
 مقابل  دشمنان  پیشرفت عراق 
بایستید

رهبر معظم انقالب در دیدار نخست وزیر عراق  مطرح کردند:
لزوم گسترش اقتدار دولت مرکزی عراق به مناطقی 

که از آن امنیت ایران برهم زده می شود

مسیر ایجاد یک میلیون شغل
سی شورای عالی اشتغال از برنامه جدیدخود رونمایی کرد
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یادداشت
حامد فوقانی ؛  دبیر گروه شهر

پلیس راهور اعالم کرده که 2میلیون خودرو در تهران 
به  دلیل نداشتن معاینه فنی جریمه شده اند. بگذارید 
یک حســاب و کتاب  برای عددی که پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 

اعالم کرده و عدد کمی هم نیست، داشته باشیم.
 طبق آمار شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، خودروهای سواری، 

وانت بارها، کامیون ها، مینی بوس ها و اتوبوس ها ساالنه 5283تن ذرات 1
معلق آالینده و 425711تن انواع آالینده های گازی را در هوای شــهر منتشر 
می کنند. تهران حدود 7میلیون و 300هزار دستگاه از این نوع خودروها دارد که 
با یک  تقسیم ساده می توان سهم هر خودرو را به  دست آورد. به عبارتی هر خودرو 
به طور میانگین ساالنه 723 گرم ذرات معلق و 58318گرم آالینده های گرم در 
هوای شهر تزریق می کند، اما نكته اینجاست که خودروهای بدون معاینه فنی 
بین 2 تا 5برابر دیگر خودروها آلودگی تولید می کنند. پس قطعا سهم شان در 
پایین آمدن کیفیت هوا و باال رفتن شــاخص های آلودگی بیشــتر اســت، اما 
شــهروندان و صاحبان ســایر خودروها، تاوان زندگی زیر آســمان سیاهی را 
می پردازند که یا نقشی در ایجاد چنین سیاهی ندارند یا نقش شان کم رنگ است.

 هر خودروی سدان )صندوق دار( برای تردد مناسب و بدون ترافیک در شهر 
به فضایی حدود 60مترمربع نیاز دارد. وسعت معابر شهر تهران هم 110میلیون 2

مترمربع است. به عبارت دیگر تهران برای ترافیک روان، باید یک میلیون و 800هزار 
خودرو داشته باشد، اما 7میلیون و 300هزار دستگاه خودرو دارد. خب، معلوم است که 
خیابان هایش در بیشتر ساعات روز به خصوص ساعات پیک تردد،  قفل می شود؛ چرا؟ 

به این علت که تعداد خودروهایش چندین برابر ظرفیت معابرش است.
نتیجه: شهرداری یكی از 23دستگاهی است که در قبال آلودگی هوا مسئولیت 
دارد. با این حال همزمان با شدت گرفتن آلودگی هوا و شدت گرفتن ترافیک، 
همه نگاه ها به سمت شــهرداری تهران می رود، اما تنها دســتگاه قضا و دیگر 
نهادهای مســئول، می توانند مالكان صدها هزار خودرویی را که به ســالمت 
شهروندان بی توجه هستند و نقص های خودروهای شان را برای گرفتن معاینه 
فنی مرتفع نمی کنند مورد توجه قرار دهند و با قوانین سختگیرانه جلوی تردد 
آنها را بگیرند. اینگونه نه تنها حجم زیادی از آلودگی هوا کاســته می شود بلكه 
تعداد خودروهای موجود تهران کاهش پیدا می کنــد و قطع به یقین ترافیک 
روان تر می شــود. البته که دســتگاه های دیگری مثل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و ... هم برای تولید خودروی باکیفیت، 
روشــن شــدن موتور تولید اتوبوس نو، حمایت از شــرکت های دانش بنیان و 
شرکت های تولیدکننده مثل شرکت واگن ســازی مترو باید وظایف خود را به 
درستی انجام دهند، اما علی الحســاب از میان همین 2میلیون خودروی بدون 
معاینه، اگر جلوی تردد آنهایی که کارکردشان هیچ گاه اصالح نمی شود، گرفته 

شود، زیست پذیری شهر باال رفته و سالمت شهروندان کمتر تهدید  می شود.

 تاوان زندگی
تا دهه 70، پایتخت، 21منطقه داشت و اراضی بین تهران و کرج  با خودروهای اضافه شهر

به عنوان تنفسگاه شهر تهران محسوب می شد، اما از دهه  70 
و 80به بعد ساخت وساز در این منطقه رونق گرفت و این بخش 
به کالنشهر تهران الحاق و روی نقشه به عنوان منطقه22 
جانمایی شد. با توجه  به موقعیت جغرافیایی که این 
منطقه دارد، همچنان تأمین کننده سرانه های 
تفرجگاهی، خدماتی، فضای ســبز و ... 

پایتخت محسوب می شود...

شهردار منطقه 22در جریان بازدید از همشهری تشریح کرد
توسعه گردشگری در دروازه تهران جدید
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نخست وزیر عراق صبح دیروز درحالی در مجموعه فرهنگی 
- تاریخی سعدآباد تهران به صورت رسمی مورد استقبال 
رئیس جمهور کشورمان قرار گرفت که 2کشور پرونده های 
مهمی را در 3محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی روی میز 

گفت وگو دارند .  رئیس جمهور ایران و نخست وزیر عراق 
پس از انجام گفت وگوی دوجانبه، در نشســتی 

خبری پیرامــون رایزنی های انجام شــده 
اظهارنظر کردند...

خاطرات »سهیال فرجام فر« از مداوای مجروحان جنگی
دفاع مقدس به روایت یک پرستار

با عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
پرونده های روی  میز تهران و بغداد

22

2

هنگامی که زنگ پایان فعالیت مجلس دهم نواخته شد آمارها نشان 
می داد تقریبا هر روز یک طرح از سوی نمایندگان و هر دو روز یک بار 
نیز یک الیحه از ســوی دولت به مجلس و هیأت رئیسه آن ارسال 
شده است. مجلس در آن دوره 431جلسه داشت و به گواه آمارها، 
735طرح و الیحه در این مدت درمجلس اعالم وصول شد. از 
این تعداد 495طرح سهم نمایندگان، 228الیحه سهم دولت 
و 12طرح نیز سهم شورای عالی استان ها بود که در مجموع تنها 

178طرح و الیحه به تصویب رسید...

گفت و گو با سخنگوی هیأت رئیسه مجلس
هزینه؛ گمشده طراحی طرح ها و لوایح 

حرفه اش پرستاری اســت اما کتاب هم می نویسد. کتابی که 
نوشته در واقع خاطراتی است که از دوران دفاع مقدس دارد؛ از 
حوادث تلخ و شیرین آن زمان. بهترین و شیرین ترین لحظات 

زندگی اش را برای رسیدگی به مجروحانی سپری کرده 
که برای دفاع از وطن، خود را آماج تیر و گلوله های 

دشمن کرده بودند. سهیال فرجام فر از پرستارهای 
نمونه کشور است که در 8سال جنگ تحمیلی در 

کنار رزمنده ها ماند...

ویژه های  امروز

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

کاهشاسترسبااینروشجذابژاپنیها
بســیاری از مــا کاســه یــا ظرفــی را شکســته ایم و فکــر 
کرده ایم آن ظرف به یک زباله تبدیل شده اما هنر ژاپنی 
ما را به دیدن قابلیت های زیبایی که بازسازی قطعات 
شکسته دارد تشویق می کند. چه کار خود را از دست 
داده باشید، چه در شرایط عاطفی بدی به سر ببرید، 
کینسوگی به شما کمک می کند تا خود را ترمیم کنید.

اقیانوسبزرگمریخواقعیتدارد؟
مطالعات نشان می دهد که امکان حیات در مریخ پیش 
از سیاره زمین وجود داشته و احتماال زمانی سطح سیاره 
سرخ را اقیانوسی بزرگ و به عمق ۳۰۰متر تا یک کیلومتر 
پوشــانده بــوده اســت.برخالف ظاهــر امــروزی ســیاره 
ســرخ، همانطور که چشــم انداز مریخ و ســایر شواهد 
نشان می دهد، مریخ زمانی مکانی بسیار متفاوت بود.

کشفجدیدباستانشناساندرمحلنبردگالدیاتورها
باستان شناســان می گوینــد احتمــاال در نمایش های 
کولوسئوم در روم باستان از سگ های کوچک جثه برای 
مبارزه با حیوانات بزرگ تر مثل خرس استفاده می شده 
است. باستان شناسان برای نخستین بار حین کاوش 
در زهکشــی کولوســئوم، بقایــای ســگ های کوچکی 

شبیه سگ های داشهوند را پیدا کرده اند.

موبایلیکهایالنماسکوعدهساختشراداد
زمانی که ایالن ماســک درباره ساخت گوشی موبایل 
توسط کارخانه تسال ســخن به میان آورد. بالفاصله، 
بســیاری از ســایت ها شــروع بــه ارائــه تحلیــل در ایــن 
خصوص کردند و بســیاری نیز طرح هایی غیررســمی 
از موبایل تسال را ارائه کردند! ماسک در صحبت های 

خود توضیحات بیشتری ارائه نکرده است .

سالمت

نجوم

دانش
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خالصه بازی ایران و آمریکا را  با اسكن این کیو آرکد  ببینید.
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والدت حضرت زینب  سالم اهلل علیها را تبریک می گوییم

داده نما

مصــرف روزانــه آب در تهــران در ایــن روزهــا بیــش از ۳میلیــون مترمکعب 
)۳ میلیارد لیتــر(  اســت؛یعنی تقریبا معادل حجــم دریاچه چیتگــر هر روز 
توســط شــهروندان تهرانی، آب مصرف می شــود. با توجه بــه اینکه از یک 
سو جمعیت شناور شــهر تهران حدود 12 میلیون نفر است و از سوی دیگر 
منابع آبی دیگری در دسترس نیست، مصرف درست آب در بخش خانگی 

اثر بسزایی روی تداوم پایداری تامین آب این شهر دارد.

 حجم آب مصرفی در بخش خانگی تهران در 6 ماه نخست 14۰1 

مقایسه سرانه مصرف آب  هر فرد در ایران و دیگر كشورها در یک شبانه روز

نجمه احمدبیگی /گرافیک: مهدی سالمی

1.322.075
تعداد خانوارهای خوش مصرف

كه  ماهانه طبق الگو )تا 14مترمكعب( 
مصرف می كنند.

2.082.814
تعداد خانوارهای پرمصرف

مصرف ماهانه 14 تا 28 متر مكعب

149.111
تعداد خانوارهای بدمصرف 
مصرف بیش از 28 متر مكعب

3.554.080
تعداد خانوارشهر تهران

150لیتر
ایران

139لیتر
فرانسه

153لیتر
انگلیس

129لیتر
آلمان

150لیتر
لوکزامبورگ

129لیتر
هلند

142لیتر
ایرلند

112لیتر
بلژیک

مصرفآبدرتهران
بهمرزهشداررسید

359میلیونو433هزارو688مترمكعب

 ۷۹ درصد آب شرب در بخش 
خانگی مصرف می شود.

 سد های تهران نسبت به وضعیت نرمال
حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب کاهش دارد.

 115/000
مترمکعب 

حجم ذخیره مخازن 
سد های تهران 

 38  /000  
لیتر بر ثانیه 

 میزان مصرف آب 
در تهران

50  
درصد

میانگین مصرف آب 
در تهران  برای شرب

تیم ملی ایران فقط یک تساوی با مرحله حذفی جام جهانی فاصله داشت اما اين بار هم نشد

دخل و خرج بودجه شهرداری تهران در نیمه اول امسال
بودجه شهر در مسیر تحقق

 35درصد 76درصد
 بودجه امسال شهرداری 
تاکنون  محقق شده است.

 منابع شهرداری تا پایان مهر
 به ثبت رسیده است.

 12800میلیاردتومان 32000میلیاردتومان
 بودجه تا پایان مهر 
محقق شده است.

 از محل شهرسازی  
به دست  آمده است.
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رهبرمعظم انقــاب عصر دیروز 
)سه شنبه( در دیدار محمد شیاع رهبری

الســودانی، نخســت وزیر عراق 
تأکید کردند: پیشرفت عراق و رسیدن به جایگاه 
واال و واقعی خود، به نفع جمهوری اسامی است و 
معتقدیم جنابعالی، شخصی هستید که توانایی 
پیشــبرد امور و ارتباطات عراق و رســاندن این 
کشور به جایگاه مستقل و شایسته تمدن و تاریخ 

آن را دارید.
پایــگاه اطاع رســانی دفتــر  به گــزارش 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تبریک انتخاب آقای شیاع الســودانی به عنوان 
نخســت وزیر عراق، وی را فردی مؤمــن و توانا 
خواندند که قرارگرفتــن او در رأس دولت عراق 

مایه خرسندی است.
ایشان عراق را برترین کشور عربی منطقه از لحاظ 
ثروت های طبیعی و انسانی و همچنین پیشینه 
فرهنگی و تاریخی و تمدنی دانســتند و گفتند: 
متأسفانه با وجود چنین پیشینه ای، عراق هنوز 

نتوانسته اســت در جایگاه واال و واقعی خود قرار 
گیرد و امید می رود با حضور جنابعالی، عراق به 

پیشرفت و جایگاه واقعی خود دست یابد.

رهبرمعظم انقاب یکی از ضرورت های اساسی 
رســیدن عراق به جایگاه واقعی خود را، انسجام 
و وحدت مجموعه های داخل عراق برشــمردند 
و افزودند: یکی دیگر از الزام های این پیشــرفت، 
استفاده حداکثری از نیروهای جوان و پُرانگیزه 

عراق است.
ایشان خاطرنشــان کردند: البته پیشرفت عراق 
دشــمنانی دارد که شــاید در ظاهر هم اظهار 
دشــمنی نکنند، اما دولتی همچون دولت شما 
را قبول ندارند و باید با تکیه بر مردم و نیروهای 
پرانگیزه و جوان که امتحان خــود را درمقابله با 
خطر عظیم و ُمهلک داعش پس دادند، درمقابل 

اراده دشمن، محکم بایستید.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای پیشــرفت عراق 
در عرصه هــای اقتصــادی، خدماتــی و حتی 
فضای مجازی و ارائه یک چهره موّجه از دولت به 
مردم عراق را منوط به استفاده از ظرفیت عظیم 
جوانان عراقی به عنوان لشکر واقعی حامی دولت 
دانستند و گفتند: دولت جدید عراق می تواند با 
چنین پشتوانه ای و با استفاده از منابع و امکانات 
خوب مالی که در این کشــور وجــود دارد، در 
عرصه های مختلف، به ویژه خدمات رســانی به 

مردم، تحول جدی ایجاد کند.
ایشان با اشاره به سخنان نخست وزیر عراق مبنی 

بر اینکه طبق قانون اساسی به هیچ طرفی اجازه 
استفاده از خاک عراق برای برهم زدن امنیت ایران 
را نمی دهیم، گفتند: متأسفانه اکنون این اتفاق در 
برخی مناطق عراق روی می دهد و تنها راه حل آن 
این است که دولت مرکزی عراق اقتدار خود را به 

آن مناطق نیز گسترش دهد.
رهبرمعظم انقاب تأکید کردند: البته دیدگاه ما 
درباره امنیت عراق این اســت که اگر هر طرفی 
قصد برهم زدن امنیت عراق را داشــته باشد، ما 
سینه خود را در مقابل او و برای حفاظت از عراق 

سپر خواهیم کرد.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بــر اینکه 
»امنیت عراق، امنیت ایران اســت، همچنان که 
امنیت ایران نیز در امنیت عراق تأثیرگذار است«، 
به مذاکرات امروز نخســت وزیر عراق در تهران 
اشــاره کردند و افزودنــد: در دوره های قبل هم 
مذاکرات و تفاهم های خوبی انجام شد، اما کمتر 
به مرحله عمل رســیدند. بنابراین باید در مورد 
همه تفاهم هــا به ویژه در بخــش همکاری های 
اقتصــادی و مبادالت کاال و ارتباطــات ریلی به 
ســمت عمل و اقدام پیش برویم. ایشان با اشاره 
به برخــی اراده ها برای پیش نرفتــن تفاهم ها و 
همکاری ها میان ایران و عراق گفتند: باید با عمل 

و اقدام بر این اراده ها غلبه کرد.
دراین دیدار که حجت االســام والمســلمین 
رئیســی، رئیس جمهور کشــورمان نیز حضور 
داشت، شــیاع السودانی، نخســت وزیر عراق به 
روابط راهبردی و تاریخی ایران و عراق اشاره کرد 
و گفت: نمونه بارز کنار هم بــودن ایران و عراق، 
جنگ با داعش بود که خون ایرانیان و عراقی ها در 

یک سنگر، درهم آمیخته شد.
نخست وزیر عراق با گرامیداشــت یاد شهیدان 
سردار ســلیمانی و ابومهدی المهندس، این دو 
شهید بزرگوار را نمونه دیگری از کنارهم بودن دو 

ملت ایران و عراق دانست.
الســودانی با اشــاره به عزم و اراده دولت جدید 
عراق برای اجرایی کردن توافق ها میان 2 کشور 
و گســترش روابط در زمینه های مختلف به ویژه 
در حوزه اقتصادی، گفت: امنیــت ایران و عراق 
از یکدیگر جدا نیست و ما طبق قانون اساسی به 
هیچ طرفی اجازه نخواهیم داد که از خاک عراق 

برای خدشه دار کردن امنیت استفاده کند.

رهبرمعظم انقاب در دیدار نخست وزیر عراق و هیأت همراه:

مقابل دشمنان پیشرفت عراق بایستید

رهبر معظم انقــاب با اشــاره به برخی 
اراده ها بــرای پیــش نرفتــن تفاهم ها و 
همکاری ها میان ایــران و عراق گفتند: 
بایــد بــا عمــل و اقــدام بــر ایــن اراده ها 

غلبه کرد

قفلمذاکراتدرقطربازمیشود؟
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران یک روز پس از تماس تلفنی 
رئیس جمهور با امیر قطر راهی این کشــور همسایه شد. سفر 
علی باقری به قطر در روز موعود مســابقه فوتبال میان ایران 
و آمریکا انجام شــد. گمانه مذاکرات احیای برجام در حاشیه 
این رویداد ورزشی و با اســتفاده از فرصت حضور هیأت های 
اروپایی و آمریکایی در دوحه تقویت شــده است. سیدابراهیم 
رئیسی روز دوشنبه با شــیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی 
امیر قطر به صورت تلفنی گفت وگو کرد. پایگاه اطاع رســانی 
ریاست جمهوری در متن کوتاه منتشرشده از خبر این دیدار 
به پیگیری توافقات انجام شده میان ایران و قطر تا رسیدن به 

نتیجه مطلوب اشاره کرده بود.
احیــای مذاکرات برجام یکــی از مهم ترین دســتورکارهای 
رفت وآمد مقامات 2کشور به میانجیگری قطر بوده است. علی 
باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و انریکه مورا، معاون 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و مســئول هماهنگ کننده 
مذاکرات احیای برجام تیرماه امســال یک دور گفت وگوهای 
احیای برجام را در دوحه قطر برگزار کــرده بودند. قطر پس 
از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و روی کار آمدن 
جو بایدن نقش پررنگی در حل وفصل مذاکرات احیای برجام 
میان ایران و آمریکا ایفا کرده اســت. این تاش ها به موازات 
پیگیری های دولت عراق به عنوان میانجی دیگر این مذاکرات 

بوده اند.
نخســتین بار اســفندماه ســال گذشــته روزنامه انگلیسی 
فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که قطر در حال میانجیگری 
میان ایران و آمریکا در رابطه با مذاکرات وین اســت. در این 
گزارش گفته شــد دوحه پیام هایی را میان بازیگران اصلی رد 
و بدل و برای رفع نگرانی های ایران تاش کرده است، ازجمله 
موضوع مربوط به درخواست تهران درخصوص ارائه تضمین از 
سوی دولت بایدن مبنی بر اینکه هیچ دولت آینده ای در ایاالت 

متحده نمی تواند به طور یکجانبه از توافق خارج شود.
مهرماه سال جاری نیز خبرگزاری های داخلی در گزارش هایی 
به این نکته اشاره داشــتند که مذاکرات فشرده ای با وساطت 
یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان زندانیان 
ایران و آمریکا انجام شده است و میلیاردها دالر از منابع ارزی 
مسدودشده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی 
است. در این گزارش تأکید شــده بود که آزادسازی همزمان 
زندانیان ایران و آمریکا و همچنین آزادســازی 7میلیارد دالر 
از منابع بلوکه شده ایران با میانجیگری قطر انجام شده است، 
ضمن اینکه سوئیس و سازمان ملل نیز به عنوان کانال ارتباطی 

در این امر درگیر هستند.
گفت وگوهای ایران و آمریکا بر ســر احیــای برجام به صورت 
غیرمستقیم و از طریق تبادل پیام میان نماینده اتحادیه اروپا با 
هر کدام از طرف ها به صورت مستقل برگزار شده اند. قطری ها 
هفتم و هشتم تیرماه سال جاری در دوحه پایتخت این کشور 
میزبانی مذاکرات احیای برجام را عهده دار شــده بودند. علی 
باقری در این فرصت 2روزه با انریکه مــورا، هماهنگ کننده 
گفت وگوها به گفت وگو نشســت. پیش از او هم رابرت مالی، 

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران وارد دوحه شده بود.

سردارحاجیزاده:مشکالتناشی
از8سالدولتقبلاست

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ویژه برنامه »ایران مقتدر« 
که از سوی بسیج دانشجویی دانشــگاه تربیت دبیر شهید 
رجایی برگزار شد، با اشــاره به اینکه دشــمن به کمتر از 
نابودی ما راضی نیســت، گفت: در حوزه  اقتصاد مشــکل 
ناشی از فشار حداکثری، تحریم ها و دولتی است که 8سال 
چشمش به دست خارجی ها بوده و به فرامین رهبرانقاب 
عمل نکرد، ؛ اما باید دست به دست هم دهیم و این مشکات 

را برطرف کنیم.
براساس گزارش فارس، سردار امیرعلی حاجی زاده همچنین 
با اشاره به حوادث 2ماه اخیر کشــور گفت: کسانی که در 
اغتشاشــات اخیر فریب خوردند ضد انقاب نیستند و جزو 
فرزندان ما و مردم هســتند و باید دشمن را بشناسند؛ من 
تعجب می کنم با این همه مشــکات و دشمنانی که داریم 
چرا نباید در آموزش و پرورش درسی به نام دشمن شناسی 
داشته باشیم و چرا فرزندان ما نباید روی این بخش مسلط 

باشند.
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه تصریح کرد: گرفتاری امروز 
ما به خاطر این است که جوانان و نوجوانان کشورمان دوران 
انقاب، جنگ، ترور ها و دشمنی ها را ندیده اند و تاریخ هم 
خیلی نمی خوانند با این اوصاف تصور می کنند هر چه دشمن 
بگوید باید آن را باور کنیم و بپذیریم که اینها خودی هستند 
و در کشور جنایتی اتفاق افتاده است. به هر روی همه ما از 
فوت خانم امینی متاثر شدیم، اما به خاطر اینکه دشمن را از 
خودی به درستی تشخیص ندادیم امروز بیش از ۳۰۰ نفر 

جانباخته و شهید داده ایم.
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه با بیان اینکه در مورد فوت 
خانم مهسا امینی اگر از همان ابتدا به درستی اطاع رسانی 
می شــد شــاید کار به اینجا نمی رســید، تصریح کرد: در 
مورد هواپیمای اوکراینــی هم ما از همان ســاعت اول از 
موضوع اطاع داشتیم و می دانســتیم چه شده، ولی بقیه 
ستاد ها و مجموعه ها قبول نکردند و وقتی ما آنها را توجیه 
کردیم و خودشان به جمع بندی رسیدند بعد از ۴8 ساعت 

تصمیم گیری شد.
سردار حاجی زاده در مورد نقش رهبر معظم انقاب اسامی 
در پیشرفت های موشکی نیز بیان کرد: انصافا ما نمی توانیم 
این را به خوبی بیــان کنیم که اگــر ورود رهبری به حوزه 
موشــکی نبود چه اتفاقی می افتاد. معظم له در ســال های 
جنگ کلنگ کارخانه موشــکی را زدنــد و تحویل 2 فروند 
موشک به وزارت ســپاه هم با تأیید و پیگیری ایشان اتفاق 
افتاد. چون در آن مقطع هنوز این موشک ها باز نشده بود و 
بچه ها نگران بودند که این موشک ها خراب شوند، اما رهبری 
به بچه های صنعت شهید همت تأکید کردند و گفتند شک 
نکنید، موشک ها را باز کنید و ساخت موشک را شروع کنید.

ناآرامیها؛موضوعنشست
مجلسوقوهقضاییه

نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه دیروز به مناسبت هفته 
مجلس و به میزبانی صحن بهارســتان برگزار شــد. به گزارش 
همشهری، در جریان این نشست غیرعلنی نمایندگان از رئیس 
دستگاه قضایی درخواســت کرده اند برخوردهای الزم با افراد 
سرشناســی که در ماه های اخیر در آتش ناآرامی ها دمیده اند، 
انجام شــود. روایت ها از این نشســت، حکایــت از آن دارد که 
نمایندگان از غامحسین محســنی اژه ای درخواست کرده اند 
درجریان رسیدگی  به پرونده های حوادث اخیر، میان افرادی که 
مرتکب جرم شده اند و کسانی که جرمی انجام نداده اند، تفکیک 
صورت گیرد. تسریع در رســیدگی به پرونده های مجرمانی که 
در ناآرامی های اخیر به اموال عمومی آســیب زده اند نیز از دیگر 

درخواست های نمایندگان از قاضی القضات بوده است.
روایت سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
از این نشست، نشان می دهد »افزایش تعامل میان قوا«، »مبارزه 
با مفاســد اقتصادی«، »اطاله دادرسی« و »مسائل حقوقی بین 
قوه مقننــه و قضاییه« از دیگر موضوع های مــورد توجه دراین 

نشست بوده است. 

اقدامحقوقیبرایبرخوردبا
رسانههایتروریستی

سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود گفت: 
با توجه به ترویج آشــکار تروریسم، خشونت و نقض 
تمامیت ارضی کشور ازسوی رسانه های معاند، هرگونه 
همکاری با آنها در حکم مشارکت در اقدام تروریستی 
است و انجام اقدام های حقوقی و پیگیری های الزم، 
با مسئولیت دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی در 
مراجع بین المللی آغاز شده است. مرکز امور حقوقی 
بین المللی ریاست جمهوری، مستندات الزم را درباره 
اقدام های تروریستی این رســانه ها گردآوری کرده 
 اســت. به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی گفت: 
برخی رســانه های تروریســتی با توجه به عملکرد 
تروریستی و حمایت روشــنی که از ترور داشته اند، 
ازسوی دولت و وزارت امورخارجه شناسایی شده اند 
و برای مقابله با آنها، اقدام هایی درحال انجام است. 
افرادی که با این مجموعه های تروریستی همکاری 

داشته اند، مورد پیگیری قضایی قرار گرفته اند.

مجلس

خبر

دولت

سیاست خارجی

پرونده های روی  میز تهران و بغداد
نخستوزیرعراق،صبحدیروز

درحالیدرمجموعهفرهنگیگزارش
-تاریخیســعدآبادتهران
بهصورترسمیمورداستقبالرئیسجمهور
کشورمانقرارگرفتکه2کشورپروندههای
مهمیرادر3محورامنیتی،سیاسیواقتصادی

رویمیزگفتوگودارند.
رئیسجمهورایرانونخستوزیرعراقپساز
انجامگفتوگویدوجانبه،درنشستیخبری
پیرامونرایزنیهایانجامشدهاظهارنظرکردند.
موضوعهایاقتصادیوتجارییکیازمهمترین
محورهایگفتوگویرئیســیوالسودانی
بودهاست.رئیسجمهورگفت:مسائلپولی-
بانکیوصادراتبرقوگازازمحورهایمورد
مذاکرهدوطرفبودهاســتوگفتوگوهای
انجامشدهمیان2هیأتایرانیوعراقی،میتواند
گاممؤثریبهمنظورحلوفصلمسائلفیمابین

بهشمارآید.
محمدشیاعالسودانی،نخستوزیرعراقهمبه
پروندهمطالباتایراناشارهوتأکیدکردکهعراق
برایپرداختطلبهایایرانبامکانیسمهای
خاصتالشمیکند.ویهمچنیناضافهکرد:
دراینســفرگفتوگوهاییمیانوزراینفت
2کشوردرزمینهانتقالنفتخاموتسویهآندر
پاالیشگاهانجامشدوپروژههایمربوطبهنفت
خامومشتقاتآن،دراینسفروسفرهایبعدی

میان2کشورموردبررسیقرارمیگیرد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به سفر نخســت وزیر جدید عراق 
به تهران، به همشهری گفت: حضور محمد شیاع 
الســودانی در تهران، آن هم در شرایط کنونی و با 
توجه به تحوالت منطقــه ای، از اهمیت راهبردی 
ویژه ای برخوردار است و می تواند زمینه ساز توسعه 

همه جانبه مناسبات تهران - بغداد شود.
شهریار حیدري افزود: با توجه به اینکه پس از مدتی 
بی ثباتی در عراق، تشکیل دولت جدید دراین کشور 
گام تازه ای در برقراری ثبات سیاسی - امنیتی در 
این کشور به حساب می آید، سفر السودانی به تهران 
از جنبه های مختلف سیاسی - اقتصادی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسامی پس از سقوط 
دولت بعث صــدام در عراق، تــاش ویژه ای برای 
تقویت و گسترش روابط با این کشور در همه حوزه ها 
داشته، ادامه داد: راهبردهای سیاست خارجی ایران 
در قبال عراق در سال های اخیر همواره مبتنی بر 
توسعه روابط و هماهنگی های استراتژیک میان 

تهران و بغداد بوده است. عراق کشور مؤثری 
در منطقه به حساب می آید و 2کشور 

از روابط دیرینه ای در حوزه های 
مختلف برخــوردار بوده اند که 

انجام برنامه ریزی های راهبردی برای افزایش هرچه 
بیشتر آن، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

شهریار حیدری با اشاره به اینکه سفر نخست وزیر 
جدید عــراق به تهران بــا دور تــازه ای از تقویت 
مناسبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی همراه خواهد 
بود، ادامــه داد: ایران در میان همســایگان خود، 
بیشــترین میزان مرز را )حدود 16۴5کیلومتر( 
با کشــور عراق دارد و وجود بازارچه های مرزی و 
فعالیت های اقتصادی دراین حوزه، اهمیت تقویت 
هماهنگی ها میان دوطرف را دوچندان کرده است.

این نماینده مجلس عنوان  کرد: طرح هایی که در 
حوزه حمل ونقل ریلی و همچنین ایجاد مناطق آزاد 
جدید در ۳منطقه مرزی با عراق، شامل »مهران«، 
»قصرشیرین« و »باشماق« میان 2کشور مطرح 
شــده، نیازمند هماهنگی های بیشــتر و اتخاذ 

تصمیم های الزم در سطوح باالی 2دولت است.
شهریار حیدری همچنین با اشاره به نقش آفرینی 
عراق در مذاکرات تهران - ریاض گفت: بررســی 
آخرین وضعیت گفت وگوهــا و انجام رایزنی های 
الزم در این زمینه از دیگر محورهای مهم این سفر 
است؛ موضوعی که در هفته های اخیر با تحوالت 

مهمی همراه بوده است.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس همچنین با بیان اینکه موضوع های مرزی از 
دیگر محورهای مهم مورد توجه در این سفر به شمار 
می رود، گفت: براساس قانون اساسی و همچنین 
قوانین داخلی عــراق، دولت مرکزی متولی اصلی 
تامین امنیت مرزهای این کشور است. در گذشته 
به دلیل درگیری ها و تنش های امنیتی - سیاسی در 
عراق، با خألهایی در این زمینه مواجه بوده ایم، اما 
اکنون با روی کار آمدن دولت جدید، انتظار می رود 
بغداد گام های مؤثرتری در مسیر تقویت امنیت در 

مرزهای 2کشور بردارد.
شهریارحیدری اضافه کرد: مسئولیت پذیری بیشتر 
در حوزه تامین امنیت مرزها، زمینه ســاز توسعه 
روزافزون همکاری های اقتصادی خواهد شد و بستر 
مناسب برای اســتفاده حداکثری از ظرفیت های 
مرزی را فراهم می آورد؛ راهبردی که در گفت وگوی 

سران 2کشور در تهران نیز مورد توجه بوده است. 

ری
رهب

م 
عظ

م م
مقا

تر 
 دف

نی
سا

ع ر
طا

اه ا
ایگ

س: پ
عک



3 چهارشنبه 9 آذر 1401
 شماره  8652

 دیــروز در صد و دهمین جلســه 

شورای شهر تهران، پرونده پایانه گزارش
جدید شرق تهران باز شد و اعضای 
پارلمان شهری نســبت به عدم تعیین تکلیف و 
بهره برداری از آن تذکراتی دادند. عملیات عمرانی 
این پایانه دهه 80در بزرگراه شهید یاسینی شروع 
شد و پس از رسیدن به مرز پیشرفت 95درصدی، 
منابع مالی برای ادامه کار تامین نشد و کار متوقف 
شد. از سوی دیگر، اتصال به خط 2مترو )از ایستگاه 
فرهنگســرا تا پایانه جدید شرق در جاده دماوند( 
یکی از شروط بهره برداری پروژه بود که این امر هم 
محقق نشــد و بهره برداری از این پروژه که گفته 
می شود نخستین پایانه هوشمند کشور است، به 
تأخیر افتاد و این سرمایه ملی چندین سال است 

که خاک می خورد.
به گزارش همشهری، پیش تر مهدی وحدت کار، 
مدیرعامل ســازمان پایانه ها و پارک ســوارهای 
شــهرداری تهران گفته بود اواخر نیمه نخســت 
امسال پایانه جدید شــرق بهره برداری می شود، 
اما محقق نشــدن این وعده سبب شــد تا دیروز 
برخی از اعضای پارلمان شــهری به این موضوع 
واکنش نشان دهند و خواستار پیگیری و راه اندازی 
آن در اسرع وقت شــوند. مهدی بابایی، نخستین 
عضوی بود که موضوع )تعیین تکلیف پایانه جدید 
شــرق( را مطرح کرد و گفت: »بــرای راه اندازی 
ترمینال شرق بودجه مناسبی درنظر گرفته شده و 
درخواست شورا این است که این ترمینال به زودی 
راه اندازی شود، اما با گذشــت حدود ۴8۱روز از 
تشکیل مدیریت جدید شهری، هنوز اقدامی در این 
خصوص انجام نشده است.« او به ترافیک خیابان 
دماوند هم اشاره و عنوان کرد که به دلیل عدم انتقال 
ترمینال شرق اصالح خیابان دماوند انجام نشده 
اســت و به همین دلیل شهروندان شاهد ترافیک 
در این نقطه هستند. سیدمحمد آقامیری هم در 
ادامه به بازدید اخیرش از ترمینال شرق اشاره کرد 
و گفت: »این ترمینال ۳0 هکتاری در راستای حل 
مشکالت پایانه فعلی در شرق تهران ساخته شده 
و نخستین پایانه هوشمند کشور است که در یک 

موقعیت خاص جغرافیایی واقع شده، اما امکانات 
آن بدون هیچ کاربردی رها شــده و در یک سال 
اخیر نیز هیــچ اتفاقی برای بهره بــرداری از این 
پایانه رخ نداده است.« او با بیان اینکه سال ۱۳9۶ 
راه اندازی این پایانه به 20 تا ۳0میلیارد تومان نیاز 
داشت، اما حاال این پایانه با اختصاص 200میلیارد 
تومان راه اندازی می شود، تأکید کرد: »متأسفانه 
مدیریت قبلی با ترک فعل در این زمینه و رها کردن 
پروژه، خسارت های جبران ناپذیری را به این پروژه 
وارد کرده است و در مدیریت فعلی حتی اگر وام 
۱8درصد بگیریم تا این پروژه راه اندازی شود، اقدام 
درستی است؛ چراکه پایانه، درآمد پایدار است و 
درصورت افتتاح، سال دیگر ســرمایه شهرداری 
افزایش می یابد.« رئیس شــورای شهر تهران در 
جمع بندی نظرات مطرح شده گفت که این پایانه 
سرمایه ملی اســت که به دلیل عدم بهره برداری 
مستهلک شده اســت. مهدی چمران تأکید کرد: 
»عالوه بر فراهم کردن امکانات حمل ونقل عمومی 
)اتوبوس و مترو( باید فراینــد تکمیل این پایانه 
تسریع شــود.« او و دیگر اعضای شورای شهر با 
توجه به مسابقات فوتبال ایران در جام جهانی قطر 
نیز از برخی مسائل مرتبط با ورزش سخن گفتند.

رعایت واریز درآمدها به خزانه واحد 
در جریان قرائت گزارش خزانه دار شــورا درباره 

حســاب های درآمد و هزینه شــهرداری، رئیس 
کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسالمی 
شــهر تهران درباره عدم واریز درآمدها به خزانه 
واحد از ســوی برخــی از مجموعه های مدیریت 

شهری تذکر داد.
احمد صادقی درباره حساب های درآمد و هزینه 
شهرداری منتهی به ۳0مهرماه امسال گفت: »یکی 
از مواردی که از این گزارش برمی آید، عدم اجرای 
خزانه واحد است؛ یعنی برخی مجموعه ها مصوبه 
شورا در ایجاد خزانه واحد و واریز درآمد ها به خزانه 
واحد را رعایت نکردند و به همین دلیل درآمدهای 
شهرداری در گزارش با آنچه حاصل شده، فاصله 

دارد.« 
وی در ادامه افزود: »موضوع بعدی مربوط به دکل ها 
و آنتن های فیبر نوری است. وقتی در طول روز در 
سطح شهر تردد می کنیم، می بینیم که دکل ها و 

آنتن ها مدام رویش و زایش دارند.«
صادقی ادامه داد: »باید رقم درآمدی از صدور مجوز 
دکل ها ذکر شود؛ لذا باید در یک گزارش مفصل 

این ارقام در صحن شورا ارائه شوند .«

محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
شهر تهران در این جلسه از اصالح نحوه محاسبه و 
اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند عادی خبر داد.

محمد آخوندی، در توضیح الیحه اصالحیه نحوه 
محاســبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند 
عادی گفت: »بعد از جلســات مشترکی که بین 
کمیسیون های برنامه و بودجه و خدمات شهری با 
حضور نمایندگانی از شهرداری برگزار شد، نهایتا 
مصوبه ای در زمینه نحوه محاســبه و اخذ بهای 

خدمات مدیریت پسماند عادی به دست آمد.«
وی ادامه داد: »براســاس قانون به شــهرداری ها 
اجازه داده شده بهای خدمات مراکز غیرمسکونی 
را در موضوع پســماند ساالنه در شــورا مصوب 
کنند. در تاریخ دوم تیرماه ۱۴00شــورای پنجم 
مصوبه ای داشــت که در آن فهرســت متوسط 
تولید روزانه پسماند عادی دقیق نبود و باعث شد 

نارضایتی هایی به وجود آید.«
این عضو شورای اسالمی شهر تهران خاطرنشان 
کرد: در مصوبه مذکور آمده بود که بهای خدمات 
مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی در سال 
۱۴00نباید از 5برابر بهای خدمات مذکور در سال 
۱۳99بیشتر یا از یک سوم آن در همین سال کمتر 
باشد؛ بر این اســاس در حوزه معوقات عددهای 
عجیبی به دست آمد که نارضایتی شهروندان را به 

همراه داشته است.«
آخوندی افزود: »آن چیز که در کمیسیون مشترک 
و شــهرداری تصویب شد، این اســت که بدهی 
معوقات بهای خدمات مدیریت پســماند عادی 
مودیان از ســال ۱۳9۳تا ۱۳99مطابق عددهای 
ســال ۱۳99و  ســال ۱۴00بر مبنای ۱۴00و 
۱۴0۱بر مبنای ۱۴0۱محاسبه شود. درحالی که 
قبال بحث بر این بود که برای ۱۴00هم براساس 

۱۳9۳تا ۱۳99معوقات را محاسبه کنند.«
وی گفت: »با توجه به تصویب قانون درآمد پایدار 
در مجلس شورای اســالمی و ماده ۱0این قانون، 
عدم پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند توسط 
مودیان با احتساب جریمه ای به ازای هر ماه تأخیر 
به میزان 2درصد و حداکثر تــا میزان 2۴درصد 
اعمال خواهد شد.« این الیحه با ۱5رأی مثبت به 
تصویب نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر 

تهران رسید.

کاهش ترافیک خیابان دماوند  با پایانه هوشمند
اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز خواستار تعیین تکلیف پایانه جدید شرق شدند

کاشانی: امسال ۳5درصد منابع شهرداری تهران به ثبت رسیده که اتفاق مثبتی به حساب می آید
بودجه شهر در مسیر تحقق

 دیروز خزانه دار شورای اسالمی شهر تهران گزارشی 

بودجه
از وضعیت تحقق دخل و خرج شهرداری ارائه داد که 
از وضعیت مناســب روند اقتصادی شهر حکایت 

می کرد. به گزارش همشهری، اینطور که حبیب کاشانی اعالم کرد 
76درصد بودجه سال1401 شهرداری تهران تا اینجای کار محقق 
شده است. کاشانی با بیان اینکه در 7ماه اول سال گذشته، ۲0 درصد 

منابع ثبت شده بود، گفت: »امسال ۳۵درصد منابع به ثبت رسیده 
که اتفاق مثبتی به حساب می آید.« با این وضعیت به نظر می رسد که 

بودجه پیش بینی شده امسال کامال محقق شود. 

اصول مدیریت کیفیت هوا
 سال هاست که آلودگی هوا به عنوان یکی 
از چالش های بزرگ شهر تهران، به مطالبه 
شهروندان و دغدغه مسئوالن تبدیل شده 
و در صدر فهرست معضالت این کالنشهر 
جای گرفته است؛ هر چند، هم منابع ثابت و هم منابع متحرک 
در ایجاد و انتشار آلودگی هوا نقش دارند، اما واقعیت این است که 
هماهنگی و یکپارچه سازی ارگان های ذیربط نقش بسیار مهمی 
در مدیریت و کنترل آلودگی هوا دارد. با توجه به اینکه پیش نیاز 
شناخت آلودگی هوا و راه های مشــارکت عمومی در کنترل و 
کاهش آن، آگاهی از تعاریف، منابع انتشار، آالینده های شاخص 
و معیار و مهم ترین راهکارهای بهبود کیفیت هواست، در سلسله 
یادداشت هایی به مبحثی از مباحث آلودگی هوا خواهیم پرداخت 
که از سوی »شرکت کنترل کیفیت هوای تهران« تدوین شده 
و برای مطالعه مخاطبان در اختیار همشهری قرار گرفته است. 
در هر نقطه ای از جهان همچون تهران که با مشکل آلودگی هوا 
روبه روست، پیاده سازی یک سیستم تکرارشونده تحت عنوان 
چرخه مدیریت کیفیت هــوا که از اجــزا و ابزارهای مختلفی 
تشکیل شده، ضرورت دارد تا با تکرار این چرخه، اقدامات مؤثری 
در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا، شناسایی و اجرایی شده و 

در نهایت، از آنها بازخورد گرفته شود.
مهم ترین ســؤاالتی که در مواجهه با آلودگی هوا در یک نقطه 

مطرح می شود، به شرح زیر است:
  آالینده معیار در شهر چیســت و به عبارتی، کدام آالینده یا 

آالینده ها باعث کاهش کیفیت هوا می شوند؟
  کدام منابــع موجب ایجاد این آالینده یــا آالینده ها در جو 

می شود و سهم هر یک از این منابع چقدر است؟
  چه اقداماتــی برای کنترل و کاهش غلظــت این آالینده یا 

آالینده ها در جو می توان انجام داد؟
  با توجه به هزینه بر بودن اقدامات مؤثر بر کاهش آلودگی هوا 
و محدودیت منابع، این اقدامات براساس معیار هزینه - فایده 

چگونه اولویت بندی شوند؟
  زمانبندی اجرای اقدامات مؤثر بر کاهش آلودگی هوا چگونه 
است و این اقدامات در راستای دستیابی به هوای پاک چگونه 

هدف گذاری می شوند؟

نخســتین گام در سیســتم مدیریت کیفیت هــوا، پایش و 
اندازه گیری مستمر غلظت آالینده های مختلف در جو، با هدف 
شناسایی آالینده های معیار و مؤثر بر کیفیت هوا، محاسبه میزان 
فاصله آن از حدود مجاز و حدود اســتاندارد سالمت و تعیین 
زمان ها و مکان های وقوع وضعیــت نامطلوب کیفیت هوا برای 

آمادگی در زمینه مقابله یا کنترل آن است.
پس از کسب اطالعات الزم درباره وضعیت کیفیت هوا از طریق 
پایش و اندازه  گیــری، دومین گام شناســایی عوامل مؤثر در 
ایجاد آلودگی هوا یا منابع آالینده است. در این مرحله، پس از 
شناسایی منابع تولید آلودگی، میزان تولید آالینده های ناشی از 
آنها، محاسبه شده و سهم هر منبع در تولید آلودگی هوا تخمین 

زده می شود که به چنین مطالعه  ای، سیاهه انتشار می گویند.
براســاس این شــناخت از منابع آالینده، در گام سوم می توان 
راهکارهایی به منظــور کنترل و کاهش آلودگــی هوا ازجمله 
نوسازی ناوگان آالینده و فرسوده، تغییر سبد سوخت، اجرای 
طرح های ترافیکی، نصب فیلتــر دوده و... ارائه کرد. با توجه به 
طیف گسترده راهکارهای پیشنهادی و به دلیل هزینه های گزاف 
موردنیاز و محدودیت منابع، اجرای تمام آنها امکانپذیر نیست و 
راهکارها با استفاده از ابزارهای سیاهه انتشار و مدل سازی کیفیت 
هوا به لحاظ هزینه  - فایده، اولویت بندی و میزان اثربخشــی 

اجرای هر راهکار در کاهش آلودگی هوا تعیین می شود.
در گام چهارم، پس از تعیین راهکارهــای بهینه برای کاهش 
آلودگی هوا، برنامه ای کارآمد تحت عنوان برنامه کاهش آلودگی 
هوا با هدف دستیابی به سطوح کیفیت هوای مشخص، تهیه و 
تدوین می شود. گام پنجم و آخر از سیستم مدیریت کیفیت هوا 
به اجرای راهکارها اختصاص دارد. در این گام، راهکارهای ارائه 
شده براساس اولویت، اجرایی می شوند. در نهایت، این چرخه 
باید تکرار شده و براســاس پایش کیفیت هوا، تعیین شود که 
اجرای راهکارها، چه مقدار منجر به بهبود کیفیت هوا و دستیابی 
به هدف گذاری اولیه شده اســت. با تکرار این چرخه به صورت 
مستمر در شــهری همچون تهران، می توان انتظار داشت که 

معضل آلودگی هوا به مرور کنترل شده و کاهش یابد.
* مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

با وجود هزینه های زیاد 
»نگهداشت« شهر انجام شده است

عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســالمی گفت: فارغ 
از اجرای پروژه هــای عمرانی، همین که شــهرداری با وجود 
هزینه های هنگفت، نگهداشت شهر را به خوبی و مدیریت شده 

انجام می دهد، موفقیت بزرگی محسوب می شود.
مجتبی یوســفی در گفت وگو با پایگاه خبری شهر، گفت: این 
دولت برای توسعه زیرساخت ها تالش می کند؛ طوری که وزارت 
کشــور اقدام تلفیقی مثبتی انجام داد و قرارداد تأمین ۶هزار و 

500دستگاه اتوبوس پس از ۱۱سال منعقد شد.
او  ضمن ابراز امیدواری از تداوم همدلی بین مجلس، دولت 
و مدیریت شهری گفت: ما باید نگاه به شهرداری ها را تغییر 
دهیم؛ پروژه های شــهرداری به هیچ عنوان قابل مقایسه با 
پروژه های دولت نیســت و باید بدانیم که اداره شهر هزینه 
زیادی می خواهد و دولت باید بیش از این به شــهرداری ها 

کمک کند.

 سیداحمد علوی
 عضو شورای اسالمی شهر تهران

بــا ایــن دکل هایــی کــه در ســطح شــهر 
وجــود دارنــد، نبایــد درآمــد مدیریــت 
شــهری از محل فیبر نوری صفر باشد. 
مــا قبــال نیــز بــه دوســتان اعــالم کــرده 
بودیــم در ایــن مســئله و به ویــژه در 
شــرکت کنترل ترافیــک ضعــف داریم 
که اکنون بــه جزئیات آن نمی پــردازم. 
اکنون حدود 3۰۰ - 2۰۰ میلیارد تومان 
از درآمــد غیرنقد ما مشــخص اســت. 
اگــر گزارش هــای غیرنقــد مشــخص 
شــود، به نظر می رســد که مــا در زمینه 
بودجه موفق بوده ایم و اوضاع درآمدی 

شهرداری خیلی بد نبوده است.

مهدی پیرهادی
 رئیس کمیسیون سالمت محیط زیست 

و خدمات شهری شورای شهر
انتشــار  بــه  نســبت  صدا وســیما   
موضوعاتی که در شهر انجام می شود، 
اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند. در 
شرایطی که رسانه های بیگانه و ماهواره 
دائما تخریب می کننــد و رهبر انقالب 
می گویند بــه مــردم امید دهیــد، صدا 
و ســیما بایــد در جامعــه امیدبخشــی 
کند. در دوره جاری مدیریت شهری در 
مناطق جنوبــی اتفاقات خوبــی افتاده 
و شــنبه آینده افتتاح چند بوســتان در 
مناطــق جنوبــی ازجملــه منطقــه ۱۷ را 
داریم که وســعت خوبی دارد و در چند 

سال گذشته بی سابقه بوده است.

شهردار منطقه۱۰ از صدور 2۷3پروانه 
تخریــب و نوســازی در 8مــاه گذشــته 
خبــر داد. مهــدی اخ الصنايــع گفــت: 
»میانگیــن متوســط صــدور پروانــه در 
سال گذشــته ۵۰ روز بوده که اکنون به 
۴۱ روز کاهــش یافته اســت. منطقه ۱۰ 
یکــی از مناطقــی اســت کــه حــدود 
۶۰ درصد آن را بافت فرسوده و ناکارآمد 
شهری تشکیل می دهد و همین مسئله 
موجب شده یکی از دغدغه های اصلی 
این منطقه، در راستای نوسازی و بهبود 
کیفیت بافت شهری باشد.« او اضافه 
كــرد: »صــدور پروانــه ساخت و ســاز 
مهم تریــن نقــش را در ارتقــای کیفیت 
ســکونت در مناطــق دارای بافت هــای 
فرسوده و ناکارآمد شهر ایفا می کند.« 

معاون فنی و عمرانی منطقه۱۵ تهران از 
اتصال تقاطع بزرگراه های امام علی)ع( 
و شهید نجفی رســتگار با احداث رمپ 
و لــوپ در ایــن شــریان های ارتباطــی 
خبر داد. علی روحانی گفت: »مســیر 
دسترســی بزرگراه هــای امــام علــی و 
شهید نجفی پس از گذشــت 3سال از 
بهره برداری بزرگراه شهید نجفی رستگار 
با هدف تکمیل نواقص کنــدرو بزرگراه 
شهید نجفی رستگار،   احداث شد.« او  
اضافه كرد: »برای تکمیل گردش های 
ترافیکی تقاطع فوق، بیش از 2۶۵۰ متر 
مســیر کنــدرو در بزرگراه شــهید نجفی 
رستگار، یک رمپ 32۰ متری و یک لوپ 

با همین طول احداث شده است.« 
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ساماندهي افراد بی خانمان 
در آبان ماه 

شــهردار منطقه 9 تهران از شناسایی و ساماندهی 
معتادان متجاهر، افراد بی خانمان و بی سرپناه با هدف 
پاکسازی شهر و ایمن سازی قسمت غربی شهر تهران 
خبر داد. به گزارش همشــهري، سیدمحمدرحیم 
مرتضوی با اشاره به گشت زنی های مستمر توسط 
اداره امور آسیب های اجتماعی شهرداری منطقه 9 
تهران گفت: »پایگاه خدمــات اجتماعی منطقه 9 
تهران با کمک مرکز فوریت های اجتماعی شهرداری 
تهران )۱۳۷( و انجام گشــت های روزانه و شبانه در 
خیابان ها، بوستان ها و فضاهای بی دفاع شهری نسبت 
به ســاماندهی معتادان متجاهر، افراد بی خانمان و 
بی سرپناه اقدام می کند.« او عنوان کرد: »در ادامه و 
با ارجاع این افراد بی سرپناه به دستگاه های حمایتی، 
مراحل خدمت رســانی از جمله  تشــکیل پرونده، 
مشاوره، اســکان و مداوا تسهیل شــده و با سرعت 
بیشتری انجام می شود.« شــهردار منطقه 9 تاکید 
کرد: »در ماه آبان امســال ۳۷2 نفر شامل  معتادان 
متجاهر، بی خانمــان، کودک کار و مســافر در راه 
مانده در منطقه 9 تهران شناسایی شده و به مراکز 
بازپروری و حمایتی از جمله مددسرای امید، مرکز 
پرتو و ترمینــال غرب منتقل شــدند.« مرتضوی 
اضافه کرد: »خرســندیم که اقدامات انجام شــده 
در زمینه آســیب های اجتماعی به منظور کاهش 
آسیب های اجتماعی با ساماندهی معتادان متجاهر، 
در راه ماندگان، کودکان کار و افراد بی سرپناه در نقاط 

آسیب خیز غربی پایتخت مثبت بوده است.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

مجلس

 خبر

سیدمحمدمهدی میرزایی قمی*یادداشت

تعیین تکلیف امالک حریم راه آهن 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شــهر تهران در یکصد ودهمین جلسه شورای 
اسالمی شهر تهران ضمن ارائه گزارشی در محله علی آباد شمالی و نازی آباد شرقی واقع در منطقه 
16شهرداری تهران، گفت: تقاضای من این است که شهرداران مناطق ۲۲گانه عملکرد شهردار منطقه 

16 در تعامل مستقیم با شهروندان را مورد توجه قرار دهند.
ناصر امانی با اشاره به تعامل بسیار مثبت شهردار منطقه 16 با مردم گفت: خوشبختانه در این منطقه 
شاهد بافت فرسوده نبودیم که جای خوشحالی است. سرانه آموزشی منطقه وضعیت مناسبی دارد 
و 1۲مدرسه در منطقه وجود دارد؛ از لحاظ سرانه بهداشتی نیز وضعیت خوبی را در منطقه شاهد 

هستیم.
امانی با بیان اینکه هزار نفر از اتباع بیگانه در این محله زندگی می کنند، خاطرنشان کرد: ترافیک 
اطراف ایستگاه متروی خزانه مردم را دچار مشکل می کند. تعیین تکلیف امالک موجود در اطراف 
حریم راه آهن، تعیین تکلیف مجموعه ورزشی سهند، تعمیر پل مکانیزه، تأمین روشنایی منطقه و 

آبیاری درختان ارزشمند محله ازجمله مواردی است که نیاز به پیگیری دارد.

مکث

جزئیات دخل و خرج بودجه شهرداری تا پایان مهر ماه
 50370 
میلیارد تومان 

بودجه امسال شهرداری است.

 38هزار 
میلیارد تومان 

درآمد معادل ۷۶درصد بودجه، 
بیش از 8هزار میلیارد تومان منابع 
حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای 

معادل ۱۶درصد و 3هزارو۹۴۰ 
میلیارد تومان منابع حاصل از 

واگذاری دارایی مالی معادل 8درصد 
بودجه امسال است.

 32578 
میلیارد تومان 

بودجه تا پایان مهر محقق شده 
است.

 22550 
میلیارد تومان 

منابع واگذاری دارایی سرمایه ای 
نقد بوده است.

 22000 
میلیارد تومان 

پیش بینی شده بود که   درآمد 
بودجه امسال از محل شهرسازی 

تامین شود که۱28۰۰میلیارد تومان 
تاکنون درآمد کسب شده است.

 22783 
میلیارد تومان 

منابع کسب شده حاصل واگذاری 
دارایی سرمایه ای است.

 44078 
میلیارد تومان 

در بخش عملکرد هزینه ای و 
درآمدی    ابالغ شد که شهرداری 
تاکنون 3۷درصد جذب داشته 

است.

 233 
میلیارد تومان 

منابع واگذاری دارایی سرمایه ای 
غیرنقد بوده است.
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دولت یک الیحه را آماده ارسال 

گزارش
به مجلس کرده که براساس آن 
قرار اســت تجارت در مرزهای 
خاکی و دریایی ایران به نفع بهبود معیشــت 
مرزنشینان، کولبران و ملوانان سامان پیدا کند. 
طبق ایــن الیحــه بــه کولبــران، ملوانان و 
مرزنشینان اجازه داده می شود بدون پرداخت 
عوارض گمرکی و مالیات، معادل 10درصد از 
حجم واردات سال قبل، با آن سوی مرز تجارت 

کنند.
به گزارش همشــهری، حاال پرسش اصلی این 
است که آیا تصمیم دولت و به احتمال زیاد رأی 
مجلس باعث رونق تجارت رسمی مرزنشینان 
خواهد شد؟ سال گذشــته حجم واردات ایران 
به 52میلیارد دالر رســید در نتیجه اگر دولت 
بخواهد، طبق مفاد الیحه جدید، به مرزنشینان 
اجازه تجارت قانونی بدهد، برآورد می شود سقف 
تجارت صورت گرفته از مسیر کولبران، ملوانان 

و... به 5میلیارد دالر برسد.

سخنگو چه گفت؟
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت دیروز 
در یک نشســت خبــری از موافقــت دولت با 
الیحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت 
مرزی ســخنگوی دولت خبر داد و اعالم کرد: 
پیرو مصوبات ســفرهای اســتانی و وعده های 
رئیس جمهور درخصوص ســاماندهی فعالیت 
کولبران و ملوانان، دولــت برای تقویت اقتصاد 
مرز، تأمین معیشــت مرزنشــینان، مدیریت 
واردات کاال، کاهــش قاچــاق کاال و ارز، رونق 
گردشــگری مناطق مرزی و ایجاد اشــتغال 
پایــدار مرزنشــینان بــا پیشــنهاد الیحه دو 
 فوریتی »ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی
 )کولبري و ملوانــی( و ایجاد اشــتغال پایدار 

مرزنشینان« موافقت شد.
او افزود: براساس این الیحه و به منظور تقویت 
و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و 
رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کاالهای 
مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان 
و کاهش مبادالت غیررسمی در مرزهای زمینی 
و آبی، واردات کاال از طریق شناورهای سنتی و 
فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از 
500 تن، ملوانی )ته لنجــی( و فعاالن مرتبط 
با مبادالت مرزی )کولبران( به مدت 5 ســال 
مطابق با ترتیبــات این قانون مجــاز و پس از 
آن کاالهای وارداتی به اســتثنای میزان مورد 
نیاز مرزنشــینان و اصناف مســتقر در مناطق 
 مرزی، تابع قوانین و مقــررات تجارت خارجی 

است.
به گفته سخنگوی دولت، محدوده جغرافیایی 
اجرای این قانون شامل مناطق مرزی مشمول 
در اســتان های آذربایجان غربی، کردســتان، 
کرمانشاه، خوزســتان، بوشــهر، هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان به موجب آیین نامه های 
هیأت وزیران تعیین می شــود. او گفت: سقف 
و ارزش کل واردات کاال از طریــق رویه هــای 
یادشــده، به میزان حداکثــر 10 درصد حجم 
واردات ســال قبل تعیین و انجام آن منوط به 
ثبت آماری در سامانه جامع تجارت، اخذ شناسه 
کاال و رهگیری، ثبت اطالعات در سامانه جامع 
 انبارها و تعیین منشــأ ارز کاالهــای وارداتی

 است.

حمایت از تجارت قانونی
اواخر تیرماه امســال شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در حضور سران قوای سه گانه کشور 
بر قانون مند شــدن تجارت مــرزی و حمایت 
از معیشــت مرزنشــینان تأکید و راهکارهای 
ســاماندهی تجارت مرزی و مقابله با قاچاق و 
ســایر روش های جابه جایی غیرقانونی کاالها 
در مناطق مرزی را بررســی کــرد. مبنای این 
تصمیم بر 3محور »شفافیت و قانونمند کردن 
تجارت مرزی«، »ایجاد زیرســاخت های الزم 
در جهت رونق تجــارت قانونــی در مرزها« و 
»اشــتغال زایی با هدف تامین زندگی مناسب 
برای ساکنان مناطق مرزی«، استوار شده بود.

سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری، در این 
نشســت با تأکید بر لزوم سالم ســازی تجارت 
مرزی و حمایت از فعالیت های قانونی و مقابله 
با آســیب ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی 
روش های نادرست جابه جایی کاال، گفته بود: 
تامین معیشت و اشتغال زایی برای مرزنشینان 
که همواره حافظان غیوری برای مرزها بوده اند 
اولویت همه دســتگاه ها ازجمله دولت است، 
لذا هرگونه تصمیمــی در این زمینه باید ضمن 
حمایت از معیشــت پایدار و سالم مرزنشینان، 
منجر به ســاماندهی و انضباط تجارت مرزی 

شود.

تأخیر 9ساله
براســاس قانون مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 

مصوب دی ماه 1392وزارت کشور موظف بود 
با همکاری ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، 
الیحه توســعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را 
با هدف تقویت معیشــت مرزنشینان و توسعه 
فعالیت هــای اقتصادی مناطق مــرزی تهیه و 
به هیأت دولت ارائه دهد اما با گذشــت 9سال 
از این الــزام قانونی، دولت گذشــته در تهیه و 
تصویب این الیحه گامی برنداشت و مشکالت 
مرزنشینان و ورود رسمی آنها به چرخه تجارت 

خارجی عمال در ابهام باقی ماند.
تعلل در به رسمیت شناختن تجارت مرزنشینان 
البته با چالش های جدی همراه شده چنان که 
شــیوع پدیده کولبری مرزنشــینان به صورت 
غیرقانونــی در اســتان های کشــور باعــث 
سوءاســتفاده تبلیغاتی و البتــه درگیری بین 
نیروهای مرزبانی و کولبران قرار گرفت و تنگنای 
معیشتی مرزنشینان را تشدید کرد. حاال انتظار 
می رود با تصویب الیحه دو فوریتی در مجلس، 
این گره قانونی باز شــود و معیشت شهروندان 
ساکن در شهرها و روستاهای مرزی بهبود یابد.

سوءاستفاده از مشوق ها
مرکز پژوهش هــای مجلس پیــش از این در 
گزارشی اعالم کرده بود استان های مرزی ایران 
کمتر از اســتان های مرکزی توســعه یافته اند 
و با محرومیت هــای جدی مواجه هســتند و 
حتی ایجاد بازارچه های موقــت مرزی و ورود 
کاالهای ملوانی تحت عنوان ته لنجی و تخفیف 

در ســود بازرگانی، فروش ســوخت ترجیحی 
در مناطق مــرزی و معافیت هــای مالیاتی و 
بیمه ای هم نتوانسته به ایجاد اشتغال پایدار و 
توسعه اقتصادی مرزنشینان کمک کند و عمال 
سیاست های حمایتی دولت از مرزنشینان مورد 
سوءاستفاده تجاری توســط افراد غیررسمی و 

غیربومی قرار می گیرد.
براساس این گزارش، سیاســت های حمایتی 
و مشــوق های پیش بینی شــده توسط دولت  
در گذشته متأســفانه باعث شده در عمل افراد 
دیگری با تجمیــع کاالهای واردشــده از این 
معابر و با سوءاســتفاده از معافیت های قانونی، 
مبالغ ناچیزی را به ســاکنان مــرزی پرداخت 
می کند و این افراد همواره از زبان مرزنشــینان 
خواستار تقاضای افزایش ســقف معافیت ها و 
مشوق ها می شــوند. یک برآورد آماری از ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاالها و ارز نشان داده 
که عمال سقف معافیت های قانونی حتی برای 
کولبران رعایت نمی شود و حجم سوءاستفاده 
از این معافیت ها به بیش از 4.2میلیارد دالر در 
سال 1395انجامیده که عمال این معافیت ها و 
مشوق ها راه را برای تجارت غیرقانونی و قاچاق 
کاالها همــوار کرده و کمکی بــه بهبود واقعی 
معیشت مرزنشــینان و اشــتغال در شهرها و 

روستاهای مرزی ایران نشده است.

وعده های رئیس جمهور
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور بارها در طول 
زمان حضورش در قوه مجریه بر بهبود وضعیت 
معیشت مرزنشــنیان تأکید کرده و حاال به نظر 
می رسد با تصویب یک الیحه دوفوریتی دولت 
تصمیم دارد تا ایــن وعده ها را عملیاتی کند. او 
پیش از این گفته بود: تبادالت مرزی مرزنشینان 
را در قالب یک بازار کامال قانونمند و سامان یافته 
بسیار ســودمند می دانم و باید هر چه سریع تر 
چارچوب هــای قانونی داد و ســتدهای مرزی 
تدوین و تعیین شود، وقتی راه صحیح و قانونی 
دادوستد در مرزها باز باشد، کمتر کسی به دنبال 

راه های غیرقانونی می رود.

کولبریقانونیمیشود
 الیحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در دولت به تصویب رسید

نبض تورم در سبد خوراکی ها
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در مورد قیمت کاالهای خوراکی 
در آبان ماه نشان می دهد در فاصله یک سال گذشته قیمت دست کم 
32درصد از کاالهای خوراکی بیش از نرخ تورم خوراکی ها افزایش 
یافته است. اهمیت این موضوع در این است که این اقالم نقش زیادی 

در رشد تورم خوراکی ها داشته اند.
به گزارش همشهری، تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد 
نرخ تورم ماهانه در آبان ماه به 2.1درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 
48.1درصد رسیده درحالی که نرخ تورم خوراکی ها ارقامی فراتر از 
این میزان را ثبت کرده اســت. اطالعات موجود نشان می دهد در 
شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور 48.1درصد است، 
نرخ تورم خوراکی ها به 67.7درصد رسیده است. در همین دوره نرخ 
تورم کاالهای غیرخوراکی 36.9درصد بوده است؛ این به معنای آن 
است که شهروندان در یک سال گذشته فشار زیادی را از ناحیه تورم 

خوراکی ها تحمل کرده اند.

رشدی باالتر از نرخ تورم
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از جزئیات قیمت اقالم خوراکی 
نشان می دهد قیمت دست کم 32درصد خوراکی ها در یک سال 
گذشته بیش از نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی افزایش یافته است. 
به طور مثال، قیمت محصوالتی مانند روغــن مایع، روغن نباتی 
جامد، ماکارونی و برنج ایرانی از آبان سال قبل تاکنون بین 130 تا 
288درصد افزایش یافته که بخشی از دالیل رشد آن ناشی از حذف 
ارز ترجیحی در بهار امسال است که به رشد قیمت این محصوالت 
منجر شد. با این حال، قیمت برخی از این محصوالت در ماه گذشته 
با افت مواجه شده که نشــان می دهد بعد از حذف ارز ترجیحی 
قیمت این محصوالت به نرخ تعادلی خود نزدیک شده است. به طور 
مثال، قیمت روغن مایع و روغن نباتی جامد در ماه گذشته به ترتیب 
0.7 و 1.9درصد افت کرده است درحالی که قیمت این دو محصول 

از آبان سال قبل تاکنون بیش از 270درصد رشد کرده بود.
از جمله کاالهایی که در یک سال گذشته نرخ رشد قیمت شان بیش 
از نرخ تورم کاالهای خوراکی بوده می توان به روغن مایع، روغن نباتی 
جامد، ماکارونی، برنج ایرانی درجه یک، سس مایونز، سیب زمینی، 
مرغ ماشینی، رشته  آش، کره پاســتوریزه، شیرینی خشک، شیر 
پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، قند، پیاز، دوغ پاستوریزه، کشمش 

پلویی و ماست پاستوریزه اشاره کرد.

رشد قیمت ها در آبان ماه 
گزارش مرکز آمار همچنین نشان می دهد در آبان ماه امسال قیمت 
45درصد محصوالت خوراکی بیش از نرخ تورم ماهانه اقالم خوراکی 
بوده است. در این میان 2محصول شامل گوجه فرنگی و پیاز با رشد 
قیمت زیادی مواجه شــده اند. طبق این گــزارش قیمت هر کیلو 
گوجه فرنگی 16.6درصد و هر کیلو پیاز 15.5درصد رشد کرده است. 
مرکز آمار ایران میانگین قیمت هر کیلو گوجه فرنگی را در آبان ماه 
13هزارو 868تومان و هر کیلو پیاز را 12هزارو 669تومان گزارش 
کرده است. در آبان ماه امسال همچنین از دیگر محصوالتی که ظرف 
یک ماه گذشته با رشد زیادی مواجه شده اند، می توان به لیموترش، 

هندوانه و شیرخشک اشاره کرد.
در گروه گوشت قرمز و سفید نیز بیشترین رشد قیمت مربوط به 
ماهی قزل آال با 2.7، کنســرو ماهی تن 2.2 و گوشت گوسفند با 
2.1درصد بوده است. مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر کیلو ماهی 
قزل آال را 105هزارو 483تومان، کنســرو ماهی تن 180گرمی را 
35هزار تومان و هر کیلو گوشت گوسفند را 190هزار و 658تومان 
گزارش کرده است.در گروه نان و غالت هم رشته آش و برنج ایرانی 
به ترتیب با 2.7 و 2درصد بیشترین رشد را تجربه کرده اند. قیمت 
چای بسته ای خارجی هم در آبان ماه با 2.1درصد رشد به 147هزار و 

839تومان برای هر بسته نیم کیلویی رسیده است. 

تورم

از برنامه ملی تا قانون جدید
به گزارش همشــهری، دولت در حالی تصمیم به تقدیم الیحه فوری با قیــد دو فوریت برای به 
رسمیت شناختن تجارت مرزنشینان شــده که پیش از این در بهمن سال 1400یک برنامه ملی 
جهت تقویت کسب وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق مرزی تصویب 
کرده بود براساس این برنامه وزارت کشور موظف شــده با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت 
اطالعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار الزم جهت تسهیل تردد 
مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی )مانند صدور کارت تردد 
برای استفاده کنندگان از خدمات و امکانات سخت  افزاری و نرم افزاری( تهیه و عملیاتی کند. آیا با 
تصویب الیحه پیشنهادی دولت،تجارت مرزنشینان شفاف و حمایت های قانونی به هدف برخورد 

خواهد کرد؟ باید منتظر تصمیم مجلس ماند و دید چه زمان الیحه به قانون تبدیل می شود.

مکث

 شورای عالی اشتغال از برنامه جدیدش رونمایی کرد

ریل ایجاد یک میلیون شغل
صولت مرتضــوی، وزیر تعــاون کار و رفاه 

اشتغال
اجتماعی و دبیر شــورای عالی اشــتغال 
جدید ترین تصمیم دولت برای ایجاد یک 
میلیون شغل را با امضای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
به وزارتخانه ها، بانک مرکزی، نیروهای مســلح و نهادهای 
حمایتی ابالغ کرد. براساس تصمیم جلسه هشتاد و سوم 
شورای عالی اشــتغال، با درنظر گرفتن هدف گذاری سهم 
25درصدی بخش تعــاون در اقتصــاد، وزارت اقتصاد با 
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اســت 
ســهم بخش تعاون از تبصره 18قانون بودجه امسال برای 
ایجاد اشــتغال را تعیین و برای تخصیص اعالم کند. این 
بودجه قرار است با همکاری شورای برنامه ریزی و توسعه هر 
استان و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از تعیین 

سهم بخش تعاونی هزینه شوند.
همچنین وزارت کار تکلیف دارد با همکاری وزارتخانه های 
کشور، اقتصاد، صمت و جهادکشاورزی، سازوکار ساماندهی 
مشاغل غیرمســتمر چند منظوره را با هدف از صیانت از 
نیروی کار و هویت بخشیدن به مشاغل خانگی ظرف یک 

ماه آینده تهیه و به تصویب شورای عالی اشتغال برساند.
شورای عالی اشــتغال در آخرین تصمیم گیری خود بانک 
مرکزی را موظف کــرده در اجرای تبصره 16قانون بودجه 
1401روند تخصیص منابع مالی ایجاد اشتغال را تسریع و 
فرایند اعتبارسنجی و ضمانت مددجویان نهادهای حمایتی 
را تسهیل کند. به این ترتیب با هدف پیشگیری از پوشش 
ضعیف منابع مالی ایجاد اشــتغال در استان های محروم و 
کم برخوردار و حتی تامین اعتبار از استان های برخوردار، 
بانک مرکزی باید برنامه تــوازن منابع و مصارف بانک های 
عامل را به صورت یکپارچه و ملی بررسی و ظرف یک هفته 
آینده به بانک های کشور ابالغ کند. افزون بر این دبیرخانه 

شورای عالی اشتغال وظیفه دارد تا عملکرد بانک ها را ارزیابی 
و گزارش رتبه بندی بانک ها را در پرداخت تسهیالت اشتغال 

اعالم کند.
با مصوبه جدید و برای حمایت از توانمندســازی و اشتغال 
جامعه هدف سازمان بهزیستی و برخورداری از تسهیالت 
حمایتی اشتغال، قرار است درصورت نبود امکان بهره مندی 
جامعه هدف از تسهیالت اشتغال زایی، به تشخیص سازمان 
بهزیستی، این تسهیالت به اعضای مؤثر خانواده افراد تحت 
پوشش شامل معلوالن، زنان سرپرست خانوار و مددجویان 

پرداخت کند.
اعضای شــورای عالی اشــتغال مصوب کرده انــد با توجه 
به ضرورت تکمیــل طرح های نیمه تمــام داخل و خارج 
شــهرک های صنعتی، در چارچوب تفاهمنامه بین وزارت 
صمــت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و براســاس پروژه، 
توازن ســرمایه گذاری در مناطق و رشته های فعالیت های 
وزارت صمت برای 9هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 
مناسب در مناطق خاص تسهیالت بانکی پرداخت شود تا 

برای تکمیل و بهره برداری از این طرح ها هزینه شود.
به گزارش همشهری، براســاس تصمیم دیگری قرار است 
کارگروه کاری پیگیری اشــتغال نزد کارگروه اقتصادی، 
اشتغال و ســرمایه گذاری هر اســتان با حضور نهادهایی 
چون کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، سازمان 
بسیج مستضعفین، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان 
بهزیستی و... تشکیل شود تا بر فرایند پرداخت تسهیالت به 

مددجویان نظارت کنند.
شورای عالی اشتغال، وزارت کشور را موظف کرده با همکاری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلســات مستمر برای 
هماهنگی اشتغال در سطح استان ها با حضور استانداران 
سراســر کشــور برگزارکند که گــزارش آن را دبیرخانه 

شورای عالی اشتغال به هر استان اعالم خواهد کرد.
براساس تصمیم دیگری قرار شده همسو با برنامه دولت برای 
ایجاد ساالنه یک میلیون شغل، سازمان برنامه و بودجه با 
همکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشــی از 
منابع اختصاص یافته با اذن مقام معظم رهبری را به تامین 
برنامه های اشتغال کل کشور می کند که سازوکار سهم هر 

بخش و استان قرار است تا یک ماه آینده روشن شود.
17آبان امسال، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه در صحن علنــی مجلس از موافقــت رهبری با 
درخواســت دولت برای برداشــت از صندوق توسعه ملی 
خبر داده و گفته بــود: خدمت رهبری نامــه ای از طرف 
رئیس جمهوری داده شده است و از ایشان اجازه خواسته ایم 
که اجازه دهنــد از 20درصد این درآمدهــا در 2موضوع 
تملک و اشتغال استفاده کنیم که ایشــان نیز با برداشت 
10درصد موافقت فرمودند. او افــزود: حتی در نامه ای که 
رئیس جمهوری تدویــن کردند به هیچ عنــوان موضوع 
جــاری مطرح نشــده و اجــازه ای در این زمینــه گرفته 
 نشده اســت. ایشــان نیز با برداشــت 10درصد موافقت

 فرمودند.

بازنگری در یک اوراق کارآمد
با توسعه ابزارهای مالی از سال 1398 ابزار 
جدیدی در اقتصاد ایران معرفی شــده که 
به اوراق گام یــا گواهی اعتبار مولد معروف 
است. این اوراق مالی در شرایطی که بانک ها 
با کســری منابع مواجه اند می تواند نقش زیادی در تامین مالی 
تولید داشــته باشــد به ویژه اینکه این اوراق امکان تامین مالی 
زنجیره ای را هم فراهم می کند. فرایند کار به گونه ای اســت که 
بنگاه تولیدکننده به عنوان متعهد اوراق، درخواست صدور اوراق 
را به همراه صورتحساب خرید کاال و خدمت به بانک عامل ارائه 
کرده و بانک پس از طی مراحل اعتبارسنجی و دریافت تضامین، 
اقدام به صدور اوراق گام به نفع فروشنده نهاده می کند به بیان دیگر 
اوراق گام یک ابزار اعتباری بسیار کارا برای تأمین مالی بنگاه های 

تولیدی است.
آن طــور که روز گذشــته حمید آذرمنــد، مدیــر اداره تامین 
مالی زنجیره تولیــد بانک مرکزی اعالم کــرد: تاکنون 45 هزار 
میلیاردتومان اوراق را 15 بانک منتشر کرده و سایر بانک ها نیز 
آماده توسعه این ابزار هســتند. اگرچه این اوراق یک ابزار مالی 
بسیار کاراست که می تواند بدون درگیر کردن منابع بانک ها وجوه 
درگردش بنگاه های اقتصادی را تامین کند اما باید توجه کرد عرضه 
بی رویه این اوراق در بازار سرمایه می تواند آثار زیانباری نیز داشته 
باشد. به طور مثال به زعم بسیاری از کارشناسان یکی از دالیل نزول 
شاخص های بورس در طول ماه های گذشته افزایش عرضه این 
اوراق در بازار سرمایه بوده که در عین حال به افزایش نرخ بهره این 
اوراق نیز منجر شده است. به بیان دیگر چون نرخ بهره این اوراق 
بدون ریسک است سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای خرید 
سهام در این اوراق سرمایه گذاری کنند. بر همین اساس به نظر 
می رسد در شرایط فعلی باید ســازوکارهای معامالتی این اوراق 
نیز با محاسبات دقیق تری باز تعریف شود تا در کنار ویژگی های 
منحصر به فردی که این اوراق دارد به سایر بازار ها هم صدمه نزند.

در انتظار وزیر یا وزارت؟
  خبر: محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون 
عمران مجلس می گوید: مجلس بــه اجرای تفکیک 
وزارت راه از شهرســازی اصــرار دارد و این موضوع از 
دستورکار مجلس خارج نشده  زیرا بسیاری از مشکالت 
2حوزه مسکن و حمل ونقل و راه با تفکیک قابل حل و 
مرتفع شدن است. او در عین حال گفت: تا به امروز هیچ 
گزینه ای برای جایگزین رستم قاسمی در وزارت راه و 

شهرسازی به مجلس معرفی نشده  است.
  نقد: به نظر می رسد در حکمرانی و تجدیدساختار 
بازوهای اجرایی قوه مجریه کشور، باید بین مجلس و 
دولت هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد. حتی در 
زمان طرح استیضاح وزیر صمت هم بارها بحث تفکیک 
این وزارتخانــه و احیــای وزارت بازرگانی مطرح بود. 
بدیهی است این جداسازی ها براساس جابه جایی افراد 
و صندلی ها به تحقق برنامه ها کمک نمی کند. چنان که 
هنوز شهروندان منتظر تحقق 2برنامه ایجاد ساالنه یک 
میلیون شغل و یک میلیون مسکن هستند و در مدت 
گذشته از حیات دولت سیزدهم، ســکانداران هر دو 

وزارتخانه تغییر کرده اند؛ هر دو هم با استعفا.
حال سؤال اینجاســت که اشــکال در سنگین بودن 
مسئولیت ها و وظایف وزارتخانه های ادغامی است یا 
ضعف و ناتوانی گزینه های صدارت؟ تا پیش از شفاف 
شدن پاسخ این پرسش، بهتر است گزینه جداسازی 
وزارتخانه ها از دستور کار دولت و مجلس کنار گذاشته 
شــود و به جای ایجاد وزارت، گزینه بهتر و اصلح برای 

صدارت و وزارت معرفی شود.

چهره روز

نقد  خبر

متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب  در آبان 1401
تورم

نقطه ای  قیمت به ریال نام کاال

287.9 686،447 روغن مایع
273.6 758،263 روغن جامد
134.3 175،281 ماکارونی
130.9 1،144،518 برنج ایرانی
119.6 172،054 سیب زمینی
104 647،568 مرغ ماشینی

103.1 229،212 رشته آش
102.9 249،148 کره پاستوریزه
84.4 250،491 شیر پاستوریزه
82 492،052 پنیر پاستوریزه

78.8 341،938 قند
76.6 126،694 پیاز
76.4 258،498 دوغ پاستوریزه
72.8 327،435 ماست
63.7 485،861 تخم مرغ
63.4 285،245 سیب
62.9 524،691 رب گوجه فرنگی
59.5 231،438 خامه پاستوریزه
59.1 255،830 شکر
53.1 175،649 خیار
52.4 583،354 نخود
51.1 608،592 عدس
50.3 471،464 موز
49.1 404،203 برنج خارجی
46.2 2،137،526 گوشت گوساله
43.2 713،155 لوبیا چیتی
36.3 580،505 شیرخشک
35.8 1،906،580 گوشت گوسفند
35.4 665،539 قارچ
35.1 555،255 لوبیا قرمز
30.4 126،996 بادمجان
30.1 1،478،395 چای
22.7 586،914 لپه
22.2 350،693 کنسرو ماهی
21.9 136،795 کدو سبز
21.5 164،181 نوشابه گازدار
12.3 138،868 گوجه فرنگی
-0.9 72،898 هندوانه

-15.7 108،065 هویج فرنگی
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 شماره  8652

»۴۰۰هزار ایرانی در تجرد قطعی 

به ســرمی برند که ۳۰۰هزار نفر از گزارش
آنها زن و ۱۰۰هــزار نفر هم مرد 
هستند. از 25میلیون خانوار ایرانی هم ۱۳درصدشان 
تک  نفره اند، امــا ۴درصد از ایــن جمعیت، تجرد 
اختیاری دارند و ۹درصد دیگر امکان ازدواج ندارند.« 
این آماری غیررســمی اســت درباره کسانی که 
5۰ســالگی را رد کرده اند و دیگر تمایلی به ازدواج 
ندارند. البته خبرگزاری ایرنا هم اردیبهشت امسال از 
کاهش ثبت ازدواج در ایران خبر داده و نوشته بود: 
»میزان ثبت شده در فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۹، نشــان می دهد تعــداد ازدواج ها روندی 
کاهشی داشــته و این رقم بیش از ۳۶درصد افت 
دارد.«  البته به تأکید برخی جامعه شناسان با افزوده 
شدن افرادی که بعد از طالق دیگر ازدواج نمی کنند، 
آمار تجردهای قطعی به 5میلیون نفر هم افزایش 
خواهد یافت. در این باره عواملی ازجمله کمال گرایی، 
افزایش استانداردهای ازدواج، فرهنگ های غلط و 
فرایند های مهندسی نشده مانند تحصیالت عالی و 
اشتغال، مسائل اقتصادی و فرهنگی، تأکید بر رعایت 
ســنت هایی ازجمله مهریه، جهیزیــه و... مطرح 
می شود که میل به ازدواج را در جامعه ایرانی کاهش 
داده اســت؛ هر چند که ارقام اعالم شده را برخی 
جامعه شناســان تأیید نمی کنند و می گویند طی 
دهه های اخیر آمار تجرد افراد باالی 5۰سال تغییر 
چندانی نداشــته، درباره آقایان همچنان 2درصد 
است و درباره زنان با کمی افزایش به ۴درصد رسیده، 
اما بیان ایــن آمارها بــه جای تمرکــز بر اصالح 
زیرســاخت ها و ترویــج ازدواج آســان، آســیب 

عادی انگاری را به همراه خواهد داشت.

فردیت افراطی و تجرد قطعی 
»طبق آماری که در اختیار داریم افرادی که در تجرد 
قطعی به ســرمی برند به ۴۰۰هزار نفر رسیده اند؛ 
۳۰۰ هزار زن و ۱۰۰ هزار مرد.«  صالح قاســمی، 
پژوهشگر حوزه جمعیت با بیان این مطلب درباره 
افزایش تمایل افراد به مجرد ماندن می گوید:  »در 
دهه ۶۰ و ۷۰، ایران با بحران مضیقه ازدواج روبه رو 
شد. دلیل آن هم این بود که تعداد مرد هایی که در 
ســن مقابل خانم ها برای ازدواج وجود داشت، کم 
شد و این امر فرصت ازدواج را از خانم ها سلب کرد، 
اما امروز در کشــور با بحران مضیقه ازدواج رو به رو 

نیســتیم.«  او کمال گرایی را یکی از عوامل مجرد 
ماندن افراد عنوان می کند و ادامه می دهد:  »برخی 
فرهنگ های غلط و فرایند های مهندسی نشده مانند 
تحصیالت عالی و اشتغال معموالً میل زنان به ازدواج 
را کم می کند و استاندارد ها و سطح توقع آنها را در 
مقوله ازدواج باال می برد. البته تجرد قطعی عالوه بر 
ریشه های جمعیت شناختی یعنی ایجاد تعادل در 
تعداد فرزندان دختر و پسر، ریشه های فرهنگی نیز 
دارد؛ یعنی به دلیل فرهنگسازی های نادرست که 
اســتاندارد های ازدواج را افزایش می دهد، افراد در 
فرصت مناسب ازدواج نمی کنند و در معرض تجرد 
قطعی قرار می گیرند.« این پژوهشگر به تفاوت تجرد 
قطعی با تجرد اختیاری اشاره می کند و می گوید: 
»تجرد اختیاری یعنی افرادی کــه با اختیار خود 
تصمیم به ازدواج ندارند و قصد دارند مجرد زندگی 
کنند. هم اکنون در ایران 25میلیون خانوار داریم که 
براســاس داده ها نزدیک به ۱۳درصد آنها تک نفره 
هستند؛ یعنی خانواده هایی که تعداد اعضای آنها 
به دلیل هرگز ازدواج نکردن، طالق یا فوت همسر، 
یک نفره باقی مانده است. از این ۱۳درصد، ۴درصد 
کسانی هستند که تجرد اختیاری دارند، اما ۹درصد 
باقیمانده کسانی هستند که تمایل به ازدواج دارند، 
اما امکان ازدواج برای آنها وجــود ندارد.« او تأکید 
می کند: »در مجموع اگر نگاه کنیم، تعداد جوانانی 
که در سنین متعارف ازدواج، تصمیم اختیاری برای 
تجرد می گیرند، زیاد نیست و حتی بیش از 2درصد 
از کل خانوار را تشکیل نمی دهد. طبق آمار، این افراد 
حداکثر 25۰ تا ۳۰۰هزار نفر می شوند که این تعداد 
در مقابل ســایر گروه ها آمار چشمگیری نیست.« 
قاسمی به اهمیت مسائل فرهنگی و فردیت افراطی 
بر تجرد قطعی هم تأکید می کند و ادامه می دهد: 
»در راه حل برای کاهش آمار تجرد قطعی، مسائل 
اقتصادی و فرهنگی دخیل هســتند؛ چه بسا که 
نگرش های فرهنگی و سبک زندگی، تأثیرگذارتر از 
مسائل اقتصادی است. انسان براساس روح حاکمی 
که در دنیا شکل گرفته متمایل بر فردیت و فرد گرایی 
افراطی شــده و همه  چیز را در منیت می بیند، در 
قانون جوانی جمعیت، راهکار های اقتصادی وجود 
دارد که تا حدودی اجرا شــده، اما در کنار آن باید 
در پیوست های رسانه ای و فرهنگی تالش کنیم تا 
اصالت و اهمیت خانواده و تشکیل خانواده در ایران 

پا بر جا بماند.« 

جمعیت چندمیلیونی مجردهای قطعی
البته به تأکید فعاالن حــوزه اجتماعی، با افزایش 
جمعیت زنان و مردانی که طالق گرفته و تمایلی 
به ازدواج دوباره ندارنــد، آمار جمعیت مجردهای 
قطعی کشور به بیش از 5میلیون نفر هم می رسد. 
امیرمحمود حریرچی، آسیب شناس اجتماعی و عضو 
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در این باره 
می گوید: »اگر سن دختران و پســران از ۳5سال 
بگذرد و تا این سن ازدواج نکرده باشند، با توجه به 
اینکه احتمال ازدواج  شــان پایین می آید، احتمال 
اینکه مجرد باقی بمانند هم بسیار زیاد است و تجرد 
قطعی خواهند داشت.« حریرچی درباره آمار تجرد 
زنان هم می گوید:  »حدود ۳۶درصد از جمعیت زنان 
را طیف سنی ۱5تا ۳۴ سال تشکیل می دهند که 
هنوز ازدواج نکرده  اند. همچنین حدود 2.۳درصد از 
زنان باالی ۴5 سال در گروه تجرد قطعی قرار دارند. 
باید به آمار تجرد قطعی در کشــور، زنان و مردانی 
را هم که طالق گرفته اند و دوباره ازدواج نکرده اند 
اضافه کنیم. در این صورت آمار مجردان قطعی به 
بیش از 5میلیون نفر خواهد رسید و حتما از سال 
۹۹تا به امروز به  تعداد جوانانــی که تجرد قطعی 
داشته و خانواده مستقلی ندارند، اضافه شده است.«

اصالح زیرساخت ها ضروری تر از بیان آمار 
اما افزایش تجردهای قطعــی و بیان این آمارهای 
چند صد هــزار و چنــد میلیون نفری را شــهال 
کاظمی پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه تهران 
تأیید نمی کند. او به همشهری می گوید: »به نظر 
نمی رسد که تغییر چندانی در کاهش آمار ازدواج 
در ایران وجود داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد 
که هم اکنون حدود 2درصد از مردان و ۴درصد از 
زنان در رنج سنی ۴۹تا 5۰سال مجرد باقی مانده اند. 
آمار ازدواج مردان طی دهه های اخیر روی همین 
2درصد باقی مانده و تنها همین بخش از جمعیت   
به دالیل مختلــف تمایلی به ازدواج نداشــته اند، 
اما درباره زنان با کمی افزایش به ۴درصد رســیده 
است.«  به گفته کاظمی پور، درباره زنان بحث تأخیر 
در ازدواج وجود دارد و نفی ازدواج به معنای تجرد 
قطعی مطرح نیست: »یک رویکرد متفاوت در زنان 
رخ داده که آنها ازدواج را به بعد از دوران تحصیل 
و داشتن یک شــغل مناســب موکول می کنند، 
اما توجهی ندارند که چنیــن رویکردی می تواند 

آسیب هایی هم داشته باشد؛ ازجمله اینکه شانس 
ازدواج را به شدت کاهش دهد.« او در پاسخ به این 
ســؤال که چرا میل به ازدواج در گروه های سنی 
مختلف به ویژه متولدان دهه های ۶۰و ۷۰کاهش 
پیدا کــرده، می گوید: » این دو گروه  ســنی هنوز 
به 5۰سال نرسیده اند و شــاید تا آن زمان ازدواج 
برایشان محقق شود؛ بنابراین تجرد قطعی درباره 
آنها مطرح نیســت. البته درباره دهه شــصتی ها 
شــانس ازدواج کاهش پیدا کرده است. جوانان ما 
امروز با وجود اینکه تصورات غربی در روابط دارند، 
اما سنت ها را هم رها نکرده  و انتظارشان این است 
که جهیزیه و مهریه باال هم داشــته باشند.« این 
جمعیت شناس، مشکالت اقتصادی را دلیل اصلی 
تأخیر در ازدواج نمی داند و تأکید می کند: »اینطور 
عنوان می شود که دختران بدون تمکن مالی از قافله 
ازدواج عقب مانده اند، اما آمارها نشان می دهد که 
دختران شاغل هم هنوز مجردند؛ بنابراین صرف 
اینکه کاهش میل به ازدواج را به مسائل اقتصادی 
ربط دهیم، صحیح نیســت و تغییر در تفکرات و 
فرهنگ  خانواده ها هم بر این مســئله اثر گذاشته 
است.« این استاد دانشگاه درباره آسیب های تجرد 
قطعی هــم می گوید:  »در وهلــه اول جدی ترین 
آسیب برای خود فرد اســت. ذات انسان دوستدار 
تشکیل خانواده است و درصورتی که محقق نشود، 
می تواند مشکالت روحی و روانی برای او به وجود 
آورد. بر فرض اینکه از نظر اقتصادی هم مشــکلی 
نداشته باشند، اما در محیط اجتماعی و در سنین 
باال تنها خواهند ماند که خود عامل مشکالت روانی 
و اجتماعی است. برخی از جامعه زنان ایران به دنبال 
این هستند که بعد از ارتقای موقعیت اجتماعی، 
ازدواج کنند، اما در حقیقت نوعی فرصت ســوزی 
درباره خودشان رقم می زنند.« کاظمی پور معتقد 
است اعالم این آمارها درباره تجردهای قطعی نه تنها 
منجر به اصالح ســاختار نمی شود، بلکه می تواند 
عادی انگاری هایی را هم رقم بزند و منجر به تأسی 
دیگر افراد شود:  »در اعالم چنین اعدادی عالوه بر 
کسانی که به 5۰سالگی رسیده اند، افراد مطلقه و 
همسر فوت شده هم که در سنین بارداری هستند، 
گنجانده می شوند و آمارها را افزایش می دهند، اما 
بهتر است به جای اعالم این آمارها به فکر اصالح 
زیرساخت ها باشــیم و البته گســترش فرهنگ 

ازدواج آسان.«

افزایش 50ساله هایی که ازدواج نمی کنند 
بعضی آمارها نشان می دهند  ۳۰۰هزار زن و ۱۰۰هزار مرد در وضعیت تجرد قطعی قرار دارند و ۱۳درصد خانوارهای ایرانی تک  نفره اند 

آیین نامه پرداخت کمک معیشت 
ایثارگران 

هیأت وزیران در جلســه ۸آبان ماه۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک 
سازمان برنامه بودجه و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد 
بند ه  تبصره۱2 ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۱ آیین نامه 
مذکور را به تصویب رساند. کمک معیشت، مبلغی معادل حداقل 
حقوق کارکنان شــاغل دولت موضوع ماده۷۶ قانون مدیریت 
خدمات کشــوری که هم اکنون برای جانبازان باالی 25درصد 
5۶میلیون ریال و بــرای جانبازان زیــر 25درصد ۴5میلیون 
ریال تعیین شده است. در این آیین نامه متقاضیان ، جانبازان و 
آزادگان غیرحالت اشتغال بگیر معسر باید فاقد شغل و درآمد 
بوده و براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق 
وظیفه نباشند و تا زمانی که فاقد شغل و درآمد هستند ، می توانند 
از این مزایا بهره مند شوند. براساس ماده۳ این آیین نامه ، بنیاد 
مکلف شده اســت ظرف ۱۰روز کاری پس از ثبت نام متقاضی 
به منظور احراز میزان درآمد جهت برخورداری از کمک معیشت 
و عدم اشــتغال وی نســبت به اســتعالم از کلیه صندوق های 
بازنشســتگی و بیمه های تامین اجتماعی نظیر صندوق های 
بیمه یا بازنشستگی نیروهای مسلح ، سازمان امور مالیاتی کشور ، 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ، 
اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، اصناف ایران 
و تعاون ایران و نیز سازمان اداری و استخدامی کشور حسب مورد 
اقدام کند و دستگاه های یادشده موظفند مراتب اشتغال و میزان 
درآمد ماهانه متقاضی را ظرف یک ماه کاری از تاریخ استعالم ، به 
بنیاد ارائه نمایند.  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است 
براساس اطالعات ثبت شــده در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان ، 
جانبازان و آزادگان متقاضی استفاده از کمک معیشت را براساس 
فهرست اعالمی بنیاد ، مورد ارزیابی وسع قرار داده ، نتایج ناظر 
بر تعیین دهک بندی را ظرف یک ماه کاری به بنیاد اعالم نماید.

ساز و کارهای الزم برای پاســخگویی و رسیدگی به اعتراضات 
متقاضیان توسط بنیاد انجام می گیرد.

برابر ماده۴ این آیین نامه ، بنیاد موظف است نسبت به برقراری 
کمک معیشت برای مشموالن براساس درصد جانبازی ، شرایط 
سنی ، بیماران صعب العالج و افراد مشمول دارای محدودیت های 
جسمی- حرکتی و ضایعات غیرجانبازی و با اولویت ۳دهک اول و 
در چارچوب اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید. در این آیین نامه 
بنیاد مکلف شده حداکثر هر شش ماه یک بار نسبت به استعالم 
مجدد وضعیت متقاضی از حیث اشتغال و درآمد و تغییرات ایجاد 
شده اقدام نموده و دستگاه های مذکور مکلفند درصورت تغییر 
در شرایط احراز دریافت کمک معیشت ، وضعیت را با قید فوریت 
به بنیاد اعالم نمایند تا بنیاد براساس آخرین اطالعات دریافتی 
اقدام قانونی به عمل آورد. بنیاد مکلف است ظرف یک ماه پس 
از دریافت پاسخ استعالم دستگاه موضوع ماده۳ این آیین نامه 
براســاس اطالعات دریافتی و احراز شرایط نسبت به برقراری ، 
قطع یا استمرار کمک معیشت در سقف اعتبارات مصوب مربوط 
اقدام نماید. چنانچه مشــمولین این مــاده درمجموع، دارای 
درآمدی بوده که از مبلغ کمک معیشت کمتر باشد ، مابه التفاوت 
آن تا سقف مبلغ مندرج در قانون بودجه توسط بنیاد پرداخت 
می شــود. برابر ماده۷ آیین نامه انجام هرگونه تعهد و پرداخت 
و نیز ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی توســط بنیاد در 
اجرای این آیین نامه مازاد بر اعتبارات مندرج در قانون بودجه 
سال۱۴۰۱ کل کشور مشمول مجازات قانونی مربوط ازجمله 
مجازات موضوع ماده5۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
موضوع تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2خرداد۱۳۷5 
با اصالحات و الحاقات بعــدی خواهد بود.بــا عنایت به اینکه 
رزمندگان نیز مشمول کمک معیشت می گردند شایسته بود 
هیأت وزیران وضعیت برقراری معیشــت رزمندگان را نیز در 
این آیین نامه پیش بینی می کرد. نکته آخر ، برقراری معیشــت 
یک موضوع فوریتی است. قوانین و مقرراتی که تاکنون در این 
خصوص به تصویب رسیده ، دارای مسیر بسیار پیچیده ، تأخیری 
و محدود کننده از هر جهت است ، لذا تصور اولیه بر آن است که 
شاید تنظیم کنندگان آن شرایط معیشتی جامعه هدف را درک 
نکرده یا اعتقادی به انجام این امور حیاتی به سرعت و سهولت 
ندارند. اگر همانطور که گلوگاه هــای متعدد برای برقراری یک 
کمک معیشــت ناچیز برای ایثارگران و رزمندگان پیش بینی 
می شود و برای مجریان متخلف از عدم اجرای دقیق آن که مبادا 
کمک معیشتی به اشتباه برای ایثارگری برقرار شود ، به مجازات 
تهدید می شوند ، تأخیر ســال های طوالنی دریافت این کمک 
معیشت برای رزمندگان و ایثارگران نیز دارای ضمانت اجرایی 
کافی بود و سازوکار برخورد با متخلفان نیز برای آن پیش بینی 
می شد تا آنان در دستگاه های اجرایی برای تحقق حق قانونی 

خود سرگردان نباشند.

پرداخت 543میلیون تومان صدقه 
الکترونیکی در تهران

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران از 
نصب بیش از ۱۹هزار QR کد روی صندوق های صدقات استان تا 
پایان آبان ماه امسال با هدف توسعه پرداخت صدقات الکترونیکی 
 QR خبر داد و گفت:  ۱۱۷هزارو۹۴۳ اشتراک حقیقی جدید برای
کد در این مدت زمان جذب شده است.  محمد دهرویه با بیان اینکه 
در ۸ماهه سال جاری ۴هزارو۱5۷ اشتراک الکترونیکی جدید برای 
QR کد در بخش مشترکان حقوقی فعال شده است، ادامه داد: در 
۸ماهه امسال مردم استان تهران با 2۱هزارو۶۱5 تراکنش از طریق 
QR کد 5۴۳میلیون و۷۴5 هزار تومــان صدقه پرداخت کردند. 
او افزود: کد دستوری #۱* ۸۸۷۷* نیز به منظور ارائه صدقات از 
طریق تلفن همراه درنظر گرفته شده است. دهرویه با بیان اینکه این 
نهاد از طریق تلفن گویای ۷۳55-۰2۱ آماده دریافت پیشنهادات 
و انتقادات مردم است، خاطرنشان کرد: همچنین مردم نیکوکار و 
خیران می توانند از طریق تلفن گویای ۷۳55-۰2۱ و شماره گیری 
عدد یک صدقات خود را از طریق کارت بانکی پرداخت کنند.  معاون 
توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران، یادآور 
شد: چنانچه شهروندان اســتان تهران درخواست QR کد برای 
پرداخت صدقات به شــیوه الکترونیکی دارند می توانند با شماره 

تلفن۷۱۳۹2۰۰۰ داخلی۱۱۶ تماس حاصل کنند. / ایسنا

غالمرضارضاییفر
رئیسدبیرخانهستادهماهنگیو

پیگیریمناسبسازیکشور
وضعیتمناسبســازیشهریبرای
تــرددمعلــوالنمطلــوبنیســت.در
شــرایطایــدهآل۷۵درصــدفضاهای
عمومــیدولتــیوغیردولتــیبایــد
مناسبسازیشدهباشند،امامعدل
مناسبســازیفضاهــا۵۳درصــد

است.

میرهاشمموسوی
مدیرعاملسازمانتأمیناجتماعی

۶آذراصالحیــهقانــونبیمــهکارگران
مجلــس تصویــب بــه ســاختمانی
شــورایاســالمیرســیدتــاکارگــران
ســاختمانیکــهمنتظــرایــنمصوبــه
بودنــد،تحــتپوشــشبیمــهقــرار
بگیرنــد.قانــونکارگرانســاختمانی
رســیده بــهتصویــب ســال۵۲ در

است./مهر

بهرامعیناللهی
وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکی
۱۳درصــدمرگومیرهــادرکشــور،
مربوطبهمواددخانیاستکهناشی
ازارزانــیودردســترسبــودنســیگار
اســت.بنابرایــنهرچــهبیمارســتان،
دارو،تجهیزاتپزشکیوابزارسالمت
برایمردمایجــادکنیمولــینتوانیماز
مصرفسیگارپیشگیریکنیم،گویی

کاریازپیشنبردهایم.

بیمــارمبتــالبــههپاتیــتCبهصــورت
رایــگاندرمراکــزبهداشــتیدرمــان
شدهاند.بهمنظوردرماناینبیماران،
۶۰واحــدمشــاورههپاتیــتبــارویکرد
بیماریابــیفعــالدرکشــورراهانــدازی

شدهاست.

واحــدبهداشــتیتــاپایــانســال۱4۰۱
احــداث،تعمیــروتجهیزخواهدشــد.
همچنیــنازشــهریور۱4۰۰تاکنــون
۱۳۹کانکــسموردنیــازبــرایتکمیــل
واحدهایبهداشتعشایریوفضای
موردنیــازدرزمانبحرانتامینشــده

است.

کلمــواردمبتــالبــهبیمــاریHIVرا
مــردانتشــکیلمیدهنــد.تــاپایــان
شــهریورامســال۲۳هــزارو۲۱۲نفــراز
افــرادشناســاییوثبتشــدهمبتالبه

HIVدرقیدحیاتبودند.

دوزواکســنکرونــاازابتــدایطــرح
واکسیناسیونتابهحال،بهجمعیت
کشورتزریقشــدهودراوایلشهریور
ماه،ایرانموفقبهثبترکوردجهانی
تزریقروزانهواکسنکووید-۱۹نسبت

بهکلجمعیتشد.

2
هزار

2
هزار

81
درصد

155
میلیون

تقاضا برای جست وجوی 
مفقودین افغانستانی

معاون امور بین الملل و حقوق بشردوســتانه جمعیت 
هالل احمر از تشکیل پرونده جست وجوی مفقودین 
برای ۱۰۰پناهجوی افغانستانی تنها در ۶ماهه نخست 

امسال خبر داد.  
بهنام سعیدی گفت : پس از تغییر حکومت افغانستان 
در سال گذشته، اداره جســت وجو و باز پیوند خانواده 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران با افزایش 
چشمگیر تقاضاهای جســت وجوی مفقودین مواجه 
شد؛ به طوری که در ۶ماهه نخســت سال۱۴۰۱ برای 
۱۰۰مهاجر افغانســتانی، پرونده جست وجو تشکیل 
شده  است. معاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه 
جمعیت هالل احمر تأکید کــرد: اینکه گمان کنیم با 
پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی در دنیای امروز، امکان 
گم شدن افراد و جدا ماندن از خانواده وجود ندارد، تصور 
نادرستی است؛ زیرا جنگ و بحران های مهاجرت، قواعد 
جاری زندگی را بر هم می زند. ســعیدی گفت: اغلب 
مهاجران، با ورود غیرقانونی به کشورمان، قصد عبور و 
حرکت به سمت سایر کشورها را دارند. البته عده ای نیز 
ایران را برای اقامت انتخاب می کنند. وی توضیح داد: 
اداره جست وجو و باز پیوند خانواده در سایر جمعیت های 
ملی صلیب سرخ و هالل احمر نیز فعال است. بنابراین، 
پرونده های جست وجوی مفقودین تنها در هالل احمر 
ایران تشکیل نمی شود؛ پس  قطعا پرونده های دیگری 
هم برای ســایر مهاجران مفقود افغانستانی در دیگر 
کشورهای مســیر مهاجرت از ایران تا سایر کشورها 

مفتوح است.

نقل قول 

عدد خبر

کمیته امداد

هالل احمر

ایثارگران بخوانند

 اضافه شدن  5900 کالس درس
 به ظرفیت آموزش و پرورش

 سرپرست ســازمان نوسازی و 

 تجهیز مدارس کشــور گفت:آموزش
 5 هزار و ۹۰۰کالس درس به 
زودی بــه ظرفیت آموزش و پرورش کشــور 

افزوده می شود.
حمیدرضا خان محمدی با بیان این مطلب در 
بیست و چهارمین جشــنواره خّیرین مدرسه 
ســاز گفت: به صــورت میانگیــن 5۰ درصد 
مدارســی که در کشور ســاخته می شوند، به 
شکل مشارکتی است که این اقدام ارزشمند، 
برگ برنده آموزش و پرورش به حساب می آید.

وی با بیان اینکه، پیشران عدالت، مدرسه سازی 
است، افزود: در صورتی که مدرسه ای در یک 
منطقه و بخش وجود نداشــته باشد نمی توان 

برای ایجاد اداره آموزش و پرورش اقدام کرد.
سرپرست سازمان نوســازی و تجهیز مدارس 
کشور گفت: خّیرین، پیشران عدالت به شمار 
می روند و باالترین ضریب رشــد و توســعه با 
مدرسه سازی حاصل می شود که برای رسیدن 
به این مهم، باید به خّیران توجه ویژه ای داشت.

خان محمدی افزود: مدارســی کــه با کمک 
خّیرین بنا می شوند، ویژگی خاصی دارند که از 
این قشر درخواست می شود همراهی و حمایت 

خود را از مدارس ادامه دهند.
وی تاکید کرد: همراهــی و حمایت خّیرین، 
نقطه شــروع کار بزرگی با عنوان »مدرســه 
یاری« اســت و مدارس در پیشرفت محله ها 

اثرگذار هستند.
خان محمدی افزود: خّیرین مدرسه ساز، آغاز 
کننده حیات طیبه هستند که با قرار داشتن در 
کنار مدارس، این مجموعه های آموزشی را مورد 

حمایت و همراهی قرار می دهند.
وی گفت: آموزش و پرورش در تعهد خود برای 
ساخت مدارس نیمه کاره، عقب است؛ بنابراین 
قول می دهیم بخش هایی را کــه برعهده این 

مجموعه گذاشته شده   عملیاتی کنیم.
سرپرست سازمان نوســازی و تجهیز مدارس 
کشــور گفت: فروش امالک مــازاد آموزش 
و پرورش بــرای کمک به ســاخت طرح های 

نیمه کاره، هدف گذاری شده است.

 هزینه پیوند بیماران کلیوی تحت پوشش 
کمیته امداد تامین می شود

 کمیته امداد امام خمینی)ره( و 

انجمن خیریه بیماران کلیوی با سالمت
هدف هم افزایــی امکانات و ارائه 
خدمات به مددجویــان دارای بیماری کلیوی، 

تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
حسین خدرویســی، معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد در مراسم امضای تفاهمنامه 
با انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی گفت: 
استفاده از ظرفیت های متقابل برای ارتقای سطح 
کمی و کیفی به مددجویــان دارای بیماری های 

کلیوی، از اهداف این تفاهمنامه است.
او با اشاره به هم افزایی کمیته امداد و انجمن خیریه 
حمایت از بیماران کلیوی افزود: هزینه پیوند کلیه 
به مبلغ5۰ میلیون تومان با مشــارکت طرفین 

تفاهمنامه، برای جامعه هدف تأمین خواهد شد.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد ارائه 
وام درمانی به مددجویان و دیگر اقشار نیازمند را 
از دیگر موضوعات این تفاهمنامه برشمرد و گفت: 
این تســهیالت از طریق صندوق قرض الحسنه 
امــداد والیــت و بانک هــای عامــل در اختیار 

مددجویان قرار می گیرد.
خدرویسی اضافه کرد: با هماهنگی انجام شده با 
حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد، تسهیالت 
اشتغال به بیماران کلیوی و اعضای خانواده آنان 
مطابق بــا ضوابط و مقررات پرداخت می شــود. 
همچنین از طریــق هم افزایی با ســازمان های 
ذیربط، بخشی از وجوه دریافتی در حوزه زکات، 
برای تأمین هزینه هــای درمانی بیماران کلیوی 

اختصاص خواهد یافت.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد 
افزود: همچنین انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی متعهد شده اســت که خدمات درمانی 
رایگانی در اختیار مددجویان تحت حمایت دارای 

بیماری کلیوی قرار دهد.
خدرویسی یادآور شد: برگزاری دوره های آموزشی 
پیشگیری از بیماری های کلیوی و ارائه خدمات 
مشــاوره به بیماران معرفی شده از سوی کمیته 
امداد از دیگر مواردی اســت که انجمن خیریه 
حمایت از بیماران کلیوی در چارچوب این قرارداد 

انجام خواهد داد.
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روایت عجیب کالهبرداری که  می گوید نخبه  است
در کمین زنان

در اداره آگاهی تهران چند زن به چشــم می خورند که آمده  اند تا سارقی را که گفتوگو2
به عنوان مسافرکش از آنها سرقت کرده بود شناسایی کنند. متهم، جوانی کم سن و 
سال و الغراندام است که کاله به سر دارد و زمان زیادی از دستگیری اش نمی  گذرد. به محض اینکه وارد 
سالن اداره آگاهی می شود، شاکیان او را شناسایی می کنند؛ به سمتش می روند و با فریاد می گویند 
که این مرد آنها را تهدید به مرگ کرده بود. یکی از شاکیان دکتر داروساز است. می گوید: متهمان 2نفر 
بودند و ظاهرا یکی شان هنوز فراری است. او درباره روزی که در دام متهم و همدستش افتاد می گوید: 
یکی از روزهای مهرماه بود که از شرکت داروسازی بیرون آمدم تا به خانه بروم. هوا تاریک شده بود و 
چون اینترنتم دچار اختالل شده بود نتوانستم تاکسی اینترنتی بگیرم و آن شب سوار بر یک خودروی 
پراید نقره ای رنگ شدم که گمان می کردم مسافربر شــخصی است. به جز راننده، پسری جوان در 
صندلی عقب نشسته بود که تصور کردم مسافر است. روی صندلی شاگرد هم وسیله ای قرار داشت و 
راننده از من خواست در صندلی عقب بنشینم. هنوز مسافتی طی نشده بود که ناگهان مردی که کنارم 
نشسته بود و من فکر می کردم مسافر است دستش را روی گردنم قرار داد و سرم را زیر صندلی برد. 
فریاد کشیدم اما او چندبار به سرم کوبید و با چاقو تهدیدم کرد و گوشی موبایل، کارت های عابربانکم 
و رمزشان را از من گرفت. آنها دستگیره در ماشین را باز کرده بودند و من راهی برای فرار نداشتم. در 
طول مسیر آنقدر التماس شان کردم که در نهایت مرا در اتوبان یاسینی به بیرون از ماشین پرتاب کردند. 
آنها حدود 150میلیون تومان پول از حسابم سرقت کردند و بعد از این اتفاق مدتی تحت درمان بودم. 
اظهارات بقیه شاکیان نیز مشابه اظهارات خانم دکتر است. حاال دزد پرایدسوار که 27ساله است از 

جزئیات سرقت هایش می گوید.

چرا سرقت می کردی؟
بنویسید به خاطر حماقت. چون واقعا حماقت کردم. من مشکل مالی نداشتم و 
نمی دانم چه شد که وارد این بازی شدم. انگار دلم می خواست هیجان را تجربه 

کنم اما هیجان اشتباه!
شغلت چیست؟

آشپز یک هلدینگ هستم و درآمدم خوب بود. چند وقت قبل پسری جوان 
همکارم شد و او وسوسه سرقت را به جانم انداخت. می گفت بیا در زندگی 

ریسک کنیم و به پول برسیم. آنقدر گفت که قبول کردم.
چرا فقط از زنان سرقت می کردید؟

همدستم نظرش این بود که فقط از زنان سرقت کنیم. شاید به خاطر 
اینکه ضعیف بودند. اما انگیزه من تجربه هیجان بود.

تو به زنان آســیب زدی، آنها را تهدید بــه قتل کردی، 
کتکشان زدی و حاال می گویی می خواستی هیجان را تجربه کنی؟

متهم سکوت می کند و بعد می گوید: حماقت کردم!
طعمه هایتان را چطور انتخاب می کردید؟

بیشتر آنها را همدستم شناسایی می کرد. اما معموال افرادی بودند که لباس 
گران قیمت یا گوشی مدل باال داشتند.

با اموال سرقتی چه می کردید؟
با کارت های عابربانک طال و دالر می خریدیم، گوشــی ها را هم همدستم 

می فروخت. پولش هم خرج تفریح و خوشگذرانی می شد.
چه زمان هایی راهی سرقت می شدید؟

وقتی هوا رو به تاریکی می رفت. ببینید گاهی می شد تا 10شب سمت سرقت 
نمی رفتیم، گاهی هم هر شب می رفتیم به جز آخر هفته ها. چون زنان شاغل 

آخر هفته ها تعطیل بودند.
میز خدمت در همه ادارات و بانک ها دایر باشد

برایتســریعدرخدمتبهاربابرجوعوآرامشکارمندانبهتر
استهمهاداراتوبانکهامیزخدمتداشتهباشندتامراجعان
کمتردرنوبتماندهوبدوناطالعدرنوبــتارائهخدمتیباقی
نمانند.کافیستفردیباشــدکهبهامورآنسازمانوادارهآگاه
باشدتابتواندمراجعانرابرایدسترسیسریعتربهخدمتمورد

نیازراهنماییکند.
میهن دوست از یافت آباد تهران 

عابربانک های کمالشهر اغلب پول نقد ندارند
تعدادبانکهایکمالشهرکرجکافینیستکهبماند،همینتعداد
ناکافیهماغلبساعاتفعالروزهیچپولیندارندوگاهیبرخی
عابربانکهاچندروزپشتسرهمهیچپولیندارند.آیانبایدبرای

جمعیت200هزارنفریاینشهرفکریکرد؟
عبدی از کمالشهر کرج

پله برقی ایستگاه شهید بهشتی چه زمانی درست می شود؟
پلهبرقیایستگاهشهیدبهشتیدرخط3مترویتهرانبیشاز
یکماهاستکهخرابشدهاستومسافرانمجبورندپلههای
پرشماراینایستگاهراطیکنندکههمباعثترافیکجمعیت
درزمانتخلیهمسافراســتوهمبرایافرادمسن،بیمار،زنان
بارداروکودکانبسیارسختاست.لطفافکریبرایتعمیراین

پلهبرقیبکنند.
سعیدی از تهران 

سیستان و بلوچستان منطقه آزاد تجاری شود
ضمنتشکرازتالشهایمســئوالنجهتمحرومیتزداییاز
مناطقکمتربرخوردار،درراستایتسریعدرنیلبهاهدافدولت
درتحققعدالتاجتماعیوآبادانیمناطقکمتربرخوردار،ایجاد
اشــتغالبرایبومیهاونیزاشــتغالبرایکلکشور،پیشنهاد
میشودکلاستانسیستانوبلوچســتانبهعنوانمنطقهآزاد

تجاریتعیینشود.
میرشکاری از زاهدان

مدیران بعضی بانک ها از پرداخت وام های مشوق فرزندآوری 
طفره می روند

براساسابالغیهبانکمرکزیمشــمولوام200میلیونیودیعه
مسکنیاکمکهزینهخریدبرایخانوادههای3فرزندیشدهام.
برایدریافــتوامچندینباربــهبانکهایمســکن،تجارتو
کشاورزیدرشهرهادیشــهرمراجعهکردهامومدیرانبانکهااز

وجودچنینوامیاظهاربیاطالعیمیکنند.
حمید اسماعیلی از هادیشهر

همسان سازی  حقوق باعث تضییع حق برخی بازنشستگان 
می شود

بعدازپرداخت30سالحقبیمهکارگریبا61سالسنباحقوق
6میلیونو200هزارتومانبازنشستهشدم.یکیازدوستانمنیزبا
پرداخت17سالحقبیمهبارسیدنبهسن60سالگیباحداقل
حقوقبازنشستهمیشــودکهبعدازهمسانســازیمعادلمن
حقوقمیگیرد.بهنظرمســئوالنآیااینعدالتاستکهحقوق
منبا30سالپرداختمعادلکسیباشدکه17سالبیمهپردازی

کردهاست؟
پیرانی از تهران

ورودی نهاوند در  شأن این شهر نیست
ورودینهاونددرشأناینشهرســتاننیستوجاداردمسئوالن
شهرســتاننمادهاییبرایاینشهرتاریخیوکهنتعریفکنند
کهدرشأنآنباشد.مثالمیتوانندباالهامازبخشیازسازهکهن
قلعهایکهدردورهناصریتخریبشد،بناییرادریکیازورودیها

تعریفکنند.
سلگی از نهاوند 

گمرک چرمشهر چه زمانی بهره برداری می شود؟
مدت هاســتصحبتازبهرهبرداریگمرکچرمشــهرواقعدر
بویینزهرامیشــودوظاهراهمپایانهگمرکیهمساختهشده
است.ازآنجاکههزینههایساختپایانهگمرکیدراینمحلبا
همکاریواحدهایتولیدیمستقردرناحیهچرمشهرتأمینشده
است،بدیهیاستکههمگیپیگیرافتتاحگمرکهستندتابتوانند
بدونمراجعهبهقزوینعملیاتگمرکیراانجامدادهوفراوردههای

تولیدیچرمسازیرابهخارجشهربفرستند.
زرگر از بویین زهرا

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

محاکمه عامل شهادت 2بسیجی

پسرجوانیکهدرجریانجنایتیهولناک2جوانبسیجیرادر
مشهدباضرباتچاقوبهشهادترساندهو4نفردیگررامجروح
کردهاســتبهاتهاممحاربهدردادگاهانقالباســالمیمشهد

محاکمهشد.
بهگزارشهمشــهری،بهنقلازمرکزرسانهقوهقضاییه،متهم
کهمجیدنامداردروزپنجشــنبه26آبانماهامسالدرخیابان
حرعاملیمشهدباچاقوبه2بسیجیبهنامهایدانیالرضازادهو
حسینزینالزادهحملهکردوآنهارابهشهادترساند.اوسپس
4نفردیگررانیزمجروحکردوازمحلحادثهگریخت.2روزاز
اینجنایتگذشتهوتحقیقاتگستردهایبرایدستگیریقاتل
آغازشدهبودکهاوهمراه3نفرازاتباعخارجیدراستانسمنان
دستگیروبهمشهدمنتقلشد.وقتیمتهمتحتبازجوییقرار
گرفتبهقتل2جوانبسیجیاعترافکردودراینشرایطبودکه
پروندهاتهامیاوباصدورکیفرخواستبهاتهاممحاربهبهدادگاه
انقالبارسالشد.درجلسهمحاکمهکهصبحدیروزدرجلسه
رســیدگیبهاینپروندهکهدردادگاهانقالباسالمیمشهدبه
ریاستقاضیسیدهادیمنصوریبرگزارشد،ابتداقاضیقناد
بهعنواننمایندهدادســتانبهدفاعازکیفرخواستپرداختو
گفت:وضعیتسالمتروحیمتهمازسویپزشکیقانونیتأیید
شدهواوبهقصدجانمأمورانحافظامنیت،2تنازبسیجیانرا
شهیدو4نفردیگررامجروحودرهمهمراحلتحقیقاتبهجرم
خوداعترافکردهاست.نمایندهدادستاندرادامهفیلمکوتاهی
حاویحملهبهکالنتری،آتشزدنمأمورنیرویانتظامی،تعرض
بهشهروندان،ایجادراهبندان،پرتابموادآتشزاازجملهکوکتل
مولوتف،آتشزدنوســایلنقلیهخصوصیودولتیوتصاویر
لحظهحملهمتهمبه6نفرازجملهشهیددانیالرضازادهوشهید

حسینزینالزادهراپخشکرد.
درادامهاینجلسهتعدادیازشاکیاندرجایگاهقرارگرفتندو
شکایتشانرامطرحکردند.یکیازمجروحانحادثهگفت:من
برایکمکبهاینشهیدانبهصحنهنزدیکشدمکهتوسطمتهم
موردحملهقرارگرفتهوزخمیشدم.مادریکیازشهدانیزگفت:
منهمینیکپسرراداشتمواوتمامامیدمنبود.امااگرفرزند
دیگرینیزمیداشتمدرراهخداومردمعزیزاهدامیکردموامروز

تماماینبچههامانندفرزندانمنهستند.
درادامهاینجلسهبهدستوررئیسدادگاهیکیازشاهدانبهبیان
جزئیاتروزحادثهپرداختوگفــت:درروزحادثهپسازآنکه
متهم،2تنازدوســتانمانرابهشهادترساند؛درحالفرارنیز
هرفرددیگریراکهسرراهشقرارداشتباچاقومیزدوسپس
متواریشددرحالیکهمردمهمهدچاروحشتشدهوترسیده
بودندومغازهدارهاازترسووحشتبهوجودآمدهتوسطمتهم،

فروشگاههایخودراتعطیلکردند.
پسازاظهاراتچندنفرازشاهدان،متهمدرجایگاهایستادوبه
دفاعازخودشپرداخت.اوگفت:اتهاماتمراقبولدارم.راهمرا
اشتباهرفتم،قبولدارماشتباهکردموحسنفرتعمومیازاین
کارمرادرکمیکنم.فکرموباورهایمغلطبود.تصورمیکردم
اینافراددشمنمنهستند،چاقورادردستخودپنهانکرده
بودمونفهمیدمچهاتفاقیافتــادواالنمنتظرمهرچهزودتر
مجازاتشوم. متهمادامهداد:تحتتأثیرفضایمجازیبودم.از
نظرروحیسالمتهستموپیجهاییکهاخبارنادرستمنتشر
میکردندرادنبالمیکردم.االنبهایننتیجهرسیدماینافرادی
کهاغتشاشمیکننددراشتباههســتند.درادامهاینجلسه
وکیلمدافعمتهمبهدفاعازاوپرداختودرنهایتمتهمبرای
اخذآخریندفاعباردیگردرجایگاهایستاد.اوگفت:اتهاماتخود
راقبولدارموازخانوادهشهدامیخواهمحاللمکنند.براساس
اینگزارشباپایاناینجلسهقضاتدادگاهواردشورشدندوقرار

استبهزودیرأیاینپروندهصادرشود.

قاتل مرد بی گناه، دستگیر شد
جوان28ســالهایکــهدرجریانانتقامجوییشــخصی،مرد

بیگناهیرابهقتلرساندهبودبهدامپلیسافتاد.
بهگزارشهمشهری،شامگاهدوممهرامسالصدایشلیکگلوله
مردمیکیازروستاهایشهرستانزریندشتدراستانفارس
رابهوحشتانداخت.ماجراازاینقراربودکهجوانمسلحیکه
ازمدتیقبلبایکیازروستاییاندچاراختالفاتشخصیشده
بود،برایترساندنوزهرچشمگرفتناو،بایکقبضهاسلحهبه
محلزندگیاینمردرفتواقدامبهتیراندازیبیهدفبهسمت
خانهاوکردامادرستدرهمانلحظه،مرد49سالهایدرحال
عبورازکوچهبودکهیکیازگلولههــابهویاصابتواورانقش

برزمینکرد.
جوانمسلحپسازتیراندازیپابهفرارگذاشتوساکنانمحل
بادیدنپیکرخونینمردرهگذرکهرویزمینافتادهبود،پلیس
واورژانسراخبرکردند.مأموراناورژانسوقتیبهمحلحادثه
رسیدندکهدیرشــدهومردرهگذربراثرشدتجراحاتوارده
جانشراازدســتدادهبود.باحضورپلیسدرمحل،تحقیقات
دربارهاینپروندهآغازوباتحقیقازفردیکهخانهاشبهگلوله
بستهشدهبود،هویتجوانتیراندازشناســاییشد.اومردی
28سالهبودکهپسازاینحادثهمحلزندگیاشراترککرده
وبهمکاننامعلومیگریختهبــود.ازهمانزمانناماینمرددر
فهرســتمجرمانتحتتعقیبقرارگرفتوجستوجوبرای
دستگیریاوادامهداشتتااینکهپسازگذشت2ماهازحادثه،
مخفیگاهویدریکیازروستاهایاطرافزریندشتشناسایی
واودریکعملیاتضربتیدســتگیرشد.سرهنگحمیدرضا
صالحیفرد،فرماندهانتظامیزریندشتبابیاناینخبرگفت:
بادستگیریعاملجنایتمعلومشــدکهاوبهدلیلاختالفات
شخصیبایکیازاهالیروستا،اقدامبهتیراندازیبهسمتمنزل
ویکردهبودکهمتأسفانهتیربهفردیناشناسکهازکوچهعبور
میکرداصابتکردهوموجبقتلویشــدهبود.دربازرســی
مخفیگاهمتهمیکقبضهاسلحهشکاریفاقدمجوزکشفشدو

پروندهاودراختیارمرجعقضاییقرارگرفت.

کوتاهازحادثه 8تبهکار که در تازه ترین عملیات پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شده اند، از جرایم شان می گویند

8مرد تبهکار که در جریان پرونده های متفاوت دست به ســرقت و کالهبرداری می زدند از سوی کارآگاهان پلیس 
آگاهی پایتخت دستگیر شدند. در میان متهمان دستگیر شده، راننده پرایدی که با سوار کردن زنان مسافر دست به 
سرقت از آنها می زد، مردی که به راحتی توانسته بود از هزار نفر کالهبرداری کند، 2مرد تحصیلکرده که در پوشش 
شرکت لیزینگی دست به کالهبرداری 70میلیاردی زده بودند و 2نفر که دریچه های آب را از خیابان ها سرقت می کردند 
به چشم می خورند. متهمان دستگیر شده در گفت وگو با خبرنگار همشهری روایت های متفاوتی از جرایمی که رقم 

می زدند را تعریف می کنند.

 کالهبردار یا نخبه؟
نیما متولد سال64 اســت و سابقه سرقت، گفتوگو1

کالهبرداری و آدم ربایی در پرونده اش دارد. 
می گوید یک بار توانسته از دست مأمور بدرقه زندان فرار کند اما 
در نهایت دستگیر شده است. او خودش را خالق و نخبه می داند و 
می گوید عالقه زیادی به مطالعه کتاب های مختلف دارد و اطالعات 
عمومی اش باالست اما به جای درست زندگی کردن سر از دنیای 

تبهکاران در آورده است.
به چه جرمی دستگیر شده ای؟

کالهبرداری از بیش از هزار نفر.
با چه شگردی؟

نقشه جالبی کشیده بودم. ببینید ابتدا یک شرکت خصوصی 
یا ارگانی خاص و یا نهاد دولتی را شناسایی می کردم. می رفتم 
تحقیق می کردم و نام تمام کارکنانش را به دست می آوردم. 

مرحله بعد این بود که باید صــدای مدیر مجموعه را 
می شــنیدم. من تبحر خاصی در تقلید صدا دارم و 

بعد از اینکه مدیر را شناسایی می کردم و صدایش 
را می شنیدم، سراغ مرحله بعد می رفتم. یک روز 
که مدیر سرکارش نبود به مدیر مالی زنگ می زدم. 
با تقلید صدای مدیر مجموعه خودم را جای او جا 
زده و می گفتم مثال برادرزنم تصادف کرده است 

و نیاز به پول دارم اما به دلیل ناآرامی های اخیر و 
اختالل در سیستم شتاب نمی توانم پول جابه جا  کنم. 

از مدیر مالی می خواستم که مقداری پول به حسابی 
واریز کند و او هم فورا پول را واریز می کرد. گاهی 2برابر 
پولی که من درخواست می کردم به حساب واریز می کرد، 

برای خودشیرینی!
چطور به این راحتی به تو اعتماد می کردند؟
شما همین االن موبایلت را به من بده و بشین تماشا کن که 
چطور با یک تماس 15میلیون تومان پول به جیب می زنم! 
من یک نخبه ام! استعدادی دارم که در وجود همه نیست. 
خیلی خوب می توانم افراد را متقاعد کنم. اما مهم تر از همه 
تبحرم در تقلید صدا بود. به جز تهران، در شهرستان ها هم 

گاهی با همین نقشه کالهبرداری می کردم.
شده بود که نقشه هایت عملی نشود و کسی پول به 

حسابت نریزد؟
شاید هزار بار پیش آمد که طرف فریبم را نخورد و پول نریخت اما 

از آن طرف بیش از هزار نفر پول واریز کردند.
چند وقت است که با این شگرد کالهبرداری می کنی؟
یک سال و نیم، حدود 2سال. شاید در این مدت حدود 8میلیارد 

تومانی گیرم آمد.
با پول سرقتی چه کردی؟

خرج تفریح، سفر و خوشگذرانی می شد.
8میلیارد تومان برای خوشگذرانی؟ 

در کل آدم خوشگذرانی هستم و در لحظه زندگی 
می کنم به جای اینکه بخواهــم پس انداز کنم و در 

آینده زندگی کنم.
این ایده چطور به ذهنت رسید؟

در زندان فکر کردم و این ایده به ذهنم رسید. 
گفتم که، من نابغه و نخبه هستم. فکرم خیلی 
خوب کار می کند. همه می گویند تو خیلی 
باهوشی. از بچگی می گفتند تو با این هوش 
و ذکاوتی که داری در آینده کاره ای می شوی، 
خودم دوست داشــتم خلبان بشوم اما خب 

دزد شدم.
چرا با این هوشــت کار مثبت انجام 

نمی دهی به جای دزدی؟
نشد دیگر. روزگار مرا تبدیل به دزد کرد.

چند بار زندان رفته ای؟
2مرتبه. یک بار بــه جرم ســرقت و بار دیگر 
آدم ربایی. وقتی به جرم سرقت زندانی شدم، به 
دوســتم زنگ زدم تا مرا فراری بدهد. روزی که 
می خواستند مرا به دادگاه ببرند، با کمک دوستم 
مأمور بدرقه را ربودیم و توانستم فرار کنم اما مدتی 
بعد دستگیر شدم که اتهام ربودن مأمور هم در 

پرونده ام ثبت شد.

 سرقت به خاطر رفاقت
ماموران پلیس آگاهی پایتخت به دســتور سرهنگ علی ولیپور گفتوگو3

گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران از چنــد روز قبل تحقیقات 
برای دستگیری سارقان دریچه های فلزی داخل تونل نیایش را آغاز کردند. پرونده ای 
که با شکایت نماینده حقوقی شهرداری شکل گرفت و کارآگاهان در جریان تحقیقات 
تخصصی موفق شدند 2متهم را در این پرونده دستگیر کنند. گفت وگو با یکی از آنها 

را بخوانید.

انگیزه ات از سرقت چه بود؟
به خاطر رفاقت وارد این کار شدم. خودم مشکلی نداشتم. دوستم اما 3قلو داشت که 
یکی از آنها معلول بود و برای درمانش نیاز به پول داشت. او پیشنهاد دزدی داد و من هم 

به خاطر دوستی حاضر شدم با او همکاری کنم.
ایده این سرقت ها از تو بود؟

نه. دوستم یک بار که از تونل نیایش عبور می کرد دیده بود که چند نفری در حال سرقت 
هستند و او هم تصمیم گرفت با این شیوه دست به سرقت بزند. می گفت فقط تونل نیایش 

از این تجهیزات فلزی دارد و ما هم به آنجا رفتیم.
از این سرقت ها چقدر گیرتان آمد؟

هر دفعه 60کیلو آهن ســرقت می کردیم و بســتگی به قیمت آهن داشت که چقدر 
می فروختیم. معموال ضایعاتی ها از ما می خریدند.

نمی ترسیدید در حال سرقت دستگیر شوید؟
خیلی سریع کار را انجام می دادیم. طوری که کسی متوجه نشود.

چطور دستگیر شدید؟
آن شب پالک ماشین را مخدوش کردیم و رفتیم سرقت اما هنگام خروج از تونل پلیس 

کمین کرده بود و دستگیر شدیم.

 کالهبرداری 70میلیارد تومانی
3مرد و یک زن اعضای باندی بودند که در پوشــش گفتوگو4

شرکت لیزینگی و فروش اقســاطی خودرو دست به 
کالهبرداری 70میلیارد تومانی زده اند. 2نفر از آنها دیروز به اداره آگاهی 
تهران منتقل شدند و جزئیات کالهبرداری را فاش کردند. یکی از آنها که 
لیسانس حقوق دارد و دلش می خواسته روزی پلیس شود، به شهروندان 
توصیه می کند که گول شرکت های لیزینگی که وعده فروش قسطی ماشین 
را می دهند نخورند چون خیلی از این شرکت ها فقط قصد کالهبرداری دارند.

با چه شگردی دست به کالهبرداری می زدید؟
ما کارمندان شرکت بودیم، مدیر شرکت کالهبردار اصلی بود. ما در فضای 
مجازی آگهی فروش خودروی قسطی منتشر می کردیم. خریداران با ما 
تماس می گرفتند و ما آنها را به شرکت معرفی می کردیم. افرادی که معرفی 
می شدند خبر نداشتند که شرکت دامی برایشان پهن کرده است. از طرفی 
شرکت تجهیزات فراوان و نیروی زیاد داشت. از کارمندان مالی و حسابدار 
گرفته تا کارمند فروش و.. خالصه یک شرکت واقعی به نظر می رسید تا 
افراد به راحتی پولشان را در اختیار مدیر قرار بدهند. بعد که مشتریان 

ثبت نام می  کردند و پولی که داده بودند زیاد می شد، فرار می کردیم.
مالباخته ها چقدر پول پرداخت می کردند؟

مثال فرض کنید شــما می خواهید یک پژو بخریــد که مثال قیمتش 
300میلیون تومان است. 100تومان شرکت نقدی می گرفت و مابقی را 
به صورت چک و اقساطی. تحویل را هم می گذاشت برای یک ماه بعد. بعد 
از یک ماه یا شرکت را تعطیل می کرد یا می گفت به دلیل نوسان در بازار 
تحویل دیرتر است و در این فرصت پول ها را از افراد دیگر می گرفت و بعد 

شرکت را تعطیل و همه فرار می کردند.
چه شد که وارد این کار شدی؟

چند وقتی بود که در جســت و جوی یک کار مناسب بودم که آگهی 
استخدام در شرکت لیزینگی را دیدم و جذب آنجا شدم. البته آرزویم 
این بود که پلیس شوم، لیسانس حقوق دارم و همدستم نیز لیسانس 
روانشناسی دارد. او می خواست دکتر روانشناس شود اما حاال اینجاییم، 

به جرم کالهبرداری.
چرا وقتی فهمیدید ماجرا کالهبرداری است، استعفا ندادید؟

چون به پول نیاز داشتیم.

مصرفمشروباتالکلیمسمومدریاسوج46نفرراتا
یکقدمیمرگبردوجان2نفررانیزگرفت.

بهگزارشهمشــهری،ازروزپنجشــنبهسومآذرماه
1401تاروزگذشته)سهشنبه(48زنومردکهبراثر
مصرفمشروباتالکلیدچارمسمومیتشدهبودندبه
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مسمومیت 48نفر با مشروبات الکلی مسموم

بازجوییهاازقاتلیکهپسازقتلطالفروشــیدرهمدانبهبندرعباسگریختهبودنشان
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دربندرعباسدستگیرکردند.
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جانبهکارآگاهانپلیسآگاهیوباحضورنمایندهواجا،شامگاهیکشنبهششمآذرماهمتهمدر
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فقرهسرقتمسلحانهطالفروشیوقتلصاحبمغازهدرشهرستانهمدانودرکمالناباوری

بهیکقتلدیگردرشهرستانحاجیآباددرمسیرفراراعترافکرد.
فرماندهانتظامیاستانهرمزگانادامهداد:بهدنبالاعترافاتمتهمکارآگاهانپلیسآگاهی
برایبررسیصحتوسقمقتلدومراهیشهرســتانحاجیآبادشدندوباراهنماییمتهم
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دومین قتل در پرونده قاتل طالفروش همدانی
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روزنامه گاردین ]انگلیس[

پایان دوره طالیی روابط انگلیس و چین
ریشی سوناک، نخســت وزیر انگلیس در واکنش به سرکوب  
اعتراض ها در چین گفته که دوره طالیی روابط میان 2 کشــور 
به پایان رسیده؛ چین نشان داد این قاعده که توسعه تجارت به 
رشد دمکراسی در کشورها منجر می شود، دیگر صحت ندارد. 
این نخستین اظهارنظر جدی سوناک در مورد روابط با پکن است.

پنتاگون اعــام کرده پیشــنهاد 
شرکت بوئینگ برای تولید و تامین 
بمب های کوچک و ارزان قیمت را 
که به سادگی روی راکت های ام-26آمریکایی نصب 
می شوند برای ارســال به اوکراین بررسی می کند. 
نکته قابل توجه این است که برد ۱۵۰کیلومتری این 
راکت ها به اوکراینی ها امــکان می دهد تا به اهدافی 
پشت جبهه روســیه و حتی خاک این کشور حمله 
کنند. رویترز به نقل از منابع مطلع نوشته، بمب های 
GLSDB بوئینگ احتماال اوایل بهار 2۰2۳ در اختیار 
اوکراین قــرار خواهند گرفت. بیــش از 9ماه از آغاز 
جنگ اوکراین می گذرد و با توجه به ارسال تسلیحات 
جدیدی که می تواند به کی یف این قابلیت را بدهد که 
خاک روسیه را هدف قرار دهد، به نظر می رسد باید 
منتظر تشدید جنگ بود و فعا خبری از پایان و حتی 
آتش بس نیست. اما چه دالیلی باعث طوالنی شدن 

این جنگ شده است؟ 

اشتباهات محاسباتی 
در طول 2 قرن گذشته اغلب درگیری های نظامی در 
جهان به طور میانگین ۳ یا 4 ماه طول کشیده است. 
اما به اعتقاد ناظران، جنگ ها به ۳ دلیل استراتژیک 
طوالنی می شــوند: زمانی که رهبران سیاسی فکر 
می کنند شکست شــان در جنگ بقای سیاسی شان 
را تهدید می کند؛ زمانی که رهبــران از قدرت خود 
و دشمن محاسبه درستی ندارند و زمانی که نگران 
هستند دشــمن امروز در آینده، قوی تر از گذشته 
ظاهر شــود. مجله فارین افرز می نویسد: »در جنگ 
اوکراین تمامی این موارد کم وبیش دیده می شوند؛ 
مثا، اگر پوتین باور داشته باشد که شکست در جنگ 
روسیه می تواند به زمامداری او در روسیه پایان دهد، 
صرف نظر از پیامدهای آن برای مردم روسیه، جنگ 

در اوکراین را ادامه خواهد داد.«
یکی دیگر از عواملی که باعث طوالنی شدن جنگ ها 
می شود عدم قطعیت اســت. معموال با گذشت چند 
ماه  از جنگ، طرفین نســبت به توان نظامی خود و 
طرف مقابل ارزیابی نسبتا واقعی بینانه پیدا می کنند 
و برهمین اساس تاش می کنند تا برای پایان دادن 
به درگیریـ  با میانجي یا بدون آنـ  به توافق برسند، 
اما در برخی موارد ازجمله جنــگ اوکراین، چنین 
نشده است. نیروهای اوکراینی فراتر از انتظارات ظاهر 
شــده اند و با حمایت غرب در برابر نیروهای روسیه 
مقاومت کرده اند. با این حال، مشــخص نیست که 

اوکراینی ها بتوانند نیروهای روسیه را از خاک خود 
بیرون کنند. نکته دیگر اینکه، از راه رسیدن زمستان 
سرد می تواند باعث شود تا کشــورهای اروپایی که 
این روزها به شــدت درگیر بحران اقتصادی و انرژی 
هســتند تمایل خود را برای ادامه حمایت از کی یف 
از دست بدهند. در این میان تأثیرات داخلی جنگ 
اوکراین بر روســیه ازجمله فرمان بسیج عمومی که 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، صادر کرده 
و اعتراض هایی را در روســیه به دنبال داشته نیز در 
ماه های آینده مشــخص خواهد شــد. این ابهام ها 
در شــرایط فعلی، در بی میلی طرفیــن برای توافق 
صلح نقش مهمی داشته اســت. فارغ از اینها، جنگ 
اوکراین تا حدی ریشه های ایدئولوژیک دارد. به اعتقاد 
منتقدان غربی مسکو، پوتین برای هویت اوکراینی و 
دولت این کشور اعتباری قائل نیست. از سوی دیگر، 
اوکراین نیز نشــان داده که هیچ تمایلی به سازش 
ندارد و هرگونه نظر مخالفی را در این زمینه به شدت 
طرد می کند. فارین افرز می نویسد: »فرقی نمی کند 
که از چه اصطاحی برای طرفین مخالف با آتش بس 
و مذاکره استفاده کنیم؛ نتیجه تقریبا یکسان است: 
هر دو طرف سیاست عملگرایانه را رد و برای اهدافی 
آرمانی مبارزه می کنند؛ امری که باعث می شــود تا 

چشم انداز پایان این جنگ حداقل تا یک سال آینده 
در هاله ای از ابهام باقی بماند.«

 سود هنگفت فروش تسلیحات 
منافع شرکت های تسلیحاتی عاملی است که اغلب 
در تحلیل هــا از جنگ اوکراین نادیده گرفته شــده 
است. فروش های تســلیحاتی نقش مهمی در ادامه 
یافتن این جنگ دارد. پنتاگون در شرایطی از ارسال 
تسلیحات جدید به اوکراین خبر داده که دولت جو 
بایدن در آمریکا از زمــان آغاز جنگ، صدها میلیون 
دالر تســلیحات به اوکراین فروخته اســت. در این 
مدت، روند قانونی دریافت مجوز فروش تســلیحات 
از سوی شرکت های خصوصی که معموال چند هفته 
زمان نیاز داشت اکنون به چند ساعت رسیده است. 
گفته شــده، تنها در 4 ماه نخســت 2۰22، وزارت 
خارجه آمریکا بیــش از ۳۰۰میلیون دالر معامات 
تســلیحاتی با اوکراین را تأیید کرده اســت. این در 
حالی است که ارزش مجوزهای این وزارتخانه برای 
معامات تسلیحاتی با اوکراین در کل سال گذشته به 
۱۵میلیون دالر هم نمی رسد. نیویورک تایمز نوشته: 
شــاید در مقایســه با قرارداد ۱7.۵میلیارد دالری 
کاخ ســفید با اوکراین که تسلیحاتی چون مسلسل، 

موشک های ضدتانک و کمک های امنیتی را شامل 
می شود ناچیز به نظر می رسید، اما مسئله اصلی، نبود 
امکان ردیابی قراردادهای تســلیحاتی شرکت های 
خصوصی است. اوگا تورس، فعال حقوقی در زمینه 
صادرات تســلیحات، به نیویورک تایمــز می گوید: 
»افراد زیادی که قبا در کار فروش تسلیحات نبودند 
امروز وارد این معامله ها شده اند، چون کار پرمنفعتی 
اســت. امروز می بینیم که حتی پزشکان و صاحبان 
کسب وکارهای خصوصی وارد این بازار شده اند. این 
غرب وحشی است.«  وب سایت پراجکت سندیکیت 
در مطلبی تحلیلی در این رابطه می نویسد: سودهای 
هنگفت شرکت های تسلیحاتی آمریکا یکی از دالیلی 
اســت که امکان پایان جنگ اوکرایــن حداقل در 
ماه های آینــده را کمرنگ کرده اســت. پیمانکاران 
تســلیحاتی آمریکایی که چندین دهــه از مزایای 
جنگ هــای طوالنی مــدت در عراق و افغانســتان 
بهره مند بردند، اکنون به فرصت های جنگ اوکراین 
چشم دوخته اند. این شرکت ها که اکنون ۳9درصد از 
تجارت جهانی تسلیحات نظامی را در دست دارند، 
روند مسلح کردن اروپا را مدت ها قبل از حمله روسیه 
به اوکراین آغاز کرده بودند و اکنون در حال استفاده 

حداکثری از شرایط جنگ اوکراین هستند.

چرا جنگ اوکراین تمام نمی شود؟ 
اشتباهات محاسباتی رهبران سیاسی، تقابل ایدئولوژیک و سود هنگفت شرکت های تسلیحاتی، موانع بزرگ توقف جنگ در اوکراین هستند

 خیزش دوباره
گروه »تحریک طالبان پاکستان«

فضای سیاسی- امنیتی پاکســتان طی روزهای اخیر زیر و 
رو شده است. ابتدا عمران خان، نخســت وزیر پیشین، در 
راهپیمایی اعتراضی خود و هوادارانش، از یک ترور نافرجام 
جان به در برد؛ اندکی بعد همزمان با تغییر فرمانده ارتش، 
عمران خان هم از توقف اعتراض هــا و تصمیم به خروج از 
فعالیت های سیاســی خبر داد و ۳روز بعد، گروه »تحریک 
طالبان پاکســتان« هم اعام کرد که دیگر به آتش بس با 

دولت پایبند نخواهد بود.
تحریک طالبان پاکســتان فقط به پایان آتش بس با دولت 
مرکزی بســنده نکرد و فراتر از آن در بیانیــه خود از آغاز 
حماتش خبر داد. این گروه خطاب به هوادارانش نوشــت: 
»از آنجایی که عملیات نظامــی علیه مجاهدین در مناطق 
مختلف ادامه دارد، ضروری است که در هر کجا که می توانید 

در سراسر کشور حماتی را انجام دهید.«
از شهریور ۱4۰۰که طالبان در افغانستان قدرت را به دست 
گرفت، تحریک طالبان پاکستان در آن سوی مرز، امیدوار 
شد که راه برادران خود را این بار در اسام آباد برای تشکیل 
حکومت اسامی طی کند. این گروه خواستار اجرای شریعت 
اسامی در پاکســتان و حذف قوانین دوران استعماری از 
این کشور اســت. تحریک طالبان پاکستان مجموعه ای از 
گروه های جهادی مختلف است که نخستین بار در دسامبر 
2۰۰7در نتیجه ائتاف ۱۳ گروه جهادی کوچک تر تشکیل 

شد. 

گروه هایی مانند نفاذ شــریعت محمدی که در سال ۱992 
توسط موالنا صوفی محمد تشــکیل شد و همچنین لشکر 
طیبه کــه در دهه ۱99۰توســط حافظ محمد ســعید به 
کمک عبداهلل عزام، از معلمان اســامه بن الدن تاســیس 
شــد و گروه های کوچک تری مانند گــروه جیش محمد 
که توســط موالنا مســعود ازهر در اوایل ســال 2۰۰۰ در 
کراچی اعــام موجودیت کــرد، از مهم تریــن گروه های 
تشکیل دهنده تحریک طالبان پاکستان به شمار می روند. 
بیت اهلل محسود، نخســتین رهبر تحریک طالبان پاکستان 
در ســال 2۰۰9 در حمله هوایی ارتش پاکستان جانش را 
از دست داد و جانشینش، حکیم اهلل محسود نیز در جریان 
حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به وزیرستان 
شمالی در نوامبر 2۰۱۳ کشته شد. هم اکنون مفتی نور ولی 
محسود، رهبر این گروه اســت و برخی بیانیه های تحریک 

طالبان نیز به نقل از او منتشر می شود.
آتش بسی که تحریک طالبان پایان آن را اعام کرده، کمتر 
از 7 ماه پیش به مناســبت عیدفطر در نیمه اردیبهشــت 
ماه برقرار گردیده بود. این آتش بس ســپس در چند نوبت 
به صورت هفتگی تمدید شــد و ســرانجام در خــرداد ماه 
ســال جاری، مذاکرات مقدماتی صلح ارتش پاکســتان با 
تحریک طالبان در کابل و با میانجیگری طالبان افغانستان 

انجام شد.
تحریک طالبان پاکســتان در همان روزی آغاز دوباره نبرد 
علیه اسام آباد را اعام کرد که حنا ربانی کهر، معاون وزیر 
خارجه پاکستان در راس یک هیأت دولتی وارد کابل شد و با 
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان و برخی دیگر از اعضای 
کابینه طالبان دیدار کرد. وزارت خارجه پاکســتان هدف 
از این سفر را اعام نگرانی های پاکســتان در مورد تشدید 
حمات تروریستی علیه نیروهای امنیتی پاکستان از منشا 
افغانستان اعام کرده است. موضع گیری اسام آباد درباره 
نگرانی ها از گروه های شبه نظامی مرزی، در واقع به معنای 
تاش پاکستان برای محدودکردن این گروه هاست. اگرچه 
وزارت خارجه پاکستان اشاره ای به نام این گروه ها نکرده، اما 
از آنجا که پیش تر مقامات پاکستانی، گروه تحریک طالبان 
را به حمله از مناطق مرزی افغانســتان به اهدافی در خاک 
پاکستان متهم کرده بودند، به نظر می رسد که مقصود وزارت 
خارجه پاکستان، همان گروه تحریک طالبان باشد. ضمن 
آنکه تحریک طالبان، مهم ترین گروه شبه نظامی است که 

ارتش پاکستان در مرز افغانستان با آن درگیر است.
 از طرف دیگر، اعــام جنگ تحریک طالبــان علیه دولت 
مرکزی اسام آباد، کمتر از یک هفته پس از تغییر در راس 
ارتش پاکســتان به عنوان یکی از قدرتمندترین نهادهای 
حاکم در این کشــور انجام می شــود؛ نهادی کــه با وجود 
ماموریت نظامی، به گفته ژنرال باجو، فرمانده پیشــین آن، 
وارد مداخات سیاسی هم شده است. تحریک طالبان هم 
در بیانیه خود این نهاد نظامی را بــه نقض آتش بس متهم 
می کند و یکی از دالیل پایان آتش بس خود را ادامه عملیات 

نظامی علیه نیروهایش می داند.
یک نکته دیگر را نیز نمی توان از نظر دور داشت و آن اینکه 
آتش بس گروه تحریک طالبان با دولت اســام آباد از زمان 
حاکمیت دولت عمران خان در اســام آبــاد و از آبان ماه 
۱4۰۰دنبال شده بود. در واقع مقدمات آتش بس با تحریک 
طالبان را دولت عمران خان فراهم کرده بود. مخالفت ها با 
مذاکرات عمران خان و طالبان پاکســتان تا جایی بود که 
باول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکســتان، بارها این 
مذاکرات را به باد انتقاد گرفته اســت. او در توییتی نوشت: 
»آیا رئیس جمهور یا نخســت وزیر حق دارند از گروهی که 
مسئول مرگ سربازان ارتش پاکستان و دانش آموزان پیشاور 
هســتند، بدون جلب اعتماد پارلمان، صلح گدایی کنند؟« 
حزب مردم اکنون حزب حاکم در کابینه ائتافی اسام آباد 
و باول بوتو زرداری نیز وزیرخارجه است. عمران خان هم ۳ 
روز پیش از سیاست کناره گیری کرده است. در این وضعیت 
دور شدن عمران خان از سیاســت به عنوان نخست وزیری 
که طرف گفت وگوی تحریک طالبان بوده اســت، شاید در 
تصمیم تحریک طالبان برای پایان آتش بس مؤثر بوده است.

 ابراهیم کالین
سخنگوی رئیس جمهور ترکیه

زمــان، مقیــاس و محــدوده عملیــات 
نظامــی ارتــش ترکیــه در خاک ســوریه 
را آنــکارا تعییــن می کند. ایــن عملیات 
ممکــن اســت همیــن فــردا، یــا شــاید 
هفتــه آینــده یــا در هــر زمــان دیگــری 
در آینــده نزدیــک آغــاز شــود. ارتــش و 
ســازمان های اطالعاتی ترکیــه در حال 

برآورد موقعیت هستند. )توییتر(

ینس استولتنبرگ
دبیرکل ناتو

در پاســخ بــه حمــالت روســیه، ناتــو 
حضورش را از منطقه بالتیک تا دریای 
ســیاه تقویت خواهــد کــرد. یگان های 
مســتقر  منطقــه  در  رزمــی  جدیــد 
شده اند؛ مانند یگانی که به فرماندهی 
فرانســه در رومانــی مســتقر شــده 
اســت. هواپیماهــای جنگنــده کانــادا 
و موشــک های پاتریــوت آمریــکا هــم 
آسمان را کنترل می کنند. )راشاتودی(

نقل قول  جهان نما
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گرینویچ

دورکاری پای سفره عقد 

 

دورکاری که از دوران کرونا در بسياری از کشورهای دنيا 
حسابی جا افتاده، گاهی جنجال هایی درست می کند 
که قابل تصور نيست. در هند، جایی که به خاطر رونق 
کارهای حوزه آی تی، دورکاری از قبل هم وجود داشته، 
این سبک کاری در این سال ها حســابی اوج گرفته و 
به بخشــی از زندگی جوانان زیادی تبدیل شده. با این 
حال، دورکاری یک داماد در شب عروسی اش، حسابی 
جنجالی شده و انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. 
این داماد، پای سفره عقدش، لپ تاپ به دست گرفته و 
در حال کار کردن است و اصال به اتفاقاتی که در اطرافش 
می افتد توجه نشان نمی دهد. حسابی که این عکس را 
منتشر کرده، گفته است که داماد، درحالی که روحانيان 
هندو برایش مراســم عقد را انجام می دادند، دورکاری 
می کرده است. بسياری به این عکس خندیده اند اما از 
نظر بسياری دیگر، این عکس نشــان دهنده وضعيت 

وخيم کار دورکاری در جامعه هند است.

حوصله سر بر، به حکم قانون 

معموالً توصيه می شــود که پرســنل در محيط های کاری 
 شــاداب و پرانرژی باشــند. اما وقتی که یک نفــر حوصله 
سر بر و ملول کننده باشد تکليف چيست؟ در یک مورد خاص، 
تکليف این است که کارمندان از نظر قانونی حق دارند حوصله 
سر بر باشند. یک شرکت در فرانســه، بعد از سال ها دعوای 
حقوقی، مجبور شده به حکم دادگاه یک کارمند سابق خود 
را دوباره استخدام کند. این کارمند، در سال 2015به خاطر 
اینکه چندان اجتماعی نبوده، بــا دیگران جوش نمی خورده 
و در یک کالم، حوصله ســر بر بوده اخراج شــده بود. او در 
برنامه های خارج از کار که شرکت برای تقویت روابط کاری 
پرسنل تدارک می دید هم شــرکت نمی کرده. با این حال او 
پرونده  اخراجش را به دادگاه برده و مدعی شده که اخراجش، 
غيرقانونی بوده است. دادگاه هم در تصميمش اعالم کرد که 
این شــرکت، این حق را ندارد که کارمندانش را مجبور کند 
تا در مهمانی های بعد از کار و سفرهای دوستانه غيرکاری در 
آخر هفته ها شرکت کند. دادگاه همچنين اعالم کرده که این 
شرکت حق ندارد فضای خصوصی کارمندان را نادیده بگيرد 
و کارمندانش باید همانطور که هســتند مورد قبول دیگران 
قرار بگيرند. در واقع براساس تصميم دادگاه ، کارمند این حق 

قانونی را دارد که در محل کارش، حوصله سر بر باشد.

تیراندازی در بازی خانوادگی
 

حتما شما هم خيلی ها را دیده اید که تحت هيچ شرایطی، 
نمی خواهند در هيچ مســابقه ای بازنده باشند و حاضرند 
دست به هر کاری بزنند تا برنده شوند. این افراد درصورت 
باخت، کارهای عجيبی می کننــد، و آنطور که یک مرد 
در آمریکا نشــان داده، حتی حاضرند برای بردن،  روی 
خانواده خودشان هم اسلحه بکشند. یک بازی خانوادگی 
مونوپولی، خيلی زود از کنترل خارج شده و افراد نه تنها 
به جان هم افتاده  و همدیگر را کتــک زده اند که یکی از 
آنها به دیگران شليک هم کرده است. پليس تولسا گفته 
که در پی گزارش همسایه ها، به این خانه مراجعه کرده و 
یکی از ساکنان آن را بازداشت کرده است. درگيری از آنجا 
شروع شده که اعضای خانواده، همدیگر را به تقلب متهم 
کرده اند. آنها ابتدا وسایل خانه، ازجمله مبل ها را به سمت 
هم پرتاب کرده اند و در نهایت خشمگين ترین آنها دست 
به اسلحه شــد. پليس گفته هيچ کس در این تيراندازی 

آسيب ندیده است.

مهاجرت از دیرباز در جوامع بشــری بــوده و بزرگ ترین 
عامل جا به جایی ناخواسته انسان ها، جنگ است. بسياری 
می خواهند مهاجرت کنند تا در جای بهتری با فرصت های 
بهتر زندگی کنند. در ســال های اخير، نــوع جدیدی از 
مهاجرت ایجاد شده: فرار از تغييرات اقليمی و زندگی در 
مناطق بهتر. جدیدترین نوع مهاجرت اما در همين هفته ها 
در اروپا روی داده است: بسياری از مردم، از سرمای زمستان 
در مناطق شمالی قاره فرار می کنند تا چند ماه در گرمای 
جنوب زندگی کنند. دليل آن هم این است که قبض گاز و 
انرژی، چنان ترسناک شده که برایشان چند ماه مهاجرت، 

به صرفه تر است.
این سبک زندگی جدید، یکی از پيامدهای بی شمار افزایش 
هزینه های زندگی در اروپاســت که در زمستان، به خاطر 
اضافه شدن قبض گاز و برق، زندگی را به کام ميليون ها نفر 
در سراسر قاره تلخ می کند. مناطق محبوب این مهاجران 
انرژی، اسپانيا، پرتغال و یونان است که نه تنها کشورهای 
ارزانی هستند، بلکه ســواحل مدیترانه ای آنها، زمستان 
گرم تری نسبت به دیگر نقاط اروپا دارد. بحران زمستان 
امسال، به خاطر حمله روسيه به اوکراین شدیدتر هم شده 
چون این جنگ، باعث رکوردشکنی در قيمت گاز و انرژی 

در کشورهای زیادی در اروپا شده است.
یکی از مهاجران گازی اروپا، ویکتور وارمالوف اســت که 
شهر گدانسک در لهستان را به همراه خانواده اش به مقصد 
جنوب اسپانيا ترک کرده اســت. او درباره مهاجرتش به 
یورونيوز گفته است: »بحران اقتصادی و هيمنطور وضعيت 
جنگی من را به اینجا هل داده است.« او گفته که در یکی 
از جزایر قناری در جنوب اسپانيا، 250یورو اجاره می دهد 

و تمامی قبض هایش 140یورو می شود. این در حالی است 
که او در لهستان، فقط 200یورو برای قبض برق پرداخت 

می کرده است.
دولت محلی در جزایــر قناری، جایی کــه دمای هوا در 
زمســتان به صورت ميانگين 20درجه اســت، از انتهاي 
تابستان برای جذب مهاجران زمستانی از مناطق شمالی 
اقدام کرده بود و افراد زیادی، به خصوص بازنشسته ها، از 
کشورهایی مثل انگليس،  آلمان و سوئد این جزایر را برای 

گذراندن زمستان انتخاب کرده اند.
وزیر گردشگری یونان هم در تابستان به کشورهای شمال 
اروپا ازجمله سوئد سفر کرده بود تا نهایت بهره را از بحران 
اقتصادی و انرژی اروپا ببرد و مــردم را ترغيب کند که از 
سرمای زمستانی در شــمال، به جزایر و سواحل گرم این 

کشور پناه ببرند. پرتغال هم برنامه مشابهی داشته است.
آمارها نشان می دهد که این کشورها، در جذب توریست 
موفق بوده اند؛ براساس بررســی موتورهای جست و جو، 
 مردم در کشورهایی مثل انگليس،  آلمان و هلند، بيشتر از 
سال های پيش درباره اقامت زمستانی در اسپانيا، یونان و 

پرتغال تحقيق کرده اند.
در جزایر قناری، نه تنها اجاره سویيت ها و آپارتمان ها به 
مردم از کشورهای آلمان و اســکاندیناوی افزایش یافته، 
که ثبت نام دانش آموزان آنها در مــدارس هم به صورت 
چشمگيری بيشتر شــده. با توجه به این شرایط، خطوط 
هواپيمایی گفته اند که پروازهایشــان از آلمان به جزایر 

قناری را افزایش خواهند داد.
اما ســفر به جنوب، خودش یک هزینه اضافی اســت و 
بسياری، چنان زیر فشار زندگی هستند که توانایی انجام 
چنيــن کاری را ندارند. برنامه آنها، اســتفاده از پتوهای 
بيشتر، پخت وپز به صرفه تر و پوشيدن لباس های بيشتر 

است.

جهان نما

دغدغه

سارا کریمان

مهاجرت به خاطر قبض گاز

حافظ

حافظ اين خرقه بینداز، مگر جان ببری

کآتش از خرقة سالوس و کرامت برخاست

رنگ رنگ شاعرانه پایيزی 
آميخته با لطافت و شور 
زندگی اســت. گرچه طبيعت که خود را برای 
خواب زمستانی آماده می کند، اما زیبایی نهان 
در بطن خود را یکباره عرضه می دارد. آميزشی 
از بازی رنگ ها و رقص برگ هــا. پایيز آغاز دوره 
آموزش در دبستان و دانشگاه است و زمان طالیی 
فعاليت گالری ها و موزه هــا. آموزش آميخته با 
لذت رکن وجودی موزه بوده و آغاز سال تحصيلی 
بهترین زمان برای بازدید است. پایيز تهران در 
کاخ موزه ها حــال و هوایی مختص به خود دارد. 
کاخ های ســعدآباد و نياوران و گلستان در این 
فصل جلوه ای دیگر پيــدا می کنند و همانگونه 
که منتخب معمــاری و هنر ایــران و جهان را 
به بازدید کننــده عرضه می دارنــد، به طبيعت 
نيز از منظر موزه ای می پردازنــد. باقيمانده باغ 
ایرانــی را در مجموعه نياوران می تــوان دید و 
شــميران قدیــم را در ســعدآباد. در شــيراز، 
 کرمان، یزد، اصفهان و کاشــان نيز نمونه های 
تحســين برانگيز باغ ایرانی، ســاخت موزه ای 
یافته اند. اگرچه دستاوردهای بشری در اشکال 
معماری و شهرســازی، متعرض جان و جسم 
طبيعت شده است اما انســان هميشه مفتون 
طبيعت است و موزه تجلی شــيدایی آدمی. از 

درختان دست نشانده و سبزه و گلکاری حياط 
موزه های شــهری تا جنگل و رودخانه طبيعی 
سعدآباد، کوشه ای از دلدادگی انسان و طبيعت 
است. پایيز در کاخ موزه ها قصه هنرهای زیباست 
که از جوهر ذاتی زمين جوشــيده. پایيز را باید 
دید و نفس کشيد. برگ ســبزی که زندگی بر 
کره خاکی را مقدور کرده در پایيز جلوه رنگين 
می گيرد و نهایتاً موسيقی هســتی را زیر پای 
عابران طنيــن می اندازد. پایيــز پيوند کوچه و 
درخت است و کاخ موزه ها واپسين کوچه باغ های 
شهر ســيمانی. اینجا مجالی  است برای اندکی 
تامل و گام های آرام. زمين در تدارک استراحت 

است و انسان هميشه در حسرت و تکاپو.

پایيز فصل برگ ریزان درخت هاست و زیبایی فصل 
خزان هم به زمين فرش شــده با برگ های قرمز و 
زرد و نارنجی اســت. خيلی ها پياده روی در روی 
برگ های خشک شــده و عکاسی در این طبيعت 
چند رنگ را در این فصل از دست نمی دهند و راهی 
جنگل های شمال می شوند. اما هميشه هم الزم 
نيست برای لذت بردن از طبيعت پایيزی از تهران 
خارج شوید، در همين شهر دود گرفته خودمان 
هم جاهایی هست که در این فصل حسابی زیبا و 
دیدنی شده اند. یکی از این مکان های جذاب کاخ 
سعدآباد است. شاید هنوز خيلی از اهالی تهران از 
مجموعه کاخ سعدآباد دیدن نکرده باشند، جایی 
که می توان زیبایی های بی نظيــر پایيز را در آنجا 

دید و لذت برد. آنطور که روابط عمومی مجموعه 
فرهنگی تاریخی  کاخ سعدآباد اعالم کرده، تا پایان 
همين هفته برگ های پایيــزی درختان این باغ 
جمع آوری نمی شود تا مردم فرصتی برای حضور 
در کاخ و ثبت خاطره ها و عکس های زیبای پایيزی 
داشته باشند. قيمت بليت ورودی به این مجموعه 
5 هزار تومان اســت، اما در این چند روز که قرار 
است مردم برای لذت بردن از مناظر پایيزی راهی 

سعدآباد شوند، ورود به مجموعه رایگان است.
این را هم بگویيم که در تهــران به جز مجموعه 
ســعدآباد، جاهای دیدنی دیگری هم هست که 
می توانيد عکس های بی نظيــری از این مکان ها 
با مناظر پایيزی زیبایشــان بگيرید. باغ فردوس، 
دربند و درکه، کاخ نياوران، کاخ گلســتان، پارک 
جمشــيدیه، پارک ملت، پارک شــهر، باغ موزه 
 هنــر ایرانی، خانه مــوزه مقدم، پارک ســاعی و 
پياده روهای خيابان وليعصر ازجمله جاهایی است 
که هم می توانيد روی برگ های خشک شده قدم 
بزنيد و هم اینکه هنر عکاســی تان را به رخ بقيه 
بکشيد. این مکان ها در همه جای تهران پراکنده اند 
و الزم نيست از این سر شهر به آن سر شهر بروید و با 
یک جست وجو در اینترنت می توانيد نزدیک ترین 
طبيعت پایيزی به خانه تان را پيدا کنيد و حالش 

را ببرید.

بیژن الهی، شاعر فرم سازی با لحن زبان و تصوير های زبانی 
است و در مرتبه ای فراتر، شاعر شعر های بسیاری که وعده 
خواندنش داده شد، اما هرگز نوشته نشد؛ چراکه شاعر از 
آستانه گذشــت. به قول خودش: »در روزی بزرگ، روزی 
بزرگ/ از او که آستانه را يافته است / از او که آستانه خود را 
می يابد، انتظار ستردن می رود/ بر آستانه - لیک - غباری 
نیست، که آستانه - خود - غباری ست، غبار / و ستردن، به 

فوت کوتاهی.
بیژن الهــی در تهران به دنیــا آمد. از کودکــی با وجود 
مخالفت های خانواده اش، به نقاشی عالقه مند شد. از ابتدای 
دهه 40وارد جريان های شــعری آن دوره شد و خیلی زود 
توانست به عنوان يک شاعر نوپرداز و مدرنیست، نام خود را 
مطرح کند. بدون بهره مندی از استاد، زبان فرانسه و زبان های 
ديگری چون آلمانی و انگلیسی را آموخت. در ادامه، آثار 
بسیاری از شاعران فرانسوی زبان  چون آرتور رمبو، هانری 
و میشو ترجمه و باز سرايی کرد. همچنین آثاری از شاعران 
ديگر کشورها مانند فردريش هولدرلین، شاعر شهیر آلمانی 
و اوسیپ ماندلشتام، شاعر پرکار روسی به فارسی برگرداند. 
الهی، 2بار ازدواج کرد. نخستین همسرش»غزاله علیزاده« 
داستان و رمان نويس مشهور و نويسنده رمان هايی چون 
»خانه ادريســی ها« ، »دو منظره«  و »بعد از تابستان« بود. 
تحصیالت آکادمیک علیزاده نیز رشته فلسفه اشراق در 
فرانسه بود. ديگر همسر زنده ياد الهی »ژاله کاظمی« نقاش 

و دوبلور بود.
بیشتر کتاب ها و آثار الهی، ازجمله کتاب هايی چون »ديدن« 
 و ترجمه هايی چون »بهانه های نامانوس« و »چهارشــنبه 
- خاکستر« پس از درگذشتش منتشر شده اند، اما انتشار 
کتاب هايش در دوران حیات هرکدام داســتان عجیب و 
غريبی دارد. او ســال1350 مجموعه شــعری را با عنوان 
»علف ايام« در 200نسخه منتشر کرد، اما پس از آن، از نشر 
آن پشیمان شد و همه نسخه ها را سوزاند. سال1351 هم 
مجموعه شعر »ديدن« را برای ناشری به نام »پنجاه و يک« 
آماده انتشار کرد اما با تعطیل شدن اجباری اين انتشاراتی، 
چاپ آن به وقفه افتاد. 6سال بعد يعنی در سال1357 نشر 
چاپخش از شاعر برای انتشار اين کتاب اجازه خواست. الهی 
هرچند که از منتشر نشــدن آن در سال51 بسیار غمگین 
بود، به نشــر آن رضايت داد و مقدمه ای برای آن نوشت. 
اين بار نیز با وجود آنکه »فیلم و زينک« کتاب آماده شده اما 
کتاب دوباره فرصت نشر پیدا نکرد. در نهايت4 سال پس از 

درگذشت الهی، نشر بیدگل اين کتاب را منتشر کرد.
بیژن الهی 9آذر13۸9، بر اثر سکته قلبی درگذشت و طبق 
وصیتش در روستای بیجده نو از توابع شهرستان مرزن آباد 
دفن شد و بنا بر وصیتش بر سنگ گور او هیچ نامی حک نشد.

تقویم / سالمرگ

 شاعر شعرهای نانوشته

روشنای به ياد ماندنی
آدميزاد فراموشکار است. خيلی وقت ها یادمان 
نمی ماند چند ســال یا حتی چند ماه پيش چه 
روزهایی را پشت سر گذاشــته ایم و چه توفانی بر زندگی هامان وزیده 
است. اما روزهایی هست که چه بخواهيم و نخواهيم، یادش می نشيند 
گوشــه ذهن مان. یاد این روزها ماندنی ست و این یاد معموال به حضور 
آدم هایی گره خورده است که برخی شان سياهند و تاریک و برخی سپيد 
و روشن. و اما آنها که امروز حرف شان است، از روشن ترین ها هستند. آنان 
که از ایستادن و ایثار و اميد نشان داشتند، وقتی هراس امان مان را بریده 
بود و قهقهه مستانه کرونا گوش فلک را کر کرده بود. همه آن روزهایی 
که تب و لرز و درد آوار شده بود بر سرمان، آنها بودند که جان عزیزشان 
را در معرض تازیانه های مرگ قرار دادند. پرســتارانی که حضور آگاه و 
مهربانشان، عبور از زمهریری دهشتناک را برای بيماران بسياری ممکن 
ساخت. حاال از آن روزها که گمان می کردیم، هرگز به آخر نمی رسد، 
عبور کرده ایم، اما یادمان نمی رود که آنها پرستار بيمارانی بودند که گاه 
حتی نزدیکانشان شهامت نداشتند، کنارشان بمانند. یادمان نمی رود 
که خسته بودند و مچاله از فشار ســاعت ها کار اما اميد می  بخشيدند 
و مفهوم هراس را به دورترین اتاق های ذهن شــان روانه کرده بودند. 
یادمان نمی رود که کودکان شــان را نمی دیدند تا مبادا حامل ویروس 
مرگ برای شان باشد.  می دانيم در سوگ همکارانشان بارها گریستند 
اما ماندند. ما در همه آن روزها حواس مان بود که آنها نيز رؤیاهای بسيار 
در سر دارند. ما حواس مان بود که ترس از بيماری، شوالی تن آنها نيز 
هست و می دانستيم که رنِج بارها ابتال را به جان عزیزشان خریده اند، 
ولی همچنان ایستاده اند و سپيدی را معنا می کنند. آدميزاد فراموشکار 

است، اما حواس مان هست پرستاران هميشه از روشنایی نشان  دارند.

یک قاب پاییزی معرکهیک قاب پاییزی معرکههوایپاییزیموزههاهوایپاییزیموزهها

علی اهلل سلیمی، نویسنده

دلتنگی و اصرار بچه ها و نگرانی ما از تنهایی مادر 
که حاال درد زانوهایش هم بــه مجموع دردهای 
دوران ســالمندی اش اضافــه شــده و تقریبــا 
زمينگيرش کرده بود، کار خودش را کرد و رفتيم 
مادر را آوردیم پيــش خودمان. نگفتيم برای چه 
مدتی قرار اســت پيش ما بمانــد. اگر می گفتيم 
تصميم داریم شــما را پيش خودمان نگه داریم 
حتما قبول نمی کرد، همانطور که تا حاال مقاومت 
کرده و بعد از مرگ پدر، نگذاشته بود چراغ خانه 
پدری خاموش شــود و با همه مشکالتی که یک 
زن سالمند و تنها می تواند داشته باشد و او همه را 
یکجا به اضافه انواع بيماری های دوران سالمندی 
داشت، نشسته بود خانه خودش که همان خانه 
پدری ما هم بود و بعد از مرگ پدر، خانه به شدت 
دلگير و سوت وکور شــده بود. وقت و بی وقت به 
مادر سر می زدیم اما بيشتر حالت گذری داشت 
و می گفتيم اگر کاری در خانه یــا بيرون از خانه 
دارد بگوید تا برایش انجام دهيــم. مادر معموالً 
سعی می کرد کارهای خانه را خودش انجام دهد. 
هنوز بارقه هایی از هنر کدبانویی و سليقه مادرانه  
در وجودش مانده بود که به محض رفتن هر یک از 
ما به خانه اش، غذای مورد عالقه مان را درست کند 
و بگذارد جلوی ما و هنگامی که با لذت می خوریم 
و از دستپخت او تعریف می کنيم، او هم از تماشای 
غذا خوردن ما لــذت ببرد و مــدام قربان صدقه 
قد و باالی ما برود و دلش خوش باشــد. گفتيم 
بچه ها دلتنگ شما هستند و اگر بيایيد پيش ما 
منت سر ما گذاشتيد. تازه به خودمان هم خوش 
می گذرد. قبول کرد. گفت:»من هــم دلم برای 
بچه ها و شما تنگ شده اســت. چرا زود به زود به 
اینجا سر نمی زنيد. پدرتان به رحمت خدا رفته، 
من که هنوز هســتم.« ســر تکان دادیم و همان 
جمله هایی را که بارها گفتــه بودیم باز هم تکرار 
کردیم. »مادرجان خودت که بهتر از همه می دانی 
از صبح تا شب سر کار هستيم و شب هم خسته 
و کوفته به خانه می رســيم. تازه! پایان هفته که 
مثل لشکر مغول اینجا آوار می شویم. خودت هم 
دست تنهایی. خدا را خوش نمی آید وقت و بی وقت 
مزاحم شما...« نمی گذاشت جمله در دهان مان 
تمام شود. »مزاحم چيه پسرم. خوشی زندگی من 
موقعی است که شما و بچه ها اینجا هستيد.« هنوز 
از کنار هم بودن لذت می بردیم و این باعث شــد 
مادر با کمترین مقاومتی بپذیرد که بياید پيش ما. 
روزی که آمد پيش ما، وسایل شخصی مختصری 
برداشــته و با خود آورده بود. یعنی نمی خواهم 
خيلی اینجا بمانم و ما چيــزی نگفتيم. تصميم 
داشتيم کم کم راضی اش کنيم که برای هميشه 
پيش ما بماند. اگر یک دفعه می گفتيم حتما قبول 
نمی کرد. تجربه اش را داشتيم. هميشه می گفت: 
»در خانه خودم راحت ترم. بيایم پيش شما اذیت 
می شــوید. اینجا، در خانه خودم هنوز می توانم 
کارهای خودم را خودم انجام دهــم. هر وقت از 
دست و پا افتادم سر باِر شــما خواهم شد. خودم 
می دانم. دعا کنيد تا زنده ام بتوانم کارهای خودم 
را خودم انجام دهم، این جــوری خيلی راحتم.« 
آخرین باری که رفتم خانه اش و گفتم بلند شــو 
وسایل شخصی ات را بردار برویم چند روزی خانه 
ما، خيلــی راحت گفت:»هر وقــت می آیم خانه 
شما، نمی گذارید کار کنم و آن وقت من احساس 
بيهودگی می کنم. احساس می کنم از حاال سر باِر 
شما هســتم.« گفتم: »مادرجان این چه حرفی 
است. شما تاج سِر ما هستيد.« خندید و گفت:»این 
که تعارف است پسرم. واقعيتش این است که در 
خانه خودم از اینکه  همين مختصر کارهای خودم 
را خــودم انجام می دهم احســاس خوبی دارم.« 
همين حرف مادر در یادم مانده بود. در خانه سپردم 
شام شب را مادر درست کند. قبول کرد. آن شب 
شاِم خانه ما طعم لذید دوران کودکی ام را داشت. 
همين را به مادر گفتم. خندید و گفت: »تا هر وقت  

بخواهيد درست کردن شام با من.« 
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وقتی آدم دورخيــز کند که 
بلند بپرد اما نتواند و در همان 

پشت وپسله بماند، دیگر چی واسه آدم می ماند؟

تو ایــن خونه هيچــی تمومی 
نداره؛ از ظرفــای کثيف بگير تا 
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روش های تشویق و 
تنبیه دانش آموزان

 تشویق و ترغیب دانش آموزان باعث تحرک و 
پویایی آنها می شود و در ایجاد انگیزه و افزایش 

تالش آنها نقش زیادی دارد.
 یافته های روانشناسی ثابت کرده که تشویق 
بیشــتر از تنبیه در تکامل شخصیت و بهبود 
یادگیری دانش آموزان مؤثر اســت، ولی اگر 
در مواردی تنبیه اعمال می شــود، باید بدون 
روش های فیزیکی و به صورت مؤثر باشد. در 
تنبیه و تشــویق دانش آموزان، توجه به نکات 

زیر ضرورت دارد:
معلم بایــد قبــل از آغــاز درس دقیقــاً به 
دانش آمــوزان بگویــد کــه چــه انتظاراتی 
ازآنهــا دارد، به عبارتــی معلم بایــد قبل از 
آغاز درس کلیــه هدف های آموزشــی، نوع 
رفتار یا مهارت هایی را کــه در پایان درس از 
دانش آمــوزان انتظار دارد، برای شــان بازگو 
کند تا دانش آموزان پیش زمینه ای مناســب 

داشته باشند.
  استفاده از کلماتی مانند »خوب«، »عالی« 
و »مرحبا« پس از عملکرد درست دانش آموز 
در افزایش عالقه او بســیار مؤثر است اما باید 
توجه داشت که مؤثرترین تشویق آن است که 
به رفتار و عملکرد درســت دانش آموز وابسته 

باشد.
عالوه بر اظهارات شــفاهی، ســایر تشویق ها 
ازجمله تشویق های کتبی در ورقه امتحانی و 
دفترچه تکالیف دانش آموزان بر یادگیری آنها 

اثر مثبت دارد.
  از آنجا که نتایــج آزمون ها و نمره هایی که 
به یادگیرندگان داده می شوند با پاداش های 
اجتماعی مانند تأیید معلم و والدین، ارتقا به 
کالس باالتر، دریافت گواهینامه، امکان ورود 
به دانشــگاه، کسب مشــاغل و مواردی نظیر 
اینها وابســته اند لذا نمره های معلمان دارای 
ارزش انگیزشی زیادی هستند. بنابراین، معلم 
می تواند بااجرای امتحان های مختلف و دادن 
نتایج حاصل به یادگیرندگان، سطح انگیزش 
و عالقه آنان را نســبت به یادگیری وکســب 
مهارت هــا و اطالعات تازه افزایــش دهد اما 
همیشــه از این تدابیر آموزشی باید به صورت 
مثبت استفاده کرد، نه به عنوان وسیله ای برای 

ترساندن و تنبیه کردن یادگیرندگان.
  ارائه مطالب درســی به صــورت متوالی، 
از ســاده بــه دشــوار، موجب می شــود که 
یادگیرندگان ابتدا در یادگیری مطالب ساده، 
به اندازه کافی موفقیت به دســت آورند. این 
کســب موفقیت اولیه، انگیزش یادگیری را 
برای یادگیری های بیشتر افزایش می دهد و 

بر آمادگی او می افزاید.
  ایجاد رقابت فردی بیــن دانش آموزان به 
کسب موفقیت در معدودی از آنان و شکست 
اکثریت کالس می انجامد، بنابراین باید از آن 

پرهیز کرد.
  مشارکت دانش آموزان در فعالیت یادگیری 
یکی از عوامل مهم ایجاد عالقه و انگیزش است.
  بهترین تکالیــف و فعالیت های یادگیری 
از لحاظ ایجاد انگیزش آنهایی هســتند که نه 
خیلی ساده و نه خیلی دشــوارند. به عبارتی 
بهترین تکالیف یادگیری تکالیفی هســتند 
که یادگیری در انجام آنها نیاز به قدری تالش 

داشته باشد.

اصول مهم در اعمال تنبیه
مشــکالت اســتفاده از تنبیه به طور خالصه 

عبارتند از:
   نفرت تنبیه شونده از تنبیه کننده حتی اگر 
تنبیه شــونده بداند که تنبیه به خیر و صالح 

اوست.
  مسری بودن تنبیه، یعنی دانش آموزانی که 
شاهد تنبیه شدن دانش آموزان دیگر بوده اند، 

بعدها خود رفتار تنبیه شده را تقلید کرده اند.
اما روش های مالیم تری هم جهت کاهش رفتار 
نامطلوب استفاده می شود که در ذیل به آنها 

می پردازیم:
  یکی از روش های کاهــش رفتار نامطلوب 
بی توجهی نســبت به رفتار دانش آموز است. 
برای مثال معلمی که متوجه می شــود توجه 
بیش از حد او منجر به لوس شدن دانش آموز 
شده، توجه خود را از او منحرف کرده و بدین 
طریق رفتار نامطلوب را در او خاموش می کند.

  روش دیگر محروم کردن از تقویت اســت، 
یعنی فردی که رفتار نامطلوبــی انجام داده 
برای مدتی از دریافــت تقویت محروم کنیم. 
مثاًل: معلم ورزشــی که یکی از بازیکنان را به 
سبب انجام عمل خالف مقررات بازی در زمین 
بازی اخراج می کند و مانع بازی او می شود، اما 
باید توجه داشت که محروم کردن درصورتی 
موفقیت آمیز خواهد بود که فرد را از محلی که 
دوست دارد در آنجا بماند به محلی که دوست 

ندارد به آنجا برود بفرستیم.
  جریمه کــردن روش دیگری برای کاهش 
رفتار نامطلوب است. روش جریمه کردن یعنی 
کم کردن مقداری از تقویت کننده هایی که فرد 
قباًل به دست آورده، به علت رفتار نامطلوبی که 
انجام داده است. برای مثال: کم کردن از نمرات 
امتحانی دانش آموزان در نتیجه کارهای بدی 
که انجام داده اند اما نکته حائز اهمیت این است 

که جریمه نباید خیلی سنگین باشد.
  و اما روش جبران کردن، یعنی وقتی که فرد 
مرتکب عمل خالفی شد از او می خواهد تا برای 
جبران عمل خالف خود به اصالح آن بپردازد. 
برای مثال: معلم دانش آموزی را که خرده کاغذ 
وخرده تراش مداد در کف کالس ریخته، ملزم 

به جمع آوری آنها می کند.

مریم باقرییادداشت
فرهنگی بازنشسته و فعال اجتماعی 

این پرستار، حقوق نمی خواهد
گزارش  از خانه ای که محل نگهداری و پرستاری از کودکان معلول است

خانه باصفایــش به یک مهدکودک شــبیه 
شده و حتی در گوشــه  و کنار آپارتمانی که 
خانواده اش زندگــی می کنند، رخت و لباس 
و اســباب بازی بچه ها به چشم می خورد. در 
قاب های عکــس خانوادگی کــه روی دیوار 
اتاق ها و پذیرایی خانه اش ردیف شــده اند، 
در کنار امید و پریســا، تصاویر مه گل، درسا، 
دانیال، باربد، امیرعلی و دیگر فرزندان معلول 
سیما دیده می شود. امید و پریسا که فرزندان 
سیما امیری هســتند معلولیت ندارند اما او 
برای کودکان دارای معلولیت بسیاری مادری 
کرده اســت. ســیما هنوز صورت معصوم و 
خنده ریسه رفتن های شاد امیرعلی را به خاطر 
دارد و دلتنگی و غم دوری از او ســبب شده 
خانه اش را به مهدکودک و مرکز پرســتاری 
بی مزد و منت کــودکان معلول خانواده های 

کم بضاعت تبدیل کند.

فرزندان خاله سیما
آپارتمانــی که محل نگهداری بچه هاســت 
با راهرویی باریک به محــل زندگی خانواده 
امیری راه دارد. توی جاکفشی آهنی جلوی 
در آپارتمان، فقط یک جفت کفش و دمپایی 
بچگانه وجــود دارد که مال دانیال اســت. 
پذیرایی آپارتمــان ال مانند اســت و خانم 
پرســتار، تخت های کوچک و بزرگ بچه ها 
را دور تا دور آن چیده است. تنها اتاق خواب 
آپارتمان، محل بازی بچه هاست و کف آن را 
فرش انداخته اند تا بچه ها راحت و آسوده بازی 
کنند. کلبه های پالستیکی که باربد و دانیال 
با آجرهای رنگی ساخته اند، زیبا و رنگارنگ اند 
و در میان اســباب بازی های کوچک و بزرگ 
گوشــه اتاق خــواب خودنمایــی می کنند. 
موتورســیکلت و ماشــین شــارژی که در 
ورودی پذیرایی قرار گرفته، گران قیمت ترین 
اسباب بازی های بچه ها هستند. فقط دانیال 
که پاهای صحیح و سالم دارد، می تواند با این 
وســایل نقلیه الکچری دوردور کند و وقتی 
خاله سیما باربد را پشــت فرمان می نشاند تا 
حسرت ماشین بازی توی دل گنجشکی اش 
نماند، پدال گاز و ترمز ماشــین را خودش با 

فشار دست، باال و پایین می برد.
 عکس های بچه هایی که خاله سیما در طول 
این سال ها پرستاری شان کرده، تنها تابلو و 
تزئین دیوارهای پذیرایی است. همه بچه ها 
موقع عکس گرفتن، لباس های تمیز و مرتب 
پوشــیده اند اما فقــط توی صــورت دانیال 
شــیطان و بازیگوش، لبخند نشسته است. 
دانیال بزرگ ترین کودکی است که خاله سیما 
از او پرستاری می کند. او 5سال دارد و باربد 
چندماهی از دانیال، کوچک تر است. فضای 

آپارتمان آنقدر بزرگ نیســت که خاله سیما 
بچه های نوپا و نوزاد را مثل شــیرخوارگاه ها 
از هم جدا کند. تعداد بچه ها هم زیاد نیست 
و اگر با هم نباشند، شــاید احساس تنهایی 
کنند. تخت های بچه ها کنار هم قرار گرفته  
و ملحفه ها و روبالشــی های گلدارشان تمیز 
و پاکیزه است. مه گل، سندروم داون دارد اما 
همین که خاله سیما به کنار تختش می رسد، 
با چشمان کشــیده اش آنقدر سمج نگاهش 
می کند که خانم پرستار دلش نمی آید بدون 

بغل کردن و نوازش او بگذرد.

دستیاران مهربان
 تخت های درســا و علی، کوچک اســت اما 
جثه هیچ کدام آنقدر بزرگ نیســت که برای 
قل خــوردن و روی شــکم افتــادن، جا کم 
بیاورند. دختر دانشجوی خانم پرستار گاهی 
به کمک مادرش می آید و درساکوچولو با آنکه 
چشــم هایش نمی بیند صدای پای پریسا را 
خوب می شناسد. پریسا، دانشجوی پزشکی 
اســت و مادر، آرزوهای برآورده نشده خود را 
در آینده او می بیند. خانم دکتر جوان فقط به 
دوا و درمان بچه ها نمی پردازد و از شیردادن تا 
تر و خشک کردن و بازی دادن درسا بر عهده 
او است. طاهره گرایی هم نگهداری از مه گل و 
علی را بر عهده دارد. گرایی که دوست سیما 
امیری و مادر 3فرزند است، بدون چشمداشت 
و مزایای مادی به او کمــک می کند. گرایی 
چند سال پیش به پیشــنهاد سیما و به نیت 
برآورده شدن نذر و نیازش به کمک او آمده 
و قصد داشته چند ماهی نگهداری از کودکی 
معلول را بر عهده بگیرد اما حاال با آنکه سال ها 
از برآورده شدن حاجتش می گذرد، نتوانسته 
از این خانــه و کودکان خاصی کــه در پناه 
دیوارهای آن نگهداری می شوند، دل بکند. 
وقتی مه گل در آغوش پرستارش با خوشحالی 
مشغول شیر خوردن می شود، علی درحالی که 
از الی میله تختش با ولع به او نگاه می کند، 
صبورانه انتظار می کشد تا نوبت شیرخوردنش 

برســد. ســیما می گوید: »بعضی از پدران و 
مادرانی که نوزاد و کودک معلــول دارند، با 
اکراه و کم مهری، آنها را در آغوش می گیرند؛ 
درحالی که این بچه ها هم مانند کودکان سالم 
و حتی بیشتر از آنها به محبت و بوی آغوش 

پدر و مادر نیاز دارند.« 

فقط خاله من باش
خاله ســیما از کنار هر تختی که می گذرد، با 
بچه ها خوش وبشی مختصر می کند اما علی 
خوب می داند چطور خانم پرستار را با غش و 
ریسه هایش، دقایقی طوالنی کنار تخت خود 
میخکوب کند. وقتی مه گل از الی دست های 
پرستارش گردن می کشــد تا آنها را تماشا 
کند، خاله سیما صدایش را باال می برد: »علی، 

از مه گل یاد بگیر؛ آقا باش دیگه!« 
درحالی که مه گل و درسا و علی مشغول شیر 
خوردن هســتند، باربد و دانیال داخل اتاق، 
سر بازی با توپ، دعوایشــان شده و حسابی 
از خجالت هــم درآمده انــد. تلویزیونی که 
روی دیوار اتاق نصب شــده، برنامه کودک 
نشــان می دهد اما هیچ کدام از بچه ها حتی 
نیم نگاهی هم به آن نمی اندازند. تا خاله سیما 
وارد اتاق می شــود، باربد توپ را به گوشه ای 
پرتاب می کند و خود را به طرف او می کشاند؛ 

»خاله سیما، دیگه خاله دانیال نباش!« 
تنها پای باربد با اندازه بدنش تناسبی ندارد و 
حتی وقتی باربد با دست های تر و فرزش روی 
زمین می دود، پای او بی حرکت و ســنگین 
اســت. هنوز باربد توی آغوش خاله ســیما 
خوب جابه جا نشــده که دانیــال می دود و 
سرش را روی شانه های خاله سیما می گذارد. 
ساق دســت های دانیال، کوتاه است و کف 
و انگشتان دســت های کوچکش بی حرکت 
هســتند. بچه ها از تذکرهای همراه با خنده 
خاله اصال حساب نمی برند و سعی می کنند 
سهم بیشــتری از آغوش او به  دست آورند. 
سیما می گوید: »برادر بزرگ تر باربد هم از نظر 
ذهنی معلول است و تمام امید پدر و مادرش 

این بود که فرزند دومشان سالم به دنیا بیاید 
اما بعد از تولد باربد با دیدن شرایط جسمی 
او ناامید شــدند. پدر باربد کارگر ساختمان 
اســت و مادرش هم با نظافت منزل دیگران 
هزینه های زندگــی خانــواده اش را تأمین 
می کند. تا وقتی باربد نوزاد بود مادرش بچه ها 
را به مادربزرگشان می سپرد و سر کار می رفت 
ولی حاال مادربزرگشان از عهده نگهداری آنها 
برنمی آید و چند بار اگر دیر رســیده بود، نوه 
بزرگش به باربد آسیب رســانده بود.«  پدر و 
مادر دانیال به  دلیل معلولیــت او از هم جدا 
شده اند و دانیال با مادرش زندگی می کند. در 
ساعاتی که مادر دانیال در محل کارش است، 

خاله سیما از فرزندش نگهداری می کند.

همراهان خانم پرستار
امروز موقع حمام بردن بچه هاست و دختر و 
خواهر خانم گرایی هم به کمکشان آمده اند. 
حمام کردن مه گل و درسا تمام شده اما هنوز 
صدای گریه هایشان قطع نشده و آپارتمان را 
روی سرشان گذاشته اند. علی با دیدن گریه 
آنها کمی ترسیده و از الی نرده های تخت با 
نگرانی، لباس خانــم گرایی را چنگ می زند. 
علی معلول ذهنی است اما معلولیت جسمی 
ندارد. وقتی پریسا به درســای حمام رفته و 
پاکیزه آب می دهد، مه گل با موهای خیس و 

ژولیده اش قد می کشد تا لیوان آبش را بگیرد. 
خانم دکتر لیوان آب دیگری را جلوی دهان او 
می گیرد؛ »الهی دخترم، جانم، آب می خوای 

عزیزم؟« 
در چشــم های تاریــک درســا اثــری از 
خواب آلودگــی نیســت ولــی خانم دکتر 
جوان، حرف های نگفته درســا را هم خوب 
می فهمد؛ »جانم عزیزم، بچه ا م الال داره. بغل 
می خواد...« مه گل هــم در انتظار آغوش او 
نمی ماند و پریسا هر دو را با هم بغل می کند؛ 

»بیا خاله، تو هم بیا...  ای جانم...« 
وقتی بچه ها لباس های تمیز و نونوارشــان را 
می پوشند، شبیه عروسک می شوند. خانواده 
بچه ها توان شــیک پوش کردن فرزندانشان 
را ندارند و این لباس های نونــوار را خیرانی 
که خاله سیما را می شناسند، برای آنها تهیه 

کرده اند.

حرف های درگوشی
ناهار باربد و دانیــال با غذای ناهــار خانواده 
امیری یکی اســت و امروز بــرای آنها خورش 
قیمه پخته اند. دانیال بدون کمک خاله گرایی 
و با اســتفاده از انگشــتان پایش می تواند غذا 
بخورد ولی هر بار که قاشــق پــر را به طرف 
دهانش می برد، نیمی از پلوها توی بشــقابش 
می ریزد. خاله ســیما می گوید: »من همیشه 
سعی می کنم فقط پرستار بچه ها نباشم و آنها را 
طوری بار بیاورم که وقتی از من جدا می شوند، 
خودشــان به تنهایــی بتوانند از پــس انجام 
کارهای شخصی شان بربیایند.«  مهدکودک 
خاله سیما رایگان است و خانواده های بچه ها 
بــرای نگهــداری از فرزندان شــان هزینه ای 
پرداخت نمی کننــد ولی خاله بــرای باربد و 
دانیال برنامه هایی شــبیه سایر مهدکودک ها 
تدارک دیده و آنها قســمتی از وقتشــان را با 
شعر و سرود خواندن، نقاشــی و خمیر بازی 
می گذرانند. گاهی هم خاله ســیما آنها را کنار 
خودش می نشــاند تا با هم دربــاره چیزهایی 
صحبت کنند که ذهنشان را به  خودش مشغول 
کرده اســت. وقتی خاله از بچه ها می پرسد از 
خدا چه چیزی می خواهند، آرزوهایشــان را 
درگوشی به او می گویند ولی نزدیک گوشش 
صدایشان را حسابی بلند می کنند تا خدا خوب 
حرف هایشان را بشنود. دانیال آرزو دارد خدا او 
را خلبان کند و برای پدر و مادرش از مغازه های 
آسمان یک خانه خوشــگل، وسایل قشنگ و 
11لباس نو بخرد. باربد هم از خدا می خواهد 
به او پا بدهد تا پدر و مادرش خیلی خوشحال 
شوند. دیگر عصر شده و مادرها یکی یکی برای 
بردن بچه ها سر می رسند. صورت های خسته 
آنها به دیدن بچه های ترگل ورگل و خندان شان 
از هــم می شــکفد و درحالی کــه دعاگوی 

خاله ســیما و دیگر پرستاران 
بچه ها هستند بچه به بغل آنجا 

را ترک می کنند.

بعد از امیرعلی
 

سیما امیری وقتی 16سالش بود، از سر ناچاری و برای تأمین هزینه درس و 
مدرسه در یک مؤسسه پرستاری مشغول کار شد و از کودکان و معلوالن 
پرستاری می کرد. پدر ســیما در جوانی از دنیا رفته و او پس از ازدواج 
مادرش، با مادربزرگش زندگی می کرد. سیما همیشه خودش را در لباس 
پزشکی می دید و تا وقتی امیرعلی را ندیده بود، تصور هم نمی کرد تمام 
عمرش را به پرستاری از بچه ها بگذراند. امیرعلی با نقص مادرزادی دست 
و پا به دنیا آمده بود و پدرش حاضر نبود معلولیت فرزندش را بپذیرد. مادر 
امیرعلی شاغل بود و بعد از مادرشــدن، برای تأمین هزینه های درمان 
و نگهداری پسرش، بیش از گذشــته کار می کرد. در طول یک سالی که 
سیما از امیرعلی پرستاری می کرد، شیرین زبانی و تیزهوشی خارق العاده 
پسرک دوساله را دیده بود و به مادرش حق می داد برای حفظ و موفقیت او 
با همسر و اطرافیانش بجنگد اما باالخره اتفاقی که سیما و مادر امیرعلی 

از آن واهمه داشــتند، افتاد و پدر کودک او را در یک گوشــه شهر رها 
کرد تا از دردسرهای نگهداری   پسرک معلولش آسوده شود. تا آن روز 
سیما از کودکان زیادی پرستاری کرده بود و وقتی آنها را ترک می کرد، 
فقط تصویری دوست داشتنی از صورت های معصوم و شیرین کاری های 
کودکانه شان در ذهن او باقی می ماند ولی پس از آن اتفاق، فکر مظلومیت 
و بی پناهی امیرعلی لحظه ای او را آرام نمی گذاشت و تصمیم گرفت تمام 
زندگی اش را وقف پرستاری از کودکان معلولی کند که خانواده هایشان 
به تنهایی از پس نگهداری آنها برنمی آیند. دلتنگی برای امیرعلی باعث شد 
سیما از آرزوی پزشک شدن هم چشم پوشی کند و در رشته توانبخشی به 
تحصیل بپردازد. خوشبختی سیما در زندگی مشترکش، همه سختی ها و 
حسرت های دوران کودکی و نوجوانی اش را شسته و او پرستاری از کودکان 

معلول را شکرانه محبت خداوند می داند.

ته
نک

همــه بچه هــا موقــع عکــس گرفتــن 
لباس هــای مرتــب پوشــیده اند، امــا 
فقط توی صــورت دانیــال بازیگوش 
دانیــال  اســت.  نشســته  لبخنــد 
بزرگ تریــن کودکــی اســت کــه خالــه 
ســیما از او پرســتاری می کنــد. او 

5سال دارد

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

خاله سیما می گوید: 
»من همیشه سعی 
می کنم فقط پرستار 
بچه ها نباشم و آنها 
را طوری بار بیاورم 
که وقتی از من جدا 

می شوند، خودشان 
به تنهایی بتوانند از 
پس انجام کارهای 

شخصی شان 
برآیند.«

فقط دانیال که 
پاهای صحیح و سالم 

دارد، می تواند با 
این وسایل نقلیه 

الکچری دور دور کند 
و وقتی خاله سیما 

باربد را پشت فرمان 
می نشاند، پدال 

گاز و ترمز ماشین را 
خودش با فشاردست 

باال و پایین می برد.

دانیال آرزو دارد 
خدا او را خلبان کند 
و برای پدر و مادرش 
از مغازه های آسمان 
یک خانه خوشگل، 

وسایل قشنگ و 
11لباس نو بخرد. 

باربد هم از خدا 
می خواهد به او پا 

بدهد تا پدر و مادرش 
خیلی خوشحال 

شوند.

سیما به مادر  
امیر علی حق می داد 

که برای حفظ او با 
همه بجنگد، اما 

باالخره اتفاقی که 
سیما و مادر امیرعلی 
از آن واهمه داشتند، 

افتاد و پدر کودک 
او را در یک گوشه 
شهر رها کرد تا از 

دردسرهای نگهداری 
پسرک معلولش 

آسوده شود.
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هنگامی که زنــگ پایان فعالیت 

گزارش
مجلس دهم نواخته شــد آمارها 
نشان می داد تقریبا هر روز یک طرح 
از سوی نمایندگان و هر دو روز یک بار نیز یک الیحه 
از سوی دولت به مجلس و هیأت رئیسه آن ارسال 
شده است. مجلس در آن دوره 431جلسه داشت و به 
گواه آمارها، 735طرح و الیحه در این مدت درمجلس 
اعالم وصول شــد. از این تعداد 495طرح ســهم 
نمایندگان، 228الیحه سهم دولت و 12طرح نیز سهم 
شورای عالی استان ها بود که در مجموع تنها 178طرح 
و الیحه به تصویب رسید. با پایان عمر مجلس دهم، 51 
مصوبه مجلس شورای اسالمی در این دوره از شورای 
نگهبان و ٦٦ الیحه بررسی نشده با درخواست دولت 
به مجلس یازدهم ارجاع شد و مابقی بایگانی شدند اما 
با آغاز به کار مجلس یازدهم در خردادماه سال99، 
تاکنون 443طرح ارائه شده است. اما پرسشی که 
کمتر به آن توجه شــده، هزینه ای است که چنین 
طرح ها و لوایحی روی دست بیت المال می گذارد بدون 
اینکه نوبت به طرح آن در صحن علنی مجلس برسد. 
پرسشی که آن را با »ســید نظام الدین موسوی«، 
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس و یکی از نمایندگان 

دوره گذشته  مطرح کردیم.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شــورای اسالمی در 
پاسخ به ســؤال همشــهری درباره اینکه هر الیحه یا 
طرح ارائه شده از سوی نمایندگان چقدر هزینه دربر 
دارد؟ می گوید: »واقعا بــرآوردی برای تعیین هزینه 
تمام شده برای طراحی طرح های نمایندگان یا لوایحی 
که از سوی دولت به مجلس ارسال می شود، نداشته ایم 
چرا که ســازوکاراجرایی هر طرح یا الیحه با یکدیگر 
متفاوت است و نمی توان قیمت گذاری واحدی برای این 
موضوع درنظر گرفت.«  سید نظام الدین موسوی  ادامه 
می دهد: »مسیری که لوایح دولت پشت سر می گذارند 
مشخص است. الیحه ابتدا از 
سوی کارشناسان و در 
کارگروه های مختلف 
در دولــت تدوین و 
ســپس به معاونت 
حقوقی دولت رفته 
و آنجا نیز بررسی  و 
در نهایت به مجلس 
ارســال می شود 

اما طرح هایی کــه نمایندگان ارائــه می کنند ممکن 
است بســیط باشــند یا ماده واحده کم یا زیاد داشته 
باشند. ممکن اســت یک طرح در یک جلسه بررسی 
شــود اما طرح دیگری نیازمند یک ماه کار به شــکل 
2شیفته باشد تا به سرانجام برسد؛ بنابراین نمی توان 
به شــکل دقیقی هزینه های ناشــی از آن را محاسبه 
کرد.« او در پاسخ به این سؤال که آیا سازوکاری برای 
پاالیش طرح های نماینــدگان و حذف مواردی که در 
اولویت نیستند وجود دارد؟ با تأکید بر اینکه نمی توان 
جلوی نمایندگان را برای ارائه طرح در مجلس گرفت، 
می گویــد: »از نظرعرفی و حقوقــی مدل هایی برای 
پاالیش طرح های نمایندگان قبل از ارسال به صحن 
مجلس وجود دارد. معموال نمایندگان طرح های خود 
را قبل از طرح با کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس 
در میان می گذارند. حتی نماینده می تواند طرح خود را 
به معاونت قوانین مجلس ارائه و با کارشناسان مختلف 
در این باره تبادل نظر کند تا طرح به پختگی الزم برسد.«  
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه و در پاسخ به 
این سؤال که چرا با وجود تأکید رهبر معظم انقالب به 
مجلس درباره ارائه کمتر طرح و توجه به لوایح دولت، 
آمار طرح های ارائه شده نمایندگان از ابتدای این دوره 
باالست؟ می گوید: »فرمایش رهبر انقالب به این معنا 

نیســت که نمایندگان طرح ارائه نکنند. ایشان تأکید 
کردند جایی که دولت می تواند الیحه بدهد دولت الیحه 
بدهد اما برخی طرح ها ممکن است ناشی از کم  کاری 
دولت های قبل باشــد که نمایندگان را مجاب کرده 
است برای برطرف کردن کم کاری ها طرح ارائه کنند.«

آیین نامه داخلی مجلس باید اصالح شود 
کمتر نماینــده یا عضوی از هیأت رئیســه در مجالس 
مختلف کشــور را می توان پیدا کرد که به این موضوع 
باور نداشته باشــد که نمی توان همه طرح ها و لوایح را 
به صحن آورد. طرح هایی که به گفته عضو هیأت رئیسه 
مجلس دهم، پشتوانه علمی و تخصصی کافی را ندارند. 
»غالمرضا کاتب«درباره اش می گوید: »متأسفانه تاکنون 
کار علمی و دقیقی درباره هزینه هایی که دولت ها برای 
تهیه هر الیحه یــا نمایندگان بــرای تدوین هر طرح 
صرف می کنند، انجام نشــده اســت. هزینه ها عمدتا 
براساس مقدار کار کارشناسی و نفر ساعت فعالیتی که 
کارشناسان انجام می دهند متفاوت است و می تواند از 
چند ده میلیون تومان تا چند صد میلیون تومان متغیر 
باشد.«  او با بیان اینکه بسیاری از طرح های ارائه شده 
از سوی نمایندگان پشــتوانه علمی و تخصصی ندارد، 
حرفش را اینطور ادامه می دهد: »چالش هزینه زایی که 

مجلس با آن روبه رو است، تصویب طرح های تحقیق و 
تفحصی است که هزینه هایی میلیاردی را به بیت المال 
تحمیل می کند و در نهایت بســیاری از این طرح ها به 
نتیجه نمی رسند و بایگانی می شــوند.« کاتب، ضعف 
آیین نامه داخلی مجلس را عامل بروز چنین چالشــی 
می داند و معتقد است هیأت رئیسه مجلس باید آیین نامه 
داخلی مجلس را به نفع ارائه طرح های کارشناسی شده 
و پخته اصالح کند: »هیأت رئیســه با آیین نامه کنونی 
نمی تواند مانع ارائه طرح های غیرتخصصی یا تصویب 
تحقیــق و تفحص های بی حاصل و پرهزینه شــود. 
هیأت رئیســه می تواند هر طرحــی را قبل از اعالم 
وصول در اختیار شــورای نگهبــان، دولت و دیگر 
نمایندگان قرار دهد تا درصورتی که شورای نگهبان 
یا دولت به دالیل تخصصــی آن را رد کردند، چنین 
طرحی در مجلس ارائه نشــود و هزینه زیادی بابت 
تذکرها، موافقت ها و مخالفت ها با آن صرف نشود.« 
پیشنهادی که کاتب ارائه می کند ازجمله طرح هایی 
است که از سوی شورای نگهبان به مجلس یازدهم 
اعاده شده است و شاید ضروری باشد که مجلس به 
شکل جدی آن را پیگیری کند تا با به نتیجه رسیدن 
آن راه ارائه طرح های بدون پشتوانه اما پرهزینه در 

مجلس بسته شود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به همشهری می گوید: سازوکارهایی وجود دارند که می توان طرح های نمایندگان را پاالیش کرد 
آزادشدگان حوادث اخیر رفتارشان را 

اصالح کنند 
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به دستور 
رئیس قوه قضاییه برای آسان گیری برکسانی که تقصیر کمتری 
در اغتشاشات اخیر داشته اند، گفت: »باید بیان شود کسانی که 
آزاد شده اند میزان جرم آنان چقدر بوده است. اگر این تبیین گری 
از سوی قوه قضاییه انجام نشود ممکن است این تصور بین مردم 
ایجاد شــود که افرادی که دست به خشــونت، آتش زدن اماکن 
عمومی، قتل و تجاوز زده اند از سوی قوه قضاییه مورد پیگرد قرار 

نگرفته اند و این مسئله منجر به رنجش مردم شود.«
به گزارش همشهری، »موســی غضنفرآبادی« با تأکید بر اینکه 
نباید کسانی که دست به تخریب و پرچم سوزی زده اند آزاد شوند، 
افزود: »افرادی که مشمول این رافت هستند باید شامل کسانی 
باشد که در جریان های رسانه ای مورد اغفال قرار گرفته و فریب 
خورده اند. آزادی این دست افراد نه تنها اثر منفی در جامعه ندارد 

بلکه می تواند به ایجاد جو مناسب در جامعه کمک کند.«
او با تأکید بــر اینکه باید کمک کنیــم فرزندانمان که در تالطم 
جریان سازی رسانه ای و دروغ پردازی ها دچار انحراف شدند، به 
جامعه بازگردند، اضافه کرد:»نبایــد با جوانان لجاجت کرد. باید 
حرف جوانان را شنید و ســازوکاری فراهم کرد تا آنان نیز حرف 
ما را بشــنوند چرا که می توان در قالب این فضا به گونه ای عمل 
کرد که افراد را متوجه اشتباهاتشان کرده و از تکرار آن در آینده 
جلوگیری کرد.« رئیس کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با 
بیان اینکه افرادی که اکنون آزاد شده اند رصد می شوند و در آینده 
نحوه مواجهه قانون با آنان براساس رفتار بعد از آزادیشان خواهد 
بود، افزود:»این افراد باید در رفتار خود به گونه ای عمل کنند که 
جبران اشــتباه کرده تا قانون نیز با حداکثر رافت اسالمی با آنان 
برخورد کند.« غضنفرآبادی در پاســخ به این ســؤال که برخی 
مسئوالن امنیتی و انتظامی از وجود خألهای قانونی برای برخورد 
با اغتشاشگران و افرادی که جامعه را ناامن می کنند خبر می دهند 
و کمیســیون چه اقدامی برای برطرف کردن این خألها دارد؟ با 
بیان اینکه باید موارد مدنظر دستگاه های مسئول به کمیسیون 
ارائه شــود، گفت: »مأموران امنیتی و انتظامــی مورد ظلم واقع 
شده اند و مجروحان و شهدای زیادی داشته ا ند. پلیس در تمام دنیا 
تجهیزات و امکانات الزم را برای برخورد با اغتشاش و آشوب دارد 
و این برای ما قابل قبول نیست که پلیس در محل حضور داشته 
باشد اما به دلیل نبود امکانات کافی به راحتی از سوی آشوبگران 
مورد حمله قرار گرفته و گلوی آنان بریده شــود.« وی به قانون 
به کارگیری اسلحه از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی اشاره کرد 
و با بیان اینکه این قانون نیازمند اصالح جدی است،  افزود:»در 
جایی که ضارب به سمت پلیس حمله می کند پلیس باید از سالح 
خود استفاده کند و قانون به کارگیری سالح باید پشتیبان مأموران 
امنیتی باشد نه اینکه دست مأموران را برای استفاده از آن ببندد. 
بنابراین امیدوارم در کمیسیون امنیت ملی این موضوع با سرعت 

و جدیت بیشتری پیگیری شود.«

قضایی

امنیت

هزینه؛ گمشده طراحی طرح ها و لوایح  احمدعلیرضابیگی
نمایندهمجلس

طرحــیتهیــهشــدهاســتکــهبراســاس
چارچوبهایــی تجمعــات، بــرای آن
درنظرگرفتهشدهاســت.شرایطیبرای
درخواســتکنندهتجمــعپیشبینــیو
حقوقــینیــزبــرایفرمانــداربهعنــوان
مسئولنظموامنیتمنظورشدهاست
کهبتوانددرصورتتشــخیصاخاللدر
مبانیاســالمیامســلحانهبودن،جلوی

تجمعرابگیرد./ایرنا

مهدیفضایلی
عضودفترحفظونشرآثاررهبرانقالب

بحــثصــدایمــردمکــهرهبــرانقــالببــه
آناشــارهکردندموضــوعمهمیاســتکه
نیروهــایانقــالبومــردمبایدبــهآنتوجه
داشــتهباشــند.بایــددقتداشــتهباشــیم
صدایــیکــهدشــمنمیخواهــدپــژواک
بیشتریداشتهباشــدوبهآنضریبداده
شــودصــدایاکثریــتقاطــعمــردمایــران

نیست./مهر

نقل قول خبر

دستگیری سرشبکه های معاند در ایران 
جانشین فرمانده کل ســپاه با اشاره به دستگیری تعدادی از 
سرشبکه های رسانه معاند ایران اینترنشنال گفت: »این افراد 
با سرویس های اطالعاتی و جاسوسی آمریکا در ارتباط بودند.«

سردار علی فدوی در حاشــیه هفتمین همایش فرماندهان 
بهداشت و درمان سپاه افزود: »۴۴سال است که جنگ بین 
حق و باطل ادامه دارد. طرف مقابل ما در جنگ هر کاری که 
از دستش برمی آید، انجام می دهد؛ اما با وجود این، در تمامی 
این سال ها حتی یک پیروزی هم به  دســت نیاورده است. 
دشمن همه کارهایی را که می توانست انجام داد و ما نیز همه 
آنچه را که خداوند به ما دستور داده است، انجام می دهیم تا 

دشمن با شکست مواجه شود.«
جانشــین فرمانده کل ســپاه با بیــان اینکه تعــدادی از 
سرشبکه های دشــمنان را در اغتشاشــات اخیر بازداشت 
کردیم، عنوان کرد: »منتظر هســتیم تا دســتگاه قضایی 
به وضعیت آنها رســیدگی کند؛ چرا که این افــراد فقط با 
اینترنشنال که زیرمجموعه سرویس های جاسوسی دشمنان  
است در ارتباط نبودند بلکه این افراد مربوط به سرویس های 

اطالعاتی و جاسوسی آمریکا بودند.« / مهر 

زان
 می
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 وزیر ارتباطات به تازگی درحالی 
از ورود به فــاز اجرایی پروژه فیبر 
نوری منازل و کســب وکارها خبر 
داده اســت که در بهمن ماه 1400این پروژه ملی 
کلید خورد. در آن زمان، عیســی زارع پور وعده 
داد که 20میلیون پورت فیبــر نوری تا 1404در 
اختیار کاربران قرار می گیرد. درحالی که تعدادی 
از کارشناسان در همان موقع این عدد را غیرقابل 
تحقق می دانستند، اکنون بررسی های همشهری 
از ســایت iranfttx.ir بیانگر آن اســت که امروز 
و درحالی کــه 10ماه از کلید خــوردن این پروژه 
می گذرد، آمار ارائه شده امیدوارکننده نیست. این 
وب سایت اگرچه 20میلیون پورت مذکور را هدف 
سال 1403اعالم کرده، اما آمار همین سایت نشان 
می دهد که تنها 9درصد از این هدف گذاری محقق 
شــده اســت. با این اوصاف، از آنجا که این پروژه، 
یک پروژه ملی و راهبردی محســوب می شــود، 
همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها برای اجرای 
کامل آن ضرورت دارد. مجلس شورای اسالمی در 
اواسط مهرماه با ارائه طرحی تالش کرد این پروژه 
را به لحاظ مالی، توســعه متــوازن و جلوگیری از 
انحصار فیبر نوری مدیریــت کند. به همین خاطر 
طرح تاسیس صندوق توسعه شــبکه دسترسی 
نهایی اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری از سوی 
فراکسیون راهبردی مجلس ارائه شد و در نهایت 
یک فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسید.

 
همکاری 10 اپراتور ثابت و سیار

درحالی که بــا طرح جدید مجلــس امیدواری ها 
برای تحقق 20میلیون پورت فیبر نوری بیشــتر 
شده اســت، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
یکی از شبکه های اجتماعی داخلی نوشت: »پروژه 
فیبرنوری منازل و کســب وکارها وارد فاز اجرایی 
شده اســت. این طرح با همکاری 10 اپراتور ثابت 
و سیار در 12استان آغاز شــده و با سرعت پیش 
می رود. با تکمیل آن مردم تفــاوت در کیفیت و 
سرعت دسترسی تکنولوژی فیبرنوری نسبت به 

وضعیت فعلی را تجربه می کنند.«
عیســی زارع پور در کانال خود بــه برنامه دیدار 
هفتگی با نمایندگان مجلس اشــاره کــرده و از 
بررسی وضعیت ارتباطات مناطق حوزه انتخابیه 

آنها سخن گفته است.
او که میزبان 3نماینده از حوزه های ماکو، دورود و 

ازنا و همچنین ایالم بوده است، به صعب العبور بودن 
و بافت کوهستانی بیشتر این مناطق اشاره کرده و 
گفته اســت: طرح تامین ارتباطات این مناطق در 
دست اجراست و ان شــاءاهلل تا پایان شهریور سال 
آینده، همه روستاهای باالی 20خانوار ایران، تحت 

شبکه ارتباطی پایدار و با کیفیت قرار می گیرند.«
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات همچنین در 
دیدار با استاندار فارس با اشــاره به اهمیت پروژه 
فیبرنوری منازل و کســب وکارها، از او خواســت 
همه ظرفیت این استان را برای اجرای این پروژه 

به کار گیرد.
زارع پور در دیدار با محمدهــادی ایمانیه اجرای 
پروژه فیبرنوری منازل و کسب وکارها را بستر رشد 
کشور در آینده دانست و از تامین منابع اجرای این 

پروژه خبر داد.
او با اشاره به اینکه همه ظرفیت های موجود برای 
اجرای این پروژه به کار گرفته  شده است، همکاری 
شهرداری ها و فرمانداری های سراسر کشور برای 
اجرای این پروژه را بســیار مهم و ضروری عنوان 

کرد.
 

طرحی برای توسعه متوازن فیبر نوری
هدف از طرح تاســیس صندوق توســعه شبکه 
دسترســی نهایی اینترنت ثابت مبتنــی بر فیبر 
نوری مدیریــت عادالنه مالی، توســعه عادالنه و 
متوازن شــبکه فیبر نوری، اســتفاده حداکثری 
از ظرفیت های زیرســاختی و جلوگیری از ایجاد 
انحصار در زمینه توســعه فیبر نوری عنوان شده 

است.
به همین منظــور، نمایندگان مجلس شــورای 

اسالمی با بررســی یک فوریتی طرح الحاق یک 
ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعــات که به جمــع آوری متمرکز 
منابع مالی توسعه شبکه فیبر نوری باز می گشت، 

موافقت کردند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم تبریز 
به عنوان نماینده متقاضیان بررسی فوریت طرح با 
اشاره به اینکه این طرح از سوی کمیته ارتباطات 
فراکســیون راهبردی مجلس شورای اسالمی در 
عرض ۶ ماه تهیه شده اســت، تصویب آن را پیام 

خوبی برای مردم دانست.
به گفته او »اکنون اپراتورهای کشــور 2۸ درصد 
سهم امتیاز دارند که باید آن را به دولت پرداخت 
کنند. برخی از اپراتورها نیز 23 درصد باید به دولت 
بپردازند و مخابــرات نیز باید 3درصــد به دولت 
پرداخت کند. هیأت وزیران هم ۸ درصد از ســهم 
امتیاز پرداخت شده از سوی اپراتورها را به خود آنها 
واگذار می کند تا برای توسعه شبکه فیبر نوری در 

آن استفاده کنند«.
میرتاج الدینی با اشاره به اینکه این ۸درصد از سوی 
هیأت وزیران به عنوان منابع مالی در یک صندوق 
متمرکز می شود که زیرنظر سازمان تنظیم مقررات 
و وزارت ارتباطات قرار دارد، گفت: »همه اپراتورها 
و شرکت هایی که می توانند در توسعه فیبر نوری 
نقش داشته باشند می توانند از این اعتبار متمرکز 
استفاده کنند. بدین ترتیب امکان نظارت مجلس 

شورای اسالمی مهیا می شود.«
 

شتابدهی به الک پشت فیبر نوری
تعدادی از کارشناسان، واگذاری 20میلیون پورت 

فیبر نوری را رؤیایی می دانند. این موضوع از همان 
ابتدا که وزیر ارتباطات وعــده این پروژه بزرگ را 
داد با انتقاداتی همراه بود، امــا آخرین اظهارنظر 
شاید مربوط به معاون فناوری شرکت مخابرات در 

گفت وگو با روزنامه جوان باشد.
اگرچه پس از اظهارات ســیدمیثم سیدصالحی، 
مخابرات این اظهارات را براساس یک گفت وگوی 
دوستانه و غیررسمی دانست و آن را ناقص، مربوط 
به چند ماه پیش و نه برای انتشار در افکار عمومی 
اعالم کرد، اما اصل موضوع به قوت خود باقی ماند.

معاون فناوری مخابــرات در واقع همان نظراتی را 
اعالم کرده بود که برخی کارشناســان پیش از او 

اظهار کرده بودند.
او در بخشی از صحبت های خود گفته بود: »روز اول 
باید می گفتیم آقای وزیر شما بر چه مبنایی داری 
می گویی به 20میلیون پورت FTTH نیاز است؟ 
مبنای خودت را بگو. یا نمی دانی پورت چیســت 
یا نمی دانی 20میلیون چه مقدار است! کجای دنیا 
یک چنین سرویسی دارد؟! شــما دارید در مورد 
کشوری که کوچک تر از یکی از استان های کوچک 
ماست صحبت می کنی یا درباره کشور های صاحب 
فناوری صحبت می کنی؟ فرانسه ۶0میلیون پورت 
ADSL دارد، به سمت FTTH هم حرکت کرده  
است و 10تا 12درصد ســرویس FTTH دارد. ما 
کاًل با 10میلیون کاربر می خواهیم به 20میلیون 

FTTH برسیم.«
این در حالی است که نماینده تبریز هم به شکلی 
دیگر بر ایــن موضوع تأکید کرده و برای شــتاب 
بخشــی به حرکت کند این پروژه، طرح تاسیس 
صندوق تامین مالی پروژه فیبر نوری را درمان آن 

دانسته است.
میرتاج الدینی با اشــاره به اینکه ما تا سال 1403 
باید 20 میلیون مشترک خانگی را مشمول فیبر 
نوری کنیم، گفت: »در این طــرح، فیبر نوری تا 
در منازل و خانه ها کشیده می شــود. برای اینکه 
هر مشــترک از فیبر نوری برخوردار شود، به طور 
متوسط بین 3.5 میلیون تا 5میلیون تومان برای 
هر مشترک نیاز است که در مجموع بالغ بر ۷0 هزار 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.«
او با تأکید بر اینکه با حرکت الک پشتی این روزها 
نمی توان به این هدف تعیین شــده دست یافت، 
هدف از ایجاد صندوق واحــد را جمع آوری منابع 

مالی و تخصیص دقیق آن اعالم کرد.

درحالی که فقط 9درصد از پروژه فیبر نوری طی حدود 10ماه محقق شده، مجلس با طرح تاسیس یک صندوق واحد درصدد 
تسریع آن است

چالش های ماسک با اپل
آنگونه که ماسک اعالم کرده، اپل تهدید کرده که 

توییتر را از اپ استور خود حذف خواهد کرد، اما دلیلش 
را به ما نمی گوید

چالش های ایالن ماسک از زمان در دست گرفتن مدیریت 
توییتر پایان ندارد. در تازه ترین اتفاق، ایالن ماسک مدعی 
شده که اپل آنها را تهدید به حذف اپلیکیشن توییتر از اپ 

استور کرده است.
به گزارش گاردین، ماسک همچنین گفت که شرکت اپل 
تبلیغات در توییتر را متوقف کرده اســت و بابت این کار 
نیز دلیلی ارائه نکرده است. ماســک روز دوشنبه در یک 
رشــته توییت از ممنوعیت احتمالی توییتر در اپ استور 
پرده برداری کرد. او نوشــت: اپل تهدید کــرده که توییتر 
را از اپ اســتور خود حذف خواهد کرد، اما دلیلش را به ما 
نمی گوید. به نظر می رسد ماسک تأیید می کند که تعدیل 

محتوای توییتر برای اپل یک مشکل است.

هشدار پیش از واقعه
حدود یک ماه پیش، رئیس سابق امنیت و اعتماد توییتر 
که پس از تصاحب توییتر توسط ماسک، استعفا داد، درباره 
اخراج فاجعه  بار این اپ از فروشــگاه های اپلیکیشن اپل و 
گوگل هشدار داده بود. یوئل راث در نیویورک تایمز نوشت 
که هرگونه اخراج از این فروشگاه های اپلیکیشن، دریافت 
خدمات توییتر را بــرای میلیاردها کاربر بالقوه، دشــوار 
می کند. دستورالعمل های اپلیکیشــن اپل به این ترتیب 
اســت که برنامه ها را به دلیل هرگونه محتوا یا رفتاری که 
خارج از خطوط قرمز آنهاست، رد می کند. در اوایل این ماه، 
فیل شیلر، مدیر اپ استور اپل، حساب توییتر خود را حذف 
کرد که بالفاصله این گمانه  زنی را به وجود آورد که روابط 
تجاری ماسک با یک توزیع  کننده اصلی اپلیکیشن توییتر 

در حال تیره شدن است.

شرکت ها در آن زمان گفتند که Parler، شبکه اجتماعی 
دست راستی که توسط رپر آمریکایی Ye خریداری شده 
بود، در سال2021 توســط اپل پس از به  روزرسانی محتوا 
توسط اپل بازسازی شد. یک ساعت قبل از افشای تهدید 
اپ استور، ماسک همچنین ادعا کرد که اپل بیشتر تبلیغات 
در توییتر را متوقف کرده اســت. او سپس مدیرعامل اپل، 
تیم کوک را در این توییت تگ کرد و از او پرســید: اینجا 
 چه خبر اســت. طبق گفته شــرکت ســنجش تبلیغات

Pathmatics، اپل بین 10 تــا 1۶نوامبر 131۶00دالر 
برای تبلیغات توییتر هزینه کرده اســت که این به نسبت 
هزینه 220۸00دالری بیــن 1۶اکتبر تا 22اکتبر کاهش 
به حســاب می آید. ماســک همچنین روز پنجشــنبه در 
توییتی درباره هزینه 30درصدی که اپل از توسعه  دهندگان 
نرم  افزار برای خریدهای درون  برنامه  ای دریافت می کند، 
توییت کرد و ماسک با انتشار یک میم نشان داد که مایل 

است به جای پرداخت کمیسیون، به جنگ با اپل برود.
بســیاری از شــرکت هاي بزرگ، ازجمله جنرال موتورز 
و چیپوتل، هزینه هــای خود برای تبلیغــات در توییتررا 
متوقف کرده اند. موضع آنها با بازنگری ناموفق ســرویس 
راســتی  آزمایی توییتر، که منجر به راه انــدازی موجی از 
حســاب های جعلی در این پلتفرم شد، تقویت شده است. 
هفته گذشته ماســک یک عفو عمومی برای حساب های 
توییتر تعلیق شــده برای همیشــه اعالم کرد. این اقدام 
راه را برای بازگشــت چهره هایی مانند استیو بنن، مشاور 
ســابق دونالد ترامپ و کیتی هاپکینز، مفسر راست گرای 
بریتانیایــی هموار کرد. ماســک قبال حســاب ترامپ را 
بازگردانده است، اگرچه رئیس جمهور سابق آمریکا از زمان 

بازگشت به توییتر هنوز از آن استفاده نکرده است.

تولید گوشی هوشمند
با توجه به اتفاقات اخیر، مالک جدید توییتر ادعا کرده است 
شاید روزی مجبور به تولید یک گوشــی جایگزین برای 
اندروید و آیفون شود. این ادعای ماسک با واکنش مثبت 
طرفدارانش روبه رو شــد، اما فعاالن حوزه فناوری نسبت 
به گفته او تردید زیادی دارند. ایالن ماسک از زمان خرید 
توییتر، تغییرات زیادی در این شبکه اجتماعی ایجاد کرده 
است. اما تولید یک گوشــی هوشمند، شاید با چالش های 
زیادی روبه رو باشد. او تاکنون یک شرکت خودروسازی و 
یک شرکت فضایی تاسیس کرده است که نشان می دهد 
از عهده هرکاری بر می آید، پس ساخت گوشی همراه کار 
سختی برای او نیست. اما از آنجایی که هم اکنون مهم ترین 
سیســتم عامل های موجود در بازار به اندروید و Ios ختم 
می شود، ســاخت یک گوشــی متفاوت از این دو فضا کار 
چندان ساده ای به نظر نمی رسد. هم اکنون تمام برنامه های 
موجود در گوشــی ها روی این دو پلتفرم قابل نصب است 
و باتوجه به این موضوع، ماسک شــاید پس از توسعه یک 
گوشی در بازار فروش به مشکل برخورد کند. پیش از این 
شرکت های بزرگی همچون سامســونگ، مایکروسافت و 
آمازون در تالش بودند تا انحصار اپل و گوگل را بشــکنند 
و در این مســیر تالش ها وهزینه های زیادی هم کردند اما 
در نهایت با شکست روبه رو شدند. حاال کار بسیار سخت  تر 
است و برای اینکه یک پلتفرم در بازار موفق شود، به اپ  های 
زیاد با توسعه دهندگان باهوشــی نیاز دارد. ایالن ماسک 
به  راحتی می تواند یک گوشی جدید بسازد، یک سیستم  
عامل جدید مبتنــی بر اندروید معرفــی کند و حتی یک 
فروشگاه اپ توسعه دهد، اما نمی تواند به همین راحتی ها 
یک اکوسیســتم از اپ های باکیفیت و مناسب در اختیار 

کاربران قرار دهد.

اثرات خطرناک شیمی درمانی 
نوجوانان برای نسل های بعد 

تحقیقات دانشگاه ایالتی واشــنگتن نشان می دهد که یک 
داروی رایج شــیمی درمانــی می تواند به طــور ارثی برای 
کودکان و نوه های فردی که در نوجوانی مبتال به ســرطان 
شده است، اثرات خطرناکی داشته باشد. به گزارش ساینس 
دیلی، این مطالعه نشان داد فرزندان و نوه های موش  های نری 
که داروی ایفوسفامید را در دوران نوجوانی دریافت کردند، 
با افزایش احتمال بروز بیماری روبه رو شــدند. درحالی که 
تحقیقات دیگر نشــان داده اســت که درمان های سرطان 
می تواند شــانس بیماران را برای ابتال به بیماری در مراحل 
بعدی زندگی افزایش دهد، این یکی از نخســتین مطالعات 
شناخته شده است که نشــان می  دهد حساسیت می تواند 
به نسل ســوم فرزندان فرد منتقل شــود. مایکل اسکینر، 
زیست شــناس WSU می گوید: یافته ها حاکی از آن است 
که اگر بیمار شیمی  درمانی دریافت کند و بعدا صاحب فرزند 
شود، فرزندان و نوه هایش ممکن است به دلیل قرار گرفتن در 
معرض شیمی  درمانی، مستعد ابتال به بیماری شوند. اسکینر 
تأکید کرد که این یافته ها نباید بیماران سرطانی را از انجام 
شیمی درمانی منصرف کند زیرا می تواند یک درمان بسیار 
مؤثر باشد. داروهای شیمی درمانی سلول های سرطانی را از 
بین می برند و از تکثیر آنها جلوگیری می کنند، اما عوارض 
جانبی زیادی دارند زیرا کل بدن ازجمله سیستم تولید مثل 
را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به پیامدهای این مطالعه، 
محققان توصیه می کنند که بیماران سرطانی که قصد دارند 
بعدا بچه دار شــوند، اقدامات احتیاطی مانند منجمد کردن 
اسپرم یا تخمک قبل از انجام شــیمی درمانی انجام دهند. 
در این مطالعه، محققان مجموعه  ای از موش  های صحرایی 
نر جوان را به مدت3 روز در معرض ایفوســفامید قرار دادند. 
این موش  ها بعدا با موش  های ماده  ای که در معرض دارو قرار 
نگرفته بودند، جفت شدند. فرزندان حاصل دوباره با مجموعه 
دیگری از موش های صحرایی که در معرض آنها قرار نگرفته 

بودند، پرورش داده شدند. 

ســازمان زمین شناســی آمریــکا از فــوران 
»مائونــا لــوا« در هاوایــی، بزرگ تریــن 
آتشفشان فعال جهان برای اولین بار بعد 
از 38ســال خبــر داد. ایــن ســازمان اعالم 
کرد فوران از دهانه قله Mauna Loa آغاز 
شــده و گدازه ها از ســمت شــمال شــرقی 
آتشفشــان، معــروف بــه منطقــه ریفــت 
شمال شرقی در حال جاری شدن هستند.  
این سازمان افزود: باد می تواند خاکستر 
آتشفشانی و گاز را به سایر مناطق منتقل 
کنــد. توصیــه آژانــس در مــورد خاکســتر 
آتشفشــانی باعــث شــد خطــوط هوایــی 
Southwest 10 برای پروازهای بین هیلو 

و هونولولو در روز دوشنبه لغو شوند.
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سال

رگوالتــور داده هــای خصوصــی ایرلنــد 
جریمــه ای ۲۶۵ میلیــون یورویــی بــرای 
فیســبوک وضــع کــرده و بــه ایــن ترتیب 
مجموع جریمه های شرکت مادر آن)متا 
پلتفرمــز( بــه حــدود یــک میلیــارد یــورو 
می رسد. این جریمه مربوط به تحقیقی 
اســت که از سال گذشــته آغاز شــد و به 
کشف مجموعه ای از داده های خصوصی 
منجر شــد که بین می ۲۰۱8 تا ســپتامبر 
۲۰۱۹ میــالدی از فیســبوک جمــع آوری 
عرضــه  آنالیــن  فضــای  در  و   شــده 

شده بودند.

 ۲۶۵ 
میلیون یورو

ناسا با انتشار تصویری از ماه و زمین در 
کنار هم اعالم کرد که کپسول اوریون به 
دورترین نقطــه در مأموریــت آرتمیس۱ 
رســیده اســت. ایــن فضاپیمــا حــاال در 
فاصله ۲۰۰ هزار و 43۲ کیلومتری عکس 
بســیار زیبایــی را تهیه کــرده کــه زمین و 
مــاه را در کنــار هــم در یــک قــاب نشــان 

می دهد.

 ۲00 
هزار کیلومتر

دانش

عدد خبر

فناوری

قدرت گرافیکی بازی فیفا 23 
به نظر آنقدر خوب شده است 
که ده ها هــزار کاربر ویتنامی 
بــازی ویدئویی فیفــا 23را با 
پخش زنده رقابت های جام جهانی 2022قطر 
اشــتباه گرفتند. یک کانال یوتوبــی ظاهراً با 
اســتریم بازی های مختلف توانسته است به 
تعداد زیادی از مخاطبان این حس را القا کند 

که در حال تماشای جام جهانی هستند.
براساس گزارشــی که Vnexpress منتشر 
کرده در یکی از این اتفاق هــا این کانال بازی 

آلمان در برابر ژاپن را پخش کرده بود.
یکی از ترفندهای صاحب این کانال برای فریب 
کاربران، افزایش مدت زمــان بازی ها به اندازه 
یک مســابقه فوتبال واقعی، یعنی 90دقیقه 
بود. البته برخی از کاربران بعد از مدت کوتاهی 
متوجه شــدند که در حال تماشای بازی فیفا 
23هســتند و این موضوع را در بخش نظرات 
اعالم کردند. کاربران بسیاری هم اما فریب این 

کانال را خوردند.
طی سال های اخیر گرافیک بازی های ویدئویی 
به شدت بهبود پیدا کرده است. افزایش قدرت 
پردازنده گرافیکی کنســول های بازی یکی از 
مهم ترین دالیل این مسئله به حساب می آید که 

باعث شده دست برنامه نویس ها برای ساخت 
بازی های پیچیده باز باشد.

چند ماه پیش، ویدئوهایی از بازی شبیه ســاز 
جنگی ARMA 3 به جای ویدئوهای واقعی از 
جنگ اوکراین دست به دست شد. این اتفاقات 
نشان می دهد که بازی ها تا چه اندازه پیشرفت 

کرده و واقع گرایانه شده اند.
فیفا 23جدیدترین نســخه از بــازی فوتبال 
شــرکت EA Sports اســت. این نســخه 
همچنین آخرین نسخه ای است که با الیسنس 
فیفا منتشر شــده، یعنی این شرکت از سال 
آینده دیگر نمی تواند از عنوان فیفا اســتفاده 

کند.

آمارهاچهمیگویند؟
همزمان با کلید خوردن پروژه واگذاری 20میلیون پورت فیبر نــوری در 25بهمن 1400، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات از راه اندازی وب سایتی خبر داد که لحظه به لحظه روند پیشرفت این 
پروژه را اعالم می کرد. اگرچه این وب سایت به طور لحظه ای آمار مربوطه را اعالم می کرد، اکنون 
تاریخ آخرین به روزرسانی آن مهرماه 1401درج شده است. با این حال، آمارهای وب سایت نشان 
می دهد که کل خانوارهای تحت پوشش طرح ملی فیبر نوری یک میلیون و 865هزار و 124کاربر 
است. همچنین، 2شاخص دیگر در این وب سایت مشاهده می شود؛ تعداد سرویس گیرنده)کاربر( و 
تعداد پورت منصوبه. اگرچه این وب سایت تعداد پورت منصوبه را یک میلیون و 693هزارو 819اعالم 
می کند، اما تعداد ســرویس گیرندگان یا همان کاربران که اکنون در حال استفاده از این سرویس 
هستند 365هزار و 329مشترک است. از سوی دیگر، از تعداد کل کاربران 199هزار و 480مشترک 

از FTTH و 165هزار و 849کاربر از سرویس VDSL استفاده می کنند.
همچنین از کل تعداد پورت های منصوبه، یک میلیون و 357هزار و 437پورت مربوط به سرویس 

FTTH و 334هزار و 382پورت مربوط به سرویس VDSL است.

مکث

اینترنت

گیم

اشتباه گرفتن بازی فیفا با پخش جام جهانی

شتاب دهی به حرکت کند فیبر نوری
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تا دهه 70، پایتخت، 21منطقه داشــت و اراضی 
بین تهران و کرج به عنوان تنفســگاه شــهر 
تهران محسوب می شــد، اما از دهه  70 و 80به 
بعد ساخت وســاز در این منطقه رونق گرفت و 
این بخش به کالنشهر تهران الحاق و روی نقشه 
به عنوان منطقــه 22جانمایی شــد. با توجه  به 
موقعیت جغرافیایی که این منطقه دارد، همچنان 
تأمین کننده ســرانه های تفرجگاهی، خدماتی، 
فضای ســبز و ... پایتخت محســوب می شود. 
موضوعی که روزگذشــته در بازدید حمیدرضا 
حاجوی، شهردار منطقه22 از مؤسسه همشهری 
مورد توجه و تأکید قرار گرفــت و او به خبرنگار 
سرویس شهری گفت: »سرانه ها در شهر تهران 
استانداردهایی دارند که باتوجه  به ظرفیت منطقه، 
امکان اجرایی و عملیاتی شدن آنها در این منطقه 
وجود دارد و از این رو تأمین سرانه های موردنیاز 
پایتخت مانند توسعه ســرانه های گردشگری و 
تفرجگاهی برایمان اولویت دارد. همچنین به دلیل 
اتصال غربی منطقه با ســایر استان های کشور، 
دروازه تهران جدید محســوب می شود که قصد 
داریم با اســتفاده از رویکرد معماری اسالمی - 
ایرانی در بنا ها وجه تمایز این شهر جدید را بیش 
از بیش نمایان کنیم.« حاجوی در ادامه گفت وگو به 
موضوعات و موارد دیگری ازجمله کمبودهای حوزه 
حمل ونقل و سرانه ها و ... اشاره کرد که می خوانید.

امسال برای منطقه حدود 26طرح یا 
پروژه پیش بینی شــده است. وضعیت پیشرفت 

فیزیکی پروژه چگونه است؟
پروژه ها در 2 بعد توســعه محلی و کالن، طراحی و 
پیش بینی  شده اند. پروژه های توسعه محلی که سبب 
تحول محالت می شود و مردم می توانند اثرات آنها را 
از درب منزل تا شریان های اصلی حس کنند در حال 
 انجام هستند که می توان به ایجاد پاتوق های محلی
 و ... اشــاره کرد. پروژه های کالن منطقه هم شامل 
توسعه فضاهای فرهنگی، تکمیل زیرساخت بزرگراهی 
و شریان های اصلی و ... می شود. باتوجه  به پایش های 
مســتمری که از پروژه ها صورت می گیرد، وضعیت، 
مطلوب و خوب اســت و از تمام ظرفیت ها استفاده 
می کنیم تا پایان سال طرح ها به اتمام برسند. البته 

که با توسعه یافتگی منطقه فاصله زیادی داریم. چرا 
که منطقه نوپاســت و در مباحث زیرساختی مانند 
حوزه آب )آب خام و شــرب( و فاضالب کمبودهایی 
وجود دارد که با اهتمام دستگاه های متولی امیدواریم 

به زودی شاهد رفع آنها باشیم.
منطقه دارای کاربری های متنوع اعم از 
مسکونی، تجاری، فرهنگی و ... است. آیا برنامه ای 

برای ایجاد توازن میان آنها دارید؟
این موضوع )توازن میان کاربردها و کاربری ها( در ادوار 
گذشته مغفول مانده است و در این دوره تالش می کنیم 
عالوه بر سکونتگاه ها به سایر بخش ها مانند کاربری های 
تجاری، تفرجگاهی، توسعه سرانه های فرهنگی، ورزشی 

و گردشگری و ... هم توجه داشته باشیم.
آیا کمبود سرانه در منطقه وجود دارد؟

بزرگ ترین کمبود منطقه در ســرانه های آموزشی 
و فرهنگی اســت. با وجود اینکه قطب گردشــگری 
پایتخــت محســوب می شــود و در ایــن بخــش 
ظرفیت هایی خوبی مانند کوهستان، دریاچه چیتگر و 
بوستان های جنگلی و ... وجود دارد، اما حوزه آموزشی 

و فرهنگی به شدت نیازمند توجه است.
یکی از مشــکالت اصلی و اساسی 
ساکنان منطقه، کمبود حمل ونقل همگانی است. 

برنامه ای برای حل این مشکل دارید؟
به نکته درستی اشاره کردید. کمبود ناوگان حمل ونقل 
همگانی به محض ورود به منطقه احساس می شود. 
علت اصلی، وجود شریان های اساسی شهر تهران در 

قالب محورهای بزرگراهی و آزادراهی اســت 
که ارتباط شــمال و جنوب منطقه را قطع 

کرده اند و رفع آن نیاز به کریدور )گذرگاه( و تقویت 
ناوگان حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس، تاکســی 
و مترو دارد. با برنامه ریزی های انجام شــده در حوزه 
حمل ونقل ریلی امیدواریم بخشــی از مشکالت در 
سال های آتی حل شود. در بخش اتوبوسرانی باتوجه 
 به شبکه های موجود شاید نتوان اقداماتی انجام داد، 
اما آنچه می توان در کوتاه مدت پیگیری کرد که قطعاً 
سبب رضایت شهروندان هم می شود، توسعه و تقویت 
ناوگان تاکسیرانی با مشارکت بخش خصوصی است 

که موضوع در دستورکار قرار دارد.
نوسازی بافت ناپایدار پیکان شهر خبر 
خوبی بود. آیا چنیــن اقداماتی در منطقه تداوم 

خواهد داشت؟
این اقدام )نوسازی بافت ناپایدار پیکان شهر( با 
استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده 5محقق شد و 
در منطقه نقاط متعددی وجود دارد که در حوزه 
معماری و شهرســازی نیازمند توجه 
هستند و سعی داریم با تهیه و ارائه 
طرح های موضوعــی و موضعی، 
موارد مربوط به طرح تفصیلی 
را راهبری و تصمیماتی برای 
مردم و به نفع مردم در حوزه 
شهرسازی گرفته، ابالغ 

و اجرایی کنیم.

توسعه گردشگری در دروازه تهران جدید 
شهردار منطقه 22در جریان بازدید از همشهری ضمن اشاره به برخی از کمبودها و مشکالت، اقدامات مدیریت شهری در تنفس گاه پایتخت را تشریح کرد

زینب  زینال زادهگفت وگو
روزنامه نگار

شنیده  شدن صدای مردم در بهارستان
چکیــده  آنچــه به عنــوان حکمرانــی 
مطلــوب در اندیشــه های صاحب نظران 
و نوشــتارهای سیاســی مرقوم شــده، 
برگرداندن حق تعیین سرنوشــت افراد 
به خود آنان اســت. در واقع بخش عظیمی از آنچه درگذشته 
مردمان را علیِه پادشاهان شورانده، محروم کردن آنان از دخالت 

در ساخت مسیر آینده  سرزمینشان بوده است.
با طلوع انقالب اسالمی، خورشید آزادی و برابری بر رخساره  
ملت محبوس در تاریکی، تابیدن گرفت؛ به گونه ای که استقرار 
مردم ساالری در ایران، مصادف گشــت با ایجاد سازوکارهای 
متنوعی برای سهیم شــدن آحاد مردم در حکمرانی. طراحی 
این سازوکارها سبب شــد که ایرانیان در گوشه وکنار کشور، 
َورای قومیت ها، رنگ ها و ســلیقه ها، به مساوات در سرنوشت 
سیاســی خود تأثیر بگذارند و مسیر ارزشــمنِد نقش آفرینی 
یکایک افــراد در تصمیم گیری های کالن مملکت پایه گذاری 
شود. یکی از تجلی های درخشــان این مردم ساالری، مجلس 
شورای اسالمی است که ساختاری برای گردهمایی نمایندگان 
تمامی مردم بــوده و می توان با اطمینان ادعــا کرد که امروز 
صدای فردی از دورافتاده ترین روســتای کشــور، از حنجره  
نماینده ای در ساختمان مثلثی بهارستان شنیده خواهد شد. 
مجلس شورای اســالمی که امروز به خانه  ملت معروف شده 
نمایی از تکثر قومی و زبانی ایرانیان است که با وجود تفاوت ها، 
ذیل یک پرچم، در بطن یک قانون و با یک هدف برای اعتالی 

کشور تالش می کنند.
اثرگذاری مجلس شورای اسالمی در تمام جوانب حکمرانی، 
امری مبرهن است و در طول این چهار دهه شاهد آن بوده ایم 
که هرگاه نمایندگانی جســور، دلسوز، هم راســتا با سایر قوا 
و متخصــص در خانه ملت حضــور داشــته اند، َدَوراِن چرخ 
پیشرفت کشور ســرعت گرفته است. خوشبختانه نمایندگان 
مجلس کنونی نیز دارای تمــام این خصیصه ها بوده و ازاین رو 
برای حاکمیــت و مردم، بارقــه ای از امید ایجاد شــده که با 
دغدغه مندی نمایندگان، مشکالت گوشه گوشه میهن در خانه 
ملت شنیده شــده و باتدبیر و درایت، برای حل این مشکالت 
گام های اثربخشی برداشته خواهد شــد؛ لذا به بهانه سالروز 
شهادت آیت اهلل سیدحسن مدرس در 10آذرماه سال1316 
و روز مجلس شــورای اســالمی، ضمن تقدیر از تالش های 
نمایندگان، به عنوان عضو شورای اسالمی شهر تهران، از حضور 
نمایندگان مردم در نشست های تخصصی همه جانبه به منظور 
تبادل تجارب، اشــتراک گذاری اطالعات و گفتمان سازی در 
اولویت های کالن استقبال می کنیم و این هم افزایی بین بخشی 
را الزمه  پیشــرفت هرچه بیشــتر می دانیم؛ زیرا معتقدیم که 
نشــانه های مثبت همکاری این دو نهاد مردمــی، در زندگی 

همشهریان و هموطنان متجلی خواهد شد.
*رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران

لطف هللا فروزنده
 معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران

خبرنــگاران می تواننــد در قالــب جهــاد 
مســکن کــه از ســوی شــهرداری تهــران 
آغاز شــده اســت، صاحــب خانه شــوند. 
خبرنگاران می توانند تشــکلی را تشکیل 
بدهنــد و موضــوع را از طریــق وزارت 
ارشــاد پیگیری کنند. شــهرداری بــا  ارائه 
تســهیالت بــه آنهــا کمــک الزم بــرای 

خانه دارشدن  می کند.

عبدالمطهر محمدخانی
سخنگوی شهرداری تهران

در کمیتــه ســفرهای خارجــی کارکنــان 
شــهرداری تهران موضوعی در رابطه با 
سفر به قطر برای جام جهانی تصویب 
نشــده و هیچ بخشــی الزامی نداشــته 
است. اگر افرادی به این سفر رفته اند 
کــه حداکثــر ۲ یــا ۳ نفــر از نیروهــای 
شــهرداری تهــران هســتند، بــا هزینــه 

شخصی خودشان بوده است. 

نقل قول خبر

عدد خبر

زهرا شمس احسان*یادداشت

امــروز بــه مناســبت میــالد حضــرت 
زینــب )س( و روز پرســتار بازدیــد از 
مجموعــه برج میــالد بــرای پرســتاران 
رایگان شد. بر این اســاس، پرستاران 
امــروز  می تواننــد  کشــور  سراســر 
)چهارشــنبه ۹ آذرمــاه( از ســاعت ۹ تا 
۲۰ بــا ارائــه کارت نظــام پرســتاری از 

مجموعه برج میالد بازدید کنند.

9
صبح

هم اندیشــی و تقدیر از افــراد تاثیرگذار در 
پویــش آزادی مــادران زندانــی بــه میزبانی 
شــهرداری منطقــه5 برگــزار شــد. در ایــن 
نشست، احسان شریفی،  شهردار منطقه 
گفت: »کار زیبایی که در این منطقه به راه 
افتــاده باعث می شــود تــا هر ســال تعداد 
زیادی از زنان نیازمند که به دلیل مشکالت 
مالی گرفتار شده و پشت میله های زندان 
رفته انــد، آزاد شــده و بــه آغــوش خانــواده 
برگردند. جریــان آزادی زندانی ها جریانی 
زالل و شفاف است که در حال حاضر 168  
زندانی آزاد شدند که بعضی از آنها باالی 7 

سال زندانی داشتند.« 

168
زندانی

ایجاد ناحیه کوهستانی
همجواری منطقه 22با رشته کوه های البرز سبب شده تا شهردار این منطقه 

اقدام به راه اندازی ناحیه کوهستانی کند. درســت مشابه نواحی که در 
محله ها فعال هستند و امور شهری را پیگیری و به مطالبات شهروندان 

پاســخ می دهند. به گفته حاجوی این ناحیه در قالب ستاد کوهستان 
موضوعاتی چون گردشگری کوهستانی، برقراری ایمنی و امنیت، 

جلوگیری از تخلفــات ساخت وســاز و... را پیگیری می کند. 
شهرداری تهران این موضوع را در دستور کار دارد و قرار است 
با ایجاد ساختار مناسب و متناسب با مأموریت های شهرداری 

تهران به زودی در منطقه عملیاتی و اجرایی شود.

مکث
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گل مهمان نواز
گل آنتوریوم با گلبرگ های باز شــده و وسیع خود، 
بدون شــک نماد مهمان نوازی و خونگرمی اســت. 
این گل انواع مختلفی دارد کــه برگ گلبرگ های 
آن می تواند ســفید، زرد، قرمز، صورتی، نارنجی یا 
سبز باشــد. چه داخل و چه خارج از خانه، آنتوریوم 
در نور کافی و غیرمستقیم خورشید بهترین رشد را 
خواهد داشت. آن را از اشعه مستقیم نور خورشید دور 
نگه دارید، زیرا سبب سوختن برگ هایش می شود اما 
نور غیرمستقیم باعث گلدهی آن می شود. خاک این 
گل باید همواره کمی مرطوب نگه داشــته و اجازه 
ندهید کامال خشک شود. قرار دادن گلدان گیاه در 
سینی مملو از سنگ ریزه و آب، ضمن فراهم کردن 
زهکشی بهتر سبب افزایش میزان رطوبت محیط نیز 
می شود. بهتر است بین هر بار آبیاری، اجازه دهید 
سطح خاک کمی خشک شود. چند سانتی متر رویی 
را با انگشت خود لمس کرده و اگر خشک بود، گیاه 

را آبیاری کنید. 

مادری با خیال راحت
بازی، زبان ارتباطی و کار کودکان 
است و الزمه بی چون وچرای رشد 
آن ها. کــودک نیازها و تمایالتی 
دارد که به واســطه بازی مناسب 
می تواند به آنها بپــردازد. اما دو 
مشکل وجود دارد: یک اینکه او 
به تنهایی نمی تواند هرآنچه نیاز 
دارد، تأمین کند؛ دو اینکه قدرت 
تشــخیص این را ندارد که کدام 

بازی برای او بهتر است. کتاب »با خیال راحت مادری کن« به 
مادران کمک می کند بازی های روزانه ای که فرزند نیاز دارد 
بشناسند و خودشان وســایل بازی و سرگرم شدن کودک را 
آماده کنند. نویسنده کتاب، خودش مادر است و اصاًل قبول 
ندارد که مادرهــا باید تمام وقت انرژی شــان را صرف بازی 
با کودک کنند. او بیشــتر به زمینه سازی بازی معتقد است 
و اینطور می گوید: »این کتاب به طور عملی به شــما کمک 
می کند تا زندگی تان را متناســب با کودک و بازی هایش و 
امور خانه و کارهای شــخصی تان تنظیــم کنید. با خواندن 
این کتاب بیشــتر از اینکه بازی های مختلف با کودک را یاد 
بگیرید، می فهمید چطور و چقدر و چگونه با بچه بازی کنید.«

راهنما

باغ گل

مهارت انتقاد کردن
انتقاد نابه جا و نادرست تمام زندگی و  آینده فرد را تحت الشعاع قرار می دهد

شست و شوی اسباب بازی
بیشــتر مادرها برای تمیز کردن اســباب بازی از مواد شوینده 
شیمیایی مانند مایع ظرفشــویی و صابون استفاده می کنند. 
اما توصیه می شود اســباب بازی ها را با مواد غیرشیمیایی تمیز 
کنید تا سالمت کودکان به خطر نیفتد.یکی از این راه ها استفاده 
ازسرکه است. نسبت مساوی محلول آب و سرکه را مستقیم روی 
اسباب بازی های پالستیکی اسپری کنید و بگذارید 15دقیقه این 
محلول بماند.برای تمیز کردن اسباب بازی های چوبی یا دارای 
باتری، پارچه ای را به این محلول آغشته کرده و اسباب بازی را 
تمیز کنید. جوش شیرین نیز راهکار دیگری برای تمیز کردن 
اسباب بازی هاست.مقداری جوش شیرین را در آب حل کرده و 
اسباب بازی های چوبی،  پالستیکی و فلزی را چند دقیقه درون 
آن قرار دهید.  درنهایت آنها را با آب شست و شو دهید. به کمک 
بخارشــوی نیز تقریبا می توانید تمام اســباب بازی ها و وسایل 

بچه ها را نظافت کنید. 
از ماشــین ظرفشویی 
هم می توان برای تمیز 
کردن و شست و شوی 
اســباب بازی کمــک 
گرفت. بــرای این کار 
روی همــه آنهــا  جز 

اســباب بازی های چوبی و باتری خور، جوش شیرین بپاشید، 
 بعد یک فنجان ســرکه را در طبقه وسط ماشــین ظرفشویی 
قرار دهیــد و ماشــین را روی باالترین درجه حرارت روشــن 
کنید.اسباب بازی های کوچک را در قســمت قاشق چنگال ها 
بریزید، مطمئن باشــید که همه آنها ســالم مانده و به خوبی 
تمیز می شوند.اســباب بازی های پالســتیکی را هم می توانید 
در مایکروویو قرار دهید. برای این کار الزم اســت آنها را داخل 
یک کاسه پالســتیکی پر از آب و مقداری ســرکه سفید قرار 
دهید و 3تا 5دقیقه مایکروویو را روشــن کنیــد تا آب جوش 
بیاید، هر چند دقیقه در مایکروویو را باز کنید تا از ســالم بودن 
اسباب بازی ها خیال تان راحت شود. راهکار ساده و غیرشیمیایی 
دیگر نیز جوشــاندن اسباب بازی هایی اســت که بر اثر حرارت 
خراب نمی شــوند. به راحتی می توان آنها را در قابلمه آب روی 

اجاق گاز قرار داد.
 در خرید اســباب بازی نیز دقت کنید، ترجیحا اســباب بازی 
مخصوص حمام که سوراخ دارند نخرید، آنها را حتی اگر همیشه 
هم تمیز کنید بازهم میکروب و باکتری های داخل ســوراخ ها 
به خوبی تمیز نمی شوند و ممکن است فرزندتان را بیمار کنند. 
برای اســباب بازی های کثیف یک ســبد جداگانه مانند سبد 
لباس های کثیف،  درنظر بگیرید و آنها را تا زمان شست و شو از 
اسباب بازی های تمیز جدا کنید. به طور معمول هفته ای یک بار 
برای شست وشــوی آنها کافی اســت مگر در مواردی که نیاز 
سریع تر به نظافت داشته باشند مانند وقتی که بچه ها به صورت 
دسته جمعی بازی می کنند،  فرزندتان نوزاد است و اسباب بازی را 
در دهانش می گذارد یا مبتال به بیماری عفونی و ویروسی است.

ترفند

درســت انتقاد کردن از دیگران مهارت مهمی 
است که اگر همه ما یاد بگیریم از دیگران درست و 
به موقع انتقاد کنیم شاید نیمی از سوءتفاهم هایی 
که بین افراد-در خانــواده و جامعه- وجود دارد، 
برطرف شود. زمانی می توانیم بگوییم ارتباط بین 
افراد درست، مؤثر و سازنده است که افراد بتوانند 
در تعامل با دیگران به پیشــرفت برسند. گاهی 
انتقادهایی که بیان می شود اگر چه ممکن است 
سازنده هم باشد اما چون به درستی بیان نمی شود 
بیشتر مخرب است و باعث تخریب شخصیتی طرف 
مقابل می شود. گاهی انتقادی نابه جا و نادرست، 
تمام زندگی و  آینده فرد را تحت الشــعاع قرار 
می دهد. می توان با وجود انتقادهایی که به اعمال، 
رفتار، شخصیت و... دیگران داریم اما با تأکید بر 
ویژگی های مثبت آن فرد، نکات منفی را نیز بازگو 
کنیم و راه حل های منطقی برای برون رفت از آن 

وضعیت به او ارائه بدهیم.

تقی ابوطالبی احمدی،  روانشــناس و  مشــاوره 
خانواده با اشــاره به اینکه مؤثرترین و مهم ترین 
دوران زندگــی هر فردی، دوران کودکی اســت 
به همشــهری می گوید: در این دوران شخصیت 
فرد پایه ریزی می شود و ابعاد اجتماعی، عاطفی، 
شخصیتی و معنوی فرد از همین دوران کودکی 
پایه گذاری می شــود. به همین دلیل اســت که 
گفته می شــود اغلب تنش ها و اختالالتی که در 
بزرگسالی با آن مواجه می شویم ناشی از کمبود 
توجه در دوران کودکی و نبود برنامه های صحیح 
برای رشد و باروری فکری و عقالنی افراد در این 
مرحله مهم از زندگی است. به گفته او بستر اصلی 
رشد افراد در خانواده و نزد والدین شکل می گیرد 
و پدر و مادر هستند که می توانند یک طرحواره 
مثبت شخصیتی را برای آینده کودک برنامه ریزی 
کرده و تربیت او را با »اقتدار منطقی« رشد بدهند. 
انسان های چند ســاحتی که در آینده می توانند 
زندگی نرمال و آرامی را تجربه کنند در خانواده ای 
رشــد کرده اند که پدر و مادر آن خانواده »اقتدار 
منطقی« داشته اند و همه اعضای خانواده همکار 
و همیار یکدیگر بوده اند و از این طریق توانسته اند 

به رشد و بالندگی برسند.

حس مسئولیت همگانی
احمدی بــا تأکید بر اینکه در ایــن خانواده ها »به 
من چه« جایی نــدارد،  می گویــد: »همه اعضای 
این خانواده نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت 
می کنند و خود را نســبت به رشد دیگران مسئول 
می داننــد. اعضــای خانــواده در کنــار یکدیگر 
مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری، حل مسائل، 
 ارتباط مؤثر، کنترل خشــم، تــاب آوری و مهارت 
انتقاد مؤثر را یاد می گیرند و در تمام طول عمر خود 
از این آموزه ها استفاده می کنند.«  به گفته این استاد 
دانشــگاه، نقد مؤثر و منصفانه باعث ارتقای انسان 
می شود. در کنار نقد می توان پیشنهادهای عملی 
هم برای برطرف کردن نقص هایی که دیده می شود 
ارائه شود؛ پیشنهادهایی که شرایط اجرا و الزامات 
اجرای آن وجود داشته باشد. برای رسیدن به این 
منظور - نقد منصفانه سازنده-  انسان باید اول خود 
را جای فردی بگذارد که از او می خواهد انتقاد کند 
و بعد ببیند پیشنهادهایی که به او می دهد قابلیت 
اجرا شدن دارد یا نه. چرا که اگر پیشنهادهای ارائه 
شده قابلیت اجرا شدن نداشته باشد نه تنها این نقد 
منصفانه نیست بلکه بیشتر باعث تحقیر و تخریب 
شخصیتی طرف مقابل هم می شود. او با تأکید بر 

اینکه یکی از مهارت های اصلی زندگی یاد گرفتن 
نقد مؤثر است،  می گوید: همه اعضای خانواده باید 
یاد بگیرند که به جای تخریب و توهین و... یکدیگر 
را به صورت مؤثر و ســازنده نقد کنند. یعنی ابتدا 
ویژگی های مثبت طرف مقابل را برجســته و از او 
تعریف کنیم و در کنار این مسئله عنوان کنیم که 
فالن ویژگی ها را نیز بهتر است داشته باشد. بچه ها 
در خانواده باید عمال این موضــوع را ببینند. ابراز 
تشکر پدر و مادر از یکدیگر بابت مثال انجام کارهای 
خانه، آشــپزی و رفت و روب یا خریدهایی که پدر 
انجام می دهد حتی اگر مطابق میل طرفین نباشد و 
یا به طور ناقص انجام شده باشد، بسیار راهگشاست. 
همین تشویق و تشــکر ها به فرد انگیزه می دهد تا 
در آینده کارهایش را دقیق تر و بهتر انجام دهد، در 
غیراین صورت با تخریب و مقایسه کردن با دیگران 
و توهین و... جلوی دیگر اعضای خانواده نه تنها در 
خانواده تنش ایجاد می شــود بلکه انگیزه فرد نیز 

برای انجام کار کم می شود.

مهارتی به نام عذرخواهی
احمدی با ابراز تأســف از اینکــه بعضی وقت ها 
»چشم« گفتن ها در برابر خواسته های دیگران از 

سر لجبازی، مقاومت و دعوت به سکوت اجباری 
طرف مقابل اســت، می گوید: همه ما باید گوش 
شــنوا برای دالیلی که دیگران مطرح می کنند 
داشته باشــیم و در عین حال اشکاالت دیگران 
را در خفا برایشــان بازگو کنیم. متأسفانه ما در 
بیان عذرخواهی از همسر، پدر،  مادر و... همیشه 
کم می آوریم و مقاومــت می کنیم. درحالی که با 
یک عذرخواهی ساده می توان جلوی بسیاری از 
تنش ها را گرفت. اعضای خانــواده باید در خانه 
لباسی از جنس عشق و محبت به تن داشته باشند 
و از عذرخواهی کردن و گذشــتن از اشتباهات 
بقیه افراد نترسند. با انتقاد ســازنده می توان به 
پیشــرفت اعضای خانوده کمک کرد و با تخریب 
باعث به وجود آمدن چالش های متعدد در زندگی 

می شویم.
به گفتــه او افرادی کــه از انســان های موفق و 
شخصیت های سالم اجتماع الگوبرداری می کنند 
افرادی هستند که در زندگی خود آرامش بیشتری 
داشته و انسان هایی ســالم، آرام و صادق هستند 
که به دنبال تخریب شــخصیتی دیگران نیستند 
و می کوشند تا با انتقاد سازنده راهی برای رشد و 

تعالی فرد مقابل پیدا کنند.

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار
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با خشک شدن هرچه بیشــتر دریاچه ارومیه، بستر 
سرشــار از نمک آن، خود را بیشتر نمایان می سازد. با 
کاهش بارش در سال های اخیر در حوضه های آبریز، 
پهنه های آبی درون سرزمینی خشک تر از قبل شده اند. 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز وضعیت مشــابهی 
حاکم اســت و اگرچه روند تبخیر آب در آن با شروع 
پاییز کند تر شده اما هنوز سفیدی نمک درون دریاچه 
به رنگ قرمز متمایل نشده است. کاهش بارش به معنای 
تراکم و غلظت بیشتر نمک در دریاچه است و یکی از 
نگرانی های متخصصان از دست دادن حاللیت نمک در 

بستر دریاچه و کاهش عمق آن است.
از آنجایی که میزان شوری آب در شرایط عادی حداقل 
5.2موالر کلرید سدیم)15درصد نمک( است، دریاچه 
ارومیه به عنوان یک زیســتگاه بــا ویژگی های خاص 
شناخته می شود. این میزان از شوری، استحصال نمک 
از آن را فراهم کرده است. مجوز برداشت از نمک پارک 
ملی دریاچه ارومیه را سازمان حفاظت محیط زیست 
صادر می کند و به گفته برخی از متخصصان، میزان آن 
بسیار کمتر از تأثیرات منفی برداشت حتی در طوالنی 
مدت است.مرتضی داوودی، رئیس پارک ملی دریاچه 
ارومیه، در مورد برخورد با عامالن برداشــت غیرمجاز 
نمک از بستر دریاچه ارومیه، به مهر می گوید: مأمورین 
یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه در حین گشت 

و کنترل در محدوده پارک ملی، افراد متخلف را که به 
وسیله ماشین آالت ســنگین در حاشیه جاده شهید 
کالنتری اقدام به برداشت نمک می کردند، شناسایی و با 
آنها برخورد کردند. نمک برداشت شده توسط متخلفان 
به محل برداشت بازگردانده شــد و متخلفین ضمن 

تنظیم صورتجلسه به مرجع قضایی معرفی شدند.

برداشتازمنبعنمکبیپایان
ناصر آق، رئیس پژوهشکده آرتمیای دانشگاه ارومیه از 
موافقان برداشت از نمک دریاچه است و در گفت وگو 
با همشهری می گوید: سال هاست که می گویم، باید از 
این دریاچه برداشت صورت بگیرد. هم اکنون دریاچه 
خشک شده است و در مورد برداشت نمک از دریاچه 
ارومیه فقط باید ســازمان حفاظت محیط زیســت 

تصمیم بگیرد. در مورد برداشت از ارومیه، هیچ گونه 
نگرانی زیســت محیطی وجود ندارد. آمارها نشــان 
می دهد، 7میلیارد تن نمک در دریاچه وجود دارد و 
اگر 50سال به صورت مداوم نمک برداشت شود، این 
ماده تمام نمی شود. از دریاچه نمک گریت سالت در 
یوتای آمریکا که خواهر خوانده دریاچه ارومیه است، 
ســاالنه 1.1میلیارد دالر فقط از اســتحصال نمک 
)حدود 40هــزار میلیارد تومان( صــورت می گیرد 
و برای 10هزار نفر اشــتغال ایجاد کرده اســت. این 
در حالی اســت که بین 6تا 15هــزار میلیارد تومان 
در یک دهه اخیر برای احیای دریاچه هزینه شــده 
اســت. آنها از آرتمیای موجود در دریاچه هم ساالنه 
200میلیون دالر درآمد کســب می کنــد. پس در 
دریاچه ارومیه همچنین فرصت هایی وجود دارد.او 

با اشاره به اینکه سال هاست پیشــنهاد بهره برداری 
پایدار از منابع آرتمیا و نمک دریاچه را داده اســت، 
می گوید: 25ســال در مورد همه مســائل مربوط به 
دریاچه ارومیــه تحقیق کرده ام. ولی کســی به نظر 
تخصصی و علمی توجه نمی کند. روزنامه همشهری 
در سال 77نخســتین گزارش از مقاله علمی من را 
با عنــوان »آرتمیا ثروت 10میلیــارد دالری« چاپ 
کرد ولی در همان موقع هم ســازمان با این موضوع 
مخالفت کرد و پس از 3ســال آنها را متقاعد کردیم 
که می تــوان از این منبع طبیعــی بهره برداری کرد 
و نــرخ جایگزینی آن را نیز در نظــر گرفت. در مورد 
نمک هم همین الگو برقرار است.ناصر آق می گوید: 
برداشــت نمک، باعث ایجاد توفان نمک در دریاچه 
نمی شود ولی ســازمان حفاظت محیط زیست باید 
بر نحوه جابه جایــی آن توســط کامیون ها نظارت 
کند. هم اکنون برداشت نمک صورت می گیرد ولی 
قسمت بار کامیون ها که باید با چادر پوشانده شود، 
بسته نیست در نتیجه در مسیر تردد نمک دریاچه در 
هوا و زمین پخش می شود.او در مورد برداشت نمک 
و تأثیری که بر آرتمیا دارد، می  گوید: برداشت نمک، 
به نفع آرتمیاست. تخم آرتمیا در البالی نمک بستر 
دریاچه وجود دارد. هم اکنون وقتی آب رودخانه وارد 
بستر دریاچه می شود، به دلیل درصد باالی نمک در 
آن و به اشباع رسیدن غلظت آب شور، آرتمیا پس از 
2ماه از بین می رود و فرصت تکثیر آن گرفته می شود؛ 

بنابراین هرچه نمک کمتر باشد به نفع آرتمیاست.

با ساخت سد چم شیر روی رودخانه زهره، 4500هکتار جنگل و درختچه زار 
نابود می شود. برنامه ریزی برای ساخت ســد چم شیر در سال 1387آغاز و 
ساخت آن توسط دولت قبل شروع شد. تا امروز 85درصد آن تکمیل شده 
است. این ســد در 25کیلومتری جنوب شرقی گچســاران واقع در استان 
کهگیلویه و بویراحمد روی رودخانه زهره در حال احداث است که براساس 
تحقیقات انجام شده درصورت آبگیری باعث افزایش شوری آب خواهد شد که 

این افزایش شوری آب منجر به نابودی تنوع زیستی رودخانه زهره می شود.
درصورت آبگیری این سد، شــوری آب رودخانه به دلیل حل شدن نمک 
سازندهایی که مخزن ســد در آنها قرار گرفته است، بیشتر نیز می شود که 
به افزایش شوری خاک و نابودی محصوالت کشاورزی منجر خواهد شد؛ در 
نتیجه با احداث این سد، تنوع زیستی، آب و خاک در محدوده رودخانه زهره 
نابود خواهد شد. ساخت سد چم شیر با بودجه 230میلیون یورویی، یعنی 
نزدیک 7هزار میلیارد تومان در حال نهایی شدن است و هدف از ساخت این 
سد با 2.3میلیارد مترمکعب حجم مخزن، توسعه کشاورزی، کنترل سیالب و 
بهبود کیفیت آب اعالم شده، اما این اهداف جز شوری غیرقابل کنترل،  چیزی 

برای مردم و محیط زیست نخواهد داشت.

مطالعاتدانشگاهی
آخرین برآوردهای دانشــگاه تهران نشــان می دهد درصورت ساخت سد 
چم شیر، ساالنه 500هزار تن نمک فقط از مسیر فعلی رودخانه وارد مخزن 
خواهد شد. در گزارشی که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با همکاری 
پژوهشگران دانشگاه تهران تهیه کرده، مشخص شده که قابلیت انحالل بستر 
مخزن بسیار باالست و به دلیل وجود فروچاله های متعدد و همچنین جاری 
بودن چشمه های شور در داخل و پشت سد و به دلیل افزایش سطح تماس آب 
با سایر بخش های سازند، خطر انحالل نمک حتی به میزانی بیش از مقدار 
محاسبه شده در گزارش دانشگاه تهران قطعی است. خطر بزرگ دیگر احداث 
این سد، نابودی حدود 500هکتار جنگل های انبوه رودخانه ای و حدود 4هزار 
هکتار جنگل و درختچه زار، کنار و دیگر گیاهان گچ دوست در داخل مخزن 
است. میلیون ها درخت گز، پده و کنار در مخزن با آبگیری نابود خواهند شد 
که نه تنها جذب هزاران تن دی اکسید کربن را مختل می کند، بلکه با تولید گاز 
گلخانه ای متان، ناشی از زیر آب رفتن گیاهان و پوسیدگی مواد آلی، تأثیرات 

سنگینی بر گرمایش کره زمین خواهند داشت.

نظرسازمانحفاظتمحیطزیست
علی سالجقه، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

نیز هفته پیش گفته بود: »به علت دغدغه کارشناســان و سمن ها درباره 
آبگیری سد چم شیر از وزیر نیرو خواستم تا دوباره نمونه برداری انجام شود 
که با نظارت کامل سازمان خواهد بود؛ بنابراین تا روشن شدن نتایج مبنی 
بر ایجاد نکردن مشکل، مجوز آبگیری نخواهیم داد. اجازه نمی دهیم گتوند 
دیگری رقم بخورد.« بدین ترتیب اگرچه روند ساخت سد در مراحل پایانی 
است، اما همچنان بررســی دقیق اثرات محیط زیستی طرح سد چم شیر 
با همکاری دستگاه های مســئول و نظارتی در حال انجام است. بسیاری از 
کارشناسان معتقدند ساخت و آبگیری این سد، تبعات گسترده  و نامبارکی 
برای محیط زیست منطقه دارد. سازمان حفاظت محیط زیست در این باره 
گزارش داد که در پی بروز برخی از ابهام ها درباره تبعات زیســت محیطی 
آبگیری سد چم شیر در اســتان کهگیلویه و بویراحمد، با توجه به اهمیت 
موضوع و ورود مبادی نظارتی و دغدغه های مردمی، بررسی دقیق طرح از 
دیدگاه محیط زیستی با همکاری دستگاه های مسئول و دستگاه های نظارتی 
همچنین با لحاظ کردن گزارش تدوین شده توسط مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در حال انجام است که اطالعات تکمیلی آن اعالم خواهد شد.

گتونددیگرنشود
آذر سال گذشته نیز جمعی از اســتادان دانشگاه در نامه ای به سیدابراهیم 
رئیسی، ر ئیس جمهور  نسبت به مخاطرات سد در حال احداث چم شیر در 
استان کهگیلویه و بویراحمد هشدار دادند. آنها از ر ئیس جمهور  درخواست 
کرده بودند با تشکیل یک تیم متخصص بی طرف برای ارزیابی قصور در انجام 
مطالعات این سد و نادیده گرفتن نتایج مطالعات قبلی و همچنین تجدید 

ارزیابی زیست محیطی پروژه، از وقوع یک فاجعه محیط زیستی و اجتماعی 
دیگر در منطقه حساس حوضه آبریز رودخانه زهره جلوگیری کند. تجربه تلخ 
سد گتوند سال هاست نگاه محیط زیستی ها را به فرجام طرح های مطالعاتی 
ساخت سد در کشور معطوف کرده و از نظر آنها سد چم شیر نیز تجربه ای 
مشــابه خواهد بود. بعد از آبگیری ســد گتوند که در سازند زمین شناسی 
گچساران ساخته شده بود، حجم باالیی از نمک در مخزن سد حل و باعث 
افت شدید کیفیت آب رودخانه کارون شد. مطالعات جدید نشان می دهد 
آبگیری سد گتوند مسبب 86درصد انحالل نمک در مخزن سد در 2سال اول 
بهره برداری از آن بود.دیروز حیدر زارعی، عضو هیأت علمی گروه هیدرولوژی 
و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست نقدی بر منابع و مسائل 
آب در خوزستان که در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار 
شد، گفت: تا وقتی جواب سؤاالت درباره سد چم شیر داده نشده است، بهتر 
است این سد آبگیری نشود. وضعیت سد چم شیر، شبیه به سد گتوند خواهد 
شد. این سد در حوضه رودخانه زهره ساخته شده که 2شاخه اصلی و فرعی 
دارد و در مسیر رودخانه، چند نقطه وجود دارد که کیفیت آب کاهش پیدا 
می کند؛ بخشی از آن در پایین دست سد است و 3منطقه دیگر نیز وجود دارد. 
با افزایش میزان آلودگی زهره، میزان کیفیت آب کاهش پیدا می کند. پس در 
فصل بارش مشکل کاهش کیفیت کمتر است، اما در ماه های خشک سال این 
مشکل بیشتر است. در کل حوضه آبریز چند جا بیشترین تأثیر را بر کیفیت 
آب می بینیم، اما وقتی به سد چم شیر می رسیم، کیفیت به صورت قابل توجهی 
افزایش پیدا می کند. به نظر می رسد تا وقتی جواب سؤاالت درباره سد چم شیر 

داده نشده، بهتر است این سد آبگیری نشود.

 ثروت سرشار بستر خشک دریاچه ارومیه

زخم  تازه بر کالبد محیط زیست ایران

7میلیارد تن نمک، در بستر خشک دریاچه ارومیه وجود دارد که قابلیت برداشت تا 50سال را دارد

 با ساخت سد چم شیر ساالنه 500هزار تن نمک از مسیر رودخانه زهره وارد مخزن این سد خواهد شد
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زهرارفیعیگزارش
روزنامه نگار

انتقادپژوهشکدهمردمشناسیاز
پروندههایثبتملیمیراثناملموس

پژوهشکده مردم شناســی در یک طرح پژوهشی، محتوای خام 
پرونده های »ملی« ثبت میراث ناملموس و کارآمدی آن در راستای 

پرونده های جهانی را به انتقاد کشید.
این تحلیل انتقادی از سوی پژوهشگاه میراث  فرهنگی و گردشگری 
درحالی منتشر شده که هفدهمین نشست کمیته بین دولت ها 
برای پاســداری از میراث  فرهنگی ناملموس یونسکو در مراکش 
درحال برگزاری است و ایران 6 پرونده مشترک »هنر سوزن دوزی 
ترکمن«، »هنر ساختن و نواختن عود«، »پرورش کرم ابریشم و 
تولید سنتی ابریشم برای بافندگی«، »یلدا/ چله«، »جشن مهرگان« 
و »مهارت سنتی ساختن و نواختن رباب« را برای ثبت در فهرست 
جهانی میراث ناملموس یونسکو آماده بررسی و رأی گیری دارد.

مریم نعمت طاووســی، مجری این طرح پژوهشــی که محتوای 
خام پرونده های ملی را تحلیل کرده اســت، به ایسنا گفت: طبق 
گزارش کنوانسیون 2003 یونســکو مصادیق میراث ناملموس 
شامل سنت های شفاهی، خاطرات، محمل های زبان مانند قصه ها، 
الالیی ها، هنرهای نمایشی )اجرایی( سنتی یا آیین های سنتی، 
نظام دانش ســنتی، ارزش ها و مهارت ها و فن هایی می شود که 
گرایش به پاســداری از آن برای انتقال به نسل های بعدی داریم.
نعمت طاووسی، اهداف اصلی این کنوانسیون را پاسداری از میراث 
فرهنگی ناملموس، حصول اطمینان از احترام به میراث ناملموس 
و باال بردن سطح آگاهی نسبت به اهمیت آن و زمینه سازی برای 
همکاری های بین المللی در راستای پاسداری از میراث فرهنگی 
ناملموس عنوان کرد.او با بیان اینکه در نخستین گام مقرر شد تا 
کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته اند سیاهه عناصر میراث  
ناملموس خود را تهیه و سپس به تدوین و ثبت این عناصر در سطح 
جهانی اقدام کنند، افزود: در همین راســتا ایران، برای گردآوری 
اطالعات الزم سیاهه ملی، پرونده خامی را تدوین کرد که محتوای 
خام این پرونده دچار کاســتی هایی است.این عضو هیأت علمی 
پژوهشکده مردم شناسی گفت: این کاستی ها موجب شده اطالعات 
گردآوری شــده، ناقص و متکی بر اطالعات کتابخانه ای، ناموفق 
در ارائه راهکارهای پاسدارانه موفق و پیوندی کم رنگ با محتوای 
درخواستی با پرونده های ثبت جهانی باشد.او افزود: در این پژوهش، 
پس از بررسی ساختاری محتوای پرونده ثبت ملی، روشن شد که 
نه تنها موارد درخواستی طرح شده در پرونده ثبت ملی همخوان 
با نیازهای پرونده های خام ثبت جهانی نیست، بلکه در مقیاسی 
بزرگ تر می توان گفت مشخص نیســت که بیشتر پرسش های 
مطرح شــده در پرونده به طور دقیق در راستای چه هدفی طرح 
شده اند.مجری این طرح پژوهشــی همچنین گفت: بسیاری از 
جزئیات مهم، مانند ضرورت ارائــه یک تعریف مرتبط با حوزه ای 
که عنصر میراثی مورد نظر به آن تعلق دارد، نبود راهنما در متن و 
دستورالعمل مشخص برای تهیه عکس و فیلم نادیده گرفته شده 
است و از همه مهم تر آنکه بیشتر پرونده های ملی بدون همکاری 

اجتماعات، گروه ها و افراد ذیربط تهیه شده اند.

ایرانیهادررتبهپنجمگردشگران
ورودیبهترکیهقرارگرفتند

آمارهای رسمی ترکیه نشان می دهد در یک ماه گذشته، 
ایرانی ها پس از گردشــگران روســیه، آلمان، انگلیس و 
بلغارســتان در جایگاه پنجم گردشــگران ورودی به این 

کشور قرار گرفته اند.
به گزارش ایسنا، ایرانی ها رده پنجم را در آمار بازدیدهای 
10 ماهه نخست سال 2022 در ترکیه حفظ کرده و در این 
دوره 10 ماهه حدود 2 میلیون نفر از ایران به ترکیه سفر 
کرده اند. در ماه اکتبر )مهرـ  آبان( که به گفته آژانس داران 
ایرانی ســفرها تحت تأثیر تحوالت داخل کشــور، با افت 
نســبی مواجه بود، کمتر از 200 هزار نفر به ترکیه سفر 

کردند.
ایران تا سال 201۹ پس از آلمانی ها،  دومین گروه پرشمار 
گردشگران این کشور را تشکیل داده بود. در سال 2017 با 
سفر 2.5 میلیون نفر از ایران به ترکیه، رکورد سفر ایرانی ها 
به این کشور شکسته شــد و رتبه ایران نیز پس از روسیه 
و آلمان، سوم شــد. ترکیه پیش بینی می کند امسال هم 
میزبان بیش از 2 میلیون گردشــگر ایرانی باشد. مقامات 
گردشــگری ترکیه انتظار دارند رکورد گردشگران ایرانی 
در سال 2017 در سال 2023 نیز تکرار شود و حتی فراتر 

از این آمار برود.
ترکیه با وجود بحران اقتصــادی، روزهای پرفروغی را در 
گردشگری انتظار می کشد، آمارهای رسمی این کشور که 
به تازگی منتشر شده است، نشان می دهد تعداد مسافران 
خارجی  وارد شده به این کشور در ماه اکتبر 38.4 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است و روند 
رو به بهبودی رکود پــس از دوران کرونا را با قدرت ادامه 

می دهد.
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اعالم کرده است: حدود 
4.8 میلیون گردشگر در ماه گذشته وارد این کشور شدند؛ 
درحالی که این تعداد در اکتبر 2021، 3.47 میلیون و در 

اکتبر 2020، 1.74 میلیون نفر بود.
عالوه بر هجوم گردشــگران از روســیه به ترکیه، جهش 
بزرگی در میزان تقاضا از سوی اروپا، با رهبری کشورهای 
آلمان و انگلیس، باعث شده ترکیه برای بازگشت به دوران 

پرفروغ گردشگری خود امید داشته باشد.
گردشــگران روســیه که پس از حمله دولت این کشور 
به اوکراین از ســوی کشــورهای غربی با محدودیت در 
پروازهــای بین المللی مواجه شــده اند، در مــاه اکتبر با 
467،814 بازدید در صدر فهرست گردشگران ورودی به 

ترکیه قرار گرفتند.
اتباع آلمان، انگلیس، بلغارســتان و ایــران در رتبه های 
بعدی گردشــگری ورودی ترکیه قرار دارنــد. اگر اتباع 
ترک مقیــم خارج از کشــور نیز به این شــمارش اضافه 
شــود، آمار بازدیدکنندگان از ترکیه در ایــن 10 ماه به 
45 میلیون می رسد. ترکیه انتظار دارد تا پایان سال، 50 
 میلیون گردشــگر و 44 میلیارد دالر درآمد گردشگری

 داشته باشد.

وحیدجاللزاده
رئیسکمیسیونامنیتملیوسیاست

خارجی
دریاچــهارومیــهحــالخوبــینــداردوبــه
رئیسجمهوریاعالممیکنمکهازاقدامات
انجامشــدهدراینزمینهسپاسگزارم.اما
حداقلعرصهآبــیوحداقلتــرازدریاچه
ارومیــهدرطــولتاریخرقــمخوردهاســت
وایــنیعنــیفاجعــه!بنابرایــنازآقــای
رئیسجمهوریمیخواهمآستینهاراباال

بزندوبهداددریاچهارومیهبرسد.

محمددهقان
معاونحقوقیرئیسجمهور

الیحهالحاقایرانبهمعاهــدهآبوهوایی
پاریس،بهمنظورتعیینتکلیــفدرحال
بازبینــیدقیــقاســت.تاکنــوننظــرات
کارشناسیدستگاههااحصاءشدهومنتظر
نظرنهاییمراجعتصمیمگیرهستیم.الیحه
تدوینواشکاالتآنبرطرفشدهتااگرقرار
شدایرانبهمعاهدهپاریسبپیوندد،بانگاه

همهجانبهاینکارصورتبگیرد.

داریوشگلعلیزاده
سرپرستمرکزملیهواوتغییراقلیم

فنــاوریانرژیپــاک،هزینهبســیارباالیی
داردودرضمنیکانرژیپایدارنیســت.
ایرانبهلحاظظرفیتی،جزوکشورهایرتبه
یکانرژیخورشیدیاســتوعالوهبرآن
میتوانازظرفیتانرژیهــایبادوزمین
گرماییکشورنیزبهرهمندشد.ولیباید
همزماندرمسیرواقعیسازیبهایانرژی

گامبرداشت.

بخــاریدرکشــورمــازوتمصــرف
میکنندکهبراســاساعالمســازمان
حفاظــتمحیطزیســت،مخــازنو
مشــعلنیــروگاهبعثــتدرتهــران،
نیروگاهاسالمآباددراصفهان،نیروگاه
شــهیدمنتظریدراصفهــان،منتظر
قائمفردیسکــرج،پلمبشــدهو۱۲
نیروگاهدیگربهصورتمدیریتشده
وتلفیقی،ازمازوتاستفادهمیکنند.

16
نیروگاه

وســعتدیــوارهمرجانیثبــتجهانی
شــدهاسترالیاســتکهدر900جزیره
مختلفاینکشورپراکندهشدهاست.
ایــندیــوارهبزرگتریــناکوسیســتم
مرجانیجهاناســتکهازچندســال
قبلبــاپدیــدهســفیدشــدگیومرگ
مرجانهــامواجــهشــدهاســت.حــاال
یونسکواعالمکردهکهایندیوارهباید
درفهرستمیراثدرخطرقراربگیرد.

2300
کیلومتر

جهــاندرکشــوراروگوئــهگردهــم
آمدهانــدتــادرنشســتمقابلــهبــا
تشــدیدآلودگیهــایپالســتیکیدر
کرهزمین،نخســتینمعاهدهجهانی
برایمبــارزهبــاآلودگیپالســتیکیرا
منعقــدکننــد.برآوردهــاحاکــیازآن
استکههردقیقه،یککامیونزباله
پالســتیکیدردریاهــارهامیشــودو
پیشبینیمیشودپالستیکورودی
بهاقیانوسهــاتاســال3،۲0۴0برابر

شود.

200
کشور

آغازبازنگریوتنقیحقوانین
میراثفرهنگی،گردشگری

وصنایعدستی
مدیرکل امور مجلــس وزارت میراث  فرهنگی، 
 گردشگری و صنایع دستی از آغاز فعالیت شورای 
بازنگری و تنقیح قوانین این وزارتخانه با هدف 
بروزرســانی قوانین موجود همزمــان با هفته 

مجلس خبر داد.
محمد کریمی بر تعامــل نمایندگان مجلس با 
وزارت میراث  فرهنگــی در حوزه های نظارتی و 
تقنینی تأکید و اعالم کرد: از ظرفیت ریل گذار 
مجلس برای دســتگاه های اجرایی در تدوین یا 

تنقیح قوانین استفاده می کنیم.
او افزود: شــورای تنقیــح و بازنگــری قوانین 
وزارت میراث  فرهنگی متشــکل از نمایندگانی 
از معاونت های تخصصی، مرکــز پژوهش های 
مجلس، معاونــت حقوقی ریاســت جمهوری، 
معاونت قوانین مجلس، اســتادان دانشــگاه و 
مراکز پژوهشی  و برخی دســتگاه های مرتبط 

خواهد بود.
مدیرکل امور مجلــس وزارت میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی تأکید کرد: بخش 
مهمی از چابکی و کارآمدی دســتگاه اجرایی 
وابســته به وجــود قوانیــن به روز، تســهیلگر 
و مانع زداســت که ما این موضوع را در بســتر 
 بازنگــری و تنقیــح قوانیــن دنبــال خواهیم 

کرد.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر روز

 خبر کوتاه

خبرخوان

صدور ساالنه 14مجوز برداشت نمک
نرخبرداشتنمکوسایرامالحازدریاچهارومیه،بسیارکمترازدریاچهنمکیوتایآمریکاست.بهمنظور
استحصالمیلیاردهاتننمکدریاچهارومیه،سالگذشــته14فقرهمجوزصادرشدهاست.بهگفته
حجتجباری،معاونمحیططبیعیادارهکلحفاظتمحیطزیستآذربایجانغربی،»ازسویسازمانصمت
استان،استعالمهایالزمبهعملمیآیدوسپسبرای۲ماهمجوزبرداشت۲۰هکتارینمک)بهمیزان۵۶4
هزارتن(است.«اینمقدار،حدودساالنه۰.۰1درصدازنمکهایدروندریاچهبدوناحتسابورودامالح
جدیدبابارشهایساالنهبهدروندریاچهاست.برداشتنمکازدریاچهاگرباخامفروشیهمراهباشد،
بهطورمستقیمروزانه۲۰نفروغیرمستقیم1۵۰نفررامشغولبهفعالیتمیکند.هرچندبهگفتهاستاندار
آذربایجانغربی»یکیازعمدهترینآسیبها،واردشدهدربخشتولیددرکشورواستانآذربایجانغربی
خامفروشیاست.استخراجوبرداشت،موجبافزایشدرآمدواشتغالزایینمیشودوبایدبهفکرفرآوری
وارزشافزودهمحصولبود.خامفروشیباعثمیشودثروتاستانبهصورتخامبهجاهایدیگرهدیه

دادهشود.«

مکث

سیدمحمدفخارگزارش
روزنامه نگار
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تبریز؛ قطب جدید گردشگری 
شهردای تبریز تملک، بازسازی و احیای عمارت های 

تاریخی- فرهنگی شهر را دراولویت قرار داده است

احیای خانه های تاریخی شهر تبریز با هدف تبدیل تبریز به 
قطب جدید گردشگری کشور در دستور کار شهرداری قرار 

گرفته است.
 به گزارش همشهری، شهردار تبریز تملک، مرمت و احیای 
خانه های تاریخی جهان شهر تبریز را جزو اولویت های نخست 
شهرداری قرار داده و می گوید: جهان شــهر تبریز به عنوان 
یک شهر تاریخی و فرهنگی شناخته می شود و این مزیت، 
مدیریت شهری را ملزم کرده است به ظرفیت های گردشگری 

ازجمله خانه های تاریخی توجه بیشتری داشته باشد.
یعقوب هوشیار تأکید می کند: توسعه عمرانی شهر همراستا با 
نقش آفرینی شهرداری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی است 
و خود را ملزم به حفظ همه آثار تاریخی و فرهنگی می دانیم.

بازسازی عمارت کاله فرنگی 
این روزها شــهرداری تبریز در تازه ترین اقدام خود در این 
زمینه، مرمت و احیای عمــارت  کاله فرنگی را پیش می برد. 
کاله فرنگی، یکی از ده ها عمارت تاریخی مجموعه باغشمال 
تبریز است که در سال  1308تخریب شــد. این عمارت به 
دستور یعقوب آق قویونلو ساخته شد. آق قویونلوها در زمان 
حکمرانی خود در قرن هشــتم قمری، برای توســعه تبریز 
اهمیت ویژه ای قائل بودند و به همیــن دلیل نیز عمارت ها 
و باغ هاي باشــکوهی همچون ایل گولی و مجموعه عمارات 

باغشمال را احداث کردند.
هم اکنون، شــهرداری تبریز بخشــی از اراضــی مجموعه 
تاریخی باغشمال را از ارتش تحویل گرفته است و برخی از 

عمارت های این مجموعه را بازسازی و احیا می کند.
به گفته شــهردار تبریز، مطالعات تکمیلی پــروژه عمارت 
کاله فرنگی در ســال جاری انجام می شــود و با پیش بینی 
اعتبار الزم عملیات عمرانی آن در ســال آینده انجام و مورد 

بهره برداری قرار خواهد گرفت.
عمارت کاله فرنگی به شــکل قدیمی آن در بنایی متشکل 
از ۲ ســالن و یک فضای گنبدی شــکل هشــت ضلعی در 
وسط عمارت در جهت شــرقی غربی با زیربنایی به وسعت 

1900مترمربع ساخته شود.
کاربری عمارت کاله فرنگی، فرهنگی خواهد بود. اینطور که 
یعقوب هوشیار خبر می دهد، عالوه بر ستون بندی و بتن ریزی 
که انجام شده ، کف ســازی مســیر منتهی به ضلع جنوبی 

عمارت کاله فرنگی نیز در ۲ماه گذشته اجرایی شده است.

حفظ خانه بزرگان تبریز 
شهرداری تبریز، عالوه بر مرمت عمارت کاله فرنگی، تملک 
خانه های تاریخــی را نیز در اولویــت دارد. تملک و احیای 
خانه منتسب به باقرخان و تبدیل محدوده و پیرامون خانه 
ستارخان، به باغ موزه  از اقدامات این روزهای شهرداری تبریز 
است. کار تملک و مرمت خانه منتسب به باقرخان با تسریع 
روند توافق با مالکان واحدهای واقع در این محدوده پیگیری 
و زمینه برای تسریع مراحل بازسازی سایت اصلی و محوطه 

پیرامونی آن تسهیل شده است.
مرمت باغ موزه ستارخان به عنوان یکی از محورهای تاریخی، 
فرهنگی و گردشگری تبریز از پروژه های مهم شهرداری در 
حوزه گردشگری شهری به شمار می رود. در قالب این طرح، 
تملک و آزادسازی 13 واحد مسکونی واقع در محدوده طرح، 
در فاز اول پروژه در اولویت اجرایی قرار داشــت که با تملک 
8واحد، امکان دسترسی به مســیرهای اصلی منتهی به باغ 

موزه و طرح نهایی عملیاتی شده است.
شــهردار تبریز می گوید: با هدف تبدیل این پروژه و منطقه 
پیرامونی آن به یکی از مهم ترین قطب های گردشگری تبریز، 
اقدامــات و برنامه ریزی های الزم بــرای تخصیص اعتباری 
ویژه به باغ موزه ستارخان در الیحه بودجه سال آینده آغار 

شده است.

مرمت بناهای تاریخی
خانه موزه تاریخی اســتاد شــهریار که مالکیت و مدیریت 
معنــوی آن بر عهده شــهرداری تبریز اســت، پس از چند 
سال وقفه در روند بازســازی و مرمت دوره ای در دستور کار 
شهرداری قرار گرفته و هم اکنون، مراحل ارزیابی و بررسی 

طرح مرمت آن در حال انجام است.
براســاس برنامه ریزی های صورت گرفته، مدیریت شهری 
تبریز به دنبال آن است که با آغاز مراحل اولیه این طرح، خانه 
موزه تاریخی استاد شهریار را تا قبل از ایام نوروز و آغاز فصل 
گردشگرپذیری تبریز اجرا و به اتمام برساند. عمارت ساعت 
که بنایی تاریخی در منطقه 8تبریز است نیز این روزها مراحل 
مرمت و بازســازی را با کف ســازی زیرزمین عمارت با آجر 
قفقازی و طرح سنتی  می گذراند تا عمارت ساعت به عنوان 
نماد نخستین بلدیه تاریخ ایران، بار دیگر پذیرای گردشگران 
بشود. مرمت و بازسازی ساختمان نخستین انجمن شهری 
ایران )انجمن تبریز(، خانه نیکدل )ســاالر قره باغی(، خانه 

کلکته چی نیز در دست اجراست.

  
تبریز به عنوان یکی از شهرهای تاریخی و کهن ایران با قدمت 
چندهزار ســاله، صدها عمارت و بنای تاریخــی متعلق به 
دوره های مختلف را در دل خود جای داده است؛ خانه هایی 
که تعدادش به 500باب می رسد و بخشی از هویت فرهنگی، 

قومی، بومی و محلی را شکل می دهد.
این خانه هــای تاریخی کــه متعلق به بزرگان شــهر بوده، 
بازتابی است از روایت فرهنگ، آداب و رسوم و سبک معماری 

آن دوره و روزگار.
 

 بازگشت  ۵۶۹ کارگر
در خوزستان به کار 

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: 5۶9نفر از کارگران 
شرکت ها و صنایع خوزســتان با مصوبات ستاد حمایت از 
اقتصاد مقاومتی دادگستری استان از ابتدای امسال تاکنون 
به کار بازگشــتند. به گزارش روابط عمومی دادگســتری 
خوزســتان، علی دهقانی بیان کرد: در این مدت 9۴جلسه 
اصلــی و فرعی با حضور اعضا برگزار شــد کــه 3۷مصوبه 
در برداشــت و تصمیمات مهمی درباره رفــع موانع تولید 
و حمایت از اشــتغال زایی اخذ و اجرایی شــد. وی با بیان 
اینکه در برابر مســئولیتی که داریم موظف به پاسخگویی 
به جامعه و مــردم محل خدمت خود هســتیم، افزود: باید 
در جهت گره گشــایی و تســهیل امور در خدمت به مردم 
تالش و با حفظ حقوق بیت المال، جلوی مانع تراشــی های 
بی دلیل در ســرمایه گذاری ها گرفته شــود. رئیس ستاد 
حمایت از سیاســت های اقتصاد مقاومتی خوزستان ادامه 
داد: ســازمان های متعددی متولی نظارت بر حسن اجرای 
کار هستند که یکی از آنها سازمان بازرسی است و در کنار 
حمایت  الزم از سرمایه گذاران، اگر بر متولیان امر روشن شود 
که جرمی در حال اتفاق است و یا ممکن است اتفاق افتد، باید 
با متخلفان برخورد و از ادامه کار جلوگیری شود. وی بیان 
کرد: بسیاری از مشکالت در شهرستان ها قابل رفع است و 
چنانچه نهادهای دولتی، همکاری بیشتری در این خصوص 
داشته باشند، نیازی به مداخله این ستاد نیست و در اجرای 
امور نیز تسریع می شــود. وی افزود: این جلسات به صورت 
مستمر ادامه دارد و امیدواریم با رفع موانع اقتصادی، شاهد 
توسعه استان در زمینه های مختلف و حمایت از طرح های 

صنعتی، تولیدی، گردشگری، رفاهی و... باشیم.

 خبر

آذربایجان شرقیگزارش۲

کردستانعکس خبر

خوزستان

طبیعت پاییزی سقز

این روزها با آمدن فصل پاییز و هوای بارانی آن، طبیعت 
رنگ درختان در پارک های شهر سقز در استان کردستان، 
حال و هوای خاصی دارد و گویا نقاش چیره دست تابلویی 
زیبا و دل انگیز به تصویر کشیده است. پارک های زیبا و 

سرسبز سقز که از جاذبه های دیدنی این شهرستان به شمار 
می روند، چند روزی است با بارش رحمت الهی رنگ و بوی 

خاصی به خود گرفته اند. عکس: مهر

عدد خبر

رئیــس آمــوزش و پــرورش عشــایر 
کهگیلویــه و بویراحمــد از فعالیت ۲۱۶ 
مدرســه عشــایری در این اســتان خبر 
داد. بــه گــزارش مهــر، علــی رحیمــی 
مجمــوع  از  ۱٠۸مدرســه  افــزود: 
۲۱۶مدرســه عشــایری به علــت تعداد 
پایین جمعیت دانش آموزی به شکل 
چادری »ســیار« و کانکســی فعالیت 
دارنــد. ۶۶مدرســه عشــایری اســتان 
در چــادر و ۴۲مدرســه نیــز بــه شــکل 
کانکســی خدمــات آموزشــی را بــه 

دانش آموزان ارائه می دهند. 
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کهگیلویه و بویراحمد

حمل ونقــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
جاده ای خراسان شمالی از افزایش ۴۰ 
درصــدی وســایل نقلیــه در محورهای 
خراســان شــمالی طــی ۸مــاه گذشــته 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داد. به گزارش ایسنا، محمد مشتری 
گفت: طی این مدت بیش از ۶میلیون 
و ۸۱۸وســیله نقلیــه وارد و بیــش از 
۶میلیــون و ۸۴۰هــزار وســیله نقلیه از 

استان خارج شدند. 

۴۰
درصد 

خراسان شمالی

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: 
بیش از 3۴5۰انشــعاب گاز طی مهر و 
آبان امســال در اســتان ایجاد شد. به 
گزارش ایرنا، کرم گودرزی اعالم کرد: 
از ابتدای ســال تاکنون۶39۰انشعاب 
نصب شــده به طــوری کــه در ماه های 
مهــر و آبــان تعــداد 3۴5۰انشــعاب 
معــادل 33درصــد از مجمــوع تعهــد 

شده در سال۱۴۰۱ انجام شده است. 

3۴5۰
هزار 

لرستان

بعد از ثبت ملی و جهانی پسته 

دامغان، حاال نوبــت به ثبت گزارش
نشــان جغرافیایی آن رسیده 
است؛ محصولی که گرچه در ۲۷استان کشت 
می شود، اما در عرصه های جهانی بیش از همه 

با دامغان، شناخته شده است.
به گزارش همشهری، نخستین بار سال1395 
بود که خبر رســید ۲محصول ارزشمند گچ 
سمنان و پسته دامغان در ســازمان جهانی 
مالکیت فکری )WIPO( مطابق با کنوانسیون 
لیسبون که ایران در سال1383 به آن ملحق 

شده بود، ثبت جهانی خواهد شد.
پس از آن، در سال1399، موضوع ثبت نشان 
جغرافیایی پسته دامغان بار دیگر مطرح شد 
و مدیرکل دفتر حمایــت از مالکیت صنعتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت از انجام 
مذاکرات برای ثبت نشــان جغرافیایی پسته 

دامغان خبر داد.
همان زمان 11پرونده محصول استراتژیک 
خاویار ایران، عسل اردبیل، زعفران خراسان 
ایران، پسته دامغان، خرمای ربی سیستان و 
بلوچستان، خرمای پیارم هرمزگان، خرمای 
اســتعمران خوزســتان، خرمــای کبکاب 
تنگستان، خرمای زاهدی دشتستان، زرشک 
خراســان جنوبی و عناب بیرجند به سازمان 

جهانی WIPO  ارسال شد.
 حاال طبق اعالم رئیس اداره آموزش، پژوهش 
و فنــاوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
ســمنان، گواهینامه ثبــت ۲محصول گچ 
سمنان و پســته دامغان توسط سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور صادر شده است.

گردش مالی ۶هزار میلیارد تومانی
برخورداری از طعم، مزه و رنگ مناسب پسته 
دامغان با توجــه به اقلیم این شهرســتان و 
درشــتی و بازارپســندی و زودرس تر بودن 
آن نســبت به پســته کرمان و رفسنجان از 
اصلی ترین مزیت های ایــن محصول عنوان 

شده است.
مهدی میرکو، رئیس اداره آموزش، پژوهش 
و فنــاوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
ســمنان در این باره می گوید:  از مشخصات 
تأیید شــده محصــول گچ ســمنان در این 
گواهینامه نیز به ســفیدی و درصد خلوص 
سنگ گچ خام معادن سمنان می توان اشاره 
کرد. همچنین از نظر حجم ســنگی حدود 
50درصد ساختار معدنی این محصول را آب 
تشکیل می دهد که این آب کامال خشک و به 

آب تبلور مشهور است.
ســمنان عالوه بر اینکه باالترین ذخایر گچ 
کشــور و صادرات قابل توجــه این محصول 

را در اختیار دارد، در حوزه تولید پســته نیز 
جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و در 
میان ۴استان اول تولیدکننده این محصول 
قرار گرفته است. دامغان اما هم از نظر سطح 
زیرکشــت و هم از نظر کیفیت پسته تولید 
شده، جایگاه متفاوتی در میان شهرستان های 
تولیدکننده در کل کشــور دارد به طوری که 
از نگاه وزیر جهادکشاورزی، پسته این شهر 
شناســنامه ایران و کشــاورزی آن در سطح 
جهان محسوب می شود. گردش مالی پسته 
دامغان با 1۷هزار هکتار ســطح زیرکشت و 
تولید 15نوع از این محصول، ساالنه 5 تا ۶هزار 
میلیارد تومان است و ۶هزار نفر نیز به صورت 

مستقیم در این حوزه مشغول به کار هستند.

7هزار تن تولید امسال
از 1۷هزار هکتارســطح زیرکشت پسته در 
شهرستان دامغان، 15هزار هکتار باغ پسته در 
مناطق مختلف ازجمله حومه، فرات، امیرآباد 
و دامنکوه باغ های مثمر هستند که پیش بینی 
شده اســت امســال ۲1هزار تن پسته تازه 

معادل ۷هزار تن پسته خشک تولید کنند.
مدیر جهادکشاورزي این شهرستان  با بیان 
اینکه برداشت محصول پسته امسال از دهه 
اول مرداد در باغ های شهرســتان آغاز شده 
است، می گوید: برداشت امســال با کاهش 

همراه است.
علی اصغــر امامیون جمع آوری پســته های 
زودرس و عرضه آنها به صورت تازه در بازارهای 
داخلی و خارجی را یکــی از ویژگی های بارز 
شهرستان دامغان می داند و توضیح می دهد: 
این کار عالوه بر گردش مالی ســریع موجب 

اشتغال بیشتر هم می شود.
وی از رویکردهای دیگر وزارت جهادکشاورزی 
در محصول پســته به تولید محصول سالم و 
عاری از باقیمانده سموم شیمیایی و کودهای 
شیمیایی اشــاره می کند و می افزاید: در این 
رابطه ضمن اطالع رســانی، تالش می شود 
با اعطای انواع تســهیالت نگهداری باغات و 
توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، حمایت های 

ترویجی الزم انجام شود.

افزایش علمکرد باغ های پسته
شهرستان دامغان از رویشگاه های اولیه پسته 
در جهان اســت و درختان کهنســال نیز در 
برخی مناطق نشانه همین مسئله است. این 
پیشینه، همان چیزی است که موجب شده 
فرهنگ و دانش باغداری در این شهرســتان 
از گذشــته باقی بماند و ارتقا یابد، اما حاال و 
به ویژه بعد از ثبت جهانی نشــان جغرافیایی 
پسته دامغان، رئیس جهادکشاورزی سمنان 

تأکید می کند افزایش عملکرد باغات پسته 
در دســتور کار اســت. محمدرضا قاسمی با 
اشــاره به میانگین عملکرد باغ های پســته 
ایران یعنی هزار کیلوگرم پســته خشک در 
هر هکتار به همشــهری می گوید:  ســمنان 
پنجمین استان تولیدکننده پسته در کشور 
است، اما از نظر عملکرد رتبه نخست را دارد. 
میانگین عملکرد باغ های ســمنان و دامغان 
در هر هکتــار، ۴800کیلوگرم پســته تر و 

1800کیلوگرم پسته خشک است.
به گفته وی، طرحی با عنوان »ارتقای مدیریت 
باغ های پسته استان« آماده شده است که در 
فاز اول از ۲۷هزار هکتار باغ پســته 10هزار 
را تحت پوشــش قرار می دهد تا با اقداماتی 
عملکرد باغ های استان را به ۷هزار کیلوگرم 

در هر هکتار برساند.

تجاری سازی پسته دامغان
عالوه بر بهبود عملکرد، تجاری سازی ارقام نیز 
از دیگر رویکردهای جهادکشاورزی سمنان 
در زمینه تولید محصول پسته است که حاال با 
ثبت جهانی نشان جغرافیایی اهمیت بیشتری 

پیدا کرده.
رئیس جهادکشاورزی سمنان معتقد است این 
ثبت جهانی می تواند در حوزه تجاری سازی و 
معرفی محصول و به نوعی جذب مشتری با نام 
و برند پسته دامغان مؤثر باشد و فرایندهای 

پس از تولید را ساماندهی کند.
به گفته قاسمی، این فرایند البته پیش از این و 
طی سال های گذشته با افزایش ارقامی چون 
اکبری و خنجری به عنوان ارقامی تجاری با 
قابلیت صادرات بیشتر و مختص منطقه آغاز 
شده اســت تا این ارقام به عنوان ارقام پسته 
دامغان در بازارهای بازارهای داخلی و خارجی 
شناخته شــوند. بخش عمده پسته دامغان، 
آنطور که قاســمی توضیح می دهد به دلیل 
موقعیت خاص این شهرســتان، قرارگیری 
در مســیر زائران امام رضــا)ع( و همچنین 
نزدیکی بــه بازارهای تهران و اســتان های 
شــمالی به صورت تازه خوری و با پوست به 
فروش می رسد، اما صنایع فرآوری شهرستان 
نیز حجمــی از محصول را پوســت  گیری و 
بســته بندي می کنند؛ این بخش از محصول 
یا برای صادرات به حاشــیه خلیج فارس به 
کرمان و یا برای بسته بندی و توزیع در مراکز 

فروشگاهی به تهران ارسال می شود.

کم آبی و راهکارهای جدید
یکی از مهم ترین مشکالت باغداران سمنانی 
هم اکنون مانند همه کشاورزان کم آبی است. 
گرچه پسته به عنوان یک محصول کم آب بر 

معرفی شده است، اما رئیس جهادکشاورزی 
ســمنان تأکید می کند نیاز آبــی محصول 
یعنی ۶هزار تا ۶500مترمکعب در هر هکتار 
باید به خوبی تامین شود. این در حالی است 
که قاســمی توضیح می  دهد افت منابع آب  
زیرزمینی و اســتمرار خشکســالی موجب 
شده این نیاز تامین نشــود و حتی عملکرد 
باغ های پســته را کاهش دهد.  به گفته وی، 
جهادکشاورزی برنامه هایی چون روش های 
نوین آبیــاری به ویژه آبیاری زیرســطحی با 
حداقل تبخیر را در دستور کار دارد تا بتواند 

بخشی از این چالش را رفع کند.
قاسمی با بیان اینکه تغذیه گیاه براساس نتایج 
آزمون خاک و کمبودهای غذایی درخت نیز 
با عملیات محلول پاشی در دستور کار است، 
ادامه می دهد:  همچنین در ســال های اخیر 
برخی آفات و بیماری هــای نوپدید به عنوان 
تهدیدی برای گیاه محسوب می شود که این 
موضوع در ایستگاه تحقیقات پسته در حال 

بررسی است.

نشان جغرافیایی چیست؟
طبق مصوبه هیأت وزیــران، وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت مکلف اســت محصوالت 
صادراتی ایران را در سازمان جهانی مالکیت 
فکری زیرنظر ســازمان ملل متحد به ثبت 
جهانی برســاند. همچنین براســاس پیمان 
حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت، 
نشانه هایی هســتند که تعیین می کنند یک 
کاال از سرزمین یک کشــور عضو، منطقه یا 

ناحیه ای در آن سرزمین نشأت گرفته است.
نشانه های جغرافیایی به محصوالتی مرتبط 
هستند که نتیجه برهم کنش و تأثیرات محیط 
محلی و دانش بومــی تولیدکنندگان محلی 
هســتند که اغلب طی زمان و نسل به نسل 

منتقل شده اند.
نشانه های جغرافیایی از نظر قانونی محافظت 
می شــوند. افرادی کــه بــدون پایبندی به 
ویژگی ها و قواعد نشانه های جغرافیایی از آن 
استفاده کنند، قانون را نقض کرده اند و تحت 

پیگرد قرار می گیرند.
نشانه های جغرافیایی به همراه قیمت  باالتر و 
یکتایی، موجب ایجاد انگیزه تولیدکنندگان 
برای حفظ و نگهداشــت ارقــام و گونه های 
خاص و بومی و شیوه های تولید سنتی و بومی 

تطبیق یافته با محیط زیست می شود.
همچنین محصوالت واجد عنوان نشانه های 
جغرافیایی اغلب اوقات نقشــی محوری در 
)زندگی و معیشت( جمعیت های محلی دارند 
و در حفظ فرهنگ و میــراث بومی و مادی 

مشارکت مؤثری دارند. 

پسته دامغان،  برند جهانی کشاورزی ایران
 ثبت جهانی نشان جغرافیایی، تجاری سازی و اقدامات به باغی برای افزایش عملکرد، فصلی نو پیش روی پسته دامغان

 گشوده است

آمار تولید طالی سبز در دامغان 

 شاه پسند، خنجری
عباسعلی، فرخی، اکبری، 

احمدآقایی و کله قوچی  17 هزار هکتار 30 هزار هکتار 120 هزار هکتار

 212هزار هکتار

 534 هزار هکتار

 25 هزار هکتار 35800 هکتار

دامغان

سمنان

سمنان
 خراسان
 رضوی

یزدکرمان

فارس

6-5 هزار میلیاردتومان
 گردش مالی ساالنه

در دامغان

6 هزار نفر
 اشتغال زایی پسته 

در دامغان

سطح 
 زیرکشت

 پسته

مهم ترین انواع پسته دامغان
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در شــرایطی که نرخ بازده اوراق 
بدهــی از جملــه اوراق گام که بورس

بانک ها منتشر می کنند، به  شدت 
افزایش یافته، روز گذشته رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار از اصالح دستورالعمل معامالت اوراق 
گام خبر داد و گفت: تداوم روند فعلی پذیرش و 
معامالت اوراق گام می تواند برای بازار ســرمایه 

مشکل ساز باشد.
به  گزارش همشهری، روند نزول مداوم شاخص 
بورس، ســازمان بــورس را بر آن داشــت تا با 
اجرای بسته ای 10بندی حمایت از بازار سهام، 
راهکارهایی را برای جلوگیری از نزول شــاخص 
در پیش بگیــرد. یکی از مفاد این بســته تزریق 
نقدینگی به بازار سهام بود. با وجود اینکه اجرای 
این سیاســت حمایتی در ابتدای آبان منجر به 
صعود 10درصدی شــاخص شــد، اما بعد از آن 
دوباره شاخص بورس در جا زد. برخی تحلیلگران 
بر این باورند که علت ناموفق بودن بسته حمایتی 
بورس همراه نشدن نقدینگی سهامداران بود. به 
بیان دیگر با وجود اینکه 2هــزار میلیارد تومان 
نقدینگی به بازار سهام تزریق و به رشد شاخص 
منجر شده، اما نقدینگی سهامداران به طور عملی 
با وجود حمایت های ســازمان بورس، وارد بازار 
سهام نشده است. آمار ها نیز این موضوع را تأیید 
می کنند و نشان می دهند ارزش معامالت خرد که 
تغییرات آن نقش زیادی در نوسان شاخص دارد 
با تغییر چندانی مواجه نشده است. تحلیلگران بر 
این باورند، موضوعی که موجب شــده نقدینگی 
برای ورود به بازار ســهام تمایل چندانی نداشته 
باشــد، افزایش حجم انتشــار اوراق بدهی و باال 
رفتن نرخ بهره این اوراق به ویژه اوراق گام است. 

این اوراق را بانک ها منتشر می کنند.
اطالعات موجود نشــان می دهــد میانگین نرخ 
بهره اوراق بدهی از مرز 26درصــد فراتر رفته و 
هم اکنون کف نرخ این اوراق 25درصد اســت. 
طبق این اطالعات، نرخ بهره  برخی از این اوراق 

حتی از مــرز 28.5درصد نیز فراتر رفته اســت. 
به زعم تحلیلگران یکی از دالیــل باال رفتن نرخ 
بهره اوراق بدهی، افزایش حجم عرضه اوراق گام 
در بانک هاست که مکانیسم بازار سهام را با چالش 
مواجه کرده است. آمارها نیز نشان می دهند این 
اوراق باالتریــن نرخ را در بازار ســرمایه  دارند و 
حجم انتشار آنها با سرعت زیادی در حال افزایش 
است. آنطور که رضا عیوض لو، معاون نظارت بر 
ناشران سازمان بورس می گوید: تاکنون 40هزار 
میلیارد تومان اوراق گام در بازار سرمایه پذیرش 
شده که از این میزان 30هزار میلیارد تومان در 
حال مبادله است. در چنین شرایطی، ظرف چند 
روز گذشته زمزمه هایی در مورد توقف معامالت 
این اوراق در بازار سرمایه به گوش می رسید که 
تاکنون تأیید نشده است، اما روز گذشته رئیس 
سازمان بورس از اصالح رویه معامالتی این اوراق 

در بورس خبر داد.

اصالح مقررات گام
رئیس سازمان بورس دیروز در هشتمین نشست 
خبری خود گفت: اوراق گام برای نخستین بار در 
سال1398 منتشر و از ســال گذشته معامالت 
ثانویه آن در بازار سرمایه آغاز شد، اما حجم عرضه 
و نرخ بهره این اوراق در چند ماه گذشته به سرعت 
افزایش یافته است و باتوجه به حساسیت باالی 
این موضوع برای بازار ســرمایه مقررات مربوط 
به معامالت ثانویه ایــن اوراق قطعا باید اصالح 
شود. مجید عشقی با بیان اینکه سازمان بورس 
در حال بررسی معامالت اوراق گام است، اضافه 
کرد: روند فعلــی معامــالت اوراق گام می تواند 
برای بازار سرمایه مشکل ســاز شود؛ بنابراین در 
حال بررســی معامالت این اوراق هســتیم تا با 
اصالح دســتورالعمل پذیرش و معامالت اوراق 
گام، معامالت ثانویه آن را نظام مند کنیم. قطعا 
این موضوع را در هیأت مدیره ســازمان بورس یا 

شورای بورس پیگیری می کنیم. رئیس سازمان 
بورس درباره شایعات مطرح شده در مورد توقف 
انتشار اوراق گام گفت: اوراق گام را شبکه بانکی 
منتشر می کند و توقف یا ادامه انتشار آن در حیطه 
اختیارات سازمان نیست، اما معامالت ثانویه این 
اوراق در بورس انجام می شــود و ما می توانیم در 
این زمینه اصالحاتی انجام دهیم. به گفته عشقی، 
نگرانی در خصوص توقف معامالت ثانویه اوراق 

گام در بورس وجود ندارد.

تزریق نقدینگی به بازار سهام 
رئیس ســازمان بورس همچنین درباره میزان 
نقدینگی تزریق شده به بازار سهام بعد از اجرای 
بسته حمایتی از بورس گفت: در این مدت، هم 
دولت و هم صندوق توسعه ملی، منابعی را برای 
حمایت از بازار به صندوق تثبیت واریز کرده اند. 
منابعی که دولت واریز کرده بخشــی از منابعی 
بود که در بودجه سال جاری پیش بینی شده بود 
و از حساب خزانه به  حســاب این صندوق واریز 
شده اســت. او افزود: طبق قانون بودجه1401 
دولت باید 5هزار میلیارد تومان منابع جدید به 
صندوق تثبیت واریز می کرد کــه از این میزان 
2هزار میلیارد تومان واریز شده و با پیگیری هایی 
که انجام خواهد شــد مابقی این مبلغ نیز واریز 

خواهد شد. 
در مورد صندوق توسعه ملی هم همینطور است. 
او درباره میزان اثر گذاری تزریق این منابع به بازار 
گفت: با توجه به شرایطی که پیش آمده خیلی به 
حضور جدی صندوق تثبیت برای حمایت از بازار 
نیاز نبود و در واقع بخش مهمی از خرید ها را خود 
سهامداران و اشخاص حقیقی انجام دادند که به 
رشد شاخص منجر شده است. او درباره اینکه آیا 
تزریق این منابع با توجه به بــاال رفتن نرخ بهره 
اوراق بدهی اثر گذار خواهد بــود یا خیر؟ گفت: 
حجم انتشــار اوراق بدهی دولتی نسبت به سال 

قبل کمتر شده است.

تدبیر تازه سازمان بورس برای رفع نگرانی سهامداران اعالم شد

اصالح قواعد معامالت اوراق گام به  نفع بورس
رئیس سازمان بورس با تأیید تلویحی اثرات منفی اوراق گام بر بازار سهام، از اصالح دستورالعمل پذیرش و معامالت این اوراق خبر داد

قیمتگوشتکوتاهنمیآید
 به رغم رکود بازار، گوشت گوسفندی در هفته گذشته 9درصد گران شد

قیمت گوشت قرمز این هفته هم افزایشی بود. بعد 
از چند ماه کم نوســان در بهار و تابســتان، قیمت گزارش

گوشت قرمز به ویژه گوشــت گوسفندی طی 2ماه 
گذشته افزایش چشمگیری داشت و همچنان بدون توقف در حال 
باال رفتن است. گزارش مرکز آمار کشور از تورم کاالهای خوراکی در 
آبان ماه نشان می دهد گوشت گوسفندی در آبان ماه نه تنها نسبت 
به زمان مشابه سال گذشته 35.8درصد گران شده، بلکه در مقایسه 
با ماه قبل نیز رشد 2.1درصدی داشــته و جزو 3قلم کاالی دارای 
بیشترین رشد قیمت در گروه گوشــت و فرآورده های گوشتی در 
آبان ماه بوده است. براســاس این گزارش میانگین قیمت هر کیلو 
گوشت گوسفندی در مهرماه در سطح کشور 186هزارو790تومان 
بوده کــه در آبان ماه به 190هزارو650تومان رســیده درحالی که 
قیمت های مشاهده شده در سطح شــهر تهران دست کم 40هزار 

تومان باالتر از ارقام ارائه شده از مرکز آمار کشور است.

افزایش 9درصدی قیمت گوشت در یک هفته
مشاهدات میدانی حاکی از این است که در قصابی ها و فروشگاه های 
محصوالت پروتئینی هر کیلو شقه گوسفندی هم اکنون بین 230 
تا 240هزار تومان به فروش می رســد و درصــورت قطعه بندی، 
قیمت تا کیلویــی 300هزار تومان باال می رود. مقایســه قیمت ها 
حاکی از آن است که در طول یک هفته گذشته بین 10 تا 25هزار 
تومان افزایش در قیمت گوشت رخ داده اســت و به طور مثال هر 
کیلو ران گوسفندی که ابتدای آذرماه کیلویی 275هزار تومان به 
فروش می رسید، روز گذشته با 9درصد افزایش، 300هزار تومان 
قیمت خورد. دیگر قطعات گوشت گوسفندی نیز به همین میزان 
رشد قیمت داشــتند تا جایی که قیمت هر کیلو گوشت خورشتی 
گوســفندی در بعضی از مغازه ها به حدود 400هزار تومان رسیده 

اســت. در یکی از فروشــگاه های محصــوالت پروتئینی در غرب 
تهران، هر کیلو راسته گوسفندی روز گذشته 280هزار تومان، ران 
300هزار تومان، سردســت 250هزار تومان، خورشتی 380هزار 
تومان و هر کیلو شقه گوســفندی 240هزار تومان قیمت خورد؛ 
نرخ هایی که از سوی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی 

تهران نیز تا حد زیادی تأیید می شود.

دام قاچاق می شود
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران در گفت وگو 
با همشهری با بیان اینکه دلیل نوسانات اخیر قیمت گوشت، گرانی 
گوشت نیست بلکه گرانی دام اســت، افزود: رشد قیمت ها در بازار 
ناشی از این است که از یک ســو صادرات مجاز در حال انجام است 
و از ســوی دیگر بخش زیادی از دام کشــور به کشورهای همسایه 
قاچاق می شود. علی اصغر ملکی با تأکید بر اینکه خروج دام از کشور 
موجودی دام و گوشــت را کاهش داده اســت، اضافه کرد: به طور 
معمول در نیمه دوم سال با کاهش موجودی دام قیمت ها افزایشی 
می شود و هم اکنون نیز با نزدیک شــدن به پایان سال داشته های 
دام ما رو به اتمام اســت و باید خروج دام از کشور ساماندهی شود. 
وی دیگر دلیل رشــد قیمت دام و گوشــت را افزایش هزینه تولید 
دانســت و افزود: دامداران با مشــکل گرانی نهاده مواجهند و برای 
جبران افزایش هزینه، قیمت دام را افزایش داده اند. به گفته ملکی، 
تا روز گذشــته قیمت هر کیلــو دام زنده برای ارائه به کشــتارگاه 
100هزار تومان بود و خرده فروشــی ها هر کیلو گوشت گوسفندی 
را با قیمت 205 تا 210هزار تومان از کشــتارگاه خریداری کردند. 
با احتساب سود 10 تا 12درصدی خرده فروشی ها قیمت هر کیلو 
شقه گوســفندی در مغازه های قصابی برای مصرف کننده  230 تا 
235هزار تومان تمام می شود و این قیمتی است که هم اکنون نیز 

در بیشتر خرده فروشی ها وجود دارد. به گفته ملکی، قیمت گوشت 
شقه با تفکیک افزایش می یابد؛ به طور مثال، مغازه دار هر کیلو ران 
را با قیمت 250هزار تومان می خرد و با احتساب سود خود می تواند 
آن را با قیمت 275 تــا 280هزار تومان به فروش برســاند. رئیس 
اتحادیه گوشت گوسفندی تهران در پیش بینی روند قیمت گوشت 
تا پایان سال، گفت: ادامه شرایط موجود بازار را ملتهب می کند اما 
ما در زمینه کاهش موجودی دام و گوشت به مسئوالن اطالع رسانی 
کرده ایم و درخواست کردیم با توزیع ذخایر گوشت موجود، بازار را 
از التهاب بیندازند، چراکه ادامه وضعیت کنونــی اثر منفی بر بازار 
خواهد داشت. افزایش قیمت گوشــت قرمز در بازار کشور در حالی 
است که در 2سال گذشته سرانه مصرف این کاال با توجه به کاهش 
قدرت مردم افت زیادی داشته و بازار گوشت نیز با توجه به کاهش 
شدید تقاضا در رکود بوده است. مقایسه تغییرات یکساله قیمت انواع 
کاالهای خوراکی پرمصرف نشان می دهد افزایش قیمت گوشت در 
مقایسه با دیگر کاالها چندان زیاد نبوده است. در 2ماه اخیر قیمت 
گوشــت حتی در میادین میوه  و تره بار نیز به طور هفتگی افزایش 
داشــته و آخرین نرخنامه میادین حاکــی از افزایش 10درصدی 
قیمت نسبت به هفته قبل است. این در حالی است که قیمت مرغ 
نیز به عنوان کاالی جایگزین گوشت برای بیشتر خانواده ها، طی یک 
ماه گذشته کاهش زیادی داشته و بین 10 تا 15هزار تومان پایین تر 
از نرخ مصوب دولت عرضه می شود اما این موضوع تأثیری کاهشی بر 
قیمت گوشت قرمز نداشته است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
تهران دلیل ادامه روند رشد قیمت گوشت، با وجود کاهش تقاضا را 
کاهش عرضه دانست و افزود: تقاضا کم است اما از آنجایی که عرضه 
هم بسیار کاهش یافته، بازار از این موضوع تأثیر منفی گرفته است. 
به گفته ملکی، بهترین دام ما در استان های غربی کشور وجود دارد و 

هم اکنون این دام به شدت در حال قاچاق به عراق است.

کاهش قیمت 7محصول سبزی و صیفی
مقایسه نرخنامه میادین میوه وتره بار تهران نشان می دهد در 
هفته گذشته قیمت دســت کم 7محصول سبزی و صیفی در 
این مراکز خرید کاهش و قیمت 10محصول نیز افزایش داشته 
است. گوجه  ازجمله محصوالتی است که قیمت  آن کاهشی 
بوده است. در میان اقالمی که افزایش قیمت داشته اند پیاز قرمز 
و سیب زمینی از مهم ترین ها هستند. قیمت این دو محصول در 

یک ماه گذشته افزایشی بوده است.

قیمت در  8آذرقیمت در 2آذر

کیلوگرم/ تومان

قیمت جدید روغن زیتون
قیمت روغن زیتون از ابتدای امسال نوسان بسیار اندکی 
داشته است. آرشیو قیمت ها نشــان می دهد بیشتر 
برندهای تولید داخل این محصول از اردیبهشت تغییر 
قیمت نداشته اند. سال گذشته کاهش برداشت زیتون 
قیمت روغن زیتون را نیز افزایــش داد و از میانگین 
لیتری 300هزار تومان به 400هزار تومان رساند. تولید 
امسال زیتون کشور نسبت به سال گذشته افزایشی 
است و افزایش قیمت روغن زیتون بعید به نظر می رسد.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
بابو

 یک لیتری
385.000بایوبیت

بابو
 250میلی لیتری

150.000زر

بی بو
500 میلی لیتری

188.000پیک

بدون بو
 500 میلی لیتری

233.000سان ریوو

بابو
 یک لیتری

335.000ورژن

بدون بو
 500 میلی لیتری

130.000الدن طالیی

بابو
500 میلی لیتری

180.000سی سام

بابو
 750میلی لیتری

330.000میالنو

بادمجان 

5.600
5.900

کدو 
مسمایی
9.500
10.200

 فلفل
 دلمه سبز

11.900
12.500

کدو 
حلوایی 
6.700
6.500

خیار  
گلخانه ای

14.500
15.500

پیاز  قرمز

12.700
13.200

گوجه 

11.500
10.500

شلغم

11.500
10.900

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

643

679

2586

2550

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.415.000
1.414.000
1.413.000
1.412.000
1.411.000
1.412.000
1.410.000
1.409.000
1.408.000
1.407.000

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 5هزارو 
855واحد، معادل 0.42درصد رشد کرد و به یک میلیون 
و 414هزارو 204واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 

2968واحد رشد به 412هزار و 653واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
374نماد معامالتی رشد و 220نماد کاهش یافت. 

قیمت 27نماد معامالتی هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی 2هزارو 
550میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 2هزارو 586میلیارد تومان 
رسید. 36میلیارد تومان از سهامی را که دیروز سهامداران 

حقیقی فروختند سهامداران حقوقی خریدند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضر در بــورس و فرابورس 
درمبــادالت دیــروز 23هزارمیلیاردتومــان رشــد کــرد و بــه 
6250هــزار میلیــارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بــازار 
ســهام ایران»بورس و فرابورس« با توجه بــه اینکه هردالر 
آمریکا دیروز در بازار آزاد در محدوده 35هزار و 880تومان 
دادوســتد شــد، درحــال حاضــر 174میلیــارد و 190میلیون 

دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت به  بازار سرمایه

ورود و خروج نقدینگی با بازار سهام

در مبــادالت دیــروز 12هــزارو 231میلیارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از این میزان 
3هــزارو 229میلیــارد تومــان بــه معامــالت خرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص 
یافــت. این ارقــام نشــان می دهــد ارزش کل معامالت 
خرد در دادوســتد های دیروز 63میلیارد تومان معادل 
1.9درصــد در مقایســه بــا روز معامالتــی قبــل افــت 

کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
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بدون تغییر
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ســهامداران حقیقــی دیــروز 36میلیــارد تومــان نقدینگی از 
بازار ســهام خارج کردنــد و با خروج ایــن میــزان نقدینگی از 
بورس، نسبت خروج پول حقیقی به ارزش معامالت خرد به 
1.1درصد رسید که نشان می دهد شتاب خروج پول از بازار 

سهام در مقایسه با روز معامالتی قبل بیشتر شده است.
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نرخ بازده برخي اوراق بدهي در بازار سرمایه - ارقام به درصد
نرخ بازده تا سررسیدتاریخ سررسیدقیمت پایانینام نماد

783,0001402/8/3028,33گام020815

846,0001402/4/3128,15گام020456

815,0001402/6/3128گام020613

677,8701403/4/1827,33اخزا003

648,4901403/6/2627,29اخزا005

590,8681403/11/1527,23اخزا010

523,3101404/5/2027,19اخزا103

614,7101403/9/1927,16اخزا008

543,1401404/3/2627,16اخزا101

600,6201403/10/2427,14اخزا002

663,7301403/5/2227,11اخزا004

625,6101403/8/2127,08اخزا001

597,8001403/11/127,06اخزا009

880,4901402/3/2127,04اخزا906
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   امکان صادرات کفش وجود دارد
رئیس اتحادیه صنف کفاشان دســت دوز تهران، گفت: نیاز 
داخل کشــور 250میلیون جفت کفش است، اما واحدهای 
تولیدی توانایی تولید 400میلیون کفش را دارند. رســول 
شجری با اشاره به اینکه حضور تولیدکنندگان در بازارهای 
صادراتی می تواند به تقویــت این صنعت کمک کند، افزود: 
ســال گذشــته 100میلیون دالر صادرات در بخش کفش 
اتفاق افتاده است که اگر ما بتوانیم رشد تولید را محقق کنیم 
و مشکالت صادراتی نیز برطرف شود حتی توانایی تامین نیاز 

کشورهای همسایه و اوراسیا را نیز خواهیم داشت.

   عرضه مستقیم روزانه 300 تن مرکبات مازندران 
در تهران 

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 
مازندران گفت: عرضه مستقیم مرکبات استان در بازار تهران 
با هدف حذف دالالن با ارسال روزانه 300تن انواع پرتقال و 
نارنگی آغاز شد. سیدرحیم بخشی افزود: با شهرداری تهران 
از هفته های قبل رایزنی های فشــرده ای در ارتباط با عرضه 
مســتقیم مرکبات مازندران انجام شــد و از 4روز گذشته 
تاکنون روزانه به طور متوسط 300تن انواع پرتقال و نارنگی 

به پایتخت ارسال می شود.

   عرضه مرغ گرم کمتر از نرخ مصوب 
رئیس انجمن  پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه 
به کاهش تقاضا، هر کیلو مرغ گرم 13 تا 15هزار تومان کمتر 
از نرخ مصوب به فروش می رسد. محمد یوسفی گفت: قیمت 
کنونی هر کیلو مرغ زنده 35 تا 40هــزار تومان و مرغ گرم 
در خرده فروشی ها 48 تا 50هزار تومان است. به گفته او، در 
شرایط کنونی که با مازاد تولید مرغ در واحدهای مرغداری 
روبه رو هستیم، عرضه مرغ منجمد باید متوقف شود؛ این در 
حالی است که همچنان مرغ منجمد در بازار عرضه می شود .
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حماسه 
ناتمام

   علیرضا بیرانوند که در تمرینات روزهای قبل 
حضوری ثابت داشت، مقابل آمریکا به ترکیب 
اصلی برگشــت تا آخرین ترکیب کی روش در 
مرحله گروهی هم با یک غافلگیری بزرگ همراه 
باشد. باتوجه به عملکرد حسین حسینی در بازی 
دوم، کمتر کســی انتظار داشت بیرانوند مقابل 

آمریکا فیکس شود.
   رامیــن رضاییان کــه مقابل ولــز یکی از 
ســتاره های تیم ملی بود، با انــرژی فوق العاده 
برای گرم کردن وارد زمین شد و در همان ابتدا 
با شوتی سنگین توپ را به درون دروازه فرستاد. 
این طور که به نظر می رســید گلزنی در دقایق 
پایانی بازی با ولز حسابی به رامین انگیزه داده 
بود. تماشاگران ایرانی هم به اندازه رامین انگیزه 
داشتند. آنها در همان آغاز بازي ورزشگاه را روی 
سرشان گذاشته و حمایتی تمام عیار از بازیکنان 

انجام دادند.
   بازی با حمله تیم ملی ایران و یک ایستگاهی 
برای شاگردان کی روش آغاز شد اما خیلی زود 
این آمریکایی ها بودند کــه مالکیت توپ را در 
اختیار گرفتند. برخالف بازی قبل که تیم ملی از 
همان دقیقه اول به دروازه ولز فشار آورد، این بار 
کی روش به سبک خودش برگشت و بیشتر به 
دنبال گل نخوردن بــود. مالکیت ۵۹ درصدی 
آمریکا در ۱۰ دقیقه ابتدایــی این موضوع را به 

خوبی نشان می داد.
   آمریکا در ۲۰ دقیقــه ابتدایی صاحب چند 
موقعیت نصفه و نیمه شد؛ از ضربه سر پولیسیچ 
در دقیقه۱۱  گرفته تــا ۲ موقعیت خطرناک در 
دقایق ۱۷ و ۱۸ اما این این تیم ملی ایران بود که 
دقیقه۲۰، فرصت داشت برخالف جریان بازی 
به گل برســد. طارمی که روی پاس عزت اللهی 
تک به تک شده بود، خیلی آسان توپ را تقدیم 

حریف کرد تا یک موقعیت عالی از دست برود.
   وقت تلف کردن های بیرانوند در دقیقه ۲۵ 
نه تنها تذکر داور را برایش به همراه داشت، بلکه 
باعث شد تا کی روش کنار خط از کوره در برود 

و به شدت به دروازه بان تیم ملی اعتراض کند.
    روند بازی به هیچ عنوان برای تیم ملی خوب 
پیش نمی رفت و ایــن آمریکایی ها بودند که از 
چپ و راست به دروازه تیم ملی فشار می آوردند. 
بعد از توپ هایی که تیموتــی وه آ دقایق ۲۷ و 
۳۳ از دســت داد، آمریکا دقیقه ۳۸ باالخره کار 
خودش را کرد و با ضربه پولیســچ به گل رسید. 
توپی که در این صحنه پشت سر میالد محمدی 
فرود آمده بود، با ضربه سر در عرض زمین، مقابل 
دروازه به پولیسیچ رســید و او هم خیلی راحت 

دروازه را باز کرد.
   ضدحمله آمریکایی ها می رفت تا کار ایران را 
در همین نیمه اول تمام کند اما مجید حسینی 
به داد تیم رســید و اجازه نداد اختالف بیشتر 

شود.
   تعویض های اجباری در این جام دست از سر 
کی روش برنمی دارد. این بار نوبت میالد محمدی 
بود تا در وقت های اضافه مصدوم شــود و جای 
خودش را به علی کریمــی بدهد. با این تعویض 
حاج صفی به پست دفاع چپ رفت و کریمی در 

میانه زمین جای او را گرفت.
   وه آ در آخریــن دقیقه از وقت هــای اضافه 
باالخره دروازه ایــران را باز کــرد اما کی روش 
خوش شــانس بود که این بازیکن در شــرایط 
آفساید گل را به ثمر رساند تا بازی در نیمه اول با 

همان نتیجه یک بر صفر به پایان برسد.
   نیمه دوم با یک تعویض برای هر د وتیم آغاز 
شــد. آزمون که در نیمه اول چیزی نشان نداده 
بود، جای خودش را به قــدوس داد تا قصه گرم 
کردن های ایــن بازیکــن در جام جهانی تمام 
شــود. در آغاز نیمه دوم هم پولیسیچ از زمین 
بیرون رفت تا شاید مدافعان تیم ملی نفسی به 

راحتی بکشند.
   اوضاع در نیمه مربیــان کمی برای تیم ملی 
بهتر شد و دقیقه ۶۵ چیزی نمانده بود تا سامان 
قدوس کار را به تســاوی بکشاند و یکی دیگر از 
تعویض های طالیی کی روش لقــب بگیرد اما 
شــوت او از پشت شــش قدم به خطرناک ترین 

شکل ممکن به بیرون رفت.
   کی روش هرچقدر از تماشاگران و تشویق های 
آنها راضی بود و در طول بازی چندباری از آنها 
تشــکر کرد، از بــازی رضاییان راضــی نبود و 
چندباری از خجالت او درآمد. بازی رامین هیچ 
تناســبی با روحیه خوب او هنــگام گرم کردن 

نداشت.
   کی روش و ۲ تعویــض هجومی برای ماندن 
در جام؛ ترابی جای نوراللهی و ابوالفضل جاللی 
جای حاج صفی. این تعویض ها به ایران کمکي 

مي کنند؟
   یک تعویض هجومی دیگر بــرای تیم ملی؛ 
کریم انصاری فرد جای قلــی زاده را در ترکیب 
گرفت تا شاید همانند جام جهانی قبل برای ایران 

گل بزند و تیم کی روش را در جام نگه دارد.
   با تعویض های ۲ تیم، مالکیت توپ در نیمه 
مربیان برای ایران بود اما خبری از موقعیت های 
خطرناک روی دروازه آمریکا نشــد. ضربه سر 
پورعلی گنجــی در وقت هــای اضافــه یکی از 
موقعیت های خطرناک ایران بود که می توانست 
تیم را به مرحله حذفی ببرد اما توپ او هم از کنار 
دروازه به بیرون رفت. به هر حال تیم ملی ایران 
هیچ قت تا این اندازه بــه مرحله حذفی نزدیک 
نبود اما نشد که بشود و حماسه تیم کی روش در 

قطر نیمه تمام ماند.

تيم ملي ايران فقط يک تساوي با مرحله حذفي جام جهاني فاصله داشت 

اما اين بار هم نشد كه تيم از مرحله گروهي صعود كند

01

ي|
باس

د ع
رشا

س| ف
   عک

  



کلینزمن را رها کنید

چهره روزنکته بازی

18
2 3 0 2 3 6 0   چهارشنبه   9 آذر 1401    شماره  8652  2

از تبار اعتبارعلیرضا فغانی
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حاشــیه مهمی که پیش از دیدار تیم هــای ملی ایران و 
آمریکا در روز آخر مرحله گروهــی جام جهانی به وجود 
آمد، به اظهــارات یورگن کلینزمن مربوط می شــد. در 
حقیقت ستاره پیشین فوتبال آلمان که در این جام جهانی 
به عنوان کارشناس تلویزیونی مشغول کار است، در مورد 
اعتراضات بازیکنان ایرانی به داور بازی با ولز مطالبی گفت 
که از سوی برخی شــنوندگان درست یا غلط به فرهنگ 
مردم ایران تسری داده شد. این اظهارات با واکنش تند و 
سریع کارلوس کی روش و فدراسیون فوتبال ایران مواجه 
شد، اما کلینزمن ابتدا اصل منظورش را توضیح داد، بعد از 
مردم ایران عذر خواست و سپس در توییتر برای شاگردان 
کی روش آرزوی موفقیت کرد. همــه اینها یعنی وقتش 
است وا بدهیم. یادمان باشد او نخستین ستاره بزرگ دنیا 

بود که با زلزله زدگان رودبار همدردی کرد.

غیر از تیم ملی ایران، فوتبال کشــور در جام جهانی2022 
قطر یک نماینده دیگر هــم دارد؛ علیرضا فغانی. داور ممتاز 
و شناخته شــده ایرانی دوشنبه شــب دومین دیدارش در 
این مسابقات را ســوت زد. او که در دور قبلی بازی برزیل و 
صربستان را بدون نقص قضاوت کرد، در روز دوم مسابقات 
داور دیدار اروگوئه و پرتغال شــد و تا دقایق پایانی مسابقه 
تقریبا شب آرامی را پشت سر گذاشــت. فغانی داشت کار 
را بی دردسر جلو می برد که یک مورد برخورد توپ با دست 
در محوطه جریمه اروگوئه اتفــاق افتاد. این اتفاق در حالی 
رخ داد که اروگوئه با یک گل عقب بــود و بازیکنان این تیم 
از نظر روانی شرایط خوبی نداشــتند. فغانی ابتدا دستور به 

ادامه بازی داد، اما بعدتر با مشورتی که داوران حاضر در اتاق 
VAR به او دادند، خودش به تماشای صحنه رفت و پنالتی 

را اعالم کرد.
برونو فرناندز که گل اول بازی را برای پرتغال زده بود، پنالتی 
را به گل دوم خودش و تیمش تبدیل کرد تا صعود پرتغال به 
مرحله بعد قطعی شود، اما این گل خورده وضعیت تفاضل 
گل را هم بــرای اروگوئه یک امتیــازی خراب تر کرد تا آنها 
حسابی شاکی شوند. طبیعتا در چنین مواردی اعتراض وجود 
دارد، اما در پایان مسابقه کارشناسان هم پنالتی اعالم شده را 
صحیح دانستند تا فغانی سربلند شود. محمدرضا منصوری، 
کمک فغانی هم در این بازی یک تشخیص عالی داشت. گل 

اول روی ارسال فرناندز به ثمر رسید و این در حالی بود که 
شائبه حضور کریس رونالدو در آفساید و اثرگذاری او روی 
توپ هم وجود داشت، اما منصوری به درستی پرچم نزد و در 
ادامه مشخص شد نه آفسایدی وجود داشته و نه کریس به 

توپ ضربه زده است.
با یک نمره قبولی دیگر، تیم داوری سرشناس فوتبال ایران 
آماده ادامه کار در جام جهانی می شود. کادری که در همه این 
سال ها برای فوتبال ایران اعتبار ساخته، حاال شاید باالخره 
رؤیای داوری در فینال جام جهانــی را محقق کند. فغانی و 
رفقایش در جام جهانی قبلی هم ســزاوار قضاوت در فینال 
بودند، اما بازی رده بندی بین بلژیک و انگلیس به آنها رسید.

خوب شد ایتالیا نیست

این شــب ها دراگان اســکوچیچ در برنامه های تلویزیونی 
مشغول کارشناسی مسابقات جام جهانی است و این البته با 
هدفی که او برای خودش درنظر گرفته بود، متفاوت است. 
مربی کروات قصد داشت در این دوران در کشور قطر مشغول 
هدایت تیم ایران باشد که نشد. اسکو هم البته کال در مورد 
تیم ایران »مثبت« حرف زده و آن حواشــی و داستان ها 
را وارد بحث کارشناســی خود نکرده است. اسکوچیچ در 
یکی از تازه ترین اظهاراتش، به گمانه زنی در مورد قهرمان 
احتمالی جام پرداخته و گفته: »برزیل و فرانســه مدعیان 
اصلی قهرمانی هستند. البته اسپانیا، آلمان و کرواسی هم 
هستند که می توانند در آخرین لحظه به هدف شان برسند.« 
خب مگر این جام کال چند مدعی دیگر دارد برادر؟ خوب 
شد ایتالیا نیست، وگرنه احتماال اسکوچیچ از این تیم هم 

به عنوان مدعی قهرمانی نام می برد!

همه شکست می خورند، اما...

دیشب در دیگر دیدار پایانی گروه دوم در جام جهانی قطر، 
ولز به مصاف انگلســتان رفت و این در حالی بود که آنها 
کورسوی امیدی به کسب پیروزی در برابر سه شیر و صعود 
به مرحله حذفی مسابقات داشتند. االن که این مطلب را 
می نویسیم نمی دانیم که چنین نتیجه ای رقم خورده یا 
نه، اما اظهارات رابرت پیج در نشست خبری پیش از بازی 
جالب بود. سرمربی ولز گفت: »برای بازیکنان ناراحتم چون 
تا کنون هیچ چیزی نزدیک به سطح عملکردی که ما را به 
جام جهانی رسانده، نشان نداده  ایم. انگلیس قابل شکست 
است. ما به اینجا نیامده ایم تا نمایش های ناامیدکننده ارائه 
کنیم.« بله خب، هر تیمی را می شود شکست داد، اما نه با 
سطح کیفی ولز. تیم شما در 9بازی اخیرش برنده نشده و 

همین انگلیس را هم از سال1984 شکست نداده است.

گزارش بازی

همراهی باشكوه 
 سنگال با هلند 

به دور دوم 

ســنگال، شــروع ناامیدکننده خود در جام جهانــي را با پیروزي 
درخشــان برابر اکوادور در آخرین بازي مرحله گروهي به دســت 
فراموشي سپرد و با عملکردي شجاعانه، خود را با هلند همراه کرد 
که در پي یک برد آســان مقابل قطر، به عنوان صدرنشین از گروه 

اول صعود کرد. 
سنگال که در بازي اول دربرابر الله هاي نارنجي شکست خورد و در 
بازي دوم برد نسبتا آساني مقابل قطر میزبان داشت، عصر دیروز در 
بازي مرگ و زندگي، اکوادور را 2 بر یک شکست داد تا با 6امتیاز بعد 
از هلند صعود کند. شاگردان لوئیس فان خال، با پیروزي آسان 2 بر 
صفر مقابل قطر میزان، با 7امتیاز از این گروه صعود کردند. سنگال 
تنها در صورتي صعود مي کرد که برنده بازي با اکوادور باشد و از همان 
ابتدا، شــجاعانه به دروازه حریف یورش برد. آنها در نیمه اول، مزد 
حمالتشان را گرفتند و پنالتي اي را  که به نفعشان گرفته شده بود، 
گل کردند. در نیمه دوم،  اکوادور، تیم محبوب این جام جهاني، به گل 
مساوي رســید اما رویاي صعود آنها تنها 3دقیقه دوام داشت چون 
کولیبالي مدافع سنگال دقیقه 70 گل صعود تیمش را به ثمر رساند. 
اکوادور که در 2بازي اول، قطر را برده و با بدشانســي در برابر هلند 
مساوي کرده بود، نشــاني از تیم پویا و سرحال بازي هاي پیشین را 
نداشت و با استراتژي دفاعي ، خودش را گرفتار جسارت سنگال کرد. 
در دیگر بازي این گروه، ناکامي هاي قطر به اوج خود رسید و حتي 
نتوانست یک امتیاز از این بازي ها بگیرد. میزبان این رقابت ها، هیچ 
شانسي براي صعود نداشت اما  با گرفتن امتیاز از هلند، دست کم 
مي توانست کمي به عنوان قهرمان آســیا، اعتبارش را حفظ کند. 
البته آنها خوش شانس بودند که گل هاي بیشتري نخوردند چون 
یک گل هلند مردود اعالم شد  و یک توپشان هم به دیرك خورد.  در 
این بازي، کودي گاکپو در سومین بازي متوالي سومین گلش را به 
ثمر رساند. ستاره آیندهوون با درخشش خود توجه زیادي را جلب 
کرد و بسیاري از رسانه ها مي گویند بعد از جام، جانشین کریستیانو 

رونالدو در منچستر یونایتد خواهد شد.

درگیری در 
خیابان ها و 

رختکن
درگیری های خیابانی 

بلژیک پس از شکست از 
مراکش به رختکن این 
تیم هم سرایت کرده. 

برخی منابع از جو ملتهب 
رختکن تیم ملی بلژیک 
خبر داده اند. آنها مدعی 
شدند در پایان دیدار با 

مراکش، کوین دی بروینه 
با فرتونگن و ادن آزار 

درگیری فیزیکی داشته 
تا جایی که لوکاکو آنها 
را جدا کرده است. یان 

فرتونگن پس از شکست 
در برابر مراکش در 

واکنشی طعنه آمیز رو 
به خبرنگاران، گفت: 
»ما احتماال بد حمله 

می کنیم چون زیادی پیر 
هستیم، درست است؟«

آلیسون 
بیکارترین 

بازیکن
2تیم صربستان و سوئیس 

که در این دوره از برزیل 
شکست خورده اند، حتی 

یک ضربه هم داخل 
چارچوب دروازه این 

تیم نزده اند. این یعنی 
آلیسون، دروازه بان برزیل 

بیکارترین بازیکن این 
دوره است. برزیل دومین 

تیم تاریخ جام جهانی 
است که 2بازی نخست 

را بدون دریافت حتی 
یک شوت در چهارچوب 
سپری می کند. نخستین 

تیم فرانسه سال1998 
بود که در نهایت قهرمان 

جام جهانی شد. برزیل 
همچنین نخستین تیم 

تاریخ شد که در 17بازی 
متوالی در مرحله گروهی 

جام جهانی شکست 
نخورده است.

استعفای 
دسته جمعی 

در ایتالیا
درحالی که ایتالیایی ها 
در جام جهانی حضور 
ندارند، حین برگزاری 

این مسابقات شاهد یک 
اتفاق تاریخی و مهم 

بودند. همه اعضای هیأت 
مدیره یوونتوس تصمیم 
به استعفا گرفتند و حتی  
آنیلی، مدیر باشگاه هم 
کناره گیری کرد. پاول 

ندود، مائوریتزیو آریوانبه و 
جورجو تاچیا نیز نامشان 
در میان استعفادهندگان 

به چشم می خورد. 
مائوریتزیو اسکاناوینو از 
این پس به عنوان مدیر 

اجرایی جدید بیانکونری 
فعالیت خواهد کرد. 

این باشگاه رکورد ضرر 
254.3میلیون یورویی را 
در فصل 2021-2022 

به ثبت رساند.

پرتغال دومین بازی اش در جام جهانی2022 
را نیز با برد پشت سر گذاشــته است؛ تیمی 
که خیالش از بابت صعود کامال راحت شــده 
و دیگر حتی دغدغه صدرنشــینی هم ندارد. 
پرتغال با این روند خــوب، می تواند در بازی 
سوم به راحتی به نفرات اصلی اش استراحت 
بدهد؛ مزیتی که این تیم را در موقعیتی بهتر 
از سایر رقبا قرار می دهد. به نظر می رسد این 
تیم پرستاره، پتانســیل تبدیل شدن به یکی 
از مدعیان جدی قهرمانی در این جام را دارد؛ 
هر چند که بازیکنان این تیم ترجیح می دهند 
در این مورد سروصدای زیادی به راه نیندازند.

 
   بدشانس مثل کریستیانو 

در بسیاری از تصاویر بازی پرتغال و اروگوئه، 

ردپایی از جشن و شادی کریس رونالدو دیده 
می شود اما او در این نبرد گلی به ثمر نرسانده 
است. گل اول این بازی، به نام برونو فرناندز ثبت 
شد. به نظر می رســید توپ حداقل به موهای 
کریس برخورد کرده اما گل به نام فرناندز نوشته 
شد. بررســی های دقیق تر آدیداس به عنوان 
کمپانی تولیدکننده توپ نیز نشــان داد که 
برخوردی بین رونالدو و تــوپ در کار نبوده 
است. در نتیجه حتی با وجود اصرار فدراسیون 
پرتغال، بعید اســت این گل به رونالدو تعلق 
بگیرد. کریس در این بازی، یک بدشانســی 
بزرگ دیگر هم داشت. او دقایقی قبل از ضربه 
پنالتی تیمش تعویض شد تا شانس زدن این 
ضربه را از دست بدهد. فرناندز پشت توپ قرار 
گرفت و این ضربه را به گل تبدیل کرد. رونالدو 

مدعی کم حرف! 

روز بد
روز خوب
تیم های آسیایی و آفریقایی  حاضر در جام جهانی 
در 2بازی اول نتایج متفاوتی گرفته اند

تیم هــای آفریقایی روز اول مســابقات 
ناامیدکننده ظاهر شــدند اما در بازی 
دوم جبران کردند. در بازی اول تیم های 
سنگال، کامرون و غنا مقابل 3 اروپایی؛ 
هلند، سوئیس و پرتغال شکست خوردند 
و فقط مراکش و تونس موفق به کسب 
امتیاز شدند. 4تیم حتی موفق به گلزنی 
هم نشدند و فقط غنا بود که در شکست 3 
بر 2 مقابل پرتغال 2بار به گل رسید. بازی 

دوم اما متفاوت بود. آنها میانگین 2امتیاز 
در هر بازی را به دســت آوردند و 11گل 
زدند؛ کامرون با صربســتان 3 -3 کرد، 
غنا 3 بر 2 کره جنوبی را برد، مراکش 2 بر 
صفر بلژیک را شکست داد، سنگال 3 بر 
یک بر قطر میزبان پیروز شد و فقط تونس 

بود که یک بر صفر به استرالیا باخت.
جالب اینکه هر 5تیم آفریقایی، مربی هایی 
بومــی دارند؛ ولیــد الرکراکــی اطراف 

چو گوئه ســونگ از کره جنوبی 
ظرف 2دقیقــه و 47ثانیه 2گل 
به غنا زد تا چهارمین دبل سریع 
تاریخ جام جهانــی را به نام خود 
ثبت کند. ســریع ترین بریس ها 
)2گل پشــت ســر هــم یــک 
بازیکــن( در تاریــخ جام جهانی 
ایــن نفــرات هســتند؛ تونی 
کــروس: یک دقیقه و10ثانیــه، 
جام جهانی2014، مقابل برزیل. 
رونالــدو: 2دقیقه و30ثانیــه، 
مقابــل  جام جهانــی2002، 
کاســتاریکا. اولــگ ســالنکو: 
 ، نیـــه 4ثـــــا 7 قیقــه و 2د
جام جهانی1994، مقابل کامرون. 
چو گوئه سونگ: 2دقیقه و47ثانیه، 

جام جهانی2022، مقابل غنا.
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آخرین باری که یک تیم 2بازی 
پیاپی نتیجه 3 بر 2 را ثبت کرده 
بود، پیش از غنا، تیم اروگوئه بود 
و پیش از آن تیم آلمان )1954( 

و سوئیس )1938(.

02

این نخســتین تســاوی تاریخ 
صربستان در جام جهانی بود. آنها 
در 10بازی قبلی 2برد و 8شکست 
داشــتند و هرگز در یک مسابقه 

نتوانسته بودند 3گل بزنند.

01

آسیایی های جان سخت
فارغ از نتایجی که در جام جهانی به دســت آمد یا خواهد 
آمد، یک نکته واضح این است که تیم های آسیایی غالبا 
نمایش های خوبی داشتند و جان ســخت و آماده نشان 
دادند. برد و باخت ها یک طرف قضیه است و سبک فوتبالی 
که آنها بازی می کنند یک طرف دیگر. جام جهانی2022 
نخستین جام جهانی تاریخ بود که با حضور 6تیم آسیایی 
برگزار می شد. این باالترین تعداد حضور نمایندگان قاره 
کهن در یک دوره از جام است که به لطف میزبانی قطر و 
البته پیروزی استرالیا در برابر پرو در پلی آف بین قاره ای 
رقم خورد. کیفیت گروه های این 6تیم از نظر ســختی و 
آســانی متنوع بود و البته آنها نتایجی گرفتند که بعضا 
خوب و قابــل دفاع و بعضا ضعیــف و دور از انتظار بود. با 
این همه، مشخص اســت که تیم های آسیایی پیشرفت 
کرده اند و این موضوع باید برای ایران قابل توجه باشــد. 
در مورد نتایج شاگردان کارلوس کی روش به اندازه کافی 
بحث می شود، اما بد نیست عملکرد سایر آسیایی ها را هم 
ببینیم؛ به خصوص که سال آینده جام ملت های آسیا برگزار 
می شود و تیم ایران امیدوار است بتواند به طلسم بیش از 

4دهه قهرمان نشدن در این رقابت ها پایان دهد.

  همه  چیز نتیجه نیست
طبیعتا در مورد نتایج، در پایان مرحله گروهی باید حرف 
زد، اما کیفیــت بازی ها مقوله دیگری اســت که همین 
حاال هم بحث های فراوانــی را به خودش اختصاص داده. 
به عنوان مثال در مورد کیفیت تیم ملی عربستان سخن 
زیاد گفته می شود؛ تیمی که نخستین شگفتی جام را رقم 
زد و توانست آرژانتین بزرگ را شکست دهد. آن بازی که 
با کام بک ســعودی ها همراه بود زیاد مورد تحسین قرار 
گرفت، اما عربســتان حتی در شکســت مقابل لهستان 
هم نمایش خوبی داشــت. آنها 16ضربه به سمت دروازه 
حریف زدند که 5شوتشان توی چارچوب بود، اما لهستان 

با 9شــوت و 3ضربه داخل چارچوب صاحب 2گل شد! 
عربستان در این بازی یک پنالتی هم از دست داد.

ژاپن هم با شکست آلمان دیگر شــگفتی بزرگ جام را 
رقم زد. آنها هم در برابر کاستاریکا متحمل یک شکست 
غیرمنتظره شــدند، اما در طول بازی کامال برتر از رقیب 
بودند. ژاپن در این مسابقه 13شوت داشت و 3ضربه این 
تیم داخل چارچوب بود، اما کاســتاریکا با 4ضربه و فقط 

یک شوت داخل چارچوب به تنها گل بازی دست یافت.
کره جنوبی هم اگرچه در 2بازی اول در برابر اروگوئه و غنا 
به یک تساوی و یک باخت رسید، اما در هر 2بازی تیم برتر 
میدان بود؛ به خصوص در دیدار دوم که کفه آمار و ارقام، 
به شدت به سود تیم آسیایی سنگینی می کرد. تصور کنید 
غنا از 7شوت و تنها 3ضربه داخل چارچوب به 3گل رسید، 
اما کره با 22شوت و 7ضربه داخل چارچوب تنها موفق به 
ثبت 2گل شد. حتی استرالیا هم بعد از شکست سنگین 
4بر یک مقابل فرانسه، در بازی دوم خودش را بازیابی کرد 
و تیم خوب تونس را برد. همه اینها یعنی تیم های آسیا در 
سطح کیفی نسبتا قابل قبولی قرار دارند و دنیا نمی تواند 
به آنها به چشــم زنگ تفریح نگاه کند. بنابراین تیم ملی 
ایران هم پیش از جام ملت های آسیا به خوبی باید تقویت 

و آماده شود.

  به استثنای قطر
همه آنچه در مورد آسیایی ها گفتیم منهای قطر است؛ تنها 
تیم تاریخ که نخستین حضورش در جام جهانی صرفا به 
لطف میزبانی مسابقات رقم خورد و پیش از آن نتوانسته 
بود در این تورنمنت حاضر شود. قطر مطابق انتظار تیم 
خوبی نبود و با 2شکســت، به نخســتین تیم اوت شده 
جام جهانی تبدیل شد، هرچند آنها در جام ملت های قبلی 
آسیا با تربیت گلخانه ای یک تیم، موفق به کسب عنوان 

قهرمانی شده بودند.

Senegal Netherlands
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وقتی  غنایی ها گل دوم را به کر ه جنوبی زدند و جشن 
گرفتند، محمد کدوس تصور می کرد که این بازی 
دیگر تمام  شده اســت. کره جنوبی اما با سماجتی 
مثال زدنی به بازی برگشت و کار را به تساوی کشاند. 
با این حال در این بازی، یک نفر سمج تر از کره ای ها 
هم دیده  شد. محمد کدوس سومین گل تیمش را 
هم زد تا در شب رقم زدن یک دبل رویایی، نخستین 
پیروزی در جام را هم برای غنا به دست بیاورد. حاال 
غنا شانس بســیار خوبی برای صعود از این گروه 
دارد اما سرنوشــتش باز هم به بازی با اروگوئه گره 
خورده است. آنها امیدوارند با درخشش ستاره ای 
مثل محمد کدوس، پیروز میدان باشــند. کدوس 
در 22سالگی، به یک مهره کلیدی در خط میانی 
غنا تبدیل شده اســت؛ بازیکنی که تا امروز هرگز 
نتوانسته بود به یک تیم غیرآفریقایی گل بزند. همه 
گل های کدوس برای غنا در مقدماتی جام جهانی یا 
مقدماتی جام ملت ها به ثمر رسیده بود اما او حاال 
به یکی از بازیکنانی تبدیل شــد که در دور دوم از 
دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی دبل می کند. 
کدوس با این درخشش، نشــان داد که چه ستاره 
مهمی برای غنا به شــمار می رود و چه نقشی در 

امیدوار ماندن این تیم به آینده دارد.
 شانس بزرگ کدوس در زندگی، کشف شدن در 
سن و ســال پایین بود. او از 12سالگی در عضویت 
یکی از کمپ های معروف کشور غنا درآمد و 6سال 
بعد به همراه 2نفر از اعضای دیگــر این کمپ، به 
فوتبال دانمارک رفت. کدوس 2فصل در ســطح 
اول فوتبال دانمارک بازی کرد و در دومین فصل، 
11گل نیز به ثمر رساند. او در 19سالگی مورد توجه 
آژاکس قرار گرفت و این باشگاه هلندی حاضر شد 
برای خرید این ستاره 9میلیون یورو هزینه کند. از 
همان بازی اول برای باشگاه، اریک تن هاخ، کدوس 
را فوتبالیســتی با پتانســیل باورنکردنی دانست. 
بازیکنی که خیلی زود توانســت جــای ثابتی در 
ترکیب آژاکس پیدا کند. او در نخستین فصل بازی 
برای تیم هلندی، 22بار به زمین رفت و 4گل زد. 
محمد در دومین فصل، کمی افت کرد و در 20بازی 
فقط یک گل زد. این فصل اما همه  چیز برای ستاره 
غنایی متفاوت بوده است. بازیکنی که در 21بازی، 
10گل برای آژاکس زده و در اوج قرار دارد. تجربه 
3سال بازی در لیگ هلند در 22سالگی، می تواند 
مقدمه ای برای یک انتقال بزرگ باشــد. کدوس 
در این مــدت 2بار نیز فاتح لیگ هلند شــده و در 
حقیقت رکورد صد درصد قهرمانی لیگ با آژاکس 
را در کارنامه دارد. انگیزه بزرگ کدوس برای ادامه 
جام جهانی، صعــود از دور گروهــی این رقابت ها 
خواهد بود. او به خوبی می داند که دیدار با اروگوئه، 
یک دیدار بسیار حساس و انتقامی برای این کشور 
است. او برای تبدیل شــدن به قهرمان مردم غنا، 
باید در این برد نقش ایفا کند. همین کار به تنهایی 
کافی خواهد بود تا او برای سال ها به چهره ای بسیار 
محبوب برای هواداران غنا تبدیل شود. درخشش 
در این بازی برای او شاید به اندازه قهرمانی جهان 

مهم باشد.

بهشت کدوس! 
ستاره

France
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دیدیه دشان و کریم بنزما خیلی عجله کردند. شاید 
اگر 2بازی صبر داشتند، امشــب تیم ملی فرانسه با 
حضور بنزما به مصاف تونس می رفت. برنده توپ طالی 
امسال که مدتی به دلیل آســیب دیدگی در ترکیب 
رئال مادریــد هم غایب بود، در نخســتین تمرینات 
فرانسه آسیب دیدگی اش تشــدید شد و از فهرست 
خط خورد. دشان به جای او بازیکن دیگری را دعوت 
نکرد و فهرســت را با حضور 25بازیکن بست. دیروز 
برخی منابع و رسانه ها گزارش دادند که قوانین فیفا 
اجازه می دهــد تا بنزما به قطر برگــردد و در اردوی 
خروس ها حاضر شــود. از مادرید هم خبر رسید که 
کریم کامال ریکاوری کرده و می تواند از پنجشــنبه 
همین هفته یعنی فردا در تمرینات رئال حاضر باشد. 
با این حال، دشان رسما اعالم کرد که قصد ندارد او را 
دوباره دعوت کند و می خواهد با همین بازیکنان تا آخر 
جام پیش برود. پس از خط خوردن بنزما شایعاتی هم 
مطرح شد؛ اینکه بیشتر بازیکنان فرانسه از این اتفاق 
خوشحال بودند. بنزما که به تازگی بخشیده شده و به 
تیم ملی برگشته، هنوز رابطه صمیمانه ای با بازیکنان 
ندارد. رابطه او و امباپه هم که ابتدا خوب بود، به خاطر 
بدقولی کردن امباپه و نرفتنش به رئال کمی شکرآب 
شده. دشان ترجیح می دهد از مهاجمی کم تأثیرتر مثل 
ژیرو استفاده کند و جو رختکن را با بازگرداندن بنزما 
به  هم نریزد. فرانسه، مدافع عنوان قهرمانی نخستین 

تیمی بود که در این دوره توانســت به مرحله 
یک هشتم صعود کند.

  فرانسه - تونس
آخرین بار فرانسه با مستعمره سابق خود، 
تونس ماه مه2010 مســاوی کــرده بود. 
در 4رویارویی بین 2تیم 2برد و 2تساوی 

برای فرانسه به دســت آمده و تیم آفریقایی 
بردی نداشته.

    اگــر امشــب تونس 
ببــرد، تعــداد بردها 
باخت هــای  و 
مقابل  آفریقایی هــا 
یربه یــر  فرانســه 
می شــود. هم اکنون 
نتایج 3 بر 2 به ســود 
 . ســت ی ها نسو ا فر
در  بــار  آخریــن 
جام جهانــی2014 
بود کــه آنها با یک 
آفریقایــی  تیــم 
روبــه رو شــدند و 
نیجریه را 2 بر صفر 

شکست دادند.
    تونس اگر امروز 

هم برنده نشود، پس از سال های  1998، 2002 و 2006 برای 
چهارمین بار جام جهانی را بــدون برد ترک خواهد کرد. این 

تیم آفریقایی تاکنون از مرحله گروهی صعود نکرده است.
    فرانسه در این بازی دنبال یک رکورد شخصی هم هست. 
آنها هر 6بازی آخر خود را در جام جهانی برده اند. فقط ایتالیا 
با 7برد )1934 تا 1938( و برزیل با 11برد پیاپی )2002 و 
2006( روند پیروزی متوالی بیشتری دارند. فرانسه می تواند 

به رکورد ایتالیا برسد.
    تونســی ها نمی خواهند در ششــمین حضورشــان در 
جام جهانی بدون گل زده این مسابقات را ترک کنند. آنها در 
2بازی اول از 27شوت نتوانسته اند به گلی برسند. از طرفی 
هوگو لوریس، دروازه بان فرانسه ثابت کرده که به نخستین 
شوت به سمت چارچوب دروازه اش نه نمی گوید. او در برابر 

نخستین شوت استرالیایی ها و دانمارکی ها گل خورد.

  دانمارک - استرالیا
این 2تیم در دوره قبلی هم با هم بازی کردند که آن مسابقه 
یک – یک مساوی شــد. در تقابل های 2تیم یک برد برای 

استرالیا، 2برد برای دانمارک و یک تساوی ثبت شده.
    اســترالیا معموال به تیم های اروپایی می بازد. کانگوروها 
در 11بازی مقابل تیم های این قاره فقط یک برد و 2تساوی 

داشته اند با 8شکست.
    از زمان پیروزی بر پرو در دوره قبلی، دانمارک در 5مسابقه 
آخر خود بدون برد بوده؛ 4تساوی و یک شکست. تنها شکست 

آنها در این 2دوره مقابل فرانسه بوده.
    تیم اقیانوسیه ای تنها یک بار در تاریخ خود به دور 

حذفی صعود کرده که به سال2006 برمی گردد.

Dاحتماالت صعود گروه  
    فرانسه که به طور قطع صعود کرده. 
پیروزی استرالیا بر دانمارک با اختالف 
5گل و شکست یک بر صفر فرانسه از 
تونس می تواند استرالیا را به عنوان 
تیم اول راهی مرحله یک هشــتم 
کند. 2تیم دیگر شانســی برای 

صدرنشینی ندارند.
    دانمارک و تونس یک 
امتیازی هســتند و با 
تفاضــل منفی یک 
درصــورت  گل. 
پیــروزی مشــابه 
آنــان بر اســترالیا 
و دانمــارک، ایــن 
دانمارکی ها هستند که 
به خاطر گل زده بیشــتر اما با تفاضل 
گل برابــر به عنوان تیــم دوم صعود 
می کنند. هر 2تیم با تســاوی در 
بازی امروز شانس صعود را از دست 

می دهند.

اگر کمی خوش شانس تر بود، در این بازی 2گل 
می زد و گل هایش در جام را دورقمی می کرد. 
فعال تعداد گل های او در این جام روی عدد8 

باقی مانده است.

   برونو، او یک مهاجم است 
وقتی ترکیب اولیه پرتغــال روبه روی اروگوئه 
منتشر شد، خیلی ها معتقد بودند که برناردو 
سیلوا در خط حمله بازی می کند و برونو هافبک 
است اما در واقعیت، برونو یکی از 3مهاجم تیم 
در این نبرد بود. پرتغال برخالف بازی قبلی که 
با 2مهاجم به زمین رفته بود، این بار 3مهاجمه 
بازی کرد و نمایش بســیار خوبی هم داشت. 
به نظر می رسد آنها تا پایان جام این ترکیب را 
حفظ می کنند و برونو را در کنار رونالدو و ژوائو 

فلیکس، در خط حمله قرار می دهند. نکته مهم 
در مورد پرتغال، زدن 5گل در 2مسابقه توسط 
این تیم است. آنها صاحب یکی از بهترین خطوط 
حمله رقابت های جام جهانی هستند و این یک 

برگ برنده مهم برای این تیم به شمار می رود.
 

   این نیمکت طالیی 
در مورد پرتغال، یــک حقیقت مهم دیگر هم 
وجود دارد. این تیم صاحب نیمکت بسیار خوبی 
است و این ماجرا هم کمک بزرگی به این تیم 
می کند. آنها روی نیمکت نفرات بسیار خوبی 
دارند و دست سرمربی پرتغال برای ایجاد هر 
تغییری در زمین بسیار باز به نظر می رسد. این 
یک شانس بزرگ است که می تواند در کوران 

مسابقه ها به پرتغال کمک کند.

پاریس و اوتــو آدو در هامبورگ به 
دنیا آمده اند امــا حتی این 2نفر هم 
ملی پوش تیم آفریقایی خودشــان 
بوده انــد. از میان آســیایی ها فقط 

استرالیا و ژاپن مربی بومی دارند.
وضعیت آسیایی ها برعکس بود. روز 
اول ایران 6گل از انگلیس و استرالیا 
4گل از فرانسه خوردند اما عربستان 
موفق شد آرژانتین را شکست دهد 

و ژاپن بر آلمان مدعی پیروز شد و 
کره جنوبی با اروگوئه مساوی کرد. 
قطر هم دیدار افتتاحیه را به اکوادور 
باخت؛ 7گل زده، 14گل خورده و 
7امتیاز. در بازی دوم تقریبا همه  چیز 
برعکس شد. عربســتان و ژاپن که 
2تیم پیروز آســیایی در بازی اول 
بودند، بازی دوم خود را به لهستان 
و کاســتاریکا واگذار کردند. ایران 

و اســترالیا که باخته بودند، ولز و 
تونس را شکست دادند. کره جنوبی 
در یک بازی سراسر هجومی و برتر 
نتوانست غنا را شکست دهد و 3بر2 
باخت. فقط قطر بود که باخت بازی 
اول را در بــازی دوم هم تکرار کرد 
تا نخستین حذف شده جام باشد. 
آســیایی ها در بازی دوم 6گل زده، 

9گل خورده و 6امتیاز داشتند.

با انجام 2بازی فقــط یک تیم از 
آسیا )و اقیانوسیه( و آفریقا به طور 
قطع حذف شده بود؛ قطر میزبان.

01
بــازی کامــرون- صربســتان 
تماشایی ترین مسابقه تا دیروز بود. 
در نیمه اول 3گل ظرف 19دقیقه، 
نیمه دوم 3گل ظرف 13دقیقه زده 
شــد. ابوبکر دقیقه 55 وارد زمین 
شد و 11دقیقه بعد یک گل و یک 

پاس گل به نام خودش ثبت کرد.

11
کره جنوبــی در 11مســابقه 
آخــرش در جام جهانــی فقط 
یک پیروزی کســب کرده که 
در دوره قبلــی مقابــل آلمان 
بوده؛ 3تساوی و 7شکست. کره 
در بازی با غنــا به اندازه 4بازی 

قبلی اش )3( گل خورد.

11

غنا نخســتین بار بود که در یک 
مسابقه 3گل می زد. در عین حال 
این تیم در هفتمین بازی پیاپی 
خود موفق به گلزنی شــد. فقط 
نیجریه )94 تــا 98( در 8بازی 

متوالی گل زده بود.

کامرون پس از آفریقای جنوبی )2-2 07
مقابل پاراگوئــه در ســال2002( و 
ساحل عاج )3 بر 2 مقابل صربستان در 
سال2006( سومین تیم آفریقایی شد 
که در جام جهانی شکست با اختالف 
2گل را در یک مســابقه جبران می کند. 2بار از این 3بار صربستان حریف 
آفریقایی ها بود . تیم های انگلیس، ســوئد و شوروی هم 2بار وقتی 2گل از 

حریفان پیش بوده اند، در نهایت موفق به پیروزی نشده اند.

03

عملیات ناکام 
بازگشت کریم

فرانسوی ها می توانند اما نمی خواهند بنزما را برگردانند

پیروزی 2گله ایران مقابل ولز  تا پایان روز دوم مرحله 
گروهی به بهترین برد تاریخ تیم ملی ایران در جام های 
جهانی تبدیل شد. این بازی که ایران را به جدول بازی ها 
برگرداند، نکته جالب دیگر هم دارد؛ اینکه تیم ملی در 

شرایطی مقابل یک تیم اروپایی به پیروزی رسید که در 
مسابقات تدارکاتی پیش از جام جهانی با هیچ حریفی از 
این قاره رودررو نشده بود.رسم بر این است که تیم های 
ملی پیش از جام جهانی با رقبایی دیدار دوستانه برگزار 

می کنند که شبیه حریف شان در این تورنمنت باشند. 
به عنوان مثال آمریکا پیش از دیدار با ایران، به مصاف 
عربستان و ژاپن رفت که در قاره آسیا تقریبا قدرتی به 
اندازه تیم کی روش دارند. ایران اما در حالی پا به مسابقات 

جام جهانی گذاشت که با وجود حضور 2تیم اروپایی در 
گروهش، در دیدارهای تدارکاتی به مصاف هیچ تیمی از 
این قاره نرفت. مسابقات دوستانه تیم ملی پیش از آغاز 
بازی ها، در برابر الجزایر، اروگوئه، سنگال، نیکاراگوئه و 

تونس برگزار شد. تیم ایران در حالی با 3تیم آفریقایی 
بازی کرد که حریفي از این قاره نداشت. با این حال همین 
تدارک عجیب هم خوش یمن بود و تیم ملی توانست بعد 

از شکست سنگین مقابل انگلستان، ولز را ببرد.
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افقی:
1- مسیر مسابقه اسب دوانی- 
تکامل یافته تریــن گــروه 
مـــهره داران که خونگرم و 

بچه زا هستند
2- اسـباب و وسایل سـفر- 

کمک- آش
3- طرف- مترجم- بســیار، 

فراوان
 4- سـفـارش- زاپـــاس- 

جـمع شیء
5- واحــد پــول آفریقای 
جنوبی- مظنــون- خدای 

هندو
6- بهشــت- از موتورهــای 
جســت وجوگر اینترنتــی- 

دستی
7- شهری در استان زنجان- 

موسیقی اصیل- تابع
8- جدید- پاندول- کاســه 

زانو- نام آذری
9- متین- ذبح کننده شتر- 

ســرخ
10- تحت- مــادر حضرت 
محمد)ص(- اهل سنت بودن
11- برگــه- آلبومــی بــا 
آواز ســاالر عقیلی- از خود 

گذشتن
12- آویز جلوی پنجره- بت 

عصر جاهلیت- کلید خودرو
13- ســرور شــهیدان اهل 

قلم- برخی از این آب ماهی 
می گیرند!- صوت شگفتی

14- پایان نامه- سرور و آقا- 
عقیم و نازا

15- هافبک تیم ملی فوتبال 
کرواسی- پـــزشک تجویز 

مـی کند
  

عمودی:
1- برجی که برای کبوتران 
ساخته می شــود- انقالبی 

معروف مکزیک
2- سـر و ته- محلی- رزق

3- تکرار حرفی- آســیب- 
مدخل

4- اشــــتباه لــــفظی یا 
 رفتاری- زیـن و برگ اسب- 

هدایت کننده
5- پیشوای آیین برهمایی- 

کاغذ فروش- ذره باردار
6- عددی یک رقمی- اسب 

سرکش- با اهمیت- گونه
7- جـــیره مـــقرر- زیـنت 

روی انگشتر- معشوق زیبا
8- انسان بودن- سهل انگاری

لفبــای  9- اکنــون- از ا
انگلیسی- بدزبانی و دشنام 

گـفتن
10- پیشــوندی منفــی- 
 رفـیق مشهدی- سـرسری- 

چـپ چشم

11- پــول قدیمــی- ســازمان 
کشــورهای صادر کننــده نفت- 

حس گر الکتریکی
12- پدرمردگان- نخستین رقم از 

سمت راست عدد- دوستی
13- ایــالت- از مذاهب چهارگانه 

اهل سنت- مکان
14- همیشگی- ثبات و پایداری- 

از اجزای سازه ای ساختمان
15- جــهل- از مکان های دیدنی 

15طبیعی شهر رامسر

هسمختسدبرچاتش
يرتشهنيكينادان

دودلعفتحاران
اكيمبقارمدس
حاوراهحونيزور
كولبسوراهدننز
يونايدااوهاي
ملظناجنسرانكر
زهعملهلورهرب
يدوهيرويغرفاغ
انرددبيمهتنكل

شببالاترازا
ادومربلحموكس
يلاقابشيمشاراق
بهونازراتفينم
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سخت

563427198
127895346
948136527
694751283
715382469
832649751
479218635
251963874
386574912

متوسط
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7  9       148567329

679823145
235194786
754918632
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ساده

متوسط

364592781
295871634
871463952
437915826
916328475
528647193
682159347
153784269
749236518

سخت

    7 1   
   8    4  
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جنگ بوکسورها بر سر مسی
کاپیتان آرژانتین ممکن است امشب برای همیشه مارادوناشدن را کنار بگذارد

حاشیه های مربوط به شوت کردن پرچم مکزیک در رختکن آرژانتین توسط 
مسی پس از پیروزی این تیم مقابل مکزیکی ها هنوز به پایان نرسیده. مسی 
از این کار عذرخواهی نکرده است ولی در پاسخ به بوکسور معروف مکزیکی 
که مسی را تهدید کرده بود که اگر او را ببیند، بالی بدی سرش می آورد، یک 
بوکسور آرژانتینی واکنش نشان داده. اسکیل ماتیسه نوشته: »چه خبر کانلو؟ 
ببین، اگر یکی مسی را تهدید کند، همه آرژانتینی ها اینجا هستند. مراقب 
باش! اگر کسی تهدید کند، من اینجا هستم. با مسی شوخی نکن و بگو چشم 
پسر.« بوکسور آرژانتینی، کانلو آلوارس را به مبارزه 12راندی در الس وگاس 
هم دعوت کرده است. هم اکنون مسی در حال فیلمبرداری مستندی از زندگی 
خودش است و دوربین های او نیز در این جام جهانی در قطر حضور دارند. ممکن 
است این آخرین بازی مسی در جام های جهانی باشد و تیمش حذف شود. 
پزشک شخصی سابق این ستاره آرزو کرده آرژانتین حذف شود تا پوششی 

بر مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشورش نباشد.

   آرژانتین- لهستان
لواندوفســکی که به نوعی جانشین مسی در بارسلوناســت، در بازی با عربستان برای 
نخستین بار پس از 5بازی توانســت در جام جهانی گل بزند. او و هوادارانش و بسیاری 
کارشناسان معتقد بودند که توپ طالی ســال پیش باید به لوا می رسید نه به مسی. 
حاال لوا باید در ترکیب تیم بی ستاره کشــورش برای حقانیت خودش در برابر مسی و 

 تیم پرستاره اش بجنگد.
    مســی در 6دیدار اخیر خود در آرژانتین گل زده و با بهترین رکورد گلزنی متوالی 
خود در یک فصل برابری کرده؛ 6گل فصل 2012-2011 و 6گل فصل 2021-2022.

    مسی در بازی با مکزیک در تعداد بازی )21بازی( و تعداد گل )8گل( در جام جهانی 
با دیه گو مارادونای کبیر برابر شد. او حاال 2انگیزه دیگر برای شبیه تر شدن به مارادونا 
دارد؛ جام جهانی را ببرد و به تعداد پاس گل دن دیه گو برسد. هم اکنون بیشترین تعداد 
پاس گل در ادوار مختلف از زمان ثبت آمارها )1966( با 8پاس متعلق به مارادونا ست. در 
رده دوم پیر لیت بارسکی آلمانی و گرژگو التوی لهستانی با 7پاس گل قرار دارند. مسی 
با 6پاس با دیوید بکام، پله، توماس مولر و توتی برابر است و فقط توماس مولر می تواند در 

این زمینه با او رقابت کند.
    این سومین رویارویی آرژانتین و لهســتان در جام جهانی است. 2رویارویی قبلی 
سال های اوج فوتبال لهستان انجام شد؛ سال1974 لهستان 3بر 2 برد و 4سال بعد نوبت 
آرژانتین بود که 2بر صفر به پیروزی برسد. از ژوئن 2011 که لهستان بر حریف آمریکای 

جنوبی خود پیروز شد، 2تیم با هم بازی نداشته اند.
    تیم اروپایی که در 7بازی با نمایندگان آمریکای جنوبی در جام جهانی 4برد و 3باخت 

داشت، حاال هر 3بازی آخرش مقابل تیم های این منطقه را بدون گل زده، باخته.

    درخشش شــزنی، دروازه بان یوونتوس باعث شد لهســتانی ها 3بازی پیاپی در 
جام جهانی دروازه خود را بسته نگه دارند. شزنی در 2بازی این دوره 9شوت از 27شوت 
ازجمله یک پنالتی عربستان را مهار کرده. او برای مسی هم خط و نشان کشیده است. 

تاکنون پیش نیامده لهستان 4بازی پیاپی در این رقابت ها گل نخورد.

   عربستان- مکزیک
این نوزدهمین بازی عربستان سعودی در جام جهانی است و برحسب اتفاق تاکنون پیش 
نیامده حریف آنها در این 19بازی تکراری باشــد. هیچ تیمی با این اندازه و نرخ مقابل 

حریفان مختلف و غیرتکراری بازی نکرده.
    2تیم سبزپوش گروهC برای ششمین بار اســت که با هم بازی می کنند. مکزیک 
تاکنون 5بار با عربستان روبه رو شده و هرگز شکســت نخورده؛ 4برد و یک تساوی. هر 

5رویارویی 2تیم در مدت 4سال )1995 تا 1999( و در قرن قبلی رقم خورده است.
    مکزیکی ها 4بازی آخر خود در جام جهانی را بدون بــرد به پایان برده اند؛ 
یک تساوی و 3شکســت داشــته اند و این دومین روند بد آنها در ادوار این 
رقابت هاست. بین سال های 1930 تا 1962 آنها یک تساوی و 12شکست در 

13بازی پیاپی را ثبت کرده بودند.
    سعودی ها در 18بازی قبلی خود در این رقابت ها فقط یک بار دروازه خود 
را بسته نگه داشته اند که به برد تاریخی مقابل بلژیک با تک گل سعید عویران 
در سال 1996 مربوط می شود. در سایر دیدارها عربستان به طور میانگین 
در هر بازی 2.3گل خورده است. یک کلین شیت در 18مسابقه )6درصد( 
بدترین تعداد گل نخوردن یک تیم در تاریخ این رقابت ها بین کشورهایی است 

که 10یا بیشتر بازی انجام داده اند.

Cاحتماالت صعود گروه   
    صعود یا حذف هیچ تیمی قطعی نیست. لهستان 4امتیازی و مکزیک 

یک امتیازی به یک اندازه شانس صعود دارند.
    آرژانتین درصورتی حذف می شــود که به لهســتان ببازد. در بازی 
همزمان بین مکزیک و عربستان هر نتیجه ای رقم بخورد، موجب حذف 

مسی و یارانش خواهد شد.
    شاید مســاوی هم به درد آرژانتین نخورد. در این حالت پیروزی 
عربستان بر مکزیک می تواند این تیم را به عنوان صدرنشین به دور بعدی 
ببرد و لهستان را دوم کند. اگر مکزیک با اختالف 3گل بازی را ببرد، 

با امتیاز برابر با آرژانتین از این تیم جلو خواهد زد و دوم خواهد شد.
    پیروزی عربستان با هر نتیجه ای این تیم را به دور بعدی 

می برد.
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برگزاری جشنواره 
نمایش عروسکی؛ 

بهار سال آینده 

بــا درخواســت هادی 
حجازی فر، دبیر جشنواره 
و موافقت کاظــم نظری، 
مدیرکل هنرهای نمایشی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی، نوزدهمیــن 
جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران-مبارک به 

بهار سال۱۴۰۲ موکول شد.
به گزارش همشهری، هادی 
حجازی فر با ذکر دالیل این 
تصمیم و با اشاره به اینکه 
جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران-مبارک 
امانت باارزشــی اســت، 
گفت: با توجــه به جمیع 
جهــات ازجمله صحبت با 
گروه ها، استادان و فعاالن 
این عرصه و اعضای انجمن 
نمایشگران عروسکی باور 
دارم که برگزاری جشنواره 
هم اکنــون و به دالیل فنی 
عدم تمرین های  همچون 
مستمر گروه ها، عدم امکان 
برخــورداری درســت 
شرکت کنندگان و مخاطبان 
از اجراهــای داخلــی و 
بین المللــی، عدم امکان 
مشــارکت بخش هــای 
خصوصی به واسطه همزمانی 
با جام جهانی و... از دســت 

خواهد رفت.
حجازی فر با بیــان اینکه 
یک برگــزاری ناقص، آن 
هــم در زمانــی که هدف 
مجموعه اداره کل هنرهای 
نمایشــی ارتقا و توسعه 
نمایش عروســکی است، 
ما را از بسیاری برکات این 
جشــنواره محروم خواهد 
کرد، ابــراز امیدواری کرد 
با تغییر زمــان نوزدهمین 
جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران-مبارک 
و برگزاری آن در بهار۱۴۰۲ 
شاهد یک جشنواره باشکوه 
بین المللی باشیم و فرصتی 
فراهم کنیم تا دانشجویان و 
دیگر مخاطبان و به خصوص 
عاقه مندان تمامی استان ها 
امکان مشاهده، یادگیری و 
هم افزایی از طریق گفت وگو 

و نقد را پیدا کنند. چرا موسیقی باید تعطیل باشد؟
مدیر انجمن موسیقی: همه اصناف روال عادی زندگی خود را دارند جز اهالی موسیقی

هر ســال وقتی ماه محرم و صفر به پایان 
می رســید، حجــم درخواســت ها برای موسیقی

برگزاری کنســرت ها باال بود، گروه های 
موســیقی پاپ بیشــترین کنســرت ها را در تهران و دیگر 

شهرهای بزرگ برگزار می کردند. 
حاال نزدیک به 4ماه است که هیچ گروهی درخواستی برای 
برگزاری کنسرت ندارد. پیش تر عنوان شده بود دفتر موسیقی 
وزارت ارشــاد مجوزی نمی دهد اما وقتی دفتر موســیقی 
آمادگی خود را بــرای صدور مجوز کنســرت ها اعالم کرد، 
مشخص شد که گروه ها برای گرفتن مجوز اقدام نمی کنند؛ 
وضعیتی که می تواند به خاطر شرایط هفته های اخیر امروز 
باشــد و نگرانی به خاطر نبود تماشاگر. کنســرت گذاران با 
افزایــش هزینه برگزاری کنســرت روبه رو هســتند و نبود 
تماشاگر در سالن های بزرگ کنسرت می تواند بیشترین ضربه 
را به گروه های موسیقی بزند. اما دفتر موسیقی عنوان کرده 
که مایل است نهایت همکاری را با گروه های موسیقی داشته 
باشد. شاید وقتش اســت که دفتر موسیقی شروع به رایزنی 

برای حضور گروه های موسیقی در سالن ها کند.

تماشاخانه های تهران جســته و گریخته اجراهایی دارند اما 
این اجراها با استقبال مخاطب امروز همراه نیست؛ سالن هایی 
که با فروش میانگین بلیت 80هزار تومانی به حیاتش ادامه 
می دهد. اما گروه های موسیقی هم بیشترین ضرر اقتصادی 
را دارند؛ کنسرت هایی که منبع درآمد هنرمندان موسیقی 
است. گروه های موسیقی که در ایام کرونا با توجه به   شیوع 
کرونا، همچنان فعال بودند و جزیره کیش آن زمان بیشترین 
اجراهای موسیقی را داشت. اما کنسرت های حاال موسیقی 
تعطیل شــده و این تعطیلی در 30ســال گذشته بی سابقه 
بوده. در حوزه موسیقی تنها رویداد در 4ماه اخیر، برگزاری 
پانزدهمین جشنواره موســیقی نواحی بود؛ جشنواره ای که 
به شــکل ناگهانی به جای کرمان در گرگان برگزار شد. حاال 
گروه های موسیقی  هیچ فعالیتی در این وضعیت اقتصادی   
ندارند و این عدم فعالیت به گفته مدیرانجمن موسیقی به خاطر 

رودربایستی است که در آن گرفتار شده اند.
امیرعبــاس ستایشــگر، مدیــر انجمن موســیقی در یک 
گفت وگوی تصویری با ایســنا  ، درباره وضعیت این روزهای 
موسیقی می گوید: »با توجه به وضعیت امروز جامعه، ذهنیتی 

وجود دارد که موسیقی را باید تعطیل کنیم؛ چراکه موسیقی 
باعث شادی و تفریح است به همین دلیل نباید برگزار شود. 
یک ذهنیت هم وجود دارد که گفته می شــود باید موسیقی 
کار کنیم و در همین کنسرت های موسیقی حرف خودمان را 
بزنیم. اما این سؤال مطرح است که تعطیلی موسیقی در ایران 
به نفع کیست؟ نمی دانم این مسئله از کجا نشأت می گیرد که 
افراد کارهای روزمره خود را دارند، باشگاه می روند، رستوران 
می روند، سر کار می روند و شب می نشینند در فضای مجازی 
می گویند کنسرت برگزار نشــود و کسی که کنسرت برگزار 
می کند، عنوان بی شــرف را می گیرد. کسی به فکر معیشت 
اهالی موسیقی نیست و اگر موسیقی همچنان تعطیل باشد تا 

چه زمان می تواند به حیاتش ادامه دهد؟«
ستایشگر با بیان این مطلب که هیچ موزیسینی موافق تعطیلی 
موسیقی نیست، توضیح می دهد: »انگار در یک رودربایسی 
خشــمگینانه گیر کرده ایم.  به نظرم این برگزاری کنسرت و 
فعالیت در حوزه موســیقی در وضعیت امروز در یک سیکل 
بی تعقل قرار گرفته که همه به هم نگاه می کنند. نباید گروه ها 
از سوی افرادی که خودشــان در آن سوی مرزها نشسته اند، 

تحت فشار قرار بگیرند. هر کسی باید در برگزاری کنسرتش 
آزاد باشد. مثل تئاتر که برخی گروه ها تمایل به اجرا ندارند و 
برخی نمایش روی صحنه می برند.« وی از وضعیت معیشت 
اهالی موسیقی اظهار نگرانی می کند و می گوید: »افرادی در 
این حوزه بیکار هستند که شاید به چند میلیون تومان نیاز 
داشته باشند. تنها شغلی که دچار مسئله شده موسیقی است؛ 
چراکه همه فکر می کنند موســیقی زائده ای است که فعال 

جامعه به آن نیاز ندارد. 
معتقــدم راه مبارزه اینگونه نیســت. جامعه موســیقی در 
رودربایستی به ســمت نابودی پیش می رود و اگر این وضع 
تا نوروز ادامه داشــته باشــد، موســیقی به لحاظ اقتصادی 
زمین می خورد.« ستایشگر توضیح می دهد: »شاید گروه ها 
به خاطر فروش بلیت و اجاره ســالن و حضور مخاطب تردید 
داشته باشند اما باید کمکشــان کنیم، اجازه بدهیم گروه ها 
خودشــان تصمیم بگیرند. همه اصناف روال عادی زندگی 

خود را دارند و تنها موسیقی است که تعطیل 
شده و افراد زیادی در وضعیت بد اقتصادی 

قرار گرفته اند.« 

اگــر از عالقه مندان بــه مطالعه 
کتاب های سینمایی باشید، احتماال کتاب

با نــام ناشــرانی کــه به صورت 
اختصاصی در این حوزه کار می کنند یا توجه ویژه ای به 
موضوع سینما در میان آثارشــان دارند، آشنا هستید. 
ناشرانی همچون انتشارات بنیاد سینمایی فارابی یا نشر 
ســاقی صرفا ناشر کتاب های ســینمایی اند و در طول 
سال ها، افتان وخیزان، به انتشار کتاب هایی که جنبه های 
مختلف سینما را بررســی کرده اند اشتغال داشته و در 
میان خوانندگان شناخته  شــده اند و به عنوان ناشران 
سینمایی شناخته می شوند. ناشران دیگری مثل نشر 
هرمس، نشر چشــمه، نشر مرکز، نشــر لِگا، نشر بان، 
انتشارات علمی فرهنگی، انتشارات ققنوس، انتشارات 
شورآفرین، انتشارات روزنه و...، در کنار سایر آثارشان در 
زمینه های مختلف دیگر، به انتشار کتاب های سینمایی 
هم توجه کرده و به قوام یافتن ادبیات ســینمایی یاری 
رسانده اند. کتاب های سینمایی طبیعتا مخاطب خاص 
خود را دارند و مثل رمان یا کتب تاریخی و حتی کتب 
فلســفی کتابخوانان را به خود جلب نمی کنند. معموال 
کسانی که به مطالعه کتاب های سینمایی می پردازند، 
ابتدا به سینما عالقه دارند و بعد برای تعمیق دانسته ها و 
اطالعاتشــان از هنر هفتم جــذب مطالعه کتاب های 
ســینمایی می شــوند. در بازار کتــاب، محبوب ترین 
کتاب های سینمایی، کتاب های آموزش فیلمنامه نویسی 
هستند. فیلمنامه نویسی از آن دســت حرفه هایی در 
سینماست که از دور کاری بی دردسر و پردرآمد به نظر 
می رســد و خیلی ها فکر می کنند به راحتی از پســش 
برمی آیند. البته مســلم اســت که این تصور ریشه در 
واقعیت نــدارد، وگرنه وضعیت فیلمنامه نویســی در 

سینمای ما این طوری نبود و فیلم ها این همه عیب و ایراد 
فیلمنامه ای نداشتند. به واسطه عالقه مندان بسیار به این 
حرفه، کتاب های آموزش فیلمنامه نویســی- حتی در 
سال هایی که انتشار کتاب های سینمایی رونق امروز را 
نداشت- از سایر رشته های سینمایی حال وروز بهتری 
داشــت. بعد از فیلمنامه نویســی، آمــوزش زیر و بم 
کارگردانی ازجمله کتاب های محبوب و پرفروش در بازار 
کتاب های سینمایی است. کسانی هم که دوست دارند 
ســینما را جدی تر از بخش های عملی و فنی آن مثل 
فیلمنامه نویسی یا کارگردانی یا حتی فیلمبرداری دنبال 
کنند، دنبال موضوعات نظری این رشــته می روند تا 
بتوانند به سؤاالتی مثل »سینما چیست؟« یا »فیلم ها 
چطــور کار می کنند؟« یــا »روایت ســینمایی چه 
ویژگی هایــی دارد؟« جــواب بدهند یــا از توازی ها و 
تقاطع های میان سینما با سایر رشته های علوم انسانی 

سر دربیاورند.
انتشارات بنیاد ســینمایی فارابی چه در زمینه متون 
ســینمایی عملی و فنی و چه در زمینــه متون نظری 
ناشری شناخته شده است. روز گذشته خبر رسید که 
این انتشارات تعدادی از کتاب های مهم خود را که بعضا 
برخی هایشان مدت ها نایاب بودند، تجدید چاپ کرده 
اســت. کتاب هایی مثل »نما به نما« )2جلد( آنقدر از 
زمان چاپ نخست شان در میان عالقه مندان به سینما 
جاافتاده اند که هر گاه برای مدتــی نایاب و چاپ تمام 
می شوند، نسخه های غیرقانونی و افست شان در برخی 
فروشگاه ها پیدا می شــود. این کتاب از آن کتاب هایی 
است که هر کسی که سودای کارگردان شدن دارد، باید 
حتما یک بار آن را بخواند. کتاب هایی مثل »روایت در 
فیلم داستانی« )2جلد( یا »چگونگی درک فیلم« هم در 

زمینه نظری از کتاب های مهم این ناشر هستند. قیمت 
کتاب که همیشه مســئله بوده و این روزها مسئله ای 
دوچندان شده است. مخاطب این کتاب ها دانشجویان 
و جوانان هســتند که شــاید تهیه این کتاب ها، با این 
قیمت ها، برای شان دشوار باشد. هرچند، قیمت کاغذ 
و ســایر ملزومات چاپ روزبه روز باالتر می رود و ناشر 
هم چاره ای جز افزایش قیمت کتاب ندارد. نکته دیگر 
این است که کتابی مثل »چگونگی درک فیلم« تجدید 
چاپ همان ویراست قدیمی1978 آن است، درحالی که 
نسخه انگلیسی این کتاب در ســال2009 به ویراست 
چهارم رسیده و کاش حاال که به قیمت 250هزار تومان 
فروخته می شود، حداقل ویراســت جدید آن به دست 
خواننده می رسید. به روزکردن کتابی که به چاپ چهارم 
رسیده، برای انتشارات بنیاد سینمایی فارابی که یکی 
از وظایفش حمایت از انتشار کتاب های سینمایی است، 
نباید کار سختی باشد. کتاب »نما به نما« که در میان 
کتاب های انگلیسی هم کتابی کالسیک درباره آموزش 
کارگردانی به شمار می رود، در سال2019 نسخه ویژه 
25سالگی اش منتشر شد که یادداشتی از استیون دی 
کاتز به همین مناسبت داشــت. بد نبود که ترجمه آن 
یادداشت هم به این چاپ جدید فارسی اضافه می شد. 
جدا از کتاب، ســایر شــیوه های آموزش مثل انتشار 
فیلم های آموزشی کارگردانان مشهور سینما همچون 
مارتین اسکورســیزی یا دیوید لینچ هــم می تواند در 
برنامه این بنیاد قرار بگیرد. حاال که فارابی ناشر تخصصی 
سینماست، بد نیست با جدیت بیشتری در استفاده از 

کتاب های روز و شیوه های نو به بحث 
انتشار محتواهای آموزشی و نظری 

توجه کند.

قیمت های تازه ، ویراست های قدیمی
تجدید چاپ 9کتاب سینمایی بنیاد سینمایی فارابی

شهاب مهدوی
روزنامه نگار

استقبال گسترده از بلیت فروشی 
بازی ایران و آمریکا 

 فوتبال 
پای مردم را به 
سینما باز کرد 

»بلیت تمام شد.« جمله ای که مدت ها بود 
مصداقی در مورد گیشه سینماها نمی یافت، 
دیروز معنا پیدا کرد و دوباره تکرار شــد. در 
کســاد ترین ایام اکران، ناگهان گیشه شلوغ 
شد. فوتبال به یاری سینما آمد و سینماداران 
پس از مدت ها اقبال عمومی را تجربه کردند. 
درحالی که گفته می شد پخش مسابقات جام 
جهانی در ســینماها منتفی شده، در دقیقه 
نود خبر رسید سینماها سه شنبه بازی ایران 

و آمریکا را پخش خواهند کرد.

فوتبال گیشه را داغ کرد 
طرح اکران مسابقات جام جهانی از مدت ها 
پیش توسط شــورای صنفی نمایش تدوین 
شد؛ طرحی که ســینماداران آن را به عنوان 
راه حلی برای رفع بحران گیشه مطرح کردند. 
سازمان سینمایی هم موافق نمایش فوتبال 
در سالن های ســینما بود و به نظر می رسید 
با تامین نظر نیروی انتظامی، مشکلی برای 
اکران فوتبال وجود نداشته باشد. به خصوص 
اینکه پخش مسابقات فوتبال در پردیس های 
سینمایی مسبوق به سابقه بود و در چند دوره 
اخیر جام جهانی، بازی های تیم ملی و برخی 
مسابقات حساس در سالن های سینما پخش 
شده بود. در یکی از کساد ترین ادوار گیشه، 
سینماداران به استقبال جام جهانی رفتند 
و امیدوار بودنــد در روزهایی که تب فوتبال 
در جامعه باال می رود، ســینما هم بخشی از 

زیاندهی سال های اخیرش را جبران کند.
در نهایت امــا پاییز پر حادثــه 1401 همه 
طرح های خوش بینانه ای را  که در تابستان 
برای رونق سینماها تدوین شده بود، بر باد 
داد که مهم ترینش همین پخش مسابقات 
جام جهانی در پردیس های ســینمایی بود. 
وقتی مسابقات شروع شد و خبری از نمایش 
بازی ها در پردیس ها نشد، به نظر می رسید 
با وجود موافقت وزارت ارشاد، دیگر نهادها 
بنا به مالحظــات امنیتی با اجراي این طرح 
مخالفت کرده اند. تا اینکه دوشنبه شب معاون 
ارزشــیابی و نظارت سازمان ســینمایی از 
موافقت رئیس این ســازمان با پخش بازی 

ایران و آمریکا خبر داد. 
موافقت محمــد خزاعی، رئیس ســازمان 
سینمایی قاعدتا بعد از هماهنگی با نهادهای 
ذیربط انتظامی، امنیتی صورت گرفته بود، 
باعث شــد پس از مدت ها گیشه سینماها 
داغ شــود و فوتبال به عنــوان عاملی برای 
همبســتگی ملی این بار با حضور گسترده 
مردم در پردیس های ســینمایی نقش خود 

را ایفا کند.
محمدرضــا صابــری، ســخنگوی انجمن 
سینماداران اقبال عمومی از پخش مسابقه 
ایران و آمریکا را فوق العاده توصیف کرد . او 
درخصوص اســتقبال کم نظیر تماشاگران 
و عالقه مندان از بازی تأکید کرد، استقبال 
خوبی شده و از شب دوشنبه که این امکان 
برای سینماها فراهم شــده و بلیت فروشی 
را آغاز کرده اند در برخی از ســینماها تمام 
بلیت ها در چند ســاعت به فروش رســیده 
اســت. مســابقه ای که در وقــت اضافه به 
پردیس ها رسید و بلیت های 45هزار تومانی 
که گفته می شد بهای زیادی برای تماشای 
فیلم هــای روی پرده اســت، در تعدادی از 

پردیس ها خیلی زود تمام شد.

اکران رایگان فوتبال در فرهنگسراها 
بــازی دیشــب ایــران و آمریــکا در 
فرهنگسراهای مناطق 22 گانه پایتخت 
به صورت رایگان برای فوتبال دوســتان 

نمایش داده شد.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،  
که این روزها جشنواره »ایران پیروز« را با 
برنامه های متنوعی متناســب با ایام جام 
جهانی برگزار می کند. بازی ایران و آمریکا 
نیز در قالب یکی از بخش های جشنواره 
 »ایــران پیــروز« به صورت رایــگان به

نمایش در آمد.

 »علی مسیو«
در راه »حقیقت«

مســعود میر، مستندساز و 
روزنامه نگار که با مســتند 
»علی مسیو« متقاضی حضور 
در شــانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران 
»سینماحقیقت« شده است، 
درباره نحوه ساخت این فیلم 
به صورت مختصر گفت: باید 
بگویم کلیت فیلم یک دغدغه 
شــخصی بود. درواقع آشنا 
شــدن من با »علی مسیو« 
خیلی اتفاقی رخ داد و بعد از 
آن به یک دغدغه شــخصی 
تبدیل شد؛ به این صورت که 
چرا هیچ چیــزی درباره این 
شخصیت نمی دانم و سپس 
با تحقیــق و پژوهش هایی 
که انجام دادم به این نتیجه 
رسیدم که بسیاری از افراد 
که حتی با تاریخ مشــروطه 
و انقاب مشــروطه غریبه 
نیستند نیز اطاعات چندانی 
درباره علی مســیو ندارند و 
کار از همین جا شروع شد و 
درنهایت با مساعدت مرکز 
مستند،  سینمای  گسترش 
تجربی و پویانمایی که با این 
طرح موافقت کرد، قصه ساخت 
»علی مسیو« رسما آغاز شد. 
این مستندساز درباره عملکرد 
»سینماحقیقت«  جشنواره 
کــه در آســتانه برگزاری 
است هم گفت: در ابتدا باید 
بپذیریم »ســینماحقیقت« 
و جشــنواره ای که مربوط به 
سینمای مستند است قاعدتا 
جنس مخاطبش خاص تر است 
و این مربوط به ایران نیست، 
بلکه در دنیا هم اینچنین است؛ 
شما خیلی راحت می توانید 
میزان عاقه مندان برای پیدا 
کردن بلیت در جشــنواره 
فیلم برلین را با ایدفای هلند 
مقایسه کنید. منظورم این 
اســت به نوعی جشنواره 
مستند تابلویی باال می آورد 
و می گوید من بــرای عموم 
نیستم و ما باید با این موضوع 
کنار بیاییم. نکته دوم اینکه 
»سینماحقیقت«  جشنواره 
به نظــر من با وجــود فراز و 
فرودهایی که داشته، عمود 
خیمه خود را جای درستی بنا 

کرده است.

از» نما به نما« تا »چگونگی درک فیلم«
کتاب های تجدید چاپ شده انتشارات بنیاد سینمایی فارابی به شرح 

زیر است:
»نما به نما: کارگردانی فیلم از تصور ذهنی تا تصویر سینمایی«،  ۱  
نوشته: اســتیون دی کاتز، برگردان: محمد گذرآبادی، نوبت 

چاپ: دهم، ۱8۰هزار تومان
»نما به نما: جلد دوم: نمای متحرک«، نوشته: استیون دی کاتز،  برگردان: محمد گذرآبادی، نوبت چاپ: هفتم،  ۱5۰هزار تومان۲
»اصول اساسی کارگردانی سینما )پیش از فیلمبرداری فیلم  خود را ببینید(«، نوشته: نیکاس تی پروفرس، برگردان: شاپور 3

عظیمی، نوبت چاپ: دوم، ۲5۰هزار تومان
»چگونه مشکات فیلمنامه مان را حل کنیم؟«، نوشته: سیدفیلد،  برگردان: حمیدرضا گرشاسبی، نوبت چاپ: دوم، ۱5۰هزار تومان۴
»روایت در فیلم داستانی )جلد اول(«، نوشته: دیوید بردول،  برگردان: ســیدعاءالدین طباطبایی، نوبت چاپ: چهارم، 5

۱۰۰هزار تومان
»روایت در فیلم داستانی )جلد دوم(«، نوشته: دیوید بردول،  برگردان: ســیدعاءالدین طباطبایی، نوبت چاپ: چهارم، 6

۱۲۰هزار تومان
»فرهنــگ فیلمنامه، واژگان و اصطاحــات تخصصی برای  فیلمنامه نویسان«، نوشته: محمد گذرآبادی، نوبت چاپ: دوم، 7

 ۱6۰هزار تومان
»فیلمنامه نویسی پیشرفته«، نوشته: لیندا سیگر، برگردان:  محمد گذرآبادی، نوبت چاپ: سوم، ۱۲۰هزار تومان8
»چگونگی درک فیلم«، نوشــته: جیمز موناکــو، برگردان:  حمیدرضا احمدی الری، نوبت چاپ: چهارم، ۲5۰هزار تومان9
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 دفاع مقدس
به روایت یک پرستار

خاطرات »سهیال فرجام فر« از مداوای مجروحان جنگی در 
کتاب »کفش های سرگردان« روایت شده است

 شبکه  ارتباطات انسانی
در جامعه آرمانی قرآنی

 طرحی از الگوی جامعه قرآنی 
از منظر آیت اهلل محمدمهدی آصفی

 ارادت سلطان غزل
به شاعر شیدایی

 کتاب »این تُرک پارسی گوی« که اخیرا تصحیح
و تجدید چاپ شده، نگاه حسین منزوی به شعر شهریار است
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مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

حرفه اش پرستاری است اما کتاب هم می نویسد. 
کتابی که نوشته در واقع خاطراتی است که از دوران 
دفاع مقدس دارد؛ از حوادث تلخ و شیرین آن زمان. 
بهترین و شیرین ترین لحظات زندگی اش را برای 
رسیدگی به مجروحانی سپری کرده که برای دفاع 
از وطن خود را آماج تیر و گلوله های دشمن کرده 
بودند. سهیال فرجام فر از پرستارهای نمونه کشور 
است که در 8ســال جنگ تحمیلی استراحت و 
تفریح را بر خود حرام کرد و در کنار رزمنده ها ماند 
و بعد از آن برای اینکه ایثار و مقاومت رزمنده ها از 
یاد نرود هرچه شنیده و دیده بود به رشته تحریر 
درآورد. کتاب »کفش های ســرگردان« حاصل 
8سال فداکاری اوست. به مناسبت فرارسیدن 
ســالروز والدت حضرت زینب کبری)س( و روز 

پرستار پای صحبت او می نشینیم.

ازخونگرمبــودنوخوشمشــرببودنشمیتوان
پیبردجنوبیاســت.لهجهجنوبيدارد،چندسالی
میشــودكهفرجامفرازحرفهپرستاریبازنشسته
شدهاماهمچنانفعالاستوهمهوقتوتوانخودرا
برایخدمتبهمردمصرفمیكند.بهسالهایدور
میرود؛سال1356.زمانیكهازدانشکدهپرستاری
نیرویهواییارتشفارغالتحصیلشد.باهمسرش
همکاروهمرشتهبودندوهمینباعثشدبهپایگاه
هواییدزفولمنتقلشوند.فرجامفرتاقبلازشروع
جنگزندگیآرامیداشــت؛نهدلهرهونهنگرانیرا
تجربهنکردهبود.یکپســرشسال1358ودیگری

ســال1359بهدنیاآمدهبودندوســرشحســابی
بهزندگــیوكارگرمبود.تااینکهبرایشــركتدر
جشنعروســییکیازاقوامآبادانیاشدعوتشدو
بهزادگاهشرفت.اواینجشــنرافرصتمناسبی
میدانستتافامیلودوستوآشناراببیند؛بیآنکه
بداندسرنوشــتچهبرایشرقمزدهاست.دریکی
ازروزهاكههمهخانوادهدورسفرهصبحانهنشسته
بودندناگهانصدایمهیبیبلندشــدوبهدنبالش
دیوارهایخانهشــروعبهلرزیدنكرد.سقفخانه
فروریختوولولهایبرپاشد.اوهمراهباچندنفردیگر
تاسركوچهرفتندتاببینندچهاتفاقیافتادهاست.
ناگهانهواپیماهایعراقیرادرآســماندیدندكه
بمبرویسرمردممیریزند.فرجامفرازآنروزتلخ
میگوید:»هواپیماهایعراقیآنقدرپایینبودندكه
بهراحتیمردمرابهرگباربستهبودند.جلویچشمانم
همشــهریهایممثلبرگهایپاییزیرویزمین
میافتادند.جویخونراهافتادهبود.ســریعخودم
رابهبیمارستانشركتنفترســاندم.میخواستم

كمکبدهم.«

عراقی ها در چند قدمی آبادان 
وضعیتبدیبود.آدمهادرخونخودمیغلتیدند.
لحظهایصدایانفجاربمبقطعنمیشد.مردمآبادان
وحشتكردهبودند.آنجابودكهمتوجهشدندعراقیها
واردخرمشهرشدهوتاپشتراهآهنآبادانآمدهاند.
فرجامفربهیادمیآورد:»مردانفامیلتصمیمگرفتند
خودشــانبمانندوزنوبچههارابهجایامنتری
بفرستند.خالهامبهبهانبود.25زنوبچهراسواریک
ماشینشورلتكردندوراهیشدند.منهمبچههایم

رابهمادرمسپردموخودمبهدزفولرفتم.«
وقتیبهپایگاههواییدزفولرسید،فضایآنجاراجور

دیگریدید.مثلقبلنبــود.نهتنهاكادرنظامیكه
كادردرمانیدرآمادهباشبودند.دوریازفرزندانش
ازیکسووجوحاكمازسويدیگراذیتشمیكرد.
دیــدنآنهمهمجــروحدلشرابــهدردمیآورد.
خیلیشانجلویچشــماناوشهیدمیشدندوهر
باربیشترازپیششکستهمیشد.اوخاطرهتلخیاز
كاردربیمارستانپایگاههواییدزفولتعریفمیكند:
»یکباركهدزفولموشــکبارانشــدآمبوالنسها
آژیركشانیکیپسازدیگریمیآمدند.ازیکیازآنها
مادریخارجشدباكودكیكهدرآغوشداشت.در
یکدستپسرکشیشهشیربودودردستدیگرش
بستهپفک.اوراازمادرشگرفتمبهاتاقعملبردم.
بهیادپســرخودمافتادمكهچندروزیاوراندیده
بودم.بچهدراتاقعملتمامكردومنمســتاصلاز
اینکهچطورچنینخبریرابهمادرشبگویم.ازدر
بیرونرفتمتامادرشرادیدمفقطبهاوخیرهشدم
ورویزانوهایمنشستم.مادربچهازحالیكهداشتم
همهچیزرافهمید.همدیگــررادرآغوشگرفتیمو

گریهكردیم.«

پرواز مرتضی 
هربارعملیاتیصورتمیگرفتفرجامفرودیگر
همکارانشمیدانســتندمجروحــانزیادیبه
بیمارستانپایگاههواییدزفولمیآوردند.گاهي
پیشمیآمدجراحترزمندههاشدیدبودوبرای
درمانبایدبهشهرهایبزرگتروبیمارستانهای
مجهزترمنتقلمیشدند.اینجابودكهپرستارها
موظفبودندمجروحانراهمراهیكنند؛كاریكه
جزترسواضطرابپیامددیگریبرایپرستارها
نداشت.فرجامفرهنوزطعمگزندهآنسفرهارابه
یاددارد؛»معموالمجروحــانراباهواپیماهای

ســی-130منتقلمیكردند.ماهمناچار
بایدهمراهشانمیرفتیم.احتمالاینکه
توسطیکهوایپمایعراقیموردهدف

قراربگیریمزیادبــود.امااینخطر
رابهجانمیخریدیم.تابتوانیم
مراقبمجروحانباشیموبرای
نجاتآنهاهمهســعیمان
رابــهكارمیگرفتیم.یادم

میآیدیکیازاینمجروحاننامشمرتضیبود.
مرتبلبهایشخشکمیشدواحساستشنگی
میكرد.بادســتمالنمــدارلبهایشراخیس
میكردمتاعطشاشكمترشــود.اودرآنحال
سالمیبهامامحسین)ع(دادونگاهشبهسقف
خیرهشــد.صدایشكردمجوابنداد.فهمیدم

شهیدشدهاست.«

روزهای سخت پرستاری از دشمن
دردوراندفاعمقدس،پزشــکانوپرستاران،بین
مجروحانورزمندههــایایرانودشــمنفرقی
نمیگذاشتندوتمامسعیخودرابرایحفظجان
مجروحانانجاممیدادند.فرجامفربهاینموضوع
اشــارهكردهومیگوید:»هــرروزازاینکهجوانان
كشورمرامجروحوباآنشرایطمیدیدمروحیهام
خرابمیشــد.اماوقتیایمــانوارادهرزمندهها
رامیدیدمبهخودممسلطمیشــدم.جوانیرادر
بیمارستانمابستریكردهبودندكهچشمهایش
راازدستدادهبود.كلیگریهامگرفتوماندهبودم
چطوراینخبربدرابهاوبدهماماوقتیبههوشآمد
ومتوجهشدباطمانینهگفتكهچشمهایمراباخدا
معاملهكردم.صبرشبهمنقوتداد.تحســینش
كردم«.اماسختتردرماناسرایعراقیبود؛كسانی
كهمردمشرابهشهادترســاندهبودند.»یکبار
خلبانعراقیرادربیمارستانبستریكردهبودند
وبایدبهاورســیدگیمیكردم.غیظهمهوجودم
راگرفتاماهمینكهخواســتموارداتاقشومبه
یادفرمایشامیرالمومنین)ع(افتادم:»بایتیمانو
اسیرانمهربانباشید.«خشمامرافروخوردموباذكر
صلواتیمشغولپانسمانشدم.مقداریكمپوتبهاو
دادموتیمارشكردم.خلبانعراقیازرفتارمن
متعجبكردوبهزبانانگلیسیگفتمن
دشمنتوهستمچطورازمنپرستاری
میكنی؟وجــوابدادممنفقطبه
وظیفهانسانیخودمعملمیكنم.«

دفاع مقدس به روایت یک پرستار
خاطرات»سهیالفرجامفر«ازمداوایمجروحانجنگیدركتاب»كفشهایسرگردان«روایتشدهاست

درمراسمرونماییازتازههاینشرروایتفتحمطرحشد

روایت فتح باید جریان ساز بماند
آیینرونماییوبازنمایی»فرزندان

مهدیه زکي زادهگزارش
روزنامهنگار

خمینی۴«كهشــاملدوبخش
مجزایرونماییاز۷عنوانكتاب
تازهمنتشــرشــدهوبازنماییاز10عنوانكتابازتازهترینكتابهای
انتشاراتروایتفتحبود،باحضورخانوادههایمعززشهدا،نویسندگانو
برخیازمدیرانفرهنگیوهنریكشوردرساختماناقشارسازمانبسیج

مستضعفینبرگزارشد.
دراینمراسمكهطبقعادتچندسالاخیرانتشاراتروایتفتحدرهفته
بسیجرونماییمیشود،بیانشــدكهمأموریتروایتفتحشناساندن
تفکرشهداوایثارگراناستوروایتفتحبایدجریانسازبماند.درابتدای
مراسم،مهدیمحمدخانیمدیرانتشاراتروایتفتحضمنخوشامدگویی
بهخانوادهمعززشهداوباگرامیداشتیادوخاطرسیدشهیداناهلقلمو
معرفیمختصرهریکازكتبمربوطبهاینمراسمبااشارهبهمأموریت
انتشاراتروایتفتحگفت:»چهزیبابیانكردهاستسیدشهیداناهلقلم
كههركسكشتهشودازبراینگهداشتندینومالواهلخودشهیداست
اماشهادتپایانراهنیستیقیناًآغازراهدیگریاست.آغازیکمأموریت
جدیدبرایآنانكهماندند.برایمن،برایشماوبرایما،برایرساندن
پیامعزتوآزادیبهقلبجهانتشیعبهآنسویمرزهابهاقصیاالرض.
مأموریتانتشاراتروایتفتحدرپسمحاورهپیامآزادگیشناساندنمرام
ومسلکوتفکربزرگمردانیچونشهداوایثارگراناست،مردانیكهبر
سرعهدشانباخداتاپایجانماندند،مردانیكهمظهراستقامتبودندو

صالبت؛مظهرایمانبودندونجابت.«
درادامهاینمراسمدكتریحیینیازی،نویسندهوپژوهشگردفاعمقدسو
عضوشورایسیاستگذاریانتشاراتروایتفتحبااشارهبهوضعیتكنونی
ونقشروایتفتحدراینشرایطاظهاركرد:»حوزهفرهنگواندیشهیک
حوزهبسیارظریفیاست.شایدیکیازموضوعاتیكهامروزمجموعهای

مثلروایتفتح،اینیادگارارزشــمندشهیدآوینیبایددرنظربگیردتا
بتواندنقشخودشرادرحوزهفرهنگایفاوفلسفهوجودیوهویتاصلی
خودشراحفظوتقویتكند،توجهبهكادرسازیوحفظسرمایهانسانی
است.اینکهتعدادیازبزرگوارانوعزیزانتالشمیكنندتاآثارفاخریرا
تولیدكنندسرجایشبسیارمغتنمومحترماستامابایدایندایرهنیروی
انسانیراوسعتببخشید.مادرجنگنرموجنگشناختیهستیم،در
جنگتركیبی،جنگروایتهاوارادههاوهرروزوهرلحظهدراینماجراها
اتفاقاتخاصخودشمیافتدواگرمجهزنباشــیمونیرویمتخصص
الزمراتربیتنکنیمنمیتوانیمخیلیامیدوارباشیم.لذادركناركارهای
فاخروقابلتحسینوكارهایبزرگیكهانجاممیشودتوجهبهسرمایه
انسانیرابایددردستوركارقرارداد؛درستماننددوراندفاعمقدسكه
زیربنایتمامیكارهاتوجهبهسرمایههایانسانیداخلكشورمانندشهید
بروجردی،شهیدباقری،شهیدتهرانیمقدمبود؛همانهاییكهدركوران
شدائددفاعمقدسآمدندواستعدادهایشانرابهمنصهظهورگذاشتند
وبهرغماینکهدورههاینظامیرانگذراندهبودندجزونوابغفرماندهیو

هدایتمیدانهاینبردشدند.«

روایت فتوحات انقالب اسالمی
ایننویســندهوپژوهشــگرحوزهدفاعمقدسهمچنینبااشــارهبه
جریانسازبودنوماندنروایتفتحوهمچنینساریوجاریشدنتفکر
بسیجیدراقداماتوتصمیماتنیزگفت:»مااگربهتفکربسیجیبرگردیم
ومانندروزهایدفاعمقدسومانندشهدایعزیزماندرمحورمقاومت
عملكنیمبهراحتیازهمهاینمسائلیكهوجودداردعبورخواهیمكرد.
امروزروایتفتحیکیازمجموعههایموفقیاستكهدرحالتالشاست.
فلسفهوجودیروایتفتحعالوهبرروایتفتوحاتانقالباسالمیروایت
تمامیاندیشهدارانیاستكهدلدرگروتفکربسیجیدارندوپیرواندیشه

نابامامخمینی)ره(هستند.ازجملهكارهاییكهروایتفتحهمانندزمان
شهیدآوینیبایددنبالكندایناستكهبهجریانسازیخودادامهدهدو
دریکنقطهتوقفنکند،درستهمانندروزهایابتداییاشكهباطرحی

نوجریانسازیكرد.«
اینآیینرونماییبخشویژهایداشت؛گرامیداشتیادوخاطرهنخبه
شهیددكترســیدفریدالدینمعصومیازشــهدایحادثهتروریستی
شاهچراغكهباتجلیلازپدربزرگوارشانوارائهوقتجهتایرادخاطراتی

دربارهاینشهیدبزرگوارانجامگرفت.
درادامهمراسموباحضورسردارعباسبایرامی،رئیسسازمانادبیاتو
تاریخدفاعمقدس،سرداردهقانیمدیرعاملمؤسسهرزمندگاناسالم،
سردارعلیناظریمعاوننشــروادبیاتدفاعمقدسسازمانحفظآثار
سپاهوبسیج،كریمخوشــمرام،معاونهماهنگكنندهبنیادفرهنگی
روایتفتحازخانوادهمعززشهداونویسندگانومحققانكتابهایبخش
بازنماییتجلیلو۷عنوانكتابرونماییشد.كتابهای»بویشیرین
فرهاد«نوشتهطاهرهكوهكن،»آوریل3015«نوشتهمریمشیدا،»چهل
روزانتظار«نوشتهمونسعبدیزاده،»داوت«نوشتهزهراسلحشور،»بخور
نخور«نوشتهمحمدحسنزادهو»آببرایماهیهاست«نوشتهمحسن

عیوضیعنوانكتابهاییاستكهدراینمراسمرونماییشدند.

مروریبركتاب»6۴10«
خاطراتشهیدخلبانحسینلشکری

 خاطرات خودنوشت 
یک خلبان آزاده

كتــاب»6۴10«درردیــفكتابهــای»خاطــرات
خودنوشت«قرارمیگیردكهتوسطشهیدامیرسرلشکر
خلبانحسینلشکرینوشتهشدهودرآن،شهیدلشکری
بهشــرحخاطرات18سالاســارتخودپرداختهاست.
نامكتاببرگرفتهازتعدادروزهایزماناســارتشهید
لشکریدربازداشتگاههایعراقیعنی6۴10روزاست.
امیرخلبانآزادهحسینلشــکری،ملقببهسیداالسراء
پسازانجــام12ماموریتدرروزهــایآغازینجنگ
تحمیلی،هواپیمایشمورداصابتموشــکدشمنقرار
گرفتوبهاســارتارتشمتجاوزصدامدرآمد.ویپس
از16سالاسارت،بهنیروهایصلیبسرخمعرفیشدو
2سالبعد،درروزهفدهمفروردینسال13۷۷بهایران

بازگشت.
شهیدامیرخلبانحسینلشکری،درنهمیندورهانتخاب
كتابسالدفاعمقدس،بهپاسروایتخاطراتشدركتاب
»6۴10«،رتبهنخستگروه»خاطراتخودنوشت«رااز
آنخودكرد.كتاب»6۴10«بامقدمهایكوتاهشــروع
میشودكهدرادامهزندگینامهراویقرارداردوهمچنین
عناوینســرفصلهاكهبهترتیبآمدهاست،آنچهبرمن
گذشــت،حملهسراســریعراق،اجازهبدهیددعاكنم،
زندانابوغریب،اعتصابغذاوهدفمأموریت.دربخش
زندگینامهیادآوریمیشــود،حسینلشــکریمتولد
20اســفند1331درضیاءآبادازتوابعقزویناستودر
ســال135۴پسازگذراندنمقدماتآمــوزشپروازدر
ایران،برایتکمیلدورهخلبانیبهكشــورآمریکااعزامو
5میشود.ازابتدایصفحه10،راوی خلبانشکاریافـ
كتاب،سرتیپلشکریاســت.اوتعریفمیكندكهروز
26شهریور1359بهفرماندهاشپیشنهادانجاممأموریت
دادهتاجوابیبهتجاوزعراقباشــد.زیرادراینروزعراق
درمناطقمهرانوقصرشیرینو...عملیاتنظامیانجام

دادهبود.
ازصفحــه12تا1۷،لشــکریبهمــرورتاریــخعراقو
فهرستیازتجاوزهایحکومتصدامتاقبلاز26شهریور
1359میپردازد.دربخشــیازاینفصلمیخوانیم:»از
فروردین1358كهسرآغازتجاوزاتمرزیعراقبهایران
استتا1359/6/26طبقآماروزارتامورخارجهایران،
عراق1۴8موردتجاوزهوایــیو295موردتجاوززمینی

و21موردتجاوزدریایی
بهمرزهایایرانداشــته

است.«
امیــرلشــکریدرادامه
تعریــفمیكنــد:»روز
1359/6/2۷مــا]مــنو
لیدرمنجنــابورتوان[
دومیندســتهپــروازی
بودیمكــهدرخاکعراق
عملیاتمیكردیم.دسته
اولباحملــهخودپدافند

عراقراهوشیاروحساسكردهبود.لذابهمحضاینکهمرز
راردكردیم،پسازچندثانیهمتوجهشــدمازسمتچپ
لیدرم،گلولههاباالمیآیند.قبلازپرواز،مشخصاتهدف
رابهدســتگاهناوبریدادهبودم.دریکلحظهمتوجهشدم
نشاندهنده،مختصاتمحلهدفرامشخصكردهاست.
بهلیدرگفتم:رویهدفرســیدیم،آمادهمیشویمبرای
شیرجه.گردوخاکناشیازشــلیکتوپخانهعراقوجود
هدفرابرایمامسجلكردهبود.كمیجلوتردرپناهتپهای
چندیندستگاهتانکونفربراستتارشدهبهچشممیخورد.
روزقبــلهمینتانکهاوتوپخانه،پاســگاهمــرزیمارا
گلولهبارانمیكردند.ازلیدراجــازهزدنهدفراگرفتم.
قراربودهردوبهصورتضربدریازچپوراستیکدیگررا
ردكرده،هدفهارامنهدمكنیم.بالفاصلهزاویهمخصوص
پرتاپراكترابههواپیمادادمونشــاندهندهمخصوص
رارویهدفمیزانكردم.دریکلحظــهناگهانهواپیما
تکانشــدیدیخوردوفرمان،كنترلخودشراازدست
داد.نمیدانستمچهبرســرهواپیماآمده،سعیكردمبر
خودممسلطشوموهواپیماراكهدرحالپایینرفتنبود
كنترلكنم.بههرنحوتوسطپدالها،سکانافقیهواپیما
رابهطرفهدفهدایتكردم.دراینلحظهارتفاعهواپیما
به6هزارپارســیدهبودوچراغهایهشداردهندهموتور،
مرتبخاموشوروشنمیشدند.شاسیپرتاپراكتهارا
رهاكردم.دریکلحظه۷6راكترویهدفریختهشــد
وجهنمیازآتشزیرپایمایجادكــرد.ازاینکههدفرابا
موفقیتزدهبودم،اظهاررضایتكردم.ولیهمهچیزازنظر
پروازیبرایمتمامشدهبود.باوضعیتیكههواپیماداشت
مطمئنبودمقادربهبازگشــتبهخاکخودماننیستم.
درحالیكهدستچپمرویدســتهگازموتورهواپیمابود،

دستراستمرابردمبرایدستهایجکت.
دماغهواپیمادرحالتشیرجهبودوهرلحظهزمینجلوی
چشمانمبزرگوبزرگترمیشد.تصمیمنهاییراگرفته
وباگفتنشهادتیندستهایجکتراكشیدم.ازاینلحظه
بهبعددیگرهیچچیزیادمنیســت.باضربهایكهبهمن
واردشدبهخودمآمدمواحساسكردمهنوززندهام.وقتی
چشــممرابازكردم،همهچیزدرنظرمتیرهوتارمینمود
وقابلرویتنبود.پسازگذشــتدوالیسهثانیهخون
بهمغزمبازگشتوتوانســتمبهترببینم.مقابلخودمدر
فاصلهدهمتریسربازانمسلحعراقیرادیدمكهبهصورت

نیمدایرهایمرامحاصرهكردهبودند....«
اسارتحســینلشــکریازهمینجاوهمینروزآغاز
میشــود؛چندروزقبلازآغازتجاوزسراسریعراق.بعد
ازدرمانمحدودزخمهایخلبان،بازجوییآغازمیشود.
روز31شــهریور1359ودربازجویی،بــهروشمختلف
تهدیدوشــکنجهمیشــود.امانتیجهایبرایعراقیها
ندارد.آذرماه1359خلباناناســیربهزنــدانابوغریب
منتقلمیشوند.خاطراتشهیدلشکریدرزندانعراق
بخشهایزیادیداردكهباآزادیاووبازگشتبهوطنبه
پایانمیرسد.امیرخلبانآزادهحسینلشکری،هجدهم
مرداد88براثرصدماتناشیازدوراناسارتدرسالهای

جنگتحمیلی،بهخیلیارانشهیدشپیوست.

انتشار سه مجلد تازه از مجموعه 
»وصیت نامه کامل شهدا«

3مجلدتازهازمجموعه»وصیتنامهكاملشهدا«
كهبــهوصیتنامهشــهدایاســتانهایالبرز،
خراسانشمالیوگیالنمیپردازدبهكوششاداره
اسنادوانتشاراتمعاونتفرهنگیوآموزشیاداره
كلبنیادشــهیدوامورایثارگرانمنتشرشد.این
كتابهاباهدفحفظودسترسیپذیریاسنادشهدا
بهمثابهمیراثمعنویانقالباسالمیودفاعمقدس
براینسلامروزوآیندگانمنتشرشدهاست.براین
اساس»دومیندفتروصیتنامهكاملشهداياستان
البرز«بهكوششامیررزاقزادهوزهراگلمحمدی،
»دفتردومازكتابوصیتنامهكاملشهداياستان
خراسانشــمالی«بهكوشــشدكترمحمدعلی
شریفیانودكترمحمدرضاحسنیو»سومینجلد
ازكتابوصیتنامهكاملشهداياستانگیالن«به
كوششنسرینخادمیخالدیباشمارگانیکهزار
نسخهبهچاپرســیدهاند.همچنین،»دفتردوم
وصیتنامهكاملشــهداياســتانالبرز«شامل
وصیتنامههای100شــهید،»دفتردومازكتاب
وصیتنامهكاملشهداياستانخراسانشمالی«
شاملوصیتنامههای115شهیدو»سومینجلد
ازكتابوصیتنامهكاملشهداياستانگیالن«به
وصیتنامههای113شهیدپرداختهاند.برایاعتبار
اسنادیبهوصیتنامهشهیدان،ابتدااینمتنهااز
نظرسندیموردبررسیقرارگرفتهواطالعاتپایهای
آنهاازمراكزذیربطبنیادشــهیدوامورایثارگران
دریافتشــدهاســتتااصلمعتبربودناسنادو

اطالعاتدرتدوینكتابرعایتشود.

فراخوان »چهارمین جشنواره 
سراسری تئاتر سردار آسمانی« 

انجمنتئاترانقالبودفاعمقدسبنیــادفرهنگیروایتفتح
باهدفتکریمشخصیتومجاهدتســردارسرافراز،سپهبد
حاجقاسمسلیمانیوشــهدایجبههمقاومتونیزبهمنظور
حمایتازگروههایتئاترخیابانیسراســركشوروگسترش
اجرایتئاتردرشهرستانها»چهارمینجشنوارهسراسریتئاتر
سردارآسمانی«رادربخشتئاترخیابانیبرگزارمیكند.سردار
آسمانیووالیتمداری،ســردارآسمانیودفاعمقدس،سردار
آسمانیواقتدارملی،سردارآسمانیوجبههمقاومتاسالمی،
سردارآسمانیوشــهدایمدافعحرم،سردارآسمانیوسبک
زندگیاسالمی-ایرانی،سردارآســمانیونسلجوان،سردار
آسمانیواستکبارستیزی،سردارآســمانیوفرهنگعاشورا،
سردارآسمانیومردمداری،سردارآسمانیوهمرزمانازجمله
محورهایموضوعیاینجشنوارهاست.مهلتارسالآثاربرای
جشنوارهتا30آذرماه1۴01،ارزیابی1-3دیماه1۴01،اعالم
نتایج5دیماه1۴01است.همچنینآثاردرتاریخ11تا16دی
ماهدرشهرهایمنتخب،اجرایبرگزیدهآثارمنتخبدرتاریخ
1۷تا19دیماه1۴01وآییناختتامیــه20دیماهبرگزار
میشود.عالقهمندانمیتوانندبرایكسباطالعاتبیشتربا

شماره88۷۴1۴2۷تماسبگیرند.

 سرنوشت یک محله حاشیه ای 
در تهران چگونه متحول شد؟

مستند»عابدانكَهنز«بهكارگردانی
مجیدرســتگاررابایدیکــیازآثار
متفاوتسینماییبدانیمكهدرچند
سالاخیرتولیدشدهاست؛مستندی
كهازنظرانتخابســوژه،داستانی
متفاوترابرگزیدهوســراغیکیاز
محلههایمحروماطرافشهرتهران
درشهریاررفتهاست.محلهایكهدر

دهه13۷0بهعنوانیکیازمناطقحاشیهایوپرچالششناخته
میشدهاماوقوعیکســریاتفاقاتباعثشــدتاورقبرگرددو
اینمحلهروزهایمتفاوتیراتجربهكند.ماجرابهتأسیسیک
پایگاهبسیجدراینمحلهبههمتجمعیازمردمبرمیگرددكه
باعثمیشودمسیرزندگیجوانانمنطقهعوضشدهوآرامآرام
نوجوانانوجوانانیرشــدپیداكنندكهفضایمعنویمحلهرا
بهكلیعوضكنند.درواقعمیتوانگفتكهاینمستندروایت
تربیت،شکوفاییوبالندگینوجوانانمسجدامیرالمومنین)ع(
كهنزشــهریاراســتكهدروقایعمهمانقالباسالمیازجمله
فتنه88وفتنهتروریستهایتکفیریدرسوریهحضوریفعال
داشتهاند.نکتهقابلتأملاینپایگاهبسیجومسجد،حضورافرادی
ازتربیتیافتگاناینمسجددرسوریهوعراقاستكهازآنجمله
میتوانبهشــهدایمدافعحرم»مصطفیصدرزاده«،»محمد
آژند«،»ســجادعفتی«وجانبازانمدافعحرم»امیرحســین
حاجینصیری«و»رضاسلمانی«اشارهكرد.البتهنبایدفراموش
كنیمیکیازبخشهایمهمواصلیاینمستند،روایتزندگی
وفعالیتهایشــهیدمصطفیصدرزادهاست.شــیوهروایت
غیرمستقیماستوبراینمایشزندگیاینشهیدسراغمسجدو
پایگاهبسیجیرفتهاستكهاینمدافعحرمدرآنفعالبود.برای

تماشایاینمستندمیتوانیدبهسایتعماریارمراجعهكنید.

خبر

معرفیمستند

خبر

علی اهلل سلیمی؛ روزنامهنگاریادداشت

کفش های سرگردان

مکث
اوخاطرات زیادی از جنگ دارد آنقدر که بیان شان ساعت ها و شاید روزها زمان نیاز 
داشته باشد؛ از لحظه درد کشیدن یک مادر باردار، از تولد نوزادی که پدرش فقط 
صدای او را شنید و عمرش کفاف نداد که فرزندش را ببیند. از جوانی که هنوز پشت 
لبش سبز نشده بود و چشم هایش را از دست داده بود. فرجام فر همه حوادث را چون 
گنجینه ای در ذهن خود حفاظت کرده و هر محفلی پیش بیاید آنها را برای دیگران 
بازگو می کند. مبادا فداکاری رزمنده ها و دیگر کســانی که در دفاع مقدس نقش 
داشته اند فراموش شود. برای همین بعد از جنگ دانسته های خود را جمع آوری 
کرد و در کتابی به نام »کفش های سرگردان« به رشته تحریر درآورد. با اینکه تجربه 

نویسندگی نداشت اما آنقدر خوب نوشت که با خواندن این کتاب می توان وقایع 
تلخ و شیرین جنگ را به خوبی درک کرد. اما اینکه چرا این عنوان را انتخاب کرده 
از زبان خودش می شنویم. »بعد از چند روز کار کردن تصمیم گرفتم به خانه بروم و 
بچه هایم را ببینم. وارد ساختمان شدم مدیر مجمتع من را صدا زد و گفت از وقتی 
اقوام جنگ زده تان اینجا آمده اند هر روز 10جفت کفش سرگردان جلوی در خانه 
شماست! حرفش من را به یاد رزمنده ای انداخت که در گرمای خوزستان به دلیل 
نداشتن پوتین مسافت زیادی را پیاده راه رفته و پاهایش تاول زده بود. با خودم 

گفتم کفش های سرگردان، کفش آن رزمنده است یا اقوام جنگ زده من!«
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علوم اجتماعی را بگشایید...
کتــاب »علــوم اجتماعــی را 
بگشایيد...« شامل 4 بخش است. 
در بخش اول، نویسنده »ایمانوئل 
والرشــتاین« به ساخت تاریخی 
علوم اجتماعی از قرن هجدهم تا 
سال ۱۹4۵ )پایان جنگ جهانی 
دوم( می پردازد. ماحصل تکوین 
علوم اجتماعی در قرن هجدهم 

و نوزدهم، ظهور رشته های تاریخ، اقتصاد، جامعه شناسی، 
علوم سياسی و انسان شناسی اســت. والرشتاین با توضيح 
زمينه های سياسی و پيوســت های اجتماعی این رشته ها، 
کاربرد قدرت از این علوم را توضيح می دهد. در فصل دوم، 
والرشــتاین به مباحث درون علوم اجتماعی از سال ۱۹4۵ 
تاکنون می پردازد. در این سال ها، علوم اجتماعی به چالش 
کشيده می شود و کارایی و بهينگی ســابق را ندارد. از نظر 
والرشــتاین3 تحول یعنی تغيير در ساختار سياسی جهان 
و ظاهر شــدن ایاالت متحده به عنوان یک قدرت اقتصادی 
بالمنازع و آغاز جنگ ســرد ميان ایاالت متحــده و اتحاد 
جماهير شوروی و مطرح شدن کشورهای تازه استقالل یافته 
به عنوان بازیگران سياسی مهم، گسترش جمعيت و ظرفيت 
توليدی جهانی طی ۲۰ســال پس از پایان جنگ جهانی و 
گسترش شگفت انگيز کمی و جغرافيایی نظام دانشگاهی و 
دانشمندان حرفه ای علوم اجتماعی در اقصا نقاط جهان منجر 
به تحت تأثير قرارگرفتن ســاختار علوم اجتماعی شد. این 
اتفاقات، باعث شد علوم اجتماعی در قرن بيستم چالش هایی 
را از سر بگذراند. فصل پایانی کتاب به نتيجه گيری والرشتاین 
از مباحــث مطروحه و طــرح ســاختاربندی مجدد علوم 
اجتماعی اختصاص دارد. این کتاب توســط مهدی معافی 
ترجمه و به همت انتشارات پگاه روزگار نو منتشر شده است.

زن گرفتار ستم است
رهبر معظم انقــاب: »حرکت در جهت 
احقاق حقوق زنان در جوامع اســالمی و در 
جامعه ما حتما باید انجام گيــرد؛ منتها بر 
مبنای اسالمی و با هدف اسالمی. یک عده 
نگویند که این چه نهضتی اســت، این چه 
حرکتی اســت؛ مگر زن در جامعه ما چه کم 

دارد؟ متأسفانه ممکن است بعضی اینگونه فکر کنند. این، ظاهربينی 
است. زن در همه جوامع - ازجمله در جامعه ما - گرفتار ستم و دچار 
کمبودهایی است که بر او تحميل می شــود؛ اما این کمبود، کمبود 
آزادی به معنای بی بندوباری نيست؛ این کمبود، کمبود ميدان ها و 
فرصت ها برای علم و معرفت و تربيت و اخالق و پيشرفت و شکوفایی 
استعدادهاست. این را باید تأمين و جست وجو کرد. این همان چيزی 

است که اسالم روی آن تکيه کرده است.« 
»هدف اسالم در دفاع از حقوق زنان - همانطور که گفته شد - این است 
که زن تحت ستم نباشــد و مرد خود را حاکم بر زن نداند. در خانواده، 
حدود و حقوقی هســت. مرد حقوقی دارد، زن هم حقوقی دارد و این 
حقوق به شدت عادالنه و متوازن ترتيب داده شده است. آنچه به نام اسالم 
است و غلط است، آنها را نمی گویيم و از آنها دفاع نمی کنيم. آنچه متعلق 
به اسالم است، بينات اسالم و مسلمات اسالم است. اینها چيزهایی است 

که ميان حقوق زن و مرد در داخل خانواده توازن قائل است.« 
»اگر ما امروز بخواهيم برای زنان کشــورمان، یک حرکت حقيقی و 
اساسی بکنيم تا زنان بتوانند به وضع مطلوب خودشان برسند، باید به 
احکام اسالمی نظر داشته باشيم و از آن الهام بگيریم. برای ما، روش را 
احکام اسالم معين می کند. هر روش خردمندانه عقالیی را هم اسالم 
می پسندد و قبول دارد. اگر تجربه ای در جایی باشد، مورد قبول است؛ 
اما تقليد نه. استفاده خردمندانه از تجربيات دیگران درست؛ اما تقليد، 
غلط. لذا امروز کســانی که برای حقوق زن و برای رشد و شکوفایی 
استعدادهای زنان در کشور ما تالش می کنند - که البته هم باید این 
تالش انجام بگيرد - باید بدانند چه هدفــی را دنبال می کنند و چه 

شعارهایی را باید مطرح نمایند.«
بیانات معظم له در دیدار با جمعی از زنان 1376/07/30

اندیشه راهبر

کتاب اندیشه

حل یک اشکال مشهور!
حجت االسام محسن قنبریان: آیا اگر 
صدا و سيما زنان بدحجاب را در مراسم مذهبی 
و انقالبی نشــان دهد دچار تناقض شده ایم؟ 
خير اصال تناقض نيســت و باز هم باید - اگر 
بودند - نشان شان دهيم! به لحاظ اصولی گاهی 
انجام یک واجب، اجابت یک کار خير، رعایت 

یک ارزش، با یک حرام، ناهنجاری و ضد ارزش در هم ادغام می شوند! 
مثال در نماز، چشمت نگاه حرامی بکند! در کار خيری مشارکت کنی 
اما همزمان از کسی غيبت کنی! در این موارد نمازت قضا نمی خواهد، 
هرچند نگاهت هم حرام بوده است! کار خيرت خوب اما غيبت کردنت 
هم بد بوده اســت! )اصوليون این را »اجتماِع امــر و نهی موردی« 
می خوانند.( بدحجابی در راهپيمایی های انقالبی هم همينطور است؛ 
یک کار ارزشی با کاری اشتباه ادغام شده است! راهپيمایی اش قبول 
است و قابل تحســين، بدحجابی اش هم حرام اســت! حاال اگر مثل 
همان زن بدحجاب خواست واجب دیگری را انجام دهد، مثال:   یک 
روحانی و حتی مجتهد یا مسئول حکومتی با زی اشرافی را نهی از منکر 
کند!   یک محجبه را به خاطر یک تخلف قانونی یا اخالقی نهی کند! 
  یک وزیر و حتی رئيس جمهور را بــه خاطر تخلف وعده ای توبيخ 
کند!   پليس یا حتی رئيس پليس را به خاطر تخلفی از ضوابط -که 
تکذیب نشده- نصيحت و نهی از منکر کند!   و... آیا اینجا بدحجابی و 
بی حجابی اش مانع انجام این تکليف است؟! آیا طرف های مقابل او حق 
دارند به خاطر بدحجاب بودن، مانع حضور او در محل و نهی از منکرش 
شوند؟! آیا ضبط و پخش چنين صحنه ای توسط صدا و سيما، حکمی 
مغایر با حضور مثل او در راهپيمایی دارد؟! برای نهی از منکر یا پخش 
رسانه ای آن حتما باید روسری بپوشد؟! آیه ۷۱ توبه برای امر به معروف 
و نهی از منکر، به همه زنان و مردان جامعه اسالمی، والیت داده است! 
شرط آمر به معروف و ناهی از منکر، عدالت نيست؛ پس بی حجاب هم 
این والء را دارد! بدون استقرار این والء طرفينی، جامعه به دو طبقه: 
هميشه امرکن/ هميشه امرشو تقسيم می شــود. این گسل به مرور 
مقاومت مدنی می زاید. پس فوری ترین کار برای شکستن آن گارد و 

گسل اجتماعی، احيای این والء عمومی و طرفينی است.

اندیشه ورزی

خودشیءانگاری زنان
self objectification( در زنــان  خودشــیءانگاری )
پدیده ای سيستماتيک و کنترل شده اســت که امواج آن 
طی دهه های متوالــی از غرب به تمام عالم مخابره شــد. 
آنچه باعث می شود تا خودشیءانگاری زنان سيستماتيک 
خوانده شــود، بررســی ســاختارهای فرهنگی و سياسی 
حاکم بر جوامع است. از ســينما، تئاتر، رمان ها، مجالت، 
تبليغات بازرگانی تا عالم سياســت خارجه در ساختارهای 
دیپلماسی کشورهای غربی این مسئله قابل مشاهده است. 
کاترین کارسای، روانشناس انگليسی االصل پژوهش های 
فراوانــی در حوزه خودشــیءانگاری در زنــان انجام داده 
است. او دایره تأثيرپذیری زنان از رســانه ها  را در گرایش 
به خودشیءانگاری ترسيم کرده اســت و روال کاری آنان 
را در تأکيد بر زیبایی های ظاهری و جنسی زنان می داند، 
به گونه ای که زنان و دختران خود را به مثابه سوم شــخص 
)جنس مخالف( دیده و شروع به وارسی بدن خود می کنند. 
در واقع در رویکرد خودشیءانگاری زنان ابتدای امر به طور 
ناخودآگاه می پذیرند زنانی که رسانه ها به عنوان زنان زیبا 
معرفی کرده اند، زیبا هستند و استاندارد مطلق زیبایی اند، 
سپس خود را وارســی می کنند؛ آن هم نه در مقام یک زن 
بلکه در مقام سوم شــخص )مرد( می بينند تا بررسی کنند 
چقدر به استانداردهای حاکم بر زیبایی تنانه در زن نزدیک 
هستند. زنان به ميزان فاصله ای که در خود به نسبت آن زن 
اســتاندارد حس کنند، منزوی تر، افسرده تر و پرخاشگرتر 
می شوند. آنها ناگزیر به وســواس فکری مبتال شده و حتی 
در مواردی به دليل ســوءتغذیه دچار آســيب جسمی هم 
شده اند؛ آن هم نه از ترس چاقی بلکه از ترس فاصله گرفتن 

از استاندارد تنانگی زنانه!
ضد فرهنگ خودشــیءانگاری فارغ از آنکه در بعد فردی 
ســبب ســلب آزادی و امنيت فکری زنان می شود در بعد 
اجتماعی نيــز آنان را به مثابــه ابژه ای فاقد اســتقالل و 
تصميم گيــری در ســاده ترین رفتارهــای شــخصی و 
اجتماعی اش دیده و او را مجبور به پيروی از منویات جنسی 
رایج جامعه می کند که به ســبب رواج خودشــیءانگاری 
در زنان، به طور مســتمر بازتوليد شــده اســت. آنچه در 
شورش های خيابانی ۶۰ روز گذشته مشاهده کردیم صرفا 
کشيدن چادر و روسری از سر زنان نبود، بلکه اجبار زن به 

پذیرش ابژگی بود.
 هفته های قبل از آن کاریکاتورهای بوســه و رقص زنان و 
دخترکان نيمه برهنه کمر باریک در حافظيه و ســی و سه 
پل و آزادی را منتشر کرده بودند که از آن به عنوان تصویر 
فردای براندازی در شــبکه های اجتماعی یاد می کردند؛ 
تصویری کــه هيچ زن محجبه ای در آن دیده نمی شــود؛ 
گویی که زنان محکوم اند به پذیرش کارکرد تنانگی شــان 
در جامعه. این در حالی اســت که طبق ماده۲۲ منشــور 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، بخشــی از حقوق انسانی 
زنان و مردان این اســت که مطابق حيثيت انسانی شــان 
در تمام سطوح سياســی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

زندگی کنند.

قصه زمانی تلخ تر می شــود که بدانيم خودشیءانگاری در 
زنان صرفا در بعد فرهنگی محدود نمی شــود بلکه در ابعاد 
اقتصادی نيز زنان دارای استانداردهای زیبایی تنانگی و آنها 
که قرابت بيشتری با این اســتانداردها دارند و اصطالحا در 
بورس استفاده های تبليغاتی کاالها قرار گرفته اند، شانس 
بيشتری در استخدام ها داشته و در حوزه های سياسی بيشتر 
به کار گرفته می شــوند؛ خصوصا در سياست خارجه ایاالت 
متحده آمریکا و متحدانش از زنان به عنوان طعمه در جهت 
فریفتن سياستمداران سایر کشورها و اخذ اطالعات محرمانه 
و یا اخاذی های سياسی و مالی استفاده می کنند؛ به مانند 
آنچه درمورد ليونی، وزیرامور خارجه رژیم صهيونيســتی 

برمال شد و رسانه های دنيا آن را مخابره کردند.
آنچه درميان تجربه های زیسته زنان اروپایی می توان دید 
این است که زن مادامی که ابژه شود، فاقد استقالل و هویت 
انسانی اش است. چنان که گویی همچون موجودی بی اراده 
صرفا در ارضاي اميال جنســی مردان نقش دارد و الغير و 
این تبدیل شدن به عروسک جنسی فرایندی دارد که توسط 
خودشیءانگاری تعبيه شده است تا زن در قرن حاضر نيز به 
آنچه ارسطو در کتاب »سياست« خود از او گفته بود، برسد؛ 

»زن ذاتا حقير و بی ارزش است!«
جریان فمينيســم رادیکال هم در بــه زوال راندن زنانگی 
هم کاسه همان افرادی شده که چارچوب های مردساالری را 
به دنيا تحميل کردند و متناسب با مدرنيته به روزرسانی اش 
می کنند. صنایع توليد کننده لوازم آرایش و صنعت پولساز 
عمل های زیبایی، ۲صنعت پرسودی هســتند که مبنای 
شکل گيری شان بر محوریت اصالت تنانگی زن بوده است. 
اینها مخاطب مستقيم شان زنان هستند و در شکل گيری 
آنان به عنوان صنعت پرسود زنان نقش اصلی داشتند؛ از ترو 
تيال روژیون ایتاليایی که به عنوان نخستين زنی که کتاب 
فرموالسيون لوازم آرایشی را نوشته است گرفته تا اليزابت 
آردن مؤســس برند آردن در لوازم آرایش. به نظر می رسد 
خودشیءانگاری همچون دیوار مرگی است و زنان همچون 
موتورســواران دیوار مرگ محکوم به حرکت با سرعت باال 
روی آن هستند. در غيراین صورت باید آسيب هایی چون 
کمبود اعتماد به نفس، خودتحقيری، افســردگی و حتی 
مرگ ناشی از سوء تغذیه و اســتفاده از عمل های جراحی 
زیبایی در جهت رســيدن به اســتانداردهای زیبایی را به 

جان بخرند.

اندیشه زنان

آزار و اذیت و زیان رســاندن، 
و برقــراری پيوند بر اســاس 
امنيــت از هرگونه زشــتی و 
تجاوزگری. پس سالم، رویه 
سلبی پيوند در شبکه است. 
در واقع ســالم، ناظر بر نفی 
ویژگی ها و شرایطی است که 
وجودشــان جامعه را از ثمره 

والء محروم می کند.
رویه ایجابــی و مثبت پيوند 
انســانی در شــبکه والء هم 
همانــا نصيحــت اســت که 

موجب اصالح ذات البين به دور از غّش و فســاد 
می شود؛ چراکه نصيحت، ناظر بر خيرخواهی و 
خالص کردن گفتار و کردار انسان در جامعه است.

هرگاه رابطه انسان بر پایه این دو عنصر باشد، از 
بدخواهی دیگران، پيراسته و به خيرخواهی آنان 
آراسته می شــود؛ در نتيجه به صورت رابطه ای 
قوی، محکم، امين و به دور از ضعف و سســتی 

درمی آید.

نقش سام در ساختار سه وجهی شبکه والء
ســالم در خطوط سه گانه شــبکه والء )طولی، 
عرضی و عمقی( حلقه هایی دارد که بيانگر سالم 
و امنيت و آرامش در زوایا و ابعاد گوناگون حيات 
انسانی اســت. دایره ها و حلقه ها در خط طولی، 
همانا رابطه انســان مســلمان با خدا و رسول و 
اوليای امور مســلمين و نيز رابطــه اش با خود و 
با کسانی اســت که تحت والیت و سرپرستی او 
هستند و نيز رابطه اش با اشيایی است که خداوند، 
مسخر او فرموده است. سالم در این حلقه ها، در 
دو بُعد قابل بررسی است: بُعد صعودی )صاعد( و 

بُعد نزولی.
اما دایره های ســالم در خط عرضی، همانا رابطه 
انســان با جامعه اســالمی در قالب شبکه ای از 
روابط و حقوق و مســئوليت های گسترده است 
که مشتمل بر رابطه انسان با دایره بزرگ جامعه 
و امت اســالمی، ســپس رابطه انســان با دایره 
کوچک تر یعنی آشنایان و دوستان و سپس رابطه 
انسان در حلقه ای کوچک تر از دو حلقه قبل یعنی 

اعضای خانواده و خویشان است.
سالم در خط عمودی نيز بررسی رابطه انسان با 
گذشتگان خود اعم از صالحان، پيامبران، امامان، 
مومنان و مجاهدان پيش از اوست. نکته شایان 
ذکر اینکه سالم در خط طولی در شبکه والء در 
سير صعودی اش در تســليم و انقياد و محبت به 
خدا و رســول و اوليای امور و در سير نزولی اش 
در اطاعت، محبت، خدمت و تواضع اوليای امور 
و دولت اسالمی در قبال مسلمانان تبلور می یابد. 
در مقابل تســليم و طاعت از خداوند و رســول، 
اعالن جنگ با خــدا، رســول و اوليائش مطرح 
است. بنابراین کســی که مطيع خدا و رسول و 
اوليائش نباشد، ناگزیر داخل در دایره عصيانگران 
و مخالفان و متمردان و باغيان و کســانی که به 
جنگ آشکار با خدا و رســولش پرداختند، قرار 
می گيرد. البته بدیهی اســت ســطوح عصيان و 
طغيان در دایره طاعت نســبت به افــراد فوق، 

متفاوت است.
آیت اهلل آصفی بعــد از بيان خطوط ســه گانه و 
رویه سالم و نصيحت، سراغ امتداد بحث رفته و 
کارکرد سالم را در خطوط طولی شبکه والء مورد 
مداقه قرار می دهند. ایشان هفت نوع رابطه را که 
پيش تر به آن اشاره شد، در نظر گرفته و کارکرد 
سالم را در آنها بررســی می کنند که متأسفانه 

مجال تفصيل آن نيست.
عالوه بر این، کارکرد سالم در خطوط افقی شبکه 
والء و کارکرد سالم در خطوط عمقی شبکه والء 
نيز مورد بررســی آیت اهلل آصفی قرار می گيرد و 

برای هرکدام نيز احکامی بيان می شود.

نقش نصیحت در ساختار سه وجهی شبکه والء
گفتيم که سالم و نصيحت، دو رویه مختلف پيوند 
الهی در شبکه والء هســتند؛ سالم، رویه سلبی 
این پيوند و نصيحت، رویه ایجابی آن اســت. در 

حقيقت نصيحت همچون سالم، 
امری کمالــی در بنــای جامعه 
انسانی و شــبکه ارتباطات انسان 
نيست بلکه از دیدگاه اسالم، نيازی 
ضروری است که هيچ انسانی از آن 
بی نياز نيست و بدون آن زندگی 
فرد، مستقيم نمی شود؛ به همين 
دليل، روایــات فراوانی در وجوب 
نصيحت و تحریم غّش وارد شده 
است؛ به طوری که در عبارت های 
گوناگون، نصيحــت را بر مومن، 
واجب دانسته اند. نصيحت چنان 
که در بافت رابطه انسانی به صيغه وجود متصف 
است، شموليت و فراگيری نيز دارد. بنابراین باید 
نصيحت در ساختار ســه وجهی شبکه گسترده 
والء نقش آفرین باشد تا غایت معهود این شبکه، 

قابل دستيابی شمرده شود.
نصيحــت در لغــت بــه دو معنا آمده اســت: 
خيرخواهی برای دیگران و پاکســازی ارتباط و 
پاالیش آن از هرگونه آلودگی و غّش در ظاهر و 
باطن. نصيحت )خيرخواهی( یکی از مصطلحات 
اســالمی اســت که مفهوم عميقی در اندیشه 
عقيدتی، سياســی و اجتماعی دارد. متأســفانه 
این مفهوم اســالمی در اندیشه اسالمی معاصر، 
محتوای خود را از دســت داده و به پند و اندرز و 

موعظه، محدود شده است.
مفســران درباره »نصح« تعاریف متعددی بيان 
کرده اند که در جمع بنــدی از دیدگاه های آنها 
می توان دو معنا را ارائــه کرد: ۱( خيرخواهی در 
گفتار و کردار برای دیگران و تنظيم رابطه خود 
با آنان بر این اســاس ۲( پيرایش و خالص کردن 
رابطه و برخوردهای خود بــا دیگران از هرگونه 

شائبه زشت.
این پيرایــش و خالص ســازی در مقابل غّش، 
آن است که انســان ظاهرا در برخورد با دیگران 
خيرخواه آنان باشــد ولی در باطــن رابطه اش، 
سوءنيت و شــرارت نهفته باشد. بر اساس عنصر 
نصيحت، تعامل با دیگران بر پایه احسان و اصالح 
و خدمت به دیگــران در گفتار و کردار اســت. 
بنابراین همت انســان از تعامل اجتماعی نباید 
تنها خدمت به خویشتن باشد و عمل اجتماعی 
را فقط با مقياس مصلحت شخصی ارزیابی کند. 
اینگونه افراد هر اقدام و سخنی را که از زبانشان 
بيرون می آید، با همين مقياس می سنجند و هيچ 
عامل محرکی برای انجــام کارهای اجتماعی در 
ميدان روابط اجتماعی جز عامل »خود« و »من« 
نمی بيننــد و ندارند. این حالــت نوعی بيماری 
»انانيت« و »خودبينی« است که برخی از مردم 
به آن مبتال می شوند و در نتيجه همه چشمه های 
خير و احسان در آنان می خشــکد. البته انسان 
نه می تواند و نه اجــازه دارد در روابط اجتماعی 

از مصلحت شخصی به صورت کلی خالی شود.
به طور کلی پيونــدی ناصحانه خواهد بود که در 
ظاهر و باطن و آشکار و پنهان، در محبت و رحمت 
و خير یکسان باشد؛ از این رو اختالف بين ظاهر 
و باطن و حضور و غيــاب، ارزش عمل صالح را از 
بين می برد و آن را از دایــره صالح به دایره نفاق 
می کشاند. تعامل اجتماعی در جامعه اسالمی باید 
ناصحانه و از هرگونه ســوءنيت، سوءظن، حسد، 

مکر، کراهت و تنفر پيراسته باشد.
در واقع در شبکه والء، نصيحت به این معنا، پس 
از ســالم، رویه دوم پيوند و مرحله پيشــرفته و 
عالی در تحکيم رابطه و تثبيت آن است. درست 
آن اســت که بگویيم »ســالم« مرحله تزکيه، 
تطهير و پاالیش پيوند از زشتی و آلودگی است؛ 
درحالی که »نصيحت« مرحله غنی سازی پيوند 
به خير، مودت، تعاون، نصرت و پشــتيبانی به 

شمار می آید.
همچنان که »ســالم« قابليت امتداد در سه نوع 
رابطه طولی و عرضی و عمقی داشــت، نصيحت 
نيز چنين امتدادی دارد جــز اینکه نصيحت در 
خطوط عمقی معنا پيــدا نمی کند. برای همين 
آیت اهلل آصفی کارکرد نصيحت را در دو ساختار 
طولی و عرضی شبکه والء بررسی مفصل می کند.

شبکه  ارتباطات انسانی در جامعه آرمانی قرآنی
محمدمهدی آصفی اندیشه 

دینی

جامعه از دو عنصر بنیادی تشکیل می شود؛ 
نخست، افراد و آحاد انســانی که بر اساس 
تمنیات، منافــع و آرمان هــای گوناگون، 
گرد هم می آیند و دوم، روابط و مناســبات 
حاکم بر این اجتماع انســانی. در واقع نحوه 
شکل گیری روابط و مناســبات اجتماعی، 
نقشی تعیین کننده در آراستن یک جامعه 
به ارائه های مختلف دارد. به عبارتی، همین 
روابط و مناسبات و شبکه روابط، وجه ممیزه 
جامعه ای، از جامعه یا جوامع دیگر می شود. بر 
این اساس، جامعه قرآنی، جامعه ای است که 
روابط و مناسبات حاکم بر آن، بر شاخص ها 
و نشــانه های قرآنی ابتنا یافته باشد. نکته 
مهم در چنین جامعه ای، نوع شبکه روابط و 
مناسبات و مولفه های آن است که آیت اهلل 
محمدمهدی آصفی با امعان نظری بی نظیر، 
شبکه ارتباطات انسان را در جامعه آرمانی 
قرآنی از آیه های الهی اســتخراج کرده و با 
تحلیل ژرف به تبیین این شبکه، نوع روابط 
در آن و مولفه های آن تحت عنوان »شبکه 
والء« پرداخته اســت. ایشان در آثار متعدد 
خود ازجمله »فی رحاب القرآن«، »حق االمان 
فی المجاالت المختلفه و والیــه االمر« به 
صورتی مســتقل به این موضوع پرداخته 
است. نوشتار پیش رو در حد توان خود سعی 
کرده مختصری از بیانــات و نظرات نوآورانه 
آیت اهلل آصفی را مبتنی بر مقاله »شبکه والء؛ 
طرحی از الگوی جامعه قرآنی از منظر آیت اهلل 
محمدمهدی آصفی« نوشته محمداسماعیل 

نباتیان عرضه کند.

مفهوم والء
مفهوم والء در تقابل با مفهــوم برائت قرار دارد. 
شــبکه والء بر مرزبندی عقيدتی مبتنی است و 
در آن مرزهای جغرافيایی اصالت ندارد؛ از این  رو 
کنشگر اصلی این سيستم، انسان مسلمان است 
و غایت تعریف شــده در آن، پيوند و والء انسان 
مســلمان با خدا و بندگان مسلمان خداست. در 
مقابل، مفهوم برائت مطرح اســت که در رابطه 
انسان مسلمان با کافران معنا پيدا می کند. البته 
برائت لزوما به معنای جنگ نيســت و می تواند 

جنبه فرهنگی و اساسا بعد تقيه پيدا کند.
اکنون ســؤال مورد بحث این است که یک نظام 
اجتماعی یا شــبکه ارتباطی انســانی تحت چه 

شرایطی صورت »والی الهی« پيدا می کند؟
آیت اهلل آصفی ساختار 
تعریف شده در شبکه  
والء را با بهره گيری از 
روایتی از امام موســی 
کاظم)ع( به سه رابطه 
تعریف می کند: رابطه 
طولی، رابطه عرضی و 
رابطه عمقی. روایت می فرماید: سه چيز موجب 
هالکت اســت: الف( شکســتن بيعت ب( ترک 
ســنت ج( ترک اجتماع. »بيعت« بُعد طولی در 
شبکه والء است که انسان را به خداوند و رسول 
و اوليای امور متصل می کند. »سنت« بُعد عمقی 
در شبکه والء اســت که ارتباط انسان را با سلف 
صالح شــکل می دهد. »اجتماع« بُعد عرضی در 
شبکه والء اســت که زمينه ســاز ارتباط انسان 
مسلمان با امت اســالمی و جماعت مسلمانان و 
عموم مومنان در زمين است. بر اساس این شرح از 
روایت، عدم تنظيم حيات انسان مسلمان در این 

ساختار، موجب هالکت وی می شود.
آیت اهلل آصفــی غایت و خروجی یک سيســتم 
اجتماعــی را در صورتی »شــبکه والء« قلمداد 
می کند که ســاختار ارتباطات سه وجهی طولی 
و عرضی و عمقی بــر دو مولفه بنيــادی قرآنی 
»سالم« و »نصيحت« ابتنا یافته باشد. این جامعه 
در نهایت همان جامعه آرمانی اســت که قرآن 

کریم در مقام ترسيم آن برآمده است.

رابطه طولی در شبکه والء
خطوط طولی را می توان در هفت قســم احصاء 

کرد:
۱- رابطه با خدا

۲- رابطه با رسول خدا
3- رابطه با قرآن کریم

4- رابطه با اسالم )دین(
۵- رابطه با امامان مسلمين و اوليای امور

۶- رابطه انسان با خودش
۷- رابطه با زیردستان

آغازگر این رابطه، رابطه انسان مسلمان با خداوند 
و حاکميت تکوینی و تشریعی خداوند بر انسان 
است که سلطه و حاکميت مطلق شمرده می شود 
و به عبارتی رابطه بندگی و طاعت و تســليم در 
برابر اوامر اوست؛ از این رو هر حاکميت مشروعی 
بر انسان باید از این منبع یعنی حاکميت الیزال 
و مطلق خداوند سرچشمه گرفته و در چارچوب 
و حدودی باشد که خداوند به آن امر کرده است. 
در این راســتا خداوند حاکميِت حيات انســان 
مسلمان را به پيامبر خدا ســپرده است؛ »النبی 
اولــی بالمومنين من انفســهم« )احــزاب/۶(. 
بنابراین پيامبر، ابالغ شــریعت الهی و حاکميت 
و سرپرســتی زندگی مردم را همزمان بر عهده 
دارد. در ادامه بر اساس حدیث مشهور غدیر، آن 
حضرت حاکميت و سرپرستی را پس از خودش 
به ائمه مسلمين ســپرد. در عصر غيبت امامان 
معصوم، این حاکميت و سرپرستی به فقها واگذار 
شده و از این رو فقها اوليای امور مسلمين در عصر 
غيبت شــدند و این اوليای امور، واليان را برای 
اداره و سرپرستی شــئون و امور مختلف زندگی 

مردم، منصوب می کنند.
رابطه طولی در شبکه والء از یک سو بر سرپرستی 
و حاکميت و از ســوی دیگر، بر طاعت و تسليم 

مبتنی است.

رابطه عرضی در شبکه والء
خطوط عرضی در شبکه والء ناظر بر روابط انسان 
مسلمان با افراد یا نهادهای هم سطح در جامعه 

است که سه حوزه را در بر می گيرد:
۱- رابطه با امت

۲- رابطه با آشنایان و دوستان
3- رابطه با خانواده، خویشان و بستگان

در واقع رابطه افقی و عرضی، ارتباط ميان جماعت 
مســلمانان اســت که از نظر جایگاه اجتماعی و 
سياسی در یک ســطح قرار دارند؛ »المومنون و 

المومنات بعضهم اولياء بعض« )توبه/۷۱(
رابطه عمقی در شبکه والء

خطوط عمقی، بيانگر ارتباط فرد مســلمان در 
جامعه با عمق تاریخی و تمدنی و نسل های مومن 
گذشته نظير داعيان، امامان، صالحان و پيامبران 
اســت. در واقع خط عمقی، اتصال عصر حاضر با 

دوره گذشته به شمار می آید.

عناصر کارکردی و مقوم شبکه والء
آنچه تاکنون گفته شد صورت و شاکله این شبکه 
و ارتباطات انسانی را در آن ترسيم می کرد ولی 
موضوع دیگر در شبکه والء، عناصر تعریف کننده 
و پيونددهنده ارتباطات انســانی در این ساختار 
است. این عناصر بنيادی عبارت است از »سالم« و 
»نصيحت«. این دو مولفه در ساختاری سه وجهی، 
انسان مســلمان را به خدا و بندگان خدا پيوند 

می دهد.
سالم و نصيحت، دو رویه مختلف این پيوند الهی 
است. سالم، رویه ســلبی این پيوند و نصيحت، 
رویه ایجابی آن اســت؛ چراکه ســالم به معنای 
امنيت از تجاوز و زشــتی در وجــوه مختلف آن 
است؛ اعم از اینکه این تجاوز و زشتی در حضور 
یا غياب صورت پذیرد، در جــان و مال و ناموس 
باشد و یا با زبان یا دســت انجام گيرد. به عبارت 
دیگر معنای ســالم در شــبکه ارتباطات انسان 
مســلمان، پاالیش ارتباطی است که او را در سه 
خط عمودی و افقی و عمقی بــه دیگران پيوند 
می دهد؛ تطهير انسان مسلمان از هر نيت زشت و 
کار بد، دشمنی، خباثت، مکر و نيرنگ، سوءظن، 

طرحی از الگوی جامعه قرآنی از منظر آیت اهلل محمدمهدی آصفی

صغری عاشوری؛ پژوهشگر زنان و خانواده
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نسخه جدیدی که از کتاب »این تُرک پارسی گوی« 
اخیرا منتشر شده قابل مقایسه با نسخه قدیمی نیست. 
با آنکه محتوای کتاب، همان است که زنده یاد حسین 
منزوی در زمان حیات خود تالیف کرده و به دســت 
ناشر سپرده است اما اغالط و سهل انگاری های چاپی 
در نسخه قبلی چنان بود که گاه خواننده را آزار می دهد 
که این همه بی دقتی در چاپ و نشر کتابی که ماحصل 
ســال ها توجه، تمرکز، فیش بــرداری، تالیف و کال 
وقت گذاشتن شاعر بزرگی چون حسین منزوی بر آثار 
شاعر افسانه ای روزگار ما، شهریار محسوب می شود، 
واقعا نابخشودنی است اما خوشبختانه نسخه جدیدی 
که بعد از سال ها انتظار عالقه مندان این کتاب، منتشر 
و در بازار کتاب ایران توزیع شده، همان است که انتظار 
می رفت؛ آن هم از کتابی که به قلم یکی از شــاعران 
توانا در نثر و زبان درباره شــاعر دیگری که شهرت و 
محبوبیت فراوان دارد، نوشته شده و می تواند سال های 
سال به عنوان یک اثر خواندنی در میان عالقه مندان به 

شعر معاصر به یادگار بماند.

اصالح اغالط و سهل انگاری های چاپی
برای تجدید چاپ کتاب »این تُرک پارســی گوی« 
دو فعال فرهنگی در حوزه شعر، بهروز منزوی، برادر 
حسین منزوی و غالمرضا طریقی، شاعر غزل سرای 
معاصر پا پیش گذاشته اند و بعد از سال ها نایابی اثری 
که همچنان خوانندگان بسیاری دارد آن را به انتشارات 
سوره مهر سپرده اند تا مراحل تصحیح و ویرایش مجدد 
با بهره گیری از مهارت اهالی فن، پیگیري و کتاب، در 
شمایل شایسته به دست چاپ ســپرده شود. بهروز 
منــزوی در بخش »پیش درآمد« کتاب با اشــاره به 
رویکرد و اهدافی که در پس رجــوع دوباره به کتاب 
»این تُرک پارسی گوی« که منجر به تصحیح، ویرایش 
مجدد و تجدید چاپ اثر شده اســت، به نکات قابل 
توجه دیگری هم اشاره می کند؛ به دیدار کوتاه حسین 
منزوی و استاد شــهریار و عکس امضاشده آن دیدار 
که همچنان قاب شده، در خانواده منزوی نگهداری 
می شود:  عکســی از »شــهریار«مان را سال هاست 
پســرمـ  ایلیاـ  قاب کرده و بر دیــوار اتاقش آویخته 
است که »اســتاد« آن را در تاریخ خرداد1346برای 
 »شــاعر جــوان، آقای]حســین[ منــزوی«

 امضا کرده است. بســیاران بار از خود پرسیده ام در 
آن دقایق که افســانه و تاریخ در هم آمیخته می شد، 
آیا هیچ یک از آن دو مرد بــه کتابی که اکنون پیش 
روی ماست اندیشیده بودند؟ ســؤالی افسانه ای که 
تاریخ بدان جواب نمی دهد و پرسشــی تاریخی که 
شاید افسانه پاسخ آن را بداند! به هر روی »شهریار« 
به روایت »منزوی« اینک در نظرگاه شماست؛ کتابی 
که به واقع نایاب بود و عرضه مجدد آن به دوستاِن شعر 
و دوستداران این دو شاعر، ضرورتی وظیفه وار شمرده 

می شد و اکنون چنین شده است. 
وی در ادامه به ضرورت ویرایش مجدد اثر، اشــاره و 
یادآوری می کند صورت نخست این کتاب پر از اغالط 
و سهل انگاری های چاپی بود که اکنون اصالح شده 
اســت. برخی از پاره های اشعار استفاده  شده در متن 
را- چه از شهریار و چه از دیگران- که از قلم افتاده بود با 
رجوع به منابع اصلی یافتم و در جای خود نهادم و بعضا 
توضیحاتی را که به  نظر الزم می آمد در پانویس آوردم. 
این پانویس ها با نشــانه )ب-م( مشخص شده اند و 
روشن است که بقیه پانویس ها از نویسنده کتاب است.

طرفه های شعر شهریار برای تسخیر دل منزوی
نگاه حسین منزوی به اشعار شهریار در کتاب »این 
تُرک پارسی گوی« بیشتر ستایشگرانه است و اغلب، از 
منظر شیفتگی به آثار شهریار نگریسته است. در عنوان 
فرعی کتاب، قید شده »تحلیل و بررسی شعر شهریار؛ 
شاعر شیدایی و شیوایی« و همین اشاره کوتاه نشان 
می دهد منزوی تا چه اندازه عالقه مند و شیفته شعر 
شهریار بوده است. منزوی در این کتاب، شعر شهریار را 
با عناوین مختلف از قبیل تذکره احوال، شعر شهریار، 
غزل شهریار، مکتب شــهریار، هذیان دل و حیدربابا 
با قلم شیوای خود نقد و بررسی می کند. منزوی در 
بخش »درآمد« کتاب، عشق و عالقه خود به شهریار و 

اشعارش را به زیبایی بیان می کند: 
ســال ها پیش که نوجوانی ام را اندک اندک با شــعر 
آشــتی می دادم »شــهریار« و شــعرش را دوست 
می داشتم. در آن سال ها من بسیاری چیزهای دیگر 
را و بســیاری کســان دیگر را نیز دوست می داشتم 
که امروز نمــی دارم. اما هنوز هم، پس از گذشــت 
نزدیک به بیست و هفت هشت سال، شهریار از شاعران 
مورد عالقه من است و شعرش از شعرهای دلخواهم. 
در این چه رازی نهفته اســت؟ چرا در این ســال ها 
بسیاری چیزها و کسان از چشــم و سلیقه و پسند 
ذوق من فروافتاده اند، اما شــهریار نه که فرونیفتاده 
بلکه جایش را نیز در آن باالها محکم تر کرده است؟ 
بی شک، در این بیست وچند سال، من توقف نکرده ام. 
بی شــک معیارها و ضوابط من درباره شعر نیز چون 
هر چیز دیگر- حتی عشق، آری عشق!- دستخوش 
تغییر شده است؛ اما شــهریار و شعرش، در انعطاف 
کامل، با تمام دگرگونی های ذوق و اندیشه من کنار 
آمده اند و من این آشتی مدام و مداوم را از نشانه های 
توفیق هر چیز و هر کس در تسخیر دل های مشتاق 
می دانم. دفتر شــهریار همیشــه برای تسخیر دل 

مشتاق من طرفه هایی در آستین داشته است. اگر در 
بیست سالگی غزل های عاشقانه اش را دوست داشتم 
و در سی سالگی »ای وای مادرم« او را می پسندیدم و 
در چهل ســالگی، با »هذیان دل«اش در آفاق شور و 
حال پر می گشودم، امروز در عین حال که تمامی آن 
شعرها را که سوگلی های بیست سالگی و سی سالگی 
و چهل سالگی ام بوده اند، دوست می دارم. با غزل های 
جاافتاده پیرانه سرش خلوت می کنم و دیوان و دفتر او 

از کتاب های بالینی من است.

تحلیل و بررسی اشعار شهریار
تذکره احوال، عنوان نخستین فصل کتاب »این تُرک 
پارســی گوی« اســت که به زندگی و زمانه شهریار 
اختصاص یافته اســت. در فصل دوم، با عنوان »شعِر 
شهریار«، جایگاه شعری شهریار در میان هم عصران او 
مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین در فصل سوم که 
عنوان »غزل شهریار« برای آن انتخاب شده، به یکی از 
ویژگی های ممتاز شعر شهریار )غزل( به  طور مشروح 
پرداخته شده است. منزوی معتقد است در یک کالم، 
شهریار غزلسرایی بزرگ است. او با غزل خود، پس از 
چند قرن، بار دیگر جانی تازه به این قالب خوش شکل 
و صیقل خورده شعر فارســی می دهد. بعد از آن خأل 
طوالنی که با رفتن خواجه در غزل ایجاد می شــود 
که حتی شاعران سبک هندی با تمام ذوق و قریحه 
و نازک خیالی خود موفق به پرکردنش نمی شــوند 
و پس از آن تقلیدها و نشــخوارگونه های شــاعران 
»بازگشتی« و پس از غزل گونه های سیاسی- اجتماعی 
و میهنی شاعران دوره خفقان رضاشاهی، غزل شهریار 
با رنگ وبــوی دلنواز و طراوت و تازگی دلنشــینش 
به راستی تجدید حیات غزل را ضمانت می کند. فصل 
چهارم کتاب، درباره »مکتب شهریار« است. منزوی 
می نویسد این دوره که به زعم من درخشان ترین دوره 
شعر شهریار است، حاصل بی چون وچرای آشنایی او با 
نیماست و »افسانه« نیما، نخستین برگ این آشنایی. 
منزوی در ادامه، فصل های دیگر کتاب خود را به  ترتیب 
به تحلیل و بررسی شعرهای معروف شهریار، »هذیان 
دل«، »حیدربابا«، مثنوی»افسانه شب« و شعرهای 

آزاد)نیمایی( شهریار اختصاص می دهد. 
همچنین در فصل مجزای دیگری با عنوان »جان شعر 
شهریار و تبلورش در قوالب دیگر« به دیگر قالب های 
شــعری مورد استفاده شــهریار- به غیراز غزل های 
شاعر- اشــاره مي کند و درباره هر یک از این قالب ها 
با آوردن نمونه های انتخابی خــود توضیح می دهد. 
»چهارلختی ها« عنوان فصل دیگری از کتاب است 
که در آن منــزوی یادآوری می کند دیوان شــهریار 
بخشــی نیز به نام رباعی ها و دوبیتی ها دارد و عجبا 
که در این بخش، بسیاری از شعرها نه رباعی است و 

ارادت سلطان غزل به شاعر شیدایی
کتاب »این تُرک پارسی گوی« که اخیرا تصحیح و تجدید چاپ شده، نگاه حسین منزوی به شعر شهریار است

 مروری بر کتاب »چیزی شبیه ابر«
 سروده حبیب اهلل بخشوده
 مثل کبوتری که 

پر از شور زندگی ست
کتاب شعر»چیزی شبیه ابر« سروده حبیب اهلل بخشوده 
از مجموعه های به یادماندنی در سال های اخیر است که 
اشعاری با مضامین ایثار، شــهادت، مقاومت و پایداری 
دارد؛ مضامینی که در سال های اخیر با رشد چشمگیری 
مواجه بوده و توسط شــاعران نوگرای معاصر، دستمایه 

خلق آثاری ماندگار شده است. 
حبیب اهلل بخشوده در کتاب»چیزی شبیه ابر«، 48قطعه 
شعر در قالب های آزاد، طرح، غزل و رباعی ارائه داده که 
مضمون مشترک آنها، همان مفاهیم یادشده است. کتاب 
با شعری با عنوان »باران آهن« شروع می شود که شاعر 
آن را به ایالم تقدیم کرده و به یــاد روزهای آژیر و بمب 
سروده است: »آن روز های سرد وکوالکی/ یاران خوب من/ 
عاشیق ترین بودند/ آالله های سوخته بر شانه های دشت/ 
روشن ترین شمع زمین بودند/ آن روزها/ در عمق چشم 
کودکان ما/ فانوسی از فریاد روشن بود/ باران آهن بود...« 
لطافت طبع شــاعر در آمیختگی با نمادها و نشانه های 
آشنا از یک دوران سپری شده در گذشته نه چندان دور، 
حس و حال روشنی از احســاس های دوست داشتنی از 
یک برهه حســاس تاریخی را به نمایش می گذارد. البته 

شاعر در ادامه این شعر نگاه 
نوستالژیک به گذشته دارد 
و نگاه او بــه »آن روزها«، 
آمیخته با حسرت و دریغ 
است:»...یاران خوب من/ 
شعر بهار ورود را هر صبح 
می خواندنــد/ آن روزهــا 
رفتند/ با ایــن همه/ یاران 
من عاشــق ترین ماندند.« 
در شــعرهای بعدی کتاب 
هــم، همین مضمــون به 

شــکل های مختلف دســتمایه سروده های شــاعر قرار 
می گیرد و او هر بار از زاویه ای متفاوت و نو به این موضوع 
می پردازد. از نگاه شــاعر، ســال های گذشــته )دوران 
دفاع مقدس( از ظرفیت باالی خصلت های واالیی انسانی 
برخوردار اســت و با تنفس در آن فضا، در این زمانه هم 
می توان به آن آرامش روحی و روانی رسید. البته یادآوری 
سال های جنگ، همواره تداعی کننده خشونت های ناشی 
از پدیده جنگ و پیامدهای ناگوار آن است اما شاعر در این 
شعرها با برجسته سازی خصلت های نیک انسانی هنگام 
مواجهه با زشتی های جنگ، شــکوه رفتارهای روح نواز 

انسانی در آن دوران را یادآوری می کند. 
از نظر شــاعر، حذف فیزیکی آدم ها در آن ایام، به نوعی 
عروج آنها محسوب می شــده که پرواز روح آدمی را در 
پی داشته اســت:   این نوع نگرش که ریشه در باورهای 
دینی دارد و همواره با یک نگاه آســمانی به پدیده های 
زمینی می نگرد، یکی از ویژگی های تفکر شاعران متعهد 
بعد از انقالب است که در دوران شکوهمند دفاع مقدس 
شاهد اوج و شــکوفایی آن بودیم. البته این نگاه تازه، هم 
در مضمون و محتوا و هم در قالب و ســاختارهای متنوع 
شعری دیده می شود که از زاویه های مختلف قابل بررسی 

است.
 به عبارت دیگر، پیروزی انقالب اسالمی و تغییر کنش ها و 
مولفه های فرهنگی باعث شد تا مبانی فکری غربی سازی 
که در دوران طاغوت به عنوان بســتر مناسب پیشروی 
شــعر نو، عاملی تمهیدکننده و تسریع کننده بود، تغییر 
یابد و از سرعت و شتاب نوگرایی بی رویه در شعر کاسته 
شود. شاید بتوان گفت انقالب اسالمی، نوگرایی در شعر و 
جریان شعر نو را در بستر معقول و منطقی خود انداخت و 
دامنه گسست و تفریق شاعران را کمتر کرد و به نوعی دو 

نحله شعری نو و سنتی را به هم پیوند زد.
 حبیب اهلل بخشوده، در کتاب »چیزی شبیه ابر«، مضمون 
مورد نظــرش را در شــکل ها و قالب هــای گوناگون به 
مخاطبان امروزی عرضه می کنــد. زبان روایتی آمیخته 
به ایجاز، از ویژگی های اغلب شــعرهای بخشوده است: 
»روی تپه ایســتادی/ زرد را که وصله تنت بود/ باد برد/ 
هوای بنفشه کردی /شبنم مهتاب نوشیدی/ و گزیده تر 
از قطره ای روشــن/ در خاک فرو رفتی/ تــا بهار آینده« 
بخشوده، در بیشتر شعرهایش به دنبال دستیابی به یک 
زبان واحد برای ســرودن از دغدغه های شــخصی خود 
است. او مانند مســافری که از کاروانیان جا مانده است، 
هر گاه فرصتی می یابد از لذت همســفری و همنشینی 
با کاروانیانی که او را در این کره خاکی جا گذاشــته اند، 

می سراید.
 شاعر، گاه این مضمون را در قالب شعر نو می ریزد و گاه 
از قالب غزل برای بیان احساس هایش استفاده می کند: 
»رفتیم و دل به ساحل دریا گذاشتیم/ این قوی پر شکسته 
چه تنها گذاشتیم/ مثل کبوتری که پر از شور زندگی ست/ 
پرواز خویش را به تماشا گذاشتیم/ صد غنچه از ترانه بلبل 
شکفته شد/ تا پا به باغ نورس گلها گذاشتیم...« در بخشی 
از کتاب، یازده »طرح« ارائه شــده که در آنها، بارقه های 
درخشانی از نگاه های شاعرانه دیده می شود. البته شاعر 
کتاب، برای آنها نام هــای جداگانه ای انتخاب نکرده و به 
وسیله شــماره گذاری آنها را از هم مشخص کرده است. 
این طرح ها اغلب به کوتاه ترین شــکل ممکن ارائه شده 
که معموال با یک تصویر شــاعرانه همراه است:» نیستی/ 
درختی با ابر می بافم/ دستم می لرزد.« بیشتر این تصاویر 
هم در راســتای مضمون اصلی کتاب اســت. همچنین 
 این رویکرد در سرودن اشــعاری با قالب رباعی هم تکرار 

شده است. 
بخش پایانی کتاب را 7 رباعی شکل داده که در آنها هم 
استغاثه شــاعر به گوش می رســد: »آتش زده ام به نای 
سردم چون نی/ هم ناله کوچه گردم چون نی/ در غربت 
دلگیر خزان شب همه شب/ با یاد تو استغاثه کردم چون 
نی« در مجموع، شــعرهای کتاب »چیزی شــبیه ابر«، 
حاصل نگاه شاعرانه حبیب اهلل بخشوده به حماسه آفرینی 
در سال های دفاع مقدس است که یاد شهیدان آن همواره 

در یادها می ماند.

واژه نامه شعر بیدل 
کتاب»واژه نامه شعر بیدل« اثر 
اســداهلل حبیب، بیدل شناس 
معروف به اهتمام سیدمهدی 
طباطبایــی تهیه و از ســوی 
انتشارات ســوره مهر چاپ و 
منتشر شده است. این کتاب، 
فرهنگ نامه ای تخصصی است 

که طبق فهرست الفبایی و شواهد شعری، به پاره ای از 
واژگان، ترکیبات و تعبیرات بیدل پرداخته است. در 
بخشی از مقدمه کتاب آمده است: »دست اندرکاران 
چاپ دوم واژه نامه شعر بیدل به آن امید هستند که 
چاپ این کتاب که درحقیقت برافروختن شمعی در 
شناخت رمز و راز و تابناکی فضای شعر فارسی است، 
گامی به جلو در عرصه بیدل پژوهی باشد و بتواند- به 
اندازه چند گام- راه رسیدن بر فراز کوه و کتل بیدل را 
هموار سازد.« بیدل در افغانستان طرفداران بسیاری 
دارد و بیدل خوانی در میان توده ای از مردم معمول 
بوده اســت و اکنون هم کانون هایی وجود دارد که 
کارشــان آشــنایی با بیدل و بیدل شناسی است. 
نویسنده کتاب واژه نامه شعر بیدل، اسداهلل حبیب، 
نویسنده، شاعر و استاد ادبیات فارسی دانشگاه کابل 
و بیدل شناس به تازگی در 81 سالگی در هامبورگ 
آلمان درگذشــت. »وداع با تاریکــی«، »آتش در 
نارنج زار«، »ســه  مزدور«، »آخرین آرزو« »کشف 
بزرگ«، »پایان غم بزرگ«، »سپیداندام«، »داس ها 
و دست ها«، »نظر گل«، »سواحل گنگا«، »شب ها 
ارواح می آیند«، »انفجار«، »بیدل شــاعر زمانه ها«، 

»راه گورکی« و...  ازجمله آثار اوست.

کجاوه سخن
کتاب»کجاوه سخن« گزیده نظم و 
نثر پارسی به گزینش اسد اهلل بقایی 
نائینی، پژوهشــگر و کارشــناس 
ادبی، از سوی انتشارات سوره مهر 
چاپ و منتشر شده است. این اثر 
در 4 فصل گردآوری شده و اسداهلل 
بقایی در جایگاه گردآورنده این اثر 
معتقداست با کجاوه سخن سعی 
برجمع آوری و تلخیص اشــعار و 

غزل واره های فارسی، آثار پرحالوت شعرای کهن، معاصر و 
نوپرداز در جهت حفظ این آثار دارد. در فصل اول این اثر، به 
ادبیات شعر، فرهنگ واژه ها و اصطالت شعر، انواع سبک های 
شعر، تأثیر شعر و زبان عرب بر شعر و زبان پارسی پرداخته 
می شود. در فصل دوم هم شــمه ای از اشعار 110شاعر شعر 
کهن مانند رودکی، حکیم ناصر خسرو قبادیانی، حکیم عمر 
خیام نیشابوری، سعدی شیرازی، موالنا، حافظ شیرازی، بابا 
طاهر عریان، هاتف اصفهانی نمونه های برجسته ای انتخاب و 
ارائه شده است. گردآورنده اثر در مورد 110شاعر شعر کهن 
یادآوری کرده، اینان ده تن هســتند در یک تن و نمی توان 
تمایزی بین آنها قائل شد. در فصل ســوم کتاب هم آثاری 
از 15شاعر نوپرداز بیان شده است که با اشعار لطیف بر روح 
خوانندگان اثر می گذارند و به تعبیری بر دل می نشــینند. 
همچنین در فصل چهارم کتاب، غزل واره های نثرفارســی 
با 66عنوان، اثر و تجربیات شــاخص شــاعران چون تاریخ 
بیهقی، تاریخ طبری، ســفرنامه ناصر خســرو، قابوسنامه، 
کیمیای سعادت، تذکره االولیاء، چهار مقاله، جامع التواریخ، 
گلستان سعدی، مقامات حمیدی، تاریخ سیستان، مقاالت 
جالل آل احمــد، مناجات نامه خواجه عبــداهلل انصاری و 

کشف االسرار میبدی گردآوری و ارائه شده است.

سلمان هراتی
کتاب»سلمان هراتی« به قلم علی 
تقوی، به ابعــاد مختلف زندگی و 
شــعر ســلمان هراتی، این شاعر 
نامدار معاصر می پردازد. این اثر که 
در مجموعه  »شخصیت های مانا« 
قرار دارد، مطالبی تحقیق شــده 
را درباره  شعر و هنر و زندگی این 
شخصیت ادبی معاصر در برگرفته 
است. علی تقوی در دهمین جلد 

مجموعه  شــخصیت های مانا، پژوهشــی مفصل را درباره  
زندگی این شاعر فقید به عالقه مندان ادبیات فارسی معاصر 
ارائه می دهــد. او در فصل هایی جداگانــه از تخیل، عاطفه، 
زبان، موسیقی و فرم آثار هراتی و همچنین زندگی او سخن 
می گوید. سلمان هراتی در فروردین 1338در تنکابن چشم 
به جهان گشــود. او مدرک فوق دیپلم خود را در رشته  هنر 
دریافت کرد و پس از آن به تدریس در یکی از روســتاهای 
لنگرود پرداخت. هراتی در شــعر تخلص »آذرباد« را برای 
خود برگزیده بود و اشعار او در طول عمر کوتاهش در چندین 
کتاب گردآوری شده اند. »از آســمان سبز«، »دری به خانه 
خورشید« و مجموعه شعری برای کودکان با نام »از این ستاره 
به آن ستاره« عناوین آثار این شاعر پرآوازه روزگار ما هستند. 
ردپای مضامینی همچون انقالب اسالمی، جنگ هشت ساله  
ایران و عراق، غرب ستیزی و نکوهش مدرنیته در آثار سلمان 
هراتی پررنگ و غیرقابل انکار است. او در قالب های مختلف 
شعری از غزل تا شعر ســپید به بیان این مضامین پرداخته 
است و در سرایش آثار خود از اشعار شاعران بزرگی همچون 
فروغ فرخ زاد و سهراب سپهری و همچنین همنشینی با دیگر 
شاعران معاصر ازجمله قیصر امین پور و سیدحسن حسینی 

بهره گرفته است.

شعر کالسیک

شعر معاصر

شعر فارسی

مکث

حدود سه دهه قبل که زنده یاد حسین منزوی، شاعر 

آراسته سلیمی توپقراءگزارش
روزنامه نگار

نام آشنای معاصر در قید حیات بود و تنها پانزده سال 
از درگذشت استاد محمدحســین شهریار، شاعر 
پرآوازه مي گذشت که عالوه بر استادی در سرودن شعر فارسی، به زبان مادریـ  تُرکیـ  هم آثار 
درخشانی از خود به یادگار گذاشته بود، منزوی همه ارادت خود به شهریار و آثار دل انگیزش را 
در قالب کتابی با عنوان »این تُرک پارسی گوی« تالیف و منتشر کرد. در آن زمان )سال1372( 
انتشارات »برگ« که ناشر کتاب های حوزه هنری بود، چاپ اول این کتاب را در تیراژ 5500نسخه 
منتشر کرد که مورد توجه عالقه مندان به شعر و شاعری به ویژه دو چهره  نامدار در شعر معاصر- 
شهریار و منزوی- که نامشان روی جلد کتاب خودنمایی می کرد قرار گرفت و خیلی زود این اثر، 
نایاب شد. سال ها گذشت و از تجدیدچاپ کتابی که منزوی درباره شعر شهریار نوشته بود خبری 
نبود تا اینکه با گذشت حدود سه دهه، امسال »این تُرک پارسی گوی« با تصحیح و ویرایش تازه از 
سوی انتشارات سوره مهر تجدید چاپ شد؛ این بار در زمانی که حسین منزوی هم مانند شهریار، 
چهره در نقاب خاک کشیده و کتاب »این تُرک پارسی گوی« به  عنوان اثری از سلطان غزل معاصر- 

منزوی- در ارادت به شاعر شیدایی و شیوایی- شهریار- به یادگار مانده است.

نه دوبیتی. چنین برمی آید که خود شاعر در تنظیم 
فصل های دفتــر و دیوانش دخالــت کامل و نظارت 
مستقیم نداشته است. این اشتباه در بخش های دیگر 
دیوان نیز نظیرهایی دارد؛  ای بسا غزل که در بخش 
قصیده ها آمده و برعکس. گاهی قطعه ای را در میان 
قصاید می خوانیم و گاهی مثنوی ای در میان قطعه ها.

»شهریار، شاعر مسلمان«، »شــعر شهریار، بخشی 
از فرهنگ هنــر معاصــر«، »شــهریار و مفتون«، 
»معاصران درباره شهریار چه گفته اند؟«، »شهریار، 
شاعر»حیدربابا«، »و سرانجام، طرحی از یک تصویر« 
و »نگاهی به یک شعر از شــهریار )در جست و جوی 
پدر(« از دیگر فصل های کتاب حاضر است که در هر 
یک از آنها، مولف اثر ابتدا موضوع را مطرح و بعد با ذکر 
مثال های متعدد، توضیحات تکمیلی را ارائه می کند.

مشهورترین و موفق ترین شعر شهریار در قالب آزاد
از میان شعرهای موفق و حس برانگیز شهریار می توان 
به شعر»ای وای مادرم« اشاره کرد که حسین منزوی 
هم در فصل »شــعرهای آزاد)نیمایی( شــهریار« 
این شعر را مشــهورترین و موفق ترین شعر شهریار 
در قالب آزاد می داند و اعتقاد دارد این شــعر مرثیه 
شهریار برای مادرش است. او شعر »ای وای مادرم« 
شهریار را جوشش دیوانه وار و بی مهار بغض و اشک 
و غربت می داند و می نویسد: گمان می کنم که اگر 
نه تمامی که دســت کم بخش عظیمی از این شعر، 
حاصل بیخودی شــاعرانه پسری اســت که ناگاه 
پشتش از یک تکیه گاه مطمئن عاطفی، خالی شده 
است. صدای شاعر در تمامی شعر، حتی آنجا که از 
شکوه زندگی قدیم خانواده یاد می کند، بغض آلود و 
آمیخته به گریه است. صمیمیت، روح اصلی این شعر 
است. شاعر که در بیشتر شعرهایش نیز صمیمی و 
ساده با مسائل روبه رو می شود، اینجا و در این شعر، 
نهایت صمیمیت خود را در برخورد با مصیبت نشان 
می دهد. این صمیمیت آنچنان شعر را می آکند که 
سایر روابط شاعر با شعر را به تمامی تحت شعاع خود 
درمی آورد. در »ای وای مادرم«، صمیمیت، تصویر 
می کند، می گرید، به یاد می آورد، به خاک می سپارد، 
و بازمی گردد. حتــی وزن و زبان نیز تحت تأثیر این 
صمیمیت سیال، وزن و زبان بغض و گریه اند. »ای 
وای مادرم« طنین ممتد یک گریه طوالنی اســت 
که این گریه را به خواننده و شــنونده اش نیز انتقال 
می دهد. در کمتر شــعری از معاصــران، به جلوه و 
جالی عاطفه ای از این دســت مواج، برمی خوریم و 
این همه از »ای وای مادرم«، شعری استثنایی، یگانه 
و کم نظیر می سازد. منزوی در ادامه با ذکر مثال هایي 
چند از دیگر شاعران معاصر درباره این شعر، تأکید 
می کند این شعر بی شــک درخشان ترین شعر آزاد 
شهریار است و از بهترین شــعرهای تمام دفترش 
و نیز از شــعرهای موفق معاصر. از یکدســتی شعر 
همین بس که برای نمونه دادن، به راستی نمی توان 
پاره ای از آن را به عنوان درخشان تر برگزینی. عالوه 
بر صمیمیت تأثیرات شاعر، به برش های طبیعی وزن 
و لحن بغض آلود زبان توجه کنید: آینده بود و قصه 
بی مادری من/ ناگاه، ضجه ای که به هم زد ســکوت 
مرگ/ من می دویدم از وسط قبرها برون/ او بود و سر 
به ناله برآورده از مغاک/ خود را به ضعف از پی من باز 
می کشید/ دیوانه و رمیده، دویدم به ایستگاه/ خود 
را به هم فشرده خزیدم میان جمع/ ترسان ز پشت 
شیشــه در آخرین نگاه:/ باز آن سفیدپوش و همان 
کوشش و تالش/ چشمان نیمه باز:/ از من جدا مشو!/ 
می آمدیم و کله من گیج و منگ بود/ انگار جیوه در 
دل من آب می کنند/ پیچیــده صحنه های زمین و 
زمان به هم/ خاموش و خوفناک، همه می گریختند/ 
می گشت آسمان که بکوبد به مغز من/ دنیا به پیش 
چشم گنهکار من سیاه/ وز هر شکاف و رخنه ماشین 
غریو باد/ یک ناله ضعیف هم از پی دوان دوان/ می آمد 
و به مغز من آهسته می خلید:/ تنها شدی پسر!/ باز 
آمدم به خانه، چه حالی! نگفتنی/ دیدم نشسته مثل 
همیشــه کنار حوض/ پیراهن پلید مرا باز شســته 
بود/ انگار خنده کرد، ولی دل شکســته بود:/ بردی 
مرا به گور سپردی و آمدی؟/ تنها نمی گذارمت  ای 
بینواپسر!/ می خواستم به خنده درآیم ز اشتباه/ اما 

خیال بود/  ای وای مادرم!

ام لیال قراخانی

زندگیوزمانهمولف»اینتُرکپارسیگوی«
حسین منزوی، پاییز سال1325 در زنجان، در خانواده ای فرهنگی چشم به دنیا گشود. پدرش، 
محمد، معلم بود و شعر هم می سرود. مادرش، فاطمه توکلیان، هم سواد مکتبي نداشت اما از 
قصه و شعر، بسیار مي دانست. پدرش، به ترکی و فارسي شعر می سرود. منزوی در توصیف 
تأثیر و نقش پررنگ پدر گفته است: »پدرم معلم بود و نه فقط بلد بود اسم خودش را بنویسد، 
بلد بود شعر هم بنویسد و بلد بود اسم عشق هم بنویسد.« منزوی سال های نخست زندگی 
را در روستاهای نیک پی، چرگر و پیرسقا )یا پیرزاغه( زیست و بعد از سپری شدن مأموریت 
پدر، به زنجان باز گشت و در همین شهر دوران راهنمایی و دبیرستانش را گذراند. حسین در 
چنین خانواده ادب دوستی زندگی را آغاز کرد و تحت تأثیر جّو شعری خانه شان، به خصوص 
شعرسرایی و شعرخوانی های پدرش، نخســتین جرقه های شعر را در وجود پرآتش خویش 
حس کرد. وی در مدارس زنجان درس خواند و تا پایان مقطع متوّسطه را گذراند درحالی که 
از ابتدا تحت تأثیر پدر و شعر او و سپس جامعه  شعری آن  روز، خود نیز اشعار خوب و پرمغزی 
می سرود. وی پس از پایان تحصیالت متوسطه در زنجان، وارد دانشکده  ادبیات دانشگاه تهران 
شد و در رشته زبان و ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت؛ اّما بنا به  علتی که نامعلوم است پس 
از چند ترم تحصیل، تغییر رشته داد و به علوم اجتماعی روی آورد. ولی پیش از فارغ شدن در 
این رشته نیز دانشگاه را رها کرد و دیگر ادامه نداد. پس از آن مدتی به کارهای مختلفی چون 

ویراستاری، تدریس، ساخت و اجرای برنامه های ادبی در 
رادیو و تلویزیون پرداخت؛ اّما عمر این کارهای منزوی هم 
کوتاه بود و قسمت عمده  زندگی اش از طریق حق الّتألیف 
مجموعه آثارش سپری گشــت. نخستین دفتر شعرش 
»حنجره زخمی تغزل« را در سال 1350 با انتشارات بامداد 
به  چاپ رساند و با همین تک اثر توجه بسیاری از ادیبان 
را به خود جلب کرد. حسین منزوی در سال135۴ ازدواج 
کرد. عمر این ازدواج چندان طوالنی نبود و در سال13۶0 
به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج دختری است هم نام 
قالب شــعری دلخواهش »غزل«. منزوی در سال های 
پایانی عمر به زادگاه خود بازگشت،  و در روز شانزدهم 

اردیبهشت13۸3 بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. 

مکث
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