
مصی علی نژاد از ناتو خواسته است که به ایران حمله 
نظامی کند. تا اینجای ماجرای هیچ؛ روشن بود که 
اینها حتی به براندازی حکومت هم راضی نیستند و 
دنبال نابودی این خاکند؛ به همین دلیل است که تجزیه کشور را دنبال می کنند، 
اما نکته تأسف برانگیز اینجاست که برخی کاربران داخلی برای این تقاضای شوم، 

جاهالنه سوت و کف می زنند.
واقعا چطور ممکن است؟ یعنی افرادی هستند که دریوزگی ناتو را می کنند تا 
قاتل جان شان شود؟ این بیماری مشترک در این جماعت اندک، اما پرسروصدا 

نامش چیست و عمقش کجاست؟...
درباره چه کسانی حرف می زنیم؟

 آنها که... بعد از باخت ایران با پرچم انگلیس به خیابان آمدند و شــادی کردند 
و رقصیدند...

حمله داعش به شاهچراغ را دیدند و اعترافش را شنیدند و باز هم گفتند: »کار 
خودشونه.«

کیان را کنار دیگر شــهدای امنیتی دیدند، اما حسابش را جدا کردند و گفتند 
کار جمهوری اسالمی است؛ بماند که برای باقی شهدا به هم تبریک گفتند.

از شنیدن دروغ لذت می برند و با حداقل 40کشته سازی  مضحک در رسانه های 
جاعل، حس مظلومیت گرفتند.

پرچمی که هویت شان است، آتش زدند و دورش ِکل کشیدند و پایکوبی کردند.
با تجزیه طلبان همدلی کردند و برایشان سفره چیدند.

بدون وجدان درد، برای اوباش قداره کشی که حافظان امنیت را سالخی کردند، 
هورا کشیدند...

پیوند اشرار و اوباش و اراذل جهانی و تروریست ها و جمیع خبایث عالم را علیه 
جمهوری اســالمی دیدند و باز برای این جرثومه های نجاست آغوش رایگان 

باز کردند.
دســت آخر اینکه حضور میلیون ها مردم عاشــق انقالب و خاک را در خیابان 
دیدند و باز هم به آتش بازی چند ده نفر در گوشه و کنار شهر دل خوش کردند.

با دستکاری و شست وشوهای ذهنی آشــنایی دارید؟ این همان است. سال ها 
پیش در آمریکا بیش از 900نفر در یک فرقه انحرافی، چنان مسخ شدند که با 

دستور رهبرسادیست و دیکتاتورشان یکجا خودکشی کردند.
مسخ چنین است.

اکثریت آنها که این روزها دستگیر شــده اند می گویند با رسانه های اجتماعی 
هیپنوتیزم شده اند و اراده شــان از دست رفته اســت. جامعه شبکه ای شبیه 
کمپ های منافقیــن رابطه فرد بــا واقعیت را قطع و چشــم، گــوش و قلب 
او را مشــحون و مملو از اغــوا و القاهای یک ســویه رســانه ای می کند. این 
ســطح از جنون چنان می کند که اساســا فــرد برایش صدق و کــذب اخبار 
مهم نیســت و غوطه ور در یک خلســه رســانه ای، چنان دچار حیوان وارگی 
 می شــود که ممکن اســت دســتش به خون پاک ترین های روی زمین نیز 

آغشته شود.
اینهمه گفتیم و نوشتیم اما اینها مقصر نهایی نیستند؛ اصل حرف اینجاست.

آقایان مســئول متوجهیــم با ســاده نگری و فهــم ظاهرگرا از رســانه های 
 جدید چــه بالیی ســر جامعــه آوردیــم؟ راهکارتان چیســت؟ نشســتن

 و نظاره آتش؟ 
پلتفرم محل زندگی واقعی اســت؛ نه صرفا یک پیام رسان مجازی؛ هیچ جای 
عالم اداره شهر و دیارشــان-بخوانید ذهن ها - را به دشــمن نمی سپارند، اما 
 ما با خوش خیالی چنین می کنیم و ژســت مردمی هــم می گیریم. این درد

 کجا بریم... . 

در پایان بیش از یک دهه توقف نوســازی ناوگان 
تاکســی  های ون کــه نقــش قابــل توجهی در 
جابه جایی های درون شــهری تهران ایفاء می کنند، سرانجام این قفل 10ساله 
شکسته شد و بر اساس تصمیمات و مصوبات قرارگاه عملیاتی توسعه و تأمین 
ناوگان و تجهیزات مورد نیاز شهر تهران و سایر شهرها و کالنشهرهای کشور در 
پیشبرد فرایند اجرایی قرارداد فی مابین وزارت کشور و شرکت ایران خودرو دیزل 
با موضوع تامین ناوگان ون شهری، روند تولید و تحویل خودروهای ون جایگزین 

تاکسی  های ون  فرسوده در تهران به جریان افتاد.
فرایند امیدبخشــی که از زمان ابالغ آن توســط ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشور به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی بر 
تسریع در تأمین منابع مالی تسهیم شده میان وزارت کشور و مدیریت شهری، 
در کم ترین زمان ممکن و مدت زمانی کمتر از یک هفته، تمامی منابع مالی سهم 
شهرداری تهران در پروژه تحویل تاکسی های  ون جدید، تأمین و برای تحویل 

ناوگان مذکور در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کارسازی شد.
این دستاورد که آن را می توان حاصل احساس نیاز به تجهیز و تقویت ناوگان 
حمل و نقل عمومی از یک ســو و محصول ارتباط و تعامل سازنده  و هدفمند 
فی مابین دولت و مدیریت شــهری از سوی دیگر دانســت، رویدادی است که 
رهاورد آن، ورود اولین بخش از تاکســی های ون وانای تولید داخل به ناوگان 

تاکسیرانی تهران خواهد بود.
پس از سایه سنگین سال ها رکود و ســکون در این بخش مؤثر از حمل و نقل 
شهری و انباشتگی تاکسی های ون فرســوده در خطوط پرمسافر تاکسیرانی 
4گوشه شهر و درهم تنیدگی آنها در میان میلیون ها دستگاه وسیله نقلیه ای که 
در پایتخت کشورمان در تردد هستند، انتظار می رود شاهد نمایش تصویری تازه 
و گشایش دریچه  جدیدی بر روی ناوگان حمل و نقل شبه همگانی و خدمات آن 

به شهروندان عزیز تهران باشیم.
در این پروژه که در قالب مشــارکت 70 درصدی وزارت کشور در تأمین منابع 
مالی مورد نیاز برای خرید تاکسی های ون جدید به اجرا در آمده است، شهرداری 
تهران نیز نسبت به تأمین و واریز 30 درصد باقیمانده منابع مالی مورد نیاز برای 

خرید 630 دستگاه تاکسی ون اقدام کرده است.
تحویل تاکسی های ون تازه نفس به شهرداری تهران و تزریق آنها به شریان های 
اصلی و فرعی شهر و به حرکت در آمدن آنها در ایستگاه ها، پایانه ها و مسیرهای 
تاکسیرانی و رســاندن انبوه مســافران در قالب برنامه زمان بندی تعیین شده 
از سوی وزارت کشور تا پایان سال جاری، ســرآغازی بر پوست اندازی ناوگان 
تاکسیرانی در مســیری رو به جلو و امیدوارکننده محسوب می شود که مقصد 
نهایی آن، نوسازی ضلع تاکسیرانی به عنوان یکی از اضالع سه گانه مثلث حمل 

و نقل عمومی پایتخت است.

خبری امیدوارکننده برای این درد کجا بریم...
نوسازی ناوگان تاکسیرانی 

درباره سرتیپ شهید غفور جدی اردبیلی، اسطوره وطن پرستی
خلبانی که دعوت آمریکا را رد کرد
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طرح کاشف که از چند روز قبل با تالش پلیس آگاهی در پایتخت 
اجرا شد، با دستگیری 321مجرم پایان یافت. در میان متهمان 

دستگیر شده، سارقان دستبند ناصر حجازی و همچنین 
جوان کشتی گیری که به اتهام قتل 2نفر دستگیر شده 

از جزئیــات جرایمی می گویند که مرتکب شــده اند.
سردار حسین رحیمی در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و درباره دستاوردهای پنجمین مرحله از طرح کاشف 

امسال گفت ...

مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد:
افتتاح مرکز خالق عباس آباد؛3ماه دیگر

 طرح کاشف پلیس آگاهی به بازداشت 321مجرم منجر شد
ماجرای سرقت دستبند ناصر حجازی

12

6

در 2ماه گذشته، فضای سینمای کشور متأثر از اتفاقات اخیر 
جامعه بوده و نه تولید و نه اکران حالت طبیعی نداشــته است؛ 
درحالی که سینماداران و مسئوالن سینمایی امید داشتند 
اکران فیلم »بخارست« ساخته مسعود اطیابی بتواند 
به رونق گیشــه کمک کند، اما فروش این فیلم از 
24آبان که روی پرده آمده تا امروز فقط در حدود 
یک میلیاردو200میلیون تومان بوده و استقبال 

گرمی از آن نشده است...

رئیس هیأت مدیره خانه سینما مطرح کرد:
حاضریم گفت وگو کنیم

مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد در نشست خبری 
خود دربــاره موضوعاتی نظیر تکمیــل پروژه های این منطقه 
گردشگری و ساخت وســازهای جدید توضیحاتی ارائه کرد. 
به گزارش همشهری، سیدمحمدحسین حجازی با اشاره به 
آخرین وضعیت منطقه و ساخت وســازهای صورت گرفته، 

گفت:  ساخت وسازهایی که انجام می شود مطابق با طرح جامع 
اراضی عباس آباد است. او ادامه داد:  سعی کرده ایم تا بخش قابل 

توجهی از طرح را اجرایی کنیم ...

خلبان آموزش دیده 
از کشور آمریکا بود 
و هر بار بعد از کسب 
مهــارت و موفقیت 
به ایران بازگشــت 
تا بــرای مملکتش 
خدمت کنــد. او در 

کنار استادانی ...

ویژه های  امروز یادداشت
محسن مهدیان؛  مدیرعامل

دیدگاه
جالل بهرامی؛   معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
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تهران؛ پایتخت 
حمایت از اهداي عضو

 شهرداری تهران اولین نهاد شهری
 حامی خانواده های اهداکننده عضو در دنیا شد 

 در واکنش به قطعنامه ضدایرانی آژانس
 تولید اورانیوم 60درصدی در فردو آغاز شد

6گام جدید در 
فعالیت های هسته ای

صفحه2 صفحه5

2

هر روز  4صفحه  ویژه

تصاویری از اولین تمریــن تیم ملی فوتبال 
کشورمان بعد از بازی با انگلیس  را با اسکن این 
کیو آرکد  ببینید.
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بازی های امروز

بازگشت امیر؟
بزرگ ترین معمای ترکیب 
بازی جمعه انتخاب 
دروازه بان است

امان از آن پالس منفی
اشتباهات عجیب سرمربی 

تیم ملی که منجر به یک 
شکست سنگین شد

تسویه حساب سیاسی با تیم ملی

سال هاست شعار غیر سیاسی بودن ورزش را می دهند
2 ماه است که با تمام قوا مشغول تخریب

 تیم ملی فوتبال ایران هستند

فیلمی  از  سرنوشت عجیب افرادی که قصد حذف تیم ملی را داشتند را با اسکن این کیو آرکد   ببینید.

درباره  بازی ایران و انگلیس

فرصت 
از دست 

رفته

فغانی و 
قضاوت تکراری
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هروه رنار می توانست سرمربی 

تیم ملی ایران باشد

نه اینکه چون در بازی های روز اول، ایران شکست 

ســنگينی را برابر انگليس پذیرفت و عربستان 

توانست آرژانتين را شکست بدهد یاد این موضوع 

افتاده باشيم. افسوس عدم اســتخدام هروه رنار 

از سوی فدراسيون فوتبال ایران، داستانی است 

که از مدت ها قبل شروع شده و گاه وبيگاه گریبان 

هــواداران فوتبــال در ایران را می گيــرد. مرور 

اینکه امروز می توانستيم کجا باشيم و نيستيم، 

کالفه کننده است و البته که موقعيت تيم آقای 

رنار؛ عربستان هم به این حسرت دامن می زند.

   ماجرا چه بود؟

حتما نمای کلی داستان را می دانيد. پيش از آغاز 

جام ملت های2019 آســيا، کارلوس کی روش با 

فدراســيون فوتبال کلمبيا برای هدایت تيم ملی 

این کشور به توافق نهایی رســيد و کار تمام شد. 

در نتيجه ایران باید دنبال مربی جدید می گشت. 

به این منظور مذاکراتی با هروه رنار، سرمربی وقت 

تيم ملی مراکش انجام شد. آشــنایی ما هم با این 

مربی به هم گروهی 2تيــم در جام جهانی2018 

مربوط می شــد؛ جایی که بنا به اذعان بسياری از 

کارشناســان، مراکش بهترین تيم گروه ایران بود 

و از قضا باکيفيت ترین نمایش خود را هم برابر تيم 

ما ارائه داد، هرچند بدشانسی های بی پایان موجب 

حذف این تيم از مرحله گروهی شــد. مذاکرات با 

رنار خوب پيش رفت و کار به جایی رســيد که او 

حتی دیدار ایران و ژاپن را در مرحله نيمه نهایی جام 

ملت های آسيا از نزدیک تماشا کرد. به نظر می رسيد 

کار تمام شده و رنار فرانسوی به زودی هدایت یوزها 

را برعهده خواهد گرفت، اما در این ميان یک اشتباه 

مرگبار رخ داد. رنار گفته بود تا پایان جام ملت های 

آفریقا به تيمش متعهد است و این یعنی ایران باید 

بازی دوســتانه با کره جنوبی را با سرمربی موقت 

پشت سر می گذاشت. با این حال مهدی تاج که برای 

اعالم خبر توافق با یک مربی بزرگ عطش داشت، 

این داستان را نپذیرفت. او سراغ مارک ویلموتس 

رفت و بقيه اش را هم که همه از حفظ هستند؛ تيمی 

که می توانست به عرش برود، به فرش کوبيده شد.

   ما کجاییم، آنها کجا؟

تأکيــد می کنيم که مســئله اصــال بازی های 

جام جهانی نيســت. اصال شــاید ایــران 2بازی 

آینده اش را ببرد و عربستان هر دو را ببازد. نکته 

اینجاست که همه می دانند رنار تيم خوبی ساخته 

و واقعا مربی شایسته ای است. کام بک زدن جلوی 

آرژانتين بزرگ که خيلی ها از آن به عنوان بخت 

اصلی قهرمانی یاد می کنند، اصال کار ســاده ای 

نيست. تيم او اما این کار را کرد و به رکورد 36بازی 

نباختن آلبی سلسته پایان داد. در ایران هم باید به 

کی روش دست کم تا پایان هفته آینده وقت داده 

شود، اما حتی اگر او با تيم ملی موفق به صعود به 

مرحله بعد شود، ما پيرترین تيم جام را داریم که 

نياز به بازسازی اساســی و فوری دارد. چيزی از 

کادرفنی فعلی برای آینده به ارث نخواهد ماند و 

جواب این داستان را باید همين آقای تاج بدهد؛ 

کسی که آینده را به گذشته فروخت و یک بدهی 

بزرگ به مارک ویلموتس به جا گذاشت. به عالوه 

او همه تخم مرغ هایش را در سبد کی روش گذاشت 

و اگر قرار باشد 2بازی آینده تيم ملی هم شرایطی 

شبيه مسابقه اول پيدا کند، وضعيت برای آقای تاج 

بسيار غم انگيز خواهد شد. آن زمان او باید آماده 

تحمل مالمت های بسيار بيشتری باشد.

عليرضا فغانی، داور ۴۴ســاله فوتبال ایران که در 

جام جهانی قطر برای آخرین بار به عنوان یک  داور 

ایرانی در ميادین بين المللی قضاوت خواهد داشت، 

به عنوان داور بازی تيم های ملی برزیل و صربستان 

انتخاب شد. فغانی در شرایطی باید پنجشنبه شب 

مصاف تيم های ملی برزیل و صربستان را قضاوت 

کند که این مســابقه پنجمين قضاوت این داور 

ایرانی به عنوان داور اول در ادوار جام جهاني است. 

نکته جالب توجه اینکــه فغانی در مرحله گروهی 

جام جهانی 2018 روسيه هم در مصاف تيم های 

برزیل و صربســتان به عنوان داور اول حضور پيدا 

کرده بود. فغانی که در آن مســابقه با کمک رضا 

ســخندان و محمدرضا منصــوری قضاوت کرد، 

توانست عملکرد بی نقصی داشته باشد و در جریان 

برتری 2بر صفر تيم ملی برزیــل مقابل تيم ملی 

صربستان شب خوبی را سپری کرد و حاال اميدوار 

است در نخستين قضاوتش در جام جهانی 2022 

قطر بتواند عملکرد موفقی را از خود به جای بگذارد. 

فغانی بازی پنجشنبه را با کمک های محمدرضا 

ابوالفضلی و محمدرضا منصوری سوت خواهد زد.

قطر ٢٠٢٢

شوک اول جام
عربستان رکورد 36 بازي شکست ناپذيري آرژانتين را شکست و اولين شگفتي ساز جام جهاني قطر شد
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چه کردی  
کارلوس؟

چند نکته به جامانده از یک 
دوشنبه غم انگیز

بازگشت امیر؟
بزرگ ترین معمای ترکیب بازی 

جمعه انتخاب دروازه بان است

امان از آن 
پالس منفی

فکر می کنید بدترین حرکت کی روش 

در بازی با انگلستان چه بود؟

فرصت از دست رفته

200کیلومتر معبر پایتخت هموار  شد
 مناسب سازی معابر 
 از ابتدای سال انجام 

شده است.

 198 کیلومتر 
 رفع خطر در تقاطع ها 
 از ابتدای سال انجام 

شده است.

 1318 مورد 
 همسطح سازی دریچه 
 از ابتدای سال انجام 

شده است.

 1299 مورد 
 رفع معارض  در پیاده روها

 از ابتدای سال انجام 
شده است.

 420 مورد 

با عماد افروغ ، جامعه شناس درباره حمله به تیم ملی

چرا   خرده شادی هایی برای باخت تیم ملی دیده شد؟

صفحه12

داده نما

 آمار  و ارقامی 
از سوله های مدیریت بحران 

سوله های مدیریت بحران به منظور نگهداری برخی امکانات و تجهیزات اولیه 
امدادرسانی در زمان بحران و همچنین دپوی اقالم  امدادی و توزیع آن در سطح 

محله ها به هنگام بحران ها ایجاد شده اند.

مناطق ۱، ۳ و ۷ 
فقیرترین مناطق  در 

برخورداری از سوله های 
مدیریت بحران

 اولین پایگاه های 
 مدیریت بحران در 

سال ۱۳۸۵ بهره برداری 
شدند.

 ۳۸ناحیه 
شهرداری فاقد 

سوله های مدیریت 
بحران

2۸.000 نفر 
گنجایش سوله ها

105 سوله 
مدیریت بحران در تهران فعالیت دارند.

45 میلیارد تومان 
هزینه تجهیز یک سوله 

15 میلیارد 
 هزینه تجهیزات داخل سوله

 پایگاه ویژه پشتیبانی مدیریت بحران
 پایگاه چندمنظوره  پشتیبانی مدیریت بحران 

 پایگاه ویژه استان های معین

سوله ها چند قسمت دارند؟

سالن جلسات بحران سالن نگهداری اقالم  سالن چندمنظوره

کارایی سوله ها

فاقد کارایی برای اسکان 
در زلزله باالی6ریشتر 

 کمک به 
ارگان های امدادی

برای اسکان در حوادث 
انسان ساز کوچک

انواع  پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران

هالل احمر و سوله مدیریت 

این سازمان ۴6 هزار 
متر انبار دارد.

 طبق قانون ،دپوی مواد غذایی از وظایف 
جمعیت هالل احمر است.

گرافیک: مهدی سالمی
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یــک جامعه شــناس دربــاره بــازی تیم ملــی ایران 
در جام جهانی و شــادی و بی طرفی عــده ای از مردم، 
به همشهری گفت: مشخص نیســت این موضوع چقدر 
فراگیر بوده است. شــاید عده قلیلی شادی کرده باشند، 
اما همان عده قلیل هم معلوم نیست اگر ایران پیروز شده 
بود، غمگین می شدند. نمی شود داوری کرد که چون تیم 
ایران شکست خورده است، برخی شــادی کرده اند. اگر 
تیم ملی پیروز می شد، باید دید که چه واکنشی از خود 
نشان می دادند. عماد افروغ افزود: شعاردادن علیه تیم ملی 
و علیه پرچــم ایران، توهین کردن یــا بی توجهی کردن 
به ســرود ملی، هیچ یک توجیه ندارد و فقط مسئله این 
نیست که بگوییم ورزش ربطی به مسائل سیاسی ندارد. 
کال بی توجهی به هویت ملی ایران، هویت تاریخی ایران 
به هیچ وجه قابل قبول نیست. این را باید توجیه کرد، باید 

آگاهی بخشی کرد، باید مردم متوجه این مسئله باشند.
وی گفت: ممکن است که نظام های سیاسی بروند و نظام 

سیاسی دیگری جایگزین شــود. این موضوع در تاریخ 
ایران هم زیاد اتفاق افتاده است، اما آنچه باقی می ماند، 
هویت ملی و هویت ایرانی ماســت کــه در واقع افتخار 

ماست، به آن می بالیم.
افروغ ادامه داد: فعال نظام سیاسی ما نظام سیاسی 

جمهوری اســالمی ایران اســت و ســرود 
جمهوری اسالمی نیز ســرود ملی ماست. 
برخــی می گویند این ســرود جمهوری 
اسالمی اســت  و برخی دیگر می گویند 
سرود ایرانی و چرا می گوییم سرود ملی؟ 
این سرود جمهوری اسالمی ایران است، 

یادمان نرود.
وی عنــوان کــرد: اگرهم بنا باشــد به 

مطلوب ها و ارزش هایمان توجه 
نداشته باشیم و نخواهیم 

با دیــدی ارزشــی و 

هنجاری به نظام سیاسی مستقر نگاه کنیم، باز هم فعال 
نظام سیاسی جمهوری اسالمی مستقر است. فعال پرچم، 
سرود جمهوری اســالمی ایران است و باید به آن احترام 
گذاشــت و به مخیله مان نیز نباید خطور کند که خدای 

نکرده اهانتی به  آن کنیم.
این جامعه شــناس اضافه کرد:  حال امیدوارم 
این اهانت ها از ســر هیجان باشــد؛ از سر 
»خواهی نشوی رســوا، هم رنگ جماعت 
شو« باشد. باید درنظر داشت انسان هایی 
که مقاوم و دلیل محور هستند، براساس 
باورهای خود عمل می  کننــد، ولو اینکه 
دیگــران جــور دیگری بیندیشــند. 
امیدوارم این یک خطای 
هیجانی بوده باشد 
و مطمئنم چندان 

رواجی ندارد.

برقراری صلح و آرامش بخشی از 

گزارش
مضامین همیشــگی رویدادهای 
ورزشی در سطح بین المللی بوده  
اســت. حفظ فاصله ورزش با سیاســت زدگی و 
مناقشــات حاکم بر فضای عمومی کشورها خط 
قرمز این رقابت ها بوده اســت. فدراســیون ها و 
نهادهای بین المللی ورزشــی نیز با سختگیری 
بیشــتری در مقایســه با ســایر ســازمان های 
بین المللی ســعی در عــاری مانــدن ورزش از 
مناســبات سیاسی داشــته اند. فوتبال به عنوان 
محبوب تریــن و پرطرفدارتریــن صحنه رقابت 
ورزشــی، پررنگ ترین نقش را در این مسئولیت 
اجتماعی ایفــا کــرده؛ تقویت روحیــه ملی و 
همبســتگی ملت ها فارغ از تنگناها در محیط و 
دایره سیاست نیز زیر پوست برگزاری مسابقات 

فوتبال به چشم آمده است.
دود اختالفــات و تعارضــات داخلــی 2مــاه 
اخیر کشــور کــی و از کجــا بــه جام جهانی 
فوتبال2022کشــیده شد و از ســوی معدود 
جمعیت هــای پرهیاهــو به ضد مفهــوم ملی و 
میهنی این رقابت ها مبدل شد؟ چرا رویه دائمی 

و قاعده پرقوام مســابقات جهانی در شعارهای 
ضد آتش افروزی، تنازعــات داخلی، خونریزی، 
فقر و جلوگیری از بروز درگیری ها و جنگ های 
داخلی، منطقــه ای و بین المللی نقض شــد و 
بازیکنان تیم ملی به صــرف حضور تیم ایران در 
رقابت های جام جهانی آماج شدیدترین حمالت 
و تخریب ها قــرار گرفتند؟ صرف فضای ملتهب 
سیاسی 2ماه اخیر کشور منطق جاری و محکمی 
برای انصراف بازیکنان در رقابت های جام جهانی 
یا پهن کردن رخت ملوث سیاســت روی دیوار 
جام جهانی و جلوی انظار جهانــی بود؟ فردای 
پایان رقابت هایی از این دست کدام منطقه الفراغ 
و عالم تنفسی از این دست برای مردم سرزمین 
ایران باقی می ماند؟ به راستی دیوار ترک ناخورده 
دیگری برای چفت و بست های فردای آشتی سر 

پا می ماند؟
حوادث انتخاباتی1388و اعتراضات منتهی به 
خشونت های خیابانی1396و 1398تنها بخشی 
از اتفاقاتی بودند که کم یا زیاد با مشــابهت های 
یک رویــداد سیاســی می توانســتند صحنه 
انتقام گیــری معدودی از ایرانیان از خودشــان 

در آوردگاه های ورزشی باشــد، اما در تلخ ترین 
شــرایط نیز منجر به خوشــحالی از باخت تیم 
ملی نشــد. حتی بروز برخی خوشــحالی های 
محل تعجب از روی کار آمــدن دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ســابق آمریکا و خروج کاخ سفید 
از برجــام در اردیبهشــت ماه1397نیز مانع از 
شــادی بی حدوحصر ایران در رویارویی فوتبال 
ایران با اسپانیا و پرتغال در خردادماه همان سال 
نشد. شادی های پراکنده خیابانی پس از باخت 
دوشــنبه عصر فوتبال ایران مقابل انگلیس چه 
تعبیری جز برخورد سیاسی با این رویداد ورزشی 
داشت؟ آش این تنازع در زمان حضور تیم ملی 
در رقابت های جام جهانی قطر آنچنان شور شد 
که حداقل نقدها نسبت به رفتارهای ضدمیهنی 
برخی از ایرانیان نیز تحمل نشد و سنگین ترین 
دشــنام ها نثار انتقادهای اعتدالــی و مودبانه و 
از سر دلســوزی چهره ها و فعاالن سیاسی شد. 
معترض تریــن جریانات سیاســی حوادث 2ماه 
اخیر کشور نیز تسویه حساب های سیاسی سر تیم 
ملی را به نقد کشیدند و آن را خارج از رفتارهای 
مفید به حال وطن و آینده کشــور دانســتند. با 

این حال مخالفان افراطی این بار با تمام قوا پای 
فوتبالیســت ها را به میدان سیاست کشیدند تا 
از این آش و ملغمه شــور و تاریک، یک بار دیگر 
دغدغه ها نسبت به حرکت های مبهم آنان برای 

آینده ایران سر به فلک بگذارد.
علی شــکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت که 
حزبش با تعلیقی 3ماهــه در حوادث 2ماه اخیر 
کشور روبه رو شده است، طی توییتی در واکنش 
به اتفاق اخیر نوشته است: »نمی شود آنهایی را 
که از باخت تیم ملی فوتبال ایران خوشــحالی 
کردند هموطن خود دانســت؛ چه برسد آنها که 
قلب جوانــان ملی پوش وطن را هــدف گرفته و 
بی شرف خطاب شان کردند یا بدون شرم پرچم 
انگلیس را باال بردند. ورزش و فوتبال هم بخشی از 
زندگی جوانان است. ملت مظلوم ایران از دوطرف 
تیر می خورند.«  جلیل محبی، دبیر سابق ستاد 
امر به معــروف و نهی از منکر نیــز در توییتی با 
اشاره به آســیب نحوه مواجهه با باخت تیم ملی 
مقابل انگلیس به مســئله هویت ایرانی ها اشاره 
کرد و نوشــت: »بیش از باخت تیم مان از باخت 

هویت شان ناراحتم.«

چرا خرده شادی هایی از باخت ورزشی ایران مقابل انگلیس دیده شد؟

تسویه حساب سیاسی با تیم ملی

 6گام جدید در فعالیت های 
هسته ای ایران

سازمان انرژی اتمی در واکنش به قطعنامه ضدایرانی آژانس، 
تولید اورانیوم 60درصدی را در فردو آغاز کرده  است

سازمان انرژی اتمی طی اطالعیه ای در واکنش به قطعنامه اخیر 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد ضمن 
برداشتن 6گام جدید در فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، 
تولید اورانیوم 60درصدی را افزایش داده ؛ گام هایی که با اطالع 

آژانس برداشته شده است.
به گزارش همشــهری، پس  از تصویب قطعنامه ضدایرانی در 
نشســت اخیر شــورای حکام که با ارائه پیش نویسی ازسوی 
آمریکا و تروئیکای اروپایی )فرانسه، آلمان و انگلستان( انجام 
شد، گمانه زنی ها پیرامون واکنش جمهوری اسالمی به رویکرد 
سیاســی و غیرفنی آژانس طی روزهای اخیر جریان داشت و 
مقام های مربوط در تهران اعالم کردند ایران پاسخ »قاطع« و 

»متقابل« به اقدام خصمانه آژانس خواهد داد.
ســخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری اخیر خود، از 
انجام اقدام هایی در 2مجتمع هســته ای نطنز و فردو با اطالع 
آژانس خبر داده بود، اما اکنون ســازمان انرژی اتمی جزئیات 
بیشتری از پاســخ جمهوری اســالمی به قطعنامه ضدایرانی 
شورای حکام آژانس منتشر کرده است؛ جزئیاتی که از 6اقدام 

جدید در این مجتمع های هسته ای حکایت دارد.

آغاز غنی سازی 60درصدی در فردو
»تولید محصــول اورانیوم UF6 بــا غنــای 60درصد برای 
نخســتین بار« یکی از 3اقدامی بود که سازمان انرژی اتمی در 
مجتمع غنی سازی دکتر علی محمدی )فردو( انجام داده است. 
اگرچه تــا پیش از این غنی ســازی 60درصــدی در مجتمع 
شهید احمدی روشن )نطنز( در جریان بود، اما آغاز این مقدار 
غنی سازی اورانیوم در فردو گام قاطعی است که ایران در واکنش 

به رویکرد غیرفنی آژانس برداشته  است.
»آغاز روند تعویض ماشــین های ســانتریفیوژ نســل اول با 
ماشین های پیشــرفته آی آر6« اقدام دیگری بود که در فردو 
انجام شد؛ اقدامی که افزایش چشمگیر ظرفیت تولید اورانیوم را 
به دنبال دارد. »آغاز روند تجهیز سالن B )واحد یک( با ظرفیت 
8زنجیره جدید« گام ســومی بود که در مجتمع هســته ای 
فردو برداشته شده اســت؛ اقدامی که با توجه به ضرورت ایجاد 

زیرساخت، به شکل مرحله ای صورت خواهد گرفت.

3گام مهم در نطنز
 »گازدهی به 2زنجیره جدید از ماشــین های پیشــرفته نوع

 )IR-2M و IR4(«، »آغاز پاسیواسیون 2زنجیره دیگر از همین 
نوع )IR-2M و IR4( که در روزهای آینده به مرحله گازدهی 
خواهد رسید« و »آغاز روند راه اندازی واحد B1000با ظرفیت 
8واحد جدید )با توجه بــه اینکه تکمیل این اقــدام به ایجاد 
زیرساخت نیاز دارد، به شــکل مرحله ای انجام خواهد شد.(« 
3اقدام دیگر واکنشــی ســازمان انرژی اتمی ایران بود که در 

مجتمع غنی سازی نطنز انجام شد.

پیام قاطع ایران به طرف های غربی
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
درباره گام های واکنشی ایران در پاسخ به قطعنامه ضدایرانی 
اخیر شورای حکام به همشــهری گفت: ایران به صورت مکرر 
اعالم کرده در موضوع  هسته ای براســاس منافع  و اقتدار ملی 
و در چارچوب اندیشــه های حاکم براین حوزه عمل می کند. 
پاسخ ایران پیامی بود به طرف های غربی، که جمهوری اسالمی  
براساس رسالتی که نظام سیاسی ما در حوزه هسته ای تعریف 
کرده حرکت می کند و براین اســاس هر اقدام غیرســازنده و 
مبتنی بر »تهدید« و »فشار« را با اقدامی کوبنده و قاطع پاسخ 

خواهد داد.
ابراهیم عزیزی با بیــان اینکه مجلس با توجه بــه راهبردها و 
رهنمودهای ترسیم شده ازسوی رهبر معظم انقالب و همچنین 
قانون »اقــدام راهبردی« تحوالت این حــوزه را زیرنظر دارد، 
عنوان کرد: دولت نیز در همین چارچوب باید فعالیت های مدنظر 
را پیش ببرد. ازسوی دیگر آمریکا و تروئیکای غربی نیز باید به 
این نکته واقف باشــند که با »تهدید« و »ارعاب« نمی توانند 
جمهوری اسالمی را از پیگیری راهبردهای اصولی خود بازدارند.

چشم انداز همکاری های ایران و آژانس
ابراهیم عزیزی افزود: جمهوری اســالمی تاکنــون مذاکرات 
فنی و پیگیرانه ای با آژانس انجام داده و با این نهاد بین المللی 
همکاری های گســترده ای داشته اســت، اما طــرف مقابل با 
حســن نیت و براســاس رویکردهای فنی عمــل نمی کند. 
جمهوری اســالمی همواره مســیر تعامل را باز گذاشــته ، اما 
تحرکات ضدایرانی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، ازجمله سفر 
اخیر او به سرزمین های اشغالی و تأثیرپذیری از صهیونیست ها، 

نشان دهنده سیاسی کاری های آژانس است.
عزیزی اضافه  کرد: ایران از پیشــنهادهای سازنده و مبتنی بر 
احترام متقابل استقبال می کند و مســیر ادامه مذاکرات را باز 
گذاشته اســت، اما طرف های مقابل باید به این درک شــفاف 
برسند که ما تسلیم اخم و تهدید آنها نخواهیم شد و همچنان با 

قدرت در مسیر تحقق حداکثری منافع ملی حرکت می کنیم.

احمد وحیدی
وزیر کشور

برخــی به دنبــال تئوریــزه کــردن و انــرژی 
دادن به اغتشاشــات و ارتبــاط دادن آن 
به مســائلی غیرواقعــی هســتند و با این 
کار می خواهند اغتشاشــات را به عنوان 

یک جریان مستمر جلوه دهند./فارس

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی
وزیر امورخارجه قطر

دربــاره تحــوالت توافق هســته ای ایــران با 
همتــای آمریکایی خــود گفت وگــو کردم. 
درحــال بررســی گزارش هــا دربرنامــه 
هســته ای ایــران هســتیم و معتقدیــم 
دیپلماسی بهترین راه تعامل است./ ایسنا

   دســتگیری یکی از لیدرهای اصلی 
اغتشاشات 

یکــی از لیدرهای اصلــی اغتشاشــات اخیر در 
شهرستان شهریار بازداشت شد. به گزارش فارس، 
این لیدر اغتشاشــات که فعالیت گسترده ای در 
فضاهای حقیقی و مجازی داشته  است، با انجام 
 سلســله اقدام های اطالعاتی پاســداران گمنام

امام زمان )عج( در اطالعات ســپاه شهرســتان 
شهریار، بازداشت و تحویل مقام قضایی شد.

   پشت پرده ادعای اخیر آژانس اطالعات 
داخلی انگلیس علیه ایران

یک شبکه صهیونیستی مدعی شد موساد پشت 
پرده مطرح شــدن ادعای اخیر آژانس اطالعات 

داخلی انگلیس علیه ایران بوده  است. 
کانال11 رژیم صهیونیستی گزارش داده که رژیم 
صهیونیســتی در ادعاهای اخیر کن مک کالوم، 
رئیس آژانس اطالعات داخلی انگلیس مبنی بر 
وجود تهدیدهایی ازسوی ایران علیه شهروندان 
انگلیســی، به ویژه خبرنگاران در هفته های اخیر 
نقش داشــته و اطالعات الزم را به این سازمان 

انگلیسی داده  است. 

نقل قول خبر

خبرها ی کوتاه

هسته ای

واکنش آمریکا  
وزیر امورخارجه آمریکا در واکنش به اعالم غنی سازی 
60درصدی ایــران در فردو، به انــکار رو آورد و مدعی 
شد نمی تواند گزارش ها درباره انجام این اقدام ازسوی 
ایران را تأیید کند. آنتونی بلینکن در نشست  خبری با 
همتای قطری خود در این کشــور، همچنین با اشاره به 
گفت وگوهای رفع تحریم ها مدعی شد که تالش های ایران 
برای گنجاندن پرونده های اضافی در چارچوب مذاکرات 
احیای توافق هســته ای را رد کردیم. وی درباره ادعاها 
درباره ارائه پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در 
جنگ نیز »این گزارش هــا را نگران کننده« خواند. این 
درحالی  است که محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران دیروز درحاشــیه بازدید از بیستمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیســت، درجمع خبرنگاران با اعالم 
اینکه تولید اورانیوم 60درصد از دوشنبه در فردو آغاز 
شده است، گفت: در روزهای اخیر شاهد صدور قطعنامه 
علیه ایران بودیم که ایــن کار با عکس العمل متقابل ما 
مواجه شد، به  طوری که در روزهای اخیر تولید اورانیوم 

UF6  با غنای 60درصد در فردو از سر گرفته شد.

واکاوی برخورد هیجانی بعد از شکست در جام جهانی
عماد افروغ در گفت و گو با همشهری:  بی توجهی به هویت ملی توجیه ندارد

 نقشه راهی برای توسعه ادامه حمالت به مراکز تروریست ها در شمال عراق
مناسبات تهران - مینسک

معاون اول رئیس جمهور از تدوین نقشــه راه توسعه 

دیپلماسی
همکاری هــای اقتصــادی و تجاری میــان تهران و 
مینسک خبرداد و گفت: گســترش روابط اقتصادی 
2 کشور در حوزه های مختلف ازجمله ترانزیت، انرژی و صنعت دنبال 
می شــود. به گزارش ایرنا، محمــد مخبر دیروز پــس از گفت وگو با 
نخست وزیر بالروس، افزود: عزم 2 کشور، تالش و توسعه در زمینه های 
مختلف ازجمله روابط اقتصادی است و یکی از موضوع هایی که دراین 
نشســت درباره آن تصمیم گیری شــد، فعال کردن بخش خصوصی 
2 کشــور بود که ازســوی اتاق های بازرگانی ایران و بالروس انجام 
می شود. وی با بیان اینکه مقرر شد وزیران امورخارجه ایران و بالروس 
و روسای کمیسیون های مشترک 2 کشور این مسائل را به صورت جدی 
دنبال کننــد، ادامه داد: تهران و مینســک ظرفیت هــای زیادی در 
زمینه های مختلف برای گســترش همکاری ها دارنــد. ضمن آنکه 
می توانیم در زمینه تبادل اطالعات و دانش فنی نیز با یکدیگر همکاری 
کنیم. مخبر عزم 2 کشور را ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی دانست و 
تأکید کرد: روابط سیاسی بین ایران و بالروس در سطح خوبی است، 
اما با روابط اقتصادی تناســبی ندارد و تصمیم گرفته شــده روابط 

اقتصادی را نیز به سطح خوبی برسانیم.

حمالت موشــکی و پهپادی نیروی 

نظامی
زمینی ســپاه پاســداران بــه مقر 
و  تجزیه طلــب  گروهک هــای 
تروریستی در منطقه اقلیم کردستان عراق دیروز هم 
ادامه یافــت و در حمــالت دیروز، مقــر گروهک 
تروریستی تجزیه طلب پاک )حزب آزاد کردستان( 
در حومه کرکوک مورد هدف قــرار گرفت. به گفته 
برخی منابــع خبری، مقر این گروه برانداز مســلح 
ضدایرانی در »التون کوبری« حد فاصل 2 اســتان 
اربیل و کرکوک، به وســیله 2پهپاد انتحاری و یک 
موشــک، مورد هدف قرار گرفته است. برخی منابع 
عراقــی می گویند ۴موشــک به این مقــر اصابت 
کرده اســت. همچنیــن گزارش هایــی از حمالت 
موشکی و پهپادی به مقرهای گروه های برانداز در 

»کویسنجق« و »دیگله« اربیل رسیده است.
بر این اســاس تشــکیالت موســوم به »مبارزه با 
تروریســم« اقلیم کردســتان عراق اعالم کرد که 
این حمالت در التون کوبری، ازســوی ایران انجام 
شده و مقر حزب »آزادی« را هدف قرار داده است. 

یکشنبه شــب نیز، حمالت موشــکی و پهپادی به 
چند مقــر در اربیل کردســتان عــراق ازجمله در 
»کویسنجق« و منطقه »جیژنیکا« در نزدیکی شهر 
اربیل و نیز مقری در سلیمانیه انجام شده بود. ازسوی 
دیگر محمدشیاع الســودانی، نخست وزیر عراق در 
دیدار با نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان 
این کشور تأکید کرد خاک عراق نباید برای تهدید 
علیه همسایگان مورد اســتفاده قرار گیرد. پیش از 
این سفیر ایران در بغداد در گفت وگو با شبکه عراقی 
»العهد« اعالم کرد که ایران از طرف عراقی خواسته 
تا مرزهای خود را کنتــرل و گروه های کرد مخالف 
ایران را خلع ســالح کند. محمدکاظم آل صادق به 
این نکته هم اشاره کرده که دولت عراق با 2خواسته 
جمهوری اســالمی موافقت کرده، اما برای موضوع 
خلع ســالح مهلت خواسته اســت. وی همچنین 
اضافه کرد که 76ســند و مــدرک از فعالیت های 
ضدامنیتــی و مقرهــای گروه های تروریســتی و 
معارضان مســلح ضدایرانی به طرف های عراقی در 
بغداد و اربیل اقلیم کردستان تحویل داده شده است.

س
 فار

س:
عک

حسین امیرعبداللهیان
وزیر امورخارجه

روابــط ایــران و عــراق در ابعــاد رســمی و 
مردمــی  در جایــگاه ممتــازی قــرار دارد و 
مشــورت ها و همکاری های فی مابین در 
ســطوح مختلــف بــرای تقویــت و ارتقــای 

مناسبات ادامه دارد./ایرنا
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  قوانین اجرایی شهرســازی برای 

حفاظــت از درختــان در جریان گزارش
ساخت وســاز، از یک  طرف برای 
سازندگان دقیقا شناخته شــده نیست و از طرف 
دیگر روند نظارت بر آن در طول عملیات ســاخت 
نواقصی دارد. بر این اساس، شورای شهر بر بازنگری 
قوانین این حوزه در راستای حفظ فضای سبز شهر 
و جلوگیری از کاهش انگیزه در میان شــهروندان 
برای درخت کاری تأکید کرد. البته دستور نخست 
صحن علنی پارلمان شهری تهران به بررسی یک 
فوریت انتخاب اعضای کمیسیون ماده۱۴ آیین نامه 
معامالت شهرداری اختصاص داشت که در نهایت 
مجید باقری، معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه 
انسانی و امور شورا، لطف   اهلل فروزنده، معاون مالی 
و اقتصاد شهری و علیرضا جاوید، معاون هماهنگی 
و امور مناطق شــهرداری تهران بــرای عضویت 

انتخاب شدند.

طرحی جدید برای افزایش انگیزه درختکاری
به گزارش همشــهری، مهدی چمران نخستین 
عضوی بــود که دیــروز دربــاره قوانیــن بعضا 
دست وپاگیر برای درختکاری و حفظ فضای سبز 
شهر، نکاتی را بیان کرد. رئیس شورای شهر تهران 
با تأیید بر مســائل موجود در زمینه درختکاری 
دربــاره قطــع درختــان و از بین رفتــن انگیزه 

درختکاری به واسطه قوانین نادرست، تذکر داد.
چمران گفت: »موضوع باغــات یکی از معضالت 
مهم مردم اســت و باید به گونه ای پیش برود که 
نه درختی از بیــن برود و نه انگیــزه  درختکاری؛ 
ما آمده ایم که درختی قطع نشــود اما با اقداماتی 
و قوانینــی، درختــکاری را هم از بیــن برده ایم. 
درخصــوص مســائل اداری مرتبط بــا موضوع 
درختکاری و نیز صــدور پروانه و پایــان کار باید 
اطالع رســانی به موقع به مردم صورت بگیرد. به 
همین دلیل درخواست می شود کمیسیون معماری 
و شهرسازی که در حال بررسی این مسئله است هر 
چه سریع تر طرح جدید ارائه شده در این زمینه را 
مطالعه کرده و برای تأیید و تصویب به شورای عالی 

معماری و شهرسازی ارائه دهد.«

10اشکال بررسی پرونده باغات 
یک عضو شورای اسالمی شهر تهران هم دیروز در 
تذکری عوامل اصلی قطع درختان و تخریب فضای 
ســبز در تهران را تشــریح کرد. اماني در تذکری 
گفت: »نزدیک به ۱6ماه است که عضو کمیسیون 
ماده77 قانون شهرداری)کمیسیونی که به موضوع 

پرداخت عوارض مالکان به شهرداری می پردازد( 
هستم، در این کمیسیون به مسائلی برخورد کردم 
که الزم می دانــم در اینجا از تریبون شــورا اعالم 
کنم، چون حق مردم اســت و باید حتماً برای آن 

چاره جویی شود.«
ناصر امانی افــزود: »مردم به ویژه کســانی که در 
منازل و زمین های خود درخــت دارند هیچ گونه 
اطالعات و آموزشی در مورد قوانین مربوط به حفظ 
باغات و اراضی مشجر نه دیده و نه می بینند؛ این 
موضوع در مورد مالکینی که مجوز ساخت وســاز 
می گیرند مضاعف اســت و شــهرداری هم هیچ 
پیوســتی در پروانه های شهرســازی صادره خود 
که کامال شفاف و روشــن تکلیف و نحوه برخورد 
ســازنده یا مالک را با درختان موجود در ملکش 
مشخص کند، ندارد؛ درحالی که پروانه ساخت را 
شهرسازی صادر می کند. دبیر کمیسیون ماده77 
منطقه، در معاونت خدمات شهری و اداره فضای 
سبز مستقر است و هیچ ارتباط سیستمی بین آنها 

برقرار نیست.«
او تصریح کرد: »پرونده های زیادی در کمیسیون 
ماده77 در دست بررسی است که با وجود مخالفت 
کمیسیون ماده7 و سازمان بوســتان ها، مناطق 
مختلف شهرداری برای آنان پروانه و مجوز ساخت 
صادر کرده  است. در مرحله پایان کار، مالک پس 
از ســال ها بهره برداری و حتی فروش واحد های 
مربوطه به خاطر گرفتن پایان کار به کمیســیون 
ماده7 هدایت مي شــود و با اعــالم جریمه های 
سنگین بر مبنای آخرین مصوبات شورای اسالمی 

شهر به کمیسیون ماده77 شکایت می کند.«
امانی ادامــه داد: »پرونده های باطلــه از مناطق 
شــهرداری تهران بــا پرونده هایی کــه نماینده 
کمیســیون ماده7 در جلســه ارائه می کند هیچ 
هماهنگــی نداشــته و مدارک متفــاوت و حتی 
متناقض به کرات در آنها مشاهده می شود، به نحوی 
که هم بنده به عنوان عضو شــورا و هم نمایندگان 
شهرداری برای سؤاالت نمایندگان محترم وزارت 

کشور و قوه قضاییه هیچ پاسخی نداریم.«
او بیان کرد: »البته اکثر ایــن پرونده ها مربوط به 
سال های گذشته است و در دهه80 و 90 تشکیل 
شده اما به نظر می رسد این روند همچنان ادامه دارد 
و مناطق شــهرداری برای کسب درآمد و رسیدن 
به ســقف بودجه ابالغی در صدور پروانه و فیش 
تعجیل می کنند و باعث ایجاد نارضایتی، انباشته 
شدن پرونده های کمیســیون ماده77 و طوالنی 
شدن صدور پایان کار می شــوند. به نظر می رسد 
تغییر ساختاری در معاونت شهرداری های مناطق 
در این زمینه و متمرکز کردن همه مسائل مربوط 
به صدور پروانه و پایان کار در معاونت شهرسازی 

ضروری باشد.«
وی ادامــه داد: »اغلب مالکان و شــاکیان مدعی 
هستند قطع درختان مربوط به قبل از خرید ملک 
توسط آنان بوده و حتی در بسیاری از موارد مدعی 
جمع آوری درختان توسط خود شهرداری هستند؛ 
شفاف سازی این موضوع از قبیل اخذ مبایعه نامه 
خرید و نه ســند از مالک، گزارش هــای کتبی و 
رسمی ناظرین فضای ســبز مناطق، عکس های 

هوایی ســال های قبل، معموال در پرونده ها وجود 
ندارد یا به صورت ناقص وجود دارد.«

امانی بیان کــرد: »پس از صــدور پروانه و مجوز 
ســاخت و دریافت پیش پرداخت عوارض، ارتباط 
شهرداری با مالک قطع می شود تا وقتی که مالک 
برای پایان کار مراجعه کند. حتی پس از ده ها سال 
هیچ ارتباط رســمی  و کتبی اي بین شهرداری و 
ســازنده برقرار نمی شــود. به نظر می رسد ایجاد 
زمانبندی و دریافت گزارش سیستمی از مراحل 
ساخت، اعالم و اخطار سیستمی به سازنده برای 
مراجعه و دریافت پایان کار یا پاسخ کتبی سازنده 
در صورتی که مانعی بــرای عدم دریافت پایان کار 

دارد، ضروری است.«
عضو کمیســیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شهر تهران تأکید کرد: »اینها موضوع های مهمی 
است که در این مدت در کمیسیون ماده77 با آنها 
مواجه بودم، هر وقت این کمیســیون هم تشکیل 
می شود واقعا می مانم که چگونه نماینده قوه قضاییه 
و نماینده وزارت کشــور را قانع کنم که چه زمانی 
قرار است این ضعف ها در شهرداری برطرف شود؟ 
باید طرحی نو دراندازیم که به صالح مردم باشد، 
وقتی ما رأی می دهیــم و بابت قطع درختان یک 
فرد را ۴0میلیارد تومان جریمه می کنیم نمی دانیم 
واقعا داریم حقی از مردم ضایــع می کنیم یا حق 
شهرداری اســت که از افراد می گیریم، البته ما با 
یک اطمینان نسبی این آرا را صادر می کنیم ولی 
واقعیت این است که این مشکالت  در پرونده های 

کمیسیون ماده77 وجود دارد.«

500اتوبوس در راه تهران
در بخش دیگری از جلسه روز گذشته رئیس شورای 
اسالمی شهر تهران با تأکید بر اینکه ما به پرچم و 
سرود ملی کشورمان به عنوان یک شاخص ارزنده و 
بارز می بالیم، گفت: »پرچم و سرود هویت انقالب 
ماســت و اجازه هیچ گونه جسارت و بی حرمتی به 
آن را نخواهیم داد.« چمران همچنین درباره روند 
توسعه مترو، با تأکید بر اینکه اختصاص اعتبار برای 
حمل و نقل ریلی دورن شهری پایتخت، رقم کمی 
نیست، بیان کرد: »هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم 
که خرید و عقد قرارداد با شرکت سازنده خارجی 
انجام شــود؛ بخش عمده ای از واگن های مترو در 
داخل کشور ساخته می شود و ســازمان برنامه و 
بودجه و  بانک مرکزی باید تالش بیشــتری برای 
این قراردادها انجام دهند.« او همچنین اعالم کرد 
که ۵00دستگاه اتوبوس تا پایان سال به شهرداری 

تحویل داده خواهد شد.

قوانین دست و پاگیر، سد راه درختکاری
در صدوهشتمین جلسه شورای شهر تهران، موضوع قوانین و نظارت بر ساخت وسازها برای حفظ درختان شهر بررسی شد

جنوبتهرانغرقگلمیشود
 با اجرای طرح هایی جالب در برخی از مناطق جنوبی 

گل و گیاه
تهران، بخش هایی از پایتخت غرق گل می شود.

به گزارش همشــهری، کاشــت گیاه هــا و گل های 
کم آبخواه، دارویی و زینتی، چهره چند نقطه از تهران تغییر می کند. 
در همین ارتباط بازپیرایی هزاران مترمربع فضای ســبز و کاشــت 
هزاران گل و گیاه فصلی همزمان با فصل پاییز در غرب و جنوب غرب 
تهران در دستور کار قرار گرفته است. ســیدمحمدرحیم مرتضوی، 
شــهردار منطقه 9در همین خصوص از بازپیرایی۱۵هزار مترمربعی 
فضای سبز و کاشت ۱۱28۱گل و گیاه فصلی در غرب پایتخت خبر 
داد.   به گفته او اداره فضای سبز نسبت به بازپیرایی و بهسازی فضای 
سبز بوستان های کوکب، کوثر، ارغوان و لچکی تپه3میدان آزادی در 
مساحت ۱۵000مترمربعی، نسبت به آماده سازی  بستر کاشت اقدام 
کرده است. مرتضوی با اشاره به کاشت انواع گل ها و گیاهان در غرب 
پایتخت گفت: »۱7۴3اصلــه بربریس، ۱76اصلــه پامپاس گراس، 
3220اصله پیروکانتا، ۴2۵0بوته رز و نسترن و ساناز، ۱۴3۴اصله پیچ 
تلگرافی، 260اصله اسپیره و مرواریدی، 6۵اصله ژونی پروس، ۱۱اصله 
برگ بو، 79اصله یوکا، 2۵اصله یاس زرد و ۱8اصله توری و در مجموع 
۱۱28۱گل و گیاه در منطقه9کاشته شده است.« در منطقه ۱۴تهران 

نیز آموزش شهروندی در زمینه گل و گیاه همراه با کاشت انواع گیاهان 
متناســب با آب و هوا و جغرافیای شهری دنبال می شود. محمدامین 
ساالری پور، شهردار منطقه ۱۴گفت: »دوره های پاییزی آموزش گل 
و گیاه ویژه شهروندان به صورت رایگان و در حوزه گیاهان آپارتمانی، 
گیاهان دارویی و انجــام عملیات به زراعی در فضای ســبز به صورت 

آموزش های نوین و مرتبط فصلی برگزار می شود.«
ساالری پور با اشاره به اینکه از ابتدای ســال تاکنون بیش از ۱9هزار 
شهروند منطقه ۱۴از آموزش های ارائه شده بهره مند شده اند، گفت: 
»این طرح آموزشی توسط کارشناســان محیط زیست و فضای سبز 
در قالب آموزش های حضوری مستمر ویژه دانش آموزان، سالمندان 
و سایر شهروندان در مدارس، مســاجد و سراهای محله اجرایی شده 
است. در فصل پیش رو نیز عالوه بر ارائه آموزش در پایگاه های مذهبی 
و مدارس، کالس های تخصصی در روزهای هفته از ساعت 9:۱۵دقیقه 
به طور مستمر در محل کالس کلینیک گل و گیاه اداره فضای سبز واقع 
در بوستان اجتماعی نارنج دایر است و عموم شهروندان و عالقه مندان 
شرق و جنوب شرقی پایتخت می توانند از آن بهره مند شوند. در این 
بوستان عالوه بر مشاوره های گیاه پزشــکی و تخصصی با موضوعات 
مختلف از جمله گیاهان آپارتمانی، سبزی کاری، کاکتوس، ساکولنت، 

درخت و درختچه، سالمندان و بانوان فعال در مزرعه خانوادگی منطقه 
نیز می توانند از مشاوره های آموزشی چون آشنایی با عناصر کم مصرف 
و پرمصرف گیاهی، شناسایی تخصصی علف های هرز مزارع سبزیجات 
و صیفی جات، گیاهان دارویی، شیوه های ازدیاد گیاهان و... بهره مند 
شــوند. در منطقه ۱7تهران هم یکی از جدی ترین اقدامات توســعه 
فضای سبز در ابتدای بزرگراه شهید چراغی و محله بلورسازی است. بر 
این اساس، تاکنون در پی کاشت گیاهانی مثل یوکا، شمشاد طالیی، 
ژونی پروس، فرانکی نیا 7۵0مترمربع به سرانه فضای سبز این منطقه 

افزوده شده است.«

 روزهای آخر خرمالو
خرمالو به عنوان میوه پاییزی، از قدیم جایگاه خاصی در بین 
تهرانی داشته است. عالوه بر کاشت درخت خرمالو در حیاط 

برخی از خانه ها و باغ های شهرهای شرقی استان تهران، 
محله کن نیز یکی از مناطقی به حساب می آید که درختان 

خرمالوی فراوانی دارد. اکنون روزهای آخر برداشت این 
میوه از باغ های کن است و کم کم دیگر خرمالو  با میادین 

میوه و تره بار و مغازه های شهر خداحافظی می کند و عرضه 
نخواهد شد.

 زاکانی در نشست مشترک
با رئیس کل دادگستری استان تهران اعالم کرد

 بازگشت ۹هزار میلیارد تومان 
از امکانات شهر

نشست مشترک رئیس کل و معاونان دادگستری استان تهران با 
شهردار و جمعی از مدیران شهری پایتخت برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر، شهردار تهران در این نشست که در 
محل ساختمان دادگستری کل استان تهران برگزار شد با بیان 
اینکه از سال گذشــته تا کنون موفق شدیم 9هزار میلیارد تومان 
از امکانات شــهر را برگردانیم، گفت: »یکی از دالیل تشکیل این 
جلسه، طلب کمک از سوی مدیریت شهری و اعالم آمادگی برای 
انجام وظایف است. یک سال و 2ماه و۱9روز است که در شهرداری 
هستیم. در ابتدای ورود در تنش مالی بودیم، اما با انضباط مالی و 
ایجاد یک خزانه واحد - که البته از سال97 باید اجرا می شد، ولی 
شهرداران زیربار اجرای آن نمی رفتند - از این تنش خارج شدیم.«

علیرضا زاکانی با اشاره به اینکه در پایان سال قبل، 99درصد بودجه 
محقق شد، ادامه داد: »در ۱0 سال گذشته از ۴8پروژه مشارکتی در 
شهرداری، تنها یک مورد آن موفق بوده؛ بر همین اساس تصمیم 
گرفتیم تمامی پرونده های باز در شهرداری را ببندیم؛ مثال بستن 
یکی از این پرونده ها منشأ قراردادی ۴2هزار میلیارد تومانی برای 
شهر شد. بررسی دارایی ها و بانک اطالعات مان را از سال قبل شروع 
و در مورد ساختمان های ناایمن و گودها نیز بررسی ها را آغاز کردیم. 
تالش می کنیم که کل پرونده هایی که از قبل وجود داشته را ببندیم 
و پرونده ای را هم به آینده اضافه نکنیم.« شهردار عنوان کرد: »ما 
در بحث استقالل کشور، استقالل سیاسی داریم، ولی استقالل 
فرهنگی و اقتصادی نداریم که این مسئله استقالل سیاسی ما را 
نیز تحت الشعاع قرار می دهد؛ بنابراین باید تحول الزم ایجاد شود. 
در این دوره از مدیریت شهری مبتنی بر مبانی مکتب امام )ره(، 
۱2رویکرد مشخص را دنبال و ۴ تحول بزرگ را در دستور کار قرار 
دادیم؛ البته تهران برای تحول بالغ بر 2تا3هزار میلیارد تومان پول 
الزم دارد و در کنار آن نیاز به فکر، تجربه و کمک داریم .« زاکانی 
سپس به بیان تحوالت صورت گرفته در تهران طی یک سال و 3ماه 

گذشته اشاره کرد و درباره آنها توضیح داد که عبارتند از:
1   تحول درون زا: تبدیل شــهرداری از یک نهاد خدماتی به 
یک نهاد خدمتگزار اجتماعی. برای این ابرپــروژه 8 کالن پروژه 

تعریف شد.
2    تحول سخت و کالبدی شهر: باالترین اعتراض مردم به 
ترافیک و آلودگی هوا و وضعیت مســکن است و بر همین اساس 
ابرپروژه ای در این تحول، نوسازی شهر بر محور حمل ونقل عمومی 
قرار داده شد. آنچنان که بر محور ایستگاه های مترو، ۴9.9 درصد 
مســاحت تهران قابل نوسازی اســت و در مجموع 62.۵ درصد 
پالک ها با اضافه شدن ایســتگاه های بی آرتی به این محور، قابل 

تغییر است.
3   تحول نرم و روحی شهر: سامان یافتگی مشارکت مردم 
به ویژه بر محور نخبگان در اداره شــهر و ایجاد ۵2رویداد در سال 
است که مردم در آن شرکت می کنند. این تحول به دنبال تغییر 

سبک زندگی است.
4   تحول فناورانه با هدف ایجاد شــهر هوشمند: بهره از 
فناوری برای اینکه زمان تکمیل ۱۱خط مترو از حدود 20 سال به 
۵سال کاهش یابد یا تا پایان سال در شهر ۵هزار دستگاه اتوبوس 
فعال شود که اکنون تعداد آنها 3هزار دستگاه است.200 هکتار 
هســته مرکزی پارک والیت تبدیل به بزرگ ترین پارک علم و 
فناوری خاورمیانه خواهد شد و در حوزه بهداشتی نیز با توجه به 
اینکه تهران از لحاظ خدمات بهداشتی یکی از فقیرترین نقاط کشور 
است با وزارت بهداشت صحبت شــده تا شهرداری برای ساخت 

پایگاه ها و مراکز بهداشتی درون محالت کمک کند.

ارتباط کاری وسیع شهرداری و دادگستری
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز دیروز در نشست با سکاندار 
پایتخت گفت: »دادگستری و شــهرداری به لحاظ ماموریت ها 
و وظایف در ارتباطی تنگاتنگ هســتند و در معضالت شهری و 
پرونده هایی که از رهگذر فعالیت ها و اقدامات شهری در دستگاه 

قضایی تشکیل می شود، ارتباط وسیعی با یکدیگر دارند.«
علی القاصی با بیــان اینکه از نظر پیچیدگی هــا و ابعاد مختلف 
نمی توان مدیریت شهری تهران را با سایر کالنشهرها مقایسه کرد، 
افزود: »هم اکنون مدیریت ارزشی و انقالبی و روحیه جهادی تیم 
مدیریت پایتخت مسئله ای بسیار مهم است که در اقدامات دستگاه 
قضایی نیز مؤثر خواهد بود. هر چه نظارت ها هدفمندتر، قانونمندتر 
و هوشمندتر و صیانت از بیت المال و حقوق عمومی بیشتر باشد، 

شاهد ورودی پرونده کمتری به دستگاه قضایی خواهیم بود.« 
القاصی با بیان اینکه طبیعت کار در مجموعه شهرداری و حجم 
فعالیت های مالی در آن به نحوی اســت که شــاهد پرونده های 
کالن و مهمی در دستگاه قضایی هســتیم، ادامه داد: »باید برای 
احکام تخریب یک کارگروه تشکیل شود.«  به گفته القاصی یکی 
از موضوعات مغفول مانده، قانون پیش فروش ســاختمان است؛ 
»پرونده های زیادی تشکیل شده که نشــان دهنده اختالفات با 
انبوه سازان است؛ درحالی که قانون ظرفیت خوبی را مطرح کرد که 
این مسئله حتما باید به موجب سند رسمی باشد و نقش شهرداری 
در نظارت بر عملیات ساخت نیز مؤثر است. در این صورت می توانیم 
از بسیاری از این مشکالت پیشــگیری کنیم.« القاصی با اشاره 
به اینکه پرونده هایی که دچار اطاله شــدند را بــه ما اعالم کنید 
تا اقدامات الزم برای آنها انجام شــود و رسیدگی به پرونده ها در 
این باره هم به نفع دادگستری، هم شهرداری و هم شهروندان است، 
افزود: »ساختمان های ناایمن نیازمند یک اولویت گذاری است تا با 
اولویت سراغ آنها برویم تا ایمن سازی  آنها انجام و مخاطرات شان به 
حداقل برسد. ما این آمادگی را داریم تا همکاران ما براساس گزارش 

شهرداری و پیشنهاد آنها در استان به این مسئله ورود کنند.«

 حمیدرضا صارمی
 معاون شهرسازی و معماری 

شهرداری تهران
در زمان هایــی کــه بحران هــای اجتماعی 
شــکل می گیرد، یــک نوع ساخت وســاز 
توده وار انجام می شود و هیچ فرد متنفذ 
یا صاحب قدرتی در آن دست ندارد. خدا 
را شــکر هم  اکنون وضعیت ثبات دارد و 
ساخت وســاز غیرمجــاز نداریــم. عمــده 
آنهایی هم که انجام شده تخریب شده و 
مابقی آن نیز تخریب خواهد شد. یعنی 
سازندگان غیرمجاز بدانند که شهرداری 
درخصــوص ســاخت و ســاز غیرمجــاز با 

کسی مصامحه ندارد.

 سیدجعفرتشکری  هاشمی
 رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 

شورای شهر تهران
ســال آینده،»طــرح ترافیــک« تغییــر 
می کنــد و بــه ایــن منظــور، برگــزاری 
جلســات کارشناسی آغاز شــده است. 
یکــی از اهدافــی کــه در ایــن بازنگــری 
مدنظــر داریــم، امــکان برخــورداری 
شهروندان از حقوق برابر در زمینه مزایا 
و محدودیت های طــرح ترافیک تا جای 
ممکن اســت و در اصالح طرح ترافیک 
باید به نحوی عمل کنیم که سر زندگی 
را به مرکز شهر بازگردانیم؛ چرا که یکی 
از معضــالت مناطــق مرکــزی شــهر، 
شــب مردگی ایــن مناطــق بــه واســطه 
ســکونت حداقلــی شــهروندان در ایــن 

محدوده است.

نایــب  رئیــس شــورای شــهر تهــران 
گفــت: »توزیــع آســفالت در تهــران 
در ۶ مــاه ابتدایــی امســال نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل، رشد قابل 
توجهــی داشــته؛ به طوری کــه مثــال در 
منطقه۱۷آســفالت ریزی نســبت بــه 
گذشته چند برابر شده است.«  پرویز 
سروری ادامه داد: »یکی از موضوعات  
مهم، آســفالت محالت است. عموما  
بــه آســفالت شــاهراه ها، بزرگراه هــا و  
آزادراه هــا توجه می شــود، اما قــرارگاه 
خدمــات موجــب شــده تــا مــردم آثــار 
خدمات را در کوچه و محالت مشاهده 

کنند.« 

شهردار منطقه۱۱ تهران از اتمام فاز اول 
پــروژه پیــاده راهســازی میــدان وحدت 
اسالمی و شروع دومین فاز آن خبر داد. 
سیدمحمد موسوی گفت: »به منظور 
ایجاد دسترسی مناســب برای عابرین 
پیــاده و کنتــرل ترافیک، ضلــع غربی و 
شــرقی میدان وحــدت اســالمی در فاز 
اول پیاده سازی  شــد. این فاز از پروژه با 
ســنگ کوبیک ۱۰در۱۰ پیاده راهسازی 
شده و فاز دوم آن نیز در حال اجراست. 
پیــاده راهســازی ضلــع شــرقی و غربی 
میدان، شامل بازارچه ترخانی، خیابان 
شــیخ بهایی و خیابان فــروزش بوده که 
تکمیل شــده اســت. هم اکنون هسته 
مرکزی این میدان، در حال کنده کاری 
آسفالت و اجرای سنگ فرش است که 
تا۴۰روز آینده به اتمام خواهد رسید.« 

6
ماه

40
روز

نقل قول خبر

عکس خبر

عدد خبر

مدیریت شهر

زاکانی: به دنبال بستن دست و پای روابط خاص در تهران هستیم
شهردار تهران در حاشیه یکصدوهشتمین جلسه شورای اسالمی شهر با اشاره به انتخاب ۹7درصد 
از مدیران شهرداری از داخل بدنه، خاطرنشان کرد: »احکام مدیران به صورت یک ساله صادر شده 
بود که البته حکم بخش عمده ای از آنها تمدید شد. همه می دانند که یک روز را هم نباید برای رسیدن 
به اهداف مطروحه از دست بدهند.«علیرضا زاکانی در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییر مدیریت در 
مترو گفت: »باید به سمتی برویم که بخش هلدینگ و بهره برداری مترو با یکدیگر هماهنگی داشته 
باشند که اکنون این هماهنگی کامل وجود دارد.« او درخصوص مشوق های ساخت وساز بیان کرد: 
»نمای ساختمان یکی از گلوگاه های صدور پروانه است و بر همین اساس 2جنس کار دنبال شد؛ یکی از 
این موارد نماهای الگو بودند که مورد تأیید کارشناسان است و بر این مبنا افراد می توانند نمای خود را 
از میان آنها انتخاب کنند. برای اینکه نما در کمیته انتخاب شود باید کار بسیار سریع تر صورت گیرد. 
پس از تأیید نمایی که توسط سازنده ارائه می شود، موضوع سریعا به خزانه کمیته نما وارد و منجر 
می شود که از خالقیت افراد حمایت شود.« شهردار با بیان اینکه بهترین نما آن است که برای شهر 
هویت ایجاد کند و تاریخ کشور را جلوه دهد، یادآوری کرد: »در گذشته بدون در نظر گرفتن سرانه ها، 
ساخت وساز صورت گرفته و هزینه هایی بر تهران تحمیل و احکامی صادر شده است که هزینه های 
بسیاری روی دوش مردم قرار گرفت. برای مثال در نفرآباد محیط بی دفاع شهری ایجاد شد.« زاکانی 
افزود: »ما قاعده ای قرار دادیم تا براساس آن به سمت مردم و آبادانی شهر حرکت کنیم که این قاعده 
منجر به ایجاد رانت نمی شود. باید دست و پای روابط خاص را در تهران بست و ما بر همین اساس 
برنامه ای را در دستور کار قرار دادیم که به مردم ظلم نشود. چندین دهه است که مشکالت و گره هایی 

برای مردم ایجاد شده و ما به دنبال باز کردن گره ها هستیم.«
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مرکز آمار، نرخ تورم در آبان 1401را 

تورم
اعالم کرد. این گزارش از کاهش نرخ 
تورم ماهانــه و نقطه به نقطه و البته 
افزایش نرخ تورم ساالنه حکایت دارد. پرسش اصلی 
اما این اســت که آیا روند نزولی 2شاخص نرخ تورم 
ماهانه و نقطه به نقطه در ماه های آینده ادامه می یابد 
که در ادامه مردم شــاهد کاهش نرخ تورم ســاالنه 
باشند؟ پاسخ به این پرسش البته به روند متغیرهای 
پولی ازجمله پایه پولی، نقدینگی و وضعیت کسری 
بودجه دولت بستگی دارد و اینکه بودجه سال آینده 

با چه رویکردی بسته خواهد شد؟
به گزارش همشــهری، تازه ترین گزارش مرکز آمار 
ایران نشان می دهد: نرخ تورم ساالنه آبان ماه 1401 
برای خانوارهــای ایرانی به 44درصد رســیده که 
1.1واحد درصد باالتر از نرخ تورم در ماه گذشــته 
است. همچنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای 
شهری با یک واحد درصد افزایش به 43.3درصد و 
برای خانوارهای روستایی هم با 1.2واحد درصد رشد 
به 47.4درصد رسیده که بیانگر شکاف 4.1درصدی 
تورم ســاالنه بین نقاط شــهری و نقاط روستایی 
است. به این معنا که روستاییان فشار تورم باالتر از 

شهرنشینان را تجربه می کنند.
بررسی های همشهری نشان می دهد نرخ تورم ساالنه 
از 38.7درصد در اردیبهشت امسال و پس از حذف 
ارز 4200تومانی کاالهای اساسی روندی افزایشی 
را تجربه کرده و پس از 8ماه بــا 5.3واحد درصد به 

44درصد در پایان آبان ماه رسیده است.

روزنه های امید
طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه 
در آبان امســال با کاهش 5دهم درصدی نســبت 
به مهرماه به 48.1درصد رســیده بــه این معنا که 
خانوارهای ایرانی در ماه گذشته برای خرید یک سبد 
کاالها و خدمات یکسان 48.1درصد بیشتر از آبان 
سال گذشته هزینه  پرداخت کرده اند. در مقابل، نرخ 
تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات با 3واحد درصــد کاهش به 67.7درصد و 
نرخ تورم نقطه به نقطه گروه غیرخوراکی ها و خدمات 
با افزایش 8دهــم درصدی بــه 36.9واحد درصد 

رسیده اســت. این تغییر در نرخ تورم نقطه به نقطه 
از نزولی بودن نرخ تورم خوراکی ها و آشــامیدنی ها 
و رشــد نرخ تورم در کاالهای غیرخوراکی و بخش 
خدمات حکایت دارد. مرکز آمار در حالی از کاهش 
نرخ تورم نقطه به نقطه در کل کشور خبر می دهد که 
نرخ تورم نقطه ای در نقاط شــهری با 4دهم درصد 
کاهش به 47.3درصد و در نقاط روستایی با 9دهم 
درصد کاهش به 52.3درصد رســیده که شــکاف 
5واحد درصدی بین نقاط شــهری و روســتایی را 

نمایان می سازد.
روزنه امید در شــاخص تورم این اســت که بخشی 
از افزایش نرخ تورم نقطه به نقطــه پس از حذف ارز 
4200تومانی کاالهای اساسی در اردیبهشت امسال 
در حال تخلیه شده است به نحوی که پس از جهش 
نرخ یادشده از 39.3درصد در اردیبهشت به 54درصد 
در تیرماه، شاخص تورم نقطه به نقطه در 5ماه گذشته 

نزولی بوده است.

فشارسنج تورم در سفره ها
شاخص واقعی که فشار رشد قیمت ها بر سفره ها را 
نشــان می دهد نرخ تورم ماهانه به معنای تغییرات 
قیمت کاالها و خدمات مصرفی در یک ماه نســبت 
به ماه قبل است. این شــاخص فشارسنج در خرداد 
امســال پس از حــذف ارز 4200تومانی کاالهای 
اساســی رکورد زد و به 12.2درصد رســیده اما در 
ماه های بعد این فشار افتاد و در آبان امسال نسبت به 
مهرماه مردم شاهد کاهش نرخ تورم ماهانه به میزان 
9دهم درصد بودند و نرخ تورم ماهانه 2.1درصدی در 
ماه گذشته به ثبت رسیده است. براساس اعالم مرکز 
آمار، تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« به ترتیب 1.3درصد و 2.7درصد بوده با این 
تفاوت که نرخ تورم در نقاط شهری 1.1واحد درصد 
کاهش اما در نقاط روســتایی یک دهم درصد رشد 
داشته که بیانگر کندی روند نزولی نرخ تورم در نقاط 

روستایی است.

اثر جهش قیمت دارو بر تورم
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود دلیل اصلی 

افزایش نرخ تورم در آبان ماه را ناشی از رشد قیمت 
دارو و البته اجاره بها ارزیابی کرده و نشان می دهد: 
در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 
بیشترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط 
به گروه میوه و خشــکبار و گروه سبزیجات شامل 
گوجه فرنگــی و پیاز بوده در گــروه عمده کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات، گروه بهداشت و درمان شامل 
انواع دارو و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند.
افزون بر این در ماه گذشــته نرخ تورم روغن نباتی 
جامد و مایع نسبت به مهرماه کاهش داشته است. 
مرکز آمار می گوید: دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه 
در آبان ماه 1401 برای دهک های مختلف هزینه ای 
از 41، 7درصد بــرای دهک دهم تــا 50.2درصد 
برای دهک اول اســت که بیانگر حفظ فشار تورم بر 

دهک های فقیر جامعه است.

امیدواری سخنگوی اقتصاد
احســان خاندوزی، ســخنگوی اقتصادی و وزیر 
اقتصاد دولت ســیزدهم دیروز با اشــاره به کاهش 
تورم نقطه به نقطــه در فصل تابســتان، اعالم کرد: 
در تابستان 1401 شــاخص بهای تولیدکنندگان 
به ویژه در بخش کاالهای صنعتی و معدنی وضعیت 
خوبی دارد و شــاهد کاهش آن بودیم و تورم فصلی 
در بخش صنعت در تابستان امســال 14.8درصد 
کاهش پیدا کرده و به منفی 2.3درصد رسیده است 
که نشان دهنده نه تنها ثبات، بلکه اندکی کاهش در 

قیمت کاالهای صنعتی در تابستان است.
او افزود: تورم نقطه به نقطه تابســتان 1401 نسبت 
به فصل قبل 16.2درصــد کاهش پیدا کرده و تورم 
ساالنه بخش صنعت در تابستان 7.6درصد و تورم 
فصلی تولیدکنندگان در بخــش معدن 9.4درصد 
کاهش داشته و تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان این 
بخش نیز 14واحد درصد و تورم ساالنه 21.7درصد 

افت کرده است.
خاندوزی اعالم کرد: این اعــداد و ارقام حکایت از 
این دارد که در حوزه محصوالت و کاالهای مرتبط 
با صنعت و معدن در ســمت تولیدکنندگان شاهد 
کاهش قیمت ها هستیم که امیدبخش است در فصل 

پاییز و زمستان شــاهد افزایش قیمت کمتری در 
سمت مصرف کنندگان باشیم.

ســخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در حوزه 
خدمات تورم افزایشی بوده اســت، تأکید کرد: این 
میــزان از 2.4درصد بهار به 16.2درصد تابســتان 
افزایش یافته است. وزیر اقتصاد بدون اشاره مستقیم 
به جهش قیمت دارو و اثر آن بر رشــد تورم بخش 
خدمات تصریح کرد: اخیرا در حوزه تامین ارز دارو 
مشکالتی را شاهد بودیم که در تامین بازار و قیمت 
دارو خود را نشان داد. دارو حساس ترین کاالیی است 
که دولت برای مدیریــت ارز آن همه جانبه پای کار 
است، چراکه سالمت مردم شوخی بردار نیست. او 
یادآور شد: مشــکلی که پیش  آمده بود با سرعت و 
جدیت بیشتر سعی شد جبران شود و نارضایتی ها 
با سرعت برطرف شود. اقدامات برای تخصیص دارو 
و تامین ارز برای واردات دارو و تولید دارو با سرعت 
خوبی پیش می رود که امیدواریم ظرف هفته های 

آینده مشکالت برطرف شود.
خاندوزی تأکید کرد: طبق اعالم بانک  مرکزی بیش 
از سه میلیارد دالر تخصیص ارز به این حوزه محقق 
شده است. برای تامین برخی کسری ها نیز اقدامات 
عاجلی برای واردات انجام شده و با گمرک هماهنگی 
صورت گرفته تا ترخیص ایــن محموله ها با اولویت 

انجام شود.
ســخنگوی اقتصادی دولت دربــاره برنامه دولت 
برای جلوگیری از افزایش تورم در ماه های پایانی 
سال، اعالم کرد: کمیته و کارگروهی که با دستور 
رئیس جمهوری در پایش تورم ایجاد شد با حضور 
معاون اول جلساتی تشــکیل می شود و دستگاه ها 
گزارش عملکرد خود را ارائه می دهند. بانک مرکزی 
هم هدف گذاری رشــد نقدینگی خود را مشخص 
کرده که به بانک ها ابالغ می شــود و بانک مرکزی 
در این جلسات از پایش نقدینگی گزارش می دهد. 
خانــدوزی ادامه داد: برخی دســتگاه ها در زمینه 
مصوبات عقب ماندگی داشــتند کــه این انحراف 
به آنان تذکر داده شــد و 15 روز بعد در جلســه 
باید انحرافات و عقب ماندگی هــا را جبران کنند 
که همین اقدامات در ماه هــای آینده تأثیر خودرا 

نشان می دهد.

3تصویر از تورم در پایان آبان
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود دلیل اصلی افزایش نرخ تورم در آبان ماه را ناشی از رشد قیمت دارو و البته اجاره بها ارزیابی کرده است

همشهری چشم انداز قیمت ها را بررسی می کند

تخفیف 5 درصدی بیمه موتورسیکلت ها روی میز تصمیم
2پیشنهاد برای تشویق موتورسیکلت های فاقد بیمه 

بیمه
برای خرید بیمه شــخص ثالث روی میز تصمیم قرار 
گرفت و حاال همــه در انتظار تصمیــم بیمه مرکزی 
هســتند که آیا بــا تخفیــف 5درصدی حــق بیمه شــخص ثالث 

موتورسیکلت ها موافقت می کند؟
به گزارش همشــهری، مهدی قمصریان، مدیرعامــل صندوق تامین 
خسارت های بدنی در نامه ای به مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی 
پیشنهاد داده تا حق بیمه موتورســیکلت های برقی مشابه موتورهای 
گازی محاسبه و حداقل تخفیف 5درصدی برای دیگر موتورسیکلت ها 
درنظر گرفته شــود. براســاس بند پ ماده 18قانون بیمــه اجباری 
خسارت های وارد شده به شــخص ثالث مصوب 1395، ایجاد پوشش 
همگانی برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری و همچنین حمایت از اقشار 
کم برخوردار پیش بینی شده و حتی قانونگذار اعضای شورای عالی بیمه را 
موظف می سازد تا مالحظات اجتماعی را در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه 

پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه درنظر بگیرند.
مدیرعامل صندوق تامین خســارت بدنی با اشــاره به تعیین نرخ حق 
بیمه برای وسایل نقلیه سواری چهار ســیلندر، پیکان، پراید و سپند 
15درصد کمتر از نرخ سایر وسیله نقلیه چهار سیلندر، اعالم کرد: یکی از 
دالیل اصلی تمایل نداشتن دارندگان موتورسیکلت برای خرید پوشش 
بیمه نامه، افزایش بهای تمام شده حق بیمه شخص ثالث است. قمصریان 
هشدار می دهد: درصورت ایجاد حوادث رانندگی، هزینه های مادی و 
معنوی زیادی بر کل ارکان جامعه و به طور خاص خانواده ها و به دنبال آن 

اقتصاد و سرمایه های جامعه تحمیل می کند.
او با اشاره به دســتور وزیر اقتصاد مبنی بر اعمال مالحظات اجتماعی 
برای تعدیل و کاهش نرخ حق بیمه موتورســیکلت و حمایت از اقشار 

ضعیف و آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی پیشنهاد داده تا بیمه 
مرکزی براساس اختیارات قانونی اش نســبت به ارائه حداقل 5درصد 
تخفیف اختصاصی و مستمر برای موتورسیکلت ها اقدام کند. پیشنهاد 
دیگری که مدیرعامل صندوق تامین خســارت بدنی مطرح کرده این 
است که به دلیل رواج موتورسیکلت های برقی در سطح کشور و با هدف 
حمایت از محیط زیست و رانندگی ایمن و کم خطر، نرخ حق بیمه این 
وسیله نقلیه همانند و همســان با موتورسیکلت های گازی محاسبه و 

گرفته شود.
به گزارش همشهری، سهم موتورسیکلت ها در ایجاد حوادث رانندگی 
در سال گذشته شــامل 5هزار و 597پرونده بوده و در فاصله سال های 
1395تا 1400، این وســیله نقلیه به عنوان مســبب حادثه با بیش از 
27هزار و 262پرونده معادل 44درصد کل پرونده های تصادفی، در صدر 
خسارت های پرداختی صندوق تامین خسارت های بدنی قرار داشته و 
تعداد پرونده هایی که در سال گذشــته موتورسیکلت ها مقصر حادثه 
شناخته شده اند، نسبت به سال 1395رشدی 84درصدی داشته است.

براساس آمارهای رسمی، بیش از 12میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه در 
کشور تردد دارند که 90درصد این آمار مربوط به موتورسیکلت هاست که 
برخالف قانون بدون پوشش بیمه شخص ثالث استفاده می شود. نتیجه 
یک تحقیق پژوهشکده بیمه نشان می دهد: در کالنشهرها نظیر پایتخت 
عوامل متعددی ازجمله ترافیک شدید، طرح ترافیک، ارزان بودن این 
وسیله نقلیه، مصرف کم سوخت و... موتورسیکلت را به وسیله ای مناسب 
برای تردد در این شهر تبدیل کرده حال آنکه سرنشینان موتورسیکلت 
نسبت به سایر وسایل حمل و نقل، بیشتر در معرض خطر فوت و جرح 
هستند. این گزارش نشان می دهد درصد متوفیان موتورسیکلت به کل 
متوفیان به دلیل تصادفات رانندگی از21.5در سال 1392به 24.1در 

سال 1396رسیده که ناشــی از عوامل متعددی ازجمله بی توجهی به 
مقررات راهنمایی و رانندگی ، عدم استفاده از تجهیزات ایمنی ازجمله 
کاله ایمنی ، استفاده از موتورسیکلت ها به عنوان وسیله  حمل و نقل و غیره 
بوده و نزدیک به نیمی از تصادفات جرحی درون شهری ، به موتور سیکلت 

 اختصاص دارد ، که این رقم بسیار باالیی است.
 به گزارش همشهری، ارزان ســازی یا تعدیل حق بیمه موتورسیکلت 
می تواند یک راهکار مؤثر قلمداد شــود اما این کافی نیست و از سوی 
دیگر در نگاه حاکمیتی هم نیاز به یــک بازنگری وجود دارد به گونه ای 
که می توان با پیشــنهاد اصالح قانون، استفاده از پوشش بیمه شخص 
موتورسیکلت را از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مازاد قانونی معاف 
کرد و نتیجه آن افزایش رضایت عمومــی خواهد بود زیرا میزان درآمد 
حاصل از این مالیات و عوارض نســبت به خســارت وارد شده ناشی از 
استفاده از موتورسیکلت فاقد بیمه باید مورد سنجش و کار تحقیقاتی 

قرار گیرد.
انتظار می رود سیاستگذاران صنعت بیمه به ویژه در بیمه مرکزی نسبت 
به بازنگری در شیوه محاسبه حق بیمه موتورسیکلت ها به گونه ای اقدام 
کنند که بخش زیادی از راکبان موتورسیکلت اقدام به خرید بیمه شخص 
ثالث کنند و این سؤال البته مطرح است که آیا محاسبه ریسک و تعیین 
تعرفه بیمه موتورسیکلت مبتنی بر نوع وســیله نقلیه بدون محاسبه 
ریسک موتورسیکلت سوار منطقی است و آیا ریسک موتورسیکلت یک 
کشاورز که بین مزرعه تا خانه استفاده می شود با ریسک شخصی که در 
یک کالنشهر به عنوان پیک موتوری کار می کند، یکسان است؟ به نظر 
می رسد سیاست بخش جرایم بیمه ای با چاشنی تخفیف بیشتر در حق 
بیمه بتواند دست کم از آمار فزاینده تردد موتورسیکلت های فاقد بیمه ای 

بکاهد البته راه طوالنی در پیش است.

رونمایی وزیر اقتصاد از اجرای آزمایشی کاالبرگ الکترونیک
صدای پای کوپن از جنوب می آید

الوعده وفا. سخنگوی اقتصادی دولت می گوید: اجرای طرح 
کاالبرگ الکترونیکی طی روزهای آینده به طور آزمایشی در 

یکی از استان های جنوبی آغاز خواهد شد.
به گزارش همشــهری، مجلس در جریان موافقت با حذف 
ارز ترجیحی، دولت را مکلف کرد که هزینه های وارده از این 
محل به مردم را از طریق کاالبــرگ الکترونیک و به قیمت 
شــهریور1400 جبران کند و طبق اظهارات سیداحســان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد و ســخنگوی اقتصادی دولت، بعد از 
اجرای آزمایشــی یک ماهه این طرح در یک استان جنوبی، 

برای اجرای سراسری آن تصمیم گیری خواهد شد.

تکلیف مجلس به دولت
نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه 1401 در 
اسفند سال گذشته، با حذف ارز ترجیحی موافقت کردند؛ اما 
این موافقت یک پیش شرط اساسی نیز داشت که دولت در آن 
زمان قبول کرد. براساس بندی که با رأی مثبت 194نماینده 
مجلس در اســفند ســال گذشــته در قانون بودجه1401 
گنجانده شد، چنانچه دولت در سال1401 قصد دارد کاالیی 
را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبال ترتیبات قانونی 
جبران زیان رفاه مصرف  کننده برای کاالهای اساســی را از 

طریق کاالبرگ الکترونیکی مشخص کند. 
همچنین در امور پزشکی باید جبران هزینه های وارده را از 
طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده 
باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ 
پایان شهریور1400 و در سقف ســهمیه تعیین شده تهیه 
کنند. متن اصلی این بند قانونی به این شرح است: »به دولت 
اجازه داده می شود در سال1401 تا معادل سقف ردیف 18  
جدول مصارف تبصره 14  این قانون را از طریق تأمین منابع 
مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی، دارو 

و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. 
چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از سبد ارز ترجیحی حذف 
کند، باید قبال ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده 
برای کاالهای اساسی را از طریق کاالبرگ الکترونیکی و در 
امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن 
به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کاالها و 
خدمات را به نرخ پایان شــهریور 1400 و در سقف سهمیه 

تعیین شده تهیه کنند.«

درخواست پرحاشیه دولت
چند ماه پیش بود که دولت در جریان مردمی سازی  یارانه ها، 
دســت به جراحی اقتصاد زد و ارز ترجیحــی را حذف کرد؛ 
اما به واســطه مهیا نبودن زیرســاخت و شــرایط، به جای 
توزیــع کاالبرگ الکترونیــک، توزیع نقــدی یارانه 300 و 
400هزار تومانی را در دستور کار قرار داد. در این میان، دولت 
در پنجم مردادماه، الیحه اصالح قانــون بودجه 1401 را به 
مجلس تقدیم کرد که براساس بند اول آن، عبارت »به نرخ 
پایان شهریور« از قانون بودجه 1401 مصوب مجلس حذف 
می شد. درصورت موافقت مجلس با این اصالحیه، عمال بند 
جنجالی بودجه1401 که دولت را مکلــف می کرد تا تورم 
ناشی از آزادسازی قیمت ارز را با دادن کاالبرگ الکترونیک 
به مردم به گونه ای مدیریت کند که قیمت کاالها و خدمات به 

شهریور1400 بازگردد، بی اثر می شد. 
مجلس اما، همچنان روی شرط خود در قانون بودجه1401 
برای حذف ارز ترجیحی پافشاری کرد و نمایندگان با تأکید بر 
حساسیت مجلس روی معیشت مردم اعالم کردند که حاضر 
به عقب نشینی از این شرط نیستند. در آن دوره، درخواست 
دولت مصادف بود با تحوالت قیمتی شدید در بازار جهانی غذا 
که در جریان حمله نظامی روسیه به اوکراین متشنج شده 
بود و اقتضائات داخلی اقتصاد نیز مناسبتی با شرط بازگشت 

قیمت کاالهای اساسی به شهریور1400 تناسب نداشت.
 البته شرط مجلس برای توزیع کاالهای اساسی حذف شده 
از فهرست ارز ترجیحی به قیمت شهریور1400، گرچه در 
ماه های بعد به واسطه رشــد تورم در اقتصاد و شتاب گرفتن 
تغییرات جهانی قیمت کاالهای اساسی غیرکارشناسی به نظر 
می رسید، اما در زمان ارائه و تصویب در اسفند1400، مورد 
موافقت ســازمان برنامه وبودجه قرار گرفته بود و اتفاقا ایده 
توزیع کاالبرگ الکترونیک نیز براســاس منافع حذف رانت 
ارز ترجیحی و به عنوان راهکاری مناسب برای اجرای شرط 

مجلس مطرح شد.

رونمایی از پروژه کاالبرگ الکترونیک
سیداحســان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی 
دولت، دیروز در نشســت خبــری ماهانه خــود در جمع 
خبرنگاران، از اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک طی روزهای 
آینده به طور آزمایشــی در یکی از استان های جنوبی کشور 

خبر داد. 
خاندوزی ادامه داد: به محض اینکه این طرح به طور آزمایشی 
برای کل مردم این استان با موفقیت اجرا شود، می توان برای 
کل کشور نیز آن را تعمیم داد. نکته قابل توجه این است که 
وزیر امور اقتصــادی و دارایی تأکید کــرده  که اجرای طرح 
کاالبرگ الکترونیک، مشــکلی ازنظر تأمیــن منابع ندارد و 
منابع آن از طریق نظام یارانه که ماهانه 28 هزار میلیارد تومان 

است، تأمین مالی خواهد شد. 
سؤالی که مطرح می شود این اســت که اگر اجرای طرح و 
همچنین تأمین مالی آن مشکلی ندارد، چرا تاکنون دولت 
پیگیر آن نبوده و اکنون نیز می خواهد به صورت آزمایشــی 
در یک استان اجرا کند؟ خاندوزی می گوید: نظام کاالبرگ 
الکترونیکی مشکلی در زمینه تأمین مالی ندارد، اما به واسطه 
اینکه نظام پرداخت یارانه را بــرای جمعیت زیادی از مردم 
متأثر می کند، الزم بود دولت درباره آماده بودن زیرســاخت 
فنی آن مطمئن شــود که در این میــان تغییر مدیریت در 

وزارت کار قدری در بهره برداری این پروژه تأخیر انداخت. 
به گزارش همشهری، با فرض موفقیت آمیز بودن اجرای طرح 
کوپن الکترونیک در یک استان جنوبی کشور و توافق دولت 
برای اجرای سراسری آن، به زودی تغییر بنیادینی در نظام 
توزیع یارانه نقدی رخ خواهــد داد و خانوارها  به جای یارانه 
نقدی 300 و 400هزار تومانی به ازای هر نفر در دهک های 
مختلف، اعتبار خرید ســهمیه های مشــخصی از کاالهای 

اساسی دریافت خواهند کرد.

خطر رکوردشکنی نفتی
وزیر نفت از ثبت باالترین رکورد صادرات 
نفت خام، میعانــات گازی و محصوالت 
پتروشیمی ایران در آبان ماه امسال خبر 
داد و گفت: این میزان صادرات، باالترین 
رکورد از سال 1397 یعنی از زمان شروع تحریم های ظالمانه 

ترامپ علیه ایران تاکنون بوده است. 
جواد اوجی  اعالم کرد: پیش از دولت سیزدهم صادرات نفت 
و میعانات گازی رقم آنچنانی نبود. بنده پارســال در حضور 
کارکنان صنعت نفت قول دادم کــه با تالش این کارکنان و 
نیروهای مسلح ، افزایش صادرات نفت و میعانات گازی رقم 

خواهد خورد. 
همان گونه که وزیر نفــت هم دیروز اعالم کــرده، صنعت 
نفــت ایران در خــط مقدم جنــگ اقتصادی قــرار دارد و 
باالترین تحریم ها بر این صنعت اعمال شــده است. با این 
حساب، رکوردشکنی در صادرات نفت خام، میعانات گازی 
و محصوالت پتروشــیمی، کار بزرگی بــوده و درآمدهای 
سرشاری برای کشــور به ارمغان خواهد آورد که نشانه آن 
در خزانه دولت مشــهود خواهد بود؛ اگرچه در ســایه این 
شادمانگی، باید از دســت ودل بازی احتمالی در مواجهه با 
چنین درآمدهای هنگفتی ترســید و به تدبیر کسانی پناه 
برد که تا این جــای کار راه  ورود پــول داغ و بیماری زا را به 
اقتصاد بســته اند. باید امیدوار بود که دولت ســیزدهم، با 
تکیه بر تعهداتی که در نفت زدایی از بودجه دارد. قید انتفاع 
از درآمدهای این اتفاق را بزند تا بودجه 1402 نیز به سیاق 
بودجه سال قبل بدون اتکا به نفت بسته شود و زحمت انبار 
کردن ارزهای نفتی بــرای بهره مندی آینــدگان بر دوش 

صندوق توسعه ملی بیفتد.

سدها هنوز تشنه اند
روز  2ماه از سال آبی 1402- 1401گذشته و همزمانی این 60 
با پاییز کم باران، سدها را کم آب تر از مدت مشابه سال قبل کرده 
است. به گزارش همشهری، آمارهای مدیرکل دفتر اطالعات و 
داده های آب کشور نشان می دهد که در مهر و آبان امسال، میزان 
ورودی آب به مخازن سدهای کشور نسبت به مهر و آبان سال 
قبل، کاهش یافته است. فیروز قاسم زاده، مدیرکل دفتر اطالعات 
و داده های آب کشور، می گوید: بررسی وضعیت ورودی سدهای 
کشور نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به 
830میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی 
گذشته 14درصد کاهش دارد. به گفته او، بارندگی های کشور 
تاکنون 76درصد کمتر از مدت مشابه ســال قبل بوده و فعاًل 
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور حدود 18میلیارد و 

120میلیون مترمکعب است.

خداحافظی رستم از وزارت راه
خبر: ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری، 
ضمن تقدیر از تالش های رســتم قاســمی در 
دوران مســئولیت در وزارت راه وشهرســازی، با 
استعفای او در پی تشدید بیماری موافقت کرد و 
شهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل وزارت راه 
و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست 

این وزارتخانه منصوب کرد.

نقد: رستم قاسمی به نام وزارت نفت وارد میدان 
دولت سیزدهم شد و حتی در جلسه رأی اعتماد 
برای وزارت راه و شهرسازی نیز چندبار وعده های 
نفتی داد؛ اما باالخــره ردای خدمت در حوزه راه 
و مسکن پوشید تا با اتکا به تجربیات قبلی خود 
به خصوص در قرارگاه خاتم االنبیا، رسالت توسعه 
زیرساخت و گره گشایی از حوزه مسکن را به انجام 
رســاند. وزارت او با حواشی بسیاری همراه شد و 
پرونده آن با استعفای اخیر بسته شد. رستم از راه 
و شهرسازی رفت و باید منتظر معرفی جایگزین 
او بود؛ اما یادآوری این نکته بد نیست که حوزه راه 
و شهرسازی با آن همه تعهدات سنگین و زمین 
مانده در نهضت ملی مســکن، با وزارتخانه هایی 
نظیر کار یا صنعت تناسبی ندارد که دولت بتواند 
3ماه برای معرفی وزیر پیشنهادی صبر کند؛ این 
وزارتخانه به یکی از مؤثرتریــن وزارتخانه ها در 
ارتباط با معیشت مردم تبدیل شده و باید مهره ای 
کاردان، کارشــناس و متعهد برای تصدی گری 
آن به مجلس معرفی شــود. با دعــای خیر برای 
بهبودی سریع رســتم قاسمی و آرزوی موفقیت 

برای وزیر آینده.

چهره روز

آب

نقد  خبر

گزارش

میزان پرشدگی سدها

سد زاینده رود اصفهانسدهای 5 گانه تهران

 19
درصد

 11
درصد

سدهای دریاچه ارومیهسدهای خوزستان

 43
درصد

 29
درصد

روند نرخ تورم نقطه به نقطه و ساالنه از فروردین 1400 تا آبان 1401

تورم نقطه ای                    تورم ساالنه  
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5 چهارشنبه 2 آذر 1401
 شماره  8646

  اهدای عضــو ایران در مقایســه با کشــورهای 
آســیایی مقام نخســت را به خود اختصاص داده 
اما در دنیا این عدد 31 اســت و فعاالن این حوزه 
آن را برای کشــوری با بیش از 3هزار مرگ مغزی 
ساالنه مناسب برای اهدای عضو، عدد قابل قبولی 
نمی دانند. ساالنه هزار اهدای عضو انجام می شود 
و روزانه 7 تا 10نفر در لیســت پیونــد اعضا جان 
خودشان را از دست می دهند. این در حالی است 
که اگر از 3 هزار مرگ مغزی ساالنه، 2هزار اهدای 
عضو انجام شــود، دیگر کســی در لیست انتظار 
نمی ماند و جان خــودش را به دلیل دسترســی 
نداشــتن به عضو پیوندی از دســت نخواهد داد. 
وضعیتی که به گفته کتایون نجفــی زاده، رئیس 
انجمن پیوند ایران یکی از دالیــل مهم آن کافی 
نبودن فرهنگسازی در جامعه و ناآگاهی خانواده ها 
از برنگشتن بیماران مرگ مغزی به زندگی دوباره 
ایجاد شده است. بر این اســاس شورا و شهرداری 
تهران به عنوان نخستین پارلمان شهری دنیا به این 
حوزه ورود کرده اند و اعضای شــورای شهر تهران 
روز گذشــته با تصویب طرح »تکریم و نکوداشت 
از خانواده های اهداکننــده اعضای پیوندی« یک 
مســئولیت اجتماعی مهم را برعهده گرفتند. در 
این باره البته وزارت بهداشــت هــم طی روزهای 
آینده طرح های ویژه خود را رونمایی خواهد کرد اما 
به گفته ساناز دهقانی، رئیس مسئول گروه پیوند و 
فراهم آوری اعضای وزارت بهداشت این اقدامات از 
سوی نهادها و سازمان های مختلف ارزشمند است. 
او به همشــهری می گوید: »اطالع رسانی درست 
می تواند کمک بزرگی به افزایش اهدای عضو داشته 
باشد و عالوه بر این تکریم خانواده ها هم منجر به 

احساس ارزشمندی در آنها می شود.« 

حمایت های شهری از خانواده های اهداکننده عضو 
»ســاالنه 2۵00 تا 3۶00 نفــر از هموطنان مان 
به دلیل پیدا نشدن عضو مورد نیاز جان می دهند و 
این در حالی است که مطابق با آمار رسمی ساالنه 
۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی در کشــور داریم.« سوده 
نجفی، عضو هیأت رئیسه شــورای شهر تهران با 
بیان این مطلب، تصویب طرح تکریم و نکوداشت 
از خانواده هــای اهداکننده اعضــای پیوندی را 
اقدام مؤثری از سوی شــهرداری تهران در زمینه 
فرهنگسازی اهدای عضو عنوان می کند و می گوید: 
»برهمین اســاس پیشــنهاد کردیم که براساس 
قانون پیوند اعضا در شهرداری، کمیته ای با حضور 
مسئوالن مختلف دخیل در این امر تشکیل شود 
تا زمینه را برای ارتقای فرهنگ اهداي عضو ایجاد 
کند. بر این اســاس حمایت از پویش ها، ساخت 
فیلم و سریال، تولید محتوای آموزشی و آموزش 
در مدارس، کاشــت درخت به نام اهدا کننده در 
نزدیک ترین بوســتان به خانــه اش، بهره گیری 
رایگان از قطعه نام آوران 2 یــا ایجاد قطعه خاص 
اهدا کنندگان عضــو، ارائه تســهیالت خدماتی، 

رفاهی و تفریحی برای خانواده متوفی، ارائه خدمات 
مشاوره و... مورد تأکید قرار گرفته است.

روزانه 7 تا 10 بیمار نیازمند پیوند می میرند 
»اقدامــات حمایتــی شــهرداری از خانواده های 
اهداکننده عضو، پیش از این هم وجود داشــت اما 
اکنون در قالب یک طرح منســجم قطعا ظرفیت 
بیشتری را برای فرهنگســازی در این حوزه ایجاد 
خواهد کرد.« کتایون نجفی زاده، مدیرعامل انجمن 
پیوند ایرانیان هم با بیان ایــن مطلب، درباره آمار 
اهدای عضو در ایران در مقایســه با سایر کشورها، 
به همشــهری می گوید: »این آمار در کشــور ما 
مناسب نیســت، از هر 3 مرگ مغزی مناسب تنها 
یک اهــدای عضو صورت می گیــرد. این در حالی 
است که استاندارد جهانی براســاس معیاری که 
PMP نامیده می شــود 2۵ در هر یک میلیون نفر 
جمعیت اســت.  با این معیار اگر جمعیت ایران را 
۸0میلیون نفر درنظر بگیریــم باید حداقل 2هزار 
اهدای عضو در ســال داشته باشــیم که به میزان 
قابل قبول برسد، درحالی که این عدد در کشور ما 
در ســال 9۸ )قبل از کرونا( حدود  هزار عدد بوده 
است. در کشوری مثل اســپانیا این عدد در همان 
سال باالتر از استانداردهای جهانی و 4۶ ثبت شده 
است.« البته به گفته نجفی زاده، ایران در آسیا رتبه 
اول اهدای عضو را دارد، چرا که در کشورهای دیگر 
هنوز مردم با این مســئله کنار نیامده اند و فعالیت 
کافی ندارند، اما در دنیا رتبه ایران 31 است که عدد 
مناسبی نیست: »در کشور ما روزانه 7 تا 10نفر در 
لیست پیوند اعضا جانشــان را از دست می دهند و 
اگر از 3هزار مرگ مغزی ســاالنه در کشور، 2هزار 
اهدای عضو انجام شود، دیگر کسی در لیست انتظار 
نمی ماند و جان خودش را به دلیل دسترسی نداشتن 
به عضو پیوندی از دســت نمی دهد  و بسیاری از 
بیماران نیازمند پیوند کلیه پیوند خواهند شد.« او 
تأکید می کند: »این آمار برای ایران خوب نیست و 
باید هر طور شده اهدای عضو در کشور افزایش پیدا 
کند. هر مرگ مغزی، ۸عضو قابل اهدا دارد و باید 
این اطالع رسانی در خانواده ها به گونه ای باشد که 
بدانند جان چند نفر را می توانند به صورت همزمان 
نجات دهند.عضوهای ســالم یک فرد مرگ مغزی 
شده آنقدر ارزش دارد که در این باره باید اقدامات 
مهم در حوزه فرهنگســازی برای افزایش اهدای 
عضو صورت بگیرد تا چنین اعضای ارزشمندی در 
خاک مدفون نشــوند.« نجفی زاده در پاسخ به این 
ســؤال که آیا افزایش اهدای عضو می تواند منجر 
به کاهش قیمت فروش عضوی همچون کلیه شود 
که گفته می شــود این روزها قیمت آن به 200تا 
2۵0میلیون رسیده و بیماران دیابتی را با مشکالتی 
مواجه کرده، بیان می کند: »اهدای عضو افراد مرگ 
مغزی به صورت کامال رایگان و انسان دوستانه انجام 
می شــود. اما درباره اهدای عضو فرد زنده، شخص 
می تواند در ازای دریافت مبلغــی، اقدام به فروش 
کلیه خودش کند و مســئله کامال متفاوتی است. 
البته اگر با فرهنگســازی، اهدای عضو افراد مرگ 
مغزی افزایش پیدا کند، نیاز به پیوند از فرد زنده هم 

کاهش پیدا خواهد کرد.« 

باوری که باید اصالح شود 
رئیس انجمن پیوند ایرانیان درباره دالیل بی رغبتی 
خانواده هــا به اهدای عضو بیــان می کند: »عامل 
اصلی درباره اینکه خانواده هــا رضایت به اهدای 
عضو نمی دهند این است که آنها نمی دانند مرگ 
مغزی غیرقابل برگشت است و در هرحالتی انتظار 
معجزه دارند. آنها معتقدند کــه فرد مرگ مغزی 
شــده به زندگی برمی گردد چرا کــه اطالعاتی از 
مرگ مغــزی ندارند و تنها چیــزی که می بینند، 

قلبی اســت که در فرد مرگ مغزی شــده هنوز 
می تپد. آنها نمی دانند که عزیزشان به دلیل مرگ 
مغزی، فوت شده و دیگر بازگشتی ندارد، به همین 
دلیل نمی توانند در لحظه برای اهدای دیگر اعضای 
زنده او تصمیم گیری کنند.« به گفته نجفی زاده در 
این باره ضرورت دارد مفهوم غیرقابل برگشت بودن 
مرگ  مغزی به خانواده ها منتقل شود تا در چنین 
شرایطی تصمیم گیری درستی داشته باشند: »در 
این باره باید فرهنگســازی به گونه ای افزایش پیدا 
کند که تمام خانواده ها در هنگام درخواست برای 
اهدای عضو، بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند. در 
آن لحظه اگر از خانواده ای سؤال شود که با وجود 
فوت عزیزشان آیا تمایل دارند که همه اعضای او را 
به خاک بسپارند یا با بخشی از آن جان چند نفر را 
نجات دهند، بدیهی اســت که با اطالع از مفهوم 
مرگ مغزی تصمیم درستی در این باره می گیرند.« 

نقش حمایتی شهرداری 
»در حوزه اقدامات فرهنگی و حمایتی، شهرداری 
تاکنون کمک های زیــادی به انجمــن کرده اما 
از روز گذشــته تمام اقداماتی کــه تاکنون انجام 
می شد را به صورت منســجم درآورد و به اصطالح 
به نخســتین پارلمان شــهری در دنیــا تبدیل 
شــد که رســما وارد حوزه اهدای عضو و حمایت 
از خانواده هــای اهداکنندگان شــد.« نجفی زاده 
همچنین با بیان ایــن مطلب درباره طرح »تکریم 
و نکوداشــت از خانواده هــای اهداکننده اعضای 
پیوندی« که روز گذشــته از ســوی شورای شهر 
مصوب شــد، مي گوید: »با این اقــدام امیدواریم 
الگویی برای کل جهان شــویم. جامعه پزشــکی 
و فعاالن این حوزه به تنهایــی نمی توانند درباره 
فرهنگسازی اقدام کنند اما شــهرداری در قالب 
این طرح کلیه خدمات شــهری کــه می توان به 
خانواده های اهداکننده داد را به صورت منســجم 
به عنوان مسئولیت اجتماعی به این حوزه بر عهده 
گرفت.«  به گفته این مسئول، بیشترین نقشی که 
شهرداری می تواند در این باره داشته باشد، کمک 
به فرهنگسازی است چرا که بسیاری از تسهیالت 
فرهنگســازی را در اختیار دارد: »در این باره البته 
اقداماتی هم در گذشته انجام شده است، ازجمله 
اینکه در بهشت زهرای تهران قطعه  »نام آوران« و 
»نامیرا« به این اهداکنندگان اختصاص داده شده 
است. بسیاری از این خانواده ها از همین طریق با 
یکدیگر آشنا شدند و مراسم های مشترک را برگزار 
می کنند. یکــی دیگر از حمایت های شــهرداری 
در اختیار گذاشــتن ســالن رایگان برای مراسم 
بزرگداشت اهدای عضو یا جشن نفس در سالیان 
مختلف می باشد. همچنین ســازمان زیباسازی، 
فرهنگسرای مترو و قسمت های مختلف شهرداری 
نیز با تمام توان خود به فرهنگسازی اهدای عضو 

کمک کرده اند.« 
نجفی زاده اقدامات نهادها و سازمان هایی ازجمله 
شهرداری را در افزایش فرهنگسازی اهدای عضو 
قابــل توجه می دانــد و تأکید می کنــد: »درباره 
اهدای عضو افراد مرگ مغزی، یک رکن اساســی 
فرهنگسازی اســت. تکریم خانواده اهداکننده و 
قهرمان معرفی شــدن فردی که اعضــای او اهدا 
می شود اهمیت بسزایی دارد. این درحالی است که 
نسل جدید ما دیگر به دنبال قهرمان های غیرواقعی 
نیستند و باید با قهرمان های واقعی روبه رو شوند، 
چه قهرمانی اي بزرگ تر و زیباتر از اینکه فردی به 
هنگام مرگش نجات بخش زندگی دیگران شــده 

باشد.« 

تشکیل پرونده الکترونیک 
یکی از شــایع ترین علل مرگ مغزی در کشــور، 

تصادفات جاده ای و ضربه به سر است. نجفی زاده 
در این باره بیان می کند: »این حوادث بیشتر درباره 
عابران پیاده، موتورسواران، رانندگان خودروهای 
ناایمن و حتــی کارگرانی که هنــگام کار اصول 
ایمنی درباره آنها رعایت نمی شود، اتفاق می افتد. 
بررسی ها نشــان می دهد که ۶4درصد از کسانی 
که دچار مرگ مغزی می شوند، سرپرست خانوار 
و زیرخط فقر هســتند. با مرگ این افراد، خانواده 
بی سرپرست مي شود و در شرایط بدتری به لحاظ 
اقتصادی قرار می گیرد. باید وضعیت این خانواده 

پیگیری و رسیدگی شود.« 
او با بیان اینکه در کشــورهای مختلف در این باره 
اقدامات گوناگونی انجام می شود اما طرح جامعی 
در این باره وجود نداشته است، تأکید می کند: »یکی 
از اقدامات شاخص در کشــور ما تاسیس انجمن 
اهدای عضو ایرانیان بود که به همت افراد بزرگی 
انجام شد؛ از دکتر فاضل به عنوان پدر اهدای عضو 
ایران تا دکتر ملک حسینی، پدر پیوند کبد، دکتر 
ماندگار بنیانگذار پیوند قلب در ایران و دیگر افرادی 
که این انجمن را تشکیل دادند همه به دنبال یک 
هدف بودند؛ فرهنگسازی در زمینه اهدای عضو و 
حمایت از خانواده هایی که اعضای بدن عزیزانشان 
را اهدا می کنند.«  به گفته مدیرعامل انجمن پیوند 
ایران یکــی از اقدامات شــاخص در این انجمن 
تشکیل پرونده الکترونیک خانواده های اهدا کننده 
بود و تاکنون بیش از 9هــزار خانواده اهدای عضو 
شناسایی و اطالعات آنها در سامانه ثبت شده است: 
»این خانواده ها اقدام به وارد کردن اطالعات خود 
در سامانه می کنند و پس از آن واحد مددکاری ما 
در اقصی نقاط کشور آنها را ارزیابی و نیازهایشان 
را بررسی می کنند. مشــکالت اقتصادی، شغلی، 
پزشکی و... آنها مورد توجه مددکاران انجمن است 
و در این باره در حد توان  به آنها خدمات رســانی 
می شود.«  او همچنین درباره دیگر وظیفه انجمن 
اهــدای عضو ایرانیــان بیان می کنــد: »آموزش 
تیم های اهدای عضو هم یکی دیگر از وظایف این 
انجمن است که  با نیروهای تخصصی، هم در داخل 
کشور و هم در خارج کشور مباحث مختلف اهدای 
عضو را تدریس می کنند. اهدای عضو یک مسئله 
کامال تخصصی است و پزشکی که باالی سر بیمار 
مرگ مغزی حضور دارد باید درباره نگهداری بدن 
پس از تخریب  مغز آموزش  دیده یا مطالعات کافی 
داشته باشد. نگهداری از مرگ مغزی تا زمان اهدای 
عضو بســیار کار سختی اســت تا کیفیت اعضای 

مختلف تا زمان اهدا حفظ شود.« 
به گفته این مسئول، انجمن به عنوان بازوی وزارت 
بهداشــت کمک می کند که اقدامات زیرساختی 
در زمینه اهدای عضو هم انجام شود: »در این باره 
برنامه ســامانه ملی ثبت اطالعات فراهم آوری و 
پیوند اعضا از ســوی انجمن برای وزارت بهداشت 
نوشته شــده و اطالعات اهداکنندگان و بیماران 
نیازمند پیوند و پیوند شده در این بانک جمع آوری 
شده و وارد سامانه وزارت بهداشت می شود، تا به 
راحتی لیست بیماران در انتظار پیوند و افراد مرگ 
مغزی شده که می توانند اهدای عضو داشته باشند، 

در اختیار مسئولین مربوطه قرار بگیرد.«

تهران؛ پایتخت حمایت از اهدای عضو
با تصویب طرح »تکریم و نکوداشت از خانواده های اهداکننده اعضای پیوندی«، مدیریت شهری تهران نخستین پارلمان 

شهری حامی خانواده های اهداکننده عضو در دنیا شد 

ساالنه ۲۵۰۰ تا ۳۶۰۰ نفر   به دلیل پیدا 
نشــدن عضو مورد نیاز جان می دهند و 
ایــن در حالی اســت کــه مطابق بــا آمار 
رسمی ســاالنه ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی 

در کشور رخ می دهد

ایران در آســیا رتبه اول اهدای عضو را 
دارد، چرا که در کشــورهای دیگر هنوز 
مردم بــا ایــن مســئله کنــار نیامده اند، 
اما در دنیــا این رتبــه ۳1اســت که عدد 

مناسبی نیست

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعالم کرد؛
  از محاسبات اشتباه 

تا ردپای بانک مرکزی
نتایج ارزیابی های کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس، از علل 
رخداد کمبودهای دارویی در کشــور، به ویژه پس از اجرای طرح 
»دارویاری« اعالم شد. براســاس آنچه در کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس در ارتباط با کمبود برخی از اقالم دارویی در کشور 
مورد بررسی قرار گرفته است، بروز کمبودهای دارویی در چند بند 

مورد توجه قرار گرفته است.
1   وجود ضعف در نحوه و زمان قیمت گذاری دارو در کمیسیون 
مربوطه و عدم مشارکت تولیدکنندگان در فرایند قیمت گذاری، 
به نحوی که تولیدکنندگان با این توجیه که تولید برخی از اقالم 
دارویی آنها را با زیان انباشته مواجه می کند، تولید خود را کاهش 

داده یا متوقف نموده اند.
2   عدم برنامه ریزی مؤثر سازمان غذا و دارو در پیش بینی های الزم 
در ذخایر استراتژیک، پیش بینی تقاضای بازار به رغم دسترسی به 
آمار بلندمدت و اطالعات کافی از دوره های پیشین که می توانست 
به فعال نمودن حداکثر ظرفیت تولید داخل و اقدام به موقع برای 
انجام واردات داروهای استراتژیک درصورت عدم کفاف تولید داخل 

به هر دلیل بینجامد.
3   عدم نظارت کافی بر هزینه کرد نشان دار اعتبارات یارانه ای 
تخصیص داده شــده به رغم ضوابط مقرر در طرح »دارویار«. این 
موضوع منجر به ایجاد اختالل در نظام توزیع دارو توسط برخی از 
مراکز درمانی و داروخانه ها به علت عدم تسویه به موقع مطالبات خود 
توسط تعدادی از سازمان های بیمه گر )به ویژه تأمین اجتماعی( 
شده است. در همین راستا، مطابق با گزارش تفریغ ۶ماهه بودجه 
سال1401 دیوان محاسبات کشور، از )213،۶2۵( میلیارد ریال 
ســهم مقرر برای اقالم داروی تولید داخل مشمول طرح دارویار، 
)173،۶2۵( میلیارد ریال در قبال یک میلیارد دالر تخصیص یافته 
به صنعت دارو در ابتدای سال جاری و مجموعا 40/000،میلیارد 
ریال بابــت مابه التفاوت پیش بینی شــده در ردیف)1۸( جدول 
مصارف تبصره)14( قانون بودجه امســال، بــرای طرح اصالح 

سیاست های ارزی به 3 سازمان بیمه گر پرداخت شده است.
4   خارج ننمودن اقالم کامال وارداتی از سبد حذف ارز ترجیحی 
و اجرایی کردن طرح با خروج مواد اولیه تولید داخل از شــمول 
تخصیص ارز ترجیحی کــه قیمت گذاری پیچیده تــری دارند 
که این امر موجب اختــالل در قیمت گذاری مــواد مؤثره دارو، 
واردات داروهای مشابه با قیمت پایین تر از تولید داخل و امتناع 
تولیدکنندگان با توجه به عدم حصول به حاشــیه سود منطقی 

شده است.
5   مطالبــه واردکنندگان مواداولیه دارویــی، مبنی بر کاهش 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9درصد به یک درصد، به واســطه 
ضعف هماهنگی در دستگاه های اجرایی مرتبط، از دیگر دالیل 
تشدید کمبودهای دارویی اخیر به شمار می آید. با این توضیح که 
تغییر مبنای محاسباتی گمرکات کشور از نرخ ارز ترجیحی به ارز 
»ای تی اس« براساس قانون بودجه سال1401 منجر به افزایش 
نقدینگی مورد نیاز شرکت های واردکننده مواداولیه و یا دارو شده 
است و همین موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان دارو که اکنون 
ناچار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 9درصد در مقایسه با نرخ 
یک درصد، آن هم بر مبنای ارز نیمایی هستند، از ترخیص کاالهای 
خود از گمرک اجتناب نموده و همین موضوع منجر به رســوب 

طوالنی مواداولیه دارویی در گمرکات کشور شده است.
6   عدم ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان با هدف جبران کمبود 
نقدینگی ناشی از مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی. شایان 
ذکر است که بانک مرکزی اخیرا نســبت به ابالغ ارائه تسهیالت 
تا ســقف 1۵هزار میلیارد تومان برای اختصاص به شرکت های 
داروســازی اقدام نموده که این امر تنها از جانب یکی از بانک ها 
اجرایی شــده اســت و باقی بانک های عامل به استناد آیین نامه 
رشد تراز بانک ها که از سوی بانک مرکزی ابالغ شده است از ارائه 

تسهیالت امتناع نموده اند.
7   کمبود قابل مالحظه اقــالم دارویی وارداتــی، تجهیزات و 
ملزومات پزشکی و شیرخشک به علت عدم  تخصیص منظم منابع 
و ارز ترجیحی توســط ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی. 
با عنایت به آنکه پس از تخصیص و تأمین یــک میلیارد دالر در 
فروردین1401، به استناد تفاهمنامه چهارجانبه میان وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در تیرماه مقرر شد تا در راستای جلوگیری 
از هرگونه اخالل در نظام سالمت کشور، سهمیه ارزی دیگری، به 
مبلغ ۵00میلیون دالر توســط بانک مرکزی برای واردات اقالم 
مذکور تأمین گردد، اما این بانک با توجیه عدم  ایفای تعهدات مرتبط 
با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر تخصیص اعتبار 
به صورت ماهانه بابت مابه التفاوت ریالی ارز تخصیص یافته )نرخ 
بانکی تا نرخ سامانه ای تی اس( از اختصاص ۵00میلیون دالر باقی 

مانده، امتناع نموده است.

 اهمیت واکسیناسیون کودکان
 با شیوع بیماری های ویروسی 

»بیماری های ویروســی رو به افزایش و ناشــناخته است، مانند 
کووید-19 که همه گیری آن در سطح دنیا و کشور، مشکالت زیادی 

را برای افراد به ویژه کودکان، ایجاد کرده است.«
محمدمهدی ناصحی، رئیس هجدهمیــن کنگره بین المللی 
اورژانس ها و بیماری های شــایع کودکان بــا بیان این مطلب، 
تأکید کرد: »در این باره بحث واکسیناسیون و نگاه جامع تر به 
بیماری های ویروســی در طب کودکان بسیار بااهمیت است و 
باید مورد بررســی و توجه قرار گیرند. همچنین ارائه خدمات 
به کودکان و زنان باردار در مراکز جامع ســالمت و بهداشتی و 
درمانی برای پیشــگیری و درمان بیماری های ویروسی بسیار 
حائز اهمیت اســت.« ناصحی همچنین با اشــاره به برگزاری 
هجدهمین کنگره بین المللی اورژانس ها و بیماری های شایع 
طب کودکان که در بیمارستان کودکان مفید در حال برگزاری 
است، عنوان کرد: »این کنگره یکی از برجسته ترین و جامع ترین 
برنامه های علمی کشور است که از سوی استادان برجسته ای از 
گروه کودکان کشور در حال برگزاری است.« به گفته ناصحی، 
از ویژگی های شــاخص و متمایز کننده کنگره امســال، بحث 
پیرامون تکنولوژی های دانش بنیان و ارائه گایدالین های نوین 
بیماری های کودکان است که پزشکان بهترین بهره را می توانند 

از این کنگره ببرند.

 شهنام عرشی
 رئیس مرکز مدیریت بیماری های 

واگیردار وزارت بهداشت
  در دو، ســه هفته مــوج بیمــاری آنفلوآنزا تا 
حــدودی کاهــش یافته اســت. در ایــن موج 
حدود ۴۰درصد ســرماخوردگی ها آنفلوآنزا 
بوده اند. اما هم اکنون این میزان به ۲۰درصد 
رســیده اســت. حدود ۱۶۰نفر در نتیجه این 
بیماری در کشــور فــوت کردند کــه این عدد 

برای هر سال مورد انتظار است./ ایلنا

 رامین رضایی
 مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و 

توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور
  یکــی از مشــکالتی کــه امســال بــا آن 
مواجه شــدیم   تامین ســمعک بــود، زیرا 
شرکت های واردکننده در اثر اختالالتی که 
در تخصیص ارز ترجیحی و مقاومت هایی 
کــه کشــورهای دیگــر در راســتای تحریــم 
نظــام داشــتند بــا مشــکلی درخصــوص 

واردات سمعک روبه رو شدند. / ایسنا

دکتر حسین فرشیدی
 معاون بهداشت وزارت بهداشت

اجرای برنامه »شهر ســالم و ایمن« در 
پــی تغییــرات گســترده اقلیمــی و آب و 
هوایی ضروریست. معاونت بهداشت، 
اجرای ۲ برنامه راهبردی پزشک خانواده 
و شهر سالم و ایمن را در دستور کار خود 
قرار داده است. توجه به تغییرات آب و 
هوایی و اقلیم از نیازهای مهم بشری در 

عصر حاضر است. / ایسنا

تحــت حمایــت کمیتــه امــداد امــام 
خمينــی)ره( اســتان تهــران بــا هــدف 
افزایش اطالعــات و یادگیری حرفه ای 
یک مهارت و باال رفتن سطح معلومات 
و اطالعــات متقاضیــان، از دوره هــای 
آموزشــی فنــی و حرفــه ای برخــوردار 

شدند. /مهر

 آموزشــی بــرای افــرادی کــه آمــوزش 
همگانــی جمعیــت هــالل احمــر بــرای 
آمادگی در برابر مخاطرات را دیده اند، 
صادر شده است. هر شــهروند ایرانی 
باید تا ۳ ســال آینده، تحــت آموزش ۸ 
ســاعته همگانــی، شــامل آمادگی در 
برابر زلزله، ســیل، مخاطــرات طبیعی 

و نیز کمک های اولیه قرار گیرد. /مهر

 تومــان خدمــات، در قالب تســهیالت 
بالعــوض و خدمــات دارویــی درمانــی 
از ســوی ســازمان داوطلبــان جمعیت 
هالل احمــر بــه بیمــاران نیازمنــد ارائه 
شــده اســت. این کمک ها بــه ۳۴هزار 
و ۲۴۷بیمــار نیازمنــد صعب العــالج 

تخصیص پیدا کرده است./ایسنا

 به دلیــل حــوادث رانندگــی در اســتان 
ســمنان از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان 
مهر امســال جــان باختنــد. از مجموع 
جانباختــگان حــوادث رانندگــی ایــن 
اســتان از ابتــدای امســال تــا پایــان 
مهر مــاه، ۱۴۴نفــر مــرد و ۷۰نفــر زن 

بودند. / ایرنا

11573
مددجو

2
میلیون

180
میلیارد

214
نفر

 لزوم استفاده از نخبگان 
در حل مشکالت تهران

استاندار جدید تهران بر لزوم استفاده از نخبگان 
در حل مشکالت تهران تأکید کرد.

علیرضا فخاری، استاندار جدید تهران در مراسم 
معارفه خود با بیان اینکه نگاه ما باید برنامه محور 
با چشم انداز آینده باشد، گفت: ما با استانی مواجه 
هستیم که پرجمعیت  ترین استان کشور بوده و 

2۵درصد صنعت در این استان است.
او تأکید کرد: مــا باید برای آنچــه در آینده رخ 

می دهد از حضور فرهیختگان استفاده کنیم.
استاندار جدید تهران بیان کرد: ما بحرانی نداریم و 
خوشبختانه شاهد شرایط بسیار مناسبی درکشور 

هستیم که باید مردم در جریان قرار بگیرند.
فخاری یادآور شــد: درست اســت که استاندار، 
رئیس شورای تامین اســت، اما استاندار مسئول 
نظارت و هماهنگی اســت. امیدواریــم به مدد 
همراهی و همفکری کسانی که دل در گرو توسعه 

دارند بتوانیم نگاه خوبی را در کشور حاکم کنیم.
رضا تقی پور، نایب رئیس نمایندگان استان تهران 
در مجلس شورای اســالمی هم در مراسم تودیع 
و معارفه استاندار سابق و جدید استان تهران، با 
بیان اینکه ما وقتی به تهران به عنوان استان نگاه 
می کنیم مســائل مختلفی برای آن وجود دارد، 
افزود: در برخی شــاخص ها، شاخص های تهران 
بعضا پایین است و ما انتظار داریم که مسایل کالن 

و راهبری تهران به صورت جداگانه دیده شوند.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

میزخبر

رنا
س: ای

عک

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار
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 شکارچی سالخوردگان 
چند پیرمرد و پیرزن در حیاط پلیس گفتوگو1

آگاهی جمع شــده اند و همه آنها 
برگه ای در دست دارند؛ برگه شکایت. آنها به دام مردی 
شیاد گرفتار شده اند که با زیرکی توانست حسابشان 
را خالی کنند. متهمی که دســتگیر شده 48ساله و 
سابقه دار است و می گوید با اینکه توبه کرده و دور خالف 
را خط کشیده بود، اما یک شب وقتی دوستش را در 
حال سرقت دیده، وسوسه شد و خالف را از سر گرفت.

با چه شگردی دست به کالهبرداری و 
سرقت می زدی؟

این بار فقط افراد ســالخورده را به دام می انداختم 
و برای اینکه پیش خالفکاران دیگر خودی نشــان 
بدهم می گفتم شکارچی مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 
هستم. اما پشــیمانم، این افراد هم مانند پدربزرگ 
و مادربزرگ خودم هستند. شــگردم این بود که به 
مقابل دستگاه های خودپرداز یا ایستگاه های اتوبوس 
می رفتم و به بهانه کمک به افراد ســالخورده ای که 
نمی توانستند از دستگاه خودپرداز یا بلیت الکترونیک 
استفاده کنند، کارتشان را می گرفتم. وقتی رمز آنها را 
به دست می آوردم می گفتم عملیات را انجام داده ام 
اما به جای آنکه کارت خودشــان را پس بدهم، یکی 
از کارت های عابربانکی کــه از قبل همراهم بود را به 
آنها می دادم و به این ترتیب کارت عابربانکشــان را 
سرقت می کردم. بعد از سرقت کارت طعمه هایم، چون 
رمزشان را هم داشتم اکثر اوقات با آنها خرید می کردم؛ 
از صرافی ها دالر می خریدم، از طالفروشی ها سکه و یا 

از فروشگاه های بزرگ، وسایل خانه می خریدم.
چند نفر را با این شگرد به دام انداختی؟

باالی 100نفر!

نواقص مرمت غیرکارشناسی عمارت خسروآباد سنندج 
آشکار شده است

تابستانســالگذشتهمرمتوبازســازیغیرکارشناسی
عمارتخســروآبادکهازقضامخالفانبسیاریهمداشت
بهپایانرسیدواینعمارتتوســطوزیرمیراثفرهنگی
بهعنوانکاخموزهخسروآبادافتتاحشد.جالباینجاست
کهاینبناحتییکاتاقبهعنوانبخشادارینداردوبیش
از80درصدبخشهایآنغیرایمناســتوشــرایطالزم
برایبازدیدراندارد.بایکنگاهاجمالیبهسادگیمیتوان
دیوارهاینمزدهبیرونیعمارترادیدووضعیتآنراتاانتها
خواند.چرااینعمارتبــابودجههاییکهبهآناختصاص
یافتبهاینوضعمرمتشد؟چراآنراتبدیلبهکاخموزه
کردند؟آیاصرفنامگذارییــکمکانبرایموزهکفایتو

آنراتبدیلبهیکموزهمیکند؟
نصراللهی از سنندج

دریافت کرایه اضافی تاکسی ها را به کجا گزارش کنیم
بعدازاتمامکروناتاکسیهاووندراغلبخطوطبراساس
کرایهتعیینشــدهدردورانکروناکهرقمبیشتریبوداز
مســافرانکرایهمیگیرند.مثالدرخطصادقیهتادانشگاه
علومتحقیقاتیامترویصادقیهبهدهکدهالمپیککرایه
براساس3مســافروبارعایتفاصلهاجتماعیتعریفشده
استکهرقمباالتریاستامااغلبتاکسیها4مسافرسوار
کردهوهمانکرایهباالتررامیگیرند.درسایرخطوطهم
کموبیشاینموضوعدیدهمیشودوشکایتبهتاکسیرانی

همتاکنونبینتیجهبودهاست.
نصیری ها از تهران 

فرودگاه قم زودتر تکمیل شود
درحالیکهبرخیازکوچکترینودورترینشهرهافرودگاهدارند،
کالنشهرقمباحجمباالیزائرومسافرومراجعهبسیارهنوزفرودگاه
نداردوبرایسفربایدبهفرودگاههایتهرانمراجعهکرد.کافیاست
برایپروژهنیمهتمامساختفرودگاهدراستانقم،کارراتحویل
سازندهایتوانمندازبخشخصوصیدهندتاسریعتربهپایانبرسد.

تکمیلفرودگاهقمنیازمندکاروبودجهجهادیاست.
پرکار از قم

واگن به قطار قزوین- تهران اضافه شود 
ضمنتشکرازارائهخدماتقطارقزوین-تهرانوهشتگرد-تهران
وانتقالکمهزینهمســافرانیکهدرتهرانشاغلهستند،تقاضا
میشودیکواگنبهاینقطاراضافهشودزیرااکثرروزهابهتعداد
صندلیهاییکواگن،افرادیمجبوربهایستادندرطولمسیر
هستند.اگریکواگناضافهکنندتاقشرکارگروکارمندبهصورت
حداکثریبتوانندازاینخدماتراهآهنجمهوریاسالمیایران
بهرهمندشــوند،بارقابلتوجهیازرویدوشقشــرزحمتکش
برمیدارند؛چراکهاینقشرزحمتکشکهاغلبدرساعاتابتدایی
روزوانتهاییشببااینقطارمسافرتمیکنندوایستادندرطول
مسیربعدازچندینساعتکاروبعدمسافت،زحمتاضافهایاست

کهبایکواگنجدیدقابلرفعاست.
حیدری از تهران 

ضامن کارمند از دریافت تسهیالت روستایی حذف نشد
درحالیکهمســئوالناعالمکردندضامنکارمندبرایدریافت
تسهیالتمقاومســازیواحدهایمسکونیروســتاییحذفو
ضمانت»سفتهزنجیری«جایگزینآنشــدهاست،بانکهااین
موضوعرانپذیرفتهوهمچنانازروســتاییمتقاضیوامضامن
کارمند،آنهمکارمندرسمیمیخواهندواینبرایروستایییعنی
اصالوامیدرکارنخواهدبود.لطفامسئوالنبراجرایمصوباتو
دستورالعملهایابالغیخودشاننظارتکردهواطالعرسانیکنند

کهشکایتازبانکهایمتخلفرابهکجااعالمکنیم.
سبحانی از استهبانات فارس

بزرگراه شهید بروجردی چه زمانی تکمیل می شود
11ســالازآغازاحداثبزرگراهشــهیدبروجــردیدرمنطقه
18تهرانگذشــتهوهمچناندرهوگودخاکــیبهطولحدود
4کیلومترازانتهایجادهساوهتابلواربهار)افتخاری(امتداددارد.
ایندرهباعثمشکالتمتعددساکنانوکسبهمحلهسعیدآبادو
بازارآهنشادآبادشدهاســت.همینفضامامنیبرایمعتادانو
کارتنخوابهاومکانتخلیهنخالهوفاضالبشدهوازسوییانبوه
سگهایولگردوآسیبهایاجتماعیدرمحلبهچشممیخورد.
مجموعاینهاباعثناامنیمحلهونارضایتیاهالیشــدهاست.
بارهامسئوالنشــهریقولدادهاندکهاینوضعبهزودیپایان
مییابدولیخبرینیست.اهالیوکسبهخواستارپایانعملیاتو

راهاندازیاینبزرگراهوساماندهیوضعیتمحلهستند.
بهرامی از تهران 

تکلیف اراضی عظیمیه قزوین را مشخص کنند
3دههاســتکهمشــکالتاراضیعظیمیهقزوینبهقوتخود
باقیاستدرحالیکهمشکالتشهرکهایمشابهنظیراندیشه
مدتهاستحلشدهاست.اگرســازماناموراراضیوراهسازی
کهادارهراهوشهرســازیانتقالیافتهاســتدراینزمینهورود
کردهونسبتبهتأمینزیرساختهایاینناحیهاقدامکند،شاید
موضوعپایانیابد.تامینفضایسبز،آبوبرقوتخصیصبودجه
اصلیتریندغدغهاست؛زیراهربارکهمسئوالنوعدهمیکنند

بودجهایتخصیصنمییابدوکاردوبارهرهامیشود.
قلی خانی از قزوین

کاربری مجوزهای برق و گاز منازل نیازمند بررسی است
14سالاســتکهدرآپارتمانی15واحدیدرجنتآبادزندگی
میکنیم.مدتیبودکهپولبرقمنزلمانخیلیزیادمیآمد.دفعه
آخرباقبضبرق290هزارتومانیبــهادارهبرقمراجعهکردهو
تقاضایرسیدگیوتجدیدنظردادیم.مشخصشدکاربریکنتور
برقصادرهبرایمادامپروریونگهداریاسباستوبراساسآن
کاربریبرایمنزلماقبضصادرمیشدهاســت.باایناوصاف
بهنظرمیرسدشهروندانبایدنسبتبهکاربریخدماتعمومی

خوددقتبیشتریداشتهباشند.
عرب عامری از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

شهادت سرباز مدافع امنیت در 
تیراندازی اشرار

مردانمسلحباتیراندازیبهسوی
خودرویمأمورانپلیسیکیاز
آنهارابهشهادترساندهومأمور

دیگریرامجروحکردند.
بهگزارشهمشــهری،عصرروز
دوشنبه،مأمورانپاسگاهچشمه
زیارتزاهداندرحالگشتزنی

بودندکهناگهانیکخــودرویپــژو405نقرهایرنگبهآنها
نزدیکشد.لحظاتیبعدیکیازسرنشــیناناینخودروشروع
بهتیراندازیبهســویخودرویپلیسکردومأمورانرابهرگبار
بســت.درجریاناینحملهناجوانمردانه2نفرازمأمورانهدف
اصابتگلولهقرارگرفتندوبهشدتمجروحشدند.دقایقيپس
ازاینحادثه،مجروحانبهمرکزدرمانیمنتقلشدنداماشدت
جراحاتیکیازآنهابهنامسربازوظیفهبهزادبراهوییبهحدیبود
کهویبهشهادترسیدومداوایستوانیکممهدیهاشمزهی
همچنانادامهدارد.سردارمحمدقنبری،فرماندهانتظامیاستان
سیستانوبلوچستانبااعالمجزئیاتاینحادثهگفت:ازهمان
لحظاتابتداییباتشکیلتیمویژهایازماموران،سرنخهاییاز
عامالناینجنایتبهدستآمدوشناساییودستگیریآنهادر
دستورکارپلیسقراردارد.سردارقنبریبااشارهبهاقداماتکور
اشرارمسلحدرتیراندازیبهسمتمدافعانامنیتگفت:امنیت
خطقرمزپلیسبودهودرراهحفظامنیتمردمباارادهایاستوار
تاپایجانایســتادهایموشهادتاینسربازســرافرازانتظامی
راخدمتمردمشریفاســتان،خانوادهوبستگانويتبریکو

تسلیتعرضمیکنم.

9قربانی در واژگونی تویوتا

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت به بازداشت 321مجرم منجر شد

طرحکاشفکهازچندروزقبلبا

تالشپلیسآگاهیدرپایتختانتظامی
اجراشد،بادستگیری321مجرم
پایانیافت.درمیانمتهماندســتگیرشــده،
سارقاندستبندناصرحجازیوهمچنینجوان
کشتیگیریکهبهاتهامقتل2نفردستگیرشده
ازجزئیاتجرایمیمیگویندکهمرتکبشدهاند.
بهگزارشهمشهری،ســردارحسینرحیمی،
فرماندهانتظامــیتهرانصبحدیــروزدرجمع
خبرنگارانحاضرشــدودربارهدســتاوردهای
پنجمینمرحلهازطرحکاشــفامســالگفت:
همکارانمدراینطرحموفقشــدند321مجرم
راکهدستبهسرقت،زورگیری،سرقتخودرو،
موبایلقاپی،سرقتمنزل،قتل،جعل،آدمربایی
وکالهبرداریزدهبودند،دستگیرکنند.204نفر
ازاینافرادسابقهدارهستندامابقیهبرایاولینبار

دستگیرشدهاند.
ویبــابیاناینکــهدراجــرایاینطــرح۶8
بانــد،شناســاییومنهدمشــدند،افــزود:از
دستگیرشــدگاندراینطرح5قبضهســالح

جنگیکشفشدهوآنهادرمجموعبهدستکم
2هزارو128فقرهسرقتاعترافکردهاند.

ســرداررحیمیازانهدامدوشرکتهرمیبا30

عضواشــارهکردوگفت:دراینطرحهمچنین
2۷محکومفراریوتحتتعقیبمحاکمقضایی
بهدامپلیسافتادند.بهگفتهرئیسپلیستهران،

۶باندحرفهایسرقتازمنازلوچهارباندسرقت
خودروبهخصوصسرقتمزدا3نیزدراینطرح
منهدمشدویکیدیگرازباندهایدستگیرشده
ســارقانحرفهایتلفنهمراههستندکهارزش
گوشــیهاییکهســرقتکردهاند،بیشازیک
میلیاردتومانبودهاســت.اینافرادگوشیهای
سرقتیراازطریقمرزنیمروزبهکشورافغانستان
منتقلکــردهودرآنجــامیفروختنــد.انهدام
شــرکتیکهتحتپوشــشلیزینگخودرواز
200نفرکالهبرداریکردهبود،بازداشتعامل
ارتکابدوقتلکهبهکشورترکیهفرارکردهبود
وبازداشتســارقانموتورســیکلتنیزازدیگر
دستاوردهایطرحکاشفپلیسآگاهیتهرانبود.
بهگفتهسرداررحیمی،متأسفانهطی2ماهاخیر
ودرجریاناغتشاشاترخدادهدرنقاطمختلف
پایتختوکشوروصرفبخشیازتمرکزوتوان
پلیسبهاینموضوع،شاهدافزایش10درصدی
وقوعجرائمدرتهرانبودیموایندرحالیاست
کهقدرتکشفپلیسنیزدراینمدت30درصد

کاهشداشتهاست.

 فریب طالفروش ها با دالرهای تقلبی
زن و مرد جوان کــه از مدت ها قبل در فضای گفتوگو2

مجازی با یکدیگر آشنا شده بودند، تصمیم 
گرفتند برای سرقت از طالفروشان نقشه تازه ای بکشند. آنها 
ســفارش طال می دادند و در ازای خریــد، دالرهای تقلبی به 
فروشنده پرداخت می کردند اما در نهایت دستشان رو شد و گیر 

افتادند. گفت وگو با مرد جوان را بخوانید.

از کجا طال می خریدید؟
همدستم سمیه، به صورت آنالین از طالفروش ها خرید می کرد. 
البته قبل از آن با طالفروش ها آشنا می شد و چندبار از آنها خرید 
می کرد تا اعتمادشان را جلب کند. سپس آنالین سفارش طال می داد 
و می گفت برادرم آن را تحویل می گیرد و در ازای آن دالر می دهد. 
من هم سر قرار می رفتم و پس از تحویل طال، به جای پول ایرانی، 

دالر تقلبی به طالفروشان یا پیکی که فرستاده بودند می دادم.
دالرهای تقلبی را از کجا تهیه کرده بودید؟

چند وقت قبل که به یکی از شهرهای غربی کشور رفته بودم یک 
دسته بزرگ دالر تلقبی که با اصل آن مو نمی زد را حدود 90میلیون 

تومان خریدم برای اجرای این نقشه.
این ایده چطور به ذهنتان رسید؟

یکی از دوستانم گفت فردی است در فالن شهرستان که دالرهای تقلبی می فروشد که تفاوتی با اصل ندارد، ما هم 
تصمیم گرفتیم تا با این نقشه دست به سرقت و کالهبرداری بزنیم تا یک شبه پولدار شویم.اما پس از کالهبرداری 

از 4 نفر دستگیر شدیم.

 ماجرای سرقت دستبند ناصر حجازی
3نفر از مجرمانی که در تازه ترین طرح کاشف دستگیر شده اند، یکی از سرقت های عجیب گفتوگو3

پایتخت را رقم زده اند. آنها دستبند مرحوم ناصر حجازی، فوتبالیست مطرح کشورمان را 
دزدیدند تا با فروش آن به پول برسند. اما این سرقت عجیب چطور اتفاق افتاد؟ 

ماجرا از این قرار بود که 2نفر از پیشکسوتان فوتبال به نام های محسن تهرانی و جعفرمختاری فرد، از دو 
سه سال قبل برای کمک به معتادان بستری شده در کمپ ترک اعتیاد و روحیه دادن به آنها به این کمپ در 
نزدیکی خانه شان می رفتند، تا اینکه مدتی قبل حادثه ای برایشان رخ داد و آنها را راهی بیمارستان کرد. 
محسن تهرانی که دیروز در در محوطه پلیس آگاهی تهران حضور داشت، درباره این اتفاق به همشهری 
گفت: رئیس کمپ از دوستانم بود و من به همراه دوست عزیزم جعفر مختاری فرد هرازگاهی به آنجا می رفتیم 
و کمک می کردیم که آخرین بار وقتی در آنجا بودیم برایمان شربت آوردند اما پس از نوشیدن آن از هوش 
رفتیم. روز بعد که به هوش آمدیم، متوجه شدیم که سارقان، گوشی موبایل، گردنبند طالیمان، 12میلیون 
تومان پول از کارت عابر بانکم و دستبند مرحوم ناصر حجازی که به من هدیه داده بود را سرقت کرده اند. آنجا 

بود که فهمیدیم 3نفر از افرادی که در کمپ بودند سرقت را اجرا کرده و متواری شده اند.
پیشکسوت فوتبال پس از آنکه ماجرا را توضیح می دهد به متهمان دستگیر شده اشاره می کند و می گوید: 
خوشبختانه پلیس خیلی زود این سارقان را دستگیر کرد و دستبند یادگاری ناصرحجازی به من برگردانده 

شد. متهمان با دیدن پیشکسوت فوتبال، از خجالت سرشان را پایین می اندازند و یکی از آنها 
که حدود 29سال سن دارد.در گفت وگو با همشــهری جزئیات سرقتی که انجام داده اند را 

شرح می دهد.

از قبل خبر داشتید که آن دستبند، متعلق به ناصر حجازی بوده است؟
یک جورایی بله. 2پیشکسوتی که از آنها سرقت کردیم بارها به کمپ آمده بودند و میان 

صحبت     های شان شنیده بودیم که یکی از آنها دستبند آن خدا بیامرز را به یادگاری گرفته 
است. فکر می کردیم اگر آن را سرقت کنیم، خیلی قیمتی و ارزشمند است، چون اسم 

ناصر حجازی روی آن است.
پس چرا آن را نفروختید؟

چون فرصت نکردیم. وسایل سرقتی را باهم تقسیم کردیم و می خواستیم مشتری 
خوب برای دستبند پیدا کنیم اما پلیس خیلی زود دستگیرمان کرد.
از روز حادثه بگو. چطور نقشه سرقت را اجرا کردید؟

من اعتیاد دارم و در کمپ بستری هستم. البته در آنجا کار هم می کنم و از قبل تصمیم 
گرفتیم این بار که 2پیشکسوت فوتبال رسیدند نقشه را عملی کنیم. روز حادثه رئیس 

کمپ نبود و با هماهنگی جانشین کمپ، نقشه را عملی کردیم؛ داخل آبمیوه آنها داروی 
بی هوشی ریختیم و زمانی که آنها بی هوش شدند وسایلشان را سرقت کردیم.

فکر نمی کردید با این نقشه ای که کشیده اید، خیلی زود لو می روید؟
یک آدم معتاد، فکرش درست کار نمی کند اگر فکر می کردیم به این سرعت دستگیر 

می شویم که نقشه را عملی نمی کردیم.
چه شد که معتاد شدی؟

شکست عشقی خوردم و بعد از جدایی، دوستانم دورم را گرفتند و گفتند برای فراموش 
کردن عشق از دست رفته ات مواد مصرف کن. من هم گرفتار مواد شدم و زندگی ام را با 

دستان خودم نابود کردم.

 کودک سرراهی قاتل 2 نفر شد
گوش هایش شکسته و به نظر می رسد گفتوگو4

کشتی گیر است. 20سال بیشتر ندارد 
اما با وجود این ســن کم، جان 2نفر را گرفته است. پسر 
جوان می گوید کودک سرراهی بوده اما با حمایت مادر و 
پدرخوانده اش تبدیل به قهرمان کشتی شده است. او اما 
قدر داشته هایش را ندانسته و سر از دنیای تبهکاران در 
آورده است. این پسر 20ساله پس از قتل اول به ترکیه فرار 
کرد و مدتی بعد به ایران برگشت و قتل دوم را رقم زد. او 
حاال در گفت وگو با همشهری از از جزئیات قتل  ها می گوید.

با وجود این ســن کم، اتهامات زیادی در 
پرونده ات ثبت شده، چرا؟

نمی دانم شــاید مقصر اصلی خودم باشم. چون پدر و 
مادرخوانده ام خیلی در حق من خوبی کردند و برایم کم 

نگذاشتند. پس مقصر خودم بوده ام.
از پدر و مادر واقعی ات خبر نداری؟

نه، آنها معتاد بودند و سال ها قبل من و برادر کوچکم را 
در پارک رها کردند. مادرم به خاطر حمل مواد بازداشت 
شده بود و پدرم در دنیای خماری غرق بود و اصال وجود ما 
برایش اهمیت نداشت. برادرم خیلی خوشگل بود و در آن 
زمان یکی از آشنایانمان حضانت و نگهداری او را به عهده 
گرفت. من هم درآن زمان 6ســال بیشتر نداشتم که به 
بهزیستی منتقل شدم. چون زمانی که ما را رها کردند 

ناچار بودیم شب ها در پارک بخوابیم.
از برادرت خبر داری؟

نه. البته در آن زمان چند باری به برادرم سر زدم اما خانواده 
جدیدش به من گفتند دیگر به آنجا نروم چون برادرم هر 
وقت مرا می بیند بهانه گیر می شود. آنها خانواده درست 
وحســابی بودند. مدتی بعد از آن محل رفتند اما شک 
ندارم که برادرم وضعیت و زندگی خوبی دارد. دست کم 

شرایطش از وضعیت من خیلی بهتر است.
بعد از اینکه به بهزیستی منتقل شدی برای 

تو چه اتفاقی رخ داد؟
یک خانواده آمدند و سرپرســتی مرا به عهده گرفتند. 
خیلی به من محبت کردند اما من جواب خوبی هایشان را 
درست ندادم. به خاطر این اشتباهاتی که مرتکب شده ام. 
من عاشق کشتی بودم و خانواده جدیدم مرا وارد دنیای 
کشتی کردند. شدم قهرمان کشور، اسمم را در اینترنت 
بزنید عکس هایم می آید. پدر خوانده ام در این راه خیلی 
به من کمک کرد اما زندگی من از روزی به تباهی کشیده 

شد که دستانم به خون آلوده شد.
برویم سراغ قتل ها؛ نخستین جنایت چطور 

رخ داد؟
شهریور پارسال بود که با یکی از بچه محل هایمان درگیر 
شدم. او خیلی به من حسادت می کرد. چون می دید که  پدر 

صخرهنوردجوانهنگامصعودازدیوارهغاریدر
سوادکوهسقوطکردوجانخودراازدستداد.

بهگزارشهمشــهری،اینحادثــهعصرروز
دوشنبهدردیوارهکناریغاراسپهبدخورشید
سوادکوهاتفاقافتاد.اینصخرهنوردبعدازانجام
بررسیهایفنیصعودشرادردیوارهاینغار

آغازکرداماکمیبعدناگهاندچارحادثهشــد
وازارتفاعسقوطکرد.هرچندامدادگرانهالل
احمردرکوتاهترینزمانممکنخودرابهمحل
حادثهرســاندنداماصخرهنوردجوانبهدلیل
شدتجراحاتواردهجانشراازدستدادهبود.
وحیــدمتانی،رئیــسجمعیتهــاللاحمر

ســوادکوهبااعالمجزئیاتایــنحادثهگفت:سقوط مرگبار صخره نورد جوان از دیوار غار
بالفاصلهپسازوقوعایــنحادثهعواملپایگاه
امدادیارفعدهبهوسیلهیکدستگاهآمبوالنس
وخودرویســتنجاتخودرابهمحلحادثه
رساندند.عالوهبرآنعواملامدادیپایگاهدوگل
ویکتیمکوهســتانازادارهبرایپشــتیبانی
درمحلحادثهحضورپیــداکردند.آنهاپساز

2ساعتپیمایشوعبورازصخرهبهپیکربیجان
صخرهنورددسترسیپیداکردندوبااستفادهاز
تجهیزاتفنیکوهستانآنرابهپایینصخره

منتقلکردند.
اوادامهداد:پــسازتأییدمــرگصخرهنورد
توسطعواملاورژانس،جسدبهپزشکیقانونی

سوادکوهتحویلدادهشد.

چقدر پول به جیب زدی؟
باالی یک میلیارد تومان.

گفتی سابقه داری. قبال به چه جرمی 
دستگیر شده بودی؟

چند بار به اتهام کالهبرداری و سرقت بازداشت شدم 
اما آخرین بار که ســال 97 از زندان آزاد شدم دور 
خالف را خط کشیدم و توبه کردم. دیگر سراغ خالف 
نرفتم تا اینکه یک روز با دوستم در خیابان بودیم و او 
گوشی موبایل زنی را قاپید و هر دو فرار کردیم. پس از 
این اتفاق بود که من هم وسوسه شدم و دلم خواست 
بار دیگر ســراغ خالف بروم. چون به شدت مشکل 

مالی داشتم.

انحرافیکدســتگاهخودرویتویوتاازمسیراصلیوواژگونیآن
حادثهتلخیرارقمزدوبهقیمتجانباختن9سرنشینآنتمامشد.
بهگزارشهمشهری،یکدســتگاهخودرویتویوتاکه9مهاجر
غیرقانونیسرنشــینانآنبودندبامداددیروزازسراوانبهسوی
خاشبهراهافتاد.مهاجرانچندســاعتقبلازطریقمرزهای
شرقیبهطورغیرقانونیواردکشورشدهبودند.اینخودروبهدلیل
اینکهدرحالجابهجاییمهاجرانغیرقانونیبودباسرعتزیاد
حرکتمیکردورانندهنیزبرایاینکهسرنشینانخودروتوسط
پلیسشناســایینشــوند،چراغهایآنراخاموشکردهبود.
خودرویحاملمهاجرانغیرقانونیباسرعتزیادیدرتاریکی
جادهبهمسیرشادامهمیدادوسرنشــینانآنامیدواربودندتا
پیشازروشنشدنهوابهمقصدبرسند،اماناگهانبهدلیلسرعت
زیاد،کنترلخودروازدسترانندهخارجشد.تویوتابعدازانحراف
ازمسیراصلیدرحاشــیهجادهواژگونشد.شدتاینحادثهبه
حدیبودکهپسازتوقفخودروهیچصداییازسرنشینانآنبه
گوشنمیرسیدوشواهدنشانمیدادآنهابهشدتآسیبدیدهاند.
دقایقیازاینحادثهمیگذشــتکهنخستینگروهازگروههای
امدادیخودرابهمحلحادثهرساندندوامدادرسانیآغازشد.در
همانبررسیهایاولیهمعلومشدکههر9سرنشینخودرودردم
جانباختهاند.سرهنگمحمدسرگزی،فرماندهانتظامیسراوان
دراینبارهگفت:درپیوقوعیکفقرهواژگونیخودرودرمسیر
سراوان-خاشبهمرکزفوریتهایپلیسی110،بالفاصلهتیم
گشتانتظامیشهرستانبههمراهنیروهایامدادیبرایبررسی
موضوعبهمحلحادثهاعزامشدند.درجریانبررسیهامشخص
شداینخودروحاملاتباعبیگانهبودهکهبراثرسرعتباالوناتوانی
درکنترلخودروازمسیرمنحرفوواژگونشدهکههر9سرنشین
خودرودراثرشدتجراحاتواردهجانخودراازدستدادهبودند.
فرماندهانتظامیســراوانبااعالماینکهبرابرنظریهکارشناسان
پلیسعلتاصلیاینحادثهتغییرمسیرناگهانیرانندهخودرو
تشخیصدادهشدهاســت،گفت:شــهروندانضمنرانندگی
باســرعتمطمئنه،ازانحرافبهچپوتغییرناگهانیمســیرو
ســبقتهایغیرمجازخودداریکنندتاشــاهدچنینحوادث

ناگوارینباشیم.


قتل مرموز راننده پیکان در ماسال
کارآگاهانپلیسدرحالتحقیقدربارهقتلمردســالخوردهای
هستندکهجسدنیمهســوختهاشدرجنگلهایماسالکشف

شدهاست.
بهگزارشهمشهری،روزدوشنبهبهمأمورانپلیسشهرستان
ماسالواقعدراستانگیالنخبررسیدکهجسدینیمهسوخته
درییالقاتاینشهرستانکشفشــدهاست.بالفاصلهمأموران
برایبررســیماجراخودرابهمحلرســاندند.جسدمتعلقبه
مردیســالخوردهبودکهبنابردلیلنامعلومیباضرباتچاقوبه
قتلرسیدهوجســدشبهآتشکشیدهشــدهبود.باشناسایی
هویتمقتولمأمورانبهاطالعاتبیشتریدراینبارهدستپیدا
کردند.شواهدحاکیازآنبودکهاو۶۷سالداشتهوپسازخروج
ازمنزلخودسواربرخودرواشکهیکدستگاهپیکانبودازآنجا
دورشدهاست.بررسیهانشانمیدادکهاودرادامهتوسطفرد
یاافرادناشناسیباضرباتچاقوبهقتلرسیدهوسپسجسدش
بهجنگلمنتقلودرآنجابهآتشکشیدهشــدهاست.باانجام
تحقیقاتمیدانیدرمحلکشفجسد،بهدستورمقامقضاییپیکر
مقتولبهپزشکیقانونیمنتقلشدوتحقیقاتبرایرازگشایی
ازاینجنایتمرموزهمچنانادامهدارد.سرهنگمجیدترازی،
سرپرستفرماندهیانتظامیماسالدراینبارهگفت:بررسیهای
انجامشدهنشــانمیدهدکهاینمرداهلانزلیاستومفقود
شدناویکروزقبلبهپلیسانزلیگزارششدهبود.اوادامهداد:
تحقیقاتپلیسبرایکشفزوایایپنهاناینپروندهادامهدارد
وازمردمدرخواستمیشوددرصورتمشاهدهمواردمشکوک

موضوعرابهپلیسگزارشکنند.

و مادر ندارم و از هیچی به همه  چیز رسیده ام. درصورتی که 
مدل ماشین او از مدل ماشین من باالتر بود اما با این حال 
چشم نداشت مرا ببیند و به من حسودی اش می شد. آن 
روز دوست دختر من و او هم در حال عبور از محل بودند 
که مقتول می خواست جلوی آنها خودی نشان بدهد. به 
مقتول گفتم برو، گفت نه باید تو را بکشم. دوستم خواست 
ما را جدا کند که با او هم درگیر شد و اصال نمی دانم چه شد 

که جانش را گرفتم.
اما تحقیقات در پرونده ات نشان می دهد که 
شما سارق بودید و به خاطر گوشی سرقتی دعوایتان شد؟

متهم سرش را پایین می اندازد و سکوت می کند.
بعد چه کردی؟

قاچاقی از کشور خارج شدم و به ترکیه رفتم. بعد به خیال 
اینکه آب ها از آسیاب افتاده برگشتم اما دستانم به دومین 

جنایت آلوده شد!
از جزئیات قتل دوم بگو؟

14آبان امسال بود که با دوســتم و همسرش و مقتول به 
گردنه قوچک رفتیم و مشــروبات الکلی مصرف کردیم. 
بر ســر نگاه چپ با مقتول درگیر شدم. گفت به چی نگاه 
می کنی؟ منم همین ســؤال را از او پرسیدم که درگیری 
شروع شد و با قتل پایان یافت. مقتول کتکم می زد و من 
هم برای دفاع از خودم با چاقو بــه او ضربه زدم اما فکر 

نمی کردم بمیرد.
ماجرای گوشی قاپی که در پرونده ات ثبت 

شده چیست؟
متهم باز سکوت می کند اما همدستش می گوید: ما باهم 
کار می کردیم. حدود 23گوشی سرقت کرده ایم و همه آنها 

را به مالخر فروختیم.
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هفته نامه تایم ]آمريكا[

بن بست دمکراسی در آمریکا
اکنون که گردوغبار انتخابات میان دوره ای آمریکا فرونشسته، 
بهتر می تــوان وضعیــت را ارزیابی کرد. می تــوان دید که 
نارضایتی زیادی از ســوی رأی دهنــدگان آمریکایی وجود 
دارد. رای دهندگان آمریکایی میــان دمکرات ها و دیوانگی 
جمهوریخواهان گیر کرده اند و وضعیت فعلی نشــان دهنده 
نوعی بن بست است، نه رأی اعتماد. این نتایج به معنای انکار 

هر دو حزب در آمریکاست.

یک روز پــس از اینکه رجب طیب 
اردوغــان، رئیس جمهــور ترکیه، 
تأکید کرد آنکارا در عملیات مبارزه 
با تروریسم خود در ســوریه هیچ محدودیتی قائل 
نخواهد شــد و این عملیات را زمینی و هوایی ادامه 
خواهد داد، دیپلمات های ارشد روسیه و آمریکایی 
آشــکارا با هرگونه اقدام نظامی در خاک ســوریه 
مخالفت کردند و از ترکیه خواستند که در این زمینه 

خویشتن داری از خود نشان دهد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز در 
واکنش به صحبت های اردوغان گفت که واشنگتن 
از ترکیه خواســته چنین عملیاتــی را انجام ندهد. 
این دیپلمات ارشد آمریکایی تأکید کرد که آمریکا 
همچنان با هرگونه اقدام نظامی که وضعیت سوریه 

را بی ثبات کند، مخالف است.
الکساندر الورنتیف، فرســتاده ویژه رئیس جمهور 
روســیه به ســوریه، نیز گفت که مســکو از آنکارا 
خواســته خویشــتن داری کرده و از تشدید تنش 
جلوگیری کند. الورنتیف به خبرگزاری اسپوتنیک 
گفت: »مســکو نیاز به یافتن راه حل مسالمت آمیز 
برای مســئله کردها را با توجه به حمالت ترکیه به 
سوریه ضروری می داند و با شــرکای خود در این 

رابطه تالش خواهد کرد.«
ماه هاست که زمزمه عملیات نظامی گسترده ترکیه 
در شمال سوریه شنیده می شــود، با این حال آنچه 
باعث شد تا ترکیه ای ها از وقوع حمله قریب الوقوع 
تمام عیار هوایی و زمینی به شــمال سوریه صحبت 
کنند، انفجار تروریستی هفته گذشته در استانبول 
بود که 6کشته و بیش از 80زخمی برجای گذاشت. 
دولت ترکیه کردها را مســئول انفجار ۱۳نوامبر در 
استانبول می داند. طبق اعالم آنکارا، عامل حمله که 
دستگیر شده، به کردهای شمال سوریه موسوم به 
»ی پ د« وابسته است. ترکیه این گروه را شاخه ای 
از حزب کارگران کردستان)پ پ ک( می داند که از 
سوی این کشور، ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی 
تروریستی شناخته می شود. پ ک ک بیش از 70سال 
است که به صورت مسلحانه علیه دولت مرکزی ترکیه 
می جنگد. گرچه هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را 
برعهده نگرفت، اما آنکارا در نهایت پ پ ک را مسئول 
این انفجار خوانده است. در چند روز گذشته حمالت 
متقابلی میان ارتش ترکیه و گروه های کرد مستقر 
در مناطق شمالی سوریه صورت گرفته است. حال 
دولت ترکیه از آغاز قریب الوقوع عملیات زمینی در 

سوریه صحبت می کند.

تمام کردن کار ناتمام روسیه
اردوغان که برای افتتاح بازی های جام جهانی فوتبال 
به قطر رفته بود، در بازگشت از این سفر به خبرنگاران 
گفت: »آنکارا به  این دلیل در سوریه عملیات نظامی 
انجام می دهد که روسیه نتوانست به وعده خود برای 
دور کردن یگان های کرد از مرزهای ترکیه عمل کند. 
روســیه قرار بود طبق توافق 20۱9سوچی، شمال 
عراق و سوریه را از حضور تروریست ها پاک کند اما 
نتوانست به وعده خود عمل کند. ما اما نمی توانیم در 

برابر تروریسم ساکت باشیم.«
به نظر می رســد که ترکیه برای انجام این عملیات 
منتظر موافقت روســیه نخواهد مانــد. فخرالدین 
آلتون، رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری 
ترکیه، چندی پیش در پاسخ به این پرسش که آیا 
عملیات نظامی ترکیه بدون رضایت یا حمایت روسیه 
محقق خواهد شد یا خیر گفته بود: »2کشور از روابط 
دیرینه  و در عین حال بسیار واقع بینانه ای برخوردار 
هستند. اگرچه روابط خوبی در بسیاری از حوزه ها 
وجود دارد، اما طبیعی است که 2دولت مستقل در 
مورد هر موضوعی توافق کامل نداشته باشند. ممکن 
است رویکردهای متفاوتی درباره ماهیت بحران در 
میدان و راه های خروج احتمالی وجود داشته باشد. 
ترکیه تحت رهبری اردوغان به کشوری تبدیل شده 
که منافع خود را در اولویت قرار می دهد و نیاز خود را 
برطرف می کند. در سال های اخیر این موضوع قابل 
رویت است. البته بین کشورهای مربوطه تبادل نظر 

وجود دارد اما اقدامــات ترکیه منوط بــه اجازه یا 
رضایت کسی نیست.«

روسیه اما دالیل زیادی برای جلوگیری از عملیات 
ترکیه در سوریه دارد که مهم ترین آن جنگ اوکراین 
اســت. رویترز نوشته است: مســکو به دلیل جنگ 
اوکراین تالش می کند تا از تشدید تنش ها در سوریه 
جلوگیری کرده و موقعیت خود را در این کشور حفظ 
کند. به گفته منابع ترکیه ای، روسیه به دلیل تمرکز 
بر جنگ اوکرایــن به آرامی در حــال خارج کردن 
نیروهای نظامی خود از سوریه است و در این بین از 
ترکیه می خواهد تا از ایجاد تنش های جدید در این 

کشور خودداری کند.
اما این تمام ماجرا نیســت. برخی ناظران نیز بر این 
باورند که با خروج چراغ خاموش روســیه از سوریه، 
ترکیه قصــد دارد تا با انجام عملیــات نظامی جای 
خالی مسکو را در ســوریه پر کرده و دست باال را در 

تحوالت این کشور داشته باشد.

کمرنگ کردن نقش آمریکا در سوریه
برخی ناظــران گمانه زنی می کنند کــه ترکیه در 
عملیات خود در شــمال ســوریه عالوه بر مقابله با 
شــبه نظامیان کرد و تمام کردن کار ناتمام روسیه، 
نیم نگاهی نیز به کمرنگ کردن نقــش آمریکا در 
ســوریه دارد؛  گمانه زنی اي که چنــدان هم دور از 
واقعیت به نظر نمی رسد به ویژه اینکه همین 2روز 
پیش رســانه های ترکیه ای از حمله جنگنده های 

ارتش این کشــور به مقر نیروهــای آمریکایی در 
حسکه ســوریه خبر دادند. نیروهای آمریکایی در 

حسکه مسئول آموزش شبه نظامیان کرد هستند.
فرانس24 نوشته است: واشــنگتن در سال20۱4 
برای مقابله با گروه تروریســتی داعش در ســوریه 
عمیقا به کردهای سوریه موسوم به یگان های مدافع 
خلق)ی پ گ( وابسته بود. این در حالی است که از 
نگاه آنکارا ی پ گ شاخه ســوری گروه تروریستی 
پ ک ک است که از سال۱948 تاکنون علیه دولت 
ترکیه می جنگند. بر این اساس، آمریکا در گذشته 
بارها از حمله ترکیه به کردهای ســوریه جلوگیری 
کرده یا با اعمال فشــار زمــان عملیات های ترکیه 
علیه متحدانش را کاهش داده است. واشنگتن این 
بار نیز احتماال برای توقف عملیات ترکیه در شمال 
سوریه به آنکارا فشار خواهد آورد اما رابطه پرتنش 
کنونی میان 2کشور احتماال باعث خواهد شد که کار 

چندانی از پیش نبرد.
روزنامه جورزالم پست، چاپ تل آویو نوشته: ترکیه 
پس از میانجیگیری برای توافق ارسال غالت میان 
روســیه و اوکراین، اکنون خود را به عنوان ضامن 
قرارداد این توافق و هاب انرژی برای روسیه معرفی 
کرده است. آنکارا همچنین روابط خود را با تل آویو 
توســعه داده و بنابراین می تواند بــر روابط میان 
واشــنگتن- تل آویو و مسئله فلســطین نیز تأثیر 
بگذارد؛ شــرایطی که کار را برای واشنگتن جهت 

اعمال فشار بر آنکارا بسیار دشوار می کند.

ابعاد داخلی عملیات نظامی
گذشــته از عملیات تروریســتی هفته گذشــته 
استانبول، آنچه اردوغان را ترغیب کرده تا با وجود 
مخالفت  متحــدان کلیدی  چون روســیه عملیات 
نظامــی در ســوریه را اجرایــی کنــد، انتخابات 
سرنوشت ساز ریاست جمهوری 6ماه آینده در این 
کشور است. ترکیه پیش از این هم 4مورد عملیات 
نظامی زمینی در سوریه داشــته و وارد خاک این 
کشور شده است. هر 4مداخله مهم نظامی ترکیه در 
سوریه در آستانه انتخابات داخلی اتفاق افتاده است.

ناظران سیاسی با اشــاره به احساسات ملی گرایانه 
قوی در ترکیه معتقدند که اردوغان احتماال تهاجم 
نظامی را یکی از راه های افزایش شانس خود برای 
پیروزی در انتخابات می بیند. فرانس24 در این باره 
نوشــته: »اردوغان برای پیروزی در انتخابات ژوئن 
به حمایت تمام قد حامیان ملی گرای خود نیازمند 

است.«

عملیات پنجم آنکارا
6ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، ارتش این کشور برای آغاز پنجمین حمله زمینی به خاک سوریه آماده می شود

هر روز یک کودک در یمن  
قربانی جنگ می شود

همزمان با ادامه جنگ در یمن، 
ابعــاد بیشــتری از این جنگ 
نابرابر آشــکار می شود. »بنیاد 
نجات کودکان« در گزارشی اعالم کرد که طی 
ســال 2022با وجود آتش بس در یمن، هنوز 
صدها کودک این کشور کشته یا زخمی شده اند. 
براساس این گزارش، در سال میالدی جاری، هر 
روز دست کم یک کودک در جریان جنگ کشته 

یا زخمی شده است.
به گزارش العربی جدیــد، در یمن طی ۱۱ماه، 
92کودک کشــته و 24۱تن دیگــر مجروح 
شده اند. آمار سازمان ملل در سال 202۱نشان 
می دهد که در این ســال 20۱کــودک از آنها 

کشته و 480کودک دیگر زخمی شده اند.
راما هنســرج، مدیر بخش یمن در بنیاد نجات 
کودکان می گوید: »تیم های ما در یمن به طور 
مرتب با کودکانی مالقــات می کنند که دوران 
کودکی و حق اساسی آنها برای زندگی از دست 
رفته اســت. کودکان هر روز در یمن کشــته 
می شوند، معلول می شــوند، مورد آزار و اذیت 
قرار می گیرند و مجبور هستند که نگران بقای 

خود باشــند.« به تازگی نیز، مرکــز اجرایی 
مین زدایی یمن با انتشار گزارشی تأیید کرد که 
از ابتدای سال 2022 تاکنون 204 کودک در 
اثر بمب های خوشه ای و مین های به جا مانده از 
جنگ کشته و مجروح شده اند. در بیانیه ای که 
از سوی این مرکز در وب سایت المسیره منتشر 
شده، آمده اســت: » صدها هزار کودک یمنی 
همچنان از ابتدایی تریــن حقوق خود ازجمله 
مراقبت های بهداشتی، تحصیل و غذا محروم 
هســتند و درد و رنج آنها ناشــی از بمب های 
خوشه ای به جا مانده از جنگ است که توسط 
هواپیماهای ائتالف سعودی-اماراتی در مناطق 
مختلف یمن پخش شــده اند.« در این بیانیه 
همچنین آمده است: »در هشتمین سال جنگ 
و محاصره یمن، سکوت سازمان ملل در قبال 
کشتار کودکان یمنی همچنان ادامه دارد و این 
سازمان در حفاظت از کودکان، شکست  خورده 
است. ۱4۵ کودک یمنی طی دوره چند ماهه 
آتش بس در ســال جاری میالدی و در نتیجه 
انفجار مین و بمب های خوشه ای به جا مانده از 

جنگ کشته و مجروح شده اند.«

خاورمیانه

گزارش

آیا میزبانی جام جهاني، هدر دادن 
پول است؟

از میان ۱4دوره جام جهاني فوتبال در دهه های اخیر  
فقط جام جهاني 20۱8روسیه درآمدزا بوده است

همزمان با برگزاری جام جهاني2022 در دوحه، پایتخت 
قطر، بحث های زیادی دربــاره میزان دخل و خرج ها در 
جریان رقابت های جام جهاني مطرح شــده است. قطر 
کوچکترین کشوری است که تاکنون میزبان جام جهاني 
فوتبال بوده اســت. کوچکترین کشــور بعدی سوئیس 
اســت که میزبان جام جهاني فوتبال در سال ۱9۵4بود، 
اما از نظــر هزینه، قطر بیشــترین هزینه ها را صرف این 
رقابت ها کرده است. نشــریه فوربس، جام جهاني قطر را 
با هزینه 220میلیــارد دالر گرانترین جام تاریخ فوتبال 
عنوان کرده و نوشته است که این هزینه ۱۵برابر بیشتر 
از آخریــن دور جام جهاني در ســال20۱8 در روســیه 
است. وب سایت اسپرت گانگا درباره هزینه های قطر در 
جام جهاني در گزارشی می نویســد که قطری ها تا پیش 
از شــروع این رقابت ها، هر هفته ۵00میلیون دالر برای 
تقویت زیرساخت های حمل و نقل و ساخت بیمارستان ها، 
هتل ها، فرودگاه هــا و چندین اســتادیوم جدید هزینه 

کرده اند.
البته منابع دیگری مانند اکونومیســت، هزینه قطر در 
جام جهاني را تا ۳00میلیارد دالر نیز عنوان کرده اند که 
بخش قابل توجهی از این هزینه ها صرف زیرساخت هایی 
مانند مترو شده اســت. در عین حال، این هزینه ها سود 
چندانی برای کشــورهای میزبان نداشته است. دانشگاه 
لوزان با انجام تحقیقاتی به این نتیجه رســیده که بین 
ســال های ۱964تا 20۱8، جهــان شــاهد برگزاری 
۳6رویداد ورزشی بین المللی بوده که فقط ۵رویداد آن 
سودآور بوده اســت و بقیه ۳۱رویداد جهانی با ضررهای 
کالن مواجه شــدند. همچنین از ۱4جام جهاني بررسی 
شــده در این تحقیق، فقط یک جام تا به حال ســودآور 
بوده اســت و آن هم مربوط به جام جهاني 20۱8روسیه 
اســت. در این جام، روس ها حــدود 2۳۵میلیون دالر 
درآمد به دســت آوردند که عمده این درآمد به واسطه 
قراردادهای کالن حق پخش مسابقات بوده است. با این 
حال سود روسیه نیز از این رقابت ها فقط برابر با 4.6درصد 

هزینه ها بود نه بیشتر.

در مســابقات جام جهاني، تقریباً همه هزینه  های اصلی 
بر عهده کشور میزبان است. از سوی دیگر، فیفا به عنوان 
نهاد جهانی حاکم بر فوتبال بیشترین درآمدزایی را از این 
مسابقات دارد و این نهاد فقط برخی هزینه های عملیاتی 
را متقبل می شود. بیشترین درآمد فیفا نیز از جام جهاني 
فوتبال شامل پول های فروش بلیت، حمایت های تبلیغاتی 
شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی و بخش عمده آن  هم از 
درآمدهای حق پخش مسابقات است که مستقیم به خزانه 
فیفا می رود. برای مثال، در آخرین جام جهاني که مربوط به 
سال20۱8 بود، فیفا ۵.4میلیارد دالر درآمد به دست آورد 
که فقط بخشی از آن به تیم های ملی کشورها اختصاص 

داده شد.
البته صورتحساب بلند باالی هزینه های جهانی ورزش با 
انتقادات و نارضایتی هایی نیز از سوی شهروندان میزبان 
روبه رو اســت و طی یک دهه گذشــته، موارد متعددی 
از اعتراضــات در شــهرهای میزبان درباره ســود و زیان 
رویدادهای جهانی ورزش برگزار شــده اســت. با نگاهی 
به آمارها به این نتیجه می رســیم که در ســال های اخیر 
کشــورهای کمتری به عنوان میزبــان، داوطلب اینگونه 
رویدادها شــده اند. درحالی که بــرای میزبانی بازی های 
المپیک تابستانی در ســال20۱6، 7نامزد وجود داشت، 
اما برای رقابت های جهانی سال2024 فقط 2کشور برای 
میزبانی اعالم آمادگی کردند. در ســال20۱۳ و یک سال 
پیش از آنکه برزیل میزبان جام جهاني20۱4 شــود، این 
کشور با دوره ای از اعتراضات گسترده و بی سابقه روبه رو 
شد که بسیاری از شهرهای این کشور را به مدت چند هفته 
درگیر کرد. اعتراضات علیه میزبانی جام جهاني حتی در 
جریان رقابت های سال20۱0 در آفریقای جنوبی تا زمان 

برگزاری مسابقات ادامه یافت.
میزبانی پــر هزینــه از رقابت هــای جهانی ورزشــی، 
موضوع تازه ای اســت. بر مبنای هزینه های سال20۱8، 
جام جهانــي۱966 فوتبــال در انگلیــس که بــا حضور 
۱6تیم برگزار شــد، فقط حدود 200هــزار دالر به ازای 
هر فوتبالیست هزینه داشت، اما این هزینه ها به ازای هر 

فوتبالیست در سال 20۱8، به 7میلیون دالر رسید.
به نظر می رســد بخش عمده ای از این افزایش هزینه ها با 
ساخت ورزشــگاه های جدید برای بازی های جام جهاني 
ارتبــاط دارد. در قطر نیــز، از 8 اســتادیوم موجود برای 
جام جهاني، 7 مورد آن جدیدالتاسیس است و طی ۱0سال 
گذشته ساخته شده است. در جام جهاني۱966 انگلیس اما 

هیچ ورزشگاه جدیدی احداث نشد.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی
وزیر خارجه قطر

دولــت قطــر پــس از موفقیــت در گرفتــن 
میزبانی جام جهانی اصالحاتی انجام داد و 
سعی کرد تا به انتقاداتی که پیش از گرفتن 
میزبانی مطرح بود توجه کند. جام جهانی 
عامل این اصالحات نبود بلکه یک محرک 
بــرای آن بود. اکنــون یک چشــم انداز ملی 
برای همگام شــدن بــا تغییــرات جهانی در 

قطر وجود دارد. )الجزیره( 

خلیفه حفتر
فرمانده ارتش ملی لیبی

اجــازه تکــرار تجارب شکســت خــورده 
ســابق را نمی دهیــم تــا کســانی کــه بــا 
سرنوشــت ملــت لیبــی بــازی می کنند 
و منابعــش را بــه ســرقت می برنــد بــه 
فسادشــان ادامــه دهند. به رغــم تمام 
موانع و ممنوعیت تسلیحاتی ظالمانه 
لیبی به مسئولیت های ملی خود عمل 
می کنیــم. بایــد بــرای حفــظ حاکمیت 
و مقابلــه بــا چالش های کنونــی تالش 

کرد. )روسیا الیوم(

کرونا، پارک های پکن را 
تعطیل کرد

پارک ها و موزه ها در پکن، پایتخت چین در روز 
سه شنبه، تعطیل شدند. همزمان گزارش شده 
که شانگهای، قوانین ورود افراد به این شهر را 
سخت تر کرده است. براساس گزارش رویترز، 
این سختگیری ها در این 2 شهر چین با توجه 
به افزایــش موارد ابتال بــه کووید-۱9صورت 
گرفته و مقامات چینی را درباره عادی ســازی  
اوضاع اقتصادی این کشــور نگران کرده است. 
چین یک روز قبل از آغاز ســختگیری ها، در 
روز دوشنبه 28هزار مورد جدید ابتال به کرونا 
را گزارش داد. آماری که بســیار نزدیک به اوج 
موارد ابتال در آوریــل، یعنی حدود 6 ماه پیش 

است.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

درآمدهزینه

انگليس 1996

مكزيك 1970

آلمان غربی 1974 

آرژانتين 1978

اسپانيا 1982

مكزيك 1986

ايتاليا 1990

آمريكا 1994

فرانسه 1998

ژاپن و كره 2002

آلمان 2006

آفريقای جنوبی 2010

برزيل 2014

روسيه 2018
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عملیات های نظامی ترکیه در سوریه
  عملیات سپر فرات)آگوســت2016 تا مارس2017(: هدف ترکیه از این عملیات مقابله با گروه 
تروریستی داعش و از سوی دیگر شــبه نظامیان کرد شمال استان حلب بود که از حمایت آمریکا 
برخوردار بودند. در این عملیات، مناطقی به وســعت 100کیلومتر از مرز ترکیه در خاک سوریه از 
داعش پاکسازی شد و نیروهای ترکیه موفق شدند تا شهرهای استراتژیکی چون جرابلس و الباب 
را تصرف کنند. این عملیات به آنکارا اجازه داد تا یک منطقه حائل میان ترکیه و مناطق تحت کنترل 

کردها در شمال سوریه ایجاد کند.
  عملیات شاخه زیتون)ژانویه تا مارس2018(: دومین عملیات نظامی در سوریه مشخصا کردهای 
سوریه در شمال غربی عفرین را هدف قرار داد؛ منطقه ای که تا امروز نیز تحت کنترل مخالفان دولت 
سوریه است. براساس ارزیابی های سازمان ملل، در جریان این عملیات نیمی از 320هزار ساکن این 

منطقه مجبور شدند از محل زندگی خود فرار کنند.
  عملیات چشمه صلح)اکتبر2019(: عملیات چشمه صلح، سومین اقدام نظامی ترکیه علیه سوریه 
از سال2016 بود. در این عملیات، ترکیه از طریق زمین و هوا، به مواضع نیروهای کرد در شمال شرقی 
سوریه  حمله کرد. گروه های مورد حمایت آنکارا کنترل نواری به وسعت 30کیلومتر از مرز ترکیه و 

سوریه را به دست گرفتند.
  عملیات سپر بهار)فوریه2020(: عملیات سپر بهار برخالف دیگر حمالت ترکیه به طور خاص برای 
توقف پیش روی نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب طراحی شده بود. این عملیات که با وجود 
مخالفت های آشکار روسیه انجام شد، خطر رودررویی آنکارا و مسکو را به شدت افزایش داد. عملیات 
سپر بهار در نهایت پس از یک هفته و با سفر اردوغان به مسکو برای امضای توافقنامه آتش بس در 

ادلب به پایان رسید.

مکث
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گرینویچ

انگل مرموز

قارچ انگلی مرموزی در سراســر دنيا وجود دارد که روی قارچ 
زامبی کننده مورچه ها قرار می گيرد. دانشمندان برای اولين بار 
متوجه شــده اند که قارچ زامبی کننده مورچه ها درواقع خود 
انگل هایی دارد که به فرایند تحت کنترل گرفتن این موجودات 
کمک می کنند. دکتر »ژائــو آرائوخو« از باغ گياه شناســی 
نيویورک که سال هاست به دنبال مورچه های زامبی می گردد، 
می گوید در طول این مدت متوجه رشــد قارچ های ســفيد 
عجيبی روی قارچ زامبی کننده مورچه ها شده است. قارچ هایی 
که به قارچ های زامبی ساز حمله می کنند، کنترل کامل آنها 
را در دســت نمی گيرند، اما از آنها تغذیه می کنند. در برخی 
موارد، قارچ دوم موجب اخته شدن قارچ اول می شود تا امکان 
پخش کردن هاگ ها وجود نداشــته باشد، سپس آنقدر رشد 
می کند که کل قارچ ميزبان را از بين می برد. البته دانشمندان 
می گویند با توجه به اینکه اطالعات کمی در دســت اســت، 
نمی توان نتيجه گيری های قطعی داشت. قارچ های زامبی ساز 
مغز مورچه ها را تحت کنترل گرفته و باعث می شوند این موجود 
النه خود را ترک کرده و از درختان باال برود. آنجا، مورچه یکی 
از برگ ها را گاز می گيرد، از آن آویزان می شود و آنقد ر آویزان 
می ماند تا با رشد قارچ از پا درآید. سپس عامل تهاجم، هاگ های 

خود را پخش کرده و به توليدمثل ادامه می دهد.

صید بزرگ ترين ماهی قرمز جهان

اندی هکت ماهيگير بریتانيایی موفق شد یکی از بزرگ ترین 
ماهی های قرمز جهان را صيد کنــد. اندی پس از 25دقيقه 
گذراندن وقت برای ماهيگيری در دریاچه بلوواتر در شامپانی 
فرانسه، توانست این ماهی غول پيکر را که 30کيلوگرم وزن 

دارد صيد کند. 
ماهی قرمز به خودی خود قرمز نيســت، بلکــه ترکيبی از 
کپور چرمی و کوی اســت. این مرد 42ساله گفت: هميشه 
می دانستم که در آنجاســت، اما هرگز فکر نمی کردم آن را 
بگيرم. وقتی ماهی را گرفتم می دانستم بزرگ است. گرفتن 
آن بسيار عالی و خوش شانســی بود. اعتقاد بر این است که 
این ماهی بيش از 20سال سن دارد. اندی قبل از اینکه صيد 
را ســالم و به خوبی در دریاچه رها کند، برای عکس با صيد 
ژست گرفت. سپس با یک فنجان چای جشن گرفت. پيش 
از این و در سال2019 بزرگ ترین ماهی قرمز جهان به وزن 
13کيلوگرم توسط جيسون فوگيت ساکن مينه سوتا صيد 

شده بود.

واحدهای جديد اندازه گیری

برای نخســتين بار در بيش از 30سال گذشته، 
واژه های جدیدی به طور رســمی به سيســتم 
بين المللی واحدها )SI( افزوده شده اند که »رونا«، 
»کوئتا«، »رونتو« و »کوئکتــو« نام دارند. این 4 
پيشوند جدید طيفی از اعداد را نشان می دهند که 
تاکنون نامی نداشته اند. هفته گذشته در کنفرانس 
عمومی اوزان و اندازه گيری ها، نمایندگان سراسر 
جهان رأی به معرفی 4 پيشوند جدید در سيستم 
SI دادند. اکنون به طور رســمی 10 به توان 27 
رونا و 10 به توان 30 کوئتا ناميده می شــوند. از 
ســوی دیگر 10 به توان 27- رونتو و 10 به توان 
30- نيز کوئکتو نام گرفته انــد. SI تا به حال از 
7 واحد اندازه گيری مانند متر اســتفاده می کرد 
که می توان پيشــوندهای مختلفی )مانند کيلو( 
به آن اضافه کرد تا مقدار کم یا زیاد این واحدها 

را نشان دهد.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

تقويم / سالمرگعدد خبر

 نابغه موسیقی ایران

يکی از بزرگ ترين 
ی  مت هــا خد

درويش خان، شايد 
ابداع درآمد باشــد. 

تا قبــل از آن نوازندگی 
در گروه نــوازی بــا آواز 

شروع می شــد، ولی بعدها وقتی که 
ارکسترهای ايرانی با سازهای بیشتری 
تشکیل شدند، نیاز به قطعه ای احساس 
شد که در شروع برنامه ذهن مردم را برای 
شروع ساز و آواز تنها آماده کند. اين کار را 
درويش خان انجام داد. پیش درآمدهای 
درويش خان آن زمان آنقدر محبوب بودند 
که وقتی کمپانی »هیز ماســترزويس« 
صفحاتی از نوازندگی درويش خان را ضبط 
کرد و به ايران فرســتاد، کامال شکست 
خورد، چون مردم منتظر پیش درآمدهای 
درويش خان بودند و کسی صفحاتی را که 

فقط ساز و آواز داشت، نمی خريد.
درويش خان ســال1258 به دنیا آمد. 
 اول اسمش غالمحســین بود. پدرش

سه تار نواز بود و به خاطر همین پسرش 
را به مدرسه موزيک دارالفنون فرستاد. 
غالمحســین در کودکی شیپور و طبل 
کوچک می نواخت. پدر غالمحســین 
تکیه کالم عجیبی داشت، هر کسی را که 
می خواست صدا کند - حتی پسرش را - 
می گفت درويش. درويش روی غالمحسین 
ماند و شد غالمحسین خان درويش يا فقط 
درويش خان. بعدها درويش بهترين شاگرد 
حسینقلی خان شــد. شبی حسینقلی 
در حضور شــاهزاده شعاع الســلطنه 
- پســر ناصرالدين شاه -  ســاز می زد. 
بعد اجازه خواســت تا غالمحسین ساز 
بزند. ساز غالمحسین آنقدر مورد توجه 
شعاع الســلطنه قرار گرفت که او را جزو 
نوازنــدگان مخصوصش قــرار داد اما 
درويش اين را دوست نداشت. کمی بعد از 
سمت اش استعفا داد. درويش خان شیوه 
آموزشــی ويژه ای داشت و به شاگردانی 

که موفــق به طی 
دوره های درسش 
می شدند، نشانی به 
هديه  تبرزين  شکل 
می کرد که از مس و نقره 
و برای شاگردان عالی، از طال 
بود. فقط 4 نفر از درويش تبرزين طال 
گرفتند: مرتضی نی داوود، ابوالحسن صبا، 
موسی معروفی و سعید هرمزی. روح اهلل 
خالقی در کتاب »سرگذشــت موسیقی 
ايران« روايت می کند: پدرم از هنرمندی و 
مکارم او ]درويش خان[ حکايت ها می کرد. 
من آرزو داشتم او را ببینم و سازش را از 
نزديک بشنوم. تا اينکه برحسب دعوت 
پدرم شبی به باغ ما آمد. محفل آراسته ای 
به پاس احتــرام او ترتیب دادند و همه با 
محبت و بی ريا چهارزانو دور هم نشستند. 
نسیم ماليم شهريور می وزيد و حرکت 
شاخه ها، زمین را سايه روشن می کرد. 
نوای سر انگشتان درويش خان هم رونق 
خاصی به محفل انس داده بود. مضراب 
ريز صاف پی در پــی و با نرمی و پختگی 
پنجه و حالت خوش سازش همه را ساکت 
و خاموش کرد. دفعه ديگر استاد ساز را 
زمین گذاشت و ســه تارش را دردست 
گرفت و شوِر باالدسته را با کوك مخصوص 
خود نواخت که آيتی از لطف و زيبايی بود و 
هرگز اثرش با اينکه سال ها از اين داستان 

می گذرد، از خاطرم محو نشده است. 
درويش خان با آن قیافه مهربان به همه 
»يا پیر جان« می گفت؛ تکیه کالم عجیبی 
بود. هنگامی که اين 3 کلمه را ادا می کرد، 
يکباره شکر از دهانش می ريخت.  مرگ 
درويش خان بر اثــر تصادف با اتومبیل 
بود و ظاهرا نخستین تصادف اتومبیل 
در ايران هم بوده. سر قبر درويش خان 
در ظهیرالدوله، هنوز شاخه های نسترن 
اســت. می گويند اين گل ها از گیاهی 
 مانده که خود درويش خان در خانه اش 

داشته است.

حافظ

پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بُعدها عذاٌب فی ُقربها السالمه

مصیبتاسترپتوکوکها

حاشیه آبی بیکران/ عکس: حامد خورشیدی اول آخر

دانشــمندان- همانهایی که دور یک ميز می نشينند و هر روز 
کشف تازه ای می کنند- به این نتيجه رسيده اند که »عفونت های 
باکتریایی دومين عامل مرگ ومير در سراســر جهان است«. 
یک روز ریپ زدن قلب می شود نخستين عامل مرگ ومير در 
جهان، یک روز دیگر تصادفات. یک روز هم کرونا آدم می کشد و 
می شود مهم ترین عامل فوت شدن. حاال عفونت های باکتریایی 
نشسته در رتبه دوم جدول مرگ وميرهای جهانی و ما مانده ایم 
در مقابل »استافيلوکوکوس اورئوس«ها، »اشریشيا کلی«ها، 
»اســترپتوکوک پنومونيه« هــا، »کلبســيال پنومونيه«ها و 
»سودوموناس آئروژینوزا« ها که در واقع 5 باکتری از 33باکتری  
هستند که نيمی از این مرگ ها را رقم می زنند. درست است که 
اسمشان خيلی سخت است و راحت توی دهن نمی چرخد، اما 
مثل آب خوردن آدم ها را مبتال می کنند و آمار مرگ وميرها را 
باال می برند. استافيلوکوکوس اورئوس یک باکتری معمول در 
پوست و بينی است اما عامل طيف وسيعی از بيماری هاست، 
درحالی که اشریشــيا کلی معموال باعث مســموميت غذایی 
می شــود. جالب اینجاســت که طبق تحقيقات دانشمندان، 

تفاوت های چشمگيری در مناطق فقير و ثروتمند در این زمينه 
وجود دارد. مثال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 230مورد 
مرگ در هر 100هــزار نفر، به دليل عفونت هــای باکتریایی 
است، درحالی که این رقم در کشورهای با ميزان درآمد باال به 
52مورد مرگ در هر 100هزار نفر می رسد. کریستوفر موری، 
مدیر مؤسسه ســنجش و ارزیابی ســالمت در ایاالت متحده 
گفته: داده های جدید برای نخســتين بار گســتردگی کامل 
چالش بهداشت عمومی ناشی از عفونت های باکتریایی را نشان 
می دهد. قرار دادن این نتایج در رادار ابتکارات بهداشت جهانی 
اهميت دارد تا بتوان بيشتر و عميق تر به این عوامل بيماری زای 
کشنده پرداخت و برای کاهش تعداد مرگ وميرها و موارد ابتال 

به بيماری سرمایه گذاری کرد.
خالصه اش اینکه بعد از بيماری های قلبی، آلودگی هوا، کرونا، 
آنفلوآنزا و تصادفات جاده ای، حواســمان باید به عفونت های 
باکتریایی هم باشد که یکهو یک اشریشيا کلی نرود توی معده و 
روده مان و همه  چيز را مختل کند یا یک استرپتوکوک پنومونيه 

قصد جانمان را نکند.

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

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان
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ناگهان تلمیح

وسط فرودگاه پکن بودیم و از آن 
حرف هایی بــود که بی هوا گفته 
می شود و تا سال ها بی دليل تکرار 
می شود. از آن حرف هایی بود که وضعيت انضمامی دارد و 
تا در موقعيتش نباشی، حرف ساده و پيش پا افتاده ای است. 
در فرودگاه بزرگ و عریض و قدیمی پکن بودیم با تنی چند 
از دوستان. دوستان اهل سفر بودند و فرودگاه های کوچک 
و بزرگ دیگری را دیده بودند؛ من هم. حاال و آنجا دوست 
عزیزی داشت فرودگاه پکن را با چند فرودگاه دیگر مقایسه 
می کرد و از عظمت و زیبایــی آن می گفت که من ناگهان 
گفتم: »باالخره داریم دربــاره دومين اقتصاد جهان حرف 
می زنيم.« این باالخره ای که گفته بــودم از آن چيزهایی 
شد که هنوز و بعد از چند ســال تکيه کالم و اسباب خنده 
آن جمع دوســتانه اســت. »باالخره داریم درباره هوای 
سرد حرف می زنيم«، »باالخره داریم درباره کتاب حرف 
می زنيم« و هر موضوع دیگری می تواند بين »باالخره داریم 
درباره« و »حرف می زنيم« قرار بگيرد. بيان من که کمی هم 
برخورنده بود، امری بدیهی را به رخ طرف مقابلم کشانده 
بودم و قصدم البته این نبود؛ در پس حرفم فقط تلميحی 
بود از تجربه های اندکی که هر کــدام از ما در دیدن جاها 
و بناهای مختلف داشــت و حاال همان تجربه ها را بيرون 

کشيده بودیم برای توصيف و تحليل فرودگاه.
آن موقعيت تلميحی، موقعيتی که همواره در کار معمارانه 
رخ می دهد و نه فقط در توصيف مکان معماری، در اساس 
کار معماری نهفته اســت. ادبيات اینجا آشکارا از معماری 
دســتگيری می کند و به کمکش می آیــد. ادوارد وینترز، 
پژوهشــگر هنر و معمــاری، در کتاب زیبایی شناســی و 
معماری می نویســد: »ادراک اثر معماری بنيادی اســت 
برای تجربه تخيل محور. در وهلــه اول، ادراک آن چيزی 
است که پيش روی ما قرار دارد، یعنی ساختمان، آنچنان 
که هنگام گشت وگذار پيرامون آن یا هنگام سکونت در آن 
دیده می شود. سپس کيفيات تلميحی را داریم که توسط 
اثر هنری که بدان خيره می شویم، به ذهن متبادر می شود. 
این کيفيات را می توان به تجربه خود ربط و اختصاص داد.« 
تجربه های ما انباشت می شود و جایی در بنایی و ساختمانی 
خودش را نشــان می دهد و جایی دیگر در قالب کلمات و 
ادبيات. تلميح یا با گوشــه چشم نگریستن آثار معماری و 
ادبيات همواره با ماست. البته آنچه معماری و ادبيات را از 
ضرورت زیستی به هنر می کشاند، نوع فهم و تعامل با آن 
تجربه هاســت. امروزه هيچ معماری نمی تواند فرودگاهی 
بســازد بی آنکه نگاهی به دیگر فرودگاه های جهان داشته 
باشد و این امر گویی چنان ضروری است که باالخره داریم 

درباره پرسه در معماری و ادبيات حرف می زنيم.
همين چند دهه پيش و در آســتانه انفجار وسایل ارتباط 
جمعی، براساس موقعيتی مشابه فرودگاه پکن، دان دليلو 
رمانی نوشــت به اســم برفک. برفک برای من شبيه این 
است که در ساختمان بســيار عظيم ایستاده ایم که سقف 
بسيار  بلندی از شــبکه های مجازی دارد و ستون هایی از 
خبرگزاری های رنگارنگ و دیوارهایی از ویدئوها  و صوت ها. 
تجربه ای   آن زمان دليلو از تکنولوژی ارتباط جمعی داشت 
به مرحله هنر می رســيد و الاقل تا کنــون اثری کم نظير 
باقی می ماند. برفک اثری ادبــی در مذمت مصرف گرایی 
نيســت، چنانچه برخی منتقدین ادبی گفته اند، توصيف 
و تحليلی است از زیستن در جهان رســانه ها؛ جهانی که 
رسانه می ســازد و ما در آن به تماشا نشسته ایم. مصرف و 
کاال هم بخشی از آن جهان رسانه ای می شود؛ همانطور که 
سياست و اقتصاد و فرهنگ و همه مظاهر زندگی.همان قدر 
سرد و بی روح که گفته بودم »باالخره داریم درباره دومين 
اقتصاد جهان حرف می زنيم« دان دليلو رمانش را اینطور 
تمام می کند: »قفسه های سوپرمارکت را از نو چيده اند. یک 
روز بدون اعالن قبلی ایــن کار را کردند. ]…[ولی نهایتاً 
آنچه می بينند یا فکر می کننــد می بينند اهميتی ندارد. 
پایانه های خرید مجهزند به اســکنرهای هولوگرافيک که 
بدون خطا رمزهای دودویی تک تک اقالم را می گشاید. این 
زبان امواج و تشعشع اســت یا زبان گفت وگوی مردگان با 
زندگان. و این جایی است که با هم انتظار می کشيم. فارغ 
از سن، چرخ دستی هامان پر از اجناس رنگين. صفی که با 
حس رضایت آرام جلو می رود بهمان فرصت می دهد جلد 
مجله های زرد روی قفسه را نگاهی بيندازیم. هر آنچه مورد 
نيازمان است جز غذا و عشق، اینجا در قفسه مجالت زرد 
است. قصه های اتفاقات فراطبيعی و موجودات فرازمينی. 
ویتامين های جادویی، درمان سرطان، عالج چاقی، کيش 

مشاهير و مردگان.«

علی اکبر شیروانی
نویسنده

آخر مصورقصه شهر
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برونو صورتش را در هم کشــيد. نمی دانست 
درست شــنيده اســت یا نه. » گفتی اسمت 

چيه؟«
پسرک، طوری که انگار اسمش رایج ترین اسم دنياست، گفت: »شموئل. اسم تو چی 

بود؟«
برونو گفت: »برونو«.

شموئل گفت: »من تا حاال همچين اسمی نشنيده ام.«
برونو گفت: »من هم هيچ وقت اسم تو را نشنيده بودم.« برونو در این باره فکر کرد و با خود 
تکرار کرد »شموئل، از آهنگ این اسم خوشم می آید. شموئل. وقتی این اسم را می گویم 

انگار صدای باد می آید.«
شموئل گفت: »برونو« و سرش را با خوشحالی تکان داد. »بله، من هم اسم تو را دوست 

دارم. مثل کسی به نظر می آید که بازو هایش را می مالد تا گرم شود.«
برونو گفت: »من تا حاال کسی را ندیده ام که اسمش شموئل باشد.«

پسرک گفت: »این طرف اسم خيلی ها شموئل است، شاید صدها نفر. کاش اسمی داشتم 
که فقط مال خودم بود.«

برونو گفت: »من هرگز کسی را ندیده ام که اسمش برونو باشد. البته به جز خودم. فکر 
کنم که فقط من یکی برونو ام.«

شموئل گفت: »پس خيلی خوش شانسی«.

جان بوین

پسری با پیژامه راه راه

بوک  مارک

فرياد
دیالوگ

سهراب: من رفتم سربازی که برم جنگ. 
بابام خرج کرد که من تهرون بمونم. حتی 
برام پرونده ســاخت. می فهمی، پرونده که بعدا همون پرونده باعث شد که من 
دانشگاه نرم. باهاش حرف نزدم تا مریض شد. یه شب گفت دانشگاه نرفتی بهتر 
از این بود که کشته بشی. خالصه نذاشت من برم جنگ. آدم سرباز باشه، جنگ 
باشه،  اما نره! روحيم ناخوش شد. همه با یک عقيده نمی رن جنگ، حتی اونایی 

که عقيده به جنگ ندارن. اما وقتی رفتن، صاحب یه عقيده می شن.

مسعود کیمیایی

در ســپهر فرهنگ ايران، در سده حمیدرضا محمدی، روزنامه نگار
گذشته، هر سال کتاب هايی به طبع 
رسیدند که تاريخ ساز شدند؛ آثاری ماندگار که يادگاری شدند برای 
نســل امروز و فردا. در سلسله  يادداشت های »کتابخانه«، تا پايان 
امسال، هر هفته، به يکی از اين کتاب ها که سال1401 از انتشارشان 
چند دهه )بر مبنای مضرب 10( گذشته است، می پردازيم تا به اين 

سبب، هم يادی از آن اثر شود و هم نامی از خالق آن برده شود.

»عقــاب« را وقتــی در 24مرداد 
1321 و با مطلع »گشت غمناک 
دل و جان عقاب/ چو ازو دور شــد 
ایام شباب« سرود، 29سال داشت؛ 
در اثنای جوانــی و برنایی بود. تازه 
دست به کار تأليف ادبی شده بود و 
در یک دهه اخير، دو اثر را ترجمه 
کرده بود؛ »دختر سروان« نوشته 
الکساندر پوشکين و »چند نامه به 
شاعری جوان« نوشته راینر ماریا 
ریلکه و اتفاقا همان دختر سروان 
هم بر او اثر گذاشــت تا به ســراغ 
گفت وگوی زاغ/کالغ و عقاب برود.

پرویز ناتل خانلری اما این ســروده 
خــود را به صــادق هدایت تقدیم 
کرد که خودش درباره ســبب آن، 
چنين گفته است: »بعضی اشخاص، 
حدس های مختلفی زده بودند اما 
مطلب این است، روزی که این شعر 
را ساختم، نخستين کسی که آن را 
از من شــنيد، صادق هدایت بود و 
آن قدر ذوق کرد که گفت: »پاشــو 
بریم بدیم یک جایی چاپ کنند«. 
بعد با هم رفتيم اداره مجله مهر که 
گمان می کنم دکتر ذبيح اهلل صفا، 
ســردبيرش بود. آنجا دادیم چاپ 
کنند و گویا در یکی از شــماره ها 
چاپ و منتشر شد و ده بيست نسخه 

هم »تيراژ پار« به من دادند.«
این مثنوی 81بيتی که 22ســال 

بعد، ذیل مجموعه »ماه در مرداب« 
به طبع رســيد، چنان ارجمند بود 
که تحسين ملک الشــعراي بهار را 
برانگيخت، غالمحسين یوسفی در 
کتاب »چشمه روشــن« آن را »از 
آثار ارجمند ادبيات فارسی معاصر« 
دانست، احسان یارشاطر در یکی 
از نوشــتارهای کتاب »قافله ساالر 
سخن«، آن را »از قطعات بی نظير 
شعر فارسی« خواند و عبدالحسين 
آذرنگ در مدخل »پرویز خانلری« 
در دانشــنامه ایرانيــکا آن را 
»سرشناس ترین شــعر فارسی در 
قرن بيستم« عنوان داد و محمدرضا 
شفيعی کدکنی هم در کتاب »ادوار 
شعر فارســی« درباره اش چنين 
نوشت: »در مایه های سنتی شاید 
موفق ترین شــعر ایــن دوره - و 
همه دوره های اخيــر - »عقاب« 
خانلری باشــد؛ اگرچــه او خود از 
چهره های برجسته تجدد ادبی این 

سال هاست.«
پــس الزم اســت ایــن منظومه 
درخشــان ادبيات فارسی معاصر، 
بازخوانی و بازبينی شود و مفاهيم 
عميقش مورد مداقه قــرار گيرد؛ 
ســروده ای که در ميان انبان آثار 
پژوهشگرانه خانلری، کمتر مورد 

توجه و تفقه بوده است.
* مصراعی از منظومه عقاب

 80 سال از انتشار شعر »عقاب« سروده 
پرويز ناتل خانلری گذشت 

لیک پروازِ زمان تیزتر است*
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دالیل از کارافتادن 
لوبیاهای پرکار بدن 

کلیه ها، 2عضو لوبیاشــکل هســتند که در 
طرفین بدن قرار دارند و از میلیون ها نفرون 
تشکیل شــده اند. این نفرون ها وظیفه دفع 
مواد شــیمیایی و ســموم بدن و جذب مواد 
غذایی را برعهده دارند. اگــر در این فعالیت 
اختاللی ایجاد شــود، فرد به نارسایی کلیه 
مبتال می شــود. این حالت ممکن اســت از 
آســیب فیزیکی بــه کلیه در اثر ســانحه یا 
بیماری ایجاد شــود. مشــکالت مادرزادی 
کلیه، بیماری خــود ایمن یــا بیماری های 
 دیگر هــم می توانــد باعث نارســایی کلیه

 شوند.
در مــواردی هم اختالل در خون رســانی به 
کلیه ها باعث نارســایی این عضو می شــود. 
اختالل در خون رســانی به دالیل مختلفی 
مانند خونریزی های شدید و کم شدن حجم 
خون، کم شدن حجم مایعات بدن بر اثر ابتال 
به اسهال، اســتفراغ یا تب شدید، استفاده از 
داروهای ادرارآور و انسداد و آسیب رگ های 

کلیه اتفاق می افتد.

نشانه های عمومی نارسایی کلیه
متأســفانه عــوارض ایــن عضو به شــکل 
غیرملموس و خاموشی پیشرفت می کند و در 
مراحل پیشرفته بیماری نشانه های آن ظاهر 
می شــوند اما به طور کلی تکرار ادرار به ویژه 
در شب، دفع ادرار همراه با درد، فشار و دفع 
خون، تورم در اندام تحتانی، پف غیرطبیعی 
صورت و دور چشم، احساس خستگی مفرط، 
خارش پوســتی، طعم فلز آهن روی زبان یا 
استنشــاق بوی آمونیــاک در تنفس، تنگی 
نفس، احساس سرما و سرگیجه، درد پهلو و 
پاها و فشار در قفسه سینه از نشانه های بروز 

بیماری های کلیوی به شمار می آیند.

زمینه های ابتال به نارسایی کلیوی
التهابات و عفونت های کلیــه و بیماری های 
ارثی و ژنتیــک از مهم ترین دالیــل ابتال به 
نارســایی و از کارافتادگی کلیه ها هســتند. 
بیماری هــای عفونــی و زمینه هــای ارثی، 
کودکان را و بیماری فشــار خــون و دیابت 
بزرگساالن را مستعد عوارض کلیوی می کند. 
عالوه بر آن رفتارهایی مانند استعمال الکل و 
دخانیات و در تماس بودن با سموم دفع آفات 
گیاهی به میزان قابل توجهی آمار مبتالیان 

به نارسایی کلیه را افزایش می دهد.
مصــرف خودســرانه داروهایــی ماننــد 
آنتی بیوتیک ها در کشور رواج زیادی دارد و 
بســیاری از افرادی که از عوارض این داروها 
بی اطالعند، بدون تجویز پزشــک به شکل 
بی رویه ای قرص های آسپیرین، استامینوفن 
و ایبوپروفن را برای تســکین دردهای شان 
استفاده می کنند که زمینه بروز نارسایی کلیه 
را به وجود می آورد. عالوه بر آن سبک و شیوه 
زندگی و تغذیه نادرســت پیامدهایی مانند 
افزایش وزن، ابتال و پیشروی خاموش دیابت و 
فشار خون را به دنبال دارد که مراحل پیشرفت 

بیماری های کلیوی را تسریع می کنند.

مراحل پیشرفت بیماری
بیماری نارســایی کلیه در 3 حالت خفیف، 

مزمن و حاد دیده می شود.
 در مواردی که کلیه هــا به طور ناگهانی طی 
فاصله زمانی چند ســاعت تا چند روز دچار 
مشکل می شــوند و نمی توانند مواد سمی را 
دفع کنند، نارســایی حاد کلیه ایجاد شــده 

است.
نارسایی حاد کلیه که به صورت ناگهانی بروز 
می کند، عوارض بسیار جدی و شدیدی دارد 
و حتی ممکن است به مرگ بیمار منجر شود.

 نارسایی مزمن کلیه به صورت خاموش بروز 
می کند و افراد مبتال به نارسایی مزمن کلیه 
ممکن است از سال ها پیش دچار این بیماری 
باشــند اما چون عالمت خاصی ندارد یا روند 
بروز عالئم کند اســت، به طور آرام و پنهانی 
بافت کلیه را از دست بدهند. عالئم نارسایی 
کلیه در موارد مزمن همان نشانه های نارسایی 
حاد کلیه اســت با این تفاوت که طی مدت 

زمان طوالنی این نشانه ها ظاهر می شوند.
نارســایی خفیف کلیه با ارث، سبک زندگی 
ناســالم، چاقی، دیابت، بیماری قلبی و فشار 

خون تشدید می شود.

راه هایی برای پیشگیری
کاهــش زمینه های بــروز عارضــه بهترین 
راه پیشــگیری اســت. کنترل مرتب قند و 
فشــار خون از ســن 25ســالگی بــه بعد، 
خودداری از مصرف بی رویه گوشــت قرمز، 
نمــک، دخانیــات و داروهــا راه هایی برای 
 پیشــگیری از نارســایی کلیــه محســوب 

می شوند.
ابتال به سنگ کلیه عالوه بر باال بودن میزان 
مصرف داروهای مســکن، بــا ایجادعفونت 
و انسداد در مســیر کلیه، این عضو را از کار 
می اندازد. برای پیشــگیری از دچار شــدن 
به بیماری ســنگ کلیه بایــد روزانه حدود 
8تا 10لیوان آب بنوشــیم که اگــر این آب 
ســالم نباشــد و امالحی مانند نیتریت در 
آن وجود داشــته باشــد، مصرف آن زمینه 
ابتال به ســنگ کلیــه را به وجــود می آورد. 
در این شــرایط اســتفاده از آب جوشیده و 
 دســتگاه های تصفیــه آب خانگــی توصیه

 می شود.

یوسف مجتهدیسالمت
متخصص جراحی کلیه
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رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

خالصه گزارش

آرامش بخش ترین 
بخش بیمارستان 
رازی، کارگاه های 

پرهیاهوی کاردرمانی 
و توانبخشی است. 
در این کارگاه ها که 
در 2 سوله مجزا از 
بخش های بستری 

بیمارستان قرار 
گرفته اند، بیمارانی که 
می توانند لحظاتی روی 
صندلی تاب بیاورند، 

نقاشی می کشند، آواز 
می خوانند یا مجسمه 
و تندیس های گچی و 
گلی درست می کنند .

در بیمارستان، بیماران 
هر هفته چند ساعتی 

را در کارگاه های 
جوراب بافی، خیاطی، 
نجاری، پالستیک سازی 
یا گلدوزی می گذرانند، 
همان هایی که روزگاری 
اوستاکار یا صنعتگری 

قابل بوده اند و حاال 
صدای دویدن سوزن 

چرخ خیاطی روی 
پارچه یا سابیده شدن 
چوب زیر دندانه های 
تیز اره مویی آنها را به 

روزهای خوش گذشته 
می برد.

در اتاق های بخش 
زنان بیمارستان رازی از 
سلیقه های زنانه خبری 
نیست و فریبا که روزی 
باسلیقه ترین کدبانوی 
فامیلش بود حاال دل 

و دماغ مرتب کردن 
مالفه و بالش تخت 
آهنی اش را ندارد. 

اینجا بیماران زن هم 
مانند بیماران بخش 

مردان به دو گروه 
 تقسیم می شوند

 و عده ای که 
بیماری شان شدید 
شده یا پشت دیوار 

بیمارستان کسی 
انتظارشان را نمی کشد 

میهمان همیشگی 
بخش »حاد« 

بیمارستان هستند.

فضای بخش کودکان 
بیمارستان پر از 
رنگ های شاد و 

تزیینات زیباست. 
اینجا در و دیوار اتاق ها 
سرد و بی روح نیستند 

و پرده های رنگی، 
تابلو ها و نقاشی های 

زیبا فضای بخش را به 
مهدکودک شبیه کرده 
است، اما بر خالف این 
تزیینات رنگی، صورت 
رعنا و هم اتاقی هایش 

کسل و خسته است.

قرار گرفتن بیمارستان 
رازی در محله 

دورافتاده امین آباد 
مشکالت رفت و آمد 

کادر درمان بیمارستان 
را دوچندان کرده، 
اما مسئوالن این 

بیمارستان هر روز از 
4گوشه شهر خود را به 

امین آباد می رسانند 
تا از بیماران تنها و 

فراموش شده ای که از 
خانواده هایشان هم 

طرد شده اند پرستاری 
و مراقبت کنند.

 نسبیت انتخابات
 خوب یا بد
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 کسب وکارها در انتظار 
حمایت بیشتر

200کیلومتر معبر هموار شد

1112

طرح برگزاری انتخابات با آرای نسبی  در کمیسیون 
امور داخلی مجلس در حال بررسی است

با وجود حمایت از کسب وکارهای پلتفرمی، بخش عمده ای 
از کسب وکارها در انتظار ساماندهی اینترنت هستند

 نهضت بهسازی و مناسب سازی
  پیاده روها و معابر شهر تهران با سرعت

 در حال انجام است

گالری رازی

لباس های مخصوص بیماران را به تن دارند؛ 
همان لباس های نخی ساده آبی و صورتی که 
گشاد و قواره بزرگ دوخته می شوند و هم فرم 
زنانه اش و هم مردانه ها جیب دارند. سر ساعت 
هم دارو می خورند و پزشکان مرکز مرتب و هر 
روز ویزیت شان می کنند تا مراحل درمان شان 
را طی کنند، اتاق هایشان هم شبیه اتاق های 
سایر بیمارستان هاســت، ولی در حیاط این 
بیمارستان هیچ وقت کسی با دسته های گل 
و جعبه های شــیرینی انتظار دیدار عزیزش 
را نمی کشد و بیماران ساعت مالقات ندارند. 
اینجا محــل تیمار و مداوای دلشکســتگاني 
اســت که انگ »روانی« خورده اند و کســی 
باورش نمی شود آنها هم بیمارند و دوا و درمانی 
دارند. بیماران بیمارستان رازی )امین آباد( در 
جست وجوی آرامش گمشده روانشان به این 
خانه دنج و بی ســروصدای ته نقشه پایتخت 

پناه آورده اند.

بوی روزهای خوب گذشته
به هر یــک از بخش های بیمارســتان رازی 
سرک بکشید، سکوتی سنگین حکمفرماست، 
اما آرامش بخش ترین قســمت بیمارســتان، 
کارگاه های پرهیاهوی کاردرمانی و توانبخشی 
اســت. در این کارگاه ها که در 2سوله مجزا از 
بخش های بستری بیمارستان قرار گرفته اند، 
بیمارانی که می توانند لحظاتی روی صندلی 
تاب بیاورند، نقاشی می کشند، آواز می خوانند 
یا مجسمه و تندیس های گچی و گلی درست 
می کنند تا یادشان برود فراموش شده اند. در 
کارگاه موسیقی چند روز پیش بیماری که در 
زمان سالمتی اش خواننده اپرا بوده، باالخره 
سکوت یک ساله اش را شکسته و آواز سر داده 
است. او می گوید: »وقتی سالن اپرا از صدای 
کف و تشویق طرفدارانم منفجر می شد، فکر 
نمی کردم روزی همه، من و صدایم را فراموش 
کنند.« بیمارانی که هر هفته چند ساعتی را 
در کارگاه های جوراب بافی، خیاطی، نجاری، 
پالستیک ســازی  یا گلــدوزی می گذرانند، 
روزگاری اوستاکار یا صنعتگری قابل بوده اند و 
حاال صدای دویدن سوزن چرخ خیاطی روی 
پارچه یا سابیده شــدن چوب زیر دندانه های 
تیز اره مویی آنها را به روزهای خوش گذشته 
می برد. در کارگاه ســفالگری در کنار کاسه، 
کوزه، تابلوها و ظروف سفالی که امیر و دیگر 
بیماران سفالگر درست کرده اند، سردیس ها 
و تندیس های گلی هنرمندانه ای وجود دارد 
که یادگار یکی از بیماران قدیمی بیمارستان 

است. او فرزند پدری بوده که مدرک هنر نوبل 
آلمان را داشته و پسرش را هم از این استعداد 
بی نصیب نگذاشته اســت. بیمار پیکرتراش 
که مدتی پیش از بیمارســتان مرخص شده، 
برای آماده کردن سفارشی مهم 6شب مداوم 
شیشه مصرف کرده تا خوابش نبرد و با نگرانی 
و فشار روانی کار کرده است. در سپیده دم روز 
هفتم شــاهکار هنری او آماده بوده و آن را به 
سفارش دهنده تحویل داده است، ولی روانش 
دیگر آرامش پیدا نکــرده و مدتی طوالنی در 
بیمارستان رازی بستری شــده است. امثال 
پیکرتراش هنرمند در بیمارســتان رازی کم 
نیســت و در میان بیماران آن، آدم های با نام 
و نشانی وجود دارد که مشکالت و فشارهای 
روانی زندگی را تاب نیاورده اند و برای درمان و 
تجدید قوا گذرشان به خانه فراموش شدگان 

افتاده است.

بیمار خوش اقبال امین آباد
 حرف زدن علی کند اســت و بــا مکث های 
طوالنی صحبــت می کند. ســیاهی بی حال 
ته چشــم های سرد و ســاکنش را هم به زور 
و آهســته می چرخاند، ولــی در کمتر از ربع 
ساعت مقاله بلندباالیی می نویسد که اطالعات 
علمی آن پریشــانی روحی نویســنده اش را 
پنهان می کند. علی تا دیپلــم درس خوانده 
و مبلساز اســت. او زمانی برووبیایی داشته و 
حالش خوب بوده، ولی از وقتی زن و بچه اش 
ترکش کرده اند یک پایش توی بیمارســتان 
اســت و یک پایش توی خانه. تخت علی کنار 
تختخواب امیر است. لب های بی رنگ و پوست 

خشک صورت امیر نشان می دهد پای بساط 
شیشــه به این روز افتاده اســت. او هر بار که 
نشئه می شد، زنش ناهید را گرگی می دید که 
به دختر 3ماهه شان حمله می کند. او هم هر 
چیزی دم دستش بود به طرفش پرت می کرد 
تا دست از ســر بچه بردارد. دفعه آخر آنقدر 
محکم دستش را دور گلوی این گرگ خیالی 
گره زده بــود که اگر مادرش دیر می رســید، 
نفس ناهید برنمی گشت. از 6ماه پیش که امیر 
در بیمارستان بستری شده ناهید سراغش را 
نگرفته است. فقط مادر امیر هر هفته چادرش 
را دور کمر خمیده اش می بندد و با یک قابلمه 
پر از کتلــت به دیدن ته تغاریــش می آید. در 
بیمارستان رازی از این اتفاق ها زیاد نمی افتد و 
مثل بیمارستان های دیگر نیست که عده ای هر 
روز با کمپوت و گل و شیرینی منتظر رسیدن 
ســاعت مالقات باشــند. کس و کار بعضی از 
بیماران بعد از بســتری آنها جل و پالس شان 
را جمع می کنند و از خانه ای که آدرســش را 
به بیمارستان داده اند برای همیشه می روند تا 
مریض پردردسرشان دیگر به خانواده برنگردد.
 همه هم اتاقی های امیر به ضرب و زور خانواده 
از اینجا سر در نیاورده اند و تعدادی از مجرمانی 
که قاضی و دادگاه به اختالل روانی آنها حکم 
داده اند، در بیمارســتان و در کنــار بیماران 
اعصــاب و روان دوران محکومیت شــان را 
می گذرانند. این بیمــاران مجرم در روزهای 
اول انتقال به بیمارســتان، بند و زنجیر به پا 
دارند و چند ســرباز هم که مأمور مراقبت از 
آنها هستند، روز و شب شــان را در آسایشگاه 
می گذرانند، اما وقتی مانند قربانعلی، مهمان 

همیشگی این خانه می شوند، از بند، زنجیر و 
نگهبان دائمی خبری نیست. قربانعلی ظاهری 
آرام دارد و صورتــش شــبیه پدربزرگ هایی 
اســت که مهربانی هایــش بــه غرولندها و 
بداخالقی هایــش می چربد. او ســال ها کنار 
خانــواده اش زندگی کــرده و اطرافیانش پی 
نبرده اند کــه کم طاقتی و پرخاشــگری های 
وقت و بی وقت او روزی کار دستش می دهد. 
قربانعلی به دلیل قتل دوســتش که در حالت 
جنون آنی اتفاق افتــاده، از راهروهای دادگاه 
جنایی و بیمارســتان اعصاب و روان ســر در 

آورده است.

دلتنگی های مادرانه
در اتاق های بخش زنان بیمارســتان رازی از 
ســلیقه های زنانه خبری نیســت و فریبا که 
روزی باسلیقه ترین کدبانوی فامیلش بود، حاال 
دل و دماغ مرتب کــردن ملحفه و بالش تخت 
آهنی اش را ندارد. اینجا بیماران زن هم مانند 
بیماران بخش مردان به 2گروه تقسیم می شوند 
و عده ای که بیماری شان شدید شده یا پشت 
دیوار بیمارستان کسی انتظارشان را نمی کشد، 
مهمان همیشــگی بخش »حاد« بیمارستان 
هســتند. آنهایی که بیماری، روح و روان شان 
را تمام و کمال قبضه نکرده یا خانواده هایشان 
منتظر بهبودی و بازگشــت آنها هســتند در 
بخش بیماران »مزمن« بستری هستند. فریبا 
نمی داند در کدام بخش بستری شده، ولی هر 
کس جلوی در آهنی بخش ظاهر می شــود، 
فریبا تصور می کند دختر موطالیی 3ساله او 
را آورده است. دختر فریبا دیگر به سن مدرسه 

رســیده، ولی از وقتی برایش تعریف کرده اند 
که مادرش دختر کوچولوی خود را ساعت ها 
در کمد پنهان می کرد تا دســت شیطان به او 
نرســد، به دیدن مادرش رغبتی ندارد.فضای 
بخش کودکان بیمارستان برخالف بخش های 
بزرگســاالن پر از رنگ های شــاد و تزیینات 
زیباست. اینجا در و دیوار اتاق ها سرد و بی روح 
نیستند و پرده های رنگی، تابلو ها و نقاشی های 
زیبا فضای بخش را به مهدکودک شبیه کرده 
است، اما برخالف این تزیینات رنگی، صورت 
رعنا و هم اتاقی هایش کسل و خسته است. پدر 
و مادر رعنا به سختی دلشان را راضی کرده اند 
که دخترشــان را برای درمــان بیش فعالی و 
پرخاشگری شدیدش بستری کنند، ولی حاال 
که می بینند حال رعنا بهتر شــده و می توانند 
او را به خانه ببرند، از تصمیم خود پشــیمان 
نیستند. پسرهای زیر 18ســال هم در بخش 
کــودکان نگهداری می شــوند، ولی اتاق های 
آنها از دخترها جداســت. در این بخش متین 
9ساله که از 7سالگی  پامنقلی پدر مشروبخوار 
و معتادش بوده، احوال خوشــی ندارد و حاال 

حاالها امیدی به درمانش نیست.

نمی توانیم دل بکنیم
غریبی و مظلومیت بیماران اعصــاب و روان، 
خاک بیمارســتان رازی را بــرای کادر درمان 
آن دامنگیر کرده و تعداد زیادی از پرســتاران 
بیمارســتان الاقل 2تا 3دهه از عمرشان را به 
پرســتاری از این بیماران گذرانده اند. بســیار 
پیش می آید که پرستاران موقع عوض کردن 
رخت و لبــاس یــا دادن داروی بیمار به جای 
تشکر و قدرشناسی بد و بیراه بشنوند و کتک 
بخورند، ولی نیرویی شــبیه عشق و دلسوزی 
آنها را وادار می کند که مادرانه و پدرانه از خطای 
بیمار ناآگاه خود بگذرنــد. قوانین زیادی برای 
حمایت از پرســتاران بخش اعصاب و روان به 
تصویب رسیده، ولی از سال ها پیش در پیچ و خم 
کاغذبازی های اداری اجرا نشده باقی مانده اند. 
»عارف پوریایی« از 24سال پیش در بیمارستان 
رازی کار می کند. او می گوید: »ظاهر بیماران 
اعصاب و روان خشن است، ولی قلب و رفتارشان 
به بچه ها شباهت دارد و اگر محبت و دلسوزی 
ببینند به خوبی همکاری می کنند.« قرار گرفتن 
بیمارستان رازی در محله دورافتاده امین آباد 
مشــکالت رفت وآمد کادر درمان بیمارستان 
را دوچندان کرده، اما پوریایــی و همکارانش 
هر روز از 4گوشــه شــهر، خود را به امین آباد 
می رسانند تا از بیماران تنها و فراموش شده ای 

که از خانواده هایشان هم طرد 
شده اند پرســتاری و مراقبت 

کنند.

حتی اگر ندانید »امید رضایی«رتبه دوم بورد تخصصی کشــوری 
اعصاب و روان را دارد و عناوینی مانند دانشــجوی برجسته کشور، 
پژوهشــگر برتر، داور برگزیده برترین های پژوهشی و سرپرستی 
مرکز تحقیقات سایکوز را در کارنامه علمی خود ثبت کرده، با دیدن 
رفتار و گفتار سنجیده او متوجه می شوید پیچ و خم های روح و روان 
آدم ها را خوب می شناسد. رضایی مدیریت بیمارستان اعصاب و روان 
رازی را بر عهده دارد. او بر این باور است که شرایط کنونی و روش های 
درمانی بیمارســتان رازی با ذهنیت قدیمی مردم از »تیمارستان 
امین آباد« تفاوت زیادی دارد. 106سال از عمر بیمارستان روانپزشکی 
رازی می گذرد و این بیمارستان بزرگ ترین بیمارستان اعصاب و روان 

خاورمیانه به شمار می آید.
از سال ها پیش نام »تیمارستان امین آباد« برای مردم وحشت آفرین 

بود. این ذهنیت عمومی تغییر کرده است؟
20سال پیش که به عنوان رزیدنت روانپزشکی وارد این مرکز شدم، 
بیماران مزمن زیادی در اینجا ســاکن بودند و کادر درمان کیفیت 
علمی فعلی را نداشتند. درمانگرانی که در سال های اخیر وارد مرکز 
شده اند نسبت به گذشته خبره تر و عالقه مندتر هستند و از دانش روز 
برخوردارند. از سوی دیگر ارتقای بیمارستان به مرکزی پژوهشی، 
آموزشی و درمانی باعث شده فضایی شیشه ای در بیمارستان شکل 

بگیرد و با اضافه شدن دانشجویان، استادان دانشگاهی و پژوهشگران 
به جمع بیماران، عالوه بر علمی و اصولی شدن روش های درمانی، بر 
کیفیت برخورد با بیماران افزوده شده است، اما متأسفانه عموم جامعه 
از تغییر شرایط بیمارستان اطالعات مناسبی ندارند و ذهنیت سنتی 

کامال پررنگ است.
شــرایط فیزیکی بیمارســتان برای تغییر ایــن ذهنیت ظرفیت 
قابل توجهی دارد. چرا در فضای ظاهری بیمارستان جذابیت خاصی 

ایجاد نکرده اید؟
این بیمارستان با بودجه دولتی اداره می شود و اغلب بیماران اینجا 
از محروم ترین قشر جامعه هستند. پرداخت 6درصد از هزینه درمان 
بیماران بر عهده خانواده مددجویان است، اما بسیاری از آنها توانایی 
پرداخت این هزینه را هم ندارند. در سال های اخیر با حمایت خیران 
تعدادی از بخش های داخلی بیمارستان نوسازی شده اند، اما به دلیل 
کمبود منابع مالی نتوانسته ایم در حیاط و فضای سبز بیمارستان که 

پتانسیل قابل توجهی دارد، امکانات جذابی به وجود آوریم.
در طول این سال ها چه تغییر محسوسی در نوع بیماری های روانی و 

ویژگی های مراجعان مشاهده کردید؟
متأسفانه سن بیمارانی که با بیماری های حاد روانی مراجعه می کنند 

پایین تر آمده و این گروه از بیماران جوان تر شده اند.

نکته

گزارشی از آثار هنری بیماران در آسایشگاه رازی؛ روح های کودکانه ای که پشت چهره های خشن پنهان شده اند

ذهنیت سنتی از بیماران روانی تغییر نکرده است
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شنیده ها حاکی از آن است که نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی به  دنبال روش هایی 
برای تغییر سیستم انتخابات و نتایج حاصل از آن هســتند. باید توجه داشت که این حرکت کلی و 
پسندیده به دلیل ساختار معیوب و پوسیده کنونی ره به جایی نخواهد برد؛ چراکه مدیریت اجرایی کشور 
در شرایط کنونی به صورت جزیره ای است و احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی جایگاه و نقش مؤثری 
در نتایج حاصل از آن ندارند. بنابراین دوستان ما در مجلس باید به دنبال طراحی یک مدیریت جامع و 
پویا و یکپارچه باشند که در آن احزاب مؤثر و فراگیر بتوانند نقش آوری کرده و پاسخگوی عملکرد خود 
در برابر مردم باشند. مطلب دیگر اینکه دوستان و نمایندگان ما در مجلس نوعا نقش احزاب و گروه های 
سیاسی را در اداره کشور قبول ندارند و در نبود آن اصال احساس ضعف نمی کنند و نوعا روحیه آنان به  
صورت خوش بینانه، جناحی و به  صورت بدبینانه، باندی است. متأسفانه این تفکر است که یارای رشد 
و اصالحات منطقی و کارشناسی کشور را ندارد؛ در صورتی که می توان با شرایط کنونی کاری را برای 
توسعه منطقی این مملکت پرقدرت با همدلی و سیستم پویا و  مرسوم در دنیا انجام داد؛ پس اول باید 

ساختار اصالح شود و اال پس از مدتی اوضاع کشور »آش همان  آش است و کاسه همان کاسه«. 

مکث

 بر اســاس آخریــن اصالحات 

گزارش
انجام شــده بر قانون انتخابات 
مجلس  در سال78 فرد منتخب در 
مرحله اول انتخابات باید حداقل 20درصد از کل 
آرای ماخوذه را کســب کند تا به عنوان نماینده 
مجلس انتخاب شود.  با این حال، برخی نمایندگان 
مجلس یازدهم بر این باورند که این شکل از برگزاری 
انتخابات موجب سردشدن تنور انتخابات می شود.  
از این رو، طرحی  در کمیسیون امور داخلی و شوراها 
در حال بررسی است که بر اساس آن، سازوکاری 
پیش بینی شده تا این رونداصالح شود.امانقاط قوت 
و ضعف این طرح چیست؟ برای پاسخ به این سؤال 
با دبیــران کل برخی احزاب، فعاالن سیاســی و 

نمایندگان مجلس به گفت وگو نشستیم.

گرچه طرحی که در مجلس در حال بررســی است با 
بیم ها و امیدهای بسیاری روبه رو است اما برخی فعاالن 
حوزه سیاسی، این طرح را کافی نمی دانند و می گویند 
صرف تصویب چنین قانونی در مجلس، تضمین کننده 
افزایش مشــارکت مردم در انتخابات نیســت بلکه 
می تواند با خود، مشکالتی همراه داشته باشد که در 
آینده برای برطرف کردن مشــکالت ایجادشده، باید 

طرح برگزاری انتخابات با آرای نسبی  در کمیسیون امور داخلی مجلس در حال بررسی است

الهام افکاری با ضد انقالب در ارتباط بود 
ســخنگوی قوه قضاییه در نشســت خبری هفتگی خود با 
خبرنگاران به تشــریح پرونده الهام افــکاری، وضعیت اتباع 
دستگیر شده خارجی در اغتشاشات اخیر و نیز پرونده متهمان 
پرونده شهادت سردار بیرامی، فرمانده حفاظت اطالعات سپاه 

شهرستان صحنه در استان کرمانشاه پرداخت.
به گزارش همشهری، مسعود ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره 
آخرین وضعیت پرونده الهام افکاری گفــت: »خانم افکاری 
براساس گزارش های واصله، از نام برادر مرحوم خود استفاده 
کرده و اقدام به تحریک عده ای از افراد مستعد و همراهی آنها 
در برخی تجمعات داشته است و عالوه بر اینها قصد خروج از 
کشور را داشته که حکم جلب او پس از تشریفات صادر شده و 

هنگام خروج از کشور دستگیر شده است.«
ستایشی در ادامه بیان کرد: »خانم افکاری ارتباط گسترده ای 
با عناصر فعال رسانه ای و شاخص برانداز داخل و خارج داشته 
است و ادله آن هم وجود دارد. او در ارتباط با شبکه تروریستی 
اینترنشــنال اقدام به انتشــار اخبار کذب و جعلی کرده و در 
اغتشاشات اخیر و خصوصا اغتشاشــاتی که در استان فارس 
بوده، نقش آفرینی فعال داشته است؛ در پی همین اقداماتی که 
از ناحیه افراد صورت گرفته، داعش جرأت کرده در آن مکان 

مقدس مردم را داغدار کند.«
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت 
پرونده شهادت سردار نادر بیرامی، فرمانده حفاظت اطالعات 
سپاه شهرستان صحنه استان کرمانشاه، گفت: »سردار بیرامی 
برای جداسازی بحثی که بین افرادی در جریان بوده است، به 
میان آنها می روند که با سالح سرد به شهادت می رسند. ۵۲ نفر 
از اغتشاشگران که در موقعیت بودند دستگیر شده  و هم اکنون 
در بازداشت هستند. ۳نفر از ضاربین شناسایی شدند که یک 

نفر از آنها دستگیر شده است.«
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه برخورد قوه قضاییه 
با عناصر خارجی دستگیر شــده در اغتشاشات اخیر و اینکه 
چند نفر از عناصر اطالعاتی کشور فرانسه در اغتشاشات اخیر 
دستگیر شــده اند، گفت: »۲نفر جاسوس فرانسوی در تاریخ 
۱۰ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ به اتهام اجتمــاع و تبانی به قصد 
اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی دستگیر شدند و هم اکنون 
بازداشت هستند و پرونده آنها در مرحله تصمیم نهایی است 
که پس از تصمیم گیــری نهایی، درباره آنها اطالع رســانی 

می شود.«
ستایشی درباره دیگر اتباع خارجی دستگیر شده در اغتشاشات 
اخیر نیز بیان کرد: »۴۰ نفر از اتباع خارجی که در اغتشاشات 
اخیر دخیل بودند و بعضا در کف خیابان هم حضور داشتند، 
دستگیر شدند که تحقیقات درباره پرونده آنها در دست انجام 
است و مطابق قوانین داخلی کشور با آنها برخورد خواهد شد.«

سخنگوی دســتگاه قضا اضافه کرد: »براساس آمار ارائه شده 
تا صبح سه شنبه اول آذر در کل کشــور برای حدود ۲هزار و 

۴۳۲نفر رأی قطعی صادر شده است.«

قضایی

نظامی

نسبیت انتخابات؛ خوب یا بد 

محمدحسنابوترابیفرد
امامجمعهموقتتهران

تصمیماتیکــهامروزمشــکالتآیندهرا
افزایشدهندقطعاخودمنشامشکالت
فعلینیزهستند.نبایدتصمیمیبگیریم
کهامروزازمجلسکهبیرونمیآییمبرای
ماکفبزنندبلکهبایدتصمیمیبگیریم
کــهنیــمقــرنبعــدبــرایمــاکــفبزننــد.
مسائلامروزکشــورماننددفاعمقدس
برایمــردمایــرانمنطقهوجهاناســالم

بایدپیامآوراقتدارباشد./ایسنا

اقبالشاکری
نمایندهتهران

مدعیالعمــومبایــدبــرایحفاظــتاز
ســالمتوامنیــتمــردمبــااظهــارات
دروغینوبیاساسسلبریتیهابرخورد
کندچراکههیچتفاوتیبینتخریبگر
امــوالعمومــیوکســیکــهاذهــان
عمومــیراآتــشمیزنــدوجودنــداردو
اینافــرادبایــددرمقابــلاقداماتیکه
انجاممیدهندپاسخگوباشند./فارس

نقل قول خبر

رونمایی از بالگردهای هجومی ارتش 
فرمانده نیروی دریایی ارتش از رونمایــی بالگردهای هجومی 
 دریایی و پهپادهای دریایی با برد بیش از ۲هزارکیلومتر خبر داد.

امیر دریادار شــهرام ایرانی در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر 
افزود: »امروز ۳فرماندهی اقیانوسی ما شامل فرماندهی اقیانوس 
هند، فرماندهی اقیانوس اطلس و فرماندهی اقیانوس آرام نیروی 
دریایی ارتش در حال انجام وظیفه هستند. ناوگروه های رزمی نیز 
برای امنیت کشــتیرانی و منافع کشور در حال اجرای ماموریت 

هستند.«
 فرمانده نیروی دریایی ارتش در واکنش به اعالم خبر اســتفاده 
از شناورهای بدون سرنشــین آمریکا، گفت:»شناورهای بدون 
سرنشین ایمنی دریانوردی 
را به خطر انداخته اند. قبال 
ایــن شــناورها را جمع 
کردیم چون آمریکا تضمین 
داد که آنها را جمع کند. اگر 
دوباره این شناورها به منطقه 
وارد شوند، باز هم آن را جمع 

می کنیم.« / ایرنا 

»همواره در انتخابات از ســوی احزاب، لیست هایی 
اعالم می شود؛ آیا این جریان ها را حزب نمی دانید؟« 
می گوید: »لیســت هایی که اکنون احــزاب، گروه ها 
و ائتالف ها در انتخابات ارائه می کنند ممکن اســت 
در مراکز اســتان ها جذابیت هایی داشته باشد اما در 
شهرســتان ها این رقابت ها از حالت حزبی جدا شده 

است و جنبه رقابت قومی و منطقه ای پیدا می کند.«

برگزاری انتخابات مجلس با قانون جدید یا فعلی؟ 
عضو کمیســیون امور داخلی و شــوراهای مجلس 
شورای اسالمی، در پاسخ به این سؤال همشهری که 
تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس و تأیید 
آن از سوی شــورای نگهبان چه مزایایی برای کشور 
دارد، می گوید: »عملی شدن این قانون و اجرای آن به 
شکل کامل، می تواند زمینه را برای افزایش مشارکت 
سیاسی مردم، گروه ها و جریان های سیاسی در خانه 
ملت افزایش داده و کیفیــت آرای نمایندگان را نیز 
بهبود دهد.«  ابوالفضل ابوترابی با تشــریح جزئیاتی 
از این قانون می گوید: »در این قانون پیش بینی شده 
است در استان ها و حوزه های انتخابیه ای که دست کم 
۵شهر و ۴نماینده داشته باشــند، انتخابات به شکل 
نسبی انجام شود. مفهوم آن این است که به عنوان مثال 
در تهران که ۳۰نماینده دارد و افراد در قالب لیست های 
انتخاباتی به مجلس راه پیدا می کنند، مالک راهیابی 
به مجلس صرفا آرای لیست نخواهد بود بلکه شروطی 
برای این مهم در نظر گرفته شده است.« او حرفش را 
اینطور ادامه می دهد: »به عنــوان مثال در این قانون 
پیش بینی شده است که اگر در انتخابات مجلس، آرای 
۵نفر اول لیســت اصالح طلبان از مجموع آرای ۵نفر 
انتهایی لیست اصولگرایان بیشتر باشد، ۵نفر لیست 
اصالح طلب یا برعکس به مجلس راه پیدا کند که به این 
ترتیب نمایندگان راه یافته به مجلس، به شکل نسبی 
انتخاب خواهند شد.«  این عضو کمیسیون امور داخلی 
و شوراهای مجلس خاطرنشان می کند: »در شهرهایی 
که تعداد نمایندگان آنها کمتر است و چنین رقابتی 
وجود ندارد، روش انتخاب نمایندگان به شکل فعلی 
خواهد بود و تغییری در رونــد برگزاری انتخابات رخ 
نخواهد داد.« ابوترابی در پاسخ به این سؤال همشهری 
درباره اینکه »مصوبه کمیسیون چه زمانی در صحن 
علنی مطرح می شــود« از قرارداشتن ۳۰طرح دیگر 
در نوبت طــرح در صحن خبر می دهــد و می گوید: 
»پیش  بینی می شود مصوبه کمیسیون درباره اصالح 
قانون انتخابات مجلس و نســبی شدن نحوه انتخاب 
نمایندگان تا اسفندماه سال جاری در نوبت قرار گرفته 
و تا پیش از پایان سال از تصویب نمایندگان بگذرد. در 
چنین شرایطی انتخابات آتی مجلس با قانون جدید 
اجرا خواهد شد اما اگر مصوبه کمیسیون تا پایان سال 
در صحن، مطرح و تصویب نشود، انتخابات آتی مجلس 

با قانون فعلی برگزار خواهد شد.«

قانون جدید به تصویب برســد. حسین کنعانی مقدم 
ـ فعال سیاســیـ  یکی از همین کارشناسان است. او 
در ارزیابی خود از مفاد این قانون می گوید: »برگزاری 
انتخابات به شــکل نســبی و تعیین نمایندگانی که 
به مجلس یا شــوراها راه پیدا می کنند با این روش، 
ممکن اســت بتواند به افزایش مشــارکت مردم در 
انتخابات منجر شود امابدون شک نمی تواند اهدافی 
را که قانونگذار از تصویب قانون انتخابات نسبی دنبال 

می کند، محقق کند.«  دبیرکل حزب سبز، حرفش را 
اینطور ادامه می دهد: »ضــرورت دارد حوزه گزینش 
نامزدها در انتخابات، وسیع تر شــود و سازوکارهایی 
در نظر گرفته شــود تا بتوان از میــان افراد مختلف، 
گزینه مطلوب را انتخاب کرد. اگر چنین سازوکارهایی 
پیش بینی نشــود نباید انتظار داشــت ایــن قانون، 
کمکی به افزایش مشارکت مردم در انتخابات کند.«  
کنعانی مقدم در پاسخ به این ســؤال همشهری که 
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محدودیــت در دسترســی بــه 
پلتفرم هایی که به عنوان بســتری 
برای اشتغال اســتفاده می شوند و 
همچنین اختــال در اینترنت باعث ضــرر و زیان 
به کســب وکارهای خرد شد، اما کســب وکارهای 
دانش بنیــان هم عــاوه بر کســب وکارهای خرد 
فعال در پلتفرم های فیلتر شــده از این آســیب ها 
در امــان نماندند. همیــن موضوع باعث شــد که 
بسته های حمایتی متنوعی برای پشتیبانی از همه 
کســب وکارهایی که به نوعی به اینترنت وابســته 
هستند از سوی دولت طراحی شود. کسب وکارهای 
پلتفرمی و اینستاگرامی که اغلب خرد و خانگی اند با 
بسته حمایتی دولت که اخیرا ضوابط شناسایی آنها 
اعام شد، در آستانه تقویت هستند. از سوی دیگر، 
بخشی از کسب وکارهای اینترنتی استارت آپ هایی 
هستند که عملکردشان وابســته به اینترنت است. 
بخشی از کسب وکارها هم اگرچه اینترنتی نیستند، 
اما از شبکه های اجتماعی برای گسترش ارتباطات 
و تبلیغات اســتفاده می کنند. عاوه بر این گروه ها، 
تعداد زیادی از فریلنســرها هم هستند که ارتباط 
با مشــتری و پیدا کردن مشــتریان و پروژه ها را از 
طریق ابزارهای مرسوم اینترنتی خارجی که اکنون 
فیلتر شده اند، انجام می دادند. نکته ای که کمتر به 
آن پرداخته شده این است که در بسیاری از مواقع 
باوجود اتصال به پلتفرم ها و پیام رســان ها ازجمله 
تلگرام با اســتفاده از وی پی ان، افرادی که به صورت 
پروژه ای کار می کنند، از ارســال نشدن فایل های 
صوتی و تصویری شــکایت دارند. این موضوع حتی 
در ای میل هم دیده شــده اســت. کسب وکارهای 
دانش بنیانی که سال هاست تاش و خود را به عنوان 
»شــرکت« تثبیت کرده اند، اکنــون در مرکز این 
محدودیت ها و خسارت ها قرار گرفته اند؛ به طوری که 
صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری درصدد حمایت از آنها برآمده اند.

حمایت از محل تبصره 16
در قانــون بودجــه 1401بنــدی بــرای تامین 
دانش بنیان ها به منظور اشتغال آفرینی پیش بینی 
شده اســت و چندی پیش هم نشست هماهنگی 
این بخش از قانون با حضــور مدیران و نمایندگان 
بانک های عامل، نماینده بانــک مرکزی، تعدادی 
از نمایندگان مجلس، رئیس هیأت عامل صندوق 

نــوآوری و شــکوفایی و معاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهور برگزار شــد. این در حالی است که 
اخیرا علــی وحدت، رئیس هیــأت عامل صندوق 
نوآوری و شــکوفایی بــا تأکید بر متضرر شــدن 
کســب وکارهای دانش بنیان در دوره اختاالت و 
قطعی های گاه به گاه اینترنت، از طرحی خبر داد که 
معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات قرار است برای حمایت 
از دانش بنیان ها اقدام کنند. وحدت منابع حمایتی 
از شــرکت های متضرر حاصل از قطعی اینترنت را 
همان بند »ب« تبصره 1۶ قانــون بودجه 1401 
کشور اعام کرد؛ این در حالی است که این بودجه 
پیش از اختاالت اینترنتی و محدودیت ها درنظر 

گرفته شده است.
با این حال، او اعــام کرده که صنــدوق نوآوری و 
شــکوفایی با ارزیابی این شــرکت ها و معرفی آنها 
می تواند وام قرض الحســنه به خســارت دیدگان 

اختصاص دهد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
درباره بند »ب« تبصره 1۶ قانون بودجه 1401 کشور 
یادآوری کرد که در راســتای اشتغال دانش بنیان و 
صنایع خاق در سراسر کشــور )استان ها با اولویت 
مناطق محروم( بانک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران مکلف اســت از طریق بانک های عامل مبلغ 
۵0هزار میلیــارد ریال از محل منابع ســپرده های 
پس انــداز و جایزه قرض الحســنه نظــام بانکی به 

شرکت های دانش بنیان و خاق اختصاص دهد.
به گفته وحــدت، صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
درخواســت شــرکت های دانش بنیــان را ارزیابی 
می کند، مبلغ تسهیات را تعیین و سپس شرکت ها 

را به بانک های عامل معرفی می کند.

وام بلندمدت و کم بهره
همچنین روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیــان رئیس جمهور هم از 
توجه ویژه ایــن معاونت به موضــوع قطع اینترنت 
و آســیب های وارده به شــرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها خبر داد و گفت: »در وزارت ارتباطات 
هم تصمیم گیری شده که یک بسته حمایتی برای 
این مجموعه ها پیش بینی شــود.«  ظاهرا بســته 
حمایتی مورد اشاره با بســته حمایتی که اخیرا از 
آن رونمایی شــد، متفاوت و مختص شــرکت های 
دانش بنیان اســت. او همچنیــن از برنامه معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ هایی که در 

این حوادث متضرر شده اند، خبر داده است.
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیان 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه قطعا این دوره کوتاه 
هم می گذرد و کسب وکارهای جوانان ایرانی با توان 
بیشتر به  فعالیت خود ادامه می دهند، حمایت های 
معاونت علمی را در قالب وام های بلندمدت و کم بهره 
تعریف کرده اســت. دهقانی فیروزآبادی همچنین 
از شکل گیری کارگروهی برای بررسی و شناسایی 
مجموعه شرکت های آســیب دیده به منظور برآورد 

خسارات و جبران آن خبر داد.

کوچ دستوری ممکن نیست
باوجود حمایت هایی که صــورت گرفته و در آینده 
صورت خواهد گرفت، عمده کســب وکارهایی که 
به طور مستقیم یا غیرمســتقیم وابسته به اینترنت 
هســتند، خواهان رفــع فیلتــر و محدودیت های 
اینترنتی هســتند؛ به عنــوان مثال، محور بســته 
حمایتی که اخیرا از سوی دولت رونمایی شد، کوچ 

کسب وکارهای اینترنتی به پلتفرم های داخلی است، 
اما رئیس مجلس معتقد اســت که کوچ دستوری 

عاج مشکل کسب وکارها نیست.
محمدباقــر قالیبــاف چندی پیــش در حالی بر 
تســهیلگری و ایجاد انگیزه در کاربران برای کوچ 
به پلتفرم های داخلی تأکید کرد که انتقال مردم از 
یک پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی را به صورت 
دســتوری امکان پذیر ندانســت و خطاب به وزیر 
ارتباطات که در مجلس حضــور یافته بود، گفت: 
»خواسته مردم، مجلس و دولت از وزارت ارتباطات 
راه اندازی پلتفرمی در شبکه های اجتماعی است 
که پرسرعت و ارزان باشــد.« او با اشاره به اینکه 
گاهی هزینه اینترنت در حوزه شبکه های داخلی 
با هزینه بخــش خارجی برابر اســت، تأکید کرد 
که این مزیــت را وزارت ارتباطات باید ایجاد کند. 
قالیباف با تأکید بر امنیت کسب و کارها و کم بودن 
تسهیلگری و انتقال کاربران به پلتفرم های داخلی 
ادامه داد: »برخی دستگاه ها موانعی می گذارند که 

سزاوار نیست.«
به گفته او، مطمئناً اگر این پلتفرم ها سرعت و امنیت 
شخصی داشته باشند، همه می خواهیم که از پلتفرم 

داخلی استفاده کنیم.

تالش برای رفع فیلتر
این در حالی اســت که احمد نادری، نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اســامی هم در جلسه 
پرسش و پاســخی که اخیرا در دانشــکده ادبیات 
دانشگاه تهران برگزار شــد، درمورد اینکه مجلس 
برای موضوع فیلترینگ چه اقدامی کرده است، گفت: 
»ما )بخشــی از مجلس به ریاســت قالیباف به طور 

ویژه( هم پیگیر رفع فیلترینگ هستیم.«
عضو هیأت رئیســه مجلس با اشــاره به اینکه آقای 
قالیباف شخصا، به طور مســتقیم و به نمایندگی از 
بخش زیادی از مجلس به شــکل جدی پیگیر رفع 
فیلتر اینستاگرام و واتســاپ بودند و هستند، ادامه 
داد: »بحث های بسیار جدی درباره برداشته شدن 

فیلترینگ مطرح شده است.«
نادری سیاست فیلترینگ به شکل فعلی را جوابگو 
ندانست و به تجربه های مشــابه و ناموفق پیشین، 
مانند ممنوعیت ویدئو و ماهــواره در دهه های ۶0و 
70و ســپس فیلتر تلگرام در ســال 9۶و راه اندازی 

تلگرام طایی از سوی یک نهاد داخلی اشاره کرد.

کسب وکارها در انتظار حمایت بیشتر
با وجود حمایت از کسب وکارهای پلتفرمی و دانش بنیان، بخش عمده ای از کسب وکارها در انتظار ساماندهی اینترنت هستند

 آغاز رقابت فضایی اروپا
با آمریکا و چین

مقامات اروپایی در پاریس گرد هــم می آیند تا با بودجه 
18.۵میلیارد یورویــی برای تامین هزینه مــورد نیاز در 
فعالیت هــای فضایی آینــده این قاره موافقــت کنند. به 
گزارش بی بی ســی، در دســتور کار آنها ماموریت هایی 
به ماه و مریــخ، ماهواره هایی برای نظارت بــر آب و هوا و 
رمزگذاری ارتباطات جهانی فهرســت شده است. بودجه 
پیشنهادی برای آژانس فضایی اروپا نزدیک به 2۵درصد 

افزایش یافته است.
با این حال، با توجه به افزایش شــدید هزینه های زندگی 
در سراسر قاره، پیدا کردن پول برای این کار، یک چالش 
خواهد بود. حتی ممکن اســت دولت ها برای عقب نشینی 
از هزینه های فضایی نیز وسوسه شــوند. جوزف اشباخر، 
مدیرکل آژانس فضایی اروپا، گفت: این درســت اســت، 
اما اجازه دهید بگویم بســته ای که مــا روی میز داریم از 
نظر همه کشــورهای عضو ESA بسیار جذاب است. همه 
برای پیش بردن این پروژه موافق هستند و تمام کشورها 
باوجود وضعیت اقتصادی نامناســب، به دنبال این تامین 

بودجه هستند.

اهدای بودجه براساس تولید ناخالص داخلی
کشورهای عضو آژانس فضایی اروپا هر 3سال یک بار برای 
توافق بر سر برنامه فعالیت و بودجه مورد نیاز جهت تامین 
مالی آن گرد هم می آیند و یک روز و نیم مذاکرات سختی 
را انجام می دهند. همه کشورها باید از تحقیقات علمی که 
3.1میلیارد یورو در طول ۵ سال نیاز دارد، حمایت کنند 
اما برای سایر پروژه ها، کشورها به صورت داوطلبانه متعهد 

خواهند شد.

آنها بســته به منافع خود، ممکن است تصمیم بگیرند که 
بیشتر یا کمتر از رقمی که وزن اقتصادی یا تولید ناخالص 
داخلی )GDP( آنها را منعکس می کند، ســرمایه گذاری 
کنند. به عنوان مثال، کشــورهایی مانند فرانسه، آلمان و 
ایتالیا عاقه خاصی به موشــک دارند که هزینه ای معادل 
3.2میلیارد یورو نیاز دارد. کشورهایی مانند بریتانیا به طور 
ســنتی یکی از بزرگ ترین حامیان پروژه های مخابراتی 
باتوجه به قدرت تولید آن در ماهواره های بزرگ هســتند 
که بودجه ای معادل 2.4میلیارد می طلبد. بسیاری دیگر از 
کشورها هم تمایل دارند به ساخت فضاپیمای رصد زمین 
که 3میلیارد یورو نیاز دارد بــه آژانس ESA کمک کنند. 
به همین ترتیب، برای مأموریت های اکتشــافی انسانی و 

روباتیک نیز 2.9میلیارد یورو مورد نیاز است.

تالش برای رسیدن به آمریکا و چین
دولت های اروپایی کامــا به این نکته آگاه هســتند که 
وقتی نوبت به رقابــت فضایی می رســد، از رقبای بزرگ 
خود عقب می مانند. آمریکا و چین بســیار بیشتر از اروپا 
در آژانس های فضایی خود ســرمایه گذاری می کنند. اما 
مقامات اروپایی که در پاریس گرد هــم آمده اند مطمئن 
هستند که ســرمایه گذاری های خود را روی برنامه هایی 
متمرکز می کنند که قرار است بیشترین بازده اقتصادی را 

به همراه داشته باشد.
اما یکــی از زمینه هایی که در مذاکرات بخش شــدیدی 
روی آن وجود خواهد داشــت، موشک ها هستند. پرتابگر 
جدید اروپا با نام Ariane-6، از برنامه ای که برای معرفی 
و رونمایی آن درنظر گرفته شده است، عقب مانده است و 
به این ترتیب نخســتین پرواز خود را تا پایان سال آینده 
هم انجام نخواهد داد. مقامــات فضایی اروپا باید هزینه ای 
معادل 200میلیون یورو برای این کار درنظر بگیرند. ردیف 
بودجه دیگری که باید درنظر گرفته شود7۵0میلیون یورو 
 Iris2 »درخواست شــده برای صورت فلکی »اتصال امن
اتحادیه اروپاست. کمیسیون اروپا می  خواهد شبکه ای از 
ماهواره های اینترنتی باند پهن توسعه دهد که بی شباهت 
به شبکه هایی که اکنون توسط ثروتمندترین فرد جهان، 
ایان ماسک و شــرکت لندنی OneWeb ساخته شده، 
نیست و البته بر خدمات دولتی متمرکز است. هزینه کلی 

این پروژه احتماال ۶میلیارد یورو خواهد بود.

تالش انگلیس برای دیده شدن در فضا
تأکید بر این نکته واجب اســت که آژانــس فضایی اروپا، 
اتحادیه اروپا نیست. یعنی ممکن است همه کشورهای عضو 
در آن شریک باشند و در پروژه های فضایی خاصی همکاری 
کنند. این اتفاق برای بریتانیا که از اتحادیه اروپا خارج شده 

است، رویداد مهمی است.
تیم فضایی لندن به ریاســت جورج فریمن وزیر علوم این 
کشور با اهداف خاص خود به مرکز کنفرانس GPE آمده 
است. بریتانیا مریخ نوردی به نام رزالیند فرانکلین را برای 
کاوش در سطح مریخ مونتاژ کرده است. ساخت تجهیزات 
مورد نیاز برای فرود آن در سیاره سرخ حدود 700میلیون 
یورو هزینه می برد و در این جلسه 3۶0میلیون یورو برای 
کمک به این پروژه درخواست شده اســت. آقای فریمن 
کمک قابــل توجهی بــرای اطمینان از انجــام ماموریت 

مریخ نورد انجام خواهد داد.
ماهــواره ای به نــام Aeolus نیــز از دیگــر پروژه های 
انگلیسی هاست که جهت و ســرعت باد را در سرتاسر کره 
زمین به منظور بهبود پیش بینی آب و هوا ترسیم می کند. 
ردیف بودجه آژانس فضایی اروپا برای این برنامه که شامل 

2 فضاپیمای متوالی خواهد بود، 40۵میلیون یورو است.

سطح باالی کلسترول خوب خون  
بی فایده است

به گفته محققان مؤسسه ملی سامت آمریکا، ممکن است 
چیزی به نام کلسترول خوب وجود نداشته باشد. به گزارش 
سی ان ان، مطالعه آنها نشان داد که چربی های سالم خون 
نه تنها در برابر بیماری های قلبــی عروقی محافظتی ارائه 
نمی دهند بلکه می توانند خطر این بیماری ها را هم افزایش 
دهند. این تیم افزود کلسترول خوب خون )HDL( که از 
نظر پزشکی به عنوان کلسترول لیپوپروتئین با چگالی باال 
نیز شناخته می شــود، ممکن است ابزار غربالگری مؤثری 

برای بیماران در معرض خطر بیماری قلبی نباشد.
این یافته ها براساس بررســی تقریبا 24هزار بزرگسال در 
سراسر آمریکا منتشر شده اســت. ناتالی پامیر، نویسنده 
ارشــد این مطالعه و استادیار پزشــکی در مؤسسه قلب و 
 HDL عروق نایت گفت: هــدف تحقیق مــا درک دقیق
به عنوان کلســترول مفید بود. به دنبال پاسخی برای این 
ســؤال بودیم که آیا این برای همه قومیت ها صادق است 
یا نه. ما پس از تحقیقات پیاپی کاما پذیرفتیم که سطوح 
پایین کلسترولHDL، صرف نظر از نژاد فرد، مضر است. این 
مطالعه در کنار سایر شواهدی که نشان می دهد کلسترول 
می تواند غیرطبیعی و منجر به مسدود شدن رگ های خونی 

شود، تمام باورها را تاکنون زیر سؤال می برد.
 LDLهمواره کشمکشی بین جریان خون کلسترول بد یا
)لیپوپروتئین با چگالی کم( - که چربی را در شــریان  ها 
تخلیه می کند - و کلسترول خوب که آن را از بین می  برد، 
روی می  دهد. با این حال، شــواهدی وجود دارد که نشان 
می دهد مورد دوم همیشــه هم بهتر عمل نمی کند. پامیر 
گفت: آنچه امیدوارم این نــوع تحقیقات ثابت کند، نیاز به 
بازبینی الگوریتم پیش بینی خطر بیماری  های قلبی عروقی 
است. این می تواند به این معنا باشد که در آینده، پزشکان 
به دلیل باالبودن ســطح کلســترول خوب خون، بیمار را 

تشویق نکنند.

در نمایشــگاه Medica ۲۰۲۲ آلمــان 
۱۳ شــرکت دانش بنیان فعــال در عرصه 
پزشکی حضور یافتند. نمایشگاه مـدیکـا 
بزرگ تریــن و پیشــروترین نمـایشگـــاه 
جهان در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی 
بــه شــمار مــی رود.در ایــن نمایشــگاه، 
آخریــن دســتاوردهای حــوزه تجهیــزات 
آزمایشــگاهی،  مهندسی پزشــکی، 
ارتوپــدی، دســتگاه های تشــخیصی، 
تجهیــزات بیمارســتانی، داروســازی، 
الکترومدیســن، تجهیــزات و فنــاوری 
آزمایشگاهی، فیزیوتراپی عرضه شدند.

 ۱۳ 
شرکت

فنــــــــاوری  شـــــرکت  مدیـــرعامــــل 
بن یاخته هــای رویــان گفــت: تاکنــون 
حــدود ۲۵۰پیونــد ســلول های بنیادی 
با استفاده از سلول های بنیادی خون 
بند ناف مشخصا در بیماری های خونی 
انجــام دادیــم، امــا بــرای بیماری هــای 
غیرخونــی نظیــر فلــج مغزی و اتیســم 
و آرتــروز و... نیــز کارآزمایــی بالینــی با 

سلول های بنیادی انجام می گیرد.

 ۲۵۰ 
پیوند

  TSMC شــرکت تراشه ســازی  تایوانــی
پیشــرفته  تراشــه های  دارد  تصمیــم 
۳نانومتــری را در کارخانــه جدید خود در 
ایالت آریزونا آمریکا تولید کند. شرکت 
TSMC یکــی از تهیه کننــدگان اصلــی 
تجهیــزات اپــل و بزرگ تریــن پیمانــکار 
تراشه ســازی  جهان هم اکنون بــا بودجه 
۱۲میلیــارد دالری مشــغول ســاخت 
کارخانه ای در آریزوناست. سال گذشته 
برنامه هــای ایــن شــرکت بــرای ســاخت 
کارخانه هــای تراشه ســازی  بیشــتری در 

آریزونا گزارش شده بود.

 ۳ 
نانومتری

دانش

عدد خبر

فضا

دانشــمندان و نماینــدگان 
کشــورها توافــق کردنــد که 
از ســال 203۵ دیگــر ثانیه 
کبیسه به ساعت ها اضافه شود. این زمان برای 
جبران کاهش سرعت چرخش سیاره زمین به 
ساعت ها اضافه می شود، ولی مشکات زیادی را 
در زیرساخت های فنی، ارتباطی و سیستم های 

GPS ایجاد می کند.
به گزارش اسپیس، ایده ثانیه کبیسه اولین بار 
در سال 1972مورد بحث قرار گرفت و قرار بر 
این شــد که تقریباً هر 21ماه یک بار این زمان 
به ساعت ها اضافه شــود. با این حال، با توجه 
به اینکه پیش بینی این ثانیه ها به خاطر تغییر 
سرعت گردش زمین دشوار است، درنظر گرفتن 
آن می تواند مشــکاتی را برای سیستم هایی 
به وجود بیاورد که دقت زمانی برای آنها اهمیت 
زیادی دارد. حاال اعضای اداره بین المللی اوزان 
و مقیاس ها )BIPM( تقریباً با اتفاق نظر اعام 
کرده اند که افزودن این ثانیه های اضافه حداقل 

از سال 203۵تا 213۵متوقف شود.
این گروه در نشســتی در مقــر اصلی خود در 
پاریس فرانســه درخواســت کرد که UTC یا 
»ســاعت هماهنگ جهانی« از سال 203۵به 
بعد بــدون اعمال ثانیه کبیســه پیــش برود. 
آنهــا امیدوارند کــه دانشــمندان در این بازه 

زمانی صدساله بتوانند سیســتم بهتری برای 
هماهنگ سازی زمان اتمی و نجومی پیدا کنند.
دانشمندان در گذشــته با استفاده از چرخش 
زمین ثانیه ها را اندازه می گرفتند، اما با اختراع 
ساعت های اتمی، ثبت زمان از طریق فرکانس 
اتم ها دقیق تر شــد. این مســئله بــا توجه به 
تغییرات سرعت گردش زمین ناهماهنگی هایی 

را بین این دو ساعت به وجود آورد.
»جودا لویــن«، فیزیــک دان مؤسســه ملی 
اســتانداردها و فناوری هــای آمریکا می گوید 
از حدود ســال 203۵، اجازه داده می شود که 
تفاوت بین زمان اتمی و نجومــی از یک ثانیه 
بیشتر شــود. یکی از راهکارهای احتمالی این 
است که اجازه دهیم این اختاف به یک دقیقه 
برســد و بعد بین هر ۵0تا 100ســال یک بار، 
آخرین دقیقه از روز به انــدازه 2 دقیقه طول 

بکشد.

فراموشی ثانیه کبیسه 

فیزیک

اینترنت

رفع محدودیت ها با نظر نهادهای امنیتی
همه مسئوالن متفق القول رفع محدودیت ها را وابسته به نظر و تصمیم نهادهای عالی امنیتی دانسته اند. 
آخرین اظهارنظر در این مورد مربوط به لطف اهلل ســیاهکلی، نماینده مردم قزوین است که تصمیم 
درباره فیلترینگ را در صالحیت نهادهای امنیتی و نه دولت و به طور ویژه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات می داند. سیاهکلی در این مورد گفت: »تصمیم گیرنده در این مورد وزیر ارتباطات نیست. در 
این امور نهادهای امنیتی تصمیم می گیرند؛ بنابراین تا زمانی که نهادهای امنیتی احساس کنند که 
امنیت کشور مشکل دارد، به وزارت ارتباطات می گویند فیلترینگ همچنان ادامه داشته باشد.« عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه در کل دنیا به همین شکل عمل می شود، ادامه داد: 
»وقتی بحران کنار گذاشته شود، معموال به شرایط عادی برمی گردند. ایران هم به نظرم به همین شکل 
است؛ چون شرایط ناامنی وجود دارد و از این دو پلتفرم استفاده های ضد امنیتی می شد، فیلتر هستند. 
امیدواریم کشور هرچه سریع تر به شرایط عادی بازگردد و مردم هم زندگی عادی خود را از سر گیرند.«

مکث
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از ابتدای سال تا کنون نزدیک به 200کیلومتر از معابر 
شهر تهران مناسب سازی شده است. مناسب سازی 
معابر در کالنشــهر تهران به عنوان پایتخت اهمیت 
ویــژه ای دارد. به خصــوص اینکه جمعیت شــهر 
تهران بیشــتر از 9میلیون و500هزار نفر است و به 
واسطه همین موضوع تعداد افراد معلول، جانبازان، 
ســالمندان، کودکان و زنان باردار در پایتخت کم 

نیست. 
به گفته معاون معماری و شهرســازی شــهرداری 
تهران، مناسب ســازی معابر پایتخت 16سال زمان 
می برد. در عین حال، مدیریت دوره ششم شهرداری 
تهران قصد دارد در مدت زمان 4ســاله تمام معابر 
شهر را مناسب سازی کند. مدیرکل اداره هماهنگی 
فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق شهرداری تهران 
درباره مناسب ســازی معابر به همشهری می گوید: 
»فضاهای عمومی شهری بستری برای شکل گیری 
تعامالت اجتماعی و مراودات شهروندی هستند که 
نقش اساسی در مشــارکت های شهروندی و حفظ 
سرمایه اجتماعی در ساختار شــهری دارند. برای 
همین، بی شک استفاده برابر و مناسب تمام گروه های 
اجتماعی و به خصــوص گروه های خاص حرکتی و 
نابینایان از فضاهای شهری بایستی مورد توجه قرار 
گیرد و این یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی در 

عرصه اجتماعی به شمار می رود.«
سیدمحمد فیاض ادامه می دهد: »امروزه مخاطب 
مناسب سازی  صرفا کسانی نیســتند که معلولیت 
دارند، در جامعه امروز معنای معلولیت تغییر کرده 
است. در چند دهه اخیر معلول کسی قلمداد می شد 
کــه روی ویلچر بود، درحالی کــه معنای معلولیت 
امروزه به این معنی اســت که کسی نتواند به دلیل 
عدم مناسب ســازی  در عرصه های اجتماعی حضور 
پیدا کند؛ نظیر ســالمندان، جانبازان معزز، بانوان 
باردار و... بنابراین مناسب ســازی  صرفا وظیفه یک 
ارگان یا سازمان نیست و همکاری همه جانبه تمام 
دســتگاه های اجرایی، خدمات رسان شهرداری ها، 

سازمان های مردم نهاد و... را می طلبد.« 

طرحجامعمناسبسازی
معاونــت فنی و عمرانی شــهرداری تهــران برای 
مناسب ســازی معابر یــک شــبکه هم پیوند در 

قالب طرح جامع مناسب ســازی  را ایجاد کرده که 
تاکنون اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است. 
از فروردین ســال1401 این معاونت با اســتفاده 
از ظرفیت های موجــود اقدام به مناسب ســازی، 
همسطح سازی دریچه، رفع معارض در پیاده روها 
و رفع خطر در تقاطع ها کرده است. مدیرکل اداره 
هماهنگــی فنــی و عمرانی ســازمان ها و مناطق 
شهرداری تهران معتقد است که با فرهنگ سازی، 
مناسب سازی معابر با سرعت بیشتری صورت خواهد 
گرفت. ســیدمحمد فیاض می گوید: »امید است با 
توکل بر خدای متعال، ایجاد فضای مناسب جهت 

فرهنگ سازی  و آموزش شهروندان محترم، بتوان 
نگاه و عملکرد تمام مسئوالن، سازندگان، مهندسان 
در جامعه را به ســوی موضوع مناسب سازی  سوق 
داده و مناسب ســازی  به عنــوان یــک موضــوع 
دغدغه مند برای همه مدیران و ســازندگان تلقی 
شود.« او یادآور می شود: »به رغم تالش ها و اقدامات 
صورت گرفته تا کنون انتظارات بجا و واقعی جامعه 
معلوالن برآورده نشده اســت که در این خصوص 
نیازمند تالش مضاعف همه ارگان ها و سازمان های 

خدماتی است.« 
ســال1384 طبق مصوبه شــورای شــهر تهران، 

شهرداری تهران ملزم به تشکیل ستاد مناسب سازی 
فضاهای شــهری شد و بر اســاس این مصوبه، باید 
ظرف مدت 2سال نســبت به آماده و مناسب سازی 
معابر عمومی و نصب نشانه ها و عالئم فیزیکی الزم 
با اولویت میادین و معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها 
اقداماتی توســط شــهرداری صــورت می گرفت، 
درحالی که چنین اقداماتی صورت نگرفت. به گفته 
یک عضو شورای شهر تهران، بعد از گذشت 17سال 
از زمان این مصوبه، وضعیت امروز پایتخت نشــان 
می دهد فضاهای شــهری ایمن و مناســب برای 

گروه های هدف نیست. 
زهرا شمس احسان در بیست ونهمین جلسه شورای 
شهر گفته بود: »هم اکنون 2هزارو304بوستان در 
شــهر تهران وجود دارد که کمتر از 3درصد از آنان 
برای افراد دارای معلولیت مناسب ســازی شــده و 
از مجموع 12هــزار کیلومتر پیــاده رو در محدوده 
516کیلومترمربعی پایتخت، حدود 300کیلومتر 
یعنی کمتــر از 5درصــد را می توان برخــوردار از 
شرایط نسبی جهت تردد آحاد شهروندان )فارغ از 

تفاوت های جسمانی( دانست.« 

200کیلومتر معبر هموار شد
نهضت بهسازی و مناسب سازی پیاده روها و معابر شهر تهران با سرعت در حال انجام است

محمودموالییگزارش
روزنامه نگار

افتتاحمرکزخالقعباسآباد
3ماهدیگر

مدیرعامــل شــرکت نوســازی اراضی 
عباس آباد در نشســت خبری خود درباره 
موضوعاتی نظیر تکمیــل پروژه های این 
منطقه گردشگری و ساخت وسازهای جدید 
توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش همشهری، سیدمحمدحسین 
حجازی با اشاره به آخرین وضعیت منطقه و ساخت وسازهای 
صورت گرفته، گفت: »ساخت وســازهایی که انجام می شــود 
مطابق با طرح جامع اراضی عباس آباد است.« او ادامه داد: »سعی 
کرده ایم تا بخش قابل توجهی از طرح را اجرایی کنیم و با ساخت 
باغ نمایش، خانه نمایش و بزرگ ترین پارکینگ تهران با ظرفیت 
3هزار خودرو اقدامات عمرانی اراضی به پایان می رسد که به دنبال 
تکمیل این پروژه ها هســتیم.« او ایمنی در اراضی عباس آباد 
را یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت شــهری عنوان کرد و 
ادامه داد: »در آینده ای نزدیک منطقه عباس آباد از لحاظ ایمنی 

به عنوان یک منطقه جداگانه شناخته خواهد شد.« 
مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد ضمن اشاره به درآمد این 
مجموعه گفت: »اراضی عباس آباد دارای درآمد خودکفاست و 
پیش بینی ما این بود تا با خودکفایی از نظر مالی به شــهرداری 
تهران کمک کنیــم و با نگاه درآمدزایی خود تقریبا یک ســوم 
دغدغه های درآمدزایی ما تامین شده است.« حجازی درخصوص 
حمایــت از مجموعه هــای دانش بنیان عنوان کــرد: »یکی از 
اقداماتی که در اراضی عباس آباد از 2ســال قبل انجام شد، اخذ 
مجوز شــتاب دهنده از معاونت علمی ریاست جمهوری است 
و هم اکنــون اراضی عباس آباد به عنوان یک اکوپارک شــهری 
مطالعات خود را دنبال می کنــد.« حجازی در بخش دیگری از 
سخنان خود تأکید کرد: »در شرایط فعلی یک مجموعه مرکز 
خالق را طي  3ماه دیگر افتتاح خواهیم کــرد و 2مرکز خالق 
دیگر نیز در بهشت مادران به سرانجام خواهد رسید.« به گفته او، 
باغ کتاب یک اکوپارک شهری است که می خواهد در موضوعات 

مختلف خدمات نوین ارائه دهد.
مدیرعامل سازمان نوسازی اراضی عباس آباد درباره پارکینگ 
نوروز گفت: »این پارکینگ به بهره برداری رسیده است و ظرفیت 
گنجایش هزار خودرو را دارد و با به نتیجه رسیدن هتل دیدار نیز 
مشکل پارکینگ اراضی عباس آباد حل خواهد شد.« او همچنین 
درباره موتور و اسکوتر برقی موجود در مجموعه یادآور شد: »در 
پارک طالقانی ایستگاه اســکوتر و موتور برقی وجود دارد و در 
تابستان اسکوتر برقی اجاره داده می شود و چند مجموعه در حوزه 
اسکوتر برقی و دوچرخه سواری با مجموعه همکاری می کنند.« 
مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد ضمن اشاره به طرح جامع 
اراضی اضافه کرد: »در طرح جامع سطح اشغال مجموعه مشخص 
شده است و هر که از این امر تخلف کند، جریمه می شود. تعدادی 
از مسئوالن سابق نیز جریمه شــدند و بخشی از اراضی نیز بایر 

ماندند و درگیر دعاوی حقوقی هستیم.«

عباس شعبانی
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 

مســیرهای دسترســی شــمال بــه غــرب 
و شــرق بــه جنــوب تقاطــع بزرگراه هــای 
امام علی و شهید رســتگار، پاییز امسال 
گشــایش می یابــد. بــرای تکمیــل ایــن 
پــروژه، بیــش از 200متــر مســیر کنــدرو 
در بزرگــراه شــهید رســتگار، یــک رمــپ 
320متــری و یــک لــوپ بــا همیــن طــول 

ساخته  شده است. 

امیر یزدی
شهردار منطقه 12 تهران 

حــدود 30 پــروژه توســعه محله ای در 
ایــن منطقــه تــا پایــان ســال 1۴01 مــورد 
بهره بــرداری قــرار می گیــرد. هم اکنــون 
3 پروژه توسعه محله ای به طور کامل در 
منطقه 12 به پایان رســیده و 10پــروژه در 
حال انجام اســت. حــدود 10پــروژه دیگر 
در مرحلــه آغازیــن و دیگــر پروژه هــای 
توســعه محله ای تعریف شــده نیــز در 
مرحله ارزیابی  است که به زودی عملیات 

اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

نقل قول خبر

عدد خبر

گردشگری

50تن خاک و نخاله از انهار و معابر ناحیه 
3 منطقه 19توسط 30 نفر کارگر خدمات 
شــهری جمع آوری شــد. مجیــد صبوری 
معاون خدمات شــهری و محیط زیست 
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: »بــا توجــه 
بــه رفــع خــاف از راســته های تجــاری و 
چهاردیواری هــای غیرمجــاز در ناحیــه 
3 و تجمــع خــاک و نخالــه در انهــار بــا به 
کارگیــری 5 کامیــون، نهر هایــی در بلوار 
شقایق، شهرک احمدیه و احمد خمینی 

پاکسازی شد.«

50
تن نخاله

بــا شــروع شــمارش معکــوس بــرای 
افتتــاح بوســتان یک ونیــم هکتــاری در 
حال احداث منطقه 17، نقاشی دیواری 
و رنگ آمیــزی جداره هــای بوســتان در 
حــال اجراســت. به منظــور آرام ســازی  
محیط شــهری، اجرای نقاشی دیواری با 
همکاری ســازمان زیباســازی شهرداری 
تهران به طول 360مترمربع  و همچنین 
رنگ آمیــزی جداره هــا بــه متــراژ 675 
مترمربع توسط اداره زیباسازی منطقه 

در حال انجام است.

1.5
وضعیت مناسب سازی معابر از ابتدای سالهکتار 

 رفع معارض 
در پیاده روها

 420 
مورد 

مناسب سازی معابر

 198 
کیلومتر 

همسطح سازی دریچه

 1299 
مورد 

رفع خطر در تقاطع ها

 1318 
مورد 

 مناسب سازی معابر 
در سال 1۴00

 600 
کیلومتر 

1  فاز  
 224 کیلومتر 
 فاز  2
 168 کیلومتر

 فاز 3 
 157 کیلومتر

مناسب سازی معابر تهران 
)549کیلومتر(
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بازگشتبوهاوطعمها
بوی ســوختگی غذا تمام خانه را فراگرفته، آن قدر که همسایه، 
نگران به شما تلفن می زند و می پرســد که خانه اید یا خیر؟ ولی 
شما هیچ بویی احساس نمی کنید! خوشمزه ترین غذای رستوران 
را ســفارش می دهید و هرچه تالش می کنید، نمی توانید چیزی 
از طعمش احســاس کنید؛ انگار دارید آب می خورید؛ همان قدر 
بی مزه و بی بو! زندگی بدون رایحه و طعم برای بســیاری از افراد، 
سخت و غیرقابل تحمل است. ازکارافتادن قواي چشایی و بویایی 
از عوارض ابتال به بیماری هایی مثل کوویدـ  19، آنفلوآنزا، احتقان 
شدید بینی، آلرژی شدید و حتی گاهی به  دلیل ضربه به جمجمه و 
آسیب دیدن سلول های بویایی و چشایی در مغز است. کهولت سن 
نیز می تواند به  طور طبیعی باعث کاهش حس چشایی و بویایی 
شــود. بنابراین افرادی که برای مدت طوالنی، تغییري در حس 
بویایی یا چشایی دارند، باید توســط پزشک، مورد ارزیابی کامل 
قرار بگیرند. مزه ها توسط جوانه های چشایی که روی سطح زبان 
قرار دارند درک می شوند. جوانه های چشایی که شامل تعداد بسیار 
زیادی سلول های گیرنده مزه هستند و در تمام قسمت های مختلف 
زبان وجود دارند، اطالعات دریافتی در مورد طعم و مزه غذاها را 
از طریق گیرنده های عصبی به مغز می فرســتند. بوها نیز توسط 
سلول های بویایی که روی سقف مجرای بینی قرار دارند، احساس 
می شوند. البته سلول های بویایی، طعم ها را نیز شناسایی می کنند. 
حس کردن مزه و بو معموال زمانــی برمی گردد که علت، برطرف 
شود. مثال پس از پایان فصل سرماخوردگی یا آلرژی، حس بویایی 
و چشایی بهبود می یابند. اگر ازدست دادن حس چشایی و بویایی 
به  دلیل آسیب به اعصاب بویایی باشــد، معموال فرایند بهبودی، 
کمی طوالنی تر می شود. بهترین درمان، صبوری و فرصت دادن به 
سلول ها برای بازیابی و بهبودی است. اما اگر خیلی صبور نیستید 
یا پس از چند ماه، حس بویایی و چشــایی تان برنگشت، حتما به 
پزشک مراجعه کنید. روش های زیر هم می تواند کمک کننده باشد.
سیر: ۲ تا ۳ حبه سیر خردشده را به یک فنجان آب اضافه کنید. 
مواد را بجوشانید و پس از خنک شدن، آن را صاف کنید و بنوشید. 
خواص ضد التهابی ترکیبات سیر می تواند به درمان گرفتگی بینی 

کمک کند.
روغــنکرچک:روغــن کرچــک دارای انــواع مختلفی از 
 تری گلیسیریدهاست. برای رفع گرفتگی بینی، یک قطره روغن 
کرچک گرم را در هر سوراخ بینی بریزید. می توانید این کار را دوبار 

در روز انجام دهید.
زنجبیل: یک تکه زنجبیل پوست کنده را در فواصل زمانی معین 
به آرامی بجوید. اگر نمی توانید تندی زنجبیل را  تحمل کنید، از 
چای زنجبیل استفاده کنید. این کار را روزی چند بار انجام دهید.

آبرســانیبهبدن: اگر دهان شــما بزاق کافی تولید نکند، 
جوانه های چشــایی نمی توانند فعالیت خود را به درستی انجام 
دهند. خشک بودن همیشگی دهان، یکی از عالئم مهمی است که 
نشان می دهد دهان شما بزاق کافی تولید نمی کند. هیدراته ماندن، 
یک راه آسان برای بازگرداندن حس چشایی است؛ پس زیاد آب 

بنوشید.

پوستمرکباترادورنیندازید
این روزها اگر نارنگی، پرتقال، لیموســنگی و انواع 
دیگری از مرکبات را در دسترس داشتید، پوست 
آنها را دور نریزید. به غیراز درست کردن کمپوست، 
این پوست ها، کاربردهای متنوع تر دیگری هم دارند. 
هیچ می دانستید پوســت مرکبات فواید تغذیه ای 
بیشتری نسبت به میوه های داخل آن دارند؛ فقط 
یک قاشق غذاخوری پوست پرتقال ۳ برابر بیشتر از 
میوه داخل آن ویتامین C و ۴ برابر فیبر بیشتر دارد. 
برای اضافه کردن طعم و مزه اضافی به چای، آب و 
یا نوشیدنی های دم کرده زمستانی، پوست خشک 
شده مرکبات را اســتفاده کنید. ترکیبی طبیعی 
در پوســت مرکبات وجود دارد که یک پاک کننده 
بسیار مؤثر است. کافی است پوست مرکبات را در 
شیشه ای پر از سرکه ۲ هفته در یخچال نگه دارید. 
مخلوط را صاف کنید و با نسبت مساوی از آب رقیق 
کنید تا به عنوان یک افشــانه مالیم پاک کننده و 

خوشبو به کار رود.

دربابنمازاولوقت
در منابع دینی، سخنان فراوانی از زبان پیشوایان پاک در باب 
فضیلت های نماز اول وقت، نقل شده است. اینجا اما نگاهی 
انداخته ایم به سیره رفتاری امیرالمؤمنین علیه السالم در باب 

نماز اول وقت.
برخی مورخان نوشته اند: در بحبوحه پیکار نفس گیر صفین، 
حضرت را مشاهده کردند که حین پیشروی و خط شکنی، هر 
چندوقت یک بار سر به آسمان بلند می کند و فرو می اندازد. 
علت را پرســیدند. فرمودند: خورشید را می پایم ببینم وقت 
نماز ظهر شده یا نه. کســی گفت: یا علی! ما اکنون در میان 
معرکه  جنگیم، شما به نماز اول وقت فکر می کنید؟! فرمودند: 

آیا جنگ ما با شامیان جز برای اقامه نماز است؟ 
)حلیهاالبرار،ج1،ص321(

وقتی حضــرت امیرالمومنیــن)ع( محمد بن ابــی بکر را 
بر فرمانــداری مصر گمــارد در ضمن دســتورالعملی به او 
خاطرنشــان کردند: نماز را در وقت اختصاصی اش بخوان. 
به خاطر فراغت و بیکاری، آن را پیــش از وقت به جا میاور و 
به خاطر اشتغال به کار، آن را به تأخیر میانداز. یادت باشد تمام 

اعمالت در گرو قبولی نماز توست. 
)نهجالبالغه،نامه27(

روشنا

ترفند

تندرست

مهدیهتقویرادگزارش
روزنامه نگار

همهماازکودکییادگرفتهایمکهدررقابتبا
دیگراناستکهمیتوانیمموفقیتبهدست
بیاوریمدرغیراینصورتانسانیتکروتلقی
میشــویمکهنمیتوانیمدردنیایپررقابت
امروزگلیمخودمانراازآببیرونبکشیمو
موفقباشیم.درحالیکههرانسانیمیتواند
باتکیهبرتوانمندیهاییکهخداوندمتعال
دروجوداوبهودیعهگذاشتهزندگیمنحصر
بهفردیرابرایخودشتــدارکببیندکه
بادیگرانمتفاوتوالبتــهدرتعاملباآنها

خواهدبود.

عابده بهمن پور، پژوهشــگر حوزه تعلیم و تربیت، با 
بیان اینکه رقابت کردن و مشارکت کردن دو دنیای 
متفاوت دارند که نوع تعامــالت نیز در آنها متفاوت 
است، به همشــهری می گوید: نوع نگاه انسان ها به 
یادگیری، متفاوت است و این دنیای متفاوت است 
که برای انسان ها تعیین می کند برای ترغیب بچه ها 
به انجام کاری از حربه رقابت کردن استفاده کرده یا از 
آنها حمایت کنیم که مشارکت شکل بگیرد. به گفته 
این پژوهشگر، بچه ها به طور طبیعی و ذاتی به سمت 
مشارکت سوق پیدا می کنند، به این شرط که فضا 
را طوری پیش نبریم که برتری طلبی اتفاق بیفتد و 
آنها یاد نگیرند که منتظر تأیید مربی یا معلم خود در 
کالس باشند؛ چرا که در یک فضای سالم است که به 
انسان ها به عنوان افرادی نگاه می شود که با حرمت 
و کرامت آفریده شــده اند و باید برای تک تک آنها با 
همه تفاوت ها و اختالف هایــی که با یکدیگر دارند، 

احترام قائل شویم.

بهدنبالرسالتخودباشیم
 بهمن پور با بیان اینکه هر انســانی همانطور که اثر 
انگشت متفاوتی از دیگران دارد، ویژگی های فردی 
مختص به خود را نیز دارد، می گوید: همه انسان ها در 
آفرینش خود رسالت خاص خود را دارند و قرار است اثر 
خود را در این هستی به جای بگذارند، با این حساب، به 
رقابت کردن نیازی نیست. در واقع در یک فضای سالم 
است که انسان ها به یکدیگر احترام می گذارند و هر 
فردی با اراده و اختیاری که خداوند متعال در وجودش 
نهاده، می تواند مسیر زندگی خود را انتخاب کند. اما 

چطور فرزندان مان را آلوده  فضای رقابتی نکنیم و به آنها مشارکت با هم را بیاموزیم؟

مشارکت به جای رقابت

در زندگی معمولی، انســان ها از ترس عقب ماندن از 
دیگران به سمت رقابت کردن می روند. این در حالی 
است که اگر بدانند بقیه انسان ها در مسیر زندگی خود 
پیش می روند آنها هم مســیر خودشان را می یابند، 
بی آنکه نیازی به رقابت داشــته باشند. اما متأسفانه 
ما در سیستم آموزشی شاهد فضایی سرشار از رقابت 
هستیم که ترغیب بچه ها به انجام دادن کارها براساس 
رقابت و نه براساس توانمندی آنهاست. به همین دلیل 
است که انسان ها نمی توانند در دنیای رقابتی مسیر 
یگانه و منحصر به فرد خود را داشــته باشند و از این 

مسیر لذت ببرند.

دنبالهرونباشیم
به عقیده بهمن پور، زمانی فرهنگ مشــارکت در 
جامعه رشد پیدا می کند که پدر و مادر و مربی توقع 
نداشته باشند فرزندشان برای دستیابی به رشد و 
یادگیری مناسب، مانند دیگران و دنباله روی بقیه 

باشد. اگر اعتقاد قلبی ما این باشد که هر فردی در 
زندگی مسیر یگانه خود را دارد که این مسیر حتی از 
مسیر زندگی پدر و مادرش نیز متفاوت است، دیگر 
به عنصر مقایســه نیازی نمی ماند؛ چرا که در این 
صورت به این مسئله آگاه می شویم که فرزندن مان 
همانگونه که هست توانمند است و به سمت کاری 
که دوست دارد سوق پیدا خواهد کرد. بهمن پور با 
توجه به تجربیاتی که در حوزه تسهیل گری کودک 
دارد، ادامه داد: برای رسیدن به این نقطه مطلوب 
کافی است انسان ها به اصل خود رجوع کنند. همه 
ما در مدرسه مدل های رقابتی را تجربه کرده و یاد 
گرفته ایم که اگر مثل بقیه نباشیم، فرد کم هوشی 
تلقی می شویم و استعداد نداریم و برچسب هایی از 
این دست به ما زده می شود. اما اگر به اصل خودمان 
رجوع کنیم متوجه می شــویم این نــوع رقابت با 
ذات آدمی تطابق ندارد و باعث پیشــرفت و ترقی 

او نمی شود.

ازکودکیبیاموزیم
به عقیده بهمن پور، آموختن مشــارکت یا رقابت به 
بچه ها به جای رقابت از همان زمان نوپایی کودک 
آغاز می شود. یکی از ساده ترین مثال هایی که وجود 
دارد، غذادادن به کودکان است، اکثر والدین هنگام 
غذادادن به فرزنــد خود می گویند اگــر این غذا را 
نخوری می دهم نی نی بخورد و ناخودآگاه با این حرف 
او را به سوی ستیزه و رقابت با نی نی ای که حتی در 

بعضی موارد وجود خارجی ندارد، سوق می دهیم.
اما اگر کودکان ببینند اطرافیانش به جای رقابت، 
درباره مشــارکت با یکدیگر حــرف می زنند و در 
فضای امنی هستند که نیازی نیست شبیه دیگران 
باشند و با بقیه مقایسه نمی شوند این رقابت شکل 
نمی گیرد، بلکه به ســوی تعامل پــاک با یکدیگر 
می روند و برای اینکه به اهدافشان برسند از دیگران 
کمک می گیرند و به دیگران کمک می کنند تا به 

اهدافشان برسند.

از حقیقت نترسید
متأسفانهشاهداینهستیمکهبســیاریازافرادبا
تشویقوخواســتهوالدینودردنیایرقابتیوارد
رشتهتحصیلیوشغلیشدهاندکهعالقهایبهآنندارندوبعد
ازسالهابهایننتیجهرسیدهاندکهاینکارینبودهکهبااصل

وجودیشانمنطبقباشدوبعدازرهاکردنآنکار
بهدنبالعالقهخودرفتهاند.بسیاریازانسانها
بعدازسالهازندگیمیبینندکهعمرشانرابدون

اینکهلذتوشگفتیراتجربهکنند،بیهودهازدست
دادهاندوازترساینکهاگربلدنباشنددردنیای

پررقابتامروزماننددیگرانباشند،زندگی
حقیقیراتجربهنکردهاند.
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مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: بودجــه و اعتبارات درنظر 
گرفته  شده برای یگان حفاظت میراث فرهنگی کافی و حامی نبوده 

و چالش برانگیز است.
به گزارش ایســنا، در گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس 
درباره یگان حفاظت میراث فرهنگی و صنایع دستی که در مرداد 
ماه۱۴۰۱ منتشر شد، آمده است: در قانون بودجه۱۴۰۱ اما برای 
تقویت یگان حفاظــت میراث فرهنگی از محل واگــذاری اموال 
توقیفی، 3میلیاردو6۰۰میلــون تومان از اعتبــارات هزینه ای و 
5میلیاردو۱۴8میلیون تومان اعتبارات دارایی های ســرمایه ای و 

مجموعا 8میلیارد و 7۴8میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اســالمی اعالم کرده است که 
این اعتبارات از آن جهت که جزو اعتبارات متفرقه است و مبتنی بر 
اکتشافات جرائم مربوط به میراث فرهنگی است را نمی توان کافی و 

حامی یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور درنظر گرفت.
براساس این گزارش یگان حفاظت میراث فرهنگی، دارای وظایف 
و ماموریت هایی بدین شرح اســت: »حفاظت از اماکن، تجهیزات 
و اموال منقول و غیرمنقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی«، »حفظ نظم و امنیت موزه ها، گنجینه ها، بناها و 
مجموعه های تاریخی« و »محل برگزاری مراسم یا همایش های 
مربوطه« و »کلیــه اماکن و تاسیســات قابل حفاظــت وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی«، »انجام اقدامات الزم 
برای پیشگیری از وقوع جرایم علیه میراث فرهنگی، گردشگران 
داخلی و خارجی«، »کشف جرم و دستگیری مجرمین، تشکیل 
پرونده و معرفی به مراجع قضایی در حوزه اســتحفاظی«، »انجام 
وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگســتری«، »حفاظت و 
همراهی محموله هــای تاریخی - فرهنگی بــا هماهنگی ناجا«، 
»برخورد قانونی با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهیزات غیرمجاز 
نظیر فلزیاب و ضبط و توقیف اینگونه تجهیزات«، »اجرای مصوبات 
کمیته حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی«، 
»پیگیری امور خدمات انتظامی گردشگران خارجی در چارچوب 
ضابط قضایی بــا هماهنگی و نظــارت ناجا«.مرکز پژوهش های 
مجلس همچنین پیشنهاد کرده است در جزء۱۰ از ماده3 قانون 
به کارگیری سالح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری 
مصوب۱373، موضوع »حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی 
و امنیتی و تاریخی و فرهنگی و تپه های تاریخی و باستانی« اضافه 
شود.رده بندی ساالنه محوطه های باستانی که در سال کمترین 
آسیب ها و تخریب ها را داشــته و تخصیص پاداش به یگان های 
حفاظت محوطه ها، حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران یگان  ، ایجاد 
بستر همکاری انجمن های میراثی با یگان حفاظت میراث فرهنگی، 
تبدیل وضعیت اســتخدامی کارکنان، تقویت تجهیزات دفاعی، 
امنیتی، لجستیکی و وسایل نقلیه موتوری، تقویت سیستم های 
حفاظت الکترونیک و دوربین های مداربسته در اماکن تاریخی و 
فرهنگی و استفاده از فناوری های نوین نظیر پهپاد در امر حفاظت و 
راه اندازی ستاد نظارت بر فضای مجازی در مجموعه یگان حفاظت از 
دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی است.

فقربودجهیگانحفاظتمیراثفرهنگی

خبر روزنقل قول خبر

در  شــمالی  خراســان  بــه  متعلــق 
فهرســت میــراث ناملمــوس کشــور 
ثبت شــد و به گفته علی مســتوفیان، 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی ایــن اســتان، تاکنون 
قورمه، قابلی، انواع ســنان ها، روغن 
زرد، کشــک، قره قروت و شــیره انگور 
خراســان شــمالی به عنــوان میــراث 
ناملموس در فهرست آثار ملی کشور 

به ثبت رسیده است.

7
غذا

پیشرفت فیزیکی پروژه الیروبی خلیج 
گرگان است و به اعالم مقامات استان 
گلستان، الیروبی خلیج گرگان از لحاظ 
استانی، زیست محیطی و گردشگری 
بــرای اســتان گلســتان مفیــد اســت. 
چون با الیروبی خلیج گرگان مراودات 
دریایی بین بندرترکمن و بندرگز ایجاد 
می شــود. هم اکنــون هــزار میلیــارد 
تومان برای پروژه الیروبی خلیج گرگان 

اختصاص یافته است.

42
درصد

عدد خبر

الدن رضی کردمحله
مدیــرکل دفتــر حفاظــت و مدیریــت 

 محیط زیستی آب و خاک
حد مجاز آلودگی آب و خاک تعریف شده 
است. قانون حفاظت خاک که سال۱۳۹۸ 
ابالغ شــد، تکالیف واحدهــای صنعتی و 
خدماتی را مشــخص کرد و در این قانون 
تصریح شــد که رویکرد واحدهــا در وهله 
اول باید در جهت جلوگیری از آلودگی خاک 
باشد و حذف و رفع منشأ آلودگی و جبران 

خسارت در دستور کار قرار می گیرد.

عبدالجالل ایری
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس

ســازمان مدیریــت گردشــگری جزیــره 
آشــوراده تشــکیل شــده و امیــدوارم بــا 
شــکل گیری ســاختار ســازمانی موانــع 
پیــش روی جزیــره آشــوراده و خلیــج 
گرگان برطرف شــود. ۱۳۸هکتار از طرح 
گردشگری آشوراده در ساحل بندرترکمن 
قرار دارد و ۲۲هکتــار از این طــرح نیز در 
داخل جزیره آشــوراده قرار گرفته اســت 
و اجــرای این طــرح هیچ مشــکل قانونی 

ندارد.

احضار مقصران آلودگی هوا به دستگاه قضا
همزمان با احضار برخی مسئوالن که قانون هوای پاک را اجرا نکرده اند، سازمان بازرسی نیز فهرست دستگاه های ضعیف در مقابله با آلودگی هوا را اعالم کرد

5سال پس از تصویب قانون هوای پاک، سرانجام 
نخســتین نشــانه ها از اجرای بندهای پیگیرانه و 
قضایی آن شــنیده شد. تابســتان۱396 بود که 
مجلس این قانون را با همــه بندهای پیگیرانه آن 
که ترک فعل در این عرصه را مساوی جرم انگاشته 
بود، تصویب کرد. سخنگوی قوه قضاییه دیروز در 
این باره به احضار برخی مسئوالن بر مبنای قانون 
هوای پاک اشــاره کرد. مســعود ستایشی درباره 
روند اجرای قانون هوای پــاک گفت: این موضوع 
در دادستانی کل کشور و با نظارت دادستان و در 
حوزه امور حقوق عامه در دستور کار قرار گرفته و 
به صورت ویژه پیگیری شــده و جلسات متعددی 
تشکیل شده است. وی درباره موضوع ترک فعل ها 
گفت: ترک فعل ها به هیأت های بازرســی مربوطه 
ارجاع داده شــده و کمیســیون اصل9۰ مجلس 
و ســازمان بازرسی گزارشــی داده که در شعبه۲ 
دادسرای ویژه کارکنان پرونده ای تشکیل شده و 
افرادی از مسئوالن دستگاه های اجرایی در راستای 
عدم اجرای قانون هوای پاک، احضار شدند و امید 
داریم به زودی این موضوعات تعیین تکلیف شود. 
نتیجه ای هم سازمان بازرسی از پیگیری ها داشته 
و اقدامات خوبی انجام شده و دستگاه های ضعیف 

در اجرای قانون اعالم شدند.

19نهادوسالمت45میلیونشهروند
آلودگی هوا موضوعی نیست که بتوان با مماشات 
و پشــت گوش انداختن آن را حــل کرد. موضوع 
سالمت جان ۴5میلیون شهروند ایرانی است که 
در شــهرهای بزرگ زندگی می کنند و هر ســال 
خسارات جانی و مالی فراوانی به سالمت و اقتصاد و 
زندگی آنها وارد می شود. در این عرصه طبق قانون 
۲3نهاد مسئولیت غیرمستقیم دارند و برای ۱9نهاد 
وظایف مستقیم و پیگیرانه ای در قانون هوای پاک 
تعیین شده که قابل پیگرد قضایی است. در چنین 
شرایطی اگرچه در سال های پایانی دهه9۰ سازمان 
بازرسی کل کشور بارها سخن از پیگیری موضوع 
داده بود، اما هیچ گاه موضوع به پیگرد منجر نشد؛ 
اما امسال برای نخستین بار سخنگوی دستگاه قضا 
از احضار مسئوالنی ســخن گفته که با ترک فعل 

شرایط هوای کشور را بد و بدتر کرده اند.از ابتدای 
پاییز امسال تاکنون ۲دوره آلودگی هوا در شهرهای 
بزرگ کشور ثبت شده و با توجه به تثبیت شرایط 
موجود قطعــا این آخرین مــوج آلودگی نخواهد 
بود. هفته گذشــته هوا در 3شــهر تهران، کرج و 
اراک آلوده بود اما در هفتــه جاری آلودگی هوا به 
6شهر اصفهان، کرج، تهران، مشهد، اهواز و اراک 
گسترش یافته و این وضع قطعا در شرایط پایداری 

هوا طی روزهای پیش رو تمدید خواهد شد.

وضعوخیماستانتهران
تهــران طی ۲هفتــه اخیــر بی  کیفیت ترین هوا 
را در میان اســتان های کشــور داشــته است. با 
احتســاب امروز، طی ۱۲روز مســتمر اخیر در 
شــهر تهران هوا 9روز آلوده بوده و این شرایط با 
توجه به ناپایداری های اندک پیش رو باز هم بدتر 
خواهد شد. در جنوب اســتان تهران نیز وضعیت 
وخیم است و کیفیت هوا بدتر از شهر تهران است. 
شاخص دیروز در اسالمشهر۱65، در مالرد۱6۰، 
در پاکدشــت۱5۲ و در باقرشــهر۱8۱ بود. این 
شــهرها امروز نیز این هوا را تنفس خواهند کرد 
و براســاس دســتورالعمل کمیته اضطــرار باید 

این شــهرها در روز جاری تعطیل می شــدند.اما 
پیش بینی های انجام شــده در شــرکت کنترل 
کیفیت هوای شهر تهران نشــان می دهد که در 
پی عدم وزش باد مؤثر طی روز سه شــنبه، امروز 
چهارشنبه ۲آذر استمرار پایداری و سکون جوی 
در ســاعات صبح همزمان با ترافیک صبحگاهی 
افزایش غلظت ذرات معلــق و برقراری وضعیت 
ناســالم در بیشــتر مناطق را به دنبــال خواهد 
داشــت. عدم وزش باد مؤثر در طول روز ســبب 

انباشــت آالینده ها خواهد شــد، اما با تداوم این 
شرایط جوی تا ســاعات پایانی چهارشنبه همراه 
با افزایش ترافیــک شــامگاهی، افزایش غلظت 
ذرات معلق و برقراری وضعیت ناســالم در بیشتر 
مناطق ادامه خواهد داشــت. در پی استمرار این 
شرایط امروز مدارس استان های تهران و البرز بار 
دیگرغیرحضوری شده و به صورت مجازی برگزار 
می شوند. مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی 

نیز امروز در این شهرها تعطیل خواهند بود.

سیدمحمدفخارگزارش
روزنامه نگار

شاخصچهارشنبهشاخصسهشنبهوضعیتشهر

آلوده124ناسالمبرایگروههایحساساصفهان

آلوده132ناسالمبرایگروههایحساسکرج

آلوده136ناسالمبرایگروههایحساستهران

آلوده103ناسالمبرایگروههایحساسمشهد

آلوده159ناسالمبرایهمهاهواز

آلوده101ناسالمبرایگروههایحساساراک

کیفیت هوای دیروز و امروز شهرهای کشور 
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این روزها در اغلب طرح های 

توسعه ای و اقتصادی، نامی از گزارش
چابهار هم به میــان می آید؛ 
تنها بندر اقیانوســی ایران که قرار اســت با 
راه آهن به شبکه بین المللی ریلی متصل شود 
و شاهد ایجاد کارخانه ها و صنایع بزرگ باشد.
به گــزارش همشــهری، ایــن بنــدر که با 
جاذبه های گردشــگری فراوان خود، بهشت 
جنوب ایران هم لقب گرفتــه، در کنار همه 
ظرفیت هایــی چون اســکله ای بــا توانایی 
پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما، عنوان 
بزرگ ترین منطقه آزاد ایران، نزدیک ترین راه 
دسترسی کشورهای شرقی ایران به آب های 
آزاد، معافیــت از تحریم، یکــی از مهم ترین 
چهارراه های کریدور شمال-جنوب بازرگانی 
جهانی و فرودگاه بین المللــی، اما همچنان 
بزرگ ترین نســبت جمعیتی حاشیه نشین 

کشور را در خود جای داده است.
هرچنــد، در ســفر هفتــه گذشــته دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد به چابهار قرار شد 
ساماندهی حاشیه نشینی این بندر اقیانوسی 
در دســتور کار قرار گیرد و حاال مســئوالن 
 از تشــکیل قــرارگاه جهادی ســاماندهی 

خبر می دهند.

الگوی متفاوت حاشیه نشینی 
همانطور که گفته شــد، تنها بندر اقیانوسی 
ایران بزرگ ترین حاشیه نشــینی کشــور را 
در خــود جــای داده اســت. بنابر آمــار از 
جمعیت ۱۲۰هزار نفــری چابهار 63درصد 
حاشیه نشــین  هســتند و در مناطــق و 
سکونتگاه های غیررســمی بدون برق، آب، 
بهداشت، مدرســه و ســایر امکانات رفاهی 

زندگی می کنند.
گرچه حاشیه نشــینی در این اســتان فقط 
مختص به چابهار نیســت و زابل، زاهدان  و 
ایرانشهر هم از این معضل اجتماعی بی نصیب 
نمانده اند، اما جمعیت باال شکل حاشیه نشینی 
در این شــهر بندری را هم تغییر داده است. 
همانطور که سرپرســت شــهرداری چابهار 
تأکید می کند حاشیه نشینی شهر به قدری 
وسیع است که الگوی متفاوتی نسبت به هر 
جای دیگر کشور دارد و رتبه اول را در میان 

شهرهای ایران به خود اختصاص داده است.
عبــداهلل میربلوچ زهی با بیــان اینکه چابهار 
حاشیه نشــینی بیرون شــهر، در متن شهر 
و بافت ناکارآمد و فرســوده را بــا هم دارد به 
همشــهری می گوید: این بافت ها مساحتی 
بیــش از ۱۲۰۰هکتار در قالــب ۱3محله را 
تشکیل می دهند که ساماندهی آنها به تنهایی 

از سوی یک نهاد چون شهرداری برنمی آید.
او با اشــاره به 47۰میلیارد تومــان بودجه 
شــهرداری چابهار در ســال جاری و تحقق 
فقط 7۰میلیارد تومــان آن تا کنون توضیح 
می دهد: پیش بینی این است که در بهترین 
حالت 5۰درصــد درآمد شــهرداری یعنی 
۲35میلیارد تومان محقق شود؛ درحالی که 
ما با توجه به عقب ماندگی ها و بی  سروسامانی 

موجود ساالنه حداقل یک هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داریم تا شهر به حداقل ها برسد.

سرپرست شــهرداری چابهار ادامه می دهد: 
با توجه به قانــون مالیات بــر ارزش افزوده 
شهرداری،  شهرهای بزرگ و کالنشهرهایی 
چون تهران، تبریز، مشهد و... اعتبار بیشتری 
می توانند جذب کنند؛ درحالی که شهرداری 
چابهار فقط از 4۰درصد شهروندان می تواند 
عوارض دریافت کند، اما باید به ۱۰۰درصد 

آنها خدمات ارائه کند.

چابهار چاره ای جز توسعه ندارد
چابهار محور توســعه جنوب قــرار گرفته و 
در افــق۱44۰ بــرای آن جمعیتی میلیونی 
پیش بینی شده اســت. سرپرست شهرداری 
چابهار با اشاره به این پیش بینی، بر بارگیری 
و تخلیه 5۰درصد کاالهای اساسی کشور از 
بندر چابهار، نقش مهم آن در توسعه سواحل 
مکران، اهمیت گردشگری آن و ورود روزانه 
3۰۰هزار گردشــگر در ایام نوروز و توســعه 
فوالد و پتروشیمی، تأکید می کند و می گوید 
که این شهر چاره ای جز توسعه و ساماندهی 

ندارد.
میربلوچ زهی با اشاره به 5۰۰میلیارد تومان 
پروژه  نیمه تمــام در چابهــار و کمبودهای 
اعتباری شهرداری تأکید می کند که الحاق 
همه اراضی این شــهر به منطقــه آزاد یک 
تصمیم راهگشاست: طبق مصوبه سال۱398 
توســعه و الحاق، مســاحت منطقــه آزاد از 
۱4هزار به 9۰هزار هکتار افزایش یافته و نقل 
و انتقال اسناد این اراضی و تفویض اختیار آنها 
به منطقه آزاد چابهار به زودی انجام می شود. 
این تصمیــم و اجرای آن برای ســاماندهی 
چابهار بهتر اســت؛ زیرا اعتبار کل مجموعه 
شهرداری در برابر 3هزار میلیارد تومان اعتبار 
عمرانی منطقه آزاد چیزی نیســت و منطقه 
آزاد با اختیــار و اعتباری کــه دارد می تواند 

زیرساخت های شهر را توسعه دهد.
به گفتــه وی، شــهرداری تاکنون بــا ارائه 
زمین بــرای مســکن محرومــان و اعطای 
پروانه بــرای بیش از هزار واحد مســکونی، 
حدود 3هزار میلیارد تومان برای ساماندهی 
حاشــیه چابهار هزینه کرده است، اما فرایند 
ساماندهی همت، اراده و اعتبار ملی می طلبد 
 که بــا تصمیم گیری های جدید امید اســت 

محقق شود.
سرپرســت شــهرداری چابهار از تعیین حد 
و مرز برای حاشــیه  شــهر هم خبر می دهد 
و تأکید می کند در ســفر دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این شهرستان 
درباره تعییــن حریم شــهر و جلوگیری از 
پیشروی حاشــیه  تصمیم هایی گرفته شده 
است؛ تصمیم هایی که به گفته میربلوچ زهی با 
پیگیری های مستمر نماینده این شهرستان 

محقق شده است.

تعیین تکلیف برای همیشه
حاشیه نشــینی در سیستان وبلوچســتان 
نتیجه اصالحات ارضی، خشکسالی و بیکاری 
روستاییان و از سوی دیگر، ایجاد منطقه آزاد و 
در نتیجه مهاجرت به چابهار در جست وجوی 
کار است. ۱3سکونتگاه غیررسمی و منطقه 
حاشیه نشین با بیش از 7۰هزار نفر جمعیت در 
چابهار وجود دارد که جنگولک، کمب مرادآباد، 
رمین، عثمان آباد، میرآباد و نوک آباد برخی از 

این مناطق هستند.
نماینده چابهار در مجلس شــورای اسالمی 
نیز مانند سرپرست شهرداری سرعت، رشد 
و الگــوی حاشیه نشــینی این منطقــه را از 
سایر شهرهای کشــور متفاوت می داند و به 

همشهری می گوید: منطقه آزاد چابهار پیش 
از این و با گذشت 3سال از الحاق اراضی نسبت 
به مسئولیت های خود عمل نکرده و اقدامی در 

این باره انجام نداده است.
معین الدیــن ســعیدی می افزایــد: حجت 
عبدالملکی، مشــاور رئیس جمهوری و دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی 
کشور در سفر خود از نزدیک با مردم صحبت 
کرد و قرار شد منطقه آزاد کمیته  یا قرارگاهی 
با حضــور ارگان های مربوطه شــکل دهد تا 
مردمی که سال هاست در مناطق حاشیه ای و 

ناکارآمد ساکن هستند، تعیین تکلیف شوند.
او تأکید می کند دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی کشور منطقه آزاد چابهار را 
مکلف کرده است در یک بازه زمانی مشخص 
اقدامات متناســب با زیســت بوم منطقه را 

تعریف کند.
نماینده چابهار در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار امیدواری می کند که این بار حاشــیه 
چابهار شاهد اقدامات عملی برای ساماندهی 
باشد و از آنجایی که مردم این منطقه به عنوان 
مستضعفان، صاحبان واقعی انقالب اسالمی 
هستند، در این ســاماندهی با ضمانت انجام 
وظیفه شرعی، اخالقی و قانونی به حق خود 

برسند.

ضرورت پیوست های اجتماعی
عامل اصلی کندی ساماندهی حاشیه چابهار 
از نگاه معین الدین سعیدی، عملکرد ضعیف 
مجموعه منطقه آزاد و شــهرداری است که 
موجب شده این پدیده اجتماعی چندوجهی 
همچون نمــادی از بی توجهی به مولفه های 

پایدار ماندگار شود.
او معتقد اســت از ســوی دیگر، بی توجهی 
به روستاهای دشــتیاری، قصرقند و سرباز 
مردم درمانده از خشکســالی و محرومیت را 
به اجبار به حاشیه شــهرهای بزرگ استان 
کشانده است. با این نکته، نماینده چابهار در 
مجلس شورای اسالمی تأکید می کند در گام 
اول روستاهای اســتان که به ویژه در اجرای 
طرح های هادی و همچنین در شاخص های 
توسعه در رتبه آخر کشور قرار دارند باید مورد 

توجه قرار گیرند.
سعیدی ادامه می دهد: نتیجه نگاه یک سویه 
به توسعه را امروز در چابهار می بینیم؛ از این 
رو، در طرح های ساماندهی که از این به بعد 
قرار است اجرا شود، پیوست های فرهنگی و 

اجتماعی نباید فراموش شود.

حاشیه نشینان چه می خواهند؟
صدور ســند مالکیت، تحویل زمین به افراد 
ســاکن، پیگیری مشــکالت آنها در حوزه 
برق، آب، بهداشــت و مدرســه و ساماندهی 
اصولی و اجرای طرح هادی و معابر آسفالت از 
مهم ترین درخواست های مردم حاشیه نشین 
و ســاکن در بافت ناکارآمد چابهار اســت؛ 
اقداماتی که کم وبیش در بخش های شــرقی 

شهر آغاز شده است.

مشــاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی 
این بــاره می گویــد:  آزاد در  مناطــق 
رئیس جمهــوری برای ســاماندهی مناطق 
حاشیه نشــین چابهار و بهره مندی مردم از 
مسکن مناســب، امکانات آب و برق، مدرسه 
و بهداشت و صدور ســند مالکیت دستورات 
ویژه ای را صادر کرد که این دستورات در حال 

انجام است.
حجت عبدالملکی می افزاید: به دلیل اهمیت 
موضوع نخســتین بازدید از حاشیه نشینی 
شهر چابهار انجام شــد و از نزدیک با حضور 
در بافت فرسوده شهر و حاشیه آن در جریان 
مسائل و مشکالت هزاران نفر از مردم که در 
شرایط سخت در سکونتگاه های نامناسب و 
کپر زندگی می کردند، قرار گرفتم. متأسفانه 
در بافت شــهر و حاشــیه چابهــار به عنوان 
بزرگ ترین بندر اقیانوســی ایران با قابلیت 
تجاری و اقتصادی باال و منطقه ای راهبردی، 
مردم بدون امکانات اولیه در کپر ســکونت 
دارند. با حضور اعضای شورای اسالمی شهر، 
شهرداری، مســئوالن حوزه زمین و مسکن 
و اعضای شــورای اداری مقرر شد اقدامات 
مناسب برای رفاه مردم این مناطق انجام شود.

مشــاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور با اشاره 
به سفر ســال گذشــته رئیس جمهوری به 
چابهــار می افزاید: یک مجموعه مســکونی 
یک هــزار واحدی در مناطق حاشیه نشــین 
چابهار در حال ســاخت است که با پیشرفت 
4۰درصد بــه زودی آماده تحویــل به مردم 
می شود و عالوه بر آن ساماندهی این مناطق 
و بهره منــدی از امکانات اولیــه نیز در حال 
برنامه ریزی و انجام است. با مدیرعامل منطقه 
آزادچابهار هماهنگی و دســتورات الزم داده 
شد تا مشکالت مردم در حوزه برق، آب و سند 
مالکیت مرتفع شود تا مردم بتوانند به خوبی در 
این مناطق سکونت داشته باشند. با شهرداری 
و شورای اسالمی شــهر نیز هماهنگی الزم 
انجام شد و قرار اســت کوچه، خیابان و سایر 
زیرســاخت های الزم را با هماهنگی منطقه 
آزاد مشخص و برنامه ریزی کنند تا مشکالت 

مردم به حداقل برسد.

  
قانون افزایش محدوده منطقــه آزاد چابهار 
توسط رئیس جمهوری بهمن ۱398 ابالغ شد. 
طبق این ابالغ، افزایش محدوده منطقه آزاد 
چابهار و الحاق بنادر شــهید بهشتی و شهید 
کالنتری به محدوده منطقــه آزاد تجاری- 
صنعتی چابهار تأیید شــد. بر این اســاس، 
محدوده ای به مساحت 67هزار و 87۱هکتار 
به محــدوده منطقه آزاد تجــاری- صنعتی 
چابهار ملحق شد که تا کنون اسناد این الحاق 

به منطقه آزاد واگذار نشده است. 
واگذارنشــدن اســناد، نکته ای اســت که 
مســئوالن منطقه آزاد چابهــار آن را دلیل 
کندی ساماندهی طی 3سال گذشته می دانند 
و حاال مــردم امیدوارند با دســتورات جدید 
و ویژه، این نقل و انتقال و ســاماندهی زودتر 

عملیاتی شود.
پیــش از ایــن منطقــه آزاد در حــوزه 
مســئولیت های اجتماعی اقداماتــی را در 
زمینه های اجتماعی، بهداشــتی، آموزشی  و 
توانمندسازی زنان و کودکان انجام داده است، 
اما با انتقال اســناد و اجرایی شدن الحاقات، 
همه مناطق حاشیه ای زیرمجموعه این نهاد 
خواهند شد. شــهرداری، بازآفرینی شهری، 
بنیاد مســکن و همه ارگان هــای ذیربط در 
قرارگاه تازه تاســیس و زیرنظــر منطقه آزاد 

فعالیت خواهند کرد. 

تشکیل قرارگاه ساماندهی حاشیه چابهار
قرارگاه ساماندهی حاشیه چابهار با حضور نهادهای ذیربط و با محوریت منطقه آزاد تشکیل خواهد شد

بنا بر آمار از جمعیت ۱۲۰هزار نفری 
63درصــد حاشیه نشــین   چابهــار 
هستند و در مناطق و سکونتگاه های 
آب،  بــرق،  بــدون  غیررســمی 
بهداشــت، مدرسه و ســایر امکانات 

رفاهی زندگی می کنند

دبیــر شــورای عالی مناطــق آزاد و 
ویــژه اقتصادی کشــور منطقــه آزاد 
چابهــار را مکلــف کــرده اســت در 
یک بازه زمانی مشــخص اقدامات 
 متناســب بــا زیســت بوم منطقــه را 

تعریف کند

 کاهش4.3درصدی نرخ بیکاری
 در کرمانشاه

طرح های قرارگاه ملی رفع بیکاری در کرمانشاه با 
ضرباهنگ تندی پیش می رود

اطالعات مرکز آمار ایران درباره وضعیت بیکاری کرمانشاه 
نشان می دهد نرخ بیکاری از ابتدای سال تا کنون با کاهش 

همراه بوده است.
معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشــاه با اشاره به اینکه 
زمستان سال گذشته نرخ بیکاری در این استان ۱7.9 بود به 
همشهری می گوید: نرخ بیکاری با آغاز فعالیت های قرارگاه 
ملی رفع بیکاری کرمانشــاه در بهار امســال به ۱5.۲ و در 
تابستان به ۱3.6درصد رسید و کاهش نرخ بیکاری در 3فصل 
متوالی نشان می دهد نرخ بیکاری از ابتدای امسال در استان 

با کاهش 4.3درصدی روبه رو بوده است.
بهــزاد باباخانی دلیل ایــن کاهش نرخ بیــکاری را اجرای 
طرح های بسته 6وجهی قرارگاه ملی رفع بیکاری کرمانشاه 
می داند و می گوید: قرارگاه ملی رفع بیکاری در کرمانشــاه 
فرصتی برای استان است که شــاید دیگر تکرار نشود و باید 

حداکثر تالش خود را برای اجرای این طرح به کار بگیریم.

اعتبار 270هزار میلیارد تومانی 
قرارگاه ملی رفع بیکاری کرمانشاه بعد از سفر رئیس جمهوری 
به استان تصویب شد. بیکاری به عنوان یک معضل قدیمی 
در کرمانشــاه دالیل متعددی دارد. از آتش جنگ تحمیلی 
گرفته تا دوران سازندگی، کرمانشاه روزگار پر التهابی را از سر 
گذرانده است. بعد از دهه8۰ کرمانشاه پذیرای سرمایه گذران 
بود، امــا جنگ داخلی در عــراق به عنوان همســایه غربی 

کرمانشاه، سرمایه گذاران را منصرف می کرد.
باباخانی در توضیح بیشــتر اجرای طرح هــای قرارگاه ملی 
رفع بیکاری کرمانشــاه می گوید: بسته پیشــنهادی که از 
ســوی اســتان برای قرارگاه ملی رفع بیکاری آماده شده، 
حدود۲7۰هــزار میلیارد تومــان اعتبار می طلبــد. از این 
بســته پیشــنهادی 8۲هزار میلیارد تومان شامل 54طرح 
به هلدینگ های وابســته به دولت و نهادهای انقالبی برای 

سرمایه گذاری در استان پیشنهاد شده  است.
55هزار میلیارد تومان نیز در خواســت تسهیالت از شبکه 
بانکی برای واحدهای تولیدی در دست احداث یا دارای مجوز 
استان نیز درخواست استان کرمانشاه برای تحرک و پویایی 

اقتصادی است.
به گفته معاون امور اقتصادی اســتاندار کرمانشــاه، بسته 
زیرســاخت اقتصادی نیز تهیه شــده که حــدود ۱5هزار 
میلیارد تومان اعتبار الزم دارد و زیرساخت اراضی صنعتی و 

کشاورزی را شامل می شود.
باباخانی اضافــه می کند: این بخش صرفــا از اعتبار دولتی 
بهره مند می شود و تالش کردیم مابقی اعتبار از منابع دیگری 

تامین شود.
درخواست 4.5میلیارد دالری هم از تسهیالت صندوق توسعه 
بخش دیگری از فعالیت های اجرایی قرارگاه ملی رفع بیکاری 
کرمانشاه اســت که باباخانی اینطور توضیح می دهد: بخش 
عمده آن تقریبا به پتروپاالیش آناهیتا در جریان طرح های 
مصوب ســفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه بود و موافقت 
برای اجرای فاز اول و دریافت تسهیالت 5۰۰میلیون یورویی 
از صندوق توســعه انجام شــده و در مراحل نهایی دریافت 
تسهیالت هستیم. برخی از موانع و مشکالت مربوط به رفع 
بیکاری کرمانشاه که در سطح اســتان قابل حل نبودند و به 
مجوزهای وزارتخانه های مرتبط نیاز داشــتند، نیز مطرح و 
به وزارتخانه مربوطه ارسال شــده  است. همچنین برخی از 
مشوق ها برای توسعه ســرمایه گذاری از سوی قرارگاه ملی 

رفع بیکاری استان مطرح شده است.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه، 

هم اکنون ۱۰۰هزار نفر در کرمانشاه بیکار هستند.

فعالیت صنایع
استاندار کرمانشــاه نیز معتقد است که با اعتبار و تسهیالت 
مطرح شده برای استان بیش از 7۰هزار شغل ایجاد خواهد 
شــد. بهمن امیری مقدم می گوید: با استفاده از فرصت های 
موجود به دنبال فعال شدن کارخانه اسیدسیتریک و کارخانه 
کاغذ سازی غرب و همچنین اجرای پروژه عظیم پاالیشگاه 
آناهیتا نیز هســتیم. با فعال شــدن این صنایع در اســتان 
و اشتغال زایی شــاهد خروج کرمانشــاه از رکود اقتصادی 

خواهیم بود.
اســتاندار کرمانشــاه با بیان اینکه مدیران بایــد به بحث 
مولد سازی توجه کنند، ادامه می دهد: ما با جدیت به دنبال 
اجرای پروژه های عمرانی در اســتان هستیم و دستگاه های 
خدمات رســان با تالش بیشــتر زمینه هــای ارائه خدمات 
زیرساختی به مردم مانند آب، برق و گاز در فصل زمستان را 
مهیا کنند به طوری که هیچ گونه کمبودی در این راستا برای 

مردم وجود نداشته باشد.

  
مسئوالن با راه اندازی قرارگاه ملی رفع بیکاری کرمانشاه به 
میدان آمده اند و اشتغال زایی، مشــوق های سرمایه گذاری 
و احیای صنایع راکــد را در اولویت قرار داده اند. در ســفر 
رئیس جمهوری به کرمانشــاه ۲۰۰طرح با بیش از 33هزار 
میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و آبادانی استان به تصویب 

رسید.
تحقق مصوبه ها می تواند نرخ بیکاری در اســتان را با ایجاد 
فرصت های شغلی پایین بیاورد و پس از این شاهد باالنشینی 
کرمانشاه در جدول نرخ بیکاری نباشیم. کرمانشاه با ۲میلیون 
نفر جمعیت در ۱4شهرســتان، ۱.5درصد از مســاحت و 

۲.4درصد جمعیت کشور را دربر می گیرد.

کاهش ۱2درصدی ذخیره 
آبی سد زاینده رود

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه مجموع ذخیره آب 
سدهای بزرگ استان اصفهان به ۱83میلیون مترمکعب 
رسید، گفت: ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال 
گذشــته ۱۲درصد کاهش داشته اســت. به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، احسان اهلل 
امینی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی 6سد بزرگ 
اســتان اصفهان افزود: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با 
ظرفیت نرمال یک میلیــارد و ۲39میلیون مترمکعب 
امروز به ۱49میلیون مترمکعب رسیده است. وی با بیان 
اینکه ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته 
۱۲درصد کاهش داشته اســت، ادامه داد: در مقایسه 
با بلندمدت )5۰ســال(، ذخیره آب این سد 76درصد 
کاهش یافته اســت. مدیر بهره بــرداری و نگهداری از 
تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به 
اینکه میزان پرشدگی سدهای استان ۱3درصد است، 
خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت سدهای استان نشان 
می دهد که میزان پرشــدگی سدها نسبت به میانگین 
بلندمدت با کاهشی معادل 7۲درصد مواجه بوده است.

 خبر

کرمانشاهپیگیری 

مازندرانعکس خبر

اصفهان

 صید ماهی استخوانی
در سواحل مازندران

دریای خزر از ارزشمندترین و مهم ترین ذخایر ماهی 
دنیاست. ساالنه ماهیگیران از اواخر مهر تا اواسط فروردین 
به ماهیگیری در سواحل خزر مشغول می شوند. مدیرکل 

شیالت مازندران با اشاره به کاهش ۱۹درصدی صید ماهیان 
استخوانی در استان می گوید که صیادان استان طی ۴۰روز 
از ابتدای شروع فصل صید تا ۲۰ آبان بیش از ۳۰۰تن انواع 

ماهیان استخوانی صید کردند. قاسم کریم زاده ارزش 
گونه های صید شده را بیش از ۴۹۰۰میلیارد ریال ذکر می کند 

و توضیح می دهد که از نظر ارزش شاهد رشد ۵۳درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. عکس:  مهر

عدد خبر

مدیــر آب و خــاک و امــور فنی و مهندســی 
ســازمان جهادکشــاورزی گیــالن گفــت: 
حــدود ۴۰میلیــارد تومــان از اعتبــار ســفر 
یکپارچه ســازی  بــرای  رئیس جمهــوری 
اراضی شــالیزاری اســتان تخصیص یافته 
اســت. به گزارش ایرنا، مجتبی شاه نظری 
افــزود: تســطیح اراضــی در ۲۰۰ هکتــار از 
اراضی شــالیزاری اســتان در ۳شهرســتان 
الهیجان، آستانه اشــرفیه و رشت امسال 

اجرا شده است.

40
میلیارد 

گیالن

 کهگیلویــه و بویراحمــد به عنــوان یکــی از 
پربارش ترین استان های کشــور و داشتن 
۱۰درصــد آب هــای ســطحی بــه ســرزمین 
آب های روان معروف است، اما ۲۶۰روستا 
و منطقه عشــایری در همین دیــار با تنش 
آبی مواجه هستند. به گزارش تسنیم، در 
تابستان امسال از جمعیت 8۰۰هزار نفری 
کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۱۰هزار نفر 

با تنش آبی روبه رو بودند.

260
روستا 

کهگیلویه و بویراحمد

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
زنجــان گفــت: ۱۵۴ کمــک بالعــوض برای 
تکمیــل واحدهــای مســکونی نیمه تمــام 
روســتایی اســتان زنجــان در ســال جاری 
پرداخــت شــد. بــه گــزارش ایســنا، رضــا 
خواجــه ای بــا بیــان اینکــه تامیــن مســکن 
روستاییان در راســتای تثبیت و ماندگاری 
جمعیــت روســتایی از اهمیــت ویــژه ای 
کمک هــای  گفــت:  اســت،  برخــوردار 
بالعوض امسال به میزان ۱۴میلیارد ریال 
از سوی حساب۱۰۰ امام)ره( بنیاد مسکن 

استان پرداخت شده است.

14
میلیارد 

زنجان

رنا
:  ای

س
عک
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قیمت زعفران بعد از یک سال ثبات، در یکی، دو ماه 

گزارش
گذشــته دوباره افزایشــی شده اســت. نگاهی به 
قیمت های بازار نشــان می دهد قیمــت هر مثقال 
زعفران در خرده فروشــی ها به 350هزار تومان رســیده و هرگرم 
زعفران 76هزار تومان برای مصرف کننده تمام می شــود. این در 
حالی اســت که همین امروز بعضی از برندها بسته های یک گرمی 
زعفران خود را 95هــزار تومان قیمت زده اند که نشــان می دهد 
تولیدکننده و بازار، هر دو خود را بــرای زعفران 450هزار تومانی 
آماده کرد ه اند. افزایش قیمت زعفران از ســال گذشته آغاز شد که 
رشد 300درصدی بهای این محصول، قیمت خرده فروشی زعفران 
را از مثقالی 70تا 80هزار تومان یکباره تا 200هزار تومان باال برد و 
مصرف داخلی آن را کاهش داد. به  گفته نایب رئیس شــورای ملی 
زعفران، سرانه مصرف زعفران در داخل کشور در گذشته یک گرم 
بود که هم اکنون به  دلیل افزایش قیمت و شــرایط اقتصادی مردم 

نسبت به قبل 50درصد کاهش یافته است. 
مسئوالن صنفی حوزه زعفران قیمت باالی این محصول را تکذیب 
نمی کنند، اما معتقدند این حد از رشــد قیمت نیز کاذب و ناشی 
از سوءاستفاده در بخش خرده فروشی اســت. نایب رئیس شورای 
ملی زعفران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور در این 
زمینه به همشهری گفت: بخشی از رشــد قیمت، طبیعتا ناشی از 
افزایش قیمت دیگر کاالها و رشــد هزینه تولید است، اما با توجه 
به اینکه نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد، فروشــندگان هر 
قیمتی که خودشــان بخواهند روی زعفران های خریداری شــده 
می گذارند. غالمرضا میری در پاســخ به این پرسش که چرا روی 
بسته زعفران، قیمت تولید یا مصرف کننده درج نمی شود؟ گفت: 
نوسان قیمت زعفران بسیار زیاد است و دقیقا مثل طال، هر ساعت 

از روز یک قیمت دارد؛ به همین دلیل درج قیمت روی بســته ها و 
ظروف امکان پذیر نیست. او با اشاره به اینکه قیمت 250هزار تومان 
هم برای هر مثقال زعفران هم اکنون گران است، اضافه کرد: مردم 
باید این گرانفروشی ها را گزارش کنند چون امروز سازمان تعزیرات 
نسبت به گرانفروشی ها بسیار سختگیر است و فروشندگان متخلف 
را تا 10برابر قیمت کاال جریمه می کند. برخی کارشناسان صادرات 
200تن زعفران به قطر را در آســتانه جام جهانــی یکی از دالیل 
افزایش قیمت زعفران در داخل کشور عنوان می کنند، اما مسئوالن 
این حوزه به رغم وجود ابهامات بســیار در زمینــه این صادرات و 
بازگشت ارز حاصل از آن، ارتباط بین این موضوع با قیمت داخلی 

زعفران را رد می کنند.

افزایش قطعی تولید
رشــد روزافزون قیمت زعفران در بازار داخلی در شرایطی در حال 
وقوع اســت که به گفته تولیدکنندگان و مســئوالن صنفی حوزه 
زعفران، تولید امســال این محصول اســتراتژیک نه تنها کاهشی 
نیســت بلکه برآوردها از افزایش میزان برداشــت نسبت به سال 
گذشته حکایت دارد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور 
روز گذشته با بیان اینکه رقم نهایی میزان برداشت زعفران تا پایان 
فصل برداشت مشخص نمی شــود، گفت: برآوردها نشان می دهد 
نسبت به ســال قبل کاهش تولید نخواهیم داشت و حتی بعضی از 
گزارش ها میزان تولید را افزایشــی نشان می دهند. میری، با اشاره 
به مختلف و متناقض بودن آماری که منابع رسمی از میزان تولید 
سال گذشته اعالم کرده اند، افزود: ارقام 140تن، 210تن و 250تن 
از ســوی منابع مختلف برای میزان تولید سال گذشته اعالم شده 
ولي به نظر می رسد تولید امسال زعفران از این رقم ها بیشتر باشد. 

نایب رئیس اتحادیــه صادرکنندگان زعفران نیز تولید امســال را 
افزایشی دانست و با صراحت بیشتری در این زمینه سخن گفت. علی 
حسینی با اشاره به اینکه برداشت زعفران تا 20 آذر ادامه دارد، بدون 
اینکه درصدی از رشــد تولید ارائه دهد، به همشهری گفت: تولید 
امسال قطعا از سال قبل بهتر و بیشتر است. او تیرماه امسال نیز در 
گفت وگوی با همشهری تولید امســال را با توجه به افزایش سطح 
کشت در استان های تولیدکننده، به طور قطع افزایشی اعالم کرده 
بود. آمار تولید زعفران در 2سال گذشته به دلیل شرایط نامناسب 
آب و هوایی کاهشی بود و بعد از رکورد 450 تنی برداشت در سال 
زراعی پربارش 98-97هر ســال تولید این محصول با درصدی از 

افت مواجه بوده است.

قیمت های امروز زعفران
اقدام سازمان تعاون روستایی در خرید حمایتی زعفران، هم در سال 
گذشته و هم در طول امسال نقش بســیار مؤثری در حفظ قیمت 
زعفران داشت. نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره قیمت کنونی 
خرید زعفران گفت: امروز هر کیلو زعفران در بازار در محدوده 25 
تا  34میلیون تومان از کشاورز خریداری می شود، اما سازمان تعاون 
روســتایی اعالم کرده زعفران را در محــدوده 31 تا 41میلیون و 
350هزار تومان خریداری می کند، این تفاوت قیمت باعث شــده 
کشاورزان از فروش محصولشان به سازمان تعاون روستایی استقبال 
کنند. به گفته او، خرید حمایتی به صورت 30درصد نقد 20روزه و 
مابقی به صورت 30ماهه انجام می شــود، اما به رغم اینکه خرید در 
بازار به صورت نقدی است، اختالف 8تا 10میلیون تومانی قیمت بین 
نرخ بازار و نرخ خرید حمایتی باعث شده کشاورزان محصول خود را 

به سازمان تعاون روستایی بفروشند.

زعفران؛ افزایش همزمان تولید و قیمت
 قیمت هر مثقال زعفران در خرده فروشی ها در 2ماه اخیر با 50درصد رشد به 350هزار تومان رسیده است

کاهش فروش محصوالت صنعتی 
 مرکز پژوهش های مجلس می گوید میزان فروش تولیدات صنعتی در مهرماه 15/8درصد افت کرده است

مرکز پژوهش هــای مجلس در 

صنعت
گزارشی اعالم کرد میزان فروش 
تولیــدات صنعتــی در مهرماه 
امسال با افت سنگین 15.8درصدی مواجه شده 
است. علت این موضوع افت تقاضا ناشی از کاهش 
قدرت خرید مشــتریان و اتفاقات اخیر در کشور 
است. به زعم مرکز پژوهش ها شرکت های صنعتی 
همچنین به دلیــل بی ثباتی نــرخ ارز در تامین 
مواداولیه خود با مشــکل مواجه شده اند. آمار ها 
نشان می دهد تولید کننده های محصوالت معدنی 
در این مــاه با افت ســنگین 40درصدی فروش 

مواجهند.
به گزارش همشهری، در شهریورماه امسال بعد از 
ماه ها میزان تولید و فروش شرکت های صنعتی 
با افزایش مواجه شــد اما این روند ادامه نیافت و 
آنطورکه مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین 
گزارش خود، که با عنــوان گزارش پایش بخش 
حقیقی اقتصاد منتشر می شــود، اعالم کرد: هم 
میزان تولیــد و هم میزان فروش شــرکت های 
صنعتی کاهش یافته و شدت افت فروش در برخی 
از صنایع بسیار زیاد بوده است. طبق این گزارش 
میزان تولیــد و فروش مهم تریــن صنایع ایران 
ازجمله شرکت های پتروشیمی، تولیدکننده های 
فلزات پایه، محصوالت معدنی و خودرو سازی  در 

مهرماه امسال با افت مواجه شده است.

افت فروش
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده است میزان 
فروش کارخانه های صنعتی در مهرماه امسال افت 
قابل توجهی معادل 15.8درصد داشته و علت آن 
از دیدگاه کالن عوامل سیاســی و اقتصادی بوده 
اســت. در واقع از یک طرف عوامل اقتصادی به 
کاهش قدرت خرید مشــتریان منجر شــده و از 
طرف دیگر اتفاق های اخیر در کشور حجم تقاضا 
برای خرید محصوالت صنعتــی را کاهش داده 

است. به موازات این اتفاق ها شرکت های صنعتی با 
مشکل دیگری نیز مواجه شده اند و آن نوسان های 
قیمت ارز است که مرکز پژوهش های مجلس از 
آن با عنوان بی ثباتی های ارزی نام برده است. این 
موضوع بسیاری از شرکت ها را در تامین مواداولیه 

خود با مشکل مواجه کرده است.
آمار ها نشان می دهد بیشترین میزان افت فروش 
در میان همــه صنایع به شــرکت هایی مربوط 
است که در زمینه اســتخراج محصوالت معدنی 
فعالیت می کنند. طبق این گزارش سطح فروش 
این شرکت ها در مهرماه امســال با افت سنگین 
40.1درصدی مواجه شده و علت نزول سنگین 
فروش در این بخش کاهش تولید و فروش گندله 
و کنسانتره در مهرماه بوده زیرا این دو محصول 
به ترتیب 42 و 34درصد از مجموع کل تولیدات 
صنایع را به خود اختصــاص داده و افت تولید و 
فروش این محصوالت اثر قابل توجهی در میزان 
فروش شــرکت های معدنی داشــته است. این 
کاالها ازجمله کاالهای پایه ای هستند که برای 
تولید کاالهای واسطه ای مصرف می شوند. به نظر 
می رسد کاهش تقاضا برای کاالهای نهایی ازجمله 
دالیل کاهش تولید و فروش این محصوالت بوده 

است.
در مهرمــاه امســال همچنین میــزان فروش 

محصــوالت شــیمیایی کــه عمدتــا شــامل 
تولیدکننده های پتروشــیمی هســتند با افت 
26.7درصدی مواجه شده اســت. علت کاهش 
فروش تولید کننده های پتروشیمی که ازجمله 
مهم ترین صنایع ایران هستند کاهش قابل توجه 
فروش خوراک پاالیشــگاه ها، کودها و ترکیبات 

نیتروژن و همچنین متانول بوده است.
از دیگر صنایعی که در مهرماه امســال با کاهش 
فروش مواجه شــده می توان به صنایع غذایی و 
آشامیدنی اشاره کرد. آمارها نشان می دهد میزان 
فروش این شرکت ها در مهر امسال 10.6درصد 
افت داشته اســت و همه محصوالتی که در این 
دسته طبقه بندی می شوند به جز لبنیات با افت 
فروش مواجه شده اند. نکته قابل توجه این است 
که با گذشت 6ماه از حذف ارز ترجیحی نهاده های 
اساسی، همچنان شاهد کاهش فروش محصوالت 

روغنی هستیم.
طبق گــزارش بازوی پژوهشــی مجلس صنعت 
خودرو نیز با وجود آنکه در نیمه نخســت ســال 
میزان فروش محصوالتش افزایــش یافته بود با 
افــت 16.5درصدی فروش مواجه شــده و علت 
آن کاهش فروش خودرو های ســواری و سبک 

بوده است.
کمترین میزان افت فروش در نخستین ماه پاییز 

مربوط به گروه فلزات پایه یعنی تولیدکننده های 
فوالد، مس، آلومینیوم، روی و... است که با نزول 

9.2درصدی فروش مواجه شده اند.

کاهش تولید
آمار ها نشــان می دهد به موازات کاهش فروش 
شــرکت های صنعتی، میزان تولید شــرکت ها 
نیز در مهرماه امســال در مقایسه با شهریورماه با 
افت مواجه شده اســت. این در حالی است که در 
شهریورماه امسال بعد از ماه ها میزان تولید با رشد 
مواجه شده بود. طبق آمارهای مرکز پژوهش های 
مجلس میزان تولیدات صنعتــی به طورکلی در 
مهرماه امسال در مقایســه با شهریور 4.3درصد 
افت کرده اســت. در این میان شرکت هایی که 
محصوالت معدنی تولیــد می کنند با 31درصد 
نزول بیشترین افت تولید را در میان همه صنایع 
ثبت کرده اند. در مهرماه امسال همچنین سطح 
تولید در صنعت خودرو که در ماه های گذشته با 
رشد مواجه شــده بود با افت 2.3درصدی مواجه 
شده اســت. مرکز پژوهش های مجلس گزارش 
داده میزان تولید خودروهای سبک و سواری در 

این ماه نزول کرده است.
یکی دیگــر از صنایع مهمی که در مهر امســال 
با کاهش تولید مواجه شــده، صنایــع غذایی و 
آشامیدنی است. آمارها نشان می دهد میزان تولید 
این شرکت ها در مهر 14.9درصد افت کرده است. 
یک بررسی کلی نشان می دهد این افت تولید به 
غیر از لبنیات در سطح همه محصوالت غذایی و 

آشامیدنی رخ داده است.
طبق ایــن اطالعــات همچنین میــزان تولید 
شرکت هایی که محصوالت فلزی تولید می کنند 
نیز به 1.2درصد نزول کرده است. گروه محصوالت 
شــیمیایی نیز در این ماه با کاهش تولید مواجه 
شــده و دلیل اصلی این موضــوع کاهش تولید 

الستیک و پالستیک بوده است.

جوادساداتینژاد
وزیرجهادکشاورزی

تالشوزارتجهادکشاورزیایناست
کــهبــاصیانــتازبســترهایتولیــدو
شناســنامهدارکردنبســترهایتولید
بهسمتمحصولکشــاورزی،باغیو
دامیسالمبرایمردمبرویمتاباخیال

راحتازمحصوالتاستفادهکنند.

محمدمهدیبرادران
معاونصنایععمومیوزارتصمت

صادراتلوازمخانگیکوچکوسبک
در6مــاهنخســتســالجارینســبت
بهمــدتمشــابهدرســالگذشــته۳۴
درصدرشدداشتهاست.امسالتنوع
وافزایــشتولیــدوهمچنینصــادرات
رادرکشورشــاهدهســتیم.آمارهای
ســازمانهایمتولــینیــزبیانگــرایــن

موضوعاست.

حمیدرضاشهرکی
معاونحملونقلسازمانراهداریو

حملونقلجادهای
نگاهویژهایدرسطحملیبرایارتقای
زیرســاختهادرمحــدودهکریــدور
شــمالبــهجنــوبوجــودداردودولت
مصممبهبازگشاییکاملاینکریدور
ازسمتایراناســت.هماهنگیهای
بیــندســتگاههایمســئولدرســطح
اســتانگیــالنبــرایاجــرایهــرچــه
بهتــرتصمیمــاتملــی و ســریعتر

ضروریاست.

قیمت جدید گوشت بوقلمون
قیمت گوشت بوقلمون در میادین میوه و تره بار در آبان ماه 
هم افزایشی بود. گوشــت بوقلمون از مردادماه تاکنون روند 
افزایشی خود را حفظ کرده و در نخستین روز آذرماه، قیمت 
هر کیلو شقه بوقلمون با  هزار تومان رشد به 81هزار تومان 
رسید. همزمان، قیمت مرغ در سطح شهر و میادین میوه و 
تره بار طی آبان ماه کاهشی بود و اکنون زیر نرخ مصوب دولت 

به فروش می رسد.

قیمت در آذرقیمت در آبان

کیلوگرم/ تومان

روند تغییر نرخ دستمال کاغذی 
قیمت محصوالت سلولزی با توجه به رشد قیمت 
مواداولیه وارداتی این محصوالت در 8ماه امسال 
رشــد زیادی داشته است. مقایســه قیمت های 
ابتدای امســال با نرخ های امروز نشان می دهد 
انواع دســتمال کاغذی های رومیزی و جعبه ای 
در طول امسال بین 20تا 70درصد بسته به برند و 
مشخصات محصول، گران شده اند. میانگین قیمت 
هر بسته 150برگی دستمال کاغذی از 17هزار 

تومان به 30هزار تومان رسیده است.

میادین

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان در آذرماه
150برگی دوالیه 

طرح جین
30.000چشمک

100برگی دوالیه 
)اقتصادی- 4تایی(

60.000چشمک 

150برگی دوالیه 
طرح درباری

30.000سافتلن

دوالیه- 150برگی 25.000نانسی

دوالیه 150برگ 25.000ایزی پک

100برگی سه الیه 25.000پاپیا

250برگی دوالیه 35.000تنو

100برگی سه 
الیه- طرح یونانی

30.000چشمک 

بال 
بوقلمون
43.900
44.400

ساق 
بوقلمون
126.000
128.000

ران 
بوقلمون
131.000
133.000

سینه 
بوقلمون
99.100
100.300

الشه 
کامل 

78.900
79.900

گردن 
بوقلمون

54.300
55.000

مغز ران 
بوقلمون

163.000
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فیله 
بوقلمون 
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159.000
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فروشحقوقی
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روندشاخصكلبورستهراندرروزگذشته
ارقام به هزار واحد

شاخصکلبورستهراندرمبادالتدیروز9۴۳واحد،
معادل0.07درصدنزولکردوبهیکمیلیونو۴07هزارو
65۴واحدرسیداماشاخصکلهموزنبا101۴واحدرشد

به۴05هزارو۴85واحدرسید.

درمبادالتدیروزبازارسرمایه،قیمتسهام
۳۳8نمادمعامالتیرشدو26۳نمادکاهشیافت.

قیمت21نمادمعامالتیهمتغییرنکرد.
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ارزشبازارسهام
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دادوســتدشــد،درحالحاضــر176میلیــاردو۳0میلیون
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هروه رنار می توانست سرمربی 
تیم ملی ایران باشد

نه اینکه چون در بازی های روز اول، ایران شکست 
ســنگينی را برابر انگليس پذیرفت و عربستان 
توانست آرژانتين را شکست بدهد یاد این موضوع 
افتاده باشيم. افسوس عدم اســتخدام هروه رنار 
از سوی فدراسيون فوتبال ایران، داستانی است 
که از مدت ها قبل شروع شده و گاه وبيگاه گریبان 
هــواداران فوتبــال در ایران را می گيــرد. مرور 
اینکه امروز می توانستيم کجا باشيم و نيستيم، 
کالفه کننده است و البته که موقعيت تيم آقای 

رنار؛ عربستان هم به این حسرت دامن می زند.

   ماجرا چه بود؟
حتما نمای کلی داستان را می دانيد. پيش از آغاز 
جام ملت های2019 آســيا، کارلوس کی روش با 
فدراســيون فوتبال کلمبيا برای هدایت تيم ملی 
این کشور به توافق نهایی رســيد و کار تمام شد. 
در نتيجه ایران باید دنبال مربی جدید می گشت. 
به این منظور مذاکراتی با هروه رنار، سرمربی وقت 
تيم ملی مراکش انجام شد. آشــنایی ما هم با این 
مربی به هم گروهی 2تيــم در جام جهانی2018 
مربوط می شــد؛ جایی که بنا به اذعان بسياری از 
کارشناســان، مراکش بهترین تيم گروه ایران بود 
و از قضا باکيفيت ترین نمایش خود را هم برابر تيم 
ما ارائه داد، هرچند بدشانسی های بی پایان موجب 
حذف این تيم از مرحله گروهی شــد. مذاکرات با 
رنار خوب پيش رفت و کار به جایی رســيد که او 
حتی دیدار ایران و ژاپن را در مرحله نيمه نهایی جام 
ملت های آسيا از نزدیک تماشا کرد. به نظر می رسيد 
کار تمام شده و رنار فرانسوی به زودی هدایت یوزها 
را برعهده خواهد گرفت، اما در این ميان یک اشتباه 
مرگبار رخ داد. رنار گفته بود تا پایان جام ملت های 
آفریقا به تيمش متعهد است و این یعنی ایران باید 
بازی دوســتانه با کره جنوبی را با سرمربی موقت 
پشت سر می گذاشت. با این حال مهدی تاج که برای 
اعالم خبر توافق با یک مربی بزرگ عطش داشت، 
این داستان را نپذیرفت. او سراغ مارک ویلموتس 
رفت و بقيه اش را هم که همه از حفظ هستند؛ تيمی 

که می توانست به عرش برود، به فرش کوبيده شد.

   ما کجاییم، آنها کجا؟
تأکيــد می کنيم که مســئله اصــال بازی های 
جام جهانی نيســت. اصال شــاید ایــران 2بازی 
آینده اش را ببرد و عربستان هر دو را ببازد. نکته 
اینجاست که همه می دانند رنار تيم خوبی ساخته 
و واقعا مربی شایسته ای است. کام بک زدن جلوی 
آرژانتين بزرگ که خيلی ها از آن به عنوان بخت 
اصلی قهرمانی یاد می کنند، اصال کار ســاده ای 
نيست. تيم او اما این کار را کرد و به رکورد 36بازی 
نباختن آلبی سلسته پایان داد. در ایران هم باید به 
کی روش دست کم تا پایان هفته آینده وقت داده 
شود، اما حتی اگر او با تيم ملی موفق به صعود به 
مرحله بعد شود، ما پيرترین تيم جام را داریم که 
نياز به بازسازی اساســی و فوری دارد. چيزی از 
کادرفنی فعلی برای آینده به ارث نخواهد ماند و 
جواب این داستان را باید همين آقای تاج بدهد؛ 
کسی که آینده را به گذشته فروخت و یک بدهی 
بزرگ به مارک ویلموتس به جا گذاشت. به عالوه 
او همه تخم مرغ هایش را در سبد کی روش گذاشت 
و اگر قرار باشد 2بازی آینده تيم ملی هم شرایطی 
شبيه مسابقه اول پيدا کند، وضعيت برای آقای تاج 
بسيار غم انگيز خواهد شد. آن زمان او باید آماده 

تحمل مالمت های بسيار بيشتری باشد.

عليرضا فغانی، داور ۴۴ســاله فوتبال ایران که در 
جام جهانی قطر برای آخرین بار به عنوان یک  داور 
ایرانی در ميادین بين المللی قضاوت خواهد داشت، 
به عنوان داور بازی تيم های ملی برزیل و صربستان 
انتخاب شد. فغانی در شرایطی باید پنجشنبه شب 
مصاف تيم های ملی برزیل و صربستان را قضاوت 
کند که این مســابقه پنجمين قضاوت این داور 
ایرانی به عنوان داور اول در ادوار جام جهاني است. 
نکته جالب توجه اینکــه فغانی در مرحله گروهی 
جام جهانی 2018 روسيه هم در مصاف تيم های 
برزیل و صربســتان به عنوان داور اول حضور پيدا 
کرده بود. فغانی که در آن مســابقه با کمک رضا 
ســخندان و محمدرضا منصــوری قضاوت کرد، 
توانست عملکرد بی نقصی داشته باشد و در جریان 
برتری 2بر صفر تيم ملی برزیــل مقابل تيم ملی 
صربستان شب خوبی را سپری کرد و حاال اميدوار 
است در نخستين قضاوتش در جام جهانی 2022 
قطر بتواند عملکرد موفقی را از خود به جای بگذارد. 
فغانی بازی پنجشنبه را با کمک های محمدرضا 
ابوالفضلی و محمدرضا منصوری سوت خواهد زد.

قطر ٢٠٢٢

شوک اول جام
عربستان رکورد 36 بازي شکست ناپذيري آرژانتين را شکست و اولين شگفتي ساز جام جهاني قطر شد
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چه کردی  
کارلوس؟

چند نکته به جامانده از یک 
دوشنبه غم انگیز

بازگشت امیر؟
بزرگ ترین معمای ترکیب بازی 

جمعه انتخاب دروازه بان است

امان از آن 
پالس منفی

فکر می کنید بدترین حرکت کی روش 
در بازی با انگلستان چه بود؟



کدامبازیکنرامیگویی؟

اگراسکوچیچبود...

2رکوردشکنیشوم

نکته بازی
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چهره روز
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امان از آن پالس منفیسید حسین حسینی

تعویض 
ششم

ایران در این بازی 
6تعویض انجام داد 

که نخستین 6تعویضه 
تاریخ جام جهانی بود. 
پس از آزمون اولیه در 

جام باشگاه های جهان، 
فیفا تعویض اضافه 

برای بازیکنانی را که 
دچار آسیب دیدگی 

سر می شوند، در 
جام جهانی نیز به کار 
گرفته است. تعویض 

بیرانوند ربطی به آسیب 
سر نداشت و به دلیل 

شکستگی بینی بود اما 
چون ضربه به هر حال 
در سر بود، داور اجازه 
تعویض ششم را هم 
به ایران داد تا سردار 

آزمون وارد زمین شود.
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توییتر AFC: نتیجه ای که در تاریخ ماندگار خواهد شــد. 
عربســتان ســعودی بزرگ ترین ناکامی را برای هواداران 

آرژانتین رقم زد.

کریستیانو رونالدو: این پنجمین جام جهانی من خواهد 
بود. تمرکز دارم و بسیار مطمئن هستم که بازی ها به خوبی 
پیش خواهند رفت. ما به دنبال کیش و مات کردن در زندگی 
واقعی هستیم نه تنها در بازی شطرنج. من دوست دارم کسی 

باشم که لیونل مسی را کیش و مات می کند.

پیام روماریو به نیمار: بدون اهمیت دادن به آنچه دیگران 
در مورد شما اظهارنظر می کنند، کار خود را بکن. جام جهانی 
مسابقاتی است که اجازه اشــتباه را نمی دهد. سال1993 
افراد زیادی در برزیل بودند که درباره من بسیار بد صحبت 
می کردند ولی آن صحبت هــا اعتمادبه نفس من را باال برد. 
هیچ کس جز تو لیاقت بردن قهرمانی ششــم را ندارد. من 
به تو اعتمــاد دارم. بهترین چیز این اســت که برزیل به تو 

اعتماد دارد.

ســردار آزمون که حضــورش در جام جهانــی به  دلیل 
مصدومیت در هاله ای از ابهام قرار داشت، در دقایق پایانی 
بازی با انگلستان به میدان رفت و یک توپ را هم به تیر زد. 
در پایان دیدار، از ســردار در مورد کم وکیف حضورش در 
مسابقه سؤال شد و او جواب داد: »از مصدومیت برگشته 
بودم و دقایقــی بازی کردم؛ با این حــال فکر می کنم در 
برابر ولز 90دقیقه بازی کنم. همه  چیز درست می شود.« 
مطمئن هستیم که ســردار، حســن نیت داشته و فقط 
خواسته بگوید به مرز آمادگی برای حضور 90دقیقه ای در 
زمین رسیده است؛ با این حال فقط یک درصد تصور کنید 
اگر آزمون این حرف را در دوران سرمربیگری اسکوچیچ 
می زد، هزار رســانه به مربی کروات حمله می کردند که 
عرضه نــداری و بازیکن برایت تعییــن تکلیف می کند؛ 

اینطور نیست؟

پیش از آغاز بــازی ایران و انگلســتان، علیرضا بیرانوند 
یکی از نفراتی بود که در کانون توجهات قرار داشــت. از 
جمله دالیل این مســئله آن بود که بیرو با حضور در این 
مسابقات، به نخستین گلر تاریخ ایران تبدیل می شد که 
2جام جهانی فیکس را تجربه می کند و بیشتر از 3بازی 
انجام می دهد؛ با این حال این رکوردشکنی برای علیرضا 
چندان خوش یمن نبود؛ چراکــه دروازه بان تیم ملی در 
دقایق ابتدایی بازی مصدوم شــد و بیــرون رفت. حاال 
حضور بیرانوند در 2مســابقه بعدی مقابل ولز و آمریکا 
هم در هاله ای از ابهام است. حســین حسینی هم که به  
عنوان جانشین بیرانوند وارد ترکیب شد، با دریافت 6گل، 
رکورد بیشترین گل دریافتی یک گلر ایرانی در یک بازی 

جام جهانی را به نام خودش به ثبت رساند.

دومین بازیکن 
جوان تاریخ 

انگلیس
جود بلینگام، دومین 
بازیکن جوان تاریخ 

انگلیس شد که 
نخستین گل این تیم را 
در یک دوره جام جهانی 

به ثمر می رساند. او با 
19سال و145روز سن، 
پایین تر از مایکل اوون 
که با 18سال و 190روز 

سن به رومانی گل 
زده بود، به این رکورد 
رسید. ساکا با گلزنی 
به ایران در رده سوم 

ایستاد. بلینگام جوان 
در نیمه اول 40پاس 

داد که همگی صحیح 
بودند. آمار او را با آمار 

تیم ایران مقایسه 
کنید. بازیکنان ایران 

در نیمه اول فقط 
46پاس صحیح 

داشتند.

چند نکته به جامانده از یک دوشنبه غم انگیز

چه کردی کارلوس؟
به جرأت می توان گفت کمتر کســی پیش بینی می کرد تیم ملی ایران 
جام جهانی 2022را با شکست سنگین 6بر 2در برابر انگلستان آغاز کند. 
فرمول دیرآشنای فوتبال دفاعی کی روش و البته تجربه شکست های نزدیک 
دربرابر تیم های صاحب نامی همچون آرژانتین و اسپانیا باعث شده بود، ثبت یک 
باخت پرگل دور از ذهن تلقی شود، اما وقایع این بازی همه را شوکه کرد و سنگین ترین باخت 
تاریخ تیم ملی ایران در ادوار جام جهانی را به جا گذاشت. شاید مسائل حاشیه ای هم در گلباران 
ایران بی تأثیر نبود، اما نمی توان از کنار اشــتباهات باورنکردنی کارلوس کی روش بی تفاوت 
گذشت. او دربرابر سه شیرها تصمیمات غیرمنتظره ای گرفت که حتی پیش از شروع مسابقه 

هم عموم مخاطبان را حیرت زده کرد.

   بدترین بازیکن تیم ملی که بود؟
حتی اگر رسانه های بین المللی از مجید حسینی به عنوان ضعیف ترین بازیکن ایران مقابل انگلستان یاد 
نمی کردند، احتماال همه تماشاگران تلویزیونی با نگاه معمولی به بازی نیز متوجه این واقعیت می شدند. 
مدافع 26ساله کایسری اسپور اگرچه چند سال پیش در زمره استعدادهای خوب ایران دسته بندی 
می شد، اما حاال مدت هاست از میدان دید خارج شده و کمتر کسی از سطح کیفی او مطلع بوده است. 
به واقع روشن نیســت کی روش با چه استداللی دســت به ترکیب موفق و هماهنگ محمدحسین 
کنعانی زادگان و شجاع خلیل زاده زد و حسینی را به ترکیب افزود. هرچه بود این بازیکن ناخواسته هر 
کاری که الزم بود برای موفقیت انگلستان انجام داد. مصدوم کردن علیرضا بیرانوند، خوردن انواع و اقسام 
دریبل ها و شکست در نبردهای هوایی مؤثر در محوطه جریمه، تاوان سنگین انتخاب کی ر وش بود؛ 

خوب اســت که بازیکنان تیم ملی بعد از شکست سنگین 
در برابر انگلستان ســعی کردند روحیه خود را حفظ کنند 
و از امیدواری به مسابقات آینده ســخن بگویند. باالخره 
این روحیه در ورزش حرفه ای الزم است اما در عین حال، 
در بعضی از همین مصاحبه ها جمــات عجیبی به گوش 
می رســید. به  عنوان مثال، علیرضا جهانبخش در توجیه 
شکســت گفته اســت: »بعضی از بازیکنان ما جام جهانی 
اولشــان بود«. خوشحال می شــویم جهانبخش بگوید از 
کدام بازیکن حرف می زند! پیرترین تیم جام، کدام نفرات 
را به عنوان پدیده نوظهور به این بازی ها آورده است؟ خود 
کارلوس کی روش در نشســت خبری پیش از بازی گفته 
بود تیمش تقریبا همان تیم 2018 است؛ االن جهانبخش 
چه می گوید؟ بعــد مگر بقیه تیم هــا بازیکنانی ندارند که 

جام جهانی اولشان باشد؟ 

بــا کــی روش در 2دوره قبلــی 
جا م جهانــی )2014و 2018( در 
6بازی تنها 6گل دریافت کردیم و 
مقابل آرژانتین، اسپانیا و پرتغال هم 
بیش از یک گل دریافت نکردیم. اما در 
بازی با انگلیس در یک بازی به اندازه 6بازی قبلی گل 

دریافت کردیم.

این بازی ســومین شکست 6گله 
کی روش روی نیمکــت تیم های 
ملی گوناگون بود. شکســت قبلی 
6گله کی روش به زمان مربیگری او 
در کلمبیا برمی گردد که مقابل اکوادور 
اتفاق افتاد. یک بار هم ســال2008به عنوان سرمربی 

پرتغال 6-2از برزیل باخته بود.

□٢

احســان حاج صفی با اینکه نمایش ضعیفی داشــت، یک رکورد شخصی برای 
خودش ثبت کرد. او حاال باالتر از آندو تیموریان و مهدی مهدوی کیا، نخستین 
بازیکنی است که در 7مسابقه جام جهانی حاضر بوده. او تا پیش از بازی با انگلیس 
456دقیقه بازی کرده بود و با این 90دقیقه، رکوردش به 546دقیقه رسید که فعا 

دست نیافتنی است.

□ 7

□ 6

برای نخستین بار در ادوار جام جهانی، ایران یک نیمه را با شکست با اختاف 3 گل به 
پایان  رساند. 2گل در3دقیقه؛ کوتاه ترین زمانی بود که بین 2گل دریافت شده ایران 
در جام جهانی فاصله وجود دارد. پیش تر گل های دوم و سوم پرو در جام جهانی 1978 

)کوبیاس( در فاصله 3دقیقه به ثمر رسیده بود.
□ 3

مهدی طارمی با زدن 2گل نه تنها به نخستین بازیکن ایرانی تبدیل شد که 
2گل در جام جهانی به ثمر رسانده است، بلکه نخستین فوتبالیست آسیایی 
شد که در تاریخ جام جهانی مقابل یک تیم اروپایی موفق به به ثمر رساندن 

2گل می شود.
□ ٢

اولین تمرین تیم ملی 
برای بازی با ولز در حالی 
برگزار شــد کــه فقط1۰نفر از 
مهره های تیم بــه زمین تمرین 
آمدند. با تصمیم کــی روش، اکثر 
مهره هایی که مقابل انگلیس بازی کردند، 
ریکاوری را پشت سر گذاشــتند و ذخیره ها 
ازجمله سردار آزمون و مهدی ترابی، به تمرینات 
سبک پرداختند. در 1۵دقیقه ای که تمرین برای 
حضور خبرنگاران باز بــود، کی روش به محل 
تمرین نیامد و دستیارانش با ذخیره ها کار کردند. 
اکثر خبرنگاران در تمرین دیروز پیگیر وضعیت 
بیرانوند بودند و می خواستند بدانند این بازیکن 
واقعا جام جهانی را از دست داده یا نه. براساس 
توضیحاتی کــه مدیر رســانه ای تیم ملی به 
خبرنگاران ارائه داد، وضعیــت بیرانوند هنوز 
مشخص نیست و مصدومیت او کماکان در حال 
بررسی است. دیروز حمید سجادی، وزیر ورزش 

به مالقات بیرانوند رفت.

پس از شکست سنگین  برابر تیم ملی انگلستان، کارلوس کی روش 
در معرض انتقادات بسیار زیادی قرار گرفته که طبعا بخش زیادی 
از آنها حق اوســت. خودش البته هنوز از ترکیب ابتدایی تیمش 
دفاع می کند و سبک بازی ملی پوشــان با تنها 20درصد مالکیت 
توپ و مجموعا 130پاس را »شجاعانه« می خواند، اما بعید به نظر 
می رســد ناظران با او هم داستان باشــند. اینها البته مسائل فنی 
است و در جای خودش باید بحث شود، اما شاید بتوان گفت یکی 
از بدترین حرکات کی روش در این دیدار، مربوط به یک واکنش 
غیرفنی از او می شــد. از لحظه ای صحبت می کنیم که محرز شد 
علیرضا بیرانوند قادر به ادامه بازی نیست و باید تعویض شود. در 
این زمان کی روش از شدت اندوه و ترس، 2دستی روی سرش زد 

و تصویری ساخت که کارگردان تلویزیونی نتوانست از آن چشم 
بپوشد.

حقیقت آن اســت که این رفتار کی روش، بدتریــن پیام ممکن را 
به ملی پوشــان داخل زمین منتقل کرد. وقتی سرمربی تیم چنین 
جلوه ای از هراس و تسلیم نشان می دهد، طبیعی است که بازیکن هم 
نگران تر شود و تمرکزش را از دســت بدهد. کاری که مربی پرتغالی 
در این لحظه انجــام داد، تقریبا در دنیای حرفــه ای فوتبال نایاب 
است. مربیان سعی می کنند حتی با وقوع بدترین اتفاقات، همچون 
آســیب دیدگی یا اخراج زودهنگام بازیکنان کلیدی خود هم قافیه 
را نبازند و ظاهر خونســرد و آرام خود را حفظ کنند. کی روش اما به 
شکل ناخودآگاه کار دیگری انجام داد و تیمش را بیش از پیش به هم 

ریخت. بدتر از همه اینکه در همان 
لحظات حسین حسینی به عنوان 
گلر ذخیره در کنار او ایستاده بود 
و قصد داشــت وارد زمین شود. 

به نظر شما حسینی با دیدن این 
واکنش کی روش چه احساسی پیدا 

کرد؟ اعتماد به نفس او بیشتر شد یا 
کاهش یافت؟ جوابش روشــن به نظر 

می رســد. کی روش در یکی از آخرین 
روزهای عمر طوالنی ســرمربیگری اش 

بیش از حد ناامیدکننده ظاهر شد.
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اعداد چه می گویند؟
درباره شکست سنگین تیم ملی از انگلیس همه  چیز را دیده و چیزهای زیادی خوانده اید. در این گزارش تالش کرده ایم با نگاه آماری 
و عددی به این مســابقه نگاه کنیم. بازیکنان ایران در این بازی 21درصد مالکیت توپ داشتند که یک درصد کمتر از پایین ترین 
میزان مالکیت تیم در جام جهانی 2018در برابر اسپانیا بود. در بازی با انگلیس، ایران 154پاس صحیح داشت و انگلیس 730پاس 
صحیح. دقت پاس ما 66درصد در برابر 89درصد آنها بود. در برابر 8کرنر تیم رقیب، ما کرنری نداشتیم. برای نخستین بار در تاریخ 
92ساله فوتبال ایران و 22دوره جام جهانی است که یک بازی ایران با نتیجه 6-2 خاتمه می یابد. ایران پیش از این شکست های 

6گله داشته است؛ 5بازی با نتیجه 6بر صفر، یک بازی 6بر یک، 2بازی 6بر 3تمام شده اند.

مصدومیت علیرضا بیرانوند در دقایق ابتدایی بازی 
با انگلستان، اتفاق غیرمنتظره برای تیم ملی ایران 
در آغاز جام جهانی 2022بود. بیرانوند تالش کرد 
با دماغ شکسته به بازی ادامه بدهد که تصمیمی 
احساسی بود و به نظر می رسد وضعیت او را بدتر هم 
کرده باشد. او اما به سرعت پی برد چنین امکانی 
وجود ندارد و جای خودش را به حسین حسینی 
داد. بیرانوند در ادامه راهی بیمارستان شد و ابتدا 
خبر رسید 2بازی بعدی مرحله گروهی را از دست 
داده، اما بعدا گفته شد شرایط او قطعی نشده است. 
در هر صورت اگر بیرو به بــازی ظهر جمعه با ولز 
نرسد، کارلوس کی روش باید یکی از انبوه گلرهایی 
را که با خودش به قطر برده جانشین او کند. نکته 
اینجاست که حسینی در بازی با انگلیس 6گل 
خورد و شاید وضع روحی خوبی برای حضور 
دوباره در زمین نداشــته باشــد. او در این 
مسابقه پاداش عملکرد عالی اش دربرابر 
ســنگال را گرفت، اما کار آنطور که باید 
برایش پیش نرفت. حاال کی روش باید 
بین امیر عابدزاده و پیــام نیازمند یک 
نفر را انتخاب کند که با توجه به سوابق 
بین المللی امیر و نیز تجربه فیکس بودن او 
در مرحله انتخابی، احتماال عابدزاده انتخاب 
کی روش خواهد بود. از قضا پدر او احمدرضا 
هــم در جام جهانــی 1998از 
 بازی دوم در برابــر آمریکا

فیکس شد.

بازگشت امیر؟
بزرگ ترین معمای ترکیب بازی جمعه

انتخاب دروازه بان است

چندنکتهبهجاماندهازیکدوشنبهغمانگیز

چه کردی کارلوس؟
تقاصی که تیم ملی پس داد و شاید منجر به حذفی دیگر از مرحله گروهی جام جهانی شود.

علیکریمی؟باچهفلسفهای؟
بازی با انبوه هافبک های تدافعی و القای ترس شدید به تیم ملی یک طرف، انتخاب این هافبک ها 
هم یک طرف دیگر. چه کسی می توانست باور کند سعید عزت اللهی که ازجمله بازیکنان مورد عالقه 
کی روش به شمار می آید، ناگهان از ترکیب خارج شود و به جای او علی کریمی به میدان برود؟ هافبک 
پیشین استقالل در حالی در برابر انگلستان فیکس شد که در یک سال گذشته به ندرت بازی کرده و 
هیچ کس او را ندیده است. در حقیقت ترکیب ابتدایی تیم ملی آنقدر عجیب بود که راه را برای برخی 
اظهارنظرهای شگفت انگیز باز کرد. مثال محمدحسین میثاقی عقیده داشت کی روش نخواسته در بازی 

با انگلستان دستش را برای ولز و آمریکا رو کند! خیلی هم ممنون؛ فقط این ترفند احتمالی، منجر به 
یک شکست سنگین شد. به هر حال شکست 6گله در جام جهانی به آسانی از یاد مردم دنیا نمی رود، 

آن هم برابر انگلستان که در 7بازی آخرش موفق به کسب پیروزی نشده بود.

چراعذرخواهینمیکنی؟
مصاحبه پایان بازی کی روش بازتاب های فراوانی داشت. فارغ از اینکه او چه گفت و درست گفت یا نه، 
جای یک عذرخواهی ساده در اظهارات مربی پرتغالی خالی به نظر می رسید. در دنیای فوتبال بسیار رایج 
است که مربیان در پی چنین باخت های سنگینی از هواداران معذرت می خواهند و قول تالش برای 

جبران در آینده را می دهند، اما گویا کی روش اساسا به چنین مسئله ای اعتقاد ندارد. 

بدترین شکست تاریخ
این بدترین شکســت تاریخ تیم ملی در یک دیدار رسمی بود و 
همچنین ســنگین ترین باخت در جام جهانی. ایران در هفتمین 
حضورش در جام جهانی و نوزدهمین بازی تعداد شکســت های 
خود را دو رقمی کرد. در این 10شکست 3 باخت با اختالف یک 
گل، 4باخت با اختالف 2گل، 2باخت با اختالف 3گل و یک باخت 

با اختالف 4گل ثبت کرده ایم.

جهانبخش و توجیه شکست
علیرضا جهانبخش در توجیه شکست گفته بعضی از بازیکنان نخستین جام جهانی خود را تجربه می کردند. با توجه به فاصله 4ساله جام جهانی 
طبیعی است که بازیکنان برای نخستین بار به جام جهانی آمده باشند اما از فهرســت 25نفره تیم ایران تنها 11بازیکن پیش از این سابقه 
بازی در جام جهانی را نداشتند که یکی از آنها قلی زاده است که در دوره قبلی تا آخرین لحظه در لیست بود. از 10نفر دیگر 3نفر دروازه بان 
هستند که حسین حسینی فرصت بازی پیدا کرد و پیام نیازمند و امیر عابدزاده بازی نکردند. فقط احمد نوراللهی و محرمی کامل بازی کردند 
درحالی که در دوره قبلی نبودند. کنعانی زادگان، کریمی هر کدام یک نیمه و ترابی دقایقی به میدان رفتند. جاللی و شجاع خلیل زاده هم 

شانس بازی پیدا نکردند. بنابراین تحلیل جهانبخش درست نیست.

ایــن شکســت چهارمیــن تعداد 
گل خــورده زیاد یک تیم آســیایی 
در ادوار جام جهانــی بود. باخت های 
سنگین تیم های آسیایی در جام های 
جهانی؛ کره جنوبی صفر - مجارستان 9، 
عربستان صفر - آلمان 8، کره شمالی یک - پرتغال 7، ایران 
2- انگلیس 6، کره جنوبی صفر - هلند 5، عربستان صفر- 

روسیه 5، امارات یک- آلمان 5، چین صفر- برزیل 4.

□4

طبق قوانین جدید وقت تلف شده زیادی برای بازی ها درنظر گرفته می شود. بازی ایران و انگلیس با 24دقیقه 
وقت تلف شده رکورددار ادوار جام جهانی شد. البته در وقت های اضافه هم وقت اضافه داشتیم که مجموع 
آن را به 29دقیقه رساند. روز سوم جام جهانی 59دقیقه وقت اضافه گرفته شد. دیدار تیم های سنگال و هلند 

مجموعاً 14دقیقه وقت اضافه داشت و در بازی آمریکا و ولز نیز 16دقیقه وقت اضافه گرفته شد.
24

انگلیــس در 6بــازی آخرش 
3شکست و 3تســاوی و تنها 
4گل زده داشــت. این نهمین 
پیروزی گرت ســاوت گیت در 
تورنمنت های بــزرگ )جام جهانی 
 و یورو( بود که او را از ســر الف رمــزی )8برد(

پیش انداخت.

گل ششــم انگلیس که توســط 
جــک گریلیش به ثمر رســید، 
در حالی وارد دروازه  ایران شــد 
که پیــش از آن بازیکنان انگلیس 
35پــاس متوالی به هــم داده بودند 
 که از ســال1966تاکنون چنین چیزی ســابقه

نداشته است.

□935

بوکایو ساکا برای رسیدن به رکورد 
وین رونی در جام های جهانی تنها 
به یک نیمه نیاز داشــت. او که در 
نیمه دوم جایش را به بازیکنی دیگر 
داد، حاال دوبرابر ویــن رونی که بهترن 
گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس است، گل زده. رونی در 
جام جهانی؛ 11بازی، 790دقیقه و یک گل. ساکا در 

جام جهانی؛ یک بازی، 71دقیقه و 2گل.

□ 2

رشــفورد تنها 49ثانیه 
پس از ورود به زمین گل 
زد که این سومین رکورد 
سریع ترین گل بازیکنان 
تعویضــی در تاریخ جام 

بود.

49

کرنر
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ــ

ح

افقی:
1- چند بیت- شریک زندگی- 

روغن صنعتی
 2- نــت ششـــم- رمانــی از 

جان اشتاین بک آمریکایی
 3- جســت و جو- عظمــت- 

فـلز سرخ
4- خودداری از پرداخت پول 
حواله- آشــکار- حاالت چهره 

هنرپیشه
5- شـکافته شـــده- کــــوه 
آتشفشانی ایتالیا- دوره ده روزه

 6- خـوش خـــوان- رسـوم- 
نـامی پسرانه

7- باالترین درجه دانشگاهی- 
داد و ستد- چند جزء

8- گل ســرخ- بیــش از حد 
معمول- ترکیــب آب با یکی 
 از مــــصالح ساخـــتمانی- 

حرف آزاردهنده
9- الســتیک داخلــی تایــر 
 خودرو- شــب آخــر پاییز- 

عـلم وراثـت
 10- اشـــاره- انــــبازان- 

از اجـزای ترمز
 11- شمشــیر دفاعی ژاپنی-
نـان خـردشده در آبگوشت- 

اســاس
12- بیماری ها- آماده و مهیا- 

پایتخت معنوی ایران
13- جدید- منبع مهم انرژی 

برای انســان- مهم تر از درمان 
است 

14- مهاجم تیم ملی فوتبال 
اسپانیا- رها

15- کمربنــد مســیحیان- 
سراسیمگی- ویران شده

  
عمودی:

1- کـندزبان- نیرو، توان- 
نامی دخترانه

2- مجری سیاست های پولی 
و اعتباری هر کشــور اســت- 

نشاسته
3- نوعــی فــراورده قنــدی 
سرخ کردنی- برق را از کوئل به 

دلکو می رساند- گشاده
 4- نــام کــــوچک هیتلر- 
ورزشی گروهی- ابزار مکانیک

5- شکاف- مباح- زیان دیده
6- فاقد خصلت های پسندیده- 
 پـــنجمین مـــاه سریانی- 

هستی و وجود
7- وزیدن باد- زیرین- بی نظیر

8- تلــخ- اســب بارکــش- 
شهرستانی در استان بوشهر- 

غوزه پنبه
9- پــرده داری خانــه کعبه- 
نابودی- نوعی اثر موســیقایی 

شاد و سرگرم کننده
10- تردید- قصه گوی سنتی- 

عظمت و بزرگی

11- حبیب خداست- پاسبان قدیم- 
نـاسـزاگویی

12- مأمور گشــت- ضمیر انسان- 
مدفن ناصر خسرو 

 13- ســخــــن بــی پــــرده- 
درجـه بندی شده- از هم پاشیدن

14- روزانه- بــه باتالق گاوخونی 
می ریزد

15- حالت انقباض غیرارادی عضله 
 دیـــافراگم- صداهای زمینه فیلم- 
15از اقوام قدیمی ساکن شمال ایران

يلاختسدناكلاب
پاپامالييايرد
اكيرماوكلدبجر

شرزومرربهار
نيهاشستنككالپ
همانماسرانليا
ارتمتلولزهني
هليداهشتساوتو
نامونيرادرسل
يياجريمانهطرو
نهيمرشانناينب
فعاضمهوويسن
بايمايايكيرات
هللاايليشاكنو

تيمامتتسيرانس

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4355
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

731865249
569274183
284391576
928643751
453917628
176582934
647128395
815739462
392456817

متوسط

    1   7     3  
9           6   5
  3 8 2         7
3 9       4      
                 
      3       2 6
2         5 9 7  
5   9           8
  6     4   1    426318975

975462138
138957642
264831759
759246381
381795426
642183597
597624813
813579264

ساده

متوسط

451679832
972438615
638251497
396524781
725186349
184397526
213865974
549713268
867942153

سخت

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

ساده

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

٢بازی جذاب، ٢بازی خنثی
از 4بازی امروز، 2بازی اول به نظر جذاب تر می رسد؛ کرواسی - مراکش و آلمان- ژاپن. اما 2بازی 

شب طرفدار کمتری دارد

ش
راک

- م
سی

روا
ک

ن
 ژاپ

ن -
ما

آل

بلژیک- کانادا

کا
اری

ست
 کا

یا-
پان

س
ا

2تیم ســال1996 که ســال 
درخشش کرواسی در جام ملت های 
اروپا و 2سال پیش از سوم شدن شان 
در جام جهانی بود، با هم در کازابالنکا 
در مسابقه ای که 3 اخراجی داشت، 
بازی کردند. آنها در جام حسن دوم 
2-2 مســاوی کردند و کرواسی در 

ضربات پنالتی پیروز شد.

آلمــان کــه در آخریــن بازی 
جام جهانی مقابل کره جنوبی باخت، 
برای نخستین بار اســت که در این 
رقابت ها با ژاپن بازی می کند. این 2تیم 
پیش از این 2بار با هم بازی کرده اند که 
یک برد 3 بر صفــر برای آلمان و یک 
تساوی 2-2 به دست آمده و هر 7گل 

در نیمه اول ردوبدل شده است.

با اینکه 7بازیکن اسپانیا 
سرما خورده اند، شانس به گل 
رسیدن اسپانیا در این دیدار 
خیلی زیاد است. نخستین 
بازیکنی که برای این تیم در 
این تورنمنــت گل بزند، در 
تاریخ جاودانه خواهد شــد، 
چون این صدمین گل اسپانیا 
در جام جهانی است. نخستین 
گل آنهــا ســال1934 در 
پیروزی 3 بر یک مقابل برزیل 
زده شده بود و گل شماره99 
آنها را ایگناشه ویچ از روسیه 

برای شان زده بود.

تیم فینالیســت دوره 
قبلــی یعنی کرواســی 
تاکنــون 2بار بــه مصاف 
تیم هــای آفریقایی رفته؛ 
پیروزی 4 بر صفر در برابر 
کامرون در جام جهانی2014 
و بــرد 2 بر صفــر مقابل 

نیجریه در جام2018.

این ششــمین حضور مراکش 
در جام جهانی اســت. آنها تنها 
یک بار در سال1986 از مرحله 
گروهــی صعود کردنــد که به 

آلمان یک بر صفر باختند.

آلمان از ســال1954 مرتب 
در جام جهانــی حاضر بوده و 
بعد از برزیل )بــا 22حضور( 
با 20حضــور در جام جهانی 
رکورددار است. ژرمن ها 4بار 
قهرمان و 3بــار نایب قهرمان 
شده اند و رکورددار حضور در 

فینال هستند.

مغربی ها در 10بازی اخیــر تنها یک برد 
در سال1998 مقابل اسکاتلند داشته اند 
و 2بازی را مســاوی کرده  انــد و بقیه را 
باخته اند. یکی از باخت های آنها، شکست 

در دوره قبلی مقابل ایران بود.

غیر از قطر که به طور خودکار جواز حضور در 
این رقابت ها را به دست آورد، آلمان نخستین 
تیمی است که توانست به جام جهانی راه یابد. 
آلمان ها با فلیک در 11اکتبر2021 موفق به 
صعود شدند. آنها با 36گل زده در دور انتخابی 
تنها از انگلیس )39گل( عملکرد ضعیف تری 
داشــتند. آلمان 9بازی از 10بازی اش را با 

پیروزی پشت سر گذاشت.

آلمــان در 4دوره از 5دوره اخیــر تــا 
نیمه نهایی باال رفته و بیش از هر کشــور 
دیگری در ایــن مرحله حضور داشــته 
اســت. فقط در دوره قبلی بــود که برای 
نخستین بار از مرحله گروهی صعود نکرد. 
2014)قهرمــان(، 2010)نیمه نهایی(، 
2006)نیمه نهایی(، 2002)دوم(. آنها از 
سال1982 تا 1990 هم 3دوره پیاپی تا 
فینال پیش رفته و یک قهرمانی به دست 

آورده بودند.

اســپانیا 2برد و یک تســاوی در دیدارهای 
دوستانه مقابل کاســتاریکا به دست آورده 
ولی این نخستین بازی 2تیم در جام جهانی 
است. 3رویارویی قبلی 2تیم 12گل داشت؛ 

4گل در هر بازی.

اسپانیا تنها در سال2010 به نیمه نهایی رسید 
و همان یک بار هم قهرمان شد. با این  حال، آنها 
در 4دوره از 5دوره اخیر به عنوان صدرنشین از 
گروه خود صعود کرده اند. حاال در گروه مرگ 

کارشان برای صدرنشینی سخت تر است.

این دوازدهمین بار متوالی است که اسپانیا 
در این رقابت هــا حاضر می شــود و تعداد 
حضورش را به عــدد16 می رســاند. تنها 
برزیل)22(، آلمان)20( و آرژانتین)18( از 

ماتادورها باسابقه ترند.

13گل از 14گل مراکــش در 
ادوار جام جهانی در جریان بازی 
به ثمر رســیده و تنها یوسف 
النصیری ســال2018 از روی 

ضربه کرنر به اسپانیا گل زد.

به خاطر سابقه کم کانادا 
در جام جهانــی طبیعی 
اســت که این نخستین 
رویارویــی 2تیم در این 
رقابت ها باشد. تنها بازی 
رودرروی بلژیک و کانادا 
به سال1989 برمی گردد 
که در اتــاوا بلژیک 2 بر 

صفر میزبان را برد.

بلژیــک از یــک لحاظ 
رکورددار اســت. هیچ 
تیم اروپایــی به اندازه 
این تیــم در جام جهانی 
حاضر نبوده درحالی که 
به قهرمانی نرسیده باشد. 
این چهاردهمین حضور 
شیاطین ســرخ در ادوار 
جام جهانی است. آنها در 
دوره قبلی تا نیمه نهایی 

هم پیش رفته بودند.

بلژیــک در دوره قبلــی 
بهتریــن دروازه بان جام؛ 
کورتــوا و بهترین بازیکن 
جام؛ ادن آزار را در ترکیب 
خود داشت. این تیم با 16گل 
زده بهترین خط حمله را هم 

در اختیار داشت.

36سال از آخرین حضور 
کانــادا در جام جهانــی 
می گذرد کــه این دومین 
دوره طوالنــی از ایــن 
رقابت هاست. ولز با 64سال 
فاصله بیــن 2حضورش 

رکورددار است.

بلژیک 

از زمــان شکســت مقابل 

عربستان در ســال1994 هرگز در 

مرحله گروهی نباخته و 7بازی آخر خود 

در این مرحله را با برد پشت ســر گذاشــته 

است. تنها برزیل با پیروزی در 8بازی متوالی 

در مرحله گروهــی )1986 تا 2010( 

عملکرد بهتری نسبت به بلژیک 

داشته است.

اپذیری آرژانتین را شکست و 
تان رکورد 36 بازی شکست ن

عربس

ی ساز جام جهانی قطر شد
اولین شگفت

تیم ملی عربستان نخستین شــگفتی جام را رقم زد. آنها عالوه بر 
پیروزی بر آرژانتین و مسی به نفع ایتالیا هم کار کردند. آرژانتینی ها 
با هدایت اســکالونی در 36بازی پیاپی در همه رقابت ها شکست 
نخورده بودند و به نظر می رسید با ادامه این روند در مرحله گروهی 

جام جهانی2022 که در ساده ترین گروه قرار گرفته بودند، 
از رکورد جاودانه ایتالیا عبور کنند. سعودی ها مانع 

این جابه جایی رکورد شدند تا ایتالیا همچنان 
با شکست ناپذیری در 38مسابقه پیاپی در 

این زمینه صاحب رکورد باشد.
    لیونل مســی به نخســتین بازیکن 
تاریخ تیم ملی آرژانتین تبدیل شــد که 
در 4دوره متوالی جــام موفق به گلزنی 
می شــود؛ یک گل در جام جهانی2010، 

چهار گل در جام جهانی2014، یک گل در 
جام جهانی2018 و یک گل در جام 2022. او 

این دوره در بازی با عربستان از روی نقطه پنالتی 
دروازه حریف را باز کرد اما خودش و تیمش نتوانستند 
این برتری را حفظ کنند و 2 بر یک شکست خوردند.

   با این گل تعداد گل های لیونل مســی با تعداد گل هایی که 
کریستیانو رونالدو در جام جهانی زده، برابر شد. حاال هر دو 7گل 
زده اند و هیچ کدام در بازی های مراحل حذفی گل یا پاس گلی 

ثبت نکرده اند.
   مسی و الئوتارو )2( در نیمه اول 3گل وارد دروازه عربستان 

کردند که هر 3آفساید اعالم شد.
   مسی نخستین بار بود که به عربستان گل می زد. در تنها دیدار 
قبلی که سال2012 برگزار شد، نتیجه مساوی شد. در آن بازی 

مسی نه گل زده بود و نه پاس گل داده بود.
   عربستان پنجاه وچهارمین تیمی است که مسی در مسابقات 

ملی به آن گل می زند.
   مسی در این بازی تنها 32پاس صحیح ارسال کرد و 65لمس 

توپ داشت.
   مسی در 6بازی آخرش برای آرژانتین 11گل 

و 3پاس گل ثبت کرده است.
   آرژانتیــن نخســتین بــار پــس از 
سال1958، ابتدا به گل  رسید و کام بک 
خورد و باخت. پیــش از این آخرین 
باری که آرژانتیــن نیمه اول گل زد و 
بعد شکست خورد، سال1930 بود که 

به اروگوئه باخت.
   عربستان نخستین تیم غیراروپایی 
و غیرآمریکای جنوبی اســت که بعد از 
سال1990 موفق می شــود آرژانتین را در 
جام جهانی شکست دهد. آن سال کامرون دیدار 
افتتاحیه را یک بر صفر از مدافع عنوان قهرمانی برده بود. 
دوره های گذشته آرژانتین 23حریف غیراروپایی و غیرآمریکای 

جنوبی را شکست داده بود.
   عربستان پنجمین حریف آسیایی آرژانتین در جام جهانی و 
نخستین تیم آسیایی است که این تیم را می برد. سال2014 ایران 

هم با این کشور بازی کرد و یک بر صفر شکست خورد.
   3تیم آخری که آرژانتین را در جام جهانی شکست داده اند؛ 
آلمان که در جا م جهانی2014 قهرمان شــد، کرواســی که در 

جام2018 به فینال رفت. و حاال عربستان!

شوک اول جام

مسی 
بــار دیگــر در یک 

بازی مهم کام بــک خورد. او با 
بارسلونا در لیگ قهرمانان 3دیدار 
تاریخی را در حالی واگذار کرده بود 
که تیمش مقابل آاس رم، سپس 
لیورپول و رئــال مادرید 

جلو بود.



کتابهایی
باتیراژ5نسخه

صنعت چاپ و نشر کشور روزهای سختی را سپری 
می کند. قیمت باالی کتاب، کاهش تیراژ کتاب، 
بی  رغبتی مردم به کتابخوانی، نوسانات بازار ارز و 
تأثیر بالفصل آن روی قیمت کاغذ و سایر ملزومات 
چاپ باعث شده که صنعت نشر با مسائل عمده ای 

درگیر باشد. 
عبدالکریم جربزه دار، مدیر انتشارات اساطیر که 
طی 4دهه فعالیت خود آثار مهمی را در حوزه های 
اسالم شناسی، ایرانشناسی، متون کهن فارسی و... 
به چاپ رسانده، درباره وضعیت کتاب در جامعه با 

مهر گفت وگو کرده است. 
وی با اشــاره به عدم تعریف خرید کتاب در سبد 
هزینه خانوارهای ایرانی گفت: به عنوان یک ناشر 
باســابقه باید عرض کنم که اصال خرید کتاب در 
سبد هزینه خانوار ایرانی وجود ندارد. یک خانوار 
ایرانی در سبد هفتگی، ماهانه و ساالنه خود اقالم 
زیادی دارد؛ بــاور دارد که باید گل برای خانه اش 
بخرد یا باور دارد که باید به ســینما یا مسافرتی 
برای رفع تفریح و خســتگی برود، اما هیچ موقع 
این ذهنیت در افراد جامعه نبوده که باید به طور 
مستمر مطالعات روزانه ای داشته باشند و همانطور 
که غذای جسمشان را به  بدنشان می رسانند که 
سالم بمانند، غذای روح شان را هم تهیه کنند. حال 
که این جثه ضعیف شده، مشکل دیگری هم روی 
کار آمده که آن فضای مجازی است. فضای مجازی 
عرصه بروز و ظهور کتاب الکترونیک و صوتی است. 
این کتاب ها با مجوز و بــدون مجوز به هر ترتیب 
آینده چاپ را تهدید می کننــد. به بیان دقیق تر 
ماجرا، این تهدید خود را از چند سال قبل نشان 
داده است و آرام آرام می رود تا به سمتی برسد که 
عمال صنعت چاپ از حیز انتفاع ساقط شود؛ کما 
اینکه اکنون تیراژ کتاب ها از 3هزار نسخه در ۷ تا 
۱۰سال پیش به 3۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰ و حتی ۵نسخه 
در زمانه فعلی رســیده و این کار عجیبی اســت 
که اگر به آن توجه نشــود، صنعت چاپ را تهدید 
می کند؛ به ویژه اینکــه تکنولوژی چاپ در ایران، 
قدیمی است و نیروی کار زیادی در این بخش به 
اشــتغال درآمده اند که خطر از دست دادن شغل 

تهدیدشان می کند.
جربزه دار گرانی کاغذ در این ســال ها را یکی از 
آسیب های عمده صنعت نشر دانست و ادامه داد: 
در سال های ۱4۰۰ و ۱4۰۱ کاغذ ارزان یا نیست یا 
اینکه به دست ما نمی رسد. ما اکنون کاغذ را، بندی 
یک میلیون و ۲۵۰هزار تومان خریداری می کنیم. 
روشــن تر بگویم، قیمت کاغذ نســبت به ۲سال 
قبل افزایش 3۰۰درصدی را تجربه کرده اســت 
و به همین نسبت باقی مسائل از قبیل هزینه های 
چاپ، صحافی، لیتوگرافی و حروفچینی باال رفته 
است. در نتیجه قیمت تمام شده کتاب باالتر رفته 
و این امر باعث شده اگر ناشــری با مقدار هزینه 
معینی می توانست در سال گذشته 4عنوان کتاب 
چاپ کند، امسال فقط می تواند یک عنوان کتاب 

را آن هم در تیراژ محدود به مرحله چاپ برساند.
وی با اشاره به این نکته که روند بازگشت سرمایه 
در صنعت نشــر به نســبت دیگر صنــوف زمان 
بیشــتری را طی می کند، ادامه داد: برگشت پول 
در بازار کتاب سریع نیست. این درصورتی است 
که شما برای تأمین اقالم موردنیاز چاپ و نشر باید 
به صورت نقدی خرید کنید. برای خرید هر کاالیی 
حتی اگر ضایعات باشد، باید پول نقد بدهید، ولی 
کتاب در چرخه پخش با مدت های ۷ یا 8یا بعضا 
۱۰ماه مبادله می شــود. بر این اساس اگر ناشری 
کتابی را چاپ کند و در همــان روزهای ابتدایی 
چاپ نیز تمام نسخه های کتاب به فروش برسد، 
عمال دیناری دست این ناشر را نمی گیرد تا برای 

تجدیدچاپ خود سرمایه گذاری کند.

جشنوارهفیلمهای
ورزشیدرتلویزیون

جشــنواره فیلم هــای ورزشــی در روزهای 
برگزاری جام جهانی۲۰۲۲ قطر از شبکه های 

۲ و امید پخش می شود.
به گزارش همشــهری، در این روزها تلویزیون 
عالوه بر پخش بازی های جام جهانی، ســعی 
دارد وجه فوتبالی تری را بــه برنامه های خود 
ببخشــد. پخش برنامه های متعدد از فوتبال 
تا فیلم هــای ســینمایی که دربــاره فوتبال 
اســت. ۲ شــبکه امید و شــبکه ۲ قرار است 
 فیلم های سینمایی درباره فوتبال را روی آنتن

داشته باشد. 
در روزهای پیش رو فیلم هایی چون ایســتگاه 
آخر، جنگجــوی درون، هفــت روز در اتوپیا، 
سوارکار، زمین بازی، گل، فوتبال شائولین و به 

رنگ نارنجی روی آنتن می روند.
فیلم سینمایی جنگجوی درون به کارگردانی 
ویکتور سالوا، روز گذشــته )اول آذر( از شبکه 
۲ پخش شــد. فیلم ســینمایی ســوارکار به 
کارگردانی کریستین دوِگی، پنجشنبه 3 آذر 
ماه روی آنتن می رود. از شــبکه امید هم فیلم 
سینمایی به رنگ نارنجی به کارگردانی جورام 
لورسن، امروز، ۲آذرماه ساعت۲۲:4۵ از شبکه 

امید پخش خواهد شد.

میز خبر
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گزینههایفجر۴۱
حدود ۵۰فیلم در راه ضیافت بزرگ سینمای ایران

چه فیلم هایی متقاضی حضور در چهل ویکمین 

جشنواره فیلم فجر شده اند؟ این پرسشی است جشنواره
که عالقه مندان جدی ســینما با پایان فرصت 
ثبت نام مطرح می کنند. دوســتداران مهم ترین ضیافت ســاالنه 
سینمای ایران، معموالً از اواخر پاییز یا آغاز زمستان درباره ترکیب 
احتمالی فیلم های حاضر در جشنواره گمانه زنی می کنند؛ روزهایی 
که اعضای هیأت انتخاب در حال بازبینی فیلم ها هستند تا ترکیب 
نهایی را برای شــرکت در مهم ترین رخداد ساالنه سینمای ایران 
انتخاب کنند. نام نویسی بخش بین الملل جشنواره چهل ویکم که 
 از ۱۵ شــهریور و بخش ملی از ابتدای آبان آغاز شده، روز دوشنبه
3۰ آبان به پایان رســید. بر پایه فراخوان منتشرشده این دوره از 
جشنواره در ۱۹ تیر، فیلم های بلند داستانی که دارای پروانه ساخت 
یا نمایش سینمایی از سازمان امور سینمایی و سمعی بصری باشند 
 تا قبل از بهمن ۱4۰۱ اکران عمومی نشده و در سامانه های نمایش 
درخواستی به صورت برخط و رسانه ملی به نمایش درنیامده باشند 
و همچنین در دوره های گذشته جشنواره فیلم فجر مورد بازبینی 
هیأت انتخاب قرار نگرفته باشــند، اجازه حضور در بخش سودای 
سیمرغ را خواهند داشت. تمامی فیلم های متقاضی شرکت در هر 
یک از بخش های جشنواره، باید پیش از پایان مهلت تعیین شده در 
سامانه جشــنواره ثبت نام کرده باشند. با پایان مهلت ثبت نام باید 

منتظر معرفی اعضای هیأت انتخاب جشنواره باشیم.

چشم انتظار جشنواره ای شلوغ
با ادغام بخش بین الملل با بخش ملی، امسال باید چشم انتظار 
جشنواره ای شلوغ باشیم. در ســال های اخیر برپایی جشنواره 
جهانی فیلم فجر، باعث شــده بود در بهمن ماه جشنواره تنها 
با حضور فیلم های ســینمای ایران برگزار شود. امسال اما قرار 
است به جشنواره های شلوغ دهه های ۶۰، ۷۰ و 8۰ بازگردیم؛ 
روزگاری که در نیمه اول جشنواره فیلم های بخش بین الملل به 
نمایش درمی آمد و در اختتامیه ای جداگانه جوایز این بخش هم 
به برگزیدگان اهدا می شد. جشنواره چهل و یکم فجر با بازگشت 
بخش بین الملل با حضور پرتعدادتری از فیلم ها برپا خواهد شد. 
اینکه ادغام بخش بین الملل با بخش ملی و تعطیلی جشنواره 
جهانی فجر، تا چه اندازه تصمیم درستی بوده نکته دیگری است؛ 
آنچه   به نظر می رســد افزایش فیلم های حاضر در جشنواره با 

حضور فیلم های خارجی است.

چند فیلم متقاضی حضور در جشنواره امسال شدند؟ 
با پایان زمــان ثبت نام فیلم ها برای حضور در جشــنواره فجر، 
باید منتظر مانــد تا دبیرخانه فجر چهل و یکم تعداد و اســامی 
فیلم ها را اعالم کند. در مورد فیلم های بخش ملی شنیده های 
خبرنگار همشــهری حکایت از حضور حدود ۵۰ فیلم در این 
بخش  دارد البته باید منتظر اطالع رسانی رسمی دفتر جشنواره 

در این رابطه ماند. آنچه این روزها در رسانه ها درباره فیلم های 
جشنواره منتشر شده در واقع شامل پروژه های ساخته شده یا 
در دست تولید می شــود که الزاما متقاضی حضور در جشنواره 
فجر نیســتند، ولی ترکیب نهایی فجر در نهایت از دل همین 
 فیلم ها که یا آمــاده نمایش شــده اند یــا در مراحل مختلف

تولید هستند، بیرون خواهد آمد.

در راه فجر
ایرنا در گزارشی از 3۰ فیلم که در مراحل مختلف تولید قرار دارند 
و می توانند گزینه حضور در جشنواره باشند، نام برده است. البته 
ذکر این توضیح نیز ضروری است که تعداد آثاری که در مرحله 
فیلمبرداری هستند یا پروانه ساخت گرفته اند یا در انتظار پروانه 
ساخت به سرمی برند، حدود  4برابر تعداد فیلم های آماده است 
که جمع این مقدار، ما را به ۱۵۰ فیلمی می رساند که می توانند 
در جشنواره فجر امسال حضور داشته باشند. ازجمله فیلم های 
آماده می توان به فیلم »پرونده باز اســت« کیومرث پوراحمد 
اشاره کرد که ۱۶شهریور کلید خورد و این روزها، در مرحله  پس  
از تولید قرار دارد. »غریب« محمدحسین لطیفی که مقطعی از 
زندگی شهید محمد بروجردی را به تصویر می کشد، ۱۲شهریور 
کلید خورد و اکنون، مراحل فنی خود را پشــت سر می گذارد. 
پرویز شــهبازی نیز چندی پیش، فیلمبرداری »رکسانا« را به 

 پایان رساند. »قیف« محسن امیریوسفی نیز این روزها در مرحله 
پســاتولید قرار دارد. »زمانی در ابدیت« به کارگردانی مهدی 
نوروزیان که اردیبهشــت  امســال با بازی لیال حاتمی و نیکی 
کریمی کلید خورد، هم اکنون آماده نمایش است. علی عطشانی 
نیز زمستان سال گذشته، »لوتریا« را در مکزیک جلوی دوربین 
برد که این فیلم نیز آماده نمایش اســت. محمدرضا رحمانی 
نیز اواخر زمستان سال گذشــته فیلمبرداری »آنها مرا دوست 
داشتند« را به پایان رســاند تا این فیلم نیز آماده نمایش باشد. 
احمد بهرامی که »دشت خاموش« او سروصدای زیادی به راه 
انداخت، در اواخر زمستان ســال گذشته »شهر خاموش« را با 
بازی باران کوثری جلوی دوربین برد و هم اکنون نیز آن را آماده 
نمایش دارد. دومین ساخته علیرضا معتمدی که فیلمبرداری 
آن از اواسط اسفند سال گذشته آغاز شــده بود، در نیمه های 
اردیبهشت به پایان رسید. باران کوثری، هانیه توسلی، فرشته 
حسینی، مانی حقیقی، علی مصفا، لیندا کیانی، نهال دشتی و 
امیرحســین فتحی، بازیگران »چرا گریه نمی کنی؟« هستند. 
»اتاقک گلی« به کارگردانی محمدعلی عسگری و تهیه کنندگی 
داوود صبور، درباره نجات یک دختر کرد از دست منافقان توسط 

بچه های لشــکر ۲۷ محمد رســول اهلل)ص( 
 اســت که فیلمبرداری آن چند روزی است

به پایان رسیده است.

خلبانیكه
دعوتآمریکاراردکرد

سرتیپ شهید غفور جدی اردبیلی، اسطوره وطن پرستی 
که دوست داشت کفنش پرچم ایران باشد

ایدهایرانشهری
ابهاماتوتناقضها

مروری اجمالی بر ایده ایرانشهری سیدجواد طباطبایی 
و نقد و نظرهای مرحوم فیرحی پیرامون آن

همخواندنیوهممرجع
کتاب »گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی« 

بررسی محققانه ای در باب موضوعی 
کمترشناخته در شعر فارسی است

در ۲ماه گذشته، فضای ســینمای کشور متأثر از اتفاقات 

اخیر جامعه بوده و نه تولید و نه اکران حالت طبیعی نداشته سینما
است؛ درحالی که سینماداران و مسئوالن سینمایی امید 
داشتند اکران فیلم »بخارست« ساخته مسعود اطیابی بتواند به رونق گیشه 
کمک کند، اما فروش این فیلم از ۲4آبان که روی پرده آمده تا امروز فقط در 
حدود یک میلیاردو۲۰۰میلیون تومان بوده و اســتقبال گرمی از آن نشده 
است. در این وضعیت، هنوز مدیرعامل خانه ســینما هم به عنوان نهادی 
صنفی که شاید بتواند همگرایی ای در صنف ایجاد کند، تعیین نشده است. 
مهم تر از همه پیش بینی وضعیت ســینمای ایران بسیار سخت شده و به 
دشــواری می توان گفت مخاطبان چه زمانی به سینما بازمی گردند یا چه 
فیلمی می تواند انگیزه الزم را به ســینماروها بدهد که به تماشای فیلمی 
بروند. روز گذشته محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیأت مدیره خانه سینما، 
پیش بینی خود را از آینده سینمای ایران با ایسنا در میان گذاشت و گفت: 
اثر وضعی تصمیماتی که در شوراهای پروانه ساخت و نمایش گرفته می شود 

تا نیمه اول سال آینده ادامه خواهد داشت و این وضعیت را به سبب تولید، 
نمایش و کم رونقی ســینما تا آن زمان خواهیم داشت. البته ممکن است 
گاهی برای مدتی کوتاه روند فروش باال رود، اما دوباره نزول خواهد کرد و 
جلوگیری از چنین اتفاقی مستلزم یک تغییر رویه جدی است. در همین 
شــرایطی که ما این صحبت هــا را مطــرح می کنیم، گروهــی از طریق 
شورای عالی انقالب فرهنگی به دنبال تصویب آیین نامه شورای پروانه ساخت 
به شکل جدید هستند که محدودیت ها را بیشتر می کند. نمی دانم این آیین 
نامه تصویب می شود یا خیر، ولی می دانم که در حال بحث و پیگیری است 
و همان آیین نامه ای است که اســاس آن در دولت دهم و در دعواها با خانه 
سینما در آن موقع نوشته شد. این در حالی است که تصویب آیین نامه های 
این چنینی که حتی از نهاد صنفی هم برای آن نظرخواهی نشده، شرایط را 
به سمت سخت تر شدن پیش  می برد، ولی اگر این وضعیت نباشد، از نظر من 
ســینما می تواند تا حدی به نقش قبلی خود برای استقبال و جذب مردم 

نزدیک شود.
عسگرپور در بخشی از سخنانش در پاسخ به این پرسش که حاال چه می توان 
کرد؟ گفت: ما در نهاد صنفی )خانه ســینما( تاکنــون به دنبال گفت وگو 
بودیم و من براســاس جایگاه صنفی خود رفتــار و تصمیم گیری کرده ام. 
در ۲ماه گذشته به گواه مســئوالنی که جلسه های مختلفی با آنها داشتم، 
اوضاع و احوال را پیگیری می کردیم که تا جای ممکن کمترین آسیب به 

مجموعه کشور ما وارد شود و به طور طبیعی هنرمندان هم بخشی از 
آن محسوب می شوند. متأسفانه بعد از هر جلسه فکر می کنیم به یک 
جمع بندی نسبتاً خوبی نزدیک می شــویم، ولی فردای آن، معادالت 
دیگری همه  چیز را به هم می زند؛ انــگار رصد می کنند و می بینند که 
ما به یک نقطه نسبتا مثبت نزدیک می شویم و بعد یک مجموعه دیگر 

کارها را به هم می زند.
رئیس هیأت مدیره خانه سینما در پایان تأکید کرد: جامعه فرهنگ و 
هنر، آن مقداری که من می شناسم که فقط سینما هم نیست و تمام 
هنرها را در بر می گیرد، در طول این سال ها همواره یک نقش اجتماعی 

جدی داشته و همواره دلسوزانه حضور داشته است. 
بسیاری از هنرمندان در داخل کشور از سوی حاکمیت مذمت شدند و از 
سوی بعضی ها در خارج از کشور نیز که خیرخواه کشور ما نیستند، همین 
اتفاق برایشان رخ داد؛ بنابراین صدمات زیادی متوجه آنها شد. من همواره 
فکر می کنم بنده و خیلی های دیگر در ســینما و حوزه های هنر همیشه 
دنبال گفت وگو بوده ایم و هیچ وقت از آن فرار نکرده ایم؛ یعنی در بدترین 
شرایط هم که کسی حاضر به گفت وگو نبود، ما حاضر به گفت وگو بودیم؛ 

برای حفظ آن ارزش هایی که همه ما به آن اعتقاد داریم و 
بخشی از حاکمیت هم نشان داده بود، اعتقاد داشته است. 

االن هم خیرخواهانه مسائل را پیگیری می کنیم.

رئیس هیأت مدیره خانه سینما:

حاضریم گفت وگو کنیم

پروژه مشترک ایران و اسپانیا در بهار امسال در بوشهر جلوی دوربین رفت. »مسخ 
نرگس« به کارگردانی حامد علیزاده با بازی جمشید هاشم پور در نقش ناخدا شیراز، 
هم اکنون مراحل فنی را به پایان رســانده و آماده نمایش است. فیلمبرداری »در 
آغوش درخت« به عنوان نخستین تجربه کارگردانی سینمایی بابک خواجه پاشا با 
حضور مارال بنی آدم، جواد قامتی و روح اهلل زمانی، اواخر مرداد به پایان رسید و فیلم 

این روزها آماده نمایش است. 
از دیگر فیلم هایی که در این دســته قــرار می گیرند می توان بــه »زنگ آخر« 

شــهرام عبدلی، »دختری با لباس ارغوانی« خداداد جاللی، »توتو« به کارگردانی 
محمدابراهیم عزیزی، »لختگی« به کارگردانی کاوه دهقانپور، انیمیشن »ببعی« 
حسین صفارزادگان و عماد حسینی، »پروانه ها فقط یک روز زندگی می کنند« به 
کارگردانی محمدرضا وطن دوست و »خاطرات بندباز« ساخته حامد رجبی اشاره 
کرد. برخی فیلم ها نیز قرار بود در جشــنواره فجر سال گذشته رونمایی شوند که 
طوالنی شدن مراحل فنی این اجازه را به آنها نداد تا در جشنواره چهلم باشند؛ از 
این رو حضور این فیلم ها در جشنواره فجر امسال کامال محتمل است؛ ازجمله این 

فیلم ها می توان به »مست عشق« حسن فتحی، »کابل پالک ۱۰« نوید محمودی، 
»پیرپسر« اکتای براهنی و »رگ های آبی« جهانگیر کوثری اشاره کرد.  

مکث

»هاشم پور« با لهجه اسپانیش!
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نویسنده
فرانسویاز

سردارسلیمانی
نوشت

کلر ژوبــرت، نویســنده 
فرانسوی، در کتاب اخیر خود 
که با عنوان »قهرمان به شکل 
خودم« منتشر شده، از شهید 
سردار قاسم سلیمانی نوشت.

به گزارش همشهری، کتاب 
کودک »قهرمان به شــکل 
خــودم« به نویســندگی و 
 تصویرگــری کلــر ژوبرت 
توسط انتشارات راه یار چاپ و 

روانه بازار نشر شد.
کتاب »قهرمان به شــکل 
خودم«؛ داســتانی کودکانه 
درباره قهرمان ملی  مان، سردار 
سلیمانی  حاج قا سم  شهید 
است که به کوشش مجموعه 
»خانه همبازی« تهیه شده 
است. کتاب »قهرمان به شکل 
خودم«؛ در 24صفحه رنگی، 
شمارگان هزار نسخه و قیمت 
4۰هزار تومان توسط انتشارات 

راه یار منتشر شده است. 

اهدای
خرسطالی
افتخاریبرلین
بهاسپیلبرگ

اسپیلبرگ جایزه  استیون 
خرس طالی افتخاری برلین 
را دریافت می کند. به گزارش 
ورایتی، استیون اسپیلبرگ 
کارگردان نامدار آمریکایی 
برنــده جایزه اســکار در 
هفتادوسومین دوره جشنواره 
بین المللی فیلــم برلین با 
دریافت جایزه خرس طالی 
افتخاری تجلیل می شــود. 
اسپیلبرگ  فیلم  تازه ترین 
با عنوان »فبلمن ها« نیز که 
به نوعی یک اثر نیمه خود 
زندگی نامه اســت قرار 
است در جشنواره برلین 
ســال آینده میالدی که 
بین روزهای ۱۶ تا 23فوریه 
برگزار می شود، به نمایش در 
بیاید.  مدیران جشنوار برلین 
در بیانیه ای دربــاره اهدای 
این جایزه نوشتند: استیون 
اســپیلبرگ با دوره کاری 
باورنکردنی نه تنها تماشاگران 
را در نســل های مختلف در 
سراسر جهان مسحور خود 
کرده اســت، بلکه معنای 
جدیدی به »سینما« به عنوان 
کارخانه رویاسازی بخشیده 

است. 
مجموعــه ای از فیلم های 
اســپیلبرگ نیز قرار است 
به عنــوان  بخشــی  در 
بزرگداشــت این فیلمساز 
 در جشنواره برلین آینده به

 نمایش در بیاید.

درگذشت
تهیهکننده

»پدرخوانده«

فردریکســن،  گــری 
تهیه کننده برنده اســکار 
سه گانه »پدرخوانده« و فیلم 
»اینک آخرالزمان« ساخته 
فرانســیس فورد کاپوال در 
۸۵ سالگی درگذشت. گری 
فردریکسن سال ۱۹۷۵ جایزه 
اسکار بهترین فیلم را به صورت 
مشترک با »فرانسیس فورد 
کاپوال« کارگــردان و دیگر 
تهیه کننده فیلم »پدرخوانده 
2« دریافت کــرد و یک بار 
دیگر نیز بــرای فیلم »اینک 
آخرالزمان« نامزد اسکار شده 
بود.فردریکســن همچنین 
4 ســاخته دیگر فرانسیس 
فورد کاپوال شــامل »یکی از 
قلــب« )۱۹۸۱(، »بیگانگان« 
)۱۹۸3(، »پدرخوانــده 3« 
)۱۹۹۰( و »دید دور« )2۰۱۶( 
را تهیه کنندگی کرده است و 
همچنین تهیه کنندگی فیلم 
»قلب تاریکــی: آخرالزمان 
یک فیلمســاز« )2۰۱۶( به 
کارگردانــی »النور کاپوال« و 
فیلم »خودکشــی باکره« به 
کارگردانی »ســوفیا کاپوال« 
)۱۹۹۹( را هــم بــر عهده 
داشــته اســت.او در ایتالیا 
تهیه کنندگی فیلم »ناکیتا« 
)۱۹۶3( و مدیــر تولید فیلم 
»خوب، بد و زشت« )۱۹۶۶( 
اثر »سرجیو لئونه« را برعهده 
داشت و سپس در   سال ۱۹۷2 
 نیز فیلــم »پدرخوانده« را

تهیه کنندگی کرد.



چهار شنبه 2 آذر 221401
شماره  8646

 ابوالفضل شکارچی
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد 

کل نیروهای مسلح
کــه در دوران  روحانیــت همانگونــه 
دفاع مقدس به عنوان محور اساسی اقدام 
می کرد امروز نیز با جایگاه ویژه ای که دارد، 
وظیفه دارد تــا در جهت ســامان دادن به 
جنگ شناختی بیش از پیش وارد میدان 
شــود و به فضل خدا از ایــن مرحله هم با 
موفقیت عبــور خواهیم کرد. متأســفانه 
به دلیل موانع و چالش هایی که در کشور 
وجود دارد هنر این را نداشته ایم که از این 
قدرت نرم خودمان درست استفاده کنیم. 
از این رو می توان گفت دشــمن آشنا تر از 
خودمان به قدرت نرم جمهوری اسالمی 

ایران است. دفاع پرس

 مهرداد پاکار
رئیس مرکز بسیج وزارت جهادکشاورزی

 همزمانی بازگشت پیکر مطهر جهادگر 
شهید »مرتضی کردی« با هفته بسیج، 
تقارن مبارکــی بــوده و برای جوانــان در 
گام دوم انقالب حامل این پیام است؛ 
همانگونه که ما تا آخرین  قطره خون و 
نفس خود پــای بیرق انقالب اســالمی 
ایســتادیم، شــما نیــز بایــد پــای بیــرق 
انقالب خود بایستید و به سمت اهداف 
و آرمان هــای بــزرگ انقــالب اســالمی 
حرکت کنید. بــه همین منظور بســیج 
وزارت جهاد کشاورزی اقدام به برگزاری 
گردهمایــی 50هــزار نفــری بســیجیان 
وزارت جهادکشــاورزی کــرده اســت. 

دفاع پرس

شهره کیانوش راد، الناز عباسیانگزارش
روزنامهنگار

خلبان آموزش دیده از کشور آمریکا بود و هر بار 
بعد از کسب مهارت و موفقیت به ایران بازگشت 
تا برای مملکتش خدمت کند. او در کنار استادانی 
همچون شهیدان جواد فکوری، علیرضا یاسینی 
و فرج اهلل براتپور از پیشکسوتان ارتش پرورش 
یافته بود. خبر حمله عراق به ایران را که شنید، غم 
و اندوه تمام وجودش را گرفت؛ غمش هم از حمله 
دشــمن بود و هم اینکه نمی توانست کاری کند. 
چون بعد از پیروزی انقالب اسالمی برخی شایعات 
دست به دست هم داده بود که خلبان شهید »غفور 
جدی اردبیلی« از نیروی ارتش کنار گذاشته شود 
و حاال با شروع جنگ، روح و جانش در آشوب بود. 
داوطلبانه به نیروی هوایی ارتش برگشت و گفت: 
»اکنون زمان آن رسیده که جوابگوی خرجی باشم 
که برای من شده است.« سرتیپ غفور جدی  بعد از 
کسب موافقت، 36مأموریت عملیاتی برون مرزی 
انجام داد و در آخرین ماموریت، به شهادت رسید. 
در این گزارش زندگی و شــهادت پرافتخار این 

خلبان شجاع را مرور کرده ایم.

غفورجدیاردبیلیسال۱۳۲۴درشهراردبیلمتولد
شد.پسازگذراندندورانتحصیلوگرفتندیپلم
درسال۱۳۴6وارددانشــکدهخلبانینیرویهوایی
ارتششد.ســال۱۳۴۸برایدورهتکمیلیخلبانی
بههمراهدومینگروهدانشــجویاناعزامیرهسپار
آمریکاشد.سرهنگقاســماکبریمقدم،پژوهشگر
دفاعمقدسدربارهاومیگویــد:»پروازهایخلبان
غفوربامهارتمثالزدنیانجاممیپذیرفتبهشکلی
کهبارهاتوانســتازاســتادانخودپیشیبگیردو
توانمندیخودرادرهدایتهواپیمابهرخاســتادان
آمریکاییبکشدوهمگانراحیرتزدهکند.«اوایل
سال۱۳۵۰آموزشهایتکمیلیخلبانیاوبهپایان
میرسدوشهیدغفورموفقبهاخذگواهینامهخلبانی
میشود.نیرویهواییآمریکاواستاداندورهآموزشی
ازپشــتکار،مهارت،هوشوذکاوتباالیغفوردر
فراگیریتمامیفنونهدایــتهواپیمایجنگنده
شگفتزدهشدهبودندونمیخواستندخلبانماهری

مثلاوراازدستبدهند.سرهنگاکبریمقدمدراین
زمینهمیگوید:»نیرویهواییآمریکاطیمکاتباتی
بانیرویهواییایرانموافقتآنهــارابرایجذبو
بهکارگیریغفورجدیدرآمریکاجلبکردندولیدر
نهایتنتوانستندموافقتخودغفوروخانوادهاورابرای
مهاجرتبهآمریکابهدستآورند.پدرغفورگفتهبود

منفرزندمرابرایمیهنمپرورشدادهام.«

عاشق وطنش بود
غفورجدیباکسبنمرهممتازگواهینامهخلبانی،
مختاربــودتاهــرهواپیماییکــهمیخواهدباآن
پروازکندراانتخابکند.غفورهواپیمایشــکاری
بمبافکناف-۴راانتخابمیکند.چوندرآنزمان
اینجنگندهفقطدرتهرانوشیرازفعالیتداشت،او
نیزبهشیرازمنتقلشدوپروازباهواپیمایاف-۴رادر
گردان۷۲تاکتیکیشیرازکهمسئولیتآنبرعهده
ســرهنگخلبانجوادفکوریبود،آغازکرد.شهید
غفورجدیآنقدربهخلبانیعالقهداشــتکهوقتی
برایتشــویقدردورههایآموزشی،بهآمریکااعزام
میشودازتفریحوگردشمنصرفمیشودوتصمیم
میگیرددرمدتیکهدرآمریکااقامتداردگواهینامه
خلبانیباهواپیمایمسافربریرانیزاخذکندوموفق
میشــودگواهینامهپروازباهواپیمایمســافربری

بوئینگ۷۴۷رادرآمریکاکسبکند.
پسازبازگشتازآمریکاغفورجدیبهپایگاههمدان

منتقلمیشودوتاشهریورماهسال۱۳۵۵بهخدمت
خوددراینپایگاهادامهمیدهدتااینکهناماورابرای
گذراندندورهامنیتپروازدرفهرستاعزامبهآمریکا
قرارمیدهند.غفورجدیآذرســال۱۳۵۵برایبار
ســومبهآمریکامیرودوایندورهرانیزباموفقیت
کاملپشتسرمیگذارد.مردادسال۱۳۵6بهایران
بازگشتهودرپایگاهشکاریبوشهرخدمتمیکند.
پسازپیروزیانقالب،غفــوردراینزمانبهعنوان
اســتادخلبانومعلمهواپیمــایاف-۴درپایگاه
بوشهرمشــغولبهخدمتبود.همهچیزطبقروال
عادیپیشمیرفتوغفوربهعنوانفرماندهبازرسی
وامنیتپروازپایگاهدرحالانجاموظیفهبودتااینکه
سال۱۳۵9آغازشد.دســتهایدسیسهگرکمربه
بدنامیغفوربستهبودندوبهدلیلاوضاعیکهدرآن
زمانبهدلیلوقوعانقالببرنیرویهواییحاکمبود
وعناصریفرصتطلببهدنبالتسویهحسابهای
شخصیخودبودندواینباعثشداوضاعبرایغفور
بهخوبیبهپیشنرودوناماوناخواســتهدرلیست
خلبانانیقرارگیردکهبایدازنیرویهواییتســویه

حسابکنند.

بازگشت داوطلبانه برای حفظ میهن
غفوربادلیرنجورشروعبهتســویهازنیرویهوایی
کردودرمراحلنهاییتسویهاو،عراقاززمینوهوا
بهایرانحملهورشد.دراینشــرایطغفورتصمیم

گرفتبهصورتداوطلبانهبهنیرویهواییبازگردد
ولیتعدادیازخائنیناوراتشــویقبــهترکایران
کردندکهغفوردرجوابآنهاگفت:»اینهمههزینه
درزمانصلحبــرایتفریحماخرجنشــده،مابرای
چنینروزهاییآمــوزشدیدهایم.«اوباوجوداینکه
هیچگونهتعهدومسئولیتیرسمیدرنیرویهوایی
نداشتتصمیمگرفتبهصورتداوطلبانهبهنیروی
هواییبازگــردد.اوبهدفترفرماندهــیوقتپایگاه
بوشهرمرحومسرتیپخلبانمهدیدادپیمیرودو
میگوید:»اکنونزمانآنرسیدهکهجوابگویخرجی
باشمکهبرایمنشدهاست.میخواهمبجنگم.برایم
مهمنیستچهاتفاقیافتادهیاقراراستبیفتد،دینی
بهمملکتمدارمکهبایــدآنرااداکنم،درجههایمرا
همنمیخواهمفقطمیخواهــمبجنگم،نمیتوانم

دوستانمراتنهابگذارم.«
دادپیخواهشغفوررامیپذیردوبافرماندهیوقت
نیرویهواییشهیدســرتیپخلبانجوادفکوری
تماسمیگیــردواوضمنابرازتأســفوتعجباز
مســائليکهبرايچنینخلبانماهریپیشآمده
بود،موافقتخودرااعالمميکندودســتورمیدهد
درجههایخلبانغفورجدینیزبازگرداندهشود.با
شــروعبهکاراودرارتش،دههاپروازعملیاتیانجام
میدهد.سرهنگغفورجدیطی۴۸روزبعدازشروع
جنگتحمیلی،۳6عملیاتبرونمرزیموفقانجام
دادوســرانجامدر۱۷آبانســال۱۳۵9بهشهادت
رسید.دربخشیازوصیتنامهشهیدغفورجدیآمده

است:»دوستدارمکفنمپرچمایرانباشد.«

حضور در خطرناک ترین مانور هوایی جهان
عادلجدیاردبیلی،شجاعتومیهنپرستیبرادرش
راباذکرخاطرهایمربوطبهپیشازانقالباسالمی
اینگونهتوصیفکردهاست:»غفوردرروزنیرویهوایی
آمریکادرحضورزبدهترینخلبانانجهاندرنیویورک
داوطلبانهبرایحضوردرخطرناکترینمانورهوایی
جهانبانام»چهارراهمرگ«بهنمایندگیازایراناعالم
آمادگیمیکند.پسازاجرایموفقیتآمیزعملیات،
تماشاگرانبهاحتراماوازجایخودبلندمیشوندو
اینخلبانورزیدهراتشویقمیکنند.بهاوتقدیرنامه
وهدیهمیدهندومیگویندکهتومیتوانیدرآمریکا
زندگیکنــی،ولیغفورمیگویدمنعاشــقایران

هستموجایدیگریزندگینخواهمکرد.«

خلبانی كه دعوت آمریکا را رد کرد
سرتیپشهیدغفورجدیاردبیلی،اسطورهوطنپرستیکهدوستداشتکفنشپرچمایرانباشد

همراهباخانوادهشهیدمجیدیوسفی؛مدافعامنیتدرخطهگیالن

لیدر اغتشاشات با خودرو او را زیر گرفت
شهید مجید یوسفی؛ 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

شهید دیگری از خطه 
گیالن که برای امنیت 
کشور جان خود را فدا کرد. بسیجی اي که هدفش برقراری نظم و آرامش 
در شهر بود اما به جرم بسیجی بودنش مورد خشم اغتشاشگرها قرار 
گرفت و به شهادت رسید بی آن که سالحی برای دفاع از خود در دست 
داشته باشد. او در روز 17آبان درست وقتی که مشغول راندن آشوبگرها 
و دستگیری لیدر اغتشاشــگرها در بندر کیاشهر بود، مورد حمله 
بی رحمانه آنها قرار گرفت. سردسته اراذل سوار بر خودرو با سرعتی 
جنون آمیز به سمت شهید یوسفی آمد و با او برخورد کرد. ضربه خودرو 
آن قدر مهلک بود که باعث شهادت این بســیجی شد. یوسفی از 
ورزشکاران موفق استان گیالن بود که مسئولیت هیأت موتورسواری و 
اتومبیلرانی و هیأت پینت بال گیالن را برعهده داشــت. ناگفته های 

زندگی او را از زبان پدر، همسر و فرزندانش می شنویم.

چهغبارغمیبرآسمانگیالننشستهاست.انگارغصههایشتمامیندارد.
مجیدیوسفیسومینشهیدیاستکهگیالنبرایحفظامنیتکشور
هدیهکردهواینبارقرعهبهنامشهرآستانهاشرفیهافتادهاست.چشمهای
گیالندراینچندروزهاشــکباربودهدرســتمثلخانوادهیوسفیکه
داغدارجوانشانهستند.بیشترازهمهحالمحمدصالح،پسرنوجوان
شهیدپریشاناست.شهادتپدرشمصادفشدباشبتولداو.قراربود
پدربعدازکارروزانهباکیکوهدیهبهخانهبیایدوخانواده۴نفریشان
ساعتیرادرکنارهمخوشباشنداماشبهنگامنهتنهاپدرنیامدبلکهبه

جایتبریکتولد؛دوستوآشناخبرشهادتپدررا
بهمحمدصالحدادند.میگوید:»دلتنگباباهستم.
بهتریندوستمبود.خیلیبهاووابستهبودم.امااالن
نمیدانمنبودشراباچهچیزمیشودجبرانکرد.«
محمدصالحپسرفهیمیاســتاینراازپدربهارث
گرفتهاست.بااینکهخودشحالوروزخوبیندارد
اماسعیمیکندخوددارباشدتابرادرشاحمدرضا

کمتربهانهپدربگیرد.اوازاخالقخوبپدرشمیگویدواینکهچقدربرای
درآغوشکشیدناودلتنگشدهاست.احمدرضااماغمفراقیکهدردلش
خانهکردهرابیشترنشانمیدهد.انگارهنوزباورنکردهکهدیگرپدربه

خانهبرنمیگردد.

پسرم برای دفاع از کشور شهید شد
حاجاحمد،پدرپیرشــهیدیوســفیلحظهایآرامنمیگیرد.ازاینکه
جماعتیمزدورویاغیبیرحمانهپسرشرابهشهادترساندندوجودش
آتشمیگیرد.میگوید:»پسرمنبرایآرامشوامنیتمردمرفتهبود.اما
آشوبگرهارحمندارند.هدفیجزخرابکاریهمندارند.مجیدبرایدفاعاز
کشورومردمشهیدشد.اگرالزمباشدخودمهملباسرزممیپوشم.«او
نحوهشهادتمجیدرابهچشمندیدهاماآنچهازدوستانپسرششنیده
روایتمیکند:»پســرمبرایبرقراریامنیتبهبندرکیاشهررفتهبود.
درایستبازرسیاقدامبهدستگیریسردستهاغتشاشگرهامیکند.اما
اومتوجهاینموضوعشــدهوخودرویخودراباســرعتزیادبهسمت
بســیجیهاحرکتمیدهد.بعدهممحکمبامجیدتصادفمیکندو

متواریمیشود.البتهخیلیسریعمدافعانامنیت
اورادســتگیرکردند.«صحنهشهادتمجیدمثل
فیلمدرامیمرتبازجلویچشمپدرردمیشودو
همیندرداینپیرمردرادوچندانمیکند.ازوقتی
مجیدرفتهقامتشخمشدهاســت.ازاینکهاوباید
باشدوعزادارپسرشود.حاجاحمدبهیادمحبتهاو
مهربانیهایمجیدمیافتدکهچقدربااوهمراهبود.
تنهاحرفیکهبهزبانمــیآورد:»مجیدخیلیخوببود.خیلی.«گریه

امانشنمیدهدتاباقیحرفهاییکهدرسینهداردبهزبانبیاورد.

مهره تأثیر گذار در ورزش استان گیالن
همسرشمعصومهخادمیخودخواهرشهیداستوسالهاپیشبرادر
۱۷سالهاشرادرجنگتحمیلیازدستدادهاست.خادمیبهخصوصیات
اخالقیهمسرشاشارهمیکندکهچقدرمردمدارومردمدوستبوده
است.میگوید:»آقامجیدحواسشبههمهچیزبود.ازناراحتیدیگران
پریشانمیشدوازخوشحالیشاندلشاد.حسنخلقشزبانزدکوچکو
بزرگبود.آقامجیدورزشکاربود،بدنورزیدهایداشت.ازدوستانشکسی
باورنمیکردکهشهیدشدهباشد.چندباربهعنوانمدافعحرمبهسوریه
رفتهبود.درعملیاتهایزیادیهمشرکتکردهبود.«واماناگفتهآخر؛
مجیدیوسفیمهرهتأثیرگذاریدرورزشاستانگیالنبوداوبهعنوان
مسئولکمیتهپینتبالشهرآستانهاشرفیهبودومسئولکمیتههیأت
موتورسواریواتومبیلرانیگیالنخدماتارزندهایرابرایتشویقوجذب

جوانانبهورزشانجامدادهبود.

تدوین 200عنوان کتاب 
با موضوع شهدای استان قم

ســردارمحمدرضاموحد،فرماندهســپاهامام
علیبنابیطالب)ع(قمازتدوینوانتشار۲۰۰
عنوانکتابباموضوعشــهدایاســتانقمو
دفاعمقدسخبرداد.ســردارموحددربارهاین
خبرگفت:»دردیداریکــهاعضایکنگرهملی
شهدایاستانقمبارهبرمعظمانقالبداشتند
ایشاننســبتبهزندهنگهداشتنیادونامشهدا
وهمچنینانتقالپیامشــهدابهجامعهتأکید
کردند.ازاینروتدوینوانتشــارکتابهاییبا
موضوعشــهدایاستانقمدردســتورکارقرار

گرفتهاست.«
ازدیگراقداماتدرنظرگرفتهشدهازسویاین
نهادساخت۳فیلمسینماییبامحوریتشهدای
قماستکهدرآیندهنزدیکبهنمایشگذاشته
میشود.فرماندهسپاهامامعلیبنابیطالب)ع(
قمدرادامــهافــزود:»موضوعاینســهفیلم
درخصوصعملیاتکربالی۴،زندگیســردار
شــهیدمهــدیزینالدینوهمچنینشــهید
مصطفیکلهریاســتکهدرمرحلهســاخت
قراردارد.«سردارموحدبابیاناینکهاثرهنری
ســمفونیخطشــکناننیزبهســفارشستاد
برگزاریکنگرهملیشهدایاســتانقمآماده
شــدهکههفتهآیندهازآنرونماییخواهدشد،
اظهارداشت:»تدوینوانتشار۲۰۰عنوانکتاب
باموضوعشهدایاســتانقمودفاعمقدسنیز
ازمهمترینکارهایســتادکنگرهملیشهدادر

عرصهاقداماتفرهنگیاست.«

رفیق؛ مثل رسول
کتاب»رفیق؛مثلرســول«
داســتانزندگیشهیدمدافع
حرمرســولخلیلیراروایت
میکندودرانتشــاراتشهید
کاظمــیبــهچاپرســیده
است.شــهالپناهی،نویسنده
آنخالقیتخاصــیرابرای
نوشــتناینکتاببهکاربرده
است.بهگونهایکهمخاطببا
شروعآنمشتاقاستتاپایان

ماجراپیشرود.رسولخلیلیدر۲۰آذر۱۳6۵بهدنیاآمد.
ازدوراننوجوانیعضونیرویبسیجشدهوبیشتروقتخود
رادرمسجدیاپایگاهبسیجمیگذراند.البتهبرایتفریحهم
برنامههایخاصیداشت.ازآنجاکهکوهنوردیورزشمورد
عالقهاشبودمرتببهکوهمیرفت.شبهایجمعههمکه
میشــدبرایجالیدلکنجحرمحضرتعبدالعظیم)ع(
بستمینشست.اوباشروعحملهتکفیریهاراهیسوریه
شــدوســرانجامدر۲۷آبان۱۳9۲حینپاکسازییکیاز

محورهابهشهادترسید.
دربخشــيازکتابآمدهاست:»تمامشــبسرگرمانجام
کارهایمبودمبیناینهمهمشغلهبهیادتکتکدوستانم
افتادم.بهاینفکرکردمکههمهآنهابیشترازهرچیزیبرای
منرفیقهستندواینرفاقتزیباتریندلبستگیمنتوی
دنیاســت.کنارآنهاخندیدن،گریهکردن،تالشکردنو
خیلیچیزهایدیگرراتجربهکردم.نزدیکهایسحربود.
ومنانگارنشستهبودموداشتمرویقالیهزاررجزدگیام
دستمیکشیدم.خیلیازتنهاییها،غصههاومشکالتمرا
باگرهرفاقترفوکردهبودموایــنتنهاگرهایبودکهدلم

میخواستبرایهمیشهبازنشود.«

نقلقولخبر

معرفیکتاب

خبر

مروریبرکتاب»حزباهلللبنانوبیداریاسالمی«
نوشتهحمیدپاشاپوریواالری

 مقاومت؛ رمز محبوبیت 
حزب اهلل لبنان 

سلسله قیام هایی که از نیمه دوم سال 13۸۹ شمسی در 
کشورهای عربی رخ داد، باعث شکل گیری نهضت فراگیری 
با عنوان »بیداری اسالمی« در تعدادی از کشورهای عربی 
شد و تأثیر شگرف و انکارناپذیری بر روابط بین الملل در 
حوزه خاورمیانه گذاشــت. در جریان این قیام ها، برخی 
گروه ها، جنبش ها و سازمان ها نقش به مراتب تأثیرگذاری 
بر حرکت های اسالمی در کشورهای خاورمیانه داشتند. 
از جمله، گروه حزب اهلل لبنان که کتاب »حزب اهلل لبنان و 
بیداری اسالمی« نوشــته حمید پاشاپور یواالری به ابعاد 

مختلف این موضوع می پردازد.

جایگاه حزب اهلل در رویدادهای جهان اسالم 
نویســندهدراینکتاببهنقشوجایگاهحزباهلللبناندر
ارتباطبارویدادهایجهاناســالمبهویژهبیداریاسالمی
میپردازدوابعــادگوناگونآنراتجزیــهوتحلیلمیکند.
مولفاثر،دربخشاولکتابمطالبخودراباتوضیحدرباره
چارچوبتاریخیونظریشــروعکــردهوتردیدیندارد
کهچارچوبهاینظریومفهومیدرتشــریحوتبییناین
نوعتحوالتراهیاســتکهعالوهبرجــذبافکار،موجب
راســتیآزماییادعاهاپیرامونموضوعمطالعهشدهوراهی
بهسمتواقعیتهامیگشاید.فصلاولازبخشاولکتاب
سابقهمطالعاتجنبشهایاسالمیراموردبررسیقرارداده
است.جریانتجدیدهویتدینی،اسالمخواهیواسالمگرایی
بهعنوانیکفلسفهسیاسیوایدئولوژیمبارزاتیکهباانقالب
اسالمیایرانقویترینونافذترینجهانبینیسیاسیازسوی
اندیشمندانوسیاستمداراننامگرفتتاجاییکهرئیسوقت
انستیتویخاورمیانه،ازآنبهعنوانتنهاانقالبقرنبیستم
یادکرد.درفصلدومازبخــشاول،الگوینظریپژوهش
موردمطالعهوبررسیقرارگرفتهاست.اسالمگرایی،پدیده
اساسینوینجهاناسالماستکهمراحلمختلفیراگذرانده
وبعدازپیروزیانقالباسالمیدرایرانبهمکتبسیاسیو
فلسفهاجتماعیقدرتمندیتبدیلشدهوحزباهلللبنانپس
ازگذشتمدتکمیازپیروزیانقالباسالمیشکلگرفت
ومسیریپیچیدهوطوالنیدرساختار،عملکردوبرنامهطی
کرده.درگامهایاولاینپژوهــشتعریفنظریمفاهیم
»بیداریاسالمی«،»حزباهلللبنان«و»منطقهخاورمیانه«

الگویمطالعاتیقرارگرفتهاست.

بیداری اسالمی در خاورمیانه
بخــشدومکتــابطی
۲فصــلجداگانــهبــه
شناختحزباهلللبنان
وبیــداریاســالمیدر
خاورمیانهپرداختهاست.
همچنینفصــلدوماز
بخشدومکتاببیشــتر
مطالبخــودراپیرامون
بیــداریاســالمیدر
خاورمیانــهارائــهکرده

است.
بخشسومیاپایانیکتاب

طی۲فصلاثرگذاریحزباهللبربیداریاسالمیراباعناوینی
مثلبازتابعملکردآندرخاورمیانهونقشحزباهللدربرابر
دشمنانیکهبیداریاسالمیباآنهاروبهرواستموردکندوکاو
قراردادهوطبیعیاســتکهدرزمانیکهفناوریهاینوین
ازطریقدادههاوماهوارههاواینترنتکــهبهدورازکنترلو
سانسوردولتهادراختیارهمگانقرارمیگیرد،دیگرفرصتها
تنهادراختیارقدرتهایمستکبرمداخلهگریاتحتالحمایه

نخواهدبود.
تولدانقالبیجدیددرمیاناعــرابخاورمیانهنمایانگروضع
جدیدیبودکهباخودسوزیجوانیبهناممحمدبوعزیزیدر
دســامبر۲۰۱۰وپسازآناعتراضهمگانی۲۸روزهموجب
سقوطدیکتاتوریعربتحتحمایتغربوآمریکادرتونس
شــد.بااعالمنتایجودالیلجنــگ۳۳روزهبهویژه»کمیته
اسرائیلیوینوگراد«درسرزمینهایاشغالیودردستداشتن
ابتکارمیداننبردازطرفحزباهللوغلطبودنمحاســبات
سیاسیونظامیرژیمصهیونیستی،قدرتمقاومتوحزباهلل
درجامعهلبنانبااقراردشمنانحزباهللواعترافرسمیآنها
اثباتشــد.لبنانیهااعمازجامعهعربییاجامعهاسالمیبه
راهبردحزباهللاعتمادکاملدارند.پسازجنگ،»هاآرتص«
بهصراحتازشکستوسیلیخوردنتلآویوازحزباهللسخن
راندوروزنامههایمختلفازسیدحسننصراهللباعباراتیمثل
»سمبلعربیواسالمی«و»مردیتازهبرایخاورمیانه«در
موردمحبوبیتحزباهللوپیروزیسیدحسننصراهللمطالبی
نوشتهاند.بانگاهیبهتلفاتیکهحزباهللدرطول۳دههبررژیم
صهیونیستیواردکردهمیتوانبهتوانمقابلهوبازدارندگیاین
جنبشدربرابررژیمصهیونیستیپیبرد.سوریهتنهاکشور
عربیاستکهملتودولتآنهمراهحزباهللوبیداریاسالمی
دربرابراسرائیلایستادهوفراترازمسائلقومیدرمبارزهباآن
رژیمهمچنانپایداریومقاومتخودرااســتمراربخشیده
است.دربخشیازکتاباشارهمیشودکهشهیدفتحیشقاقی
هنگامیکهدرمصرتحصیلمیکرد،صدایانقالباسالمی
ایرانراشــنیدودرســال۱9۷9میالدیاینمبارزرفحیاز
منطقهغزهکتاب»راهحلامامخمینی)ره(«رابهرشتهتحریر
درآوردوآنرابهامامخمینی)ره(واستادحسنالبنابهعنوان
رهبرانبیداریاسالمیهدیهکردودرآثاردیگرشبهتبیین
محوریتفلسطینووحدتاسالمیپرداخت.حسینسالمهدر
کتابخودقدسراکلمهرمزحزباهللوفلسطینمعرفیکرده
است.نویسندهتأکیدداردکهروابطمعنویوسیاسیانقالب
اسالمیایرانوحزباهلللبنانبرکسیپوشیدهنیستورهبران
حزباهللسازمانخودرامولوداندیشههاوتجربهانقالباسالمی
ایرانمیدانند.آخرینفصلازبخشسوممجموعهبهمعرفی
دشمنانبیداریاسالمیوحزباهللپرداختهوبازتاببیداری
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علی اهلل سلیمی؛ روزنامهنگاریادداشت

برادرشهیدغفورجدیمیگوید:
همسر غفور آمریکایی نیست، شایعه درست نکنید

یکی از شایعه هایی که سال 13۵۹ به خلبان غفورجدی به عنوان فرمانده بازرسی و امنیت پرواز مکث
نسبت داده بودند این بود که همسر او آمریکایی است. عادل جدی اردبیلی، برادر این خلبان شهید 
در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا ضمن گالیه از دروغ های نسبت داده شده به برادرش گفته بود: 
»اینکه گفته می شود شهید جدی را به خاطر همسر آمریکایی اش از ارتش کنار گذاشته اند، دروغ 
است. اصال همسرش آمریکایی نبوده. با این دروغ ها روح شهید و خانواده اش را زجر می دهند. همسر 
شهید جدی، خانم مرین نامور از خانواده های سرشناس شیراز است و نام پدرشان فرج و نام مادرشان 
قمر است. گاهی کسانی می خواهند شهید را بزرگ کنند ولی با کارها و دروغ هایشان شهید را خراب 
می کنند. چرا باید درباره شهید دروغ بگوییم؟ من و خواهرمان خیلی بحث و خواهش کردیم که 
درباره شهید دروغ ننویسید. خانمی که ایرانی و شیرازی است و من شناسنامه خودش و بچه هایش 
را دارم چرا درباره اش گفته می شود که دختر یک سناتور آمریکایی است؟ لطفاً شما در این گفت وگو 
به شهید آرامش دهید و این دروغ هایی را که درباره شهید گفته می شود تمام کنید. یک روز فرمانده 
وقت نیروی هوایی مرا صدا کرد و گفت من مطلبی را می خواندم و اگر صحت دارد شما آن را تأیید 
کنید. بعد گفت همسر شهید جدی آمریکایی بوده؟ همانجا گفتم به خدا دروغ است و ایشان متوجه 
این اشتباه شد. بعدها یک روز همسر شهید از آمریکا به ایران آمد و خدمت آن فرمانده رفتیم و ایشان 
زمانی که همسر شهید را دید از این دروغ متعجب شد. از شهید جدی دو پسر به یادگار مانده است.«
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بازارها و خریدارها
اگر این خلــق، از فرزندم گرفته 
تا زنم تا پدرم تــا مادرم و دیگران 
به من چیزی دادند و برایم لذتی 
آوردند باید بسنجم که چه چیز 
از من گرفته اند. آیا اینها بیش از 
آنچه داده اند از من نگرفته اند؟ مغز 
من و دل من و عمر من به ســوی 
آنها رفته، سرم شده مستراح شان 

و دلم شده انبار موجودها و بتخانه شان و عمرم شده چراگاه 
و جوالنگاه شــان، که چی؟ خودم هم نمی دانم، فقط اسیر 
عادت ها و هوس ها شده ام و از فکرم و سنجشم و اراده ام کاری 
نکشیده ام. فکرم فقط در حســاب خانه و اجاره اش کلنجار 
می رود و عقلم دخل و خرج را می ســنجد. و اراده ام در این 
تکرار خوردن و خوابیدن و خوش بودن، گرفتار شده است. از 
خودم و سرمایه هایم مانده ام. اگر اینها را شناخته بودم، دیگر 
به کم قانع نمی شدم و اگر تجارت ها و سودها را محاسبه کرده 
بودم، هیچ گاه دو بار ضرر نمی دادم و از یک ســوراخ دو بار 
گزیده نمی شدم. من با این همه پا، فقط تا توالت و آشپزخانه 
رفته ام و با این همه سرمایه، فقط بوق حمام خریده ام، آن هم 
در دهی که حمام ندارد و قدرت جذب این همه بوق را ندارد. 
من از خانه وسیع وجودم با قسمت های گوناگون و اتاق های 
متعدد، فقط به مســتراحش چســبیده ام و به آن مشغول 
شــده ام، درحالی که باید تمام این اتاق ها منظم می شــد. 
همانطور که دســت و پا و موی و اندامم را منظم می کنم و 
پرورش می دهم، باید دل و مغز و فکر و عقل و اراده ام و روحم 
را پرورش می دادم و در جای خود می نهادم و در جای خود 

به جریان می انداختم.
پ.ن: برگرفته از کتاب رشد، اثر استاد صفایی حائری

تولد بیمارگونه روشنفکری
مقام معظم رهبری: »و اما مسئله مورد نظر من در مقوله روشنفکری. 
این مسئله، مسئله ای است که اگر من بخواهم روی آن اسم بگذارم، 

مثاًل خواهم گفت: ارتجاع روشنفکران، یا ارتجاع روشنفکری.
من بارها گفته ام که روشــنفکری در ایران، بیمار متولد شد. مقوله 
روشنفکری، با خصوصیاتی که در عالم تحقق و واقعیت دارد - که در 
آن، فکر علمی، نگاه به آینده، فرزانگی، هوشمندی، احساس درد در 
مسائل اجتماعی و به خصوص آنچه مربوط به فرهنگ است، مستتر 
است - در کشور ما بیمار و ناســالم و معیوب متولد شد. چرا؟ چون 
کسانی که روشنفکران اول تاریخ ما هستند، آدم هایی ناسالمند. اکنون 
من سه نفر از این شخصیت ها و پیشروان روشنفکری در ایران را اسم 
می آورم: میرزا ملکم خان ارمنی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، حاج سیاح 
محالتی. این کسانی که نخستین نشانه ها و پیام های روشنفکری قرن 
نوزدهمی اروپا را وارد ایران کردند، به شدت نامطمئن بودند. مثالً میرزا 
ملکم خان که داعیه روشنفکری داشت و می خواست علیه دستگاه 
استبداد ناصرالدین شاهی روشنگری کند، خود دالل معامله بسیار 

استعماری و زیانبار »رویتر« بود!
از یک بعد دیگر، میرزا فتحعلی آخوندزاده شبیه میرزا ملکم خان است. 
ایشان قبل از انقالب اکتبر به قفقاز رفت و در روسیه سر سفره تزارها 
نشست و با کمک تزارها و زیر سایه آنها، به خیال خودش بنا کرد علیه 
دستگاه استبداد ایران مبارزه کردن! این مبارزه، مبارزه نامطمئنی بود؛ 
این قابل قبول نبود. نخستین چیزی را هم که اینها هدف قرار می دادند، 
به جای اینکه بیشتر به استبداد و جهات سیاسی بپردازند، به دین و 

اعتقادات مردم و سنت های اصیل بومی می پرداختند.
حاج سیاح هم نمونه سوم است. او شرح حال و زندگی خودش را در 
سفر اروپایی نوشته است. کسی که این کتاب را بخواند، شک نمی کند 
که در این کتاب، به صورت ســفارش شده ای سعی شده، با هرجایی 
که پای یک روحانی آزاده بزرگ در میان اســت، برخورد شود؛ عماًل 
نام او کتمان شــود و ماجرای او مطرح نگردد. روشنفکری در ایران، 

اینگونه متولد شد.«
پ.ن: بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه تهران 1377/02/22

اندیشه راهبر

اندیشه مسطور

استاد مطهری و روشنفکران
کتاب مذکور مشــتمل اســت بر 
مباحثی منتخــب از آثار برجای 
مانده و یادداشــت های اســتاد 
شــهید مطهری درخصوص نقد 
اندیشه های روشنفکران مسلمان.

کتاب حاوی 7 بخش است.بخش 
اول شامل انتقاد استاد شهید است 
از برداشت غلط برخی روشنفکران 
مســلمان از »معجــزه ختمیه«. 
بخــش دوم، قســمتی از کتاب 

»اسالم شناســی« و کتاب »از کجا آغاز کنیــم« اثر دکتر علی 
شریعتی مورد نقد و بررسی واقع شــده است. در بخش سوم، 
شــهید مطهری به تأثیرپذیری برخی روشــنفکران مسلمان 
از فلســفه حســی و مخالفت آنها با تفکر و تعمق در مســائل 
ماورا ءالطبیعی اشــاره کرده و دیدگاه هــای مهندس بازرگان 
در کتاب »راه طی شــده« که مربوط به اثبات توحید اســت، 
مورد انتقاد قرار گرفته. در بخش چهارم از تفکرات غلط برخی 
روشنفکران مانند بنی صدر از رهبری نهضت اسالمی انتقاد شده 
و طی آن تنها گروه »روحانیت« برای رهبری جامعه اسالمی، 
معرفی شده است. بخش پنجم مربوط به دیدگاه های مطهری 
درباره اقبال الهوری است. بخش ششــم بیانگر مبارزه استاد 
شهید با تفسیر مادی قرآن است و بخش پایانی کتاب به انتقاد 
استاد از نظریه برخی روشنفکران مســلمان مبنی بر »مادیت 

تاریخ از نظر قرآن« اختصاص دارد.
این کتاب توسط انتشــارات صدرا چاپ و منتشر شده است و 
هرچند شــاید اگر شــهید مطهری این کتاب را برای استفاده 
عمومی می نگاشت، لحن بسیاری از عبارات آن متفاوت می شد 
اما اصل سخن ایشان درباره روشنفکری و همچنین نقد برخی 

از روشنفکران مسلمان بسیار قابل تامل است.

کتاب اندیشه

مقیاس ملیت از منظر استاد شهید مرتضی مطهری
نه هر چه که از داخل بود ملی است و 

نه هر چه که از خارج آمد غیرملی
شــاخص ملیت چیســت؟ در واقع چه چیزی را ملی 
می خوانیم و چه چیــزی را غیرملی می دانیم؟ آنچه در 
ادامه می خوانید تلخیصی از نظر استاد شهید مرتضی 
مطهری در باب »مقیاس ملیت« است که از صفحات 58تا 
62کتاب »خدمات متقابل ایران و اسالم« برگزیده ایم. 

استاد شهید می فرمایند:

در ابتدا چنین به نظر می رسد 
کــه الزمــه ناسیونالیســم و 
احساســات ملی این  است که 
هر چیــزی کــه محصول یک 
سرزمین معین یا نتیجه ابداع 
فکر مردم آن  ســرزمین است، 
آن چیز از نظــر آن مردم باید 
ملی به حساب  آید و احساسات  
ملی و ناسیونالیستی، آن را در 

برگیرد و هر چیــزی که از مرزوبوم دیگر آمده اســت باید 
برای مردم این ســرزمین بیگانه و اجنبی به شــمار  آید. 
ولی این مقیاس، مقیاس درستی نیست، زیرا ملت از افراد 
زیادی تشکیل  می شــود و ممکن است فردی از افراد ملت 
چیزی را ابداع کند و مورد قبول  ســایر افراد واقع نشود و 
ذوق عمومی آن را طرد کند... مثاًل ممکن است ملتی یک 
سیســتم اجتماعی مخصوصی را در زندگی خود انتخاب  
کند و فردی یا افرادی از همان ملت یک سیســتم مغایر با 
سیستم عمومی ابداع  و پیشنهاد کنند و مورد قبول عموم 
واقع نشود، در این صورت آن سیســتم  مردود و مطرود را 
صرفاً به خاطر اینکه از میان مردم برخاسته و مبدع و مبتکر 
آن یکی از افراد همان ملت بــوده نمی توان برای آن ملت، 
یک پدیده  ملی دانست و برعکس ممکن است یک سیستم 
اجتماعی در خارج از مرزهای  یک کشــور به وسیله افرادی 
از غیرآن ملت طرح شــود، ولی افراد آن کشور با آغوش باز 
آن را بپذیرند، بدیهی است در اینجا نمی توانیم آن سیستم  
پذیرفته شده را به خاطر آنکه از جای دیگر آمده است بیگانه 
و اجنبی  بخوانیم و یا مدعی شــویم که مردمی که چنین 
کاری کرده اند برخالف اصــول  ملیت خود عمل کرده و در 
ملت دیگر خود را هضم کرده اند یا باالتر، مدعی  شویم که 

چنین مردمی خود را تغییر داده اند.

در یک صورت آن چیزی که از خارج رسیده است بیگانه و 
اجنبی خوانده  می شود و پذیرش آن برخالف اصول ملیت 
شناخته می شــود و احیاناً پذیرش آن  نوعی تغییر ملیت به 
شــمار می آید که آن چیز رنگ یک ملت بالخصوص داشته  
باشد و از شــعارهای یک ملت بیگانه باشد. بدیهی است که 
در این صورت  اگر ملتی شــعار ملت دیگر را بپذیرد و رنگ 
آن ملت را به خود بگیرد، برخــالف اصول ملیت خود عمل 
کرده اســت، مثاًل نازیســم آلمان و صهیونیزم یهود رنگ 
ملیت  بالخصوصی دارد، اگر افــراد یک ملت دیگر بخواهند 
آن را بپذیرند برخالف  ملیت خود عمل کرده اند؛ اما اگر آن 
چیز رنگ مخصوص نداشته باشــد، نسبتش با همه ملت ها 
علی  السوا باشد، شــعارهایش شــعارهای کلی و عمومی و 
انسانی باشد و ملت مورد نظر هم آن را پذیرفته باشد، آن چیز 
اجنبی و بیگانه و ضد ملی شمرده نمی شود... به همین دلیل 
حقایق علمی به همه جهانیان تعلق دارد: جدول فیثاغورس 
و نسبیت اینشتین به قوم معینی تعلق ندارد و با هیچ ملیتی 
منافات ندارد، برای اینکه این حقایق بی رنگ است و رنگ و 
بوی قوم و ملت مخصوصی را ندارد. به این دلیل، دانشمندان 
و فیلسوفان و پیامبران به همه جهانیان تعلق  دارند که عقاید 
و آرمان های آنها محصور در محدوده یک قوم و ملت نیست .

... پس معلوم شــد صرف اینکه یک چیــزی از میان یک 
مردمی برخاسته باشــد، مالک خودی بودن آن نمی شود؛ 
و صرف اینکه چیــزی از خارج مرزها آمده باشــد، مالک 
اجنبی بودن و بیگانــه بودن آن نمی شــود. همچنان که 
سابقه تاریخی مالک عمل نیست، یعنی ممکن است، ملتی 
قرن ها یک سیستم خاص اجتماعی را پذیرفته باشد و بعد 
تغییر نظر بدهد و سیســتم  نوینی را به جــای آن انتخاب 
کند... ]همچنین[ ممکن اســت آیین و مسلک و مرامی از 
میان ملتی برخیزد اما »ملی« شــمرده نشود، از باب  اینکه 
رنگ یک ملت دیگر را دارد یــا از راه اینکه مورد قبول این 
ملتی  که از میان آنها برخاسته واقع نشده است، مثاًل کیش 
مانوی و مسلک مزدکی  از میان ملت ایران برخاسته است 
ولی نتوانسته است پشتیبانی ملت را به دست آورد، به همین 
جهت این دو مســلک را نمی توان یک پدیده ملي به شمار 
آورد. اساســاً اگر اینگونه امور را به اعتبــار ابداع کنندگان 
و پیروان معدودشــان  ملی به حســاب آوریــم عواطف و 

احساسات اکثریت را نادیده گرفته ایم.
از مجموع مطالبی که گفته شــد دانسته می شود که از نظر 
احساســات ملی و عواطف قومی نه هر چیــزی که از وطن 
برخاســت جنبه ملی پیــدا می کند و نه هر چیــزی که از 
مرزوبوم دیگر آمده باشد بیگانه به شمار می رود، بلکه عمده 
آن  است که اوالً بدانیم آن چیز رنگ ملت بالخصوصی دارد یا 
بی رنگ است  و عمومی و جهانی است، ثانیاً آیا ملت مورد نظر، 
آن چیز را به طوع و رغبت پذیرفته است یا به زور و اکراه؟ اگر 
هر دو شرط جمع شد آن چیز خودی و غیراجنبی به شمار 
می رود و اگر این  دو شرط جمع نشد، خواه فقط یکی از این 
دو موجود باشــد و خواه هیچ کدام  موجود نباشد، آن چیز 

بیگانه شمرده می شود.

اندیشه

ملی از منظر وی هم شبیه ملی گرایی مدنی است و 
هم ملی گرایی قومی و هیچ کدام از آنها هم نیست.

نص و سنت
از دیگر مفردات ایرانشــهری، نص و سنت است. به 
عقیده طباطبایی »مفهوم سنت برای همه کشورهایی 
که تاریخ و تاریخ اندیشه طوالنی و پیچیده ای دارند، 
مفهوم بنیادینی است و در بی اعتنایی به این مفهوم 
بنیادین نمی توان فهم درســتی از تاریــخ و تاریخ 
اندیشیدن آن کشورها پیدا کرد و منطق تحول آنها 
را توضیح داد«. ســنت در نگاه طباطبایی با خاطره 
باستانی فاصله داشته و در عین حال، »شالوده آگاهی 
تاریخی است و می تواند به آگاهی ملی تبدیل شود«. 
درباره نص هم می گوید: »هر یک از تمدن های بزرگ 
بر نص یا نص هایی اســتوار شده اند و آن تمدن بسط 
مضمون آن نص اســت که بر حسب معمول از آن به 
فرهنگ تعبیر می شود و من اینجا آن را سنت خواهم 
خواند.« پس مطابق دیدگاه طباطبایی اوال هر متنی 
نص نیســت بلکه متن های بنیادگذار در یک تمدن 
نص به شمار می آید، ثانیا نص بنیادگذار در هر تمدنی 
می تواند یک متن واحد یا مجموعه نصوصی باشــد 
که »یک کل واحد را تشــکیل می دهند.« همچنین 
طباطبایی معتقد است تمدن ایران کل واحدی است 
که نه بر نص واحد بلکه بر مجموعه ای از نصوص متعدد 
استوار است. سپس او از 4نص و سنت در ساخت ایران 

امروز سخن می گوید:
نخست: نصوص ایرانشهری که به همراه زبان فارسی 
نوعی از اندیشــیدن را به دوره اســالمی انتقال داد. 
خدای نامه هــا و سیاســت نامه ها از جمله این متون 

بنیادگذار هستند.
دوم: نص/نصوص دینی و اســالمی کــه با توجه به 
مغناطیس ایرانشهری سنتی از اسالم و تشیع آفرید 
که هانری کربن آن را اســالم ایرانی خواند؛ اسالمی 
که ادب و آداب ایرانی در تکویــن و تدوین آن نقش 

عمده ای داشته است.
ســوم: ترجمه متون یونانی به زبان عربی و سپس 
فارسی بود. تحت تأثیر این متن ها شراحان، فیلسوفان 
و نظام فکری- فرهنگی خاصی به وجود آمد و »وجهی 

عقلی به نظام سنت« در ایران افزود.
چهارم؛ طباطبایی بر این اندیشه است که این سنت 
قدمایی مرکب از سنن/نصوص سه گانه، در دوره جدید 
با وجهی از سنت در حال تکوین مواجه بود که او آن را 
گاهی »سنت فاقد نص می خواند و گاهی نیز همراه با 
تردید »نص چهارم« و »نص جدید« می نامد که » در 

عمل نمایندگان مجلس اول مشروطه تدوین شد«.
بعد از این مطالب او سراغ مفهوم دیگری به نام »قدیم 
در جدید« می رود. ایــن مفهوم به طور خالصه یعنی 
جنبش مشروطه خواهی، با تاسیس حکومت قانون، 
ایران را به دوران جدید وارد و بدین سان همه شئون 
کهن آن را نوآیین کرد. در ایران، این نو شدن به معنای 
خلق از عدم نبود، بلکه همه مواد نو شــدن در تاریخ 
فرهنگی ایران وجود داشــت و مشروطیت صورتی 
نوآیین به آن مواد داد. طباطبایی تصریح می کند: »از 
این موادی که قابلیت پذیرفتن صورتی نو را داشتند، 
به امور جدید در قدیم تعبیر کرده ام.« در جایی دیگر 
می گوید: »ایرانیان نه در آســتانه مشــروطه بلکه از 
کهن ترین ایام، شهودی از وضع ملی خود پیدا کرده 
بودند... هرچند نمی توانستند وضع خود را در قالب 
مفاهیمی بفهمند و مشــروطیت چیزی جز تجدید 
مطلعی بر این شهود کهن نبود.« مجلس مشروطیت 
برای طباطبایی مجلس درس امر ملی جدید ... مکان 

تکوین خودآگاهی نوآیین بود.
در نتیجه به عقیده وی تجدد به معنای »خلق از عدم« 
نیست، بلکه زمانی رخ می دهد که قدیمی وجود داشته 

باشد و آن قدیم، جدید فهمیده شود.
فیرحی اما در نقد این گفته ها معتقد اســت هرچند 
کلیت حرف طباطبایی درســت و منطقی می نماید 
اما در مواد این اســتدالل و مضمون سنت و مصداق 
قدیم اختالف اســت. کدام قدیم و کدام سنت است 

که چنین ناحیه های مستعدی دارد و می توان با تکیه 
بر این نواحی راهی به تجدد گشود؟ اگر چند نفر مثل 
مشیرالدوله پیرنیا و سپس محمدعلی فروغی را استثنا 
کنیم، از »ظاهر« ادبیات آخوند خراســانی، فضل اهلل 
نوری، محقق نائینی، مــدرس و دیگر فقیهان از یک 
سوی و مذاکرات برجای مانده از مجالس مشروطه، 
بیشــترین توجه به سنت اســالمی بوده و منظور از 
قدیم نیز چیزی جز ســلطنت تملیکیه نبوده است. 
اما طباطبایی می کوشد این »ظواهر کالم« رهبران 
مشروطه را »تاویلی باطن گرایانه و خالف ظاهر« کند 
و مصداق ســنت و مضمون قدیم را به گذشته دور و 
ایران باستان ارجاع دهد. عالوه بر این آثار مشیرالدوله 
و فروغی تردیدهای زیادی در منابع ایران باستان و نیز 
اعتبار شاهنامه از دیدگاه ملیت و دولت ملی دارند. با 
این همه باز طباطبایی چنین ادعاهایی را با عبارات 

نص/سنت و قدیِم در جدید دارد.

شاهی و شاهنشاهی
از دیگر مفردات ایده ایرانشــهری، تمایز قائل شدن 
میان شــاهی و شاهنشاهی اســت. طباطبایی این 
تمایز را برای آن قائل می شــود چون از یک سو قلب 
اندیشه ایرانشهری را نهاد شــاهی می داند و از سوی 
دیگر نمی تواند انکار کند که نفی ســلطنت و نظام 
شاهی از مختصات اصلی مشروطه است؛ مشروطه ای 
که طباطبایــی آن را تجدید امر ملی و در راســتای 
همان ایرانشــهری تحلیل می کنــد. فیرحی دراین 
باره می نویسد: »طباطبایی می کوشد بین دو مفهوم 
شــاهی و شاهنشــاهی تفکیک نماید تا بلکه بتواند 
راهی برای تبیین حکومت ملــی و ملیت ایرانی در 
غیاب مفهوم شــاهی در دوره جدید بگشاید. تالشی 
که مقدمــه ای ضروری اما ناممکن بــر طرح ایده ای 
است که وی آن را »جدید در قدیم« خوانده است.« 
این تناقض اســت چون تحقق ایده های مشروطیت 
مستلزم عبور از اندیشه شاهی است اما نهاد شاهی قلب 
اندیشه ایرانشهری است. بدین سان جمع ایرانشهری 

و مشروطه ثبوتا دشوار و اثباتا ناممکن است.

نتیجه
»خاص بودگی و تفاوت ایران«، »تفکیک فکر ایرانی 
و فکر اسالمی«، »اندیشــه دین ملی«، »ایده جدید 
در قدیم«، »باســتان گرایی و تفکیک ایرانشــهری 
از ناسیونالیســم« ازجملــه مفردات آشــنا در ایده 
ایرانشهری است اما تأکید بر »نص و سنت«، »تفکیک 
بین شاهی و شاهنشاهی« و سرانجام »بنیاد شهودی 
ایرانشــهری« مفردات جدیدی است که طباطبایی 
برای تبیین دیدگاه خود بدان ها خطر کرده است. این 
آورده ها البته مهم اند و پرتویی بر برخی وجوه ناپیدای 
ایرانشهری می اندازند، اما در عین حال پاشنه آشیل آن 
نیز هستند. زیرا هرقدر مفاهیم و مفردات یک اندیشه 
بیشتر و ملموس تر باشد، البته محسناتی دارد و لیکن 
پیچیدگی آن هم بیشتر می شــود و بدین سان هم 
تصویر موضوع و هم تدارک ادله اثباتی را با چالش های 

جدی مواجه می کند.
طرح مجلس اول و مصوبات آن به مثابه نص و تالش 
در توضیح سنت مبتنی بر آن فی نفسه مهم است و 
چشم اندازی بر تجربه دولت مدرن و اندیشه نوآیین آن 
است اما این مدعا که نمایندگان صدر مشروطه درکی 
از ایرانشهری داشتند و برمبنای همان ارتکاز سخن 
می گفتند و عمل می کردند، با مستندات تاریخی این 
دوره چندان نمی سازد. همچنین، تفکیک بین شاهی 
و شاهنشاهی نیز که به قصد نجات ایرانشهری از بحران 
سلطنت/شاهنشاهی طرح شده است، نه تنها آبی به 
آسیاب ایرانشهری نمی رساند بلکه شالوده این گفتمان 

را تهدید می کند و  ای بسا سرکنگبین صفرا فزاید.
متأســفانه همین تناقضــات در تحلیل های اخیر 
طباطبایی پیرامون اغتشاشــات وجود دارد؛ از یک 
سو وی معتقد به ایرانشهری است که الزمه آن ملیت 
و مقابله با تجزیه است، از ســوی دیگر، اغتشاشات 

تجزیه طلبانه را انقالب ملی قلمداد می کند.

ایدهایرانشهری؛ابهاماتوتناقضها
سیدمیثم میرتاج الدینی اندیشه

 سیاسی

در حوادث اخیر که اعتراضات و اغتشاشاتی را در 
پی داشت، نظریه پردازان و نظرورزان متعددی به 
تحلیل اوضاع پرداختند. در این میان سیدجواد 
طباطبایی به عنوان یکی از مدعیان نظریه پردازی 
درباره ایران که با ایده ایرانشهری خودش را مطرح 
کرده اســت، تحلیل هایی را در راستای تحمیل 
تئوری بر واقعیت منتشر ســاخت. دقت در آن 
تحلیل ها به راحتی داللت هــای متناقض آن را 
مشخص می کند. چنانچه پیش از این دقت افرادی 
چون داوود فیرحی در ایده ایرانشهری، تناقضات 
و ابهام های آن را هویدا کرده بود. در نوشتار پیش رو 
تأمالت اندیشمندانه و دقیق مرحوم فیرحی را در 
نقد و بررســی ایده ایرانشهری تقدیم نگاه شما 

خواهیم کرد.

ایرانشهری امروز، بیشــتر با ادبیات و آثار سیدجواد 
طباطبایی گره خورده اســت. اگر مســئله جالل و 
شریعتی بازگشت به خویشتن از مجرای مذهب بود، 
برای طباطبایی مسئله اصلی ایرانی است که کانون 
آن نه در اکنون و حتی دوره اسالمی، بلکه در گذشته 
پیشااسالمی قرار دارد. سیدجواد طباطبایی می کوشد 
اوال بین فلسفه ایرانی و اسالمی تفکیک قائل شود ثانیا 
اولویت و اصالت را به اندیشه ایران داده به ویژه جانب 

ایران قدیم بایستد.
سیدجواد طباطبایی دیدگاه 
خاصی درباره نسبت دیانت 
و ملیت ایرانی دارد. به نظر او 
نه ایــران را می توان درون 
کلیت اسالم دید آنگونه که 
آل احمد و شــریعتی می دیدند و نه اسالم را در کنار 
ملیت ایرانی، آنگونه که او از ظاهر کالم دکتر داوری 
می فهمد بلکه دیانت برای طباطبایی همواره »بخشی 
از فرهنگ ملی« ایران است و به همین دلیل هم، تاریخ 
فکر در ایران را به 2دوره اســالمی و قبل آن تقسیم 
می کند. وی بر این اندیشه است که ایران نه جزئی از 
تاریخ و جهان اسالم بلکه همواره در ناحیه ای در »درون 
بیرون« آن قرار داشته اســت؛ ناحیه ای که هرچند 
»هنوز نتوانســته ایم مختصات آن را به دقت ترسیم 
کنیم« اما هست و به هستی آن اجماال »شهود« داریم. 
از همین رو اســت که نظریه ای مستقل برای ایضاح 

منطق تحول ایران الزم است: نظریه ایرانشهری.
اما سؤال مهم آنکه ملیت ایرانی چیست و مرجع 
تعریف، عناصر اصلی و مختصات عمومی آن کدام 
است تا بتوانیم به واسطه آنها »فرهنگ ملی« را 

بشناسیم؟
به گفته فیرحی، طباطبایی توضیح دقیق و منسجمی 
از نظریه ایرانشهری و ملیت ایرانی ندارد. البته خود 
طباطبایی دلیل این عدم انسجام را در »پیچیده بودن 
واقعیت ایران« می داند. طباطبایی در آخرین اثر خود 
با عنوان »ملت، دولت و حکومت قانون« نه از نظریه 
فلسفی- تاریخی بلکه از »شهودی« در این باره سخن 
می گوید که حاصل »دهه ها پرســه زدن در تاریخ و 

تاریخ اندیشیدن در ایران« است.
طباطبایی برای آنکه باالخره نظریه ایرانشــهری 
خــودش را از ابهام درآورد به 2تالش دســت زده 
است؛ یکی تالش ایجابی که صرفا برخی مفردات 
ایده ایرانشهری را توضیح می دهد، دیگری اقدامی 
ســلبی که درصدد توضیح چه چیــز نبودن ایده 

ایرانشهری است.

تضاد سازی  از اصالت امر دینی با التفات به امر ملی
ایده ایرانشــهری بر یک اصل کلی بنیاد می شود: 
»خاص بودگــی و تفاوت ایــران«. این اصل کلی 
درصدد است تا همزمان از 2چیز اعراض کند: یکی 
ایدئولوژی اسالم سیاسی از نوع آل احمد و شریعتی 

و دیگری ایدئولوژی های ناسیونالیستی که از طریق 
علوم اجتماعی وارد زبان فارسی شده است.

وی در بیانی می گوید: »روشــنفکری دینی از این 
حیث که اســتقالل و اصالتی به امر دینی می داد، 
یعنی امر دینی را یکی از شئون فرهنگ یک ملت 
نمی دانست، هرگز نتوانســت التفاتی به امر ملی 
نشــان دهد. اگر آغاز این گرایش در تبدیل دیانت 
به ایدئولوژی را آل احمد بدانیم، به آسانی می توان 
مالحظه کرد که استفاده او از دیانت جایی برای امر 

ملی باقی نمی گذارد.
در نقد این ســخن فیرحی اینگونه می نویسد: فقره 
فوق حاکی از مالزمه مهمی در اندیشــه طباطبایی 
است و آن اینکه استقالل و اصالت امر دینی مستلزم 
عدم التفات به امر ملی است و برعکس، هرگونه التفات 
به امر ملی مستلزم اصالت نداشتن امر دینی است. 
طباطبایی با طرح چنین مالزمه دوسویه ای گام در 
پارادوکس مهمی نهاده است که خروج از آن چندان 
آســان نمی نماید. زیرا چنین مدعایــی نه در مقام 
توصیف، با واقعیت تاریخ معاصر ایران و تشیع و مواضع 
رهبران دینی مشروطه همساز اســت و نه در مقام 
تجویز، برون رفتی بر بحران دین و سیاست در ایران 
معاصر نشان می دهد بلکه جز ملت گرایی پرخاشگر، 

چشم انداز روشنی در افق نزدیک نشان نمی دهد.

ایرانشهری و ملی گرایی
محور تمام آثار طباطبایی تامل در »مشــکل ایران« 
است که در قالب ایرانشــهری، طرح و تعقیب شده 
است. تمایز بین ایرانشهری و ناسیونالیسم از تأکیدات 
دائمی او است. در واقع طباطبایی از ملت و دولت ملی 
در ایران سخن می گوید اما از لغزیدن این کلمات در 
چنان ملی گرایی ای که ترجمه ای از ناسیونالیسم در 
تداول مدرن اروپایی اســت پرهیز دارد. سپس وی با 
اشاره به دستاوردهای جنبش مشروطه خواهی ایران، 
تصریح می کند که این جنبش پیامدهای مهم زیادی 
داشت. »یکی از مهم ترین آنها فهم امر ملی در تضاد 
آن با نظریه های ناسیونالیستی یا ملی گرایانه ای بود که 
در سده نوزدهم بیش از پیش در اروپا پراکنده شد و در 

بسیاری از کشورهای دیگر رواج پیدا کرد.«
 فیرحی در نقد این سخن 
»چنیــن  می نویســند: 
تفکیکی اجماال درســت 
اســت اما دقیق نیســت؛ 
چنین می نمایــد ادبیات 
طباطبایی در تمایز بین ملیت ایرانی و ملی گرایی در 

تداول اروپایی آن همچنان مبهم است.«
فیرحــی برای توضیــح این ابهــام ابتدا بــه نقل از 
دایره المعارف ناسیونالیســم، ملی گرایی را به 2نوع 
ملی گرایی قومی و ملی گرایی مدنی تقسیم می کند. 
ملی گرایی قومی بر ســنن فرهنگی، زبان، مذهب و 
شیوه های زندگی مشــترک تأکید می کند و ممکن 
است بر اهمیت نیای مشترک یا تبار خونی به عنوان 
مالک عضویت در یک اجتمــاع ملی نیز تأکید کند 
اما ملی گرایی مدنــی برعکس تأکید بیشــتری بر 
ویژگی های قانونی- عقالنــی می کند و می گوید که 
هویت ملی حــول نهادهای اصلی و کانونی شــکل 
می گیــرد و حاوی مولفــه اختیاری مهمی اســت. 
ناسیونالیسم قومی و مدنی تصورات کامال مختلفی 

در مورد قلمرو ارضی دارند.
فیرحی همچنــان می نویســد: طباطبایی آنگاه 
که از »امر ملی« در اندیشــه ایرانشــهری سخن 
می گوید، هرچند ظهور مجــدد آن را در جنبش 
مشروطه ایران، قانون اساسی و مذاکرات مجلس 
ملی آن می بیند، اما از مدنی و قراردادی بودن ملیت 
ایرانی طفره می رود. همچنین آنگاه که از مفردات 
ملیت ایرانی سخن می گوید، آشکارا به برخی لوازم 
ناسیونالیسم قومی-تاریخی نزدیک می شود و در 
عین حال بر تضاد دیــدگاه خود با چنین گفتمان 
ملی گرایانه ای تصریح دارد. از این رو فیرحی مدعی 
است که کالم طباطبایی دچار ابهام است چرا که امر 

سیدایلیا رضوی

مروری اجمالی بر ایده ایرانشهری سیدجواد طباطبایی و نقد و نظرهای مرحوم فیرحی پیرامون آن
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چندچونوچرا
ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم: چه ضرورتی دارد 
که کتابی به بررسی گل ها و گیاهان در شعر کهن 
فارسی اختصاص یابد؟ وقتی به این پرسش فکر 
می کنیم، ابتدا اینطور به  نظر می رسد اشعاری که 
در آنها از نام گل ها و گیاهان بهره  برده شده آنچنان 
پیچیده نیســت که به کتابی خاص این موضوع 
نیاز باشــد. احتماال خواننده یا شنونده، به محض 
شنیدن نام گل یا گیاهی در شعر، تصویر آن را در 
ذهنش مجسم می کند و سعی می کند به تشبیه یا 
استعاره ای که شــاعر از آن گل یا گیاه مراد کرده، 
پی ببرد. بهرام گرامی، مؤلف کتاب »گل و گیاه در 
هزار سال شعر فارسی« که تشبیهات و استعارات 
گل ها و گیاهان را در شــعر فارسی بررسی کرده، 
در این  باره معتقد اســت: »... بســیاری را عقیده 
بر این بوده که شــاعران از نام گل ها و گیاهان به 
ضــرورت وزن و قافیه یا برای تزیین شعرشــان 
اســتفاده می کرده اند؛ درحالی که چنین نیست. 
شــاعران نکته سنج فارســی زبان به خصوصیات 
گل ها و گیاهان نیک واقف بوده انــد و با توجه به 
ویژگی آنها تشبیهات و استعارات و کنایات بدیعی 
پدید آورده اند.« )صفحه پانزده( در واقع، به اعتقاد 
گرامی، چنانچــه خواننده شــعر از خصوصیات 
گل ها و گیاهان به کاررفته در شعر آگاه باشد، لذت 
بیشتری از آن می برد. برای نمونه، در صفحه248 
و در مدخل »شــقایق« گرامی دربــاره این گیاه 
می نویسد: »شقایق جمع شقیقه به  معنای رخنه 
و شکاف میان دو کوه اســت که برای رویش گیاه 
مناسب باشد و شاید تسمیه شقایق بر وجه طبیعت 
خودروی آن در دشت و کوه و بستر سنگ ها بوده 
است.« بعد در ادامه، نمونه هایی از سعدی، فرخی 
سیستانی، امیر معزی و قطران تبریزی به عنوان 
شاهد مدعایش می آورد که در اینجا فقط یکی را 

ذکر کرده ایم:
شقایق بر سر هر کوه چون رخسار دلبر شد/ بنفشه 
بر لب هر جوی چون زلفین جانان شد )امیر معزی(

در ادامه می توان پرســید محدوده بررسی کتاب 
ـ که هزار سال شعر فارســی استـ  چه دوره ای را 
دربرمی گیرد؟ گرامی در مقدمه اش بر کتاب چنین 
نوشته اســت: »محدوده »هزار سال« از آغاز شعر 
فارسی در نیمه دوم سده سوم تا حدود یک سده 
قبل اســت که در واقع بیش از هزار سال است. از 
بسیاری شاعران، به ویژه پیشگامان شعر فارسی، 
فقط یکی دو بیت و از بعضی صدها بیت شعر نقل 
شده اســت. بیشــترین ابیات به ترتیب از صائب، 
حافظ، نظامی گنجوی و در مرتبه بعد از سعدی، 
فردوسی و خاقانی است. تعداد ابیاتی که در هر مقاله 
آمده، جزء کوچکی از ابیات موجود در منابع و مآخذ 
با واژه مورد نظر بوده است. سعی وافر گردیده که 
برای هر مضمون چند شاهد مناسب انتخاب و ارائه 
شود تا این مشت، نمونه خروار باشد و در عین حال 
در ارائه چند هزار بیت شاهد و انتساب آنها به ده ها 

شاعر نیز اشتباهی پیش نیاید.« )صفحه شانزده(
سؤال بعدی می تواند این باشد: چرا فقط شعرهاي 
کهن و شعرای کهن سرا در این بررسی گنجانده 
شده اند و التفاتی به شعرها و شاعران متأخر نشده 
است؟ گرامی به این پرسش هم اینطور پاسخ داده 

است: »ابیاتی از چند شاعر متأخر و معاصر، فقط 
به ضرورت، در چند زیرنویس آمده اســت؛ زیرا به 
باور این مؤلف در بیشتر آثار این شاعران چندان 
نشانی از شناخت گیاهان و توجه به ویژگی های 
آنها به چشم نمی خورد. اینان در مواردی نه چندان 
نادر، گل ها و گیاهانی را با هم و دست در دست در 
شعر خود آورده اند که به  طور طبیعی در یک  جا یا 
در یک  زمان نمی رویند. گاهی هم به وضوح می توان 
دریافت که استفاده از گل و گیاه در شعر معاصر، 
بی وجه و ســبب، با هدف زینت بخشیدن به کالم 

بوده است.«)همان(

مؤلفکارشناسوشعرشناس
بهرام گرامی متولد 1321تهران است و لیسانس 
مهندسی کشــاورزی خود را در ســال1343 از 
دانشگاه تهران، فوق لیسانسش را در اصالح نباتات 
و بیماری های گیاهی در ســال 1349از دانشگاه 
آمریکایی بیروت و دکترایش را در ژنتیک و علوم 
گیاهی در سال 1356از دانشگاه مانی توبای کانادا 
دریافت کرده است. او از 1343تا 1357کارشناس 
و محقق سازمان تحقیقات کشاورزی ایران بوده و 
از 1358تا 1364در دانشکده کشاورزی دانشگاه 
صنعتی اصفهان سمت استادیاری داشته است. او 
از ســال 1364به آمریکا رفت و تا سال 1374در 
دانشگاه کالیفرنیا در دیویس به تحقیق پرداخت 
و در فاصله ســال های 1377تا 1382هم در دو 
انجمن شــیمی غالت و بیماری های گیاهی در 
آمریکا به عنوان ویراســتار علمی فعالیت کرد. او 
در هنگ کنگ، بحرین و چیــن تدریس کرده و 
مقاالت متعددی به زبان هاي انگلیسی و فارسی 
نوشته است. همین سابقه خود گویای صالحیت 
گرامی در بررسی گل و گیاه در شعر فارسی است. 
مرحوم ایرج افشار در مقدمه اش بر کتاب نوشته: 
»گردآورنده گرامی کتاب چون در رشته کشاورزی 
آموزش عالی دیده و با شعر فارسی مأنوس است 
در ســال های دوری از وطن به یاد گل و گیاهانی 
بوده اســت که شــاعران هم وطنش از هزار سال 
پیش می شناخته اند و زیبایی و خوشبویی آنها را 
در شعر خود ماندگار ساخته اند«)نوزده(. به گفته 
مرحوم افشار، کتاب گرامی، هم مناسب خواندن 
و لذت بردن است و هم ارزش مرجعی دارد، چون 
با خواندنش »به آســانی جنس و گونه و خانواده 
هر گیاه را با نام های علمی آن می شناســید و اگر 
بخواهید شاهد و مثال شعری برای هر یک داشته 
باشــید چندین بیت خوب را در آن می یابید و از 
راه توضیح و تحلیلی که مؤلف آشنا و کارشناس 
داده اســت بر نحوه تلقی و احســاس شاعر از آن 
گیاه آگاه می شوید و چون مؤلف، معنای کلمات 
دشوار را هم آورده است مشکلی پیش روی شما 
نمی ماند.«)همــان( به عنوان مثــال، در مدخل 

»نرگس« در صفحه447 می خوانید:
به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد/ زیر 

این طارم فیروزه کسی خوش ننشست
چشمش مرساد = چشم بد به او نرسد. طارم فیرزوه 
= آسمان، کنایه از دنیا. خوش ننشست = به خوشی 
نگذراند یا روز خوش ندید، در جای مناسب قرار 
نگرفت. ]جز چشــم یار که به زیر طــاق ابروی او 

خوش و بجا نشسته، در این دنیا هیچ کس خوش و 
آسوده نبوده است.[

یا در نمونه دیگر، در مدخل »نیــل و نیلوفر« در 
صفحه 483آمده:

ای خط سبز تو همچون برگ نیلوفر در آب/ قند 
مصر از شور یاقوت تو چون شکر در آب

یاقوت، استعاره از لب اســت. آب در هر دو مصرع 
به تازگی و طــراوت اشــاره دارد. ]معنای مصرع 
دوم: قند مصری در برابر شــیرینی لبان سرخ تو 
از خجالت، چون شکر در آب ناپدید می شود.[ از 
خجالت آب شدن، امروزه نیز اصطالحی رایج است.

تجانس و انس میان انواع گل و گیاه و معشــوق، 
احتماال یکی از بارزتریــن جلوه های حضور گل و 
گیاه در شعر اســت. در مقاله ای با عنوان »کاربرد 
گیاهان در شعرها« که در شماره مه 2020نشریه 
»ژورنال بین المللی توانبخشــی روانشناسی« به 
چاپ رسیده، آمده است: »در دنیای ادبی شعرها، 
گل ها به همراه گیاهان، بسیار فراوان، برای توصیف 
کیفیات انســانی، ظاهر فیزیکی و ماهیت انسانی 
استفاده می شود. گل ها و گیاهان به ترسیم تصویر 
واضحی از انســان، مخصوصــا در تصویر کردن 
معشوق برای خواننده، کارساز است. یکی پنداشتن 
معشوق با گیاهان، مخصوصا گل ها، از خالل پیوند 
میان رنگ، رایحه، عطر، قامت و شکل شان درک 
می شــود. مؤلفه های ســبکی مختلف همچون 
اســتعاره، تشــبیه، وصف و جان بخشی در درک 

تصویر توصیف شده، راهگشاست.« 
در کتاب گرامی نیز ابیات بسیاری در تشبیه چهره، 

حاالت و رفتار یار به گل ها و گیاهان آمده است.
تأکید مرحوم افشار بر دو ویژگی خواندنی بودن و 

هم خواندنی و هم مرجع
کتاب »گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی« بررسی محققانه ای در باب موضوعی کمترشناخته در شعر فارسی است
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مرحوم ایرج افشار در مقدمه اش بر 
کتــاب نوشــته: »گردآورنــده گرامــی 
کتــاب چــون در رشــته کشــاورزی 
آموزش عالی دیده و با شــعر فارسی 
مأنــوس اســت در ســال های دوری 
از وطــن بــه یــاد گل و گیاهانــی بــوده 
اســت کــه شــاعران هم وطنــش از 
هزارســال پیــش می شــناخته اند و 
زیبایــی و خوشــبویی آنها را در شــعر 

خود ماندگار ساخته اند«

تأثیر مجسمه شهری بر روان شهر
متناسببامحيط

موثربرروحمخاطب
هنر مجسمه سازی  نقش بســزایی در تکامل و رشد فرهنگ 
دارد و باعث تقویت هویت مردم و بیانگر فرهنگ، رســوم و 
آیین مناطق مختلف است. بر همین اساس باید گفت مجسمه 
و المان در فضای شهری عنصری مهم در ارتقای فرهنگ و 
هنر است. وقتی از مجسمه شهری حرف به میان می آید باید 
موارد بسیاری مدنظر باشد که مهم ترین آنها ارتباط مخاطب 
با اثر است. اگر ارتباط مخاطب با اثر به درستی شکل بگیرد، 

هنرمند رسالت خود را  انجام داده است.
در دنیای امروزی توجه بســیاری به هنر مجسمه ســازی  
شــهری شــده اســت، به طوری که گویی این هنر با متن 
زندگی تمام مردم دنیا آمیخته اســت. از آنجا که این هنر 
تأثیر بســزایی بر روح و روان مخاطب می گــذارد و کمک 
شایانی به سالمت روحی شهروندان می کند و باعث آگاهی 
نسل جوان از فرهنگ بومی می شود، پرداختن به آن بسیار 

حائز اهمیت است.
المان های شــهری باید با توجه به مختصات و جغرافیایی 
که قــرار می گیرد دارای مشــخصات متعددی باشــد و از 
لحاظ فرمی و مفهومی هماهنگی بسیاری با فضای مربوطه 
داشته باشــد. همچنین باید نزدیکی مطلوبی با آن خطه و 
اقلیم از لحاظ مضمون و شکل داشــته باشد، چرا که وقتی 
یک مجسمه مناســب در مختصاتی مناسب نصب می شود 
می تواند بر اشــاعه فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه تأثیر 
بســزایی بگذارد. هر فرهنگی دارای هویت مربوط به خود 
اســت و اگر هنرمندان این نکته را مدنظر داشته باشند که 
مناســب همان منطقه جغرافیایی با درنظــر گرفتن تمام 
مواردی کــه آن خطه را تعریف و شناســایی می کند اثری 
طراحی شــود، می توانــد تأثیرات عمیقــی را در الیه های 

مختلف شهری از خود به جا بگذارد.
برای اینکه هویت منطقه ای بهتر شــکل بگیرد باید نماد ها 
و نشــانه ها مختص به آن اقلیم وجود داشته باشد و در این 
میان نقش هنرمند بسیار حائز اهمیت است. برای شناسایی 
بهتر این نماد و نشانه ها و استفاده درست از آن ها، هنرمند 
باید اقلیم های مختلف را بشناســد و از تناسب و هماهنگی 
مطلوبی بین اثر هنری و اقلیم و مختصــات مورد نظر آگاه 
باشــد تا اثرش حامل تأثیرات مطلوبی برای شهروندان آن 
خطه باشد. تأثیر مثبتی که یک مجســمه یا المان شهری 
می تواند بر شهروندان آن منطقه بگذارد بسیار وسیع است 
اما در غیراین صورت اثر هنری نامناسب باعث نابسامانی و 
نازیبایی و آلودگی بصری می شــود. وقتی هماهنگی میان 
اثر هنری و محیط شــکل می گیرد مخاطب ارتباط درست 
و خوبی را با اثر برقرار می کند و در ساده ترین حالت ممکن 

می تواند باعث حظ بصری برای مخاطب شود.
مجسمه های شــهری یکی از مهم ترین عناصر زیباسازی 
شــهری اســت که باعث ارتقــای آگاهی هــای عمومی و 
معرفی نماد ها و ارزش های فرهنگی می شــود. در شلوغی 
و ازدحام زندگی پر دغدغه امروز که بی وقفه بر ما و زندگی 
و روحیات مان تأثیر می گذارد، چاره ای نیســت جز تلطیف 
فضای زندگی جمعی و بهره بردن از هنر برای کمی دلپذیر 

شدن محیط زندگی اجتماعی.

مجســمه های شــهری، عالوه بر تأثیر بر جلوه های بصری 
شهرها، می توانند نقش مهمی در انتقال ارزش های فرهنگی 
و اجتماعی به شهروندان داشته باشند. حتی برخی معتقدند 
میزان ارتکاب شــهروندان به جرم یا میــزان توجه آنها به 
ارزش هایی از قبیل راســتگویی، کار و تــالش، ایثارگری و 
حتی سبک زندگی ارتباط مستقیمی با المان های شهری 
دارد. مجســمه های شــهری ابزارهای مؤثری برای بهبود 
فرهنگ شهروندان هستند و می توان از ظرفیت باالی آنها 
برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و پیشرفت شهر در جهت 
اهداف واالی جامعه اســتفاده کرد. اما مهم ترین موضوعی 
که در رابطه با مجســمه های شــهری باید مورد توجه قرار 
داد سنخیت مجسمه های شــهری با آداب و رسوم شهر و 
هر خطه است. مجسمه های شــهری از لحاظ مخاطبانش 
قابل دسته بندی هستند: یک دسته مخاطبان بومی هستند 
و دسته دیگر مخاطبان گردشــگر. اگر در طراحی شهری 
مخاطبان هدف درنظر گرفته نشــوند طراحی و ســاخت 
مجسمه های شــهری جز هزینه و اشــغال فضای شهری 

حاصلی در بر نخواهد داشت.
حجم ها می توانند در غنی ســاختن زندگی شــهری نقش 
بسزایی داشــته باشند. امروزه تحول شــگرف در مسائل و 
نیازمندی های شهری و گســترش بی رویه شهرها منجر به 
تغییر یکباره چهره شــهرها شــده و به کلی چهره و منظر 
شهرها را دگرگون کرده است. هر چه فضای شهری فشرده تر 
شود، بی نظمی و عدم هویت بصری بیشتری رخ می نماید و 
پیامد های نامطلوب ناشی از آن همچون چهره بیمار شهر، 
عدم سهولت در ارسال و دریافت پیام های بصری، فرسودگی 
روانی و ســلب آرامش، فقدان ارتباطات مناســب انسانی، 
عدم احساس تعلق به محیط و عدم ایجاد انگیزه کافی برای 

کار و فعالیت بیشتر احساس می شود.
بنابر آنچه گفته شد، به صورت کلی برای اینکه یک اثر هنری 
آن هم در اثر شهری مطلوب واقع شود ویژگی های متعددی 
باید مدنظر قرار گیرد. اثر بایــد از لحاظ فرمی و مفهومی با 
منطقه و اقلیمی که مجسمه در آنجا نصب می شود سنخیت 
داشته باشد و مواردی دیگر که مربوط به موقعیت و لوکیشن 
و جهت تابش نور خورشــید و... اســت. توجه به این نکات 
کیفیت اثر را ارتقا بخشــیده، چرا که وقتی یک مجســمه 
ارزشــمند با رعایت نکات الزم در شهر نصب می شود باعث 
ارتقاي سطح بینش مخاطب می شود و کیفیت بخشیدن به 
زیست مخاطبان و شهروندان را در پی دارد و سلیقه شان را 

هم تقویت می کند.

ایرانطراوت
دکتر ســیدمصطفی 
مـــاد با  مــحقـق دا
اشــاره به ضــرورت 
زیست ایراني درباره 
این کتاب گفته بود: 
ایران خانه ماســت. 
مــام وطــن را همه 
احســاس می کنیم. 
آنهایی کــه ایرانی نیســتند و مــام وطن را 
احســاس نمی کنند خطابم به آنها نیســت. 
آنهایی که ایرانی هســتند ایــن تربت مقدس 
را که جمجمه اجدادمان در آن دفن اســت و 
سرشت مان با این خاک آمیخته است و زندگی 

می کنیم درک می کنند. 
ما وظیفه داریم این ایران را که روزی گلستان 
بوده باز هم گلستان نگه داریم. سعدی شیرازی 
اسم کتاب خود را گلستان می گذارد. بوستان، 
گلستان نشان دهنده این است که ما ایرانیان 
گل باز و گل دوست هستیم و ایرانمان گل بود. 
ما با عربســتان ســعودی فرق داریم. ایران ما 
ایران طراوت است، ایران گل هست. اوال باید 
در حفظ محیط زیست همت بگماریم و آن را 
حفظ کنیم. جــای گل و درخت آهن نکاریم، 
به جای درخت تیرآهن نصب نکنیم، بگذارید 
توی کوچه ها صدای بلبلی و بوی گلی بشنویم. 

درست است که:
از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی هست و رنگ یاسمنی

نگاهیکپژوهندهتيزهوش
تعــدادي از اهالــی ادب 
و فرهنــگ دربــاره کتاب 
»گل وگیاه در هزارســال 
شعر فارســي« اظهار نظر 
کرده اند که در اینجا دکتر 
محمد استعالمی درباره این 
کتاب نوشــته بود:»وقتی 
که مــن در اردیبهشــت 
1392نســخه ای از کتاب 
گل و گیاه در هزار ســال شعر فارســی را دریافت کردم و 
بسته پستی را گشودم، عنوان کتاب تازه بود و در یک نگاه 
گذرا دریافتم که محتوای آن هم متفاوت است و نگاه یک 
پژوهنده تیزهوش و تازه جو در پشــت این صفحات است. 
پس از صفحه عنوان کتاب، در یــک صفحه خاص، مؤلف 
آن را به عالمه دهخدا هدیه کرده است که غیرمستقیم به 
خواننده می گوید که این هم یک کتاب مرجع است و وقتی 
که من مقدمه یا تقریظ استاد ایرج افشار را خواندم، دیدم 
که او هم کتاب را یک مرجع شناخته و آن را »راهنمای باغ 
گیاهان« نامیده و از وجوه ممتاز این اثر سخن گفته است 
که داوری او تأیید اعتبار علمی کتاب اســت. پیش از این، 
در بسیاری از کتاب های مرجع، شقایق الله است و الله و 
شقایق از یک تیره اند و همین! و از اینکه آن تیره کدام تیره 
است؟ و آن گل یا آن درخت یا آن گیاه خودرو به کدام اقلیم 
تعلق دارد؟ و چه خواصی در آن هســت؟ سخنی نیست. 
گردآوردن عباراتی مشابه و بازنویسی آن زیر مدخل های 
الفبایی، از هر نوآموزی برمی آید... . امــا در گل و گیاه در 
هزار سال شعر فارسی، کار به گردآوری منظم شواهد پایان 
نمی پذیرد. هر درختی یا گیاهــی زادگاهی دارد و در این 
کتاب پیدا می کنید که او اهل کدام والیت است؟ و با کدام 

درخت یا گیاه دیگر هم خانواده است؟«

بجاآوردنحقپيشينيان
دکتر حورا یاوری نیز با اشاره 
به ویژگي فرهنگ نامه اي این 
کتاب گفته بود: کتاب گل و 
گیاه در هزار سال شعر فارسی 
هم حق فرهنگ نویســان و 
پژوهندگان ســلف را با ذکر 
نام و آثار آنها ادا می کند و هم 
با اذعان به دامنه و گستردگی 
کار و طــرح پرســش های 
متعدد، مشــارکت و اظهارنظر پژوهنــدگان دیگر را موجب 
می شود و مثل هر اثر پژوهشی معتبر راه را برای محققان دیگر 
هموارتر می کند که از نمونه هــای آن می توانیم به تحوالت 
تاریخی این مفاهیم و تشبیهات و استعارات برخاسته از آنها 
طی این هزار سال و کاربردها و معناهای تازه آنها، به خصوص در 
2قرن، اخیر اشاره کنیم. دکتر شفیعی کدکنی در کتاب با چراغ 
و آیینه: در جست وجوی ریشه های تحول در شعر معاصر ایران 
به این سیر تحولی در مورد پرندگانی مثل کبوتر و پرستو اشاره 
می کند و با ذکر نمونه هایی نشان می دهد که بازنمود این دو 
پرنده در ادبیات معاصر با آنچه در ادبیات کالسیک می شناسیم 
متفاوت است و به خصوص اینکه این مفاهیم و مشابهات آنها 
در قرن بیســتم با پذیرفتن بارهای افزوده سیاسی معانی و 
کاربردهای تازه یافته اند. نکته ای که در مورد »الله« هم صدق 
می کند. از نمونه های دیگری که در کتاب گل و گیاه در هزار 
سال شعر فارسی به آن اشاره شده باید از »گل« نام برد که در 
گذشته به طور اَخص به گل سرخ اطالق می شده و امروز داللت 

گسترده تری دارد و به گل در مفهوم عام آن اشاره می کند.
دانش و خواسته است نرگس و گل

که به یک جای نشکفند به هم
هر که را خواسته است دانش نیست

وانکه را دانش است خواسته کم
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مرجع بودن آن، شاید از این باب باشد که معموال 
مطالعه کتاب های مرجــع، فاقد آن لذتی فرض 
می شــود که از خوانــدن کتاب شــعر، رمان یا 
حتی کتاب های غیرداســتانی )همچون تاریخ 
یا فلســفه( حاصل می آید. اما کتــاب گرامی در 
عین مرجع بودن، کتابی اســت که خواندنش با 
لذت همراه است؛ از این بابت می توان این کتاب 
را همچون باغی تحقیقاتی در نظر گرفت که هم 
می توان در آن قدم زد و لذت برد و هم مکاشفه ای 

محققانه در آن داشت.

بخشبندیکتاب
قدری هــم به تبویت کتــاب بپردازیــم. بعد از 
یادداشــت آغازین نویســنده و مقدمه مرحوم 
افشار و پیش از شروع متن اصلی کتاب، تعدادی 
مقاله کوتاه آمده است: گل و گیاه در شعر حافظ، 
گیاهان در قرآن، پنج مقاله درباره گیاهان تورات، 
گیاهان انجیل، گل و گیاه در اشــعار پیشگامان 
شعر فارسی، گل و گیاه در شاهنامه فردوسی، گل 
و گیاه در خمســه نظامی گنجوی؛ سپس سبک 
شعر فارسی، فهرست شــاعران اعم از شاعران با 
نام و نشان و شاعران بی نشان، شاعران معاصر و 
شاعران عرب زبان و در انتها منابع نثری. اینها تا 
صفحه پنجاه وهفت کتاب را شامل می شود. بخش 
اول کتاب به گل ها و گیاهانی اختصاص دارد که 
به کرات در شعر فارســی از آنها تشبیه و استعاره 
ساخته شده است. بخش دوم نیز مختص گل ها و 
گیاهانی است که استعارات آنها در شعر فارسی، 

کمتر از گیاهان بخش اول بوده است.
در بخش اول، نــام این گیاهان آمــده: ارغوان، 
اســفند، خشــخاش، انار، انگور، بادام، بنفشه، 
شاهدانه، به، بوریا )نیشــکر(، پسته،  فلفل، پنبه 
و کتان و تعداد زیادی گل و گیاه دیگر که شاید 
حتی نام برخی هایشــان را نشــنیده باشید و از 
وجودشان باخبر نباشید. با اینکه پیش تر گفتیم 
در شعر فارســی از گل ها و گیاهان تشبیهات و 
استعارات زیادی درباره معشــوق ساخته شده 
اما در این کتاب، ابیات فراوانی جز این کاربردها 
هم آمده است. برای نمونه در مدخل »ارغوان« 

می خوانیم:
»فردوسی در اشعار بســیار، خون و خوِن ریخته 
در میدان کارزار را به ارغوانی تشبیه کرده است، 
با سه بیت در داســتان رفتن گیو به ترکستان، 
نوشین روان و داستان فرود سیاوخش: )در ابیات 
زیر، تلفظ برخی کلمــات در جای قافیه، با تلفظ 

متداول امروزی همنوایی ندارد.(
همه غار و هامون پر از کشته بود/ ز خون، خاک 

چون ارغوان گشته بود
غار = شکاف کوه، هامون = دشت.

به هر جای بر توده ای کشته بود/ ز خون، خاک و 
سنگ، ارغوان گشته بود

]معنای مصرع اول: در هر جا انبوه کشتگان بود.[
سراسر همه دشت، پرکشته دید / زمین چون گل 

و ارغوان کشته دید
منظور از گل و ارغوان، گل ســرخ و شاخ ارغوان 

است.
در دو بیت زیر از فرخی سیســتانی و محتشــم 

کاشانی نیز ارغوان به خون دشمن اشاره دارد:
گفتم چو برگ نیلوفر بود پیش ازین/ گفتا  کنون 

ز خون عدو شد چو ارغوان
در بیت باال، تیغه آبداده شمشیر قبل از ریختن 
خون دشمن به پهنه کبود برگ نیلوفر و پس از 

آن به سرخی ارغوان تشبیه شده است.
تیغ تو کز خون خصم قطره چکان آمده/ گلشــن 

فتح تو راست شاخ گل ارغوان
آوردن لفظ گل قبل از نام گل، مرســوم نبوده و 
نیســت. در بیت باال نیز مراد، گل ارغوان نیست 
بلکه شــاخ گل متعلق به درخت ارغوان اســت. 
قطرات خون به گل های ریز ارغوان و شمشیر به 
شاخ ارغوان تشبیه شده است.« )صفحات 3و 4( 
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