
زنده  با
  ا ما   امیدوار

نگاه
مهدی بیات ؛ عکاس خبری 

پــس از شکســت کارزار جمع آوری امضــا برای 
اخراج تیــم ملــی فوتبــال ایــران از رقابت های 
جام جهانی2022 قطر، گردانندگان همان کمپین 
مدتی است دســت به کار شده اند تا این بار ســرود ملی میهن را تحریم کنند. 
گردانندگان چنین کارزارهایی برای دستیابی به هدف خود، با دعوت از افرادی 
مثال روشنفکر یا وطن پرســت و دوســتدار ملت ایران در برنامه های مختلف 
شبکه های تلویزیونی وابسته به بیگانگان، با ارائه تحلیل ها و تفسیرهای گوناگون 
و با به کار بســتن انواع و اقســام روش های جنگ روانی و رسانه ای سعی دارند 
فضایی متشتت ایجاد کنند تا بین مردم و ورزشکاران و مشخصا اعضای تیم ملی 
فوتبال حاضر در رقابت های جام جهانی2022 قطر، ذهنیتی منفی نســبت به 
سرود ملی که یکی از نمادهای ملی ایران است ایجاد شود؛ تا بدین شکل آنها را 

از خواندن سرود ملی پیش از بازی های رسمی خود بازدارند.
توجیه این مدعیان وطن پرســتی آن اســت که موفقیت های ورزشی موجب 
خوشحالی حاکمیت و شخصیت های سیاسی کشور می شود؛ لذا نباید به آنان 
اجازه داد تا در خوشحالی چنین موفقیت هایی با ملت سهیم شوند؛ غافل از آنکه 
سهم و بهره اصلی در پیروزی های ملی از آن مردم است یا توجیه می کنند که 
تیم ملی فوتبال ایران، حکومتی اســت و هر  آنچه به حکومت بازگردد، حتی 
سرودملی، باید تحریم شود؛ بی آنکه به واژه  ملی و نام مقدس ایران دقت کنند. 
آیا دیگر کشورها نیز با چنین مستمســک هایی، تیم های ملی خود را تحریم 

کرده اند؟
پس از پیروزی انقالب کوبا در ســال1959 میالدی به رهبری فیدل کاسترو 
و به دنبال تغییرات اساسی و اصالحات کامل در شــئون سیاسی و اجتماعی، 
بسیاری از دگراندیشــان که با مشــی حکومت جدید در تضاد و تعارض قرار 
داشتند، زادگاه خود، کوبا را برای همیشه ترک کرده و به کشورهای دیگر رفتند 
و بیشترشان در ایاالت متحده ساکن شــدند و هرگز نتوانستند برای بار دیگر 
سرزمین مادری خود را ببینند. در طول همه این سال ها مخالفان حکومت کوبا و 
رهبر آن کاسترو در تبعید و غربت به سر بردند، اما این موضوع هیچ گاه سبب نشد 
که آنان از کشور و ملت خود رویگردان شوند و تحریم ورزش کوبا و ورزشکاران 
کوبایی را از نهادهای بین المللی طلب کنند؛ بالعکس هرگاه ورزشکاران کوبایی 
در آوردگاه های بین المللی حاضر می شوند به استقبالشان رفته و آنان را مورد 
تشویق و حمایت خود قرار می دهند؛ حتی زمانی که در خاک آمریکا و در برابر 

حریفی از ایاالت متحده مسابقه دارند.
اما ایــن جماعت مدعی وطن پرســتی این روزها به انحای مختلف دســت به 
هــر کاری می زنند تا رنج مــردم را مضاعف کرده و کام آنــان را بیش از پیش 
تلخ کنند. البته از کســانی که با دشمنان مردم ایران جلســه می گذارند و از 
آنان درخواســت می کنند تا تحریم هــای اقتصادی بیشــتر و فلج کننده  ای 
علیه زادگاه شــان وضع کنند، توقع بیش از این هم نیست. آنها بیشتر با مردم 
ایران عناد و ناسازگاری دارند تا نظام سیاســی حاکم بر آن، ولی این شاهکار 
آخرشان واقعا دیگر نوبر اســت؛ چون در طول تاریخ معاصر هیچ اپوزیسیونی 
خواستار تحریم نمادهای ملی خود نشده اســت که اینان خواهان اخراج تیم 
ملی فوتبال ایران از جام جهانی یا نخواندن ســرود ملی آن هســتند. مسلما 
نه در داخل و نــه در خارج از ایــران هیچ یک از هموطنان خواســتار تحریم 
ســرود ملی نیســتند؛ حتی در بین گروه های مخالف نظام جمهوری اسالمی 
در خارج از کشــور هم فقط تجزیه طلبان بــه این کارزار پیوســته اند و با آن 
همراهی می کنند و دیگر گروه ها و اشخاص دســت کم حساب خود را در این 
مسئله از گردانندگان و حامیان کارزار تحریم تیم ملی و سرود ملی ایران جدا 
 کرده اند؛ چون نیک می دانند بدنامی اش تا ابد چون داغ ننگ بر پیشانی شــان 

نقش خواهد بست.

سرود ملی، غرور ملی
دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر حل مشکالت مردم 
گفت: »این فتنه ها تمام می شود، اما بازهم ممکن است سراغمان 
بیاید، پس نباید بی توجه باشیم.« سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی 
در پیش نشست همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس با 
اشاره به حوادث اخیر در کشور افزود: آیا سپاه پاسداران و بسیج 
نمی توانند با علم و آگاهی ماجرا را زودتر جمع کنند؟ 
من مطمئن هستم این جریان به تعبیر مقام معظم 

رهبری به زودی جمع می شود...

مشاور فرمانده معظم کل قوا:
نسبت به فتنه ها بی تفاوت نباشیم
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آخریــن گمانه زنی ها دربــاره واکنش جمهوری  اســالمی 
به تصویب قطعنامه ضدایرانی در شــورای  حــکام آژانس 
بین المللی انرژی  اتمی حکایت از آن دارد سازمان انرژی اتمی 
ایران انجام اقدام هایی را در مجتمع های غنی ســازی شهید 
احمدی روشن)نطنز( و دکتر علی محمدی)فردو( در دستورکار 

قرار داده  است.  اگرچه به گفته سخنگوی وزارت 
امورخارجه کشورمان، اقدام های ایران در 

پاسخ به رویکرد سیاسی آژانس...

پای صحبت های کارگردان برنامه تلویزیونی »ماجرای امروز«
جهاد به روایت نگاه مادران و همسران شهدا

کنعانی:  سفر مدیرکل آژانس به ایران نیازمند برنامه ریزی است
واکنش ایران به اقدام خصمانه آژانس
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ایران کشوری اســت که در یک اقلیم خشک و نیمه خشک 
قرار گرفته و ناترازی بین منابع و مصارف آبی در حال تشدید 
است و برداشــت بی رویه آب از ذخایر آبی زیرزمینی به 
یک تهدید جدی تبدیل شده که نتیجه آن را می توان در 
پدیده هایی چون فرونشست زمین در دشت ها مشاهده 
کرد اما راه برون رفت از این وضعیت چیســت 
و تا رسیدن به اســتاندارد جهانی چه اندازه 

فاصله داریم؟ 

گفت وگو با مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
تغییر حکمرانی آب با راه اندازی بازار پساب

به تازگی مســتندی با عنوان »ماجرای امروز« با محوریت 
فتنه های داخلی به تهیه کنندگی شهرام ناصری روی شبکه 
افق رفته است؛ یک برنامه تلویزیونی ترکیبی که از فتنه های 
منافقین و دهه۶0 شروع می شود و تا به امروز ادامه پیدا می کند 
و مسائل را مورد بررسی قرار می دهد. در این مستند مادران و 

همسران شهدای فتنه۸۸، آبان۹۸ و فتنه1401 و شهدای 
امنیت و شهدای پاسداران هر شب از ساعت1۸:۳0 

به مدت ۳0دقیقه از شبکه افق پخش می شود...

ویژه های  امروز

اتاقفکراغتشاشاتکجاست؟اشرافاطالعاتیسپاهبرتروریستها
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بررسیمنابعطبیعیایراننشــانمیدهدکههرچندبهطورمتوسطساالنه
حدود۳۰۰هزارهکتاربیابانزداییدرکشوراتفاقمیافتد،امادرهمانمدت
زمانحدودیکمیلیونهکتارنیزبهوسعتمناطقبیابانیاضافهمیشود.در
اینفوگرافیکزیرتفاوتبیابانزاییوبیابانزداییدرکشورکهدرصداختالفآن

به۳برابرمیرسد،درقالباعدادنشاندادهشدهاست.

داده نما

چقدر بیابان زدایی داریم
چقدر بیابان زایی؟

گرافیک: حامد یزدانی

 ۸۸ درصد 
ازمساحتکشورتحتتاثیر

بیابانزاییقرارگرفته.

۳ برابر
میزانبیابانزاییدرکشوربیشتر

ازبیابانزداییاست.

14میلیون هکتار
مساحتکانونهایبحرانیمولد

گردوغبار

۳2میلیون هکتار
حدودمساحتمناطق

بیابانیکشور

بیابان زدایی بیابان زایی

۳00هزار هکتار
حدودمساحتبیابانزدایی

درکشور

50میلیون هکتار
میزانکاهشسطح

مراتعکشور

1میلیون هکتار
میزانافزایشسالیانهوسعت

مناطقبیابانی

۳0میلیون هکتار
مساحتتحتتاثیر

فرسایشبادی

 40 میلیون 
اصلهنهالدرکشور
میتوانیمتولیدکنیم.

 4 سال 
دیگربهکاشتیک
میلیاردنهالبرسیم.

۳میلیون هکتار 
بیابانزداییرادرسال
۱۴۰۲انجاممیدهیم.

سیلی سوم ایران به تروریست ها
  بامداد دوشنبه مقرهای تجزیه طلبان مورد حمله موشکی

و پهپادی سپاه  قرار گرفت
نگاهی به اظهارنظرهای مداخله جویانه چهره های سیاسی خارجی 

درباره اعتراضات اخیر ایران

هیزم خارجی روی آتش آشوب داخلی

صفحه10 صفحه2

»ِسرُم « به سامان رسید 

 جام جهانی با شکست  برای تیم  ملی 
 آغاز شد اما هنوز کار تمام نشده 
و شاگردان کی روش 2بازی مهم پیش رو دارند

یادداشت
محمود نقدی پور؛ استاد دانشگاه و روند پژوه

اخیرا در مراسم تشییع شــهید کیان پیرفلک در ایذه 
عده ای با سوءاســتفاده از احساســات مردم شعاری 
سردادند که تعجب برانگیز، تأسف بار و مغایر با تاریخ و فرهنگ بختیاری است؛ شعاری 
با عنوان »بختیاری رسم نماز ندارد!« که بازی با آبرو و حیثیت یک قوم اصیل و دیندار 
از سوی عده ای معلوم الحال بود که با استقبال گسترده رسانه های ضد ایرانی همراه شد.

آیا بختیاری ها رسم نماز ندارند یا در مراسم  شان قرآن تالوت نمی شود؟! پاسخ به این 
سؤال و شبهه، کار چندان دشواری نیست. کافی اســت به فرهنگ و تاریخ بختیاری 
مراجعه کنید. به مراسم بختیاری ها بروید، در هیچ نقطه از خاک بختیاری مراسم تشییع 
بدون نماز میت مشاهده نخواهید کرد؛ هیچ مراسم ختم بختیاری را بدون قرآن نخواهید 
دید؛ حتی خواهید دید که بسیاری از طوایف بختیاری خوانندگان محلی عزاداری ها را 
در اولویت بعد قرار داده اند و به جای آن به قرآن خوان ها محوریت بیشتری بخشیده اند.

به تاریخ رجوع کنیم. تمامی جنبش ها، حرکت ها و تحرکات بختیاری ها در چند قرن 
اخیر آمیخته با دین، قرآن و ائمه اطهار)ع( بوده است.

آیا غیراز این اســت که بیرق قیام شــهید علیمردان بختیاری متبــرک به عبارت 
»الاله اال اهلل، محمد رسول اهلل، علی ولی اهلل« بود؟ شخصیتی که بارها ارادت خود را به 
اهل بیت)ع( و قرآن فریاد زد و هدف از قیام خود را »کوتاه کردن دست اجانب از ایران 
و احیای دین مبین« اعالم کرد. یا حسینقلی خان بختیاری، ایلخان کل بختیاری در 
خاطرات خود نقل کرده که براساس فتوای »شیخ جعفر شوشتری« با اشرار و راهزنان 
جنگید، چندین نوبت برای بازسازی عتبات عالیات و آرامگاه امامزاده سلطان ابراهیم 

اقدام نمود و مبالغ هنگفتی خرج کرد. )گارثویت، 1375(
تاریخ همچنین به ما می گوید که فتح اصفهان توسط ابراهیم خان ضرغام السلطنه با 
شعار »علی ولی اهلل« و با کسب اجازه وی از مراجع و علما پیش رفت و به ثمر نشست. 
ترجیع بندی که »طرب اصفهانی« در سنه1327 قمری بعد از فتح اصفهان به پیشنهاد 

ضرغام السلطنه سرود، گویای همه  چیز است:
ما چاکر شاه ذوالفقاریم/  در کشور فقر تاج داریم

ما شیره عشق و جذبه شور/ ما حب علی بختیاریم
از همت صاحب والیت/ ضرغام دلیر کارزاریم

هم نام خلیل و چون ابراهیم / ما شیعه هشت و چهاریم
داستان مشروطیت و فتح تهران توسط سردار اسعد بختیاری را همه ما می دانیم، اما 
شاید ندانیم که اسعد بختیاری پیش از حرکت قشون به سمت تهران از علمای اصفهان 
و نجف درخواست فتوا کرد و علما نیز فتوا دادند و اسعد و مجاهدین نیز با فتح تهران، 

استبداد محمدعلی شاه را ساقط کردند.
نکته جالب توجه تاریخی دیگر این است که انگلیسی ها وقتی می خواستند در عصر 
اکتشاف نفت در سرزمین بختیاری، مردم آنجا را با خود همراه کنند، با همان سیاست 
خدعه آمیز انگلیسی به بختیاری ها می گفتند: »هر کی مهر علی به دلسه، نفت ملی سی 
چنسه«؛ یعنی هر کسی مهر علی را در دل دارد به نفت ملی چه نیازی دارد! درواقع، 
آنها از ارادت بختیاری ها به اهل بیت)ع( آگاه بودند و به دنبال همراه کردن بختیاری ها با 
خود از این طریق بودند. قطعا داستان های مستر جیکاک در این رابطه را نیز شنیده اید.

همچنین ارادت بختیاری ها به ســادات و امامزاده ها زبانزد اســت؛ کمااینکه هرگاه 
درگیری یا نزاعی در میان طوایف بختیاری شــکل می گیرد، به جهت احترام ویژه 

سادات در ایل، آنها واسطه حل اختالف می شوند.
همه آنچه گفته شد روایتی کوچک از جایگاه رفیع مذهب و دین در زندگی تاریخی 
و فرهنگی بختیاری ها بوده است؛ قومی که هویتش جدا از ارزش های دینی و تشیع 
نیســت. نماز، قرآن، ائمه اطهار)ع( و مقدســات روح پایدار و زنده در پیکر پرفروغ 
بختیاری است؛ به همین جهت، دشمنان ایران تمام تالششان این است که این روح 
معنوی را از درون پیکر بختیاری خارج کنند تا هم ایران را هدف قرار دهند و هم پیکر 

هویت بختیاری را بی جان کنند.

 بختیاری ها 
رسم نماز و قرآن ندارند؟! 

8 میلیون
 سرمدرماهتولیدداخلکشوراست.

10میلیون
سرم،میانگینمصرفدرکشوراست.

17 میلیون
 سرمماهانهبهبازارتزریقمیشود.

فیلم گل اول تیم ملی کشورمان 
به  انگلیس را با اسکن این کیو آرکد 

ببینید.

خالصه  بازی ایران -   انگلیس را با اسکن این کیو آرکد ببینید.

پیشبازیمسابقاتامروزوتصاویریازبازیدیروزتیمملیایران
باانگلیسرادرصفحه های ویژه جام جهانیبخوانید

صفحه۹
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 سیلی سوم 
به تروریست های 
شمال عراق
 بامداد دوشنبه مقرهای تجزیه طلبان در مناطقی 
 ازجمله »جژنیکان«، »زرگوئیز« و »کوی سنجق«
 مورد حمله موشکی و پهپادی سپاه  قرار گرفت

وساطت دوباره عراق برای 
ازسرگیری روابط تهرانـ  ریاض

فاصله 7ماهه از آخرین دور مذاکرات ایران و عربستان، یک بار 
دیگر اصرار و پادرمیانی عراق برای ازسرگیری گفت وگوها را به 
همراه داشته اســت. دور پنجم این گفت وگوها اردیبهشت ماه 
امسال برگزار شد و تاکنون برنامه دور ششم مذاکرات مشخص 
نشده است. وزیر امور خارجه عراق اخیرا گفته: »تهران و ریاض 
تمایل به تداوم این مذاکرات دارند.« فواد حسین در بخشی از 
اظهارات خود تأکید کرد که تالش هــای بغداد برای میزبانی از 
مذاکرات ایران و عربستان ادامه دارد و 2کشور تمایل دارند که 
این مذاکرات ادامه داشته باشد. پیش از این عبداللطیف رشید، 
رئیس جمهور جدید عراق در گفت وگو با شبکه قطری الجزیره 
گفت که کشورش به میانجیگری میان عربستان و ایران ادامه 
می دهد و نشست ها ادامه دارد، اما نتایج در دست 2کشور است. 
ایران و عربســتان بعد از قطعی روابط دیپلماتیک 2کشور در 
دی ماه۱۳۹۴ که یکجانبه از ســوی عربستان و به دنبال تجمع 
مقابل سفارتخانه این کشور در تهران و ورود به این سفارتخانه 
و همچنین سرکنسولگری عربســتان در مشهد در واکنش به 
اعدام شیخ نمر، اتفاق افتاد از فروردین۱۴۰۰ گفت وگوهایی را 
در سطح امنیتی آغاز کردند که ۴دور آن در سال گذشته برگزار 
شد. این گفت وگوها بنا بر اعالم عراق، کشور میانجی و میزبان 
مذاکرات بین دستگاه های امنیتی 2کشور صورت گرفته است. 
طی ۴دور مذاکرات ســال۱۴۰۰ منابع متعدد از موضوع یمن 

به عنوان محوری ترین بحث این مذاکرات یاد می کردند.

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور

کســب رتبــه اول و پانزدهــم در حــوزه 
بهداشت و درمان منطقه و جهان نشانه 
پیشرفت و بالندگی کشــور است. قطعا 
بــرای دشــمنان پذیرفتنــی نیســت کــه 
کشــوری در شــرایط تحریم، ۹۵درصد از 
داروهای مورد نیاز مردمش را تولید کند./

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

وحید جالل زاده
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

دشــمن به دنبــال لشکرســازی کاذب 
در فضای مجــازی بــرای ایجــاد یــک 
چهره ناآرام در مناطق مختلف کشــور 
اســت. عمــل نکردن بــه فرمایشــات و 
منویــات رهبرمعظم انقــالب در بحث 
فضای مجازی زمینه ساز بروز مشکالت 
امروز در این حوزه حساس شده است./

ایرنا

علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

انتظار از رسانه این است که »پیشرو« 
باشــد، نــه پیــرو؛ »فعــال« باشــد، نــه 
»منفعــل«. رســانه بایــد به نوعــی 
برنامه ریــز و طــراح خــودش باشــد، 
نــه اینکــه اتفاقــی بیفتــد و بعــد از آن 
پشت سر ماجرا حرکت کند و بگوید که 
چه باید کرد. رسانه در حوزه حاکمیت 
باید به جایگاه اصلی خود بازگردد. مهر

وحیدی: جریان های سیاسی شفاف 
موضع  بگیرند

وزیر کشور با تأکید بر کینه سعودی ها و انگلیسی ها نسبت به ایران، 
از احزاب، جریانات سیاسی و شخصیت ها خواست برابر اغتشاشگران 
و برهم زنندگان امنیت کشور، موضع گیری روشن داشته باشند. به 
گزارش ایرنا، احمد وحیدی روز دوشنبه در مراسمی به مناسبت 
هفته بسیج )2۹آبان تا ۵آذر( در جمع کارکنان وزارت کشور، گفت: 
استقالل، امنیت، منافع و ثبات ملی کشور و انقالب موضع گیری 
شفاف گروه ها و شخصیت های سیاسی در برابر توطئه آشکار دشمن 
را ایجاب می کند. وحیدی گفت: هیچ ایرانی ایران دوستی نمی پذیرد 
که کشــور با توطئه دشمن، ناامن شــود و از این رو شخصیت ها 
و چهره ها باید موضع مشــخص و آشکاری نســبت به ناامنی و 
بی ثبات سازی  جریان معاند داشته باشند. او با بیان اینکه نباید مقهور 
جنگ نرم دشمن شــد، گفت: ایران اینترنشنال با پول عربستان 
سعودی و شبکه بی بی سی با حمایت و بودجه دولت انگلیس اداره 
می شود و بر همگان حقد و کینه سعودی ها و انگلیسی ها نسبت به 
ایران عزیز مشخص است؛ برای همین روایت این رسانه ها همواره 
از سر دشمنی و تالش برای تضعیف ایران بوده است. تالش برای 
مهندسی ذهن و افکار از سوی جریان رسانه ای دشمن دیگر محور 
مورد اشــاره وحیدی بود و در این باره گفت: نباید اجازه دهیم که 
جوانان که سرمایه های اصلی کشور هستند در تله دشمن قرار گیرند 
و روشنگری حقایق و اهداف پلید دشمن از ضروریات جدی است.

محسن مهدیان:
اوج دینداری در عبادات 

اجتماعی است
مدیرعامل موسسه همشهری روز دوشنبه در نشستی 
در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه 
زیر ســایه جمهوری اسالمی شــاهد رشد دینداری 
هستیم، گفت: حتی شل حجاب های جامعه ما جلوتر 
از باحجاب های قبــل از انقالب هســتند؛ زیرا این 
افراد با همه فشارهای رســانه ای حجاب خود را نگه 
داشــته اند؛ به همین دلیل تقوای جوانان ما باالتر از 
تقوای کسانی اســت که اول انقالب متدین بوده اند. 
به گزارش فارس، محسن مهدیان با طرح این سؤال 
که چرا حفظ جمهوری اسالمی اهمیت دارد، گفت: 
چون امام هم بــرای این حکومت خــون خودش را 
می دهد. امــام می گوید جمهوری اســالمی هدفی 
دارد که امــام معصوم هم خون خــودش را برای آن 
می دهد و این هدف چیزی جز تربیت نیســت. او با 
بیان اینکه زیر ســایه جمهوری اسالمی شاهد رشد 
دینداری هســتیم، افزود: باید دید چه معیاری برای 
رشد دینداری باید درنظر گرفته شــود؟ مهدیان با 
اشاره به اینکه عده ای می گویند مردم قبل از انقالب 
هم دیندار بودند، ادامه داد: باید این را در نظر بگیریم 
که چه معیارهایی برای مومن بودن مدنظر است؟ نماز 
و روزه و... در بهترین حالت، عبادات فردی هستند، 
اما اوج دینداری در عبادات اجتماعی اســت؛ چراکه 
۹۰درصد دین اجتماعی اســت و دین اجتماعی را 
می توان به عنوان قله های ایثار درنظر گرفت. مهدیان 
در بخش دیگری از صحبت های خود در این نشست 
با اشــاره به مســائل روز جامعه و اتفاقات 2ماه اخیر 
کشور، گفت: اوج حمایت ملی گراها این است که برای 
دفاع از کشور پول خرج کنند، اما در حکومت دینی 
جوانان با شور برای دفاع از حرم و... داوطلب می شوند. 
مدیرعامل موسسه همشــهری در ادامه افزود: مردم 
دنبال معنویت هســتند؛ حتی اگــر معنویتی را که 
انتخاب می کنند انحرافی باشد این مسئله به خاطر 
این است که امثال ما کم کاری کرده ایم و نتوانسته ایم 

دین واقعی را در دسترس این افراد قرار دهیم .

نقل قول خبر

دولت

روزنه

سیاست خارجی

اشرافاطالعاتیسپاهبرتروریستها
جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در حمله بامداد دوشنبه علیه مقر تروریست ها صددرصد 
اشراف اطالعاتی داشتیم، گفت: پیش از حمله به مقر تروریست ها در اقلیم کردستان، هم به طرف  
عراقی و هم به دولت اقلیم کردستان هشدار داده بودیم تا وقتی که دشمنان ایران در داخل خاک آنها 
النه کرده و از آنجا به مردم و کشور ما آسیب می زنند، به آنها حمله کرده و نابودشان می کنیم. سردار 
علی فدوی دیروز در حاشیه همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس درجمع خبرنگاران افزود: 
به صورت مسلم هم دولتمردان عراق و هم حاکمان اقلیم کردستان باید این بلیه را از داخل خاک شان 
بیرون کنند، ما برای تمامیت  ارضی عراق جان ها داده ایم و قطعا خدشه ای به تمامیت ارضی عراق 
وارد نمی کنیم. وی با بیان اینکه عملیات بعدی را نیز به طرف عراقی و دولت اقلیم کردستان اطالع 
می دهیم، اضافه  کرد: اطالعات کامل را به عراق و اقلیم کردستان می دهیم که در چه نقاطی نیروهای 
تروریستی و کومله و حزب دمکرات مستقرند و به آنها می گوییم که یا باید اینها را از خاک خودتان 

بیرون کنید یا ما آنها را مورد هدف قرار خواهیم داد.

مکث

نخستین دور مذاکرات تهرانـ  ریاض به 
میزبانی عراق به صورت محرمانه برگزار شد. 
فایننشال تایمز خبر این دیدار را منتشر کرد 
و به تدریج منابع رسانه ای منطقه ای درباره 
این دیدار اطالع رسانی کردند. برهم صالح، 
رئیس جمهور سابق عراق 15اردیبهشت 
گفت که کشــورش اخیرا بیش از یک بار 
میزبان مذاکرات مستقیم بین عربستان و 

ایران بوده است.

فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق گفت: 
طبیعتا من نباید به نیابت از 2کشور ایران 
و عربســتان صحبت کنم، اما براســاس 
اطالعاتی که دارم دور سوم گفت وگوهای 
ایران و عربســتان به پایان رسید و این 

گفت وگوها راضی کننده بود.

ایرج مسجدی، سفیر سابق ایران در بغداد 
دوم مهرماه1۴۰۰ در گفت وگویی از برگزاری 
دور چهارم گفت وگوها بین ایران و عربستان 
خبر داد و چندی بعد هم یک مسئول عراقی 
به خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفت که 
بغداد میزبان مذاکرات ایران و عربستان 
در نخستین نشست پس از روی کار آمدن 
رئیس جمهوری جدید ایران بوده اســت. 
رسانه العربی الجدید درباره این مذاکرات که 
18سپتامبر2۰21 )27شهریور1۴۰۰( برگزار 
شد، نوشت: »سعید ایروانی، معاون دبیر 
شورای عالی امنیت ملی و سیاست خارجی 
ایران، ریاست هیأت این کشور را برعهده 
داشته و در مقابل، خالد الحمیدان، رئیس 
دستگاه اطالعاتی عربســتان، سکاندار 
هیأت ســعودی در دور چهارم مذاکرات 
با ایران بوده اســت. دوطرف نشســت 
مشترک را با حضور »مصطفی الکاظمی«، 
نخست وزیر عراق برگزار کردند و به مرور 
مذاکرات در دورهای پیشین پرداختند. 
طرف سعودی در این مذاکرات بر پرونده 
یمن تمرکز داشت، اما طرف ایرانی بر موضع 
پیشین خود در این باره اصرار داشت و به 
مذاکره کنندگان ســعودی اعالم کرد حل 
بحران یمن مســتلزم انجام گفت وگویی 

مستقیم میان ریاض و صنعاست.

وزارت امور خارجه جزئیات بیشتری از نحوه 
عمل ایران در مذاکرات ارائه کرد. سخنگوی 
ســابق وزارت امور خارجه گفته بود: »ما 
لیستی به طرف مقابل دادیم و امیدواریم 
پاسخ ها را دریافت کنیم. بی اعتمادی هایی 
بین دوطــرف و واقعیت هایــی درباره 
اختالف نظرها وجود دارد و دوطرف تالش 
می کنند با رویکرد ســازنده جلو بروند و 

منتظر هستیم پاسخ را بگیریم.«

سعید خطیب زاده، سخنگوی سابق وزارت 
امور خارجه چهارم بهمن ماه در نشســت 
هفتگی با خبرنگاران از حضور دیپلمات های 
جمهوری اســالمی ایران برای شرکت در 
نشست آتی سازمان همکاری اسالمی برای 
نخستین بار پس از چند سال در عربستان 
خبر داد و گفت: تمرکز امروز ما بازگشایی 
نمایندگی ایران در این ســازمان است و 
طبیعی اســت اگر در مسیری که در ۴دور 
گذشــته طی کردیم به نقطه ای برسیم 
که ســؤاالت و نکاتی راکه مطرح کردیم 
پاسخ های آن را از طرف سعودی بگیریم، 
می توانیم وارد فاز جدیــد تنظیم روابط 

هم شویم.

بغداد برای پنجمین بــار میزبان مذاکرات 
ایران و عربستان بود. سعید خطیب زاده، 
سخنگوی سابق وزارت امور خارجه درباره 
این دور از مذاکرات گفت: گفت وگوها جدی 
بود و اگر گفت وگوها به سطح سیاسی درجه 
یک ارتقا پیدا کند، می توان انتظار داشت 
که به سرعت شــاهد پیشرفت های جدی 
در حوزه های مختلف مــورد گفت وگو در 

چارچوب این مذاکرات باشیم.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
درباره زمان دور ششم مذاکرات گفت: هنوز 
تصمیمی درباره دور بعدی مذاکرات بین 
ایران و عربستان صورت نگرفته است. در 
نتیجه 5 دور گفت وگو توافقاتی بین طرفین 
صورت گرفت و توافق این بود که با اجرای 
توافقات زمینه برداشــتن گام های بعدی 
فراهم شــود. ایران کماکان آماده است و 
از پیشرفت در روند گفت وگوها استقبال 

می کند.

فروردین و 
اردیبهشت1۴۰۰ 

)دور اول و دوم 
مذاکرات(

شهریور1۴۰۰ 
)دور چهارم 

مذاکرات(

مرداد1۴۰۰ )دور 
سوم مذاکرات(

دی ماه1۴۰۰

بهمن1۴۰۰

اردیبهشت1۴۰1 
)دور پنجم 
مذاکرات(

مهر1۴۰1

در سومین موج از حمالت موشکی 

نظامی
نیروی زمینــی  پهپــادی  و 
سپاه پاســداران علیه گروه های 
تروریستی در شمال عراق، مقرهای تجزیه طلبان 
در مناطقی ازجمله »جژنیــکان«، »زرگوئیز« و 
»کوی ســنجق« مورد هدف قــرار گرفتند که 
براســاس ارزیابی هــای اولیــه خســارت های 

قابل توجهی را برای تروریست ها به همراه داشت.
به گزارش همشــهری، ســومین موج از حمالت 
نیروی زمینی سپاه پاسداران علیه مقرها و مراکز 
فعالیت و تجمع گروه هــای تجزیه طلب فعال در 
منطقه اقلیم کردســتان عراق درحالی است که 
مقام های جمهوری اسالمی در ماه های اخیر بارها 
تأکید کرده اند تا زمان رفع تهدیدهای تروریستی 

از این مناطق، این حمالت ادامه می یابد.
انجام این عملیات در شرایطی است که مقام های 
ایرانی پیش از آغاز نخســتین مــوج از »عملیات 
ربیع« در 6مهرماه سال جاری، به صورت مستمر به 
مقام های اقلیم کردستان  عراق و دولت مرکزی در 
بغداد درباره فعالیت های تروریستی گروهک های 
تروریست و تجزیه طلب هشدار داده و تأکید کرده 
بودند که درصورت بی عملی مقام های مســئول 
در عراق، حمالت ایران علیــه مراکز تجمع این 
گروهک ها با ابعاد و اشکال مختلف ادامه خواهد 
یافت. بر همین اســاس هم بود که هفته گذشته 
نیروی زمینی ســپاه در جریان دومین عملیات 
گسترده موشکی و پهپادی خود علیه گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب اقلیم شــمال عراق با نام 
»ربیع2«، بار دیگر مقرهای احزاب تروریســتی 
در این منطقه را مورد هــدف قرار داد که به گفته 
مقام های مســئول، در این عملیــات مقر جدید 
گروهک های تروریســتی در شمال عراق، هم در 
مرز و هم در عمق ۸۰کیلومتری خاک این کشور، 

زیر ضربه قرار گرفت.
دور جدیــد حمالت علیــه تروریســت ها اما با 
واکنش فرمانده تروریست های »سنتکام« )ستاد 
فرماندهی مرکزی آمریکا( مواجه شــد و مایکل 
کوریال گفــت: این حمالت، حاکمیــت، ثبات و 

امنیت عراق را به خطر می اندازد.

ادامه تحرکات ضدامنیتی در شمال عراق
در چنین شرایطی با وجود تأکید مسئوالن عراقی 
مبنی بــر اینکه اجازه نمی دهنــد مناطق مرزی 

این کشــور به کانونی برای تهدید همســایگان 
تبدیل شود، اما ادامه تحرکات گروه های معاند و 
تجزیه طلب، به ویژه در اغتشاشات اخیر در برخی 
شهرهای کردنشــین مانند مهاباد، حکایت از آن 
دارد که همچنان از اجرای قول های گذشته خود 
مبنی بر جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی 

در اقلیم کردستان عراق سر باز می زنند.
پس از انجام نخســتین دور از عملیات ربیع، که 
با وارد آمدن خسارت های قابل توجهی به مراکز 
و مقرهای گرو هک هــای تجزیه طلب همراه بود، 
رایزنی های مقام های ایرانی بــا مقام های بغداد 
و همچنین مســئوالن منطقه اقلیم کردســتان 
به صورت مستمر ادامه داشته است و نشست هایی 
نیز باهدف خلع ســالح و اخراج تروریســت ها 
از شــمال عراق برگــزار شــد. اکنون امــا ادامه 
حمالت نیروی زمینی سپاه پاسداران به مقرهای 
تروریســت ها از ادامه حرکت هــای ضدامنیتی 
علیه ایران در این منطقــه حکایت دارد. به گفته 
مقام های امنیتی کشورمان، در اغتشاشات اخیر 
بیش از ۱۰۰نفر از عناصر گروهک های ضدانقالب، 
دمکرات و کومله در غرب کشور دستگیر شده اند؛ 
این درحالی است که در 2ماه گذشته تروریست ها 
قاچاق ســالح از مرزهای غربی بــه داخل خاک 
ایران را تشــدید کرده انــد؛ به طوری که تاکنون 
محموله های قابل توجهی از ســالح های جنگی 
مانند کالش، کلت و حتی نارنجک و وینچستر در 

مناطق مرزی این منطقه کشف شده  است.

تقویت نیروهای قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(
بر ایــن اســاس روابط عمومی قــرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا)ع( نیروی زمینی سپاه پاســداران 

دیروز در اطالعیه ای ضمن اعالم خبر انجام دور 
جدید حمالت موشــکی و پهپادی علیه مقرها و 
پایگاه های تروریست های تجزیه طلب در منطقه 
اقلیم کردســتان عراق، اعالم کرد نیروهای این 
قرارگاه باهدف مقابله با تحرکات تروریســتی و 
صیانت از امنیــت مردم در ایــن منطقه تقویت 

شده اند.
در این اطالعیه تأکید شــده  اســت که باتوجه 
به تحرکات اشــرار و گروهک های تروریســتی 
تجزیه طلب ضدایرانی در شــمال غرب کشــور و 
ایجاد شرارت و ناامنی در برخی مناطق، قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه با تقویت 
نیروهای خودی در محدوده جغرافیای مأموریتی 
و بهره گیــری از همکاری »مــردم غیور بومی« 
به مقابله قاطعانه بــا عوامل ناامنــی در منطقه 

می پردازد.
در این اطالعیــه ضمن تأکید بــر اینکه قرارگاه 
حمزه سیدالشــهدا)ع( امنیت منطقــه و مردم 
شریف و غیور استان های مرزی شما ل غرب کشور 
را خط قرمز خود می داند، به »اشــرار مسلح« و 
»تروریست های مزدور استکبار جهانی« قاطعانه 
هشدار داده شده  است که درصورت ادامه شرارت 
و ایجاد ناامنی و مزاحمت برای مردم، رزمندگان 
این قرارگاه و سایر نیروهای حافظ امنیت و نظم 
برخورد قاطع با آنان را در دستورکار قرار خواهند 

داد.
در اطالعیــه روابط عمومــی قــرارگاه حمــزه 
سیدالشهدا)ع( اضافه شــده  است که »دشمنان 
ملت ایران بارها تجربه کرده اند رزمندگان شجاع 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی دوشادوش مردم 
غیور این منطقه که همواره حامی و پشــتیبان 

ایران امن، قوی، مقتدر، مستقل، متحد و یکپارچه 
بوده اند، توطئه های گروهک های مزدور استکبار 
جهانی را خنثی و از امنیت و آرامش پایدار صیانت 

کرده اند.«

اقدام ایران کامال قانونی است
در این میــان اما دولت منطقه کردســتان عراق 
با انتشــار بیانیــه ای، حمالت بامداد دوشــنبه 
سپاه پاســداران بــه مقرهای تروریســت های 
تجزیه طلب ضدایرانــی در این منطقه را محکوم 
کرد و آن را »غیرقابل توجیه« و »نقض آشــکار 
قوانیــن و عــرف بین المللــی و روابط حســنه 

همجواری« خواند.
انتقاد دولت اقلیم به حمالت سپاه پاسداران علیه 
تروریست های تجزیه طلب در شرایطی است که 
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در جریان 
نشست خبری دیروز خود، در جمع خبرنگاران، 
اقدام نظامی ایــران علیه گروه های تروریســت 
مســلح تجزیه طلبی که از خــاک دولت عراق و 
اقلیم کردستان عراق برای نقض حاکمیت ایران و 
نقض امنیت مرزی ایران و سلب امنیت شهروندان 
ایرانی استفاده می کنند را »کامال قانونی« دانست؛ 
»اقدام ایران برای حمایت از امنیت خود و امنیت 
شهروندانش مشــروع، قانونی و مبتنی بر قوانین 

بین المللی است.«
ناصر کنعانــی با تأکید بــر اینکــه دولت عراق 
براســاس قواعد بین المللی و مناســبات موجود 
میان 2کشــور همســایه، برای جلوگیری از این 
اقدام های تروریستی مســئولیت دارد و باید به 
مســئولیت خود دراین زمینه عمل کند، گفت 
اقدام ایران در ســرکوب این گروه هــا پس از آن 
صورت می گیرد که همه مسیرهای قانونی، هم در 
چارچوب دوجانبه و هم از مسیر سازمان ملل طی 
شده  است؛ »یادداشت های ایران به طرف عراقی 
در سازمان ملل به ثبت رسید و شواهد متقنی به 
دولت عراق داده شــد و توافق هایی با دولت این 
کشور صورت گرفت که حاکمیت خود را توسعه 
دهد و مناطق مرزی را کنتــرل کند. توافق های 
دوجانبه ای نیز با مقام های کردستان عراق صورت 
گرفت که از خاک اقلیم تعرضی علیه ایران صورت 
نگیرد. اقدام ایران پــس از آن صورت گرفت که 
دولت عراق و اقلیم در انجام تعهدات شان در این 

زمینه موفق و ملتزم نبودند.«

واکنش ایران به اقدام خصمانه آژانس
  کنعانی: سفر مدیرکل آژانس به ایران نیازمند برنامه ریزی مجدد است

 آخرین گمانه زنی ها درباره واکنش جمهوری  اسالمی به 

تصویب قطعنامه ضدایرانی در شــورای  حکام آژانس هسته ای
بین المللی انرژی  اتمی حکایت از آن دارد سازمان انرژی 
اتمی ایــران انجام اقدام هایی را در مجتمع های غنی ســازی شــهید 
احمدی روشن)نطنز( و دکتر علی محمدی)فردو( در دستورکار قرار داده 
 است. به گزارش همشهری، اگرچه به گفته سخنگوی وزارت امورخارجه 
کشورمان، اقدام های ایران در پاسخ به رویکرد سیاسی آژانس با حضور 
بازرسان این نهاد بین المللی انجام شده و جزئیات بیشتری از آن منتشر 
خواهد شد، اما پیش  از این مقام های جمهوری اسالمی تأکید کرده بودند 
که پاسخ ایران به قطعنامه ضدایرانی شورای  حکام »قاطع« و »متقابل« 
خواهد بود. اتخاذ رویکردهای سیاسی از سوی آژانس در قبال فعالیت های 
صلح آمیز هسته ای جمهوری  اســالمی در شرایطی  است که مدیرکل 
آژانس در روزهای اخیر در برنامه 6۰دقیقه شبکه آمریکایی »سی بی اس« 
گفت که اطالعاتی ندارد که نشــان دهد ایران در حال توســعه برنامه 
تسلیحات اتمی است. رافائل گروسی در پاسخ به این سؤال که فکر می کند 
تهران چقدر به ساخت بمب اتمی نزدیک است، اظهار کرد که در سطح 
کنونی تولید اورانیوم غنی شده، ایران به اندازه کافی مواد برای داشتن 
بیش  از یک دستگاه را انباشه اســت؛ با وجود این هیچ اطالعاتی وجود 

ندارد که نشان دهد ایران برنامه تسلیحات اتمی دارد.

قطعنامه ای با انگیزه های سیاسی
با وجود این سخنگوی دستگاه دیپلماسی در نشست خبری دیروز 
خود با اشاره به اینکه قطعنامه اخیر آژانس با انگیزه های سیاسی 
علیه ایران صادر شــده  اســت، اظهار کرد که جمهوری  اسالمی 
شــفاف ترین برنامه صلح آمیز هســته ای را در مقایسه با میزان 

تاسیســات تحت نظارت آژانس در جهان دارد و هم بیشــترین 
بازرسی های انجام شده آژانس نیز از فعالیت های هسته ای ایران 

صورت گرفته است.
ناصر کنعانی با بیان اینکه انجام اقدام های واکنشی ایران نسبت 
به قطعنامه اخیر شــورای  حکام بــا اطالع آژانس انجام شــده 
 است، تصریح کرد که جمهوری  اســالمی انتظار دارد با توجه به 
همکاری های سازنده اش با این نهاد بین المللی، شورای  حکام از 

انجام اقدام های سیاسی علیه تهران پرهیز می کرد.
وی با تأکید بر اینکه با توجه به سفر هیأت عالی رتبه ایران به وین 
و گفت وگو با مدیرکل آژانس، رایزنی های فنی دوطرف وارد روند 
جدیدی شده بود که این موضوع با اقدام اخیر در تصویب قطعنامه 
ضدایرانی به خطر افتاده  است، عنوان کرد که آمریکا و تروئیکای 
اروپایی نشان دادند مایلند همکاری های فنی ایران و آژانس دچار 
خلل شود؛ »ایران واکنش الزم را همانطور که از قبل هم اعالم کرده 
بود، نشان داد و مبنای ایران در ارتباط با آژانس این است که تعهد و 
تکلیف در مقابل حقوق است. اگر جمهوری  اسالمی تکالیفی دارد 

در ارتباط با آژانس، حتما حقوقی هم دارد.«
کنعانی درباره سفر گروسی به تهران نیز عنوان کرد این موضوع نیاز 
به ارزیابی مجدد دارد؛ »متعاقب سفر هیأت عالی رتبه ایران به وین، 
مذاکرات خوبی با آژانس صورت گرفت و توافق هایی نیز برای انجام 
همکاری های سازنده با هدف رفع اختالف ها به دست آمده بود، اما 
با شرایط جدیدی که رخ داد و برنامه سیاسی اي که از سوی آمریکا 
و کشورهای اروپایی صورت گرفت و قطعنامه سیاسی در شورای 
حکام علیه ایران صادر شد، نیاز است موضوع ها ارزیابی مجدد شود 
و سازمان انرژی اتمی اقدام های الزم را در این زمینه انجام دهد.«

سخنگویوزارتامورخارجهبهرسانههاچهگفت؟
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در نشست  خبری دیروز خود، عالوه بر 
اظهارنظر درباره تحوالت اخیر در روابط ایران و آژانس، به تشریح آخرین 
مواضع جمهوری اسالمی پیرامون تحوالت منطقه ای و جهانی پرداخت که 

در ادامه می خوانید:
  نگاه ایران این است که سیاسی کردن موضوع حقوق بشر به هیچ وجه 
سازنده نیست و استفاده ابزاری از این مهم، نمی تواند به پیشبرد ارزش ها 
و اهداف جامعه جهانی در ارتباط با حقوق بشر کمکی کند. طرح اتهام های 
حقوق بشری از سوی برخی کشورهای غربی، ازجمله آلمان، با انگیزه ها و 

رویکرد سیاسی انجام شده  است.
  درباره فعالیت  رسانه های لندن نشین علیه ایران هم اقدامات سیاسی - 
دیپلماتیک صورت گرفته و هم اقداماتی که زمینه ساز اقدام حقوقی علیه 
رسانه هایی است که متأســفانه در فعالیت عمال مانند یک اتاق عملیات 
برای ایجاد آشوب، بی ثباتی و ناامنی در ارتباط با جمهوری اسالمی ایران 

عمل می کنند.
 ایران همواره پایبند به مسیر مذاکره است و میز مذاکره را ترک نکرده 
و تا االن مســئوالنه عمل کرده و امیدواریم طرف های مقابل در همین 

چارچوب و مسئوالنه عمل کنند.
  دور جدیدی از عملیات روانی درحال  حاضر علیه کشورمان از سوی 
جمهوری  آذربایجان در حال انجام است، سیاست اصولی ما در مناسبات 
دوجانبه با همسایگان و همچنین با جمهوری آذربایجان احترام متقابل و 

توسعه مناسبات و همکاری های دوجانبه مبتنی بر منافع مشترک است.
   اینکه مقام های دولت آمریکا یا رسانه های این کشور در ارتباط با جنگ 
اوکراین، هر از چندگاهی موضوع هایی را به ایران منتســب می کنند، 
ناشــی از نگاه سیاســی آنها با اهداف مختلف، ازجمله اعمال فشار بر 
جمهوری اسالمی و هم سرپوش نهادن بر جنگ طلبی دولت آمریکا و برخی 

کشورهای متحد این کشور است.
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از جوانان دور هم جمع شده بودند گزارش
تا دومیــن فوتبــال جام جهاني 
2022قطر را تماشا  کنند. دبیرستانی ها با هم بودند؛ 
سرباز ها و کارمند ها و کارگر ها با هم فوتبال تماشا 
می کردند؛ آنهایی که پای ثابــت کافه و قهوه خانه 
بودند صندلی هــای خودشــان را پیــدا کردند. 
خانواده ها هم جلوی تلویزیون نشسته بودند. در این 
میان اما کسانی هم بودند که دور از خانه و خانواده، 
در انتظار پاک و رها شدن از بالیی که مدت هاست 
آنها را اسیر کرده، لذت تماشــای بازی تیم ملی را 
چشیدند. به همین خاطر، دیروز به یاورشهر خاوران 
رفتیم و پیشــنهاد دادیم تا مســئوالن این مرکز 
نگهداری از معتادان متجاهر شــهر تهران، فضایی 
متفاوت را برای این افراد هنگام پخش بازی ایران- 
انگلیس، ایجاد کنند. در نهایت اگرچه تیم  ملی بازی 
را واگذار کرد اما ســاعاتی شــاد برای مددجویان 
یاورشــهر یــک، رقم خــورد. »یاورشــهر یک«، 
مجموعه ای در جنوب شرقی تهران است که قبال به 
نام گرمخانه خاوران شناخته می شد. محلی برای 
نگهداری از معتــادان متجاهر کــه در چارچوب 
فعالیت قــرارگاه اجتماعــی شــهرداری تهران 
جمع آوری شده اند و قرار است مراحل بهبود را طی 
کنند. کمی تا شروع بازی مانده، صحبت ها درباره 

بازیکن ها بــود. برخی از مددجویــان تحلیل هاي 
فوتبالی جالبی داشتند؛ از شرایط روحی تیم گرفته 
تا اینکه انگلیس در این دوره واقعا توانایی قهرمانی 
را دارد. همینطور دربــاره جام های جهانی قبلی و 
بازیکن های دوره های پیشین که حاال دیگر بازی 

نمی کنند و خاطره هایی که از آنها مانده است.
 با بعضی از مددجو هایی که در این مرکز هســتند 

صحبت کرده ایم.
یک ساعت به شروع مسابقه مانده، ولی مددجوها 
در سالن بزرگ روی صندلی های پالستیکی نشسته 
بودند. حامد.ق که چند وقت قبل عضو تیم ســایپا 
مهر )نوجوانان( بود و هافبک راست بازی می کرد، 
می گوید: »هافبک ایران ضعیفــه، ولی مهاجم ها 

خوب هستن. انگلیس هم مهاجم خوب داره.«
حامد اهل کرج است و صغر سنی دارد؛ یعنی بین 
۱۶ تا ۱۸ســاله اســت. عده ای هم باالی ۶۵ سال 
هستند که کبر سنی دارند. تا یک سال قبل این دو 
گروه در گرمخانه پذیرفته نمی شدند. اکنون نزدیک 
400 مددجوی پیــر و جوان، در مرکز یاورشــهر 
اقامت دارند و 2۵نوجوان مددجو در ســاختمانی 
جداگانه نگهداری می شــوند. روی میز، شیرینی، 
سیب های قرمز و ظرف های پالســتیکی ذرت بو 
داده نمکی چیده شده بود. بازی شروع  شد. چراغ 
را خاموش کردند و پروژکتــور تصویر بازی را روی 

پرده پخش می کرد. بینی بیرانوند می شــکند. گل 
اول انگلیس با ضربه سر درون دروازه جای می گیرد. 
یکی از پیرمردها می گوید: »حــاال ترس ایرانی ها 
ریخته. دیگه حمله می کنند.« سه شیرها گل دوم 
را هم می زننــد. بقیه به پیرمرد نــگاه می کنند. او 
می گوید: »دارن قلق گیــری می کنن.« نیمه دوم 
شروع می شود و گل چهارم انگلیس. عده ای سالن را 
ترک می کنند. بقیه بی حرکت به پرده خیره شده اند. 
طارمی دروازه انگلیس را بــاز می کند.»گللللل«؛ 
فریاد شــادی در یاورشــهر می پیچد. حاال هربار 
که سرخ پوشــان ایران به دروازه انگلیس نزدیک 
می شوند همه هیجان زده تشویق می کنند. سالن 
دوباره پر شــده اســت. یکی دیگــر از مددجوها 
می گوید: »مربی ترکیــب خوبی نچیده بود وگرنه 
ما اینقدرها بی دست و پا نبودیم. اگر از اول ترکیب 
بهتری می چید یا مســاوی می کردیم یا کمتر گل 
می خوردیم.« او می گوید که زمانی ورزشکار بوده؛ 
»در تیم کبدی اســتان عضو بودم. اشــتباه کردم 
و به دام اعتیــاد افتادم، اما این بــار ترک می کنم 
و با حمایت دوســتانم در اینجا، دوباره ســرحال 
برمی گردم به زندگی  قبلی ام. خانواده ام منتظرن؛ 

نباید دلسردشون کنم.«
پیمان ضیایی، معــاون حمایت هــای اجتماعی 
سازمان رفاه، خدمات و مشــارکت های اجتماعی 

شهرداری و علیرضا نادعلی، عضو شورای اسالمی 
شهر تهران هم در سالن نشسته اند. نادعلی با تأکید 
بر اقدامات قرارگاه اجتماعــی می گوید: »2اتفاق 
مهم در زمینه کاهش آسیب  های اجتماعی، یکی 
ســاماندهی و جمع آوری معتادان از ســطح شهر 
اســت و دیگری تشــکیل همین مراکز در تهران 
به حســاب می آید تا تعدادی از آنهــا بتوانند روند 
بازگشت به جامعه را طی کنند. این کار از سم زدایی 
تا بازپروری تن و روان و آموزش مهارت و شغل ادامه 
پیدا می کند.« این عضو شورای شهر ادامه می دهد: 
»باید تالش کنیم که شــهر عــاری از صحنه های 
ناراحت کننده باشد. ما شــهر را در حالتی تحویل 
گرفتیم که معتــادان در برخی معابــر و فضاهای 
عمومی رفت وآمد داشــتند. اکنون بــا هم افزایی 
تجربیاتــی که از دیگر فعاالن اجتماعی به دســت 
می آوریم در تالش هســتیم تا معتادان را به عنوان 
بخشی از خانواده بزرگ شهروندان تهرانی به سمت 
بهبودی ببریم.« نادعلی می افزاید: »امشب)دیشب( 
نیز همراه مددجویان پیر و جوان یاورشهر یک به 
تماشای نخســتین بازی ایران نشستیم. مدیریت 
شهری برنامه هایی جهت تماشای گروهی مسابقات 
جام جهانی برای شــهروندان فراهم کرده تا از این 
طریق بتوانیم به بهبود روحیه اجتماعی، شادی و 

نشاط کمک کنیم.« 

مدد جویان پای تماشای فوتبال 
بازی ایران- انگلیس برای مددجویان یاورشهر خاوران در حال و هوای خاصی به نمایش گذاشته شد
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 بی توجهی در رانندگی
 صدرنشین علت تصادفات تهران

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ 
درخصوص عمده تریــن دالیل تصادفــات پایتخت گفت: 
»بررســی ها و تحقیقات پلیس نشــان می دهد نزدیک به 
39درصد تصادفات شهر تهران به دلیل »بی توجهی به جلو« 
از سوی رانندگان اتفاق می افتد.اســتفاده از تلفن همراه، 
خوردن و آشامیدن، اســتعمال دخانیات، صحبت با دیگر 
سرنشــینان و در آغوش گرفتن اطفــال از جمله آیتم های 
بی توجهی به جلو محسوب می شود.« به گزارش همشهری 
و به گفته سرهنگ علی همه خانی اســتفاده کردن از تلفن 
همراه می تواند بخــش عمده ای از تمرکــز راننده را حین 
رانندگی درگیر کرده و یکی از عوامل اصلی تصادفات باشد. او 
به رانندگان توصیه کرد با درنظر گرفتن مجموع موارد فوق با 
تمرکز و توجه کامل رانندگی کرده و از رانندگی در لحظات 

خستگی و خواب آلودگی جداً پرهیز کنند.«

هدلینگ مترو دوباره احیا می شود
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در آیین تکریم و 
معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت مترو تهران، تالش 
برای تحقق شکل گیری طرح شهر زیرزمینی در پایتخت را مورد 
تأکید قرارداد. به گزارش همشــهری، جالل بهرامی همچنین 
خواستار حرکت به سمت یکپارچگی بیش از پیش مجموعه های 
مرتبط با شبکه مترو در شــهرداری تهران شــد. او با اشاره به 
ارکان و ساختار قانونی تعریف شــده برای شرکت مترو، استناد 
به تکالیف اساســنامه ها و اختیارات مصوب این شرکت را امری 
مهم دانست و احیاي آنها را زمینه ساز تسریع فعالیت ها و اقدامات 
توسعه ای شبکه مترو پایتخت برشمرد. یکی از این موارد، استفاده 
ازظرفیت های بالقوه شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی است 

که تاکنون از آن به طور بایسته بهره برداری نشده است.
بهرامی در ادامه، تحقق ایده شــکل گیری طرح شهر زیرزمینی 
در تهران را یادآور شد و گفت: »وقتی می دانیم که دغدغه اصلی 
شهروندان پایتخت 2 مســئله آلودگی هوا و ترافیک است، پس 
باید به ســمتی حرکت کنیم که با ایجاد مجموعه های تجاری، 
خدماتی و حتی پارکینگ و ســایر زیرســاخت های مورد نیاز 
مردم در زیر ســطح زمین، بســیاری از امورات آنها را در همان 
شهر زیرزمینی رتق و فتق کنیم تا روی سطح زمین، مشکالت 
 TOD کمتری در سطح شهر داشته باشــیم. در این راستا طرح
)توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی( نیز باید در پهنه بندی های 
مختلف پیگیری شود.«  معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران در پایان صحبت های خود با تأکید بر این نکته که دغدغه 
شرکت مترو، شرکت بهره برداری، شرکت واگن سازی  و شرکت 
توسعه مجتمع های ایستگاهی همگی یک دغدغه مشترک کلی 
است و همین امر لزوم یکپارچگی فعالیت های این مجموعه ها را 
طلب می کند، خواستار در اولویت قرار گرفتن رفع نواقص خطوط 
هفتگانه موجود و افزایش حداکثری بهره وری آن شد و اهمیت 
مقوله تسریع زمان در پیشبرد اهداف کالن شبکه مترو پایتخت 
را مورد تأکید مجدد قرار داد. در این مراســم، محسن هرمزی، 
مدیرعامل جدید شــرکت مترو تهران، یکپارچگی و هم افزایی 
توانمندی ها و ظرفیت های شرکت های مرتبط با بحث مترو در 
شــهرداری تهران را امری ضروری دانست و بررسی موضوعات 
مربوطه با ســنگ بنای جدید را مورد تأکید قرار داد. همچنین 
از خدمات مسعود درستی، مدیرعامل پیشین شرکت مترو که 
سکاندار جدید شرکت بهره برداری مترو خواهد بود، تقدیر شد. 
همچنین با تکریم خدمات مهدی رزمی، مدیرعامل پیشــین 
شرکت توسعه مجتمع های ایســتگاهی متروی تهران، پیمان 

قربانی جانشین او در این سمت شد.

3جزیره فوتبالی در پایتخت

شهروندان تهرانی می توانند همزمان با بازی های جام جهانی 
فوتبال لذت و هیجان را در بازی ها و سرگرمی های 3جزیره 
فوتبالی ایجاد شــده توسط سازمان زیباســازی شهرتهران 
تجربه کنند. به گزارش همشــهری، با شــروع جام جهانی 
2022و با هدف تقویت شــور و نشــاط اجتماعــی، روحیه 
هواداری و همدلی و همبســتگی ملی3جزیــره فوتبالی در 
3نقطه بوستان ملت، میدان امام حسین)ع( و مجاور ساختمان 
بلدیه در میدان امام خمینی )ره( ایجاد شده است. مدیرعامل 
سازمان زیباسازی راه اندازی جزیره های فوتبالی را در راستای 
پویش »همه هوادار ایــران« عنوان کــرد و گفت: »جزیره 
فوتبالی پارک ملت ۵00مترمربع وســعت دارد و مساحت 
جزیره فوتبالی میدان امام حسین)ع( در حدود ۷00 مترمربع 
اســت ضمن آنکه بزرگ ترین جزیره فوتبالــی در زمینی به 
مساحت ۱300 مترمربع در مجاورت ساختمان بلدیه میدان 
امام خمینی)ره( ایجاد شده اســت.«  به گفته رضا صیادی، 
بازی های متنوع فردی و گروهی نظیر فوتبال دستی و تیمی، 
پنالتی، دارت  و تیر و کمان، فوتبال گروهی، عکاسی با استند 
تیم ملی و... در قالب غرفه های مختلف طراحی و اجرا شده که 
شهروندان تهرانی می توانند لحظات شاد و هیجان انگیزی را 

با آنها تجربه کنند.

 شناسایی 50ماده از قوانین 
و مقررات مبهم در مدیریت شهری 
رئیس مرکز نوســازی و تحول اداری شــهرداری 
تهــران، از اعالم ۵0مــاده قانون و دســتورالعمل 
دارای ابهام، تزاحم و تعارض در قوانین شــهرداری 
تهران خبر داد. به گزارش همشــهری، محمدعلی 
الفت پور درخصوص کمیتــه مقررات زدایی، عنوان 
کرد: »پیرو دستور شــهردار محترم تهران، »ستاد 
ارتقای سالمت اداری« و ذیل آن کارگروه »کمیته 
مقررات زدایی« بــا همکاری مرکــز پژوهش های 
مجلس شورای اســالمی، اداره کل تدوین مقررات 
و هماهنگی امور شورا و نهادها و اداره کل حقوقی 
شــهرداری تهــران، به منظور رفــع قوانین دارای 
تزاحم، ابهام و تعارض شــکل گرفت.« او ادامه داد: 
»از ۸ حوزه تخصصی شهرداری تهران درخواست 
کردیم قوانیــن دارای ابهــام، تزاحــم و تعارض 
شــهرداری را اعالم کنند که تاکنــون ۵0مورد از 
این موارد جهت بررســی اعالم شده است.« رئیس 
مرکز نوســازی و تحول اداری شــهرداری تهران 
با اشــاره به اینکه تمامــی موارد اعالم شــده در 
کمیتــه مقررات زدایی بررســی می شــود، گفت: 
»از همکاران شــهرداری و شــهروندان نیز دعوت 
می شــود، قوانیــن دارای تزاحم، ابهــام و تعارض 
را بــه این مرکز اعــالم کنند. این پیشــنهادها در 
کمیته بررسی شــده و به بهترین پیشــنهادها و 
راه حل ها جوایز نقدی از 30تــا ۱00میلیون ریال 
اهدا می شــود.« بدین ترتیب، کارکنان شهرداری 
تهران می توانند از طریق بخش فراخوان ســامانه 
نظام پیشــنهادها و عموم شــهروندان و خبرگان 
 از طریق شــبکه های مجــازی »ایتــا« به آدرس
nosazitahavol@ و ادمین کانال »بله« به آدرس 
nosazitahavol@ پیشنهادهاي خود را ارسال 
 کنند و یاجهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  تلفن

 9۶0۱۶۷۱۵-02۱تماس حاصل کنند.

هواداری

خبر

 خبر

ترافیک

تهران به رنگ جام جهانی
اجرای برنامه های مختلف در بخش های گردشگری و  

فرهنگی تهران برای جام جهانی2022 آغاز شد
در نخســتین بازی تیم ملی ایران در جام جهانــی 2022قطر، برنامه های 
شهرداری تهران با حضور عالقه مندان به فوتبال برگزار شد. در این میان، 
فضاهایی مثل  مجموعه عباس آباد، بوستان ملت و میادین امام حسین)ع( 
و امام خمینی نیز برنامه های ویژه  هــواداری در قالب پویش »همه هوادار 
ایران« داشــتند.   باغ کتاب در عباس آباد و کوشــک هنر نیز اکران هایی 
برای این منظور داشتند.  به گزارش همشــهری، فواره های حوض پارک 
آب و آتش ساعت 5عصر روشن شــد؛ درحالی که تنها 30دقیقه از بازی 
گذشــته بود، عالقه مندان به فوتبال در باغ کتاب به تماشای بازی ایران و 
انگلیس نشســتند. با اینکه تیم ملی در این مسابقه با ارائه نمایش ضعیف 
گل های زیادی از حریف دریافت کرد، اما شــور و هیجان فوتبال دوستان 
در سالن سینمای باغ کتاب و همچنین سالن سینمای کوشک هنر نمایان 
بود. به هر ترتیب دیــروز در چند جای مجموعه فرهنگی- گردشــگری 
عباس آباد، شهروندان پای تلویزیون های موجود جمع شده بودند تا بازی 

 ایران-انگلیس را به تماشا بشینند؛ از گذر ابریشم گرفته تا قسمت رستوران 
خودرویی. اینگونه بود که صدای هیجان از جای جای این مجموعه بلند شد.

جشنواره خانوادگی ویژه ایام جام جهانی
ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران همزمان با فرا رسیدن ایام 
جام جهانی، جشنواره »ایران پیروز« را از 30آبان تا 27آذر هر روز از ساعت 
13تا 22در فرهنگســراها و خانه های فرهنگ شهر تهران برگزار می کند. 
به گزارش همشهری، در این جشنواره برنامه های متنوعی متناسب با ایام 
جام جهانی اجرا می شــود و خانواده ها به ویژه نوجوانان مخاطبان اصلی 
جشنواره هستند. جشنواره »ایران پیروز« از 6بخش اصلی بازی های گروهی، 
پویش های فوتبالی، غرفه های محصوالت، فضاسازی هویت ایرانی، اکران و 
نمایش بازی های جام جهانی و اردوی دانش آموزی تشکیل شده است. بخش 
بازی ها شامل 5قسمت لیگ فیفا، بازی های رومیزی فوتبالی، فوتبال دستی، 
چالش های فوتبالی و فوتبال آدمکی خواهد بود. همه بازی ها به صورت مسابقه 
برگزار می شــود و برندگان در هر روز جوایزی دریافت می کنند. در بخش 
دیگری از جشنواره »ایران پیروز«، طراحی پویش های فوتبالی در 2بخش 
 پویش »#میمیرم_برات« و پویش »جام همدلی« برای فوتبال دوســتان 

 تدارک دیده شده است. این پویش ها با رویکرد ایجاد شور و نشاط اجتماعی 
برای هواداری تیم ملی فوتبال در قشرهای مختلف جامعه به صورت مجازی 
برگزار می شود. سومین بخش جشــنواره ایران پیروز، غرفه های متنوعی 
است که در 3بخش طراحی شده است. غرفه های محصوالت هواداری که 
محلی برای عرضه محصوالت فوتبالی چون کاله، پرچم، تی شرت و... است، 
غرفه فرهنگی با هویت ایرانی که به اسباب بازی و نوشت افزارهای فوتبالی 
اختصاص دارد و غرفه خوراکی که هواداران می توانند از این غرفه خوردنی 
و نوشیدنی های مناسب حین تماشــای فوتبال را تهیه کنند. همچنین در 
بخش های دیگر فضاسازی هویت ایرانی در بخش های مختلف جشنواره با 
محوریت نوجوانان انجام شده است. نمایش بازی های جام جهانی در مراکز 
فرهنگی سازمان نیز برنامه دیگری است که برای مخاطبان فوتبال دوست 
تهرانی تدارک دیده شده و مخاطبان می توانند با مراجعه به فرهنگسراهای 
شهر تهران به صورت رایگان از تماشــای بازی های جام جهانی بهره مند 
شوند. آخرین بخش اصلی جشنواره، »اردوهای دانش آموزی« است که از 
ساعت 9تا 12امکان بازدید گروهی درنظر گرفته شده و مدارس با هماهنگی 
با فرهنگسراها می توانند به صورت گروهی در جشــنواره »ایران پیروز« 

حاضر شوند.

مکث

سی وسومین جلسه کمیته ایمنی 

ایمنی
و مدیریت بحران شــورای شهر 
تهران در راســتای تحقق شــهر 
ایمن و بــا هدف بررســی وضعیت ایمن ســازی 

ساختمان های پرخطر در منطقه 2۱ برگزار شد. 
به گزارش همشــهری، در جلســه ای که با حضور 
رئیس کمیتــه ایمنی و مدیریت بحران شــورای 
شهر، مهدی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شــهر تهران، شهردار منطقه2۱، 
معاون پیشــگیری و حفاظت از حریق ســازمان 
آتش نشانی، جمعی از مدیران و معاونان این سازمان 
و اعضای ســتاد مدیریت بحران منطقه به همراه 
اعضای منتخب گروه های دوام برگزار شد، گزارش 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی درخصوص 
اقدامات انجام شــده برای رفع خطر و ایمن سازی 
ســاختمان های بســیار پرخطر واقع در محدوده 
این منطقه مطرح شد. همچنین گزارش عملکرد 
کمیته ایمنی ساختمان منطقه 2۱ درخصوص رفع 
خطر و ایمن سازی ساختمان های بسیار پرخطر، 
چالش های آن و سایر موارد ناایمن در سطح منطقه 
مورد بررســی قرار گرفت. رئیس کمیته ایمنی و 
مدیریت بحران شورای شهر تهران بر لزوم جدی 
گرفتن موضوع ایمنی در مناطق مختلف شهر تهران 
تأکید کرد و گفت:  »رویکــرد تک  بعدی به مقوله 

پیشرفت، خطا دارد؛ در نتیجه باید رویکرد توسعه 
پایدار جایگزین روش های قبلی شــود.« مهدی 
بابایی از موضوع ایمنی به عنوان یکی از دغدغه های 
مهم در موضوع توسعه پایدار نام برد و ادامه داد: »در 
منطقه 2۱ باید به توسعه پایدار و در کنار آن مقوله 

ایمنی به عنوان یکی از اولویت ها توجه شود.«
او در ادامه با اشاره به حضور اعضای گروه های دوام 
در این جلسه گفت: »گروه های دوام سرمایه بزرگ 
ما در حوزه اجتماعی هســتند که باید از توان آنها 
استفاده کرد. داوطلبان دوام باید در حوزه پیشگیری 
و ایمنی هم نقش داشته باشــند و شهرداری باید 
در ســرای محالت جایگاهی برای این داوطلبان 
درنظر بگیرد تا حضور فعال داشته باشند.« بابایی 
در ادامه بر لزوم توجه به آموزش های شــهروندی 
و آموزش مدیران شهری منطقه به منظور آشنایی 
آنها با موضوع ایمنی و مدیریت بحران تأکید کرد. 
در ادامه این نشست، علی نصیری، رئیس سازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهران ضمن 
بررسی وضعیت ریسک های محتمل در شهر تهران 
از شناسایی ۵4 عنوان ریسک در منطقه 2۱ خبر 
داد و گفت: »نمی توانیم برای رفع مشکالت شهر 
حرکات نمادین انجام دهیم، این شهر نیاز به حضور 
در کف میدان دارد و در این عرصه موضوع ایمنی 

در اولویت است.« 

شناسایی 5۴ عنوان ریسک در منطقه 21 

بیشترین دالیل تصادفات 6ماه ابتدایی امسال 

39درصد به دلیل بی توجهی به جلو
15درصد عدم رعایت حق تقدم

14درصد تغییر مسیر ناگهانی
6درصد حرکت در خالف جهت

26درصد سایر موارد ازجمله عدم توانایی راننده 
در کنترل خودرو، عدم رعایت فاصله طولی، دنده عقب، 

عبور از محل ممنوع و...

استفاده از تلفن همراه 6برابر و پیامک زدن 24برابر تمرکز 
راننده را بر هم زده و می تواند عامل تصادف باشد.

خســتگی و خواب آلودگــی در ســاعات ابتدایــی روز و 
شــامگاهان می تواند در تمرکــز راننــدگان نقش مهمی 

داشته باشد.
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هوادار قطر باشید
ظرفیت های ایران از نیروی انسانی جوان 
و ارزان گرفته تا منابع غنی و انرژی ارزان، 
همگی زمینه مســاعدی بــرای تولید و 
صادرات محسوب می شــود؛ اما مسائلی 
مانند نا اطمینانی از دورنمای اقتصاد و بی ثباتی شــاخص های 
کالن نیز وجود دارد که کار تولیدکننده و صادرات را با مشکل 

مواجه می کند و باید برای رفع آنها تمهیدی اندیشید.
 در این میان، آنگونه که علیرضا پیمان پاک، رئیس ســازمان 
توسعه تجارت ایران درباره همکاری های بلندمدت تجار ایران 
و قطر، می گوید: قرار است ســرمایه گذاران قطری با حضور و 
سرمایه گذاری در ایران، به تولید کاالهای مورد نیاز کشور خود 
بپردازند تا این کاالها به کشورشان صادر شود. او از تهیه نقشه 
راه توسعه تجارت ایران و قطر و رسیدن به تراز ۳ میلیارد دالری 
خبر داده و می افزاید: بخش عمده ای از این نقشه راه، به صادرات 
مجدد مرتبط می شود تا ما بتوانیم از ظرفیت قطر برای صادرات 

کاالهایمان به کشورهای دیگر استفاده کنیم. 
طبق اظهارات او، قطر تعرفه صادرات مجدد را برای تجار ایرانی 
به شدت کاهش داده و تخفیف قابل توجهی را درنظر گرفته است، 
ضمن اینکه ایران می تواند از این ظرفیت برای واردات کاالهای 
مورد نیاز خود نیز استفاده کند. با توجه به این اظهارات، جای 
برای بحث باقی نمی ماند، فقط باید امیدوار بود که مسئوالن در 
این معامله برد-برد، هوای قطری ها را داشته باشند و ضمن رفع 
مشــکالت مخل تولید و صادرات برای سرمایه گذاران قطری، 

اجرای این الگو را برای فعاالن اقتصادی داخلی نیز دنبال کنند.
اگر قطري ها که روابط سیاسي بسیار مساعدي نیز با ما دارند، در 
این معامله به نتیجه مثبتي از فعالیت در کشورمان برسند، همین 
اتفاق مي تواند آغازي بر توسعه اقتصادي ایران با تکیه بر همکاري 

و مشارکت منطقه اي شود.

سهم فاضالب تصفیه شده و مصرف 
دوبــاره آن در دنیــا به طــور متوســط 

52درصد است.

کشــورهای بــا درآمــد بــاال حــدود 
70درصــد از فاضــالب را تصفیــه و 

دوباره مصرف می کنند.

قرار است ساالنه حداقل 400میلیون 
مترمکعب فاضالب تصفیــه و به بازار 

عرضه شود.

تــا پایــان دولــت ســیزدهم مقــدار 
تولیــد پســاب بــه حــدود 2.3میلیارد 

مترمکعب خواهد رسید.

هم اکنــون 252تصفیه خانه فاضالب 
در کشــــــــور در مـــــــدار بهــــــره برداری 

قرار دارد.

حــــدود 5 درصــد از پســـاب کشـــــور 
 در بخــــــش صنعــــــت استفــــــــــــاده 

می شود.

طبق اعالم یونســکو حدود ۸7 درصد 
تاالب های جهان طی 3قرن اخیر نابود 

شده اند.
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چهره روز

عدد خبر

 اخیراً عنوان کرده اید که حدود 5درصد 
از پساب کشــور در صنعت کشور استفاده می شود، 
در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت چگونه است و 
کشورهای دیگر چگونه موفق شده اند که صنایع را به 

استفاده از پساب سوق دهند؟
طبق مطالعات یونسکو به طور متوسط حدود ۵۲درصد 
فاضالب تولید شــده در جهان تصفیه و بخشی از آن به 
چرخه مصرف بازمی گردد. این رقمی شگفت انگیز است 
و مابقی به دریاها و اقیانو س ها سرریز می شوند اما سهم 
کشورها در تولید این ۵۲درصد بستگی به میزان درآمد 
آنها دارد. جالب است بدانیم که کشورهای آمریکا، چین، 
مصر، فرانسه و ژاپن کشــورهایی هستند که بزرگ ترین 
تصفیه خانه های فاضالب را در دنیا دارند و ســهم بزرگی 
از آن ۵۲درصد متعلق به این چند کشــور است. به طور 
متوسط کشورهای با درآمد باال حدود ۷۰درصد از فاضالب 
شهری و صنعتی  را که تولید می کنند، تصفیه می کنند. 
گزارش سال۲۰۱۷ یونسکو دلیلی است بر اینکه کشورهای 
با درآمد باال که غالباً کشــورهای توسعه یافته اند، انگیزه 
زیادی برای پیگیری تصفیه پیشــرفته فاضالب، حفظ 
محیط زیســت و تأمین منابع جایگزیــن آب دارند اما 
هزینه های باالی تصفیه فاضالب یک مانع بزرگ بر سرراه 
کشورهای در حال توسعه اســت. باز طبق اعالم یونسکو 
حدود ۸۷درصد تاالب های جهان طی ۳قرن اخیر نابود 
شده اند. پدیده گرم شدن زمین نیز در تبخیر منابع سطحی 

مؤثر بوده است. سرعت رشد جمعیت و باال رفتن مصرف 
هم منابع را در محدودیت قرار داده. این موضوعی جهانی 
اســت. به همین دلیل امروزه در دنیا توجه به تحقیقات 
و طراحی فرایند تصفیه فاضالب بیشــتر مورد توجه قرار 
می گیرد. به طور کلی دنیا به دنبال شــیوه های مختلف 
در نگهداشت منابع آبی درون ســرزمینی است. بازیافت 
زباله نیز در راستای همین سیاست ها گسترش پیدا کرد 
و امروزه خود صنعتی مدرن محســوب می شود. از طرف 
دیگر توزیع منابع آب نیز در دنیا یکسان نیست. منطقه 
آسیا و اقیانوسیه ۶۰درصد از جمعیت جهان را دارند اما 
کمتر از ۴۰درصد از منابع آب دنیــا در این مناطق قرار 
دارند. نکته بسیار مهم سهم باالی کشــاورزی در تولید 

ناخالص داخلی در این ۲قاره اســت. کمبود آب شــدید 
کشورها را وادار می کند تا به منابع دیگری مانند آب های 
فرامرزی، منابع آب تجدیدناپذیر و منابع آب غیرمتعارف 
روی آورند. از این جمله تصفیه مطمئن آب های فاضالب 
است. در مناطقی مانند خاورمیانه استفاده از فاضالب های 
تصفیه شده در حال افزایش است. در بیشتر کشورهای 
حاشیه خلیج فارس فاضالب های تصفیه شده برای آبیاری 
کمربندهای سبز، گیاهان و مبارزه با بیابان زایی استفاده 
می شــود. اما درخصوص کشــور ما در کنار موانع مالی، 
رویکرد مدیریتی بسیار مهم تر است. خوشبختانه این نگاه 
کالن در دولت سیزدهم به منابع آبی وجود دارد. انگیزه 
ما در این برهه از زمان بــرای پرداختن جدی به موضوع 

زمین مورد نیاز برای اجرای نهضت ملی 

مسکن
مسکن همچنان تأمین نشده و در فاز 
جدید مذاکره با مالــکان خصوصی و 
سازمان ها و نهادهایی مانند اوقاف، بنیادها و نیروهای 

مسلح در دستور کار قرار گرفته است.
به  گزارش همشــهری، در قانون جهش تولید مسکن، 
برای تضمین موفقیت دولت در احداث ۴میلیون واحد 
مســکونی با حذف قیمت زمین، مقرر شــده است که 
زمین های همه دســتگاه های دولتی بــه وزارت راه و 
شهرســازی منتقل شــود، اما در این زمینه مسائل و 
مشکالتی وجود دارد که باعث شده زمین مورد نیاز برای 
اجرای این قانون تأمین نشود. در این شرایط، آنگونه که 
عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن می گوید 
در شهرهایی که همچنان کمبود زمین دارند، از طریق 
مالکین بخش خصوصی و اراضی ســازمان هایی مثل 
اوقاف، بنیادها و نیروهای مســلح بــرای تأمین زمین 
اقدام خواهد شد و فعال ۷هزار و۳۶۹هکتار زمین در حال 

مذاکره قرار دارد تا به طرح نهضت ملی مسکن بپیوندد.

سیاهه تأمین زمین دولتی
اگر در نهضت ملی مسکن برای احداث هر واحد مسکونی 
به همراه مشاعات و راه دسترسی، به طور میانگین ۲۵۰ 
تا ۳۰۰مترمربع زمین مورد نیاز باشــد، دولت باید در 
مجموع ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار هکتار زمین تأمین کند؛ این 
در حالی است که کل زمین های تأمین شده در حریم و 
محدوده شهرها برای نهضت ملی مسکن کمتر از ۵۷هزار 
هکتار بوده است. با این حساب و جدای از اینکه کیفیت 
همه زمین های ذکر شده برای احداث مسکن زیست پذیر 
مناسب نیست، همچنان حداقل زمین مورد نیاز برای 

اجرای کامل نهضت خانه سازی تأمین نشده است. 
ارســالن مالکی، عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین 
و مســکن به پایگاه خبری وزارت راه گفته است: میزان 
اراضی تأمین شده در حریم و محدوده شهرها برای طرح 

نهضت ملی مسکن ۵۶هزار و۹۷۲ هکتار است که ۲۴هزار 
و۲۲۴ هکتار اراضی مسکونی در محدوده شهرها بوده و 
۳۲هزار و۷۴۸ هکتار از آن در حریم شهرها واقع شده که 
در مراحل الحاق قرار دارد. او با اشــاره به ماده۱۰ قانون 
جهش مسکن، می گوید: با توجه به دستور رئیس جمهور 
مبنی بر الزام انتقال اراضی مازاد دستگاه های دولتی به 
سازمان ملی زمین و مسکن برای استفاده در طرح نهضت 
ملی مسکن، تاکنون اســناد حدود ۳هزار و۷۰۰ هکتار 
زمین به این سازمان منتقل شده است. به  گفته او یک 
مانع در مسیر انتقال اسناد اراضی دستگاه های دولتی، 
نداشتن سند اســت که برخی از آنها در مراحل ثبتی و 

تهیه نقشه قرار دارند. 
مالکی می افزاید: ۸۰۰هکتار زمین دیگر نیز در مرحله 
انتقال سند قرار دارند که درصورت نهایی شدن، مجموع 
این اراضی به ۴هزار و۵۰۰ هکتار می رسد. طبق اظهارات 
او بسیاری از اراضی در حریم شهرها قرار دارد و شورای 
برنامه ریزی استان باید الحاق این اراضی به حریم شهرها 

را تســریع کند.  عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین 
و مسکن می گوید: زمین های تأمین شده برای اجرای 
نهضت ملی مسکن، پاســخگوی احداث یک میلیون و 
۵۰۰هزار واحد مســکونی بوده، اما با توجه به سیاست 
کاهش تراکم واحدها که چندین بــار خبر آن در قالب 
اولویت دهی به ساخت مسکن ویالیی منتشر شده، این 

ظرفیت کمتر خواهد شد. 
مالکی درباره راهکارهای پیش رو برای تأمین زمین در 
شهرهایی که با کمبود اراضی مواجه هستند، می گوید: 
در این شهرها، از طریق مالکین بخش خصوصی و اراضی 
سازمان هایی مثل اوقاف، بنیادها و نیروهای مسلح برای 
تأمین زمین اقدام می شــود. به گفته او تاکنون ۷هزار 
و۳۶۹ هکتار زمین در حال مذاکره قرار دارد تا به طرح 
نهضت ملی مسکن بپیوندد. عضو هیأت مدیره سازمان 
ملی زمین و مســکن همچنین از شناســایی ۴۷هزار 
و۳۴۳ هکتار زمین برای احداث و بارگذاری شــهرک 

خبر داده است.

تغییر حکمرانی آب با راه اندازی بازار پساب
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در گفت وگو با همشهری: هدر رفت منابع آبی، ضدتوسعه است

کشــور ما نه هیــچ گاه خشکســالی مطلق 

داشــته و نــه تبدیــل بــه کشــوری پربارش 

می شــود. ممکن اســت دچــار دوره هایی 

از ترســالی و خشکســالی شــویم امــا 

کوتاه مدت بوده و خواهد بود

ایران کشوری است که در یک اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و ناترازی 
بین منابع و مصارف آبی در حال تشدید است و برداشت بی رویه آب از ذخایر آبی 
زیرزمینی به یک تهدید جدی تبدیل شده که نتیجه آن را می توان در پدیده هایی 
چون فرونشست زمین در دشت ها مشاهده کرد اما راه برون رفت از این وضعیت 
چیست و تا رسیدن به استاندارد جهانی چه اندازه فاصله داریم؟ دولت سیزدهم 
تالش دارد تا حکمرانی منابع آبی را تغییر داده و با یک ریل گذاری جدید دست کم 
الگوی حاکم بر تامین آب در بخش های مختلف ازجمله کشاورزی و صنعتی را 
تغییر دهد. درحالی که آمارهای بین المللی نشان می دهد به طور میانگین 52درصد 
از فاضالب تولید شده جهان تصفیه و دوباره به چرخه مصرف بازگردانده می شود، 

در ایران حدود 5درصد از پساب تصفیه و مورد استفاده قرار می گیرد. 
اتابک جعفری، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور در گفت وگو با همشهری 
از تغییری مهم در این زمینه خبر می دهد و می گوید: جلوی موتور پیشــرفت و 
توسعه کشور را نمی توان گرفت. نباید نگاهمان فقط به آسمان باشد. باید حداکثر 
توان کشور را در مسیر توسعه به کار بریم. پس ناچاریم تا از منابع مان مخصوصا 
منابع آبی بارها و بارها استفاده کنیم و از هدر رفت آب جلوگیری کنیم. او با اشاره 
به تصمیم وزارت نیرو و شرکت آبفای کشــور برای قیمت گذاری پساب تصفیه 
شده جهت مصارف صنعتی در بورس تأکید می کند: همه اذعان دارند که مصرف 
آب شرب تصفیه شده با کیفیت بسیار باال در بخش صنعت و کشاورزی هدر رفت 
منابع است که این، خود عملی ضدتوسعه است چرا که آب با کیفیت باال، باید برای 
شرب و مصارف بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. دولت نیز موظف به تأمین آن 
برای مردم است، ولی باید برای صنعت و کشاورزی آب مناسب را تولید و به چرخه 

مصرف وارد کنیم. این گفت وگو را بخوانید.

بورسی شدن بازار پساب
دســتورالعملی ابالغ خواهیم کرد تا صنایع با یک زمان بندی مشخص و منطقی زیرساخت های الزم برای 
استفاده پساب را فراهم کنند تا دیگر شــاهد مصرف آب تصفیه شده در صنایع نباشیم. در اینجا موضوع 
قیمت ها مطرح می شود که برنامه های کارشناسی خوبی صورت پذیرفته که یکی از آنها بورسی شدن پساب 
است. طبق این برنامه تمام پساب تولیدی در کشور در بورس انرژی قیمت گذاری خواهد شد. انتظار می رود 
که با ایجاد این بستر مناسب، استقبال صنعت در استفاده از این ظرفیت افزایش یابد. در نتیجه وقتی کارگزاری 
برای تأمین زیرساخت ها تعیین شود، سرمایه گذاری در این بخش نیز به مسیر صحیح هدایت می شود و بازار 
خود را پیدا می کند. کشور ما نه هیچ گاه خشکسالی مطلق داشته و نه تبدیل به کشوری پربارش می شود. 
ممکن است دچار دوره هایی از ترسالی و خشکسالی شویم اما کوتاه مدت بوده و خواهد بود. ما منابع کافی برای 
آب شرب در کشور داریم ولی محدود اما پایدار است و این نکته مهمی است. در این زمینه بحرانی نیستیم و 
نخواهیم شد. بحث اصلی ما شرایط فعلی کشور در مسیر توسعه و خواست جامعه به شتاب بخشی به آن است. 
از آنجا که ما کشوری در حال توسعه هستیم، طبیعی است که مصرف در بخش های مختلف علی الخصوص 

صنعت و کشاورزی باال باشد اما با یک نگاه ملی در بخش منابع می توانیم از سرباالیی توسعه عبور کنیم.

مکث

موجود اســت. همه امروز می دانند که آب در کشور کم 
است. این موضوع اگر رویکرد ما در مدیریت کالن کشور 
قرار بگیرد، خودبه خود سازگاری با آن را در پی می آورد. 
مدیریت صحیح در کنار ایجاد امکانات نوین در حفظ آب 
و جلوگیری از هدررفت آب نیازهای ما را برطرف خواهد 
کرد. این منابع باید درون ســرزمین حفظ و بازچرخانی 
شود. ایرانیان باســتان در کنار انتقال آب از هدررفت آب 
به شدت جلوگیری می کردند. پدیده قنات ابتکار بی نظیر 
ایرانیان باستان در نگهداری آب در فالت مرکزی ایران بود. 
ما بسیار پیشرو در زمینه سازگاری با کم آبی و چرخش آب 
بوده ایم. امروز و با پیشرفت صنعت می بایست در این زمینه 
پیشرو باشیم. به هرحال میلیون ها ســال این سرزمین 
همینطور بوده و قطعا خواهد بود. در کتیبه های بازمانده 
از دوره هخامنشیان آمده اســت که »خدایا کشور ما را از 
دروغ و خشکســالی به دور بدار«. این نشان می دهد که 
خشکسالی پدیده ای آشنا در تاریخ ایران زمین است. فقط 
ما یاد گرفتیم که خود را با شرایط تطبیق دهیم. کشور ما 
نه هیچ گاه خشکسالی مطلق داشته و نه تبدیل به کشوری 
پربارش می شود. ممکن است دچار دوره هایی از ترسالی و 
خشکسالی شویم اما کوتاه مدت بوده و خواهد بود. ما منابع 
کافی برای آب شرب در کشور داریم ولی محدود اما پایدار 
است و این نکته مهمی است. در این زمینه بحرانی نیستیم 
و نخواهیم شد. بحث اصلی ما شرایط فعلی کشور در مسیر 
توسعه و خواســت جامعه به شتاب بخشی به آن است. از 
آنجا که ما کشوری در حال توسعه هستیم، طبیعی است 
که مصرف در بخش های مختلف علی الخصوص صنعت 
و کشاورزی باال باشــد اما با یک نگاه ملی در بخش منابع 
می توانیم از سرباالیی توسعه عبور کنیم. برای این امر باید 
به شــیوه های مختلف تالش کنیم تا آب مورد نیاز برای 
صنعت و کشاورزی را تأمین کنیم. ولو اینکه مبلغ افزایش 
یابد. همه اذعان دارند که مصرف آب شرب تصفیه شده با 
کیفیت بسیار باال در بخش صنعت و کشاورزی هدررفت 
منابع اســت که این عمل خود عملی ضدتوسعه است. 
آب با کیفیت باال، باید برای شــرب و مصارف بهداشتی 
مورد استفاده قرار گیرد. دولت نیز موظف به تأمین آن برای 
مردم است. ولی باید برای صنعت و کشاورزی آب مناسب 
را تولید و به چرخه مصرف وارد کنیم. یکی از همین راه ها 
بحث بازچرخانی پساب است که مستلزم این است که به 

سمت تولید در حجم باال برویم.
در آســتانه تدوین برنامه هفتم توسعه 
کشور قرار داریم، تحلیل شما از سیاست های آب و 
فاضالب کشور در برنامه های گذشته توسعه چیست 
و در برنامه هفتم چه اولویت ها و ضرورت هایی باید 
در سیاستگذاری توســعه ای آب و فاضالب مدنظر 

قرار گیرد؟
نگاه غالب در دولت ســیزدهم توســعه محوری است. با 
همین نگاه به دنبال ظرفیت های نو و حداکثری در منابع 
هســتیم. موضوع خیلی کالن دیده شده است. در قانون 
بودجه سال۱۴۰۱ ظرفیت های قابل توجهی دیده شده 
که می تواند بخش مهمی از نیازهای سخت افزاری و تأمین 
زیرساخت ها را مرتفع سازد. چرا که در این بودجه ظرفیت  
مناســبی برای بازچرخانی و افزایش بهره وری آب دیده 
شــده که از آن می توان در این حوزه بهره برد. همچنین 
تسهیل امور نیز در افق این برنامه دیده شده است. مثال 
ابالغ دستور العمل هایی مثل مشارکت عمومی -  خصوصی 
برای طرح های بازتخصیص آب و جایگزینی آن با پساب 
می تواند در تسهیل قوانین کمک شــایانی کند. درنظر 
داشته باشــید که هم اکنون حدود ۸میلیارد مترمکعب 
آب شرب و بهداشتی در کشور تولید و توزیع می شود که 
بخش قابل توجهی از آن می تواند به چرخه مصرف بازگردد. 
امکان زیرساختی و سخت افزاری در این دولت به شدت در 
دستور کارهاســت. این نگاه کالنی است که ما در وزارت 
نیرو داریم. اما مدیریت بحران نیز در کنار نگاه کالن باید 

به صورت ستادی و مقطعی انجام 
بگیرد که اگرچه انــرژی زیادی 

مصرف می کند ولی در پی آن هستیم که نگاه کالن ما را به 
مدیریت آب، مخدوش نکند.

بازچرخانی پساب بسیار باالست. شــتاب باالی توسعه 
کشور، نیاز ما را در تولید و حفظ منابع بیش از پیش کرده 
است. جلوی موتور پیشرفت و توسعه کشور را نمی توان 
گرفت. نباید نگاهمان فقط به آسمان باشد. باید حداکثر 
توان کشور را در مسیر توسعه به کار بریم. پس ناچاریم تا 
از منابع مان مخصوصا منابع آبی بارها و بارها استفاده و از 

هدررفت آب جلوگیری کنیم.
برخی معتقدند کشور ایران در آینده نه 
چندان دور با تنش و بحران فزاینده آبی مواجه خواهد 
شد. از نظر کارشناسی راه برون رفت از این وضعیت 
چیست و آیا سیاست تامین حداکثری با استفاده از 
منابع آب های زیرزمینی درست است یا اینکه نیاز به 

یک تغییر استراتژی بلندمدت داریم؟
امروزه ما در بخش آب با ۲مسئله سخت افزاری و مدیریت 
مصرف روبه رو هستیم. این ۲بخش بسیار به هم وابسته 
هستند به طوری که ساخت این زیرساخت ها تأثیر بسیار 
مهمی بر مدیریت مصــرف نیز خواهد گذاشــت. نکته 
حائز اهمیــت در مصــرف منابع علی الخصــوص آب در 
کشور، اســتفاده بهینه و حداکثری از تمام ظرفیت های 

رضا کربالییگفت وگو
روزنامه نگار

ادامه در 
صفحه16

مذاکرهبامالکانبرایتأمینزمیننهضتخانهسازی
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 اداره حقوقی معاونت ریاســت 

 جمهوری در امور زنان و خانواده، گزارش
ســرانجام تدوین الیحه اهدای 
جنین در مراکز ناباروری را به اتمام رساند تا این 
الیحه پایانی باشــد برای حــرف و حدیث های 
موجود دربــاره خألهای قانونی نحــوه اهدای 
جنین به زوجین نابارور، آن هم بعد از گذشــت 

2دهه.
خأل های قانونی موجود بر سر راه اهدای جنین 
در مراکز ناباروری در طول این سال ها مشکالت 
بسیاری را پیش روی دریافت کنندگان جنین و 
اهدا کنندگان قرار داده بود. از پشیمانی دریافت 
جنین گرفته تا ارائه دادخواست استرداد جنین 
از ســوی اهدا کنندگان و مشــکالت شرعی و 

حقوقی اجرای این قانون که محل بحث بود.
تهیه الیحه اهدای جنین در مراکز ناباروری که 
حاال مدت های زیادی است موافقان و مخالفان 
این مبحث را درگیر خود کرده است در واقع برای 
پایان بخشیدن به این مشکالت کلید خورد. البته 
نقش سیاســت های افزایش جمعیت در کشور 
هم در تدوین این الیحه بی تأثیر نبود. از وقتی 
سیاست های کالن جمعیت در سال93 از سوی 
رهبری با تأکید بر تربیت نســل صالح و کارآمد 
و اختصاص تســهیالت مناســب جهت تامین 
هزینه های درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت 
نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط ابالغ شد و در 
ادامه آن به موجب ســند ملی حقوق کودک و 
نوجوان مصوب سال۱۴۰۰، دولت موظف شد از 

یک سو تمهیدات و تدابیر الزم برای فرزندآوری 
و سالمت باروری را فراهم آورد و از سوی دیگر بر 
حفظ حق نسب کودک در والدت های ناشی از 
روش های نوین باروری از قبیل تلقیح مصنوعی، 
رحم جایگزین، اهــدای جنین و... نظارت کند، 

تهیه و تدوین این الیحه جدی تر پیش رفت.
حــاال رقیه ســادات  مومــن، مدیــر کل دفتر 
بررســی های امــور حقوقی معاونت ریاســت 
 جمهوری در امور زنان و خانواده که خبر تدوین 
نهایی الیحه اهدای جنین در مراکز ناباروری را 
رسانه ای کرده است می گوید: این اداره کل در 
راستای انجام وظایف ذاتی خود از جمله رصد و 
پایش مستمر مسائل حقوقی قضایی عرصه زن و 
خانواده و اولویت سنجی مشکالت و خألهای آن 
به منظور تدوین و تصویب قوانین و مقررات مؤثر 
و کارآمد، همسو با مقتضیات زمان با محوریت 
فقه و نگرش سیستم حقوقی، با همکاری مجلس 
شورای اسالمی، دستگاه های دولتی و نهادهای 
قضایی مرتبط و با دعــوت از فقها، حقوق دانان 
و متخصصان عرصه درمان نابــاروری اقدام به 
تدوین الیحه اهدای جنیــن در مراکز ناباروری 

کرده است.
او می افزاید: یکی از مهم ترین دستاوردهای این 
الیحه برای زوج های نابارور، رفع ابهامات موضوع 
»نســب« فرزند حاصله از اهدای جنین است. 
مدیر کل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت 
ریاست  جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه 
می گوید: این موضوع ریشــه در الهام و اجمال 

قانون داشــت در واقع قانون مصوب۱3۸2، به 
کلی مسئله نسب را رها و از آن عبور کرده است 
و این ابهــام و اجمال، عوارض ســوء خود را در 
عمل نشان می دهد. منشأ ماجرا نیز آنجاست که 
محاکم در موارد سکوت قانون، برای یافتن پاسخ 
مسئله، به منابع فقهی و فتاوی مشهور مراجعه 
می  کنند. به گفته مومــن، نظر اکثریت فقها آن 
است که نسِب فرزند، به صاحبان ژنتیک او )در 

اینجا، اهداکنندگان( بازمی گردد.
امیرحسین اعالیی، کارشناس حقوقی، از تدوین 
این الیحه به عنوان الیحه ای امیدبخش در قانون 
اهدای جنین یاد کرده و معتقد اســت: قانونی 
که 2 دهه تمام به عنوان تنها امید خانواده های 
محروم از فرزند برای بچه دارشــدن اســتفاده 

می شد، حاال در سایه این الیحه نگرانی های آنها 
را هم مرتفع می کند.

 او می گوید: دیگر به واســطه این الیحه دعوای 
نفی و اثبات نسب یا اســترداد فرزند در محاکم 
قضایی اقامه نمی شــود و این یعنــی اینکه ما 
یک گام بزرگ به ســمت دلگرمــی خانواده ها 
برداشته ایم. در گذشــته ما پرونده های زیادی 
با این موضوع داشــتیم که صرفا به بهانه اینکه 
فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، افراد 
در محاکم قضایی طرح دعــوا می کردند و این 
مســئله چالش های جدی را برای آنها به وجود 

می آورد.
 اما دکتــر آرزو قدیانی، فــوق تخصص درمان 
ناباروری می گوید: درســت اســت از روزی که 
قانون اهــدای جنین برای زوجیــن نابارور در 
کشور اجرایی شد و اتفاقا استقبال خوبی هم از 
آن صورت گرفت، اما در طول این سال ها تمامی 
زوج هایی که برای بهره منــدی از این قانون به 
امید بچه دار شدن به مطب من می آمدند، نگران 
همین مسئله »نســب« فرزندشان بودند و چه 
بســا اگر در میانه راه هم منصرف می شــدند، 
دلیلش تنها این مســئله بود که خیالشــان را 

راحت نمی کرد.
او می افزاید: به اعتقاد مــن با این نظریه و طرح 
دیگر کمتر کسی حاضر به استفاده از این روش 

در فرزندآوری می شود.
مدیر کل اداره حقوقی معاونت ریاست جمهوری 
در امور زنــان و خانواده اما باز محاســن الیحه 
اصالح قانون اهــدای جنین را برمی شــمارد 
و می گویــد: الیحه اهدای جنین، اســترداد یا 
بازپس گیری فرزند حاصــل از اهدای جنین را 
ممنوع کرده است و این یکی از اقدامات مهمی 
بود که ما در تدوین این الیحه انجام دادیم. مومن 
ادامه می دهد:  این یعنــی هرگونه طرح دعاوی 
استرداد فرزند حاصل از اهدا یا نفی نسبی و نفی 
ولد یا اثبات نسب او به بهانه تولد از روش اهدای 
جنین ممنــوع و در محاکم قضایــی غیرقابل 

استماع خواهد بود.
او در ادامه با بیان اینکه محرمانگی اسناد مربوط 
به اهدای جنین در قانون نیامده ولی باز ســعی 
شده که محرمانگی این اسناد از طریق آیین نامه 
اجرایی قانونی شــود، می پذیــرد که جای یک 
بانک اطالعاتی برای ثبت و ضبط کلیه اطالعات 
اهداکننــدگان و گیرندگان در شــرایط کامال 

محرمانه خالی است .
مدیرکل اداره حقوقی معاونت ریاست جمهوری 
در امور زنان و خانواده معتقد است: پیشنهادی 
که برای اصالح قانون مطرح شده، تنها راه عملی 
برای برطرف کردن این مشــکل است و اگرچه 
مسئله را از اساس و به شکل ماهوی )به اصطالح، 
َحلّی( رفع نکند، دست کم جلوی آثار زیانبار آن 
را می  گیرد. در واقع، »نظریه نسب ژنتیک«، از 
قّوت و استحکام زیادی در بین فقها و حقوق دانان 
معاصر برخوردار است و دست کم در کوتاه مدت، 
احتمال زیادی برای تغییر آن نمی رود. راهکار 
ارائه شده، بدون اینکه مبنای این نظریه را نقض 
کند، از راه های دیگری جلوی دعاوی استرداد 

فرزند یا نفی نسب را می  گیرد.

استرداد جنین ممنوع
مخالفان و موافقان چه نظری درباره الیحه اهدای جنین دارند؟

تهیــه الیحــه اهــدای جنیــن در مراکــز 
نابــاروری کــه حــاال مدت هــای زیــادی 
اســت موافقان و مخالفان این مبحث 
را درگیر خود کرده، در واقع برای پایان 
بخشیدن به این مشکالت کلید خورد. 
البتــه نقــش سیاســت های افزایــش 
جمعیــت در کشــور هــم در تدویــن این 

الیحه بی تأثیر نبود

 اصالح حقوق ایثارگران
  در قانون ترمیم حقوق کارکنان

 و بازنشستگان )2(
پس از شرح این قانون در بخش اول به اقداماتی که درخصوص تطبیق 
حقوق ایثارگران شاغل بازنشسته و تحت پوشش قانون حالت اشتغال 
حقوق خود را از نیروهای مســلح و بنیاد دریافت می کنند، اشاره 
می کنیم. برابر این قانون اقدامات زیر باید درخصوص اصالح حقوق و 

کمک معیشت ایثارگران صورت گیرد:
۱. احــکام حقوقــی تمامــی بازنشســتگان، وظیفه بگیــران و 
مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 
صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی ۵درصد نسبت به 
احکام حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می یابد؛ لذا آن بخش از خانواده 
معظم شهدا، جانبازان و آزادگان صندوق های بازنشستگی کشوری 
و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های 
اجرایی که حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه یا مستمری دریافت 
می کنند، احکام حقوقی آنان نســبت به حقوق شهریور ۵درصد 

افزایش خواهد یافت.
2.  3هزار امتیاز برای احکام حقوقی جانبازان و آزادگان کشوری که 
هنوز بازنشسته نشده اند و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 
هستند در احکام حقوقی آنان اعمال می گردد. آن گروه از ایثارگرانی 
که احکام حقوقی آنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده 
و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند، مانند 
جانبازان حالت اشتغال تبصره یک بنیاد معادل ریالی 3هزار امتیاز در 
احکام حقوقی آنان اعمال خواهد شد. برابر دستورالعمل اجرایی قانون 
ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری سازمان امور 
اداری و استخدامی معادل ریالی امتیاز مذکور، به میزان ۱۰میلیون 
و ۵9هزار ریال در احکام کارگزینی و قرارداد های کارکنان مشمول 
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب و سایر مشمولین 
جزء )۱( بند )الف( تبصره )۱2( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، 
با عنوان »ترمیم حقوق« در یک ردیف مســتقل درج می شــود. 
3.برابردستورالعمل اجرایی قانون، 3۶۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی 
و قرارداد های کارکنان شاغل در نیروهای مسلح، به میزان ۱2میلیون 
و 7۰هزار و ۸۰۰ریال، با عنوان »ترمیم حقوق« در یک ردیف مستقل 

درج می شود. در اجرای این افزایش ها رعایت موارد زیر الزم است:
* مبلغ ناشی از اعمال این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی است 
و در محاسبه سایر اقالم پرداختی نظیر فوق العاده ویژه، فوق العاده 

اضافه کار، پاداش پایان خدمت و... محاسبه نمی شود.
* تمامی افزایش های ناشــی از اجرای این قانون از تفاوت تطبیق 
موضوع جزء )۱( بند )الف( تبصره )۱2( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشور کسر نمی شوند؛ به طور مثال برای کارمندانی که در سال جاری 
پس از اعمال افزایش های موضوع این قانون، مجموع مبالغ مندرج در 
حکم کارگزینی آنها کمتر از مبلغ ۵۶میلیون ریال بوده و تفاوت تطبیق 
جزء )۱( بند )الف( تبصره )۱2( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱دریافت 

می دارند، این تفاوت تطبیق از مبلغ ترمیم حقوق کسر نمی شود.
* افزایش جزء )۱( ماده واحده از سقف موضوع جزء )۸( بند )الف( 
تبصره )۱2( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ مستثنا بوده و با لحاظ آن، 
میزان رقم ریالی سقف مبلغ ۴۰2میلیون و ۵9هزار ریال است. لذا 
سقف تعیین شده قبلی مبنی بر 392میلیون ریال به عنوان سقف 
حقوق دریافتی ماهانه موضوعیت ندارد. البته امتیازات ایثارگری نیز 

مشمول سقف دریافتی نخواهد بود.
۴. حقوق مشمولین جزء )2( بند )الف( تبصره )۱2( ماده واحده قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشــور شامل بازنشستگان، وظیفه بگیران 
و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و 
سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، مبلغ 
9میلیون ریال افزایش می یابد که ایثارگران با شرایط فوق نیز مشمول 

این افزایش هستند.

تبدیل ۱۱۱عنوان کتاب درسی 
نابینایان به خط بریل 

۱۱۱عنوان کتاب درســی نابینایان و کم بینایان به شکل بریل و 
32عنوان کتاب به شکل گویا تبدیل شد. اسماعیل برقی، معاون 
برنامه ریزی آموزشــی و توانبخشی ســازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کشور با اعالم این خبر گفت: »هم اکنون ۵هزارو239 
دانش آموز نابینــا و کم بینا در بخش آمــوزش فراگیر )تحصیل 
دانش آموزان نابینا در مــدارس عادی و در کنــار دانش آموزان 
غیرمعلول( و هزارو9۰۶ دانش آموز در مدارس آموزش نابینایان 
و کم بینایان به تحصیل مشغولند. از این تعداد 22۸دانش آموز در 
خوابگاه های مدارس شــبانه روزی نابینایان و کم بینایان اقامت 
دارند. ســازمان آموزش و پرورش اســتثنائی هم دارای 9مرکز 
آموزش شــبانه روزی نابینایان وکم بینایان در ۵ استان و در کل 
23مرکز آموزشــی دانش آموزان دارای آسیب بینایی در سراسر 

کشور است.«

کرونا هنوز تمام نشده است 
»کرونا هنوز تمام نشــده و واریانت های جدید این بیماری در 
حال چرخش است، به همین دلیل کماکان باید آمادگی مقابله 
با کرونا، آنفلوآنزا و سایر ویروس های تنفسی را داشته باشیم.« 
محمدرضا صالحی، عضو کمیته علمی کشــوری کرونا با بیان 
این مطلب تأکید کرد: »کشــورهای مختلف بررسی می کنند 
که در 3-2 سال گذشــته و مقابله با کرونا، چه اقداماتی انجام 
شده، چه اقداماتی بهتر بود بیشــتر و دقیق تر انجام شود و چه 
اقداماتی الزم بود، کمتر انجام شود. اجرای طرح هایی مانند طرح 
شهید سلیمانی در مقابله با بیماری ها ازجمله کرونا در کشور ما 
هم بسیار مؤثر بوده و توصیه ســازمان ها و مراجع بین المللی و 
داخلی بر تشخیص زودرس، شناسایی و آگاه سازی  افراد نسبت 
به بیماری شان به عنوان یکی از راه های مقابله با پاندمی هاست.«  
به گفته صالحی، ایران اقدامات مفید و مؤثر زیادی در مقابله با 
کرونا داشته و در کنار آن بهتر بود برخی اقدامات با دقت بهتری 
تصمیم گیری می شــد: »یکی از نقاط قوت ایران در این زمینه، 
واکسیناسیون و گســترش قابل توجه آن در جامعه بود که به 
کنترل کرونا کمک کــرد. البته کرونا هنوز تمام نشــده و باید 

کماکان آمادگی مقابله با این بیماری وجود داشته باشد.« 

 بهنام عرشی
 سرپرست مرکز مدیریت بیماری های 

واگیردار وزارت بهداشت
افراد باالی ۶۰ســال تا پایان همه گیری 
آنفلوآنــزا حتمــا واکســن تزریــق کنند؛ 
زیرا این گروه سنی بیشتر از سایر افراد 
در معرض ابتالی شدید به این بیماری 
قــرار دارنــد. تاکنــون حــدود ۱۶۰نفر در 
کشور بر اثر ابتال به آنفلوآنزا جان خود 
را از دست داده اند و بهترین راه مقابله 

با این بیماری، تزریق واکسن است.

 مهدی ولی پور 
 رئیس سازمان امداد و نجات 

هالل احمر 
تعــداد خودروهــای امــدادی کشــور، 
پایین تــر از اســتانداردهای موردنیــاز 
اســت. طبق اســتانداردها باید ۱۱هزار 
و۵۵۵ خــودروی امــدادی بــرای ارائــه 
خدمــات امــداد و نجــات در اختیــار 
این ســازمان باشــد، اما بیش از ۹هزار 
دســتگاه خــودروی امــدادی در کشــور 
کمبود داریــم. برای رفع ایــن کمبودها 
به بیــش ۱۶هــزار و۲۰۰ میلیــارد تومان 

اعتبار  نیاز است.

نقل قول

شــرکت  ۲هــزار  تولیدکننــده، 
وارد کننــده و تامین کننــده و ۲هــزار و 
۵۰۰توزیع کننــده فعــال تجهیــزات و 
ملزومــات پزشــکی در کشــور فعالیت 

دارند.

عرضه کننــده برخــی اقــالم پزشــکی و 
۴۰۰شــرکت ارائه دهنــده  بیــش از 
خدمات پــس از فــروش دســتگاه های 
پزشــکی و کنتــرل کیفــی در حــوزه 

تجهیزات پزشکی فعال هستند.

قیمــت برخــی تجهیــزات پزشــکی در 
بازمهندســی ارزی ســال۱۴۰۱ کاهــش 
یافتــه و موجــودی تجهیــزات پزشــکی 
موردنیاز کشــور به میزان کافی اســت 
و در وضعیت مناسب تامین هستیم.

کــد IRC از ملزومــات و تجهیــزات 
پزشکی در سامانه تیتک سازمان غذا 
و دارو ثبت شده که از آن تعداد حدود 
۲۴۰هزار وســیله پزشکی، جزو وسایل 
 ،IRC مصرفــی، حــدود ۲۰هــزار کــد
دســتگاه و بقیــه نیــز شــامل قطعــات 
یدکی، لوازم جانبی یا کاالهای مصرفی 
دســتگاه های پزشــکی و آزمایشگاهی 

است.

2
هزار

1800
صنف

50
درصد

۳8۷
هزار

عدد خبر

آموزش

سالمت

ایثارگران بخوانند 

تغییر روش  استخدام معلمان 
وزیر آموزش و پرورش با اشاره 

استخدام
به تغییــر روش اســتخدام 
معلمان و اینکه بعید اســت 
اســتخدام آنها از طریق ماده2۸ انجام شود، 
درباره رتبه بندی معلمــان و افزایش حقوق 
 خدمتگــزاران مــدارس، توضیحاتــی ارائه

 کرد. 
یوســف نوری در حاشیه نشســت شورای 
معاونیــن امــور مجلــس، وزارتخانه هــا و 
ســازمان های دولتی در جمــع خبرنگاران 
درباره صدور احکام حقــوق معلمان گفت: 
»اســناد ترمیم حقوق و رتبه بندی ارسال و 
برای این ماه مزایای رتبه اول یعنی آموزشیار 
معلم برای مشموالن صادر شده و همچنین 
 فراینــد صــدور احــکام قطعی آغاز شــده 

است.« 
نوری درباره اینکه آیا در آذر امســال پرونده 
صدور احکام قطعی بسته می شود؟ بیان کرد: 
»همکارانم گفته اند تا ماه آذر انجام می شود اما 
باید اجازه دهیم کار پیش برود. برخی معلمان 
ممکن است مدارکی را تحویل نداده باشند و 
رفت و برگشت هایی انجام شود، با احتساب 
بازنشســتگان سال گذشــته، 972هزار نفر 

مشمول رتبه بندی می شوند.«
 او همچنین درباره رتبه بنــدی مدارس هم 
عنوان کــرد: »رتبه بندی مــدارس یکی از 
گام های تحقق ســند تحول بنیادین است، 
شورای عالی آموزش و پرورش در حال احصای 
شاخص هاســت. همچنیــن پژوهش های 
میدانی انجام می شــود تا الگوی رتبه بندی 

مدارس احصاء شود.«
این مسئول درباره جذب و استخدام نیروی 
انسانی جدید در آموزش و پرورش بیان کرد: 
»این امر از طریق دانشگاه فرهنگیان دنبال 
می شــود و اخیرا مصوباتی در ســتاد تعلیم 
و تربیت داشــتیم که بتوانیــم از روش های 
متنوعی که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 
و مصوبه ۸33 شورای عالی انقالب فرهنگی 
وجود دارد جذب نیرو داشــته باشــیم. اخذ 
مجوز اســتخدامی در حال پیگیری است و 
بعید می دانم جذب از طریق ماده2۸ داشته 

باشیم.« 

نوری با تأکید بر اینکه یکــی از اولویت های 
ما احیای دانشــگاه فرهنگیان است، عنوان 
کرد: »مقدماتی فراهم شــده تا هیأت ممیزه 
از وزارت علوم به دانشگاه فرهنگیان برگردد. 
همچنین آزمون جامع و ارزیابی های حرفه ای 
در طول سال، از جمله ابزارهایی هستند که 

صالحیت دانشجو معلمان را می سنجد. 
دانشــگاه فرهنگیان، بزرگ ترین دانشگاهی 
اســت که 9۵هزار دانشــجو دارد،  نســبت 
دانشــجو به اســتاد، وضعیت مطلوبی ندارد 
و اکنون در حــال  تقویت آن هســتیم. باید 
رشــته  معلمان با موضــوع تدریس، مرتبط 
باشــد. اکنون ۶۰درصد افرادی که براساس 
قانــون تعییــن تکلیــف مجلــس جذب 
 شــده اند، رشــته تحصیلی شــان منطبق 

نیست.« 
نوری درباره کمبود خدمتگــزاران مدارس 
و حقوق اندک آنها هم توضیح داد: »ســال 
گذشــته تغییــری در حقوق ســرایداران و 
خدمتگزاران ایجاد شد و امسال هم مشمول 
افزایش شــدند. این افراد پایه حقوقی شان 
ضعیف و تعدادشــان اندک است و باید برای 
تامین ســرایداران مدارس مجوز بگیریم که 

پیگیری ها در حال انجام است.« 
وزیــر آمــوزش و پــرورش همچنیــن به 
مشــکالت تعطیلی مدارس در پاندمی کرونا 
هم اشــاره کرد و گفــت: »در دوران کرونا، 
مدارس 3سال تعطیل بود اما یک نفر اعتراض 
نکرد کــه دانش آموزان مشــکل تربیتی در 
 ابعاد روانشــناختی و جامعه شــناختی پیدا 
می کنند.  درحالی که نهایت تعطیلی مدارس 
در جوامع دیگر ۶ماه بود، نظام  سلطه به دنبال 
این  اســت که مدارس و دانشــگاه ها را واقعا 

تعطیل کند.«
 او تأکید می کند: »ضعف هایی در نظام آموزش 
و پرورش داریم ازجمله این که ارتباط  وثیقی 
با اولیای دانش آموزان نداریم. مهدهای کودک 
را به بهزیســتی ســپرده بودند، در حالی که 
بهزیستی عقبه آموزشی و علمی در این زمینه 
نداشت؛ البته با تذکری که رهبری دادند، در 
نهایت ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 

تاسیس شد.« 

منبع: سازمان غذا و دارو
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سرقت های 2خواهر برای آزادی برادر از زندان 

فروش نان 10هزار تومانی در کمالشهر چه توجیهی دارد
کمالشهر از مناطق حاشیه کرج و دارای بافت جمعیتی متوسط 

و فقیر است.
فروش اجباری نان سنگک 10هزار تومانی به بهانه چند عدد کنجد 
و  نفروختن نان به قیمت دولتی در این شــهر چه توجیهی دارد. 
نانوایی سر تقاطع خیابان امام )ره( با خیابان راهیان نور از شکایت و 
انتقاد هم نمی هراسد و می گوید هر کاری دلتان می خواهد بکنید، 

همین است که هست!
رضاپور از کمالشهر کرج

حریم امامزاده زید )ع( از گدایان پاکسازی شود
حریم امامزاده زید)ع( واقع در منطقه 18تهران مملو از گدایانی 
شده که اکثرا از اتباع هستند و شهروندان حتی نمی توانند به راحتی 
به زیارت این مضجع شــریف بروند زیرا انبوه گدایان برای زوار و 
صاحبان عزا و مهمانان آنها ایجاد مزاحمت می کنند. از متولیان 
امامزاده و شهردار منطقه درخواست رســیدگی و پایان دادن به 

این وضعیت را داریم.
میهن دوست از یافت آباد تهران

کارگاه های ساختمانی بدون مجوز، امان مردم فردوس را بریده اند
کارگاه های ساختمانی بدون مجوز با سر و صدای بسیار در کنار 
منازل و مجتمع های مســکونی در شهرستان فردوس خراسان 
جنوبی مشغول کارند. ماه هاســت وقتی غروب خسته از سر کار 
به منزل بازمی گردیم و نیاز به اســتراحت داریم ســر و صدای 
جوشکاری تیرآهن اعصاب مان را خرد کرده و آرامش مان را سلب 
کرده است. بیشتر از یک ســال است که این وضع ادامه دارد.چه 
ارگان یا نهادی به این کارگاه ها مجوز فعالیت در اماکن مسکونی 
را داده است؟چرا این کارگاه ها را به بیرون محوطه های مسکونی 

منتقل نمی کنند؟
سلطان خواه از فردوس

ایستگاه های قطار شهری اصفهان، سرویس بهداشتی داشته باشند
با توجه به آمار باالی بیماران دیابتی و فشــارخونی در کشور و 
نیاز مکرر آنها به ســرویس های بهداشــتی، چرا در هیچ یک از 
ایستگاه های قطار شهری مترو در اصفهان، سرویس های بهداشتی 

و دستشویی های مجهز برای مسافران مترو وجود ندارد ؟
محمود بلیغیان از اصفهان

فرمایشات رهبری، حجت را بر اغتشاشگران تمام کرد
فرمایشــات رهبر معظم انقالب در چند روز گذشته حجت را بر 
اغتشاشگران تمام و اثبات کرد که حق و منطق نابود شدنی نیست 
و راه شیطانی زایل شدنی اســت. بهتر است اغتشاشگران به خود 
بیایند و با مماشــات های صورت گرفته آرام بگیرند و بیش از این 

هزینه تراشی نکنند.
پورمنصور از اصفهان

حذف اضافه کاری کارگران توانیر باعث نارضایتی است
 اخیرا شرکت توانیر طی بخشــنامه ای  اضافه کاری ها را کاهش 
قابل توجهی داده که طبیعتا باعث کاهش درآمد شــده است. 
این موضوع نارضایتی کارگران و کارمندان را به دنبال داشــته و 
باعث کاهش انگیزه های کاری نیز شده است. آیا در این شرایط 

اقتصادی کشور وقت این کارهاست؟
کارگر شرکت توزیع برق از تهران 

کارگران شرکتی شهرداری تبریز تبدیل وضعیت نشدند
درحالی که تبدیل وضعیت ایثارگران در سازمان ها و نهادهای مختلف 
اجرا شده و همچنان هم در حال اجراست،  شهرداری تبریز از تبدیل 
وضعیت کارگران شرکت سر باز می زند به رغم اینکه در این خصوص 
هم مصوبه ای آمد و موظف به استخدام رســمی کارگران شرکت، 
حجمی و... شــدند. در کل قانون تبدیل وضعیت در شهرداری های 

این شهر به درستی و کامل اجرایی نشده و سلیقه ای عمل می شود.
حقی پناهی از تبریز 

هزینه درمان حیوانات بیمار و بدون صاحب کاهش پیدا کند
ویزیت باالی دامپزشکان موجب شــده تا افراد نتوانند از حیوانات 
بی پناه و بیمار حمایــت کنند و آنها را تحــت معالجه قرار دهند. 
پیشنهاد می کنم مراکز دامپزشکی برای درمان حیوانات بیمار و 
مصدومی که صاحبی ندارند و توسط حامیان و افراد دلسوز حمایت 
و رسیدگی می شوند تعرفه درمانی پایین تری را درنظر بگیرند. این 

کار باعث می شود تعداد بیشتری از حیوانات مداوا و درمان شوند.
سجادی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

جراحی بینی به قیمت جان زن جوان 
تمام شد

زنی جوان که برای جراحی زیبایی بینی به یکی از کلینیک های 
پایتخت رفته بود، در اتاق عمل جان باخت.

به گزارش همشهری،  عصر یکشنبه بیســت ونهم آبان به قاضی 
محمد وهابی، بازپرس جنایی تهران خبر رســید که زن جوانی 
در یکی از بیمارستان های تهران جانش را از دست داده و مرگ 
او مشکوک است. به دســتور قاضی، تحقیقات در این باره آغاز و 
مشخص شد که زن جوان 5روز قبل به بیمارستان منتقل شده 
و تحت درمان قرار گرفته است اما تالش تیم پزشکی برای نجات 
او بی فایده بود و در نهایت زن جوان تســلیم مرگ شد. ماجرا از 
این قرار بود که زن جوان بــرای انجام جراحی بینی به کلینیکی 
در پایتخت رفته اما زمانی که در اتاق عمل بود،  ناگهان حالش بد 
شدو مسئوالن کلینیک وی را به بیمارستان انتقال دادند. به گفته 
اعضای خانواده متوفی، مسئوالن کلینیک به آنها اعالم کرده اند 
که زن جوان هنگام جراحی، ناگهان دچار سکته قلبی شده است. 
هرچند پزشکان سعی کردند او را احیا کنند اما او دچار مرگ مغزی 
شد. درنهایت پس از انتقال به بیمارستان،  سطح هوشیاری اش 
پایین آمد و جانش را از دست داد. باتوجه به اینکه خانواده این زن 
از کادر درمان بیمارستان و کلینیک شکایت کرده اند، پرونده به 
دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران برای رسیدگی 

به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع شد.

کشف محموله طال در فرودگاه 
2مسافر با جاسازی 5میلیارد تومان طال و جواهر در چمدان خود 

قصد خروج از کشور را داشتند اما در فرودگاه دست شان رو شد.
به گزارش همشــهری، چند روز پیش مأموران پلیس فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( درحال کنترل مســافران بودند که 
به 2نفر که چمدانی همراهشــان بود، مشــکوک شدند. به نظر 
می رسید که در جداره های چمدانی چیزی مخفی شده است و به 
همین دلیل مأموران شروع به بازرسی محتویات داخل آن کردند. 
سردار محسن عقیلی، فرمانده پلیس فرودگاه فراجا با بیان این 
خبر گفت: مقصد این دو مسافر یکی از کشورهای آسیای غربی 
بود و وقتی با هماهنگی مقام قضایی، چمدان آنها مورد بازرسی 
قرار گرفت، یک کیلو و 537گرم طال و جواهر، شامل سنگ جواهر 
تزیینی، سه رشته گردنبند مروارید و یک عدد ساعت مچی طالی 
قاچاق که به طرز ماهرانه ای داخل چمدان جاســازی شده بود 
کشف شد. سردار عقیلی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این طال و 
جواهر را بیش از 50میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: 
متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شدند.

سرقت ۴0خودرو توسط ۲زن
2زن جوان با پرسه زدن در خیابان ها، خودروهای فاقد تجهیزات 
ایمنی را سرقت  و پس از بازکردن تجهیزات، آنها را اوراق می کردند.

به گزارش همشهری، تحقیقات پلیس در این باره از چندی قبل 
به دنبال سرقت چند خودرو در شهرهای محمدیه و مهرگان قزوین 
آغاز شد. همه سرقت ها شب اتفاق افتاده و سارقان، خودروهایی را 
که فاقد تجهیزات ایمنی بودند به عنوان طعمه انتخاب می کردند. 
در مدت زمان کوتاهی تعداد زیادی خودرو ســرقت شده بود و 
در محمدیه و مهــرگان همه درباره ســرقت خودروها صحبت 
می کردند. با وجود این هیچ کس نمی دانست در پشت پرده این 
سرقت ها چه باندی قرار دارد. در این شــرایط پلیس تحقیقات 
گسترده ای را برای شناسایی ســارقان آغاز کرد. افسران پلیس 
با بررسی تصاویر ضبط شده توســط دوربین های مداربسته ای 
که در محل برخی ســرقت ها وجود داشــت به نخستین سرنخ 
از عامالن این سرقت ها دســت یافتند. آنها در این تصاویر 2زن 
جوان را دیدند که پس از کمی پرسه زدن در خیابان های خلوت 
به خودرو نزدیک شده و به شکلی کامال حرفه ای و در مدت زمان 
کوتاهی آن را ســرقت می کنند. باور اینکه ده ها دستگاه خودرو 
توسط این دو زن سرقت شده دشــوار بود اما آنچه اتفاق افتاده 
بود حقیقت داشت. در چنین شرایطی بود که مأموران تحقیقات 
خود را برای شناسایی 2متهم و دستگیری شان آغاز کردند. آنها 
سرانجام چند روز بعد توانســتند با شناسایی مخفیگاه متهمان 
آنها را دستگیر کنند. ســردار علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی 
استان قزوین در این باره گفت: وقتی متهمان تحت بازجویی قرار 
گرفتند و پی بردند دوربین های مداربسته صحنه سرقت های آنها 
را ضبط کرده اند به ارتکاب ۴0فقره سرقت خودرو اعتراف کردند. 
همچنین معلوم شد که همســر یکی از آنها در طراحی و اجرای 
نقشه سرقت ها همکاری دارد که دستگیری او نیز در دستور کار 
مأموران قرار گرفت. وی درباره سرنوشــت خودروهای مسروقه 
نیز گفت: متهمان اعتراف کردند که پس از سرقت خودروها و باز 
کردن لوازم و قطعات داخل خودرو ازجمله ضبط، باند، کپسول 
گاز و لوازمی که به صورت جداگانه قابلیت فروش دارند، خودروها 
را اوراق کرده و می فروختنــد. به گفته وی هم اکنون متهمان در 

بازداشت به سرمی برند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

جشن تولد خونین در نرماشیر
تیراندازی در جشن تولد هرچند به نشانه شادی انجام شده بود اما 
با مرگ مردی جوان و مجروح شدن 5 نفر دیگر این جشن به عزا 
تبدیل شد. به گزارش همشهری، این جشن تولد یکشنبه شب در 
روستای ده وسط از توابع نرماشیر واقع در شرق استان کرمان اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که چندین خانواده برای حضور در جشن 
تولد در خانه ای جمع شده بودند که یکی از شرکت کنندگان طبق 
رسمی غلط و با انگیزه شادی شروع به تیراندازی با سالح شکاری 
کرد. در این حادثه یکی از شرکت کنندگان در جشن تولد که گلوله 
به او اصابت کرده بود در دم جان باخــت و 5نفر دیگر نیز به دلیل 
اصابت ساچمه مجروح شدند. حمید طبسی نژاد، فرماندار و رئیس 
شورای تامین شهرستان نرماشیر در توضیح این حادثه گفت: عامل 
تیراندازی یک ساعت پس از حادثه بازداشت و سالح شکاری او نیز 
کشف شد. عامل تیراندازی با مقتول و مجروحان نسبت خانوادگی 
دارد اما پس از حادثه به علت ترس از صحنه متواری شده بود که یک 
ساعت پس از آن با اقدام سریع نیروهای انتظامی دستگیر و سالح 

نامبرده نیز کشف شد.

کوتاه از حادثه اشتباه عجیب همدست دزدان راز آنها را فاش کرد

وقتی مردی جوان به اتهام سرقت 

دادسرا
به زندان افتاد، 2خواهرش برای 
آزادی او به تکاپو افتادند اما برای 
گرفتن رضایت شاکیان نیاز به پول داشتند. آنجا 
بود که آنها نقشه کشیدند این پول را از راه سرقت 

تهیه کنند.
به گزارش همشهری، سرقت های 2خواهر جوان 
از چند ماه قبل شروع شد و آنها با شگردهایی که 
داشتند اموال مردم را می دزدیدند تا اینکه چند 

روز قبل اتفاق عجیبی راز آنها را فاش کرد.
ماجرا از این قرار بود که حدود 2هفته پیش زنی 
جوان که مشتری یکی از فروشــگاه های بزرگ 
محصوالت پروتئینی در پایتخت بود پس از خرید 
900هزار تومانی و بازگشــت به خانه، با بررسی 
پیامک گوشــی اش متوجه شــد که صندوقدار 
فروشگاه به جای 900هزار تومان، 9میلیون تومان 

از حساب او برداشت کرده است.
او به فروشگاه برگشت و یک راست سراغ صاحب 
آنجا رفت و ماجرا را با وی در میان گذاشت. صاحب 
فروشگاه شروع به بررسی حساب بانکی فروشگاه 
کرد اما در کمال تعجب متوجه شد که هیچ پولی 
از حســاب زن جوان وارد حساب فروشگاه نشده 
است. حال آنکه بررســی دوربین های مداربسته 
و شــواهدی که وجود داشت نشــان می داد که 
این زن پــس از خرید به مقابل صنــدوق رفته، 
کارتش را به صندوقــدار داده و پس از پرداخت 
پــول خرید از آنجا خارج شــده اســت. صاحب 
فروشــگاه که به جوان صندوقدار مشکوک شده 
بود به بررسی های خود ادامه داد تا اینکه پی به راز 
سرقت های او برد. شواهد نشان می داد که جوان 
صندوقدار یک دســتگاه پز شــخصی در اختیار 
دارد کــه گاهی وقت ها به جای کشــیدن کارت 
مشتریان در دستگاه پز فروشگاه، آن را در دستگاه 
پز شخصی اش می کشد و در حقیقت با این شگرد 

اقدام به سرقت پول های فروشگاه می کند.

اعترافات مرد فریب خورده 
وقتی مأموران پلیس در جریــان این تخلف قرار 
گرفتند راهی فروشــگاه مورد نظر شدند و جوان 

صندوقدار را دستگیر کردند.
او وقتی متوجه شد همه شواهد و مدارک علیه وی 
است، به سرقت های سریالی اعتراف کرد و گفت: 

من فریب زنی به نام عاطفه را خوردم.

وی ادامه داد: عاطفه گاهی برای خرید به فروشگاه 
می آمد که با هم آشــنا شــدیم. او چند روز قبل 
پیشنهاد عجیبی به من داد. یک دستگاه کارتخوان 
تهیه کرده و در اختیار من قرار داد و گفت هر وقت 
مشتری برای خرید آمد و همکارانم اطرافم نبودند، 
بخشی از پول خرید را از طریق دستگاهی که به 
من داده بود دریافت کنم. ابتدا قبول نکردم، چون 
ریسکش خیلی باال بود اما عاطفه آنقدر زیر پایم 

نشست که در نهایت راضی به این کار شدم.
پسر جوان ادامه داد: من عاشق عاطفه شده بودم 
و او قول داده بود که پول هایی را که از این طریق 
سرقت می کنیم جمع کند تا بتوانیم برای شروع 
زندگی مشترکمان خانه ای اجاره کنیم. برای همین 
حرفش را قبول کردم و به این ترتیب کارت برخی 
از مشتریان را در دستگاهی که دختر موردعالقه ام 
داده بود می کشیدم اما یک اشتباه کار دستم داد. 
متهم گفت: من هر وقت که می خواستم از دستگاه 
پز عاطفه استفاده کنم، از وحشت دچار استرس 
می شدم و می ترســیدم که لو بروم. برای همین 
آخرین بار که قرار بود از حساب یکی از مشتریان 
فروشگاه 900هزار تومان برداشت کنم، به اشتباه 
9میلیون تومان برداشت کردم و روز بعد که وی به 
فروشگاه آمد و ماجرا را به صاحب کارم اطالع داد، 

با بررسی حساب ها دستم رو شد.

بازداشت ۲خواهر
با اعتراف پسر جوان، وی به دستور بازپرس پرونده 
بازداشت شد و مأموران تحقیقات برای بازداشت 
عاطفه را آغاز کردند. در ادامه مخفیگاه دختر جوان 
شناسایی شد و وقتی مأموران برای دستگیری وی 
وارد آنجا شــدند، با مقدار زیادی اموال مسروقه 
ازجمله کیف زنانــه و مدارک شناســایی افراد 
مختلف مواجه شدند که نشان می داد عاطفه یک 
سارق حرفه ای اســت. او در همان بازجویی های 
اولیه اعتراف کرد که خواهــرش نیز در ماجرای 
سرقت های ســریالی او دســت دارد و با هم این 
نقشه را اجرا می کردند. به این ترتیب خواهراو نیز 
بازداشت شد متهمان گفتند که عالوه بر سرقت 
از حساب مشتریان فروشگاه، در اتوبوس، مترو و 

جاهای شلوغ دست به جیب بری می زدند.
پس از مشخص شــدن حقایق، 2خواهر به اتهام 
سرقت بازداشت شده اند و تحقیقات برای کشف 
جرایم احتمالی دیگر از سوی این 2نفر ادامه دارد.

 سرقت برای نجات برادر
عاطفه خواهر بزرگ تر اســت و گفت و گو

33سال سن دارد. او با همدستی 
عارفه خواهرش دست به ســرقت می زد تا به پول 
برسند و بتوانند برادرشــان را از زندان آزاد کنند. 
عاطفه می گوید:»هرگز فکــرش را نمی کردم که 

دستگیر شویم.«

چرا فکر نمی کردی دستگیر شوی؟
فکر می کردم نقشه ای که کشیده ام حساب شده است. با 
خودم می گفتم اگر مردی که در فروشگاه کار می کرد در 
روز چندبار مبلغ کمی از حساب مشتریان برداشت کند 
هیچ کس متوجه نخواهد شد. اما همدستم حواس پرتی 
کرد و هم کار دست خودش داد هم ما. اشتباه او باعث 

شد تا ما االن اینجا باشیم و ماجرا لو برود.
اما نقشــه تو فقط به این سرقت ختم 
نمی شــد و تو و خواهرت سرقت های دیگری را هم 

مرتکب شده اید.
نقشــه دوم را هم ماهرانه اجــرا می کردیم. هرچند 
نخستین بارمان است که دســت به خالف می زنیم. 
من و خواهرم به مناطق شــلوغ می رفتیم؛  از مترو و 
اتوبوس گرفته تا بازار و خیابان های شلوغ. جایی که 
تردد آدم ها زیاد بود و ما به دل جمعیت می رفتیم تا در 
فرصتی مناسب مانند تنه زدن یا صحبت کردن با سوژه، 
محتویات جیبش را خالی کنیم. درباره این شگرد در 
فضای مجازی خوانده بودیم و آنقدر تمرین کرده بودیم 

که فکر می کردیم کامال حرفه ای شده ایم.
انگیزه تان از این سرقت ها چه بود؟

آزادی برادرم. ما سال ها قبل پدرمان را از دست دادیم 
و برادرمان بود که جای او را برای ما پر کرد. او همیشه 
هوای ما را داشت و نان آور خانواده بود و چون حق پدری 
بر گردن ما داشت باید برایش کاری انجام می دادیم. آخر 
او ماه هاست که پشت میله های زندان است و تمام تالش 

ما این بود که او را آزاد کنیم.
به چه اتهامی در زندان است؟

هم سرقت و هم مهریه. البته برادرم به خاطر پرداخت 
مهریه همسرش ناچار به ســرقت شد. او و همسرش 
دو سه سالی می شد که با یکدیگر دچار اختالف شده 
بودند. دست آخر همسرش مهریه اش را به اجرا گذاشت 
و برادرم را بدبخت کرد. او به هر دری زد نتوانست پول 
سکه ها را جور کند. به همه بدهکار شده بود تا اینکه 
بدترین تصمیم زندگیش را گرفت؛ او به عضویت یک 
گروه ســرقت درآمد. برادرم و همدستانش به صورت 
سریالی به خانه ها دستبرد می زدند تا اینکه دستگیر 
شدند و به زندان افتادند. پس از آن همسرش به خاطر 
عدم پرداخت مهریه از او شکایت کرد. دادگاه، هم رأی 
به رد مال داد و هم پرداخت مهریه. اما نه برادرم و نه ما 
پولی نداشتیم که پرداخت کنیم و بتوانیم او را از زندان 
آزاد کنیم. به همین دلیل بود که من و خواهرم به تکاپو 
افتادیم تا هر طور شده او را آزاد کنیم اما ما هم به هر 
دری زدیم نتوانســتیم پول جور کنیم و برای همین 
تصمیم به سرقت گرفتیم. اما باور کنید حاال پشیمانیم. 
اگر ماجرای برادرم نبود، هرگز سراغ سرقت نمی رفتیم. 

 این روزها گازگرفتگی به یکــی از مهم ترین دالیل 

داخلی
مرگ ومیر در کشور تبدیل شده و هر روز خبر تازه ای 
در این باره منتشر می شود. در تازه ترین حوادث در 
3حادثه جداگانه در استان های البرز و اصفهان 5نفر بر اثر گازگرفتگی 

جان خود را از دست دادند و شماری نیز مسموم شدند.
به گزارش همشــهری، نخســتین حادثه در یکی از روســتاهای  
کرج- چالوس واقع در اســتان البــرز اتفاق افتاد. زن و شــوهری 
برای گرم کردن خانه شــان از بخاری استفاده کرده بودند، اما نشت 
گاز مونوکســیدکربن از دودکش این بخاری باعث مســمومیت و 
گازگرفتگی این زوج شــد. زمانی که امدادگران بــه محل حادثه 
رسیدند آنها بی حال روی زمین افتاده بودند و شواهد نشان می داد 
که بر اثر استنشاق گاز مونواکســیدکربن به شدت مسموم شده اند. 
در این شــرایط بود که با انتقال آنها به مرکز درمانی تالش ها برای 
نجات شان آغاز شد؛ اما کار از کار گذشته و هر دو نفر جان شان را از 

دست داده بودند.
ســرهنگ بیژن جنتی، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی 
اســتان البرز درباره این حادثه گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های 
پلیســی 110 مبنی بر انتقال 2نفر که دچار مســمومیت ناشی از 
گازگرفتگی شده اند به مرکز اورژانس، بالفاصله عوامل کالنتری 35 
نساء شهرستان کرج به درمانگاه اعزام شدند. در آنجا بود که عوامل 
اورژانس مرگ هر دو نفر بر اثر گازگرفتگی را تأیید کردند و در این 

زمینه پرونده ای تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.

دومین حادثه نیز در اســتان البرز و این بار در منطقه گلشهر کرج 
اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که مأموران کالنتری 39 گلشــهر 
هنگام گشتزنی به یک خودروی سمند که کنار خیابان پارک شده 
بود مشکوک شدند. این خودرو 2سرنشین داشت که ظاهرا در خودرو 
خواب بودند اما وقتی مأموران برای بررسی موضوع جلو رفتند معلوم 
شد که آنها برای گرم شدن، داخل خودرو گاز پیک نیک روشن کرده 
و هر دو نفر دچار گازگرفتگی شده اند. در این شرایط ماجرا به اورژانس 
گزارش شــد و با حضور امدادگران در محل حادثه مشخص شد که 
2 سرنشین سمند به دلیل استنشاق گاز مونواکسیدکربن جان خود 

را از دست داده اند.
گازگرفتگی مرگبار دیگر در استان اصفهان اتفاق افتاد و این بار 2مرد 
و یک زن به دلیل استفاده از زغال برای گرم شدن دچار مسمومیت 
شدند که یکی از آنها جان خود را از دست داد و 2نفر دیگر نیز تا یک 
قدمی مرگ پیش رفتند. ساعت 8:52دقیقه صبح دیروز )دوشنبه( به 
اورژانس اصفهان خبر رسید که چند نفر در منطقه حبیب آباد خیابان 
شهید رجایی دچار گازگرفتگی شــده اند. در این شرایط گروهی از 
امدادگران در کوتاه ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رساندند. 
عباس عابدی، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در این باره 
گفت: ساکنان این خانه برای گرم شدن از زغال استفاده کرده بودند 
که همین اشتباه موجب مسمومیت آنها شده بود. او ادامه داد: در این 
حادثه 2نفر شامل زنی ۶5 ساله و مردی70 ساله مسموم شده بودند 
و مردی 55 ساله جان خود را از دست داده بود که مسموم شدگان 

6مرد و یک زن، قربانیان تازه قاتل خاموش

زورگیران مســافرنما، وقتی با مقاومت طعمه  شان 
روبه رو شــدند، با چاقو به جانش افتادنــد و او را تا 

پرتگاه مرگ پیش بردند.
به گزارش همشهری، چند روز قبل پیکر نیمه جان 
 مردی جوان، به یکی از بیمارستان های تهران منتقل 
شد. ضربه چاقویی که به گردنش خورده بود، او را 
دچار خونریزی شدیدی کرده و جانش در خطر بود.
در بازرســی از جیب هــای او هیچ گونــه مدارک 
شناسایی که هویتش را فاش کند به دست نیامد. 
او در ادامه به دلیل شــدت صدماتــی که دیده بود 
به کما رفت و در این شرایط گزارش این حادثه به 
پلیس اعالم شد. درحالی که تحقیقات در این زمینه 
ادامه داشت، زنی جوان به اداره پلیس رفت و خبر از 
گم شدن شوهرش داد. مشخصاتی که او به پلیس 
اعالم کرد، با مرد زخمی که روی تخت بیمارستان 
بود، مطابقت داشــت. زن جوان در بیمارســتان 
حاضر شد و شوهرش را شناســایی کرد. او گفت: 
شوهرم با خودروی پرایدش، مسافرکشی می کند و 
آخرین بار نیز برای کار از خانه بیرون رفت اما دیگر 
برنگشت. هرچه به موبایلش زنگ زدم، جواب نداد؛  از 
دوستانش پرس و جو کردم اما به نتیجه ای نرسیدم 
و در نهایت تصمیم  گرفتم بــرای پیدا کردنش از 
پلیس کمک بگیرم که متوجه شدم در بیمارستان 
بستری است. مرد مسافرکش 10 روز بعد با تالش 
کادر درمان به زندگی برگشت و به هوش آمد. او که 

به خاطر آسیب شدیدی که به حنجره اش وارد شده 
بود، به سختی می توانســت صحبت کند، گفت: با 
خودروی پرایدم مسافرکشــی می کردم که 2 مرد 
جوان از من خواستند به صورت دربستی آنها را از 
خیابان دامپزشکی به ســتارخان ببرم. در بین راه 
یکی از آنها چاقویی روی گلویــم قرار داد و تهدید 

کرد که تغییر مسیر بدهم. 
او ادامه داد: از ترس جانــم قبول کردم و آنها از من 
خواســتند تا وارد خیابانی خلوت شــوم و بعد در 
ماشــین را باز کردند تا مرا به بیرون پرتاب کنند. 
اما با آنها درگیر شدم و مقاومت کردم؛ چون دزدان 
خشن قصد سرقت ماشینم را داشتند. جدال من با 
زورگیران خشن، بهای سنگینی برایم در پی داشت؛ 
چرا که آنها وقتی مقاومت مرا دیدند با چاقو ضربه ای 
به گردنم زدند، سپس به بیرون از ماشین انداختند 
و ماشــین و موبایلم را ســرقت کردند. وی گفت: 
پزشکان می گویند زنده ماندنم معجزه الهی است اما 
حنجره ام به شدت آسیب دیده و تحت چندین عمل 
جراحی قرار گرفته ام. دکترها می گویند که تارهای 
صوتی ام به شدت آســیب دیده است و با پیوند هم 

خوب نمی شود.
به دنبال شــکایت مرد جوان، تیمــی از مأموران 
پلیس آگاهی تهران با دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادســرای ویژه ســرقت، تحقیقات خود را برای 

شناسایی و بازداشت سارقان خشن آغاز کردند.

زورگیران خشن، طعمه شان را تا پرتگاه مرگ بردند
به دنبال پیدا شــدن جسد مرد 
طالفروش در مغازه اش در بازار 
زرگرهای همــدان، تحقیقات 
پلیس برای کشف راز این جنایت 

آغاز شده است.
به گــزارش همشــهری، صبح 
دیــروز، طالفروشــان بــازار 
زرگرهای همدان متوجه شدند 
که کرکره های یکی از مغازه های 
طالفروشی باالست اما اثر از مرد 

طالفروش نیست. آنها در ابتدا تصور کردند که شــاید مرد طالفروش داخل مغازه اش 
در حال استراحت است اما با گذشت چند ساعت، وقتی هیچ خبری از او نشد به ماجرا 
مشکوک شدند. همسایه ها پس از بررسی  متوجه شدند که در مغازه طالفروش باز است و 
وقتی وارد آنجا شدند با پیکر بی جان صاحب مغازه که روی زمین افتاده بود مواجه شدند 
و پلیس را خبر کردند. به دنبال این تماس، تیمی از مأموران راهی محل حادثه شدند. 
سرهنگ حسین بشری، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان همدان گفت: حدود 
ساعت11 دیروز خبر پیدا شدن یک جسد در بازار طالفروشان گزارش شد و تیمی از 
مأموران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند. وی ادامه داد: صاحب مغازه مردی 
حدودا ۴5ساله بود که جسدش در داخل مغازه روی زمین افتاده و دهانش بسته شده 
بود. سرهنگ بشری افزود: احتمال می دهیم این فرد به علت خفگی جانش را از دست 
داده باشد و نکته مهم این بود که در بررسی داخل مغازه هیچ نشانه ای از سرقت به دست 
نیامد. گاوصندوق مغازه باز نشده بود و به احتمال قوی قاتل قبل از ساعت 8 وارد مغازه 
مقتول شده بود، یعنی در زمانی که ســایر مغازه ها هنوز باز نشده بودند و پس از آن او 
را به قتل رســانده و مغازه را ترک کرده بود. به گفته وی تحقیقات برای کشف راز این 

جنایت آغاز شده است. 

قتل اسرارآمیز مرد طالفروش در مغازه اش 

توسط اورژانس به بیمارستان غرضی منتقل شدند.
عابدی همچنین از وقوع حادثه دیگری در اصفهان خبر داد و گفت: 
حادثه دیگری نیز ساعت 9:3۴دقیقه دوشنبه در بلوار مدرس شهرضا 
رخ داد و با حضور همکارانم در محل حادثه معلوم شد که مردی 5۶ 
ساله به علت استفاده از اجاق گاز برای گرمایش دچار مسمومیت شده 
که او برای درمان به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا انتقال داده شد.
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هفته نامه گاردین ]انگلیس[

جام جهانی و دیگر هیچ 
جام جهانی معموال فرصتی است برای جشن گرفتن، فرصتی 
برای درک قدرت ورزش، زمانی بــرای اتحاد ملت ها و فاصله 
گرفتن از مشــکالت هــر روزه. اما این بار چنین نیســت. 
جام جهانی 2022از 12سال پیش که میزبانی اش به قطر واگذار 
شد، حرف وحدیث های بسیاری داشته است. قطر اما در عوض 
از چند جبهه هدف انتقادهای شدید قرار گرفته که در صدر آن 

شرایط زندگی کارگران خارجی در این کشور است.

ادامــه جنگ اوکرایــن در نهمین 
ماه خود، در حال شــکل دادن به 
موازنه های سیاســی جدیدی در 
نظام بین الملل اســت. آلمان که تا پیش از جنگ، 
نزدیک ترین متحد اروپایی روسیه بود، پس از جنگ 
در خط مقــدم تحریم ها علیه مســکو قرار گرفت و 
البته در این مسیر نیز متحمل هزینه های سیاسی 
و اقتصادی قابل توجهی شده اســت. هزینه انرژی 
در این کشــور نســبت به مدت مشابه ســال قبل، 
43.9درصد افزایش یافته است. داده های ارائه شده از 
سوی رویترز نشان می دهد که نرخ تورم آلمان در ماه 
سپتامبر )2ماه پیش( به باالترین حد خود در بیش 
از 25سال گذشته رسیده است. فشار تورم بر اقتصاد 
آلمان تا آنجا می تواند هزینه بر باشد که ممکن است 
جایگاه منطقه ای این کشور را در اروپا تحت تأثیر قرار 
دهد. از همین رو دستگاه دیپلماسی آلمان تحرکات 
تازه ای را برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی 
این کشور در پیش گرفته است؛ از جمله سفر اخیر 
صدراعظم آلمان به چین و برخی دیگر از کشورهای 
آسیای شرقی. این سفرها در چارچوب نگاه به شرق 
برلین در میانه تحوالت اوکراین ارزیابی شده است. 
روزنامه محافظه کار ترکیه ای ینی شفق، در گزارشی 
نوشته که آلمانی ها حساب زیادی روی شرق آسیا 
باز کرده اند و به دنبال احیای جاه طلبی های خود در 
عرصه بین المللی هستند. این نشریه ترکیه ای تأکید 
دارد که آلمان در تالش برای ایجاد یک اســتراتژی 
جدید در زمینه سیاســت خارجی خود در شــرق 
آسیاست. البته روابط تجاری آلمان با چین تاکنون 
در سطح قابل توجهی قرار داشته است. آمار دولتی 
در آلمان نشــان می دهد که حجم تجارت 2 کشور 
در سال 2021به 246.5میلیارد یورو رسیده است. 
اما به نظر می رسد که آلمان با توجه به تجربه ناموفق 
گذشــته در اتکای صرف به روسیه در زمینه تامین 
گاز، به دنبال تنوع بخشی به شــرکای تجاری اش 
در شرق آسیاســت تا تجارت برلین در این منطقه 
 تنها به چین محدود نباشــد. از ایــن رو نیز هیأت

سیاسی-تجاری بلندپایه آلمان، در سفر منطقه ای 
اخیر خود به شرق آسیا، عالوه بر چین به کشورهای 
ویتنام، سنگاپور و اندونزی نیز سفر کرد تا تأکیدی بر 
تنوع بخشی به شرکای تجاری در این منطقه باشد.

حفظ موقعیت در اروپا
آلمان همواره در اروپا به عنوان یک بازیگر پیشرو و 

دارای نقش رهبری شناخته می شود. این کشور نه  
تنها قطب اقتصادی، بلکه قطب سیاســی اروپا نیز 
به شــمار می رود. این موقعیت محوری آلمان در 
اروپا بیش از هرچیز مرهــون موقعیت جغرافیایی 
این کشــور اســت. قرار گیری آلمان در مرکز اروپا 
باعث شــده تا این کشــور به  عنوان بازیگر تجاری 
بین کشورهای اروپای غربی و شــرقی عمل کند. 
آلمانی ها در سال های گذشته در دوره صدراعظمی 
آنگال مرکل، چند بحران اساســی را پشــت ســر 
گذاشتند. آنگال مرکل در سال های گذشته به خوبی 
موفق شد تا کشــورش را از بحران یورو، برگزیت و 
بحران پناهجویان عبور دهد. حتی الحاق کریمه در 
سال 2014و ناآرامی های مربوط به آن در اوکراین، 
تأثیر چندانی بر روابط آلمان با روســیه نگذاشت و 
در همه این بحران ها، آلمانی ها توانستند به عنوان 
بازیگری موفق قد علم کنند. در واقع مرکل در تمام 
دوران صدراعظمــی خود، رویــه ای را که گرهارد 
شــرودر، همکار پیش از خودش آغاز کرده بود، در 
پیش گرفت. این رویه مبتنی بر ترکیب دیپلماسی با 
تجارت از طریق سفرهای منظم به پکن برای امضای 

قراردادهای سرمایه گذاری بزرگ بود.
با این حال آلمان در دوره مسئولیت اوالف شولتز به 
اندازه دوره مرکل و قبل از آن نتوانست مستقل عمل 
کند. در نتیجه، اعتبار این کشور به عنوان یک کشور 
محوری در اروپا، خدشه دار شده است. این خدشه 
به اعتبار سیاسی آلمان را، در جریان حضور پررنگ 
این کشور در جنگ اوکراین به خوبی می توان دید و 

بسیاری معتقدند که آلمان بیش از دیگر کشورهای 
همسایه خود ازجمله فرانســه، در بحران اوکراین 
ایفای نقش کرده است. با توجه به این شرایط، عالقه 
آلمان به تقویت پیوندها با کشــورهای شرق آسیا 
را در چارچوب تالش برلین برای بازگشــت اعتبار 
بین المللی به ویژه در اروپا می تــوان ارزیابی کرد، 
به گونه ای کــه رهبران کنونی آلمــان تالش دارند 
ضمن تحرک بخشیدن به دیپلماسی خود، بار دیگر 
به همان جایگاه گذشته مبتنی بر یک کشور اقتصاد 
محور بازگردند. از همین رو نیز برلین کار خود را در 
بازی های اقتصادی با نگاه پررنگ تری به شرق آسیا 

از سر گرفته است.

کسب اعتبار داخلی
وضعیت سیاسی ائتالف حاکم در آلمان نیز بی تأثیر 
بر تحرکات دیپلماتیک اوالف شولتز، صدراعظم این 
کشور در شرق آسیا نیست. شــولتز به دلیل اوضاع 
اقتصادی کشورش، در داخل تحت فشار و انتقادات 
بسیاری است و در نظرسنجی های هفتگی، محبوبیت 
حزب سوســیال دمکرات حاکــم در حال کاهش 
اســت. در مقابل، موقعیت حزب مخالف به رهبری 
»فریدریش مرز« در حال تقویت است و اگر شرایط 
به شــکل فعلی ادامه یابد، احتمال پیشــی گرفتن 
رقبای شولتز در انتخابات پارلمانی آتی وجود دارد. 
از سوی دیگر، تنش در داخل دولت ائتالفی برلین، 
به ویژه تشدید اختالف با سبزها نیز قابل توجه است 
و شاید در این وضعیت، اوالف شولتز تالش دارد تا با 

تقویت پیوندهای تجاری با شرق آسیا، هم بر بخشی 
از فشارهای اقتصادی فائق آید و هم موقعیت خود را 
به عنوان یک رهبر موفق در داخل آلمان تثبیت کند. 
در عین حال، موقعیت شولتز در داخل آلمان تنها با 
موفقیت سیاست خارجی او در قبال آسیا سنجیده 
نمی شود، بلکه ثبات در اروپا نیز در ایفای نقش موفق 

او بسیار مهم خواهد بود.

اهمیت تجاری شرق آسیا برای آلمان
صرف نظر از دالیل سیاســی، بازارهای شرق آسیا 
همواره برای شرکت های آلمانی جذاب بوده است. 
وب ســایت اینترالینک درباره اهمیت شرق آسیا 
برای شرکت های آلمانی می نویســد: چین، ژاپن 
و کره جنوبی نــه  تنها دومین، ســومین و دهمین 
اقتصادهای بزرگ جهان هســتند، بلکه همه این 
کشورها بودجه های زیادی را به بخش های تحقیق و 
توسعه اختصاص می دهند و از نظر تخصیص بودجه 
برای تحقیق و توســعه در رده هــای اول تا پنجم 
کشورهای جهان قرار دارند. در واقع کشورهای شرق 
آسیا همواره به دنبال فناوری های جدید هستند و 
شــرکت های آلمانی که در فنــاوری الکترونیکی، 
اتوماسیون و دیجیتال شدن شهرت زیادی دارند، 
بازار خوبی بــرای ارائه محصوالت خــود در میان 
کشورهای شرق آسیا در اختیار دارند. براساس این 
گزارش، سیاســت تک فرزندی چین در گذشته و 
سرعت زیاد پیر شدن جمعیت ژاپن، باعث شده تا 
این کشورها با کاهش روزافزون نیروی کار روبه رو 
شوند و همزمان نیاز روزافزون آنها به سیستم های 

اتوماسیون و روباتیک شکل بگیرد.
چیــن همچنان حــرف اول را در روابــط آلمان با 
کشورهای شــرق آســیا می زند اما همه مقامات و 
نخبگان آلمانی نگاه یکدستی به گسترش روابط با 
چین ندارند. آنالنا بربــوک، وزیر امورخارجه آلمان 
که از سبزها به شــمار می رود، با دیده شک به این 
روابط نگاه می کند و قرار است نخستین استراتژی 
کشــورش در ارتباط با چین را در اوایل سال آینده 
منتشر کند. مرکز مطالعات بین المللی استرات ژیک 
آمریکا در گزارشی درباره روابط آلمان و چین نوشته 
اســت: با توجه به دیدگاه های متفــاوت نخبگان 
سیاسی آلمان، کابینه های سیاسی آینده این کشور 
ممکن اســت به دنبال تجدیدنظر در روابط با چین 
باشند و از این رو نمی توان روابط 2 کشور را در سطح 

یک رابطه ماندگار در طوالنی مدت تحلیل کرد.

نگاه برلین به شرق آسیا
آلمان تالش دارد تا با تقویت روابط با چین و دیگر کشورهای آسیای شرقی، عالوه بر تثبیت موقعیت بین المللی خود، به سمت 

تنوع بخشی به شرکای اقتصادی اش حرکت کند

استعفای سریالی وزرای ژاپنی 
کناره گیري سومین وزیر در ژاپن، جایگاه کیشیدا، نخست وزیر، را متزلزل کرده است

کناره گیری ســومین وزیر کابینه در ژاپن 
طی یک مــاه گذشــته تردیدهــا درباره 
سرنوشت سیاسی نخست وزیر این کشور 
را افزایش داده است. یک روز پس از انتشار شایعاتی مبنی 
بر احتمال برکناری مینورو ترادا وزیر کشور ژاپن، ترادا از 
ســمت خود کناره گیری کرد. او که در ارتباط با چندین 
رسوایی مالی با شدیدترین انتقادها روبه رو بود اذعان کرده 
که یکی از گروه های حامی او اسناد مالی را ارائه کرده که 
ظاهرا امضای فردی زیر آنهاســت که اصال وجود خارجی 

ندارد و مرده است.
فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، دیروز تاکاکی ماتسوموتو 
وزیر خارجه سابق این کشور را جایگزین ترادا کرده است. 
به اعتقاد ناظران سیاســی، خروج تــرادا از کابینه فوکیدا 
کیشیدا می تواند موقعیت نخست وزیر نه چندان محبوب 
ژاپن را بیش از پیش تضعیف کند. نظرسنجی ها حاکی از 
آن است که محبوبیت کیشیدا به کمتر از 30درصد رسیده 
اســت. پیش تر یاســوهیرو هاناشــی، وزیر دادگستری و 
دایشیرو یاماگیوا، وزیر احیای اقتصادی ژاپن از سمت خود 

کناره گیری کرده بودند.
کیشیدا درباره کناره گیری 3 وزیر کابینه در کمتر از یک 
ماه گفته که بابت این مســئله مایل به عذرخواهی است. 
نخست وزیر ژاپن دوشنبه پس از انتصاب وزیر کشور جدید 

به خبرنگاران گفت: »اساس تعهد سیاسی اعتماد عمومی 
است. من به عنوان یک سیاستمدار باید از طریق پاسخگو 
کردن اطرافیانم اعتماد عمومی را حفظ کنم.« محبوبیت 
فومیو کیشــیدا از زمان ترور »آبه شــینزو« نخست وزیر 
ســابق این کشــور، در ماه جوالی روندی نزولی داشته 
است. پس از ترور آبه گزارش هایی از  ارتباط نزدیک میان 

سیاستمداران حزب حاکم لیبرال دمکرات و کلیسای 
»اتحاد« منتشر شــد که واکنش های گسترده ای را 

در پی داشت.
قاتل نخست وزیر سابق ژاپن درباره دالیل خود برای 

این کار گفته بود که آبه شــینزو با کلیسای 
اتحاد ارتباط داشته است. از این زمان بود 
که ارتباط سیاســتمداران ژاپنی با این 
گروه مذهبی زیــر ذره بین قرار گرفت. 
»تتسویا یاماگامی« گفته که نسبت به 
این گروه مذهبی کینه ای در دل داشته 
اســت؛ به این خاطر کــه کمک های 
مالی بی حد و حصــری که مادرش به 
آنها کرده بود، خانــواده آنها را از هم 
پاشاند. روزنامه ژاپن تایمز نوشته: در 
اثر این واقعه، کلیسای اتحاد که گروهی 

ضدکمونیستی اســت و اغلب به دلیل 

روابط غیرشفاف مالی مورد سوءظن بوده اکنون در مرکز 
توجه جامعه ژاپن قرار گرفته است.

تردیدها درباره سرنوشت سیاسی نخســت وزیر ژاپن در 
شرایطی باال گرفته که اقتصاد نیز حال و روز خوشی ندارد. 
جدیدترین آمارهای دولتی حاکی از آن است که رشد تورم 
در ماه اکتبر )آبان( به باالترین حد در 40ســال گذشــته 
رسیده که ناشی از ضعف پول ملی و فشارهای هزینه 
وارداتی بوده اســت. به گزارش بلومبرگ، شــاخص 
اصلی قیمت مصرف کننده )CPI( در سراســر ژاپن 
نسبت به ســال گذشــته 3.6 درصد افزایش یافته 
است که ســریع ترین سرعت رشــد را از سال 
19۸2 نشــان می دهد. جهش ماه گذشته 
قیمت ها از افزایــش 3.5 درصدی مورد 
انتظار اقتصاددانان و افزایش 3 درصدی 

پیش بینی شده فراتر رفت.
به گفته کارشناسان، اختالل در زنجیره 
تامین جهانــی باعــث افزایش قیمت 
موادغذایی وارداتی، کاالهای صنعتی و 
قطعات تولیدی شده است. در این میان 
کاهش ارزش پول ملی »ین« که امسال 
بیش از 20 درصد کاهش یافته است، بر 

مشکالت افزوده است.

رویداد

گزارش

بازی مرگ وزندگی در سرمای 
افغانستان 

»یافتن ســوخت و غذا به بازی مرگ و زندگی در افغانســتان 
تبدیل شده و افغانستانی ها زمستان امسال برای حفظ جانشان 
تالش خواهند کرد.« این بخشی از هشدار دیروز مارتین شوپ، 
مدیر عملیات در ســازمان صلیب سرخ، درباره وضعیت وخیم 
مردم افغانستان در زمستان سال جاری است. پیشتر نیز دفتر 
هماهنگ کننده کمک های بشردوســتانه سازمان ملل )اوچا( 
اعالم کرده بود که ۷9درصد از جمعیت افغانستان در زمستان 
پیش رو در ســرپناه های موقت و خانه های نیمه ویران زندگی 
می کنند. همچنین 56درصد مردم افغانســتان توانایی تهیه 
لباس زمستانی برای کودکانشان را ندارند. این در حالی است 
که از جمع بودجه 4.44میلیارد دالری که برای تامین نیازهای 
بشری در افغانستان ضروری است تنها 1.4میلیارد آن به دست 
آمده است. این سازمان در گزارش خود، مناطق افغانستان را 
به لحاظ وخامت اوضاع بشــری، به 3رده تقســیم کرده است: 
122منطقه در سراسر افغانستان در رده اول قرار دارند)یعنی 
به کمک فوری بیشترین نیاز را دارند(، درحالی که 24۷منطقه 
دیگر در رده متوسط و 32منطقه دیگر در رده پایین قرار دارند. 
گفته شــده، 9۷درصد مردم افغانســتان زیر خط فقر زندگی 
می کنند و از این میان 24.4میلیون نفر با گرســنگی روبه رو 

هستند و به کمک فوری نیاز دارند.
گزارش اوچا نشــان می دهد، در یک ســال گذشــته به دلیل 
خشکسالی، سیالب، زلزله  و دیگر بالیای طبیعی، صدها هزار 
کشاورز افغانستانی با گرسنگی و بی سرپناهی روبه رو شده اند. 
عالوه بر این، رکود شدید اقتصادی نیز میزان گرسنگی در این 
کشور را چندین برابر کرده است. در همین حال، آخرین گزارش 
بانک جهانی نیز از کوچک شدن 20درصدی اقتصاد افغانستان 
در نتیجه از بین رفتن مشاغل داخلی و محدودیت های ناشی 
از تحریم اقتصادی طالبان ازســوی جامعه جهانی، خبر داده 
اســت. عمران خالد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان 
در وب سایت نیوایج می نویســد: »گزارش ها و آمارها از بحران 
وحشتناکی که در کمین افغانستان است خبر می دهند. از زمان 
روی کار آمدن دوباره طالبان افغانستان در حال فرو رفتن در 

باتالق هرج ومرج اقتصادی  -  سیاسی است.«

آمریکا پس از حمله به افغانستان و صرف میلیاردها دالر در این 
جنگ و بازســازی های پس از آن نتوانست برای پایان مناقشه 
سیاسی در این کشــور به راه حل سیاســی پایدار و فراگیری 
دست یابد. نتیجه این شــد که هزینه های سنگین اقتصادی 
و انسانی واشــنگتن را وادار کرد تا در نهایت از ماجراجویی در 
افغانستان دست بکشــد. اکنون برخی از مقام های آمریکایی 
اذعان می کنند که دولت جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، 
که دستور خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را صادر کرد 
برای چگونگی پایان دادن به این جنِگ به ظاهر بی پایان هیچ 
ایده روشنی نداشت و شکاف عمیق در واشنگتن بر سر جنگ 
افغانستان درنهایت به عقب نشــینی سراسیمه آمریکایی ها از 

کابل منجر شد.

عوامل کلیدی بحران انسانی - اقتصادی 
به اعتقاد ناظران، دو عامل کلیدی به طور مســتقیم مســئول 
بحران فعلی افغانستان اســت. نخست، محدودیت های بسیار 
ســختگیرانه در زمینه ارتباطات بانکی با افغانستان و اعطای 
کمک های بشردوستانه بین المللی. دوم، تصمیم دولت آمریکا 
برای مســدود کردن 9.5میلیــارد دالر از دارایی های متعلق 
به بانک مرکزی افغانســتان. پس از تصمیم دولت بایدن برای 
مســدود کردن ذخائر ارزی دولت افغانستان در آمریکا بود که 
اتحادیه اروپــا، انگلیس و آلمان نیز تمــام طرح های حمایتی 
از مردم افغانســتان را متوقف کردند. صندوق بین المللی پول 
نیز از این رویه پیروی کرد و توزیع ذخائــر ارزی اضطراری را 
در افغانســتان به حالت تعلیق درآورد. بانک جهانی نیز تامین 
مالی ده ها پروژه را متوقف کرد. به این ترتیب، در شرایطی که 
چندین دهه جنگ بی وقفه، فساد گسترده و بی ثباتی سیاسی 
افغانستان را به گردابی از فقر و محرومیت کشانده بود، روی کار 
آمدن دوباره رژیم طالبان در کنار مسدود شدن دارایی های بانک 
مرکزی و خروج منابع مالی بین المللی افغانستان را تا آستانه 
سقوط کامل پیش برده است. در این میان بحران نقدینگی و 
فروپاشی اقتصادی ناشــی از آن هم، ده ها میلیون افغانستانی 
را دچار فقر و گرسنگی کرده است. خشکســالی های مداوم، 
همه گیری کووید-19و بالیای طبیعی آنهم در بحبوحه بحران 
جهانی غذا و جهش تورم نیز باعث شده که شرایط افغانستان 

بیش از پیش رو به وخامت بگذارد.
آمریکا اما عالوه بر مســدود کردن دارایی هــای بانک مرکزی، 
حمایت مالی از اغلب پروژه های توسعه ای را در افغانستان متوقف 
کرده اســت. دولت آمریکا که عامدانه تالش دارد تا دسترسی 
طالبان را به دارایی های خارجی اش مسدود کند، محدودیت های 
بسیار شدیدی را برای مبادالت با بانک مرکزی افغانستان درنظر 
گرفته است تا جایی که حتی تامین مالی پروژه های اساسی و 
پرداخت کارکنان دولتی ازجمله معلمان، کارکنان بخش سالمت 
و سایر بخش های دولتی نیز به طور جدی با مشکل مواجه شده و 

بحران اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است.
اکنون دولت طالبان به لحاظ مالی در شــرایطی قرار دارد که 
حتی قادر به تامین موادغذایی مردم افغانستان نیست. از همین 
رو شمار گرسنگان اقصی نقاط این کشور به طور فزاینده ای در 
حال افزایش است. این روزها صف های طوالنی مقابل نانوایی ها 
و درگیری بر سر اقالم خوراکی در مناطق مختلف بخشی از روال 
زندگی روزمره افغانستانی ها است. در این میان نرخ بیکاری نیز 
به طور بی ســابقه ای افزایش یافته است. عمران خالد تحلیلگر 
مسائل افغانستان می  گوید: »در افغانستان دیگر تقریبا زمستان 
از راه رسیده و فرصت برای نجات افغانستانی های بی یاور و ناامید 
رو به پایان است. این در حالی است که به نظر می رسد جامعه 
جهانی و کشورهای غربی درگیر جنگ اوکراین هستند و بحران 

افغانستان اولویت آنان نیست.«

مقتدی صدر 
رهبر جریان صدر عراق

میزبانــی قطــر به عنــوان یــک کشــور 
عربــی از جام جهانــی۲۰۲۲ بزرگ ترین 
پیــروزی در برابــر غــرب اســت. امیــد 
اســت کــه ایــن رویــداد فرصتــی بــرای 
وحــدت صــف عربــی و اســامی و 
گســترش و توســعه صلــح به ویــژه در 
یمن، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای 

عربی باشد. )شفق نیوز(

امانوئل مکرون
رئیس جمهور فرانسه

تعــدادی از قدرت هــای جهــان ازجمله 
روســیه می خواهنــد نفــوذ خــود را در 
آفریقا گســترش دهنــد. آنها ایــن کار 
را از طریــق ترویــج اطاعــات غلــط و 
نادرســت در کشــورهای آفریقایی و با 
هــدف ضربــه زدن بــه فرانســه و زبــان 
فرانســوی، کاشــتن بــذر شــک و از 
همه مهم تــر تعقیب یک ســری منافع 
مشکوک انجام می دهند. )فرانس۲4( 

زلزله مرگبار در اندونزی 
وقوع زلزله 5.6 ریشتری در استان جاوای غربی 
در اندونزی 162کشــته و ۷00زخمی به جای 
گذاشت. آژانس هواشناسی و ژئوفیزیک اندونزی 
اعالم کرده، کانون زمین لــرزه در منطقه ای در 
جاوه غربی و در عمق 10کیلومتری بوده است. 
وقوع حداقل 25پس لرزه نیز گزارش شده است. 
یک مقام محلی به الجزیره گفته: »بیشتر افرادی 
که در جریان ایــن زلزله جان خود را از دســت 
داده اند، زیر آوار مانده اند.« گفته شده، چندین 
خانه و ساختمان یک مدرسه نیز بر اثر وقوع زلزله 
خسارت دیده اند. در ســال های اخیر زلزله های 
شــدیدی، مناطق مختلف اندونــزی را لرزانده 
اســت که در نتیجه آنها صدها نفر به کام مرگ 
کشیده شده اند. مناطق مختلف اندونزی، روی 
خط زلزله قرار دارند و همواره با خطر زمین لرزه 

مواجه هستند.

نقل قول  جهان نما

 خبر
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گرینویچ

دفاع از بچه 4ماهه

 

تصاویری تماشــایی از شــجاعت یک گوزن یالدار 
هنگام حمله 3یوزپلنگ به بچه اش در حيات وحش 
آفریقا منتشر شده است. استفان کوهرس در حال 
هدایت یک تور در پــارک فرامرزی کاگاالگادی در 
آفریقای جنوبی بود که با این رویداد روبه رو شــد. 
فيلم های دراماتيک، 3 یوزپلنگ را نشان می دهند 
که با سرعت تمام به ســمت گوزن یالدار می دوند، 
درحالی که یوز ها با شکار بچه گوزن تالش کردند کار 
این حيوان را تمام کنند، اما گوزن مادر با شجاعت 
از بچه 4ماهه خود دفاع کــرد. گوزن های یالدار یا 
کل های یالدار به صورت گروهی زندگی می کنند و 
به خاطر شاخ های تيزشان شکارچيان از پشت یا کمر 
به آنها حمله می کنند. اجتماعــی بودن آنها باعث 
شده است که حتی گله های شير هم نتوانند کل های 

یالدار را درون گروهشان شکار کنند.

علیه مونوکسید

چشم های مهربان خطرناك

اســلو لوریس یکی از معدود پستانداران سمی جهان است 
که با قيافه ای بانمک به حيوان خانگی محبوب بسياری از 
طرفداران جانوران عجيب تبدیل شــده است. اسلولوریس 
دارای یک قســمت برآمده و بدون مو در قسمت داخلی و 
باالی بازوی خود است که ماده روغنی سمی و تند و تيزی را 
ترشح می کند. زمانی که اسلولوریس احساس خطر می کند، 
بازوی خود را باال برده و غده را می ليسد. بزاق دهان او با این 
روغن ترکيب شده و یک محلول سمی توليد می کند که در 
نوک دندان می ماند. زمانی که اسلولوریس حيوان دیگری 
را گاز می گيرد، سم وارد جریان خون قربانی می شود. زهر 
فعال شده باعث ایجاد درد، تورم و زخمی متعفن می شود 
که بهبودی آن زمان بر است. این گاز می تواند پستانداران و 
بندپایان را بکشد، در انسان ایجاد شوک آنافيالکتيک کند 
و باعث بی نظمی ضربان قلب و نهایتا مرگ شــود. احتماال 
این موجود دیگر به نظرتان زیاد جالب و بانمک نيست! این 
موجودات با ظاهری دوست داشتنی به عنوان حيوان خانگی 
دادوستد می شوند. آنها برای اســتفاده در جادوی سياه و 
طب سنتی هم به فروش می رســند. در این فرایند، اغلب 
دندان های آنها را می کشند و در شرایط بسيار وحشتناک و 

به طور غيرقانونی آنها را قاچاق می کنند.

پشت پرده ظاهر عجیب مريخ
 

گروهی از دانشمندان توانسته اند توضيحی برای الگوهای راه راه 
سطح فوبوس، قمر مریخ ارائه کنند که مدت ها پاسخی برای آن 
پيدا نشده بود. براساس برآوردهای منجمان، قمر فوبوس مریخ که 
احتماالً تا 100ميليون سال دیگر بر اثر نيروی گرانشی مریخ نابود 
می شود و حلقه ای از غبار را اطراف این سياره به وجود می آورد، 
 اکنون هم به خاطر همين نيروی گرانشی، دارای خطوطی روی 
ســطح خود اســت. از مدت ها قبل، معمای به وجودآمدن این 
خطوط، دانشمندان را سردرگم کرده بود. دانشمندان در مطالعه 
جدیدی دریافته اند که تعامالت گرانشــی ميان مریخ و فوبوس 
عامل به وجودآمدن خطوطی روی سطح این سياره بوده است. 
»بين چنگ«، سرپرست گروهی از محققان دانشگاه سينگهوای 
چين و دانشگاه آریزونای آمریکا می گوید: »تحليل های ما تأیيد 
می کنند که ســاختارهای ناهمگون الیه ای در فوبوس به همراه 
شکستگی های احتمالی در زیربنا می توانند نشان دهنده آغازی 
برای نابودی نهایی این قمر باشند.« سازمان فضایی ژاپن قرار است 

در آینده در مأموریتی به بررسی فوبوس بپردازد. 

در انتظار يک عكس خوب با برف...    عكس/ همشهری: رضا نوراهلل اول آخر

خاتون مانده اســت چه  
کنــد؟ ســرگردانی، ابر 
سنگينی ا ست که از 3 روز پيش آمده و نشسته 
روی ســرش. از همان وقت که پسرش آمد و 
گفت، پول الزم است. گفت با خواهر و برادرش 
حرف زده، آنهــا هم راضی هســتند، خانه را 
بفروشــند. همان وقت خانه دور ســر خاتون 
چرخيد. خانه با دیوارها و پنجره ها، با فرش های 
نخ نما و گلدان  بابا آدم چرخيــد و چرخيد تا 
خاتون پس افتاد. پســر ليوان آب را داد دست 
مادر و گفت: برایت خانه اجاره می کنيم. نگران 
نباش و بعد رفت.  رفت تــا خاتون با مصيبت 
تازه اش تنها بمانــد. این روزها خاتون با رخت 
عزایی که هنوز از تن نکنــده در اتاق کوچک 
خانه اش می ایستد به تماشــای خود در آینه. 
تماشای خودش که فقط 5 ماه است شوهرش 
از دنيا رفته و هنوز هر روز در ســوگش اشک 
می ریزد. پسر که رفت خاتون چادرش را کشيد 
روی سر و راهی قبرستان شد. نشست کنار قبر 
شــوهرش و بی هيچ حرف و کالم فقط زار زد. 
خاتون این روزها فقط خودش را می بيند که 
هفده ساله است و پيراهن تور سفيد پوشيده. 
خــودش را می بيند که با 3 بچــه قد و نيم قد 
حياط خانه کرایه ای را جارو می زند. پخت وپز 
می کند، رخت می شوید و شــب ها تند و تند 

بافتنی می بافد برای مردم. خودش را می بيند 
که در چهل ســالگی صاحب خانه شده است. 
می خندد و هر روز ســرش را می برد ســمت 
آسمان و می گوید: خدا را شکر، سقفی باالی 
سر ما هســت و لقمه نانی که دستمان پيش 
کس و ناکس دراز نشــود. خاتون در همه آن 
ســال ها قربان قد و باالی 3 فرزندش رفت و 
هيچ وقت فکرش نکشــيد به روزی که شاید 

دیگر صاحب خانه خودش نباشد.
یک وقت هایــی با خــودش می گوید: »چاره 

ندارند. پول الزم دارند.«
اما یکی می آید توی سرش که می گوید: »چرا 
از خرج های بی خودشان کم نمی کنند؟ اصال 

تو خودت مگر کم نداری کشيدی؟«
خاتون آدم توی ســرش را ســاکت می کند 
و اشــک می ریزد، دلش از هميــن حاال برای 

خانه اش، تنگ شده است.

دغدغه

مریم ساحلی

از مصیبت های خاتون 

تقويم/ سالمرگعدد خبر

  پسر گرگ

جک لندن در خانواده بدبختی به دنیا آمد. وقتی 
دو ســالش بود با خواهر ناتنی اش و بقیه اهالی 
سانفرانسیسكو، ديفتری گرفته بودند. مادرش 
از دکتر می پرسید: »آقای دکتر برای اينكه خرج 
ما کمتر بشود، می توانیم هر دو را در يک تابوت 
خاك کنیم؟« عجیب است که جک کوچولو بعدا 
که بزرگ می شــود، می رود نويسنده می شود و 
مثال دزد يا آدمكش نمی شود. اصوال هر جور که 
حساب کنیم عجیب است که اين آدم به سرش 
زده بنويسد. جک بیشتر از اينكه آدم درونگرای 
خوددرگیری باشــد که دلش بخواهد ساعت ها 
پشت يک میز بنشیند و از آدم ها و خصوصیات 
ريز و درشت شان داستان بسازد، مرد بزن بهادر 
خوش تیپی بود. سواد را خودش ياد گرفت، چون 
خانواده اش پول نداشتند که خرج مدرسه رفتن او 
کنند. 11سالش بود که به خاطر دزدی افتاد زندان 
و در 17ســالگی با يک گروه ملوان راه افتاد دور 
اقیانوس که خــوك دريايی يا يک چنین چیزی 
شــكار کند. نامه هايش را با نام مستعار»گرگ« 
امضا می کرد. توی اســم نصف کتاب هايش هم، 
يک جوری گرگ را آورده و کی تا به حال ديده که 
يک گرگ اهلی شود؟ همانطور که کسی نديده 
گرگ ها کتاب بخوانند. ولی اين يكی که ما داريم 
درباره اش حرف می زنیم، می خواند. توی بلبشوی 
اجداد او که پر از ملوان، خالفكار، ديوانه و طالع بین 
بود، يک رگ روشــنفكرانه به جک رسیده بود. 
جک نوشــتن را هم مثل بقیه کارها، زود شروع 
کرد؛ از پانزده، شانزده سالگی. نخستین کتابش 
که مجموعه ای از داســتان کوتاه هايش بود، در 
24سالگی اش چاپ شد. اسمش »پسر گرگ« بود 
و خوب فروخت. طوری که ناشر از او خواست رمانی 
را شروع کند. آن آخرهای عمرش در مصاحبه ای 
گفته بود چیزی نمی نويسد مگر برای اينكه چند 
جريب به زمین هايش اضافه کند. آخرهای عمرش 
که می گويم يعنی سی و چند سالگی. توقع نداريد 
که يک گرگ، 80سال عمر کند و رمان هايش را هم 
برای خدمت به بشريت نوشته باشد؟ کتاب های 
جک لندن، همان وقتی کــه زنده بود هم خوب 
می فروخت. مردم دوست داشتند داستان جاها و 
کارهايی را بخوانند که خودشان هیچ وقت جرأت 

نداشتند سراغش بروند.

حافظ

جز آستان توام در جهان، پناهی نیست
سِر مرا به جز اين در، حواله گاهی نیست

درســت اســت که حاال خيلی از 

نگاه
خانه ها و مکان هــای عمومی در 
فصل سرما از وســایل گرمایشی 
ایمن استفاده می کنند و افرادی که 
در این خانه ها ســاکن اند معمــوال در معرض گاز 
مونوکســيد کربن یــا همان قاتل خامــوش قرار 
نمی گيرند. اما هســتند خانه هایی که در مناطق 
آسيب پذیر و پرخطر هستند و ساکنان این خانه ها 
هنوز هــم برای گرم شــدن از بخاری یا وســایل 
غيراستاندارد استفاده می کنند و در نتيجه در این 
فصل آمــار مرگ وميرها بر اثر مســموميت با گاز 

مونوکسيد کربن در این مناطق، باالتر است.
گاز طبيعی در وسایل گاز سوز با اکسيژن موجود 
در هوا ترکيب شــده وگاز دی اکسيد کربن توليد 
می کند که باید ازطریق دودکش به خارج ساختمان 
منتقل شود، اما اگر شرایط سوخت، کامل نباشد یا 
اشکاالتی در ساختمان یا وسایل گازسوز و متعلقات 
آن وجود داشته باشد، ســوخت، ناقص می سوزد 
و در این حالت عالوه برآنکــه بازده حرارتی پایين 
خواهد بود، گازهای حاصــل از این احتراق تبدیل 

به مونوکسيدکربن یا co می شود که گازی بسيار 
سمی وخطرناک اســت. با این حال برخی از افراد 
به اشتباه تصور می کنند که این دود مضر نيست و 
می توانند از حرارت وگرمی آن در فضای مسکونی 
اســتفاده کنند، در نتيجه به نصب دودکش و باز 
بودن مکش آن برای خارج کردن این گاز ســمی 
بی توجهی می کنند و جان خود و عزیزانشــان را 
به خطر می اندازند. گاز ســمی مونوکســيدکربن 
گازی بدون بو، رنگ و بدون آثار ســوزش درچشم 
وحلق اســت و وجود آن در فضای تنفسی زمانی 
احساس می شــود که وارد بدن شــده و عالئم آن 
شبيه ســرماخوردگی وآنفلوآنزاســت. احساس 
سردرد، خســتگی، تنگی نفس، سرگيجه، عالیم 
مسموميت خفيف گاز مونوکســيد کربن در بدن 
است. اغلب آنهایی که دچار گازگرفتگی می شوند 
هم اغلب در هنگام خواب این اتفاق را تجربه کرده اند 
یا اگر در بيداری بوده با عالئم اوليه آشنا نبوده اند. 
با ادامه استنشاق گاز مونوکسيد کربن، مسموميت، 
شدید شده با استفراغ، بی حسی وناتوانی در حرکات 
عضالنی همراه می شود و فرد زمانی متوجه می شود 

که امکان حرکت یا فریادرسی را ندارد. فرقی هم 
نمی کند بخاری های مستعمل و فرسوده باشد یا 
آبگرمکنی که به درستی کار نمی کند. وسایل بدون 
دودکش یا با دودکش نامناســب و غيراستاندارد 
می توانند خطرآفرین باشند و گاز سمی را به داخل 

خانه بياورند.
این هفته با عنوان هفتــه »مقابله با مخاطرات گاز 
مونوکسيد کربن« نامگذاری شده و به همين دليل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، 
طرحی با همين نام را در محالت پر خطر تهران آغاز 
کرده اند. در این طرح 110 تيم کارشناسی فعاليت 
کردند که هــر تيم همراه با چنــد مربی داوطلب 
آتش نشان از برخی خانه های قرار گرفته در محالت 
فرسوده و آســيب پذیر بازدید کردند و به برخی از 
خانه های در معرض خطر بيشتر، »سنسور اعالِم 
نشت گاز مونوکسيد کربن« اهدا و آموزش های الزم 
برای کنترل شرایط در مواقع بحران به این ساکنان 
داده شده است. این آموزش ها می تواند به آگاهی 
بيشــتر افراد کمک کرده و آمار فوتی های ناشی از 
مسموميت با گاز مونوکسيد کربن را کاهش دهد. 

بيژن جاللی، شاعری است که به ادبيات مدرن ایران جسارت 
بودن و نو شدن را بخشيد. کسی که بيشتر به یک سکوت عميق 
و آرامش درونی نسبت به ادبيات رســيده بود و روح سرکشی 
در این زمينه نداشــت. سرکشــی جاللی در برابر زندگی بود، 
زندگی ای که او را راضی نمی کرد؛ مشاغل و تحصيالتی که دائما 
عوض می شد و کمتر ثبات نسبی پيدا می کرد. ولی در مقابل، 
آنجا که به ادبيات می رسيد و شعر می سرود، نشان می داد که چه 
سکوت عميقی در برابر هستی دارد. هستی ای که هر لحظه و 
هر جزء اش رازی ست و این راز تنها برای شاعر گشوده می شود. 
تصاویر شعر او و اجزای شعرش، نگاه شــاعرانه او را به هستی 

آشکار می کند:
جهان از آغاز

تا پایان
شعری ست
محزون.
   

کسی در خواهد زد
و خواهد آمد

که چشمان تو را
خواهد داشت

و همان حرف تو را
خواهد زد

ولی من او را
نخواهم شناخت.

   
اگر کسی مرا خواست

بگویيد رفته باران ها را تماشا کند.
و اگر اصرار کرد، 

بگویيد برای دیدن توفان ها
رفته است!

و اگر باز هم سماجت کرد، 
بگویيد

رفته  است تا دیگر بازنگردد.

یاد

شاعر تنهایی و سکوت

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

به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

روزهای متمادی این احســاس را 
داشــتم که دفعه دیگر که کارآگاه 
کاگا به دیدن من در بيمارســتان بياید، همــه جواب هایی را 
که در جست وجویشــان بود، به همراه خودش می آورد. طبق 
آنچه تابه حال از کارش دیده ام، آدمــي دقيق، بافکر و به  طرز 
وحشتناکی سریع اســت. هر بار که چشــم هایم را می بندم، 
می توانم صدای قدم هایش را تصور کنم که دارند به ســرعت 
نزدیک می شوند. وقتی به رابطه هاتسومی و من پی برد، تقریبا 
در برابر آنچه داشت اتفاق می افتاد، تسليم شدم. چشم هایش 
بُرنده تر از آنچه انتظار داشتم، بود. من به ندرت می توانم در مورد 
دیگران قضاوت کنم اما فکر می کنم تصميم درستی گرفت که 

از تدریس دست کشيد.

وقتــی بــرای نخســتين بــار 
دیدمت، احســاس کردم از قبل 
می شناختمت و نمی تونستم ادامه زندگيمو بدون تو و بدون 
ســاختن یک خانواده با تو تصور کنم؛ کسی که تو گذشته 
خودش گير نکرده؛ این خيلی قشــنگه. اگه االن ازم بپرسی 
هنوز سر حرفم هستم یا نه، باید بگم آره، هستم! آره، هزار بار 

دیگه م بپرسی، می گم آره!

کیگو هیگاشینو

درک سیانفرنس

دخواهی

دیالوگ

بوک  مارک

نور میان اقیانوس ها

علی اهلل سلیمی، روزنامه نگار

آن روز پایيــزی تلــخ و دردنــاک را هرگز 
نتوانسته ام فراموش کنم. بارها به آن صحنه ای 
که مقابل چشــم هایم دیدم فکر کرده ام. نه 
اینکه اهل فکر کردن به همه امور ریز و درشت 
روزمره زندگی باشم، نه اما گاهی صحنه هایی 
را می بينی و بعد حرف هایــی از این طرف و 
آن طرف می شنوی یا در جایی می خوانی که 
می آیند می نشــينند مقابل آن صحنه ای که 
با چشــم های خودت دیدی، بعد می بينی در 
وسط یک معمای حل نشــده قرار گرفته ای و 
فکر و ذهنت بدون اینکه بخواهی درگير ماجرا 
شده و ساعت هاســت ناخودآگاه داری به آن 
موضوع فکر می کنی و راه به جایی نمی بری. 
مثل آن روز که من داشــتم بــه مقاله ای در 
یکی از روزنامه های صبــح فکر می کردم که 
درباره رفتار ما شــهروندان با محيط زیست 
اطرافمان بود که خواسته و ناخواسته کارهای 
ناصواب بسياری انجام می دهيم بدون اینکه 
از پيامدهای ناگوار آنها خبر داشــته باشيم. 
نویسنده مقاله نوشــته بود با ریختن زباله در 
جوی های آب در محله های شــهر، مواد الزم 
برای تغذیه موش ها را فراهــم و آنها را برای 
تکثير و رشد نامتقارن آماده می کنيم. داشتم 
به این موضــوع فکر می کــردم؛ اینکه وقتی 
چنين رفتار نامناسبی از ما سر بزند، یعنی در 
کمال بی مسئوليتی زباله در جوی ها بریزیم و 
بعد موش ها تا دل شان بخواهد بخورند و گنده 
شــوند و بی رویه زاد و ولد کنند آخر و عاقبت 
ما، ساکنان شهر چه می شــود که چشم ام به 
رد شــدن موش گنده ای در جــوی زیر پایم 
افتاد. هوا گرم و کالفه کننده بود. روی ســکو 
به انتظار آمدن اتوبوس نشســته بودیم. زیر 
پای ما جوی نيمه خشــک فاضــالب بود که 
روی آن با نرده های آهنی پوشانده شده بود. 
زیر نرده ها، موش های درشــتی از این سوی 
به آن سوی رفت وآمد می کردند که حرکات 
آنها توجه بعضی از مســافران منتظر در روی 
ســکو را به خود جلب کرده بود. خودروهای 
شخصی از مقابل ما می گذشتند و ما همچنان 
منتظر اتوبوس بودیم. در لحظه ای که خيابان 
تا حدودی خلوت شــد، گربه ای از آن سوی 
خيابان می خواست به این سوی خيابان بياید. 
تا وسط خيابان آمده بود که یکباره خودرویی 
با سرعت زیاد از راه رسيد و گربه را زیر گرفت. 
زن های روی سکو چشم های شان را بستند، 
اما برخی از ما مردها صحنه را با دقت تماشــا 
می کردیم. وقتی زن ها چشم هایشــان را باز 
کردند، جسد له شده گربه روی آسفالت داغ 
وســط خيابان بود و ماشين های بعدی سعی 
می کردند از روی آن رد نشوند. مرد جوانی از 
ميان مسافران منتظر در ایستگاه، در اطراف 
گشــت، چوبی پيدا کرد، با احتياط به وسط 
خيابان رفت و جسد له شده گربه را با سر چوب 
به ســمت جوی نيمه خشــک آورد. انداخت 
داخل جوی و به ميان بقيه مســافران منتظر 
در ایستگاه برگشت. در این لحظه، اتوبوسی 
داشت از راه می رســيد که همه نگاه ها به آن 
ســمت چرخيد. اتوبوس پر بود، در ایستگاه 
توقف نکرد و از کنار ما رد شــد. کالفگی در 
هوای گرم باز هم سراغ ما آمد. دقایق به کندی 
می گذشت. ســرانجام اتوبوس دیگری از راه 
رســيد که نيمه پر بود. توقف کــرد و همه ما 
به ســوی آن هجوم بردیم. به هر زحمتی بود 
خود را در داخل اتوبــوس جا دادیم. لحظاتی 
بعد، وقتی اتوبوس حرکت می کرد، از پنجره 
آن، چشم ام به حاشيه خيابان و داخل جوی 
نيمه خشک افتاد؛ موش ها جسد له شده گربه 
را به دندان گرفته و کشان کشــان به ســمت 

پناهگاه خود زیر نرده های آهنی می بردند. 

رشد نامتقارن موش ها و 
قدم های ناتمام گربه

فراخوان

آخر مصور

   حرص فوتبالی/اثر:مجید صالحی
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رکورد تولید 
 آنتی بیوتیک

 در ایران شکست 
با تولید 9میلیون شــربت آنتی بیوتیــک در آبان 
امســال، رکورد تولید و تامین این دارو در کشور 
شکسته شد. اواسط مهر امســال بود که با شیوع 
زودهنگام آنفلوآنزا، کمبود آنتی بیوتیک در کشور 
مطرح شــد و آن زمان رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس در نامه ای بــه رئیس جمهور خواســتار 
رسیدگی فوری به مشــکل کمبود اقالم دارویی 
ازجمله آنتی بیوتیک ها شــد. حاال به گفته سجاد 
اسماعیلی، مشــاور رئیس ســازمان غذا و دارو به 
همشهری، این مشکل برطرف شده و کمبودهای 
مقطعی در برخی اســتان ها هم به سرعت رصد و 
برطرف می شود: »در سال گذشته حدود 16میلیون 
شربت  آنتی بیوتیک موردنیاز اطفال تامین شد که 
همه آنها تولید داخل بودند، اما امسال تنها در نیمه 
اول1401 این عدد به 17میلیون شربت رسید که 
بیش از میزان تامین در کل ســال گذشته بود. در 
مهر این رقم 4.5میلیون افزایش داشت و در آبان 
به رقم بی ســابقه حدود 9میلیون تولید شربت در 
یک ماه رسید که در تامین آنتی بیوتیک در کشور 
بی سابقه است.« به گفته اســماعیلی تا پایان آبان 
حدود 29میلیون شــربت آنتی بیوتیک در کشور 
تامین شده که در 8ماهه امسال بیش از نیاز کشور 
بوده، اما با توجــه به پیک آنفلوآنــزای زودرس و 
افزایش موارد مصرف در برخی موارد منجر به بروز 
کمبود و تامین نشدن نیاز بازار مصرف شده است. 
او تأکید می کند: »البته ایــن رقم در حال افزایش 
بوده و تامیــن و توزیع آنتی بیوتیک هم ســرعت 
بیشتری گرفته است. طی چند روز آینده بازار در 
بحث آنتی بیوتیک اشباع خواهد شد و کمبودهای 
مقطعی در برخی اســتان ها هم به سرعت رصد و 
برطرف می شود. امیدواریم تا یک هفته آینده دیگر 
کمبودی در این باره نداشته باشیم.« این کارشناس 
دارو، همچنین از افزایش بی ســابقه تولید اسپری 
تنفسی سالبوتامول در کشور خبر می دهد و تأکید 
می کند: »در آبان حدود 2میلیون اسپری تنفسی 
سالبوتامول که عمده آن تولید داخل بوده، تامین 
شده که حدود 4برابر نیاز ماهانه کشور است. ذخایر 
استراتژیک این داروی تنفسی برای ماه آینده هم در 
حال انجام است. این روند تولید تا زمان اشباع بازار 
مصرف و اطمینان از تامین ذخایر استراتژیک در 

حوزه های مختلف دارویی ادامه خواهد داشت.« 

افزایش موجودی ۵2قلم از کمبودها 
همچنین براســاس اعالم ســازمان غــذا و دارو، 
به دنبال اقدامات انجام شــده در جهــت تامین و 
تسهیل دسترسی مردم به دارو، موجودی  52 قلم 
از کمبودهای جاری دارویی افزایش یافته اســت. 
به گفته سازمان غذا و دارو عالوه بر اصالح قیمت 
مجدد این اقالم برای تولیدکننده ها و تولید 3شیفت 
در داخل، نســبت به واردات سوسپانسیون های 
آنتی بیوتیک اقدام و اعالم کرد کــه تا زمان وفور 
این اقــالم دارویی در بازار و رفع مشــکل کمبود، 
واردات ادامه خواهد داشت. همچنین با اجرای طرح 
دارویار و با هدف تامین نقدینگی برای شرکت های 
داروسازی، قرار بود تسهیالتی به صنعت داروسازی 
پرداخت شــود. یکی از مصوبات این بود که اجازه 
پرداخت تسهیالت بانک ها به شرکت های دارویی، 
از 20 به 40درصد سرمایه پایه شرکت ها افزایش 
یافت. همچنین بانک ها مجــاز بودند که به میزان 
90درصد فروش ســال قبل شــرکت ها، به آنها 
تســهیالت بپردازند که این عدد براســاس ابالغ 
معــاون اول رئیس جمهور به 200درصد رســید. 
تســهیالت اختصاصی هم که به صورت ویژه برای 
حمایت از صنایع داروســازی مصوب شد 15هزار 

میلیارد تومان است.
 در عیــن حال در ســتاد تنظیم بــازار مالیات بر 
ارزش افزوده برای دارو نیز مانند ســایر کاالهای 
اساســی از 9 به یک درصد کاهــش یافت. این در 
حالی است که بسیاری از شرکت های داروسازی 
قبل از این تاریخ مواداولیــه وارد کرده و ترخیص 
نکرده بودند. در نتیجه حجم زیادی ماده اولیه ماند 
و ترخیص نشد که بخشی از کمبودهای دارویی هم 
ناشی از همین موضوع بود. در همین راستا یکسری 
شرکت ها با ضمانت نامه بانکی مواداولیه را ترخیص 
کردند و دارو را با قیمت مالیات بــر ارزش افزوده 
یک درصد فروختند. بر این اساس با تالش سازمان 
غذا و دارو و دستور صادرشده، مقرر شد مالیات بر 
ارزش افزوده از فروردین امسال یک درصد محاسبه 
شود. در مجموع به دنبال اقدامات صورت گرفته در 
جهت تامین نیاز بازار و تســهیل دسترسی مردم 
به این اقــالم دارویی به ویژه سوسپانســیون های 
آنتی بیوتیک، ایبوپروفن، استامینوفن و...، سازمان 
غــذا و دارو از افزایش موجودی 52 قلــم دارو از 

کمبودهای جاری خبر داد.

سالمت 

»ِسرُم « به سامان رسید 
تقاضــا و کمبود ســرم در بازار 
دارویی کشور کمتر شده است. با 
افزایش تولید و واردات، آرامش 
نسبی در بازار مصرف سرم برقرار شده و به گفته 
مسئوالن سازمان غذا و دارو با تامین 17میلیون 
عدد سرم در ماه اکنون بیشترین میزان تامین و 
توزیع در بازار مصرف کشــور رقم خورده است.  
آنها از افزایش تولید 8 میلیون عددی سرم تولید 
داخل در ماه هم خبر می دهنــد؛ عددی که در 
فروردین امســال 6.5 میلیون بوده و اکنون در 
مهر به 14 میلیون و 200 هزار عدد رسیده است.

خطوط جدید تولید ســرم هم در تعــدادی از 
شرکت های سرم ساز راه اندازی شده و در برخی 
شــهرها ازجمله تبریز، اردبیــل، ایالم و جنوب 
کشور هم به زودی تولید ســرم وارد مدار خواهد 
شد. وضعیتی که سبد تولید ســرم در کشور را 
سنگین تر خواهد کرد و پس از تامین بازار داخلی، 
به صادرات هم می رسد. البته هنوز توزیع سرم در 
داروخانه ها به وضعیت عادی برنگشته، اما دیگر 
از آن مراجعات مکرر بیماران هم خبری نیست 
و در مراکز درمانی نســبت به چند ماه گذشته، 

دسترسی بیشتری به سرم ها وجود دارد.

دالیل افزایش مصرف سرم 
اواسط شــهریور بود که زمزمه های کمبود سرم 
بیشــتر از هر زمــان دیگری به گوش رســید، 
کمبودهایی که البته در 2.5ســال شیوع کرونا، 
اتفاق جدیدی هم نبود. در پیک چهارم و پنجم 
کرونا میزان مصرف به دلیل تزریق برخی داروها 
همراه با سرم افزایش یافت و بیماران را با مشکالت 
متعــددی مواجه کرد. هر چند در پیک ششــم 
با ســویه اومیکرون دیگر از آن تقاضای شــدید 
برای ســرم ها خبری نبود، اما باز هم مصرف کم 
نشد و حتی مســئوالن ســازمان غذا و دارو هم 
از افزایــش 50درصدی مصرف در ســال جاری 
نسبت به سال های پیش شیوع کووید-19خبر 
دادند. شرایطی که منجر به سهمیه بندی توزیع 
ســرم، با اولویت بیمارستان ها شــد اما بیماران 
بخش خصوصــی را در داروخانه ها و بــازار آزاد 
ســرگردان کرد. 7مدل سرم در کشــور تولید 
می شــود که برای ســرم های 500میلی لیتری 
15.500و برای یک لیتری هــا 23.500تومان 
قیمت گذاری شــده، امــا در کمبودهای اخیر 
ســرم ها به راحتی در بــازار آزاد و ســایت های 
اینترنتی با قیمت هــای کالنی 150تا 200هزار 
تومانی در دســترس بودند و بــدون محدودیت 
فروخته می شــدند. گفته می شــود که افزایش 
جراحی ها و مصرف داروهای بیهوشــی، گرمای 
هوا و بیماری های گرمسیری، افزایش سرم تراپی، 
تغییر در الگوی درمان، شیوع بیماری های فصلی 
و گوارشــی و حتی اصرار به تزریق سرم از سوی 
برخی پزشــکان افزایش  مصرف سرم را تقویت 
کرد. پیگیری های همشهری هم نشان می دهد 
در برخــی درمانگاه ها هم بیمــاران را به تزریق 

سرم تشــویق و به بهانه ضعف جسمانی پس از 
کرونــا و بیماری های فصلی، انــواع ویتامین ها، 
آنتی بیوتیک ها و کورتون ها را همراه با سرم به آنها 
تزریق می کنند. هر چند که به گفته متخصصان 
تزریق پیوسته ســرم بدون نیاز و تجویز پزشک 
می تواند عوارضی هم داشته باشد. شهاب الدین 
جنیدی جعفــری، عضو هیأت مدیــره انجمن 
داروســازان تهران در این باره می گوید: »جامعه 
پزشــکی و مردم باید به این امر واقف باشند که 
لزوما برای رفع هر مشکل نیاز به تجویز و مصرف 
دارو ازجمله سرم نیست و گاهی اوقات با رعایت 
برخی اصول می توان به هــدف درمانی مطلوب 
دست یافت.« به گفته مســئوالن سازمان غذا و 
دارو هم به طور عادی میانگین مصرف  ســرم در 
کشــور زیر 10میلیون واحد در ماه اســت و در 
پیک های مصرف به 11 الــی 12میلیون واحد 
در ماه می رسید اما امسال با وجود افزایش 40 تا 
50درصد بیش از میزان معمول تامین سرم باز هم 
کمبودها رقم خورده است. از سوی دیگر برخی 
هم اینطور عنوان می کردنــد که به صرفه نبودن 
هزینه تولید ســرم ها، منجر بــه کاهش تولید و 
تقویت این کمبودها شده اما تولیدکنندگان در 
گفت وگو با همشــهری اعالم کردند که با وجود 
به صرفه نبودن تولیــد، همچنان این محصول را 
با همان قیمت اولیه کمتر از 10هزارتومان ادامه 
داده و هیچ زمانی تولید را به افزایش قیمت منوط 
نکرده اند. البته آنها تأکید می کنند که با گذشت 
بیش از 30ســال از عمر صنعت سرم سازی در 
کشور، اکنون نیاز جدی به حمایت از فعاالن این 
حوزه وجود دارد و با عبــور از کمبودهای فعلی 
باید برنامه ریزی الزم بــرای تقویت این صنعت 

صورت بگیرد.

افزایش مصرف، ذخایر سرم را تمام کرد
شرکت های سرم سازی در حال راه اندازی خط 
تولید جدید خود هستند تا ظرفیت شان را 1.5تا 
دوبرابر افزایش دهند. در شرکت داروسازی ثامن 
میزان تولید ماهانه 3میلیون عدد اعالم می شود 
اما با نصب دستگاه جدید 1.5تا 2میلیون تولید 
افزایش خواهد داشت. مجید طبسی، مدیرعامل 
این شــرکت درباره افزایش ظرفیــت تولید به 
همشــهری می گوید: »با راه اندازی خط تولید 
جدید، مشکل کمبود ســرم تا حدودی مرتفع 
خواهد شد و دیگر شاهد مشکالتی که طی این 
مدت مردم با آن مواجه بودنــد، نخواهیم بود.« 
او در پاسخ به این ســؤال که آیا توقف یا کاهش 
تولید در این مدت یکی از دالیل کمبودها بوده 
است یا خیر، بیان می کند: »تولید 3میلیون سرم 
به صورت ماهانه تقریبا با 10درصد باال و پایین 
همیشــه بوده و هیچ زمانی توقف نداشته است، 
اما طی ماه های اخیر با اوج شدید مصرف مواجه 
شدیم که دالیل مختلفی دارد؛ ازجمله شرایط 
پساکرونا، کاهش مقاومت و ضعف های جسمانی، 
رویکرد جدید پزشکان به تزریق سرم و...« به گفته 

طبســی، در دوران کرونا دپــو و ذخایر مراکز 
درمانی، شــرکت های پخش و تولیدکنندگان 
تمام شد و با توجه به مصرف باالی سرم در برخی  
پیک ها فرصت برای ذخیره مجدد در اختیارمان 
نبود: »البته در دوران کرونا افزایش تولید سرم هم 
داشتیم. برخی خطوط که داروهای بیمارستانی 
را تولید می کردند و آن زمــان به دلیل توقف در 
جراحی ها میزان تولیدشــان کاهش پیدا کرده 
بود، به تولید ســرم اختصاص پیــدا کرد. یعنی 
عالوه بر 3میلیــون عدد تولیــد ماهانه، 700تا 
800هزار عدد ســرم هم اضافه تولید داشتیم. 
اما با توجه به اینکه داروهای بیمارستانی حیاتی 
و مورد نیاز بیماران هســتند، این روند متوقف 
شــد و مجددا خطوط به تولید اختصاصی خود 
برگشتند.« این فعال حوزه دارو تأکید می کند: 
»به جز ســرم، داروهای حیاتی دیگری هم در 
این شرکت تولید می شود که برخی از آنها تولید 
انحصاری دارند. با توجه بــه دپوی این داروها با 
وجود تعطیلی خطوط، مشکلی در این باره وجود 
نداشت اما در نهایت ســفارش های اورژانسی از 
بیمارستان ها دریافت کردیم و برای ایجاد ذخایر 
جدید هم باید خط های تولید به شــرایط قبلی 

خود برمی گشت.« 
طبســی درباره اینکه چه اقداماتــی برای رقم 
نخوردن دوباره این کمبودها صورت گرفته، بیان 
می کند: »به هر حال سازمان غذا و دارو اطالعات 
کل شرکت ها، مصرف و توزیع را در اختیار دارد و 
آنها را رصد می کند. هر جایی که عرضه و تقاضا 
با هم همخوانی نداشته، اقداماتی انجام می شود، 
ازجمله واردات کــه طی این مــدت هم وجود 
داشته اســت. اما باید به این مســئله هم توجه 
جدی داشت که صنعت سرم سازی از نظر تامین 
ماشین آالت و تجهیزات با محدودیت هایی مواجه 
شده است. عمر این صنعت بیش از 30سال و نیاز 
است که نوسازی، به روزرســانی و حتی انطباق 
با تکنولوژی های جدیــد در آن صورت بگیرد.« 
به گفته او انتظار می رود با عبــور از کمبودهای 
فعلی، قیمت گذاری ســرم ها منطقی شود: »در 
مقایسه با سایر فراورده های دیگر که حتی به اندازه 
سرم حیاتی و ضروری نیستند، این محصول هنوز 
به قیمت منطقی خود نرسیده تا تولیدکنندگان 
بتوانند بخشی از درآمد خود را صرف تجهیزات 
کنند. آنها حتی نمی توانند هزینه های جانبی خود 
را پوشش دهند. کمیسیون قیمت گذاری براساس 

قیمت تمام شده، تصمیم گیری می کند اما باید به 
هزینه های نوسازی، تجهیز، توسعه و به روزرسانی 
هم توجه شود. باید شــرکت های بیمه و دولت 
توجه ویژه ای در این باره داشــته باشند، تمرکز 
بر روزمرگی و رفع کمبودهای مقطعی می تواند 

در طوالنی مدت منجر به بروز مشکالتی شود.«  

3اثر مثبت افزایش تولید سرم در کشور 
در داروپخش هم عالوه بر تولید ماهانه 3میلیون 
ســرم قرار اســت با راه اندازی خط جدید آمار 
تولید دوبرابر و به 6میلیون عدد در ماه برســد. 
محمدمسعود علی مراد، مدیرعامل کارخانجات 
داروپخــش در این باره به همشــهری می گوید: 
»هم اکنون روزانه 95تا 100هزار عدد سرم تولید 
می شود و بعد از تأیید وزارت بهداشت، با توجه به 
راه اندازی خط جدید، تولید افزایش خواهد یافت. 
خط جدید در 3فاز افزایــش تولید دارد، فاز اول 
در ماه آینده 30درصد، فاز دوم در اواخر امســال 
30درصد و تا تابستان سال آینده هم تولید سرم 
در این شــرکت به 5.5تا 6میلیــون عدد در ماه 

خواهد رسید.«
 علی مراد موارد مطرح شده درباره توقف یا کاهش 
تولید ســرم طی ماه های اخیر را تأیید نمی کند: 
»طی این مدت آنقدر توقف وجود نداشــته که 
منجر بــه کاهش تولید و کمبود شــود. فعالیت 
شرکت ها عمدتا 30روزه اســت و اگر به دالیلی 
ازجمله خرابی دســتگاه ها، یک روز هم تعطیل 
شــوند، این عدد در پایان ماه بــه کمتر از 2.5تا 
2.8میلیون عــدد در ماه هم نمی رســد. عمده 
خروجی تولید ماهانه همین 3میلیون عدد است.« 
او در پاســخ به این ســؤال که چرا شرکت های 
سرم سازی زودتر اقدام به راه اندازی خطوط تولید 
برای افزایش ظرفیت و جلوگیری از کمبودهای 
فعلی نکرده اند، توضیح می دهد: »در بخش تولید 
هیچ مشکلی نداریم و براساس نیاز کشور تولید 
ادامه دارد. اما به صورت ناگهانی با افزایش مصرف 
مواجه شدیم که عددی بیش از 50درصد بود و 
با توجه به اینکه کلیه شــرکت ها با تمام ظرفیت 
مشغول تولید هستند، نمی توان افزایش ناگهانی 
تولید بیشتر را انتظار داشت، ضمن اینکه وزارت 
بهداشت هم به سرعت اقدام به واردات کرد. البته 
چندین شرکت در تبریز، اردبیل، ایالم و جنوب 
کشور در حال را ه اندازی خط تولید جدید هستند 
و به زودی وارد مدار تولید می شوند که مشکالت 

کمبودها را تا حد زیــادی کاهش خواهند داد.« 
به گفته این فعــال حوزه دارو همیشــه مصرف 
سرم ها در 6ماه دوم ســال کاهش پیدا می کند و 
عمدتا در نیمه اول سال مصرف بیشتر است: »با 
توجه به افزایش ظرفیت اگر ذخیره درســتی در 
این باره صورت بگیرد، دیگر شاهد این کمبودها 
نخواهیم بود.« به گفته این مسئول افزایش تولید 
اثرات مثبتی برای صنعت سرم ســازی کشــور 
دارد: »این مسئله باعث می شود که شرکت های 
دیگر فرصتی برای بازســازی و نوسازی خطوط 
قدیمی خود داشــته باشــند.  تامین نیاز داخل 
مســیر صادرات را هم باز می کند اما تا زمانی که 
کمبودهای داخل کشور برطرف نشود، صادرات 
انجام نخواهد شــد.« هر چند که او نســبت به 
فرســودگی تجهیزات این صنعت هم هشــدار 
می دهد و می گوید:  »ماشین آالت این حوزه عمدتا 
فرسوده هستند و باید برخی از خطوط نوسازی 
شــوند. برنامه ریزی برای تعویــض این قطعات 
انجام شــده و امیدواریم که طی یک ســال و نیم 
آینده با واردات قطعات جدیــد، اقدامات جدی 
برای نوسازی خطوط تولید را داشته باشیم. البته 
حمایت از صنایع داروســازی نیازمند اقدامات 
متعدد نیست و تنها اگر تامین به موقع منابع مالی 
و قیمت گذاری صحیح صورت بگیرد، بیشترین 

حمایت از صنایع خواهد بود.« 
او تأکید می کند: »در این بــاره باید کل زنجیره 
تامین دارو )تولیدکننده، شــرکت های پخش و 
داروخانه ها( دیده شــود. در تولید، هزینه های 
ثابت و ســود باید بــرای ســرمایه گذار و بنگاه 
اقتصادی متعادل و منطقی باشد، اگر تولید سرم 
سود منطقی نداشته باشد، مشــکالتی را برای 
سرمایه گذار ایجاد خواهد کرد. شرکت های پخش 
هم این انتقاد را دارند که با وجود هزینه حمل ونقل 
باالی سرم اما مارژین )حاشیه سود( کمی دارند. 
داروخانه ها هم مشکالت خودشــان را دارند. در 
کمیســیون قیمت گذاری نباید با درنظر گرفتن 
هزینه مــواد و اضافه کردن یــک مبلغ کوچک، 
قیمت سرم را تعیین کنند. هزینه های نوسازی، 
به روزرسانی ماشین آالت، رعایت استانداردهای 
جدید و... هــم باید درنظر گرفته شــود.« البته 
به گفته این فعال حــوزه دارو، هنوز برای اصالح 
قیمت سرم، تقاضایی از ســوی تولیدکنندگان 
داده نشده، چرا که این مدت آنقدر کمبود وجود 
داشــته که مهم ترین اولویت، تامیــن نیاز بازار 
مصرف بوده اســت: »تولید منوط بــه افزایش 
قیمت نبوده و نیست، اما این انتظار را داریم که 
مسئوالن مشکالت را ببینند و تصمیماتی برای 
ایجاد تعادل بین تولید و هزینه داشــته باشند. 
بســیاری از شرکت های داروســازی خصوصی 
هستند و اکنون بر حسب وظایف اجتماعی تولید 
را ادامه می دهند تا کمبودهــا برطرف یا ایجاد 

نشود، اما باید حمایت های الزم 
از آنها صورت بگیرد که بتوانند 
به حیات خودشان ادامه دهند.« 

افزایش تولید سرم تا پایان سال جاری 
توزیع سرم در کشور به بیشــترین میزان تامین رسیده و ماهانه 17میلیون عدد سرم 
توزیع می شــود. این خبر را محمد پیکانپور، مدیرکل امور دارو در سازمان غذا و دارو 
به همشهری اعالم می کند و می گوید: »هم اکنون ماهانه بین 3تا 4میلیون واحد سرم 
به صورت وارداتی در کشور توزیع می شود و تولید داخل هم به حدود 14میلیون عدد در 
ماه رسیده است.« به گفته پیکانپور، این میزان با توجه به راه اندازی خطوط جدید تولید 
در شرکت های دارویی تولیدکننده سرم، تا پایان سال افزایش خواهد یافت و بیش از نیاز 
مصرف کشور خواهد بود: »هم اکنون برنامه پخش و نظارت برعهده معاونت  غذا و دارو 
است و گزارش آن به صورت هفتگی در اختیار ما قرار می گیرد تا درصورت بروز کمبود به 

سرعت نسبت به توزیع سرم اقدام شود.«

نکته

گزارش

کمبود سرم که از اواخر شهریور منجر به سهمیه بندی آن با اولویت بیمارستان ها شده بود، اکنون با تامین ماهانه 17میلیون عدد سرم 
و بیشترین میزان توزیع در بازار مصرف کشور برطرف شد 

خالصه گزارش

تولید سرم از 6.5 
میلیون ماهانه در 

فروردین امسال به 
14 میلیون و 200 هزار 

عدد در مهر رسیده 
و اکنون با تامین 
17 میلیون عدد 

سرم تولید داخلی و 
وارداتی، بیشترین 

میزان توزیع سرم در 
بازار مصرف کشور 
رقم خورده است .

خطوط جدید تولید 
سرم در تعدادی از 

شرکت های سرم ساز 
راه اندازی شده و 

ظرفیت تولید برخی 
شرکت ها تا پایان 

سال دو برابر خواهد 
شد. همچنین خط 

تولید سرم در تبریز، 
اردبیل، ایالم و 

جنوب کشور هم 
به زودی وارد مدار 

می شود. 

7 مدل سرم در کشور 
تولید می شود که 

برای سرم های 500 
میلی لیتری 15.500 
و برای یک لیتری ها 

23.500 تومان 
قیمت گذاری شده، 

اما در کمبودهای 
اخیر سرم ها به 

راحتی در بازار آزاد و 
سایت های اینترنتی با 
قیمت های کالن  150 

تا 200 هزار تومانی 
در دسترس بودند 
و بدون محدودیت 
فروخته می شدند.

میانگین مصرف  
سرم در کشور زیر 10 
میلیون واحد در ماه 
است و در پیک های 
مصرف به 11 الی 12 
میلیون واحد در ماه 
می رسد، اما امسال 

با وجود افزایش 40 تا 
50 درصدی بیش از 

میزان معمول تامین 
سرم، کمبودها به 

دلیل افزایش تقاضا 
رقم خورد. 

تولید سرم با همان 
قیمت های اولیه 
یعنی کمتر از 10 

تومان ادامه دارد 
اما تولیدکنندگان 
انتظار دارند که با 
عبور از کمبودها 

مسئوالن مشکالت 
صنعت سرم سازی را 

ببینند و تصمیماتی 
برای ایجاد تعادل 
قیمت بین تولید و 

هزینه داشته باشند 
تا این سرم سازان 
بتوانند نسبت به 
نوسازی، تجهیز، 

توسعه و به روزرسانی 
تجهیزات شان اقدام 

کنند .

نگاهی به اظهارنظرهای مداخله جویانه چهره های 
سیاسی خارجی درباره اعتراضات اخیر ایران

آخرین فرصت برای اتصال دستگاه ها به پنجره 
ملی خدمات هوشمند، پایان دی ماه است

حجم آالینده ها در تهران در حالی رو به افزایش 
گذاشته که بیش از 3هزار شهروند پایتخت، هر ساله 
به خاطر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند 
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هیزم خارجی روی آتش آشوب داخلی
نگاهی به اظهارنظرهای مداخله جویانه چهره های سیاسی خارجی درباره اعتراضات اخیر ایران

اعتراضات و وقایع اخیر ایران، در 
نظام بین الملل و جامعه جهانی تا 
جایی نمود پیدا کرد که بســیاری 
به خود اجازه دخالت در امور داخلی ایران را دادند و 
درباره اوضاع ایران با استفاده از تریبون های خود و 
کشورهای دیگر به اظهارنظر پرداختند. به گزارش 
همشــهری، حتی این اعتراضات را به تجزیه طلبی 
سوق دادند، به طوری که در یکی از شبکه های خارجی 
علیه نظام پرچم تجزیه طلبی برافراشتند. هدایت 
وقایع اخیر از بیرون از ایــران به گونه ای پیش رفت 
که حتی اعتراضات در مهاباد به سوی تجزیه طلبی 
رفت. این اقدامات مستقیماً امنیت ملی را هدف قرار 
داد. کارشناســان معتقدند که تجزیه ایران یکی از 
اصلی ترین اهداف حامیان اغتشاشات در ایران است 
که غربی ها به آن امید بسته اند.  در مدت اعتراضات و 
حوادث منتهی به خشونت های خیابانی، تحریم های 
متعددی نیز از سوی اتحادیه اروپا، کانادا و آمریکا 
علیه ایران وضع شــدند. در آخرین این تحریم ها، 
23آبان ماه اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی علیه 
2۹شخصیت و 3سازمان ایرانی به بهانه مسائل حقوق 
بشــری و مرتبط با آنچه به کارگیری خشونت علیه 
معترضان در ایران نامیده است، وضع کرد. آمریکا 
نیز اعالم کرد اسامی ۱3شرکت را که ادعا می شود در 
تسهیل فروش صدها میلیون دالر محصوالت نفتی و 
پتروشیمی ایران به خریدارانی در شرق آسیا نقش 
دارند در فهرست تحریم قرار داده است. شرکت هایی 
که آمریکا تحریم کرده در امارات، هنگ کنگ، جزایر 
مارشال و چین مستقر هستند.  در ادامه  سخنان برخی 
از مقامات کشورهایی که در امور داخلی ایران مداخله 

کرده اند و در آتش فتنه دمیده اند  را می خوانید.

نگران نباشــید. ما ایــران را آزاد 
خواهیم کرد. آنها خودشان به زودی 

خودشان را آزاد می کنند.

 جو بایدن
 رئیس جمهور آمریکا

بسیار نگران این هستم که طبق گفته ها، مقامات 
ایران در حال گســترش خشونت علیه معترضان، 
به ویژه در شهر مهاباد هستند. ما در عین حمایت از 
مردم ایران، به پاسخگو کردن کسانی که در این کار 

نقش دارند ادامه می دهیم.

 آنتونی بلینکن
 وزیر امور خارجه آمریکا

کانادا با کســانی که خواستار ایجاد 
تغییر و احترام به حقوق انســانی 

بنیادین شان هستند، همصداست.

 جاستین ترودو
 نخست وزیر کانادا

آمریکا به تالش ها برای پاسخگو کردن 
)عامالن( مرگ بی معنای کیان و بسیاری 
دیگر از ایرانیان شجاع ادامه خواهم داد.

 جیک سالیوان
 مشاور امنیت ملی آمریکا

من از شــجاعتی که مردم ایران 
به ویژه، زنان و دختران شــجاع 
در مبارزه شان برای آزادی نشان 
داده اند در حیرت بــوده ام. این 
مبارزه برای چیزی فراتر از روسری 
اســت. این مبارزه برای حقوق 
اساسی است، حق آزادی بیان و 
آزادی اجتماعات، آزادی حضور 
بدون روسری، حضور در دادگاه 
مبنی بر قانون، تحقق رؤیاهایی 
که برای خود و کودکانشان بسیار 
عزیــز می دارند و دربــاره حق 
برخورداری از آینده ای که بتوانند 

آن را ترسیم کنند ، است. 
به مردم ایران می گویم، دنیا شاهد 
شجاعت شماســت و تا زمانی که 
به آزادی تان برسید، در کنار شما 
هســتیم. مردم ایران به ما نیاز 
دارند. آنها می خواهند بخشی از 

جامعه جهانی باشند.

 بیل کلینتون
 رئیس جمهور پیشین آمریکا

ایال هوالتا، مشاور امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی در جمله ای به زبان فارسی 
خطاب به زنان ایرانی گفت: زندگی زنان 

مهم است. 
گفت:کشــورهای  همچنیــن  او 
مذاکره کننده با ایران در مذاکرات وین 
باید سیاست های منطقه ای و هسته ای 

ایران را متوقف کنند.

 ایال هوالتا
 مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی

وقایع اخیر تهران موجب ایجاد ناامنی 
در منطقه شده است. ایران گروگانگیر 
است. تهران باید  آرام شود. با حمایت 
از گروهک های تجزیه طلب در خاک 
عراق، از ایــران می خواهیم به ثبات 
منطقه احترام بگذارد. معترضان ایران 
جمعی انقالبی و شجاع هستند که باید 

از آنها حمایت شود.

 امانوئل مکرون
 رئیس جمهور فرانسه

مخالفان)اغتشاشــگران( ایــران با 
سالح هایی که از پایگاه های نظامی و از 
نقاطی در کردستان عراق وارد می شود، 
مسلح شــده و این وضعیت نشانگر این 
است که دیگر آنها غیرمسلح نیستند. 
ناآرامی های اخیر یک »تالش نظام مند« 
نه در راســتای اعتراض، بلکه با هدف 
به کارگیری زور علیه حکومت ایران است.

 جان بولتون
 مشاور امنیت ملی سابق آمریکا

گزارش

مشاور فرمانده معظم کل قوا:

نسبت به فتنه ها بی تفاوت نباشیم
دستیار و مشاور فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر حل مشکالت 
مردم گفت: »این فتنه ها تمام می شود، اما بازهم ممکن است 

سراغمان بیاید، پس نباید بی توجه باشیم.«
به گزارش ایرنا، سرلشــکر ســیدیحیی رحیم صفوی در پیش 
نشست همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس در دانشگاه 
جامع امام حسین)ع( با اشاره به حوادث اخیر در کشور افزود: 
»آیا سپاه پاسداران و بسیج نمی توانند با علم و آگاهی ماجرا را 
زودتر جمع کنند؟ من مطمئن هستم این جریان به تعبیر مقام 

معظم رهبری به زودی جمع می شود.«
وی با تأکید بر رفع مشــکالت اقتصادی در کشور، گفت: »این 
فتنه ها تمام می شود اما بازهم ممکن است سراغمان بیاید، پس 
نباید بی توجه باشیم. ما باید مشکالت  مردم را حل کنیم زیرا 

انقالب اسالمی آمده که وضعیت مردم را بهتر کند.«
رحیم صفوی با بیان اینکه ما یک ملت قدرتمند هســتیم که 
رهبری خردمند، شجاع و الیق داریم، ادامه داد: »ما ضعف هایی 
داریم که در نیروهای مسلح کمتر است اما باید این ضعف ها را 

برطرف کنیم.«
این فرمانده دوران دفاع مقدس در ادامه به تالش نیروهای مسلح 
برای خودکفایی اشاره کرد و افزود: »در دوران جنگ عراقی ها 
تجهیزات محور اما ایران فکر محور بود و با اتکا به توان و دانش 

خود به تجهیزات مورد نیاز دست یافت.«
وی با اشاره به اینکه در ابتدای جنگ تحمیلی به تعداد انگشتان 
دست هم »آرپی جی« نداشتیم گفت: »اکنون در بخش ساخت 
و تولید پهپاد به قدرت باالیی رسیده ایم و موشک سازی  را هم 

آغاز کرده ایم.«
رحیم صفوی با بیان اینکه نیروی زمینی سپاه در عملیات فاو 
۳۰ تیپ را ایجاد و سازماندهی کرد، یادآور شد: »نه تنها رژیم 
بعث عراق بلکه سرویس های جاسوسی آمریکا در عملیات فاو 

غافلگیر شدند.«
وی یادآور شد: »سپاه توانست در سال ۶۵ و در جریان عملیات 
کربالی ۵ ،هواپیمای بدون سرنشین بسازد که نشانگر برتری 

فکری ایران در جنگ نسبت به دشمن بود.«
وی با بیان اینکه ما یک ملت قدرتمند هستیم و رهبری خردمند و 
الیق و شجاع داریم، افزود: »این فتنه ها تمام می شود اما بازهم ممکن 
است ســراغمان بیاید، پس نباید بی توجه باشیم. ما باید مشکالت  
مردم را حل کنیم و انقالب اسالمی آمده 
است که وضعیت مردم را بهتر کند.« 
همایــش جایگاه علم و فنــاوری در 
دفاع مقدس به همت دانشگاه جامع 
امام حسین)ع( ۱۵ آذرماه امسال در 
باغ موزه دفاع مقدس 
ر  ا گـــــز  بــــر

خواهد شد.

امنیت

دفاعی

غالمرضا جاللی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل 

دراین شــرایط در برابر دشــمن خناس 
که با توســل به کثیف تریــن حیله ها از 
کاه، کوهــی می ســازد، بایــد آگاهی ها 
را باال بــرد. غائلــه اخیر مهــر تأییدی بر 
مظلومیت بسیج است؛ بسیج شهید 
می دهد، اما در راهبرد »کشته سازی« 

دشمن بازی نمی کند./ مهر

مجتبی ذوالنور
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 

آمریکا، اروپا و کانــادا مگر کدام عرف 
دیپلماتیــک را رعایــت کرده انــد کــه 
امــروز بخواهنــد آن را رعایــت کننــد. 
بنابراین الزم نیست جمهوری اسالمی 
ایران در جا و مقطعی به شــرارت های 
ایــران  بلکــه  دهــد  پاســخ   آنهــا 
به تدریج در بزنگاه های الزم اقدامات 
مشــابه و دندان شــکن خواهــد داد./ 

تسنیم 

نقل قول خبر

معاون رئیس جمهور عنوان کرد

3رکن اساسی سپاه 
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه رکن اساسی سپاه 
بر ۳ مفهوم خالقیت، دانایی و یکپارچگی است، گفت: »هیچ روزی 
از زندگی سپاه مثل زندگی دیروزش نبود و  هیچ روزی از آینده نیز 
مثل حال نبوده و این نشان می دهد سپاه بسیار خالق بوده است.«

به گزارش فارس، محسن رضایی در ســخنانی در همایش 
جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس، با اشاره به اینکه مسئله 
یادگیری مداوم همیشــه جزو اولویت های سپاه بوده است، 
ادامه داد: »سازمان سپاه نخستین سازمان یادگیرنده در نظام 
جمهوری اسالمی است. از رأس نظام که حضرت امام بوده تا 
تک تیرانداز زمان جنگ، یکپارچگی داشتند. بنده اصطالحی 
به عنوان میز کالبدشــکافی 
دارم و به این معنی است 
که می شود از یک جوان 
۱8ساله که جنگ هم 
نرفته ظرف ۳ســال نه 
رزمنده، بلکــه ژنرال 

قوی بسازیم.«
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 آخرین آمارها نشان می دهد که 
81درصد از دستگاه ها به پنجره 
ملی خدمات هوشــمند متصل 
شــده اند. اما نکته قابل توجه این است که هنوز 
19دستگاه که از قضا جزو دستگاه های پرکاربرد 
هستند، هنوز به این سامانه ملی متصل نشده اند 
و این در حالی اســت که مهلت تعیین شده برای 
دستگاه ها پایان دی ماه تعیین شده است. ازجمله 
این دستگاه ها می توان به بانک ها و بیمارستان ها 
اشاره کرد. با الکترونیکی شدن سرویس ها قرار بر 
این است که خدمات حاکمیتی و دولتی به صورت 
غیرحضوری و بدون ارائه مدرک کاغذی از سوی 
شهروندان انجام شــود. اگرچه مدت هاست این 
پروژه آغاز شده و طی یک فرایند چند ساله عمده 
دستگاه ســرویس های خود را روی این سامانه 
باال آورده اند، اما دســتگاه های کم کار همچنان 
چالش هایی برای این پروژه ملی ایجاد کرده اند. 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات در واکنش 
به پرسش همشهری مبنی بر اینکه چه مشکلی 
پیش روی سازمان ها برای اتصال به پنجره ملی 
خدمات هوشمند وجود دارد، مهم ترین مسئله را 
اراده مدیریتی عنوان کرده بود و موضوع تجهیزات 
و زیرســاخت ها را کم اهمیت ترین مانع در این 

مسیر دانسته بود.
 

دستگاههایکمکار
جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی ســازمان 
فناوری اطالعات ایران در گفت وگو با رسانه هاي 
بانک های دولتی را به عنوان یکی از دستگاه هایی 
نام برد که هنوز به پنجره ملی خدمات هوشمند 
متصل نشده اند. بیمارستان ها هم از دستگاه هایی 
به شــمار می روند که ذیل وزارت بهداشت هنوز 
توفیقی در این مورد به دســت نیاورده اند. این در 
حالی است که به طور مشــخص، این دستگاه ها 
در شمار مراکزی قرار می گیرند که مردم به شکل 

روزمره با آنها در ارتباط هستند.

همچنین برخی دســتگاه ها ماننــد وزارت امور 
خارجه، ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران در مجموعه وزارت اقتصاد و 
دارایی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و ســازمان مدارس غیردولتی و مشــارکت های 
مردمی و خانواده در مجموعــه وزارت آموزش و 
پرورش، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران، 
صندوق حمایــت از توســعه و تحقیقات صنایع 
الکترونیک در مجموعــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و در مجموعه جهادکشــاورزی شرکت 
پشتیبانی امور دام و در مجموعه وزارت علوم نیز 
به طور کلی همه دانشگاه ها به این سامانه متصل 

نشده اند.
 

دستگاههایمتصل
به گزارش همشهری، در الیحه بودجه 1۴۰1 در 
بند واو تبصره ۷ قانون بودجه سال 1۴۰1 به وزارت 
ارتباطات راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند 
تکلیف شده است. درحالی که در ابتدا مقرر شده 
بود 1۷3دستگاه به این پنجره ملی متصل شوند، 
اما 35دستگاه از شمول این قانون خارج شدند و 
علت این اتفاق ماهیت خدمات آنها عنوان شــد. 

به عبارت دیگر، از حجم این پروژه کاسته شد.
به این ترتیــب درحالی که از حجــم این پروژه 
کاسته شــد، اما اکنون معاون دولت الکترونیکی 
ســازمان فناوری اطالعات ایران از متصل نشدن 
19دستگاه به این پروژه ملی خبر داده است. این 
عدد هم در حالی اعالم شده که عیسی زارع پور، 
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات در تیرماه 
1۴۰1یعنی حدود 5ماه پیش تعداد دستگاه های 
متصل نشــده به پنجره ملی خدمات هوشمند را 

8دستگاه اعالم کرده بود.
 

میزاناتصالدستگاهها
صرف نظــر از تفــاوت در ارائه آمارهــا و کاهش 

دســتگاه های مشــمول به این علت که حدود 
خدمات این دستگاه ها در نسبت با کسب وکارها 
و شــهروندان قرار نمی گیرد، میــزان اتصال هر 
دستگاه هم اهمیت دارد. به عنوان مثال، سازمان 
مناطق آزاد و فراجا اتصال صد درصدی را محقق 

کرده اند.
همچنین برخی دســتگاه ها را می توان در زمره 
گروه هایی دانست که بیش از ۷5درصد به پنجره 
ملی خدمات هوشمند متصل شــده اند. ازجمله 
این دستگاه ها می توان به کمیته امداد و سازمان 

حفاظت از محیط زیست اشاره کرد.
بخشی دیگر از دستگاه ها در گروه باالی 5۰درصد 
قرار می گیرنــد کــه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با 61درصد، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات با 58درصــد، وزارت نیرو با 55درصد، 
وزارت کشــور با 52درصد، وزارت دادگســتری 

و ســازمان انرژی اتمی با 5۰درصد در این گروه 
طبقه بندی می شوند.

در این میان، میزان اتصال برخی دســتگاه ها به 
پنجره ملی خدمات هوشمند زیر 1۰درصد عنوان 
شده است که می توان به وزارت صمت، سازمان 
تبلیغات، بنیاد ملــی نخبگان، بانــک مرکزی، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعالم 
شده اســت. با این حال، آنگونه که جواد موحد، 
معــاون دولــت الکترونیکی ســازمان فناوری 
اطالعات ایران اعالم کــرده، میزان اتصال وزارت 
علوم به پنجره ملی خدمات هوشمند 13درصد 

عنوان شده است.
همچنین میزان دســتگاه هایی که در روند این 
پروژه قــرار دارند و به عبارتــی در حال اتصال به 
پنجره ملی خدمات هوشــمند هستند 6درصد 

اعالم شده است.

دستگاه های کم کار 
در دولت هوشمند 

درحالی که آخرین فرصت برای اتصال دستگاه ها به پنجره ملی 
خدمات هوشمند، پایان دی ماه اعالم شده، اما هنوز 19دستگاه 

پرکاربرد مردم به این سامانه متصل نشده اند

تالشبرایزندگیرویماهتا2030
مقامات ناسا می گویند فضانوردان در حال گذراندن دوره هایی 
برای کار و زندگی روی ماه تا قبل از پایان دهه2۰3۰ میالدی 
هســتند. به گزارش گاردین، هــاوارد هو، رئیــس برنامه 
فضاپیمای ماه اوریون ناســا، گفت که فضانوردان می توانند 
قبل از سال2۰3۰ برای مدتی روی ماه فعال باشند و در این 
مدت در زیستگاه هایی که برای آنها تدارک دیده شده است 
زندگی کنند و مریخ نوردها هم از آنها پشــتیبانی کنند. هو 
در این باره ادامه داد: مطمئنا، تا ســال2۰3۰ چند فضانورد 
مدتی را روی سطح ماه زندگی خواهند کرد. هو در ماه فوریه 
مسئول فضاپیمای ناسا برای اکتشاف اعماق فضا شد. موشک 
غول پیکری که در باالی آن فضاپیمای اوریون قرار داشت، 
پس از چندبار ناکامی در پرتاب به دلیل نقص فنی و توفان، 
روز چهارشنبه گذشته از کیپ کاناورال در فلوریدا پرتاب شد.

در این ماموریت آزمایشی، سه مانکن در داخل فضاپیما قرار 
داده شده است تا تنش ها و فشارهای ماموریت آرتمیس1 را 
ثبت کند. این موشک اکنون حدود 13۴۰۰۰کیلومتر از ماه 
فاصله دارد. این نخســتین قدمی است که ما برای اکتشاف 
طوالنی مدت در اعماق فضا، نه تنها برای آمریکا، بلکه برای 
جهان، برداشته می شود. هو گفت: من فکر می کنم این یک 
روز تاریخی برای ناسا اســت، اما همچنین یک روز تاریخی 
برای همه افرادی است که عاشق پرواز انسان به فضا و اکتشاف 
در اعماق فضا هستند. ما به ماه برمی گردیم. ما به سمت یک 
برنامه پایدار حرکت می کنیم تا پروژه ای که قرار است چندین 
انسان را به سمت ماه حمل کند و دوباره به ماه بفرستد را به 
خوبی تکمیل کنیم. این فضاپیمــا در فاصله 96کیلومتری 
ماه پرواز می کند و پس از چرخیدن در اطراف ماه در تاریخ 
11دسامبر در اقیانوس آرام سقوط می کند. این فضاپیما در 
این ماموریت 25روزه 1.3میلیون مایل را طی خواهد کرد که 
دورترین فاصله ای است که یک فضاپیمای ساخته شده برای 
انسان تاکنون پرواز کرده است. یک ماموریت موفقیت آمیز 
راه را برای ادامه ماموریت های آرتمیس 2 و 3 هموار می کند. 
در این ماموریت ها قرار اســت فضانوردان به ماه برده شوند. 
طبق برنامه های ناسا، این ماموریت، نخستین زن را روی ماه 

فرود خواهد آورد.

بدهی3میلیارددالریصرافی
FTXرمزارز

مستندات از ورشکستی صرافی رمز ارز FTX وجود دارد که 
نشان می  دهد این صرافی معروف، در حدود 3میلیارد دالر 
به 5۰طلبکار، بدهی دارد. به گزارش کوین تلگراف، با اینکه 
اســامی طلبکاران اعالم نشده اســت اما گفته می شود این 
میزان بدهی مربوط به 5۰طلبکار بزرگ اعم از شرکت و افراد 
مختلف است. اما مستندات نشان می دهد صرافی FTX بیش 
از 5۰طلبکار دارد که رقم بدهی به آنها بیش از 3.1میلیارد 
دالر می شود.  طبق اطالعات موجود، تنها یکی از طلبکاران 
بزرگ این صرافی مبلغــی در 226میلیون دالر از آنها طلب 
دارد. بقیــه طلبکاران، تقریبا بین 21 تــا 2۰3 میلیون دالر 
از این صرافــی طلب دارند. همانطور که گفته شــد، هویت 
طلبکاران هنوز فاش نشده و حتی به این نکته نیز اشاره نشده 
اســت که این طلبکاران از چه کشورهایی هستند. فهرست 
5۰طلبکار بزرگ صرافی موجود و اطالعات این مشتریان، 
قابل مشاهده است، اما هم اکنون در دسترس نیست. صرافی 
FTX به دلیــل شــرایط به وجود آمده در تاریــخ 11نوامبر 

درخواست ورشکستگی فصل 11آمریکا را ثبت کرد.

رمزارز فضا

برای نخستین بار در بیش از ۳۰سال 
گذشــته، واژه هــای جدیــدی به طــور 
رسمی به سیستم بین المللی واحدها 
)SI( افــزوده شــده اند کــه »رونــا«، 
»کوئتــا«، »رونتــو« و »کوئکتــو« 
طیــف  واحدهــا  ایــن  دارنــد.  نــام 
وســیع و بســیار کوچکــی از اعــداد را 
نشــان می دهنــد کــه تاکنــون نامــی 
نداشــته اند. SI تــا بــه حــال از ۷واحد 
اندازه گیــری ماننــد متــر اســتفاده 

می کرد.

 ۴ 
واحد جدید

مرتضــی ضرابــی، مدیرعامل شــرکت 
فنــاوری بن یاخته هــای رویــان، از 
راه انــدازی پاالیشــگاه محصــوالت 
زایمانــی در کشــور بــرای نخســتین بار 
خبــر داد و گفــت: هم اکنــون توانایــی 
استحصال ۲۰محصول را در پاالیشگاه 
مذکور داریــم و هم اکنــون 5محصول 
آماده عرضه اســت. دفاتر بانک خون 
بنــد نــاف پژوهشــگاه رویــان در هر ۳۱ 

استان فعال هستند.

 20 
محصول

عدد خبر

فناوری



سه شنبه 1 آذر 121401
 شماره  8645

وضعیت هوای تهران این روز ها هشدارهای نارنجی 
 و قرمز رنگ گرفته اســت و احتماال تا آخر هفته 
شرایط »ناســالم برای تمام گروه ها« ادامه پیدا 

خواهد کرد.
به گزارش همشهری، شهردار تهران چند روز پیش 
اعالم کرد که شهرداری برای کاهش آلودگی هوای 
تهران، منبع انرژی خودرو های شبکه حمل ونقل 
عمومی را بــه  تدریج از گازوئیل بــه گاز و بعد به 
برق تغییر خواهد داد. آلودگی هوا که این روز ها از 
شاخص 100گذشته، فقط یک پدیده مشکل ساز 

نیست، بلکه مستقیما باعث مرگ ومیر می شود.
بنا به اعالم ســازمان پزشــکی قانونی کشور، در 
تصادفات  رانندگی سال1400 استان تهران هزار 
و211نفر جان خود را از دست دادند. اما براساس 
گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس، آلودگی هوا 
ســاالنه حدود ۳هزار و۷۵1نفر در شــهر تهران 
قربانی می گیرد. به این معنی، آلودگی هوا ۳برابر 
تصادف های رانندگی، جان تهرانی ها را می گیرد. 
وارونگی هوا که از میانه آبان در تهران شروع شد، 
باعث افزایش غلظت آالینده ها به ویژه ذرات معلق 
کمتر از 2.۵میکرون )ناشی از سوخت خودرو ها( 
شده است. این وضعیت تا چهارشنبه در مناطق 
مرکزی، جنوبی و غربی استان ادامه خواهد یافت.

 در داده نمای زیر جنبه های مختلف این آلودگی 
را بررســی می کنیم. براســاس گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلــس، ۳۵میلیون تومان، معادل 
1200دالر خسارت ساالنه متوسط یک خانواده 
4نفره در شــهر تهران به دلیل معضــل آلودگی 
هواست. سرانه ســاالنه خســارت وارده ناشی از 
آلودگی هوا برای هر شــهروند تهرانی در حدود 
۳00دالر است. 11هزار و1۵۹نفر میزان مرگ ومیر 

ساالنه ناشی از آلودگی هوا در کل کشور است.

کیفیت هوای تهران، فردا و پس فردا نامطلوب است
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با 
استناد به اطالعات ایستگاه های سنجش آلودگی 
هوا گفت: از اول آبان مــاه جاری تا کنون، کیفیت 
هوای تهران 1۹روز در شرایط قابل قبول و 11روز 
در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بوده که 

6 روز آن از 20الی 2۵آبان  ماه به صورت متوالی در 
این شرایط قرار داشته است. به گزارش همشهری، 
سیدمحمدمهدی میرزایی قمی با اعالم اینکه در 

مدت مشابه ســال 1400، کیفیت هوای تهران، 
1۷روز در شــرایط قابل قبول و 1۳روز در شرایط 
ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت، افزود: 

آالینده شــاخص در تمامی روزهــای نامطلوب، 
ذرات معلق کوچک تر از دو و نیــم میکرون بوده 
اســت. وی با اشــاره به اینکه کیفیت هوای شهر 
تهران، امروز یازدهمین روز ناسالم برای گروه های 
حساس در آبان ماه را به ثبت رسانده است، اظهار 
کرد: حاکمیت شرایط پایدار جوی و عدم وزش باد 
مؤثر، موجب انباشت و افزایش غلظت آالینده  ها 
به ویژه ذرات معلــق کوچک تر از دوونیم میکرون 
شده است. میرزایی قمی با بیان اینکه، میانگین 
24ساعته کیفیت هوای تهران در دیروز )۳0آبان( 
برابر با 1۳6و در شرایط ناســالم برای گروه  های 
حســاس قرار داشــت، تصریح کرد: پیش  بینی 
می  شود طی 2روز آینده نیز کیفیت هوای پایتخت 
در شرایط نامطلوب قرار داشته باشد. روابط عمومی 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از شهروندان 
به ویژه افراد حساس نسبت به آلودگی هوا تقاضا 
کرد تا از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری 
کرده و حتی المقدور از وسایل حمل ونقل عمومی 
استفاده کنند و همچنین، نسبت به اخذ گواهی 
معاینه  فنی وســایل نقلیه خود از مراکز مکانیزه 

تهران اقدام کنند.

پایتخت قرمز شد
حجم آالینده ها در تهران در حالی رو به افزایش گذاشت که بیش از ۳هزار شهروند پایتخت، هر سال بخاطر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند 

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

 راه اندازی تراموا در تهران
 از پیشنهاد تا واقعیت 

راه انــدازی تراموا در تهــران بحث تازه ای نیســت. اجرای این 
طرح بلندپروازانه برای کمک بــه حمل ونقل عمومی پایتخت 
مدت هاست از سوی مدیران شــهری و برخی کارشناسان این 
حوزه مطرح می شود اما اینکه این مد حمل ونقل ریلی در شهری 
با ویژگی های تهران می تواند به باز کردن گره های ترافیکی شهر 

کمک کند، هنوز مورد مناقشه است.
به گزارش همشهری آنالین، شهردار تهران اوایل آبانماه امسال 
بود که از آغاز مطالعات راه انــدازی تراموا در پایتخت خبر داد و 
گفت: »دو یا سه خط در تهران امکان بارگذاری تراموا را دارد که 
مطالعات و بازدید از خارج از کشور در این راستا انجام و 2 جلسه 
در این زمینه برگزار شده است. اگر امکان اجرای طرح مهیا شود، 
اقدامی در دسترس تر و آسان تر خواهد بود.« علیرضا زاکانی با 
بیان اینکه در اجرای تراموا تکیه بر محور دماوند- انقالب- آزادی 
به عنوان محور رکن شــهر اســت، اضافه کرد: »برآورد ما این 
است که شرایط را به گونه ای تنظیم کنیم که هر ۵دقیقه امکان 
جابه جایی مسافر وجود داشته باشد که به توسعه و تغییر چهره 
شهر کمک خواهد کرد. در این زمینه وارد مذاکره شده و موارد 
را دنبال می کنیم.« در ادامه این بحث، رئیس شورای شهر هفته 
گذشــته در این باره اظهارنظر کرد و گفــت: »راه اندازی تراموا 
درتهران نیاز به بررسی دقیق و ویژه دارد و باید در خیابان های 
کم تقاطع اجرا شــود.« مهدی چمران با بیان اینکه نتایج تردد 
اتوبوس هــای برقی در تهــران مثبت بوده اضافــه کرد:»برای 
مسیرهای طوالنی می توان از این اتوبوس ها استفاده کرد. برخی 
مواقع قطاری از اتوبوس ها پشت چراغ قرمز می مانند؛ بنابراین 
اگر تراموا اجرا شود و پشت ترافیک بماند، تفاوتی با اتوبوس های 

موجود نخواهد داشت.«

اول اتوبوس ومترو ؛بعد تراموا و مونوریل
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران اما درباره راه اندازی تراموا 
در تهران نظر متفاوتی دارد. او در گفت وگو با همشهری آنالین 
بیان کرد: »حمل ونقل هایی مثل تراموا و مونوریل زمانی کارآمد 
است که دیگر شکل های حمل ونقل عمومی مثل اتوبوسرانی و 
مترو کامل و زیرساخت های آن فراهم باشد. تراموا در واقع مکمل 
ناوگان حمل ونقل عمومی است. این در حالی است که ما هنوز در 
بحث حمل ونقل عمومی تهران دچار ضعف هایی هستیم. تعداد 
قطارهای مترو کامل نیست؛ ایستگاه های افتتاح نشده داریم و 
اتوبوسرانی تهران با مشکالت جدی مثل تعداد باالی اتوبوس های 
فرسوده مواجه است.« امانی با بیان اینکه مخالفتی با ایجاد تراموا 
در تهران نداریم، گفت: »ابتدا باید کاستی ها جبران شود، بعد 
مطالعات الزم در زمینه ایجاد تراموا صورت بگیرد. باید بررسی 
شود که کدام یک از شکل های حمل ونقل سبک و فانتزی مثل 
مونوریل یا تراموا در تهران کاربرد بیشــتری دارد و می تواند به 

حمل ونقل عمومی شهر کمک بیشتری کند.«

سیدجعفر تشکری هاشمی
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 

شورای اسالمی شهر تهران
شهرداری موظف شد در طول یک سال 
پس از تصویب طرح »ایجاد جایگاه های 
ســوخت کوچــک مقیــاس« ۱۱۰جایــگاه 
سوخت را با مشــارکت بخش خصوصی 
راه اندازی کند. شهرداری می تواند برای 
زمین و ارائه مجوزها سهم داشته باشد. 

احمد احمدی صدر
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری

در اغتشاشاتی که در سال های گذشته 
رخ داده بــود معتــادان متجاهــر فقــط با 
دریافت ٢٠ هزار تومان شیشــه مغازه ها 
را خرد می کردند اما در اغتشاشات جاری 
مــا معتــادان متجاهــر ندیدیــم، چراکــه 
جمــع آوری شــده اند. ١٧هــزار و ٥٠٠نفر 
از معتــادان متجاهر از ســطح خیابان ها 

جمع و وارد مراکز تحت نظر شده اند. 

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل ونقل

آخریــن پایــش ســازمان آتش نشــانی 
شهرداری تهران حکایت از این دارد که 
۹ ســاختمان از ۱۲۹ ســاختمان ناایمن 
دارای وضعیــت بحرانــی، از فهرســت 
ســاختمان های بســیار پرخطــر خــارج 
شــده و وارد فهرســت ســاختمان های 
خطرنــاک شــده اند. اخیــرا نیــز بــه 
5ســاختمان بحرانــی پایتخــت اخطــار 
داده شــده تــا در مهلــت یــک ماهــه، 

ضوابط ایمنی را رعایت کنند.

9 بنای
خطرناک

معــاون شهرســازی، خدمــات شــهری 
امــور بحــران مرکــز مطالعــات و  و 
گفــت:  تهــران  شــهر  برنامه ریــزی 
براساس طرح جامع مدیریت پسماند، 
پیمانکاران متعدد در این حوزه تجمیع 
خواهنــد شــد و در نهایــت ۹ پیمانــکار 
برای ۹ پهنه مدیریت پسماند در شهر 
تهــران خواهیم داشــت. رضــا بصیری 
افزود: قرار اســت تا حد بسیار زیادی، 
مخازن زباله نیز از ســطح شــهر تهران 

جمع آوری شود.

9
پیمانکار

آلودگی امروز بیشتر از دیروز
طبق پیش بینی هایی که روی سایت شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران قرار گرفته 
حجم آالینده ها در هوای پایتخت، امروز نسبت به دیروز بیشتر می شود و بنابراین مناطق 
بیشتری در محدوده های نارنجی )ناسالم برای گروه های حساس( قرار می گیرند. نکته 
مهم اما اینکه اگرچه دیروز نقاط بسیار محدودی در شهر وضعیت ناسالم از نظر شاخص 
آلودگی هوا را تجربه کردند اما امروز، مناطق وسیع تری در مرکز شهر، از نظر شاخص، به 
رنگ قرمز یعنی ناسالم درمی آیند. پیش بینی ها نشان می دهد که سرعت وزش باد هم 
امروز و فردا به میزان زیادی کاهش می یابد و بنابراین تهران با انباشت انواع آالینده ها 

)pm2.5، so2، nox، co و...( مواجه خواهد شد.

مکث

  نقشه شاخص کیفیت هوای امروز   نقشه شاخص کیفیت هوای دیروز 

 3751  نفر قربانی
  ساالنه آلودگی هوا در تهران  

 000/000/000 / 100  ناموت
  خسارت هر روز تعطیلی تهران 

 107/000/000/000/000  ریال
  اعتبار الزم برای کاهش آالینده های تهران

 176/000/000/000/000  ریال
  عایدی اقتصادی ناشی از کاهش آلودگی هوا

با اجرای 1۵راهکار منتخب کم هزینه و زودبازده در پایتخت، حداقل 8.27درصد از انتشار آالینده های گازی و 6.19درصد از انتشار آالینده ذرات معلق کاهش پیدا خواهد کرد.
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مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور در 
واکنش به انتقادات وارد شــده به واگذاری 5هزار معدن متروکه 
و غیرفعال به شــرکت های خصوصی از ســوی وزارت صمت از 
ممنوعیت واگذاری معاون واقع در مناطق ممنوعه این سازمان 
خبر داد و گفت: تمام معادن براســاس قوانین و ضوابط بررسی 
خواهند شد. بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه هستند 

و بنابراین فعالیت معدن  در این مناطق ممنوع است.
به گزارش ایسنا، چندی پیش  اخباری مبنی بر مزایده و واگذاری 
5هزارمعدن به شرکت های خصوصی منتشــر شد که به دلیل 
شیوه های بهره برداری در ایران و آسیب ها و مخاطراتی که برای 
محیط زیست به همراه دارد، مورد انتقاد واقع شد. به گفته یک فعال 
محیط زیست، معادن در داخل پیکره های ارزشمند طبیعت قرار 
گرفته اند. آنها در همجواری کوه ها، رودها، جنگل ها و مراتع هستند 
و برای به دست آوردن آن ماده معدنی باید پیکره طبیعی متالشی 
شــود که در این صورت کارکردهای طبیعی خود را از دســت 
می دهند و این 5۰۰۰ معدن به قدری گسترده است که تمام ایران 
را به صورت نقطه به نقطه در برمی گیرد. این عمل به معنای تحمیل 
5هزار بمب انتقاد، شکاف اجتماعی و عامل تخریب محیط زیست به 
جامعه است و در این میان مقصد سود حاصل از معدن کاوی کامال 
نامشخص و مبهم است و این فعالیت تنها برای به سود رسیدن 

افرادی خاص است.
مسعود جاللی، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع 
طبیعی نیز در واکنش به انتقادات وارد شــده نسبت به مزایده و 
واگذاری 5 هزار معدن به شرکت های خصوصی گفت: مزایده 5هزار 
معدن به معنای مجاز شدن فعالیت تمام این  معدن ها در عرصه های 
مرتعی نیست. تمامی این معادن باید براساس قانون استعالم شوند 
و ما نیز باید براساس قوانین و ضوابط موجود در این حوزه، تمام 
معادن را بررسی کنیم. وی گفت: براساس قانون، بهره برداری از 
معادنی که در جنگل ها، پارک های جنگلی، ذخیره گاه های منابع 
طبیعی، عرصه های جنگل کاری شده و عرصه هایی که در معرض 
فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است و ما اجازه فعالیت معدنی 

در این عرصه ها را نخواهیم داد.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت ســازمان منابع طبیعی کشور 
ادامه داد: براســاس ضوابط 5هزار معدن، بسیاری از آنها حذف 
خواهند شد و آن تعدادی هم که مجوز فعالیت می گیرند، برخورد 
سختگیرانه ای خواهیم داشت تا هم هنگام بهره برداری و هم بعد از 

بهره برداری تمام ضوابط رعایت شود.
وی با بیان اینکه ضایعات معدنی در عرصه های منابع طبیعی یکی 
از مشکالت جدی صنعت معدن است، گفت: بهره برداری از معادن 
باطله ریزی و ضایعات فراوانی را در عرصه های منابع طبیعی ایجاد 
می کند، یعنی به غیراز بحث تخریب بســیار زیادی که در حوزه 
منابع طبیعی داریم، حجم زیادی از باطله های معدنی، عرصه های 

طبیعی را دچار مشکالت بسیاری می کند.

مخالفت منابع طبیعی با مزایده 5هزار 
معدن متروکه در مناطق ممنوعه

خبر روزنقل قول خبر

خــودروی فرســوده براســاس قانــون 
هــوای پــاک بایــد ســاالنه از چرخــه 
حمل ونقــل خــارج شــوند. درحالی که 
از زمــان اجــرای قانــون هوای پــاک که 
مصــوب شــهریور ســال 1396اســت 
تاکنون تنها حدود ۷ هزار وسیله نقلیه 
فرسوده اســقاط شده اســت. این در 
حالی است که براساس آمار پلیس 1۷ 
میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور 

وجود دارد.

400
هزار

گردشگر ایرانی ســاالنه به ارمنستان 
سفر می کنند و به گفته واهاگن آفیان، 
مدیــرکل کشــورهای همســایه وزارت 
خارجــه ارمنســتان رقــم گردشــگرانی 
که از ارمنستان به ایران سفر می کنند 
کمتــر اســت. ایــن مقــام ارمنســتانی 
همچنین خبــر داده پــروژه ســینمایی 
مســتند ایران و ارمنســتان با موضوع 
کلیســاها در روزهــای آینــده آغــاز 

می شود.

200
هزار

عدد خبر

حسن اکبری
معاون محیط زیست طبیعی سازمان 

حفاظت محیط زیست
در نخســتین فرصتــی کــه کارشناســان 
مجوز دهند، پیروز، توله یوزپلنگ آسیایی 
ایران از پارک پردیســان بــه توران منتقل 
می شود. توران زیستگاه اصلی این گونه 
است و ترجیح بر این است که اعتبارات 
بیشــتر در بخــش زیســتگاه و طبیعــت 
اختصــاص داده شــود. انتقــال پیــروز به 
توران هم هزینه کمتری برای سازمان دارد.

سمیه رفیعی
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس

مدیــران قاصــر در زمینــه مقابلــه بــا 
قضایــی  دســتگاه  بــه  هــوا  آلودگــی 
معرفی می شــوند. دســتگاه های زیادی 
در جهــت اجــرای ایــن قانــون وظیفــه و 
تکلیف دارند ولی متأسفانه این مسئله 
به درستی محقق نشــده است. سازمان 
تکلیــف   6۰ حفاظت محیط زیســت 
داشته  که کمتر از 1۰درصد محقق شده 
و ســازمان برنامه و بودجه هــم تعهدات 

سازمانی خود را انجام نداده است.

طرح های آبخیزداری  سرعت می گیرند
 ساالنه 1.5میلیون هکتار طرح آبخیزداری در ایران اجرا می شود درحالی که 9۰میلیون هکتار از خاک کشور نیازمند آبخیزداری است

 طی یک ســال اخیر پس از وقوع سیل های متعدد، 
دولت تالش کرده طرح های آبخیزداری را با جدیت 
و وسعت چندبرابری نســبت به گذشته پیش ببرد. 
هم اکنون 9۰میلیون هکتار از اراضی کشور، نیازمند 
طرح های آبخیزداری است اما با سرعت فعلی 6۰سال 
زمان برای تکمیل این طرح ها در کشــور نیاز است. 
وزارت جهاد کشــاورزی در این زمینــه قصد دارد با 
اجرای »طرح جهش فعالیت های آبخیزداری« طی 
2برنامه توسعه پیش رو، 1۰ساله کار را به اتمام برساند.

یک تیر و 2نشان
جاری شدن سیالب ها و رواناب ها از آن دست موارد 
است که اگر مدیریت شود، عالوه بر کاهش خسارات 
بالیــای طبیعی، موجب حفظ منابع آبی می شــود 
که کشور در ســال های تغییر اقلیم و خشکسالی به 
آن نیاز مبرم دارد. ابوطالب قزلسفلو، مدیرکل دفتر 
آبخوان داری ســازمان منابع طبیعی در این باره به 
پایگاه خبری این سازمان می گوید: اجرای طرح های 
آبخیزداری مناسب ترین روش برای کاهش خسارت 
سیل و خشکسالی است؛ در عین حال مهم ترین هدف 
آبخیزداری، حفاظت از منابع آب و خاک است و این 
2عنصر به عنوان منابع پایه در امنیت غذایی و اشتغال  
پایدار برای روستاییان و پیشگیری از مهاجرت آنها به 
شهرها بسیار مهم و مؤثر است. از سویی فعالیت های 
آبخیزداری در یــک حوضه آبخیــز مجموعه ای از 
فعالیت های مدیریتی، آموزشی، فرهنگی، ترویجی، 
فعالیت های بیولوژیک مثل نهــال کاری، بذرکاری 
و بوته کاری، فعالیت های بیومکانیک مانند احداث 
هاللی های آبگیر، تراس بندی، طشتک و فعالیت های 
سازه ای مثل بندهای خاکی و سازه های سنگی مالتی، 
بتنی و گابیونی اســت. با همین اقدامات رخدادي 
طبیعی نظیر سیل قابل مدیریت است و در این راستا 
عالوه بر پیش بینی دقیق هواشناسی، فعالیت های 
آبخیزداری و آگاهی رسانی به مردم و جلب مشارکت 
آنها برای پرهیز از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها 

خسارت های این پدیده را کاهش می دهد.

جزئیات طرح جهش
به گزارش همشــهری، »طرح جهش فعالیت های 

آبخیــزداری« در ماه هــای اخیــر پس از دســتور 
رئیس جمهــور دربــاره تمرکــز بــر فعالیت های 
آبخیزداری شــکل گرفته تا خطر موجود را تبدیل 
به فرصت آینده کند.طبق این برنامه که قرار اســت 
در قالب 2 برنامه هفتم و هشتم توسعه کشور اجرایی 
شــود، انجام 9۰میلیون هکتار عملیات آبخیزداری 
برای دوره 1۰ســاله پیش بینی شــده است. طرح 
جهش فعالیت های آبخیــزداری به دســتور وزیر 
جهادکشاورزی از نیمه شهریور امسال تا پایان هفته 
گذشته روند تدوین خود را طی کرده و قرار است در 
2 برنامه 5ساله و هر سال به میزان 9میلیون هکتار به  
طور متوسط طرح آبخیزداری در کشور انجام و این 
عملیات در همه حوضه های آبخیز کشور تکمیل شود 

و به پایان برسد.

در پیش نویس این طرح، آمده که در اواخر مهرماه و 
اوایل آبان امسال بارندگی در 15استان کشور اتفاق 
افتاد و در ۷استان سیالب جاری شد و خسارت هایی 
را از خود بر جای گذاشت. بر اساس این پیش نویس، 
سیل یک ماه گذشته 655هزار هکتار از حوضه های 
آبخیز استان های درگیر سیل را تحت تأثیر قرار داد 
و با حجمــی حدود 26میلیون مترمکعب ســیالب 
در ۷اســتان گلســتان، هرمزگان، کرمان، سمنان، 
لرستان، خوزستان و یزد جاری شده است. بر اساس 
آمارهای سازمان منابع طبیعی، تاکنون از 655هزار 
هکتار وســعت حوضه های تحت پوشش سیل، در 
۷۰درصد آن عملیات آبخیزداری اجرا شده است که 
در نتیجه این فعالیت ها حدود 1۳میلیون و ۸۰۰هزار 
مترمکعب آب ناشی از سیالب، مدیریت شد و باعث 

تعدیل پیک سیالب و خسارت سیل شد. همچنین 
حدود ۸ میلیــون و 9۰۰ هــزار مترمکعب از حجم 
سیالب در نتیجه فعالیت های آبخیزداری، کنترل و 
ضمن کاهش خسارت سیل باعث تقویت سفره های 
زیرزمینی و تعدیل اثرات خشکسالی شده است. در 
عین حال با تصویب این طرح می توان از مزایای اعمال 
بهتر مدیریــت جامع در حوزه های آبخیز کشــور و 
شتاب بخشی به فعالیت های آبخیزداری برخوردار شد.

پشتوانه مالی طرح
بر اساس قانون بودجه ســال جاری، از محل تملک 
دارایی 1.6هزار میلیارد تومــان و از محل اعتبارات 
محرومیت زدایی ۷5۰میلیارد تومــان برای اجرای 
طرح های آبخیزداری مصوب شــده است. بر اساس 
اعتبارات مصوب شده، طرح های آبخیزداری در یک 
میلیون هکتار از حوضه های آبخیز کشور اجرا می شود 
و در صورت تخصیص اعتبار جدید از سوی سازمان 
برنامه و بودجه این سطح افزایش خواهد یافت. این 
درحالی است که طرح های جهش آبخیزداری قرار 
است از ابتدای سال آینده با آغاز برنامه توسعه هفتم 
اجرایی شود و اگر پشتوانه مالی مشخصی برای طرح 
ایجاد نشود عمال باید منتظر زمین ماندن ایده جهش 

طرح های آبخیزداری باشیم.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

سرعتالکپشتی
ضعف اعتبارات تخصیصی در حوزه آبخیزداری موجب شده هر سال تنها در 1.5میلیون هکتار از 
اراضی کشور عملیات آبخیزداری انجام شود. از سویی در سال های گذشته به دستور رهبر معظم 
انقالب از محل صندوق توسعه ملی، ساالنه 200میلیون یورو به این امر اختصاص داده می شد که 
در 2 سال اخیر دیگر اعتباری از این محل اختصاص نیافت. هم اکنون 90میلیون هکتار از اراضی 
کشور، نیازمند عملیات آبخیزداری است و هر سال خسارت زیادی از محل این عقب ماندگی به 
کشور وارد می شود. بر اساس برآورد وزارت جهادکشاورزی، باید ساالنه 9میلیون هکتار عملیات 
آبخیزداری در ایران انجام شود و این نیازمند 20تا 25هزار میلیارد تومان اعتبار است و بودجه 

2.3هزار میلیارد تومانی فعلی باید 10برابر شود.

مکث
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 سمنان، نماینده ایران 
در ائتالف شهرهای جاده ابریشم 

بعد از رقابت سمنان، قزوین و نیشابور در زمینه ظرفیت های 
گردشــگری، فرهنگی و اقتصادی براساس الگوی »اتحادیه 
بین المللی شهرهای گردشــگری در امتداد جاده ابریشم«، 
معاون گردشــگری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری از انتخاب ســمنان به عنوان نماینده جمهوری 

اسالمی ایران در ائتالف شهرهای جاده ابریشم خبر داد.

دالیل انتخاب سمنان 
به گزارش همشهری، اتحادیه بین المللی شهرهای گردشگری 
در امتداد جاده ابریشم از سوی چین تشکیل شده و به گفته 
 علی اصغر شــالبافیان، ســمنان نیــز قرار اســت در کنار 
۲۰ شهر خارجی و ۲۰ شهر چینی تجربه همکاری در فضای 

بین المللی را در این زمینه داشته باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سمنان 
با بیان اینکه این اســتان بیشــترین طول جاده ابریشم را 
در میان اســتان های دیگــر دارد به همشــهری می گوید:  
75۰کیلومتر از مسیر جاده ابریشــم و همچنین بیشترین 

تعداد کاروانسرای این مسیر در استان سمنان قرار دارد.
به گفته امیر کــرم زاده، 3۰کاروانســرای شاه عباســی در 
اســتان ســمنان وجود دارد که 6مورد آنهــا در نوبت ثبت 
جهانی هســتند. او همچنین ۲اثر ثبــت جهانی جنگل  ابر 
و مســیر راه آهن را از دیگر ویژگی های ســمنان می داند و 
توضیح می دهد: انتخاب سمنان به دلیل تعدد آثار تاریخی 
و کاروانسراها در مســیر اصلی جاده ابریشم بوده است، زیرا 
هنوز بقایای جاده ابریشم در این استان وجود دارد که قرار 
است مرمت شــود. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی سمنان با اشــاره به نزدیکی شهر سمنان به 
جنگل، کویر و بافت تاریخی ارزشمند از استقبال مسئوالن 
این استان برای انتخاب ســمنان به عنوان نماینده ایران در 

ائتالف شهرهای جاده ابریشم خبر می دهد.
به گفته کرم زاده، شهرداری شهر سمنان متعهد شده است 

5۰میلیارد تومان در راستای این نمایندگی هزینه کند.

مقصد گردشگری و تجاری
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سمنان 
در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر اینکه سمنان 
نماینده شهرهای ابریشم ایران است، توضیح می دهد: درواقع 
ســمنان دبیرخانه اســت و عالوه بر معرفی و پیگیری امور 
خود، پیگیری و معرفی شــهرهای دیگر مسیر جاده ابریشم 
را برعهده خواهد داشــت. کویر و ستاره شناســی، جنگل و 
طبیعت گردی، توریسم  سالمت، معدن نمک، پرنده نگری، 
وجود دانشــکده های معماری و گردشگری تا مقطع دکترا، 
تپه های میلک و حصار، روســتای قلعه بــاال در نوبت ثبت 
جهانی، شهرهای بین المللی بسطام و شهمیرزاد و 5۲رشته 
صنایع دستی مواردی است که کرم زاده به عنوان ویژگی های 
این استان برمی شمرد. به گفته وی، ســمنان با وجود همه 
این ویژگی ها و ظرفیت ها به درســتی معرفی نشــده است 
و نمایندگی این استان در ائتالف شــهرهای جاده ابریشم 
می تواند به معرفی بهتر آن بینجامد؛ معرفی ای که سمنان را 

به مقصد گردشگری و تجاری مهم تبدیل کند.

ارزیابی مستمر
معاون گردشــگری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری هم درباره این انتخاب توضیح می دهد: دولت 
چین موضوع معرفی یکی از شهرهای ایران به عنوان نماینده 
تمامی شهرهای کشــور برای عضویت در ائتالف شهرهای 
جاده ابریشم را مطرح کرد و پس از طرح این موضوع بسیاری 
از استان ها و شهرهای کشــور برای عضویت در این ائتالف 
تقاضای خود را به وزارت میراث اعالم و برنامه های میزبانی 
خود را طرح کردند. علی اصغر شــالبافیان حسین آبادی با 
اشاره به بررسی های انجام شده درباره ظرفیت های شهرهای 
متقاضی می گوید: پس از بررسی های انجام شده با توجه به 
ظرفیت های گردشــگری فراوانی که در شهر سمنان وجود 
داشــت و از این  جهت که این اســتان طوالنی ترین مسیر 
جاده ابریشــم را به خود اختصاص داده است، شهر سمنان 
به عنوان نماینده ایران در ائتالف عضو شهرهای جاده ابریشم 
انتخاب شد. وی ازجمله مالک های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی کشــور را آثار تاریخی ای عنوان 
می کند که در استان ســمنان ثبت ملی شــده اند. معاون 
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری به برخی 
ظرفیت های گردشــگری، فرهنگی و صنایع دستی استان 
سمنان اشــاره می کند و ازجمله آنها غذای این استان را نام 
می برد که در زمره آثار ناملموس زبانزد اســت. به گفته وی، 
وجود گویش های مختلف و جشــنواره های گردشگری که 
همگی برگرفته از فرهنگ کشاورزی و تاریخی استان سمنان 

است از دیگر مزایای این استان محسوب می شود.
او با اشاره به عزم مسئوالن این اســتان برای تأیید تصمیم 
وزارتخانه مبنی بر انتخاب ســمنان به عنــوان عضو ائتالف 
شهرهای جاده ابریشم توضیح می دهد: پس از انتخاب شهر 
ســمنان ارزیابی های وزارتخانه به صورت مستمر و دوره ای 

جهت اجرای تعهدات این استان انجام خواهد شد.

  
جاده ابریشم یا راه ابریشم شبکه راه های به هم پیوسته ای 
با هدف بازرگانی در آســیا بود که خاور و باختر و جنوب 
آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می داد. 
این مسیری که تا سده پانزدهم میالدی به مدت 17۰۰سال، 
بزرگ ترین شبکه بازرگانی دنیا محســوب می شد. یکی از 
مهم ترین شهرهای ایرانی در مســیر جاده ابریشم ، نیشابور 
بوده اســت. این جاده از شهرهای ســمنان، گرگان، یالن، 
اردبیل، همدان، زنجان، ری، قزوین، ســاوه و کرمانشاه  نیز 

عبور می کرده است.

عدد خبرسمنانگزارش ۲

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
کرمان با اشــاره به شــکل گیری نهضت 
گفــت:  اســتان،  در   مدرسه ســازی 
اخیــر عملیــات ســاخت مــاه   ۱۰  در 
۴۳ مدرســه به همت خیــران در کرمان 
آغــاز شــده اســت. به گــزارش تســنیم، 
رضا رضایی افزود: روز گذشــته نیز یک 
مدرسه خیرســاز در زمینی به مساحت 
25۰۰ مترمربع با زیربنای ۴9۰ مترمربع 
 و اعتبــاری بالغ بــر 6میلیــارد تومــان

احداث  شد.

43
مدرسه  

کرمان

مدیر زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی 
لرســتان از توزیــع ۴۰هــزار تن کــود اوره 
بیــن کشــاورزان لرســتانی خبــر داد. به 
گزارش ایســنا، جواد طهماســبی اظهار 
کــرد: در ســند کشــت پاییــزه لرســتان 
کشــت ۴5هــزار هکتــار گنــدم آبــی و 
۱92هزار هکتار گندم دیم درنظر گرفته 
شــده و تاکنــون ۴۰هــزار تــن کــود اوره، 
۸۰۰۰تن فسفات و 25۰۰تن پتاس بین 

کشاورزان توزیع شده است.

40000
تن  
لرستان

مازندرانعکس خبر

کارگاه ساز سازی 

موسیقی ایرانی توجه بسیاری از عالقه مندان به این هنر 
را به ساخت ساز و نواختن آن ازجمله تار و دوتار معطوف 

کرده است. برادران حاجی تبار در استان مازندران از دوران 
نوجوانی با ساخت ساز آشنا شدند. حرفه پدرشان نجاری 
بوده و حاال در کارگاه خود در قائم شهر مشغول ساخت 

دوتار و تار هستند. دوتار قدمتی چند هزارساله دارد و امروزه 
نواختن این ساز در مناطقی ازجمله شرق مازندران رواج دارد.  

عکس: مهر/حوا احمدی

آوازه عطر و طعم نان شهر کمشچه در شهرستان برخوار 

استان اصفهان به یک قرن پیش برمی گردد. زمانی که گزارش
کمشچه، روستایی بود با مردمانی کشاورز که فوت و فن 
پخت نان را تمام و کمال می دانستند و به نســل بعد نیز می آموختند. 
حدود ۲دهه پیش بود که به همت اهالی و مسئوالن شهرستان، 13نوع 
 نان نرم و خشکه در فهرســت آثار ملی ثبت و کمشچه به نام شهر نان و 

برکت معرفی شد.
به گفته رئیس اتاق اصناف شهرستان برخوار، اشتغال هزار نفر از جمعیت 
6هزار نفری کمشچه در صنف نانوایی موجب شده است تا آمار بیکاری 
در این شهر نزدیک به صفر باشد. علی داوری به همشهری می گوید که 
شهر کمشــچه یکی از مراکز پدافند غیرعامل کشــور هم هست که در 
شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه نان مناطق آسیب دیده را نیز تامین 
می کند. هر چند نانوایان کمشچه فعال مشــکلی در تامین آرد ندارند، 
اما سهمیه بندی شــدن آرد و در پی آن افزایش قیمت نان آنان را نگران 
کرده اســت. با این حال اکبر عرب، رئیس اتحادیه نانوایان برخوار تأکید 

می کند به کسب وکار نانوایان کمشچه خللی وارد نخواهد شد.

خط قرمزی بر معضل بیکاری 
پخت نان شغل آبا و اجدادی اهالی شهر کمشچه است. استفاده از گندم 
و آرد بومی، استراحت خمیر به مدت ۲ساعت، سینی های گلی دست ساز 
برای قرار گرفتــن خمیر و پخت در تنور ها و زمــان ۲دقیقه ای پخت   و 
استفاده نکردن از جوش شیرین از عوامل مرغوبیت نان کمشچه است. 
روش پخت موجب می شود تا نان عالوه بر مرغوبیت، ماندگاری بیشتری 

نیز داشته باشد.
اهالی شهر نان و نانوایان از ۲دهه پیش شکل و شمایل جدی تری به کار 
خود دادند و با راه اندازی واحدهای صنفی به جای پخت نان در تنورهای 
گلی خانه، نام شهر خودشــان را در آثار ملی ثبت کردند. مهارت پخت 
13رقم نان سنتی کمشچه از ۲۰نوع نان کمشچه در سال۹1 در فهرست 

آثار ناملموس کشور ثبت شده است.
 فرماندار شهرســتان برخوار به همشــهری می گوید: بــا وجود اینکه 
واحدهای پخت نان به شکل صنعتی نیز فعال هستند، برند نان کمشچه 
سنتی پزی اســت. محمدرضا قربانی با اشــاره به کیفیت مرغوب آرد 
کمشچه ادامه می دهد: نانوایان، نان با کیفیتی می پزند که آوازه اش در 
کشور پیچیده و روزانه نان کمشچه راهی شهرستان های اصفهان و دیگر 
شهرهای استان ها می شود و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، 

مشتری پروپاقرص نان خشکه کمشچه هستند.
ساز و کار پخت نان در کمشچه، چرخه کارآفرینی و اشتغال به کار ایجاد 
کرده است که به گفته قربانی، معضل بیکاری در این شهر کاهش پیدا کرده 

و به ندرت می شود، فردی بیکار را پیدا کرد.
قربانی می گوید: گذشته از کشاورزانی که در کشــت گندم و تهیه آرد 
مشغول کارند، در هر واحد نانوایی حدود 6نفر کار می کنند و در چرخه 

توزیع افرادی مشغول اند که به نان بر شناخته می شوند.

بانوان دستی در پخت نان دارند
کمشچه در ۲5کیلومتری اصفهان است و حدود 6هزار نفر جمعیت دارد. 
اینجا بانوان نیز دستی در پخت نان دارند و بیش از نیمی از شاغالن این 
صنف را بانوان تشکیل می دهند. رئیس اتاق اصناف شهرستان برخوار در 
این باره به همشهری می گوید: معموال در هر نانوایی 6نفر مشغول به کارند 
که ۲نفر آقا و 4نفرشان را بانوان تشکیل می دهند. نبود بیمه و مزایا برای 
برخی از شاغالن این صنف معضلی است که با رئیس اتاق اصناف برخوار 
در میان می گذاریم. علی داوری از نظــارت بر این موضوع خبر می دهد 

و می گوید: درنظر داریم این مشکل را حل و فصل کنیم که بیشتر برای 
بانوان سرپرست خانوار که مشغول کار هستند، مطرح می شود.

نان بدون ضایعات
تنورهای گلی کمشچه هنوز هم روشن و داغ است. نان های بدون ضایعات 
و دورریز و با ماندگاری باال دست مشــتری می دهد. موضوع کیفیت نان 
کمشــچه که باعث ثبت ملی هم شده اســت را با رئیس اتحادیه نانوایان 
شهرستان برخوار در میان می گذاریم. اکبر عرب به همشهری می گوید: هم 
نان های سنتی که از دیرباز با تنورهای گلی پخته می شد و هم نان هایی که 
اکنون با دستگاه های صنعتی پخته می شود، بدون کناره است و برای همین 
ضایعاتی هم ندارد. البته روش چانه گیری و عمل آوردن خمیر و پخت نان 
هم فوت و فن هایی دارد که در کیفیت نان بی تأثیر نیست. تهیه نان بدون 

دورریز و ضایعات، مصرف آرد و گندم کمتری را در پی دارد.

  
اهالی کمشچه از دیرباز از راه کشاورزی و کشت محصوالتی همچون گندم 
و جو، سیب زمینی، ذرت، چغندرقند انگور، پسته و انار روزگار می گذراندند. 
پخت نان مرغوب هم یکی از هنرهای این مردم است که پس از ثبت ملی این 

شهر را به نام شهر نان و برکت سر زبان ها انداخته است .

»کمشچه«؛ هم نان دارد و هم برکت
اشتغال ۲۰درصد اهالی شهر کمشچه اصفهان در صنف نانوایی موجب شده این شهر معضل بیکاری نداشته باشد

پخت روزی 4میلیون قرص نان 
هزار نفر از مردم شهر کمشچه با جمعیتی بالغ بر 6هزار 
نفر، به پخت نان مشغول اند و همین باعث شده تا کمشچه 
معضل بیکاری نداشته باشد. بیش از نیمی از شاغالن در 
نانوایی های کمشچه، بانوان هستند. در این شهر 110واحد 
صنفی نانوایی دایر است. 30خانه هم با داشتن تنور سنتی 
گلی همچنان به پخت نان ادامه می دهند. نانوایان این شهر 
روزانه 4میلیون قرص نان می پزند که نه تنها به شهرستان 
اصفهان بلکه به سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای 
استان های دیگر و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
نیز ارسال می شود. واحدهای صنفی هر دو هفته یک بار 

20هزارو500کیسه آرد دریافت می کنند.
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 تردد زائران عتبات عالیات
از مرز خسروی بعد از 9سال وقفه 

سرمایه گذاری در معادن زنجان

تردد کاروانــی زائران عتبات 

عالیات پس از ۹سال وقفه از مرز
دیروز، دوشــنبه3۰ آبان، از 
مرز رسمی خســروی در شهرستان مرزی 

قصرشیرین استان کرمانشاه آغاز شد.
به گــزارش ایرنــا، سرپرســت فرمانداری 
قصرشیرین افزود: دیروز در نخستین گروه 
از عزیمت کاروانی زائــران ۸۰نفر در قالب 
۲کاروان زیرنظر ســازمان حج و زیارت که 
مربوط به استان کرمانشــاه هستند از مرز 

خسروی عازم عراق شدند.
محمد حیدری افزود: ســاعات مجاز خروج 
 از مرز رســمی خســروی به عراق روزانه از
7 صبح تا 5 عصر است و در این ساعات زائران 
می توانند با داشتن گذرنامه معتبر از این مرز 

به عراق سفر کنند.
وی اظهار داشت: زائران قرار است در مسیر 
رفت یا برگشت از عتبات عالیات حتما یک 
شب را در قصرشــیرین اقامت داشته باشند 
که این به رونق اماکن اقامتی این شهرستان 
کمــک می کنــد. سرپرســت فرمانداری 
قصرشــیرین در ادامه گفت: 5۸گیت ورود 

و خروج و داشتن امکانات بســیار عالی در 
مجمــوع پایانه بین المللی مرز خســروی و 
همچنین داشــتن راه دسترسی مناسب و 
وجود اماکن اقامتی بسیار مناسب با ظرفیت 
یک هزارو5۰ تخت از مجموعه شرایطی است 
که برای رفاه زائران عتبــات عالیات فراهم 

شده است.
خســروی قدیمی تریــن و اصلی تریــن و 
مناسب ترین مرز برای تردد زائران است که 
پس از ۹سال وقفه به دنبال بسته شدن مرز 
در خرداد ماه سال۹۲ شاهد اعزام نخستین 
گروه از کاروان زائران به عتبات عالیات است. 
مرز رسمی خسروی در خرداد ماه سال۹۲ 
به دنبال حمله انتحاری در مسیر اتوبوس های 
زائران ایرانی در منطقه شهربان در نزدیکی 
شــهر المقدادیه در ۹۰کیلومتری شــمال 
عراق بسته شــد که در نتیجه این عملیات 
تروریستی 43نفر از زائران ایرانی مجروح و 
شهید شدند. قصرشیرین در غرب کرمانشاه 
بیــش از ۲7هــزار نفر جمعیــت و بیش از 
1۸6کیلومتر مرز با عراق دارد که دارای ۲مرز 

رسمی خسروی و پرویزخان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت اســتان زنجان گفت: معدن
۹معدن به صورت مجتمع در 
شهرســتان ماهنشــان قرار دارد و نخستین 
مزایده نیز در قالب بسته سرمایه گذاری در آن 

انجام خواهد شد.
به گزارش مهر، ناصر فغفــوری گفت: برخی از 
معادن به دلیل پایین بودن ظرفیت و نداشتن 
 توجیه اقتصادی، در مزایده شرکت کننده ای 
ندارند و برای رفع این مشکل بر مبنای سیاست 
اعالمی از سوی وزارت صمت، زنجان نخستین 
اســتانی بود که اولین بسته ســرمایه گذاری 

معدنی را در کشور تعریف کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان با بیان اینکه دومین بسته سرمایه گذاری 
معدنی استان نیز در حال تهیه است، ادامه داد: 
استفاده از ظرفیت های ایمیدرو)سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(  و ایجاد 
زیرساخت برای مجتمع های معدنی در استان 
ضروری است که در همین خصوص توافقات 

کاربردی با این سازمان انجام شد.
وی با بیان اینکه برای پهنه بندی نیز منطقه ای 

به وســعت ۲5۰کیلومتر مترمربع در شــمال 
شهرستان طارم )منطقه پاسار( در این منطقه 
پهنه ای تعریف شده و در اختیار ایمیدرو قرار 
خواهد گرفت، چراکه واگذاری به غیرایمیدرو 

باید از طریق مزایده انجام شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان گفت: مناطق دیگری در استان که بتوان 
در قالب پهنه بندی تعریف کرد، نیز بالفاصله 
با هماهنگــی ایمیدرو تعریــف و از وزارتخانه 
درخواست می شــود در اختیار ایمیدرو قرار 
گیرد تا کارهای اکتشــاف و پیگیری را انجام 
دهد بعــد از تعریف مناطق برخــی پهنه ها را 
خود ایمیدرو کار کند و دیگر مناطق به مزایده 
 گذاشته شده و تقســیم کار و فرایندهای آن

 انجام می شود.
فغفوری با بیان اینکه اقدامات الزم انجام شده 
و به مرحله فراخوان نیز رسیده است که منتظر 
ابالغیه وزارتخانه و برگزاری مزایده هســتیم، 
افزود: طبق تصمیم گیری مقرر شد که  معادن 
متروکه و یــا غیرفعالی کــه همین وضعیت 
 را دارنــد در قالب بســته دوباره بــه ایمیدرو

معرفی شوند.  

کرمانشاه

زنجان
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قیمت برنج پایین آمد
قیمت برنج در میادین میوه و تره بار کاهش یافت. براساس 
نرخنامه جدید سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری تهران 
در ادامه روند کاهش بهای برنج ایرانی در بازار کشــور، انواع 
این محصول در میادین نیز بین یک تا 4هزار تومان نسبت به 
قیمت های آبان ماه ارزان تر عرضه شده است. برنج از شهریور 

تا امروز 4درصد کاهش قیمت داشته است.

قیمت در آذرقیمت در آبان

کیلوگرم/ تومان

خمیردندان چند؟
قیمت انواع خمیردندان در یک سال اخیر بسته 
به برند بین 50 تا 120درصد افزایش یافته است. 
مشــاهده روند تغییر قیمت خمیردندان نشان 
می دهد در بازه زمانی یک ســال گذشته قیمت 
برندهای نامدار تحت لیسانس ازجمله سیگنال، 
کلــوزآپ و کلگیت تا 120درصد بــاال رفته و به 
میانگین قیمت 40هزار تومان برای هر تیوپ 75 
تا 100میلی گرمی رسیده است. برندهای کامال 

ایرانی قیمتی پایین تر دارند.

میادین

خبر

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
ضد پوسیدگی  

100میلی لیتری
40.000سیگنال

کامل- 100میلی 
لیتری 

50.000بنسر

زغالی
 100میلی لیتری

60.000بنسر

 حساس 
 130میلی لیتری

42.000مریدنت

سفیدکننده  
130میلی لیتری

40.000وی وان

سفیدکننده 
100میلی لیتری

55.000فارمد

سفیدکننده فوری  
75میلی لیتری

55.000سیگنال

سفیدکننده روزانه  
75میلی لیتری

40.000میسویک

دودی 
پرمحصول

73.000
72.000

طارم 
اصل

104.000
102.000

شیرودی

56.000
52.000

هاشمی/ 
دمسیاه
104.000
102.000

 نیمدانه  
پرمحصول

35.000
35.000

فجر

69.000
69.000

نیمدانه 
معطر

48.000
48.000

ندا

46.000
43.000

  استعفای رئیس سازمان بورس پذیرفته نشد
در جلسه روز گذشته شورای عالی بورس مجید عشقی، رئیس 
سازمان بورس طبق دستورجلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت 
بازار سرمایه، اســتعفای مکتوب خود را تقدیم شورای بورس 
کرد. اما اعضای این شورا با پذیرش استعفای او موافقت نکردند.

  افزایش اندک قیمت تخم مرغ
رئیس هیأت مدیــره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهران، از 
افزایش هزار تومانی نرخ تخم مــرغ درب مرغداری ها خبر داد 
و افزود: قیمت یک کیلو تخم مــرغ از کیلویی 36هزار تومان به 
کیلویی 37هزار تومان رسیده است.ناصر نبی پور با بیان اینکه 
افزایش هزار تومانی تخم مرغ درب مرغداری ها حداقل قیمت 
آن را در واحدهای صنفــی حدود 2تا 3هــزار تومان افزایش 
می دهد گفت:میزان تولید روزانه تخم مــرغ حدود 2300تن 
اســت و اگر هر کیلو تخم مرغ کیلویی 38هزار تومان محاسبه 
شود تولیدکنندگان کیلویی 10هزار تومان ضرر می کنند و نرخ 
منطقی تخم مرغ بدون احتساب ســود 10درصد باید کیلویی 

43تا 45هزار تومان درب مرغداری ها باشد.

  عرضه پژو 207 در بورس کاال
در جریان معامالت روز گذشــته بــورس کاالی ایران، تعداد 
1000دستگاه پژو 207به عنوان نخســتین خودروی پرتیراژ 
در بورس کاال عرضه شد. این تعداد خودرو با میانگین قیمتی 
342میلیون و 842هزار تومــان  پس از 60دقیقه رقابت مورد 
معامله قرار گرفت که به احتســاب هزینه های جانبی قیمت 
تمام شــده 207در بورس به 391میلیون تومان می رسد؛ این 
در حالی است که قیمت 207در ســایت های خرید و فروش 
اینترنتی حدود 440میلیون تومان اســت و بــه این ترتیب 
این خودرو در بورس حدود 50میلیون تومان زیر قیمت بازار 

خریداری شد.

گفت وگو

 تغییر حکمرانی آب 
با راه اندازی بازار پساب 

ادامه از  یکی از برنامه های وزارت نیرو راه اندازی 
سامانه اینترنتی بازار آب و پساب است صفحه 4

که به گفته شــما می تواند تحول بزرگــی در اقتصاد آب و 
فاضالب رقم بزند، آیا این برنامه با توجه به اتکای باالی صنعت 

و کشاورزی در استفاده از منابع آبی کشور قابل اجراست؟
یکی از مشکالت در زمینه مصرف پساب، ترغیب صنعت به این 
بخش است و شفاف سازی مقدم بر هزینه هاست. راه اندازی سامانه 
اینترنتی بازار آب و پساب نیز در همین راستاست. به طور یقین 
با توجه به سرمایه گذاری در بخش پساب، شفاف سازی یکی از 
دغدغه هاست. این ســامانه برای چگونگی ورود سرمایه گذاران 
طراحی شــده است که توسط شرکت مهندســی آبفای کشور 
به نحو مطلوب اطالع رسانی خواهد شد. اما نکته اصلی این است 
که پساب باید مشتری خودش را در حلقه اقتصادی، صنعتی و 
خدماتی پیدا کند و بنا داریم در همین دولت به این بحث ورود 
کنیم. ضروری ترین برنامه در این خصوص اطالع رسانی صحیح 
است. هم اکنون تنها 5درصد از پساب تولیدی در صنعت استفاده 
می شود. یعنی از حدود 5/5 میلیارد مترمکعب فاضالبی که تولید 
می شود فقط یک میلیارد و400میلیون مترمکعب آن را مدیریت 
می کنیم و از این رقم نیز کمتر از 5درصد در حوزه صنعت استفاده 
و بقیه از دسترس خارج می شــود. برنامه ریزی کرده ایم ساالنه 
حداقل 400میلیون مترمکعب فاضالب را تصفیه و در اختیار بازار 
قرار دهیم. امید داریم که این کار گشایش خوبی در عرضه و تقاضا 
حاصل کند. با این برنامه ریزی در پایان دولت ســیزدهم مقدار 
تولید پساب به حدود 2میلیارد و300میلیون مترمکعب خواهد 
رسید این افزایش تولید در واقعی شدن قیمت و رقابتی شدن تأثیر 

بسزایی خواهد داشت.
با اجرایی شدن و راه اندازی سامانه اینترنتی بازار 
آب و پساب کشــور، چه میزان از نیاز آبی صنایع کشور از 
محل پساب تامین خواهد شد. آیا تضمین و الزام قانونی برای 
هدایت صنایع بزرگ و عمده و همچنین شهرک های صنعتی 

اندیشیده شده است؟
در این راستا دســتورالعملی ابالغ خواهیم کرد تا صنایع با یک 
زمان بندی مشخص و منطقی زیرساخت های الزم برای استفاده 
پساب را فراهم کنند تا دیگر شــاهد مصرف آب تصفیه شده در 
صنایع نباشــیم. در اینجا موضوع قیمت ها مطرح می شود که 
برنامه های کارشناســی خوبی صورت پذیرفته که یکی از آنها 
بورسی شدن پساب است. طبق این برنامه تمام پساب تولیدی 
در کشور در بورس انرژی قیمت گذاری خواهد شد. انتظار می رود 
که با ایجاد این بستر مناسب، استقبال صنعت در استفاده از این 
ظرفیت افزایش یابــد. در نتیجه وقتی کارگــزاری برای تأمین 
زیرساخت ها تعیین شود، ســرمایه گذاری در این بخش نیز به 

مسیر صحیح هدایت می شود و بازار خود را پیدا می کند.
شــما از راه اندازی بازار آب و پســاب رونمایی 
کرده اید اما چالش اصلی در هر بازار اقتصادی به کشــف 
قیمت واقعی و سرمایه گذاری هم در بخش عرضه و هم تقاضا 
بستگی دارد. آیا در این بازار شاهد قیمت گذاری دستوری و 
حاکمیتی خواهیم بود یا قرار است در بازار اینترنتی یا بورس 

آب و فاضالب کشف قیمت صورت گیرد؟
تمام پساب تولیدی در بورس انرژی عرضه خواهد شد. وقتی بازار 
سرمایه گذاری در کنار افزایش تولید و شفافیت قرار گیرد، بازار 
قیمت خود را پیدا می کند. از این بابت نگرانی وجود ندارد. بحث 
مهم موضوع اطالع رسانی و فرهنگی است. باید ابتدا ضرورت این 
امر تبیین شود. مثال درخصوص استفاده آب شرب ارزان قیمت 
در بخش صنعت باید اطالع رسانی شود که این روند برای کشوری 
مثل ایران مناسب نیست. با توجه به اقلیم خشک و کم بارش و 
عدم وجود رودخانه های طوالنی در فالت مرکزی ایران که خود 
از عوامل توسعه پایدار است اســتفاده صنایع و کشاورزی از آب 
تصفیه شده با کیفیت شرب باال که به سختی حاصل می شود، 
هم بی انصافی است و هم ضدتوسعه است. درنظر داشته باشیم 
که استان های صنعتی مانند اصفهان و کرمان با کم آبی مواجه 
هستند. به همین دلیل باید مانند پیشــینیان  در پی سازگاری 
با کم آبی باشیم. این سازگاری توسط تغییر الگوی مصرف منابع 
باید پیگیری شود. همانطور که به  هم وطنان توصیه می شود که 
در مصرف آب شرب صرفه جویی کنند، باید در بخش صنعت و 
کشاورزی که صرفه جویی معنی ندارد به دنبال تغییر الگو هم در 
تولید و هم مصرف باشیم. بازچرخانی پساب چیزی است که هم 
در دنیا جا افتاده است و هم کاربرد آن در اقلیم ایران بسیار مناسب 
است. نباید بگذاریم به راحتی منابع مان هدر بروند. آب در ایران 
به سختی به دست می آید و به راحتی مصرف می شود. در دولت 
سیزدهم قصد داریم به توسعه این حوزه ها بیشتر بپردازیم. هر 
چند در دولت های پیشین هم برنامه های بسیار خوبی اجرا شده 
است ولی پیشرفت سریع طرح های مربوط به جمع آوری، انتقال 
و تصفیه فاضالب در دســتور کار اصلی ماســت. با برنامه ریزی 
مناسبی که داریم می توانیم زمینه استفاده از پساب و جایگزینی 
آن به جای آب خام را در حوزه های مختلف در جای جای کشور 

فراهم کنیم.
 چه موانع مهمی در این راه وجود دارد؟

هم اکنون باید درصد برخورداری جوامع شــهری و صنعت را از 
پســاب افزایش دهیم. با وجود اینکه ایجاد زیرساخت ها بسیار 
هزینه بر است، اما وزارت نیرو مصمم است که این برنامه را هرچه 
سریع تر انجام دهد. الزم به ذکر است که تنها محدودیت های مالی 
سد راه ما نیســت بلکه کمبود منابع انسانی متخصص و توسعه 
نامتقارن شبکه جمع آوری و تصفیه خانه های فاضالب کشور نیز 
از موانع و مشکالت ما در این مسیر است. هم اکنون میزان پساب 
تولیدی حاصل از تأسیسات فاضالب در انتهای سال1400 بالغ 
بر 1/4 میلیارد مترمکعب بوده که 717/30 میلیون مترمکعب 
در بخش کشــاورزی و 70/18 میلیــون مترمکعب در بخش 
صنعت مورد استفاده قرار گرفته است. بحث دیگر نگاه فرهنگی 
و اطالع رسانی است. باید از مزایای پساب بیشتر صحبت کنیم. 
به طور مثال نزدیک بودن محل تولید پساب به محل مصرف نیاز 
ایجاد خطوط انتقال طوالنی را برطرف می کند. هم اکنون در ایران 
252تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری است که ظرفیت 
در دســت بهره برداری بالغ بر 4میلیون مترمکعب در روز است. 
نکته قابل توجه این است که بیشتر روش ها و فرایندهای تصفیه 
پیشرفته فاضالب رایج در دنیا شامل لجن فعال متعارف، هوادهی 
گسترده، MBBR، USBF، SBR و... در تصفیه خانه های ما در 
اســتانداردهای باال انجام می گیرد. پساب حاوی مواد مغذی ای 
است که استفاده از آن را در کشاورزی و آبیاری فضای سبز شهری 
بسیار سودمند می کند. بازچرخانی آب و استفاده مجدد از پساب 
در کشور های مختلف یک مسیر توسعه پایدار است که می تواند 
باعث اشتغال زایی و تولید خوب مواد غذایی هم بشود. اینها مسائل 

مهمی است که به مدد رسانه ها باید به اطالع عموم برسد.

در شرایطی که توان رشد شاخص بورس در هفته 

بورس
جاری نســبت به 2 هفته قبل کمتر شــده است 
کارشناســان اعتقاد دارند عواملی ازجمله انجام 
اقدامات حمایتی در بودجه سال بعد، رشد قیمت جهانی مواد پایه، 
حذف قیمت گذاری دســتوری و کاهش تنش هــای دیپلماتیک 
می توانند منجر به رشد شــاخص های بورس شوند، با این حال به 
زعم آنها در دســترس ترین اقــدام برای افزایش تــوان صعودی 

شاخص بورس، کاهش شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد است.
به گزارش همشهری، شاخص کل بورس تهران از هفتم آبان ماه 
و بعد از تصویب بسته 10بندی حمایت از بورس وارد فاز صعودی 
شده و در این مدت بیش از 14درصد رشد کرده است با این حال 
توان صعودی شاخص بورس درهفته گذشــته نسبت به 2 هفته 
قبل کمتر شده و روند خروج پول هم از بورس بیشتر شده است. 
به طوری که از اوسط هفته قبل تاکنون بیش از 2هزارو200میلیارد 
تومان نقدینگی از بازارســهام خارج شــده و حتی در مبادالت 
روزشنبه نســبت خروج پول حقیقی به ارزش معامالت خرد به 
23درصد رســید که به معنای آن است که شــدت خروج پول از 
بورس با رشد زیادی مواجه شده است. این درحالی است که برخی 
آمارها نشان می دهد از هفتم آبان تاکنون نزدیک به 4هزار میلیارد 
تومان نقدینگی از سوی سهامداران حقوقی برای حمایت از بورس 
به بازار تزریق شده است. آنطور که قبال رئیس سازمان بورس اعالم 
کرده بود بخشی از این منابع از سوی صندوق توسعه ملی به بازار 
تزریق شده است و 2 صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه نیز از 
طریق بازار گردانی درحال حمایت از بازار سهام هستند. با وجود 
این حمایت ها نماگر های بازار سهام نشــان می دهد که شاخص 
بورس توان کافی برای رشد ندارد و شــاید همین موضوع عاملی 
بود که منجر به استعفای مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در 
روز دوشنبه شد که البته مورد موافقت شورای بورس قرار نگرفت.

افزایش توان شاخص
در چنین شرایطی کارشناسان بر این باورند که اقداماتی ازجمله 

انجــام اصالحاتی در بودجه ســال بعد برای حمایــت از صنایع، 
حذف قیمت گذاری دســتوری، کاهش نرخ بهره و یا رشد قیمت 
جهانی مواد پایه و کاهش تنش هــای دیپلماتیک می تواند، توان 
صعودی شاخص های بورس را بیشتر کند. با این حال به زعم آنها 
ســریع ترین راهی که می تواند منجر به رشد شاخص های بورس 
شود کاهش شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد است چرا که کاهش این 
شکاف منجر به افزایش درآمد شرکت های صادرات محور می شود 
و چون این شرکت ها بخش بزرگی از بازار سهام را در اختیار دارند 
و وزن این شرکت ها بر شاخص بورس بیش از سایر شرکت ها است 
افزایش درآمد این شرکت ها منجر به دوپینگ شاخص و افزایش 

سرعت رشد شاخص می شود.
درواقع چون بخش عمده درآمد این شــرکت ها وابســته به نرخ 
ارز اســت، هر نوع رشــد قیمت ارز ابتدا منجر به رشد درآمد این 
شرکت ها و سپس منجر به رشد شــاخص های بورس می شود اما 
نکته اصلی اینجا اســت که طبق تکالیف بانک مرکزی ارز حاصل 
از صادرات این شــرکت ها باید در ســامانه نیما عرضه شود و این 
به معنای آن است که نوسان قیمت ارز در بازار آزاد به طور مستقیم 
در قیمت سهام این شرکت ها تأثیر ندارد و آنچه منجر به افزایش 

درآمد این شرکت ها می شود قیمت ارز در سامانه نیما است.
با وجود این اثرگذاری ارز نیمایی بر قیمت ســهام این شرکت ها 
در طول 2 ماه گذشته شکاف ارز نیمایی با بازار آزاد افزایش یافته 
به طوری که هم اکنون میزان تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد به حدود 
25درصد رسیده است و این موضوع به سدی در برابر رشد قیمت 
سهام این شرکت ها تبدیل شده است به این معنی که نوسان ارز 

نیمایی تناسبی با رشد قیمت ارز در بازار آزاد نداشته است.
در چنین شرایطی کارشناسان بر این باورند که چنانچه زمینه اي 
ایجاد شود که شــکاف ارز نیمایی و بازار آزاد کم شود بازار سهام 
می تواند تحت تأثیر رشد درآمد شرکت های صادرات محور با رشد 
مواجه شود. ضمن اینکه به زعم کارشناسان این شکاف منجر به 
توزیع رانت شده است و اصالح این شــکاف می تواند تولید را در 

کشور به تحرک وادارد.

سید جواد درواری یک کارشناس بازار سرمایه در این باره می گوید: 
تعداد زیادی از شرکت های شاخص ساز بازار سرمایه را شرکت های 
صادراتی یا دالر محور تشــکیل می دهند و نرخ ارز تأثیر مستقیم 
در قیمت تولیدات و محصوالت آنها دارد اما این شرکت ها موظف 
هستند قیمت پایه محصوالت خود را با نرخ ارز نیمایی درج کنند.

او با بیان اینکه افزایش درآمد این شرکت ها مستلزم کاهش فاصله 
ارز نیما با بازار آزاد است ادامه می دهد: افزایش فاصله بین ارز بازار 
آزاد و ارز نیمایی تأثیر مطلوبی بر بازار ســرمایه نخواهد داشت 
و موجب می شود سرمایه گذاران، بازارهای موازی بازار سرمایه 
همچون بازار طال و ارز را به سرمایه گذاری در سهام شرکت های 
بورســی ترجیح دهند. زیرا با توجه به ماهیت دستوری نرخ ارز 
نیما، قیمت محصوالت افزایشی متناســب با افزایش قیمت ارز 
نداشته و سود حاصل از تسعیر نیز افزایشی نخواهد داشت و این 
دو موضوع به صورت مستقیم بر سود هر سهم شرکت تأثیرگذار 
خواهند بود و بــازده مورد انتظار ســرمایه گذاران را پوشــش 

نمی دهد.
نازنین خالقی، کارشناس دیگر بازار سرمایه با بیان اینکه افزایش 
اختالف نرخ دالر نیما و بازار آزاد ازجمله مسائلی است که نمی توان 
از آن چشم پوشــی کرد می گوید: این روزهــا بزرگ ترین دغدغه 
فعاالن بازار ســرمایه، اختالف نرخ نیما و نرخ بازار آزاد است که 
اگر این اختالف کاهش یابد، صنایع مختلفی چون پتروشــیمی، 
پاالیشــی ها و صنایع فلزی کــه صادرات محور هســتند منتفع 

خواهند شد.
فرشــید زرین کیا یک کارشناس دیگر بازار ســرمایه با اشاره به 
اینکه 70 درصد از بازار سهام متاثر از بحث صادرات و قیمت های 
جهانی اســت، توضیح می دهد: نرخ ارز در بازار توافقی حدود 10 
الی 15 درصد باالتر از نرخ نیمایی است و اگر صنایع و شرکت های 
بورس اجازه تسعیر ارز از طریق بازار متشکل ارزی را داشته باشند، 
ســودآوری آنها تأثیرپذیری مثبت قابل توجهی را خواهد داشت 
و در همین راســتا کلیت بازار ســهام و همچنین صنایع منتفع 

می شوند.

کاهش شکاف ارز نیما و آزاد؛ محرک رشد بورس
درصورت کاهش شکاف ارز نیما و آزاد زمینه رشد شاخص های بورس فراهم می شود

بازار موبایــل این روزهــا روالی 

بازار
برخالف پیش بینی های ماه های 
گذشــته فعاالن بازار را در پیش 
گرفته است. درحالی که پیش بینی می شد نیمه 
دوم ســال تقاضا و قیمت در بازار هر دو افزایشی 
باشد، این روزها فروشنده ها از رکود شدید در بازار 
و کاهش قیمت به دنبال افــت تقاضا، می گویند؛ 
رکودی که خالف روال سال های اخیر به کاهش 

قیمت در بازار منجر شده است.
 یکــی از فروشــندگان موبایــل در گفت وگو با 
همشهری در این زمینه گفت: طی 2ماه گذشته 
کاهش شدید تقاضا، فروشــندگان را وادار کرده 
برای حفظ بازار قیمت هــا را کاهش دهند. میثم 
غنی زاده، با اشاره به افزایش شدید قیمت موبایل 
در یک  سال اخیر افزود: قیمت سرسام آور موبایل و 
کاهش توان اقتصادی مردم قطعا مهم ترین دلیل 
رکود بازار این کاال در ماه های گذشــته بوده، اما 
حضوری شدن مدارس و دانشگاه ها نیز عاملی بود 
که باعث شد تقاضای افزوده 2سال کرونا از بازار 
موبایل حذف شود و تقاضا به شدت افت کند. این 
فعال اقتصادی نقش رخدادها و اغتشاشات اخیر 
را نیز در وضعیت کنونی بازار همه کاالها ازجمله 
موبایل بسیار مؤثر دانست و اضافه کرد: ناامنی های 
احتمالی و بروز خسارت به ســرمایه های کسبه 
باعث شد ساعت کاری بسیاری از مراکز خرید و در 

نتیجه فروش کسبه کاهش داشته باشد.
رفتار بازار کاالهای سرمایه ای در ایران به ویژه در 
سال های اخیر نشــان داده، این بازارها به شدت 
به نرخ ارز وابســته اند، اما رکود بــازار موبایل در 
ماه های اخیر به حدی ســنگین بوده که افزایش 
مقطعی نــرخ ارز در هفته های اخیر نتوانســت 
قیمت موبایــل را مانند گذشــته افزایش دهد. 
موبایل به گونه ای عجیب در هفته های گذشــته 

مســیرش را از دالر جدا کرد. باوجــود اینکه از 
ابتدای مهر تا امــروز نرخ ارز حــدود 10 درصد 
رشد داشــته، نه تنها رشــد قیمتی در بازار دیده 
نمی شــود، بلکه قیمت ها کاهشــی بوده است. 
به گفتــه فعاالن بــازار، قیمت موبایــل در 2ماه 
گذشته دســت کم 5تا 10درصد کاهش یافته و 
این کاهش هم گوشــی های پرچمدار را شامل 
شــده و هم گوشــی های معمولی را؛ به گونه ای 
که گفته می شود گوشــی های پرچمداری مثل 
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tra  2تا 3میلیون تومان ارزان شــده اند. درباره 
گوشی های آیفون گرچه تداوم ابهام در وضعیت 
رجیســتری آیفون 14باعث شــده افت قیمت 
آیفون 13چندان زیاد نباشــد، اما این گوشــی 
پرطرفدار هــم از کاهش قیمت بی بهــره نبوده 
است. یکی از فروشــندگان موبایل در این زمینه 
به همشهری گفت: بحث رجیستری آیفون 14، 
هم بر قیمت دیگر مدل های آیفون تأثیر داشــته 
و هم بر رکود بازار افزوده اســت؛ چراکه برخی از 
افرادی که آیفون 14خریداری کرده اند منتظرند 
مجوز رجیستری صادر شــود تا بتوانند در بازار 
بفروشند و خیلی ها هم تمایلی به خرید مدل های 

دیگر ندارند و منتظرند تا آیفون 14بخرند. سامان 
هدایتی، درباره میزان افت قیمت انواع گوشی  در 
بازار افزود: درصدی از کاهــش قیمت را در همه 
مدل های گوشی شاهد هستیم؛ به طوری که اگر 
در گوشی های 4میلیونی 100تا 200هزار تومان 
ریزش داشته باشیم در گوشی های پرچمدار 40تا 
50میلیونی حداقل یک تــا 1.5میلیون کاهش 
قیمت داریــم. این فعال بــازار موبایل به کاهش 
قیمت برند آیفون اشــاره کرد و گفت: گوشــی 
آیفون 13پرومکس 256، تحت تأثیر رکود بازار از 
58میلیون تومان به 56میلیون و 400هزار تومان 

رسیده است.

پیش بینی هایی که اشتباه از آب درآمد
کاهش محســوس قیمــت در بــازار موبایل در 
ماه های اخیر در شــرایطی است که فعاالن بازار 
تا 2ماه پیش بــا توجه به مشــکالت تامین ارز 
واردات گوشــی های تلفن همراه درباره تامین 
بازار ابراز نگرانی می کردنــد و معتقد بودند روند 
کند تامین ارز گوشــی های رده پایین و محدود 
شدن ارز واردات گوشی های باالی 600دالر به 
ارز حاصل از صادرات خود، می تواند افت شدید 

واردات و ایجاد بحران در بازار این کاال را به دنبال 
داشته باشد. 

مردادماه امسال درحالی که توقف تخصیص ارز 
به واردات گوشی وارد سومین ماه خود شده بود، 
امیر اســحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن 
همراه به همشهری گفت: تا پایان مرداد ذخیره 
موبایل برای تنظیم بازار کافی است، اما با توجه 
به اینکه از خردادماه هیچ گونه ارزی برای واردات 
تخصیص نیافته، تنظیم و تأمین بازار از شهریور 
به بعد در هاله ای از ابهام اســت. رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم صوتی و گوشی تلفن همراه نیز 
در آن زمان در گفت وگو با همشهری، موجودی 
بازار موبایل را با توجه به حجم تقاضا در تابستان 
کافی دانست، اما درباره تامین بازار در نیمه دوم 

سال هشدار داد. 
ابراهیم درســتی، گفت: فعال کاال در بازار به وفور 
وجود دارد و بــا توجه به قیمت هــای باال تقاضا 
چندان باال نیســت، اما بازار موبایل در ایامی از 
سال مثل عید یا تابســتان به طور معمول شاهد 
افزایش تقاضاســت و اگر واردات به روال عادی 
انجام نشود، قطعا مشکالتی را در ماه های آینده 
شاهد خواهیم بود؛ پیش بینی هایی که تحت تأثیر 
شرایط پیش بینی نشده اقتصادی و غیراقتصادی 
درست از آب درنیامد. نکته دیگری که شرایط این 
روزهای بازار موبایل را متفاوت کرده این اســت 
که قیمت گوشی در بســیاری از مقاطع با وجود 
رکود در بازار نیز افزایشــی بود. تابستان امسال 
درحالی که خریــد و فروش در بــازار موبایل به 
حداقل میزان خود رسیده بود، روند رشد قیمت 
همچنان ادامه داشت. به گفته فعاالن بازار، قیمت 
انواع گوشی فقط در بازه زمانی تیر تا مرداد بین 
3تا 6درصد افزایش یافت؛ افزایشی که ناشی از بار 

روانی عدم تخصیص ارز به واردات بود.

کاهش قیمت در بازار موبایل
رکود سنگین و نبود تقاضا در بازار موبایل قیمت انواع گوشی تلفن همراه را 5تا 10درصد پایین آورده است
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قیمت  گوشی های پرفروش
کارشناسان بازار معتقدند این روزها با توجه به افت قیمت موبایل، قدرت چانه زنی خریداران باال 
رفته و بهترین زمان برای خرید گوشی است، اما قیمت  گوشی های پرفروش و مشتری پسند چقدر 
است؟ سامسونگ A13  و A23 از گوشی های با قیمت مناسب و تقاضای باال در بازار هستند. قیمت 
این گوشی ها هم اکنون بســته به رم و حافظه داخلی برای A13 از 4.500تا 5.500میلیون تومان و 
برای A23 از 5.500تا 6.500میلیون تومان است. سامسونگ A33 از 8.300تا 9.400میلیون تومان 
قیمت دارد و سامسونگ A53 نیز از 11.200میلیون تومان به باالست. از برند شیائومی نیز نوت 11پرو 
پرفروش ترین است که 7.200تا 7.700میلیون تومان قیمت دارد و قیمت نوت 11معمولی هم 5میلیون 
تومان است. آیفون 13، 128نات اکتیو با رنگ آبی 38میلیون و رنگ سفید 39میلیون قیمت دارند. 
اکتیو همین گوشی هم 37.500میلیون تومان به فروش می رســد. آیفون 13پرو هم از 54.500تا 

55میلیون تومان قیمت دارد.
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   ترکیــب تیم ملی برای بــازی با انگلیس 
خیلی ها را غافلگیر کرد. اســتفاده از ۵ مدافع 
)۳ مدافع وســط و ۲ مدافع کنــاری(، حضور 
روزبه چشــمی، مجید حســینی و مرتضی 
پورعلی گنجی که کمتر کســی انتظار حضور 
آنها در ترکیب اصلی را داشت، نیمکت نشین 
کردن شــجاع خلیــل زاده و محمدحســین 
کنعانــی زادگان کــه تقریبا حضورشــان در 
ترکیب ۱۱ نفره قطعی به نظر می رسید، حضور 
نوراللهــی و از همه مهم تر علــی کریمی در 
ترکیب اصلی، سورپرایزهای خاص کی روش 
برای بازی با انگلیس بودند؛ سورپرایزهایی که 

تعداد آنها کمی زیاد به نظر می رسید!
   اولین اتفاق مهم بازی دقیقه چهارم بازی 
رخ داد؛ زمانی که هری مگوایر هنگام ارســال 
کرنر با چشمی برخورد کرد و روی زمین افتاد. 
بیرانوند پس از این صحنه بالفاصله توپ را به 
میانه زمین فرستاد اما داور سوتش را به صدا 
درآورد تا تماشاگران ایرانی برای چند لحظه در 
سکوت فرو بروند. پس از بررسی صحنه توسط 
کمک داور ویدئویی، داور دستور به ادامه بازی 
داد تا چشــمی و همه ایرانی هــای حاضر در 

ورزشگاه نفسی به راحتی کشیده باشند.
   دقیقه هشتم با شوکی بزرگ تر برای تیم 
ملی همراه بود. علیرضا بیرانوند که داســتان 
مصدومیتــش قبل از جام جهانــی به نگرانی 
بزرگ برای تیم ملی تبدیل شــده بود، روی 
زمین افتاد. ابتدا به نظر می رســید تالش های 
کادر پزشکی تا دقیقه ۱۴جواب داده و بیرانوند 
مشــکلی برای بازی ندارد اما دقیقه شانزدهم 
دروازه بــان اول تیم ملی مجــددا روی زمین 
افتاد و درنهایت دقیقه نوزدهم تعویض شــد. 
تماشاگران هنگام ورود حسین حسینی برای 
او سنگ تمام گذاشتند تا جانشین بیرانوند با 
روحیه ای خوب وارد زمین شود اما رفتارهای 
کی روش کنار خط نشــان می داد به شدت از 

مصدومیت بیرانوند شوکه شده است.
   دقیقه ســی ویکم و جدی ترین موقعیت 
بازی تا این لحظه که تیــر دروازه ایران را به 
لرزه درآورد و نفس ایرانی را برای چند لحظه 
بندآورد. هری مگوایر که فوتبالی های ایران در 
یک سال اخیر بیشترین شــوخی را با او کرده 
بودند، با یک ضربه ســر، توپ را به تیر دروازه 

کوبید.
   انگلیس که سوار بازی شده بود باالخره از 
یکی از نفوذهایش از جناحین نهایت استفاده 
را برد و این بار با ضربه سر دقیق جود بلینگهام 
روی ســر مجید حســینی که حضورش در 
ترکیب اصلی غیرقابــل پیش بینی بود به گل 
اول رسید. حسینی هم در این صحنه واکنش 
خاصی انجام نداد و فقط شاهد گل شدن توپ 
بود؛ درست مثل چند لحظه قبل که توپ به تیر 

دروازه اش خورده بود.
   هــری مگوایــر که همیشــه بــه کمک 
تیم های حریف می آیــد، مقابل ایران به یکی 
از ستاره های انگلیس تبدیل شده است. او که 
یک بار تیر دروازه را بــه لرزه درآورده بود، این 
بار روی سر روزبه چشمی سر زد و با رساندن 
توپ به باکایو ساکا، پایه گذار گل دوم انگلیس 
شد. همه ملی پوشــان اعتقاد داشتند مگوایر 
روی چشمی خطا انجام داده اما تصاویر نشان 
می داد خطایی رخ نداده و گل باکایو ساکا در 

دقیقه چهل و سوم کامال سالم بوده است.
   بازی به بدترین شــکل ممکن برای ایران 
پیش رفــت و گل ســوم هم به ســاده ترین 
شــکل ممکن وارد دروازه حســینی شد. در 
نخســتین دقیقه از وقت هــای اضافه و روی 
یک ضدحمله، روی پاس در عرض هری کین، 

رحیم استرلینگ گل سوم را زد.
   در یازدهمین دقیقــه از وقت های اضافه 
علیرضا جهانبخش فرصت داشت تا امید ایران 
برای بازگشــت به بازی را زنده کند اما شوت 
محکمش درحالی که بازیکنــی به او نزدیک 
نشده بود، با اختالف از باالی دروازه به بیرون 
رفت. این موقعیت روی توپ ربایی نوراللهی و 
سانتر محمدی به دست آمد اما حاصلی نداشت 
تا نیمه اول به بدترین شکل ممکن برای تیم 

ملی به پایان برسد.
   نیمــه دوم با ۳ تعویض بــرای ایران آغاز 
شــد. چشــمی که یکی از ضعیف ترین های 
تیم کی روش بود، جای خودش را به حسین 
کنعانی زادگان داد، قلی زاده جای جهانبخش 
را گرفت و عزت اللهی جانشین علی کریمی 
شــد. کریمی هم یکــی از بازیکنانی بود که 
در نیمه اول در زمین دیده نشــد؛ بازیکنی 
که در لحظه آخر به تیم ملی دعوت شــد و 
در لحظه آخر هم به ترکیــب اصلی بازی با 

انگلیس رسید!
   60دقیقــه بدون حتــی یک ضربه داخل 
چارچوب برای تیم ملی ایران، جریان بازی در 

نیمه مربیان هم به نفع انگلیس بود.
   با توجــه به روند بــازی پیش بینی اینکه 

دروازه ایــران بــرای 
بار چهــارم باز شــود به 

هیچ عنوان کار ســختی نبود و دقیقه 6۲این 
اتفاق رخ داد.

قطر ٢٠٢٢

ترکیب ناموزون
تيم ملي با ترکيبي غيرمنتظره، ۶ گل از انگليس خورد و جام جهاني را به بدترين شکل ممکن آغاز کرد
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جام جهانی که نشد...

دوره بعدی چی؟
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مربی روحی - روانیکارلوس کی روش

ویروس به جان 
ماتادورها افتاد

7بازیکن تیم ملی 
فوتبال اسپانیا پیش 

از دیدار افتتاحیه 
به دلیل تهویه اتاق های 
هتل محل اقامت این 
تیم سرما خوردند و 

نتوانستند در تمرینات 
گروهی شرکت کنند. 

نام همه این افراد اعالم 
نشده اما موراتا یکی از 

آنهاست.
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از اردوی تیم ملی ایران در قطر خبر می رسد کارلوس کی روش پیش 
از دیدار ایران برابر انگلستان در گام نخست از مسابقات مرحله گروهی 
جام جهانی2022، کلیپ های حماســی و تأثیرگذار برای بازیکنان 
این تیم پخش کرده است. در این قطعه فیلم ها به فرازهای درخشان 
عملکرد تیم ملی در سال های گذشته و موفقیت هایی که آنان به دست 
آورده اند، اشاره شده است. فارغ از اینکه این فیلم توانسته تأثیر مطلوب 
مورد انتظار کارلوس را روی بازیکنان بگذارد یا نه، به نظر می رســد 
این قبیل تاکتیک ها را باید جزو ترفندهای همیشــگی کی روش در 
تیم هایش دانست. در حقیقت مرد پرتغالی بیشتر از آنکه روی ابعاد 
فنی تیمش متمرکز باشد، کار را از جنبه های روانی پیش می برد. این 
البته نقض ارزش های فنی او نیست، اما به هر حال تجربه نشان داده 

است جنگ های روانی و تالش به منظور افزایش انگیزه بازیکنان برای 
کی روش بسیار مهم است.

یک بار مجتبی جبــاری در یک مصاحبه تلویزیونــی تعریف می کرد که 
کی روش پیش از آغاز مســابقات و به خصوص اعزام تیم به تورنمنت های 
مهم، یک قالیچه با خودش بــه اردوی تیم ملی می برد و از همه بازیکنان 
می خواهد که یک به یک از روی آن  عبور کنند. کی روش این تقاضا را بعد 
از یک نطق انگیزشی مفصل مطرح می کند. او می گفت همه با هم باید وارد 
مسیر موفقیت شــویم و این قالیچه هم به نوعی نخستین گام در همین 
مسیر به حساب می آید!  از این دست داستان ها زیاد از تیم کی روش تعریف 
می شود، اما شاید یکی از مشهورترین کارهای او، همان بالیی بود که بر سر 
»چوی« سرمربی پیشین تیم ملی کره جنوبی آورد. پیش از مسابقه پایانی 

انتخابی جام جهانی2014 در اولسان، سرمربی وقت کره گفته بود 
ترجیح می دهد در کنار تیم کشورش، ازبکستان به جام جهانی 
صعود کند و ایران باال نیاید. کی روش هم از این فرصت نهایت 
اســتفاده را برد و تا جایی که می توانست بازیکنان تیمش را 
علیه سرمربی کره جنوبی تحریک کرد. گفته می شود مربی 
پرتغالی تصاویری از چــوی را در جای جــای محل اقامت 

ملی پوشان چسبانده بود. به عالوه خود کی روش هم چند روز 
تمام با تصویری از چوی روی پیراهنش در مقابل بازیکنان ظاهر می  شد تا 
آتش آنها را تند کند. به هر حال، تردیدی نیست که بخش بزرگ تر فوتبال 
برای کارلوس، جنگ های روانی است و بخش کوچک تر آن، مسائل فنی و 
تاکتیکی. اگر در مورد دومی بتوان اغماض کرد، اولی ابدا جای تعارف ندارد!

بله، افتضاح بودیم! 
 سرمربی تیم ملی قطر بعد از شکست سنگین در مسابقه 
اول، به راحتی پذیرفــت که تیم اش افتضاح بوده اســت. 
فلیکس سانچز به جای بهانه آوردن برای این شکست، این 
شروع را یک شروع افتضاح برای مسابقه ها دانست:»ما نگران 
بودیم، اضطراب داشــتیم و اصال خوب بازی نکردیم. انگار 
آمادگی بازی در این شرایط را نداشتیم. هنوز باید پیشرفت 
کنیم و قرار نیست خیلی زود ناامید شویم«. او همچنین از 
تماشاگران قطری تقدیر کرد:»جو ورزشگاه عالی بود اما ما 

جواب خوبی به این جو ندادیم«. 

یک مهمانی خانوادگی! 
 با وجود برخی انتقادها از جام جهانی، هریستو استویچکوف 
به عنوان یکی از چهره های سرشناس تاریخ فوتبال از این 
جام تمجید کرده است. او در مصاحبه تازه، از جام جهانی به 
عنوان فرصتی برای متحد ساختن همه انسان ها گفته است. 
از نگاه استویچکوف، فوتبال می تواند از طریق جام جهانی، 
همه را کنار هم قرار بدهد: »جام جهانی مثل یک مهمانی 
خانوادگی است. اصال مهم نیست از کجا می آیید یا جام کجا 
برگزار می شود. مهم این است که همه در کنار هم، برای این 

رقابت متحد شویم.«

2سال پیش کمتر کسی باور می کرد مهدی قائدی بین 
مســافران جام جهانی2022 نباشد و حتی کسی به طور 
جدی به این موضوع اعتراض نکند. روند رو به رشد قائدی 
از زمان حضور اســتراماچونی در استقالل شروع شد و او 
پیش از ترانسفر شدن به امارات، به بهترین دوران فوتبالش 
رســید. با این حال، یک انتخاب غلط، مهدی را از مسیر 
درســت دور کرد. االهلی از نظر فنی انتخاب قابل قبولی 
نبود، اما اتفاق ناگوارتر زمانی رخ داد که قائدی ســبک 
زندگی نادرست را هم به این انتخاب غلط افزود. در نتیجه 
او روزبه روز از فرم ایده آل دور شد و کار به جایی رسید که 
در استقالل هم احیا نشد. به هر حال جام جهانی از دست 
رفت، قائدی از حاال باید حضور در جام ملت های آسیا را 

هدف قرار بدهد.

میانگین سنی باالی تیم ملی ایران در جام جهانی بحث های 
زیادی را برانگیخته است. برخی نگران این داستان هستند، اما 
گروهی هم عقیده دارند داستان آنقدرها هراس برانگیز نیست. 
به طور مثال، ستار همدانی گفته: »کی روش زمان زیادی برای 
آشنایی با بازیکنان جدید نداشت. به لیست اسامی 2۵نفره 
حاضر در تیم ملی نگاه می کنید، بیشتر از کسانی که قبال با او 
کار کرده اند، استفاده می کند و نفرات جدید محدود هستند.« 
بسیار خب، فرمایش جناب همدانی متین؛ می پذیریم که در 
این جام جهانی کار بیشتری از دست کی روش ساخته نبود 
و او باید به همان نفرات قدیمی اعتماد می کرد، دوره بعدی 
چی؟ به هر حال میانگین سنی باالی 30سال یعنی این تیم 
به ســرعت پوســت بیندازد. باور کنید در جام 2026 دیگر 

نمی شود با توجیه استفاده از نفرات قدیمی جلو رفت.

ساعاتی پیش از نخســتین بازی تیم ملی در برابر انگلستان، 
مصاحبه ای از برانکو منتشر شد که در نوع خودش جالب بود. 
سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان در مورد پیش بینی  اش از 
نتایج یوزها در قطر گفت: »شخصا انتظار کسب نتیجه درخشان 
توســط تیم ملی ایــران را دارم. انتظار دارم کــی روش نتایج 
درخشان بگیرد. توقع صعود داشتن از این تیم اصال بیراه نیست. 
تیم ملی سورپرایز جام جهانی است و انتظارها از آن بجاست.« 
ظاهر مصاحبه کامال حمایتی، نویددهنده و روحیه بخش است، 
اما در مورد باطن آن شــاید نتوان با این قطعیت قضاوت کرد. 
می دانیم روابط برانکو و کی روش هرگــز »فوق العاده« نبوده، 
بنابراین بدگمان ها تصور می کنند چنین مصاحبه ای می تواند 
حکم افزودن بر بار توقعات از تیم ملی را هم داشــته باشــد. 

شکاک ها می گویند پروفسور کمی هم شیطنت کرده!

امروز آرژانتین و فرانسه جام جهانی را آغاز می کنند

رونمایی
از 2مدعی

چرا قطر ناامید شد؟ 
اولین بازی جام جهانی برای قطری ها، به یک کابوس 
بزرگ تبدیل شد. آنها سال ها برای شروع این بازی صبر 
کرده بودند اما نتوانســتند روبه روی اکوادور، نمایش 
خوبی داشته باشند. قبل از شــروع مسابقه، خیلی ها 
تصور می کردند قطر برنده این بازی است یا حداقل اینکه 
شکست نمی خورد؛ چراکه تا قبل این جام هیچ کدام از 
میزبان های تاریخ جام جهانــی در دیدارهای افتتاحیه 
بازنده نشده بودند. با این حال، فقط چند دقیقه بعد از 
شروع مسابقه، مشخص بود اکوادور برتری محسوسی 
نسبت به حریف دارد. فاصله فنی 2تیم از هم، زیاد بود. 
بخشی از این برتری را باید به قدرت تیم گوستاوو آلفارو 
ربط بدهیم؛ مردی که با حضور در فوتبال اکوادور، این 
تیم را کامال متحول کرده اســت. قبل از او، برای مدتی 
جوردی کرویف سرمربی این تیم بود اما در پاندمی کرونا 
و قبل از انجام حتی یک بازی رسمی او این تیم را ترک 

کرد. گوســتاوو آلفارو اما با متد متفاوتی روی کار آمد. 
بالفاصله مدیر فنی فدراسیون فوتبال اکوادور هم از این 
تیم جدا شد تا مسئولیت تحول کامل این تیم با آلفارو 
باشد. او و تیمش اســتاد انتقال بازی و ضدحمله های 
سریع هستند؛ ستاره هایی که در کنار هم تیم مخوفی 

برای جام جهانی 2020 ساخته اند.
 اما چرا قطری ها زود از پیروزی ناامید شــدند؟ به نظر 
می رســد دلیل این اتفاق، آماده نبودن ستاره های این 
تیم برای حضور در جو جام جهانــی بود. بازیکنان قطر 
آشــکارا مضطرب و ناآماده به نظر می رسیدند. لو دادن 
ساده ترین توپ ها، نشان می داد این تیم به شدت تحت 
فشار قرار گرفته  است. بازیکنان این تیم برای نخستین بار 
در جام  جهانی حاضر شده بودند؛ نه تنها تجربه حضور در 
این جام را نداشتند که باید در مقابل تماشاگران خودی 
هم بازی می کردند. تیم ملی قطر حتــی از نظر تجربه 

بین المللی نیز با مشکل روبه رو بود. همه بازیکنان قطر در 
لیگ داخلی به میدان رفته اند و درک چندانی از چنین 
جوی را نداشتند. ازدست رفتن برتری روحی این تیم در 
چند دقیقه ابتدایی، آنها را به بن بست کشاند. در واقع قطر 
بازی را حتی بیرون از زمین باخته بود و راهی برای نجات 
پیدا کردن نداشت. ماجرا زمانی بدتر شد که هواداران این 
تیم قبل از پایان بازی ورزشگاه را ترک کردند و روحیه 
بازیکنان در معرض نابودی قرار گرفت. شاید باورنکردنی 
باشد اما ۵4دقیقه طول کشید تا عنابی ها نخستین بار 
وارد محوطه جریمه اکوادور شوند. همین موقعیت نیز با 
ضربه معز علی از دست رفت تا قطر نخستین بازی  در جام 
را بدون گل پشت سر بگذارد و نخستین میزبان بازنده 

افتتاحیه در تاریخ جام جهانی شود.
میزبانی جام جهانی و صعود مســتقیم به این تورنمنت، 
موجب شــد قطری هــا از مدت ها قبــل در جو جدی 
مسابقه های حساس محک نخورند. مدت زیادی است که 
این تیم فقط در دیدارهای دوستانه به میدان رفته است. 
قهرمانی در قاره آسیا نیز این تصور را برای آنها به وجود 

آورده بود که تیم فوق العاده ای هستند اما این موضوع با 
حقیقت فاصله داشت. قطر نسل خوبی را در اختیار دارد 
اما هنوز تیمی در کالس جهانی نیست. فلیکس سانچز هم 
مربی خوبی به حساب می آید اما هنوز کارهای بیشتری 
برای انجام دادن دارد تا یک تیم رؤیایی برای قطر بسازد. 
شاید عنابی ها بالفاصله بعد از پایان این تورنمنت، به سراغ 
یک مربی بزرگ  تر بروند و به دنبال پرورش استعدادهای 
تازه ای باشند. کار این کشور کوچک 3میلیون نفری در 
زمینه توسعه فوتبال، تا امروز هم خوب و قابل قبول بوده 
است. آنها در همین وسعت کم، یک تیم خوب ساخته اند 
اما باید بپذیرند که هنوز نمی توانند با بهترین تیم های دنیا 
رقابت کنند. قبل از قطر، فقط آفریقای جنوبی به عنوان 
میزبان جام جهانی در همان مرحله اول حذف شد و حاال 
به نظر می رسد که این سرنوشت در انتظار تیم ملی قطر 
نیز خواهد بود؛ تیمی که جام جهانی را با ناامیدی محض 
شروع کرده و هنوز نتوانســته این باور را برای هواداران 
فوتبال در این کشور به وجود بیاورد که تیمی سرسخت، 

جذاب و مهارنشدنی است.

از امروز 4بازی در جام جهانی داریم و از ســاعت 13:30تا پاسی از 
نیمه شــب می توانیم فوتبال ببینیم. امروز روز رونمایی از مسی 
و آرژانتین اســت که یکی از مدعیان قهرمانی محسوب می شوند. 

با اینکه نخستین بار است آرژانتین و عربستان 
در جام جهانی با هم بازی می کنند، 2تیم 4بار 
ســابقه رویارویی دارند که 2بار آبی وسفیدها 

برده اند و 2بازی مساوی شده.

از ســال1978که آرژانتین میزبان شد و به 
قهرمانی رســید، فقط آلمان)۵( بیشتر از  

آرژانتین)4( به فینال مسابقات راه یافته.

این ســیزدهمین حضور پیاپی آرژانتین و 
هجدهمین حضورشان در ادوار جام جهانی 
است که پس از برزیل )22( و آلمان )18( 
طوالنی ترین تعداد حضور یک تیم در این 

رقابت ها محسوب می شود.

در 13دوره اخیر که آرژانتین به طور متوالی 
در جام جهانی حاضر بوده، این تیم 12بازی 
اول خود را با پیروزی به پایــان برده و فقط 

سال2002نتوانست بازی اولش را ببرد.

آرژانتین- عربستان

دانمارک- تونس

اگــر 
مسی 3بازی مرحله گروهی 

را ببرد و در دور یک هشتم و یک چهارم 

هم پیروز شــود، به رکورد 17بــرد کلوزه 

)آلمان( می رسد که بیشترین تعداد پیروزی در 

جام جهانی را دارد. مسی 12پیروزی با آرژانتین 

در جام های جهانی ثبت کرده اســت. او در 

مرحله یک هشتم به رکورد 1000بازی 

رسمی در عمرش می رسد.

این نخســتین رویارویــی 2 تیم در 
جام جهانی است. آنها 20سال پیش 
تنها تقابــل خود را در ژاپــن برگزار 
کردند که دانمارک 2بر یک برنده شد.

هر 30گل دانمــارک در ادوار جام جهانی از فاصله 
نزدیک و داخل محوطه جریمه به ثمر رســیده و 
هیچ یک از گل های این تیم از راه دور نبوده. هیچ 
تیمی به این اندازه برای گلزنــی وادار به نزدیک 

شدن به دروازه حریفان نبوده است.

دانمــارک در جام جهانی به تیم هــای آفریقایی 
نباخته و 2پیروزی و 2تســاوی داشته. در عوض، 
تونس هرگز مقابل اروپایی ها در این رقابت ها برنده 

نبوده؛ 3تساوی و 7شکست.
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آرژانتین در 3بــازی از ۵بازی آخر 
خود در جام جهانی شکســت 

خورده و فقط یک برد و یک 
تســاوی به دســت آورده 

است. 

نل  لیو
مسی و سرخیو آگوئرو در 

اکثر اردوهای تیــم ملی آرژانتین 

هم اتاقی بوده انــد و پس از خداحافظی 

مهاجم سابق منچسترسیتی و بارسلونا، 

مسی تنها بازیکن اردوی آرژانتین است 

که هیچ هم اتاقی ندارد و یک اتاق 
را دربست گرفته است.

ادامه 
مصاحبه های 
جنجالی رونالدو

کریستیانو رونالدو 
بدون اعالم قبلی در 
نشست خبری تیم 

پرتغال حاضر شد و از 
مصاحبه اخیرش علیه 
منچستریونایتد دفاع 

کرد: »شما خبرنگاران 
گاهی واقعیت را 

می نویسید و گاهی 
دروغ می گویید. من 

نیازی ندارم نگران این 
باشم که دیگران چه 

فکری می کنند. من هر 
زمان که بخواهم حرف 

می زنم. همه من را 
می شناسند و می دانند 

به چه چیزهایی باور 
دارم. بعضی افراد من 

را بیشتر و بعضی کمتر 
دوست دارند. زندگی 

هم همین است. « 
او درباره بی محلی برونو 
فرناندز توضیح داد: »ما 
هفته گذشته در حال 

شوخی کردن با هم 
بودیم. پرواز او دیر رسید 
و تأخیر داشت و من از او 

پرسیدم که آیا با قایق 
آمده است؟«

ز  ا
قبلــی،  ۵حضــور 

دانمــارک 4بــار در مرحلــه 

گروهی حذف شده و فقط یک بار 

ســال1998صعود کــرده که در 

مرحله یک چهارم پایانی 3بر 
2به برزیل باخته.
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ستاره

روز  نخســتین  بی چون و چــرای  ســتاره   
جام جهانی2020، مهاجم باتجربه تیم ملی اکوادور 
بود. انر والنســیا تنها چند دقیقه بعد از شروع بازی، 
توپ را از خط دروازه حریــف عبور داد اما این گل به 
شکل کامال میلی متری آفساید اعالم شد. این اتفاق 
می توانست یک ضربه روحی بزرگ برای انر باشد، اما 
او خیلی خوب شرایطش را حفظ کرد و دقایقی بعد 
توانست نخســتین گل جام جهانی 2020 را از روی 
نقطه پنالتی به ثمر برســاند. هیجان والنسیا حتی 
بعد از زدن این گل هم فروکش نکرد. او دقایقی بعد با 
یک ضربه سر مهارنشدنی، دومین گل جام را هم زد 
تا بهترین شروع ممکن را برای خودش و تیمش رقم 
بزند. حاال همه متوجه شده اند که پیش  بینی سرمربی 
برزیل در مورد شگفتی سازی اکوادور در جام جهانی 
اصال دور از ذهن نیست. این تیم با ترکیبی از نفرات 
جوان و پرتجربه و البته جواهری به نام انر والنســیا، 
می تواند هر حریفی را به دردســر بیندازد. ســتاره 
تیم ملی اکوادور البته اواخر نیمه اول آســیب دید و 
عملکردش در نیمه دوم کمی فروکــش کرد اما باز 
هم، بهترین بازیکن زمین بود. او نخستین بازیکنی 
بود که در جام جهانی قطر عنــوان بهترین بازیکن 
زمین را از آن خودش می  کند؛ ستاره ای که از همین 
حاال به یک مدعی جدی برای بردن کفش طالی جام 

تبدیل شده است.
 والنسیا با این درخشــش خیره کننده در افتتاحیه 
جام، چند رکــورد مهم را به نام خــودش ثبت کرد. 
او توانســته هر 5گل متوالی تیمش در رقابت های 
جام جهانی را به ثمر برساند. قبل از او، فقط 3بازیکن 
در طول تاریخ 6گل متوالی تیمشان در جام جهانی 
را زده اند. در حقیقت اگر والنسیا بتواند 2گل بعدی 
اکوادور را بزند، رکــورددار زدن گل های متوالی یک 
تیم در همه تاریخ جام جهانی خواهد شد؛ رکوردی که 
او را برای همیشه در معرض جاودانگی قرار می دهد. 
انر یک رکورد جذاب دیگر هم دارد. او با 10شــوت 
اولش در جام جهانی، 5گل زده و از این حیث بهترین 
آمار تاریخ را در بین فوتبالیســت ها دارد. در واقع از 
هر 2شوت این بازیکن، یکی وارد دروازه شده  است؛ 
آماری که نشــان می دهد او چه مهاجم ترسناک و 

فوق العاده ای است.
 والنســیا در 33ســالگی، تولد دوباره ای را در تیم 
ملی تجربه کرده است. ســتاره اکوادوری در وستهم 
به شهرت رســید اما اوضاع در این باشــگاه برای او 
چندان خوب پیش نرفت. انر یک دوره قرضی را هم 
در اورتون سپری کرد اما در مجموع حضور چندان 
موفقیت آمیزی در فوتبال انگلیس نداشت. انتخاب 
بعدی او، لیــگ مکزیک بود و در 3ســال حضور در 
باشگاه تیگرز، توانست 34گل برای این تیم بزند و به 
یکی از چهره های محبوب هواداران این تیم تبدیل 
شود. بهترین دوران فوتبال او اما در باشگاه فنرباغچه 
رقم خورده اســت؛ جایی که این بازیکن توانســت 
3فصل رؤیایی را پشت ســر بگذارد. والنسیا همین 
فصل در 22بازی، 15گل زده و آقای گل سوپرلیگ 
ترکیه به حساب می آید. این آمار نشان می دهد که او 
چقدر آماده است. در کل این بازیکن با باالرفتن سن و 
سال، تبدیل به فوتبالیست بهتری می شود و آمادگی 

بیشتری به دست می آورد.
 این جــام، می تواند جام والنســیا و همبازیانش در 
تیم ملــی اکوادور باشــد؛ تیمی که آماده اســت تا 
شــگفتی های بزرگی بســازد. صعود از گروه برای 
اکوادور چندان هم دور از دســترس نیست. آنها اگر 
سنگال را شکســت بدهند، صعودشان به دور بعدی 
قطعی خواهد بود. والنسیا نیز می تواند در طول جام 
آمار گلزنی اش در جام های جهانی را بهبود ببخشد. 
او در جام جهانی2014 دو گل بــرای اکوادور زد اما 
تیمش نتوانســت به دور بعدی راه پیدا کند. انر فعال 
نخستین ســتاره این دوره جام به حساب می آید و 
برنامه ای برای متوقف کــردن گلزنی هایش ندارد. تا 
اینجا همه  چیز برای این ســتاره خوب پیش رفته و 

اوضاع او کامال امیدوارکننده به نظر می رسد.

جواهری به نام انر! 
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امروزآرژانتینوفرانسهجامجهانیراآغازمیکنند

رونمایی
از 2مدعی

خشم شب در اردوی تیم غنا
بامداد دوشــنبه اعضای تیــم غنا پس از شــنیدن صدای آژیر 
آتش ســوزی بالفاصله هتل محل اقامت خود را در دوحه ترک 
کردند. نیروهای آتش نشانی قطر نیز بالفاصله پس از به صدا در 
آمدن آژیر هشدار در هتل »دبل تری« در محل این حادثه حضور 
پیدا کردند و پس از بررســی وضعیت اعالم کردند که مشکلی 

وجود ندارد و آژیر جعلی به صدا در آمده و مشکلی نیست.

گرسنه نگه داشتن کارگران هندی
با این همه خرج و ریخت وپاش، میزبان جام جهانی یادش رفت به 212کارگر هندی 
در بازی افتتاحیه این رقابت ها غذا و آب بدهد. این افــراد که برای کار در بخش 
خدمات و پذیرایی ورزشگاه افتتاحیه جام جهانی2022 استخدام شده بودند، پیش 
از برگزاري بازی میان تیم های ملی قطر و اکوادور به مدت 6ساعت بدون آب و غذا 
ماندند. گروهی تا 16ساعت به آب و غذا و حتی تماس تلفنی دسترسی نداشتند. 

این درحالی است که برگزارکنندگان به منتقدان اتهام نژادپرستی می زنند.

3میلیون بلیت فروشی کذایی
فیفا اعالم کرد برای جام جهانی قطر 2میلیون و950هزار بلیت فروخته اســت. این تعداد بلیت برای تماشــای 64مسابقه 
جام جهانی به فروش رفته اســت. جانــی اینفانتینو با تأییــد این رقم گفت فیفا عــالوه بر فروش این تعــداد بلیت برای 
جام جهانی2022 در دوره 4ساله از جام جهانی2018 تا امسال موفق شده 7.5میلیارد دالر درآمدزایی داشته باشد و به این 
ترتیب رکورد درآمدهای فیفا را شکسته است. روس ها در دوره قبلی نزدیک به 2.4میلیون بلیت فروختند. قطر، عربستان، 
آمریکا، مکزیک، بریتانیا، امارات، آرژانتین، فرانسه، هند و برزیل بیشترین بلیت ها را خریده اند. این در حالی است که گفته 

می شود بخشی از هواداران اجاره ای هستند و از پاکستان در ازای روزی 10دالر و 3وعده غذای گرم به قطر آورده شده اند.
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باشکستآغازکرد.اگرقطرموفقبهصعودازگروه
اولنشــود،پسازآفریقایجنوبی)2010(دومین
میزبانناکامخواهدبود،چــونهمهمیزبانهای
20دورهدیگرازمرحلهگروهیصعودکردهاند.برای
نخستینباردر22دورهجامجهانیگلاولمسابقات
ازروینقطهپنالتیبهثمررسید.انروالنسیازننده
اینگلبرایاکوادوربود.والنسیابا33سالو16روز
بهپیرترینگلزندیدارافتتاحیهجامجهانیتبدیل

شد.زنندگاننخستینگلدورههایقبلی:
............................لوییسلورانتبهمکزیک 1930
1934...................سیلویوپیوالازایتالیابهآمریکا
................ابیگیانسوئیسیبهآلمانغربی 1938

..............................ادمیربرزیلیبهمکزیک 1950
1954............................بالتازاربرزیلیبهمکزیک
.....................رانازآلمانغربیبهآرژانتین 1958
1962...........................کوبیالازاروگوئهبهکلمبیا
1966..........................هاسرفرانسویبهمکزیک
1970.....................فانمویربلژیکیبهالسالوادور
1974...........................براشتاینرآلمانیبهشیلی
..................پائولوروسیازایتالیابهفرانسه 1978
1982...................................کونتیازایتالیابهپرو
.....................التوبلیازایتالیابهبلغارستان 1986
1990.......................اسکیالچیازایتالیابهاتریش
1994.........................بریگیازسوئیسبهآمریکا
1998...............سزارسامپیاازبرزیلبهاسکاتلند

2002......................بوبادیوفازسنگالبهفرانسه
2006..................فیلیپالمازآلمانبهکاستاریکا
..........شاباالالازآفریقایجنوبیبهمکزیک 2010
2014...مارسلوازبرزیلگلبهخودیدربازیباکرواسی
2018...............گازینسکیازروسیهبهعربستان
2022.........................انروالنسیاازاکوادوربهقطر
مکزیک5باردردیدارهایافتتاحیهنخستینگل

جامرادریافتکردهکهاینیکرکورداست.
ایتالیاییها5بارنخستینگلجامجهانیرابهثمر

رساندهاندکه4بارآنپشتهمبوده.
2دورهپیاپیآسیاییهانخســتینگلدیدار

افتتاحیهرادریافتکردند.
انروالنسیااگرگلبعدیاکوادوررابزند،بارکورد

اوزهبیو)پرتغال1966(،پائولوروسی)ایتالیا1982(و
اولگسالنکو)شوروی1994(برابریخواهدکرد.هر
3بازیکن6گلپیاپیتیمهایخودرادرجامجهانی
زدهبودندووالنسیازنندههر5گلآخراکوادوردرجام
جهانیبوده؛مقابلسوئیس)2014(،مقابلهندوراس
)2014(،مقابلهندوراس)2014(،مقابلقطر)2022(،

مقابلقطر)2022(.اینگلهاراثبتکردهاست.
اکوادوردر7بازیآخرخــوددرهمهرقابتها

دروازهاشرابستهنگهداشته؛3بردو4تساوی.
فقط11شوتدربازیافتتاحیهجامجهانی2022
بینقطرواکوادورزدهشد.ازجامجهانی1966تاکنون
فقطدر2بازی،اینآمارناامیدکنندهثبتشدهاست؛

کلمبیا-سنگال)2018(وقطر-اکوادور)2022(.

فرانســهبدونبنزما،کانته،پوگبا،انکونکووکیمپمبهراهمامروز
میبینیم.بعیداستمدافععنوانقهرمانیشانسزیادیبرایدفاع

ازعنوانشداشتهباشد.

فرانسه- استرالیا

پیش از این 2 تیم در جام جهانی 
1978روبه روی هم قرار گرفته اند 
که تیم نسل طالیی لهستان 3بر 

یک به برتری رسید.

این نهمین باری است که لهستان در جام جهانی حاضر می شود. لخ ها که 2عنوان سومی جهان را در 
اختیار دارند، از سال 1986تاکنون موفق به صعود به مرحله حذفی نشده اند و در 8بازی از 11بازی 

آخر خود شکست خورده اند.

مکزیک در 
دور انتخابی جام جهانی 

از منطقه کونــکاکاف بیش از هر 

تیم دیگری کلین شــیت کرده و 8بار 

دروازه اش را بسته نگه داشته. فقط کانادا 

با 7گل خورده، خط دفاعی بهتری 

از مکزیک بــا8گل خورده 
داشــت.

2تیم در دوره قبلی در روسیه 
برای نخستین بار با هم بازی 
کردند که فرانســه 2بر یک 
برنــده شــد. آن مســابقه 
2پنالتی و یک گل  به خودی 

داشت.

اســترالیا فقط یک بار موفق 
شــده ســال 2001در جام 
کنفدراســیون ها فرانسه را 
شکســت بدهد و در 4دیدار 
دیگر 3پیروزی و یک تساوی 

برای فرانسه به دست آمده.

غیبــت  2دوره  از  پــس 
1990و  ســال های  در 
1994فرانســوی ها 7بــار 
متوالــی بــه جام جهانی راه 
یافته اند تا تعداد حضورشان 

را به عدد 16برسانند.

از سال 1998که فرانسه پس 
از 2دوره غیبت به جام جهانی 
برگشــت و میزبــان بود، در 
3دوره از 6دوره اخیــر بــه 
فینال رسیده و 2بار قهرمان 

شده است.

تاکنون تنها 2تیم توانســته اند 2بار پشت سرهم قهرمان 
جهان شــوند؛ ایتالیا )1934و 1938(، برزیل )1958و 
1962(. فرانسه این شــانس را دارد تا سومین تیم باشد 
که از عنوان قهرمانی خود به خوبی دفاع می کند. البته با 
این همه غایب و مصدوم در خط هافبک و حمله شــانس 

کمی دارند.

ژیرو با مصدومیت بنزما و انکونکو شــانس زیادی برای 
حضور در ترکیب دارد. او تنهــا 2گل دیگر می خواهد تا 
به رکورد 51گل ملی تیری آنری به عنوان بهترین گلزن 
تاریخ فرانسه برسد، به شــرطی که برخالف جام جهانی 
گذشــته بتواند ضربه ای به ســمت چارچــوب دروازه 

حریفان بزند.

امباپــه کــه ایــن فصــل 19گل در 20بــازی برای 
پاری ســن ژرمن زده، در دوره قبلــی 4گل در 7بــازی 
برای فرانسه به ثمر رســانده و با 19سال و183روز سن 
جوان ترین گلزن تاریخ فرانســه در این رقابت ها شده و 
پس از پله )1958( جوان ترین گلــزن فینال جام های 

جهانی شده بود.
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لهستان- مکزیک

 والنسیا و هم تیمی هایش
شگفتی ساز جام می شوند؟

مکزیک به دلیل قرار گرفتن 
جغرافیایــی  منطقــه  در 
مناســب، جام های جهانی 
زیــادی را تجربه کرده و این 
هفدهمین حضور آنها خواهد 
بود که 8بار اخیرش متوالی 
بوده. هیچ تیمــی به اندازه 
مکزیک در ادوار جام جهانی 
بازی نکرده بدون آنکه حتی 
یک بــار بــه فینال برســد؛ 

57بازی.
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افقی:
1- شبه جزیره ای در جنوب 
شــرقی اروپــا- بی بهــره و 

بی نصیب
2- از نیروهــای ســه گانه 
ارتــش- شــتر بی کوهان- 
رهبر مذهبی کاتولیک های 

جهان
 3- ماه بعثــت پیامبر)ص(- 
از اجزای مهم موتور خودرو- 
از تیم های همگروه ایران در 

جام جهانی قطر
4- هدایت کننــده- رمزها- 

باران اندک
 5- شــــماره ساخــتمان- 
از القاب اشرافی زنان اروپا- 

پرنده ای شکاری
6- خبرگــزاری کار ایران- 

طراح- رقعه
7- پــول ژاپن- شــوخی- 
وسیله اندازه گیری اختالف 

پتانسیل
 8- حــــق مــخالـــفت- 

گواهی خواستن- رها
9- لباس مردانــه قدیمی- 

خواب- اشاره به دور
10- مـــهلکه- مـــشهور- 

رئیس جمهور شهید
11- اساس- منتشر کننده 

کتاب- وطن
 12- گرداگــرد دهــان- 

از تیم های فوتبال باشگاهی 
ایتالیا- دوبرابر

 13- ظـــلمت- روزهـــا- 
امـر به یافتن

14- میدانــی در تهــران- 
رویین تن یونانــی- هنگام 

ورود به جایی گفته می شود
 15- فــیلمنامه نــــویس- 

کامل و بدون نقص بودن
  

عمودی:
 1- مـــاه کامــل- سرمربی 

تیم ملی فوتبال کره جنوبی
2- قدر و منزلــت- نرمی و 
روانــی- دوره تجدید حیات 

اروپا
 3- آزادیــخــواه- مــیـانه- 

قسمت مهم و اساسی
4- کار ناتمام!- جوش صورت- 

آزادی
5- عقیــده- از رشــته های 

کشتی- ناشی و بی تجربه 
6- سازی  بادی- زبان عربی- 

شهری در فرانسه
7- هرگوشه زمین فوتبال- 
دوبیتی محلی- بله انگلیسی

8- ســطل چاه- جنگ بین 
ژاپن و روسیه- ابزار، وسیله

9- پسـونــــد شـــباهت- 
پایان نامه- سبز تیره

 10- بــــی کم و کاســت- 

گاز مرداب- خشنودی
موالنــا-  تخلــص   -11

دایره ای شکل- پـیشوا
12- استواری در اندیشه و اراده- 

انجمن، مجلس- یـک و یـک
13- اشتباه غیرارادی لفظی- ویـروس 

سـگی- از شبکه های تلویزیونی ما
 14- فـراوان تــــرین کـــبوتر- 

قـشر، پوسته- شیمی کربن
 15- رمـــانی ســـیاسی نوشته 

15جـک لندن- حیرت

پگنايامندروكر
الاوكوراورراز

يوشيبرضانامه
متسدكيرودمشا
اكيرروابهاگهس
ليامتنسوكندوك
هندروتبنماشن
لايمراطيدهميه

انشهوساهراجا
هرمنديعسهنارك
وهايهمتاخونيم
تگودنهمشيرسا
ذيناپناكسخوك
چاهيرادناهتنا
يرونتباهتلاكن
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سخت

971264358
684935721
523871946
792518634
368427195
145693872
437182569
859746213
216359487

متوسط

  4   9     3 6  
    5   6       1
      2     7    
5   4     3      
  6           5  
      1     8   7
    1     8      
3       4   2    
  5 8     9   1  912845637

875136924
643729815
796451382
138972546
524683179
369214758
257398461
481567293

ساده

متوسط

142987365
785364921
639215784
514873692
867492153
923156847
471628539
396541278
258739416

سخت

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

ساده

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

 اشــتباهات عجیب خط دفاعی و به خصوص مجید حسینی باعث 
شد تا باکایو ســاکا روی پاس اســترلینگ دروازه ایران را برای بار 

چهارم باز کند. 
  دقیقه 65؛ نخســتین حمله تیم ملی، نخستین موقعیت و نخســتین ضربه داخل 
چارچوب، گل اول را برای تیم ملی به همراه داشت. پاس زمینی قلی زاده و شوت سرضرب 

طارمی، توپ را به تور دروازه انگلیس چسباند تا امیدها برای بازگشت اندکی زنده شود.
  با تعویض های انگلیس امیدهای ایران بار دیگر رنگ باخت و راشفورد که دقیقه 71به 
زمین آمده بود، بالفاصله پس از حضورش دروازه ایران را روی پاس هری کین باز کرد تا 

بازی با نتیجه 5 بر یک دنبال شود.
  دقیقه 77بازی و شوت محکم طارمی که از باالی دروازه به بیرون رفت، حاصلی برای 

ایران به همراه نداشت. حاال با این روند بازی، حتی امیدها برای کم کردن اختالف هم به 
حداقل رسیده است.

  سردار آزمون به عنوان تعویض ششم وارد زمین شد. براساس قانون جدید فیفا، تعویض 
دروازه بان درصورت آسیب دیدگی جزو تعویض های قانونی به حساب نمی آید.

  کی روش دقیقه 85به سمت تماشاگران ایرانی رفت و از آنها خواست تا تیم را تشویق 
کنند. این هم یکی از اتفاق جالب دقایق پایانی نبرد ایران و انگلیس بود.

  تلخ ترین اتفاق ممکن و خوردن گل ششــم؛ تلخی های این بازی برای ایران تمامی 
نداشت. این بار گریلیش روی پاس ویلسون دروازه ایران را باز کرد تا بازی به بدترین شکل 
ممکن برای ایران به پایان برسد؛ دیداری که کی روش در آن تیمش را با ترکیبی عجیب 
و دور از انتظار به زمین فرستاد و نتیجه آن را هم به بدترین شکل ممکن دید. در دقایق 
پایانی شوت سردار آزمون هم در موقعیت تک به تک به تیر دروازه خورد و پس از آن پنالتی 

مهدی طارمی فقط اختالف را کمتر کرد.
  با وجود این شکســت تلخ هنوز جام جهانی برای ایران تمام نشــده و 2بازی آینده 
می تواند شرایط را تغییر دهد. شاید برای همین بود که کی روش در پایان بازی بازیکنان 

را دور هم جمع کرد و گفت وگوی کوتاهی با آنها داشت.

ادامه از 
صفحه17

بازنده اما امیدوار
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خانهبیمدیر
 خانه سینما با گذشت بیش از ۲ ماه

 از برگزاری مجمع عمومی و انتخاب 
اعضای هیأت مدیره هنوز مدیرعامل ندارد 

خانه بی مدیر، شــرح حــال این روزهای خانه 
سینما ست. جامعه اصناف ســینمایی کشور، 
هنوز به جمع بندی برای انتخاب مدیر نرسیده 
است. طبق اساســنامه تا زمانی که مدیرعامل 
خانه سینما مشــخص نشــده، رئیس هیأت 
مدیره عهده دار وظایف مدیر می شــود. رئیس 
هیأت مدیره هم محمد مهدی عسگرپور است 
که همزمان مدیر خانه هنرمندان نیز هســت. 
پیگیری های خبرنگار همشــهری حکایت از 
آن دارد کــه هیچ کــدام از گزینه های هیأت 
مدیره حاضر بــه پذیــرش مدیرعاملی خانه 
سینما نشــده اند. در واقع این مهم ترین دلیل 
بی مدیر ماندن خانه سینما ست. جامعه اصناف 
سینمایی کشور که تا اواخر دهه80، صرفا نامی 
آشنا برای اهالی سینما بود، پس از ماجراهایی 
طوالنی که محصــول اختالف نظــر مدیران 
ســینمایی وقت با مدیران خانه ســینما بود، 
منحل شد؛ انحاللی که افکار عمومی را نسبت به 
خانه سینما حساس کرد. دو قطبی شمقدری- 
عسگرپور، یکی از سرگرمی ها و دلمشغولی های 
دوستداران سینما در انتهای دهه80 و ابتدای 
دهه90 بود. زمانی که خانه سینما نه به واسطه 
فعالیت صنفی که به دلیل تعطیلی و ایستادگی 
مدیرش در مقابل وزارت ارشــاد دولت دهم، 
به شهرت عمومی هم رســیده بود. بازگشایی 
خانه سینما در اوایل تشــکیل دولت یازدهم، 
پایانی بر خبرســازی جامعه اصناف سینمایی 
کشور بود که با روی کار آمدن مدیرانی همسو 
در وزارت ارشاد، دیگر خبری از دوقطبی سازی  
هم نبود. با حــدود یک دهــه فعالیت صنفی 
آرام و بی تنش، خانه ســینما به مــرور از متن 
اخبار به حاشیه رانده شــد و البته عملکردش 
هم در مقاطع حســاس با واکنش هایی اغلب 
منفی از سوی اعضایش مواجه شد. مهم ترین 
انتقادی که در این ســال ها به خانه ســینما 
وارد شــده »بی عملــی« مدیرانــش بوده که 
نمودش را می توان در همین ناتوانی در انتخاب 
مدیرعامل هم مشاهده کرد. خانه سینما که در 
این سال ها انتقاد زیادی نسبت به عملکردش 
وارد بــوده، در دور تــازه فعالیت هایش پیش 
 از هــر کاری هم باید مدیرعاملــش را انتخاب 

کند.

یک مدیر برای 2خانه 
ایــن تحلیل مهــر از وضعیــت امــروز خانه 
سینما ســت: »بیــش از ۲ مــاه از انتخابات 
شــانزدهمین دوره هیأت مدیره خانه سینما 
می گذرد اما هنوز خبری از معرفی مدیرعامل 
مهم ترین نهاد صنفی سینمای ایران به گوش 
نمی رسد. این در حالی است که هربار از هرکدام 
از اعضــای هیأت مدیره دربــاره زمان معرفی 
مدیرعامل خانه سینما سؤال پرسیده می شود، 

تنها به کلمه به زودی اکتفا می کنند.
براساس اساســنامه خانه سینما، هیأت مدیره 
موظف اســت ظــرف حداکثر ۲ مــاه پس از 
انتخابات، نسبت به استخدام مدیرعامل خانه 
سینما اقدام کند و تا زمانی که مدیرعامل خانه 
سینما منصوب نشده است، رئیس هیأت مدیره 

عهده دار وظایف مدیرعامل خواهد بود.
محمدمهــدی عســگرپور به عنــوان رئیس 
هیــأت مدیــره خانه ســینما انتخاب شــده 
اســت، این تهیه کننده و کارگردان سینما در 
گذشــته نیز تجربه مدیرعاملی خانه ســینما 
را داشــته و هم اکنــون به عنــوان مدیرعامل 
 خانــه هنرمنــدان مشــغول بــه فعالیــت

 است.
باید دید خانه ســینما چه گزینــه ای را برای 
مدیرعاملی خانه سینما که درگیر بحران های 
مختلفی است انتخاب می کند، آیا بعد از گذشت 
چندین دوره استفاده از حضور سینماگران در 
سمت مدیرعاملی خانه سینما، بخت خود را با 
انتصاب یک مدیر غیرسینمایی البته با تجربه 

مدیریت سینمایی امتحان می کند؟
از بین گزینه های مختلفی که گفته می شــود 
هیأت مدیره خانه سینما روی آن فکر می کند، 
می توان به مجید مســچی، مدیرعامل سابق 
مؤسسه »سینماشهر« اشــاره کرد که سال ها 
تجربه مدیریــت در این 
مؤسســه را داشــته 
و در حــوزه توســعه 
ی  خت ها ســا یر ز
ســینمای ایران فعال 

بوده است.«

سینما
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آنتنپرتلویزیونبرایفصلجدید
از سریال هایی که تکلیف پخش شان مشخص نیست تا سریال هایی که در جدول پخش قرار دارند

با توجه به تولیدات ســازمان و تولیداتی که دیگر 
سازمان ها در سریال ســازی  دارند، به نظر می رسد 
تلویزیون در زمســتان پیــش رو و شــاید نوروز 
140۲دست پری در آنتن دارد.با نگاهی به ترکیب 
ســریال های آماده پخش و حتــی بالتکلیف های 
رســانه ملی می توان نوید اتفاقات خوبــی را برای 
فصل زمســتان، نوروز و رمضان و ســال 140۲ در 
قاب شــبکه های تلویزیونی داد. با نگاه اجمالی به 
سریال های در حال تولید، فارغ از چند سریال ویژه 
– الف تاریخی، بیشتر سریال ها با موضوع جاسوسی 
و امنیتی تولید می شوند.هر چند با پایان هر فصل 
آمار پرمخاطبان تلویزیون اعالم می شود، اما همیشه 
سریال های قدیمی که از شبکه هایی چون  آی فیلم 
روی آنتن می روند، جز پربیننده ها هستند و دیگر 
سریال های جدید در جذب مخاطب چندان موفقیتی 
ندارند. این شب ها از شبکه یک »آزادی مشروط« 
مسعود ده نمکی پخش می شود، شبکه۲ هم سریال 
»آتش سرد« را دارد، شبکه3  نمایش»بی همگان« را  
پایان داد و سریال تاریخی »گیلدخت« هم روزهای 
پایانی هفته روی آنتن شبکه یک می رود.از ۲3طرحی 
که معاون سیما به آن اشاره کرده، 6سریال توانسته 
برآورد هزینه اش را به ســرانجام برساند و برخی از 
سریال ها هم به مرحله پیش تولید رسیده اند. مشکلی 
که سازمان این روزها درگیرش است، تامین بودجه 
سریال های ریز و درشتی است که در مرحله تولید 
قرار گرفته اند. صدا و سیما در همین هفته برای تامین 
بودجه دست به دامان مجلس شده تا بتواند بودجه 
تولید ۲سریال »حضرت موسی« و »سلمان فارسی« 
را تامین کند. ۲سریال پرهزینه که اولی اول راه است و 

دومی بیش از 40درصدش تولید شده است.

جشن سربرون و دالیل عدم پخشش
یکی از سریال هایی که تولیدش زمان زیادی گرفت، 
»جشن سربرون« مجتبی راعی است؛ سریالی که 
در زمان شیوع کرونا تولید شد. این سریال قرار بود 
در کنداکتور پخش فصل پاییز قرار بگیرد، اما زمان 
پخش آن به تعویق افتاد. حسن نجاریان، تهیه کننده 
سریال درباره این تأخیر به تسنیم گفته است: » این 
اتفاق ۲دلیل داشت؛ دلیل اصلی آن که دلیل بعدی 
را ایجاد می کند، آماده نشدن فیلم بود. جلوه های 
ویژه و ویژوآل افکت های کار بسیار هزینه سنگین و 
حجم باالیی دارند. بیش از اینکه انتظار می رفت این 
حجم ها افزایش پیدا کرد و حتی موسیقی با ارکستر 
انتخاب کردیم؛ همه  اینها هم زمان و هم بودجه را 
افزایش داد.« هنگامی که مشکالت برطرف شد، 
آغاز بازی هــای جام جهانی باعــث تعویق دوباره 
پخش سریال شد. با توجه به برنامه های شبکه های 
تلویزیونی شاید زمان پخش سریال به نوروز برسد. 
با این حال هنوز تصمیم قطعی برای زمان پخش 

سریال گرفته نشده است.

طالبی با اژدهای هفت سر
از دیگر سریال هایی که شروع تولیدش به ۲سال 
قبل برمی گردد، » طالق« یا »اژدهای هفت سر« 
است؛ سریالی که ابوالقاســم  طالبی مدت زیادی 
است که درگیر تولیدش شده است. به نظر می رسد 
مدیران بهترین زمان پخش را فصل زمستان عنوان 

کرده اند.

بازار داغ سریال های پلیسی – امنیتی
ابراهیم شیبانی هم سریال »ضد« را برای تلویزیون 
می سازد؛ سریالی امنیتی - جاسوسی که به روزهای 
پایانی تصویربرداری نزدیک شده است. این سریال 
ممکن اســت نامش به »دیگران« تغییر کند. این 

سریال هم ازجمله تولیدات سیمافیلم است. از دیگر 
مجموعه های امنیتی و جاسوســی، »مارماهی« 
است که در اواخر روزهای تصویربرداری قرار دارد. 
این سریال هم اکنون با نام موقت مارماهی شناخته 
می شــود و در حقیقت فصــل دوم طرحی به نام 
تمام رخ است که سال گذشته فصل اول آن تحت 
عنوان سرجوخه از شبکه 3سیما پخش شد. این 
سریال به تهیه کنندگی ابوالفضل صفری ساخته 
می شود و مانند سایر آثار او از تم پلیسی و امنیتی 
بهره می برد و روایتگر پرونده های واقعی اســت و 

کارگردانی آن را محمود معظمی برعهده دارد.

سریال هایی در انتظار پخش
یکی از ســریال هایی که در ســیما تولید شده، 
»موقعیت مهدی« اســت؛ ســریالی که نسخه 
ســینمایی اش همزمان تولید و در جشنواره فجر 
به نمایش درآمد، اما هنوز ســریالش روی آنتن 

نرفته اســت. ســریال تلویزیونی »سنجرخان« 
روزهای پس تولید را می گذرانــد؛ کاری که بارها 
به دالیل مختلفی، تصویربرداری اش متوقف شد. 
اما محمدحســین لطیفی که این روزها مشغول 
فیلمبرداری فیلم ســینمایی جدیدش )غریب( 
است، عنوان کرده با حل شدن مشکالت بودجه ای 
مراحل پس تولید را تمام می کند. قرار اســت این 
سریال در شبکه یک یا 3سیما همزمان با پخش 
استانی، روی آنتن برود.تســنیم هم در گزارشی 
از ســریال »ســامو بندری« می گوید که ابراهیم 
فروزش آن را کارگردانی کرده؛ سریالی که با اینکه 
تولیدش تمام شده، منتظر آنتن پخش است. این 
ســریال را مرحوم اصغر عبداللهی نوشته است؛ 
مینی سریالی که قصه اش در بوشهر اتفاق می افتد 
و برخی از بازیگران آن هم بومی هستند. از دیگر 
ســریال هایی که وضعیت پخش شــان مشخص 
نیست، »87متر« کیانوش عیاری است. البته »رعد 

و برق« بهروز افخمی هم از سریال هایی است که 
پرونده پخش آن در تلویزیون )شبکه 5( باز است.
چند ماهی است که سازمان اوج هم سریال »عشق 
کوفی« را در دست تولید برای پخش در سیما دارد؛ 
سریالی به کارگردانی حسن آخوندپور که روایتگر 
یک عشق در کوفه است. چندین مجموعه دیگر 
هم این روز ها مراحل تولید و پیش تولیدشــان را 
پشت ســر می گذارند که احتماال پخــش آنها به 
امسال نمی رسد. سریال »مستوران« به کارگردانی 
سیدجمال حاتمی و مســعود آب پرور که فصل 
اولش تیرماه امســال روی آنتن رفــت، به تازگی 
مراحل تولید فصــل دومش را آغاز کرده اســت. 
کارگردانی فصل دوم ســریال »مستوران« راکه 
عاشقانه ای برگرفته از قصه ها و افسانه های کهن 
ایرانی است سیدعلی هاشمی برعهده دارد. سیروس 
مقدم، کارگردان نام آشنای تلویزیون، مینی سریال 
»ترور« به تهیه کنندگی حامد عنقا را می سازد که 
با موضوع ترور نافرجام شهید حاج قاسم سلیمانی، 
درصدد است بخشی از جایگاه رفیع و حساس این 
سرباز گرانقدر اسالم را به تصویر درآورد. سازمان 
هنری  رسانه ای اوج هم قرار است به زودی سریالی 
با محوریت زندگی و روزگار حضرت شاهچراغ)ع(، 

برادر بزرگ امام رضا)ع( را تهیه و تولید کند.
اخیراً مدیر گروه فیلم سریال شبکه۲ سیما اعالم 
کرده که مجموعه نمایشــی »آقــای قاضی« به 
کارگردانی سجاد مهرگان قرار است به فصل دوم 
برسد. همچنین پیش از این کارگردان »وضعیت 
زرد« گفتــه بود که فصل ســوم ایــن مجموعه 
تلویزیونی ساخته می شــود و احتماالً خودش را 
مهیای آنتن ماه رمضان می کند. مهران رجبی، مریم 
سعادت، زین العابدین تقی پور، بهار داورزنی، حسام 
خلیل نژاد، آرش ماهان کیا و مهدی رضایی بازیگران 

اصلی این سریال تلویزیونی هستند.

جهادبهروايتنگاهمادران
وهمسرانشهدا

پای صحبت های کارگردان برنامه تلویزیونی »ماجرای امروز« 
که پیرامون شهدای امنیت ساخته  شده و پخش می شود

وقتیحمایتکارتر
نیزفایدهندارد

 بازخوانی آخرین سفر محمدرضا پهلوی 
و فرح به آمریکا

مشاسالمخبریه؟
 نگاهی فرهنگی 

 به ساختار محله ده ونک 
در تهران 

2جایزهبرای
پریسا

»پری سا« 2جایزه جشنواره 
جیرونا را به خود اختصاص 
داد.به گزارش همشهری، 
فیلم سینمایی »پری سا« 
ساخته محمدرضا رحمانی به 
تهیه کنندگی سعید سعدی 
در سی و چهارمین جشنواره 
فیلم جیرونا که از ٨ تا ١3 
نوامبر در شهر جیرونا اسپانیا 
برگزار شد، عنوان بهترین 
فیلم بلند جشنواره را کسب 
کرد. همچنین جایزه ویژه 
هیأت داوران جشــنواره 
نیز به عبــاس غزالی برای 
نقش آفرینی در این فیلم 
اهدا شد.پری سا، داستان 
دختر جوان و زیبایی است 
که به دلیــل ظاهر جذابش 
به عنوان مدل برای معرفی 
برندهای لوازم آرایشــی 
و بهداشــتی کار می کند، 
اما فرد ناشناســی ناغافل 
روی صورت پری سا اسید 
می پاشد و نصف صورت او 
می سوزد و یک چشمش را 

از دست می دهد و...

مبارکبازهم
عقبافتاد

نوزدهمین جشنواره تئاتر 
عروسکی تهران مبارک سوم 

آذر برگزار نمی شود.
به گزارش مهر، نوزدهمین 
جشنواره تئاتر عروسکی 
تهران مبارک با دبیری هادی 
حجازی فر، قرار بود در نیمه 
دوم سال جاری و در تاریخ 
22 تا 3۰ مهر برگزار شود، 
اما با نزدیک شدن به تاریخ 
مدنظر و با وجود انتشــار 
اخبار مختلف جشــنواره 
از ســوی دبیرخانه، زمان 
برگزاری جشــنواره تغییر 
کرد.تغییر زمــان برگزاری 
نوزدهمین جشنواره تئاتر 
عروسکی تهران مبارک تنها 
از طریق بازتاب یک خبر در 
تعدادی از رسانه ها اعالم و 
آخرین زمان برای برگزاری 
جشنواره نوزدهم، سوم آذر 
سال جاری ذکر شد.این در 
حالی است که تغییر زمان 
برگزاری جشنواره به صورت 
رسمی از ســوی دبیرخانه 
جشنواره و اداره کل هنرهای 
نمایشی اعالم نشد.تنها 3 
روز مانده به زمان تعیین شده 
برای برگــزاری نوزدهمین 
جشنواره تئاتر عروسکی 
تهران مبــارک، دبیرخانه 
جشنواره هیچ وضعیتی را 
درباره برگزار شدن یا نشدن 
جشنواره مشخص نکرده 

است.

مرگرنجرسبز

جیســون دیوید فرانک، 
بازیگر آمریکایی مجموعه 
»پاور رنجرز« در 4۹سالگی 

از دنیا رفت.
به گزارش ورایتی، جیسون 
دیویــد فرانــک، بازیگر 
آمریکایی که بــرای ایفای 
نقش تامی الیــور ملقب به 
رنجر سبز در مجموعه »پاور 
رنجرز« شناخته می شد، روز 
١۹نوامبر در 4۹سالگی در 

تگزاس درگذشت.
جزئیاتی درباره درگذشت 
این بازیگر اعالم نشــده، با 
این حال، از مردم خواسته 
شــده اســت تا به حریم 
خصوصی خانواده جیسون 
دیوید فرانک در این زمان 
وحشتناک احترام گذاشته 
شــود. طبق گزارش  های 
متعدد، مرگ ایــن بازیگر 

خودکشی به نظر می رسد.
والتــر جونــز یکــی از 
همبازی هــای فرانک در 
»پاور رنجرز مورفین توانا« 
درباره شــنیدن این خبر 
گفت: نمی توانم این خبر را 
باور کنم. در آرامش بخواب 
جیســون دیوید فرانک. از 
اینکه یکی دیگر از اعضای 
خانواده ویژه  مان را از دست 
دادیم، اندوهگینم.جیسون 
دیوید فرانک نخستین بار 
ســال ١۹۹3 با ایفای نقش 
تامی الیور در مجموعه »پاور 
رنجرز مورفین توانا« که تا 
سال ١۹۹۶ ادامه داشت، به 

شهرت رسید.

 »آپولونیا، آپولونیا« و »مانیفستو« جوایز 
اصلــی جشــنواره بین المللی مســتند جشنواره

آمستردام را از آن خود کردند.
به گزارش ورایتی، سی و پنجمین جشنواره بین المللی مستند 
آمســتردام )ایدفا( به کار خود خاتمه داد و مستند »آپولونیا، 
آپولونیا« ســاخته »لئا گلوب« محصول مشترک دانمارک، 
لهستان و روسیه جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه بین المللی را 
دریافت کرد. جایزه بخش رقابتی »Envision« هم به مستند 

روسی »مانیفستو« به کارگردانی »آنگی وینچینو« رسید.
مستد »آپولونیا، آپولونیا« درباره زن جوانی به نام آپولونیاست 
که تالش می کند جایگاه خود را در دنیای هنر پیدا کند. او به 
استعداد خود اطمینان دارد اما مسیر همیشه آسان نیست. یکی 
از درس هایی که آپولونیا می آموزد این است که زنان نقاش باید 

بیشتر از همتایان مرد خود فداکاری کنند و بر موانع بزرگ تری 
غلبه کنند.

»پیریو هنکاسالو« کارگردان و فیلمنامه نویس فنالندی، »وانیا 
کالودرژرسیچ« رئیس جشنواره فیلم رتردام هلند، »یوسری 
نصراهلل« فیلمســاز مصری، »ماری اســتفن« تدوینگر اهل 
کشور هنگ کنگ و »یاشــیهیکو یاتابه« برنامه ریز جشنواره 
توکیو، اعضای هیأت داوران بخش رقابت بین الملل این رویداد 

سینمایی را تشکیل می دادند.
بخش مسابقه آثار مستند بلند جشنواره ایدفا امسال شامل 
13فیلم بود که سینمای ایران نیز با اثر 100 دقیقه ای »خانه 
خاموش« در آن حضور داشــت. این مستند ســاخته فرناز 
چورابچیان و محمدرضا جورابچیان، سرنوشت 3 نسل از یک 
خانواده ایرانی طبقه متوســط رو به باال را دنبال می کند و در 

مرکز داستان، خانه ای به قدمت یک قرن در تهران قرار دارد 
که خانواده در آن روزهای شاد و غم انگیزی را سپری کردند.

سینمای ایران عالوه بر بخش رقابتی آثار بلند، چند نماینده 
دیگر در جشنواره »ایدفا«ی امسال داشت و مستند کوتاه 15 
دقیقه ای »مجموعا« به عنوان محصول مشترک ایران و لهستان 

ســاخته محمدرضا فرزاد در بخش بهترین های جشنواره ها 
به نمایش گذاشته شد و مستند »آئورا« )سحرگاه( محصول 
مشــترک ایران و افغانستان به کارگردانی ســامره رضایی و 
حسین حسینی هم در بخش »Luminous« جشنواره به 

روی پرده رفت.

پایان جشنواره آمستردام
بهترین مستندهای سال  معرفی شدند

سریال هایی با موضوع کرونا
عالوه بر بازار داغ سریال های جاسوسی و امنیتی، 
ســریال هایی با موضوع کرونا هم در سیما، تولید 
می شوند. »محرمانه« ازجمله این سریال هاست که 
عالوه بر اینکه به موضوع کرونا می پردازد، موضوع 
اجتماعی و امنیتی هم دارد. محرمانه را محمود معظمی 
کارگردانی کرده و از تولیدات جدید مؤسسه فرهنگی 
هنری اندیشه شهید آوینی است. فصل دوم »اپیدمی« 
هم درباره کروناست که مهدی فخیم زاده که در فصل 
اول سریال به عنوان بازیگر نقش اول حضور داشت، 
در فصل جدید، دیگر حضور ندارد و روند قصه حول 
کاراکتر دیگر این قصه با بازی محســن قصابیان، 

هنرمند مشهدی، می چرخد. بسیج صدا و سیما هم یک سریال تقریبا 3۰قسمتی را در دست 
تولید دارد؛ »حبیب« سریالی است که در سوریه هم فیلمبرداری شده و به احتمال زیاد در روزهای 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی روی آنتن می رود. »شهباز« به کارگردانی حمیدرضا لوافی 
از دیگر سریال های پلیسی تلویزیون است که برای شبکه 5تولید شده و قرار بود روی آنتن برود؛ 

سریالی که در 3۰قسمت تولید شده و مراحل پایانی را طی می کند.

مکث
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صحبت هــای  برنامــه،  ســخت ترین 
همســر شــهید مدافــع امنیت، شــهید 
پرویز کرم پور بود و البته شهید حدادیان 
که به نظــر من روضه مکشــوف اســت. 
صحبت های مادر این شهید که پسرش 
را شــب شــهادت حضرت زهرا)س( در 
قلب تهران از دســت داده و شبیه ترین 
نوع شــهادت به حضرت علــی اکبر)ع( 

است، تکان دهنده و جانسوز است

 سردار سرلشکر حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران

شهیدان، سازندگان یک هویت عظیم بر 
مبنای فضایل دین در جامعه ما هســتند 
و نشــانه ها و دالیــل بــر حــق اســتقامت 
یک امــت در مقابل قدرت های مســتکبر 
هستند. شــهدا کســانی بودند که باعث 
شدند از وادی ظلمات به نور هدایت شویم 
و از مجد و عظمت اسالم پاسداری کردند 
و تن شان را به گلوله ها زدند تا گلوله ها بر 
خاک این ســرزمین فــرود نیایــد. امنیت، 
عزت، استقالل، هویت، پیشرفت، کرامت 
و شخصیت ما و جلوه های درخشان شکوه 
معنــوی ملــت مــا بــدون تردیــد مدیــون 

شهیدان است. ایرنا

 علیرضا قاسمی فرزاد
استاندار همدان

آثار گرانبهــا و ارزشــی دفاع مقــدس، باید 
به عنوان نمونه و اسوه ماندگار برای دیگر 
کشــورها، بــه زبان هــای مختلــف ترجمــه 
شــود. اســتان همــدان ۸ هــزار شــهید 
به ایــن شــجره طیبــه تقدیم کــرده کــه در 
راس آنهــا شــهید حــاج حســین همدانــی 
اســت، باید امروز با تمام توان ارزش های 
دفاع مقــدس را بــه جهــان معرفــی کنیم. 
امروز دنیا بایــد بداند ملت ایــران و تمدن 
ایران اســالمی بــا حقوق بشــری کــه از آن 
سخن می گویند، متفاوت است.کسانی 
کــه ضدبشــری ترین و ضدانســانی ترین 
اقدامات را انجام می دهند امروز با کشور 

الناز عباسيانگفتوگوما مبارزه می کنند. ایسنا
روزنامهنگار

به تازگی مســتندی با عنوان »ماجرای امروز« 
با محوریت فتنه هــای داخلی به تهيه کنندگی 
شهرام ناصری روی شبکه افق رفته است؛ یک 
برنامه تلویزیونی ترکيبی که از فتنه های منافقين 
و دهه۶۰ شروع می شود و تا به امروز ادامه پيدا 
می کند و مسائل را مورد بررسی قرار می دهد. در 
این مستند مادران و همسران شهدای فتنه۸۸، 
آبان۹۸ و فتنه۱۴۰۱ و شهدای امنيت و شهدای 
پاســداران هر شب از ســاعت۱۸:۳۰ به مدت 
۳۰دقيقه از شبکه افق پخش می شود. به همين 
بهانه با محسن اردستانی رستمی، کارگردان این 

اثر گفت وگویی کرده ایم.

در همين ابتــدای گفت وگو برایمان 
از لزوم ساخت چنين برنامه ای در شرایط فعلی 
جامعه بگویيد. چه شد که اصال به فکر ساخت این 

برنامه تلویزیونی افتادید؟
منهمیشهسعیکردهامکارهاییراانجامبدهمکه
بقیهانجامنمیدهند؛اَلفضُللِلمتقّدم،مثالنخستین
مستنددرموردمدافعانحرمافغانستانیباعنوان
»مستندمعلم«یانخستینمستنددرموردمدافعان
حرمپاکستانیبانام»عاشقانایستادهمیمیرند«را
منساختهام.اینبارهمدیدمشهدایفتنهوامنیت،
جزومظلومترینشــهداهســتند؛مثلنخستین
شهدایمدافعانحرمکهغریبانهتشییعمیشدندو
حتیرویقبرشاننیزنوشتهنشدهبودهشهادتدر
عراقوسوریه.برایهمینتالشکردیمباحمایت
ستادرســانهای»روایتجهاد«رویشهدایفتنه
وامنیت،تمرکزکنیموبرنامــهایراباموضوعآنها
بسازیم.مرحلهاولگفتوگوباخانوادهشهدایفتنه
88،آبان98،شهدایامنیتوشهدایفتنه1401در
9قسمتاستودیوییساختهشدهودرحالپخشاز
شبکهافقاست.درمرحلهبعدی،بهتردیدیمبرای
درکوانتقالحسخانوادهها،مهمانمنازلشهدا
باشیم.انشاءاهللکهپسازپخش9قسمتاول،روی

آنتنخواهدرفت.
ساخت برنامه آن هم در زمان کوتاه 
شــهادت تا پخش صحبت های خانــواده این 
عزیزان نشانه سرعت عمل تيم سازنده است. 
در کمتر از چند هفته شما به منزل خانواده های 
داغدار مراجعه و برای تهيه برنامه همراه شــان 
می کنيد؛ کاری که چندان هم ساده نيست. کمی 
از دشواری های ساخت این برنامه و آماده سازی  

آن جهت پخش برایمان بگویيد.
هماهنگیبرایگفتوگوباخانوادهشــهدا،بهویژه

راضیکردنخانوادههاییکهبهتازگیعزیزشانرااز
دستدادهاند،جزوسختترینمراحلساختبرنامه
است.ماسعیکردیمازتمامتوانمانبرایتحقیقو
پژوهشوارتباطگیریباخانوادهشهدااستفادهکنیم
والحمدهللموفقشدیمتعدادیازخانوادههاراجلوی

دوربینبیاوریم.
تا امروز که حدود 5قسمت از مجموعه 
۹قسمتی اول این مجموعه پخش شده، استقبال 

مخاطبان چطور بوده؟
9قسمتاولکار،طیچندروزضبطشد؛یعنیمثال
مادریکروز،با4خانواده،صحبتکردیم.یعنیباید
بااینخانوادههاهماهنگمیشدیم،آنهابهاستودیو
میآمدند،بعدمیرفتندومابدونوقفه،باخانواده
دیگریهمصحبتمیشدیم.فشــارکاربهشدت
باالبود،هرچندبایدازتیمهمراهمتشــکرکنمکه
نهحرفیازخستگیزدندونهگلهایکردند.ماهمه
میدانستیمچهکاریداریمانجاممیدهیموبرای
همیناتفاقاازاینکهمیزبانخانوادههاهستیموآنها

دعوتماراقبولکردهاند،خوشحالبودیم.
البتهماتالشکردیمباالخرهدرحدتوان،همتیزر
داشتهباشیموهمپوســتر،اماحتماآنچیزیکه
میخواستیمباشد،نشد.پسحتمااگرتبلیغاتیبرای
پخشبرنامهصورتمیگرفتومافرصتبیشتری
میداشتیم،نتیجهحتمابهتربود.امانکتهقابلتوجه
اینکهدرهمینشرایطوباوجودعدمتبلیغاتالزم
تلویزیونی،تماسهایزیادیداشتیمازکسانیکه
ازاینبرنامهخبرینداشتندوبهصورتاتفاقیاین
برنامهرادیــدهبودندوبعدطرفدارششــدهبودند
وهرشــبســاعت18:30منتظرشمینشستند.
اینحرفهاییبــودکهدرتمــاسوپیامک،بهما
گفتهشد.اینمسئلهنشــانمیدهدکهاگرکمک
همهجانبهبرایبحثتبلیغاینبرنامهمیشدحتما
دردیدهشدنشبسیاربیشــترمؤثربود.جالباست
بدانیدباشــروعپخشبرنامه،مسئلههماهنگیبا
خانوادههاراحتترشدهوبعضیخانوادههاخودشان
پیگیرارتباطگیریباماوخواهانساختبرنامهبرای
شهیدعزیزشانشدهاند.بهنظربندهوباتوجهبهسابقه
کاریامبرایفضاهایعربی،فکرمیکنمنسخهعربی
کارمیتواندبرایکشورلبناننیزاثرگذاریداشته
باشد؛چونمندیدهامدوســتانلبنانیامبهشدت
پیگیرمسائلداخلیایرانهســتندوشناختاین
شهدابرایخارجازمرزهایایراننیزمفیدخواهدبود.
چرا برنامه را بــه دریچه نگاه مادران 
و همسران شــهدای امنيت و فتنه های داخلی 
اختصاص دادید؟ هدف خاصی پشت این انتخاب 

است؟
بهنظرمناصوالجهادوجنگ،مذکرنیست؛بلکه
بهشــدتمونثاســتچوندورهجهادبراییک
رزمندهبابهشهادترسیدنشتماممیشود،البته

بهصورتفیزیکیاماهمسرآنرزمندهعالوهبرزمان
جهاد،دردورانپسازشهادتشهیدنیزحضوردارد
وایندوراناتفاقاروزگارسختوپرچالشیاست.نگاه
بهقسمتزنانهجهادوبیانروایتمسیرطیشده
توسطشهید،اززبانهمسروخانوادهاش،میتواند

خألنگاههاونقشمغفولماندهآنهاراپرکند.
هم اکنون چند قسمت از برنامه توليد 
شده؟ با توجه به حوادث تروریستی اخير، احتماال 

قسمت های بعدی هم ساخته خواهد شد؟
تابهحال9قسمتدراســتودیوو2قسمتهماز
شهدایشهرمشهددرمنزلشهدایبزرگوار،ضبط
شدهاست.ماتالشمیکنیمدرصورتهماهنگی
ورضایتخانوادهشــهدا،هرچهبیشتربهشهدای

حوادثاخیربپردازیم.
عالوه بر شــبکه افق آیا سازوکاری 
ترتيب داده اید تا این برنامه، از پلتفرم های داخلی 

یا شبکه های اجتماعی هم منتشر شود؟
باتوجهبهفرصتکم،تیمرسانهایدرحالرایزنی
برایپخشازشبکههایدیگرتلویزیونهمهست.
درسایتعماریارنیزقسمتهابارگذاریشدهاست
ورادیوگفتوگونیزاینقسمتهارادرقالبصوتی
پخشمیکند.مادرهربرنامه،حدودنیمســاعت

ازگفتوگورابههمراهآرشــیویکهخانوادههادر
اختیارمانقــرارمیدهند،پخــشمیکنیم.پس
مقداریازگفتوگوباقیمیمانــد.مابناداریمهم
قسمتهایپخششدهدرتلویزیونوهمقسمتهای

باقیماندهرامنتشرکنیم.
با توجه به اینکه تيم ســازنده پای 
درددل بســياری از ایــن خانواده های داغدار 
نشسته است، شما چه وجه اشتراکی ميان همه 

این شهدا می بينيد؟
مندرجریانحوادثوفتنهســال88،درستروز
عاشــورادرمیدانولیعصربودموشهیدمصطفی
صدرزادهدرمیدانآزادیبود.منآنروزموبایلدر
دستداشتموتویوبالگم)مبارزکلیپ(کلیپهای
ضدفتنهمیگذاشتم.بعدهاوقتیسوریهرفتماینبار
دوربیندستمبود؛مندمشقبودموشهیدمصطفی
صدرزادهحلببود.همیشهسعیکردمنزدیکجبهه
اصلیدفاعازانقالباسالمیباشم.درموردشهدای
فتنهاخیر،بیشترشانسابقهرفتنبهسوریهیاعراق
برایدفاعازحرمراداشتهیابهعلتیپسازآموزش،
برایدفاعازحرماعزامنشــدهاند.اینشوقدفاعاز
انقالبدرهمهاینشهداوجوددارد.بهنظربندهاجر
شهیدداخلشهروایران،شــایدبهمراتببیشتراز
شهدایمیدانباشد.شایدیککسیدربیابانهای
عراقوسوریهدنبالشهادتمیگرددولیکسیهم
هستکهدرهمینخانهکناریمابااخالصخودش
بهفیضشهادتنایلشدهاست.وجهاشتراکهمه
اینشهدا،خلوصاستودفاعازاسالم؛چهداخل

ایرانوچهخارجازمرز.
شــيرین ترین  و  ســخت ترین   
سکانسی که تا امروز از شهدای مدافع امنيت از 

سال۸۸تاکنون گرفته اید کدام بوده؟ 
ســختترینبرنامه،صحبتهایهمسرشهید
مدافعامنیت،شــهیدپرویزکرمپوربــودوالبته
شــهیدحدادیانکهبهنظرمنروضهمکشــوف
اســت.صحبتهایمادراینشهیدکهپسرشرا
شبشــهادتحضرتزهرا)س(درقلبتهراناز
دستدادهوشــبیهتریننوعشهادتبهحضرت
علیاکبر)ع(اســت،تکاندهندهوجانسوزاست.
شیرینترینسکانسهمبهنظرمن،اصلکاربرای
شهداســت.لذتبخشترینکاردردنیا،کاربرای
شهداست.بیشــترکارهایمانبرایشهداستو
هرچهمظلومترباشندومنسختیبیشتریبرای
تولیدبرنامهداشتهباشــم،میتواندشیرینترین

قسمتماجراباشد.
»ماجرایامروز«ادایدینمابهشهدایامنیتو
فتنههاست؛شهداییکهمظلومانهدرایرانبرای
دفاعازهموطنانشانجانشــانراازدستدادند.
امیدوارممقبولباشدواگرهموطنیبرنامهرادیدو

دلشلرزیدتیممارادعاکند.

جهاد به روايت نگاه مادران و همسران شهدا
پایصحبتهایکارگردانبرنامهتلویزیونی»ماجرایامروز«کهپیرامونشهدایامنیتساختهشدهوپخشمیشود

روایتیازاجراییکبرنامهتلویزیونیمتفاوتبرایشهدایفتنهوامنیت
رودررو با داغداران

مروریبرکتاب»درآفریقاهمهچیزسیاهاست«
نوشتهساسانناطق

کابوس نظاميان عراقی در زمان جنگ
بسياری از نویســندگان ایرانی در آثاری که با موضوع 
دفاع مقدس خلق کرده اند، اغلب بــه رزمندگان ایرانی 
پرداخته و روحيات آنها در مواجهــه با موضوع جنگ 
ایران و عراق را در آثارشان بازتاب داده اند و تنها برخی از 
نویسندگان محور داستان هایشان را به زندگی و روحيات 
سربازان و فرماندهان عراقی اختصاص داده اند. ازجمله این 
نویسندگان، ساسان ناطق است که در مجموعه داستان 
»در آفریقا همه  چيز ســياه است« محوریت اصلی اغلب 
داستان هایش سربازان، فرماندهان و در مجموع نظاميان 

عراقی است.

کسی به مرده ها لگد نمی زند
اینکتاب،4داستانکوتاهراشاملمیشودکهدرداستاناول
باعنوانکسیبهمردههالگدنمیزند،سرگذشتچندنیروی
عراقیدریکواحدنظامیخاص،جوخهراروایتمیکندکه
کارشاناعدامسربازانوفرماندهانیاســتکهازدستورات
نظامینافرمانیکردهاند.دراینداستان،راوییکیازنیروهای
عملکنندهدراینواحدنظامیاستکهدلخوشیازمافوق
خود،گروهبانندارد.اودرعیــنحالیکهازعملکردخوددر
جوخهاعدامباخونسردیتمامحرفمیزنداماوقتیبهتوصیف
اعمالوکردارگروهبانمیپردازد،اوراخشــنوغیرانسانی
توصیفمیکندوبهمرورنفرتوخشمخودازاینگروهبانرا
عیانمیکند؛»جیبهایشپرازپولهایایرانیاست.آندو
تاانگشترتویانگشتانشهممالایرانیهاست.وقتیداشتبا
سرنیزهانگشترراازدستبادکردهجنازهدرمیآورد،دیدمش.
بانیشخندگفت:»محضیادگاری.«لگدیبهجنازهزدوگفت:
»اگرپیشننهاتمیماندیبرایتزنهممیگرفت.«همین
کارهارامیکنــدکههمهازشمتنفرند....«راویســرانجام
تصمیممیگیردگروهبانرابکشدوباایننیتواردسنگراو

میشودوداستانبهپایانمیرسد.

مرگ مشکوک وزیر دفاع  صدام
داســتانبعــدیدرآفریقــا
همهچیزسیاهاستکهعنوان
کتابهمازآنانتخابشــده،
دربارهیکعملیاتپاکسازی
درردههایسریارتشعراق
اســت.ماجراهــایفرعیاین
داستانپوششیبرایپرداختن
بهماجــرایاصلــیآن،مرگ
مشکوکعدنانخیراهللطلفاح،
وزیردفاعحکومتصداموژنرال

ارتشعراقاست.دراینداستان،شواهدیقراردادهشدهکهبرای
خوانندهمعلومشودشخصرئیسجمهوروقتعراق،صدامحسین
درمرگعدنانخیراهللطلفاحنقشداشتهوایننکتهباصراحت
بیشتریدرجایجایداستانبیانشــدهاست.»...هلیکوپتر
عدنانزودتربلندشد.ماهمسوارشدهوپشتسرشراهافتادیم.
مردغریبهاینبارکیفسیاهشراگذاشتهبودکنارپایشوداشت
باکامپیوتریکهدردســتشبودبازیمیکرد...وقتینشستیم،

متوجهشدمکههلیکوپترعدنانخیراهللمنفجرشده....«

آن سوی نبرد با رزمنده های ایرانی 
داســتانبعدیباعنوان»خط«،بهماجراهــایزمانجنگ
درخطوطمقدمایرانیهاوعراقیهامیپــردازد.روایتاول
داستاندرخطمقدمنیروهایخودیاستکهدرآن،بایک
نوعرفتارشجاعانهازسوییکنیرویتدارکاتیمواجههستیم.
حمید،ازنیروهایتدارکاتاستکههرروزبرایرساندنغذا
بهرزمندگانیکهدرخطمقدمحضوردارند،باخودروحمل
غذاازمقابلخطعراقیهاعبورمیکندوباعثمیشودآنها
برایزدنماشیناومهماتزیادیرامصرفکردهودرنهایت
موفقنشوند.دوســتاناودرخطمقدمهرروزموقعآمدناو
میزانمهماتمصرفشــدهوبهنوعیهدررفتهعراقیهارا
میشمارندوبهنوعیباعثسرگرمیآنهاشدهاست.درسوی
دیگرماجرا،نیروهایعراقیهستندکهازناکامیخوددرزدن
ماشینحمیدکالفهوعصبانیهستند.تااینکهفرماندهعراقی
بهنیروهایعملکنندهدرخطمقدماعالممیکندبرایکسی
کهآنماشینرابزند10روزمرخصیتشویقیمیدهد.دراین
میان،مجید،یکیازنیروهایعراقیکهآدمسادهوبیانگیزهای
برایجنگیدناست،برایرفتنبهخانهجهتتعیینتکلیف
نامزدخودبهاین10روزمرخصینیازمبرمدارد.پساوتصمیم
میگیرددراینراهشــانسخودرابازدنخودروينیروهای
ایرانیامتحانکندوموفقمیشود.دراینداستانباصراحت
بیشتریبهبیانگیزگینیروهایعراقیدرمقابلهبانیروهای
ایرانیدرزمانجنگاشارهمیشود.تنهانیرویعملکنندهکه
موفقمیشود،کسیاستکهباایناقدامیکهدفشخصی

داردومیخواهدازمنطقهنظامیخارجشود.

ماجرای کروات 
داســتانپایانیکتاب،کروات،بهروزهایبعدازپایانجنگ
میپردازدکهارتباطمســتقیمیباموضوعجنگنداردوتا
حدودیهمازرگههــایقویطنزبرخورداراســت.دراین
اثر،2نفرعراقیبرایســرقتازیکمنزلنســبتااشرافی
نقشهمیکشــند،امادرروزاجراینقشــهرفتارهاییکیاز
ســارقانحینســرقتازحالتمعمولخارجشدهوبیشتر
شبیهرفتارکمدینهامیشود.طبقنقشه،یکیازسارقانبا
موتورسیکلتدربیرونمنزلآمادهایستادهوکشیکمیدهد
کهدرموقعاضطراربههمدســتخودکمککنداماسارق
دیگرکهبهداخلمنزلرفتهبادیدنلوازملوکسداخلخانه
ازخودبیخودشدهوشروعبهاستفادهازآنوسایلمیکند.
اینداستانبهنوعیفاصلهزیادطبقاتیدرجامعهعراقبعداز
جنگرانشانمیدهدکهدرظاهرارتباطمستقیمیباموضوع
جنگنداردامادرپسزمینهآنمیتوانافرایشرفاهبرخیاز
افراددربحبوبهجنگودرمقابلفقرمطلقگروهدیگررادید.

درمجموع،کتاب»درآفریقاهمهچیزســیاهاســت«اثری
داستانیوبرگرفتهازخاطراتمکتوبومستندسربازانعراقی
اســت.اغلبروایتهایاینمجموعهبروقایعمستندزمان
جنگتکیهداردوبیشتربانگاهیبهآنسویخطوطمقدم
نبردنیروهایرزمندهایرانی،موقعیتنیروهایعراقیدرگیر
درحوادثجنگرادراشکالمختلفبیانوروایتکردهاست.

برگزاری اردوهای 
دانشجویی به مقصد کرمان

نخستیندورهتورهایدانشــجوییامیدومقاومت
)تداوم(درقالبطرحهماهنگ»سرایامید،ایران«
توسطمرکزگردشــگریعلمی-فرهنگیسازمان
دانشجویانجهاددانشگاهیباهمکاریدستگاههاو
نهادهایمربوطهدرکرمان،زادگاهومحلمزارشهید

سلیمانیشکلاجراییبهخودگرفت.
برپایهاینگزارشکرمان،عالوهبرهویتتاریخیو
فرهنگی،باهویتسردارحاجقاسمسلیمانیولشکر
ثاراهللشناختهمیشود.پسازشهادتسردارسلیمانی
بههمراهابومهدیمهندسازفرماندهانمقاومتدر
13دیماه1398درحملهپهبادهايآمریکایی،شهر
کرمانبهواســطهاینکهزادگاهومزارمقدسسردار
سلیمانیرادرخودجایدادهاست،بهعنوانپایتخت

گردشگریمقاومتمطرحشد.
گفتنیاستدانشــجویاندرقالب1۶اردوی2۵
نفرهدوالیســهروزهازمبدأاســتانهایفارس،
هرمزگان،سیستانوبلوچســتان،یزد،اصفهان،
خراســانجنوبی،ســمنان،قم،زنجان،قزوین،
البرزوتهرانبــهمقصدکرمانســفرمیکنند.
اردوهابهترتیبدرتاریخهــای13آذر،13دی،
13بهمنو13اسفند1401برگزارخواهدشد.
دانشجویانشرکتکنندهدرطولمدتبرگزاری
اردوها،درمسابقاتکتابخوانی،شعر،داستانک،
خاطرهنویســیوعکسباموضوعزندگیشهید
سلیمانی،دفاعمقدس،مقاومت،روایتپیشرفت

و...شرکتخواهندکرد.

ماجرای یک جهادگر
کتاب»شــمرونکناردون«در
21۶صفحهباموضــوعزندگی
جهادگــرآســمانیامیرمحمد
اژدریازانتشاراتشهیدکاظمی
روانهبازارنشرشد.ساراعرفانی،
نویســندهاینکتــابکهپیش
ازاینآثاریمانند»پنجشــنبه
فیروزهای«،»لبخندمســیح«،
»هدیــهولنتایــن«و»دختــر

ماه«رابهرشــتهتحریــردرآوردهاســت،دریازدهمیناثر
خودداســتانزندگیجهادگرآســمانیامیرمحمداژدری
رابراینگارشانتخابکردهاست.شــهیداژدری،جهادگر
بسیجیساکنمنطقهشمیرانتهرانبیشتریندغدغهاش
بازکردنگرهمشــکالتمردمبودوبعدازشهادتشهمگان
متوجــهگســتردگیفعالیتهایششــدند.اوتــاقبلاز
ســال1393گروههایعمرانیرابهمناطقمحرومکشــور
میبردوبعدازسال1393آغازگراردوهایجهادیپزشکی
بودکهاینکاربسیارکارسنگینیبود،امااوبهخوبیتوانست
ازپسآنبربیایدوبااستقبالگستردهایروبهروشد.شهید
اژدریوقتیآسمانیشد2۵سالهبود،امابهگفتهاطرافیانش
کهاورابهخوبیمیشــناختند،بیشازدوبرابرسنشبرای
رفعمحرومتازچهرهشهروکشورشتالشکرد.مسئولیت
گروهپزشکیودرمانیامامرضا)ع(،مسئولیتگروهعمرانی
امامرضا)ع(وعضوشورایمرکزیقرارگاهامامرضا)ع(بود.
جمعه2۵آبانمــاه1397خودرويحامــلاووچندتناز
مسئوالنعضوشورایقرارگاهامامرضا)ع(کهازتهرانعازم
مناطقمحرومجنوبکشوربودند،درجادهعسلویه-پارسیان
دچارســانحهشــدوجهادگربســیجیامیرمحمداژدری

درگذشتومهدیمسکنی،دبیرقرارگاهنیزمصدومشد.

نقلقولخبر

معرفیکتاب

خبر
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آنروزیکهبهپیشنهادبچههایروزنامهجامجم،شروعکردمبرای
صفحهپالکضمیمهچاردیواری،دربارهشهدایمدافعحرمبنویسم،
فکرشراهمنمیکردمروزیبرسدکهدربارهشهداکتاببنویسمیا
مجریبرنامهایباشمکهمحورش،گفتوگوباخانوادهشهداست.امااین
اتفاق،امسال)درمهرماهوآبانماهسال1401(افتاد.محسناردستانی
زنگزدوگفتدنبالمجریهستیم،برایبرنامهایدربارهشهداویکی
ازدوستان،توراپیشــنهادکرده،بهاینواسطهکهنویسندهبودهایو
سابقهاجراینشستهایفرهنگیراهمداشتهای.نمیدانستممیتوانم
یانه.نوشتنبااجرافرقداشت؛آنهمکاریبرایشهدا.دلهرهداشتم؛
دستودلممیلرزید.نگرانبودمنتوانموِدینشبرگردنمبماند.گفتم
بایداستخارهکنم.وجواباستخاره،پایانهمهدلهرههابود.زنگزدمو
جواباستخارهرابهآقایاردستانیگفتم.گفتنگرانبودماستخارهات
بدبیاید.گفتتاهماهنگیهایمانانجامشود،مدتیزمانمیبرد.گفتم
باشد،وتویدلمخیالکردمحاالکوتاشروعبرنامه!دوسهروزبعد،وقتی
اسممحسناردستانیرادوبارهرویتلفنمدیدم،فهمیدمخیالمباطل
بوده.گفتقرارشدهبرنامهزودترشروعشود؛برنامهایدربارهشهدای
امنیتوفتنه؛شهداییازسال88تااالن.تویذهنموبعدتویاینترنت

چرخیزدمودیدمجزچندگزارشخبری،کارخاصیبرایشهدای
فتنهوامنیتنشده.اینهارامحسناردستانیهمگفتهبود؛گفتهبودکه
اینشهداجزومظلومترینشهدایندوکاریبرایشاننشده.دلوذهنم
راجمعکردمورفتمسرقراریکهداشتیم؛استودیویشبکهافق.مهمان
روزاولمان،مادرشهیدمحمدحسینحدادیانبود.کسیبودمگرکه
محمدحسینرانشناسد!؟قرارگذاشــتیمحرفهایتازهایبزنیم؛از
بچگیتاشهادتشــهید؛حرفهاییبزنیمکهقدریمتفاوتباشد؛

حرفهاییکهمارابهمثلشهیدشدن،نزدیککند.
مادرمحمدحسیناماحرفنمیزد؛روضهمیخواند؛روضهمکشوف.و
منتازهآنجافهمیدمکهمصاحبهبراینوشتنکتاب،بامصاحبهبراییک
برنامهتلویزیونیفرقدارد.آنجاتویخلوتمنوهمسریامادرشهید،
کسیاشکهایمرانمیبیند،صدایهقهقمراگوشینمیشنودامااینجا
منجلویشایدهزاراننفر،اشــکمیریزمونفسممیگیرد.آنجاتوی
آنخلوتدونفره،منموزنیصبورکهاشــکهایاورافقطمنمیبینم
واشکهایمرافقطاو؛امااینجاتویقابتلویزیون،اشکچشمشدل
هزاراننفرراخونمیکندوگریهمن،بغضکسیرامیشکند.اینجامن
هرچهتالشکنمتااحساســمراپنهانکنموخودمرابخورماشک،راه
خودشرامیگیردوازگوشهچشممسرریزمیشود.امااتفاقیکهفکرش
رانمیکردم،میانهگفتوگوباهمسرشهیدکرمپورافتاد؛وقتیراحلهبانو،
آرامومتین،داشتازآقاپرویزشمیگفتومندیگراختیاراشکهایم

راازدســتدادم.اوصبوربودوموقر،منامابریدم؛آنقدرکهحتیبعد
ازبرنامهشایدحدودبیســتدقیقه،نمیتوانستمحرفبزنم؛نفسمبند
آمدهبودوراهرفتنوتنهاگوشهاســتودیو،اشکریختن،میتوانستبه
حالخودمبرمگرداند.منتوانشنیدننداشتمامااوصبورانهازآقاپرویز
میگفت.اوحرفنمیزدکهمرامنقلبکند؛اوفقطداشتعاشقانههایش
رابهآقاپرویزمیگفت؛آقاپرویزیکهمظلومانهازدسترفتهبود.نهکه
همهچیزگفتوگوهافقطتلخباشــد،نه؛شیرینیهاییهمداشت!آنجا
کهمادرمحمدحسینحدادیانازشیطنتهایمحمدحسینمیگفت
وکدهاییکهتویبیســیماعالمکردهبودیاآنجاکهدخترشهیدمسلم
جاویدیمهر،ازدیدنخوابامامحسین)ع(گفت.وحاالکهواژه»شهید«
برایآنهاکههیچاعتقادیبهشهیدوشهادتنداشتهاند،شدهوسیلهای
برایکمارزشکردنمظلومیتواجرشهدایفتنهوامنیت،معنایشهید
رابیشتردرکمیکنم.شهیدیعنیمحمدحســینحدادیانکهبرات
کربالیتراازدستانمبارکابالفضلالعباس)ع(میگیردوبرایتمیآورد.
شهیدهرآنکسینیستکهبهخونخودشغلتیدهباشد؛شهید،کسی

استکهحضورشراتازهبعدازشهادتش،درکمیکنیمومیبینیم.

سميه عظيمی ستودهیادداشت
روزنامهنگارومجريتلویزیون



23 سه شنبه 1 آذر 1401
شماره  8645

گونه شناسی فکری سیاسی 
حوزه علمیه قم

کتاب»گونه شناســی فکــری 
سیاسی حوزه علمیه قم« نوشته 
عبدالوهاب فراتی اثری تحقیقی 
از پژوهشکده نظام های اسالمی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
اسالمی است که از سوی سازمان 
انتشارات پژوهشگاه منتشر شده 
اســت. این اثر پژوهشی شامل 
4 فصــل بــا عناوین»کلیات و 

تمهیدات نظری«، »روحانیت و تحول در اندیشــه«، »روحانیت 
و نظم های سیاســی کانونی« و »درهم ریختگی های نظری یا 
برش های طولی در حوزه علمیه قم« اســت و فراتی در بخشی 
از مقدمه این کتاب نوشته اســت، برخالف تصورات اولیه، باید 
اذعان کرد ادبیات موجود درباره جریان شناسی فکری و سیاسی 
روحانیت پس از انقالب اسالمی، به شدت فقیر است. اغلب منابع 
موجود درباره سال های قبل از انقالب به ویژه روزگار مشروطه به 
این سو ســخن گفته اند. از نظر زمانی می توان مطالعات مربوط 
به روحانیت را به3 دوره کلی تقسیم کرد: دوره فعالیت و حضور 
روحانیت در نهضت مشروطیت، دوره انفعال و سکوت روحانیت در 
عصر پهلوی اول و آغاز قیام روحانیت در نیمه سلطنت پهلوی دوم 
و دوره مشارکت روحانیت در قدرت در عصر جمهوری اسالمی. در 
معرفی این کتاب آمده است، برخالف صورت بندی روحانیت در 
سال های پیش از انقالب اسالمی به دو گروه منزوی و فعال، امروزه 
این نهاد دچار تنوعات زیادی از درون شده است. دلیل این امر را 
باید در مواجهه آنان با جزئیات مدنیت سیاسی و نیز حضورشان در 
ارکان مختلف حکومت دینی جست وجو کرد. شناخت این تنوعات 
برای آنان که از نمای نزدیک تحوالت سیاســی و اجتماعی نهاد 

متولی دین را دنبال می کنند ارزش بسیاری دارد.

تاریخ اسالم

تاریخ پایداری
در تبعید حاج مصطفی خمینی ها، ماییم و طالقانی ها 
و منتظری ها در زندان، ماییم و خمینی مرجع تقلید 
در تبعید، و به یاد بیاوریم پیام وی را که اکنون سکوت 
در مقابل این نقشه ها و فجایع، در حکم انتحار است و 
استقبال از مرگ سیاه و سقوط یک ملت بزرگ است. 
تا فرصت از دست نرفته، الزم است که سکوت شکسته 

شود و اعتراض آغاز گردد....«)6(
اگرچه شــاه در مصاحبه ای با یکی از تلویزیون های 
آمریکا، در این باره گفت اطمینان دارد که اگر اغلب 
این تظاهرکنندگان، مارکسیست هرج و مرج طلب 
نباشند، بسیاری از آنها هستند. او علت این تظاهرات 
را اهمیت روزافزون ایران دانست. وی گفت: »وقوع 
این حادثه، بر مذاکراتش با کارتر تأثیری نداشــته 
است، ولی از مطبوعات آمریکا به دلیل طرفداری از 
مخالفانش گله کرد.)7( تسامح آمریکا هنگام برگزاری 
تظاهرات ضد شاه، او را دچار سردرگمی کرد و گمان 
برد که این احساســات، از ســوی آمریکا حمایت 
می شود؛ به خصوص اینکه مقامات آمریکایی اعتقاد 
داشتند، پلیس آمریکا در این حادثه بسیار ضعیف 
عمل کرده بود.)8( بدین صورت، این حادثه به نقطه 
تاریک سفر شاه تبدیل شــد که قرار بود تبلیغات 

وسیعی روی آن صورت بگیرد.

جهانی شدن ماهیت واقعی حکومت پهلوی
هنگام سفر شــاه به آمریکا، بارها صدای اعتراض 
دانشــجویان ایرانی، از طریق رادیــو و تلویزیون 
به گوش میلیون هــا نفر از مردم جهان رســید. 
خبر تظاهرات دانشــجویان ایرانی در صفحه اول 
معروف تریــن و پرتیراژترین جرایــد آمریکا، از 
قبیــل »نیویورک تایمز«، »واشنگتن پســت«، 
»ویلج ویــس«، »کریسشن ســاینس مانیتور«، 
»واشنگتن اســتار« و... منعکس شد. در این سفر 
3روزه، ده ها مقاله در جراید آمریکا چاپ شد که 
در آن درباره خفقان در ایران و زندان و شــکنجه 

مخالفین شاه مطالبی نوشــته شده بود. هرچند 
که در میان گزارش هاي مربوط به سفر شاه، بودند 
مقاالتی که از »پیشرفت های ایران تحت رهبری 
شاه« سخن گفتند و به طور ضمنی بر این ادعای 
شــاه که مخالفین او همه یک عده »تروریست« 
و »وطن فروش« هســتند، صحه گذاشتند، لکن 
اکثریت قریب به اتفاق مقاالتی که در این زمینه 
در جراید آمریکا به چاپ رسیدند، شاه را با عنوان 
حقیقی اش، یعنی کســی که توســط شکنجه و 
ترور، حکومتش را برپا نگه داشته معرفی کردند. 
سفر شاه ثابت کرد که مبارزه پیگیری که ظرف 
چند سال گذشته در خارج از کشور شروع شده، 
باالخره توانسته اســت مهر سکوت دستگاه های 
ارتباط جمعی را در رابطه با واقعیات رژیم شــاه 
بشــکند. در حقیقت نقش اقدامات دانشجویان 
مبارز در آمریکا، در ایجاد فضای رسانه ای و روانی 
علیه رژیم پهلوی و رساندن پیام امام خمینی)ره( 
به رسانه ها و محافل سیاسی غربی، قابل توجه بود. 
از طرف دیگر، افشای بیش از پیش برخی از حقایق 
زندگی در ایران تحت دســتگاه اختناق پهلوی، 
نشــانه ای بود از عمق بحرانی که حکومت شاه با 
آن روبه رو بود؛ حکومت استبدادی شاه در اذهان 
عمومی جهان، به عنوان یکی از نفرت انگیزترین 
نمونه های شقاوت و لغو اساسی ترین حقوق بشر. 
از سوی دیگر پخش تصاویر مربوط به این وقایع 
در سراسر جهان، تأثیر فراوانی در افکار عمومی به 
جای گذاشت و به عقیده »ســولیوان« »با اینکه 
تظاهرات و درگیری در برابر کاخ ســفید بیش از 
چند دقیقه طول نکشید، ولی تکرار این صحنه در 
روی صفحه تلویزیون های دنیا و صحنه غیرعادی 
اشک ریختن شــاه و رئیس جمهور آمریکا هنگام 

سخنرانی، مطلوب مخالفان بود... .«)9(
»واشنگتن اســتار« در ۱6 نوامبــر می نویســد: 
»وقتــی از رئیس جمهور پرســیده شــد که آیا 
حاال او می دانســت که چه احساسی به لیندون 
جانسون و ریچارد نیکســون در زمان تظاهرات 
ضد جنگ ویتنام دست می داد، وی به آهستگی 
به خبرنگاران گفت: آهان، من هم آن احساس را 
پیدا کردم. امیدوارم آن روزها دیگر برنگردند... .« 
شاه نیز در پاســخ به خبرنگار نیوزویک که از وی 
پرسیده بود: »هم اکنون در مورد آمریکا، چه چیز 
نگرانی اعلیحضرت را سبب می شود؟«، می گوید: 
»امید داشته و دعا می کنم که هرچه زودتر شما 
از آثار و عواقب جنگ ویتنــام و جریان واترگیت 
رهایی یابید....« )۱0( نگرانی شاه از »عواقب« جنگ 
ویتنام و جریان واترگیت قابل فهم است، تهاجم 
آمریکا به ویتنام و متعاقب آن افشای افتضاحات 
واترگیت در آمریکا بود که چشم بسیاری از مردم 
آمریکا را باز کرد. در هر صــورت این تظاهرات، 
شاه را بیش  از پیش نگران ساخت و انتشار اخبار 
آن به طور مضاعف موجب رســوایی شــاه شد و 
فرایند شکســت سیاست های شــاه و آمریکا را 
سرعت بخشــید. جیمی کارتر بعدها درباره آن 
روز اعتراف کرد: »روز ۱5نوامبر ۱977حوادثی را 
خبر می داد؛ گاز اشک آور اندوه دیگری را به دنبال 
داشــت. طی 2ســال آینده و از ۱4ماه بعد از آن 
حادثه، کشورمان و رابطه با ایران دچار مصیبت 
واقعی گردید... . «)۱۱( به اعتقاد »سایروس ونس« 
وزیر خارجه دولت کارتر نیز »این تظاهرات پس از 
چندین سال آرامش نسبی در میان جمعیت زیاد 
دانشــجویان ایرانی در ایاالت متحده، شاید برای 
شاه حکایت از این داشت که اپوزیسیون احیاشده، 
سال آینده بر ایران مســلط خواهد شد. برخی از 
تحلیل گران انقــالب در بازنگری ای که از انقالب 
ایران به عمل آورده اند، ایــن تظاهرات را یکی از 
نشانه های پیش از موقع بحرانی دانسته اند که به 

انقالب منجر شد....«
منابع در سرویس تاریخ همشهری موجود است.

وقتی حمایت کارتر نیز فایده ندارد
بازخوانی آخرین سفر محمدرضا پهلوی و فرح به آمریکا

روایت رسوایی شاه از منظر مطبوعات آمریکایی
همبستگی نظامی شاه با آمریکا 

نامتزلزل است
مقاالت و گزارش های مربوط به ســفر شاه و اعتراض 
مخالفان وی، حدود 2هفته قبل از سفر نامبرده در جراید 
آمریکا منعکس شد و تا یک هفته بعد از اینکه شاه آمریکا 
را ترک کرد، هنوز مطالبــی در این زمینه در مطبوعات 
چاپ می شد. تقریبًا بدون استثناء، روزنامه های معروف 
ایاالت متحده آمریکا با اشــاره به این سفر، در رابطه با 
خفقان حاکم در ایران و شیوه مستبدانه و سرکوبگرانه 
نظام پهلوی در حکومتداری و قلع و قمع مخالفین شاه، 
مقاالتی به چاپ می رساندند. در همین راستا، مختصر 
به بازخوانی بازتاب این سفر و حواشی آن در مطبوعات 

خارجی می پردازیم.

واقعیات خفقان و شکنجه در ایران
حدود 2هفته قبل از سفر شاه، روزنامه »وال استریت جورنال« 
که یکی از معتبرترین روزنامه های ســرمایه داران آمریکایی 
است، در 4نوامبر، طی مقاله ای به مشکالت اقتصادی و سیاسی 
ایران اشاره کرد و بدین وســیله، خطراتی را که با بحران های 
کنونی اوضاع اجتماعی در ایران، متوجه طبقه حاکمه آمریکا 
شده، به آنان خاطرنشــان کرد. ری ویکر، نویسنده این مقاله، 
می نویسد:» اکنون تقریباً اوضاع بی سابقه ای]در ایران[آشکار 
گشته اســت. گرچه مخالفین از محکوم کردن مستقیم خود 
شــاه امتناع می ورزند، لکن مخالفتی عمومی با حکومت شاه 
نمایان شده است... .« نویسنده در ادامه، به نامه های متعددی 
که از طرف عده ای از روشنفکران و وکالی ایرانی، در اعتراض 
و مخالفت با دســتگاه اختناق دولتی ایران نوشته شده، اشاره 
می کند. عالوه بر وال اســتریت جورنال، روزنامه های دیگر نیز 
همزمان با سفر شاه، به نارضایی عمومی مردم در ایران اشاره 
کردند. »ویلیام برانیگن« در مقاله ای تحت عنوان »شاه با لیستی 
از اسلحه روانه آمریکا می شود«، در واشنگتن پست۱4نوامبر 
نوشت: »در آستانه سفر شاه به ایاالت متحده، گروهی از ایرانیان 
سرشناس، نامه ای در اختیار مطبوعات خارجی گذاشتند که 
در آن خواهان انحالل پلیس مخفی وحشتناک ایران، ساواک، 
آزادی انتخابات و تغییرات دیگر شــدند. تحقق این تغییرات، 

رژیم شاه را از کار می اندازد... .«
جیمز بیل، اســتاد دانشکده حقوق سیاســی دانشگاه تگزاس 
که چندین ســال در ایران بوده، ضمن مقاله ای که در روزنامه 
»کریسشن ساینس مانیتور« 9نوامبر نوشــته، در آن به بحران 
ایران نیز اشاره می کند و می نویسد:» در زیر این ظاهر پرزرق و برق 
که در رابطه با مدرنیزه شدن اوضاع درهم و برهم اقتصادی وجود 
دارد، اوضاع ایران چندان هم خوب نیست... .« نویسنده در رابطه 
با تشدید خفقان بین سال های 79-۱972نیز می گوید:» در حین 
همین ســال ها، حکومت قادر نبود چریک های از جان گذشته 
شهری را که علیه رژیم به تروریسم دست یازیده بودند، کنترل 
کند. هرچه پلیس پیچ ها را سفت تر می کرد، اپوزیسیون نیز از 

احساسات بیشتر و شدیدتری برخوردار می شد... .«

واقعیت حمایت کارتر از شاه
شب ۱5 نوامبر، در ضیافت شــامی که از طرف کاخ سفید به 
افتخار شاه برگزار شده بود، کارتر حمایت دولت آمریکا را در 
دفاع از رژیم خفقان و ترور شاه اعالم کرد. گزارش این ضیافت 
در بســیاری از جراید و من جمله »واشنگتن استار« به چاپ 
رسید. در این گزارش آورده شــده که »با توصیف اینکه شاه 
رهبری آگاه اســت، وی ]کارتر[ گفت، همبستگی نظامی ما 
غیرقابل تزلزل اســت و این همبســتگی در تأثیر جهانی اش 
سودمند است... ما به قدرت ایران به منزله بخشی از قدرت خود 
می نگریم و ایران نیز قدرت ما را همانند قدرت خود می داند... .« 
در این ضیافت، کارتر خیلی از »رهبری خردمندانه« شاه تعریف 
و تمجید می کند! شاه در جواب به سؤال خبرنگاران درباره گاز 
اشک آوری که در تظاهرات صبح همان روز باعث سرازیرشدن 
اشکش شده بود، می گوید: »آنچه باعث سرازیرشدن اشک من 

شد، صحبت ها و تعریف های خوشحال کننده کارتر بود!... .«
مقاالت متعددی در جراید، حمایت کارتر از شــاه را به عنوان 
بهترین نشانه دورویی وی قلمداد کردند. مقاله »هاریت هورن« 
در روزنامه »نیویورک پست« ۱6نوامبر، نمونه خوبی است که 
وی در آن با ذکر شــاهد مثال هایی از خفقان موجود در ایران 
می نویسد: »این مالقات شاه و شهبانویش، دورویی گویایی را 
در مقابل ما قرار می دهد. چرا باید ما در مقابل شخصی که تخت 
و تاج سلطنتش را با استفاده از وحشیانه ترین طرق سرکوبی 
پابرجا نگه داشته، قالی قرمز پهن کنیم؟ یک دلیل این است که 
این محمدرضا پهلوی، با آن چشمان نافذ طالیی فریبنده اش، 
مخلوق خود ماست. در سال۱953 میلیون ها دالر از پول های 
مالیات پردازان آمریکایی خرج این شــد که حکومت قانونی 
مصدق برکنار شود و شاه فراری روی کار آورده شود. شاهنشاه، 
تخت ســلطنت، هواپیمای جنگی و ارتش پلیس مخفی اش 
را مدیون سازمان سیای ماســت... .« بعد نویسنده مقاله اش 
را اینطور تمام می کند: »ایران به مدارس، مشــاغل، وســائل 
بهداشــتی، جاده و... احتیاج دارد و حاال شــاه اینجاست که 
هواپیما و بمب های بیشتری خریداری  کند و کاخ سفید هم به 

او خوشامد می گوید. این یک دورویی است... .«
اما از میان تمام جراید پرتیراژی که درباره سفر شاه به آمریکا 
نوشتند، مقاله ای در مجله »ویلج ویس« به تاریخ ۱4نوامبر، بهتر 
از همه لب مطلب را ادا می کند: »سه شنبه آینده با ورود شخصی 
به ایاالت متحده که می تواند به خاطر دســتاوردی برجســته، 
یعنی قالب کردن مشتی شکنجه گر به عنوان انسان هایی شیک 
و آراسته، به خود ببالد، این امر ثابت خواهد شد که شکنجه را 
می توان از درون یک لیوان پر از شامپاین، زیباتر دید و پس از 

بلعیدن دهانی پر از خاویار لذیذتر چشید... .«

نگاه

تاریخ شفاهی

45ســال پیش در چنین روزهایی، محمدرضا 
پهلوی و فرح دیبا راهی آمریکا شدند تا از نقار 
جیمی کارتر در جریان رفتار انتخاباتی شــاه 
در آمریــکا بکاهند. این رویــداد اما، نتایجی 
غیرمنتظره به بــار آورد و به عکس خود مبدل 
شد! مقال پی آمده، ابعاد این رویداد تاریخی را 

بازخوانده است.

شاه در تکاپوی رفع و رجوع یک حمایت انتخاباتی
انتخابــات ریاســت جمهوری آمریــکا در ســال 
۱976میالدی )۱355شمسی(، در حالی به پایان 
رســید که پیروزی »جیمی کارتر«ـ  نامزد حزب 
دمکراتـ  به  هیچ وجه خوشایند شاه نبود. او بیشتر 
مایل بود »جرالد فورد«ـ  نامزد حزب جمهوریخواه ـ 
را در کاخ سفید ببیند، چرا که عالوه بر تجربه ای که 
او از دوره استقرار دمکرات ها در کاخ سفید داشت، 
شعارهای اولیه کارتر درباره ایران نیز وی را سخت 
نگران می کرد. امــا بعد از پیــروزی جیمی کارتر، 
موقعیت اســتراتژیک ایران و نقشــی که از سوی 
ایاالت متحده به شــاه در منطقه واگذار شــده بود، 
موجب شد تا شعارهای مبهم، فدای مصالح سیاسی 
شــود. »ســایروس ونس«ـ وزیر وقت امور خارجه 
آمریکاـ  صراحتا می گوید: »ما از قبل به این نتیجه 
رسیده بودیم که پشتیبانی از شاه به نحوی که بتواند 
نقش سازنده ای در مسائل منطقه ای بازی کند، به 
نفع مصالح ملی ماست... .« او تصریح می کند: »بین 
سیاست های شــاه و منافع اساســی ما در منطقه، 

همسویی قابل توجهی برقرار بود... .«)۱(
در میانــه نوامبــر ۱977)آبان ۱356(، درســت 
یک ســال بعد از روی کارآمدن کارتر، محمدرضا 
پهلوی به دعوت رئیس جمهور جدید آمریکا، راهی 
ایاالت متحده شــد. این دعوت برای شــاه بســیار 
مسرت بخش بود چرا که »از نظر شاه این سفر، نشانه 
اولیه مهم حمایت کارتر از سیاست ها و حاکمیت او« 
تلقی می شد.)2( با وجود خوشحالی اولیه شاه از این 
سفر سیاسی، از بدو ورود او به آمریکا، وقایعی رخ داد 
که این سفر را برای شاه تلخ کرد و از جنبه تبلیغاتی، 

برای دستگاه پهلوی افتضاح به بار آورد!

سفری با سوغات اشک و تلخی برای شاه!
محمدرضا پهلوی و همســرش به دنبــال دعوت 
رسمی جیمی کارتر، عازم آمریکا شده و در 23آبان 
۱356 وارد این کشور شدند. سفر محمدرضا پهلوی 
به آمریکا، تظاهرات گســترده  ایرانیــان خصوصاً 
دانشــجویان ایرانی مقیم آمریکا را به دنبال داشت. 
شــاه و فرح در 24آبان، با هلی کوپتر از محل اقامت 
خود در ویلیامزبورگ عازم کاخ سفید در واشنگتن 
شدند تا در مراسم استقبال از سوی کارتر و همسرش 
شرکت کنند. ســفر محمدرضا پهلوی به آمریکا، 
تظاهرات گســترده  ایرانیان در آن نقطــه را در پی 
داشت؛ به طوری که همزمان با مراسم سخنرانی شاه 
و کارتر در 25آبان، تظاهرات گسترده و بی سابقه ای 
از سوی دانشجویان ایرانی انجام شد. مراسم در حالی 
انجام می شــد که فاصله میان جمعیت طرفداران 
و مخالفان شــاه در بیرون از محوطه کاخ ســفید و 
تعــداد پلیس هایی که برای برقــراری نظم حضور 
داشــتند، کم بود. هنگام نواختن دســته موزیک، 
تظاهرکنندگان مخالف شاه شروع به تحرک کرده و 
پس از درگیری با پلیس، به صف طرفداران شاه حمله 
بردند و پلیس آمریکا به ناچار برای متفرق کردن آنان، 
از گاز اشک آور استفاده کرد که سرایت گاز اشک آور 
به محوطه کاخ سفید، موجب جاری شدن اشک از 
چشمان حاضران در مراسم ازجمله شاه و کارتر شد.

تعداد مخالفان شــاه در این درگیــری، نزدیک به 
4000نفر بود که به ۱500نفر از موافقان حمله بردند 

و در جریان این درگیری، ۱24نفر از تظاهرکنندگان 
و افراد پلیس مجروح شــدند. هنگامی که شــبکه 
تلویزیونی ان بی سی آمریکا تصاویر و فیلم های مربوط 
به تظاهرات دانشــجویان را پخش کرد، مفسر این 
شبکه آن را به اعتراضات گروهی از آمریکایی ها، در 
جهت مخالفت با جنگ ویتنام در دهه ۱960، شبیه 
دانست. به گفته خبرگزاری ها از زمان جنگ ویتنام، 
پایتخت آمریکا شاهد چنین تظاهراتی نبوده است! 
جیمی کارتر در کتاب خود، آن لحظه را به یادماندنی 
و همســرش رزالین، این واقعه را فراموش نشدنی 
نامیده است. کارتر بعدها از آن، به عنوان یک واقعه 
شــوم یاد کرد.)3( البته در تمام طول مسافرت شاه، 
تظاهرات پراکنده ای در نزدیک کاخ ســفید و دیگر 
نقاط واشنگتن همچنان جریان داشت، ولی به دلیل 
آمادگی بیشتر پلیس، حادثه جدی دیگری رخ نداد.

فریادی علیه نوکری شاه برای آمریکا
بی تردید نباید نقش امام خمینی )ره( را در تظاهراتی 
که در خارج از کشور برگزار می شد، نادیده گرفت. 
ایشان کمی پیش از دیدار شــاه و کارتر، در پیامی 
خطاب به دانشــجویان چنین فرمودنــد: »من به 
این جنبش و بیــداری عمومی که در کشــورهای 
اســالمی عموماً و در ایران خصوصاً پدید آمده و به 
این تنفر عمومی از دستگاه های ظلم و وحشیگری 
و استعمار و اســتعمارگران، امیدها دارم...«، »باید 
شــاه و دار و دســته اش بدانند که چه در مالقات با 
رئیس جمهــور آمریکا، موفق بــه تجدید نوکری و 
تثبیت مقام غیرقانونی بشود یا نشود، ملت ایران او 
را نمی خواهد و دســت از مبارزه برنمی دارند....«)4( 
چنان که »ویلیام سولیوان«، سفیر وقت آمریکا در 
ایران به یاد می آورد: »اجتمــاع گروه های مخالف 
شاه، ابتدا در شهر ویلیامز بورگ صورت گرفت. چند 
تن از تظاهرکنندگان هم عکس هایی با خود حمل 
می کردند که در آن موقع بــرای عموم آمریکایی ها 
خیلی آشنا نبود و آن عکس های آیت اهلل خمینی بود. 
بعضی از شعارها که مضمون آن به یادم مانده، شاه را 
نوکر آمریکا معرفی می کرد و خطاب به آمریکایی ها 

نوشته بود: »آمریکا دست از ایران بردار!«)5( 
همچنین انجمن اسالمی دانشــجویان در شمال 
کالیفرنیا با صدور یک بیانیه 8صفحه ای، به شدت علیه 
شاه و سیاست های کارتر موضع گیری کرد. این بیانیه 
سیر به قدرت رسیدن پهلوی و تثبیت حاکمیت آن 
رژیم را ترسیم کرد، تا نشان دهد دولت های خارجی 
چه نقشی در این مهم داشته اند. دانشجویان سپس 
با اشاره به کودتای 28مرداد۱332، نقش آمریکا را 
در آن کودتا برمال کردند. در بخشــی از این بیانیه 
مبارزات امام خمینی)ره( با امپریالیســم آمریکا و 
رژیم شاه یادآوری شده بود تا بدین نحو، همسویی 
این دو دولت نیز به نوعی تبیین شود. دانشجویان در 
پایان این بیانیه با اشاره به سفر شاه به آمریکا تصریح 
کرده بودند: »و اینک شاه به آمریکا می آید؛ شاهی که 
در ایران از هیچ چیز مشــروعیت نمی گیرد و تنها از 
غرب مشروعیت کسب می کند. باید این دیوار فریب 
را فرو ریخت و به افکار عمومی جهان رساند که شاه 
خائن است و فاسد است و قاتل است، ولی در ضمن 
نباید فریب تبلیغات دستگاه های غرب را خورد. روابط 
میان طبقه حاکمه جامعه سلطه گر و طبقه حاکمه 
جامعه زیرسلطه، روابطی دیالکتیکی است؛ سرانجام 
هر دو به یک هویت می رسند. اگر نیکسون و شاه، اگر 
کارتر و شاه از یک جنس نبودند و در فساد یک هویت 
نداشتند، در یک جا گرد نمی آمدند... . « در بند پایانی 
این بیانیه آمده بود: »و اینــک ماییم و جنازه های 
قربانیان پر شمار این رژیم. ماییم و ملتی که به ضعف 
کشیده شده، به بند کشیده شــده، ولی سربلند و 
مغرور فریاد نه سر می دهد و یاری می طلبد. ماییم و 
بیش از 50هزار انسان آزاده ای که به خاطر این ملت در 
بندند. ماییم و چشمان کور شده و دستان بریده شده 
میثمی ها، ماییم و سفر شهادت شریعتی ها و شهادت 

محمدرضا پهلوي در کنار جیمي کارتر، واشینگتن، 1356

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

ســايروس ونس، وزیرخارجه کارتر: 
»این تظاهرات پس از چندین سال 
آرامش نسبی در میان جمعیت زیاد 
دانشجویان ایرانی در ایاالت متحده، 
شاید برای شاه حکایت از این داشت 
که اپوزیسیون احیاشده، سال آینده 
بر ایران مسلط خواهد شد. برخی از 
تحلیل گــران انقــاب در بازنگــری ای 
که از انقاب ایران به عمل آورده اند، 
ایــن تظاهــرات را یکی از نشــانه های 
پیش از موقع بحرانی دانســته اند که 

به انقاب منجر شد...«
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معصومه رضایی؛ تاریخ پژوه

من به این آرم اعتماد دارم
کتاب»من بــه ایــن آرم اعتماد 
دارم«، حــــاوي خــــاطرات 
آموزشــیاران نهضت سوادآموزی 
خراسان از مجموعه تاریخ شفاهی 
جبهه فرهنگی انقالب اســالمی 
است. تحقیقات این اثر را مرتضی 
نعیــم، قربــان ترخان، احســان 
مینایی راد، حسین ضیاء، محسن 
فاطمی نژاد و سیدســجاد جلینی 

انجام داده  و اسماعیل شرفی، فاطمه کنعانی و زهره مومنی 
آن را تدوین کرده اند. در بخشــی از مقدمه این کتاب درباره 
دالیل اهمیت و توجه به تاریخ شــفاهی نهضت سوادآموزی 
در دهه 60 آمده اســت: »فرمان امام)ره( به تشکیل نهضت 
سوادآموزی در سال 58، فرایند ریشه کنی بیسوادی در کشور 
را کلید زد. استقالل و عدم وابستگی در عرصه های مختلف 
سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی در اندیشه امام منشأ رفع 
سایر وابستگی ها و استقالل فکری و هویتی بود... امام، زمینه 
رسیدن به این هدف را باسواد شــدن عموم جامعه و سپس 
رشد فکری آنها می داند؛ به همین دلیل، فرمان سوادآموزی 
به مردم را به صورت نهضت )قیام( و هم افزایی مردمی و بدون 
قرطاس بــازی ارگان ها صادر می کند؛ »هرکس نوشــتن و 
خواندن ابتدایی را آموخته باشد. برای این امر الزم است تمام 
بیســوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد 
برای یاددادن به پاخیزید.« مانند سایر بیانات امام، این کار هم 
نیاز به سربازان مجاهد فرهنگی داشت و عد ه ای از جوانان آن 
دوران به این فرمان لبیک گفتند. پاسخ اغلب آموزشیار های 
نهضت سوادآموزی وقتی از آنها می پرسیدیم »چرا نهضت را 
انتخاب کردید؟« همین بود؛ فرمــان امام. برای نگارش این 
کتاب، از سال ۱393 با بیش از 250 نفر از آموزشیاران نهضت 

سوادآموزی خراسان مصاحبه شده است.

رفیق
کتاب»رفیــق« روایتــی 
از زندگی و رشــادت های 
فرمانــده شــهید »خلیل 
حسن بیگی« از فرماندهان 
دوران دفاع مقــدس به قلم 
الهــام باقری اســت که از 
سوی انتشارات سوره مهر 
چاپ و منتشــر شده است. 
در ایــن کتــاب، در قالب 

زندگی نامه داستانی، بخشی از سبک زندگی، شخصیت، 
منش و مجاهدت های شهید خلیل حسن بیگی در دوران 
دفاع مقدس به روایتگری همســر، خانواده و همرزمانش 
روایت شده و در بخش پایانی کتاب هم تصاویری از شهید 
منتشر شده اســت. سردار شــهید خلیل حسن بیگی در 
سال ۱333 در یزد به دنیا آمد. وی پیش از انقالب به صف 
مبارزین با حکومت طاغوت پیوست و تا آخرین لحظه در 
خط مقدم دفاع از میهن و ارزش های انقالب اسالمی حضور 
داشت. او سخنرانی توانا بود و اطالعات وسیعی درباره جبهه 
و جنگ، به ویژه جبهه های جنوب و غرب داشت و به همین 
دلیل رزمنده ها و دوستانش به او لقب »کتاب کهنه جنگ« 
داده بودند. در مطالب کتاب اشــاره شده که شهید خلیل 
حسن بیگی حضوری مداوم و شاید همیشگی در جبهه ها 
داشت و فقط چند روزی را در ســال به یزد می آمد؛ حتی 
چند دفعه خانواده اش را برای بازدید بــه جبهه برده بود. 
این رزمنده رشید ســرانجام در روز 25 دی ماه ۱365 در 
عملیات کربالی 5 در منطقه شــلمچه در 32 سالگی به 
شهادت رسید و پیکر مطهرش در گلزار شهدای خلدبرین 

به خاک سپرده شد.
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در فیلــم »گاو«)1348( 
ساخته داریوش مهرجویی، 
وقتــی اهالی روســتا در 
میدانگاهــی برای تصمیم 
درباره چگونگی خبر دادن به مش حســن درباره تلف شــدن 
گاو نازنین اش جمع  شــده اند، مش اسالم )کدخدای ده- علی 
نصیریان( به عنوان بزرگ ده در حال بررسی روش هایی است 
برای رودررویی با مش حسن. بزرگان ده همه هستند و هرکس در 
این باره اظهارنظری می کند. مش اسالم به دیواری تکیه داده که 

باالی آن یک پنجره خیلی کوچک است. همین که مش اسالم و 
دیگران در یک روش به اتفاق نظر می رسند، مرد روستایی سرش 

را از این پنجره کوچک بیرون می آورد و با تعجب می پرسد:
- مش اسالم خبریه؟

کدخدا هر بار توضیحاتی به مرد می دهــد و مرد بی توجه به 
حرف های مش اسالم، سرش را از پنجره به داخل می برد و بعد از 

مدتی دوباره سرش را بیرون می آورد و دوباره می پرسد:
- مش اسالم خبریه؟

در این تکــرار و توضیحــات بی حوصله کدخــدا که هربار 

بی حوصله تر و عصبی تر می شود، متوجه می شویم که مرد در 
 بی خبری مفرط و بی حالی عمیقی قرار دارد. نه عالقه ای دارد 
که به توضیحات کدخدا گوش بدهد و نــه حوصله  که  از خانه 
بیرون بیاید و بفهمد که موضوع از چه قرار است. این بی حالی 
و  بی انگیزگی آن مرد که غیرسرش چیز دیگری از او نمی بینیم، 
با رفتاری که از خود بروز می دهد، به روشنی تصویر کاملی از 
ولنگاری ایرانی- روســتایی می دهد که هیچ تمایلی به تغییر 
ندارد؛ خصلتی که در چهره تهران امــروز هم می توان آن را 

پیدا کرد.

مش اسالم خبریه؟
نگاهی فرهنگی به ساختار محله ده ونک در تهران 

تهران
علیرضا محمودی
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چرخه های کوچک و تک فیلم ها دهه 60
فریب خوردگان و رها شدگان 

علمی- تخیلی 
از فیلم هایی که الگو های خود را از ژانری کم طرفدار در سینمای 
ایران گرفته و تداومی نیز در سینمای ایران نداشته، می توان به 
فیلم آقای هیروگلیف)غالمعلی عرفان/ 1359( اشاره کرد. یک 
اثر علمی- تخیلی با زمینه های سیاســی چپ. اثری غریب برای 
سینمای ایران که نمونه مشابه آن هرگز ساخته نشد. ژانر علمی- 
تخیلی و الگوهای روایی آن هرگز در سینمای ایران با اقبال عمومی 

روبه رو نشده. این فیلم به نمایش هم درنیامد.

تریلر های محیط کارگری 
در ســال 1360دو فیلم با موضــوع زندگی کارگــر و طبقات 
کارگر ساخته شــد: رسول پسر ابوالقاســم)داریوش فرهنگ( و 
1936)محمد بزرگ نیا(. هر دو فیلم به شرایط زندگی کارگران 
می پردازند. فیلم فرهنگ به شرایط اقتصادی و معیشت سخت 
کارگردان کوره های آجرپزی و فیلم بزرگ نیا به حضور یک کارگر 
کارخانه جنرال موتورز در نخستین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی. هر دو فیلم از پیشاهنگان سینمای مستند نمای ایرانی 
هستند که در دهه های بعد الگو ها و قرارداد های خود را به وجود 

آوردند. این دو اثر هرگز نمایش عمومی نداشتند.

تریلر های انتقامی 
فیلم هایي که در آن یک فرد آسیب دیده از فرد، جامعه یا شرایط 
دست به انتقام گرفتن از بانیان این خسارت می کند. این الگو در 
دهه 60دستمایه فیلم هایی چون مشت)سیامک اطلسی/ 1363( 
و شب حادثه)سیروس الوند/ 1367( شــد. تریلر هایی که در آن 
انتقام موضوع اصلی هیجان است. در مشت، قهرمان آسیب دیده، 
می خواهد حیثیت خود در محیط کاری را احیا کند و در شــب 
حادثه مردی با اهمال باعث مرگ فرزند کســی می شود و زمان 
مکافاتش می رسد. مشــت اکران موفقی داشت. اما شب حادثه 
فیلم موفقی نبود. تصویرآخر)مهدی صباغ زاده/ 1365( یک تریلر 

پزشکی در زمینه ای مشابه نمونه ناموفقی از این نوع تریلرهابود.

تریلرهای ورزشی 
2فیلــم در دهه 60به طور مشــخص درباره قهرمانان ورزشــی 
هســتند. هر دو فیلم با کمک دولتی ساخته شــدند و هر دو را 
2کارگــردان و فیلمنامه نویس پرکار این دهه ســاخته اند. خط 
پایان)محمدعلی طالبــی/ 1365( با فروش نزدیک به 7میلیون 
تومان پروژه بسیار موفقی بود. اما فروش این فیلم هرگز منجر به 
ایجاد چرخه فیلم های ورزشی نشد. خط پایان داستان یک قهرمان 
دوچرخه ســواری را روایت می کرد. در سینمای ایران نسبت به 
ساخت فیلم های ورزشی همیشه یک نگرش منفی وجود دارد که 
فیلم ورزشی نمی فروشد. مثال های زیادی برای تأیید این حرف 
وجود دارد و مثال های کمی برای رد آن. فروش خط پایان، بیشتر 
یک اتفاق تلقی شد یا  یک زمینه برای ساخت فیلم های مشابه. 2 
سال بعد شکست تجاری صعود)فریدون جیرانی(، فیلمی درباره 
کوهنوردی، دلیل محکمی برای ادامــه ندادن چرخه فیلم های 

ورزشی در سینمای ایران شد.

تریلرهای مهاجرت و عبور از مرز 
در کنار چرخه فیلم های فرار ســاواکی ها از ایران، فیلم هایی هم 
ساخته شــدند که قهرمانان  یا مســئله قهرمانان مهاجرت و یا 
عبورغیرقانونی از مرز و ســفر به کشورهای همجوار بود. در سال 
1360، فیلم فرار )جمشید حیدری( با موفقیت به نمایش درآمد. 
فیلمبرداری در آلمان و نمایش زندگی محنت بار ایرانیان مقیم 
خارج از کشــور از دالیل اصلی موفقیت این فیلم بود. در ســال 
1366دو فیلم از دو کارگردان با ســابقه و جوان سینمای ایران 
درباره عبورغیرقانونی از دریای جنوب به نمایش درآمد. اقتباسی از 
داشتن و نداشتن اثر ارنست همینگوی از ناصر تقوایی و گمشدگان 
ساخته محمدعلی سجادی. فیلم اول تریلر- جنایی و فیلم دوم از 
میانه به یک اثر عرفانی درباره گمشدگی انسان در هستی تبدیل 
می شد. هر دو اثر در گیشه با سردی تماشاگران روبه رو شدند. یک 
سال بعد منوچهر مصیری با ساخت فیلم مکافات، الگوهای روایی 
داستان ناخدا خورشید را در بستری تجاری تر استفاده کرد و فروش 
کمتری نسبت به اصل خود داشت و برای همیشه پرونده این نوع 

تریلرها را  بست.

تریلر های جنایی 
در ســینمای محافظه کار ایران که فقر تولید همیشه، مهم ترین 
عامل برای جلو گیری از تنوع ژانری و سرکوب خالقیت های فردی 
در قالب الگو های روایی و اجرایی است، سینمای جنایی نسبت 
به ژانرهای کم توجه شده، بیشــتر مورد اقبال بوده. به جز نیمه 
اول دهه 40که جنایی سازی  در سینمای ایران، چرخه اول تولید 
بود و فیلم های ساموئل خاچیکیان بیشترین اقبال را داشتند. در 
دهه 60نیز  ماننده باقی دهه ها خبری از جنایی ســازی  متداوم 
نیست. بازجویی یک جنایت )محمدعلی ســجادی/ 1363( با 
فروش بیش از 2میلیون تومان در سال فروش های باالی 6میلیون 
برای شــروع چرخه جنایی جانی ندارد. در این دهه بیشــترین 
تریلرهای جنایی، فیلم هایی درباره قاچاق اشــیای عتیقه است. 
به جز یوزپلنگ )س. خاچیکیان/ 1365( که با تلفیق الگوی فرار 
ساواکی ها با تریلر جنایی در زمینه اشیای عتیقه به موفقیت نسبی 
می رسد، فیلم هایی چون گودال )محمد حســن زاده/ 1366(، 
سیمرغ )اکبر صادقی/ 1366(، محموله )سیروس الوند/ 1366( 
با شکست تجاری روبه رو شدند. تریلرجنایی جنگلبان )منوچهر 
حقانی پرست/ 1366( و تریلرسرقت شبح کژدم )کیانوش عیاری/ 
1366( هر دو با اینکه سعی می کنند، الگو های ژانری را تا حدود 
قابل توجهی بومی کنند، اما موفق نمی شوند که مردم را به سوی 

خود جلب کنند.

فیلم های ترسناک
نساختن فیلم ترسناک در ســینمای ایران، تا مرز یک تابو پیش 
رفته. فیلمســازان ایرانی از ســاخت این فیلم هــای پرطرفدار 
می ترسند. این ترس ریشــه در قابلیت های تعریف نشده شغل 
کارگردانی و تهیه کنندگی در سینمای بومی نشده ایران دارد. دهه 
60در زمینه تولید فیلم ترسناک دوران کیفی قابل مثالی است. 
فیلم های طلسم )داریوش فرهنگ/ 1366(، باد سرخ )جمشید 
ملک پور/ 1366( و شب بیست ونهم)حمید رخشانی/ 1369( تنها 
نمونه های ترسناک این دوره هستند. طلسم و شب بیست ونهم 
به عنوان دو اثر گوتیک و شوک آور از سینمای ترسناک آثاری قابل 
تامل هستند. هر دو در بومی کردن داستان خود در زمینه تاریخ و 
خرافات موفق می شوند. اقبال عمومی از این دو اثر هم به این دلیل 
است. ترس از سینمای ترسناک در ســینمای ایران به رغم این 

نمونه های موفق همچنان ادامه دارد.

سال های بی قرار
کتاب»ســال های بی قرار« 
خاطرات جــواد منصوری از 
مبارزران انقالب اســالمی 
با تحقیق و تدوین محســن 
کاظمی از ســوی انتشارات 
سوره مهر انتشار یافته است. 
این کتاب در 10فصل تدوین 
و منتشر شده و فصل نخست 

با عنوان 55نفر به موضوع دستگیری منصوری به دلیل 
عضویت در حزب ملل اسالمی و چگونگی فعالیت این 
حزب می پردازد. فصل دوم با عنوان پشت پنجره به 
موضوع نوجوانی و کودکی منصوری و آشــنایی وی 
با قیام 15خرداد اشــاره دارد. ســومین فصل از این 
کتاب با عنوان تالشــی تازه هم به طور مشخص به 
بررسی زندگی مرحوم شالچیالر و آشنایی منصوری با 
حزب اهلل پرداخته است. فعالیت های سیاسی فرهنگی 
راوی هم در فصل چهارم با عنــوان دویدن بی امان 
گنجانده شده است. دستگیری منصوری برای دومین 
بار و زندانی شدن در زندان قزل قلعه و اوین هم موضوع 
پنجمین و ششــمین فصل کتاب با نــام زخم های 
گرم و پشت دیوارهای بلند اســت. این دو فصل در 
ادامه با بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق در 
زندان های پهلوی در فصل هفتم تکمیل می شــود. 
منصوری خاطراتــش از دوران تبعید را هم در فصل 
هشتم از کتاب با نام تبعید مرور کرده و در فصل نهم به 
مرور حوادث سال پایانی حکومت پهلوی اشاره کرده 
است. فصل پایانی کتاب مجموعه ای از اسناد و تصاویر 

مرتبط با بازداشت منصوری است.

سه انقالب در داستان بلند و رمان
کتاب »سه انقالب در داستان 
بلند و رمان« نقد و بررســی 
تفصیلی 35داســتان بلند و 
رمــان درباره انقــالب کبیر 
فرانسه، انقالب اکتبر روسیه 
و انقالب اسالمی ایران است 
که به قلم محمدرضا سرشار، 
نویسنده و منتقد ادبی در نشر 
معارف به چاپ رسیده است. 
محمدرضا سرشــار در این 

اثر به بررسی تعدادی داســتان و رمان معروف پرداخته 
و از نظر موضوعی، مهم ترین مقوله مطرح این 40 ســال 
در عرصه داستان بلند و رمان، یعنی خود انقالب را محور 
کار خود قرار داده اســت. گونه ادبی رمان و داســتان از 
تحوالت فکری، اقتصادی، سیاســی و اجتماعی جوامع 
مرتبط با پدیدآورندگان خود تأثیر می پذیرفته و متقاباًل 
بر آنها اثر می گذاشــته اســت. از اواخر قــرن هجدهم و 
اوایل قرن نوزدهم میالدی، در غرب و از مشــروطیت به 
بعد در ایران، قالب های رمان و داســـتان بلند، به واسطه 
ظرفیت های به مراتب وسیع تر و عمیق تر خود، توانسته اند 
در زمینه نشان دادن زندگی واقعی فردی و اجتماعی مردم 
نقشی مهم تر از سایر آثار پیش از خود ایفا کنند. به ویژه 
به گونه ای که وقتی که صادقانــه و توأم با آگاهی صحیح، 
دقیق و همه جانبه به رشته تحریر درمی آمده اند، صرف نظر 
از جنبه های ادبی و هنری خود، به اســنادی معتبر برای 
جامعه شناســان، مردم شناســان و روانشناسان - خاصه 
دوران بعد - برای پژوهش هــای تخصصی در مورد تاریخ 
فکری، سیاســی، اجتماعی و حتی اقتصادی آن مردمان 

تبدیل می شده اند.

پاییز پنجاه سالگی
کتاب»پاییز پنجاه ســالگی« 
به قلم فاطمه بهبودی، روایت 
خاطرات مریم جمالی، همسر 
ســردار شــهید مدافع حرم، 
مـحـمـد جـــمالی است که 
از سوی انتشــارات خط مقدم 
چاپ و منتشــر شــده است. 
شــهید جمالی، از فرماندهان 
لشکر41 ثاراهلل و از همرزمان 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی بوده که در 1342 در شــهربابک کرمان به دنیا آمد و 
در آبان92 در حومه دمشــق، به شهادت رســید. کتاب پاییز 
پنجاه سالگی با عنایت و پیگیری های شهید حاج قاسم سلیمانی 
تدوین و منتشــر شــد. درباره این کتاب، مرتضی سرهنگی، 
نویسنده و چهره سرشناس ادبیات مقاومت می گفت: حاج قاسم 
سلیمانی وعده داده بود در مراسم رونمایی آن شرکت کند. مریم 
جمالی در کتاب پاییز پنجاه سالگی به روایت خاطراتش از زمان 
خواستگاری و ازدواج با محمد جمالی )1365( تا عازم شدِن او 
به سوریه )1392( و شهادتش پرداخته است. در بخشی از کتاب 
پاییز پنجاه سالگی می خوانیم:»با اینکه عروسی گرفتیم، خانه 
نگرفتیم و زیر یک ســقف نرفتیم. از یک طرف، من می بایست 
به مدرسه می رفتم، و از طرفی، محمد می بایست راهی منطقه 
می شد. بابا، شب عروسی، به محمد گفت: مریم، تا امروز، دختر 
من بود؛ از امروز، عروس شماســت. دســتش رو توی دستت 
می ذارم؛ هر جا که دوست داری، می تونی با خودت ببری. هر جا 
بخوای ببریش، اختیاردارشی؛ اما دایی جان، به این هم فکر کن 
این دختر دو روز دیگه می ره مدرسه. ظهر، خسته برگرده، یکی 
باید باشه که ناهاری جلوش بذاره. شما هم که نیستی. یک دختر 

تک و تنها، توی خونه بمونه؟«

ادبیات داستانی

خاطره

زندگی نامه

نگاه

گرهی به نام تاریخ 
برای اینکه از گیجی مفرط بیرون بیاییم، بهتر است که سری به تاریخ بزنیم: نام ونک تشکیل شده از دو حرف 
»ون« نام نوعی درخت و حرف »ک « که به صورت صفت ظاهر می شود. ونک از آبادی های پهنه ری باستان است و 
به مناسبت های مختلف از آن در منابع تاریخی یادشده. این ده در دوره ناصرالدین شاه جزو آبادی های خالصه بود و 
میرزا یوسف مستوفی الممالک آن را از شاه خرید و با حفر چند رشته قنات ، در آبادی آن  کوشید. میرزا حسن خان 
مستوفی الممالک ، فرزند میرزا یوسف مستوفی الممالک و شکر خانم  )دختر رئیس یکی از قبایل کرد(، که یکی 
از اصیل ترین شخصیت های تاریخ سیاسی معاصر ایران است و مقام و لقب مستوفی الممالک بیش از یک قرن در 
خاندان او بوده است . مستوفی  در لغت به معنای حسابدار و دفتردار خزانه و در عرف حکومتی وزیر دارایی است . او 
در پنجم رمضان 1291ق ، در تهران متولد شد. از 5سالگی زیرنظر معلم سرخانه و زیرنظر محمودخان ملک الشعرا 
تحصیل کرد. مستوفی در سن 60سالگی درگذشت و جنازه وی در آرامگاه پدرش)خانقاه قلندرشاه ( در ونک به 
خاک سپرده شد. ونک از سده های گذشته تا 40-30 سال اخیر دوپاره بوده است . یک پاره ، ونک ارامنه نامیده 
می شد که بخش شرقی ونک را در بر می گرفت و قلعه ارامنه در مرکز آن بود و پیرامونش کشاورزی و باغداری 
رونق داشت . هنوز هم قلعه ارامنه و گورستان ارمنیان در همین بخش وجود دارد. گورستان کهنه ارمنیان اکنون 
به باشگاه آرارات پیوسته و متصل به بخش جنوبی آن است . پاره  دیگر ونک ، مستوفی نامیده می شد که بخش 

غربی ونک را در بر می گرفت که از آن ، ده کنونی ونک و اراضی کشاورزی و باغ ها باز مانده است .
اما تاریخ به تنهایی نمی تواند ما را از حیرت بیرون بیاورد. مگر بقیه تهران داستان های مشابه با این وضعیت ندارند، 
پس چرا در ساختار متغیر تهران که همه  چیز در آن به سرعت تغییر می کند، ده ونک مصون مانده است؟ اگر 
سری به بنگاه های معامالت  ملکی موجود در این منطقه بزنیم و از پشت  میز نشینان این بنگاه ها سؤال کنیم چرا 
ساخت وساز در این منطقه این قدر عقب مانده است، همه یک پاسخ دارند: امالک ده ونک وقفی و غیرقابل انتقال 

است. ده ونک به این دلیل دست نخورده باقی مانده که امکان دخل و تصرف در این امالک باید براساس اعالم مراکز 
تحت وقف امالک باشد و حاال به هر دلیلی این موقوفات تا کنون دست نخورده باقی مانده. بخش اعظمی از این 
موقوفات متعلق به بازماندگان خانواده مستوفی الممالک است و همین راه نفوذ برج سازان را که تا چند صد  متری 
ده ونک جلو  آمده اند، بسته است، وگرنه کیست که نداند: ده  ونک و امالکش جان می دهد برای بلند مرتبه سازی.

در حاشیه بزرگراه 
وقتی در بزرگراه چمران از جنوب به ســمت 
شمال حرکت می کنید، نرسیده به حوالی پل 
مدیریت، پیش از آنکه گنبد مســجد دانشگاه  
امام صادق)ع( نمودار شود و پیکان های خطی 
ســعادت آباد و ونک به چشــم بیایند، ردیف 
خانه هایی در راســت و چپ بزرگراه به چشم 
 می آیند که هیچ تناسبی با ساختمان های آن 
حوالی ندارند. ردیف خانه های یک طبقه ای که 
با بی ســلیقگی مفرط با آجر ساخته شده اند و 
البه الی درخت های کهنسال و جوان و نامنظم 
کنار بزرگراه خودنمایــی می کنند. آنتن های 
قد برافراشــته و دودی که از دود کش ها بیرون 
می زند، ما را به این تصور می رساند که در این 
خانه ها زندگی هست. از سمت راست بزرگراه 
از کنار چند مغازه راه به محله ای باز می شود که 
اگرچه به نسبت خانه های حوالی بزرگراه سر و 
شکل بهتری دارند، اما مستعمل و قدیمی اند. 
اغلب خانه ها با قدمتی بیش از 40یا 50ســال 
در کنار مغازه هــا و تعمیرگاه های   بی شــمار 
نشان می دهد که ســر و شکل  جایی که در آن 
هستیم شباهت فراوانی به یک ده دارد. اینجا 

ده ونک است.
ده ونک از جنوب به بزرگراه مالصدرا، از غرب به 
بزرگراه چمران، از شمال به بزرگراه سئول و از 
شرق به خیابان   شیراز شمالی محدود می شود. 
هر کدام از ایــن بزرگراه ها میــدان ونک را به 
شهرک هایی چون ســعادت آباد، شهرک غرب 
و شــهرک های غرب تهران متصــل می کنند؛ 
معابــری شــلوغ و پررفت وآمــد. در این میان 
خیابان های شــیراز و بزرگراه ســئول به لطف 
برج ها و ویالهای همجوارشان و مجتمع مدرن 
اما قدیمی پارک دوپرنس، همــه جلوه هایی از 
تهران مدرن به حســاب می آینــد. در دل این 
برج هــا و بزرگر اه ها، ده  ونک پا ســفت کرده و 
ایستاده تا ما یادمان نرود تهران مثل بار بعضي از 
میوه فروشي ها سواکردنی نیست. همه  چیز درهم 
است. حتی اگر دانشگاه و بزرگراه و نمونه های 
دیگر مظاهر دنیای مدرن بــه داخل این نمود 

نمونه  یک روستا رســوخ کرده باشند، ده ونک 
همانطور که از اسمش پیداست، ده یا بقایای یک 
ده است؛ با خانه های کوتاه، با یک  میدانگاهی، 
با یک قهوه خانه، با یــک امامزاده و چندین باغ 
پابرجاي میوه. مســئله چیست؟ یک روستای 
کالســیک در دل مجموعه ای از محالت مدرن 
یک کالنشــهر. میدانگاهی روســتا که بارانداز 
تاکسی های میدان ونک هســتند، تنها رابطه 
شهر و روستا را اعالم می کند. دیوارهای کاهگلی، 
نانوایی  های پی درپی و حضور دائم پیر مردهایی 
که زیر آفتاب، گوشــه دیوار لم داده و ســیگار 
می پیچند. اینجا تهران اســت؟ این چشمه ها 
و مظاهر قنوات، این کوچه باغ هــا و خانه های 
تیرپوش و درها و پنجره های چوبی و ایوان ها... 
و این همه شکل  و شمایل روستایی در کنار هم 
و در جوار مدرن تریــن برج ها و ویالهای تهران 
چه می کند؟ آیا دســت برج سازان و ویال سازان 
و مالکان به اینجا نرســیده است؟ آیا مهاجران 
روستایی که ســال ها پیش به تهران مهاجرت 
کرده اند و همه تهران را با ساختمان های  مدرن 
خود اشغال کرده اند، خواســته اند برای حفظ 
نوستالژی هم که شــده، این نقطه تهران را به 
 برج و ویال و آپارتمان و پاساژ تبدیل نکنند؟ این 

روستا در دل تهران چه می کند؟

روستای ایرانی در جوار سئول
ناخواسته ما با یک روستا طرفیم؛ روستایی که در 
دل مدرن ترین مناطق تهران با مناسبات الجرم 
روستایی ما را به خود فرا می خواند. این روستا در 
دل تهران بزرگ به شــکل ناخودآگاهی پاسخی 
است به نیاز تهرانیان که همیشه عقده و حسرت 
بازگشت به روســتا را دارند. همه ما که امروز در 
تهران زندگــی می کنیم، خلف زارعان ســلفی 
هستیم که در جاهایی شــبیه به همین ده ونک 
مشغول کشاورزی و باغداری و دامپروری بودند. 
دست زمانه و چرخش  روزگار ما را از روستاهایمان 
کوچاند به شهر ها، به جاهایی مثل حوالی همین 
ده  ونک و به کارهایی واداشت که ظاهر جا و مکان 
و شکل و قیافه مان عوض  بشــود، اما دلمان را که 
نتوانست عوض کند. همین که چشم مان به یک 
روســتا می افتد، دلمان لک می زند که پشــتی و 
مخده و قلیان و ســماور زغالی را بگذاریم وسط 
حیاط زیر درخت ون. جرعــه ای چای، لقمه ای 
گوشت کوبیده  با پیاز و پکی به قلیان که تنباکوی 
نیمکوب بــارش کرده ایم. صــدای آب بیاید و ما 
نگاهمان را بدوزیم به محصول درختان میوه و زیر 

لب زمزمه کنیم:
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

کین اشارات ز جهان گذران ما را بس
 در اعماق ما هنوز همان ولنگاری نفس می کشد 
که دوست دارد فقط در مواقع مقتضی آن هم برای 

خالی نبودن عریضه سر از پنجره بیرون بیاوریم و از 
کدخدا بپرسیم: مش اسالم خبریه؟

درحالی که ساکنان ده ونک دلشان برای زندگی 
در برج ها و آپارتمان ها لک زده، این روســتا برای 
ســاکنان محالت پیرامون توفیقی اجباری برای 
سرزدن به روســتا را فراهم کرده است. در دوره 
و  زمانه ای که برای تعییــن اصالت هر چیزی، آن 
را به یک روســتا نســبت می دهند، کم نیستند 
زنان و مردانی که با کفش ها و لباس های ورزشی 
مارک دار اصل خــود، صبح ها پــس از دویدن و 
نرمش برای کنترل کلسترول و قند خون و چربی 
سری به نانوایی های ده  ونک می زنند تا خود را از 
نان باگت یک شــب مانده رها کنند. کم نیستند 
کسانی که ماســت پرچرب و سیب درختی خود 
را از ده  ونــک تأمین  می کنند تا کنــار ژامبون و 
ســاالمی آن را مصرف کنند. امامــزاده حضرت 
 قاضی الصابر)ع( با دیوارهای کاهگلی خود و حرم 
دست نخورده اش، برای برخی یادآور امامزاده های 
روستاهای دور افتاده است با درخت های نظر کرده 
که حاجات زائران را بــا غریبی خود در دل تهران 
دورمانده از معنویت برآورده کند. هنوز می توان از 
میان ســر و صداهای تعمیرگاه های ماشین های 
مدرن خارجی که در ده ونــک فراوانند و در میان 
هیاهوی خانم های دانشجو که با تخته شاسی از 
میان ده  می گذرند، هر از چند گاهی صدای عوعو 
ســگ بی گله ای را شــنید که از دیدن غریبه ها 

عصبانی می شود.
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