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صعود نارنجي
هلند با ارائه فوتبالي با برنامه، آمريكا را شكست داد و به عنوان اولين تيم راهي يك چهارم شد

لهستان فرانسه
سنگال انگلیس

 یک راست
در 

یک چهارم
هلند با درخشش دفاع راستش 
خیلی راحت راهی مرحله بعد 
شد تا غیبت در دوره گذشته را 

به نوعی جبران کرده باشد
نمایش تیم ملی هلند در برابر آمریکا در اولین 
مسابقه حذفی جام جهانی، درخشان بود. این 
تیم با شناخت بســیار دقیقی از حریف وارد 
زمین شد و خیلی زود برتری اش را به حریف 
تحمیل کرد. هلند بعد از 2 برد و یک تســاوی 
وارد این مرحله شده بود. با این حال واضح به 
نظر می رسید که فان خال اصال از تیمش راضی 
نیست. در مقابل، آمریکایی  ها با روحیه نسبتا 
خوبی بــه این مرحله رســیده بودند و انتظار 
داشــتند نمایش خوبی مقابــل هلند به اجرا 
بگذارند. هلند بازی را با همان ترکیب آشنای 
همیشگی اش در این جام شروع کرد. فان خال 
تصمیم گرفته بود به همان ترکیب بازی بدهد. 
برهالتر اما در هر بازی، معمــوال تغییری در 
خط حمله به وجود مــی آورد. او که جام را با 
فریرا در خط حمله شــروع کرده بود، در چند 
بازی گذشته سارجنت را در این بخش از زمین 
قرار داد اما در این بازی دوباره به ســراغ فریرا 
برگشت و باز هم این بازیکن را در نوک حمله 
به بازی گرفت. تغییری که البته در نهایت به 

سود تیم ملی آمریکا تمام نشد. 
    در نیمــه اول مســابقه، هلنــد برتــری 
محسوســی نســبت به حریف داشــت. آنها 
برنامه مشخصی برای رســیدن به دروازه تیم 
ملی آمریکا داشتند. هلند با نفوذهای مدافع 
کناری اش از سمت راســت خودش و سمت 
چپ خط دفاعــی حریف، به ایــن تیم ضربه 
می زد و آمریکا را به دردسر می انداخت. هلند 
در یک نیمه، 3 بار از این ســمت 3 بار به طرف 
دروازه حریف حمله برد و 3 موقعیت بســیار 
جدی ســاخت. جالب اینکه 2 موقعیت از این 
3 موقعیت نیز به تور دروازه چسبیدند. اولین بار 
این دیپای بود که دروازه آمریــکا را باز کرد. 
ممفیس با این گل، چهل و سومین گل ملی اش 
را زد و از این حیث، تبدیــل به دومین گلزن 
برتر تاریخ تیم ملی هلند شد. قبل از این او با 
کالوس یان هونتالر برابــر بود. ممفیس حاال 
7 گل با رکورد بهترین گلزن تاریخ لیگ هلند 
یعنی رابین فن پرسی فاصله دارد. جالب اینکه 
این گل هلندی  ها با 20 پــاس متوالی به ثمر 
رسید. از ســال 1966 به بعد دیگر هلندی ها 
هرگز در یک بازی جام جهانی 20 پاس به هم 
نداده بودند. دقایقی بعد، هلند ضربه بزرگ تری 
را نیز به حریف وارد کــرد. این تیم روی یک 
حرکت مشــابه دیگر و با یک پــاس کات بک 
دقیق دیگر، توپ را از خط دروازه حریف عبور 
داد تا خیلــی زود آمریکا را به مــرز ناامیدی 
برساند. این گل در حقیقت خیلی زود هلند را 

به مرحله بعدی تورنمنت رساند. 
    بین 2نیمه، فان خال 2 بازیکن اش را تغییر 
داد تا بار هجومی تیمش کم نشود. به صورت 
همزمان، سرمربی تیم ملی آمریکا نیز باالخره 
رضایت داد تا در ترکیب اصلی تیم اش از جیو 
رینا استفاده کند؛ بازیکنی که در طول جام به 
نیمکت دوخته شــده بود. جیو بین 2نیمه به 
زمین آمد تا به کمــک انگیزه ای که دارد، تیم 
را به جلو ببرد. با این حال باز هم هلند صاحب 
توپ و زمین بود و اتفاقا توانست موقعیت  های 
زیــادی روی دروازه بــه وجود بیــاورد. اگر 
سیوهای درخشان ترنر نبود، آمریکا در معرض 
گلباران شدن قرار می گرفت. با این حال این 
آمریکایی ها بودند که گل اول شــان را به ثمر 
رساندند. رایت روی پاس پولیشیپچ توپ را از 
خط دروازه عبور داد. گلی که تصادف و اتفاق 
نیز در آن نقش داشت. آمریکا بعد از زدن این 
گل، 15 دقیقه فرصت داشت تا به بازی برگردد 
و همه چیز را مساوی کند. با این حال این تیم 
ملی هلند بود که خیلی زود به گل سوم رسید. 
دنزل دامفرایز توپ را از خط دروازه عبور داد تا 
آخرین بارقه های بازگشت آمریکا به این بازی 
از بین برود. با این گل، آمریکا دیگر شانســی 
برای بازگشت به دست نیاورد. این گل، عمال 
صعود هلند را مســجل کرد تــا تیم فان خال 
توانســته باشــد باز هم در یک هشتم نهایی 
موفق نشــان بدهد. هلند همیشــه روبه روي 
غیراروپایی ها در جام جهانی عالی ظاهر شده 
و این بار هم این کار را تکرار کرده است. حاال 
هلند اولین تیمی اســت کــه در یک چهارم 
نهایی جام حاضر خواهد بود. این یک موفقیت 
برای تیمی است که دوره قبلی، شانس صعود 

به جام را از دست داده بود. 

به استقبال 
دیدار جذاب
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اگر بازی های امروز شگفتی نداشته باشد و فرانسه 

 و انگلیس حذف نشوند باید منتظر بازی جذاب
این دوتیم در یک چهارم نهایی باشیم

صفحه17

صحبت های شــهردار تهران در پانزدهمین 
 شــنبه های امید و افتخار را که ویژه معلوالن بود

با اسکن این کیو آرکد  ببینید.
صفحه1۲

تصاویر حمله مسلحانه به کامیون داران برای اجبار آنها به اعتصاب را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.
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داده نما

۶۰درصد جمعیت ایران، اضافه وزن دارند

یعنی بالغ بر 5۰میلیون نفر
بخش قابل توجهــی از جمعیت ایــران دچــار اضافه وزن هســتند اما مشــکل، 
اینجاست که چاقی هیچ زمانی به عنوان یک بیماری جدی، در نظر گرفته نشده 
است. این، در حالی اســت  که چاقی، منجر به ابتال به بســیاری از بیماری های 
تهدید کننــده ســالمت در افراد مي شــود یــا آنها را تشــدید می کنــد و همــراه با 

آسیب های روحی ـ روانی، کیفیت زندگی را هم کاهش می دهد.

 )BMI/معیار سنجش اضافه وزن )نمایه توده بدنی

عوارض و بیماری های ناشی از اضافه وزن

کدام جراحی های چاقی تحت پوشش بیمه هستند؟ 

چه کسانی می توانند جراحی کنند؟ 

گروه جامعه /گرافیک: مهدی سالمی

21نوع 
سرطان با 

چاقی مفرط 
ارتباط دارد. 

 5برابر
 مشکالت 

بیماری قلبی را 
تشدید می کند. 

 2۰سال
از عمر 

فیزیولوژیک را 
کاهش می دهد. 

 2۰برابر
ابتال به آرتروز 
در افراد چاق 

افزایش می یابد.

1۸.5 تا 25
نمایه توده بدنی نرمال

25تا 3۰
اضافه وزن

3۰و باالتر
چاق

مشکالت ستون فقرات و کمردرد، دیابت، فشار خون باال، چربی خون، آپنه 
خواب، نازایی، آسیب های روانی، ناهنجاری های مادرزادی برای کودکان 

متولدشده از مادرانی با اضافه وزن باال و... هم عوارض ناشی از چاقی هستند. 

اکنون 12درصد جمعیت کشور مبتال به دیابت هستند و یک چهارم 
جمعیت هم فشار خون دارند.

 جراحی های چاقی تحت پوشش بیمه در مراکز دولتی ازجمله بیمارستان 
حضرت رسولص تهران برای افراد با BMI بیش از 40 انجام می شود.

 هزینه جراحی در بیمارستان های دولتی، کمتر از 10میلیون تومان است.
قرار است در صورت توافق سازمان های بیمه گر BMI درنظرگرفته شده 

از 40 به 35 کاهش پیدا کند؛ همچنین عدد30 همراه با یکی از بیماری های 
ناشی از چاقی مثل دیابت هم تحت پوشش قرار بگیرد.

 در ایران جراحی های چاقی برای افراد 1۶ تا ۶5ساله انجام می شود. 
)این عدد در اروپا 14 تا 75سال است(.

 در کودکان زیر 1۶سال با تأیید متخصص اطفال و در سالمندان باالی 
۶5سال، با تأیید شرایط قلبی و ریوی، امکان پذیر است. 

آنچه از دولت دوازدهم به دولت ســیزدهم در حوزه قانونگذاری 
به ارث رسیده اســت، حجم باالی لوايحی است که بايد تعیین 
تکلیف شود؛ لوايحی که هرکدام از آنها محصول هزاران ساعت 
نفر کارکارشناسی برای رسیدن به صحن بهارستان و جلب نظر 
نمايندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس است تا تبديل به 
قانون شود؛ روندی که با تغییر ضرورت ها سبب شده است، دولت 
سیزدهم نیز لوايحی را تدوين کند و با تدوين آن، ستونی از 

اليحه در ترافیک بهارستان گیر کند...

از 50الیحه ارسالی تنها 6الیحه آن به قانون تبدیل شده است 
لوايح در ترافیک بهارستان 
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طی اغتشاشــات ۲ماه اخیر، اخبار فراوانی از ايجاد آشوب 
و درنده خويی اعضای دو گروهک تجزيه طلب »کومله« 

و »دمکرات« در رســانه ها منتشر شــد که تداعی گر 
عملکرد جنايتکارانه اين دو گروهک در سالیان ابتدايی 
پیروزی انقالب اسالمی است؛ گروهک هايی که با حمايت 

کشــورهای معاند همچون رژيم صهیونیستی، انگلیس 
 و آمريکا، به مقابله با نظام نوپای جمهوری اســالمی ايران

 برخاستند...

پای صحبت های »سیدرضا سجادنیا«؛ جانباز 70درصد
سر و جانم فدای سقای دشت کربال

نظری بر کارنامه سیاه تجزیه طلبان ایران در آغاز  انقالب اسالمی
جنايت هايی که نبايد فراموش شود

۲۲

۲3

شرکت واگن سازی تهران مجموعه ای عظیم و توانمند در حوزه 
حمل ونقل ريلی شهری است که وظیفه تأمین و نگهداری ناوگان 
متروی تهران را برعهده دارد. طراحی و ساخت نخستین قطار 
ملی تازه ترين دستاورد اين کارخانه است که با انبوه سازی 
آن، پس از اخذ مجوزهای الزم، شــرکت واگن ســازی 
تهران اين توانايی و پتانسیل را دارد تا به تمام نیازهای 
حمل ونقل ريلی درون شهری کشور طی يک دهه آينده 

پاسخ دهد...

مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران در گفت وگو با همشهری:
 توانايی تولید ساالنه 500واگن را  داريم

جانباز است؛ ۲دســت و ۲پای خود را در جنگ از دست داده 
و می گويد: » تفاوتی بین من و کسانی که هر روز در راه 

وطن شهید می شوند نیست.« ماجرای جانبازشدنش 
به سال136۲و عملیات والفجر يک برمی گردد؛ زمانی 
که 18سال بیشتر نداشت. انفجار يک خمپاره60 

در فاصله چند قدمی اش چنان سرنوشــت او را 
تغییر داد که تا امروز هــم اثراتش را در زندگی 

خود می بیند...

ویژه های  امروز

داستان مبارزه موسی)ع( و فرعونیان، داستانی  پربسامد در کتاب هدایت ماست. شاید سّر این 1
همه تکرار وجود خطرات مشابه در مسیر هدایت بشر باشد 
از این رو می تــوان برای اکنون و زمانــه حاضر هم از این 
ماجرا درس ها گرفت. در مطالعه مواجهات حضرت موسی)ع( و فرعون به وضوح متوجه 
می شویم که فرعون خدای جنگ روانی است و با نکرائی خاص)نکراء مفهومی است که 
حضرت امیر)ع( برای توصیف تدابیر شیطانی معاویه استفاده می فرمایند و از کاربست 
کلمه عقل درباره آن پرهیز می  کنند.( پی درپی درصدد مقابله با احتجاجات موســی و 
هارون علیهما السالم است. اکنون درصدد نشان دادن این وجه از تالش های فرعونیان 

نیستیم.
صحنه اول: موســی)ع( معجزات را به میدان می آورد. این معجزات آنچنان ۲ 3صحنه پیاپی را مرور کنیم: 

واضح و دهشتناک اســت، فرعون را نگران می کند که مبادا اطرافیان درباری به سوی 
موسی)ع( متمایل شوند؛ به ایشان خطاب می کند: إِنَّ َهَذا لَساِحٌر َعلِیٌم/ یِریُد أَن یْخِرَجکم 
مِّْن أَْرِضکم بِِسْحِرِه َفَما َذا تَْأُمُروَن/)شــعراء:3۴و35(؛ او با ستودن موسی)ع( و همزمان 
انتساب او به سحر و به بازی گرفتن مشورت ایشــان هم در صدد یافتن راه حل است و 
هم شکستن رعب و اعجابی که در جان های درباریان نشسته است. راه حل ظاهراً پاسخ 
می دهد: پس از مشاجرات و پچ وپچ می گویند فعاًل مهلتی بگیر و بعد برو سراغ هر ساحر 

توانمندی در اقصی نقاط کشور و آنها را به نزد خود بخوان... .
صحنه دوم: مقابله بزرگ ســاحران فرعونی با موســای یکه و تنها آغاز می شــود. اما 
موسی)ع( با اعجاز الهی بر ساحران غلبه می کند و ســاحران که حقانیت موسی)ع( را 
دریافته اند به سجده می افتند و می گویند به رب العالمین ایمان آوردیم. فرعون که صحنه 
نبرد را اکنون 2بار باخته است؛ هم در میدان نبردی که خود پیشنهاد داده و در حضور 
مردم مغلوب شده است و هم نیروی انســانی که نوک پیکان مقابله اش بودند، عصبانی 
در موضعی خدایی قرار گرفته و ایشــان را توبیخ)!( می کند که چرا بدون اجازه او ایمان 
آورده اند؟ بلکه تهدید می کند که دست  و پای شما را یکي از راست و یکي از چپ، قطع 

خواهم کرد و بر تنه درختان خرما خواهم آویخت.
صحنه سوم: )به گزارش روایات و به استناد برخی قرائن قرآنی( تازه مؤمنان)یا دست کم 

برخی از ایشان( با دست و پای قطع شده بر تنه درختان مصلوب می گردند.
یک پرسش جدی: چرا خدای موســی)ع( که آن همه اعجاز در دست و بازوی  موسی)ع( قرار داده اســت؛ همان اعجازهایی که باعث می شود فرعون جرأت 3
مقابله با موسی)ع( را نداشته باشد، اینک به کمک ســاحرانی که حاال مؤمنانی پاکباز 

شده  اند، نمی آید و آنها را از دستان فرعونیان رها نمی سازد؟ 
به زعم نگارنده، خدای متعال در این صحنه ها 2بار معجزه کرده است؛ یک بار معجزه ای است 
که با عصای موسی)ع( به ظهور رسانده است و بار دیگر معجزه ای است که با این مؤمنان 
پاکباز بر سر دار و دست و پای قطع شده شــان به میدان آمده است. درواقع فرعون در این 
صحنه 3بار شکست می خورد نه 2بار. یک بار وقتی است که عصای موسی)ع( سحر سحره 
را باطل می کند، دفعه دوم وقتی است که خود ساحران فرعونی به خداوند ایمان می آورند 
و دفعه سوم و از همه مهم تر وقتی است که با بریده شــدن دست و پای خویش بر صدق 
ایمان و باورمندی به عالم آخرت و محدودیت عالم دنیا را برای همیشه تاریخ فریاد می زنند. 
این مؤمنان با مظلومیت خویش چیزی را آشکار کردند که حتی عصای موسی)ع( به این 
وضوح قادر به نمایاندن آن نشده بود. آری این »معجزه مظلومیت« ایشان بود که صدقشان 
و باورشان را آشکار کرد؛ اگر معجزه ای موسوی ایشان را از دست فرعون نجات می داد، هرگز 
معجزه مظلومیت محقق نمی شد. و البته ایشان به خواست خود آماده تجلی این معجزه شده 

بودند؛ همان وقت که در قبال تهدید فرعون پاسخ دادند: مهم نیست، 
ما به ســوی پروردگارمان بازمی گردیم.)الشعراء:50( یا به تعبیری 

دیگر گفتند: هرچه خواهی بکن، نهایت کار تو در همین دنیا خواهد بود.)طه: 72( و هیچ 
دسترسی به آخرت نداری... و البته خدای متعال با الدرجات الُعلی از ایشان استقبال کرد.

معجزۀ مظلومیت

نگاه
مهدی توکلیان؛  فعال فرهنگی و کارشناس رسانه

فرهنگ و هنر در بستر تاریخی خود و در بازه زمانی چند 
دهه اخیر دســتخوش تغییرات و تحوالت گســترده ای 
شده است که آن را با حوزه های اقتصاد و رسانه و عنصر مهمی مانند ارتباطات گره زده 
اســت . هزاره جدید با رویکرد ارتباط محور خود، نیازهای اطالعاتی و دانشی خود را در 
بستر رسانه جســت وجو می کند و با این توصیف نهادینه شــدن ارتباطات چندوجهی 
درون صنفی بیشتر از پیش الزم و ضروری به نظر می رســد . تشکیل نهادهای متمرکز 
و هدفمند با حضور هنرمندان و فعــاالن عرصه فرهنگ و هنر با گرایش های گوناگون و 
گسترش یافته منجر به معرفی و شناسایی گسترده و عمیق تر هنرمندان و اندیشمندان، 
تسهیل در امر مراجعه به آثار هنری و فرهنگی و ارتباط با صاحبان آثار، رونق روز افزون 
کارکردهای فرهنگی و هنری و روشمند شدن نظام ارزشــگذاری بر آثار و محصوالت 
این عرصه می گردد به طور حتم اتفاقات روزهای اخیر برای بسیاری از اصحاب فرهنگ 
و هنر و رسانه که بستر فعالیت و فروش و ارائه آثار خود را در فضای مجازی بنا نهاده اند 
مایه نگرانی شده است و این دلواپســی نه تنها برای این گروه که خانواده های بسیاری 
را نیز درگیر کرده اســت و بر ضرورت راهکاری برای برون رفت از این نابســامانی برای 
مدیران تصمیم گیر ضروری است. امروزه شکل گیری و گسترش بازار اقتصادی و تجاری 
تبادالت آثار فرهنگی و هنری در گستره فرا ملی و در عرصه جهانی پدیده مهمی است 
که صاحبان آثار و عالقه مندان به تجارت و مالکیت این آثار، تمایل عمیقی به گسترش 
و چارچوب مند شدن آن دارند و کوشــیده اند تا بتوانند در بازارهای مهم ملی و فراملی 
ورودی موفقیت آمیز را تجربه کنند. هرچند بســیاری از فعاالن حوزه فرهنگ و هنر و 
رسانه به ابزارها و شیوه های نوین ارتباطات تسلط نداشــته و ورود تأثیر گذاری در این 
حوزه نداشته اند اما نباید از فعالیت فعاالن موجود در این حوزه مهم فرهنگی و اقتصادی 
فاصله گرفت و تالش های انجام یافته نافرجام بماند. ورود روزافزون هنرمندان جدید و 
جویای نام و تنوع آثار خلق شده ایجاب می کند که تشکل های صنفی و نهادهای حمایتی 
جدی با جدیت بیشتری برای حمایت و ایجاد ارتباط با هنرمندان و اندیشمندان فرهنگی 
و عالقه مندان به حضور در بازار اقتصادی آثار آنان اقدام کنند و نقش واسطی برای رونق 
بخشیدن به این ارتباط دوسویه فراهم آورند . نکته مهم دیگر آن است که مسائِل وضعیت 
موجود در نسبت با وضعیت آرمانی تعریف می شوند؛ یعنی بسته به اینکه ما چه افقی را 
برای خود و جامعه خود در خیالمان تصــور می کنیم، واقعیت موجود نیاز به اصالحاتی 
پیدا می کند، پس با تعریف افق های متفاوت برای واقعیت موجود، فهرســت مسائل و 
به تبع آن فهرســت اقدامات و برنامه های اصالحی نیز تغییــر خواهد کرد. اگر اصحاب 
فرهنگ و هنر و رسانه ایران اسالمی به عنوان افرادی تأثیرگذار در جامعه توافقی بر سر 
افق پیش روی جامعه نداشته باشند، هیچ حرکت جمعی اصالحی در دستیابی به فروش و 
ارائه توانمندی های محصوالت فرهنگی، هنری و رسانه ای ایران اسالمی به نتیجه نهایی 
و مطلوب نخواهد رسید. از آنجا که سالیان متمادی اســت که در ایران اسالمی هم در 
جریان برنامه های اقتصادی توسعه نیز این اتفاق پیش بینی شده و توسعه منابع انسانی 
برای آن درنظر گرفته شده است . سمن ها و تشکل های صنفی می توانند با اهداف حمایت 
از حقوق اقشار مختلف هنری و فرهنگی، مدیریت بازارهای آثار هنری و فرهنگی، ایجاد 
ارتباط با اصناف همسان در بیرون از مرزهای جغرافیایی انجام داده و با شناسایی و احیای 
فرصت های موجود در بازار تجاری آثار و محصوالت فوق و عمیق تر شدن پیوند بین فضای 

رسانه ای و هنر؛ گامی بلند و امیدبخش را بردارند.
 و نکته پایانی آنکه می بایســت با مبادی، مبانی نظری و زبان مشترک به فهم مشترکی 
از واقعیت موجوِد خودمان برسیم و برای رسیدن به افقی مشترک توافق کنیم. سپس 
فهرستی از مســائل با اولویت را اســتخراج کرده و روی برنامه و روشی مشخص برای 
حل مسائل منطبق با سیاســت های کالن نظام جمهوری اســالمی ایران به اشتراک 
نظر برســیم. حین اجرا نیز برای مدیریت بهینه منابع مادی و معنوی با شناسایی همه 
ظرفیت های مادی و معنوی، باید نظام تقســیم کارگروهی مبتنی بر این ظرفیت ها را 

کرد. طراحی و اجرا 

 دغدغه ای برای اهل فرهنگ
 و هنر در روزگار معاصر 

مدعیان دروغین آزادی بیان  با تهديد  و ارعاب مردم 
به دنبال آشوب و اعتصاب اجباری هستند

تهران را سراسر »گُل« 
گرفته است

جغرافیای مصرف آب 
در کشاورزی 

ماجرای  2توله یوزپلنگ 
آسیایی و چوپان

باوجود شهرت پایتخت به  آلودگي، 
این شهر قطب گلخانه اي ایران است

داده ها نشان می دهد آژیر قرمز آبی در 
اقتصاد کشاورزی به صدا درآمده است

چوپانی در پارک توران 2توله 
یوزپلنگ را از زیستگاه خارج کرد

صفحه9

صفحه4

صفحه14

53 بوستان 
در دوره اخیر شهرداری 

 مناسب سازی 
شده است.

25درصد 
 مناسب سازی 

معابر در ۶سال رشد 
داشته است.

107درصد 
مناسب سازی 

ساختمان ها در ۶سال 
رشد داشته است.

صفحه۲

صفحه11

 چطور شکالت فروش سنندجی را 

مجبور به عذرخواهی کردند؟
 کامیون داران را با چه تهدیدهایی 

به اعتصاب دعوت کردند؟

مجـازیدیکتاتورهای
۲

ادامه در 
صفحه6
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اعمال »دیکتاتــوری مجازی« 

گزارش
 

ازســوی ویرانی طلبــان یکی از 
نمودهای برجســته در تحوالت 
اخیر بوده است؛ رویکردی که در تناقض آشکار با 
شعار »زن ، زندگی، آزادی« هرگونه صدای مخالف 
را برنمی تابد و می کوشــد با ایجاد فضای رعب و 

وحشت، نظرات مخالف و منتقد را خاموش کند.
به گزارش همشــهری، عملکرد آشوب طلبان در 
ماه های اخیر، که همواره شــعار »آزادی« ســر 
می دهند و جمهوری اســامی را به »ســرکوب 
مخالفان« متهم می کنند، نشان می دهد آنان خود 
مصداق »سرکوب منتقد« هستند، چراکه با آغاز 
ناآرامی ها در ایران، شاهد موارد متعددی از ارعاب 

منتقدان و مخالفان ازسوی آنان بوده ایم.
آخرین نمونه از چنین برخوردی، درجریان سفر 
اخیر رئیس جمهور به اســتان کردســتان نمود 
یافت. آشــوب طلبان پس از اینکه مدت ها تاش 
کردند فضای شهرهای کردنشین کشور را ناآرام 
نشان دهند، با حضور رئیسی در سنندج و گپ و 
گفت وی با شهروندان نقشه شان را برآب یافتند 
و مغازه داری که به رئیس جمهور شکات تعارف 
کرده بــود را وادار کردند با انتشــار ویدئویی، از 

میهمان نوازی خود ابراز ندامت کند.
چنین رویکردی ازسوی آشوب طلبان اما مسبوق به 
سابقه بوده و در هفته های اخیر بارها شاهد نمودهای 
مختلفی از آن بوده ایم که بازتاب های گسترده ای 
هم داشــته  اســت؛ از اجبار و ارعاب مغازه داران و 
کسبه بازارها برای بستن مغازه های خود تا تهدید 
کامیون داران و برخی کارگران، همگی نمونه های 
روشــنی از عملکرد دیکتارتورمآبانه افرادی است 
که شعار آزادی سرمی دهند و جمهوری اسامی را 
به سرکوب صدای مخالف متهم می کنند. در ادامه 
به بررسی نمونه هایی از اجبار و ارعاب اقشار مختلف 
مردم ازسوی آشوب طلبان برای همراه کردن آنان 
با خود می پردازیم کــه از رویه های مذموم افرادی 
حکایت دارد که خود شــعار »مرگ بر دیکتاتور« 

سر می دهند.

تهدید کامیون داران برای اعتصاب اجباری
تهدید کامیون داران برای اعتصاب اجباری یکی 
از نمودهای رویکرد آشوب طلبان در ناآرامی های 
اخیر بوده  اســت. پس از آنکه اغتشاشــگران در 
همراه کردن اصناف و اقشــار مختلف مردم در 
همراهی با خود ناکام ماندند، تاش کردند با ایجاد 
فضای رعب و وحشت و آسیب زدن به خودروهای 
آنان، کامیونــداران را وادار بــه اعتصاب کنند. 
برهمین اساس هم بود که بازوهای رسانه ای آنان 
در شــبکه های معاند به کار افتاد و با تهدید این 
قشــر ادامه یافت. پس از اینکه اغتشاشگران در 
همراه کردن بازاریان برای پیوســتن به اعتصاب 
اجباری نــاکام ماندند، نوبت بــه کامیون داران 
رســید که زیر فشــار ارعاب رســانه ای و بعضا 
میدانی، وادار به اعتصاب شــوند، راهبردی که 
البته با هوشــیاری این قشــر با شکست مواجه 
شــد. البته ارعاب کامیون داران ازفضای مجازی 
فراتر رفت و در برخی از مسیرها و جاده ها شاهد 
حمله مسلحانه به برخی کامیون هایی بودیم که 
درحال تــردد بودند. در هفتمیــن روز از آذرماه 
روایت یک راننــده کامیون از حمله مســلحانه 
به  خودرواش منتشــر شــد که بازتاب رسانه ای 
وســیعی یافت. این راننده که ساعت 9شب در 
محور برازجان به بوشهر درحال تردد بوده ازسوی 
2 جوان موتورسوار با اسلحه دولول مورد حمله 
قرار می گیرد و خودرواش نیز آســیب می بیند. 
روایت های مشــابهی نیز از ناامن کردن جاده ها 
برای کامیون داران در محورهای دیگر کشــور، 
ازجمله جاده شــیراز - مرودشــت منتشر شد 
که نشــان می داد عده ای پس از ناامید شــدن از 
همراهی کامیون داران با اعتصــاب اجباری، به 

تهدید و آســیب زدن به آنان روی آورده اند. در 
این رابطه تصاویری در فضای مجازی منتشــر 
شده که نشان می دهد اقداماتی برای پنچر کردن 
کامیون هایی که تن به اعتصاب نداده اند، صورت 
گرفته است. ازسوی دیگر تعدادی از نوجوانان زیر 
17سال که در پرونده حمله به کامیون ها، ازجمله 
در اصفهان، دستگیر شــده بودند، در اعترافات 
خود، از تاش های ســازمان یافته بــرای ایجاد 
اختال در فعالیت کامیون ها پرده برداشتند که 
از برنامه ریزی ویرانی طلبان دراین حوزه حکایت 

داشت.

سرود نخوانید؛ شادی نکنید
طی هفته های اخیر یکی از مهم ترین نمودهای 
رفتاری دیکتاتورهای مجازی را می شد در تخریب 
بازیکنان تیم ملی و تحت فشار قرار دادن آنها برای 
نخواندن سرود ملی و حتی شادی نکردن مشاهده 
کرد؛ رویکردی که طی ماه های اخیر ادامه داشت و 
تبعات آن در عدم نتیجه گیری مناسب تیم ملی در 
بازی نخست مقابل انگلیس در جام جهانی2022 
قطر، به دلیل فشارهای روحی و روانی وارد آمده 
ازسوی گروه ها و رسانه های معاند محسوس بود. 
چنین رویکرد مذمومی اما در ماه های اخیر ادامه 
داشت و با حاشیه سازی برای بازیکنان تیم ملی 
در جریان اردوی اتریش در نخســتین روزهای 
مهرماه همراه بود. فشــارهای رسانه ای معاندان 
به ویژه در شــبکه های اجتماعی به دنبال القای 
دودســتگی درمیان بازیکنان و تقسیم آنان به 
2گروه »همراه با مردم« و »وابسته به نظام« بود؛ 
رویکردی که با هوشــیاری بازیکنان با شکست 
مواجه شد. فشارهای رسانه ای اما تا آستانه آغاز 
بازی ها نیز ادامه داشت و موج دیگری از فشارهای 
روحی و روانی به دلیل صحبت های بازیکنان در 
مراســم بدرقه تیم ملی با حضور رئیس جمهور، 
روانه اردوی ایران شد تا در بازیکنان و کادرفنی 
در آستانه بازی نخست با انگلیس، متحمل فشار 
روحی مضاعفی شوند. دیکتاتورهای مجازی اما به 
این هم بسنده نکردند و توان خود در شبکه های 
اجتماعی و همچنین تلویزیون های معاند را بسیج 
کردند تا بازیکنان از خواندن ســرودملی ایران 
خودداری کنند؛ رویکردی که پس از شکست، با 

تهدید و فحاشی به بازیکنان همراه شد.

تهدید مغازه دار میهمان نواز سنندجی به مرگ
سفر اخیر رئیس جمهور به اســتان کردستان با 
بازتاب های وسیع رسانه ای همراه بود و تبلیغات 
وسیع رســانه های معاند برای ناامن جلوه دادن 
شهرهای غربی کشور را نقش برآب کرده و دروغ 
بودن ادعاهای مطرح شده دراین زمینه را اثبات 
کرد. اوج اســتیصال معانــدان در جریان حضور 
سیدابراهیم رئیسی در بازار سنندج رقم خورد که 
وی با واکنش های مثبتی ازسوی مردم مواجه شد. 
دراین میان میهمان نوازی یک مغازه دار سنندجی 
که به رئیسی شکات تعارف کرد، به مذاق معاندان 
خوش نیامد و با تهدید به مرگ، مرد مغازه دار را 
مجبور کردند دیروز با انتشار ویدئویی، بابت این 
اقدام خود از مردم عذرخواهی کند. درپیش گرفتن 
چنین رویکردی، آن هــم در قبال میهمان نوازی 
مردم کردستان و سنندج، که به این خصوصیت 
شهره اند، نمود دیگری از رفتار دیکتارهایی است 

که خود شعار »آزادی« و »زندگی« سرمی دهند.

انتشار اطالعات کارکنان یک رسانه
گروه هــای معانــد در هفته هــای اخیر فشــار 
فزاینده ای را متوجه رســانه های انقابی و حامی 
نظام کرده اند و با به کارگیری شیوه های مختلف، 
از هک گرفته تا انتشار اطاعات شخصی و محل 
ســکونت، تاش کرده اند در روند فعالیت چنین 
رســانه هایی اختال ایجاد کنند؛ رویکردی که 

حمله ســایبری به خبرگزاری فــارس، یکی از 
آخرین نمودهای آن بود. این حمله سایبری که 
ادعا شــد ازســوی یک گروه هکری به نام »بلک 
ریوارد« انجام شده اســت، برای مــدت کوتاهی 
فعالیت این رسانه را با اختال مواجه کرد، اما نکته 
قابل توجه دراین زمینه انتشار اطاعات پرسنلی 
کارکنان این رسانه در فضای عمومی بود. ازسوی 
دیگر انتشار یک فیلم جعلی برای خدشه دار کردن 
حیثیت یک خبرنگار این رســانه، نشان دهنده 
رویکردهای ضدانسانی معاندان در اتخاذ چنین 
شیوه هایی برای ضربه زدن به آبروی افرادی است 
که با افکار آنان همراه نیستند و در قالب رسانه ها، 

از اعتقادات خود دفاع می کنند.

فشار به اصناف برای اعتصاب
یکی از نمودهــای بــارز دیکتاتورمآبی مدعیان 
»آزادی« و »نفی دیکتاتوری« در هفته های اخیر، 
فشــار و تهدید اصناف و بازاریان برای اعتصاب 
اجباری و بســتن مغازه های خود بوده است. این 
رویکرد اما با »نــه« بزرگ بازاریــان، به ویژه در 
شــهرهایی مانند تهران، شیراز، تبریز، اصفهان و 
سنندج مواجه شد و خشم آشوب طلبان و به دنبال 
آن، ارعاب و تهدید و حتی آســیب زدن به اموال 
کسبه را به همراه داشت. روز سه شنبه، 24آبان ماه، 
معاندان با انتشار گسترده فراخوان هایی، کسبه و 
بازاریان را به اعتصاب فراخواندند، اما این فراخوان 
با عدم استقبال بازاریان در شهرهای مختلف مواجه 
شد و آنان به صورت عادی به فعالیت های روزانه 
خود ادامه دادند؛ موضوعی که با خشــم عده ای 
از اغتشاشــگران و حمله آنان به برخی مغازه ها، 
به ویژه در بازار تهران مواجه شــد. در نخســتین 
روزهای آذرماه نیز عده ای از عناصر ضدانقاب با 
ایجاد فضای رعب، وحشت و تهدید ازسوی برخی 
رســانه های معاند و عوامل گروهکی، کوشیدند 
با تهدید و ارعاب، بازار کردســتان را به تعطیلی 
کامل بکشند؛ نقشــه ای که با هوشیاری کسبه و 
ضربه سپاه به مقرهاي گروهک های تجزیه طلب 
در شمال عراق، نقش برآب و با شکست مواجه شد.

فشار و تهدید دستگاه قضایی
پس  از اینکه قوه قضاییه تأکید کرد ضمن دادرسی 
عادالنه بــه پرونده های اخیر، در رســیدگی به 
جرایم اغتشاشگران حرفه ای و هدایت شده برای 
ایجاد ناامنی اغماض نخواهد کــرد، حمله ها به 
دســتگاه قضا آغاز شد و رســانه ها و چهره های 
ضدانقاب، به ویژه در فضای مجازی تاش کردند 
این قوه را از صدور احکام عادالنه برای جنایت های 
به وقوع پیوســته درجریان اغتشاشات بازدارند. 
برهمین اساس هم بود که دیکتاتورهای مجازی، 
به شــیوه های مختلف، ازجمله انتشار اطاعات 
شــخصی و محل زندگی برخی قضات و تهدید 
آنان به ترور، دســتگاه قضا را از رسیدگی عادالنه 
به پرونده هــای اغتشاشــات بازدارند؛ موضوعی 
که با روند فعالیت قوه قضاییه و برگزاری دادگاه 
عوامل شهادت مدافعان امنیت در روزهای اخیر، 
از شکســت اعمال فشــارها و تهدیدها ازسوی 

دیکتاتورهای مجازی حکایت دارد.

ارعاب فعاالن مجازی
یکی از مهم ترین نمودهــای دیکتاتوری مجازی 
مدعیــان آزادی و دمکراســی را ایــن روزها در 
شــبکه های اجتماعی می توان مشــاهده کرد. 
پس از آغاز ناآرامی های اخیر در کشور، تهدیدها 
و فشــار به فعاالن فضای مجازی که بــه دفاع از 
نظام و انقاب می پرداختنــد و نظرات خود را در 
شبکه های اجتماعی انعکاس می دادند، افزایش 
یافت. برچسب زدن و انتشــار اخبار و اطاعات 
دروغ و جعلی درباره این فعــاالن از رویکردهای 
محوری مدنظر جریان معاند بوده است. مدعیان 

آزادی دراین مدت تاش کردند با انگ هایی مانند 
»اکانت فیک«، »پروژه بگیرها«، »لشگر سایبری« 
و برچسب هایی مانند آن، صدای مدافعان نظام و 
انقاب را در شبکه های اجتماعی خاموش کنند؛ 
رویکردی که نمــود روشــنی از دیکتاتورمآبی 

مدعیان آزادی  بیان به حساب می آید.

خداحافظی زیدآبادی از سیاست
فشــارهای رســانه ای اما تنها به کامیون داران، 
بازاریان، فعاالن رسانه ای جبهه انقاب، بازیکنان 
تیم ملی فوتبال و... محدود نشــد و دامن برخی 
چهره های اصاح طلب و منتقد نظام را نیز گرفت؛ 
تا جایی که فحاشی ها و تهدیدها، احمد زیدآبادی، 
فعال سیاسی و روزنامه نگار اطاح طلب، که سابقه 
زندانی شــدن هم دارد را، به ســتوه آورد و او را 
مجبور به انتشار بیانیه ای به منظور »خداحافظی 
از سیاست« کرد. براین اساس زیدآبادی با انتشار 
مطلبی در کانال تلگرامی خود، اعام کرد به دلیل 
فحش ها و تهدیدهایی که ازسوی هواداران حامد 
اسماعیلیون شنیده  است، از سیاست خداحافظی 
می کند. او علت این اقدام را واکنش ها به مطلبی 
که خطاب به حامد اسماعیلیون، یکی از لیدرهای 
اغتشاشات اخیر نوشته بود، اعام کرد. زیدآبادی 
درآن مطلب به اسماعیلیون توصیه کرده بود که 
با این حجم از خشم و کینه ای که »به حق« به دل 
گرفته، وارد سیاست نشود؛ »همیشه به دوستانم 
توصیه کرده ام که از روی خشــم کنش سیاسی 
انجام ندهند.« دیکتاتورهای مجازی اما این توصیه 
مشفقانه روزنامه نگار اطاح طلب را تاب نیاوردند و 
سیل تهدیدها و فحاشی را متوجه زیدآبادی کردند؛ 
تا جایی که او تاب نیاورد و در مطلب خداحافظی 
خود نوشت که »از فحاشی چارپاداری تا تهدید به 
قتل و تجاوِزجنسی، بخشی از واکنش افرادی بود 
که در فضای مجازی و غیرمجــازی به حمایت از 
آقای اسماعیلیون نثارم کردند. من این صحنه را 
ترک می کنم، چون هیچ رگــی در وجودم با آن 

سنخیت ندارد و با سرتاسرش بیگانه ام.«

فشار به چهره های سینمایی و تلویزیونی برای 
موضع گیری علیه نظام

هتاکی، تهدید و ارعاب برخی چهره های سینمایی 
کشور که با موج آشوب سازی ها همراه نشده بودند، از 
دیگر نمودهای عملکرد دیکتاتورهای مجازی است. 
با آغاز ناآرامی ها در ایران، برخی چهره های سینمایی 
و تلویزیونی ســوار بر موج احساسات عمومی، به 
موضع  گیری و به نوعی تشویق به ادامه اعتراضات 
پرداختنــد. دراین میان اما عــده ای از چهره های 
ســینمایی و تلویزیونی که درگیر فضای به وجود 
آمده نشده بودند، با ســیل فحاشی ها، تهدیدها و 
تهمت ها مواجه شدند. یکی از این چهره ها، مهران 
رجبی، بازیگر سینما و تلویزیون کشور بود که مواضع 
شفاف وی پیرامون حوادث اخیر به  مذاق معاندان 
خوش نیامد و به تهدید و ارعاب وی پرداختند. علی 
ضیا، احسان علیخانی، داریوش ارجمند، هوشنگ 
توکلی و... از چهره هایی بودند که در روزهای اخیر به 

حمایت از نظام متهم شدند.

تهدید فعاالن حوزه موسیقی
فشار و تهدید فعاالن حوزه موسیقی نیز از دیگر 
نمودهای ارعاب رسانه ای ازسوی دیکتاتورهای 
مجازی بود؛ موضوعی که دامنه آن تا کنسرت های 
آن سوی آب هم کشیده شد. براین اساس عده ای 
در جریان برگزاری تعدادی از کنسرت های خارج 
از کشــور، در اعتراض به برگزاری ایــن برنامه، 
اقدام به فحاشی و برهم زدن کنسرت کردند. این 
درحالی است که تعدادی از این خوانندگان سابقه 
فعالیت های گسترده ای علیه نظام نیز داشته اند و 
همواره در برنامه های سیاسی ضدانقاب هم به 

نقش آفرینی پررنگ و مؤثری پرداخته اند.

همشهری رویکردهای متناقض مدعیان آزادی و دمکراسی درجریان حوادث اخیر را بررسی می کند

دیکتاتورهای مجازی

رئیسی و قالیباف همزمان مطرح کردند
دفاع از تغییر روش ها در اجرای قانون اساسی

روســای قوه مجریه و مقننه به مناسبت ســالروز تصویب قانون 
اساسی در 12آذر1358در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون 
اساسی از اجرای کامل اصول قانون اساسی، احتمال تغییر روش ها 
و کارآمدی در اجرا سخن گفتند. سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر 
قالیباف در نقطه مقابل طرح موضوعات همه پرسی و رفراندوم در 
دوره روسای جمهور سابق بر اصاح روش های ذیل پذیرش قانون 
اساسی فعلی تأکید داشــتند. در برخی ادوار ریاست جمهوری 
تشکیل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و ایده انتصاب معاون 
اجرای قانون اساسی انتقادبرانگیز و ناقض اصل تفکیک قوا عنوان 
شده بود. »تذکر«، »اخطار« به همه دســتگاه های حاکمیتی و 
»نظارت« بر همه آنها مهم ترین تفاسیر دولت ها از اصل113قانون 
اساســی بوده  که مســئولیت اجرای قانون اساســی را برعهده 
رئیس جمهور می داند. سیدابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم خود 

را از این مورد مناقشه برانگیز و حاشیه ساز برحذر داشته است.
او روز شنبه در سالن اجاس ســران با بیان اینکه اگر در برخی 
بخش های اجرای قانون اساسی ناکارآمدی هایی وجود دارد نباید 
به حساب این میثاق ملی نوشته شود، گفت: قانون اساسی مشتمل 
بر اصول و ارزش هایی مثل جمهوریت، اســامیت، اســتقال و 
آزادی است که غیرقابل تغییر هســتند، اما در کنار آن روش ها 
و ســازوکارهای اجرای قانون اساســی حتما قابل تغییر و ارتقا 
هستند و عنداالقتضا می توان ســازوکارهای اجرایی آن را مورد 

تجدیدنظر قرار داد.

رئیسی با تأکید بر اینکه قانون اساسی ایران هیچ بن بستی ندارد، 
گفت: قانون اساسی جمهوری اســامی ایران به نحوی تنظیم، 
تدوین و نهایی شده که در اجرای آن و در اداره امور کشور با هیچ 
بن بستی مواجه نخواهیم شد و این از ویژگی های قانون اساسی 
ماســت. باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تاش کرد تا 
همه حقوق تدویــن، تنظیم و اعام شــده در آن برای صاحبان 
حق استیفا شــده و همه تکالیف تعیین شــده در قانون اساسی 
در حوزه های مختلف اجرایی، تقنینی و دیگر اجزا و بخش های 
نظام نیز اجرا شوند. رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه مسئولیت 
اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است، گفت: بنده خود 
را متعهد به حفظ حقوق آحاد مــردم، مذاهب، اقوام و گروه های 
مختلف می دانم و معتقدم ایران قــوی تنها در پرتو اجرای دقیق 

قانون اساسی به رشد و بالندگی خواهد رسید.

قانون اساسی، حالل مشکالت ماست
رئیس مجلس هم در این همایش با یادآوری این مطلب که قانون 
اساســی ما قانون مترقی بوده و امروز حال مشکات ما در ابعاد 
مادی و معنوی است، گفت: در بحث حکمرانی نو که نکاتی را بعضاً 
خدمت مردم طی سال های قبل تا به امروز گفته ام، بر همین نکته 
تأکید داشته ام آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون 
اساسی بوده و حل مشکات در تغییر قانون اساسی نیست. باید 
بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شــعار جناحی نیست که با 
خواستن یا نخواستن یک گروه یا یک حزب، تعیین تکلیف شود 
و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی اســت. تا زمانی 
که ما به کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی 
که قدرت حل مســئله را پیدا نکنیم قادر نیستیم مسئله حقوق 
اساسی مردم را پاســخ بدهیم. محمدباقر قالیباف با بیان اینکه 
به خاطر ضعف کارآمدی در حوزه هایی دچار ناتوانی شــده ایم، 
گفت: در حوزه هایی ضعف در حل مســئله و ضعف در کارآمدی 
داریم و دشمن نیز دقیقاً آمده تا بر همان آسیب ها و زخم های ما 
سوار شده و علیه قوت های ما به نفع خود عملیات انجام می دهد؛ 
از این رو همه ما نیازمندیم با تکیه بر قانون اساســی، با وحدت و 
دل دادن به رهبر عزیز، صادقانه پای کار مردم باشــیم و بتوانیم 
نهضت حل مسئله و نهضت پاسخگویی به مردم در جهت اصاح 
آسیب پذیری هایی را که دشــمنان علیه ما گام برمی دارند، راه 
بیندازیم. معتقدم این همان کارآمدسازی نظام حکمرانی و نگاهی 
نو به قانون اساسی و پیاده سازی  آن در همه قلمروهای به دست 

آمده است که راه آن اجرای متوازن و دقیق قانون اساسی است.

 ساخت نیروگاه اتمی کارون
 کلید خورد

رئیس سازمان انرژی اتمی روز شــنبه در جریان سفر به استان 
خوزستان آغاز عملیات احداث نیروگاه 300مگاواتی )کارون( در 
دارخوین از توابع شهرستان شادگان در استان خوزستان را اعام 
کرد. به گزارش ایسنا، محمد اســامی در حاشیه آغاز عملیات 
احداث نیروگاه کارون با اشاره به ساخت این نیروگاه در راستای 
اجرای سند جامع راهبردی سازمان انرژی اتمی، گفت:  احداث 
نیروگاه »کارون« و توسعه نیروگاه های اتمی یکی از اهداف سند 
جامع راهبردی سازمان انرژی اتمی تا افق1420 است. قرارداد 
ساخت نیروگاه اتمی کارون )شهدای دارخوین( قبل از انقاب 
با یک شرکت فرانسوی منعقد شــده بود که با پیروزی انقاب 
تعهدات انجام نگرفت؛ بعد از آن هم کشورهای گوناگون به خاطر 
تحریم ها با جمهوری اسامی همکاری نکردند و این پروژه سالیان 
سال بود که متوقف شده بود. در همین راستا با رویکرد جدیدی 
که در سازمان وجود دارد، نگاه مان به همه ظرفیت های داخلی 
است. با آغاز این پروژه به دنبال قابلیت سازی در ظرفیت های ملی 
هستیم تا قابلیت صنعت کشور را هم به تراز هسته ای ارتقا دهیم. 
به گفته اســامی »ظرفیت بلندمدت پیش بینی شده برای این 
سایت حدود 2 هزارمگاوات اســت. در گام نخست یک نیروگاه 
مقیاس متوسط درنظر گرفته شد که طراحی آن انجام شد که 
وارد مرحله اجرا نشده بود اما با همگام سازی نقشه ها و براساس 
فناوری های روز، احداث این نیروگاه در دستور کار قرار گرفت. در 
همین زمینه یک نیروگاه 300مگاواتی با برآورد 1.5 تا 2میلیارد 
دالر در این سایت ایجاد خواهد شد که زمانبندی اتمام آن حدود 

7سال پیش بینی شده است.« 

در بیانیه شورای امنیت کشور درباره آمار شهدای 
امنیت  و پروژه کشته سازی  اعام شد

بیش  از ۲۰۰نفر در اغتشاشات  جان خود 
را از دست دادند

شورای امنیت کشــور با صدور بیانیه ای، نســبت به رخدادهای 
اخیر توضیحاتی ارائه و اعام کرد: بیش  از 200نفر جان خود را از 
دست داده اند. به گزارش ایسنا، در بخشی از این بیانیه آمده است: 
»فوت تاثربرانگیز خانم »مهســا امینی« باعث شــد تا دشمن، 
طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی را که بنا بود به بهانه های 
مختلف آغاز شود، تسریع کند و با شتاب اجرایی سازد؛ لذا هرچند 
گزارش های رسمی ســازمان پزشــکی قانونی، مجلس، فراجا و 
همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می داد 
که هیچ اقدام مستقیمی ازسوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم 
امینی نشده است، اما اغتشــاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع 
متوفی به فراموشی سپرده شد. اعتراضات مسالمت آمیز، به سرعت 
با فضاسازی منفی رسانه های تروریستی )بی.بی.سی و سعودی 
اینترنشنال( به سمت روند غیرقانونی و آشوب های خیابانی سوق 
داده شد.«  شورای امنیت کشــور در این بیانیه افزوده  است: »در 
نتیجه مجموع آشوبگری های یادشــده، تاکنون بیش  از 200نفر 
جان خود را از دست داده اند که می توان آنها را به اقسام: »شهدای 
امنیت«، »شهدای مردمی در اقدام های تروریستی«، »افراد بی گناه 
قربانی پروژه کشته ســازی گروهک ها«، »مردم بی گناهی که در 
شــرایط به هم ریختگی امنیتی جان باخته اند«، »اغتشاشگران« 
و نیز »عناصر ضدانقاب مسلح عضو گروهک های تجزیه طلب« 
تفکیک کرد. در این بیانیه همچنین اضافه شده است که »در این 
حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی 
و خصوصی وارد شده که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به 
برآورد دقیق و  تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه 

جبران مادی و معنوی آسیب های وارده،  است.«

وحیدی خطاب به شورای ائتاف نیروهای انقاب:
دستاوردهای دولت تبیین شود

وزیر کشور در نشستی با اعضای شــورای ائتاف نیروهای 
انقاب اسامی با بیان اینکه »دولت سیزدهم نشان داد که 
بدون آمریکا و بدون برجام تحمیلی می توان به پیش رفت«، 
گفت: اتفاق بزرگ دیگر در اقتصاد، بحــث اصاح نرخ ارز و 
جراحی بزرگ اقتصاد بود. به گزارش تسنیم، احمد وحیدی 
با بیان اینکه »پیش از این در سیاست خارجی به بن بستی 
رســیده بودیم«، گفت: این دولت، کارهــای بزرگی در این 
زمینه انجام داد که البته ممکن اســت در این هیاهو شنیده 
نشود و برخی هم نمی خواهند که شنیده شود. دولت سیزدهم 
از اوج ناامیدی که نمی شود کاری کرد، به این نقطه رسیده 
است که نشان دهنده عمق ظرفیت های درونی جامعه، کشور 
و ملت ایران است. او مسئله دیگر را انتقال این دستاوردها به 
مردم و طیف خاکستری جامعه، توصیف کرد و گفت: اینجا 
وظیفه دیگری برای تشکل ها ازجمله شورای ائتاف درست 
می شود که همان فرمایش رهبر معظم انقاب در باب جهاد 
تبیین است. وزیر کشور، عدم تبیین مناسب اقدامات انجام 
شده را بزرگ ترین مشــکل در این زمینه برشمرد و گفت: 
وقتی با بیش از 90درصد از بازداشت شدگان در اغتشاشات 
اخیر صحبت می شود، اظهار پشیمانی و ندامت می کنند و 
غالبا می گویند که این حرف ها را قبا نشنیده اند. وحیدی در 
بخش دیگری از صحبت هایش با انتقاد از اینکه »بخش قوی 
و توانمند در حوزه اقتصاد و اجتماع فعالیت ندارند و انتظارها 
متوجه دولت شده است«، گفت: این اعتقاد که دولت نقطه 
آغاز و پایان هر کاری اســت، زنجیرزدن به پایه های حرکت 
انقاب است. حداکثر وظیفه دولت این باید باشد که موانع را از 
جلوی پای مردم بردارد تا آنها تحرک بیشتری داشته باشند. 
ما در جریانات اجتماعی و ساختن یک جامعه قوی و بالنده به 

چنین حضوری از طرف مردم احتیاج داریم.

   رئیس جمهور ۱۶آذر با دانشــجویان 
دیدار می کند

محمد حسینی، معاون امور مجلس رئیس جمهور 
اعام کرد که رئیس جمهور همزمان با 16آذرماه، 
روز دانشجو، در یکی از دانشگاه ها با دانشجویان 

دیدار می کند. / ایرنا

   رایزنی تلفنی امیرعبداللهیان و بورل
وزیر امور خارجه در گفت وگویی تلفنی با مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: اهداف راهبردی 
اتحادیه اروپا قربانی مطامع گروه های خشونت گرا و 
حتی تروریستی که اطاعات غلط به این سیاسیون 
می دهند، شده اســت. به گزارش فارس، حســین 
امیرعبداللهیان ضمن تشــکر از نقش جوزپ بورل 
در مســیر گفت وگو و تعامل و با انتقــاد از ادبیات 
خارج از نزاکت دیپلماتیــک 2 وزیر اروپایی، افزود: 
امروز در اروپا برخی سیاسیون تندرو خود را پشت 
اتحادیه اروپا مخفی کرده و از جیــب این اتحادیه 
خرج می کنند. وی نقش مسئول سیاست خارجی 
و سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا را در دور نگه 
داشــتن این اتحادیه از هیجانات غیرسازنده، مهم 
ارزیابی کرد. ازسوی دیگر دوطرف دراین گفت وگو 
آخرین وضعیت رونــد مذاکرات رفــع تحریم ها و 
همکاری ایــران و آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
را مورد تبادل نظر قرار دادنــد. جوزپ بورل دراین 
گفت وگو با اشاره به تاش هایش برای بازگشت همه 
طرف ها به تعهدات توافق شده در وین، تأکید کرد که 
کماکان به تاش و ارتباطات برای رسیدن به توافق 

ادامه می دهد.

امنیتی

دولت

خبر

خبرهای کوتاه
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 در شرق بهشــت زهرا، باالتر از کهریزک و محدوده 
باقرشــهر، کارخانه هایی هستند که صدها مهندس، 
تکنیسین و کارگر هر روز با نیرویی وصف ناشدنی در 
حال کار هســتند تا متروی تهران سرپا بماند. اینجا 
شرکت واگن سازی تهران است که در محدوده منطقه 
فتح آباد واقع شــده و جاده قدیم تهــران- قم و جاده 
بهشت زهرا این کارخانه وســیع را احاطه کرده اند؛ 
کارخانه ای که در اوایل دهه80 با هدف تامین قطار و 
واگن های موردنیاز متروی تهران و همچنین اورهال 
و بازسازی واگن های مســتعمل راه اندازی شده که 
امروز توانسته است با راهبری پروژه طراحی و ساخت 
نخســتین قطار ملی، این صنعت مهم را ارج و قرب 
بیشتری ببخشــد. نگاهی به ظرفیت و توانایی های 
شرکت واگن سازی  تهران نشان می دهد در شرایطی 
که کمبود و فرسودگی ناوگان مترو به یکی از مشکالت 
و دغدغه های اصلی مدیران دولتی و شهری در بحث 
حمل ونقل عمومی پایتخت تبدیل شــده اســت، با 
سرمایه گذاری مناسب در این واحد صنعتی و تولیدی، 
می توان مشــکالت و کاســتی های موجود در حوزه 
حمل ونقل ریلی را با کمترین وابســتگی ممکن به 
کشورهای خارجی مرتفع کرد. شاید جالب باشد بدانید 
که این واحد صنعتی نه تنها می تواند نیاز ناوگان شبکه 
متروی شهر تهران را تامین کند، بلکه توان و ظرفیتی 
دارد تا به تمام مایحتاج ناوگان حمل ونقل ریلی کشور 

در شهرهای صاحب مترو هم پاسخ دهد.

شهرک تأمین و تعمیر ناوگان حمل ونقل ریلی
در همه جای مجموعه عظیم واگن سازی تهران ریل هایی 
دیده می شوند که برای جابه جایی واگن ها مورد استفاده 
قرار می گیرند. اگرچه در محیط مجموعه، سکوتی عجیب 
حکمفرماست، اما نزدیک به 2دهه است که باطن اینجا، 
پر است از هیاهو و صداهای تولید، تعمیر و مکانیکی. 
در مجاورت شرکت واگن سازی  تهران، پایانه شرکت 
بهره برداری مترو قرار دارد و از طریق ریل گذاری های 
انجام شده، این مجموعه به خط یک متروی تهران و از 
آنجا به شبکه حمل ونقل ریلی پایتخت متصل می شود. 
درواقع قطار ها با پای خودشان به اینجا می آیند و از این 
مجموعه خارج می شوند. این کارخانه، وسیع تر از آن 
چیزی است که تصور می شود و از بخش های مختلفی 

تشــکیل شــده که برای تردد در بین آنها باید خودرو 
سوار شد.

 بازراه اندازی خط تولید
کارخانه واگن ســازی تهران از 2ســالن اصلی تولید 
تشکیل شــده که ســالن مونتاژ و ســالن ساخت و 
قطعه سازی است. سالن ساخت، خودش به 2بخش 
قطعه ســازی و مجموعه سازی تقســیم می شود و 
هر بخش ماشــین آالت و تکنیسین های مخصوص 
به خودش را دارد. سالن بعدی سالن بدنه است که در 
اینجا تمام مراحل تولید بدنه فلزی یا همان استراکچر 
فلزی واگن مترو صورت می گیرد. این خط نیز از چند 
بخش تشکیل شده که شــامل خط تولید دیواره ها، 
ســقف، شاســی و در نهایت خط تولید نهایی بدنه 
می شــود. در این بخش اجزای تولید شده در خطوط 
مختلف روی یک بدنه سوار شده و محصول در ادامه 
به ســالن رنگ می رود. پس از ســالن رنگ هم نوبت 
به مرحله نهایی یا همان ســالن مونتاژ می رسد. در 
سالن مونتاژ سیســتم های مختلف روی بدنه نصب 
می شوند. البته درحال حاضر این سالن به تعمیرات و 
اورهال واگن های متروی تهران 

اختصاص داده شده است. 
محمدرضا کمالی نــژاد، معاون 
تولید و مدیر کارخانه واگن سازی  
تهران درباره ساختار واگن های 
مترو به همشهری می گوید: »واگن های مترو به صورت 
کلی از 2بخش تشکیل شــده اند؛ یک سازه فلزی که 
آن  را به عنوان بدنه واگن)اســتراکچر( می شناسیم و 
بخش دیگر هم اجزایی است که روی این بدنه نصب 
می شــوند که از آن جمله می توان بــه موتور نیروی 
محرکه، بوژی ها، جعبه هــای الکتریکال و صندلی و 
تزئینات داخلی و... اشاره کرد. در سالن مونتاژ، واگن 
پس از طی کردن مراحل مختلف آماده سیر در خطوط 
متروی تهران می شــود.« به گفته او، تاکنون بیش از 
1500دستگاه واگن که در خطوط متروی تهران سیر 
می کنند در داخل شرکت واگن سازی تولید یا مونتاژ 
شده اند. کمالی نژاد می گوید: »مسئولیت نگهداری، 
تعمیرات و اورهال این ناوگان هم با شرکت واگن سازی 
تهران است. با توجه به اینکه اکنون خطوط تولیدی 
کارخانه متوقف است، تمام امکانات مجموعه به بحث 
نگهداری و تعمیرات ناوگان متروی تهران اختصاص 
داده شده و در 2رده نیمه سنگین و سنگین، تعمیرات 
ناوگان متروی تهــران را انجام می دهیم.« اینطور که 

مدیرکارخانه می گوید توقــف پروژه های تولیدی به 
مشکالت اقتصادی و کمبود نقدینگی بازمی گردد.

45 تا 50روز برای اورهال 
واگن هــا و قطارهای فعــال در خطــوط هفت گانه 
متروی تهران براساس دستورالعمل ها و توصیه های 
سازندگان آن که شــرکت واگن سازی  متروی تهران 
و شریک خارجی آن هستند، برحسب کیلومتراژی 
که طی می کنند، نیاز به اورهال دارنــد.  کمالی نژاد 
می گوید: »برای هر رده از قطارها یکسری تعمیرات 
خاص تعریف و درنظر گرفته شده است. در رده های 
10هزار، 15هــزار، 25هــزار، 150هزارو360هزار 
کیلومتر قطار ها به تعمیرات نیمه سنگین نیاز دارند 
و در 720هزار کیلومتر هم تعمیرات سنگین را داریم 
 که قطارها به صورت کلی بازســازی شــده و اورهال
 می شوند.«  واگن هایی که در ســالن مونتاژ در حال 
طی کردن مراحل مختلف اورهال هستند، اغلب 360 
و720 هزار کیلومتر پیمایش مســیر داشته اند و نیاز 
به تعمیرات سنگین و بازسازی اساسی دارند. معاون 
تولید و مدیر کارخانه واگن سازی  تهران درباره اورهال 
اساســی واگن های مترو می گوید: »در بحث اورهال 
تقریبا 80درصد قطعــات واگن ها باز و تمام بخش ها 
و قطعات آنها دوباره کنترل و ســرویس می شــوند. 
در فرایند بازســازی، عالوه بر قطعات معیوب، برخی 
قطعات را نیز که  تاریخ مصرف یا کیلومتراژ آنها گذشته   
تعویض می کنیم.  در اورهــال، فعالیت تعمیراتی هر 
واگن حدود یک ماه زمان می برد و بین 2 تا 3هفته نیز 
تست و راه اندازی مجدد آنها کار دارد.« در مجموع هر 
قطار  که برای اورهال می آید، بین 45 تا 50روز طول 
می کشد تا دوباره به خط سرویس دهی بازگردد. بارها از 
زبان مسئوالن شنیده ایم که بخشی از واگن های مترو 
زمینگیر شده اند و امکان بهره برداری از آنها وجود ندارد. 
حاال سؤال اینجاست که چرا این واگن ها قابلیت اورهال 
ندارند و مشکل کجاست؟ مهندس کمالی نژاد در پاسخ 
به این پرسش می گوید: »باتوجه به تحریم ها، امکان 
تامین یکســری از قطعات یدکی موردنیاز واگن ها و 
قطارهای مترو وجود ندارد؛ هرچند بسیاری از قطعات 
را داخلی ســازی کرده ایم، اما هنوز دانــش و امکان 
تولید برخی از تجهیزات که تامین کننده آنها بعضی 
شرکت های خارجی هســتند، در کشور فراهم نشده 
است. در نتیجه واگن هایی که در اورهال به این قطعات 
نیاز پیدا کرده اند، فعال از خط سرویس دهی خارج شده 
و به اصطالح خوابیده اند.« کمالی نــژاد با بیان اینکه 

تالش شده تا بتوانیم این قطعات را نیز داخلی سازی 
کنیم، می افزاید: »به همین خاطر رایزنی ها و مذاکراتی 
با مراکز علمی مانند دانشــگاه ها، جهاد دانشگاهی و 

شرکت های دانش بنیان درحال انجام است.« 

 آخرین وضعیت قطار ملی 
در کنار قطارهــای فرســوده ای که بــرای اورهال 
در ســالن به خط شــده اند، قطــار نونــوار ملی با 
واگن های ســفیدرنگی که روی بدنه آنهــا نواری به 
 رنگ پرچم ایران نقش بســته اســت، جلب توجه

 می کند.  سؤال اینجاست که این قطار چه زمانی روی 
ریل مترو می افتد و چه زمانی به تولید انبوه می رسد 
که کمالی نژاد می گوید: »مراحل طراحی و ســاخت 
قطار ملی ســال گذشته به پایان رســید. با توجه به 
اینکه برای نخستین بار اســت که این قطار در کشور 
بومی سازی  شــده، باید یکسری تست ها را پشت سر 
بگذارد، اما دانش و تجهیزات برخی از این تست ها در 
شرکت های داخلی وجود ندارد. با توجه به این موضوع 
با یک شرکت مشاور لهســتانی و همچنین یکی، دو 
شــرکت خارجی دیگر هماهنگ شدیم تا در مراحل 
تست قطار ملی، حضور داشته باشند، نتایج تست ها را 
بررسی کنند و بر عملکرد آنها صحه بگذارند تا پس از 
آن برای مسافرگیری قطار، مجوز های الزم صادر شود. 
تا کنون بالغ بر 70 تا 80درصد این تست ها با موفقیت 
پشت سر گذاشته شده اســت. در جریان تست قطار 
ملی به مواردی برخوردیم که نیاز به اصالح و بازنگری 
داشــت. در ادامه تغییرات و بازنگری هایی که باید در 
برخی از سیستم های قطار ملی صورت می گرفت، در 
شرکت واگن سازی  تهران و با همکاری چند شرکت 
داخلی انجام شد. هم اکنون قطار ملی درحال مونتاژ 
مجدد و آماده سازی برای اعزام به خط تست و پشت 
سر گذاشتن ادامه مراحل باقیمانده است. ان شاءاهلل 
اگر کارها خوب پیش برود، پیش بینی ما این است که تا 
قبل از پایان سال جاری، مجوز سیر قطار ملی را دریافت 

خواهیم کرد.« 

 واگن سازی تهران به روایت اعداد
  ظرفیت تولید شــرکت در یک شیفت کاری 

360واگن مترو در سال است.
  ظرفیت تولید در 2شیفت به حدود 700واگن 

مترو در سال می رسد.
  شرکت واگن سازی  تهران اکنون حدود هزار نفر 

پرسنل دارد.
  اگر پروژه هایی که شرکت در دست اقدام 
دارد، راه اندازی شوند، تعداد نیروی 
کار به 1500 تا 2هزار نفر افزایش 
پیدا می کند و برای حدود 
15هزار نفر نیز به صورت 
فرصت  غیرمستقیم 

اشتغال ایجاد می شود.

کارِ با جان و دل برای مترو
مهندسان، تکنیسین ها و کارگران در جنوب تهران با همت فراوان در حال تولید قطار ملی و بازسازی واگن های مترو هستند

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

فیلم گزارش را  
با اسكن این کد 

ببینید.
مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران در گفت وگو با 

همشهری
 توانایی تولید ساالنه 500واگن را  داریم

شــرکت واگن ســازی تهران مجموعه ای عظیم و توانمند 
در حوزه حمل ونقل ریلی شــهری است که وظیفه تأمین و 
نگهداری ناوگان متروی تهــران را برعهده دارد. طراحی و 
ساخت نخستین قطار ملی تازه ترین دستاورد این کارخانه 
است که با انبوه سازی آن، پس از اخذ مجوزهای الزم، شرکت 
واگن ســازی تهران این توانایی و پتانسیل را دارد تا به تمام 
نیازهای حمل ونقل ریلی درون شهری کشور طی یک دهه 
آینده پاسخ دهد و هزاران قطار ملی را با تكیه بر دانش بومی 
و توانایی کارگران و متخصصان ایرانی تولید کند. مرتضی 
مقدمی، مدیرعامل شرکت واگن ســازی تهران با توجه به 
ظرفیت ها،  توانایی ها و همچنین سیاست های کالن دولت و 
شهرداری تهران در حمایت از اشتغال و تولید ملی، نگاهی 

مثبت و امیدبخش به آینده کارخانه دارد.

شــرکت واگن ســازی  تهران تا کنــون چه 
دستاورد هایی داشته و از چه توانایی و ظرفیت هایی برخوردار 

است؟
بیش از 19سال که از فعالیت این شرکت می گذرد، بخش عمده ای 
از ناوگان متروی تهران که بالغ بر 1500دستگاه واگن می شود، با 
همکاری شرکت واگن سازی  تهران و شریک تکنولوژی خودش 
یعنی شرکت سی آرسی چین ســاخته و تحویل شبکه متروی 
تهران شده است. عالوه بر ناوگان متروی تهران، این شرکت افتخار 
داشته تا 160دستگاه واگن را که در خطوط متروی مشهد در حال 
بهره برداری هستند   با همکاری شرکت سی آر سی چین طراحی 
کند، بسازد و تحویل دهد. شرکت واگن سازی  تهران عالوه بر تامین 
ناوگان جدید، متولی تعمیر و نگهداری کل ناوگان متروی تهران 
است. این شرکت امکانات و توانایی های وسیعی دارد، اما متأسفانه 
از بدو تاسیس تا به امروز از ظرفیت های آن به طور کامل استفاده و 
بهره برداری نشده است. اگر تقاضای تولید وجود داشته باشد و منابع 
مالی موردنیاز آن نیز تامین شود، شرکت واگن سازی  تهران بدون 
طرح توسعه، این توانایی را دارد که ساالنه 300دستگاه واگن مترو 
تولید کند و به متروی کالنشهرها تحویل دهد. چنانچه تقاضایی 
بیشتر از این هم وجود داشته باشد با طرح توسعه ای که پیش بینی 
شده است، امکان افزایش این ظرفیت تا 500 دستگاه در سال نیز 

وجود دارد.
طراحی و ساخت نخستین قطار ملی، بزرگ ترین 
دستاورد شرکت واگن سازی  تهران است و تحولی بزرگ در 
صنعت حمل ونقل ریلی کشور محسوب می شود. کمی هم از 

این پروژه بزرگ بگویید. 
1500دســتگاه واگنی که به متروی تهران عرضه شده عمدتا با 
همکاری شریک تکنولوژی این شرکت، تامین شده است. با اینکه 
بخشی از این ناوگان از کشــور چین وارد شده، اما عمدتا توسط 
واگن ســازی  تهران به صورت ســی کی دی و پی ال دی ساخته 
شده است. شرکت واگن سازی  تهران، این افتخار را دارد که بدون 
نیاز به یک واگن ساز خارجی با همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و تعدادی از شرکت های دانش بنیان و همچنین 
دیگر شرکت های داخلی، برای نخستین بار متولی ساخت قطار ملی 
مترو در داخل کشور باشد. ان شاءاهلل به محض تکمیل تست های 
موردنیاز برای اخذ مجوز، تولید انبوه قطار ملی آغاز خواهد شد. 
همچنین یک قطار 8واگنه هم طراحی و نمونه ســازی شده که 
ان شاءاهلل آن هم پس از به نتیجه رسیدن و نهایی شدن تست ها، 

وارد فاز تولید انبوه خواهد شد.
 در قطار ملی سهم و میزان داخلی سازی  چقدر 

است؟ 
این پروژه باعث باال رفتن اعتماد به نفس کارشناســان این حوزه 
شده اســت. قبل از شــروع این پروژه عمدتا سهم داخلی سازی 
واگن ها در خوش بینانه ترین حالت به حدود 40درصد می رسید، 
اما بعد از این پروژه، بالغ بر 85درصد داخلی سازی  واگن ها صورت 
گرفته است؛ یعنی منطبق بر ماده 54برنامه ششم توسعه که تأکید 
کرده درحوزه طراحی و ساخت واگن باید 85 درصد داخلی سازی  
رخ دهد. خوشــبختانه پروژه قطار ملی برنامه ششــم توسعه را 

محقق کرد.
 واگن سازی  در تولید قطار ملی می تواند پاسخگوی 

نیاز حمل ونقل ریلی درون شهری کالنشهر ها باشد؟
محور اصلی فعالیت های شرکت واگن سازی  تهران، تامین ناوگان 
ریلی درون شــهری اســت که مترو یا تراموا و همچنین تامین 
قطعه های سبک را شامل می شود. خوشبختانه ظرفیت تولید تمام 
نیاز شبکه حمل ونقل ریلی در این شرکت وجود دارد و اگر تقاضای 
داخلی وجود داشته باشد، این امکان را داریم که به آنها پاسخ دهیم.
چشم انداز شرکت واگن ســازی  تهران را چطور 

ارزیابی می کنید؟
به آینده شرکت بسیار خوش بین هســتم و دلیلش هم این 
است که ما تقاضای انباشــته قابل توجهی در حوزه ناوگان 
مترو و دیگر بخش های حمل ونقل ریلی کشــور داریم. طی 
10ســال آینده بین 8تا 10هزار واگن مترو موردنیاز شبکه 
حمل ونقل ریلی درون شهری کشور است و می توانم به جرأت 
بگویم که این تعداد تقاضا در مقیاس جهانی هم قابل توجه 
بوده و تقاضای فوق العاده زیادی محسوب می شود؛ به همین 
دلیل شــرکت های واگن ســازی دنیا به راحتی از بازار ایران 
چشم پوشی نمی کنند و امیدوار هستند تا اگر شرایط مساعد 
باشد، وارد بازار ایران شوند،.  ما امیدوار هستیم سیاست های 
کالن کشور به گونه ای پیش برود که به این حجم از تقاضای 
قابل توجه که در حوزه واگن مترو وجود دارد،  با اســتفاده از 
ظرفیت های موجود کشور ازجمله شرکت واگن سازی تهران، 
پاسخ داده شود. توقع مان این است که مدیران ارشد دولتی و 
شهری، به ظرفیت های کشور توجه داشته 
باشــند و در  برنامه ریزی های خود، 
پتانسیل  عظیم   مجموعه شرکت 
واگن ســازی تهــران   را ببینند و 
لحاظ کنند. با توجه به نحوه تامین 
مالی که می تواند اتفاق بیفتد، 
شرکت واگن سازی تهران 
این انعطــاف و توانایی را 
دارد که پاسخگوی نیاز 
ناوگان شــبکه مترو 
در تهــران و دیگــر 
کشور  شــهر های 

باشد.

 رضا صیادی
 مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر 

تهران 
مناسب سازی و تجهیز بوستان های شهر 
یکی از عوامل مهمی است که می تواند 
موجبــات حضــور معلــوالن در ســطح 
جامعه را فراهم کنــد که درنهایت باعث 
افزایش رفاه، آرامــش و باالبردن روحیه 
اجتماعی و مشارکت پذیری این عزیزان 
می شــود. درواقع همه افــراد باید بدون 
وجود محدودیت، حق حضور در جامعه 

و استفاده از امکانات را داشته باشند.

 علی محتشمی پور 
 معاون فنی و بهره برداری سازمان 

مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
 روند نوســازی تاکســی های فرسوده به 
خوبی پیــش مــی رود؛ طوری که 2هفته 
گذشته مجوز شماره گذاری خودرو صادر 
و برای راهور ارســال شــد. ضمــن اینکه 
شــرکت ایران خــودرو هــم اعــام کــرده 
است که 2هزار دســتگاه سمند سورن 
تولید و آماده شماره گذاری دارد. تا پایان 
امسال شاهد ثبت نام جدید تاکسی در 

قالب سمند سورن خواهیم بود. 

اولین دوره آموزشی کاربردی به صورت 
100درصــد کارگاهــی  بــا همــکاری و 
مشــارکت ســازمان رفــاه، خدمــات و 
مشارکت های اجتماعی و مرکز نوسازی 
و تحــول اداری تحــت عنــوان دوره 
تربیــت مربــی کارآفرینــان شــهرداری 
تهــران به مــدت 120ســاعت در محــل 
سازمان رفاه برگزار شد. به گفته محمود 
انصاری، سرپرست معاونت کارآفرینی 
و توانمندسازی سازمان رفاه، این دوره 
بــا رویکــرد توســعه و تعالــی فرهنــگ 

سازمانی و ارتقای بهره وری برگزار شد.

دبیر اجرایی جشــنواره صددانــه یاقوت از 
تمدیــد 2روزه جشــنواره صددانــه یاقوت 
تا 13 آذر خبر داد. رضا دوســتعلی گفت: 
»این اقدام به دنبال اســتقبال مخاطبان 
از ایــن جشــنواره صــورت گرفتــه اســت و 
جشنواره صددانه یاقوت در ۴فرهنگسرای 
وال، اشــراق، بهمــن و خــاوران شــنبه و 
یکشنبه هم میزبان همشهریان است.« 
او ادامــه داد: »ایــن جشــنواره شــامل 
عرضــه انــار و مشــتقات آن، نمایشــگاه 
سوغات استان ها و صنایع دستی اقوام، و 
برنامه های متنوع فرهنگی هنری است.« 

120
ساعت

4
فرهنگسرا

 سازه مستهلک کننده 
در رودخانه کن

عملیات اجرایی پروژه های ایمن ســازی، احیا و 
ســاماندهی رودخانه های تهران همواره اهمیت 
ویژه ای دارد. به گزارش همشــهری، بخشــی از 
رودخانه کن از منطقــه18 عبور می کند؛ جایی 
که  2شن چاله قدیمی یک خطر جدی به وجود 
آورده اســت و به گفته مدیرعامــل خاکریز آب، 
اجرای سریع ســازه مســتهلک کننده ضروری 
به نظر می رسد. ســیدمهدی پورهاشمی در این 
رابطه گفت: »موقعیت سازه مستهلک کننده در 
تقاطع رودخانه کن و بزرگراه فتح، پایین دست پل 
راه آهن بوده و عملیات اجرایی آن شامل 2مرحله 
انحراف آب، احداث سازه مستهلک کننده )شامل 
آســتانه بتنی، حوضچه آرامــش و دیوار حائل( 
و جاده دسترسی اســت. همچنین عرض سازه 
42متر و ظرفیت حداکثر سیالب عبوری از روی 
آن 480مترمکعب بر ثانیه اســت که براســاس 
دوره بازگشت 200ســاله طراحی شده است.«  
برای اجرای این سازه ، زمانبندی 12ماهه درنظر 

گرفته شده است.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

گپ

طراحی متفاوت و جالب واگن های قطار ملی 
 شرکت متروی تهران نخستین مشتری قطار ملی بوده و در این 
زمینه قراردادی هم با شــرکت واگن سازی  تهران منعقد شده 
است. قرارداد برای تولید انبوه قطار ملی به تعداد 105دستگاه 
واگن )15رام قطار 7واگنه( بسته شده است. البته در این میان، 
2نکته وجود دارد؛ یکی گرفتن مجوز الزم و تأیید نهایی سیر قطار 
ملی و دیگری مسائل مالی که باید مرتفع شوند. قیمت تمام شده 
قطار ملی نسبت به قطار هایی که تا کنون خریداری شده اند، 15 
تا 20درصد کمتر است. از قرار معلوم پس از اخذ مجوز، در مدت 
زمان کمتر از 18ماه تعداد واگن های سفارش داده شده به متروی 
تهران تحویل داده می شوند. با شروع تولید انبوه قطار ملی، عالوه 
بر نیروهای فعلی، شرکت واگن سازی می تواند تا حدود هزار نفر 

نیروی کار جدید جذب کند.
 تا قبل از طراحی و ساخت قطار ملی، سهم شرکت از واگن های 
مترو به حدود 43درصد می رسید، اما در بحث قطار ملی این 
میزان به بیش از 85درصد رســیده و حاال دانش و تکنولوژی 

مربوط به این فناوری، بومی ســازی  شده است. تجهیزاتی که 
در کابین راهور قطار ملی به کار رفته، عمدتا طراحی و ساخت 
شرکت واگن سازی  تهران اســت. طراحی داخلی قطار ملی با 
دیگر قطارهای مترو که ســراغ داریم و دیده ایم هم متفاوت 
اســت؛  در نگاه اول اینگونه به نظر می رسد که واگن های قطار 
ملی از واگن های فعلی مترو عریض تر است؛ درحالی که با توجه 
به استاندارد بودن ریل و ســطح مقطع تونل ها چنین چیزی 
ممکن نیست. درواقع این طراحی خوب فضای داخل است که 
 چنین حسی را به بیننده القا می کند. مدیر روابط عمومی و مرکز
بین الملل شرکت متروی تهران می گوید: »تمام بخش هایی 
که در بدنه و داخل واگن ها می بینید، از کف گرفته تا ســقف، 
بومی سازی شده و عمده آنها ساخت شرکت واگن سازی تهران 
است. البته در این پروژه چند شرکت ازجمله جهاد دانشگاهی 
هم دخیل هستند. همچنین در هر واگن 2دستگاه سیستم تهویه 
مطبوع قرار دارند که  ما دانش فنی و توان تولید کامل سیستم 

تهویه مطبوع را در داخل کشور داریم و روی قطار ملی نیز همین 
سیستم نصب و به صورت موفقیت آمیز تست شده است. این 
سیستم که در قطار های قبلی از کشور چین وارد می شد، اکنون با 
برند شرکت واگن سازی  تهران تولید می شود.« حمید هیدارن با 
اشاره به این نکته که انتظار ساخت 100درصد محصول در داخل 
کشور به لحاظ اقتصادی چندان منطقی نیست، می گوید: »تولید 
داخلی تمام اقالم مصرفی واگن های مترو و قطار ها، با توجه به 
تیراژ محصول، اصوال توجیه اقتصادی ندارد. برخی از تاسیسات 
مورد استفاده در سراسر جهان، به تعداد کمتر از انگشتان یک 
دست کارخانه تولید کننده دارند. درواقع هیچ واگن سازی در 
جهان نمی تواند ادعا کند کــه 100درصد محصول را خودش 
تولید کرده است. آنچه در ســاخت قطار اهمیت دارد، دانش 
طراحی و یکپارچه سازی قطعات اســت؛ یعنی نیازی نیست 
که حتما واگن ساز خودش تمام سیستم های الکتریکال، ترمز، 

اطالع رسانی داخل واگن و... را تولید کند.«
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 70درصد از آب مصرف شده در بخش 
کشــاورزی ایــران در ســال گذشــته بــه 
15اســتان خوزســتان، فارس، کرمان، 
خراســان رضوی، اصفهان، مازندران، 
آذربایجان غربــی، گیالن، سیســتان و 
بلوچســتان، تهران، مرکــزی، همدان، 
قزویــن، اردبیــل و آذربایجــان شــرقی 

اختصاص داشته است

خودکفایی کشاورزی یا صیانت از 

آب
منابع آبی؛ دولــت و مجلس کدام 
راهبرد را برای ارتقــای بهره وری 
مصرف آب کشــاورزی انتخاب می کنند؟ تازه ترین 
آمارهای رســمی از وضــع مصــرف آب در بخش 
کشاورزی ایران نشان می دهد الگوی کشت سنتی در 
تولید محصوالت کشاورزی باعث تشدید تنش آبی در 
ایران شده است. از همین رو ضرورت دارد تا ساختار 
حاکم بر مصرف آب در بخش کشاورزی متناسب با 

منابع آبی مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.
به گزارش همشهری، براساس اعالم مرکز آمار ایران 
70درصد از آب مصرف شــده در بخش کشاورزی 
ایران در سال گذشــته به 15اســتان خوزستان، 
فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران، 
آذربایجان غربی، گیالن، سیســتان و بلوچستان، 
تهران، مرکزی، همدان، قزوین، اردبیل و آذربایجان 

شرقی اختصاص داشته است.
این گزارش نشان می دهد سهم استان خوزستان از 
کل آب مصرفی بخش کشاورزی 16.1درصد بوده 
درحالی که سهم این اســتان از ارزش افزوده بخش 
کشــاورزی در سال گذشــته فقط 6.4درصد بوده 
که دلیل اصلی این میزان مصرف باالی آب ناشــی 
از تولید محصوالت زراعی عمدتا گندم و برنج بوده 
به نحوی که 21.9درصــد از کل محصوالت زراعی 
تولیدی سال گذشته به این استان اختصاص داشته 
و استان یادشده فقط 2.2درصد از محصوالت باغی 
ایران را تولید کرده اســت.به نظر می رسد درصورت 
تجدید نظر در ساختار بخش کشاورزی این استان 
و تشــویق بهره برداران بخش کشاورزی به استفاده 
بهینه از آب، ســرمایه گذاری برای نوسازی اقتصاد 
کشاورزی و همچنین تغییر الگوی کشت بتواند تا 
اندازه زیادی از مصرف آب بخش کشاورزی کم کند. 
این گزارش می افزایــد: در رتبه دوم جدول مصرف 

آب کشاورزی، اســتان فارس با سهم 9.7درصدی 
قرار دارد. این اســتان 7.2درصــد از ارزش افزوده 
بخش کشاورزی در سال گذشته را به خود اختصاص 
داده اســت. کشاورزان اســتان فارس 7.1درصد از 
محصوالت زراعی و 8.8درصد محصوالت باغی را در 

سال گذشته تولید کرده اند.
استان کرمان دیگر استانی است که در رتبه سوم از 
حیث مصرف آب بخش کشاورزی با سهم 7.9درصد 
قرار دارد. این اســتان 6.4درصــد از ارزش افزوده 
کشاورزی را ایجاد کرده، سهم استان کرمان از تولید 
محصوالت زراعی 7.9درصد و تولید محصوالت باغی 

15.5درصد برآورد شده است.
مرکز آمار ایران می گوید: کشاورزان استان خراسان 
رضوی 7.7درصد آب بخش کشــاورزی ایران را در 
سال گذشــته مصرف کرده اند. ســهم آنها از کیک 
اقتصاد کشاورزی ایران 6.9درصد و از کل تولیدات 
محصوالت باغــی 3.1درصد و محصــوالت زراعی 
5.9درصد بوده است. کشــاورزان اصفهانی در سال 
گذشته 4.5درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی 

را با مصرف 5.8درصد آب به خود اختصاص داده اند و 
سهم استان یادشده از محصوالت باغی 3.1درصد و 

محصوالت زراعی 3.7درصد بوده است.

صدرنشینان تولید محصوالت باغی
این گزارش می افزاید: 4اســتان مازندران، کرمان، 
آذربایجان غربی و شرقی به ترتیب بیشترین تولید 
محصوالت باغی ایران در ســال گذشــته را به خود 
اختصاص داده اند. به گونه ای که استان مازندران با 
مصرف 5درصد آب بخش کشــاورزی 19.4درصد 
از محصوالت باغی را تولید کرده و سهم این استان 
از ارزش افزوده کشاورزی ایران هم 7.9درصد بوده 
است. بهره برداران و کشــاورزان استان آذربایجان 
شرقی در سال گذشته 3.7درصد آب مصرف شده 
در بخش کشــاورزی را مصرف کرده اند و سهم آنها 
از تولید محصــوالت باغی پس از کرمان با ســهم 
15.5درصدی، 9.6درصــد و از محصوالت زراعی 
4.6درصــد بــوده و 4.3درصد کل کیــک اقتصاد 

کشاورزی ایران سهم استان یادشده بوده است.

در رتبه چهارم تولید محصوالت باغی کشــاورزان 
اســتان آذربایجان شــرقی قرار دارند که با مصرف 
2.1درصد آب اختصاص یافته به بخش کشاورزی 
ایران، 8.8درصد کل محصــوالت باغی و 4درصد 
محصوالت زراعی را در اختیار داشته اند، سهم آنها از 
ارزش افزوده بخش کشاورزی 3.6درصد بوده است.

دست برتر تهرانی ها در کشت گلخانه ای
مرکز آمار ایران می گوید: از کل محصوالت کشاورزی 
تولیدشده در ســال 1399در گلخانه های کشور، 
30.37درصد سهم استان تهران، 16.79درصد سهم 
استان کرمان، 14.61درصد سهم استان اصفهان، 
14.14درصد سهم استان یزد بوده و به این ترتیب 
76درصد از تولید محصوالت گلخانه ای به 4استان 
یادشده اختصاص داشــته و سهم استان های دیگر 
فقط 24درصد بوده است. ســؤال اصلی اینجاست 
که چرا فعاالن و بهره برداران بخش کشــاورزی در 
اســتان های دیگر اقبالی بر کشت گلخانه ای نشان 
نمی دهند و برنامه دولت برای تغییر الگوی کشــت 
سنتی به شــیوه های مدرن تر متناسب با منابع آبی 

هر استان چیست؟

تأخیر جایز نیست
به گزارش همشهری، سیاست خودکفایی در تولید 
محصوالت استراتژیک کشاورزی بدون توجه به وضع 
منابع آبی یک زنگ خطر جدی برای آینده به شمار 
می رود، از همین رو در سیاست های کلی برنامه هفتم 
توسعه، تأکید بر تامین امنیت غذایی و تولید حداقل 
90درصد کاالهای اساسی و اقالم غذایی در داخل با 
حفظ و ارتقاي ذخایر ژنتیک و منابع آبی و افزایش 
سطح سالمت و ایمنی مواد غذایی تأکید شده است 
به همین دلیل یکی از ماموریت های مجلس و دولت 
در 5سال آینده دست کم این است که الگوی کشت 
کشاورزی را با توجه به مزیت های منطقه ای و منابع 
آبی و با اولویت بخشــی به تولید کاالهای راهبردی 
کشاورزی اصالح کنند. افزون بر این در برنامه هفتم 
قرار است با اســتقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع 
آب کشور بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی 
5درصد بهبود یابد. آیا وزارت جهادکشاورزی و نیرو 
به عنوان اصلی ترین وزارتخانه های درگیر با چالش 
آب کشاورزی برنامه ای برای تحقق سیاست های کلی 
برنامه هفتم جهت کنترل و مدیریت آب های سطحی 
و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و 
آبخوان داری و دستیابی به سایر آب ها و بازچرخانی 
آب های صنعتی و پســاب دارند و مجلس و دولت 
می خواهند روش گذشته در مصرف آب کشاورزی 

را کنار بگذارند؟ 

جغرافیای مصرف آب در کشاورزی
داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد آژیر قرمز آبی در اقتصاد کشاورزی به صدا درآمده است

همشهری از چالش آینده اقتصاد ایران پرده برداری می کند

افزایش14درصدیوامدهیبانکها
جدیدترین آمار عملکرد بانک ها 

بانک
و مؤسســات اعتباری در پایان 
شهریورماه 1401 نشان می دهد 
مانده تســهیالت اعطایی بانک هــا 4035هزار 
میلیارد تومان رســیده که نسبت به اسفند سال 
1400 حدود 14درصد رشد نشان می دهد. این 
میزان رشد در مانده تســهیالت شبکه بانکی با 
درنظــر گرفتــن شــاخص تــورم و افزایــش 
نقدینگی خواهی در اقتصاد، نشان از کاهش قدرت 
وام دهی بانک ها و البته سیاســت انقباضی پولی 
دارد. سهم تسهیالت قرض الحســنه عمدتا وام 
ازدواج و فرزندآوری 10.1درصد بوده و بیشترین 
تســهیالت ســهم کارت های مرابحه با ســهم 
37.3درصد و فروش اقساطی با سهم 14.5درصد 

بوده است.
این گزارش نشــان می دهــد 12.5درصد مانده 
تســهیالت بانک هــای تجاری ســهم وام های 
قرض الحسنه بوده که نسبت به نیمه نخست سال 
گذشته 21.8درصد رشد داشته است. افزون بر 
این تسهیالت در قالب کارت مرابحه در بانک های 
تجاری رشــدی 31.8درصدی را تجربه کرده و 
در مقابل بانک های تخصصــی فقط 5.6درصد 
از تســهیالت خود را به وام های قرض الحســنه 
اختصاص داده اند که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشــته رشــدی 30.6درصدی را تجربه کرده 
 است. حجم باالی تســهیالت تکلیفی بر شبکه 
بانکی باعث تضعیف قدرت وام دهی آنها شــده 
و عمال آزادی عمل در بازار پــول برای رقابت را 
محدود کرده است. فشار سیاست های دستوری 
و تسهیالت تکلیفی بر بانک ها در حالی ادامه دارد 
که بانک مرکزی همزمان سیاســت ضدتورمی 
را دنبال می کند و به نظر می رســد انقباض پولی 
فشار زیادی را به بنگاه های اقتصادی براي تامین 

سرمایه در گردش وارد خواهد کرد.

آواربرداری از وضع 10ساله صنعت ساختمان 

کیک صنعت ساختمان نصف شد
مرور کارنامه 10ساله صنعت ساختمان حاکی از این است که 
حجم سرمایه گذاری در صنعت ســاختمان در دهه 90معادل 
41.4درصد افت کرده و تقریبا نصف شده است؛ درحالی که در 
همین دوره زمانی، میانگین خروج سرمایه از کشور به 10میلیارد 
دالر در سال رســیده و فقط در ســال 1400، ایرانیان ماهانه 

600واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده اند.
به گــزارش همشــهری، براســاس آمارهای رســمی، حجم 
سرمایه گذاری در صنعت ساختمان )به قیمت ثابت سال 1395( 
44.1درصد افت کــرده و از 256هزار میلیارد تومان در ســال 
1390به 150هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسیده است. 
با توجه به نقش این صنعت در اشتغال و رشد اقتصادی کشور و 
سهم باالی مسکن در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، این اتفاق 
از بسیاری جهات، مهم و هشداردهنده محسوب می شود و مرکز 
پژوهش های مجلس بر همین اســاس، بر لزوم باید اندیشیدن 
تمهیداتی برای رفع این مســئله در برنامه هفتم توسعه تأکید 

کرده است.

تقابل صنعت ساختمان و خروج سرمایه
صنعت ســاختمان از منظر اثرگذاری بر اشتغال، تولید و ایجاد 
پویایی و تحــرک در اقتصاد ملی، ارتباط گســترده ای با بیش 
از 150فعالیت اقتصادی دارد و 12درصد از اشــتغال کشور را 
به خود اختصاص می دهد. همچنین سهم این صنعت در تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص کشور به حدود 30درصد می رسد و به طور 
میانگین حدود 30درصدی از حجم نقدینگی و مبادالت مالی و 
همچنین تا 70درصد از سبد هزینه مصرفی خانوارها به مسکن 
)به عنوان یکی از محصوالت نهایی صنعت ساختمان( اختصاص 
دارد. طبق اعالم بازوی پژوهشی مجلس، آمار و ارقام نیز گویای 
این واقعیت است که در3دهه اخیر همواره بین 20تا 40درصد 
کل سرمایه گذاری های کشور در بخش ساختمان انجام شده و 
این مهم نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد مسکن در رشد تولید، 

اشتغال و شاخص های اقتصادی است.
باوجود اینکه طبق این آمارها، صنعت ســاختمان و مســکن 
اهمیت بسیار باالیی در اقتصاد ایران دارد؛ بررسی آمارهای دهه 
90نشان می دهد روند سرمایه گذاری واقعی در این بخش بسیار 
نامساعد بوده است. در حقیقت، سرمایه گذاری واقعی در بخش 
ساخت وساز، با خالص حساب سرمایه ایران که نمایشگر میزان 
خروج سرمایه از کشور است، رابطه مستقیمی دارد؛ زیرا صنعت 
ساختمان برای جذب سرمایه گذاری نیازمند ثبات اقتصادی و 
آرامش بازار اســت و بالعکس خروج سرمایه از کشور در وضعی 
متفاوت رخ می دهد. طبق آمارهای منتشــره از ســوی بانک 
مرکزی، میزان خروج سرمایه از ایران در دهه 90به طور میانگین 
هرســاله 10میلیارد دالر بوده اســت که بیش  از پیش چالش 
سرمایه گذاری در کشور را برجسته می کند. در کنار این مسئله 
آمار سرمایه گذاری ایرانیان در سال 1400، فقط در بازار مسکن 
ترکیه ماهانه بیش از 600واحد بوده است؛ آن هم در حالی که 
این کشور ازنظر مراکز معتبر رتبه بندی ریسک، دارای ریسک 

اقتصادی سیاسی باالیی است.
 نکته قابل تأمل این است که باوجود فضای نامساعد بازار مسکن 
ترکیه برای سرمایه گذاری، سرمایه های فراری از ایران به همین 
بازار نامطمئن پناه می برند که نشانگر شرایط به مراتب نامساعدتر 

سرمایه گذاری در داخل است.

ساختمان، بی نصیب از رشد نقدینگی
آمارهای رسمی نشان می دهد: در دهه 90، فقط در سال های 
1393، 1399و 1400رشد کل سرمایه گذاری در اقتصاد ایران 
مثبت بوده؛ اما در همین بازه زمانی، فقط طی 2ســال رشــد 
سرمایه گذاری صنعت ساختمان مثبت بوده است و میانگین نرخ 
رشد ساالنه سرمایه گذاری حوزه ساختمان در دهه 90نیز منفی 
5.2درصد بوده است؛ درحالی که نقدینگی در همین بازه زمانی 
رشد شدیدی داشته و از 354هزار میلیارد تومان در ابتدای دهه 
90به 4832هزار میلیارد تومان در ســال 1400افزایش یافته 
است؛ اما مقدار واقعی از افزایش آن وارد بخش سرمایه گذاری 
در ساختمان نشــده اســت. در همین بازه زمانی، شوک های 
ارزی و تورمی باعث بی ثباتی در بازار مســکن شده و در سایه 
رشــد 22برابری قیمت ارز، میانگین قیمت مسکن نیز با رشد 
17برابری در دهه 90مواجه شده است. در این میان سازندگان 
بخش خصوصی امکان و فرصت جبران را در میان رشد سریع 
قیمت ها پیدا نکرده اند و به مرور تحت تأثیر این مســئله از بازار 
رانده شده اند که نتیجه آن در افول سرمایه گذاری های صنعت 

ساختمان، مشهود است.

چالش ها و مسائل سرمایه گذاری در بخش مسکن
وجود دوره های رونق کوتاه مدت و رکود بلندمدت و چرخه های 
قیمتی در قالب ادوار تجاری و شوک های حقیقی و واقعی، بازار 
دارایی ها را متأثر می کنند و شــوک های پولی، حجم نقدینگی 
همراه با سیاست های دولت در حوزه پولی و استحکام بازارهای 
پولی و مالی و میزان ثبات آنها به شــکل چشــمگیری بر بازار 
دارایی ها اثر دارند. البته در تحلیل بازار دارایی ها، تأمین مالی و 
تقویت تقاضا از منظر پوشش هزینه های خرید اهمیت ویژه ای 
دارد؛ چراکه در شرایط وجود حباب قیمتی ارزش اسمی مسکن 
با ارزش های بنیادین آن فاصله می گیرد. در چنین شــرایطی 
بازار قادر نیست منابع پس اندازی افراد را به سمت بهترین نوع 
سرمایه گذاری هدایت کند. درنتیجه حباب ایجاد شده به دلیل 
سیاست های اجرایی دولت ها، وجود عوامل برون زا، شوک های 
پیش بینی نشــده، ناپایداری در بازارهای مالی و پولی، بازدهی 
متفاوت بازارها، ســاختار اقتصاد و شــدت و ضعف تقاضاهای 
منطقه ای و ضعــف قوانین و مقررات در کنتــرل فعالیت های 
سوداگرانه بروز می کند و سفته بازی موجب تسریع در مبادالت 
مسکن در دوره های زمانی کوتاه مدت به منظور افزایش سودهای 

آنی و کوتاه مدت می شود.

بازي برد – برد با کمک به مسکن
با توجه به رابطه دوطرفه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و به تبع 
آن تأثیر مستقیم افزایش و کاهش هر یک بر دیگری، توجه به 
سرمایه گذاری در بخش مسکن ســبب افزایش تولید ناخالص 
داخلی )GDP( شــده و این افزایش دوبــاره از طریق افزایش 
در سرمایه گذاری، رشد اقتصادی بیشــتر را به ارمغان خواهد 
آورد. در مقابل افزایش GDP نیز ســبب افزایش درآمد سرانه 
شده 2 شاخص اصلی دسترسی به مسکن و دوره انتظار خرید 
مسکن را تعدیل خواهد کرد. با توجه به این نکات، باید شرایط 

سرمایه گذاری در بخش ساختمان هر چه بیشتر تسهیل شود.

صندوق توسعه یا شرکت نفت؟
مهدی غضنفــری، رئیس هیــأت عامل 
صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد دولت و 
وزارت نفت در قبال بدهی های خود، برخی 
میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق 
قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهی های دولتی آغاز شــود، هم 
صندوق توان خود برای ســرمایه گذاری در باالدست نفت را با 
کمک سایر بخش های اقتصادی و ازجمله بخش خصوصی به 

منصه ظهور برساند.
آنچه که این مقام دولتی گفته، درصورت تحقق ممکن اســت 
مطالبات دیگری را از دیگر طلبکاران دولت و وزارت نفت در پی 
داشته باشد و به طور مثال بانک ها هم می توانند اعالم کنند در 
قبال طلب شان از وزارت نفت اختیار برخی چاه های نفت و گاز را 
در اختیار بگیرند. چنین ایده ای اگر چه در ظاهر می تواند جذاب 
و قابل دفاع باشد، اما در این صورت صندوق توسعه ملی عمال به 
جای سرمایه گذاری، به شرکتی شبیه شرکت ملی نفت تبدیل 
خواهد شد و حال باید پرسید که بنگاه داری صندوق توسعه ملی 

تا چه اندازه منطقی است؟
 اگر منظور مهدی غضنفری تبدیل دالرهای صندوق توســعه 
ملی به ثروتی برای نسل حاضر و آینده باشد، بهتر آن است که 
الگوی حکمرانی صندوق تغییر و از ماهیت وام دهنده به دولت 

به سرمایه گذار برای مردم تبدیل شود. 
در چنین الگوی حکمرانی بدیهی اســت که شهروندان خود 
بهترین مدافــع حقوق و ســرمایه خود در صندوق توســعه 
ملی خواهند بود. فرامــوش نکنیم که صندوق توســعه ملی 
قلک دولت ها نیســت بلکه امانتی اســت نزد حاکمیت برای 
ثروت آفرینی برای نسل حاضر و آینده. بنگاه داری این صندوق 
تنها به ماهیت آن آسیب می زند. یادمان باشد که میدان های 
نفت و گاز حتی در اختیار شرکت ملی نفت هم قرار ندارد و این 
شرکت مالک نیســت، هرچند به حیات خلوت و تامین کننده 
بودجه دولت ها تبدیل شده است. نگذارید صندوق توسعه ملی 

هم مثل شرکت ملی نفت شود.

روز کامیون داران
خبر: نشست کمیســیون عمران مجلس شورای 
اسالمی روز دوشنبه برگزار و چالش ها و مشکالت 
کامیــون داران با حضور مســئوالن وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرســازی و نفت و 
همچنین مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو 
و گروه خودروســازی ســایپا مورد بررســی قرار 

خواهدگرفت.

نقد: اگر کامیون داران یا هر صنف دیگری مشکلی 
داشته باشند، به یقین بهترین راهکار برای بررسی 
این مشکالت و ارائه راهکار برای آنها، تعامل با خود 
صنف مربوطه است. بر همین اساس به نظر می رسد 
برگزاری نشست بررسی مشــکالت کامیون داران 
بدون حضور نمایندگان آنها نمی تواند بهترین نتیجه 
را به همراه داشته باشــد. چالش کامیون داران در 
حوزه وزارت صنعت، گرانی الستیک و لوازم یدکی و 
کمبود روغن موتور معتبر و باکیفیت در شبکه توزیع 
است که به احتمال زیاد در این جلسه با قول مساعد 
برای حل این مشکالت از فهرست خط خواهد خورد. 
همچنین این صنف در حوزه وزارت راه از بی کیفیتی 
جاده ها و باج خواهی پایانه هــای حمل ونقل انتقاد 
دارند که یحتمل ایــن دو چالش نیز وعده پیگیری 
خواهند گرفت. از سوی دیگر کامیون داران از میزان 
تخصیص سوخت از شرکت پاالیش و پخش معترض 
هستند که در این موضوع نیز با گره خوردن ماجرا به 
سامانه سیپاد و... الینحل باقی خواهد ماند. در این 
میان 2خودروساز بزرگ نیز که کامیون داران آنها را 
به سنگ اندازی در واردات کامیون متهم می کنند نیز 
وعده افزایش تولید کامیون و واردات کشنده خواهند 
داد که جوابی تکراری برای کامیون داران است. اگر 
نمایندگان صنف کامیون داران به این جلسه دعوت 
شوند، راه فرار از مســئولیت بر سایر مدعوین بسته 

خواهد شد.

چهره روز
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 یک ســالی می شــود که برخی بازنشسته های 
تامین اجتماعی به خاطر بدقولی های شــرکت 
بیمه گر تکمیلی در بحث درمان، با چالش هایی 
روبه رو هستند. گرچه آنها همه امیدشان این بود 
که امسال با توجه به ابراز نارضایتی ها و انتقادات 
بسیار مسئوالن ذیربط از انعقاد قرارداد جدید با 
این شــرکت پرهیز کرده و به منظور تامین رفاه 
بیشتر بازنشسته ها با شرکت های بیمه گر دیگری 
وارد مذاکره شــوند، اما این اتفاق نیفتاد و بازهم 
با همان شــرکت قبلی قرارداد بسته شد؛ اکنون 
برخی بازنشســتگان تامین اجتماعی از بدقولی 

بیمه تکمیلی گالیه دارند.
زهرا رســتم پور، یکی از بازنشســته های تامین 
اجتماعی اســت که با انتقــاد از عملکرد بیمه 
تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی می گوید 
افزایش دو برابری حق بیمه تکمیلی امســال در 
شرایطی اتفاق افتاده  که بسیاری  از بازنشسته های 
تامین اجتماعی از عملکرد این شــرکت رضایت 
ندارند. درحالی که سال گذشــته به ازای هر نفر 
حــدود 100هزار تومــان حق بیمــه پرداخت 
می کردیم، امســال این رقم به 205هزار تومان 
رسیده اســت و برای بازنشســته ای که حداقل 
حقوق 7-6میلیون تومان می گیرد و قصد ثبت نام 
بیمه تکمیلی برای 5نفر عضو خانواده اش را دارد، 

اصال به صالح نیست.
به گفته او، جز مراکزی که به صــورت آنالین به 
سیستم این شــرکت متصل شــده اند، به ازای 
پرداخت هزینه های درمانی در مراکز درمانی دیگر 
و ارائه اسناد و مدارک الزم به نمایندگی های این 
بیمه هنوز بعد از گذشت 8ماه موفق به دریافت 
غرامت خود نشده  اســت. این در حالی است که 
کارشناســان بیمه مدعی پرداخــت غرامت ها 

هستند.

علی اصغر محمدی، یکی دیگر از بازنشسته های 
تامین اجتماعی می گوید فلســفه بیمه تکمیلی 
کاهــش دغدغه هــای بازنشســته ها در برابــر 
هزینه های باالی درمان است این در حالی است 
که طی یک سال گذشــته اکثر بیمارستان ها و 
مراکز درمانی با لغو قرارداد خود با این شــرکت 

شرایط را برای بازنشسته ها سخت کرده اند. .« 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعی کانــون عالی 
بازنشستگان کارگری را مقصر اصلی این وضعیت 
می دانند و می گویند کانون عالی بازنشســتگان 
کارگــری نماینــده 4میلیــون بازنشســته، 
مســتمری بگیر و ازکارافتاده در سراســر کشور 
است و نباید با اینگونه کارها موکالن قانونی خود 

را نسبت به خود بی اعتماد کند.
علی دهقان کیــا، رئیس کانون بازنشســتگان 
کارگــری تهــران در گفت وگو با همشــهری با 
اشاره به پیشــینه 10ســاله تعامل کانون های 
بازنشســتگان با این بیمه تکمیلــی می گوید: 
»حــذف پرداخت 2درصــد حق بیمــه بعد از 
بازنشســتگی و حــذف پرداخت فرانشــیزها 
با توجه به ســطح پایین حقوق بازنشســته ها از 
خواســته های بحق ماســت، درحالی که نه تنها 
این خواســته برای ما سال های سال است که در 
حد یک آرزو مانده، بلکه 18ســال هم از اجرای 
تبصره ماده2 قانون ســاختار نظام جامع و رفاه 
تامین اجتماعی مصوبه سال1383 هم گذشته 
 اســت و کســی تمایلی برای اجرای این قانون

 ندارد.«
او در توضیح این قانون می گوید: »براساس این 
قانون درمان شامل 2نوع همگانی تکمیلی است. 
در بخش درمان همگانی هنوز آیین نامه ای نوشته 
نشده که براساس آن مشخص شود یک بازنشسته 
یا بیمه شــده تا چه ســقف از خدمات درمانی را 
می تواند بدون پرداخت فرانشــیز دریافت کند و 
تمام هزینه ها توسط ســازمان تامین اجتماعی 
پرداخت شــود، مازاد بر این ســقف هزینه های 
باقیمانده توســط بیمه تکمیلی پرداخت شود. 

یعنی بازنشسته هیچ دغدغه ای از بابت هزینه های 
درمان نداشته باشد.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران در ادامه 
با اشــاره به قانون الزام تامین اجتماعی مصوب 
سال6۹ مبنی بر اینکه صفر تا صد خدمات درمانی 
بایستی کامال رایگان به بیمه شدگان ارائه شود، 
افزود:  متأســفانه امروز نه تنها شاهد اجرای این 
قانون نیستیم بلکه بازنشسته ها باید از سر اجبار و 
چون گزینه انتخابی دیگری ندارند، برای ثبت نام 
بیمه تکمیلی که از عملکردش هم رضایت ندارند، 

اقدام کنند.
دهقان کیا ضمن پذیرش تمامی انتقادهای وارده 
به شرکت بیمه تکمیلی طرف قرارداد، گفت:  روند 
کار اینگونه است که همه ســاله یک ماه مانده به 
پایان مدت قرارداد، آگهی مزایده منتشر می شود؛ 
در این آگهی همه شرایط ازجمله سقف درمان، 
درمان متوسط و شاخص هایی مانند هزینه درمان 
آزمایشــگاهی و کلینیکی و... به دقت مشخص 
می شــود. شــرکت هایی که در مزایده شرکت 
می کنند، برای هر کدام از این مولفه ها یک قیمت 
می دهند. در مزایده اخیر بیمه تکمیلی، 3شرکت 
بیمه شرکت کردند. البته تأکید همه حتی کانون 

عالی بازنشستگان هم بر تغییر شرکت بیمه گر بود 
اما متأسفانه از آنجا که سایر شرکت های حاضر 
در مزایده، قیمت شان بســیار باالتر بود و حاضر 
به پایین کشــیدن نرخ ها نبودند، در نهایت این 
قرارداد با نرخ نفری 205هزار تومان با همان بیمه 

قبلی بسته شد.
به گفته او، طبق قرارداد جدید سقف خدماتی که 
بازنشسته ها می توانند امســال از بیمه تکمیلی 
خود بهره مند شــوند، رقمی معادل 75میلیون 
تومان است که باز هم مثل همیشه جای خدمات 
دندانپزشــکی در لیســت خدمات خالی است: 
»اگر قرار بود خدمات دندانپزشکی هم به لیست 
خدمات اضافه شود، بازنشسته ها باید بین 260 
تا 270هزار تومان حق بیمــه تکمیلی پرداخت 

می کردند.«
رئیس کانون بازنشســتگان کارگری تهران در 
ادامه به همشهری گفت: می دانیم بازنشسته ها 
از این انعقاد قرارداد راضی نیســتند اما ما برای 
دفاع از حقوق بازنشسته ها و الزام شرکت بیمه گر 
به اجرای تعهداتشان روز شــنبه طی جلسه ای 
مشترک مدیران این شــرکت را ملزم به امضای 
تعهدنامــه اجرای دقیق قــرارداد کردیم. ضمن 
اینکه در تالشیم تا ســازمان تامین اجتماعی را 
ملزم به پرداخت 50درصد هزینه بیمه تکمیلی 
کنیم تا فشــار کمتــری متوجه بازنشســته ها 
شــود. اگر ســازمان تامین اجتماعی مکلف به 
پرداخت حداقــل 50 درصد این هزینه نشــود، 
عمــال برخــورداری از بیمــه  تکمیلــی برای 
اکثریت مستمری بگیران ســازمان به خصوص 
حداقل بگیــران تبدیــل بــه امــری صعب و 
ناممکن می شــود. بازنشســته ای که ماهی 6 یا 
7 میلیون تومان حقوق می گیرد، پرداخت نفری 
200هزار تومان بابت بیمه تکمیلی برایش میسر 
نیســت. به گفته او، با وجود همــه نارضایتی ها 
تا کنون بالغ بر 70هزار نفر بــرای برقراری بیمه 
تکمیلی ثبت نام کــرده  و 1300نفر هم انصراف 

خود را از دریافت این خدمات اعالم کرده اند.

گالیه بازنشسته ها از بیمه تکمیلی
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در گفت وگو با همشهری از عملکرد نامطلوب بیمه تکمیلی گفتند

فاطمهعسگرینیاگزارش
رئیــس کانــون بازنشســتگان کارگــری روزنامه نگار

تهــران: بازنشســته ها از ایــن انعقــاد 
قرارداد راضی نیستند اما ما برای دفاع 
از حقوق بازنشســته ها و الزام شــرکت 
بیمه گر به اجرای تعهداتشان روز شنبه 
طــی جلســه ای مشــترک مدیــران ایــن 
شــرکت را ملــزم بــه امضــای تعهدنامه 

اجرای دقیق قرارداد کردیم

ایرانیهاچاقشدهاند
50میلیون نفر از جمعیت کشور دچار اضافه وزن و چاقی 

هستند و این یعنی افزایش ابتال به انواع بیماری ها، 
کاهش کیفیت زندگی و افزایش هزینه های نظام سالمت 

چاقی و اضافه وزن بخش قابل توجهی از جمعیت ایرانی را 
تهدید می کند، چیزی حدود 60درصد و حاال متخصصان 
می گویند که با وجود مشــکالت جدی ناشی از اضافه وزن 
در افراد، جراحی های چاقــی را باید به عنوان یک ضرورت 
درمانی درنظر گرفت تا عالوه بر کاهش وزن و ســالمتی، 
منجر به حذف بیماری های ناشی از چاقی هم بشود. دیروز 
متخصصان حاضر در نشســت خبــری پنجمین کنگره 
جراحی های چاقــی و متابولیک که قرار اســت 30 آذر تا 
2دی در مرکز همایش های رازی برگزار شــود، از کاهش 
طول عمر 15تا 20ساله افراد چاق خبر دادند و اینکه ابتال 
به 21سرطان، افزایش 20درصدی ریسک ابتال به آرتروز 
زانو، 4 تا 5برابری مشــکالت قلبی - عروقی و مشــکالت 
دیگری ازجمله آسیب به ســتون فقرات، کمردرد، دیابت، 
فشارخون باال، چربی خون، آپنه خواب، نازایی، آسیب های 
روانی، ناهنجاری های مادرزادی برای کودکان متولدشده 
از مادرانی با اضافه وزن باال، کاهش کیفیت زندگی و کارایی 
افراد و... هم به دلیل همین چاقی هــا و اضافه  وزن در افراد 

به وجود می آید.

جراحیچاقی،عملزیبایینیست
عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، چاقی 
و اضافه وزن را یکی از معضالت امروز جوامع عنوان می کند 
و می گوید: »هم اکنون بیــش از 60 درصد جمعیت ایران از 
مشکل اضافه وزن رنج می برند؛ یعنی بالغ بر 50میلیون نفر. 
بیماری هایی مثل دیابت هم که 12درصد مردم به آن مبتال 
هستند یا فشارخون که یک چهارم جمعیت کشور را درگیر 

کرده، از چاقی سرچشمه می گیرند.« 
او معیار اضافه وزن و چاقی را نمایه توده بدنی )BMI( عنوان 
می کند و ادامه می دهد: »زمانی که نمایه توده بدنی به چاقی 
مفرط یعنی بیشــتر از 30 تا 40 برســد تا 20سال کاهش 
طول عمر در این بیماران وجود خواهد داشــت. باید بدانیم 
جراحی چاقی در ســال1۹۹1 برای نمایه توده بدنی از 40 
گذشت و امسال به نمایه توده بدنی 35کاهش یافته است. 
این نوع جراحی ها نتایج بسیار مثبتی بر طول عمر و کیفیت 
زندگی افراد دارد و به طور جدی یک ضرورت درمانی است و 
مردم نباید آن را جراحی زیبایی بدانند بلکه این عملی برای 
سالمتی است.« به گفته پازوکی، میزان عوارض و مشکالتی 
که با این جراحی پیش می آید، مســاوی یا کمتر از اعمال 

جراحی مشابه کیسه صفراست.

دنیاازجراحیهایچاقیاستقبالمیکند
فوالد اقبالی، دبیراجرایی پنجمیــن کنگره جراحی چاقی 
و متابولیک در حاشــیه این نشســت و در پاســخ به سؤال 
همشــهری درباره اینکه با وجــود هزینه هــای باالی این 
جراحی ها به نظر نمی رسد که افراد زیادی بتوانند از مزایای 
آن بهره مند شــوند، بیان می کند: »هزینه بــر بودن یعنی 
اینکه هزینه های شــما به اندازه کافی به شما سود نرساند. 
این عمل های جراحی برای کشور بسیار به صرفه است زیرا 
بیماران چاق در معرض خطر 21سرطان قرار دارند. حدود 
15ســال طول عمر این افراد کم می شود و کارایی شان هم 
کاهش پیدا می کند. آنها 20برابر مشــکالت آرتروز دارند. 
پس این عمل ها سودرسان اســت و نباید یک عمل زیبایی 
شــناخته شــود.« به گفته اقبالی در تمام دنیا شرکت های 
بیمه از عمل های جراحی استقبال می کنند چرا که به میزان 
زیادی هزینه های نظام سالمت را کاهش می دهد: »تقاضای 
ما از شرکت های بیمه این است که با وجود معیارهای جدید 
BMI با مقدار پایین تر از 40 یعنی باالی 35 را برای پوشش 
بیمه ای این جراحی هــا درنظر بگیرند یــا BMI 30 با یک 
بیماری مرتبط با چاقی که قطعا سود قابل توجهی برای نظام 

سالمت خواهد داشت.« 
محمد کرمــان ســاروی، دبیر علمــی پنجمیــن کنگره 
جراحی های چاقی و متابولیک هم با بیان اینکه چاقی یک 
بیماری متابولیک اســت، تأکید می کند: »این یعنی چاقی 
عوارضی نظیر فشــارخون باال، چربی خــون، آپنه خواب، 
کمردرد و... را به دنبال دارد؛ پس جراحی چاقی می تواند به 
درمان ســایر بیماری های فرد کمک کند.« به گفته کرمانی 
ساروی هم اکنون پوشش بیمه ای برای عمل جراحی نمایه 
توده بدنــی بــاالی 40 در مراکز دولتی وجــود دارد: »این 
جراحی ها با هزینه کمتــر از 10میلیون تومــان هم انجام 
می شــود اما باید BMI را کاهش دهیم و پوشــش بیمه ای 
افزایش یابد. این هزینه خیلی کمتر از هزینه هایی است که 
فرد باید در طوالنی مدت برای درمان دیابت، فشــارخون، 

نازایی و... هزینه کند.« 
شهاب شهابی، مسئول کمیته علمی کنگره درباره سن انجام 
جراحی های چاقی و متابولیــک توضیح می دهد: »جراحی 
چاقی از سن 16 تا 65 ســال قابل انجام است، اما درصورتی 
که بیمار در ســن کمتری باشد با مشــاوره غدد اطفال اگر 
بیمار به بلوغ رسیده باشد و سن استخوانی اش تکمیل شده 
باشد، عمل قابل انجام است؛ ولی حتی انجام این عمل در دو 
سالگی هم گزارش شده است. در سنین باالی 65 سال هم 
اگر تأییدیه قلب و ریه بیمار گرفته شود انجام عمل مشکلی 

ندارد.« 
غالمرضا محمدی فارسانی، مسئول کمیته علمی غیرجراحی 
کنگره هم با بیان اینکه درباره چاقی علت ایجاد آن و درمان 
آن موضوعــی چند متغیره شــامل تغذیه، ورزش، ســایر 
بیماری ها و... مؤثر اســت، عنوان می کند: »در این باره الزم 
اســت اقدامات غیرجراحی برای اثربخشی اعمال جراحی 
جدی گرفته شود تا در پیشــگیری، درمان و کنترل عارضه 
مهلک چاقی از این روش ها استفاده کنیم. بیمار باید در مورد 
بعد از عمل هم توجیه شود. جراحی قسمتی از درمان است 
اما باید اصالح سبک زندگی و رژیم غذایی حتما اجرایی شود 
و اگر اجرایی نشــود، عمل هم ماندگار نخواهد بود. جراحی 
چاقی مؤثرترین روش درمانی اســت به شرط آنکه اصالح 

سبک زندگی هم صورت گیرد.«

سالمت

راه انــدازی  حــال  »در   

زیرساخت های الزم برای ثبت آموزش
نام به صورت تمام الکترونیکی 
در ســال آینده هســتیم.« ایــن مطلب را 
سیدمجتبی هاشمی، مدیرکل ارزیابی عملکرد 
و پاســخگویی به شــکایات وزارت آموزش و 
پرورش اعــالم می کند و به مهــر می گوید: 
»دربــاره ثبت نــام الکترونیکــی مــدارس 
برنامه ریزی شده و هدف این است که مراجعه 
مردم بــرای ثبت نام در مدارس کمتر شــود. 
مراجعات مردم برای اخذ مــدارک را هم در 
شورای عالی بررســی می کنیم تا کمتر اتفاق 
بیفتد و کمتر مردم در مدارس حاضر شوند.« 
او ادامه می دهد: »محدوده ثبت نام را به صورت 
الکترونیکی طوری طراحی کردیم که براساس 
یک تکه جغرافیایی از یک منطقه خاص نباشد؛ 
بلکه محدوده ثبت نام هر مدرســه به صورت 
شعاع یک مدرســه اتفاق بیفتد که پذیرش 
دانش آموزان بیشتر بوده و رضایتمندی مردم 
هم با این روش بیشتر خواهد شد.« این مسئول 
با بیان اینکه امیدواریم شرایطی فراهم شود تا 
مردم دغدغه چندانی برای ثبت نام در مدارس 
را نداشته باشــند، تأکید می کند:  »بیشترین 
مسئله ما در پایه های ورودی اول ابتدایی است 

که نیازمند حضور دانش آموزان در پایگاه های 
سنجش هستیم. این موضوع در دست بررسی 
و کارشناســی اســت. در ورودی پایه هفتم 
مســئله خاصــی نداریــم و تنهــا مســئله 

محدوده بندی هاست که باید مدیریت شود.
 در بخش سوم ورودی های سال دهم هستند 
که به موضوع هدایت تحصیلــی گره خورده 
است. کار کارشناسی برای ثبت نام این 3پایه 
در حال انجام اســت تا ثبت نام مدارس برای 
ســال آینده به صورت تمام الکترونیکی انجام 

شود.« 
هاشمی با اشاره به نظارت مردمی در مراحل 
ثبت نام بیــان می کند: »نظــارت بر جریان 
ثبت نام امســال به گونه ای صورت گرفت که 
برای نخســتین بار به کمک نظارت مردمی و 
به صورت آزمایشــی برای بیش از 20 درصد 
مــدارس رمزینه یا کیــو آر کد نصب شــد. 
مراجعه کنندگان محترم می توانستند نظرات 
خود را براســاس آن رمزینه ها و در 8 ســؤال 
به صــورت رضایت یا نارضایتــی اعالم کنند. 
امسال همچنین در فرایند ثبت نام از 86 هزار 
مدرسه بازرسی صورت گرفت. مواردی که نیاز 
به اصالح داشت بازبینی و بازرسی مجدد شد و 

اقدامات ارزشمندی صورت گرفت.« 

ثبت نام مدارس الکترونیکی می شود 

 مهدی اسالمی 
 معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی

کلیــه مطالبــات داروخانه هــای ســرپایی 
ســازمان  قــرارداد  طــرف  مســتقل  و 
تأمین اجتماعــی تــا پایــان شــهریور تســویه 
شــده و در چنــد روز اخیــر نیــز مابه التفــاوت 
مطالبات مربــوط به اجــرای طــرح دارویار تا 
پایان آبان به شکل کامل تسویه و پرداخت 
شده است. با وجود مشکالت نقدینگی که 
در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، این 
ســازمان خود را متعهد به همــکاری کامل و 

مؤثر با طرح دارویار می داند .

 علی محبی 
 رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش
ســواد رســانه ای مــورد توجــه نظــام 
آموزشــی نبوده و بر این اساس چرخش 
برنامــه درســی از موضوع محــوری بــه 
شایستگی محوری در دستور کار سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی اســت. 
تصمیم گیری های آموزش و پرورش باید 

همراه با پیوست پژوهشی باشد.

 عباس صداقت 
 سخنگوی سازمان انتقال خون 

از ابتــدای ســال جاری تــا تاکنــون، حــدود 
4میلیون و500هــزار واحــد محصــوالت و 
فرآورده هــای خون مورد نیــاز مراکز درمانی 
کشــور فرآوری و تأمین شده اســت. بر این 
اســاس شــبکه ملــی خون رســانی کشــور 
در زمینــه شــاخص اهــدای خــون حــدود 
10.55درصد رشد  را نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته داشته است. استان های 
خراســان شــمالی، کردســتان، کهگیلویــه 
و بویراحمــد و همدان هم بیشــترین رشــد 
شاخص اهدای خون را داشته اند. / ایسنا 

نقل قول

شــامل 45۸کودک، ۳۹۶۸مرد و 1۸۸۲زن 
اجتماعــی  حمایــت  خدمــات  امســال 
باشــگاه های مثبــت )حامــی بیمــاران 
مبتــال بــه اچ  ای وی( را دریافــت کردنــد. 
در پاندمــی کوویــد-1۹ ایــن برنامه هــا بــه 
دالیل متعدد کمتر شــده بود، اما امســال 

خدمات رسانی ها افزایش پیدا کرد.

گــذری )۷۲مرکز ویــژه مــردان و ۹مرکز 
ویژه زنان( ســازمان بهزیستی با هدف 
کنترل یــا کاهش رفتارهــای پرخطر در 
معتــادان و مصرف کننــدگان مــواد، 
خدمات کاهش آسیب )آموزش تزریق 
و رفتــار جنســی ســالم، ارائــه ســوزن و 
ســرنگ، کانــدوم، غــذا، پوشــاک و 

استحمام( ارائه می کند.

گــذری ســرپناه شــبانه از ســوی ســازمان 
بهزیســتی کشــور درنظــر گرفتــه شــده کــه 
۳1مرکــز آن بــه مــردان و ۹مرکــز بــه زنــان 
خدمات ارائه می دهند و طی ۶ماه سال جاری 
درمجموع 5هزارو۷۸۶مرد و یک هزارو۳۷5 

زن از این خدمات بهره گرفته اند.

موبایــل ون )مرکــز ســیار( خدمــات 
کاهــش آســیب اعتیــاد را بــه افــراد در 
معرض خطر بیشــتر ابتال بــه اچ آی وی 
ایــدز ارائــه می دهنــد کــه امســال 
1۲هزارو۷01 مرد و یک هزارو۶۶۸ زن از 

این خدمات استفاده کرده اند.

کاهــش آســیب )کانکــس(  در ۲۲اســتان 
ازجمله تهران، خراســان رضوی، تبریز، قم، 
البرز و... راه اندازی و فعال شده اند. فعالیت 
ایــن کانکس هــا، همچــون مراکــز کاهــش 
آسیب اســت و در نیمه نخســت امسال به 
10هزارو۳15 مرد و یک هزارو۲۷۹ زن خدمت 

ارائه کرده اند.
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جزئیات سنگ پرانی به بسیجی شهید

تشویق به ازدواج با ُمسکن های مقطعی بی فایده است
طبق فرمایشــات رهبر معظم انقالب و مطابق بــا آموزه های 
دین شریف اســالم، جوانان باید در زمان مناسب ازدواج کرده 
و تشــکیل خانواده بدهند. من به عنوان یک فرد تحصیلکرده و 
دارای شغل که تمایل زیادی هم به تشکیل خانواده دارم هر طور 
که حســاب می کنم قادر به تامین هزینه های آغاز یک زندگی 
معمولی هم نیســتم تا چه رســد به پول ودیعه مسکن و سایر 
چیزها. از مسئوالن انتظار می رود تا با مهار کردن گرانی و تورم 
افسار گسیخته، مســیر ازدواج جوانان را تسهیل کنند و دنبال 

ُمسکن های مقطعی نباشند.
امامی از تهران

پخش برنامه های شــبکه فراتر در پاداد شهر اهواز قابل 
دریافت نیست

از مدتی قبل شبکه ای با نام فراتر توسط معاونت توسعه و فناوری 
صداوسیماي جمهوری اسالمی شروع به کار کرده که در تمامی 
مراکز استان ها قابل دریافت است. این شبکه تصاویر را با فرمت و 
کیفیت 4K پخش می کند اما در پادادشهر که یکی از محله های 
شهر اهواز است قابل دریافت نیســت و این موضوع هم اکنون 
که جام جهانی فوتبال در حال پخش اســت اهالی این منطقه 
را از دیدن بازی های فوتبال با کیفیت باال محروم کرده اســت. 

درخواست داریم تا هر چه زودتر این مشکل رفع شود.
 نعمتی از اهواز 

ارتقای، سیاسی کمالشهر، خواسته قدیمی اهالی این شهر است
کمالشــهر که دهی کوچک بود طی 2دهه از جمعیت شــاید 
10هزار نفری به جمعیت 200هزار نفر رسید. با گرانی و تورم و 
مهاجرت عده زیادی از کرج و تهران به این شهر و نیز ویالسازی 
در ییالقات اطراف این شهر ازجمله کردان و ولیان و برغان و... هر 
روز بر جمعیت شناور این شهر به خصوص در روزهای تعطیل و 
آخر هفته هم افزوده می شود. امکانات زیرساختی این شهر برای 
همان جمعیت 10هزار نفری هم کافی نبود و طی این مدت هم 
متناسب با جمعیت زیرساخت فراهم نشد در نتیجه این جمعیت 
کالن که عصرها می توان غلغله آن را در خیابــان و پیاده روها 
دید از کمترین خدمات شهری و امکانات رفاهی و زیرساختی 
برخوردارند. همان زمان که رشــد جمعیت شهر آغاز شد طرح 
ارتقای سیاسی این شهر به شهرستان با عنوان شهرستانی شامل 
مهرشهر،  محمدشهر و کمالشهر )شهرهای واقع در پایین اتوبان 
تهران - کرج( در مجلس مطرح شد که پیگیری نشد. جا دارد 
این طرح مجددا و به سرعت مورد بررسی قرار گرفته و ارتقای 
این شهر به شهرستان صورت گیرد. چه بسا شهرهایی که اصال 
در حد شهر نبودند و روستاهایی که فقط به صورت اسمی شهر 
شدند اما کمالشهر از این قافله عقب مانده و مردم آن که اغلب 
از قشر زحمتکش هستند در مشقت و کمبودهای زیرساختی و 

خدماتی روزگار می گذرانند.
رضایی از کمالشهر کرج 

مسئوالن برای تهیه کاغذ نشر، چاره ای  بیندیشند
بدیهی است که تهیه کاغذ برای نشر کتاب اهمیت فراوانی دارد. 
این روزها تهیه کاغذ بسیار سخت و برای ناشران کمتر برخوردار 
در حد غیرممکن شده است. از مقامات مسئول تقاضامندیم برای 

تهیه کاغذ چاره ای بیندیشند.
محمد رجالی از شاهین شهر اصفهان

بانک ها برنامه ای برای پرداخت وام فرزندآوری ندارند
حدود 8 ماه قبل برای دریافت 20میلیون تومان وام فرزند آوری 
ثبت نام کرده و در بانک صادرات شــعبه شهرری سه راه ورامین 
ثبت نام کردیــم. امورمربوط به مدارک، ضامن و ســفته انجام 
شــد ولی بعد از چندین بار مراجعه به بانک می گویند برنامه ای 
برای دادن وام فرزند آوری نداریم و وام نمی دهیم. درحالی که 
انتخاب این بانک از داخل سامانه وام فرزند آوری صورت گرفته و 
مسئوالن هم مدام اعالم می کنند که وام فرزند آوری را باید همه 

بانک ها بدهند. واقعا تکلیف ما چیست؟
سمایی از شهرری 

شهرداری کرج، زباله گردها را ساماندهی کند 
در کالنشــهر کرج اغلب باالی ســطل زباله چند نفر در حال 
زیروروکردن زباله ها و جست وجو در آنها و در نتیجه پراکندن آنها 
روی زمین هستند. اینها تحت نظر چه کسانی هستند، کاالهای 
جمع آوری شده اینها را چه کســانی می خرند؟ چرا شهرداری 
به عنوان نهاد مرتبط وارد ساماندهی زباله گردها نمی شود تا هم 
درآمدی کسب شود و هم جلوی این همه آالیندگی و درگیری 

و به هم ریختن چهره شهر گرفته شود.
محمودی از کرج

پله برقی عابر پیاده در فاز یک اندیشه همچنان خراب است
پله برقی پل عابر پیاده در ورودی فازیک شهراندیشه شهریار از 
چندماه قبل تعطیل شده و متأسفانه شهروندان مجبورند از پله 
کنار پله برقی پل عبورکنند. چرا شــهرداری شهر اندیشه هیچ 
اقدامی جهت راه اندازی مجدد این پلــه برقی و رفع نقایص آن 

نمی کند؟ چه زمانی این پله برقی بازگشایی می شود؟
شهروند فازیک شهراندیشه شهریار

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تیراندازی مرگبار در تبریز
مردی که با همسرش دچار اختالف شده بود با تیراندازی به سوی 
او جانش را گرفت و برادر و برادرزاده همســرش را نیز با شلیک 

گلوله مجروح کرد.
به گزارش همشــهری، این حادثه عصــر روز جمعه در یکی از 
مناطق تبریز اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که زن و شوهری از 
مدتی قبل با یکدیگر دچار اختالف شده بودند که با باال گرفتن 
این اختالفات، مرد جوان در اقدامی هولناک با استفاده از کلت 
کمری که از قبل تهیه کرده بود به ســوی همســرش، برادر و 
برادرزاده او تیراندازی کرد و گریخت. به دنبال این حادثه همزمان 
با مأموران پلیس، امدادگران اورژانس نیز خود را به محل حادثه 
رساندند و مجروحان به مرکز درمانی منتقل شدند اما ساعتی 
بعد همسر ضارب به دلیل شدت جراحات وارده جانش را از دست 
داد و مداوای 2 مجروح دیگر همچنان ادامه دارد. سرهنگ هاشم 
شعفی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی 
با اعالم جزئیــات این پرونده گفت: با اقــدام مأموران انتظامی 
فرد ضارب دســتگیر و سالح کمری مورد اســتفاده نیز کشف 
شد. به گفته او متهم پس از تشــکیل پرونده به دستگاه قضایی 

تحویل داده شد.

جان باختن جوان نقاش پس از باخت 
تیم ملی به آمریکا

جوان نقاش که هنگام تماشای مسابقه تیم ملی فوتبال با تیم 
ملی آمریکا دچار هیجان شدیدی شده بود بر اثر سکته جانش 

را از دست داد.
به گزارش همشهری، این حادثه سه شنبه شب گذشته، هنگام 
پخش زنده مسابقه تیم ملی فوتبال با تیم ملی آمریکا از تلویزیون 
در شهرک بلکوی یاسوج واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد 
اتفاق افتاد و در جریان آن پسری18ساله که بر اثر هیجان دچار 
سکته شده بود به بیمارستان امام ســجاد شهر یاسوج منتقل 
می شود اما جانش را از دست داد. علی محمد شفیعی، پدر این 
جوان به ایسنا گفت: پس از نیمه اول بازی تیم ملی ایران با آمریکا 
به من اطالع دادند که برای فرزندم مشکلی پیش آمده، وقتی به 
بیمارستان رفتم او فوت شده بود و تالش کادر درمان بیمارستان 
برای نجات فرزندم بی نتیجه ماند. روز چهارشــنبه نهم آذرهم 
پیکرش به پزشــکی قانونی انتقال یافت و کالبدشکافی شد و 
سپس جسد به سردخانه منتقل شد. او درباره علت فوت فرزندش 
گفت: منتظر اعالم نظر پزشکی قانونی هستیم. فرزندم نقاش بود 

و استعداد خوبی در زمینه نقاشی داشت.

تصادف مرگبار مینی بوس با وانت
تصادف یــک دســتگاه مینی بوس بــا یک وانت مــزدا به 

جان باختن 2نفر و مصدومیت 7نفر منجر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت 7صبح دیروز )شنبه( 
در فوالدشهر اتفاق افتاد. سرهنگ اصغر زارع، رئیس پلیس 
راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان درباره جزئیات این 
حادثه گفت: یک دســتگاه مینی بوس که سرویس یکی از 
شــرکت ها بود با یک وانت مزدا در محور فوالدشهر برخورد 
کرد. در این حادثه رانندگان هر 2خودرو بر اثر شدت حادثه 
جان باختند و 7نفر از سرنشــینان مینی بوس نیز مجروح و 
روانه بیمارستان شدند. به گفته سرهنگ زارع علت وقوع این 

حادثه در دست بررسی است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

 معمای ناپدید شدن مردی 35ساله که در زمینه خرید 

دادسرا
و فروش ارز دیجیتال فعالیت می کرد در کمتر از 20 

روز با دستگیری دوستش فاش شد. 
به گزارش همشــهری، تحقیقات در این پرونده از چهارم آذر امسال 
شروع شد. آن روز خانواده مردی 35ساله به نام فرهاد راهی اداره چهارم 
آگاهی تهران شدند و از ناپدید شــدن وی خبر دادند. آنها می گفتند 
فرهاد آخرین بار برای دیدن یکی از دوستانش به نام محسن از خانه 
خارج شده و دیگر برنگشته است. خانواده فرهاد پس از ناپدید شدن او 
همه جا را به دنبال وی گشته و سراغش را از همه دوستان و آشنایانش 
گرفته بودند اما در نهایت وقتی خبری از او پیدا نکرده بودند، راهی اداره 
پلیس شده و گفتند که احتمال می دهند فرهاد قربانی حادثه ای شوم 
شده باشد. در این شرایط بود که مأموران اداره چهارم آگاهی تهران 
به دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی 

تهران تحقیقات برای یافتن ردی از مرد ناپدید شده را آغاز کردند.

ردپای یک دوست
بررسی ها در این پرونده ادامه داشــت و از آنجا که فرهاد آخرین بار با 
دوستش محسن قرار مالقات داشت، تحقیقات در این شاخه متمرکز 
شد. بررسی ها حکایت از این داشت که مرد گمشده آخرین بار از خانه 
خارج شد و در یکی از خیابان های شرق تهران با محسن مالقات کرده 
است. او سپس سوار بر ماشــین دنا پالس دوستش شده و از آن پس 
دیگر کسی وی را ندیده است. از سوی دیگر بررسی مکالمات تلفنی مرد 
ناپدید شده نیز نشان می داد که محسن آخرین فردی است که وی با او 
در ارتباط بوده است. همه این اطالعات نشان می داد که کلید معمای 
ناپدید شدن فرهاد در دستان دوستش محسن است و به این ترتیب 

دستور بازداشت این مرد از سوی بازپرس جنایی تهران صادر شد.

سکوت متهم 
محسن، روز چهارشنبه گذشته در عملیاتی غافلگیرانه از سوی مأموران 
اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بازداشت شــد. او اما در بازجویی ها 
گفت که از سرنوشت فرهاد بی خبر اســت. او مدعی شد: من و فرهاد 
با یکدیگر کار می کردیم و مراوده های مالی داشتیم اما هیچ اختالفی 

میان ما وجود نداشت.
وی ادامه داد: آخرین بار هم فرهاد سوار ماشین من شد و با هم برای 

انجام یک معامله کاری به سمت دماوند رفتیم و بعد، او از من جدا شد 
و رفت تا به کارهای دیگرش برسد. من و فرهاد مدت هاست که در کار 
خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستیم و او هم احتماال بعد از اینکه از 

من جدا شده برای معامله کاری نزد شخص دیگری رفته است.

اقرار به جنایت
اگرچه مرد بازداشت شده اصرار داشــت که بی گناه است و اطالعی 
از سرنوشت دوســتش ندارد اما به نظر می رســید حقیقت را کتمان 

می کند. در این شرایط، بازپرس جنایی دســتور بازداشت او و انجام 
تحقیقات بیشتر از وی را صادر کرد. از سوی دیگر خانواده مرد گمشده 
نیز اصرار داشتند که محســن برخالف ادعاهایش با پسر آنها دچار 
اختالفات مالی شده بود و آنها شکی ندارند که او راز ناپدید شدن فرهاد 
را می داند. تحقیقات از محسن ادامه داشت تا اینکه دیروز وی سرانجام 
سکوتش را شکست و اسرار ناپدید شدن دوستش را فاش کرد. او گفت: 
من فرهاد را با شلیک گلوله به قتل رسانده ام. متهم ادامه داد: مدت ها 
بود که با فرهاد دچار اختالفات مالی شده بودم و می دانستم که او به 
تازگی معادل 8میلیاردتومان بیت کوین خریداری کرده اســت. کار 
من و فرهاد، خرید و فروش ارزهــای دیجیتال بود و روز حادثه با وی 
قرار گذاشتم تا درباره اختالفات مان با او صحبت کنم. به جز من یکی 
دیگر از دوستانم نیز حضور داشت و من از قبل یک اسلحه کلت تهیه 
کرده بودم تا چنانچه با فرهاد درگیر شدم از آن برای تهدید استفاده 
کنم اما فکرش را نمی کردم که دستانم به خون آلوده شود. متهم گفت: 
چهارم آذرماه، فرهاد سوار ماشــین دناپالس من شد و به همراه نفر 
سوم به سمت دماوند حرکت کردیم. به او گفته بودم قرار است معامله 
جدیدي را انجام بدهیم و او لپ تاپی که کیف پول مجازی اش در آن 
بود، همراهش بود. می دانستم معادل 8میلیارد تومان ارز دیجیتال در 
کیف پول مجازی اش است و به همین دلیل روز حادثه وقتی به محلی 
خلوت رسیدیم، به سمت او شلیک کردم و بعد درحالی که رمز کیف 
پولش را داشتم، دست به سرقت 8میلیاردی ارزهای دیجیتال او  زدم. 
سپس جسد خونین او را در صندوق عقب گذاشتم و به همراه دوستم 
راه افتادیم به سمت ایوانکی. بی هدف رانندگی می کردم تا هوا تاریک 
شود و بعد از آن جسد فرهاد را با همدستی دوستم در بیابان دفن کنیم. 
وقتی هوا کامال تاریک شده بود، در بیابان های ایوانکی گودالی کندیم 
و جسد را دفن کردیم. سپس روز بعد ماشین را شستیم تا آثار خون 
در آن به جا نماند تا اینکه در نهایت دستگیر شدم و هرچه خواستم از 
زیر بار اتهام و اعتراف فرار کنم موفق نشدم. پس از اقرار متهم، تیمی از 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران صبح دیروز )شنبه( به همراه 
متهم راهی ایوانکی شــدند و با راهنمایی متهم، جسد را از زیر خاک 
بیرون کشیدند تا به پزشکی قانونی منتقل شود. از سوی دیگر متهم 
به قتل با قرار قانونی در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفته است و جســت و جو برای بازداشت همدست وی از سوی 

کارآگاهان ادامه دارد.

یک ماه پس از شهادت سیدروح اهلل 

پیگیری
عجمیــان، جــوان بســیجی در 
درگیری های خیابانی کرج، شــمار 
دیگری از متهمان پرونده قتل او در ســومین جلسه 
محاکمه، جزئیات بیشــتری از ســنگ پرانی و نحوه 

شهادت او را شرح دادند.
به گزارش همشهری به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
ســیدروح اهلل عجمیان از بســیجیان حــوزه ۴17 
کمالشــهر کرج بود که روز پنجشــنبه 12 آبان ماه 
امسال در جریان درگیری های خیابانی در محدوده 
بهشت ســکینه)س( کرج با ضربات چاقو و سنگ به 
شهادت رسید. به دنبال این حادثه 15نفر از عامالن 
این جنایت دستگیر و شماری از آنها هفته گذشته در 
دادگاه انقالب کرج محاکمه شدند. صبح دیروز نوبت 
به تعداد دیگری از متهمان این پرونده رسید تا در برابر 

اتهام افساد فی االرض از خود دفاع کنند.

2لگد به شهید زدم
در ابتدای ســومین جلسه رســیدگی به این پرونده 
که صبح دیروز در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی 
کرج، به ریاست قاضی سیدموسی آصف الحسینی و با 
حضور مستشاران دادگاه برگزار شد نماینده دادستان 
کیفرخواســت درباره یکی از متهمان را قرائت کرد و 
در ادامه این متهم در جایگاه ایستاد و به دفاع از خود 
پرداخت. او گفت:  شــب قبل از حادثه، من شب کار 
بودم، ساعت 12 روز بعد به همراه دوستانم آمدیم تا 
به سمت خانه برویم، ترافیک بود، خواستیم از ترافیک 
خارج شویم، ورودی کمالشــهر به شدت شلوغ بود و 
یک خودروی سواری ساینا توجه من را به خود جلب 
کرد. داشتم به صحنه نگاه می کردم که یک نفر از پشت 
دستم را گرفت و گفت یک کاری کن، من هم دو تا لگد 
به بدن شهید به قسمت بازو و کتفش وارد کردم و آمدم 
کنار. این متهم همچنین در آخرین دفاع از خودش 
گفت: من توبه کردم، از خــدا می خواهم گناهانم را 

ببخشد، از شما می خواهم من را ببخشید. من با قصد 
و نیت قبلی به بدن شهید ضربه نزدم.

کشیدن پیکر شهید روی زمین
متهم بعدی جوانی است که پیکر شهید را روی زمین 
کشیده است. او وقتی در جایگاه قرار گرفت درباره روز 
حادثه گفت: اتهامات وارده نسبت به خود را قبول ندارم. 
من فقط در روز 12 آبان شعار دادم. آن روز همراه 2 نفر 
از دوستانم از خانه خارج شدیم و به بهشت سکینه)س( 
رفتیم. ترافیک ســنگینی در اتوبان پشــت بهشــت 
سکینه)س( شکل گرفته بود. کنار اتوبان ایستاده بودم، 
به دوستانم زنگ زدم که جواب من را ندادند. افراد حاضر 
در صحنه شعار مي دادند. در حال رفتن به سمت پایین 
اتوبان بودم که دیدم داد می زنند بسیجی، بسیجی؛ دیدم 
که شهید داشت می دوید و رفت البه الی ماشین ها.  یک 
نفر به وی لگدی زد و سرعت شهید کم  شد و به زمین 
افتاد که در ادامه دیدم چند نفر وی را کتک می زنند اما 
من ضربه ای نزدم. او ادامه داد: من از روی دلسوزی برای 
اینکه بدن شهید وسط اتوبان نباشد و یک زمانی ماشین 

از روی آن عبور نکند، اقدام به کشیدن بدن وی کردم.

دفاعیات متهم سنگ پران
متهم دیگر فردی است که به ســوی شهید سنگ 
پرتاب کرده است. او دراین باره گفت: من در کردان و 
در شرکتی که مربوط به لوالی در است کار می کنم. 
روز حادثه در اتوبان و زمانی که داخل خودرو بودم 
دیدم یک نفر مانند یک سرباز در حال دویدن است. 
از ماشین پیاده شدم و دویدم و به افرادی که شهید 
را دنبال می کردند، گفتم بابا سربازه نزنیدش. دیدم با 
سنگ شهید را می زنند و سرم را چرخاندم  تا صحنه 
را نبینم. یک آن شــنیدم که یک نفر گفت زدمش، 
کشتمش. دیدم که یک نفر بدن شهید را روی زمین 
می کشد، در آنجا نماندم و رفتم به سمت خانه. از شما 

می خواهم که من را عفو کنید.

من فقط شعار دادم
فرد دیگری که در این جلسه محاکمه شد نیز ازجمله 
افرادی است که روز حادثه در آنجا حضور داشت. او 
در دفاعیاتش گفت: بخشی از اتهامات وارده نسبت 
به خود را قبول ندارم، من در محل حضور داشتم اما 
علیه شهید عجمیان اقدامی انجام ندادم. پدر من به 
تازگی فوت کرده است، وارد بهشت سکینه)س( که 
شدم مأموران یگان ویژه را دیدم. نیم ساعتی بر سر 
مزار پدرم نشستم. زمانی که برگشتم دیدم عده ای 
در  اتوبان جمع شده و دســت می زنند و بر زمین پا 
می کوبند و »حدیث، حدیث« می گویند. بعد داخل 
خودروی خودم رفتم، نیم ساعتی در ماشینم نشستم، 
به قصد خروج از بهشت سکینه)س( به سمت اتوبان 
رفتم و دیدم که عده ای تجمع کردند و اتوبان بسته 
است. از ماشین پیاده شــدم و خودم را به آن سمت 
اتوبان رساندم، با حضور در محل جو زده شده بودم 
و کمی شــعار دادم. دیدم که شهید در حال دویدن 
است و یک نفر به وی زیر پا زد و همان لحظه به زمین 
خورد. من ضربه ای به بدن شــهید نزدم. دیدم یک 
نفر به بدن شهید که روی کاپوت خودروی سواری 
ساینا بود، ضربات چاقو وارد کرد. او در ادامه گفت: 
در اتوبان یک جوان در کیفش ســنگ داشــت که 
زیپ کیفش را باز کرد و سنگ ها را بر زمین ریخت و 
به افراد حاضر در صحنه گفت بیایید سنگ، که من 

یکی از سنگ  ها را برداشتم و در آخر هم آن را در کنار 
اتوبان انداختم. اتهام افسادفی االرض را قبول ندارم و 

تقاضای عفو دارم.

می خواستم ببینم شهید زنده است یا نه
در ادامه رسیدگی به این پرونده متهم دیگری به دفاع از 
خود پرداخت و گفت: با برادر و پسرعمویم بابت حضور 
در بهشت سکینه)س( و فاتحه خوانی برای خانم نجفی 
حضور پیدا کردیم. زمانی که به بهشت سکینه)س( 
رفتیم در ورودی آن بسته بود. یک خانم شعاری داد، 
یک کامیون رد شد و بوق زد و چند نفر شروع به دست 
زدن کردند. از محل فاصله گرفتیم، دیدیم که افرادی به 
مأموران سنگ می زدند. من هم چند عدد سنگ پرتاب 
کردم. دیدم فردی روی زمین افتاده است. با پای خودم 
ضربه ای به کف کفش او زدم که ببینم زنده است یا نه. 
او ادامه داد: من اتوبان را نبستم. زمانی که می خواستیم 
از محل دور شــویم به برادر نامزدم زنگ زدم تا ما را با 
خود ببرد. حتی ماشین پدرم را که با آن به محل رفته 
بودیم همان جا گذاشتیم. من هیچ فیلم و عکسی از 
آن مکان نگرفتم و هیچ استوری در این رابطه منتشر 
نکردم و بدون هیچ قصد و نیتی در محل حاضر شدم. 
از پروردگار و شــما طلب عفو دارم. با پایان دفاعیات 
متهمان و وکالی مدافع شان، قاضی آصف الحسینی 

ختم جلسه را اعالم کرد.

مرد جوان پس از 3 روز به قتل دوستش اعتراف کرد

شلیکبرایسرقت8میلیاردتومانبیتکوین

 به دنبال درگیری مســلحانه چند مــرد در منطقه 

جنایی
شالکوه شهرستان رشت بر سر قمار و اختالفات قبلی 
که منجر به قتل یک مرد و مجروح شدن 2نفر شد، 

عامل این جنایت در مخفیگاهش دستگیر شد.
به گزارش همشهری، حوالی ســاعت1:30 بامداد پنجشنبه اهالی 
محله شالکوه شهرســتان رشــت صدای درگیری چند مرد را در 
خیابان شنیدند. عده ای از آنها چوب و چماق در دست داشتند و با 
هم درگیر شــده  بودند اما در همین هنگام یکی از طرفین درگیری 
که سالح شکاری به دست داشت، گلوله ای شلیک کرد و حادثه ای 

هولناک را رقم زد.
ساچمه های شلیک شده از سالح شکاری به 3نفر از طرفین درگیری 
اصابت کرد که باعث مرگ یکی از آنها و مجروح شدن 2نفر دیگر شد. 
این در حالی بود که مرد مسلح و همدستانش پس از این اتفاق پا به 
فرار گذاشتند و در تماس شاهدان با پلیس، تیم  جنایی راهی محل 

حادثه شدند.
مردی که جانش را از دست داده بود، حدودا ۴0ساله  و 2نفر دیگری 
که همراه او بودند 21 و 28ساله بودند که مجروح شده و به بیمارستان 
منتقل شــدند. مأموران برای کشــف راز این جنایت به تحقیق از 
2مجروح حادثه پرداختند و یکی از آنها گفت: مقتول از قبل با مردی 

۴8ساله و برادرهایش در این منطقه اختالف داشت. اختالف آنها بر 
سر قمار بود و مدتی قبل که مقتول به مقابل پاتوق مرد ۴8ساله رفته 
بود، توسط او و برادرهایش کتک خورده بود. آنها با چوب مقتول را 
کتک زده بودند و همین باعث شــده بود که وی از آنها کینه به دل 
بگیرد. به همین دلیل شب حادثه از من و دوست دیگرمان خواست 
که برای گوشمالی مرد ۴8ساله همراه وی برویم. ما هم قبول کردیم 
و درحالی که چوب در دست داشتیم، به آنجا رفتیم اما وقتی درگیری 
رخ داد، آن مرد با سالح شکاری اقدام به شلیک کرد که ساچمه های 

شلیک شده جان مقتول را گرفت و ما را هم زخمی کرد.
با این اطالعات دستور بازداشت عامل جنایت و 2برادرش که در این 
درگیری حضور داشتند، صادر شد. هر سه متهم پس از جنایت فرار 
کرده بودند و در این شرایط جست وجو برای شناسایی مخفیگاه آنها 
ادامه داشت تا اینکه عصر جمعه، محل اختفای هر سه متهم در یکی 

از محله های رشت شناسایی شد.
سرهنگ حسین حسن پور، جانشین فرمانده انتظامی استان گیالن 
با بیان این خبر گفت: قاتل ۴8ســاله و 2بــرادرش در یک عملیات 
ضربتی دستگیر شدند و در تحقیقات معلوم شد که مقتول به همراه 
همدســتانش به علت اختالفات قبلی و قمار با چوب و چماق با آنها 
درگیر شده بودند که در این میان یکی از آنها با سالح شکاری اقدام 

به شلیک کرده و این جنایت را رقم زده بود.
وی با اشــاره به اینکه عامــالن این جنایت در کمتر از 2۴ســاعت 
شناسایی شدند، افزود: با کشف یک قبضه سالح شکاری در مخفیگاه 
متهمان، برای آنها قرار قانونی صادر شــد و پرونده شان در اختیار 

مرجع قضایی قرار گرفت.

درگیری قماربازها، جنایت آفرید

پسری بعد از 29سال به مادرش رسید
پسری که 29ســال قبل به دنبال جدایی والدینش، مادرش 
را گم کرده بود با تالش پلیس توانســت  او را پس از ســال ها 

پیدا کند.
به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده از اوایل آذرماه 
امســال در اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ آغاز شد. 
پسری 29ساله مدعی بود که از بدو تولد تاکنون از مادرش جدا 
شده و پس از چندین سال جست وجو هیچ ردی از او پیدا نکرده 
اســت. او از زمان تولد با پدرش زندگی می کرد و می گفت که 
پدرش نیز هیچ ارتباطی با خانواده مادرش نداشته و نتوانسته 
در یافتن مادرش به او کمک کند. از طرفی پدر او نام مادرش 
را از شناســنامه اش پاک کرده بود و این موضوع کار را دشوار 
می کرد. در این شرایط بود که تحقیقات مأموران پلیس آگاهی 
برای یافتن مادر این مرد جوان آغاز شد. ابتدا ماموران پلیس 
با شناسایی بیمارستان محل تولد این جوان در جنوب تهران 
به آنجا رفتند و توانستند سرنخ هایی از هویت مادر او به دست 
آورند. در ادامه با استعالم مدارک هویتی این زن پی بردند که 
او در قید حیات است و در تهران زندگی می کند. در این شرایط 
مأموران این زن را پیدا کرده و به پلیس آگاهی دعوت کردند. 
به این ترتیب با گذشت 29سال از جدایی این مادر و پسر آنها 

یکدیگر را پیدا کردند.
ســرهنگ علی ولیپورگودرزی، رئیس پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ در این باره گفت:  این زن به مأموران گفت که 29 سال 
قبل پس از تولد فرزندش باتوجه به اختالف شــدیدی که با 
همسرش داشته از او جدا شده و کودک را به او تحویل داده و 
زندگی جدیدی را آغاز کرده است. او پس از آغاز زندگی جدید 
و ازدواج مجدد، چندین سال دنبال فرزند خود در تهران بوده 
اما با توجه به تغییر نشانی خانه همسر سابقش موفق به یافتن 

او نشده بود.

  سومین جلسه محاکمه عامالن شهادت  شهید عجمیان به صورت علنی برگزار شد

معجزۀ مظلومیت
ادامه از صفحه اول

و ترکیبی آن برجسته بود. باطل السحر این جنگ همه جانبه 4 اغتشاشات اخیر ابعاد فراوان دارد اما جنگ روانی و شناختی 
ازجمله معجزه مظلومیت بود. شهدایی که معصومانه و مظلومانه با 
بربریت و سبعیت تمام به شهادت رسیدند؛ از شهید آرمان علی وردی 
که حاضر نشد کمترین انفعالی نسبت به ارزش هایش نشان دهد، تا 
شهید سیدروح اهلل عجمیان که برای دفاع از مقام زنان عفیفه، خود را 
قربانی کرد، تا شهید حمید پورنوروز و شهید حمزه علینژاد و شهید 
دانیال رضازاده و شهید حسین زینال زاده و... که هریک وجوهی از 
اعجاز مظلومیت را در آستین داشــتند. درجات بلندمرتبه الهی، 

گوارای وجود این اعجازگران قرن باد.
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ایاالت متحده، متحد خواهد ماند؟
آینده جامعه چندپاره آمریکا چه خواهد شد؟ آیا در سال 2050 
ایاالت متحده ای وجود خواهد داشت؟ با توجه به شرایط امروز، 
آیا تداوم اتحاد فعلی امکان پذیر خواهد بود؟ این  پرسش ها از 
نظر برخی مسخره است و برخی نیز ترجیح می دهند که به آن 
نپردازند، اما با توجه به دو قطبی شــدید فعلی، آمریکایی ها 

مجبورند روزی با این پرسش ها روبه رو شوند.

وقتی طالبــان قــدرت را در کابل 
به دست گرفت، بسیاری در داخل 
و خارج افغانســتان ایــن گروه را 
نیروهای نیابتی و دست نشاندگان دولت پاکستان 
توصیف کرده و از رابطه بســیار نزدیــک طالبان با 
سیاستمداران حاکم در اســام آباد سخن گفتند. 
15ماه پس از جلوس فرماندهــان طالبان در ارگ 
ریاست جمهوری افغانســتان، نشانه های روشنی از 
ایجاد فاصله میان رهبران طالبان و اســام آباد به 

چشم می خورد.
تازه ترین تنش جدی میان دوطرف در اواخر مهرماه 
امســال و در نتیجه یک درگیری مــرزی رخ داد. 
براساس گزارش رســانه های افغانستانی، دوطرف 
در این درگیری از ساح های سنگین علیه یکدیگر 
اســتفاده کردند. کمتر از 2هفته پس از این تنش 
مرزی، حنا ربانی، معاون وزیر خارجه پاکســتان با 
هدف آنچه رایزنی با مقامات طالبان اعام شــد، به 
کابل رفت. این سفر اما شکاف رو به گسترش طالبان 
با همســایه جنوبی را بیش از پیش آشکار کرد. در 
جریان این ســفر، سرپرســت وزارت دفاع طالبان 
درخواست حنا ربانی برای انجام دیدار دوجانبه را رد 
کرد. 3روز پس از سفر ربانی به کابل، سفیر پاکستان 
در افغانستان هدف یک سوءقصد قرار گرفت، اما جان 
سالم به در برد. این عملیات درست یک روز پس از آن 
اتفاق افتاد که پاکستان رسما از طالبان خواسته بود 
تا از حمات مسلحانه ای که از خاک افغانستان علیه 

پاکستان صورت می گیرد، جلوگیری کند.
توالی این رویدادها نشــان داد کــه روابط دوطرف 
برخاف تصورات اولیه در زمان قدرت گیری طالبان 
در کابل، دیگر چندان گرم و نزدیک نیست. از سوی 
دیگر، طالبان افغانستان همواره برچسب وابستگی 
به پاکستان را بر پیشانی داشته است و شاید به زعم 
رهبران طالبان، افزایش تنش ها با اسام آباد بتواند 
تا حدودی این گروه را مســتقل و غیروابســته به 

اسام آباد نشان دهد.

تنش های تاریخی مرزی
اختافات مرزی یکی از مهم ترین و برجســته ترین 
زمینه های اختافی میان پاکستان و افغانستان حتی 
پیش از روی کارآمدن طالبان بوده اســت. مؤسسه 
خاورمیانه در واشنگتن در گزارشــی می نویسد از 
زمانی که طالبان در تابســتان 2021بر افغانستان 

مسلط شــد، تعداد درگیری های مرزی با پاکستان 
افزایش یافته اســت. خودداری همیشگی کابل از 
پذیرش »خط دیورند« به عنوان مرز بین المللی بین 
پاکستان و افغانستان، عامل اصلی تنش ها و تضعیف 
روابط دوطرف بوده اســت. ارتش پاکستان از سال 
2017عملیات حصارکشی مرزهای مشترک خود 
با افغانستان را آغاز کرد و تا به امروز حدود ۹0درصد 
حصارکشی 2۶00کیلومتر مرز مشترک تکمیل شده 
است، اما در آن سوی مرز، طالبان مانند دولت های 
پیشین افغانستان با این حصارکشی به شدت مخالف 
است. حاکمان افغانستان همواره خط مرز دیورند را 
عامل جدایی پشتون ها در 2سوی مرز می دانسته  اند 
و خواستار یکپارچگی پشتون های شمال پاکستان 
و جنوب افغانســتان هســتند. طی 20ســالی که 
افغانستان تحت اشغال آمریکا قرار داشت، دولت های 
روی کارآمده در این دوره هیچ کدام از خط دیورند 
به عنوان مرز رســمی یاد نکردند و آن را نپذیرفتند، 
بلکه همیشه از عبارت »خط فرضی« پیش از کلمه 
»دیورند« اســتفاده می کردند. ذبیــح اهلل مجاهد، 
ســخنگوی طالبان نیز پیش تر در گفت وگویی در 
فوریه 2022گفته بود: »حصار مرز دیوربند به معنای 

تقسیم یک ملت است.«

نگرانی پاکستان از برادرخوانده طالبان
طی چند ماه گذشته بارها مقامات اسام آباد نسبت 
به تحرکات گروه »تحریک طالبان پاکســتان« در 
مرزهای جنوبی افغانستان هشدار داده اند. تحریک 
طالبان پاکستان از هفته گذشته نیز آتش بس خود 
با اســام آباد را پایان داد و همزمــان فرمان حمله 
به اهداف دولت اســام آباد را اعام کرد. با توجه به 
جنبش های طالبان در افغانســتان و پاکستان که 
ریشه هایی در ناسیونالیسم پشتون هم دارند، دولت 
اســام آباد بارها از طالبان حاکم در کابل خواسته 
تا مانع حمات و فعالیت هــای تحریک طالبان در 

مرزهای جنوبی افغانستان شوند.
از ســوی دیگر، پس از به قدرت رسیدن طالبان در 
کابل، گروه تحریک طالبان پاکســتان هم برای به 
چالش کشاندن دولت مرکزی پاکستان و به قدرت 
رسیدن در اسام آباد امیدوارتر شده است. اکنون که 
تحریک طالبان پاکستان رسما به آتش بس خود با 
دولت مرکزی پایان داده، انتظــار می رود حمات 
مرگباری از ســوی این گروه در داخل پاکســتان 

انجام شود.
براساس گزارش مؤسسه خاورمیانه، امروز اتحاد بین 
طالبان افغانستان و پاکستان قوی تر از همیشه است 
و نیروهای طالبان افغانســتان که حاضر به پذیرش 
حصارکشی مرزی پاکستان نیســتند، با همراهی 
اعضای تحریک طالبان پاکستان در حال برداشتن 
حصار سیم خاردار در بسیاری از نقاط در امتداد مرز 

دیورند هستند.
به گزارش رسانه های پاکســتانی، از زمان بازگشت 
طالبان بــه قــدرت در افغانســتان، مناطق مرزی 
پاکســتان شــاهد افزایش نگران کننده در تعداد 
اخاذی ها، آدم ربایی ها برای باج گیری و سایر اشکال 
دزدی بوده اســت. درواقع اگرچــه در ابتدای روی 
کارآمدن طالبان در کابل، رهبران پاکستان امیدوار 
بودند که طالبان افغانستان برای مدیریت تحریک 
طالبان پاکســتان همراهی خواهند کرد، اما اکنون 
این انتظار برای اســام آباد برآورده نشــده است. 
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان نیز 3ماه پیش 
در ســخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در سپتامبر 2022 به روشــنی خاطرنشان 
کرد: »پاکســتان نگرانی های جدی در مورد تهدید 
گروه های تروریســتی فعال در افغانستان، به ویژه 

داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان دارد.« 
اندیشکده آتانتیک حتی به روابط نزدیک تری میان 
تحریک طالبان و حاکمان فعلی کابل اشاره می کند 
و می گوید که فرماندهان طالبان افغانستان بافاصله 
پس از به دست گرفتن قدرت در سال گذشته، بیش 
از 2هزار تن از اعضای تحریک طالبان پاکستان را که 
توسط اشــرف غنی و حامد کرزی، روسای جمهور 
قبلی افغانســتان زندانی شــده بودند، آزاد کردند. 
آزادی این افراد باعث شد تا پس از ۶سال ثبات نسبی 
در پاکستان، حمات در این کشور در سال 2021 به 

میزان 5۶درصد افزایش یابد.

افول جایگاه منطقه ای پاکستان
پس از خروج کامل آمریکا از افغانســتان، پاکستان 
احســاس می کنــد کــه وزن و جایگاهــش در 
سیاســت های منطقه ای واشــنگتن در مقایسه با 
گذشته کمتر شده اســت. درواقع وابستگی آمریکا 
به پاکســتان در زمان اشــغال نظامی افغانستان، 
به دلیل عبور کاروان های نظامی و مسیر لجستیکی و 
پشتیبانی از نظامیان آمریکایی حاضر در افغانستان 

بود، اما واشــنگتن پس از خروج از افغانستان دیگر 
به این مســیر نیازی ندارد. مؤسســه واشنگتن در 
این ارتباط معتقد اســت که پاکســتان دیگر برای 
آمریکا کشــور خط مقدم در مبارزه با تروریسم در 

منطقه نیست.
از ســوی دیگر، آمریکا به صورت مستقیم مذاکرات 
موردنظر خود را با طالبان از طریق دفتر دوحه دنبال 
می کند و تاش های دیپلماتیک اســام آباد برای 
میانجیگری مذاکرات طالبان و آمریکا حذف شــده 
است. توماس وســت، نماینده ویژه آمریکا در امور 
افغانســتان نیز پیش تر هرگونه امکان ایفای نقش 
پاکستان در تسهیل گفت وگو بین واشنگتن و کابل 
را رد و اعام کرده بود که برنامه آمریکا برای تعامل با 
طالبان افغانستان به صورت مستقل انجام خواهد شد. 
نماینده آمریکا حتی درباره لزوم اســتفاده از حریم 
هوایی پاکســتان برای انجام عملیات های ویژه در 
داخل افغانستان گفت: »آمریکا بر سازماندهی مجدد 
توانمندی های خود تأکید دارد.« این موضع گیری 
به صورت شفاف مشــخص نکرده که آیا بعد از این 
آمریکا به حریم هوایی پاکستان نیاز خواهد داشت 
یا خیر، اما تأکیــد نماینده آمریکا بر ســازماندهی 
توان خود می تواند حکایــت از برنامه های دیگری 
از سوی واشنگتن فراتر از اســتفاده از حریم هوایی 
پاکستان داشته باشد. مسئله افول جایگاه پاکستان 
در سیاســت منطقه ای آمریکا موضوعی است که 
مؤسسه واشــنگتن آن را مورد بررســی قرار داده و 
نتیجه گیری کرده است که برخاف انتظار مقامات 
اســام آباد، روی کارآمدن طالبان در کابل چندان 
هم وضعیت مطلوبی را برای رهبران پاکســتان در 

سیاست های منطقه ای ایجاد نکرده است.
چالش سیاست منطقه ای برای پاکستان به ویژه آنجا 
بیشتر خود را نشــان می دهد که طالبان به صورت 
غیرمنتظره ای از گرمی روابط با هند، به عنوان رقیب 
دیرینه پاکستان، استقبال کرده است. در خردادماه 
امسال، ما یعقوب، وزیر دفاع پرنفوذ طالبان و فرزند 
ماعمر، رهبر سابق این گروه، در بیانیه ای اعام کرد 
که کابل مایل است تا ارتش هند نیروهای افغان را 
آموزش دهد. این موضع گیری وزیردفاع طالبان هم 
پیامی به اسام آباد بود که حکایت از فاصله گرفتن 
طالبان از پاکستان داشــت و هم نشان می داد همه 
پازل ها در افغانستان پس از قدرت گیری طالبان، به 

دلخواه اسام آباد چیده نشده است.

پایان ماه عسل طالبان و پاکستان
با گذشت بیش از یک سال از قدرت گیری طالبان در کابل، روابط این گروه با اسام آباد با چالش ها و تنش های غیرقابل انتظار 

روبه رو شده است

اسد، برگ برنده انتخاباتی به اردوغان نمی دهد 
هفته ها پس از انتشار اخبار جسته وگریخته 
درباره پادرمیانی روس ها برای عادی سازی 
روابط ترکیه و سوریه و همچنین جلوگیری 
از آغاز عملیات زمینی نیروهای ترکیه ای  در شمال سوریه، 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه پیشنهاد مسکو برای دیدار 

رودررو با همتای ترکیه ای خود را رد کرده است.
منابع مطلع به رویترز گفته اند که دمشق با اشاره به انتخابات 
پیش روی ریاســت جمهوری در ترکیه و همچنین حضور 
نظامی ترکیه در خاک ســوریه گفته که نمی خواهد با این 
دیدار موقعیت انتخاباتی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه را تقویت کند. رویترز به نقل از منابع خود نوشــته: 
بشار اسد پیشــنهاد دیدار با اردوغان را با حضور والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه رد کرده است. گفته شده، 
دمشق معتقد است چنین دیداری موقعیت اردوغان پیش 
از انتخابات ریاســت جمهوری ترکیــه را تقویت می کند؛ 
به ویژه اینکه موضوع بازگرداندن بخشی از 3.۶ میلیون آواره 

سوریه ای مستقر در ترکیه به کشورشان مطرح است.
رویترز به نقل از این منبع نوشته: »دمشق چرا باید چنین 
برگ برنده اي به اردوغان هدیه کنــد؟ تا پیش از انتخابات 
هیچ دیداری اتفاق نخواهد افتاد.« گفته شــده، دمشــق 
حتی پیشــنهاد دیدار وزرای خارجه ترکیه و سوریه را نیز 

رد کرده است.
ترکیه در شرایطی میزبان بزرگ ترین جمعیت پناهجویان 
جهان است که خود به شــدت درگیر جهش تورم و بحران 

اقتصادی اســت. همین مســئله نارضایتی هــای عمومی 
از حضور ســوریه ای ها در ترکیه را به شــدت افزایش داده 
است. برهمین اساس، یکی از وعده های انتخاباتی اردوغان 
فراهم کردن شــرایط بازگشــت داوطلبانه یــک میلیون 
پناهجوی سوریه ای به کشورشان اســت. با این حال یک 
دیپلمات ســوریه ای به رویترز گفته: »سوریه معتقد است 
که این نشست اگر نتیجه محسوسی به همراه نداشته باشد، 
بی فایده است و خواسته فعلی دمشق، خروج کامل نیروهای 

نظامی ترکیه از شمال کشورشان است.«
برای ترکیه اما احیای رابطه با دمشــق اهمیت زیادی دارد 
چرا که عاوه بر هموار کردن مســیر بازگشت پناهجویان 
سوریه ای، احیای روابط با دمشق می تواند به اردوغان کمک 
 کند تا نگرانی های خود درباره حضور شبه نظامیان کرد را در 

شمال سوریه حل کند.

خصومت بشار اســد و اردوغان به تحوالت موسوم به بهار 
عربی بازمی گردد؛ زمانی که ترکیه از اعتراض های داخلی 
در کشورهایی چون مصر و تونس حمایت کرد و در سوریه 
نیز از گروه های شــبه نظامی علیه دولت اسد حمایت مالی 
کرد. وب سایت میدل ایست ای می نویســد: وقایع مربوط 
به بهار عربی کم کم رنگ می بازند و اردوغان که کشورش با 
بحران اقتصادی و تورم سرسام آور دست و پنجه نرم می کند 
رویکردش را تغییر داده است. اردوغان که روزگاری سوگند 
یاد کرده بود که هرگز با عبدالفتاح الیســی، رئیس جمهور 
مصر، دیدار نخواهد کرد در سفر به قطر در مراسم افتتاحیه 
جام جهانی با او دست داد و 2 رهبر مقابل دوربین ها لبخند 
زدند. ترکیه پس از سال ها خصومت، روابطش را با امارات 
متحده عربی و عربستان سعودی نیز احیا کرده است. او ماه 
گذشته نیز با استقبال از احیای روابط با سوریه گفت: »در 

سیاست نمی توان از کسی کینه به دل گرفت.«
با این همه، مقام های ترکیه ای تأکیــد کرده اند که امکان 
دیدار اســد و اردوغان در آینده ای نه چندان دور همچنان 
وجود دارد. یک منبع ترکیه ای به رویتــرز گفته: »پوتین 
به تدریج در حال هموار کردن مســیر برای دیدار رهبران 
ترکیه و سوریه اســت. این دیدار آغاز یک تغییر بزرگ در 
ســوریه خواهد بود و تأثیرات مثبت چشمگیری نیز برای 
ترکیه خواهد داشت. روســیه هم در این میان برد خواهد 
کرد چرا که تاش دارد تا از حمله احتمالی زمینی ترکیه به 

سوریه جلوگیری کرده و مانع از تشدید تنش شود.« 

گزارش 2

کوالچوک؛ همرزم غرب ستیز پوتین
 میلیاردر 71ساله روس و دوست سال های دور پوتین، 

در تقابل این روزهای رئیس جمهور روسیه با غرب نقش 
برجسته ای دارد

»کیسه پول پوتین«، »مرد رسانه ای پوتین«؛ اینها عناوینی 
است که در روســیه برای »یوری کوالچوک« میلیارد روس 
استفاده می شــود. این تاجر 71ســاله که رابطه  دوستی اش 
با رئیس جمهور روســیه به چندین دهه قبــل بازمی گردد، 
دیدگاه های مشــترک زیادی با والدیمیر پوتین دارد؛ به ویژه 

در زمینه ملی گرایی و لزوم تقابل نظامی و فرهنگی با آمریکا.
والدیمیر پوتین سال هاســت که برای اداره حیاتی ترین امور 
اقتصادی روسیه به حلقه درونی متحدان قابل اعتماد خود متکی 
است. براساس اســناد مالی و اطاعاتی، کوالچوک به واسطه 
رابطه شخصی و همچنین شکل دادن به افکار عمومی روسیه 
نقش برجسته ای در حلقه نزدیکان رئیس جمهور روسیه دارد. 
زمانی که وزارت خزانه داری آمریکا در ســال 2014کوالچوک 
را به فهرست تحریم های این کشــور اضافه کرد، از او به عنوان 
»بانکدار شخصی« پوتین نام برد. او همچنین یکی از بزرگ ترین 
غول های رســانه ای روسیه اســت که مالکیت مجموعه ای از 
شــبکه های تلویزیونی، روزنامه ها و رسانه های اجتماعی را در 
اختیار دارد که به گفته ناظران، برای کرملین بسیار ارزشمند 
هستند. آندرس آسلوند، اقتصاددان و فعال رسانه ای، به روزنامه 
وال اســتریت ژورنال می گوید: »کوالچــوک از2جهت برای 
رئیس جمهور روسیه اهمیت زیادی دارد؛ او کیسه پول پوتین 

و مرد رسانه ای اوست.«
درست زمانی که اغلب رسانه های خبری آمریکایی و اروپایی 
روی موج نارضایتی های داخلی روسیه نسبت به فرمان بسیج 
عمومی برای جنگ اوکراین تمرکز کرده بودند، رســانه های 
کوالچوک تصویری آرام و باثبات از نیروهای ذخیره آموزش دیده 
روســیه مخابره می کردند. این رسانه ها همچنین هشدارهای 
کرملین مبنی بر برنامه ریزی اوکراین برای اســتفاده از بمب 
کثیف و متهم کردن روسیه به استفاده از این تسلیحات را به طور 

گسترده پوشش دادند.

به نوشته وال اســتریت ژورنال، کوالچوک که از سوی آمریکا، 
اتحادیه اروپا و انگلیس تحریم مالی شده است در کنترل فضای 
مجازی به پوتین کمک می کند؛ آن هم در شرایطی که کرملین 
تاش دارد تا در انتخابات ریاســت  جمهوری 2024نظرات و 
آرای جوانان این کشور را با خود همراه کند. اواخر سال گذشته 
میادی بود که کوالچوک شــرکت »وی کی« )VK( را خرید؛ 
شرکتی که بزرگ ترین شبکه اجتماعی روسیه به شمار می رود و 
اغلب به عنوان »فیسبوک روسی« از آن نام برده می شود. به گفته 
یکی از کارشناسان رسانه ای مرتبط با کرملین، یکی از اهداف 
اصلی خرید وی کی توسط کوالچوک تحت نظر گرفتن کاربران 
منتقد پوتین بوده است؛ این در حالی است که فعالیت کاربران 
روی وی کی، طی ماه های اخیر افزایش داشته است. آمار این 
شبکه اجتماعی نشان می دهد که فعالیت کاربران طی ۶ماه بین 
آوریل تا اکتبر امسال در مقایسه با سال گذشته )2021( حدود 

17درصد افزایش یافته است.
افرادی که از نزدیک میلیاردر روس را می شناسند، می گویند 
انگیزه هــای وطن پرســتانه کوالچــوک به مراتــب قوی تر از 
انگیزه های شخصی اوست. او هیچ پست رسمی در دولت روسیه 
ندارد، اما اسناد منتشر شده نشان می دهد که بر سیاستگذاری ها 
و پرسنل کرملین نفوذ زیادی داشته و در طیف گسترده ای از 
برنامه های شخصی پوتین نقش دارد؛ از تامین ویا و قایق های 
تفریحی برای استفاده شخصی پوتین گرفته تا پیشنهاد مشاغل 
پرسود و کمک به اعضای خانواده و دوســتان رئیس جمهور. 
کوالچوک ریاســت »بانک روســیه« را که تحت تحریم های 
آمریکاست برعهده دارد. گفته شده این بانک با ایجاد شبکه ای از 
شرکت های برون مرزی و همچنین سرمایه گذاری های گسترده 
در پروژه های مهم دولتی به کمک والدیمیر پوتین شتافته است. 
همچنین گروه رسانه ای این تاجر روسیه ای، مالکیت یا سهام 
ده ها شبکه تلویزیونی یا شــرکت های تولید فیلم یا تبلیغات 
را در اختیار دارد. 4شــبکه تلویزیونی متعلــق به کوالچوک 
جزو 10شبکه پربیننده روســیه است. کوالچوک همچنین به 
همراه همســرش یکی از بزرگ ترین سهامداران شرکت بیمه 
Sogaz است؛  شرکتی که در قالب قراردادهایی با وزارت دفاع 
روسیه و گارد ملی بیمه سامت و عمر نیروهای مسلح روسیه 
را تامین می کند. وال اســتریت ژورنال نوشته: »نام کوالچوک 
به نــدرت در این کســب وکارها دیده می شــود؛ چراکه اغلب 
مالکیت های او از طریق خرید ســهام و شرکت های واسطه ای 
است. کوالچوک همچنین گاهی مالکیت خود را با شرکت های 

دیگر و شرکت های دولتی به اشتراک می گذارد.«
به گفته دوستان میلیاردر روســیه ای، زمانی که در ماه مارس 
2020ویروس کوویدـ1۹همه گیر شد، والدیمیر پوتین با افراد 
بسیار محدودی دیدار داشــت که یکی از آنان کوالچوک بود. 
گفته شده، 2دوست گاهی ساعت ها با یکدیگر وقت گذرانده و 
درباره تشدید فزاینده تنش با غرب، تاریخ روسیه و نظراتشان با 
یکدیگر صحبت می کردند. وال استریت ژورنال به نقل از منابع 
اطاعاتی خود نوشته که در همین دیدارها بوده که کوالچوک به 
پوتین گفته که غرب ضعیف است و زمان آن رسیده که روسیه 

قدرت نظامی خود را نشان دهد.
دوســتی والدیمیر پوتیــن و کوالچوک که هر دو اهل شــهر 
 ســن پترزبورگ هســتند به مدت ها قبــل بازمی گــردد. در 
سال 1۹۹1که حزب کمونیست سن پترزبورگ به عنوان مالک 
بانک روســیه منحل شــد، کوالچوک و چند تن از شرکایش 
مالکیت ایــن بانک را به دســت گرفتنــد. در آن زمان پوتین 
 به عنوان معاون شهردار ســن پترزبوگ با کوالچوک آشنا شد. 
سال 2000که پوتین رئیس جمهور روســیه شد، کوالچوک 
به مسکو ســفر کرد و چند هفته در عمارت ریاست جمهوری 
مهمان پوتین بود. همچنین از آغاز جنگ روســیه و اوکراین 
در فوریه سال جاری کالچواک و پوتین بارها با یکدیگر ماقات 
کرده یا تماس تلفنی و تصویری داشته اند. دوستان نزدیک تاجر 
روسیه ای تأیید می کنند که کوالچوک همواره تأثیر زیادی بر 

دیدگاه های ژئوپلیتیک پوتین داشته است.

ژائو لیجیان
 سخنگوی وزارت خارجه چین

آمریکا منشا دیپلماسی زورگویانه است. 
آمریــکا بــرای دســتیابی بــه اهــداف خود 
همه اقدامات را از تهدید به اعمال زور تا 
انزوای سیاسی، تحریم اقتصادی، تحریم 
فناوری انجــام می دهد و از هیــچ اقدامی 
صرف نظــر نمی کنــد. مــوارد اســتفاده 
آمریــکا از دیپلماســی زورگویانــه فــراوان 
هستند. آمریکا همچنین سابقه زیادی 

در اشاعه اطالعات دروغ دارد. )رویترز(

ریچارد هاس
رئیس شورای روابط خارجی آمریکا

در آمریــکا دیگــر هیــچ اجمــاع نظــری 
دربــاره مســائل مختلــف وجود نــدارد. 
اختــالف و دودســتگی در بیــن مــا از 
 همیشــه بیشــتر شــده اســت. مــا در 
۷۵ سال گذشته نقشی بزرگ در جهان 
ایفا کرده ایم اما اکنون مطمئن نیستم 
که آماده باشیم به همان اندازه نقشی 

بزرگ ایفا کنیم. )الجزیره(

مسکو: به فروش نفت  ادامه 
می دهیم 

روسیه در واکنش به تعیین سقف قیمت نفت از 
ســوی گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا اعام 
کرد که همچنان به یافتن خریدار برای نفت خود 
ادامه خواهد داد. مقامات  روسیه هشدار داده اند 
که تعیین سقف ۶0دالری برای نفت این کشور، 
اقدامی »خطرناک« است و مسکو به کشورهایی 
که بخواهند این محدودیت قیمتی را اعمال کنند، 
نفت صادر نخواهد کــرد. محدودیت قیمت نفت 
روسیه از طریق دریا در روزهای آینده الزم االجرا 
خواهد شــد. براساس مکانیسم ســقف قیمت، 
اعضای ائتــاف غرب حامــی اوکراین، خدمات 
بیمه ای، مالی و سایر خدمات را برای حمل ونقل 
دریایی نفت خام روسیه ارائه نخواهند کرد، مگر 
اینکه خریداران نفت را بــا قیمت ۶0دالر در هر 

بشکه یا کمتر از آن خریداری کنند.

نقل قول  جهان نما
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گرینویچ

ماهی در شن های صحرا

 

صحراهای عربستان به خاطر شنزار های بی کران خود 
معروف هستند اما همين چشــم اندازهای تکراری، 
 می توانند جلوه ای از اعجاب طبيعت باشــند. اخيرا، 
برآمدن یک صخره در صحراهای عربستان به شکل 
ماهی بزرگ، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. 
این صخره، به صورت اتفاقی توسط یک عکاس دیده و 
ثبت شده است. خالد العنزی، که عکاس و مستندساز 
اســت، در یک منطقه باســتانی در منطقه االوال با 
استفاده از یک پهپاد، فيلمبرداری می کرد که شمایل 
یک صخره توجهش را جلب کرد. او پهپادش را باالی 
این صخره برد،  و در کمال تعجب دید که شــکل آن، 
کامال شبيه یک ماهی بزرگ در حال شنا در آب است. 
او گفته اســت که احتماال قبل از او هــم افرادی این 
صخره را دیده اند اما تصویربرداری با پهپاد باعث شده 
این شمایل ماهی شکل نمایان شود. این عکاس،  این 

صخره را ماهی صحرا نامگذاری کرده است.

خیمه مرگ بر سر لندن 

مسابقه زيبايی شترها
 

آنهایی که برای جام جهانی به قطر رفته اند، متوجه شده اند که در 
کنار مسابقات پرهيجان فوتبال، یک مسابقه عجيب دیگر هم در 
جریان است که حسابی طرفداران خود را دارد. نفراتی که در این 
مسابقه شرکت می کنند، نه فوتباليست ها، که شترهای زیبایی 
هســتند که برای تصاحب عنوان زیباترین شــتر دور هم جمع 
شده اند. البته درستش این است بگویيم صاحبانشان آنها را هم 
دور هم جمع کرده اند. این مسابقه، در صحرایی در 25کيلومتری 
دوحه برگزار می شود و صدها شتر، از قطر و دیگر کشورهای در 
آن شرکت کرده اند. این مســابقه، با هدف آشنا کردن مسافران 
جام جهانی با فرهنگ پرورش و نگهداری شتر، با حمایت دولت 
قطر برگزار شده است. برگزارکنندگان این مسابقات کامال روحيه 
رقابتی دارند و تمام تالش خود را می کنند تا شترشان برنده شود. 
آنها می گویند که به اندازه مربيان جام جهانی نگران هســتند و 
صاحب کویتی یکی از شترها، به شوخی گفته است که فکر می کند 
شترش از مسی و رونالدو هم بهتر است. برگزاری مسابقه هم جدی 
است و یک تيم پزشکی، شترها را بررسی می کند تا مطمئن شود 
از بوتاکس و دیگر روش های مصنوعی برای زیبایی استفاده نکرده 
باشد. سال گذشته، شترهای زیادی به همين خاطر از یک مسابقه 
در عربستان اخراج شدند. برندگان، عالوه بر جام، حدود 60هزار 

دالر جایزه می گيرند.

عاقبت فضولی مجرم فراری
 

اصل هميشــگی برای فراری ها این است تا آنجا که می توانند، 
مخفی بمانند و کاری نکنند که خودشان را لو بدهند. این دقيقا 
کاری است که یک مجرم فراری آمریکا انجام نداده. او نه تنها 
هویت خود را پنهان نکرده، که با کالنتــر منطقه هم کل کل 
کرده و برایش کری خوانده اســت و خب نتيجه هم مشخص 
است؛ دستگيری مجرم فراری. این مرد آمریکایی، با مراجعه به 
صفحه سرکالنتر جورجيا در آمریکا، برای پز دادن نوشته بود 
که چرا نامش در ليســت فراری های تحت تعقيب نيست. این 
شوخی او، باعث شد تا پليس به پرونده او مراجعه کند و متوجه 
شود که واقعا این فرد را در ليست جا انداخته، چون او دو حکم 
جلب دارد. پليس، بالفاصله با سرعت وارد عمل شد و بعد از پيدا 
کردن موقعيت این مرد، او را دستگير کرد. بعد از دستگيری، 
پليس در صفحه خود از این مرد به خاطر اینکه یادآوری کرده 

بود باید بازداشت شود، تشکر کرده است.

اگر فارغ از جهت گيری های 
سياســی و احساســی نگاه 
کنيم، می بينيم که این شــعار در فرهنگ اسالمی، چيز 
جدیدی نيست و مطالبه آن، تحصيل حاصل است؛ چراکه 
اسالم از دیرباز، زندگی و آزادی زن را تضمين کرده است. 
مقایسه ای کوتاه بين اســالم و نگاه های مکاتب مختلف 
بشــری به مقوله زن، ما را به این حقيقت می رساند. در 
این مقال با استفاده از آثار استاد شهيد مرتضی مطهری 
به این مبحث می پردازیم. در بعضی از منابع دینی آمده 
است که زن از مایه ای پست تر از جنس مرد آفریده شد و 
جنبه طفيلی دارد و برای کامجویی مردان به وجود آمده 
است؛ اما قرآن کریم وقتی به موضوع خلقت می پردازد، در 
درجه اول به سرشت زن و مرد اشاره می کند و به صراحت 
می فرماید که زن  را از همان جنس مرد و حوا را از سرشت 

آدم آفریدیم.
گفته اند زن، عنصر گناه و شيطان کوچک است که از وجود 
او شر و وسوسه برمی خيزد و هر جنایتی که صورت بگيرد 
حتی اگر توسط مردان باشد، ریشــه در حضور یک زن 
دارد؛ چراکه شيطان مستقيما در وجود مرد، راه نمی یابد 
و تنها از طریق زنان، مبادرت به این کار می کند. در ابتدای 
خلقت هم شــيطان، اول حوا را فریفت و بعد آدم را از راه 
حوا اغوا کرد. اما منطق قرآن این نيست. قرآن می فرماید: 
شيطان، آن دو را وسوسه کرد و آن دو را لغزاند و آن دو را 
فریفت و برای آن دو قســم یاد کرد که من خيرخواه شما 

هستم. 
دقت کنيم که در همه این مــوارد و در آیات دیگر نيز از 
ضمير تثنيه استفاده می کند و نشان می دهد که شيطان 
همزمان با هر دو سخن می گفته و اینطور نبوده که حوا را 

گول بزند تا از طریق حوا در آدم تأثير بگذارد.
گفته اند چون زن نمی تواند مقامات بلند معنوی و روحانی 
را طی کند، هرگز به بهشــت نمی رود امــا قرآن جواب 
می دهد که این امر، اصال مربوط به جنســيت نيســت و 
وصول به مقامات عالی الهی و ملکوتی، بســته به ایمان  و 
 عمل صالح اســت که زن و مرد به طور یکسان می توانند 
بدان مبادرت کننــد؛ آنگاه برای نمونــه در کنار هر مرد 
بزرگ الهی، یک زن بزرگ الهی را مطرح می کند؛ همسر 
آدم، همسران ابراهيم، مادر موســی، مریم مادر عيسی، 
همسر فرعون و... . در قرآن آمده است که ما به مادر موسی 
وحی فرستادیم... یا مادر عيسی در محراب عبادت، کليم 
و همزبان مالئکه بود و از غيب برایش روزی می رســيد، 
طوری که زکریای پيامبر غبطه خورد و آرزو کرد فرزندانی 

چون او داشته باشد.
یکی دیگر از نظریات تحقيرآميز نسبت به زن، این است 

که وجود زن ذاتا شر و پليدی  است؛ مردان در عين اینکه 
باید از زن، بهره خود را ببرند بایــد از او پرهيز کنند زیرا 
مایه بدبختی و گرفتاری اســت. اما قرآن کریم همسران 
را مایه ســکونت و آرامش دانسته اســت. در آیين های 
ریاضت طلبی، رابطه جنسی با زنان را ذاتا پليد می دانند. 
از نظر آنان تنها کسانی به مقامات باالی معنوی می رسند 
که از ارتباط جنسی دور باشند. این تفکر، ازدواج را تنها 
از باب دفع افسد به فاســد روا می داند و معتقد است که 
چون غالب افراد، قادر به مجردزیستن نيستند و گرفتار 
فحشا می شوند، اشکالی ندارد ازدواج کنند وگرنه ازدواج 
چيز مطلوبی نيســت. اصل این اندیشــه، بدبينی به زن 
است و محبت زن را جزو مفاسد بزرگ اخالقی به حساب 
می آورد؛ درحالی که اســالم، با این نظر، سخت مخالفت 
می کند و دوست داشتن زنان را جزو اخالق انبيا می داند و 

ازدواج را مقدس و تجرد را پليد می شمارد.
از دیگر نظرات محقرانه نســبت به زن این است که زن، 
مقدمه وجود مرد است و برای مرد آفریده شده است؛ اما 
اسالم به صراحت می گوید: زمين و آسمان و ابر و باد و گياه 
و خورشــيد و... همه و همه برای انسانـ  بدون تفاوت در 
جنسيتـ  آفریده شده  اند؛ نمی گوید زن برای مرد آفریده 
شده است؛ می گوید هر کدام برای دیگری آفریده شده   و 
موجب پوشش ضعف های یکدیگرند؛ »هن لباس لکم و 

انتم لباس لهن«.
بنابراین اسالم از نظر فلســفی، نگاه تحقيرآميزی نسبت 
به زن ندارد و هرچه باعث حقارت مقام زن شود را مردود 
دانسته و حقوق آنان را نيز با حقوق مردان، مساوی و برابر 
شمرده است؛ ازجمله حق زندگی و آزادی را. اما صحبتی 
که غربی ها در مورد تساوی حقوق می  کنند، در واقع تشابه 
است نه تســاوی. آنها تفاوت های غریزی و طبيعی زن و 
مرد را نادیده می گيرند و حقــوق، تکاليف و مجازات های 
یکسان برایشان قائل می شــوند. نقطه اختالف ما با آنها 
دقيقا همين جاست. اسالم، تساوی را قبول دارد اما آنان 
تحت عنوان تساوی، دنبال تشابه هستند که اسالم، آن را 
قبول ندارد و برابری حقوق را غير از یکنواختی و یک شکلی 

می داند.
ضمن درنظرگرفتن فرق تشابه و تساوی، باید دانست که از 
نظر آفرینش، زن و مرد با هم تفاوت دارند. همين موضوع 
ایجاب می کند که از لحاظ تکاليــف، حقوق، مجازات ها 
و... شرایط مشابهی نداشته باشند. در اروپای قبل از قرن 
بيستم، زن قانونا و عمال حتی فاقد حقوق انسانی بود؛ اما 
پس از نزدیک یک قــرن، در نهضتی که به نام زن صورت 
گرفت، به مشابه سازی  زن و مرد پرداختند؛ در نتيجه، بر 
زنان تکاليفی بيشتر از حد طاقت و ظرفيت شان بار شد و با 
اغواگری رسانه ای، آن را معادل تساوی و برابری و آزادی 
زن دانستند. اميدوارم در مقال بعدی تحت عنوان »غرب 

و زن، زندگی، آزادی« در این باب، بيشتر صحبت کنيم.

فرهنگ و زندگي

سیدمحمدرضا واحدی

اسالم و زن، زندگی، آزادی

تقويم/ سالمرگعدد خبر

 نابغه موسیقی که صدایش مثل 
هیچ کس نبود 

»آن زمان ها خوشحال بوديم 
و شادی می کرديم که ظهر 
در جايی مهمان هستیم که 
تاج در آنجا حضور دارد. و 
اين شب را شــب شادی 
می دانستیم، چرا که همراه 
او بوديم و از صدايش لذت 
می برديــم؛ صدايی که به 
واقع از جنس ديگری بود. 
همه می خواندند اما صدای 
تاج صدای ديگری بود و اين 

خواست خداست. هنرمند بايد سیمش به سیم ازلی وصل باشد.« 
اينها را استاد حسن کسايی، نوازنده بزرگ نی می گويد.

در زمانی کــه جالل الدين تــاج اصفهانی در قیــد حیات بود، 
خواننده های مختلفی در راديو برنامه اجرا می کردند؛ چهره هايی 
که با روزنامه ها و مجله های بسیاری در ارتباط بودند و میل زيادی 
به مطرح شدن داشتند. با اين همه امروز نه اسمی از آنها هست و 
نه يادی. تاج ارتباط زيادی با مديران روزنامه ها و تلويزيون و راديو 
نداشت. حتی در زمانی هم که راديو نبود، از صدای او صفحه ای ضبط 
نشد. با اين حال، هنرش او را زنده نگه داشت. آوازهای تاج يادگار 

ارزنده ای است از مکتب اصفهان.
ســیدجالل از همان اوايل به خاطر ذوق موسیقايی و عالقه ای که 
نسبت به ادبیات فارسی داشت، در مناسبت های گوناگون، شعری را 
انتخاب می کرد و لب به آواز می گشود. نخستین مربی او پدرش بود 
و بعدها در مکتب سیدعبدالرحیم اصفهانی، مکتب حبیب و مکتب 
عبدالحسین صفر پرورش يافت. البته همراه با خانواده ای که همواره 
مشوق او بودند. مجموعه اين عوامل و نبوغ باطنی او به همراه صدای 
منحصربه فردش، خیلی زود او را به چهره ای بی مانند تبديل کرد. 
البته منش نیک و بزرگواری اش هم در اين امر، بی تأثیر نبود. تاج، 
گنجینه و حافظ تمامی پرده ها، مقامات و گوشــه های موسیقی 
مقامی ايرانی بود. از شاگردان شناخته شده تاج، می توان از مرتضی 
شريف، احمد مراتب، حسین شاه زيدی و علیرضا افتخاری نام برد.

از مشهورترين آثار جالل الدين تاج اصفهانی صفحه آواز همايون 
است که در حدود 1312 در تهران ضبط شــد. اين اثر، دهه های 
متوالی از شــهرت و محبوبیت برخوردار بــود و از آثار معیار در 
بررسی مکتب آواز اصفهان است. علی تجويدی از نوازندگان ويلن 
درباره تاج اصفهانی گفته  است: »به راستی تاج اصفهانی ازجمله 
چهره های درخشان عالم هنر و خوانندگی است که شايد سالیان 
دراز مادر دهر چنان فرزندی نزايد. تاج اصفهانی صرف نظر از هنر 
و هنرمندی واجد شرايط صفات برجسته ای بود. از مکارم اخالقی، 
مناعت طبع، بزرگ منشی و وارســتگی گرفته تا ظرافت طبع و 
خوش صحبتی همه دست به دست هم داده و از تاج انسانی نمونه 
به وجود آوردند تا جايی که هیچ کس پیدا نمی شود که او را ديده 
باشد و شیفته اش نشود.«  تاج در بامداد 13 آذر 1360 در سن 7۸ 
سالگی در منزل پدری به علت کهولت سن و بیماری درگذشت و 

در تکیه سیدالعارفین در تخته پوالد اصفهان به خاك سپرده شد.

حافظ

به داِم زلِف تو دل مبتالی خويشتن است

بکش به غمزه که اينش سزای خويشتن است

کســی نمی داند چــه حکایتی اســت کــه همه 
خوراکی های خوشــمزه، چاق کننده اند. هرچه که 
هست، این خوراکی ها آدم را چاق می کنند و چاقی 
هم با خودش بيماری هایی مثل فشار خون و دیابت و 
کلسترول باال می آورد. شاید برایتان عجيب باشد اما 
به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشکی ایران، بيش از 
50ميليون نفر از جمعيت کشور چاق هستند که ابتال 
به بيماری های غيرواگير را به شدت افزایش می دهد. 
آنطور که این مســئول گفته، از ســنين کودکی تا 
سنين ميانسالی و کهولت، چاقی سالمت و کيفيت 
زندگی افراد را تحت تأثير قرار می دهد و منجر به بروز 
بيماری هایی می شود که طول عمر را کوتاه می کند. 
در چاقی مفرط تا 20سال کاهش طول عمر وجود 
دارد و افرادی که چاقی مفــرط دارند باید جراحی 
شوند. اما همانطور که می دانيد، بيشتر چاقی ها مفرط 
نيست و با رژیم غذایی سالم و درست و البته فعاليت 

بدنی مثل ورزش رفع می شود.
این را هم الزم است اضافه کنيم که همه چاقی ها، 
از خوردن زیاد حاصل نمی شــود و چاقی علت های 
مختلفی می تواند داشته باشد، مثال عوامل ژنتيک 
یا روان شناختی و یا تحرک خيلی کم هم می تواند 
منجر به چاقی شود. به هر حال پيدا کردن علت اصلی 
چاقی بزرگ ترین و کليدی ترین عامل موفقيت در 
درمان یا پيشگيری از آن اســت. به عنوان مثال اگر 
بدانيم که عادات و سبک زندگی یک شخص، باعث 
چاق شدنش شده، می توانيم با ایجاد تغييرات مثبت 
در ســبک زندگی به درمان اضافه وزن و چاقی آن 
فرد کمک کنيم. یا مشــکل اصلی شخص، ژنتيک 
و بيماری اســت و وزن شــخص در کنار سایر علل 
افزایش یافته و به این راحتی ها قابل بازگشت نيست، 
انواع عمل جراحی الغری می تواند راه گشا باشد و 

سالمتی و وزن ایده آل را به فرد بازگرداند.

دغدغه

چاق نشو

من شدم وســيله  خيریه. هر جا 
ميرم می خوان عمــل خير روم 
پياده کنن. بعد از این همه سال هنوز شکل یتيم هام. همه 
با من مث بچه های یاکالزدریف رفتار می کنن که بهشون 
غذا می دادن چون هنوز خيلی کوچيک تر از اون بودن که 
گناهی کرده باشن. از بچه ها فقط یک تشکر نوک زبونی 
توقع داشتن. از من بيشــتر توقع دارن، چون بيشتر توی 
دنيا زندگی کردم. می خوان سفره  دلمو پهن کنم و قصه  
یه عمر زندگی تــوی قفس ها رو براشــون تعریف کنم. 
می خوان همه چی قفس هایی رو که توشون زندگی کردم 
بگم، انگار من مرغ عشقم، موش سفيدم، یا ميمونم. اگه 
توی هائيس نورنيوس به جای سيب زمينی پوست کندن 
یا جمع و تفریق، یاد گرفته بــودم قصه تعریف کنم، اگه 
هر روز مجبورم می کردن قصــه  زندگيمو تعریف کنم و 
با یه ترکه باال سرم وای ميســتادن تا تپق نزنم، حتما یاد 
می گرفتم چيکار کنم که خوششون بياد. واسه شون قصه  
یه عمر زندگی توی زندونایی رو تعریف می کردم که هر 
روز، هر سال، پيشونيمو می چسبوندم به سيم های حصار 
و به دور دورها زل می زدم و خواب چيزایی رو می دیدم که 
هيچ وقت نمی تونستم داشته باشم، زندونایی که نگهبانا 
بهم فحش می دادن و با تيپا می فرســتادنم زمين شوری. 
وقتی قصه ام تموم می شد، ملت سرشونو تکون می دادن 
و دلشــون به حالم می ســوخت و حرص می خوردن. اما 
حقيقتش اینه که من باغبون بودم، اول واسه شهرداری، 
بعدش واســه خودم؛ باغبونام بيشتر وقتشون دماغشون 

توی زمينه.

جی. ام. کوتسیا

زندگی و زمانه مايکل کی
بوک  مارک

بايد مر خادمان اين مجلس بزرگ را کتابی 
تصنیف کنم به پارسی دری....

دانشنامه عالئی

وقتی مقرر شد انجمن آثار ملی، آرامگاهی نو بر 
مزار شيخ الرئيس در همدان بنا کند تا برای آیين 
هزاره اش در اردیبهشت 1333 آماده شود، قرار 
شد تا آثارش نيز نشر یابد تا »یادگار جشن هزاره 
ابوعلی ســينا« باشــد. ازهمين رو در آغاز همان 
دهه، تصحيح و تنقيح بخش الهيأت »دانشنامه 
َعالئی« به محمد معين ســپرده شد، چنان که 
بخش طبيعيات آن نيز به ســيدمحمد ِمشکوه                    

واگذار شد.
در آن زمان معيِن 33 ساله، در جایگاه نخستين 
دکتری ادبيات دانشــگاه تهران، در دانشــکده 
ادبيات معلمــی می کرد و در مؤسســه لغتنامه 
دهخدا، دستيار ارشــد عالمه بود و مشکوه 51 
ساله هم که نسخه پژوه و کتاب شناس مبرزی بود 
و 2 سال پيش تر کتابخانه شخصی اش رابه دانشگاه 
اهدا کرده بود، در همان دانشکده تدریس می کرد.

این اثر که در فلسفه و شــقوق آن است، از لحاظ 
زبان، نثر، درونمایه علمی، جایــگاه آن در تفکر 
این حکيم ایرانــی و تأثيرگذاری هایش در آثار 
سپســين به ویژه بر ناصرخســرو و بابــا افضل 
کاشانی به لحاظ نگارش فلســفی و بر بهمنيار 
بن مرزبان در »التحصيــل« و امام محمد غزالی 
در »مقاصدالفالسفه« در موضوع نوشتاری محل 

توجه فراوان است.
او که این مکتوب را در اصفهان و به فرمان ابوجعفر 
عالءالدوله، امير آل کاکویه نگاشــت، نخستين 
کتاب جامع در فلسفه به زبان فارسی درایران، در 
سده های پس از اســتيالی اعراب است و همين 

شاید مهم ترین ویژگی آن باشد.
نثر ابن سينا سخت اما استوار است، شاید به این 
سبب که او در آن دوران از زندگی اش، در جدال 
با خود بود برای فارســی نگاری ومزاحمت هایی 
که زبان عربی به ناگزیــر در ذهن و زبانش پدید 
می آورد. هرچند او در پی آن بــود تا با جمالت 
و عبارات کوتاه، مســتقيم به اصل بپــردازد و از 
حاشيه روی و حتی استفاده از ارائه های لفظی و 

صنایع ادبی پرهيز کند.
اهل دقت نوشته اند زبان پســر سينا که متأثر از 
گویش خراســان بزرگ بوده از آن جهت بسيار 
حائز اهميت است و این برای اول بار بودکه مفاهيم 
فلســفی که پيش تر از یونانی به عربی رفته بود، 
به فارسی درآمد و حتی می توان اینگونه نتيجه 
گرفت کــه معادل یابی های فارســی او نه صرفاً 
ترجمه، بلکه ابداعی تام است که از توش و توان 
پيدا و پنهان زبان فارســی بهره برده است. برای 
مثال در مقابل قائم به ذات، »ایســتاده به خود« و 
در برابر ضرورت و وجوب، »هرآینگی« مستفاد 

کرده است.
این 2 اثر در ســال 1331 یعنی 70سال قبل به 
طبع رســيدند اما انتشــار بخش های دیگر این 
اثر حسين بن عبداهلل بن ســينا برای هزاره او به 

مقصود نرسيد.

70 سال از انتشار بخش هايی از 
»دانشنامه َعالئی« تصحیح محمد 

معین و محمد ِمشکوه گذشت

هرآینگی تفلسف

حمیدرضا محمدی ، روزنامه نگار

جهان تغيير کــرده. من این 
را در آب احســاس می کنم. 
در زمين احســاس می کنم. این را در هوا استشمام 
می کنم. بســياری چيزها که قبال وجود داشــت، از 
دست رفته چرا که زندگان امروز هيچ کدام آن گذشته 

را به خاطر نخواهند آورد.

پیتر جکسون

دیالوگ

ارباب حلقه ها

لندنی هــا، وقتــی در چنيــن روزی در 
سال1952 از خانه هایشان خارج شدند، 
چيز عجيبی دیدند. آسمان هوای لندن، 
از هميشه غليظ تر شــده بود . آنها سال ها 
بــود که با چنـيـن آلـــودگی در لندن 
زندگــی می کننــد و به شــوخی به آن 
سوپ می گفتند اما چيزی که در  آن روز 
می دیدند، با همه موارد پيشين فرق داشت. 
بعدها، تاریخ هم ثابت کرد که آن آلودگی 
هوا، با همه  چيزهایی که بعد و قبلش بوده 
متفاوت بود. مه دود عظيم لندن، در 5روز 
آینده، چنان پایتخــت انگليس را تيره و 
تار کرد که مردم فاصلــه نزدیک خود را 
نمی دیدنــد و پليس ها ســر چهارراه ها، 
مشعل به دست گرفته بودند. این مه دود، 
ارمغان مرگ برای لندنی ها بود و در 5روز، 
جان4هزار نفر را گرفــت و برای بيش از 
100هزار نفر، مشکالت جسمانی ایجاد 

کرد.
لندنی ها در آن سال ها، با آلودگی غریبه 
نبودند و از قرن نوزهم، با این توده غـلـيـظ 
و زردرنگ زندگــی می کردنــد، اما این 
مورد خاص، نتيجــه ترکيب آالینده های 
صنعتی و یک شرایط جوی کم فشار بود. 

در نتيجه آن، لندن عمال تعطيل شــد و 
تنفس هوا، حتی در فضاهای داخلی و بسته 
هم خفه کننده بود. دیــد در بخش هایی 
از شــهر، عمال نزدیک به صفر رســيده و 
فضای شــهر کامال آخرالزمانی شده بود. 
حمل ونقل، مختل شده بود و آمبوالنس ها، 
نمی توانستند در خيابان های شلوغ حرکت 
کنند. مردمی که می خواستند خودشان را 
به بيمارستان برسانند، خودروهایشان را 
در خيابان رها می کردند. اوضاع چنان بود 
که حتی یک گله گاو هم در اطراف لندن 
به خاطر استنشــاق این هوا خفه شدند. 
لندن، عمال در برابر آلودگی بی دفاع و فلج 
شده بود. این وضعيت، به یک شرمساری 
ملی تبدیل شد و مسئله آلودگی را، که به 
بخشی از زندگی هميشگی و روزمره مردم 
در لندن تبدیل شــده بود، به یک بحران 

اضطراری تبدیل کرد. درخواســت عموم 
مردم از مقامات این بود که فکری به حال 
شرایط کنند و در نهایت، دولت انگليس 
که در ابتدا چنــدان آلودگــی را جدی 
نمی گرفت، 4ســال بعد از مه  دود عظيم 
لندن،  قانون هوای پاک را تصویب کرد. این 
قانون، استفاده از زغال سنگ در خانه ها و 
کارخانه ها را محدود کرد. دولت همچنين 
به خانوارها کمک کرد که برای گرم کردن 
خانه های خود، به جای زغال سنگ از گاز 
طبيعی و نفت و برق استفاده کنند. اینها 
البته باعث نشد که مه دودهای بزرگ دیگر 
سراغ لندن نرود و در سال1962، دوباره 
آلودگی نفس شهر را گرفت. اما این قانون، 
در تاریخ محيط زیست، یک اقدام بزرگ 
شناخته می شود و به بهداشت عمومی در 

بریتانيا کمک بزرگی کرده است.
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 تمرکزتان را
 افزایش دهید 

تمرکز یــک تمرین ذهنی بــرای افزایش 
بهره وری است. با بیان دیگر تمرکز، فعالیت 
آزادانه ذهن را محدود به یک امر مانند مطالعه 
می کند. بهره وری واقعی در امور زمانی پدید 
می آید که شما تمام قدرت ذهن خود را بر آن 
فعالیت بگذارید. شرایط محیطی یا روحی 
شما ممکن است مانع از تمرکز ذهن شود و 
این شما هستید که می توانید ذهن خود را 
کنترل کنید. نکته مهم در افزایش تمرکز نظم 
بخشیدن به ذهن و به دنبال آن دسته بندی 
امور است. شما نمی توانید چندین کار را با 
باالترین بهره وری به صورت همزمان انجام 
دهید. تمرکز روشی برای پرورش ذهن است 
که باعث می شود فکر و اندیشه فرد عملکرد 
خوبی داشته باشــد و به حالت ذهنی آرام و 
آسوده تری دست یابد. در حالت تمرکز، فرد 
زندگی و سایر موضوعات را بهتر می شناسد 
و بهتر درک می کند بنابرین با تمرکز می توان 
حالت های ذهنی مفیدی را کســب کرد. با 
ترکیب ابزار و ذهنیت، می توان محیطی را 
برای تقویت تمرکز، ایجاد کرد. ذهن آشفته 
می تواند بر تندرستی شما هم تأثیر بگذارد 
و حتی ممکن است در خانواده مشکل پیدا 
کنید  یا در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران 
دچار ضعف شدید شــوید. در اینجا نکاتی 
برایتان آورده ایم که می توانید با اســتفاده 
از این ترفندها در کاری که انجام می دهید 
تمرکز داشته باشید. با تعدادی از روش های 

افزایش تمرکز آشنا شوید.

 تمرکز داشــتن حین انجام کارهای روزمره، 
می تواند شما را متوجه نکاتی کند که تا پیش از 
آن اصال حتی به آنها توجه هم نمی کردید. گاهی 
همین نکات ساده و پیش پا افتاده اند که تغییرات 

بزرگی در زندگی ما ایجاد می کنند. 
 با خودتان قرار بگذارید 25دقیقه کار باکیفیت 
انجام دهید و پس از آن 5دقیقه استراحت کنید. 
این روند را 4بار انجام دهید تا یک چرخه 2ساعته 
طی شود و ســپس 15الی 30دقیقه استراحت 
کنید. این روش باعث می شود سیستم مغز روی 

کاری که درحال انجام آن هستید قفل شود.
 نقش مکمل ها و ویتامین هــا و مواد معدنی را 
بر تمرکز و افزایش قــدرت مغز نیز نباید نادیده 
گرفت. ویتامین ها و منابعی سرشار از بتاکاروتن 
و منیزیم همگی مکمل های قوی برای تقویت 

مغز هستند.
 شــکالت تلــخ خــواص آنتی اکســیدانی 
فوق العاده ای دارد و حاوی محرک های طبیعی 
مثل کافئین اســت که می تواند تمرکز و قدرت 

توجه را باال ببرد.

 مصــرف روزانه آجیــل باعــث کاهش افت 
فرایندهای شناختی می شود و در نهایت باعث 

افزایش تمرکز می شود. 
 ماهی یک منبــع غنی و سرشــار از پروتئین 
و اسید چرب امگا 3 اســت که نقش حیاتی در 

افزایش حافظه و توجه بازی می کند.
کافئیــن ازجمله مواد غذایی اســت که باعث 
افزایش انرژی، هشیاری و تمرکز می شود. البته 

تعادل در مصرف باید رعایت شود.
 ورزش های هوازی مانند دو، ترکیباتی را ایجاد 
می کند که باعث تقویت و محافظت نورون ها یا 
رشته مغزی می شــوند و همچنین بر بخشی از 
مغز که وظیفه ذخیره خاطرات را برعهده دارد 

مفید است.
 هر روز یک وعده پیاده روی ســریع حدود نیم 
ساعت به شما کمک می کند ذهن تان را مرتب 

کنید و خون رسانی به قلب تان را افزایش دهد.
یوگا موجب کاهش اســترس می شــود. پایین 
بودن اســترس تمرکز را باال می برد. بنابراین، 
یوگا می تواند به کاهش استرس و افزایش تمرکز 

کمک کند.
 کتابی را انتخاب کنید. یــک صفحه از آن را در 
نظر گرفته و تعداد کلمات موجود در هر پاراگراف 
را بشــمارید. یک بار دیگر این کار را تکرار کنید 
تا مطمئن شــوید که شــمارش را درست انجام 
داده اید. در آغاز کار با یــک پاراگراف آغاز کنید 
و هنگامی که این تمرین برای شما آسان تر شد، 
تمام کلمات یک صفحه را بشمارید. شمارش را 
به طور ذهنی و با حرکات چشم هایتان انجام دهید.

 ساعت مچی تان را برعکس به دست ببندید تا 
ذهن برای خوانش دقیق عقربه ها و یا اعداد آن، 

درگیر شود.
 روی صندلی به گونه ای بنشینید که سر اندکی 
باال و چانه تان رو به جلو و شــانه هایتان به عقب 
مایل باشد. دست راست تان را همسطح شانه تان 
باال برده و به طرف جلو اشاره کنید. به مدت یک 
دقیقه به انگشتان دست  تان خیره شوید. همین 
کار را با دست چپ هم انجام دهید. زمان انجام 
این کار را آرام آرام افزایش دهید. با این شیوه بعد 
از مدتی متوجه می شــوید می توانید به راحتی 

روی کاری متمرکز شوید.
 اگر فعالیتی نیازمند تمرکز عمیقی است، آن را 
به زمانی از روز اختصاص دهید که انرژی کافی 
برای انجام دادن آن داشته باشید. در واقع انرژی 
از مدیریت زمان بسیار مهم تر است. کمبود انرژی 

مانع از تمرکز عمیق شما بر مسئله می شود.

شیرین توانایادداشت
روانشناس

تهران را سراسر »گُل« گرفته است

سا ل هاســت کــه دیگر حنــای تهران 
نزد بسیاری از ســاکنانش، رنگی ندارد. 
تهرانی که در نظر و منظر بســیاری از آن 
ساکنان، از شــمال تا جنوب و از شرق تا 
غرب در اندر دشت و سخت فراخش را دود 
و دم، سنگ و سیمان، بنا و ویال فرا گرفته 
است. شهری که هر روز از طبیعتش کاسته 
می شــود و جای آن، آجرهای برج و بارو 
روی هم چیده و تیرآهن های عظیم الجثه 
بر زمین عمود می شوند. شــهری که اگر 
کسی در آن هوس گل و گلدان به سر داشت 
باید راهی بازار و بازارچه های گل شــود. 
فضاهایی انباشته از گل و گیاهان متنوع که 
در ابعاد آپارتمانی تدارک دیده شده اند و به 
قولی، جزئیاتی از طبیعت شهری محسوب 
می شوند! اما پایتخت نشینان طبیعت دوست 
بدانند که این همه داستان تهران نیست! 
باید قدری منصف بــود و کمی هم آگاه تا 
عنوان غافلگیر کننده قطــب گلخانه ای 
ایران رابه این شهر عالوه کرد. بله؛ درست 
خوانید! قطب گلخانه ای کشور که مهجور 
مانده و کمتر کسی از وجود و فعالیت های 
گسترده و پیشرفته تولید انواع گل و گیاه 
بومی و غیربومی از شاخه گل های میلیونی 
تا میوه های اســتوایی در بستر روستاها 
و شهرک های حاشــیه ای آن اطالع دارد. 
شــهرک های گلخانه ای فیلستان و گلزار 
در جنوب شرقی )پاکدشــت(، کاکتوس 
در غرب )شــهریار(، میوه  در شمال غربی 
)البرز و هشتگرد( و نهالستان ها در جنوب 
)دشت های ری( از این جمله اند که در این 
مجال به بزرگ ترین آنها یعنی شهرک های 

گلخانه های پاکدشت پرداخته ایم.

نرخ بیکاری در این گوشــه از تهران صفر 
است!

از همان دقایق نخســت حضور در روســتای 
فیلستان »محمود کرمانشاهی« دهیار روستا 
همراه مان می شــود تــا از دالیــل نامگذاری 
زادگاهش به »قطــب گلخانه ای کشــور« و 
»بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده گل و 
گیاه« بگوید. او ضمن دعوت به گشــت وگذار 
در شــهرک ها و واحدهای انفرادی گلخانه ای 
فیلستان  می گوید: »روستای فیلستان که در 
اصل پیلستان نام داشته از دیرباز به سبب خاک 
حاصلخیز و آب و هوایــی معتدل به منطقه ای 
مناسب برای تولید و تکثیر انواع گیاه شهرت 
داشت. البته تاریخ این روســتا با پنبه کاری و 
پرورش کرم ابریشــم نیز گره خورده است که 
هنوز هم تعدادی از اهالی قدیمی به آن مشغول 

هستند.«
کرمانشــاهی ادامــه می دهــد: »ســاخت 

قدیمی ترین گلخانه های ســنتی روســتا به 
حدود 80ســال پیش بازمی گردد. آن زمان، 
مالکان گلخانه ها که ارباب نام داشتند، مردم 
)رعیت( را بــه کارگــری می گرفتند. رعیت 
هم با کارگری در گلخانه هــای اربابی، تجربه 
و مال برای خود می اندوخــت و بعد از مدتی 
با آن اندوخته غنی، گلخانه ای می ســاخت تا 
دیگر ارباب خودش باشد. این رویه آنقدر ادامه 
پیدا کرد تا اینکه پیشــه شماره یک فیلستان 
و اجداد ما، گلخانه داری و کشــاورزی شــد. 
هم اکنون در روستای ما و روستاهای اطراف، 
نرخ بیکاری صفر است و شما کسی را به عنوان 
فرد بیکار پیدا نخواهید کرد! این خودش نوعی 
رکوردزنی محســوب می شــود که متأسفانه 
هم مطرح شده و در ســایه آن به قدر کفایت 
ظرفیت های توسعه آفرین روستا معرفی نشده 
است.« هم اکنون عالوه بر واحدهای گلخانه ای 
انفرادی که تعدادشــان به بیــش از 50واحد 
می رســد، 3شــهرک گلخانه ای )با میانگین 
ظرفیت 550واحد گلخانه( در فیلستان ساخته 
شده است. جلوتر، تابلوی یکی از شهرک های 
گلخانه ای روســتا، حاشــیه جــاده ورودی 
دیده می شود. وارد این شــهرک 50هکتاری 
می شــویم. به محض ورود، از 2طرف، تیزی 
سقف های پالستیکی ـ پلیمری گلخانه ها پشت 
به پشت هم نمایان می شود. گلخانه هایی که 
تعداد دقیق شان به 365واحد یا قطعه گلخانه 
از هزار تــا 4هزار مترمربع می رســد. هر یک 
جداگانه برای کشــت و پرورش انواع گل ها و 
گیاهان )شــاخه بریده، آپارتمانــی، گلدانی، 
فصلی، تزئینی و فضای سبز( تجهیز شده اند. 
صاحبان هر یک از گلخانه ها یا دانش آموختگان 
رشته کشاورزی هســتند یا گیاه دوستانی که 
با ایــن عالقه منــدی، قصــد امرار معاش هم 
کرده اند. مانند »صابر دالی« که تا یک ســال 
پیش کارگر گلخانه بود و حاال همراه برادرش، 
گلخانه کوچک خود را راه انداخته اســت. او 
می گوید: »مدرک کارشناســی کشاورزی را 
که گرفتم، همه اقوام و دوســتان زیر گوشــم 
می گفتند آخر برای رشــته کشــاورزی مگر 
کار هســت؟ االن دکتر و مهندســانش بیکار 
هستند چه برســد به تویی که بین این همه 

رشته رفته ای سراغ کشــاورزی! ناامید شده 
بودم تا اینکه به واسطه یکی از دوستانم مطلع 
شدم در این روستا بیشتر از هر فارغ التحصیل 
از هر رشته ای برای فارغ التحصیالن کشاورزی 
کار هست!« »حســن ملک زاده« مدیرعامل 
این شــهرک بــزرگ گلخانه ای کــه عنوان 
بزرگ تریــن و نخســتین گلخانــه صنعتی 
دهســتان فیلســتان را نیز یدک می کشــد، 
می گوید: »اقلیم مناســب ایــن محدوده که 
در زبان محلی به آن محدوده دشــت شرقی 
ورامین می گویند سبب شده از 80سال پیش، 
نخســتین گلخانه های ســنتی و خشتی در 
این روستا ســاخته شــوند؛ گلخانه هایی که 
هنوز هم بقایایــی از آنها در حاشــیه بیرونی 
روســتا دیده می شــود. ویژگی های اقلیمی 
فیلســتان در کنار تالش کارآفرینان آن باعث 
شده برای سال های متوالی، عنوان رتبه نخست 
تولید گل و گیاه باکیفیت کشور به این روستا 
تعلق بگیرد و از سویی برترین صادرکننده گل 
و گیاه بــه تهران، شهرســتان ها و حتی دیگر 
کشورها معرفی شــود. واردات اولیه، کاشت 
و پرورش گل های الکچــری مانند آنتریوم یا  
گونه هایی از رزهای کمیاب برای نخستین بار 
در ایران در همین روســتا اتفاق افتاده. بیش 
از هزار و200هکتار گلخانه که ساالنه بیش از 
یک میلیارد و200شاخه گل و گیاه در آن تولید 
می شود. از سویی گلفروشی های معروف و برند 
پایتخت، فعالیت های گلخانه ای خود را نیز در 
این روستا دنبال می کنند. فیلستان به معنای 
واقعی ظرفیتی ملی برای کارآفرینی و جاذبه ای 
برای گردشگری محسوب می شود که نیاز به 

توجه مسئوالن مادی و معنوی دارد.«

ظرفیت های ناشناخته
هنــوز چند قدمی از شــهرک دور نشــده ایم 
که گلخانه ای مملــو از »آلوئــه ورا« کمی آن 
طرف تر دیده می شــود. فضای این گلخانه نیز 
به کمک سیســتم های رطوبت ســاز، نمناک 
است و صدای قطره های آب از لوله های آبرسان 
شنیده می شود. »کریم محرابی« مالک گلخانه 
می گوید: »ظرفیت غنی این روســتا در زمینه 
تولید گل و گیاه به تبلیغات همه جانبه نیاز دارد. 

به رغم کیفیت عالی انواع محصوالت کشاورزی 
فیلستان شــامل گل، ســبزی، میوه و صیفی 
هنوز خیلی از ســاکنان محله ها و روستاهای 
اطراف یا حتی شــهروندان تهران نشین از این 
ظرفیت و کیفیــت بی اطالعنــد. تبلیغات در 
سطح کالن متوجه مدیران روستا و شهرستان 
است تا این صنعت بومی و ملی روستا بیش از 
این در سایه نماند.« »مریم محمدی« یکی از 
مشتریان ثابت این گلخانه است. او بعد از فراغت 
از خرید می گوید: »آلوئه وراهای این روســتا 
بهترین کیفیت با بیشترین ماندگاری را دارند. 
از بازارهای گل معروف تهران خرید داشــته ام 
اما هیچ کدام محصوالتی با این کیفیت عرضه 
نکرده اند. با این شــرایط ایــده آل واقعا حیف 
است که فیلســتان به عنوان قطب گلخانه ای 
ایران ناشــناخته مانده است.« نخستین واحد 
گلخانه صنعتــی بلوبری نیز در این شــهرک 
گلخانه ای فعالیت دارد. »حســین ســعادت« 
کارشــناس گلخانه بلوبــری می گوید: »رونق 
روزافزون کســب وکار گلخانه ها در این روستا 
بر اقتصاد ساکنان آن هم اثری مطلوب داشته 
است. مصداق مهم این رونق روزافزون هم صفر 
بودن نرخ بیکاری در روستاســت. حتی بانوان 
هم در آن به پرورش گل و گیاه سرگرم هستند. 
مهاجرت نکردن ساکنان فیلستان به شهرهای 
بزرگ همجوار یا دوردســت هم یکی دیگر از 
پیامدهای خوب توسعه مشاغل گلخانه ای در 
آن است.« سعادت از حمایت و نظارت نهادهای 
دولتــی و غیردولتــی می گویــد و می افزاید: 
»کارآفرینی در هر حوزه ای به حمایت نهادها 
نیاز دارد. به ویژه کارآفرینی در حوزه گل و گیاه 
که آسیب پذیر بودن محصوالتش، سختی های 
آن را به توان 2می رســاند. مانند تأمین نیروی 
برق دائم یا اضطراری که اگر فراهم نباشد کل 
ســرمایه کارآفرین از بین مــی رود. نوع دیگر 
این حمایت ها می تواند حقوقــی و نظارتی با 
هدف جلوگیری از فعالیت دالالن در بازار گل و 
گیاه باشد؛ دالالنی که به عنوان مثال محصول 
بلوبری را کیلویی 800هزار تا یک میلیون تومان 
می خرند و بعد در بازار این محصول را کیلویی 
یک میلیون و500هزار تا 3میلیون و500هزار 
تومان می فروشند. این شکاف قیمت در مورد 

ســایر محصوالت گلخانه ها ماننــد گل های 
ارکیــده و رز نیز صادق اســت؛ گل هایی که با 
توجه به همه ویژگی هایشان از سوپر بودن و نوع 
بســته بندی تا تعداد گلبرگ هایشان، دالل از 
تولیدکننده 50هزار تا 700هزار تومان می خرد 
و بعد به بیش از یک میلیون تومان می فروشد.« 
خانه تعدادی از کارگران در گوشه ای از حیاط 
بیرونی گلخانه ها جا گرفته اســت؛ خانه هایی 
کوچک که از مالک گلخانه اجاره شــده اند تا 
ضمن افزایش فرصت رسیدگی به امور گلخانه 
در طول روز، هزینه های جاری کارگران کاهش 
یابد. »زهرا« یکی از همین کارگران همســایه 
گلخانه است. ســاعت کارش به پایان رسیده 
اما امروز کمی بیشــتر در گلخانه مانده تا باقی 
گل های درجه 3 یا »وا  زده« را »سرکن« کند. او 
می گوید: »محیط کارم را دوست دارم. محیطی 
باطراوت است با ســکوتی آرام بخش که رایحه 
دلپذیرش آدم را کیفور می کند. خانه مان هم 
که بیخ گوشمان است. این اقبالی است که وقتی 
از هرات به فیلســتان آمدیم نصیبمان شد.« با 
اینکه سر انگشتانش از سرکنی گل های خاردار 
زخم شده اما با گشــاده رویی توضیح می دهد: 
»گل های بی کیفیت را هر روز ســرکن یا پرپر 
می کنیم تا به بارفروش ها بفروشیم. بارفروش ها 
هم گل های پرپر شــده را در بسته بندی های 
مختلف، کنار جاده بهشــت زهرا)س( توسط 
کودکان می فروشــند یا در خانه و کارگاه برای 
تزئین کف جعبه های کادویی مناسبتی خشک 
می کنند.« بــرادران زهرا امــا در گلخانه های 
شهرستان شهریار سرگرم کار هستند. گلخانه 
بعدی به میوه های خوش طعم و رنگین استوایی 
اختصاص دارد. یک گلخانه 5هزار مترمربعی، 
سبز و انباشته از درخت و درختچه های پرتقال 
آمریکای جنوبی، موز آفریقایی، پسته مرداب، 
قهوه و پاپایا. گلدان های شــیک بــا گیاهان 
گران قیمت مانند »سئانسوریا«، »زاموفیلیا«، 
»برگ انجیری ابلق« و »مارانتا« نیز در گوشه 
و کنار گلخانه مرتب چیده شده اند تا مشتریان 
خود را پیدا کنند. »بشــیر« یکــی از کارگران 
افغانستانی گلخانه می گوید: »گلخانه استوایی 
ما مشــتریان خاص خود را دارد. مشــتریانی 
که یا میوه فروشــی های لوکس دارند یا مالک 
شیرینی فروشــی و کافی شاپ هســتند. البته 
مشــتری هایی هم داریم که بــرای خریدهای 
شــخصی و خانگی به مــا مراجعــه می کنند. 
خیلی هاشــان تازه متوجه وجود این گلخانه ها 
در اطــراف تهران شــده اند و هــر هفته راهی 
روستا می شوند. برایشان مانند تفریح و تجارت 
اســت.« »گلنار« کارگر دیگری از گلخانه است 
و وظیفه اش راهنمایی مشتریان سخت پسند. 
او می گوید: »گلخانه های روســتا باعث شده اند 
تا رفت وآمد به فیلستان زیاد شــود. آنقدر که 
ســطح روابط اجتماعی ســاکنان آن رشــد 

کرده اســت و بافت جمعیتی 
آن ماننــد دیگر روســتاهای 
نیـســـت.« حـاشیـــه ای 

خالصه گزارش

روستای فیلستان 
که در اصل پیلستان 
نام داشته از دیرباز 

به سبب خاک 
حاصلخیز و آب و 
هوایی معتدل به 

منطقه ای مناسب 
برای تولید و تکثیر 
انواع گیاه شهرت 

داشت. البته 
تاریخ این روستا با 
پنبه کاری و پرورش 
کرم ابریشم نیز گره 

خورده است که 
هنوز هم تعدادی از 
اهالی قدیمی به آن 

مشغول هستند.

کاشت و پرورش 
گل های الکچری 

مانند آنتریوم 
یا  گونه هایی از 
رُزهای کمیاب 

برای نخستین بار 
در ایران در همین 
روستای فیلستان 

اتفاق افتاده. بیش 
از هزار و 200هکتار 

گلخانه که ساالنه 
بیش از یک میلیارد و 
200شاخه گل و گیاه 
در آن تولید می شود.

از ما در قبال دالالنی 
که محصوالتی 
مانند بلوبری را 

کیلویی 800هزار تا 
یک میلیون تومان 
می خرند و بعد در 

بازار، همان محصول 
را کیلویی یک 

میلیون و 500هزار تا 
3میلیون و 500هزار 
تومان می فروشند، 

حمایت نظارتی و 
حقوقی کنند.

کارگر یکی از 
گلخانه ها می گوید: 

»محیط کارم 
را دوست دارم. 

محیطی باطراوت 
است با سکوتی 

آرام بخش که رایحه 
دلپذیرش آدم را 

کیفور می کند. 
خانه مان هم که بیخ 

گوشمان است. این، 
اقبالی است که وقتی 
از هرات به فیلستان 

آمدیم نصیبمان 
شد.«

رونق روزافزون 
کسب وکار گلخانه ها 

در این روستا بر 
اقتصاد ساکنان آن 

هم اثری مطلوب 
داشته است. 

مصداق مهم این 
رونق روزافزون 
هم صفر بودن 
نرخ بیکاری در 

روستاست. حتی 
بانوان هم در آن به 

پرورش گل و گیاه 
سرگرم هستند. 

مهاجرت از روستا 
به شهر هم اینجا 

معنا ندارد.

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

بزرگ ترین گلخانه تهران کجاست
یکی از مهم ترین روســتاهای گلخانه ای اســتان تهران، روستای 
فیلستان در شهرستان نام آشنای پاکدشــت است. پاکدشتی که 
تاریخ کهن دارد و روایت های بســیاری از  گــذار و مهاجرت اقوام 
مختلف از سرزمین های دور و نزدیک به آن ثبت شده است. فیلستان 
از این قاعده تاریخی مستثنی نبوده و هنوز هم می شود ردی از تاریخ 
در آن نظاره کرد؛ از معماری شناسنامه دار و قدیمی آستان امامزاده 
جلیل)ع( تا قلعه یبر. روستایی خوش آب و هوا که خاک حاصلخیزش 
مزید بر علت شد تا کشاورزی و گلخانه داری در آن رونق بگیرد. در 
واقع »فیلستان« نام بزرگ ترین ظرفیت گلخانه ای ملی است که در 
جنوب شرقی نقشه فعلی تهران، جایی بین پاکدشت و ورامین واقع 
شده اســت. از جاده ای بی درخت در جنوب شرقی تهران به سمت 
ورامین حرکت می کنیم. ســاعتی می گذرد و هنوز جاده بی درخت 
ادامه دارد. حاال دیگر خبری هم از بافت شهری و مسکونی به شکل 
متداول در حاشیه آن نیست. به جایش تا چشم کار می کند، از دودکش 

کارخانه و کارگاه های بزرگ و کوچــک صنعتی اطراف آن دودهای 
ســیاه باال می رود. پیش تر می رویم. بعد از عبور از کنار کوره های 
آجرپزی سنتی با بنا های بلند و خشتی و زمین های سبزیکاری شده، 
باالخره تابلوی مقصد، این چنین نمایان می شود »به روستای سرسبز 
فیلستان خوش آمدید«. روستایی با مساحت 750هکتار که 6هزار و 
850نفر جمعیت را در خود جا داده. هوایش برخالف مناطق داخلی 
تهران، لطیف است و آفتاب به طرز عجیبی مالیم می تابد. مسیرمان 
را از گذرگاه حاشیه ای روستا ادامه می دهیم. خیلی زود، سازه های 
گلخانه ای با نماهای پالســتیکی- پلیمری که به مدل اســپانیایی 
شهرت دارند در فواصلی کوتاه از هم خودنمایی می کنند. هنوز چشم 
از گلخانه ای برنداشته ایم که گلخانه ای دیگر در برابر دیدگان مان قد 
علم می کند. مقابل هریک از گلخانه ها یا جمعیتی گلدان به دســت 
در رفت وآمد هســتند و یا کامیون هایی انباشته از گل و گیاه دیده 
می شوند. تعداد گلخانه ها قابل توجه است؛ آنقدر که به تدریج باورمان 
می شود اینجا در گوشه ای از اســتان تهران، قطب گلخانه ای کشور 

فعال است.

نکته

از 50الیحه ارسالی دولت سیزدهم 
تنها 6الیحه آن به قانون تبدیل شده است 

سرویس پیام کوتاه )SMS( باوجود ظهور 
پیام رسان ها، همچنان محبوب و دارای کاربرد است

شهردار تهران: اهتمام مدیریت شهری بر 
مناسب سازی شهر و توسعه عادالنه فضای سبز است

پیامک 30ساله شد؛ 
بازنشسته نشد

 مناسب سازی
 شهر روی دورتند

با وجود شهرت پایتخت ایران به دود و آلودگی، این شهر قطب گلخانه ای ایران هم به شمار می رود
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آنچه از دولت دوازدهم به دولت 

گزارش
سیزدهم در حوزه قانونگذاری به 
ارث رسیده اســت، حجم باالی 
لوایحی است که باید تعیین تکلیف شود؛ لوایحی 
که هرکدام از آنها محصول هزاران ســاعت نفر 
کارکارشناسی برای رسیدن به صحن بهارستان و 
جلب نظر نمایندگان در کمیسیون های تخصصی 
مجلس است تا تبدیل به قانون شود؛ روندی که با 
تغییر ضرورت ها سبب شده است، دولت سیزدهم 
نیز لوایحی را تدوین کند و با تدوین آن، ستونی از 
الیحه در ترافیک بهارستان گیر کند، اما وضعیت 
لوایحی که دولت در مجلس دارد چگونه است؟این 
ســؤال، موضوع محوری گفت وگوی 
همشهری با »سید محمد 
حســینی«، معــاون 
پارلمانی رئیس جمهور 

است.

دولت دوازدهم،  چند الیحه را به مجلس 
ارائه کرده و سرانجام آنها چه شده است؟

برای پاسخ به این سؤال الزم است به آمار لوایح معوق 
دولت یازدهم که به دولت دوازدهم منتقل شد اشاره 
کنم. لوایح معوق دولت یازدهم که به دولت دوازدهم 
رســید، 76الیحه بود که از این تعــداد 36مورد به 
قانون تبدیل شــد و 6مورد نیز از سوی دولت مسترد 
شــد. یک الیحه از ســوی نمایندگان در صحن رد و 
4الیحه نیز در کمیســیون تخصصی مربوطه رد شد. 
اما دولت دوازدهم عالوه بر معوقات دولت یازدهم خود 
146الیحه را برای تصویب به مجلس ارســال کرد. از 
این تعداد 37الیحه به قانون تبدیل شد و 4الیحه نیز 
به درخواست دولت از مجلس مسترد شد.3الیحه نیز 
در کمیسیون تخصصی رد شد. در مجموع آمار لوایح 
دولت دوازدهم، 222الیحه به مجلس ارسال شد که 
از این تعداد 73الیحه تبدیل بــه قانون و 7الیحه در 
کمیسیون رد، 10الیحه از سوی دولت مسترد و یک 

الیحه نیز در صحن علنی رد شد.
هر دولتی میراث دار لوایح معوق دولت قبل است؟ 
بله این موضوع ناشی از مطول شدن روند رسیدگی به 
لوایح و مسائل دیگر است؛ به عنوان مثال، لوایح معوق 
دولت دهم که در دولت یازدهم بررســی شد نیز کم 

نبوده اســت. دولت یازدهم 56الیحه معوق داشت و 
خود نیز 195الیحه جدید را به مجلس فرستاد. به نوعی 
می توان گفت دولت یازدهم از نظر تعداد لوایحی که به 
مجلس ارائه کرده اســت با درنظر گرفتن لوایح معوق 
باالترین آمار ارائه الیحه را به مجلس داشــته است. 
با این حال، باالترین تعداد رد لوایح در کمیســیون با 
10مورد و نیز باالترین رد الیحه در صحن را با 7مورد 

در کارنامه خود داشته است.
عملکرد دولت سیزدهم چگونه بوده 
است؟ آیا در این روند تغییری حاصل شده است؟ 

از ابتدای فعالیت دولت ســیزدهم تــا پایان هفتم 
آذرماه، 177الیحه به مجلس ارســال شده است که 
از این تعداد سهم لوایح معوق دولت دوازدهم که در 
دولت ســیزدهم بررسی می شــود 127الیحه بوده 
اســت. به نوعی دولت تاکنون 50الیحه را براساس 
نیازها و مقتضیات روز جامعه تدوین و برای تصویب 
به مجلس ارائه کرده اســت. از مجموع 50الیحه ای 
که دولت سیزدهم آن را تدوین کرده است، 6الیحه 
به قانون تبدیل و یک مورد آن نیز از مجلس مسترد 
شده است و 41الیحه نیز اکنون در کمیسیون های 
تخصصی مجلس در حال بررسی است. 2الیحه نیز به 
شورای نگهبان برای تأیید نهایی ارسال شده است. از 

از 50الیحه ارسالی دولت سیزدهم تنها 6الیحه آن به قانون تبدیل شده است 

حمایت قوه قضاییه از تشکیل شورای 
حل اختالف اصناف

رئیس قوه قضاییه به نقش  آفرینی اصناف در گره گشایی از مشکالت 
همپای نظام در 4دهه اخیر اشــاره کرد و گفت:»مجموعه اصناف 
کشور نه در کنار نظام و انقالب که در متن نظام و انقالب بودند و طی 

بیش از 4 دهه اخیردر رفع مسائل عدیده ای مشارکت داشتند.«
»غالمحسین محســنی اژه ای« در نشست مشــترک با اعضای 
اتاق اصناف و اتحادیه ها با تأکید بــر اینکه قوه قضاییه باید ملجا و 
پناهگاه افراد مظلوم باشد، افزود:»از ابتدای مسئولیت در این قوه 
تأکید داشتم که قوه قضاییه باید مرجع و ملجا تظلم خواهی همه 
آحاد جامعه باشد. هرصنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است 
سلیقه و عقیده اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم خواه بود، 
دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او 
رسیدگی کند.« رئیس عدلیه تصریح کرد:»ضروری است مجموعه 
اصناف کشور بررسی کند که چه میزان از مسائل مبتالبه اصناف، 
مرتبط با قوا و دستگاه های مختلف کشور است و چه میزان از این 
مسائل به خود صنف مربوط می شود.همچنین باید سازوکاری برای 
نقش آفرینی هر چه بیشتر اصناف در وضع و اصالح قوانین مرتبط با 

حوزه کاری آنان ایجاد شود.«
وی با اشــاره به تصویب برخی قوانین که به نفع تسهیل در فرایند 
تجارت و فعالیت اصناف است اشاره کرد و با اشاره به اینکه ممکن 
است برخی از این قوانین عملیاتی نشده باشند افزود:»اصناف، هر 
قانونی را که اجرایی نشده اعالم کنند تا سازمان بازرسی پیگیری  
کند که چرا قانون به مرحله اجرا نرسیده است؟ آیا مشکل از نبود 
امکان اجرای قانون به واســطه مسائل بودجه ای است؟ آیا مشکل 
ناشی از تعارض قوانین است یا اینکه با ترک فعل و سستی مجری 
مربوطه مواجهیم؟« رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور 
پیشنهاد کرد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را تدوین کرده 
و یک نســخه از آن را به هر مســئول و مدیر جدیدی که منصوب 
می شود ارائه کنند؛ چرا که یکی از موارد عدم اجرای قانون، ناآشنایی 
مدیر و مسئول تازه منصوب شده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه 

مربوطه است.« 
رئیس عدلیه همچنین گفت:»با عنایت بــه تدوین برنامه هفتم 
و الیحه بودجه ســال 1402، اصناف باید همت کنند و مســائل 
مرتبط با صنف خود را به وزارتخانه های صمت و اقتصاد و ســایر 
دستگاه های مربوطه برای گنجانده شدن 
در برنامه و الیحه مزبور پیشــنهاد 
دهند.« اژه ای تأکیــد کرد:»قوه 
قضاییه از تشکیل شوراهای حل 
اختالف در هر صنفی اســتقبال 
می کند و حمایت های الزم را در 
این خصوص به عمل می آورد؛ چرا 
که معتقدیم باید مســائل را تا حد 
ممکن به روش صلح و ســازش 

حل و فصل کرد.«/ میزان

قضایی

ارتش

لوایح در ترافیک بهارستان 

محمد دهقان 
معاون حقوقی رئیس جمهور 

با رونمایی از سامانه اجرای قانون اساسی، 
مردم می تواننــد موارد نقض اجــرای قانون 
اساســی را بــه مســئوالن گــزارش دهنــد. 
هم اکنــون خانــه قانون اساســی و تشــکیل 
کرسی های آزاداندیشی درباره اجرای قانون 
اساسی در حال برگزاری است. در این خانه 
به دنبال آن هستیم که اجرای قانون اساسی 
در همــه ابعــاد و خــارج از تشــریفات انجام 
شــود چراکــه عــاج دردهــای کشــور اجرای 

کامل اصول قانون اساسی است. / ایرنا 

هادی طحان نظیف
سخنگوی شورای نگهبان 

برای برگــزاری انتخابات بهتــر به قانون 
انتخابات به روزرسانی شده نیازمندیم 
وامیدواریــم ســال آینــده انتخابــات بــا 
قانــون جدیــد برگــزار شــود. ایــن طــرح 
اکنــون در نوبــت بررســی در صحــن 
علنی مجلس شورای اســامی است و 
امیدواریــم هر چــه زودتر با بررســی آن 

این قانون برای اجرا اباغ شود. / ایرنا 

نقل قول خبر

امنیت پایدار در مرزهای کشور 
تحقق یافته است

فرمانده نیــروی زمینی ارتــش گفت:»امروز به واســطه 
پیشرفت های دفاعی که در سطح نیروی زمینی ارتش انجام 
گرفته است، توانسته ایم در تمامی نقاط صفر مرزی امنیت 

پایدار را ایجاد کنیم.«
امیر سرتیپ کیومرث حیدری با اشاره به اهمیت ارتقای توان 
دفاعی کشور، افزود:»اکنون به واسطه پیشرفت های دفاعی، 
تسلیحاتی، راهبردی و تاکتیکی که در سطح نیروی زمینی 
ارتش انجام گرفته است، توانســته ایم در تمامی نقاط صفر 
مرزی امنیت پایدار را ایجاد کنیم.« وی اضافه کرد:»نیروی 
زمینی با تغییرات ساختاری که درون خود ایجاد کرده است، 
امروز ضمن بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد و متخصص 
در حوزه تولید تسلیحات نیز به خودکفایی رسیده است که 
در این رابطه می توان به تســلیحات ضد زره، سامانه پهپاد، 
تجهیزات بالگردی اشاره کرد.« حیدری با تأکید بر افزایش 
قدرت تحرک نیروی زمینی ارتش، گفت: »یگان های متحرک 
هجومی نیروی زمینی در مرزهای کشور مستقرند و اشراف 

اطالعاتی خوبی بر منطقه دارند.«/ فارس
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مجموع طرح های معوق دولت دوازدهم که به دولت 
سیزدهم به ارث رسیده اســت نیز 22مورد به قانون 
تبدیل، 16مورد مسترد، یک الیحه در صحن و یک 
الیحه در کمیســیون رد شده اســت. 2الیحه نیز با 
اصرار نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع شده و 17الیحه نیز در شورای 

نگهبان در حال بررسی است.
یکی از ســؤاالتی که به شکل جدی 
مطرح مي شود این اســت که با توجه به ترافیک 
باالی لوایح و زمانبربودن بررسی آنان در مجلس، 
چه زمانی ممکن است الیحه ای که از سوی دولت 

به مجلس ارسال می شود بررسی  شود؟ 
تعیین مدت زمان صرف شده برای تدوین و تنظیم یک 
الیحه به شکل دقیق ممکن نیســت؛ چرا که لوایح از 
حیث تعداد مواد و بندها با هم یکسان نیستند. ممکن 
است الیحه ای مانند »الیحه حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشونت« با الیحه »نحوه مدیریت تعارض 
منابع« که شــامل موارد متعــدد و مرتبط با وظایف 
دستگاه های مختلف اجرایی است نیازمند کار بیشتر 
و صرف وقت و کارشناســی های طوالنی تری باشد. 
ممکن اســت یک الیحه در قالب ماده واحده تنظیم 
شود بنابراین نباید لوایح را با یک دید از نظر زمان برای 
بررسی و هزینه هایی که برای تدوین و کارشناسی آن 

صرف شده است با یکدیگر مقایسه کرد.
 تأخیر بررسی و اعمال نظر نهایی درباره 
الیحه ارسالی ممکن است این ضرورت ها را تغییر 
دهد و عمال یک الیحه را از حیز انتفاع خارج کند. 

آیا این موضع جای نگرانی ندارد؟
این موضوع یکی از نگرانی های است که داریم. دولت 
هم اکنــون 130الیحــه در مجلــس دارد که به نظر 
می رسد با وجود تقدیم 539طرح تدوین شده از سوی 
نمایندگان ممکن است زمان رسیدگی به این لوایح با 
تأخیر زیادی همراه شود. از این رو، انتظار ما از مجلس 
و نمایندگان این است که در جلسات مجلس، اولویت 
را بر بررسی لوایح ارسالی از سوی دولت قرار دهند تا 

بتوان لوایح منتظر بررسی در مجلس را به روز کرد.
اما هیأت رئیســه معتقد اســت  که 
نمی تواند جلوی ارائه طرح هــای نمایندگان را 

بگیرد و شاید این انتظار شما محقق نشود.
ببینید! بســیاری ازطرح هایی که نمایندگان محترم 
ارائه می کنند با لوایح دولت همپوشانی زیادی دارد. اگر 
روند بررسی لوایح در مجلس شتاب بگیرد، بسیاری از 
طرح های اعالم وصول شــده کاهش یافته و بسیاری از 
مطالباتی که نمایندگان دارند پاسخ داده می شود. این 
موضوع سبب می شــود دولت در اجرای وظایف خود با 
چالش کمتری روبه رو شود. از سوی دیگر، توجه مجلس 
به تقاضای دولت نســبت به تسریع در بررسی لوایح در 
کمیسیون های تخصصی موجب رفع خألهای قانونی و 

موانع و نیز ارتقای کارآمدی دولت خواهد شد.
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روز گذشته )سوم دسامبر( سالروز اختراع »پیامک« 
بود. درســت 30ســال پیش)1992میالدی(، این 
سرویس نوشتاری مخابراتی تحولی در بستر انتقال 
اطالعات ایجاد کــرد که همچنان بــا وجود ظهور 
پلتفرم های پیام رســان طی ســال های گذشــته، 
زنده است. نخســتین پیامک با محتوای »تبریک 
کریسمس« به وسیله یکی از افراد همکار در اختراع 
این ســرویس ارسال شد. این ســرویس که ابتدا با 
عنوان SMS به مردم معرفی شــد، در کشور ما از 
ســال1381 آغاز به کار کرد. پیامک ها با محتوای 
تبریک، تســلیت، اطالع رســانی، احــراز هویت و 
تبلیغات همچنان محبوب همگان هستند؛ اگرچه 
طی سال های اخیر استفاده از این سرویس بین مردم 
کاهش یافته، اما طی 70روز گذشته، پیامک، یک بار 
دیگر اهمیت خود را به رخ کشیده است. با این حال، 
این سرویس با وجود مزیت های بسیاری که ایجاد 
کرد با معایب و سوءاســتفاده هایی هم همراه بوده 
است. رمزنگاری نشــدن پیامک و همچنین ارسال 
لینک های جعلی که مخاطراتی چون فیشینگ را به 
همراه دارد، از معایب این سرویس به شمار می آید. 
ســینا تفنگچی، اســتاد علوم ارتباطات اجتماعی 
دانشگاه پیام نور در گفت وگو با همشهری، مهم ترین 
کاربرد پیامک را انتقال اطالعات در زمان کوتاه، در 
فضای محدودتر )کاراکترهای مشخص( و خارج از 
فضای اینترنتی و در بستر فضای مخابراتی می داند 

که موجب تسهیل در انتقال پیام می شود.
 

ابزاری برای تسهیل ارتباطات
سینا تفنگچی، مدرس علوم ارتباطات اجتماعی با 
اشاره به اینکه پیامک باعث شد که ما یاد بگیریم در 
یک بازه زمانی محتویات خود را کوتاه نویسی کنیم، 
این تکنولوژی را حتی زمینه ای برای توییت نویسی 
می داند. تفنگچی »پیامک« را ساده ترین راهکاری 
عنوان می کند که پس از ظهــور تکنولوژی G2 در 
ســال1381 در ایران، این امــکان را فراهم کرد تا 
بتوانیم یک بســتر ارتباطی فراتر را برای تسهیل و 
توسعه تعامالت تجربه کنیم. به گفته او، اما »امروز 
که با پیدایش پلتفرم های پیام رسان روبه رو هستیم، 
شاهدیم که استفاده از پیامک، به عنوان یک سیستم 
خدماتی مخابراتی به شــدت کاهش یافته و حتی 

بانک ها به سمت اپلیکیشن ها رفته اند.«

 پیامک حذف نمی شود
پژوهشگر فناوری های نوین با این حال معتقد است 
که پیامــک مانند روزنامه که هنوز حذف نشــده و 

نمی شود، به حیات خود ادامه خواهد داد.
به گفتــه تفنگچی »یکی از مهم تریــن کاربردهای 
پیامک در مواقع بحران است که دکل های مخابراتی، 
دسترســی مناســب اینترنتی را نمی توانند فراهم 

کنند.«
او یادآوری می کند که برخی مردم عالقه ای به حضور 
مستمر در پیام رســان ها و فضای مجازی ندارند و 
برخی هم ممکن است از دسترسی به اینترنت پایدار 
محروم باشند. مدرس علوم ارتباطات نتیجه می گیرد 
که به این ترتیب پیامک را می توان به عنوان یکی از 
سریع ترین ابزارهایی که ارتباطات به هنگام را برقرار 

می کند، تعریف کرد.
او با اشــاره به اینکه اگر روزی همه مــردم دنیا از 
اینترنت پایدار برخوردار شوند و یک پیام رسان واحد 
داشته باشند، شــاید پیامک حذف شود، مهم ترین 
دلیل حذف نشــدن پیامک را احتماال عدم توسعه 

جهانی فضای پایدار انتقال پیام اینترنتی می داند.

 احیای پیامک
کارشــناس فضای مجازی با بیان اینکه در شرایط 
کنونی هم مطلوب ترین ابزار پیامک بوده اســت، به 
اطالع رسانی های قضایی یا تخلفات رانندگی اشاره 
می کند که هم هزینه سازمان ها کاهش می یابد و هم 
مردم به سرعت از موضوع موردنظر مطلع می شوند.

تفنگچی شرایط اخیر و قطع شدن ارتباطات از طریق 
پلتفرم های بین المللی، فراهم نبودن شرایط الزم از 
سوی پلتفرم های داخلی و عدم حضور همگانی مردم 
در آنها را مــورد توجه قرار می دهد و معتقد اســت 
که این موضوع باعث شــد که مردم دوباره به عصر 
پیامک بازگردند. به گفته او »این در حالی است که 
با وجود وعده هایی که در مــورد توقف پیامک های 
اسپم یا تبلیغاتی داده شده بود، اما همچنان با وجود 
درخواست توقف این گونه پیامک ها شاهد دریافت 

آنها روی گوشی ها هستیم.«
ایــن پژوهشــگر فناوری هــای نویــن همچنین 
پیامک را ابزار مناســبی برای مردم می داند که در 
مناســبت های مختلف همچون ســال نو، به جای 
حضور در پیام رســان ها، یک پیام بــا هویت برای 
بستگان، دوســتان و همکاران شان ارسال می کنند 
و در عین حال درآمدزایی خوبی هم برای اپراتورها 

فراهم می شود. تفنگچی با این حال به تعیین سقف 
برای ارسال پیامک اشاره می کند و می گوید: »تا سال 
گذشته ارسال پیامک 500صفحه )نه 500نفر( بود 
که اکنون به 100صفحه با 63کاراکتر کاهش پیدا 
کرده است.« به گفته او »با این محدودیت، هم درآمد 
اپراتورها محدود شد و هم کاربران عادی نمی توانند 
مانند سازمان ها تعداد بیشتری پیامک ارسال کنند 
که الزم است نهادهای مسئول در این مورد توضیح 

دهند.«
 

سوءاستفاده از پیامک
استاد دانشگاه پیام نور معتقد است، با وجود ارسال 
پیامک های نهادهایــی مانند پلیس فتا، قوه قضاییه 
و برخــی نهادهــای دیگر بــا محتوای هشــدار و 
فرهنگســازی برای مردم، اما همچنان بستر الزم 

برای فرهنگسازی  مناسب به وجود نیامده است.
تفنگچی با اشاره به یکپارچه ســازی سامانه ها که 
اکنون با عنوان درگاه ملی خدمات دولت هوشمند 
درحال کامل شدن است، می گوید: »درصورتی که 
یکپارچه ســازی  صورت بگیرد، ارسال پیامک های 
فیشــینگ و جعلی که کاربر را به سمت سایت های 

جعلی هدایت می کند هم متوقف می شود.« 

پیامک 30ساله شد؛ بازنشسته نشد
سرویس پیام کوتاه )SMS( باوجود ظهور پیام رسان ها، همچنان محبوب و دارای کاربرد است

عمادالدین قاسمی پناهرویداد
روزنامه نگار

کارآزمایی موفق انسانی واکسن ایدز
یکی از واکســن ها برای پیشــگیری از ابتال به ایدز به مرحله 
کارآزمایی بالینی انسانی رسیده است و توانسته این مرحله رابا 
موفقیت ســپری کند. در یک مطالعه جدید منتشر شده، این 
واکسن آزمایشی نوعی پاســخ ایمنی را در بدن افراد داوطلب 
ایجاد کرده اســت و دانشــمندان از تولید ایــن آنتی بادی در 
97درصد از دریافت کنندگان احســاس رضایــت و امیدواری 
کردند. به گزارش گیزمودو، نکته مهم این است که این واکسن 

ایمن و قابل تحمل به نظر می رسد.
این واکســن آزمایشــی با نام eOD-GT860mer شناخته 
می شود و توسط محققان مؤسسه تحقیقاتی اسکریپس ساخته 
شــده اســت. مرحله اول کارآزمایی eOD-GT860mer که 
برای نخســتین بار در سال2018 انجام شــد، توسط سازوکار 
ابتکار بین المللی واکسن ایدز )IAVI( حمایت شد. این بخشی 
از یک همکاری بزرگ بین دانشــمندان اســکریپس، مؤسسه 
ملی بهداشت، مرکز ســرطان فرد هاچینسون، و سایر گروه ها 
در آمریکا و سوئد است. این کارآزمایی شامل 48شرکت  کننده 
ســالم بود که به 36نفر از آنها دو دوز واکسن به فاصله 8هفته 
تزریق شد. این شــرکت  کنندگان به دو گروه با دوز پایین و باال 

تقسیم شدند.

اکنون می تــوان ابتال به ویروس HIV را به طــور مؤثر از طریق 
درمان ضد ویروســی مادام العمر مدیریت کرد. اما این ویروس 
توانایی این را دارد که یک بار داخل بدن ســاختار خود را تغییر 
دهد و تشخیص آن را برای مدت طوالنی برای سیستم ایمنی 
سخت کند. این یعنی ایمنی پایدار در برابر ویروس، حداقل در 
بیشتر موارد، باقی نمی ماند. اما دهه  هاست که می  دانیم برخی 
از افراد می توانند آنتی بادی های خنثی کننده گسترده  ای برای 
ویروس تولید کنند که می تواند با آن مقابله کند. دانشمندان از 
آن زمان به دنبال واکسن دست نیافتنی HIV هستند که قادر 
به ایجاد این آنتی بادی ها است. یک روش جدید برای به دست 
آوردن این آنتی بادی ها که به عنوان استراتژی هدف گیری مولفه 
شناخته می شود، توسط eOD-GT860mer نشان داده شده 
است. به عبارت ساده تر، نخستین دوز واکسن سعی می کند یک 
گروه نادر و منتخب از سلول های B را به حالتی تبدیل کند که 
بتوانند این آنتی بادی ها را تولید کنند. در یافته های این آزمایش 

جدید به نظر می رسد بخش اول این استراتژی کار می کند.

 رکورد سرعت اینترنت ماهواره ای
با فناوری جدید

مهندسان دانشــگاه MIT موفق شــدند برای انتقال داده 
 بین ماهــواره و زمیــن، رکورد جدیــدی را ثبــت کنند.

 TBIRD به  گزارش نیواطلس، این سیستم که به  نام سیستم
شــناخته می شــود، با اســتفاده از یک لیزر، مقدار زیادی 
داده تا حجم 100گیگابیت برثانیــه را منتقل می کند. این 
ســرعت انتقال داده تاکنون بین هوا و زمین بی نظیر بوده 
است. به عنوان مثال، ماهواره اینترنتی استارلینک سرعتی 
معادل 500مگابیت بر ثانیه به مشتریان خود ارائه می کند. 
همچنین، سرعت انتقال داده از ایستگاه فضایی بین المللی 
به زمین نیز حداکثر 600مگابیت بر ثانیه اســت؛ بنابراین 
سرعت سیستم MIT  200بار بیشــتر است. یکی از دالیل 
سرعت بی نظیر TBIRD استفاده از نور لیزر است که قادر به 
حمل هزار بار داده بیشتری در هر فرایند انتقال است. ماهواره 
مذکور دارای 3بخش اصلی است که یکی از آنها مودم اپتیکی 
با ســرعت باال، آمپلی فایر ســیگنال نوری و دیگری درایو 
ذخیره سازی  است. تمام این بخش ها داخل یک محفظه به 

اندازه جعبه کفش قرار می گیرند. 

2فضانــورد ناســا در روز شــنبه، یــک 
پیــاده روی فضایی را برای نصــب ارائه های 
خورشــیدی جدیــد در ایســتگاه فضایــی 
بین المللــی انجــام دادنــد. جاش کاســادا 
و فرانــک روبیــو کاســادا و روبیو، یــک ارائه 
خورشیدی جدید iROSA را نصب کردند. 
نیکول مان، فضانورد ناسا و کویچی واکاتا، 
فضانــورد ژاپنــی نیــز از داخل آزمایشــگاه 

مدار، به آنها کمک خواهند کرد.

 ۲
فضانورد

درحالی که اســپیس ایکس خواســتار 
مجــوز بــرای پرتــاب 30هــزار ماهــواره 
نســل دوم اســتارلینک شــده بــود، 
کمیســیون فــدرال ارتباطــات بــرای 
7500ماهواره مجوز صادر کرده است. 
ماهواره هــای نســل دوم کمیســیون 
در  می تواننــد  ارتباطــات  فــدرال 
ارتفاعات 525،530 و 535کیلومتری 
فعالیــت داشــته باشــند. بــا ایــن کار، 
اســپیس ایکس می توانــد اینترنــت 
ماهــواره ای خــود را در اختیــار کاربران 

بیشتری در سراسر جهان قرار دهد.

 7500
ماهواره

اینترنت

عدد خبر

دانش
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 در پانزدهمین شــنبه امید و افتخــار، پروژه های 
مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهر تهران 
شامل 2 بوســتان در مناطق 10 و 17 و همچنین 
200کیلومتر معبر مناسب ســازی  شده در مناطق 
2، 5 و 13 با حضور علیرضا زاکانی شــهردار تهران، 
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی، مهدی چمران رئیس شورای اسالمی شهر 

تهران و جمعی از معلوالن به بهره برداری رسید.
به  گزارش همشهری، در این مراسم بوستان تخصصی 
مادر و کودک باغ نظر به دســت مادر شــهید عارف 
فرزانی افتتاح شد. این بوستان که در هشتمین قرار 
خدمت شــهردار تهران در 30دی ماه سال1۴00 
به عنوان نخستین بوستان مادر و کودک شهر تهران 
کلنگ زنی شده بود، ۶۶2۶مترمربع مساحت دارد و 
با همکاری مشترک شهرداری منطقه10 و سازمان 
بوستان ها و فضای سبز شهر تهران مورد بهسازی و 
مناسب ســازی  برای معلوالن قرار گرفته است. این 
بوستان  وسایل مختص کم توانان و نابینایان نظیر 
وسایل ورزشی، نیمکت برای اســتفاده این قشر از 
جامعه را داراست. احداث این بوستان در محله هفت 
چنار، باعث ارتقای کیفیت زندگی و رونق گردشگری 
و اکوتوریسم در جهت سالم سازی هوای شهر خواهد 
شد. عالوه بر افتتاح بوستان مادر و کودک باغ نظر، 
2ملک دیگر نیز در منطقه10 برای احداث بوستان 
در دست تملک قرار دارد که تا اوایل سال آینده مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. در این مراسم نمایندگان 
جامعه معلوالن دغدغه ها و درخواست های خود را 
مطرح کردند. همزمان با برگزاری آیین بهره برداری 
از بوستان مناسب سازی  شــده باغ سبزی، گروهی 
از ورزشــکاران معلول و جانباز، در زمین های چمن 
و ورزش این بوســتان حاضر شــدند تــا به صورت 
عینی و عملی هم شاهد بهره برداری از این بوستان 
مناسب سازی  شده باشــیم. بوستان مناسب سازی 
شــده  باغ ســبزی نیز در پانزدهمین شنبه امید و 

افتخار به بهره برداری رسید. 

رفع معضل آلودگی هوا و کمبود فضای فراغت
علیرضا زاکانی در مراســم بهره برداری از پروژه های 
مناسب سازی معابر و فضاهای عمومی شهر تهران 
با بیان اینکه مناسب سازی برای معلوالن افتخاری 

برای شهرداران مناطق است، گفت: » اهتمام مدیریت 
شهری جدید بر مناسب سازی  شــهر تهران است. 
ایجاد آرامش و آسایش در تهران همواره مورد توجه 
شورای شهر و شهرداری تهران بوده است. اهتمام بر 
مناسب سازی شهر و توسعه عادالنه فضای سبز وظیفه 
و تکلیفی برعهده ماست و خود را مخاطب اولیه نیاز 
به مناسب سازی  ساختمان ها قرار داده ایم و در همین 
راستا ابتدا مناسب سازی  ساختمان های شهرداری و 

سپس ساختمان های خصوصی را دنبال می کنیم.«
زاکانی با تأکیــد بر لزوم توجه بــه کیفیت زندگی 
شهروندان تهرانی گفت: »اهتمام داریم که زندگی 

در تهران کیفیت داشــته باشــد. در همین مسیر 
2بوستان مناسب سازی  شده را افتتاح کردیم. یکی 
از پارک ها با عنوان باغ نظر با بیش از ۶هزار مترمربع 
در این دوره تملک و اجرا شد که ۹0میلیارد تومان 
به آن اختصاص یافت. باغ سبزی نیز 17هزار و500 
مترمربع مســاحت دارد و بخشی دیگر نیز تملک و 
به مجموعه اضافه خواهد شد. تالش ما بر این است 
که در راستای رفع معضل آلودگی هوا و رفع مشکل 
کمبود فضاهای فراغت، گام برداشته شود. سال قبل 
فضای باغ سبزی، فضای خالی و مخروبه ای بود که 
اکنون به فضای سبز تبدیل شــده است.« شهردار 

تهران درباره ســرانه فضای سبز پایتخت هم گفت: 
»سرانه 1۶متر و۶0 ســانتی مترمربعی قابل تقدیر 
است، اما هنوز راضی نیســتیم. البته توجه عادالنه 
به فضای سبز هم برای ما موضوعیت دارد. کمترین 
سرانه فضای سبز اکنون متعلق به منطقه10 است 
که امروز باغ نظر در راســتای افزایش سرانه در این 
منطقه افتتاح شــد. این اهتمام برای مناسب سازی  

از وظایف ماست.«

مناسب سازی ساختمان ها طبق قانون
رئیس شــورای اســالمی شــهر تهــران هم یکی 
از ســخنرانان این مراســم  بود. مهــدی چمران 
بــر مناسب ســازی ســاختمان های شــخصی و 
خصوصی ســازی طبق قوانین موجود تأکید کرد و 
گفت: »از سال 13۸۴ ستاد مناسب سازی  شهر تهران 
تشکیل و اقدامات زیادی نیز انجام شد.در این بین، 
برجسته سازی موزاییک در معابر با مشکالتی همراه 
بود و انتهای برخی از معابر مشــخص نبوده است. 
بنابراین ابتدا و انتهای مناسب ســازی باید مطلوب 
باشد.« ، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورا، مهدی بابایی 
عضو شورای اسالمی شهر تهران، حمیدرضا صارمی 
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، حسین 
نظری معاون خدمات شهری شهرداری، علی محمد 
مختاری مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز 

شهر تهران نیز در این مراسم حضور داشتند.

مناسب سازی شهر روی دورتند
شهردار تهران در پانزدهمین شنبه امید و افتخار: اهتمام مدیریت شهری بر مناسب سازی شهر و توسعه عادالنه فضای سبز است

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

رشد 25درصدی مناسب سازی 
یکساله معابر نسبت به 16سال گذشته

سال گذشته، شــهردار تهران  12 آذرماه 
را نقطه شــروع برای ســالمت شــهری 
و شــهروندی اعــالم کــرد و از آن زمان 
به بعد در جلســات ســتاد مناسب سازی  
شــهر تهران، افراد دارای معلولیت شرکت می کنند. مداخالت 
کالبدی، هوشمندسازی، تأمین زیرســاخت های الکترونیک، 
مشــارکت پذیری در تعریــف پروژه ها و پیش بینــی ناوگان 
حمل ونقل عمومی برای افراد معلول در این ستاد مورد بررسی 
قرار می گیرد. در پی همین بررســی ها مشخص شده که برای 
اجرای پروژه های مناسب سازی معابر بودجه ای معادل 17هزار 
میلیارد تومان نیاز اســت تا در هریک از نواحی شــهر، 2 معبر 
براساس منازل معلوالن و نوع معلولیت آنها مناسب سازی شود. 
نکته مهم اینجاست که 5۴ ساختمان از ســال 13۸۴ تا سال 
1۴00 مناسب سازی شده اند؛ درحالی که امسال 5۸ ساختمان 
مناسب سازی شــده و به این ترتیب 107 درصد رشد را در این 
زمینه شاهد هســتیم. این رشــد درخصوص معابر، 25درصد 
است؛ چراکه طی 1۶سال گذشــته 1۶۶ کیلومتر از معابر شهر 
مناسب سازی شده اند اما آمار امسال تاکنون 25۶ کیلومتر بوده 
است. از سوی دیگر تا پایان سال نیز مناسب سازی 300کیلومتر 

معبر به اتمام خواهد رسید.
*معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

32کالن پروژه برای پارک سازی
2352بوســتان محلــه ای، منطقه ای و 
شــهری در تهران وجود دارد که از میان 
آنها 127بوستان مناسب سازی شده است. 
امســال نیز مناسب ســازی 117بوستان 
در دســتور کار قرار گرفته که تاکنون اقدامــات الزم برای 53 
بوستان به طور کامل انجام شده و کارهای مابقی بوستان ها هم 
تا پایان ســال صورت می گیرد.  برای این منظور 32کالن پروژه 
پارک سازی در تهران در حال اجراست که تعدادی از آنها تا پایان 
سال به بهره برداری می رسد. البته سرانه فضای سبز باید برای هر 
شهروند 10مترمربع باشد که در تهران سرانه درون شهری حدود 
1۶ مترمربع است. البته میزان این سرانه در نقاط مختلف شهر 
متفاوت است و به همین خاطر براســاس برنامه، توزیع عادالنه 
فضای ســبز را در مناطق دنبال می کنیم. بر این اساس، امسال 
1500هکتار فضای ســبز در تهران ایجاد شده و 15 اسفندماه 
1500هکتار رسما به کمربند فضای سبز شهر افزوده خواهد شد.
*مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

سیدمحمدرحیم مرتضوی
شهردار منطقه9 تهران

در نیمــه نخســت ســال جاری 9معبــر، 
5بوستان و 3ساختمان در منطقه با رفع 
موانع معماری، مناسب سازی شده اند. 
در همیــن راســتا اجــرای 3500مترمربــع 
کفپــوش، تعمیــر و احــداث 12چشــمه 
سرویس بهداشتی ویژه معلوالن و نصب 
185متــر طــول دســتگرد، اختصــاص 
8محل پارک خــودرو ویژه معلــوالن و ... 

برخی از اقدامات هستند.

فاطمه تنهایی
شهردار منطقه8 تهران

ســرانه فضــای ســبز منطقــه حــدود 
4.2)چهــار و دو دهــم( مترمربع اســت و 
این میزان در محله لشــگر به 2مترمربع 
کاهــش می يابــد؛ به همین خاطــر محله  
لشــگر بــا 18هــزار نفــر جمعیــت جــزو 
محالت کم برخــوردار از نظر فضای ســبز 
به شمار می آید؛ به همین دلیل، یکی از 
تعمیرگاه های قدیمی و فعال محله لشگر 
که سال گذشته تملک شده بود، پیش از 
پایان سال، به بوستان تبدیل می شود. 

نقل قول خبر

عدد خبر

حمیدرضا صارمی*نگاه

علی محمد مختاری*نظر اینطور که مسعود درستی، مدیرعامل 
شــرکت بهره بــرداری متــروی تهــران و 
حومه اعالم کرد، خط5 مناسب ترین 
خــط متــروی پایتخــت بــرای معلــوالن 
اســـــــــت.  او گــــــفت: »از مجمــــــــــوع 
144ایســتگاه در حــال بهره بــرداری، 
تعداد 45ایســتگاه معــادل 31درصد، 
دارای آسانســور فعــال و تحویل شــده 

برای بهره برداری هستند.«

45
ایستگاه

ســرهنگ علی اصغــر شــریفی، رئیــس 
مرکز اطالع رســانی پلیس راهــور تهران 
بــزرگ گفــت: »در ۶مــاه اخیــر حــدود 
1800برگــه اعمال قانون بــرای رانندگان 
بی مالحظه ای که در جای پارک معلوالن 
و جانبــازان پــارک کرده انــد، صــادر 
شــده اســت.«  به گــزارش همشــهری، 
طبــق تعرفه هــای ســال1401، توقــف 
در محل هــای اختصاصــی معلــوالن و 
جانبــازان، یک میلیــون و 50هــزار ریــال 

جریمه در پی دارد.

1800
جریمه

خسارت 400میلیاردی اغتشاشات به تاسیسات شهری
شهردار تهران در حاشیه مراســم دیروز و در جمع خبرنگاران از خسارت 400میلیاردی به 
تاسیسات شهری در جریان اغتشاشات اخیر خبر داد. علیرضا زاکانی گفت: »مسئله مهم تر از 
این خسارات، آسیبی است که به پاکبانان، رانندگان، آتش نشانان و... وارد شده است؛ درواقع 
آنچه برای ما آزاردهنده اســت تعرض به انتظامات مترو، آتش نشــانان و پاکبانان است.« او 
همچنین درباره تعیین تکلیف حریم خطوط ریلی راه آهن در منطقه 1۷ گفت که موضوعی فراتر 
از شهرداری است. زاکانی افزود: »باید رفع این مشکل در دولت تصویب شود. ما مسئله را از 

طریق وزارت راه و شهرسازی دنبال می کنیم تا مشکل برطرف شود.«

مکث

نگاهی به مناسب سازی  شهر
۱۲۷بوستان تا قبل از این دوره مناسب سازی  شده بود.

در این دوره تا کنون مناسب سازی  ۵۳بوستان به اتمام رسیده و ۶۴بوستان هم تا پایان 
سال به معلوالن تقدیم خواهد شد.

شهر تهران تا زمان انقالب درمجموع ۷۲بوستان داشت.
تعداد بوستان های شهر تهران اکنون به ۳هزار و۳۵۳ پارک رسیده است.

فضای سبز پیرامونی شهر تهران ۵۳هزار هکتار است.

مکث



13 یکشنبه 13 آذر 1401
شماره  8655

رسیدن به زندگی عادی بعد از طالق
زندگی بعد از طالق هم جریان دارد و بی وقفه به سمت مقصدی 
در حرکت است. این ما هستیم که تصمیم می گیریم چگونه 
رفتار کنیم. حاال دیگر این مسئله اهمیت ندارد که به چه دلیل 
از همسر سابق خود جدا شده اید. آنچه اهمیت دارد این است 
که چگونه روحیه خود را بعد از طالق حفظ کنید و به زندگی 

عادی برگردید.
   نویسنده شوید:  در مشاوره درمــان اســترس و افسردگی، 
نوشتن درباره خاطرات به مدت طوالنی به عنوان ابزاری مناسب 
برای رهایی از افسردگی بعد از طالق معرفی می شود. مهم ترین 
دلیل تغییــرات مثبت نیز آن اســت که در طول نوشــتن، فرد 
مقایسه ای بین تجربیات ناموفق گذشته با شرایط فعلی خود انجام 
می دهد؛ در نتیجه ایــن کار می تواند برای او نویدبخش آینده ای 

روشن باشد.
   جرأت تنها ماندن را در خود تقویــت کنید: منظور از 
تنهاماندن، گوشــه گیری و عزلت گزینی نیست. شما باید تالش 
کنید در زندگی بعد از طالق، هنــر مدیریت تنهایی را بیاموزید. 
بســیاری از افکار منفی در خلوت ها به سراغ شــما می آیند. اگر 
بتوانید بر این مشکل غلبه کنید، بخش بزرگی از آسیب های طالق 

را از خود دور کرده اید.
   ناراحتی شــما به معنای پیروزی همسرتان نیست: 
گاهی اوقات افــراد پس از طالق گرفتن ســعی می کنند خود را 
قوی ترین انسان روی زمین نشان دهند. بسیاری از افراد در زندگی 
بعد از طالق، ناراحتی ها را در وجود خود حبس می کنند. این کار 
یک رفتار کامال پرخطر است؛ چراکه در بلندمدت عوارض روحی 
و روانی ســنگین و جبران ناپذیری را به بار می آورد. گریه کردن 
همیشه نشانه ضعف انســان نیســت، گاهی اوقات راهی برای 
زمین گذاشتن بارهای سنگینی است که روی دوش مان قرار دارد.
  خندیدن را فراموش نکنید: زندگی بعــد از طالق با همه 
سختی هایش هنوز هم زیباســت. طالق نقطه پایان زندگی شما 
نیست، بلکه آغاز یک مســیر تازه و ماجراجویی جدید است. در 
مشاوره افسردگی به افرادی که دچار آسیب های روحی بعد از طالق 
می شوند گفته می شــود که خندیدن را از خودشان دریغ نکنند. 
خندیدن می تواند بزرگ ترین دردهای این دنیا را قابل تحمل کند.

  داســتان طالق خود را با دیگران مقایســه نکنید: 
صحبت کردن با کســانی که تجربه طالق دارند، قطعا می تواند 
برای شما مفید باشد. اما به خاطر داشته باشید که شرایط خود را 
هیچ گاه با آنها مقایسه نکنید. این کار هیچ دستاورد مثبتی برای 
شما به همراه ندارد بلکه فقط موجب افزایش تنش های عصبی 

شما می شود.
  سفر کنید: سفر یکی از راه های بسیار خوب برای تغییر حال و 
هوای افراد در هر شرایطی است. انسان ها با سفرکردن تجربیات 
جدیدی را به دست می آورند. حضور در محیط های جدید، نقش 
بسیار مهمی در رهایی از خاطرات منفی گذشته دارد. فهرستی از 
مکان های دیدنی که تاکنون آنها را ندیده اید، تهیه کنید. بازدید از 

آنها را در برنامه زندگی خود قرار دهید.

درمان سوختگی با 2 ترفند 
E ویتامین

قرص ویتامین E را روی ناحیه سوخته ریخته و 
معجزه آن را ببینید. ویتامین E یک آنتی اکسیدان 
قوی است که در ترمیم و محافظت از پوست نقش 
مؤثری ایفــا می کند. برای سرعت بخشــیدن به 
بهبود زخم ها ســوختگی، یک درمــان خانگی 
 و حیــرت انگیز با اســتفاده از قــرص  ویتامین

 E وجود دارد.

شیر پرچرب به همراه روغن
چربی موجــود در شــیر پرچــرب و همچنین 
پروتئین های تشکیل دهنده برای تسکین سوزش 
و درد سوختگی بســیار مفید است. کافی است 
ناحیه ای که سوخته است را به مدت ۱۵ دقیقه در 
شیر قرار دهید. می توانید برای افزایش خاصیت 
درمانی شــیر به آن کمی روغن خوراکی حاوی 

ویتامین E اضافه کنید.

علت متالشی شدن بنیان خانواده
اســالم در داخل خانواده ترتیبی داده کــه اختالف درون 
خانواده به خودی خود حل شود. به مرد دستورداده که یک 
مالحظاتی بکند. به زن هم دســتور داده که یک مالحظاتی 
بکند. مجموع این مالحظات اگر انجام بگیرد هیچ خانواده ای 
قاعدتا متالشــی نخواهد شــد و از بین نخواهد رفت. غالبا 
متالشی شدن خانواده ها به خاطر این بی مالحظگی هاست. 
مرد بلد نیست که رعایت کند، زن بلد نیست که عقل به خرج 
بدهد. او تندی و خشونت بی حد می کند، این بی تحملی به 
خرج می دهد، همه اش ایراد دارد. خشونت او هم ایراد دارد، 

سرکشی این هم ایراد دارد.
 اگر اوخشونت نکند اگر یک وقتی اشتباه کرد، این سرکشی 
نکند، مالحظه کنند و با همدیگر بسازند، هیچ خانواده ای تا 
آخر متالشی نخواهد شد و خانواده باقی می ماند.اگر دیدید 
که همســرتان یک نقطه عیبی دارد، هیچ انسانی بی عیب 
نیســت و مجبورید او را تحمل کنید، تحمل کنید که او هم 
همزمان دارد یک عیبی از شما را تحمل می کند. آدم عیب 
خودش را که نمی فهمد، عیب دیگری را می فهمد پس بنا را 

بگذارید بر تحمل.
مطلع عشق، گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری
 به زوج های جوان

روشنا

تندرست

ترمیمزندگیشکستخوردهنگاه
زن و مردی که از هم جدا می شوند، همانند فردی که عزیزش از دنیا می رود، نوعی سوگواری را تجربه می کنند

زندگی بعد از جداشدن از همسر، برای بسیاری 
از افراد، ممکن است ناممکن به نظر برسد و به 
 دنبال فرمولی جادویی برای گذار از این بحران 
باشند. اما باید این نکته را پذیرفت که از روزی که 
مهر طالق بر شناسنامه می خورد، تازه همه  چیز 
شروع می شــود. زن و مرد، از این روز به بعد، 
احساسات مثبت یا منفی جدیدی را دریافت 
می کنند که شاید تا قبل از این زمان، تجربه ای 
درباره آن نداشــته اند. این احساسات آنقدر 
متفاوت و دارای نوسان هستند که شاید باعث 
سردرگمی آنها نیز بشــوند. با وجود این، همه 
انسان ها نیاز به بقا دارند و برای ادامه بقا باید از دل 
رنج هایی که تحمل می کنند سالم بیرون بیایند تا 
بتوانند زندگی عادی خود را مستقل از تجربیات 
منفی زندگی قبلی، از سر بگیرند. این زمان برای 
برخی ممکن است یک سال و برای برخی دیگر 
 تا چندین سال به طول بینجامد؛ مهم، سالمت
 بیرون آمدن از بحرانی است که ممکن است در 

زندگی هر فردی و یا نزدیکان او به  وجود بیاید.

آمارها نشان می دهد از هر سه ازدواج در سال۱۴۰۰ 
یک مورد به طالق منجر شــده است و میزان طالق 
در ایران از ســال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حــدود ۲۸درصد 
افزایش داشته است. زن و مردی که از هم جدا شده اند، 
شکست عاطفی را با تمام وجودشان درک می کنند؛ 
خواه به صورت توافقی طالق گرفته باشند و این فرایند 
به راحتی انجام شده باشد، خواه با دردسر درخواست 

مهریه و دادخواست اعسار و... به وقوع پیوسته باشد.
فردی که طالق را تجربــه می کند همانند فردی که 
عزیزش از دنیــا می رود، نوعی ســوگواری را تجربه 
می کند؛ سوگواری ازدست دادن زندگی و خراب شدن 
کانون خانه و خانواده. این ســوگواری در افرادی که 
مدت بیشتری با یکدیگر زیر یک سقف زندگی کرده و 
رابطه عاطفی عمیق تری با یکدیگر داشته اند و خاطرات 
خوش زیادتری دارند، بیشــتر از ســایر افراد است و 
رهاشدن از این خاطرات و بازگشت به زندگی عادی نیز 
برای این افراد، سخت تر از سایرین است. دکتر علیرضا 
زرندی، روانشــناس و روان درمانگر پویشی، معتقد 
است: با واقع شدن طالق، عواطف و احساساتی از قبیل 

غم، خشم، سوگ، انزجار، احســاس گناه و... بیش از 
قبل برانگیخته می شود و نمی توان گفت اگر فردی در 
ظاهر، این احساسات را از خود بروز نمی دهد، بنابراین 
دچار برانگیختگی احساسی نشده است. هر فردی هم 
که ادعا می کند بعد از طالق دچار این احساسات نشده، 
مسلما به احساسات خود، آگاهی ندارد. بنابراین بروز 
این احساسات در افراد مطلقه، موضوعی عادی است 
که ممکن اســت هر فرد دیگری هم در برابر هر نوع 
فقدانی آن را تجربه کند اما مهم این است که فردی 
که درگیر این احساسات شده، چنان رفتار کند که این 

دوران غمبار را با ضرر کمتری سپری کند.

زمانی برای سوگواری
سوگواری در طالق، امری طبیعی است اما اینکه هر 
فردی چگونه با غم ازدست دادن شریک زندگی اش 
و جدایی، کنار بیاید، به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ 
مثال نحوه جدایی، شدت احساســی بودن هر کدام 
از دو طرف زندگی، مدت زندگی مشــترک و حتی 
فقدان های قبل از طالق هم می تواند باعث شود بعد 

از وقوع طالق، زخم های قدیمــی که درون فرد بوده 
ســر باز کند. با وجود این، در زمانی که فردی سوگ 
عاطفی را تجربه می کند تا بتوانــد به زندگی عادی 
خود برگردد چند مرحله را طی می کند؛ اول از همه، 
انکار شکست است و بعد از طی این مرحله، فرد دچار 
احساساتی از قبیل غم، ترس، خشم، تنهایی و حس 
طردشدگی می شود و اگر این دوران را به خوبی سپری 
کند می تواند دوباره از جای برخیزد و از نو زندگی خود 
را سروسامان دهد که معموال زمانی بین ۳ تا ۴سال 
برای گذار از این بحران، مورد نیاز است. زرندی در این 
باره می گوید: هر یــک از دو طرف زندگی که زندگی 
مشترکشــان به جدایی انجامیده، باید ذهن خود را 
نسبت به این اتفاق و ازدست دادن زندگی مشترک، 
آماده کنند و این جدایی را به رســمیت بشناسند. 
پذیرش این واقعیت، مسئله مهمی است که فرد باید 
طی آن به خود فرصت بازســازی دوباره را بدهد و در 
این راه می تواند با افرادی که بــا آنها راحت تر از بقیه 
است درخصوص این مســئله، صحبت و به اصطالح، 

درد دل کند.

گوشی برای شنیدن
به گفته زرندی اگر اطرافیان فرد مطلقه نگاه درستی 
به واقعه ای که برای او اتفاق افتاده،  داشته باشند، در 
مقابل درد دل های او نمی گویند »طوری نشــده؛ 
زندگی ادامــه دارد؛ این فرد نشــد، یکی بهتر به 
زندگی ات می آید و...«. اینکه به فرد مطلقه القا شود 
که باید شریک زندگی اش را فراموش کند، اشتباه 
بزرگی است و باعث سرخورده شدن احساسات او 
می شود. به جای این حرف ها باید گوش شنوایی 
برای او باشند و توقعات غیرواقع بینانه از او نداشته 
باشند. مثال انتظار نداشته باشند در عرض چند ماه 
زندگی و حال روحی او خوب شود. این فرد، احتیاج 
به شنیده شدن بدون قضاوت دارد و باید از او حمایت 

اجتماعی به عمل آید.
این روانشــناس می گوید: در مدتی که فرد، درگیر 
ســوگواری بعد از جدایی اســت، نیاز دارد تغییرات 
مثبتی را در زندگی خود رقم بزند که الزمه رسیدن به 
این تغییرات، فرارنکردن از مشکالتی است که بعد از 

طالق با آنها مواجه شده است. 

گزارش
مهدیه تقوی راد
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باایجادپنجرهواحدمدیریتزمینامکاناستفادهازفناوریهای
نویننظیرتصاویرماهوارهایجهتکمکبهجنگلبانانایجادشده
است،بهویژهدرمناطقیکهآسیبپذیریبیشتریوجودداردپایش

مداوماراضیاتفاقمیافتد.
بهگزارشهمشــهری،عباســعلینوبخت،رئیسسازمانمنابع
طبیعیوآبخیزداریکشــوردراینبارهگفت:یکیازمهمترین
آسیبهایموجوددرکشورپدیدهزمینخواریاستکهمعموال
درقالبسوءاستفادهسودجویانودراشکالمختلفینظیرتخریب
جنگلها،تصرفغیرقانونیاراضیملیوساختوسازهایغیرمجاز
نمودپیدامیکند.درگذشتهسازمانمنابعطبیعیوآبخیزداری
کشــوردرکناربرخیدیگرازدســتگاههایاجراییبااستفادهاز
ظرفیتجنگلبانانوبازدیددورهایاراضیازاینمنابعملیحفاظت
میکردند.البتهمساحتوســیعاراضیمنابعطبیعیوکمبود
نفراتوتجهیزاتباعثشدهامکانپوششحداکثریایناراضی
وجودنداشتهباشــد.باایجادپنجرهواحدمدیریتزمین،امکان
استفادهازفناوریهاینوینوظرفیتهایینظیرتصاویرماهوارهای
برایکمکبهجنگلبانانایجادشــدهوبهویــژهدرمناطقیکه
آسیبپذیریبیشتریوجودداردپایشمداوماراضیاتفاقمیافتد.
طبیعتاًجنگلبانانهمازاینموضوعاستقبالمیکنندکهبادریافت
گزارشهایمستمربهصورتهدفمندبازدیداراضیراانجامدادهو
باتخلفاتبرخوردقانونیصورتمیپذیرد.ازطرفدیگرسامانه
ظرفیتهایمناســبیایجادکردهتامردموسرمایهگذارانبرای
اراضیمســتعدبهرهبرداریدرقالبطرحهایمختلفصنعتی،
کشاورزی،گردشگریومنابعطبیعیبدوننیازبهمراجعهحضوری
بهدســتگاههایمتعدددرزمانکوتاهتریمجوزهایموردنیازرا
دریافتکنندکهاینموضوعهمقطعاکمــکبزرگیبهافزایش
بهرهوریتولیدکشوربامالحظهحفظمنابعملیبراینسلهای
آیندهخواهدبود.بهگفتهنوبخت،پایشاراضیباتصاویرماهوارهای
یکیازمهمتریناستفادههایسازماناستکهازاینسامانهصورت
میپذیرد.درهمینیکسالگذشتهکهسامانهاجرایمحدودی
داشته،حدود۸۴پروندهتخلفبامســاحتبیشازیکمیلیون
مترمربعداشتهایمکهمنبعشناساییآنهاهمینسامانهپایشو
تصاویرماهوارهایبودهاستوتوســطیگانحفاظتماهممورد
بازدیدوتأییدتخلفقرارگرفتهاســت.بخشیازاینپروندههابه
توقفتصرفاراضیملیوبخشدیگربهپیگیریهایقضاییمنجر
شدهاست.ازطرفدیگرپاســخگوییاینسازمانبهاستعالمات
الکترونیکیکهتفکیککنندهمالکیتاشخاصازاراضیملیاست
بهصورتالکترونیکیوبدوننیازبهحضورمتقاضیانجاممیشود
کهاینمهمبهواسطهبرقراریارتباطباسامانهپنجرهواحدفراهم
شدهوبهدنبالتسریآنبهکلیهمراجعاستعالمکنندهدرکلکشور
هستیم.همچنینامکانتخصیصاراضیمســتعدبرایاجرای

طرحهایکشاورزیوغیرکشاورزیازطریقسامانهفراهماست.

پایش منابع طبیعی کشور با تصاویر 
ماهواره ای

خبرروزنقلقولخبر

از مساحت جزیره کیش در 43کیلومتر از 
نوار ساحلی این جزیره مقصد گردشگری 
ساحلی و دریایی است. فعالیت بیش از 
3۰ کلوپ دریایی و بیش از ۲۰ نوع خدمات 
ازجملــه غواصــی، ورزش  و تفریحــات 
ســاحلی و دریایــی، ۵۰ هتــل در حــال 
بهره بــرداری و ۵۰ هتل در دســت احداث 
قابلیت های کیش در توسعه گردشگری 

دریایی است.

800
هکتار

گورخــر ایرانــی انتقــال یافتــه بــه پــارک 
ملــی کویــر گرمســار در ایــن زیســتگاه 
رهاســازی شــدند و آنطور که بهرامعلی 
ظاهری، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اســتان ســمنان بــه ایرنــا گفتــه اســت، 
ماه گذشــته نیــز ۱۲رأس گورخــر ایرانی 
از پــارک ملــی کرمــان بــه پــارک ملــی 
کویــر گرمســار و بــا هــدف تکثیــر ایــن 
گونــه، منتقــل شــده بودنــد کــه اکنون 
 بررسی های علمی برای حضور آنها ادامه 

دارد.

10
رأس

عددخبر

عباس شاهسونی 
رئیــس گــروه ســامت هــوای وزارت 

بهداشت 
مجموع هزینه اقتصــادی مرگ های ناشــی 
از مواجهه بــا ذرات معلــق در ســال ۱4۰۰ در 
شــهر اصفهــان ۹۰۵میلیــون دالر معــادل با 
۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شــده اســت. 
همچنین تعــداد مرگ به علــت بیماری های 
مزمن انسداد ریوی باالتر از 3۰ سال 4۲ نفر 
 وتعداد مــرگ به علت ســرطان ریــه باالتر از

 ۲۵ سال ۱44 نفر بوده است. /مهر

سیدابوالقاسم موسوی
مدیــر دفتر مشــارکت مردمی ســازمان 

حفاظت محیط زیست
هرکجــا کــه محیط زیســت را بــا تفکــر 
اقتصادی اداره کنیم و نفع جوامع و مردم 
را درنظر بگیریم موفق می شــویم. منظور 
از جنبه اقتصادی، پرداخت ریالی نیست 
بلکه منافــع جمعی بــه لحاظ بهداشــتی، 
اجتماعی، فرهنگی و بخشی هم مالی است 
که مردم وارد عمل شوند. یکی از زمینه های 
این مشارکت مردم در حفظ محیط زیست، 

مسئله پسماند است./ایسنا

ماجرای  2توله یوزپلنگ آسیایی و چوپان
چوپانمحلیدرپارکملیتوران2تولهیوزپلنگآسیاییرااززیستگاهاصلیخودخارجکردوبهمحیطبانهاتحویلداد

2تولهیوزپلنگآسیاییکهاحتمالمیرودمادهباشند،ازطبیعتایراندر
زیستگاهتورانبرایهمیشهحذفشدند.اینتولههارایکچوپانمحلیاز
پارکملیتورانجداکردوبهپاسگاهمحیطبانیتحویلداد.محیطباناننیز
تالشکردندتولههارابهمادرشانبازگردانند،ولیمادردرمنطقهزندهگیری
یوزهانبودکهتولههایشراهرچندبااحتمالپایینبهدندانبگیردوبهدل
زیستگاهتورانبازگرداند.باتاریکوسردشدنهوا،محیطبانانچارهایجز
بردنتولههایکمترازیکماهبهپاسگاهمحیطبانینداشتند.اینتولهها
هنوززندهاندوتیمیازمتخصصاناستانسمنانوتهرانبهمنطقهاعزام
شدهاندتاشرایطرابرایحیاتایندوتولهیوزآسیاییدراسارتفراهم
کنند.هنوزمعلومنیستکهچوپانچهزمانیودرچهشرایطی2تولهرااز
مادرشانجداکردهاست.ایناحتمالوجودداردکهمادربرایپیداکردن
غذاآنهارابرایمدتیترککردهباشدیاتوسطسگهایگلههمانچوپان
ازبینرفتهیافراریدادهشدهباشدیادرجادهجانشراازدستدادهباشد،
ولیقدرمسلم،2تولهبسیارارزشــمندازگونهدرحالانقراضیوزپلنگ

آسیاییایرانبرایهمیشهازطبیعتحذفشدند.

امنیت باالی زیستگاه؟
حســناکبری،معــاونمحیطزیســتطبیعیســازمانحفاظت
محیطزیســتدرگفتوگوباهمشــهریدربارهپیداشدن2تولهیوز
کهاحتمالمیرودمادهباشند،میگوید:اینکهدرتورانامسالاینقدر
زادآوریداشتیم،خبرخوبیاست.پیداشــدنتولههانشانمیدهد
کهنحوهحفاظتدرتورانبهگونهایتقویتشــدهکهپویاییمنطقه
درزادآوریبهترشود.دریکسالگذشــتهدرچندخانوادهزادآوری
داشتهایم،امااینکهیکچوپانباوجودآموزشهاییکهمحیطبانانبه
آنهامیدهندوهمچنیناطالعرسانیدررسانههایاجتماعی،دست
بهچنینکاریمیزند،اتفاقیمنفیاست.نکتهعجیبونادردرمورد
اینتولهها،بهدنیاآمدنشاندرخارجازفصلزادآوریاست.تولههای
اینچنینیاحتمالبقادرطبیعتشانهمبسیارکماست؛چوندراین
منطقهشبهاخیلیسرداستوتولههاهمبسیارضعیفهستند.سن

آنهاهمحدود3هفتهتخمینزدهشدهاست.
اومیگوید:گونههادرفرایندتکامل،زمانیبهزادآوریرویمیآورندکه
بهترینشرایطدماییودسترسیبهغذابرایتولهفراهمباشد.دربهار،
فراوانیجمعیتگونههایعلفخواربهعنوانغذایاصلیگربهسانان
بیشترازسایرفصلهاستوازسویدیگریوزمادهمیتواندنقاطامن
برایزادآوریرادرفصلبهاربهترشناساییکند.اینمحدودههایامن
بعضادرپاییزچراگاهدامهاخواهندشد؛بنابراینوقتیمجموععوامل
ماننددما،غذا،امنیتوتعارضاتزیستگاهپایینباشد،احتمالبقاهم
پایینمیآید.بااینحالفعالخوشحالیمکهتولههانمردهاندومیتوانند
2ذخیرهژنتیکباشند؛هرچندمتأسفانهنتوانستیمایندوتولهیوزپلنگ

آسیاییرابهزیستگاهاصلیشانبازگردانیم.پیشتراینمقاممسئول
درموردبرنامهتکثیردراسارتیوزپلنگآســیاییکهدرابتدایسال
بازندهگیرییکنرازطبیعت،سزارین3تولهومرگ2تایآنهاشروع
شد،گفتهبودکهبودجهسازمانمحدوداستواگرپولیباشدترجیح
سازمانبرایناســتکهبرایحفاظتاززیستگاههزینهشودتاتکثیر
دراسارت.اواینبارهمتأکیدمیکندکههدفهمچنانحفظزیستگاه
استومیگوید:بااینحالازظرفیتهایناخواستهایکهفراهمشده
استفادهخواهیمکرد.ژنوماینتولههابسیارارزشمنداستوامیدواریم
روزیبرســدکهنژادیوزایرانیراحداقلدرمراکزتکثیر،باغوحشها
وشرایطنیمهاسارتداشتهباشیم.وقتیزیستگاهپویاییمثلتوران

داریماولویتیکماحفظزیستگاهاست.

انتقال توله  یوزهای توران به تهران
بهگفتــهمتخصصانحیاتوحــش،تولهایکهازطبیعتجداشــده
وبویانسانگرفتهباشــد،بااحتمالکمتریتوســطمادرپذیرفته
میشود.حسناکبری،معاونمحیطزیستطبیعیسازمانحفاظت
محیطزیســتهممیگوید:ایننکتهدرستیاســت،اماتجاربیدر
گذشتههایدورداشــتهایمکهمادرتولههایشراپذیرفتهاست؛بااین
حالهرچهفاصلهجداییبیشــترشــود،ایناحتمالکمترمیشود.
درشبهایاخیرمادریدرمنطقهوجودنداشــتهاست.درروزهای
آیندهموضوعاتبیشتریمشخصخواهدشدوآزمایشهایژنتیک،
رابطههایاحتمالیخانوادگیتولههارامشخصخواهدکردودرصورت

ضرورت،تولههارابهتهرانمیآوریم.

برایمتخصصانحیاتوحشهرحیوانیکهازطبیعتزندهگیریشود،
بهخصوصاگرتولهباشدبرای»طبیعت«مردهبهحسابمیآید.ایمان
معمارینکهسالهادرپارکملیپردیساندامپزشککوشکی،دلبرو
ایرانبودهاستبههمشهریمیگوید:تولیدمثلیوزها،برخالفآنچه
گفتهشدفصلینیستودرهمهسالممکناسترخدهد.متأسفانه
یافتن2یوزدرطبیعتکمکاریدرحفاظتاززیستگاهاست.هنوزدر
مهمترینزیستگاهدنیابراییوزپلنگآســیاییداممیگذارندوگله
ترددمیکند.اینهمهسالکمپینوتالشبرایخروجداماززیستگاه
بهنتیجهنرسیدهاست.اوتأکیدمیکندکهیوزپلنگهاتولههایشانرا
رهانمیکنندومیگوید:مادرمعموالدرفاصلهایکمازیوزهادرحال
تماشایآنهاستیااصالمادرزندهنیستکهبتواندازتولههایشمراقبت
کندوممکناستتوسطسگهایهمانگلهداریابههردلیلدیگری
کشتهشدهباشد.مااجازهدستزدنبهتولههادرهرسنیدرطبیعترا
نداریم.دستزدنبهتولههابهمعنایپایانحیاتآنهادرطبیعتاست؛
یعنیبهلحاظطبیعی،بایدمردهحسابشانکرد.درشرایطیکهتعداد
یوزهایموجوددرطبیعتبهانگشتاندســتنمیرسد،هماکنونبا
زندهگیریاینیوزها،2عددژنباارزشرادرطبیعتازدستدادهایم.

بهنظراوشواهدامرنشانمیدهدکهحفاظتاززیستگاهنهکافیاست
ونهاصولیومیگوید:دیدهشدنیکیوزپلنگچندماهپیشدرکنار
جاده،زندهگیریتولههایاخیرووجودچوپانوگلهدرمنطقهنشان
میدهدکهحفاظتاززیستگاهکافینیســت؛بنابراینامیدوارمپیدا
شدناینتولههامنجربهتوسعهبرنامههایحفاظتازاینگونهدرون

زیستگاهشود.
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برق تولیدی نیــروگاه برق مجتمع 

ذوب آهن بیســتون کرمانشاه، قرار گزارش
است به جای زغال سنگ از گازهای 
آالینده حاصل شــود. اتفاقی که هم به محیط زیست 
کمک می کنــد و هم بــا بهره گیری از شــرکت های 
دانش بنیان، راهی برای توســعه پایدار اســتان  است. 
سوخت های فسیلی )نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ( 
ازجمله منابــع مهم انرژی هســتند. این بــار اما در 
کرمانشاه، یک نیروگاه برق قرار است بدون استفاده از 
سوخت های فســیلی و فقط با گازهای خروجی که از 
تولید آهن اســفنجی حاصل می شود، برق تولید کند. 
جهاندار شکری، عضو هیأت مدیره مجتمع ذوب آهن 
بیستون کرمانشاه می گوید که با راه اندازی این واحد تا 
پایان سال، به اشتغال زایی که از دغدغه های مهم استان 
کرمانشاه نیز است، کمک می شود. هم اکنون 1600نفر 
در این کارخانه مشغول کارند. از سویی دیگر مدیرکل 
حفاظت از محیط زیست کرمانشاه این اقدام را تقویت 
صنعت سبز برای کاهش آلودگی هوای استان کرمانشاه 

ارزیابی می کند.

اعتمادبهشرکتهایدانشبنیان
تولید برق از آالینده ها یکی از فازهای مجتمع ذوب آهن 
بیســتون کرمانشــاه به شــمار می رود. واحد ذوب و 
ریخته گری با تولید شمش فوالدی، واحد احیا با تولید 
آهن اســفنجی، واحد فرآوری قراضه، واحد دانه بندی 
سنگ آهن و واحد نیروگاه برق 12مگاواتی از واحدهای 
این مجتمع هستند؛ مجتمعی که گام مثبتی در راستای 

تبدیل گازهای آالینده به برق برداشته  است.
رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشــاه به همشهری 
می گوید: تا جایی که من می دانم، این واحد تنها پروژه 

استان است که از گازهای آالینده برق تولید می کند.
جهانبخش شکری فعالیت این واحد را گام مثبتی در 

صنعت سبز می داند و ادامه می دهد: یکی از دغدغه هاي 
صنایع، تامین انرژی اســت و با این حســاب، نیروگاه 
برق مجتمع ذوب آهن بیســتون دغدغه تامین انرژی 

را نخواهد داشت.
او شــاخص ترین فعالیت این پــروژه را بهره مندی از 
پژوهش شــرکت های دانش بنیان می دانــد و اضافه 
می کند: پــروژه اســتفاده از گازهای آالینــده برای 
تولید برق، صددرصد بومی ســازی شــده و ما حاصل 
اعتماد به شــرکت های دانش بنیان اســتان را شاهد 
 هستیم و بی شــک تأثیر آن را در توسعه پایدار استان

 خواهیم دید.

بازگشتنیمیازانرژیبهچرخهتولید
طوری که عضو هیأت مدیره مجتمع ذوب آهن بیستون 
کرمانشاه می گوید تحقیقات نشان داده برای تولید آهن 
اســفنجی یا باید از گاز یا زغال سنگ حرارتی استفاده 
کرد. محدودیت منابع گاز در کشــور باعث شد تا برای 
تامین انرژی واحد تولید آهن اســفنجی این مجتمع 
از زغال ســنگ حرارتی بهره ببرد؛ در واقع استفاده از 

سوخت فسیلی که گاز آالینده به همراه دارد.
جهاندار شکری درباره سازوکار تبدیل آالینده به انرژی 
و با تأکید بر اینکه 50درصد انرژی به واحدهای تولیدی 
بازمی گردد، به همشهری می گوید: 12مگا وات برق آن 
از گازهای خروجی واحد احیا ناشــی از فرایند تبدیل 
زغال سنگ به آهن اسفنجی، تولید می شود. هم اکنون 

ساالنه حدود 200هزار تن آهن اسفنجی تولید می شود.
نیروگاه بازیافت انرژی حرارتی براساس چرخه رانکین 
تولید انرژی می کند. در مرحله اول، آب با اســتفاده از 
پمپ های فشار باال به بویلر تزریق می شود. آب پرفشار 
در دیگ بخار از طریق گازهای حاصل از پروسه تولید 
آهن اسفنجی، حرارت جذب می کند و تبدیل به بخار 
فوق داغ با فشــار باال می شــود. بخار در طول توربین 

جریان می یابد و آن را می چرخاند.
با توجه به طرح توجیهی فنی و اقتصادی اولیه براساس 
برآورد قیمت، سرمایه گذاری در این طرح مطلوب بوده 
 است. با توجه به حجم بخار تولید شده، سیستم توربین 
با 3مرحله توربین کم فشــار، توربین پرفشار و 6هزار 
دور بر دقیقــه به چرخش درخواهد آمد و با اســتفاده 
از سیســتم گیربکس، دور بــه 1500دور بر دقیقه در 
ژنراتور کاهش می یابد و امکان تولید مداوم برق حاصل 
خواهد شد. شکری ادامه می دهد: فرایند تکمیل واحد 
آهن اسفنجی در دست انجام است و تولید آزمایشی را 
می گذراند. امیدواریم تا پایان ســال همه واحدها که 
هم اکنون پیشــرفت حدود 70درصدی دارد، افتتاح و 
راه اندازی شوند. جهاندار شکری در ادامه به اشتغال زایی 
برای کرمانشاهی ها در راستای پویایی صنایع نیز اشاره 
می کند و می گوید: یکی از اهداف ما اشتغال زایی است 
و هم اکنون 1600نفر در ایــن مجموعه 120هکتاری 
مشغول به کار هستند و با راه اندازی واحدهای در حال 

تکمیل تعداد شاغالن بیشتر می شود.

صنایع،یکپایآلودگیهوایکرمانشاه
کاهش آالینده های ناشــی از صنایــع و کارخانجات 
بی شک در کاهش آلودگی هوا مؤثر است. شاخص هوای 
کرمانشاه دیروز )شنبه(117 را نشان می دهد که ناسالم 

برای گروه های حساس شناخته می شود.
مدیر اداره حفاظت از محیط زیســت استان کرمانشاه 
به همشهری می گوید: از ابتدای سال تا کنون 100روز 
هوای کرمانشاه در شرایط ناسالم بود که ناشی از صنایع 

و ریزگرد است.
احد جلیلیــان، یکی از منابع اصلــی آالیندگی هوای 
کرمانشــاه را صنایع و کارخانجات می داند و می گوید: 
از صنایع خواســتیم در این باره همــکاری کنند و با 
به کاربســتن روش هایی مثل اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر به حفظ محیط زیســت و کاهش آلودگی 

هوا کمک کنند.
جلیلیان با اشاره به اینکه در شهر کرمانشاه 30درصد 
آلودگی هوا ناشــی از وســایل نقلیه موتوری اســت، 
می گوید: در استان ۹ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در 
شهرستان های کرمانشاه، قصرشیرین، سرپل ذهاب، 
اسالم آبادغرب، پاوه و کنگاور به صورت مستمر وضعیت 

آلودگی هوای شهرهای کرمانشاه را رصد می کنند.

  
1027واحــد صنعتــی بــا ســرمایه گذاری 3۸هزار 
و۴۹۹میلیارد ریال در اســتان کرمانشــاه فعال است 
و 30هزار و2۸۴نفر در آنها مشــغول به کار هســتند. 
صاحبان صنایع در کرمانشــاه به این نتیجه رسیده اند 
که عالوه بر اینکه توســعه واحدهــای صنعتی راهی 
برای اشتغال زایی و برون رفت استان از معضل بیکاری 
اســت، با به کار گرفتن علم روز و استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر می توان چاره ای برای کاهش آلودگی هوای 

استان نیز اندیشید.  

گازهایآالیندهکرمانشاهبهبرقتبدیلمیشوند
نخستین واحد تبدیل گازهای آالینده به برق تا پایان سال در کرمانشاه راه اندازی می شود

کشت قراردادی گندم درفصل گذشته زراعی در بیش از 

152هزار هکتار با حدود 12هزار کشــاورز در 7 استان گزارش2
انجام شد. این کشت قرار بود امسال در اغلب استان ها 
اجرا شود و در همین راســتا، چهارمحال وبختیاری هم به تازگی به این 

جمع پیوسته  است.

بستههایتشویقیبرایکشاورزان
بــه گــزارش همشــهری، مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی 
چهارمحال وبختیاری با اشاره به آغاز طرح کشت قراردادی گندم در استان 
می گوید: کشاورزان می توانند برای مشارکت در این طرح و بهره مندی از 
مزایای آن به نشانی اینترنتی شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه و پس 

از ثبت نام با این شرکت قرارداد ببندند.

 نعمت اهلل تقی زاده با بیان اینکه این طرح در راستای ایجاد الگوی پایدار 
کشت، تحقق خودکفایی در تولید گندم و حمایت از کشاورزان با حذف 
واسطه ها و تولید محصول باکیفیت اجرا می شود، می افزاید: کشاورزان 
می توانند برای ثبت قرارداد به وب ســایت شرکت بازرگانی دولتی ایران 
مراجعه و نرم افزار کاربردی کشاورزی قراردادی را در گوشی همراه خود 

نصب کنند. 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال وبختیاری با تأکید بر اینکه 
سیم کارت تلفن همراه باید به نام خود کشــاورز باشد تا فرایند استعالم 
به درســتی انجام گیرد، اظهار می کند: کشاورزان می توانند پس از ثبت 
مشخصات فردی و مشخصات سطح زیرکشت با تأیید الکترونیکی، قرارداد 

را منعقد کنند. 
به گفته تقی زاده، کشاورزان با مشارکت در این طرح از بسته های تشویقی 

برای تهیه نهاده و بیمه محصول بهره مند می شــوند و دولت بهای گندم 
دریافتی را به قیمت خرید تضمینی پرداخت می کند.

کشتتاپایانآذر
ســال زراعی گذشــته 25هــزارو۸00 تــن گنــدم از گندمــکاران 
چهارمحال وبختیاری خریداری شد که نسبت به سال قبل از آن 50درصد 
رشد داشت. قیمت خرید تضمینی گندم ســال قبل 5500تومان برای 
هر کیلوگرم بود و بــا توجه به افزایش قیمت خریــد تضمینی گندم در 
سال جاری که به کیلویی 11هزارو500تومان رسید، امسال بابت خرید 
تضمینی گندم بیش از 300میلیارد تومان به گندمکاران استان پرداخت 
شده است. به گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری، 
امســال ۴0هزار هکتار از زمین های کشــاورزی این اســتان به کشت 
گندم پاییزه اختصاص می یابد. حســین برزگر با بیان اینکه گندم پاییزه 
تاکنون در 2هزار هکتار از زمین های کشــاورزی چهارمحال وبختیاری 
 کاشته شــده اســت، می افزاید: کاشــت گندم پاییزه تا پایان آذر ادامه 

خواهد داشت.

  
ساالنه حدود 60هزار هکتار از زمین های کشاورزی چهارمحال وبختیاری 
به کشت گندم اختصاص می یابد که از این سطح 20هزار هکتار گندم آبی 

و ۴0هزار هکتار گندم دیم است.

 انرژی های نو جایگزین سوخت های فسیلی 
مصرفانرژیهایفسیلی)زغالسنگ،نفت،گازو...(آلودگیهواومحیطزیسترابههمراهآورده؛
بهطوریکهتنفسدرهوایپاکوبدونآالیندههابهآرزوتبدیلشدهاست.محققانکاهشمصرف
سوختهایفسیلیوجانشینیانرژیهاینو)انرژیهستهای،انرژیبادی،آبیو...(راپیشنهاد
میکنند.استانکرمانشاهنیزتاپایانسالباراهاندازیواحدتبدیلگازهایآالیندهبهانرژیبرقدر

مجتمعذوبآهنبیستون،نخستینگامرادراینزمینهبرمیدارد.

مکث

2میلیون هکتار کشت قراردادی گندم
رئیسگروهگندموزارتجهادکشاورزیدرجلسهستادزراعت
استانچهارمحالوبختیاریازاجرایکشتقراردادیدرسطح
۲میلیونهکتارازاراضیگندمآبیکشــورخبردادهبود.سال
زراعیگذشته،کشتقراردادیگندمدربیشاز۱۵۲هزارهکتار
باحدود۱۲هزارکشاورزدر۷استاناجراشدکهدرقالبآنبیش
از۳۵۶هزارتنگندمازکشاورزانخریداریشد.اینطرحسال
گذشتهزراعیبهصورتآزمایشیدراستانهایخوزستان،فارس،
گلستان،کرمان،هرمزگان،سیستانوبلوچستانوبوشهراجرا
شدودرسالجدیدزراعیبهصورتگستردهدراغلباستانها
ودرسطحزیرکشتبیشتریاجرامیشود.درکشتقراردادی،
دولتبهعنوانخریدارباکشــاورزبهعنوانفروشنده،قرارداد
امضامیکندکهطبقآن،کشاورزموظفبهتولیدمیزانمشخصی

محصولودولتنیزمتعهدبهخریدتضمینیآناست.

مکث

تکمیلپایابسدخداآفرین
بااعتبار4هزارمیلیاردی

برای تکمیل پایاب سد خدا آفرین اردبیل به ۴ هزار میلیارد تومان 
منابع نیاز است.

به گزارش مهر، اســتاندار اردبیل با اعالم این خبر گفت: هم اکنون 
برای تکمیل پایاب سد خدا آفرین، به ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز داریم کــه در یک گزارش جامــع، آن را تحویل رئیس جمهور 
دادیم تا بتوانیم با دریافت این تسهیالت، نسبت به تکمیل پایاب سد 

خدا آفرین اقدام کنیم.
سیدحامد عاملی، به تکمیل پایاب ســد خدا آفرین، به عنوان یکی 
از مسائل جدی عشایر اشــاره کرد و ادامه داد: عشــایر منطقه از 
بهره برداران اصلی این پایاب هستند که امیدواریم با تکمیل هرچه 

سریع تر آن، برخی از مشکالت آنها حل شود.
وی ادامه داد: بحث جدی دیگری که نیازمند توجه ویژه است، مسئله 
حق اشتراک پایاب خدا آفرین است که در کارگروه های متعددی، 
این مسئله مطرح و از طریق آب منطقه ای، این حق مسلم عشایر به 

آنها اختصاص خواهد یافت.
عاملی تصریــح کرد: واگذاری اراضی به عشــایر و رفع مشــکالت 
چندین ساله این قشر با شرکت های کشــاورزی در شمال استان 
 اردبیل، از دیگر اقداماتی است که توسط دولت و مسئوالن استان 

پیگیری شد.
وی گفت: با تشکیل 6شرکت تعاونی، واگذاری این زمین ها آغاز شده 
که امیدواریم تا پایان سال تمامی اراضی مدنظر عشایر واگذار شود و 

مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد.

آخرینبرآوردها
ازظرفیتطیوردرقم

رئیس جهادکشاورزی استان قم، ظرفیت طیور استان قم را تشریح 
کرد. به گزارش ایسنا، محمدرضا حاجی رضا با اشاره به آمار طیور 
فعال در اســتان قم، اظهار کرد: آخرین برآوردها در آبان ماه1۴01 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه تعداد 5واحد فعال مرغ گوشتی داریم که به عنوان 
واحدهای مادر هســتند، مطرح کرد: تمام ظرفیت  موجود در این 

واحدها 150هزار و735 مرغ گوشتی است.
رئیس جهادکشاورزی استان قم با اشــاره به اینکه یک  واحد مادر 
تخم گذار نیز در اســتان داریم، عنوان کرد: ظرفیت این واحد نیز 

۸0هزار مرغ تخم گذار است.
وی با بیــان اینکه 150واحد تخم گذار معمولــی نیز داریم، خاطر 
نشــان کرد: تعداد ۸میلیون  و300هزار مرغ تخم گذار نیز در این 

واحدها وجود دارند.
حاجی رضا با اشاره به اینکه ۸0واحد مرغ گوشتی نیز داریم، تصریح 
کرد: ظرفیت موجود این واحدهــا نیز یک  میلیون   و۴۸6هزار مرغ 

گوشتی است.
وی با بیان اینکه 37واحد پولت نیز در اســتان وجود دارد، یادآور 

شد: در این واحدها نیز 2میلیون و1۸3هزار ظرفیت موجود داریم.
رئیس جهادکشاورزی استان قم با اشاره به اینکه 2واحد بوقلمون نیز 
در استان داریم، بیان کرد: در این واحدها نیز تعداد 15هزار و200 

بوقلمون وجود دارد.
وی در پایان بیان کرد: تعداد کل واحدهای فعال استان 276واحد با 

ظرفیت 12میلیون  و21۴هزار و ۹35 قطعه است.

حمایتازفعالیتهای
پژوهشیدرهمدان

در راستای حمایت از کارهای پژوهشی، 210میلیارد تومان اعتبار 
برای تقویت شرکت های دانش بنیان و پارک علم و فناوری در نظر 

گرفته شده است.
به  گزارش تســنیم، اســتاندار همدان بــا اعالم ایــن خبر گفت: 
در راســتای حمایت از کارهای پژوهشــی 1۸5میلیــارد تومان 
در ســفر رئیس جمهور به اســتان و 25میلیارد تومــان اعتبار در 
 بودجه سال1۴01 برای تقویت شــرکت های دانش بنیان و پارک

علم و فناوری در نظر گرفته شده است.
علیرضا قاســمی فرزاد افــزود: تخصیص اعتبار به توســعه کمی 
 و کیفی شــرکت های دانش بنیان، تســهیل روند تجاری سازی،

نقش  آفرینی شرکت های دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری استان 
را به دنبال دارد.

استاندار همدان همچنین افزود: استان همدان بیش از 270شرکت 
دانش بنیان و واحد فناور دارد که محصوالت با کیفیت و بی نظیری 

را تولید می کنند.
وی با بیان اینکه دانــش و فناوری می تواند به رشــد اقتصادی در 
زمینه های مختلف کمک کند، عنوان کرد: در همین راستا بودجه 
سال جاری، 10درصد از درآمد حوزه تملک دارایی استان به حوزه 

طرح های دانش بنیان اختصاص یافته است.
وی با اشــاره به اینکه دولت ســیزدهم، برنامه ها و سیاســت های 
راهگشــایی در حوزه پژوهش و فناوری دارد، بیان کرد: حمایت از 
ایجاد و تقویت شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور در اولویت 

کاری مدیریت ارشد استان قرار دارد.
اســتاندار همدان با بیان اینکه با همکاری مجموعه علم و فناوری، 
دانش، بــه کار و محصول تبدیل خواهد شــد، گفت: نمایشــگاه 
محصوالت فناورانه و پژوهشــی با هدف ارائه ایده و دستاوردهای 
شرکت های دانش بنیان و با مشــارکت تمام دانشگاه های استان 

راه اندازی شده که امیدواریم نتیجه آن را به زودی ببینیم.

رشد۷درصدیحملبار
دربندرعباس

فرماندار شهرستان بندرعباس از رشد 7درصدی حمل بار در ناوگان 
حمل ونقل شهرستان خبر داد.

به  گزارش مهر، محمد مرودی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 
حمل ونقل جاده ای کشور از سمت شهرستان بندرعباس، بیش از 
7درصد رشد داشته است. وی با اشاره به اینکه ناوگان حمل ونقل 
جاده ای بر پایه تالش های شــبانه روزی رانندگان اداره می شود، 
ادامه داد: فرمانداری شهرســتان بندرعباس با تمام توان از ناوگان 

حمل ونقل جاده ای شهرستان بندرعباس حمایت خواهد کرد.

میز خبر 
اردبیل

توسعهزیرساختهای
ورزشساحلیدربوشهر

استاندار بوشــهر با اشــاره به اینکه ورزش های 
ساحلی در رشته های مختلف یکی از ظرفیت های 
مهم این اســتان اســت گفــت: در این راســتا 
زیرساخت های ورزش های ساحلی استان توسعه 

می یابد.
به گزارش تســنیم، احمد محمــدی زاده اظهار 
داشت: گســترش زیرســاخت های ورزشی در 
شهرستان های مختلف استان در دستور کار قرار 
دارد و اعتبارات خوبی برای ایجاد فضاهای جدید 

ورزشی تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه بوشهر دارای ظرفیت باالیی در 
ورزش های ساحلی است خاطرنشان کرد: در این 
رشته های ورزشی استان بوشهر دارای ورزشکاران 
ملی پوش است که امیدوارم با توسعه امکانات و 
تجهیزات، شاهد اعتالی کمی و کیفی رشته های 

ساحلی باشیم.
اســتاندار بوشــهر با تأکید بر احصــا و برطرف 
شدن مشکالت ورزشکاران تصریح کرد: توسعه 
زیرساخت های ورزشی ازجمله رشته های ساحلی 
و تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت قرار دارد.

محمدی زاده تحقق مطالبات ورزشکاران را مورد 
تأکید قرار داد و تصریح کرد: اســتان بوشهر در 
عرصــه ورزش از جایگاه خوبی برخوردار اســت 
که حمایت از تیم ها و هیأت های ورزشــی یک 

ضرورت است.

 خبر

خوزستانعکس خبر

بوشهر

 برداشت کنجد
در خوزستان

کشاورزان در فصل پاییز و با دروی گیاه کنجد و پس از خشک 
شدن گیاه زیر نور آفتاب در این مرحله، گیاهان را دسته 

کرده و با تکان و ضربه سعی بر خروج دانه های گیاه )کنجد( 
می کنند. با مکانیزه شدن ادوات کشاورزی، کشاورزان 
بسیار محدودی از این روش برای برداشت دانه کنجد 
استفاده می کنند. عکس: سیدخلیل موسوی -مهر 

عدد خبر

معاون بهداشــتی علوم پزشکی مازندران با 
اشــاره به افزایش روند ابتال بــه بیماری های 
دیابــت و فشــار خــون در اســتان گفــت: 
۱۸۱هزار بیمار دیابتی در اســتان شناسایی 
شده است. به گزارش مهر، عباس علیپور، 
با اشــاره به اینکــه تمامی اطالعــات مربوط 
به ســالمت افراد در قالب بانــک اطالعاتی 
موسوم به پرونده سالمت الکترونیک وجود 
دارد، افزود: این اطالعات توســط پزشکان 

خانواده در سامانه بارگذاری می شود.

181000
دیابتی 

مازندران

مدیــرکل راه و شهرســازی فــارس بــا بیــان 
اینکــه تاکنــون افــزون بــر 3هــزارو۷۰۰ هکتار 
زمین برای ســاخت ۱3۰هزار واحد مســکونی 
طرح نهضــت ملی مســکن در اســتان فارس 
تامین شــده اســت، گفت: این اســتان مقام 
اول تامیــن زمین بــرای اجــرای این طــرح را در 
کشــور دارد. به گــزارش ایرنــا، محمــود رضــا 
طالبــان افــزود: به جــز 4شــهری کــه به دلیــل 
تعداد زیاد متقاضی و کمبود زمین مجبور به 

آپارتمان سازی  شدیم.

3700
هکتار  

فارس

فاز اول ورزشــگاه والیت بروجرد ۸۰درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. به گزارش ایسنا، 
مجید منعمــی، فرماندار بروجــرد با اعالم 
ایــن خبــر گفــت: کلنــگ احــداث فــاز اول 
ورزشــگاه والیــت بروجــرد شــامل زمیــن 
فوتبال و جایگاه تماشــگران از ســال۱3۹۱ 
بر زمین زده شده است. استادیوم ورزشی 
والیت بروجرد شــامل یک زمیــن فوتبال و 
پیســت دو و میدانــی اســتاندارد، جایــگاه 
تماشــاگران، پارکینــگ و چندیــن ســالن 

کوچک و بزرگ ورزشی است. 

80
درصد 

لرستان

قم

همدان

هرمزگان

کشتقراردادیگندمدرچهارمحالوبختیاری
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آمارها نشان مي دهد برخالف روزهاي اوليه كه اوراق 
ســكه بانــك مركزي چنــدان مــورد اســتقبال گزارش

سرمايه گذاران قرار نگرفت، به دنبال رشد قيمت سكه 
و دالر در بازار نقدي، حجم بيشــتري از ايــن اوراق در بازار كاغذي 
فروخته شد و مبادالت ثانويه اين اوراق نيز رونق گرفت. آمارها نشان 
مي دهد در 20روز گذشــته 3ميليــون برگه از ايــن اوراق به ارزش 

488ميليارد تومان در مبادالت ثانويه مورد معامله قرار گرفته است.
به گزارش همشهري، به دنبال نوسان هاي قيمت طال و ارز در بازار آزاد 
بانك مركزي از 17 آبان ماه امسال براي نخستين بار اوراق سلف مبتني 
بر سكه طال را منتشركرد. هدف از انتشار اين اوراق اين بود كه تقاضاي 
سفته بازي در بازار سكه طال را كنترل كند. به بيان ديگر راهبرد اصلي 
اين اوراق اين بود كه نقدينگي متمايل به خريد ســكه را جذب كند. 
طبق اعالم بانك مركزي جمع كل اوراق منتشر شده 10ميليون برگه 
از اوراق سلف موازي استاندارد مشتمل بر 100هزار قطعه سكه بود. 

به عبارت ديگر هر برگ از اين اوراق معادل يك صدم يك سكه بود.
اطالعات موجود نشان مي دهد دريك هفته نخست انتشار اين اوراق 
كه نوســان قيمت طال و ارز در بازار محدود بود فقط بخش كمي از 
اين اوراق معادل 1800سكه فروخته شد و سرمايه گذاران استقبال 
چنداني از اين اوراق نكردند. اما تازه ترين اطالعات نشــان مي دهد 
بعد از پايان هفته نخست كه با آغاز رشد قيمت طال و ارز در بازار آزاد 
مصادف بود، تقاضا براي خريد اين اوراق افزايش يافته و ظرف 2هفته 
گذشته تعداد اوراق فروخته شــده بانك مركزي افزايش يافته است. 

ضمن اين كه در همين مدت معامالت ثانويه اين اوراق در بورس كاال 
نيز رونق گرفته است.

معامالت انجام شده  
آمارها نشــان مي دهد از 17 آبان ماه كه مبادالت اوراق ســلف سكه 
در بورس كاال آغاز شــده تاكنون 3ميليون برگه از اين اوراق معادل 
29هزارو 373سكه مورد مبادله قرار گرفته است. ارزش كل معامالت 
انجام شده در اين مدت 488ميليارد تومان بوده است. هر روز به طور 
متوسط 318مبادله براي خريد اين اوراق انجام مي شود. در اين مدت 
قيمت اين اوراق از 158هــزارو 750تومان با 6.09درصد رشــد به 

168هزارو 993تومان رسيده است.
همزمان با رشــد قيمت اين اوراق در بازار سرمايه قيمت ساير اوراق 
سكه هم با افزايش مواجه شده است. در حال حاضر قيمت اين اوراق 
از 172هزار تومان به ازاي هــر برگ فراتر رفته كه نشــان مي دهد 
ســرمايه گذاران قيمت هر ســكه را 17ميليــون و 200هزار تومان 
محاســبه كرده اند زيرا ارزش هر برگه از اين اوراق معادل يك صدم 
يك سكه اســت. در مبادالت روز گذشته بازار نقدي، قيمت هر سكه 
امامی )طرح جديد( به 17ميليون و 393هزار تومان رسيد كه البته به 
زعم كارشناسان اين رقم دست كم 2ميليون و 210هزار تومان حباب 
دارد.آمارها نشــان مي دهد انتشار اوراق سلف ســكه مي تواند نقش 
تعديل كننده اي در بازار آزاد ســكه داشته باشد و از حجم سفته بازي 
در اين بازار كم كند. زيرا بسياري از سرمايه گذاران از سكه به عنوان 

يك پوشش تورمي استفاده مي كنند و درواقع سكه در اقتصاد ايران 
يكي از كارآمدترين ابزار براي كاهش ارزش پولي در برابر تورم است به 
همين دليل سرمايه گذاراني كه نگران كاهش ارزش دارايي هاي خود 
در برابر تورم هستند به طور سنتي بازار سكه را در كنار بازار مسكن و 
ارز انتخاب مي كنند. بر همين اساس سرمايه گذاران مي توانند به جاي 
خريد فيزيكي سكه از اين اوراق استفاده كنند و اين موضوع مي تواند 

فشار تقاضا در بازار فيزيكي را كم كند.

رونق در بازار مبادالت كاغذی سكه 
در 20روز گذشته 3ميليون برگه اوراق سكه به ارزش 488 ميليارد تومان در بازار مبادالت ثانويه معامله شده است

قیمت جدید روغن های گیاهی 
نرخنامه ســازمان ميادين ميوه و تره بار شــهرداری تهران 
از افزايش قيمت بيشــتر روغن های گياهی عرضه شده در 
ميادين طی 8ماه گذشته خبر می دهد كه در برخی روغن ها 
اين رشد قيمت بيش از 70درصد بوده است. براساس نرخنامه 
جديد بيشترين رشد قيمت مربوط به روغن بذر كتان بوده 
كه از ابتدای امسال 76درصد گران شــده است. روغن مغز 
فندق با قيمت 360هزار تومان برای بطری 500ميلی ليتری، 

گران ترين روغن عرضه شده در ميادين است.

سقف شکنی قیمت خودرو در بازار 
بی مشتری

قيمت بعضی خودروها در يك هفته گذشته بين 7 تا 
17ميليون تومان افزايش يافته است

روند افزايش قيمت در بازار خودرو سومين ماه خود را پشت 
سر می گذارد و ركود نيز به موازات رشد قيمت، ادامه دارد. 
شروع رشد قيمت خودرو بعد از چند ماه كم نوسان در بهار 
و تابستان امســال، از مهرماه و به دنبال افزايش قيمت ارز 
بود، اما كاهش نوسان بازار ارز، شــرايط را در بازار خودرو 
آرام نكرد و در اين ميان مصرف كنندگان واقعی اصلی ترين 
زيان ديدگان رفتار پرتناقض در بازار هســتند. آغاز روند 
اجرايی واردات خودرو كه به نظر می رســيد محركی برای 
كاهش قيمت خودرو باشــد، با روند كند آن عكس انتظار 
كارشناســان عمل كرده و به عاملی برای افزايش قيمت 
تبديل شده است. در كنار فاصله زياد ميان عرضه و تقاضا كه 
نفر اول اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تهران آن را مهم ترين 
دليل قيمت باالی خودرو می داند، توقف مذاكرات برجام، 
غيرقابل پيش بينی بــودن رفتار بــازار ارز و البته برخی از 
بندهای به تعبير كارشناسان »دست  و پاگير و سختگيرانه« 
آيين نامه واردات خودرو را بايد از عواملی دانست كه آينده 
بازار اين كاالی ســرمايه ای را در هاله ای از ابهام قرار داده 
است. كارشناســان و فعاالن بازار خودرو معتقدند سقف 
قيمت 20هزار يورويی تعيين شــده برای واردات با حذف 
خودروهای شاسی بلند از فهرست واردات، محركی جدی 
برای افزايش قيمت اين قبيل خودروهــا در بازار داخلی 
بوده است. از ابتدای نوسانات در بازار ارز تا به امروز قيمت 
خودروهای شاســی بلند به گفتــه فعاالن بــازار افزايش 
200ميليون تومانی داشته و به عنوان مثال سانتافه2017، 
در اين بازه زمانــی از 800ميليون تومــان به حدود يك 
ميليارد تومان رسيده است. كارشناسان بازار خودرو اعتقاد 
دارند افزايش قيمت خودرو در بازار به احتمال زياد ادامه دار 
خواهد بود، چون تداوم وضعيت كنونی، مصرف كننده واقعی 
را از بازار خارج كرده و خريدارانی كه اكنون در بازار حضور 
دارند بدون توجه به قيمت و كيفيت خودرو، تنها با انگيزه 

سرمايه گذاری به خريد خودرو اقدام می كنند.

افزایش قیمت 30میلیونی 206 در یک ماه
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
در گفت وگو با همشهری، با بيان اينكه خريدار واقعی در 
بازار خودرو وجود ندارد، گفت: متأســفانه فعال خودرو به 
يك كاالی سرمايه ای تبديل شده  و اغلب خريداران خودرو 
از بورس تا خودروساز به دنبال كسب سود هستند. سعيد 
موتمنی تداوم ركود و رشد قيمت خودرو در ماه های اخير 
را نتيجه عرضه كمتر از نياز توسط خودروسازان دانست و 
اضافه كرد: عرضه خودرو كم است و نمی تواند پاسخگوی 
نياز بازار باشد، همين مسئله موجب شدت گرفتن افزايش 
قيمت خودروهای ارزان قيمتی مانند 206تيپ2 شــده 
اســت. به گفته اين فعال بازار، 206تيــپ2 طی يك ماه 
گذشــته 30ميليون تومان گران تر شده و كوئيك نيز كه 
ديگر خودرو پرتقاضا با قيمتی به نسبت مناسب است، طی 
همين مدت بين 10 تــا 15ميليون تومان افزايش قيمت 
داشته اســت. تيبا، 207اتومات و دنا اتومات توربو ديگر 
خودروهايی هســتند كه افزايش قيمت زيادی داشته اند. 
به گفته موتمنی، تيبا در يك مــاه اخير 10ميليون تومان 
افزايش قيمت داشته است. مشاهدات ميدانی خبرنگاران 
همشهری از بازار خودرو رقم های بااليی از اختالف قيمت 
در طول 3ماه گذشته را نشان می دهد. پژو 206تيپ2 كه 
شــهريورماه را با قيمت 295ميليونی به پايان رساند، روز 
گذشــته 342ميليون تومان قيمت خورد كه 47ميليون 
تومان رشــد قيمت را در 3ماه برای اين خودرو پرتقاضا 
نشان می دهد. اما خودرو شاهين را بايد ركورددار افزايش 
قيمت دانســت؛ اين خودرو كه 5آذرماه 374.5ميليون 
تومان قيمت داشت، در طول يك هفته اخير 17.5ميليون 
تومان رشد قيمت داشت و روز گذشته 392ميليون تومان 

قيمت خورد. 

گزارش های ميدانی از بازار خودرو حاكی از آن است پرايد 
SE ۱۱۱ از ابتدای آذرمــاه تاكنون 4ميليون تومان گران 
 SE 131 شده و به 212ميليون تومان رسيده است. پرايد
نيز رشد 10ميليون تومانی قيمت را تجربه كرده و در بازار 
با قيمت 200ميليون تومان به فروش می رســد. قيمت 
پرايد SE ۱۵۱ مدل 1401 هم 10ميليون تومان افزايش 
يافته و به 190ميليون تومان رسيده است. پژو 206 تيپ5 
مدل1399 نيز 16ميليون تومان افزايش قيمت داشته و 
هم اكنون در بازار 405ميليون تومان فروخته می شود. پژو 
SD V8 ۲۰۶ مدل1400 هم با افزايش 15ميليون تومانی 

قيمت، در بازار 410ميليون تومان ديده می شود.

قیمت در آذرقیمت در فروردین

کیلوگرم/ تومان

قیمت ماست باال نرفت
قيمت ماست در پاييز امســال تغييری نداشته 
است. رصد قيمت لبنيات نشــان می دهد انواع 
ماست ســاده توليدی بيشتر شركت های صنايع 
لبنی در 3 ماه گذشــته بدون تغيير قيمت بوده 
و فقط دو ســه برند افزايش نرخ داشته اند.  نيمه 
ابتدايی امســال بــا تغييرات زيــادی در قيمت 
انواع لبنيات همراه بود و ماســت ساده بين 40تا 

80درصد رشد قيمت داشت.

ميادين

سوپرماركت

قیمت ها به تومان
 پرچرب 

 900گرمی
28.000میهن

 پرچرب 
 500گرمی

18.500می ماس

الکتیویا کم چرب  
900گرمی

48.000کاله

پرچرب  
2کیلوگرمی

60.000دومینو

همزده پرچرب  
2.2کیلوگرمی

75.000دامداران

 پرچرب
یک کیلوگرمی

30.000پگاه

کم چرب 
1.5کیلوگرمی

داليل رشد قيمت سكه 50.000کاله
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره دالیل افزایش قیمت طال و ســکه گفت: افزایش توامان قیمت هر اونس طال در بازار هاي جهاني و 
افزایش قیمت ارز در بازارداخلي عامل رشد قیمت طال و سکه بود.نادر بذرافشان ادامه داد:در هفته  گذشته تا روز سه شنبه تغییرات قیمت 
اونس جهانی طال 5 تا 6دالر بود اما از بعدازظهر روز چهارشنبه، روند افزایش قیمت طال در بازارهای جهانی آغاز و ادامه دار شد؛ هر اونس طال 
47دالر نسبت به ابتدای هفته رشد و به کانال 1800دالر صعود کرد. از سوی دیگر نوسان های افزایشی نرخ ارز در بازار داخل بر روند افزایش 
قیمت ها در بازار سکه و طال تاثیرگذاشت و به ثبت روند افزایشی قیمت ها نسبت به ابتدای هفته منجر شد. بذرافشان درباره تاثیر انتشار اوراق 
سکه بانک مرکزي گفت: گذشته همزمان با افزایش قیمت ها، تقاضا نیز افزایش پیدا می کرد و این موضوع التهاب هاي بازار را بیشتر مي کرد 
اما خوشبختانه این بار روند صعودی قیمت ها  به افزایش تقاضا منجر نشد و بازار روال عادی خود را طی می کند. او تاکید کرد: افزایش نظارت 
و کنترل بانک مرکزي بر بازار ارز و تداوم انتشار اوراق سکه در بورس کاال می تواند نقش مهمی در ثبات و حتی کاهش قیمت ها در بازار آزاد 
داشته باشد. او درباره آخرین وضعیت حباب سکه نیزگفت: حباب سکه در طول هفته گذشته به 2میلیون و 100هزار تومان رسید اما دوباره به 

یک میلیون و 850هزار تومان بازگشت. در حال حاضر هر قطعه سکه دارای یک میلیون و 870هزار تومان حباب است. 

مكث

 تخمه 
آفتابگردان

58.000
88.000

بادام تلخ

194.000
205.000

بذر کتان

65.000
115.000

بادام 
شیرین
205.000
270.000

پودر 
نارگیل

158.000
165.000

دانه 
کنجد

64.500
87.000

هسته 
انگور

88.000
88.000

مغز فندق

285.000
360.000

خودرو

تغییرات یک هفته ای قیمت خودرو – ارقام به تومان
12آذر5آذرنوع خودرو

 )S۵( 973.000.000984.000.000هایما اس 5 توربو
LX 333.000.000335.000.000سمند
339.000.000346.000.000رانا پالس

335.000.000342.000.000پژو 206 تیپ 2
TU5 420.000.000425.000.000پژو پارس

220.000.000225.000.000تیبا 2
228.000.000231.000.000ساینا

R 229.000.000233.000.000کوییک
374.500.000392.000.000شاهین

520.000.000524.000.000ام وی ام     X22دنده ای

سابقه معامالت اوراق سكه بانک مرکزي از زمان انتشار تا دیروز

آخرین قیمت تاریخ
حجم معامله ارزش معامله - ریالریال

- برگه
1401/9/121689931323450000000191400

1401/9/9167978212732744520075800

1401/9/81673027254300125300152000

1401/9/71673975685157945300409300

1401/9/61669996873407904200523000

1401/9/51659375356765685100215000

1401/9/21639787203333616700124000

1401/9/11636643247951409200151500

1401/8/3016325049158349360056100

1401/8/29163250514741520030090300

1401/8/281618005195616782800120900

1401/8/2516165677371547440045600

1401/8/241619004202213601400124900

1401/8/231594948703691013300441200

1401/8/22158860110214705530064300

1401/8/2115878481778390090011200

1401/8/18160029814674729550091700

1401/8/17158750012334875000077700

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

شاخص کل بورس تهران در 
مبادالت دیروز 348واحد، 

معادل 0.02درصد رشد کرد 
و به یک میلیون و 417هزارو 
719واحد رسید اما شاخص 
کل هم وزن با 96واحد نزول 
به 413هزار و 19واحد رسید.

فروش حقوقی

فروش حقیقی

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

446

581

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، 
سهامداران حقیقی 2هزارو 

180میلیارد تومان سهام خریدند 
اما در مقابل حجم فروش 

سهامداران حقیقی به 2هزارو 
315میلیارد تومان رسید.

حقیقــی  ســهامداران 
دیــروز 135میلیــارد تومان 
نقدینگــی از بــازار ســهام 
خارج کردند و با خروج این 
میزان نقدینگی از بورس، 
نسبت خروج پول حقیقی 
به ارزش معامالت خرد به 
4.9درصد رسید که نشان 
می دهد شتاب خروج پول 
از بازار سهام در مقایسه با 
روز معامالتی قبل بیشــتر 

شده است.

1401-09-12

1401-09-09

1401-09-08

1401-09-07

1401-09-06

1401-09-05

1401-09-02

1401-09-01

1401-08-30

1401-08-29

100

50

0

-50

-100

-150

-200

2315

2180

1.419.500

1.419.000

1.418.500

1.418.000

1.417.500

1.417.000

بازارشيشه ای

ورود و خروج نقدینگی با بازار سهام
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صعود نارنجي
هلند با ارائه فوتبالي با برنامه، آمريكا را شكست داد و به عنوان اولين تيم راهي يك چهارم شد

لهستان سنگالفرانسه انگلیس

 یک راست
در 

یک چهارم
هلند با درخشش دفاع راستش 
خیلی راحت راهی مرحله بعد 
شد تا غیبت در دوره گذشته را 

به نوعی جبران کرده باشد
نمایش تیم ملی هلند در برابر آمریکا در اولین 
مسابقه حذفی جام جهانی، درخشان بود. این 
تیم با شناخت بســیار دقیقی از حریف وارد 
زمین شد و خیلی زود برتری اش را به حریف 
تحمیل کرد. هلند بعد از 2 برد و یک تســاوی 
وارد این مرحله شده بود. با این حال واضح به 
نظر می رسید که فان خال اصال از تیمش راضی 
نیست. در مقابل، آمریکایی  ها با روحیه نسبتا 
خوبی بــه این مرحله رســیده بودند و انتظار 
داشــتند نمایش خوبی مقابــل هلند به اجرا 
بگذارند. هلند بازی را با همان ترکیب آشنای 
همیشگی اش در این جام شروع کرد. فان خال 
تصمیم گرفته بود به همان ترکیب بازی بدهد. 
برهالتر اما در هر بازی، معمــوال تغییری در 
خط حمله به وجود مــی آورد. او که جام را با 
فریرا در خط حمله شــروع کرده بود، در چند 
بازی گذشته سارجنت را در این بخش از زمین 
قرار داد اما در این بازی دوباره به ســراغ فریرا 
برگشت و باز هم این بازیکن را در نوک حمله 
به بازی گرفت. تغییری که البته در نهایت به 

سود تیم ملی آمریکا تمام نشد. 
    در نیمــه اول مســابقه، هلنــد برتــری 
محسوســی نســبت به حریف داشــت. آنها 
برنامه مشخصی برای رســیدن به دروازه تیم 
ملی آمریکا داشتند. هلند با نفوذهای مدافع 
کناری اش از سمت راســت خودش و سمت 
چپ خط دفاعــی حریف، به ایــن تیم ضربه 
می زد و آمریکا را به دردسر می انداخت. هلند 
در یک نیمه، 3 بار از این ســمت 3 بار به طرف 
دروازه حریف حمله برد و 3 موقعیت بســیار 
جدی ســاخت. جالب اینکه 2 موقعیت از این 
3 موقعیت نیز به تور دروازه چسبیدند. اولین بار 
این دیپای بود که دروازه آمریــکا را باز کرد. 
ممفیس با این گل، چهل و سومین گل ملی اش 
را زد و از این حیث، تبدیــل به دومین گلزن 
برتر تاریخ تیم ملی هلند شد. قبل از این او با 
کالوس یان هونتالر برابــر بود. ممفیس حاال 
7 گل با رکورد بهترین گلزن تاریخ لیگ هلند 
یعنی رابین فن پرسی فاصله دارد. جالب اینکه 
این گل هلندی  ها با 20 پــاس متوالی به ثمر 
رسید. از ســال 1966 به بعد دیگر هلندی ها 
هرگز در یک بازی جام جهانی 20 پاس به هم 
نداده بودند. دقایقی بعد، هلند ضربه بزرگ تری 
را نیز به حریف وارد کــرد. این تیم روی یک 
حرکت مشــابه دیگر و با یک پــاس کات بک 
دقیق دیگر، توپ را از خط دروازه حریف عبور 
داد تا خیلــی زود آمریکا را به مــرز ناامیدی 
برساند. این گل در حقیقت خیلی زود هلند را 

به مرحله بعدی تورنمنت رساند. 
    بین 2نیمه، فان خال 2 بازیکن اش را تغییر 
داد تا بار هجومی تیمش کم نشود. به صورت 
همزمان، سرمربی تیم ملی آمریکا نیز باالخره 
رضایت داد تا در ترکیب اصلی تیم اش از جیو 
رینا استفاده کند؛ بازیکنی که در طول جام به 
نیمکت دوخته شــده بود. جیو بین 2نیمه به 
زمین آمد تا به کمــک انگیزه ای که دارد، تیم 
را به جلو ببرد. با این حال باز هم هلند صاحب 
توپ و زمین بود و اتفاقا توانست موقعیت  های 
زیــادی روی دروازه بــه وجود بیــاورد. اگر 
سیوهای درخشان ترنر نبود، آمریکا در معرض 
گلباران شدن قرار می گرفت. با این حال این 
آمریکایی ها بودند که گل اول شــان را به ثمر 
رساندند. رایت روی پاس پولیشیپچ توپ را از 
خط دروازه عبور داد. گلی که تصادف و اتفاق 
نیز در آن نقش داشت. آمریکا بعد از زدن این 
گل، 15 دقیقه فرصت داشت تا به بازی برگردد 
و همه چیز را مساوی کند. با این حال این تیم 
ملی هلند بود که خیلی زود به گل سوم رسید. 
دنزل دامفرایز توپ را از خط دروازه عبور داد تا 
آخرین بارقه های بازگشت آمریکا به این بازی 
از بین برود. با این گل، آمریکا دیگر شانســی 
برای بازگشت به دست نیاورد. این گل، عمال 
صعود هلند را مســجل کرد تــا تیم فان خال 
توانســته باشــد باز هم در یک هشتم نهایی 
موفق نشــان بدهد. هلند همیشــه روبه روي 
غیراروپایی ها در جام جهانی عالی ظاهر شده 
و این بار هم این کار را تکرار کرده است. حاال 
هلند اولین تیمی اســت کــه در یک چهارم 
نهایی جام حاضر خواهد بود. این یک موفقیت 
برای تیمی است که دوره قبلی، شانس صعود 

به جام را از دست داده بود. 

به استقبال 
دیدار جذاب

18:3022:30

31

اگر بازی های امروز شگفتی نداشته باشد و فرانسه 
 و انگلیس حذف نشوند باید منتظر بازی جذاب

این دوتیم در یک چهارم نهایی باشیم
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یکچیزیهمبدهکارمیشدیم

دســت کم تا لحظه تنظیم این مطلب، گویــا قرار بر این 
بوده اســت که کارلوس کی روش بــدون حضور در یک 
نشست خبری و پاسخگویی در مورد عملکرد تیم ملی در 
جام جهانی تهران را ترک کند. این موضوع به مذاق خیلی 
از هواداران فوتبال خوش نیامده و آنها سؤال می کنند چرا 
در شرایطی که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی 3تیم 
آسیایی از مرحله گروهی باال رفته اند، تیم ایران نتایج خوبی 
نگرفت و فرصت صعود را در یکی از آسان ترین گروه ها از 
دست داد. طبیعتا بهتر بود مثل بقیه جاهای دنیا، کی روش 
در یک نشست خبری به تشریح این مسائل می پرداخت، 
اما او چنین نکرد و در فدراسیون هم چنین اراده ای وجود 
نداشت. البته چه بهتر؛ با شــناختی که از کارلوس داریم، 
حتما آخر مصاحبه یک چیزی هم به او بدهکار می شدیم!

نقل قول

اصالچهکاریاست؟

ابراهیم قاســمپور، عضو پیشــین کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال کــه در ماجرای رد صالحیت دراگان اســکوچیچ 
حماسه بزرگی آفریدند، در مصاحبه ای به حذف تیم ملی از 
جام جهانی واکنش نشان داده و گفته: »متأسفانه خودمان 
توقع صعود را درست کردیم که غیرمنطقی هم بود . صعود 
در جام جهانی توقع بی جایی است.« البته آقای قاسمپور این 
حرف ها را به صورت طعنه وار و در انتقاد از بازگشت مجدد 
مهدی تاج و کی روش به فوتبال ایران مطرح کرده، اما اصل 
حرف های او قابل تامل است. آقا اصال چه کاری است ما توقع 
صعود یا هر موفقیت دیگری از تیم ملی داشته باشیم؟ خوب 
است هر جایی که حاضر می شویم خودمان را برای شکست 
آماده کنیم؛ اگر باختیم که چیزی نشده و اگر بردیم، ذوق و 
شوقش بیشتر می شود. چرا خودمان را الکی اذیت می کنیم؟

هلند

آمریکا

آرژانتین

کرواسی

برزیل

کره

استرالیا

ژاپن

شنبه 12 آذر 1401
ساعت 18:30

شنبه 12 آذر 1401
ساعت 22:30

دو شنبه 14 آذر 1401
ساعت 18:30

دو شنبه 14 آذر 1401
ساعت 22:30

فرانسه

لهستان

انگلیس

اسپانیا

پرتغال

سوئیس

سنگال

مراکش

یکشنبه 13 آذر 1401
ساعت 18:30

یکشنبه 13 آذر 1401
ساعت 22:30

سه شنبه 15 آذر 1401
ساعت 18:30

سه شنبه 15 آذر 1401
ساعت 22:30

آلمان غایب 
2دوره بعدی؟

با دومین حذف پیاپی 
آلمان در مرحله گروهی 

به دست حریفان 
آسیایی، هواداران و 

کارشناسان فوتبال در 
این کشور امید چندانی 
به آینده ندارند. شباهت 

عجیبی بین آلمان و 
ایتالیا وجود دارد که 

ترسناک است. ایتالیا 
در جام جهانی 2006 به 
چهارمین قهرمانی خود 

دست یافت. در دوره 
بعدی که مدافع عنوان 
قهرمانی بود در همان 
مرحله گروهی حذف 
شد و سال 2014هم 
این عملکرد را تکرار 

کرد. آنها سپس 2دوره 
پیاپی سال های 2018و 

2022جواز حضور در 
جام جهانی را به دست 
نیاوردند. حاال آلمان 

پس از قهرمانی در 
جام جهانی 2014در 

2دوره پیاپی در مرحله 
مقدماتی )2018و 
2022( حذف شده 

است، آیا آنها هم مثل 
ایتالیا در 2دوره بعدی 

غایب خواهند بود؟

آرژانتین قهرمان 
می شود؟

خرافات و بازی با اعداد 
یکی از سرگرمی های 
جام جهانی است. مثال 

اینکه فرانسه 2بار با 
دانمارک همگروه بوده 
و هر 2بار قهرمان شده 

)1998و 2018( و 
2بار به عنوان مدافع 
قهرمانی با این تیم 

همگروه شده که یک بار 
سال 2002از مرحله 

گروهی باال نیامده و حاال 
دوباره نوبت حذف شان 
است. خرافات می گوید 
آرژانتین امسال قهرمان 

می شود چون اتفاقات 
سال 1986دقیقا در 
حال تکرار است. این 

دوره مراکش مثل 
جام جهانی 1986 ، 

صدرنشین گروه F شد، 
بلژیک مثل جام جهانی 

1986 در رده سوم 
گروه قرار گرفت و کانادا 

هم مثل جام جهانی 
1986 با 3باخت پیاپی 
از مرحله گروهی حذف 

شد.

توني كروس در واكنش به حذف تيم ملي آلمان: »من 
بچه ها را می شناسم و تا سال گذشــته با آن ها بازی می کردم. 
4 سال پیش هم حذف از مرحله گروهی را تجربه کردم و می توانم 
با آن ها همدردی کنم. به شدت ناامید شدم زیرا انتظارات باالیی 
از آلمان داشتم و فرصت هایی که برای آلمان وجود داشت را به 
وضوح می دیدم. هیچکس نمی تواند بگوید که کیفیت ما از ژاپن 

کمتر است و به همین دلیل حذف شدیم.«

عجبجامملتهایی...

حتی پیش از پایان مرحله گروهی و مسجل شدن صعود 
3تیم آسیایی به مرحله حذفی جام جهانی، نوشته بودیم که 
تیم های آسیایی در این دوره از رقابت ها عالی عمل کرده اند. 
اصال از پیروزی این تیم ها برابر قدرت هایی همچون آلمان، 
آرژانتین، پرتغال و دانمارک بگذرید؛ اینها در زمان باخت 
هم کامال شایسته بودند. کره جنوبی در برابر غنا یک فوتبال 
خارق العاده بازی کرد و باخت، همان چیزی که در شکست 
عربستان مقابل لهســتان از این تیم آسیایی دیده بودیم. 
ژاپن هم در ایــن تورنمنت، فوتبالی هوشــمندانه و مؤثر 
ارائه داد. در حقیقت غیــراز قطر که به لطف میزبانی برای 
نخستین بار در جام جهانی حضور یافت و ایران، آسیایی ها 
غافلگیرکننده بودند و عالی عمل کردند. در نتیجه به نظر 
می رسد سال آینده جام ملت های باکیفیتی داشته باشیم.

انتقام غیرمستقیم! 
آنچه در دیدارهــای پایانی گروه هشــتم جام جهانی اتفاق 
افتاد، نهایت جذابیت بود؛ 2بازی بســیار نزدیک با 2نتیجه 
غیرقابل پیش بینی که سروصدای زیادی در دنیای فوتبال 
به پا کرد. در یکی از 2بازی این گــروه، اروگوئه و غنا با هم 
مسابقه دادند؛ 2تیمی که سابقه ای طوالنی در نبرد با یکدیگر 
داشتند. 12سال قبل دیدار 2تیم در جام جهانی به جنجال 
کشیده شــده بود. در آن بازی غنا در آســتانه تبدیل شدن 

به نخســتین تیم صعودکننده از قاره آفریقا به نیمه نهایی 
جام جهانی قرار داشت اما خطای هند لوئیس سوارس، اجازه 
این کار را به آنها نداد. غنایی ها از همان بازی کینه سوارس 
را به دل داشتند و می خواستند در یک موقعیت ویژه تالفی 
کنند. در این جام کافی بود غنا اروگوئه را شکست دهد تا به 
مرحله بعدی مسابقه ها برود. غنا باز هم روبه روی این حریف، 
صاحب یک پنالتی شــد اما ضربه اش را از دست داد. این بار 

اگر بازی های امروز شگفتی نداشته باشد و فرانسه و انگليس حذف نشوند
باید منتظر بازی جذاب این دوتيم در یک چهارم نهایی باشيم

به استقبال دیدار جذاب
امروز فرانسه و لهستان و همچنین انگلیس و سنگال 
2دیدار دیگر از مرحله یک هشتم پایانی جام جهانی 
را برگزار می کنند. فرانسه و انگلیس اگر از این مرحله 
به ســالمت عبور کنند، در مرحله یک چهارم با هم 
روبه رو می شوند که اگر این اتفاق بیفتد، می توانیم 

منتظر بازی جذابی باشیم.

  فرانسه - لهستان؛ امباپه یا لواندوفسکی؟
این دومین باری است که 2تیم با هم بازی می کنند. 
دفعه اول در دیدار رده بندی جام جهانی1982 بود 
که فرانسه با نســل طالیی اش با زخمی که از بازی 
نفسگیر مقابل آلمان غربی بر تن داشت، از حریف 
3 بر 2 شکســت خورد و چهارم شــد. با این حال، 
فرانسوی ها در 7دیدار اخیر در همه رقابت ها مقابل 
این تیم شکســت نخورده اند؛ 3 برد و 4تســاوی. 
آخرین شکست آنها همان ســال1982 بود که در 
یک دیدار دوستانه با حساب 4 بر صفر به لهستان 
باختند. در قرن جدید لهستان در 3بازی نتوانسته 

به فرانسه گل بزند.

    فرانسه نخســتین قهرمان جام جهانی پس از 
برزیل )2006( است که در دوره بعدی به  سالمت از 
مرحله گروهی عبور می کند و به یک هشتم می رسد.
    این نخستین بازی لهســتان در مرحله حذفی 
جام جهانی، بعد از سال1986 است. آنها در آن جام 

در این مرحله 4 بر صفر از برزیل شکست خوردند.
    از سال1986 که مرحله یک هشتم به جام جهانی 
اضافه شد، فرانسه در همه یک هشتم ها حاضر بوده 
و هر بار از این مرحله عبور کرده. البته غیر از 2دوره 
پیاپی سال های 1990 و 1994 که به جام جهانی 
راه نیافتند. فقط آلمان با 8 و کرواسی با 2بار رکورد 
صددرصدی صعود از مرحله یک هشتم به یک چهارم 

را به نام خود ثبت کرده اند.
    غیر از بنزما، لوکاس ارنانــدس و آرئوال، غایب 
دیگری در ترکیب فرانســه نیست. اولیویه ژیرو که 
با یک گل دیگر 52گله می شــود و از رکورد تیری 
آنری به عنوان بهترین گلزن ملی تاریخ فرانسه عبور 
می کند، در بازی با تونس روی نیمکت بود و در این 
بازی به ترکیب برمی گردد. لهستان هم غایب ندارد.

  انگليس - ســنگال؛ سه شــيرها مقابل 
شيرهای ترانگا

این نخســتین بازی رودرروی انگلیس و ســنگال 
و ســیزدهمین بازی اســت که سه شــیرها برای 
نخستین بار با یک تیم در جام جهانی روبه رو می شوند. 
در 12بــازی قبلی فقط یک بار ســال1950 مقابل 
آمریکا تن به شکست دادند و 7برد و 4تساوی مقابل 

تیم های دیگر ثبت کردند.
    سنگال مقابل تیم های اروپایی یکی در میان می برد. 
آنها 3بار اروپایی ها را برده اند اما بالفاصله در بازی بعدی 
موفق به برد نشده و یک  تســاوی و 2شکست مقابل 
آنها متحمل شده اند. با توجه به اینکه در بازی با هلند 

شکست خوردند، حاال نوبت پیروزی آنهاست.
    انگلیس در 7بازی با آفریقایی ها در جام جهانی 
هرگز شکســت نخورده؛ 4برد و 3تساوی. آنها فقط 
یک بار دیگر با تیم هــای آفریقایی در مرحله حذفی 
بازی کردند. سال1990 و در مرحله یک چهارم، در 
وقت اضافه با 2گل لینه کر و گل دیوید پالت 3 بر 2 

بردند و به نیمه نهایی رفتند.

    فقط یک تیم آفریقایی توانسته در مرحله حذفی 
بر تیم های اروپایی غلبه کند. ســال2002 همین 

سنگال توانست سوئد را حذف کند.
    انگلیس هرگز در هیچ مســابقه ای نتیجه را به 
آفریقایی ها واگذار نکرده و در همه رقابت ها 14برد و 

6تساوی مقابل آنها به دست آورده است.
    انگلیسی ها فقط 2بار سال های 2010 و 1998 
نتوانسته اند از مرحله یک هشتم رد شوند و در 5تالش 
دیگر به مرحله یک چهارم رفته اند. با این حال فقط 
یک بار پیش آمده که انگلیس 2بار پیاپی به یک چهارم 

برسد )2002 و 2006(.
    همــه موفقیت هــای تاریخ فوتبال ســنگال با 
آلیو سیسه به دســت آمده؛ عضوی از تیمی که در 
جام جهانی2002 تا یک چهــارم نهایی پیش رفت، 
نخستین قهرمانی در جام ملت های آفریقا را به دست 
آورد و بدون سادیومانه به مرحله حذفی جام جهانی 

رسید.
    ادریسا گانا گی محروم و سادیو مانه مصدوم اند. در 

اردوی انگلیس غایبی دیده نمی شود.
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ساپینتو، محبی را 
برمی گرداند؟

در آستانه شروع دوباره لیگ برتر، حل مشکل محبی با باشگاه 
پرتغالی اش بزرگ ترین چالش پیش روی استقاللی ها است

محمد محبی قبل از شــروع فصل یکی از خریدهای پرســروصدای 
استقالل بود. از همان شــروع فصل نقل وانتقاالت خبرهای مختلفی 
درخصوص پیوستن این بازیکن به اســتقالل مطرح شد و حتی در 
مقطعی کوتاه مذاکرات باشگاه استقالل با ســانتاکالرای پرتغال به 
بن بست رســید ولی درنهایت 2باشــگاه به توافق رسیدند تا محبی 
به صورت قرضی راهی استقالل شــود. او در این فصل جزو بازیکنان 
مؤثر تیمش بوده ولی حاال عمده ترین نگرانی اســتقاللی ها از دست 

دادن این بازیکن است.
ماجرای پرداخت نشدن طلب باشگاه ســانتاکالرا توسط مسئوالن 
استقالل به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است. قسمتی از این پول که 
بابت رضایتنامه محبی از سوی استقالل به باشگاه پرتغالی باید پرداخت 
می شد، هنوز به حساب سانتاکالرا ننشســته و حاال دردسر عجیبی 
درست کرده است. این در حالی است که مدیران استقالل هم در چند 
هفته گذشــته در مذاکره با طرف پرتغالی، چند راه را برای پرداخت 
این پول پیشنهاد دادند که مورد قبول باشگاه سانتاکالرا قرار نگرفت.

روز جمعه اما علی فتح اهلل زاده مدیرعامل اســتقالل در گفت وگویی 
تلویزیونی اعالم کرد به دلیل تأخیر در پرداخت پول، باشگاه سانتاکالرا 
خواهان بازگشت محبی به تیم خود شده اســت. اگرچه مدیرعامل 
اســتقالل اعالم کرد که تمام تالش خود را خواهــد کرد تا محبی را 
حفظ کند، اما برخی رسانه ها خبر دادند که باشگاه پرتغالی حتی مانع 
از تمرین محبی با استقالل شده است. این در حالی است که محبی 
در تمرین روز جمعه استقالل هم حاضر نشد ولی این بازیکن دیروز با 
استقالل تمرین کرد و رسانه رسمی باشگاه هم خبر از حضور محبی 

در تمرین آبی پوشان داد.

  عصبانیت ساپینتو
دیروز حجت کریمی عضو هیأت مدیره استقالل خبر بازگشت محبی 
به پرتغال را تکذیب کرد، جالب اینجاست که دیروز هواداران استقالل 
در صفحات مجازی به این موضوع دامن زدند که کریمی در گذشته 
برخی اتفاقات نظیر جدایی آجورلو و فرهاد مجیدی از باشــگاه را هم 
تکذیب کرده بود ولی درنهایت این اتفاق ها جنبه رسمی به خود گرفت. 
آخرین اخبار اما حاکی از آن است که باشگاه سانتاکالرا عزمی جدی 
برای بازگرداندن محبی دارد و این موضوع به شــدت باعث ناراحتی 
سرمربی استقالل شده است. ســاپینتو خودش در چند روز گذشته 
صحبت هایی را با مســئوالن ســانتاکالرا انجام داده ولی هنوز پاسخ 
روشنی از آنها نگرفته است. با این حال او از باشگاه استقالل هم بابت 

برخی سهل انگاری ها در پرداخت طلب محبی گالیه دارد.
محبی در این فصل جزو بازیکنان مورد اعتماد و تأثیرگذار ســاپینتو 
بوده و حاال احتمال از دست دادن این بازیکن می تواند یک خبر بسیار 
بد برای استقالل و هوادارانش باشــد. این در حالی است که استقالل 
باید بعد از تعطیالت به مصاف پرسپولیس برود و اگر طرف پرتغالی از 
مواضع خودش عقب نشینی نکند حتی ممکن است استقالل محبی را 
قبل از دربی از دست بدهد. با این حال آخرین اخبار حاکی از آن است 
که حتی مدیران باشگاه از طریق برخی روابط غیرورزشی هم در تالش 
برای حل این مشکل هستند تا همچنان برای ادامه فصل این بازیکن 

را در اختیار داشته باشند.

سردرگمی مدیران تراکتور 
در انتخاب سرمربی

پس از جدایی قربان بردیف از باشگاه تراکتور، مدیران این باشگاه هفته 
گذشــته اعالم کردند به زودی ســرمربی جدید معرفی خواهد شد اما 
با گذشــت بیش از یک هفته از این اتفاق، هنوز مذاکره تراکتوری ها با 
گزینه های مدنظر به نتیجه نرسیده است. در این بین در چند روز گذشته 
از اسامی مختلفی نیز به عنوان گزینه های احتمالی باشگاه تراکتور نام 
برده شد که ازجمله مهم ترین آنها ارطغرول ساغالم و دراگان اسکوچیچ، 

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران بودند.
دیروز اسکوچیچ مذاکره با باشــگاه تراکتور را تکذیب کرد، از طرفی از 
باشگاه تراکتور خبر می رسد همچنان مدیران باالدستی این باشگاه پیگیر 
آخرین وضعیت ارطغرول ساغالم هستند تا این مربی را برای بازگشت 
به تبریز مجاب کنند و در غیر این صورت به سراغ مربیان دیگر خواهند 
رفت. تراکتوری ها چند روز پیش مذاکره با ساغالم را جلو بردند ولی با 
این مربی از لحاظ مالی به توافق نرسیدند. نکته عجیب در مورد مذاکره با 
ساغالم این است که تعدادی از مخالفان او، برخی مسائل سیاسی مربوط 
به این مربی را پیش کشیده اند و از مدیران بلندپایه در تبریز خواسته اند 

که با آمدن این مربی مخالفت کنند.
مدیران تراکتور چند روز پیش با اســتراماچونی هم مذاکره کردند ولی 
این مربی به دلیل قراردادی که با یک شبکه تلویزیونی برای کارشناسی 
بازی های جام جهانی امضا کرده، حاضر بــه پذیرفتن هدایت تراکتور 
نشده است. در این میان محمد نصرتی که چند سالی است وارد عرصه 
مربیگری شده، برای دومین بار در کادر فنی تراکتور حضور یافته و قرار 
است با انتخاب سرمربی جدید تراکتور رسما به عنوان دستیار ایرانی وی 
مشغول به کار شــود. باید منتظر ماند و دید که زنوزی در نهایت کدام 
گزینه را به عنوان ســرمربی جدید معرفی خواهد کرد. تراکتور در این 
سال ها رکورددار تغییر سرمربی با مدیریت زنوزی بوده و همین موضوع 
باعث شده مالک تراکتور بارها توسط هواداران این تیم و رسانه ها مورد 

انتقاد قرار بگیرد.

بررسی اتفاقات مرحله گروهی جام جهانی2022 از روی آمار

وقتی عددها 
حرف می زنند

نوبت جوردن آیو بود که به سبک آساموآ جیان ضربه اش را از 
دست بدهد. در جریان بازی و بعد از این پنالتی ورق برگشت 
و اروگوئه توانســت 2بار دروازه تیم ملی غنا را باز کند. حاال 
همه  چیز برای صعود یاران سوارس مهیا به نظر می رسید اما 
در بازی همزمان، این کره جنوبی بود که توانست پرتغال را 
شکســت بدهد؛ چراکه پرتغال در این بازی به همه نفرات 
اصلی اش اســتراحت داده بود. برد کره با اختالف یک گل، 
کاری کرد که اروگوئه برای صعــود 3گل بخواهد. این تیم 
2گل زد و یک گل دیگر برای صعود می خواســت. موقعیت 
جور شد، اروگوئه ای ها در دقایق پایانی منتظر بودند تا داور 
برای آنها پنالتی بگیرد اما داور بازی که نظر دیگری داشت، 

حتی برای تماشای صحنه به سراغ وی ای آر نرفت. بازیکنان 
اروگوئه به تصمیم داوری معترض بودند و به پنالتی اطمینان 
صد در صد داشــتند، در این حد که در پایان بازی کاوانی در 
اعتراض به داور، خشمش را روی مانیتور کمک داور ویدئویی 
خالی کرد. به هر حال، در پایان ایــن نبرد همان اتفاقی که 
غنایی ها می خواســتند، رقم خورد. آنها از نزدیک شــاهد 
اشــک ریختن ســوارس در آخرین بازی اش در جام جهانی 
بودند. درست است که غنا به مرحله بعدی نرسید اما دیدن 
این صحنه لذت زیادی برایشان داشت. آنها شاید بابت حذف 
از این مرحله ناراحت نباشــند چرا که اروگوئه را نیز در کنار 

خودشان می بینند.

مرحله گروهی جام جهانی به پایان رســید و از دیروز عصر مرحله حذفی آغاز شــد. بعد از ثبت چند شگفتی 
در مرحله گروهی؛ پیروزی عربســتان بر آرژانتین، پیروزی کامرون مقابل برزیل، شکست فرانسه از تونس، 
پیروزی های ژاپن مقابل اســپانیا و آلمان، باخت بلژیک به مراکش، پیروزی کره جنوبی بر پرتغال و... و حذف 

تیم هایی مثل آلمان، بلژیک و اروگوئه، حاال وقت آن است از لحاظ آماری دیدارهای این مرحله را بررسی کنیم.
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در مرحله گروهی 46مسابقه از 64مسابقه کل جام برگزار 
شد. در مجموع این 46بازی، 120گل بین تیم ها ردوبدل 
شــد؛ میانگین 2.5گل در هر بازی و 36دقیقه برای هر 
گل. هیچ بازیکنی در این مرحله هت تریک نکرد اما 14بار 
بریس )2گل در یک بازی توسط یک بازیکن( ثبت شد. 2گل 
به خودی به ثبت رسید. 64.3درصد پنالتی ها خراب شد؛ 5پنالتی 
از 14پنالتی. 2پنالتی از این پنالتی ها را شزنی )لهستان( مهار کرد.

رونالدو دومین بازیکنی است که بدون پیوستن به یک 
تیم باشــگاهی در جام جهانی کاپیتان کشوری شد. 
دیگری بروس ویلسون است که در جام جهانی1986 
برای کانادا بازی کرد. لوئیس ســوارس هم به تازگی 

قراردادش را با تیمی از کشورش به پایان رسانده و قرار 
اســت به زودی به آمریکا برود. البته او بدون تیم نیست و 

تکلیفش روشن است.

10دروازه بان 2بار کلین شــیت کردند ازجمله 
کورتوا، آلیسون، امیلیانو مارتینس )آرژانتین(
و شــزنی. در جمع این دروازه بان ها پیکفورد 
و ترنــر، دروازه بان های انگلیــس و آمریکا، 
همگروهی های ایران هم حضور داشتند. مراکش 
هم 2بار کلین شیت کرد با 2دروازه بان مختلف؛ یاسین 

بونو و منیر مهند مهدی.

انر والنسیا به اوزبیو اسطوره پرتغال، 
پائولو روسی ایتالیایی و اولگ سالنکو 
از روسیه رسید. آنها همه گل های یک 
تیم را در بازی  های متوالی جام جهانی 
زده اند و با بیشــترین گلی که ثبت 
کرد ه اند، رکورددار هستند. آنها هر 
6گل تیم شان را در بازی های پیاپی 

به ثمر رساندند.

برزیل با پیروزی بر ســوئیس با 
17مسابقه بدون شکست صاحب 
طوالنی ترین روند بی شکستی در 
مرحله گروهی شد ولی شکست از 
کامرون این روند را متوقف کرد. 
کامرون نخستین تیم آفریقایی 
بود که برزیــل را در جام جهانی 

شکست داد.

استفانی فراپارت نخستین زنی شد 
که یک مسابقه از جام جهانی مردان 
را قضاوت کرد. او همچنین نخستین 
زنی است که لیگ یک فرانسه، لیگ 
قهرمانان اروپا، مقدماتی جام جهانی 
و سوپرجام اروپا را قضاوت کرده بود.

کرواسی دومین تیم قرن حاضر شد که با 2تساوی 
بدون گل در گروه خود به یک هشــتم صعود کرد. 
تیم اول پرتغال بود که ســال2010 با سرمربیگری 
کی روش با 2تساوی بدون گل از گروهش صعود کرد.

ایناکــی ویلیامــز از 
غنا و نیکــو ویلیامز 
اســپانیایی نخستین 
برادرانی بودند که برای 
کشورهای مختلف در 
بازی  جام جهانی  یک 
کردند. کوین پرینس و 
ژروم بواتنگ سال2010 
مقابــل یکدیگر بازی 
کردند، 2بــرادری که 

پدرشان یکی نبود.

آلمان با ثبت مجموع امید گل برابر با 
10 در 3 بازی، باالترین میزان گل های 
مورد انتظار را در بین تیم های حاضر 
در جام جهانی2022 تاکنون  داشت. 
آمار آلمان در زمینه میزان گل زده 
شده نســبت به ایجاد موقعیت گل 
برابر با 4.6 بــوده و آنها از این بابت 
هم تاکنون بهترین تیم جام بوده اند.

مسی با 35سال و 155روز 
سن، مسن ترین بازیکنی 
شــد که در یــک بازی 
جام جهانی هم گل زده و 
هم پاس گل داده است. او 
با 18سال و 357روز سن 
رکورد جوان ترین بازیکن 
را دارد که دقیقا همین کار 

را انجام داده است.

رونالدو، مسی و کوادرادو، هافبک مکزیکی 
تنها بازیکنانی شدند که در 5دوره مختلف 
جام جهانی بازی کردند. رونالدو تنها بازیکنی 

است که در 5دوره گل زده.

در پیروزی آلمان مقابل کاستاریکا، 
جمال موسیاال 13دریبل را با موفقیت 
انجام داد. جی جی اوکوچا، ستاره 
نیجریه ســال1994 مقابل ایتالیا 
15دریبل موفق داشت. کریستیانو 
رونالدو در بازی با بنفیکا با 20دریبل 
در همه تورنمنت ها رکورددار است. 
مســی با ثبت 107دریبل در تاریخ 
جام جهانــی باالتــر از مارادونا با 

105دریبل صاحب رکورد است.

گل گاوی او را به جوان ترین گلزن جام جهانی پس از 
پله و مانوئل روساس از مکزیک تبدیل کرد. او سومین 

گلزن جوان تمام دوران شد.

برای نخســتین بار در جام جهانــی هیچ تیمی 
نتوانست با 9امتیاز از مرحله گروهی صعود کند. 
4سال پیش 3تیم 9امتیازی بودند. 4تیم سال2014، 
2تیم سال 2010، 4تیم سال2006 و 2تیم سال های 
2002 و 1998 امتیازات کامــل مرحله گروهی را 
کسب کرده بودند. 1998: فرانسه و آرژانتین، 2002: 
اســپانیا و برزیل، 2006: آلمان، پرتغال، برزیل و 
اسپانیا، 2010: آرژانتین و هلند، 2014: هلند، کلمبیا، 
آرژانتین و بلژیک، 2018: اروگوئه، کرواســی و 
بلژیک با 3پیروزی صعود کردند اما 2022 هیچ یک 

از تیم ها به امتیازات کامل نرسید.

زوج دفــاع میانــی پرتغال در بــازی مقابل 
کره جنوبی بیش از 20ســال بــا هم اختالف 
سن داشــتند؛ په په با 39سال و 279روز سن 
مسن ترین مدافع جام جهانی2022 و آنتونیو 

سیلوا با 19سال و 39روز سن جوان ترین مدافع 
همین جام جهانی بود.  هنگام تولد سیلوا )اکتبر2003( 
په په بیش از 40بار در لیگ برتر پرتغال بازی کرده بود.

بوکایو ســاکا از انگلیس با 21سال و 
77روز سن، به جوان ترین بازیکنی 
تبدیل شد که در نخستین حضور خود 
در جام جهانی2 یا بیشــتر گل به ثمر 
رساند، البته بعد از بکن باوئر که سال1966 

با 20سال و 304روز به این رکورد رسیده بود.

برای سومین بار بود که یک تیم )قطر( 
برای نخستین بار در جام جهانی حاضر 
می شــد و میزبان بود. قطر پس از 

آفریقای جنوبی دومین میزبانی شد که 
در مرحله گروهی حذف شد و نخستین 

میزبانی بود که همه بازی هایش را باخت.
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غنا نخستین کشوری شد که 2پنالتی 
را در برابر یک حریف از دست می دهد. 
12سال پیش آساموا ژیان پنالتی را از 

دست داد و این دوره آندره آیو.

10

 برای نخســتین بار در یــک دوره از 
جام جهانی 8تیم در بازی ابتدایی خود 

به تساوی بدون گل دست  یافتند.

11

12
13

14 16 18

15 17

19
برای نخستین بار بود یک تیم با بیش از 700پاس در یک مسابقه از تیم مقابل 
شکست می خورد. البته این اتفاق یک بار دیگر در این جام تکرار شد. 
آلمان و اسپانیا بودند که مقابل ژاپن بیشترین پاس را دادند اما شکست 
خوردند. ژاپنی ها در بازی با اسپانیا 17.7درصد مالکیت را در اختیار 

داشتند که این کمترین مالکیت توپ یک تیم برنده در یک بازی است.
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 ترین های
 دور گروهی

   بیشــترین کارت زرد: عربستان با 
دریافت 14کارت زرد در 3مسابقه رکورد 
منفی بیشــترین میزان کارت زرد در 
مرحله گروهی یک دوره جام جهانی را 

به نام خود کرد. 
   بیشــترین ضربه در هر بازی: آلمان 
با 23ضربه، برزیل با 19، فرانسه با 18، 

آرژانتین با 14.3و سنگال با 14شوت.
   بیشترین درصد مالکیت توپ: اسپانیا 
70.1درصد، آرژانتیــن 63.1، انگلیس 

62.2، پرتغال 59.2، دانمارک 57.4.
   بهترین عملکرد در نبردهای هوایی 
تن به تن: آرژانتیــن 60.3درصد، کانادا 
57.7، پرتغال 57.3، کاستاریکا 55.9، 

فرانسه 55.19.
   دقت پاس: اسپانیا 90.9درصد پاس 
درست، انگلیس 88.7درصد، آرژانتین 
88.1، برزیل 87.4 و آلمان 87.3درصد.

   بهترین گلزنان دور گروهی: گاکپو 
بــا 3گل از 5گل تیم ملــی هلند در 
251دقیقه، موراتا 3گل از 9گل اسپانیا، 
امباپه 3گل از 6گل فرانسه، انر والنسیا 
3گل از 4گل اکوادور، رشفورد 3گل از 
9گل انگلیس در 107دقیقه. والنســیا 
75درصد گل های اکوادور را زد و گاکپو 

60درصد گل های هلند را.
   میانگین بیشترین شوت یا ضربه در 
هر بازی: امباپه 5.3شوت، مساکینی از 
تونس 4.5، مسی 4.3، گنبری و موسیاال 

4شوت.
   بیشترین پاس گل: هری کین 3پاس، 
برونو فرناندز، کالسن )هلند(، پریشیچ 
)کرواسی( و تادیچ )صربستان( هر کدام 

2پاس گل.
   3بازیکنــی که موفق شــدند در 
دیدارهای مرحلــه گروهی جام جهانی 
قطر، 2بار جایزه بهترین بازیکن زمین 
را به دست بیاورند؛ لوکا مودریچ، کیلیان 

امباپه و کریستین پولیسیک.
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افقی:
1- متجانس- غذای محبوب 
ژاپنی ها- سیب زمینی ترشی

2- مبتکر زبان اســپرانتو- 
از آثار داســتانی هوشــنگ 

مرادی کرمانی
3- مساوی- گاو شخم زن- 
رابطه علــت و معلولی میان 

دو چیز- دشمن آتش
4- شــجاع- زمان آغازین- 

گلوله تفنگ شکاری
5- فرمان سکوت- طالیی- 

پیروان
6- عالم ماده- پسر کاوه آهنگر- 

قلم نی
7- همیشــه معذور است!- 
پهنه وســیع آبی- روزنامه 

چاپ ترکیه
8- سنگ آسیاب- از نشانه های 

نوشتاری- کامل- عضو رونده
9- بی نظیر- به اندازه الزم- 

گازی رادیواکتیو
10- پــول کره جنوبــی- 

وصله- تیر چوبی سقف
11- دســتمال- توله سگ 

شکاری- تندر
12- رازهــا- ماهی فروش- 
چهارپای بارکشی در راه های 

سخت و کوهستانی
13- قدم یکپــا- باد مالیم- 

مملکت- برادر عرب

14- از حکومت های ترک تبار 
تاریخ ایران- بیماری التهاب 

سینوس ها
15- از الفبای انگلیســی- 
گلی زیبا- معادل فارســی 

دراور
  

عمودی:
1- خــرج- لبــاس شــنا- 

لغوکردن
2- کارگردان فیلم هوانورد 

با بازی لئوناردو دی کاپریو
 3- نــاپـیـــدا- طـــراح- 
کوره نان پزی- مخفف اینک

4- الهــه عشــق و زیبایی- 
حمام الغری- خو گرفته

5- از صور فلکی نیمکره جنوبی 
آسمان- نوعی قایق- ایرانی

6- شــغــــل وزیـر- دراز- 
نومیدی

7- ساخته شده از خاک رس- 
دروازه بــــدن- خــوراکی 

شیرین از جوانه گندم و آرد
اســتان  در  شــهری   -8

کرمانشاه- فهمیده
9- زشتی- هیوالی محبوب 
ســینما- برای پیشگیری از 

بیماری تزریق می شود
10- مــوی گردن اســب- 
خامــوش- مســابقه ملی 

افغانستان

11- زندگی کردن- مرکز استان 
مرکزی- میدانی در تهران

12- کرم چراغ دار- باربر- ســکه 
رایج در برخی کشورهای عربی

13- وسط- خدمتگزار- ثروتمند- 
باغ وحش خارجی

 14- خــــواننده قـطعه مـعروف 
نوایی نوایی

15- تشبیه شــده- نوعی پارچه 
از الیــاف گیاهــی- از طرح های 
15شناخته شده فرش دستباف ایرانی

هرقفيسامترارس
ففياباتاروگات
توكلمنشوپقرزا
خراتاتسونايقد

طرفدنرپنتفگ
يسرادراهاواد
نزيدووادجارخا
هبشمهيكبشليتر
ايالبانايرالو

رنهيبردفانصا
بيداهحتففطل
يهلالدعيهاساي
قاوريلاويوريپ
يرطابيناملسخا
ندنوگمدنگوليز

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4364
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

143258796
296173548
857469231
384692157
521847963
679531824
915386472
762914385
438725619

متوسط

    4   6     2  
6 9       5     1
  7       3      
  8 7     4      
2               6
      9     2 1  
      8       4  
4     5       8 2
  3     1   9    592768134

413529678
678143592
341295867
867431259
259687413
786314925
925876341
134952786

ساده

متوسط

354169728
692785431
871243659
187624593
249351876
563978214
925836147
416597382
738412965

سخت

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

ساده

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

سکته قلبی
چرا شجاع و کنعانی بازی نکردند و چطور نیمکت نشینی آنها، بازیسازی از عقب زمین را مختل کرد؟

دراگان اسکوچیچ اسمش را می گذارد اولویت دادن »وفادارها« به 
»بهترها«. این ایده او در مورد نیمکت نشینی شجاع خلیل زاده و 
محمدحسین کنعانی زادگان در جام جهانی قطر است. در حقیقت 
مربی کروات بر این باور اســت که کارلوس کی روش با برگزیدن 
مدافعانی دیگر همچون مجید حسینی و مرتضی پورعلی گنجی، 
تصمیم گرفته به گروه نزدیک به خودش پــاداش بدهد و نفرات 
معتمد سرمربی قبلی را مجازات کند. شما می توانید این احتمال را 
وارد بدانید یا ندانید، اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی شود. 
نکته اینجاست که کی روش به دالیل واقعا نامشخص از بازی دادن 
به این دو نفر پرهیز کرد و باثبات ترین بخش زمین در 2سال گذشته 
را شــخم زد؛ آنچه نتیجه اش دریافت 7گل در قطر و ثبت یکی از 

بدترین آمارهای تیم ملی در ادوار جام جهانی بود.

  هماهنگی برای هیچ
شجاع و کنعانی تقریبا در تمامی مسابقات انتخابی جام جهانی فیکس بودند. 
دراگان اسکوچیچ به آنها اعتقاد جدی داشت و حضور مستمرشان کنار هم، 
به افزایش هماهنگی آن دو منجر شــد. آنها حتی برای بهبود شرایط، عضو 
یک تیم باشــگاهی شــدند و از چندی قبل در قلب خط دفاعی االهلی قطر 
به میدان رفتند. پس از صعود برق آســای تیم ملی کشورمان به جام جهانی، 
اینطور به نظر می رسید که آنها در قطر جزو بازیکنان فیکس تیم خواهند بود. 
کی روش که آمد، نگرانی هایی در مورد جایگاه شــجاع خلیل زاده ایجاد شد، 
اما در بازی دوستانه با اروگوئه هر دو بازیکن در ترکیب اصلی به میدان رفتند. 
با این حال در کمال شگفتی شــاهد نیمکت نشینی محض هر دو بازیکن در 
جام جهانی بودیم؛ چنان که خود آنها را هــم آزرد و پس از حذف تیم ملی از 

جام جهانی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفته بودند: »از کسانی سؤال کنید 
که بازی کردند.«

  چرا خواهان بخشش کنعانی شد؟
نکته جالب اینجاســت که کنعانی زادگان به خاطر حواشــی مربوط به آن 
فایل صوتی 2جلسه از حضور در مسابقات دوستانه محروم بود. زور دراگان 
اسکوچیچ به لغو این حکم نرسید. مدافع تیم ملی بازی با الجزایر را از دست 
داد؛ همان مسابقه ای که شکست در آن به شام آخر دراگان تبدیل شد. بعد 
که کی روش آمد، طبق معمول امرش مطاع بود و جلســه دوم محرومیت 
کنعانی بخشیده شــد. به این ترتیب او در برابر اروگوئه به میدان رفت. این 
مسائل نشان می داد کی روش دنبال بازی دادن به کنعانی در قطر است، اما 
این اتفاق رخ نداد. به این ترتیب جای این سؤال خالی ماند که اگر کی روش 

قصد استفاده از کنعانی را نداشت، چرا دنبال بخشش محرومیت او بود؟

  امتیازی که از دست رفت
تقریبا بدیهی است که استفاده از شــجاع و کنعانی می توانست استحکام 
بیشتری به خط دفاع ایران بدهد؛ به خصوص در بازی با انگلستان که فاجعه 
بزرگی رخ داد و کی روش از آن به عنوان یک »جلسه تمرینی« نام برد! با این 
حال غیراز ویژگی های دفاعی، هر دوی این بازیکنان توانایی ارسال پاس های 
بلند قطری را دارند؛ پوئنی که برای تیم های دفاعی بسیار مهم است. وقتی 
شما عقب زمین جمع می شوید، هر یک از این پاس ها برای فرار مهاجمان 
می تواند جریان یک مسابقه را عوض کند. در مسابقات پیشین تیم ملی بارها 
شاهد چنین اتفاقی بودیم، اما کی روش با نیمکت نشین کردن هر دو بازیکن، 

امتیاز بازیسازی از عقب زمین را هم از تیمش گرفت.

بدون تردید یکی از کم اثرترین بازیکنان تیم ملی ایران در مســابقه با آمریکا، مهدی طارمی بود. او البته بهترین بازیکن فعلی 
فوتبال ایران به شمار می رود که در دیدار با انگلستان دبل کرد و در برابر ولز پاس گل داد، اما مصاف با آمریکا روز خوب او نبود. 
مهدی در فاز هجومی چندان به چشم نیامد، هرچند در یک صحنه اعتقاد به خطای پنالتی داشت که نه داوران مستقر در اتاق 
VAR و نه کارشناسان با او موافق نبودند. مسئله اما فقط به حضور کمرنگ مهدی در برنامه های تهاجمی تیم محدود نمی شد. 

شاید ناکامی کمتر دیده شده طارمی در این مسابقه، نقش آفرینی ضعیف او در امور دفاعی بوده باشد.
در دیدار سرنوشت ساز ایران، آمریکا از همان دقایق آغازین نبض میدان را در اختیار گرفت و با چرخاندن توپ به دنبال خلق 

موقعیت رفت. به شکل کامال آشکاری، آنها سمت چپ خط دفاعی ایران و سمت راست خودشان را هدف گرفته بودند؛ 
جایی که میالد محمدی بازی می کرد. بارها سرجینیو دست و سایر بازیکنان آمریکا از این جناح به سمت دروازه ایران 

یورش بردند و موقعیت گلزنی ساختند. واضح بود که دیر یا زود این نقطه ضعف کار دست تیم ملی خواهد داد. در این 
دقایق اما ترفند کی روش برای مهار آمریکایی ها چه بود؟ او به مهدی طارمی دستور داد خط حمله را رها کند و در 

سمت چپ خط دفاعی به یاری میالد محمدی بشتابد. حضور طارمی در این منطقه اما با بدترین نمایش او در 
جام جهانی همراه شد؛ نوعی سرگیجه و ناکامی در دفع توپ ها که کار را بدتر کرد.

به عنوان مثال دقیقه 33 بازی، اثرگذاری ناکافی طارمی روی توپ باعث خلق موقعیت آشکار گلزنی برای 
آمریکا شد که شــوت وه آ با فاصله کمی از باالی دروازه به بیرون رفت. دقیقه 35 تکل طارمی برای قطع 

توپ در همین منطقه موفقیت آمیز نبود، اما سانتر ســرجینیو دست با برخورد به دیگر مدافعان ایران 
راهی کرنر شد. دقیقه38 اما خبری از خوش اقبالی نبود و ناکامی طارمی در مهار دست، با پاس او برای 

پولیسیچ و گل سرنوشت ساز بازی همراه شد. بعد از این گل هم طبیعتا کی روش بار دیگر منطقه 
بازی طارمی را تغییر داد. او برای کمک به میالد محمدی آمد و موفق نشد؛ در پستی که هنوز 

هیچ کس نفهمیده چرا و چطور امید نورافکن در آن به فهرست نهایی راه نیافت.

زیان 
12 درصدی

یک علت مضاعف برای ناراحتی 
کارلوس کی روش

بسیار طبیعی است که کارلوس کی روش بابت صعود 
نکردن تیم ملی ایران به مرحلــه حذفی جام جهانی، 
ناراحت و خشمگین باشد. شکست برای همه مربیان 
دنیا در هر سطحی ناگوار است؛ به خصوص اگر کسی در 
شرایط کی روش باشد که در چندین ماموریت آخرش 
ناکام بوده و چالــش جام جهانی2022 به نوعی برایش 
»حیثیتی« به شــمار می آمد. بعد از عدم موفقیت در 
جام جهانی2018، جام ملت های آســیا2019، کوپا 
آمریکا2020، جــام ملت های آفریقــا2021 و البته 
ناکامی در رســاندن کلمبیا و مصر بــه مرحله نهایی 
جام جهانی2022، کی روش به شدت نیاز به موفقیت 
در ایران و اعاده حیثیت داشت که خب به هر حال این 

اتفاق رخ نداد.
این اما تنها دلیل برای ناراحتی مربی پرتغالی نیست، 
چرا که او افســوس های مالــی هــم دارد. در قرارداد 
کی روش درج شــده بود درصورتی که ایــن مربی با 
تیم ملی ایــران موفق به صعود در جام جهانی شــود، 
12درصد از پاداش فیفا را به خودش اختصاص خواهد 
داد. مشــخص نشد و کســی هم در فدراسیون نگفت 
که این 12درصد مربوط به کل پاداش اســت یا فقط 
پاداش صعود از مرحله گروهی به یک هشتم نهایی. به 
هر حال این دو با هم فرق دارند. هر تیمی بابت حضور 
در مرحله گروهی 9میلیون دالر به دســت می آورد و 
اگر به یک هشتم برسد این پاداش به 13میلیون دالر 
افزایش می یابد. در هر صورت اما کی روش در رساندن 
تیمش به مراحل حذفی ناموفق بود و این 12درصد را 

از دست داد.

مأموریت ناکام
در نیمه اول مهدی طارمی مأمور کمک به میالد محمدی شده بود

اما کارها خوب پیش نرفت
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آغاز هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر 
مقاومت در بخش صحنه ای آغاز شد

 ارگان ها و ســازمان های مختلــف این روزها 
جشنواره های تئاتری در برخی از شهرها برگزار 
می کنند. عالوه بر جشــنواره تئاتر بسیج که 
اواخر آذرماه در بوشهر برگزار می شود، جشنواره 
تئاتر خوزستان هم در بهبهان در حال برگزاری 
است. از دیگر جشنواره های تئاتر، تئاتر مقاومت 
است که روز گذشــته هجدهمین دوره اش را 
در مشهد آغاز کرد؛ جشــنواره ای که به گفته 
دبیر اجرایی اش پس از گذر از کربالی معلی، 
نجف اشرف، مسیر پیاده روی اربعین، استان یزد 
و استان فارس، اکنون به مشهد مقدس و جوار 
حرم حضرت امام رضا علیه السالم رسیده است.
بخش صحنه ای هجدهمین جشــنواره تئاتر 
مقاومت تا 15آذر با حضــور 14گروه تئاتری 
و بیش از 200هنرمند در مشــهد و با شــعار 
 »در گســتره ایران و کشــورهای اســالمی«

برگزار می شود.
اصفهان، اردبیل، یزد، خمینی شــهر، تهران و 
رباط کریم ازجمله شــهرهایی هستند که در 
این جشــنواره حضور دارند. 2ســالن مربوط 
به حوزه هنری و همچنین 2ســالن اداره کل 
ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی میزبان 
آثار بخش مسابقه صحنه ای جشنواره هستند. 
کورش زارعی، فرهاد قائمیان، جهانگیر الماسی، 
حسین مسافرآستانه و آزیتا ترکاشوند داوران 
این بخش از جشنواره هستند. عالوه بر بخش 
صحنه ای جشنواره که به میزبانی مشهد برگزار 
می شــود، بخش بین الملل و اجرای آثار تئاتر 
مقاومت هم در 2کشور دیگر برگزار می شوند 
که به گفته دبیر اجرایی جشــنواره درصورت 
فراهم بودن شــرایط، این اجراها تا پایان آذر 

روی صحنه می روند.
این جشنواره بخش نمایشنامه نویسی هم دارد 
که برای آن اختتامیه مجزا درنظر گرفته شده 
اســت. البته هنوز زمان برگزاری اش مشخص 
نیست، اما قرار است که در مراسمی برگزیدگان 
این بخش معرفی شــوند. در این دوره بخش 
تله تئاتر هم وجود دارد که این بخش اواســط 
دی ماه و همزمان با ســالگرد شهادت سردار 

سلیمانی برگزار خواهد شد.
هجدهمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتر 
مقاومت به دبیری سیدوحید فخرموسوی، از 
تابستان امســال کار خود را با برگزاری بخش 
نخست بین الملل در کشــور عراق و همزمان 
با راهپیمایی اربعین آغاز کرد. در ادامه بخش 
اجراهای خیابانی در یــزد و پس از آن بخش 

اجراهای رادیو تئاتر در شیراز برگزار شد.

 راهیابی 
۳ نمایش به 

جشنواره تئاتر فجر 
 اعالم برگزیدگان جشنواره تئاتر 

خراسان رضوی

نمایش های »زندانی شماره 5۷5«، »انتظار با 
بوی نرگس« و »un12« به عنوان آثار برگزیده 
سی  و دومین جشنواره تئاتر خراسان رضوی به 
جشــنواره تئاتر فجر راه یافتند. در اختتامیه 
سی ودومین جشنواره تئاتر خراسان رضوی که 
شنبه، 12آذر در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد 
برگزار شد، جایزه ویژه هیأت داوران در بخش 
پژوهش به آیدا کوهستانی و حورا حق شنو اهدا 
شد. در ادامه از هنرمندان برجسته و شاخص 
اســتان تقدیر شــد و هیأت داوران از حسن 
عنایت پور، کارگردان نمایش »کرم« و فرشید 
تمری، نویســنده و مدرس تئاتــر تقدیر ویژه 
به عمل آوردند. در بخش نمایشنامه نویســی، 
فرانک کریمی برای نمایش »زندانی شــماره 
5۷5«، میالد کاشــانی بــرای نمایش »بلوار 
الیزابت« و امیر رســتگاه و منصور جهانبخش 
برای نمایش »un12« در جایگاه اول تا سوم 
قرار گرفتند. در بخــش کارگردانی نیز فرانک 
کریمی، کارگردان نمایش »زندانی شــماره 
5۷5« رتبه نخست، احمد اکبرزاده، کارگردان 
نمایش »انتظار با بوی نرگس« رتبه دوم و پویا 
قصابی، کارگــردان نمایش »آوانتــاژ« و امیر 
رستگار، کارگردان »un12« به صورت مشترک 
رتبه ســوم را کســب کردند. در این بخش از 
عبدالحکیم مشورتی، کارگردان نمایش »الهه 
ســنگ« تقدیر ویژه برای نگاه و حفظ حرمت 

آیین  های بومی صورت گرفت.

تئاتر
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خداحافظی با سینماهای خاطره انگیز میدان انقالب
سینماهای مرکزی و پارس تغییر کاربری می دهند 

پاساژ یا پارکینگ طبقاتی؛ این عاقبت سینماهای قدیمی میدان انقالب 
است. بعد از گذشت نزدیک به ۳سال تعطیلی، حاال خبر رسیده که با سینما

درخواست تغییر کاربری مالکان سینماهای مرکزی و پارس موافقت 
شده است؛ سینماهایی که قرار است تبدیل به پاساژ یا پارکینگ طبقاتی شوند. 

به این ترتیب از ســینماهای میدان انقالب، فقط سینما بهمن باقی می ماند که در ضلع 
شرقی میدان واقع شــده و برخالف مرکزی و پارس، متعلق به بخش خصوصی نیست و 
حوزه هنری، مالک آن است.  خیابان انقالب و پیاده روهایش با اغذیه فروشی ها، دانشگاه، 
کتابفروشی ها و سینماهایش در یادها مانده است. یکی از شلوغ ترین نقاط پایتخت که 
همیشه زندگی در آن جریان دارد. سال هاست در حلقه دواِر میدان این خیابان که میاِن 

انقالب اسالمی )شرقی و غربی( و کارگر )شمالی و جنوبی( حائل شده چند سینما وجود 
دارد؛ سینما سانترال )مرکزی فعلی(، شهر تماشا، یونیورســال )پارس فعلی( و مادری 
)بهمن فعلی(. بعد از شیوع کرونا سینماهای مرکزی و پارس تعطیل شدند. واکسن آمد. 
کرونا کمرنگ شد، ولی سینماهای قدیمی میدان انقالب دیگر باز نشدند؛ سینماهایی که 
روزگاری چشم و چراغ میدان انقالب بودند و بخشی از شلوغی پیاده روها محصول حضور 
تماشاگرانی بود که گیشه ها را داغ نگه داشته بودند؛ به خصوص سینما مرکزی که سال ها 
یکی از سرگروه های ســینماهای تهران بود و روزگاری پرفروش ترین سینمای پایتخت 
محسوب می شد. سال 1۳۶4 پرفروش ترین سینمای تهران، نه آزادی و عصر جدید که 
مرکزی بود. سینما مرکزی از نخستین روزهای تأســیس، جزو سینماهای درجه یک 

محسوب می شد. سیف اهلل کامرانی، مالک و مؤسس این ســینما، در سال 1۳41 آن را 
تأسیس کرد تا عواید حاصله اش، صرف اموِر آسایشگاه خیریه قدس، واقع در کرج شود. 
این سینما در ابتدای تأسیس هزار و 12۶صندلی داشت، اما بعدها این تعداد تغییر کرد. 
قدمت سینما پارس هم به دهه 40 باز می گردد. این سینما با نام یونیورسال در سال 1۳42 
با مساحت 1500مترمربع و 2سالن بزرگ به گنجایش 400 و ۳۷0 تماشاگر، با مدیریت 
اسماعیل کوشــان و زیرنظر یک مهندس روس ساخته شد؛ سینمایی که پس از انقالب 

فرازونشیب هایی را پشت سر گذاشت و بعد از آتش سوزی در دهه ۷0، 
سال ها تعطیل بود تا اینکه مرتضی شایسته آن را خریداری و بازسازی 
کرد و نام پارس هم به نوعی تداعی کننده دکتر کوشان و پارس فیلم بود.

نگارگری یکی از اصیل ترین هنرهای 
ایرانی است که برای تداوم حیاتش در تجسمی

دنیای پرفرازو نشیب هنر باید از آن 
حمایت شود و برنامه ریزی ویژه ای برای رشد و بالندگی 
آن صورت بگیرد. دوساالنه ملی نگارگری ایران، تالشی 
برای حمایت از این هنر اصیل است که امسال یازدهمین 
دوره آن در 4رشــته نگارگری، گل و مــرغ،  تذهیب و 
طراحی نگارگری در ۳بخش مسابقه )رقابتی(، مدعوین 

و مقاالت علمی برگزار می شود. 
توسعه و اعتالی جایگاه نگارگری در ایران معاصر، ایجاد 
زمینه مناســب برای رشد و شــکوفایی هنر نگارگری 
متناســب و با تأکید بر نقش و هویت و فرهنگ ملی و 
اسالمی در هنرهای اســالمی ایران، تشویق هنرمندان 
اصیل و معرفی آثار برجسته نگارگران معاصر، گسترش 
نگارگری در هنرهای ایران و ایجاد بستر مناسب برای 
رشــد اقتصاد هنر نگارگری ایران ازجمله رویکردها و 
اهداف این دوساالنه اعالم شده اســت. با وجود برخی 
نقدها که به جشــنواره ها و رویدادهای تجسمی کشور 
می شود، اما نمی توان کتمان کرد برگزاری جشنواره ها، 
دوساالنه ها و ســایر رویدادهای هنری بهترین راه برای 
جلب توجه هنرمندان و عالقه مندان به آثار تجسمی و 

متعاقبا تقویت بازار این رشته هنری است. 
در همیــن زمینــه، پرویز حاصلــی، عضو شــورای 
سیاســت گذاری یازدهمین دوســاالنه ملی نگارگری 
ایران به ایرنا گفــت: اکنون نه تنها در هنــر نگارگری 
بلکه در تمامی رشــته های هنــری، مؤثرترین روش 
برای ارائه و در معرض دید قرار گرفتــن آثار، برگزاری 
رویدادهایی همچون جشنواره هنرهای تجسمی فجر و 
دوساالنه هاست. بر این اساس اگر این رویدادها به صورت 
مناسب یا به  کلی برگزار نشــوند به این وجه از ارائه آثار 
لطمه بسیاری وارد می شود. دوساالنه ها رکن مهمی در 
هنرهای تجسمی هستند؛ به خصوص در رشته نگارگری 

که یک هنر سنتی و ملی است. درصورت برگزارنشدن 
دوساالنه ها ما آگاهی دقیقی نسبت به ویژگی های کمی 
و کیفی هنرمندان و فعالیت های هنری آنان نخواهیم 
داشت. حاصلی، معرفی هنرمندان و آثار شاخص هنری 
در رشــته های مختلف، ایجاد زمینه ای مناسب برای 
فعالیت بهتر و استقرار عالقه مندان به یک رشته هنری 
در معرض مشاهده فعالیت های آن  رشته را از مهم ترین 
اهداف برگزاری دوســاالنه های هنری عنــوان کرد و 
افزود: در بخش جنبی این رویداد هنری نیز زمینه های 
فعالیت  فرهنگی، پژوهشی و اقتصادی وجود دارد که در 

اولویت های بعدی قرار می گیرند. 
عضو شــورای سیاســتگذاری یازدهمین 

دوســاالنه ملی نگارگری ایران درباره 
ویژگی های این رویداد گفت: انتظار 
می رفت که یازدهمین دوساالنه 
ملــی نگارگــری تفاوت هــای 
بیشــتری با دوره های گذشــته 
داشته باشــد، اما اکنون با توجه 

به روند برگزاری این رویداد، به نظر 
می رسد که تفاوت چندانی با سال های 

گذشــته ندارد. درباره بررســی کمیت و 
کیفیت آثار نیز باید منتظر برگزاری نمایشگاه باشیم. 

این دوساالنه قرار است در بخش های رقابتی، مدعوین 
و پژوهشی برگزار شود و این موارد در جلسات شورای 
سیاستگذاری نیز مورد بحث قرار گرفته است. حاصلی 
با اشاره به برگزار نشدن منظم دوســاالنه های هنری 
پیشنهاد تشکیل شورایی مرکب از هنرمندان نگارگر را 
مطرح کرد و گفت: معموال اگر متصدیان معاونت هنری 
و مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بخواهند به صورت انفرادی برای برگزاری دوســاالنه ها 
تصمیم بگیرند، دچار چنین مشکالتی می شویم که این 
رویدادها به صورت منظم برگزار نشده و گاه با وقفه های 

طوالنی مواجه می شــوند؛ بنابراین بهتر اســت برای 
جلوگیری از این اتفاق شــورایی متشکل از هنرمندان 
نگارگر و افــرادی که می توانند به برگزاری دوســاالنه 
کمک کنند و مؤثر باشند، تشکیل شود و تصمیم گیری 
در این زمینه لزومــا برعهده یک نهاد دولتی نباشــد؛ 
چراکه با تغییر دولت ها ممکن است سیاست ها تغییر 
کند. عضو شورای سیاســتگذاری یازدهمین دوساالنه 
ملی نگارگری ایران تأکید کرد: اگر قرار اســت شورایی 
برای برگزاری و چگونگی برگزاری دوساالنه های هنری 
وجود داشته باشد، باید یک شورای فراگیر و مورد قبول 
عموم هنرمندان و عالقه مندان به هنر باشد. متأسفانه 
در حوزه تصمیم گیری، نحوه برگزاری و داوری 
دوســاالنه ها وظایف به صورت متعادل و 
فراگیر تقسیم نمی شوند و در این راستا 
در دوره های گذشته شاهد نوسانات 
و چالش هایی زیــادی بوده ایم. با 
توجه به صحبت های حاصلی به نظر 
می رســد، در یازدهمین دوساالنه 
نگارگــری در همچنان بــر همان 
پاشــنه ای می چرخد که در دوره های 

گذشته چرخیده است. 
دوساالنه فرصتی است که نباید اجازه داد به همین 
راحتی از دســت برود و بــه کاری اداری و روتین بدل 
شود. شناخت استعدادها و معرفی هنرمندان زبردست 
از طریق دوساالنه مهم ترین کارکرد این رویداد هنری 
است، اما متأســفانه ســایه انداختن روزمرگی بر امور 
دوساالنه و تبدیل آن به اتفاقی شبه بروکراتیک و تکراری 
باعث شده که این رویداد هنری آنچنان که باید، اثرگذار 
نباشــد. باید امیدوار بود آثار به نمایش درآمده در این 

رویداد از کیفیتی برخوردار باشد که 
باعث ایجاد رغبت و تحرکی در جامعه 

نگارگری شود.

 سر و جانم فدای 
سقای دشت كربال

پای صحبت های »سیدرضا سجادنیا«؛ جانباز 
۷0درصدی که شهادت باالترین آرزوی اوست

 جنایت هایی که 
نباید فراموش شود

 نظری بر کارنامه سیاه تجزیه طلبان ایران
 در پگاه انقالب اسالمی

معلمی که به تربیت 
غیرمستقیم معتقد بود

در مراسم رونمایی کتاب »مکتب« از مجموعه 
»آموزگاران مدرسه عشق« مطرح شد

متقاضیان 
 بین الملل
فیلم فجر

۵۷۸فیلــم، متقاضــی 
حضور در بخش بین الملل 
چهل ویکمین جشــنواره 

بین المللی فیلم فجر شدند.
به  گــزارش همشــهری، 
بین الملل  بخــش  ثبت نام 
از ۱۵شــهریورماه آغاز شده 
بود و تا پایان هفته گذشــته 
ادامه داشــت و درمجموع 
۵۷۸فیلــم از ۷2کشــور، 
متقاضی حضــور در بخش 
بین الملل جشنواره چهل و 
یکم شامل سینمای سعادت 
و جلوه گاه شــرق )مسابقه 
سینمای کشورهای آسیایی 
- اسالمی( شــدند. عالوه 
بر ایران کشــورهای ایتالیا، 
مالزی، ســنگاپور، پرتغال، 
روسیه، چین، قرقیزستان، 
آرژانتیــن، هند، شــیلی، 
تاجیکستان، استونی، لتونی، 
هلند، ایرلند، آلمان، استرالیا، 
بنگالدش، کانادا، لهستان، 
انگلســتان، ترکیه، میانمار، 
ســوئیس، بلژیک، فرانسه، 
اندونــزی، رومانی، اوکراین، 
دانمــارک، لوگزامبــورگ، 
ســوئد، عراق، هنگ کنگ، 
مولداوی، ارمنستان، یونان، 
مغولستان، ژاپن، قزاقستان، 
چک، آذربایجان، مکزیک، 
آمریکا، اسپانیا، بلغارستان، 
برزیل، بالروس، ســریالنکا، 
تونس، گرجستان، صربستان، 
دومینیکا، کره جنوبی، لیتوانی، 
مصر، سوریه، عمان، تایوان، 
لبنان، مراکش، فنالند، کویت، 
مقدونیه، کامبوج، قطر، نروژ، 
اتریش، ویتنــام، تایلند و 
ایسلند برای حضور آثارشان 
در بخش بین الملل این دوره از 
جشنواره ثبت کرده اند. چهل 
و یکمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر ۱2 تــا 22 بهمن 
سال جاری به دبیری مجتبی 

امینی برگزار خواهد شد.

 قصه گویان 
6 کشور به ایران 

می آیند

۱۵قصه گو از ایران و ۱۰قصه گو 
از ۶کشــور جهان به بخش 
بین الملل بیست وچهارمین 
جشنواره قصه گویی کانون 
پرورش فکــری راه یافتند. 
بخش بین الملل جشــنواره 
قصه گویــی در 2 بخــش 
قصه گویــان خارجــی و 
قصه گویان داخلــی برگزار 

می شود.
به  گزارش همشهری، به  گفته 
مسئول کمیته بین الملل این 
جشنواره در بخش خارجی 
با توجه به شــرایط، از حدود 
4۰۰نفر که امکان شرکت در 
مسابقه را داشتند دعوت شد 
که از این تعداد ۵۰نفر ثبت نام 
کردنــد. در مجموع 2۵قصه 
دریافت شد و در نهایت پس از 
داوری ۱۰قصه گو معرفی شدند. 
معرفی شدگان بخش خارجی 
از کشورهای کانادا، ترکیه، 
آرژانتین، کلمبیا، هند و کنیا 

هستند.
همایون همدانی می گوید: این 
دوره از جشنواره با سختی های 
زیادی پیش رفت، اما با وجود 
قطعی اینترنت و مشکالتی 
که بود، رکورد خوبی داشتیم. 
به نظرم اگر از تجربه های این 
دوره استفاده کنیم دوره های 
بعد موفق تر خواهــد بود. 
راه یافتگان خارجی به بخش 
بین الملل جشنواره قصه گویی 
عبارتند از دیپا کی ران با قصه  
»موهینی و آجیویکا« و دیویا 
سرکار با قصه »آهنگی برای 
فروش« هر دو از هندوستان، 
گریس ونــگاری با قصه »در 
جست وجوی شانس« و جان 
نامای موکنی با قصه »بزهای 
روی پل« هر دو از کنیا، سارا 
ابو شرر با قصه  »سارا ابو شرر« 
از کانادا، شیال توپجام با قصه 
»نمدپوش« و شهدا شهین با 
قصه »کالغ و خــار« هر دو از 
کشــور ترکیه، مایلی پونس 
با قصه  »قدیمی ترین بازی« 
و کلودیا مونته سینو با قصه 
»اداره بوســه های گمشده« 
هر دو از کشــور آرژانتین و 
مائوریتســیو پاتینو با قصه 
»شــاهزاده دانا« از کشور 
کلمبیا. احســان  عبدی پور، 
محمــد گودرزی دهریزی، 
وحید خســروی، ســعید 
مجیدی، همایــون همدانی 
و الهــام دارابی داوری بخش 

بین الملل را بر عهده داشتند.

سینماهای از دست رفته 
داستان سینماهای قدیمی پایتخت، حکایت سالن های از دست رفته است؛ سینماهایی که روزگاری رونق، اعتبار و گیشه داشتند و به مرور تبدیل به مکان هایی متروک و بی مخاطب 
شدند. سینماهای اطراف میدان انقالب در دهه های ۶۰ و نیمه اول دهه ۷۰ فیلم های مناسب رهگذران پرتعدادی را که گذرشان به این منطقه پایتخت می افتاد، اکران می کردند. دهه 
۶۰ اگر مخاطب جدی، پیگیر و فیلم بین، سینما عصر جدید را برای دیدن فیلم مورد عالقه اش انتخاب می کرد، تماشاگر سینما مرکزی اغلب مخاطب فیلم های اکشن و ملودرام های 
تجاری بود. عصر جدید فیلم های آندره وایدا و آندره تارکوفسکی و سرگئی پاراجانف را اکران می کرد و مرکزی محل نمایش فیلم های مهدی صباغ زاده و جهانگیر جهانگیری بود. 
هر دو سینما هم تماشاگر خود را داشتند. از نیمه دهه ۷۰ که ساخت فیلم اکشن از دستور کار بخش خصوصی خارج شد به مرور سینماهای میدان انقالب هم تماشاگر خود را از دست 
دادند. رونق سینماهای میدان انقالب محصول شرایطی بود که به خصوص در 2دهه اخیر تغییرات گسترده ای کرد. همه  چیز از شرایط اجتماعی، فرهنگی تا تولیدات سینمای ایران 
دچار تحوالتی شدند که نتیجه اش برای سینماهای قدیمی تهران، از دست دادن تماشاگر بود؛ سینماهایی که روزگاری در محل تفرج و تفریح مردم قرار داشتند، با تغییر جغرافیای 
تهران در مناطق شلوغ و پرترددی واقع شدند که بیشتر کارکرد تجاری یافته بودند. تماشاگر پیگیر میدان انقالب هم در این سیر تحوالت از دست رفت؛ تماشاگری که سینمای 
ایران دیگر فیلم باب میلش را تولید نمی کرد. درواقع این سینماها همراه با مخاطبانشان از دست رفتند؛ سینماهایی که حاال قرار است پاساژ یا پارکینگ طبقاتی شوند که اولی بر 

ترافیک منطقه می افزاید و دومی مرهمی است بر زخم کهنه ای که بحران جای پارک نام دارد.

مکث

یازدهمین دوره دوساالنه نگارگری  
در 4 رشته برگزار می شود
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مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

جانباز است؛ 2دست و 2پای خود را در جنگ از 
دست داده و می گوید: » تفاوتی بین من و کسانی 
که هر روز در راه وطن شهید می شوند نیست.« 
ماجرای جانبازشــدنش به سال1362و عملیات 
والفجر یک برمی گردد؛ زمانی که 18سال بیشتر 
نداشــت. انفجار یک خمپاره60 در فاصله چند 
قدمی اش چنان سرنوشــت او را تغییر داد که 
تا امروز هم اثراتــش را در زندگی خود می بیند. 
از آن روز تاکنون روزهای ســختی را پشت سر 
گذاشته؛ به گونه ای که تصورش هم برای مایی که از 
نعمت سالمتي برخورداریم دشوار به نظر می آید. 
سیدرضا سجادنیا، جانباز 70درصد جبهه و جنگ 
به رغم محروم بودن از نعمت دست و پا سعی کرده 
به مدد صبر و پشــتکاری که دارد موانع پیش رو 
را یکی یکی از میان بردارد و بر مشکالتش غلبه 
کند. او بیش از هر انسان سالم و بی نقصی شاد و 
بانشاط است و این را لطف الهی می داند. سجادنیا 
با ناامیدی میانه ای ندارد و همین مهم ترین عامل 

موفقیت اوست. با او گفت وگو می کنیم.

همانطور که تعريفش را می کنند بشــاش اســت و 
پرانرژی. انــگار نه انگار که سال هاســت روی ويلچر 
می نشیند و دســت ها و پاهايش را در جنگ از دست 
داده اســت. به اندازه خوش مشربی اش، خوش کالم 
هم هســت. آنقدر با هیجان از جنــگ می گويد که 
گويی يک فیلم سینمايی تعريف می کند. سجادنیا 
اصالتا مشهدی است و اين را از لهجه شیرينی که دارد 
می توان به خوبی فهمید. سر حرف را باز می کند و به 
صبح روز سوم فروردين سال1362برمی گردد؛ يعنی 
زمانی که مجروح شد؛ »داوطلب به جبهه رفته بودم. 
در عملیات والفجريک به عنوان ديدبان انتخاب شدم. 
صبح سوم فروردين بود. نیروی جايگزينی آمد و جايش 
را با من عوض کرد. قرار بود همراه با يکی دو تا از بچه ها 
به عقب برگرديم. تا رفقا آماده شوند، به يکی از سنگرها 

رفتم تا خشاب بگیرم. پرسیدم بچه ها جیب خشاب 
اضافه نداريد؟ گفتند نه! ناگهان خودم را در میان آتش 
و دود ديدم. حس کردم کور شدم. چند باری زير لب 
گفتم يا مهدی و از حال رفتم.« وقتی به خودش آمد 
ديد طاق باز افتــاده و نمی تواند حرکتی کند. نگاهی 
به دست هايش انداخت. سوخته و مچاله شده بودند. 
سرش را کمی باال آورد. چشمش که به پاهايش افتاد 
وحشتش گرفت. پاهايش هم مچاله شده بودند. هنوز 
سرش گیج بود. دوروبرش را نگاه کرد. دوستانش هم 
افتاده بودند. صورتشان خونی بود. هر چه صدايشان 
کرد جوابی نشنید، فهمید که آنها شهید شدند. موج 
انفجار خمپاره60 آنقدر شديد بود که هم سنگر را پودر 
کرده بود و هم رفقايش را شهید و خودش را مجروح 
کرده بود. می گويد: »بعد از انفجار، امدادگرها رسیدند. 
شما تصور کنید در آن شرايطی که عراقی ها لحظه ای 
آتش ســنگین خود را قطع نمی کردند، امدادگرها 
می خواستند من و ديگر مجروحان را به عقب منتقل 
کنند. 2تا از امدادگرها من را روی برانکارد گذاشتند 
و از شیار خاکريز بیرون آوردند. آتش که سنگین شد 
من را روی زمین گذاشتند و خودشان پناه گرفتند.« 
با بیان جمله آخر خودش به خنده می افتد. بعد ادامه 
می دهد: » همینطور که من را می بردند دوستانم را 
می ديدم که پیکرهايشان سوخته و رنگ زغال به خود 

گرفته بود.« 

وقتی مادر مرا این چنین دید 
سجادنیا را ســوار بر آمبوالنس کرده و همراه ديگر 
مجروحــان بــه بیمارســتان صحرايی رســاندند. 
لباس هايش به تن چسبیده بود. يکی از پرستارها با 
قیچی آنها را پاره کرد تا بتواند زخم ها را شست وشو 
دهد. او هیچ وقت تشنگی و عطش آن روز را فراموش 
نمی کند. هر چه طلب آب می کرد هیچ پرستاری به او 
آب نمی داد. آنقدر تشنه بود که با دندان شیلنگ سرم 
را سوراخ کرد تا کمی لب و دهان خود را خیس کند. 
بماند که پرستار با او دعوا کرد که چرا اين کار را کرده 
است. باقی ماجرا را تعريف می کند: »در بیمارستان 
صحرايی کمی شرايطم را متعادل کردند و با بالگرد 
به بیمارستان دزفول انتقال دادند. وقتی بهوش آمدم 

ديدم دست چپم را از مچ قطع کرده اند. باورش برايم 
آسان نبود. من فقط 18سال داشتم. بعد از چند ساعت 
پزشکی آمد و گفت بايد به شهر ديگری منتقل شويد 
اينجا امکانات درمانی کافی نیست. خالصه با هواپیما 
من را به مشهد که زادگاهم بود فرستادند.« از سوی 
بیمارســتان به خانواده ســجادنیا اطالع دادند که 
پسرشان بستری است و برای ديدنش بیايند. سیدرضا 
بیشتر از آنکه نگران دست قطع شده اش باشد دلواپس 
مادرش بود که با ديدن دست او چه حالی می شود. مادر 
آمد و بعد از کلی قربان تصدق رفتن پسر از احوالش 
پرسید. سیدرضا دستش را از زير ملحفه بیرون آورد که 
مادر ببیند. انتظار واکنش سنگینی از مادر داشت اما 
در کمال ناباوری او، مادرش گفت: »فدای سر حضرت 

عباس)ع(.« 

عیادت حضرت آقا و دردی که تمام شد
سجادنیا، در مدت 20روز که در بیمارستان بستری 
بود، اتفاقات ناگواری را تجربه کرد. بعد از قطع شدن 
دست چپ، نوبت به قطع پای راست او رسید. پايش 
سیاه شده بود. می گويد: »چند ترکش در پای راستم 
وجود داشت. تا باالی زانو را سوزانده بود. استخوان پا 
و پوســت ها و عضالت خیلی به هم ريخته و تکه تکه 
شده بود. زير زانو هم قســمت هايی اصال استخوان 
نداشت و پوست ها روی هم مچاله شده بود.« بعد از 
مدتی دست راستش سیاه شــد و پزشکان به ناچار 
آن را هم قطع کردند. سجادنیا حاال مانده بود با پای 
چپش که عفونت ناشی از جراحت آن باعث شده بود 
در وضعیت بدی به سر ببرد. بدتر اينکه کلیه هايش هم 
از کار افتاده و زخم های بستر او يکی يکی زياد می شد. 
می گويد: »خدا می داند که آن روزها چه کشــیدم. 
از شدت درد گريه می کردم.« دکترها کم کم به اين 
نتیجه رســیدند که امیدی به ماندنش نیست. برای 
همین غذاهای رژيمی را قطع کرده و دســتور دادند 
هر چه دوست دارد بخورد. تا اينکه مقام معظم رهبری 
که آن زمان رئیس جمهور بودند برای عیادت بیماران 
به بیمارستان قائم مشهد آمدند. باقی ماجرا را از زبان 
خودش می شنويم: »وقتی آقا برای احوالپرسی آمدند 
به من گفتند چه خواسته ای داری؟ گفتم هیچ فقط 

به پزشکان بگويید پای چپم را قطع کنند که عفونت 
بیشتر از اين نشود. آخر دکترها اين کار را نمی کردند. 
تصورشان اين بود که چون امیدی به ماندنم نیست 
بیش از اين من را زير تیغ جراحی نبرند.« حضرت آقا 
با پزشــکان صحبت کردند و تأکید ايشان باعث شد 
دکترها برای قطع پای چپ او دست به کار شوند. اين 
عمل جراحی بیشتر به يک معجزه می ماند؛ چرا که بعد 
از آن سجادنیا روند رو به بهبودی را پیش گرفت و بعد 

از 6ماه از بیمارستان مرخص شد.

شروع یک زندگی جدید 
اينکه سجادنیا به خودش مسلط شد و توانست نقص 
عضو خود را بپذيرد در بیان آسان است. او مدت ها با 
خود جنگید تا بتواند به وضعیتش مسلط شود. با اين 
حال وقتی خود را بدون دست و پا ديد حس کرد وارد 
دنیای ديگری شده است. خودش می گويد: »انگار 
زندگی جديدی را شروع کرده بودم.« سجادنیا در 
سال 1374موفق شد تحصیالت نیمه کاره خود را 
به پايان برساند و ديپلم بگیرد. بعد هم در دانشگاه 
شرکت کرد و مدرک کاردانی خود را گرفت. با همه 
ســختی های پیش رو هیچ وقت نــه در جا خوابید 
و نه منتظر شــد تا کســی قدمی برايش بردارد. از 
ســال 1390هم که به او ويلچر برقی دادند اوضاع 
برايش راحت تر شــد. حاال با آن، همه جا می رود. 
می گويد: »هر بار که دلم از دنیا می گیرد به حرم آقا 
امام رضا)ع( مشرف می شوم. ساعتی مهمان حضرت 
هستم و سرحال می شوم. خیلی ها را ديدم که گرفتار 
هستند و برای گرفتن حاجت به حرم می آيند تا من 
را می بینند از من می پرسند مشکلی ندارم. بعد سر 
حرف را باز می کنند. وقتی پی می برند که کارهايم 
را خودم انجام می دهم تعجب می کنند.« سجادنیا 
پدر مهربان 4فرزند و پدربزرگ دوست داشــتنی 
8نوه اســت. تنها يک آرزو دارد و آن شــهادت در 
راه خداست. می گويد: »بعد از مجروحیتم به دلیل 
نداشتن دست و پا ديگر نتوانستم به جبهه بروم. دلم 
می خواست مدافع حرم شوم که با اين وضعیت نشد. 
با اين حال همیشه سعی کرده ام روحیه جهادی خود 

را حفظ کنم.« 

سر و جانم فدای سقای دشت كربال
پای صحبت های »سیدرضا سجادنیا«؛ جانباز 70درصدی که شهادت باالترين آرزوی اوست

آرمانوروحاهلل
قرارمان اين بود که ضبط مان 

سمیه عظیمیگزارش
روزنامه نگار

صبح زود نباشد؛ گفته بودم 
که کال بــا قرارهــای صبح، 
مسئله دارم. دلیلش خیلی منطقی نیست اما خب باالخره برای خودش 
دلیلی است؛ آن دلیل هم اين است که اگر قراری برای صبح، آن هم صبح 
زود داشته باشم، شب اصال خوابم نمی برد. بچه ها هم گفته بودند باشد 
اما تقريبا در اين مدت، هیچ وقت اين باشد، باشد نشده بود. شب که به 
بی خوابی گذشت و خب طبیعتا 5صبح هم، تمام قد بلند شدم که هم 

نمازم را بخوانم و هم راهی شوم.
منزل شــهید، جايی بود اطراف کمالشــهر کرج. قرارمــان با بچه ها، 
ســاعت7بود، دم دفتر. طبق قاعده، نیم ساعتی هم طول می کشید تا 
وســايل را برداريم و راه بیفتیم. با حســاب اينکه حدود يک ساعت تا 
کمالشهر، راه داشتیم و 3-2ساعت هم زمان می برد که بچه ها وسايل 
را بچینند و آماده ضبط بشويم، يکی دو ساعت هم گفت وگو بگیريم و 
ناهاری بخوريم و از مزار شــهید هم تصوير بگیريم، تقريبا بايد ساعت 
حدود3 يا نهايتا4، رسیده باشیم تهران. چیدن زمان و ساعت ها کنار هم 
حواسم را به خودش پرت کرده بود و يادم رفته بود که سردرد بی خوابی 

شب و قرار صبح، نم نمک دارد از راه می رسد؛ همان وسط راه.
اما سردرد چیزی نیست که بشود فکرش را نکرد يا مثال با تلقین اينکه 
»بهش فکر نکن، خوب می شی« دورش زد. سردرد يا آرام آرام يا خیلی 
پرشور، وارد می شود و رسما، ديگر نمی رود. و خب من بیشتر از اينکه 
سردرد اذيتم کند، ناراحتی از اينکه دوباره سردرد گرفته ام، حالم را بد 
می کند. و حاال من میانه راه، شايد جايی نرسیده به پل فرديس، درگیرم، 
هم با سردرد، هم با ناراحتی. گوشــی را باز می کنم و دوباره »روح اهلل 
عجمیان« را جست وجو می کنم. می خواهم تصويرش را ببینم. ديدن 
چهره شهدا، همیشه کمک حالم بوده؛ به خصوص اين روزها و با شروع 

برنامه »ماجرای امروز«.

»روح اهلل عجمیان از شهدای مدافع امنیت و وطن بود که دوازدهم آبان 
امسال، در اغتشاشات، به شهادت رسید. او و دوستانش برای بازکردن راه 
مردم، به محل اعزام شده بودند که تعدادی از اراذل و اوباش، به او حمله 
کرده و درنهايت گلوی او را می برند.« اينها را می خوانم و به عکسش نگاه 
می کنم. بدتر می شوم، بغض راه نفسم را می بندد، مغزم تیر می کشد! 
من قرار است درباره اين جوان با خانواده اش حرف بزنم؟ چطور از مادر يا 
خواهرش بپرسم، چه کسی خبر شهادت را داد؟ از نحوه شهادتش باخبر 

شديد يا نه؟ فیلم شهادتش را ديديد يا نه؟
قلبم می سوزد، چشم ام می سوزد، اشک راه می گیرد و حاال صورتم هم 
می سوزد. سردردم بدتر شــده و ناراحتی ام بیشتر. چشم ام را از صفحه 
گوشــی برمی دارم و از شیشه ماشین، آســمان را نگاه می کنم. هوای 
تهران آلوده بود، اما آسمان اينجا آبی است، با ابرهايی که گله گله، توی 
اين آبی آسمانی پخش شده اند. به قاعده اينکه »اگر حدود 14ثانیه به 
تصويری خیره شده باشی و به يک سطح صاف نگاه کنی، همان تصوير 
را می توانی روی ســطح صاف ببینی«، تصوير روح اهلل را توی آســمان 
می بینم. دلم می لرزد. ياد آن روزی می افتم که قرارمان با خانواده شهید 
آرمان علی وردی هم، صبح زود بود و من با همین سردرد وحشتناک، 
بايد می رفتم ســر ضبط. آن روز به آرمان گفتم که »من قرار اســت با 
مادرت حرف بزنم، اما با اين حال نمی توانم، خودت درستش کن« و بعد 
از مصاحبه همه  چیز را برای مادر آرمان تعريف کردم و گفتم که لحظه ای 
بعد از اينکه با آرمان حرف زدم، نه خبری از سردرد بود و نه ناراحتی. چند 
دقیقه بعد، به خانه روح اهلل رسیديم، بدون اينکه خبری از سردرد باشد و 
ناراحتی. روبه رويم خانه ای بود ساده، کوچک، بی تکلف و بی تجمل. به مدد 
روح اهلل، آرام شده بودم و آرام ترشدنم از آرامش مادر و خواهرش. متحیر 
از صبری بودم که زينبی، جلوه می کرد و مسحور اشک هايی شدم که 
فقط وقت نام حسین)ع( از چشمشان سرازير می شد. آنها از ُحسن عاقبت 
روح اهلل، خوشحال بودند و مفتخر، هرچند غم نبود عزيزشان، راه گلويشان 

را بسته بود. خواهرش قبل از مصاحبه گفت که مامان آرمان، به خانه شان 
آمده بود تا تسلی خاطرشان باشد. دوباره ياد آرمان افتادم؛ چقدر اين پسر 
اينجا حاضر است. توی حال خودم بودم که يکی گفت: »چه قشنگ، اين 

را چه کسی آورده؟« برگشتم ببینم منظورش چیست.
يک برگه ســفید، روی ديوار بود، با عکس امــام و جمله ای که ذيلش 

نوشته شده بود:
»آرمان و روح اهلل رفتند 
تا آرماِن روح اهلل بماند.«

 مروری بر کتاب »پوتین های ساق بلند« 
خاطرات قاسم عباسی

 یادها و خاطرات 
حضور در گردان تخریب 

گردان های تخریب در دوران دفاع مقدس، از واحدهای 
عمل کننده حســاس و مهم در میادین جنگ بودند که 
نقــش تعیین کننده ای در بازگشــایی معابر و میادین 
مین داشتند و اغلب پیش از عملیات های مهم نظامی 
برای پاکســازی معبرهای مین گذاری شــده توسط 
نیروهای دشــمن وارد عمل می شــدند تا معبرهای 
مورد نظر را بــرای عبور رزمنــدگان عمل کننده در 
عملیات های نظامی باز کننــد. در این خصوص، راوی 
کتاب »پوتین های ساق بلند« از گردان تخریب سخن 
می گوید، از رزمندگانی که در گردان تخریب لشــکر 
27محمدرسول اهلل)ص( زندگی کردند. »قاسم عباسی« 

راوی و نویسنده اثر است.

عاری از هرگونه تکرار و شعارزدگی 
کتاب »پوتین های ســاق بلند« در ســیزدهمین جشنواره 
کتاب ســال دفاع مقدس رتبــه دوم و در هفتمین همايش 
پاسداران اهل قلم رتبه ســوم گروه ادبیات و دفاع مقدس را 
کسب کرده است. قاسم عباســی گفته است، جرقه نوشتن 
کتاب از اردويی در دانشگاه شــروع شد؛ اردويی در مناطق 
جنگی. در همانجا بعد از 10ســال دوری با ديدن دوکوهه 
خاطرات تداعی می شود. نويسنده در مقدمه کتاب نوشته 
اســت: »با وجودی که راجع به چند عملیات و فراز و نشیب 
و سختی های آن، چرکنويس و مطالبی داشتم ولی به عمد 
آنها را کنار گذاشــتم، حدود 40 خاطره کــه به روحیات، 
شخصیت و زندگی با شهدا و بچه های جنگ مربوط می شد، 

انتخاب کردم.«
 راوی در کتــاب خاطــرات خــود به ايــن نکتــه تأکید 
می کند که  جــز در عملیات خیبر کــه در تیپ 20رمضان 
مشــغول بوده تا پايان حضورش در جنگ در دســته يک 
گروهــان سیدالشــهداء)ع( گــردان تخريب لشــکر 27 
محمدرســول اهلل)ص( بوده و 90درصد خاطــرات کتاب 
راجع به لحظات زندگی در آن گردان است. وی اشاره ای هم 
به اسامی افراد در کتاب دارد و می نويسد از 70نام ذکر شده 
در کتاب نزديک به نیمی از آنها شهدا هستند که وی معرفی 
می کند. ازجمله نقاط قوت کتاب، وجود عکس هايی از تقريباً 
همه افرادی که در کتاب از آنها نام برده شده است و زير هر 
عکس، نام فرد ذکر شده است. کتاب عاری از هرگونه تکرار 
و شعارزدگی است که همین مسئله باعث گیرايی اثر شده 
است. گاهی آنقدر خاطرات اين کتاب زيبا و شیرين ترسیم 
شده که مخاطب حس نمی کند در حال خواندن وقايع جنگ 
است و فکر می کند خاطرات کسی را می خواند که در اردويی 
نظامی و دوستانه شرکت کرده است. همچنین واقعی بودن 
فضای کتاب و کوتاه بودن روايات از ويژگی های مثبت اين 

اثر محسوب می شود.

مانور و رزم های شبانه تخریب
 علت نامگــذاری کتاب هم 
يکی از خاطرات راوی است 
که او در نخســتین روزهای 
حضور در گــردان تخريب با 
رزم شبانه مواجه می شود و 
از قرار، شهید »علی ساقی« 
بــا او در يــک چــادر بوده 
است. خاطرِه مربوط به اين 
موضوع را به عنوان نمونه ای 
از خاطرات قاســم عباسی 
در کتــاب »پوتین هــای 

ســاق بلند« با هم مرور می کنیم: »مانور و رزم های شــبانه 
تخريب، زبانــزد بود. واحد آموزش هر چند شــب يک بار در 
ســاعاتی که همه خواب بودند و خواب ها کاماًل عمیق شده 
بود، به طور پنهانی اطراف چادرها را مین های ضدتانک و مواد 
منفجره می گذاشت و در ساعت مقرر به طور هماهنگ آنها را 
منفجر می کرد و موج و صدای انفجارهای شديد همه جا را زير 
و رو می کرد. همراه انفجار، مربی های آموزش با شلیک هوايی 
سالح های سنگین و ســبک داد و فرياد راه می انداختند و با 
ايجاد شــرايط پراضطراب، همه را در زمین صبحگاه به خط 
می کردند. انفجارها آن قدر نزديک بود که چندبار به بچه ها 
ترکش مین يا تکه های سنگ خورده بود و مجروح شده بودند. 
علت اين رزم ها هم به اين خاطر بود که به صدای انفجارهای 
شديد عادت کنیم و با تجربه شرايط پر اضطراب، در شب های 
عملیات هنگام معبر زدن، دستپاچه نشويم. افرادی که مدتی 
در گردان می ماندند، رزم های شبانه برايشان عادی می شد و 
بالفاصله پس از بیدار شدن، با لباس کامل نظامی و پوتین و 
بدون اضطراب، در تاريکی، در زمین صبحگاه به خط می شدند. 
مدت کوتاهی بود به تخريب رفته بودم که نخستین رزم شبانه 
را تجربه کردم. نیمه های شــب در اوج خواب، صدای انفجار 
شــديدی با اضطراب بیدارم کرد. به قدری انفجار شديد بود 
که گوش هايم شــروع به زنگ زدن کردند و فرياد عده ای که 
با تیراندازی به همه دســتور به خط شدن می دادند حسابی 
شوکه ام کرد. لحظه ای فکر کردم خواب می بینم. انفجارهای 
پیاپی ماننــد رعد و برق بــرای لحظه ای اطرافم را روشــن 
می کرد. صدای بســیار بلند شلیک يک قبضه ضد هوايی 23 
میلی متری که رســام را مانند قطار راهی آســمان می کرد، 
زمین را می لرزاند. چند ثانیه گذشت تا متوجه شوم موضوع از 
چه قرار است. از زمین کنده شدم و گیج و منگ در جای خود 
نشستم. به زور در تاريکی سرو ته چادر را تشخیص دادم و با 
عجله و چهار دســت و پا خودم را به پوتین ها رساندم. شهید 
علی ساقی که از نیروهای قديمی تخريب بود، پوتین هايش را 
پوشیده و آرام روی سکوی چادر کنار پوتین ها نشسته بود تا 
از شدت انفجارها کاسته شود، بعد بیرون برود. در نور ضعیف 
فانوس هرچه دقت کردم، پوتین های دم دســت، ساق کوتاه 
بودند. باعجله و اضطراب با دو دستم پوتین ها را به هم ريخته 
و مانند بلبل تکرار می کردم»ساقی ساقی ساق بلند...« شايد 
هنوز کامال از خواب بیدار نشده بودم و فکر می کردم ساقی از 
قبل آنجا نشسته تا پوتین مرا برايم پیدا کند. من به او می گفتم 
اينها همه ساق کوتاه اســت و دنبال پوتین ساق بلند بگرد. 
ساقی بنده خدا با تعجب کار مرا تماشا می کرد و مطمئن نبود 

هنوز از خواب بیدار شده باشم.«

 4شهید گمنام 
مهمان همدانی ها می شوند

همزمان با فرارســیدن ســالروز شهادت حضرت 
زهرا)س( همدان میزبان 4 شــهید گمنام دوران 
دفاع مقدس می شــود. ســردار مهــدی ظفری، 
مديرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
همدان درباره اين خبر گفت: »همدان دارای سابقه 
درخشانی در حوزه ايثار و شهادت است. از اين رو 
انتظار می رود برای ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و 
همچنین خنثی کردن توطئه های دشمن اقدامات 
چشمگیری انجام دهد.« او در ادامه افزود: »يکی 
از گام هايی که می توانیم در ايــن زمینه برداريم 
تدفین شــهدای گمنام در میاديــن و مکان های 
پر رفت وآمد اســت.« به گفته ظفری برای تدفین 
4شهید گمنامی که قرار است مهمان همدانی ها 
شوند نقاطی درنظر گرفته شــده است. مديرکل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان با 
بیان اينکه مراسم تشییع شهدا روز 6دی در میدان 
امام خمینی)ره( برگزار می شــود، اظهار داشت: 
»بعد از تشییع شهدای گمنام در جايگاه های واقع 
در اداره  کل آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، 
کوی خضر در شهرستان همدان و شهرستان رزن 
دفن خواهند شد. او در پايان افزود: »با توجه به اينکه 
مستندسازی و تهیه فیلم از حضور شهدا در سطح 
استان بسیار اهمیت دارد، صدا و سیما در اين زمینه 
بايد اقدامات شاخصی انجام دهد، همچنین چون 
بعد از تدفین شهدا، بحث ساخت يادمان ها اهمیت 
دارد بايد طرح ها برای تأيید در اسرع وقت به کمیته 

فنی استانداری ارسال شود.« 

 تسهیل سفر به 
عتبات عالیات برای ایثارگران

مديرکل بنیاد شــهید و امور ايثارگران استان تهران از آغاز 
فصلی جديد برای گســترش خدمات رســانی مطلوب به 

خانواده ايثارگران در سفر به عتبات عالیات خبر داد.
اصحاب کريمی با اشــاره به امضــای تفاهمنامه همکاری 
اعزام ايثارگران تهران به ســفر عتبات عالیات گفت: »اين 
تفاهمنامه در راستای اجرای دستور معاون رئیس جمهور و 
رئیس بنیاد شهید و امور ايثارگران برای اعزام خانواده معظم 
شهدا و ايثارگران به شــهرهای زيارتی عراق بین سازمان 
مجتمع های فرهنگی ســیاحتی کوثر، اداره بنیاد شــهید 
استان تهران و شرکت مسافرتی هوايی جهانگردی شاهدان 

کوثر به امضا رسید.«
وی با اشــاره به لزوم ارائــه خدمات باکیفیت بــه خانواده 
ايثارگران گفت: »امیدواريم امضای تفاهمنامه قدمی مؤثر 
در برآورده کردن انتظارات خانواده شاهد و ايثارگر باشد و 
فصل تازه ای از همکاری های متقابل میان سازمان فرهنگی 
ســیاحتی کوثر و بنیاد شــهید و امور ايثارگران با رويکرد 
توسعه دامنه خدمات رسانی مطلوب به خانواده معزز شهدا 

و ايثارگران باشد.«
يثارگــران تهــران  تفاهمنامــه همــکاری اعــزام ا
بــه ســفر عتبــات عالیــات بــا تأمیــن تســهیالت با 
 کارمــزد 4 درصــد بــا اقســاط 24ماهــه و تخصیــص 
يک میلیون تومان از هزينه سفر به زائران جامعه ايثارگری 

به صورت بالعوض به امضا رسید.
پیش از ايــن تفاهمنامــه ای میان ســازمان مجتمع های 
فرهنگی ســیاحتی کوثر و بانک دی به منظور گســترش 
همکاری های متقابل و اعطای تسهیالت مناسب برای اعزام 
جامعه ايثارگری به زيارت عتبات عالیــات عراق تدوين و 

امضا شده است.

داستانی کودکانه درباره حاج قاسم
کتاب کودک »مردی که زبان کبوترها 
را می دانســت« به نويسندگی نازنین 
صابری بهداد و تصويرگری لیال حیدری، 
توسط انتشارات »راه يار« و با همکاری 
بنیاد حفظ و نشر آثار شهید حاج قاسم 

سلیمانی، چاپ و روانه بازار نشر شد.
اين کتاب داســتانی کودکانه درباره 

عملیات شکســت محاصره شــهر آمرلی عراق توســط سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی است که به کوشش مجموعه »خانه 
همبازی« و با حمايت بنیاد مکتب حاج قاســم تهیه شده است. 
شهر 20هزارنفری آمرلی در حومه جنوبی استان کرکوک عراق در 
سال 2014 در محاصره کامل گروه تروريستی داعش قرار داشت 
اما بعد از 89روز مقاومت دالورانه زنان و مردان اين شهر در نهم 
شهريورماه 1393، با فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

و به دست نیروهای حشد الشعبی آزاد شد.
کتاب »مردی که زبان کبوترها را می دانســت«؛ در 24 صفحه 
رنگی، شمارگان 1000 نســخه و قیمت 40 هزار تومان منتشر 
شده اســت و عالقه مندان عالوه بر کتابفروشــی ها می توانند از 
 raheyarpub.ir طريق سايت و صفحات مجازی ناشر به نشانی
نسبت به تهیه کتاب اقدام کنند. همچنین در روزهای اخیر نیز 2 
کتاب کودک »سیب آخر«؛ داستانی کودکانه درباره کمک رسانی 
حاج قاسم در سیل خوزستان و »قهرمان به شکل خودم« درباره 
رشادت های حاج قاسم به نويســندگی و تصويرگری کلر ژوبرت 

توسط انتشارات »راه يار« منتشر شده است.
پیش تر نیز 4کتاب داستان و رنگ آمیزی »فردا رو ما می سازيم«؛ 
روايت پیشــرفت های کشــور برای کودکان و 2 کتاب شــعر و 
رنگ آمیزی »فر و فر و فر صــدا میاد« و »يک دونــه نون و صد 
دونه نون« درباره مشــارکت کودکان در فعالیت های پشتیبانی 
دفاع مقدس و مقابله با کرونا با همکاری »خانه همبازی« و انتشارات 

»راه يار« منتشر شده بود.

 خبر

خبر

 خبر

الناز عباسیان؛ روزنامه نگاريادداشت

روايتي متفاوت از حال وهواي ديدار با خانواده مدافع امنیت
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زندگانیامامحسنمجتبیع
کتــاب »زندگانی امام حســن 
مجتبــی)ع(« اثــر آیــت اهلل 
سیدهاشم رســولی محالتی، 
در 12فصل تنظیم و از ســوی 
مؤسسه بوستان کتاب منتشر 
شده است. فصل اول به والدت 
امام حسن)ع( اختصاص یافته و 
با توضیحاتی درخصوص والدت 
و مراســم نامگذاری، به انجام 

مراسم دینی و ســنت های مذهبی و کنیه و القاب آن حضرت 
می پردازد. نویســنده در فصل دوم، به زندگــی آن حضرت در 
زمان رســول خدا)ص( پرداخته و ذکاوت و استعداد فوق العاده 
امام)ع(  را مورد تأکید قرار داده است. سومین فصل به »شمه ای 
از فضایل حسنین)ع( در دوران کودکی و نوجوانی« اشاره کرده 
و فصل بعدی این اثر به زندگانی آن حضرت پس از رحلت رسول 
خدا)ص( تا پایان خالفــت عثمان می پــردازد. »زندگانی آن 
حضرت در زمان حکومت امام علی)ع(« عنوان پنجمین فصل از 
کتاب است و ششمین فصل کتاب درباره »دوران امامت تا صلح 
معاویه« است. فصل بعدی به »ماجرای صلح و علل کناره گیری 
امام از حکومت« می پردازد و در فصل هشتم به »مخالفان پیمان 
صلح« می پردازد که ازجمله مباحث این فصل می توان به سفر 
امام حسن)ع( به شام و برخورد با معاویه، منطق تبهکاران درباره 
معیار خوبی و بدی، توطئه معاویه برای اهانت به امام)ع( پرداخت. 
»شــمه ای از فضایل و مکارم اخالق آن حضرت« عنوان فصل 
بعدی این اثر است و در دهمین فصل »سخنانی حکمت آمیز از 
امام حسن)ع(« تشریح شده و همچنین یازدهمین فصل از کتاب 
حاضر به شهادت امام حســن)ع( اختصاص یافته که ماجرای 
غم انگیز شهادت امام)ع( را تشریح کرده و دوازدهمین و آخرین 

فصل کتاب به »زنان و فرزندان امام حسن)ع(« می پردازد.

تاریخ اسالم

تاریخ دفاع مقدس
می دیدند، دستگیر مي کردند و با جداکردن سر از بدن 
او، سر بریده را در خیابان های شهر می چرخاندند! در 
26مرداد1358 مصادف با آخرین جمعه ماه رمضان 
یعنی »روز قدس«، درگیری و محاصره با قطع آب، 
برق و کمبود مهمات و اســلحه شدت گرفت و تمام 
شهر به جز ساختمان ژاندارمری، به اشغال نیروهای 
ضد انقالب درآمد. اعضای حزب دمکرات با اشــغال 
شهر، به تنها بیمارستان پاوه یورش بردند و با همراهی 
رئیس بیمارستان که از وابستگان حزب دمکرات بود 
25پاسدار را که اکثرشان مجروح بودند، به شهادت 
رساندند. روز بعد ضدانقالب پاسگاه را محاصره کرد و 
تا پشت دیوارهای آن جلو آمد. در این میان یک فروند 
بالگرد به خلبانی محمد نوژه که از کرمانشاه مأموریت 
داشت به مدافعان محاصره شده مهمات برساند، هنگام 
بازگشــت، بر اثر اصابت به کوه منهدم شد و خلبان و 
همه سرنشینان آن به شهادت رسیدند. سرانجام در 
2۷مرداد1358 با صدور فرمان تاریخی امام مبنی بر 
لزوم شکســت حصر پاوه، مقاومت نیروهای انقالبی 
مضاعف شد و مردم کرمانشاه و گروهی از نظامیان به 
فرماندهی سردار سیدعلی اکبر مصطفوی، به سمت 
پاوه حرکت کردند و توانســتند با ایثار، بر مهاجمان 

تجزیه طلب پیروز شوند.

فاجعهزنداندلتو
بمباران زنــدان دلتو، یکــی از فاجعه هایی بود که 
رژیم بغداد، با همکاری حزب دمکرات انجام داد. در 
اردیبهشت  سال1360 جلیل گادانی، فتاح کاویانی 
و ایرج ســلطانی )یک خلبان فراری(، به نمایندگی 
از طرف حزب دمکرات با سرهنگ عیار عبدالرضا و 
رشید صالح )از افســران حزب بعث مستقر در اداره 
استخبارات کرکوک( مالقات کردند. در این مالقات بر 
سر بمباران زندان دلتو توافق شد؛ در حالي که عده ای 
از نیروهای سپاه، کمیته، ارتش و جهادسازندگی در 
زندان حزب دمکرات محبوس بودند. بر اساس این 
توافق، در 1۷اردیبهشت1360 زندانیان برخالف هر 
روز که به بیگاری برده می شدند، در حیاط زندان نگه 
داشته شدند و نگهبانان زندان نیز از 50نفر به 12نفر 

کاهش یافتند. حتی افراد مختلف حزب دمکرات، 
از این زنــدان به محل های دیگری منتقل شــدند 
و بدین ترتیب، همه چیز آماده بــود. صبح آن روز، 
هواپیماهای عراقی با هدایت حزب، ساختمان زندان 
را به شــدت بمباران کردند. طبق گفته بازماندگان 
فاجعه، نیروهای حزب، نجات یافتگان را از ارتفاعات، 
هدف قرار می دادند و در مجموع، 130نفر را شهید 

و مجروح کردند!

جنایتواهانتبهقرآندرروستایدوالب
یکی از اقدامات خبیثانه گروهک های تجزیه طلب در 
مناطق کردنشین، گرفتن باج و پول به نام »یارمه تی« 
از مردم بود. به این شــکل که با حمله به روستاها، 
از اهالی آنجا باج می گرفتند و افــرادی را به عنوان 
گروگان با خود می بردند تا بتوانند به این باج گیری ها 
ادامه دهند! یکی از روســتاهایی که مورد هجوم و 
باج گیری حزب کومله قرار گرفت، روستای دوالبـ  
منطقه ای میان سنندج و کامیارانـ  بود. محمدرحیم 
حمه ویسی، فرمانده وقت پایگاه مقاومت روستای 
دوالب، جنایات کومله در این روستا را اینگونه روایت 
می کند: »در اوایل پیروزی انقالب و حتی قبل از آن، 
گروهک های ضدانقالبـ  چه کومله و چه دمکراتـ  
به روستای دوالب رفت وآمد داشتند. این گروهک ها 
اکثرا به زور از مردم روستا، پول و آذوقه می گرفتند؛ 
مردمی که خود در فقر و نــداری زندگی می کردند 
اما مجبور بودند برای اینکه مــورد آزار و اذیت این 
گروهک ها قرار نگیرند، هرچه در دست وبال دارند، 
به آنها بدهنــد. تجزیه طلبان حتــی در مواردی به 
خانه مخالفان خــود حمله می کردنــد و آنها را به 
اسارت می گرفتند. خود بنده حدود ۷ماه و 20روز، 
در اسارت این گروهک ها بودم و انواع شکنجه های 
روحی و روانی را می دادند اما پدرم با پرداخت مبلغ 
زیادی پول به آنها، توانســت من را آزاد کند... . در 
اسفندماه سال5۹ اعضای کومله وارد روستا شدند 
و درآن زمان، 28۷هزارتومان با عنوان »یارمه تی« 
یا کمکی، از مردم روســتا جمــع آوری کردند و در 
نهایت اقدام به مصادره کامل تکیه دوالب کردند و 
قرآن های موجود در آنجا را از باالی پشت بام به داخل 
گل و خاک پرت کردند؛ تکیه ای که در اعتقاد مردم 
روستا بلکه اکثر مردم منطقه، جایگاه واالیی داشت. 
مردم روستای دوالب از این حرکت کومله ها، بسیار 
ناراحت و عصبانی شدند و دیگر تحمل این همه جور، 
ظلم و ستم آنها را نداشــتند؛ لذا به اتفاق تعدادی از 
جوانان روستا، در مسجد، دور هم جمع شدیم، وضو 
گرفتیم و دست روی قرآن گذاشتیم و قسم خوردیم 
که در دفاع از روستا و ایســتادگی در مقابل ظالم و 
مشــی ضددینی این گروهک ها، با هم هم پیمان و 

مسلح شویم... .«
با پناه بردن این جوانان به پیشــمرگان مسلمان در 
روستای نشــور و کمک گیری از سپاهیان پاسدار، 
آنان مسلح شده و مشغول فراگیری آموزش نظامی 
می شوند که نفوذی های کومله خبر این اقدام آنها 
را به رؤســای کرد مي دهند و به این شکل، با حمله 
کومله به این مجاهدان پیشمرگ مسلمان، درگیری 
آغاز می شود. ابتدا اهالی روستا از زن و مرد، به دفاع 
از روستا مي پردازند و ســپس با کمک پیشمرگان 
مسلمان، نیروهای کومله شکســت می خورند. در 
جریان این مجاهدت اهالی روســتا و پیشمرگان، 

18نفر از اهالی و 2نفر بسیجی به شهادت می رسند.

کالمآخر
قدرت طلبی، خونریزی و جنایت های سبعانه، ازجمله 
ویژگی های گروه های تجزیه طلب از ابتدای پیروزی 
انقالب در ایران بوده است اما به دلیل کمتر بیان شدن 
آن جنایت ها به زبان هنر )فیلم و سریال(، بسیاری 
از مردم به آن واقف نیســتند و الزم است که برای 
آگاهی عموم مردم از عملکرد جنایت بار گروه های 
تجزیه طلب کرد علیه مردمان مناطق کردنشــین 
و نیروهای رزمنده، فیلم ها و سریال های متعددی 

ساخته و پخش شود.

جنایت هایی که نباید فراموش شود
نظری بر کارنامه سیاه تجزیه طلبان ایران در پگاه انقالب اسالمی

 دبیرکل سابق حزب دمکرات کردستان
همگام نزدیک صدام

عبدالرحمنقاسملوکهبود؟
عبدالرحمــن قاســملو در اول دی مــاه 130۹، در یکی 
از روســتاهای ارومیه به نام »دره قاســملو« به دنیا آمد. 
پدرش وثوق، یک مالک بود و وضع مالی خوبی داشــت. 
مادر قاســملو زنی آســوری مذهب بود. قاسملو در سال 
1324ش، به عضویت سازمان جوانان حزب توده درآمد 
و در ســال 1326ش، برای ادامه تحصیل به تهران رفت 
و در تبلیغات ســازمان جوانان حزب تــوده، فعالیتش را 
دنبال کرد. یک ســال بعد راهی فرانسه و پس از آن راهی 
چکسلواکی شد. در چکســلواکی با زنی اهل چکسلواکی 
به نام ِهلِنا )نســرین( که رابط او با کشــورهای اروپایی و 
صهیونیست بود، ازدواج کرد. قاسملو به زبان های کردی، 
ترکی، عربی، انگلیسی و فرانسه تسلط و در مقاله نویسی و 
روزنامه نگاری مهارت داشت. او در سال 1331ش به ایران 
برگشت و در کمیته شماره 1حزب در تهران مشغول به کار 
شد. بعد از دستگیری صادق صارم وزیری، عضو کمیسیون 
کمیته ایالتی کردستان شد. در سال 1335ش، دوباره به 
چکسلواکی و شــهر پراگ رفت. پس از انقالب در عراق، 
راهی بغداد شــد و با ســازمان برنامه و بودجه و سازمان 
امنیت عراق، شــروع به همــکاری کرد. بعــد از مدتی از 
عراق اخراج شد و به پراگ برگشت و به عنوان استادیار در 
دانشکده  اقتصاد شهر پراگ، مشغول به تدریس  شد. وی 
در سال 1343و بنا به پیشنهاد عبداهلل اسحاقی، از عضویت 
در حزب اخراج شد. پس از آن با همکاری رژیم بعث عراق، 
طی توطئه ای احمد توفیق را کشت و در کنگره سوم حزب 
در سال 1352ش، خود بر مسند دبیرکلی حزب تکیه زد.

در اســفند 135۷، میتینگی از ســوی حــزب دمکرات 
کردســتان در مهاباد برگزار شــد و برای نخســتین بار 
مردم کردســتان، با نام عبدالرحمن قاسملو به عنوان یک 
شخصیت مبارز سیاسی آشنا شــدند، بدون اینکه خبری 
از زد وبندهــای سیاســی در حزب تــوده و جنایت های 
وی داشته باشــند. از آن پس قاسملو ســال ها با توطئه 
و حیله گــری، بر مســند دبیرکلی حزب باقــی ماند و با 
دیکتاتوری، مشی سوســیال دمکراتیک غربی را به عنوان 
خط مشــی حزب، در رأس کار خود قرار داد. قاسملو که 
جمهوری اسالمی را یک حکومت مرتجع و قرون وسطایی 
می دانســت، با همســویی با حزب بعث و فرانســه، چند 
سال جنگی خونین را در کردســتان به راه انداخت. طبق 
گزارش های مطبوعات خارجی در اوایل جنگ کردستان، 
قاســملو طی نامه هایی به جیمی کارتر و مارگارت تاچر 
)نخســت وزیر انگلیــس( و دیگر سیاســتمداران غرب، 
مداخله در کردســتان را مطرح کرد. او بــا قبوالندن این 
تحلیل که جمهوری اسالمی دشمن اصلی خلق ها و خلق 
کرد است، جالل طالبانی را به ســازش با صدام و متقاباًل 
به جنگ فعال با جمهوری اســالمی کشاند. سیاست های 
عبدالرحمن قاســملو مبنی بر همکاری بــا رژیم بعث و 
رفتار اقتدارگرایانــه ای که در مناســبات درون گروهی 
داشت، ســرانجام موجب شــد تا غنی بلوریان و 6نفر از 
رهبران دمکرات، از قاسملو جدا شوند. البته سیاست های 
اقتدارگرایانــه و تمامیت خواهانه عبدالرحمن قاســملو، 
فقط منجر به جنگ با حکومت مرکزی یا جدایی  بخشی 
از کادر رهبری دمکرات نشد، بلکه قاسملو نتوانست وجود 
کومله در مناطق کردنشین کشــور را نیز تحمل کند و به 
همین دلیل، با آنان نیز اعالم جنگ کرد. از سال 1363ش، 
جنگ دمکرات و کومله سرتاســری شد و به مدت 5 سال 
به طول انجامید. در این جنگ بنابــه آمار موجود، قریب 
به 1000جوان کرد قربانی شــدند! قاسملو آنچنان اتحاد 
خود با صدام حسین را استراتژیک می پنداشت که جنایت 
ضدبشری حمله شیمیایی به شــهر حلبچه در کردستان 
عراق را محکوم نکرد و حتی سعی  کرد تا رژیم صدام را از 
این جنایت مبرا کند. سرانجام وی در تیر 1368، در شهر 

»وین« مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد.

نگاه

تاریخ معاصر

طیاغتشاشــات2ماهاخیر،اخبارفراوانیاز
ایجادآشوبودرندهخوییاعضایدوگروهک
تجزیهطلب»کومله«و»دمکرات«دررسانهها
منتشرشدکهتداعیگرعملکردجنایتکارانه
ایندوگروهکدرســالیانابتداییپیروزی
انقالباسالمیاست؛گروهکهاییکهباحمایت
کشــورهایمعاندهمچوناسرائیل،انگلیسو
آمریکا،بهمقابلهبانظامنوپایجمهوریاسالمی
ایرانبرخاســتندودرایــنراه،ازهیچگونه
جنایتیعلیهمردممظلوممناطقکردنشــین
درسهاستانکردستان،کرمانشاهوآذربایجان
غربیوخادمانآنهاازسایراقوامایرانی،دریغ
نکردند.دراینمقال،فرازهاییازاقداماتاین
جریاناتدرابتدایپیروزیانقالباســالمی
بیانشدهاست؛امیدآنکهتاریخپژوهانانقالب

اسالمیرامفیدومقبولآید.

آغازماجرا
هنوز چند روز از پیروزی انقالب اســالمی نگذشته 
بود که نخستین تحرک گروهک موسوم به دمکرات، 
در 2۹بهمــن135۷ و بــا حمله به پــادگان مهاباد 
صورت گرفت. گروه های فعال در مهاباد با برنامه ای 
ازقبل طراحی شده، به رهبری عبدالرحمن قاسملو از 
رهبران حزب دمکرات و با تحریک برخی طرفداران 
فعال در پادگان، شورشــی در پادگان تیپ3 مهاباد 
به راه انداختند که منجر به خلع ســالح فرماندهان، 
مسئوالن و پرسنل غیروابسته شــد و نهایتا کنترل 
پادگان، در اختیار این افراد قــرار گرفت. در پی این 
اقدام، تعــداد قابل توجهی از ســالح ها و تجهیزات 
پادگان، از جمله 13دســتگاه تانک، چندین عراده 
توپ، ده ها قبضه خمپاره انداز، تیربار و آرپی جی هفت 
و صدها قبضه اســلحه ســبک، به همراه دیگر انواع 
مهمات، غارت شد )روزنامه کیهان 5۷/12/1(. عبداهلل 
مهتدی از سران کومله، تصرف پادگان مهاباد به دست 
دمکرات ها را چنین روایت کرده است: »یکی از نقاط 
قوت دمکرات ها، اشــغال پادگان مهاباد بود. هرچند 
ما نیز مراکز کوچکی را گرفتیم اما آنها با اســتفاده از 
تجهیزات این پادگان، هزاران پیشــمرگه و نیروی 
مقاومت و مردم را مسلح کرده و بدین ترتیب، حزب 
به نیروی بزرگی در کردستان تبدیل شد...«. مهتدی، 

عبداهلل، پنج سال به عبداهلل مهتدی، 58

تحریمرفراندوم
مدتی بعد از پیروزی انقالب اسالمی و به پیشنهاد امام 
خمینی)ره(، قرار شد همه پرسی جمهوری اسالمی 
در 10 و 11فروردین 1358، در سراسر کشور برگزار 
شود. به دنبال آن، 6جمعیت و اتحادیه در کردستان 
ازجمله کومله، با صدور اعالمیه هایی اعالم کردند که 
در رفراندوم شــرکت نخواهند کرد )روزنامه  کیهان، 
۷فروردین 1358(. شیخ عزالدین حسینی، امام جمعه 
مهابــاد تحت تأثیر فرمان کومله، بدون مشــورت یا 
اطالع حزب دمکرات، نوشته ای را منتشر و شرکت در 

رفراندوم را تحریم کرد! 

جنگدرنقده
در 31فروردین1358 حزب دمکرات به بهانه تشکیل 
دفتر حزب در شهر نقده، اقدام به برگزاری میتینگ در 
این شهر کرد. با وجود مخالفت برخی از بزرگان ترک 
و حتی کرد، گردهمایی سیاسی در ورزشگاه فوتبال 
این شهر برگزار شد و ضمن دعوت از ریش سفیدان 
و معتمدین هر دو گروه کرد و ترک نقده ای، حامیان 
حزب دمکرات از شهر نقده و دیگر شهرهای اطراف، در 
آن همایش جمع شدند. این گردهمایی به درگیری 
بین دو گروه و کشتار مردم بی گناه و غارت خانه های 
آنها منجر شد؛ طوری که نیروهای ژاندارمری مجبور 
به مداخله و جمع کــردن ماجرا شــدند. طی 3روز 
درگیری در این شهر، 50نفر شهید، تعدادی مجروح 

و نزدیک به هزار نفر از اهالی ترک منطقه اعم از زن و 
مرد، در دســته های مختلف، به دست قوای مهاجم، 
اسیر شدند که بعد از مدت ها اسارت به  دست نیروهای 
دمکرات در مخفیگاه های این حزب و پس از تحمل 
شکنجه و سختی های فراوان، به شهر خود بازگشتند.

ناامنیهادرمحورسرو
ســرو در نقطه مرزی ایران و ترکیه و 45کیلومتری 
شهر ارومیه واقع شده است. مسیر جاده ای که از داخل 
کشور به نقطه مرزی سرو امتداد دارد، بسیار حساس 
و حیاتی است؛ زیرا عبور و مرور از کشور ترکیه به ایران 
و برعکس، از این مســیر صورت می گیرد. نیروهای 
حزب دمکرات وابسته به قاســملو و سنار مامدی در 
منطقه سرو، به طور هماهنگ و مشترک برای حمله 
به ارومیه، تجدید قوا کردند و مشکالت زیادی را برای 
مردم منطقه به وجــود آوردند. رحمان قضات که در 
آن مقطع از خلبانان پایگاه هوایی تبریز بود، عملکرد 
نیروهای این حزب کرد در منطقه ســرو را اینگونه 
روایت می کند: »با کمی دقت، مشــاهده کردم آنها 
تعداد زیادی اتوبوس و خودروهای شخصی را در جاده 
متوقف کرده و با پیاده کردن مسافران، مشغول بازرسی 
و تفتیش لباس و وسایل مسافران، برای غصب پول و 
زیورآالت آنها هستند. صحنه عجیبی بود! با خودم فکر 
کردم این افراد که دم از دمکراسی و آزادی برای مردم 
کردستان می زنند، چرا مثل دزدان سرگردنه به جان 
زن و بچه هموطنان خود افتاده اند و مال و اموال آنها را 

اینطور وحشیانه به یغما می برند؟... .«
در 26تیر1358 اطراف ارومیه و پاسگاه مرزی سرو، 
محل زدوخوردهای جدی بود. ابتدا چند تن از مردم 
و نیروهای ســپاه، شهید و 5تن از پاســداران نیز به 
وسیله کردها، گروگان گرفته شدند. این عده، چند 
روز بعد آزاد شدند اما درگیری ها پایان نیافت. زنده یاد 
حجت االسالم والمســلمین غالمرضا حسنی که از 
نزدیک شاهد ماجرا بوده، درباره این درگیری ها گفته 
اســت: »نیروهای ما را با توپ106 و مسلســل های 
ســنگین، زیر آتش گرفتنــد. این توپ هــا همان 
ســالح هایی بودند که قبال از پادگان مهاباد به غارت 
برده بودند. به ناچار به دفاع از خود برخاستیم و با تانک 
و مسلسل به  سوی آنان شلیک کردیم. حدود 2ساعت 

این درگیری طول کشید... .«

محاصرهپاوه
تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پاوه، برای 
حزب دمکرات، نیرویی بازدارنده بود. آنها می خواستند 
پاوه را تسخیر کنند تا احزاب چپ بر سرتاسر کردستان 
مسلط شوند. حزب دمکرات به تدریج به ناامن کردن 
پاوه و محورهای مواصالتی این شــهر دست زد. در 
18مرداد1358 مردم پاوه بعد از تظاهراتی گسترده، 
در فرمانداری متحصن شدند و از مسئوالن خواستند 
که امنیت شهر را تأمین کنند. حزب دمکرات که وضع 
را اینگونه دید، دفتر تشکیالتش را در پاوه به طور موقت 
تعطیل و مقرش را به قوری قلعه در 25کیلومتری پاوه 
منتقل کرد و در قطعنامه ای تشکیل شورای شهرستان 
پاوه، تصفیه سپاه پاســداران این شهر و اعطای حق 
خودمختاری کردستان را از اهداف خود برشمرد. آنها 
در ماه رمضان به طرف پاوه حرکت کردند و با نیروهای 
انقالبی مدرسه قرآن و نیروهای ســپاه و ژاندارمری 

درگیر شدند.
محاصره پاوه توســط نیروهــای ضد انقالب حزب 
دمکرات کردستان و سایر گروهای چپ، طی روزهای 
23 تا 28 مرداد 1358 رخ داد. در این نبرد، چند هزار 
تن از نیروهای شورشی به اسم دفاع از حقوق کرد اما 
در واقع در خدمت نیروهای بیگانه که سودای تجزیه 
ایران را در سر داشتند، به شــهر پاوه حمله کردند و 
کوشــیدند تا آن را تصرف کنند. در مقابل، چند صد 
تن نیروهای ژاندارمری و ســپاه پاســداران، از شهر 
دفاع کردند. برای تقویت دفاع شهر، حدود 80نفر از 
نیروهای سپاه تحت فرماندهی علی اصغر وصالی )گروه 
دستمال سرخ ها( به مدافعان پیوستند. مهاجمان با 
بستن راه های ورودی، هر جا پاسداری را داخل شهر 

مریمصادقیپری
روزنامه نگار گزارش

تجزیه طلبان با بستن راه های ورودی 
شــهر پاوه، هر جا پاســداری را داخل 
شهر می دیدند، دســتگیر مي كردند و 
با جداکردن ســر از بدن او، سر بریده 
را در خیابان های شهر می چرخاندند! 
در 26مرداد1358 مصــادف با »روز 
قدس«، درگیــری و محاصــره با قطع 
آب، بــرق و کمبــود مهمات و اســلحه 
شــدت گرفــت و تمــام شــهر بــه جــز 
ســاختمان ژاندارمــری، بــه اشــغال 

نیروهای ضد انقالب درآمد!

1358،عبدالرحمنقاسملودردورهحضوردرایران

سیاســت های اقتدارگرایانــه قاســملو، تنها 
منجر به جنگ با حکومــت مرکزی یا جدایی  
بخشــی از کادر رهبــری دمکرات نشــد بلکه 
قاســملو نتوانســت وجود کوملــه در مناطق 
کردنشــین کشــور را نیــز تحمــل كنــد و بــه 
همیــن دلیل، بــا آنان نیــز اعالم جنــگ کرد! 
از ســال 1363ش، جنگ دمکــرات و کومله 
سرتاســری شــد و به مــدت 5 ســال بــه طول 
انجامیــد. در این جنــگ بنابه آمــار موجود، 

قریب به 1۰۰۰جوان کرد قربانی شدند!
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فاطمهموسوی؛تاریخ پژوه

سازمانمجاهدینخلق
پیداییتافرجام

سه جلدی»ســازمان  کتــاب 
مجاهدیــن خلــق؛ پیدایــی تا 
فرجام« نخستین تحقیق جامع، 
مستند و تحلیلی درباره تاریخچه 
40 ساله سازمان مجاهدین خلق 
و حاصل 5سال تالش گروهی از 
پژوهشگران تاریخ معاصر و علوم 
سیاسی در مؤسســه مطالعات و 
پژوهش های سیاســی اســت. 

بسیاری از اسناد و تصاویر این کتاب برای نخستین بار ارائه و منتشر 
شده است. جلد اول آن، دوره زمانی سال های 44 تا 54 و مشتمل 
بر وقایع تأسیس، گسترش تشکیالتی و تغییر رسمی ایدئولوژی 
به مارکسیسم است. جلد دوم، سال های 54 تا 64 را شامل می شود 
که وقایع پس از تغییر ایدئولوژی و نیز تحوالت سازمان را در طول 
انقالب اســالمی اعم از ایجاد درگیری، زمینه سازی حرکت های 
مسلحانه و ترورهای کور یا هدفمند تشریح می کند. جلد سوم، 
مقطع زمانی سال های 64 تا 84 و در بردارنده مسائل سازمان در 
خارج کشور و همچنین استقرار در عراق و همکاری با رژیم صدام 
در دوره جنگ تحمیلی و نهایتاً نابودی تشکیالتی پس از سقوط 
رژیم بعث است. همه اعالمیه ها و نشریات منتشر شده سازمان در 
داخل و خارج کشور و نیز انتشارات سایر گروه ها و احزاب در این 
کتاب مورد بررسی و استناد قرار گرفته و مشتمل بر گفت وگوهای 
اختصاصی با گروهی از اعضای سابق سازمان و صاحب نظران تاریخ 
سیاسی چند دهه اخیر ایران اســت. کتاب سه جلدی»سازمان 
مجاهدین خلق؛ پیدایی تــا فرجام« که به کوشــش جمعی از 
پژوهشــگران تاریخ معاصر و علوم سیاسی در مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های سیاســی فراهم آمده، از سوی انتشارات مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های سیاسی چاپ و منتشر شده است.

هویتپنهان
جلد پنجــاه و دوم از مجموعه 
کتاب های»تقویــم تاریــخ 
دفاع مقدس« با عنوان »هویت 
پنهان« از ســوی مؤسســه 
فرهنگی هنری مرکز اســناد 
انقالب اسالمی چاپ و منتشر 
شده است. این اثر به قلم امیر 
سرتیپ 2ســتاد نبی کریمی 
به بررسی رخدادهای آذرماه 

1363می پردازد. از رویدادهای مهم این ماه که در کتاب 
»هویت پنهان« به طور مفصل مورد بررســی قرار گرفته، 
برقراری روابط آشــکار رژیــم بعث عراق بــا آمریکا بود. 
عراق بعد از جنگ اعراب با رژیم اشــغالگر قدس در سال 
1۹6۷میالدی رابطه خود را بــا آمریکا قطع کرد اما قبل 
از تجاوز بعثیان به خاک ایران، این رابطه احیا و به شــکل 
محرمانه برقرار شــد تا اینکه در آذر 63پرده از این ارتباط 
برداشته شــد. در ســوم آذر، معاون رئیس جمهور و وزیر 
امور خارجه عراق به آمریکا رفت و در کاخ سفید با ریگان 
دیدار کرد و همزمان سفارتخانه های 2کشور در واشنگتن 
و بغداد فعالیت خود را شروع کردند که در این کتاب درباره 
این روابط صحبت شده است. در این کتاب می خوانیم: »در 
آذرماه 1363آمریکا و رژیم صدام عفلقی روابط آشکار خود 
را برقرار کردند و صدام از کمک های نظامی و حمایت های 
سیاسی آمریکا و سازمان های جهانی برخوردار شد و پرده از 
روابط پنهان آمریکا و صدام علیه ایران برافتاد.« در این ماه، 
رزمندگان ایرانی در جبهه های غرب با ضدانقالب درگیر 
بودند و از طرف دیگر در جبهه هــای جنوب و غرب هم با 

ارتش عراق مبارزه می کردند.
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حالدلخوببهخاطربودنکناربچهها
اجرای مراسم رونمایی از کتاب »مکتب«؛ جلد ششم 
از مجموعه »آموزگاران مدرســه عشق« در پردیس 
تئاتر تهران را »سعید محمدی« از شاگردان قدیمی 
زنده یاد حاج علی محمدی دوست در مدرسه شهدای 
موتلفه اسالمی به عهده داشت که در ابتدای مراسم به 
ذکر خاطراتی از معلم انقالبی خود پرداخت و اینکه 
حاج علی محمدی دوست در آخرین روزهای زندگی 
هم به معلم بودن برای فرزنــدان این مرزبوم افتخار 
می کرد و موقعی که از او در آخرین لحظات زندگی 
پرسیده شد حالتان چطور است؟ با لبخند گفت که 
خیلی خیلی خوب است. تعجب کردند و حاج آقا ادامه 
داد: من همراه بچه های معصوم )کودکان مدرســه( 

بودم و به همین دلیل حالم خوب است.

نمایانکردناینزوایایپنهانزندگیمعلمان
کتاب »مکتب« از ســوی مؤسســه فرهنگ و هنر 
»هدایت میزان« تهیه و منتشر شده و این مؤسسه 
کتاب های دیگری هم در همین راســتا و در قالب 
مجموعه آموزگاران مدرسه عشــق تهیه و منتشر 
کرده است. مدیر این مؤسسه در ادامه مراسم برای 
سخنرانی دعوت شد تا درباره کتاب مکتب و مجموعه 
آموزگان مدرسه عشق بگوید. حسین فکری، مسئول 
مؤسسه آموزشی فرهنگی هدایت میزان در ابتدای 
سخنان خود گفت: یکی از وظایف این مؤسسه این 
است که در راستای معرفی معلمان گمنام و واالمقام 
اقداماتی صورت دهد و عظمت کار آنها را به دیگران 
معرفی کند تا جامعه بداند که ســرمایه های مغفول 
کشور چگونه در تدارک سرمایه های انسانی کشور 
تالش کرده اند. وی افــزود: تمام دوران این معلمان، 
سراســر از تجربه های گرانســنگ و فداکاری ها و از 
خودگذشتگی هاست. نمایان کردن این زوایای پنهان 
زندگی معلمان عزیز، می تواند الگویی را برای نسل 
فعلی و حتی نســل آینده فراهم کند. به این بهانه، 

مجموعه ای با عنوان »آموزگاران مدرسه عشق« را 
تدارک دیدیــم تا در قالب آن به این دغدغه پاســخ 
دهیم. در هفتمین جلد این مجموعه به زندگی جناب 
استاد محمدی دوست پرداختیم. فکری درباره علت 
پرداختن به زندگانی استاد محمدی دوست گفت: در 
ششمین مجلد »آموزگاران مدرسه عشق« به معرفی 
زندگی استاد بزرگوار جناب آقای محدث پرداختیم. 
پس از چاپ کتاب، آن را تقدیم مقام معظم رهبری 
کردیم و ایشــان نیز با نظر عنایت و قلم لطفشــان، 
تقریظی مرحمت فرمودند که در آن تکلیف هفتمین 
کتاب برایمان مشخص شد. ایشان مرقوم فرمودند 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم سالم و رحمت خدا بر بنده 
صالح خدا، مرحوم آقای سیدهادی محدث )ره( که 
معلمی انقالبی و متعبد و پرکار و بااستقامت و بسیار 
نجیب بود. سایه روشن زیبایی که این کتاب از ایشان 
ترســیم کرده، هنرمندانه و درخور تحسین است. 
جا دارد این قبیل چهره هــای نورانی اما بی هیاهو و 
بی تظاهر، به مردم و جوان ها معرفی شوند. یکی از آنها 
هم آقای »محمدی دوست« خودمان است. رحمت 
خدا بر آنان و بر ما.« از ایــن جهت این ترغیب رهبر 
معظم انقالب ما را بر آن داشت تا وظیفه خود بدانیم 
که کتابی در تجلیل از آقای محمدی دوست منتشر 
کنیم. وی افزود: از سال67که مدرسه شهدای مؤتلفه 
اسالمی تشکیل شد، تأکید حاج آقای محمدی دوست 
به تنهایی روی یک مدرسه پسرانه نبود؛ چرا که اعتقاد 
داشتند آینده سازان جوانان این مرز و بوم، مادرانی 
هستند که در مدارس دخترانه درس می خوانند و رشد 
می یابند. همانطور که خأل مدرسه انقالبی پسرانه برای 
ایشان جدی بود، تأکیدی بر تأسیس مدارس دخترانه 
داشتند و این کار را انجام دادند. شاید امروز ما پس از 

30سال، دغدغه ایشان را درک می کنیم.

هیچگاهفکرنمیکردمچنینکتابیراتالیفکنم
در ادامه این مراسم، محمد نوروزی فرسنگی، نویسنده 

کتاب مکتب برای صحبت دربــاره کتاب و مراحل 
نگارش آن به روی سن دعوت شد. نوروزی فرسنگی 
گفت: اینکه مراســم رونمایی کتاب برخالف دیگر 
مراسم  بود و بعد از گذشت یک ساعت از این مراسم، 
هنوز به موضوع اصلی درباره کتاب نرسیده ایم به نظرم 
خواست خود حاج آقا محمدی است. نوروزی فرسنگی 
در ادامه افزود: کتــاب، فرزند مولف اســت و هیچ 
فرزندی از نگاه پدر و مادر خود فرزند بدی نیست و 
بدی های این کتاب را بیش از هر کس دیگری خوب 
می دانم. او گفت: تا قبل از تالیف این کتاب نزدیک به 
20سال تعریف ایشان- حاج علی محمدی دوست- را 
از اطرافیان می شــنیدم، اما هیچ گاه فکر نمی کردم 
چنین کتابی را در وصف چنین کسی تالیف کنم و فکر 
می کنم ایشان خواستند تا من این کتاب را بنویسم. 
نوروزی در ادامه صحبت های خود از برخی از اسامی 
افرادی که در این کتاب حضور دارند نام برد؛ شــیخ 
مهدی محمدی اولین شخصی بودند که درخصوص 
این کتاب با ایشــان صحبت کردم، استاد خاموشی 
یکی از نزدیک ترین های به استاد محمدی دوست که 
در جبهه در کنار ایشان حضور داشتند، استاد روزبه، 
استاد سعید محمدی، خانواده محترم استاد محمدی، 
استاد فکری و صدرا حسین پور اشخاصی بودند که در 

تالیف این کتاب حضور داشتند.

حاجعلیمحمدیدوستدرکالممقاممعظمرهبری
در بخشی از مراسم، کلیپی از فرمایشات رهبر معظم 
انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره روند 
آشنایی معظم له با مرحوم حاج علی محمدی دوست 
پخش شــد کــه موردتوجــه حاضران در ســالن 
قرارگرفت؛ متن این سخنان از این قرار است: »آقای 
محمدی دوست در میدان تعلیم و تربیت، مرد بسیار 
فعالی بودند. ایشــان جزو مؤسسان قدیمی انجمن 
اسالمی معلمان و خود ایشان هم یک معلم کارآمد 
بودند. شــبیه مرحوم »نیــرزاده« ابتکارهایی برای 
تازه واردان به دبستان داشتند. ایشان با آقای نیرزاده 
خیلی رفیق بودند و یک بار هم آقای نیرزاده را در زمان 
ریاســت جمهوری پیش ما آوردند. ایشان هم مرد 
خیلی جالبی بود و واقعاً از دست رفتن آقای نیرزاده 
هم یک خسارتی بود. از اول انقالب با ایشان همکاری 
داشــتیم. در همان روزهای اول پیــروزی انقالب و 
در محل مجلس شورای ملی سابق، آن گوشه ای را 
که کمیســیون عرایض آن مجلس قدیم بود، آماده 
کردیم که دفترمان را آنجا قــرار بدهیم چون هنوز 
حزب و تشکیالت، جایگاهی نداشتند و ما هم جایی 
نداشتیم. کنار آن مکان، انباری بزرگی بود که مردم 
وسایلی را از اینجا و آنجا آورده بودند و در آن انباری 
ریخته بودند؛ من داخل آن انباری را بازدید می کردم 

معلمی که به تربیت غیرمستقیم معتقد بود
در مراسم رونمایی کتاب »مکتب« از مجموعه »آموزگاران مدرسه عشق« مطرح شد

 مروری بر کتاب »نان سال های جنگ«
 با تدوین و نگارش محمود شم آبادی

خاطراتزنانروستایصدَخرْو
درپشتیبانیجنگ

جنگ معموال چهره مردانه دارد اما هر یک از همان مردانی که 
در جبهه های جنگ با دشمن در حال نبرد هستند، برخاسته 
از یک خانواده ای هســتند که ستون عمود آن در غیاب مرد 
رزمنده، زن یا همان مادری اســت که در نبود مرد خانه، به 
اداره امور منزل و تربیت فرزندان مشغول است و اغلب آنها 
همزمان سعی می کنند نقشی در پشتیبانی جنگ به عهده 
بگیرند. روایت ها و داستان های بســیاری از این نقش های 
ماندگار زنان در امور پشتیبانی جنگ در کتاب های متعدد 
نوشته و مکتوب شده که یکی از آن آثار، کتاب »نان سال های 
جنگ«؛ خاطرات زنان روستای صدخرو در پشتیبانی جنگ، 
با مصاحبه و تحقیــق محمد اصغــرزاده و تدوین و نگارش 
محمود شم آبادی اســت که در بخش »پشتیبانی جنگ« 
واحد »تاریخ شفاهی« جبهه فرهنگی انقالب اسالمی، تهیه و 

از سوی انتشارات راه یار چاپ و منتشر شده است. 
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: »دشمن آمده بود 
خانه بسوزاند، اما زنان روســتا دست روی دست نگذاشتند. 
وقتی پای جهادسازندگی به روستا باز شد، شروع کردند به 
نان پختن برای جبهه، نان و کلوچه،  آش و مربا، شال گردن 
و کاله، ژاکت و جوراب هرچه از دستشــان برمی آمد، دریغ 
نمی کردند. همه  چیز از دل همین خانه های روستایی شروع 
شد. زنان روستایی خانه را میدان نبرد دیدند و خودشان را 
به میان مهلکه انداختند. زنان روستا هم پای مردانشان کار 
می کردند و جهاد. زنان روستا با اذان صبح بیدار می شدند و با 
وضو پای تنور می رفتند. خواهری که سلمان هراتی در یکی 
از شعرهایش تصویر کرده است، یکی از هزاران زن روستایی 
است که برای رزمندگان دستکش می بافته یا شال گردن و 
کاله: تو می خواهی خواهرم فرصــت نکند/ برای رزمندگان 

دستکش ببافد... .«
 موقعیت جغرافیایی رویدادهای کتاب نان سال های جنگ، 

روستای صدخرو، در گوشه ای 
از استان خراسان رضوی قرار 
 دارد.)روســتای صدَخرو در
 ۵۵ کیلومتری ســبزوار و در 
مســیر راه شوسه شــاهرود، 

سبزوار قرار دارد.
 این روســتا که از شمال در 
ادامه رشته کوه البرز به کوه 
صدخرو می رسد، بزرگ ترین 
روستا در بخش داورزن است 
و هم اکنون بیش از 3000 نفر 

جمعیت دارد.( این روســتا، نمادی از روستاهای کشور در 
دوران دفاع مقدس محسوب می شود که در آن سال ها به امور 
پشــتیبانی جنگ کمک می کردند و نقش تعیین کننده ای 
در این زمینه داشــتند. به بیان دیگر، روستای صدخرو در 
غرب سبزوار یکی از هزاران روستایی است که در سال های 
دفاع مقدس، به پشتیبانی از جنگ مشغول بود. اما در تاریخ 
دفاع مقدس کمتر به نقش این روســتاها پرداخته شده و با 
بی مهری تاریخ نگاران مواجه بوده است. روستاهایی که به 
مدد جهادســازندگی پایشان به پشــتیبانی جنگ باز شد. 
زنان روستای صدخرو، نمونه ای از زنان انقالبی هستند که 
عمرشــان را پای دفاع از انقالب و ارزش هایش گذاشــتند. 
هرچند این زنان سواد زیادی نداشتند و در دانشگاهی درس 
نخوانده بودند اما در مکتب اسالم یاد گرفته بودند که زندگی 
چیزی نیســت جز عقیده و جهاد. برای همین زندگی شان 
شــده بود جهاد در راه عقیده. برای همین بود که پای تنور 
خیس عرق می شــدند اما از نان پختن برای جنگ دســت 

نمی کشیدند.
 طبعاً برای یــادآوری ارزش کار زنان در دوران دفاع مقدس 
است که مقدمه کتاب »نان ســال های جنگ« با سخنی از 
امام خمینی )ره(، درباره عظمت حضور بانوان در پشتیبانی 
جنگ آغاز شده است: »من وقتی که در تلویزیون می بینم 
این بانوان محترم را که اشــتغال دارند به همراهی کردن و 
پشتیبانی کردن از لشکر و قوای مسلح، ارزشی برای آنها در 
دلم احساس می کنم که برای کسی دیگر نمی توانم آنطور 
ارزش قائل شوم. آنها یک کارهایی که می کنند که دنبالش 
توقع اینکه یک مقام یا یک پستی را اشــغال کنند، یا یک 
چیزی از مردم خواهش کنند؛ هیچ این مسائل نیست، بلکه 
سربازان گمنامی هستند که در جبهه ها باید گفت مشغول 

جهاد هستند.«
 این بیانات ارزشــمند حضرت امام)ره( در آن ایام به خوبی 
ارزش کار زنان در امور پشــتیبانی جنگ را نمایان می کند 
و پیشتازی زنان روســتای صدخرو در این میان قابل توجه 

و تامل است.
 محمود شم آبادی در این اثر مکتوب بخش تاریخ شفاهی، 
مجموعه ای از روایت های زنانه  جمــع آوری کرده که راوی 
و ایفاگر نقش اصلی آنها زنانی هســتند که بــا راهنمایی و 
مدیریت »خیرالنســا«، یکی از بانوان روســتای صدخرو 
)خیرالنسا صدخروی مدیریت زنان روستای صدخرو را در 
پشتیبانی جنگ به عهده داشــت(، با همه مشکالتی که در 
زندگی شخصی خود در آن سال های سخت جنگ داشتند، 
از کمک به تأمین و آماده ســازی نان جبهه های جنگ هم 
غفلت نکردند و با صبوری و استقامت مثال زدنی پای عهدی 
که با رزمندگان برای خالی نکردن پشت جبهه ها بسته بودند 
ایستادند و تا پایان جنگ پای تنورها ماندند و نان به دست 

رزمندگان در مناطقی جنگی رساندند. 
شــاید برای همین اســت که این روزها خواندن خاطرات 
این زنان درســی برای مقاومت و بیداری است؛ از روزی که 
جهادی ها وارد روستا شــدند، دیگر تنورهای صدخرو سرد 
نشد. خیرالنســا، فاطمه، رقیه، بتول، سلطان، لیال، طوبی و 
سایر زنان روســتا بدون اینکه فکر مزد باشند، نان پختند، و 
همین از آنان قهرمان ساخت. خیرالنسا فرمانده زنان روستا 
بود، که سال ها بعد شروع کرد به روایت خاطراتش. او دیگر 
پیر شــده اســت. یک پیرزن مهربان، مادربزرگ سربازان و 
جبهه ها. او در قلبش می دانست که جنگ جنگ تا پیروزی 
به همین زودی ها محقق می شود، پس نان سال های جنگ 
را تأمین کرد. آنها نان پختند و از میان نان ها قصه هایی برای 
آیندگان برداشتند اما قصه های شان برای نخوابیدن است، 

برای بیداری.

پدرمعنویحزباهلل
کتاب»پــدر معنــوی 
حزب اهلل«؛ خاطرات و 
تحلیل های سیدحسن 
نصراهلل درباره آیت اهلل 
بهجت به قلــم وحید 
خضاب اســت کــه از 
سوی انتشارات شهید 
کاظمی منتشــر شده 
است. انقالب اسالمی 

ایران که اوج تالقی عرفان و حماسه بود محدود 
به مرزهای ایران نماند و مبارزه و مقاومت در برابر 
طاغوت به خارج از محدوده جغرافیایی کشــور 
هم رسید. کیست که بتواند منکر موج معنویت و 
عشق به خدا در بین دلدادگان انقالب در داخل و 
خارج از کشور شود؟ در این میان نقش روحانیان 
را در تقویت مبارزات خارج از کشور نباید نادیده 
گرفت و آیت اهلل بهجت یکــی از بزرگ ترین آنها 
بود.  سیدحسن نصر اهلل خاطرات و تحلیل هایی 
 دربــاره ایشــان دارد که هــم جذاب اســت و

 هم  خواندنی. در بخشــی از کتــاب می خوانیم: 
»- جنــاب ســید شــایعه مشــهوری درباره 
آیت اهلل بهجت)ره( بود که ایشــان به پیرمردها 
)تا چه رسد به جوان ها( مژده می دهند که دوران 
ظهور امام زمان)عــج( را درک خواهند کرد. ولی 
وقتی از خود ایشان در این باره سؤال می شد ایشان 
انکار می کردند و مشــخصاً می گفتند که وظیفه 
هر مؤمنی این اســت که منتظر ظهور باشد، چه 

جوان چه پیر. «

پروازپایدماوند
کتــاب »پــرواز پــای دماوند«؛ 
برگ هایی از تاریخ شفاهی زندگی 
شــهید دانشــمند دکتر محسن 
فخری زاده به قلم محمدحســین 
علی جان زاده اســت که از سوی 
انتشارات شــهیدکاظمی منتشر 
شــده اســت. دانشــمند شهید 
فخری زاده، همواره عمر پربرکت 

خویش را در راه دفاع از این مرز و بــوم صرف کرده و در این 
راســتا، در دوران دفاع مقدس نیز پابه پای دیگر رزمندگان 
اسالم، به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت و تجربیات 
این دوران را سرلوحه خدمت و تالش برای پیشرفت کشور 
عزیز خود ایران قرار داد. او متولد اول فروردین سال ۱3۴0 در 
شهر قم بود که لیسانس خود را در دانشگاه صنعتی اصفهان 
گذراند و موفق به اخذ مدرک کارشناســی ارشد مهندسی 
هسته ای شد. محسن فخری  زاده به عنوان عضو هیأت علمی 
دانشکده فیزیک  دانشگاه امام حسین)ع( سپاه، امکانات این 
دانشگاه را در جهت تحقیقات هسته ای به کار گرفت و سپس 
رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر شــد. او رئیس سازمان 
پژوهش و نوآوری دفاعی )ســپند( بود. شــهید فخری زاده 
معاون وقت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس 
ســازمان پژوهش و نوآوری دفاعی)سپند(، عصر روز جمعه 
هفتم آذرماه ۱3۹۹ توســط عناصر تروریســت مسلح در 
»آبسرد« دماوند ترور و به شــهادت رسید. در بخشی از این 
کتاب می خوانیم: »حاج حسن از همان اولش به این پسر ایمان 
داشت. اختر خانم هم از اینکه خدا چنین نعمتی بهشون داده 
خدا را شــکر می کرد. تو خونه حاج حسن شعر حرف اول رو 
می زد. کتابخونه اش پر بود از دیوان اشعار شعرایی چون حافظ 

و نظامی و فردوسی و سعدی... .«

تازیانههایسلوک
کتــاب »تازیانه هــای ســلوک« 
خاطرات علی آقامحمدی، رئیس 
گروه اقتصــادی دفتر مقام معظم 
رهبری، از ســال های اســتبداد 
ستمشــاهی تا پیــروزی انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس هشت ساله 
به قلم حمید حسام است که توسط 
انتشارات شــهید کاظمی چاپ و 
منتشر شده است. آقامحمدی در 

مقدمه کتاب بیان می کند: وقتی که انقالب چهل ساله شد 
اوراق زندگی ام را به نیت نشــان دادن تصویری واقعی از آن 
روز ها و بیان نقش مجاهدان راه خدا مــرور کردم و به قصد 
روشنگری آیندگان در اختیار نویسنده نام آشنا، برادرم حمید 
حسام قرار دادم و خدا را شاکرم که ایشان با رعایت امانتداری 
در نقل مطالب، این خاطرات را با نثری روان و دلنشــین به 

رشته تحریر درآورد.
 کتاب »تازیانه های سلوک« شناسنامه نسل سر بلندی است 
که پای منبر وعظ و روضه امام حسین)ع( متولد می شوند و 
رد پای خونین شان از راهرو ها و سلول های »کمیته مشترک 
ضد خرابکاری« تا کف خیابان ها می رسد و توفان به پا می کنند 
و »بهمن « می سازند. در بخشی از این کتاب می خوانیم: »در 
برشی از کتاب »تازیانه های ســلوک« می خوانیم:»چشم و 
چالم سیاه و دهانم که پر از خون شد روی زمین کشیدنم و 
در محوطه استوانه ای زندان کمیته مشترک مجبورم کردند 
که روی یک چارپایه چوبی بایستم. دست هایم را با طناب به 
دور نرده آهنی بستند. مثل کسی که دار می زنند، صندلی زیر 
پایم را کشیدند و محمدی جالد تازه دست به کابل برد. برای 
نخستین بار از سر درد ناله و فریاد زدم. هیچ چیز جلودارش 

نبود... .«

روایت

خاطره

تحلیل

یادداشت کتاب

عصرروزپنجشنبهدهمآذرماه،پردیستئاترتهران

آراستهسلیمیتوپقراءگزارش
روزنامه نگار

میزبانمهمانانمراسمرونماییازکتاب»مکتب«؛
جلدششمازمجموعه»آموزگارانمدرسهعشق«
بودکهاثریبرگرفتهاززندگیوســلوکاخالقیورفتاریزندهیادحاجعلیمحمدیدوست،
مؤسسومعلممدرسهشهدایموتلفهاسالمیبهقلممحمدنوروزیفرسنگیاست.دراینمراسم
گروهیازمعلمانانقالبیپیشکسوت،شاگردانتربیتیافتهدرمدارسانقالبیوهمچنینخانواده
زندهیادحاجعلیمحمدیدوست،ازمعلمانانقالبیوباســابقهحضورداشتندکهسخنراناناز
خصایصنیکاخالقیاینمعلمانقالبیگفتندوخاطراتیازهمکاریوهمکالمیباایشاندرزمان
حیاتویرابرایحاضراندرسالنبازگوکردند.فضایحاکمبرسالنمحلبرگزاریمراسمرونمایی
بانقلخاطراتمتعددیازآنمعلمانقالبیوپیشکسوتتوســطهمکارانوشاگردانآنپیر
بااخالصحالوهوایمعنویمتفاوتییافتوبرنامههایجنبیمتناسببافضایکلیمراسم،این
برنامهرابهیکیازآیینهایرونماییخاطرهانگیزدربخشکتابهایزندگینامهایتبدیلکرد.

که آقای محمدی دوست  در آنجا مشغول کار بودند. 
بنده با ایشان اول بار در آنجا آشنا شدم و بعد رفیق و 
همکار شــدیم و در همه  این مراحل در حزب، زمان 
ریاست جمهوری و در ســال های متمادی با ایشان 
همکاری داشتیم. ایشان مردی مؤمن، صدیق، باوفا، 
عاقل، کارآمد و در خدمت جمهوری اسالمی به معنای 
واقعی کلمه بود. ان شــاءاهلل خداونــد اجر وافری به 
ایشــان عنایت کند. باالخره این سیر دوران زندگی 
در انی نشئه و بعد واردشــدن به نشئه دیگر یک امر 
کاماًل طبیعی است و تعجبی هم ندارد. باالخره برای 
همه این مسیر و این حرکت هست. عمده این است 
که در مدتی که در اینجا فرصت به ما داده اند هرچه 
می توانید، خودتان را بسازید که وقتی رفتید، در آنجا 
ساخته و پرداخته باشید. معیار عیش در نشئه بعد، 
ساخته و پرداخته شدن در اینجاست. این فرصت را 
داده اند تا خودتان را بســازید، تا بتوانیم خودمان را 
بسازیم. با اطاعت از پروردگار عالم و حرکت در سمت 
رضای او و انجام تکالیف و اجتناب از آنچه ماها را پرتاب 
می کند به دره های بدبختی و خسران؛ یعنی گناهان 
و تالش برای تشخیص درست، بعد هم تالش برای 
حرکت درست در جهت آن تشخیص برای خدا و در 

راه خدا »ااَل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات«.

ایمان،یقین،اخالصووالیتپذیری
یکی از همکاران زنده یاد حاج علی محمدی دوست که 
برای صحبت کردن درباره روحیات و منش اخالقی 
وی به روی سن دعوت شد، محمود روزبه، از همکاران 
قدیمی زنده یاد حاج علی محمدی دوســت بود که 
در ابتدای صحبت هایش گفت: یکی از ویژگی های 
نیک این مرد آن اســت که بعد از ۱7سال زمینه ای 
فراهم کرد که دوباره دور هم جمع شــویم و درباره 
مدرسه شــهدای موتلفه اسالمی و ســایر مدارس 
انقالبی و استادان و شاگردان آن مدارس حرف بزنیم. 
زنده یاد حاج علی محمدی دوست خصایص اخالقی 
نیک بسیاری داشت که من فقط در این مجال کوتاه 
به برخی از آنها اشــاره می کنم. ازجمله خصوصیات 
زنده یاد حاج علی محمدی دوست می توان به ایمان، 
یقین، اخالص و والیت پذیری اشاره کرد. اگر بخواهم 
به سایر ویژگی های اخالقی وی اشاره کنم می توانم 
بگویم به مختصرگویــی اهمیت زیــادی می داد. 
همچنین معتقد بود که تربیت شــاگردان مدرسه 
باید به شکل غیرمستقیم باشد. از سویی، تکیه بر متن 
داشت تا حاشیه  های آن. نظام تشویقی ایشان خاص 
بود و اصل مهم تربیتی ایشان این بود که باید تناسب 
باشد بین تالش بچه ها و جوایزی که به عنوان تشویق 
به آنها داده می شود. همچنین به موقعیت سازی در 

هر شرایطی معتقد بود. 
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بخشی از کتاب مکتب که به یکی از کارهای ماندگار حاج علی محمدی دوست اختصاص یافته است 
روایت تأسیس دبستان رستگاران 
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