
معاون هماهنگ کننده فرمانده کل سپاه گفت: »دشمنان 
می توانند حــدس بزنند که دهه هشــتادی ها چه بالیی 
می توانند سرشان بیاورند چون مأموریت ناتمام شهیدان 
سلیمانی و تهرانی مقدم را به اتمام می رسانند.« سردار 
محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده فرمانده 
کل ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت:  
دشمنان از دهه هشــتادی ها هراس دارند و 
هزینه های زیادی برای ناکارآمد ساختن 

این نسل انجام می دهند...

یکم.
 قدیمی ترها تصنیف گریه کن از مرحوم غالمحسین 
بنــان را به خاطر دارنــد و احتماال هنــوز هم زمزمه 
می کنند. با این مطلع: » گریه کن که گر سیل خون گری ثمر ندارد...«. عبدالوهاب 
شــهیدی و شــجریان و شــهرام ناظری نیز این تصنیف را اجرا کرده اند. شعر این 
تصنیف برای عارف قزوینی است. اما نکته مهمی که شاید کمتر بدان توجه شده، 
این است که این شعر را عارف به یاد کلنل پسیان سروده است. دیروز رهبرانقالب از 
پسیان به عنوان یک بسیجی نام بردند و شعاع فرهنگ بسیجی را تا قبل از انقالب 

امتداد دادند.
اما داستان این تصنیف چیســت؟ کلنل پســیان مرد آزادی خواه و وطن پرست و 
مشروطه خواهی است که ابتدا ژاندارم شاه بود و بعد هم حاکم خراسان و در نهایت 

علیه ظلم رضا شاه و سلطه استعمار قیام کرد و در نهایت هم به شهادت رسید.
جمله معروفی از او نقل شده اســت که: » اگر مرا بکشند قطرات خونم کلمه ایران 

را ترسیم خواهد کرد و اگر بسوزانند خاکسترم نام وطن را تشکیل خواهد داد.«
پسیان را بعد از کشتن، ســر از بدنش جدا کردند و امروز روی قبر او شعری چنین 

حک شده است:
امروز رها ز قید و هستی است  این سر که نشان سرپرستی است  

کاین عاقبت وطن پرستی است  با دیده عبرتش ببینید   
او جمهوری اسالمی را درک نکرده بود. اما غیرت داشت. وطن پرست حقیقی.

دوم.
خدا رحمت کند مرحوم فروهر را. رهبــر انقالب درباره فروهــر می گویند: »او با 
جمهوری اسالمی دشمنی داشت. اما انصافا دشمنی نانجیبانه نداشت. امتدادی هم 

بین دشمنان ایران نداشت... .«
فروهر هرچند اختالف جدی با انقالب داشت، اما وقتی رژیم بعث به کشور حمله کرد 
مردم را به دفاع از خاک ایران فراخواند: »چشمه عشق هرگز نخواهد خشکید، زمان 

آنست زن و مرد به خیل جنگاوران بپیوندند.« )آرمان ملت شماره 36(
و در جای دیگر می گوید: »دشمنی که به قهر بر ایران زمین تاخته است باید با قدرت 

سرکوب شود، همین و همین و هیچ گفت وگو هم ندارد.«)همان شماره 46(
او جمهوری اسالمی را قبول نداشت، اما غیرت داشت. وطن پرست بود.

سوم.
 فراعنه این عالم هم ملت ایران را به غیرت می شناســند. به همین دلیل اســت که 
هدف شان در این آتش بازی های اخیر، صرفا تغییر حکومت نیست و به تجزیه خاک این 
کشور فکر می کنند؛ تا جایی که دریوزگی ناتو را برای حمله نظامی به ایران می کنند.

واقعیت این است که این مردم رشد یافته اند و از جمهوری اسالمی هم عبور کنند، 
دنبال جمهوری اسالمی برتر هســتند؛ ارتجاع برای این ملت محال ممکن است و 
این را دشــمن خوب می داند که کمر به نابودی ملت بسته است؛ فراتر از حکومتی 

که آنهم از مردم است.
ایرانی جماعت بعد از انقالب، مزه غرور را چشیده است، چطور حاضر می شود مجدد 
تحقیر شود؟ مثل اینکه فرد تحصیلکرده ای را بگویند به دوران بیسوادی برگردد. 

مگر ممکن است؟ 
روح امام شــاد؛ می گفت:» مردم اگر چنانچه جمهوری اســالمی هم نباشد، دیگر 

سلطنت طلب نیستند، این شکی در کار نیست.« 
چهارم.

رهبرانقالب فرمود برخی ممکن است جمهوری اسالمی را هم قبول نداشته باشند 
اما هیچ ایرانی باغیرتی اجازه باج دادن به آمریکا نخواهد داد.

3بند باال توضیح این گزاره بود که رهبر انقالب از یک حقیقت بیرونی خبر دادند؛ 
ایرانی باغیرت است و بازگشت استبداد و استعمار را تاب نمی آورد.

برای غیرت...
سردار محمدرضا نقدی:

مأموریتی که دهه هشتادی ها  تمام کردند
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نوشــتن داســتان کوتاه برگرفته از موضوعات روز و 
پرداختن به تاریخ دفاع مقدس از اهداف نویسندگان 

حوزه دفاع مقدس در جبهه فرهنگی اســت. مریم 
صادقی، نویسنده جوانی است که در کتاب خیال 
خاکی با نوشتن داســتان های کوتاه، تالش کرده 
تا رؤیایی را که در زمین خاکی با ایثار، گذشــت 
و مهربانی متبلور شده اســت، به رشته تحریر 

درآورد...

سینما چگونه با فوتبال پیوند یافت
سوت آغاز بازی

گپی با نویسنده کتاب »خیال خاکی« 
جنگ نرم، مرد می خواهد

22

24

شــاید میدان فوتبال یکی از راحت ترین صحنه هایی 
باشد که بتواند بسیاری از میزانسن های پیچیده را در 
خود حل و فصل کند و به اجرا ساختاری منسجم و 
قابل دیدن بدهد. فوتبال و هنر نمایش از هم دور 
نیســتند، این در صحبت های مربیان فوتبال و 
کارگردانان تئاتر دیده می شود. اینکه تکنیک ها 
و تاکتیک های فوتبالی نیز می تواند روال و شیوه 

تئاترها و نمایشنامه ها را متاثر از خود کند...

از صحنه نمایش تا زمین مستطیل سبز رنگ
اجرای زنده برای تماشاگر 

در توضیح پیوند ســینما با فوتبال و فیلم هایی که 
مستقیم یا غیرمستقیم موضوعی 
مرتبط با فوتبال دارند، نخستین 

نکته ای که به چشــم 
می آید شکست تجاری 
بیشــتر این آثار است. 

فیلم های فوتبالــی معموالً آثار 
تماشایی و جذابی از کار درنمی آیند و ...

ویژه های  امروز یادداشت
محسن مهدیان؛  مدیرعامل
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داده نما

 آمار ابتال به ایدز 
در ایران

مرکز تحقیقات ایدز ایران همه ســاله اطالعات 
مرتبط با این بیماری و مبتالیان آن را در کشور ارائه 
می دهد که به تازگی معاون پژوهشی این مرکز 

آمار جدید و روند ابتال به آن را بیان کرده است.

راه های انتقال اچ آی وی در ایران

خبرنگار: الله غزالی/ گرافیک : داودسرخوش

81 درصد
مردان

19درصد
زنان

23.000 نفر
مبتالی زنده ثبت شده 

16.000 نفر
مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره 

55.000 نفر
آمار تخمینی 

43.000 نفر
آمار تجمیعی ثبت شده 

58 درصد
 اعتیاد 
تزریقی 

24 درصد
رابطه جنسی 

محافظت 
 نشده

1.7 درصد
انتقال از 
مادر به 
کودک 

0.2 درصد
فرآورده های 

خونی 

16 درصد
 موارد 
انتقال 

نامشخص 

احتماال موارد 
نامشخص راه های 

 انتقال از طریق 
رابطه جنسی باشد.

 دارو های  اچ آی وی 
در داروخانه های 

 معمولی وجود ندارد
و تولید داخلی است.

آمار ابتال  در خاورمیانه 
صعودی و در کشور های 
اروپایی و آمریکایی سیر 

نزولی دارد.

انتقال از طریق رابطه 
جنسی محافظت 

 نشده از اعتیاد تزریقی  
پیشی گرفته است. 

آمار ابتال در استان های 
مرزی و مهاجرپذیر 

نسبت به سایر 
استان ها بیشتر است.

 37 باشگاه  »یاران مثبت« 
 در کشور برای  مبتالیان 

 زیر نظر بهزیستی
 فعالیت می کنند.

آمار زنان مبتال به 
اچ آی وی از تک رقمی 

 به دورقمی 
رسیده است. 

آمار تفکیکی ساالنه 
انتقال از طریق رابطه 
جنسی پرخطر، بیش 

از 40 درصد است.

در سراسر کشور 
حدود 120 »مرکز 

مشاوره بیماری های 
رفتاری« وجود دارد.

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

کشف عجیب مریخ نورد استقامت 
مریخ نــورد اســتقامت ناســا، اخیــراً مجموعــه ای از 
ســنگ های مریخی را کــه به طور عجیبی آشــنا به نظر 
می رســند، تجزیه و تحلیل کــرده اســت، مانند جایی 
که جریان های آتشفشانی به اقیانوس آرام در هاوایی 
می رســند، یــا جایی کــه آنهــا بــا اقیانــوس اطلــس در 

ایسلند برخورد می کنند.

این تصویر، عکس سال مجله تایم شد
مجله تایــم 100عکس برتــر ســال 2022 را منتشــر کرد. 
سردبیران، این مجموعه را با هدف انتقال پیام »تفاوت 
چشمگیر امسال« خلق کرده اند.تصویر روی جلد مجله 
تایم که به عنــوان بهترین عکس ســال انتخاب شــده، 
تصویری از تلسکوپ فضایی جیمز وب است که در آن به 
زمانی بیش از 13میلیارد سال در گذشته نگاه می کنیم.

 برای سم زدایی از بدن در روزهای آلوده چه کنیم؟
آلودگی هوا سمی است که وارد بدن ما می شود و برای 
ســم زدایی خوردن سبزیجات تا نوشــیدن مایعاتی که 
آنتی اکسیدان باالیی دارند و البته بخور دادن مهم است. 
اگر دستگاه بخور ندارید می توانید با کمی خالقیت، در 
یک قابلمه یا کتری آب را جوش بیاورید. یک دانه هل، 

کمی بابونه یا برگ های اکالیپتوس در آن بریزید.

صبحانه چی بخوریم؟ 
پنکیک ها یا کیک های تابه ای شهرتی جهانی دارند و 
در هر منطقه به روش خاص خود درست می شوند. 
»قیقاناخ یا خاگینه« که بین اقوام ترک زبان شهرت 
بیشــتری دارد. خاگینه تبریزی نوعی پنکیک ایرانی 
اســت که در اینجا ســاده ترین و ســریع ترین دستور 

پخت آن را نوشته ایم. 

دانش

نجوم

سالمت

سبک زندگی

تنهایی شهرداری در برابر غول  آلودگی هوا
 حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک، نیازمند توسعه حمل ونقل عمومی با حمایت  دولت است

گفت و گو با عماد افروغ، جامعه شناس و سیاستمدار درباره ریشه اعتراضات اخیر در ایران

جادوی هجوم
نکات به جا مانده از پیروزي بزرگ تیم ملي در برابر ولز

 و افزایش امیدها  براي صعود به مرحله حذفي

فهرست و زمان بازی های امروز قطر

دالیل فنی پیروزی ایران در مقابل ولز 

 تساوی آمریکا-انگلیس به سود ما شد؟ 
همه جای دنیا با برانداز برخورد می کنند

صفحه10

صفحه12

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار بســیجیان به مناسبت روز بسیج:

شما بشنوید صدای ملت ایران را

ایرانی با غیرت
 به آمریکا باج نمی دهد

مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل 
 نمی کند، باج دادن به آمریکا مشکل را 
حل می کند که البته به یک بار باج دادن 

هم قانع نیستند

 بچه های تیم ملی کشور ما 
 چشم ملت را روشن کردند و ان شاءهللا

 چشم شان روشن باشد که ملت را 
خوشحال کردند

 واکنش رهبر معظم انقالب
 به پیروزی تیم ملی  مقابل ولز را 

با اسکن این کیو آرکد ببینید.

سخنان رهبر معظم انقالب 
درباره باج دادن به آمریکا را 
با اسکن این کیو آرکد ببینید.

صفحه های 17 تا 20

بدون حمایت بین المللی، این دانش را بومی سازی کردیم 

ایران انحصار ژن درمانی را در دنیا شکست
صفحه9

در دنیا به این فناوری دست یافته اند؛ 
کشورهای آمریکا و ایران.

 2 ماه 430 هزار 2 کشور
دالر هزینه درمان هر بیمار در آمریکا  

با این روش است.
است اثری از سرطان در کودک 

۶ساله ایرانی دیده نمی شود.
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رهبر معظم انقالب در دیدار بسیجیان به مناسبت روز بسیج :

ایرانی باغیرت به آمریکا باج نمی دهد
رهبر معظم انقالب صبح دیروز )شنبه( در دیدار صدها 

نفر از بســیجیان، تشــکیل بســیج را از مهم ترین و رهبری
بزرگ ترین ابتکارات امام خمینی )ره(خواندند و با ذکر 
گوشــه هایی از برکات حضور بســیج در میدان های 
مختلف  40سال اخیر تأکید کردند: بسیج در جایگاه و شأنی باالتر از 
یک ســازمان نظامی و در واقع یک فرهنگ، تفکر و گفتمان است که 
ظرفیت دارد کشور را در حرکت عظیم ملت، با گام های بلند به پیش 

ببرد.
به  گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام  معظم  رهبری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با بیان تحلیل کالن از جایگاه بســیج در جغرافیای سیاسی 
دنیای اسالم و شکست نقشــه راهبردی آمریکا در مقابل ملت ایران و 
لزوم فهم دقیق بسیج از عرصه کارزار وســیع ایران با آمریکا، گفتند: 
امروز مهم ترین شیوه بدخواهان ایران، جعل و دروغ پردازی است تا با 

تسلط بر مغزها، اهداف خود را محقق کنند.
رهبر معظم انقالب، تبدیل تهدیدها به فرصت را از َملَکات خدادادی 
امام خمینی)ره( برشمردند و گفتند: امام در آذر ۵۸ چند هفته پس  از 
تسخیر النه جاسوسی و بعد از تهدیدهای آمریکایی ها، به  جای اینکه 
مثل رؤسای غالب کشورها از این تهدیدها بترسد، با تأکید بر ضرورت 
وجود ۲0میلیون بسیجی در کشور، ملت را با یک بسیج عمومی وارد 

میدان کرد.

لزومحضوربسیجیهادرهمهمیدانها
ایشان با اشاره به بیانیه واال و شیوای امام در آذر ۱۳۶۷، یعنی ۹سال 
پس  از تشکیل بسیج و استفاده ایشان از تعابیر عجیب و ادبیات فاخر 
در مدح بسیج، افزودند: بسیج به گونه ای عمل کرد که امام خمینی)ره( 
در آن بیانیه مانند پدری که به فرزندانش عشــق می ورزد، بســیج را 
مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنام می خواند و با وجود 
برخورداری از عظمتی که دنیا و تاریخ را تکان داد، بســیجی بودن را 

افتخار خود بر می شمرد و دست یکایک بسیجیان را می بوسد.
رهبر معظم انقالب، مخاطب بیانیه سرشار از عشق و ارادت امام را همه 
بسیجیان گذشته و حال و  آینده دانســتند و افزودند: امام در همین 
بیانیه، بسیج دانشجو و طلبه را اعالم می کند که نشان می دهد بسیج 
در نگاه امام فقط مربوط به میدان نظامی نیست، بلکه بسیجی باید در 
همه میدان ها، ازجمله عرصه علم دین و علم مادی حضور داشته باشد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور بســیج در دفاع  مقدس را حضوری 
بسیار کارآمد، گره گشا، درخشان و موفقیت در آزمونی پرشکوه خواندند 
و افزودند: با وجود این، جایگاه بسیج باالتر از یک سازمان نظامی است و 

در حقیقت بسیج یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است.

ویژگیهایفرهنگبسیجی
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین ویژگی های فرهنگ بســیجی، به 
»خدمت بی تظاهر و بی توقف به اجتماع و کشور« اشاره کردند و گفتند: 
بسیجی بدون داشتن حتی انتظار تشکر، وارد میدان جهاد و خدمت 

می شود و خطرات آن را به جان می خرد.
ایشــان در بیان مصادیقی از این خدمات، به تالش سخت و دشوار در 
هنگامه بالهای طبیعی از جمله ســیل، به جان خریدن خطر ابتال به 
کرونا و مرگ بــرای نجات جان بیماران و حضور خستگی نشــناس با 
شیوه های ابتکاری در گســترش کمک های مؤمنانه، اشاره کردند و 
افزودند: جوانــان برخوردار از فرهنگ بســیجی در محیط های علم و 
دانش نیز افتخارات بســیاری آفریدند که شهدای هسته ای و مرحوم 

کاظمی آشتیانی، بنیانگذار مؤسسه رویان، از جمله آنان هستند.
رهبر معظــم انقالب حضــور بی محابــا، دالورانه و با همــه توان در 
میدان های مقابله با دشمن را از دیگر جلوه های فرهنگ و تفکر بسیجی 
خواندند و گفتند: فرهنگ بسیجی، فرهنگ مجاهدان گمنام است که 
بدون چشمداشــت و با خطرپذیری، از همه وجود خود برای خدمت 
به کشور مایه می گذارند و برای رهایی بخشیدِن دیگران مظلوم واقع 
می شوند. همچنان که در قضایای اخیر، بسیجیان مظلومانه در عرصه 
بودند تا ملت در مقابل اغتشاشــگران و عناصر غافــل یا مزدور دچار 
مظلومیت نشود. حضرت آیت اهلل خامنه ای »پرهیز کامل از ناامیدی در 
هر شرایط« را از ویژگی های مهم فرهنگ بسیجی دانستند و افزودند: 
برخالف برخی سخنان روشنفکری، انقطاع نسلی در بسیج وجود ندارد 
و بسیجیان نوجوان و جوان امروز با وجود اینکه امام و دفاع  مقدس را 
ندیده اند، همچون دهه شصتی ها، با همان روحیه در میدان کار، تالش 

و جهاد هستند.

2واقعیتممتاز
ایشان ظرفیت کشور برای »پرورش بسیج و تربیت رویش های نو به نو« 

و ظرفیت بسیج برای »توسعه و پیشــرفت کشور« را ۲ واقعیت ممتاز 
برشمردند و با اشاره به  وجود روحیه بسیجی و شجاعت و نهراسیدن 
از ورود به میدان در نســل های پیشین ملت ایران گفتند: در حکومت 
طاغوت این روحیه به دســت بیگانگان یا حکومت های فاسد سرکوب 

می شد.
رهبر معظــم  انقالب افزودند: بــا توجه به  معنای حقیقی بســیجی، 
اشــخاصی همچون شــیخ محمد خیابانی، محمدتقی پسیان، میرزا 
کوچک خان جنگلی، آقا نجفی و حاج آقا نوراهلل، آسیدعبدالحســین 

الری و رئیسعلی دلواری را هم می توان به نوعی بسیجی نامید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، پیروزی انقالب را باعث آزاد شــدن روحیه 
و فرهنگ بســیجی دانســتند و گفتند: انقالب با دادن امید، روحیه 

ضداستعماری و ضداســتبدادی را در ملت آزاد کرد و در پرتو حضور 
امام خمینی)ره( که به ملت روح و جان می داد، استعداد فرهنگ و تفکر 

بسیجی شکوفا شد.
ایشان کتاب ها و شرح حال شهیدان بسیجی در دفاع  مقدس را حاوی 
مطالب حیرت انگیز خواندند و افزودند: عظمت آن بزرگان میدان نبرد، 

درحالی که یک بسیجی ساده بودند، انسان را متحیر می کند.

امتدادبسیجدرجهاناسالم
حضرت آیت اهلل خامنه ای، امتداد بسیج در جهان اسالم را یکی دیگر از 
برکات بسیج دانستند و تأکید کردند: به لطف خداوند، این یادگار امام، 
امروز در کشور و جهان اسالم فعال اســت و در آینده هم باقی خواهد 

ماند و ثمرات آن دیده خواهد شد.
ایشان با یادآوری تعبیر امام در مورد بسیج که آن را براساس آیات قرآنی 
»شجره ای طیبه« خوانده بودند که ثمرات شیرین خود را در هر دوره ای 
بروز می دهد، افزودند: نشان دادن نوزایی و زنده بودن انقالب، پیشرفت 
کشور به برکت کار جهادی و بی توقع، برجسته شدن عنصر معنویت 
در هر فعالیتی که با روحیه بسیج شکل بگیرد و آرمان گرایی در کنار 
عمل گرایی، ازجمله برکات روحیه بسیجی است که این روحیه باید در 

جامعه حفظ شود و دچار آفت مغرور شدن نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به تحلیل جایگاه بسیج در جغرافیای 
سیاسی دنیای اسالم پرداختند و گفتند: جایگاه بسیج را باید فراتر از 

مسائل روزمره و مقابله با اغتشاشات اخیر دانست.
ایشان با بررســی چرایی رویکرد ویژه اســتعمار به منطقه غرب آسیا 
افزودند: استعمار غرب که در ابتدا اروپا مظهر آن بود و سپس آمریکا، 
توجه خاص و ویژه ای به منطقه ما داشته و دارد، زیرا منطقه غرب  آسیا 
مرکز عمده نفت و انرژی و منابع طبیعی و چهارراه ارتباطی شــرق و 
غرب است و بر همین اساس رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی در این 
منطقه پایه گذاری شد تا غرب در منطقه غرب آسیا برای غارت منابع و 

ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی، پایگاه داشته باشد.

ایران،حساستریننقطهدرغربآسیا
رهبر معظم انقالب با تأکید بر اینکه مهم ترین و حساس ترین نقطه در 
منطقه راهبردی غرب  آسیا، ایران است،  خاطرنشان کردند: برهمین 
اســاس، در ابتدا انگلیسی ها و ســپس آمریکایی ها ســرمایه گذاری 
ویژه ای، به خصوص برای مزدورپروری در ایران کردند، تا سلطه کامل 

داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح سلطه و فشار آمریکایی ها بر ایران 
و حاکمان قبل از انقالب گفتند: این فشار به گونه ای بود که در خاطرات 
رجال سیاســی دوران پهلوی ذکر شــده، حتی محمدرضا پهلوی از 
باج خواهی های فزاینده آمریــکا گله مند بود، اما جرأت به زبان آوردن 
نداشت. ایشــان با اشاره به پیروزی انقالب اســالمی در نقطه کانونی 
سلطه استعمار غرب در منطقه غرب  آسیا گفتند: وقوع انقالب، ناگهان 
چرت استعمارگران را پاره و ضربه ای مهلک، گیج کننده و غافلگیرانه 

به سیاست های استعماری در جزیره امن آنها وارد کرد.
رهبر معظم انقالب با تأکید بر اینکه انقالب اسالمی سد مستحکمی در 
مقابل حضور آمریکا و غرب در منطقه شد و هویت جدیدی را به  وجود 
آورد، خاطرنشان کردند: انقالب اســالمی،  هویت وابستگی کشور را 
تبدیل به »هویت استقالل، استحکام و روحیه روی پای خود ایستادن 
و از موضع قدرت حرف زدن و باج ندادن«، کــرد و این تفکر طبعاً در 

ایران منحصر نماند و در منطقه اثر گذاشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مباحث مربوط به صدور انقالب در 
اوایل پیروزی انقالب اسالمی گفتند: من در همان سال های ابتدایی 
انقالب در نماز جمعه گفتم، انقــالب همچون بوی گل و هوای بهاری 
اســت که خودش در فضا پیچیده می شــود و همه، آن را استشمام 
می کنند و کســی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. به همین علت انقالب 
اســالمی به طور طبیعی، مردم منطقه را دگرگون و آنها را بیدار کرد. 
بنابراین غربی ها و به ویژه آمریکایی ها باید به فکر عالج می افتادند، زیرا 
نهال انقالب سلطه آنها بر ایران را از بین برده و منطقه را دچار تزلزل 

کرده بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مهم ترین مشــکل غرب برای مقابله با نظام 
اسالمی در ابتدای پیروزی انقالب را حضور مردم و نیروهای انقالبی در 
صحنه دانستند که تبلور عینی آن، شکست صدام و حامیان غربی او در 

۸ سال دفاع  مقدس بود.

طرحیکهشکستخورد
رهبر معظم  انقالب با اشاره به طراحی آمریکایی ها که حدود ۱۵سال 
قبل به وسیله شــخصیت های برجسته این کشور افشــا شد، گفتند: 
طراحی آنها این بود که ۶ کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سودان و 
سومالی را ســاقط کنند تا در نهایت، امتداد و عمق راهبردی ایران در 
منطقه از بین برود و با تضعیف کشور، در نهایت خود نظام جمهوری 

اسالمی ایران ساقط شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: اما تفکر و امتداد انقالب 
اسالمی در ۳ کشور عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ 
و مهمی انجام شد که عبارت است از شکست آمریکا در این سه کشور.

ایشان با اشاره به شکست طراحی آمریکا برای از بین بردن حزب اهلل و 
امل در لبنان و همچنین ناکامی در عراق و سوریه با وجود چندین هزار 
میلیارد دالر هزینه و هزاران ســاعت کار فکری با به کارگیری صدها 
متفکر تأکید کردند: این نقشــه و توطئه در منطقه، با نیروی عظیم و 
کارآمد جمهوری اسالمی خنثی شد و مظهر و پرچم این نیروی عظیم، 
شخصی به نام »حاج قاسم ســلیمانی« بود؛ بنابراین اکنون مشخص 
می شود که چرا نام »حاج قاسم« تا این حد برای مردم ایران، محبوب و 

برای دشمنان تا این حد ناراحت کننده است.

علتاصراردشمنبربرجامهای2و۳
رهبر معظم  انقالب، بســیجیان را به فهم و تحلیل کالن از این کارزار 
وســیع و پرهیز از محدود کردن دید خود به درگیــری با چند عنصر 
ضدانقالب توصیه کردند و گفتند: با این تحلیل کالن است که می توان 
فهمید علت اصرار دشمن بر برجام های ۲ و ۳ چه بود که در داخل نیز 

عده ای البد از روی غفلت حرف آنها را تکرار می کردند.
ایشــان در این زمینه افزودند: برجام ۲ یعنی ایران حضور منطقه ای 
خود را کاماًل رها کند و برجام ۳ یعنی ایران متعهد شود که هیچ سالح 
راهبردی و مهم مانند موشک و پهپاد تولید نکند تا در مقابل تهاجم، 

دست خالی باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضور بسیج در کشور را سینه سپر کردن 
در مقابل چنین توطئه های بزرگی دانستند و خاطرنشان کردند: شما 
بسیجیان در این میدان نبرد، از حرم، دفاع و با داعش دست ساز آمریکا 
مبارزه کردید و به دالوران رزم آور لبنان و فلسطینی ها هرچه توانستید 

کمک کردید و باز هم کمک خواهیم کرد.

هراغتشاشگروتروریستیمجازاتشود
ایشان با تأکید بر اینکه میدان رزم بسیج چنین میدان وسیع و عمیقی 
است، نه فقط مبارزه با چند اغتشاشــگر خیابانی، افزودند: البته این 
به معنای صرف نظر کردن بسیج از مقابله با اغتشاشگران نیست، چرا که 
آن مسئله نیز باید عالج و هر اغتشاشگر و تروریستی مجازات شود، اما 
بسیجی باید قدر خود و بسیج را بداند و محدود به کارهای جزئی نشود 
و بداند که اغتشاشگر نیز سرانگشت همان دستی است که در آن نقشه 

بزرگ شکست خورده و اینجا به میدان آمده  است.
رهبر معظم انقالب تأکید کردند: بســیج فرامــوش نکند که مبارزه و 
درگیری اصلی با استکبار جهانی است و این چند نفر، غافل یا جاهل یا 

بی اطالع و دارای تحلیل غلط و یا مزدور هستند.

مذاکره،مشکلماباآمریکاراحلنمیکند
ایشان با ابراز تأسف از تحلیل های سست و بی مایه برخی افراد گفتند: 
بعضی از این افراد در روزنامه ها و فضای  مجازی می گویند برای تمام 
کردن اغتشاشات باید »مشــکل تان را با آمریکا حل کنید« و »صدای 

ملت را بشنوید«.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این سؤال که »چگونه مشکل آمریکا 
با ایران حل می شــود«، افزودند: این یک سؤال جدی و واقعی است و 
قصد دعوا نداریم. آیا مشکل با نشستن و مذاکره کردن و تعهد گرفتن 

از آمریکا حل می شود؟
ایشان با یادآوری مذاکرات الجزایر با آمریکایی ها در سال ۱۳۵۹ بر سر 
آزادی گروگان ها و تعهد آمریکا به آزاد کردن ثروت های ایران و پرهیز 
از مداخله در امور داخلی ما گفتند: ما همه گروگان ها را آزاد کردیم، اما 
آمریکا به تعهدات خود، ازجمله رفع تحریم ها و آزاد کردن ثروت های 

مسدود شده ملت عمل نکرد.
رهبر معظم انقالب، بدعهدی آمریکا در قضیه برجام یعنی برداشــتن 
تحریم ها در مقابل کاهش فعالیت صنعت هسته ای را نمونه دیگری از 
بطالن حل مشکل با آمریکا از طریق مذاکره دانستند و افزودند: مذاکره، 
مشــکل ما با آمریکا را حل نمی کند، بله باج دادن به آمریکا مشکل را 
حل می کند که البته به یک بار باج دادن هم قانع نیســتند و هربار باج 
جدیدی خواهند خواست. ایشان در این زمینه گفتند: اول می گویند 
غنی سازی ۲0درصد را تعطیل کنید، بعد غنی سازی ۵درصد را، بعد 
کل صنعت هســته ای را. بعد تغییر قانون  اساسی را مطالبه می کنند، 
بعد محبوس شدن پشــت مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی 
صنایع دفاعی را. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ممکن است 
یک نفر حتی جمهوری  اسالمی را قبول نداشته باشد، اما هیچ ایرانی 
باغیرتی حاضر نیست چنین باج هایی را بدهد، گفتند: بنابراین مذاکره 
با آمریکا مشــکلی را حل نمی کند و تنها درصورت باج دادن در همه 
مسائل اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره 
پهلوی دیگر کاری با کشور ندارد. اما آیا مردم برای این شیوه، انقالب 

کردند و این همه شهید دادند؟

شماصدایملترانمیشنوید؟
ایشان در مقابل تجویز دیگر برخی مدعیان مبنی بر »شنیدن صدای 
ملت« خاطر نشــان کردند: صدای رعدآسای ملت، امسال در ۱۳آبان 
بلند شد؛ آیا آن را شنیدید؟ شــما بشنوید صدای ملت را. آن جمعیت 
عظیم و بیش از ۱0میلیونی در تشییع شــهید سلیمانی صدای ملت 
بود. امروز تشــییع شهدا در شــهرهای مختلف و شــعارهای مردم 
علیه تروریســم و اغتشاشگر صدای ملت است. شــما صدای ملت را 

نمی شنوید؟ 

آیــت هللا خامنه ای: بســیجی بایــد قدر خود و بســیج 
را بداند و محــدود به کارهای جزئی نشــود و بداند که 
اغتشاشگر نیز سرانگشــت همان دستی است که در 
آن نقشــه بــزرگ شکســت خــورده و اینجــا بــه میدان 

آمده  است

رئیس جمهور تأکید کرد
بهرهگیریازفرهنگبسیجی

دربدنهاجراییکشور
رئیس جمهور روحیه و فرهنگ بسیجی را مدل و شیوه ای 
موفق برای پیشــرفت و کار جهادی در کشور دانست و بر 
بهره گیری از این روحیه و فرهنگ در بدنه اجرایی کشور 

تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی نهاد ریاســت  جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از بسیجیان، اراده 
و انگیزه بســیجیان برای دفاع از امنیت کشور و مردم را 
برگرفته از اندیشه و تحلیل درســت و به هنگام از شرایط 
عنوان کرد و گفت : این نگاه و این عمل از کسانی که رفاه و 
آسایش دیگران را به رفاه و آسایش خود ترجیح می دهند، 

بسیار ارزشمند است و جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکــه دوران کنونی کشــور مانند دوره های 
گذشته با فراز و فرودهایی همراه اســت و نقش آفرینان 
هر دوره ای متناسب با شــرایط دوره خود در معرض ابتال 
و امتحان قرار می گیرند، تصریــح کرد: تالش برای حفظ 
امنیت این نظــام و مردم خیرات و بــرکات فراوانی را در 

جامعه گسترش خواهد داد.
رئیسی با اشاره به تعبیر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
از نظام مقدس جمهوری اسالمی به حرم گفت : جمهوری 
 اســالمی ایران تنها نظامی در عالم است که پرچم مقابله 
با نظام سلطه را برافراشــته و توطئه ها و فتنه های متعدد 
دشمنان برعلیه این نظام از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
تاکنون ازجمله غائله منافقین، ۸ســال جنگ تحمیلی و 
فتنه های ســال های اخیر با هدف متوقف کردن حرکت 
عظیم انقالب اســالمی و جلوگیری از گســترش روحیه 
بســیجی درمیان ملت های مختلف بوده  است، اما به رغم 
همه توطئه ها و تحریم های دشــمن، پیشرفت های ملت 
ما در همه عرصه ها با قدرت ادامه یافته و اساسا عصبانیت 

و ناراحتی دشمنان نیز از همین مسئله نشأت می گیرد.
رئیس جمهور بسیج را از افتخارات بزرگ نظام اسالمی و 
ملت ایران دانست و اضافه کرد:  این شجره طیبه تا به امروز 
ثمرات بسیاری داشته و در ادامه نیز خواهد داشت و قطعاً 
در مقابل اراده پوالدینی که امروز مردم و بسیجیان دارند، 

دشمن هیچ کاری از پیش نخواهد برد.

وحیدی:5گشتارشاددرتهران
بودهاست

بیژن عبدالکریمی، استاد دانشــگاه و از استادان حاضر در 
جلسه هفته گذشــته با احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره 
حوادث ۲ماه اخیر کشور درخصوص پاسخ های وزیر کشور 
به اعتراضات مطرح شده از سوی اســتادان در این جلسه، 
گفت: سردار وحیدی شنونده بسیار خوبی بودند و هیچ جا 
واکنش نشان ندادند. من شاهد بودم با جدیت تمام نکات را 
یادداشت کردند ولی محکم معتقد بودند که مسئله ای که 
کشــور را تهدید کند، وجود ندارد و 40سال است که غرب 
دارد در جهت ســرنگونی گام برمی دارد و اآلن جدی شده 
است. ایشان آمار دادند که هر روز چقدر اسلحه گرفته شده 
 و روزی چند تیم مجاهدین گرفته شده است و اینکه داعش 
از مرزهای شرقی کشور وارد شده است که قابل کنترل هم 
نیست. ایشان می گفتند کشته سازی صورت می گیرد و کیان 
پیرفلک و برخی دیگر از ســوی داعش کشته شدند. ایشان 
گزارش  هایی می دادند که چطور اســرائیلی ها و سوئدی ها 
به نحو جدی پشت قضیه هســتند. من تالش داشتم آینده 
را خطرناک نشــان بدهم ولی ایشــان قبول نداشتند. من 
گفتم چرا اصل۲۷ قانون اساســی رعایت نمی شود. ایشان 
می گفتند که امسال ۵هزار مجوز برای راهپیمایی داده ایم. 
من راهپیمایی گســترده اعتراضی را مدنظر داشــتم، ولی 
ایشان از حضور بازنشســته ها جلوی مجلس به عنوان یکی 
از تجمعات اعتراضی یاد می کرد. ایشــان می گفت که این 
جنبش اعتراضی بیاید مجوز بگیرنــد تا مجوز بدهیم، ولی 
کسی نمی آید مجوز بگیرد. آقای وزیر می گفت ما نمی توانیم 
مجوز را بدون شناسنامه بدهیم، چون مسئولیت دارد؛ باید 
به ما بگویند که کجا می خواهند راهپیمایی کنند و موضوع 
اعتراض شــان چیســت و در چه زمان و مکان مشــخصی 
می خواهند اعتراض کنند و غیــر از این امکان صدور مجوز 

نداریم.
به گزارش همشــهری، عبدالکریمی همچنین افزود: بعد 
هم ایشان از ما می خواســت مقوله بندی کنیم که خواست 
معترضان چیست. می گفت هیچ خواست مشخصی وجود 
ندارد. گفتند آیا می خواهند حجاب آزاد شود؟ اگر حجاب 
آزاد شود مسئله حل می شود؟ ایشان معتقد بود گشت ارشاد 
بهانه است و در کل تهران ۵خودروی گشت ارشاد بوده است. 
حتی در خیلی از شهرستان ها نبوده است. می گفتند من تا 
حاال خودم گشت ارشــاد در خیابان ها ندیده ام. می گفتند 
اینها چه می خواهند؟ آیا می خواهند روابط جنسی و دختر 
پسری آزاد باشد؟ من گفتم تغییر می خواهند. ایشان گفت 
ما چه را تغییر دهیــم؟ قانون را تغییــر دهیم؟ جمهوری 
اسالمی را تغییر دهیم؟ اگر شــعارها ساختارشکنانه است، 
یعنی می خواهند جمهوری اســالمی را ســرنگون کنند. 
ایشان گفتند سرنگونی یک نظام مقتضیاتی دارد. آیا واقعا 
مقتضیاتش وجود دارد یا صرفا هدف این اســت که کشور 
به آشوب کشیده شــود؟ تحلیل وزیر این بود که نیروهای 

بین الملل دارند   مسئله را تغذیه می کنند.
عبدالکریمــی یادآور شــد: من گفتم ایــن منطق، منطق 
مهندسی است. ما ۸میلیون مهاجر داریم که باید برای آن 
چاره اندیشی شود. گفتم بین خانواده ها اختالف وجود دارد. 
گفتم خانواده هــا نمی توانند با هم دیالــوگ کنند و فرزند 
من احســاس می کند دارم از انقالب دفاع می کنم و به من 
بی حرمتی می کند. گفتم اینها مسائلی است که نمی توانیم 
به نحو مهندسی با آن برخورد کنیم. دوستان گفتند جلسات 
باید مستمرا باشد و صرفا محدود به زمان های بحرانی نشود.

گزارش

دولت

7توصیه به بسیجیان
رهبرمعظمانقالبدربخشپایانیسخنانشانبهبیانچندتوصیهبهبسیجیانپرداختند:»بسیجیبمانیدوروحیهوایمانبسیجیرادر
خودحفظکنید«،»قدرخودرابدانید.البتهخاصیتبسیجیتفاخرنکردناست،اماقدراینتوفیقخدادادیرابدانید«،»دشمنونقاط
ضعفونقشههایآنرابشناسیدودرمقابلدشمنیکهبابزرگوقویجلوهدادنخودبهدنبالغافلگیرکردنشماست،هوشیارباشید«
و»رشدمعنویخودرامراقبتواندازهگیریکنید«.ایشاندرتوصیهپنجمبهبسیجیانگفتند:امروزمهمترینشیوهبدخواهان،جعل
ودروغپردازیبهوسیلهتلویزیونهایشانیافضایمجازیاست.درمقابلاینشگرد،باعملبهوظیفهجهادتبیین،»روشنبینیخودرا
افزایشدهید«واجازهندهیددشمنیکهبیشازتسلطبرسرزمینهابهدنبالتسلطبرمغزهاست،بهاینهدفدستیابد.رهبرمعظم
انقالبدرتوصیهششمباتأکیدبراینکه»آمادگیعملیخودراحفظکنیدوغافلگیرنشوید«،گفتند:حواسهمگانبهخصوصمسئوالن
کشوربایددرخصوصمسائلاطرافکشورهمجمعباشد،چراکهبرایماهممنطقهغربآسیا،همقفقازوهممناطقشرقیکشورمهم
استوبایدحواسمابههمهاینهاباشدکهدشمنچهکاریمیخواهدانجامدهد؟حضرتآیتاهللخامنهایبااشارهبهاستفادهمستکبران
ازفرصتجامجهانیوغفلتناشیازتمرکزهمهچشمهابهآنبرایانجامکارهایدیگر)ماننددورههایقبلیاینمسابقات(،مراقبتو
هوشیاریدراینمقطعراموردتأکیدقراردادندوافزودند:اکنونکهاسمجامجهانیراآوردیم،بگوییمکهدیروزبچههایتیمملیماچشم
ملتراروشنکردندوانشاءاهللچشمشانروشنباشدکهملتراخوشحالکردند.ایشاندرتوصیههفتم،بسیجیانرابهمراقبتازنفوذ
افرادنابابوفاسددربسیجسفارشکردندوتوصیهآخرخودرابهیکدستورقرآنیاختصاصدادندکه»سستنشویدوغمگیننگردید،

شمابرتریداگرایمانداشتهباشید«.
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صبح دیروز مراســم افتتاح تقاطع 

گزارش
غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری و 
خیابان فرجام )پل شهیدمحســن 
سیفی( با حضور شهردار تهران برگزار شد. این مراسم 
در چهاردهمین شنبه امید و افتخار اتفاق افتاد که 
عالوه بر آن 9طرح شهری دیگر در منطقه4 پایتخت 

مورد بهره برداری قرار گرفت. 
به گزارش همشهری، شهردار تهران در حاشیه این 
مراســم گفت: »امروز )دیروز( ۱۰طرح شهری در 
منطقه 4 به بهره برداری رســید که بزرگ ترین آن 
تقاطع غیرهمسطح اتوبان شــهیدباقری و خیابان 
فرجام اســت.« علیرضا زاکانی ادامه داد: »ما برای 
امسال ۱۰۰طرح را از میان طرح های شهری پایتخت 
انتخاب کردیم که با تمام توان بتوانیم آنها را تکمیل 
کنیم و به بهره برداری برســانیم.« شــهردار تهران 
درباره پل شهید ســیفی عنوان کرد: »طی ۲سال 
قبل از این دوره مدیریت شــهری تنها 4۰درصد از 
این تقاطع پیشرفت کرده بود که در یک سال اخیر 
این پروژه تکمیل و به بهره برداری رسید.« شهردار 
تهران تأکید کرد: »امیدواریم افتتاح این طرح باعث 
کاهش بار ترافیکی در شرق تهران شود و رفاه مردم 

را ایجاد کند.« 
رئیس شورای شــهر تهران که در مراسم افتتاح پل 
شهید سیفی حضور داشــت، از تکمیل تقاطع های 
غیرهمســطح شــهر تهران در آینده نزدیک خبر 
داد. مهدی چمــران گفت: »یکــی از تقاطع های 
غیرهمسطح شــهر تهران تقاطع بزرگراهی اتوبان 
شــهید باقری با خیابان فرجام شــرقی است که به 
بهره برداری رسید. امیدواریم بهره برداری از تقاطع 
بزرگراه شهیدباقری و فرجام برای مردم منطقه مفید 
باشد.« او ادامه داد: »یکی از مشکالت ترافیک زای 
اتوبان شــهید باقری دوربرگردان های زیادی است 
که در این محور قرار دارد و باید برای آنها نیز فکری 
شود.« رئیس شورای شهر تهران یادآور شد: »درنظر 
داریم تا تمام تقاطع های غیرهمسطح نیمه کاره شهر 
تهــران را تکمیل و به بهره برداری برســانیم. طبق 
برنامه ریزی های انجام شــده 8۰تقاطع طی 4سال 

تکمیل، اصالح و به بهره برداری می رسد.« 
همچنین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در 
این مراسم گفت: »در این دوره مدیریت شهری به 
مردم وعده دادیم تا تقاطع های مدنظر را تکمیل و به 
بهره برداری برسانیم.« عباس شعبانی در ادامه درباره 
افتتاح تقاطع غیرهمسطح بزرگراه باقری و خیابان 
فرجام گفت: »امســال این تقاطع، ششمین تقاطع 

بزرگراهی اســت که تکمیل شــد و به بهره برداری 
رسید.« 

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه 
براساس طرح جامع تهران ۲۳تقاطع بزرگراهی هنوز 
در تهران اجرا نشده اســت، یادآور شد: »با توجه به 
اینکه بزرگراه شــهیدباقری محله تهرانپارس را به 
۲بخش غربی و شرقی تقسیم می کند و بزرگراه باقری 
نیز یک بزرگراه شمالی-جنوبی در شرق تهران است، 
الزم بود تا برای ایجاد ارتباط بین محله و این دو پهنه، 
4 تقاطع رسالت، ۱9۶ غربی، فرجام و گلبرگ را به 

هم متصل کنیم.« 

برنامه های مدیریت شهری
در ادامه این مراسم، شهردار تهران به پرسش های 
خبرنگاران پاسخ داد. زاکانی در پاسخ به این سؤال که 
برنامه مدیریت شهری برای کاهش ترافیک در شهر 
تهران چیست؟ گفت: »هم کارهای بزرگ مقیاس و 
هم کارهای کوچک مقیاس را برای کاهش ترافیک 
پایتخت در برنامه مان داریم؛ به عنوان مثال از کارهای 
بزرگ مقیاس ما در شرق تهران برای کاهش ترافیک، 
ســاخت بزرگراه شهیدشوشتری اســت که اتوبان 

شهیدنجفی رســتگار را به بزرگراه شهید یاسینی 
متصل می کند.« 

شهردار تهران عنوان کرد: »فاز نخست آن در ۶ماه 
اول سال آینده افتتاح می شــود و فاز بعدی آن نیز 
طی ۲سال و نیم آینده انجام می شــود. این پروژه 
عمال ۱.۵درصد بار ترافیکی کل تهران و 4.۵درصد 
بار ترافیکی شرق تهران را کاهش می دهد. در غرب 
تهران نیز ادامــه بزرگراه یادگار امام)ره( و شــهید 
بروجردی در دســت احداث اســت.« او ادامه داد: 
»عالوه بر آن، کارهای کوچکی که گره های ترافیک 
را در شــهر تهران کاهش می دهد در دســتور کار 
داریم.« شهردار تهران یادآور شد: »از جمله اقدامات 
شهرداری تهران توسعه حمل ونقل عمومی در شهر 
است تا از وسایل نقلیه شخصی کمتر استفاده شود. 
نکته دوم ایجاد فضای سبز است؛ به طوری که امسال 
در محیط پیرامونی شهر هزار و ۵۰۰ هکتار فضای 
سبز افتتاح می شــود. در سال گذشــته نیز هزار و 
۲۰۰هکتار فضای ســبز ایجاد شد و به بهره برداری 
رســید.«  زاکانی تأکید کرد: »در داخل شــهر نیز 
بوســتان های متعددی را افتتــاح کرده ایم که این 
جریان نیز ادامه خواهد داشــت و امیدواریم درکل 

در موضوع کاهش آالینده های هوا به همراه ســایر 
متولیان قدم های مؤثری برداریم.« 

شــهردار تهران در ادامه صحبت هــای خود درباره 
واگذاری سهام همشهری، شــهروند، شهر آفتاب 
و رفــاه توضیــح داد: »موضوع واگذاری ســهام از 
قدیم در شــهرداری تهران بوده و یکــی از تکالیف 
مدیریت شهری است که بخشی از سهام شهرآفتاب، 
همشهری، رفاه و شــهروند را واگذار کند. با هدف 
توسعه کارکردهای شــهر و باال بردن قابلیت های 
خدمتگزاری ۲تا از این مجموعه ها واگذار می شود. 
یکی از این سهام ها متعلق به مجموعه شهر آفتاب 
به عنوان یکی از نقاط کلیدی پایتخت و محلی برای 
برگزاری نمایشگاه های تهران و باز کردن گره های 
ترافیکی شهر تهران است.« او ادامه داد: »نکته این 
است که باید آنقدر نمایشگاه شــهر آفتاب را ارتقا 
دهیم تا بتوانیم نمایشگاه های بین المللی را در آنجا 
برگزار کنیم.« زاکانی عنوان کرد: »ســال گذشته 
مشکالت جدی شهرآفتاب پشت سر گذاشته شد. 
ما نیز با ارتقای سرمایه و ارزش افزوده آن با مشارکت 
بانک شهر تالش کردیم تا هم مشارکت را در مجموعه 
افزایش دهیم و هم امکان باالبردن سطح خدمات را 

در این مجموعه داشته باشیم.« 
شــهردار تهران گفت: »با وزارت صنعت و معدن و 
بانک شــهر وارد مذاکره شــده ایم و مقصود ما تنها 
کاهش بدهی های شــهرداری به بانک شهر نیست، 
بلکه تنها یکــی از اهداف این بوده، اما اســاس کار 
این است که ظرفیت های وزارت صنعت و معدن و 
بانک شهر را به شــهر آفتاب بیاوریم تا باعث ارتقای 

این مجموعه شویم.«
 او در ادامه گفت: »درباره فروشــگاه شــهروند نیز 
باید عنــوان کنم برند شــهروند را کــه دوره قبلی 
مدیریت شــهری ۳میلیارد تومــان آن را فروخته 
بودند، درحالی که ارزش این برند ۶۰۰میلیارد تومان 
است، دوباره به شهرداری تهران بازگرداندیم.« زاکانی 
اضافه کرد: »شــهروند نیاز به توسعه کمی و کیفی 
دارد و واگذاری این برند تنها برای بدهی شهرداری 
نیست، بلکه به بانک شــهر اعالم کرده ایم بخشی از 
سهام در قالب تسهیالت برای توسعه شهروند است تا 
ضمن دسترسی آسان شهروندان در محله ها بتوانیم 
کسب وکارهای کوچک را در این مجموعه جمع آوری 
کنیم تا هم اختالل در کار اقتصادی مردم ایجاد نشود 
و هم نیازهای مردم رفع شــود.« به گفته شــهردار 
تهران، با واگذاری سهام این دو مجموعه، مدیریت 
آن همچنان در دست شهرداری تهران باقی می ماند.

ترافیک شرق تهران 15درصد کم شد
 در چهاردهمین شنبه امید و افتخار ۱۰طرح در منطقه 4تهران به بهره برداری رسید

که مهم ترین شان افتتاح پل شهیدمحسن سیفی )تقاطع بزرگراه باقری- خیابان فرجام( بود

 نصب تندیس مفاخر در خیابان کریم خان زند 
سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی اقدام به نصب 7تندیس از مفاخر و 

مشاهیر شعر و ادب فارسی )سعدی، موالنا، حافظ، خیام، 
سنایی، فردوسی و نظامی گنجوی( در راسته انتشاراتی 

خیابان کریم خان زند کرده است.
به گزارش همشهری، این اقدام با شعار »همنشین شعرا در 
خیابان کریم خان باشید« انجام شده و تندیس ها در حالت 

نشسته و به گونه ای که مفاخر در حال مطالعه هستند، 
طراحی شده اند و ازاین رو شهروندان با گذر از این راسته 
می توانند دقایقی کنار آنها بنشینند و کتابی تورق کنند یا 

عکس یادگاری بگیرند. همچنین کیو آرکد  اطالع رسانی آثار 
نظم و نثر این شعرا و مفاخر در سایت گنجور در دسترس 

عموم قرار دارد.
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شهردار تهران در مراسم نامگذاری و گرامیداشت 
شهیدسردار حجازی:

 توسعه خدمت، برای
رسیدن به نقطه مطلوب

مراســم نامگذاری و گرامیداشت شهید ســردار حجازی با 
حضور مسئوالن کشوری و شهری برگزار و بخشی از بزرگراه 
شهید فهمیده حدفاصل بزرگراه جناح تا آیت اهلل مهدوی کنی 
به طول 8 کیلومتر به نام این شهید عالی مقام نامگذاری شد.

شهردار تهران در این مراســم گفت: مکلفیم خدمت را در 
جامعه توسعه و جامعه را به سمت پیشرفت سوق دهیم که 
پیشرفت افتخار و خدمت، رضایتمندی خلق کند و جامعه ما 
از لحاظ رشد به نقطه ای برسد که در مختصات ولی جامعه 

بایستیم.
به گزارش پایگاه خبری شهر، شــهردار تهران با بیان اینکه 
آذر ۵8 نقطه آغاز بسیج، شجره طیبه ای بود که آثارش امروز 
و در آینده نمایــان خواهد بود، گفت: یکــی از ویژگی های 
شهیدحجازی این بود که اهل اســتدالل بود و با استدالل 
افراد را قانع می ساخت و خودشان نیز با استدالل قوی، قانع 

می شدند.
علیرضا زاکانی با بیان اینکه ویژگی دوم این شــهید این بود 
که به شــدت حق مدار بود و از حق، صیانت و دفاع می کرد، 
افزود: این دقت در هم فکری و توجه به خالقیت و نوآوری در 
صحنه های مختلف در کنار توجه به عنصر حق و حق مداری، 
یک ویژگی ممتاز از این شــهید خلق کــرده بود و جنس 
جدیدی از مدیریت را به خود اختصاص می داد. در کنار این 
ویژگی ها، محبتی که ایشان داشت، باعث می شد که انسان 
وقتی با ایشــان صحبت می کرد احساس غریبگی نکند؛ لذا 
امروز مفتخریم که بخشی از شــهر را با نام این شهید مزین 
می کنیم و البته این شهید بزرگوار بیش از این به گردن همه 

ما حق دارد.
زاکانی اضافه کرد: در دورانی به ســر می بریــم که تاکنون 
ســخت تر از جنگی که امروز داریم را نداشــته ایم و بخش 
حداقلی جامعه ما دچار اختالل دریافت پیام و درک واقعیت ها 
شده اســت؛ بنابراین مکلفیم خدمت را در جامعه توسعه  و 
جامعه را به سمت پیشرفت سوق دهیم که پیشرفت افتخار و 
خدمت، رضایتمندی خلق کند و جامعه ما از لحاظ رشد به 

نقطه ای برسد که در مختصات ولی جامعه بایستیم.
وی با اشاره به اینکه امروز انقالب اسالمی روزبه روز تجلی پیدا 
می کند، ادامه داد: در جنگ دفاع مقدس و جنگ نرم آسیب 
خوردیم، اما بزرگ شدیم و در جنگ اقتصادی دشمن به ما 
آسیب زد، اما توانمند شدیم. این جنایت ها نیز حتما منجر 
به این خواهد شد که در جهت و طرف مردم با کار و کوشش 
و خدمت، خودمان را فدای مردم کنیم تا رضایتمندی آنها 
حاصل شود و امیدواریم با کسب بصیرت آنگونه عمل کنیم 

که امام و ولی جامعه از ما طلب می کنند.
رئیس شورای اسالمی شهر تهران نیز در این مراسم با تأکید 
بر زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا گفت: اگر بخواهیم خودمان 
و تاریخ مان زنده بماند، حتی اگر دین و مذهب و مکتب مان 
را کنار بگذاریم و یک ملی گرای صرف باشیم، باز هم باید یاد 
و نام شــهدای مان را زنده نگه داریم که این در سایه ادامه و 

استمرار راه آنهاست.
مهدی چمران افزود: در دنیای پرآشوب امروز که دشمنان  
کمر به نابودی ما بسته اند، تا ما سر تســلیم فرود بیاوریم و 
همه توطئه های خود را عملی کردند تا ایران اسالمی نماند، 
ما باید نام و یاد شــهدا و بعد از آن راه شــهدا را ادامه دهیم؛ 
چراکه در کنار همه تجهیزات نظامی که به آن دست یافته ایم 
و نشــان دهنده قدرت ماست، سالح شــهادت برنده ترین 
سالح هاست. وی ادامه داد: اگر در شورا نامگذاری می کنیم، 
این کمترین و کوچک ترین کاری است که انجام می دهیم. 
امیدواریم خداوند توفیق دهد در مســیر شهدا گام برداریم 
و مکتب و دین مان را زنده نگه داریم و آن را به دســت امام 

زمان)عج( بسپاریم.
در بخش دیگری از این مراسم، دستیار و مشاور عالی رهبر 
معظم انقالب اسالمی ضمن تبریک هفته بسیج گفت: اگر 
بسیجیان مقتدر کشور بخواهند مصداق یک بسیجی، الگویی 
مطابق با معیارهای مطرح شــده از سوی امام)ره( و رهبری 
معظم و اصل ۱۵۱ قانون اساســی را بشناســند، می توانیم 

شهیدحجازی را به عنوان الگو معرفی کنیم.
سرلشــکر ســیدیحیی رحیم صفوی درباره تفکر، اندیشه، 
اخالق، رفتار و عملکرد شهید حجازی افزود: شهید حجازی 
تفکر بسیجی، راهبردی و اســتراتژیک داشت و برای انواع 
توطئه های جبهه استکبار و دشــمنان داخلی ایران دارای 
تفکر و راهبرد بود. شهیدحجازی به اندیشه و تفکر بیشتر از 
زور بازو و تجهیزات اعتقاد داشت و انسان ها را قانع می کرد. 
در موضوع جنگ نرم روی اندیشه ها و ذهن ها کار  و همچنین 

کمک به فقرزدایی و محرومیت زدایی را نیز دنبال می کرد.
مشــاور عالی رهبر معظم انقالب اســالمی اضافه کرد: این 
سردار شهید بیشــتر عمل می کرد و کمتر حرف می زد. او 
4۰ سال از عمرش را به مجاهدت و فداکاری اختصاص داد 
و منشأ خیرات و برکت و در اوج دوران طالیی بسیج حدود 
۱۰سال فرمانده بسیج بود؛ پس از آن در کنار حزب اهلل لبنان و 
مجاهدین فلسطین حضور یافت و آنها را به خودکفایی رساند.

در ادامه این مراسم، جانشــین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی گفت: انقالب از ۲داشــته وسیع برخوردار 
اســت که همه آنچه در انقالب به وجود آمده را در بین خود 
قرار می دهد؛ یکی روز عاشــورا با امام حسین)ع( و شهدای 
کربالست که در گذشته ما وجود دارد و دیگر، ظهور فرزند 
اباعبداهلل )ع( در آینده است و حد فاصل این دو هرچه انجام 

می شود به برکت آن شهادت و ظهور است.
سردار علی فدوی افزود: هم اکنون یک جنگ احزاب خاص 
شروع شده است. در این شرایط، انجام تکالیف مان از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت. یکی از وظایف دائمی این است که 
همه آنچه را که می توانیم انجام دهیم، برای انقالب اسالمی 
باشــد و از انقالب اســالمی با دل، زبان و عمل دفاع کنیم؛ 
چراکه انقالب اسالمی مترادف با اسالم است. وی ادامه داد: 
باید تکلیف، بهنگام انجام دادن آن و اقدام برای انجامش را 
بفهمیم و اصلی ترین تکلیف ما دفاع از انقالب اسالمی است. 
نامگذاری بخشی از بزرگراه شهید فهمیده حدفاصل بزرگراه 
جناح تا آیت اهلل مهدوی کنی به طــول 8کیلومتر به صورت 
برخط با حضور شهرداران مناطق ۵ و ۲۲ به نام شهیدحجازی 

انجام شد.

 نوسازی 402پالک 
در محله جوادیه 

شــهردار منطقه ۱۶ از اقدامات مؤثر در نوسازی 
امالک فرسوده محله جوادیه خبر داد و گفت که 
نوســازی 4۰۲پالک در اجرای طرح اصالح گذر 
محور خیابان های ظهیری، تقی زاده و هوشیار در 

دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش همشــهری، با عملیاتی شــدن طرح 
اصالح گذر محور خیابان های شهیدان ظهیری، 
تقی زاده و هوشــیار، امکان صــدور پروانه برای 
امالک فرســوده و ریزدانه ایــن محورها فراهم 
می شود. سیدمرتضی روحانی با بیان این مطلب 
گفت: »محله جوادیه با قدمتی دیرینه از محالت 
قدیمی و فرسوده شهر تهران محسوب می شود و 
یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری، نوسازی 
بافت فرســوده این محله کم برخوردار بود که با 
دستور  شهردار تهران در قرار خدمت اصالح گذر 
محدوده شرقی - غربی ظهیری - تقی زاده در دل 
جوادیه و خیابان هوشیار در بخش جنوبی محله 
پیگیری و با موافقت کمیسیون ماده ۵، آزادسازی 
4۰۲پالک در این محورها انجام شــد.« به گفته 
شهردار منطقه، پیش ازاین ساکنان این محدوده 
)محورهای ظهیری، تقی زاده و هوشیار( به دلیل 
قرارگرفتن در طرح عرض معبر ۲۰متری امکان 
نوسازی نداشتند و با اصالح گذر از ۲۰ به ۱۲متر 
این محدوده از بن بســت خارج و نوسازی در آن 

رونق می گیرد.

سالمت

عکس خبر

 خبر

نامگذاری

راه اندازی مراکز فرآموز سیار
شهرداری تهران در راستای تسریع آموزش 
مهارت های زندگــی به کــودکان، برای 
نخستین بار اقدام به راه اندازی مراکز فرآموز 

سیار در برخی از مناطق کرده است.
به گزارش همشهری، دهه9۰ بود که شهرداری تهران با راه اندازی 
مراکز فرآموز در مناطق، توانمندسازی کودکان )۶تا ۱۲سال( را 
در اولویت اقدامات حوزه سالمت قرارداد و مقرر شد در آنها اهدافی 
چون آشنایی با مفاهیم سالمت اجتماعی، تقویت روابط اجتماعی، 
پرورش خالقیت ها و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و در 
نهایت کاهش بروز رفتارهای پرخطر، دنبال شود. این مراکز در 
مناطق مختلف با کارکردهای متفــاوت )در منطقه۲ با کارکرد 
مهارت برقراری ارتباط مؤثر، در منطقه۳ با کارکرد خودشناسی 
و...( راه اندازی شــدند و مربیان و کارشناســان هم روش های 
غیرمســتقیم )بهره گیری از بازی، نمایش، نقاشی، سفالگری، 
داستان سرایی و...( را برای آموزش مهارت های رفتاری به کودکان 
در پیش گرفتند؛ اما آنطور که حمید صاحــب، مدیر اداره کل 
سالمت شهرداری تهران عنوان کرده: »کارکرد این مراکز منفعالنه 
بوده اســت.« او گفت که یکی از برنامه های آموزشــی در حوزه 
سالمت شهروندی، آموزش کودکان در مراکز فرآموز است که در 
برخی  مناطق این مراکز وجود ندارد و به همین دلیل مراکز فرآموز 
ســیار )ون یا کامیونت( در آنها ایجاد می شود تا فرایند آموزش 
مهارت های زندگی به کودکان تســریع و تسهیل شود. صاحب 
همچنین با بیان اینکه آموزش مهارت های زندگی و توانمندسازی 
کودکان از اولویت های حوزه سالمت شهرداری تهران است، تأکید 
کرد: »یکی از مهم ترین وظایف ما در حوزه سالمت، تأثیرگذاری 
مثبت در حوزه توانمندسازی شهروندان به ویژه در دوران کودکی 
)۶تا ۱۲سال( است؛ بنابراین نباید در این حوزه خاموش بود و این 
آموزش ها )مهارت های زندگی( با مشارکت آموزش وپرورش در 

مدارس هم ارائه خواهد شد.« 

تقاطع غیرهمسطح
اتوبان شهیدباقری و خیابان فرجام )شهید محسن سیفی(

وضعیت تقاطع های  غیرهمسطح و بزرگراهی

هزینه پروژه

۴۰
میلیارد تومان 

هزینه کل 
۱۰طرح در 
منطقه 4

15۰
میلیارد تومان 

کاهش 
ترافیک این 

محدوده

15
درصد

تقاطع 
غیرهمسطح 
و بزرگراهی 
در تهران 
وجود دارد.

۴3۰

تقاطع 
بزرگراهی 

هنوز تکمیل 
نشده است.

8۰

تقاطع از 
ابتدای سال 

تاکنون 
تکمیل شده و 
به بهره برداری 
رسیده است.

6
تقاطع دیگر 

تا پایان 
سال به 

بهره برداری 
می رسد.

12
کیلومتر از 

مسیر مردم 
تهران به 

8کیلومتر تا 
پایان سال 

کاهش 
می یابد.
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 با تکمیل 8۰تقاطع شهر تهران و اصالح آن

 8۹5  کیلومتر راه اضافه مردم 

به   5۷  کیلومتر کاهش می یابد.

تقدیر از شهردار تهران
ابوالفضل عمویی/ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شــورای اسالمی: از شهردار تهران 
بابت اقداماتی که در یک ســال اخیر با هدف ارتقای کیفیت زندگی در پایتخت انجام داده است، 
تشکر می کنم. شاهد هســتیم که هر هفته پروژه های زیادی در شهر تهران افتتاح می شود و به 
بهره برداری می رسد. شهردار تهران گام هایی را برای حل مشکالت پایتخت برمی دارد که جای 
تقدیر دارد. به عنوان یکی از ساکنان شــرق تهران عنوان می کنم افتتاح امروز )دیروز( به عنوان 
یک تقاطع غیرهمسطح در غرب و شرق بزرگراه شــهید باقری به نام شهید سیفی، هم یک گام 
مهم برای ایجاد ارتباط اجتماعی بین 2سوی بزرگراه و هم در کاهش بار ترافیکی در این محدوده 
تأثیرگذار است. شرق تهران از آسیب تردد بیش از اندازه خودروها رنج می برد و مردم ساکن این 
پهنه با محدودیت های ترافیکی روبه رو هســتند. امیدواریم مابقی پروژه های شهر تهران نیز به 

همین اندازه تأثیرگذار باشند.

مکث

جزئیات افتتاح پروژه های ترافیکی، خدماتی و عمرانی
علی اصغر کمالی زاده/ شهردار منطقه 4:  تقاطع خیابان فرجام با اتوبان باقری به نام شهیدسیفی در 
شرایطی به بهره برداری رسید که می تواند اثر زیادی در کاهش بار ترافیکی محور فرجام و بزرگراه 
شهید باقری داشته باشــد. مطالعات قبل و بعد از ترافیک داریم و ارزیابی می کنیم که با کاهش 
ترافیک ۱۵درصدی در این محدوده روبه رو هستیم؛ البته باید راســتی آزمایی شود و احتمال 
کاهش بار ترافیکی بیشتر نیز وجود دارد؛ به این دلیل که تمایل سفر در این محدوده زیاد است و 
این تقاطع تسهیل در سفر در این پهنه ایجاد می کند. ما در کنار افتتاح این پروژه شاهد افتتاح چند 
پروژه دیگر نیز بودیم. این پروژه ها عموما در محله های کم برخوردار ما افتتاح شدند. ۵ مخزن آب 
در سطح منطقه به بهره برداری رسید. باتوجه به اینکه بیشترین سرانه فضای سبز در این محدوده 
وجود دارد، این مخازن تأثیر زیادی، هم در پدافند غیرعامل و هم در تامین آب فضای سبز دارد. 
پروژه دیگر بهره برداری از 2زمین چمن مصنوعی در محله خاک سفید بود که روز گذشته مورد 
بهره برداری قرار گرفت. همچنین 3پروژه ترافیکی در محله های گلشن و تعریض خیابان چمن آرا 

نیز از پروژه هایی بود که به بهره برداری رسید.

مکث
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با ابالغ قانون جدیــد مانع زدایی از 

نیرو
توســعه صنعت برق به دولت برای 
اجرا این سؤال مطرح است که قانون 
جدید تا چه اندازه سرمایه گذاری در این صنعت را 
افزایش می دهد و آیا بخش خصوصی عالقه ای برای 
فعالیت بیشتر خواهد داشت و الگوی جدید تعیین 
تعرفه برق در بخش های مختلف تا چه اندازه می تواند 

ناترازی مالی را برطرف سازد؟
به گزارش همشهری، براســاس قانون جدید دولت 
از کانال وزارت نفــت مکلف خواهد بود ســوخت 
صرفه جویی شــده یا مصرف نشده حاصل از اجرای 
طرح های بهینه ســازی را معادل میانگین بازدهی 
نیروگاه های حرارتی محاســبه و این سوخت را در 
اختیار سرمایه گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو 
قرار دهد یا معادل ریالــی آن را پرداخت کند. البته 
وزارت نیرو هم وظیفه دارد طرح های معرفی شده را 
با اولویت خنک کننده های آبی و گازی، سامانه های 
روشنایی و البته کاهش تلفات شبکه برق به گونه ای 
سیاستگذاری کند که ساالنه دست کم یک درصد از 

شدت مصرف برق کشور بکاهد.
وزارت نیرو همچنین مکلف اســت بــا هماهنگی 
وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه ها را 
به صورت جداول ماهانه برای یک سال به تفکیک نوع 
سوخت در خرداد هر سال اعالم کند تا وزارت نفت با 
پیش بینی آن در لوایح بودجه ساالنه مکلف به تامین 

و تکمیل موجودی سوخت مخازن نیروگاه ها باشد.

تعرفه گذاری برق صنایع 
انتظار مــی رود با تغییــر الگوی تامین ســوخت 
نیروگاه ها، از این پس ســرمایه گذاران و نیروگاه ها 
به سمت کاهش مصرف سوخت خود اقدام کنند. اما 
شاه بیت قانون جدید به شیوه جدید تعیین تعرفه برق 
برمی گردد. چه اینکه از این پس متوسط بهای برق 
مصرفی مشترکان صنعتی به استثنای استخراج رمز 
ارزها، معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژي 
و البته با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و 
هزینه انتقال تعیین و از واحدهای صنعتی دریافت 

خواهد شد. افزون بر اینکه قرار است منابع ناشی از 
این تغییر شیوه الگوی تعرفه برق صنایع، به حساب 
شرکت توانیر نزد خزانه داری کشــور واریز شود تا 
صرف تامین هزینه تولیــد و تامین برق، حمایت از 
توسعه فناوری های موردنیاز این صنعت و طرح های 
بهینه سازی و اصالح الگوی مصرف انرژی و همچنین 
تکمیل طرح های نیمه تمــام صنعت برق با اولویت 

نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق شود.
قانون جدیــد تأکید دارد که دســتور العمل تعیین 
بهای برق مصرفی مشــترکان صنعتــی حداکثر تا 
پایان فروردین هر سال توسط یک کارگروه با حضور 
نمایندگان 2وزارتخانه نیرو و صنعت و یک ناظر از 
کمیسیون انرژی مجلس براســاس شاخص هایی 
چون سهم درآمد محصوالت صادراتی صنایع، شدت 
انرژی صنایع و سهم هزینه برق در قیمت تمام شده 
محصوالت صنعتی تهیه و توســط وزیر نیرو ابالغ 

خواهد شد.
به گزارش همشهری با اجرای قانون جدید، صنایع 
انرژی بر ازجمله مجتمع های فوالدی و ســیمانی 
موظف می شوند با هماهنگی وزارتخانه های صمت 
و نیرو حداقل 9هــزار مگاوات نیــروگاه حرارتی با 
بازدهی حداقل 55درصدی و 1000مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404از محل منابع 
خود احداث کنند. البته اگر چنیــن کاری نکنند، 
تامین برق ایــن صنایع در شــرایط کمبود برق در 
اولویت طرح های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو 
قرار می گیــرد و وزارتخانه یادشــده تکلیف دارد از 
تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد 
آنها را منتقل کند و برق مازاد نیروگاه های ســاخته 
شده توســط صنایع انرژی برق در بورس انرژی و یا 
به صورت قرارداد دوجانبه قابل خرید و فروش خواهد 
بود و وزارت نفت هم وظیفه دارد با هماهنگی وزارت 
نیرو، سوخت این نیروگاه ها را تامین کند. افزون بر 
اینکه وزارت صمت وظیفه دارد فرایند اخذ گواهی 
برچســب انرژی را برای محصوالت انرژی بر کلیه 
صنایع پیاده ســازی و بر مبنای آن در مسیر بهبود 

بهره وری انرژی اقدام کند.

الگوی مصرف خانگی
قانون جدید می گوید: الگوی مصــرف ماهانه برق 
خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از 
مصرف تعریف خواهد شد که 75درصد از مشترکان 
خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن 
مصرف کرده باشند و وزارت نیرو هم باید در یک ماه 
پس از اجرایی شدن قانون، تعرفه مخفف به مصارف 
خانگی را در قالب الگوی افزایشــی – پلکانی، برای 
مشترکان با مصرف پایین تر از الگوی مصرف محدود 
کند و به مصارف باالتر از الگوی تعیین شده، یارانه 

نپردازد.
به این ترتیب تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف 
باالتر از الگوی مصوب، بسته به میزان مازاد مصرف 
با ضرایب متفاوت از 5دهم تا 5برابر هزینه تامین برق 
)میانگین نرخ های قراردادهای خرید تضمینی برق 
از نیروگاه های حرارتی در 3سال اخیر به عالوه هزینه 
انتقال و سوخت با تعرفه نیروگاه محاسبه و دریافت 
خواهد شد. به گزارش همشــهری، چنین الگویی 
می تواند به نفع کم مصرف ها و مشترکانی باشد که 
براساس الگوی تعیین شده برق مصرف می کنند و در 
مقابل مصرف کنندگان اسراف کار و خارج از الگو را 

نقره داغ خواهد کرد.
با اجرایی شــدن قانون رفع موانع توســعه صنعت 
برق، بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی 
مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی با تخفیف 100درصدی و رایگان 
محاسبه می شود و حداکثر تعرفه برق این مشترکان 
خانگی هم باالترین قیمتی است که دولت در فروش 
داخلی و یا خارجی برق در هر سال تعیین می کند. 
همچنین تعرفه برق مصارف اشــتراکی و عمومی 
ازجمله مصارف تجاری البته بــه جز مراکز خاص 
نیکوکاری و خیریه، مراکز بهزیســتی و نگهداری 
جانبازان، معلوالن، ســالمندان و کودکان معادل 
هزینه تامین برق محاســبه و دریافت می شــود. 
افزون بر اینکــه الیحه قانونی بخشــودگی بهای 
برق مشترکان خانگی کم مصرف مصوب 8اسفند 

1357برای همیشه لغو خواهد شد.

یارانه برق هوشمند می شود
این گــزارش می افزاید: با قانون جدیــد وزارت نیرو 
وظیفه دارد با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه 
و بودجه، برنامه ای برای حذف تدریجی قیمت گذاری 
انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق را اجرا 
کند به نحوی که تمام یارانه های دولت به مشترکان یا 
انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی 
منتقل شود تا یارانه آزادشــده در مسیر حمایت از 
طرح های بهره وری انرژی هزینه شود. افزون بر اینکه 
همه دستگاه های مســئول وظیفه دارند تا رسیدن 
سطح اســتاندارد مورد نظر مبحث 19مقررات ملی 
ســاختمان طی 4ســال آینده، مصرف ویژه انرژی 
الکتریکی خود را ســاالنه حداقل 25درصد کاهش 
دهند. شهرداری های شهرهای باالی یک میلیون نفر 
جمعیت و شهرهای ساحلی هم اجازه دارند 25درصد 
برق مورد نیاز ساختمان خود و سازمان ها، شرکت ها 
و مؤسسات و تاسیسات وابسته به خود را با نرخ خرید 

برق تضمینی از نیروگاه های زباله سوز تامین کنند.

مانع برداری از مسیر برق
تالش مجلس و دولت برای مانع برداری از توســعه 
برق اکنون به قانون انجامیده اما تحقق این اهداف 
بستگی به اراده و برنامه وزارت نیرو برای واقعی سازی 
قیمت ها و تقویت انگیزه سرمایه گذاران دارد و انتظار 
می رود با اجرای قانون تحولی در صنعت برق ایجاد 
شــده و ناترازی مالی و همچنین نامــوزون بدون 
عرضه و مصــرف تا اندازه زیادی رفع شــود. تحقق 
چنین برنامه ای راه ایران به بازارهای صادراتی برق 
کشورهای همسایه و هدف را هموار می سازد البته به 
شرطی که سیاست تامین برق داخلی به مانعی برای 
صادرات منجر نشود. چه اینکه قانون جدید، وزارت 
نیرو را مکلف می سازد پس از اطمینان از تامین برق 
مورد نیاز داخل کشور، براساس یک برنامه ساالنه، 
مجوز صادرات برق تولیدی بخش خصوصی به ویژه 
تولیدکنندگان برق از کانال منابع تجدید پذیر را صادر 
کند مشروط به اینکه با سیاست های صادراتی دولت 

در تضاد نباشد.

رونمایی از الگوی جدید تعرفه برق
گره سرمایه گذاری در صنعت برق باز می شود؟

الزامدولتیهابهصدورصورتحسابالکترونیکیازدیماه
بعد از شــرکت های بورســی که طبق قانون 

دولت
پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول 
آبان امســال ملــزم به صدور صورتحســاب 
الکترونیکی شدند، شــرکت های دولتی و سایر دستگاه های 
اجرایی نیز از ابتدای دی ماه ملزم بــه رعایت قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی 

هستند.
به گزارش همشهری، صدور صورتحساب الکترونیکی به عنوان 
یکی از اصول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از 
ابتدای آبان و توسط شرکت های بورسي به عنوان نخستین گروه 
مشموالن آغاز شد و از ماه آینده، شــرکت های دولتی و سایر 
دستگاه های اجرایی مشمول ماده )5( قانون مدیریت خدمات 
کشوری به عنوان گروه دوم مشموالن ملزم به رعایت این قانون 
خواهند بود. طبق اعالم وزارت اقتصاد، صورتحساب های صادر 
شده از سوی شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی باید 
از تاریخ اول دی ماه به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای 
اعالمی سازمان امور مالیاتی کشــور صادر و به سامانه مؤدیان 

ارسال شود.

2راه برای صدور صورتحساب
براساس ماده )7( قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، 
ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله 
ثبت آن در سامانه فهرست معامالت موضوع ماده )1۶9( قانون 
مالیات های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی 
در این زمینه نخواهند داشت. همچنین امکان صدور و ارسال 
صورتحســاب های الکترونیکی با 2 روش ارســال مستقیم و 
ارسال از طریق شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی 
براساس صالحدید و تصمیم مؤدیان وجود دارد. البته ارسال 
صورتحســاب از طریق ســامانه های جامع تجارت، تدارکات 
دولت و ثامن، درصــورت انتخاب و اعالم مــؤدی امکان پذیر 
است؛ اما صورتحساب های ارســالی از این طریق، باید مطابق 
اســتانداردهای الزامی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 

مؤدیان بوده و مسئولیت ارسال آن بر عهده مؤدی خواهد بود.

تاوان رعایت نکردن قانون
همچنین براساس ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10درصد 
مجموع مبلغ فروش انجام شــده بدون صدور صورتحســاب 
الکترونیکی یا 20میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد جریمه 
دارد. همچنین، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده 
از پایانه فروشگاهی، عدم اســتفاده از حافظه مالیاتی، استفاده 
از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان و یا واگذاری حافظه 
مالیاتی خود به دیگران، معادل 10درصد مجموع مبلغ فروش 
انجام شده یا 20میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت 
از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع 
قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی را در پی خواهد 

داشت.

وضعیت صدور صورتحساب الکترونیکی
اطالعات منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی حاکی از این 
است که در 27روز آبان، بیش از ۶00شرکت بورسی به عنوان 
نخستین گروه مشموالن صدور صورتحساب الکترونیکی که 
از اول آبان مکلف به اجرای این قانون شــدند، بیش از 97هزار 
صورتحساب الکترونیکی صادر کرده اند. همچنین در این دوره 
زمانی، 374حافظه مالیاتی فعال نیز از سوی شرکت های بورسی 
دریافت شده است و شرکت هایی که حافظه مالیاتی دریافت 
کرده اند، امکان صدور صورتحســاب الکترونیکی را خواهند 
داشــت. طبق اعالم ســازمان امور مالیاتی، با توجه به صدور 
صورتحساب های الکترونیک از جانب شــرکت های بورسی، 
صورتحساب ها در کارپوشه بیش از 5800مؤدی طرف خرید 

نیز قرار گرفته است.

صورتحساب الکترونیکی چیست؟
صورتحساب الکترونیکی یک شماره منحصربه فرد 22کاراکتری 

دارد که ۶ رقم اول آن مربوط به حافظه مالیاتی است. براساس 
این شماره مشــخص خواهد شد که کدام شــرکت در کدام 
شعبه خود در حال صدور صورتحساب است. تا زمانی که یک 
شرکت حافظه مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی دریافت نکند، 
اساساً امکان صدور صورتحساب وجود نخواهد داشت. با توجه 
به اینکه حافظه مالیاتی یک شرکت می تواند به تعداد شعبه های 
آن افزایش پیدا کند، هم اکنون حدود 10میلیون کارپوشه برای 
مؤدیان ایجاد شــده، اما پیش بینی این است که تعداد حافظه 

مالیاتی تا 20میلیون افزایش پیدا کند.

جزئیات زمانبندی صدور صورتحساب الکترونیکی
دولت الیحه الحاق 5 تبصــره به ماده )2( قانــون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با قید دو فوریت تقدیم مجلس 
کرد که درصــورت تصویــب نهایی ارائه صورتحســاب های 
الکترونیکی توســط مؤدیان بزرگ و سپس مؤدیان کوچک تر 
به صورت تدریجی و با برنامه زمانبندی مشخص انجام خواهد 
شد. براســاس این الیحه الزام مؤدیان به صدور صورتحساب 

الکترونیکی مطابق زمانبندی زیر انجام می شود:
1  شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان ۱۴۰۱
2  شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده )۵( 

قانون مدیریت خدمات کشوری از اول دی ۱۴۰۱
3  اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده )۱۶( قانون 

مالیات بر ارزش افزوده از اول فروردین ۱۴۰2
4  صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر 

ارزش افزوده قبلی از تاریخ اول تیر ۱۴۰2
5  صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی 

ماده )۹۵( قانون مالیات های مستقیم از اول مهر ۱۴۰2
6  تمام اشخاص باقیمانده از اول دی ۱۴۰2

همچنین در این الیحه تأکید شده است که تاریخ های مذکور 
در تبصره 3 این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و درصورت 
هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان 

برخورد خواهد شد.

نوید باران در هفته دوم آذر
طلسم پاییز خشک می شکند

برآوردهای آینده نگر هواشناسی، پاییز امسال کم باران و خشک 
پیش بینی کرده بود؛ اما در آذرمــاه، پیش بینی ها قدری بهبود 
پیدا کرده و به خصوص برای حوضه های شمالی و غربی، خبر از 

بارش های مساعد می دهند.
به گزارش همشــهری، در 2 ماه نخســت پاییز امسال، میزان 
بارش های جوی 7۶درصد کمتر از مدت مشــابه سال قبل بود 
و همین مســئله با اثرگذاری بر موجودی آب مخازن ســدها، 
چالش هایی برای تأمین پایدار آب شــرب ایجاد کرده بود؛ اما 
آنگونه که از پیش بینی های جدید مؤسسه تحقیقات آب وزارت 
نیرو برمی آید، در هفته جاری مناطق بیشتری از کشور درگیر 
بارندگی خواهند شد و همین مسئله می تواند به بهبود ذخایر آبی 

سدها نیز کمک کند.

حال و روز سدها و بارندگی
آمارهای وزارت نیرو نشــان می دهد در 2 ماه نخست سال آبی 
جاری یعنی از ابتدای مهر تا انتهــای آبان، میانگین بارش های 
جوی در ۶حوضه آبریز اصلی کشــور 7۶درصد کمتر از میزان 
بارش ها در مدت مشــابه ســال قبل بوده اســت. به گزارش 
همشهری، براســاس آمار و داده های موجود، شرایط بارندگی 
کشور در 2 ماه گذشته به گونه ای بوده که ورودی آب به مخازن 
سدها 14درصد کاهش پیدا کرده و از 9۶5میلیون مترمکعب 
در مهر و آبان پارسال به 830میلیون مترمکعب در مهر و آبان 
امسال کاهش یافته است. در این شرایط، آمارهای دفتر اطالعات 
و داده های آب کشور نشان می دهد میزان حجم آب موجود در 
مخازن سدهای کشور 18میلیارد و 120میلیون مترمکعب است 
و درصد پرشدگی مخازن ســدها از 35.8درصد فراتر نمی رود. 
رصد وضعیت ذخایر آبی در ســدهای مهم کشور نیز حاکی از 
این است که در پاییز خشــک و کم باران، میزان پرشدگی سد 
زاینده رود در استان اصفهان به 11درصد، سدهای 5گانه استان 
تهران به 19درصد، سدهای اســتان خوزستان به 43درصد و 

سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به 29درصد رسیده است.

نوید بهبود بارش ها
در هفته گذشــته، حوضه های آبریز جنوب شرق کشور شاهد 
بارش های مقطعی بودند؛ اما پیش بینی های مؤسسه تحقیقات 
آب وزارت نیرو حاکی از این اســت که در هفتــه جاری، همه 
حوضه هــای ۶ گانه اصلی آبریز کشــور بارش هایــی را تجربه 
خواهند کرد و طلسم پاییز کم باران برای آنها می شکند. براساس 
گزارش مؤسســه تحقیقات آب، با توجه به چشــم انداز بارش 
پیش بینی شده، از میان ۶حوضه آبریز کشور، وقوع بارش ها در 
مناطق غربی و شمالی بیشــتر خواهد بود به گونه ای که حوضه 
آبریز خلیج فارس و دریای عمان در هفته جاری بیشینه بارش 
119.7میلی متری و متوسط محدوده 11.4میلی متری را تجربه 
خواهد کرد که بیشترین میزان در بین حوضه های آبریز کشور 
است. همچنین در هفته منتهی به 11آذرماه، حوضه آبریز فالت 
مرکزی بیشــینه بارش 91.8میلی متری با متوسط محدوده 
3.8میلی متری را تجربه خواهد کــرد و در حوضه آبریز دریای 
خزر هم بیشینه بارش به 4۶.3میلی متری و متوسط بارش به 
محدوده 9.8میلی متر خواهد رسید. در این میان حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه نیز بیشــینه بارش 25.1میلی متری و متوسط 
محدوده 8.3میلی متری خواهد داشــت و حوضــه آبریز قره 
قوم نیز بیشــینه بارش 10.4میلی متری و متوســط محدوده 
5.4میلی متری را تجربه خواهد کرد. در این هفته، حوضه آبریز 
مرزی شرق هم شاهد بیشــینه بارش 4.4میلی متر با متوسط 
محدوده 0.3میلی متر خواهد بود؛ اما باز هم از مجموع 30حوضه 

آبریز درجه2 کشور 2حوضه، قطره ای باران نخواهند داشت.

تبخیر آب کم می شود
همزمان با شروع دور جدیدی از بارش ها در هفته جاری، دمای 
هوا نیز اندکی کمتر می شود و به همین نسبت، وضعیت تبخیر 
در حوضه های آبریز کشور نیز روند کاهشی خواهد داشت. طبق 
اعالم مؤسســه تحقیقات آب وزارت نیرو، وضعیت پتانســیل 
تبخیر آب نسبت به متوسط 5 ســال اخیر در مناطق سواحل 
دریای خزر افزایشــی اســت و در هفته جاری نسبت به هفته 
گذشته به طور پراکنده در ســواحل دریای خزر افزایشی و در 
سایر مناطق به صورت پراکنده کاهشــی خواهد بود. براساس 
این گزارش، اختالف هفتگی پتانســیل تبخیر در حوضه آبریز 
دریای خزر در هفته منتهی به 11 آذرماه نسبت به هفته گذشته 
منفی یک میلی متر خواهد بود؛ درحالی که این میزان نسبت به 
دوره مشابه 5سال اخیر منفی 0.4میلی متر است. همچنین این 
وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که 
نسبت به هفته گذشته منفی یک میلی متر و نسبت به دوره مشابه 

5 سال اخیر منفی 0.2میلی متر خواهد بود.
برآوردها نشان می دهد در هفته جاری، اختالف هفتگی پتانسیل 
تبخیر در حوضه آبریز فالت مرکزی نسبت به هفته گذشته به 
منفی 0.۶میلی متر خواهد رسید؛ درحالی که این میزان نسبت 
به دوره مشابه 5 سال اخیر صفر میلی متر است. همچنین این 
وضعیت برای حوضه آبریز قره قوم به این شکل است که نسبت به 
هفته گذشته منفی 0.۶میلی متر خواهد بود و این میزان نسبت 

به دوره مشابه 5 سال اخیر منفی 0.3میلی متر خواهد بود.
طبق آمار و اطالعات وزارت نیرو، در این هفته، اختالف هفتگی 
پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق نیز نسبت به هفته 
گذشته به منفی 0.۶میلی متر می رســد درحالی که این میزان 
نسبت به دوره مشابه 5 سال اخیر تقریبا بدون تغییر است. در این 
میان وضعیت پتانسیل تبخیر آب برای حوضه آبریز خلیج فارس 
و دریای عمان اینگونه اســت که نسبت به هفته گذشته منفی 
0.7میلی متر بوده و این میزان نسبت به دوره مشابه 5سال اخیر 

تقریبا بدون تغییر خواهد بود.

کارخانه و کار در خانه 
محمود کریمی بیرانوند، معاون توســعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی از تالش برای افزایش سهم 
مشــاغل خانگی در اقتصاد خبر داده و به 
ایسنا گفته اســت: هم اکنون نزدیک به 3  درصد بازار اشتغال 
کشور در اختیار مشاغل خانگی است؛ درحالی که جایگاه مشاغل 
خانگی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 20درصد است و 
ما هم بنا داریم در طول 4 سال دولت، سهم مشاغل خانگی را به 

15 درصد برسانیم.
دولت ســیزدهم در تالش اســت تا با بــه راه انداختن نهضت 
اشتغال زایی، نظیر آنچه در حوزه مسکن دنبال می کند، در بازار 
کار نیز دنبال کند. یکی از رایج ترین ترفندهای مورد اســتفاده 
برای این موضوع، خوداشتغالی و مشــاغل خانگی است که به 
روش های گوناگون آزموده شده اســت. در دولت سیزدهم اما 
قرار است به جای پولپاشی نظیر دولت های نهم و دهم، تقویت 
مشاغل خانگی از مسیر تسهیل در صدور مجوز پیش برده شود 
و این یک برگ برنده محسوب می شــود. نکته قابل توجه این 
است که گویا سیاستگذاران حوزه اشتغال، مترصد حل مشکل 
اشتغال و بیکاری با همین اشتغال خانگی هستند و می خواهند 
مانند کشورهای توسعه یافته، سهم مشاغل خانگی از کل بازار 
کار را افزایش دهند؛ در حالي که آن کشــورها صنعتی هستند 
و تولید انبوه آنها با به خدمت گرفتــن فناوری های مدرن و با 
کمترین نیروی انسانی انجام می شود و قدرت خرید بازار آنها نیز 
به قدری باالست که تعدد مشاغل خانگی و خوداشتغالی منجر به 
بروز مشکل بازار و فروش نمی شود درحالی که در کشور ما، تولید 
به شدت وابسته به نیروی انسانی است و بازار نیز قدرت جذب 
انبوه کاال و خدمات برخاسته از مشاغل خانگی را ندارد. به نظر 
می رسد پیش از افزایش سهم مشاغل خانگی باید اسباب مورد 

نیاز برای این کار فراهم شود.

شفافیت در فروش نفت
  خبر: رضا پدیدار، عضو اتــاق بازرگانی تهران 
می گوید: بــا توجه به اینکه فروش نفت کشــور در 
شــرایط تحریم موقعیت خاصی دارد پرداختن به 

جزئیات آن نه ممکن و نه منطقی است.
  نقد: این گفته مهر تأییدی است بر افشا نشدن 
میزان تولید و صادرات نفــت و فرآورده های نفتی 
ایران به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و دست کم 
از آن زمان تاکنون آمار فروش و ارزش صادرات نفتی 
ایران منتشر نمی شود؛ درحالی که همواره مقامات 
دولتی از افزایش صادرات نفتی ایران خبر داده اند. در 
چنین شرایطی افکار عمومی دچار یک تضاد آماری 
می شود چرا که از یک سو برخی منابع بین المللی از 
جمله اوپک میزان تولید نفت ایران را برآورد و اعالم 
می کند و از سوی دیگر مقامات دولتی ازجمله وزیر 
نفت بدون اشاره به میزان صادرات روزانه نفت ایران، 

از جهش در صادرات نفت خبر می دهند.
بدیهی است که انتشــار نیافتن آمار صادرات نفت 
ایران در شــرایط تحریمی به گفته این فعال بخش 
خصوصی نه ممکن و نه منطقی باشد، اما دست کم 
انتظار می رود در سطوح تصمیم گیری به ویژه سند 
بودجه ساالنه، این آمارها در اختیار تصمیم گیرندگان 
قرار گیرد تا براساس واقعیت، تصمیم درست بگیرند 
و بودجه ساالنه از محل بیش نمایی درآمدها و منابع 
دچار کسری نباشد. از این منظر شفافیت نفتی در 
ســطوح تصمیم گیری ضرورت دارد و نمی توان به 
بهانه تحریم ها و فشــارهای بیرونی، بر واقعیت ها، 

چشم بست.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش
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نوزدهم آبان ماه سال1400 بود که 
قانون حمایت از خانــواده و جوانی 
جمعیت در پی کاهش نرخ باروری به 
تصویب رسید تا روزنه امیدی باشد برای حل مشکالت 
جمعیتی کشور؛ قانونی که از زمان ابالغ تا کنون تنها 
35درصدش اجرایی شــده و کارشناسان معتقدند 
سرعت اجرای این قانون با توجه به اهداف تعریف شده 
و مسئولیت های واگذارشده به هر وزارتخانه مطلوب 

نیست.
به گفته محمد اسماعیل اکبری، استاد تمام دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی، برخی  دستگاه ها تنها 
صفر تا 19درصد از وظایف خــود را برای اجرای این 
قانون انجام داده اند اما باالترین میزان انجام تعهدات 
35درصد اســت. او با بیان اینکه برای اجرای قانون 
جوانی جمعیت، زمان نداریم، می گوید فرصت زیادی 

برای تأخیر در اجرای قانون نداریم.

نیاز به فرهنگسازی  داریم
جوان سازی  جمعیت و تشویق مردم به این سمت و سو 
نیاز به فرهنگسازی  دارد. اکبری که به عنوان یک چهره 
علمی زنگ خطر دیرکرد اجرایی شدن قانون جوانی 
جمعیت را به صدا در می آورد، تأکید می کند قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با فرهنگ مردم در 
ارتباط است. ما برای اجرایی شدن این قانون نیازمند 
فرهنگسازی  هستیم و هر لحظه باید برای تغییر فکر 
مردم برنامه داشته باشیم و در مسیر تغییر نگرش و 

فرهنگ مردم تالش کنیم.
البته قبل از مشاور پیشین وزیر بهداشت، این رئیس 
فراکسیون جمعیت مجلس بود که خبر از کندی روند 
اجرای قانون جوانی جمعیــت داد و گفت: هم اکنون 
میانگین نرخ باروری کشــور 1.6اســت و در برخی 
 استان ها مانند گیالن حتی به زیر یک هم رسیده است. 
این در حالی است  که این نرخ باید طبق بررسی   های 
کارشناسی انجام شــده، در یک بازه زمانی 7ساله به 

باالی 2.5 برسد.

قرارگاه وزارت بهداشت فعال و پر امید
فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس 
کارنامه وزارتخانه ها را درخصوص اجرای قانون جوانی 

جمعیت ورق می زند و می گوید یکــی از فعال ترین 
قرارگاه هــای جوانی ما در وزارت بهداشــت و درمان 
است که تا به حال 12جلسه قرارگاه وزارتی را با حضور 
شخص وزیر برگزار کرده است.البته ناگفته نماند که 
وزارت بهداشت باالترین وظایف را برای اجرای قانون 
جوانی جمعیت دارد شاید به خاطر این است که این 
وزارتخانه برای کسب نتایج بهتر در روند اجرای قانون 
جوانی جمعیت دست به تغییرات گسترده در ستاد خود 
زده است. هم نیروهای معتقد تری در حوزه های کاری 
این موضوع به کار گرفته هم نیروهایی که تسلط علمی 
بهتری نســبت به موضوع دارند. اما به اعتراف برخی 
کارشناسان با وجود همه این اتفاقات، هنوز آن جوشش 
و حرکت علمی اعتقادی در مراکز بهداشت و درمان در 

شهرها دیده نمی شود.

عملیاتی شدن بیمه ناباروری
اما به جرأت می توان  گفت که مهم ترین اقدام وزارت 
بهداشت در راســتای اجرای قانون جوانی جمعیت، 
 عملیاتی شــدن بیمه درمان ناباروری بوده اســت؛ 
موضوعی که عضو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس هم آن را گامی مهم در این مســیر برشمرد 
و افزود:  90درصد هزینه های درمان ناباروری توسط 
سازمان بیمه سالمت و بیمه تأمین اجتماعی تحت 
پوشش قرار گرفته اســت. عالوه بر این، سبد رایگان 
تغذیه پیش بینی شده و امیدواریم هرچه سریع تر اجرا 
شود.خیلی وقت ها زمانی که صحبت از فرزندآوری 

و افزایش جمعیت می شــود، بــا موضع گیری مردم 
روبه رو می شــدیم؛ موضع گیری بحقی که از دیدگاه 
خیلی هایشان مانع اول پیش روی فرزنددارشدنشان 
است. معضلی به نام فقدان مسکن! مسئله ای که در 
طرح جوانی جمعیت وزارت مسکن عهده دار رفع آن 

است آن هم با واگذاری خانه یا زمین به متقاضیان.
به گفته رئیس فراکســیون جمعیت مجلس شورای 
اســالمی، تا االن بیش از 60هزار خانوار دارای فرزند 
ســوم و بیشــتر برای بهره مندی از مزایای تشویق 
فرزندآوری ثبت نام کرده اند که 1800مترمربع زمین 
و واحد مسکونی به خانواده هایشان اهدا شده است. 
البته برای تشویق دانشجویان به ازدواج هم وزارتخانه 
بیکار ننشســته و با امضای تفاهمنامه هایی با وزارت 
علوم قراراست خوابگاه های متاهلی ساخته شود؛ البته 

اگر مشکالت اعتباری آن حل وفصل شود.
اما وزارتخانه های عقب مانــده از اجرای طرح جوانی 
جمعیت کدامند؟وزارت کار، ازجمله وزارتخانه هایی 
است که به گفته رئیس فراکسیون جمعیت مجلس 
شورای اســالمی، برنامه ها و مصوبات صورت گرفته 
برای اجرا در قالب طرح جوانی جمعیت به کندی در 
آن پیش می رود؛ وزارتخانه ای که قرار بود با افزایش 
3برابری حق اوالد جامعه تحت پوشش خود را تشویق 
به فرزندآوری کنــد اما تا به حال اتفاقــی دراین باره 
صورت نگرفته است.یکی دیگر از خبرهای خوبی که 
در زمان تصویب قانون جوانی جمعیت باعث دلگرمی 
خانواده  های جوان شــد، بهره مندی آنهــا از مزایای 

فرزندآوری در قانون اســتخدام بــود. این در حالی 
است که در این یک ســال اخیر این بخش قانون هم 
اجرایی نشده است.از رؤیای افزایش حق اوالد و امتیاز 
استخدام در دستگاه های اجرایی که بگذریم، غفلت از 
فرهنگسازی هم باعث بالتکلیفی خانواده ها  شده است. 
محمد بیگی ادامه داد: »در حوزه ترویج و فرهنگسازی 
نیز هنوز گزارش مشخصی از دستگاه های فرهنگی 
کشور برای ترویج و تشویق به فرزندآوری نداشته ایم. 
منتظر بسته های وزارت ارشــاد و سازمان تبلیغات 
اسالمی هستیم که سازمان برنامه نیز باید بسته های 

بودجه ای را برای این سازمان ها درنظر بگیرد.«
اجرایی نشدن سیاست های کلی جمعیت کشور که 
8سال پیش از ســوی مقام معظم رهبری ابالغ شد، 
باعث شد تا جهت جلوگیری از تکرار سرنوشت مشابه 
برای قانون جوانی جمعیت ســازمان بازرسی کشور 

روند اجرای این قانون را زیر ذره بین خود بگیرد.

قانون جوانی جمعیت زیر ذره بین ســازمان 
بازرسی

به گفته احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی 
کل کشــور با توجه بــه  تعیین مهلتی بــرای انجام 
تکالیف قانونی دستگاه ها در اجرای این قانون، پس 
از اتمام مهلت مورد نظر ابتدا به صورت خوداظهاری 
از دستگاه ها خواسته شده تکالیف انجام شده را اعالم 
کنند. با وجود این، سازمان بازرسی فقط به این موضوع 
اکتفا نکرد و بازرســان امــور در بخش های مختلف 
چه در مرکز و چه در اســتان ها به دستگاه ها رفته و 
راستی آزمایی انجام شد، البته این کار متوقف نشده 
و به صورت مستمر دنبال می شــود.او با بیان اینکه 
جلسات قرارگاه هر 2هفته یک بار در سازمان بازرسی 
برگزار می شــود، تأکید کرد: در این جلسات آخرین 
وضعیت اجرای این قانون توســط دستگاه ها دنبال 
می شود و چنانچه دســتگاهی کم کاری کرده باشد، 
مدیران عالی رتبه آن دستگاه به این جلسات دعوت 
می شوند و دالیل عدم اجرای این قانون بررسی می شود 
و ارتباط خوبی با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
به ویژه طراحان این قانــون داریم و از تمامی ظرفیت 
دستگاه های نظارتی دیگری که در کشور وجود دارد 

نیز بهره می بریم.

جوانیجمعیتزیرذرهبین
بررسی های سازمان بازرسی کشور نشان از کند بودن اجرای قانون جوانی جمعیت دارد

ارائه گزارش هر 6ماه یکبار
رحمانیان درخصوص ترک فعل برخی  دســتگاه ها برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، گفت: در ماده۷۱ این قانون ضمانت اجرایی کیفری بســیار شــدیدی پیش بینی شده، 
ازجمله اینکه مدیران دستگاه های دولتی و غیردولتی که مستنکف باشند، از اجرای این قانون به 
مجازات های تعزیری درجه4 و ۵ محکوم می شوند و حبس ۵ تا ۱۵سال، محرومیت از حقوق اجتماعی 
و... پیش بینی شده و مدیران به هیأت های بدوی رسیدگی به تحلفات اداری معرفی می شوند و اگر 
خسارتی هم وارد شده باشد باید جبران شود.او تأکید کرد: سازمان بازرسی در ابتدا نقش پیشگیرانه 
و هشداری را در دستور کار دارد، اما این تداوم پیدا نمی کند و پس از مدتی اگر مدیران به وظایف 
قانونی خود عمل نکرده باشند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد و در این قانون پیش  بینی شده که 
مراجع قضایی باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده ها رسیدگی کنند.قائم مقام سازمان بازرسی 
کل کشور افزود: همه 4۰دستگاه مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید گزارش های 
اقدامات خود را هر 6ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت اعالم کرده و ستاد هم باید جمع بندی آن را به 

مجلس شورای اسالمی و شورای انقالب فرهنگی ارائه بدهد.

نکته

 افت مهارت های خواندن 
و محاسبه دانش آموزان

براســاس مطالعات بین المللی تیمز و پرلز، مهارت خواندن و 
محاسبات ریاضی در کودکان و نوجوانان به افت شدیدی دچار 
شده اســت. در این مطالعه بین المللی که عملکرد تحصیلی 
دانش آموزان بیش از 60کشــور جهان در دروس ریاضیات، 
علوم و سوادخواندن را مورد سنجش قرار داده، نشان می دهد 
دانش آموزان ایرانی در دوران پساکرونا در درک ریاضی و فهم 
ادبی دچار افت محسوسی شده اند و با توجه به مجازی بودن 
آموزش در دوران شیوع ویروس کرونا، روند آموزش ریاضیات 
و علوم)تیمز( و پیشرفت سواد خواندن)پرلز( آنها با چالش های 
جدی روبه رو شده اســت. مطالعات بین المللی تیمز و پرلز از 
مهم ترین و وسیع ترین مطالعات تطبیقی در قلمرو ارزشیابی 

پیشرفت تحصیلی به شمار می آید.

آزادی بیش از ۱۲۰۰زندانی نیازمند
همزمان با هفته بسیج، یک هزار و234زندانی جرایم غیرعمد در 
سراسر کشور به آغوش خانواده بازگشتند.رئیس سازمان بسیج 
حقوقدانان با اعالم این خبر گفت: »این اقدام با همکاری سازمان 
زندان ها، ستاد دیه کشور، دادگستری استان ها و سازمان بسیج 
حقوقدانان انجام شد و تعدادی از زندانیانی که به دلیل ارتکاب 
جرایم غیرعمد و جرایم عمد سبک ناشی از اضطرار در بند بودند، 
آزاد شدند.«سهراب انبارکی، با اشاره به پیشقدم بودن بسیجیان 
در عرصه آزادی زندانیان نیازمند، توضیح داد: »این حرکت پس 
از شهادت حاج قاسم سلیمانی آغاز شد و تاکنون تداوم داشته 
است.«به گفته وی در این اقدام تعدادی از محکومان قصاص) 
قتل نفس غیرعمد( نیز با جلب رضایت اولیای دم مقتوالن و با 

پرداخت دیه از زندان رهایی پیدا کردند.

 افزایش سقف تعهدات
 بیمه تکمیلی بازنشستگان

قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی از 
اول آذرماه با بیمه آتیه سازان منعقد شــد و براساس آن حق 
بیمه از 91هزار تومان به 205هزار تومــان افزایش یافت و بر 
همین اساس اعمال جراحی به سقف 75میلیون تومان رسید؛ 

درحالی که سال گذشته این میزان 45میلیون تومان بود.
 علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تهران از رایزنی برای 
پرداخت نیمی از حق بیمه تکمیلی توسط تأمین اجتماعی خبر 
داد و گفت: پیگیری های الزم از سوی کانون ها در حال انجام 
است و امیدواریم سازمان تأمین اجتماعی 50درصد سهم حق 

بیمه تکمیلی بازنشستگان را پرداخت کند.
وی افزود: سال گذشته از 91هزار تومان حق بیمه 45هزار 
تومان را ســازمان تقبل کرد امــا حال به دلیــل افزایش 
هزینه های درمان ســهم پرداختی بیمه شــدگان به بیش 
از 2.5برابر افزایــش یافته و به همین دلیل امســال نیز از 
مســئوالن می خواهیم که 50درصد حق بیمه را پرداخت 
کنند.دهقان کیــا گفت: در بیمه تکمیلی امســال ســقف 
اعمال جراحی ســرطان، مغز و اعصاب، نخاع، قلب، پیوند  
کلیه، ریه، مغز اســتخوان، دیالیز، خدمــات بیماری کرونا، 
تمام آزمایش هاي مرتبط با بیمــاران خاص و صعب العالج 
و غیره به 75میلیون تومان افزایش یافته اســت.وی افزود: 
همچنین هزینه بستری عمومی و اعمال جراحی به شرط 
بســتری در بیمارســتان و مراکز جراحی محدود با بیش 
از 6ســاعت بســتری در بخش غیراورژانس به 35میلیون 
تومان رسیده اســت.به گفته این مقام مســئول، خدمات 
پاراکلینیکی و خدمات تشخیصی، درمانی، سرپایی مانند 
انواع آنژیوگرافی و سیتی آنژیوگرافی، انواع اسکن سه بعدی 
دندان، ماموگرافی، پزشکی هسته ای، نوار قلب، عضله و غیره 
به 5میلیون تومان رسیده است. همچنین خدمات تشخیصی 
درمانی و ســرپایی مانند جبران هزینه های جراحی مجاز 
سرپایی بدون بستری مانند بخیه، رادیوتراپی، تخلیه کیست 
و لیزردرمانی در موارد غیرزیبایــی و هزینه های مربوط به 
جراحی های سرپایی مانند شکستگی، دررفتگی، گچ گیری 

و غیره به 3میلیون تومان افزایش یافته است.
رئیس کانون بازنشســتگان تهران تأکید کــرد: هزینه های 
آزمایشگاهی و پاتولوژی به یک میلیون و 750هزار تومان و 
هزینه رفع عیوب انکساری چشم 4میلیون و 500هزار تومان 
برای یک چشــم و 9میلیون تومان برای هر دو چشم درنظر 
گرفته شده است.دهقان کیا گفت: پوشش هزینه های درمان 
بیماران خاص و صعب العالج نیز ماننــد تومورهای بدخیم 
سرطانی، شیمی درمانی، تأمین هزینه داروهای اختصاصی 
درمان و داروهای جانبی، تاالسمی، هموفیلی، دیالیز و غیره به 
25میلیون تومان رسیده است. همچنین برای انتقال بیماران 
با آمبوالنس در داخل شهر یک میلیون تومان و بین شهری نیز 

2میلیون تومان اختصاص یافته است./مشرق

 افزایش بیماری های تنفسی
 با تغییرات اقلیمی

رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت، افزایش 
بیماری های تنفسی را با تغییرات آب و هوایی و اقلیم مرتبط 

دانست.
جعفر جندقی افــزود: تغییرات اقلیمی موجب گرم شــدن 
زمین، افزایش دی اکسید کربن، باال آمدن سطح آب دریاها، 
وقوع سیالب ها، تغییرات آب وهوایی، گردوغبار، کاهش آب، 

باران های سیل آسا و به هم ریختگی فصول شده است.
وی ادامه داد: میزان انرژی تا سال2030 به 2.6وات بر مترمربع 
و در سال2090 به 8.5وات بر مترمربع می رسد. وقتی درجه 
حرارت در مقیاس جهانی بیشتر از 3درجه باال رود، کره زمین 

دیگر جای زندگی نخواهد بود.
رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت، افزایش 
بیماری هایی مانند وبا را محصول این وضعیت دانست و اظهار 
داشت: سیاست ها باید به سمت تغییر پیش رود. ارتقای سطح 
دانش مردم درباره بیماری ها، ایمنی آب و غذا، بهره گیری از 
توان سازمان های مردم نهاد، به روزرسانی راهنماهای بالینی، 
افزایش آگاهی در سطح دانشگاه ها،جامعه و کارکنان سالمت 

به مهار تبعات تغییرات اقلیمی کمک می کند./ مشرق

محمدپیکانپور
مدیرکلدارودرسازمانغذاودارو

انسولینفقطبانســخهپزشکوثبت
اطالعاتبیماروبدونتغییرقیمتدر
سامانهتیتکقابلعرضهاست.تمرکز
ویژهایبرایتامینانســولینازمســیر
تولیــدووارداتدرکشــورانجامشــده
تــابیمــاراندغدغــهایدرمــوردداروی

مصرفیخودنداشتهباشند.

مریماخگری
رئیسگــروهکنتــرلوتضمینکیفیت

آزمایشگاههایپزشکیقانونی
درجلســهکارگــروهمنطقــهایظرفیــت
آزمایشگاهیوموادمخدرغیرقانونیکه
توســطدفترموادمخــدروجرمســازمان
ملــلمتحــد )UNODC( درقزاقســتان
برگــزارشــد،پیشــنهادایجــادشــبکه
هشدارمنطقهایدرخصوصروندتولید
ومصــرفموادمخــدرنوظهــورازســوی
نمایندهسازمانپزشــکیقانونیکشور

مطرحشدومورداستقبالقرارگرفت.

افشیناستوار
رئیسپژوهشگاهغددومتابولیسم

نزدیــکبه۱۲درصــدازجمعیتکشــور
باالی۶۰ســالاســتوتــا۱۰ســالدیگر
بــه۲۰درصــدمیرســد.ایــرانیکــیاز
جمعیــت رشــدهای ســریعترین
ســالمندیراداردوبیمــاریایماننــد
پوکــیاســتخوانوشکســتگیدرآن
بســیاراهمیــتپیــدامیکنــد.ســاالنه
نزدیکبه۱۷۲هزارشکستگیناشیاز
پوکیاستخواندرکشوراتفاقمیافتد
وحدود4۲۰۰نفرنیزبهدلیلشکستگی

جانخودراازدستمیدهند.ایلنا

کهدرطــولهفتهگذشــتهدرحوادث
جادهایوطبیعیدچارســانحهشــده
بودنــد،توســطامدادگــرانســازمان
امدادونجــاتجمعیــتهــاللاحمــر،
نجاتپیداکردند.۷۰5فردحادثهدیده
نیزبااجرای53۱مأموریتامدادیدر

سراسرکشورامدادرسانیشدند.

معلمــان،مزایــایرتبــهیــکقانــون
رتبــهبنــدیرادریافــتکردنــد.بــرای
جامانــدگانیعنــی۲۰درصــدباقــی
ماندهمشــموالنرتبهبنــدی،ازجمله
منتقلشــدگاندروندســتگاهیو
بازنشســتگانو۱۰درصدباقیمانده
ترمیمحقوق،احکامصادروهمزمان
بــاحقــوقآذرمــاهبــههمــراهمعوقات

پرداختیانجاممیشود.

اسپریتنفسیسالبوتامولدرآبانماه
عرضهشدکهنسبتبه5۰۰هزارواحد
عرضــهشــدهدرشــهریورماهافزایــش
داشــت.میــزانکســریایــنداروبــا
افزایشظرفیتخطــوطتولیدجبران
شدوتولیدووارداتسایراسپریهای
تنفســیهــم،بــهحــدقابــلتوجهــی

افزایشیافتهاست.

شرکتدرزمینههایمختلفکشاورزی،
صنایــع،معمــاری،دارویــیونظایــرآن
توسطبانوانکشورمدیریتمیشود.طی
ســالهایاخیرنقشزناندرمدیریتو
مالکیتاستارتآپها،شتابدهندهها
وگروههایتسهیلگروعضویتآنهادر
اتاقبازرگانیوکارآفرینیکشورافزایش

یافتهاست.
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نقل قول 

عدد خبر

میز خبر

»هم اکنون بیشــتر آنفلوآنزاهــای نوع A از 
زیرگونه H3N2 عامل ایجاد بیماری در کشور 
اســت و مواردی هم از آنفلوآنــزای زیرگونه 
H1N1 گزارش می شود.«  فاطمه فتوحی، رئیس آزمایشگاه 
همکار مرجع کشوری آنفلوآنزا انستیتو پاستور ایران با بیان 
این مطلب درباره افزایش موارد آنفلوآنزا طی هفته های گذشته 
به ایسنا می گوید: »در شبکه آزمایشگاهی آنفلوآنزای کشور، 
هرکدام از 13 آزمایشگاه، مسئولیت بررسی نمونه های تعدادی 
از استان های کشــور را به عهده دارند. نمونه های استان های 
سمنان، زنجان و مرکزی هم برای ارزیابی و تشخیص به انستیتو 
پاستور ایران ارسال می شود و در کمترین زمان ممکن، جواب 
آزمایش و گونه و زیرگونه آن )تایپ و ســاب تایپ( مشخص 
می شود.« او با اشاره به اینکه از بیماران برای تشخیص، هیچ 
پولی دریافت نمی شود، می افزاید: »نمونه های افراد مشکوک از 
حلق و بینی بیماران اخذ می شود. برای این کار دستورالعملی 
وجود دارد که اگر بیمار مبتال به مشکل تنفسی باشد و پزشک 
مشکوک به آنفلوآنزا شــد، از او نمونه گرفته می شود. معموال 
جواب آزمایشات در 12 تا 24ساعت بعد از دریافت مشخص و 
 A، در سامانه ثبت می شود.« به گفته این مسئول، آنفلوآنزا انواع
B و C دارد: »رصد کردن نوع ویروس عامل بیماری آنفلوآنزا، 

در گردش مهم اســت؛ ولی برای همه انــواع آن درمان های 
حمایتی انجام می شود. البته بعضی از داروها وجود دارند که 
اختصاصا برای آنفلوآنزای نوع A هستند. آزمایشگاه آنفلوآنزا، 
اول مشخص می کند که آیا فرد واقعا به آنفلوآنزا مبتال هست یا 
خیر و در صورت جواب مثبت، ساب تایپ های آن را مشخص 
می کند. البته در انستیتو پاســتور ایران فقط آنفلوآنزای نوع 

انسانی، تشخیص داده می شود.« 

آمادگی برای تشخیص ویروس های جدید 
رئیس آزمایشگاه همکار مرجع کشــوری آنفلوآنزا انستیتو 
پاســتور ایران با تأکید بر اینکه قبل از شیوع کرونا، آنفلوآنزا 
خیلی شایع بود، بیان می کند: »با شــیوع کرونا، استفاده از 
ماســک و رعایت بعضی از مالحظات بهداشتی و همچنین 
غیرحضوری شــدن مدارس، شــیوع آنفلوآنــزا خیلی کم 
شــد. مدارس، یکی از منابع اصلی انتشــار ویروس آنفلوآنزا 
هستند. بچه ها در مدارس مبتال می شوند و در خانه ویروس 
را به بزرگساالن انتقال می دهند. از سوی دیگر مسافرت های 
بین المللی هم می توانند در انتشار این ویروس نقش زیادی 
داشته باشند.« او ادامه می دهد: »اگر این بیماری در یک گوشه 
از دنیا شیوع پیدا کند، خیلی ســریع می تواند در همه دنیا 

پخش شود، ولی امسال محدودیت ها خیلی بیشتر از 2سال 
قبل برداشته شدند، ماسک کمتر مورد استفاده قرار گرفته و 
ســطح ایمنی در برابر ویروس آنفلوآنزا پایین آمده است؛ از 
این رو، امسال آنفلوآنزا به شــدت شایع شده است. هم اکنون 
بیشــتر آنفلوآنزاهای نوع A از زیرگونه H3N2عامل ایجاد 
بیماری در کشور اســت و مواردی هم از آنفلوآنزای زیرگونه 
H1N1 گزارش می شــود.« این پزشــک با تأکید بر اینکه 
آنفلوآنزا درمان خاصی نــدارد، بیان می کند: »در افرادی که 
در منزل بستری هستند، از سوی پزشک معموال درمان های 
حمایتی تجویز می شود؛ ازجمله تب بر، ضد سرفه و در مواردی 
داروهای ضد حساســیت و دگزامتازون. آنفلوآنزاهای شایع 
فعلی، خیلی باعث مرگ ومیر نمی شوند و افراد مبتال خیلی 
کم نیاز به بســتری دارند اما افرادی که بیمــاری زمینه ای 
داشته باشند، بیشتر مستعد ابتال به فرم های شدیدتر بیماری 
هستند.«  رئیس آزمایشگاه همکار مرجع کشوری آنفلوآنزا 
انستیتو پاستور ایران درباره واکسیناســیون هم می گوید: 
»واکســن آنفلوآنزا 4ظرفیتی است و توصیه می شود به ویژه 
گروه های حساس که در معرض خطر بیشتری هستند، این 
واکسن را تزریق کنند. این واکســن در مادران باردار، افراد 

دارای ضعف سیستم ایمنی و کودکان نیز توصیه می شود.« 

شیوع گونه H3N2 آنفلوآنزا در ایران
 آنفلوآنزاهای شایع فعلی باعث مرگ نمی شوند و افراد، کمتر نیاز به بستری دارند، اما ابتال به فرم های شدید 

در افراد دارای بیماری زمینه ای، وجود دارد 

سالمت

گزارش



یکشنبه 6 آذر 61401
 شماره  8649

رنگپریدهمشتریازگروگانگیریخبرمیداد

تردد وانت بارها در اتوبان تهران- قم ممنوع شود
بهتر است تردد وانت ها را در اتوبان تهران قم ممنوع کرده و 
آنها را به سمت جاده قدیم قم هدایت کنند همانطور که در 
مورد کامیون ها و کشنده ها این کار را کرده اند. بی شک این 
اقدام برای کاهش ترافیک و تصادفات در این مسیر پرتردد 

مؤثر است.
فالحی از تهران 

خدمات رایگان ایرانسل، رایگان نیست
برخی خدماتی که پیش از این ایرانسل رایگان ارائه می داده 
است اکنون رایگان نیست. مثال برای تماس با شماره 700که 
پشتیبانی تمام وقت این اپراتور است حتما باید شارژ داشته 
باشید. قبال بابت مکالمه با شماره های پشتیبان ایرانسل از 

شارژ تماس گیرنده کم نمی شد که اکنون کم می شود.
راستی از هشتگرد

نصب پنل خورشیدی رایگان باشد
چندی قبل طرح جهاد روشــنایی در استان سمنان اجرا و 
براساس آن 3هزار پنل خورشــیدی با هدف درآمدزایی از 
تولید برق در مناطق محروم نصب شــد. این طرح بی شک 
بسیار خوب و سازنده اســت  اما وقتی چند سازمان ازجمله 
سازمان بسیج سازندگی استان، شرکت توزیع برق، معاونت 
روستایی اســتانداری، کمیته امداد و بهزیستی در اجرای 
این طرح مشــارکت دارند چرا روستایی محروم که چه بسا 
جز یارانه درآمد ندارد باید زیر بار پرداخت تسهیالت بانکی 
برای نصب این پنل برود کما اینکه سودش 4درصدی باشد؟ 
وقتی چنین اقدام ارزنده ای برای مردم صورت می گیرد جا 
داشــت اجرای طرح رایگان می بود تا سودآوری درازمدت 
آن برای روســتاییان شــیرین باشــد نه اینکه هنوز برقی 
تولید نشده مجبور به پرداخت اقســاط آن از محل انباشه 

نداشته مان شویم.
امیدوار از سمنان

خدمات اینترنتی بانک سپه ضعیف و ناکارآمد است
متأسفانه سامانه بانکداری مجازی بانک سپه و همینطور اپلیکیشن 
همراه بانک آن بسیار ضعیف عمل می کند درحالی که این بانک از 
نخستین بانک هایی است که در کشور تأسیس شده و سال های 
سال است که به مشتریانش خدمات ارائه می دهد. در ثانی با تلفیق 
چند بانک و مؤسسه اعتباری در آن توقع می رود وضعیت بهتری 
نسبت به قبل داشته باشد. از این قبیل بانک ها انتظار می رود که 
با به روز کردن خدماتشان اعتماد مشتریان قدیمی و همینطور 

اعتبار بانک را حفظ کنند.
معبر از تهران 

نماز جماعت در مدارس استان البرز پررنگ تر برگزار شود
از مسئوالن آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز کشور توقع می رود 
براساس اصول و سیاست های کلی ستاد اقامه نماز به نماز مدارس 
توجه بیشــتری کنند و نگذارند اقامه نماز جماعت در مدارس 
خدای ناکرده کمرنگ شود. زیرا مدارس بی شک می توانند نقش 

پررنگ تری در احیای اقامه نماز جماعت ایفا کنند.
افتخاری از کرج 

قاتالن مدافعان امنیت به اشد مجازات برسند
از قوه قضاییه درخواست داریم عامالن شهادت مدافعان امنیت 
را به اشد مجازات برساند تا هم مردم کمی به آرامش برسند هم 
درس عبرتی برای دیگران باشد تا کســی جرأت اساعه ادب به 
مدافعان امنیت را پیدا نکند تا چه رســد به آسیب رساندن و  به 

شهادت رساندن این زحمتکشان بی ادعا.
جزینی از تهران 

هنوز حقوق های حداقلی بازنشستگان افزوده نشده است
به رغم قول داده شده قبلی و موج جدید تورم و گرانی های شدید 
و کمرشکن موجود، متأسفانه هنوز به اغلب حقوق های حداقلی 
بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه سازمان تأمین 

اجتماعی، در این ماه هیچ مبلغی اضافه نشده است، واقعاً چرا؟
محمود بلیغیان از اصفهان

مشکل پل در راه آهن ایستگاه خاوران تبریز حل شود
مدت هاست اجرای پروژه ایســتگاه خاوران راه آهن »تبریز 
– بســتان آباد - میانه«، آماده بهره برداری شده اما راه آهن 
ایستگاه خاوران مشکل پل دارد که معلوم نیست چه زمانی 
ســاخته می شــود. چرا اجرای این پل همزمان با ساخت 
ایستگاه آغاز نشد که هم اکنون ایستگاه معطل اتمام پروژه 

پل نماند.
بهمنی از تبریز

افرادی که نظافت اماکن عمومی را رعایت نمی کنند جریمه 
شوند

چند روز پیش موقــع قدم زدن در خیابان بــا آقایی مواجه 
شدم که مشغول خوردن کیک وشــیر بود و در انتها کاغذ 
بســته بندی کیک و بطری شــیر را در جوی کنار خیابان 
انداخت درحالی که ســطل زباله حدود 20متــر با او فاصله 
داشت. جلو رفتم و تذکر دادم که این کارآلوده کردن خیابان 
و آسیب به محیط زیست است. نه تنها نپذیرفت که کم کم کار 
داشت به درگیری فیزیکی می کشید. حاال که تذکر شفاهی 
و فرهنگسازی  از طریق رســانه ها بر این قبیل افراد تأثیری 
نداشته اســت به نظر می آید تنها راه درنظر گرفتن جریمه 

سنگین نقدی باشد. شاید از این طریق اصالح شوند.
نوری از تهران

علت مسدود شدن برخی سیم کارت ها شفاف شود
برخی سیم کارت ها بعد از مدت کوتاهی بی استفاده ماندن یا 
نپرداختن وجه و بعضاً دالیل دیگر مسدود می شوند. شایسته 
است مخابرات قبل از هر اقدامی به صاحب سیم کارت اطالع 
داده و از اطالع یافتن وی مطمئن شــود و چنانچه اقدامی 

صورت نگرفت اقدام به مسدود سازی  کند.
خصالی از خرم آباد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستگیری عامالن شهادت سرباز وظیفه
مــردان مســلح کــه با 
تیراندازی به سوی مأموران 
گشت پاسگاهی در زاهدان 
ســرباز وظیفــه ای را به 
شهادت رســانده بودند با 
تالش سربازان گمنام امام 
زمان )عج( دستگیر شدند.

به گزارش همشهری، شــامگاه دوشــنبه، 30آبان ماه مأموران 
پاسگاه چشمه زیارت زاهدان در حال گشتزنی بودند که ناگهان 
یک خودروی پژو 405نقره ای رنگ به آنها نزدیک شد و یکی از 
سرنشینان آن شروع به تیراندازی به سوی خودروی پلیس کرد. 
در جریان ایــن تیراندازی 2نفر از مأموران هــدف اصابت گلوله 
قرار گرفتند که یکی از آنها به نام سرباز وظیفه بهزاد براهویی به 
شهادت رسید و دومین مأمور به نام ستوان یکم مهدی هاشم زهی 

به شدت مجروح شد و تحت مداوا قرار گرفت.
به دنبال این جنایت تالش ها برای دستگیری عامالن این حمله 
مسلحانه آغاز شد تا اینکه سرانجام روز گذشــته مأموران اداره 
اطالعات سیستان و بلوچستان موفق شدند عامالن این حمله را 
دستگیر کنند. این اداره در اطالعیه ای درباره این حادثه اعالم کرد: 
با تالش سربازان گمنام امام زمان)عج( عواملی که روز دوشنبه 
30 آبان طی حملــه ناجوانمردانه به مأموران گشــت انتظامی 
پاسگاه چشمه زیارت زاهدان باعث شهادت یک سرباز شده بودند، 

دستگیر شدند و به اقدامات خود اعتراف کردند.
براساس این گزارش، هم اکنون متهمان در بازداشت به سرمی برند 

و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

جزئیات تازه از قتل طالفروش همدانی
5روز پس از قتل مرد طالفروش در بازار همدان، تحقیقات پلیس 
نشان می دهد که او با شلیک 3گلوله به قتل رسیده و مقدار زیادی 

طال سرقت شده است.
به گزارش همشهری، سه شنبه اول آذرماه به دنبال کشف جسد 
صاحب یک طالفروشــی در بــازار مظفریه همــدان تحقیقات 
کارآگاهان پلیس در این باره آغاز شد. بررسی های اولیه از قتل این 
مرد حکایت می کرد اما هنوز معلوم نبود که این جنایت چطور و 
به دست چه کسی اتفاق افتاده است. آنطور که بررسی های اولیه 
نشان می داد مرد طالفروش هنگام وقوع جنایت در مغازه اش تنها 

بود و هیچ کس عامل این جنایت را ندیده بود.
یکی از اقوام مقتول که او نیز طالفروش است نخستین نفری بود 
که در محل وقوع جنایت با جســد روبه رو شده بود. او در این باره 
به مأمــوران گفت:  بعد از آنکه شــنیدم  در مغازه طالفروشــی 
اتفاقی افتاده است فورا خودم را به آنجا رساندم و پیکر مقتول را 
درحالی که روی زمین افتاده بود دیدم. ظاهرا 3گلوله شلیک شده 
و 2گلوله به مقتول اصابت کرده بود و یک فشــنگ سالم هم در 

مغازه افتاده بود که آن را برداشتم و به پلیس دادم.
او ادامه داد: آنطور که من فهمیدم مقداری طال از آنجا سرقت شده 
بود. چراکه مقداری طال و جواهرات در ویترین طالفروشی بود که 
بعد از این حادثه سرقت شده بود. همچنین مقداری از طالها در 
کف مغازه ریخته بود و این موضوع نشان می داد که قاتل هنگام 
فرار عجله زیادی داشته است. او درباره اینکه چه کسی با مقتول 
اختالف یا خصومتی داشته نیز گفت: مقتول مرد خوبی بود و تا 
آنجا که من می دانم با هیچ کس اختالفی نداشت و معلوم نیست 

چه کسی دست به این جنایت زده است.
به دنبال ثبت اطالعات محل وقوع جنایت، جسد مقتول به پزشکی 
قانونی منتقل و تحقیقات گسترده ای برای شناسایی عامل جنایت 
آغاز شد. در شرایطی که تجسس های پلیس برای رازگشایی از این 
جنایت همچنان ادامه دارد روز گذشته دادستان همدان جزئیات 
بیشــتری از این پرونده را بازگو کرد و از ادامــه تحقیقات برای 
دستگیری قاتل خبر داد. حسن خانجانی در این باره گفت: قتل 
طالفروش به صورت مسلحانه اتفاق افتاده و مقتول هدف اصابت 
گلوله قرار گرفته است؛ اما اینکه طال و جواهراتی از آنجا سرقت 
شده باشد، هنوز مشخص نیست. بنابراین انگیزه اصلی این جنایت 
هنوز مشخص نیست. او در ادامه گفت: پس از جنایت قاتل متواری 
شده و تا زمانی که دستگیر نشــود نمی توانیم اطالعات بیشتری 

درباره سرقت ارائه دهیم و پلیس در حال بررسی موضوع است.
 

پرونده متهمان »دریک« در دادگاه
پرونده 2متهم که با فروش غیرقانونی رمز ارز دریک دســت به 
کالهبرداری 192میلیارد تومانی از 36نفــر زده بودند با صدور 
کیفرخواســت به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور به دادگاه 

فرستاده شد.
به گــزارش همشــهری، علــی صالحی، دادســتان تهــران با 
اعالم جزئیــات این پرونــده گفت: در ایــن پرونده با انتشــار 
و فــروش غیرقانونی رمز ارز در داخل کشــور، جمعــا به مبلغ 
192میلیاردو970 میلیون و 653هزارو۸91 تومان کالهبرداری 
از مالباختگان صورت گرفته است.این پرونده 36 نفر شاکی دارد 
و 2 نفر متهم که اتهام متهم ردیف اول، اخالل در نظام اقتصادی 
کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کالهبرداری و اتهام ردیف 

دوم معاونت در این خصوص است.
دادستان تهران ادامه داد: متهم ردیف اول که براساس تحقیقات 
به عمل آمده، ناشر رمز ارز »دریک« است، دارای سابقه کیفری 
به اتهام اغوای اشــخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد 
قیمت های کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه 
عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.

در پرونده فعلی عالوه بر عرضه رمز ارز غیرقانونی، با افزایش قیمت 
بدون پشتوانه آن، فریب مشتریان و کالهبرداری به اخالل در نظام 

اقتصادی کشور اقدام کرده است.
صالحی در ادامه گفت:  بازار هدف این رمز ارز داخل کشــور بود 
و براساس اظهارات شــاکیان، متهمان با ادعاهایی مانند: پیشی 
گرفتن رمز ارز »دریک« از بیت کوین از نظر قیمت، تبدیل شدن 
آن به ابزار پول اصلی در مبادالت مالی و جایگزین شــدن با پول 
ملی، دور زدن تحریم ها توسط این رمز ارز، دریافت کاال و دالر با 
آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور 
غیرواقع امیدوار کرده بودند. دادستان تهران ادامه داد: پول های 
توقیف شده از متهمان، پرداخت 60درصد از مطالبات شکات را 
پوشش داده، که با معرفی 1۸فقره از اموال آنها، درخواست ضبط 

اموال به دادگاه ارائه شده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه زیرکی مرد صراف، آدم ربایان میلیاردی را گیرانداخت

رنگ پریده تاجری که به همراه مردی 

دادسرا
مرموز برای خرید دالر به صرافی رفته 
بود اسرار گروگانگیری میلیاردی را 
فاش کرد. مرد صــراف با دیدن چهــره رنگ پریده 
مشتری اش حدس زد که کاسه ای زیر نیم کاسه است 
و در تماس با پلیس، بــه ماجرای گروگانگیری پایان 

داد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل تاجر ثروتمندی 
از خانه اش در شــمال تهران خارج شــد تا به دفتر 
کارش بــرود. او در حال عبوراز خیابــان بود که یک 
خودروی پژو با 3سرنشین ســد راهش شد. 2 نفر از 
پژوسواران از ماشین پیاده شده و درحالی که برگه ای 
در دست داشــتند به ســمت مرد تاجر رفتند. آنها 
خودشان را مأمور معرفی کردند و با نشان دادن برگه 
گفتند که حکم بازداشت مرد تاجر به دلیل شرکت در 
ناآرامی های اخیر را دارند. هــر چند مرد تاجر اصرار 
داشت که حتما او را با فرد دیگری اشتباه گرفته اند، 
اما مردان مامورنما وی را ســوار ماشین خود کردند 
تا به گفته خودشــان، برای ارائــه توضیحات به اداره 
پلیس برود. اما هنوز مســافت زیادی طی نشده بود 
که معلوم شــد ادعای مردان مامورنما دروغ و ماجرا 

گروگانگیری  است.

3ساعت بعد 
مردان مامورنما 3گروگانگیر بودند که از قبل نقشــه 
اخاذی از مرد تاجر را کشیده بودند. 3ساعت از شروع 
گروگانگیری گذشته بود که یکی از مأموران قالبی به 
همراه گروگانش وارد یکــی از صرافی های پایتخت 
شد. مرد تاجر کارت ملی اش را نشان داد و درخواست 
خرید 2میلیارد تومان دالر کرد. او اما به شدت ترسیده 
و رنگش پریده بود. فردی که همراهش بود، کامال به 
وی چسبیده بود و دست او را گرفته و منتظر بود که 

هر چه زودتر خرید دالر تمام شود.
صاحــب صرافی با دیــدن رنگ پریده مــرد تاجر و 
دستانش که کامال می لرزید فهمید که ماجرا عادی 
نیست. او احتمال داد که مرد تاجر گروگان گرفته شده 

و فردی که همراه اوســت، وی را تهدید کرده که اگر 
حرفی بزند، جانش را می گیرد. در این شرایط به بهانه 
اینکه باید بخشی از دالرها را از گاوصندوق بیاورد، به 
اتاقک پشت صرافی رفت و با 110تماس گرفت. وقتی 
اپراتور پلیس پاسخ داد،  مرد صراف به آرامی ماجرا را 
شرح داد و از مأموران کمک خواست. پس از این تماس 
و تا رسیدن پلیس باید کاری می کرد تا گروگانگیر و 
مرد تاجر زمان بیشتری در صرافی بمانند. او مدعی 
شــد که تهیه این مقدار دالر زمان بر اســت و به این 
ترتیب آنقدر نقش بازی کرد تا اینکه مأموران پلیس 

در صرافی حاضر شدند.

اخاذی میلیاردی
وقتی مأموران پلیس قدم در صرافی گذاشتند، مرد 
تاجر که همچنان رنگ و رویش پریده بود، گویی که 
فرشته نجات خود را دیده باشد فریاد کشید و گفت که 
او را گروگان گرفته اند. صاحب صرافی که حاال مطمئن 
شده بود حدسش درست بوده به کمک او رفت و مرد 
مرموزی که همراه تاجر بود، با دیدن مأموران قصد فرار 

داشت اما موفق نشد و گیر افتاد.

با دســتگیری مرد مرموز، مأموران به تحقیق از مرد 
تاجر پرداختند. او گفت: صبح از خانه خارج شــدم 
تا به محل کارم بروم. از آنجا که فاصله زیادی از خانه 
تا دفتر کارم نیست، معموال از وسیله نقلیه استفاده 
نمی کنم و ترجیح می دهم تــا دفتر پیاده روی کنم. 
امروز)روز حادثه( در حــال رفتن به محل کارم بودم 
که سرنشینان پژویی ســد راهم شدند و خودشان را 
مأمور جا زدند. پس از آنکه ســوار ماشین شان شدم 
تهدیدهایشان شروع شــد و فهمیدم که آنها پلیس 
قالبی هســتند. آدم ربایان تهدید می کردند که اگر 
تسلیم خواسته آنها نشــوم جانم را می گیرند و حتی 
جان اعضای خانواده ام نیز در خطر است. از ترس جان 
خود و اعضای خانواده ام چاره ای جز تســلیم شدن 
ندیدم و آدم ربایان با گرفتــن کارت های عابربانکم 
موفق شدند حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
ارز دیجیتال بخرند اما این پایان ماجرا نبود و آنها نقشه 

اخاذی دیگری هم داشتند.
وی ادامه داد: 2 نفر از آدم ربایان مرا به صرافی بردند؛ 
یکی از آنها سوار بر ماشین و مقابل صرافی منتظر ماند 
و نفر دوم درحالی که دستم را گرفته بود، مرا به داخل 

صرافی برد. او گفته بود که همراهش سالح دارد و اگر 
دست از پا خطا کنم، اول خودم را می کشد و بعد نفر 
سوم که مقابل خانه ام کمین کرده، وارد خانه ام شده و 

خانواده ام را خواهد کشت.
گروگان گفت: طبق خواسته آدم ربایان باید معادل 2 
میلیارد تومان دالر از صرافی می خریدم. من به شدت 
ترسیده بودم و همین باعث شد که مرد صراف به ماجرا 
مشکوک شود. مدام به اعضای خانواده ام فکر می کردم 
و حتی هنگام صحبت با مرد صراف دچار لکنت شده 

بودم که خوشبختانه زیرکی او موجب نجاتم شد.
ماموران پلیس پس از دستگیری گروگانگیر، موفق 
شدند همدستش را نیز پیش از فرار دستگیر کنند. 
متهم اصلی پرونده که همراه مرد تاجر وارد صرافی 
شده بود، طراح نقشه آدم ربایی بود که در تحقیقات 
گفت: خواهرم در دفتر مرد تاجر کار می کرد و خبر 
داشت که وضع مالی خیلی خوبی دارد. او همیشه 
از وضعیت زندگی مرد تاجر برایم تعریف می کرد تا 
اینکه مدتی قبل از شرکت او بیرون آمد. با این حال 
من دورا دور مرد تاجر را زیرنظر داشتم و می دانستم 
حسابش همیشه پر از پول است. از طرفی چون دچار 
مشکالت مالی شده و بدهی داشتم، فکر ربودن مرد 
تاجر به ســرم زد تا از او اخاذی کنم. وی ادامه داد: 
برای اجرای این نقشه از 4نفر دیگر از دوستانم که 
آنها هم مشکل مالی داشتند کمک گرفتم. ما پس 
از چند روز زیرنظر گرفتن طعمه مان، درنهایت در 
نقش مامور، وی را ربودیــم و گرچه در مرحله اول 
موفق شــدیم یک و نیم میلیارد تومان از حسابش 
را خالی کرده و بــا آن ارز دیجیتــال بخریم اما در 
نقشه دوم ناکام ماندیم و اصال فکرش را نمی کردیم 
که زیرکی مرد صراف کار دســتمان بدهد و باعث 

دستگیری مان شود.
بنا بر این گزارش، 2 متهم اصلی به دســتور بازپرس 
دادسرای جنایی تهران برای انجام تحقیقات بیشتر 
در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی تهران قرار گرفتند 
و تالش برای دســتگیری 3متهم دیگر این پرونده 

ادامه دارد.

آدم ربایان با ربودن پسر جوانی در رودبار کرمان او را به سیستان 

داخلی
و بلوچستان منتقل کرده و از خانواده اش خواسته بودند برای 
آزادی اش به دوبی بروند و11میلیارد تومان به آنها بدهند؛ اما 

با هوشیاری پلیس نقشه شان نقش بر آب شد.
به گزارش همشهری، این گروگان گیری به اوایل مهرماه امسال برمی گردد. آن 
روز 5نفر که سوار بر یک پژو 405و یک دستگاه موتورسیکلت بودند با اجرای 
نقشه ای از پیش طراحی شده جوانی 20ساله را در یکی از خیابان های شهرستان 
رودبار جنوب واقع در استان کرمان تعقیب کردند. وقتی پسر جوان وارد کوچه 
منتهی به خانه شان شد آنها راهش را سد کرده و او را به باد کتک گرفتند. 5مرد 
خشن در ادامه دست و پای پسر جوان را بسته و او را سوار خودرو کرده و با خود 
بردند. آن روز خانواده پسر جوان هرچه با او تماس گرفتند جواب نداد و وقتی 
عصر شد و او به خانه برنگشت معلوم شد که حادثه ای برایش اتفاق افتاده است. 
آنها شروع به جست وجوی همه جا کردند و از دوستان و آشنایان برای پیدا کردن 
او کمک خواســتند اما هیچ کس او را ندیده بود و معلوم نبود که چه بر سرش 
آمده که یکباره مفقود شده است. در این شرایط بود که ماجرا به پلیس گزارش 
و از مأموران درخواست کمک شد. ماموران ابتدا مشخصات جوان مفقود شده را 
ثبت کرده و به استعالم از یگان های مختلف پرداختند. آنها در ادامه به بررسی 
فرضیه های مختلف ازجمله آدم ربایی پرداختند. درست در این مرحله بود که 
فرد ناشناسی با خانواده پسر مفقود شده تماس گرفت و گفت پسر جوان نزد او و 

همدستانش است. او گفت آنها پسر جوان را ربوده اند و برای آزادی اش 11میلیارد 
تومان پول نقد می خواهند. مرد ناشناس در این تماس تلفنی گفت که این مبلغ 
باید هرچه سریع تر در دوبی به آنها تحویل داده شود و کوچک ترین اشتباهی 
می تواند به قیمت جان گروگان تمام شود. این تماس تلفنی ابعاد تازه ای از ماجرا 
را برمال کرد و تیم های پلیس آگاهی را برای شناسایی آدم ربایان به تکاپو انداخت. 
آنها تالش کردند با استفاده از سرنخ های موجود به اطالعاتی از آدم ربایان دست 
پیدا کنند. هرچند آنها تالش کرده بودند کــه هیچ ردی از خود به جا نگذارند 
اما با گذشت چند هفته از گشوده شدن این پرونده مأموران به اطالعاتی دست 
یافتند که نشان می داد 2نفر از متهمان در استان هرمزگان مخفی شده اند. در 
این شرایط بود که گروهی از مأموران برای انجام بررسی های میدانی راهی آنجا 
شدند و 2متهم را دستگیر کردند. در شــرایطی که 44روز از ربوده شدن پسر 
جوان می گذشت بازجویی از دستگیرشدگان نشان داد که آنها پسر جوان را به 
سیستان و بلوچستان منتقل کرده و در آنجا نگهداری می کنند. به این ترتیب 
مأموران موفق شدند پسر ربوده شده را پس از 44روز اسارت آزاد کنند. سرهنگ 
حسن بژندی، جانشــین فرمانده انتظامی رودبارجنوب با اعالم جزئیات این 
پرونده گفت:  کارآگاهان پلیس آگاهی پس از حدود 44روز تحقیقات شــبانه 
روزی و با انجام اقدامات تخصصی موفق به شناسایی هویت آدم ربایان شدند و 
توانستند جوان ربوده شده را آزاد کنند. به گفته او تحقیقات تخصصی پلیس 

برای دستگیری سایر آدم ربایان همچنان ادامه دارد. 

 »مرد رمال برای باطل شدن طلسم سیاه، دارویی 
پلیس 
آگاهی

در چای ریخت که پس از نوشــیدن آن بیهوش 
شــدم و 4روز بعد در بیمارستان به هوش آمدم« 
این بخشی از گفته های مردی اســت که می گوید به دام رمالی 

افتاده که نقشه سرقت از خانه اش را در سر داشته است.
به گزارش همشهری، چند روز قبل مردی که در یکی از خیابان های 
جنوب تهران بیهــوش روی زمین افتاده بود، بــا تماس مردم با 
اورژانس به بیمارستان منتقل شد. او به دلیل مسمومیت شدید به 
کما رفته بود اما پس از 4روز به زندگی برگشت و پس از مرخص 

شدن از بیمارستان، فهمید که چه بالیی برسرش آمده است.
مرد جوان که برای شکایت از رمالی که او را به این روز انداخته بود 
راهی اداره پلیس شده بود، به افسر پلیس گفت: با اینکه از نظر مالی 
و خانوادگی هیچ مشکلی نداشتم، اما مدتی بود که روزگار بر وفق 
مرادم نبود. مدام بدبیاری می آوردم و شرایط زندگی ام به هم ریخته 
بود. مرتب با همسرم درگیر می شدم و این درگیری ها آنقدر ادامه 

داشت که همسرم قهر کرد و به خانه پدر و مادرش رفت.
وی ادامه داد: یک روز که سفره دلم را برای همکارم باز کردم و از 
ماجراهای عجیب زندگی ام گفــت، او راهی پیش پایم قرار داد و 
گفت احتماال در زندگی بدخواه و دشمن دارم و او مرا طلسم کرده 
است. اگرچه راه حل همکارم منطقی نبود و حرف هایی که می زد 
به نظرم عجیب می آمد اما من که به بن بست رسیده بودم تصمیم 
گرفتم به حرف های او اعتماد کنم. همکارم می گفت باید نزد رمال 
بروم و طلسم را باطل کنم. به این ترتیب با مرد رمالی که همکارم 
معرفی کرد آشنا شدم و نزد او رفتم. او در چند مرحله از من پول 
گرفت و نسخه های عجیبی برایم پیچید. یک بار گفت نسخه را در 
قبرستان متروکه دفن کن، بار دیگر می گفت در بیابان نامه ای را 

آتش بزن و..

طلسم سیاه
مرد جوان تمام راه حل های رمال را امتحان کرد اما همچنان در 

بن بست قرار داشت.
وی در ادامه گفت: وقتی به مرد رمال گفتم نســخه ها فایده ای 
نداشــته، این بار به من گفت که ارواح خانــه ام را احاطه کرده و 

دچار طلسم سیاه شده ام. او گفت که باید برای بهتر شدن اوضاع 
معجونی را درون چای بریزم و آن را بنوشم تا طلسم باطل شود. 
آن روز مرد رمال دارویی را که اسمش را گذاشته بود داروی سیاه، 
داخل چای ریخت. من هم بی خبر از همه جا چای را نوشیدم به این 
امید که طلسم ها باطل می شوند. مرد رمال پس از نوشیدن چای 
از من خواست به خانه ام برگردم اما من دچار سرگیجه شدیدی 
شده بودم و وقتی از خانه رمال بیرون رفتم ناگهان حالم بد شد و 
از هوش رفتم. چشمانم را که باز کردم در بیمارستان بودم و پس 
از مرخص شــدن از آنجا، وقتی به خانه ام برگشتم متوجه شدم 
دزد وارد خانه شده و اموال قیمتی ام مانند ساعت،  پول، انگشتر 
و گردنبند طالیم به همراه دسته کلیدم سرقت شده است. حاال 
هم شک ندارم که مرد رمال با این ترفند مرا بیهوش کرده و بعد 
با سرقت دسته کلید وارد خانه ام شــده و تمام اموال قیمتی ام را 

دزدیده بود.
با این شــکایت، مأموران پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس 
شعبه سوم دادسرای ویژه ســرقت راهی محل زندگی مرد رمال 
شــدند اما او خانه اش را تخلیه کرده و فراری شده بود. هم اکنون 
تحقیقات برای شناسایی و بازداشت رمال فراری در دستور کار 

مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

اقدام هولناک جوان مرموز سرقتمیلیونیمردرمالبادارویسیاه
پس از دستگیری

وقتی ماموران، جوانی را به ظن دست داشتن در سرقت دستگیر کردند، 
او در اقدامی هولناک به زندگی خود پایان داد تا پلیس را با یک پرونده 

عجیب روبه رو کند.
به گزارش همشهری، شامگاه جمعه زوج جوانی که از مهمانی به خانه 
برمی گشــتند که درست مقابل خانه شــان صحنه عجیبی را دیدند. 
خودروی پرایدی که پالک نداشت روبه روی ساختمان آنها پارک شده 
و مردی جوان پشت فرمان آن نشسته بود. همزمان مردی سراسیمه 
از خانه خارج و سوار بر ماشین پراید شد. زوج جوان با دیدن این صحنه 
احتمال دادند که سرنشینان پراید، سارقان منزل هستند و به تعقیبشان 
پرداختند تا مانع فرارشان شوند. آنها همزمان با پلیس تماس گرفته و 
ماجرا را گزارش کردند. سرنشینان مرموز پراید که متوجه شده بودند 
از سوی زوج جوان تعقیب می شوند، سعی کردند هر طور شده از دست 
آنها فرار کنند اما تالششان بی فایده بود. در این شرایط خودرو را متوقف 
کرده و هر دو درحالی که چاقو به دســت داشتند به سمت زوج جوان 
هجوم برده و به تهدید آنها پرداختند. زوج جوان که وحشــت کرده 
بودند، تصمیم گرفتند محل را ترک کنند. پس از آن یکی از آن مردان 
مرموز سوار بر پراید شــد و فرار کرد. نفر دوم که می دید همدستش 
بدون او فرار کرد، شوکه شده بود و در این شــرایط با چاقو به سمت 
خودروهای عبوری هجوم برد تا با سرقت یکی از آنها فرار کند اما موفق 
نشد. در همین هنگام پلیس رسید و مأموران پس از خلع سالح متهم، 
او را دستگیر کردند. اما تنها دقایقی از دستگیری متهم می گذشت که 
وی رو به مأموران کرد و گفت حالش خوب نیست. او در ادامه مدعی 
شد که قرص برنج خورده و قصد دارد به زندگی اش پایان بدهد. پس از 
آن نیز ناگهان از حال رفت و توسط مأموران به بیمارستان منتقل شد 
اما تالش برای نجات او بی فایده بود و وی به کام مرگ رفت. به دنبال 
این اتفاق، ماجرا به بازپرس جنایی تهران گزارش شد و با حضور تیم 
تحقیق در بیمارستان، جسد جوان مرموز به پزشکی قانونی انتقال یافت 
تا در بررسی های بیشتر علت دقیق مرگ او مشخص شود. همچنین 
بازپرس جنایی دستور شناسایی و بازداشت همدست وی را صادر کرد 
تا با دستگیری وی جزئیات بیشتری از این حادثه و علت اقدام عجیب 

سرنشین مرموز پراید فاش شود.

آزادی گروگان 11میلیاردی، 44روز پس از اسارت



7 یکشنبه 6 آذر 1401
 شماره  8649

هفته نامه اکسپرس ]فرانسه[

آمریکاازپشتخنجرمیزند
مجلهفرانسویاکسپرسبااشارهبهباالگرفتنتنشهای
تجاریاروپاوآمریکانوشــته:»سیاستهایواشنگتن
دریکسالگذشتهازجملهدردورزدنپاریسوفروش
زیردریاییبهاســترالیا،ماهیتدوستآمریکاییمانکه
ازپشتبهماخنجرمیزندرابرایمانبیشازپیشروشن
میکند.مادراینمــدتدریافتهایمکهبرایتأثیرگذاری
واقعیدرنظــمجدیدجهانی،چهراهدشــواریدرپیش
داریم.زمانآنفرارسیدهکه27کشــورعضواتحادیه
اروپابرایتضمینامنیتبازیگرانصنعتیخودتدابیری
بیندیشند؛چراکهماشینهولناکآمریکایینشانداده
کههیچفرصتیرابرایپیشــبردمنافعاقتصادیخوداز

دستنمیدهد.

با گذشت 2هفته از انفجار مرگبار 
تروریستی اســتانبول، بار دیگر 
نگاه ها به مهاجران ســوریه ای در 
این شهر و دیگر شهرهای ترکیه با ظن و بدگمانی 
دوچندان همراه شده است. پلیس ترکیه کمتر از 
12ســاعت پس از انفجار تروریستی استانبول در 
گزارشی اعالم کرد که یک زن ســوریه ای عامل 
حمله بوده که از کردهای سوریه دستور می گرفته 
است. در جریان دســتگیری های پس از انفجار، 
این زن 23ســاله به نام »احالم البشیر« و 46نفر 
دیگر بازداشت شدند. از همان زمان فشارها روی 

مهاجران سوریه ای در ترکیه تشدید شد.
طی 2هفته گذشــته، پناهجویان ســوریه ای در 
ترکیه دوران سختی را سپری کرده اند. آنگونه که 
وب سایت نشــنال گزارش می دهد، طی روزهای 
اخیر، اســتفاده از کلمــه »Suriyeli« که کلمه 
ترکی معادل »شــهروندان اهل سوریه« است، در 
رسانه های اجتماعی افزایش یافته است. در اغلب 
پست هایی که در توییتر، فیسبوک و اینستاگرام 
منتشر می شود، کاربران خواستار اخراج مهاجران 
سوریه ای هستند. »سوریه ای ها را اخراج کنید«؛ 
یکی از جمالت پرتکراری اســت که این روزها در 
حساب های کاربری فعاالن ترکیه ای در شبکه های 
اجتماعی به کرات دیده می شود. همچنین بسیاری 
از کاربران از باز شدن مرزهای ترکیه روی مهاجران 

سوریه ای انتقاد می کنند.
آنکارا مدعی است که عامل اصلی انفجار استانبول 
در شهرهای شمال سوریه، در نزدیکی مرز با ترکیه 
آموزش دیده است؛ همین بهانه ای  شده تا به دستور 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، حمالت 
و بمباران مناطق شمال سوریه با هدف قرار دادن 
گروه های کرد این کشــور آغاز شــود. با این حال 
به نظر نمی رســد که بمباران هــای ارتش ترکیه 
در شمال سوریه تا کنون توانســته باشد از حجم 
خشم شهروندان ترکیه از پناهجویان و مهاجران 

سوریه ای پس از واقعه انفجار بکاهد.

واقعیتهایمیدانی
جهت گیری منفی افــکار عمومــی ترکیه علیه 
مهاجران سوریه ای، شرایط برای ادامه حضور آنها 
در شهرهای ترکیه را سخت کرده است. براساس 

آمار کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل، 
بیش از 3میلیون و 700هزار آواره ســوریه ای در 
ترکیه زندگی می کنند. از ایــن تعداد، 98درصد 
در شهرهای ترکیه زندگی می کنند و باقی آنها در 
کمپ های آوارگان اسکان داده شده اند. همچنین 
براســاس داده هــای اداره کل مدیریت مهاجرت 
ترکیــه، اســتانبول میزبان بیشــترین مهاجران 
ســوریه ای اســت و جمعیت مهاجران سوریه ای 
در این شــهر به 542هزار نفر می رسد. همچنین 
غازی عینتــاب، خاتــای و شــانلی اورفه هرکدام 
به ترتیب بــا دارا بودن بیش از 400هــزار نفر در 
رده های بعدی بیشترین شهرهای دارای پناهجوی 

سوریه ای هستند.
جمعیــت ســوریه ای ها در ســایر شــهرهای 
ترکیه، کمتــر از 300هــزار نفر اســت. با وجود 
این جهت گیری علیه آنها نیز با شــدت بیشتری 
جریان دارد. وب ســایت العربی الجدید نقل قولی 
از صدف کباس، مجری معــروف تلویزیون ترکیه 
که اخیراً به اتهام توهین به رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه زندانی شــده است را آورده و 
نوشته است: »سوریه ای، افغان، عرب، آفریقایی و... 
همه مهاجران غیرقانونی، باید فوراً اخراج شوند.« 
همچنین یکی از مفســران معروف ورزشــی در 

یک برنامه زنده ورزشــی 
تلویزیون با بیان اینکه من 
برادری از ســوریه ندارم، 
گفت: »پناهندگان باید به 
کشورهایشان بازگردانده 

شوند.«
درواقع پذیرش بزرگ ترین 
جامعه پناهجویان جهان 
در ترکیــه بــه تنش هــا 
و افزایــش احساســات 
ضد پناهجویــان در ایــن 
کشور منجر شــده است. 
ســال گذشــته در یکی 
از محله هــای آنکارا، یک 
نزاع ساده بین ترکیه ای ها 
و ســوریه ای ها به دلیــل 
تنش های قومی تشــدید 
شد که در نهایت منجر به 

اخراج ساکنان سوریه ای از این محله شد. براساس 
گــزارش العربی الجدید، با وجود درخواســت های 
گســترده از دولت اردوغان برای اخراج مهاجران 
ســوریه ای، اما تعداد کمی از مهاجران ســوریه ای 
تا کنون به کشورشان بازگشته اند. همچنین براساس 
یک نظرسنجی که در سال 2020انجام شد، فقط 
16درصد از پناهجویان برای بازگشــت به سوریه 
درصورت پایان جنگ ابراز تمایل کرده اند؛ این در 
حالی است که همزمان نظرسنجی ها نشان می دهد 
که 82درصد از شــهروندان ترکیه اصرار دارند که 
مهاجران سوریه ای یا به کشورشان بازگردند یا در 

کمپ های پناهندگان اسکان داده شوند.

بهرهبرداریسیاسیازسوریههراسی
اگرچه حمــالت و انتقــادات علیــه پناهجویان 
سوریه ای پس از انفجار استانبول چند برابر شده، 
اما برخــی دیگر این وضعیت را فرصتی مناســب 
برای سیاستمداران آنکارا می دانند. براین اساس، 
افزایش خشــم و نگاه منفی در ترکیه به مهاجران 
سوریه ای پیش زمینه و شــرایط مساعدی را برای 
دولت اردوغــان جهت انجام عملیــات نظامی در 
شمال ســوریه فراهم کرده اســت. عروا عجوب، 
تحلیلگر ارشد اندیشــکده گلوبال کور نیز همین 
نظر را دارد و به وب سایت 
نشنال می گوید: »انفجار 
اســتانبول به احساسات 
ضد ســوریه ای قبــل از 
انتخابــات دامن می زند و 
این شــرایط قطعاً توسط 
حــزب حاکــم عدالــت 
و توســعه بــرای توجیه 
عملیات نظامی در سوریه 
مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.«
فضــای ضد پناهجویــان 
ســوریه ای در ترکیه این 
روزها حتی تا آنجا گرم و 
پرطرفدار است که ایلنور 
چویک، مشــاور ارشــد 
اردوغان اذعــان دارد که 
نژادپرستی و لفاظی های 

بیگانه هراسانه علیه مردم سوریه در میان مقامات 
دولتــی نیز وجــود دارد. چویک در ایــن ارتباط 
می گویــد: »برخی از افراد در داخــل و نزدیک به 
دولت نیز تحت تأثیر تبلیغات علیــه پناهجویان 
سوریه ای قرار می گیرند؛ زیرا این تبلیغات پس از 
انفجار استانبول بسیار جذاب و پرطرفدار است.« 
چویک همچنین افزود کــه مقامات، از ماه ها قبل 
از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دست به 
سیاسی سازی  موضوع پناهجویان در ترکیه زده اند. 
مشــاور اردوغان در عین حال که منتقد سیاسی 
کردن موضوع پناهجویان است، اما همزمان منتقد 
ادامه حضور طوالنی مدت پناهجویان ســوریه ای 
است و می گوید حضور طوالنی مدت آنها اکنون در 

ترکیه مشکالت داخلی ایجاد کرده است.
البته استفاده از مسئله پناهجویان سوریه ای فقط 
به حزب حاکم عدالت و توســعه مربوط نیســت، 
بلکه گروه های مخالف و اپوزیسیون دولت ترکیه 
نیز فرصــت را غنیمت شــمرده و وعده می دهند 
که درصورت پیروزی در انتخابات ســال 2023، 
همه اقدامات الزم را برای بازگشــت پناهجویان 
سوریه ای به کشورشــان انجام خواهند داد. کمال 
قلیچ داراوغلو، رئیس حزب جمهوریخواه خلق که 
حزب مخالف دولت اردوغان اســت و جدی ترین 
رقیب انتخاباتی او نیز به شــمار می رود، به تازگی 
گفته اســت: »درصورت انتخاب شدن، مذاکرات 
دوجانبه با دولــت قانونی ســوریه انجام خواهیم 
داد. ما باید برای سوریه ای هایی که به کشورشان 
بازمی گردند، خانه، جاده، مدرســه و بیمارستان 
بسازیم. چگونه همه اینها را انجام خواهیم داد؟ با 

بودجه ارائه شده توسط اتحادیه اروپا.«
دیگر رهبران اپوزیســیون دولت ترکیه نیز لحن 
تندتری علیه پناهجویان اتخاذ کرده اند؛ به عنوان 
مثال، اومیت اوزداغ، رئیس حزب راســت افراطی 
»پیــروزی«، از حضــور پناهندگان ســوریه ای 
به عنــوان تهاجم خامــوش یاد می کنــد؛ حتی 
برخی از چهره هــای مخالف مدعی شــده اند که 
پناهجویان از خدمات اجتماعی رایگان و همچنین 
کمک هزینه های قابل توجه دولتی بهره می برند و 
نیاز است تا این کمک ها قطع شود؛ هرچند دولت 
ترکیه تا کنون بارها ارائه خدمات اجتماعی رایگان 

به پناهجویان را تکذیب کرده است.

تشدید سوریه هراسی در ترکیه
نگاه منفی علیه پناهجویان سوریه ای در ترکیه پس از انفجار تروریستی استانبول تشدید شده است

 اروپایی ها می گویند که واشنگتن بدون توجه به تبعات جنگ برای اروپا،
 با افزایش قیمت گاز خود و صادرات تسلیحات به اوکراین، به دنبال منفعت طلبی است

اختالف در جبهه غرب، بر سر جنگ اوکراین

»واقعیت این است که آمریکایی ها بیشترین سود را از 
جنگ اوکراین می برند؛ آنها گاز مایع را با قیمت باالتر 
می فروشند و قراردادهای تسلیحات بیشتری را امضا 
می کنند.« این تازه ترین اظهارات یک مقام ارشد اروپایی است. 9ماه 
پس از آغاز جنگ اوکراین، جبهه غرب در برابر روسیه شکاف برداشته 
و متحدان قدیمــی، یعنی اروپا و آمریکا، آشــکارا از یکدیگر انتقاد 
می کنند. مقا  مات  ارشد اروپایی خشمگین از آمریکا، دولت جو بایدن 
را متهم می کنند که از جنگ اوکراین برای ثروت اندوزی اســتفاده 

می کند، درحالی که کشورهای اروپایی در رنج هستند.
از زمانی که آمریکا با هدف حمایت از شــرکت های خود، یک بسته 
بزرگ مالی حمایتی را در نظر گرفته، دیپلمات های اروپایی یا آشکارا 
و یا در محافل خصوصی، خشــمگینانه واشنگتن را متهم  می کنند 
که در پی نابودی صنعت اروپاست؛ شرایطی که به نوشته وب  سایت 
آمریکایی پولیتیکــو، روس ها  قطعا از آن اســتقبال می کنند. یک  
دیپلمات ارشــد اروپایی که تمایلی  به افشا شدن نامش نداشته، به  
پولیتیکو گفته: »ما واقعا در یک  مقطع تاریخی قرار داریم. آمریکا 
باید متوجه باشد که افکار عمومی در بسیاری از کشورهای اتحادیه 

اروپا در حال تغییر است.« 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز صراحتا از 
واشنگتن خواسته تا به نگرانی های اروپا پاسخ دهد. او در مصاحبه ای 
با پولیتیکو گفته: »دوســتان آمریکایی ما تصمیماتی می گیرند که 

اقتصاد اروپا را هدف قرار می دهد.«
آمریکا اما این اتهامات را رد می کند. سخنگوی شورای امنیت ملی 

این کشــور می گوید: »افزایش قیمت گاز در اروپا، ناشــی از حمله 
روسیه به اوکراین و جنگ انرژی پوتین علیه اروپاست. در این میان 
صادرات گاز طبیعی مایع از آمریکا به اروپا به طور چشمگیری افزایش 

یافته و به اروپا کمک کرده تا بتواند از روسیه فاصله بگیرد.«
آنچه اختالفات اروپا و آمریکا را به اوج رسانده، طرح پرداخت یارانه  
به شرکت های آمریکایی و معافیت های مالیاتی است که دولت بایدن 
برای آنها در نظر گرفته است؛ اقداماتی که به گفته بروکسل، به طور 
ناعادالنه، تجارت اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و به تهدیدی جدی 
برای صنایع اروپایی تبدیل شده است. با وجود مخالفت های رسمی 
اروپا، هیچ نشانه ای دال بر عقب نشــینی احتمالی واشنگتن از این 

سیاست ها دیده نمی شود.

اروپایی ها در شــرایطی با منفعت طلبی متحد دیرینه خود روبه رو 
شــده اند که اقتصاد اغلب کشــورهای این قاره، تحت تأثیر جنگ 
اوکراین در آستانه رکود است و بحران انرژی باعث شده تا در برخی از 
کشورها، ازجمله لهستان زمزمه خاموشی های گسترده و جیره بندی 
انرژی در زمستان پیش رو شنیده شود. کشــورهای اروپایی برای 
کاهش وابســتگی خود به انرژی روســیه به گاز مایع آمریکا روی 
آورده اند اما قیمتی که اروپایی ها بــرای این گاز می پردازند، تقریبا 
4 برابر هزینه  گاز مایع در آمریکاست. از سوی دیگر، در شرایطی که 
کشورهای اروپایی برای جلوگیری از تشدید تنش ها با مسکو از ارسال 
تسلیحات نظامی به اوکراین خودداری می کنند، خبرهای بسیاری 

از افزایش صادرات تسلیحات آمریکایی به اوکراین شنیده می شود.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه که قرار اســت پنجشــنبه 
همین هفته به آمریکا ســفر کند، تأکید کرده که قیمت باالیی که 
آمریکایی ها از کشورهای اروپایی برای گاز مایع دریافت می کنند، 
رفتار دوستانه ای نیست. سیاستمداران دیگر کشورهای اروپایی نیز 
از اینکه دولت بایدن تأثیر سیاست های داخلی آمریکا را بر متحدان 
اروپایی نادیده گرفته، عمیقا ابراز ناامیدی کرده اند. اما آنچه بیشتر 
از مسئله قیمت گاز مایع، اروپایی ها را خشمگین کرده، پولی است 
که به واســطه جنگ اوکراین به بخش دفاعی آمریکا سرازیر شده 
است. به گفته بورل، آمریکا به تنهایی تاکنون بیش از 15.2میلیارد 
دالر تســلیحات و تجهیزات نظامی به اوکراین صادر کرده اســت. 
این درحالی است که مجموع صادرات تسلیحاتی کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا به اوکراین کمتر از 8میلیارد دالر بوده است. 

اروپا

گزارش

فضایضدصهیونیستی
درجامجهانیقطر

 تقابل فلسطینی ها و هواداران شان با اسرائیلی ها در دوحه
به یکی از حواشی مهم جام جهانی فوتبال تبدیل شده است 

تقابل تیم ها در مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر، روزبه روز 
داغ تر می شود اما تقابلی هم خارج از مستطیل سبز در جریان 
است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ تقابل فلسطینی ها 
و حامیانشان با صهیونیســت ها در ورزشگاه ها، خیابان ها و 

کوچه پس کوچه های دوحه.
هفته گذشته ویدئویی از یک هوادار مصری فوتبال منتشر 
شد که یک شبکه تلویزیونی اســرائیلی با هدف نشان دادن 
ـ  قاهره برای مصاحبه سراغ او  عادی ســازی روابط تل آویو  
رفته بود. تنها جمله این هوادار فوتبــال در گفت وگو با آن 
شبکه این بود: »زنده باد فلســطین!« ویدئوی دیگری نیز از 
دوحه منتشر شده که در آن گروهی از مردان لبنانی زمانی 
که متوجه می شوند خبرنگاری که برای مصاحبه سراغشان 
رفته، اسرائیلی است از گفت وگو خودداری کرده و از دوربین 
فاصله می گیرند. یکی از این مردان نیز با زدن بر شانه خبرنگار 
می گوید: »چیزی به اسم اسرائیل وجود ندارد؛ آنجا فلسطین 

است.«
دولت قطر هیچ ارتباط رسمی ای با رژیم صهیونیستی ندارد، 
با این حال به مناسبت برگزاری جام جهانی فوتبال و براساس 
توافق هایی که با فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( داشته 
اجازه پروازهای مســتقیم از تل آویو به دوحه را صادر کرده 
اســت. همچنین به دیپلمات های صهیونیستی اجازه داده 
شــده تا برای حمایت کنسولی از اســرائیلی ها در چندین 
آژانس  هوایی در دوحه مستقر شــوند. با این حال، دوحه با 
اطالع از احساسات ضدصهیونیستی قطری ها تأکید کرده که 
این اقدامات موقتی است و قرار نیست که هیچ توافقی مبنی 
بر عادی سازی روابط با تل آویو امضا شود. آسوشیتدپرس در 
این باره نوشته: »برخورد تند شهروندان قطری  با اسرائیلی ها 
به ویژه رسانه های آنان نشان می دهد که دوحه به رغم اجازه 
دادن به پروازهای مستقیم از تل آویو قصد ندارد سیاست های 

خود را در قبال مسئله فلسطین تغییر دهد.«

فلسطین و رژیم صهیونیستي، هیچ یک در این مسابقات بازی 
نمی کنند اما فلسطینی ها در نخســتین جام جهانی که در 
خاورمیانه در حال برگزاری است، حضور برجسته ای دارند. 
پیش از بازی افتتاحیه یکشنبه گذشته، یک قطری که بنر 
خوشامدگویی با پس زمینه پرچم فلسطین در دست داشت 
به ورزشــگاه البیت قطر رفت. او پس از به اهتزاز درآوردن 
پرچم فلسطین در ورزشگاه به روزنامه گاردین گفت: »ما به 
مردم فلسطین اهمیت می دهیم؛ تمام مسلمانان و کشورهای 
عربی پرچم های فلسطین را در دست دارند چون ما طرفدار 

آنها هستیم.«
گذشــته از قطری ها هواداران تونس، عربســتان سعودی، 
مراکش و الجزایر نیز در اغلب مسابقات پرچم های فلسطین 
را حمل کرده یا آن را روی دوش خــود می اندازند. روزنامه 
گاردین به نقل از »راندا احمر« زن جوان فلسطینی، که در 
مقابل گروهی از توریست های خارجی در »سوق واقف« یکی 
از بازارهای مهم شهر دوحه ایستاده و پرچم فلسطین را تکان 
می دهد، می نویسد: »فلسطین کشور من است و قصد دارم 
که پرچم کشورم را همه جا با خودم حمل کنم تا نشان دهم 
که در کشورم چه می گذرد.« به گزارش آسوشیتدپرس، گرچه 
دولت قطر برای حضور اسرائیلی ها تمهیداتی چون برپایی 
آشپزخانه کوشر )محلی که در آن طبق قوانین کوشر یهودی 
غذا تهیه می شود( در نزدیکی فرودگاه دوحه را درنظر گرفته، 
اما رسانه های قطری در یک هفته ای که از شروع مسابقات 
گذشته بارها با انتشار ویدئوهایی از برخورد شهروندان قطری، 
فلسطینی یا لبنانی با رسانه های صهیونیستی تأکید کرده اند 
که هیچ عادی سازی اي در کار نیست و قرار نیست قطر همان 
راهی را برود که برخی کشــورهای منطقه چون بحرین یا 

امارات متحده عربی رفته اند.

سفرطوالنیفلسطینیهابرایرسیدنبهقطر
در ابتدای شــروع مســابقات جام جهانی نزدیک به 4هزار 
اســرائیلی و 8هزار فلســطینی ویزای ورود به قطر دریافت 
کردند. فیفا ادعا کرده که توافق با قطر جهت صدور مجوز برای 
ساکنان سرزمین های اشغالی جهت سفر به دوحه در ازای آن 
بوده که رژیم صهیونیستی نیز به فلسطینی ها اجازه دهد که 
از فرودگاه های تل آویو به قطر پرواز کنند. با گذشت یک هفته 
از آغاز مسابقات اما هنوز مشخص نیست چه تعداد فلسطینی 
توانسته اند از موانع سخت بازرسی ها و تدابیر شدید امنیتی 
که برای سفر فلسطینی ها از تل آویو درنظر گرفته شده عبور 
کرده و خود را به قطر برسانند. گفته شده اغلب فلسطینی های 
ســاکن کرانه باختری از طریق فرودگاه اردن خود را به قطر 
رسانده اند درحالی که فلسطینی های نوار غزه از طریق گذرگاه 
مرزی رفح به مصر رفته و از آنجا به قطر رفته اند. لیور هیات، 
دیپلمات رژیم صهیونیســتی، با اذعان به طاقت فرسا بودن 
روند اداری دریافت مجوز پرواز فلسطینی ها از فرودگاه های 
سرزمین های اشغالی به آسوشیتدپرس گفته: »فلسطینی ها 
برای ورود و خروج باید مجوز امنیتی دریافت کنند که این 
کار بسیار زمان بر اســت.« عماد قراقره سخنگوی اداره کل 
امور مدنی فلســطین، نیز می گوید که تاکنون نشنیده که 
یک فلسطینی برای خروج از فرودگاه بن گوریون درخواست 

مجوز داده باشد.
اغلب فلسطینی ها که برای رسیدن به قطر سفري طوالنی 
طی کرده اند به آسوشیتدپرس گفته اند که احساس می کنند 
حضورشــان در بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان می تواند 
نتیجه سیاسی داشته باشد. معاویه ماهر، تاجر 31ساله از شهر 
الخلیل در کرانه باختری که پرچم فلسطین را روی شانه های 
خود انداخته، می گوید: »اینجا هســتم تا به جهان یادآوری 
کنم که در سال 2022هنوز سرزمین من تحت اشغال است. 
فکر می کنم شرایط بسیار دشواری است اما من همچنان به 

فلسطینی بودنم افتخار می کنم.« 

شیخ نعیم قاسم
 معاون دبیرکل حزب هللا لبنان

 اگــر رئیس جمهــور انتخــاب نشــود 
و  اقتصــادی  وضعیــت  نمی تــوان 
اجتماعــی کشــور را بهبــود بخشــید، 
چراکــه الزمــه آغــاز اصالحــات و آغــاز 
تــالش بــرای نجــات لبنــان، انتخــاب 
تمامـــــی  اســــــــت.  رئیس جمهـــــور 
فراکسیون ها و احزاب مسئول انتخاب 
رئیس جمهور هستند و کسی حزب هللا 
را عامــل و مســئول شکســت در ایــن 
پرونده نمی داند. )پایگاه خبری العهد(

ینس استولتنبرگ
دبیرکل ناتو 

ناتو به همراهی بــا اوکراین تا هر وقت 
کــه الزم باشــد ادامــه خواهــد داد و 
کنــار نخواهــد کشــید. متحــدان ناتــو 
 حمایت نظامی بی سابقه ای از اوکراین

بــه عمــل آورده انــد. از کشــورهای 
کمک هــای  خواســته ایم  عضــو 
غیرنظامــی خود را نیــز افزایش دهند. 

)آسوشیتدپرس(

بثینه شعبان
مشاور رئیس جمهور سوریه

ماه هاســت کــه اظهــارات رســانه ای از 
مقامــات ترکیه دربــاره نزدیکــی روابط 
بــا دمشــق را می شــنویم، امــا مقامات 
آنکارا به دالیل خاص خود این اظهارات 
را بیــان می کنند. این اظهــارات ممکن 
اســت دالیل انتخاباتی داشــته باشد.

)شبکه االخباریه(

آمریکابهدنبالرفع
تحریمهایونزوئال

همزمان بــا افزایــش قیمت گاز و فرا رســیدن 
زمســتان، دولت آمریکا امیدوار است تا بتواند با 
رفع تحریم های ونزوئال، زمینه را برای همکاری 
شرکت های انرژی چند ملیتی خصوصی با دولت 
نیکالس مادورو فراهم کرده و از وقوع بحران انرژی 
در آمریکا جلوگیری کند. روزنامه ال پایس اسپانیا 
نوشــته: از آنجایی که اولویت اصلی این روزهای 
دولت جو بایدن، مسئله انرژی است، واشنگتن با 
وجود مخالفت اپوزیسیون ونزوئال، چند هفته ای 
اســت که مذاکراتی را با دولت مادورو آغاز کرده 
اســت. به گفته منابع آگاه، شــرکت »شورون« 
به زودی موافقت آمریکا برای توسعه عملیات خود 
در ونزوئال و از سرگیری تجارت نفت با کاراکاس را 
به دست خواهد آورد. یافتن جایگزین برای انرژی 
روسیه و تصمیم اوپک برای کاهش تولید در کنار 
مخالفت های جمهوریخواهان و برخی دمکرات ها 
نسبت به کاهش تحریم ها علیه کاراکاس، باعث 
شده تا دولت بایدن هرگونه کاهش تحریم  علیه 
ونزوئال ازجمله اعطای مجوز فعالیت گســترده 
به شــورون را به پیشــرفت مذاکرات سیاســی 
دولت و مخالفان منــوط کند کــه هم اکنون با 
میانجیگری نروژ، در حال برگزاری است. ونزوئال 
حدود 300میلیارد بشــکه ذخایر نفتی دارد که 

بزرگ ترین ذخایر جهان است.
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اســتفاده از هشــتك Suriyeli بــه معنــای 
»ســوريه ای« در توييتر طی 48 ســاعت بعد از 
حمله تروريستی استانبول افزايشی چشمگير 
داشت. بسياری از كاربران تركيه ای پس از اين 
انفجــار خواســتار اخــراج پناهجويان ســوريه ای 

شدند.

حمله تروريستی 
استانبول

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

13 نوامبر 14 نوامبر 15 نوامبر

0



توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي  یکشــنبه 6 آذر 1401    سال ســی ام     شــماره  8649 

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

 سردبير: دانیال معمار

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

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

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

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

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

   پذيرش آگهي :

   تلفن: 84321000

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
و آنکه بر بندگان خدا ستم کند، خدا به جای 

بندگانش دشمن او مي شود.

  اذان ظهــر:  11:52   غــروب آفتــاب: 16:52 
  اذان مغرب: 17:12   نیمه  شــب  شــرعي: 23:08 

  اذان صبح فردا: 5:24    طلوع آفتاب فردا: 6:53 

گرینویچ

موش از پلیس نمی ترسد
 

موش ها در شمال هند، به یک انبار پليس که در آن 
مواد مخدر نگهداری می شد زده اند و صدها کيلو ماده 
مخدر گل را که از باندهای خطرناک قاچاق ضبط شده 
بود خورده اند. این اتفاق، حتی پليس را هم غافلگير 
کرده اما آنطور کــه یک دادگاه در ماتــورا در ایالت 
اوتار پرادش در یک حکم نوشته، »موش ها حيوانات 
کوچکی هستند و از پليس هم نمی ترسند«. پليس 
می خواست 200کيلو ماده مخدر را به عنوان مدرک 
به دادگاه ارائه کند که متوجه مفقود شدن آن شد. در 
مجموع، پليس گفته است که نزدیک به 700تن ماده 
مخدر گل توســط موش ها از بين رفته است. رابطه 
موش ها در این شهر با انبار مواد مخدر پليس، سابقه ای 
طوالنی هم دارد و قاضی پرونده گفته است که بعد از 
بررسی ها مشخص شده موش ها قبال هم نيم تن ماده 

مخدر را در انبار پليس از بين برده اند. 

داروهای اضافی را دور نریزید

قديمی ترين غذای جهان 

از زمانی که حيات در کره زمين وجود داشته، مسئله غذا هم بخشی 
از آن بوده و دانشمندان با بررسی وضعيت غذایی جانوران و انسان ها، 
به یافته های زیادی درباره آنها دســت پيدا می کنند. حاال یک تيم 
تحقيقاتی در یک مقاله، نتایج بررســی های یک فسيل قدیمی را 
منتشر کرده و مدعی شده که قدیمی ترین شــواهد درباره غذای 
استفاده شده توســط موجودات اوليه را پيدا کرده است. این تيم از 
دانشمندان، رد این غذا را در یک فسيل 550ميليون ساله به دست 
آورده اند که متعلق به دوره ادیاکاران )630ميليون تا 542ميليون 
سال پيش( است. دانشمندان، حيات در این دوره را با نام موجودات 
زنده ادیاکاران بررسی می کنند. موجودات زنده این دوره، نخستين 
نمونه های جانوران با ساختارهای چند مولکولی و پيچيده به شمار 
می روند و طبيعتا تغذیه آنها هم پيچيدگی های بيشتری داشته است. 
دانشمندان با بررسی فسيل به جا مانده از یکی از این موجودات، که 
کيمبرال نام دارد، متوجه رد مولکول های پيچيده تری شده اند که در 
سيستم گوارشی آن دیده می شود. این محصول شيميایی، که در 
گياهان یافت می شود، نشان دهنده این است که این موجودات، از 
باکتری ها و جلبک های کف اقيانوس ها تغذیه می کرده اند. کيمبرالها 
از نخستين موجوات روی زمين هســتند که در ساختار بدن آنها، 
دهان و شکم و سيستم گوارشی وجود داشته و سازوکار خوردن و 

گوارش آنها، همچون جانوران مدرن امروزی بوده است.

تنبیه عجیب والدين چینی
 

روانشناســان کودک هميشــه تأکيد می کنند که تنبيه 
فرزندان جوان، باید متناســب با رفتارهای آنها باشــد و 
چارچوب مشخصی داشــته باشــد. اما به تعداد والدین، 
روش های متفاوت برای تنبيه کودکان وجود دارد و بعضی 
از آنها چنان عجيب و غریب و افراطی هســتند که بيشتر 
شبيه شــکنجه هســتند تا تنبيه. در چين، تنبيه عجيب 
یک کودک توسط والدینش، حسابی سر و صدا به پا کرده 
و انتقادهای زیادی را متوجه این زوج کرده اســت. فرزند 
این خانواده، مثل ميليون ها کودک دیگر در دنيا، عاشــق 
تلویزیون دیدن اســت و در این کار افــراط هم می کرده. 
واکنش والدینش اما چه بوده؟ اینکه این بچه را یک شــب 
تا صبح بيدار نگه دارند و او را مجبور کنند تا تلویزیون نگاه 
کند. تنها خطــای فرزند آنها این بوده کــه به جای اینکه 
ســاعت هشــت و نيم به تختخوابش برود، از غيبت پدر و 
مادرش که برای خرید بيرون رفته بودند اســتفاده کرده و 

چند ساعت بيشتر تلویزیون تماشا کرده بود.

AFP :پسران هندی در بستر خشک رودخانه گنگ   عكس اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

  واقعاً چرا باید در این وضعیت 
اقتصادی کتاب بخوانیم؟

همين چند وقت پيــش بود که یکی 
از روزنامه نــگاران حــوزه کتاب، که 
کتاب باز قهاری هم هست، شروع کرده بود به نگاشتن تویيت هایی 
دال بر اینکه اقتصاد به هم ریخته و دیگر نه تاب و توان و نه حوصله و 
زمانی برای کتابخوانی شهروندان مانده است. این، البته کامال بدیهی 
و طبيعی است؛ چرا که نه؟ شما وقتی که ناچاری اضافه کار بایستی تا 
درآمد بيشتری داشته باشی، وقتی که گرانی هست، وقتی که بيشتر 
هزینه ات صرف اولویت های دیگر می شود، طبيعی است که به سمت 
و سوی مصرف فرهنگی نمی روی و مصرف فرهنگی در سبد زندگی 
و سبک زندگی و اوقات فراغت تو ناچيز و حتی صفر خواهد شد. به 
جایش خواهی گفت که رهایش کن، به جایش چيزی برای خانواده 

و بچه ها و... می خرم.
این نوشته، درصدد آن نيست که چنين ایده ای را رد کند؛ چرا که 
همه ما می دانيم در چه وضعيتی هستيم و سختی معيشت و اقتصاد 
را داریم کامال لمس می کنيم. پــس در فرض های ابتدایی چنين 
بحثی نه می توان شک و شبهه ای وارد کرد، نه می توان انکارش کرد. 
اما آیا همه ماجرای کتاب و کتابخوانی همين است؟ مهم ترین نکته 
اینجاست که ما چرا کتاب می خوانيم؟ این »چرایی« کتابخوانی اگر 
به خوبی درک شود، می  توان آن را ســبک و سنگين کرد؛ که حاال 

می توان راحت کنارش گذاشت یا نه.
در بحث های توسعه فردی، باب شده است که می گویند برای رسيدن 
به موفقيت بيشتر، باید کتاب های بيشتری بخوانی. بهترین توصيه 
را جيم ران می کند که می گوید زندگی دستاوردهای خودش را، در 
طبقات باالیی قفسه خود گذاشته و برای رسيدن به آن، باید روی 
کتاب هایی که می خوانيد، بایستيد. تصویرسازی را دارید؟ به واقع 
توصيه کنندگان، می خواهند نفعی واقعی و مصداقی برای کتابخوانی 
ارائه کنند. البته غالبا هم درست از آب در می آید؛ چرا که کتابخوانی 
در حوزه کاری و تخصصی خاصی، منجر به کسب اطالعات و قواعد 
جدید و حرفه ای تری می شود و شما درصورت وفاداری به این قواعد، 
می توانيد به موفقيت های بيشتری دست یافته و حتی دستاوردهای 
مالی و اقتصادی بيشــتری هم داشته باشــيد. اما آیا همه قدرت 
»چرایی« به همين بيشتر شــدن درآمد و دارایی و دستاوردهای 

مالی بازمی گردد؟
قطعا چنين نيست و چنين نمی  تواند باشد. چه بسا اگر همه قدرت 
»چرایی« خواندن کتاب ها را به این فقره بســنده کنيم، بعضی ها 
بگویند که خب من عالقه مالی چندانی نــدارم و همين مقداری 
که درآمد دارم و دارایی، برایم کفایت می کند. خاصه اینکه در بين 
کتابخوان های حرفه ای نيز از این دســت آدم های درویش مسلک 
فراوان داشته و داریم. پس باید دنبال قدرت »چرایی« باالتر و قوی تر 
باشيم؛ چيزی که گاهی درست مثل نفس کشيدن و غذا و...، به قدری 

جدی و ملموس و مهم و حياتی باشد که نتوان از آن گذشت.
محمود سریع القلم، استاد دانشگاه و پژوهشگر توسعه در مجموعه 
مقاالت »سی ویژگی« خود، بخشی را به کسانی اختصاص داده  که 
کتاب نمی خوانند و اساسا وقتی که کتاب نمی خوانيد، چه اتفاقاتی 
برای تان می افتد. ایــن اتفاقات، می تواند نــوع تصميم گيری ها و 
جهت گيری ها و طی مسيرهای ما را تحت تأثير قرار دهد و همه  چيز 
را خراب کند؛ یعنی اینها چه مواردی هســتند که چنين حساس 

هستيم تا به عنوان قدرت »چرایی« کتابخوانی مطرح شان کنيم؟
یکی از این گزاره ها، معطوف به آن است که کتاب نخوان ها، به راحتی 
تحت تأثير تبليغات و پروپاگاندا قرار می  گيرند؛ حاال از طرف هر کسی 
که می خواهد باشد. تبليغاتی از طرف یک فروشنده که می خواهد 
جنس ضعيفش را به شما بفروشــد یا به اصطالح »قالب« کند. یا 
مجموعه ای که می خواهد سرمایه گذارانش را با این کار فریب دهد 
یا.... از نکته های دیگر مطرح شده آن است که چنين افرادی با هيجان 
و احساسات زندگی می کنند. می دانيم که کامل ترین و باثبات ترین 
زندگی، زندگی عقالنی است. و می دانيم که عقالنيت، یعنی استفاده 
از تجربه های علمی و فنی و تخصصی به دست آمده در حوزه هایی 
مشخص. یا به فرمایش حضرت امير علی عليه السالم، مجموعه ای 
از تجربه های خودمان و تجربه های دیگران. علمای اخالق معموال 
عقل را زیباترین پدیده هستی دانسته اند؛ شاید برخالف تصورات 
اوليه ای که ممکن است شــما و دیگران داشته باشيد. عقل، ثابت 
و زیباست و به کامل ترین نتيجه گيری منجر می شود و نزدیک به 
کمال است و مجموعه اینها، باعث زیبایی آن می شود. جالب اینکه 
حتی برخی فيلسوفان و عرفا، عشق را نهایت عقالنيت می دانند و در 
جایی، عقالنيت و عشق را یکسان قلمداد می کنند. و تنها راه رسيدن 
به این عقالنيت و عملياتی کردن آن در زندگی تان، می تواند آشنایی با 
تجربه های دیگران و حتی تجربه های خودتان باشد؛ کاری که کتاب 

و کتابخوانی می تواند با شما انجام بدهد.
تنها عواقب کتاب نخواندن و عادت به عدم کتابخوانی البته معطوف 
به این موارد نيستند. شــما اگر اهل کتاب نخواندن باشيد، بخش 
استداللی ذهن تان تعطيل می شود، احتمال پوپوليست بودن تان 
به شدت باالست، حرف های نسنجيده فراوانی می زنيد، منافعتان 
را نمی توانيد به درستی درک کرده و تشخيص بدهيد، اهل مشورت 
نخواهيد بــود و... از جالب ترین نکته های کتابخوان نبودن شــما 
این است که برای رشــد فکری و شــخصيتی تان احساس نيازی 
پيدا نمی کنيد. وقتی احســاس نيازی پيدا نکنيد، چرا باید کتاب 
بخوانيد؟ اساسا وقتی که لزومی به کاری نمی بينيد و نيست، چرا 

باید انجامش بدهيد؟
جالب اینکه از عواقب جالب عدم کتابخوانی شــهروندان، می تواند 
خوشحالی حکومت ها هم باشد. حکومت  های توتاليتر و اقتدارگرا 
و تمرکزگرا، اساسا دوست ندارند که شهروندان شان اهل پرسش و 
پاسخ و مطالبه گری و... باشند. کسانی که کتابخوان هستند، به شدت 
اینگونه اند و برای حکومت های توتاليتر مزاحمت ایجاد می کنند. 
پس کتابخوانی حتی می تواند  شأن مبارزه اجتماعی هم پيدا کند 
و اساســا باعث شــود تا امکان ایجاد چنين حکومت هایی کمتر و 
کمتر شود؛ اتفاقی که در کشورهای کتابخوان کمتر می بينيم و در 
کشورهای عقب افتاده تر بيشتر. چه بسا از این منظر نيز بتوان انقالب 
اسالمی ایران را در سال1357 تفسير کرد؛ چرا که کتاب و کتابخوانی 
در این دوره وضعيت مناسبی داشته و چندان به وضعيت اقتصادی 

پيوند داده نمی شود.
نهایت سخن اینکه، وقتی شما این همه قدرت »چرایی« و دستاورد 
عينی و ملموس و... برای کتابخوانــی می  توانيد ایجاد کنيد، قطعا 
راهی برای انجامش هم پيدا خواهيد کرد؛ شــده با گذاشتن یک 
کتاب کوچک در جيب و مطالعه آن در اتوبوس، شــده با مراجعه 
به کتابخانه محله تان، شده با مطالعه یک کتاب الکترونيکی، شده 
حتی با گوش سپردن به کتاب های صوتی و.... به قول معروف، وقتی 
»چرایی« انجام کاری را می یابيــد، »چگونگی« انجامش را هم در 

خودتان نهادینه می کنيد...

خيلی هــا اروپــا را به سرســبزی، نشــاط و طراوت 
طبيعتش می شناســند اما در پس ایــن رنگ زیبا، 
زنگاری اســت که بی رحمانه، جان ساکنان این قاره 

را می گيرد.
آلودگی هــوا در اروپــا و مشــخصا ذرات معلق، به 
چنان معضلی در این قاره تبدیل شــده که می توان 
آن را یکی از قاتالن اصلی مــردم اروپا خواند. اوضاع 
به شدت بحرانی اســت و صدها هزار نفر، جان خود را 
به همين خاطر از دست می دهند. در واقع، آنطور که 
نهاد محيط زیستی متعلق به اتحادیه اروپا در گزارشی 
تکان دهنده اعــالم کرده، در ســال 2020ميالدی، 
238هزار نفر در این قاره به خاطر آلودگی هوا، با مرگ 
زودرس از دنيا رفته اند. این آمار، برای این قاره بسيار 
تکان دهنده اســت و نسبت به ســال قبل از آن رشد 

داشته است.
در گزارش آژانس محيط زیســت اتحادیه اروپا آمده 
است: »مجاورت با سطحی از ذرات معلق که باالتر از 
استانداردهای ســازمان بهداشت جهانی است،  باعث 
238هزار مورد مرگ زودهنگام شــده اســت.« این 
آژانس گفته است که این آمار، با وجود کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای به خاطر محدودیت هاي ناشــی از 

بحران کرونا، کمی بيشتر از سال 2019 بوده است.
ذرات معلق بــا قطر کمتر از 2.5ميکــرون که عموما 
با نام پی ام 2.5شــناخته می شــوند، نوعی از ذرات 
معلق هســتند که معموال محصــول جانبی گازهای 
خروجی خودروها و نيروگاه های زغال سنگ هستند. 
اندازه بســيار ریز آنها، به ایــن ذرات اجازه می دهد 
تا وارد سيســتم تنفسی انسان شــده و خطر ابتال به 
برونشيت، آســم و بيماری های ریه را افزایش دهند. 
در سال 2020، مجاورت با ميزان غيرمجاز دی اکسيد 

نيتروژن هم باعث مرگ زودهنــگام 49هزار نفر در 
اروپا شده اســت. 24هزار مورد مرگ زودهنگام هم 
به خاطر مجاورت با ازن ثبت شــده اســت. اتحادیه 
اروپا سال هاســت به دنبال کاهش و حذف مرگ های 
زودهنگام ناشــی از آلودگی هواســت و در طرحی 
جاه طلبانه،  می خواهد سطح آلودگی ذرات معلق هوا 
در این قاره در سال 2030ميالدی، 55درصد نسبت 

به سطح این ذرات در سال 2005 کاهش پيدا کند.
سازمان ملل گزارش داده است که یک سوم مرگ های 
مربوط به بيماری هاي قلبی و عروقی و سرطان ریه، 
به خاطر وجود این ذرات معلق در هواست. این ذرات 
همچنين مســئول یک چهارم مرگ ومير ناشــی از 

حمالت قلبی در دنيا هستند.
 آلودگی هــوا همچنيــن به صورت بنيادینــی اقليم 
کره زمين را تهدید می کند و اثرات عميق و ویرانگری 
بر ســالمت زمين دارد. برخی از منابــع اصلی دیگر 
انتشار ذرات معلق در هوا، اجاق های غذا در کشورهای 
توســعه نيافته، المپ های نفتی، کوره های صنعتی، 
آتش ســوزی های بــزرگ در جنگل هــا و مراتــع و 

همينطور توفان های شن هستند.

جهان نما

قاره سبز چرك

با لباس يكدست زرد، وسط دايره محاصره شده. هر چند لحظه يک بار، 
يک نفر از روی محیط دايره به سمت مرکز حرکت می کند. او دستانش 
را تكان می دهد و صدای گربه درمی آورد و آن شخص را نقش برزمین 
می کند. چند دقیقه بعد دايره متالشی می شود، ولی مرکزش همچنان 
سرپا ايستاده است. او »اوما تورمن« در فیلم» بیل را بكش« نیست؛ 
»بروس لی« است؛ يكی از بزرگ ترين نمادهای فرهنگ پاپ. او جوانی 
هنگ کنگی است که در عرض چند سال توانست سینما را به تسخیر 

خودش درآورد.
»لی جون فن« که بعدها به بروس لی شــهرت پیدا کرد، سال1940 
 در سان فرانسیسكو به دنیا آمد. وقتی 12ســاله شده بود، به کالج
 »Ls Salle« می رفت. يک روز مثل خیلی از ما، داشت از يک محله 
خالف رد می شد که حســابی از دست بچه های محله کتک خورد. از 
فردای آن روز تصمیم گرفت که به کالس آموزش هنرهای رزمی برود. 
دهه60 دوباره به آمريكا رفت و زيرنظر »اد پارکو« دفاع شخصی ياد 
گرفت. چند سال بعد هم يک مدرسه آموزش کنگ فو تاسیس کرد 
که به ستارگان سینما نظیر »اســتیو مک کوئین« و »جیمز کابرن« 
هنرهای رزمی ياد می داد. سال1971 به خاطر بازی در نقش استادی 
که می خواست به شــاگرد نابینايش کنگ فو ياد بدهد، يكدفعه در 
هالیوود مشهور شد و پول خوبی به جیب زد. پول ها را برداشت و دوباره 
به هنگ کنگ رفت. در آنجا با يک تهیه کننده باهوش به نام »ريموند 
چاو« نخستین فیلم هنگ کنگی را که در آن، نقش اول را بازی می کرد، 
ســاختند: »رئیس بزرگ«. اين فیلم که بارها از تلويزيون خودمان 
پخش شده، در شرايط سختی ســاخته شد، اما موفقیت عجیبی در 
اکران داشت. موفقیت اسرارآمیز بورس لی باعث شد کمپانی »برادران 
وارنر« درهالیوود تهیه کنندگی فیلم بعدی اش »اژدها وارد می شود« 
)1973( را برعهده بگیرد. اين فیلم هم به خاطر ســكانس معروف 
مبارزه در تاالر آيینه، بسیار مورد توجه قرار گرفت. بروس در اوج بود، 
کتک کاری ها و بزن بزن هايش به همه جای دنیا نفوذ کرده بود، کار و 
کاسبی آموزشگاه های هنرهای رزمی به خاطر فیلم های او سكه شده 
بود، جوان ها ادای او را درمی آوردند، درآوردن صدای گربه در دعواهای 
محلی باب شده بود و...که يكدفعه خبر رسید که او مرده است، به همین 
سادگی. معلوم نبود که علت مرگش چیست. هنوز هم معلوم نشده. 
انگار تاريخ برای اســطوره ها يک جور رقم می خورد. اما اين حرف ها 
توی کت هوادارانش نمی رفــت. آنها منتظر فیلم جديد »بروس لی« 
بودند. 5سال بعد از مرگ او، فیلمی با عنوان »بازی مرگ« ساخته شد 
که شخصی شبیه بروس لی، بازيگر نقش اولش بود. اسطوره دوباره زنده 
شده بود. مردم دوباره به سینماها کشیده شدند. همه می دانستند که 
بازيگر روی پرده سینما، بروس لی نیست، اما به ياد او مدام سوت و کف 

می زدند و »دمت گرم« می گفتند.

حافظ

هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی

که هم ناديده می بینی و هم ننوشته می خوانی

خيلی از ما در خانه هایمان یک داروخانه 
کوچک نگهــداری می کنيم بــرای روز 
مبادا. بيشــتر این داروها هم باقی مانده 
نسخه هایی اســت که برای بيماری های 
مختلف از پزشــک گرفته ایم و دارو را تا 
انتها مصرف نکرده ایم و داروی باقی مانده 
رفته اســت داخــل داروخانــه کوچک 
منزلمان تا اگر دوباره بــه همان بيماری 
مبتال شدیم، دارو دم دست داشته باشيم. 
انواع مســکن ها، قرص ســرماخوردگی 
و ویتامين هــا هم در ایــن داروخانه های 
خانگی پيدا می شــود. اما نکته مهمی که 
وجود دارد این اســت که تاریخ انقضای 
بسياری از این داروها بدون اینکه مصرف 
شوند به پایان می رسد و از آنجا که داروها 
شرایط نگهداری ویژه ای دارند و ما در خانه 
این شرایط را نداریم، قاعدتا برخی از این 
داروها هم ممکن اســت فاسد و غيرقابل 

استفاده شوند. دارو هم که جزو زباله های 
خطرناک است و نباید همراه با زباله های 
دیگر آن را دور انداخــت. به همين دليل 
سازمان غذا و دارو راهکاری را پيش بينی 
کرده تا داروهای ذخيره شده در خانه، به 
بهترین شکل امحا شوند. سال گذشته این 
سازمان چند داروخانه را به شکل پایلوت 
در تهران انتخاب کرد و از مردم خواست 
تا داروهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد 
را به این داروخانه ها تحویل دهند. به این 

ترتيب عالوه بر اینکه از ورود این داروها 
به طبيعت جلوگيری شد، این داروها به 
شــرکت هایی که آنها را بی خطر کرده و 
با روش صحيح امحاء می کنند، ارســال 
شــد تا این کار انجام شود. حاال این طرح 
قرار اســت یک بار دیگر در اسفندماه هم 
به اجرا دربياید تا مــردم همانطور که در 
حال خانه تکانی هســتند، داروهایشان را 
هم جمع آوری کرده و بــه داروخانه های 
منتخب تحویل بدهنــد. مدیرکل دفتر 
نظارت و پایــش مصــرف فراورده های 
ســالمت ســازمان غذا و دارو گفته که 
مردم فعــال داروهای مازادشــان را نگه 
دارند و دور نریزند تا مجددا داروخانه های 
منتخب اعالم شــوند. در عين حال مردم 
داروهایشــان را در 2 بخش مایع و جامد 
جداســازی کنند تا نشــت و شکستگی 

اتفاق نيفتد.

بی تعارف و تكلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
 دربــاره مســائل روزمره، مشــكالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريكاتــور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
 23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

عیسی محمدی
روزنامه نگار

من سرما هستم و سلطنت من 
بر جهان به دليلی بســيار ساده 
اســت. چيزی که هيچ کس تابه حال به آن نيندیشيده 
است: نياز من به احساس شدن. این نياز همه  هنرمندان 
است اما هيچ هنرمندی جز من نتوانســته این نياز را 
ارضا کند. همه  جهان و انســان ها من را به خوبی حس 
می کنند. وقتی خورشــيد و باقی ســتارگان خاموش 
می شــوند، من همچنان خواهم بود و همه  مردگان و 
زندگان آغوشم را احســاس خواهند کرد. نيت آسمان 
هرچه که باشد، یقين مطلق آن است که آخرین کالم 
به  سوی من خواهد بود. این ميزان از تکبر با تواضع من 
در تضاد نيست چرا که اگر احساس نشوم، هيچم. بدون 
لرزش دیگران وجود ندارم. ســرما هم به انگيزه و نيرو 
نياز دارد و نيروی من رنج همه  شماســت. برای قرن ها 

و قرن ها.

+ بهش پيشنهادی بده که نتونه 
رد کنه.

- قبول نمی کنه.
+ خب بهش پيشنهادی بده که نتونه رد کنه، یا با خودکار 

امضا می کنه، یا با مغزش که می پاشه بيرون!

آملی نوتومب

فرانسیس فورد کوپوال

سفر زمستانی

دیالوگ

بوک  مارک

پدرخوانده

تقويم / سالروزعدد خبر

  اژدها متولد می شود



خالصه گزارش
همه جا  با برانداز و 

تجزیه طلب برخورد می  شود
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اینترنت پرسرعت و مناسب 
برای فریلنسرها 

تنهایی شهرداری در برابر 
غول آلودگی هوا

1112

  یکشــنبه     6 آذر  1401     2 جمادی االول  1444       سال سی ام          شـــماره  8649

تمام تالش هایی که 
برای بازماندگان از 

تحصیل می شود
 براســاس قوانین و مقــررات، تمام کــودکان و 
نوجوانانی که به سن تحصیل و مدرسه می رسند 
باید تحت پوشش فعالیت های آموزش و پرورش 
قرار بگیرند. اکثریت این دانش آموزان خودشان به 
مدرسه می آیند و ثبت نام و مراحل تحصیل را طی 
می کنند اما بخشی دیگر به دالیل مختلف نمی آیند 
که به آنها بازمانده از تحصیل گفته می شود. بخشی 
از دانش آمــوزان هم پس از ورود به مدرســه و با 
گذشــت زمان از نظام آموزشی جدا می شوند که 
ترک تحصیل کرده ها هستند. درباره 2گروه آخر 
اطالعات آموزش و پرورش کم است و به ویژه درباره 
بازماندگان از تحصیل چالش جدی به شمار می رود، 
چرا که آنها اصال برای ثبت نام به مدرسه مراجعه 
نکرده  و اطالعات آنها بســیار کم است. همیشه 
آموزش و پرورش به روش های مختلف ســعی در 
شناسایی این کودکان دارد، ازجمله اینکه براساس 
آمار سازمان ثبت احوال از متولدین جدید و مشمول 
مدرسه و مقایسه با تعداد کودکانی که برای ثبت نام 
مراجعه می کنند، تعداد جاماندگان قابل تشخیص 
است. محل تولد آنها اعالم و معلمان و کارشناس 
آموزش و پرورش برای پیگیری های الزم به در خانه 
آنها مراجعه و ثبت نام این کودکان را انجام می دهد. 
اما با وجود تالش های نظام آموزشی رسمی، به دلیل 
پیچیدگی این موضوع نظام آموزشــی به تنهایی 
نمی تواند این بار سنگین را بر دوش بگیرد و الزم 
است بخش خصوصی، مؤسسات خیریه و... همراه 
شوند. البته تعدادی از این مؤسسات در سطح ملی، 
کشوری و استانی تاسیس شده اند و تمرکز اصلی 
آنها در شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل و 
ترک تحصیل کرده  است که اگر تعامل خوبی میان 
آموزش و پرورش و این مؤسســات وجود داشته 
باشد، می توان درصد قابل توجهی از دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل را به مدارس بازگرداند. نمی توان 
انتظار داشت که این درصد به صفر برسد چرا که 
در هر صورت تعــدادی از این کــودکان از قافله 
آموزش رسمی و تحصیل بازمی مانند اما در کاهش 
این آمار مؤثر اســت. در این بــاره دالیلی ازجمله 
نبود دسترسی به مدرســه هم مطرح می شود اما 
زیرســاخت ها و فضای آموزشی به گونه ای نیست 
که نبود مدرسه یا معلم در افزایش بازماندگی این 
کودکان از تحصیل تأثیر چندانی داشته باشد؛ چرا 
که به دلیل سرمایه گذاری آموزش و پرورش، اکنون 
5هزار مدرسه  در کشــور وجود دارد که یک معلم 
و زیر 5دانش آموز دارد و برخــی از آنها هم با یک 
دانش  آموز برگزار می شود. دولت این سرمایه گذاری 
را برای آموزش و تحصیل را انجام داده که بســیار 
پرهزینه اســت اما ماموریت نظام آموزشــی این 
است که شرایط تحصیل را برای تمامی واجدین 
شرایط فراهم کند. بنابراین اگر به مدرسه نمی آیند، 
تحلیل کارشناسی ناشی از نبود فضای آموزشی و 
معلم نیســت و عوامل دیگری ازجمله مشکالت 
اقتصادی، فرهنگ اجتماعی، نبود مدرک شناسایی 
و... دخیل هستند. ســال های گذشته در برخی 
مناطق به دختران اجازه تحصیل نمی دادند یا فقط 
مجاز به تحصیل تا پایان دبستان بودند اما اکنون 
این بن بســت فرهنگی درباره تحصیل دختران 
با تالش های آموزش و پــرورش و نهادهای دیگر 
حذف شده که دستاورد خوبی است چرا که تعداد 
دانش آموزان دختر با پسر اکنون آماری نزدیک به 
هم دارد. کودکان بدون شناســنامه هم در برخی 
موارد از قافله تحصیل بازمی مانند چرا که شناسایی 

آنها سخت است. 
در سیســتان و بلوچســتان تعدادی از کودکان 
هســتند که مادر ایرانی و پدر افغانستانی دارند و 
این مسئله باعث شــده که شناسنامه ای نداشته 
باشــند. این کودک در لیســت موارد شناسایی 
نیست و کارشناسان آموزش و پرورش به در خانه 
آنها مراجعــه نمی کنند. این در حالی اســت که 
تحصیل حق همه است و هر فردی که وارد ایران 
شود، چه فرزند خودمان و چه مهاجران باید از حق 
آموزش برخوردار باشند. اما دستگاه های نظامی 
و امنیتی که مســئولیت امنیت جامعه را برعهده 
دارند نگرانی هایی را در این باره مطرح می کنند که 
ارائه خدمات به افراد بدون مدارک قانونی می تواند 
مشکالتی را هم به همراه داشته باشد. بر این اساس 
طی یک مدت آمــوزش و پــرورش ثبت نام این 
افراد را انجام نمی داد اما در ســال 94مقام معظم 
رهبری دســتور دادند همه کودکان افغانستانی، 
چه آنها که دارای شــرایط قانونی حضور در ایران 
هســتند و چه آنها که مدارک قانونی ندارند باید 
در مدارس دولتی ثبت نام شــوند. آن زمان حدود 
200هزار دانش آموز اتباع خارجه داشــتیم و بعد 
از تأکید رهبر معظم انقالب این آمار به 500هزار 
نفر رسید. اما باز کسانی هستند که نمی خواهند 
یا نمی آیند یا نمی توانند برای تحصیل به مدرسه 
بیایند. باید به این نکته توجه داشت که بازماندگی 
کودکان از تحصیل آســیب های اجتماعی هم به 
همراه دارد. همه تحقیقات داخلی و ملی نشــان 
می دهد کودکانی که در فراینــد تعلیم و تربیت 
قرار می گیرند، آســیب پذیری و آسیب زایی آنها 
به شــدت کاهش پیدا می کند. اگر کودکی از این 
چرخه عقب بماند، هم خودش آسیب می بیند و 
هم می تواند به جامعه آســیب بزند. اینکه اکنون 
وزارت آموزش و پرورش خود را به سامانه موسوم 
به »شناسایی چهره به چهره کودکان بازمانده از 
تحصیل« تجهیز کرده، اقدام مثبتی خواهد بود و 
یک گام رو به جلو. این در حالی است که برای هر 
نوع سیاستگذاری و برنامه ریزی به آمار نیاز داریم 
و براساس تمام اطالعاتی که در این سامانه ثبت و 
کامال در دسترس قرار می گیرد، می توان نسبت به 
شناسایی به موقع این کودکان و روند آموزشی آنها 

اقدامات جدی و الزم را انجام داد.

مهدی نویدادهمیادداشت
هیأت علمی دانشگاه شهید رجایی

ایران انحصار ژن درمانی را در دنیا شکست 

یک لحظــه قرار نــدارد، پر 
از هیاهوی کودکی اســت، 
انــگار دارد تالفــی می کند 
این چند سال را که سرطان 
خون، کودکی اش را دزدیده بود. حاال دیگر از 
بستری های چند ماهه در مرکز طبی کودکان، 
شیمی درمانی هایی که اصال دوستشان نداشت 
و همه آن بدحالی هایی که با شــدت گرفتن 
بیماری ســراغش می آمدند، خبری نیست و 
به گفته خودش تنها یک آرزو دارد؛ اینکه یک 
روز فوتبالیست شود. حرف از آرمان قاسمی 
اســت که روز گذشــته در افتتاحیه فاز اول 
پروژه ژن درمانی کودکان مبتال به ســرطان 
خون، همه نگاه هــا را به خود جلب کرده بود؛ 
نخســتین کودکی که در کارآزمایی بالینی 
روش درمانی بسیار پیشــرفته شرکت کرد و 
حاال 2ماه است که اثری از سرطان در او دیده 
نمی شود. شهریور امسال بود که پزشکان به 
خانواده آرمان اعالم کردند نه شیمی درمانی 
و نه پیوند سلول های بنیادی روی فرزندشان 
اثر ندارد، اما می تواند یک شانس درمانی دیگر 
 با روشی جدید تحت عنوان کارتی سل تراپی 
)CAR_T Cell( را بپذیرنــد که البته هنوز 
هیچ کارآزمایی بالینی با آن انجام نشــده و 
آرمان نخســتین کودک تحــت درمان این 
روش در ایران خواهد بــود. آن روز خانواده 
قاسمی در شرایط ســختی قرار گرفتند. باید 
ریسک حضور فرزندانشان در این کارآزمایی 
را می پذیرفتند؛ روشــی که به گفته پزشکان 
می توانســت عوارض ماندگاری هم داشــته 
باشــد، اما در نهایت قبول کردند که اعتماد 
کنند؛ اعتمــادی که با تالش های اســتادان 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران در بیمارستان 
مرکز طبــی کودکان و یکی از شــرکت های 
دانش بنیان مستقر در مرکز جامع سلول های 
بنیادی و پزشــکی بازســاختی محقق شد و 
حاال ایران دومین کشــوری اســت که پس 
آمریکا به این فناوری دست پیدا کرده است. 
متخصصان می  گویند کارتی سل تراپی آینده 
درمان سرطان اســت و ایران هم بدون هیچ 
حمایــت بین المللی این دانــش را به صورت 
کامال بومی در اختیار گرفته است. روز گذشته 
هم مراســم رونمایی از فــاز اول این طرح با 
حضــور روح اهلل دهقانی فیروزآبــادی، مدیر 
اجرایی این پروژه و معــاون علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیــان رئیس جمهور، امیرعلی 
حمیدیه، رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، حسین قناعتی، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و جمعی از 
محققان برگزار شد. به گفته حسین قناعتی، 
امروز کارتی سل یک افق جدید برای بیماران 
مبتال به سرطان خون اســت که دیگر هیچ 
شانسی برای درمان ندارند و اکنون ایران یک 

پله از سرطان خون باالتر ایستاده است.

تصمیم سختی گرفتیم 
»سال98 بود که متوجه شــدیم آرمان سرطان 
خون دارد. همان زمان پزشــکان شیمی درمانی 
را آغاز کردنــد و درمان روند خوبی داشــت، اما 
در مرداد1400 بیمــاری عود کــرد. در بهمن 
همان سال هم پســرم با وجود مشکالت شدید 
عود بیماری، دچار قارچ ســیاه هم شد.« اینها را 
حسین قاسمی، پدر آرمان به همشهری می گوید 
که امروز نمی تواند کودکش را حتی روی صندلی 
آرام نگه دارد؛ انگار بعد از آن همه سختی خودش 
هم دلش نمی آید که او را تشویق به ساکت شدن 
کند: »بعضی مواقع، زمان بســتری آرمان حتی 
به 4ماه هم می رســید، روزهای سختی بود که 
انگار تمامی نداشــت. ما در این چند سال دنبال 
پیوند بودیم، اما شــدت بیماری اجازه این کار را 
نمی داد. نمی خواســتیم باور کنیم که فرزندمان 
درمان نمی شود. تابستان امســال دکتر از یک 
روش جدید خبر داد و اواســط شــهریور پس از 
مشاوره های متعدد و تأکید بر اینکه ممکن است 
این درمان عوارضی هم داشــته باشد، پذیرفتیم 
که به عنوان نخســتین کــودک در کارآزمایی 
بالینی این روش شرکت کند.« او ادامه می دهد: 
»تصمیم سختی بود، ممکن بود که فرزندم برای 
همیشه دچار ریزش موی دائمی شود یا مشکالت 
دیگری بــرای او پیش بیاید، اما من و همســرم 
ریســکش را پذیرفتیم. حاال بعد از 2ماه شرایط 
کامال خوب است و از آن سرطان رنج آور خبری 
نیست.« قاسمی در پاسخ به این سؤال که اکنون 
روند درمانی آرمان به چه صورتی پیش می رود، 
می گوید: »آزمایش هایش خوب اســت و بیشتر 
داروهایی که بایــد مصرف کنــد، ویتامین ها و 
چرک خشک کن هستند. در زمان بیماری آرمان 
تامین هزینه ها خیلی سخت بود، بعضی از داروها 
هم گیر نمی آمد و بایــد از بازار آزاد می خریدیم. 
قبال مؤسسه محک به ما کمک می کرد، اما اکنون 
حمایت دارویی ندارنــد. البته درمانی که اکنون 
برای آرمان انجام شــده کامال رایگان است، اما 
 IVIG باید برخی داروها را خودمان بخریم؛ مثال
که باید هر 21روز 3عــدد تزریق کند و هرکدام 

هم اکنون 5.5میلیون تومان شــده است.« فائزه 
محمدیان، مادر یکی از کودکان مبتال به سرطان 
هم در ادامه از امیدی که ایــن روش درمانی به 
خانواده هــای دارای کودکان بیمار داده اســت، 
می گوید: »دخترم آرتمیس، ســال98 مبتال به 
سرطان خون شــد و بعد از این شــیمی درمانی 
جواب نداد، او را پیوند مغز و اســتخوان کردیم. 
این پیوند از خواهرش انجام شد و حاال یکسالی 
می شود که فرزندم شرایط خوبی دارد؛ حتی اگر 
مشکلی هم در این باره ایجاد شود، این امید را دارم 
که با روش کارتی سل تراپی باز هم شانس درمان 
او را داریم.«  به آرمان و آرتمیس نگاه می کند، از 
گوشه چشمش قطره اشکی پایین می چکد، اما 
لبخند قشنگی می زند و ادامه می دهد:  »همین 
حاال کودکان زیادی هستند که با این روش امید 
بازگشت به زندگی را خواهند داشت، اما به دلیل 
کمبود تخت و امکانات باید همچنان در لیســت 
انتظار باقی بمانند. امیدوارم با حمایت بیشتر، این 
روش به سرعت برای همه کودکان نیازمند انجام 

شود و از زجر بیماری رها شوند.« 

انجام درمان 430هزار دالری در ایران 
در مراســم رونمایی از فاز اول پروژه ژن درمانی، 
آرمــان و آرتمیــس و چند کــودک دیگر مدام 
از ســروکول یک پزشــک حاضر در مراسم باال 
می روند؛ او امیرعلی حمیدیه، رئیس پژوهشکده 
ژن، سلول و بافت دانشــگاه علوم پزشکی تهران 
است که درمان این کودکان را برعهده دارد. وی 
درباره اجرای روش درمانی جدید روی نخستین 
کودک بهبود یافته از ســرطان خــون در ایران 
توضیح می دهد: »آرمان از سال98 دچار سرطان 
شد و 3بار بیماری اش عود کرد.  دهنده مناسبی 
هم برای پیوند سلول های بنیادی نداشت. بعد از 
عود ســوم بیماری بیش از 75درصد به بالست 
)گلبول های سفید خونی( برخوردیم تا اینکه در 
شهریور امسال کارتی سل تراپی روی آرمان آغاز 
شد. بیمار بعد از گذشت 2ماه از تزریق سلول های 
کارتی سل، در شرایط بالینی مناسب بدون حضور 
سلول های بدخیم در خون و مغز استخوان است. 

بعد از تزریق، بیمار به صورت مکرر مورد ارزیابی و 
تحت نظر قرار گرفت. بعد از 28روز از تزریق هم 
تمام بالســت های بیمار از بین رفت و اکنون زیر 
5درصد مانده اســت.« حمیدیه در حاشیه این 
مراسم و در گفت وگو با همشــهری توضیحات 
بیشــتری در این باره می دهد و می گوید: »با این 
روش تاکنون یک کودک درمان شده و 4کودک 
هم مراحل درمانی خود را طی می کنند.« او در 
پاســخ به این ســؤال که آیا کودکانی که تحت 
درمان با این شیوه قرار می گیرند، دیگر در معرض 
بازگشــت ســرطان خون نخواهند بود، عنوان 
می کند: »70سال پیش شــیمی درمانی آمد و 
برخی بیماران سرطانی با آن بهبود پیدا کردند، 
اما برخی هم بودند که شــیمی درمانی روی آنها 
جواب نمی داد. بعد از شیمی درمانی 30سال پیش 
پیوند ســلو ل های بنیادی آمد و همین شرایط 
را داشــت. افرادی که شــانس صفر برای درمان 
سرطان دارند؛ یعنی نه با شیمی درمانی و نه پیوند 
ســلول های بنیادی بهبود پیدا نمی کنند باید با 
روش جدید ژن درمانی به ادامه درمان بپردازند. 
این روش بسیار جدید و حاال ایران به نوعی پیشرو 
در این فناوری است؛ یعنی هیچ کپی در این باره 
صورت نگرفته اســت.« این پزشــک با تأکید بر 
اینکه به نظر می رســد که آینده درمان سرطان، 
همین ژن درمانی باشــد، می گوید: »دراین باره 
هیچ حمایت و کمک بین المللی نداشته ایم، اما با 
وجود اینکه فناوری بسیار پیچیده  ای دارد، این 
شرکت دانش بنیان موفق به انجام آن شده است. 
من به این شرکت دانش بنیان ایمان کامل دارم؛ 
چراکه این فناوری پیشرفته ای است. هم اکنون 
تنها 2شرکت چندملیتی که پایه آمریکایی دارند، 
این فناوری را در اختیــار دارند.« او درباره اینکه 
آیا ارائه ایــن روش درمانی به بیمــاران نیازمند 
محدودیتی هم خواهد داشت، توضیح می دهد: 
»این مســئله نیاز به حمایت، ورود سرمایه گذار 
و حضور خیریــن دارد. قیمت این ژن درمانی که 
امروز در ایران انجام شده، در کشوری مثل آمریکا 
430هزار دالر برای هر بیمار است. این فناوری 
اکنون در اختیار ماســت و با قیمتی مناسب تر 

انجام می شود. اکنون در مرحله کارآزمایی بالینی 
هســتیم و در قالب طرح این کودکان به صورت 
رایگان درمان می شوند، اما در مراحل بعدی باید 
وزارت بهداشت و ســازمان های بیمه درباره آن 

تصمیم گیری کنند.« 

مزیت ویژه فناوری برای درمان کودکان 
»ما امــروز دربــاره درمان پیشــرفته ای حرف 
می زنیم کــه کمتر از 5شــرکت دانش بنیان به 
این حوزه فکر می کنند.« ایــن نکته را روح اهلل 
دهقانی فیروزآبادی، معــاون علمی، فناوری و 
اقتصــاد دانش بنیان ریاســت جمهوری درباره 
دســتیابی ایران به فناوری ژن درمانی می گوید 
و ادامــه می دهد: »فناوری اطالعــات به عنوان 
یک تکنولوژی به صنعت پزشــکی ورود کرده و 
دستاوردهایی داشته است. همچنین به واسطه 
این فنــاوری، شــاهد درمان بیمــاران العالج 
و صعب العالج هســتیم. هم اکنــون هم پروژه 
ژن درمانی بــا موفقیت، فــاز اول را طی کرده و 
درمان های اینچنینی چند صدهزار دالر هزینه 
دارند که به برکت محققان کشور چنین درمانی 
به میزان یک دهم این هزینه انجام شــده و این 
اقتدار علمی و فناوری کشور را نشان می دهد.« 
دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه ورود به حوزه 
درمان کودکان ارزشــمندترین سرمایه کشور 
محسوب می شــود، تأکید می کند: »وقتی یک 
کودک بیمــار اســت، نه تنها خودش آســیب 
می بیند، بلکه یک خانواده و در آینده یک کشور 
را تحت تأثیر قرار می دهد؛ از این رو ورود به عرصه 
ژن درمانــی و درمان کــودکان می تواند مزیت 
ویژه ای برای نجات آینده و احصای زندگی آنها 
باشد.« به گفته این مســئول، با توجه به اینکه 
عمده این صنعــت و فناوری بــر مبنای علوم و 
توانمندی داخلی اســت، می تواند ارزش افزوده 
باالیی برای کشــور داشته باشــد و حتی تولید 
محصوالت حوزه ژن درمانی عالوه بر درمان نیز 
می تواند ارزش افزوده باالیی ایجاد کند: »برنامه 
ما توســعه چنین مجموعه هایی برای پیشرفت 
شرکت های حوزه ژن درمانی اســت و در دوره 
جدید معاونت علمی، برنامه های پیشران جدی 
و جدیدی را با ســرمایه چنــد میلیون دالری 
جلو می بریم.« او با تأکید بــر اینکه از مجموعه 
عالقه مند به توسعه صنعت ژن درمانی نیز حمایت 
خواهیم کرد، می گوید: »این حوزه نیاز به برنامه 
زیرساختی برای توســعه صادرات دارد و ایران 
می تواند پایگاهی برای توسعه گردشگری سالمت 
در این حوزه باشد. عالوه بر ایجاد مراکز پیشرفته 
در کشــور در عرصه ژن درمانی هــم می توانیم 
چنین مراکــزی را در هر جای دنیــا خصوصاً 
حاشــیه خلیج فارس داشته باشــیم. این نشان 
می دهد که مجموعــه ژن درمانی ایران می تواند 

در کشــورهای دنیــا خدمات 
جدی ارائه کند و ایجاد چنین 
مرکزی از برنامه های ماست.« 

یک گام از سرطان پیش افتاده ایم 
کارتی سل تراپی )CAR_T Cell( به عنوان یک فناوری کامال جدید 
و پیچیده تاکنون در اختیار یک کشــور یعنی آمریکا بوده، اما حاال 
ایران دومین کشوری است که آن را در اختیار دارد و این روش درمانی 
یک افق جدید پیش روی بیمارانی باز کرده که دیگر هیچ شانســی 
برای درمان سرطان خون ندارند. حســین قناعتی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران در حاشــیه افتتاح پروژه ژن درمانی کودکان 
سرطان خون که دیروز در مرکز طبی کودکان برگزار شد، درباره این 
روش درمانی به همشهری می گوید: »ژن درمانی یا کارتی سل تراپی 
به صورت ساده اینطور تعریف می شود؛ در بدن سرباز هایی وجود دارند 
به نام T Cell که وظیفه آنها شناسایی و از بین بردن سلول های بد است. 
در برخی بیماران سرطانی، انواع روش ها به کار برده می شود، اما ممکن 
است بهبود پیدا نکنند یا عوارض شدید در آنها به وجود بیاید. برخی از 
این روش ها هم بسیار سخت و پرهزینه است. حاال ژن درمانی سرطان 
که به عنوان یک فناوری بســیار جدید در سطح دنیا مطرح است در 
کشور ما هم آغاز شده و بر این اساس سلول هایی از بدن گرفته می شود 

و پس از تجهیز دوباره وارد بدن می شوند که توانایی زاد و ولد هم دارند 
و سرطان را از بین می برند.« به گفته قناعتی، چهره درمان سرطان در 
آینده با این ژن درمانی تغییر خواهد کرد و ما از همین حاال به فناوری 
تجهیز شــده ایم: »البته بیماری های متابولیسم و غیرسرطانی هم با 
این روش قابل درمان خواهند بود. حاال با تجهیز به این روش درمانی 
ما این امکان را در اختیار داریم که با هر میزان پیشرفت بیماری یک 
پله در درمان سرطان باالتر باشیم.« او در پاسخ به این سؤال که تمامی 
بیماران می توانند از این ژن درمانی برای عبور از سرطان بهره مند شوند، 
می گوید: »استفاده از این روش را باید به پزشکان فوق تخصص واگذار 
کنند. اینکه چه کسی می تواند از این روش درمانی استفاده کند، بسیار 
پیچیده است و قابل توضیح نیست، فاکتورهای بسیار زیادی هم در آن 
نقش دارد، اما قطعا بیمارانی که شرایط بهره مندی از آن را داشته باشند 
تحت درمان قرار خواهند گرفت. همین جا الزم است یک توصیه مهم 
به خانواده ها درباره کودکان داشته باشیم که به شدت از خوددرمانی 
پرهیز کنند. آنها باید حتی یک استامینوفن ساده را هم با نظر پزشک 
به کودکان خود بدهند. همین اســتامینوفن ساده می تواند در برخی 

کودکان منجر به واکنش های جدی و حتی مرگ شود.« 
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کارآزمایی موفق ژن درمانی)کارتی سل تراپی( و بهبود سرطان خون در یک کودک 6ساله، حاال ایران را بعد از آمریکا به دومین کشور مجهز به  این 
فناوری  برای درمان سرطان تبدیل کرده؛ درمانی که قیمتی حدود 430هزار دالر دارد 

افرادی که شانس 
صفر برای درمان 

سرطان دارند؛ یعنی 
نه با شیمی درمانی و 
نه پیوند سلول های 

بنیادی بهبود پیدا 
نمی کنند باید با روش 

جدید ژن درمانی 
به ادامه درمان 

بپردازند. این روش 
بسیار جدید و حاال 

ایران به نوعی پیشرو 
در این فناوری است

امیرعلی حمیدیه
رئیس پژوهشکده 
ژن، سلول و بافت:

استفاده از این روش 
را باید به پزشکان 

فوق تخصص واگذار 
کنند. اینکه چه کسی 
می تواند از این روش 
درمانی استفاده کند، 
بسیار پیچیده است و 
قابل توضیح نیست، 

فاکتورهای بسیار 
زیادی هم در آن 

نقش دارد، اما قطعا 
بیمارانی که شرایط 
بهره مندی از آن را 

داشته باشند تحت 
درمان قرار خواهند 

گرفت 

حسین قناعتی
رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی 
تهران: 

پروژه ژن درمانی 
با موفقیت، فاز 

اول را طی کرده و 
درمان های اینچنینی 

چند صدهزار دالر 
هزینه دارند که به 

برکت محققان کشور 
چنین درمانی به 

میزان یک دهم این 
هزینه انجام شده 
و این اقتدار علمی 
و فناوری کشور را 

نشان می دهد. برنامه 
ما توسعه چنین 

مجموعه هایی برای 
پیشرفت شرکت های 

حوزه ژن درمانی 
است و در دوره جدید 

برنامه های پیشران 
جدی و جدیدی را با 

سرمایه چند میلیون 
دالری جلو می بریم

روح هللا دهقانی 
فیروزآبادی

معاون 
ریاست جمهوری: 

گفت وگو با عماد افروغ، جامعه شناس و سیاستمدار 
درباره ریشه اعتراضات اخیر در ایران

 وزارت ارتباطات مکلف شده »اینترنت پرسرعت، 
پایدار با سطح دسترسی مناسب« فراهم کند

حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک نیازمند توسعه 
حمل ونقل عمومی با حمایت  دولت است
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در یکی، دو ماهه اخیر ایران دستخوش اعتراضاتی شده که شاید 
بتوان گفت در سال های گذشته نمونه ای از آن را نمی توان یاد کرد. 
این موج اعتراضات زوایای مختلفی داشته و هر زاویه آن را می توان 
در مباحث بسیار طوالنی تحلیل کرد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانی می شود، دخالت بیگانگان خارج از مرز و صید 
خواسته ها و تمایالت خود از آبی است که خود نیز آن را گل آلود کرده اند. از این روی خبرنگار همشهری با عماد 
افروغ، نویسنده، جامعه شناس و سیاستمدار درباره الزامات و جامعه شناسی اعتراض، ریشه اعتراضات و مرز آن 

با تجزیه طلبی و براندازی به گفت وگو نشست که  در زیر می خوانید.

اعتراضات چــه الزامــی دارد و از باب 
جامعه شناسی چگونه می شود این الزام را تحلیل 

کرد؟
ریشه اعتراضات را چگونه می توان دسته بندی کرد؟ باید 
به خیلی از موضوعات پاسخ داد تا رسید به ریشه اعتراض. 
نخست باید دید که فلسفه وجودی و ضرورت اعتراض 

چیست و آیا اعتراض امری موجه است یا خیر؟
درخصوص ضرورت اعتراض، باید بگویم که هیچ تردیدی 
در اصل و ضرورت اعتراض نیست؛ حتی اگر معصوم هم 
حاکم باشد، حسب شناختی که ما از حکومت حضرت 
امیر)ع( و از سیره نظری و عملی ایشان داریم، باز جایی 
برای چون و چرا کردن وجــود دارد. اگر به خطبه ۳۴ و 
۲۱۶ نهج البالغه دقت کنیم، ایشان با توجه به ریشه های 
اعتراض و منشأ اعتراض، می فرمایند که »مرا بر شما و شما 
را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من آن است 
که از خیرخواهی شــما دریغ نورزم و بیت المال را میان 
شما عادالنه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد 
و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی 
را بدانید، و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من 
وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید. 
هرگاه شــما را فراخواندم اجابت و فرمان دادم اطاعت 
کنید.« اینکه می فرماید در نهان و آشکار  خیرخواه من 
باشید، بدین معناست که اگر اشکال و ضعفی می بینید، 
آن را بازگو کنید که این می تواند ریشه همان چون و چرا 

کردن ها و اعتراضات باشد.
 یا در خطبه ۲۱۶ نهج البالغه می گویند که »با من چنان 
که با پادشاهان سرکش سخن می گویید، حرف نزنید و 
چنان که از آدم های خشمگین کناره می گیرید، دوری 
نجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید 
اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید یا در پی 
بزرگ نشان دادن خویشم؛ زیرا کسی که شنیدن حق یا 
عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن برای 
او دشــوارتر خواهد بود. پس از گفتن حق یا مشورت در 
عدالت خودداری نکنید؛ زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه 
کنم و از آن ایمن باشم، نمی دانم؛ مگر آنکه خداوند مرا 
حفظ فرماید.« این یعنی اینکه خطا در حکومت معصوم 
هم می تواند وجود داشته باشــد. حال ممکن است در 
شخص حاکم معصوم وجود نداشته باشد، اما آیا حکومت 
منســوب به یک معصوم از صدر تا ذیلش انتساب به آن 
شخص امیرمعصوم است؟ این درصورتی درست است که 
حاکم معصوم با خطاهای حکومت تحت حکمرانی خود 
برخورد نکند یا این خطاها را توجیه کند. امام علی)ع( هم 
امیر جامعه اسالمی است و هم مانند یک روشنفکر مدنی 
نقاد حکومت تحت حکمرانی خود اســت. خود ایشان 
با تخلفات برخورد و عزل، نصب و توبیخ می کنند و این 

خیلی نکته قابل توجهی است.
اما متأســفانه برخــی دولت ها در جمهوری اســالمی 
می گفتند که دولت هــا برای ما خط قرمز هســتند، و 
هیچ کسی حق ندارد مقامات و وزرای ما را نقد کند، اما 
امام علی)ع( خط بطالن روی آن می کشــد و اتفاقا نقد 
جدی ایشان متوجه امرای خودشان است. یعنی سطح 
امر به معروف و نهی از منکر ایشــان در سطح دولت با 
دولت است. درواقع اینگونه نیست که بگوییم نقد دولت 
از دولت یا مردم از دولت، خط قرمز است و فقط نقد دولت 
از مردم و مردم از مردم توجیه پذیر است، که متأسفانه ما 
شاهدش هستیم و بودیم. پس بنابراین باید بپذیریم که 
اعتراض و نقد و امر به معروف و نهی از منکر به ویژه درباره 
دولتمردان ضرورت دارد. چرا ضرورت دارد؛ چون ممکن 
اســت دولتمردان براســاس جایگاه قدرتی که دارند از 
وظیفه خادمیت خود فاصله بگیرند و فریب جایگاه خود را 
بخورند و به جای اینکه خادم باشند، خود را مخدوم بدانند.
این یک قاعده کلی است، تمام صاحبان قدرت در تمام 
دنیا و در تمام حکومت ها در معــرض این خطا و اتفاق 
نامیمون و نامبارک هســتند.  پس نخست، در ضرورت 
اعتراض و نقد و در اصل توجیهی آن هیچ تردیدی نیست؛ 
به دلیل اینکه صاحبان قدرت فریب قدرت را می خورند و 

یک جابه جایی در خادم و مخدوم بودن اتفاق می افتد.

دوم اینکه، باید منشأ اعتراض را براساس آرمان ها، اهداف 
و ارزش هایی که یک حکومت دنبال می کند، شناخت 
و دســته بندی کرد.  آرمان ها کدامند؟ اهداف یک نظام 
سیاســی چیســت؟ قرار بوده که یک نظام سیاسی در 
خدمت چه ارزش هــا و نیازهای واقعی باشــد؟ این را 
باید شناســایی کنیم. مثال بگوییم جمهوری اسالمی 
چه اهدافی را دنبال می کند؟ جمهوری اســالمی چه 
وعده هایی داده اســت؟ تا چه اندازه آن وعده ها محقق 
شده و تا چه اندازه از آن اهداف دور مانده ایم؟ تا چه اندازه 

نیازهای کاذب، جای نیازهای واقعی را گرفته است؟
نیازها، ارزش ها و اهــداف می توانند فرهنگی، تاریخی، 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی باشند. همچنین ناظر 
به آزادی، عدالت اجتماعی، اخالق و معنویت باشــند؛ 
همه اینهــا را باید بفهمیم. پس بنابرایــن ما می توانیم 
یک دسته بندی روشنی از این اهداف و نیازها به دست 
دهیم و بعد براساس همان اهداف و نیازها، دسته بندی 
روشــنی از اعتراضات تعریف و بســتری را برای بروز و 
ظهور این اعتراضات تعبیه کنیم تــا مردم به راحتی در 
چارچوب اهداف اولیه و نیازهای واقعی و ضرورت اولیه، 
اعتراضات خود را طرح کنند و این واقعیتی انکارناپذیر 
است. جامعه شناسی هم که علم واقعیت است؛ البته نه 
با هر تعریفی از واقعیت، اما به هر حال جامعه شناســی 
اعتراضات، براساس ضرورت اجتناب ناپذیر نقد و نیازهای 
واقعی مردم و با توجه به اهــداف و ارزش هایی که یک 
حکومت دنبال می کند، تعریف می شود. به طور کل ما یک 
قدرت رسمی، یک قدرت غیررسمی، یک قدرت مدنی 
و یک قدرت اجتماعی داریم. شــاید این هم یک پاسخ 
مبنایی دیگر به سؤال شما باشد؛ چون قرار است قدرت 
رســمی معرف قدرت مدنی و اجتماعی باشد؛ بنابراین 
همواره جا برای نقد قدرت رسمی از سوی قدرت مدنی و 
اجتماعی وجود دارد و توجیه  پذیر است. جامعه شناسی 
اعتراض هم می تواند به این ضرورت برگردد که همواره 
قدرت رسمی باید معرف قدرت اجتماعی باشد. اگر قدرت 
رسمی معرف قدرت غیررسمی و اجتماعی و مدنی نبود، 

یعنی جا برای اعتراض فراگیر باز است.
مرز بین اعتراض و اغتشــاش چیست 
و چگونه می توان از تبدیل معترض به اغتشاشــگر 

جلوگیری کرد؟
یک نظام سیاســی اســتوار و متوجه حقــوق مدنی و 
شهروندی، باید زمینه ای را تعریف و تعبیه کرده باشد که 
بتوان از طریق آن تفاوت بین اعتراض مدنی و اغتشاش 

را عملی ساخت.
نظام سیاســی باید به لحاظ حقوقی و قانونی بستری را 
فراهم و قواعد و اصولی را تعریف کرده باشد تا زمینه ای 
برای تفکیک اعتراض و اغتشــاش وجود داشته باشد. 
برای مثال در قانون اساسی فصل سوم را داریم که ناظر 

بر حقوق ملت است.
در قانون اساســی این بستر فراهم شــده است که بین 
اعتراض و اغتشــاش فرق قائل شویم. در اصل۲۷ قانون 
اساســی آمده اســت که اگر مردم اعتراضــی دارند و 
می خواهند اعتراض خود را بروز دهند، باید این اختیار و 
امکان را داشته باشند و دولتمردان نیز موظفند برای طرح 

اعتراضات مدنی مردم جا و مکانی را ایجاد کنند.
اما اگر یک نظام سیاســی این حقوق و بستر را تعریف و 
تعبیه نکرده باشد یا اگر تعریف و تعبیه کرده، اما عمال آن 
را نادیده بگیرد، خواه ناخواه خود زمینه تبدیل اعتراض 
مدنی به اعتراض غیرمدنی را فراهم کرده است و حلقه 
واسط اعتراض و اغتشاش نیز همین اعتراض غیرمدنی 
است. وقتی این فرصت به شهروند داده نمی شود که از 
حقوق خود، ارزش ها و اهداف و نیازهای واقعی خود دفاع 
و نقد خود را مطرح کند، بستر برای ظهور یک اعتراض 
غیرمدنی فراهم می شود و امکان و احتمال اینکه اعتراض 
غیرمدنی به اغتشاشــات خاص همراه بــا برخوردها و 

مواجهات فیزیکی تبدیل شود، باال می رود.
 البته ممکن است همه اینها سر جای خود باشد، قانون 
باشد، بستر برای بروز تظاهرات باشد، مردم نیز به حقوق 
شهروندی خویش آگاه باشــند، دولتمردان نیز تکالیف 

خود را بدانند، اما باز عده ای بخواهند میدان و قاعده بازی 
را تغییر دهند و نظم سیاسی را بر هم بزنند که آن داستان 
دیگری دارد و از آن می شــود به عنوان یک اغتشــاش 
ساختارشکنانه یاد کرد. مسئله براندازی درصورتی که 
هیچ یک از قواعد و زمینه ها تعریف و تعبیه نشده باشد، 
یک مسئله است و درصورتی که همه اینها وجود داشته 

باشد، مسئله دیگری است.
درواقع اگر عده ای بخواهند خارج از آن قواعد و زمینه های 
تعریف شده و مورد توجه عملی دولت ها، به دنبال براندازی 
باشند، نوع مواجهه با آن در تمام نظامات عالم فرق خواهد 
کرد. حتی اگر جامعه ای بخواهد انقالب کند، با فرض بر 
اینکه یک ایدئولوژی و یک ســازماندهی و یک رهبری 
پشت انقالب هم وجود داشته باشــد باید بدانیم زمانی 
انقالب رخ خواهد داد که قطع نظر از خواسته عمومی، 
قدرت حاکم ناتوان از برخورد با انقالبیون و مردم باشد؛ 

یعنی نخواستن از پایین و نتوانستن از باال اتفاق بیفتد.
بنابراین نمی شــود گفت جامعه ای می خواهد انقالب 
کند، اما با ســرکوب مواجه نشــود؛ این یــک واقعیت 
جامعه شناختی اســت که تعارف هم ندارد. اگر انقالب 
اسالمی پیروز شــد، عالوه بر اینکه رهبری، ایدئولوژی، 
سازماندهی، عقبه فرهنگی، هویتی و تاریخی داشت، با 
سد محکمی به نام رژیم پهلوی روبه رو شد، اما آن سد را 
شکست. به هر حال می توان زمینه تغییر اعتراض مدنی به 
اغتشاش را تا حدی به ظرفیت ها، قابلیت ها و فعلیت های 
نظام سیاسی ارجاع داد. برداشت من این است که ظرفیت 
اعتراض مدنی در قالب قانون اساسی و حقوق شهروندی 
وجود دارد، اما متأسفانه بعضا بی توجهی شده است. به 
برخی از حقوق بی توجهی شده است. به عدالت اجتماعی، 
آزادی، اخالق و معنویــت و اینکه صاحبان قدرت دروغ 
نگویند، کم لطفی شده است. آنچنان که از انقالب انتظار 
می رفت، در جمهوری اســالمی شاهد اتفاقات مثبت و 

عملی شدن اهداف انقالب نبوده ایم.
با توجه به اینکه پرچم تجزیه طلب ها در 
برخی از مناطق در دست افراد دیده می شود، برخی از 
اعتراضات سمت و سوی تجزیه طلبی پیدا کرده است. 

نظر شما در این باره چیست؟
اینها هیچ یک در قالب یک اعتراض مدنی موجه و معتبر 
قابل تعریف نیست. در تاریخ ایران تا جایی که من اطالع 
دارم به جز مــوارد خاصی که با تحریک و پشــتیبانی 
بیگانگان همراه بوده، سابقه نداشته که عده ای در داخل، 
ولو در قالب اپوزیسیون نظام مستقر، خواهان تجزیه طلبی 

و تجزیه کشور باشند.
اتفاقا همیشه حساسیت روی این مسئله وجود داشته 
که کشــور تجزیه نشــود؛ حتی زمان انقالب اسالمی 
یکی از اهرم هایی که رژیم پهلوی و طرفداران آن به کار 
می گرفتند این بود که انقالبیون می خواهند کشــور را 

تجزیه کنند یا بر اثر انقالب کشور تجزیه خواهد شد.
پس شعار تجزیه طلبی مستقیم یا غیرمستقیم هیچ گاه 
خریدار نداشته اســت؛ حتی بعضا در ارتباط با مخالفت 
با افرادی که خواهان یک جنبش اجتماعی بودند، به کار 
گرفته می شد. افرادی هم که در ارتباط با هویت ایرانی 
کار کرده اند، همواره تأکیدشان بر وجه سرزمینی هویت 
ایرانی بوده است؛ یعنی یکی از مولفه های هویت ایرانی را 

وجه سرزمینی می دانند.
حتی برخی ایران شناسان در تفسیر کلمه شعوب در این 
آیه شریفه قرآن که شما را از زن و مردی آفریدیم و شما را 
به شعوب و قبایل تقسیم کردیم، بر وجه هویت سرزمینی 
اصرار می ورزند و حتی نهضت شعوبیه ای هم که در ایران 
شکل گرفته را تا حدی متاثر از آیه شریفه قرآن می دانند. 
بنابراین تجزیه طلبی چیزی باالتر و فراتر از یک براندازی 
سیاسی است؛ چون ممکن اســت براندازان سیاسی در 
کشوری وجود داشته باشند و خواهان استقرار نظم جدید 

سیاسی باشند، اما خواهان تجزیه طلبی نباشند.
از این روی باید با تجزیه طلبان برخورد کرد و اجازه نداد که 
اهداف و منویات خود را دنبال کنند و اینکه نحوه مواجهه 
به چه شکل باشد، بحث دیگری است که باید تاملی در 
آن شود. باید به انحای مختلف نرم افزارانه و سخت افزارانه 
و متناسب با مشی و سیاســتی که تجزیه طلبان اتخاذ 
کرده اند، مواجهه صورت گیــرد و نباید کوتاه آمد. یک 
وجب خاک کشــور را باید حفظ کرد؛ کمااینکه ما برای 
یک وجب از خاک ایران عزیزمان ۸ سال دفاع کردیم و 
اجازه ندادیم که برخالف گذشتگان و بی لیاقتی هایی که 
از خود نشان می دادند، یک وجب خاک از ایران جدا شود.  
بنابراین حساب این تجزیه طلبان و کسانی که پرچم های 
بیگانه را به اهتزاز درآورده اند، کامال جداســت. برای ما 

استقالل سیاسی بسیار ارزشمند است. چیزی است که ما 
کامال به آن افتخار می کنیم و به آن مفتخریم.

 اگر از من بپرسند نســبت به تحقق کدام یک از ۳شعار 
اســتقالل، آزادی و جمهوری اسالمی با کمال قطعیت 
داوری می کنی، می توانم بگویم استقالل سیاسی کشور 
که دستاورد بسیار مبارکی برای ما داشته است و ما در این 

قضیه بسیار سرآمد هستیم.
 بعضی شعارها جنبه ساختارشکنانه دارد. 
این شعارها سمت و ســوی براندازی دارد. آیا اینها 

برنامه ریزی شده است؟
به طور کل نمی توان گفت که شــعارهای براندازانه فاقد 
نوعی برنامه ریزی است. منتها نمی شود گفت که همه 
افرادی که شعار براندازی هم می دهند، متوجه پیامدهای 
شعارشان هستند، ولی در اینکه با برنامه است و عده ای 
خط می دهند، هیچ تردیدی نیســت. اما در کل شعار 
براندازی را نباید تحمل کرد؛ چــون حتی اگر براندازی 
هم صورت بگیرد، براندازی با هر ســمت و سویی، باید 
پشــتوانه تئوریک قوی و ایدئولوژی منسجم و رهبری 
تعریف شــده و عقبه تاریخی داشته باشد که من چنین 
چیزی نمی بینم. بنابراین نتیجه این براندازی چیزی جز 
آنارشیســم و هرج و مرج طلبی و تجزیه نخواهد بود؛ ولو 
اینکه افرادی که شعار تجزیه طلبی می دهند، که بسیار 
نادر هستند، به مراتب جایگاهشــان نازل تر از براندازان 
باشــد. اما وقتی که این براندازان متصــور هیچ تئوری 
براندازی و طرح جانشینی و هیچ ایدئولوژی مشخصی 
نداشته باشــند، نتیجه چیزی جز تجزیه طلبی نخواهد 
بود و این هم درصورتی است که موفق شوند.  بنده اصال 
نگران بحث براندازی و تجزیه طلبی نیستم؛ چون هیچ چیز 
روشن و گواه مستندی دال بر توفیق آنها نمی بینم؛ حتی 
هیچ حمایت جمعــی از آنها و هیچ برنامه مشــخص و 
تعریف شده ایجابی در کنار شعارهای سلبی نمی بینم. 
خیالم آسوده است که اتفاقی نخواهد افتاد. با یک سری 
کلی گویی و شعارهای سلبی صرف و بدون وجوه ایجابی 
و بدون حمایت های گســترده مردمی نگرانی  ندارم که 
اینها توفیقی داشته باشــند. اتفاقا بنده شخصا معتقدم 
شعارهای ساختارشکنانه و براندازانه و شعارهای مبتنی 
بر تجزیه طلبی، کار یک جنبش اجتماعی نوظهور، موفق 

و مطلوب را به تعویق می اندازد.
اگر ما نیازمند یک جنبش نوظهور هستیم که بتواند در 
قالب گفتمان انقالب اســالمی، قانون اساسی، نیازهای 
واقعی، خواسته ها و ارزش هایی که انقالب اسالمی نوید 
آن را داده بود، از حقوق مردم دفاع کند و با کاستی ها و 
آسیب ها برخورد کند، این شعارهای ساختارشکنانه و 
سلبی صرف، اهداف را به تعویق می اندازد. من براساس 
علم جامعه شناسی، عرض می کنم نه تنها ظرفیت نظام را 
برای مواجهه با آسیب های خود افزایش نمی دهد، بلکه 
موانع و کاستی ها بیشتر می شود و قدرت سیاسی  احساس 
اقتدار بیشتری خواهد کرد و چه بسا فضا مسدودتر خواهد 
شد. بنابراین راه عقالنی قضیه این است که فهم دقیقی 
از یک جنبش و از نیازها و مطالبات خود و از بالقوه ها و 
بالفعل های نظام مستقر داشته باشند. سعی کنند که در 
چارچوب همان حقوق شهروندی و همان حقوق ملتی 
که در قانون اساسی تعیین شده پیش بروند. اهرم های 
تعریف شده ای را دنبال کنند، سازماندهی داشته باشند 
و بتوانند در قالب تشکیالت مدنی مطالبات خود را دنبال 
کنند. سعی کنند عضوگیری بیشتری داشته باشند، فشار 
بیشتری به نظام سیاسی مستقر بیاورند تا نظام سیاسی 
هم متوجه باشد که نمی تواند تحت هر شرایطی اهداف 
خود را پیش ببرد، بلکه خود را با طراز انقالب اســالمی 
بسنجد. انقالب اسالمی برای مردم و حقوق شهروندی 
ارزش باالیی قائل است. مردم جایگاه باالیی دارند. به تعبیر 
امام خمینی)ره( مردم ولی نعمت هستند. مردم مخدومند؛ 
نه خادم. دولت ها باید خدمتگزار باشند که مقداری از این 

اهداف فاصله گرفته شده است.
 و من امیدوارم کسانی که معترض واقعی هستند، جایگاه 
ایران و ســرزمین ایران، هویت ایرانی و ملی و گفتمان 
انقالب اســالمی را فهمیده اند، در قالب همان انقالب 

اسالمی و قانون اساسی مطالبات خود را دنبال کنند.
این دغدغه، ظرفیت نظام در مواجهه با کاستی های خود 
را افزایش می دهد؛ در غیر این صورت فضا مســدودتر 
خواهد شــد. امیدوارم آن قدر بینش سیاسی، نظری و 
تاریخی داشته باشــند که متوجه باشند که نمی توان با 
یک برخورد هیجانی و احساسی صرف  هم به اهداف خود 
برسند و هم ظرفیت نظام را در جهت تحقق ارزش ها و 
اهداف تعریف شده و مواجهه با کاستی های خود باال ببرند.

همهجابابراندازوتجزیهطلببرخوردمیشود
گفت وگو با عماد افروغ، جامعه شناس و سیاستمدار درباره ریشه اعتراضات اخیر در ایران

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

محسن پیرهادی
نایب رئیس فراکسیون انقالب 

مجلس شورای اسالمی
اروپایی هــا بــه تبعیــت از آمریــکا تالش 
دارنــد کــه تمــام کشــورها مطیع شــان 
باشــند اما ایــران در این مســیر دنباله رو 
خواســت و منافــع آنهــا نیســت. چنین 
اقداماتــی هیــچ اثــر عملــی بــر روابــط 
بین المللی ایران ندارد و بیشتر یک شوی 

سیاسی و اقدام نمایشی است. / ایسنا

بشار اسد
رئیس جمهور سوریه

ایران در حمایت از سوریه نقش بسیار 
مؤثری دارد. ایران به طور مؤثر از سوریه 
حمایــت و پشــتیبانی کــرده اســت و 
همچنان از ما حمایت اقتصادی و نظامی 
می کند و در حق ما کوتاهی نکرده است. 
ما از حزب هللا حمایت کردیم و همچنان 

حمایت می کنیم./ ایرنا

احمدرضا پورخاقان
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

هنوز صاحب نظران اطالعاتی به این نتیجه 
نرســیده اند که مرگ مهسا امینی توسط 
دشمن برنامه ریزی شده باشد. امروز اگر 
تاریکی و سیاهی وجود دارد نشأت گرفته 
از هجمه های دشــمن اســت که نیروهای 
نفوذی آن متأسفانه در نظام نفوذ کرده اند 
و در عرصه های مختلف افرادی مسئولیت 
گرفتند که نصیحت های پیر خردمند نظام 

را نشنیدند./ ایسنا

صدور دستور آزادی
 برخی زندانیان 

رئیس قوه قضاییه به مراجع ذیربط قضایی به منظور 
بهره مندی زندانیان از ارفاق های قانونی و بازگشت 
آنان به آغوش گرم خانواده، دستور ویژه صادر کرد. 
به گزارش میزان، غالمحســین محسنی اژه ای به 
مراجع و مراکز ذیربط قضایی دستور داد به شکرانه 
عنایت پروردگار و مســرت و سرور ملی حاصل از 
ظفرمندی تیم ملی فوتبال ایران، نســبت به آن 
دسته از زندانیان که شرایط بهره مندی از ارفاق های 
قانونی را دارا هستند، نهایت مساعدت و معاضدت 
انجام و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم 
خانواده های شان در نخستین فرصت ممکن، فراهم 
شود. البته در دستور رئیس دستگاه قضا تصریح 
شده افرادی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت 
شــده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح 
کردند، اموال مردم را به آتش کشــیدند و قرآن را 

سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند.

رئیس جمهور به 
بندر جاسک می رود

نماینده جاســک و مینــاب در مجلس از ســفر 
رئیس جمهور به حوزه انتخابیه اش خبرداد. حسین 
رئیســی در گفت وگو با ایســنا دراین باره گفت: 
سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه )امروز( به حوزه 

انتخابیه بندر جاسک و میناب سفر خواهد کرد.

نقل قول خبر

دولت

قضایی

خبرهای کوتاه

گزارش۲

معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح کرد: 

تضاد منافع غرب  
با نهادینه شدن مردم ساالری دینی

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفــت: »اروپایی ها و آمریکایی ها 
دروغ می گویند که طرفدار ملت ایران و آزادی در ایران هستند و 
اگر آزادی و مردم ساالری دینی در کشورهای اسالمی نهادینه شود 

منافع آنان به خطر می افتد.«
به گزارش ایرنا، محســن رضایی در همایش اســتادان بسیجی 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان مازندران در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد ساری افزود:»بسیج مهم ترین تابلوی بازگشت به 
خویش ملت ایران است و تیم فوتبال ایران با روحیه بسیجی وقتی 

به خود بازگشت توانست در مسابقه با ولز به پیروزی برسد.«
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: »در ۸ سال دفاع مقدس 
که بسیاری از دشمنان انتظار داشتند ایران شکست بخورد اما بعد 
از چند وقت به خودباوری رسیدیم و اکنون موشک و پهپاد ایران 

محصول بازگشت به خود ملت ایران است.«
 رضایی افزود: »اما با وجود گستاخی های استکبار جهانی، ملت 
ایران در مسیر حقانیت و حل مشکالت در تالش است و با تالش 
مضاعف درصدد رفع دغدغه های مردم با وجود محاصره اقتصادی و 
تحریم ها هستیم.« وی ادامه داد:»دشمنان درصدد ایجاد ناامنی در 
جامعه ما بودند و هستند و می خواهند برنامه های تحریم اقتصادی 
خود را پیش ببرند و با ناامنی در ایران می خواهند به سرمایه گذاران 

بگویند که در این کشور سرمایه گذاری نکنید.«
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد:»باید یک بار دیگر 
به بازگشت خویش برسیم و با تجربه از گذشته آینده را بسازیم و 
باید در بعد فرهنگ و اقتصاد بیشتر کار کنیم و با برنامه ریزی اقتصاد 
کشور را توسعه دهیم.« رضایی افزود: »بازگشت به خود برای آینده 
و برای توسعه ایران اسالمی ضروری است و باید در بُعد فرهنگی و 

اقتصادی با تفکر بسیجی بیشتر تالش کنیم.«

مأموریتی که دهه هشتادی ها به 
اتمام می رسانند

معاون هماهنگ کننده فرمانده کل سپاه گفت: »دشمنان 
می تواننــد حدس بزنند کــه دهه هشــتادی ها چه بالیی 
می توانند سرشــان بیاورند چون مأموریت ناتمام شهیدان 

سلیمانی و تهرانی مقدم را به اتمام می رسانند.«
به گــزارش مهــر، ســردار محمدرضــا نقــدی، معاون 
هماهنگ کننــده فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی در افتتاحیه هشتمین اجالسیه مجمع عالی بسیج 
دانش آموزی که در مجتمع فرهنگی شهید باهنر برگزار شد، 
با اشاره به اینکه دشــمنان از دهه هشتادی ها هراس دارند 
و هزینه های زیادی برای ناکارآمد ســاختن این نسل انجام 
می دهند، گفت: »نسل دهه ۴۰ همان هایی بودند که وقتی 
امام خمینی )ره( دستگیر شد و گفت یاران من در گهواره ها 
هستند، آن نسل مردم را از زیر سلطه شاهان خارج کردند، 
انقالب اسالمی را شــکل دادند و مردم با پایبندی به اسالم 
دهه پنجاهی ها و چهلی ها مانع پیروزی دشــمن در تجاوز 

نظامی شدند.«
وی افزود:»دهه شــصتی ها هم با کمک نســل های قبلی، 
کشوری را که در همه امور انتهای جدول بود در همه شئون 
باال کشیدند به نحوی که توانستند کشورمان را از واردکننده 
مواد غذایی به صادرکننده تبدیل سازند و ایران در فناوری 

نانو در جایگاه چهارم دنیا قرار گیرد.«
معاون هماهنگ کننده ســپاه پاســداران ادامــه داد: »در 
قدرت نظامی هم هیچ جایگاهی نداشــتیم، چون در حالی 
مستشاران آمریکایی ۱۷ میلیارد تومان حقوق می گرفتند 
که کل حقوق پرداختی بــه ارتش ایران قبــل از پیروزی 
انقالب اسالمی ۱۴ میلیارد تومان بود. آن زمان ۱۲ فروند 
بوئینگ ۷۴۷ در ایران وجود داشــت که این هواپیماها نه 
برای پروازهای داخلی کشورمان بلکه برای ارسال قطعات 
تجهیزات نظامی کشــورمان به آمریکا جهــت تعمیر این 
قطعات بود، یعنی حتی تعمیر را هم در کشــورمان انجام 

نمی دادند.«
سردار نقدی افزود: »حال با این محاسبه، دشمنان می توانند 
حدس بزننــد که دهه هشــتادی ها چه بالیــی می توانند 
سرشان بیاورند چون مأموریت ناتمام شهیدان سلیمانی و 
تهرانی مقدم را می توانند به اتمام برسانند و رژیم صهیونیستی 
را با شکســت مواجه سازند؛بنابراین دشــمنان باید از دهه 

هشتادی ها وحشت زده باشند و از این نسل بترسند.«
معاون هماهنگ کننده سپاه عنوان کرد: »اگر در دفاع مقدس 
با دســت خالی می جنگیدیم، برای این بود که نه سالحی 
داشتیم و نه حتی کسی به ما سالح می داد اما بسیجی امروز 
نه اینکه اسلحه نداشته، بلکه تشخیص داد که چون دشمن 

می خواهد جنگ داخلی ایجاد 
کند، به همین دلیل فقط 
با بدن خود برای مقابله با 
آنها به میدان می رود تا 
مجدداً خون بر شمشیر 

پیروز شود.«

معاون اول قوه قضاییه:

 در دستگاه قضا به فکر نو نیاز داریم
معاون اول قوه قضاییه گفت: »دیوان عالی کشــور بر تمام 
دادگاه ها نظارت عالیه دارد، بنابراین باید این نظارت عالیه 

تقویت شود و ارتقا یابد.«
به گزارش میزان، محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در 
نشست هم اندیشی و اندیشه ورزی با رئیس و جمعی از قضات 
و روسای شعب دیوان عالی کشــور که با موضوع نظارت بر 
حســن اجرای قوانین در دادگاه ها و اتقان آرا برگزار شــد، 
گفت:»پس از گذشت بیش از ۴۰ ســال از انقالب اسالمی 
خواسته بحق مردم و رهبری مدیریت قضایی توأم با عقالنیت 
است که این موضوع در دوره فعلی تاحد زیادی محقق شده 
و احساس می شود. وظیفه ما در دستگاه قضایی به ویژه در 
دیوان عالی کشور آن است که رسیدگی به پرونده قضایی، 
مدیریت دستگاه قضایی و مدیریت قضایی، مدیریت اداری 
و … همواره توأم با عقالنیت و مســتند به پشتوانه علمی 

باشد.«
وی با بیان اینکه »باید بدانیم انتظار از قوه قضاییه چه هست 
و باید در راستای تحقق این انتظار چه اقداماتی انجام دهیم« 
گفت: »باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که کیفیت 
رسیدگی به پرونده های قضایی در کل کشور چگونه باشد؟ 
دیوان عالی کشور بر تمام دادگاه نظارت عالیه دارد، بنابراین 
باید ببینیم که این نظارت عالیه چگونه اعمال می شود؛ امروز 
نباید صرفاً به اقدامات پایه ای درخصوص اتقان آرای قضایی و 
کیفیت رسیدگی به آن و … توجه کرد، بلکه باید موارد کالن 
و مهم در این حوزه مورد تأکید قرار گیرد. پیشنهاد می دهم 
تا دیوان عالی کشور هر فصل از سال یک همایشی را برگزار 
کند تا قضات دادگاه های کیفری یک در استان ها به تهران 

بیایند و موارد مورد اهمیت به آنها گوشزد شود.«
مصدق همچنین با بیان اینکه »امروز در دستگاه قضا به فکر 
نو نیاز داریم«، تأکید کرد: »نباید گرفتار روزمرگی شویم.« 

وی افزود: »یکی از مسائل مهم موضوع اتقان آرای قضایی  
است که نیازمند فکر و اندیشه تحولی است.«

وی با اشاره به قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در 
قوه قضاییه، گفت: »باید به گونه ای عمل شــود که در سال 
آینده نســبت به ۸ بند بیانات رهبری در مراسم هفتم تیر 
امسال به نحوی اقدام شود که این فرامین به صورت عملیاتی 

اجرایی شود و نسبت به عملکرد خود گزارش دهیم.«
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: برنامه ریزی برای پیشرفت 
در کیفیت آرای صادره از دادگاه کیفری یک و دو ضروری و 

برای دیوان عالی کشور حائز اهمیت است.
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پــس از رونمایی دولت از بســته 
حمایتی کسب وکارهای اینترنتی 
و همچنین تالش برای حمایت از 
دانش بنیان ها، اکنون نوبت فریلنسرهاســت که از 
حمایت های دولتی برخوردار شوند. به همین خاطر، 
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به تازگی طی تصویب 
نامه ای مشتمل بر 10ماده، فریلنسرها یا آنچه در این 
مصوبه از آن با عنوان »آزادکار« نام برده شده، را تحت 
پوشش حمایتی خود قرار داده است. اینفلوئنسرها 
یا افراد با فالوئر باال در شــبکه های اجتماعی را هم 

می توان جزو فریلنسرها شمرد.
در میان کســب وکارهای اینترنتی که طی 70روز 
گذشته از اختالل های اینترنتی و فیلتر پلتفرم های 
خارجی آســیب دیده انــد، گروه هایی کــه عمدتا 
به صورت پــروژه ای کار می کنند، کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اند. این گروه عموما شــغل ثابت ندارند 
و از حمایت های بیمه ای و حتی تســهیالت بانکی 
برخوردار نیستند. در میان این گروه، اینفلوئنسرها 
هم قرار می گیرنــد که ارتباط با مشــتری و یافتن 
مشــتریان و پروژه ها را از طریق ابزارهای مرســوم 
اینترنتی خارجی که اکنون فیلتر شــده اند، انجام 
می دادند. مصوبه اخیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
دولت را اگرچه نمی توان کامل دانست، اما می تواند 
به عنوان آغازی برای حمایت از فریلنسرها مورد توجه 
قرار بگیرد. یکی از نکات قابل توجه در این مصوبه، 
تأیید تلویحی اجرای طرح اینترنت طبقاتی در آینده 
نزدیک است. به طوری که ماده8 این مصوبه تصریح 
می کند کــه وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
باید »اینترنت پرســرعت، پایدار با سطح دسترسی 
مناسب« را برای افراد اعتبارسنجی شده فراهم کند.

 
رسمیت یافتن فریلنسرها

به گزارش همشهری، مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد 
دیجیتال را عالوه بر موضوع حمایت از فریلنســرها 
می توان به نوعی، به رســمیت شــناختن این افراد 
تلقی کرد. مــاده3 این مصوبه تأکیــد می کند که 
دستگاه های اجرایی برای دریافت خدمات مشاوره 
یا حرفه ای در ســطح معامالت کوچک و متوسط 
می توانند از توانمندی این افراد استفاده و برای عقد 
قرارداد و برون سپاری فعالیت های تخصصی به آنها 

اقدام کنند.
همچنین ماده7 مصوبه تصریح کرده است که وزارت 
کار با همکاری وزارت اقتصاد برای تدوین دستورالعمل 

بیمه تامین اجتماعی فریلنسرها و اجرای آن از طریق 
ســازمان تامین اجتماعی اقدام کنــد. عالوه بر این، 
ماده8 مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را 
موظف کرده که زیرساخت های دسترسی به اینترنت 
پرسرعت و پایدار با سطح دسترســی مناسب افراد 

اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند.
 

اعتبارسنجی فریلنسرها
 در ماده2 تصریح شده که »ســازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشــور موظف اســت با همکاری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت علمی و فناوری 
و اقتصــاد دانش بنیان ریاســت جمهوری و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور ایجاد بســتر 
حمایتی و ارتقای مهارت های فعاالن حوزه آزادکاری 
طی 3ماه از تاریــخ ابالغ این آیین نامه نســبت به 
ایجاد پایگاه ثبت اطالعــات آزادکاران اقدام کند و 
مجری اعتبارسنجی افراد پایگاه طبق دستورالعمل 
موضوع تبصره یک این ماده است. اما تبصره یک این 
آیین نامه که مرتبط با اعتبارسنجی این افراد از سوی 
دستگاه های مرتبط است بیان می کند که به منظور 
رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری 

و حقوق طرفین، دســتورالعمل نظارت بر پایگاه و 
سکوهای نرم افزاری و اعتبارسنجی افراد عضو پایگاه 
با رعایت قوانین توســط وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشــور، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اطالعات، فرهنگ و ارشاد، معاونت علمی و فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تدوین و توسط 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ابالغ می شود.
 

حمایت های مصوبه
مصوبه اخیر، تالش کرده فریلنسرها را تحت پوشش 
بیمه ای قرار دهد. به طوری که این موضوع در ماده7 

مصوبه به صراحت عنوان شده است.
همچنین ماده6 مصوبه تصریح می کند که »صندوق 
نوآوری و شــکوفایی با همــکاری بانک های عامل 
مجاز است، ســازوکاری برای اعطای تسهیالت به 
سکوهای فریلنسری که مشمول دریافت تسهیالت 
از صندوق یاد شده هستند، برای حمایت از اشخاص 

اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا کند.
اختصاص اینترنت پرســرعت و اختصاص ســطح 
دسترسی مناسب به فریلنسرها هم از حمایت های 

این مصوبه به شمار می آید.  همچنین بانک مرکزی 
در ماده4 این آیین نامه مکلف است با همکاری وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، معاونــت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان توسعه 
تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادالت مالی و ارزی 
اشخاص اعتبارسنجی شــده در پایگاه را با اولویت 
کشورهای منطقه و همسایه ظرف 3ماه از تاریخ ابالغ 
این آیین نامه با رعایت قوانیــن تدوین و ابالغ کند. 
همچنین دوره های آموزشــی کوتاه مدت تخصصی 
مورد نیاز فارغ التحصیالن رشته های مرتبط با اقتصاد 
دیجیتال و فعاالن این حوزه کــه در ماده10 به آن 
اشاره شده، بخشی دیگر از حمایت های این مصوبه 
است. با این اوصاف، حداقل 2نکته در این مصوبه قابل 
تامل و توجه است. اول، تســهیالت مورد اشاره در 
مصوبه آنگونه که در ماده6 قید شده، به پلتفرم های 

فریلنسری تعلق می گیرد و نه به خود فریلنسرها.
همچنین، از آنجا که با برخــورداری از بیمه تامین 
اجتماعی که در ماده7 تصریح شده، موضوع پرداخت 
مالیات هــای قانونی از ســوی فریلنســرها مطرح 
می شــود، این احتمال دور از ذهن نخواهد بود که 

برخی از فریلنسرها از مصوبه استقبال نکنند.

اینترنت پرسرعت و مناسب در اختیار فریلنسرها 
طبق مصوبه دولت، وزارت ارتباطات مکلف شده برای فریلنسرها »اینترنت پرسرعت، پایدار با سطح دسترسی مناسب« فراهم کند  ۳۰۱هزار شماره لو رفته ایرانی ها

در هک واتساپ
یک هکر از انجمن شناخته شــده هکرها، با اعالم خبر هک 
اپلیکیشن واتساپ و لو رفتن داده های بیش از 500میلیون 
کاربر این پلتفرم، اعالم کرد قصد فروش شــماره های تلفن 
این کاربران را دارد. در میان کشورهایی که شماره های تلفن 
همراه کابران آنها لو رفته است، نام ایران نیز دیده می شود. 
به گزارش ســایبرنیوز، گفته می شــود این مجموعه داده 
حاوی داده های کاربران واتســاپ از 84کشور است. در بین 
شماره های به فروش رفته، 301هزارو723 شماره مربوط به 

کابران ایرانی است.

بخش اعظم 500داده های هک شــده شــامل 32میلیون 
پرونده از کاربران آمریکایی، 45میلیون از مصر، 35میلیون 
از ایتالیا، 29میلیون از عربســتان، 20میلیون از فرانســه 
و20میلیون هم از ترکیه اســت. همچنین گفته می شــود 
نزدیک به 10میلیون شماره تلفن روسی و بیش از 11میلیون 
تلفن از بریتانیایی ها نیز در این هک بزرگ، به دســت هکر 
افتاده اســت. این هکر اعالم کرده است مجموعه داده های 
آمریکا را به قیمت 7000دالر، انگلستان 2500دالر و آلمان 

را 2000دالر می فروشد.
چنین اطالعاتی بیشــتر توســط مهاجمان برای حمالت 
smishing و vishing برای کالهبرداری استفاده می شود، 
برای همین متخصصان توصیه می کنند که کاربران مراقب 
هرگونه تماس و پیام ازشماره های ناشناس، باشند. واتساپ 
بیش از 2میلیارد کاربر فعال ماهانه در سراســر جهان دارد. 
هکر واتساپ هنوز نحوه به دست آوردن پایگاه داده را مشخص 
نکرده است. سایت ســایبرنیوز برای کسب اطالعات بیشتر 
با شرکت مادر واتســاپ، متا تماس گرفت، اما هیچ پاسخی 
دریافت نکرد. این احتمــال وجود دارد کــه در این حمله 
سایبری، هکر واتساپ را از نظر فنی هک نکرده باشند، بلکه 
داده های آن را از طریق Web Scraping به دســت آورده 
باشند که شامل اجرای یک اســکریپت خودکار برای تأیید 
صفحات وبی می شــود که در آنها از شماره ها برای واتساپ 

استفاده می شود.
بررسی های فنی و آزمایش بخش زیادی از شماره های لورفته 

صحت ادعاهای این هکر را ثابت کرده است.

یاندکس به دنبال خروج از روسیه 
یاندکس )Yandex( به عنوان بزرگ ترین موتور جست وجوی 
روسیه اخیرا اعالم کرده که به دلیل مشکالت ناشی از تحریم 
روسیه توسط غرب، قصد دارد ارتباطات خود را با این کشور 
متوقف کند. به گزارش فایننشال تایمز، یاندکس در سال های 
گذشــته تالش کرده بود تا از رقبای غربی خود عقب نماند 
و دستگاه های هوشــمند، خودروهای خودران و همچنین 
خدمات تحویل غذا و اشــتراک  گذاری خــودرو را در میان 
محصوالت دیگر، توســعه داده بود. با این حال، عنوان شده 
اســت که تحریم های غرب علیه روســیه پس از حمله به 
اوکراین، ادامه توسعه و بهبود این پروژه ها را غیرممکن کرده 
است. به همین دلیل، شرکت مادر یاندکس که در آمستردام 
به ثبت رســیده، ظاهراً به دنبال فروش و قطع روابط خود با 
روسیه است. از قرار معلوم، یاندکس قصد دارد فناوری  های 
نوظهوری را که روی آنها کار می کنــد، به بازارهای خارج از 
کشور بفروشد چراکه برای رسیدن به پتانسیل کامل خود، به 
فناوری ها و کارشناسان غربی نیاز دارد. همچنین این شرکت 
به دنبال فروش کسب وکارهای مســتقر خود مانند مرورگر 
اینترنت، تحویل غذا و اشتراک  گذاری خودرو است. خروج 

یاندکس از روسیه ابتدا باید به تأیید کرملین برسد.

فناوری فضای مجازی

بزرگ تریــن کارخانــه تولیــد آیفــون 
متعلــق به شــرکت فاکســکان کــه در 
چین و شــهر ژنگــژو واقع شــده، اخیراً 
بــا اعتــراض گســترده کارگــران خــود 
به دلیــل تأخیر در پرداخــت پاداش ها 
مواجه شــده بود. ممکن اســت بیش 
از 30درصــد از تولیــد ایــن کارخانــه از 
بین برود، درحالی کــه تولید آیفون14 
در آســتانه تعطیالت آخر سال بسیار 

کمتر از تقاضا است.

  30 
درصد

معــاون علمــی  روح هللا دهقانــی، 
اینکــه  بیــان  بــا  ریاســت جمهوری 
۶00محصــول فناورانــه در حوزه هــای 
پیشــرفته علــوم پزشــکی تولید شــده 
است،  گفت: از این تعداد ۶ محصول 
موفق به دریافــت مجوز ســازمان غذا 
و دارو شــده اند. در 10ســال گذشــته 
کمتــر از ۵شــرکت در ایــن حــوزه فعال 
بودند و اکنون ۲00شــرکت و مجموعه 
تحقیقاتــی در لبــه علــم و فنــاوری 

سالمت مشغول به فعالیت هستند.

  ۶00 
محصول

عدد خبر

اینترنت
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مهمانی ذرات آالینده در آســمان تهران از یک سو 
و شــلوغی و ازدحام خودروها و موتورســیکلت ها 
در شــبکه های بزرگراهی و خیابانی از سوی دیگر، 
سبب شده تا پایتخت این روزها آسمان خاکستری 
داشته باشد و پایتخت نشــینان هم از این وضعیت 
گالیه دارند. البته که بارندگی بامداد شنبه کمی از 
آلودگی های هوا را شســت اما به هرحال خیلی زود 
دوبــاره آالینده ها بازمی گردند. گرچه در شــرایط 
موجود، نوک پیکان انتقادات به ســوی شهرداری 
تهران است و شهروندان انتظار دارند مدیریت شهری 
به تنهایی برای حل این معضــالت )آلودگی هوا و 
ترافیک( معجزه کند، امــا باید پذیرفت که گره این 
مشکالت در شهری چون تهران باز نمی شود؛ مگر 
همه دســتگاه های متولی اعم از شهرداری تهران، 
سازمان محیط زیست، پلیس راهور و... پای کار بیایند 
و به وظایفی که در قانون هوای پاک پیش بینی شده، 
عمل کنند؛ موضوعی که روز گذشــته در مراســم 
شــنبه های امید و افتخار، شــهردار تهران هم بر 
آن تأکید کرد و گفت که در موضــوع آلودگی هوا 
۲۲دستگاه دیگر مسئول هستند و تنها شهرداری 
مسئول نیست، اما ما بیشتر از حد وظایف خودمان 
ورود کرده ایم. علیرضا زاکانــی به برخی از اقدامات 
اشاره و عنوان کرد: »توسعه حمل ونقل عمومی، ایجاد 
فضای سبز در محیط پیرامونی شهر )1500هکتار( 
و افتتاح بوســتان در مناطــق ازجملــه اقدامات 
شهرداری تهران است و امیدواریم در موضوع کاهش 
آالینده های هوا به همراه ســایر متولیان قدم های 

مؤثری برداریم.«
پاسکاری توپ قصور مدیران در عمل به تعهداتشان 
در قبال قانــون هوای پــاک، میان دســتگاه ها و 
سازمان های متولی کاهش آلودگی هوا و ترافیک، 
تهران امروز را با وضعیت اسفباری مواجه کرده است؛ 
به گونه ای که شاخص آلودگی و ترافیک در برخی از 
روزها مرز رنگ قرمز را رد کرده است؛ شرایطی که 
عالوه بر صدای مردم، سبب بلندشدن فریاد اعضای 
شورای شهر تهران هم شده و مهدی چمران، رئیس 
پارلمان شــهری در آخرین اظهارنظر عنوان کرده 
که اگر وضعیت اینگونه باشد و اتوبوس های جدید 
تحویل داده نشــوند، باید منتظر شــرایطی بدتر از 

سال های قبل باشیم. 

همچنین مهــدی بابایی، نایب رئیس کمیســیون 
سالمت، خدمات شــهری و محیط زیست شورای 
شــهر تهران هم در گفت وگو با همشــهری عنوان 
کرده است: »اگر زیرساخت های ناوگان حمل ونقل 
عمومی تکمیل نشــود، تهران به پارکینگ تبدیل 
می شــود و فضایی بــرای تــردد در معابر عمومی 
شهری وجود نخواهد داشت.« همین موارد مطرح 
شده، بیانگر آن هستند که توسعه و تقویت ناوگان 
حمل ونقل عمومی می توانــد در کاهش معضالت 
تهــران )آلودگی هــوا و ترافیک( نقــش مؤثری 

باشد. داشته 

تالش شهرداری تهران در حد بضاعت
توسعه و تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی باتوجه 
 به عقب ماندگی 10تا 1۲ساله کاری نشدنی نه، اما 
سخت و زمان بر است. شهرداری تهران با اختصاص 
بیش از 30درصد بودجه 1401به ناوگان حمل ونقل 

عمومی، نشــان داد که در این حــوزه دغدغه مند 
اســت و عزم خود را برای بهبــود وضعیت ناوگان 
حمل ونقل عمومی، جزم کرده است؛ موضوعی که 
بابایی هم آن را تأیید و عنوان کرد: »آلودگی هوا و 
ترافیک، معضالت چندین ساله تهران هستند و در 
ادوار گذشــته بی توجهی از سوی مدیران شهری و 
عدم عمل به تعهدات از سوی دولت، سبب فرسوده 
شــدن ناوگان حمل ونقل عمومی و تشــدید این 
معضالت شده است. امروز گرچه مدیریت شهری 
در حد بضاعت خود برای جبــران عقب ماندگی ها 
گام برداشــته و اقداماتــی چون خریــد اتوبوس، 
اورهال واگن های مترو، تکمیــل و بهره برداری از 
ایســتگاه های مترو در خطوط مختلف و... را انجام 
داده اســت، اما معضالت همچنان باقی هســتند؛ 
بنابراین عقب ماندگی های اخیر و توسعه و تکمیل 
شبکه های حمل ونقل عمومی قابل جبران نیستند؛ 

مگر با حمایت های بیشتر دولت.«

تردد الکچری با موتور و خودروی سواری
افزایش تردد و ســفر با موتورسیکلت و خودروهای 
سواری، سبب تشــدید آلودگی هوا و بار ترافیک در 
پایتخت شده است و ســاماندهی این موضوع نیاز 
به قوانین بازدارنده دارد، اما نایب رئیس کمیسیون 
سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر 
تهران معتقد است تا زمانی که زیرساخت حمل ونقل 
عمومی به شرایط مطلوب و حد اســتاندارد نرسد، 
نمی توان برای این وسایل نقلیه محدودیت تردد اعمال 
کرد. او شهر توکیو را به عنوان نمونه موفق حمل ونقل 
عمومی دانست و گفت: »در این شهر زیرساخت شبکه 
حمل ونقل عمومی به طور کامل فراهم شده است؛ از 
این رو شهروندان هنگام استفاده از موتورسیکلت و 
خودروهای ســواری در خیابان های شهر، عوارض 
می پردازند؛ قانونی که مورد استقبال شهروندان است؛ 
چون می دانند به حمل ونقل عمومی دسترسی دارند؛ 
بنابراین تردد با موتور و خودروی سواری در این شهر 
سفر الکچری محسوب می شود و همین اعمال قانون 
منجر به این شده که توکیو به شهر بی ترافیک تبدیل 
شود.« او به اعمال این رویکرد در تهران هم اشاره و 
عنوان کرد: »تعیین عوارض در معابر شــهری، پس 
از افتتاح پل صدر در تهران مطرح شد و واکنش هایی 
را هم در پی داشــت. اگر همزمان با ساخت این پل، 
زیرساخت های شبکه حمل ونقل عمومی هم کامل 
می شد، این تصمیم درستی بود و شاید امروز وضعیت 

تهران اینگونه اسفبار نمی بود.«

تنهایی شهرداری در برابر غول آلودگی هوا
بابایی، عضو شورای شهر: حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک نیازمند توسعه حمل ونقل عمومی با حمایت  دولت است

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

 اجرای طرح طبیعت پاک 
به همت بانوان

کارگاه عملی هر هفته با حضور بیش از 10شرکت کننده 
)بانوان( در سرای محله شهدای گمنام دایر می شود 

کارگاه عملــی »طبیعت پــاک« در قالب ویــژه برنامه های 
ریحان شــهر با هدف صیانت از محیط زیست و دسترسی به 
تولید گیاهان و غذای ســالم، در سرای محله شهدای گمنام 

)منطقه14( برگزار می شود.
به گزارش همشهری، ضرب المثل »عقل سالم در بدن سالم« 
نقطه آغاز شکل گیری کارگاه عملی بود که هر هفته با حضور 
بیش از 10شــرکت کننده )بانوان( در سرای محله شهدای 
گمنام دایر می شود. البته مناطق 1، 1۲، ۲0 و... هم میزبان 
این کارگاه هســتند و به گفته فاطمه چابــک، مجری طرح 
طبیعت پاک قرار است بانوان که محور اصلی خانواده محسوب 
می شوند، در این مسیر با اســتفاده بهینه از پسماندها و... به 

مسائل زیست محیطی کمک کنند. 
در این طرح بانوان به صورت عملی می آموزند تا پسماندهای 
 تر و خشک را تفکیک و از پســماندهای تر برای تولید کود 
گیاهی مرغوب استفاده کنند. کودی که منجر به حاصلخیزی 
خاک می شــود و در نتیجه گیاهی که در آن رشد می کند، 
سرشار از مواد مغذی و ســالم خواهد بود.  آنطور که چابک 
گفته، با دفن زباله تــر در عمق نیم متری خــاک و ریختن 
۲0ســانت خاک روی زباله ها، پس از ۲ ماه زباله های دفن 
شده به دلیل رطوبت به کود تبدیل می شوند که اصطالحاً به 
این کار »چال کود« گفته می شود. آموزش این کار به بانوان 
از یک سو سبب کاهش پسماندهای تر، تفکیک پسماندها، 
کمک به حاصلخیزی زمین، پرورش گیاهان سالم، صیانت از 
محیط زیست و... می شود. در بخش دیگری از کارگاه عملی، 
آموزش استفاده از پوست میوه ها مانند پرتقال برای تهیه مربا 

و... ارائه می شود. 
همچنین در این دوره های آموزشی، بانوان روش کاشت انواع 
بذر و دانه و هســته و... را می آموزند و می توانند سبزی هایی 
چون تربچــه و... را داخل گلدان در گوشــه ای از منزل خود 
بکارند و از کود طبیعی )چال کود( استفاده کنند و در نهایت 

محصول سالمی برداشت کنند.
 با توجه  به کوچک شدن سکونتگاه ها، امکان انجام این کارها در 
همه آپارتمان ها وجود ندارد؛ بنابراین زمین هایی فراهم شده 
تا بانوان، بخشی از این آموزش ها را در فضاهای عمومی مانند 
مزارع خانوادگی و... انجام دهند. به گفته مجری طرح طبیعت 
پاک، موضوعات متنوعی در کارگاه های آموزشی پیش بینی 
 شده است که بانوان با فراگیری آنها، مجوز معتبری دریافت 
می کنند و می توانند کســب وکاری راه اندازی کنند. به طور 
مثال، غربالگری سنگ ها و تراش آنها و... رشته هنری است که 
عالقه مندان زیادی دارد و محصوالت متنوعی هم از سنگ ها 

تولید و در بازار عرضه می شود.

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای شهر تهران 

الیحــه »دســتورالعمل طراحــی تــوده 
ساختمان های پهنه مسکونی براساس 
پاکــت حجمی«  در صدونهمین جلســه 
شــورای شــهر تهــران بررســی می شــود. 
کمیســیون برنامه وبودجــه هــم گزارش 
تملــک  پروژه هــای  ۶ماهــه  نظارتــی 
دارایی هــای ســرمایه ای حــوزه معاونــت 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران را 

ارائه می دهد.

محمدامین ساالری پور
شهردار منطقه 14

مناسب سازی فضاهای شهری از نکات 
مهم موردتوجــه در حوزه بهبــود کیفیت 
زندگــی شــهروندان به ویــژه توان یابــان 
است و ازاین رو باهدف ارتقای مشارکت 
افــراد دارای معلولیــت بــرای دســتیابی 
بــه توســعه فراگیــر، عادالنــه و پایــدار، 
مراکز فرهنگی و آموزشی منطقه ازجمله 
سراهای محله )سرآسیاب، دوالب، مینا 

و ابوذر( مناسب سازی می شوند. 

نقل قول خبر

عدد خبر

ریحان شهر

فاطمــه تنهایــی، شــهردار منطقــه 8 از 
آماده ســازی 10هزار کیسه شــن و نمک 
در سایت های برف روبی خبر داد و گفت 
که برای جلوگیری از بحران های احتمالی 
در زمســتان، ماشــین آالت مخصــوص 
برف روبــی شــامل 3دســتگاه کامیــون، 
۶دســتگاه خــاور، 2دســتگاه کامیــون 
تیغه، 2دستگاه باب کت، یک دستگاه 
جرثقیل و یک دســتگاه باالبــر در حالت 

آماده باش قرار خواهند گرفت.

10000
 کیسه

شن و نمک

تــورج فرهــادی، شــهردار منطقــه 19 از 
الیروبی 30هزار متر انهار، کانال و مسیل 
خبــر داد و گفــت: »ایــن کار بــه همــت 
عوامــل اجرایــی اداره مســیل ها و قنوات 
معاونت خدمات شهری و محیط زیست 
منطقــه طــی 2 مــاه انجــام شــده و بــرای 
جلوگیری از تجمع ضایعــات و زباله های 
شهری 4رشته کانال درجه یک بهمنیار، 
بهشتی، دولت خواه و آزادگان به صورت 

مستمر الیروبی می شوند.«

4
مغفول ماندن توسعه پایداررشته کانال

به گفته مهدی بابایی، نایب رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر 
تهران یکی از دالیل وضعیت کنونی تهران از نظر آلودگی هوا و ترافیک، این است که رویکرد توسعه 
پایدار )تأمین نیازهای امروز و توسعه اقتصادی و اجتماعی با توجه و رعایت مسائل زیست محیطی( 
اولویت اصلی برنامه های توسعه کشور نبوده و همواره توسعه اقتصادی در رأس دیگر برنامه ها قرار 
داشته است. وقتی توســعه با این مدل صورت می گیرد، مخاطرات زیست محیطی زیادی ایجاد 
می کند که حل کردن آنها نیاز به بودجه چندین ساله دارد. پس تا زمانی که رویکرد توسعه پایدار 
به عنوان رویکرد اصلی در حوزه پیشرفت کشور عملیاتی نشود، وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت 

و کالنشهرها با معضالت زیست محیطی بیشتری روبه رو می شوند.

مکث
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آنچه به ما کمک می کند در شــرایط ســخت زندگی دوام بیاوریم و راه 
را ادامه دهیم یا جا بزنیم و فقط زانوی غــم بغل بگیریم، میزان ظرفیت 
وجود و تاب آوری ماست. هر چه ظرف وجودی ما گسترده تر شود، میزان 
تاب آوری ما نیز باالتر می رود و امکان های بیشتری برای ادامه زندگی و 
راه حل هایی برای عبور از ســختی ها و رنج های زندگی می یابیم. با دکتر 
ایمان فانی، پزشک و پژوهشگر مطالعات میان رشته ای درباره تاب آوری 
و راه هایی که می تواند به ما کمک کند تاب آورتر باشیم گفت وگو کردیم. 
یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین موضوعات چالش برانگیز، برداشت و میزان 
اطالعات و دانسته های ما در مورد مفهوم خود زندگی است. طبیعی است 
وقتی ما به خوبی با مفهوم زندگی آشــنا نباشیم، نمی توانیم خودمان را 
برای روزهای سخت و غیرقابل پیش بینی آماده کنیم و حتی چشم اندازی 
از این سختی ها داشته باشیم. اگر فکر کنیم زندگی همیشه خوب پیش 
می رود و نسیم آرامش همواره صورتمان را می نوازد، باعث می شود با بروز 
کوچک ترین سختی و مشکل چنان از پا درآییم که دوباره سر پا شدن مان 

چندان آسان نباشد.

تاب آور کیست؟
فـانی، با اشاره به انعطاف پذیری و تاب آوری به عنوان یکی از این مهارت ها 
می گوید: وقتی از تاب آوری حرف می زنیم تصورات مختلفی در ذهن افراد 
مختلف شکل می گیرد. برخی، اشخاص تاب آور را کسانی می دانند که ذهن 
سرسخت و قدرت درونی باالیی دارند. این صفات، بسیار پسندیده اند ولی 

ایجاد و نهادینه شدن آنها چندان آسان نیست. ضمن  اینکه چنین تعریفی 
ما را از پرداختن به ریشه های فشارها دور می کند.

پژوهشگر مطالعات میان رشته ای می گوید توجه داشته باشیم در شرایط 
سخت، افرادی که بیش  از دیگران تحت فشــارند آسیب های بیشتری 
می بینند و ما نمی توانیم آنها را به خاطر عدم انطباق و انعطاف نداشــتن 
سرزنش کنیم. در واقع، تاب آوری صرفاً به مسائل درونی ما برنمی گردد. 
حتی باید گفت این قضیه صرفاً فردی نیست. به گفته دکتر فانی، نخستین 
بررسی ها و مطالعات درخصوص تاب آوری و قدرت انطباق روی کودکان 
بوده است. آنها با مطالعه کودکان موفق با پس زمینه محرومیت، دریافتند 
تاب آوری از نظر فردی با این صفات همراه است: اعتقاد به توانایی کنترل 
زندگی و آینده پیش رو، میزان بهره مندی از هوش، مهارت حل مسئله و 

توانایی پیش بینی تبعات رفتار در آینده.

وجه پنهان تاب آوری
محققان متوجه شدند تاب آوری همچنین به این موضوع بستگی دارد که 
فرد چقدر به شبکه دریافت حمایت دسترسی دارد و رابطه او با دیگران 
چگونه است. به این ترتیب، صفاتی مانند همدلی، اجتماعی بودن، قدرت 
بیان و خونگرمی هم در میزان تاب آوری فرد مؤثر اســت. بنابراین منابع 
تاب آوری از فرد و آنچه درون او است فراتر می رود. به گفته فانی، تاب آوری 
گاهی مهارت توانایی حمایت گرفتن از دیگران و ساختن روابطی براساس 
اعتماد متقابل است تا در هنگام ســختی ها و مشکالت و مواقع بحرانی 

بتوانیم با آسیب کمتری از این شرایط عبور کنیم.  الزم است انواع تاب آوری 
را بشناسیم تا بتوانیم مؤثرترین شــکل حمایت را از افراد به عمل آوریم.  
به گفته فانی، نوع اول تاب آوری آن است که پس از مواجهه با سختی ها و 
رنج ها دوباره سر پا شویم؛ یعنی به حالت قبل از بحران بازگردیم. اما دومین 
نوع تاب آوری آن است که از تغییر، نردبان ترقی بسازیم. یعنی تغییر کنیم 

تا بتوانیم با محیط جدید تطابق پیدا کنیم.

ایجاد شبکه حمایتی
در شرایط سختی مثل از دست دادن شغل، گاهی الزم است فرد محل کار 
جدیدی پیدا کند اما گاهی هم نیاز دارد حتی رشته شغلی اش را هم تغییر 
دهد. بنابراین او به شبکه حمایتی ای فراتر از خانواده و دوستان اش نیاز 

دارد تا بتواند به فرصت های شغلی و آموزشی جدید دسترسی پیدا کند.
به گفته فانی، در اینجا نقش ارتباطات فرد بسیار مهم است و 3نوع ارتباط 
مورد نیاز او است؛ نخست حمایت نزدیکان که با فرد، همدلی و ارزش های 
مشترک دارند، شرایط او را درک می کنند و هنگام گذار از شرایط سخت 
نیز به کمک اش می آیند. دوم، ارتباط با افرادی است که شاید ارزش های 
متفاوتی دارند اما از فرصت های مختلف آگاه هستند؛ بنابراین می توانند 
کمک مناسب و مؤثری به شمار آیند؛ یعنی می توانند او را به مسیر درستی 
هدایت کنند. حمایت بعدی برخورداری از ارتبــاط با افراد قدرتمندتر 
جامعه است، به ویژه ارتباط با افراد مؤثر جامعه که کمک کنند حرف افراد 

شنیده شود.
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کهنه می شه دل آزار؟ 
قبل ترها وســایلی که در خانه ها خراب می شدند نخستین 
مقصدشان سطل زباله نبود. این وسایل یا تعمیر می شدند 
یا به شکلی دیگر در همان خانه استفاده می شدند؛ دورانی 
که خانواده ها ترجیح می دادند تا حد ممکن از یک وســیله 
اســتفاده کنند و تمایلی به جایگزین کــردن غیرضروری 
نداشــتند. این مســئله ربط چندانی هم به ســطح مالی 
خانواده ها نداشــت؛  یعنی بیشــتر مواقع  اینطور نبود که 
استفاده دوباره از وسایل قدیمی نشان دهنده ناتوانی مالی 
خانواده در تهیه یک نسخه نوي آن باشد بلکه فرهنگ حاکم 
بر جامعه اینطور بود که یک وسیله تا وقتی خراب نمی شد 
جدیدش را نمی خریدند و دلیلی برای داشــتن چند نوع از 

یک کاال نبود.
یعنی این توجیه که حاال مدل جدیدتری به بازار آمده پس 
دیگر نباید از مدل قدیمی آن وســیله استفاده کرد مطرح 
نمی شد. به مرور چشم و هم  چشــمی رواج پیدا کرد و افراد 
خود را در رقابت با دیگران دیدند تا وسایلشان گرانقیمت تر 
و نوتر باشــد. این خرده فرهنگ، ارزشــی به نــام قناعت و 
میانه روی را از بین بــرده و ضدارزش تجمل گرایی را ترویج 

داده است.
شاید بیشــتر از همه در بحث جهیزیه با این مسئله روبه رو 
باشــیم. این روزها هر خانواده ای که درگیر خرید جهیزیه 
باشد می داند که چه لیســت بلند و باالیی از کاالها را باید 
تهیه کند که بخش قابل توجهی از آنها غیرضروری هستند 
اما همچنان آنها را می خریم. به این خاطر که فکر می کنیم 
پیش بقیه مردم زشت است، حاال بقیه چه می گویند؟ اما باید 
توجه کنیم که این خرده فرهنگ ها دقیقا به همین دلیل رواج 
پیدا می کنند، چون عده زیادی بــدون فکر و فقط به خاطر 

دنباله  روی از سایر افراد به آن عمل می کنند.
آســیب های این مدل خریدها بیشــتر از بحث اقتصادی 
آنهاست. درســت اســت که با این کار پول خود را در جای 
غیرضروری هدر می دهید اما مشــکل بزرگ تر آسیب های 
فرهنگی آن است. این آسیب ها دیگر فقط مربوط به خودتان 
نیست شما با این کار دیگران را هم تشویق می کنید تا به این 

روند دومینووار تجمل گرایی وارد شوند.
ضمن اینکه آسیب به محیط زیست هم در این موضوع جدی 
است. هر وسیله ای که تولید می شود فشــاری روی منابع 
طبیعی و محیط زیست می گذارد که می توانست وارد نشود. 
تنها با کمی میانه روی می شود آسوده تر زندگی کرد و برای 

جامعه و محیط زیست هم شهروند کم ضررتری بود.
اما اگر در  این میان عــده ای فکر کنند که اصال هدف از این 
کار چیست؟ و با تفکر منطقی از ادامه دادن روند خودداری 
کنند این چرخه باطل هم قطع می شــود. اگر وسایل مان را 
تا جایی که تعمیرشان ضرر مالی بیشتری نسبت به خرید 
مجدد نداشته باشد، بازسازی کنیم و از آن مهم تر اگر بیشتر 
مراقب وسایل مان باشیم تا کمتر و دیرتر آسیب ببینند کسی 

ما را به خساست و بی سلیقگی متهم نمی کند.

جایگزین های کافئین 
گاهی نوشــیدن یک فنجان قهوه رخوت و خواب و 
خستگی را از ما می رباید و انرژی خوبی برای ادامه 
کار به ما می بخشد. اما همه نمی توانند نوشیدنی های 
کافئیــن دار مصرف کنند؛ مثال خانم هــای باردار و 
شیرده و افرادی که به کافئین حساسیت دارند و از 
نظر پزشکی از مصرف آن منع شده اند. اگر شما هم 
از افرادی هســتید که نمی توانید از قهوه، نوشابه و 
نوشیدنی های کافئین دار استفاده کنید، برای افزایش 
انرژی و رفع خســتگی این موادغذایی را جایگزین 
کنید. بلغور جوی دوســر، برنج قهوه ای، حبوبات و 
سیب زمینی شیرین، ســبزیجات با برگ های تیره 
مثل آووکادو، نوشیدن آب روزانه بین 8تا 12لیوان، 
مواد حاوی منیزیم مثل کدو تنبــل یا بادام زمینی. 
ضمن اینکه خوردن ســیب در هر شرایطی نشاط و 
سرزندگی را برای شما به ارمغان می آورد. پس اگر 
زیاد قهوه می نوشید، به جای یکی از فنجان های قهوه 
روزانه تان یک سیب بگذارید و از نتایج اش بر بدن و 

روان تان شگفت زده شوید.

سپری در برابر آنفلوآنزا  
با از راه رسیدن موج جدید ســرما ضرورت ایجاب می کند 
اطالعات به دست آمده از طب سنتی ایرانی درباره بیماری 
آنفلوآنزا یادآوری شــود. این اطالعــات اگرچه روش های 
درمانی متداول را نفی نمی کند اما در پیشگیری از آنفلوآنزا 

بسیار مفید و مؤثر است.
هر سال با شروع فصل سرما شیوع آنفلوآنزا سرعت و قدرت 
بیشــتری می یابد اما عده ای بسیار آســیب پذیرتر بوده و 
سریع مبتال می شوند و عده ای برعکس یا مبتال نمی شوند 
و یا سریع و آســان بیماری را مغلوب می کنند. طبق اصول 
طب سنتی، آنفلوآنزا افرادی را به سرعت درگیر می کند که 
ســردی و رطوبت باالتری در بدن دارند و به اصطالح طب 
سینوی، بلغم غالب هســتند. به عکس افراد گرم و خشک 
کمترین زمینه را برای دریافت این نــوع ویروس دارند. از 
طرفی اندامی که نخســتین بار در برابر این ویروس تسلیم 
می شود، ریه است که عضوی با طبیعت پایه مرطوب است. 
از این رو با افزایش گرمی و خشــکی اندام درگیر می توان 
قدرت بدن در برابر آنفلوآنزا را بیشــتر کــرد. این گرمی و 
خشــکی با بخورهای اکالیپتوس و نعناع ایجاد می شود یا 
قطره های عصاره سیاه دانه که ســر را گرم می کند و تا ریه 

ادامه می یابد.

حکیم باشي

تندرست

سیدمحمد فخارترفند

درمسیرجامعهتابآور
چطور به تاب آوری و انعطاف پذیری یکدیگر کمک کنیم؟

سالمتی مفهوم گسترده ای است که شئون مختلفی را همچون نداشتن بیماری و ناتوانی و البته 

یکتا فراهانیگزارش
روزنامه نگار

برخورداری از احساس شادکامی دربرمی گیرد. در واقع اگر ما بیماری و اختالل خاصی نداشته 
باشیم اما شادکامی و احساس خوشایند زندگی را هم تجربه نکنیم سالمت کامل نداریم. گاهی 
شرایط زندگی طوری پیش می رود که احساس شادکامی و رضایت که سهل است حتی به یک روز بدون استرس و تنش هم راضی 
می شویم و گاهی آن قدر فشارهای زندگی بر ما زیاد می شود که فقط می توانیم بگوییم: ما را به سخت جانی خود این گمان نبود...
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مهم ترین محوطه باستانی دره اترک
 محوطه باستانی ویرانشهر در 10کیلومتری شهر فاروج 
استان خراسان شــمالی، نخســتین بار در سال 1۳۵۵ 
خورشیدی توســط هیأتی از باستان شناسان ایتالیایی 
به سرپرســتی روبرتا ونکو ریچاردی از دانشگاه تورین 
شناسایی شد؛ منطقه ای که به زعم بیشتر تاریخ نگاران و 
باستان شناسان خاستگاه پادشاهان اشکانی و نخستین 
مراکز اداری و سیاسی این سلسله در تاریخ ایران است. 
ویرانشهر همچنین یکی از مهم ترین محوطه های تاریخی 
دره اترک است که یکی از اصلی ترین شریان های ارتباطی 
شرق به غرب نیز بوده و از دیرباز، توجه باستان شناسان را 
به خود جلب کرده است. باستان شناسان ایتالیایی که پیش 
از انقالب این محوطه را شناسایی کرده اند، تاریخی معادل 

دوره ساسانی را برای آن پیشنهاد داده بودند.

مکث

پیش بینی آتش، توسط سامانه ماهواره ای
2۳آبان یعنی یک هفته پیش از وقوع آتش، پایگاه اطالع رسانی تیزنگر که خدمات سیستم هوشمند رصد 
ماهواره ای ارائه می دهد و از شرکت های دانش بنیان است، با انتشار نقشه ای از استان گیالن اعالم کرده بود 
که »احتمال وقوع آتش سوزی درمراتع و جنگل های ارسباران و هیرکانی از ۳0آبان تا۳آذر وجود دارد.« این 
مجموعه دانش بنیان که خدمات در عرصه تغییرات منابع طبیعی، وقوع سیل، رصد مناطق تحت حفاظت 
محیط زیست، احتمال آتش سوزی و سیالب را با پیش بینی های هواشناسی و نقشه های ماهواره ای ارائه 
می دهد از سال99 اطالعات خود را به صورت رایگان در اختیار عموم مردم و سازمان ها قرار می دهد اما 
طبق رویه معمول جدی نگرفتن همه هشدارها، این بار نیز آتش بخش های غیرقابل جبرانی از جنگل های 
هیرکانی گیالن را سوزاند. نکته قابل توجه اینکه از ابتدای سال1400 مرکز رصد و پیش بینی منابع طبیعی 
در سازمان منابع طبیعی کشور راه اندازی شده که با استفاده از سایت های رصد ماهواره ای روند هشدار 
وقوع توفان ریزگرد، آتش سوزی و سیل را در جنگل ها، مراتع و نقاط حادثه خیز کشور پیش بینی می کنند 
اما هنوز خبری مبنی بر صدور هشدار جدی از این مرکز به رسانه های کشور ارسال نشده تا در مواقع بروز 

خطر احتمالی به مردم و جوامع محلی اعالم شود.

مکث

مدیــرکل دفتر حفاظت از زیســت بوم ها و ســواحل دریایی 
توضیحاتی دربــاره وضعیت ماهی های خاویــاری ارائه داد و 
گفت: صید ماهی های خاویاری دریــای خزر و فروش خاویار 

آنها ممنوع است.
محمد طالبی متین، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم ها و 
سواحل دریایی در گفت وگو با مهر درباره وضعیت ماهی های 
خاویاری در دریای خزر افزود: به  طور کلی۵نوع ماهی خاویاری 
داریم که عمده ترین تعداد این گونه ها در دریای خزر، سمت 
ایران است. سازمان شیالت باید برای بازسازی ذخایر گونه ای 
این ماهی های خاویاری برنامه های مدونــی اجرا کند. تعداد 
این گونه از ماهی ها محدود است؛ لذا تکثیر مصنوعی این نوع 

ماهی ها حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم ها و سواحل دریایی ادامه 
داد: سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه ورود یافته و 
مکاتباتی هم با سازمان شیالت صورت گرفته است. هم اکنون 
صید ماهی های خاویاری و فروش خاویار، ممنوع اســت مگر 
اینکه ماهی خاویــاری از نوع تکثیر مصنوعــی و به اصطالح 
پرورشی باشــد. تورهای صیادی به هیچ عنوان مجاز به صید 
ماهی های خاویاری نیســتند و سازمان شــیالت در صورت 
مشــاهده، حتما با تخلفات، برخورد مي کنــد و صیادان باید 

ماهی ها را در دریا رها سازی  کنند.

هشدار درباره افزایش جمعیت 
الک پشت گوش قرمز 

کارشــناس خزنــدگان و دوزیســتان ســازمان حفاظت 
محیط زیســت نســبت به افزایــش جمعیت الک پشــت 
گوش قرمز که گونه ای مهاجم اســت در شــهرهای شمالی، 
مرکزی، اصفهان، تهــران و طالقان هشــدار داد. به گزارش 
ایرنا، محمدرضا محمدی گفت: الک پشت گوش قرمز، گونه 
مهاجمی است که اتحادیه جهانی حفاظت )ISSG( بیش از 
۲۰سال است ورود آن را به کشورها ممنوع اعالم کرده است. 
گونه الک پشت گوش قرمز، بومی آمریکاست، در دوسالگی 
بالغ می شود و هر سال می تواند تا سه مرتبه و هر بار حدود ۲۰ 
تخم بگذارد. این سرعت باالی تکثیر، قدرت تهاجمی آن را 

بیش از پیش نمایان می کند.
به  گفته محمدی، الک پشت گوش قرمز در رقابت با دو گونه 
بومی ایرانـ  الک پشت برکه ای خزری و اروپاییـ  در اشغال 
زیستگاه ها و منابع تغذیه ای، بر آنها غلبه کرده و طرد و انزواي 

آنها در شرایط حاد، موجب حذف آنها از طبیعت می شود.
او گفت: با تشخیص زودهنگام و ریشه کنی سریع، می توان از 
سرعت گسترش حضور گونه های مهاجم بیگانه در طبیعت 
کاست. الک پشت گوش قرمز و الک پشت الک نرم چینی، از 

گونه های مهاجم در زیستگاه های ایران هستند.

زنگ پایان سفر ایرانی ها به جام جهانی
»با توجه به زمان بر بودن صدور »هایاکارت« های جام جهانی 
به نظر می رسد هم اکنون سفر به قطر برای تماشای رقابت های 
جام جهانی مقدور نیست.«فرهاد دوایی، دبیر انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی اســتان خراسان رضوی با اعالم این 
خبر از گرانفروشــی ۵برابری بلیت های جام جهانی قطر در 
تهران خبر داد و به ایسنا گفت: باید برای کسانی که دنبال سفر 
به قطر و تماشــای دیدارهای جام  جهانی هستند، هایاکارت 
صادر شــود و از آنجا که روند صدور هایاکارت ها حدود یک 
ماه زمان می برد و در خــالل بازی های جام  جهانی این زمان 
بیشتر هم می شود، هم اکنون کسی نمی تواند برای تماشای 
بازی هــای جام  جهانی اقدام کند.وی افــزود: جای خالی در 
بازی  های جام  جهانی زیاد است و افرادی هم که سفر خود را 
لغو کرده اند، به دلیل چارتری بودن پروازها سفرشان سوخته 
است. بسیاری از مسافران هم به دلیل مسائلی که برای هتل 
و صدور هایاکارتشان پیش آمده، ســفر خود را لغو کرده اند.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی 
گفت: استقبال از مشهد برای جام  جهانی زیاد نبوده و از کل 
کشور هم حدود ۳۰هزار نفر برای تماشای جام جهانی به قطر 
سفر کرده اند که سهم مشهد از این تعداد مسافر به ۲۰۰نفر 
هم نرسیده است.دوایی اضافه کرد: هر کسی می توانست به 
وسیله کردیت کارت، مسترکارت  یا ویزاکارت از طریق سایت 
فیفا نســبت به خرید بلیت بازی ها اقدام کند تا براساس آن 
برایش هایاکارت صادر شود. ســپس به طور جداگانه بلیت 
هواپیما و هتل را نیز باید خریداری می کرد. ســفر با تورهای 
جام جهانی نیز بســتگی به صدور هایاکارت دارد. زمانی که 
هتل مسافران رزرو و بلیت بازی تهیه نشده باشد، هایاکارت 
هم صادر نمی شود.وی افزود: اگر کسی کردیت کارت داشته 
باشد و بخواهد از سایت قطری بلیت تهیه کند، یک پرواز رفت 
و برگشت برای وی حدود ۶ تا 7میلیون تومان هزینه خواهد 
داشــت اما اگر بخواهد بدون کردیت کارت و سیستمی که 
آژانس  ها از طریق آن اقدام به رزرو بلیت می کنند، اقدام کند، 
حدود ۱۴میلیون باید هزینه کند.دوایی اضافه کرد: در ایران 
خیلی ها کردیت کارت نداشته و امکان خرید مستقیم ندارند. 
قیمت بلیت بازی ها ۲۰۰دالر اســت که شنیده ایم متأسفانه 
در تهران بلیت  بازی ها حدود ۲۵ تا ۳۰میلیون تومان به فروش 
رسیده است؛ یعنی فقط بلیت ۳بازی حدود 7۵ تا ۸۰میلیون 
تومان برای گردشگران هزینه داشته است. البته این موضوع 
تنها مربوط به تهران است و در مشهد چنین اتفاقاتی رخ نداده 
است.وی با اشاره به اینکه آژانس های مسافرتی مشهد به طور 
مســتقیم برای تورهای جام  جهانی فعالیتی نداشتند، گفت: 
فقط آژانس های مسافرتی تهران در زمینه تورهای جام  جهانی 
فعالیت داشتند. وزارت میراث فرهنگی برای تورهای جام جهانی 
تنها ۶ آژانس مسافرتی از تهران را مشخص کرده است. در ایام 
برگزاری مسابقات جام  جهانی مســائلی از قبیل رزرو هتل و 
صدور هایاکارت  برای مسافران پیش آمده که هم اکنون دنبال 
رفع این موضوع هستیم. هیچ آمار دقیقی نداریم که چه تعداد 
گردشگر به قطر سفر کرده اند و سفر چه تعداد گردشگر به مشکل 
خورده است. هم اکنون برای آژانس های تهران مشکالتی پیش 
آمده که تمام سیستم را زیر سؤال برده و برای آمار دقیق سفر 

گردشگران از مشهد باید تا پایان جام  جهانی منتظر ماند.

ممنوعیت صید ماهی  خاویاری خزر

خبرهای کوتاه نقل قول خبر

خبر روز

تومان تجهیزات محیط بانی بــرای 4هزار 
نفر در ٣١ استان به محیط بانان داده شد 
و علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفــت: تجهیزات شــامل 
کوله پشتی، کفش، پوتین، لباس مناسب 
فصــول گــرم و ســرد و دســتکش تولیــد 
داخل و با کیفیت باالست. توزیع جلیقه  
ضدگلوله محیط بانان هم هر 5 سال  یکبار 
در دستور است.  تا 3سال آینده هم 3هزار 

دستگاه خودرو تحویل می شود.
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میلیارد

 مســاحت تاالب هــای کشــور خشــک 
شده  اســت و به  گفته موســی مدحجی، 
رئیــس اداره احیای تاالب هــای  حفاظت 
محیط زیست خوزستان، دریاچه ارومیه، 
تاالب هــای جازموریــان، هورالعظیــم، 
شادگان، هامون و گاوخونی، از مهم ترین 
ایــن مســاحت ها هســتند. 3۰درصــد از 
۲.۲میلیون هکتار سطح تاالبی کشور در 

خوزستان قرار دارد.

60
درصد

عدد خبر

نگاه

احمدرضا الهیجان زاده
مــــــشاور رئـــــیس ســــازمان حــــــفاظت 

محیط زیست
برداشت بی رویه از مخازن آب زیرزمینی 
منجر به شــکل گیری پدیده فرونشست 
در بســیاری از دشــت های کشــور شده و 
میانگین  فرونشست این دشت ها ساالنه 
به ۲5سانتی متر رسیده است. شکل گیری 
پدیده گردوخاک از پیامدهای خشک شدن 
بسیاری از دشت های کشور است و حتی 
در چهارمحال وبختیاری نیز دشت شهرکرد 

به کانون گردوخاک تبدیل شده است.

غالمرضا ابدالی
سرپرست دفتر مدیریت حیات وحش

اعتباراتــی کــه ســاالنه داده می شــود، تنها 
پاسخگوی 1۰درصد نیازهای محیط زیست 
است و همه اعتبار نیز نقدی در اختیار قرار 
نمی گیرد و بخشــی مربوط به اسناد خزانه 
اســت. ســال گذشــته تمام بودجــه بخش 
تنــوع زیســتی کشــور 34میلیــارد تومــان 
بــود. تنوع زیســتی در ســازمان حفاظــت 
محیط زیست 3دفتر دارد که از این بودجه 
تنهــا 1۲میلیــارد آن بــه دفتــر حفاظــت از 

حیات وحش اختصاص یافته است.

آتش آذرماه در قلب جنگل های گیالن 
با وجود همه پیش بینی ها و هشدارها، طی ۵روز نخست آذرماه، 9۰هکتار از جنگل های مناطق فومن، رضوانشهر، رودبار و تالش سوخت 

آتش طی ۵روز نخست آذرماه 9۰هکتار از جنگل های 
گیالن را ســوزانده اســت. اگرچه هنــوز اظهارنظر 
کارشناسی درباره علت آغاز ۲رشته آتش سوزی نشده 
است، اما اقدام دیرهنگام برای خاموش کردن مناطق 
درگیر، عامل اصلی افزایش وسعت این مناطق بود. نکته 
قابل توجه اینکه این دو رشته آتش سوزی یک هفته پیش 
از وقوع آنها پیش بینی شده بود اما مورد توجه مسئوالن 

قرار نگرفته بود.
طی ۲روز نخســت آذر مجموعا ۱۵هکتــار از اراضی 
جنگلی استان در شهرســتان های فومن و رضوانشهر 
طعمه حریق شــد و در روز ســوم در تالش ۳۰هکتار 
آتش سوزی رخ داد که تا سوم آذرماه آتش این مناطق 
مهار شد. همزمان از ابتدای آذرماه در شهرستان رودبار 
نیز جبهه دیگری از آتش سوزی آغاز شد که طی ۵روز 
اخیر ۴۵هکتار از جنگل های این منطقه را سوزانده و 
هنوز احتمال شعله ور شدن آن وجود دارد. به این ترتیب 
طی ۵روز نخست آذر، حریق های جنگلی در 9۰هکتار 
از جنگل های هیرکانی گیالن گســترده شده است.

منابع محلی به همشهری گزارش دادند که دیر رسیدن 
یگان حفاظت جنگل ها موجب گسترده شدن آتش در 
منطقه رودبار شده بود و آنها در روز چهارم آتش سوزی 
به محل اعزام شدند. طی این چهارروز البته مردم محلی 
برای مهار آتش تالش کردند اما با دست خالی هر اقدامی 
در برابر انبوه آتش جنگلی بی اثر است. به گفته آنها منابع 
طبیعی برای خاموش شدن این آتش در انتظار باران بود 
اما پیش بینی های هواشناسی اشتباه بود و دست کم تا 
اواسط هفته، در این منطقه باران نمی بارد. تصاویر ارسالی 
عصر دیروز منابع محلی به همشهری نشان می دهد دود 
شدیدی کوه های منطقه شمام رودبار را فراگرفته که 
حاصل وسعت منطقه درگیر حریق پس از ۵روز است. 
البته گزارش های میدانی نشان می دهد انبوه برگ های 
ریخته شده در کف جنگل ها نیز بر شدت این دود افزوده 
است.حامد اختری، مدیرکل منابع طبیعی گیالن نیز 
درباره آتش سوزی روزهای گذشته در جنگل های استان 
گیالن به پایگاه اطالع رسانی ســازمان منابع طبیعی 
گفت: در هفته اخیر ۴شهرســتان، درگیر آتش سوزی 
بودند که با تالش های صورت گرفته حریق در این مناطق 
تا حدی مهار شد. اما در مناطق کوهستانی و صعب العبور 

شهرستان رودبار شامل جنگل های شمام و سالنسر در 
رستم آباد شهرستان رودبار درختان دچار حریق شدند 
که با توجه به تداوم آتش سوزی ها درخواست اعزام بالگرد 
برای اطفای حریق شد. اما نکته عجیب اینکه این بالگرد 
متعلق به هالل احمر، بعد از ۴روز آتش سوزی مداوم به 
منطقه اعزام شد و تا ظهر جمعه تنها ۵سورتی پرواز انجام 
داد. البته به گفته مدیرکل منابع طبیعی گیالن با همراهی 
۱۵۰نفر از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، مدیریت 
بحران، فرمانداری، هالل احمر، بسیج، ارتش و نیروهای 
مردمی آتش تا حدودی در عصر جمعه کنترل شد اما 

اطفای کامل تا روز شنبه)دیروز( ادامه یافت. براساس 
برآوردها تاکنون ۴۵هکتار از اراضــی جنگلی این دو 
منطقه دچار حریق شده است.اما محمدحسین قربانی 
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی گیالن اعالم 
کرد، بخش وسیعی از اراضی جنگلی مناطق کوهستانی 
شهرستان رودبار دچار حریق شده و این آتش سوزی ها 
هر بار خاموش اما دوباره به دلیل وزش شــدید باد گرم 
شعله ور می شود. آتش ناشــی از سوختن درخت های 
خشک، پوسیده و افتاده در این اراضی موجب دود زیاد 
در منطقه شده اما حریق سطحی است و به تنه درختان 

ایستاده آسیب زیادی وارد نکرده  است. البته که استان 
گیالن ۵۶۵هزار هکتار جنگل و ۲۲۴هزار هکتار مرتع 
دارد و حفاظت از آن خاصه در فصول خشک سال کار 
سختی اســت.فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع 
طبیعی گیالن درباره احتمال عمدی بودن آتش سوزی 
گفت: بررسی های علت آتش ســوزی هنوز ادامه دارد 
اما نباید فراموش کرد که گردشــگران پس از طبخ غذا 
بایــد از خاموش بودن آتش اطمینــان حاصل کنند و 
جنگل نشینان نیز موارد ایمنی برای پیشگیری از حریق 
جنگل ها را رعایت کنند. نکته عجیب درباره آتش سوزی 
در ۴۵هکتار از جنگل های منطقه رودبار اینکه ســال 
گذشته نیز در همین منطقه طی یک هفته ۱۳۰هکتار 
از مراتع و جنگل های هیرکانی سوخته بود و همزمانی 
این دوحریق طی ۲سال می تواند فرضیه عمدی بودن 
آتش را قوت بخشد.محمد درویش، فعال محیط زیست 
در این باره در صفحه اجتماعی خود نوشت:  فارغ از فرضیه 
عمدی بودن آتش سوزی،  کاهش محسوس ریزش های 
آســمانی در پاییز گیالن، سبب افزایش آسیب پذیری 
جنگل های هیرکانی نسبت به رخداد آتش سوزی شده 
است. یگان های منابع  طبیعی، محیط زیست، آتش نشانی 
و تشکل های غیردولتی باید در چنین روزهایی در حالت 
آماده باش باشــند و مردم را از پرت کردن ته ســیگار یا 

روشن کردن آتش در کمپینگ ها به شدت برحذر دارند.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

شادی  آفرینی در گردشگری 
تقویت می شود

وزیــر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
با بیان اینکه گردشــگری در آینــده جایگزین خیلی از 
حوزه هایی که دچار رکود می شــوند خواهد شد، از ارائه 
مشوق ها و تســهیالت حمایتی برای ســرمایه گذاری و 
 تقویت ظرفیت های شادآفرین در حوزه گردشگری خبر

 داد.
»سیدعزت اهلل ضرغامی« در جریان سفر استانی به یزد، با 
حضور در شهرستان تفت و بازدید از یکی از مجموعه های 
گردشگری - تفریحی این شهرستان به خبرنگاران گفت: 
تفریح، ســرگرمی و ظرفیت های شــادآفرین در تقویت 
گردشگری بسیار مؤثر است، ولی متأسفانه در کشور ما به 

این موضوع کم توجهی شده است.
وی تأکیــد کــرد: ســرمایه گذارانی کــه در حوزه های 
گردشگری به ویژه تفریحی و ســرگرمی سرمایه گذاری 
کنند، مشوق ها و تســهیالت خوبی دریافت می کنند تا 

فعال شوند.
ضرغامی ضمن اشاره به اینکه استان یزد یکی از بهترین 
استان ها در حوزه گردشگری است، افزود: یزد، نخستین 
شهری اســت که ثبت جهانی شــده و از این نظر بسیار 

اهمیت دارد.
وی ظرفیت یزد را به لحاظ فرهنگــی، تمدنی و اخالقی، 
ارزشــمند توصیف کرد و با بیان اینکه هر کســی در این 
استان ســرمایه گذاری کند پشیمان نخواهد شد، تصریح 
کرد: یزد به لحاظ سابقه تمدنی و دینی، الگوی ایرانی است 
و ما به این استان در مورد تسهیالت و تشویقات در حوزه 

گردشگری توجه ویژه داریم.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ثبت جهانی بافت تاریخی 
یزد، گفت: در این اســتان در کنــار ارزش های معماری، 
ویژگی های رفتاری و زندگی مسالمت آمیز ادیان مذهبی 

هم زبانزد است.
وی در ادامه باغشــهر تفت را در زمره باغشهرهای خوب 
کشــور دانســت و یادآور شــد: یکی از محیط هایی که 
می تواند مقصد گردشگران باشــد، همین کوچه باغ ها و 
باغشهرهاست که گردشگران از این مناظر طبیعی دیدن 

می کنند و لذت می برند.
ضرغامی افزود: در آینده، گردشــگری جایگزین خیلی از 
حوزه هایی خواهد شد که ممکن است بنا به دالیلی مثل 
محدودیت های جغرافیایی، طبیعی یا کشــاورزی دچار 

رکود شوند.
وی بیان کــرد: وزارت میــراث فرهنگی، مشــوق های 
خوبی را بــرای داوطلبان ســرمایه گذاری در حوزه های 
مختلف میراث فرهنگی درنظر گرفتــه  که مهم ترین آن 
 اعطای تسهیالت بانکی است و محدودیتی در این زمینه

 نداریم.
وزیر میراث فرهنگی در پایان نیز خاطرنشان کرد: به دنبال 
بازدیدها از ظرفیت های گردشــگری شهرســتان تفت، 
تصمیماتی نیز در راستای توسعه و رونق گردشگری این 

شهرستان گرفته خواهد شد.

باستان شناسان ایران و فرانسه در کاوش مشترک در محوطه اشکانی و ساسانی 
»ویرانشهر« در شمال شــهر فاروج استان خراسان شمالی، بنای یادمانی با 

کاربری مذهبی یا حکومتی کشف کردند.
به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کاوش های باستان شناختی 
در فصل چهارم کاوش محوطه باستانی ویرانشهر به سرپرستی »میثم لباف 
خانیکی« از ایران و »روکو رانته« از فرانســه در ادامه کاوش های فصل های 
پیشین در ۳ناحیه دروازه غربی، تپه جنوبی و میانه محوطه ویرانشهر تمرکز 
دارد.کاوش های باستان شناســی در محوطه باســتانی ویرانشهر در قالب 
تفاهمنامه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشورمان با موزه لوور 
فرانسه در حال انجام است و میثم لباف خانیکی، باستان شناس ایرانی این 
کاوش اعالم کرده است: بررسی و کاوش باستان شناسی این محوطه که از سال 
۱۳9۸ آغاز شده، نشان داده ویرانشهر در دوران اشکانی و ساسانی، مسکونی و 
در ناحیه دره »اترک« دارای مرکزیت سیاسی و اقتصادی بوده است.مطالعات 
و بررسی باستان شناسان ایرانی و فرانسوی بیانگر این است که سکونتگاه یافت 
شده به وسعت ۱۴ هکتار با دیواری دفاعی محصور می شده و در گوشه شمالی 

آن بخش محصور دیگری قرار داشته که احتماالً به عنوان ارگ، مقر حاکمان 
این سکونتگاه را تشکیل می داده است.سرپرست هیأت باستان شناسی محوطه 
ویرانشهر همچنین گفت: براساس بررسی بقایای معماری و شواهد سطحی، 
برج هایی به فواصل متوالی در طول دیوار تعبیه شده بود و سازه های معماری 
ُخرد و کالن در داخل محوطه برپا بوده اند که امروزه به صورت تپه ماهورهای 
نامنظم در پهنه محوطه قابل مشاهده اند.لباف خانیکی با بیان اینکه در نتیجه 
کاوش فصل چهارم، ســاختار دروازه، شامل معبر ورودی و برج های مکعب 
مستطیل شکل جانبی مورد شناسایی قرار گرفته، گفت: کاوش باستان شناسی 
در تپه جنوبی نشان داد که در این بخش از محوطه، بنایی یادمانی با کاربری 
مذهبی یا حکومتی برپا بوده و ساختار آن از دیوارهایی خشتی به پهنای ۳متر 

بهره می برده است.
او گفت: گمانه زنی در بخش میانی محوطه ویرانشهر از وجود بقایای معماری 
در این بخش از محوطه پرده برداشت.سرپرست هیأت باستان شناسی محوطه 
ویرانشــهر ادامه داد: نتایج مقدماتی کاوش فصل چهارم محوطه ویرانشهر 
حاکی از آن است که این سکونتگاه به فراخور اهمیت سیاسی و دفاعی دره 

اترک در دوره اشکانی و ساسانی یکی از مهم ترین مراکز جمعیتی ناحیه شمال 
شرق ایران محسوب می شده و شاهد رویدادهای تاریخی تعیین کننده ای در 
این منطقه بوده است.لباف خانیکی ادامه داد: ادامه کاوش ها در این محوطه 
تاریخی، اطالعات ارزنده ای در باب تاریخ معماری ایران و نیز سنت های سفالی 
خراسان در دوران تاریخی را در اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد.ویرانشهر 
یکی از مهم ترین محوطه های تاریخی دره اترک است که یکی از اصلی ترین 
شریان های ارتباطی شرق به غرب نیز بوده و از دیرباز، توجه باستان شناسان 
را به خود جلب کرده است. باستان شناسان ایتالیایی که پیش از انقالب این 
محوطه را شناسایی کرده اند، تاریخی معادل دوره ساسانی را برای آن پیشنهاد 
داده بودند.باستان شناسان ایرانی و فرانسوی پیش تر و در فصل سوم کاوش های 
باستان شناسی در محوطه باستانی ویرانشهر که به ظن آنها خاستگاه پادشاهان 
اشکانی بوده، یافته هایی از معماری اشکانی و ساسانی در مرزهای ایران به دست 
آورده بودند.باستان شناس ها در کاوش فصل سوم باستان شناختی این محوطه، 
بقایای یک معماری را که در میان حصار مربع شکل محصور بود و عرصه ای به 
وسعت ۱۴هکتار را پوشش می داد، یافتند. حصار پیرامونی این سکونتگاه به 
برج های متوالی تجهیز می شد و یک ارگ یا حاکم نشین در گوشه شمال غربی 
آن قرار داشت.کاوش هایی که در محل دروازه غربی این سکونتگاه صورت 
گرفت، نشان داد که در طرفین این دروازه ۲برج با پالن مستطیل شکل قرار 
داشته و فضای داخلی هر برج مشتمل بر تاالری به طول ۵.9 و عرض ۴ متر 
بوده است.ساختار دروازه و سازه های الحاقی در طول حداقل ۳دوره معماری، 
دچار تغییراتی شده بود که با توجه به شواهد کشف شده، از اوایل دوره اشکانی 
تا اواسط دوره ساسانی به طول انجامیده است.عالوه بر بقایای معماری، مقادیر 
قابل توجهی از قطعه سفال های شاخص دوره اشکانی و ساسانی از البه الی 
الیه های فرهنگی این محوطه به دست آمده که معیار مناسبی برای شناسایی 
و گونه شناسی سفال های دوره تاریخی ناحیه شمال خراسان را فراهم می آورد.
بقایای معماری و سفال های ویرانشهر از این نظر اهمیت داشت که پیش از این، 
مراکز جمعیتی اشکانی با این مقیاس، تنها در خارج از مرزهای ایران و عمدتاً 
در جنوب ترکمنستان مورد کاوش و مطالعه قرار گرفته بودند و دسترسی به 

اطالعات آنها همواره با مشکالت زیادی مواجه بوده است.

کشف جدید باستان شناسان ایران و فرانسه در »ویرانشهر«
کشفیات جدید باستان شناس ها فرضیه یافتن خاستگاه اصلی اشکانیان را در ایران تقویت کرد 
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سازمان هواشناسی در روزهای پایانی 

هفته گذشته، برای جمعه هشدار زرد آب و هوا 
بارندگــی در آذربایجان غربی، ایالم، 
غرب استان های کردستان و کرمانشاه، شمال خوزستان 
و شــنبه در نیمه جنوبی آذربایجان غربی و نوار غربی 
استان های کردستان و کرمانشاه پیش بینی کرد. گرچه 
استان ایالم در میان فهرست استان های این هشدار قرار 
نداشت، اما مدیرکل ستاد مدیریت بحران ایالم در روز 
پنجشنبه )3آذر( از آماده باش تیم های امدادی به علت 

۲پدیده طبیعی زلزله و بارش باران خبر داده بود.
به گزارش همشــهری، ایالم عالوه بر پنجشــنبه، روز 
جمعه هم با بارش های شدید دچار مشکالتی ازجمله 
آب گرفتگی و خســارت های بارندگــی در بخش های 
زیرساخت، مســکونی و کشــاورزی شهرستان های 

دهلران و آبدانان شد.

خسارت بارندگی در موسیان
فرماندار ویژه دهلران با بیان اینکه بارندگی جمعه شب 

)4آذر( موجب خســاراتی به زیرساخت های فاضالب 
شــهری و اراضی کشــاورزی در بخش موسیان این 
شهرستان شده است، می گوید:  خســارات وارد شده 
در بخش کشاورزی و زیرساخت های فاضالب شهری 

دهلران نیز در حال بررسی است.
لطیف صادقی با اشــاره به آب گرفتگی معابر در شهر 
دهلران و موسیان می افزاید: برآورد حجم خسارت های 
حاصل از سامانه های بارشی اخیر در دست اقدام است و 
به زودی جمع بندی و میزان خسارات آن اعالم می شود.
فرماندار ویژه دهلران تأکید می کند، ســتاد مدیریت 
بحران شهرســتان دهلران از ابتــدای روز جمعه در 
آماده باش کامل بوده اســت و با هماهنگی ایجاد شده 
بین مسئوالن عضو ستاد بحران شهرستان، تالش شد 
تا مناطق سیل خیز شناسایی و به رفع گرفتگی جوی ها 

و آب گرفتگی معابر اقدام شود.
صادقی با اشاره به باال آمدن ســطح آب در کانال های 
انتقال آب در حوالی شهر موســیان و جمع شدن آب 
در حیاط برخی از منازل مردم اظهار می کند: با حضور 
میدانی و مدیریــت و همچنین اســتفاده از امکانات 
شــهرداری و شــرکت های منطقه، از وقوع خسارات 

جلوگیری شد.

34میلی متر بارندگی
عالوه بر دهلران، شهرستان آبدانان هم خسارت هایی 
دیده اســت که این خســارت ها نیز به گفته مدیرکل 

مدیریت بحران ایالم، در دست بررسی است.
مجید بیگلریان در این باره به همشهری می گوید: از روز 
چهارشنبه هفته گذشته در ایالم، هشدار سطح نارنجی 

بارندگی برای کل استان صادر شده است.
به گفته وی، جمعه شــب 34میلی متــر بارندگی در 
دهلران و موســیان اتفاق افتاده است و آبدانان نیز روز 

پنجشنبه شــاهد وقوع یک زلزله 4ریشتری در عمق 
10کیلومتری و همچنین بارش باران بود.

 ایالم هفته هــای پایانی آبــان نیز درگیر ســیالب، 
آب گرفتگی و خسارت های ناشی از آن بود؛ به طوری که 
بارش شدید باران، باعث بروز سیالب در مناطق مجاور 
سیل بند جنوبی شــهر بدره، موجب بروز خسارت به 
واحدهای مســکونی و تجاری و تلف  شــدن تعدادی 

دام شد.

کاهش دما در کشور 
در شرایطی که هشدار سطح نارنجی در ایالم به پایان 
رسیده است و مسئوالن این استان از َجوی آرام تا روز 
چهارشنبه خبر می دهند، رئیس مرکز ملی پیش بینی و 
مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از وقوع رگبار باران 
در برخی نقاط کشور، رگبار و رعد و برق و کاهش دمای 

۶ تا ۸ درجه ای در برخی نقاط خبر می دهد.
صادق ضیاییان توضیح می دهد: امروز، یکشنبه )۶ آذر( 
در شمال غرب و استان های کرمانشاه، همدان، قزوین 
و البرز و بعدازظهر در شرق اردبیل، گیالن، مازندران، 
گلستان، خراسان شمالی و شــمال خراسان رضوی، 

رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد شدید رخ می دهد.
به گفته وی، در این روز دریای خزر نیز مواج است و در 

نوار شمالی کشور، کاهش نسبی دما رخ می دهد.

   
هفته جاری، برخــی مناطق نوار غربــی و دامنه های 
جنوبی البــرز واقــع در قزوین، البرز و تهران شــاهد 
ابرناکی و رگبــار پراکنده، گاهی رعــد و برق و وزش 
باد بودند. در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان 
 و کرمانشــاه و در شــرق لرســتان بارش ها شــدت

 بیشتری داشت.

 حل مشكالت زيرساختي
در نواحي صنعتي خوزستان

مدیرعامل شرکت شــهرك هاي صنعتي خوزستان با بیان 
اینکه تالش مي کنیم مشــکالت زیرساختي در شهرك ها و 
نواحي صنعتي خوزستان حل شــوند، گفت: هم اکنون ۹0 
پروژه عمراني در سطح شــهرك ها و نواحي صنعتي استان 

فعال است.
به گــزارش ایســنا، علــي مهدي پوربا اشــاره بــه اجراي 
پروژه هاي عمراني در شــهرك هاي صنعتي خوزســتان و 
ایجاد زیرساخت ها براي جذب ســرمایه گذار گفت: شرکت 
شهرك هاي صنعتي استان در پیشــبرد پروژه هاي عمراني 
در سطح شهرك ها و نواحي صنعتي استان عزمي جدي دارد 
و به دنبال فراهم کردن بهترین زیرساخت ها در شهرك ها و 

نواحي صنعتي براي جذب سرمایه گذار بیشتر هستیم.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاي صنعتي خوزستان ادامه 
داد: اعتبار تخصیص داده شــده به این پروژه هاي عمراني و 
زیرساختي در شــهرك ها و نواحي صنعتي استان بالغ بر 4 
هزار میلیارد ریال اســت که امیدواریم با اجراي این طرح ها 
شاهد افزایش حضور ســرمایه گذاران در شهرك ها باشیم و 
همچنین شرکت هاي فعال در شهرك ها نیز از شرایط بهتري 

براي تولید بهره مند شوند.
مهدي پور درخصوص زمینه اجراي این طرح ها در شهرك ها 
و نواحي صنعتي خوزســتان گفت: ایــن پروژه ها عمدتا در 
زمینه هاي تصفیه خانه صنعتي، مخابرات، خیابان سازي، برق 

و گاز اجرایي مي شوند.
وي ادامه داد: تالش ما بر این اســت که به لحاظ زیرساختي 
شــهرك ها و نواحــي صنعتــي اســتان، جهت اســتقرار 
سرمایه گذاران شــرایط الزم و مطلوب را داشــته باشند و 
تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه تامین زیرساخت نسبت 

به تولیدات خود اقدام کنند.
مدیرعامــل شــرکت شــهرك هاي صنعتي خوزســتان 
گفت: هم اکنــون نیز در بســیاري از شــهرك ها و نواحي 
صنعتي خوزســتان شرایط از نظر زیرســاخت براي حضور 
سرمایه گذاران فراهم است. درصورتي که یک سرمایه گذار 
به دنبــال ســرمایه گذاري در یکي از شــهرك ها یا نواحي 
صنعتي استان باشد، مي توان زمین مناسب را در اختیار آن 

سرمایه گذار قرار داد.

 ساماندهي وانت بارها
در تبريز

معاون محیط زیست و خدمات شهري شهرداري تبریز از آغاز 
طرح ساماندهي و تعیین محل وانت بارهاي فروش میوه در 
سطح شــهر تبریز خبر داد. به گزارش ایلنا، جواد صدیقي با 
اشاره به صدور اطالعیه درخصوص ساماندهي و تعیین محل 
اســتقرار وانت بارهاي فروش میوه گفت: براســاس تبصره 
1 بند ۲ مــاده ۵۵ قانون شــهرداري و همچنین بند 1 ماده 
۲ دســتورالعمل مدیریت حمل ونقل و بار و ابالغیه سازمان 
شــهرداري ها و دهیاري هاي وزارت کشور، شهرداري تبریز 

اقدام به ثبت نام و ساماندهي وانت بارها مي کند.
وي با اشاره به مهلت 10 روزه براي ثبت نام صاحبان وانت بار 
در این طرح افزود: در راستاي پاسخگویي به درخواست هاي 
مکرر شهروندان تبریز درخصوص رفع سدمعبر وانت بارها و 
تعیین تکلیف آنها این اقدام صورت گرفته است و با ثبت نام 
و جانمایــي وانت بارها به دنبال رفع ســد معبــر و حل این 
معضل هستیم. صدیقي، با دعوت از صاحبان وانت بار براي 
ثبت نام و تعیین محل استقرار در این طرح گفت: درصورت 
عدم مراجعه مالکان خودرو در زمان مقرر در برابر مقررات و 
ضوابط شهرداري، نسبت به جمع آوري و تحویل خودرو به 

پارکینگ اقدام خواهد شد.
 معاون محیط زیست و خدمات شهري شــهرداري تبریز با 
تأکید بر اینکه تمامي مراحل ثبت نام و ساماندهي وانت بارها 
به صورت رایگان صورت مي پذیرد، اظهار کرد: مالکان وانت 
بارها مي توانند با در دست داشتن اصل و تصویر سند مالکیت 
خودرو، کارت ملي مالک خودرو، گواهینامه، بیمه خودرو و 
آدرس محل سکونت مالک جهت ثبت نام به سازمان مدیریت 
حمل ونقل  بار شهرداري تبریز واقع در ضلع غربي ترمینال 

بزرگ تبریز مراجعه کنند.

 اجراي طرح زمستاني
در شهرداري همدان 

معاون خدمات شهري شــهرداري همدان گفت: شهرداري 
همدان با حدود ۷00 نیروي شــهرداري و بــا تجهیز ۲۵0 
دستگاه ماشین آالت آماده اجراي طرح زمستاني در سطح 

معابر و خیابان هاست.
به گزارش ایرنا، حامــد جلیلوند اظهار داشــت: با توجه به 
شــروع فصل ســرما و احتمال بارش برف، شهروندان نقاط 
برف خیز را به سامانه 13۷ شهرداري اطالع دهند تا نسبت 
به اعزام نیروهاي بــرف روب اقدام شــود. وي با بیان اینکه 
ارتقاي مسیر ایمني براي تردد شهروندان و خودروها اولویت 
مدیریت شهري در اجراي طرح زمستاني است افزود: سامانه 
ارتباط مردمي 13۷ به صورت برخط )آنالین( فعال است و 
شهروندان هرگونه خدمات رســاني پیرامون رفع مشکالت 
شهري را از طریق این سامانه پیگیري کنند. جلیلوند موارد 
قابل پیگیري از طریق ســامانه 13۷ در فصل زمســتان را 
 برف روبي معابر درجه ۲، خطر سقوط قندیل روي شهروندان، 
برف روبي درختان، پارك ها و معابر داخل فضاي سبز و بلوارها 
و کوچه ها، جمع آوري برف هاي دپو شــده و رفع لغزندگي و 

نمک پاشي در معابر عنوان کرد. 
وي نمک پاشــي مجــدد، برف روبي معابر بــاالي ۲4 متر، 
درخواست ادارات و مدارس براي دریافت کیسه هاي شن و 
نمک و اطالع رساني در زمینه خالي بودن مخازن شن و ماسه 
سطح شــهر را از دیگر موارد پیگیري از طریق سامانه 13۷ 
برشمرد. جلیلوند تأکید کرد: مرکز 13۷ شهرداري همدان 
آماده دریافت هرگونه انتقاد، پیشــنهاد و نیز رســیدگي به 

مشکالت موجود در محله ها و مناطق مختلف شهري است.

افتتاح بزرگ ترين مجتمع 
پرورش زالو در نوشهر

بزرگ ترین مجتمع پــرورش زالو با ســرمایه گذاری 
۸0میلیارد ریالی و اشتغال ۵0نفر در روستای حیرت 
کجور نوشهر بهره برداری شد. به گزارش مهر، استاندار 
مازندران، در مراســم بهره برداری از فــاز اول مجتمع 
پرورش زالو در کجور با اظهار اینکه برای صدور مجوز و 
پروانه باید از هفت خان رستم گذشت، آن را ایراد اساسی 
دانست و گفت: این ایراد در استان وجود دارد و همه برای 
رفع آن بسیج شــده ایم. سیدمحمود حسینی با اظهار 
اینکه در نظر داریم تا حداکثر ظرف مدت یک ماه، پروانه 
و مجوز ســرمایه گذاری در استان برای سرمایه گذاران 
صادر شود، گفت: برای تحقق این هدف پایبند هستیم؛ 
زیرا یکی از مهم ترین موانع رشــد و توسعه مازندران، 
طوالنی بودن صدور مجوزهای ســرمایه گذاری است. 
وی با عنوان اینکه، آن چه جوانان ایرانی را در ۸ ســال 
دفاع مقدس به پیروزی رساند، عزم و اراده و روحیه و تفکر 
بسیجی بود، گفت: این اراده سبب شده تاریخ جدیدی در 
مبارزات دنیا ثبت شود. استاندار مازندران، دانش بنیان 
کردن تولیدات را شعار سال جاری بیان کرد و افزود: در 
راستای تحقق این شعار، مرکز دانش بنیان پرورش زالو 
در مازندران راه اندازی شده است. حسینی پور با اشاره به 
ضعف در سیستم اداری گفت: جوانان باید سیستم ها را 
درست کنند و اگر جوانان مازندران اراده داشته باشند و 
پای کار بیایند، مسائل و مشکالت فراروی حل می شود 
و به اهداف خواهیم رسید. وی گفت: کم وکاستی ها در 
سیستم اداری، نباید اراده ما را مختلف کند؛ زیرا جوانان 

باید به میدان بیایند و سیستم ها را درست کنند.

 خبر

خوزستانمیز خبر 

خراسان شمالیعکس خبر

مازندران

طبیعت پاییزی »بابا امان«

 پارک بابا امان در۱۰کیلومتری بجنورد، مرکز استان
خراسان شمالی قرار دارد. عکس: مهر/  مریم داورنیا 

عدد خبر

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
بیــن  تفاهمنامــه ای  گفــت:  کرمانشــاه 
استانداری و سازمان سینمایی کشور منعقد 
شــده که 26میلیارد تومان بودجه بــرای حوزه 
ســینما اســتان کرمانشــاه در مدت یک سال 
تخصیــص یابــد. بــه گــزارش تســنیم، علــی 
صفــدری افــزود: 4 ســینما ازجملــه آزادی، 
بیستون، فرهنگ و پاز در شهر کرمانشاه فعال 
اســت. امســال حداقل 2 مجتمــع فرهنگی و 

هنری دیگر در استان راه اندازی می شود.

26
میلیارد 

کرمانشاه

مدیرکل زندان های آذربایجان غربی گفت: 
3هزار و۵۰۹نفــر از زندانیــان در واحدهای 
اقتصادی و تولیدی اســتان مشغول به کار 
هســتند. بــه گــزارش ایرنــا، مــراد فتحی با 
بیان اینکه اشتغال زندانیان نقش بسزایی 
در کاهــش آســیب های اجتماعــی دارد، 
اظهــار کرد: در همین راســتا و بــرای تامین 
هزینه هــای معیشــتی خانواده، یــک هزار 
و۸32 زندانی برای کار در بخش خصوصی 

به خارج از زندان اعزام شده اند.

3509
نفر 

آذربایجان غربی

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای 
شهرســتان پارس آبــاد اردبیــل گفــت: 
محورهای مواصاتــی پارس آباد با ۷۰۰تن 
آســفالت ســرد و گرم بــا هدف تســهیل در 
رفت وآمد لکه گیری شــد. به گزارش مهر، 
آیدیــن مــرادی با اشــاره بــه اجــرای روکش 
آســفالت ۱36هــزار مترمربــع از راه هــای 
اصلــی، فرعــی و روســتایی شهرســتان 
پارس آبــاد گفــت: بــرای جلوگیــری از پرت 
شدن وسیله نقلیه ۷۰کیلومتر از شانه راه و 
اصاح افتادگی شانه تسطیح شده است.

700
تن  

اردبیل

خسارت باران در ایالم 
ایالم برای دومین بار طی هفته های اخیر با بارندگی های شدید پاییزی درگیر سیالب، آب گرفتگی و 

خسارت های ناشی از آن شد 

آذربایجان شرقی

همدان

شتاب طرح ملی مسکن در زنجان 
سهم زنجان در طرح ملی مسکن افزایش 40درصدی یافته و قرار است ۷0هزار واحد مسکونی در این استان ساخته  شود

استان زنجان در طرح ملی مسکن هم در تامین زمین 

و هم در پیشرفت اجرای پروژه ها پیشروترین استان گزارش
کشور است. این را ایمان اســالمیان، معاون توسعه 
مدیریت و منابع انســانی وزارت راه و شهرسازی کشــور گفته و ابراز 
امیدواری کرده است نخستین کلیدهای طرح نهضت ملی مسکن در 
کشور در این استان به متقاضیان داده شــود. نگاهی به روند پیشرفت 
پروژه های نهضت ملی مسکن در استان زنجان نشان می دهد گام نخست 
یعنی تامین زمین در شهرستان های با جمعیت کمتر از 100هزار نفر 
برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن با سرعت بیشتری انجام می شود. 
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن زنجان به همشهری می گوید: تعامل 
بین اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اســتان موجب شده است با 
واگذاری زمین روند اجرای طــرح به خوبی پیش بــرود. امیر اعلم از 
واگذاری 1۶واحد مسکونی این طرح در ۵شهرستان استان در دهه فجر 

نیز خبر می دهد.

کاهش هزينه ها
زنجان به عنوان استان  پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، 1۷41 
واحد مسکونی اعم از مسکن شهری و طرح نهضت ملی مسکن در دست 

ساخت و اجرا دارد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی زنجان با اشاره به اینکه با استفاده 
از روش های نوین ســاخت و باال بردن کیفیت می توان هزینه ساخت 
را کاهش داد درباره وضعیت پروژه ها به همشــهری می گوید: ســال 
گذشته ۶1۲واحد مســکونی به مســاحت ۷۵۶00مترمربع طراحی 
شد. در حوزه مسکن شهری نیز 141واحد به مساحت 1۷۷۵مترمربع 
در دســت احداث و در قالب نهضت ملی مسکن ۶00واحد به مساحت 

۸4۸۲۷مترمربع به صورت بنیاد ساخت در دست اجراست.
از میان پروژه های در دســت اجرا پروژه گلشهر زنجان بیش از نیمی از 

مراحل ساخت وساز را گذرانده و پیشرفت ۵۵درصدی دارد.
رضا خواجه ای ادامه می دهد: پروژه 3۶۸واحدی گلشهر در شهر زنجان 
نیز به مســاحت ۵۲۵4۲مترمربع در دست اجراســت؛ پروژه ای که 4 
بلوك 10 طبقه و ۲ بلوك ۹ طبقه دارد. پروژه های نهضت ملی مسکن 
در شهرستان های چورزق، زرین رود و ماهنشان نیز به تعداد 34واحد 

در دست اجراست.

افزايش سهم استان 
به گفته مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی زنجان، در طرح ملی 
مسکن، سهم استان به نســبت جمعیت آن در کشور 40 درصد بیشتر 

تخصیص یافته است.
خواجه ای می گوید: با تخصیص این ســهم بیشتر در مجموع ۵0 هزار 
واحد مســکونی به ۷0 هزار واحد مســکونی افزایش یافته و در بخش 
شــهری ۵0 هزار واحد مســکونی در قالب خودمالکی، بافت فرسوده، 

تعاونی ها و حمایتی تقسیم بندی شده است.

ساخت واحدهای طرح نهضت ملی استان زنجان در فاز اول در ۶هکتار 
آغاز شد و در فاز دوم ۸هکتار زمین تامین شده است که مراحل طراحی 

و اخذ مجوزات قانونی را می گذراند.
1۵ هزارو ۸34 نفر در زنجان در شهرهای با جمعیت زیر 100 هزار نفر 
در طرح نهضت ملی مســکن ثبت نام کرده اند که از این تعداد ثبت نام 

4۶00نفر نهایی شده است.
در شهرستان زنجان که جمعیتی بیش از ۵00هزار نفر دارد، ساخت ۲3 
هزار واحد مسکونی در طرح ملی مسکن درنظر گرفته شده و عملیات 

اجرایی 1۶ هزار و ۵00 واحد شروع شده است.

تحويل 16واحد مسكونی 
موضوع ضرباهنگ سریع اجرای طرح نهضت ملی مسکن در زنجان را با 

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان درمیان می گذاریم.
امیر اعلم به همشهری می گوید: پیشرفت پروژه در تعامل بین اداره راه 
و شهرسازی استان برای تامین زمین و بنیاد مسکن برای اجرای طرح 

خالصه می شود.
اعلم در ادامه خبر خوش دیگری برای زنجانی ها دارد و می گوید: طرح 
نهضت ملی مســکن در ۵شهرســتان  ابهر، خدابنده، خرمدره، طارم و 
ماهنشان که جمعیتی کمتر از 100هزار نفر دارند با پیشرفت های 1۷تا 
۹0درصدی در حال اجراست و در دهه فجر امسال 1۶واحد مسکونی به 

متقاضیان در این ۵شهرستان تحویل داده می شود.
اعلم تأکید می کنــد با تکمیل واحدهای مســکونی به طور متناوب به 

متقاضیان تحویل داده می شود.
استقبال از طرح ملی مسکن در ۲شهر زنجان بیشتر است. اعلم می گوید: 
خرمدره و قیدار، بیشــترین متقاضی را دارد و در قیــدار برای ۲هزار 
متقاضی پیگیر تامین زمین هستیم. در خرمدره نیز هزار متقاضی داریم 

که فعال برای ۷00واحد زمین تامین شده است.
به گفته اعلم، با تامین زمین در این دو شهرستان نیاز متقاضیان پاسخ 

داده می شود.
کمبود زمین به عنوان یکی از مشــکالت پیش پای اجرای پروژه های 

نهضت ملی مسکن است. حتی زنجان که توانسته است بر این مشکل 
فائق شود و طرح را بهتر از استان های دیگر پیش ببرد برای اجرای تمام 
و کمال این طرح به زمین جدید نیاز دارد؛ مشکلی که به گفته مسئوالن 
راه و شهرسازی اســتان، یکی از راهکارها می تواند از طریق زمین های 
دولتی واقع در غرب و شمال غرب شهر به شرط الحاق آنها به محدوده 

شهر باشد.

حمايت از محرومان 
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان زنجان از اجرای طرح دیگری 
در استان با عنوان طرح مسکن حمایتی نام می برد و توضیح می دهد: 
برخی از شهروندان نمی توانند از عهده هزینه اولیه ثبت نام و درخواست 
طرح ملی مسکن برآیند و برای آنها طرحی با عنوان مسکن حمایتی اجرا 
می شود؛ طرحی که با اعطای تسهیالت ویژه به این افراد همراه است و 

حاال ۲۵۲واحد مسکونی را دربرگرفته است.
به گفته اعلم شناسایی متقاضیان این طرح انجام شده است.

مقاوم سازی واحدهای روستايی
مقاوم سازی واحدهای روستایی زنجان یکی از برنامه های بنیاد مسکن 
زنجان است. سال گذشــته ۲300واحد مسکونی در روستاهای استان 
مقاوم سازی شد و به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی زنجان، 
تاکنون ۵۵ درصد واحدهای مسکونی روستایی زنجان مقاوم سازی شده 
است و تا پایان سال 1410 با مقاوم سازی بیش از ۵هزار واحد مسکونی، 

مقاوم سازی  همه واحدهای روستایی استان به اتمام می رسد.

   
پروژه ملی مســکن در بخش غربی و کمربندی شمالی زنجان توسعه 
متوازن را به دنبال خواهد داشت. سهمیه ابالغی به این استان در نهضت 
ملی مسکن براساس ظرفیت ها و موفقیت هایی که در اجرای طرح در 
استان محقق شد افزایش یافته و ساخت ۷0 هزار واحد مسکونی به جای 

۵0هزار واحد را شامل می شود.

اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان 

 1741 واحد 
در دست ساخت

  55   درصد
باالترین پیشرفت

 1000 متقاضی 
شهر خرمدره 

 2000 متقاضی 
شهر قیدار 
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با وجــود یک دوره رشــد در ماه 

بورس
گذشته، شــاخص کل بورس در 
طول 10 روز گذشته در یک نقطه 
ثابت درجا زده است. کارشناسان بر این باورند که 
علت درجــازدن شــاخص بورس وارد نشــدن 
نقدینگی به بازار سهام از سوی سهامداران حقیقی 

است.
به گزارش همشــهری، از هفتم آبان ماه شاخص 
کل بورس تهران وارد یک روند صعودی شد و این 
روند تا 22آبان ماه ادامه داشت، اما این روند صعود 
بعد از این تاریخ ادامه نیافت و شاخص کل بورس 
تهران بعد از این تاریخ در یک نقطه ثابت درجا زده 
است. آنطور که کارشناسان می گویند علت رشد 
شاخص کل بورس تهران در ابتدای آبان ماه تزریق 
نقدینگی از ســوی صندوق تثبیت و توسعه بازار 
سرمایه بوده است، ولي به موازات تزریق نقدینگی 
از ســوی این صندوق ها، ســهامداران حقیقی 

نقدینگی تازه ای وارد بورس نکردند.
 آنطور که آمارها نیز نشان می دهد از هفتم آبان 
تاکنون نــه فقط جریــان ورود نقدینگی به بازار 
ســهام مثبت نبوده، بلکه در این مدت 4هز ار و 
300میلیارد تومان نقدینگی از سوی سهامداران 
حقیقی از بازار ســهام خارج شده و در عین حال 
حجم معامالت خــرد هم در ســطح 2 تا 3هزار 
میلیارد تومــان در روز باقی مانده اســت. به نظر 
می رسد نقدینگی سهامداران حقیقی که می تواند 
محرکی برای رشد شــاخص بورس باشد تمایل 
چندانی بــرای ورود به بــورس نــدارد. به زعم 
کارشناســان با وجود آنکه تزریــق نقدینگی از 

طرف دولت می تواند منجر به رشــد شاخص ها 
شــود، اما این کافی نیســت و برای تداوم رشد، 
باید نقدینگی ســهامداران حقیقی نیز وارد بازار 
سهام شود. اکنون این پرسش مطرح است که چرا 
سهامداران حقیقی تمایل چندانی برای ورود به 

بورس ندارند؟

دالیل درجازدن شاخص
به زعم کارشناسان یکی از دالیلی که مانع ورود 
نقدینگی به بورس شده باال بودن نرخ بهره اوراق 
بدهی اســت چرا که نرخ بهره این اوراق افزایش 
یافته و در عین حال سرمایه گذاری در این اوراق 
ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری در بورس 
دارد؛ به طور مثال ظرف روز های گذشته نرخ بهره 
اسناد خزانه اسالمی و اوراق گام به سرعت افزایش 
یافته و این موضوع روی ورود نقدینگی به بورس 
اثر منفی بر جای گذاشته اســت. آلبرت بغزیان 
یک کارشناس بازار سرمایه در این باره می گوید: 
سیاستگذاران اقتصادی ما از این نکته مهم غافل 
شــده اند که اگر نرخ بهره بدون ریسک مثاًل در 
محدوده 20درصد باقی بماند، سرمایه گذاری در 
هر حوزه ای که بازدهی کمتر از این میزان داشته 

باشد، توجیه نخواهد داشت.
به گزارش همشهری، با این حال این تنها موضوعی 
نیست که مانع ورود نقدینگی به بازار سهام شده 
اســت، عوامل دیگری ازجمله نامتناسب بودن 
قیمت ارز نیمایی بــا بــازار آزاد، قیمت گذاری 
دســتوری، ابهام در مفاد الیحه بودجه سال بعد 
و افزایش برخی ریسک های سیاسی و اقتصادی 

از جمله دالیلی است که تمایل سرمایه گذاران را 
برای ورود به بورس کمتر کرده است.

وحید شقاقی شــهری، یک کارشناس اقتصادی 
با بیان اینکه یکی از مشــکالت حاکم در اقتصاد 
کشور این بوده که در چند وقت گذشته نقدینگی 
به سمت بازار دالر حرکت کرده است، گفت: بازار 
سرمایه می تواند نقدینگی های موجود در اختیار 
سرمایه گذاران را جذب کند و مانع از سفته بازی در 
دیگر بازارهای دارایی محور شود. با این حال بازار 

سهام با ابهام هایی مواجه است.
او ادامه می دهد: :بخشی از مسائل حاضر در بازار و 
نیز رفع آنها فقط مربوط به یک سازمان و وزارتخانه 
نیست، بلکه باید در خصوص مسائلی مانند حذف 
قیمت گذاری دســتوری، جلوگیری از تغییرات 
مکرر سیاســتگذاری ها و مقررات درون دولت و 
حتی سه قوا به اجماع نظر برسند، چرا که این امر 
می تواند کمک کننده در پیش بینی پذیری بازار و 

نیز ایجاد ثبات در معامالت بورس باشد.
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه مسائلی مانند 
شــفافیت نهاد ناظر، تقویت نهــاد ناظر و اصالح 
برخی نهادها باید در دستور کار قرار بگیرد، اضافه 
می کند: حذف قیمت گذاری دستوری گامی رو به 
جلو برای اقتصاد کشور است. اگر وزارت اقتصاد 
بتواند مســئله مربوط به قیمت گذاری دستوری 
را برطرف کند بازار ســهام شــفاف تر، با ثبات تر 
و پیش بینی پذیر می شــود و این موضوع بخش 

زیادی از مشکالت بازار سرمایه را رفع می کند.
او دربــاره تزریق منابع صندوق توســعه ملی به 
بورس می گوید: ورود صندوق توسعه ملی به بازار 

سهام می تواند منجر به افزایش عمق بازار و ورود 
نقدینگی تازه به بورس شود که این، اتفاق مثبتی 
است و در همه جای دنیا صندوق های ثروت اقدام 
به خرید سهام در بازار داخلی و نیز بازار سهام دیگر 

کشورها می کنند.
حسنعلی بشارت احســانی یک کارشناس بازار 
ســرمایه هم با بیان اینکه در روز های گذشــته 
حمایت دســتگاه های دولتی و صندوق توسعه، 
عامل رشد بورس بوده اســت، می گوید: بازار در 
این روز ها ثباتی را تجربه کرده و مقداری مثبت 
شده است، ولی تداوم آن در شرایط فعلی، مقداری 
با ابهام مواجه است. بازار ســهام با ریسک هایی 
همچــون مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی 
روبه روست. از طرفی دیگر تحریم ها صادرات را با 
مشکل مواجه می کنند، حتی اگر افزایش نرخ دالر 
منجر به سودآوری شــرکت ها شود، هزینه های 

تحمیلی تحریم بسیار زیاد است.
او ادامه می دهد: به نظر می رسد بازار سهام تا پایان 
سال در همین محدوده نوسان داشته باشد، ولی 
افت شــدیدی را برای آن متصور نیستم، چراکه 
قیمت ســهام ریزش زیادی را به خود دیده است. 
سهام بسیار ارزان است، اما از منظر ریسک  ها در 
بازار چشــم انداز مثبتی دیده نمی شود. اگر این 
ریسک ها مرتفع شود سرمایه گذاران خرد و کالن 
وارد بازار سرمایه خواهند شــد. باید گفت آینده 
بورس با ابهام مواجه اســت، همچنین تحریم ها 
مشــکالت زیادی را برای شــرکت های فعال در 
این حوزه ایجاد کرده است تا جایی که چشم انداز 

مثبتی هم برای مرتفع شدن آن وجود ندارد.

نوسان شاخص بورس در نقطه ثابت
بازار سهام در انتظار ورود نقدینگی تازه است

قیمت خودرو همچنان صعودی است
 قیمت خودرو هفته گذشته هم روند صعودی خود 

گزارش
را حفظ کرد و این در حالی اســت که بازار خودرو 
همچنان زیر سایه سنگین رکود، کم مشتری است. 
فعاالن بازار می گویند که معامالت در بازار خودرو به سختی انجام 
می شود و بیشــتر معامالت انجام شــده به صورت معاوضه یا بین 
نمایشــگاه داران صورت می گیرد. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو افزایش قیمت ها را عاملی برای سنگین تر شدن رکود می داند 
و معتقد است در شرایطی که حتی کاهش قیمت ها در تابستان نیز 
برای خریداران وسوسه کننده نبود و انتظار کاهش قیمت بیشتری 
داشتند، طبیعی اســت که با روند رشــد کنونی تمایلی به خرید 
نداشته باشند. در شرایط نبود تقاضا و درحالی که نرخ ارز به عنوان 
محرکی مؤثر بر قیمت خودرو، دست کم در دو هفته گذشته نوسانی 
نداشته، افزایش قیمت در بازار خودرو به صورت روزبه روز ادامه دارد 
و طی هفته گذشــته قیمت بعضی انواع خودرو در بازار بین یک تا 

8میلیون تومان افزایش یافته است.

دالیل رشد قیمت
افزایش قیمت خودرو با شــروع رشــد نرخ ارز در مهر و آبان روند 
پرشــتاب تری به خود گرفت. البته قیمت خــودرو به جز کاهش 
محسوســی که تحت تأثیر رکود بازار در میانه تابستان داشت در 
مجموع امسال افزایشی بود اما 2 ماه گذشته را باید اوج این افزایش 
دانست. با این حال توقف روند رشــد نرخ ارز هنوز نتوانسته قیمت 
خودرو را در مسیر کاهش قرار دهد. طوالنی شدن پروسه واردات 
خودرو نیز از دیگر عواملی است که به اعتقاد کارشناسان بر قیمت 
خودروهای داخلی تأثیر افزایشی داشته است. با گذشت یک ماه از 
آغاز ثبت سفارش واردات خودرو هنوز وارداتی انجام نشده این در 
حالی است که گفته می شــد با نهایی شدن طرح واردات از ابتدای 
آذر شــاهد حضور خودروهای خارجی در بازار کشور خواهیم بود. 
در کنار رشد 13.1درصدی تولید خودروســازان داخلی در 7 ماه 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اقدامات دیگر دولت 
برای ســاماندهی و کاهش نرخ ارز نیز تاکنون تأثیر خود را در بازار 
نشان نداده است. نتیجه ندادن اقداماتی نظیر تصویب طرح واردات، 
شفاف سازی  قیمت و فروش خودرو در بورس، در کنار رشد تولید 

به باور کارشناسان ناشــی از عواملی کلی تر مثل تورم است. حسن 
کریمی سنجری، کارشناس خودرو معتقد است: همانطور که همه 
کاالها در سطح بازار دچار نوسان قیمتی هستند، طبیعتا خودرو نیز 
از ترکش تورم عمومی موجود در اقتصاد کشــور بی نصیب نبوده و 
متناسب با افزایش تورم یا رشد نرخ ارز، دچار افزایش قیمت خواهد 
شد. در این بین سهم وزارت صمت در کنترل قیمت خودرو صرفا 
به پر کردن شــکاف عرضه و تقاضای خودرو در سطح بازار مربوط 
می شــود که این مهم نیز از طریق افزایش تولیــد در کنار واردات 
خودرو محقق خواهد شــد. وی عرضه خودرو در بــورس را اقدام 
مؤثری در جهت حذف تقاضای کاذب در بازار می داند و می افزاید: 
با افزایش تعداد خودروهایی که در عوض فروش با نرخ دستوری، از 
طریق بورس کاال به بازار عرضه شوند، می توان امیدوار بود که بازار 
تا حدودی به ثبات قیمتی برسد؛ البته کماکان نمی توان اثر تورمی 

قیمت ها را در قیمت خودرو نادیده گرفت.

محرک های کاهش قیمت خودرو کدامند
قیمت خودرو با افزایــش نرخ دالر اوج گرفت اما وقتــی دالر مجددا به 
کانال های قبلی بازگشت، رشد قیمت در بازار خودرو ادامه یافته و به نظر 
می رسد کاهش نرخ ارز به حدی نبوده که بر قیمت ها در بازار خودرو تأثیر 
بگذارد. برخی کارشناســان معتقدند انتظار کاهش بیشتر قیمت دالر 
موجب شده نوسان بازار خودرو همچنان ادامه دار باشد. افزایش تولید و 
آغاز واردات به عنوان مهم ترین محرک های کاهش قیمت خودرو هنوز 
نتوانسته اند تأثیری کاهشی بر قیمت ها داشته باشند. رشد 13.1درصدی 
تولید خودروسازان در 7 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
همچنان برای پر کردن شــکاف عرضه و تقاضا کافی نبــوده اما ورود 
خودروهای خارجی شــاید بتواند رشــد قیمت را مهار کند. با این حال 
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تورم حداقل 40درصدی کشور، 
پیش بینی می شود روند رشد قیمت ادامه دار باشد و قیمت خودروهای 

تولید داخل در بازار تا پایان سال حداقل 40 تا 50 درصد افزایش یابد. 

مصطفیرجبیمشهدی
سخنگویصنعتبرق

متوسطراندماننیروگاهیایرانازبرخی
کشورهایاروپاییباالتراست.بهعنوان
مثــالایتالیــاراندمــان۳۹درصــدیدارد
درحالیکهما۳۹.۲درصدمتوسطساالنه
داریــم.نیروگاههــایجدیدیکــهدرحال
احداثاست،همگیراندمانهایباالی

۵۰درصددارد.

قیمت پنیر پایین آمد
قیمت انــواع پنیر در نرخنامــه جدید ســازمان میادین میوه 
و تره بار شــهرداری نســبت به مهرماه کاهش نشان می دهد. 
براســاس آخرین نرخنامه میادین، جز پنیر تبریز، دیگر انواع 
پنیر بین 1.500تا 2هزار تومان کاهش قیمت داشته اند. مقایسه 
نرخنامه های امســال ســازمان میادین برای این کاالی لبنی 
پرمصرف نشان می دهد قیمت پنیر سفید از خرداد و پنیرهای 

سنتی از مرداد تغییری نداشته است.

قیمت در سطح شهرقیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

 رشد قیمت صابون 
بیش از نرخ مصوب

نگاهی به قیمت انواع صابون جامد در سوپرمارکت ها 
و مقایسه آن با قیمت همین محصوالت در اسفند 
سال گذشته نشــان می دهد رشــد قیمت صابون 
در 8ماه امســال بیش از نرخ مصوب شوینده ها در 
خردادماه بوده است. ستاد تنظیم بازار خرداد امسال 
با افزایش 25درصدی قیمت شوینده ها موافقت کرد 
اما مقایسه نرخ های آرشــیوی همشهری حاکی از 
این است که کمترین رشد قیمت در صابون جامد 
28درصد بوده و برخی محصوالت تا 80درصد هم 

رشد قیمت داشته اند.

قیمت ها به تومان

9026.000گرمیلرویا

82.000زیتونی- 4عددیدورو

55.000بسته 5عددیآرومکس

12016.000گرمیدورو

105.000ویتامین ای- 125گرمیکاپوس

50.000گلیسیرینه 120گرمیلوینا

40.000حاوی کافئین- 110گرمیدیترون

758.000گرمیعروس

میادین

چهره ها

سوپرمارکت

تبریز، درجه1 
کم چرب

115.000
115.000

 لیقوان 
درجه یک

145.000
143.000

تبریز، ممتاز 
پرچرب

129.000
129.000

سوپرلیقوان  
پرچرب

157.000
155.000

الکتیکی 
پاستوریزه

89.000
87.500

سفید یو اف 
ایرانی پرچرب

69.000
67.500

سفید یو اف 
ایرانی کم چرب

65.000
63.500

تاالر شیشه ای

فروشحقوقی

فروشحقیقی

۳۹4

۵۳۵

۲۳7۰

۲۲۲۹

خریدحقوقی

خریدحقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.413.000

1.412.000

1.411.000

1.304.500

1.410.000

1.409.500

1.408.000

روندشاخصكلبورستهراندرروزگذشته
ارقام به هزار واحد

شاخصکلبورستهراندرمبادالتدیروز1۹7۹واحد،
معادل۰.14درصدنزولکردوبهیکمیلیونو4۰8هزارو
۲۰8واحدرسید،اماشاخصکلهموزنبا7۹۹واحدرشد

به4۰8هزارو1۰1واحدرسید.

درمبادالتدیروزبازارسرمایه،قیمتسهام
۲6۹نمادمعامالتیرشدو۳۳۵نمادکاهشیافت.

قیمت17نمادمعامالتیهمتغییرنکرد.

ارقام به درصد
ترازصعودونزولدربازارسهام

ترکیبدیروزمعامالتبازارسهام

درمبادالتدیروزبازارسهام،سهامدارانحقیقی۲هزار
و۲۲۹میلیاردتومانسهامخریدند،امادرمقابلحجم
فروشسهامدارانحقیقیبه۲هزارو۳7۰میلیاردتومان
رسید.141میلیاردتومانازسهامیکهدیروزسهامداران
حقیقیفروختندتوسطسهامدارانحقوقیخریداریشد.
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ارزشکلسهامشــرکتهایحاضردربورسوفرابورسدر
مبادالتدیروز۹هزارمیلیاردتوماننزولکردوبه6۲۲۲هزار
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هــردالرآمریــکادیــروزدربــازارآزاددرمحــدوده۳۵هــزارو
67۰تومــاندادوســتدشــد،درحــالحاضــر174میلیــاردو

4۳۰میلیوندالراست.
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۰.۲درصــددرمقایســهبــاروزمعامالتــیقبــل،افت
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ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

ســهامدارانحقیقیدیــروز141میلیــاردتومــاننقدینگیاز
بازارســهامخارجکردنــدوباخروجایــنمیــزاننقدینگیاز
بورس،نسبتخروجپولحقیقیبهارزشمعامالتخردبه
۵.1درصدرسیدکهنشانمیدهدشتابخروجپولازبازار

سهامدرمقایسهباروزمعامالتیقبلبیشترشدهاست.

 1401-09-05

 1401-09-02

 1401-09-01

 1401-08-30

 1401-08-29

 1401-08-28

 1401-08-25

 1401-08-24

 1401-08-23

 1401-08-22

200
100

0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700

درصد رشد5 آذرآخر آباناول شهریورنوع خودرو

 )S۵( 815.000.000970.000.000973.000.0000.3هایما اس 5 توربو
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اکبرنیکزاد
رئیسبنیادمسکن

یکمیلیونو6۰۰هزارواحدمسکونی
دردولتســیزدهمدربرنامهســاخت
بنیادقرارداردکهازاینتعدادعملیات
ســاختمانی۳۲۰هزارواحدمســکونی
شــهریوروســتاییآغازشــدهاســت.
بنیــادمســکنتعهــدداردکــهســاالنه
۲۰۰هــزارواحــدروســتاییو۲۰۰هــزار

واحدشهریبسازد.

امیدقالیباف
سخنگویوزارتصنعت

ازابتدایامســالتاپایانآبانماه86۰
واحدصنعتیغیرفعالبهچرخهتولید
برگشتهاندکهاحیایهربنگاهصنعتی
17شــغلایجادکردهاست.همچنین
رشــدســرمایهگذاریدرواحدهــای
کوچکومتوســطدریکســالهدولت
ســیزدهم۵1درصــدنســبتبهمــدت
مشابهسالقبلرشدداشتهاست.
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دالیل فنی پیروزی ایران در 
مقابل ولز 

آنچه تیم ملی در مسابقه دوم مرحله گروهی 
جام جهانی روبه روی ولز انجام داد، اصال قابل 
مقایسه با بازی اول نبود. انگار پسران ایران تازه 
از خواب بیدار شــده و جام جهانی برای شان 
تازه شــروع شــده بود. اما چه فعل و انفعالی 
به لحاظ فنی رخ داد که تیم ملی توانست در 
این جدال به برتری دســت پیدا کند؟ اول از 
همه تصمیم درست کی روش برای بازگشت 
به خط دفاعــی 4نفره بــود. او برخالف نبرد 
قبلی، دیگر دســت از تجربه کردن کشید و با 
یک روش بــازی امتحان پــس داده در مقابل 
حریف ظاهر شــد. کی روش بــه روش بازی 
4دفاعه برگشــت و مجید حسینی را در کنار 
مرتضــی پورعلی گنجی در قلب دفــاع قرار 
داد. او در ســمت راســت خط دفاعی بعد از 
نمایش ضعیف و ناامیدکننده صادق محرمی، 
رامین رضاییــان را در ترکیب اصلی به زمین 
فرستاد و در سمت چپ نیز همچنان به میالد 
محمدی اعتماد کرد. تیم ملی در جدال با ولز، 
3هافبک میانی هم داشت. سعید عزت اللهی 
دفاعی ترین هافبک ایران بود، روی دست او در 
سمت راست احمد نور و در سمت چپ احسان 
حاج صفی بازی می کردند. در ســمت راست 
خط حمله نیز کی روش قلی زاده را جانشــین 
جهانبخش کرد، ســردار را در نوک به زمین 
فرستاد و طارمی را نیز در سمت چپ قرار داد. 
این روش بازی کامال برای تیم ملی جواب داد. 
نکته جالب در مــورد این تیم، باال بازی کردن 
همه نفرات به خصوص مدافعان بود که اصال با 
تاکتیک همیشگی کی روش همخوانی نداشت. 
ایران با یک روش هجومی و پرس از باال بازی 
می کرد  و بازیکنان تیم هم دوندگی زیادی در 
زمین داشــتند. در مورد این نیمه، فقط یک 
نکته نگران کننده برای تیم ملی وجود داشت. 
پاس های قطری ولزی ها از ســمت چپ تیم 
ملی، میالد محمدی را به شــدت تحت فشار 
قرار می داد. طارمی هم کمتــر در دفاع به او 
کمک می کرد؛ موضوعی که موجب شــد ولز 
در این نیمه صاحب یک موقعیت جدی برای 

گلزنی نیز شود.
در شــروع نیمــه دوم امــا کــی روش، 
ضدتاکتیــک اش را آزمایــش کــرد. او برای 
پوشــش دادن مشکل ســمت چپ، سیستم 
بازی تیم ملی را 2-4-4 کــرد. در این روش، 
حاج صفی هافبک چپ شده بود و قلی زاده در 
سمت راست خط هافبک به میدان می رفت. 
طارمی و ســردار نیز در نــوک حمله حضور 
داشــتند. همکاری این دو نفر، موقعیت های 
زیادی را برای تیم ملی درست کرد. کی روش 
در این نیمه 2 وظیفه مهم به بازیکنانش داده 
بود. مهاجم ها وظیفه داشتند حریف را به شدت 
پرس کنند و برای این تیم تله پرس بگذارند تا 
توپ را به دست بیاورند. هافبک های میانی هم 
وظیفه داشتند با پاس های بلند در عمق دفاع 
حریف، دفاع ولز را با مشکل روبه رو کنند. هر 
دو اتفاق هم به خوبــی رخ داد. ما هم در پرس 
عالی ظاهر شــدیم و هم توانستیم به خوبی با 
پاس  های دقیق و عالی بــرای مهاجمان  مان 
موقعیت بســازیم. پاس عالی حاج صفی برای 
ســردار، تیر دروازه حریف را به لرزه درآورد 
و پاس عالی علی کریمی برای طارمی، باعث 
اخراج گلر ولز شد. در حقیقت ایران به خوبی 
روی ضعف ولز دست گذاشــت و به بهترین 
شکل ممکن از این اتفاق استفاده کرد. نتیجه 
این تصمیم نیز، پیروزی تیم ملی در لحظات 

سرنوشت ساز این جدال بود.
تیم ملی برنده شــد، چون از دقیقه اول برای 
بردن به زمین رفته بود. چون نقشــه فنی این 
کار را در جیب داشت و چون کی روش بعد از 
اشتباه های بازی اول، به سراغ لجبازی نرفت 
و خودش را به دردســر نینداخت. او بر مدار 
منطق حرکت کرد و یک حماسه منطقی برای 
تیم ملی ساخت. شــاید این بهترین نمایش 
فوتبال ایران در همــه ادوار جام جهانی بود؛ 
یک برتری کامال تکنیکی که به یک پیروزی 
فراموش نشدنی برای تیم ملی ختم شد. حاال 
همه منتظر بازی سوم تیم در این جام هستند. 
اینکه آیا مثل بازی دوم، بازیکنان روز خوبی را 
پشت سر می گذارند و با یک پیروزی می توانند 
صعود تاریخی تیم را رقم بزنند یا اینکه باید با 

جام و قطر خداحافظی کنند.

قطر ٢٠٢٢

جادوی هجوم
به جا مانده از پيروزي بزرگ تيم ملي در برابر ولز و افزايش اميدها  براي صعود به مرحله حذفي
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جام برای »جهان« ادامه دارد؟

چهره روزنکته بازی
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به جا مانده از پیروزی بزرگ تیم ملی در برابر ولز

جادوی هجوم

در هیاهوی پیروزی سزاوارانه تیم ملی در برابر ولز، موضوع 
2کارته شدن علیرضا جهانبخش و محرومیت او از بازی با 
آمریکا در روز سوم مرحله گروهی کمتر مورد توجه قرار 
گرفت. کارت زردی که جهانبخش در دیدار با ولز گرفت، 
ناکامی او در 2بازی ابتدایی تیم ملی را تکمیل کرد. علیرضا 
در مسابقه نخست مقابل انگلستان در ترکیب اصلی قرار 
گرفت و البته نمایش خوبی نداشت. او در ادامه تعویض شد 
و از زمین بیرون رفت. مهاجم فاینورد دیدار با ولز را از روی 
نیمکت ذخیره ها آغاز کرد اما در ادامه به میدان آمد و آن 
کارت زرد دردسرساز را گرفت تا دیدار در برابر آمریکا را از 
دست بدهد. فعال که این جام، جام علی جهان نبوده؛ مگر 

اینکه ایران باال برود و او در یک هشتم نهایی جبران کند.

انر والنسیا، کاپیتان اکوادور بازیکن عجیبی است. او پس از 2گلی 
که در دیدار افتتاحیه به قطر زد، در بازی دوم هم به هلند گل زد 
و مثل بازی اول به دلیل آسیب دیدگی تعویض شد. حاال هر 6گل 
آخر تیم ملی اکوادور در جام جهانی توسط همین بازیکن به ثمر 
رسیده؛ در جام جهانی2014به سوئیس و هندوراس )2گل( و در 
جام جهانی 2022به قطر )2گل( و هلند. تنها 3 بازیکن دیگر در 
تاریخ جام جهانی، 6 گل متوالی تیم شان را به ثمر رسانده بودند؛ 

اوزه بیو )1۹66(، پائولو روسی )1۹۸2(، اولگ سالنکو )1۹۹4(.
    تعداد گل های والنســیا در جام جهانــی )6(، اکنون با تعداد 
گل های این ستارگان در تاریخ  جام های جهانی برابر شده است: 
نیمار، تیری آنری، دنیس برگ کمپ، ببه تو، داوور شوکر و ماریو 

کمپس. 2نفر آخر آقای گل جام های جهانی 1۹7۸و 1۹۹۸شدند.
    او بیشتر از این ستارگان موفق شده در جام جهانی گل بزند: 
ادینسون کاوانی )۵(، کیلیان امباپه )۵گل بدون احتساب بازی 

دیشب(، رائول )۵(، روماریو )۵(، فرانس پوشکاش )4(.
    اکوادور نخســتین بار در 4دیدار پیاپی جام جهانی شکست 
نخورده؛ 2برد و 2تساوی و دومین بار پس از 2006است که 2بازی 

اول خود را نباخته.
    هلند رکورد بازی های بدون شکســت خــود را در مرحله 
گروهی جام جهانی به 1۵مسابقه افزایش داد؛ 11برد و 4تساوی. 
فقط آلمان )1۹۹0تا 2010( و برزیــل کنونی با 16بازی بدون 
شکســت پیاپی رکورد بهتری از هلند دارند. از زمان شکست در 

فینال 2010به اســپانیا، تیم هلند ۹بازی شکستی نداشته که 
یک رکورد است.

    گاکپو، مهاجم آیندهوون و بازیکــن موردعالقه تن هاخ 
برای جانشینی رونالدو در منچستریونایتد دومین گلش 

را در دومین تجربه جام جهانی به ثبت رساند. هلند 
در تســاوی یک - یک با اکوادور تنها 2شوت به 

چارچوب دروازه حریف داشت که هر دو توسط 
گاکپو )دقیقه6و 66( زده شد.

    هلند با 2شوت، بدترین عملکرد یک تیم 
اروپایی در جام جهانــی )از 1۹66 به بعد( را 

ثبت کرد.

گلوگاه سرنوشت

با نتایجی که در روز دوم مســابقات مرحله گروهی رقم 
خورد، سرنوشــت تیم ملی برای صعــود از گروهش به 
روز آخر کشیده شد. در روز پایانی اگر تیم ایران دربرابر 
آمریکا بازنده نباشد، از بخت بسیار باالیی برای رسیدن 
به مرحله یک هشــتم نهایی برخوردار خواهد شد. نکته 
حائز اهمیت اما بــه تاریخ برگزاری این بــازی مربوط 
می شود؛ هشتم آذر. به نظر می رســد این روز در تاریخ 
فوتبال ایران به یک گلوگاه سرنوشت ســاز تبدیل شده 
است. در 24ســال گذشــته مردم ایران همواره چنین 
روزی را به خاطر سالگرد عبور از اســترالیا و رسیدن به 
جام جهانی ۹۸فرانسه جشن می گرفتند و حاال این روز 
می تواند تبدیل به زمانی برای ثبت نخستین صعود تاریخ 
تیم ملی ایــران از مرحله گروهی جام جهانی شــود. آیا 
شیرینی هشتم آذر دوچندان خواهد شد یا اتفاقی دیگر 

رخ می دهد؟

این نسل، 
طالیی 

نیست
در آستانه مسابقه 
حساس آلمان با 
اسپانیا، لوکاس 

پودولسکی به شدت از 
بازیکنان آلمان انتقاد 

کرده و انگیزه نسل 
فعلی این کشور را 

زیر سوال برده است: 
»دلم برای نسل قدیم 

فوتبال آلمان تنگ 
شده است. آنها به 

هم نزدیک تر بودند و 
عطش بیشتری برای 
رسیدن به موفقیت 

داشتند. چیزی که در 
نسل کنونی تیم ملی 
آلمان نمی بینم. ما با 
انگیزه بسیار باال وارد 
زمین می شدیم و در 

تک تک مترهای زمین 
می جنگیدیم تا پیروز 

شویم.«

 طارمی
 6 شانسه
مهدي طارمي بعد از 
2بازي اول ایران در 

جام جهاني آمار قابل 
توجهي ثبت کرد. او 
نه تنها با 2گل زده، 

یکي از بهترین ها در 
جدول گلزنان است که 

آمار ویژه دیگري هم 
دارد. طارمي در بازي با 
انگلستان و ولز، در کل 
6شانس گل داشت و از 
این نظر در جدول نفر 

اول است.  یوسف سبلی 
از سنگال و آنتوان 

گریزمان از فرانسه با 
۵شانس در رده های 
دوم و سوم قرار دارند.

رقیب واقع بین

مسابقات فوتبال با نتایج مختلف می آیند و می روند. یک 
روز، روز تیم شماســت و فردا اینطور نیست. باالخره این 
فقط یک »ورزش« است و هر اتفاقی در آن ممکن است 
رخ بدهد. در این میان برخورد آدم ها با واقعیت است که 
اهمیت دارد. در این زمینه می توان از کادرفنی، بازیکنان 
و هواداران ولز به عنوان یک مثال خوب در زمینه برخورد 
با شکســت و ناکامی یاد کرد. ایران در برابر اژدها فوتبال 
بسیار خوبی بازی کرد و مســابقه را هم برد. پس از دیدار 
نیز هواداران حریف بــرای بازیکنان ایــران کف زدند و 
سرمربی ولز و ستاره اصلی این تیم یعنی گرت بیل روی 
شایســتگی های تیم ایران صحه گذاشتند. آنها در مورد 
اخراج گلر اصلی شــان که با تصمیم کمک داور ویدئویی 
اتخاذ شد، غرولند نکردند و به طور کلی واکنشی منطقی 

به این ناکامی داشتند.

پس از شکست سنگین در 
نخستین بازی جام، کمتر 
کسی فکر می کرد تیم ملی 
ایران بتواند بازگشتی رؤیایی 
به جام داشته باشد اما کی روش 
که همیشه نشان داده دست از جنگندگی 
برنمی دارد، ایــن غیرممکن را ممکن کرد و 
حاال تیمش با روحیه ای باال به دنبال صعود به 
نخستین مرحله حذفی است. بازیکنان اصلی 
بازی با ولز، در تمرین روز گذشــته حضور 
نداشــتند و ریکاوری کردند اما مهره های 
ذخیره و نیمکت نشــین با روحیه ای باال در 
تمرین حاضر شدند و با شور و نشاط تمرینات 
را پیش بردند. کی روش در 1۵دقیقه ابتدایی 
تمرین در حال صحبت با دستیار اولش بود تا 
شاید برنامه های تیمش برای بازی با آمریکا 
را مشخص کند. یکی دیگر از اتفاقات دیروز 
حضور علیرضا بیرانونــد در زمین و تمرین 

کردن با تیم بود.

نقل قول

میچل دوك، مهاجم استرالیا بعد از گلزني برابر تونس: 
وقتي براي تیم ملي انتخاب شدم، به پسرم قول دادم اگر گل 
زدم آن را به او تقدیم مي کنم. ایــن لحظه تا آخر براي من 

عزیز خواهد ماند.

لوییس انریکه، سرمربی اســپانیا: برابــر تیمی بازی 
داریم که 4بار قهرمان جهان شده و 4ستاره روی پیراهنش 
دارد. در جام جهانی 1۹۹4 در برابر آلمان قرار گرفتم. بازی 
فیزیکی آنها بی رحمانه بود. اگر یــک تیم مبارزه کردن را 
به خوبی بلد باشد، آن تیم آلمان اســت. در تاریخ فوتبال 
آلمان بارها دیده ایم که روند منفــی را تغییر داده اند و در 
نهایت قهرمان نیز شده اند. ما هم به خودمان ایمان داریم و 

می توانیم برنده بازی باشیم.

جالل قادري سرمربي تونس، بعد از باخت به استرالیا: 
خیلي ناامیدکننده اســت که باختیم، اما کار تمام نشده و 
هنوز یک بازي دیگر )با فرانســه( داریم. ما با تمام اعتماد 
به نفســي که داریم بازي مي کنیم و همه توان خود را ارائه 

مي کنیم.

بعد از پیروزی دیرهنگام و شیرین تیم ملی ایران در برابر ولز، تصاویر زیادی از جشن و خنده ملی پوشان منتشر شد که شاید برخی از مشهورترین 
قاب هایش به شوخی های فیزیکی سردار آزمون با کارلوس کی روش مربوط می شد. مهاجم تیم ملی ایران در این تصاویر، گردن مربی پرتغالی 

را گرفته بود و می فشرد؛ چیزی شبیه به شوخی های معروف گنارو گتوزو با کارلو آنچلوتی در آن تیم دوست داشتنی میالن. به هر حال بعد از 
این پیروزی دراماتیک، فضا آنقدر خاص بود که احتماال کی روش هم زیاده روی برخی بازیکنان را نادیده خواهد گرفت؛ مخصوصا سردار 
که همیشه رابطه خوبی با او داشته است. به طور مشخص بعد از جام جهانی 201۸روسیه، آزمون در اعتراض به انتقادات مردم از خودش 
تصمیمی احساسی گرفت و از تیم ملی کناره گیری کرد. خداحافظی او بازتاب های منفی زیادی داشت، اما کی روش مانع از آن شد و این 

بازیکن را برای حضور در جام ملت های آسیا به اردو فراخواند. این در حالی است که معموال کی روش 
در قبال ناز کردن بازیکنان بسیار حساس بوده و شاید اگر فرد دیگری این تصمیم را می گرفت، 

مانع او نمی شد. به طور مشخص بعد از همان جام جهانی رضا قوچان نژاد هم با دلخوری از 
تیم ملی خداحافظی کرد اما کی روش هرگز سراغ او را نگرفت. داستان سردار اما فرق 

داشت و هنوز هم فرق دارد.

همیشه 
صمیمی

سردار آزمون و کارلوس 
کی روش؛ داستان یک 
رابطه مستمر

تصور رقم خوردن پیــروزی قاطعانه مقابل ولز، 
آن هم بعد از نتیجه دور از انتظار روز نخست در 
برابر انگلستان واقعا دور از ذهن بود اما همانطور 
که ترکیب تیم ملی شــخم خورد، سبک بازی 
ملی پوشان هم زیر و رو شد و آنها با ارائه یکی از 
بهترین نمایش های سالیان اخیر تیم ملی موفق 
شدند با 2گل ولز را شکست بدهند. این 2گل، 
کمترین حق تیمی بود که 2بار هم دیرک دروازه 
حریف را لرزاند و حتی فرصت های بیشــتری 
برای گلزنی داشت؛ تیمی که اعضای رقیب هم 
یکپارچه به آن تبریــک گفتند و پیروزی اش را 
ســزاوارانه دانســتند. البته که برای تیم ایران، 
فرصت لذت بردن از این پیروزی به پایان رسیده 
و آنها از حاال باید روی مســابقه مرگ و زندگی 
سه شنبه شب در برابر آمریکا متمرکز شوند اما به 
هر حال منتقدان همچنان نگاه ویژه ای به دیدار 

ظهر جمعه دارند.

   تیمی که نترسید
به جرأت می توان گفت مهم ترین ویژگی نمایش 
روز جمعــه تیم ملــی این بود کــه از حریفش 
نترســید. یعنی اصال جایی بــرای ترس وجود 
نداشت. تیم ملی باید این مسابقه را می برد؛ هم 
برای اینکه حیثیت مخدوش شــده اش در روز 
نخســت را ترمیم کند و هم برای اینکه شانس 
صعود پیدا کند. این رویکرد از همان دقیقه اول 
بازی با ولز نزد بازیکنان وجود داشت و به چشم 
می خورد. تیم ملی بی محابا روی دروازه حریف 
هجوم می برد و هر چه از زمان بازی می گذشت، 
اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کرد. کار در این 
مورد چنان پیش رفت که ولز هرگز نتوانســت 
خودش را در زمین مسابقه پیدا کند. در حقیقت 
غیراز بخشــی از دقایق نیمه اول که تیم مقابل 
بر بازی مسلط شــد و البته فرصت های چندانی 
برای گلزنی پیدا نکرد، در ادامه شــاهد ادامه و 
بلکه تشدید همان اســتیالی اولیه تیم ایران بر 
حریف بودیم. نهایتا هم تیــم ملی اگر چه دیر، 
اما به هر حال مزد برتــری اش را گرفت و بازی 

را با 2گل برد.

   نمایشی که می تواند تکرار شود
لزوما قرار نیست ترکیب و سیستم هجومی بازی 
با ولز در مسابقه بعدی هم تکرار شود. به هر حال 
هر بازی شرایط و اقتضائات خاص خودش را دارد 
و نمی توان یک نســخه را برای همه مسابقات 
تجویز کرد. با این حال اصل ماجرا این است که 
دیدار با ولز نشان داد فوتبال ایران فقط »دفاع« 
نیســت و واقعا می توانــد قابلیت های تهاجمی 
خوبی هم داشــته باشــد. این تیم در خیلی از 
مسابقات دفاع کرد که باید می کرد. شاید از این 
به بعد هم به آن مدل بازی نیاز پیدا کند اما حیف 
این پتانسیل تهاجمی است که در ساق بازیکنان 
هدر برود. تیم ایران نشان داد اگر نیاز به هجوم 
داشــته باشــد، می تواند حریف را گرفتار کند. 
تیمی که مهاجمانی همچــون مهدی طارمی و 
ســردار آزمون دارد، باید به رقبا یورش ببرد و 
آنها را تحت تأثیر قرار بدهد. این اتفاق در بازی با 
ولز از سر اجبار و برای فرار از حذفی زودهنگام 
رخ داد و ثابت کرد اگر جــای دیگری هم الزم 
باشــد، می توان روی توان هجومــی بازیکنان 

حساب کرد.



تولد دوباره
در مورد حسین حسینی؛ برنده دیده نشده میدان جمعه

بعد از برتری ایران در برابر ولز، مطابق قاعده فوتبال بیشتر نگاه ها معطوف 
به 2گلزن تیم ملی؛ روزبه چشمی و رامین رضاییان بود که انصافا هر دو هم 
گل های تماشایی و خوبی به ثمر رساندند. نهایتا مثال به بازی خوب مهدی 
طارمی هم اشاره شد، اما این بازی یک برنده بزرگ دیگر هم داشت که کمتر 
دیده شد؛ ســنگربانی که تولد دوباره اش را جشن گرفت. حسین حسینی 
قربانی اصلی باخت سنگین به تیم ملی انگلســتان بود. او در شرایطی که 
کسی انتظارش را نداشت، یکباره جانشــین علیرضا بیرانوند مصدوم شد 
و از همان دقایق آغازین، دروازه اش آماج حمــالت بازیکنان حریف قرار 
گرفت. در روزی که ساختار دفاعی خوبی مقابل دروازه ایران وجود نداشت، 
انگلیسی ها توپ های پرشماری آوردند و پیاپی دروازه تیم ایران را گشودند. 
دیدار انگلیس با آمریکا البته ثابت کرد ساختار هجومی سه شیرها آنقدر هم 
بران نبوده، اما به هر حال آن روز همه  چیز خاص بود و حســینی هم قربانی 
شد. زمانی که خبر رسید بیرانوند برای بازی دوم با ولز قادر به همراهی تیم 
ملی نیست، تقریبا هیچ کس تصورش را هم نمی کرد حسینی در ارنج باقی 
بماند. همه تحلیل  ها در مورد این بود که از بین امیر عابدزاده و پیام نیازمند 
کدام یکی انتخاب خواهند شد، اما در کمال شگفتی حسینی با اعتماد دوباره 
کادرفنی در ترکیب باقی ماند و با کلین شیت خودش نقش مهمی در بازگشت 
ایران به جام ایفا کرد. اگرچه نوع بازی و فرصت های بی شماری که تیم ملی 
روی دروازه حریف به وجود آورد مانع از آن شد که نقش دروازه بان چندان به 

چشم بیاید، اما حقیقت آن است که حسینی با یک سیو خوب در همان دقایق 
ابتدایی بازی به خودش و تیم ملی کمک کرد. او حاال دوباره به شرایط نرمال 
بازگشته؛ مثل کل تیم ایران که امیدوار است با برتری برابر آمریکا به جمع 

16تیم پایانی جام برسد.
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درخشش انر والنسیا یا گلزنی ستاره ای مثل مسی 
و رونالدو، اصال غافلگیرکننده نیست؛ چراکه همه 
این بازیکن ها، قبل از این ســابقه درخشــش در 
جام جهانی را داشــته  اند. پدیده این روزهای جام 
ستاره جوان خط حمله هلند است؛ کودی گاکپو 
که برای تیم فان خال می درخشد و امیدهای این 
تیم را برای آینــده زنده نگه مــی دارد. کودی با 
گلزنی در دومین بازی هلند، تبدیل به »دومین« 
فوتبالیست تاریخ این کشور شد که در هر 2مسابقه 
اولش در جام جهانی موفق به گلزنی می شود. این 
یک رکورد فراموش  نشدنی است. قبل از این، تنها 
ممفیس دیپای صاحب چنین رکورد قابل توجهی 
بود. گاکپو با بازکردن دروازه اکوادور، سریع ترین 
گل این دوره جام را هم به ثمر رساند. او این کار را 
با پای غیرتخصصی اش انجام داد تا نشان بدهد که 
این روزها چقدر آماده است. او از شروع این فصل 
روی 34گل در باشــگاه و تیم ملی تأثیر مستقیم 
داشته است. 18گل و 16پاس گل، ثابت می کند 
کودی هم یک بازیکن تیمــی و هم یک مهاجم 
بسیار خطرناک است. او حاال خودش را به فهرست 
2گله های جام اضافه کرده و شانس زیادی برای 
تبدیل شدن به پدیده مســابقه ها دارد. حداقل تا 
امروز هیچ بازیکن جوانی در این دوره از رقابت ها 
به اندازه او مسیر پیش  بینی  ها را عوض نکرده است.

کودی ماتیاس گاکپو از 17ســالگی در آکادمی 
آیندهوون حضور داشته است. او پدری توگویی 
و مادری هلنــدی دارد و در منطقــه آیندهوون 
متولد شده است. کودی که برای چند سال متوالی 
بهترین گلــزن تیم جوانان پی اس وی به شــمار 
می رفت، سرانجام ســال 2018 برای تیم اصلی 
این باشــگاه بازی کرد. این تنها مسابقه آن فصل 
او برای تیم به عنوان یــک بازیکن تعویضی بعد از 
دقیقه 90 بود. کاگپو فصل بعد 10بار در ترکیب 
باشگاهش قرار گرفت و با زدن 2گل، نشانه هایی از 
یک ستاره بااستعداد را ظاهر کرد. اوضاع برای این 
بازیکن جوان مدام بهتر  شد و در فصل تازه 8گل 
برای پی اس وی به ثمر رساند. کودی حاال به یک 
ســتاره ثابت برای تیم هلندی تبدیل شده است؛ 
بازیکنی که در 14مسابقه این فصل لیگ هلند، 
9گل زده و فرم درخشانی داشته است. گاکپو یک 
وینگر راست پا به حساب می آید که در سمت چپ 
به میدان می رود؛ یک وینگر کالسیک که به داخل 
می زند، ضربه های بسیار محکمی دارد و چارچوب 
را بسیار خوب می شناسد. او با کمک سرعت بسیار 
باال و توانایی دریبلینگ، مدافعان حریف را به شدت 

آزار می دهد.
بعید به نظر می رسد تیم فان خال بتواند تا روزهای 
پایانی در این تورنمنت بماند. با این حال، تردیدی 
نیست که کودی گاکپو به خوبی فرصت دیده شدن 
در این جام را به دست آورده و به زودی، راهی یک 
لیگ بزرگ تر و یک باشگاه بزرگ  تر خواهد شد. او 
در این جام خوش درخشیده و با این فرم، به زودی 
صاحب یک قرارداد گران قیمت خواهد شد. کودی 
یکی از آینده دارترین ستاره های فوتبال هلند به 

شمار می رود؛ بازیکنی که همیشه آماده 
اســت تا تور دروازه را بلرزاند و در جام 

جهانی نیز، خیلی 
زود خودش را 
در قامت یک 
ستاره نمایان 

کرده است.

 پدیده ای
به اسم کودی!  جادوی هجوم
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لهستان، در شب گلزني لواندوفسکي ستاره سرشناس 
خود، عربستان را 2 بر صفر شکست داد و گام بلندي براي 
صعود به دور دوم جام جهاني برداشــت. لهستان که در 
بازي اول با مکزیک مساوي کرده بود، حاال با این پیروزي، 

4 امتیازي است و مي تواند به بازي آخر با آرژانتین امیدوار 
باشد. لهســتان در نیمه اول توسط پیوتر زلینسکي به 
گل رسید و خوش شانس بود که در انتهاي نیمه، پنالتي 
عربستان توسط وژیه ك چسني دروازه بان آماده اش مهار 

شد. دروازه بان با سابقه، ریباند پنالتي را هم مهار کرد تا 
نقشي تعیین کننده در پیروزي حیاتي تیمش داشته باشد. 
اتفاق ویژه این بازي، گلزني رابرت لواندوفسکي، بهترین 
بازیکن تاریخ لهستان در انتهاي بازي بود که پیش از این 

هرگز در جام جهاني موفق به گلزني نشده بود. گل او،  روي 
اشتباه مسلم مدافع عربستان به ثمر رسید که توپ را 
تقدیم لوا کرد و مهاجم بارسلونا هم در موقعیت تک به 
تک،  گلزني کرد و از شــوق، اشک ریخت. عربستان که 

در بازي اول آرژانتین را شکست داده بود، در این بازي 
عملکرد چشمگیري داشــت و هوادارانش مي توانند 
امیدوار باشــند که در بازي آخر با مکزیک، با پیروزي 

شانس هایش براي صعود را زنده نگه دارد.

1   باخت ایران مقابل آمریکا تحت هر شرایطی 
تیم ما را از صعود به مرحله حذفی بازمی دارد. 
در این صورت تیم های انگلیس و آمریکا به دور 
یک هشــتم راه می یابند، مگر آنکه انگلیس در 
بازی همزمان با اختــالف 4گل از ولز ببازد که 

تقریبا امکان ناپذیر است.
2   تســاوی ایران مقابل آمریــکا، تیم ما را 
4امتیازی می کنــد. در این حالــت آمریکا با 
3امتیاز و بــدون برد حذف می شــود. اگر در 
بازی دیگر ولز بــا اختــالف 4گل انگلیس را 
ببرد، تفاضل گل این تیــم 2+ و انگلیس صفر 
می شــود و ایران و ولــز و انگلیــس در امتیاز 
4برابر می شــوند. این نتیجه ولز و انگلیس را 
به عنوان تیم اول و دوم به مرحله بعدی می برد 
اما پیروزی 6بر صفر ولز تفاضل گل انگلیس را 
به 2- کاهش می دهد و انگلیس با تفاضل گل 

مســاوی با ایران به دلیل گل زده بیشتر صعود 
می کند. پیروزی 7بر صفر ولز، ایران را درصورت 
تساوی با آمریکا به مرحله بعد می برد. اگر ولز 
با هر نتیجه دیگری انگلیس را شکســت دهد، 
به دلیل تفاضــل گل بهتر ایــن دو تیم، ایران 
با امتیاز برابر با آنها از راهیابــی به دور بعدی 
محروم می شــود. اگر انگلیس ببرد، انگلیس و 

ایران صعود می کنند.
3   برد ایران مقابل آمریکا تیم ما را 6امتیازی 
می  کند. در این شرایط پیروزی انگلیس بر ولز 
می تواند ما را به عنوان تیم دوم به یک هشــتم 
بفرستد و هر نتیجه دیگری در بازی همزمان 

باعث صدرنشینی ایران خواهد شد.
4   چیزی که مشخص است این است که ولز 
نباید انگلیس را ببرد چون در این صورت ایران 

نیاز دارد حتما آمریکا را شکست دهد.

5   برای اینکه انگلیس پرستاره صعود نکند، 
بازی ایران و آمریکا باید برنده داشته باشد و ولز 

هم با اختالف 6 گل انگلیس را شکست دهد.
6   ایــران و آمریــکا تحت هیچ شــرایطی 
نمی توانند با هم صعود کنند و به همین دلیل 
بازی هشتم آذر یک دیدار حیاتی برای هر دو 

تیم است و حکم مرگ و زندگی را دارد.
7   تســاوی آمریکا و انگلیــس از یک جهت 
به ســود ما نبود. اگر آمریکا می برد که در این 
بازی استحقاقش را هم داشــت، تقریبا خیال 
این تیــم بابت صعود راحت می شــد و در این 
صورت برای تســاوی مقابل ایران صف آرایی 
می کرد و بازی محتاطانه این تیم به سود ما بود. 
حاال آمریکایی ها برای صعــود تنها به برد نیاز 
دارند و به همین دلیل خطرناک تر می شــوند. 

سه شنبه شب بازی همه یا هیچ خواهد بود.

 بازی همه
یا هیچ
 همه احتماالت صعود؛ آیا تساوی
آمریکا- انگلیس به سود ما شد؟ 

با تساوی آمریکا و انگلیس و پیروزی تاریخی 
ایران بر ولز، شرایط به سود تیم ملی تغییر کرد. 
 B هم اکنون دست کم روی کاغذ هر 4تیم گروه
شانس صعود و حتی حذف دارند. در دیدارهای 
همزمان روز سوم و پایانی چه اتفاقاتی باید رقم 
بخورد تا ایران صعود کند؟
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افقی:
1- مادر عرب- طرز و شیوه- 

صفت باد- پس از آن
 2- آلـــبوم پـــاییزی با آواز 
علیرضا افتخاری- شک و تردید
3- رمانی نوشته جین اوستن- 
نـوعـی حـــساب بــانکی- 

خـودکامه
4- آســودگی- خـــمیده- 

آگاه باش
5- امال- عفت و پاکدامنی

 6- چــــک مــسافــرتـی- 
جیره غذای روزانه- از محالت 

شمال تهران
 7- دلـداده شـیرین- آهـو- 

پـیش شماره تلفن
8- زینــک- غده ترشــحی 

کوچک- کلبه ترکمن
9- پوســت قیمتــی- نقاش 
ایرانی عهد تیموری و صفوی- 

حمله کردن
10- بی باکی- بلندترین قله 

استان تهران- دالوری
11- پایتخت خوشنویســی 

ایران- امتحان
12- فرزندانی که از یک پدر 
و مــادر نیســتند- کلیپس- 

آبادکننده
13- نوشته شده- نزدیک بین- 

از گناهان کبیره
14- ناسزا- سرمربی تیم ملی 

فوتبال اسپانیا
15- زندان مســعود ســعد 
ســلمان- امپراتــور دیوانه 
روم باســتان- مــاه میــالد 
امـــام علی)ع(- شــهری در 

جنوب تهران
  

عمودی:
1- دســتگاه قدیمی نمایش 
فیلم- محــل تعویض لباس 

ورزشکاران- تکنیک
2- قابله- مردود- محوکردن

3- پــرورش حیوانات اهلی- 
تلف کردن زمان

4- قطــره- طریقــه- نوعی 
پارچه ضخیم و خشن که آب 

در آن نفوذ نمی کند
5- حیران- بی تاب و ناراحت-  

ساز پرویز یاحقی
6- درجه عالی مــرگ- اهل 

جهنم- موطالیی
7- صورت غیرمادی هریک از 
مخلوقات در آیین زرتشتی- 
نــان پــاره گدایــی- ضمیر 

انگلیسی
8- ســفارش پیش از مرگ- 
فروبردن ســوزن در چیزی- 

سمت راست
9- نگاه خیره- عتیقه- عارضه 

گشادشدن سیاهرگ
10- مهم تر- عظمت و اقتدار- 

روی قاب پنجره می اندازند
11- دشــنام- آژیر خطر- عددی 

یک رقمی
12- زیرشلواری- فروتنی- چاشنی 

غذایی
13- کنایه از آدم مرموز و حیله گر 

است- قتل از روی ترحم
14- آشــکار و نمایان- پیوســته، 

پیاپی- انکارکننده
15- دشنام دادن- رهگذر- بچه ای 

15که هنوز به دنیا نیامده

يمراطيدهمهرترپ
ايميركالمانزو
راتفرلاينادس
تالدانتسابرقت

نبسانورنكنوز
دنيريشابنالگ
رخومنديسرتمار
سوياماودسبقلا
تنلنارماكاسان
يسلابولوسرمق
ربجنرهلابزمد
هدرنكوپهلككشر

ييياوسرابعلا
كردنهموبانايد
لوانتهتشگربتخب
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پیروزی و شکست 
برای میزبان

چرا قطر ناکام مطلق جام جهانی 
2022نیست؟

انتقادها از میزبانی قطر روزبه روز افزایش می یابد. عملکرد 
تیم ملی فوتبال این کشور و متحمل شدن 2شکست در 
2دیدار اول که باعث شــد این تیم نخستین تیم حذف 
شــده جام باشــد، انتقادها را افزایش داده است. برخی 
عملکرد این تیم و هزینه های گزافی را که برای برگزاری 
این دوره کرده اند، به شوخی  گرفته اند. ازجمله کاربری 
که نوشته بود: »قطر شبیه بچه ای است که فقط به خاطر 

اینکه توپ دارد، او را بازی می دهند.«
    با همه اینها قطری ها در نخســتین تجربه حضور در 
جام جهانی و در رقابت هایی که به خاطر »توپ« داشتن 
در آن شــرکت کردند بــه چیزهایی که می خواســتند 
رســیدند. به طور مثال باید به رشد اقتصادی این کشور 
اشاره کرد که ظرف یک سال گذشــته از 1.5درصد به 
4.5درصد یعنی 3برابر افزایش یافته اســت. شاید این 
کشور کوچک، به دلیل جذابیت های کم برای خارجی ها 
ظرفیت باالیی برای گردشــگری نداشته باشد اما کمپ 
اسپایر قطر و ورزشگاه ها و امکانات باالیی که آنها دارند، 
می تواند این ســرزمین را به عنوان قطب گردشــگری 
ورزشــی تبدیل کند. باشــگاه های بزرگ در تعطیالت 
نیم فصل از ســرمای اروپا می گریزند و به قطر می روند 
تا از امکانات و هوای معتدل زمســتانی در این کشــور 

بهره ببرند.
    با این حال از لحاظ ورزشــی یک شکست تمام عیار 
برای قطری ها ثبت شــد. تیم ملی قطر در حالی بعد از 
2شکســت پیاپی از مرحله گروهی حذف شده که همه 
اعضای این تیم در لیگ ســتارگان قطر بازی می کنند و 
دقیقا نیمی از 26بازیکن شان عضو تیم السد هستند. این 
اعتبار لیگ ستارگان قطر را هم کاهش می دهد. پس از 
قهرمانی الســد در لیگ قهرمانان آسیا 2011، هیچ تیم 
قطری موفق نشده در فینال این رقابت ها حضور یابد تا 

کیفیت این لیگ 12تیمی بیش از پیش زیر سؤال برود.
    قطر دومین میزبانی است که موفق به صعود از مرحله 
گروهی نمی شــود. پیش از این فقط یک میزبان به این 

ناکامی دچار شده بود؛ آفریقای جنوبی در سال2010.
    قطر نخستین میزبانی اســت که در مرحله گروهی، 
متحمــل ایــن باخت های پیاپــی می شــود. میزبانان 
جام  جهانی که متحمل 2 باخت متوالی شده اند؛ اسپانیا 
)1982(، آمریکا )1994(، کره  جنوبی )2002(، برزیل 

)2014(، قطر )2022(.

تیم ملی برزیل آن قدر مهاجم خوب و تکنیکی دارد که مصدومیت نیمار 
شاید در مرحله گروهی آسیبی به این تیم نزند اما غیبت این بازیکن در 
بازی های مرحله بعدی برزیل، یک مصیبت برای جام جهانی خواهد بود. 
با اعالم فدراسیون فوتبال برزیل، نیمار دچار پیچ خوردگی قوزک شده 
و حداقل تا پایان دوره گروهی قادر به همراهی سلســائو نخواهد بود. 
در دیدار نخست سلسائو، بازیکنان صربستان 9بار روی ستاره برزیلی 
خطا کردند و در نهایت این خطاها نیمار را تا پایان مرحله گروهی دور 
از میادین نگه خواهد داشت. او در جام جهانی2018 هم رکورد تحمل 

خطا در یک بازی را به خود اختصاص داده بود.
نیمار دقیقا پارسال در همین روزها دچار آسیب دیدگی مشابهی در مچ پا 
شده بود اما این نخستین مصدومیت این بازیکن در سال2022 محسوب 

می شــود که برای خودش یک رکورد اســت. مصدومیت 
پارسال، او را 73روز از فوتبال دور نگه داشت اما به نظر 

می رسد این یکی چندان جدی نیست.
با انتشار خبر مصدومیت نیمار، سیل انتقادها 

به سمت او سرازیر شد و عده ای از کاربران 
شبکه های اجتماعی او را مسخره کردند. 
در واکنش به ایــن انتقادات و توهین ها 
صدای یکی از هموطنان و همبازی های 
او به نام رافینیــا در آمد. ملی پوش تیم 
بارســلونا گفت: »آرژانتینی ها با مسی 

مثل یک خدا رفتار می کنند و پرتغالی ها 
با کریستیانو مانند یک پادشاه اما برزیلی ها 

مچ پای مصدوم نیمار را به تمسخر می گیرند. 

چه غم انگیز! بزرگ ترین اشتباه نیمار این بود 
که در برزیل به دنیا آمد. این کشور لیاقت استعداد 

و فوتبال او را ندارد. به نظر مــن داوران برای دفاع از 
فوتبالیست های خالق باید ســختگیری بیشتری 

داشته باشند.«
اما نیمار در واکنش به مصدومیت خودش و از دست 
دادن 2بازی بعــدی برزیل، غیرمســتقیم حرف های 

رافینیا را رد کرد و نوشت: »این غرور و احساس عشقی 
که با پوشیدن این پیراهن احساس می کنم، واقعا غیرقابل 

توضیح اســت. اگر خدا ایــن فرصت را به مــن می داد که 
کشــوری را که قرار بود در آن به دنیا بیایــم انتخاب کنم، 
برزیل را انتخاب می کردم. هیچ چیز در زندگی 
من به آسانی به دســت نیامده است. من 

همیشــه برای رویاها و اهدافم تالش 
کرده ام. هرگــز برای کســی بدی 

نخواستم و به کسانی که نیاز داشتند 
کمک کردم.«

در غیــاب او برزیــل چندیــن 
مهاجم آماده دیگــر دارد؛ رودریگو، 

وینیســیوس، رافینیا، آنتونی، ژسوس، 
مارتینلــی و ریچارلیســون. برزیل در 
غیاب نیمار در بازی با سوئیس و کامرون 
به مشــکلی نمی خورد اما تماشای برزیل 

تماشایی با نیمار چیزی دیگری است.

ستاره برزیل به دلیل پیچ خوردگی قوزك پا حداقل تا 
پایان مرحله گروهی نمی تواند تیمش را همراهی کند

برزیلی ها
 نیمار را مسخره می کنند

نیمار 
تاکنــون 133مســابقه 

رســمی را به دلیل مصدومیت از 
دســت داده که با مصدومیت تازه اش 
این تعداد به 135مســابقه می رسد. این 
ششمین بار است که او در مچ پا مشکل پیدا 
می کند. مصدومیت کشاله و ماهیچه های 
نزدیک کننده ران دومین آســیب 

پرتکرار این ستاره 30ساله 
برزیلی است.

فینال گروه مرگ
شکســت غیرمنتظره و برخالف جریان 
بازی آلمان از ژاپن معــادالت گروه E را 
پیچیده تر کرد. حاال آلمان برای صعود به 
مرحله بعدی چاره ای جز پیروزی بر تیم 
جوان اما قدرتمند و بی رحم اسپانیا ندارد. 
از فینال2014 که آرژانتین را شکســت 
دادند، مانشافت در 4بازی بعدی خود در 
جام جهانی تنها یک برد مقابل ســوئد به 
دست آورد و از کره و ژاپن و مکزیک باخت. 
این تعداد شکست با مجموع باخت های 

آلمان در 21بازی قبل تر برابر است.

    آلمان در کنار برزیل تکراری ترین 
حریف تیم ملی اسپانیا در جام جهانی 
محسوب می شود. این پنجمین باری 
اســت که 2تیم با هم بازی می کنند. 
در 3رویارویــی اول یــک مســاوی و 
2شکست مقابل این تیم متحمل شدند 
و سال2010 توانستند برای نخستین بار 
این تیم را یک بر صفر شکست دهند. 
آخرین دیدار 2 تیــم در دوران یواخیم 
لوو بود که اســپانیا رحم نکرد و همان 
بالیی را که ســر آرژانتیــن آورده بود، 

ســر این تیم آورد و با 6گل آلمان ها را 
درهم کوبید.

    اگر آلمان امشــب به اسپانیا ببازد، 
برای سومین بار خواهد بود که 2بازی 
پیاپی خود را در این رقابت ها می بازد. 
قبال سال 1958 و 1962 این اتفاق برای 

آنها افتاده بود.
    آلمان تنها یکی از 7دیدار اخیر خود 
را )2014( از اســپانیا بــرده و در بقیه 
دیدارها 2تساوی و 4باخت مقابل این 

تیم متحمل شده است.
    اســپانیا تنها در 3دوره هر 2بازی 
ابتدایی خود را در جام جهانی با پیروزی 
پشت ســر گذاشــته؛ 1950، 2002، 
2006 و اگر امشــب آلمــان را ببرد، 

چهارمین بار خواهد بود.
    آلمــان هرگــز در مرحله گروهی 
2بازی اول را نباخته. مانشافت تنها در 
این دوره و دوره اخیر جام را با شکست 
آغاز کردند و در 18دوره قبل تر هرگز در 

بازی اول نباخته بودند.
    اســپانیا در بــازی با کاســتاریکا 
بــا 81.9درصد مالکیت تــوپ رکورد 

جدیدی برای جام جهانی ثبت کرد.
    هانســی فلیک اعتــراف کرده که 
تیمش در بحران قــرار دارد. تیم او از 
9بازی اخیــر در همــه رقابت ها تنها 
2برد کسب کرده و این در حالی است 
که آلمان نخســتین تیــم راه یافته به 

جام جهانی بود.

آلمان - اسپانیا
کاســتاریکا در بازی با اســپانیا به اندازه 
8بازی قبلی اش در جام جهانی گل خورد 
)7گل(. ژاپــن در 4رویارویی قبلی با این 
تیم هرگز بازنده نبوده؛ 3برد و یک تساوی. 
کاستاریکا ســال 2002توانسته بود برای 
نخستین بار یک تیم آســیایی )چین( را 
ببرد. ژاپــن هرگز 2بــازی اول خود را در 
جام جهانــی نبرده اما ســابقه 2پیروزی 
پیاپی دارد؛ ســال2002مقابل روسیه و 
تونس. کاستاریکا از سال2010که ایتالیا و 
اروگوئه را در مرحله گروهی شکست داد، 
در 7بازی بعدی موفق به کســب پیروزی 
نشده )4شکست و 3تساوی( و در 5بازی 

موفق به گلزنی هم نشده است.

بلژیک در بــازی اول برخالف جریان بازی 
کانادا را برد. کورتوا یک پنالتی از آلفونســو 
دیویس مهار کرد. بلژیک با کسب 11برد در 
13مسابقه بیشترین تعداد برد را بین همه 
تیم ها کسب کرده است. شیاطین سرخ هر 
8بازی آخر خود را در مرحله گروهی برده اند. 
این دو تیم سال94 هم در جام جهانی با هم 
بازی کرده بودند که بلژیک یک بر صفر برد.  
این بازی شماره 50در ادوار جام جهانی است 
که این بازی را برای شــیاطین سرخ خاص 
می کند. تنها 2 تیم در تاریخ جام جهانی در 
پنجاهمین بازی خود شکست خورده اند؛ 
انگلیس سال2002مقابل برزیل و اسپانیا 

سال2010مقابل سوئیس.

کرواســی 3بار در جام جهانــی با تیم های 
منطقه کونکاکاف روبه رو شــده؛ پیروزی 
3بر یک بر جاماییکا)98( و شکست مقابل 
مکزیــک ســال 2002و 2014.کانادا هر 
4مسابقه خود در  جام جهانی را بدون گل 
باخته .  بازیکنان کانادا در بازی زیبایی که 
مقابل بلژیک ارائه دادند 22ضربه به دروازه 
حریف داشتند که دوبرابر شوت های آنان به 
شوروی در سال1986اســت. در این بازی 
تنها 3ضربه کانادایی ها داخل چارچوب بود. 
تساوی بدون گل کرواسی مقابل مراکش به 
روند گلزنی در 11بازی پیاپی آنها پایان داد. 
کرواسی تنها یک بار 2بازی پشت هم موفق 
به گلزنی نشده که به سال 2006برمی گردد.

كرواسی- کانادابلژیک- مراکشژاپن- کاستاریکا
روز ٢ تیم 
موفق 
دور قبلی 
3 دیدار دیگر هم امروز 
برگزار می شود که 
هیچ یک به اندازه بازی 
آلمان- اسپانیا حساس 
و جذاب نیست. بلژیک 
و کرواسی در دوره 
قبلی به نیمه نهایی 
رسیدند، کرواسی تا 
فینال هم پیش رفت.



گیشهسینمادردستبچهها
گزارش همشهری از فروش 2روز آخر هفته گذشته در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال 

روز جمعه تیم ایران در دومین مسابقه خود 
در جام جهانی فوتبال به مصاف ولز رفت و اکران

پیروز شــد. این پیروزی موفقیت بزرگی 
برای تیمی بود که بازی قبلی خود را 6بر 2به انگلیس باخته 
بود. در همین روز، ســینمای ایران اصال حــال و روز خوبی 
نداشت. طبق آمار »سمفا« )سامانه مدیریت فروش و اکران 
18فیلــم روی پــرده، حــدود  ســینما(، مجمــوع 
یک میلیاردو70میلیون و 434هزار تومان در این روز فروش 
کردند و 31هزارو381نفر در هزارو824سانس به تماشای این 
فیلم ها نشستند. می توان گفت، به طور میانگین، در این روز 
هر فیلم 60میلیون تومان فــروش و در حدود هزارو743نفر 
تماشــاگر داشــته اســت. این میزان فروش و تماشــاگر 
توضیح دهنده اوضاع ناامیدکننده سینماست. شاید اینطور 
به نظر بیاید که فروش پایین فیلم هــا در روز جمعه به بازی 
فوتبال ربط داشته اســت، اما بی مخاطبی سینمای ایران نه 
به دلیل بازی های جام جهانی فوتبال است و نه ربطی به آخر، 

وسط یا اول هفته بودن دارد.
رابطه قشر محدود و معدود سینمارو با سینما و اکران به طرز 
نگران کننده ای گسسته شده و بر کسی معلوم نیست چطور 
می توان این رابطه را قدری بهبود بخشــید. در این گزارش، 
نگاهی انداخته ایم به فروش فیلم ها در 2روز پایانی هفته که با 

بازی دوم ایران در جام جهانی مصادف بود.

»بخارست«؛ آهسته و پیوسته 
مسعود اطیابی در 2سال گذشته نشان داده که راه فتح گیشه 
در زمانه ُعسَرت را به خوبی بلد است. سال گذشته »دینامیت« 
اطیابی در دوره اوج کرونا روی پرده رفت و با فروش 58میلیارد 

تومانی رکورد زد و پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران 
شد. امسال هم که »انفرادی« او با فروش 73میلیارد تومانی 
»دینامیت« را کنار زد و خودش در جایگاه اول تاریخ سینمای 
ایران قرار گرفــت و »دینامیت« را به ردیــف دوم رده بندی 
پرفروش ها فرســتاد. این امید وجود داشت که »بخارست« 
با بازی پژمان جمشیدی بتواند موفقیت این دو ساخته قبلی 
اطیابی را تکرار کند و سقف فروش در سینمای ایران را ارتقا 
دهد و باعث شود که سینماها از این رخوت طوالنی خالصی 
یابند، ولی تــا اینجا که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده اســت. 
در روزهای پنجشــنبه و جمعه، »بخارست« 891میلیون و  
47هــزار و 750تومان فروخــت و در هزارو171ســانس، 
24هزارو194تماشاگر داشت. به طور میانگین، در هر سانس 
20.6نفر تماشــاگر این فیلم در 2روز پایانی هفته بوده اند. 
البته »دینامیت« هم شــروع چندان خوبی نداشت و تقریبا 
بعد از 3،2ماه که روی پرده بود، کم کم بیشــتر مورد توجه 
سینماروها قرار گرفت و خودش را به عنوان پرفروش ترین فیلم 
سال1400 مطرح کرد. حاال شاید این اتفاق برای »بخارست« 
هم بیفتد و بعد از چند ماه و در روزهای پایانی سال از این فیلم 

به عنوان پرفروش ترین فیلم سال یاد کنیم. فعال که اطیابی 
جدی ترین رقیب خودش در ســاخت کمدی هایی است که 

بزرگ ترین خدمتگزاران گیشه هستند.

رونق انیمیشن به وقت رکود 
»لوپتو« به کارگردانی عباس عسکری، دومین فیلم پرفروش 
آخر هفته بــود. این فیلــم در روزهای پنجشــنبه و جمعه 
647میلیون و280هزار و 500تومان فروخت و در 824سانس، 
21هزارو747تماشاگر داشت. این فیلم به طور میانگین در هر 
سانس 26.3تماشاگر داشته که از این بابت از »بخارست« - با 
347سانس بیشــتر - پربیننده تر بوده است. شاید بخشی از 
موفقیت این فیلم به توزیع خوب آن مربوط باشد که دست 
شرکت بهمن ســبز حوزه هنری است و ســالن های بهتری 
به این محصول حوزه هنری اختصاص یافته اســت. در رتبه 
ســوم فیلم های پرفروش آخر هفته، انیمیشن دیگری دیده 
می شود که آن هم توانسته به مذاق سینماروهای کم تعداد 
این روزها خوش بیاید و بفروشــد. »پســر دلفینی« ساخته 
محمد خیراندیش در 2روز آخر هفته 201میلیون و281هزار 

و 500تومان در 466ســانس بــا 6هزارو707بلیت فروخته 
است. میانگین تماشــاگر این فیلم در هر سانس در این دو 
روز 14.3نفر بوده اســت. با توجه به اینکه اکران این فیلم از 
روز دوم شهریور شروع شــده، طبیعی است که تماشاگران 
بالقوه اش در روزهای نخســت اکران به تماشایش رفته اند و 
اینکه هنوز بعد از 3ماه تماشــاگر دارد و در رده سوم جدول 
پرفروش ها جاخوش کرده، نشان می دهد که انیمیشن قابلیت 

سرمایه گذاری و جذب مخاطب بیشتری را دارد.

عطاران بدون توقف؛ »بام باال«ی شگفتی ساز
»انفرادی« اطیابی با بازی رضــا عطاران رکورددار فروش در 
تاریخ سینمای ایران است. مهم ترین نکته درباره این فیلم رقم 
فروشش است و تقریبا نه فیلمنامه، نه کارگردانی، نه بازی ها 
و نه ســایر وجوه آن مورد توجه نبوده و نــه از ابتدا قرار بوده 
کسی به این چیزها توجه کند. »انفرادی« در 2روز آخر هفته 
200میلیون و211هزار و 250تومان فروخته و در 375سانس 
5هزارو510نفر به تماشای آن نشسته اند. میانگین تماشاگران 
هر سانس این فیلم 14.8نفر اســت و همین نشان می دهد 
چرا ســینماداران هنوز به نمایش فیلمی ادامه می دهند که 
حدود 7ماه از اکران آن می گذرد. بعد از »انفرادی«، فیلمی 
قرار دارد که شاید انتظار نداشته باشــید: »بام باال« ساخته 
سیدجمال سیدحاتمی که در 2روز آخر هفته 107میلیون و 
495هزار تومان در 199سانس و با 3هزارو681بلیت فروخته 
است. میانگین تعداد تماشاگر هر سانس آن، 18.4 بوده که 

از جهت میانگین تعداد تماشاگر هر سانس 
در روزهای آخر هفته در جایگاه سوم، بعد از 

»لوپتو« و »بخارست« قرار می گیرد.

مسئله بازسازی مجموعه تئاترشــهر از دهه80 آغاز شد، اما با 
گذشــت دوره های مختلــف مدیریتی در ایــن مجموعه، این تئاتر

ســاختمان مدور همچنــان در بخش های داخلــی، نیازمند 
بازسازی های مختلف است. نیمه های آبان بود که برخی از نمایش ها به دلیل بازسازی 

تئاترشهر چند روزی اجرا نداشتند. 
مدیر مجموعه تئاترشهر می گوید: »از شهریورماه قرار بر این بود که وارد بازسازی های 
مقطعی مجموعه شویم. این بازسازی شامل تعمیرات راهروها در زیرزمین، جلوی 
کارگاه نمایش و تاالرهای قشقایی و سایه اســت. پیش تر در این راهروها موزائیک 
کار کرده بودند که آسیب دیده بود و سروصدا هم داشت؛ به همین دلیل در جلسات 
زیادی که برگزار کردیم، به این نتیجه رسیدیم متریالی سیمانی جایگزین کنیم که 

با بافت اصلی تئاترشهر همخوانی داشته باشد.«
محمد جواد طاهری در گفت وگویی که با ایسنا داشته با اشاره به مجموعه تئاترشهر 
و ثبت این ساختمان در میراث فرهنگی توضیح می دهد: »نگاه اول قائل بر این است 
که اثری را که تبدیل به میراث فرهنگی شــده، به اصل خود بازگردانیم و نگاه دوم 
معتقد است بازسازی باید نمود خود را داشته باشد. اعتقاد شخصی من منطبق بر نگاه 
اول است؛ بنابراین وقتی متوجه شدیم که در معماری قبلی، سرامیک ها و آجرهای 
سرویس های بهداشتی عوض شــده، درصدد برآمدیم تا در بازسازی فعلی، همان 
آجرهایی را که در البی سالن اصلی به کار رفته برای سرویس های بهداشتی استفاده 
کنیم و تا حد امکان به شکل اولیه و اصیل مجموعه تئاترشهر برگردیم.« وی یکی 
از مشکالت مجموعه را نبود فاضالب شهری عنوان کرده و ادامه می دهد: »در این 

بنا همچنان چاه های حفاری شده مورد استفاده است. هم اکنون پروژه وصل شدن 
به فاضالب شهری را داریم که البته نیازمند طراحی و بررسی هایی است که در حال 
مطالعه هستیم.« وضعیت تئاترشهر به شکلی است که گروه ها بعد از تعطیلی ها در 
2ماه گذشته باز هم به دلیل بازسازی ها شرایط ســختی دارند. طاهری دراین باره 
می گوید: »دوست داشتیم در شرایطی خیلی ایده آل تر و درست تر میزبان گروه های 
نمایشی باشیم و دوستان هنرمندمان هم با حال و شرایطی بهتر اجرا داشته باشند 
و حاال امیدمان به این است که بعد از بازســازی ها این اتفاق رخ بدهد.« هم اکنون 
برخی از سالن های تئاترشهر اجرا دارند که همین اجراها به خاطر بازسازی تعطیل 
می شوند؛ البته سالن های نمایشــی به خاطر نبود تماشاگر تعطیل است و برخی از 
سالن ها هم با وجود اجرای نمایش از کمترین تماشاگر برخوردار هستند. طاهری 

درباره راهکارهایی که بتوان مشــکالت را مرتفع کرد، عنوان می کند: »در یک نگاه 
منطقی، به دلیل نبود تماشاگر، گروه های نمایشی از نظر مالی آسیب می بینند و به 
هر صورت باید برای این موضوع فکری شود که چگونه می توانیم این زیان را جبران 
کنیم. از سوی دیگر می دانیم مرکز هنرهای نمایشی هم دچار تنگناهای مالی است. 
درهرحال تدبیری که برای همراهی با دوســتان داریم و معتقدیم می تواند جلوی 
یکسری از هزینه ها را بگیرد، این اســت که برای گروه هایی که در مجموعه نوبت 
اجرا دارند، البته نه به همه آنها، بلکه برای یکسری از گروه ها به تشخیص خودمان، 
شرایطی فراهم کنیم که بعدا در شــرایطی بهتر بین 15 تا 20 اجرا داشته باشند تا 
خسارتی را که از اجرا در این مقطع متحمل می شوند، جبران کنند. از طرفی در بحث 
کمک هزینه ها هم امیدواریم بتوانیم با گروه ها همراهی داشته باشیم. آقای کاظم 
نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی هم اعالم کرده است گروه های نمایشی از پرداخت 
20درصد سهم گیشه به سالن، معاف شوند. به این معنا که 20درصدی را که قبال از 
سهم فروش گیشه به مجموعه پرداخت می کردند، بخشیده شود. اینها تنها کارهایی 
است که برای جبران بخشی از ضرر گروه های نمایشی می توانیم انجام دهیم.« وی 
معتقد است که چراغ تئاتر در هر شرایطی نباید خاموش شود و با عنوان این مطلب 
که تئاتر در هر شرایط سختی به حیات خود ادامه داده و می دهد، اضافه می کند: »اگر 
تعدادی از دوستان مخالف اجرای تئاتر هســتند، نه به عنوان مدیر تئاتر شهر، بلکه 
به عنوان یک فعال تئاتری معتقدم نباید دچار چنین چالش هایی شویم؛ چراکه تئاتر 
هم مانند هر حرفه دیگری باید بتواند بــه حیات خود ادامه دهد.« به گفته طاهری، 
در مجموعه تئاترشهر، اجرای 2نمایش »شراره« و »فقط یک دقیقه طول می کشه« 
در سالن »سایه« و »قشقایی«، از ســر گرفته می شود و قرار است 2نمایش تازه هم 

در کنار این آثار اجرای خود را آغاز کنند. اما سالن اصلی با اجرای 
نیمه کاره »پدر« همچنان خالی است و عنوان شده به احتمال زیاد 

امیر دژاکام اجرایش را به سالن اصلی می آورد.

بازگشت به روزهای گذشته
تئاترشهر همچنان درگیر بازسازی است

شکست »بیرو«
علیرضا بیرانوند در بازی نخست جام تنها 30دقیقه در چارچوب دروازه 
بود و بعد به دلیل شکستگی بینی اش از بازی بیرون رفت. ناکامی بیرانوند 
در زمین، به ناکامی اش روی پرده ســینما شبیه اســت. در روزهای 
جام جهانی، فیلم زندگی علیرضا بیرانوند با عنوان »بیرو« ساخته مرتضی 
علی عباس میرزایی در 2روز آخر هفته در 21سانس تنها 70بلیت فروخته 
است و با 2میلیون و620هزار تومان فروش، از میان فیلم های به تازگی 
اکران شده، با سردترین استقبال سینماروها مواجه شده است. این فیلم 

در هر سانس، به طور میانگین، در آخر هفته 3.3تماشاگر داشته است.

مکث

چرا مستند های ورزشی تأثیر گذار نیستند 

ضعفتاریخنگاری
وفقرتصاویرآرشیوی

در روزهای برگزاری جام جهانی فوتبال، مستند های 
ورزشی بیشتر از همیشه مورد توجه قرار گرفته اند. 
مستند ورزشی یکی از جذاب ترین گونه های سینمای 
مستند است که البته در ایران به ندرت جدی گرفته 
شده است. مستندسازان یکی از مهم ترین مشکالت 
در این حوزه را فقر تصاویر آرشیوی می دانند. اینکه در 
مورد بسیاری از رخدادهای مهم ورزشی دسترسی به 
تصاویر یا امکان پذیر نیست یا اینکه به علت نگهداری 
نامناســب گزارش های تلویزیونی دچار آسیب  های 
جدی شــده اند. تصاویــر محدود و رنــگ پریده و 
بی کیفیتی که از برخی رخدادهای مهم ورزشی باقی 
مانده، بی توجهی به نگهداری از سندهای تصویری را 
نمایان می کند. در سطحی کالن تر این شیوه برخورد 
با آنچه مربوط به گذشته است مبین بی اعتنایی به 

تاریخ نگاری ورزشی است.

فقر تصاویر آرشیوی در مستند های ورزشی
رحمتــی  حســین 
مستند ساز در این باره 
می گویــد:»در حوزه 
ورزش مســتندهای 
قابل دفاعــی نداریم و 
در یــک ارزیابی کلی 
باید بگویم کــه اصاًل 
نمی توان ایــران را در 

این زمینه صاحب یک جریان ســینمایی دانست. 
ســال ها برخی مدیران در حــوزه ورزش آمدند و 
وعده هایی درباره توجه به ســینمای مســتند ارائه 
دادند، متأسفانه این وعده ها و تأکیدها در حد شعار 
باقی ماند و ما عماًل در مرحله تولید شاهد آثار قابل 
دفاعی نبودیم که بتوانند قهرمانان ورزشــی مان را 
معرفی کنند. از این رو حوزه مســتند ورزشی جای 
کار زیادی دارد چراکه کم کاری های بسیاری در این 

حوزه صورت گرفته است.
به نظر من دلیل محکم ایــن کم کاری کمبود منابع 
آرشیوی است. ما وقتی از تاریخ ورزش کشور صحبت 
می کنیم منابع مــان اکثراً مکتوباتی هســت که از 
روزنامه ها، هفته نامه ها و به طور کل رســانه ها باقی 
مانده است و تصاویر همان اندک اندازه ای که وجود 
دارد در حد عکس اســت و در فیلم به شــدت فقیر 
هســتیم. البته باید بگویم فیلم های ورزشی اندکی 
در این سال ها ساخته شده اند اما معموالً این آثار ابتر 
مانده اند و یا آثار نسبتاً با کیفیتی هستند اما فضای 
مناسب برای نمایش، پخش و ارائه آنها وجود نداشته 
است. به نظر من ما در حوزه تولید مستندهای ورزشی 
در ابتدای راه هم نیســتیم.« او که با ایلنا گفت وگو 
می کرد در ادامه می افزاید:»آرشیو ساماندهی شده 
در کشور ما وجود ندارد، من وقتی تولید مجموعه »تا 
پروانگی« را آغاز کردم، قصد داشتم که این مجموعه 
در 6 قسمت ساخته شود و بعد که شبکه مستند از 
تولید این مجموعه حمایت کرد تعداد قسمت های 
این مجموعه به 15قسمت افزایش پیدا کرد. من از 
همان ابتدای راه با مشکل کمبود فیلم های آرشیوی 
مواجه بودم، حتی در رشته هایی که تصور بر این است 
که می تواند آرشیوی غنی وجود داشته باشد، باز هم 
فیلم های چندانی موجود نیست. این وضعیت حتی 
در ورزش های انفرادی که در ایران تاریخ صدســاله 
دارند هم وجــود دارد و تعداد فیلم های آرشــیوی 
موجود بسیار اندک است. در کشور ما سالیان سال 
است که در ورزش های مختلف مســابقات لیگ و 
مسابقات ورزشی مختلفی برگزار می شود و یا میزبان 
مسابقات بین المللی بوده ایم اما باعث تعجب است که 

در آرشیو با چنین محدودیتی مواجه هستیم.
قطعاً منابع آرشــیوی بیشــتری هم وجود دارد که 
خوب محافظت نشــده و ممکن است آسیب دیده  
باشند یا تخریب شده باشند. مشکل دیگر این است 
که در برخی موارد آرشیو وجود دارد اما دسته بندی 
درستی صورت نگرفته اســت. من بدون استثنا به 
هر فدراســیونی مراجعه کردم با این مشکل مواجه 
بودم و به مسئوالن مربوطه گفتم که بهتر است یک 
بانک تصویری داشته باشــند تا دستیابی به منابع و 
ویدئوها اینقدر سخت نباشــد. نکته دیگر این است 
که ما در بسیاری مواقع با مشکل امتیاز حق پخش 
مواجه هستیم اما با توجه به همه این محدودیت ها 
ما حداقل ها را هم از آن مسابقه نداریم و ممکن است 
یک قهرمان ورزشی مان اصاًل ویدئویی از مسابقاتش 

وجود نداشته باشد.«

شخم زدن آرشیو
پدرام بهرامی کارگردان 
مستند »دریبل« نیز 
همزمــان بــا پخش 
تلویزیونــی و اکــران 
آنالین این مستند به 
مهر می گوید:» از نظر 
فرمی قرار ما بر این بود 
که یک چهره مشهور 

به عنوان مجری در کارمان حضور داشــته باشد تا در 
لوکیشن های مختلف داستان ما را روایت کند. گزینه 
اصلی خودم، مرحوم حمیدرضا صدر بود که به نظرم 
بهترین گزینه بود و به دلیل برخی مشکالت این اتفاق 
ممکن نشد. بعد از آن احساس کردم هیچ کس به جای 
ایشان نمی تواند حق مطلب را ادا کند. به همین دلیل 
کاًل حضور مجری را کنسل کردم و کل کار را به صورت 
آرشیوی بستیم. از این انتخاب، ابتدا ناراحت بودم اما 
اتفاقاتی رخ داد که شاید اگر می خواستیم مستند را 
به صورت مجری محور پیش ببریــم، آن اتفاقات رخ 
نمی داد. به دلیل محدودیت هایی که داشتیم، ناگزیر 
بودیم برای برخی تصاویر، آرشیوها را به تعبیری شخم 
بزنیم و در فرایند همین شخم زدن ها به منابع نایابی 
دست پیدا کردیم که شاید پیش از آن هیچ کس آن 

را ندیده بود.«

شهاب مهدویمستند
روزنامه نگار
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سوتآغازبازی
 سینما چگونه با فوتبال

پیوند یافت

جنگنرم،مردمیخواهداجرایزندهبرایتماشاگر
 مشترکاتی که تئاتر و فوتبال را 

به هم نزدیک می کند
 گپی با نویسنده کتاب »خیال خاکی« که به تازگی
در موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس نقد شد

تلهموش
دربرادوی

نمایشنامه افســانه ای آگاتا 
کریستی در برادوی مرکز تئاتر 

نیویورک اجرا می شود.
به گــزارش ورایتــی، »تله 
موش« اثر معمایــی و مهم 
آگاتا کریســتی که به عنوان 
پراجراترین نمایشنامه جهان 
شناخته می شود، درحالی که 
ســال آینده 70 ساله شدن 
اجرایش را جشــن می گیرد، 
قرار است برای نخستین بار 
سال 2023 راهی برادوی شود.

آدام اشــپیگل، تهیه کننده 
بریتانیایی و کوین مک کالوم 
تهیه کننده برنده جایزه تونی، 
نسخه نیویورکی این نمایش 
را می ســازند. مک کالوم در 
بیانیه ای گفت: از اینکه نمایش 
معمایی آگاتا کریستی که ذائقه 
تئاتر عامه پسند را تغییر داد 
و در70 سال گذشته به عنوان 
یک جاذبه هنری توریست های 
آمریکایی را به وست اند لندن 
کشــانده و اکنون به برادوی 

می آید هیجان زده هستم.
»تله موش« یکی از معماهای 
قتل آگاتا کریستی نخستین بار 
سال 1۹۵2 در وست اند لندن 
روی صحنه رفت و تا زمانی که 
کووید تئاترها را به تعطیلی 
کشاند، بی وقفه در حال اجرا 
بود. این نمایش از اواسط 2021 
دوباره اجراهایش را شروع کرد.

پایانبوبن

کریستین بوبن درگذشت.
روزنامه لوموند روز گذشته 
گزارش داد که کریستین 
بوبن، نویسنده سرشناس 
فرانســوی روز جمعه در 

71سالگی درگذشته است.
بوبن در شــهر لوکروزو، به 
دنیا آمد. در رشته  فلسفه 
تحصیل کرد و پــس از به 
پایان رساندن تحصیالتش، 
مشــغول بــه کار در یک 
روزنامه  محلی شد. او عالوه 
بر روزنامه نگاری شغل های 
دیگری را هم تجربه کرده 
اســت. از کار کــردن در 
کتابخانه و مــوزه گرفته تا 
گذراندن دوره های مددکاری 
روانی. اما از آنجا که مطالعه و 
نوشتن عالقه اصلی او بود، 

دوباره به ادبیات روی آورد.
بوبن بیش از 60 کتاب نوشته 
و آثارش موفق شــدند تا 
جوایز ادبی بســیاری را 
هم از آن خود کنند. بوبن 
نخستین اثرش را که »نامه 
بنفش« نام داشت، در سال 
1۹77 منتشــر کرد. این 
کتاب موفقیت چندانی برای 
او دربر نداشت. کتاب »در 
ســتایش هیچ« نخستین 
اثر بوبن اســت که در سال 
1373در ایــران ترجمه و 
باعث آشنایی فارسی زبانان 

با این نویسنده شد. 

درگذشت
بیدلشناس

اسداهلل حبیب، استاد ادبیات 
فارسی دانشگاه کابل، شاعر 
و نویسنده و بیدل شناس 
در   ۸1 سالگی در هامبورگ 
آلمان درگذشــت. خانه 
ادبیات افغانستان با اعالم 
این خبر بیان کرد: اسداهلل 
حبیب، نویسنده، پژوهشگر، 
داستان نویس و بیدل پژوه، 
یکــی از اســتوانه های 
گرانســنگ زبان و ادب 
فارســی از میان ما رخت 
برکشید. در زمانه یورش به 
کیان فرهنگ و ادب فارسی، 
نامش، زنده و راهش، الگوی 
ماســت. او 2 روز گذشته 
قــوس  آذر/  )چهــارم 
1401خورشیدی( مطابق با 
2۵ نوامبر 2022 میالدی در 
۸1 سالگی در آلمان از دنیا 
رفت.  از جمله آثار اسداهلل 
حبیب می تــوان به »وداع 
با تاریکــی«، »3 مزدور«، 
»آخرین آرزو« »کشــف 
بزرگ«، »پایان غم بزرگ«، 
»داس ها و دست ها«، »نظر 
گل«، »ســواحل گنگا«، 
»شــب ها ارواح می آیند«، 
»انفجار« و»بیدل شــاعر 

زمانه ها« اشاره کرد. 
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سوت آغاز بازی
سینما چگونه با فوتبال پیوند يافت

زیدان: پرتره ای از قرن 
بیست و یکم

فیلم/ ويدئــوآرِت »زيدان: 
پرتــره ای از قرن بیســت  و 
يكــم«)داگالس گوردون 
و فیلیپــه پارنــو ۲006( 
تجربه ای شگفت انگیز درباره 
نابغه فوتبال فرانســه است. 
سايمون کريچلی تحلیلش 

درباره فیلــم را اينگونه آغاز کرده اســت:»فوتبال 
»رقص باله طبقه کارگر« است. تجربه جادو شدن 
است. به مدت يک ساعت و نیم، نظم متفاوتی از زمان 
گشوده می شــود و ما خود را به آن می سپاريم. يک 
بازی فوتبال گسســتی موقتی از امور روزمره است: 
تجربه ای وجدآور، گذرا و مهم تــر از همه، جمعی. 
فوتبال، در بهترين حالت خود يعنی تغییر در شدت 
تجربه و به غايت رســاندن آن شــدت ها.« مستند 
زيدان... در عین ثبت هنر اسطوره تیم ملی فرانسه 
و باشگاه رئال مادريد، يكسره در تجلیل اين هافبک 
الجزايری االصل نیست. نیز تحت پوشش يک مستند 
در کشورش قرار گیرد. سازندگان فیلم، سوژه خود 
را به تنها يک بــازی در دوران حرفه ای خود تقلیل 
می دهد، يک ديدار خاص در لیگای اســپانیا مقابل 
ويارئال در سال ۲005، جايی که اين هافبک به خاطر 
نقش خود در يک نزاع از زمین اخراج شد. زيزو در هر 
دقیقه از مسابقه توسط 17دوربین هماهنگ شده 
دنبال می شود و فیلمســازان به پرتره ای نفس گیر 
از بازيكن دســت می يابند که پیش از اين در هیچ 

دوربینی ثبت نشده است.

به دنبال اریک 
کن لــوچ و فیلمــی مرتبط با 
فوتبال. مستعد ترين کارگردان 
چپگرای ۲ دهه اخیر ســینما، 
در فیلمی که ستايش نامه ای بر 
اريک کانتونا، هافبک بی نظیر 
منچســتريونايتد در دهه 90 
میالدی است، بیش از هر چیز 
به رابطه تماشاگر با ستاره مورد 
عالقه اش می پردازد . »به دنبال 

اريک«)۲009( به خــود فوتبال مربوط نمی شــود بلكه به 
رابطه بین فوتبال و هوادارانش می پردازد. فیلم به دنبال اريک 
داســتان يک پستچی اســت که زندگی شــخصی و کاری 
بحران زده ای دارد و افسرده است، او در مسیر زندگی به اريک 
کانتونای معروف برمی خورد و می خواهــد زندگی اش را به 
کمک او از نو بسازد. رابطه هوادار با ستاره محبوبش، به عنوان 
تم اصلی فیلم، کن لوچ را از تلخ انديشی همیشگی اش قدری 
دور کرده است. فیلمسازی که همیشه غمخوار طبقه کارگر 
است اين بار نیز سراغ فردی متعلق به اين طبقه رفته که در 
لحظات تلخ فیلم او را گرفتار مشكالتی به ظاهر حل نشدنی 
می بینیم و اينجاست که کانتونا ظاهر می شود و واقعا چه کسی 
جــز او می تواند کاراکتر افســرده و آســیب ديده  فیلم را به 
زندگی بازگرداند؟ مردم منچستر ســال های سال با مهاجم 
تیزپای يونايتد به رؤياهايشان عینت بخشیدند، او را در قاب 
تلويزيون يا در چمن ســبز رنگ فوتبال همراهی کردند و از 
نفس نیفتادند؛ به عشق کانتونای کبیر ساعت ها در استاديوم 
منتظر ماندند، تشويقش کردند به لطف حضور او پیروزی ها 
و قهرمانی های زيادی را جشن گرفتند. کانتونا قطعا هنگامی 
که کاپ قهرمانی را باالی سر می برد تصور نمی کند که روزی 
در مجالی به نام در جســت وجوی اريک مقابل دوربین لوچ 

ترومپت بزند و در ايوان برج منچستر »مارسیز« را بخواند.

مارادونا به روایت کاستاریکا
يكی از مشهورترين فیلم هايی 
که دربــاره اســطوره فوتبال 
جهــان ســاخته شــده و در 
قالب آشــنای مصاحبه محور 
کار را پیــش می بــرد و زمان 
نمايــش اش بخش های خود 
افشــاگرايانه اش مورد توجه 
قــرار گرفــت. »مارادونــا به 
روايت کاســتاريكا«)۲008( 

در نخستین نمايش اش در فستیوال کن که با حضور نابغه 
آرژانتینی همراه بــود مورد توجه قرار گرفت و بخشــی از 
اين توجه هم جــز حضور مارادونا به شــهرت و اعتبار امیر 
کاســتاريكا کارگردان فیلم بازمی گشــت. درباره مارادونا 
فیلم های زيادی ســاخته شده اســت؛ ازجمله »عشق به 
مارادونا« )خلوير وازکز ۲005(، »دســت خــدا« )مارکو 
ريسی ۲007(، »مارادونا 86« )سم بلیر ۲014( و »ديه گو 
مارادونا«)آصف کاپاديا ۲019( که اين آخری شايد بهترين 
فیلمی باشــد که درباره بهترين شــماره 10 تاريخ فوتبال 

ساخته شده است.
در مارادونــا به روايــت کاســتاريكا کار بیشــتر از طريق 
گفت وگوی کارگردان با ســوژه٫ ســتاره اش پیش می رود. 
راحت بودن مارادونا با کاســتاريكا دســت فیلمساز را باز 

گذاشته تا تصويری تمام قد از او ارائه دهد.
 نحوه استفاده از موسیقی و شروع فیلم با موسیقی مشهور 
فیلم »خوب، بد، زشت«، قرار است تكمیل کننده تصويری 
باشد که فیلمساز می کوشــد از مارادونا بســازد. هر چند 
در نهايت فیلم از حد يک گــزارش تصويری فراتر نمی رود 
 و بیشتر شــهرت و ديده شــدنش را بايد محصول حضور

 ۲ چهره سرشــناس حاضر در آن دانست؛ ديه گو مارادونا و 
امیر کاستاريكا .

پالن يک 

پالن ۳ 

پالن دو 

در توضیح پیوند سینما با فوتبال و فیلم هایی که مستقیم یا غیرمستقیم 

شهاب مهدویگزارش
روزنامه نگار

موضوعی مرتبط با فوتبال دارند، نخستین نکته ای که به چشم می آید 
شکست تجاری بیشتر این آثار است. فیلم های فوتبالی معموالً آثار 
تماشایی و جذابی از کار درنمی آیند و دلیلش کم آوردن عالم نمایش و کوشش برای بازنمایی و بازسازی 
بازی ای است که همه جذابیتش از ذات بی واسطه و زنده اش می آید. همه تماشاگرانی که در طول سالیان 
به سینما رفته اند و فیلمی فوتبالی را تماشا کرده اند آنچه بر پرده افتاده را خودآگاه یا ناخودآگاه با تصویر 
ثبت شده در ذهن شان از مسابقات فوتبال مقایسه کرده اند. تصویری برآمده از مشاهده بی واسطه در 
استادیوم یا گزارش های تلویزیونی مقایسه کرده اند؛ قیاسی که سینما به ندرت از آن سربلند بیرون آمده 

است. مهم ترین مسئله هم شاید به دکوپاژ سکانس های مسابقه بازگردد. بازسازی صحنه هایی 
که معموال در قیاس با آنچه دوربین های تلویزیون از صحنه های مسابقه ثبت می کنند تفاوت 
معناداری دارد.داستان سینما و فوتبال البته در صحنه های رقابت خالصه نمی شود. در سینما 

پای داستانگویی و درام پردازی هم در میان است ولی در این زمینه هم فوتبال روایت جذاب تر 
و دراماتیک تری ارائه می کند. مسابقه ای که زمانی نزدیک به یک فیلم سینمایی دارد خودش فیلم 

کاملی است با فیلمنامه ای پر از نقاط عطف، اوج و فرود، غم و شادی، پیروزی و شکست و بازگشت قهرمان 
در آخرین لحظه. سوت آغاز بازی که به صدا درمی آید فیلم شروع می شود و تماشاگر جذب درامی می شود 
که زنــده، بداهه و در موارد بســیاری غیرقابل 
پیش بینی اســت.اینگونه اســت که فوتبال با 
بیشترین میزان شباهت به سینما، در نهایت برای 
تبدیل به درام سینمایی عموما دست نیافتنی تر از 
هر ورزش دیگری برای درام پردازی می ایستد؛ آن 
قدر که خودش درام کاملی اســت و تالش برای 
بازســازی اش در قالب فیلمی داستانی اغلب به 

شکست می انجامد.

مشترکاتی که تئاتر و فوتبال را به هم نزديک می کند

از صحنه نمايش تا زمین مستطیل سبز رنگ

اجرای زنده برای تماشاگر 

یک واقعه دو روایت
میان فیلم هايی که درباره فوتبال ساخته شده ۲ فیلم 
قديمی بیشتر در ياد ايرانی ها مانده است. اولی با پخش 
ديرهنگام تلويزيونی به شهرت رسید و دومی پس از 
اکران در سینماها، بارها روی آنتن رفت و می توان آن 
را محبوب ترين فیلم فوتبالی برای ايرانیان دانســت. 
۲ فیلم با خط داستانی مشــترک و البته پايان بندی 
متفاوت. در واقع ماجرايی واقعی در حاشــیه جنگ 
جهانی دوم، دســتمايه ۲ فیلم بــا ۲ روايت متفاوت 
قرار گرفته بود. اولی روايت پیروزی ای تلخ و تراژيک 
بود و دومی پیروزی ای رهايی بخش. اصل ماجرا اين 
بود:»چند بازيكن از اعضای تیم ديناموکی يف، باشگاه 
مشهور فوتبال اوکراين که در يک نانوايی کار می کردند 
با ساير کارکنان نانوايی يک تیم فوتبال تشكیل دادند 
و در يک لیگ جديد شروع به بازی در برابر تیم هايی 
کردند که توسط دولت دست نشانده حمايت می شدند. 
پس از باخت تیمــی از پايگاه نیــروی هوايی ارتش 
اشغالگر، لیگ منحل شد، اعضای تیم توسط گشتاپو 

دستگیر شدند و 4 نفر از آنها اعدام شدند.«

دو هافتایم در جهنم
از فیلم هايی که پخشــش از تلويزيون در دهه 60، 
خاطره ای جمعی را رقم زد و تفاوتش با انبوه فیلم های 
جنگی سیاه و سفیدی که تلويزيون آن سال ها پخش 
می کــرد در يادها مانــد.در »دو هافتايم در جهنم« 
)زولتان فابری196۳( افسران نازی تصمیم می گیرند 
تا مثال به میمنت سالروز تولد هیتلر، مسابقه فوتبالی 
میان اسیران يک بازداشتگاه که بالطبع همه آنها جزو 
متفقین هستند با سربازان خودشان برگزار کنند و 
طبیعی هم هست که کمترين توقع آنها برد بی چون و 
چرا بر اين بخت  برگشتگانی است که برخی شان شايد 
از فرط سوءتغذيه و دوری از شــهر و ديار و خانواده 
حتی نای راه رفتن هم نداشته باشند. برای آنكه باخت 
اين اســیران، زياد هم غیرطبیعی جلوه نكند، تیمار 
موقت گروهی که برای حضور در تیم فوتبال برگزيده 
يا داوطلب شده اند شروع می شــود. از همین زمان 
هم اختالف هايی میان خود اسیران شدت می يابد.

در ادامه آنها موفق می شــوند با پشت سر گذاشتن 

اين اختالف ها و ديگر موانع، روز مسابقه در زمین با 
سرافرازی و با وجود حق کشی های داور آلمانی، بازی 
را از حريف ببرند تا جايی که آنها از ســر خشم و در 
عین ناجوانمردی، در پايان بازی، اسیران برنده را در 
همان زمین فوتبال به رگبار می بندند. دو هافتايم در 
جهنم به عنوان فیلمی اردوگاهی، نشانه های آشنای 
اين زيرگونه ســینمای جنگ را به همراه داشــت و 
قواعد بازی در آن کامال رعايت شده بود. آنچه فیلم 
را جذاب می کرد طنز و موقعیت های کمدی اش در 

دل فضايی تلخ و خشن و ارجاعش به فوتبال بود. از 
میان شخصیت ها، اشنايدر اسیر دست و پا چلفتی ای 
که در روز مسابقه در مقام يک قهرمان ظاهر می شد 
بیشــتر در يادها ماند. پايان تراژيک فیلم پس از آن 
همه شوخی و موقعیت های کمدی شوکه کننده بود.

فرار به سوی پیروزی
سال ها بعد، ماجرايی که الهام بخش دو هافتايم شده 
بود دستمايه فیلمی هالیوودی قرار گرفت که برخالف 

فیلم اول که محصول ارزان قیمتی از اروپای شــرقی 
بود، با حضور ســتارگان فوتبال و ســینما و با هدف 
فتح گیشه ساخته شــد. به همین دلیل پیش نويس 
اول فیلمنامه کــه پايانی وفادار به واقعیت داشــت 
تغییر کرد. در پیش نويس اول، تیم اســرا شجاعانه 
بازی را می برند و در داخل زمین توسط آلمانی های 
خشــمگین تیرباران می شــوند؛دقیقا مثل فیلم دو 
هافتايم در جهنم. وقتی حضور ستارگانی چون پله، 
آرديلز و بابی مور در فیلم قطعی می شود و سیلوستر 

استالونه هم در فیلم حاضر می شود، کمپانی تصمیم 
می گیرد پايان فیلم را تغییر دهد. جان هیوستون که 
با خواندن پیش نويس اول حاضر به کارگردانی فیلم 
شده بود با وجود نارضايتی اش از تغییر پايان بندی، 
حاضر به ساخت آن می شــود. در زير گونه فیلم های 
فرار از بازداشتگاه و در مقايسه با نمونه های کالسیكی 
چون »بازداشتگاه شماره17« )بیلی وايلدر( و حتی 
»فرار بزرگ« )جان اســترجس(، فیلم هیوســتن 
خیلی اثر شاخصی نیست ولی آنچه به فیلم اهمیت 
داده، همین حضور فوتبالیســت های مشهور در آن 
اســت. کارگردان کهنه کار هالیوودی خوب توانسته 
از ستارگان فوتبال بهره بگیرد )اين را بعد از تماشای 
نمونه های ايرانی بهتر درک کرديم(؛ ستارگانی که در 
قالب فیلم متفقین مقابل تیم ارتش آلمان می ايستند 
و با درخشش آرديلس، پنالتی گرفتن استالونه و قیچی 
برگردان معروف پله هم روی نازی ها را کم  می کنند و 
هم موفق به فرار می شوند. سكانسی که پس از سال ها 
همچنان در يادها مانده جايی است که مايكل کین 
به عنوان مربی و کاپیتان تیم در جلسه فنی با بازيكنان 

حضور دارد و در حال توصیه های تاکتیكی است.
 مايكل کین با اشــاره به وضعیت جســمانی ضعیف 
بازيكنان تیم متفقین، از بازيكنانش می خواهد جای 
اينكه خودشان بدوند، بیشتر توپ را در میان میدان 

بگردانند. 
کین در حال توضیح دادن است که پله حوصله اش 
سر می رود و پای تخته می آيد، گچ را از دست مايكل 
کین می گیرد و به بهترين تاکتیــک ممكن برای 
رسیدن به پیروزی اشاره می کند؛»توپ را می دهید 
به من، من هم همه را دريبل می زنم و گل!« نام پله 
در تیتراژ با عنوان طراح صحنه های فوتبال هم قید 

شده است.
 فصل پايانی فیلم شــورانگیز اســت.پنالتی ای که 
در لحظه آخــر به نفــع آلمانی ها گرفته می شــود 
توسط استالونه مهار می شود و آنها بازی را با نتیجه 
4-4مســاوی می کنند. وقتی بازی تمام می شــود 
تماشاگران ســكو ها را به هم ريخته و با نگهبانان و 
سربازان درگیر می شوند و زندانیان هم همراه مردم با 

لباس های غیراز لباس ورزش فرار می کنند.

پرتره مارادونا روی صحنه
»مارادونا« عنوان يكی از نمايش هايی است که به کارگردانی مهران رنجبر به واسطه حضور خوب تماشاگران 
در سالن های مختلف تهران روی صحنه رفت. مهران رنجبر، نويسنده، بازيگر و کارگردان تئاتر که پیش از 
اين پرتره هايی چون »استیو جابز« و »مارلون براندو« را بر صحنه تئاتر اجرا کرد، بعد از درگذشت ديه گو 
مارادونا تصمیم به اجرای نمايش گرفت. وی در جايی گفته که از بچگی هم طرفدار مارادونا و هم تیم ملی 
فوتبال آرژانتین بودم و »مارادونا« ادای دينی اســت به اين اسطوره فقید فوتبال جهان که با زحمت وارد 

دنیای فوتبال شد و پس از آن برای بسیاری از مردم جهان و فوتبال دوستان تبديل به يک قهرمان شد.
زندگی فابیو گروسو در تئاتر

پوريا کاکاونــد از کارگردانانی اســت کــه نمايش »ضیافت 
پنالتی ها« را با بــازی امیر جعفری روی صحنه برده اســت؛ 
نمايشــی که روايتی از زندگی »فابیو گروســو« بازيكن تیم 
ملی فوتبال ايتالیاســت که آخرين پنالتی را برای تیمش در 
برابر فرانسه در سال ۲006 وارد دروازه می کند تا اين تیم بعد 
از سال ها به قهرمانی برســد. اين نمايش در تماشاخانه پالیز 
اجرا شده و آن زمان صدای محمدحسین میثاقیان نیز در اين 
اجرا به کار گرفته شده بود. اين کارگردان چند سال پیش هم 

نمايشی درباره دروازه بان تیم »تورين« ايتالیا اجرا کرد.

دن کیشوت فوتبال
يكی از نمايش هايی که موضوعش فوتبال نبــود اما از تكنیک های فوتبال الهام گرفت و توانســت 
تماشاگران زيادی داشته باشد، تئاتر »دن کیشوت« به کارگردانی علی اصغر دشتی بود. نمايشی که 
خرداد 84در تاالر قشقايی اجرا شــد. اين نمايش، در زمان اجرايش به خاطر تكنیک های فوتبال در 
اجرای آن، به برانكو ايوانكوويچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ايران تقديم شد. »دن کیشوت« مثل يک 
بازی فوتبال در مدت زمان  90دقیقه اجرا می شود. در اين تئاتر تكنیک ها و قابلیت های بازی فوتبال 
با تكنیک های تئاتری ادغام شده و گروه اجرايی با الهام از فوتبال مدرن به حذف تكرويی در اجرا برای 

رسیدن به کاری گروهی،  نمايش خود را روی صحنه برد.

شاید میدان فوتبال یکی از راحت ترین 
صحنه هایی باشد که بتواند بسیاری 
از میزانســن های پیچیده را در خود 
حل و فصل کند و به اجرا ساختاری منسجم و قابل دیدن بدهد. فوتبال 
و هنر نمایش از هم دور نیســتند، این در صحبت های مربیان فوتبال 
و کارگردانان تئاتر دیده می شــود. اینکــه تکنیک ها و تاکتیک های 
فوتبالی نیز می تواند روال و شیوه تئاترها و نمایشنامه ها را متاثر از خود 
کند. این شباهت آنقدر زیاد است که حتی کی روش، سرمربی تیم ملی 
در سال های گذشــته و در یکی از نشست های خبری اش عنوان کرده 
بود:»این تئاتر است؛ فوتبال نیســت! تفاوتی که بین ورزش فوتبال و 
صحنه تئاتر وجود دارد این اســت که در فوتبال باید رقابت کرد. در 

فوتبال شما حریفی را پیش رو دارید و آن آرزوهایی را که شما دارید، 
تیم حریف هم دارد و تالش می کنند تا به برد برسند. خانواده، دوستان و 
هوادارانی دارند که از آنها حمایت می شود. در فوتبال تمام دغدغه های 
انسانی و کشمکش های دراماتیک را می توانید به راحتی ببینید. آنچنان 
که انگار بازیگر تئاتر روی یک صحنه برای تماشاگرش از همین دغدغه ها 
و کشمکش های درام بازی می کند. خیلی ها معتقدند که تئاتر و فوتبال 
نقاط مشترکی با هم دارند و به واسطه همین اشتراکات، این ورزش و هنر 
نمایشی می توانند بسیار به هم ربط داشته باشند؛ گاهی اوقات فوتبال 
سوژه نمایشنامه نویسان برای نوشــتن نمایشنامه هایشان است؛در 
طول این سال ها نمایش هایی با موضوع فوتبال یا درباره شخصیت های 

فوتبالی روی صحنه تئاتر رفته است.

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار
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روايت هايی مكتوب از مستطیل سبز 

شوت زدن روی کاغذ
در ســریال کمدی »پژمان«، شــوخی بامزه ای بین پژمان 
جمشــیدی )در نقش خودش( و مدیر برنامه اش )ســام 
درخشانی( وجود داشت که وقتی جمشیدی حرف ثقیل و 
قابل تأملی می زد که انتظارش از او نمی رفت، مدیر برنامه اش 
با حالت سرزنش از او می پرسید که آیا کتاب خوانده است؛ 
انگار که از پژمان عمل نادرســت و نامعقولی سر زده باشد. 
منشأ این شوخی را باید گذاشت به حساب اینکه معروف است 
فوتبالیست ها، حداقل در ایران، زیاد اهل کتاب نیستند. اما 
کتاب ها و نویسندگان به دنیای فوتبال بی توجه نبوده اند و 
کتاب های فوتبالی زیادی، چه در ژانر زندگی نامه و چه در ژانر 
ناداستان که به جنبه های اجتماعی و تاریخی فوتبال توجه 
می کند، به رشته تحریر درآمده است. در این مطلب به تعدادی 

از این کتاب ها پرداخته ایم.

من زالتان هستم
زالتانابراهیموویچ،دیویدالگرکرنتز   
مترجم:ماشاالهصفری،طاهاصفری

ناشر:نشرگلگشت
زالتان ابراهیموويچ، اعجوبه ای با رفتارهای عجیب و غريب است. 
اگر می خواهید علت رفتارهای او را بدانید، خواندن زندگی نامه او 

می تواند تا حدودی به شما کمک 
کند. اين کتاب در ۲8 فصل نوشته 
شده اســت و درباره پسری است 
که در سال 1981 از والدينی اهل 
بوسنی و کرواسی متولد شده است؛ 
زالتان ابراهیموويچ. اين کتاب روند 
توأمان زندگی حرفه ای و خصوصی 
اين بازيكن دردسرساز را به تصوير 
کشیده است. در بخشی از کتاب 

می خوانیم: »توی يک برنامــه تلويزيونی که مثل رينگ بوکس 
ســه نفره بود کلی حرف احمقانه زدم. مثاًل اينكه تیم ملی سوئد 
مسابقات يورو ۲000 را با من قهرمان می شد. شايد آن زمان يک 
مقدار مغرور و جذاب به نظر می آمد، ولی بعداً به نظرم اينقدرها هم 
کار باحالی نبود. ماه آوريل بود که همان گل را مقابل يورگاردن 
زدم، روزنامه ها غوغا کرده بودند و من تیتر همه شــان بودم، هر 
کسی مقاله ها را می خواند قطعاً فكر نمی کرد افتاده ترين آدم دنیا 
هســتم. اين قضیه مرا اذيت می کرد، ممكن بود حتی آدم های 
بزرگی مثل پاتريک اندرســون و استفان شــوارز هم فكر کنند 
يک ابله دهان گشادم. اينكه ستاره مالمو اف.اف. باشی يک چیز 
است، ولی بی خیال، تیم ملی؟ کسانی که مدال برنز جام جهانی را 
داشتند، و باور کنید يا نه، می دانستند جو تیم ملی چطور است و 
اگر بخواهی زياده روی کنی آن هم به عنوان يک بچه تازه وارد ايده 
خوبی نیست. « از اين کتاب ترجمه ديگری از دالرام عظیمی از 

انتشارات هژير هم موجود است.

نیمکت داغ
ازحشمتمهاجرانیتاالکسفرگوسنوژوزهمورینیو

حمیدرضاصدر
ناشر:نشرچشمه

نمی شــود از کتاب های فوتبالی حرف زد و از مرحوم حمیدرضا 
صدر، منتقد ســینما و مفســر فوتبال، حرفی به میان نیاورد. او 

در میان مترجمان و نويسندگان 
ايرانی، صاحب بیشترين عناوين 
کتاب های فوتبالی است. يكی از 
مهم ترين کتاب های او »نیمكت 
داغ« اســت کــه در 31 فصــل 
به توصیــف زندگــی و رويكرد 
حرفــه ای 34 مربی تاريخ ســاز 
فوتبال پرداخته  اســت. او در اين 
کتاب به سرمربی هايی مانند سپ 
هربرگر، هلنیو هــررا، الف رمزی، 

والری لوبانوفســكی، ماريو زاگالو، رينوس میشل، سزار منوتی، 
کارلوس بیالردو، تله سانتانا، جووانی تراپاتونی، الكس فرگوسن، 
آريگو ســاچی، فابیو کاپلو، گاس هیدينگ، مارچلو لیپی، آرسن 
ونگر، اوتمار هیتسفلد، اتو رهاگل، رافا بنیتس، ژوزه مورينیو و پپ 

گوارديوال پرداخته است. 

رهبری
درسهاییکهاززندگیوسالهایحضورمدرمنچستریونایتدآموختم

الکسفرگوسن،مایکلموریتز
مترجم:حسینگازر

ناشر:کتابکولهپشتی
الكس فرگوســن نامی فراموش نشــدنی در تاريخ فوتبال اســت؛ 
مربی ای صاحب سبک که پرافتخارترين دوران شیاطین سرخ يعنی 

باشــگاه فوتبال منچستريونايتد را 
رقم زد. او در اين کتاب از خاطرات و 
تجربیاتش از هدايت منچستريونايتد 
گفته کــه حتی می توانــد الگويی 
برای کســانی در خــارج از جهان 
فوتبال باشــد که بايد ســايرين را 
رهبری کننــد. در بخشــی از اين 
کتاب می خوانیم:»خريد و فروش 
بازيكنان، برای مــن در حكم يک 

کالس درس در مورد هنر مذاکره بود. نخستین تجربه من از مذاکره 
زمانی بود که رهبران اتحاديه های تجــاری با يكديگر به گفت وگو 
می پرداختند. من در آن زمان در کارخانــه کار می کردم و تفكرات 
کمونیســتی تأثیر زيادی بر جامعه داشــت. کمونیست ها اصاًل به 
مذاکره عالقه ای نداشتند و همواره مخالف همه چیز بودند. آخرين 
چیزی که به ذهن ما می رسید اعتصاب بود ولی آنها ظاهراً همیشه در 
حال اعتصاب بودند. وقتی که در صف اول مخالفان قرار بگیريد چه 
احساسی به ما دست می دهد؟ اگر حرف های تان را جدی نگیرند و 
3 ماه از کار بیكار شويد، چه اتفاقی می افتد؟ اين تصوير همیشه با من 
بوده و همیشه تالش کردم تا خودم را در وضعیت مشاجره با بازيكنان 
قرار ندهم. خونسرد بودن و از کوره در نرفتن در مذاکرات خیلی دشوار 
است. اين مذاکرات به راحتی ادامه می يابند و برای يک سرمربی خیلی 
راحت است که فكر کند يک يا دو بازيكن تازه وارد، سرنوشت باشگاه 
را تغییر می دهند. اگر قوانین وارد فرايند مذاکره شود، همه چیز به 
درستی پیش خواهد رفت. نه تنها باعث افزايش قیمت نقل و انتقال 
می شود، بلكه تأثیرات مواجی را به همراه خواهد داشت. در ورزش 
فوتبال، همانند ديگر فعالیت های تجاری، افراد همیشه انتظار دارند 
تا بیشترين مبلغ را دريافت کنند. اين مسئله بر بقیه اعضای تیم نیز 
تأثیر دارد چون به دلیل تغییر نحوه پرداختی تیم، به يک يا دو بازيكن 

تازه وارد، ناآرامی مشهودی در باشگاه شكل می گیرد.«

قفسه در زمان جنگ جهانی دوم، هنرمندان 
بسیاری به مارســی گریختند؛ جایی 
که آندره برتون هر یکشنبه گروهی از 
سوررئالیست ها را برای بازی های خالق دور هم جمع می کرد. با الهام از این موضوع، 
مایک مک ایِنس )نویسنده( و مت کنیون )تصویرگر( سوررئالیست ها را به عنوان 
یک تیم فوتبال تصویر کرده اند و محل جاگیری شــان در زمین و نقل قول هایی 

ساختگی را به چهره هایی ازجمله ماکس ارنست، فریدا کالو و آلبر کامو )که واقعا 
در اواخر دهه 1920در الجزایر دروازه بان بود( نسبت داده اند. این کارت های فوتبالی 
در کتاب »هومو پَسی ئِنز؛ انسان فوتبالیست، )احتماال(؛ حلقه گمشده در تکامل 
انسان« منتشر شده است. به گفته ایِنس، »سوررئالیســم و فوتبال، زوج بسیار 
خوبی هســتند. در میان طرفداران فوتبال وقتی در حال تماشای بازی هستند، 
یک نوع موج الکتریکی مغزی خاص وجود دارد؛ نوعی وضعیت رویایی؛ و رؤیای 

روانشناختی، بخش مهمی از سوررئالیسم بود.«  در جایی از این کتابـ  که به جّد و 
هزل، به تأثیر فوتبال بر انسان می پردازدـ  آمده: »یک بار که بپذیرید هومو پَسی ئِنز 
)انسان پاس دهنده( گونه اصلی جنس انسان است، هرگز دیگر مثل قبل نخواهید 
شد. شما خواهید فهمید هومو پَسی ئِنز یک مشتق و یک انشعاب است و همانطور 
که ضمیر ناخودآگاه اولیه تان از قبل می داند، فوتبال جانور دوپا عمیق ترین احساس 

از انسان بودن را بیان می کند.«

تقابل رئال با بارسلونا روی صحنه تئاتر
نمايش »رئال مادريد 11 بارسلونا 1« به نويسندگی و کارگردانی سیدمهدی شجاعی با اقتباسی از نمايشنامه »تفنگ های ننه کارار« 
نوشته برتولت برشت بهمن 96در پرديس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت. کلیت نمايشنامه درباره جنگ های داخلی اسپانیاست و 
داستان زنی است که اجازه نمی دهد پسرش به جنگ برود تا اتفاقی برايش رخ ندهد. ديكتاتوری فرانسیسكو فرانكو در اسپانیا تنها 
مسائل سیاسی را در بر نداشت و گريبانگیر فوتبال، هنر و زندگی مردم اسپانیا نیز شد. او مناطقی چون کاتالونیا را سرکوب کرد و مردم 

آن منطقه، تنها راه مقابله با فرانكو و بیان کردن مخالفت های خود را پیوستن به باشگاه بارسلونا می دانستند.

سریال تئاتری برای جام جهانی 2018
سريال تئاتری »بال دراما« به طراحی و کارگردانی پیمان قديمی همزمان با پخش زنده رقابت های فوتبال جام جهانی ۲018 
روسیه در پرديس تئاترشهرزاد روی صحنه رفت.»گرينويچ« عنوان فصل اول سريال »بال دراما« است. فصل اول اين سريال 
تئاتری با دغدغه  بهره گیری از رسانه های گوناگون نظیر شبكه های اجتماعی، رسانه های نوين، هنر چیدمان و هنرهای اجرايی 
در بستر ۲عنصر دراماتیک تئاتر و فوتبال و تالقی آنها روی صحنه رفت. قسمت اول از فصل اول اين سريال تئاتری با عنوان 

»نیروانا« هم همزمان با رقابت روسیه و عربستان در افتتاحیه جام جهانی ۲018 اجرا شد.

فنز؛ پرتماشاگر در میان تئاترهای فوتبالی
در میان تمام نمایش هایی که با موضوع فوتبال روی صحنه رفت، می توان گفت »فنز« محمد رحمانیان به شــکل خاص و منحصر به فرد درباره 
فوتبال بود. نمایشی که تیر ماه 48در چهارسوی تئاترشهر روی صحنه رفت. آن زمان نمایش قبل از شروع تاریخ اجرا با استقبال بسیاری مواجه و 
بلیت های آن از قبل پیش فروش شد. شاید دلیلش حضور هنرپیشه های سینمایی بود و موضوعی که آن زمان طرفداران زیادی داشت. این نمایش 
در عین حال که به فوتبال پرداخته بود توانسته بود اجرای موفق در کارگردانی و بازی ها داشته باشد. یک نمایش با موضوع هواداران تیم فوتبال 
منچستریونایتد انگلیس که در تهران روی صحنه رفته، با اقبال عمومی بسیاری از هنردوستان مواجه شده است. حتی آن زمان رویترز به این 
نمایش پرداخته و در مطلبی عنوان کرده بود: »ایرانی ها گروه گروه برای تماشای نمایش   S.N.A.F که در مورد یک خانواده فوتبال دوست ساکن 
شهر منچستر در سال   ساخته شده، به سالن تئاتر می آیند. داستان نمایش از این قرار است که فرانکی مرد خانواده، برادر، خواهر و همسرش را به 
تشویق تیم منچستریونایتد مجبور می کند اما سلطه او بر خانواده، بعد از آشنایی نانسی با یک راننده تاکسی که هوادار تیم منچسترسیتی است، 

خدشه دار شده و عشق آنها پایانی پیچیده برای این داستان رقم می زند  .

مكث

کاترین بُرومویچ، گاردینهنربال
ترجمه ياور يگانه

تیم فوتبال سوررئالیست ها
دروازه بان

 »پاییز دومین بهار است که 
فصل فوتبالی شروع می شود.«

  مدافع چپ
 »هر کس که تماشاگر بازی زیبا باشد

 هرگز پیر نمی شود.«

  مدافع راست
 »خالقیت، ظرفیت اعجاب آور بازیکنان برای 

پاس دادن و حرکت کردن و جرقه زدن
 از کنار هم قرارگرفتن آنهاست.«

  هافبک وسط 
 »هافبک تهاجمی 
ویرانگر است اما او 
فقط موانعی را که 
محدودکننده دیدش 
می داند، ویران 
می کند.«

  هافبک وسط  
 »بازیکن لوکس، 

تداعی گر معمایی 
است که جهان بدون 

آن وجود نداشت.«

 بال چپ 
 »از میان همه هنرها که فرد 

خردمند در آن سرآمد است، 
شاهکار اصلی طبیعت، دریبل به 

قصد فریب مدافع است.«

 بال راست
 »هر بار قیچی برگردان بزن. هر بار خیط 
شو. خیالی نیست. دوباره تالش کن. باز 

خیط شو. این بار بهتر خیط شو.«

  مهاجم وسط
»همه کارشناسان فوتبال 

باید ادب شوند.«

  مهاجم وسط  
 »بال؟ چه نیازی به بال دارم وقتی برای فوتبال پا دارم؟«
 ]فریدا کالو واقعا یک پا نداشت.[

مکس 
ارنست

آلبر 
کامو

فرانتس 
کافکا

مارسل 
ژان پل دوشان

سارتر

ساموئل 
بکت سالوادور 

دالی
رنه 

ماگریت

آندره 
برتون

فریدا
 کالو

من
 ِری

  مدافع وسط  
 »من به فوتبال باور ندارم؛ من به 

فوتبالیست ها باور دارم.«

  مدافع وسط  
»فقط کسی که نمی دود وقت دارد 

به داور اعتراض کند.«
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 حجت االسالم احمد دهدار
رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش

جنگ ترکیبی امروز علیه ایران اسالمی با 
هدف تضعیــف باور ها و اعتقــادات دینی 
و انقالبی مردم عزیزمان اســت. 43سال 
دشــمن، تحریم هــای متعــددی را علیــه 
کشورمان اعمال کرده، اما هرگز نتوانسته 
و نخواهــد توانســت، مانــع پیشــرفت 
جمهوری اسالمی ایران شود. برای همین 
اســت کــه ســعی در ناامید کــردن مــردم 
دارد و تــالش می کنــد تا پشــتوانه مردمی 
را از انقــالب اســالمی بگیرد. دشــمنان از 
پیشــرفت های جمهوری اســالمی حرص 
می خورند؛ بــرای همین با همــه امکانات 
وارد میــدان شــده اند اما یقیــن بدانند که 

هیچ غلطی نمی توانند انجام دهند. ایلنا 

 سردار رسول سنایی راد
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی 

فرماندهی معظم کل قوا
جنگ روانی رسانه ای که دشمن علیه ما به 
راه می اندازد، به نوع تعامالت و ارتباطاتی 
که بین گروهک ها وجود دارد، بر می گردد. 
ایــن گروهک هــا عمومــاً ابــزار پیشــبرد 
سیاســت های امنیتی کشــور های بیگانه 
به حســاب می آیند و نقش مزدوری را ایفا 
می کنند و در واقع آنها را بایســتی عوامل 
نیابتــی بیگانــگان در منطقــه دانســت. 
در زمــان جنــگ تحمیلــی هــم بســیاری از 
ایــن گروهک هــا به عنــوان ابــزار در اختیار 
رژیم بعثی عراق قرار داشتند و با آن پرچم 
به صورت همزمان ارتباطاتی با کشور های 

بیگانه داشتند. خبرگزاری دفاع مقدس

شهرهکیانوشرادگزارش
روزنامهنگار

سازمانلیگفوتبالایران،نام۲۵۰۰شهیدرادر
فهرستشهدایفوتبالیستبهثبترساندهاست؛
شهداییکهباوجودعالقهبهفوتبال،ازآرزوی
خودبرایرسیدنبهقهرمانیدرمستطیلسبز
گذشتندودرمیداننبردهمراهباسایرجواناناز
میهنخوددفاعکردند.شهیدمهدیرضاییمجد،
کهروزیســودایحضوردرتیمملیوبازیدر
تیمهایمطرحدنیاراداشــت،هــمدورهامیر
قلعهنویی،صمدمرفاویورضارجبیوبسیاری
ازچهرههایمطرحدیگرفوتبالبود.اوکاپیتان
تیمملیجوانانبــودو۱۵گلبرایاینتیموارد
دروازهکرد.قبــلازآخرینحضورشدرجبهه،
کفشهایشراآویختوباحضوردرمیداننبرد
باحضوريبهیادماندنیبهسویبهشتپرکشید.

کاپیتانتیمفوتبــالجوانانآرزوداشــتپیراهن
تیممحبوبشپرســپولیسرابرتنکندوبهیکیاز
چهرههایفوتبالیکشورشتبدیلشود.اگردشمنبه
کشورشحملهنمیکردشایدازاوبهعنوانگلزنتیم
ملییادمیشداماجنگکهشروعشد،پاهایشطاقت
ماندنودویدندرمستطیلسبزرانداشت.مهدی
ســال۱۳۴۲درمحلهپاچناردریکــیازمحلههای
قدیمیتهرانبــهدنیاآمدهبود.اوهــمدرنوجوانی
مانندبسیاریازهمسنوساالنشابتداورزشکشتی
راشروعکردامابهتوصیهبرادربزرگترشفوتبالرا

بهعنوانورزشحرفهایدنبالکرد.

۱۵گلملیوآقایگلجوانانباشگاهی
موفقیتشــهیدمهدیرضاییمجدموجبشد
تاخیلیزوددرتیمهایفوتبــالمطرحآندوره
انتخابشــود.اوکاپیتانتیمفوتبالجواناندر
سالهاي۱۳۶۱و۱۳۶۲شدودرتیمهایباشگاهی
تهرانازجملهاکباتانتهران،تهرانجوانودرتیم

پرســپولیستهراننیزبازیکردوباچهرههای
فوتبالیهمچونامیرقلعهنوییومحمدپنجعلی
همبازیبود.شــهیدرضاییمجد۱۵گلملیدر
ردهجوانانکارنامهفوتبالیخودبهثبترســاند.
یکگلاومقابلتیمملیبزرگساالنکرهجنوبی
درجامپادشاهیبنگالدشبهثمررسید.اینبازی
بانتیجه۳بریکبهســودکرهجنوبیتمامشدو
تکگلتیمجوانانایرانراشهیدرضاییمجدوارد
دروازهحریفکرد.امیرقلعهنویی،سرمربیاسبق
تیماستقاللتهرانوهمبازیشهیدرضاییمجد
درتیمجوانانکشورماندربارهاومیگوید:»هیچ
زمانازیاداوفارغنمیشوموهموارهدرذهن،یاداو
رازندهنگاهمیدارم.«قلعهنویی،شهیدرضاییمجد
رایکیازچهرههایمطرحتیمفوتبالجوانانایران
درمسابقاتآسیایینپالمیداندومیگوید:»گلی
راکهشــهیدرضاییدرکشــوربنگالدشبهتیم
بزرگســاالنکرهجنوبیزدازیادنمیبرم.اوواقعا
هافبکراستخوبیبود.«شهیدرضاییمجد۲دوره

نیزآقایگلجوانانباشگاهیتهرانشد.

راهاندازیتیمفوتبالدرجبهه
فعالیتهایحرفهایدرفوتبالمانعازآننشدتا
مهدیرضاییمجدنسبتبهاتفاقاتپیرامونخود
بیتفاوتباشد.دشمنکشورشراهدفقرارداده
بودواوکهازجوانانفعالدرمسجدمحلهخودبود
باگروهیدیگرازجوانانداوطلبانهعازمجبههشد.
حضوراودرجبههتأثیربسیاریبرجوانانهمنسل
خودگذاشتوپایبسیاریازفوتبالیستهارابه
جبههبازکرد.باراهاندازیتیمفوتبالدرجبههو

درفرصتیکهخبریازعملیاتنبود،اینامکان
برایرزمندگانفراهممیشدتابهتقویتجسمی
وروحیخودبپردازند.شهیدرضاییمجدباوجود
اینکهدرتیمهایتهرانجــوانواکباتانعضویت
داشت،امابرایتشــویقجوانانوآشناییآنهابا
شرایطجنگیکشوردرتیمیبهنامشهدایگمنام
دردســته۴تهرانبازیمیکرد.ایــنکارازنظر
قانونیمشکلینداشتوبههمیندلیلبرایآنها
همبازیمیکردوحتیاینتیمرابهدسته۲رساند.
آخرینفوتبالخودراهــمدرتهرانبرایهمین

تیمبازیکرد.

اقامهنمازدرزمینفوتبال
شهیدمهدیرضاییمجد،برایآنکهبتوانددین
خودرابهکشوراداکندباشرکتدرعملیاتوالفجر
مقدماتیووالفجریک،درجبهههایجنگشرکت
داشــتودرمیدانورزشنیزحماسهآفرید.در
همــاندورهاوهمراهتیمفوتبــالجوانانایران،
حضوردرمسابقاتقهرمانیجوانانآسیادرنپال
وجامقهرمانیآســیادربنگالدشراتجربهکرد.
رضاییمجددرسال۱۳۶۱نخستینبازیملیخود
راانجامداد.اوباتیمملیجوانان۳اعزامبرونمرزی
داشت.وقتیدرمســابقاتبنگالدش،قرعهایران
بهعراقخوردبهدلیلهمزمانیاینبازیباجنگ
تحمیلی،تیمملیازحضوردرآنخودداریکرد.
مهدیاربابی،سرپرستتیمفوتبالجوانانایران
درمسابقاتآســیایینپالمیگوید:»زمانیکه
قراربوددردوردوممســابقاتآسیایینپالبرابر
تیمعراقبهدلیلجنــگتحمیلیبازینکنیم،با

پیشنهادشهیدرضاییمجد،قبلازشروعمسابقه
اقدامبهبرگزارینمازجماعتظهروعصردرزمین
مسابقهکردیموســپسبافریاداهللاکبراززمین

خارجشدیم.«

آخرینفوتبالدرتیمشهدایگمنام
عملیاتکربالی۴عــزموارادهرزمندگانرابرای
اجرایعملیاتیدیگروشکســتدشمنبیشتر
کرد.اوایلبهمنســال۱۳۶۵بودوشهیدمهدی
رضاییقراربودباقطاربهسمتجبهههایجنوب
برود.زمینبازیفوتبالتیمشهدایگمنامفاصله
زیادیباایســتگاهراهآهننداشتبههمیندلیل
اوازبرادرشخواستکهاولبهزمینبازیبروند
وبعدراهیایستگاهراهآهنشوندتابارزمندگان
لشکرحضرترسول)ص(بهجبههبرود.بهبرادرش
گفت:»میخواهــمآخرینفوتبالــمرادرتهران
بازیکنم.«برادرشبهشوخیبهاوگفت:»پایت
درمیرودودیگرنمیتوانیبروی!«مهدیکهگویی
میدانستاینبازیآخراواستگفت:»نه،چون

دیگربرنمیگردم،بنابراینبایدبازیکنم.«
قاسمپناهگر،سرمربیپیشــینتیمتهرانجوانو
سرپرستاســبقتیمفوتبالامیدایرانمیگوید:
»افتخــارمربیگریشــهیدبرایــمدرهمهعمر
خاطرهانگیزاست.شهیدرضاییمجدهرگزبهدنبال
کسبقهرمانینبودوپهلوانیومردمداریراارجحتر
ازمدالآوریمیدانست.اوقبلازاینکهباماقرارداد
امضاکنددرتمریناتتیمپرسپولیسشرکتکرده
بود،ولیبادرخواستمنبهتیمتهرانجوانپیوست.
شهیدرضاییمجدتاپایانزمانقراردادخود،نامی
ازپولوحققراردادنبردودرزمانتسویهحساببا
باشگاهگفت:ازمنراضیباشید،زیراچندینبازی
باتیمدستهچهارمیشهدایگمنامانجامدادم.«
شــهیدمهدیرضاییمجدکهروزگاریخودرابا
مارادونامقایسهمیکردوسودایحضوردرفوتبال
اروپاراداشتدر۱۰اسفندسال۱۳۶۵درعملیات
تکمیلیکربالی۵درمنطقهعمومیشــلمچهبه

فیضشهادتنایلشد.

آقای گل، قهرمان شلمچه
یادیازکاپیتانملیپوششهیدمهدیرضاییمجددراینروزهایفوتبالی

گپیبانویسندهکتاب»خیالخاکی«کهبهتازگیدرموزهملیانقالباسالمیودفاعمقدسنقدشد

جنگنرم،مردمیخواهد
نوشتنداستانکوتاهبرگرفته

آزادهسلطانیگفتوگو
روزنامهنگار

ازموضوعاتروزوپرداختنبه
تاریخدفاعمقدسازاهداف
نویســندگانحوزهدفاعمقدسدرجبههفرهنگیاست.مریم
صادقی،نویسندهجوانیاستکهدرکتابخیالخاکیبانوشتن
داستانهایکوتاه،تالشکردهتارؤیاییراکهدرزمینخاکیبا
ایثار،گذشتومهربانیمتبلورشدهاست،بهرشتهتحریردرآورد.
اومعتقداســتکاردرحوزهدفاعمقدستوفیقمیخواهدو
نویسندگاننبایدازپرداختنبهاینموضوع،غافلشوند.بهبهانه
برگزاریجلسهنقدوبررســیاینکتابدرموزهملیانقالب

اسالمیودفاعمقدسبانویسندهکتابگفتوگوکردهایم.


رویاییکهدرزمینخاکیباایثاروگذشــتومهربانیمتبلورشده
است،ریشهدرتمایلانسانهاونیازشانبهنمودفضیلتهایاخالقی

دارد.نامخیالخاکینیزبااشــارهبهاینموضــوعوبرگرفتهاز
درونمایه۱۲داستانکوتاهاینکتاباســت.مریمصادقی،
دربارهناموموضوعکتابشمیگوید:»هیچداستانیازاین
مجموعهبهنامخیالخاکینیســتوهمهداستانهای

مجموعه،خیالخاکیهســتند.داستانهایخیال
خاکی،موضوعاتمختلفیدارندامافکراولیههمه
آنهابرگرفتهازموضوعاتواتفاقاتروزاســت؛از
تحریموجنگنرمگرفتهتامسائلجوانانامروزی

درروابطباخانوادههایشان.«
صادقی،نوشتندرحوزهدفاعمقدسراادامهراه
ایثارگران8سالدفاعمقدسمیداندومیگوید:
»واقعیتایناستوقتیدرباغکتاب،خیالخاکی
رادرقسمتکتابهایدفاعمقدسدیدم،احساس
غرورکردم.منهمیشهخودمرابهعزیزانایثارگر
مدیونمیدانموبراینباورمکهنوشتندرحوزه

دفاعمقدستوفیقمیخواهدوتاعنایتینباشد،توفیقیهمنصیب
قلمنویسندهنمیشود.«

صادقیکهنوشتنیکداستانبلنددرحوزهدفاعمقدسبانام»ساعت
سرنوشتساز«رابهپایانرساندهوداستانبلنددیگراوبانام»۱۳9«
مراحلچاپراطیمیکند،دربارهانگیزهخودازنوشتن،بهخاطرهای
ازدیداربارهبرانقالباشــارهمیکندومیگویــد:»تاقبلازچاپ
خیالخاکیدرجشــنوارههایداستاننویسیشرکتکردهبودمکه
حاصلآننوشتنیکیازداســتانهایمبهنام»بفرماییدروضه«بود
اماهیچوقتبهطورجدیبهچاپکتابفکرنکردهبودمتادواتفاق
مهم،مسیرچاپاینمجموعهرافراهمکرد؛اول،دیداربامقاممعظم
رهبریکهفرمودند:»داستانجنگنرم،مردمیخواهد«وموجبشد
تامنبعدازایندیداریکیازداستانهایخیالخاکیرابهاینموضوع
اختصاصدهمودیگریانتخابمبهعنواندانشجوینمونهبودکهانگیزه

منرابراینوشتن،بیشترکرد.«
صادقیکهازســال۱۳97بهعنوانمدرسدرحوزهداستاننویسی
پیشرفتهباسازمانفرهنگيهنریشهرداریتهرانهمکاری
داشتهودرفرهنگسرایارســباران،فرهنگسرایگلستانو
کتابخانهعالمهامینینیزبــهعنوانمنتقدکتابومدرس
حضورداشتهمیگوید:»اســتادابوالفضلدرخشندهکه
حقمعلمیبرگردنمنداردمعتقداستکههنرمندان
داستاننویس،مهندســیفرهنگیجامعهراانجام
میدهند.بهنظرمنهماگرچهسرانهمطالعهدر
کشورماپاییناستامانویســندگانباانتخاب
موضوعاتروزوقلمیداستانیمیتواننددرارتقای
فرهنگجامعهنقشآفرینیکنند.تاریخکشــور
مادربرهههایمختلفباایثاروازخودگذشتگی
جوانانومردم،شــکلگرفتهاستوپرداختنبه
اینموضــوع،وظیفههنرمندانونویســندگان
راســنگینترمیکندتادراینراه،جدیترگام

بردارند.«

توفقطبنویس!
عروجیکبــاور،دیگرصدایی
نمیآمــد،جنــگنــرممرد
میخواهــد،مــامفتخریمبه
ایــندشــمنی،نسلکشــی،
مقابلهپایدار،حریرعشق،مگه
جنگه؟،بهشیرینیگوجهسبز!،
ایستگاهامتحان،مگهسرطان

همســرطانمیگیره؟وفناتحریمعناوین۱۲داستانکوتاهکتاب
خیالخاکیاست.مریمصادقیدرمقدمهاینکتابکهتوسطانتشارات
حدیثقلممنتشرشده،آوردهاست:»کمرهمتبرقلممبستهامتااز
سایهدردیبنویسمکهرخنهکردهدرجاندورانیبیتخریبچی؛امااین
بازماندهامیدوارِجوهر،یکبارهبرجایخویشمیماندوپیشنمیرودبر
دلسفیدکاغذ.صداییدرگوشمنهیبمیزند»قانعنباش!قانعنباش
بهاینصفحهوایندفترواینقدمهایکوتاهنزدیک؛جانجهانیرا
لبریزکنازعطراندیشهات!«راستمیگوید؛حرفهایمبسیاراست
واینکاغذهاکم!بایددنیادنیادرِددلکنمازایننسلکشیهاواین
فناتحریمها!منعمریشاهدبودهامکهسلولبهسلولروحاینگردون
پیر،همارهدرکشاکشــینابرابرباپلیدیبودهوهنوزکههنوزاست،
ناباورانهباخودمیگوید»مگرجنگاست؟!«مگرمیشوداینهمهرا
بهقلمنوشت؟!همینکهفکرممیایستدتانفسیتازهکند،نجوایقلم
دوبارهرسالتیرازمزمهمیکندبرایم:»توفقطبنویس!مگرسرطان
همسرطانمیگیرد؟!بنویسکهمامفتخریمبهایندشمنیبادرد!«

فکرمجانیتازهمیگیردوعزمیجزم.خوبمیدانمکهجنگنرم،مرد
میخواهد؛امامنباتماماحساسمادرانهام،دراینایستگاهامتحان
مردانگی،درماموطن،بهامیدعروجیکباورصادقانه،ایننغمههارابر
نرمیحریرعشقنوشتهامتالذتطعمیخوشایندشایدبهشیرینی
گوجهسبزرابرمذاقنگاههابچشانم.دیگرصدایینمیآید.درخلوتم،
روبهتومیایســتمومیگویم:»باورمکن،باورمکنتاپروازدهماین

خیالخاکیرا.«

مروریبرکتاب»مرواریدشکسته«نوشتهنسرینپرک
۱9روایتاززندگی
شهیدهخراسانی

موضوعاتمطرحدرآثــارادبیمرتبــطبافرهنگ
پایداریدرکشــورمادورههــایتاریخیمتعددیرا
شــاملمیشــودکهیکیازایندورههایحساسو
درعینحالسرنوشتســاز،مقطــعتاریخیانقالب
اسالمیاستکهفرازونشیببسیاریداشتهودراین
راه،ازابتداینهضتاســالمیبهرهبریحضرتامام
خمینی)ره(تاپیروزیانقالباســالمیدربهمنماه
ســال۱3۵7،افرادزیادیبهصفانقالبیونومبارزان
راهآزادیپیوســتهوبرخیازآنهاجانخودرادرراه
آرمانهایانقالباسالمیفداکردهوبهخیلشهیدان
انقالباسالمیپیوستند.یکیازاینافراد،شهیدهبتول
چراغچیمسجدیاستکهدرروزهایپیشازپیروزی
انقالباسالمی،نهمدیماهسال۱3۵7ودرتظاهرات

مردمیآنایامبهشهادترسیدهاست.

ماجراهــایزندگــیو
مبــارزاتایــنبانوی
شــهیدهوانقالبــی،
موضوعکتاب»مروارید
شکسته«بهقلم»نسرین
پرک«داســتاننویس
مشــهدیشــدهواو
سرگذشتبانویشهیده
بتولچراغچیمسجدی
رادر۱9فصلبههمراه
مقدمــهودیباچهودر
قالبادبیداستانهای

کوتاهبههمپیوستهروایتکردهکهدرنهایتشمایکلیاز
زندگیاینبانویشهیدهخراسانیارائهمیدهد.درنوشتن
ایننوعآثارمعموالازقالبادبیزندگینامهداستانیاستفاده
میشودکهنویســندهایناثرهمســعیکردهازاینشیوه
رواییبهرهبگیردامانوعانتخابهاینویسندهدرزاویهدید
وهمچنینشــیوهشــخصیتپردازیاوازمرواریدشکسته
یکاثرمســتقلبهوجودآوردهکهدرکنارمستنداتواقعی
آن،جنبههایداستانیاثرهمنمودچشمگیریدارد.البته
نویسندهسعیکردهدروهلهاولبهمستنداتواقعیاثروفادار
بماندودرمرحلهبعدبهخلقیکاثرادبیبپردازد.بیگمان
نسرینپرکبهایننکتهاساســیدردنیایداستاننویسی
واقفبودهکهداســتاندرحقیقتآنبخشازادبیاتاست
کهخصلتســاختگیوابداعیآنبرجنبهواقعیاشغلبه
کند.براساساینتعریف،داســتاناگرچهحادثهایتخیلی
استامابیارتباطبادنیایواقعینیست.دراینزمینه،اغلب
کارشناسانادبیمعتقدندهراثرهنریصرفنظرازکیفیت
متنآنماراباانعکاسازجهانواقــعروبهرومیکند.اثری
وجودنداردکهبهنحویبــاواقعیتهایجهانخارجارتباط
نداشــتهباشــد.حتیاگرچهدرترکیبخودبهظاهرهیچ
شباهتیبهاشــیا،موجوداتوحوادثواقعینداشتهباشد،
جزءبهجزءآنازجهانواقعگرفتهشدهاست.بهبیاندیگر،
ادبیاتدرواقعبازتابفراینداجتماعیاستکهخالصهجوهر
وچکیدهتاریخاست.درداستانمرواریدشکسته،خوانندهبا
زندگیروزمرهیکخانوادهایرانیمواجهاستکهمثلهمه
مردماینسرزمینزندگیعادیخودرادارنداماوقتیپای
باورهاواعتقاداتدینیبهمیانمیآیــد،هریکازاعضای
اینخانوادهبهیکمبارزانقالبتبدیلمیشوندتاازباورها
واعتقاداتدینیخودپاســداریکنند.درفصلهایپایانی
کتابوقتینحوهشهادتبانوبتولچراغچیمسجدیروایت
میشود،مخاطبدرمییابدکهشــهادتاینبانویمبارزتا
چهاندازهآگاهانهوهمچنینروشــنگرانهبودهاســت.اودر
روزشهادت،صبحدســتدخترهاونوههایشرامیگیردتا
خودشانرابهســیلجمعیتانقالبیدرخیابانهایشهر
برســانند.»...هلیکوپترهاباالیسرشــهرپروازمیکردند.
مردمبرایشاندستتکانمیدادند؛وباشعارهایشانازآنها
دعوتبههمکاریمیکردند:ارتشبرادرماســت/خمینی
رهبرماست/برادرارتشــی/چرابرادرکشی.بتولودخترها
ونوههایشدوبارهواردخیابانشدند.دیدندعدهایهراسان
برمیگردند.گفتند:حملهشــده.بتولگفــت:برنگردین،
میدونروخالینکنین،مابایدبراونهامسلطبشیم.رفتند
تارسیدندچهارراهلشــکر...تانکهاوماشینهایارتشاز
خیاباناستانداریبهطرفچهارراهلشکرمیآمدند...بتولو
فاطمهوفرشتهسهتاییکنارهمایستادندپشتیکماشین
سواری.یکتانکازچهارراهلشکرپیچیدسمتآنها.وسط
خیابانخالیبوداماتانکپیچیدکنارخیابان،جاییکهآنها

ایستادهبودند.«
اگردرنظــربگیریمیکیازکارکردهایداســتان،نشــان
دادنتصویریازاجتماعاســتکهنویسندهدرآنزندگی
میکند،اینارتباطمیاندنیایبیرونودنیایداستانبه
ماکمکمیکندتابتوانیمبابررســیداستانبهتصویری
راستینازجامعهدســتیابیم.دراینزمینه،روالنبارت
میگوید:»اســلوبنوشــتار،کارکردومناســبتیمیان
آفرینشوجامعهاست.اسلوبنوشــتار،زبانیادبیاست
کهبراثرهدفاجتماعیخوددگرگونشدهاست.اسلوب
نوشــتارفرمیاستکهبهخدمتقصدانســانیدرآمدهو
بنابراینبابحرانهایبزرگتاریخمربوطشــدهاست.«در
داســتانمرواریدشکســتهایننقشبهخوبیایفاشــده
است.یعنیخوانندهبامطالعهاینکتابباداستانزندگی
یکبانویمســلمانایرانیکهدرقبالتحوالتاجتماعی
احســاسوظیفهمیکندودراینراهتاپــایجانپیش
میرودآشنامیشــود.دربخشهاییازداســتانبهاین
نکتههماشارهمیشودکهیکیازفرزنداناینمادرمبارز
درســالهایدوراندفاعمقدسبهشهادترسیدهاست.
محمد7سالبعدازشهادتمادرشدرعملیاتوالفجر8در
سن۲۳سالگیبهشهادتمیرسد.شهیدهبتولچراغچی
مسجدیهنگامشهادت۵۱سالداشتهاست.یادشگرامی

وراهشپررهروباد.
کتاب»مرواریدشکسته«نوشتهنسرینپرک،باویراستاری
انسیهشــهرکی،ازســویانتشــاراتســتارهها)کنگره
بزرگداشتســردارانشــهیدوبیستوســههزارشهید
استانهایخراسان(وهمکاریسازمانبسیججامعهزنان

خراسانرضویدرمشهدچاپومنتشرشدهاست.

مستند»وعدهدیدار«
مستند»وعدهدیدار«کاریاستازگروهمعارف
شبکه۵ســیماکهکارگردانیآنرامحمدرضا
پارسابرعهدهداشــتهومهدیصابردرویشهم
تهیهکنندهآنبودهاســت.اینفیلممســتند،
دیدارهایسردارشــهیدحاجقاسمسلیمانیبا
خانوادهشــهدایمدافعحرمراروایتمیکند
ودر۱۳قســمت۲۵دقیقــهایتهیــهوتولید
شدهاست.برایساختمســتندوعدهدیداراز
تصاویربکرآرشیویاستفادهشدهوپارساخیلی
خوبتوانستهبابهرهگیریازآنهاودرکنارهم
قراردادنعکسها،فیلمیجاودانهازفعالیتهای
سردارســلیمانیبهنمایشبگذارد.گفتوگوبا
خانوادهوهمرزمانشــهدایمدافعحرمتوسط
حاجقاسمبخشدیگریازاینفیلممستنداست.
اماامتیازدیگرآنبازســازیصحنههایدیدار
سردارباخانوادهشهداستکهپارسابابهکارگیری
خالقیتخودخیلیخوباتفاقاتگذشتهرازنده
کردهوبهتصویرکشیدهاست.طبقوعدههای
دادهشدهاینمستندازآذرماهجاریرویآنتن

پخشمیرود.

برگزارینخستینجشنوارهملی
»نذرقلم«

نخســتینجشــنوارهملی»نذرقلم«بهمناســبتهفته
بزرگداشــتزنازسویســازماننشــرآثاروارزشهای
مشارکتزناندردفاعمقدسبرگزارمیشود.اینجشنواره
دردفاع،نگاهیبهفعالیتزنانایثارگرداردوبهموضوعاتی
چونزنانوپیروزیانقالباســالمی،بانوانواســتمرار
آرمانهایانقالباسالمی،نقشزناندردفاعمقدس،زنان
وپاسداشتآرمانهایدفاعمقدس،مادرانشهداوسبک
زندگیجهادی،همسرانشهداوســبکزندگیجهادی،
مادرانوهمســرانشــهداوتربیتفرزند،زنانونهضت
مقاومت،خانوادههایشــهدا،وصایایشــهدا،مسئولیت
جامعهدرقبالشــهداوخانوادههایآنهــا،نهادخانوادهو
ترویجفرهنگایثاروشــهادت،بانوانشــهیده،مدافعو
مجاهدانقالباسالمیودفاعمقدسمیپردازد.عالقهمندان
برایشرکتدرجشنوارهنذرقلمتااولدیفرصتدارند،
آثارخودرادرقالبیادداشــتهایعلمی،یادداشتهای
ژورنالی،عکسنوشته،دلنوشتهوخاطراتکوتاهبامحوریت
فرهنگایثاروشــهادت،تأثیرنهضتعاشــورا،معنویتو
امدادهایالهیدردفاعمقدس،ســبکزندگیجهادیدر
دفاعمقدس،سبکزندگیشهداوایثارگرانبهنشانیپست
الکترونیک z.defam@gmail.com ویاشــمارهواتساپ
۰998۱۱۲78۶۴بفرســتند.همچنینشرکتکنندگان
میتوانندبرایکسباطالعاتبیشترودریافتشیوهنامه
بهسایتwww.bonyaddefa.ir/zanan مراجعهکردهیابا
تلفن887۵۴۰8۶-۰۲۱تماسبگیرند.الزمبهذکراست
به۱8نفربرگزیدهجشنوارهجوایزمالینفیسیاهداخواهد
شدوهمچنینآثاربرگزیدهدرســایتها،خبرگزاریهاو
فصلنامههایمعتبرعلمیمنتشــرخواهدشدودرکتاب

مجموعهآثارجشنوارهبهچاپخواهدرسید.

نقلقولخبر

خبر

خبر

علیاهللسلیمی؛روزنامهنگاریادداشت

قرار بود لژیونر شود

مکث
رضارضاییمجد،برادراینشهیدکهخودازخبرنگارانباسابقهوفعاالنرسانهایاستبهنکتهجالبیدرباره
شهیداشارهکردهومیگوید:»آنزمانچنددعوتنامهخارجیداشت.یکپیشنهاداوازفنرباغچهترکیهویکی
دیگرازمحمدانبنگالدشبود.چوندراینکشوربهمیدانرفتهبود،بازیاوراپسندیدهبودند.مربیمحمدان
تماسگرفتهوخواستارجذبششدهبود.یکتیمژاپنیهمبودکهیکیازدوستانشهیدرضاییمجددر
توکیو،عکسهایشهیدرابهمربیانآنتیمنشاندادهبود.البتهدرنهایتقراربودشهیدرضاییمجدبهترکیه

برودامادیماهسال۱3۶۵وقتیخبرشهادتداییمانمحموداکبریراشنیدازرفتنبهترکیهمنصرفشد.«
محمودومهدیتقریباهمسنوسالبودندوازبچگیباهمبزرگشدهبودند.مهدیباوجودعالقهبسیاریکه
بهفوتبالداشتاماباشهادتمحموددیگرپایرفتنبهترکیهنداشت.اوترجیحدادچمدانسفرشرابازکندو
گفت:»دیگربهترکیهنمیروم.«درحالیکهقبلازآنباهمهخداحافظیکردهبوددرپاسخبهدوستانشدرباره
دلیلنرفتنخودبهترکیهگفت:»میرومجایگزینمحموددرجبههشوم.مندیگرنمیتوانمبهترکیهبروم.«

زمان شهادت لباس ورزشی بر تن داشت

مکث
شهیدمهدیرضاییمجدآخرینفوتبالرابازیکردوراهیجبههشدوقیدمدالقهرمانیدر
فوتبالرازد.اووقتیکفشهایفوتبالشراآویختوبرایچهارمینبارراهیمنطقهجنگیشد،
گوییمیدانستکهاینباربهشهادتمیرسد.حاجاکبر،برادردیگرشهیدمیگوید:»مهدی
هنگامشهادتزیرلباسرزم،لباسورزشیبرتنداشت.ساققرمز،شلوارآبیسهخطویک
پیراهنسفید.«شــهیدمهدیرضاییمجددروصیتنامهاشنوشتهبود:»مراجلویپدرانو
مادرانشهداروسیاهنکن.خانوادههایشهدابدانندکهمارهروراهفرزندانشهیدشانهستیم«
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