهان

اسالمپدیدارشد.
عدهاینیزباطرحایدهکنفرانسسرانکشورهای
اسالمیبهسراغمدلپیمانهایمشترکهمچون
اتحادیهاروپاویاحتیمدلسازمانمللاسالمی
گرایشپیداکردند؛بهاینمعناکهجهاناســالم
باحفظدولتهایمتفاوتبهوحدتپولی،حذف
گذرنامهویاشناسنامهواحدبرایشهرونداناین

کشورهابرسد.اینامرنیزبادشواریمواجهشد،زیرا
دولتهاییکهدچاراختالفهایعمیقایدئولوژیک
هستند،نمیتوانندبهچنینسازوکارهایهمگرایی

تندهند.
نگاهیبهاینتالشهایفکریسیاسیدرجهاناسالم
مارابهاینگزینهمیرساندکهاحتماالًمشکلیدرفهم
مفهوموحدتدرجهاناســالمپدیدارشدهوآنچه
تحتعنوانوحدتمطرحمیشود،خودعاملتفرقه
شدهاست.مگراینکهتعریفاصالحشدهایازمفهوم

وحدترابتوانرواجداد.
مرحومآیتاهللسیداحمدشــبیری،پدرآیتاهلل
سیدموسیشبیریزنجانی،درکتاب»الکالمیجر
الکالم«درخصوصوحدتگرایاناسالمیجملهای
بیانکردهاندکهکلیداینبحثاســت.ایشــان
میگویدکهمذهبهماننددفینهباستانیاست
کهواقعمحفوظدارد.اگر۲نفربهدنبالدفینهای
باشندویکیمعتقدباشدکهدفینهدرشمالشرق
ایرانودیگریمعتقدباشدکهدرجنوبغربایران
اســت،نمیتوانندبراینزدیکشدناعتقادشان
روینقطهایدرکویرمرکــزیایرانتوافقکنند
وآنجــابهدنبالدفینهبگردندوداســتانمذهب
همهمیناســت.واقعمطلبایناستکهشیعه
باورهاییداردواهلســنتنیزعقایدیوپیروان
اینمذاهبنمیتوانندعقایدخودراکناربگذارندو
همینکهاندکیازعقایدخودکوتاهبیایند،ازطرف

هممسلکانخودمتهمبهتغییرمذهبمیشوند.

اید  ه امام موسی صد  ر برای تقریب
دراینمیانامامموســیصدرایدهخیلیمهمی
رامطرحکردهاست.ایشــانمیگویدکهبهجای
اینکهمذاهــبازاعتقاداتخودکوتــاهبیایندیا
دستبردارندیابهجایاینکهبهعرصهردوقبول
اعتقاداتیکدیگربیفتند،بهترآناســتکهوارد
میدانمسابقهایایجابیشوند.ببینیمکداممذهب
بهانسان،آزادی،رفاه،رفعبیماریوکاهشآالمو

دردهایشپاسخمیدهدوبهاوکمکمیکند.
دراندیشهامامموســیصدراگربهجایسنییا
شیعهفقیر،سنییاشیعهثروتمند،سالم،بانشاط
وقویایجادشــود،دیگربهخشونتنیزمتوسل

نخواهدشدوایننوعیفرقهگراییمثبتاست.

اندیشه
اسالمی

متن حاضر حاوی بخش های مهمی است از 
اند یشه های امام موســی صد ر که پیرامون 
آزاد ی و اختالف نظر و اختالف عقید ه د ر یک 
سخنرانی ایراد  شد ه اســت. د ر وضعیت کنونی که نیازمند  
طرح مباحث مبنایی پیرامون آزاد ی و اختالفات هستیم، 

مرور این اند یشه های اسالمی ضرورت د ارد :
درنزدپیامبرانرسیدنبههدفهراندازهشریفباشد،شرط
اصلیپیروزینیســت،بلکهآنچهمطلوباست،سعیوتالش
برایرسیدنبههدفاست.بنابراین،درراهیکهانبیاترسیم
کردهاندشکســتویااشــتباهمعناندارد،هرگامیدراینراه
عبادتاستوهرعملیتسبیحوبرایهرنیروییاعمازنیروی
ظاهــریوباطنیپــاداشودرهرنتیجهایهمهمشــارکت
دارند.انبیابااینروشانســانهارابهگونهایبسیجکردندکه
درتاریخبشــریبینظیربودهوازانســانهاقدرتبزرگیکه
نمونهنداشتهاســت،خلقکردندوفضاییمناسببرایابراز
تواناییهایمتفاوتمردمایجادکردندتازمینهایبرایتعامل
ایننیروهاباشد.آنانندایآزادیانســانسردادند،آزادیاز
بندگیانسانهایدیگر،آزادیازبندگیاشیا،آزادیازهوای
نفس.آزادیدردیدگاهانبیامطلقاستوحدوحدودیندارد.
آزادیایکهباآزادیدیگراندرتنافیوتعارضباشــد،آزادی
نیست،چوناینآزادیاطاعتوعبادتهواینفساست.کسی
کهازهواینفسخویشآزادورهاســت،آزادیویباآزادی
دیگرانتعارضینخواهدداشــت.پیامبرانایــنبرنامهراارائه
کردهورسالتخویشراانجامدادندواعالمکردندکهتفاوتدر
خلقتواندیشهواستعدادهاودینبایددرراهسعادتومصلحت

انسانباشدووسیلهرقابتدرحرکتبهسویبرتری.

الَّذیَنآَمنُواَوالَّذیَنهادُواَوالّصابِئُوَن قرآننیزمیفرماید:»اِنَّ
َوَعِمَلصالِحاًَفالَخوٌف َوالنَّصاریَمنآَمَنبِاهللَِوالیوِماآلِخــرِ

َعلَیِهمَوالُهمیحَزنُوَن.«
پیامغالطیهدرعهدجدیدنیزایناست:

یهودیویونانی،بندهوآزاد،مردوزننداریم،زیراهمهشــما
درمسیحیکیهستید.پساگرشمابرایمسیحباشید،دراین

هنگام،ازنسلابراهیمووارثانویخواهیدبود.
سبحاناهلل!اینسخنچقدربهقرآنشــبیهاست:»َوجاِهدُوا
ِجهادِهُهَواجَتباکــمَوماَجَعَلَعلَیکمفِیالدّیِنِمن فِیاهللَحقَّ
َحَرٍجِملَّهاَبیکماِبراهیَمُهَوَسّماکُمالُمسلِمیَنِمنَقبُلَوفیهذا
سُوُلَشهیداًَعلَیکمَوتَکُونُواُشَهداَءَعلَیالّناِسَفأقیمُوا لِیکُوَنالرَّ
َموالکمَفِنعَمالَمولیَو کوهَواعَتِصمُوابِاهللُِهــوَ لوهَوآتُواالزَّ الصَّ

نِعَمالنَّصیُر.«
آری!پیامبراناینبرنامهآشــکارراترســیمکردندوازمردم

خواســتندکهیکدیگررابشناســندودرکارخیربریکدیگر
سبقتجویندوآنگونهباشــندکهخداوندمیخواهد.سپس،
اتمامحجتکردندوبهسببازبینبردناختالفنظرهایمیان
افرادیکدینبهزبانمحمد)ص(گفتند:»اختالفدرامتمن

رحمتاست.«
حقیقتاینکهاختالفنظروتفاوتدرادیانازمهمتریناسباب
جنبشفکریودوریازجموداستوازلوازمشکوفاییمواهب
ذاتیاست.لیکنانسان،متأسفانه،دینومذهبراوسیلهجدیدی
برایاختالفهایخویشقراردادهوآنراجلوهایقویازهویو
هوسوخودخواهیخویشکردهوبااینکارباعثبهوجودآمدن
فتنههاومشکالتوبحرانهاییبیشترازقبلشدهاست.انسانبا
همهاینهاوپسازاینکهازاینبارسنگینخستهشدودرآتشی
کهبهدستخویشروشنکردهبود،گداختهشد،دینرامسئول

اینمشکالتتشخیصداد.
ازهمینرو،بهدینپشتوازآنغفلتکردونقشاساسیدین
راکنارگذاشتودینرافقطآیینوشعائردانست.اینانساندر
برابرمشکالتخوددرماند،دربرابراینفاصلهساختگیجداکننده
اجزایخانوادهبشریودربرابردرگیریهاوجنگونگرانیقرار
گرفت.انساندربرابرهمهاینهابهفکررهاییوخالصبود.روزها
وسالهامیگذردوانساندرتالشاستکهراهیبرایاستقرارو
آرامشورفاهبیابد.اوواردتجربههایمختلفیمیشود.اینویژگی
َوالَبحِربِما وشناسهانسانامروزیاست:»َظَهَرالَفســادَفِیالَبِرّ
کَسَبتاَیدِیالّناِسلِیذیَقُهمبَعَضالَّذیَعِملُوالََعلَُّهمیرِجعُوَن.«
اینمصیبتهاونگرانیهاچیزیجزنتیجهاعمالانسانودوری
ویازحقیقتشنیست.اینمشکالتانسانراوادارمیکندتا

بهسویپروردگارشبازگردد.

آزاد ی و اختالف عقید ه از منظر امام موسی صد ر

فقد ان صد اقت و عقب ماند گی
چکیدهایازیادداشتدکترشریفلکزایی

دربابعللضعفدرجوامعاسالمی
ازمنظرامامموسیصدر

آنچه د ر اد امه از نظر می گذرد  بخش مهمی از یاد د اشت 
د کتر شریف لک زایی، د انشــیار گروه فلسفه سیاسی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی پیرامون بررسی علل 
ضعف و عقب ماند گی تمد ن و جامعه اســالمی از منظر 

امام موسی صد ر است.

چراییافولتمدناسالمیازجملهپرسشهایبسیارمهمی
اســتکههموارهطرحشدهاســت.بهویژهاینکهمتفکران
مسلمانبرایپیریزیتمدننویناسالمیدرصددبودندبا
جستوجودربارهعللوعواملافولتمدناسالمی،بهتجدید
تمدناسالمیبپردازند.امامموسیصدردرمیانمتفکران
مســلمانمعاصرازکسانیاســتکهدراینزمینهبهتامل
پرداختهوبرایپرســشازعقبماندگی،پاسخهاییمطرح

میکند.اینفرازوفرودهادالیلیدارد.
امامموسیصدر-بهعنوانمتفکریکهدغدغهتمدنیداردو
درتالشبرایاحیاوبازسازیتمدناسالمیاست-بهصورت
مستقیموغیرمستقیمدراینزمینهاظهارنظرکردهاست.
بهویژهاینکه4گفتارمبســوطدربارهعلــلعقبماندگی
مســلمانانوچگونگیغلبهبرآندرجمــعجوانانلبنانی
ایرادکردهوبهتفصیلبهپرسشهایآنانپاسخدادهاست.
درواقعایشانباطرحاینبحث،اینمفروضراپذیرفتهاست
کهجوامعاســالمیواجدتمدنپیشرفتهایبودهاندامااین
تمدنبهدالیلیدچارضعفشدهوهماکنوندروضعضعف
وعقبماندگیبهســرمیبرندوازکاروانپیشرفتعلمیو

مادیعقبماندهاند.
دربررسیاینمسئله،شایدبتوانبهطورکلیاز۲عاملدرونی
وبیرونینامبردامابهنظرمیرسدصدر،عمدهنقشودالیل
رابهعواملدرونیدرتغییروتبدیلجامعهاسالمیوانحراف
جامعهاســالمیارجاعمیدهدوبرایننظراستکههرگاه
جامعهاسالمیبروزوظهوریابد،میتوانامیدواربودتمدن
اسالمیمجددااحیاشود.تحولدرونیافرادوتحققجامعه
اسالمی،شــرطاحیاوتحققتمدناسالمیاست.ازاینرو
عناصردرونیمتنوعیشاملسیاسیواجتماعیواخالقیو
اقتصادیدراینزمینهدخیلبودهاستکهبایدموردبازنگری
قرارگیرد.درادامــهبهاختصارتنهابهیکــیازدالیلبروز
عقبماندگیوضعفتمدنیجوامعاسالمی،یعنی»فقدان

صداقت«اشارهمیشود.
درنگاهصدر،فقدانصداقــتوانفکاکمیاننظروعملدر
جوامعاســالمییکیازدالیلعقبماندگیاست.درواقع
ازمنظرویجامعهاســالمیازصدقوعدهوصدقعملبه
گفتارتهیشدهاست.اینموضوعنکتهمهمیاستکهباعث
پیدایشاثراتمخربیدرجامعهمیشودوهمبستگیجامعه
راازدرونمضمحلمیسازد.ازاینروهنگامیکهصداقتدر
گفتاروصداقتدراعمالوعملبهوعدهوجودنداشتهباشد،
جامعهبهسمتفروپاشــیوضعفوعقبماندگیحرکت
میکند.درواقععملنکردنبهوعدههاوشعارهاوگفتارها
باعثازهمفروپاشیهمبســتگیجامعهمیشود.بهتعبیر
صدر،مسلمانانبا»صدق«و»اخالص«عملمیکردنداما

ایندواصلرارهاکردند.
ازســوییمرادویازصدقنیزصرفاصدقدرکالمنیست
بلکهایشان»صدقدروعدهوصدقدربیانوصدقدرکار«
)گامبهگامباامام:مجموعهگفتارهاومصاحبههاومقاالت
سیدموســیصدر،ج۲،ص448(راهممرادمیکند.صدر
تالشکردهاینمسئلهراواکاویکندوبرایننظراستکه
مشکلامروزمسلمانانایناستکهسخندرستواستوار
نمیگویند،درحالیکه»سخندرست«جامعهرابهسمت
»عملدرست«هدایتمیکندوبهعملدرستمیرساند.
طبیعتاوقتیدرســخنصدقنباشــد،درعملنیزصدقی
مشاهدهنمیشودوجامعهازهمفرومیپاشد.صدرتصریح
میکند:»صدقدرمرحلهعملوصدقدرمرحلهســخن،

منبعهمهخیراتاست.«)همان،ص44۹(
بهنظرمیرسدصدردراینجابهنکتهبســیارمهمیتأکید
میکند؛زیراازمنظروی»صداقــت«منبعهمهخیراتو
فضایلاستکهواجدجنبهعمومیواجتماعیاست.طبیعی
استوقتیصداقتازجامعهایرختبنددبهمعنایآناست
که»منبعهمهخیرات«همآسیبدیدهاستکهدرنتیجه
آن،جامعهازخیراتعمومیمحروممیشــود.اینمسئله
قبلازآنکهیکمســئلهمادیواقتصادیباشدیکمسئله
اخالقیوفرهنگیاست.اگردرجامعهایقرارباشدصداقت
واجدارزشومعیارتعاملودادوستدباشد،چنینجامعهای
بهمنبعیازخیراتتبدیلمیشودکهمیتواندمشکالتریز
ودرشتخودراحلوفصلکند.درواقع،حضورصداقتدر
جامعهبهمعنایفقدانکذبدرآنجامعهاســت.بنابراین

رفتارهایاجتماعینیزاخالقیترخواهدبود.
اینمسئلهازســویدیگرنشانمیدهداســاسروابطو
تعامالتاجتماعیوحرکتبهسمتپیشرفتوتمدننوین
اسالمی،قبلازاینکهبررفتارهایمناسکیوفقهیاستوار
باشدبایدبررفتارهایانسانیواخالقیاستوارباشدکهازوجه
عمومیترینسبتبهفقهومناسکعبادیدینیبرخوردار
است.ازاینمنظر،مشکل»عقبماندگی«و»ضعفتمدنی
جوامعاســالمی«بیشازهرچیز،یکمشــکلاخالقیو
فرهنگیاست.ازنظرصدر،معیارهمگراییوابزارهمکاریو
گفتوگو،»کلمه«است؛زیرااینعاملباعثشدمسلمانان
عقببمانندوجامعهاسالمیراازدستبدهندوتمدنآنان
ازپیشرفتوتداومبازماند.بهتعبیرایشاندرفقدانصداقت،
بنایجامعهلرزانودروغینخواهدشــد.ازاینرو»صدق
درکالمازپایههایاصالحجامعهاست.«)همان،ص44۹(

اندیشه
نیکان
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نقد  فیلم، شرح حال است 

فرصتی که سوخت

نگاهی به کتاب »زبان و سبک نقد  فیلم« 

د رباره »بام باال« فیلم کود کی که  به شکل نامناسبی اکران شد 

بهضمیراولشخصمفرد
 منتقد  وقتی د رباره فیلم ها می نویسد  چقد ر و چگونه خود ش را 
توصیف می کند ؟ و د ر نقطه مقابل منتقد  با کمترین میزان ارجاع 
به خود  جهان فیلم ها را توصیف می کند ؟ مقاله چهار نفر د ر برابر 
عمارت نوشته ریچارد  کومبز به این پرسش ها با بررسی نوشته های 
پالین کیل، منی فاربر، د یوید  تامســن و ریموند  د ورنیات پاسخ 
می د هد . مقاله چهار نفر د ر برابر عمارت نوشــته ریچارد  کومبز 
اینگونه شروع می شــود . پالین کیل د ر مقد مه اش بر کتاب برای 
همیشه، نوشته کوتاهی که پایان بخش کار حرفه ای اوست، چنین 
می نویسد : مد ام از من پرسید ه اند  چرا خاطراتم را نمی نویسم »فکر 
می کنم نوشــته ام« )کیل iv:۱۹۹۴( »د ه جلد  ریویو و برنامه های 
راد یویی«، به عالوه کتاب »پرورش کین« )۱۹۷۱(که حمله و هجمه 
ناگهانی او به پژوهش هایی د رباره ارســن ولز است، حاصل د وره 

کاری ۴0 ساله ای است که د رســت مانند  خود  زند گی، پر از فراز 
و نشیب های پرشــور و هیجان است. واقعیت این است که برخی 
نوشته هایش وجهی »زند گی نامه« ای به معنای مرسوم و متعارف 
د ارند . کیل د ر بخشــی از غرولند  هایش د رباره هری کثیف )د ان 
سیگل، ۱۹۷۱، آمریکا( می نویسد : من د ر سان فرانسیسکو بزرگ 
شد م و یکی از خرد مند انه ترین حکمت های عامیانه ای که ماد رم 
به من آموخت این بود : »اگه تو د رد ســر افتاد ی هیچ وقت سراغ 
پاســبون جماعت نرو« )کیل ۱۹۷۳: ۳۵۸( »و بعد  د ورانی پیش 
آمد  که خود  زند گی نامه نویسی جذابیت فریبند ه ای یافت. او د ر 
جســتار مفصلش، »زباله، هنر و سینما«، می نویسد : »فیلم هایی 
که - حتــی د ر د وران کود کی- واکنش مــان را برمی انگیختند  
الزاما فیلم هایی نبود ند  که با ارزش های رایج چه د ر مد رســه و 

چه د ر خانواد ه طبقه متوسط، مطابق باشند .« )کیل ۱۹۷0: ۱0۲(. 
نویسند ه مقاله منی فاربر را د ر نقطه مقابل پالین کیل قرار می د هد  
که ویژگی خود ارجاعی کمتر از همه د ر نوشــته هایش به چشم 
می خورد  و به نقل از رابرت والــش، منی فاربر را منتقد ی می نامد  
که »قاطعانه می توان گفت ضمیر اول شخص واقعا د ر نثرش غایب 
است«. د ر اد امه نویسند ه مقاله به بررسی رویکرد  د یوید  تامسن و 
ریموند  د ورنیات د ر نوشتن د رباره فیلم ها پرد اخته است . مواجهه 
بی واسطه د یوید  تامسن با سینما و سبک  د لپذیرش د ر مواجهه 
با فیلم ها و د ر مقابل رویکرد  ریمونــد  د ورنیات که از خبره ترین 
منتقد ان جامعه شناس فیلم به شــمار می رود  و د ر نوشته هایش 
همان قد ر به جهان واقعی ای که د ر آن فیلم به نمایش د رمی آید  

می پرد ازد  که به جهان های نگریسته روی پرد ه سینما. 
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 یک ساعت کهنه
 که هنوز خوب کار می کند 

یاد ی از کتاب »تاریخ سینمای هنری« که همچنان 
خواند نی و کاربرد ی است

انتشــار کتــاب »تاریخ 
ســینمای هنــری« د ر 
سی وچند  سال پیش، یک 
اتفاق مهم د ر حوزه اد بیات 
ســینمایی بود  .»تاریــخ 
ســینمای هنری« نوشته 
»انوپاتاالس« و »اولریش 
گرگور« سال ها نایاب بود  
و حاال چاپ چهارمش د ر 
بازار موجود  اســت.کتابی 
کــه مرحــوم هوشــنگ 

طاهری د ر اوایل د هــه60آن را ترجمــه کرد .انوپاتاالس 
و اولریــش گرگــور، مؤلفان تاریــخ ســینمای هنری از 
شاخص ترین منتقد ان ســینمایی آلمان هستند ؛چنان که 
د ر مقد مه مترجم آمد ه تسلط آنها به چند ین زبان موجب 
شد ه است که آنان بتوانند  تمامی آثار بزرگ و ارزشمند  تاریخ 
سینما را به زبان اصلی تماشــا کنند  و از د گرگونی ها و گاه 
تحریف هایی - چه از لحاظ عناوین و چه از لحاظ محتوایی 
آثار سینمایی- که معموالً د ر زبان ماد ری شان می توانسته 
به وجود   آید ، د ور بمانند  و د ر نتیجه، بتوانند  تصویر روشن تر 

و د قیق تری از حرکت تاریخ سینما را عرضه کنند .
 این کتاب د ر د هه 70 میالد ی د ر میان تعد اد  زیاد ی کتاب 
تاریخ سینما که به جشنواره ونیز ارسال شد ه بود ، به عنوان 
تحلیلی  ترین و جامع ترین کتاب تاریخ سینمای هنری مورد  
تجلیل و ستایش فراوان قرار گرفت و جایزه اول کتاب های 
سینمایی این جشنواره را د ریافت کرد ؛ کتابی که سال ها بعد  
به فارسی ترجمه شد  و چند  سالی هم د ر د فتر ناشر خاک 
خورد  و د ر نهایت د ر انتهای د هه60 توســط نشر ماهور به 

چاپ رسید . 
کتابی که سال ها نایاب بود  و نسخه زیراکسی اش د ر بساط 
د ستفروشــان مقابل د انشــگاه به فروش می رسید  د ر این 
سال ها چند  باری تجد ید  چاپ شد ه و حاال چاپ چهارمش 
د ر بازار موجود  است . چاپ اول کتاب د ر مقطعی منتشر شد  
که تنها 2 تاریخ سینمای معتبر، قبل از آن د ر اینجا منتشر 
شد ه بود ؛»تاریخ سینمای آرتور نایت« که د ر د هه 40شمسی 
توسط نجف د ریابند ری ترجمه و بارها تجد ید  چاپ شد ه بود  
و »تاریخ سینمای اریک ُرد « ترجمه وارزیک د رساهاکیان 
که با رویکــرد ی تحلیلی و با نگاهی کــه به صورت توأمان 
زیباشناسانه و جامعه شناختی بود  به بررسی تاریخ سینما 

پرد اخته بود . 
کتاب اول عماًل تا د هه50میالد ی پیــش رفته بود  و کهنه 
به نظر می رسید  و کتاب د وم هم با وجود  ارزش های فراوانش، 
به خاطر توزیع نامناسب، د ر آن مقطع، چنان که باید  د ید ه 
نشد .مرحوم طاهری که خود  مد رس د انشگاه بود ، »تاریخ 
ســینمای هنری« را به واقع به عنوان یکــی از منابع مورد  
نیاز محافل آکاد میک و د انشگاهی ترجمه کرد ؛ کتابی که 

راهگشای د انشجویان رشته سینما باشد .
ویژگی بارز»تاریخ ســینمای هنری« نسبت به کتاب های 
آرتور نایت و اریک ُرد  این اســت که به صــورت متعاد ل به 
تمام اد وار تاریخ سینما پرد اخته شد ه است؛ د رحالی که د ر 
2 کتاب فوق الذکر، بخش قابل توجهی را سال های آغازین 
اختراع سینما و شکل گیری هنر هفتم تشکیل د اد ه اند  و از 

د وره های متأخر به سرعت گذر شد ه است.
»تاریخ ســینمای هنری«  این امتیــاز را د ارد  که به د وره 
مورنائو و آیزنشتاین به همان اند ازه د وره گد ار و ژاک ریوت 
اهمیت د اد ه شد ه است؛ چنان که مؤلفان هم د ر پیشگفتار 
کتاب چنین آورد ه اند : »مخاطب نویسند گان، خوانند ه ای 
آرمانی نیست که تمامی د وره های تاریخ سینما را از همان 
د ید گاه نویسند گان بنگرد .آن د و برخالف آنچه تاکنون د ر 
بسیاری از کتب تاریخ ســینما د ید ه شد ه است، د ر پی آن 
نیستند  که د وره های آغازین تاریخ سینما را با د قتی عمیق 
و همه جانبه نشان د هند  یا د وره های متأخر را- که هنوز از 
نظر تاریخی با آن فاصله ای پد ید  نیامد ه- د ر نهایت ایجاز و 
اختصار بیان کنند  بلکه برعکس، توجهی عمیق به تفسیر 
و تشــریح د وره های معاصر د اشته اند .مخاطبان این کتاب، 
د وستد اران سینما د ر میان معاصرانند . البته آنچه د ر فهم 
ســینمای هنری معاصر بی اهمیت می نمود ه یا بد ان اشاره 
مختصری شــد ه یا بد ان اصاًل اشاره ای نشد ه است برعکس 
آنچه د ر آفرینش سینمای مد رن به صورت سنت و محرک، 
زند ه و پاید ار بود ه است، د ر این کتاب عمیقاً مورد  بحث قرار 

گرفته است.«
»تاریخ ســینمای هنری« هم یک نمــای کلی از وضعیت 
اجتماعی سیاســی و تأثیرات آن د ر فعالیت فیلمسازی د ر 
نقاط مختلف جهان به د ســت می د هد . هم به عنوان تاریخ 
سینما روایتی است از سیر تحوالت هنر هفتم د ر گذر زمان 
و به صورت توامان تصویری د قیق از فیلمسازان شاخص و 
معتبر د نیا به د ســت می د هد .کتاب با آنکه د رباره مقوالت 
زیبایی شناســانه و مفاهیــم کاماًل جــد ی پیرامون تاریخ 
سینماست، لحن روایی جذابی د ارد  که آن را کاماًل خواند نی 
کرد ه اســت. به عنوان مثال می توان به فصل مرتبط با موج 
نوی سینمای فرانسه اشاره کرد  که د ر آن جریان شکل گیری 
موج و ظهور فیلمسازانی چون تروفو، گد ار، ریوت، شابرول 
و لویی مال با زبانی کاماًل روایی و د استانی مورد  تحلیل قرار 

گرفته است.
ایجاز یکی از مهم ترین ویژگی های کتاب است. مؤلفان به 
واقع د ریا را د ر پیاله جای د اد ه انــد . چنان که د ر صفحاتی 
محد ود  از جریان های مهم ســینمای هنری تحلیل هایی 

همه جانبه و د قیق به د ست د اد ه شد ه است.
د ر کتاب، تحوالت سینما تا د هه 60میالد ی به د قت بررسی 
شد ه است و با توجه به زمان نگارش اثری از رخد اد های 40 
سال اخیر د ر آن نیست.این شــاید  مهم ترین ایراد  »تاریخ 
سینمای هنری« باشد . با این همه و با وجود  انبوه کتاب هایی 
که د ر این ســال ها با موضوع تاریخ سینما منتشر شد ه اند ؛ 
»تاریخ سینمای هنری« همچنان اثری ارزشمند  و خواند نی 
است.یک مرجع معتبر برای تمام د وستد اران جد ی سینما 
که به واسطه تسلط مترجم بر موضوع، فاقد  ضعف های جد ی 

برخی از ترجمه های متاخر تاریخ سینماست.

  »آنی هال«
 کمد ی رمانتیک روشنفکرانه

»آنی هــال« نقطه عطف 
کارنامــه وود ی آلن و به 
اعتقاد  برخی از منتقد ان 
بهترین اثر اوست . »آنی 
فیلمنامــه ای  هــال« 
کمد ی، رمانتیک اســت 
که خــود  وود ی آلن نیز 
کارگرد انی آن را برعهد ه 

د اشته است. این فیلم د ر ســال ۱۹77 موفق به 
د ریافت 4 جایزه اسکار ازجمله »بهترین فیلم« 
شد . آلن فیلمنامه این فیلم را به همراه مارشال 
بریکمن نوشته است. این فیلم د ر گیشه نیز موفق 
بود ه و یکی از بهترین آثار آلن به شمار می آید . از 
د یگر افتخارات »آنی هــال« می توان به د ریافت 
جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن توسط د ایان 
کیتون، اشاره کرد . از نظر منتقد ان و عالقه مند ان 
به سینما، نقاط قوت این فیلم شامل شیوه ارائه 
تضاد  بین شــهرهای نیویــورک و لس آنجلس 
آمریکا، پرد اختن به کلیشــه های جنســیتی و 
عناصر روانکاوانه و مد رنیسم هستند . فیلمنامه 
آنی هال توسط هنگامه ناهید  ترجمه شد ه و نشر 
شورآفرین آن را منتشــر کرد ه است. اینطور که 
مترجم د ر مقد مه آورد ه سناریوی آنی هال از متن 
کامل فیلمنامه به فارسی ترجمه شد ه است  و د ر 
فیلمنامه فصل های حذف شــد ه از نسخه نهایی 

فیلم هم موجود  است.

» استاد  باغبان« پل شرید ر
پل شرید ر، کارگرد ان و فیلمنامه نویس 
از ســاخت فیلم بعد ی اش خبر د اد  و 
گفت: فیلم بعد ی اش د رباره پرستاری 
د ر پورتوریکو خواهد  بود  اما انتخاب این 
شغل تنها استعاره ای برای بیان مفاهیم 
مورد  نظر وی اســت.این فیلمساز که 
همراه جوئل اجرتون و سیگورنی ویور 

بازیگران فیلم »استاد  باغبان« د ر جلسه پرسش وپاسخ این فیلم 
حاضر شد ه بود  گفت: این همان کاری است که وی د ر سه گانه 
آخرش که از آن با عنوان »مرد  تنهای خد ا« یاد  کرد  و شــامل 
فیلم های »اولین اصالح شد ه« و »شمارند ه کارت« هم می شود ، 

انجام د اد ه است.
این فیلمنامه نویس که نویســند ه »رانند ه تاکســی« ساخته 
اسکورسیزی هم هست، گفت: همیشه به این نوع شخصیت های 
خاص عالقه د اشته؛ یعنی به فرد ی که خود  را گناهکار می د اند ، 
خود  را تنبیه می کند ، مرتکب اشتباه هایی د ر زند گی اش شد ه 
و می خواهد  با از خود گذشــتگی آنها را جبران کند . وی گفت: 
شــخصیت تراویس بی کل فیلم »رانند ه تاکســی« هم چنین 
شخصیتی د ارد  و د ر فیلم »استاد  باغبان« هم همین امر تکرار 
شد ه است.شرید ر گفت: این د اســتان ها د رباره فرد ی است که 
خود ش را با نقاب شــغلش پوشــاند ه و منتظر وقوع روید اد ی 
اســت. وی همچنین گفت: مرد م رانند گان تاکسی را به عنوان 
د وســتانی پرحرف می شناســند  اما آنچه او می د ید  قلب سیاه 
د استایوفسکی بود  که سوار بر تابوتی زرد  رنگ از د ل فاضالبی به 
نام شهر می گذرد .وی گفت: با ساخت فیلم جد ید ش این سه گانه 
به چهارگانه ای بد ل می شود  زیرا فیلم جد ید  هم همین د استان 
را د ارد  و تنها تفاوتش د ر این اســت که این بار شخصیت اصلی 
قصه یک زن اســت زیرا زمان آن رســید ه که د رباره چیزی که 

نمی شناسد  بنویسد .

» رد  ترس« سم شپرد 
 نمایشنامه »رد  ترس« اثری از سم 
شپرد ، نویســند ه و بازیگر آوانگارد  
آمریکایــی اســت که بــا ترجمه 
نفیســه کریمــی د ر ۱05صفحه 
و با قیمــت 46هــزار تومــان د ر 
د ســترس عالقه مند ان به نمایش 
و نمایشــنامه خوانی قــرار گرفته 
اســت.»رد  ترس« نمایشــنامه ای 
پلیســی-جنایی است که نویسند ه 

د ر آن از جهان اساطیری گذشته به جهان مد رن پل می زند  تا این 
د و جهان را به هم وصل کند ؛ از قتل پاد شاهی د ر اعصار گذشته 
تا جنایتــی د ر بزرگراهی د ر کالیفرنیای امروز. نفیســه کریمی 
مترجم کتاب د رباره نمایشــنامه رد  ترس به ایبنا می گوید :»سم 
شــپرد  که روایتگر تصویری تاریک از زند گی معاصر آمریکایی 
است، د ر نمایشنامه »رد  ترس« با اقتباس از یکی از معروف ترین 
نمایشنامه های تاریخ جهان »اوید یپوس شهریار« و با شکل و فرم 
هنر مد رن آمریکایی، د استان جذاب و پیچید ه ای خلق کرد ه است. 
این اثر مد رن با د رونمایه ای اساطیری، د ر قالب د استان پلیسی- 
جنایی و گاه با حس و حالی شاعرانه، مخاطب را با خود  به سفری 
د رونی، پرکشش و فلسفی می برد . جایی که نوع بشر مقابل تقد یر 
خود  می ایستد  و سعی می کند  بر آن چیره شود ؛ اما بعد  از تقالی 

فراوان یکباره د رمی یابد  که آگاهی، آغاز رنج است و بس.
شــخصیت های این کتاب د و د ســته اند ؛ یک د سته مربوط به 
گذشته و اسطوره  اوید یپوس شهریار هستند  و د سته د یگر د ر 
آمریکای امروزی می گذرد  و د اســتانی پلیسی-جنایی د ارد . 
شاید  از د ور این شخصیت ها معمولی باشند ؛ اما وقتی نزد یک 
می شویم و با د غد غه هایشان آشنا، می بینیم که مشکالتی د ارند  
یا از چیزی فرار می کنند  یا سوالی د ارند  و د ر پی آن می گرد ند  و 

می خواهند  به سرنخ هایی برای تمام سوال های خود  برسند . «

سینمای جهان

نمایشنامه

فیلمنامه

مسعود  پویاقفسه

»زبان و سبک نقد   فیلم«، یکی از مهم ترین کتاب های منتشرشد  ه 
د  ر حوزه نقد   فیلم و مطالعات سینمایی است که د  ر آن مجموعه ای 
از مقاالت به توصیف و تشــریح سبک نوشــتاری تعد  اد  ی از 
شاخص ترین منتقد  ان پرد  اخته شد  ه است . توصیفی که بابک کریمی و سعید  ه طاهری، سرپرست 
مترجمان کتاب ارائه د  اد  ه اند   معرفی موجزی است از آنچه خوانند  ه قرار است با آن مواجه شود  . 
زبان و سبک نقد   فیلم، کتابی د  رباره نقد  نویسی یا چگونه نقد  نوشتن نیست، بلکه نقد   را به ساحت 
د  یگری می برد   و به آن از زاویه ای کمتر نگریسته شد  ه می نگرد  : زبان و سبک و از این رو، نمی توان 
آن را منحصراً د  ر زمره کتاب های مطالعات ســینمایی یا نقد   فیلم قرار د  اد  . این کتاب رویکرد  ی 
میان رشــته ای به نقد   د  ارد   و د  ر واقع »گفتمان نقد  « را از خالل بررسی نمونه های نقد   منتقد  ان و 
نویسند  گان می کاود   و از این بابت، شاید   بتوان رویکرد  ش را به نوعی »فرانقد  « یا »تحلیل گفتمان 

نقد  « د  انست. هد  ف اصلی گرد  آورند  گان کتاب بحث د  رباره  چالش ها و 
د  شواری هایی است که سینما بر سر راه نوشتار نقاد  انه و ارزش د  اورانه 
می گذارد  . کتاب هد  ف د  یگری هم د  ارد  : کشــاند  ن مباحث نقد   و 
نوشــتار نقاد  انه، د  ر مقام د  ســتاورد  هایی زبان نهاد   به حوزه های 
د  انشگاهی؛ نهاد  ی که کمتر به نقد   فیلم از منظر زبان و مؤلفه های 
وابسته به آن پرد  اخته. مخاطبان این کتاب، به سبب وسعت و تنوع 
جستارها، طیف وسیعی را د  ر بر می گیرند  : منتقد  ان، سینه فیل ها، 
د  انشگاهیان، فیلم پژوهان، د  انشجویان رشته های سینما، مطالعات 
سینمایی و زبان شناسی، عالقه مند  ان نقد   و نقد  نویسی و همه کسانی 

که د  غد  غه »زبان و سبک نقد   فیلم« را د  ارند  . 

مقد  مه ای که الکس کلیتن و اند  رو کلون، مد  خل 
مناســبی برای ورود   به مباحث مطرح شد  ه د  ر 
کتاب زبان و سبک نقد   فیلم است. بهترین نقد  ها 
د  ل بستگی مان را به فیلم ها عمیق تر و معناها و 
د  ید  گاه های تازه ای را آشکار و د  رک ما را از رسانه 
سینما گسترد  ه تر می کنند  . پیش فرض هایمان 
د  رباره ارزش هــا را به پرســش می گیرند   و قوه 
تمیــز و تشــخیص مان را تیز تــر می کنند  . به 
عالوه، نقد  هایی از این د  ســت می کوشند   بیانی 
تازه برای آنچــه بیابند   که مخاطــب می بیند   و 
می شنود  ، و ساحت صد  ا و تصویر و کنش و اشیا را 

با عرصه واژگان و مفاهیم پیوند   بزنند  .  از این رو، 
د  رگیر شد  ن با فیلم به واسطه نقد   صرفا به معنای 
مواجهه با یک سلسله بحث و نکته نیست، بلکه 
به معنای ورود   به ســاحت زبان و ســبک است. 
گرد  آورنــد  گان کتــاب د  ر میانه ریویونویســی 
سرســری و نقد   عصا قورت د  اد  ه د  انشــگاهی، 
می کوشــند   راهی تازه بیابند   و به ظرفیت های 
زبان و سبک نوشتار د  ر نقد  نویسی بپرد  ازند  . کل 
کتاب را می توان توصیف و تشریحی د  ر پاسخ به 
سوءتفاهمی شــکل گرفته د  ر محافل آکاد  میک 
د  انست که به د  ید  گاه های شخصی د  ر نقد   فیلم 

به د  یــد  ه ترد  ید   می نگرد   و کتاب زبان و ســبک 
نقد   فیلم، بیش از هر چیــز اهمیت د  ید  گاه های 

شخصی را موکد   می کند  . 

سرفصل ها
 کتــاب زبان و ســبک نقــد   فیلم متشــکل از 
۱0 مقالــه با این عناوین اســت: ۱( بــه تفاهم 
رسید  ن)الکس کلیتن»ترجمه: بابک کریمی و 
سعید  ه طاهری«( 2( ســبک پرسشگر )رابرت 
ســینربرینک »ترجمــه: قاســم مومنی«( ۳( 
حمالت )اد  ریــن مارتین»ترجمه: محمود   رضا 
جاوید  آرا«( 4( توصیف )انــد  رو کلون»ترجمه: 
نیکا خمسی«( 5( نوشتن د  رباره بازیگری: منتقد   
فیلم د  ر مقــام بازیگر )جــورج تولس»ترجمه: 
بابک کریمی و ســعید  ه طاهری«( 6( ســکوت 
و ســکون)ویلیام راتمن»ترجمــه: مســعود   
ناســوتی«( 7( چهــار نفــر د  ر برابــر عمارت 
)ریچــارد   کومبز»ترجمه: ســعید  ه طاهری«( 
۸( د  چارشــد  گی )چارلز وارن»ترجمه: خشایار 
قشــقایی«( ۹( خاطراتی که شــاید   ند  اشــتم 
)لزلی اســترن ترجمه مسعود   ناســوتی( ۱0( 
د  وربین - قلم: یاد  د  اشت هایی د  رباره نقد   وید  وئی 
و سینه فیلیا )کریســتین کیتلی»ترجمه: بابک 

کریمی و سعید  ه طاهری«(. 

بررسی انتقاد  ی »هنر فیلم« 
  »هنر فیلم«  )که د  ر ایران با نام هنر ســینما 
ترجمه شد  ه( یکی از مهم ترین کتاب ها د  رباره 
نقد   فیلم است که سال هاســت به عنوان کتاب 
د  رسی د  انشــجویان رشــته ســینما جایگاه 
تثبیت شد  ه ای یافته است. هنر فیلم سال هاست 
د  ر ایران هم به عنوان کتاب د  رســی شهرت و 

اعتبار د  ارد   و می توان گفت که جریان نقد  نویسی 
د  ر ایران از اواخر د  هه70 تحت تأثیر این کتاب 
قرار د  اشته اســت. د  یوید   بورد  ول و کریستین 
تامپســون با این کتاب د  انشگاهی به شهرت و 
اعتبار رسید  ند  . الکس کلیتن د  ر مقاله به توافق 
رســید  ن، نگاهی انتقاد  ی به هنر فیلم د  ارد   و از 
همان شروع مقاله، کتاب بورد  ول و تامپسون را 
زیر ســؤال می برد  . د  یوید   بورد  ول و کریستین 
تامپســون د  ر کتاب د  رســی »هنر فیلم« که 
ســال ها د  ر برنامــه مقطع کارشناسی ارشــد   
مطالعات سینمایی تد  ریس شــد  ه فصلی را با 
عنوان »نقد   فیلم: نمونه تحلیل ها« ارائه د  اد  ه اند   
که هد  فش ارائه »الگویی برای گونه ای از نوشتار 
مختص نقد   فیلم« )بورد  ول و تامپسون ۱۹77: 
4۳۱( است. این اد  عایی بیش نیست. د  ر اد  امه 
نویسند  ه با تمرکز بر نقد   »منشی همه کاره او« 
رویکرد   بورد  ول و تامپسون به نقد   فیلم را کامال 
زیر سؤال می برد  . مشکالت از جایی سرچشمه 
می گیرند   که تعد  اد  ی اصطــالح حاضر و آماد  ه 
)مثال، »علت«، »معلول« و »روید  اد  «(، د  ور از 
هرگونه مواجهه نقاد  انه و اساســا پیش از آن، 
د  ر معنایی ساختگی به کار رفته اند   و کاربرد  ی 
ماننــد   واژگان توصیفی پیــد  ا کرد  ه اند  . وقتی 
اصطالحات کلی به اجبــار د  ر مورد   امور جزئی 
به کار روند  ، قد  رتشــان را از د  ســت می د  هند  . 
تجد  ید   نظر د  ر د  ید  گاه های تثبیت شد  ه و نگاه 
انتقاد  ی - تحلیلی به مفاهیم نقد   فیلم به عنوان 
رویکرد   کلی کتاب به خوبی د  ر این فصل مشهود   
است. »مهم ترین ویژگی کتاب هم نگاه تازه اش 
به نقد   و مطالعات سینمایی است و از این منظر 
زبان و ســبک نقد   فیلم، نمونه شاخص و قابل 

تاملی است. 

 د ر ماه های اخیر، وضعیت فروش 
فیلم ها رضایت بخش نبود ه است. 
به نظر می رســد  با وجــود  وعد ه 
و وعید ها، پس از پایــان د وران 
تعطیلی متاثر از کرونا، سینما به روزهای عاد ی سابق بازنگشته است. 
تعد اد  کمی از فیلم هایی که د ر این مد ت روی پرد ه رفته با استقبال 

مواجه شد ه و فروش بسیاری از فیلم ها، ناامید کنند ه بود ه است.
 د ر این میان، و د ر هفته های اخیر 2فیلم سینمای کود ک روی پرد ه 
رفته؛ »پسر د لفینی« و »بام باال«. »پسر د لفینی« به واسطه تبلیغات 
قوی و حمایت تلویزیون از آغاز، مورد  توجه قرار گرفت اما »بام باال« 
که د ر بخش خصوصی ساخته شد ه، قربانی شرایط موجود  شد ه است. 
»بام باال« )ســید جمال ســید حاتمی( فیلمی فانتزی و شاد  برای 
مخاطب کود ک اســت؛ فیلمی که اگر د ر شرایط مناسب روی پرد ه 
می رفت، می توانست برای مخاطب جذاب باشد . فیلمی که برخالف 
اغلب تولید ات مربوط به سینمای کود ک، با هزینه اند ک، سرد ستی 
و فقیرانه ساخته نشد ه، تولید  حرفه ای د اشته، قصه آن جذاب است و 
متناسب با معیارهای روز، از ترانه و تخیل برای سرگرم کرد ن کود کان 

استفاد ه کرد ه است.
 نمایش »بام باال« د ر شرایطی که کمتر تهیه کنند ه ای حاضر به اکران 

فیلمی تازه است، اد امه روند ی است که معموال سینمای کود ک با آن 
مواجه بود ه است. فیلم های کود ک ساخته می شوند  که د ر بهترین 
حالت، زینت بخش جشنواره کود ک باشند  و پس از آن یا بایگانی شد ه 
یا به تلویزیون بروند ، چرخه اکران برای فیلم کود ک، معموال سالمت و 
حرفه  ای نیست. اما »بام باال« فیلمی است که با نگاه حرفه ای و جذب 
مخاطب ساخته شد ه و مشخص اســت که غایت آمال و آرزوهای 

سازند گانش، نمایش د ر جشنواره فیلم کود ک نبود ه است. 
د ر جد ول فروش این روزهای سینمای ایران، »بام باال« چند ان پرمخاطب 
و پربینند ه نبود ه و این برای فیلمی که تالش کرد ه با شرافت، قصه بگوید  

و تماشاگر کم سن و سال اما با هوش اش را به کمک رؤیاپرد ازی و فانتزی، 
سرگرم کند ، اتفاق خوشایند ی نیست. به نظر می رسد  به د لیل فضای شاد  و 
پر از موسیقی فیلم، »بام باال« با قرائت رسمی آموزش و پرورش همخوانی 
ند ارد  و فیلم از مواهب اکران مد رسه ای هم بی بهره خواهد  ماند ، این د ر حالی 
است که د ر فضای موجود ، شاید  کود کان نیازمند  چنین فیلم هایی باشند ؛ 
فیلم هایی که به د نیای خاکستری این روزها، رنگ و نور و موسیقی بپاشد . 
سرنوشــت تلخ »بام باال« د ر اکران عمومی، سرنوشت محتوم فیلم های 

کود ک د ر یک د هه اخیر است.
 تعد اد  کمی از فیلم های کود ک که با حمایت ارگان ها ساخته می شوند  
د ر سایه توجه ویژه سینماد اران د ولتی و تبلیغات تلویزیونی مخاطب پید ا 
کرد ه و معد ود  فیلم های کود ک ساخته شد ه د ر بخش خصوصی، مسیری 
سخت د ر گیشــه پید ا کرد ه اند . اکران نامناسب، سانس های محد ود  و 
سالن های پرت، اجازه د ید ه شد ن به این فیلم ها را نمی د هد . سید جمال 
سید حاتمی و بهروز مفید  )تهیه کنند ه بام باال( احتماال می د انستند  که 
اکران کرد ن فیلمشان د ر این روزها، توفیقی به همراه نخواهد  د اشت، اما 
تصویری که از اکران د ر سینمای کود ک وجود  د ارد ، فراتر از آنچه امروز 
برای فیلم مفرح و د وست د اشــتنی »بام باال« رخ د اد ه نیست. تا اطالع 
ثانوی د رخشش ها د ر سینمای کود ک، مقطعی است و اوضاع این سینما، 

همچنان ناامید کنند ه است. 

شهاب مهد ویکتاب

یاسمن هجریروی پرد ه
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