
یادداشت
علیرضا نادعلی؛  سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران

نگاه دقیق به ساختار بسیج نشان می دهد که اعضای 
این نیرو براســاس اعتقادات قلبی و دینی در بسیاری 
از اتفاقات مهم کشور حضور داشتند. بســیج در تمامی روزهای سخت کشور نقش 
مهمی را ایفا کرده است، بارها در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و... نیروهای بسیج 

با اعتقاد قلبی در میان مردم و برای کمک به هموطنان در میدان حضور داشتند.
پس از 8سال دفاع مقدس و حضور بسیجیان در خط مقدم جبهه، فعالیت دیگری 
از سوی بسیج در سطح کشور آغاز شد؛ حضور پررنگ بسیج در موضوعات فرهنگی 
و اجتماعی، رویکرد بســیج را در جهت کمک به آرمان های انقالب اسالمی نشان 
داد؛ موضوعی که می توان از دغدغه های اصلی این ســازمان دانســت. نیروهای 
بسیجی همواره در پرتو اطاعت از ولی امر مسلمین در مقابل هر تهاجمی مقاومت 
کردند و امروز نیز نقش مهمی در وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور دارند. جهاد 
تبیین، یکی از مهم ترین ماموریت های امروز بسیج به شمار می رود؛ موضوعی که 
مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید ویژه دارد و الزم االجراســت. بسیج و بسیجی 
با توجه به ویژگی هایی چون والیتمداری، مردمی بودن، داشــتن انگیزه خدمت و 
مسئولیت پذیری می توانند در جهاد تبیین نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. رویکرد 
بسیج و بسیجی خدمتگزاری اســت؛ لذا در هرجا روحیه و تفکر بسیجی در میان 
باشــد، روحیه جهادی جلوه گر خواهد بود؛ برای مثال در بازدیدی که از برگزاری 
مراسم راهپیمایی اربعین حسینی داشتم، شاهد فعالیت تأثیرگذار بسیج در موکب 
علی بن موسی الرضا)ع( بودم. حضور عاشقانه و خالصانه نیروهای بسیج شهرداری 
تهران و خدمت رســانی به زائران سیدالشهدا)ع( نشان از روحیه جهادی و اخالص 

بسیجیان بود که با رضایتمندی زائران نیز همراه شده بود.
بسیج به هیچ محدوده مکانی و جغرافیایی خاص محدود نمی شود و می توان بسیج 
را یک فرهنگ تعالی بخش و یک رسانه فعال مردمی دانست که در تمامی اتفاقات 
مهم و تأثیر گذار کشور حضور داشته اســت. در مدیریت شهری تهران نیز سعی بر 
استفاده از روحیه بسیجی و ظرفیت های بســیج داریم و امیدواریم بتوانیم در این 

زمینه موفق عمل کنیم.

مأموریت بسیج و بسیجی 
آیت اهلل احمد عابدی، فقیه و استاد ســطح عالی حوزه علمیه، خدمتگزاری است

در ابتدای جلســه درس خود در تاریخ یکشــنبه 1401/8/29 
بیانات ارزشــمندی را در خصــوص کتابخوانــی، نقد کتاب 
و عشــق کتاب در دل علمای بزرگ اســام و جهــان بیان 
داشتند. بخشی از این سخنان ارزشــمند که در تحریریه 
 همشــهری پیاده، تنظیم و تلخیص شده است، در ادامه

 از نظر می گذرد...

بیانات آیت اهلل احمد عابدی درباره کتابخوانی و نقد کتاب
نقد کتاب، نقد مؤلف نیست

24

جهادگری که در راه امنیت کشور به شهادت رسید
داغ دستان پینه بسته بابا

22

این روزها فیلمی در فضای مجازی دســت به دســت 
می شود که دیدنش هر ایرانی غیرتمندی را ناراحت 
و آزرده خاطر می کنــد؛ فیلمی از لحظه شــهادت 

حجت االسام محمد زارع مویدی؛ صحنه دردناکی که 
عبدالرحیم، برادر شهید روایت می کند. از دست هایی 
که بر اثر کشاورزی و کارهای سخت پینه بسته و زمخت 

شده است...

ویژه های  امروز
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داده نما
گرافیک: حمید یزدانی

    در قیاس با چند کشور 
   سرانه مطالعه ایران 

مطالعه انواع و روش های مختلفی دارد. مطالعه بــه قول معروف غذای روح 
است و با مطالعه و کسب اطالعات و سپس رسیدن دایره اطالعات و تبدیلش 
به دانش، در مرحله دوم می توان امید داشــت کــه جامعه از حیث فرهنگی 
توسعه یابد. با این اوصاف سرانه مطالعه در ایران 18 دقیقه در هفته است. 
18دقیقه مطالعه در ایران به هیچ وجه با کشــورهای توسعه یافته دنیا قابل 
مقایسه نیست. به همین مناسبت نگاهی می اندازیم به کشورهای توسعه 
یافته و در حال توسعه و همچنین کشورهای آسیایی تا بدانیم، سهم مطالعه 

کشور  چقدر است و دست کم میانگینی در ذهن داشته باشیم:

سرانه مطالعه کشورمان، به 
طور میانگین تنها ١٨ دقیقه 

 در هفته است. یعنی 
هر ایرانی بیش از 18 دقیقه 

در هفته مطالعه نمی کند.

سرانه مطالعه در ژاپن، 
که یکی از  پیشرفته ترین 

 کشورهای دنیاست،
  ١٠ ساعت و ٣٠ دقیقه 

در هفته است. 

هر چینی در هفته به طور 
میانگین 8 ساعت مطالعه 

می کند. چین پس از آمریکا 
دومین قطب اقتصادی 

جهان است. 

سرانه مطالعه مصر 7 ساعت 
و ٣٠ دقیقه است. مصر یکی 
از تمدن های باستانی شمال 
آفریقا محسوب می شود که 

تاریخ پر فراز و فرودی دارد. 

 سرانه مطالعه مجارستان
۶ ساعت و ۴٨ دقیقه است. 
کشوری که پس از فروپاشی 

اتحاد جماهیر شوروی مصائب 
زیادی را  ازسر گذراند.

کشور انگلیس که ما در 
کشورمان  او را با عنوان 

 استعمارگر پیر می شناسیم، 
۶ ساعت و ٢۵ دقیقه در 

هفته است.

 سرانه مطالعه هند
١٠ ساعت و ۴٢ دقیقه 
است. کشوری که از حیث 
آزادی بیان در رتبه های 
نخست جهان جای دارد. 

سرانه مطالعه در تایلند 
٩ ساعت و ٢٨ دقیقه 
است.بخش عمده اقتصاد 
این کشور آسیایی از محل 
توریسم تأمین می شود. 

 سرانه مطالعه فیلیپین
7 ساعت و ٣۶ دقیقه است. 
این کشور آسیایی با اختالف 
قابل مالحظه ای سرانه مطالعه 
بیشتری از ما دارد .

سرانه مطالعه فرانسه که 
یکی از قدرت های سیاسی- 
اقتصادی اروپا را تشکیل 
 می دهد،۶ ساعت و 
۵۴ دقیقه است. 

سرانه مطالعه عربستان 
که 14 قرن پیش نشانی از 
تمدن  نداشتند حدودا در 
هفته ۶ ساعت و ۴٨ دقیقه 
است. 

کشور ترکیه که   با توریسم 
بخش عمده اقتصادش 
تامین می شود، سرانه 
 مطالعه اش ۶ ساعت و 
٢۵ دقیقه است. 

هفتگیروزانه

یک ساعت و ۵۴ دقیقه١۶ دقیقه و ٣۶ ثانیه

طبق گزارش مرکز آمار و  پویش تهران
سرانه مطالعه در پایتخت

بیشترین و کمترین سرانه مطالعه 
در بین استان های ایران

یزد 

1۵ ساعت و 1۶ دقیقه  

بیشترین
بوشهر

2 ساعت و ۴0 دقیقه

کمترین

 مسیر تسهیات
 اشتغال زایی باز شد

3 کابین خارجی برای پایتخت تأمین  می شودبرای اشتغال زایی در استان ها پرداخت می شود

رئیسی در سفر به سیستان و بلوچستان و در اجتماع مردم جاسک:

 تبدیل سواحل مکران به مرکز اقتصادی
و تجاری برای همه کشور از اولویت های دولت است

امروز به همه عالم می گوییم که همچنان
بر آرمان های بلند انقالب اسالمی مان تأکید داریم

 واگن  های روسی 
در مسیر متروی تهران

17

آمریکا گل به خودی زد
 با وجود اینکه آمریکایی ها، پرچم کشورمان را در فضای مجازی اصالح کردند

  اما طبق قوانین فیفا هنوز احتمال جریمه و محرومیت 
برای فوتبال آمریکا وجود دارد

ملت از توطئه سربلند بیرون آمد
 300اتوبوس ۶000 میلیارد تومان 

   چرا  کلینزمن، ستاره آلمانی 
حرف هایش را پس گرفت؟

    آمریکا چه برنامه ای برای 
بر هم زدن تمرکز ایران دارد؟

صفحه2 صفحه3صفحه4

هر روز  4صفحه  ویژه

 صحنه  های دیدنی
  و جذاب بازی های دیروز را
 با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

صفحه های 17 تا 20

بغض لوانگلسکی
چرا ماشین گلزنی 
لهستانی گریه کرد؟

دلربایی در بازی دوم
سنت معمول ایران در جام های جهانی که پابرجا ماند
 درباره وحيد اميری؛ چه کسی فکرش را می کرد؟

تیم ملی کشورمان معموال در بازی دوم مرحله گروهی عملکرد خوبی دارد

لیونل مسي به رکورد گل هاي زده دیه گو مارادونا؛  8 گل در جام جهاني رسید 
و تنها بازیکن تاریخ شد که در 5دوره این بازي ها پاس گل داده است

بازی های امروز
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Serbia

آخرین بازی بدون نیمار
نیمار به دلیل آسیب دیدگی مچ پا 
 بازی امشب مقابل سوئیس را
از دست داد

مردی برای تاریخ

تصاویر اختصاصی خبرنگار همشهری از   تمرین دیروز تیم ملی ایران را با اسکن این کیو آرکد   ببینید.
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منابع آگاه عراقی درحالی از سفر 
امروز )دوشــنبه( نخســت وزیر 
جدید عــراق بــه ایــران خبر 
می دهند که این روزهــا پرونده های مهمی در 
روابط تهران - بغــداد مطرح اســت؛ »کنترل 
گروهک هــای تروریســتی و تجزیه طلــب در 
اقلیم کردستان« و »مذاکرات ایران و عربستان« 
از مهم ترین موضوع هایی است که گفته می شود 
درجریان سفر محمد شــیاع السودانی به تهران 

مورد توجه دوطرف قرار خواهد گرفت.
به گزارش همشهری، گفته می شود دراین سفر 
که به دعوت رئیس جمهور ایران انجام می شود و 
نخستین حضور نخست وزیر جدید عراق در ایران 
و سومین سفر خارجی وی )پس از سفر به اردن 
و کویت( به حساب می آید، پیرامون محورهای 
دیگری ازجمله پرونده های مشــترک در حوزه 
اقتصادی و سرمایه گذاری و همچنین مطالبات 
باقی مانده جمهوری اسالمی از عراق نیز بحث و 

تبادل نظر خواهد شد.
با این وجود اما کارشناسان معتقدند رایزنی های 
امنیتی، مهم ترین محور گفت وگوی ســران دو 
کشــور در تهران خواهد بود. این در شــرایطی 
است که در هفته های اخیر و به دنبال هشدارهای 
مســتمر ایران دربــاره فعالیت هــای مخرب 
گروهک های تروریستی و تجزیه طلب در منطقه 
شمال عراق، نیروی زمینی سپاه پاسداران اهدافی 
را دراین منطقه مورد حمله موشــکی و پهپادی 
قرار داد و تاکید کرد تا رفع کامل خطرات امنیتی 
موجود در اقلیم کردستان عراق، ایران به حمالت 
ضدتروریســتی خود ادامه خواهد داد؛ عملیاتی 
که از نخســتین روزهای مهرماه با نام »عملیات 
ربیع« آغاز شد و تاکنون در چند موج موشکی و 

پهپادی ادامه داشته  است.
سلســله عملیات ربیع علیه مواضع تروریستی 
در شــمال عراق درحالی در هفته هــای اخیر 
ادامه داشــته که مقام های جمهوری اســالمی 
معتقدند بغداد تاکنون در زمینه مهار تهدیدهای 
امنیتی موجود درایــن منطقه علیه ایران موفق 
نبوده است. برهمین اساس هم هست که گفته 
می شود رایزنی های امنیتی دراین زمینه، یکی از 
مهم ترین محورهای رایزنی سیدابراهیم رئیسی 

و محمد شیاع السودانی در تهران خواهد بود.

استقرار ارتش عراق در مرز با ایران 
درچنین شرایطی هم بود که برخی منابع عراقی 
در آستانه سفر نخست وزیر این کشور به تهران، 
از تصمیم بغداد برای استقرار نیروهای نظامی 
در مرز دو کشــور خبر دادند. گفته می شــود 
در روزهای اخیر و درجریان نشســت شورای 
وزارتی امنیت ملی عراق به ریاست السودانی، 
تصمیم هایی بــرای »بازاســتقرار« نیروهای 
مرزبانی عراق باهدف کنترل نقطه صفر مرزی 

در طول مرز با ایران و ترکیه اتخاذ شده است.
یک مقــام آگاه عراقــی، که نامــی از وی برده 
نشده است، دراین باره به پایگاه خبری »العربی 
الجدید« گفته مقام های ایرانی مدارک و شواهد 
مختلفی در اختیار بغداد قرار داده اند که از قاچاق 
ســالح ازطریق اقلیم کردســتان عراق به خاک 
ایران حکایت دارد؛ مدارکی که در تصمیم دولت 
مرکزی عراق برای استقرار نیروهای نظامی در 

مرز با ایران نقش محوری داشته است.
به گفته این منابع، قرار است نیروهای ارتش عراق 
در منطقه ای به طول 200 کیلومتر در مرز با ایران 
مستقر شوند و همزمان پاســگاه هایی با حضور 
نیروهای پیشــمرگه دراین منطقه ایجاد شود؛ 
طرحی که گویا با استقبال دفتر سازمان ملل در 
عراق نیز مواجه شده است، چراکه می تواند ضمن 

جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی علیه 
ایران، شــرایط را برای پایان حمالت موشکی و 
پهپادی جمهوری اســالمی به اقلیم کردستان 

عراق فراهم کند. 
در شــرایطی که هنوز مشــخص نیست اجرای 
چنین طرحی تا چه انــدازه می تواند مانع ادامه 
تحــرکات تروریســتی علیه ایــران در منطقه 
شمال عراق شــود، سخنگوی ســتاد عملیات 
مشــترک عراق، تاکید کرد »بغــداد با جدیت 
درحال انجام اقدام های الزم برای ارسال نیروهای 
نظامی بیشتر به مرز ایران اســت و در این باره 
هماهنگی های الزم با اقلیم کردستان نیز انجام 
شده است«. تحســین الخفاجی به این موضوع 
هم اشاره کرده  اســت که عراق توانایی به دست 
گرفتن کامل کنترل مرزهای خود و جلوگیری از 
هرگونه تهدید علیه همسایگان از خاک عراق را 
دارد؛ »این سیاست ثابت عراق است و به موجب 
قانون اساسی کشــور، هیچ گروهی حق ندارد از 

خاک کشور علیه همسایگان استفاده کند«.

تالش برای ادامه مذاکرات تهران - ریاض
ازسوی دیگر کارشناسان معتقدند رایزنی درباره 
آخرین وضعیــت مذاکــرات تهران-ریاض که 
با نقش آفرینی بغداد درجریان اســت، از دیگر 
محورهای مهم گفت وگوی رئیس جمهور ایران 
و نخســت وزیر عراق در تهران خواهد بود. این 
درحالی است که پس از تحوالت اخیر در ایران و 
نقش عوامل سعودی در دامن زدن به ناآرامی ها، 
چشم انداز گفت وگوهای ایران و عربستان برای 
رفع اختالف های فی مابیــن در هاله ای از ابهام 

قرار گرفته  است.
در شرایطی که به نظر می رســد ادامه مذاکرات 
تهران-ریاض با موانع مهمی مواجه شده است، در 
روزهای اخیر سخنگوی وزارت امورخارجه عراق 
اعالم کرد گفت وگوهای دوطرف از مرحله امنیتی 
به مرحله دیپلماتیک رسیده اســت؛ خبری که 
بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی- رسانه ای 
منطقه داشــت و از انجام تحرکات جدید برای 

پیشبرد این مذاکرات خبر می داد.
اگرچه تهران و ریاض واکنشی به این خبر نشان 
ندادند اما احمــد الصحاف اهمیــت این گام را 
نزدیک کــردن رویکردها و رفــع اختالف های 
دوطرف دانســت و تاکید کرد چنین رویکردی 
در راســتای منافع ایران و عربستان و همچنین 
کشورهای منطقه خواهد بود. وزیر امورخارجه 
عراق نیــز در گفت وگو با »الوطــن« بحرین، با 

اشــاره به تالش های بغداد برای نزدیک کردن 
دیدگاه های تهران و ریاض، تاکید کرد: »اگر دو 
کشــور بار دیگر آماده برگزاری نشست باشند، 
ما نیز آماده کمک دراین زمینه هســتیم«. فواد 
حســین عنوان کرد عراق تــالش دارد در همه 
منطقه امنیت ایجاد کنــد، چراکه »تحقق این 
موضوع به سود همه است و تنش ها در منطقه بر 
اوضاع داخلی کشورهای دیگر تاثیر می گذارد«.

پرونده های امنیتی، سیاسی و اقتصادی 
یک کارشــناس مســائل خاورمیانــه درباره 
مهم ترین محورهای ســفر نخســت وزیر عراق 
به تهران، به  همشــهری گفــت: حضور محمد 
شیاع السودانی، نخستین ســفر وی در قامت 
نخست وزیر جدید عراق به ایران خواهد بود که 
در شرایط کنونی، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت، چراکه پرونده های امنیتی، سیاســی و 
اقتصــادی مهمی برای رایزنــی میان دوطرف 

وجود دارد.
حســن هانی زاده با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
موضوع های مطرح درجریان این ســفر، تامین 
امنیت مرزهای مشــترک ایران و عراق باهدف 
رفع تهدیدهای امنیتی موجود اســت، افزود: با 
توجه بــه اینکه در هفته های اخیــر و درجریان 
ناآرامی ها، آســیب های امنیتی قابل توجهی از 
ناحیه تمرکز فعالیت گروهک های تروریســتی 
و تجزیه طلــب در منطقه شــمال عراق متوجه 
جمهوری اســالمی شده اســت، انتظار می رود 
سران 2 کشــور رایزنی های مهمی دراین زمینه 

داشته باشند.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام های ایران 
به دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان 
پیرامون چنین تهدیدهایی ادامه  داد: با توجه به 
تهدیدهای موجود، نیروی  زمینی سپاه پاسداران 
در 2موج، حمالت موشــکی و پهپــادی  علیه 
مقر گروهک های تروریســتی حاضــر دراین 
منطقه انجام داد، اما تمرکــز و جابه جایی آنها 
در شــمال عراق ادامه یافت؛ موضوعی که ادامه 

حمالت را به دنبال داشت.
هانــی زاده بــا 

بــه  اشــاره 
ی  نی ها ا نگر

جمهوری اســالمی دراین زمینه و هشدارهای 
مکرری که به بغداد داده شــده  اســت، به ویژه 
در هفته های اخیر، عنوان  کرد: بررسی ها نشان 
می دهد عوامل صهیونیستی و آمریکایی، در کنار 
گروهک های تروریستی و تجزیه طلب، بیش از 
گذشته در منطقه شــمال عراق فعال شده اند 
و تهران نیز دراین زمینه مدارک و شــواهدی 
را برای دولــت مرکزی عراق ارســال کرده که 

تایید کننده این موضوع است.

پایگاه هایی برای شنود و ارسال پارازیت
این کارشناس مســائل منطقه ای با بیان اینکه 
بررسی ها نشان می دهد در شرایط کنونی حدود 
50پایگاه مربوط به گروهک های »دموکرات«، 
»کوملــه« و »پــژاک« در شــمال عراق فعال 
هستند، گفت: بیشــتر این پایگاه ها در 4شهر 
»دهوک«، »سلیمانیه«، »اربیل« و »کرکوک« 
درحال انجــام فعالیت هــای ضدامنیتی علیه 
ایران هســتند. این درحالی است که بررسی ها 
نشــان می دهد ماموران امنیتی صهیونیستی 
و آمریکایی درحال آمــوزش دادن به نیروهای 

ضدانقالب دراین مناطق هستند.
هانی زاده با اشاره به نگرانی های موجود در این 
زمینه افزود: دراین پایگاه ها دستگاه های شنود 
و ارســال پارازیت بر روی امــواج هواپیماهای 
مسافربری کار گذاشته شــده  است که امنیت 
پروازهای این خط را بــه خطر می اندازد و برای 
مســافرانی که دراین خط سفر می کنند، خطر 

جانی به همراه دارد. 
وی با بیان اینکه ارسال پارازیت  از این پایگاه ها 
بــر روی رادار هواپیماهای عبــوری خطرات 
جانی برای مسافران هوایی منطقه شمال غرب 
به همراه دارد، ادامه داد: جمهوری اسالمی به این 
موضوع به شدت حساس است، چراکه موضوع 
مهم، حفظ جان و امنیت شــهروندان و مردم 

شمال غرب کشور است.
هانی زاده عنوان  کرد: در گذشته دولت مصطفی 
الکاظمی اقدام های کافی برای رفع نگرانی های 
ایران انجام نداد، اما اکنون به نظر می رسد دولت 
جدید عراق دراین زمینه جدیت داشته و قصد 
دارد نیروهای ارتش را در مناطق مرزی با ایران 
مســتقر کند. بنابراین رایزنی هــای امنیتی از 
مهم ترین محورهای سفر نخست وزیر عراق به 

تهران خواهد بود.

سرنوشت بدهی های عراق به ایران
این کارشناس مســائل خاورمیانه با بیان اینکه 
توســعه مناســبات دوجانبه، به ویژه در حوزه 
اقتصادی یکــی دیگر از محورهای این ســفر 
خواهد بود، گفت: به نظر می رسد رایزنی درباره 
پرداخت بدهی های عراق به ایران از مهم ترین 
محورهای گفت وگوی ســران 2 کشور خواهد 

بود.
هانی زاده افزود: بــا توجه به اینکه بانک مرکزی 
عراق همچنان زیرســایه دولت آمریکا فعالیت 
می کند، پرداخت بدهی های بغداد به تهران با 
مشکالتی مواجه است. در شرایط کنونی عراق 
حدود 7میلیارد دالر بابــت خرید برق و گاز، به 
ایران بدهکار است و آمریکایی ها اجازه پرداخت 

این بدهی را نمی دهند.
وی تصریح کــرد: به نظر می رســد الســودانی 
درجریان ســفر به تهران دربــاره راهکارهای 
موثر باهدف رفع مشکالت موجود دراین زمینه 
با مقام های کشــورمان رایزنــی خواهد کرد. 
ازسوی دیگر این سفر نقش موثری در گسترش 
مبادالت و مناسبات اقتصادی و تجاری دوطرف 

خواهد داشت. 

رایزنی های تهران – بغداد در 3محور
 مشکالت امنیتی در شمال عراق، مذاکرات ایران و عربستان و بدهی های عراق از مهم ترین محورهای مورد بحث در سفر

نخست وزیر عراق به تهران خواهد بود
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رئیس جمهور در رزمایش روز نیروی دریایی ارتش:
 سواحل مکران

مرکز تجاری کشور شود
رئیس جمهور به مناســبت هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی 
ارتش، از رزمایش نظامیان منطقه دوم دریایی بندر جاسک 
هرمزگان بازدید کرد. سیدابراهیم رئیسی پس از این مراسم 
در اجتماع مردم جاسک با بیان اینکه نوکری و خدمتگزاری 
برای مردمی کــه از جان و مال و همه  چیز خود گذشــتند و 
دشمن را در توطئه اخیر هم ناکام گذاشتند، افتخاری برای 
دولت است، گفت: دشمن در طول 4۳ سال گذشته از جنگ 
تحمیلی و غائله منافقین و ترورهای پی در پی در ســال های 
آغازین پیروزی انقالب گرفته تــا تحریم و تهدید، فتنه های 
متعددی را علیه ملت ایران به کار بســت تا ایــن ملت را از 
مسیری که در پیش گرفته، پشیمان کند اما ملت بزرگ ایران 
از همه این توطئه ها سربلند بیرون آمد و امروز به عنوان یک 
ملت پرافتخار در دنیا به همه عالم اعالم می دارد که 4۳ سال 
تهدید، تحریم، فتنه، فشــار و جنگ نظامی نتوانست ما را از 
رســیدن به اهدافمان مأیوس کند و همچنان بر آرمان های 

بلند انقالب شکوهمند اسالمی مان تأکید داریم.

براســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاســت جمهوری، 
سیدابراهیم رئیســی با تقدیر از خدمات ارزشمند نیروهای 
مسلح به ویژه بسیجیان دالور، سپاه و نیروی دریایی ارتش، 
فعالیت تجاری و اقتصادی و اقتصــاد دریا را از محوری ترین 
مسائل این منطقه عنوان کرد و گفت: در کنار برخی مشکالت 
زیرســاختی نظیر احداث جاده و تامین آب شرب روستایی، 
بحث تجارت و دادوســتد و صید و صیادی از مسائل مهم و 
محوری در زمینه درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای مردم این 

منطقه است که باید به آن توجه جدی داشت.
او با اشاره به شرایط سواحل جنوبی کشور گفت: امروز یکی 
از اولویت های دولت جبران عقب ماندگی ها در این منطقه و 
تبدیل ســواحل مکران به مرکز اقتصادی و تجاری نه فقط 
برای استان هرمزگان و سیستان و بلوچســتان، بلکه برای 

سراسر کشور است.
رئیس جمهور در ادامه بــا یادآوری قانون مســئولیت های 
اجتماعی شرکت های بزرگ صنعتی ازجمله شرکت ملی نفت، 
تصریح کرد: شرکت های فعال منطقه باید در کنار فعالیت های 
اقتصادی و تولیــدی حتماً مســئولیت های اجتماعی خود 
ازجمله احداث جاده، تأمین آب آشــامیدنی و ایجاد مراکز 
درمانی و آموزشــی را در اولویت قرار دهند تا ان شــاءاهلل بار 
دیگر که به این منطقه و برای دیدار با مردم عزیز جاسک به 
این شهر ساحلی سفر می کنیم، شاهد مرتفع شدن مشکالت 

آنها باشیم.
رئیسی با بیان اینکه حضور در این منطقه و در اجتماع پرشور 
مردم جاســک برای دولت مســئولیت مضاعفی در راستای 
حل مشکالت آنها ایجاد کرده اســت، گفت: به تعبیر رهبر 
عظیم الشــأن انقالب هیچ مشــکل غیرقابل حلی در کشور 
وجود ندارد، اما راه حل این مشــکالت نه در خارج از مرزها 
بلکه در دست و بسته به همت جوانان، نخبگان و متخصصان 
کشورمان است، چرا که ســلطه گران تا به حال از مشکل هیچ 

کشور و ملتی گره گشایی نکرده اند.
رئیسی در جریان این سفر و در ارتباط تصویری با ناوگروه های 
۸5، ۸۶ و ۸7 نیــروی دریایــی ارتــش بــا فرماندهان این 
ناوگروه ها، فرماندهان ناوشکن بایندر و ناو پشتیبانی رزمی 
بندرعباس در آب هــای دریای ســرخ و فرماندهان ناوبندر 
مکران و ناوشکن دنا در آب های اقیانوس آرام گفت وگو کرد. 

حسین امیرعبداللهیان
وزیر امورخارجه

رای قاطع مجلس شــورای اســامی به 
الیحه الحاق جمهوری اسامی ایران به 
سازمان همکاری شــانگهای، نشانگر 
عزم و جدیت کشــورمان برای توســعه 
همکاری های منطقه ای، بین المللی، 
اقتصادی و تقویت نگاه به آسیاست. 
رویکرد چندجانبه گرایی، واقعیت قرن 

حاضر است./ ایسنا

محمد جمشیدی
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور

سفر یک روزه نخست وزیر جدید عراق به 
تهران با اولویت اقتصادی و سیاسی انجام 
می شــود و همانطــور کــه دولــت مردمــی 
ســیزدهم بارهــا اعــام کــرده، اولویــت 
سیاســت خارجی ایــران بــا دیپلماســی 
منطقه ای و کشــورهای همســایه است. 
تفاهمنامه ای نیز برای توسعه همکاری ها 

امضا می شود./ فارس

ابوالفضل عمویی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس

آلمانی هــا به دلیــل اقدام هــای منفــی 
حقوق بشری در دنیا، رکوردهای منفی 
و سوابق زیادی دارند و صدور قطعنامه 
علیــه ایــران بــا ســوابق آنــان مطابقت 
نــدارد. دولت آلمــان ســابقه منفی در 
موضــوع حقــوق بشــر علیــه کشــور ما 
دارد. آلمــان صادرکننــده ســاح های 

شیمیایی به رژیم صدام بود./ مهر

آخرین وضعیت طرح 
شفافیت قوای سه گانه

رئیس کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراها 
گفت: ایرادهای شورای نگهبان به طرح »شفافیت 
قوای ســه گانه« مرتفع شده اســت، اما هیأت عالی 
نظارت همچنان بــه ایرادهایی کــه گرفته، اصرار 
دارد. به گــزارش خانه ملــت، محمدصالــح جوکار 
با بیان اینکــه هیأت عالی نظارت مــواد ۱، 2، ۳ و 
4 این طــرح را مغایر بــا سیاســت های کلی نظام 
دانسته است، افزود: مجلس نیز بر مواد ۳ و 4 طرح 
شفافیت قوای ســه گانه اصرار کرده که درخصوص 
این دو ماده، مجمع تشــخیص مصلحت نظام باید 
تعیین تکلیــف کند. ســایر مــوارد اختالفی بین 
مجلس و شورای نگهبان نهایی شده و ایرادی باقی 
نمانده اســت. وی با تأکید براینکه براســاس طرح 
شفافیت قوای سه گانه، همه دستگاه ها مکلفند، به 
استثنای مسائل امنیتی و مصالح ملی، تمام اطالعات 
خود را در دســترس مردم قرار دهنــد، اظهارکرد: 
دراین طرح 5ماده ای، به شفافیت هریک از دستگاه ها 
پرداخته شده و مشخصا ماده یک این طرح مشموالن 
طرح شفافیت قوای ســه گانه را مشخص کرده که 
دولت، قوه قضاییه، مجلس ازجمله مشــموالن این 
طرح هســتند. جوکار اضافه کــرد: در ماده2طرح 
شفافیت قوای سه گانه تصریح شده مواردی که باید 
شفاف شود، شامل مسائل مالی، اداری، ساختاری، 
کارکــردی، نحوه جذب نیــرو، فیش های حقوقی، 
صورت های مالی و احــکام قطعی دادگاه ها با حفظ 

حریم خصوصی، موارد شرعی و امنیتی است.

نقل قول خبر

خبر

مجلس

دولت

نقش مخرب سعودی  ها در ناآرامی های اخیر
یک کارشناس مسائل منطقه  ای با اشاره به نقش عراق در مذاکرات انجام شده میان تهران و ریاض، 
گفت: با توجه به نفوذ و تاثیر اعتقادی و اجتماعی ایران و عربســتان بر بخش هایی از جامعه عراق، 
طبیعتا بغداد خواســتار رفع اختالف های موجود میان تهران و ریاض است، چراکه هرگونه اختالف 

دراین زمینه، تاثیر مستقیمی براین کشور خواهد داشت.
حسن هانی زاده با بیان اینکه بغداد همچنان خواستار نقش آفرینی برای رفع اختالف های فی مابین 
تهران و ریاض اســت، ادامه داد: نقش عوامل ســعودی در ناآرامی های اخیر درایران، چشم انداز 
مذاکرات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. رفتارهای رسانه ای و مالی عوامل سعودی درحمایت از 

اغتشاشگران نشان داد ریاض از حسن نیت الزم برای پیشبرد مذاکرات برخوردار نیست.
وی با تاکید براینکه تا زمانی که ریاض رفتارهای خود در قبال تهران را اصالح نکند، مذاکرات به نتیجه 
روشنی نخواهد رسید، تصریح کرد: عربستان باید نسبت به نقش تخریبی خود در جریان حوادث اخیر 
در ایران پاسخگو باشد. رسانه های وابسته به سعودی نقش مستقیمی در دامن زدن به ناآرامی ها در 
ایران داشتند؛ تا جایی که حتی به مخاطبان خود آموزش استفاده از وسایل تخریبی علیه نیروهای 
حافظ امنیت کشور ارائه می دادند. هانی زاده گفت: این گونه رسانه ها ازسوی عربستان تامین مالی 
می شوند و پشت پرده سیاست گذاری آنها چهره هایی مانند »ترکی فیصل«، رئیس سابق دستگاه 
امنیتی سعودی و »عبدالرحمن راشد«، عنصر بانفوذ رسانه ای عربستان، درحال ایفای نقش مخرب 
علیه جمهوری اسالمی هستند. وی اضافه کرد: ازسوی دیگر شبکه های 14گانه زیرنفوذ سعودی ها، از 
قبیل »ام.بی.سی«، »الحدث« و »العربیه« درحال تشویق به اغتشاش در ایران هستند. با این وجود 
اما سعودی ها سیگنال هایی برای ادامه مذاکرات ارسال می کنند که تناقض آمیز است. به نظر من نباید 

به چنین سیگنال هایی توجه کرد و فعال باید در انتظار عذرخواهی ریاض بود.

فرمانده سپاه: فتنه اخیر را گورستان 
 آمریکایی ها می کنیم

فرمانده سپاه که به مناســبت هفته بسیج به 
سیستان و بلوچســتان سفر کرده، در اجتماع 
15هزارنفری بسیجیان سیستان و بلوچستان 
در اســتادیوم دهکده المپیک زاهدان گفت: 
در صحنه سیاسی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، 
آلمان، فرانســه و آل ســعود با رســانه های 
تفرقه افکن خود در تالشــند این سرزمین را 
دچار تنش کنند، اما این ملت کامال آگاه است. 
دشمن خواب های آشفته زیادی می بیند، او در 
توهم به سر می برد، دشمن نخستین کسی است 
که از رسانه های خود شکست می خورد؛ دشمن 
نمی داند این سرزمین و انقالب مستحکم است.

براساس گزارش ســپاه نیوز، سرلشکر حسین 
ســالمی در زاهدان تأکید کرد: مطمئن باشید 
رژیم صهیونیســتی فرو خواهد پاشید اما این 
انقالب آســیب نخواهد دید، توهمات دشمن 
به جایی نمی رســد، این نظام قدرتمند است، 
بســیجیان ما به رهبری امام خامنه  ای تاکنون 
شکســت های بزرگی را به دشــمنان تحمیل 
کرده اند. امروز دشمن یعنی »آمریکا، انگلیس، 
اســرائیل و آل ســعود« با تمام قوا به صحنه 
آمده اند اما قطعا ایــن صحنه فتنه عظیم  و این 
جنگ جهانی را به گورستان دشمنان آمریکایی 
و اسرائیلی و متحدان آنها تبدیل می کنیم.
او با یادآوری اینکه امروز در یک سو 
جبهه کفر با تمام توان و در یک سو 
جبهه اسالم قرار دارد، افزود: در این 
صحنه نمی شود وسط ایستاد؛ صحنه 
روشن اســت چرا که یک طرف 
را آمریکا و اسرائیل هدایت 
می کنند و یک طرف را رهبر 
معظم انقــالب و مردمان 
مؤمــن و انقالبی و در 
باید  این شــرایط 
مشخص  را  مسیر 

کرد.

مکث
وزرا پای تلفن های مردمی

مقامات ارشــد دولتی به دســتور محمد مخبر، معاون اول 
رئیس جمهور پاسخگوی تماس های تلفنی مردم در ارتباط 
با مشکالت شان هستند. سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و 
دولت، وزرای کابینه و استانداران را به ترتیب برنامه زمانبندی 

پای خط های ثابت تلفن ۱۱۱این سامانه آورده است.
روز گذشته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با حضــور در مرکز ارتباطــات مردمی ریاســت جمهوری 
به صورت تلفنی پاسخگوی مشکالت و چالش های آنها شد. 
براساس گزارش ایرنا، احمد صالحی، رئیس مرکز ارتباطات 
مردمی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه همه اعضای دولت 
سیزدهم ســاعاتی را برای پاسخگویی مســتقیم به مردم 
اختصاص خواهند داد، گفت: با بخشنامه ای که معاون اول 
رئیس جمهور ابالغ کرد، جز مالقات مردمی، شخص وزیر در 
نهاد ارتباطات مردمی هم پاسخگوی سؤاالت مردم خواهد 
بود. او اضافه کرد: تماس های دریافتی از طرف مردم با توجه 
به فراوانی آنها، دســته بندی شــده و وزرای دولت در حوزه 

تخصصی خود به آنها پاسخ خواهند داد.
صالحی با بیان اینکه وزرا ماهانــه در نهاد ارتباطات حضور 
خواهند داشــت، گفت: هر یک از وزرا براساس جدول اعالم 
شده، روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته پاسخگوی مردم 
خواهد بود. رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری 
درباره جزئیات پاسخگویی وزرا به نامه ها و مطالبات مردم هم 
گفت: شکایت و درخواســت های عمومی مردم، در سامانه 
۶۱۳۳ از سراسر کشور دریافت می شــود. سامانه ۱۱۱ در 
اســتان ها فعال اســت و افرادی که به روند پاسخگویی در 
استانداری ها و وزارتخانه ها اعتراض دارند می توانند شکایات 
خود را به مرکز اطالع دهند و مرکز براساس مسئولیتی که 
برای خود در ایجاد پل ارتباطی مردم با دولت تعریف کرده، 

پاسخگوی آنهاست.

سیاست 
خارجی
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 امروز پایتخت نشــینان از شرایط 

شورا
نامناسب ناوگان حمل ونقل عمومی 
)اتوبوس و مترو( گالیــه دارند؛ به 
همین دلیل توسعه و تقویت این ناوگان در اولویت 
اقدامات مدیریت شهری قرار گرفته و شهرداری تهران 
عزم خود را برای جبران کاستی ها و عقب ماندگی های 
یک دهه جزم کرده است. آنطور که جالل بهرامی، 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران دیروز در 
صحن پارلمان شهری گفته: »مدیریت شهری قصد 
دارد از طرق مختلف و با استفاده از تمام ظرفیت ها 
شرایط ناوگان حمل ونقل عمومی را به حد مطلوب 
برساند.« خرید 300دستگاه اتوبوس 3کابین آکیا 
)بریتانیایی(، اورهال واگن های مترو، پیگیری ورود 
قطار ملی به ریل خدمتگزاری، پیگیری قرارداد تأمین 
630دستگاه واگن توسط کشــور چین و در نهایت 
تأمین واگن های مترو از کشور روسیه، گزینه های 
شــهرداری تهران برای توســعه و تقویت ناوگان 
حمل ونقل عمومی هستند. به گزارش همشهری، 
دیروز در صحن شورای شهر تهران گزارش نظارت 
6ماهه کمیسیون برنامه وبودجه از عملکرد معاونت 
حمل ونقل و ترافیک )تملک دارایی سرمایه ای( در 
حوزه های شرکت مترو، شرکت بهره برداری مترو و 
اتوبوســرانی، ارائه و مباحثی درخصــوص ناوگان 
حمل ونقل عمومی مطرح و موردبحث و بررسی قرار 
گرفت. محمد آخوندی در جریان ارائه گزارش با بیان 
اینکه پروژه های ایــن معاونت حــدود 30درصد 
پیشرفت داشته اند، گفت: »باتوجه  به اینکه در 6ماهه 
نخست سال فرایند تخصیص بودجه و نقدینگی و... 
کند است به نظر می رســد عملکرد معاونت نسبتا 
مطلوب اســت، اما از مدیریت شهری جهادی قطعا 
انتظار بیش از این بود و امیدواریم در 6ماهه دوم سال 
شاهد عملکرد بهتری از این معاونت باشیم.« به گفته 
رئیس کمیســیون برنامه وبودجه، بــرای معاونت 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهــران 73پروژه 
)38پــروژه مســتمر و 35پــروژه غیرمســتمر( 
پیش بینی شده اســت. او در ادامه به اعداد و ارقامی 
اشــاره و عنوان کرد: »از کل بودجه مصوب معاونت 
)13هزار و 554میلیــارد تومان( حــدود 8هزار و 
110میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی سرمایه ای 

بوده که 7هزار و 940میلیارد تومان ابالغ شده و 2هزار 
و 485میلیارد تومان اعتبار نقد و هزار و 18میلیارد 
تومان هم اعتبار غیرنقد تخصیص داده شــده است. 
همچنین در 6ماهه اول سال 4هزار و 664میلیارد 
تومان کل نقدینگی معاونت بوده که عالوه بر هزینه ها 
و حقوق و دستمزد، حدود هزار و 236میلیارد تومان 
به پروژه های سرمایه ای تعلق یافته است.« با استناد 
به گزارش نظارتی 6ماهه کمیسیون برنامه وبودجه از 
ابتدای سال، توسعه و تکمیل خط 3مترو 18درصد، 
خــط 6، 32درصد و خــط 7مترو هــم 33درصد 

پیشرفت داشته است.

مذاکره با مسکو برای تأمین واگن
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران در جریان 
تشریح اقدامات انجام شده در 6ماهه اول سال، ابتدا به 
ناوگان ریلی پرداخت و گفت که به جد پیگیر قرارداد 
630دستگاه واگن با کشور چین هستیم و همچنین 
مذاکراتی با کشور روسیه انجام شده تا بتوانیم بخشی 
از واگن های موردنیــاز را از این طریق تأمین کنیم. 
آنطور که عنوان شــده گویا ایــن واگن ها به صورت 

اجاره ای یا اجاره به شرط تملک وارد می شوند. جالل 
بهرامی در ادامه به  قطار ملی هم اشاره و عنوان کرد: 
»98درصد فرایند اســتاندارد این قطار طی شده و 
به زودی روی ریل قرار می گیرد.« او در بخش دیگری 
به اتوبوس های 3کابین هم اشاره و عنوان کرد: »300 
دستگاه اتوبوس 3کابینه آکیا از طریق منابع مشترک 
با وزارت کشور )سهم شهرداری حدود 25تا 30درصد( 
تأمین شده و شــهرداری بابت این کار حدود هزار و 
800میلیارد تومان تعهد داشــته که پرداخت کرده 
اســت. ظرفیت این اتوبوس ها 3برابر اتوبوس های 
تک کابین است؛ بنابراین با ورود آنها تا حدود زیادی به 

نیاز ناوگان اتوبوسرانی پاسخ داده می شود.«

فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی
بهرامــی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش 
با بیان اینکه ناوگان اتوبوســرانی فرســوده است و 
عقب ماندگی های اخیر را نمی توان با 500دستگاه 
اتوبوس جبــران کرد، گفت که شــهرداری هزینه 
500دســتگاه اتوبــوس را پرداخــت کــرده، اما 
تولیدکنندگان به تعهداتشان عمل  نکرده اند. به گفته 

این مقام مسئول باید 2هزار و 100دستگاه اتوبوس 
اورهال و 2هزار دســتگاه اتوبوس هم توسط وزارت 

کشور تأمین شود.

ورود اتوبوس در گرو دستور وزارت صمت
ورود اتوبوس های کارکرده از کشورهای اروپایی هم 
موضوع دیگری بود که معاون حمل ونقل و ترافیک 
شــهردار تهران به آن اشــاره و عنوان کرد: »نیاز به 
واردات 2هزار دستگاه اتوبوس است که رئیس جمهور 
دســتور آن را صادر کــرده، اما دســتورالعملی از 
سوی وزارت صمت صادر نشــده و اگر این موضوع 
تعیین تکلیف شــود، می توانیــم اتوبوس های کم 
کارکرده و باکیفیت و البته با قیمت مناســب وارد 
کنیم.« به گفته او، شــهرداری تهــران برای خرید 
اتوبوس از شــرکت های داخلی با استفاده از تبصره 
18)حمایت از ساخت داخل و طرح های توسعه ای 
توسط بخش های خصوصی و تعاون( و ماده 12)رفع 
موانع تولید( اقدام کرده و با 5شــرکت خودروساز 
مذاکراتی با اولویت تولید هزار و 500دستگاه اتوبوس 
گازوئیلی و هزار و 500دستگاه اتوبوس برقی و گازی 
صورت گرفته که 25درصد منابع به صورت غیرنقد 

پرداخت خواهد شد.

 تصویب دستورالعمل برای زیباسازی منظر شهری
اعضای پارلمان شهری دیروز با الیحه دستورالعمل 
طراحی توده ساختمان های پهنه مسکونی براساس 
پاکت حجمی موافقــت کردند. حمیدرضا صارمی، 
معاون شهرسازی و معماری درخصوص مزایای این 
الیحه به همشهری گفت: »اکنون قوانین و ضوابط 
حوزه شهرسازی بسیار سختگیرانه است و طراحان 
و معماران در برخی از فضاهــا نمی توانند کارهای 
خالقانه مانند ایجاد فضای سبز در بالکن ها و... داشته 
باشند؛ بنابر آنچه در الیحه مذکور پیش بینی شده 
طراحان و معماران می توانند از بخش های مختلفی 
چون برآمدی و تورفتگی و حتی بالکن ها برای خلق 
فضاهای زیبا استفاده کنند که منجر به پیراستگی 
شهر شــود و در برخی از موارد هم با طراحی خاص 
می توان مانع از قطع درختان در محدوده واحدهای 

مسکونی شد.« 

واگن های روسی در مسیر متروی تهران
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری از مذاکره با روسیه و چین برای تامین واگن مترو و خرید 300اتوبوس 3کابین خارجی برای پایتخت خبر داد

سراهای محله، محل توانمند سازی بانوان
 در کالنشهر تهران، توانمند  سازی بانوان 

محله
سرپرست خانوار از سرا  های محله سامان 
پیدا می کنــد و از این راه اجرا می شــود. 
اختصاص فضای کسب وکار و فروش محصوالت تولید شده 
در همین مجموعه ها انجام می شود و تقاضای بانوان ساکن 
محله ها نیز از این مسیر به ستاد شهرداری تهران منتقل 

می شود.
به گزارش همشــهری، معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
منطقه 9که برنامه های گســترده ای در این زمینه دارد، 
می گوید: »کارآفرینان و زنان سرپرست خانوار می توانند 
با مراجعه به سرای محله ای که در آن ساکن هستند، برای 
فعالیت در زمینه فروش صنایع دستی، مواد غذایی و حتی 
آموزش هنر ها و مهارت ها؛ تقاضــای خود را ارائه دهند تا 

مورد بررسی قرار گیرد.«
مجید محمد ســمنانی می افزاید: »در شهرداری منطقه 
نیز تقاضا های مردمی را به سرای محله ها ارجاع می دهیم 
تا از این مسیر اجرا شــود. عالوه بر آن 2 اداره آسیب های 
اجتماعی و حوزه بانوان شهرداری نیز این هدف را دنبال 

می کنند.«
او مي گوید: »در عرضه محصوالت غذایی باید به یک نکته 

مهم توجه کرد و آن حفظ اصول بهداشتی است.«
بنابه اعالم شــهرداری منطقــه 9 کارآفرینــان محلی، 
هنرمندان، فعاالن مشاغل خانگی و صاحبان کسب وکار 
خرد، می توانند از فضایی که شهرداری منطقه9 در سرای 

محالت در اختیارشــان قرار می دهد برای تولید و عرضه 
محصوالتشان استفاده کنند. سرای محالت دکتر هوشیار، 
استاد معین، دستغیب، شمشیری، سرآسیاب مهرآباد و 
امامزاده عبداهلل بستر الزم جهت رشد، توسعه و حمایت از 

کارآفرینان را فراهم کرده اند.
سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه9 در این باره 
می گوید: »توانمندســازی و حمایــت از کارآفرینان در 
غرب پایتخت با تأکید بــر منویات مقام معظم رهبری در 
راستای تحقق شعار ســال 1401 تولید؛ دانش بنیان و 
اشتغال آفرین، حمایت از افراد آسیب دیده ، بهبودیافته و 
مستعدکار و زنان سرپرســت خانواده بیش از پیش حائز 

اهمیت است.
از تابستان امسال، هر هفته دوشنبه ها؛ بوستان المهدی در 
منطقه 9میزبان عرضه صنایع دستی، گل آرایی و سفالگری 

است که به دست بانوان و خانواده ها ساخته شده است.

بانک اطالعاتی
در همین ارتباط شــهردار منطقه 19 نیز از به روزرسانی 
بانک اطالعاتی 400 بانوی سرپرست خانواده و بدسرپرست 
در سامانه بانوان سرپرست خانوار در دیگر محدوده جنوبی 
تهران با هدف شناسایی و رسیدگی به مسائل و مشکالت 
آنها خبر داد. تورج فرهادی در این باره گفت: در بازدید ها 
مشــکالت و نیازمندی های این اقشــار اعم از اشتغال، 
مشــکالت معیشــتی و هزینه های تحصیلی و درمانی و 

فرزندانشان مورد بررســی قرار می گیرد و درصورت دارا 
بودن شــاخصه های الزم و ثبت اطالعات در سامانه زنان 
سرپرست خانوار، این افراد شامل استفاده از ظرفیت های 
موجود و زیرســاخت های مربوط به توانمندسازی زنان و 

جلب حمایت خیرین قرار می گیرند.
فرهادی با اشــاره به اینکه در 7 ماه نخست سال خدمات 
مختلف حمایتی به بانوان سرپرســت خانوار ارائه شــده 
است افزود: توزیع بیش از 600 سبد کاال، معرفی به مراکز 
کوثر و روزبازارها برای اشتغال زایی، توزیع لوازم التحریر 
و ملزومات تحصیلی، برپایی بازارچه های فصلی و... از این 

خدمات هستند.

شناسایی چهره های شاخص
شهردار منطقه 13تهران از شناســایی دختران و بانوان 
شــاخص در زمینه های مختلف علمی، هنــری، ادبی، 
فرهنگی، ورزشی، مذهبی، اجتماعی و... توسط اداره بانوان 
معاونت امور اجتماعــی و فرهنگی خبر داد. محمدهادی 
علی احمدی گفت: »توانمند سازی  بانوان و ارتقای عزت 
نفس آنــان دارای اهمیت اســت و برگــزاری دوره های 
مهارت  افزایــی و موفقیت دراین زمینه ضروری اســت. 
پس از شناســایی دختران و بانوان نخبه و تشکیل بانک 
اطالعاتی، کارگروه هــای مختلف تخصصــی بانوان در 
زمینه های تســهیل گری، کارآفرینی، اجتماعی و هنری 

فعالیت می کنند.«

مترو در چند قدمی پرند
ریل گذاری 4 کیلومتر از مسیر برگشت خط متروي 

تهران- پرند به پایان رسید تا این پروژه به ایستگاه پایانی 
نزدیکتر شود

 
با وجود همه تنگناهای مالی، پروژه مهم متروی تهران- پرند 
پیش می رود. خبر خوب هم اینکه موانع واگذاری زمین هایی 
که برای تامین منابع مالی پروژه در نظر گرفته شــده بود، 
کم کم در حال برداشته شدن هســتند تا سرعت اجرا باالتر 

رود.
به گزارش همشــهری، در آخرین اقدام برای متروی تهران 
)فرودگاه امام خمینی )ره(( تا پرند حدود 4 کیلومتر ازمسیر 
برگشت ریل گذاری شده تا این خط که مطالعات مربوط به 
آن از سال 1384 آغاز شــده بود، یک گام دیگر به ایستگاه 
پایانی نزدیکتر شود. هرچند روند تامین منابع مالی پروژه خط 
متروي تهران- پرند طبق توافقات و برنامه ریزی صورت گرفته 
در اسفندماه سال گذشــته پیش نرفت و در بحث واگذاری 
اراضی مورد نظر در شــهر پرند برای تزریق بودجه غیرنقد 
پروژه وقفــه و تاخیر طوالنی پیش آمده اســت، با این حال 
شرکت متروي شهری تهران و حومه در سال جاری اجازه نداد 
تا حتی یک روز هم این پروژه، تعطیل شود. براین اساس، پس 
از ریل  گذاری کامل مسیر رفت و انجام تست سرد، ریل گذاری 

مسیر برگشت نیز شروع شده است. 
با وجود این سیدقوام الدین حســینی، مجری خط متروي 
فرودگاه امام خمینی )ره( - شــهر جدید پرند به همشهری 
می گوید: »طبق برنامه قرار بود بودجه 500 میلیارد تومانی 
در اســفند 1400 و یک مبلغ 250 میلیارد تومانی هم در 
شهریورماه  توســط شرکت عمران شــهرهای جدید پرند 
به پروژه تزریق شود تا در مدت یک ســال پروژه را به پایان 
برسانیم، اما این اتفاق نیفتاد و تامین مالی پروژه با تاخیر چند 
ماهه روبه رو شــد. با وجود این کارهای ساختمانی پروژه را 
تعطیل نکردیم و عملیات عمرانی مربوط به ساخت ایستگاه 
در این مدت ادامه داشــت و دلیلش هــم این بود که بخش 
سیویل بودجه کمتری می طلبد و از طرف دیگر زمانبر است. 
در این رابطه از ظرفیت پیمانکاران استفاده کردیم و کارهای 
مربوط به سازه و نازک کاری ایستگاه به اتمام رسید.« او با بیان 
اینکه فقط به اندازه یک مسیر ریل داشتیم، ریل گذاری یک 
خط انجام شد و تست سرد آن نیز صورت گرفت، می افزاید: 
»طی هفته های اخیر کارهای مربوط به واگذاری و تحویل 
حدود 59 قطعه زمین از سوی شــرکت عمران شهر جدید 
پرند به پیمانکار انجام شده و درحال طی کردن مراحل نهایی 
است. ارزش این زمین هایی که قرار است طی روزهای اخیر به 
پیمانکار واگذار شود حدود 117 میلیارد تومان است. این در 
شرایطی است که باید تا شهریور امسال 750 میلیارد تومان 

به پروژه تزریق می شد.«

به کارگیری ریل های ایرانی برای نخستین بار
مجری خط متروي فرودگاه امام خمینی )ره(- شهر جدید 
پرند از خریداری ریل ســاخت داخل برای نخستین بار در 
کشــور خبر می دهد و می گوید: »هفته گذشته تعهدهای 
مربوط به 117 میلیارد تومان  اراضی واگذار شده ایجاد شد 
و از شــرکت ذوب آهن اصفهان ریل خریداری کردیم که تا 
چند روز آینده به محل کارگاه حمل خواهد شد و ریل گذاری 
مسیر برگشت سرعت خواهد گرفت. البته تا به امروز حدود 
4 کیلومتر از 19 کیلومتر مسیر برگشت ریل گذاری شده و 
قابلیت بهره برداری دارد. برای ادامه ریل گذاری هم در انتظار 
رسیدن ریل های خریداری شده هستیم. این برای اولین بار 
اســت که از اصفهان و کارخانه های داخلی ریل خریداری 
می کنیم و تا پیش از این تمام ریل هایی که در خطوط متروي 
تهران به کار رفته از کشــورهایی چون چین، هند، ترکیه، 

اتریش و روسیه خریداری شده است.« 

مسافرگیری از سال آینده
به گزارش همشهری، با توجه به اینکه ممکن است شرکت 
عمران شــهر جدید پرند به زودی زمین هــای دیگری هم 
در اختیار پیمانــکار قرار دهد، مناقصــات مربوط به خرید 
تجهیزاتی از قبیل کابل هــا و تابلوهای برق که اغلب داخلی 
هستند نیز برگزار شده و برنده ها اعالم و شرکت ها انتخاب 
شــده اند. هم اکنون کارهای قراردادی مربوطه هم در حال 

انجام است.« 
به گفته حسینی برای پیش پرداخت ساخت تجهیزات باید 
تا چند روز آینده 350 میلیارد تومان پرداخت شود و برای 
تامین مابقی تجهیزات نیز باید سریعا دوباره صورت وضعیتی 
را در اختیار شرکت عمران شــهر جدید پرند قرار دهند تا 

بودجه الزم را تأمین و پرداخت کنند.
او امیدوار است پروژه تا آخرســال تکمیل شود، اما احتماال 
مسافرگیری این مسیر به ســال آینده موکول خواهد شد: 
»پیش از این قرار بود با تامین مالی بموقع، متروي پرند در 
دهه فجر راه اندازی شود، اما با تاخیر چندماهه که در تزریق 
منابع مالی اتفاق افتاد، بهره برداری از پــروژه در این زمان 
ممکن نیست و به آخر ســال موکول شده است. البته اینکه 
برای آخر سال بتوانیم مسافرگیری داشــته باشیم با ابهام 
روبه روست، اما ان شاءاهلل پروژه تا پایان سال تکمیل می شود 
و قطار را در یک خط حرکــت خواهیم داد. با توجه به اینکه 
فصول بهار و تابستان را از دســت دادیم و در فصل زمستان 
انجام کار کمی سخت اســت برای تحقق این موضوع باید 
اهتمام بیشتری داشته باشیم و با روند فعلی تا آخر سال کار 
تمام نمی شود. عالوه بر تزریق مالی مناسب، نیاز به حمایت و 
کمک شرکت عمران شهر جدید پرند و استانداری داریم. از 
آن طرف باید شیفت های کاری را افزایش دهیم و حداقل در 
2 شیفت کار کنیم. حتی برخی کارها باید به صورت 3شیفته 

انجام شود.«

 ناصر امانی
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا

مصوبــه مدیریــت تعــارض منافــع در 
شــهرداری تهران اجرایی نشــده اســت 
و اطالعات ســامانه شــفافیت هم باید 
به روزرسانی شــود. چرا که با این اقدام 
جلــوی اخبــار بعضــا کــذب و خبرســاز 
گرفتــه شــده و مانــع از ذهنیت هــای 
غلطی کــه علیــه مدیریت شــهری این 

دوره وجود دارد، می شود.

 زهرا شمس احسان
 رئیس کمیته اجتماعی شورا

براســاس مصوبــه توســعه ســاماندهی و 
ارتقــای کارآفرینــی در شــهر تهــران، بهبود 
فضای کسب وکار، وظیفه شهرداری تهران 
است اما شواهد میدانی، حاکی از نبود رویه 
یکسان و اعمال ســلیقه در فعالیت مراکز 
کارآفرینی اجتماعی و تبدیــل این مراکز به 
غرفه های تولیدی بــدون توجه به گفتمان 
کارآفرینــی اجتماعــی و تســهیل و توســعه 
کسب وکار است. از این رو برای جلوگیری از 
هدر رفت منابع، دستورالعمل های اجرایی 
و شیوه نامه های واگذاری این مراکز در زمان 

مناسب ابالغ شود.

 حبیب کاشانی
 خزانه دار شورا

با توجه به تعصب و غیرتی که بازیکنان تیم 
ملی فوتبال کشورمان در بازی با ولز نشان 
دادند، از رئیس جمهور تقاضا می شود که 
پاداش ویژه ای برای آنها لحاظ کند. هرچند 
بازیکنان انتظاری ندارند اما با تقویت مادی 
خوب می توان روحیه را به آنها تزریق کرد تا 
با انگیزه بیشتری فردا به مصاف تیم فوتبال 

آمریکا بروند.

 رونق ساخت وساز
 در نفرآباد پس از 30سال

نفرآباد در ضلع شرقی حرم 
عبدالعظیــم حســنی)ع( 
شــهرری قرار گرفتــه و از 
محــالت قدیمی منطقه20 
محسوب می شود و به دلیل فریز شدن خانه ها، 
ســاکنان اجازه ساخت وساز نداشــتند؛ اما در 
این دوره با پیگیری های مدیریت شهری طرح 
بازآفرینی این محله بازنگری و اجازه ساخت بنا 
تا 4طبقه به اهالی داده می شود. جعفر شربیانی، 
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران دیروز در 
نطق پیش از دستور خود به این موضوع اشاره و 
عنوان کرد: »ســاخت 336واحد مسکونی آغاز 
شده اســت و بازگرداندن هویت ایرانی اسالمی 
به محله نفرآباد صورت گرفته و با این اقدام شور 
و حیات بعد از 30سال عقب ماندگی به نفرآباد 

بازگشته است.«
 ناظم رضوی، شهردار منطقه20 هم در ادامه با 
بیان اینکه ساخت وسازها در نفرآباد با معماری 
ایرانی اسالمی خواهد بود، گفت: »در این محله 
500پالک وجود دارد کــه تاکنون 200پالک 
تملک شــده و مابقی نیز تملک خواهد شد و با 
نوسازی این محله گره گشــایی قابل توجهی از 
مشکالت اهالی می شود.« ساخت هتل و 7پروژه 
خدماتی ازجمله پارکینگ زیرسطحی که روی 
آنها فضاهای عمومی شــهری ایجاد می شود، 
ازجمله طرح هــای پیش بینی شــده در محله 

نفرآباد هستند.

تذکر و پیشنهاد

 خبر

مهدی اسماعیل پور؛ روزنامه نگارحمل و نقل

بحث داغ درباره آمار ناوگان حمل ونقل عمومی
 در صد ونهمین جلسه شورای شهر تهران آمارهای متعددی در حوزه ناوگان اتوبوسرانی اعالم و 
محل بحث نایب رئیس شورا و رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل قرار گرفت. در ابتدا سیدجعفر 
تشکری هاشمی با استناد به گزارش نظارتی 6ماه )که توسط کمیسیون برنامه وبودجه ارائه شد( 
گفت: »در اتوبوسرانی با بدترین وضعیت روبه رو هستیم و در این دوره مدیریت شهری، مجموعا 
۱۴۵دســتگاه اتوبوس با تخفیف ۸0درصدی از طریق دولت و ۱۷۵دســتگاه اتوبوس هم از محل 
قراردادهای قبلی تحویل گرفته ایم. اکنون ۱۴00دســتگاه اتوبوس فعال وجود دارد و طبق برنامه 
باید به ۷هزار دستگاه برسیم که برای این موضوع هیچ برنامه مشخصی وجود ندارد.« او همچنین 
به بازسازی اتوبوس ها هم اشاره و عنوان کرد: »این کار به شکل درستی پیش نمی رود و باوجوداینکه 
گفته شده ۵۵0دستگاه اتوبوس، اورهال شده اند، اما آنچه اتفاق افتاده، پرداخت مبالغی به شرکت های 
خصوصی برای رنگ کاری و نقاشی اتوبوس ها بوده است؛ درحالی که توقع داشتیم اتوبوس های متوقف 
شده تعمیر و بازسازی و وارد چرخه خدمت رسانی شــوند. اکنون ۷00دستگاه اتوبوس دوکابین 
و ۱300دســتگاه اتوبوس تک کابین در توقفگاه ها و تعمیرگاه های شرکت واحد خاک می خورند 
و ضرورت دارد این اتوبوس ها به فوریت بازســازی شــوند.« در ادامه پرویز سروری به گفته های 
تشکری هاشمی واکنش نشان داد و گفت: »آیا ۵۹۱دستگاه اتوبوس اورهال شده فقط رنگ آمیزی 
شده اند؟ برایمان سؤال است که گزارش های شهرداری درست است یا صحبت های عضو شورا؟ آیا 
گزارش های غلط به عضو شورا می دهند یا شهرداری گزارش غلط به ما می دهد؟ یک بار برای همیشه 
باید این مسئله حل شود. پیشنهاد می کنم که ریاست شورا گروهی را مأمور کند تا آمار درست را 
احصا کنند.« مهدی چمران هم برای جمع بندی نظرات 2عضو )تشکری و سروری( گفت: »جلسه ای 
را برای بررسی وضعیت اتوبوسرانی برگزار می کنیم و انتظار داریم هرچه سریع تر مدیریت توانمند 

برای اتوبوسرانی انتخاب شود تا این حوزه سروسامان بگیرد.«
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معــاون اول رئیس جمهــوري در 

اشتغال
جلســه ای با موضوع اشــتغال، بر 
پرداخت 6هــزار میلیــارد تومان 
تسهیالت اشتغال زایی در قالب تبصره۱۸ به استان ها 
طی یک هفته آینده تأکید کرد و به وزارت کشــور 
دستور داد تا استانداران را مکلف کند از فرصت ها و 
ظرفیت های هر منطقه در قالــب این تبصره برای 

اشتغال زایی استفاده کنند.
به گزارش همشهری، در بودجه ۱40۱مطابق بند 
الف تبصره ۱۸، حــدود ۱56هزار میلیــارد تومان 
برای بخش اشــتغال پیش بینی شــده؛ اما چندی 
پیش نمایندگان مجلس با اســتناد به گزارش های 
دیوان محاسبات، اعالم کردند که دولت تا ۱5آبان 
امسال هیچ گونه بودجه ای از محل اعتبارات تبصره 
۱۸ برای اشتغال صرف نکرده است که البته دولت 
این ادعا را نپذیرفت. حاال فارغ از این صحت وســقم 
ادعای مجلس و دیوان محاســبات، به نظر می رسد 
دولت برای شتاب دهی به نهضت اشتغال زایی، روند 
پرداخت تسهیالت را تســریع و در روزهای آینده 
6هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی در استان ها 

پرداخت خواهد کرد.

اشتغال زایی با رویکرد استانی
در جلسه ای که دیروز با موضوع اشتغال برگزار شد، 
معاون اول رئیس جمهور بــر ضرورت برنامه ریزی و 
هماهنگی میان دستگاه ها و نهادهای مسئول برای 
اطمینان از تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در 
سال۱40۱ و تسریع در پرداخت تسهیالت تبصره۱۸ 
قانون بودجه تأکید کرد. محمد مخبر در این نشست، 
با تأکید بر پرداخت 6هزار میلیارد تومان تسهیالت 
در قالب تبصره۱۸ به استان ها طی یک هفته آینده، 
به وزارت کشور دستور داد که استانداران را مکلف 
کند تــا از فرصت ها و ظرفیت های هــر منطقه در 
قالب این تبصره برای اشتغال زایی استفاده کنند. او 

همچنین بانک مرکزی را نیز مکلف کرد که به صورت 
مســتمر از بانک های عامل گزارش اشتغال ایجاد 
شده ناشی از پرداخت تســهیالت بانکی را دریافت 
کند و به دولــت ارائه دهد. به گزارش همشــهری، 
تکلیف مقرر شــده برای بانک مرکزی ازاین جهت 
مهم است که هم عملکرد اشتغال زایی با استفاده از 
اعتبارات تبصره۱۸ قانون بودجه۱40۱در استان ها 
را راستی آزمایی می کند و هم امکان ارزیابی عملکرد 
بانک ها در اشتغال زایی مشخص خواهد شد؛ چراکه 
طبق مفاد تبصره۱۸ و گفته های نمایندگان مجلس، 
بانک ها پس از دریافت منابع بدون بهره از دولت، باید 
بخشی از منابع خود را نیز به تسهیالت اشتغال زایی 
تخصیص دهند و با نرخ سود ۱2درصد به متقاضیان 
بپردازند. گرچه در ماجرای نهضت ملی مســکن، 
بانک ها به بهانه هــای مختلف از زیر بــار پرداخت 
تسهیالت تکلیفی قانون جهش تولید مسکن شانه 
خالی کردند و هیچ برخوردی هم با آنها نشد؛ اما در 
موضوع اشتغال با توجه به اینکه اصل ایجاد شغل به 
پرداخت تســهیالت گره خورده، احتماال سرپیچی 
بانک ها از تخصیص تســهیالت تبصره۱۸ عواقبی 

برای آنها خواهد داشت.

آموزش و تولید براساس نیاز
متناســب نبودن آموزش عالی در ایران با نیازهای 
صنعت و بازار کار یکی از مســائلی است که سال ها 
به عنوان یک آسیب مطرح شده؛ اما اقدام عاجلی برای 
رفع آن صورت نگرفته است. در نشست دیروز، یکی 
از مسائلی که از سوی معاون اول رئیس جمهوری به 
آن پرداخته شد، همین مسئله انطباق مهارت آموزی 
با نیازهای بازار کار بود. مخبر با اشاره به عدم انطباق 
مهارت متقاضیان اشــتغال با نیازهای بازار کار، از 
سازمان فنی و حرفه ای کشور خواست ضمن احصاء 
نیازهای بــازار کار، برنامه ریزی گســترده ای برای 
آموزش به متقاضیان اشــتغال در کشور ارائه کند. 

مخبر همچنین با تأکید بر لزوم تعیین رشــته های 
تولیدی متناسب با نیازهای کشــور، تصریح کرد: 
رشــته های تولیدی باید منطبق بر نیازهای کشور 
احصاء و به تناسب این رشته های شغلی، منابع مالی 
و اعتبارات الزم به سمت مشــاغل خرد، متوسط و 
خانگی هدایت شــود. معاون اول رئیس جمهوري 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز موظف کرد تا 
عملکرد همه دستگاه های اجرایی و استان ها را برای 
تحقق وعده اشتغال دولت ارزیابی کند و درصورت 
عقب بودن از برنامه، از آنها برنامه جبرانی زمانبندی 

شده بخواهد.

اشتغال زایی به زبان آمار
در جلسه دیروز که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
جهادکشاورزی و معاونان دستگاه های ذیربط در حوزه 
اشتغال نیز حضور داشتند، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با ارائه گزارشی از سامانه رصد ملی اشتغال، 
اعالم کرد: تا پایان آبان ماه، 66درصد از تعهد اشتغال 
دولت سیزدهم در ســال۱40۱ در این سامانه ثبت 
شده است که از تحقق اشتغال زایی مطابق زمانبندی 
حکایت دارد. سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تأکید بر افزایش 
آمار بیمه شدگان در دولت سیزدهم، گفت: به دنبال 
طراحی ســامانه ثبت بیکاران در کشور هستیم تا با 
اطالعات و آمار دقیق تر بتوانیم برنامه ریزی مناسبی 

برای رفع معضل بیکاری انجام دهیم.

مجلس چه می گوید؟
چندی پیش برخی نماینــدگان مجلس با انتقاد از 
تخصیص نیافتن اعتبارات مصوب در قانون بودجه 
به اشــتغال، در صحن مجلس اعــالم کردند: طبق 
گزارش های دیوان محاسبات، تا ۱5آبان ماه جاری 
دولت هیچ گونه بودجه ای از محل اعتبارات تبصره۱۸ 
برای اشــتغال صرف نکرده اســت. محمد صفایی، 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
دراین باره به تســنیم گفت: پیش ازایــن اتفاق، در 
نامه ای اعتراض آمیز خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس 
ســازمان برنامه وبودجــه، از عدم تخصیص بودجه 
مصوب در قانون بودجه، توسط دولت به اشتغال در 
سال جاری انتقاد کردیم و از وزیر اقتصاد خواستیم، 
درباره علل تعلل دولت در این رابطه توضیح دهد و 
چندی بعد نیز، رئیس مجلس با دعوت رئیس سازمان 
برنامه وبودجه و وزیر اقتصاد به مجلس، از عملکرد 
این دو نهاد در رابطه بــا عدم تخصیص بودجه های 
اشتغال به شدت انتقاد کرد. به گفته صفایی، رئیس 
مجلس در همان جلسه اعالم کرد که مجلس روی 
2مسئله معیشت و اشتغال بســیار حساس است و 
کوتاهی در این رابطه را اصال نمی پذیرد. وقتی قانونی 
نوشته می شود، باید به آن عمل شود. طبق اظهارات 
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، بعد از این 
اعتراضات بود که برخی نماینــدگان نیز با انتقاد از 
این موضوع در صحن مجلس اعالم کردند که طبق 
گزارش های دیوان محاسبات، تا ۱5آبان ماه جاری 
دولت هیچ گونه بودجه ای از محل اعتبارات تبصره۱۸ 
برای اشتغال صرف نکرده است. به گفته صفایی، در 
بودجه۱40۱ مطابق بند الف تبصره۱۸، منابع مالی 
به مبلغ ۱56هزار میلیارد تومان برای بخش اشتغال 
پیش بینی شــده، که پس از تخصیص این مبلغ به 
وزارت اقتصاد، باید بین بانک ها توزیع شود و پس از 
آن بانک ها نیز طبق قانون موظفند دو برابر این مبلغ 
را به آن اضافه کنند، یعنی در سال۱40۱ باید طبق 
قانون بودجه، 46۸هزار میلیارد تومان تســهیالت 
۱2درصدی، توســط بانک ها برای اشــتغال زایی 
پرداخت شود. به گفته او، جدای از این موضوع، طبق 
قانون تبصره۱6، بانک ها باید 62هزار میلیارد تومان 
تســهیالت قرض الحسنه نیز به اشــتغال پرداخت 
می کردند، که از ایــن رقم هم تاکنــون یک ریال 

پرداخت نشده است.

مسیر تسهیالت اشتغال زایی باز شد
با دستور مخبر 6هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی در استان ها پرداخت می شود

شکاف 8/5 درصدی تورم اغنیا و فقرا
مرکز آمار ایران از شکاف ۸.5درصدی نرخ تورم ساالنه 

تورم
بین دهک اول )فقیرترین( و دهک دهم )ثروتمندترین( 
قشر جامعه در پایان آبان ۱40۱خبر داده و اعالم کرد: 
فقیرترین قشــر جامعه در هشــتمین ماه از ســال جاری با نرخ تورم 
50.2درصدی مواجه بوده درحالی که نرخ تورم ساالنه ثروتمندترین قشر 
به 4۱.7درصد رسیده و همچنان دهک های ضعیف و متوسط جامعه نرخ 

تورم باالتری را نسبت به دهک های ثروتمند تجربه می کنند.
به گزارش همشهری، مرکز آمار ایران نرخ تورم ساالنه کل کشور را برای 

آبان امسال 44درصد تخمین زده، طبق این آمار دهک های اول تا ششم 
تورم باالتر از میانگین کشوری را تحمل کرده اند. این گزارش می افزاید: 
محدوده تورم ۱2 ماهه در گروه کاالهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات 
بین 60.5درصد برای دهک هشــتم )پایین ترین( و 64.6درصد برای 

دهک اول )باالترین( نوسان داشته است.
نکته مهم در گزارش مرکز آمار ایران کاهش شکاف تورمی نقطه به نقطه 
بین دهک فقیر و ثروتمند در آبان امسال نسبت به مهر سال جاری است 
به نحوی که دهک اول در مهر امســال نرخ تــورم 57.7درصد و دهک 

برنامه هفتم توسعه روی میز تصمیم گیری قرار گرفت
 سکانس آخر 

از سند چشم انداز 20ساله
ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور با صدور بخشــنامه ای 
خط مشــی ها و چارچوب کالن برنامه هفتم توسعه را به عنوان 
سکانس آخر از ســند 20ســاله ایران ابالغ کرد. براساس این 
ابالغیه، دولت با آسیب شناسی 6برنامه پیشین توسعه پیشرفت 

اقتصادی توأم با عدالت را هدف گرفته است.
رئیس جمهور در این بخشنامه 3شرط را برای موفقیت و حصول 
به اهداف برنامه هفتم توســعه اعالم کرده که شــامل تعهد و 
صداقت و تالش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه 
دســتگاه های اجرایی و کارگزاران نظام و دولــت، همراهی و 
همفکری متخصصان، صاحب نظران و دانشگاهیان و اعتماد و 

همراهی آحاد مردم و فعاالن اقتصادی می شود.
سازمان برنامه و بودجه می گوید: برنامه هفتم توسعه نخستین 
برنامه جهت تحقق عدالت در پهنه سرزمین ایران خواهد بود و 
نتیجه می گیرد 6برنامه پیشین توسعه که پس از انقالب اجرایي 
شده از نبود درک مشترک میان برنامه ریزان، سیاستگذاران و 
مجریان از مفاهیم و راه حل هــا و حاکمیت روش های متمرکز 
و غیرمشارکتی و البته نبود ســازوکار حل تعارض منافع بین 
بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی رنج برده است. از دیگر 
آسیب های برنامه های پیشین توسعه به روایت سازمان یادشده 
این است که برنامه ریزان قبلی شــرایط را با ثبات فرض کرده و 
سناریوهای احتمالی در آینده را نادیده گرفته و برنامه عملیاتی 
نداشــته اند و به همین دلیل این برنامه ها از حیث تامین مالی 
به صورت افراطی بر منابع دولتی تکیه داشــته و به ظرفیت ها و 

منابع داخلی و خارجی توجه نداشته است.
اما دولت سیزدهم در تدوین برنامه هفتم دنبال یک تغییر ریل 
در مسیر توســعه ایران اســت و می گوید: در 5سال آینده باید 
تمرکز بر اصالح نظام تنظیم گری دولت با اتکای گســترده بر 
ظرفیت های مردمی و طراحی سیاست ها و قاعده گذاری صحیح 
باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به گونه ای طراحی 
شود که از تمامی ظرفیت های کشور برای حل مسائل اولویت دار 

استفاده نمایند.
در بخشی از بخشــنامه برنامه هفتم با اشــاره به اثرات جنگ 
روســیه علیه اوکراین و تحوالت اقتصادی پساکرونا آمده است 
به هم خوردن مبانی نظری جهانی سازی و افزایش قیمت مواد 
غذایی و انرژی و استفاده نظام ســلطه از ابزارهای تحریم برای 
فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به 
سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی های جدید اقتصادی سوق 
داده شوند و نظام های حاکم بر نظم جهانی و منطقه ای در حال 
کشمکش و تحول اساسی است که نشانه های آن را می توان در 
پیمان های ناتو و شانگهای مشــاهده کرد. این در حالی است 
که منطقه غرب آســیا نیز به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و 
بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل 
قدرت های بزرگ شده و در این میان کشور ایران با پایبندی به 
اصول و استقالل سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی 
بیگانگان بوده است. تحریم های ظالمانه بی شمار از سوی غرب 
نشــان دهنده این فشارها اســت. دولت اما می گوید: کشور در 
5سال آینده با رویکرد سازنده و تعامل مؤثر با کشورهای جهان 
و به خصوص کشورهای همســو و خاصه کشورهای همسایه از 
یک سو و اســتفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت های نسبی 
و ســرزمینی خود از ســوی دیگر می تواند با ایفای نقش مؤثر 
منطقه ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت و چشم انداز 

مثبت اقتصادی برای سال های آتی ایجاد کند.

راهبردهای توسعه کدام است؟
براســاس بخشــنامه برنامه هفتم در 5ســال آینده قرار است 
رانت زدایی صورت گیرد و با توسعه اقتصاد دانش بنیان، فناوری و 
هوشمندسازی در فعالیت های اقتصادی رسوخ پیدا کند و البته 
میزان سرمایه گذاری با مشــارکت حداکثری بخش خصوصی 
و تعاونی در اقتصاد و افزایش ســرمایه گذاری خارجی در ایران 
بیشتر شــود. افزون بر اینکه دولت قول داده با این برنامه برای 
فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب وکار فرصت برابر 
ایجاد کند و تعامل با کشــورهای هدف را باالتر برده تا صادرات 
غیرنفتی بیشتر شود. کاهش انحصار و مداخالت دولت در اقتصاد 
و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق 
تمرکز دولت بر تنظیم گری و تسهیل گری و افزایش پاسخگویی 
و حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و 

فراگیر از دیگر اهداف راهبردی برنامه توسعه آینده خواهد بود.

اصالحات کلیدی در اقتصاد
دولت سیزدهم می گوید در برنامه ششم دنبال ثبات اقتصادی و 
کنترل تورم از مسیر اصالحات ساختاری بودجه و نظام بانکی و 
بهبود فضای کسب وکار است و هدف دیگر رشد اقتصادی عدالت 
محور است به نحوی که بهره وری در اقتصاد به ویژه در حوزه هایی 
چون انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، 
اقتصاد دریامحور، اقتصاد دیجیتال و قطب های منطقه ای تولید 

و تجارت و ترانزیتی افزایش یابد.
افزون بر ایــن دولت به تقویــت امنیت غذایــی، اصالح وضع 
صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه 

منابع و مصارف آب مصمم است.

برخورد تراز با رشوه بگیر
رشوه دادن و رشــوه گرفتن، بیراهه است 
برای دور زدن قانون و انتفاع غیرقانونی از 
بیت المال و متأســفانه در بسیاری موارد 
رشوه دهنده و رشوه گیرنده از چشم قانون 
مخفی می مانند یــا به هر دلیلی برخورد با آنها در دســتورکار 
ناظران قرار نمی گیرد؛ اما این بار داود منظور، رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشور از بازداشت و پیگرد قضایی مأموران خاطی 
مالیاتی شاغل در یکی از ادارات کل امور مالیاتی استان تهران، 
به اتهام دریافت 5.2 میلیارد تومان رشــوه خبر داده است. این 

برخورد تراز با مأمور رشوه بگیر است. 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، می گوید: به دنبال اطالع 
حراست سازمان مبنی بر وصول گزارش مبنی بر دریافت رشوه 
230 میلیون تومانی وجه نقد توســط مأمور مالیاتی شاغل در 
یکی از ادارات کل امور مالیاتی اســتان تهران از یک مؤدی در 
ارتباط با مالیات اجاره مستغالت، تحقیقات با همکاری پلیس 
امنیت اقتصــادی تهران بزرگ آغاز و نهایتاً پس از شناســایی 
حساب های بانکی مربوط به واریز وجوه، با دستور مرجع قضایی، 
این حساب ها مسدود و برای متهم اصلی و سایر متهمین که در 

وقوع این جرم مشارکت داشتند، پرونده قضایی تشکیل شد.
در ادامه، 23 نفر از مؤدیان مالیاتی شناسایی شدند که مجموعاً 
مبلغ 5.2 میلیارد تومان به این متهمان رشــوه پرداخت کرده 
بودند و درنهایت پس از محرز شدن جرم ارتکابی، با هماهنگی 
مرجع قضایی ضمن مسدودســازی تمامی حساب های بانکی 
مرتبط با ایــن پرونده، متهمــان با صدور قرار مناســب روانه 
زندان شــدند. منظور، با تاکید بر اینکه هرگونه فســاد و ارتشا 
خط قرمز ســازمان امور مالیاتی اســت، می گوید: برخورد با 
مأموران خاطی که عــده معدودی هســتند موجب افزایش 
اعتماد عمومی و زمینه ســاز حرکت در جهــت بهبود وجهه 
نظام مالیات ستانی و خدمات رسانی اکثریت همکاران شریف 
و خدوم سازمان خواهد شد که برای تحقق این هدف عالوه بر 
نظارت های درون سازمانی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی، 
حراست سازمان، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و سایر 
مجموعه های مرتبط و بکارگیری انواع سیســتم  های کنترلی 
با دستگاه  های نظارتی برون ســازمانی از جمله پلیس امنیت 
اقتصادی فراجا نیز تعامالت گسترده ای شکل گرفته تا زمینه های 

بروز و ظهور جرائم و مفاسد اداری به حداقل ممکن برسد.

هدف گذاری نفتی عراقی ها
  خبر: عــراق قصد دارد از ســال آینده ظرفیت 
صادرات نفت از بنادر جنوبــی را افزایش دهد و تا 
ســال2025، مجموعا یک تا ۱.5میلیون بشکه در 
روز به صادراتش اضافه کند. محمد سعدون، نماینده 
عراق در اوپک می گوید: کشــورش تالش می کند 
درآمد نفتی را تقویت کرده و شرکت های بین المللی 
را برای سرمایه گذاری ترغیب کند. وزارت نفت عراق 
همچنین طرح هایی را بــرای افزایش تولید نفت و 
رساندن آن به سطح 5.5میلیون بشــکه در روز تا 

سال202۸ دنبال می کند.

  نقد: دورنمای صنعت نفت عراق و البته جایگاه 
آن در بازار طالی ســیاه، اکنون پیش روی ما قرار 
دارد و باید اندیشید که با توسعه نفتی در کشورهای 
صادرکننــده نفــت و افزایش ســرمایه گذاری ها 
به ویــژه در میدان های مشــترک، جایــگاه ایران 
چه خواهد شــد. اکنــون ایران پس از عربســتان 
سعودی با تولید روزانه ۸میلیون و466هزار بشکه، 
عراق بــا 3میلیون و967هزار بشــکه و امــارات با 
2میلیون و640هزار بشکه در جایگاه چهارم اوپک 
با تولید روزانه 2میلیون و445هزار بشکه قرار دارد. با 
درنظر گرفتن میزان مصرف داخلی نفت در کشور، 
ســهم ما از بازار صادراتی چندان قابل دفاع نیست 
و ضرورت دارد در برنامه هفتم توســعه، یک طرح 
عملیاتی برای تقویت سرمایه گذاری های خارجی 
در صنایع باالدستی نفت و گاز پیش بینی شود. در 
غیراین صورت کشورهای همســایه از این فرصت 
نهایت بهــره را خواهند برد و به ســراغ میدان های 

مشترک با ایران خواهند آمد.
یادمان باشد که روزگاری ایران دومین تولید کننده 
نفت اوپک بوده و از بازیگران اصلی بازار طالی سیاه 
دنیا، برای بازگشــت به جایگاه قبلی راه طوالنی و 
سرمایه گذاری سنگینی الزم است و دولت و مجلس 
باید از فرصت ها بیشــترین بهره را ببرند و راه ورود 
سرمایه گذاری خارجی به صنایع باالدستی نفت و 

گاز را هموار سازند.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

دهم نرخ تورم 43.6درصدی را تجربه کرده که از شکاف ۱4.۱درصدی 
حکایت داشــت اما در آبان ماه نرخ تورم نقطه به نقطــه دهک اول به 
56.2درصد و دهک دهم به 43.۱درصد کاهش یافته که باعث شکاف 
تورم ۱3.۱درصدی شده که بیانگر کاهش یک درصدی شکاف نرخ تورم 

بین فقیر و ثروتمند شده است.
افزون بر این براساس اعالم مرکز آمار شکاف نرخ تورم نقطه به نقطه در 
گروه کاالهای خوراکی و آشامیدنی بین دهک اول و دهم در آبان نسبت 
به مهر امسال ۱.۸درصد کمتر شده و از ۸.4درصد به 6.6درصد رسیده 
است. به این معنا که یک خانوار فقیر ایرانی در مهرماه امسال نسبت به 
مهرماه پارسال 77درصد بیشتر برای خرید یک سبد کاالهای خوراکی 
و آشامیدنی هزینه کرده که در آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل این خانوار فقیر 72.6درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده اند. این در 
حالی است که یک خانوار ثروتمند در مهر امسال برای خرید یک سبد 
کاالی خوراکی و آشامیدنی یکسان 6۸.6درصد بیشتر از مهر پارسال 
هزینه کرده و در آبان برای خرید همان سبد کاالها 66درصد بیشتر خرج 
کرده اند. البته کاهش شکاف تورم در بین داراها و ندارها در شرایطی رخ 
داده که همچنان خانوارهای  ضعیف درآمدی با فشار تورمی بیشتری 
مواجه هستند زیرا ســهم کاالهای خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد 
ماهانه هزینه آنها 43.3درصد است اما در سبد هزینه خانوارهای با سطح 
درآمد باالی جامعه تنها ۱7.2درصد برآورد شــده است. به این ترتیب 
هرچه دولت بتواند تورم کاالهای خوراکی و آشامیدنی را کاهش دهد به 
نفع طبقه پایین و متوسط جامعه خواهد بود. افزون بر این در آبان امسال 
تحت تأثیر رشد اجاره بها و البته افزایش قیمت دارو، نرخ تورم کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات وزن بیشتری در افزایش نرخ تورم ساالنه داشته و 

باعث تضعیف سفره طبقه متوسط و البته فقیر جامعه شده است. دهک اول دهک سومدهک پنجم دهک هفتم دهک دومدهک دهم دهک ششم دهک چهارمدهک نهم دهک هشتم کل کشور

72.6

77.0

70.5

74.3

69.1

72.6

68.2

71.5

67.7

70.8

67.7

70.7

67.5

70.5

67.4

70.0

67.2

70.1

66.4

69.2

66.0

68.8

مهرماه 1401            آبان1401  
نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها



5 دوشنبه 7 آذر 1401
 شماره  8650

 نحوه پرداخت علی الحساب کارانه 

پرســتاری، آن هم بعد از ۱۵ســال گزارش
انتظار برای اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری، با واکنش پرستاران مواجه شده 
است. آنها معتقدند با وجود ردیف بودجه اختصاصی و 
اعتبارات الزم، اما با تضییع حقوق، توزیع مبالغ ناچیز، 
اعمال سالیق شخصی برخی مدیران و نبود پایبندی به 
توافقــات مواجه شــده اند. نیروهای پرســتاری در 
بیمارســتان ها بابت خدماتــی که به بیمــاران ارائه 
می دهند، پولی دریافت نمی کنند و قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری تابستان۱۳۸۶ به تصویب رسید تا 
حق و حقوق پرســتاران در این باره پرداخت شود، اما 
۱۵سال طول کشــید تا اجرایی شــود. باالخره در 
بودجه۱40۱ این قانون به شکل رسمی بودجه ۵هزار 
میلیارد تومانی گرفت و قرار شد که تعرفه پرستاری از 
۳ماه آخر۱400 محاسبه شود. اگرچه که همان هم با 
گذشت ۸ماه از سال اجرایی شد و وزارت بهداشت هم 
کمتر از 2۵درصد این بودجه را تاکنون دریافت کرده 
اســت تا پرداخت های نامنظم با فرمول محاسباتی 
نامشخص به برخی پرستاران با وجود اجرایی شدن آن، 
بعد از گذشــت ۱.۵دهه مورد رضایت نباشــد. آنها 
می گویند وزارت بهداشــت در آســتانه روز پرستار 
می خواهد هرطور شده روند اجرای پرداخت کارانه آغاز 
شــود؛ حتی به قیمت نارضایتی از نحوه اجرای آن؛ 
پرداختی هایی که به گفته این پرســتاران در برخی 
استان ها ۳00 تا 400هزار تومان و در شهرهای بزرگ 
نزدیک به 2.۵میلیون تومان است. اما عباس عبادی، 
معاون پرستاری وزارت بهداشــت اجرایی شدن این 
قانون در وزارت بهداشت دولت سیزدهم پس از ۱۵سال 
و با وجود تمام انتقاداتی که به آن وارد می شود را اتفاق 
بسیار خوبی می داند و به همشهری می گوید: »با تأکید 
مقام معظم رهبری و پیگیری های وزیر بهداشت برای 
نخستین بار قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در 
حال اجرا شدن است. بودجه این قانون را پس از 9ماه 
آن هم کمتر از 2۵درصد دریافت کردیم و بر این اساس 
پرداختی هــای علی الحســاب برای ۳مــاه ابتدای 
سال جاری صورت گرفت. البته در ۳ماه اول سال ثبت 
خدماتی نداشتیم و چاره ای نبود جز اینکه در مرحله 
اول پرداختی ها به شکل علی الحساب صورت بگیرد.« 

خواستهجامعهپرستاری
»شــیوه پرداختی های قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری مورد قبول سازمان نظام پرستاری نیست 

و وزارت بهداشت باید از دی ۱400 که دستورالعمل 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری ابالغ شده، پرداخت ها 
را اجرایی کند.« اعظم فخر محمودی، عضو شورای عالی 
سازمان نظام پرســتاری با بیان این مطلب می گوید: 
»اجرای قانون تعرفه گذاری در حقیقت ارزش بخشیدن 
به خدمات اجرایی پرســتاران اســت. بخش عظیم 
مراقبت  از بیماران از سوی پرستاران انجام می شود و 
دور از انصاف است که پرستاران نتوانند همانند سایر 
کارشناســان پروانه دار حق الزحمه خدمات خود را 
دریافت کنند.« محمودی با بیان اینکه این بودجه از 
دریافتی بیمه ها تامین می شود و منبع آن مشخص 
اســت و بار مالی هم برای دانشگاه های علوم پزشکی 
ندارد، تأکید می کند: »انتظار می رود تسهیل بیشتری 
از سوی دانشگاه های علوم پزشکی انجام شود و ساز و کار 
ثبت مســتندات در سیســتم HIS صورت بگیرد تا 
پرســتاران بتوانند طبق قانون و عدالت حق الزحمه 

خدمات خود را دریافت کنند.«   

کجسلیقگیدرپرداختکارانه
»به نظر می رسد برخی  دوســت ندارند، پرستاران بابت 
خدماتی که ارائه می دهند، پولی دریافت کنند؛ از همین 
رو، به دنبال بهانه تراشی و سنگ اندازی در مسیر اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند؛ به طوری 
که هر بار که شرایط پرداخت تعرفه های پرستاری فراهم 
می شود، یکباره همه معادالت به هم می ریزد.« محمد 
میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان این 
مطلب و انتقاد از نحوه پرداخت به پرستاران می گوید: 
»کارانه پرستاران به صورت علی الحساب پرداخت می شود 
تا شرایط اجرای کامل آن در سراسر کشور فراهم شود، 
اما این مسئله مورد تأیید پرستاران نیست. آنها معتقدند 
وزارت بهداشت می خواهد در آستانه روز پرستار، هرطور 
شده روند اجرای پرداخت کارانه پرستاران آغاز شود و از 
نحوه اجرای قانون و خلف وعده وزارت بهداشت گالیه مند 
و دلخور هستند.« او با تأکید بر اینکه پرداخت های اخیر 
وزارت بهداشت به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست، ادامه 
می دهد: »پرداختی های اخیر و علی الحســاب وزارت 
بهداشت، بسیار ناچیز است و  واریزی انجام شده برای 
ســطوحی از دریافت کنندگان توهین آمیز است. این 
رفتارها مبتنی بر کج سلیقگی و ناشی از نظرات شخصی 
و خلق الســاعه برخی از مدیران اســت. عملی نشدن 
مشورت های توافق شده، فقط سبب نارضایتی بیشتر 
پرســتاران و بی اعتمادی آنها به قول و عمل مسئوالن 

شده است.«    

تفاوتهایپرداختدرمراکزپردرآمدوکمدرآمد
»با وجــود تمام انتقــادات، اما نکته مهم این اســت 
کــه این قانون پــس از ۱۵ســال اکنــون عملیاتی 
و برای نخســتین بار به شکل رســمی بودجه ۵هزار 
میلیارد تومانی در ردیف بودجه۱40۱ برای این حوزه 
پیش بینی شده اســت. البته تخصیص این اعتبار از 
سوی سازمان برنامه و بودجه با تأخیر صورت گرفت و 
در آبان امسال کمتر از 2۵درصد این اعتبار واصل شد.« 
عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان 
این مطلب به همشهری می گوید: »این طرح نخستین 
سالی است که اجرا می شود. مصوبه دولت مربوط به 
اردیبهشت بوده و دســتورالعمل رسیدگی به آن هم 
در تیرماه صادر شده است. بر این اساس تا آماده سازی 
زیرســاخت ها زمان می برد؛ این در حالی است که در 
۳ماه اول ســال هم ثبت خدماتی نداشتیم و چاره ای 
نبود جز اینکه در مرحله اول پرداختی ها به شــکل 
علی الحساب صورت بگیرد.« به گفته این مسئول برای 
پرداخت این علی الحساب ها 2روش قابل اجرا بود: »اول 
پرداخت یکسان و برابر به کل جامعه پرستاری که البته 
می توانست منجر به نارضایتی هم شود و روش دوم، 
درنظر گرفتن میانگین ۳ماهه آخرین کارانه  پرستاران 
و ضرب آن در ضریب مشخص. براساس بودجه ای که در 
اختیار داشتیم این ضریب عدد2.2 و بازتوزیع انجام شد. 
کارانه ناشی از محصول تعرفه خدمات پرستاری مبتنی 
بر عملکرد است؛ یعنی اگر پرستاری در مرکز درمانی با 
مراجعه و بیماران بستری کمتر مشغول به فعالیت باشد، 
طبیعتا درآمد کمتری برای او احصا می شود و پرداختی 
او کمتر است. در برخی مناطق کشور بیمارستان هایی 
وجود دارند که ضریب اشــغال تخت آنهــا پایین و 
حتی زیر 20درصد اســت. به دلیل اینکه این مراکز 
درآمدزا نیســتند، تمام افراد شاغل در آنجا از پزشک 
گرفته تا پرستار و گروه های دیگر معموال کارانه های 
پایین تری نسبت به بیمارستان هایی دارند که ضریب 
اشــغال تخت باالیی دارند.« او با بیان اینکه برخی از 
تعرفه های پزشکی هم ممکن اســت با هم متفاوت 
باشند، ادامه می دهد: »به عنوان مثال در بیمارستان های 
چشم پزشــکی و قلب میزان احصای درآمد باالست 
و ناخواسته درآمد پرســتاران هم باال می رود. در این 
مرحله پرداختی ها به صورت علی الحســاب صورت 
گرفت و مبنا میانگین ۳ماهه آخرین کارانه همکاران 
بود؛ ممکن است واریانس دریافتی بین افراد به شکلی 
منجر به نارضایتی شده باشد. در این باره تقاضا می کنیم 
که پرستاران عزیزمان صبوری کنند و اجازه دهند که 

این پرداختی ها مبتنی بر عملکرد صورت بگیرد تا به 
عدالت نزدیک تر باشیم، اما همیشه با وجود اینکه انتظار 
می رود پرداخت ها ایجاد رضایت کند، گاهی هم منجر 

به نارضایتی می شود.« 

3ماهزمستان1400همپرداختشود
معاون پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال 
که براســاس قانون این پرداخت بایــد از دی۱400 
درنظر گرفته شود و با این وضعیت ۳ماه سال گذشته 
چه وضعیتی خواهد داشــت، گفت: »قانون برای اول 
۱40۱ اســت و برای آن بودجه و اعتبار درنظر گرفته 
شده است؛ بنابراین پرداختی های پرستاران برای ۳ماه 
اول سال است. سال گذشته قولی داده شد که در ۳ماه 
زمستان هم به همکاران پرداختی داشته باشیم. سهم 
سازمان ها در این باره مشخص شد و این تفاهم در نهاد 
ریاست جمهوری صورت گرفت، اما باید سازمان ها سهم 
خود را پرداخت کنند و بر این اساس اگر علی الحساب 
بعدی واصل شود، می تواند برای ۳ماه زمستان۱400 
صورت بگیرد.« او درباره تدبیری که وزارت بهداشت 
برای ایجاد رضایتمندی در جامعه پرستاری در آستانه 
روز پرســتار درنظر خواهد گرفت، عنــوان می کند: 
»اتفاقی که امسال بعد از ۱۵سال رخ داده با وجود تأکید 
مقام معظم رهبری، به دلیــل حمایت و پیگیری وزیر 
بهداشت بوده است. البته ما در ابتدای کار هستیم و باید 
همکاران صبوری و دانشگاه های علوم پزشکی همکاری 
کنند. در این باره باید سرویس و خدمت به بیماران و ثبت 
و دستورالعمل بازپرداخت هم با جزئیات مشخص شود. 
ممکن است حجم یا مقدار ریالی دریافتی همکاران با 
آن چیزی که تصور می کردند همخوانی نداشته باشد، 
اما تالش می کنیم همین مقدار هم عادالنه و منصفانه 
باشد؛ ضمن اینکه این مسئله جای ترمیم و اصالح دارد 
و براساس بازخوردهایی که می گیریم تالش می کنیم 
آیین نامه و دستورالعمل ها اصالح شود.« عبادی درباره 
اینکه بخش بعدی وصول بودجه چه زمانی خواهد بود، 
ادامه می دهد: »وزارت بهداشت وظیفه ذاتی دارد که 
این مسئله را پیگیری کند، اما بخشی از عملیات این 
مجموعه وابسته به عملکرد ســایر سازمان هاست. در 
این باره باید ســازمان های بیمه  گر و سازمان برنامه و 
بودجه هم به درستی به وظایف خود عمل کنند. بعد از 
۸ماه با تالش هایی که صورت گرفت موفق به دریافت 
2۵درصد از بودجه قانون تعرفه گذاری پرستاری شدیم 
و این یعنی بخشی از سازمان ها به تکالیف خود به موقع 

عمل نمی کنند.« 

وزارت بهداشت راضی، پرستاران ناراضی
طلسم قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باالخره پس از ۱۵سال شکست و وزارت بهداشت با وجود دریافت تنها 2۵درصد از بودجه، آن را 

اجرایی کرد، اما پرستاران از شیوه و میزان پرداختی ها رضایت ندارند 

آیین نامه اجرایی مراکز توانمند سازی  و صیانت اجتماعی از معتادان تصویب شد
یک قدم جدی برای بهبودی معتادان

 در یکصدو چهل و نهمین جلســه شــورای 

جامعه
اجتماعی کشور، آیین نامه اجرایی جزء ۳بند ث 
ماده ۸0قانون برنامه ششم توسعه درباره مراکز 
نگهداری معتــادان متجاهر و مراکز توانمند ســازی  و صیانت 

اجتماعی از معتادان بهبود یافته به تصویب رسید.
در این نشست براســاس تکلیف قانونی، جزء ۳ بند ث ماده ۸0 
قانون مقرر می دارد »از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
)سازمان بهزیستی( با همکاری شهرداری ها نسبت به بهره برداری 
و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر 
و بی خانمان و راه اندازی مراکز جامع توانمندســازی و صیانت 
اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان ها با رعایت احکام 
ماده )۷0( این قانون اقدام نماید.« آیین نامه ای که از سوی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر ارائه شــد و اعضای شورای اجتماعی کشور 
پس از بحث و تبادل نظر درباره مفاد این آیین نامه، با کلیات آن 
موافقت کردند. براساس این مصوبه، تمامی دستگاه های عضو 
شورای اجتماعی مکلف شــدند با ارائه پیشنهادات خود زمینه 
توانمندسازی و بازگشت دوباره معتادان بهبود یافته به زندگی 

اجتماعی را فراهم کنند.
وزیر کشور در حاشیه برگزاری این جلسه در جمع خبرنگاران با 
اشاره به ماده 42 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق 
موادی به آن گفت: اردوگاه های خاصی برای زندانیان معتادی 
که در زندان حضور دارند، تشکیل می شود و این اقدام بر عهده 

قوه قضاییه است. احمد وحیدی با اشاره به تصویب آیین نامه ای 
در مورد معتادان و تقسیم نقش هر یک از دستگاه ها در این حوزه 
گفت: این آیین نامه باید از سال های قبل تدوین و تکمیل می شد، 

اما مورد اختالف قرار گرفته بود و خوشبختانه به تصویب رسید.
وحیدی اضافه کرد: موضوع دیگر، معتادان متجاهر بود که بنا بوده 
و هست که این افراد از سطح شهر جمع شوند. در تهران و برخی 
شــهرهای دیگر، اقدامات خوبی انجام شده و این موضوع باید با 

سرعت دنبال شود.
وزیر کشور افزود: آن دسته از معتادان که به صورت داوطلبانه با 
عنوان ماده ۱۵، خود را معرفی می کنند، باید رسیدگی هایی برای 
آنها انجام شود که این کار توسط وزارت بهداشت انجام می شود؛ 
همچنین در جلســه امروز درباره ماده 42 درخصوص زندانیان 
معتادی که در زندان حضور دارند نیز گفت وگو شد و قرار شد که 
اردوگاه های خاصی برای نگهداری آنها تشکیل شود و این اقدام 
بر عهده قوه قضاییه است، اما باید کمک هایی در راستای تحقق 

این امر انجام شود.
او در پاسخ به سؤالی درباره اختالف نیروی انتظامی و شهرداری 
تهران در موضوع جمــع آوری معتادان متجاهــر گفت: قانون 
مشخص نکرده که این امر به عهده چه دستگاهی است و بر همین 
اساس در جایی شهرداری و در مواردی نیروی انتظامی به این امر 
کمک می کند؛ بنابراین براساس قراردادها و بنا به شرایط یکی 
از نهادها مسئولیت را قبول می کند. وحیدی ادامه داد: موضوع 

دیگری که مورد بحث و بررسی قرار گرفت، زنان سرپرست خانوار 
بود که با توجه به تعداد قابل توجه قوانین در این زمینه نسبت به 
توانمندسازی آنها تأکید شده است و اقدامات خوبی در این حوزه 
انجام شده و کارگروهی تشکیل شده که امروز گزارشی از اقدامات 

خود ارائه کرد.
وزیر کشور افزود: باید الگوی مناســبی برای تحت پوشش قرار 
گرفتن زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آنها شکل گیرد؛ 
البته همه آنها به یک دفعه نمی توانند تحت پوشش قرار گیرند و 
براساس تامین بودجه به صورت مرحله ای این کار انجام خواهد 

شد.
تمرکز بر پیشنهاد شیوه های تقویت بنیان خانواده و کاهش طالق 
از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. به گفته محمد عباسی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان 
امور اجتماعی در طول یک سال گذشته خوشبختانه شاهد کاهش 
آمار طالق در کشور بودیم که این امر در سایه تالش های صورت 
گرفته به منظور تحقق این مهم بوده است؛ موضوعاتی که به جد از 
سوی مسئوالن فعال در حوزه اجتماعی دنبال شده و خوشبختانه 

نتایج خوبی هم داده است.
او ادامه داد:  برنامه های ما در بخش کاهش آمار طالق تمام نشده 
اســت و با جدیت در این زمینه فعالیت می کند تا ضمن تحقق 
اهداف تعریف شده در این بخش شــاهد تحقق اهداف برنامه 

جوان سازی  جمعیت و فرزندآوری خانواده ها هم باشیم.

300هزارزوججوان
بهخانهبخترفتند

معاون وزیر و وزیر سازمان ثبت احوال کشور گفت: در ۶ماهه اول 
امسال، ۳00هزار زوج جوان ازدواج خود را به ثبت رسانده و راهی 

خانه بخت شدند.
به گفته هاشم کارگر، از ابتدای امســال تا کنون ۶20هزار رویداد 
تولد هم در کشور به ثبت رسیده اســت که 4۷0هزار مورد این 
تولدها در مناطق شهری و ۱۵0هزار رویداد در مناطق روستایی 

اتفاق افتاده است.
او ادامه داد: از مجموع تولدهای ثبت شــده ۳20هزار نوزاد پسر و 

۳00هزار نوزاد دختر بوده است. 
معاون وزیــر در بخش دیگر صحبت های خود با اشــاره به نقش 
آمارهای ثبت احوال کشور به عنوان مبنا و پایه در برنامه ریزی های 
کالن کشوری افزود:  مطابق بند )ز( ماده یک قانون ثبت احوال، 
تولید و انتشار آمارهای انســانی از وظایف ثبت احوال است که با 
توجه به اسناد باالدستی و فرمایش و تأکیدات مقام معظم رهبری، 
درخصوص رصد مداوم آمارها و همچنین نیاز فعلی کشور برای 
داشتن اطالعات دقیق و متقن و در عین حال توانایی و ظرفیت های 
موجود در ســازمان ثبت احوال کشــور، برای برنامه ریزی ها و 

تصمیم های کشور از اهمیت باالیی برخوردار است.
کارگر در ادامه با تأکید بر نقش آمارهای جمعیتی ثبت احوال در 
برنامه ریزی های شهری و اجتماعی تصریح کرد:  انتشار آمار باید 
به روز، شفاف و همراه با تحلیل و بررسی دقیق باشد تا مثمر ثمر 

واقع شود.

تجویزبیشاز۹۵درصِدنسخه
پزشکانبهصورتالکترونیک

رئیس اداره پزشکان، دارو و پاراکلینیک اداره کل درمان غیرمستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه براساس آخرین آمار دریافتی 
از سامانه های مکانیزه سازمان تامین اجتماعی، بیش از 9۵ درصِد 
نسخ پزشکان به شکل الکترونیک تجویز می شود، گفت: اطالعات 
موردنیاز درخصوص نسخ پزشــکان، دارو، پاراکلینیک و غیره به 
شکل مکانیزه و از طریق یک نرم افزار واسط، در اختیار بیمه مرکزی 

ایران و تمامی شرکت های بیمه تکمیلی قرار می گیرد.
سلیمه رحیمی مقدم درباره همکاری پزشــکان و مراکز درمانی  
با طرح نسخه نویســی الکترونیــک  اظهار کرد: با شــروع طرح  
نسخه نویسی الکترونیک، کالس های  متعدد آموزشی جهت نحوه 
ثبت نام  و ورود پزشکان به سامانه نسخه  الکترونیک سازمان تامین 

اجتماعی و چگونگی نسخه نویسی الکترونیک برگزار شد.
او افزود: پزشکان به تدریج نسبت به  تهیه سخت افزار و نسخه نویسی  
الکترونیک اقدام کرده اند؛ به گونه ای که هم اکنون می توان گفت: 
تقریباً تمامی پزشکان، مجهز به سخت افزار و نرم افزار موردنیاز، 

جهت نسخه نویسی الکترونیک شده اند.
رئیس اداره پزشکان، دارو و پاراکلینیک اداره کل درمان غیرمستقیم 
سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه با توجه به اینکه درحال حاضر، 
براساس آخرین آمار دریافتی از سامانه های مکانیزه سازمان تامین 
اجتماعی بیش از 9۵ درصِد نســخ پزشکان به شکل الکترونیک 
تجویز می شود، گفت: این امر نشان از همکاری بسیار خوب پزشکان 

در اجرای سراسری طرح نسخه الکترونیک است.
رحیمی مقدم درباره اتصال نسخ الکترونیک با بیمه های تکمیلی 
اظهار کرد: پس از اجرای طرح کشوری نسخه الکترونیک، جهت 
رفاه حال بیمه شدگان و عدم نیاز آنان به ارائه نسخه کاغذی جهت 
دریافت هزینه از بیمه های تکمیلی، اطالعات موردنیاز درخصوص 
نسخ پزشــکان، دارو، پاراکلینیک و غیره به شــکل مکانیزه و از 
طریق نرم افزار واسط API در اختیار بیمه مرکزی ایران و تمامی 

شرکت های بیمه تکمیلی قرار گرفت.
او ادامه داد: چنانچه بیمه های تکمیلی از طریق نرم افزارهای خود که 
قابلیت اتصال به نرم افزارهای واسط طراحی شده را داشته باشند، به 
سازمان تامین اجتماعی متصل شوند، می توانند نسخ تجویز شده، 
داروها و خدمات ارائه شده را مالحظه و جهت بازپرداخت هزینه 

بیماران اقدام کنند.

پرداختنصفونیمهبودجهدارویار
بهتامیناجتماعی

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به 
اینکه بزرگ ترین طلبکار از دولت هستیم، گفت: اعتباری که قرار 
بود برای اجرای طرح دارویار به تامین اجتماعی بدهند، به درستی 

محقق نشد.
شهرام غفاری با اشــاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بیش از 
۳ هزار میلیارد تومان از شــرکت های دارویی طلب دارد، گفت: 
تفاهمنامه ای میان سازمان غذا و دارو و همچنین بیماران خاص 
از سوی بیمه سالمت منعقد شــده که براساس آن باید مبلغی را 
به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. البته طلب ما از سازمان 
برنامه و بودجه است که قرار بود بودجه ای از طرح دارویاری، هم 
برای تسویه مطالبات و هم اجرایی شدن طرح دارویار به ما پرداخت 

کند که متأسفانه درست انجام نشد.
او افزود: بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به دلیل بدهی 
دولت است و همچنین بخشی نیز بدهی کارفرمایان به این سازمان 
است که مبلغ زیادی را رقم زده است. چنانچه دولت و همچنین 
کارفرمایان و ســازمان برنامه و بودجه، اعتبــار موردنیاز را به ما 
پرداخت کنند، ما نیز می توانیم طلب مراکز طــرف قرارداد را به 
موقع به آنها بدهیم و هم در راستای اجرای درست طرح دارویار 
اقدام کنیم که تمامی آنها مســتلزم داشــتن نقدینگی سازمان 
تأمین اجتماعی اســت. مدیرکل درمان غیرمســتقیم سازمان 
تأمین اجتماعی تصریح کرد: قرار بود ســازمان برنامه و بودجه از 
بدهی های دولت و نه خیریه و اعانه به سازمان، اعتباری را پرداخت 
کند و ما نیز برای مراکز دانشــگاهی و اجرای طرح دارویار هزینه 
کنیم که به طور دقیق محقق نشــد. به گفته او، تاکنون 2 هزار و 
400 میلیون تومان از طرح دارویار به ما پرداخت شــده است که 
قرار بود 2 مبلغ جداگانه برای تسویه به ما پرداخت کنند که یکی 
۵ هزار میلیارد تومان برای خود تأمین اجتماعی بود و مبلغ دیگر 
۷ هزار میلیارد تومان در قالب تفاهمنامه ای به ۳ سازمان بیمه ای 
بود. در مجموع ۱2 هزار میلیاردتومان باید پرداخت می شد اما فقط 
2 هزار و 400 میلیون تومان به تأمین اجتماعی پرداخت شد./ مهر

میز خبر

معصومه نجفی
سرپرســت معاونــت آمــوزش ابتدایــی 
از  آمــوزش  کیفیــت  آمــدن  پاییــن 
پیامدهــای غیرحضوری بــودن آموزش 
طــی دو ســال گذشــته، بــوده اســت. 
معلمــان از مهــر تــا اواســط آذرمــاه 
فرصت خواهند داشــت که طی فرایند 
تدریس، مرحله شناســایی و آن دسته 
از دانش آموزان که در هر درس نیازمند 
توجــه بیشــتر هســتند را شناســایی 

کنند./ ایسنا

حیدر محمدی 
رئیس سازمان غذا و دارو

بــا تمهیــدات اندیشــیده شــده تولیــد و 
واردات داروهــای ضــروری در وضعیــت 
مطلوبی قرار دارد و به زودی تمام کمبودها 
در زمینــه ایــن داروهــا رفــع خوادهــد 
شــد.محمدی یادآور شــد: ازحدود 2 ماه 
گذشــته داروی بیمــاران SMA درکشــور 
تامین و از چهارشنبه هفته گذشته توزیع 
آن در بین بیماران کمتر از ۱۰سال کشور 

آغاز شد.

مجتبی همتی فر
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت

بایــد کودکســتان هایی ذیــل ادارات 
شــکل بگیــرد و ادارات دولتــی موظــف 
هستند وارد تعامل شــوند. برای تامین 
نیروی کار مــورد نیاز این هــدف، نیروی 
خریدخدمــات بــه کارگیری شــود که در 
نهایــت منجر بــه اجــرای سیاســت های 
فرزندآوری شــود. فرزندآوری به کمیت 
نســل می پردازد، اما نباید در کنار آن از 
فرزندپروری غفلت کنیم و اتفاقا خود را 

متولی این امر می دانیم./ ایلنا

 نفر   در 8 ماه امسال با خط ملی اعتیاد 
تماس برقــرار کردنــد. عمده ترین نوع 
ســؤاالت درخصــوص مراکــز درمانــی 
دولتــی اســت کــه اپراتورهــا آنهــا را 
بــه ســمت مراکــز بهزیســتی ارجــاع 

می دهند./ ایسنا

کــه شــرایط ارفــاق قانونــی را داشــتند 
در پی دســتور رئیس قوه قضاییه آزاد 
شــدند. در بیــن ایــن افــراد آزاد شــده 
شــماری از اغتشاشــگران وقایع اخیر 

هم حضور دارند. / مهر

در 7 ماهــه ســال جاری بــرای اهــدای 
خــون بــه مراکــز و پایگاه هــای سراســر 
کشــور مراجعــه کرده انــد کــه از ایــن 
تعــداد یــک میلیــون و 3۰۰هــزار نفــر 

موفق به اهدای خون شدند./ ایلنا

 تماس گیرنــدگان با خط ملــی اعتیاد 
را زنانی تشــکیل می دهنــد که اعتیاد 
ندارند و بین 25 تا 4۰ سال سن دارند 
و بیشــترین سواالتشــان در بــاره دو 
مواد مخدر گل و شیشه است ./ایسنا

جهادی در کشور برای ساخت مسکن 
مددجویان بــا همکاری کمیتــه امداد 
امــام خمینــی)ره( تــاش می کننــد. 
در ایــن طــرح، گــروه هــای جهــادی 
طــاب، دانشــجویان، محــات و... 
مشارکت دارند. طرح ساخت مسکن 
مددجویی از ابتدای سال گذشته آغاز 
شــده و تــا ســال آینــده ادامــه خواهد 

داشت./ فارس
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محمدمهدی، فرشته نجات 4بیمار شد 

نخاله های ساختمانی را سر و سامان دهید
به هر کجای شــهر که نگاه می کنیم ساختمان و یا آپارتمانی در 
حال احداث است. جدا از سروصدایی که به علت ساخت وساز ایجاد 
می شود و مخصوصا شب ها مخل آسایش است و همینطور اشغال 
پیاده رو توسط داربست ها و کارگران، دپوي نخاله های ساختمانی 
هم معضل دیگری است که هنگام بارندگی دوچندان می شود. 
خرده های سنگ و سیمان با بارش باران و برف در کوچه و خیابان 
راه می افتد و باعث گرفتگی جوی های آب می شــود. باید محلی 
بسته و محفوظ برای تجمع و دپوي این نخاله ها تعبیه شود تا این 

مشکالت به وجود نیاید.
علمداری از تهران

وانت های فروش میوه برای تامین روشنایی المپ هایشان از 
تیر چراغ برق استفاده می کنند

 بارها شــاهد بوده ام وانت هایی که میوه می فروشند برای تامین 
برق المپ هایی که جهت روشنایی در شب دارند از تیر چراغ برق 
استفاده می کنند. این کار خالف قانون و تعدی به بیت المال است.
صداقتی از تهران

 تعداد نانوایی های قرچک کم اســت و کفاف جمعیت آن را 
نمی دهد

تعداد نانوایی های شهرستان قرچک کم است و اصال متناسب با 
جمعیت آن نیست. با توجه به اینکه مردم این منطقه اغلب از قشر 
کم درآمد و یا مهاجر هستند طبیعی است که غذای اصلی شان نان 
باشد. همین موضوع باعث شده که هر فرد تعداد زیادی نان بخرد و 
نان به افراد دیگری که در صف ایستاده اند نرسد. گاهی اوقات پیش 
می آید که برای گرفتن نان ساعت ها باید در صف بمانیم تا تنور 
بعدی شروع به کار کند. تابستان ها از گرما و زمستان ها از سرما در 
عذابیم. این ماجرا یک روز و 2روز نیست. لطفا مسئوالن فکری به 

حال این وضعیت کنند.
نماینده از قرچک

دفاتر معامالت امالک بــرای تمدید قرارداد هم مبلغ گزافی 
دریافت می کنند

من یک مستأجر هستم که هر سال جهت قانونی بودن تمدید قرارداد 
با صاحبخانه، به دفتر معامالت امالک محل مراجعه می کنم. اینکه 
برای بار اول و جهت دریافت کد رهگیری از طرفین قرارداد، مبلغی 
را دریافت می کنند منطقی اســت اما برای دفعات بعد درحالی که 
تنها چند خط پشــت قرارداد قبلی می نویسند و سرجمع 5دقیقه 
از وقتشــان را هم نمی گیرد دریافت ارقام باال هیچ توجیهی ندارد. 

درخواست می کنم تا مراجع ذی صالح به این موضوع ورود کنند.
سراینده از کرج

پله های پل های عابر پیاده مناسب نیستند
 به نظر می رسد پله های پل های عابر پیاده در سطح شهر درست و 
استاندارد طراحی نشده اند. ارتفاعشان زیاد و کف پله ها لیز است. 
خود من سال گذشــته هنگام بارندگی وقتی مشغول باالرفتن از 
پله ها بودم، سرخوردم و مچ پایم در رفت. این وضعیت برای کودکان 
و سالمندان هم مشکل است. بهتر بود قبل از طراحی و نصب این 
پله ها به طور دقیق کارشناسی می شد چون تعویض آنها هم مشکل 

و هم بسیار هزینه بر است.
فدایی از تهران 

تاکســی های خطی موقع بارندگی و یا رویدادهای ورزشی 
کم کاری می کنند

یک قطره بــاران ببارد که می بــارد، آن وقت اســت که تعدادی 
از تاکســی ها می خواهند دربست ســوار کنند. موقع برگزاری 
رویدادهای ورزشــی هــم مثل بــازی اخیر تیم ملــی فوتبال 
کشــورمان خبری از تاکسی های خطی نیســت و مردم ناچارند 
سوار مسافرکش های شخصی شــده و یا از تاکسی های اینترنتی 
اســتفاده کنند. این رویه واقعا ناشایســت و غیرقابل قبول است. 
سازمان تاکســیرانی باید نظارت دقیق تری بر عملکرد رانندگان 

خود خصوصا در اینگونه مواقع داشته باشد.
چراغیان از تهران

کوچه ها و سطل های زباله منطقه صادقیه نیاز به نظافت دارند
متأسفانه مدت زیادی است که رسیدگی به نظافت منطقه 
صادقیه کم شــده و گاهی اوقات کوچه ها و سطل های زباله 
کثیف است. من ساکن خیابان اسدی جنوبی در این منطقه 
هستم. دیروز شاهد این بودم که ســطل های زباله ای که از 
شب قبل پر شده بود تا ساعت 4عصر خالی نشده و گربه های 
محل مشــغول پیداکردن غذا در آنها بودند. بویی هم که به 
واسطه تجمع این زباله ها ایجاد شــده بود بسیار آزار دهنده 
بود. از شهرداری منطقه درخواست داریم هرچه زودتر به این 

وضعیت رسیدگی کنند.
جاللوند از تهران

پارکینگ طبقاتی تجریش مجهز به تابلوي نرخ ورودی شود
با اینکــه بارها در مورد نــرخ دریافتــی پارکینگ طبقاتی 
تجریش تذکــر داده و پیگیــری کرده ایم هنــوز به جایی 
نرســیده ایم و کمــاکان مســئوالن ایــن پارکینگ نرخ 
من درآوردی و چند برابــری از رانندگان دریافت می کنند. 
برای افرادی مثل من کــه کارمند هســتند و ناچارند هر 
روز از این پارکینگ اســتفاده کنند این هزینه واقعا زیاد و 
غیرمنصفانه است. راه حل این کار ســاده است. مسئوالن 
شــهرداری می توانند با نصب تابلویی که نرخ مصوب در آن 

درج شده جلوی این  اجحاف را بگیرند.
همتی از تهران

در مناطق کم درآمد به دانش آموزان ناهار رایگان داده شود
دانش آموزانی که در مناطق محروم و کم درآمد چه در جنوب 
تهران و چه در شــهرهای دیگر به مدرســه می روند، اغلب 
از تغذیه خوبی برخوردار نیســتند. مســئوالن می توانند با 
همیاری خیرین یک وعده غذای گرم برای این بچه ها تهیه 

کنند تا بخشی از مشکل تغذیه آنها حل شود.
خانمی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

پلیس پایتخت در تعقیب 
موبایل  قاپ های مسلح 

کارآگاهان پلیس در تعقیب 2ســارق هستند که برای سرقت 
موبایل طعمه هایشان، لوله سالح خود را روی آنها گذاشته و با 

تهدید به شلیک، دست به موبایل قاپی می زنند.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده از روز هفدهم آبان 

ماه امسال با شکایت 2 پسر جوان شروع شد.
یکی از آنها در توضیح ماجرا به مأمور پلیس گفت: ساعت حدود 
9شب بود و من و دوستم سوار بر ماشــین کنار خیابان توقف 
کرده بودیم. من پشت فرمان بودم و دوستم در صندلی شاگرد 
نشسته بود و منتظر یکی از دوستانمان بودیم که ناگهان 2 جوان 
که سوار بر موتور بودند، به کنار ماشــین آمدند. هر دو، ماسک 
به صورت داشتند و کاله مشکی بر ســر. یکی از آنها با دست به 
شیشه کوبید و برگه ای را نشان داد. من و دوستم تصور کردیم 
که می خواهد آدرس بپرسد. به همین دلیل شیشه را پایین دادم 
اما او ناگهان لوله کلتش را روی شقیقه ام گذاشت و تهدید کرد 
که اگر گوشی موبایل خودم و دوستم را در اختیارش قرار ندهم 

ماشه را می کشد.
وی ادامه داد: من و دوستم شوکه شده بودیم و دست و پای مان 
شروع کرده بود به لرزیدن. آنها گوشــی های گران قیمت ما را 
قاپیدند و درحالی که ما هنوز در شوک بودیم، فرار کردند. پس از 
فرار، متوجه شدیم که آنها پالک موتورشان را مخدوش کرده اند 

تا قابل شناسایی نباشد.
با این شــکایت، پرونده ای در این باره تشکیل شــد و گروهی از 
مأموران اداره آگاهی تهران، به دستور بازپرس شعبه یکم دادسرای 
ویژه سرقت، تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری دزدان 
مســلح آغاز کردند. اما ظرف مدت کوتاهی، چند شکایت مشابه 
دیگر هم در اختیار پلیس قرار گرفت. بررســی این شــکایت ها 
نشــان می داد که سارقان مســلح به صورت ســریالی دست به 
سرقت گوشــی های گران قیمت با تهدید کلت کمری می زنند. 
سرقت های این دو نفر که ماسک به صورت داشتند و کاله به سر، 
 از هفدهم آبان تا 5آذر صورت گرفته و تعداد شاکیان روزبه روز در 
حال افزایش بود. آنها اغلب در مناطق شمال و شمال غرب تهران 
سرقت هایشان را انجام می دادند و بررسی اظهارات شاکیان نشان 
می داد که این دو مجرم خشن از ســاعت 9شب به بعد دست به 
سرقت با تهدید سالح می زنند. شاکیان یا سوار بر ماشین بودند و 
یا در حال پیاده روی و صحبت با گوشی موبایل که در دام دزدان 
گرفتار شده بودند و همگی آنها می گفتند که یکی از سارقان با قرار 
دادن لوله سالحش روی سر آنها، اقدام به تهدیدشان کرده است.

براساس این گزارش، این پرونده در اختیار کارآگاهان اداره یکم 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفته و با توجه به سرنخ های موجود 

احتمال می رود که سارقان خشن، به زودی دستگیر شوند.

 سرکیسه کردن طالفروشان
با دالرهای تقلبی

مرد شــیاد با طالفروشی ها 
تماس می گرفــت و با تقلید 
صدا وانمــود می کــرد زن 
است. او به آنها مقدار زیادی 
طال ســفارش مــی داد و در 
ادامه خودش به طالفروشی 
مراجعه کــرده و با پرداخت 
دالرهای تقلبی طالفروشان 

را سرکیسه می کرد.
بــه گــزارش همشــهری، 
رسیدگی به این پرونده از چند 
روز قبل با شــکایت صاحب 

یک طالفروشــی در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران آغاز شد. 
شاکی درباره آنچه اتفاق افتاده بود به مأموران گفت: زن جوانی 
با من تماس گرفت و با سفارش مقدار زیادی طال، گفت که وقت 
نمی کند به طالفروشی بیاید و برادرزاده اش برای دریافت طال و 
تسویه حساب به طالفروشی مراجعه می کند. چند دقیقه بعد 
مرد جوانی به مغازه ام آمد و طالها را تحویل گرفت و در ازای آن 
دالر پرداخت کرد اما بعد از رفتن او بود که فهمیدم همه دالرها 
تقلبی است. با ثبت اظهارات مالباخته تالش های پلیس برای 
شناسایی متهم آغاز شد. آنها با اســتفاده از شیوه های علمی و 
تحقیقات تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی کنند. آنطور 
که مأموران پی بردند او قصد داشت با همین ترفند از طالفروشی 
دیگری نیز کالهبرداری کند. به این ترتیب راهی این طالفروشی 
در مرکز تهران شدند و متهم را دستگیر کردند. آنها در ادامه به 
مخفیگاه متهم رفتند و طالهای مســروقه و دالرهای تقلبی را 
کشــف کردند. وقتی متهم تحت بازجویی قرار گرفت به خرید 
طال با دالرهای تقلبی اعتراف کرد و گفت هیچ همدستی ندارد 
و فردی که با طالفروشی تماس گرفته خودش بوده که با تقلید 
صدا وانمود کرده زن اســت. ســرهنگ علی ولیپور گودرزی، 
رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اعالم جزئیات این پرونده گفت: 
هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات برای کشف 

سایر جرائم احتمالی اش ادامه دارد.

هالکت شرور مسلح در درگیری مرزی
درگیری نیروهای مرزبانی با اشرار مسلح در مرزهای شرقی به 

هالکت یکی از اشرار منجر شد.
به گزارش همشهری، ســردار محمد مالشاهی، فرمانده مرزبانی 
استان سیســتان و بلوچســتان در این باره گفت: مرزبانان هنگ 
مرزی سراوان که از قصد ورود عده ای از اشرار و معاندین به خاک 
کشور مطلع شده بودند، با برنامه ریزی دقیق عملیاتی به محل مورد 

نظر اعزام شده و با اجرای کمین هدفمند آنها را محاصره کردند.
او ادامه داد: مرزبانان پس از مشــاهده اشرار به صورت مسلحانه 
و با آتش پر حجم با آنها درگیر شدند که پس از پایان درگیری، 
در پاکســازی  منطقه با پیکر بی جان یکی از اشرار مواجه شدند 
و یک دستگاه خودرو، یک قبضه ســالح کالشینکف به همراه 
5تیغه خشــاب و ۸5تیر جنگی و ۱۱جلد شناسنامه و 3کارت 
ملی کشف کردند. فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان تأکید 
کرد: مرزداران با هرگونه اعمال خالف قانون، به خصوص شرارت، 
قاطعانه برخورد می کنند و اجازه ایجــاد هیچ گونه ناامنی را به 

مخالن نظم و امنیت نمی دهند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه خانواده نوجوان 15ساله اعضای بدن او را اهدا کردند

»باورم نمی شد که پسر ۱5ســاله ام فوت شده و دیگر 

برنمی گردد. به خاطر همین اول با اهدای عضو مخالفت داخلی
کردم؛ اما وقتی فهمیدم مرگ مغزی عالجی ندارد، با جان 
و دل موافقت کردم تا اعضای بدن پسرم به بیماران نیازمند اهدا شود.« این 
بخشی از حرف های مردی اســت که همین چند روز قبل اعضای بدن 
پسرش را که در جریان یک حادثه دچار مرگ مغزی شده بود به 4بیمار 
نیازمند اهدا کرد. اما او و همسرش چطور چنین تصمیمی گرفتند و حاال 

چه احساسی دارند؟
به گزارش همشهری، خانواده فرخی که در شهرستان مهاجران، واقع در 
استان همدان زندگی می کنند تا همین چند روز قبل 3فرزند داشتند. 
2دختر و یک پسر ۱5ســاله به نام محمدمهدی. پسر نوجوان روز ۸آبان 
همراه با یکی از دوستانش سوار موتورسیکلت شد تا به صحرا برود. آنها 
ساعتی نزد دوست شان بودند و وقتی کم کم هوا در حال تاریک شدن بود 
تصمیم گرفتند که به خانه برگردند. وقتی آنها به راه افتادند هوا تاریک 
شده بود و به همین دلیل با احتیاط بیشتری حرکت می کردند. دوست 
محمدمهدی راکب موتورسیکلت و او ترک نشین بود. هنوز مسافت زیادی 
را طی نکرده بودند که بنابر دالیل نامعلوم موتورسیکلت از مسیر منحرف 
و در کنار جاده واژگون شد. دوست محمدمهدی از جایش بلند شد اما در 
تاریکی شب به درستی معلوم نبود که چه بر سر محمدمهدی آمده است. 
او بی حال روی زمین افتاده و ظاهرا سرش آسیب دیده بود. جاده روستایی 
که این حادثه در آنجا اتفاق افتاده بود تاریک و خلوت بود و در آن ساعت 
از شب هیچ کس از آنجا عبور نمی کرد که به آنها کمک کند. پسر نوجوان 
دقایقی منتظر ماند تا اینکه موتورسواری که از آنجا می گذشت با دیدن 

واژگونی موتورسیکلت به کمک 2پسر نوجوان رفت.
دقایقی از این حادثه می گذشــت که محمدمهدی به بهداری مهاجران 
منتقل و همزمان ماجرا به پدر و مادرش خبر داده شــد. پســر نوجوان 
وضعیت خوبی نداشــت. ضربه ای که بر اثر ســقوط از موتورسیکلت به 
ســر او اصابت کرده بود شــدید و باعث خونریزی داخلی شده بود. در 
چنین شرایطی بود که پسر نوجوان به بیمارســتانی در همدان انتقال 
یافت تا تالش ها برای نجاتش در آنجا ادامه پیدا کند. هرچه می گذشت 
سطح هوشیاری محمدمهدی کمتر می شــد و او در کما بود؛ با این حال 
کادر پزشکی همه تالش شــان را برای نجات او انجام دادند. چند روز از 

پسر جوان 3ساعت پس از نخستین سرقت دستگیر شد

آموزش تضمینی سرقت پراید در 3جلسه! 
»برای اینکه خودم را به ســارا ثابت 

کنم، در کالس  سرقت یک خالفکار دادسرا
شرکت کردم تا دزدیدن پراید را یاد 
بگیرم اما 3ساعت بعد از نخســتین سرقت دستگیر 

شدم.«
این بخشی از اعترافات پسری 23ساله است که مدعی 
است برای اینکه بتواند با دختر موردعالقه اش ازدواج 

کند، تصمیم به سرقت گرفت.
به گزارش همشهری، شامگاه سوم آذر افرادی که در 
پارکی در غرب تهران حضور داشتند سر و صدای دختر 
و پسری جوان را شنیدند که با هم درگیر شده بودند. 
این دختر و پسر سرنشینان یک خودروی پراید بودند 
که وقتی از ماشین پیاده شدند، پسر جوان به سمت 
دختر حمله و شــروع به کتک زدن او کرد. شاهدان 
ماجرا را به پلیس خبر دادند و لحظاتی بعد و با حضور 
ماموران، دعوای آنها خاتمه یافت. مأموران که به ماجرا 
مشکوک شده بودند، شــماره پالک خودروی پراید 
را استعالم کردند و معلوم شــد که این خودرو حدود 
3ســاعت قبل از یکی از خیابان هــای غرب پایتخت 
سرقت شده اســت. به این ترتیب دختر و پسر جوان 
دستگیر شــدند و برای تحقیقات به کالنتری انتقال 
یافتند. دختر 20ساله می گفت که از ماجرای سرقتی 

بودن ماشــین خبر ندارد و خواستگارش)پسری که 
همراه او دستگیر شده بود( آن را دزدیده است.

وی توضیح داد: من و نیما مدتی قبل در فضای مجازی 
با هم آشنا شدیم. این آشنایی ادامه داشت تا اینکه او 
از من خواستگاری کرد و من هم جواب مثبت دادم. اما 
مدتی که گذشت دیدم اصال او به فکر زندگی نیست. 
نیما بیکار بود و هیچ پس اندازی نداشــت و به همین 
دلیل تصمیم گرفتم به این رابطه پایــان بدهم اما او 

دست بردار نبود.
دختر جوان ادامه داد: امروز )روز حادثه( نیما سوار بر 
یک پراید به دنبال من آمد و گفت ماشین را تازه خریده 
است. اما وقتی شنید که از ازدواج با او منصرف شده ام، 
عصبانی شــد و مرا به باد کتک گرفــت که با حضور 

پلیس، ماجرا خاتمه یافت.
پس از دختر جوان نوبت به تحقیــق از نیما بود. او در 
بازجویی ها به ســرقت پراید اعتراف کرد و گفت: من 
قصد ازدواج با سارا را داشتم اما او همیشه مرا تحقیر 
می کرد؛ چرا که نه کار داشــتم و نه درآمد. حتی مرا 

به خاطر اینکه ماشین هم نداشتم سرزنش می کرد.
وی ادامه داد: به دنبال راهی بــودم که به او ثابت کنم 
می توانم زندگی را اداره کنم تــا اینکه خودش از من 
خواست برای اینکه پولدار شوم، سرقت کنم. من که 

» 37ســال پس از مرگ رالف هاول در یک تصادف 

رانندگی، آزمایش دی ان ای ثابــت کرد که او قاتل خارجی
دختر دانشجویی است که بیش از 40سال پیش در 
شــهر همیلتون آمریکا به قتل رسیده اســت. با فاش شدن این راز 
دادستان ها معتقدند که رالف هاول نه تنها دختر دانشجو، بلکه 3دختر 
دیگر را هم در دهه 70میالدی در ایالت اوهایو به قتل رسانده است.

به گزارش همشهری به نقل از ســی بی اس، از اکتبر ۱976تا آوریل 
۱97۸، حداقــل 4دختر که 3نفــر از آنها نوجوان بودند، در شــهر 
همیلتون ایالت اوهایو با شگردی مشابه به قتل رسیدند. بررسی های 
پلیسی از این حکایت داشت که عامل قتل هر 4دختر بی گناه احتماال 
یک نفر بوده که پس از حمله به آنها، بــه قربانیانش تجاوز کرده و 
سپس آنها را به قتل رسانده است. یکی از قربانیان دختر ۱9ساله ای 
به نام شریل تامپسون بود؛ دانشجوی سال اول دانشگاه سینسیناتی 
که یک شب برای دیدن دوستش در یک کلوب شبانه از خانه خارج 
شد و دیگر برنگشــت. در آن زمان پلیس و خانواده شریل تامپسون 
جست وجوهای گسترده ای را برای پیدا کردن این دختر انجام دادند 
اما در نهایت 2هفته بعد جسد بی جان شریل در ساحل رودخانه پیدا 
شد. بررسی ها نشان می داد که او قربانی یک قاتل بی رحم شده و وی 
پس از تجاوز به دختر دانشجو، او را خفه کرده و جسدش را به داخل 

رودخانه انداخته است.
در آن زمان پلیس حدس می زد که قتل شــریل تامپســون با قتل 
3دختر دیگر که در این منطقه رخ داده ارتباط دارد و احتماال قاتل 
همه آنها یک نفر است اما سال ها تحقیقات پلیسی نتوانست راز این 

پرونده را فاش کند و عامل این جنایات هرگز دستگیر نشد.

آزمایش دی ان ای 
تنها ســرنخی که از قاتل شــریل تامپســون وجود داشت، نمونه 
دی ان ای بود که از عامل جنایت به جا مانده بود. این ســرنخ سال ها 
در آزمایشگاه جنایی نگهداری می شــد تا اینکه از چند ماه پیش، 
پلیس از یک شرکت خصوصی برای کشــف راز این پرونده قدیمی 

کمک گرفت. شرکت خصوصی مورد نظر در زمینه آزمایش ژنتیک 
فعالیت می کرد. به همین دلیــل بانک اطالعاتی کاملی از دی ان ای 

افراد مختلف داشت.
این شرکت پس از دریافت دی ان ای قاتل، بررسی های خود را آغاز 
کرد. این بررسی ها آنها را به گروه  خاصی  محدود کرد که دی ان ای 
آنها شباهت زیادی به دی ان ای قاتل داشت. این افراد همگی اعضای 
یک فامیل بودند اما بررسی ها نشــان می داد دی ان ای قاتل متعلق 
به هیچ  یک از آنها نیست اما بی شک قاتل یکی از اقوام آنهاست. در 
ادامه تحقیقات، معلوم شد یکی از اعضای این خانواده فردی به نام 
رالف هاول بوده است؛ مردی که بررسی سوابق او نشان می داد یک بار 

به جرم آدم ربایی و شروع به تجاوز دستگیر و زندانی شده بود.
رالف هاول راننده توزیع روزنامه معروف شهر بود که طبق اطالعات 
موجود در پرونده اش، در دهه 70دختری را با فریب به داخل ماشین 
توزیع روزنامه کشانده و پس از آن تالش کرده بود که با فشار دادن 
گلوی این دختر او را خفه کند اما دختر جوان موفق شــده بود در 
درگیری با این مرد از داخل ماشین بیرون بپرد و فرار کند. به دست 
آمدن این اطالعات باعث شد که رالف هاول پس از گذشت 40سال 
از قتل شریل تامپسون ۱9ســاله به عنوان تنها مظنون این جنایت 

مورد نظر قرار بگیرد.

نبش قبر 
برای کشف حقیقت باید از این مرد آزمایش دی ان ای انجام می شد 
اما این امکان وجود نداشت. چرا که رالف 37سال پیش و در جریان 
یک تصادف رانندگی کشته شده و به خاک سپرده شد. با این حال 
به دستور دادستان شهر همیلتون، دستور نبش قبر و انجام آزمایش 
دی ان ای صادر شد و پس از بیرون کشیدن بقایای جسد این مرد و 
انجام آزمایش های تخصصی، معلوم شد که دی ان ای به جا مانده از 

قاتل شریل تامپسون با دی ان ای رالف مطابقت دارد.
جوزف دیترز، دادستان شهرهمیلتون که به تازگی کیفرخواست قتل 
درجه یک علیه رالف هاول به اتهام قتل شریل تامپسون ۱9ساله را 

راز دختر دانشجو پس از 4دهه فاش شد

شناسایی قاتل سریالی 37سال پس از مرگش 

صادر کرده، می گوید: من در دوران دادستانی چندین قاتل زنجیره ای 
را تحت تعقیب قرار دادم و حاال هم شک ندارم که رالف هاول با اینکه 

37سال از مرگش می گذرد، یکی از آنها بوده است.
با کشف این حقیقت مأموران پلیس به سراغ خانواده دختر دانشجو 
رفتند و به آنها گفتند که قاتل شریل شناســایی شده اما سال ها از 
مرگش می گذرد و با درخواست این خانواده بود که دادستان به رغم 
اینکه قاتل هرگز محاکمه نخواهد شد، علیه او کیفرخواست صادر کرد 
و حاال پلیس احتمال می دهد که رالف هاول نه تنها عامل قتل دختر 
دانشجو بلکه قاتل 3دختر نوجوان دیگری است که بیش از 40سال 

از قتل آنها می گذرد.

شریل تامپسون- مقتول قاتل

تحت تأثیر حرف های او قرار گرفته بودم نقشه سرقت 
خودرو کشیدم اما هیچ تخصصی در سرقت نداشتم. 
ابتدا به جست و جو در فضای مجازی پرداختم تا اینکه با 
خالفکاری آشنا شدم که تخصصش سرقت ماشین بود. 
با او قرار گذاشتم و مرد سابقه دار که بارها به جرم سرقت 
ماشین زندانی شده بود، قبول کرد به من آموزش دهد. 
او می  گفت در ازای دریافت 5میلیون تومان، در 3جلسه 
به طور تضمینی سرقت را به من یاد می دهد و من هم 
قبول کردم. او 3جلسه به من آموزش دزدی داد و پس 

از تمرین فراوان تصمیم به سرقت گرفتم.
پسر جوان گفت: تا پیش از این چندبار راهی سرقت 

شدم اما ترسیدم. ســرانجام  دلم را به دریا زدم و یک 
خودروی پراید را با آموزش هایی که دیده بودم سرقت 
کردم و ســر قرار با دختر موردعالقه ام رفتم. اما او به 
محض دیدن ماشین، باز مرا تحقیر کرد و گفت که تو 

حتی در انجام کارخالف هم بی عرضه هستی! 
او می گفت که چرا ماشین مدل باال سرقت نکردی و من 
که عصبانی شده بودم با او درگیر شدم که در نهایت با 

حضور پلیس ماجرا لو رفت و من دستگیر شدم.
براســاس این گزارش، دختر و پســر جوان هردو در 
بازداشــت به ســرمی برند و  تحقیقات در این پرونده 

ادامه دارد.

بستری شدن پسر نوجوان در بیمارســتان می گذشت که او دچار مرگ 
مغزی شد. در این شرایط احتمال بازگشت وی به زندگی نزدیک به صفر 
بود و بهترین کار اهدای اعضای بدنش به بیمــاران نیازمند بود. در این 
شرایط کادر پزشــکی این موضوع را با پدر و مادر محمدمهدی در میان 
گذاشتند. پذیرش این واقعیت تلخ برای آنها دشوار بود. با وجود اینکه مادر 
محمدمهدی با این پیشنهاد موافقت کرد اما پدرش به دلیل اینکه امیدوار 
بود پسرش به زندگی برگردد با اهدای عضو مخالفت کرد. به همین دلیل 
بیمار مرگ مغزی چند روز دیگر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
بستری بود تا اینکه او نیز قانع شد که پسرش دیگر به زندگی برنمی گردد 

و سرانجام رضایت نامه را امضا کرد.

چرا اعضای پسرم را اهدا کردم
محمد فرخی، پدر محمدمهدی پس از حادثه ای که برای پسرش اتفاق 
افتاد، روزها و شب های سختی را گذرانده است و هنوز باورش نمی شود 
که پسرش را از دست داده اســت. او در این باره به همشهری می گوید: 
نخستین مرتبه ای که پزشکان گفتند محمدمهدی دچار مرگ مغزی 
شده من باورم نمی شد. با اینکه همسرم همان ابتدا موافقت کرد اما من 
دلم راضی نمی شد و می گفتم شــاید معجزه ای اتفاق بیفتد و پسرم به 
زندگی برگردد. بعد از آن 3مرتبه دیگر هم اهدای عضو را مطرح کردند اما 
من باز هم مخالفت کردم تا اینکه یک روز با خودم خلوت کردم و از خدا 
خواستم که راه درست را جلوی پایم بگذارد. آن روز بود که به دلم افتاد 
که بهترین کار اهدای اعضای بدن پسرم به بیماران نیازمند است. همان 
روز بود که رضایت نامه را امضا کردم و پسرم از همدان برای اهدای عضو 

به تهران منتقل شد.
او درباره اعضای اهدایی پسرش می گوید: به ما گفتند که 4عضو اصلی 
شامل: قلب، کلیه ها و کبد محمدمهدی جداسازی و به بیماران نیازمند 
اهدا شده است و حاال هم از تصمیمی که گرفته ام راضی ام و مطمئنم که 

روح پسرم از این کار شاد شده است.

خوشحالی محمدمهدی از اهدای عضو
مریم فرجی، مادر پســر نوجوان هم با اینکه داغدار پســرش است اما 
می گوید یکی از نزدیکانش خواب محمدمهدی را دیده که او از این تصمیم 
راضی و خوشحال است. او در این باره به همشهری می گوید: پسرم بعد از 
انتقال به بیمارستان به کما رفت و شوهرم گمان می کرد که او به زندگی 
برمی گردد و به همین دلیل با اهدای عضو مخالف بود. اما کمی بعد وقتی 
متوجه ماجرا شد به او گفتم که تو هم راضی باش تا پسرمان بیش از این در 

بیمارستان اذیت نشود و او هم به انجام این کار رضایت داد.
این مادر داغدار ادامه می دهد: در این مدت یک شــب محمدمهدی به 
خواب یکی از اقوامم آمد. او خوشــحال بود و می گفت به پدرم بگویید 
بی تابی نکند. من خوشحالم و جایم خوب است. این خواب باعث شد که ما 
هم به آرامش برسیم و من هنوز احساس مادرانگی ام را نسبت به او دارم. 
چند روز قبل هم به ما خبر دادند که قلب پسرم به مشهد فرستاده شده 

و حال بیمارانی که اعضای بدن پسرم به آنها پیوند زده شده خوب است.
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خودراازدستبدهند.

کشــورهای آســیای مرکزی در 
سال های اخیر شمار هواپیماهای 
بدون سرنشــین )پهپادهای( خود 
را افزایش داده اند. کشورهای منطقه دالیل زیادی 
برای مسلح شدن به پهپادها دارند؛ از احساس خطر 
نسبت به قدرت گرفتن طالبان در افغانستان گرفته تا 
مناقشه مرزی قرقیزستان و تاجیکستان. شاید دالیل 
این کشــورها برای تقویت نیروهای پهپادی شــان 
مشــابه باشــد اما روش های متفاوتی برای این کار 
دارند؛ تفاوتی که ریشه در استراتژی های دفاعی آنان، 

توان مالی و متحدان خارجی شان دارد.
نخستین بار سپتامبر سال گذشته بود که از پهپادها 
در منطقه استفاده شد؛ زمانی که 2 کشور همسایه، 
قرقیزســتان و تاجیکســتان وارد درگیری نظامی 
علیه یکدیگر شدند. در آن زمان مقام های تاجیک، 
قرقیزستان را متهم کردند که از پهپادهای »بیرقدار 
تی بی 2« ســاخت ترکیه برای بمباران تاجیکستان 
استفاده کرده است. براساس گزارش ها، پهپادهای 
قرقیزســتاني در ایــن حمالت تجهیــزات نظامي 
تاجیکســتان ازجمله 2 تانک، یک موشــک انداز 
چندگانه و یک دســتگاه کامیون حامل مهمات را 
منهدم کردند. قرقیزستان در پی مناقشه های مرزی 
بهار2020 با تاجیکستان بود که متوجه ضعف های 
نظامی خود شــد و تصمیم گرفت بــا خرید پهپاد، 
معادالت را تغییر دهد. این کشــور اواخر2020 با 
هیاهوی بسیار پهپادهای بیرقدار تی بی 2 را خریداری 
کرد. حدودا همان زمان بود که بیشکک اعالم کرد 
پهپادهای شناسایی-نظارتی روسی »اورالن10ای« 
را هم خریده است. ستاد نیروهای مسلح قرقیزستان 
پیش تر هم پهپادهای شناســایی »وی جی100« 

چینی را دریافت کرده بود.
تقویت توان پهپادی قرقیزستان، تاجیکستان را هم 
برآن داشت تا شاید با سرعت کمتر، اما به دنبال راهی 
برای برقراری توازن قوا باشد. بر همین اساس اوایل 
ســال جاری بود که وزیر دفاع تاجیکستان در سفر 
به ترکیه از کارخانه تولید پهپادهای بیرقدار دیدار 
کرد. در همان زمان شــایعاتی مبنی بر برنامه های 
تاجیکستان برای خرید بیرقدار تی بی 2 منتشر شد 
که زنگ خطر را برای قرقیزســتان به صدا درآورد؛ 
چرا کــه درصورت خریــدار پهپادهــای ترکیه ای 
توسط دوشنبه، برتری نظامی بیشکک بر همسایه 
خنثی می شد. تاجیکســتان اما در نهایت از خرید 
پهپادهای بیرقدار ترکیه منصرف شــد و در عوض 

به ســراغ پهپادهای ایرانی رفت. ایران حدود 6ماه 
قبل، کارخانه ساخت پهپادهای »ابابیل2«  را در این 
کشور افتتاح کرد. تاجیکستانی ها عالوه بر پهپادهای 
ساخت ایران که از نوع پهپادهای شناسایی، نظارتی 
و رزمی هســتند، قصد دارند پهپادهــای نظارتی 
آمریکایی »پوما« را هم به تســلیحات خود اضافه 
کنند. گفته شــده، آمریکا قرار اســت این پهپادها 
را به عنوان بخشــی از بســته کمک مالی-امنیتی 
60میلیون دالری به تاجیکستان در اختیار این کشور 
قرار دهد. هدف این بسته، مقابله با تهدید احتمالی 

طالبان است.
قزاقستان، دیگر کشــور منطقه، خرید پهپادهای 
نظامی خود را از 2016 با خریــد مدل های چینی 
آغاز کرد و سپس برای خرید پهپادهای پیشرفته تر 
به ترکیه روی آورد. قزاقســتان اما به جای بیرقدار 
بی تی 2، پهپادهــای »تای آنــکا« را انتخاب کرد. 
قرارداد آستانه و آنکارا که به قزاقستان اجازه می دهد 
تا هواپیماهای بدون سرنشــین را تحت لیســانس 
ترکیه تولیــد کند، در جریان ســفر ماه می 2022 
قاســم توکایف، رئیس جمهور قزاقســتان به آنکارا 
امضا شد. آســتانه همچنین پهپادهای شناسایی-
نظارتی »اورالن10ای« را از روســیه، 2 نوع پهپاد 

از رژیم صهیونیســتی و یک مدل پهپــاد از آمریکا 
خریداری کرده اســت. ازبکســتان نیز نخســتین 
پهپادهای نظامی خود را از چین خرید. این کشــور 
در زمینه پهپادهای تجسسی نیز با روسیه و آمریکا 
قرارداد امضا کرده اســت. ترکمنستان نیز با وجود 
اینکه در رتبه بندی قدرت نظامی در سال جاری در 
رتبه83 قرار دارد یکــی از قدرتمندترین نیروهای 
پهپادی منطقه اســت. عشــق آباد هم اکنون طیف 
گسترده ای از پهپادها را در اختیار دارد؛ از پهپادهای 
تجسســی  - نظارتی گرفته تا پهپادهای انتحاری و 
پهپادهای رزمی که برخی از آنان در مانورهای نظامی 
اخیر این کشور استفاده شده اســت. ترکمنستان 
نخستین کشور منطقه بود که پهپادهای ترکیه ای 
بیرقــدار را خرید. عشــق آباد همچنیــن عالوه بر 
پهپادهای ترکیه ای و چینی دو نوع پهپاد بالروسی 
)تجسســی و انتحاری( را در داخل تولید می کند. 
رژیم صهیونیستی، ایتالیا، آمریکا و روسیه نیز ازجمله 

صادرکنندگان پهپاد به ترکمنستان هستند.
اغلب کشورهای آســیای مرکزی طی سال های 
اخیــر واردکنندگان  پهپادهــای خارجی بودند 
اما این روند به ویژه درباره قزاقســتان، ازبکستان 
و قرقیزســتان در حال تغییر است. قزاقستان به 

تازگی پهپاد تجسسی خود با نام »شاگاال« )مرغ 
دریایی( را به پرواز درآورده و در مرحله آزمایش 
آن است. ازبکستان نیز مجموعه ای از پهپادهای 
تولید داخل با عنوان »فالکون« را رونمایی کرده 
که به نظر می رسد هدف شان شناسایی و نظارتی 
است؛ گرچه مقام های ازبکســتانی گفته اند که 
توان حمله نیز دارند. قرقیزســتان نیز ســومین 
کشــور منطقه است که به دنبال ســاخت پهپاد 
داخلی است. گفته شده، این کشور پهپادی با نام 
»سارای2« را ساخته است؛ خبری که وزارت دفاع 

این کشور تأیید یا تکذیب نکرده است.
به اعتقاد ناظران، کشورهای آسیای مرکزی با اطالع 
از اهمیت روزافزون پهپادها در جنگ تالش دارند که 
خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهند. قزاقستان 
به سرعت در حال گسترش قابلیت های پهپادی خود 
با خرید مدل های ترکیه ای اســت. تاجیکستان نیز 
در این رقابت برای تقویت توان خود به تهران چشم 
دارد. قزاقستان و ازبکســتان نیز پیوسته با استفاده 
از مدل های داخلی و خارجــی در حال تقویت توان 
پهپادی خود هستند. ترکمنستان به عنوان قدرت 
پهپادی منطقه طیف گسترده ای از این تسلیحات 

را در اختیار دارد.

عصر رقابت پهپادی در آسیای مرکزی
5 جمهوری آسیای مرکزی برای افزایش برتری نظامی مقابل یکدیگر، به دنبال تقویت قدرت پهپادی خود هستند

سیاستدرپاکستان،بدونعمرانخان
همزمان با تغییرات مهم در رأس ارتش پاکستان، 

عمران خان از فعالیت سیاسی کناره  گیری کرد

شــهر اســالم آباد، پایتخت پاکســتان از عصر روز شنبه با 
تشــدید تدابیر امنیتی روبه رو شد. بنا بر گزارش رسانه های 
پاکستانی، ورودی های این شهر بسته و تردد در خیابان های 
اصلی آن ممنوع اعالم شــد. در این وضعیــت همه انتظار 
برگزاری راهپیمایی بزرگ طرفداران حزب »تحریک انصاف 
پاکستان« به رهبری عمران خان، نخست وزیر پیشین این 
کشور را داشــتند، اما عمران خان برای نخستین بار پس از 
حادثه سوءقصد به جانش در یک سخنرانی عمومی حاضر 
شد و درحالی که روی یک صندلی چوبی و پشت یک شیشه 
ضدگلوله نشسته بود، از پایان راهپیمایی های اعتراضی اش 

خبر داد.
عمران خان، درست یک ماه پیش در 7آبان ماه، راهپیمایی 
اعتراضی خود را از منطقه لیبرتی چــوک الهور در فاصله 
400کیلومتری اسالم آباد آغاز کرده بود. این راهپیمایی قرار 
بود تا 4نوامبر یعنی به مدت 8روز ادامه داشته باشد و هدف 
آن تحصن روبه روی پارلمان پاکستان برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام بود. با این حال راهپیمایی مذکــور 5روز بعد با 
شلیک گلوله به سمت عمران خان و کشته شدن یک نفر از 
طرفدارانش ناتمام ماند. اکنون عمران خان برای نخستین بار 
پس از ترخیص از بیمارستان در جمع طرفدارانش از پایان 

راهپیمایی اعتراضی خود خبر داد.
البته عمران خان به مسائل مهم تری نیز اشاره و تأکید کرد که 
حزبش از همه مجالس قانونگذاری پاکستان در سطح ملی 
و فدرال خارج می شود. نخست وزیر پیشین پاکستان دلیل 
تصمیمش را جلوگیری از هزینه های بیشــتر در پاکستان 
عنوان کرد و گفت که نگران آن است ادامه اعتراضات باعث 

ویرانی در کشور شود.
عمران خــان اگرچه بــه صراحت نگفته که آیــا تصمیم به 
کناره گیری همیشگی از سیاســت دارد یا خیر، اما حزب او 
پیش از این از پارلمان فدرال پاکستان استعفا داده بود و فقط 
در پارلمان منطقه ای 2استان خیبر پختونخوا و پنجاب دارای 
قدرت بود. اکنون این حزب از فعالیت های سیاسی منطقه ای 
نیز کناره گیری کرده است. البته می توان انتظار داشت که 
کناره گیری حــزب تحریک انصــاف از پارلمان های ملی و 
منطقه ای، به کمرنگ شدن فعالیت های سیاسی عمران خان 
نیز منجر شود، اما معلوم نیست این تصمیم عمران خان برای 
حزب تحریک انصاف یک تصمیم دائمی است یا مقطعی و 

کوتاه مدت.
اعالم توقف اعتراضات و کناره گیری حــزب عمران خان از 
رقابت های سیاســی چند روز پس از انتصاب اَســیم منیر، 
فرمانده جدید ارتش این کشــور صــورت می گیرد. منیر، 
پیش تر در دوره عمران خان، ســازمان جاسوسی پاکستان 
را اداره می کرد، اما در آن زمان به صــورت ناگهانی و بدون 
توضیحی توسط عمران خان برکنار شــد. با این حال هنوز 
نمی توان با اطمینان کناره گیری حزب عمران خان از فعالیت 
سیاسی را به جابه جایی ها در رده فرماندهی ارتش این کشور 
مرتبط کرد، اما تردیدی نیســت که نهــاد ارتش، به عنوان 
مهم تریــن و قدرتمندترین نهاد حاکم در ســاختار توزیع 
قدرت پاکســتان، نقش قابل توجهی در تغییرات سیاســی 

این کشــور ایفا می کند. حتی ژنرال قمر جاوید 
باجوا که هفته گذشــته از فرماندهی کل ارتش 
پاکستان بازنشسته شد، نقش ارتش در تصمیمات 

سیاسی پاکستان را اذعان داشته است. 
ژنرال 62 ســاله ارتش پاکستان در 
همان شبی که خبر بازنشستگی اش 
منتشر شد، در یک مراسم در مقر 
ارتش در شــهر راولپندی در شرق 
این کشــور گفت: »دخالت مداوم 

ارتش در سیاست در 70 سال گذشته 
برخالف قانون اساسی صورت گرفته 
اســت.« حتی ظهور و کناره گیری 
ناگهانی عمران خان در بدنه سیاسی 
پاکستان نشان می دهد که به طور 
کلی ساختار سیاسی اسالم آباد در 
موارد بسیاری ورای ظواهر معمولی 
و قانونی خود عمل می کند و عوامل 
پشت پرده در تحوالت این کشور 
بســیار تأثیرگذارتر از نهادهای 
رســمی و قانونی ایفــای نقش 

می کنند.

اوالف شولتز
صدراعظم آلمان

چیــزی که مــا اکنــون درگیرش هســتیم، 
بدترین بحــران جهانی غذا در ســال های 
اخیر است که پیامدهای فاجعه باری برای 
میلیون ها انسان به دنبال خواهد داشت؛ 
افرادی از افغانستان گرفته تا ماداگاسکار 
و از ســاحل تا شــاخ آفریقا. هرگز نباید از 
گرسنگی دادن انسان ها به عنوان سالح 
اســتفاده شــود؛ آنچــه امــروز شــاهدش 
هستیم غیرقابل پذیرش است. )الجزیره(

جان بولتون
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا

حزب جمهوریخواه آمریکا، نیازمند چهره ای 
جدیــد در انتخابــات ریاســت جمهوری 
پیــش رو اســت. دونالــد ترامــپ پیــر و 
خسته کننده شده و حمایت ها را از دست 
می دهد. او به احتمال زیــاد در رقابت های 
انتخاباتی مغلوب خواهد شــد و این ماجرا 
بــر دیگــر نامزدهــای جمهوریخــواه نیــز اثر 

می گذارد. )رویترز( 

نقل قول  جهان نما

کیوسک

نشانه های جانشینی رهبر کره شمالی در یک عکس 

در تصویری که روز یکشــنبه 
از ســوی پیونگ یانگ منتشر 
شــد، کیم جونــگ اون، رهبر 
کره شــمالی بــار دیگــر در کنــار دخترش 
و ســربازان ارتش این کشــور دیده می شود. 
کیم جونگ اون در مراسمی شرکت کرده بود 
که در آن سیاست های هسته ای کشورش را 
تبیین کرد. او گفت: »پیونگ یانگ قصد دارد 
قدرتمندترین نیروی اتمی جهان را در اختیار 

داشته باشد.« 
در عین حال آنچه در این دیدار بیشــتر جلب 
توجه کرده است، حضور دختر کیم جونگ اون 
در کنــار پدرش اســت. این دومیــن بار طی 
کمتر از یک هفته گذشــته اســت که دختر 
رهبر کره شــمالی در بازدیدها حضور می یابد. 
4 روز پیش که تصاویــر دختر کیم جونگ اون 
در رســانه ها در کنار پدرش منتشــر شــد، 
گمانه زنی های متعددی در مورد آینده رهبری 
کره شمالی به وجود آمد و برخی رسانه ها مانند 
گاردین این حضور را نشــانه ای از جانشینی 
آینــده برای رهبری کره شــمالی دانســتند. 
مقامات اطالعاتی کره جنوبی، نام دختر محبوب 

کیم جونگ اون را »جو آئه« عنــوان کرده اند. 
نخســتین بار دنیس رادمن، بسکتبالیســت 
ســابق آمریکایی، پس از دیدار با خانواده کیم 
در ســال 2013از این دختر رهبر کره شمالی 
نام برده بود. براساس گزارش سازمان اطالعات 
کره جنوبی، جو آئه، دومیــن فرزند از 3 فرزند 
کیم جونگ اون اســت، او حدود 10سال سن 
دارد و البته برخی منابع سن او را 12یا 13سال 
عنوان کرده اند. در عین حــال گاردین به نقل 
از برخی تحلیلگران گفته اســت که احتمال 
پذیرش یک زن به عنوان رهبر، از سوی نخبگان 

سیاسی کره شمالی بسیار کم است.
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گرینویچ

جشن ساالنه میمون ها

 

ميمون ها در بخش هایی از آســيا، زندگی متفاوتی 
دارند و می توان مدعی شــد که خوش شــانس ترین 
حيوانات در این مناطق هستند. آنها در هند جایگاهی 
فراانســانی دارند و در تایلند،  یک جشن ساالنه که تا 
می توانند در آن خوش می گذرانند. این جشــن در 
مرکز این کشور، در ایالتی برگزار می شود که نمادش 
ميمون است. در مراسم امسال، انواع غذاهای محبوب 
ميمون ها در کنار جاده گذاشته شد تا این حيوانات از 
جشن لذت ببرند. همزمان با جمع شدن ميمون ها، 
مردم محلی و توریســت ها هم به خيابان ها آمدند تا 
جشن ميمون ها را از نزدیک ببينند. محل اصلی این 
جشن، یک معبد است. این جشن، منتقدانی هم دارد 
که می گویند این ریخت و پاش برای ميمون ها اسراف 
محض اســت، اما مقامات می گویند که این جشن، 
به یک رویداد مهم گردشــگری تبدیل شده و درآمد 

زیادی برای مردم محلی دارد.

سیاره ذخیره زمین 

رمزگشايی نامه 500ساله 
 

حتی ترسناک ترین حاکمان تاریخ هم ترس ها و نگرانی هایی 
داشته اند و برای پنهان کردن آنها، دست به ابتکارات پيچيده 
می زده اند. در یک مــورد،  نامه رمزی یکــی از قدرتمندترین 
فرمانروایان اروپا، 5قرن بعد از نگارش آن، توسط دانشمندان 
فرانسوی کشف رمز شده است. این نامه را شارل پنجم امپراتور 
مقدس رم در سال1547 به یکی از نزدیکانش در فرانسه نوشته 
و در آن را درباره خطر ترور خود توســط یک مزدور ایتاليایی 
نوشته است. حدود 10 ســال پيش، یک خطاط فرانسوی در 
یک مهمانی شــایعاتی درباره وجود این نامه شــنيد و بعد از 
جست و جو، آن در زیرزمين کتابخانه شــهر نانسی پيدا کرد. 
او متوجه شد که نامه 3 صفحه ای، با 120حرف رمزی نوشته 
شده و گمان می کرد طی چند روز، آن را کشف رمز می کند. اما 
حدود 9سال زمان برد تا تيمی از دانشمندان، این نامه را کشف 
رمز کنند. البته آنها خوش شــانس بودند چون به توصيه یک 
مورخ، به دیگر نامه های رمزی همين فرمانروا که قبال توســط 
گيرندگانش کشف رمز و بایگانی شده بودند مراجعه کردند و 
احتماال سال ها در روند کشف رمز جلو افتادند. جالب است که 
این نامه، از حرف »E« که رایج ترین حرف در زبان فرانســوی 
در آن دوره و دوره معاصر است به ندرت استفاده شده و همين، 

پيچيدگی رمز آن را نشان می دهد.

دوچرخه سواری تا فوتبال

جام جهانی یکی از بزرگ ترین رویدادهای ورزشی دنياست 
و خيلی ها هر طور که باشد خودشــان را به این رقابت ها که 
امسال در قطر برگزار می شود، می رســانند. با این حال، به 
ندرت پيش می آید که کســی برای دیــدن بازی ها، 7هزار 
کيلومتــر رکاب بزند. مهدی بالســيما و گابریل مارتين که 
2 دوست فرانســوی هســتند، برای دیدن بازی های تيم 
ملی کشورشــان، 3 ماه تمام رکاب زدند و رکوردي را به نام 
خودشان ثبت کردند. این دو ماجراجو، کارفرمای خودشان 
هستند و برای رسيدن به جام جهانی، 3ماه کسب  و کارشان 
را تعطيل کردند. آنها سفرشان را از استادیوم ملی در پاریس 
شروع و به صورت ميانگين، روزانه 115کيلومتر رکاب زدند؛ 
البته هر وقت که الزم بــوده، یکی، دو روز هم اســتراحت 
داشــتند. به محض ورود به دوحه، آنها مهمان فدراسيون 
فوتبال فرانسه شــدند و دیدیه دشان، ســرمربی تيم ملی 
فرانسه، به آنها لباس تيم را هدیه داده است. این دو، در این 

مسير از 13کشور عبور کردند.

گريه بید...  عكس: حوا  احمدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

  حکایت ذوقی شدگان 
غیرفوتبالی

حکایت درخشانی در دفتر دوم 
مثنوی معنوی هست که در آن 
موالنا جالل الدین رومی برایمان داستان یک صوفی را 
تعریف می کند. صوفی مسافر در راه به خانقاهی می رسد و 
شب قصد می کند آنجا بماند. خرش را آب و علف می دهد 
و در طویله می بندد و به جمع صوفيان می رود. صوفيان 
که فقير و گرسنه بودند پنهانی خر مسافر را می فروشند 
و غذا و خوردنی می خرند و آن شــب جشن مّفصلی برپا 
می کنند. صاحب خر را گرامــی می دارند.خوردنی ها را 
می خورند و رقص و سماع آغاز می کنند. در آن حال رقص 
و شور و حال مطرب آهنگی را ضرب می گيرد و می خواند 

با دم » خر برفت و خر برفت و خر برفت«.
صوفيان با این ترانه گرم می شوند و تا صبح رقص و شادی 
می کنند. مســافر نيز به تقليد از آنها ترانه خر برفت را با 
شــور می خواند. هنگام صبح همه خداحافظی می کنند 
و صوفی هم بارش را برمــی دارد و به طویله می رود تا به 
راهش ادامه دهد. اما خر در طویله نبود. از خادم خانقاه 
می پرسد خر من کجاست. خادم می گوید صوفيان گرسنه 
حمله کردند خر را بردنــد و فروختند. صوفی می گوید 
چرا به من خبر ندادی خادم می گوید چندبار آمدم تو را 
خبر کنم. دیدم تو از همه شادتر هستی و بلندتر از همه 
می خواندی خر برفت و خر برفت. فکر کردم خودت خبر 
داشتی و می دانستی. صوفی گفت: آن غذا لذیذ بود و آن 
ترانه خوش و زیبا، مرا هم خوش می آمد. »عکِس ذوِق آن 
جماعت می زدی / وین دلم ز آن عکس، ذوقی می شدی«.

آنچه در جو ساخته شده عليه تيم ملی ایران در نخستين 
بازی جام جهانی رخ داد بســيار شــبيه همين حکایت 
موالناســت. گروهی با قصد و نيت کامال روشــن برای 
آسيب زدن به مليت ایرانی و روح جمعی ایرانيان هرچه 
توانستند برای بدنام کردن بازیکنان تيم ملی انجام دادند. 
کليپ ساختند و تصاویر ترسناک از آنها توليد کردند و 
به لباس هایشان در عکس ها خون پاشــيدند و فضایی 
ساختند که انگار هرآنچه در این دو ماه در ایران رخ داده 
مقصرش این بچه ها هستند. بعد هم همدیگر را تشویق 
به هم رسانی و هشتک و -این قسمتش دیگر باورنکردنی 
است- خوشــحالی برای گل های تيم انگلستان کردند. 
آنچنان فضای عجيبی برای تيم ملی ســاختند که همه 
تمرکز و روحيه آنها را از بين بردند. و بعد بر سر نتيجه ای 
که حاصل شد شادی و خوشــحالی کردند. بدون آنکه 
بفهمند درست شبيه همان صوفی بخت برگشته حکایت 
موالنا رفتار می کنند. در حال شادی و جشن برای امری 
هســتند که نتيجه اش تخریب و ویرانی همه آن چيزی 
است که با رنج و مشــقت و همت بســياری از ایرانيان 
ازجمله خودشان به دست آمده است. تيم ملی مال همه 
ایرانيان است. کشور ایران متعلق به همه ماست. عکس 
ذوق آن جماعت هم تاریخ مصرفی دارد و تمام می شود.

این بازی مشترک نسل ما بود؛ همين که مثل 
آملی )آدری تاتو در فيلم آملــی پولين( نوار 
ســياهی از چادر مادرمان درست می کردیم 
با 2جای خالی به نشــانه جای چشم و دیدن، 
بعد می بستيمش به چشم و چوبی، ترکه ای، 
چيزی دست می گرفتيم که مثال شمشيرمان 
بود و با آن حــرف Z را روی دیــوار یا زمين 
می کشــيدیم و از طــرف بزرگ ترهــا دعوا 
می شدیم و چوب و نقاب ســياهمان توقيف 
می شــد و باز دوباره فردا همين بازی را از سر 

می گرفتيم.
داســتان دن دیه گو دالوگا -اشــراف زاده ای 
که دلش بــا فقــرا بــود- نخســتين بار در 
ســال 1919توســط جانســون مک کولی 
)کميک نویــس آمریکایــی( تعریف شــد و 
28نوامبر 1920توســط داگالس فربنکس 
)ستاره سينمای صامت( روی پرده جان گرفت 
و از آن سال تا به حال زورو اسطوره مانده  است؛ 
طوری که نویســنده منزوی و روشــنفکری 
مثل ایزابل آلنده 4ماه از عمرش را گذاشــت 
برای یادگيری شمشــير تا بتواند هجدهمين 
روایت از داستان این شمشير زن افسانه ای را 

بازنویسی کند.
دن دیه گو، که شب ها به هيأتی کامال متفاوت 
بــا روزش درمی آید، یک قرنی اســت که در 
کاليفرنيای دهه1790زندگی می کند؛ یعنی 
وقتی که این قســمت از آمریــکای امروزی 
متعلق بــه مکزیک بوده و خــود مکزیک هم 
مستعمره اسپانيا. دن دیه گو، اصليتی اندلسی 

دارد، یک برادرخوانده کوچک دارد به اســم 
برنارد )که در بعضی نسخه ها تبدیل به نوکر 
الل و وفادار او شــد(، یک اسب سياه به اسم 
تورنادو و نامزدی به اســم لوليتــا پوليدو. او 
با فرمانــدار کاليفرنيا، پــدرو فاگس )که این 
یکی، شخصيتی واقعی در تاریخ است( مبارزه 

می کند و به شيوه رابين هود، ظاهر می شود.
این قصه قدیمی مکزیکی تا به حال 19بار به 
فيلم و سریال تبدیل شــده است و بازیگران 
زیادی در جلد این عيار اسپانيایی رفته اند؛ از 
آنتونی هاپکينز تا آلن دلون و آنتونيو باندراس 
)حتی در یک فيلم ساخت 1944، یک زن - 
ليندا اســترلينگ - زورو را بازی کرد(، اما از 
بين همه زوروهایی که دیده ایم، گای ویليامز 
برایمان آشناتر اســت. این بازیگر آمریکایی 
تنها نقــش به یادماندنــی اش را برای همين 
زورو و در سریال ســاخته 1957والت دیزنی 
بازی کــرد و تصویر دائمــی زورو را در ذهن 

همه ما ساخت.

جهان روز

نمایش نخستين زورو در سينما
تصوير ابدی دادخواهی

تقويم/ رويدادعدد خبر

 آب روی آتش
آمــده بودند، همــان روز اول جنگ، 
جنگنده هايشان را فرســتاده بودند 
و تمام بوشــهر و پايگاه های دريايی و 
هوايی ايران در خلیج فارس را بمباران 
کرده بودند. نیروی دريايی شــان هم 
تنگه هرمز را پاتوق کرده بود. روزهای 
اول جنگ بود و چاره کار تشكیل »ستاد 
جنگ دريايی« ارتش تصمیم گرفته بود 
بعثی ها را يک گوشتمالی حسابی بدهد؛ 

موشک جواب موشک.
جلسه که تشكیل شــد، روی اجرای 
يک عملیات به نتیجه رســیدند که 
با تاکتیک های جنگــی روز دنیا زياد 
نمی شد روی موفقیت آن حساب کرد. 
قرار شد خلبانان پايگاه ششم شكاری 
بوشــهر بزنند به خاك عــراق و بندر 
ام القصر. اســكله های البكر و االمیه را 
به عنوان گلوگاه های نفتی عراق بزنند 
و برگردند. ناوچه پیكان هم طبق برنامه 
بايد می زد به دريا و ناوچه های دشمن را 
نابود می کرد. نیمه شب 7آذرماه 1359، 
عملیات شروع شد. شــروع کار هم با 
اعجوبه های خلبانی جنگ بود؛ عباس 
دوران، حسین خلعتبری، سیدعلیرضا 
ياسینی و حســن طالب. تا عراقی ها 
به خودشــان بیايند، 2ناوچــه و 4ناو 
»اوزا« شان رفته بود ته آب. عراقی ها 
آنقدر دستپاچه شده بودند که راه به راه 
موشک و ناوچه فرستادند اما يک ناوچه 
بود که مثل يک شكارچی کهنه کار، يكی 
يكی شكارشان می کرد. فرمانده ناوچه 
پیكان با بی سیم به خلبان ها گرا می داد 
و هواپیماها ماموريت را انجام می دادند. 
ناوچه پیكان يک ناوچه اژدرافكن، 2تا 
هلی کوپتر و يک جنگنده میگ را هم 

فرستاد زير آب.
مرحله آخر عملیات، پیشــروی بود 
و زدن ســیلی آخر. نیروها به آخرين 
منطقه شــمال خلیج فــارس -يعنی 
خور عبداهلل در سواحل و مرز دريايی 
عراق- رسیدند. عملیات 12ساعته تمام 
شد. هر چند موقع برگشت، عراقی ها 
ناوچه پیكان را زدند و فرمانده شجاع 
و سربازانش را شهید کردند، اما تا آخر 
جنگ، اسم »مرواريد« که می آمد، تن 
عراقی ها می لرزيد. معجزه اتفاق افتاده 
بود؛ 70درصد نیروی دريای عراق توی 

اين عملیات نابود شد.

حافظ

روزگاری ست که سودای بُتان، ديِن من است

غِم اين کار، نشاِط دِل غمگیِن من است

هيچ جرم فرااتمسفری  در آســمان،  همچون مریخ با ما 
رابطه ای این چنين نزدیک اما در عين حال دور نداشته 
است. مریخ، هميشه هر وقت که بشــر خواسته فراتر از 
زمين را نام ببرد و به دنبال حياتی مشــابه همين سياره 
خودمان بگردد، نخســتين گزینه بوده است. و در عين 
حال، وقتی که پای بيگانگی و دور بودن از بشــر و زمين 
مطرح بوده اســت هم سریع برچســب مریخی بودن 
را برداشــته ایم و روی هر پدیده غریبی زده ایم. بشــر 
تلسکوپ هایی را به آسمان فرســتاده که نه فقط وجود 
دورترین کهکشــان ها را ثابت کرده ، کــه از آنها عکس 
هم گرفته اما هيچ کدام از آنها نتوانســته جای مریخ را 
به عنوان نماد دور بودن و بيگانه بودن از زمين و انســان 
را بگيرد. شاید یک دليل این پيوند عميق این است که 
بشر هزاران سال، با چشم غيرمسلح آن نقطه درخشان 
ســرخ را دیده و درباره آن خيال پردازی کرده. ما چنان 
رابطه ای با مریخ داریم که امروز، روز جهانی سياره سرخ 
است. رابطه ما با مریخ اما از صرف دیدن آن، سال هاست 
عبور کرده و برخی مریخ نوردهــای روباتيک، به عنوان 
نماینده ما بر سطح این سياره فرود آمده اند. فرود آنها، این 

 گمانه را که می توانيم از سياره سرخ به عنوان جایگزین 
کره زمين برای سکونت اســتفاده کنيم، تقویت کرده و 
حاال نماد دوری و بيگانگی، بــه گزینه ای منطقی برای 
صدور بين کره ای حيات تبدیل شــده است.  مریخ در 
مداری دور خورشيد می گردد که نزدیک به مدار ماست. 
حتی دانشــمندان به کشــف حيات بومی این کره هم 
اميدوارند و گفته می شود با کمی جست و جو، در آن آب 
هم پيدا خواهد شد. همه اینها اميدواری به تبدیل مریخ به 
سکونتگاه دوم بشر را افزایش داده و حتی شرکت اسپيس 
ایکس متعلق به ایالن ماسک، برنامه ای برای اعزام انسان 
به مریخ دارد. اما کار اینقدر هم ساده نيست. مسئله اول 
این است که ما به فناوری هایی نياز داریم که ما را به آنجا 
برســاند؛ نزدیک ترین فاصله مریخ با زمين، 55ميليون 
کيلومتر اســت، آن هم وقتی که این دو در مدارگردی 
در کمترین فاصله از هــم قرار دارند. بــا این فرض که 
فناوری های بسيار مدرن که نيازی به سوخت های معمول 
امروزی ندارند ما را به مریخ می رسانند، مسئله بدن انسان 
در این سياره موضوعيت پيدا می کند. ما ميليون ها سال 
 روی زمين زندگی کرده ایم و به جاذبه و محيط زیست آن 

خو گرفته ایم. انتقال به مریخ،  و ماه ها و احتماال سال ها 
زندگی در محيط های بسته، می تواند اثراتی بر بدن انسان 
بگذارد که قبال مشابهش را ندیده ایم. عالوه بر مسئله فرود 
در مریخ که از نظر فنی و پيچيدگی بی همتاست، محيط 
خشن سطح کره مریخ و به خصوص توفان های معروف 
آن تهدیدی برای حضور انسان ها در این کره است. این 
توفان ها نه تنها می تواند دید و ارتباطات رادیویی را مختل 
کند، که می تواند سایه ای بر کره زمين بيندازد و بهره از 
انرژی خورشيدی را به صفر برساند، که خود این هم یعنی 
فاجعه. با همه اینها، گفته می شود بشر در ميانه دهه 30 
به مریخ ســفر خواهد کرد. این یعنی بعد از هزاران سال 
دیدن، بشــر باالخره می تواند به این جرم سرخ، دست 

هم بزند.

چند دهه است که می شــنویم آب خوردن در روز فواید زیادی دارد 
و همه این صحبت ها هم به یک نســخه واحد ختم می شود؛ اینکه 
روزانه 8ليوان )که می شود معادل 2ليتر( آب بنوشيم تا سالم بمانيم. 
نوشيدن 8ليوان آب در روز حاال دیگر به یک توصيه استاندارد تبدیل 
شده است اما کسی نمی داند که چه کسی نخستين بار به این نتيجه 
رسيده که دقيقا این تعداد ليوان آب می تواند ما را از بيماری هایی که 
در اثر کم آبی ممکن است به آن مبتال شویم، نجات دهد. راستش را 
بخواهيد محققان می گویند علم هرگز از مصرف 8 ليوان آب در روز 
به عنوان یک دستورالعمل مناسب و ثابت حمایت نکرده است و مقدار 
زیادی از آب مورد نياز بدن از غذایی که می خوریم تامين می شود. به 
تازگی هم متخصصان در مطالعه ای تازه متوجه شده اند که نوشيدن 
2 ليتر آب در روز برای حفظ سالمتی یک افسانه است و افراد بسته به 
شغلشان، آب و هوای محل زندگی و جنسيت ممکن است به نوشيدن 
تا 6ليتر آب در روز هم نياز پيدا کنند. این متخصصان هزاران نفر از 
مردم 26کشور را مورد مطالعه قرار دادند تا بفهمند که به چه مقدار 
آب نياز دارند. آنها دریافتند که ميانگين روزانه از یک ليتر در روز تا 
6ليتر متغير است که شامل آب سایر نوشيدنی ها مانند چای و قهوه و 
همچنين آب موجود در غذا می شود. اکثر متخصصان تغذیه هم این را 
قبول دارند که بدن، سطح آب را به خوبی کنترل می کند، آنچه را که 
نياز ندارد دفع می کند و درصورت نياز به افزایش سطح آب نيز تشنگی 
تحریک می شود. جالب است بدانيد که نوشيدن زیاد آب نه تنها مفيد 
نيست، بلکه می تواند خطرناک هم باشــد. اگر کليه ها نتوانند از شر 
آب اضافی خالص شوند، محتوای ســدیم خون را رقيق می کنند و 
شــرایطی به نام »هيپوناترمی« ایجاد می کنند که می تواند زندگی 

افراد را به خطر بيندازد.

فرهنگ و زندگی

یک سوءتفاهم آبکی

بی تعارف و تكلــف ، مثل همین متن 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظريم 
 تا نوشــته هايتان درباره مســائل روزمره، مشــكالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. اگــر اهل طنز و 
کاريكاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ است. 
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 

بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

جواد رسولی
کارشناس رسانه

شــرح حال همه  افرادی که با 
آنان روبه رو می شــوم به شدت 
مرا به  خود مشغول می کند. ظاهرا به  نظر می رسد که 
زندگی آدم های معمولی یکســان است ولی این فقط 
ظاهر قضيه است؛ در جهان، چيزی بدیع تر و متنوع تر 
از شــرح حال آدم های گمنام وجود ندارد؛ به ویژه آنجا 
که هيچ ایده  مشــترکی ميان دو انســان یافت نشود؛ 
آنجا که هر جــوان، مطابق الگوی خــود پيش برود، 
بدون اندیشــه های پنهان، هرجا که گذرش افتاد! اگر 
امکانش وجود داشــت، دایره المعارفی از زندگينامه ها 
گرد می آوردم، به  ترتيب الفبا؛ مثال اول همه  کســانی 
که ریش شــان را می تراشــند؛ برای اختصار می شــد 
زندگينامه  دانشمندان، ادیبان، هنرمندان، جنگاوران 
برجسته، رجال دولتی و کال همه  افرادی را که گرفتار 
خير و صالح همگانی هســتند، کنار گذاشت. زندگی 
آنان یکنواخت و خسته کننده است؛ موفقيت، استعداد، 
مغضوب واقع شدن، تشویق و هلهله، زندگی در اتاق کار 
یا در بيرون از خانه، مرگ در نيمه  راه، فقر در پيری؛ هيچ 
 چيز از خود ندارند و همه چيزشان متعلق به زمانه است.

وقتي زنــگ زدی، توی مطب 
روانشناسه بودم. گذاشت صدای 
تلفنتو بشــنوم. بهش گفتی اون روِز مسافرت همه چی 
خيلی قشــنگ بوده. فکر کردی کاش همه چی همون 
قد قشــنگ بمونه. دلت می خواست همه چی همون قد 
قشنگ تموم بشه! من ازت می ترســم غزل؛ می ترسم 

اون روز، فرمون رو عمدا پيچونده باشی...

آلکساندر هرتنس

بهرام توکلی

مقصر کیست؟

دیالوگ

بوک  مارک

آسمان زرد کم عمق
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روش رفتار
 با کودک لجباز

اغلب والدین ســعی می کنند با روش های 
مختلــف الگــوی رفتاری صحیــح را به 
فرزندانشان آموزش دهند اما گاهی کودک 
برای پذیرش و عمل به این الگوها مقاومت 
نشــان می دهد و با لجبازی از خواســت 
بزرگ ترها ســر باز می زند. در مطلب زیر 
بعضی از دالیل لجبازی کودکان بیان شده 

است:

نصیحت های تکراری کم اثر هستند:
گاهی اوقــات والدین کــودکان فکر می کنند 
هر قدر تعداد دفعات تکرار یک نصیحت برای 
کودکان بیشتر باشد عمق تأثیر گذاری مطلب 
در کودکان بیشــتر خواهد شــد. امــا تجربه 
ثابت کرده اســت که دقیقا میزان تأثیر گذاری 
نصیحت ها در کــودکان با تکــرار نصیحت ها 
رابطه عکس دارند و والدین با تکرار بیش از حد، 
زمینه نصیحت گریزی را در فرزند خود تقویت 
می نمایند. تکرار نکــردن نصیحت ها می تواند 
 نخســتین قدم برای داشــتن کــودک حرف 

گوش کن باشد.

در شرایط مناسب با کودک صحبت کنید:
کودکان گاهی مرتکب اشتباهاتی می شوند که 
والدین انتظار آن را ندارند و غیرمنتظره بودن 
رفتار فرزندان باعث می شــود آستانه تحمل و 
صبر والدین تا حد قابــل توجهی کاهش پیدا 
کند و در موقعیت های نامناســب مانند جمع 
اقوام یا در حضور سایر کودکان، فرزند خود را 
تنبیه کالمی یا فیزیکی کنند تا اشــتباه بودن 
کارش را به او تذکر دهنــد. این برخورد نه تنها 
تأثیر مثبتی در روند تربیتی کودکان ندارد بلکه 
زمینه های کینه تــوزی و لجبازی را در کودک 

تقویت می کند.

با کودک خود دوست باشید:
در رفتار با کودک لجباز، وجود نگاه از باال به پایین 
و هم سطح نکردن خود با فهم کودکان می تواند 
از تأثیر حرف های والدیــن و نصیحت های آنها 
بکاهد. برای اینکه فرزندتان حرف شما را بپذیرد، 
از در دوســتی و محبت با او وارد شوید و با زبان 

متناسب با سنش صحبت کنید.

به کودکان اجازه صحبت دهید:
والدین نباید وقتی صحبت های خود را به پایان 
رساندند، بحث را خاتمه دهند. باید با به وجود 
آوردن فضای گفت وگو و مذاکــره، به کودک 
امکان صحبت بدهید. بســیاری از والدین در 
رفتار با کودک لجباز بــه او پرخاش می کنند 
و کودک نیز فضا را برای بیان مشــکالت خود 
نامناسب می بیند و هیچ گاه حرف های خود را 

در حضور والدینش بازگو نمی کند.

پاداش درنظر بگیرید:
پاداش ها هرچند ناچیــز، می توانند تأثیر گذار 
باشند. مثال برای کودکی که تا به حال از روی 
شــلختگی و بی حوصلگی اتاق خود را مرتب 
نمی کرد، درنظر گرفتن کادو، او را برای کمک 
به مادرش تشــویق می کند.این اتفاق در ابتدا 
تنها ذهــن کودک را شــرطی می کند که این 
کار را انجام دهد تا پاداش خود را بگیرد، اما به 
مرور زمان به عادت تبدیل شده و کودک دیگر 
بدون توقع کادو اتاق خــود را مرتب می کند و 
این مهم ترین قدم برای داشتن کودکی حرف 

گوش کن است.

نتیجه کار را برای کودک مشخص کنید:
لجبازی و حرف گوش نکــردن کودک گاهی 
اوقات می تواند تحسین برانگیز باشد. اگر کودک 
شــما جرأت آن را پیدا کرد تا خود را در مقابل 
چالش های جدید قرار بدهــد و بدون اینکه از 
شــما کمک بخواهد وارد تجربه جدیدی برای 
آموختن شود، تحســین برانگیز است اما اگر 
کودک شما سعی می کند با وسایل و تجهیزات 
خطر ســاز روبه رو شــود، این رخداد می تواند 
سالمت کودک شما را تحت تأثیر قرار دهد. اگر 
سعی کنید به دور از پرخاش و خشم، نتیجه کار 
کودک را بازگو کنید تا حــد زیادی می توان از 

بروز این خطرات جلوگیری کرد.

الگوی خوبی باشید:
الگــو گرفتــن کــودکان از بزرگســاالن در 
شکل گیری شخصیت کودک نقش زیادی دارد. 
اگر والدین به این اصل رفتاری که »اول خودمان 
بعد فرزندمان« توجه کننــد می توانند رفتار 
کودک لجباز را بهبود ببخشــند. مثال پدران و 
مادران از کودک خود می خواهند قبل از ساعت 
مشخصی به تختخواب خود بروند اما خودشان 
گاهی تا دیر وقت مشــغول مهمانی و تماشای 
تلویزیون و … می شوند و فراموش می کنند که 
این شــیوه رفتار می تواند از تأثیر گذاری حرف 

آنها بکاهد.

والدینی منعطف باشید:
برای رفتار صحیح با کودک لجباز باید سعی 
کنید ابتدا با صحبت کردن و مالیمت دلیل 
گوش ندادن به حرف خود را از کودک جویا 
شــوید و اگر در این مرحله چیزی دســت 
گیرتان نشد، سعی کنید با مطالعه در اطراف 
کودک خود متوجه این رفتار او بشــوید و تا 
جایی که می توانید از پرخاش و خشــمگین 
شدن در قبال کودکان دوری کنید زیرا این 
خشم احساس لجبازی و خود رأی بودن را در 

کودک تقویت می کند.

شقایق درویشییادداشت
روانشناس و مشاور

صاحبخانه هایی که دندان گرد نیستند

بعضی از آنها مثل »مامان زهرا« تنها منبع 
درآمدشان همان اجاره خانه ای است که 
سر ماه می گیرند، ولی باز هم آنقدر رحم 
و مروت و مناعت طبع دارند که دلشــان 
نمی آید فشار زندگی و مشکالت شان را 
روی شانه های کم رمق مستأجران شان 
هوار کنند. تعداد »مامان زهرا« ها کم است 
و کمیابند ولی نایاب نیستند و در میان 
مشتریان رنگارنگ مشاوران امالک چهار 
گوشه شهر و البه الی نام و نشان مالکانی 
که اجاره بهای خانه خود را با نوســانات 
لحظه ای بازار ارز و دالر میزان می کنند، 
می توان آنها را پیدا کــرد. این موجران 
خوش انصاف برای مستأجران خود شرایط 

و تخفیفات ویژه ای دارند.

مثل خانه پدری 
از آنجا کــه »محمــد پیردهــی« در کنار 
بنگاه داری و مشاوره امالک، در ساخت و ساز 
خانه یا همان بساز و بفروشــی هم دستی بر 
آتش دارد، خوب می داند کدام یک از اهالی 
محله های جنوب شــهر خانه های کلنگی یا 
آپارتمان های نوســاز خود را اجاره داده اند. 
پیردهی می گوید: »بســیاری از کسانی که 
در تعیین اجاره منزل خود انصاف دارند و به 
مستأجرها سخت نمی گیرند، دست و بالشان 
چندان باز نیست و حتی بعضی از آنها فقط با 
اجاره خانه زندگی شان را می چرخانند.« زهرا 
یاوری، یکی از مشتریان خوش انصاف بنگاه 
امالک پیردهی اســت که برای مستأجران 
جوانش مادری می کند. خلق و خوی مادرانه 
یاوری سبب شده بســیاری از مستأجرانش 
کــه از او پرسن و ســال تر هســتند، او را 

»مامان زهرا« صدا بزنند.
 خانه خانواده 4نفره یاوری قدیمی است و در 
طبقه وســط آن خودشان زندگی می کنند. 
طبقات همکف و سوم را هم که امکانات شان 
به 2اتاق تودر تو، آشــپزخانه، ســرویس و 
پاگردی کوچک خالصه می شــود به 2زوج 
جوان اجاره داده اند. مامان زهرا خانه اش را 
فقط به عروس و دامادها اجــاره می دهد و 
همیشه ته کاغذ بزرگ و رنگی اجاره نامه با 
خط خوش اش می نویسد: »قرارداد یکساله 
نیســت، تا هر وقت بچه دار شــدند.« ولی 
شیرین سازگار وقتی هم مادر شده از خانه 

زهرا خانم نرفته است.
 او می گوید: »همســر مامان زهرا چند سال 
پیش بر اثر تصادف رانندگی از دنیا رفته و او 
با اجاره خانه، زندگی خودش و دختر و پسر 
خردســالش را اداره می کند، ولی در طول 
3سالی که مســتأجرش بودم حتی یک بار 
برای دیر دادن اجاره با من اخم و تخم نکرد. 
وقتی هم عذرخواهی می کنم می گوید شما 

هم حقوق بگیر هستید دیگر، دست خودتان 
که نیست. او ترجیح می دهد خانه اش را به 
خانواده های 2نفره اجاره دهد تا منزلش زیاد 
شلوغ نشود، ولی وقتی دختر ما به دنیا آمد، 
پول پیش مان کفاف نمــی داد خانه دیگری 
اجاره کنیــم و مامان زهرا قبــول کرد یک 
سال دیگر هم مستأجرش باشیم.« خانواده 
شیرین در تهران زندگی نمی کنند و او غریب 
است، ولی غریب نوازی صاحبخانه اش سبب 
شــده احســاس دلتنگی نکند. مامان زهرا 
می گوید: »مستأجر هم به اندازه صاحبخانه 
گرفتاری و مشــکل دارد، غم کرایه خانه سر 
ماه و اثاث کشی سر سال را هم باید بخورد. 
خدا را خــوش نمی آید برای کمتر شــدن 

مشکالت خودمان آنها را اذیت کنیم.«

فرزند بیشتر؛ اجاره خانه کمتر
بر خالف زهرا خانم، »حمید قادری« دلش 
می خواهد آپارتمان اجاره ای اش حســابی 

شلوغ باشد.
 او در شــرایط قرارداد اجاره همیشــه قید 
می کند به ازای هر فرزندی که مستأجرش 
در خانه او به دنیا بیاورد، 10درصد از مبلغ 
اجاره بها کم می شود و اگر تعداد فرزندانش 
را به 10بچه برساند می تواند یک سال رایگان 
و بدون پرداخت اجاره بهــا در خانه قادری 
زندگی کند! صاحبخانه خوش اخالق محله 
تهرانپارس تعریف می کنــد: »روزی که به 
تهران آمدم سرباز بودم و چون اینجا کار پیدا 

کرده بودم، بعد از ازدواج در تهران ماندگار 
شدم. آن زمان خیلی دستم تنگ بود و برای 
پیدا کردن خانه سختی زیادی می کشیدم. 
در همان سال های اول زندگی، در حالی که 
تازه به خانه جدید اثاث کشــی کرده بودیم، 
همسرم باردار شد و وقتی صاحبخانه فهمید 
بچه ها دوقلو هستند جوابمان کرد. آن زمان 
زمستان بود و به دلیل اینکه در سرمای هوا 
و زیر برف و باران دنبال خانه می گشــتیم، 
همسرم به ســختی مریض شــد اما با آنکه 
پزشکش احتمال می داد ســالمتی بچه ها 
به خطر بیفتد به لطف خدا پســر و دخترم 
ســالم به دنیا آمدند.« آپارتمان 70متری 
قادری که 10ســال از ساخت آن می گذرد، 
شاهد تولد 8نوزاد بوده است. مریم عطایی 
از مستأجرانی است که بعد از خانه دارشدن 
از ایــن آپارتمان نقل مکان کرده اســت. او 
می گوید: »بچه هــای من در ایــن خانه به 
دنیا آمدند و زبان باز کردند. آنها به حاج آقا 
قادری پدربزرگ می گویند و از او خاطرات 
خوشــی دارند.« صاحبخانه مهربان در هر 
مناسبتی به بچه هایی که در خانه او زندگی 
می کننــد، هدیه می دهــد. عطایی تعریف 
می کند: »چــون بچه ها از دیــدن حاج آقا 
خوشحال می شدند، ما هر ماه برای پرداخت 
اجاره خانه به منزل شان می رفتیم و او آنقدر 
تنقــالت و خوراکی های خوشــمزه به آنها 
می داد که بچه ها برای رسیدن سر ماه و دادن 
اجاره خانه لحظه شماری می کردند!« قادری 
در قــرارداد اجاره اش فقط وعــده تخفیف 
10درصدی اجاره بهــا را داده، ولی هر یک 
از فرزندان مستأجرانش که به دنیا می آیند، 
کرایه خانه یک ماه را به عنوان چشم روشنی 

به والدین نوزاد می بخشد.

مستأجران خاص بانو بدرالزمان
در میان مشــتریان »عبــداهلل آزادی« یک 
صاحبخانه خاص وجود دارد که خانه زیبا و 
دلبازش را به مستأجرانی ویژه اجاره می دهد. 
آزادی درباره او می گوید: »خانم بدرالزمان 
عامری از مشتریان قدیمی این مشاور امالک 
است اما ما برایش مســتأجر پیدا نمی کنیم 
و فقــط وظیفه تنظیم و بســتن قــرارداد 
اجاره نامه را بر عهده داریم.« خانه اجاره ای 
بانو بدرالزمان نزدیک منزل مسکونی اش قرار 

دارد. او اهل کار خیر است و در رفت وآمدش 
به مراکز بهزیستی متوجه شده تهیه مسکن 
از مهم ترین مشــکالت جوانانی است که در 
سن 18سالگی از مراکز بهزیستی مستقل و 

ترخیص می شوند. 
بانوی مهربان محله قیام می گوید: »از وقتی 
خیلی جوان بودم هر وقت دلم می گرفت، در 
حد بضاعتم لباس، خوراکی و اســباب بازی 
تهیه می کردم و به پرورشگاه های مختلف سر 
می زدم. در این رفت وآمدهایم متوجه شدم 
این بچه ها تا زمانی که در شبه خانواده های 
مراکز بهزیستی و خیریه ها زندگی می کنند 
از رفاه نسبی برخوردارند، اما در 18سالگی 
که براســاس قوانین بهزیستی باید مستقل 
شــوند، با مشــکل تهیه مســکن دست به 
گریباننــد. آنها با پول کمی که بهزیســتی 
در زمان ترخیص در اختیارشــان می گذارد 
نمی تواننــد در محلــه و مکان مناســبی 
خانه اجاره کنند و به اجبــار در محل های 
حاشیه ای شهر با کسانی همخانه می شوند 
که آنها را بــه بیراهه می کشــانند.« آزادی 
تنها مشــاور امالک محله قیام اســت که از 
هویت مســتأجران عامری اطــالع دارد و 
او تنظیــم قراردادهای اجــاره خانه اش را 
فقط به آزادی می سپارد. این مشاور امالک 
می گوید: »موارد زیادی پیش آمده که خانم 
عامری چند ماه یا حتی یک سال خانه اش را 
رایگان در اختیار جوانان بزرگ شده در مراکز 
بهزیستی گذاشته و حتی هزینه آب و برق و 

گاز آنها را پرداخت کرده است.« مستأجران 
عامری در ســنین آغاز جوانی و بدون سر و 
همسر ساکن خانه او می شوند، اما بعضی از 
آنها متأهل و حتی بچه به بغل آنجا را ترک 
می کنند. عامری می گوید: »اگر خانه ام را به 
افراد معمولی اجاره مــی دادم درآمد خوبی 
داشتم، ولی آرامشــی را که از همسایگی با 
این بچه ها نصیبم شده با هیچ ثروتی عوض 

نمی کنم.«

این صاحبخانه نمی تواند خرده بگیرد
 عسل یکی از مســتأجران عامری است. او 
از دندان گــردی و طمــع صاحبخانه هایی 
که پیــش از این داشــته دل پــری دارد و 
می گوید: »یکی از صاحبخانه هایم عالوه بر 
قرارداد رســمی که در بنگاه مشاور امالک 
بســته بودیم، یک قرارداد غیررسمی با من 
بســته بود و هر ســال چندبار مبلغ اجاره 
قرارداد را باال می برد! شــکایتم به مشــاور 
امالک و شــورای حل اختالف هم فایده ای 
نداشــت و درحالی که چند مــاه از قرارداد 
یک ساله ام باقی بود، خانه اش را تخلیه کردم. 
صاحبخانه دیگرم هم خیلــی پررفت وآمد 
بود و با آنکه اجــاره باالیی می گرفت، مرتب 
از من می خواســت خانه را برای پذیرایی از 
مهمانانش در اختیــارش بگذارم، وقتی هم 
اعتراض می کردم می گفت راضی نیســتی 

تخلیه کن و برو.«
عامری شرایط عســل و دیگر جوانانی را که 
از پس گرانی های بازار مســکن برنمی آیند، 
خــوب درک می کنــد و می گویــد: »هــر 
چقدر مخــارج زندگی بیشــتر می شــود، 
صاحبخانه ها هــم اجاره خانه های شــان را 
باال می برند. اغلــب صاحبخانه ها به دختران 
و پســران مجرد هم خانه اجاره نمی دهند 
و مشــکل این بچه ها دوچندان می شود.«  
واحدهای آپارتمانی تر وتمیز و مرتب »داوود 
فیض اللهی« به اســتراحتگاه ها و محل های 
اســکان کارگری شــباهتی ندارند، ولی او 
آنها را فقط بــه کارگــران کارگاهش اجاره 
می دهد. فیض اللهــي در صنف تولید کفش 
فعالیت می کند و از کارگری به استادکاری 
و کارگاه داری رســیده اســت. کارگــران 
فیض اللهي خیال شان آســوده است که در 
دیر یا زود دادن کرایه خانــه بی تقصیرند و 
صاحبخانه نمی تواند به آنهــا خرده بگیرد! 
فیض اللهي تعریف می کنــد: »وقتی کارگر 
بودم گاهی چند ماه بیکار می ماندم و دستم 
حسابی خالی می شــد. در این مواقع پنهان 
شدن از دســت صاحبخانه خیلی عذاب آور 
بود و واقعا امان من و خانواده ام را می برید.« 
این صنعتگر محله عبدل آباد در تعیین نرخ 
اجاره بهای 2واحد آپارتمانش، بدون چانه زنی 
تخفیف قائل می شــود و مبلغی را به عنوان 

اجــاره تعییــن می کنــد 
که بــا حقــوق کارگرانش 
تناســب داشــته باشــد.

پویش صاحبخانه خوب
در روزهای شیوع کرونا و همه گیری بیماری کووید- 19صدا و سیما 
و تعــدادی از خّیران پویشــی با عنوان »صاحبخانــه خوب« راه 
انداختند و از مالکان خواســتند با توجه به مشکالت اقتصادی با 
مســتأجران همراهی کنند و میزان اجاره بهــا را چندان افزایش 
ندهند. از مستأجران هم خواستند صاحبخانه های خوب را به آنها 
معرفی کنند. میان صاحبخانه هایی که مســتأجران در این پویش 
معرفی کردند، تعداد مالکان دندان گرد و سختگیر به تعداد مالکان 
خوش انصاف و اهل مدارا حسابی می چربید، اما صاحبخانه های خوب 
کمیاب، محبت را در حق مستأجران شان تمام کرده بودند. یکی از این 
صاحبخانه های خوب نصیب »حسینعلی فتح اللهی« شده و او نوشته 
است: »من به مدت 8سال بعد از ازدواجمون مستأجر بودم. انصافأ 

صاحبخونه مرد خیلی خوبی بود. سالی یک بار می اومد برای تمدید 
قرارداد. پول رهن رو بعد از 4سال زیاد کرد و فرصت خوبی بهم داد 
تا پس انداز کنم و بتونم خونه رو بخرم. تقریبا 20درصد کمتر از قیمت 

بازار. همیشه برای خودش و خونوادش دعا می کنم.« 
»مرتضی موسوی« هم با شرکت در این پویش، صاحبخانه مهربانش 
را به عنوان یک مالک چشم و دل سیر و مهربان معرفی کرده است. 
موسوی نوشته: »می خواستم از صاحبخانه خوب و مهربان و باخدا و 
دلسوزم جناب آقای دکتر مهدی ناظری کمال تشکر را بکنم. ایشان 
هیچ پول پیش و کرایه ای از ما نگرفتند. یک ســال و نیم است که ما 
مستأجر هستیم. خیلی هوای ما را دارند. خودمم که یک ماه است 
از کار بیکار شدم واقعا از ایشان و خانواده محترمشون سپاسگزاری 
و از خداوند می خواهم که هر چی خوبی و سالمتی است نصیبشان 

بکنه الهی آمین این جور آدم ها دستان خدا روی زمین هستند.« 
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واحـــدهــــــای آپـــارتـــمــــانی »داوود 

فیـــــض الـلـهــــی« بــــــه مــحـــل هــــــای 

اســکان کارگــری شــباهتی ندارنــد، 

ولــی او آنــــها را فـــــقط بــه کارگــران 

کارگاهــش اجــاره می دهــد. کارگــران 

فیض اللهی خیالشــان آســوده اســت 

کــه در دیــر یــا زود دادن کرایــه خانــه 

بی تقصیرند و صاحبخانه نمی تواند به 

آنها خرده بگیرد!

عامری شرایط عسل و دیگر جوانانی 

را که از پس گرانی های بازار مســکن 

برنمی آینــد، خــوب درک می کنــد و 

می گویــد: هــر چقــدر مخــارج زندگی 

بیشــتر می شــود، صاحبخانه هــا هــم 

اجاره خانه های شان را باال می برند. 

اغلــب صاحبخانه هــا بــه دختــران 

و پســران مجــرد هــم خانــه اجــاره 

نمی دهند

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

نگاهی متفاوت به آگهی های اجاره مسکن؛ در جست و جوی موجرانی که برای اجاره ملک شان شرایطی خاص دارند

پیردهی می گوید: 
»بسیاری از کسانی 

که در تعیین اجاره 
منزل خود انصاف 

دارند و به مستأجرها 
سخت نمی گیرند، 

دست و بالشان 
چندان باز نیست و 
حتی بعضی از آنها 
فقط با اجاره خانه 

زندگی شان را 
می چرخانند.«

مامان زهرا خانه اش 
را فقط به عروس 
و دامادها اجاره 

می دهد و همیشه ته 
کاغذ بزرگ و رنگی 
اجاره نامه با خط 

خوشش می نویسد: 
»قرارداد یکساله 

نیست، تا هر وقت 
بچه دار شدند.«

یاوری می گوید: 
»مستأجر هم به 
اندازه صاحبخانه 
گرفتاری و مشکل 

دارد، غم کرایه خانه 
سر ماه و اثاث کشی 
سر سال را هم باید 

بخورد. خدا را خوش 
نمی آید برای کمتر 

شدن مشکالت 
خودمان آنها را اذیت 

کنیم.«

به ازای هر فرزندی 
که مستأجر در 

خانه قادری به دنیا 
بیاورد، 10درصد از 
مبلغ اجاره بها کم 

می شود و اگر تعداد 
فرزندانش را به 10بچه 

برساند می تواند یک 
سال رایگان و بدون 

پرداخت اجاره بها در 
خانه او زندگی کند!

»موارد زیادی پیش 
آمده که خانم عامری 

چند ماه یا حتی 
یک سال خانه اش 
را رایگان در اختیار 
جوانان بزرگ شده 
در مراکز بهزیستی 

گذاشته و حتی هزینه 
آب و برق و گاز آنها را 
پرداخت کرده است.

احترام به نوجوان و ایجاد فضایی مبتنی بر مهر 
در خانواده، بسیاری از زمینه های اضطرابی را 

از بین می برد
پل های عابرپیاده مکانیزه دائما در معرض 

تخریب و سرقت قرار دارند
طوالنی شدن روند بررسی و اصالح قانون بسیج 

سازندگی در مجلس گالیه هایی را در پی داشته است 
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گزارش
42هزار گروه جهادی در مناطق 
محروم کشور فعالند. با این حال، 
اختیارات سازمان بسیج سازندگی به اندازه 
انتظاراتــی که از آن بود، نبوده اســت. برای 
متناسب کردن اختیارات با انتظارات، دی ماه 
سال86 قانون اصالح اختیارات سازمان بسیج 
سازندگی از تصویب نمایندگان گذشت. گرچه 
امیدها با اصالح این قانون برای توسعه گروه های 
جهادی دوچندان شد، اما برخی خألهای قانونی 
سبب شــد دوباره طرح اصالح قانون بسیج 
سازندگی سال 99 تهیه و در کمیسیون امنیت 
ملی مجلس مطرح شــود؛ طرحی که هنوز با 
گذشت چند سال از ارائه آن به مجلس، تاکنون 
تعیین تکلیف نشده اســت. همزمان با هفته 
بســیج درباره جزئیات اصالح قانون بسیج 
سازندگی و نیز چرایی تأخیر در روند تصویب 
این قانون با مسئوالن مرتبط گفت وگو کرده ایم.

 برای گروه های جهادی در ســال96، اجــرای 40هزار 
پروژه کوچک و زودبازده هدفگذاری شــد. از این تعداد 
تا پایان سال97 دست کم 20هزار پروژه به بهره برداری 
رســید. اما در روند اجرای این طرح ها، مشکالتی مانند 

همراهی نکردن مسئوالن دســتگاه های اجرایی و نبود 
الزام قانونی برای واگذاری طرح ها به گروه های جهادی و 
نیز وارد شدن خسارت بدنی و جانی به جهادگران وجود 
داشت. مسئول مرکز مطالعات و هدایت گروه های جهادی 
بسیج سازندگی در این باره می گوید: »در بسیاری از موارد 
شاهدیم مســئوالن یک منطقه، پروژه هایی را تعریف 
کرده ا ند که نیاز فوری مردم نیست؛ به عنوان مثال، در یک 
منطقه ساخت دکل مخابراتی تعریف شده است اما نیاز 
واقعی ساخت مدرسه برای تحصیل دانش آموزان است. 
در چنین شرایطی، گروه های جهادی باید خود بتوانند 
پروژه ای را تعریف کنند که مبتنی بر نیاز مردم باشد.« 
»علی  ایل بیگی« حرفش را اینطــور ادامه می دهد: »در 
قانون گذشته بسیج ســازندگی، امکان تعریف پروژه از 
سوی گروه های جهادی وجود نداشت، اما در قانون جدید 
که متأسفانه 2سال است در مجلس خاک می خورد، با 
افزودن برخی بندها مشــکل برطرف شده است.« او به 
موضوع مهم دیگری نیز اشاره می کند که شاید بتوان آن 
را یکی از چالش های اصلی فعالیت گروه های جهادی به 
شمار آورد: »بعضا مدیران تمایل دارند تا اعتبار پروژه ها 
را به خزانه برگردانند. ضمن اینکه برخی مدیران تعامل 
مناسب را با گروه های مردمی ندارند چرا که این گروه ها 
پیگیر و مطالبه گر هستند. هنگامی که یک پروژه را انجام 
می  دهند، پروژه های بعدی را نیز مطالبه می کنند و این 

برای برخی مدیران خوشایند نیست.« ایل بیگی اضافه 
می  کند: »با توجه به اینکــه در قانون قبلی، الزامی برای 
واگذاری پروژه ها به گروه های جهادی وجود نداشت، در 
قانون جدیدی که منتظر تصویب نهایی آن هستیم، قید 
»می تواند« را به »مکلف است« تغییر دادیم تا واگذاری 
پروژه ها به گروه های جهادی از ســوی دســتگاه های 
دولتی تسریع و دارای الزام قانونی باشد. عمال با این اقدام 
نقص پشتیبانی از گروه های جهادی برطرف می شود.« 
مسئول مرکز مطالعات و هدایت گروه های جهادی بسیج 
سازندگی در ادامه، از شــهادت جهادگران بسیجی در 
مســیر محرومیت زدایی از مناطق محروم خبر می دهد 
و از توجه ویژه بــه این موضوع در اصالح قانون بســیج 
سازندگی  می  گوید: » ما 57شهید جهادگر داشتیم و در 
طرح اصالح قانون بسیج سازندگی ذکر کردیم تا افرادی 
که در این مسیر جان خود را از دست می دهند، به عنوان 
شهید خدمت حمایت شــوند. این بند نیز تصویب شده 
است و امیدواریم با عملیاتی شدن آن بتوان از بازماندگان 

جهادگران شهید پشتیبانی کرد.«

چرا طرح معطل مانده است؟
گرچه موضوع اصالح قانون بســیج ســازندگی مدت 
طوالنی است به مجلس ارسال شده  و به گفته ایل بیگی 
در کمیسیون امنیت ملی نیز تصویب شــده، اما روند 

طوالنی شدن روند بررسی و اصالح قانون بسیج سازندگی در مجلس گالیه هایی را در پی داشته است 
تکیه به مردم و باور به سنت های الهی 

نسخه شفابخش بسیج است 
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: تنها راه برون رفت کشور از 
مشــکالت پیش رو مخصوصا در حوزه اقتصاد، نوســازی نظام 
حکمرانی با بازگشــت به مردم و تأکید بر خداباوری به عنوان 2 
رکن اصلی فرهنگ بسیجی است که باید مورد توجه ما مسئوالن 

قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفان 
به فرمان حضرت امام خمینی)ره(، بســیج را ستون فقرات دفاع 
از انقالب اســالمی دانست و افزود: »این لشــگر مخلص خدا در 
هر برهه اي ثابت کرده است که توفان حوادث و دشمنی ها علیه 
انقالب اسالمی، کوه مستحکم بسیج را ذره ای از جای خود تکان 
نمی دهد.« وی با اشاره به اینکه فداکاری، شهادت و مجروحیت 
جمعی از بسیجیانی که برای حفظ امنیت مردم خود را در معرض 
خطر قرار می دهند، افتخار دیگری بود که در کارنامه زرین بسیج 
به ثبت رسید، ادامه داد: »مردم هنوز اقدامات مخلصانه و جهادی 
بسیج و سپاه را در چالش های پیش آمده فراموش نکرده اند. بسیج 
اثبات کرده است، در هر مقطع زمانی و در هرشرایط ویژه ای که 
برای مردم پیش می آید، می تواند نقطه اتــکا و امید مردم برای 
عبور از چالش ها باشد.« وی اضافه کرد: »با وجود ناکارآمدی های 
سالیان متمادی که سرعت پیشرفت کشــور را کند کرده است، 
حضور مؤثر و کارآمد بســیج و ســپاه صرفا یک دلیل دارد و آن 
فرهنگ بسیجی است که امام)رحمه اهلل علیه( آن را در مردم ایران 
دمید و در دفاع مقدس متبلور و بالنده شد.« رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: »نسخه شفابخش فرهنگ بسیجی، تکیه بر مردم 
و باور به ســنت های الهی بود و برهمین اساس است که تصریح 
می کنم تا این دو باور درعرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاســی مبنای برنامه ریزی و اقدام قرار نگیــرد، نمی توانیم 
چالش های این عرصه ها را برطرف کنیم. بنابراین، تأکید می کنم 
تنها راه برون رفت کشور از مشکالت پیش رو مخصوصا در حوزه 
اقتصاد، نوسازی نظام حکمرانی با بازگشــت به مردم و تأکید بر 
خداباوری به عنوان 2 رکن اصلی فرهنگ بســیجی است.« وی 
در ادامه با اشــاره به فرارســیدن هفته مجلس بر اهمیت توجه 
نمایندگان به برآورده کردن منویات مقام معظم رهبری در حوزه 
قانونگذاری کشور تأکید کرد و گفت:»رهبر انقالب از ما خواستند، 
دستاوردهای مجلس یازدهم را با مردم در میان بگذاریم و موانع 
پیش روی خود را نیز برای آنها شرح دهیم. همچنین از رسانه ها 
درخواست می کنم در این هفته به طور خاص در حدود وظایف و 
اختیارات مجلس، ما نمایندگان را نسبت به وظایف و وعده های 
داده شده، مورد مطالبه قرار دهید و دســتاوردها و نقاط ضعف 
مجلس را منصفانه منتشر کنید.« قالیباف افزود: »تردید ندارم 
که درصورت انعکاس کارشناسانه و منصفانه رسانه ها، مجلس در 
حدود وظایف و اختیاراتش، از نظر مردم نمره خوبی خواهد گرفت 
ضمن آنکه نقدهای دلسوزانه شما برای اصالح ادامه حرکت مجلس 

تبدیل به فرصتی گرانقدر می شود.« 

مجلس

مجلس

گره گشایی از چالش های بسیج سازندگی علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت 

پــس از ناکامــی در کارشــکنی علیــه 
تیــم ملــی، رســانه های ضدایــران از 
خوشــحالی مردم ایران عــزا گرفته اند! 
صف آرایــی  از  واقعــی  نمایشــی 
ایران دوســتان واقعــی و ایران ســتیزان 
خارج نشین که با شــادمانی ملی پس 
از یــک بُــرد دلچســب فوتبالی عیــان 
شد و با صد خروار خاک مخفی شدنی 

نیست. / ایسنا 

محمد مرندی 
مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای

غــرب  طرفــدار  ایرانــی  لیبرال هــای 
عصبانــی هســتند زیــرا مــن در جریــان 
مذاکرات هســته ای در وین به غربی ها 
هشدار دادم که زمســتان در راه است. 
مذاکره کننــدگان غربــی مدعــی بودند 
که ایــران به توافق نیــاز دارد امــا آیا آنها 
می تواننــد بدون توافــق هم بــه کار خود 

ادامه دهند؟ / ایسنا 

نقل قول خبر

آغاز غنی سازی 6۰ درصدی
 اقدامی راهبردی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:»ایران غنی سازی 
60 درصد را در سایت فردو و در واکنش به این قطعنامه و بر 

اساس قانون اقدام راهبردی آغاز کرد.«
فداحســین مالکی درباره اقدام اخیر ســازمان انرژی اتمی 
مبنی بر آغاز غنی ســازی 60 درصدی در تاسیسات فردو، 
گفت:»صدور قطعنامه علیه ایران صرفا ماهیت سیاسی دارد 

و از ماهیت حقوقی و فنی تهی است.«
او اضافه کرد:»آژانس تحت تاثیر شرایط سیاسی درباره ایران 
تصمیم گیری کرد و این اقدام آژانس و شورای حکام اعتمادی 
را که در بین کشــورهای عضو باید داشته باشند تحت تاثیر 

قرار داده است.«
مالکی خاطرنشــان کرد:»نظام در واکنشی، طبیعی و طبق 
قانون اقدام راهبردی عمل کرد. کشورهای غربی به اقدامات 
ایران به گونه ای واکنش نشــان داده اند کــه گویا اقدامات 
ایران نقض قانون بوده است. نگاه به وضعیت حقوقی برنامه 
هسته ای ایران نشان می دهد اقدامات ایران، هم با مفاد برجام 
و هم معاهده منع اشاعه هسته ای منطبق است.« / خانه ملت

 

تصویب این طرح نیز با چالش هایی همراه بوده اســت؛ 
چالش هایی که سبب شده  این طرح با مشکالتی حتی 
در روند تصویب آن در کمیســیون روبه رو شود. رئیس 
سازمان بســیج ســازندگی درباره این مشکالت گفته 
است: »موضوع اصالح قانون بسیج سازندگی در مرکز 
پژوهش های مجلس به بحث های کارشناسی و چالشی 
رســید. کارشناســان در مرکز پژوهش ها یک حرف 
می زدند و درصحن حرف دیگری می زدند. تمام موضوع 
ما درباره اصالحیه قانون بســیج سازندگی شامل 2بند 
اســت. نمایندگان محترم 110صفحه تحلیل نوشتند 
و گفتند که این طــرح باعث بروز مشــکالت امنیتی 
می شود!« ســردار »محمد زهرایی« نگاه به اصالح این 
قانون را نامناسب ارزیابی می کند و حرفش را اینطور ادامه 
می دهد: »برای اصالح قانون بسیج سازندگی نگاه ستاد 
کل، وزارت دفاع، سپاه، سازمان بسیج، بسیج سازندگی 
و کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
هم یکی بود. بعد از اینکه کمیسیون اصالحیه را تأیید 
کرد، آن را به هیأت رئیسه فرســتادند تا در دستور کار 
صحن قرار بگیرد.« او با بیان اینکه طرح به شکل عادی 
به هیأت رئیسه ارسال و با حمایت 50 نماینده دو فوریت 

آن تصویب شد.

ایرادات طرح برطرف شده است  
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی در پاســخ به این سؤال که 
»مسئوالن بسیج از وارد شدن 110 ایراد به این طرح در 
کمیسیون انتقاد کرده اند، آیا ایرادات با نظر بسیج برطرف 
شــده اســت یا نه؟« می گوید: »تمام ایرادات با حضور 
نمایندگان سازمان بسیج مورد بررسی و ایرادات آن به 
شکل کامل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. تمام 
این اشکاالت برطرف شده و مفاد طرح اکنون مورد تأیید 
سازمان بسیج و نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس قرار دارد.« او با بیان اینکه ارسال طرح به صحن 
علنی به معنای بررسی فوری آن نیست، توضیح می دهد: 
»طرح های بسیاری قبل از طرح اصالح قانون بسیج با 
قید دو  فوریت، یک فوریت و عادی در نوبت بررسی قرار 
دارد. با توجه به اینکه طرح اصالح قانون بسیج سازندگی 
با قید دوفوریت تصویب شده است، این طرح جلوتر از 
طرح های یک فوریتی و عادی بررســی خواهد شد، اما 
تعداد طرح هایی که قید دوفوریتی دارند نیز کم نیست و 
به این دلیل مدتی طول می کشد تا بررسی این طرح در 

صحن علنی انجام شود.«
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گذر پاییز رنگارنگ در بوستان های شمیران
طرح »گذر پاییز رنگارنگ« در 4بوستان شمیران با 

فضاسازی مناسب جهت حضور شهروندان و بهره مندی آنها 
از زیبایی های این فصل اجرا شد. این گذر از امروز تا پایان 

آذر ماه در 4نقطه منطقه یک  شامل بوستان های جمشیدیه، 
نیاوران، قیطریه و کوچه باغ آسیاب سوهانک برپاست.

ژاد
سن

عبا
د
حم

ی/م
هر

مش
س:ه

عک

پلهبرقی،موجودحساسیاست.تابستانوزمستان
درفضایبازمشــغولکاراســت،ولیعابرهاقدر
زحماتشرانمیدانند.اورازیرپامیگذارندورویش
میدوند.دزدهــاهمتکههایپلهبرقیراســرقت
میکنند.بیــشاز480پلهبرقیکنــاریانزدیک
120پلدرتهراننصبشدهاند.تعدادیهمدرشبکه
مترودرحالکارهستند.همهاینپلهازصدهاقطعه
مکانیکیریزودرشتساختهشدهونیازبهتعمیرو
نگهداریدائمیدارند.هرخرابیکوچکاگربهموقع
رفعنشود،باعثتخریبکاملدستگاهخواهدشد.

ســراغیکیازپلهبرقیهایرویخطیکبیآرتی
)محورشرقیغربیتهران(میرویم.جواد،حسن،
محمدرضــا،بهناموامیــنبالباسهــایآرمدار
سرمهایدرحالبررســیآسیبواردشدههستند.
بخشمتحرکدوطرفپلههامانندزنجیراســت
وبهدندانههایچرخخورشــیدیبــزرگدرباالو
پاییناتصالدارد.دویدنرویپلهبرقی،تنظیمات
اینزنجیررابههمزدهوبهتدریجباعثفرسودگی

تکههایدیگرشدهاست.
بعضیخسارتهاکامالعمدیاست؛مثالخردکردن
شیشههایدوطرفپله.یکنفرهمباتیغ،هندریلیا
هماننردهالستیکیمتحرکرابریدهاست.اینکار
باعثقطعشدنیاازجادرآمدنهندریلمیشود.
ریختنآشغالرویپلههاهممشکلدیگریدرست
میکند،اماآنچهباعــثازکارافتادناینپلهبرقی
شده،کندنتابلویبرقاســت.کسیدریچهباالرا
بازکردهوهرچهکهتوانسته،ازکابل،فیوزوتکههای
دیگرراازجادرآوردهوبردهاست.اگرمیتوانستند
موتوروچرخخورشیدیراهممیکندندومیبردند،
اماایندوتکهسنگینهستندوبدونابزارمخصوصی
مانندداربستلولهاینمیشودآنهاراتکانداد.حاال
جایجعبهبرقخالیاستوتعمیرکارانتکههای
کمیابموردنیازرافهرستکردهومنتظررسیدن

آنهاهستندتاجایگزینشانکنند.
بعضیتکههاراهمبهابتکارخــودباجوشدادن
وسنگزدندرســتمیکنند.اهالیمحلهازروی
پلهکناریمیگذرندوباگروهسرویسونگهداری
صحبتمیکنند.پلههاازچندمــاهقبلخرابو
رفتوآمدمشکلشدهاســت.وقتیمیفهمندکه

دزدیباعثازکارافتادنآنشدهاست،بهسرعت
هویتدزدهارااعالممیکنند.مردمســنیکهدر
نزدیکــیهمینمحلزندگیمیکنــد،میگوید:
»معتادهاایــنچیزهارامیدزدنــد.«دیگرانهم
حضورمعتادانوموادفروشــانراتأییدمیکنند.
ابراهیم،پیرمردیکهرویپلبســاطدستفروشی
داردولیف،تیغوشــانهمیفروشــد،میگویدکه
موادفروشهاصبحخیلیزودوقبلازروشنشدن
هواایناطــرافمیآیند.درحفــرهبزرگیبعداز
ســرقتجعبهبرقباقیمانده،آثــاراقامتموقت
همدیدهمیشــود!ظاهراکســیمدتــیرااینجا
گذراندهوپوستنارنگیهاییراکهخوردههمینجا

است. ریخته

پله  ثابت
پیرمرددستفروشرویپلبیشــترازهمهشاهد
مشکالتعابرانبرایردشدنازپلههایخاموش
است.اومیگویدســالمندانیرادیدهکهباکمک
دستهایشانیکییکیازپلههاباالآمدهاند.درون
متروسرقتخیلیکمتراستامارویزمینوکنار
بزرگراهفضایمناســبیبرایسرقتاست؛حتیبا
وجوداینکهدرکنارهرپلهبرقیاتاقکنگهبانیقرار

داردونگهبانهاشبانهروزدرآنحضوردارند.
بامدیربخشحفظونگهداریپلهبرقیهایسازمان
زیباســازیشــهرداریتهرانتمــاسمیگیریم.
حامدصادقیبااشــارهبهمشــکلبزرگســرقت
المانهایشــهریمیگوید:»متأســفانهبارهابا

ســرقتهاییروبهروشــدهایمکهدرآنباقمهبه
نگهبانهایپلحملــهوبااســتفادهازابزارهایی
قطعاتپلهبرقیراجداکردهوبردهاند.«اومیافزاید:
»مجموعاحدود484پلبرقــیدرتهرانداریمکه
روی121پلنصبشدهاســت.12تیمسرویسو
نگهداریهمدرحالتعمیردورهایهستند.گاهی
خسارتبهاندازهایاستکهبیشازیکتیمراباید
بفرستیمتاهمهتکههاراخارجودوبارهنصبکنند.«
صادقیدربارهمیزانهزینهمالیسرقتهامیگوید:
»هرپلهکهازترکیباتفلزیمختلفمثالآلومینیوم
ساختهشدهاست6میلیونتومانقیمتداردودر
هریونیتپلهبرقیعادیحدود65پلهنصبمیشود.
سارقاناینپلههارابعدازدزدیدنخردمیکنندو
میفروشــند.ازایننمونههازیاداست.یکتکهفلز
5کیلوگرمیکهدرباالییونیتپلههانصبمیشود
وقالبکاملساختآندرایرانموجودنیستدر
بازارحدود4میلیونتومانقیمتدارد.سارقاناین
تکههاراحداکثر100هزارتومانبهعنوانضایعات

آهنیمیفروشند.«
قطعههایالزمبهدستگروهسرویسکارمیرسد.
هواسرداستونصبقســمتهایتعویضشده،
مدتیطولمیکشــد.بایدتاشبهمهچیزدرست

شدهباشدتاپلهدوبارهراهبیفتد.

دزدها،بالیجانپلهبرقیها
بیشاز480پلعابرپیادهمکانیزهدائمادرمعرضتخریبوسرقتقراردارند

محمد سرابیگزارش
روزنامهنگار

بسیج شعار »ما می توانیم« را عمل کرد
گردهماییبســیجیانحوزهمعاونتاموراجتماعیوفرهنگی
شهرداریتهرانباعنوانهمایش»درمسیرآرمان«باحضور
پرســنل،خانوادههایشــهداوجمعــیازیــادگاراندوران

دفاعمقدسدرتاالرآیینهایوانشمسبرگزارشد.
بهگزارشهمشهری،دراینگردهمایی،رئیسسازمانبسیج
شهرداریتهرانگفت:»هدفامامازتشکیلبسیجصرفایک
سازماننظامینبودبلکهامامبهدنبالواردکردنیکفرهنگ
جدیدمبتنیبرارزشهایالهیدرجامعهمابودوامروزبعداز
گذشت4دههمیبینیمکهتفکربسیجدرتمامیحوزههاساریو
جاریاست.اینشجرهطیبهدرحالخدمترسانیومجاهدت
است.«هادیسهامیافزود:»امروزهرکجابنگریم،ردپاییاز

خدماتوتفکربسیجرامیتوانیمببینیم.«
ناصرقرهباغی،استاددانشگاهوپژوهشگرنیزدراینمراسمگفت:
»درهربرهــهایپسازانقالب،دولتفعــالوپرکاروانقالبی
کهباوربهشعار»مامیتوانیم«داشتهباشــد،برسرکاربوده،
تخریبهاوحاشیهسازیهایدشمنانآغازشدهاست.«.دراین
گردهماییگروهسرودمحبانالحسن)ع(بهاجرای2قطعهسرود
پرداختند.روایتگریحاجغالمرضاشیرالیازدیگربخشهای

برنامههایاینگردهماییبود.

سعید بیگی
مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل تهران
مرکز خریــد و فــروش خــودروی آیت هللا 
ســعیدی تا جانمایی و اســتقرار در محل 
جدید تعطیل خواهد بود و در این مدت 
مراکز خرید و فروش خودروی »چیتگر« 
واقع در کیلومتر۱۲ جاده شهید لشکری 
و »شهید دوران« واقع در بزرگراه شهید 
یاسینی آماده خدمت رسانی هستند. در 
این مراکز، تمام خدمات مربوط به خرید 
و فــروش ازجملــه کارشناســی موتــور و 
بدنه، کارشناسی اصالت خودرو و صدور 

قولنامه به شهروندان ارائه می شود.

امیر شهرابی
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران
تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام مناطــق از 
محورهــای تنظیــم بودجــه پیشــنهادی 
ســال ۱4۰۲ شــهرداری تهــران بــوده و در 
بخــش تملــک دارایــی غیرمســتمر نیــز 
تأمیــن ســرانه های خدماتــی در مناطــق 
کم برخــوردار و کاهــش فاصلــه آنهــا بــا 
مناطق برخوردار مدنظر قرار گرفته است. 

نقلقولخبر

عکسخبر

بسیج

ترافیک

مراقب لباس خود باشید
مشکل پله برقی ها فقط سرقت نیست. در جایی مانند مترو که احتمال دزدی کمتر است، ولی جمعیت 
زیادی دائما در حرکت هستند یک اتفاق دیگر باعث خراب شدن پله برقی ها می شود؛ گیر کردن لباس 
یا هر تکه پارچه دیگر یا چیزی که شبیه پارچه باشد در بین پله ها و کناره آنها باعث خرابی دستگاه 
می شود. گاهی هم پارچه یا وسایل دیگر زیر »کامپلیت« می رود. کامپلیت همان ورقه فلزی است 
که در باال و پایین آخرین پله ها قرار دارد و دندانه های آن درون شیار های پله را تمیز می کند. وقتی 
انتهای پارچه زیر این دندانه ها بیفتد دستگاه متوقف می شود و راه اندازی دوباره آن وقت گیر است. 
یک یا 2مکانیک نمی توانند پله برقی را تعمیر کنند. برای خارج کردن و جا ی گذاری باید حداقل 4نفر 
کمک کنند. سنگین ترین قسمت، همان چرخ خورشیدی است که همه پله ها به دندانه های آن وصل 

هستند؛ تنها قسمتی که با وزن بسیار سنگین هنوز از پله برقی های تهران دزدیده نشده است.

مکث

 بیشترین ایراد خودروها 
در اخذ معاینه فنی

معاونبهرهبرداریستادمعاینهفنیخودروهایتهراندربارهآمار
مراجعهبهمراکزمعاینهفنیپایتخت،صدورمعاینهفنیبرترو...
طی8ماهگذشته،توضیحاتیارائهکرد.مجیدسلمانیبهپایگاه
خبریشهرگفت:طیاینمدتحدودیکمیلیونو1۳2هزار
دستگاهخودروبهمراکزمعاینهفنیشهرتهرانمراجعهکردهکه
درمقایسهباسالگذشته8درصدافزایشداشتهاست.اوسپس

آماریازفعالیتهایایندورهبیانکرد.

868 هزار خودرو برای اخذ معاینه، مراجعه نخست داشته اند.
118 هزار دستگاه نقص مربوط به آالیندگی داشته اند.

69 هزار دستگاه ایراد همراستایی داشته اند.
30 هزار دستگاه از نظر کمک فنر نقص داشته اند.
86 هزار خودرو تست ترمزشان ایراد داشته است.

134 هزار دستگاه در وضعیت ظاهری نقش داشته اند.
824 هزار گواهی معاینه فنی صادر شده است.

145 هزار خودرو موفق به دریافت معاینه فنی برتر شده اند.
30 درصد خودرو ها به علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه 

فنی در مراجعه اول نشده اند.
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دالیل اضطراب
اما دالیل اضطراب در نوجوانان چیســت؟ عده ای معتقدند با پیشرفت تکنولوژی و 
دسترسی به دنیایی از اطالعات و اخبار، اضطراب و دلهره  هم بیشتر می شود. البته 
سن نوجوانی و شرایط دوره بلوغ را هم نباید نادیده گرفت. گاهی هم دالیل مقطعی و 

بروز بحران های فردی، خانوادگی یا اجتماعی باعث اضطراب در نوجوانان می شود.
به گفته مهدی ملک محمد، وقتی مفهوم اضطراب را واشکافی می کنیم و می گوییم 
اضطراب نگرانی نسبت به آینده است، پس مهم ترین علت اضطراب، ابهام درباره آینده 
است. هرچقدر محیطی که نوجوانان در آن زندگی می کنند ابهام بیشتری نسبت به 
آینده فراهم کند، جمعیت بیشتری از نوجوانان دچار اضطراب می شوند. مثال وقتی 
خانواده ای وضعیت محل سکونت شان در یک سال آینده مشخص نیست یا نوجوانی که 
قرار است مدرسه اش را تغییر دهد و موقعیت هایی مشابه این، نوجوان را دچار ابهامات 
جدی نسبت به آینده می کنند. بنابراین هر چقدر محیط خانواده و اجتماع، درباره 
آینده بیشتر دچار ابهام باشــد، طبیعتا نوجوان، اضطراب بیشتری را تجربه خواهد 
کرد. ملک محمد همچنین تأکید می کند: بخشی از اضطراب از آموزش های محیط 
ایجاد می شود؛ یعنی وقتی نوجوان می بیند که والدین به آینده با نگرانی واکنش نشان 
می دهند، او هم یاد می گیرد در مورد آینده نگران باشد. در واقع نوجوانی که اضطراب 

دارد، در بسیاری موارد پدر یا مادرش هم اضطراب دارند.

مکث

وی
 غر

رام
: به

رح
هوای قندتان را داشته باشید ط

توجه به تغذیه و رعایت اصــول صحیح آن در برنامه 
غذایی فرد مبتال بــه دیابت اهمیت ویــژه ای دارد. 
مصرف 3 وعده اصلی و 3میان وعده سالم در ساعات 
منظم، کمک زیادی به کنتــرل بیماری می کند. اما 
روزانه 6تا 11واحد از غالت را می تواند مصرف  کند.هر 
واحد مساوی یک برش 10در 10سانت نان سنگک و 
بربری یا 4برش به همین اندازه، نان لواش یا 4 قاشق 
غذاخوری برنج پخته و نصــف لیوان ماکارونی پخته 
اســت. دیابتی ها همچنین روزانه مجــاز به مصرف 
3 واحد میوه هســتند. هر واحد برابر با 3عدد انجیر 
کوچک، نصف انار متوســط، 8 حبه انگور، یک عدد 
پرتقال متوسط، 2 عدد نارنگی کوچک، 2 عدد خرما، 
یک عدد سیب متوسط، یک عدد موز کوچک و یک 
عدد خرمالوی متوسط است. فعالیت بدنی یا مصرف 
دیرهنگام غذا،  گاهــی دیابتی ها را دچــار افت قند 
می کند. آبمیوه، یک قاشق عســل یا مربا،  آب قند یا 

شکالت در این مواقع به آنها کمک خواهد کرد.

تحمل،  قبر عیب هاست 
حضرت علی)ع( می فرمایند: »االحتمال قبرالعیوب« یعنی 
تحمل سختی ها، قبر عیب هاست. چه طور جسد در قبر پنهان 
می شود، همه عیب ها با بردباری پنهان می شود. مثاًل یک نفر 
چیز بدی به من گفت، من هم به او بگویم خودتی؟ حاال عین 
چیزی که به من گفت برگردانم به خودش؟ این عیب است 
دیگر. در شرح این جمله یک رساله می شود نوشت. تحمل 
بکنی همه دفن می شود. یک مردی بود بنده خدا می گفت 
ما می رسیدیم منزل، زن ما سفره ناهار را که می آورد شروع 
می کرد که گالیه که تو چه شوهری هستی تو مرد چنین و 
چنانی. می گفت آقا ما دعوا می کردیم تا غروب، بعد از غروب 
می گفت نمــازی می خواندیم یک خســتگی می گرفتیم و 
دوباره دعوا می کردیم تا سه بعد از نصف شب، باور بفرمایید 
این حدیث را گفتم کارشان درست شد، مرد گفت که خانوم 
طبق معمول ســفره را که آورد شروع کرد، می گوید یاد این 
افتادم که »الحتمال قبرالعیوب« هیچی نگفتم، آقا می گوید 
تمام شد، ریشه کن شد. چرا آدم داد بزند، فریاد بزند، اوقاتش 
را تلــخ بکند، زن و بچــه را آزار بدهد، چرا؟ حیف نیســت. 

»االحتمال قبر العیوب«.
برگرفته از سخنان حجت االسالم فاطمی نیا)ره(

روشنا

تندرست

مدارا با اضطراب نوجوانی
احترام به نوجوان و ایجاد فضایی مبتنی بر مهر در خانواده بسیاری از زمینه های اضطرابی را از بین می برد

نشانه های اضطراب
وقتی در جایــگاه والد، مربــی و مراقب 
نوجوانان قرار می گیریم بسیار مهم است 
با نشانه های بیرونی اضطراب آشنا باشیم 
تا اگــر نوجوان مان دچار اضطراب شــد 
و نخواست یا نتوانســت به طور مستقیم 
ابرازش کند، با دیدن آن نشانه ها به کمک 
او بشتابیم. به گفته ملک محمد، سازوکار 
به وجود آمدن اضطراب، در همه ســنین 
یکسان است اما نشانه های آن در کودکان 
و نوجوانان تفاوت هایی با بزرگساالن دارد. 
وقتی دچار اضطراب می شــویم، بی قرار 
می شــویم و توانایی تمرکز نداریم. شاید 
بیشترمان درون خودمان فرو می رویم و از 
ارتباطات اجتماعی مان دست می کشیم 
و... ؛ ایــن نشــانه های روان شــناختی 
اضطراب اســت. اما در نوجوانان عالوه بر 
همه این نشــانه ها یک نشــانه دیگر هم 
وجود دارد و آن پرخاشــگری اســت. او 
می افزاید: نکته دیگری که برای نوجوانان 
مضطرب اتفــاق می افتد این اســت که 
بیشــتردچار آســیب های اجتماعــی 
می شوند؛ انواع آسیب های اجتماعی، از 
مصرف ســیگار و قلیان گرفته تا مصرف 
مشروبات الکلی، مواد مخدر، فرار از خانه و 
مدرسه، رفتارهای جنسی زودرس و حتی 
وقتی این اضطراب کنترل و درمان نشود 
و فرد به درماندگی برســد، ممکن است 

منجر به اقدام به خودکشی شود.

 از احساس تا اختالل
احساس اضطراب دردی است که بیشتر ما 
در مقطعی از زندگی مان بسته به شرایط 
خاصی که از ســر گذرانده ایم، تجربه اش 
کرده ایم اما این احســاس کی و چگونه به 
اختالل )بیماری( تبدیل می شــود؟  بین 
احســاس اضطراب و اختالالت اضطرابی 
که مجموعــه ای از چند اختــالل )مثل 
پنیــک و حمالت هراســی یــا اختالل 
اضطراب فراگیر که فــرد در هر موقعیتی 
اضطراب دارد( است، فاصله ای وجود دارد. 
این فاصله فرصتی اســت که ما به عنوان 
والد، مربی و مراقــب نوجوان می توانیم به 
کمک نوجوان مان برویــم و او را از ابتال به 
این اختالالت نجــات دهیم. ملک محمد 
در این باره می گوید: احساس اضطراب را 
همه ما داریم. احساس اضطراب بسته به 
موقعیت به وجود می آید و ربطی به اختالل 
ندارد. این احساس اضطراب تا وقتی تبدیل 
به اختالل نشده بسیار راحت تر قابل درمان 
اســت. اما وقتی به اختالل تبدیل شــود، 
درمان های جدی تری باید برایش درنظر 
گرفت. وقتی می گوییم اختالل یعنی فرد 
به صورت مشــخص حداقــل 6ماه عالیم 
اضطرابی را تجربه می کند و متخصص این 
اختالل را تشخیص داده است. این عالئم 
شامل اختالل در اشــتها، خواب، عملکرد 
تحصیلی، ارتباطات فــردی و اجتماعی و 

بی قراری غیرقابل کنترل می شود.

حمایت همه جانبه
وقتــی بزرگســاالن دچــار اضطــراب 
می شــوند، معموال از دیگران درخواست 
کمــک می کنند، ولی بیشــتر نوجوانان 
به دلیل استقالل طلبی و تمایل شان برای 
جدایی )ذهنی و روانی( از خانواده، این را 
کسر  شــأن خود می دانند که از خانواده 
درخواســت کمک کنند. اما ما به عنوان 
والد یا مراقب نوجوان، نخستین چیزی که 
بدانیم این است که فقط با خود نوجوان 
مواجه نیستیم. نوجوانان امروز تحت تأثیر 
فضــای مجــازی، همســاالن و دنیای 
نوجوانی که برای خودشــان ساخته اند، 
هستند و من والد نمی توانم اینها را نادیده 
بگیرم و فکر کنم فقط من و راهکارهایم 
مؤثر هستیم. بهترین کاری که می توانیم 
بکنیم این است که اوضاع را بدتر نکنیم. 
یعنی با نوجوان با احتــرام رفتار کنیم و 
سعی کنیم او را درست بشنویم . هرچقدر 
نوجوان بیشــتر شنیده شــود، احساس 
آرامش بیشــتری خواهد داشــت. ولی 
متأسفانه بیشــتر نوجوانان وقتی درباره 
آینده حرف می زنند با تمسخر و قضاوت 
بزرگساالن مواجه می شوند. طبیعتاً آنها 
نیازمند فضای امــن و غیرقضاوتی برای 
بیان افکارشان هســتند؛ فضایی که در 
ســایه مهر و همدلی اعضــای خانواده 
به وجود می آید. ایــن مهم ترین کارکرد 

خانواده است.

نوجوانــان امیدهای جــدی و مهم هر 
جامعه ای هستند؛ نســلی که هر چه 
سالم تر و ســرزنده تر باشند، به آینده 
جامعه شان امید بیشتری می توان داشــت. افرادی با روحیه بسیار حساس 
و سری پرشور که اگر جدی گرفته شــوند و میدان ببینند می توانند تأثیر 
شگفت آوری در سرنوشت جامعه داشته باشند اما همین افراد اگر با دلسردی 
و ناامیدی و قضاوت  مواجه شــوند، اســیر اضطراب و نگرانی می شوند و 

کنج عزلت می گزینند.
 به سراغ مهدی ملک محمد، روانشناس و کارشناس مسائل نوجوانان رفتیم 
تا از اضطراب نوجوانان و راه های کمک به رفع این مشکل بیشتر بدانیم. این 
روانشناس در تعریف اضطراب می گوید: وقتی داریم درباره اضطراب صحبت 

می کنیم باید حواسمان باشد که درباره استرس صحبت نمی کنیم. استرس 
مربوط به زمان حال اســت و اضطراب مربوط به زمان آینده است؛ یعنی ما 
وقتی اضطراب داریم، از آنچه در آینده قرار است اتفاق بیفتد دلهره و نگرانی 
داریم و طبیعی است که این دلهره و نگرانی به دلیل ابهام، به وجود می آید؛ 
یعنی اگر ما در مورد آینده نگرانی نداشته باشیم اضطرابی هم نداریم.  در 
قرآن مجید آمده با یاد خدا دل ها آرام می گیرد، اگر آینده به خداوند سپرده 
شود و راضی باشــیم به هرآنچه او برای ما می پسندد، کمتر دچار اضطراب 

خواهیم شد. اما طبیعی اســت که نمی توانیم از نوجوانان 
انتظار داشته باشــیم اینطور به ماجرا نگاه کنند. بنابراین 
بیشتر آنها در برابر آینده ای مبهم و نادیدنی و نامرئی قرار 

دارند و همین باعث می شود مضطرب شوند.

پیروزه روحانیونگزارش
روزنامه نگار
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محمد باریكانیگردشگری
دبیرگروهزیستبوم

دســتگاههایمتولیاجرایقانونهوایپاکدرمجموعحدود
۱۸۰هزارمیلیاردتومانبرایاجرایبرنامههایمرتبطباهوایپاک
برآوردکردند.برایاینمنظوردریکبخشبه۱۰۳هزارمیلیارد

تومانودربخشیدیگربه۳میلیارددالراعتبارنیازاست.
علیســاجقه،معاونرئیسجمهوریورئیسسازمانحفاظت
محیطزیستبااعاماینخبربهایرناگفت:برایاجرایبندهای
قانونهوایپاک،دســتگاههاووظایفآنهامشخصشدهاست،
براساسآندرنشستهایمشترکیکهباهدفبررسیاینوظایف
وچگونگیاجرایآنهاباســازمانحفاظتمحیطزیستبرگزار
میشود،تأکیدشدکهدستگاههامطابقوظایفشانبرآوردکنندکه
درسال۱۴۰۲برایاجرایبندهایقانونهوایپاککهبهآنهاتکلیف
شده،بهچهمیزاناعتبارنیازدارند.ویاظهارداشت:درهیأتدولت
ازهمکاراندرخواستکردمحتمایکتا۲هفتهایکهکاربودجهدر
حالانجاماست،مسائلمربوطبههوایپاکواعتباراتیراکهتاکنون
برآوردواحصاءشدهدردستورکارقراردهندتامشخصشودکهدر

سال۱۴۰۲بهچهمیزانپولنیازاستتامصوبشود.
معاونرئیسجمهوریادامهداد:برایناســاستمامدستگاهها
برآوردکردندکهبرایاجرایبندهایقانونهوایپاککهبهآنها
تکلیفشدهدریکبخشبه۱۰۳همت)هزارمیلیاردتومان(ودر
بخشیدیگربه۳میلیارددالرنیازاستکهامیدواریمدستگاههااز
بودجهخوددفاعکنندواینارقامدراعتبارات۱۴۰۲مصوبشود.
درسال۱۴۰۱یکردیفبودجهبرایآلودگیهوادیدهشدهبودو
مبلغیهمتامینشدهکهامیدواریمسالآیندهایناعتبارپربارتر
شود.ویدربارهافزایشکیفیتخودرویتولیدداخلافزود:دولت
بهایننتیجهرسیدهکهبایدکیفیتخودروهایداخلیافزایشیابد،
درواقعبرایداشتنهوایپاکدرسال۱۴۰۱برایکاهشآلودگی
هوا۶۲حکمبهمبلغ۵۰هزارمیلیاردتومانمصوبشدکهقرارشد
تمامدستگاههایمرتبطباکاهشآلودگیهواایناحکامرااجرا
کنند،اکنوندرراستایهمانبحثاگراعتباریدیدهومصوبشود
حتیاگر۵۰درصدایناعتباراتهمبهتصویببرسد؛گامبزرگی
دربحثاجرایقانونهوایپاکبرداشتهمیشود.رئیسسازمان
حفاظتمحیطزیستادامهداد:درراســتایایناحکاماقدامات
خوبیدرزمینهخودروهایفرسوده،موتورسیکلتهایکاربراتوری
وسوختدرحالانجاماســت،وزارتنفتدربحثبهینهسازی
سوخت،گامهایخوبیبرداشتهاســت،دربحثسولفورکمدر
سوختهمکارایخوبیانجامشدهکهامیدواریمتمامایناقدامات
دستبهدســتهمدهندتااتفاقاتخوبیبرایهوایکشوررقم
بخورد.ساجقهدرپاسخبهاینکهآیااینامکانوجودداردکهردیف
بودجهمستقلیبرایاجرایقانونهوایپاکدیدهشود؟گفت:در
سال۱۴۰۱یکردیفبودجهبرایاینبحثدیدهشدهبودوحداقل
اعتباریهمتامینشدکهامیدواریمسالآیندهایناعتبارپربارتر

شودتابتوانیمبهتراستفادهکنیم.

اعتبار ۱۸۰هزار میلیارد تومانی 
برای اجرای قانون هوای پاک 

خبرروزنقلقولخبر

زنده گیــری هوبــره در منطقــه مــرزی 
زیرکوه خراسان جنوبی جمع آوری شد و 
براساس آنچه سعید ارشــادی، فرمانده 
یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان 
خراسان جنوبی  گفته است: این تله های 
زنده گیــری هوبــره در دشــت های مرزی 
بارنجــگان و منطقــه چاه تــم شهرســتان 
زیرکوه توسط گشت ویژه یگان حفاظت 
محیط زیست استان کشف، جمع آوری و 

معدوم شد.

500
تله

آهو هم اکنــون در پناهــگاه حیات وحش 
قراویــز کرمانشــاه زندگــی می کننــد و بــه 
گــزارش ایســنا، فرشــاد فتاحــی، معاون 
محیــط طبیعــی محیط زیســت اســتان 
کرمانشاه گفت: در پناهگاه حیات وحش 
قراویز که حدود ۳۶۰۰هکتار وسعت دارد، 
چرای بیــش از حــد دام های اهلــی باعث 
کاهش علوفه و غذای در دسترس آهوان 

شده است.

2500
رأس

عددخبر

مجید درگی
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 

البرز
هنوز شیر مازوت نیروگاه منتظر قائم فک 
پلمب نشده ولی اگر در روزهای آتی نیاز 
باشد، چاره ای جز باز کردن شیر مازوت 
باقی نمی ماند. البته باز شدن شیر مازوت 
این نیروگاه به این معنا نیست که مصرف 
گاز این نیــروگاه به صفر می رســد بلکه 
۳۰درصد مازوت و ۷۰درصد گاز به عنوان 

سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.

سعید یوسف پور
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال  

و بختیاری
گونه کمیاب »غاز پیشانی سفید« در 
تاالب گندمان بروجن مشاهده شد. غاز 
پیشانی سفید کوچک از گونه های بسیار 
ارزشمند در فهرست پرندگان در خطر 
 IUCN انقراض ایران و در فهرست سرخ
در رده حفاظتی VU (آسیب پذیر( قرار 
دارد و برنامــه حفاظتــی ویــژه ای بــرای 
این گونه  اجرا می شــود تا از آن حمایت 

شود.

جایزه  حفظ میراث جهانی یونسکو به یزد رسید
یونسکوجایزهشایستگیوممتازرابرایاحیایطوالنیترینقناتایرانوحفظخانهتاریخیشهیدصدوقیبهیزداهداکرد

یونسکو۲جایزهحفاظتازمیراثفرهنگی۲۰۲۲آسیا
واقیانوسهراکهدرشهربانکوکتایلندبرگزارشد،بابت
حفاظتمؤثرازمیراثجهانیبهقناتثبتجهانیشده
زارچوخانهتاریخیشهیدصدوقیدرشهریزداهداکرد.

قناتثبتجهانیشــده»زارچ«دریزدوخانهتاریخی
»شهیدصدوقی«واقعدربافتتاریخیثبتجهانیشده
یزد،۳اثرازهندوستان،یکاثرازتایلند،۴اثرازچین،یک
اثرازافغانستانویکاثرازنپالتوانستندجایزه۲۰۲۲
یونســکودرحفاظتازآثارتاریخیمنطقهآســیا–
اقیانوسیهراازبین۵۰اثرتاریخیواقعدر۱۱کشورواقع

درمنطقهآسیا–اقیانوسیهکسبکنند.
یونسکودرگزارشجایزهشایســتگیقناتزارچآورده
است:»احیایسیستمهایآبیباستانیابتکارعملی
برایاحیاییکیازمهمترینآثارایرانبودوقناتزارچ
بامشارکتمحلیســازندگانقدیمیباتجربهدرکنار

تیمهایداوطلبانجواناحیاشد.«
یونسکوهمچنیندرتوضیحاهدایجایزهممتاز۲۰۲۲
خودبهخانهتاریخیشهیدصدوقیباانتشارتصاویراین
خانهتاریخیآوردهاســت:»درکارزشهایتاریخیو
معماریاینخانهباحمایتبخشخصوصیوتوســط
تیمیازمتخصصانمیراثفرهنگیانجامشدهاست.آنها
ازطریقمشاورهبامعمارانچیرهدستوصنعتگرانسنتی
ماهروآموزشحینکاربراینیرویکارمحلیبهنتایج
خوبرسیدند.اینخانهالگویموفقتغییرکاربرییک

خانهتاریخیواستفادهعمومیازآناست.«

قنات مرده زنده شد
سیدمصطفیفاطمی،مدیرکلسابقمیراثفرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیاستانیزددربارهارزشهای
تاریخیقناتزارچوتأثیراحیایآنبرپایداریمحیط
اطرافکهازشاخصههاییونسکوبرایتخصیصجایزه
بود،بههمشهریمیگوید:قناتهاییزدبسترتمدنی
اینشهرهستند.قناتباستانیزارچنیزبابرخورداری
ازدوشاخهآبشوروشیرینحدود۱۰۰کیلومترطول
داردکهمردمیزدباآباینقناتودیگرقناتهاوخاک
بیابان،خشت،سازهبناها،آبانبارها،بادگیرهاوشهریزد
رااحداثکردند.بنابراینیزدباآبوخاک۲عنصرپایدار

کهآسیبیهمبهطبیعتنمیزنند،ایجادشدهاست.
بهگفتهفاطمی،قناتزارچتاپیشازاحیاتوسطمردمو

بخشخصوصی،خشکشدهبودوبیشاز۴۰۰انشعاب
فاضاببیمارســتانهاوکارخانجاتوسرویسهای
بهداشتعمومیشهریزدوخانههایمسکونیدرآن
جاریبود.تمامیکارشناساناعامکردندزارچ،قنات
خشکشدهایراناســتوامکاناحیاندارد.بسیاریاز
پایابهایقناتریزشکرده،بویتعفندرشهرپیچیدهو
پشهسالکهمبهشهرهجومآوردهبود.شهردارییزدبرای
مقابلهبااینمشکل،بسیاریازچاهمیلههاوپایابهای
قناتراباشــنپرکردهبودکهزماناحیایقناتفقط
ازیکپایابآسیابوزیرقناتزارچ۴هزارکامیونشن
تخلیهشد.بستنفاضابهاراآغازکردیموباهمکاری
مردمموفقشدیممســیرنزدیکبه۴۰۰فاضاببه
قناترامسدودکنیم.مســیرورودیآببهقناتهم
همزمانهموارمیشدتاباالخرهبهسفرهآبزیرزمینی
رسیدیموبدینترتیبقناتزارچزندهشد.آنزمانبودکه
کارشناسانجهادکشاورزیاحیایقناترادرشرایطیکه
سطحسفرههایآبزیرزمینیکاهشیافتهاتفاقیبزرگ
دانستند.بااحیایقنات،ماهیهاهمدوبارهبهسمتشهر
سرازیرشــدندوحاالبخشعمدهقناتزارچوپایابها
بازهســتند.احیایقناتزارچازبزرگترینپروژههای
میراثفرهنگیبودکهباکمکمردموبخشخصوصی
امکانپذیرشد.فاطمیقدمتقناتزارچرابراساسمتون
مکتوببهقرنچهارمهجریونزدیکبههزارسالپیش

ارزیابیمیکند،امامیگوید:قدمتاینقناتبسیاربیشتر
استوبهدورههایپیشازاساممیرسد،چوندرتخلیه
خاکیکیازچاهمیلههاسفالهایاشکانیبهدستآمد.

قناتزارچازفهرجیزدسرچشــمهمیگیــردوباطی
حدود۱۰۰کیلومتربادوشاخهآبشوروشیرینبهزارچ
میرسد.اینقناتعاوهبربازگرداندنزندگیدرمسیر
جریانخود،باغاتکشاورزیانتهایمسیررانیزسیراب
میکند.بااحیاشدنقناتزارچحاالنهازپشهسالکدر
شهریزدخبریهســتونهبویتعفنناشیازریزش
پایابهاشهررافرامیگیرد.فاطمیمیگوید:بااحیای
قناتزارچگردشــگریشــهریزدعاوهبرداشتههای
تاریخیدرسطحوچشماندازبادگیرهاازپشتبامهابه

جاذبهگردشگریزیرسطحیهمرسیدهاست.

مشارکت برای بازگشت به اصالت
خانهشــهیدصدوقییزدهمیکیدیگــرازپروژههای
مرمتیشهریزدبودکهمالکیتاولیهآندردورهقاجار
ودرسال۱۲۲۰بهگفتهسیدمصطفیفاطمی،متعلق
بهیکبازرگانقفقــازیوخانوادههایشــیرازیهاو
تبریزیهابودکهبعدترشــهیدصدوقیمالکآنشد
وبافوتفرزندشــهیدصدوقینوهاوعهدهدارمالکیت
خانهاست.خانهتاریخیشــهیدصدوقییزدنیزبرنده
جایزهممتازمشارکتمردمیدرحفظمیراثجهانی

یونسکودربافتثبتجهانیشدهیزدشدهاست.بافتی
چندقومیتیوملیتیدردورههایتاریخیکهبهدلیل
رونقتجارتدرآنمیزبانشیرازیها،تبریزیها،عربها،
ترکها،رشتیها،قفقازیها،هراتیها،بحرینیهاوحتی
دردورهایگرجیهابود.اینخانهبهگفتهمدیرکلسابق
میراثفرهنگییزد،ازابتدایانقابشــهرتداشتو
مرکزانقابیاینشهربود.علیآقاتاجرشیرازیبهعنوان
نخستینشیرازیواردشدهبهیزدزمانیکهدردورهقاجار
بهاینشهررفت،فرزندانشساختمانهایزیادیدراین
شهربناکردند.معماریخانههمانسبکیزدیاستاما
سازندگانبنا،درتزئیناتنقاشیوگچبرینگاهیخاص
داشــتند.پیشوپسازانقابامااینخانهدستخوش
تغییرشدهبود.حوضخانهتبدیلبهنمازخانهشدهبودو
اتاقهانیزتغییرکاربرییافتهبود،امااینشهیدصدوقی
بودکهتصمیمگرفتاینخانهرابههمانسبکاولیه
احیاکند.ســابقهتاریخیخانه،استخراجومرمتآغاز
شــد.حاالتمامگچبریها،آیینهکاریهاونقاشیهای
خانهشهیدصدوقیکهکاربریفرهنگیهمیافتهاست،
بههمانسبکاولیهقاجاریاحیاشدهاست.اینیکی
ازشــاخصترینخانههایتاریخیشهریزداستکهبا
مشارکتمردمیبهاصالتتاریخیخودبازگشتهوبرنده
جایزه۲۰۲۲یونسکودرحفاظتازمیراثجهانیبشر

شدهاست.
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عدد خبر

 رئیس اداره حمل ونقل کاالی اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان 
گفــت: در 7 ماهــه نخســت امســال 
۲میلیــون و۹۵۲ هــزارو۴۳۳ تــن کاال 
تحــت بارنامــه حمــل شــده اســت. بــه 
گزارش ایسنا، داریوش موسیوند اظهار 
کرد: از ابتدای ســال۱۴۰۱ تــا پایان مهر 
۲۲۹هــزارو7۴۳ بارنامــه جهــت حمــل 

کاالهای استان صادر شده است.

2/9
میلیون 

لرستان

معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری 
گفت: ۵۰۰ هزار تن برنــج در انبارهای 
مازندران باقی مانده و دولت باید برای 
خرید یا عرضه آن در بازار برنامه ریزی 
محســن  مهــر،  گــزارش  بــه  کنــد. 
رضایــی روز شــنبه بــه مازنــدران ســفر 
کــرد و بازدیــد از طرح هــای تولیــدی و 
اقتصادی و نشست با تولیدکنندگان 

از برنامه های او بود.

500000
تن 
مازندران

 منطقه آزاد قصر 
و کام شیرین کرمانشاه

معاون اموراقتصادی استانداری کرمانشاه از تصویب اساسنامه 
منطقه آزاد قصرشیرین در آینده نزدیک  خبر می دهد

تصویب اسا سنامه راه اندازی منطقه آزاد قصرشیرین مراحل نهایی 
را می گذراند. معاون امور اقتصادی اســتانداری کرمانشــاه با بیان 
این مطلب به همشــهری می گوید: به زودی پس از تصویب نهایی 
اساسنامه هیأت مدیره، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قصرشیرین 

نیز تعیین می شود.
به گفته بهزاد باباخانی، تصویب نهایی اساســنامه توســط شورای 
نگهبان انجام می شود. با این حال، مسئوالن استان در حال انجام 
برخی از فعالیت های مرتبط هستند. تدوین طرح جامع منطقه آزاد 

تجاری قصرشیرین در مرحله انتخاب مشاور است.

تعیین مناطق معین
زمزمــه راه اندازی منطقــه آزاد تجاری قصرشــیرین از 6ســال 
پیش، همزمان با ســفر رئیس جمهوری وقت به استان کرمانشاه 
مطرح شــد. همان زمان عــاوه بر منطقــه آزاد قصرشــیرین، 
 7منطقه دیگر نیــز به عنوان منطقــه آزاد تجاری جدید کشــور

 معرفی شدند.
باباخانی در این باره می گوید: بــرای هریک از 7منطقه آزاد تجاری 
جدید یکی از مناطق آزاد تجاری قدیمــی به عنوان منطقه معین 
انتخاب شده و منطقه معین ما »ارس« است. هریک از مناطق معین 
فعا 7میلیارد تومان برای مناطق جدید درنظر گرفته اند که صرف 

تدوین طرح جامع خواهد شد.
وی می افزاید: نیمه اردیبهشت ســال گذشته، منطقه آزاد تجاری 
قصرشــیرین به تصویب مجمع تشــخیص مصلحت نظام رسید. 
هم اکنون، کارهــای اولیه در منطقــه آزاد قصرشــیرین انجام و 
مدیر اجرایی آن نیز انتخاب شده اســت، امــا تدوین طرح جامع و 
تصویب اساسنامه هنوز باقی مانده اســت. از این  رو، مراحل بعدی 
 ازجمله واگذاری زمین و جذب ســرمایه گذار نیز منوط به تصویب

اساسنامه است.

قصر شیرین، مرز صادرات محور
معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه مرز قصرشیرین را متمایز 
از دیگر مرزهای استان می داند و می گوید: مرز قصر شیرین با دیگر 
مرزهای اســتان کرمانشــاه تفاوت دارد و یک مرز صادرات محور 
است. 97درصد مبادالت تجاری استان کرمانشاه، صادرات از مرز 
قصرشیرین اســت و فقط 3درصد واردات از مرز قصرشیرین انجام 
می شود. باباخانی ادامه آغاز به کار منطقه آزاد قصرشیرین را راهی 
برای توســعه اقتصادی اســتان عنوان می کند و می گوید: فلسفه 
وجودی مناطق آزاد هــم واردات و صادرات اســت. امیدواریم که 
منطقه آزاد قصرشــیرین یکی از بهترین مناطق آزاد کشور شود و 
ارزآوری خوبی به همراه داشته باشد. هم اکنون هم متقاضیان زیادی 

برای سرمایه گذاری ازجمله از کشور عراق وجود دارد.

فرصتی برای اشتغال پایدار جوانان
پیش از این نیز اســتاندار کرمانشــاه، منطقه آزاد قصرشیرین را 
فرصتی برای توسعه و پیشرفت استان و اشتغال پایدار برای جوانان 
کرمانشاهی خوانده بود. به گفته بهمن امیری مقدم، تشکیل منطقه 
آزاد تجاری مشترک با عراق در قصرشیرین یک گام تحول آفرین 
است. استاندار کرمانشاه دریافت نظرات کارشناسی مجموعه های 

مختلف در روند تدوین طرح جامع منطقه آزاد را ضروری می داند.
امیری مقــدم می گوید: دیدگاه ها و پیشــنهادهای کارشناســی 
دانشگاه ها، مدیران استانی و همچنین تجربیات مناطق آزاد موفق 
کشور در روند تدوین طرح جامع باید لحاظ شوند تا طرح نهایی از 
کان نگری و جامعیت الزم در حوزه های مختلف تجاری، صنعتی 

و فرهنگی برخوردار باشد.

همایشی برای سرمایه گذاران 
نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیان غرب نیز مهم ترین عامل 
در ســرعت بخشــیدن به رونق منطقه آزاد تجاری قصرشیرین را 

سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرده است.
شــهریار حیدری می گوید: در این راستا قرار اســت همایشی در 
قصرشیرین داشته باشیم و از سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای 

سرمایه گذاری در این منطقه دعوت کنیم.

   
منطقه آزاد قصرشیرین، منطقه ای با وســعت 7۲۲3 هکتار است 
که بین خسروی و پرویزخان واقع شــده و امیدهای فراوانی برای 
بهبود اوضاع اقتصاد اســتان و ایجاد اشتغال از طریق رونق تولید و 

سرمایه گذاری  مشترک با عراق و افزایش صادرات را به دنبال دارد.

کرمانشاهپیگیری 

بعد از گذشت ۲سال از اباغ سند 

توسعه منطقه ساحلی مکران در گزارش
افق1415 و بعد از اضافه شــدن 
5شهرستان جنوبی اســتان کرمان به فهرست 
5شهرستان حاضر در سند یعنی چابهار، جاسک، 
سیریک، کنارک و میناب در ۲استان سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان خبرهای خوبی از هرمزگان 

به گوش می رسد.
به  گــزارش همشــهری، اســتان هرمــزگان با 
شهرستان های جاسک، ســیریک و میناب یکی 
از 3استان حاضر در سند توسعه منطقه ساحلی 
مکران است؛ سواحلی متصل به اقیانوس هند که 
از جاسک هرمزگان در غرب تا گواتر سیستان و 
بلوچستان در نقطه صفر مرزی شرق ادامه دارد و 

از آن به عنوان اکسیژن توسعه ایران یاد می شود.
طرح های زیــادی در حــوزه شــیات، انرژی، 
گردشــگری و بنادر و دریانوردی در شهرستان 
جاسک اســتان هرمزگان یا قلب سواحل مکران 
در دست اجراست که پیش بینی می شود از 3سال 

دیگر رنگ دیگری به این منطقه بدهند.

استعدادهای سواحل مکران 
رئیس جمهوری نیز در سفر روز گذشته )یکشنبه 
6آذر( به هرمزگان با اشــاره به اهمیت سواحل 
مکران در بحث تجارت دریایــی تأکید کرد که 
این ســواحل می توانند مرکز اقتصادی، تجاری، 
دادوســتد و رونق تولید نه فقط برای هرمزگان و 

سیستان و بلوچستان، بلکه برای کشور باشند.
به  گفته ســیدابراهیم رئیسی، اســتعداد زیادی 
در ســواحل مکران وجود دارد که می تواند این 
سواحل را به نقطه بسیار مهم و راهبردی اقتصادی 
و تجاری، گردشگری و تولید در کشور تبدیل کند 
که نه فقط برای مردم روستاها و شهرهای منطقه 
بلکه برای بسیاری از مردم ما در نقاط کشور رونق 

ایجاد کند.

طرح های گردشگری در انتظار تصویب
مهر امســال با تصویب طرح تشــکیل »شورای 
توسعه سواحل مکران« و اباغ دولت، این شورا با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری به عنوان رئیس 
شورا، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح، وزرای 
امور اقتصادی و دارایی، کشــور، راه و شهرسازی 
و نفت، رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور، 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر 
عضو حقوقی به عنــوان نماینده رئیس جمهوری 
و همچنین نماینده ویژه رئیس جمهوری و دبیر 
شورا )رئیس دبیرخانه( شکل گرفت. این مصوبه 
ضمن تعیین محدوده جغرافیایی منطقه مکران، 
اعضای شــورا و وظایف آن را نیز مشخص کرد تا 
گامی دیگر برای توســعه این منطقه راهبردی 
برداشته شود. بهره برداری کامل از استعدادهای 
سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جوامع 
محلــی، اســتفاده از ســرمایه ها و فرصت های 
بین المللی و کاهش نامتعادل بودن توسعه مناطق 

کشور مهم ترین وظایف این شوراست.
حاال مشاور اســتاندار هرمزگان در امور سواحل 
و جزایر از برگزاری جلســه های منظم شــورا و 
بررسی بودجه های مورد نیاز طرح های گردشگری 
ســواحل مکران خبر می دهد و به همشــهری 
می گوید: مطالعات پروژه های حوزه گردشگری 
منطقه مکران در 5شهرســتان چابهار، جاسک، 

سیریک، کنارک و میناب ســال1397 به پایان 
رسید و بعد از تصویب طرح ها در استانداری های 
هرمزگان و سیستان وبلوچســتان و بخشــی از 
طرح ها در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع  دستی اجرایی خواهند شد.
یاسر سلیمانی با بیان اینکه طرح های گردشگری 
در حوزه خوریات و شــیات اجرا خواهند شد، 
می افزاید:  ۲خور عظیم )خلیج کوچک( در سواحل 
مکران و همچنین توسعه اسکله های شیاتی با 
کمک وزارتخانه های میراث فرهنگی ، گردشگری 
و صنایع  دستی و جهاد کشاورزی در دستور کار 

قرار دارد.

طرح های پیشران در جاسک
بخشــی از طرح های توسعه ای ســواحل مکران 
عاوه بر موضوع شــیات و گردشگری، مربوط 
به حوزه تجاری است که به گفته مشاور استاندار 
هرمزگان در امور ســواحل و جزایــر، این بخش 
و همچنین اســکله های تجاری با کمک وزارت 
اقتصاد و ســازمان بنادر و دریانــوردی اجرایی 

خواهند شد.
ســلیمانی با بیان اینکه جاســک قلب و محور 
سواحل مکران است، می گوید: تکمیل و پیگیری  
پروژه های پیشــران ازجمله حوزه انرژی نیز در 
سواحل مکران به ویژه جاسک در دستور کار قرار 

دارند و در اولویت هستند.

او با اشاره به پروژه های این حوزه از جمله تکمیل 
اسکله نفتی جاســک، خط لوله گوره-جاسک، 
پاالیشگاه مروارید مکران و طرح های دیگر بخش 
انــرژی توضیح می دهد: در جاســک زمین های 
وزارت نفت برای احداث یکی از بزرگ ترین بنادر 
در بطن طرح توسعه ســواحل مکران به سازمان 
بنادر و دریانوردی هرمزگان واگذار شــده است. 
پیشــرفت پروژه خــط لوله گوره-جاســک نیز 
89درصد اســت و پیش بینی شده اسفند امسال 

به بهره برداری برسد.

توسعه پس کرانه
عاوه بر توســعه ســواحل مکران در بخش های  
شیات، انرژی، گردشگری و بنادر و دریانوردی، 
برنامه های توســعه ای در پس کرانه و همچنین 
در بخش محرومیت زدایی شهرســتان های سند 
توسعه مکران در دســتور کار قرار دارد؛ از جمله 
این برنامه ها می توان به توسعه پس کرانه مکران 

در استان هرمزگان اشاره کرد.
مشــاور اســتاندار هرمزگان در امور ســواحل و 
جزایر این خبــر را می دهد و مي گوید: توســعه 
پس کرانه با محوریت بشــاگرد در اولویت است و 
رئیس جمهوری نیز در ســفر روز گذشته خود بر 
آن تأکید کردند. به گفته ســلیمانی، استانداری 
هرمزگان ســرمایه گذاران خوبی را برای توسعه 
پس کرانه جذب کرده و طرح های خوبی در حوزه 

نخیات و دام در این بخش تدوین شــده است 
که بــه زودی یکی، دو مورد آنها بــه بهره برداری 

می رسند و موجب اشتغال زایی خواهند شد.

شرط محرومیت زدایی 
نکته مهم امــا محرومیت زدایی مناطق اســت؛ 
مــوردی که در سیســتان  و بلوچســتان هم در 
دســتور کار قرار دارد و هرمزگانی ها با تأکید بر 

مسئولیت های اجتماعی آن  را پی گرفته اند.
مشاور استاندار هرمزگان در امور سواحل و جزایر با 
بیان اینکه همه پروژه های در دست کار در سواحل 
مکران و به ویژه طرح های پیشران حوزه انرژی با 
شرط آموزش، توانمندســازی و جذب نیروهای 
بومی در حال اجرا هســتند، توضیح می دهد: هر 
سرمایه گذاری که به این منطقه می آید، زمین یا 
امتیازها را به شرط توانمندسازی و جذب نیروی 

بومی دریافت خواهد کرد.
موضوع دیگری که سلیمانی به آن اشاره می کند، 
انتخــاب مشــاور محرومیت زدایی براســاس 
سیاست های دولت است که اولویت های آن نیز 
تعیین شده. این مقام مسئول پیش بینی می کند: 
طرح های توســعه ای ســواحل مکران در استان 
هرمزگان در بازه زمانی 5-3سال آینده وارد مدار 
شوند و بتوانند در منطقه تحول ایجاد کنند؛ گرچه 
دولت تاش دارد با تخصیص اعتبــار به ویژه به 
طرح های بزرگی چون پاالیشگاه مروارید مکران 

این زمان را کاهش دهد.

   
ســواحل مکران گســتره ای 700کیلومتری در 
شــرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان 
را در بر می گیرد که به دلیــل قرارگیری در طول 
دریای عمان و دسترســی بی واسطه به آب های 
آزاد و اقیانوســی اهمیــت راهبــردی در حوزه 
 دفاعی و امنیتی، اقتصادی و حتی گردشگری و 

فرهنگی دارد.

لوبختیاریعکس خبر
چهارمحا

 نهضت گلخانه ای
در چهارمحال وبختیاری

چهارمحال وبختیاری یکی از استان های کشور است که در 
سال های اخیر با تنش آب مواجه شده. یکی از مؤثرترین 

روش های کشت محصوالت کشاورزی در فضاهای 
گلخانه ای است که با این روش، مصرف آب تا ۱۰برابر کاهش 

می یابد و عالوه بر آن کنترل و نظارت روی آفت کش ها نیز 
بیشتر خواهد شد. عکس: ایرنا

تکمیل شبکه فاضالب اهواز 
در 153جبهه کاری

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب خوزســتان گفت: 
عملیات تکمیل شــبکه فاضاب اهواز با اســتفاده از 

فناوری  روز دنیا با شتاب در حال اجراست.
به گزارش ایرنا، محمدرضا کرمی نژاد در بازدید میدانی 
از اجرای پروژه فاضاب جاده ساحلی اهواز اظهار کرد: 
هم اکنون این پروژه با مشارکت پیمانکاران مختلف و 
در 153جبهه کاری فعال اســت. وی افزود: هیچ روز 
تعطیلی در روند اجرایی پروژه های فاضاب اهواز وجود 
نــدارد و کارگاه های فاضاب در همــه روزهای هفته 
ازجمله پنجشــنبه و جمعه به صورت شبانه روز فعال 
است تا شبکه فاضاب اهواز تکمیل و مشکل فاضاب 

این کانشهر پس از سال ها رفع شود.

خوزستان خبر

جاسک،جغرافیایتوسعهرامتعادلمیکند
اجرای طرح های توسعه ای در جاسک، تحول اقتصاد جوامع محلی و کاهش اختاف توسعه با دیگر مناطق کشور را به دنبال دارد

جاسک، هاب انرژی در جنوب ایران 
با طرح های نفتی در دســت اجرا در شهرستان  
جاسک، قلب ســواحل مکران، این منطقه قرار 
است به پایانه صادرات مواد نفتی و هاب انرژی در 

جنوب ایران تبدیل شود.
بهره برداری خط لوله هزار کیلومتری از بوشهر 
تا جاســک و ســاخت پایانه نفتی جاسک در 
۶5کیلومتری غرب جاسک در منطقه کوه مبارک 

در زمینی به مســاحت 5هزار هکتار از مهم ترین طرح های انرژی این شهرستان است. همچنین 
پتروپاالیش جاسک نیز به زودی با مشارکت بخش خصوصی در این منطقه ساخته می شود.

مکث
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مهمترینطرحهایدردستاجرا اهدافتعیینشدهمساحتسواحلمکران

 از کل مساحت هرمزگان

سیریک 
شهر کوچک شیالتی و گردشگری 

میناب 
شهر متوسط کشاورزی و شیالتی 

جاسک 
شهر متوسط صنعتی، نفتی و گردشگری 

21.209
کیلومترمربع 

 مساحت سواحل مکران
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مکانیابی
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بندرجدیدتجاری
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آمار ها نشــان می دهد ارزش کل 

بورس
معامالت اوراق بهــادار در 8ماهه 
سال جاری در مقایسه با سال قبل 
4000هزار میلیارد تومان معادل 131درصد افزایش 
رشــد کرده اســت. علت اصلی این رشــد، رشــد 
220درصدی معامالت اوراق بدهی است و در مقابل 
خرید و فروش ســهام 211هزار میلیارد تومان افت 
کرده است. به نظر می رسد بازار سرمایه به ابزاری برای 
دولت برای جبران کسری بودجه اش تبدیل شده و 
بازار ســرمایه در حال فاصله گرفتن از کارکردهای 

اصلی خود است.
به گزارش همشهری، این روزها کارشناسان دالیل 
مختلفی را درباره نزول بورس مطرح می کنند با این 
حال برخی از کارشناســان بر این باورند که در کنار 
بسیاری از عوامل، انتشــار اوراق بدهی نقش زیادی 
در نزول بورس داشــته اســت. به زعم کارشناسان 
افزایش حجم انتشار اوراق بدهی به افزایش نرخ بهره 
این اوراق و جذب نقدینگی به سمت این بازار منجر 

شده است.
آمار ها نیز نشــان می دهد میانگین نرخ بازده اوراق 
بدهی ازجمله اســناد خزانه اســالمی و اوراق گام 
تا زمان سررســید به باالترین ســطح خود از مهر 
ماه سال 1397تاکنون رســیده و از مرز 26درصد 
فراتر رفته است. این موضوع موجب شده بخشی از 
نقدینگی به سمت این بازار مهاجرت کند زیرا هم نرخ 
تضمین شده ای دارد و هم ریسک کمتری نسبت به 
سرمایه گذاری در بورس دارد. به زعم این کارشناسان 
با افزایش انتشــار اوراق بدهی و رشد نرخ بهره این 
اوراق سهامداران رغبت زیادی برای سرمایه گذاری 
در سهام ندارند و بخش عمده نقدینگی صرف خرید 
اوراق بدهی می شــود. در چنین شرایطی تازه ترین 
آمار نیز نشان می دهد ارزش معامالت اوراق بدهی به 
شکل عجیبی رشد کرده و در مقابل ارزش معامالت 

سهام با افت مواجه شده است.

اوراق بدهی 
آمار ها نشــان می دهــد ارزش کل معامالت بورس 
و فرابورس در 8ماه گذشــته جمعــا رقمی معادل 
7056هزار میلیارد تومان بوده کــه این میزان در 
مقایسه با سال قبل 131درصد یعنی رقمی معادل 
4005هزار میلیارد تومان رشد نشان می دهد. نکته 
قابل توجه اما این است که از مجموع کل معامالت 
انجام شده در بازار اوراق بهادار 5933هزار میلیارد 

تومان صرف خرید اوراق بدهی شده یعنی 84درصد 
از کل معامالت بــازار اوراق بهادار ایــران در 8ماه 
گذشــته به اوراق بدهی مربوط بوده اســت. سال 
گذشته 60درصد معامالت به اوراق بدهی اختصاص 
داشت. این ارقام نشان می دهد ارزش کل معامالت 
اوراق بدهی در 8ماه سال جاری در مقایسه با مدت 
مشــابه ســال قبل 220درصد معادل 4080هزار 
میلیارد تومان رشد کرده که درتاریخ اقتصاد ایران 

بی سابقه است.
نکته مهــم دیگر این اســت که 94درصــد از کل 
معامالت فرابورس ایران در 8ماه امسال به معامالت 
اوراق بدهی اختصاص داشته است این روندی است 
که از چند سال گذشــته آغاز شده و نشان می دهد 
فرابورس در حال تبدیل شــدن به یک بازار اوراق 
بدهی است. موضوعی که با فلسفه شکل گیری این 
بازار هم خوانی ندارد و نشــان می دهــد این بازار از 

اهداف اولیه خود فاصله گرفته و فعالیت خود را بیشتر 
متمرکز بر اهداف دولت کرده است. قرار بود فرابورس 

ایران نوعی بازارOTC یا بازار خارج از بورس باشد.
نکته مهم دیگر این است که بازار سرمایه به ابزاری در 
اختیار دولت ها برای جبران کسری بودجه از طریق 
فــروش اوراق بدهی تبدیل شــده درحالی که یک 
حساب سر انگشتی نشان می دهد شرکت های زیادی 
در اقتصاد ایران حضور دارند که قابلیت ورود به بورس 
دارند و بورس تهران و فرابورس می توانند از طریق 

پذیرش این شرکت ها به اقتصاد ملی کمک کنند.

سهام
با وجود رشــد 220درصدی ارزش معامالت اوراق 
بدهی آمارها نشان می دهد ارزش معامالت سهام در 
مقایسه با سال قبل 211هزار میلیارد تومان معادل 
23درصد افت کرده اســت و نسبت معامالت سهام 

به ارزش کل معامالت بــازار اوراق بدهی به کمتر از 
10درصد رسیده است. در 8ماه سال گذشته ارزش 
معامالت سهام افت قابل توجهی داشت و 30درصد 
از کل معامالت به معامالت سهام اختصاص داشت 
و جمعا 1000هزار میلیارد تومان ســهام در بورس 
تهران و فرابورس دادوستد شد درحالی که این میزان 
در ســال جاری به 707هزار میلیارد تومان رسیده 
است.مقایســه میزان معامالت سهام و اوراق بدهی 
نشان می دهد ارزش معامالت اوراق بدهی 8.5برابر 

معامالت سهام بوده است.
به نظر می رسد اگر بخشــی از نقدینگی که در 8ماه 
گذشته صرف دادوستد اوراق بدهی شده است صرف 
خرید سهام می شد شاخص های بورس به پرواز در 
می آمدند. برخی خبرها نشــان می دهد جمع کل 
نقدینگی که به ثبت قله تاریخ در سال 1399منجر 
شد رقمی معادل 120هزار میلیارد تومان بوده است.

افزایش ورودی پارکینگ پول
کارنامه 8ماهه بازارسرمایه از رشد 220درصدی مبادالت اوراق بدهی حکایت دارد

تخم مرغ از 90هزار تومان گذشت
درحالی که قیمت مرغ تازه در میادین به 11هزار تومان زیر نرخ 
مصوب رسیده، تخم مرغ هر روز با قیمت باالتری عرضه می شود. 
نرخ نامه جدید ســازمان میادین میوه و تره بار نشــان می دهد 
قیمت شــانه 30عددی تخم مرغ در میادین برای نخستین بار 
از مرز 90هزار تومان گذشــته اســت. با این حال تخم مرغ در 
میادین همچنان شــانه ای 20هزار تومان ارزان تر از سطح بازار 

عرضه می شود.

 

قیمت 6 آذرقیمت 27 آبان

کیلوگرم/ تومان

قیمت جدید چای
قیمت بعضی انواع چای خارجــی و ایرانی در 4ماه 
اخیر افزایش یافته اســت. مقایسه قیمت مردادماه 
چای بعضی از برندها ازجمله شهرزاد، احمد، جهان و 
دبش با قیمت کنونی همان محصوالت از رشد بین 
8تا 16درصدی قیمــت محصوالت خارجی در این 
بازه زمانی حکایت دارد. چای ایرانی هم در این مدت 

20درصد افزایش قیمت داشته است.

 قیمت ها به تومان
148.000شکستههلدار،450گرمیشاهسوند
175.000ممتازهندوستان،500گرمیگلستان

168.000مدلقلم-یککیلوییرفاهالهیجان
145.000کلکته-500گرمیشهرزاد
175.000ارلگری-500گرمیاحمد
175.000طالیینشان-450گرمیجهان
135.000کلهمورچه-500گرمیدبش
30.000کیسهای-25عددیدوغزال

تاالر شیشه ایمیادین

سوپرمارکت

مرغ
تازه

54.200
51.800

تخم مرغ
شانه 30تایی

89.000
91.000

تخم مرغ
فله

39.800
39.800

تخم مرغ
24 عددی

76.200
77.800

تخم مرغ
6 عددی

20.500
21.000

تخم مرغ
15 عددی

46.900
48.000

تخم مرغ
9 عددی

29.100
29.800

تخم مرغ
20 عددی

65.500
66.900

مقایسهمعامالتاوراقبهاداردر8ماهسالجاریباسالقبل-ارقامبهمیلیاردریال

ناممحصول
تغییرات8ماه81401ماه1400

درصدمقدارجمعفرابورسبورستهرانجمعفرابورسبورستهران
23.0-2111845-675501624288969183912495239321196747072067سهام

2322991828753018519829613427587161885932961540809786220.4اوراقبدهی
906668697522156416932325713505138.5بازارمشتقه

20615197166512778170245776616477074105473132730347.8صندوققابلمعامله
01701517015032788327881577392.7اوراقتسهیالتمسکن

905790021450778305086788045150625180507056320040054522131.3جمع

1.408.500

1.408.000

1.407.500

1.407.000

1.406.500

1.406.000

1.405.500

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 
2020واحد، معادل 0.14درصد نزول کرد و به یک 

میلیون و 406هزارو 190واحد رسید، اما شاخص کل 
 هم وزن با 540واحد رشد به 408هزار و 642

واحد رسید.

فروش حقوقی

فروش حقیقی

530

628

2402

2305

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی 
2هزارو 305میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل 
حجم فروش سهامداران حقیقی به 2 هزارو 402میلیارد 
تومان رسید. 97میلیارد تومان از سهامی را که دیروز 

 سهامداران حقیقی فروختند، سهامداران 
حقوقی خریدند.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
325نماد معامالتی رشد کرد و 279نماد کاهش 
یافت. قیمت 24نماد معامالتی هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد

تراز صعود و نزول در بازار سهام

صعود
نزول

بدونتغییر

5244

4



آمریکا گل 
به خودی زد

کلینزمن جا زد 
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با وجود اینکه آمریکایی ها، پرچم کشورمان 

را در فضای مجازی اصالح کردند اما 
طبق قوانین فیفا هنوز احتمال جریمه و 
محرومیت برای فوتبال آمریکا وجود دارد

مسابقه ایران و آمریکا در جام جهانی، خیلی زودتر از 
سوت شروع داور، بیرون از زمین مسابقه شروع شده 
است. پس از جدال ایران با ولز، یورگن کلینزمن 
در استودیوی برنامه گری لینه کر حضور داشت و 
جمالت عجیبی را در مورد خشونت ذاتی، اعتراض 
مداوم و البته نقش داور در پیروزی تیم ملی به زبان 
آورد؛ جمالتی که حتی بــرای مخاطبان همین 
برنامه نیز پذیرفتنی نبود. چند روز بعد، کارلوس 
کی روش دوباره لباس رزم به تن کرد و با انتشار یک 
مطلب طوالنی و مفصل، پاسخ کلینزمن را دارد. 
حتما می دانید که اسطوره ســابق فوتبال آلمان، 
چند سال اســت که در آمریکا مربیگری می کند 
و همیشه از این تیم به عنوان تیم دوم خودش نام 
می برد. کی روش در پاسخ به یورگن، صحبت های 
او را شــرم آور دانســت و از این چهره خواست تا 
پستش  در فیفا را واگذار کند. کی روش البته به این 
عضو کمیته برگزاری مسابقه ها توصیه کرده که 
بعد از واگذاری پست رسمی، حتما به تمرین تیم 
ملی ایران برود و مهمان اردوی ملی پوشان باشد! 
برخالف انتظار، کلینزمن پاسخ آرامی به این ماجرا 
داده و به دنبال جنجال بیشتر نرفته است. او تأکید 
داشته که به زودی با کی روش تماس می گیرد و جو 
را آرام می کند. به هر حال دیگر کار از کار گذشته 
و کی روش حاال از این موضــوع به عنوان بهانه ای 
برای تهییج شــاگردانش اســتفاده می کند. این 
همان انگیزه قدرتمندی است که کی روش برای 
ساخت یک تیم رویایی، همیشه به آن نیاز داشته 
و خواهد داشت. کلینزی با این مصاحبه به شکل 

ناخواسته ای به تیم ملی ایران کمک کرده است.
موضوع فقط به همین امر خالصه نمی شود. ظاهرا 
آمریکایی ها برای به هم زدن تمرکز ایران هر کاری 
می کنند. آنها اخیــرا در یک حرکت غیراخالقی، 
در صفحه معرفی دیدار تیم ملی ایران با تیم ملی 
کشورشان، پرچم ایران را بدون نشان وسط منتشر 
کرده اند؛ اقدامی که در نــوع خودش باورنکردنی 
به نظر می رســد. این اقدام البته با اعتراض جدی 
فدراسیون فوتبال ایران همراه شد و آمریکایی ها 
نیز آن را اصالح کردند اما بعید است چنین اتفاقی، 
به صورت تصادفی رخ داده باشــد. آمریکا تالش 
می کند تا بازی را به بیرون از زمین مسابقه بکشاند. 
آنها به خوبی می دانند که ایران در وضعیت بهتری 
اســت و حتی با یک تســاوی می تواند به مرحله 
بعدی برود. به همین خاطر هم تالش می کنند تا 
روی ذهن ستاره های ایران باشند. اما همانطور که 
کی روش برای کلینزمن و »غرور همیشگی« اش 
توضیح داده، هیچ چیز نمی تواند اتحاد این تیم را به 
هم بریزد. اگر کسی با این کارها به دنبال به هم زدن 
تمرکز تیم ملی باشد، فقط ثابت می کند که هیچ 
شناختی از فوتبال ایران ندارد. تیم ملی همیشه زیر 
فشار و در شرایط سخت، تیم بهتری می شود و این 
بار نیز همین اتفاق رخ خواهد داد. مگر همین تیم 
نبود که شکست سنگین روبه روی انگلیس را در اوج 
انتقادها به یک برد جذاب و مقتدرانه مقابل ولز گره 
زد؟ مگر همین تیم نبود که همیشه در مسیر خالف 
پیش بینی ها قدم برمی داشت؟ این بار هم مزاحمت 
آمریکایی ها، در نهایت گریبان خودشان را خواهد 
گرفت. گفته می شود احتماال فدراسیون فوتبال 
آمریکا به خاطر این اقدام بــا جریمه و محرومیت 

روبه رو شود.

یورگن کلینزمن، ستاره ســابق تیم ملی آلمان، 
در واکنش به انتقادهــای تند کارلوس کی روش، 
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران، مواضعش علیه 
تیم ملی را تعدیل کرده و گفته اســت که تالش 
می کند با صحبت با ســرمربی پرتغالی، شرایط را 
آرام کند. کلینزمن که در طول جام جهانی قطر برای 
بی بی سی کارشناسی می کند، در برنامه این شبکه 
در پی پیروزی ایران در برابر ولــز، تیم ایران را به 
فریب دادن داور متهم کرده و گفته بود که این کار، 
بخشی از فرهنگ تیم ایران است. این صحبت های 
جنجالی او، با واکنش تندتر کی روش مواجه شد و 
ســرمربی ایران، نه تنها کلینزمن را متهم کرد که 
تالش ها، فداکاری ها و مهارت های تیمش را نادیده 
می گیرد،  که انتقاد او را باعث شرم فوتبال خواند. 
او همچنین خواستار آن شد که کلینزمن، از گروه 

تحقیقاتی فنی جام جهانی استعفا دهد.
کلینزمن بعد از واکنش تند کی روش در یک برنامه 
در بی بی سی گفته است: »مسائل بد برداشت شده 
اســت. تالش می کنم تا به او زنگ بزنم و شرایط 
را آرام کنم. من هرگــز از کارلوس و نیمکت ایران 
انتقاد نکرده ام. برخی حتی فکر می کردند که من 
از داور انتقاد می کردم چون او دربــاره نوع رفتار 
بازیکنان ایران در نیمکت هیچ اقدامی نکرد. تنها 
چیزی که من توصیف کردم، روش احساسی انجام 
کارها بود، که اتفاقا از منظر خاصی قابل تحسین هم 
هست. تمام نیمکت ایران بازی تیم اصلی را زندگی 

می کند. آنهــا باال و پایین 
می پرند و کارلوس هم یک 

مربی بسیار احساساتی است، او مدام در کنار خط 
است و تالش می کند تا به بازیکنانش انرژی بدهد.«

قطر ٢٠٢٢

ليونل مسي به رکورد گل هاي زده ديه گو مارادونا، 8 گل در جام جهاني، رسيد و تنها بازيکن 

تاريخ شد که در 5 دوره اين بازي ها پاس گل داده است
 ادامه  در
 صفحه18



دلربایی در بازی دوم

اینطوری کسی را دوست نداشته باش!

چهره روزنکته بازی
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چه کسی فکرش را می کرد؟وحيد اميری
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سنت معمول ایران در جام های جهانی که پابرجا ماند

پیروزی ایران در برابر ولز، باعث شــور و شــعف بیش از 
حد تصور بازیکنان و اعضای کادر فنی شده است. از این 
شــادمانی تصاویر عجیب و غریب زیادی هم به جا مانده 
که برخی از آنها بازتاب های بین المللی نیز داشته است. 
مشهورترین قاب از این دســت، آنجایی است که سردار 
آزمون گلوی کارلوس کی روش را گرفته و فشار می دهد. 
بسیاری از رسانه های جهان به این موضوع واکنش نشان 
داده اند و حتی یکی از آنها نوشته: »شما بعد از پیروزی در 
جام جهانی حق دارید آنقدر هیجان زده شــوید که حتی 
مربی تان را خفه کنید!« ســردار آزمــون هم در توضیح 
این ماجرا گفته: »مشکلی نیست. همه  چیز عادی است. 
ما کی روش را خیلی دوست داریم.« بله؛ فقط اینطوری 
کسی را دوست نداشــته باش آقای آزمون عزیز؛ ممکن 

است تلفات بدهد و دردسرساز شود!

یکي از ویژگي هاي کارلوس کي روش، غافلگیر کردن مخاطبان 
اســت. او 3جام جهاني ســرمربي ایــران بوده و هــر 3بار هم 
تصمیماتي گرفته که باعث شگفتي هواداران شده است. یک روز 
سورپرایز مربي پرتغالي استفاده از علیرضا حقیقي درون دروازه 
بوده و روز دیگر هم خط زدن جالل حســیني یــا وریا غفوري. 
غافلگیري هاي کــي روش اما در این جام جهانــي به نقطه اوج 
رسیده است. ترکیب انتخاب شده از سوي او در بازي اول در برابر 
انگلستان حسابي مورد بحث قرار گرفت. آن ارنج نتیجه نداد و 
ترکیب در بازي با ولز شخم خورد. تغییرات اعمال شده در مسابقه 
دوم موفقیت آمیز بود و تیم ملي با کسب یک پیروزي ارزشمند 
به تورنمنت برگشت. با این حال نکته جالب توجه این است که نه 

در مسابقه نخست و نه در بازي دوم، خبري از وحید امیري نشد 
و این بازیکن حتي یک دقیقه هم براي تیم ملي به میدان نرفت.

نیمکت نشــیني محض امیري در 2بازي نخســت در شرایطي 
بود که او ازجمله ستاره هاي سالیان اخیر فوتبال ایران به شمار 
مي آید. از قضا کي روش هم اعتماد بسیار زیادي به این بازیکن 
دارد و در جام جهاني قبلي از او در ترکیب اصلي اســتفاده کرد. 
حتي در این مدت که امیري مصدوم بود و گفته مي  شــد شاید 
به جام جهاني نرســد، امکانات تیم ملي در اختیار او قرار گرفت 
تا به صورت انفرادي تمرین کند و براي رســیدن به قطر آماده 
شود. با این تفاسیر کمتر کسي انتظار داشت امیري در ترکیب 
اصلي تیم ملي قرار نگیرد، چه برســد به اینکه به عنوان بازیکن 

نیمکت نشــین هم فرصت حضور 
در میدان را به دست نیاورد. چنین 
اتفاقي اما رخ داده و ســهم امیري 

در 2بازي نخست »صفر« بوده است. 
وحید قابلیت بازي در پســت هاي دفاع چــپ، وینگر چپ و 
راست و مهاجم سایه را دارد، اما گویا در هیچ یک از این 2بازي 
در هیچ کدام از این پســت ها به او احســاس نیاز نشده است. 
امیري همچنین با دوندگي بي امان در پرسینگ به تیمش 
کمک مي کند کــه گویا این هم در قطــر مدنظر کارلوس 
نبوده است. ببینیم در بازي سوم برابر آمریکا باالخره طلسم 

مي شکند یا نه.

شرط سبیل خوش یمن نیست

گزارش بازی ایران و آمریــکا در روز آخر مرحله گروهی را 
جواد خیابانی برعهده خواهد داشــت. از نظر صداوسیما او 
بهترین انتخاب برای گزارش این بازی بود، چرا که مسابقه 
دو تیم هشتم آذر برگزار خواهد شد؛ سالروز دیدار با استرالیا 
که یکی از مهم ترین روزهای تاریخ فوتبال ایران به شــمار 
می آید و خود خیابانی را هم به اوج شهرت رساند. حاال آقا 
جواد حســابی آماده گزارش آن مسابقه شده و حتی وعده 
داده درصورت پیروزی ایران در برابر آمریکا، سبیل هایش را 
بتراشد. از قضا پیروزی قبلی ایران برابر آمریکا در جام جهانی 
98را هم خود خیابانی گزارش کرد، با این حال شاید شرط 
سبیل در فوتبال ایران زیاد هم خوش یمن نباشد. برانکو قول 
داده بود اگر پرسپولیس قهرمان آسیا شود سبیل بگذارد، اما 

تیمش در فینال به کاشیما باخت.

تیم هایی که روز 
اول مسابقات 

شکست های بدی 
داشتند، روز دوم 

جبران کردند. ایران 
6 بر 2 از انگلیس 

باخت و تالفی اش را 
با برد 2 بر صفر بر سر 
ولز درآورد. استرالیا 
4 بر یک از فرانسه 

باخته بود اما در بازی 
دوم توانست با نتیجه 
یک بر صفر تونس را 
شکست دهد. دیروز 
نوبت کاستاریکا بود. 

این تیم آمریکای 
مرکزی بازی اول را 
7 بر صفر به اسپانیا 
باخته بود و دیروز 

موفق شد ژاپن را یک 
بر صفر ببرد. از آن سو 
آسیایی هایی که بازی 
اول خود را با شگفتی 

و پیروزی پشت سر 
گذاشته بودند، در 

بازی دوم خراب 
 کردند. عربستان برد

2 بر یک مقابل آرژانتین 
را با شکست 2 بر 

صفر از لهستان عوض 
کرد و ژاپن پیروزی 

2 بر یک بر آلمان را با 
باخت یک بر صفر از 
کاستاریکا تاخت زد.

کاستاریکا نخستین 
برد و دومین گل 
تیم های منطقه 

کونکاکاف را در این 
رقابت ها به دست آورد. 

پیش از بازی دیروز 
تیم های حاضر در 

منطقه کونکاکاف تنها 
یک گل زده بودند 
که مربوط می شد 
به گل تیموتی وه آ 
برای آمریکا به ولز. 

کونکاکافی ها 11گل 
خورده و تنها 3تساوی 
به دست آورده بودند؛ 
2بازی آمریکا و یکی 

مکزیک.

بد عادت شدید

انگلیس و آمریکا در دیــدار رودرروی خود در گروه دوم، 
به تســاوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجه ای که باعث 
مسرت خاطر ایران بود و حاال شاگردان کارلوس کی روش 
به احتمال فراوان می توانند با کسب یک نتیجه مساوی در 
بازی آخر هم به مرحلــه حذفی صعود کنند. هری کین، 
ستاره خط حمله انگلســتان در 2بازی نخست موفق به 
گلزنی نشد تا 180دقیقه ناکام را پشت سر گذاشته باشد. 
کین در توضیح شرایط مســابقه با ایاالت متحده گفته: 
»در بازی با ایران شانس ها به گل تبدیل شد اما در بازی 
با آمریکا این اتفاق رخ نداد.« خب البته آنهایی که بازی 
را دیدند می دانند که انگلستان شانس چندانی هم برابر 
آمریکا نداشت و تازه اقبالش بلند بود که بازنده نشد. از قرار 

معلوم بازی اول شما را بدعادت کرده استاد!

سوژه روز

برابری مسی با مارادونا و رونالدو
ستاره آرژانتینی باز هم در یک بازی چند رکورد را جابه جا کرد 

خیلی عادت بدی است که هر بار مسی و رونالدو در یک 
مسابقه حاضر می  شوند و طبیعتا گلی هم می زنند، باید 
گزارش مفصلی درباره رکوردهــای جدیدی که زده اند، 
بنویسیم. مســی در بازی با عربستان نخستین بازیکن 
تاریخ شد که در 5دوره جام جهانی بازی می کند، در برد 
2بر صفر آرژانتین مقابل مکزیک هم او رکوردهای دیگری 
زد. آرژانتین تا قبل از گل اول هیچ حرفی در برابر مکزیک 
نداشت و همین جاست که کسی مثل مسی باید نشان دهد 
چرا مسی است. به قدری روی او فشار بود که وقتی دقیقه 

64گل زد، در لب خوانی شادی بعد از گلش مشخص شد نام 
دیه گو مارادونا را به زبان آورده. او زیر لب و رو به آسمان 
 گفت: »گراتسیس دیه گو« به معنای »ممنون دیه گو«. او در 
برخی رکوردها با مارادونای اسطوره ای برابری کرد و حاال 
در مقایسه با او فقط یک قهرمانی جهان کم دارد. مسی 

مثل مارادونا نایب قهرمانی را تجربه کرده است.
   رکورد بیشــترین بازی برای تیم ملــی آرژانتین در جام های 

جهانی؛ مارادونا و مسی هر کدام 21بازی.
   رکورد بیشــترین گل برای تیم ملی آرژانتیــن در جام های 

جهانی؛ گابریل باتیســتوتا: 10گل، مارادونا: 8گل، لیونل مسی: 
8گل و گیرمو استابیله: 8 گل.

   مسی نخســتین بازیکن آرژانتینی است که از سال1966 در 
2بــازی جام جهانی هــم گل زده و هــم پاس گل داده اســت 
)ســال2006 مقابل صربســتان و جام2022 مقابل مکزیک(. 
کاپیتان آرژانتین جوان ترین و پیرترین بازیکنی است که موفق به 
ثبت چنین رکوردی شده است؛ سال2006 با 18سال و 3۵7روز 
سن در برابر صربستان و سال2022 با 3۵سال و 1۵۵روز سن در 

برابر مکزیک.
   ستاره پاری سن ژرمن به نخستین بازیکن در تاریخ جام جهانی 
تبدیل شد که در ۵جام جهانی موفق به دادن پاس گل می شود؛ 
2006، 2010، 2014، 2018 )2پــاس  گل( و 2022. البتــه 
پاس گلی که بــه فرنانــدس داد، کار عجیبی نبــود و این نبوغ 
همبازی اش بود که باعث گل دوم شد. پاس گل های طبیعی مسی 

چیز دیگری است.
   مســی تعداد گل هایش را در ادوار جام جهانی با کریســتیانو 

رونالدو هم برابر کرد؛ هر دو 8گل.
   از ۵7گل به ثمر رسیده در جام جهانی تا این بازی، تنها 3گل 
خارج از محوطه بوده است؛ گل روزبه چشمی به ولز، گل کودی 

گاکپو هلندی به اکوادور و گل مسی مقابل مکزیک.
   این نوزدهمین گل و پانزدهمین پاس  گل مسی در این فصل 
بود؛ مسی در این فصل برای تیم باشــگاهی و ملی در 24بازی، 

19گل و 1۵پاس گل ثبت کرده است.
   بازی مکزیک- آرژانتین رکورد تماشاگر در این دوره را زد. در 
ورزشگاه لوســیل 88هزار و 966تماشاگر شــاهد بازی بودند؛ 
باالترین میزان تماشاگر در تاریخ جام جهانی از زمان فینال1994 

در آمریکا بین برزیل و ایتالیا.
   آرژانتین در 11بازی آخر مقابل مکزیک بدون شکست بوده 

)8برد و 3تساوی( و آخرین بار سال2004 یک بر صفر به این تیم 
باخته بود.

   هر 4رویارویی 2تیم در جام جهانی با شکست مکزیک همراه 
بوده اســت. فقط نیجریه مقابل  آرژانتین بیشــتر بازی کرده و 
شکســت خورده که این یک رکورد بین همه تیم هایی است که 

مقابل تیمی دیگر بازی کرده و همه را در جام جهانی باخته اند.
   آرژانتین در 6بازی آخر در جام جهانــی فقط یک برد مقابل 
نیجریه و یک تساوی مقابل ایسلند داشت و بقیه را باخته بود. این 
نخستین بازی بدون گل خورده این تیم بعد از مرحله نیمه نهایی 
جام جهانی2014 است. از آن زمان به بعد آرژانتین در 6بازی گل 

خورده بود.
   در دیدار آرژانتین و مکزیک، فقط 9شــوت از جانب 2تیم به 
سمت دروازه ها روانه شد. این کمترین تعداد شوت در یک دیدار 

جام جهانی از سال1966 )زمان جمع آوری داده ها( بوده است.
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شعف ناشی از پیروزی مقتدرانه برابر ولز و بازگشت به 
جدول جام جهانی، همچنان در اردوی تیم ملی قابل 
مشاهده است. به هر حال این پیروزی، به خصوص بعد 
از شکست ســنگین و غیرمنتظره در برابر انگلستان، 
ارزش های زیادی داشت. 3امتیازی که ملی پوشان در 
این مسابقه به دست آوردند، حاال شرایطی به وجود آورده 
که تیم ملی با یک تساوی مقابل آمریکا هم به احتمال 
فراوان، از گروهش صعود خواهد کرد. به عالوه، پیروزی 
در برابر ولز، ادامه دهنده یک ســنت معمول ایران در 
جام های جهانی هم بود؛ جایی که تیم ملی کشورمان 
معموال در بازی دوم مرحله گروهی عملکرد خوبی دارد 

و از هواداران، دلربایی می کند.

اولین امتیاز تاریخ برابر اسکاتلند
تیم ملی ایران در حالی به جام جهانی 1978آرژانتین 
صعود کرد که آن بازی ها فقط با حضور 16تیم برگزار 
می شد و از کل آسیا و اقیانوســیه فقط یک تیم جواز 
حضور در بازی ها را پیدا می کرد. ایــران در آن دوره، 
مقتدرانه به مرحله نهایی رسید اما در بازی اول با 3گل 
در برابر هلند شکســت خورد. تیم ملی در بازی دوم، 

دست به خلق شگفتی زد و با تساوی یک بر یک برابر 
اسکاتلند، نخستین امتیاز تاریخش در این رقابت ها را 
کسب کرد. گل تیم ایران را مرحوم ایرج دانایی فرد به 
ثمر رساند. در بازی سوم هم تیم ایران با نتیجه سنگین 
4بر یک مقابل پرو شکست خورد؛ باختی که تا پیش از 
دیدار امسال در برابر انگلستان، بدترین شکست ایران 

در جام های جهانی به  شمار می آمد.

اولین پیروزی تاریخ مقابل آمریکا
تیم ایران بعد از 20ســال، بار دیگر در سال1998 بخت 
حضور در مرحله نهایــی جام جهانی را پیــدا کرد. ما آن 
مسابقات را با شکست یک بر صفر و ناســزاوارانه در برابر 
یوگسالوي شروع کردیم اما در بازی دوم، موفق به کسب 
نخستین پیروزی خود در تاریخ جام های جهانی شدیم. در 
آن مسابقه تیم ایران با نتیجه 2بر یک از سد آمریکا گذشت. 
با وجود امیدواری های ایجادشــده برای صعود، شاگردان 

جالل طالبی بازی سوم را با 2گل به آلمان باختند.

یک ساعت مقاومت در برابر پرتغال
تیم ملی ایران جام جهانی2006 را با شکست 3بر یک 

در برابر مکزیک آغاز کرد و غرق در بحران شد. با وجود 
این، شاگردان برانکو ایوانکوویچ در بازی دوم یک ساعت 
مقابل پرتغال مقاومت کردند؛ هرچند سرانجام دروازه 
ابراهیم میرزاپور در دقیقه 63 روی شوت دکو باز شد و 
در ادامه هم کریس رونالدو از روی نقطه پنالتی گل دوم 
پرتغال را زد. بسیاری بر این باورند که اگر حواشی بازی 
با مکزیک نبود، شاید تیم ملی از پرتغال امتیاز می گرفت 
اما به هر حال حریف اروپایی تا مرحله نیمه نهایی آن 
جام باال رفت. در بازی سوم هم تیم کشورمان با تساوی 

یک بر یک برابر آنگوال متوقف شد.

نبرد جادویی در برابر آرژانتین
تیــم ایــران در جام جهانــی2014 ابتــدا یکــی از 
کسل کننده ترین مســابقات تاریخ این رقابت ها را با 
تساوی صفر بر صفر در برابر نیجریه رقم زد، اما در ادامه، 
نمایشی جادویی مقابل آرژانتین پرستاره داشت و تنها 
مقهور گل ثانیه های پایانی لیونل مسی شد. آن بازی، 
شــاید بهترین نمایش تاریخ فوتبال ایران بوده باشد. 
آرژانتینی که ایران را به ســختی بــرد، تا فینال پیش 
رفت و حتی می توانست قهرمان شود. اما ایران در بازی 

ســوم خوب نبود و با نتیجه 3بر یک به 
بوسنی باخت.

آبروداری مقابل اسپانیا
قصه جام جهانی 2018 با گل به خودی شیرین عزیز 

بوهدوز در بازی با مراکش شروع شد و ایران 3امتیازی را 
به دست آورد که شاید چندان الیقش نبود، اما شاگردان 
کارلوس کی روش در بازی دوم مقابل اسپانیا آبروداری 
کردند و تنها با یک گل شکست خوردند. تساوی یک بر 

یک روز آخر مقابل پرتغال نیز برای صعود کافی نبود.

بهترین برد تاریخ مقابل ولز
نهایتا هم رسیدیم به جام جهانی 2022 که تیم ایران 
آن را با بدترین شکســت تاریخش در برابر انگلستان 
شروع کرد اما به سرعت نتیجه ای معکوس رقم خورد و 
با برد دوگله مقابل ولز، بهترین پیروزی یوزها در ادوار 
جام جهانی به دست آمد. تیم ایران که قبال هرگز سابقه 
برد با 2گل اختالف در جام جهانی را نداشت، در بازی با 
ولز عملکرد بسیار خوبی داشت و حاال باید دید در بازی 

آخر مقابل آمریکا چه می کند.

او بعد از بازی با ولز درباره ایران گفته بود: »کارلوس 
خیلی با تیم ملی و فرهنگ ایران جور در می آید... 
او درســت قبل از جام جهانی به ایران رفت؛ جایی که قبال مدت زمان 
زیادی کار کرده بود. این مسئله اتفاقی نیست  و بخشی از فرهنگ آنها 
و نوع بازی آنهاست. آنها داور را بازی می دهند. آنها خط نگه دار و داور 
چهارم را بازی می دهند، آنها مدام در گوش او هستند. اتفاقات زیادی 
بود که ما ندیدیم. این فرهنگ آنهاست، آنها بازی را از شما می گیرند.« 
این موضع گیری تند، با واکنش شدید کی روش مواجه شد و او در یک 
مجموعه توییت نوشــت: »حتی با اینکه من را شخصا نمی شناسی، 
شخصیت من را با قضاوت تعصب آمیز از جایگاه باال، زیر سؤال می بری. 
مهم نیست که چقدر به کارهایی که در زمین کردی احترام می گذارم، 
این صحبت ها درباره فرهنگ ایران، تیم ملی ایران و بازیکنان من مایه 
شرمساری فوتبال است.« کی روش کلینزمن را دعوت کرده تا به اردوی 
تیمش برود تا با صحبت با بازیکنان درباره ایران و فرهنگ آن بیاموزد 
و از خود بازیکنان بشنود که چقدر عاشق فوتبال هستند و به آن احترام 
می  گذارند. او البته پیشــنهاد داده که فیفا این مهاجم سابق را برکنار 
کند: »در همین حال، ما می خواهیم با توجه کامل پیگیر تصمیم فیفا 
درباره موقعیت تو به عنوان عضو گروه تحقیقات فنی قطر2022 باشیم. 
چون، مشخصا می خواهیم قبل از بازدیدت از اردوی ما، استعفا بدهی.« 
صحبت های کلینزمن، واکنش کی روش و توضیحات تکمیلی ستاره 
آلمانی برای آرام کردن اوضاع بازتابی بین المللی داشــته و رسانه های 

مهم دنیا به این سؤال و جواب پرداخته اند.

ادامه از 
صفحه17

کلینزمن جا زد 
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ضربه انزو فرناندز به دروازه مکزیک، یکی از زیباترین 
گل های این دوره جام جهانی بود؛ بازیکنی که با یک 
قوس استثنایی، توپ را به تور دروازه حریف رساند. 
کمی قبل تر در مسابقه ایران، علی  قلی زاده نیز چنین 
ضربه ای زده بود اما انزو به اندازه او بدشانس نبود و 
توپش از خط دروازه عبور کرد. جدا از زیبایی، این 
گل برای آلبی سلسته مهم نیز بود؛ چراکه آنها برتری 
شکننده ای روبه روی حریف داشــتند و هر لحظه 
ممکن بود شانس رسیدن به برد را از دست بدهند. 
انزو اما با یک ضربه به موقع و مهارنشدنی، تیر خالص 
را به مکزیک زد تا آرژانتین نخستین بردش را در جام 
به دست بیاورد. این تعویض طالیی لیونل اسکالونی 
برای آلبی سلسته بود؛ یک تعویض درخشان برای 
اینکه آرژانتین در فاز حمله تقویت شود و همچنان 

به تهاجمی بازی کردن مقابل مکزیک ادامه بدهد.
انزو در 21 سالگی، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از 
بهترین بازیکنان فوتبال آرژانتین را دارد. او فوتبال 
را در سن بسیار پایین شروع کرد و وقتی به باشگاه 
ریورپالته رفت و نخستین قرارداد را با این تیم بست، 
فقط 5سال سن داشــت. انزو حدود 13سال برای 
ریور بازی کرد و در رده های سنی مختلف این باشگاه 
درخشید تا اینکه سرانجام توانست به تیم اصلی راه 
پیدا کند. او در دومین فصــل بازی برای تیم اصلی 
ریور، 10گل زد و عالی ظاهر شد و همین تابستان 
مورد توجه بنفیکا قرار گرفت و به این باشگاه رفت. 
انزو این فصل 24بــار برای تیمش بــازی کرده و 

عملکردی فراتر از حد انتظار داشته است.
 اواخر سال2021، لیونل اســکالونی، انزو را برای 
2دیدار حساس مقدماتی با برزیل و اروگوئه به تیم 
ملی دعوت کرد. این بازیکن اما نخستین بازی اش را 
مدتی بعد در جدال با هندوراس پشت سر گذاشت. 
پدیده جوان آرژانتینی ها در فهرست 26نفره برای 
جام جهانی قرار گرفت و نخســتین گل ملی اش را 
به زیباترین شکل ممکن به ثمر رساند. حاال دیگر 
بعید است بخشی از فهرست ابتدایی آرژانتین برای 
دیدار سوم مرحله گروهی با لهستان نباشد. او یک 
هافبک میانی با خصوصیات بسیار تهاجمی است. در 
شرایطی که غیبت بازیکنان خالق در میانه زمین این 
تیم احساس می شود، حضور این بازیکن برای تیم 
بسیار کلیدی خواهد بود. انزو یک پاسور ذاتی است 
و بازیکن بسیار باهوشی نیز به نظر می رسد. حرکات 
بدن او با توپ نیز در نوع خودش جالب هســتند. 
با این کیفیت، شــانس زیادی برای فیکس شــدن 
در تیم ملی در دیدارهای بعدی خواهد داشــت. او 
همیشــه تیم را به جلو می برد و این درست همان 
چیزی است که تیم اسکالونی به آن نیاز دارد. اتفاق 
بزرگ  تر برای این بازیکن اما شــاید رفتن به یکی 
از غول های اروپایی باشد. انزو فقط 21سال  دارد و 
از شانس خوبی برای پیوستن به تیم های بزرگ تر 
برخوردار است. خانواده انزو عالقه زیادی به فوتبال 
داشتند. آنها اسم پسرشان را از انزو فرانچسکولی با 
سابقه برد 3دوره از کوپا آمه ریکا گرفتند. حاال همین 
پسر یک فوتبالیست درخشان شــده و خیلی زود 
در جام جهانی هم بازی کرده اســت. اگر او بتواند 
قهرمان این دوره جام شود، در 21سالگی تجربه ای 
تکرارنشــدنی در دنیای فوتبال به نام خودش ثبت 
خواهد کرد. فرنانــدز هنوز در ابتدای راه اســت و 
 کارهای بزرگی برای انجــام دادن در زمین فوتبال 
دارد. او با این کیفیت می تواند برای سال ها در ترکیب 
آرژانتین بازی کند و تجربه های شیرین زیادی را نیز 
به دست بیاورد. انزو یک فوتبالیست مستعد به نظر 
می رسد؛ فوتبالیســتی که می تواند سرنوشت هر 

مسابقه ای را تغییر بدهد.

این قوس زیبا! 
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مصدومیت بدموقع علیرضا بیرانوند در دقایق آغازین 
بازی با انگلســتان، باعث نیمکت نشینی او شد. اگرچه 
بیرانوند پیش از بازی دوم برای حضور در برابر ولز اعالم 
آمادگی و عالقه کرد اما فیفا به تیــم ملی ایران اجازه 

استفاده از این سنگربان را نداد و حسین حسینی برای 
بازی با ولز درون دروازه تیم ملی ماند و موفق شد دروازه 
خودش را بسته نگه دارد. به این ترتیب سنگربان استقالل 
به سومین گلر تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد که موفق به 

کلین شیت در جام جهانی می شود. پیش از این یک بار 
علیرضا حقیقی در جام جهانی 2014و یک بار هم علیرضا 
بیرانوند در جام جهانی 2018توانسته بودند دروازه ایران 
را در برابر رقبا بسته نگه دارند. حاال در حالی به مسابقه 

سوم تیم ملی مقابل آمریکا نزدیک می شویم که گفته 
می شود بیرانوند شرایط حضور در این بازی را پیدا کرده و 
ممنوعیتی هم از سوی فیفا در کار نیست. در این شرایط 
کی روش باید دســت به یک انتخاب بزرگ بزند؛ اینکه 

بیرانوند را به قفس توری برگرداند یا همچنان به حسینی 
اعتماد کند. انتخاب بزرگ مربی پرتغالی در حالی باید 
صورت بگیرد که کلین شــیت در این مسابقه، می تواند 
90درصد از مسیر صعود ایران به مرحله بعد را هموار کند.

رونالدو دنبال عبور از مسی
درباره رونالدو خبر تازه ای رســیده؛ اینکه 
باشگاه النصر عربســتان با تأیید بن سلمان 
پیشنهادی 3ساله در ازای دستمزد ساالنه 
75میلیون یورو به این بازیکن 38ساله ارائه 
داده که فقط مانده تأیید خود کریستیانو. او 
تا پایان حضورش در جام جهانی نمی خواهد 
درباره تیم بعدی اش تصمیمی بگیرد اما اگر این 
توافق صورت بگیرد، ممکن است رونالدو یک 
فصل ونیم اول را در باشگاه نیوکاسل که متعلق 
به خاندان سلطنتی ســعودی است، سپری 

کند و سپس به آسیا بیاید. به نظر می رسد در 
پرتغال برعکس رختکن یونایتد، رابطه رونالدو 
با دیگران خوب است. او بعد از دریافت جایزه 
بهترین بازیکن در دیدار نخست از همبازیانش 
تشکر کرد و گفت هر کدام مستحق این جایزه 
بودند. پس از بازی هم همــه گروه را با خرج 

خودش به رستوران برد.
   رونالدو برای بازی امشب با اروگوئه که 
سخت ترین بازی گروه است انگیزه تازه ای 
پیدا کرد؛ اینکه دوباره تعداد گل هایش را در 

جام جهانی از مسی عبور دهد. مسی پریشب 
با رونالدو در 8گل مســاوی کرد. مسی در 

21بازی 8گل زده، رونالدو در 18بازی.
   دروازه بــان غنــا در بــازی اول 
دویست وشصتمین دروازه بانی شد که از 

رونالدو گل می خورد.
   رونالدو در بازی قبلی نخستین بازیکن 
تاریخ شد که در 5جام جهانی گل می زند. 
وقتی نخستین بار موفق به این کار شد، ژائو 
فلیکس 6سال داشت و حاال هر دو در یک 

بازی گل زده اند.
   بازی پرتغال و غنا با 3.9میلیون بیننده 

پربیننده ترین بازی گروهی تاکنون بوده.
   علیرضا فغانی داور این مسابقه است. او 

داور بازی برزیل- صربستان هم بود.
   2تیم در دوره قبلی نخســتین بار در 
جام جهانی با هم روبه رو شدند که آن دیدار 

را اروگوئه در مرحله یک هشتم برد.
   اروگوئه هر 5مسابقه آخرش را در این 
رقابت ها از اروپایی ها برده است. آخرین بار 
فرانسه را نتوانستند ببرند. آنها در 25بازی 
قبل تر تنها 2 پیــروزی مقابل تیم هاي 

اروپایی داشتند، 8تساوی و 15شکست.

   پرتغال مقابل حریفان آمریکای التین 
عملکرد بدی داشــته و تنها یک بازی از 
9بازی آخرش را از این تیم ها برده؛ 3تساوی 
و 5باخت. تیمی که پرتغــال برده بود به 
ســال2014 و پیروزی مقابل آرژانتین در 

دیداری دوستانه برمی گردد.
   اروگوئــه 2بازی پیاپی اســت که در 
جام جهانی موفق به گلزنی نشده که 3بار 
دیگر هم این اتفاق افتاده بود ولی تاکنون 

3بازی پشت سر هم پیش نیامده.
   نماینده آمریکای جنوبی در هر 3دوره 
اخیر دومین بازی اش را در مرحله گروهی با 

پیروزی پشت سر گذاشته است.

پرتغال - اروگوئه

پرواز بر فراز 
آشیانه 

شکســت عربســتان در دومین مسابقه جام 
روبه روی لهستان، یک نتیجه غافلگیرکننده 
بود. تیمی که توانسته بود آرژانتین را شکست 
بدهد، شانسی برای امتیاز گرفتن از لهستان 
نداشت. این مسابقه اتفاق های جالبی به همراه 
داشت. از درخشــش خیره کننده شزنی در 
بهترین نمایشــش برای تیم ملی تا نخستین 
گل رابرت لواندوفسکی در تاریخ جام جهانی 
و اشک های او بعد از زدن این گل. با این حال 
آنچه در این نبرد بیشتر از هر چیز دیگری به 
چشــم آمد، نمایش خوب تیم ملی عربستان 
بود. تیمی که اگر کمی بیشتر دقت می کرد، 
به راحتی می توانســت برنده این بازی شود. 
عربستان در جدال با حریف اروپایی اش، کامال 
برتر بود. تیمی که یک پنالتی هم به دست آورد 
و با بی دقتی سالم الدوســاری، آن را از دست 
داد. اگر این توپ به گل تبدیل می شد، حتی 
پیروزی هم دور از دســترس این تیم نبود اما 
عربستان در نهایت مســابقه را بدون امتیاز 
ترک کرد تا شــرایط این گروه پیچیده شود. 
برد آرژانتین نیز موجب شــد این گروه یک 
تیم 4امتیازی، 2تیم 3امتیــازی و یک تیم 
یک امتیازی داشته باشــد. همه  چیز در این 
گروه به دیدارهای هفته پایانی بستگی دارد 
اما بدون شــک نمایش عربســتان در این 

تورنمنت، قابل ستایش بوده است.
هروه رنار، تیمی برای عربستان ساخته که 
با تسلیم شدن بیگانه است. تیمی که به 
لحاظ فنی بسیار قابل توجه بازی می کند. 
شاید فوتبال عربستان در هیچ مقطعی 
در تمام تاریخش تا این اندازه جذاب و 
تاکتیکی نبوده است. تیمی که به معنی 
واقعی کلمه فوتبال بازی می کند؛ نه 
ســراغ پارک کردن اتوبوس می رود 
و نه منطق فوتبال را بــه هم می زند. 
عربستان با این فرم هنوز می تواند یکی 
از تیم های شگفتی ساز این جام باشد و 
حداقل از گروهش به دور بعدی صعود 
کند. برای عربستان اما ماجرای مهم تری 
هم وجود دارد. این تیم باید رنار را برای چند 
سال آینده نیز حفظ کند. اگر حذف احتمالی 
از دور گروهی موجب کنار گذاشتن رنار نشود، 
این مربی سال آینده عربستان را مدعی شماره 
یک بردن جام ملت ها خواهد کرد. رقابت هایی 
که یک سال بعد در همین قطر برگزار می شود. 
کاری که رنار با عربستان کرده، به لحاظ فنی 
تحسین برانگیز به نظر می رســد. او انگار یک 
تنه هویت فوتبال عربستان را تغییر داده و از 
آنها یک تیم مدرن ساخته است. این اتفاق در 
حالی رخ داده که فوتبال عربستان، ستاره های 
بین المللی خاصی ندارد و همه بازیکنانش نیز 
در لیگ خود این کشور به میدان می روند. در 
چنین شرایطی رســیدن به این نتایج و این 

عملکرد، استثنایی به نظر می رسد.

تحلیل فنی تنها سوژه تمرین دیروز تیم 
ملي، علیرضا بیرانوند بود که 
بدون ماسک در زمین حاضر 

شد و پابه پای سایر دروازه بانان 
تمرین کرد. وضعیت او بهتر 

است اما مشخص نیست 
کی روش می خواهد در بازی بعد 
به او میدان بدهد یا نه. فراموش 
نکنیم حسین حسینی در بازی 
دوم یکی از خوب های ایران بود 
و خیلی بعید است جایگاهش را 
در ترکیب اصلی از دست بدهد.
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افقی:
1- مـــذکر- مفید و مؤثر- 

کاسـه کوچک
2- سـال 365روزه- پس از ذکر 

نام بزرگان دین گفته می شود
3- نوعی هیدروکربن که بدن 
ما قادر به هضم آن نیســت- 

بینش- عـصبانی
4- قابل خواندن- بــر جوانان 

عیب نیست- ترمز چارپا
5- طالی سیاه- از ملزومات 
اداری- فدراســیون جهانی 

کشتی
6- دســتگاهی در موســیقی 
ایرانی- مخترع پیل الکتریکی- 

خودپسندی
7- شــکم بـــند طــبـی- 
 حــشره ای شبیه سنجاقک- 

وسایل حمل ونقل
8- اخترشناسی- نویسنده 
 رمـان آرزوهــای بــزرگ- 

پایین شلوار
9- دارای گنجایش کافی- قالب 

برشکاری فلزات- مخفف اگـر
10- رنـج و ســختی- پـودر 

دستگاه پرینتر- سترون
11- مقابل سفلی- دهمین 

ســوره قــرآن- جـایز
12- بسیار سرد- دروغی- له شده

13- نــوآور- حمام الغری- 
یـک دوم چـهره

14- نویســنده آمریکایــی 
 رمان نشــان سرخ دلـــیری- 

از نشانه های ضربه مغزی است
15- قـراردادن- کـوته نوشت- 

طـمع
  

عمودی:
1- جـلـوس کــــردن- از 
ســرداران سلحشــور دربار 
صفوی که به فرمان شاه عباس 

حاکم کرمان شد
2- ریــگ نرم- خورشــتی با 
مغز گردو- حالتی بین خواب 

و بیداری
3- آتش گرفته- خداحافظی- 

پدر آذری
4- هزار گرم- ســومین حرف 

یونانی- بی بندوبار
5- الستیک یدکی- عنکبوت 

پشمالو- تکنیک
6- رب النوع خورشــید در 
مـصر باستان- سـیاره زهره- 
برای پیشــگیری از بیماری 

تزریق می شود
7- یــار ایرانــی پیامبر)ص(- 

آسوده خاطر- گلی آپارتمانی
 8- زمـــین آمـــاده کـشت- 
بـیش از حـد معمول به کـسی 

لطف کردن- قـیمت
9- درخشــنده رو- گرفتگــی 

زبان- زادگاه 

10- گل و الیی که رودها همراه خود 
می برند- طالیی- سخن صریح

11- فنی در کشتی- ضرر- قلب قرآن
12- مأمــور تشــریفات صفــوی- 

ملکوتی- غیراز مورد قبلی
13- ابزار، وسیله- داناتر- نوعی لباس بچه

14- مــردار- نخســتین خودروي 
شاسی بلند لوکس دنیا- نام اختصاری 

راه آهن جمهوری اسالمی ایران
15- گلی زیبا که در تمام مدت سال 

15دیده می شود- موج

سپسنازوشورما
بيراهلصفهاشداپ
دبتسميراجاما
راهنزاتودشمار
وتباجنهتكيدا
نيوابتارلوارت

دكناريجداهرف
هبالوكيلوفيور
نتخاتدازهبزخ
تداشرونلخروهت
ونومزانيوزقك
رماعهريگينتان

انزپويمبوتكم
هكيرناسييولشحف
يربجرنورنيان

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4359
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

749583612
283916745
156724983
914372568
532168497
867459321
675291834
428637159
391845276

متوسط

    9     8     3
3 4       5   2  
  5         6   7
8         9      
    3       1    
      1         4
2   6         7  
  7   9       4 8
9     7     5    759431826

821769534
346852719
235947681
968213475
417586392
592374168
183695247
674128953

ساده

متوسط

769218453
348675921
152394687
815469732
493827165
627153894
286541379
571936248
934782516

سخت

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

ساده

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

اشک روبرت لواندوفسکی پس از گلزنی به عربســتان برای خیلی ها عجیب بود، ولی برای 
خودش نه. از بیرون که نگاه کنی، متعجب می شــوی که ماشین گلزنی به نام لوا به یک تیم 
آسیایی گل بزند و این گل حتی تضمین گر صعود به دور حذفی هم نباشد، اما بازیکن گلزنی در 
حد او از فرط شادی گریه اش بگیرد. اگر جای لواندوفسکی باشی، می دانی که همه جا به همه 
تیم ها گل زده ای اما در جام جهانی گلی نداری. در این شرایط و بیش از 65۰گلی که زده ای، 
این گل طعم دیگری پیدا می کند؛ حتی پس از فتح بوندس  لیگا و لیگ قهرمانان... لوا در همین 

جام و در بازی با مکزیک یک پنالتی هم مقابل اوچوا خراب کرده بود.

    با این گل، شمار گل های ملی لوا به عدد 
77 رسید و در جدول بیشترین گل های ملی 
در تاریخ فوتبال با رکورد پله افسانه ای برابر 
شد و در رده دهم برترین گلزنان بازی های 

ملی قرار گرفت.
   لواندوفســکی در بازی های قبلی اش در 
جام جهانی؛ 9۰دقیقه مقابل سنگال، 9۰دقیقه 
مقابل کلمبیا، 9۰دقیقه مقابل ژاپن و 9۰دقیقه 
مقابل مکزیک )پنالتی از دست رفته( بازی 
کرده بود ولی هیچ گل یا پاس گلی ثبت نکرده 
بود اما در بازی با عربســتان هم گل زد هم 

پاس گل داد و بهترین بازیکن زمین شد.
   با مهار پنالتی بازیکنان عربستان، لهستان 
به نخستین تیم پس از مکزیک و آرژانتین 
)193۰( بدل شــد که در مرحله گروهی هم 
پنالتی از دست می دهد و هم پنالتی حریف 

را مهار می کند.
   شــزنی پس از اوچوا و کورتوا سومین 
دروازه بانی شد که در یک بازی هم پنالتی 

می گیرد و هم کلین شیت می کند.
   عربستان در بین تیم های اروپایی فقط 

بلژیک را برده و در 1۰رویارویی با تیم های 
این قاره در جام های جهانی شکست خورده 
است. سعودی ها در 8بازی آخرشان مقابل 
اروپایی ها حتی یک گل هــم نزده اند و در 
2بازی مقابل آلمان و روســیه به ترتیب 8 و 

5گل دریافت کرده اند.
   عربستان در 18مســابقه ای که در ادوار 
جام جهانی داشــته، فقط یک بار موفق به 
کلین شیت شده که آن هم به پیروزی یک بر 
صفر بر بلژیک در سال 1994 مربوط می شود. 
این رکورد بین تیم هایی که دست کم 1۰بازی 
در جام جهانی انجام داده اند، بدترین رکورد 

است؛ 6درصد نرخ کلین شیت.
   پس از سال1986 این دومین باری بود که 
لهستان در 2بازی ابتدایی اش در جام های 
جهانی شکســت نمی خورد. فقط یک بار 
سابقه داشته لهستان در 3بازی نخست خود 
نبازد که به سال1978 برمی گردد. اگر آنها در 
بازی با آرژانتین شکست نخورند، هم این 
رکورد را تکــرار می کنند و هــم باالتر از 

آرژانتین به مرحله بعد صعود می کنند.

نیمار
نیمار بــا اینکــه گفته می شــد 
بازی های مرحله گروهی را به دلیل 
آســیب دیدگی مچ پا از دســت 
می دهد، ممکن است در بازی بعدی 
مقابل کامرون به ترکیب برگردد که 
این خبر خوبی برای برزیلی هاست. 
او قطعا بازی امشب مقابل سوئیس 

را از دست خواهد داد.
   نکته عجیب این است که برزیل 
تاکنون نتوانسته ســوئیس را در 
جام جهانی شکست دهد. 2تیم 2بار 
سال1950 )2-2( و 2018 )یک 
-یک( با هم مساوی کرده اند. هیچ 
تیــم دیگــری جــز ســوئیس، 
مجارستان و پرتغال نتوانسته در 
2بازی یا بیشتر، از شکست مقابل 

برزیل در این رقابت ها فرار کند.
   ســوئیس حریف خوبی برای 
سلسائو نیست. در 4رویارویی آخر 
بیــن 2تیــم عجیب اســت که 
سوئیسی ها 2بازی را برده و یکی را 
مساوی کرده اند. اما آنها در 5تقابل 
اول موفق به کسب پیروزی نشده 
بودند و 3تساوی و 2باخت مقابل 
برزیل داشــتند. به نظر می رســد 
سوئیس گربه سیاه پرافتخارترین 

تیم جهان باشد.
   برزیل در مرحلــه گروهی به 
تیمی باج نمی دهــد. در 16بازی 
آخر مرحلــه گروهــی جام های 
جهانی این تیم شکستی نداشته. 
هیچ تیمی تاکنــون در 17بازی 
پیاپی در دور گروهی بدون شکست 
نبــوده و برزیل می توانــد به این 

رکورد برسد.

 آخرین
بازی بدون 

   با پیروزی فرانسه مقابل دانمارک، طلسم عدم صعود 
تیم قهرمان دوره گذشته به مراحل حذفی که از سال 
2006 تا 2018 ادامه داشــت، باطل شد. پیش از این 
ایتالیا )قهرمان ســال 2006(، اسپانیا )قهرمان سال 
2010( و آلمان )قهرمــان 2014( در مرحله گروهی 

دور بعدی جام های جهانی، حذف شده بودند.
   فرانسه این پیروزی را مدیون بازی خوب گریزمان 
و بیشتر از او مدیون بازی فوق العاده امباپه بود. مهاجم 
23ساله تیم ملی فرانســه که دومین حضورش در 
رقابت های جام جهانی را تجربه می کند، با این 2گلی 
که به دانمارک زد، شمار گل های زده اش در جام های 
جهانی را به عدد 7رســاند که یکی کمتر از رونالدو و 
مسی است که 5دوره در جام جهانی حضور داشته اند.

   کیلیان با گلزنی در بازی نخست مقابل استرالیا به 
رکورد 5گل زده پالتینی و زیدان در جام جهانی رسید 

و حاال از رکورد تیری آنری هم عبور کرده.
   کیلیان با پشت سر گذاشتن تیری آنری )با 6گل(، 
تبدیل به دومین گلزن برتر فرانسه در ادوار مختلف 
جام جهانی شد. او حاال تنها ژوست فونتن با 13گل زده 

را از این حیث باالتر از خود می بیند.
   او با 7گل پله تا پیش از رسیدن به 24سالگی برابر 

شد. امباپه هنوز 23سال دارد.
   آمار امباپــه در جام جهانی؛ 9بازی، 7گل، 2پاس 
گل، یک قهرمانی، میانگین هر بازی یک تأثیرگذاری 

روی گل.
   هوگو لوریس در جام جهانی 2022 در هر 2بازی 
با اســترالیا و دانمارک در نخستین توپ هایی که به 

فرانسه در بازی با دانمارك هم نتوانست دروازه اش را بسته نگه 
دارد اما توانســت روند بردهایش در جام جهانی را به 6مسابقه 
افزایش دهد. حاال فرانسه نخســتین تیم صعودکننده به دور 
حذفی جام جهانی اســت و این یعنی خروس ها سنت شکنی 
کرده اند و برخالف قهرمان های دوره های اخیر در دور گروهی 
حذف نشده اند. امباپه کاری کرد تا کسی یاد بنزما، انکونکو و 
دیگر مصدومان متعدد اردوی فرانسه نیفتد؛ امباپه که باشد، 
کسی به آنها نیازی ندارد. اعضای تیم ملی فرانسه اعتقاد 
دارند بعد از خروج کریم بنزما از لیست تیم، فضای رختکن 
بسیار مثبت شده و بازیکنان احساس راحتی بیشتری 
دارند. کریم بنزما بعد از برد اول فرانسه در جام جهانی 
چه در شبکه های اجتماعی و چه در پیامی خصوصی با 

بازیکنان فرانسه هیچ صحبتی نداشته است.

چارچــوب دروازه اش زده 
شد، گل خورد.

   فرانســه تاکنــون در 8بازی 
آخرش در مراحل گروهی جام جهانی 

بدون شکست مانده )6برد و 2تساوی( که 
این با طوالنی ترین روند شکست ناپذیری این تیم 

در این مرحله از 1982تا 1998برابری می کند که البته 
سال های 1990و 1994جواز حضور در جام جهانی را 

به دست نیاورده بودند.
   فرانسه به پنجمین مدافع عنوان قهرمانی تبدیل 
شــد که هر 2بازی ابتدایی خــود را در دوره بعدی 
می برد؛ بعد از ایتالیا )38(، اروگوئه )54(، برزیل )98( 

و برزیل )2006(.

برزیل - سوئیس

بغض 
لوانگلسکی
چرا ماشین گلزنی لهستانی گریه کرد؟

ُ

 بی نیاز 
به بنزما و 

دیگران
فرانسه مدافع عنوان قهرمانی 
با آن همه مصدوم به کسی نیاز 

ندارد چون امباپه هست

امباپه 

ی زده خود در 
مجموع گل ها

ازی رســاند 
به 31گل در 61ب

رده ملی را 

رترین گلزنان 
 در رده هفتم ب

و با یک پله صعود

ن الدین قرار گرفت. 
سه و در کنار زی

یخ تیم ملی فران
تار

ده به طور مشترك 
آنری با 51گل ز

ه ژیرو و تیری 
اولیوی

ستند. کیلیان 
ی فرانســه ه

ان تاریخ تیم مل
برترین گلزن

ی بنزما، 11گل 
ه، 6گل تا گل ها

ر تا رکورد ترزگ
3گل دیگ

رکورد بهترین 
ن و 2۰گل تــا 

 ملــی گریزما
تا گل های

صلــه دارد. او 
 ژیرو و آنری فا

ن تیم ملــی؛
گلزنا

ی بازی در تیم 
 1۰ســال فرصت برا

دست کم

ه این رکوردها 
 و گذشتن از هم

ملی

دارد.



بهبهانهآغازپنجاهودومين
جشنوارهبينالملليفيلمرشد

»رشد«، آنچه بود، 
آنچه بايد باشد 

آغازپنجاهودومينجشــنوارهفيلمهــايعلمي،
آموزشيوتربيتيرشد،درســتمقارنباروزهايي
شــدهكهبيشازهميشــهبحثبازنگريدرنظام
تعليموتربيتكشــورولزومتعاملبانسلجديد
ِوردزبانهاست؛نسليكهبايدبرايارتباطگيريبا
آنازابزارهايروزهمچونسينمابهبهترينشكل
استفادهكرد.بههمينبهانهنگاهيبهفرازونشيبهاي
چندسالهاينجشنوارهوافقهايپيشرويآنداريم
تاازاينرهگذربهاينموضوعبپردازيمكهســينما
چگونهميتواندابزاريبرايكمكبهتعليموتربيت

درمدارسشود.
جشنوارهفيلم»رشــد«يكيازمطمئنترينراهها
برايپيونــدزدندنيايهنربهجهــانپررمزوراز
تعليــموتربيتاســت؛رويداديكــهميتوانددر
عينآنكهازطريقســينمابهارتقايآموزشوامور
تربيتيدركشوركمكمیكند،فرصتيبرايكشف
استعدادهايجديددرعرصههنرهاينمايشيباشد.
ايناتفــاقاز2جهــتميتواندبهوقــوعبپيوندد؛
ازيكســوفيلمســازانجوانيكهبرايحضوردر
بخشهايمختلفاينجشنوارهمتقاضيميشوند،
ازطريقچنينرويدادباسابقهايميتوانندفرصتي
برايمعرفيخــودپيداكنندوازســويديگرنيز
دانشآموزانومعلمانكهخودمهمترينســرمايه
ومخاطباينجشنوارههستند،فرصتآنرادارند
تاباحضوردراينرويداد،بافيلمسازانصاحبنامو

حرفهايبهرقابتبپردازند.
جشنوارهايكهاگركاركردآنبهدرستيدركشود،
درحوزهسينماييودرقدماولميتواندباعثارتقاي
سينمايكودكونوجواندركشورشود؛حوزهايكه
البتهطيسالهايگذشتهآنچنانكهبايدوشايد
جديگرفتهنشدهاستوسالهاستكهجشنواره
رشدنتوانستههمچوندورههاييكهدردهههاي60،
70وحتي80داشتباعثمعرفيچهرههايتازهبه

عرصهكارگردانيوفيلمنامهنويسيسينماشود.
ايندرحالياســتكهبسياريازاســتعدادهاي
هنريكشوربهويژهدرعرصهبازيگريوكارگرداني
ازهماندورهجوانيوازمســيرتوليداتآماتوري
ونيمهحرفهايكشــفشــدهودرادامهبهجرگه
فيلمسازانحرفهايوصاحبسبكسينمايايران
افزودهشدهاند.البتهكهاينموضوعنيازمندجدي
گرفتنفيلمهايآموزشيوتربيتيازسويمتوليان

اينحوزهاست.
اماهيچجشنوارهفيلميبدونبازارفيلمنميتواند
مدعيفعاليتمؤثرشود؛چونيكيازاجزاياصلي
هرجشنوارهفيلم،بازارفيلممختصآثارآموزشي،
تربيتيوعلمياست؛بازاريباكاركردچندگانهكه
ازيكسوميتواندهنرمندانوفيلمسازانبسياريرا
بهاينرويدادفرهنگي-اجتماعيبكشاندوازسوي
ديگربافراهمكردنفرصتعقدقراردادهايمشترك
ميانتوليدكنندگانفيلمدرداخلوخارجازكشور

زمينهسازرشداينقبيلآثارشود.
بهتعبيربهتر،نقشاصلــيبازارهايفيلممذاكرات
رودرروستواينموضوع،عقدقراردادهاراتسهيل

ميكند.
حاالبايدايــننكتهرادرنظرگرفتكــهباتوجهبه
اينكهجشنوارهفيلمرشد،يكرويدادعلمي،تربيتي
وآموزشيمنحصربهفرداســت،برگزاريآنبراي
بسياريازمخاطبانســينماوفعاالنعرصهتعليم
وتربيتجذاباســت؛چهآنهاكهدرداخلكشور
فعاليتميكنندوچهآنهاكهدرخارجازايراندراين
حوزهفعاليتدارند.جالباينكهمحمدخزاعي،رئيس
سازمانسينماييكشوردراختتاميهدورهقبلياين
رويداددربارهموضوعمنحصربهفردجشنوارهفيلم
رشدونگاهسايرفيلمسازانبينالملليبهاينرويداد
گفتهبود:»10سالپيشدرسفركاريكهبهتركيه
داشتهام،ازبندهخواستندكهنحوهومتدبرگزاري
جشنوارهرشدرادراختيارآنهابگذارمتاجشنوارهاي
بااينابعاددرمنطقهوعرصهبينالملليبرگزاركنند.
نبايدازكاربردواهميتچنينجشنوارهمهميدر
منطقهوجايگاهآندرعرصهجهانيغافلشويمكه
اينغفلتباعثتسخيراينجايگاهتوسطكشورهاي

همسايهميشود.«
يكــيازبزرگترينآفتهاييكهمتأســفانهدامن
جشنوارهفيلمرشــدوسياستگذاريهايمرتبطبا
اينجشــنوارهرادردورههاياخيرآنگرفتهبود،
عدماســتفادهبهينهازمحتوايعرضهشدهدراين
جشــنوارهدرفرايندهايتكميلــيتعليموتربيت
دانشآموزاناست.جشنوارهايكهازهمانابتدابا
هدفبهرهمنديازظرفيتهاوامكاناتموجوددر
دنيايفيلموتصويربرايكمكبهافزايشبهرهوري
آموزشــيوتربيتيدرنظامتعليموتربيتكشــور
راهاندازيشــد،بايدبهموضوعاستفادهازمحتواي
عرضهشدهدراينجشنوارهدرنظامتعليموتربيت
كشورنگاهجديتريداشتهباشد.بهتعبيربهتر،اين
جشنوارهميتواندبهبخشيازفرايندتعليموتربيت
دركشــورتبديلشــودكههرچهآثاربرگزيدهآن
درميانتعدادبيشــتريازدانشآموزانبهنمايش
گذاشتهشود،بدونشكبههدفنهاييآنكهپيوند
زدنهنربادنيايپيچيدهومهمتعليموتربيتاست،
نزديكترشدهاست.اماآفتاينمسيرآناستكه
نمايشاينآثارصرفاًبهدورهبرگزارياينرويدادودر
تعدادمحدوديازسالنهايتهرانومراكزاستانها
محدودشود؛هرچندكهدرادواراينجشنوارهسابقه
برگزاريهمزمــانرويداددرنقــاطمختلفايران
عزيزمانهمچونسواحلمكراندراستانسيستان
وبلوچستانوجزايرخليجهميشــهفارسوساير
استانهايكشوروجودداشته،امامنظورازاثرگذاري
آثارنمايشيبرفرايندهايآموزشي،اختصاصزماني
ثابتومشخصدربرنامهدرســيدانشآموزانبه
چنينموضوعاتياست؛موضوعاتيكهميتواندباعث

پيوندواقعيسينماوتعليموتربيتشود.

محمدصالححجتاالسالميجشنواره
روزنامهنگار
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 داغ دستان 
پینه بسته بابا

شهيدحجتاالسالممحمدزارعمويدی
جهادگریكهدرراهامنيتكشوربهشهادترسيد

روایت گفت وگوی مرد 
شماره2 با دکتر فاطمی

سرفصلهايیازحياتشهيد
سيدعبدالحسينواحدی،درآينهسهروايت

 نقد کتاب
نقد مؤلف نیست

بياناتآيتاهللاحمدیعابدی
دربارهكتابخوانیونقدكتاب

نوزدهمينجشنوارهبينالمللینمايشعروسكیتهرانمبارك
بهدبيریهادیحجازیفرقراربود22مهرماهبرایيكهفته
برگزارشودوآثارنمايشــیپذيرفتهشدهدرسالنهایتهران
اجراداشتهباشند.اماناآرامیهاكاررابرایهادیحجازیفرو

گروهشسختكرد.
اينجشنوارهمانندديگرفعاليتهایهنریاجرايشبهتعويق
افتادوقراربودسومآذرماهبرگزارشود،اماباگذشتهفتهاول

آذربهنظرمیرسدجشنوارهنوزدهمفعالبرگزارنخواهدشد.
بهنظرمیرســدبرگزاركنندگانايندورهازجشنوارهنمايش
عروسكیهنوزنتوانستهاندتصميمقطعیخودرابرایبرگزاری
ايندورهبگيرند؛جشــنوارهایكهقراربودعالوهبرگروههای
ايرانیازتهرانوديگرشــهرهایكشــور،ميزبانگروههای

خارجیهمباشد.
حجازیفركهاينروزهابازیدرسريالنمايشخانگیپوست
شيررارویصحنهدارددرگفتوگويیكهباهمشهریداشت،
گفتهبود:برگزاریايندورهازجشــنوارهنمايشعروسكیبا
دورههایقبلمتفاوتتراست.ماازيكسياهچاله۴سالهعبور
كردهايم؛شيوعكروناوبرگزاریجشنوارهبهشكلمجازیودر
همين۴سالیكهگذشت،اجرایعمومینمايشهایعروسكی

بهخصوصدرحوزهبزرگسالنزديكبهصفربود.
بعدازاعــالمفراخوانوانتخــابحجازیفربهعنــواندبير

جشــنواره،در۳بخــشنمايــشعروســكیبزرگســال،
كودكونوجــوانوخانواده،فضایبــاز،۵1۳اثربهدبيرخانه
رســيد.قراربوددراينجشــنواره۴0گروهنمايشیشركت
كنند؛گروههايیكههماكنونبودنيانبودشاندرجشنواره
مشخصنيســت؛چراكهبرخیازگروههاباتوجهبهشرايطو
وضعيتتماشــاگرتئاترازحضوردرجشنوارهانصرافدادهيا
میدهند.عالوهبرگروههاینمايشیكهتمايلبهشركتدر
جشنوارهنوزدهمرادارندومنتظراعالمزمانجشنوارههستند،
سالنهایميزبانهمدراينوضعيتونبودگروههاینمايشی
برایاجرایعمومیمنتظرهســتندتابرگزارشدنيانشدن
جشنوارهاعالمشود.اميرحســينحريری،مديرمركزتئاتر
مولویدرگفتوگويیازپاياناجراهایعمومیاشخبرداده
ودرگفتوگويیتاريخبرگزاریجشنوارهراامروز)هفتمآذر(
عنوانكردهاســت:طبقتوافقانجامشدهباادارهكلهنرهای
نمايشیوطینامهدريافتیازسویادارهكل،مركزتئاترمولوی
بهمدتيكهفتهميزباننوزدهمينجشنوارهتئاترعروسكی
تهرانمباركمیشــود.هنوزجدولاجراهایجشنوارهتئاتر
عروسكیتهرانمباركبهماارائهنشدهورسمانيزبهمااعالم
نشدهاستكهجشنوارهدرتاريختعيينشدهبرگزارمیشوديا
بهتعويقمیافتد.ویاعالمكردهكهاگرجشنوارهبرگزارنشود

بهفكرشروعاجراهایعمومینمايشهاباشيم.
اجراهایجديدمركزدرانتظارمرحلهبازبينیشوراینظارتو
دريافتمجوزاجراهستند.اگرجشنوارهدرزمانمقرربرگزار
نشود،سعیمیكنيمبامساعدتشورا،آثارجديدمركززودتر
رویصحنهبرونــد.پيشازاينكهبرگزاركننــدگانايندوره

تصميمبهبرگزاریجشنوارهنوزدهمبگيرند،وضعيتاجراهای
عمومیوتماشــاگرانشهمچندانتعريفینداشــت؛حتی
سالنهاینمايشــیدراينهفتههاكمتريندرخواستبرای
اجراینمايشخودرادارندواگرنمايشیرویصحنهاست،با

كمترينتماشاگراجرادارد.
باتوجهبهوضعيتیكهاينروزهایتئاتركشورداردوهمچنين
وضعيــتاينترنت،بهنظرمیرســددبيرجشــنوارهترجيح
میدهدجشنوارهایكهبهویسپردهشدهرادربهترينزمان

برگزاركند.اينجشنوارهبهصورتدوساالنهبرگزار
میشودوتوليدمحوراست.برگزاركنندگان
تالشمیكنندجشنوارهبراساساهدافی
كهداردپيــشبرودوصــرفبرگزاریو

اجرایجشنوارهاینباشد.
جشنوارهایكهدرميانديگرجشنوارههای
تئاتریازحرفهایترينهاستوگروههای
نمايشعروسكیدرايندورههابابهترين
آثاردرجشنوارهشركتمیكنند.اماهمين
گروههایعروسكیرامیتوانمظلومترين
گروهازهنرمندانتئاترناميد؛گروههايی
كهچهدرپايتختوچهدرديگرشــهرها
كمترينامكاناترابــرایاجرایعمومی
دارندوهمينجشــنوارهشــايدبهترين

ومهمترينبســتربرای
عرضهنمايشهايشــان

است.

مدارس مشتری 
لوپتو    

انیمیشن»لوپتو«توانست
درکمترازیکماهاکران،
۱۸۵هزارمخاطبکودک
ونوجــواندرقالباکران

مدارسجذبکند.
بهگزارشهمشــهری،با
شروعسالتحصیلیاین
انیمیشــنتمرکزویژهای
بــراکرانهــایمدارس
کردوطبقآمار،ســهم
سراســر دانشآموزان
کشورازفروشآن3۶هزار
مخاطــبو7میلیاردو
۶۰۰میلیونریالبودهکه
بهعبارتیبرابربا2۰درصد
مخاطبانو۱۶درصدفروش
آناســت.اینانیمیشن
بــهکارگردانــیعباس
تهیهکنندگی و عسکری
صادقی محمدحســین
واحســانکاوه،تاکنون
اکــران ۱۵۰۰ســانس
دانشآموزیدرسراســر
کشــورداشــتهاست.
استانهایتهران،مشهد،
اصفهانوشهرکردپیشتاز
میزاناستقبالمدارساز

اینانیمیشنبودهاند.
موزیکال، اثــری لوپتو
شــادومهیجونخستین
محصولمرکزانیمیشــن
سورهاستکهباتکنیک
سهبعدیوبرگرفتهازقصه
وفضاییکامالایرانیودر
استودیویفراسویابعاد
توســطهنرمندانجوان
کرمانیتولیدشدهاست.

 درخشش
 شهر خاموش

در تالین 

جایزهبهترینکارگردانی
جشــنوارهفیلمتالیندر
کشوراســتونیبهفیلم
»شــهرخاموش«ساخته

احمدبهرامیرسید.
بهگــزارشهمشــهری،
بیستوششــمیندوره
جشنوارهبینالمللیفیلم
شبهایســیاهتالیندر
حالیبهکارخودپایانداد
کهفیلم»شهرخاموش«
درنخســتیننمایــش
جهانیخــوددربخش
مسابقهاصلیاینرویداد
سینمایی،موفقبهدریافت
جایزهبهترینکارگردانی

برایاحمدبهرامیشد.
امسالهایدهصفییاری،
تدوینگرباسابقهسینمای
ایراندرکنــار»الدیکو
فیلمســاز انیــادی«
مجارستانینامزداسکار
)رئیسهیــأتداوران(،
»آدامباالژ«آهنگســاز
اهلکشــورمجارستان،
کلینــرت« »آنــدرس
کارگردانآلمانیو»بیجایا
جنــا«بازیگــرهندی،
فیلمهایبخشمســابقه
اصلــیتالیــنراداوری

کردند.
هیأتداوراندربیانیهای
»شــهر فیلم دربــاره
نوشــتند: خامــوش«
»کارگردانبااســتفاده
ازمکانــیغمگیــنو
ویرانشــده،درامکهنو
جهانیشبیهبهیکتراژدی
شکســپیررابهتصویر
کشیدهاست.عالوهبراین،
نقشآفرینیبازیگراننیز
جذاباســتوهیچگاه
نمیتوانفضایاستعاری
راباتصویرسازیشاعرانه
دراینفیلمفراموشکرد.
اینفیلمجشــنسینماو

هنراست«.
درفیلم»شهرخاموش«
و نویســندگی بــه
کارگردانیاحمدبهرامیو
تهیهکنندگیرضامحقق،
بازیگرانیچــونباران
کوثری،بابــککریمی،
علیباقری،بهزاددورانی،
دروی، مهری محســن
کریموحبیبشــراهی
کردهاند نقشآفرینــی
ومســعودامینیتیرانی
نیزبهعنوانفیلمبردارو
مصطفیوزیریتدویناین
فیلمسینماییرابرعهده

دارد.

از8آذر1۳76وبازیتاريخسازايرانواسترالياتا8آذر1۴01

كهمصادفبارقابتحســاسايرانوآمريكاشده،ربعقرنمستند
گذشتهاست.سالهايیطوالنیكهدرميانهاشما۴بارديگر
بهجامجهانیرفتهايم،بیآنكهمستندسينمايیشاخصیدربارهاينرخداد
ساختهشود.تبگرايشبهمستندهایفوتبالیبعدازبرگزاریمسابقاتجام
جهانی1۹۹8فرانسهخوابيدوبهندرتپيشآمدكهذوقیبرایثبتتصاويری
ورایگزارشهایتلويزيونیمعمول،ثبتشود.يكیازاينمعدودتالشها؛

»سكوتطوالنی«استكهامشبرویآنتنشبكهمستندمیرود.

امجدیه،دهه4۰ونخستینقهرمانیایران
17مهر1۳۴7سينماهایكريســتالومهتاب،»جامآسيا«رااكرانكردند.
نخستينمستندفوتبالیسينمایايرانكهامكاننمايشعمومیهميافت.
مستندســينمايیكههژيرداريوشدربارهبرگزاریمسابقاتجامملتهای
آسيا1۹68تهرانساخت؛دورهایكهتيمملیفوتبالايراندررقابتیفراموش
نشدنی،تيمرژيمصهيونيستیراشكســتدادوبراینخستينبارقهرمان
آسياشد.استقبالگستردهمردمازاينمسابقهكهبراینخستينباردرايران
فوتبالرابهپديدهایاجتماعیسياسیتبديلكردواهميتشكستاسراييلو
بازتاباجتماعیاش،احتماالمهمتريندليلبرایاكرانعمومیجامآسيابوده
است.مستندسينمايیایكهالبتهفروشبااليینداشتولیبهعنوانسندی
تصويریازيكدوراندريادهاماند؛محصولیازتلويزيونباصدایعطاءاهلل
بهمنشوحبيبروشنزادهرویتصاويرجامگرفتنحسنحبيبی،كاپيتان
تيمملیواشكهایحسينكالنیومهرابشاهرخیودوربينیكهدرلحظه
گلدومايرانبهرژيمصهيونيستیسمتديگریبوده،ثبتيكیازمهمترين
گلهایتاريخفوتبالايرانراازدســتدادهاست.نخستينمستندفوتبالی
سينمایايرانكهرویپردهبزرگسينمامیآيد؛امكانیكهبرایهيچمستند

فوتبالیديگریتكرارنمیشود.

دوربینیکهجاماند
بعدازآنتاسالهاهيچاتفاقیدرحوزهمستندفوتبالینمیافتدوهمهچيزدر
حدگزارشهایتلويزيونیخالصهمیشودوالبتهدراينزمينههمهمهچيز
بهدرستیثبتنمیشدواساساًثبترخدادهایورزشیمهمتلقینمیشد.
مهمترينمثالدراينزمينهغيبــتدوربينهایتلويزيوندردربیمعروف
شهريور1۳۵2است؛باايناستداللكهدوربينهایپرتابلدرمحلمسابقات
جهانیكشتیبهكارگرفتهشدهبودند؛چنانكهگويیهيچدوربينديگری

درتلويزيونوجودنداشتهتادربیپرطرفدارپايتختراضبطواينرخداد
مهمسندیتصويریراثبتكند.

نقطهعطفدر۸آذر۱37۶
همهچيزاز8آذر1۳76شروعشــد.ازآخرينبازیمقدماتیجام
جهانی1۹۹8فرانسهكهميانايرانواستراليابرگزارشد؛مسابقهای
كهايرانياندرسرتاســردنيابــاحداقلیازاميد،تماشــاگرش

بودند؛دراماتيكترينمســابقهتاريخفوتبــالايرانكه
نقشوتأثيــراجتماعیاشچنانگســتردهبودكه

دوربينمستندسازاننمیتوانستبهآنبیتفاوت
باشد.انبوهمســتندهايیكهبهبهانهيادرباره

بازیايرانواســترالياســاختهشــدو
ناگهانفوتبالبرایمستندســازان

جدیشــد.»معجــزهفوتبال«
)سيفاهللصمديان(و»چرا

مجيد ( » ليا ا ســتر ا
وارث(ازجمله
مستندهايی
بودنــدكه

بعدازرقابتتاريخیايرانواســترالياتوليدشــدند.پيــشازاينهاامارضا
ميركريمیسريالمستند»ازفوتبالتافوتبال«رادربارهمسيریكهتيمملی
ازنخستينبازیدورمقدماتیدرورزشــگاهداليانچينتاآخرينرقابتدر
ملبورناسترالياطیكرد،ساخت؛مستندیكهدرآنتصاويریازنخستين

دورهراهيابیتيمملیبهجامجهانی1۹78آرژانتينهمبهچشممیخورد.

سکوتطوالنی
ميانفيلمهايیكهدرفاصلهســالهای1۳76تــا1۳77دربارهفوتبال،
تيمملیوحضوردرجامجهانیســاختهشــد،»ســكوتطوالنی«يكی
ازمســتندهایشــاخصوجالبتوجهمحسوبمیشــود؛مستندیكه
ازســطحمعمولومتداولفيلمهايیكهآنســالهابامضامينمشابهی
ســاختهمیشــدند،فراتررفتوتفاوتفيلممســتندباگزارشتصويری

ژورناليستیراآشكاركرد.
مستند»ســكوتطوالنی«بهكارگردانیزندهيادابراهيماصغرزاده
همزمانبامســابقاتجــامجهانیفوتبالروانهآنتنشــبكه
مستندمیشود.فيلممستند»ســكوتطوالنی«پرترهایاز
بابكهاتفی،يكايرانیپناهندهبهفرانسهاست،امابرگزاری
مسابقاتجامجهانیدرفرانسهوشركتايراندرآنجاحس
تعلقبهايرانرادراوزندهمیكند.برهميناساس،مسابقات
جامجهانیفرانسهسببمیشــودتابابككهسالهادور
ازوطنخودزندگیمیكردهبهريشــهخودپیببرد.
اينفيلممســتندنقشفوتبالدرهمبستگیملی
راآشكارمیكند.شــخصيتاصلیاينفيلمكه
بنابرداليلیازايرانبهفرانسه
مهاجرتكرده،بهواسطه
فوتبالومســابقاتجام
جهانیفوتبالبارديگربا
وطنوزادگاهشمیشودو
بهآنعرقپيدامیكند.مستندی

كهساعت10و۳0
دقيقهامشبرویآنتنشبكه

مستندخواهدرفت.

رقابت قرن؛ سکوت طوالنی 
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شماره  8650

چقدر این روزها جایش خالی اســت؛ خالی تر از 
همیشــه، حتی از زمانی که بــرای فعالیت های 
جهادی به سفر می رفت. هر بار سیل یا زلزله ای 
رخ می داد، حسین و محمد امین می دانستند پدر 
فردا راهی می شــود و او را تا چند روز نخواهند 
دید اما یقین داشــتند که باالخره بعد از فراقی 
کوتاه او را می بینند و دلخوش بودند به آمدنش. 
حسین به یاد می آورد روزهایی را که پدر از سفر 
برمی گشت. وقتی وارد خانه می شد چه مشتاقانه 
او و محمد امین خود را در آغوش او می انداختند و 
صورت مهربانش را بوسه باران می کردند. با یاد این 
خاطره دل پسرک ماالمال درد می شود؛ دردی 
که با هیچ مرهمی درمان نخواهد شد. آنها حاال 
خوب می دانند که پدر دیگر نمی آید و باید با مرور 
خاطرات خوشی که از او دارند روز و شب را سپری 
کنند. خلیلی از حال بد بچه ها می گوید: »حسین 
امروز آنقــدر بی تابی کرد که گریــه ام گرفت. او 
فقط 7ســال دارد. نمی تواند جای خالی پدر را 
ببیند. محمدامین هم همینطور. این پسر الحق 
که دست پرورده شیخ اســت. به من گفت دایی 
دوست دارم بسیجی شوم مثل پدرم.« خلیلی به 
یاد روزی می افتد که شیخ محمد به خواستگاری 
خواهرش آمد. تعریف می کند: »محمد پسر عمه 
من بود. با اینکه از نظر تحصیلی و مالی شــرایط 
مطلوبی داشــت اما به خواهــرم گفت من یک 
طلبه ساده هستم؛ یعنی من را زیاد نبین. خیلی 
متواضع بود. همیشــه خود را کوچک تر از بقیه 
می دید. خواهرم می دانست فعالیت های جهادی 
می کند و به مناطق محروم می رود. نه تنها مانع 
کارهای او نمی شد بلکه تشویقش هم می کرد.« 

عاشقانه شيخ و مادرش
 شــیخ محمد در فروردین ماه ســال 64 به دنیا 
آمد. در شــهر بیضــا جایی درســت در فاصله 
30کیلومتری شهر شیراز. او بعد از دوران مدرسه 
وارد حوزه علمیه شهید دستغیب شیراز شد و نزد 
اســتادانی چون آیت اهلل حائری شیرازی درس 
خواند. او برای امرارمعاش حرفه کشــاورزی را 
انتخاب کرد؛ درست مثل پدرش. روی زمین کار 
می کرد و کنارش درس هــم می خواند. خلیلی 

می گوید: »پدر شــیخ و خواهرش ســال 80 در 
سانحه رانندگی از دنیا رفته بودند. از آن موقع او 
شد همه دلخوشی مادرش. خیلی وابسته به مادر 
بود رضایت او را به همه  چیز ترجیح می دهد.« تا 
وقتی شیخ بود، مادر هر روز به باغ می رفت و نزد 
او می ماند تا غروب که پســر دست از کار بکشد. 
وابستگی آنها به هم نقل محافل بود؛ از احترامی 
که شیخ به مادر می گذاشت و از دلبستگی اي که 
پیرزن به دردانه اش داشت. او بیشتر از هر چیز به 
رضایت مادر فکر می کرد حتی سال 95 وقتی دید 
که مادر راضی نیست به سوریه برود دوستانش 
را بدرقه کرد و خودش ماند. خلیلی به حال این 
روز همسر دایی اش اشــاره می کند: »پدر شیخ 
که دایی من باشد همراه با یکی از دخترانش در 
سانحه تصادف از دنیا رفتند. همسر دایی ام خیلی 
بی تابی می کــرد. اما نکته جالــب اینکه با همه 
وابستگی هایی که این مادر به پسرش داشته ولی 
گویی شهادت شیخ آرامشی به او بخشیده است.« 

اهل عمل بود 
بیضاوی رفیق صمیمی و دوران کودکی شــهید 
مویدی بعد از خلیلی ســر حرف را باز می کند. 
او به جهادگری شــهید مویدی اشــاره می کند: 
»شیخ محمد از نوجوانی وارد نیروی بسیج شده 
بود و روحیه جهادی داشــت. هر جا احســاس 
می کرد حضورش می تواند مفید باشــد خودش 
را می رساند، کاری نداشت کسی از او می خواهد 
یا خیر. سریع دست به کار می شد. در ایام شیوع 
کرونا همیشه در صحنه بود. با کمک مردم کارگاه 
تولید ماسک ایجاد کرده بود. خیابان ها و مراکز 
پر رفت وآمد را سمپاشی می کرد؛ خالصه آتش به 
اختیار بود. همیشه او را وسط میدان می دیدیم. 
اهل حرف زدن نبود، بیشتر عمل می کرد.« شهید 
مویدی مردی بود که بی هیچ فراخوانی به یاری 
دیگران می رفت؛ هنگام سیل و زلزله و هر جا که 
نیاز به او بود. یک هفته، 2هفته شاید هم بیشتر 
به میان مردم آسیب دیده می رفت و کمک شان 
می کرد. دوستانش می دانستند هر جا بالیی رخ 
دهد شیخ محمد را باید آنجا پیدا کنند. بیضاوی 
می گوید: »در زلزله کرمانشاه، سیل خوزستان و 

داغ دستان پینه بسته بابا
شهید حجت االسالم محمد زارع مویدی؛ جهادگری که در راه امنیت کشور به شهادت رسید

مروری بر حماسه آفرینی دریا دالن نیروی دریایی ارتش 
عمليات های دریایی اشکان 

هفتم آذر به فرمــان امام خمینی)ره( و به منظــور قدردانی از 
حماسه آفرینی دریادالن شجاعی که برای صیانت از مرزهای 
دریایی کشــور تالش می کنند، روز نیروی دریایی نامگذاری 
شده است. این مناسبت بهانه اي است تا یادی از فداکاری این 
نیروهای خدوم میهن کنیم. خلیج فارس همیشه یکی از مناطق 
ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جهان به شمار می آید. این خلیج 
برای کشــورهای منطقه به خصوص ایران و عــراق از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. قبل از پیروزی انقالب اسالمی با تأسیس 
بندر و ایجاد پایانه حوزه های نفتی خلیج فارس در جزیره خارک 
عماًل کشور ایران برای صادرات و واردات غیرنفتی خود به دریا، 
به خصوص منطقه شمال خلیج فارس وابسته شد. کشور عراق 
با وجود برخورداری کم از دریا به علت شــرایط موجود اقلیمی 
و جغرافیایی مجبور است با وضعیت مشابهی نسبت به ایران به 

دریا یعنی شمال خلیج فارس وابسته باشد.

چشم طمع عراق به شمال خليج فارس
شرایط سیاسی و نظامی در سال 1359وضعیت جنگی را بین 
این دو کشور ایجاد و یکی از مناطقی که دو طرف می توانستند 
برای وارد آوردن فشار اقتصادی و نظامی علیه یکدیگر استفاده 
کنند؛ شمال خلیج فارس بود. چرا که هر طرف که بر این منطقه 
تسلط می یافت شــرایط دشــواری را بر طرف مقابل تحمیل 
می کرد، به خصوص برای ایران، چون در آن زمان ایران از هیچ 
منطقه دیگری قــادر به صدور نفت نبود و دیگــر اینکه تنها و 
بزرگ ترین بندر تجاری ایران بندر امام)ره( بود. درحالی که کشور 
عراق می توانست از طریق دیگر کشورهای حامی منطقه بخشی 
از مشکل محاصره نظامی را مرتفع کند؛ کما اینکه در ادامه جنگ 

این اقدام را انجام داد.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در اوایل جنگ 
تحمیلی با یک اقدام تاکتیکی و هوشمندانه، بخش قابل توجهی 
از یگان های شناور خود را که در بندر خرمشهر و آبادان مستقر 
بودند به بوشــهر منتقل و از تیررس مستقیم رژیم بعثی عراق 
خارج کرد و با این اقدام باعث شــد قدرت تحرک و مانور این 
یگان ها بیشتر شــود. نیروی دریایی در خلیج فارس به محض 
مشــاهده کشــتی های حامل بار به مقصد عراق برابر قوانین 
بین المللی زمان جنگ و محاصره دریایی، نسبت به توقیف آنها 
اقدام کرده و اتخاذ این رویکرد باعث شد از همان روزهای اول 
جنگ صادرات و واردات عراق از طریق دریا با مشکل مواجه شود.

با شروع جنگ تحمیلی و تالش رژیم بعثی عراق برای افزایش 
صدور نفت، فعالیت سکوهای نفتی خود افزایش یافت و به یکی 
از اهداف تهاجمی ایران تبدیل شد. طراحان و کارشناسان نظامی 
نیروی دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت 
جنگ افزارها و امکانات نیروی دریایی رژیم بعثی صدام اطالعات 
کافی داشته و احتمال وقوع نبرد در خلیج فارس را پیش بینی 
می کردند. بنابراین گروه رزمی 421نیروی دریایی که آمادگی 
غیرعملیاتی کردن و انهدام اسکله های نفتی دشمن را داشت 

برای انجام ماموریت تعیین شد.
نیروی دریایی عراق با شروع جنگ یگان های شناور خود را از بندر 
بصره خارج و به بندر ام القصر منتقل کرد و خطوط کشــتیرانی 
ایران در این مناطق با مخاطره روبه رو شد. شیوه تهاجم ناوچه ها و 
شناورهای دشمن از کنار این اسکله ها به این روش بود که معموالً 
هنگام غروب آفتاب ناوچه های موشک انداز در کنار اسکله های 
البکر و االمیه پهلو می گرفتند و با فرارســیدن تاریکی شــب از 
لنگرگاه خارج و به سوی بندر امام)ره( حرکت می کردند. در مرحله 
بعد، با شناسایی و ردیابی کشتی های تجاری ایران، اقدام به پرتاب 
موشک هدایت شــونده راداری کرده و با سرعت به سمت بندر 
ام القصر بازمی گشتند. گاهی اوقات این فرایند تا سپیده دم تکرار 
مي شد و در شب های بعد نیز ادامه می یافت. استمرار این وضعیت 

مشکالتی را برای تردد شناورهای تجاری ایران فراهم می کرد.

اجرای یک عمليات ضربتی 
 اجرای یک عملیات ضربتی و البته مشــترک دریایی و هوایی 
می توانست به تسلط ارتش رژیم بعثی صدام بر سکوهای نفتی 
را تا حدودی پایان داده و فعالیت ســامانه شنود الکترونیکی 
عراق مستقر روی ســکوها را متوقف ســازد. بر این اساس در 
تاریخ هشتم آبان 1359دستور اجرای عملیات اشکان توسط 
ســه ناوچه پیکان، جوشــن و گردونه و همراهی یک بالگرد 
SH3D سیکورسکی که به عنوان دیده بان مقدم از قرارگاه رزمی 
421صادر شــد. روز نهم ناوچه های جوشن و پیکان و گردونه 
بوشهر را به نقطه کمینگاه در بخش میانی شمال خلیج فارس 
در نزدیکی سکوهای نفتی نوروز و اردشیر )ابوذر( ترک کردند. 
همچنین یگان های شــناور نداجا هم فــردای آن روز از محل 
کمینگاه به رغم وضعیت جوی نامناسب و تالطم دریا به سوی 
هدف رفتند. قبل از شروع عملیات یک فروند هواپیمای جنگنده 
عراقی به قصد حمله به ناوهای خودی وارد منطقه شد. ناو پیکان 
که مسئولیت پدافند ضدهوایی را نیز به عهده داشت با هوشیاری 
کامل هواپیمای دشمن را رهگیری و منهدم کرد. سپس با حضور 
بالگرد دیده بان در منطقه عملیات و نزدیک شدن ناوچه های 
جوشــن و گردونه به پایانه های نفتی البکر و االمیه، ســکوها 
بمباران شدند. با انهدام هواپیمای دشمن توسط ناوچه پیکان و با 
هماهنگی ناو پیکان نیز در بمباران سکوی البکر نیز شرکت کرد. 
ناوچه های موشک انداز با اجرای عملیات موفق آمیز قسمت هایی 
از پایانه های نفتی عــراق را منهدم کــرده و ضمن وارد کردن 
خسارت و توقف صادرات نفت رژیم بعثی موجب ایجاد رعب و 

وحشت دردل نیروهای دشمن شدند.
انهدام تأسیسات متعلق به این اسکله ها با توجه به شرایط جوی 
بسیار نامناسب و متالطم بودن دریا، نیازمند هنرنمایی و رشادت 
تکاوران نیروی دریایی در انفجار و تخریب تأسیسات اسکله های 
نفتی و استفاده مناسب از قابلیت و توانایی ناوچه های جوشن، 
گردونه و پیکان، انتقال تجهیزات، مهمات و نیرو به اسکله ها بود. 
این عملیات با نام اشکان، مقدمه ای برای اجرایی شدن عملیات 
شهید صفری و انهدام کامل ســکوهای نفتی عراق بود که در 

روزهای آتی جزئیات آن را مرور خواهیم کرد.
*پژوهشگر سازمان حفظ و آثار نشر ارزش هاي  دفاع مقدس ارتش

اعالم فراخوان هفتمين 
جشنواره آموزشی، تحصيلی 

جایزه ملی ایثار 
مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر 
هفتمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار 
از اعالم فراخوان دانشــجویان، طالب و دانش آموزان 
شاهد و ایثارگر برای شرکت در این جشنواره خبر داد.

محمدعلی فقیه با اعالم این خبر توضیح داد: »هفتمین 
جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار با هدف 
معرفی و تجلیل از برترین های آموزشــی و تحصیلی 
جامعه هدف طرح شــاهد و ایجاد پویایی، تحرک و 
افزایش انگیزه تحصیلی با مشــارکت دستگاه های 
آموزشی عضو طرح شــاهد شــامل وزارتخانه های 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات 
و فناوری، آموزش وپرورش، دانشــگاه آزاد اسالمی و 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار خواهد شد.« 
مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: »از 
ویژگی های این جشنواره معرفی سرآمدان تحصیلی 
به عنوان دســتاوردهای طرح شاهد است که حاصل 
همکاری بنیاد و 5 دســتگاه آموزشی است. فراخوان 
ثبت نام و اخذ مدارک و مستندات از واجدان شرایط 
آغاز شده است و دانشــجویان، طالب و دانش آموزان 
شاهد و ایثارگر برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
به وب سایت ایثار به نشانی www.isaar.ir مراجعه و 
برای ارائه مدارک و مستندات موفقیت های آموزشی، 
پژوهشــی، فرهنگی دوران تحصیل خــود از طریق 
ستادهای شاهد و ایثارگر مراکز آموزشی و آموزش و 

پرورش محل تحصیل خود اقدام کنند.«

 به بهانه سالروز شهادت فخر زمانه 
شهید محسن فخری زاده

دانشمندی پرافتخار اما گمنام 
دانشمند شهید محسن فخری زاده 
ازجمله مجاهدان انقالب بود که 
ترجیح داد تا گمنام بماند و به جای 
کسب شهرت و مقام، متعهدانه در 
راه پیشرفت علمی ایران اسالمی 
به ویژه در عرصه های دفاعی گام 
بردارد. او متولد اول فروردین سال 
1340 در شهر قم بود که لیسانس خود را در دانشگاه صنعتی 
اصفهان گذراند و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی 
هسته ای شد. محســن فخری زاده به عنوان عضو هیأت علمی 
دانشکده فیزیک دانشگاه امام حســین)ع( سپاه، امکانات این 
دانشگاه را برای تحقیقات هسته ای به کار گرفت و سپس رئیس 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر شد. او که رئیس سازمان پژوهش 
و نوآوری دفاعی )ســپند( و معاون وقت وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح بود روز جمعه هفتم آذرماه 1399 توسط عناصر 
تروریست مسلح در »آبسرد« دماوند ترور شد و به شهادت رسید. 
در اهمیت و بزرگی و تأثیرگذاری این مرد بزرگ همین بس که 
برای مهار اندیشه اش، یک عملیات پیچیده ترور طراحی و اجرا 
شد. همچنین نباید از نقش ویژه شــهید در کمک به کاهش 
اثرات شیوع ویروس کرونا در کشــورغافل ماند. او و مجموعه 
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، به عنوان یکی از نخستین 
سازمان ها در زمینه پاندمی کووید- 19به یاری نظام سالمت 
کشور شتافت و با تولید نخستین کیت ایرانی تشخیص کرونا که 
از نظر کیفی و فناوری در سطح استانداردهای روز دنیا قرار دارد، 
نام ایران را در زمره معدود تولیدکنندگان این کیت پیشرفته ثبت 
کرد. عالوه بر آن، تالش شبانه روزی شهید برای ساخت واکسن 

کرونا نیز بی  سرانجام نماند و به مرحله تولید رسید.

 باشگاهی که 
اندازه یک تيم فوتبال شهيد دارد

 در کنار مردم عادی، ورزشــکاران ایرانی هم یکی از اقشــار 
حاضر در جنگ بودند که در 8 ســال دفاع مقدس برای دفاع 
از مرز و بوم خود به جبهه های جنگ رفتند و برای سربلندی 
کشورمان از خون خود گذشــتند. تاکنون پنج هزار و 500 
شــهید ورزشکار در سطح کشــور شناسایی شــده اند. این 
شــهیدان از 22 فدراســیون کشور شناسایی شــده اند که 
فوتبال با 1300 شــهید، دو و میدانی با 96 شهید، هندبال 
با 70 شهید، کشتی با 400 شــهید، تکواندو با 500 شهید، 
کشتی با بیش از 450 شهید، بسکتبال با 70 شهید، والیبال 
با 200 شهید و فدراســیون ورزش های رزمی با 100 شهید 
شماری از فدراسیون های شناسایی شده هستند. تیم فوتبال 
فجر ورامین، یکی از تیم های فوتبالی است که در سال های 
59 و 60 مثل تمام دوره های دیگر نــام جوانانی را با خود به 
همراه داشت که با مسابقات مختلفی عناوین قهرمانی کسب 
می کردند. اما وقتی جنگ شد، جذابیت ورزش خود را مانند 
دیگر تعلقات دنیایی کنار گذاشتند و دوستانه به جبهه اعزام 
شدند. در خالل جنگ 18 نفر از اعضای این باشگاه در جبهه 
به شهادت رسیدند و چند نفر هم به مقام جانبازی نایل شدند.  
محمد رضا بیگدلی، محسن قاجاریه، حمید اصفهانی، محسن 
هرندی، سیدموسی طباطبایی، علی و محمد جعفری منش، 
محسن شــیرکوند، کریم و رحیم کدخدایی، ناصر نوع پرور، 
مصطفی کاشانی، سیدعلی حســینی امامی، سیدمحسن 
ابراهیمی به شــهادت رســیدند و مجید عالی دایی، عباس 
قاسمی شهید و چندین نفر از اعضای تیم هم جانباز شدند. 
8سال دفاع مقدس نشان داد مردم ایران در دفاع از وطن خود 
با کسی شوخی ندارند. از همه مهم تر اینکه تمامی اقشار جامعه 
در این دفاع مقدس نقش داشتند و در این راه از هیچ تالشی 

دریغ نکردند. اهالی ورزش نیز از این قاعده مستثنی نبودند.

یـاد

یـاد

 خبر

سرهنگ قاسم اکبری مقدم*یادداشت

این روزها فيلمی در فضای مجازی دست به دست می شود که دیدنش هر ایرانی غيرتمندی را ناراحت 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

و آزرده خاطر می کند؛ فيلمی از لحظه شهادت حجت االسالم محمد زارع مویدی؛ صحنه دردناکی که 
عبدالرحيم، برادر شهيد روایت می کند. از دست هایی که بر اثر کشاورزی و کارهای سخت پينه بسته 
و زمخت شده است. دست های او را می بوسد و با این کارش، دلخوری خود را از آشوبگران مزدور و خائن که امنيت کشور را با فتنه گری برهم زده اند نشان 
می دهد. شهيد زارع مویدی یا به قول روستایی ها شيخ محمد از جهادگرهای مخلصی بود که هر کجای ایران دچار بحران سيل یا زلزله می شد بی آنکه 
کسی از او بخواهد برای کمک می رفت، فرقی نمی کرد کدام منطقه باشد. خوزستان یا لرستان، سيستان و بلوچستان یا فارس. وقتی پا به دیار بالدیده 
می گذاشت لباس روحانيت را از تن به در آورده و رخت کارگری به تن می کرد. گاهی هم برای آبادانی راهی خطه جنوب شرق می شد و به روستاهایی 
می رفت که ردی از امکانات در آنجا وجود نداشت. شيخ محمد به عنوان یک بسيجی ایثارگر در روزهای اغتشاش در کنار مردم قرار گرفت و همه توانش 
را به کار بست تا امنيت شهر به خطر نيفتد. او سرانجام مزد ایثارگری اش را از خدا گرفت و در غروب 24آبان ماه حين متفرق کردن آشوبگرها به دست 

مزدوری منافق به شهادت رسيد. سيدعلی خليلی، برادر همسر و محسن بيضاوی، دوست صميمی او خاطراتی درباره شهيد روایت می کنند.

به خیریه ها و نیازمندان بخشــیده است. بی آنکه 
کسی پی ببرد.

خادم امام حسين)ع(؛ مدافع حرم
او چند هکتــار از زمین هایش را برای ســاخت 
مسجد و حسینیه وقف کرد. اسم حسینیه را هم 
»رهپویان وصال« گذاشــت و طبق وصیتش در 
همانجا هم به خاک ســپرده شد. نزدیک اربعین 
که می شــد مقدار قابل توجهی مواد خوراکی بار 
می زد و به کربال می برد. در آنجــا موکب ایجاد 
کرده بود و با هــم والیتی هایش پذیــرای زوار 
امام حسین)ع( می شد. خلیلی به یاد می آورد: »او 
در حسینیه خیلی زحمت می کشید؛ از آشپزی 
تا جارو کردن. نمی گذاشت کار روی زمین بماند. 
خیرش به همه می رسید کاری نداشت کسی که 
به او رو آورده اهل نماز است یا خیر؟ با حسن خلق 
پذیرایش می شــد. همین باعث شده بود مردم 
دوستش داشته باشند.« شیخ با حمله تکفیری ها 
بارها به سوریه رفت. بدن ورزیده ای داشت و در 
عملیات ها خوش می درخشید. تک تیرانداز بود. 
عزمش را جزم کرده بود تا 13آذر امسال دوباره به 
سوریه برود. اما انگار خودش می دانست این سفر 
روزی اش نمی شــد. خلیلی صحبتی که شیخ با 
همسرش کرده را بازگو می کند: »شیخ به خواهرم 
گفته بود کار من به ســوریه نمی کشد. شهادتم 
نزدیک است. حتی شبی که می خواست شهید 
شود به من تلفن کرد. گفت سیدامشب شب آخر 

من است. یا با سنگ می میرم یا گلوله.«

شب شوم
23آبان ســال1401؛ هوا تاریک شده بود که به 
پایگاه بسیج اعالم کردند خیابان المعالی شیراز 
توسط اغتشاشگران ناامن شده است. شیخ راهی 
شد و در پی او بیضاوی و دیگر بسیجیان. وقتی به 
محل شلوغی رسیدند که آشوبگرها راه را بر مردم 
بسته و با پرتاب ســنگ و کوکتل مولوتف جان 
رهگذران را نشانه گرفته بودند، بسیجی ها دست 
به کار شدند. شیخ جلودار بود و سعی می کرد آنها 
را متفرق کند اما صدا به صدا نمی رسید. همه  چیز 
به هم ریخته بود. ناگهان از باالی ساختمانی بلند 
سنگی پرتاب شــد و محکم به پیشانی مویدی 
اصابت کرد. او روی زمین افتــاد. از درد به خود 
می لرزید. دوســتانش تصور کردند تشنج کرده 
اما نه گویی اتفاق تلخی برای شیخ رخ داده بود. 
باقی ماجرا را بیضاوی تعریف می کند: »شیخ را 
سوار یک ماشین کردیم تا به بیمارستان برسانیم. 
سرش روی پای من بود. چشمایش را بسته بود. 
گفتم شیخ پاشو بابا یک سنگ خوردی این کارها 
چیه؟ اصال باورم نمی شد. از درون یخ کرده بودم. 
با اینکه در بیمارســتان ابتدا او را احیا کردند اما 

شیخ ما به شهادت رسید.«

دوست صمیمی شهید مویدی:
می گفت نگذارید دلخوری ها بین تان فاصله بیندازد

حسين شاکری یکی از دوستان صميمی شيخ محمد است و او را خوب می شناسد. می گوید: مکث
»شيخ محمد در خانواده مذهبی بزرگ شده بود. برادر بزرگ ترش روحانی است و او هم 
دوست داشت مبلغ دین شود. روحيه جهادی اش زبانزد بود. بارها به سيستان و بلوچستان 
رفته و در مناطق محروم اقدام به آبادانی کرده بود. هم کار فرهنگی انجام می داد و هم کار 
ساخت و ساز. انگار معنای خستگی را متوجه نمی شد. برای مرزبانی هم به جنوب شرق رفته 
بود. بيشتر از هر چيز به اتحاد و همبستگی اهميت می داد و از اینکه گاهي افراد به دالیلی 
از هم دلخور شوند و از هم فاصله بگيرند ناراحت می شد. مرتب به دوستان توصيه می کرد 

نگذارید دلخوری ها بين تان فاصله بيندازد.« 

مدیر مدرسه علمیه شیراز:
شهید مویدی در همه صحنه هاي جهادی پایه کار بود

حجت االسالم قاسم الهی صدر، مدیر مدرسه علميه شهيد آیت اهلل دستغيب شيراز درباره شهيد مویدی 
می گوید: »او بر حریم انقالب و شهدا استوار بود. هر جا احســاس می کرد والیت نياز به حمایت دارد بي 
هيچ ترس و واهمه ای مقابل دشمنان و مخالفان می ایستاد. او مدافع حرم و امنيت کشور بود. زمانی که به 

سوریه رفت پسرش کوچک بود 
اما نگذاشت احساسات پدرانه به 
غيرت مردانه اش غلبه کند. او 
بعد از فوت پدر، شغل کشاورزی 
را حرفه خود ســاخت. با همه 
مشغله و مسئوليتی که داشت 
اما هيــچ وقــت از فعاليت ها و 
آرمان های خود دست برنداشت. 
هميشه در صحنه بود. اگر جایی 
نياز به تبليغ فرهنگی داشــت 
دست به کار می شــد. اگر باید 
قدمی برای آبادانی و سازندگی 
برمی داشــت اقــدام می کرد. 

دستگير مردم بود.«

پل دختر خیلی کمک کرد. می توانســت وجهی 
را برای کمک به مردم آســیب دیده ارسال کند، 
تمکن مالی هم داشــت اما خــودش در صحنه 
حضور پیدا می کــرد. کارگری می کــرد. خانه 
می ساخت، بی آنکه هیچ توقعی از کسی داشته 
باشــد. مردم سی ســخت محبت های او را هیچ 
وقت فراموش نمی کننــد.« خلیلی انگار چیزی 
به یاد آورده باشــد گفته های بیضاوی را تکمیل 
می کند: »یــادم می آید وقتی زلزلــه بم رخ داد 
ضرب االجل خود را به آنجا رساند. خیلی کمک 
کرد. حتی حضرت آقا چفیه خود را به رسم یادگار 

به او دادند.«

دل کنده بود از دنيا
شــیخ محمد مایملک زیادی از پدرانش به ارث 
گرفــت. از آن همه زمین و بــاغ، محصول خوبی 
به دست می آورد و درآمدش آنقدر بود که بتواند 
زندگی مرفهی داشته باشد اما چون از تجمل گرایی 
بدش می آمد ساده زندگی می کرد. او شاید هیچ 
وقت طعم نداری را نچشیده بود اما خیلی خوب 
حال نیازمنــدان را می فهمید. برای همین بخش 
قابل توجهــی از درآمد کشــاورزی و محصوالت 
باغش را برای رفع مشــکالت مالی خانواده های 
بی بضاعت صرف می کرد. دســت آخر چیزی که 
عایدش می شــد فقط به اندازه رفــع نیازش بود. 
بیضاوی می گوید: »شیخ از مال دنیا بی نیاز بود. باغ 
انگور داشت. زمین کشاورزی داشت. چاه بزرگی 
حفر کرده بود که هم خودش استفاده می کرد و هم 
به همسایه ها آب می رساند. همه جور امکاناتی را 
برای مرفه زندگی کردن داشت اما دل کنده بود از 
دنیا. وقتی دزد از باغــش انگور می دزدید متوجه 
می شــد می گفت بی خیال بیضاوی همه می برند 
حاال این بنده خدا هم ببره. به دزد هم روا داشت. 
به جای اینکه زمین را به کارگر بســپارد خودش 
کشاورزی می کرد. دست هایش همه ترک خورده 
و شیارهایش سیاه شــده بود. آدم عجیبی بود. تا 
من را می دید می گفت بیضــاوی این تو و این باغ 
انگور و این سبد هر چه دوست داری ببر. نه فقط به 
من به همه همین را می گفت.« بعد از شهادتش از 
پیام های گوشی متوجه شدند چه مبالغ هنگفتی 
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شرق و غرب زاگرس
کتاب »شرق و غرب زاگرس« 
نوشته »ســی. ِجی. ادموندز« 
را شهال طهماسبی به فارسی 
برگردانده و به تازگی از سوی 
نشــر نو منتشر شــده است. 
ادمونــدز بــرای بســیاری از 
پژوهشــگران تاریخ ایران یک 
افسر ناشناخته بریتانیایی است 
که نامش در کتاب شناسی های 

مربوط به کردســتان و لرستان آمده اســت. کتاب حاضر 
دیدگاهی همه جانبه ارائه می دهــد درباره بریتانیایی ها در 
ایران، فارغ از نقش شان در ترتیب دادن وقایع اسفند1299. 
ســرگرد ســی. ِجی. ادموندز )19۷9-1۸۸9( در دانشگاه 
کمبریج، عربی و ترکی و فارســی آموخت و وارد سرویس 
کنســولی بریتانیا شــد. پس از خدمت در سمت های مهم 
در ایران و عراق بین ســال های 19۵1 تا 19۵۷، در مرکز 
»مطالعات ایرانی« دانشــگاه لندن به تدریس زبان کردی 
پرداخت. در نشریات شرق شناسی مقاالت متعدد به چاپ 
رساند و با همکاری توفیق وهبی فرهنگ کردی-انگلیسی 
تألیف کرد. خاطرات خود از عــراق )192۵-1919( را در 
کردها، ترک، عرب ها: سیاست ســفر و پژوهش در شمال 
شرقی عراق به چاپ رساند. اما خاطرات او از ایران چاپ نشده 
مانده بود.  ادموندز در بوشــهر افسر کنسول بود و در جنگ 
جهانــی اول در نبردهای بریتانیا در بین النهرین شــرکت 
داشت. در لرســتان با سمت افسر سیاســی در تشکیالت 
امنیتی میدان های نفتی مشــغول به کار شد و پس از پایان 
جنگ به شــمال ایران اعزام شد و شــاهد بالواسطه غائله 

جنگل و کودتای 1921/1299 بود.
نشــر نو به تازگی این کتــاب ۵19صفحــه ای را به بهای 

320هزار تومان منتشر کرده است.

خاطره نگاری تاریخی

تاریخ ایران

بانک ملی بســتری بود.( مرحوم سیدعبدالحسین 
واحدی برای من تعریف کرد: من با تاکسی رفتم جلوی 
بیمارستان، هنوز دکتر فاطمی از بیمارستان بیرون 
نیامده بود. من تاکسی را نگه داشتم تا وقتی که دکتر 
فاطمی می آید بیرون از بیمارستان، مرا نبیند که کنار 
خیابان ایستاده ام! دکتر فاطمی از بیمارستان بیرون 
می آید، مرحوم واحدی هم از تاکسی پیاده می شود. 
دکتر فاطمی واحدی را می بیند، جلو می آید، دست 
می دهد و روبوسی می کنند! مرحوم واحدی می گفت: 
تا مرا دید می دانست که ما سید ها که به هم می رسیم، 
به هم پسرعمو خطاب می کنیم. گفت: پسرعمو، چرا 
دادی به مــن گلوله زدند، روده مرا ســوراخ کردند؟ 
مرحوم واحدی می گوید: آن وظیفه شرعی بود، شما 
را محارب تشخیص دادیم، آن روز ها تشخیص دادیم 
که شما رودرروی آرمان های اسالمی قرار گرفته اید، 
به تکلیف عمل کردیم! دکتر فاطمی تعارف می کند، 
واحدی توی ماشین او می نشیند. آن موقع ماشین های 
وزارتی، ماشــین های بنزی بود که وســط ماشین 
2قسمت می شد. شیشه ای بود وســط ماشین، آن 
را می کشــیدند باال که راننده و محافظ، حرف اینها 
را نشــنوند! در آنجا مرحوم واحدی به دکتر فاطمی 
می گوید: من واقعاً نمی خواستم با شما مالقات کنم، اما 
برای نجات جان یک انسان، خودم را برای مالقات با 
شما متقاعد کردم! چون در حکومت رزم آرا، ما افرادی 
را کــه در کابینه رزم آرا کار می کردند، همه شــان را 
محارب می دانستیم. این آدم )نصرت اهلل قمی( درست 
است که از ما نبوده اما باالخره یک کسی را کشته که 
آن آدم موافق سیاســت های خارجی بوده و بنابراین 
دلمان نمی خواهــد او اعدام بشــود... دکترفاطمی 
می گوید: اگر آقایان از من حمایت کنند که من رئیس 
دولت بشــوم و دکتر مصدق در رهبری جریان باقی 
بماند ما آمادگی همه گونه همکاری را داریم! تالش 

می کند که در آنجا موافقت شهید سیدعبدالحسین 
واحدی را به همکاری بــا کابینه دکتر مصدق جلب 
کند. این قبل از آزادی نواب صفوی است. ماشین دور 
تهران، توی خیابان های تهران، حرکت می کند. اینها 
صحبت می کنند تا اینکه ماشین می رود به خیابان کاخ 
که جلسه هیأت دولت بوده است. دکتر فاطمی دست 
واحدی را می گیرد تا ببرد توی جلســه هیأت دولت! 
مرحوم واحدی نمــی رود و بقیه حرف هایشــان به 
دیدار بعد موکول می شــود. در مالقــات دوم، دکتر 
فاطمی با واحدی تماس می گیرد. ایــن بار دیگر او 
تماس می گیرد. جلسه مالقات هم باز در ماشین انجام 
می گیرد. مثل اینکه ماشین می آید میدان خراسان، 
واحدی هم از دوالب می آید میدان خراســان، سوار 
ماشین وزارت خارجه می شوند. مرحوم واحدی این بار 
می گوید: اگر قرار باشــد توافقی کنیم، باید مکتوب 
باشــد، مثل جریان رزم آرا غیرمکتوب نباشد، در آن 
صورت باز هم حرف ها به جایی نمی رسد، یعنی این 

توافق انجام نمی گیرد«.

روایت سوم
به بختیار نوشتیم برادر ما هرگز فرار نمی کند!

حجت االسالم سیدجواد واحدی، تنها برادر بازمانده 
شهیدان سیدعبدالحسین و سیدمحمد واحدی است. 
او اگرچه در سنین پایین آنان را درک کرده اما خصال و 
ویژگی های ایشان را کامال به خاطر می آورد و خاطرات 
مربوطه را باز می گوید. وی درباره خصال و داســتان 
شهادت مرد شماره2فدائیان اسالم، این گزارش را به 

تاریخ سپرده است:
»ایشان فوق العاده شــجاع و خطیب درجه یکی بود 
و هر بار که سخنرانی می کرد، شــور عجیبی در دل 
مخاطبان برپا می شد. یک بار هم در مسجد امام منبر 
رفت و طبق معمول آستین هایش را باال زد و خطاب 
به رئیس شهربانی و سایر افسرانی که در آنجا حضور 
داشتند، گفت: اگر اختیار در دست من بود، می دادم 
رئیس شــهربانی را جلوی در صحن بخوابانند و صد 
ضربه شالق بزنند! ســخنرانی ایشان در مسجد شاه 
در مورد رزم آرا هم که بســیار مشــهور است. ایشان 
3ساعت درباره جنایات رژیم صحبت کرد و در آخر 
به رزم آرا هشــدار داد که یا خودت برو یــا ما تو را به 
درک می فرستیم! این سخنرانی باعث شد که مردم، 
شــعرهای طنز زیادی درباره رزم آرا درســت کنند. 
رزم آرا در ختم آیت اهلل فیض و به دست شهید خلیل 
طهماسبی ترور شد. اسم رزم آرا حاجعلی بود. مردم 

برایش شعر درست کرده بودند که
به علی گفت مادرش روزی

که بترس و به ختم فیض مرو
رفت و افتاد ناگهان دم حوض
بچه جان حرف مادرت بشنو!

اما در مورد رویداد شهادت اخوی، باید بگویم که در آن 
روزها به من خبر دادند که ایشان در مسافرخانه ای در 
قم است. صبح شنبه بود و من به آن مسافرخانه رفتم و 
بعد از مالقات با ایشان، ماشینی تهیه کردم و ایشان با 
آن ماشین به طرف اهواز حرکت کرد. اگر اشتباه نکنم، 
14آذر بود. روز دوشنبه 16آذر مجله ترقی نوشت که 
سیدعبدالحسین واحدی در تهران در زندان دوم زرهی 
زندانی است اما دو روز بعد، خبر شهادت ایشان را چاپ 
کرد و نوشت که حین فرار کشته شده است! کسانی 
که ایشان و شجاعتش را می شناختند، ابداً این خبر را 
باور نکردند. بعدها معلوم شد که تیمور بختیار به ایشان 
تیراندازی کرده و بعد هم وانمود کردند که موقع انتقال 
از اهواز به تهران و موقعی که قصد فرار داشته، کشته 
شده است! برادر بزرگ ما )برادر پدری(، تلگرافی زد و 
اعتراض کرد که چنین چیزی امکان ندارد و مجرمین 
فراری معموالً از کمر به پایین زخمی می شوند، ولی 
برادر ما اینطور نبوده! در پی این اعتراض آمدند و ایشان 

را هم دستگیر کردند... «

روایت گفت وگوی مرد شماره2 با دکتر فاطمی
سرفصل هایی از حیات شهید سیدعبدالحسین واحدی، در آینه سه روایت

روزهای اقامت رهبر فدائیان اسالم و یارانش در منزل 
آیت اهلل طالقانی، در آیینه روایت سیدمهدی طالقانی

واپسین فصل کرامات
آغازین روز از آذرماه هرسال، مصادف با سالروز دستگیری 
شهیدان سیدمجتبی نواب صفوی و سیدمحمد واحدی در 
منزل حمید ذوالقدر است. رهبر فدائیان اسالم و یارانش، 
در آغازین روزهای اختفای خویش، پس از مضروب ساختن 
حسین عالء، نخست روزهایی را در منزل زنده یاد آیت اهلل 
ســیدمحمود طالقانی مخفی بودند. آنچــه در پی می آید، 
شمه ای از خاطرات سیدمهدی طالقانی، فرزند آیت اهلل، از 
آن روزهاست. وی در ابتدا درباره نحوه اختفای شهید نواب 
صفوی و یارانش در منزلشــان، چنین آورده است: »پاییز 
ســال 1334، آقای مهدی عبد خدایی آمد به منزل ما. آن 
زمان بود که فدائیان اسالم، حسین عالء را زده بودند، ولی 
عالء جان به در برده بود. مرحوم پدرم از آقای عبدخدایی 
پرسید: چه شد؟ چه کردید؟ عبد خدایی گفت: نشد که کار 
تمام شود! در آنجا ایشــان به پدرم گفت: آقای نواب پیغام 
داده، که ما می خواهیم به منزل شما بیاییم. در آن زمان هم 
پدرم، به شدت مورد تعقیب و مراقبت فرمانداری نظامی بود، 
چرا که با مرحوم نواب ارتباط خوبی داشت. پدر گفت: شما 
که می دانید خانه من در مظان است. عبدخدایی گفت: آقا 
گفتند که آسید محمود، خیلی مرد است، برو بگو ما داریم 
می آییم به خانه اش! پدر هم گفت: بســم اهلل بفرمایید و به 
استقبالشان هم رفتند. خالصه ما دیدیم که ۵-4نفر آمدند 
منزل ما که من قبال آنها را جزو میهمانان پدر ندیده بودم! 
پدرم به من و بچه های دیگــر و اهل خانه توصیه کردند که 
در این چند روز زیاد با همســایه ها رفت وآمد نکنید و فعال 
بازی را کنار بگذارید. احســاس کردیم که اینها میهمانان 
خاصی هســتند و ما باید حواســمان جمع باشد. در چند 
روزی که مرحوم نواب در منزل ما بود، با ما صحبت می کرد 
و تعالیم مذهبی می داد. چون بــه هر حال ما مجبور بودیم 
در خانه بمانیم و همبازی هم نداشــتیم و مرحوم نواب هم 

نمی توانست بیرون برود....«

فرزند آیت اهلل طالقانی درباره اثرات تربیتی دوران حضور 
شــهید نواب صفوی در خانه پدری، چنین گفته اســت: 
»واقعیت این است زمانی که نواب منزل ما بود، خیلی به 
ما خوش گذشت. به هر حال ایشان با مهر و محبت زیاد، 
با من صحبت می کرد. به من نماز خواندن را یاد داد و این 
به خاطر عطوفت و مهربانی او بود. یادم هســت که ایشان 
می گفت: باید هنــگام نماز، اعمال را به این شــکل انجام 
دهی و اگر ندهی، غلط اســت و... به هرحال حمد و سوره 
را با هم تمرین می کردیم و در آخر هم، یک پول بســتنی 
به من می داد. من هم خیلی خوشــحال می شدم که پول 
بســتنی می گیرم و سعی می کردم درســم را خوب پس 
بدهم. خاطره ای که االن یادم آمد را عرض می کنم. شب 
اولی که مرحوم نواب به منزل ما آمد، موقع اذان صبح، در 
پشت بام خانه ما شروع به گفتن اذان کرد. مرحوم طالقانی 
سراسیمه بلند شدند و به آقای عبد خدایی گفتند که این 
سید دارد خودش را دستی دســتی گیر می اندازد، همه 
دنبال او می گردند و حاال او در پشــت بام بــا صدای بلند 
اذان می گوید؟ بعد مرحوم پــدر به خاطر حفظ جان آنها، 
به آقای عبد خدایی می گوید: برو به ایشان بگو من راضی 
نیستم که اذان بگویید! وقتی آقای عبد خدایی به پشت بام 
رسید به مرحوم نواب گفت: سید راضی نیست که شما در 
خانه اش اذان بگویید و مرحوم نواب که 4تا  اهلل اکبر گفته 
بود، اذان را قطع کرد و پایین آمد. این نمادی از تشــرع او 
بود. مادرم نقل می کرد که روز آخر، به مرحوم نواب گفتم: 
اجازه بدهید تا لباده تان را بشویم. مرحوم نواب هم لباده 
خود را داد تا مادرم بشوید. عصر همان روز، مرحوم نواب و 
دوستانش یک مرتبه تصمیم می گیرند که خانه ما را ترک 
کنند. لباده خودش که خیس بود، لذا لباده مرحوم پدر را 

پوشید و رفت... .«

نگاه

تاریخ فلسفه

روزهای اکنون، تداعی گر ســالروز شــهادت 
سیدعبدالحسین واحدی مرد شماره2 فدائیان 
اسالم است. تاریخ مجاهدات این جمعیت، با نام 
آن روحانی دلیر گره خورده است و در جای جای 
آن، می توان از حق طلبی، ظلم ستیزی و پایمردی 
وی سراغ گرفت. در 3روایت پی آمده، نزدیکان 
واحدی، از سیره و کارنامه اش خاطراتی شنیدنی 
گفته اند. امید آنکه تاریخ پژوهان معاصر و عموم 

عالقه مندان را مفید و مقبول آید.

روایت نخست
مدیریت فدائیان اسالم در شهر قم

اسداهلل صفا، از اعضای قدیمی فدائیان اسالم و یاران 
شهید ســیدمجتبی نواب صفوی اســت. وی از این 
رهگذر، با شهید سیدعبدالحسین واحدی نیز مراوده 
و صمیمیتی فراوان یافت و از بســا مسائل مربوط به 
وی آگاه شد. او در یادمان های پی آمده، به 2برهه از 
نقش آفرینی آن روحانی مجاهد، در تاریخچه تشکل 

فوق آمده، اشارت برده است:
»برای نخستین بار، شهید سیدعبدالحسین واحدی 
را در خانه آیت اهلل کاشانی دیدم. البته خیلی به آنجا 
نمی آمد. سیدی به نام شمس قنات آبادی زیاد به آنجا 
می آمد که بعد ها معلوم شد آدم درستی نیست. او در 
اکثر جلسات منزل آیت اهلل کاشانی بود. آقای واحدی 
خیلی پرهیجان و پرسوز و گداز بود. موقعی که فدائیان 
اسالم زیاد فعالیت داشتند، مدام با نشریات مصاحبه 
می کرد و ســخنان قاطعی می گفت. خیلی بی باک، 
شجاع و دالور بود. یک بار هم خبرنگاران را جمع و در 
مجلس سخنرانی کرد. قدرت روحی زیادی داشت و 
در غیاب مرحوم نواب، تشکیالت را اداره می کرد. به نظر 
من موقعی که در قم اقامت داشت، در جذب طالب به 
افکار فدائیان اسالم، خیلی موفق بود. خیلی از طالب 
طرفدار فدائیان اسالم بودند، ازجمله آقایان: مروارید، 
شجونی، گلســرخی، هاشمی رفسنجانی، خلخالی، 
محالتی، شبیری، حجتی کرمانی و خیلی های دیگر. 
از میان علما هم آیت اهلل سیدمحمدتقی خوانساری 
و آیت اهلل سیدصدرالدین صدر که با آنها ارتباط علنی 
داشتند، اما مدرســین و علمایی مثل آیت اهلل کبیر، 
آیت اهلل مرعشی نجفی و دیگران هم به آنها عالقه مند 
بودند، منتها چون نمی خواســتند بــا بیت آیت اهلل 
بروجردی اصطکاک پیدا کنند، عالقه شــان را علنی 
نمی کردند! نهایتا عده ای نزد آیــت اهلل بروجردی از 
آنها سعایت کردند و از ایشــان خواستند مانع ادامه 
کار فدائیان اسالم شــوند. البته در این زمینه گفتنی 
زیاد اســت که شــاید گفتن همه آنها صالح نباشد. 
خدا همه شــان را رحمت کند. ماجرای دیگری که 
در فدائیان اســالم با شــهید واحدی پیوند دارد، به 
کاندیداتوری شهید نواب صفوی از قم مرتبط است. بر 
سر اختالفی که در این ماجرا پیش آمد، 1۷-1۸ نفر 
بیرون رفتند، ازجمله آقا سیدهاشم حسینی. داخل 
پرانتز برایتان خاطره ای نقــل کنم. بعد از این ماجرا، 
دیداری بین آقای نواب و آقا سیدهاشم صورت گرفت 
و آسید هاشم طی آن خیلی به ایشان تندی کرد! آقای 
نواب پاسخ داد: تو ورقت برگشته است، دو روز شما را 
به امان خودتان رها کردم، از این رو به آن رو شدید! مگر 
خود شما ها نبودید که گفتید: برو نماینده شو؟ حاال 
چه شده است؟... به هرحال از همان جا بود که اختالف 
در فدائیان اسالم شروع شد. البته من تا آخرش با آقای 
نواب بودم. شهید سیدعبدالحسین با این کاندیداتوری 
موافق بود. خیلی ها از دستش ناراحت و دلخور بودند. 
ریشــه هایش هم معلوم بود. ولی سید با وجود ظاهر 
پرابهتی که داشت، بســیار هم مهربان بود. خود من 

یک بار با مادرم اوقات تلخی کردم و گذاشتم و از خانه 
بیرون آمدم! واحدی سعی کرد مرا به خانه برگرداند و 
آشتی بدهد ولی من زیر بار نرفتم! تا مدت ها با من قهر 
بود که تو به حرف سید اوالد پیغمبر)ص( اعتنا نکردی 
و رویم را زمین انداختی! آخر سر هم باالخره راضی ام 
کرد و مرا به خانه مان برد و آشتی داد. آقای نواب هم 

با ما آمد... .«

روایت دوم
گفت وگــوی محرمانــه دکتــر فاطمی با 
سیدعبدالحسین واحدی در اتومبیل شخصی!

محمدمهــدی عبدخدایــی از معــدود بازماندگان 
جمعیت فدائیان اسالم اســت که رازی مهم از زبان 
شهید سیدعبدالحسین واحدی درباره دکتر حسین 
فاطمی را فاش ساخته اســت. او روایت می کند که 
در ســال1331، طی 2دیدار با واحــدی، خواهان 
جلب حمایــت فدائیان اســالم برای احــراز مقام 
نخســت وزیری بوده اســت. از این مهم نباید غفلت 
کرد که این 2دیدار، پس از مضروب شدن وی توسط 
عبدخدایی و پیش از آزادی شــهید نواب صفوی از 

زندان مصدق بوده است:
»در اواخر ســال1331 که بین دربار و دکتر مصدق 
اختالف افتاد، هر دو طرف تالش کردند که به نواب 
صفوی نزدیک بشوند! به همین جهت می بینیم که 
نواب صفوی در بهمن سال1331 آزاد می شود. چرا 
آزاد می شود؟ این آزادی زمینه های قبلی داشته است. 
در این مقطع 2مالقات بین شهید سیدعبدالحسین 
واحدی و دکتر فاطمی -که بعد از مضروب شــدنش 
وزیرخارجه شــده- انجام گرفته اســت! پیش تر از 
آن نصرت اهلل قمی، دکتر زنگنــه، وزیر فرهنگ رزم 
آرا را در دانشــگاه مورد اصابت گلولــه قرار می دهد. 
روزنامه ها نوشــتند: دکتر زنگنه به وســیله یکی از 
فدائیان اســالم، به نام نصرت اهلل قمی ترور شــد! در 
حالی  که نصرت اهلل قمی، هیــچ ارتباطی با فدائیان 
اسالم نداشته است. او دانشــجوی دانشکده حقوق 
بود و عضو هیچ گروهی نبود. او در زندان قصر، با نواب 
صفوی آشنا و به او عالقه مند می شــود. او وقتی در 
زندان قصر با نواب صفوی مالقات می کند، اهل نماز 
و روزه می شود. چون دادگاه جناحی او را محکوم به 
اعدام کرده بوده، حکمش می رود به دیوان عالی کشور 
و دیوان عالی کشور هم آن حکم را تأیید می کند. در 
اینجا نواب صفوی به این فکر می افتد که از دولت برای 
نصرت اهلل قمی درخواست یک درجه تخفیف بکند! 
عالوه بر این به این فکــر می کنند که دکتر فاطمی، 
با اینکه توسط فدائیان اسالم مضروب شده، نزدیک 
به دکتر مصدق و وزیر خارجه اســت و درخواستش 
مورد قبول واقع می شود. مرحوم نواب صفوی نامه ای 
به دکتر فاطمی می نویسد که من امیدوارم یک روزی 
این سند پیدا بشود. در این نامه آمده است صرف نظر 
از رنج هایی که از شما برده ام و ناجوانمردی هایی که در 
جریان بعد از قتل رزم آرا انجام گرفته است، به خاطر 
اینکه نصرت اهلل قمی اعدام نشود این نامه را نوشتم و 
می خواهم که او اعدام نشود!... قرار می شود این نامه را 
به دست دکتر فاطمی بدهند و دکتر فاطمی در هیأت 
دولت آن را مطرح کند و رئیس دولت -که دکتر مصدق 
است- از شــاه بخواهد که یک درجه تخفیف بدهد، 
چون فقط شاه می توانسته تخفیف بدهد. چون رفتن 
سیدعبدالحســین واحدی به وزارت خارجه ممکن 
نبود، نرفت. از سوی او تلفن می کنند به دکتر فاطمی 
که واحدی می خواهد شما را ببیند! او هم اظهار تمایل 
می کند. قرار می گذارند که واحدی با تاکســی بیاید 
جلوی بیمارستان بانک ملی. دکترفاطمی هم گفته 
بود من ساعت4می روم به دیدن آیت اهلل کاشانی در 
بیمارستان، از بیمارستان که بیرون می آیم، در ماشین 
این مالقات انجام بگیرد و چنین هم می شود )در آن 
روز ها آیت اهلل کاشانی به دلیل بیماری در بیمارستان 

دهه 30، زنده یاد آیت اهلل سیدمحمود طالقانی

شهید سیدعبدالحســین واحدی خیلی 
پرهیجان و پرسوز و گداز بود. موقعی که 
فدائیان اســام زیــاد فعالیــت داشــتند، 
مــدام بــا نشــریات مصاحبــه می کــرد 
و ســخنان قاطعــی می گفــت. خیلــی 
بی باک، شجاع و دالور بود. قدرت روحی 
زیادی داشــت و در غیاب مرحوم نواب، 
تشــکیات را اداره می کــرد. به نظــر مــن 
موقعی هم که در قم اقامت داشــت، در 
جذب طــاب به افــکار فدائیان اســام، 

خیلی موفق بود

واقعیت این اســت زمانی کــه مرحوم نواب 
در منزل مــان بــود، بــه مــا بســیار خــوش 
گذشــت. ایشــان بــا مهــر و محبــت زیــاد، با 
من صحبت می کرد. به مــن نماز خواندن را 
یــاد داد. یادم هســت که ایشــان می گفت: 
هنــگام نمــاز، بایــد اعمــال را بــه این شــکل 
انجــام دهی و اگــر ندهــی، غلط اســت و... 
بــه هرحــال حمــد و ســوره را بــا هــم تمریــن 
می کردیــم و در آخــر هم، یــک پول بســتنی 
به مــن مــی داد. مــن هــم خیلــی خوشــحال 
می شــدم که پــول بســتنی می گیرم و ســعی 

می کردم درسم را خوب پس بدهم
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علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

فلسفه سیاسی 
کتاب »فلسفه سیاسی« نوشته 
»جیــن همپتن« را خشــایار 
دیهیمی به فارسی برگردانده 
و از ســوی نشــر نو به تازگی 
منتشر شده اســت. این کتاب 
با نگاهی به مفاهیم اساســی 
در فلســفه سیاســی )آزادی، 
برابــری، قدرت، دمکراســی، 
حقــوق، دولــت و تعهــدات 

سیاسی( و سپس نگاهی به راه هایی که فیلسوفان سیاسی 
از آن طریق از این مفاهیم اساسی برای مقابله با طیفی از 
مسائل سیاسی هنجاری مانند اینکه آیا دولت مسئولیت 
کاهش نابرابری ها را برعهــده دارد و دولت های لیبرال و 
دمکرات چه منافعی را باید در باورهای فرهنگی یا مذهبی 
شهروندان داشته باشند، استفاده کرده اند. فلسفه سیاسی 
یا نظریه سیاســی، مطالعه فلســفی حکومت است که به 
پرسش هایی درباره ماهیت، دامنه و مشروعیت کارگزاران 
و نهادهای عمومی و روابط بین آنها می پردازد. موضوعات 
آن شامل سیاست، آزادی، عدالت، مالکیت، حقوق، قانون 
و اجرای قوانین توسط قدرت است. جین همپتن، یکی از 
فیلسوفان سیاسی مطرح معاصر است. او که استاد فلسفه 
دانشــگاه آریزونا بود، در ســال 1996 به طور ناگهانی در 
41سالگی درگذشت. از او کتاب ها و مقاالت ارزشمندی 
در زمینه فلســفه سیاسی به خصوص مســئله »قرارداد 
اجتماعــی« و »رضایــت« برجای مانده اســت، ازجمله 
کتاب هابز و قرارداد اجتماعی و نیز مقاالتی درباره تاریخ 
اندیشه های سیاسی، اخالق، فلسفه حقوق، نظریه انتخاب 

عقالنی و نظریات فمینیستی. 
نشر نو به تازگی »فلسفه سیاسی« نوشته جین همپتن را 
در ۵10صفحه، به بهای 220هزار تومان منتشر کرده است.

در آخرین روزهای رضا شاه
کتــاب »در آخریــن روزهای 
رضاشاه« با زیرعنوان »تهاجم 
روس و انگلیــس به ایــران در 
شهریور 1320« نوشته »ریچارد 
ا. اســتوارت« را عبدالرضــا 
هوشــنگ مهدوی و کاوه بیات 
بــه فارســی برگردانده اند و به 
تازگی از ســوی نشر نو منتشر 

شده است. این کتاب ترسیم کننده مجموعه رخدادهای 
شگفتی اســت که در نهایت به درگیری عمیق آمریکا 
در امور ایران منتهی می شــود. آغاز روایت، مرور سریع 
فراز و نشــیب رقابت های بریتانیا و روسیه است بر سر 
ایران، از دوران پتر کبیر تا جنگ جهانــی دوم.  اواخر 
سال1941متفقین در تمامی جبهه ها مقهور نیروهای 
محور شــده بودند. از این رو، بریتانیا و شــوروی برای 
ممانعت از پیروزی آلمان، ستیز بر سر کنترل خلیج فارس 
را به تعلیق درآوردند و مشترکا به ایران بی طرف یورش 
بردند. درنتیجه رضاشاه خلع شد، منابع حیاتی نفت در 
خلیج فارس محفوظ ماند و راهی اساســی گشوده شد 
برای انتقال کمک های نظامی به شوروی تحت محاصره. 
ریچارد ا.استوارت همچنین چگونگی انتقال تاج و تخت 
به محمدرضا شاه را شرح می دهد و وقایعی را که سر آخر 
به تقابل آمریکا و شوروی در ایران انجامید. این اثر مستند 
پرسش های حقوقی و اخالقی مهمی را طرح می کند در 
مورد اقدامات متفقین و سرنوشت کشوری که در یک 

بازی ژئوپلیتیک عظیم گرفتار شد. 
نشــر نو اخیرا کتاب در آخرین روزهای رضا شــاه را در 

4۵۷صفحه، به بهای 2۷0هزار تومان منتشر کرده است.

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش
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اندیشه 
کتاب

محمدصادق عبداللهی

آیت اهلل احمد عابدی، فقیه و استاد سطح عالی 
حوزه علمیه، در ابتدای جلســه درس خود در 
تاریخ یکشنبه 1401/8/29 بیانات ارزشمندی را 
در خصوص کتابخوانی، نقد کتاب و عشق کتاب 
در دل علمای بزرگ اسالم و جهان بیان داشتند. 
بخشی از این سخنان ارزشمند که در تحریریه 
همشهری پیاده، تنظیم و تلخیص شده است، در 

ادامه از نظر می گذرد:

اصل کتــاب خیلی چیز خوبی اســت و هــر کتابی 
ارزش این را دارد که یک بار آن را بخوانید. همیشــه 
مأنوس بودن با کتاب، بسیار ارزشمند است. دینمان 
نگفته است که دســت آدم های خوب را ببوسید اما 
دینمان گفته است که دست عالم را ببوسید؛ عالم هم 
کسی است که کتاب، زیاد می خواند، با کتاب سروکار 
دارد و با کتاب مأنوس است. من کتابی دارم، اسمش 
»عاشق الکتاب« اســت؛ آدم هایی که عاشق کتاب 
بوده اند. نمونه اش آیت اهلل حسن زاده )رضوان اهلل علیه( 
بودند. ایشان می فرمودند: »اگر خدا روز قیامت بخواهد 
من را ببرد جهنم و من را خیلی عذاب کند، اینطوری 
عذابم کند که روز قیامت یک کتابخانه درست کند و 
من را ببرد در آن کتابخانه و بگوید حق نداری به این 

کتاب ها دست بزنی؛ این می شود برای من جهنم.«
برخی علما خیلی کتاب می نوشتند... . یک وقت کسی 
از آقای فواد سزگین که شاید بالغ بر ۶۰۰جلد کتاب 
نوشته است، پرسیده بود که شما چطور اینقدر کتاب 
نوشته اید؟ گفته بود: »من نشسته ام و حساب کرده ام 
که چه کارهایی را باید خوابیده انجام داد، چه کارهایی 
را ایستاده، چه کارهایی را در خانه و چه کارهایی را 

در ماشین.« هیچ وقت آدم نباید در کتابخانه بنشیند 
و نامه یا پیامکی را که برایش آمده اســت، بخواند. 
کتابخانه جای آرامش است و باید کتاب های مشکل 
را آنجا خواند. در ماشــین باید پیامک خواند؛ یعنی 
آدم وقت را در نظــر بگیرد که چه وقتــی، مال چه 
کاری اســت؛ نه اینکه بهترین وقت را برای کارهای 
کم ارزش قــرار دهد... . زمان و مــکان برای مطالعه 

خیلی مؤثر است.
می خواهم ایــن را عرض کنم که علمای بســیاری 
داشته ایم ]که عاشق کتاب بوده اند[. امام خمینی)ره( 
مرجع  تقلید، اســتاد حوزه و رهبر انقالب بوده اند؛ 
یعنی کارشان فقط کتاب نوشــتن نبود؛ هزار تا کار 
داشتند و یکیش هم کتاب نوشتن بوده است. ایشان 
۸۶ کتاب نوشته اند و بعضی هایشان هم چندجلدی 
اســت. اینها به قلم خودشــان نوشته شــده است؛ 
تقریرات و درس هایشــان هم جداست. یک آدمی 
که اینقدر کار دارد، اینقدر هم کتاب می نویســد... 
اینطور آدم ها خیلی زیادند. مثالً عالمه طباطبایی)ره( 
چقدر کتاب دارند و کتاب هایشان هم واقعا عالمانه 
است. تفسیر المیزان عالمه را نگاه کنید! در انتهای 
جلد آخر نوشته اند که این کتاب شب بیست وسوم 
ماه رمضان، نوشــتنش به پایان رسید؛ یعنی عالمه 
طباطبایی)ره( شب بیست وسوم ماه رمضان داشته اند 
کتاب می نوشته اند... یعنی علمای بزرگ حتی شب 

قدر، مشغول کتاب خواندن و کتاب نوشتن بوده اند.
آقای ایزوتسو، ژاپنی اســت. یک بار می آید خدمت 
عالمه طباطبایی و با ایشان صحبت می کند. وقتی 
که می رود بیرون، عالمه مي فرمایند که آقای ایزوتسو 
۲۳تا زبان خارجی بلد است و یکی از ۲۳ زبانش، زبان 
عربی است و عربی اش از من هم بهتر است! بعضی ها 
اینطوری کار می کنند و چقدر آثار نوشته است و آثار 
عالمه و حتی منظومه حاج مالهادی سبزواری را به 

زبان ژاپنی ترجمه کرده است.

... خالصه آنکه با کتاب، زیاد مأنوس باشید و کتاب، 
زیاد بخوانید. آیت اهلل مرعشي نجفي قبل از انقالب 
در حرم نماز می خواندند و امام جماعت بودند. بین 
نماز مغرب و عشــاء، خیلی طلبه ها بلند می شدند و 
نماز نافله و دعا می خواندند؛ اما ایشان همیشه کتاب 
می آوردند و بین نماز مغرب  و عشــاء، کتاب مطالعه 
می کردند. این سیره علما و بزرگان ماست که کتاب، 

زیاد می خوانده اند.
آیت اهلل بروجردی)ره( حاشــیه اي بر کتاب مثنوی 
مولوی دارند. بسیاری از ما طلبه ها یک بار مثنوی را 
نخوانده ایم اما آیت اهلل بروجردی با آن عظمت، مثنوی 
را که خوانده اند که هیچ، حاشیه  هم بر آن نوشته اند. 
این نشان می دهد چقدر علمای ما اهل کتاب بوده اند 

و کتاب می خوانده اند.
این راجع به کتاب. یک نکته هم راجع به نقد کتاب 
عرض کنم. اوال که نقدکردن، کار بسیار بسیار خوب 
و مبارکی است. یک وقت من چون به جهتی دوست 
نداشتم به فردی خدمتی بکنم، کتابش را نقد نکردم؛ 
یعنی آدم آنی را که دوستش دارد نقد می کند. فقط در 
نقد باید اخالق نقد را در نظر گرفت. یک کسی گفت 
این کتابی که نوشته می شود، برای هر کلمه اش، آن 
آدم، یک قطره خون جگر ریخته است تا این کتاب را 
نوشته است؛ آیت اهلل حسن زاده)ره(  می فرمودند: »نه! 
برای هر کلمه اش قطرات خون ریخته شده، نه یک 
قطره.« کتاب نوشتن ســخت است. کسی که کتاب 
می نویسد زحمت کشیده است و ]در نقد کتاب[ نباید 

زحمت طرف را نادیده گرفت.
نکته دیگر اینکه نقد کتاب، نقد مولف کتاب نیست. 
مولف کتاب انســان محترم، عالم و عزیزي است. ما 
کتاب را نقد می کنیم، نه نویسنده کتاب را. نویسنده 
کتاب که معصوم نیســت؛ ممکن اســت خطایی 
هم بکند. کسی که اشــتباهاتش را بشود بشمری، 
چندتاست؛ او خیلی آدم خوبی است. بعضی آدم ها 

را اصال نمی شود گفت چندتا اشــتباه دارد، بس که 
زیاد است... .

هدف از نقد کتاب این است که یاد بگیریم که خودمان 
مرتکب این اشتباهات نشویم. آدم اگر بداند چیزی که 
می خواهد بنویسد نقد می شود، آن وقت بیشتر دقت 
می کند. اگر شما من را نقد کنید هم به نفع من است 
و هم به نفع جامعه. اما اگر نقد نکردید، هر چرندی هم 
آدم در کتابش می نویسد. نقدکردن باعث پیشرفت 
علم می شود. امیرالمومنین فرمود: »حیاه العلم بالنقد 
و الرد؛ حیات علم به این است که نقد شود« و هر چه 

نقد، بیشتر شود بهتر است... .
همه جوره نقدی هم ممکن اســت؛ گاهی من شکل 
کتاب را نقد می کنم، گاهی منابع، گاهی محتوا و گاهی 
مهندسی و فصل بندی را. آیت اهلل حسن زاده)رضوان اهلل 
علیــه( عالمــه ذوالفنون بودنــد. ایشــان یک کار 
معجزه واری را انجام دادند و کتــاب کلیله و دمنه را 
تصحیح و چاپ کردند. شــاید سخت تر از این کتاب 
در فارسی نباشد. یک قسمتی از کتاب هم عربی بود و 
اصال فارسی نداشت؛ ایشان این قسمت عربی را هم به 
فارسی ترجمه کردند. یک کسی نقدی نوشت بر آقای 
حسن زاده و یک اشکالش این بود که ایشان جایی در 
کتاب، کلمه »درد« را نوشته بود »دزد«؛ یعنی فقط 
یک نقطه! یعنی گاهی نقد اینطوری است. غربی ها هم 
همین چیزها را دقت می کنند. یک وقت یک رساله 
دکتری در لندن در جلسه دفاع رد شد. علتش این بود 
که یک جای آن آمده بود »و.....«؛ یعنی به جای اینکه 
ســه نقطه بگذارد، پنج نقطه گذاشته بود و به خاطر 
این، کل رساله رد شد! یعنی اینقدر دقت می کنند و 
این کارها خوب است و آدم باید دقت کند در نوشتار، 

گفتار و نظردادنش.
خالصه آداب نقد خیلی زیاد و نقد بسیار خوب است به 
شرط اینکه آدم پایش را از حریم خودش باالتر نگذارد. 

ان شاءاهلل خداوند به همه ما توفیق بدهد.

نقد کتاب، نقد مؤلف نیست
بیانات آیت اهلل احمدی عابدی درباره کتابخوانی و نقد کتاب

فوتبال فقط فوتبال نیست
ســایمون کوپــر، 

اندیشه 
روز

نویســنده مطرح سیدمیثم میرتاج الدینی
فوتبالی کتابی دارد 
با نام »فوتبال علیه دشمن«. این کتاب را عادل فردوسی پور در سال۸۸ 
ـ سال بلوا و فتنهـ  ترجمه کرد؛ آن هم در شرایطی که به  گفته خودش 

افسردگی ناشی از دوربودن از فوتبال، رمق او را گرفته بود.
کوپر در این کتاب از فوتبالی سخن می گوید که روزگاری جدال ها، 
جنگ ها، ستیزها، مخالفت ها و هرگونه دوقطبی مذهبی، سیاسی، 
ملی، نژادی و تاریخــی را همچون لوله جاروبرقــی به درون خود 
می کشید؛ یعنی زمانی که شما به تماشای فوتبال سلتیک و رنجرز 
یا اینتر و میالن یا بارســلونا و رئال می نشستید، امتداد جنگی در 
بیرون آن مستطیل سبز را میان دو گروهان یازده نفره آدم می دیدید 
که واقعا نبرد بود اما آنها ظاهرا بر ســر مالکیت توپ و میدان بازی 
می کردند و برای فتح یک دروازه گل می زدند و برای دفاع از دروازه 

دیگر، صف می کشیدند.
آن روزگار دوام چندانی نداشت و شــمع آتش آن نوع درگیری ها 
آرام آرام در خود فروچکید و تمام شــد. حاال در زمانه ای هســتیم 
که فوتبال، خودش تعیین کننده دوقطبی هاست؛ با این تفاوت که 
نزاع های بیرونی به درون آن کشیده نمی شوند بلکه نزاع های فوتبالی 

به جهان بیرون سرایت می کنند. دوقطبی های قرمز 
و آبی ]اصطالحا[، حاال جای دوقطبی های کاتولیک 
و پروتستان، کارگر و سرمایه دار، پرولتاریا و بورژوا، 
ملیت گرا و تجزیه طلب و... نشسته است و آدم های 
توی زمین و روی سکوها، انگیزه ای جز جدال بر سر 
توپ ندارند و البته این جــدال میان همان خطوط 

سفید دورتادور زمین می ماند.
مثال کوپر در کتابش از یک هوادار دوآتشه سلتیکی 
)تیمی سابقا با مشخصه کاتولیکی( یاد می کند که 
شدت عشقش او را واداشته بود نام بازیکنان سلتیک 

را روی فرزندانش بگذارد و روی سکوها متعصبانه شعار بدهد و فریاد 
بکشد. اما همین آدم، بی توجه به نزاع های فرقه ای، با آنکه کاتولیک 
بود با زنی پروتســتان )مذهب تیم رنجرز( زیر یک سقف زندگی 
می کرد. این یعنی جدال سلتیک/رنجرز، دیگر جدالی مذهبی نبود 
و فوتبال همه آن تعصبات فرقه ای را به تعصبات فوتبالی مبدل کرد 

که این تعصبات جدید بسیار کم خطرتر و البته محدودتر بودند.
اینجاست که باید این عبارت و عنوان را اینگونه تغییر داد: »فوتبال 
علیه دشــمنی«؛ چراکه ما با چهره ای از یک ورزش جمعی مواجه 
هستیم که با وجود زدوخوردهای میدانی و دادوقال های حاشیه ای 
و شعارهای ســکویی، دشــمنی ها را کاهش داده و دیگر مسابقه 
میان هلند و آلمان، جنگ دو ملت و چنگ و دندان نشان دادن دو 
ملیت نیست؛ چنان که جدال میان بارسلونا و رئال مادرید، جنگ 

تجزیه طلبان با سلطنت طلبان به شمار نمی رود.
اما سؤال من این است:

آیا باید این تغییر و تحــول را باور کرد؟ ما بــا ورزش صلح طلبی 
مواجهیم که سنگرهای کشتار را به سنگرهای درون یک مستطیل 
با ۲۲بازیکن کاهــش داده؟ ما با یک حرکت بــدون لهجه طرف 
هستیم که زبان مشترک انسانی است و سیاه و سفید و آسیایی و 
اروپایی و شرقی و غربی و شمالی و جنوبی نمی شناسد؛ ورزشی که 
دوقطبی های خون ریز را به کل کل های فوتبالی 
تقلیل داده؛ پدیده ای که چمنش از زمین و سوت 
داورش از زمان، تعصب زدایی کرده و دامنه آن به 
هر چیز دشمنی ســاز مانند مرزهای جغرافیایی 
و مذهبی و نژادی رســیده است؟ به طور خالصه 
»آیا امروز فوتبــال را برای ابراز دشــمنی به کار 

نمی گیرند؟«
یک حساب سرانگشــتی پیرامون تمام اتفاقاتی 
که در همین مدت اندک حضــور تیم ملی ایران 
در جام جهانی برای ما رقم زدند، به روشــنی ثابت 

می کند که صادقانه ترین گزاره این روزهای فوتبال همین عنوان 
کتاب کوپر است: »فوتبال علیه دشمن«؛ فوتبال علیه »دشمنی« 
هرگز بــه  کار گرفته نمی شــود. فوتبال، ابزاری مهم اســت علیه 
»دشمن« تا این ورزش جمعی را از یک وقفه نوددقیقه ای پرهیجان، 
به سنگری برای مبارزه بدل ســازد. در همین راستا سال ها پیش 
رینوس میشــل، مربی هلندی گفته بود: »فوتبال، جنگ است« و 
منظورش واقعا همان جنگ بود، نه اصطالحی برای جدی نشان دادن 
جدال دو تیم در بازی؛ یا آنکه دکتر ال.دی یونگ که سال ها عمرش 
را صرف نوشتن تاریخ جنگ جهانی کرده بود، درباره بازی هلند و 
آلمان گفته بود: »البته این نوعی جنگ بود؛ عجیب است انکارش 
می کنند.« کوپر هــم در کتابش می نویســد: »فوتبال هیچ وقت 
فقط فوتبال نیســت؛ این ورزش، جنگ به  وجود می آورد و انقالب 

می کند.«
حاال این گزاره ها را ما بهتر از هر زمان دیگری درک می کنیم؛ به ویژه 
که می بینیم و می شنویم جریان های مختلف و افراد گوناگون ابتدا 
در راستای حذف تیم ملی تالش کردند و بعدها سعی داشتند روحیه 
بازیکنان را تضعیف و وجهه عمومی و ملی آن را تخریب کنند؛ کسانی 
که هم بر خرمن شرافت خویش جرقه جهالت زده و هم بر دست و 
پای حس وطن دوستی خود غل و زنجیر بی رحمی کوفته اند و این 
همه گواهی می دهد به اینکه »فوتبال، یک لبه جنگ تمدنی شده 
است«. اما آیا ما این را می خواستیم؟ هرگز! لکن دشمن همه جا را 

برای ما زمین جنگ می کند تا فراغت های معمول را از ما بگیرد.

هویت اجتماعی، چالش ها و راهکارها
»أََمَرنی َربّی بُِمداراه الّناِس کما أََمَرنی بَِأداِء الَفرائِِض؛ )کافی 
۲:۱۱۷( پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فرمودند:  خداوند مرا به 
مدارا با مردم امر فرمود؛ چنان که به انجام واجبات امر فرمود.«

وظیفه مربی و نهاد تربیت، آشنا کردن متربی، با هویت های 
خود و کمک به رشــد و ارتقای این هویت هاســت. یکی از 
هویت هایی هم که باید به متربیان القا و در وجودشان تشدید 
و تربیت شود، هویت اجتماعی آنهاست. عدم آشنایی با هویت 
اجتماعی، مخاطبان را به انســان هایی خودخواه ولی پوک و 
تهی تبدیل می کند که جز رشــد و کمال خود، برای چیزی 
ارزشــی قائل نیســتند و نیازی به تالش برای رشد اجتماع 

حس نمی کنند.
اما مربی و نهــاد تربیت چطور باید متربیــان را با این هویت 

آشنا کند؟
برای آشناشدن با خلقیات، فرهنگ، گرایش ها و روحیات و در 
یک کالم برای آشناشدن با هویت اجتماعی یک جامعه باید به 
میان مردم آن جامعه رفت. مواجهه گزینشی با اقشار خاصی از 
جامعه، ما را با هویت اجتماعی آن جامعه بیگانه می کند، حتی 
اگر خود ما عضوی از آن جامعه باشیم. به همین خاطر، از اقشار 
و گروه های مختلف جامعه، کسانی که با طیف های متنوع تری 
از مردم معاشرت و تعامل دارند، با هویت اجتماعی آن جامعه 
آشــناترند و این هویت را در خود درک کرده و برای رشد و 
تکامل هویت اجتماعی شــان ارزش بیشتری قائل هستند، 
مثال کسبه و اهل بازار، همیشه یکی از بهترین گزینه ها برای 
آشنایی با خصوصیات آن جامعه هستند؛ زیرا با اقشار خاص 
یا گزینش شده ای مواجه نیســتند؛ تقریبا همه افراد شهر را 
مخاطب خود می دانند و روش صحیح معاشرت با افراد مختلف 
را بلدند. اما بعضی مشاغل، فرد را فقط با گروه های خاصی از 
جامعه مواجــه می کند. پلیس و قاضی بیشــتر با مجرمان و 
خالفکارها مواجهند و روانشناســان با افسردگان. ایشان به 
اقتضای شغلشان با همه فرهنگ و افراد و خصوصیات جامعه 
خود آشنا نیستند. صحبت های این افراد، ما را بیشتر با هویت 
بخشی از جامعه آشنا می کند. آمار افسردگی و جرم و جنایت 
در کالم ایشان خیلی برجسته است. گویی بعضی از ایشان، از 
نشاط ها و نیکوکاری های موجود در جامعه بی خبرند. بعضی 
مشاغل هم هستند که انسان ها را فقط با نیمه پر لیوان فرهنگ 
جامعه آشنا و از ضعف ها و کاستی ها غافل می کند. به هر حال، 
مواجهه محدود و گزینش شده با یک طیف و یک قشر، انسان 

را با هویت اجتماعی جامعه خود بیگانه می کند.
قدم اول ایجاد و تربیت هویت اجتماعی، زمینه ســازی برای 
مواجهه متربی با اقشــار مختلف جامعه است. محدود کردن 
متربی در محیط بسته و مواجهه با گروه های گزینش شده از 

افراد جامعه، هویت اجتماعی را تضعیف می کند.
برخی رفتارها هم هستند که به اسم رفتار تربیتی، متربیان 
را با هویت اجتماعی خود بیگانه می کنند. بعضی از مدارس 
غیرانتفاعی، متربی را در محیط هــای ایزوله محدود کرده و 
تالشی برای مواجه کردن او با حقایق و سالیق مختلف جامعه 
خود نمی کنند. با این رفتار، هویت های اجتماعی را تضعیف و 

متربیان را از هویت اجتماعی خود دور می کنند.
بعضی رفتارها و بسترهای اجتماعی هم آگاهانه و برای تخریب 
هویت اجتماعی افراد جامعه، مردم را صنف صنف و دسته دسته 
می کند تا هر فرد، فقط در جمع همفکران و هم ســلیقه های 
خود محصور و با افراد و اقشــار مختلف جامعه بیگانه شود و 
روش صحیح تعامل با دیگــران -که هویت اجتماعی خود او 

هستند- را نیاموزد.
بارزترین نمونه این کنش، رفتار شــبکه های اجتماعی است 
که با تکیه بر هــوش مصنوعی، مخاطبــان و متربیان خود 
را به گونــه ای در جمع همفکران و هم ســلیقگان خود غرق 
می کنند تا کم کم چگونگی معاشرت و مدارا با افکار و سالیق 
مخالف را فراموش کنند. این سیاســت، به سرعت جامعه را 
بستر شــکل گیری انواع دوقطبی و مســتعد بروز اختالفات 
ســنگین اجتماعی و تضعیف هویت های اجتماعی می کند. 
سهم اینستاگرام در شکل گیری دوقطبی ها و اختالفاتی که 
اآلن در جامعه مشاهده می کنیم، بهترین شاهد برای اثبات 

این ادعاست.
آری! برای مضمحل کــردن هویت اجتماعــی یک جامعه 
و فروپاشــی آن از درون، راحت تریــن کار این اســت که با 
چنین کارهایی، دوقطبی های اجتماعی را تشدید کنیم و با 
پیداکردن شــدیدترین کلونی ها، دوقطب مخالف را به جان 

هم بیندازیم.
حجاب اگرچه مهم ترین مســئله و مشــکل امروز جامعه ما 
نیســت، اما یکی از قوی ترین کانون های شــکل گیری یک 
دوقطبی فراگیر در جامعه ما بود که طراحان جنگ ترکیبی 
را به این نتیجه رساند که می تواند بهترین محور برای ایجاد 

اختالفات اجتماعی در جامعه امروز ما باشد.
اگر موضوع حجاب هم نبود، شبکه های اجتماعی، می توانست 
بر موضوعات ساده دیگری مثل واکسن، سفر اربعین، برجام و... 
متمرکز شده و بعد از شکل گیری هسته های اولیه دوقطبی ها، 
طرفداران دوقطب )یا دست کم یکی از قطب ها( را درنظر خود 
به جزمیتی برساند که طرف مقابل را عاری از هرگونه عقالنیت 
و هرگونه پایگاه مردمی و اجتماعی تصور کند و با شوریدن بر 

آنها، جامعه را به اغتشاش و ناامنی بکشاند.
راهکار اساسی برای مقابله تربیتی با این آسیب، تربیت هویت 
اجتماعی در افراد جامعه و القا و تشــدید هویت اجتماعی به 
متربیان است. »نهاد تربیت« موظف به ایجاد زمینه هایی است 
که متربیان را از کلونی های ساختگی خارج و با اقشار مختلف 

جامعه و هویت اجتماعی اش مواجه کند.
تنها بعد از دریافت و شناخت این هویت است که می توان راه 
تالش برای تکامل این هویت و روش مدارا و مواجهه با افراد 

مختلف را به متربی آموخت.

پیراهن های همیشه
دکتر حمیدرضا صدر به عنوان 
نویسنده، منتقد سینما و مفسر 
فوتبال که با نشریات مختلفی 
از مجله فیلــم، زن روز، هفت، 
مجله سروش و وب سایت گل 
همکاری داشت و در برنامه های 
مختلف ورزشــی در تلویزیون 
حضور پیدا می کرد، در تیر ماه 

۱۴۰۰ بر اثر ابتال به بیماری سرطان درگذشت. کتاب 
»پیراهن های همیشــه« اثری خواندنی از اوست که 
روایتگر ستاره های قدیم و جدید فوتبال ایران و جهان 
است. این نویسنده درســت مانند تفسیرهایش در 
برنامه های مختلف تلویزیونی و پلتفرم های اینترنتی 
با لحنی مهیج، آنچه بر فوتبالیســت های برتر تاریخ 
فوتبال جهان رخ داده اســت را با متنی جذاب در این 
کتاب روایت کرده است. در مقدمه  کتاب پیراهن های 
همیشه نوشته شده اســت: »بازی زمانی تمام شده 
که توپ نخواســته در برابر سرنوشتش کرنش کند، 
ولی سوت را کشیده اند و توپ آرام  گرفته. همینطور 
بازیکن و عاشق سینه  چاک. آفتاب رفته و پرده را پایین 
کشیده اند. بازیکن کفش ها را درآورده، بوسه ای بر توپ 
زده و در تاریکی مســیر رختکن گم  شده. هم عاشق 
سینه  چاک اشک ریخته و هم توپ. عاشق سینه  چاک 
مانده و هزار خاطره. این دفتر بازگوکننده  چند تا از آن 
هزار هزارتاست.« از دیگر آثار مرحوم حمیدرضا صدر 
می توان به کتاب های »درآمدی بر تاریخ ســینمای 
ایران«، »پسری روی سکوها«، »نیمکت داغ«، »تو در 
قاهره خواهی مرد«، »سیصد و بیست وپنج« و »روزی 

روزگاری فوتبال« اشاره کرد.

فوتبال سیاسی
خاطره ای کمتر شنیده شده از رهبرمعظم انقالب

»رسانه های وابســته به امپراتوری رسانه ای خبری، روی این بازی 
]فوتبال ایران و آمریکا[ تبلیغ می کردند که این بازی، بازی سیاسی 
است! با اینکه همه می گویند فوتبال و ورزش، سیاسی نیست؛ اما 
در آن موقع همه تبلیغ می کردند که این یک بازی سیاسی است! 
از این کار، دو هدف مورد نظرشــان بود: یکی مسئله تعامل ایرانی، 
آمریکایی در این بازی بود - من نمی دانم شما چقدر مطلع بودید؛ 
ولی ما که در جریان خبرهای خارجی و گفتارهای رادیوهای گوناگون 
دنیا قرار می گیریم، می دیدیم از این مســئله پُر است - دوم اینکه 
پیش بینی های عمده، به خصوص از طرف خود آمریکایی ها - ولو 
صریحاً هم اظهار نمی کردند - مبیــن این بود که ایران گل خواهد 
خورد؛ نه اینکه گل خواهد زد و در یک موقعیت ویژه، رئیس جمهور 
آمریکا هم می آمد و از موضع اقتدار و بزرگ منشی و بزرگواری، یک 
پیام هم می داد که »بله؛ حاال گل را به شما زدیم، اما باالخره بیایید 
دست دوستی هم به هم بدهیم!« بنابود آن شب پیام رئیس جمهور 
آمریکا از تلویزیون سراسری شان پخش شود. این گل و بعد دنباله 
بازی ای که بچه های عزیزمان ادامه دادند، قضایا را ۱۸۰ درجه تغییر 
جهت داد و حقیقتاً مظهری شــد از وضعیت ملت ایران در مقابل 
آمریکا. اینکه من در آن پیام گفتم »مظهر« است، نمی خواستم بگویم 
که این آقا به خاطر جنبه سیاســی گل زده؛ نه. ایشان بازی فوتبال 
می کند، ماهر است، با تکنیک آشناست، از حریفش قوی تر است و گل 
را زده است. هرکسی هم جای ایشان بود، این گل را می زد؛ هرکسی 
هم جای او بود، آن گل را می خورد. بنابراین، بحث این نبود که این 
گل به خاطر مسئله سیاسی زده شده؛ اما این گل هویت سیاسی ای را 
که در دنیا به این بازی داده بودند، به کلی به عکس خواست آنها عوض 
کرد و من از این موقعیت حداکثر استفاده را کردم. البته آنها خیلی 
عصبانی شدند و بعد هم همان عناصر امپراتوری خبری دنیا گفتند 
که فالنی فوتبال را سیاسی کرد! نگفتند که ما چند هفته است که 

خودمان این بازی را سیاسی می کنیم!«

 روزی روزگاری فوتبال... 
فوتبال و جامعه شناسی

»روزی روزگاری فوتبال... فوتبال 
و جامعه شناســی« اثــر دیگری 
اســت از حمیدرضا صــدر که در 
سال ۱۳۷9منتشــر شد و نگاهی 
تقریبا جامعه شناســانه نسبت به 
بازی فوتبال دارد. این کتاب تأثیر 
فوتبال در مختصــات جغرافیایی 
مختلف را پوشــش می دهد و نگاه 
مشتاق طرفداران بازی فوتبال از 

زمین های خاکی تهران تا ترکیه، از ایتالیا و اســپانیا تا آلمان و 
انگلیس، از برزیل و آرژانتین تا مکزیک را به تصویر می کشــد. 
حمیدرضا صدر، براســاس ســال ها تجربه اش از میدان هاي 
ورزشی و حضور در برنامه های تلویزیونی این کتاب را با تحلیل و 
ریزبینی های دقیق در طول ۳ سال نوشت. این کتاب زنجیره ای 
از فرهنگ های مختلف است که بازی نفس گیر و جنجالی فوتبال 

آنها را به یکدیگر وصل کرده است. 
در بخشی از کتاب می خوانیم: »آنجا امجدیه بود. خانه تو و خانه 
خیلی های دیگر. خرامیده وسط شهر، محصور بین چهار خیابان، 
قلب تپنده ای در خیابان روزولت پیش از انقالب و خیابان مفتح 
بعد از انقالب. با سکوهای نزدیک به زمین که صدای ضربه زدن 
توپ را می شنیدی. صدای فریاد بازیکنان را، نق زدن مربی ها را 
و سوت داورها را. خانه تو می توانست بین بیست وپنج تا سی هزار 
نفر را در خود جای دهد. خانه تو پنجشنبه جمعه های شلوغی 
داشــت. خانه تو به رغم بضاعت کم )چند باری در بخش هایی 
روی ســکوهای چوبی در ارتفاعی باال می نشســتی و از الی 
الوارهای چوبی زیر پایت را نگاه می کردی و سرت گیج می رفت( 

میهمان نواز بود و برای اهالی اش فاخر به نظر می رسید... .«
این کتاب را نشر چشمه منتشر کرده و در دسترس عالقه مندان 

به موضوع داغ فوتبال قرار داده است.

اندیشه راهبر

معرفی کتاب

معرفی کتاب

سیدحمید طباطبایی؛ پژوهشگر تربیتاندیشه تربیتی


	01(09-07)
	02(09-07)
	03(09-07)
	04(09-07)
	05(09-07)
	06(09-07)
	07(09-07)
	08(09-07)
	09(09-07)
	10(09-07)
	11(09-07)
	12(09-07)
	13(09-07)
	14(09-07)
	15(09-07)
	16(09-07)
	17(09-07)
	18(09-07)
	19(09-07)
	20(09-07)
	21(09-07)
	22(09-07)
	23(09-07)
	24(09-07)

