
اتوبوس های برقی تهران روی خط تولید کاهش 40درصدی قیمت مرغ  در یک ماه

ضعف های فرهنگی را 
دقیق شناسایی کنید

رهبرمعظم  انقالب در دیدار رئیس و اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی:

  هویت جمعی و تأثیرگذاری شورا
 در مسائل فرهنگی تقویت شود

  جهش علمی کشور استمرار یابد
 تا کشور از قافله علم عقب نیفتد

  دانشگاه مأمن اراذل نیست، دانشگاه 
جای  منطق و مطالبه است

  عناصری در داخل کشورمان  حرف های 
دشمنان را دائما تکرار می کنند

  سطح جنبش دانشجویی را باال ببرید.
این جنبش باید  افتخارآفرین  باشد

  با هم نباشیم سرهایمان زیر چکمه های 
دشمنان له می شود

شهردارتهران  بعد از جلسه  و با وجود حاشیه سازی ها  
مسیری طوالنی را پیاده طی و با دانشجویان گفت وگو کرد 

علیرضا زاکانی در جمع دانشجویان دانشگاه شریف 
درباره آشوب های ماه های اخیر:

به رفتگر و آتش نشان ما 
هم رحم نکردند

یادداشت
حامد فوقانی؛ دبیر گروه شهر

می پرسند که چرا شــهرداری به دنبال احداث کارخانه 
آسفالت در پهنه شرقی و غربی شهر تهران است؟ در واقع 
سؤال عده ای این است که آیا لزومی دارد کارخانه آسفالتی نزدیک به محدوده تهران 
ایجاد شــود که احتمال دارد آلودگی آن، هوای شهر را تحت تأثیر قرار دهد؛ آن هم در 
شــرایطی که صنایع بزرگ باید در شعاع 120کیلومتری کالنشــهرها استقرار یابند؟ 
این دغدغه برخی از فعاالن حوزه محیط زیست و رســانه ای، در نگاه نخست، منطقی 
و درست به نظر می رسد اما اگر چند نکته ریز و در عین حال مهم در نظر گرفته شود، 
دید آنها تغییر خواهد کرد. واقعیت این است که اینکه گفته می شود صنایع در محدوده 
نزدیک به شهر نباید احداث شوند و اســتقرار یابند، برای همه صنایع، صدق نمی کند. 
چه بسا که دورشدن صنعتی از یک شهر بزرگ، بیشتر از آنکه منفعت داشته باشد، ضرر 

خواهد داشت.
تا نقطه مصرف، خیلی طوالنی باشد؛ چراکه در غیر این صورت، حمل آسفالت 1 مسئله مسافت: در مورد کارخانه آسفالت، قاعدتا نباید فاصله واحد تولیدی 
تا رسیدن به مقصد، باعث کاهش کیفیت آن می شود. از سوی دیگر باید در نظر داشت 
که آسفالت با توجه به وسعت تهران و میزان ترددهای روزانه در معابر، کاالیی با ضریب 

مصرف باال به حساب می آید و دائم باید در دسترس باشد.
دورشدن واحدهاي صنعتی از محدوده شهری، در رابطه با صنایعی مؤثر است 2 مســئله آلودگی: کاهش میزان ذرات معلق و آالینده هــای گازی در پی 
که آالیندگی قابل توجه دارند وگرنه صنعتی که از فیلترهای خاص و بک فیلترهایی با 
اســتانداردهای روز جهانی بهره می برد و حجم غالب محصول تولیدی  اش برای شهر 
نزدیک به خودش استفاده می شــود، عقل حکم می کند که در همجواری همان شهر 
مستقر شــود. این موضوع در برنامه احداث کارخانه های جدید در منطقه13 و غرب 
پایتخت مد نظر قرار گرفته و قرار اســت چنین نکاتی لحاظ شــود. از ســوی دیگر، 
قطع به یقین با ایجاد چنین کارخانه هایی، نهادهای نظارتی محیط زیســت هم پایش 

دائمی روی میزان آالیندگی کارخانه خواهند داشت.
جدید از سوی شهرداری تهران این اســت که همزمان با چنین اقدامی، چند 3 مسئله فرسودگی: نکته دیگر در مورد طرح احداث کارخانه های آسفالت 
کارخانه فرسوده از گردونه خارج می شــوند و 2کارخانه به روز و موقت، جایگزین آنها 
می شود. از سوی دیگر، کارخانه های آالینده آسفالت با عمر بیش از30سال هم تجمیع 

و بازسازی خواهند شد تا به کارخانه هایی با قابلیت های فوق العاده باال تبدیل شوند.
آســفالت تولیدشــده، 82هزار تردد کامیون صورت گرفته اســت. حال اگر 4 مسئله کامیون ها: جالب است بدانید که طی 8ماه ابتدایی امسال برای حمل 
کارخانه ای با فاصله دور از شهر احداث شود، دســت کم ساالنه یک چهارم این میزان و 
حدود 20هزار تردد کامیون با طي مســافتي طوالني خواهد داشت که خود این، آثار 
مخربی به همراه دارد. اما با نزدیک بودن کارخانه به شهر، کامیون های حمل آسفالت، 
مسافت کمتری را طی می کنند؛ به این ترتیب نه تنها آالیندگی تزریقی آنها به هوا کاهش 
می یابد بلکه خسارت ها و هزینه های ترمیم آسفالت، تصادفات، مصرف سوخت و آلودگی 
صوتی ناشی از تردد آنها هم خیلی کم می شود. اکنون برخی از معادن شن و ماسه به عنوان 
تولیدکننده مواداولیه کارخانه های آسفالت و خود واحدهای تولیدی آسفالت در فاصله 
20کیلومتری تهران قرار دارند. حال با راه اندازی واحدهای بازیافت نخاله برای تولید شن 
و ماســه و کارخانه های اســتاندارد آســفالت در همجواری شهر، مســافت برگشتی 
کامیون های حمل، به میزان 40کیلومتر حذف می شود. بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا 

مثل لندن، توکیو، کپنهاگ، ســیدنی و... بر همین پایه است که 
کارخانه های تولید شن و ماسه و آسفالت های نوین، یا در دل شهر 

هستند یا در فاصله کمی از شهر. اما نکته اینجاست که آنها اصول زیست محیطی را رعایت 
می کنند و این فاصله کوتاه، یک مزیت به حساب می آید و نه یک ایراد. 

فایده احداث کارخانه آسفالت 
با آغاز کار کنگره آمریکا در ژانویــه و درگیری های داخلی آمریکا، در همسایگی شهر

مذاکرات برجام فعال پیشــرفتی ندارد. البته رفتارهای آمریکا با 
تحوالت و وقایع اخیر ایران نیز تغییر داشته است. از سویی نیز نیروی 
قدرتمندجمهوری خواهان و مخالفان دمکرات آمریکایی 
برجام را به عقب می راند که این مسئله در تقسیم بندی 
جدید کنگره امکان دارد روند دیگری به خود گیرد که یا 
مانع مذاکرات شوند و یا حتی سعی شود در بازگشت به 

برجام با منفعت طلبی آمریکایی روبه رو شویم...

گفت و گو با  فواد ایزدی، تحلیلگر سیاسی
انتخابات آمریکا ارزش برجام راکم کرد
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مرکز پژوهش های مجلس اخیرا طی گزارشی به موضوع سالمت 
الکترونیک پرداخته است. در بخشی از این گزارش، پیشنهاد 
شده که یک پلتفرم جامع سالمت راه اندازی شود تا شاهد اقبال 
مردم به سالمت الکترونیک باشیم. پلتفرم های سالمت که از چند 
سال پیش به دســتگاه های الکترونیکی مردم راه پیدا کرد، در 
زمان همه گیری کرونا نقطه اوج خود را تجربه کردند. از مشاوره و 
نسخه نویسی تا معاینات آنالین و دریافت شرح حال و نوبت دهی 

تا حد زیادی مردم را به سمت این پلتفرم ها جذب کرد...

گفت و گو با ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان
تعصب به ایران را پرورش می دهیم

گزارش مرکز پژوهش ها در حوزه سالمت الکترونیک
اما و اگرهای پلتفرم سالمت الکترونیک
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 ظاهراً قراری بین برادران محمودی )جمشید و نوید( وجود دارد 
که آثاری را که در سینما، تلویزیون و حاال شبکه نمایش 
خانگی می سازند، یکی در میان کارگردانی کنند. البته 
اینکه 3عنصر اصلی )نویسنده فیلمنامه، کارگردان و 
تهیه کننده( این دو نفر هستند، می توان به آثار آنها 
لقب ساخته برادران محمودی هم داد. آنها پس از 
ساخت مجموعه های »سایه بان« و ...حاال با »پوست 
شیر« به شبکه نمایش خانگی هم پا گذاشته اند...

نگاهی به مجموعه »پوست شیر«
قلب پرنده

شاید بتوان فراهم ساختن زمینه مهاجرت معکوس و بازگشت 
به وطن 2هزار و 700جوان نخبه ایرانی را که دور از ایران به دنبال 
فردای خود می گشتند، بزرگ ترین دستاورد بنیاد ملی نخبگان 
در طول سال های اخیر به شمار آورد، اما بدون تردید بازنگری و 

تکمیل طرح شهاب نیز از اقدامات مهم و مثبتی است که این 
نهاد به تازگی در دستور کار خود قرار داده است. این طرح 

با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر در حوزه 
دانش آموزی طراحی شده و به تصویب رسیده...

ویژه های  امروز

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

آخرین خبر از افتتاح ۴ایستگاه مهم متروی تهران
علی مزینانی، مجری خط۶ متروی تهران در گفت وگو 
بــا همشــهری آنالین بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت 
۴ایســتگاه میــدان هفت تیــر، میدان ولیعصر)عــج(، 
پارک اللــه و ایســتگاه خیابــان کارگــر واقــع در خــط۶ 
متروی تهران گفت: این ایســتگاه ها طبــق برنامه در 

حال اجرای فعالیت های ساختمانی  هستند.

گیاه آپارتمانی پرطرفدار که برگ  هایش شبیه ویولن است
این روزها به دلیل گســترش آپارتمان نشــینی داشتن 
باغچــه  یکــی از آرزوهــای بیشــتر افــراد شــده اســت. 
برای همین بــه مرور نگهــداری گل و گیــاه در آپارتمان 
طرفدار پیدا کــرد. امــا انتخــاب گیاهانی که بتــوان در 
آپارتمان نگهداری کرد نیز اهمیت دارد. یکی از گل ها 

فیکوس لیراتا و بومی غرب آفریقاست.

تالش خلبان برای برخاستن از روی باند در باد مخالف 
برخاســتن از روی بانــد در بــاد مخالــف شــدید بســیار 
خطرنــاک اســت و نیاز بــه مهــارت بــاالی خلبــان دارد. 
کوچک تریــن اشــتباه در محاســبه می توانــد عواقــب 
جبران ناپذيري داشته باشــد. خلبان این بوئینگ۷۳۷ 
با مهارت خاصی هواپیما را از باند فرودگاه بیرمنگام به 
پرواز درمی آورد. تصاویر هیجان انگیز اين پرواز را ببینید.

شهر

گیاه

هوانوردی

بخش هایــی از صحبت های علیرضــا زاکانی در 
جمع دانشجویان شریف  به مناســبت روزدانشجو را با 

صفحه2اسکن این کیو آرکد  ببینید.
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داده نما

خودروهایی که در بورس کاال عرضه شده:

خودروهایی که در بورس کاال عرضه خواهد شد:

نحوه خرید خودرو از بورس کاال:

مرضیه ثمره حسینی / گرافیک: مهدی سالمی

آشنایی با فروش خودرو در بورس كاال
فروش خودرو در بورس کاال در مردادماه امسال به  طور رسمی آغاز شد. این شیوه 
عرضه خودرو تاكنون مورد استقبال خریداران قرار گرفته و در حال حاضر انواع 
خودرو چه محصوالت ایران خودرو و سایپا و چه خودروهای بخش خصوصی وارد 
بورس کاال شده اند. به تازگی برخی مسئوالن عنوان كرده اند که قیمت گذاری 
دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد و توافق شده که خودروهای پرتیراژ 

به فهرست عرضه خودروها  در بورس کاال اضافه شوند.

 شاهین   پژو ۲۰۷  هایما S5  هایما S7  الماری ایما  تارا دستی 
S5 جک  EMPOWER تارا اتوماتیک  فیدلیتی  دیگنیتی  کامیون 

FAW کامیون  T8 کی ام سی  

   کارا تک کابین  کارا دوکابین  دنا، سورن  دیگنیتی پرستیژ   رانا
 C&C    FMC T5 کشنده  R3 ریسپکت  کلوت مکث موتور  راین  

شرایط موردنیاز خرید خودرو از بورس کاال:
  داشتن گواهینامه الزامی است.

  خریداران نباید از سایر مدل های فروش مثل قرعه کشی خرید کرده باشند.
  اگر پشنهاد خرید در مزایده شکست بخورد وجه مسدودشده در همان روز آزاد می شود.

  اشخاصی که در عرضه قبلی موفق به خرید شدند امکان ثبت سفارش ندارند.
  حداکثر 5روز پس از ارسال پیامک فرصت دارید وجه را کامل واریز کنید.
  هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کد های عرضه شده است.

  قیمت تمام شده بر اساس پیشنهاد های خریداران تعیین می شود.

  برنده مزایده کسی است که باالترین پیشنهاد را مطرح کرده است.
  مدت تحویل خودرو معموال یک  تا سه ماه بعد از معامله است.

  مهلت ثبت سفارش یک روز قبل از عرضه به پایان می رسد.
  خریداران بر مبنای قیمت پایه در حراج شرکت می کنند.

  وجه معامله باید از حساب خریدار به حساب شرکت واریز شود.

در سامانه سجام  www.sejam.ir  ثبت نام و احراز هویت شوید.
در یکی از کارگزاری های معتبر بورس نام نویسی کنید.

کد آنالین بورس کاال را از طریق سایت EBGO.ir دریافت کنید.
یک حساب وکالتی دربانک های  منتخب باز کرده و شماره حساب را 

در سامانه EBGO وارد کنید.
مبلغ پیش ثبت نام را یک روز قبل از عرضه کاال به حساب وکالتی واریز کنید.

سفارش خرید خودرو را ثبت کنید.
وجه باقیمانده را  ظرف ۳ روز کاری به حساب وکالتی واریز کنید.
نمایندگی دریافت خودرو را در سامانه EBGO مشخص کنید.
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 پس از آزمایش های موفقیت آمیز، تولید و مونتاژ اتوبوس های برقی
 برای حمل ونقل عمومی آغاز شده است 

23.300هزار میلیارد تومان در 7ماهه امسال  وام  پرداخت شده است

 فروشندگان از کاهش تقاضای مرغ و تولیدکنندگان از کاهش تولید
صفحه3 با هدف تنظیم قیمت خبر می دهند صفحه16

kh
am

en
ei

.ir 
س:

عک

2

تغییر مسیر وام ها به سمت مردم

55درصد 
وام  پرداختی به مردم نسبت به مدت 

مشابه پارسال رشد کرده است.

47.2درصد 
 اعطای تسهیالت خرد به مردم در ۷ماه 

نخست امسال رشد داشته است.

7500هزار میلیارد تومان 
وام   در ۷ماهه امسال نسبت به  سال 

قبل بیشتر پرداخت شده است.

39.4درصد 
تسهیالت کمتر از ۲۰۰میلیون تومان 

به مردم افزایش یافته است.

ادامه در 
صفحه3

صفحه4
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رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز )سه شنبه( در 
دیدار اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی، هدایت رهبری

فرهنگی کشــور را،  شــأن و نقش اصلی این شــورا 
خواندند و با اشاره به ضرورت بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور 
گفتند: شــورای عالی انقالب فرهنگی باید با رصد و شــناخت دقیق 
ضعف ها و گزاره های غلط فرهنگی در عرصه های مختلف، راه حل های 

عالمانه ای برای رواج گزاره های صحیح و پیش برنده،  ارائه کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ابتدای ســخنان خود نکته ای را در مورد شــورای عالی 
انقالب فرهنگی بیان کردند و با اشاره به حضور افراد برجسته و نخبه 
و صاحب نظر در این شورا گفتند: با وجود غنا و تراز باالی افراد حاضر 
در این شورا، اما هویت جمعی شورای عالی به تناسب اعضای آن، بروز 
الزم را ندارد و الزم است تأثیرگذاری شورا در مسائل فرهنگی کشور 
تقویت شود؛ البته اعضای شورا اشتغاالت دیگری نیز دارند و این توقع 
وجود ندارد که اعضا از کارهای اصلی خــود باز بمانند، اما انتظار این 
است که برای امور مربوط به شورا وقت مناسب و کافی گذاشته شود.

وظیفه شورای عالی انقالب فرهنگی چیست؟ 
ایشان با طرح این سؤال که  شأن و وظیفه شورای عالی انقالب فرهنگی 
چیست، گفتند: مهم ترین نقش و وظیفه این شورا، هدایت فرهنگی 

کشور و جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه شــیوه هدایت فرهنگی 
دستگاه های رســمی با هدایت فرهنگی تشکل های مردمی متفاوت 
است، گفتند: شورای عالی انقالب فرهنگی می تواند با هدایت صحیح 
هزاران تشــکل مردمی که در کارهای فرهنگی متنوع و گسترده ای 
فعالیت دارند، زمینه ساز شــکل گیری حرکت عمومی در مقوله های 

مهمی همچون گسترش فرهنگ قناعت و عدم اسراف شود.
ایشان ایجاد چنین حرکت های عمومی برای فرهنگسازی یا اصالح 
فرهنگ های غلط را بخشی از مهندسی فرهنگی دانستند و در مورد 
هدایت دستگاه های فرهنگی دولتی، افزودند: در مورد دستگاه هایی 
همچون فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات 
و صداوسیما، هدایت فرهنگی، فقط با ابالغ سندهای تحول امکان پذیر 
نمی شود، بلکه باید این سندها محقق و اجرایی شوند و ضمانت اجرای 
 آنها هم حضور رؤسای 3قوه در شــورای عالی انقالب فرهنگی است.

لزوم بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور 
رهبرمعظم انقالب همچنین با اشاره به سخنان سال گذشته خود در 
دیدار با هیأت دولت مبنی بر لزوم بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی 
کشور گفتند: منظور از ساختار، ساختار فرهنگی جامعه و ذهنیت و 
فرهنگ حاکم بر آن و در یک کالم نرم افزاری اســت که افراد جامعه 

براساس آن در زندگی فردی و جمعی خود عمل می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اینکه ساختار باید بازسازی انقالبی 
شود به این علت است که انقالب اسالمی به واسطه رهبری امام)ره( 
و حرکت مردم، معجزه گر بود و با روحیــه تهاجمی خود بنیان های 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گزاره های غلط حاکم بر اذهان مردم 

را تغییر داد.
رهبرمعظم انقالب با اشاره به فرهنگ »ما نمی توانیم« به عنوان یکی از 
گزاره های غلط حاکم بر جامعه  قبل از انقالب اسالمی گفتند: انقالب 
با سازندگی و حرکت های خالقانه این ذهنیت را به تدریج تغییر داد 
که نتیجه آن انجام کارهای بزرگی همچون ساخت سدها، نیروگاه ها، 
بزرگراه ها، تجهیزات صنایع نفت و گاز و بســیاری از زیرســاخت ها 

به دست متخصصان جوان داخلی بود.

فرهنگ غلط شیفتگی به غرب
رهبرمعظم  انقالب، فرهنگ »شــیفتگی به غرب« و حتی استفاده از 
لغات فرنگی را یکی دیگر از گزاره های فرهنگی غلط حاکم بر جامعه 
دانستند که انقالب اسالمی موجب تغییر این گزاره نادرست و تبدیل 

آن به فرهنگ »اعتراض به غرب« شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تغییر فرهنگ »خودپســندی و شهرت« 
به فرهنگ »ایثار و از خودگذشتگی« را نمونه تأثیرگذاری فرهنگی 
انقالب اسالمی بر زندگی شخصی افراد برشمردند و خاطرنشان کردند: 
با وجود تغییر بســیاری از بنیان های غلط اما عوامل مختلف به مرور 
زمان موجب تضعیف روحیه تهاجمی انقالب می شــود که باید این 
موضوع مورد مراقبت و رصد جدی قرار گیرد تا دوباره آن بنیان های 

غلط سر بر نیاورند.
ایشــان افزودند: می توان به کمک پایه های فکری انقالب و جوانان 
فعال، آن فرهنگ و روحیه انقالبی را بار دیگر تجدید کرد و یک حرکت 

عظیم فرهنگی به وجود آورد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ایــن موضوع را یکی از کارهای اساســی 

شورای عالی انقالب فرهنگی دانستند و گفتند:  شورا باید برای تحقق 
این موضوع، فکر، کار و برنامه ریزی کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای رصد دائم تغییراِت معموالً پنهان فرهنگی 
و عالج به موقع آنها را از ملزومات بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی 
کشور برشــمردند و افزودند: اگر در فهم مســتمر این تغییرات و 
ممانعت از اثرگذاری منفی آنها دچار ضعف و عقب ماندگی شــویم 
حتماً جامعه دچار خســارت خواهد شد که آشــفتگی فرهنگی یا 
افتادن زمام امور فرهنگی کشور به دســت دیگران مهم ترین این 

خسارات است.

مهندسی صحیح فرهنگی
ایشان مهندسی صحیح فرهنگی را کاری بنیانی برای اصالح ساختار 
فرهنگی خواندند و گفتند: هوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعف های 
فرهنگی در عرصه هایی نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک زندگی 
و دیگر عرصه ها و تالش برای دستیابی به راه حل های عالمانه برای رفع 
نقاط ضعف و ترویج گزاره های صحیح فرهنگی، از الزام های اساسی 

مهندسی فرهنگی کشور است.
رهبرمعظم انقالب، مهندسی فرهنگی را موجب روشن شدن تکالیف 
دستگاه های مختلف ازجمله آموزش و پرورش، صداوسیما، آموزش 
عالی، مراکز مرتبط با جوانان و همچنین تشکل های مردمی دانستند و 
افزودند: اگر اینگونه دستگاه ها دچار غفلت از وظایف مهم خود شوند، 

جامعه ضرر فراوانی خواهد کرد.
ایشان احیای گزاره ضرورت پیشرفت علمی را نیازی مبرم خواندند و 
با اشاره به نتایج درخشاِن رواج گزاره عبور از مرزهای دانش در 2دهه 
قبل افزودند: جهش علمی و جهش فناوری ازجمله آثار پربرکت آن 

حرکت بزرگ بود که باید استمرار یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی 
و دستگاه های مرتبط، پیشرفت و جهش علمی را سرلوحه جدی کار 

قرار دهند تا کشورمان از قافله علم عقب نیفتد.
در ابتدای این دیــدار، رئیس جمهور در ســخنانی مأموریت اصلی 
شورای عالی انقالب فرهنگی را ساماندهی عرصه های علم و فرهنگ 
دانست و با اشاره به نهایی شدن سند تحول این شورا، از اقدامات انجام 
شده در دوره جدید ازجمله پیگیری بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی 

گزارشی بیان کرد. 

رهبرمعظم  انقالب در دیدار رئیس و اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی:

ضعف های فرهنگی را دقیق شناسایی کنید

سخنگوی قوه قضائیه خبرداد

آزادی 1200نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر
در  قوه قضائیــه  ســخنگوی 

قضایی
نشســت خبری دیروز خود، از 
1200نــفـــــر  از  آزادی 
 بازداشت شدگان حوادث اخیر خبرداد؛ اقدامی 
که پس  از دستور قاضی القضات مبنی بر فراهم 
شدن تمهیدهای قانونی برای آزادی افرادی که 
نقش لیدری در اغتشاشــات اخیر نداشته اند و 
صدمه ای به جان و مال و ناموس مردم نزده اند، 

انجام شده است.
به گزارش همشهری، اشــاره مسعود ستایشی 
به دستوری بود که غالمحسین محسنی اژه ای، 
به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبــال ایران بر ولز 
در جریان مســابقات جام جهانــی قطر صادر 
کرد؛ دســتوری که با رویکرد ایجــاد آرامش، 
آســایش و صمیمیت در میان آحــاد جامعه و 
بازگشت افرادی که متنبه شده اند، توبه کرده اند 
و پشیمان هســتند به دامان خانواده هایشان 
صادر شــد و زمینه آزادی تعداد قابل توجهی 

از بازداشت شدگان حوادث اخیر را فراهم کرد.
وی ضمن تأکید بــر اینکــه دادگاه متهمان و 
مسببان حوادث اخیر به سرعت برگزار می شود و 
با جدیت و دقت الزم مورد رسیدگی قرار خواهد 
گرفت، درباره تأکیدهای اخیر رئیس قوه قضائیه 
درباره برخورد قاطع و سریع با شایعه پراکنی در 
فضای عمومی نیز اظهارکرد که اقدام های مؤثری 
در این زمینه انجام شده و دستگاه قضا مسببان 

این آشوب ها را هرگز رها نخواهد کرد.
ستایشــی به رونــد تفکیک »معترضــان« از 
»آشــوب گران« نیز اشــاره کرد و گفت که در 
چند مرحله نسبت به جداسازی این پرونده ها 
اقدام  و در طبقه بندی های مربوطه، برآن تأکید 
شده است؛ »جمهوری اسالمی برای معترضان 
احترام قائل است و صرفا برای اعتراضات فردی 
را بازداشت نکرده ایم و هیچ گونه بازداشتی برای 
آنها صادر نشده است. فقط اغتشاشگرانی که به 

جان و مال و نامــوس و اموال عمومی و دولتی 
معترض شــدند و برعلیه امنیت کشــور اقدام 

کردند، بازداشت شده اند«.
ســخنگوی قوه قضائیه درباره اتبــاع خارجی 
بازداشت شــده در جریــان حوادث اخیــر نیز 
اگرچه به آمار دقیقی از این افراد اشــاره نکرد 
اما عنوان کرد اتهام آنان »اجتماع و تبانی برای 
ارتکاب جرم بر ضد امنیــت داخلی و خارجی« 
بوده است که برخی از آنها با قرارهای نهایی الزم 

در مرحله دادســرا آزاد شده اند و پرونده برخی 
دیگر نیز درجریان است.

ستایشی درباره حجاب نیز با تأکید براینکه این 
موضوع »فراقوه ای« و »فرهنگی« است، تصریح 
کرد که هر 3قــوه باید جلســه های تخصصی 
تشــکیل دهند و دراین زمینــه تصمیم های 
کارشناســانه بگیرند؛ »کارگروه های تخصصی 
تشــکیل شــده و کارشناســان ما هم در این 
کارگروه ها حضــور دارند و به دنبال بررســی 

راهکارهای عفاف و حجاب هستیم«.
وی دربــاره پرونــده بولتن ســازی های اخیر 
نیز اظهارکرد کــه تاکنون چیــزی در ارتباط 
دادن بولتن های منتشــر شــده به خبرگزاری 
فارس دریافت نشــده و یکی از افراد شــاخص 
این خبرگزاری اخبار را بدون صحت ســنجی، 
جمع آوری کرده  و همین موارد مورد تعرض واقع 
شده است. ستایشی همچنین با تأکید بر اینکه 
بولتن ها به مجموعه سپاه پاســداران ارتباطی 
ندارد، خبرداد فردی در این زمینه مرتکب این 
اقدام و عمل شــده و به موجب قرار صادره، در 

بازداشت است و تحقیقات از وی ادامه دارد.
ســخنگوی دســتگاه قضای پیرامون آخرین 
وضعیت پرونده شهید فخری زاده هم اعالم کرد 
این پرونده، که در دادگاه انقالب مطرح و درحال 
رسیدگی است، 1۵متهم دارد که اتهام ۹نفر از 

آنها، »مشارکت در افساد فی االرض« است.

در نشست های دانشجویی قالیباف، زاکانی و اژه ای مطرح شد
ضرورت اصالحات در حمکرانی

 روسای 2قوه به همراه شهردار تهران روز گذشته در جمع های 
دانشجویی به طرح مواضع خود درباره حوادث بیش از 2ماه اخیر 
کشــور پرداختند. ضرورت اصالح رویه ها و قوانین، کارآمدی 
مدیریت ها به همراه فعال ســاختن ظرفیت های مغفول قانون 
اساسی همچون اصل 27قانون اساسی از جمله موارد مطرح شده 
از سوی محمدباقر قالیباف، غالمحسین محسنی اژه ای و علیرضا 
زاکانی بودند. امروز در ادامه این نشست ها سیدابراهیم رئیسی 
به مناسبت 16آذر روز دانشــجو در جمع دانشجویان دانشگاه 

تهران حاضر می شود. 

قالیباف: باید در گشت ارشاد تجدیدنظر شود
رئیس مجلس که به دانشــگاه تربیت مدرس رفته بود  با بیان 
اینکه باید به مطالبات اساسی و جدی مردم توجه شود، گفت: 
باید تحول اساسی را دنبال و حکمرانی نو و نوسازی حکمرانی 
را اجرا کنیم. به صراحت می گویم این حرف برای امروز و چند 
ماه اخیر نیســت، بلکه ربع قرن و حدود 2۵سال است که آن را 
می گویم؛ از روزی که توفیق خدمت در نیروی هوایی ســپاه و 
هوافضا و نیروی انتظامی را داشتم درباره آن صحبت می کردم و 
می گفتم اگر افتخار و عظمت ایران را می خواهیم باید کارآمدی 
دین در حکومت را به اثبات برسانیم. به گزارش فارس، محمدباقر 
قالیباف با بیان اینکه معتقدم حوادثی که در چند ماه اخیر اتفاق 
افتاد در بستر مسائل اجتماعی و جنگ شناختی است، گفت: اما 
تردید نکنید که علت اصلی نارضایتی هایی که می بینیم ریشه در 
مسائل اقتصادی و ناکارآمدی ها دارد. رئیس مجلس با بیان اینکه 
ما در مجلس باید به موضوعات روز بپردازیم، گفت: بعد از اتفاقات 
و مسائلی که درباره خانم مهسا امینی رخ داد، مجلس به موضوع 
این پرونده ورود کرد و گزارشی ارائه داد که در آن آمده است که 

باید نسبت به گشت ارشاد تجدیدنظر شود.
 

محسنی اژه ای: مالک برخورد در آشوب ها قانون است
رئیس قــوه قضاییه هم بــا نمایندگان تشــکل های مختلف 
دانشجویی از دانشگاه های سراسر کشور گفت وگو کرد؛ دیداری 
که دومین نشست قاضی القضات با دانشجویان در یک ماه اخیر به 
 حساب می آید. پیش  از این غالمحسین محسنی اژه ای 1۹آبان ماه 
در نشستی سه ساعته، به سؤاالت دانشجویان پاسخ گفته بود. 
»تعیین اشد مجازات برای تجزیه طلب هایی که در قضایای اخیر 
دســت به جنایت زدند و جامعه را به ناامنی کشیدند«، »عدم 
مماشات با چهره های شناخته شده، سلبریتی ها و بالگرهایی که 
با دروغ گویی و بیان مطالب غیرمستند در فضای مجازی، مردم 
را به جنگ مسلحانه با نیروهای حافظ امنیت تحریک کردند«، 
»ضرورت حذف فرایندهای پرپیچ وخم و زاید«، »پایان دادن  به 
برخوردهای بعضا نامناسب با ارباب رجوع«، »تدبیر مناسب برای 
کاهش اطاله دادرسی«، »تدوین سازوکارها و دستورالعمل های 
شــفاف برای بیان اعتراضات مردم« و »اصالح برخی رویه ها با 
هدف افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی« ازجمله محورها 
و موضوع هایی بود که دانشجویان با قاضی القضات مطرح کردند. 
محسنی اژه ای در این نشست با تاکید بر ضرورت رفع و اصالح 
ایرادهای موجود در دستگاه قضایی، »قانون« را یکی از معیارهای 
اساسی برای پیشبرد امور دانست و گفت که دستگاه قضایی نیز 

باید به قانون عمل کند. 

علینیکزاد
نایبرئیسمجلس

جنبــشدانشــجوییمــابهدرســتی
فهمیدهاســتآنچــهدر2ماهگذشــته
اتفــاقافتــاده،صرفــااعتــراضبهیک
واقعــهتأســفآورنبــوده،بلکــهیــک
طراحــیپیچیدهجنــگترکیبیاســت
کــهازآتشتهیــهاختاپــوسرســانهای

پشتیبانیمیشود./تسنیم

علیبهادریجهرمی
سخنگویدولت

نتیجهعملکــرددولــتســیزدهمطی
یکســالو3مــاهاخیــر،نــهحــلهمه
مشــکالتگذشــته،بلکــهدرمســیر
درمانقرارگرفتنمشــکالتگذشــته
بودهاست.بهعنوانمثالرشدنزدیک
بهصفراقتصادکشــوردرزماندولت
گذشــته،اکنــونبــهنزدیــک۵درصــد

رسیدهاست./فارس

احمدسالک
عضوجامعهروحانیتمبارز

هرنــوعناامنــیدرداخلکشــورباعث
ضربــهزدنبــهمســائلاقتصــادیو...
میشود.آنچهاهمیتداردایناست
کهمســئوالنتالشکنندتــاامنیترا
درجامعهبرقرارکنندوایناعتصابها
درنهایتبهخودمردمضربهمیزندو
شاهدیمافرادیکهدستگیرمیشوند

اظهارپشیمانیمیکنند./مهر

   حضور رئیس جمهور در مجلس برای دفاع از بذرپاش 
عضو هیأت رئیســه مجلس گفت که رئیس جمهــور امروز 
)چهارشنبه( برای دفاع از وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در 
جلسه علنی مجلس حضور می یابد. به گزارش ایسنا، حسینعلی 
حاجی دلیگانی افزود: ســیدابراهیم رئیســی ساعت ۹صبح 
چهارشنبه )امروز( در جلسه علنی مجلس حضور پیدا می کند.

   حمایت های ایران از منطقه بالکان ادامه می یابد
وزیر امورخارجه ایران گفت: جمهوری اسالمی، حمایت های 
خود از منطقه و کشور بوســنی را ادامه می دهد. به گزارش 
ایرنا، حســین امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با 
بیســراتوکوویچ، وزیر امورخارجه بوسنی و هرزگوین افزود: 
توافق کردیم کمیسیون مشترک اقتصادی 2کشور را فعال 
کرده و روابط را توسعه دهیم. خرسندیم که طی ۹ماه گذشته 
تبادالت تجاری 2کشــور ۵3درصد افزایش پیدا کرده است. 
بوسنی و هرز گوین و ایران همواره روابط خوبی دارند و امکان 
توسعه روابط اقتصادی بســیار وجود دارد. وی با بیان اینکه 
نگران تداوم جنگ در اوکراین هستیم، اضافه کرد: ما نگرانی 
خود را از تداوم جنــگ در اوکراین ابراز می کنیم و همچنین 

مخالف ادامه جنگ هستیم.

   اذعان به مصون بودن ایران در برابر اغتشاشات
همزمان با حمایت مقام های آمریکا از اغتشاشــات در ایران، 
تحلیلگران ارشــد اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
به مصونیت ایران در برابر اغتشاشــات اخیــر اذعان کردند. 
به گزارش فارس، آوریل هاینس، مدیر اطالعات ملی آمریکا، 
درباره این اغتشاشات گفته است که جمهوری اسالمی ایران 
این موضوع را تهدیدی علیه ثبات خود نمی بیند. آمیت ساعار، 
تحلیلگر ارشد اطالعات ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان 
کرده است این اغتشاشــات قادر به تهدید موجودیت نظام 

حاکم بر ایران نیست. 

هسته های عملیاتی 
تروریستی منافقین متالشی شد

وزارت اطالعات با انتشار اطالعیه ای از شناسایی 
و متالشــی شــدن چند تیم عملیاتی وابسته به 
گروهک تروریســتی منافقین توســط سربازان 
گمنام امام زمان )عج( خبر داد. در بخشی از این 
اطالعیه آمده است: سربازان گمنام امام زمان)عج( 
موفق شــدند چند هســته  عملیاتی وابسته به 
گروهــک تروریســتی منافقین را شناســایی و 
متالشی نمایند. هسته های مزبور با انجام اقدامات 
تروریستی و خمپاره زنی های متعدد علیه مراکز 
اداری، نظامی، انتظامی و مســکونی، ضمن وارد 
کردن خســارت هایی، به فضای رعــب و ناامنی 
نیز دامــن می زدند. پس از ردیابی و شناســایی 
هســته های خرابکار، سلسله عملیات هماهنگی 
در استان های تهران، اصفهان و کردستان صورت 
گرفت و منجر به بازداشــت 10عنصر عملیاتی 
و پشتیبانی منافقین شــد. در ادامه این گزارش 
آمده است: اعضای این هسته ها در عملیات های 
متعدد تروریســتی به پرتاب نارنجک دست ساز 
در تجمعات مردمــی و حمالت خمپــاره ای به 
مراکــز فوق االشــاره پرداخته بودنــد و در حال 
طراحی اقدامات به مراتب شدیدتری بودند. تمام 
فعالیت های تروریستی یادشده با هدایت مستقیم 
مقر اروپایی گروهک تروریستی منافقین واقع در 
کشور آلبانی صورت گرفته و در عملیات ها حتی از 
عناصر سابقه دار و قدیمی گروهک منافقین که در 
دهه 60مورد عفو و تخفیف نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران قرار گرفته بودند استفاده شده است.

نقل قول خبر

خبرهای کوتاه

امنیتی

گزارش2

زاکانی:  به رفتگر و آتش نشان  ما هم  رحم  نکردند

شهردار تهران هم در نشســتی که سه شنبه به 
مناسبت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف 
با موضوع حوادث اخیر برگزار شد، حضور یافت و 
گفت: در مقطعی بسیار حساس هستیم. در سند 
راهبرد ملی آمریکا اعالم شده اســت، 10سال آینده مخاطره انگیز 
است؛ چراکه تقسیم قدرت آینده جهان در آن شکل می گیرد. در آن 
سند 3خطر برای آمریکا ذکر شده است. نخستین کشور، چین است، 
پس از آن، روسیه و سپس ایران. توان ما به حدی است که کشوری 
ابرقدرت نما آن را برای خود خطر می داند. علیرضا زاکانی با بیان اینکه 
ایران همیشه در زمره کشورهایی بوده است که آمریکا را شکست 
داده، گفت: چه شده است که دشمن ما از به زبان آوردن تجزیه ایران، 
ابایی ندارد؟ عناصری در داخل یا خارج از کشور بنا بر دالیل مختلف 
حرف های دشمن را تکرار می کنند. بن سلمان اعالم کرده بود درگیری 
را به داخل ایران می آوریم و االن ایران اینترنشنال سردمدار وقایع 
اخیر شده است. عده ای در حال انتقام گرفتن از ملت و انقالب هستند. 
ما و شما کجای این ماجرا هستیم؟ امروز بحث آینده جهان و منطقه 
است. از ما شکست خوردند و امروز توسط خودمان انتقام می گیرند. 
هر که بگوید در کشور ما اشکال وجود ندارد حتما اشتباه می گوید. 

انتظار است اشکاالت، اصالح شوند و هزینه آن را نیز باید داد.
شــهردار تهران گفت: امروزه یک عده از ملــت و انقالب ما انتقام 
می گیرند. ما اگر با هم نباشــیم سر هایمان زیر چکمه های دشمنان 
له خواهد شد، آنها به هیچ کس رحم نمی کنند. زاکانی گفت: سطح 
جنبش دانشجویی را باال ببرید. جنبش دانشجویی باید به گذشته 

خود برگردد و افتخارآفرین باشد.
زاکانی تصریح کرد: ســال۸۸ با بی تدبیری دادستان وقت تهران، 
اتفاقی افتاد که 3نفر از بین رفتند و ما بودیم که آن را پیگیری کردیم. 
سال هاي۷۸و۸۸ در متن ماجرا بودیم بدون اینکه بخواهیم دست 
به کسی بزنیم. ســال۷۸ به ما گفتند عده ای از خانم ها را به دلیل 
حمایت از کرباسچی چاقو می خواهند بزنند. ما اجازه ندادیم چنین 
اتفاقی بیفتد یک ساعت پس از آن  هم در حمایت از کرباسچی شعار 
می دادند. هیچ وقت زیر بار نروید که دانشگاه مأمن اراذل و اوباش 
شود، دانشگاه جای منطق و مطالبه اســت.  شهردار تهران گفت: 
یکی از وعده های من در انتخابات، به رسمیت شناختن اعتراضات 
طبق اصل۲۷ قانون اساسی بود. اگر اعتراض نهادینه نشود، از جای 
دیگر سر برمی آورد و به اعتراض در قانون اساسی اشاره شده است. 
از مسئوالن بخواهید پاسخگوی شما باشند. زاکانی در پاسخ به فریاد 
یکی از دانشجویان که می گفت »نمی گذارید انقالب کنیم«، گفت: 
انقالبی که رحم  به رفتگر نمی کنــد و او را با چاقو می زند آیا انقالب 
است؟   به گزارش فارس، شهردار تهران در مورد کادر سازی  گفت: 
مایه مصیبت است که مغزهای ما به خارج از کشور بروند. از بنده این 
کار برمی آید که امکاناتمان را در شهر تهران برای زیرساخت های علم 
و فناوری تامین کنیم. شهرداری تهران از قبل ۷۵هزار میلیارد تومان 
بدهی داشت که تا پایان سال قریب به ۲0هزار میلیارد آن را تسویه 
خواهیم کرد. یک میلی متر تراکم تا حاال نفروخته ایم، چراکه به آن 
نیازی نیست. طبق مدارک، سال گذشته ۹۹درصد بودجه محقق شد؛ 
بدون فروختن تراکم. امسال با وجود اینکه بودجه ۵0هزار میلیارد 

تومان است به فکر تحقق ۷0هزار میلیارد تومان هستیم. 

مکث
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اتوبوس های برقی تولید داخــل از آزمایش های 
اولیه سربلند بیرون آمده اند تا در مدار تولید انبوه 
قرار گیرند. اتوبوس هایی که قطعات اصلی شــان 
وارد شــده و در داخل مونتاژ می شوند هم مسیر 
تکمیل را طی می کنند تا تعــدادی از آنها پیش 
از پایــان ســال وارد ناوگان حمل ونقل شــهری 
تهران و چند کالنشهر دیگر شوند. با این حساب، 
تهران فاصله خود را با شــهرهای توسعه یافته از 
نظر به کارگیری وســایل نقلیه عمومی پاک کم 
خواهد کرد. با توجه به اینکه برای شروع فعالیت 
اتوبوس های برقی چند شــرکت، کارخانه، ارگان 
و نهاد در بحــث ورود قطعات، تولید و ســاخت، 
صدور مجوز و پــالک کــردن اتوبوس ها دخیل 
هســتند و مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه 
به طور کامل و صرفا با شــهرداری تهران نیست، 
نمی شود زمان و تعداد دقیق و مشخصی را در این 
رابطه ذکر و به صورت رسمی اطالع رسانی کرد، اما 
هرچه هست اینکه تا پایان سال پایتخت نشینان 
در چند مســیر به ویژه خط میدان بهارســتان- 
 جمهوری می توانند سوار بر اتوبوس های تمام برقی 

شوند.
به گزارش همشهری، چند سالی می شود که موضوع 
لزوم حرکت به سمت برقی کردن ناوگان اتوبوسرانی 
شهر تهران مطرح شده است. شهرداری تهران در 

دوره های قبلی وعده هایی برای ورود اتوبوس های 
برقی داد و در این راســتا تالش هایی نیز صورت 
گرفت که البته همگی بی سرانجام بود و عقیم ماند، 
اما مدیریت فعلی شــهر تهران از سال گذشته به 
شکل جدی تری پیگیر تحقق این موضوع شده و 
توانســته در یک بازه زمانی اندک، اقدامات مؤثر و 
دســتاوردهای مهم و قابل توجهی را در این حوزه 
کســب کند که یکی از مهم ترین فعالیت آنها در 
بیســت وپنجم فروردین ماه رقم خورد؛ زمانی که 
2دســتگاه اتوبوس تمام برقــی آبی رنگ با نصب 
بنری که روی آن نوشــته بود »طرح آزمایشــی 
اتوبوس برقی در شــهر تهران« در مــدت   3روز 
به صورت آزمایشی، در مسیر شلوغ و پرتردد میدان 
جمهوری به میدان بهارستان مسافران را جابه جا 
می کردند. نخســتین گام برای ورود 50دستگاه 
اتوبوس تمام برقی به خطوط حمل ونقل همگانی 
با همکاری بخش خصوصی محقق می شــود. در 
کنار فراهم کردن زیرساخت های الزم و همچنین 
برآورد ها و بررســی های فنی و تخصصی که باید 
صورت می گرفت، این موضــوع به لحاظ حقوقی 
و قانونی هم نیازمند دریافت یکســری مصوبه ها 
و مجوزها بود که با همــکاری و همراهی اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران و همچنین هیأت دولت 

محقق و موانع موجود تقریبا برطرف شده است.

فعالیت اتوبوس های برقی تا قبل از پایان1401
فرایند برقی شدن ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران به 
همین 50دستگاه محدود نمی شود و در مجموع 

صحبت از ورود 900دســتگاه اتوبــوس برقی به 
ناوگان حمل ونقل عمومی شــهر تهران است. این 
900دســتگاه قرار اســت به روش های مختلف 
ازجمله مشــارکت بخش خصوصی، اتوبوس های 
واگذار شده توسط دولت و وزارت کشور، شهرداری 
تهران و... تامین شود. درهمین راستا علیرضا زاکانی 
درباره تعداد و زمان ورود نخســتین اتوبوس های 
برقی به ویژه 50دستگاهی که گفته می شود اوایل 
فصل زمســتان وارد ناوگان اتوبوسرانی پایتخت 
می شود، به روزنامه همشهری گفت: »من امیدوارم   
که تا قبل از پایان سال اتوبوس های برقی وارد ناوگان 
اتوبوسرانی شهر تهران شوند، اما با توجه به اینکه 
تامین اتوبوس های برقی از چنــد طریق درحال 
انجام است، اجازه دهید تا به عدد و تعداد مشخصی 
اشاره نکنم. این 50دستگاه که به آن اشاره کردید، 
فقط یکی از پروژه های ما در شهرداری تهران است 
و عالوه بر ایــن پروژه های دیگری هــم در زمینه 

اتوبوس های برقی داریم.« 

قطعات 4دستگاه اتوبوس برقی وارد کشور 
شده است

 جــالل بهرامی، معــاون حمل ونقــل و ترافیک 
شــهرداری تهران و سرپرســت شــرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه درباره ورود اتوبوس های 
برقی به ناوگان حمل ونقــل عمومی پایتخت به 
همشهری می گوید: »ابتدا باید به این نکته اشاره 
کنم که در سال های گذشته تعدادی از اتوبوس های 
برقی نسل قدیم در سامانه اتوبوسرانی شهر تهران 

فعال بودنــد. ناوگان اتوبوســرانی شــهر تهران 
دارای 64دســتگاه اتوبوس برقی کابلی بوده که 
از این تعداد هم اکنون 16دستگاه فعال است. این 
اتوبوس های برقی نسل قدیم که از طریق شبکه 
برقی باالسری کار می کنند، با فعالیت و جابه جایی 
مسافر در 2خط میدان شهدا - 17شهریور - بعثت 
به طــول 8.5کیلومتر و میدان شــوش - میدان 
خراسان - میدان شــهدا به طول 4.5کیلومتر در 
حال خدمات رسانی به شهروندان تهرانی هستند. 
شهرداری تهران با هدف افزایش سهم ناوگان پاک 
و برقی در ناوگان حمل ونقل عمومی شهر تهران و 
به منظور کاهش انتشــار آالینده های هوا، تأمین 
و به کارگیری نــاوگان اتوبوس برقــی نوین را در 
دســتور کار خود قرار داده است. در همین راستا، 
برنامه ریزی های الزم برای تهیــه و به کارگیری 
50دســتگاه اتوبوس برقی به منظــور فعالیت در 
خط میدان بهارستان - میدان جمهوری به طول 
4.5کیلومتر با مشارکت بخش خصوصی صورت 
پذیرفته اســت. از این تعداد اتوبوس  اشاره شده، 
تاکنون یک دســتگاه به منظور بررسی های فنی 
وارد کشور شده و قطعات 4دستگاه دیگر نیز برای 
مونتاژ وارد ایران شده است. ناوگان نوین و جدید 
اتوبوس برقی که قرار است به ناوگان حمل ونقل 
عمومی شهر تهران اضافه شود، به دلیل برخورداری 
از باتری های قابل شارژ، مانند اتوبوس های برقی 
نســل قبل دیگر نیازمند شــبکه برق باالسری و 
در نتیجه خطوط باالسری نبوده و صرفاً نیازمند 

زیرساخت های الزم برای شارژ باتری است.« 

اتوبوس های برقی تهران روی خط تولید
پس از آزمایش های موفقیت آمیز، تولید و مونتاژ اتوبوس های برقی برای حمل ونقل عمومی تهران آغاز شده است 

افتتاح 4 ایستگاه مترو تا پایان سال 1401

فایده احداث کارخانه آسفالت در همسایگی شهر

 مجری خط 6متــروی تهران از افتتاح 4 ایســتگاه مهم متروی تهران تا پایان ســال 

حمل و نقل
1401خبر داد. علی مزینانی با اشــاره به آخرین وضعیت 4ایستگاه میدان هفت تیر، 
میدان ولیعصر)عج(، پارک الله و ایستگاه خیابان کارگر واقع در خط 6 متروی تهران به 
همشهری آنالین گفت: »این ایستگاه ها طبق برنامه درحال اجرای فعالیت های ساختمانی هستند؛ در 
زمینه تامین تجهیزات اما در انتظار تامین تقدینگی هستیم که طبق برنامه قرار است تا آخر همین ماه 
منابع مالی تامین شــود.« او با تأکید بر اینکه شــارژ مالی در آذرماه ضروری اســت، عنوان کرد: »بر 
همین اساس، جلسات مستمر و نتیجه بخشی با بانک شهر در حال برگزاری است و درصورت تامین به 
موقع مالی، قطعا این 4 ایستگاه تا آخر سال افتتاح می شــوند و در اختیار شهروندان قرار می گیرند.«  
مجری خط 6متروی تهران با بیان اینکه 2 ایســتگاه از این ایســتگاه ها تقاطعی هستند، تأکید کرد: 
»ایستگاه هفت تیر با خط یک و ایستگاه ولیعصر با خط 3 مترو تقاطع دارند.« علی مزینانی در پایان درباره 
موقعیت مکانی این ایستگاه ها اضافه کرد: »ایستگاه بوستان الله در بلوار کشاورز، روبه روی خیابان قدس 
واقع شده است و ایستگاه کارگر هم در تقاطع خیابان هیئت، باالتر از تقاطع کارگر و فاطمی قرار دارد. 2 

ایستگاه دیگر هم در میدان ولیعصر و میدان هفت تیر هستند.« 

البته در این شهرها کامیون ها 
هم دستگاه های جی پی اس و 
کنترل ســرعت دارند تا رانندگان مجاب به رعایت 
سرعت مجاز باشــند وگرنه جریمه های سختی در 

انتظارشان است.
2میلیون تن آسفالت نیاز دارد. شهرداری 5 مســئله نیاز: تهران ســاالنه به 1.5 تا 

تهران هم اکنون 4کارخانه تولید آسفالت با ظرفیت 
تولید 800تن در ساعت دارد که پاسخگوی این نیاز 
نیست؛ بنابراین باید با ایجاد واحدهای هرچند موقت 
و البته استاندارد، نیاز شــهر برای تردد مناسب تر 
خودروها و کاهش خسارت شهروندان تامین شود. 
بی شک روکش های خراب، هم به  خودروها آسیب 

می زند و هم احتمال رخداد تصادف را باال می برد.

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

 رئیس ستاد سازمان های مردم نهاد شهر تهران
 در گفت وگو با همشهری اعالم کرد

تنظیم برنامه تهران با همراهی 
سمن ها

 برای نخســتین بار از ســازمان های مردم نهاد جهت 
همفکری در تنظیم برنامه  4ساله شهرداری دعوت شده 
است و این کار با همکاری ستادی انجام شد که از مدت ها 
پیش وجود داشت، اما اکنون رویکرد جدیدی در پیش 
گرفته است. ستاد توانمند سازی سمن های شورای شهر 
تهران به دنبال تعامل و تسهیل ارتباط الزم میان گروه های 
مردمی و مدیریت شهری است. سید احمد علوی، رئیس 
این ستاد و عضو شورای شهر در گفت وگو با همشهری 
می گوید که از نظرات نمایندگان ســمن ها، ان جی اوها 
و گروه های جهادی برای تدوین برنامه چهارم توســعه 
شهرداری تهران استفاده می شود. او همچنین می گوید 
که هنوز سرای محله ها برای استفاده از گروه های داوطلب 
کامال آماده نیستند و اعالم می کند به دنبال اصالح قانون 

برای افزایش سطح مشارکت مردم هستند.

ستاد توانمند سازی  ســمن ها هدف خود را 
تعامل با سمن ها و تسهیل امور مربوط به آنها بیان کرده 

است، اما مقصود از این کار در عمل چیست؟
از زمانی که مسئولیت ستاد توان افزایی را بر عهده گرفتیم 
این دغدغه برای ما مطرح بود که نحوه تعامل ما با سمن ها و 
استفاده از این ظرفیت ها به چه شکلی باشد. جایگاه ستاد و 
شورای شهر در رابطه با ان جی او ها، سازمان های داوطلبی، 
خیریه هــا و گروه های جهــادی کجاســت؟ از طرف دیگر 
جایگاه شهرداری به عنوان متولی اجرا کجاست؟ در مدتی 
که گذشت با دوستان  ان جی او ها در این زمینه صحبت های 
زیادی انجام دادیم و با دوســتانمان در مدیریت شهری نیز 
گفت و گو کردیم. بیشــتر اعضای شورای شهر فعلی سابقه 
طوالنی در مدیریت شهری دارند. جمع بندی بر این شد که 
در فعالیت های داوطلبانه مدیریت شهری، ستاد توان افزایی 
ابزار ارتباط با داوطلبان و نقش آن تسهیل گری است. چون 
شورا نقش اجرا ندارد، طبیعتا ستادی که وابسته به شوراست 
هم نباید نقش اجرا داشته باشد. در دوره های قبلی این اتفاق 
افتاده بود که ستاد سمن ها نقش اجرا را برعهده می گرفت؛ 
درحالی که از اسم آن هم مشخص است که باید سمن ها را 
توانمند و ارتباط آنها با تصمیم ســازان و مجریان را تسهیل 
کنیم. تصمیم سازان، اعضای شــورای شهر هستند که باید 
این داوطلبان بتوانند دغدغه های خود را به آنها منتقل کنند. 
یک تسهیل گری دیگر این اســت که بتوانیم این گروه ها را 
در کنار حوزه اجرا قرار دهیم. حوزه اجرا در اینجا شهرداری 
است. ممکن اســت در جایی هم به مشکل بخورند که ما از 
آنها حمایت می کنیم، اما به این معنا نیست که خود ما وارد 

کار اجرا شویم.
چه ضرورتی برای استفاده از گروه های مردمی 

وجود دارد؟
زمانی تهران یک میلیون نفر جمعیت داشــت و حاکمیت و 
دولت می توانستند خودشــان آن را مدیریت کنند. امروز این 
شهربیش از  10میلیون نفر جمعیت   دارد و به همین نسبت 
نیاز های متنوعی دارد که قطعا حاکمیت نمی تواند آن را اداره 
کند. 1200سمن و 500گروه جهادی در تهران ثبت شده اند. 
باید کسانی که انگیزه، تخصص و دغدغه دارند در کنار حاکمیت 
قرار بگیرند و کمک کنند که شئون مختلف شهر را انجام دهند.  
سمن ها در تنظیم بودجه شهرداری هم نقش 

دارند؟
این دوره با اعضای شورای شــهر تصمیم گرفتیم که برنامه 
چهارم شورا و شهرداری را با همکاری سمن ها و گروه های 
جهادی تدوین کنیم و تا امروز هم نزدیک به 10جلســه در 
ستاد سمن ها با حضور نایب رئیس شورا ، رئیس کمیته بودجه 
شــورا، مدیرکل بودجه شــهرداری و همه کسانی که مؤثر 
هستند، برگزار شده و در حال برگزاری است. همین نشان 

می دهد که تسهیل گری به نتیجه رسیده است.  
  گرایش به فعالیت هــای داوطلبی چقدر در 

همکاری ها نقش دارد؟
فعالیت داوطلبانه یک امر فطری و درونی است، اما داوطلبی و 
فعالیت های داوطلبی در کشور ما نسبت به تمام کشور های دنیا 
نهادینه تر است؛ زیرا در فرهنگ ایرانی و اسالمی ما نهفته است. 
اتفاقی که می افتد این است که چقدر می توانیم فعالیت های 
داوطلبانه را ســاماندهی کنیم. طبق آماری می گویند که در 
دنیا بیش از 100میلیون نفر برای فعالیت های داوطلبانه اعالم 
آمادگی کرده اند، اما فقط 30درصد از این تعداد ســاماندهی 
شده اند. از طرف دیگر می گویند که 60درصد داوطلبان بانوان 
هستند. در کشور  ما فعالیت های داوطلبانه به این سمت رفت 
که ما بتوانیم حلقه های میانی و کسانی را  که واسط بین مردم 
و حاکمیت هســتند، تقویت کنیم تا بتوانند خیلی از شئون 
حاکمیتی و دولتی را برعهده بگیرند و به مردم خدمت بدهند. 
ویژگی حلقه های میانی این است که چون به حاکمیت وابسته 
نیستند با فراز و فرود سیاسی دچار نقصان نمی شوند. در کشور 
 ما این فعالیت های داوطلبانه چه در قالب های سیاسی که بعد 
از انقالب ایجاد شد مثل بسیج، جهاد سازندگی یا کمیته امداد 
و چه در قالب گروه های بین المللی مانند هالل احمر به خوبی 
نهادینه شده است. ما باید تالش کنیم اینها را توانمند و وابستگی 

آنها را به حاکمیت ها کم کنیم.
اصلی ترین اقدام ستاد توان افزایی سمن ها را 

چه کاری می دانید؟
تدوین نقشه راه ستاد که بعد از 7،6ماه کار مستمر انجام 
شــده اســت، اصلی ترین کار این دوره تا کنــون بود که 
به زودی رونمایی می شود. نکته بعدی هم میزان مشارکت 
سمن ها در تدوین برنامه چهارم است 
که می تــوان به صورت دســتاورد 
اولیه اعالم کــرد. االن در مصوبات 
کمیســیون فرهنگی اجتماعی 
شــورای شــهر هم می توان 
ردپای ایــن گروه ها را 
دید هرقدر که مسیر 
بیشتر هموار شود، 
مشارکت در سطح 
شــهر بیشــتر 

می شود.
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هادیحقبین
مدیرعاملسازمانعمرانیشهرداریتهران
پارکینــگطبقاتــینیایــشدرصــورت
تامینبهموقعمنابــعمالیطیمدت
۱۸مــاهتکمیــلوآمــادهبهرهبــرداری
میشود.عملکرداینپارکینگبهدلیل
مجاورتبابیمارستانشــهیدرجایی،
بوســتانملــتوپردیــسســینمایی
ملتاهمیتبسیاریدارد.اینپروژه
شاملاحداث۹طبقهپارکینگدرتراز
منهــاییــکو۲طبقــهتجــاریدرتــراز
مثبــتیــکاســت.احــداثپارکینــگ
طبقاتــینیایشبــاتدبیرمعــاونفنی
وعمرانیشــهرداریتهرانبهسازمان
عمرانیمناطقواگذارشدهوجلسات
هماهنگیبامشاوروپیمانکارمربوطه
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اجراییادامهدارد.

محمدامینساالریپور
شهردارمنطقه۱۴

فضاهــا و معابــر مناسبســازی
مرمــت و داریــم دســتورکار در را
عبــوری معبــر ۳ مناسبســازی و
مهــمدرمنطقــهانجــامشــدهاســت.
بــرایــناســاس،عملیــاتمرمــت
خیابانهــای در مناسبســازی و
بــه ابــوذر و نبــرد شــهیدمحالتی،
مســاحت۴هزارمترمربعانجامشــد.
همچنینعملیاتهمسطحســازیدر
تقاطعهابــاپیشــرفتفیزیکــیبیش
از۷۰درصدصــورتگرفتهاســت.این
عملیــاتدرابــوذرحــدفاصــلخیابان
پیروزیتاخیاباندهحقیبهطول۱۸۰۰
مترمربعوحدفاصلنبردتادهحقیبه

طول۱۳۰۰مترانجامشدهاست.

اجتماعــی و فرهنگــی معــاون
شــهرداریمنطقــه۵بــااشــارهبــه
کاهــشدمــاولــزومتوجــهبــهافــراد
بیخانمانوبیســرپناهگفــت:»با
توجــهبــهلــزومحمایــتازاقشــار
ازجملــه اجتماعــی آســیبدیده
کارتنخوابهاوافرادبیسرپناه،با
شروعفصلسرماوباهدفحمایت
وارائــهخدماتمطلوبتربهاقشــار
آسیبدیدهاجتماعی،گرمخانههای
منطقــه۵آمــادهاســکانایــنافــراد
هســتند.«روحهللاحــدادیاضافه
کرد:»درمنطقه۲،۵گرمخانهیکی
ویــژهآقایــان)گرمخانــهمهــر(ویکی
ویــژهخانمهــا)گرمخانهیلــدا(وجود
دارد.درگرمخانــهآقایــان۱۱۰نفــرو
درگرمخانــهبانــوان۵۰نفــرظرفیت
پذیــرشوجــودداردکــهبــاافزایــش
ســرمااینظرفیت۱۵درصدبیشــتر

میشود.«

15
درصد

همزمــانبــامســابقاتجامجهانــی
بهشــت بوســتان قطــر ۲۰۲۲
مــادرانواقــعدرمنطقــهفرهنگیو
گردشــگریعباسآبادبامشــارکت
هیــأتفوتبالاســتانتهــرانرقابت
فوتســالبانــوانبــاعنــوان»جــام
ریحانــه«را۱۷آذرماه۱۴۰۱باحضور
۲۴تیــمدر۶گــروه۴تیمــیشــروع
خواهدکــرد.توســعهورزشبانوان،
زمینــهحضــورحداقــلهــزارنفــراز
بانوانورزشکاروهواداردربوستان
»بهشــتمــادران«،شبکهســازی،
ایجادبرنامههایساختاریدرحوزه
ورزشبانوان،ایجادشبکهمخاطبان
وفــادار،ضــرورتناموارهســازی
وایجــادنشــاطاجتماعــیدرحــوزه
بانوانورزشکارازمهمتریناهداف

اینمسابقاتاست.

24
تیم

 عرض
 2 متر و نیم

 ارتفاع
 3متر و 
30سانت

 ظرفیت 
مسافرگیری 
بیش از60نفر 

سرعت
80کیلومتر 
در ساعت 

اتوبوس های 
برقی نه 

هوا را آلوده 
می کنند و 
نه آلودگی 

صوتی دارند.

صرفه جویی 
در 

سوخت های 
فسیلی از 

دیگر مزایای 
اتوبوس های 
برقی است.

حدود 
50درصد از 
اتوبوس های 

تهران 
گازوئیل سوز 

و حدود 
50درصد 

هم گازسوز 
هستند.

سهم 
اتوبوس های 

شهری در 
آلودگی 

هوای تهران 
 حدود

 5.7 درصد 
است.

حدود 
90درصد 
ناوگان 

اتوبوسرانی 
تهران 

فرسوده 
است.

ظرفیت 
صندلی ها:
 35نفر  

 

قابلیت 
پیمایش: 
بسته به 
شرایط 

استفاده 
از سیستم 
تهویه بین 
50تا 250 
کیلومتر 

پس از شارژ 
کامل

توان موتور: 
320

 توان باتری: کیلووات
318کیلووات 

ساعت

حداکثر بار 
قابل حمل: 

19700 
کیلوگرم

تجهیزات ایمنی: 
ترمز دیسکی با 

عملگر بادی برای 
چرخ های جلو و 

 ،ABS عقب، ترمز
توزیع کننده نیروی 

ESP، کنترل 
 ،TCS کششی

سیستم هشدار 
صوتی برای جلب 

توجه عابران و سایر 
رانندگان، سیستم 

ترمز بازیافتی 
همراه با مقاومت 

ترمزی، بسته شدن 
خودکار درها پس 
از سرعت باالتر از 

5کیلومتر 

زیما نام یکــی از مدل هــای اتوبوس های برقی رونمایی شــده ســاخت 
داخل اســت که پــس از رونمایی در شــهرهای مشــهد و اصفهــان، در 
تهران نیز به صورت آزمایشی، مدتی مشغول به کار شد. این اتوبوس 

تمــام الکتریک، مجهز به سیســتم هوشــمند )FMS( اســت و همواره 
توسط مرکز مانیتورینگ رصد می شود و عملکرد اتوبوس و راننده دائم 

مورد بررسی قرار می گیرد.

5.7

ادامه از 
صفحه اول

محمد سرابی؛ روزنامه نگار
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در ســایه تحــوالت اقتصــادی و 

مسکن
اجتماعی و نابسامانی بازار مسکن، 
بخش بیشتری از جمعیت کشور در 
معــرض تهدیــد بدمســکنی و به خصــوص 
حاشیه نشینی قرار گرفته اند؛ به گونه ای که فقط در 
6سال گذشته، جمعیت حاشیه نشینان 14.8درصد 

است. رشد کرده 
به گزارش همشهری، براساس آمارهای سال 1395 
بالغ بــر 19.5میلیون نفــر از جمعیــت آن زمان 
کشور در بافت های ناکارآمد )فرســوده، تاریخی و 
سکونتگاه غیررسمی( سکونت داشته اند و حرکت 
ملــی بازآفرینی شــهری و نهضت ملی مســکن 
به منظور حل وفصل همین مشــکل قدیمی به راه 
افتاد. حاال اما، آخرین برآوردهای دبیرخانه ســتاد 
ملی بازآفرینی شــهری حاکی از این است که فقط 
جمعیت حاشیه نشینان کشور از سال 1395 تاکنون 
14.8درصد رشــد کرده و به بیــش از 7میلیون و 

136هزار نفر رسیده است.

سیاهه بافت های ناکارآمد
در ســال 1395طبق آمارهای رسمی 24.4درصد 
از جمعیــت کشــور در بافت هــای ناکارآمد اعم 
از بافت های فرســوده، تاریخی و ســکونتگاه های 
غیررسمی و حاشیه ای سکونت داشتند. این آمارها 
در سایه بی عملی سال های گذشته در حوزه مسکن 
و همچنین تنش های اقتصادی که مسکن و معیشت 
مردم را به شــدت تحت تأثیر قرار می دهد، وخیم تر 
شده اند و یکی از اهداف دولت در احداث 4میلیون 
مسکن در 4ســال و همچنین تســریع بازآفرینی 
شهری، جلوگیری از رشد همین پدیده های مخرب 
اقتصــادی و اجتماعی و همچنین جبــران مافات 
گذشته بوده اســت.  در این میان، شهرداری ها نیز 
بر تسریع در بازآفرینی بافت های فرسوده با استفاده 
از ظرفیت های نهضت ملی مســکن تأکید دارند و 
براساس آمارهای مرکز پژوهش های مجلس حضور 
اثرگذاری در این حوزه داشته اند به گونه ای که بیش 
از 100درصد تعهدات آنها در حوزه تخصیص اعتبار 
به بازآفرینی شــهری محقق شده است. البته که نه 
آن تالش ها و نه این اعتبارات قادر به مهار ســریع 
بافت های ناکارآمد نیستند و باید در یک دوره چند 

ســاله، ضمن توجه به ثبات اقتصادی، عزم جدی 
برای اصالح ســاختار بازار مســکن و بازیابی توان 
مالی ساکنان بافت های ناکارآمد به کار گرفته شود. 
براســاس آمارهای مربوط به سرشــماری عمومی 
نفوس و مسکن در ســال 1395، مجموع مساحت 
بافت های ناکارآمد اعم از بافت فرســوده، تاریخی و 
سکونتگاه غیررسمی در سطح کشور برابر با 162هزار 
و 667هکتار بوده است و درمجموع حدود 5میلیون 
و 837هزار خانوار بــا جمعیت بیش از 19میلیون و 

518هزار نفر در این بافت ها سکونت داشته اند.

علل بروز حاشیه نشینی
براســاس منابع و تحلیل های صــورت گرفته، در 
بلندمدت مســائلی نظیر فقدان نگاه و برنامه ریزی 
آمایشــی، وجود اقتصــاد غیرمولــد، عدم تعادل 
منطقه ای، مدیریــت ناتــوان برنامه ریزی فضایی، 
بی عدالتی هــای اجتماعــی و اقتصــادی، تمرکز 
سرمایه گذاری دولت در شهرها و بورس بازی زمین 
و مسکن در بروز حاشیه نشینی در ایران نقش آفرین 
بوده اند؛ اما تحلیل گران، تغییــر و تحوالت رخ داده 
طی ســال های اخیر ازجمله تورم بخش مسکن و 
سرریز جمعیت شهرها، ضعف در سیاستگذاری های 
بازار اجاره، ناکارآمدی و ناتوانی مدیریت شــهری، 
ضعف در تدویــن مقررات شــهری کاربری زمین 
و کم توجهی به برنامه ریزی توســعه روســتایی و 
مهاجرت گسترده روستا به شــهر را باعث افزایش 
و تشدید حاشیه نشــینی تلقی می کنند. براساس 
آمارهای رسمی در ســال 1335حدود 68درصد 
مردم در روستاها و 32درصد در شهرها ساکن بودند 
اما به مرورزمان این نســبت تغییر کرده و در سال 
1400حدود 76درصد مردم در شهر و 24درصد در 
مناطق روستایی ساکن بوده اند. عالوه بر این جمعیت 
قابل توجهی از مهاجران خارجی به خصوص مهاجران 
افغانستانی نیز در مناطق حاشیه ای مستقر شده اند.

تورم بخش مسکن و سرریز جمعیت شهرها
طبق گزارش مرکز پژوهش هــای مجلس، در یک 
دهه اخیر تورم بخش مسکن در کشور و به خصوص 
کالنشــهرها بیش از 1500درصد بوده که همین 
عامل موجبات جابه جایــی جمعیت و مهاجرت به 

سمت حاشیه ها را فراهم کرده است. البته برآوردها 
حاکی از این اســت که بیش از 30درصد از ســیر 
افزایشی جمعیت حاشیه نشــینان را ساکنان شهر 
اصلی تشکیل می دهند که توان تأمین مسکن قابل 
اســتطاعت در شهر را از دســت داده اند و ناگزیر به 
حاشــیه کوچ کرده اند. برآوردهای میدانی حاکی 
از آن اســت که تأمین مســکن برای خانوارها چه 
به صورت اســتیجاری و چه به صــورت مالکیت در 
مناطق حاشیه نشین به میزان 85درصد از هزینه های 
این بخش را می کاهد؛ ازاین رو خانوارها در شــرایط 
تورمی، این مناطق را به عنوان آخرین پناهگاه خود 
انتخاب می کنند. تحقیقات میدانی حاکی از آن است 
که خانوارها در شــرایط ویژه می توانند تا 60درصد 
از درآمد ماهانه خود را صرف تأمین مســکن کنند 
و درواقع از تــاب آوری بســیاری برخوردارند. این 
بدان معناست که افراد ترجیح می دهند با افزایش 
هزینه ها همراهی بیشتری کنند اما از محل سکونت 
خود جابه جا نشوند. به محض اینکه میزان هزینه های 
بخش مســکن از 60درصد و حتــی رقم های 50و 
45درصد بیشتر شود جابه جایی جمعیت و مهاجرت 
حاشــیه ای درون شــهری رخ خواهد داد. بنابراین 
تعدیل قیمت های بازار مسکن به خصوص در بخش 
استیجاری می تواند روند رو به رشد حاشیه نشینی 
را کندتر کند و حتی در درازمدت به سامانده نسبی 

آن منجر شود.

ترکیب بافت های ناپایدار
براساس آمارهای مربوط به ســال 1395، مجموع 
مســاحت بافت های ناکارآمد در سطح کشور )اعم 
از بافت های فرســوده، تاریخی و ســکونتگاه های 
غیررسمی و حاشیه ای( برابر 162هزار و 667هکتار 
بوده و درمجموع حدود 5میلیون و 837هزار خانوار 
با جمعیت بیش از 19میلیــون و 518هزار نفر در 
این بافت ها سکونت داشــته اند. از مجموع مساحت 
بافت های ناکارآمد، 32هــزار و 626هکتار مربوط 
به بافت هــای تاریخی بــوده و بیــش از 825هزار 
خانوار با جمعیت 2میلیــون و 542هزار نفر در این 
مناطق ساکن بوده اند. تعداد واحدهای مسکونی در 
بافت های تاریخی 792هزار واحد برآورد شده است.

همچنین حــدود 71.1هزار هکتــار از بافت های 

ناکارآمد را بافت های فرســوده تشــکیل داده اند و 
درمجموع حدود 3.2میلیون واحد مسکونی در این 
بافت ها قرار گرفته است. براساس آمارهای رسمی، 
در سال 95بالغ بر 10میلیون و 762هزار نفر در قالب 
3میلیون و 346هزار خانوار در این مناطق ســاکن 
بوده اند که یکی از اهداف اصلی طرح ملی بازآفرینی 
پایدار شهری محسوب می شوند. عالوه بر بافت های 
تاریخی و فرسوده، 58هزار و 956هکتار از بافت ها 
ناکارآمد نیز سکونتگاه های غیررسمی بوده که طبق 
برآوردها یک میلیون و 740هزار واحد مسکونی را در 
برگرفته است و یک میلیون و 828خانوار با جمعیت 
6میلیون و 215هزار نفر در این مناطق ســکونت 
داشته اند. نکته اینجاست که بافت های حاشیه ای و 
سکونتگاه های غیررسمی، پناهگاه خانوارهای رانده 
شده از بازارهای مسکن و اجاره نیز محسوب می شود 
و از سال 95تاکنون براساس برآورد دبیرخانه ستاد 
ملی بازآفرینی شهری پایدار، جمعیت سکونتگاه های 
غیررســمی با 14.8درصد افزایش بــه 7میلیون و 

136هزار نفر رسیده است.

توزیع سکونتگاه های غیررسمی در استان ها
بررســی وضعیت پراکنش فضایــی محالت هدف 
اسکان غیررسمی در استان های کشور نشان دهنده 
این است که استان های خراسان رضوی و خوزستان 
به ترتیب با تعداد 107و 103محله بیشترین تعداد 
محالت هدف حاشیه نشینی را در کشور دارا بوده اند 
و در مقابل استان های چهارمحال و بختیاری و ایالم 
نیز با تعداد 3و 4محله، کمترین تعداد محالت را در 
خود جای داده اند. آمارها نشــان می دهد که از نظر 
تعداد جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیررسمی، 
اســتان خراســان رضوی با جمعیت 668هزار نفر 
در رتبه نخست قرار داشــته و پس ازآن استان های 
کرمانشــاه با جمعیتی 543هزارنفری و آذربایجان 
شرقی با جمعیت 613هزارنفری در رتبه های دوم و 
سوم قرار گرفته اند. درمجموع و می توان گفت که در 
زمینه وضعیت سکونتگاه های غیررسمی، استان های 
خراسان رضوی، خوزســتان، کردستان، کرمانشاه، 
آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان در اولویت 
مداخله قرار دارند و در بازآفرینی شهری باید به آنها 

توجه ویژه شود.

زنگ خطر حاشیه نشینی به صدا در آمد
در 6سال گذشته، جمعیت حاشیه نشینان 14.8درصد رشد کرده است

ساکنان بافت های ناکارآمد زیر ذره بین

تغییر مسیر وام ها به سمت مردم
بانک مرکزی می گوید سهم مردم از تسهیالت بانکی، 

بانک
از 30.4درصد در 7ماه نخست پارسال به 32درصد در 
7ماه نخست امسال رسیده است بانک ها وام می دهند 
اما به  نظر مي رسد این وام ها کافی نیســت و همچنان بخش زیادی از 

متقاضیان دریافت وام، در صف انتظار هستند. 
بانک مرکزی می گوید سهم مردم از تسهیالت بانکی از 30.4درصد در 
7ماه نخست پارسال به 32درصد در 7ماه نخست امسال رسیده است 
که از تغییر مســیر وام دهی بانک ها حکایت دارد. این در حالی اســت 
که 68درصد از کل تسهیالت پرداختی در این مدت، سهم بنگاه های 

اقتصادی و اشخاص حقوقی بوده که نسبت به  مدت مشابه سال گذشته 
1.6واحد درصد از تسهیالت این بخش کاسته شده است.

به گزارش همشهری، بانک مرکزی با اعالم رشد 47.2درصدی حجم 
وام دهی بانک ها در 7ماه نخست امسال اعالم کرده تسهیالت پرداختی 
به اشخاص حقیقی 55درصد و اشخاص حقوقی 43.8درصد رشد کرده 
است.  طبق این گزارش کل تسهیالت پرداختی به  صورت خرد کمتر از 
200میلیون تومانی در این مدت 39.4درصد و تسهیالت غیرخرد در 
قالب کارت های اعتباری به اشخاص حقیقی 116.8درصد قد کشیده 
است. تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد تسهیالت پرداختی 

شامخ کل اقتصاد به 47/39واحد رسید
 کاهش فعالیت های اقتصادی

زیر سایه رکود
اقتصاد ایــران در آبان مــاه در 3بخش ســاختمان، خدمات و 
کشــاورزی گرفتار رکود و کاهش فعالیت شــده و فقط بخش 
صنعت با رشد اندکی روبه رو بوده است. در این ماه عالوه بر رکود 
فعالیت های ساختمانی، کشاورزی و خدماتی، همانند ماه قبل 
کمبود نقدینگی، اتفاقات اخیر کشور و روند صعود نرخ ارز نیز در 

افول شامخ اثرگذار است.
به گزارش همشــهری، مرکز پژوهش های اتاق ایران از رسیدن 
شــامخ اقتصاد به 47.39واحد خبر داده کــه 2.8واحد کمتر 
از مهرماه اســت. با این میزان افت، شــاخص آبان ماه به کمتر 
از 50واحد نزول کرده و درواقــع از کاهش میزان فعالیت های 
کسب وکارها و افزایش رکود حکایت دارد. در این ماه به جز مؤلفه 
سرعت انجام و تحویل ســفارش و موجودی مواداولیه یا لوازم 

خریداری شده سایر مؤلفه های اصلی کمتر از 50ثبت شده اند.

نقشه فعالیت های اقتصادی در آبان
در آبان ماه شاخص میزان فعالیت های کسب وکار به واسطه رکود 
فعالیت در بخش های ساختمان، خدمات و کشاورزی به کمترین 
میزان 15ماه اخیر )به غیر از فروردین ماه( رســیده و شاخص 
میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای دومین ماه پیاپی و 
با شیب بیشتری افت کرده است. همچنین در آبان ماه شاخص 
میزان صادرات کاال یا خدمات برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی 
بوده و شاخص میزان فروش کاالها و خدمات نیز برای دومین ماه 
پیاپی افت کرده است. البته در ماه گذشته، شرایط بخش صنعت 
باوجــود اثرپذیری فعالیت های این بخــش از تحوالت اقتصاد 
کالن، اندکی مساعدتر بوده و فعالیت های صنعتی با رشد بسیار 
اندک روبه رو بوده اند؛ هرچند در این بخش نیز شاخص موجودی 
مواداولیه خریداری شده برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی بوده 
و همزمان شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز برای 
دومین ماه پیاپی کاهشی و البته با شدتی کمتر، افت کرده است. 
ضمن اینکه در آبان ماه، شاخص میزان فروش محصوالت بخش 
صنعت نیز برای پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر 50ثبت شده؛ 

اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است.

حال و هوای اقتصاد کالن
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص 
میزان فعالیت های کســب وکار در آبان ماه به کمترین مقدار از 
شهریورماه1400 تاکنون )به غیر از فروردین ماه( رسیده و دلیل 
اصلی آن رکود در بخش ســاختمان، خدمات و کشاورزی بوده 
است. در این ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان برای 
دومین ماه پیاپی و با شیب بیشــتری کاهش داشته و شاخص 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز به کمترین میزان 
8ماهه اخیر رسیده اســت. از سوی دیگر، شاخص قیمت خرید 
مواداولیه و لوازم موردنیاز تولید با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل 
افزایش پیدا کرده و به باالترین مقدار 5ماهه رسیده درحالی که 
شاخص قیمت فروش محصوالت با شیب کمتری نسبت به ماه 
قبل رشد داشته است. به عبارت دیگر، باوجود افزایش هزینه تولید، 
کاال و خدمات تولیدی به واسطه شــرایط بازار و کاهش تقاضا با 
افزایش قیمت کمتری عرضه شده است. عالوه بر این، شاخص 
میزان صادرات کاال یا خدمات نیز در آبان برای پنجمین ماه پیاپی 
کاهش داشته و میزان فروش کاال یا خدمات نیز برای دومین ماه 
پیاپی در رکود بوده است. به گزارش همشهری، تحوالت اقتصادی 
آبان ماه باعث شده شاخص انتظارات فعاالن اقتصادی برای میزان 
فعالیت در آذرماه با شدت بسیار کمتری نسبت به مهرماه رشد 
کند. به طورکلی، گزارش شــامخ کل اقتصاد در آبان ماه نشان 
می دهد که شرکت ها همچنان با کاهش شــدید تقاضا به ویژه 
در بخش خدمات و کشاورزی و کاهش در میزان فروش روبه رو 
هستند. همانند ماه قبل کمبود نقدینگی و اتفاقات اخیر کشور در 
این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر، روند صعود 
نرخ ارز با توجه به کمبود قدرت خرید مشتریان شرایط را برای 

فعاالن اقتصادی مشکل می کند.

بخش صنعت در حاشیه امن
براساس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش صنعت، با 
وجود نامساعدتر شدن وضع فعالیت های کسب وکار در بخش های 
ساختمان، کشاورزی و خدمات، شاخص مدیران خرید بخش 
صنعت در آبان ماه اندکی رشــد کرده و به عدد52.49 رسیده 
است. در این ماه، شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت 
تقریباً مشابه ماه قبل بوده، هرچند با توجه به کاهش شدید تقاضا 
مانند ماه قبل افزایش تولید به افزایش موجودی انبار منجر شده 
است. در این میان شاخص میزان سفارش های جدید مشتریان 
بخش صنعت در آبان برای دومین ماه پیاپی کاهش پیدا کرده 
که به عقیده فعاالن اقتصادی ناشی از کمبود نقدینگی، کاهش 
قدرت خرید، صعود نرخ ارز، اتفاقات اخیر کشور و همچنین در 

برخی از فعالیت ها ناشی از قطعی اینترنت بوده است.
بررســی گزارش شــامخ نشــان می دهد در آبان ماه، شاخص 
موجودی مواداولیه خریداری شده بخش صنعت برای چهارمین 
ماه پیاپی کاهشی بوده که دلیل اصلی آن از نظر فعاالن اقتصادی، 
کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز است. به خصوص که شاخص 
قیمت خرید مواداولیه بخش صنعت در آبان ماه به بیشــترین 

میزان 5ماهه رسیده است. 

تعیین تکلیف اموال بانک ها
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می گوید: 
این وزارتخانه فروش اموال مازاد را با اختیار 
ویژه دنبال خواهد کرد و مدیرانی که پای 
فروش اموال مازاد بانک ها نایستند، برکنار 
می شوند. به گفته او فروش اموال مازاد بانک ها باعث کنترل رشد 
نقدینگی، افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها و رفع کسری ها 
و ناترازی های شبکه بانکی می شود و در سال1401 با اقدام های 
انجام شده، برگ زرینی بر فراز تمام سال های گذشته در حوزه 
فروش اموال مازاد بانک ها رقم خواهد خورد. به گفته وزیر اقتصاد، 
90درصد از کل اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط 
به نیمه دوم سال، یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است و اگر 
بانکی برای فروش اموال مازاد خود مزایده برگزار نکند، مشمول 

مالیات می شود.
سال هاست که دولت و مجلس بر فروش دارایی های مازاد بانکی 
تأکید و بانک ها هم آگهی مزایده منتشر می کنند اما نتیجه پیدا 
نشدن خریدار برای اموال مزایده شده است. اکنون وزیر اقتصاد 
می خواهد از ابزار مالیاتی علیه بانک ها استفاده کند و بانکداران 
متخلف را به برکناری تهدید کرده اســت. استفاده از ابزارهایی 
تنبیهی نظیر سلب مسئولیت از مدیران بانکی، اعمال مالیات بر 
بانک ها و حتی کمک گرفتن از قوه قضاییه برای تسهیل در فروش 
امالک مازاد بانکی وقتی مؤثر واقع می شود که همزمان موانع و 
مشکالت ناظر بر فروش امالک اضافه در دست بانک ها دیده شود 

و برای رفع آن اقدام صورت پذیرد.
البته نمی توان منکر مقاومت بانک ها برای از دست دادن اموال 
خود شد اما روی دیگر ماجرا به چشم انداز آینده اقتصاد کالن 
بازمی گردد به ویژه اینکه این منابع و نقدینگی ناشی از فروش 
اموال بانک ها به تنخواه دولت تبدیل نشود و از این جهت تشویق 
بانکداران به فروش دارایی های ثابت نظیر امالک در اختیارشان 
برای تبدیل به ســرمایه بانک ضرورت دارد. از سوی دیگر باید 
گزارشــی دقیق از آخرین وضع امالک مازاد بانک ها در اختیار 
رسانه ها قرار گیرد تا مدیران عامل بانک ها در برابر افکار عمومی 
پاسخگو باشند. در غیاب تصویری شفاف از امالک داری بانک ها، 
انتظار نتیجه بخش بودن ابزار تهدید و تنبیه نباید داشت. حال 
باید دید الگوی فعلی می تواند به فروش ســریع تر و نقدشدن 
امالک و اموال مازاد بانک ها کمک کند یا اینکه دولت و مجلس 

برنامه دیگری را رو خواهند کرد؟

زندگی در دمای 21درجه
  خبر: محمد رضا جوالیی، مدیر دیســپچینگ 
شرکت ملی گاز ایران گفته مصرف گاز بخش خانگی 
و تجاری از مرز 530میلیون مترمکعب عبور کرده و 
64درصد از کل گاز تولیدی ایران به 2بخش خانگی و 
تجاری در روزهای سرد پیش رو اختصاص پیدا کرده 
است. از سوی دیگر شرکت ملی گاز با هشدار درباره 
 احتمال قطع گاز نیروگاه ها و محدودیت  گاز صنایع، 
اعالم کرده که بهتر اســت مردم دمای خانه خود را 

بین 18تا 21درجه سانتی گراد تنظیم کنند.

  نقد: زمســتان سرد در راه اســت و اگرچه گاز 
هست، اما کم است و ممکن است پاسخگوی رشد 
مصرف نباشد. در چنین وضعی الزم است هر شهروند 
اندکی تامل کند و با احســاس مســئولیت به این 
سؤال بیندیشد که قطع گاز احتمالی مناطق سرد 
و کوهســتانی به ویژه شهرها و روســتاهای درگیر 
برودت شدید هوا ، چه مشقتی را برای یک هموطن 
به همراه دارد. چاره کوتاه مدت برای عبور از زمستان 
ســرد پیش رو این اســت که با تنظیم دمای هوا و 
پوشیدن لباس مناســب به ویژه در خانه خودمان، 
هوای همدیگر را داشته باشیم. اکنون این ما هستیم 
که می توانیم به خودمان کمــک کنیم و بدانیم که 
ارزش ندارد به خاطر بدمصرفــی ما، دیگران بلرزند 
و بیمار شــوند زیرا انتظار می رود دست کم تا پایان 
دی ماه، هوای استان ها ازجمله شهرها و روستاهای 
سردسیر بسته به شــرایط جوی و میزان بارش ها 
نوسان داشته باشــد. از این جهت ضرورت دارد تا 
دولت گزینه هایی چون اعمال محدودیت در مصرف 
گاز بخش های غیرضروری را به گونه ای اجرا کند که 
هم کسی نلرزد و هم اقتصاد دچار اختالل در تولید 
و اشتغال نشود. یادمان باشد اگر نیروگاه ها ناچار به 
استفاده بلندمدت از سوخت دوم شوند و ناخواسته 
مازوت مصرف کنند، هزینــه آالینده ها را با تهدید 
سالمتی مان می دهیم و اگر هم محدویت گاز صنایع 
باعث ضرر اقتصادی شود، بازهم هزینه آن را همه با 

تورم می پردازیم.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

بانک ها در 7ماه نخست سال1401 معادل 2331هزار میلیارد تومان 
بوده و بانک ها نسبت به  مدت مشابه سال قبل 748هزار میلیارد تومان 
معادل 47.2درصد بیشتر وام پرداخت کرده اند که این میزان 1.4واحد 

درصد پایین تر از نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه امسال بوده است.

سهم وام های خرد 
بانک مرکزی اعالم کرد تســهیالت پرداختی خرد شــبکه بانکی به 
اشخاص حقیقی در 7ماه نخست سال1401 معادل 572هزار میلیارد 
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47.4درصد بیشتر 
شده و عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در زمینه تسهیالت خرد و 
غیرخرد و بخش حقوقی و حقیقی در مقطع 7ماه نخست 1401 نسبت 

به  مدت مشابه سال قبل، دارای روند صعودی بوده است.



5 چهارشنبه 16 آذر 1401
 شماره  8658

 همزمان با گرامیداشت هفته معلوالن، بهره برداری 
از 8مدرسه ویژه دانش آموزان استثنایی در قالب 
پویش ملی »صحن حرم، مدرســه ام« به صورت 
متمرکز آغاز شــد. قصه احداث ایــن مدارس به 
خردادماه امسال برمی گردد. 21خردادماه، درست 
همزمان بــا یازدهم ذی القعدهـ  ســالروز والدت 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع(ـ  پویش »صحن 
حرم، مدرســه ام« با نیت ادای ارادت به پیشگاه 
پربرکت ثامن الحجج)ع( و ترویج فرهنگ متعالی 
رضوی آغاز شــد. این پویش که تا پایان ماه صفر 
و شــهادت آن امام همام ادامه داشــت پنجمین 
پویشی بود که در راســتای طرح تحولی »آجر به 
آجر« طی 2سال اجرا و مقرر شــد عواید و مبالغ 
جمع آوری شده از این طریق، به نیت امام هشتم، 
صرف ساخت 8مدرســه دانش آموزان استثنایی 
در اســتان های مختلف کشور شــود. از آنجا که 
نهادینه کردن فرهنگ  مدرسه ســازی و توســعه 
مشــارکت های مردمی به  عنوان اهــداف اصلی 
طرح تحولی »آجر به آجر« محسوب می شوند، در 
اجرای این طرح، برنامه ریزی بر اساس گسترش 
مشــارکت های خرد مردمیـ  حتی به اندازه یک 
آجرـ  است که در پویش »صحن حرم، مدرسه ام« 
این موضوع دنبال شــد. در طول مــدت اجرای 
این پویــش   بیش از 116هزار نفــر از هموطنان 
نیک اندیش مشــارکت کردند که در مجموع یک 
میلیارد و 400میلیــون تومــان از این محل در 
تکمیل 8پروژه مدرسه استثنایی هزینه شد. این 
8 مدرسه در استان های آذربایجان شرقی، ایالم، 
خوزستان، قم، زنجان، خراسان رضوی، خراسان 

جنوبی و چهارمحال وبختیاری واقع شده اند.

بهره مندی معلوالن از 50خدمات ســتاره دار 
توانبخشی

در مراســم نمادین بهره برداری از این مدارس که 
در مجتمع آموزشی شــهید محبی تهران برگزار 
شــد، رئیس ســازمان بهزیستی کشــور با بیان 
اینکه مردمی ســازی  دولت و دستگاه ها سیاست 
مهمی است که از سالیان گذشته در سازمان های 
بهزیستی، آموزش وپرورش استثنایی و نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشــور دنبال می شود، 
افزود: نتایج خوب حاصل از این سیاســت حاکی 
از آن است که اگر خیرین و مردم فداکار نبودند ما 

امروز شاهد این گستره خدمات در کشور نبودیم.
علی محمــد قــادری در ادامــه با بیــان اینکه 

دانش آموزان استثنایی و دارای معلولیت ما امروز 
نیازمند دریافت خدمات ویــژه و ارتقای کیفیت 
زندگی در جامعه هســتند، بر ضــرورت تقویت 
انگیزه های تحصیلی، تسهیل دریافت خدمات و 
افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان تأکید کرد و 
گفت: در همین راستا درخصوص راه اندازی طرح 
پایلوتی به عنوان مجموعه پردیس توانبخشــی و 
آموزشی، با ســازمان آموزش وپرورش استثنایی 
به توافق رسیده ایم تا ضمن فراهم شدن بستر ارائه 
خدمات مختلف، در پرکردن اوقات فراغت فرزندان 
دارای معلولیت هم گامی مؤثر برداشته شود. این 
توافق در حالی صورت گرفته است که ما در کشور 
حتی یک شهربازی یا یک مجموعه حرفه ای برای 
اســتفاده معلوالن که متناسب سازی  شده باشد 
نداریــم. به گفته او همچنین در پــی بهره مندی 
بیشــتر معلوالن از خدمات باکیفیت، اخیرا بیش 
از ۵0خدمات ستاره دار توانبخشی تحت پوشش 
قرار گرفته و معلوالن می توانند با ۷0درصد تعرفه 

بخش خصوصی، از این خدمات استفاده کنند.

ساخت 14مدرسه استثنایی 
عالوه بر این 8 مدرســه ای که به  صورت متمرکز 
در روز 1۵آذرماه در کشــور افتتاح شــد و مورد 
بهره برداری قرار گرفت تا دهه فجر 6مدرسه ویژه 
دانش آموزان استثنایی در کشور به بهره برداری 
خواهد رســید تا مجموعه ظرفیت اضافه شــده 
به فضاهای آموزشــی ویژه کودکان اســتثنایی 
به 16مرکز برســد. رئیس ســازمان نوســازی 
مدارس کشــور با اعالم این خبر در همایش ملی 
روز معلوالن گفــت: وقتی از عدالت آموزشــی 
ســخن می گوییم باید به تفاوت های موجود بین 
دانش آمــوزان عادی و دانش آموزان اســتثنایی 
توجه کنیم. اگر به ایــن تفاوت ها توجهی نکنیم 
نمی توانیم شــعار برقراری عدالت آموزشی هم 
بدهیم. به  گفته حمیدرضا خان محمدی اولویت 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
توجه به دانش آموزان استثنایی است؛ موضوعی 
که مجلس هم باید به جد بــه آن توجه کند؛ »ما 
در میان افــراد دارای معلولیــت و دانش آموزان 
اســتثنایی، نخبگانی داریم که اگــر کمی مورد 
حمایت و توجه قرار بگیرند می توانند افتخارات 
بزرگی را کســب کنند. ما باید به این نوابغ توجه 
کنیــم. زیرا توجه بــه دانش آموزان اســتثنایی 
منجر به رشد و شکوفایی استعدادهایی می شود 
که همچنان نهفتــه هســتند.« او در ادامه ابراز 
امیــدواری کرد که ایــن جریان، آغــازی برای 
نهضت تحقق وعده هــای دولت در زمینه عدالت 
برای دانش آموزان استثنایی باشد؛ زیرا توجه به 

کودکان استثنایی، توجه به عدالت آموزشی است؛ 
»دانش آموزان استثنایی سرشار از مهر و دوستی 
هستند. تالش ما این است که در زمینه دسترسی 
به تجهیــزات مهارت محور بــرای دانش آموزان 
هنرستانی، در ســال جاری اقالم ویژه ای را برای 
مهارت آمــوزی دانش آموزان اســتثنایی فراهم 

کنیم.«

ایاب وذهــاب دانش آموزان اســتثنایی را 
حل وفصل می کنیم

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلس شــورای اســالمی هم   با خبری خوش 
برای دانش آمــوزان دارای معلولیت، به مراســم 
گرامیداشــت روز ملی معلوالن آمده بود. علیرضا 
منادی با بیان اینکه برای ایاب وذهاب دانش آموزان 
استثنایی حتما در بودجه سال آینده مبلغ مورد 
نیاز در نظر گرفته خواهد شــد، گفــت: به همه 
دانش آموزان و خانواده هایشان این قول را می دهم 
که دیگر دغدغه ای بابت ایاب وذهاب دانش آموزان 
اســتثنایی در خانواده هایشــان وجود نداشــته 
باشد؛ چراکه در سند تحول بنیادین، به شدت به 

آموزش وپرورش استثنایی توجه شده است.
او در ادامــه افــراد دارای معلولیت را بخشــی از 
شهروندان هر شهر دانست و افزود:  در شهری که 
فرد سالم و فرد معلول در کنار هم زندگی می کنند 
باید شهر امکان زندگی بی دغدغه برای هر دو گروه 
را فراهم کند. نمی توان بــا بی تفاوتی از کنار این 
مسئله گذشت و در کنارش دم از برقراری عدالت 

در زندگی شهری زد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
ایجاد شهر بدون مشــکل برای معلوالن وظیفه 
ماست، تأکید کرد: ما باید شرایط بهتر برای زندگی 
معلوالن را در شهر فراهم و قوانین روی زمین مانده 
را اجرایی کنیم. برای مثال همه سازمان ها متعهد 
به به کارگیــری 3درصد کارمندانشــان از میان 
معلوالن هستند. این مســئله در دست پیگیری 
اســت تا هر چه زودتر به این تعهدات استخدامی 

توسط سازمان ها و وزارتخانه ها عمل شود.

آغاز طرح شناسایی چهره به چهره بازماندگان 
از تحصیل

حمیــد طریفی حســینی، رئیــس ســازمان 
آموزش وپرورش استثنایی کشور هم در این مراسم، 
از آغاز طرح شناســایی چهره به چهره بازماندگان 
از تحصیل در میان دانش آموزان اســتثنایی خبر 
داد و گفت: در این طرح، کــد ملی افرادی که کد 
دانش آموزی نگرفته اند مشــخص و نشانی محل 
سکونت آنها احصا شــده و علت نرفتن به مدرسه 

پرسیده می شود. اگر در جریان بازرسی ها، دلیل 
بازماندگی، معلولیت اعالم شــود همــکاران ما 
بررسی های الزم را انجام می دهند که شدت و نوع 
معلولیت چگونه است تا اقدامات الزم برای معرفی 

آنها به مدارس ما انجام شود.
به  گفته او اگر دانش آموز معلول امکان حضور در 
مدرسه را داشته باشد، به مدارس استثنایی معرفی 
می شود و اگر هم این امکان وجود نداشته باشد، 

امکان تحصیل برای دانش آموز فراهم می شود.
او همچنین درخصوص توسعه مدارس استثنایی 
در مناطق محروم و دور افتاده گفت:  در این رابطه 
اقداماتی برای توسعه مدارس در مناطق محروم 
و ایجاد کالس ضمیمــه در مدارس عادی صورت 
گرفته تا بتوانیم هــر جا دانش آموز اســتثنایی 

شناسایی می شود را پوشش بدهیم.
به گفته رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی، 
به همین منظور شــیوه نامه ای تنظیم شده تا در 
مناطق صعب العبــور، دانش آموزان بــا نیازهای 
ویژه بتوانند در مدارس عادی حضــور یابند و از 
طریق معلم مربوطه خدمات آموزشی تخصصی و 

متناسب با شرایطشان را دریافت کنند.
حسینی همچنین به تکالیف قانونی شهرداری ها 
در ایاب وذهاب معلوالن اشــاره و اظهار کرد: در 
قانون حمایت از حقوق افــراد دارای معلولیت، به 
ایاب وذهاب ایمن، در دسترس و مناسب سازی شده 
اشاره شده و شهرداری ها مکلف شده اند که زمینه 
و بسترهای تردد رایگان را ایجاد کنند. از مدیران 
شــهری انتظار داریم بــه ما کمک کننــد. البته 
به عنوان مثال شــهرداری تهران در این زمینه به 
ما کمک می کند. بخشی از منابع سازمان را نیز در 
اختیار اســتان ها قرار می دهیم. برای امسال بالغ 
بر 40میلیارد تومان به اســتان ها کمک کرده ایم 
اما همچنان انتظار حمایت بیشــتر داریم تا فشار 

کمتری به خانواده ها وارد شود.

8مدرسه استثنایی به بهره برداری رسید 
اجرای پویش »صحن حرم، مدرسه ام« با مشارکت بیش از 116هزار نفر از مردم خّیر 

داروهای هندی و پاکستانی فضای مجازی را نخرید 

 »داروهایی که از طریق مبادی 

سالمت 
غیرمجــاز عرضه می شــوند، 
ممکن اســت تقلبی باشند و 
حتی برچسبی که روی آن وجود دارد، مربوط 
به دارو نباشد.« سجاد اسماعیلی، مشاور رئیس 
ســازمان غذا و دارو با بیان این مطلب درباره 
مصرف داروهای غیرمجازی که از کانال های 
تلگرامی و اینستاگرامی و سایر مبادی غیرمجاز 
تهیه می شوند، هشدار داد و گفت: برخی داروها 
با عناوینی همچــون »داروهای مؤثر هندی و 
پاکســتانی« در کانال هــای تلگرامی تبلیغ 
می شوند که ارائه آنها از مبادی به جز داروخانه، 
غیرقانونی و تخلف اســت. دارو باید از مسیر 
رســمی زنجیــره تامیــن دارو، به دســت 
مصرف کننده و بیمار برسد و تنها عرضه کننده 

داروها هم داروخانه ها هستند.«  به گفته این 
فعال حوزه دارو، داروهای عرضه شده از مبادی 
غیرمجاز، ممکن است تقلبی باشند و برچسبی 
که روی آن وجود دارد، مربوط به آن دارو نباشد 
یا اصال دارو نباشد و ماده دیگری در آن باشد: 
»ممکن است دارویی که به  عنوان داروی مؤثر 
عرضه می شود، فاقد ماده مؤثره بوده و یا حتی 
ترکیبات خطرناکی در آن استفاده شده باشد. 
مصرف این داروها می تواند عوارض متعددی 
برای بیمار داشته باشد. بیماران به هیچ عنوان 
از کانال های تلگرامی و اینستاگرامی دارو تهیه 
نکنند. تضمین کننده این که بیمار داروی ایمن 
و بدون عوارض جانبی غیرمعمول مصرف کند، 
این اســت که دارو از داروخانه تامین شــده 

باشد.«/ ایسنا 

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

اعزام 10هزار پزشک به مناطق محروم
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت روز گذشــته برای پاســخ به 
ســؤاالت نمایندگان به مجلس رفت. نمایندگان مجلس سؤال 
نماینده مردم بهــار و کبودرآهنگ از وزیر بهداشــت و درمان 
درباره وضعیت بهداشت و درمان در شهرها و روستاهای کشور 
را بررســی کردند و در نهایت با 103رأی موافق، 123مخالف، 
۷رأی ممتنع به وزیر بهداشت کارت زرد دادند.    البته عین اللهی 
در صحن علنی مجلس درباره خدمات بهداشتی دولت سیزدهم 
توضیحاتی هم ارائه کرد. این مسئول درباره اعزام متخصصان به 
مناطق محروم از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: »در مجموع 
10هزار پزشک و دندانپزشــک به مناطق محروم کشور اعزام 
شده اند که 2200نفر آنها متخصص هســتند.«  وزیر بهداشت 
با اشاره به ثبت رکورد توزیع تجهیزات پزشکی به استان ها بیان 
کرد: »تاکنون 132دستگاه تجهیزات پزشکی سرمایه ای گران 
قیمت بین استان ها توزیع شده که یک رکورد بی سابقه در وزارت 
بهداشت است. ۷2دستگاه از این تعداد براساس طرح عدالت و 
تعالی نظام سالمت، رفع نابرابری ها و ارتقای خدمات سالمت و 
افزایش دسترســی عادالنه مردم به خدمات درمانی، به مناطق 
کم  برخوردار اختصاص یافته اســت.«   عین اللهی همچنین از 
تکمیل 33پروژه بیمارستانی و تجهیز ۷۹مرکز درمانی خبر داد 
و گفت: »عالوه بر این 16پروژه اورژانس بیمارستانی، 16پروژه 
کلینیک ویژه، 4پروژه بلوک زایمانی، 3پروژه مرکز تشخیص و 
درمان غربالگری سرطان، 1۵پروژه مسکن و اقامتگاه پزشکان 
متخصص و 4۷پروژه پایگاه های اورژانس هم تا پایان امسال به 
بهره برداری می رسد. از امروز تا پایان سال هر هفته می توانیم یک 
پروژه بیمارستانی که به طور عمده از پروژه های نیمه کاره مانده از 

گذشته هستند را افتتاح کنیم.« 

 متقاضیان حج
 اطالعات شان را به روزرسانی کنند 

معــاون حج و عمره ســازمان حــج و زیــارت در گفت وگویی 
درخصوص فراخوان به روزرســانی اطالعات ودیعه گذاران حج 
تمتع و جزئیات آن اظهار کرد:  »تمام متقاضیانی که در سال های 
86 و قبل از آن مبادرت به نام نویسی فیش حج تمتع کرده و در 
سال های پس از آن اطالعات شخصی شان شامل شماره تلفن، 
آدرس، شماره موبایل و... تغییر کرده است، باید برای به روزرسانی 
اطالعات خود به سامانه رزرو Reserve.haj.ir مراجعه کنند.«  
اکبر رضایی، معاون حج و عمره ســازمان حج و زیارت با اعالم 
این مطلب تأکید می کند: »متقاضیــان در این فراخوان، پس از 
به روزرســانی اطالعات خود یک کد رهگیری دریافت می کنند 
که هر زمان نوبت اعزام آنها شود، این کد رهگیری را ارائه خواهند 
کرد. ارســال فراخوان ها، اطالعیه های مربــوط به حج، ارتباط 
دوسویه و تعیین سهمیه استانی در زمان اعزام ها، از جمله اهداف 
مهم این فراخواِن به روزرسانی اطالعات است.«   این مسئول با 
بیان اینکه برنامه ریزی برای حج تمتع آینده بعد از پایان عملیات 
حج تمتع1401 آغاز شــده اســت، ادامه می دهد: »هم اکنون 
مذاکرات اولیه با وزارت حج و عمره عربستان صورت گرفته و در 
آینده ای نزدیک تفاهمنامه فی مابین درخصوص حج تمتع1402 
به امضا می رســد. با توجه به شــرایط پیش رو، محدودیت های 
کرونایی هم وجود نخواهد داشــت و زائران کشــور ما که سال 
گذشته با ســهمیه 4۵درصدی مشرف شدند، امسال با سهمیه 

100درصدی به سرزمین وحی اعزام می شوند.« 

 بچه ها را بدون صبحانه
 به مدرسه نفرستید

»کودکان هرگز نباید صبحانه نخورده به مدرسه بروند و در این بین 
سال اول مقطع دبستانی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر دوره ها 
برخوردار است.« تیرنگ نیستانی، متخصص تغذیه با بیان این مطلب 
درباره ضرورت خوردن صبحانه برای دانش آموزان بیان می کند: 
»مطالعات نشان داده؛ بچه هایی که صبحانه نمی خورند، احتمال 
چاق شدن شان بیشتر از کودکانی است که صبحانه می خورند. البته 
اگر پدر و مادر بخواهند صبحانه را محدود به بیسکوئیت، شیرکاکائو 
و یا شــیرهای طعم دار کنند، مطمئناً مقصود حاصل نمی شود.«  
به گفته نیستانی، بخش مهمی از عادات غذایی در سنین کودکی 
شکل می گیرد و تغذیه در این دوران از اهمیت باالیی برخوردار است 

و تأثیر ویژه ای هم در سنین باالتر دارد.

 اسکان مرداِن در معرض 
خشونت خانگی، در سامان سراها

»اسکان مرداِن در معرض خشــونت خانگی در سامان سراهای 
بهزیســتی انجام می شــود، اما با توجه به اینکه بیشترین افراد 
خشونت دیده در خشــونت های خانگی زنان هستند، بیشترین 
توجه ما به این افراد اســت. « محمد نصیــری، معاون فرهنگی 
و امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور با اعالم این مطلب 
درباره اقدامات این ســازمان درباره خشونت های خانگی گفت: 
»درخصوص خشونت خانگی در 3موضوع فعالیت می کنیم؛ اول 
زنانی هستند که دچار خشونت  شده اند، دوم مرتکبین خشونت 
اعم از زن و مرد و ســوم مردانی که دچار خشونت خانگی شده و 
در فرایند قرنطینه اورژانس اجتماعی قرار می گیرند.«   به  گفته 
این مسئول، یکی از موضوعاتی که در معاونت اجتماعی سازمان 
بهزیستی وجود دارد، بحث خانه امن در سازمان بهزیستی است: 
»خانه امن تنها مکانی اســت که زنان دچار خشونت خانگی به 
همراه فرزند شان می توانند در دوره ای مشخص شامل دوره های 
21روزه، 3ماهه، 6ماهه و یکساله و تا زمانی که توانمندسازی آنها 
مشخص شود، در آنجا حضور داشته باشند. در کنار این خدمات، 
اقداماتی را با سازمان امور اجتماعی کشور نیز طراحی و در دستور 
کار قرار داده ایم که براساس این طرح، در خشونت خانگی به جای 
این که فرد خشونت دیده را از خانه خارج کنیم، فردی که مرتکب 
خشونت شده اســت را با همکاری دستگاه قضایی از خانه خارج 
کرده و شرایطی را ایجاد می کنیم تا کیان خانواده حفظ شود. در 
مواردی از خشونت خانگی که فرد خشونت دیده مرد است، ما در 
مراکز اورژانس اجتماعی سامان سراهایی داریم که هماهنگی و 

پذیرش این افراد انجام می شود.« 

 یاسر داوودیان
 رئیس هیأت مدیره بنیاد بیماران نادر 
بایــد در شــیوه و مــدل اجــرای ارائــه 
خدمــات بــه بیمــاران نــادر، تغییراتــی 
ایجــاد شــود. بیمــاران نــادر ۳۸۱گونــه 
هستند و به طور طبیعی نمی توان همه 
آنها را تحت پوشــش بیمه قرار داد، اما 
می تــوان بیمارانی که دچار مشــکالت 
بیشــتری هســتند را با نگاه گسترده تر 
و وســیع تری، تحت پوشــش قــرار داد. 
به عبارتی، باید از جزیره ای عمل کردن 

در ارائه خدمات جلوگیری کرد. 

 وحید سلیمی
 رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر

طرح مشــارکت اجتماعــی ایرانیــان به 
همــت جامعــه پزشــکی و پیراپزشــکی 
داوطلــب در سراســر کشــور، اجــرا 
می شــود. در ایــن طــرح از ظرفیــت 
خیریــن، نیکــوکاران و افــراد حقیقــی 
و حقوقــی جامعــه، مراکــز درمانــی 
شــامل بیمارســتان ها، داروخانه هــا، 
کلینیک هــا، آزمایشــگاه ها و مراکــز 
تصویربــرداری و...کــه تمایــل بــه ارائه 
خدمات داوطلبانــه درمانی به بیماران 
نیازمند دارند، استفاده می شود. /مهر 

 حسین فرشیدی 
 معاون بهداشت وزارت بهداشت 

برنامه های مکمل یاری وزارت بهداشــت 
برای گروه های سنی مختلف اجرا می شود. 
تأکیــد ویــژه مــا خانم هــای بــاردار بــه  ویژه 
خانم های باردار ســاکن مناطــق محروم، 
برای دریافــت قرص آهن و اســیدفولیک 
است. ســالمندان هم در بسته خدماتی 
مکمل یاری هــای وزارت بهداشــت بــرای 
دریافت ویتامینD قرار دارند. در مدارس 
هــم قــرص آهــن و اســیدفولیک ارائــه 
می شــود؛  زیرا از شــایع ترین مشــکالت، 

بحث کم خونی است./ایسنا 

ســال  اســتثنایی  دانش آمــوز 
نابینــا،  گــروه   7 در  گذشــته 
ناشنوا، جسمی حرکتی، کم توان 
مشــکالت  و  اتیســم  ذهنــی، 
ذهنــی یادگیــری داریم. بخشــی 
از دانش آمــوزان در مــدارس 
عادی به صورت فراگیر مشــغول 
تحصیل هستند که ۲۰ تا ۲۱ هزار 
نفــر آنهــا دانش آمــوزان نابینــا، 
ناشنوا و جسمی حرکتی هستند 
و حــدود ۲۰ هــزار دانش آمــوز 
دیگــر را افــراد دارای هوش عادی 

تشکیل می دهند.

اســتثنایی در کشــورفعال اســت 
که تنها 4۰باب از این مدارس در 
سال اخیر راه اندازی شده است. 
عالوه بر این ۵۵۰ مرکز آموزشــی 
و توانبخشــی هم در کشور فعال 
است و در ماه های اخیر مجوز ۱۰۱ 
مرکز جدید دیگر نیز صادر شــده 
تــا همــه مناطــق کشــور از وجــود 

چنین مراکزی بهره مند شوند.

لــوازم  هزینــه  کمــک  تومــان 
بهداشتی که سازمان بهزیستی 
به ازای هر نفر به مراکز نگهداری 
از معلــوالن پرداخــت می کنــد. 
یک بیمار نخاعی ماهانه حداقل 
به 4بســته پوشــینه نیــاز دارد که 
هزینه هر بسته پوشــینه معادل 
۲۵۰هزار تومان اســت و این رقم 
در ماه یک میلیون تومان است. 
بیمــاران دارای آســیب نخاعــی 
بــه ســوند هــم نیــاز دارنــد و یــک 
بیمــار روزانه ۵-4بار ســونداژ می 
شــود که قیمت هر ســوند حدود 

۶۰۰۰تومان است.

140
هزار

1736
مدرسه

300
هزار

نقل قول  

عدد خبر

میزخبر

علیرضا منــادی: به همــه دانش آموزان 
را  قــول  ایــن  خانواده هایشــان  و 
می دهــم كــه دیگــر دغدغــه ای بابــت 
ایاب وذهاب دانش آموزان استثنایی در 
خانواده هایشــان وجود نداشته باشد؛ 
چراکه در سند تحول بنیادین، به شدت 
بــه آموزش وپــرورش اســتثنایی توجــه 

شده است
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همکاری مالباخته با دزدان
اما نفر آخر گروه که نقش عجیبی گفت و گو

به عهده داشت و رابط میان سارق 
و مالخر بود، پســری جوان و تحصیل کرده اســت 
که هیچ گونه ســابقه ای در پرونده اش ثبت نشده و 
تازه کار محسوب مي شود. او می گوید خودش به دام 
سارقان موبایل قاپ گرفتار شده و تصمیم گرفته با 
آنها همکاری کند اما فکرش را هم نمی کرده که به 

این زودی دستگیر شود.

چه شــد که جوان تحصیل کرده تبدیل 
شد به یک مجرم؟

خودم هم هنوز باورم نمی شــود که اینجا هســتم و 
 دستبند اتهام، بر دســتانم. من سال ها با آبرو زندگی 
کردم، زحمت کشیدم، درس خواندم و شغلی انتخاب 
کردم که به آن عالقه داشتم اما یک تصمیم اشتباه و 

غلط باعث شد که مسیر زندگی ام تغییر کند و بی آنکه 
به عواقبش فکر کنم راه خالف را انتخاب کردم. راستش 
خودم به دام سارقان گرفتار شــدم و در یک لحظه 
تصمیم گرفتم با دزدانی که مرا سوژه قرار داده بودند 
همکاری کنم. با خود گفتم من هم دست به خالف بزنم 
تا پولدار شوم اما نه تنها به ثروت نرسیدم بلکه آبرویم 
هم رفت و حاال باید جوانی ام پشــت میله های زندان 

سپری شود.
یعنی خودت طعمه دزدان بودی؟

بله؛ خودم یک مالباخته بودم که به جای شــکایت و 
رفتن به اداره پلیس، تصمیم اشتباه گرفتم. من عکاس 
و تصویربردار مجالس هستم. لیسانس دارم و در این 
رشته درس خوانده ام. یک شــب که برای عکاسی و 
فیلمبرداری به باغی در غرب تهران رفته بودم هنگام 
خروج از آنجا،  دزدان موتورسوار موبایلم را قاپیدند؛ 
موبایل گران قیمتی که آن را قســطی خریده بودم. 
آنقدر زنگ زدم تا سارقان جوابم را دادند. التماسشان 

کردم که گوشی ام را پس بدهند. به دروغ گفتم داخل 
گوشــی، اطالعات محرمانه دارم و حاضرم حتی پول 
بدهم تا گوشــی را برگردانند. آنها قبول کردند که در 
ازای تحویل گوشی،  پول می گیرند و چنانچه پای پلیس 
را به ماجرا باز کنم مرا می کشند. آن روز رفتم سر قرار 
با دزدان و گفتم پولی ندارم اما حاضرم با آنها همکاری 

کنم و خودم هم تبدیل به یک مجرم شوم.
چرا سرقت را انتخاب نکردی؟

من که خالفکار نبودم! مطمئن بودم که نمی توانم دست 
به سرقت بزنم. می دانســتم در نخستین سرقت گیر 
خواهم افتاد. حتی یک بار هم ترک موتور دزدان نشستم 
اما به محض اینکه آنها طعمه ای را شناسایی می کردند، 
دست وپای من شروع می کرد به لرزیدن و نمی توانستم 
سرقت کنم. به آنها گفتم می توانم موبایل های سرقتی را 
از آنها بگیرم و تحویل مالخران بدهم. آنها گوشی های 
ســرقتی را در اختیارم قرار می دادنــد و من تحویل 

مالخران می دادم و پولم را می گرفتم.

درآمدت خوب بود؟
نه در حدی که تصورش را می کردم. درآمد من بستگی 
به کار سارقان داشت؛ هر چه گوشی موبایل بیشتری 
تحویلم می دادند دســتمزد باالتری گیر من می آمد. 
درواقع اگر ســارقان، گوشــی های بیشتری سرقت 
می کردند درآمد من هم به همان نسبت، بیشتر مي شد.

انگیزه ات چه بود؟
بدهی داشتم و کار تصویربرداری هم مداوم نبود؛ یک 
ماه خوب کار می کردم اما ماه بعــد کار خوابیده بود 
و درآمدی نداشــتم. با وجود این، هر چه بود، پولش 
حالل بود و راهش درست. نباید این اشتباه را مرتکب 

می شدم و با آبرویم بازی می کردم.
چند وقت است که با سارقان کار می کنی؟
حدود دو سه ماهی می شود اما فکرش را نمی کردم به 
این سرعت لو برویم و دستگیر شوم. سارقان به من قول 
داده بودند چنانچه دستگیر شوند مرا لو نخواهند داد 

اما خب روی قول یک دزد که نمی شود حساب کرد! 

صبح ها هیچ تاکسی و اتوبوسی از رسالت به ونک نیست
در ســاعات ابتدایی صبح تقریبا هیچ تاکسی و اتوبوسی از 
رسالت به ونک نیست و بعد از اتمام سرویس دهی به مدارس 
کم کم سر و کله تاکســی و ون ها پیدا می شود درحالی که 
اغلب تا 150نفرمنتظر هستند و طول جمعیت در صف در 
چند ردیف از ترمینال هم بیرون زده اســت. مسئول خطی 
هم وجود ندارد که از ایشــان پیگیر شویم. بعد از ساعت 7و 
30دقیقه کم کم ماشین ها می آیند درحالی که همه از کار و 
زندگی شان افتاده اند. این وسط گاهی هم اتوبوسی می آید و 

با کرایه معادل تاکسی مردم را به ونک می رساند.
الفت از تهران

مرتفع سازی  در مسکن ملی قم خسارت بار است
نحوه اجرای نهضت ملی مسکن در شهر مقدس قم برخالف 
نظر رئیس جمهور، وزیر راه و شهرســازی، علمای اعالم و 
اســتادان حوزه و دانشگاه، اســت و به رغم مخالفت ها این 
شهر در آستانه احداث آپارتمان های پنج تا هفت طبقه )در 
سایت معروف به 5۶0 هکتاری پردیسان( است که با تراکم 
جمعیتی بیشتر به تجربه های ناموفق و خسارت بار گذشته 
افزوده خواهد شد. عده ای از تصمیم سازان، با توجیه »کمبود 
زمین در استان« و »هزینه های باالتر توسعه افقی نسبت به 
توسعه عمودی«، از آپارتمان سازی دفاع می کنند درحالی که 
گروه های متعدد فنی و کارشناسی نشــان داده اند که هم 
هزینه های توسعه افقی نسبت به توسعه عمودی کمتر است 
و هم امکان تأمین زمین کافی و مناسب در استان قم وجود 
دارد. از مسئوالن ارشد تقاضا می شود جلوی ادامه این روند 
مخرب رابگیرند و اجازه ندهند چهره در شهر مخدوش شود.
جونقانی از قم

 جلوی تردد موتورسیکلت ها از پیاده رو گرفته شود
هر روز جهت رفتــن به محل کار از میدان مادر به ســمت 
خیابان شــریعتی را پیاده مــی روم و طبیعی اســت که از 
پیاده رو اســتفاده می کنم. همه می دانیم که اســتفاده از 
پیاده رو تنها مختص عابرین پیاده است اما متأسفانه تردد 
موتورســیکلت هایی که می خواهند ترافیک را دور بزنند و 
از پیاده رو عبــور می کنند به قدری زیادشــده که عابران با 
اســترس و ترس راه می روند و دائم باید مراقب باشند.چند 
وقت پیش هم در همیــن پیاده رو یکــی از همکارانمان با 
موتورســیکلت تصادف کرد و مدت ها خانه نشین بود. چرا 

پلیس جلوی این کار غیرقانونی را نمی گیرد؟ 
میرزایی از تهران

نظارتی بر قیمت نان در کمالشهر نیست
بارها موضوع قیمت نان در کمالشــهر از طریق مسئوالن و 
رسانه ها پیگیری شده اما همچنان قیمت نان در این شهر 
گران تر از سایر نقاط اســت. درحالی که نان بربری با قیمت 
دولتی باید 2 هزار تومان و نان سنگک معمولی 3 هزار تومان 
باشد اصال نان به این قیمت در کمالشهر نیست. نان معمولی 
سنگک 5هزار تومان و نان معمولی بربری 3تا 4هزار تومان 
است. نان تافتون هم هزار تومان درحالی که قیمت مصوب 
آن 700تومان است و نان لواش هم هزار تومان درحالی که 
قیمت آن 500تومان است. چرا یک مسئول دلسوزانه جلوی 
این قیمت های غیرمنصفانه و تخلفات نانواها را نمی گیرد؟ 
کمالشــهر مملو از جمعیتی اســت که اغلب آنها از گرانی 
شــهرهای تهران و کرج به آن پناه آورده اند و عده ای نیز از 

قشر کمتر برخوردار و ضعیف هستند.
سبزعلی از کرج

کمیته حقیقت یاب هرگز نمی تواند پذیرفته شود
هیچ کس منکربعضی ضعف های مدیریتی نیســت وبه حل 
وفصل کاستی ها با نقدهای سازنده و همکاری های متقابل 
مردم و مســئولین امید مــی رود و در الگوپذیری و پیروی 
صادقانه از قوانین اسالمی در اداره کشور نیز شکی نیست لذا 
برخی سازمان ها هیچ حقی برای دخالت در حریم کشور ما 
ندارند و به عناوینی مانند کمیته حقیقت یاب به هیچ وجه 

باج داده نخواهدشد.
عسگری از تهران

ثبت نام فرزندان در مدرسه فقط مطابق استعالم دقیق 
صورت گیرد

همانگونه که قانون مشخص کرده ثبت نام فرزندان در مدرسه 
باید با رضایت کامل و کتبی سرپرســت قانونی وی صورت 
گیرد، بنابراین طبق قوانین، مدارس باید زمان ثبت نام از ولی 
قانونی دانش آموز اجازه و امضا بگیرند که این کار در بسیاری 
موارد صورت نمی گیــرد و باعث نگرانی یکــی از والدین یا 
سرگردانی دانش آموز می شود. جا دارد درصورت اثبات تخلف 

با مدارس خاطی برخورد شود.
داوودپور از تهران

وعده اشتغال ساکنان کیش عملی نشد
بعد از رکود دو ساله به دنبال شــیوع گسترده بیماری کرونا 
اهالی کیش بســیار دلخوش به وعده های مســئوالن برای 
اشتغال به خصوص با برگزاری مسابقات جام جهانی قطر در 
نزدیکی این جزیره بودند. اما متأسفانه این وعده عملی نشد 
و هر روز کاسبان بیشتری ملک خود را از دست داده یا برای 

ادامه بقا به شهرهای دیگر می روند.
امامیان از کیش

پله برقی متروی تئاترشهر همچنان خراب است
چند هفته است که پله برقی اصلی مترو ایستگاه تئاترشهر 
که محل تردد مسافران از صحن مترو به خیابان انقالب است 
از کار افتاده اســت. با توجه به اینکه این ایســتگاه بسیار پر 
رفت وآمد است و هر روز تعداد زیادی سالمند، کودک و افراد 
معلول و ناتوان در آن تردد می کنند عدم امکان استفاده از پله 

برقی آنها را به دردسر انداخته است.
افشین نژاد از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سرقت  مسلحانه از طالفروشی ها 
کاهش یافته است

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه دادگاه انقالب 16متهم پرونده شهادت جوان بسیجی در کرج را مجرم شناخت 

عکاس و تصویربردار لیسانسه وقتی به دام دزدان گرفتار شد، سر از دنیای تبهکاران درآورد

یک ماه پس از شهادت سیدروح اهلل 

پیگیری
عجمیان، جوان بسیجی در جریان 
ناآرامی های کــرج قضات دادگاه 
انقالب اسالمی کرج 1۶متهم این پرونده را مجرم 
تشــخیص داده و 5نفر از آنها را به اتهام افســاد 
فی االرض از طریق ارتکاب جرایــم علیه امنیت 

کشور به اعدام محکوم کردند.
به گزارش همشــهری، به نقل از مرکز رسانه قوه 
قضاییه، شهید ســیدروح اهلل عجمیان، 28ساله، 
از بسیجیان حوزه 417 شــهدای کمالشهر کرج 
بود که روز پنجشــنبه 12 آبان مــاه در جریان 
ناامنی های ایجاد شده در آزاد راه کرج – قزوین، 
محدوده بهشت سکینه)س( کرج با ضربات چاقو 
به شــهادت رســید. 2روز بعد از این جنایت بود 
که تعدادی از افراد دخیل در آن دســتگیر شدند. 
آنها اعتراف کردند که با اســتفاده از چاقو، قمه، 
پنجه بوکس و سنگ به جوان بسیجی حمله کرده 
و او را به شهادت رسانده اند. در این شرایط بود که 
پرونده متهمان با صدور کیفرخواســت و به اتهام 
افســاد فی االرض از طریق ارتکاب جرایم متعدد 
علیه امنیت کشــور و حمله به مأموران بسیج و 
فراجا و جنایت علیه تمامیت جســمانی افراد که 
موجب اخالل شدید در نظم عمومی و ناامنی در 
کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، 
ســیدروح اهلل عجمیان شــد و اجتماع و تبانی به 

قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور به دادگاه 
انقالب فرستاده شد. اولین جلسه محاکمه متهمان 
این پرونده روز نهم آذرماه در شــعبه اول دادگاه 
انقالب اسالمی البرز به ریاست قاضی سیدموسی 
آصف الحسینی و با حضور مستشاران برگزار شد. 
در این پرونده 3نفر از متهمان کمتر از 18ســال 
دارند و رســیدگی به اتهامــات آنها در صالحیت 
دادگاه کیفری یک است. به همین دلیل در دادگاه 
از قضاتی استفاده شد که همزمان با دادگاه انقالب، 

ابالغ دادگاه کیفری یک را نیز دارند.
در جلسه محاکمه فیلم کوتاهی از اقدامات متهمان 

ازجمله بســتن اتوبان کرج – قزوین در نزدیکی 
بهشت سکینه)س( و روایت نحوه شهادت بسیجی 
شهید پخش شــد و در ادامه نماینده دادستان به 
دفاع از کیفرخواست پرداخت و اتهامات متهمان 
حاضر در دادگاه را افساد فی االرض از طریق ارتکاب 
جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مأموران پلیس 
و بسیج و اجتماع و  تبانی علیه امنیت کشور اعالم 

کرد و خواستار اشد مجازات برای متهمان شد.
همچنین پدر شــهید عجمیان خواستار مجازات 
متهمان شــد و گفت خواســته اش این است که 
متهمان در محل شهادت پسرش مجازات شوند. 

در این شرایط بود که متهمان یک به یک در جایگاه 
ایســتادند و به دفاع از خود پرداختند. رسیدگی 
به این پرونــده که به صورت ویژه آغاز شــده بود 
3جلسه به طول انجامید تا اینکه قضات دادگاه ختم 

دادرسی را اعالم کرده و وارد شور شدند.
روز گذشته مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد 
قضات دادگاه در وقت قانونــی رأی خود را صادر 
کرده اند. براســاس احکام صادرشده برای 5نفر از 
متهمان که اقدامات مؤثر و اصلی آنها از قبیل ایراد 
جرح شــهید با چاقو و ضرب و جرح وی با سنگ، 
مشت و لگد و کشاندن شــهید با بدن برهنه روی 
آســفالت خیابان منتهی به شهادت سیدروح اهلل 
عجمیان شده، به اتهام، افساد فی االرض از طریق 
ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مأموران 
بســیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی 
افراد کــه موجب اخالل شــدید در نظم عمومی 
و ناامنی در کشــور و منتهی به شهادت بسیجی 
حافظ امنیت، سیدروح اهلل عجمیان شد به اعدام و 
11متهم دیگر، ازجمله 3جوان حدود 18ساله نیز 
با توجه به نقش آنها در اغتشاشات و میزان تأثیر 
اقدامات آنها در شهادت سیدروح اهلل عجمیان به 
حبس های طویل المدت تا 25سال محکوم شدند. 
احکام صادرشده غیرقطعی بوده و مطابق مقررات 
درصورت اعتراض، قابل فرجام خواهی در دیوان 

عالی کشور است.

 همه  چیز از روزی شــروع شــد که گوشی موبایل 

دادسرا
گران قیمت مــرد عکاس و تصویربردار را ســرقت 
کردند. بعد از این اتفــاق، او تصمیم گرفت خودش 

هم پا به دنیای مجرمان بگذارد.
به  گزارش همشــهری، از چند روز قبل، مأمــوران پلیس پایتخت 
در جریان گوشــی قاپی های سریالی از ســوی باندی قرار گرفتند 
که اعضای آن ســوار بر موتور می شــدند و پس از نزدیک شدن به 
طعمه خود، گوشی هایشــان را می قاپیدند. اعضای این گروه وقتی 
هوا رو به تاریکی می رفت در مناطق شــمال و غرب تهران پرســه 
می زدند و نقشه سرقت هایشــان را اجرا می کردند. در این شرایط 
بود که تحقیقات مأموران پلیس برای شناسایی و دستگیری دزدان 
موبایل قاپ شروع شد تا اینکه چند روز قبل وقتی دزدان موتورسوار، 
موبایل زنی را قاپیدند،  مالباخته شروع به داد و فریاد کرد و همین 
موجب شد موتورسواری که از آن محدوده عبور می کرد در جریان 
سرقت قرار بگیرد و به تعقیب دزدان موتورسوار بپردازد. همزمان، 
گشت پلیس سررسید و دزدان که به شــدت دستپاچه شده بودند 
وقتی وارد خیابان یکطرفه شدند با خودرویی تصادف کردند و دیگر 
راهی برای فرار، مقابل خود ندیدند. به این ترتیب مأموران پلیس هر 

دو جوان موتورسوار را پس از واژگونی موتورشان دستگیر کردند و 
در بازرسی از جیب و کیف آنها تعداد زیادی گوشی موبایل کشف 

شد که مشخص بود سرقتی هستند.

نقش عجیب
دو جوان دستگیرشده پس از انتقال به اداره آگاهی تهران اعتراف 
کردند که گروهشان 5عضو دارد که 4نفرشان سارق هستند و نفر 
آخر وظیفه عجیبی بر عهده دارد. او رابط بین مالخر و سارقان بود؛ 

یعنی گوشی سرقتی را تحویل مالخر می داد و پولش را می گرفت.
 در ادامه بررسی ها مشخص شــد که اعضای این گروه هرازگاهی 
در پارکــی که پاتوقشــان بود دور هم جمع می شــدند و نقشــه 
سرقت هایشان را می کشیدند؛ ســپس در قالب گروه هاي دونفره 
راهی سرقت می شدند و بعد دوباره دور هم جمع می شدند تا این بار 
گوشی های ســرقتی را تحویل نفر آخر باند بدهند و او همان رابط 

میان سارق و مالخر بود. 
اعضای این گروه، انگیزه خود را از ســرقت های سریالی، مشکالت 
مالی و بدهی عنــوان کردند و با اطالعاتی که آنهــا در اختیار تیم 
تحقیق قرار دادند، متهمــان دیگر باند نیــز در عملیاتی جداگانه 

مالباخته ای که تبدیل به مجرم شد 

 مردی که 20ســال قبل در جریان 

داخلی
جنایتی هولناک 5عضو خانواده اش را 
به قتل رســانده و به خارج از کشور 
گریخته بود در شــرایطی که به طور مخفیانه به ایران 

بازگشته و در روستایی زندگی می کرد دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، این جنایت هولناک بهمن ماه 
سال 81در شهرستان رامسر اتفاق افتاد و در جریان آن 
زنی همراه با 3دخترش و یک جنین ۶ماهه با ضربات 
چاقو به قتل رسید. این جنایت در یک ویال اتفاق افتاده 
بود و آنطور که شواهد نشان می داد عامل جنایت یکی 
از اعضای خانواده بود. آنها اهل استان هرمزگان بودند 
که برای تفریح به رامســر رفته و ویال را برای چند روز 
اجاره کرده بودند اما در دومین روز از اقامت شان این 
جنایت رخ داد. از همان روز تحقیقات برای دستگیری 
قاتل آغاز شــد اما او به مــکان نامعلومی گریخته بود 
و هیچ کس از مخفیگاهش اطالعی نداشــت. مدتی 
بعد بود که کارآگاهان پلیس به اطالعاتی دست پیدا 
کردند که نشان می داد عامل جنایت به خارج از کشور 

گریخته است.
با گذشــت 20ســال از این حادثه تلخ مأمــوران به 
اطالعاتی دست یافتند که نشــان می داد قاتل فراری 
اخیرا به کشور بازگشته و در یکی از روستاهای منطقه 
ســیریک واقع در اســتان هرمزگان به طور مخفیانه 
زندگی می کند. به ایــن ترتیب او در عملیاتی ضربتی 

پس از 20سال فرار دستگیر شد.

ســردار غالمرضا جعفری، فرمانده انتظامی اســتان 
هرمزگان درباره این پرونده گفــت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی اســتان در پی 
دریافت دســتوری از دادگاه کیفری استان هرمزگان 
مبنی بر قتل 5نفر شــامل یک مادر به همراه 3نفر از 
دخترانش و یک جنین ۶ماهه در شهرســتان رامسر 
در بهمن ماه سال1381و متواری شدن قاتل به خارج 
از کشــور، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار 

دادند.
او ادامه داد: در بررسی و تحقیقات اولیه صورت گرفته 
مشخص شد، مقتوالن مشکالت اخالقی داشته اند و این 
موضوع حساسیت خانواده و اطرافیان را برانگیخته بود؛ 
طوری که آنها نقشه قتل اعضای خانواده را کشیدند. 
طبق این نقشه متهم اعضای خانواده را برای تفریح و 
گشت و گذار به رامسر برد و در آنجا آنها را به قتل رساند.

ســردار جعفری ادامه داد: متهم ویالیی را در رامسر 
اجاره کرده بود که در روز دوم حضورشان در 2مرحله 
جداگانه با ضربات متعدد چاقو جان مقتوالن را گرفت 

و پس از مخفی کردن اجساد متواری شد.
فرمانده انتظامی اســتان هرمــزگان در ادامه گفت: 
متهم در بازجویی های اولیه به قتل هایی که 20سال 
قبل مرتکب شده بود اعتراف کرد و تعصبات قومی و 
قبیله ای را انگیزه اش از این کار اعالم کرد. به گفته وی 
متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

برق، جان سارق را گرفت
سارق ســیم های برق بر اثر برق گرفتگی 

جانش را از دست داد.
به گزارش همشــهری، شــامگاه شنبه 
گذشــته به بازپرس جنایــی تهران خبر 
رسید که مردی به طرز مشکوکی جانش 
را از دست داده است. جسد وی در پارکی 
حوالی شــمال تهران رها شده و نگهبان 
پارک با دیدن آن پلیس را خبر کرده بود. 
وقتی تیم جنایی در محل کشــف جسد 
حضور یافت تحقیقات آغاز و مشــخص 
شــد که متوفی، مردی جوان بوده است. 
متخصصان پزشکی قانونی نیز علت مرگ 
را برق گرفتگــی اعالم کردنــد و در چند 
قدمی جســد نیز ابزار و وســایل سرقت 
کشف شد. بررسی ها نشان می داد که مرد 
جوان قصد سرقت از پست برق را داشته 
اما به دلیل برق گرفتگی جانش را از دست 

داده است.
در بازرســی از جیب های ســارق جوان، 
مدرکی که هویت او را برمال کند به دست 
نیامد.در این شرایط بازپرس جنایی دستور 
انتقال جســد مجهول الهویه به پزشکی 
قانونی را صادر کرد تا بــا انجام تحقیقات 

هویت وی مشخص شود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا از کاهش ۶0 درصدی وقوع ســرقت 
مسلحانه از طال فروشی ها در کشور در 3سال گذشته خبر داد.

به گزارش همشهری، ســردار محمد قنبری با تأکید براقدامات 
پیشگیرانه و ارتقاي آموزش ها و اقدامات بازدارنده از جرایم مختلف 
به ویژه سرقت از طالفروشی ها گفت: طالفروشی ها باید به نکات 
و آموزش های پلیسی و همچنین اقدامات امنیتی توجه داشته 
باشند چرا که هرگونه سهل انگاری گریبانگیر خود آنها خواهد شد.
وی از کاهش ۶0 درصدی آمار وقوع سرقت مسلحانه طال فروشی 
در 3 سال گذشته خبر داد و افزود: همچنین در طول سال 1400 
و ۶ ماهه نخست سال جاری درصد کشف این نوع پرونده ها باالتر 
از شاخص 100 درصدی بوده اســت. از سوی دیگر افزایش آمار 
سرقت های نافرجام طالفروشی در این مدت موید اثر بخش بودن 
حساسیت های ایجاد شده در زمینه رعایت تمهیدات و الزامات 
ایمنی، نظارت و تعامل سازنده رده های تخصصی فراجا در سطح 

صنوف طال فروشی های سراسر کشور است.
وی بــا بیان اینکــه از 11 فقــره ســرقت مســلحانه نافرجام 
طالفروشی ها، کارآگاهان موفق به کشف ۶ پرونده و دستگیری و 
انهدام باند مجرمان شده اند، افزود: در 4 فقره از این سرقت ها نیز 
به دلیل اقدام بموقع از سیستم های ایمنی، سارقان موفق به انجام 

سرقت نشده اند.
قنبری خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت طال در سال های 
اخیر و همچنیــن تحریک پذیری قیمت هــای موجود به دلیل 
عملکرد مناســب کارآگاهان پلیس آگاهی در حــوزه برخورد و 
کشف این پرونده ها ریسک وقوع این ســرقت ها باال رفته است. 
همچنین طبق آمارهای به دست آمده سهم وقوع سرقت مسلحانه 
از طالفروشی ها نسبت به کل سرقت های مسلحانه حدود 4 درصد 
اســت که با وجود این ســهم ناچیز، پی جویی این پرونده ها در 

اولویت ماموریت های پلیس مبارزه با جرایم جنایی است.
وی افزود: تجربه ثابت کرده تجمیع طالفروشی در مجتمع های 
خاص، افزایش ضریــب حفاظتی و فیزیکــی مغازه ها از طریق 
نصب شیشه های ضد گلوله، به کارگیری نگهبانان مسلح، حضور 
محســوس عوامل انتظامی در مراکز حســاس و مهم شهری از 

مهم ترین روش های کاهش وقوع اینگونه از سرقت ها است.
وی با اشاره به اینکه در طول سال به صورت فصلی طرح شناسایی 
و دستگیری متهمان متواری جرایم جنایی به صورت هماهنگ 
در سطح کشور اجرا می شود، گفت: سهم دستگیری سرقت های 
مسلحانه طالفروشی طی سال 1400 و۶ ماهه نخست سال جاری 

۶۶ نفر و انهدام 12 باند حرفه ای سارقان مسلح بوده است. 

مادر؛ مظنون اصلی قتل دختر 9ساله
پلیس به دنبال رازگشایی از معمای قتل دختر 9ساله اي است 
که در خانه شــان به قتل رســیده و مادر او مظنون اصلی این 

جنایت است.
به گزارش همشــهری، ظهر روز دوشــنبه به مأمــوران پلیس 
شهرستان رابر در اســتان کرمان خبر رسید که دختری 9ساله 
در خانه شان به قتل رسیده اســت. زمانی که مأموران خود را به 
محل حادثه رساندند با پیکر بی جان دختربچه مواجه شدند که 
بر اثر ضربات چاقو به قتل رســیده بود؛ اما هنوز مشخص نبود 
که قاتل او چه کسی اســت. در این شرایط مأموران به تحقیق از 
والدینش پرداختند و پدر مقتول اعالم کرد که همســرش قاتل 

دختربچه است.
منصور بالغی اینانلــو، رئیس حوزه قضایی شهرســتان رابر در 
این باره گفت: در تحقیقات اولیه مشــخص شد این کودک پس 
از بازگشت از مدرسه در منزلشان به قتل رسیده است. همچنین 
پدر مقتول در بازجویی های اولیه همسرش را مظنون اصلی این 

حادثه معرفی کرد.
وی ادامه داد: تحقیقات تکمیلی در ارتباط با این قتل ادامه دارد 
و اظهارنظر قطعی در این پرونده پس از جمع آوری مســتندات 
و آشــکار شــدن تمام زوایای پرونده از طریــق روابط عمومی 

دادگستری استان به اطالع عموم رسانده خواهد شد.
 

تصادف مرگبار تریلی و ۷خودرو 
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران از 
جان باختن یک نفر و مصدومیت 7 نفر دیگر در تصادف یک تریلی 

کمرشکن با 7خودرو در جنوب تهران خبر داد.
به گزارش همشهری، سیدجالل ملکی درباره جزئیات این حادثه 
اظهار کرد:  ساعت 10صبح سه شــنبه یک مورد حادثه تصادف 
بین چند دســتگاه خودرو به سامانه125 ســازمان آتش نشانی 
اطالع داده شــد که درپی آن بالفاصله آتش نشانان 2ایستگاه به 
همراه تجهیزات مربوطه به محل حادثه واقع در شهر ری، میدان 

غنی آباد اعزام شدند.
وی با اشاره به حضور عوامل آتش نشــانی در محل حادثه ادامه 
داد: یک دستگاه تریلی کمرشــکن که حامل بار صفحات فلزی 
بود در حال حرکت به دالیل نامشــخصی با 7دستگاه خودروی 
دیگر برخورد کرده بود. در این تصادف یک دستگاه خودرو نیسان 
و یک مزدا وانت خسارت بیشتری دیده و تقریبا بر اثر این برخورد 
متالشی شده بودند اما 5 دستگاه خودرو سواری دیگر خسارت 
کمتری دیده بودند. ملکی درباره افراد حادثه دیده در این تصادف 
نیز گفت: آتش نشانان مطلع شدند که مردی حدود 50ساله داخل 
خودروی نیسان که بار آجر حمل می کرد گرفتار شده است. آنها 
با استفاده از تجهیزات مخصوص، کابین خودرو را برش داده و او را 
بیرون آوردند که با تحویل این فرد به عوامل اورژانس مشخص شد 

او به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است.
وی افزود: این حادثه 7مصدوم دیگر شامل 2زن و 5 مرد نیز داشت 

که آنها نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

دســتگیر شــدند. اعضای این گروه با قرار قانونی در اختیار پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفتند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
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نیویورک تايمز ]آمريكا[

روسیهتحریمهایآمریکارادورمیزند
ترکیبیازدرآمدهاینفتیباال،ذخایرارزیبزرگوتیممتخصصی
ازچهرههایاقتصادیباعثشــدهتاپوتینبتواندمیزانتأثیر
تحریمهایغــربراکاهشدهدوبهنوعیبهســمتدورزدن
تحریمهاحرکتکند.اینوضعیتباعثناامیدیبرخیازرهبران
غربیشدهکهامیدواربودندتحریمهافشاربرروسیهرابیشترکند.

اقتصــاد اتحادیه اروپــا به عنوان 
آخرین مدافــع تجــارت آزاد در 
شــرف ســقوط اســت. اروپا که 
در میانه جنگ تجاری چین و آمریکا از یک ســو و 
سیاســت های حمایت گرایانه 2ابرقدرت اقتصادی 
جهان از ســوی دیگر گرفتار شــده، به بازنگری در 
رویه ها و اســتراتژی های تجاری خود می اندیشد؛ 

اقتصاد اروپا در حال ورود به عصر »اول اروپا«ست.
اورسوال فون درالین، رئیس کمیســیون اروپا، در 
ســخنرانی 2روز پیش خود با اشــاره به تقابل این 
روزهای تجاری بروکسل و واشنگتن گفت: »ما باید 
به سیاست های صنعتی و تجاری قلدرمابانه رقبای 
خود پاسخ دهیم. اروپا همیشه آنچه را که برای اروپا 

الزم باشد انجام خواهد داد.«
رئیس کمیسیون اروپا در شرایطی از لزوم بازنگری در 
رویه های تجاری سخن می گوید که این سازمان برای 
چند دهه درخواست ها جهت تغییر استراتژی های 
تجــاری ازجمله اعمال محدودیت هــای صادراتی 
ســختگیرانه تر را به ویژه از سوی فرانســه نادیده 
می گرفت. اما به نظر می رســد که سیاست تجارت 
آزاد کمیسیون اروپا اکنون به دیوار یارانه های دولتی 
آمریکا برای شــرکت های آمریکایی از یک ســو و 
سیاســت های حمایت گرایانه چین از سوی دیگر 
برخورد کرده اســت. نشــریه پولیتیکو می نویسد: 
»برای درک اینکه چه اشــتباهی رخ داده ضروری 
است که به تجربه شکست خورده در تجارت آزاد با 
چین بازگردیم. غرب سال ها تالش کرد تا پای چین را 
به نظام چندجانبه تجاری باز کند، تالشی که نتیجه 
نداشت. چین اقتصاد دولت محور خود را 2برابر کرد. 
رشد سریع اقتصادی و تســلط پکن بر بخش هایی 
چون فناوری، واشنگتن و بروکســل را واداشت تا 
در سال های اخیر در اســتراتژی های تجاری خود 

بازنگری کنند.«
کریســتین جــروان، وزیــر کارآفرینی اســتونی 
به پولیتیکــو می گوید: »اتحادیه اروپا همیشــه از 
تجارت آزاد حمایت کرده است. اما حاال می بینیم که 
قدرت های بزرگ از این استراتژی علیه ما استفاده 
می کنند.« جان کلنســی دیپلمات سابق اتحادیه 
اروپا، نیز با تأیید سخنان وزیر استونیایی می گوید: 
»زمانی که تالش غرب برای کشاندن پای چین به 
تجارت آزاد با شکست مواجه شد، آمریکایی ها هم راه 
چین را رفتند. اتحادیه اروپا که همیشه تالش کرده 
میان چین و آمریکا متعادالنه رفتار کند، این روزها 

در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است.«
پولیتیکو نوشته: بروکسل 2سال پیش تحت فشار 

فرانسه به دنبال راهی بود تا مقابل رویه های تجاری 
غیرعادالنه چین و سیاســت های تجاری یکجانبه 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، بایســتد. 
حاال اما نه سیاســت های اقتصادی تهاجمی چین، 
که برنامه های اصالحات اقتصادی دولت جو بایدن 

اقتصاد اروپا را نشانه رفته است.
زمانی که دولت جو بایدن طرح پرداخت یارانه های 
دولتی برای حمایت از کســب وکارهای آمریکایی 
را اعالم کرد، بســیاری در اروپا خشــمگینانه این 
طرح را سیلی به صورت بروکســل آن هم از سوی 
رئیس جمهور دمکــرات آمریکا ارزیابــی کردند. با 
تصویب »قانون کاهش تورم« در آگوســت2۰22، 
دولت بایدن به شــهروندان آمریکایــی میلیاردها 
دالر مشــوق مالیاتی برای خرید خودروهای برقی 
تولید شــده در آمریکا می دهد. اروپایی ها معتقدند 
که این سیاســت علیه تولیدکنندگان خودروهای 
برقی اروپایی و سایر صنایع پاک است. آنها واشنگتن 
را متهــم می کنند کــه در سیاســت های تجاری 
حمایت گرایانه خود مســیر چین را دنبال می کند. 
برهمین اساس بود که فرانسه و آلمان چندی پیش 
با رونمایی از یک بســته حمایتی از شــرکت های 
اروپایی اعالم کردند: شرکت هایی که می خواهند از 
حمایت های مالی اتحادیه اروپا برخوردار شوند باید از 
محصوالت و فناوری های داخلی اروپا استفاده کنند؛ 
چیزی که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه آن 

را »خرید اروپایی« خوانده است.
دیوید هنیگ، مشــاور تجاری اندیشــکده اقتصاد 

سیاسی بین المللی به پولیتیکو می گوید: »ابتکارهای 
فرانسه و آلمان فشار را بر کمیســیون اروپا بیشتر 
کرده است. این نهاد اروپایی امروز در شرایط بسیار 
سختی قرار دارد چراکه جریان سیاسی در اروپا در 

حال تغییر است.«
اورسوال فون درالین در سخنرانی 2روز پیش خود 
گفت: »زمان آن فرا رسیده که بروکسل قوانینش را 
درباره یارانه های دولتی برای صنایع اروپایی تغییر 
دهد.« جنگ تجاری با آمریکا در میانه جنگ واقعی 
اوکراین به نفع هیچ کسی نیست اما اروپا نیاز دارد که 
به تهدید علیه صنایع خود با قاطعیت پاســخ دهد. 
این مقام اروپایی گفت: »این تهدید وجود دارد که 
یارانه های دولتی باعث ایجــاد رقابت های ناعادالنه 
شود و درست مانند زمانی که کووید-19 همه گیر 
شــده بود، زنجیره تامین را با اختــالل مواجه کند 
اما این روزها داستان های زیادی نیز می شنویم که 
سرمایه گذاران قصد دارند تا دارایی ها خود را از اروپا 

به آمریکا برده و در آنجا سرمایه گذاری کنند.«
اما مشکل اروپا فقط محدود به رقبای خارجی نیست. 
در نهاد کمیسیون اروپا نیز بر سر چگونگی و ماهیت 
سیاست های تجاری جدید اختالفات آشکاری وجود 
دارد. والدیس دامبروسیکس، کمیسر تجاری اتحادیه 
اروپا، رقابت یارانه ای را گران و ناکارآمد خوانده است. 
مارگارت وســتاگر، معاون اجرایی کمیسیون اروپا 
و مسئول بخش دیجیتال، نیز هفته گذشته گفته: 
»هیچ کس خواستار جنگ سوبسیدی نیست. این 
ایده برای بخش تجاری اتحادیــه اروپا یک کابوس 

تمام عیار است.« 
2دیپلمات اتحادیه اروپا بــه پولیتیکو گفته اند که 
جنگ واقعی داخل اتحادیه اروپا به تازگی شــروع 
شده اســت اما مقصر این وضعیت بروکسل نیست 
بلکه واشنگتن و پکن هستند. یکی از این دیپلمات ها 
گفته: »این اتحادیه اروپا نیست که درهای خود را به 

روی نظام تجارت آزاد جهانی بسته است.«
ناظران اقتصادی و سیاسی غربی هشدار می دهند 
که اگــر اتحادیه اروپا به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
اقتصادهای جهان که هنوز بــه تجارت آزاد معتقد 
اســت، دســت به کار شــده و وارد رقابت جهانی 
یارانه های دولتی شــود، نه تنها تجارت جهانی که 
ســازمان تجارت جهانی نیز به طور چشــمگیری 
تضعیف خواهد شــد. پولیتیکو می نویســد: »این 
سینگالی اســت به تمام کشورهای دیگر که قوانین 

را فراموش کنید و فقط مراقبت خودتان باشید.«
نگزی اوکونجو ایویال، رئیس سازمان تجارت جهانی 
گفته: »ما قویا از اعضــای خود می خواهیم که فقط 
نگاه شان به داخل و منافع خودشــان نباشد. خود 
را منزوی نکنند و با شــرکای تجاری شــان به طور 
منصفانه رفتار کنند. اغلب کشــورها نمی خواهند 

میان 2بلوک چین و آمریکا یکی را انتخاب کنند.«
نشریه فارین پالســی با اشــاره به نتایج سفر اخیر 
مکرون به واشــنگتن و وعده رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر تالش برای حل اختالفات می نویســد: رفع 
این اختالفات آنقدر هم ســاده نیست به ویژه اینکه 
جو بایدن صراحتا اذعان کرده که خالهای قانونی اي 
وجود دارد که باید برطرف شود. کارشناسان سیاسی 
معتقدند با توجــه به اینکه در کنگــره و همچنین 
صنایعی چون فوالد و انرژی های تجدیدپذیر، افراد 
زیادی به سیاست »اول آمریکا« متعهد شده اند دولت 
آمریکا- با فرض داشتن اراده ای جدی برای بازگشت 
به سیاست های چندجانبه گرایانه تجاری- راه بسیار 
دشوار و طوالنی اي در پیش خواهد داشت. سیاست 
اول آمریکا، از ســوی ترامپ مطرح شد و بر حمایت 
همه جانبــه از اقتصاد آمریکا مقابــل اقتصاد دیگر 

کشورهای جهان تأکید داشت.
هولکر هســترمایر، کارشــناس تجــاری در کالج 
سلطنتی لندن، که به بازگشت آمریکا به رویه های 
تجاری گذشته امیدی ندارد، به پولیتیکو می گوید: 
»یک جایی باید با واقعیت روبه رو شد. طرفین حتی 
اگر به طور لفظی از تجارت آزاد و ســازمان تجارت 
جهانی دفاع کننــد نباید این لفاظی هــا را معادل 
واقعیت گرفت. ما نمی توانیــم در این توهم زندگی 

کنیم که دنیای امروز همان دنیای گذشته است.«

»اول اروپا« در برابر »اول آمریکا« 
اتحادیه اروپا برای حفظ صنایع بحران زده خود در برابر سیاست های تجاری یکجانبه گرایانه آمریکا، در رویه های تجاری اش 

بازنگری می کند 

رئیس جمهور آمریکا برای حل بحران 
مهاجران به مکزیک می رود

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
در حال برنامه ریزی برای سفر 
به مکزیک، همســایه جنوبی 
آمریکاست. آکســیوس در این ارتباط گزارش 
داده که بایدن کمتر از یک ماه دیگر در نخستین 
سفر خارجی خود در سال 2۰23قرار است به 

مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک سفر کند.
اهمیت این ســفر از آنجاســت که بیشترین 
حجم مهاجران غیرقانونــی ورودی به آمریکا 
از مرزهای جنوبــی و از مکزیک وارد خاک این 
کشور می شوند. مقامات کاخ سفید نیز تا کنون 
برای متوقف کردن جریان مهاجرت غیرقانونی 
در جنوب نتوانسته اند به راه حل مؤثری دست 

یابند.
آکســیوس در گزارش خــود، متقاعد کردن 
»آندرس مانوئل لوپز اوبرادور«، رئیس جمهور 
مکزیک برای افزایش امنیت در مرزهای جنوبی 
را یکی از راه حل های واشنگتن برای توقف و یا 
کاهش ســیل ورود مهاجران از جنوب عنوان 
کرده و ســفر بایدن به مکزیک را نیز با توجه به 
این هدف برای کاخ ســفید مهم ارزیابی کرده 

است.

انتظار می رود همزمان با سفر بایدن، جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا نیز در مکزیک حضور 
یابد و اجالس سران کشورهای آمریکای شمالی 
که به اجالس »ســه آمیگوز« معروف است، در 

مکزیکوسیتی برگزار شود.
جمهوریخواهان با انتقاد از سیل ورود مهاجران 
غیرقانونی به آمریکا، از بایــدن می خواهند تا 
مرزهای جنوبی را هرچه زودتر ببندد، اما دولت 
بایدن به دنبال راه هــای جایگزین برای کاهش 
حجم ورود پناهجویان از مرزهای جنوبی است. 
ســیل ورود مهاجران از مرز مکزیک به آمریکا 
یکــی از مهم ترین موضوعات مــورد بحث در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکاست و اگر 
دولت بایدن نتواند تا سال 2۰24 به راه حلی برای 
بحران ورود مهاجران دست یابد، احتمال دارد 
که این موضوع به یکی از نقاط ضعف بایدن در 
رقابت های انتخاباتی تبدیل شود. همه مهاجرانی 
که از مرزهای جنوبی به صورت غیرقانونی وارد 
آمریکا می شــوند، مهاجران مکزیکی نیستند، 
بلکه در میان مهاجران، شهروندانی از ونزوئال، 
هندوراس و دیگر کشورهای آمریکای التین نیز 

دیده می شود.

آمریکا

گزارش

اسرائیلوترکیهدرمیان
فروشندگانبزرگاسلحه

نام 5شرکت متعلق به رژیم صهیونیستی و ترکیه در میان 
1۰۰شرکت بزرگ تولید کننده اسلحه جهان دیده می شود

منطقه غرب آسیا به عنوان یکی از مناطقی که در آن خریداران 
کالن و بزرگ تســلیحات نظامی ازجمله کشــورهای عربی 
خلیج فارس حضور دارند، به تازگــی در جمع تولیدکنندگان 
بزرگ تسلیحات نیز قرار گرفته است. براساس گزارش مؤسسه 
تحقیقات صلح بین المللی استکهلم)SIPRI(، طی سال 2۰21، 
رژیم صهیونیستی و ترکیه شاهد بیشترین رشد تولید اسلحه 

نسبت به دیگر بازیگران بازار اسلحه در جهان بوده اند.
در گزارش مؤسسه صلح استکهلم گفته شده که از 1۰۰شرکت 
برتر تولید کننده تسلیحات و خدمات نظامی در جهان، 5شرکت 
در خاورمیانه بوده اند و این 5شرکت، 15میلیارد دالر فروش 
تسلیحات را در سال 2۰21ثبت کردند. این میزان فروش در 
مقایسه با سال 2۰2۰رشد 6.5درصدی داشته است. از میان 
5شرکت بزرگ تولید تسلیحات در خاورمیانه، 3شرکت متعلق 

به رژیم صهیونیستی و 2شرکت مربوط به ترکیه هستند.
در این میان، باالترین میزان اسلحه تولید شده در خاورمیانه 
متعلق به شرکت صهیونیســتی البیت بوده که 4.75میلیارد 
دالر درآمد کسب کرده اســت. میزان فروش تسلیحات این 
شرکت در سال 2۰2۰، 4.2میلیارد دالر اعالم شده بود. شرکت 
البیت در رتبه بیست وهشتمین شرکت از 1۰۰شرکت بزرگ 
سازنده تسلیحات جهان قرار گرفت و البته بزرگ ترین شرکت 
تسلیحاتی خاورمیانه نیز شد. همچنین 2شرکت صهیونیستی 
 )IAI( تولید کننده تسلیحات شامل صنایع هوافضای اسرائیل
با 3.87میلیارد دالر درآمد و شــرکت رافائل با 3.۰1میلیارد 
دالر درآمد در رده های دومین و ســومین شرکت های بزرگ 

تسلیحاتی در خاورمیانه قرار گرفتند.

چهارمین و پنجمین شرکت های تسلیحاتی بزرگ منطقه نیز 
به کشور ترکیه تعلق دارند. شــرکت آسلسان با 2.16میلیارد 
دالر و سپس شرکت هوافضای ترکیه با 1.2میلیارد دالر فروش 
به ترتیب در رتبه های 56و 86شرکت های بزرگ اسلحه سازی  
جهان قرار گرفتند. میزان فروش تسلیحات شرکت هوافضای 
ترکیه در سال 2۰21 بیشترین نرخ رشد را داشته است. تا قبل 
از سال 2۰21 هیچ گاه این شرکت در جمع 1۰۰شرکت بزرگ 

تولید کننده تسلیحات قرار نداشت.

افزایشتولیدسالحدرسایهتحوالتسیاسی
تردیدی نیســت که بخش مهمی از افزایش تولید تسلیحات 
در خاورمیانه در سایه تحوالت سیاســی منطقه طی 2سال 
اخیر صورت گرفته اســت. میدل ایســت ای گزارش داده که 
شرکت های اســرائیلی از توافق های عادی ســازی با برخی 
کشــورهای عربی در خلیج فارس، سود قابل توجهی برده اند و 
خریداران جدیدی برای سالح های خود پیدا کرده اند. تل آویو 
پیش تر هم در ماه آوریل یعنی همین 8ماه پیش اعالم کرده 
بود که صادرات تسلیحاتی اش در سال 2۰21 به 11.3میلیارد 
دالر رسیده است که این میزان 8.3میلیارد دالر بیشتر از سال 
2۰2۰ است. براساس آمار ارائه شده از سوی میدل ایست ای، 
7درصد یعنی حدود یک میلیارد دالر از درآمد تســلیحاتی 
تل آویو به واسطه خریدهای 2کشــور امارات متحده عربی و 

بحرین تامین شده است.
ترکیه نیز تــالش دارد تا خود را در جمع کشــورهای بزرگ 
تولید کننده سالح جای دهد؛ از همین رو نیز 2شرکت متعلق 
به این کشــور در ســال 2۰21 در جمع 1۰۰شرکت بزرگ 
تولید کننده ســالح قــرار گرفته اند. در ســال 2۰۰2 یعنی 
حدود 2۰سال پیش، میزان فروش تســلیحات در ترکیه در 
مجموع یک میلیارد دالر و کل صادرات تسلیحاتی این کشور 
248میلیون دالر بود. در 2۰ســال گذشــته رونــد افزایش 
تولید تســلیحات در ترکیه تــا بدان جا ادامــه یافت که آمار 
تولیدات تسلیحاتی این کشور در سال 2۰21به ارزش حدود 
1۰.1میلیارد دالر رســید که 3.2میلیارد دالر آن صادر شده 

است.
فقط در یک مــورد، هوافضــای ترکیه با فــروش 77فروند 
هلی کوپتر T129 آتاک به نیــروی هوایی فیلیپین، از فروش 
هرکدام از این بالگردها 5۰میلیون دالر ســود به دست آورد. 
در ســال های اخیر نیز، ترکیه رکورددار فروش تسلیحات به 
برخی کشورهای آفریقایی بوده است و برخی تولیدات نظامی 
ترکیه ازجمله پهپادهای نظامــی، هلی کوپترهای تهاجمی 
و هواپیماهای نظامی ملخ دار به کشــورهای آفریقایی صادر 

شده اند.
هم اکنون الجزایر در آستانه انعقاد توافقی برای خرید 1۰پهپاد 
نظامی آنکا-اس توسط صنایع هوافضای ترکیه است. مراکش 
نیز به عنوان همسایه و رقیب الجزایر، سال گذشته 13پهپاد 
به شرکت ترکیه ای بیرقدار سفارش داده است. قبل از آن در 
سال 2۰21 نیز نیجر نخستین مشــتری خارجی هواپیمای 
نظامی آموزشی ملخ دار سری هارکاس تای شد. چاد و لیبی 
نیز از آن زمان سفارش این هواپیمای سبک نظامی آموزشی 
را داده اند و یکی از مقامات این شرکت تسلیحاتی گفته است 
که انتظار دارد مشتریان بیشــتری از آفریقا، خریدار اینگونه 

هواپیماها شوند.
دکتر علی باکر، کارشــناس شــورای آتالنتیک در واشنگتن 
درباره اهمیت صادرات تسلیحات ترکیه به آفریقا به تأثیرات 
این موضوع بر سیاســت خارجی ترکیه به میدل ایســت ای 
می گوید که همزمان با فروش سالح های ترکیه ای به کشورهای 
آفریقایی، نباید از افزایش نفوذ آنکارا در این قاره و استراتژی 
آن برای تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای 
آفریقایی غافل شد. همچنین نیکالس هراس، مدیر مؤسسه 
استراتژی و نوآوری مؤسســه نیوالینز در واشنگتن نیز با مهم 
دانستن رشد تولیدات صنعت تسلیحاتی ترکیه معتقد است که 
ترکیه با تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ اسلحه به آفریقا 

منافع زیاد اقتصادی و سیاسی به دست خواهد آورد.

ابراهیم کالین
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه 

آنکارا طرح عملیات نظامی وعده داده 
شده در خاک ســوریه را پیش می برد و 
به دنبال چراغ سبز هیچ طرفی نیست. 
ما بــه آمریکایی هــا و روس ها اطمینان 
داده ایم این عملیــات، نیروهای آنان، 
غیرنظامیــان و مواضــع دولت ســوریه 
را هدف قــرار نخواهــد داد و دقیقا روی 
نیروهــای کــرد شــمال ســوریه متمرکز 
خواهد شد که به دنبال بی ثبات کردن 

ترکیه هستند. )الجزیره( 

زرا اوتنبایوا
نماینده سازمان ملل در افغانستان

هنوز هــم ۸۵درصد تریــاک جهان در 
افغانســتان تولیــد می شــود. بــا روی 
کار آمــدن طالبــان درآمد کشــاورزان 
تریــاک در افغانســتان از ســاالنه 
۴۲۵میلیــون دالر بــه ۱.۴ میلیــارد 
دالر رســیده  و افزایشــی 3 برابــری 
داشــته است. کشــت خشــخاش در 
افغانســتان ظرف یک ســال گذشــته 
3۲ درصــد افزایــش یافته اســت. 

)خبرگزاری جمهور(

پروندهشیرینابوعاقلهروی
میزدادگاهالهه

شبکه تلویزیونی الجزیره اعالم کرد که پرونده ترور 
شیرین ابوعاقله، خبرنگار فلسطینی خود را به دادگاه 
کیفری بین المللی )دادگاه الهه( ارائه داده اســت. 
الجزیره اعالم کــرده که این اقدام پــس از تکمیل 
تحقیقات از ســوی تیم حقوقی این شــبکه انجام 
شــده و در این تحقیقات ادله و اسنادی وجود دارد 
که ثابت می کند شــیرین ابوعاقله از سوی نظامیان 
صهیونیست هدف گلوله مستقیم قرار گرفته است. 
در تحقیقات الجزیره به دادگاه الهه اعالم شده است 
که ادعای رژیم صهیونیســتی درباره کشته شدن 
شیرین ابوعاقله به صورت غیرعامدانه صحت ندارد. 
در این شکوائیه همچنین تأکید شده در منطقه ای که 
شیرین ابوعاقله برای پوشش خبری حضور داشته، 

هیچ گونه درگیری نظامی وجود نداشته است. 

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

پیشنهاد پکن به بروکسل: به سوی ما بیایید! 
درشرایطیکهاختالفاتآمریکاواروپابرسررویههای
تجاریبهاوجخودرسیده،گلوبالتایمز،روزنامهدولتی
چینباانتشــارکاریکاتوریبهبروکسلپیشنهادکرده
کهبرایمقابلهبانگرانیهایناشــیازرویههایتجاری
منفعتطلبانهآمریکاباپکنهمکاریکند.دراینگزارش
آمده:»فشارآمریکابراتحادیهاروپافرصتیبرایتوسعه
روابطپکنوبروکسلاست؛بهویژهکه2طرفهمینحاال
همرابطهوهمکاریخوبیبایکدیگردارند.چینواتحادیه
اروپامیتوانندستونهایاصلیاقتصادجهانیباشند،
متحدانیکهدرشرایطسختازیکدیگرحمایتمیکنند.

اروپاییهانگرانسرنوشتصنایعخودهستنداماابزارهایقدرتمندیبرایمقابلهباتهدیدآمریکا
ندارند.برخیاروپاییهاخوشبینانهپیشــنهادمیکنندکهبروکسلبهسازمانتجارتجهانی
شکایتکنداماکارشناسانچینیبراینباورندکهاینسازمانبسترمناسبیبراییافتنراهحلها
نهاییارائهنخواهدکردچونآمریکابهخوبیمیداندکهنهادهایحاکمیتیمانندسازمانتجارت
جهانینمیتواننددربرابرهژمونیواشــنگتنمقاومتکردهوآنراکنترلومدیریتکنند.در
عوض،چینهمیشهتمایلداشتهکهروابطشرابااروپاتوسعهدهد.امانوئلمکرون،رئیسجمهور
فرانسه،احتماالپسازسرخوردگیاشازسفربهآمریکااگربهچینسفرکند،مذاکراتخوبیدر

پیشخواهدداشت.«
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گرینویچ

دستگیری دزدان اثر اوکراينی 

مقامات اوکراینی می گویند که 8 نفر را به دليل سرقت اثری 
از بنکسی، هنرمند ناشناس بریتانيایی که در حومه شهر 
کی یف نقاشی شده بود بازداشت کردند. آنها اعالم کردند 
که اثر بنکسی شامل تصویری شابلونی از فردی با لباس 
خواب به همراه ماسک گاز بود که یک کپسول آتش نشانی 
را در کنار پنجره خانه ای که آثار آتش گرفتن در آن هویدا 
بود در دســت گرفته اســت. این اثر در شهر گوستومل 
کشيده شده بود و چند روز پيش ناپدید شد. الکسی کولبا، 
فرماندار کی  یف  اواخر روز جمعه در مطلبی تلگرامی گفت 
که »گروهی از مردم سعی کردند نقاشی دیواری بنکسی 
را بدزدند. آنها این اثر را از روی دیوار خانه ای که از سوی 
روس ها ویران شده بود، کندند.« آندری نبيتوف، رئيس 
پليس کی یف گفت: »8 نفر که احتماال در این ماجرا نقش 
داشته اند شناسایی و تحقيقات اوليه در مورد این موضوع 

از آنها آغاز شده است.«
بنکسی تأیيد کرده است که این اثر به همراه 6 اثر دیگر را 
در ماه گذشته در مکان های جنگ زده اوکراین کشيده 
اســت. یکی از نقاشــی های او دختر ژیمناست را نشان 

می دهد که روی توده ای از آوار ایستاده است.

فلسطین، غایب حاضر جام جهانی 

هفته الکچری با دايناسور 

بنگاه حراج ســاتبيز در آمریکا در آســتانه تعطيالت پایان 
سال ميالدی در »هفته الکچری« خود، شماری از اجناس 
نامتعارف و باارزش از جمله جمجمه یک دایناسور و نسخه ای 
از قانون اساســی ایاالت متحده را به فروش می گذارد. یک 
الماس معروف به »قناری زرین« کــه قيمت آن 15 تا 20 
ميليون دالر تخمين زده شــده نيز از جمله اشياي به حراج 
گذاشته شده است. بنا به اعالم مؤسسه ساتبيز، این الماس 
303 قيراطی در دهه 1980 به طور تصادفی توسط دختری 

در جمهوری دمکراتيک کنگو کشف شد.
الماس »قناری زرین« قرار اســت امروز بــه همراه برخی 
دیگــر از اجناس بــاارزش و نامعمول در بنگاه ســاتبيز در 
نيویورک به حراج گذاشته شود. قدیمی ترین جنس به فروش 
گذاشته شده در ساتبيز هم متعلق به جمجمه یک دایناسور 
تيرانوسوروس خواهد بود. این جمجمه فسيلی کامل ترین 
نمونه کشف شــده از جمجمه یک دایناسور تيرانوسوروس 

محسوب می شود.
قدمت این جمجمه دایناسور که در ایالت داکوتای جنوبی 
آمریکا کشف شد به حدود 76 ميليون سال پيش بازمی گردد. 
تخمين زده می شود که این جمجمه 91 کيلوگرمی بين 15 

تا 20 ميليون دالر به فروش برسد.

موبايل در پروازهای اروپايی آزاد شد

مســافران هواپيماها در داخل اتحادیه اروپا به زودی امکان 
اســتفاده از تلفن های همــراه خود را بــدون اینکه مجبور 
باشــند آنها را در »حالت پرواز« قرار دهند، خواهند داشت. 
کميســيون اروپا تصميم گرفته اســت که به شرکت های 
هواپيمایــی اجازه دهد تا به مســافران امکان اســتفاده از 
خدمات نسل پنجم شــبکه تلفن همراه )5G( و داده های 
موبایلی را بدهند. جزئيات و دســتورالعمل های اجرای این 
تصميم هنوز مشخص نيست اما اجرای آن به این معنا خواهد 
بود که مسافران دیگر مجبور نخواهند بود تلفن های همراه 
خود را در »حالت پرواز« قــرار دهند.خدمه پرواز هم اکنون 
از مسافران می خواهند که در طول سفر یا تلفن های همراه 
خود را خاموش کنند و یا آنها را در »حالت پرواز« قرار دهند. 
دليل اصلی این درخواست عدم اطالع دقيق از تأثير داده های 
تلفن همراه بر ارتباط های مخابراتی هواپيماهاســت. یکی 
از نگرانی ها در این زمينــه به احتمال زیادبه تأثير تلفن های 

همراه بر سامانه خودکار کنترل پرواز برمی گردد.

فرهنگ و زندگي

سفر همبرگری از آزمايشگاه به معده!

تقويم / سالمرگعدد خبر

خالق خواب های طالیی

بــه روی  »ديگر 
بــال زرافشــان 
نغمه ها/ آن آبشار 
نــوازش/  و  نور 
ن  نگین کمــا ر
آهنگ/ پروازهای 
رنگ/ ما را به آن 
بهشــت خدايی 

نمی برد. /آن پنجه طاليی سحر آفرين، دريغ/ 
در اين شــب بلند / ما را به خواب های طاليی 

نمی برد.«
اين شعر را فريدون مشیری برای خاموشی جواد 
معروفی گفته است. جواد معروفی فرزند موسی 
معروفی از موسیقی دان های بزرگ دوره خود 
بود.  14ساله بود که نواختن تار را کنار گذاشت 
و پیانو را انتخاب کرد. خودش در مصاحبه ای 
با احمدرضا احمدی گفته بــود: »بعد از اتمام 
تحصیالت ابتدايی، موسیقی را نزد کلنل وزيری 
آغاز کردم. ساز من در ابتدا تار بود، ولی بعدا به 
پیانو عالقه مند شدم.  او پس از گذراندن تمام 
دوره های موسیقی کالســیک، به شیوه ای نو 
در استفاده از پیانو برای خلق موسیقی ايرانی 
رو آورد. شــیوه ای که برای همیشه در ذهن 
عالقه مندان به اين ساز و موســیقی ايرانی، 

ماندگار شد.
در 21ســالگی، به دلیل استعداد شگرفش در 
موسیقی به اســتخدام وزارت فرهنگ و هنر 
وقت درآمد و معلم موســیقی مدارس تهران 
شد و به آموزش ســلفژ و ديکته موسیقی در 
هنرستان پرداخت. از 131۹ همزمان با افتتاح 
راديو به اين مؤسسه پیوست و سال ها تک نواز 
پیانو بود. از 1332 هم به سرپرستی موسیقی 
راديو منصوب شد و همزمان با آن به عضويت 
شورای عالی موسیقی درآمد. معروفی همچنین 
رهبر ارکستر شماره يک و رهبر ارکستر گل ها 
بود. او تنظیم کننده آهنگ های علی اکبر شیدا، 
عارف قزوينی، رکن الدين مختاری و درويش 
خان و بســیاری ديگر از آهنگسازان معروف 

ايرانی بود.
ســبک نوازندگی معروفی متاثر از مرتضی 
محجوبی بــه همراه تزئینــات و نوانس های 
موســیقی کالســیک بود. از معروفی آثار 
بی شماری به جا مانده که از میان آنها قطعات 
راپسودی، خواب های طاليی، عاشورا، فراق و 
کار به يادماندنی هفت دستگاه موسیقی شهرت 

بیشتری پیدا کرده اند.
جواد معروفی بامــداد 16 آذر 1372 در تهران 

درگذشت. 

حافظ

ده روزه ِمهر گردون، افسانه است و افسون

نیکی به جای ياران فرصت شمار يارا

جام جهانی قطر، شاهد حضور 32تيم از 5 قاره دنيا 
بود؛ معتبرترین آوردگاه جهانی فوتبال؛ محلی است 
تا کشورهای شرکت کننده با افتخار پرچم شان را به 
اهتزاز درآورند اما پرچمی که بيشــترین توجه را 
به خود جلب کرد و با مناســبت و بی مناسبت، در 
ورزشگاه ها و خارج از آن، مورد توجه قرار گرفت و 
باال رفت، از آِن کشوری بود که اصال در این رقابت ها 

شرکت نکرده بود؛ فلسطين.
برگزاری جام  جهانی در یک کشور عربی، فرصتی 
بی نظير برای عرب های آســيا و آفریقــا بود تا به 
فلسطين بپردازند و پرچمش را باال ببرند. اوضاع، 
چنــان پيش رفته کــه حتی غيرعرب هــا هم به 
فلسطين می پردازند. هواداران عرب از کشورهایی 
مثل قطر و عربســتان و تونس و مراکش، همچون 
هواداران فلســطينی، پرچم این کشور را به دست 
گرفته اند و در هر مناسبتی، به فلسطين پرداخته اند. 
در این ميان، تونسی ها و مراکشی ها در زمين رابطه 

خاصی با فلسطين داشته اند. 
بعد از صعود مراکش از مرحلــه گروهی به عنوان 
تيم صدرنشين گروه، بازیکنان این تيم در جشن 
صعود با هواداران حاضر در استادیوم شرکت کردند 
و یکی از آنها، پرچم فلســطين را به نشانه حمایت 
از مردم فلسطين در دســت گرفت. این اقدام او، با 
استقبال هواداران مواجه شد. مراکش های زیادی 
در این جام جهانی، عالوه بر پرچم خودشان، پرچم 

فلســطين را هم در دســت گرفته اند. در جریان 
پيروزی تاریخی یک بر صفر تونس برابر فرانســه 
هم یک تماشــاگر، به داخل زمين پرید و با پرچم 
فلســطين، در زمين می دوید. وقتی که مأموران 
امنيتی می خواستند او را بيرون ببرند، یک بازیکن 
تونس از آنها خواســت که زیاد به این تماشــاگر 

سخت نگيرند.
فلسطين مسئله ای است که حتی مقامات رسمی 
قطری هم بــه آن پرداخته انــد. در جریان بازی 
ژاپن با آلمان، برخی از مهمانــان ویژه قطری در 
جایگاه مخصــوص، بازوبندی را کــه نقش پرچم 
فلسطين روی آن بود بسته بودند. به صورت کلی، 
قطری ها چندان درباره نشانه های سياسی مربوط به 
فلسطين در این جام جهانی سختگيری نکرده اند. 
درحالی که مقامات امنيتی و پليس در ورزشگاه ها، 
به شدت با وارد کردن هرگونه نشــانه سياسی به 
داخل اســتادیوم ها مقابله می کردند، هواداران به 
راحتی می توانستند پرچم ها و نشان های فلسطين 
را - ازجمله تی شرت  هایی که روی آنها نوشته است 

فلسطين را آزاد کنيد- به داخل ببرند.
این درحالی است که قطر، در اقدامی تاریخی اجازه 
داده بود که برای نخستين بار، پروازهای مستقيم 
از تل آویو به دوحه بياید تا هواداران سرزمين های 
اشغالی  را به محل برگزاری رقابت های جام جهانی 
برساند. خبرنگاران رژیم صهيونيستی هم آزادانه 

در دوحه جام جهانی را پوشش می دهند. اما همين 
موضوع هم به روش جدیــدی برای حمله به رژیم 
صهيونيســتی به خاطر اشغال فلســطين تبدیل 
شــده اســت. هواداران عرب، هر وقت که متوجه 
می شوند خبرنگاران این رژیم در حال تهيه گزارش، 
به خصوص گزارش زنده تلویزیونی هستند، جلوی 
دوربيــن می روند و فریاد می زنند: »فلســطين را 

آزاد کنيد«.
و البته این فقط اعراب نيســتند که از این فرصت 
اســتفاده می کنند؛ ویدئوی یک هوادار انگليسی 
که در پایان گفت وگویش با یک خبرنگار اسرائيلی، 
فریاد می زند »فلســطين را آزاد کنيد«، حسابی 
بين کاربران   فضای مجازی محبوب شده و بازتاب 

زیادی داشته است.
از سوی دیگر، هواداران فلسطينی هم گفته اند که 
حســابی از اینکه می توانند در کنار دیگر اعراب از 
تيم های ملی کشورهای مسلمان و عرب حمایت 
کنند خوشحال هستند و از این ميزان توجه دیگر 

مسلمانان به فلسطين، احساس شعف می کنند.
اتفاقی که در دوحه افتاده، فلسطينی ها را اميدوار 
کرده اســت که در رویدادهای ورزشی بين المللی 
در آینده هم، مسئله فلســطين به این شکل مورد 

توجه قرار بگيرد. 

3آذر1332، دنيس رایت، کاردار انگليس بی سر و صدا وارد 
تهران شد. اعالم کردند ریچارد نيکسون، معاون رئيس جمهور 
آمریکا، از طرف آیزنهاور به ایران می آید تا آنچه را آیزنهاور 
»نتایج پيــروزی سياســی اميدبخش در ایــران« خوانده، 
از نزدیک ببينــد. فقط 4ماه از کودتای 28مــرداد و از تمام 
بالهایی که به خاطر ملی شدن نفت، سر ملت درآورده بودند، 

گذشته بود.
در 14آذر، بيانيه مشترک ایران و انگليس منتشر شد. 2 دولت 
ضمن وعده اعزام قریب الوقوع  سفيرانشان به کشور همدیگر، 
اعالم کردند در نزدیک ترین زمان مورد توافق طرفين درباره 

حل اختالف مربوط به نفت مذاکره خواهند کرد.
همان شب، آیت اهلل کاشــانی که تازه از حبس درآمده بود، 
در مصاحبه مطبوعاتی گفت: »من با قاطعيت اعالم می کنم 
ملت شریف ایران هرگز تن به این ذلت نمی دهند و آن روز که 
دولت ایران، اعالم تجدید رابطه با انگليس بکند، روز عزای 

ملی است و مردم باید نوار سياه بر سينه  نصب کنند.«
وقتی در 16آذر، دانشــجویان نوار مشــکی به بازو بســته 
بودند، به دانشــگاه آمدند، این همه اتفاق تلخ را یکجا دیده 
بودند. ســربازان منتظر بهانه و فرصت، در محوطه دانشگاه 
می گشتند. ساعت اول کالس ها تمام شد. نظاميان انگار که 
دیگر تحمل شان تمام شده، به داخل دانشکده های پزشکی، 

داروسازی، علوم و حقوق هجوم آوردند.
رئيس دانشگاه از ترس حوادث وخيم تر، دانشگاه را تعطيل 
اعالم کرد. هنوز بعضی دانشــجوها داشــتند بابت این غر 
می زدند که به دانشــکده فنی حمله شد. سربازان می زدند، 

می کوبيدند و می انداختند.
 یکی فریاد زد: »دســت نظاميان از دانشــگاه کوتاه!« هنوز 
صدا خاموش نشده رگبار گلوله شــروع شد. دانشجوها یک 
به یک به زميــن می افتادند. مصطفــی بزرگ نيا به ضرب3 
گلوله از پا درآمد. آذر شریعت رضوی را که زخمی شده بود، 
 دوباره زدند. احمد قندچی که همچنان سرپا ایستاده بود، در

گلوله باران دوم به زمين افتاد.
تا 2 ســاعت بعد سربازان در سالن دانشــکده فنی ماندند و 
به کسی اجازه نمی دادند به مجروحانی که صدای ناله شان 
در تاالر می پيچيد، نزدیک شــوند. قندچی هنوز زنده بود. 
سينه اش گلوله خورده بود و صورتش به خاطر ترکيدن لوله 
شوفاژ، سوخته بود. او را به بيمارستان نظامی بردند. مسئوالن 
بيمارســتان از مداوای او خــودداری کردنــد و او روز بعد 
مظلومانه جان سپرد. ســربازان با قتل 3 نفر، مجروح کردن 
بيش از 100 نفر و دســتگيری عده زیادی از دانشــجویان، 

فرمان شاه را به خوبی اجرا کرده بودند.
روز بعد نيکسون به ایران آمد و در همان دانشکده، دکترای 
افتخاری حقوق گرفت. تا ماه ها از در و دیوار دانشــکده فنی 

بوی خون می آمد. 

رویداد

سه قطره خون

 »با من می آیی؟« جوان سری 
تکان داد: »با تو می آیم.« »هرجا 
بخواهم؟« »هر جا بخواهی« »تا کجــا؟« »تا جهنم« 
پرده ای از اشک چشمان آسيه را پوشاند: »چقدر صدایت 

خوب است.«

غزاله علیزاده

شب های تهران
بوک  مارک

حاال که توی جنگ شکســت 
خوردیم، بچه هامون دارن مثل 
دشمنان سابقمون ميشــن، آهنگای آمریکایی گوش 
ميدن، حاال تصور کــن اگه آمریکا از ژاپن شکســت 
می خورد، مردمشــون موهاشونو مدل ســامورایی ها 

ميزدن... .

یاسوجیرو اوزو

دیالوگ

بعد از ظهر پايیزی 

به نظر شــما دل آدم با گوشت های فتوکپی 
صاف می شــود؟ پرســش خوبی است. اما 
سؤالی که مطرح می شود اين است که انسان 
می تواند ضمن تغذيه از منابع گوشــتی، به 
فکر حفظ حیات و محیط زيســت هم باشد؟ 
حالتی کامال متناقض. شواهد نشان می دهد 
که هنوز انسان رغبتی به مصرف گوشت های 
آزمايشــگاهی ندارد و به همین دلیل آمار 
باوجود افزايش تولید اين نوع محصول توسط 
بســیاری از تولید کنندگان، اين نوع گوشت 
در سوپرمارکت های کشورهای اروپايی ديده 
نمی شود. مديران 2شرکت تولیدکننده گوشت 
آزمايشگاهی در شهر لیسبون، پايتخت پرتغال 
- و ده ها شــرکت ديگر مانند آنها – توضیح 
داده و نشان می دهند که برای تولید اين نوع 
گوشت می توان نمونه کوچکی از سلول ها را از 
يک حیوان دريافت کرده و از آن نمونه گوشت 
آزمايشگاهی تهیه کرد. اين کار بدون نیاز به 

کشتن حیوان موردنظر قابل انجام است.
فرايند تولید گوشت آزمايشگاهی نخستین 
بار يک دهه پیش، زمانی که نخستین همبرگر 
آزمايشگاهی در يک کنفرانس مطبوعاتی در 
شهر لندن، پايتخت انگلیس مصرف شد، به 
مردم سراسر جهان معرفی و نشان داده شد. 
 )FDA( سازمان غذا و داروی اياالت متحده
همین هفته، مجوز فروش مرغ آزمايشگاهی 
را در کشور ســنگاپور صادر کرد. اين کشور 
نخستین بار در ســال2020میالدی دست به 
تولید اين نوع گوشت زده بود. » َدن لوينینگ« 
يکی از بنیانگذاران شــرکت تولید گوشت 
آزمايشــگاهی Meatable می گويد: »اگر 
بشر بخواهد به اهداف مطرح شده در کنفرانس 
اخیر آب وهوای موسوم به COP27دست 
يابد، بايد نوآوری هــای جديدی در صنعت 

کشاورزی ايجاد کند. اما مسئله 
اينجاســت که نمی توان روی 
ساختار سلولی يک گاو نوآوری 
انجام داد تا در راستای تولید 

آلودگی محیط زيست قدم برداشت. به همین 

دلیل حمايت از تولید گوشت های آزمايشگاهی 
می تواند گام بزرگی در راستای حفظ سالمت 
محیط زيســت باشــد.« لوينینگ يکی از 
همکاران گروه ســازنده نخستین همبرگر 
آزمايشگاهی در ســال 2013میالدی است. 
شرکت او درحال ساخت گوشت چرخ کرده 
در کشور سنگاپور است.  طرفداران گوشت 
آزمايشگاهی به 3مشــکل کلیدی در مورد 
کشاورزی حیوانات اشاره کرده و عقیده دارند 
اين مشکالت با تولید گوشت آزمايشگاهی 
بايد برطرف شوند. براساس گزارش سازمان 
 )FAO( خواربار و کشــاورزی ملــل متحد
می گويــد: تأثیرات زيســت محیطی تولید 
گوشت بسیار باالست به طوری که 14.5درصد 
از کل انتشار کربن در محیط زيست، ناشی از 
اين بخش است، عالوه براينکه فشار زيادی 
برای افزايش تولید گوشــت گاو در سراسر 
جهان وجود دارد. به گزارش »شــبکه ردپای 
آب«، برای تهیــه يک کیلوگرم گوشــت 
گاو به 25کیلوگرم علوفه خشــک و حدود 
15هزار لیتر آب نیاز اســت! ذبح نامناسب و 
غیرانسانی حیوانات، مسئله اخالقی کشته 
شدن حیوانات )ساالنه 80میلیارد حیوان برای 
مصرف انسان کشته می شوند( و مسئله امنیت 
غذايی از ديگر مواردی اســت که طرفداران 
گوشت آزمايشگاهی به آن اشاره می کنند. در 
مسئله امنیت غذايی، ناتوانی بعضی از کشورها 
فضا و منابع کافی برای عقب نشینی از تولید 
گوشــت گاو و تغذيه جمعیت خود با گوشت 
آزمايشــگاهی را ندارند. تولید گوشت های 
آزمايشــگاهی می توانند تا ۹6درصد باعث 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شوند. باوجود 
اين تأثیر مثبت، مسئله هزينه تهیه گوشت 
آزمايشگاهی بايد برطرف شود. درحال حاضر 
تهیه هر عدد همبرگر آزمايشــگاهی حدود 
250هزار يورو هزينه دارد. اما سازندگان آن 
عقیده دارند می توان اين مبلغ 
را به 100يورو کاهش داد و طی 
2سال آينده با پیشرفت های 
بیشــتر در تولید، هزينه را از 
اين هم بیشتر کاهش داده و به 

تولید انبوه رسید.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه
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ناشنیدنی و نادیدنی 

بــا  اوليــن ســفر معمــوال 
پيش قضاوت هــا همراه اســت 
و کليشــه ها. چيزهایــی کــه 
به مرور خوانده ایم و شــنيده ایم، طرحی کلی از جایی که 
می خواهيم سفر کنيم در ذهن ما می سازد و بله، بخشی 
از این طرح های کلی باقی می ماند و برخی تغيير می کند. 
نخستين بار که می خواستم به بوسنی وهرزگوین سفر کنم 
با چنين کليشه ها و طرح های کلی اي سفر کردم: کشوری 
جنگ زده که چشــم آبی های فراوان دارد. حاال با دوستی 
در خيابان قدیمی شهر ســارایوو قدم می زدم و می دیدم 
نه از آن جنگ داخلی وحشيانه چنان آثاری به جا مانده و 
نه آنقدرها که فکر می کردم چشم هایشان آبی رنگ است. 
حاال با دوســتی در خيابان قدیمی قدم می زدم و دوستم 
جایی متوقفم کرد و گفت به زیر پایت نــگاه کن! حاال با 
دوستی در خيابانی قدیمی، دایره ای می دیدم که پيکانی 
به سمت شــرق و غرب داشت و یک ســمت نوک پيکان 
به وضوح معماری اروپایی داشت و سمت دیگر، آسيایی. 
سارایوو مخصوصا شــهر غریبی است بين شهرهای دیگر 
بوسنی. امپراتوری عثمانی و رم هردو بخشی از هویت خود 
را در اینجا به نمایش گذاشتند و معنایی که در پس الهيات 
و سياست و فلســفه بازنمایی می کردند و خون ها برایش 
می ریختند، در اینجا به ظهور و بروز می رسيد. معماری، 

صدای بلند هر دو امپراتوری بود؛ هست هنوز هم.
پيش قضاوت ها، طرح های کلی و کليشه هایی که پيش از 
سفر به بوســنی همراهی ام می کردند، همواره در جاهای 
دیگر زندگی همه حضور دارد. فرقی نمی کند مِن ایرانی 
باشم یا فردی از کشوری دیگر؛ سلسله و رشته ای از فکرها، 
ایده ها و معانی، همواره با ماست. بيایيد به تشبيهی دست 
بزنيم. من در طبقه سوم ساختمانی نشسته ام و همواره تا 
اینجا نشسته ام، بی آنکه آگاهی یا ناآگاهی ام تأثيری داشته 
باشد، ترکيبی از مصالح ساختمانی، من را چند متر باالتر 
از سطح زمين نگه داشته اســت. معانی همواره با ذهن و 
فکر ما چنين می کند و ذهن مــا را در جایی نگه می دارد 
که از آنجا به جهان می نگریم. لویــی کان، معمار معاصر 
استونی تبار آمریکایی، به بهانه ساخت فضاهای آموزشی 
مثل مدرسه و دانشگاه، در این باره می گوید: »معمار کجا 
می نشيند؟ او درست آنجا می نشــيند. او کسی است که 
زیبایی فضا را که همان معنای فضاســت منتقل می کند؛ 
معنای فضاهای معنــادار. همه فضاها معنادارند. شــما 
محيطی ابداع می کنيد و این می تواند ابداع خود شما باشد. 
الزم نيست حتما الگویی داشته باشيد. فقط باید حاصل 
چگونگی نگاه شما به محيط آموزشــی باشد، نه مبتنی 
بر همه رهنمودهایی که احتمــاال برگرفته از کتاب های 
استاندارد اســت. معمار همين جا می ایستد.« لویی کان 
قبل از این کمی کلی تر توضيــح داده بود: »طرِح برآمده 
از فرم، درکی است از طبيعِت چيزی که در اینجا هست؛ 
آن چيز کامال ناشــنيدنی و نادیدنی. و شما به طبيعت رو 
می کنيد تا آن را عمال از وجود در ذهن، به ظهور برسانيد.« 
به پيوندی که ميان فضا، معنا، فــرم، ذهن و ظهور ایجاد 
کرده است دقت کنيد. به نظرم هيچ چيز برای بشر در همه 
ساحت های زندگی اش به طور عام و برای معماری و ادبيات 
به طور خاص، بيش از ســاخت معنای فضاهای معنادار، 
مسئله نبوده است. کتاب های استاندارد معماری که لویی 
کان از آنها سخن می گوید، در ادبيات، شکلی از مجموعه های 
آموزشی اســت که گام به گام، رهرو ادبيات را پيش می برد. 
کتاب های استاندارد بر پيشــينه و زمينه هایي استوار است 
که فراگيری و فهــم و درک آنها ضروری اســت اما به  گفته 
کان، نباید مبتنی بر همه رهنمودهای آنها پيش رفت. معمار 
و ادیب حقيقی، معناآفرین اند و هــر دو، تکيه بر فضا دارند. 
سيمون دوبوار، نویسنده و فيلسوف فرانسوی، در شرح و بسط 
توانایی ادبيات به چنين خصيصه ای اشاره می کند: »به  نظر 
من فقط خوانندگان ساده لوح یا کودکان اند که گمان می کنند 
با خواندن یک کتاب می توانند یک ســر وارد دنيای واقعيت 
شوند. من هر وقت باباگوریو را می خوانم خوب می دانم که در 
پاریس دوره بالزاک گردش نمی کنم بلکه در پاریس بالزاک 
گردش می کنم؛ یعنی در رمان بالزاک، در دنيای بالزاک. ]…[ 
به عقيده من اثر ادبی وقتی به وجود می آید که نویسنده بتواند 
حقيقتی را آشکار کند و بپذیراند؛ یعنی حقيقت رابطه اش را با 
جهان؛ حقيقت جهانش را.« به  عبارت دیگر، کار اصلی بالزاک، 
معنایی است که به پاریس در باباگوریو می دهد و دیگر سلسله 
و رشته معانی اي که می سازد. اوژن، شخصيت اصلی داستان 
باباگوریو، فقط راوی پاریس بالزاک نيست؛ تالطم های قرن 
نوزدهم جامعه پســاانقالبی فرانســه را هم نشان می دهد و 
البته باز جامعه قرن نوزدهم بالــزاک و نه یک گزارش نویس 
و تاریخ نگار. معنای فضاهای معنادار، تکه سنگی نشان دار در 

سارایوو را ماندگار می کند و خاص.

علی اکبر شیروانی
نویسنده

مهتاب خسروشاهی



 انتخابات آمریکا ارزش 
برجام راکم کرد

اما و اگرهای پلتفرم
سالمت الکترونیک

تأمین واگن  از چین، در 
انتظار حمایت دولت

فواد ایزدی،  از تحوالت در ساختار سیاسی آمریکا 
در برجام می گوید

در حوزه سالمت الکترونیک بودجه
 سال جاری تخصیص نیافته است

آمادگی شهرداری پایتخت برای تأمین پیش پرداخت 
خرید 630دستگاه واگن از طریق فاینانس خبر داد
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کودکان هوش مرزی 
استثنایی و متفاوتند

کودکان هوش مرزی بچه هایی با بهره هوشــی 
۹0 ـ ۸0 هســتند که معموالً در سنین مدرسه 
به علت قــدرت یادگیری پاییــن، درک نکردن 
مفاهیم انتزاعی، دامنه محدود اطالعات عمومی و 
عدم درک و تعمیم مسائل درسی قادر به رقابت با 
سایر همکالسی های خود نیستند. این کودکان در 
یادگیری مطالب بسیار کند بوده و همه  چیز را زود 
فراموش می کنند. از طرفی به علت بهره هوشــی 
باال، قدرت ســازگاری با محیط و قدرت تعمیم 
مناســب، جزو کودکان عقب مانــده ذهنی قرار 

نمی گیرند.
 در مرز هــوش طبیعــی و عقب افتادگی ذهنی

 نداشتن قدرت توجه و تمرکز، مهم ترین ویژگی 
کودکان هوش مــرزی اســت؛ کودکان مرزی 
نه آنقدر کندذهن  هســتند که در تقسیم بندی 
کودکان استثنایی و عقب مانده ذهنی قرار بگیرند 
و نه توان رقابت با کودکان عادی را دارند. آنها دیرتر 
از کودکانی با هوش متوسط مطالب را فرامی گیرند 
و در واکنش ها کندترند؛ همین امر باعث می شود 
که در شیوه آموزشی مرسوم، از همکالسی های 
خود عقب بمانند و ســرخورده شوند. تعداد این 
کودکان کم نیست، اما آموزش وپرورش تا امروز 
اقدامی ویژه برای ایــن دانش آموزان انجام نداده 
است. کودکان دیرآموز یا صاحبان هوش مرزی، 
توانایی یادگیری مهارت های تحصیلی ضروری را 
دارند، اما میزان و عمق یادگیری شان نسبت به 
متوسط همساالنشــان کمتر است؛ به طوری که 
نمرات هوش کودکان دیرآمــوز باالتر از نمرات 
کودکان عقب مانده ذهنی و پایین تر از کودکان 
طبیعی اســت؛ به همین دلیل به آنها کودکان 

مرزی می گویند.

سنمدرسهشروعچالشها
این کــودکان، تفاوت ظاهری بــا دیگر کودکان 
ندارند؛ به همین دلیل در بیشتر مواقع تشخیص 
شــرایط آنها تا زمان ورود به مدرســه به تأخیر 
می افتد. تا پیش از زمان مدرســه والدین گمان 
می کنند که فرزندشــان یا خود را لوس می کند 
یا آنکه خودشان را فریب می دهند که فرزندشان 
دیرتــر از معمول واکنش های طبیعــی را انجام 
می دهد و پس از مدتی شــرایطی مانند ســایر 
کودکان خواهد داشــت. وقتی کــودک مرزی 
وارد مدرسه می شــود، تفاوت هایش در مقایسه 
با دیگــر کودکان نمــودار می شــود و نگرانی و 
توقعــات والدین در مورد نمــرات و مهارت های 
فرزندشان این کودکان را در جایگاهی استرس آور 
و دشــوار قرار می دهد. از آنجایی کــه این افراد 
جزو کودکان اســتثنایی و عقب افتاده محسوب 
نمی شوند، بهزیستی، مدارس و آموزش ویژه ای 
برای آنها درنظر نمی گیرد. از سوی دیگر وزارت 
آموزش وپرورش نیز با این بهانه که تعداد کودکان 
هوش مرزی کم است، برای آموزش آنها مدارس 
خاصی درنظر نمی گیرد و از مدارسی که تمرکز 
ویژه بر آموزش این افراد دارند، حمایت نمی کند.

ضعفهایحرکتیوشناختی
کودکان دچار اختــالالت یادگیری در پردازش 
اطالعات ضعف دارند. این کودکان مرزی ازنظر 
مهارت های حرکتی درست مثل راه رفتن تفاوتی 
با همســاالن خود ندارند، اما از نظر مهارت های 
ظریف مثل نخ کردن دشــواری هایی داشــته و 
یک نوع کندی حسی حرکتی در انجام کارهای 
شخصی خود دارند. همچنین در حافظه دیداری 
و شــنیداری مشــکالت جدی دارند. درنتیجه 
دیکته و نوشتن برایشــان دشوار و سخت است. 
ناتوانی در انجــام حرکات هماهنــگ و تعادلی 
مثل لی لی کــردن، جفت پا پریــدن، روی زانو 
ایستادن و راه رفتن، ســینه خیز کردن، پرتاب 
توپ و نداشــتن توانایی انجام حــرکات ظریف 
مثل به دســت گرفتن مداد به شــکل صحیح، 
گــره زدن  بنــد کفش یا روســری و نداشــتن 
توانایــی قیچی کــردن و چســباندن کاغذ، از 
دیگر ویژگی های این کودکان به شــمار می آید. 
کــودکان هــوش مــرزی در تعمیم مســائل 
شــناختی مانند تعمیم و درک مسائل انتزاعی 
با مشــکل روبه رو می شــوند و دامنه اطالعات 
عمومی محدودی دارنــد. ضعف در مهارت های 
درکــی ـ حرکتــی و تشــخیص محرک هــای 
شــنوایی، بینایی، چشایی و المســه، نداشتن 
تصویر ذهنی از خود یا محیط اطراف مشــکالت 
 زیادی را بــرای این کودکان به وجــود می آورد.

 میزان شناخت این کودکان معموالً پایین تر از 
سن عقلی آنهاست. داشتن اختالالت رفتاری از 

ویژگی های این گروه از کودکان است.

هوشمرزیهاآموزشپذیرند
کودکان هوش مــرزی در انجــام فعالیت های 
روزمره مثل حمام کردن، مســواک زدن، لباس 
پوشــیدن، مرتب کردن رختخــواب، خرید و... 
مهارت ندارند. مشکالت خاص گفتاری در مسیر 
درمان و آموزش کودکان هوش مرزی سد بزرگی 
به حساب می آید. رفتارهای خاص کودکان هوش 
مرزی به یکی از اشکال اضطراب و گوشه گیری، 
رفتارهای ضد اجتماعی، رفتارهــای نابهنجار و 
نابجا، بی نظمی و خشونت و لجبازی خودنمایی 
می کند. این کودکان برخالف کودکان عقب مانده 
ذهنی درمان پذیر هستند و اگر آنها را بشناسیم و 
شرایطشان را بپذیریم، می توانند مانند کودکان 
معمولی زندگی شــاد و موفقی داشــته باشند. 
ثبت نام این کــودکان در مدارس خاص کودکان 
هوش مرزی ســبب کاهش مشــکالت آنها در 
زمینه های مختلف می شود. محتوای دروس در 
این مدارس، همانند مدارس عادی است و فقط 
روش تدریس مطابق با توانایی کودک تفاوت دارد.

مریمکبیرییادداشت
کارشناس آموزش کودکان استثنایی

تعصب به ایران را پرورش می دهیم

شایدبتوانفراهمساختنزمینهمهاجرت
معکوسوبازگشتبهوطن2هزارو700جوان
نخبهایرانیراکهدورازایرانبهدنبالفردای
خودمیگشتند،بزرگتریندستاوردبنیاد
ملینخبگاندرطولسالهایاخیربهشمار
آورد،امابدونتردیدبازنگریوتکمیلطرح
شهابنیزازاقداماتمهمومثبتیاستکه
ایننهادبهتازگیدردستورکارخودقرارداده
است.اینطرحباهدفشناساییوپرورش
اســتعدادهایبرتردرحوزهدانشآموزی
طراحیشدهوبهتصویبرسیده،امادرطول
یکدههکهازاجرایآنمیگذرد،باکاستیها
ونقایصیروبهروبودهکهتأثیرگذاریآنرا
دچارچالشکردهاست.درروزهایاخیربنیاد
ملینخبگانبازنگریطرحراجزواولویتهای
خودقراردادهودرتفاهمنامهایکهباوزارت
آموزشوپرورشمنعقدکردهدرصددرفع
کاستیهاوافزایشبهرهوریطرحبرآمده
است.درگفتوگویزیرناصرباقریمقدم،
قائممقامبنیادملینخبگانبهشرحاهداف

طرحوتغییراتآنپرداختهاست.

شناساییوپرورشدانشآموزان
مســتعدایرانبهعنوانهدفاجرایطرح
شهابتعیینشــده،امادرطولسالهایی
کهازتصویبواجرایطرحمیگذرد،مالک
انتخابوشناســاییدانشآموزاننخبهبه
میزانحفظمعلوماتکتابهایدرســی
محدودشدهاست.برایتغییراینرویکردو
کیفیسازیمراحلاستعدادیابیطرحشهاب،

چهبرنامههاییدارید؟
در این طرح نیمرخ استعدادی دانش آموزان در 
۸حوزه استعدادی به صورت غیررقابتی و مستمر 
و زیرنظر مربیان و معلمان آمــوزش و پرورش 
مشخص می شــود که این ۸حوزه عبارتند از: 
استعداد کالمی، استعداد هنری، فرهنگ دینی، 
اســتعداد اجتماعی، علوم، اســتعداد حرکتی، 

ریاضی و علوم فضایی.
به طور کلی طرح شــهاب یک طــرح کیفی در 
زمینه پرورش استعدادهای برتر کشور در حوزه 
دانش آموزی اســت و نام طرح هم از اهداف آن، 
شناسایی و هدایت اســتعدادهای برتر، گرفته 
شده است. آموزش و پرورش و بنیاد ملی نخبگان 
در سال 13۹1سیاست های کلی طرح را مصوب 
و در هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان به تصویب 
رساند. براساس این مصوبه در چند سال گذشته 
نیمرخ اســتعدادی تمامی دانش آموزان مقطع 
دوره دوم ابتدایی که 4میلیــون دانش آموز در 
پایه های چهارم، پنجم و ششــم هســتند، در 
این حوزه ها بررسی شــده است. هم اکنون این 
دانش آموزان وارد دوره اول متوسطه شده اند و 
در دوره دوم نگاه طرح فقط شناسایی نیست و 

پرورش و هدایت استعدادها هم مدنظر است.

البته از یکی، دو ســال قبل که رهبری در دیدار 
نخبگان دســتور به روزرسانی ســند راهبردی 
نخبگان را دادند، بنیاد در حال به روزرسانی سند 
اســت که مراحل و روش شناســایی و پرورش 
استعدادها هم در این به روز رسانی لحاظ می شود.
تمامیدانشآموزانمقطعدوره
دومابتداییموردشناساییوگزینشقرار

گرفتهاند؟
 10درصــد از کل جمعیت دانش آمــوزان این 
مقطع جزو جمعیت مخاطــب بنیاد و آموزش 
و پرورش قرار می گیرند. از ایــن جامعه هدف 
1/5تا 2درصد در مدارس سمپاد و استعدادهای 
درخشــان و 1/5تا 2درصد در مــدارس نمونه 
مردمی و هیــأت امنایی مــورد حمایت علمی 
آموزش و پرورش قرار می گیرند و برای توسعه 
اســتعداد آنها اقدام می شــود. مجموع این دو 
گروه از دانش آموزان 3درصــد از جامعه هدف 
طرح را تشکیل می دهند و 7درصد باقیمانده از 
طریق سایر مدارس کشور شناسایی می شوند. 
این مــدارس که از بین 700منطقه آموزشــی 
کشور گزینش می شوند و کل مناطق آموزشی 
کشــور را در بر می گیرند، جزو مدارس سمپاد 
به شمار نمی آیند، ولی مراکز آموزشی خوب و 

ممتاز هستند.
درشناساییاستعدادهافقطاز
ظرفیتمربیانومعلمانمدارساستفاده
میشود؟بهنظرمیرســدباوجودازدحامو
تراکمدانشآموزیمدارسکشــوراینامر

تاکنونمحققنشدهاست.
بــرای افزایــش امکان شناســایی و کشــف 
استعدادهای درخشــان دانش آموزان کشور از 
ظرفیت کانون های مردمی اســتفاده می کنیم. 
تاکنون 12کانون مردمی را شناســایی و کمک 

کردیم که وارد فرایند پرورش استعدادها شوند.
درسالهایگذشتهوبهویژهدر
دهه90تعدادیازکانونهایمردمیبهصورت
خودجوشواردحوزهنخبهپروریشدند.این

کانونهابابنیادهمکاریمیکنند؟
تشکیل کانون های مردمی کشف استعدادها، از 
ابتکارات بنیاد است. تعداد اندکی از این کانون ها از 
گذشته در کشور فعالیت داشتند که مورد حمایت 
ارگان خاصی هم نبودند و به صورت خودجوش 
ایجاد و فعال شدند. بنیاد قصد دارد از ظرفیت های 
مردمی که در کشور وجود دارند و عمدتا در قالب 
مساجد، پایگاه های بسیج، انجمن های علمی و 
فرهنگی فعالیت می کنند، برای پیشبرد اهداف 
طرح بهره بگیرد. اســتعدادهای شناسایی شده 
در این کانون ها یک تا 2درصد از جامعه مخاطب 

طرح را تشکیل می دهند.
درفعالیتاینکانونهایمردمی
شاهدروشهایغیرکارشناسانهوسلیقهای
وحتیبیراههرفتنبرخیازآنهابودیم.برای
جلوگیریازتکراراینمسائلچهراهکاری

پیشبینیشدهاست؟
در طرح جدید به جــای اینکه مانــع فعالیت 
کانون های مردمی شویم، آنها را تشویق می کنیم 

که براساس استانداردها و شیوه نامه های بنیاد 
مجوز بگیرند و با روش های مــورد تأیید بنیاد 
فعالیت کنند تــا خانواده هــا اطمینان خاطر 
داشته باشند که در این مراکز پرورش و توسعه 
استعدادها با شــیوه ها و استانداردهای جهانی 
صورت می گیرد. در جریان فعالیت کانون ها هم 
ارزیابی هایی صورت می گیرد که استانداردهای 
آموزشی و فرهنگی را رعایت کنند. براساس این 
اســتانداردها، فعالیت کانون ها باید به گونه ای 
باشد که عالقه و تعصب دانش آموزان به کشور 
و فرهنگ بومی ایرانی را افزایش دهد و شناخت 
آنها از مسائل و زیرساخت ها توسعه پیدا کند تا 
بتوانند در جهت رشد و توسعه کشور مؤثر باشند. 
البته در طرح جدید براســاس مصوبه شورای 
انقالب فرهنگی، از مراجع ذیربط درخواســت 
می کنیم کانون هایی را که فعالیت غیرمجاز یا 
با استانداردهای پایین داشته اند، غیرفعال کنند.
درســالهایاخیــردرمیان
رتبههایبرترآزمونورودیدانشــگاهها
دانشآموزانمناطقمحروموکمبرخوردار
جایینداشــتهاند.درتغییراتطرحبرای
شناســایینخبگانمناطــقمحرومچه

پیشبینیهاییشدهاست؟
آخرین گروه از مخاطبان طرح شهاب را نهادهای 
حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد و ستاد 
اجرای فرمان امام )ره( شناســایی می کنند و 
تحت پوشش خدمات طرح قرار می دهند. این 
نهادها در روستاهای دورافتاده و در مناطقی که 
دانش آموزان به کانون های مردمی هم دسترسی 
ندارنــد، فعالیت می کننــد و بــرای افزایش 
مهارت های دانش آموزان مســتعد شناسایی 
شده در این نقاط، بسته های تشویقی ویژه شامل 
جزوات، بسته های آموزشی، برگزاری کالس های 

تکمیلی تحصیلی درنظر گرفته شده است.
درمقطعمتوســطهکهبهعنوان
مرحلهپرورشاستعدادهایدانشآموزان
پیشبینیشــده،درمــدارسنظریخأل
فعالیتهایعملیوپژوهشــیوجوددارد
وحتیاگرمرحلهشناســاییاستعدادها

بهدرستیانجامشود،زیرساختهای
الزمبــرایپــرورشحوزههای
استعدادیطرحایجادنشدهاست.
پژوهش ســراها وظیفه ایجاد فضای 
تجربه برای دانش آمــوزان مدارس 

نظری را دارند که در رشته های 
مختلــف به صــورت عملــی 

پژوهش هــای کاربــردی انجام 
دهنــد. برای افزایــش بهره وری 

پژوهش سراها از ظرفیت 
نخبــگان و اســتادان 
دانشگاه ها هم استفاده 
می شود. راه اندازی 
و طراحی مدارس 
خالقیت هم راهکار 
دیگری است که 

را  نخبه هــا 

به اقتصاد دانش بنیان کشــور متصل می کند و 
زمینه خالقیت و نوآوری جامعه هدف را به وجود 

می آورد.
درانتخابدانشآموزانمخاطب
طرح،مستعدبودندرحوزههایهشتگانه
طرحازاهمیتیکســانبرخورداراستیا

گزینشدریکیاچندحوزهاولویتدارد؟
حوزه های استعدادی طرح شهاب براساس نیاز 
کشور تعیین شده اند و با توجه به رهنمودهای 
رهبری سعی می کنیم در زمینه رشته های پایه 
و علوم انسانی استعدادهای برتر را شناسایی و 
حمایت کنیم. متأســفانه دانش آموزانی که در 
رشــته های مادر و پایه مانند فیزیک یا ریاضی، 
رتبه های یک تا 50کنکور ورودی دانشــگاه یا 
مدال طال، نقــره و برنز المپیادهــای علمی را 
به دست می آورند، در دانشگاه وارد رشته هایی 
می شــوند کــه از شــرایط و مزایــای بهتری 
برخوردارند. براساس رهنمود رهبری ما تالش 
می کنیم این دانش آموزان را به ادامه تحصیل و 
پژوهش در این علوم پایه تشویق و حمایت کنیم.
دربرنامههــایحمایتــیبنیاد

نخبگانچهرشتههاییاولویتدارند؟
مدال آوران المپیادهای علمی ادبیات فارســی، 
ریاضــی، فیزیک، شــیمی و رتبه هــای یک تا 
100کنکور رشته های ریاضی، آمار، زمین شناسی، 
انواع زیست شناســی، شــیمی محض، زیست 
فناوری و فیزیک. در علوم انسانی هم رشته های 
ایران شناسی، جامعه شناســی، ادبیات فارسی، 
علوم تربیتی، قرآن و حدیث و فلســفه. رشــته 
مهندســی کشــاورزی هم که از صنایع مهم و 
زیربنایی کشور محسوب می شود و زیرشاخه های 
این رشته مانند مهندسی آب، مهندسی خاک، 
مهندســی باغبانــی، اقتصاد کشــاورزی جزو 
رشته های اولویت دار به شمار می آیند و در طول 
تحصیالت دانشــگاهی هم از دانشــجویان این 

رشته ها به صورت ویژه حمایت می شود.
اینحمایتهابهچهصورتیانجام

میشود؟
در طول تحصیل به دانشجویان به اندازه حداقل 
حقوق مصوب کشور حق الزحمه 
داده می شــود و تســهیالت 
توانمندســازی مختلف در 
اختیار آنها قرار می گیرد. 
این دانشجویان اگر پویایی 
علمی خود را حفظ کنند، 
تــا مقطع دکتــرا حمایت 
می شــوند؛ یعنی بعد از 
کارشناســی 

ارشد و پســادکترا حمایت و کمک می کنیم در 
دانشــگاه یا نهادهای فناورانه جذب شــوند تا 

مشکل اشتغال نداشته باشند.
چهتعدادیازدانشآموزانتحت

پوششطرحشهابقرارمیگیرند؟
برای اینکه بتوانیم روی پرورش اســتعدادهای 
بهتر تمرکز کنیم، 10درصــد از دانش آموزان 
دوره اول متوســطه را پوشــش می دهیم و از 
جمعیت 4میلیون نفری دانش آموزان این مقطع، 
400نفر را گزینش می کنیم که حمایت های بهتر 
و بیشتری داشته باشیم. حمایت از این جمعیت 
مخاطب تا دانشــگاه و تحصیل آنها در رشــته 

مطلوبشان ادامه دارد.
امســالدانشآموزانمدارس
عادیدرمیانرتبههایبرترکنکورورودی
دانشگاههاسهمینداشتندواغلبقریببه
اتفاقرتبههایبرترفارغالتحصیالنمدارس
ســمپادبودند.باتوجهبهاینکهبسیاریاز
دانشآموزانپذیرفتهشدهدراینمدارس
بهدلیلشــهریهباالیمراکزاستعدادهای
درخشــانازتحصیلدرآنهاچشمپوشی
میکنند،حمایتهایمالیازدانشآموزان

مستعددرطرحشهابدیدهنشدهاست؟
 بنیاد نخبگان از استعدادهای برتر حمایت مالی 
نمی کنــد و برنامه های پیش بینی شــده فقط 
در راستای توانمندســازی و مهارت افزایی آنها 
طراحی شده است. این دوره ها شامل خالقیت، 
همدلــی اجتماعــی، رهبری و حل مســئله، 
غنی سازی  استعداد، ارتقای کیفیت تحصیل با 
دوره های آموزشی است که برای دانش آموزان 

دوره اول متوسطه طراحی شده است.
بــرایجلوگیــریازمهاجرت
دانشآموزاننخبهچهبرنامــهایدارید؟
براساسشواهدوآمارموجود،درسالهای
اخیرمهاجرتنخبههابهسطوحدانشآموزی

رسیدهاست.
مجموعه فعالیت ها و برنامه های طرح شــهاب 
باید به گونــه ای باشــد که عالقــه و تعصب 
دانش آمــوزان به کشــور و فرهنــگ بومی ما 
را افزایــش دهد. در کنار این هویت بخشــی و 
فرهنگسازی  برای امنیت شــغلی، تحصیلی و 
رفاه نخبگان هم برنامه های جامعی داریم که 
در قالب این برنامه ها زمینه بازگشــت تعداد 
زیادی از نخبگانی را که بــرای ادامه تحصیل 
به کشــورهای مختلف مهاجرت کرده بودند، 
فراهم کردیــم تا برگردنــد و در قالب پروژه یا 
بازگشت کامل به کشور خدمت کنند. در 5سال 
گذشــته با کمک معاونت علم و فناوری نهاد 
ریاست جمهوری موفق شدیم 2هزار و 700نفر 
از نخبگان کشور راکه در 100دانشگاه برتر دنیا 
تحصیل کرده بودند، به کشور برگردانیم. بخشی 
از این دانش آموختگان نخبه جذب هیأت علمی 
دانشگاه ها شدند. بخشی دیگر وارد شرکت های 

دانش بنیان شــدند و عده ای 
هم در کشــور، شــرکت های 

دانش بنیان ایجاد کردند.

در طرح شهاب 
نیمرخ استعدادی 
دانش آموزان در 

8حوزه استعدادی 
به صورت غیررقابتی 

و مستمر و زیرنظر 
مربیان و معلمان 
آموزش و پرورش 

مشخص می شود که 
این 8حوزه عبارتند 

از: استعداد کالمی، 
استعداد هنری، 

فرهنگ دینی، 
استعداد اجتماعی، 

علوم، استعداد 
حرکتی، ریاضی و 

علوم فضایی.

بنیاد از ظرفیت های 
مردمی که در کشور 
وجود دارند و عمدتا 

در قالب مساجد، 
پایگاه های بسیج، 
انجمن های علمی 
و فرهنگی فعالیت 

می کنند، برای 
پیشبرد اهداف 

طرح بهره می گیرد. 
استعدادهای 

شناسایی شده در 
این کانون ها یک تا 

2درصد از جامعه 
مخاطب طرح را 

تشکیل می دهند.

نهادهای حمایتی در 
روستاهای دورافتاده 

و در مناطقی که 
دانش آموزان به 

کانون های مردمی 
هم دسترسی 

ندارند، فعالیت 
می کنند و برای 

افزایش مهارت های 
دانش آموزان مستعد 

شناسایی شده در 
این نقاط، بسته های 
تشویقی ویژه شامل 
جزوات، بسته های 
آموزشی، برگزاری 

کالس های تکمیلی 
تحصیلی درنظر 

گرفته شده است.

پژوهش سراها 
وظیفه ایجاد 

فضای تجربه برای 
دانش آموزان 
مدارس نظری 
را دارند که در 

رشته های مختلف 
به صورت عملی 

پژوهش های کاربردی 
انجام دهند. برای 
افزایش بهره وری 
پژوهش سراها از 
ظرفیت نخبگان و 

استادان دانشگاه ها 
هم استفاده می شود.

متأسفانه 
دانش آموزانی 

که در رشته های 
مادر و پایه مانند 

فیزیک یا ریاضی، 
رتبه های یک تا 

50کنکور ورودی 
دانشگاه یا مدال 

طال، نقره و برنز 
المپیادهای علمی را 

به دست می آورند، 
در دانشگاه وارد 

رشته هایی می شوند 
که از شرایط و 
مزایای بهتری 

برخوردارند.

خالصه گزارش

رابعهتیموریگزارش
روزنامه  نگار
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جزئیات شناسایی و پرورش دانش آموزان مستعد در گفت و گو با ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان
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با آغاز کار کنگره آمریکا در ژانویه و درگیری های داخلی آمریکا، مذاکرات 
برجام فعال پیشرفتی ندارد. البته رفتارهای آمریکا با تحوالت و وقایع اخیر 
ایران نیز تغییر داشته است. از سویی نیز نیروی قدرتمندجمهوری خواهان 
و مخالفان دمکرات آمریکایی برجام را به عقب می راند که این مســئله در 
تقسیم بندی جدید کنگره امکان دارد روند دیگری به خود گیرد که یا مانع مذاکرات شوند و یا حتی سعی شود 
در بازگشت به برجام با منفعت طلبی آمریکایی روبه رو شویم. بنابراین با  فواد ایزدی، تحلیلگر سیاسی و عضو 
گروه مطالعات آمریکا دانشگاه تهران درباره نتیجه انتخابات آمریکا، رفتارهای جمهوری خواهان و دمکرات ها 

و مواضع متغیر آمریکا در برجام، تحریم ها و اعتراضات ایران و حمله آمریکا به ایران به گفت وگو نشستیم.

 آیا نتیجه انتخابــات کنگره می تواند 
در بازگشــت دولت آمریکا به برجام تأثیرگذار 
باشد؟ همچنین در مورد برجام، قضیه پهپادها و 
اعتراضات، کنگره جمهوری خواه فشار زیادی بر 
ایران آورده است که به غیراز برجام دمکرات ها نیز 
با جمهوری خواه ها با فشار به ایران همسو هستند. 
با وجود این، اگر آمریکا بخواهد به برجام برگردد 

آیا جمهوری خواه ها می توانند مانع شوند؟
بله! به هــر حال برجــام قیمتی دارد امــا اینکه قیمت 
برجام چقدر اســت، متفاوت اســت. اگــر بخواهیم از 
100قیمت گذاری کنیم، اعداد مختلفی مانند 80، 90 و 
حتی 20را برایش درنظر می گیرند اما هر چه قیمت برجام 
بوده با انتخابات نوامبر در آمریکا، این قیمت کاهش یافته 
است. به این دلیل که افرادی در مجلس نمایندگان قدرت 
خواهند گرفت که رسما بارها اعالم کرده اند مخالف برجام 
هستند و اگر به قدرت برسند یا اجازه برگشت آمریکا به 
برجام را نخواهند داد یا اگــر درصورتی که دولت بایدن 
برگردد اجازه نخواهند داد ایران منفعتی از برجام ببرد. و 
این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا نیز قدرت 
عملیاتی کردن این تهدید را دارد. این تهدید جنبه بلوف 
ندارد و عملیاتی خواهد شد. مجلس نمایندگان می تواند 
قوانینی را تصویب کند که منافع برجــام را برای ایران 

به طور کل نابود کند.
با اینکه ســنا هنوز در دســت دمکرات ها قرار دارد اما 
سناتورهای مخالف برجام هم کم نیستند. رابرت منندز، 

رئیس کمیســیون روابط خارجی هم با صراحت اعالم 
کرده که مخالف متن 2015است و برخی از سناتورهای 
تأثیرگذار دیگــر مانند چاک شــومر، رئیس اکثریت 
دمکرات سنا هم ســال2015به برجام رأی ندادند. اگر 
در مجلس نماینــدگان طرحی تصویب شــود، امکان 
دارد که در ســنا هم رأی بیاورد، بنابراین آقای بایدن 
باید تصمیم بگیرد که می خواهد وتو کند یا خیر و حتی 
اگر بایدن هم آن را وتو کند، مجلس نمایندگان می تواند 
با دوسوم رأی برای شکســتن رأی رئیس جمهور اقدام 
کنند که این اقدام اصال دور از انتظار نیست. اکنون که 
مجلس نمایندگان دست جمهوری خواه هاست، برای 
تصویب طرح های ضد برجامی دست شان باز است. اگر 
مجلس نمایندگان دســت دمکرات ها باقی مانده بود، 
به دلیل رودربایستی که با رئیس جمهور دمکرات دارند 
ممکن بود که این طرح هــا را به جریــان نیندازند اما 
اکنون که دســت جمهوری خواه ها افتاده، این طرح ها 
به جریان خواهد افتــاد. این دالیلی اســت که ارزش 
برجام نسبت به ماه گذشــته کاهش پیدا کرده است. 
از ســویی هم چون توانمندی قانونگذاری علیه ایران 
از ژانویه به بعد ارتقا پیدا می کند، با ابزارهای مختلفی 
که اکثریت جمهوری خواه ها در دست دارند، می توانند 
از این ظرفیت ها برای فعالیت های ضد ایرانی بیشــتر 

استفاده کنند.
 پیامدهای انتخابات آمریکا برای ایران 

چه خواهد بود؟

پیامدهای انتخابات حتما روی برجام تأثیرگذار اســت 
و از ســوی دیگر نیز در 2سال نخســت دولت بایدن، 
قوه مقننه و قــوه مجریه در دســت دمکرات ها بوده و 
حتی سیاســت های دولت ترامپ را نقــد می کردند. 
اکنون به هر حال کنگره آمریکا در دســت دمکرات ها 
و جمهوری خواهان است که در کنار بحث های مرتبط 
با برجــام، فعالیت هــای دیگر ضد ایرانــی هم مدنظر 

جمهوری خواهان است که فراتر از برجام است.
این چالشی اســت که باید به آن توجه شــود از این رو  
که  سیاســت های ضد ایرانی آمریکا شفاف تر می شود. 
مباحث از حالت پنهان خارج شده و شفافیت بیشتری 
پیدا می کند و سخت تر می شود. به همین دلیل از ژانویه 

به بعد بزک کردن چهره آمریکا سخت تر خواهد شد.
آیا آمریکا قصد دارد به روند تحریم کردن 
ایران ادامه دهد و این روند تا کجــا ادامه خواهد 

داشت؟
بله! چه برجام توافق شود یا خیر، تحریم ها وجود دارد. 
باید این موضوع را مدنظر قرار داد تا زمانی که آمریکا و 
ایران وجود دارند، تحریم ها نیز وجود دارد. این مسئله 
ربطی به یک حکومت ندارد، بــرای آمریکا فرقی ندارد 
که چه حکومتی در ایران حاکمیت دارد. حتی پیش از 
انقالب در حکومت وقت نیز آمریکا محدودیت های زیادی 
ایجاد کرده بود که البتــه آن را تحریم نمی خواندند. در 
بهترین حالت آمریکا ایران را رقیب خود می داند و برایش 

خیلی فرق نمی کند چه کسی در ایران حکومت کند.
پیش از انقالب، آمریکا سیاست های حکومتی ایران را 
هدایت می کرد و افراد با تأیید آمریکا پست های مختلف 
می گرفتند. آن دخالت هایی که آمریکا آن زمان در ایران 

داشت نیز دارای محدودیت و به ضرر ایران بود.
در جمهوری اســالمی محدودیت ها به تحریم تبدیل 
می شود و ایران هم سعی کرد ذیل تحریم پیشرفت کند.

هر حکومتــی در ایران باشــد، ماهیت اســتکباری و 
فشــارهای آمریکا وجود دارد. البتــه خبرخوب اینکه 
آمریکا کشوری رو به افول است و به تدریج جایگاه خود 

را در دنیا از دست می دهد و زمانی که آمریکا کشوری 
معمولی شود دیگر داستان تحریم و فشار نخواهد بود و 

در درازمدت مشکالت خودبه خود حل می شود.
 به نظر می رسد اروپا مواضع تندتری در 
رابطه با اغتشاشات اخیر ایران اتخاذ کرده است. 
آیا به خاطر نگاه دولت آمریکا برای بازگشت به 

برجام یا تبادل زندانیان و... است؟
سیاســت های خصمانه ای که اکنون از اروپا می بینیم 
همان رفتار واقعی اروپاست، اگر رفتاری دیگر ببینیم، 
غیرعادی و دروغ اســت. در چند ماه گذشــته، پیش 
از وقایع اخیر ســخناني که اروپاییــان می گفتند برای 
خودشان نیز باورپذیر نیست، آن چیزی که واقعیت دارد 

اروپای فعلی است.
آمریکا و اروپا با هم هماهنگ هستند و همکاری می کنند 
و نقش بازی می کنند، گاهی اروپــا و گاهی نیز آمریکا 
پلیس بد می شــود. از این جهت هماهنگی و همکاری 
وجود داشته و ادامه پیدا خواهد کرد. مشکل خاصی در 
سیاست های ضد ایرانی ندارند و اروپای واقعی هم چیزی 
است که ما می بینیم. تبادل زندانیان که قرار بود ماه ها 
پیش انجام شــود هنوز صورت نگرفته اســت. این هم 
نمونه ای از بدعهدی آمریکایی ها که توافق هایشان در 

عمل اجرایی نمی شود.
تبادل زندانیان بین کشــورها امری عــادی و معمولی 
است. کشورهایی که از هم، زندانی دارند هراز چند گاهی 

زندانیان مبادله می شوند.
در اوج جنگ سرد بین شوروی و آمریکا تبادل زندانی 
صورت می گرفت، این اقدام نیاز به روابط حســنه بین 
کشــورها ندارد اما آمریکا با خباثتی که دارد، در تبادل 

زندانیان وقفه ایجاد می کند.
 راه حل درست برای گرفتن تضمین از 
آمریکا در مذاکرات چیست؟ و آیا ایران می تواند 

به آمریکا در بازگشت به برجام اعتماد کند؟
قطعا آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند. این یک تحلیل 
سیاسی نیست بلکه ریشه در تاریخ این کشور دارد. به 

همین دلیل نباید در مذاکــرات متنی را با طرف مقابل 
تنظیم کنیم که نیاز به اعتماد داشته باشد.

چندین بار اعتمــاد کرده ایم اما جواب نداده اســت و 
اکنون باید از تجربیات دیگران درس گرفته باشیم. باید 
واقعیت های سیاســت خارجی موجود در آمریکا دیده 
شود نه آن ذهنیتی که ما درباره آمریکای مطلوب داریم.

 برای تضمین هم راهی نیست. بحث تضمین در عمل 
قابلیت ندارد. هر تضمینی هم که آمریکایی ها بدهند با 
توجه به تاریخ آمریکا، قطعا تضمین ها را نقض خواهند 
کرد. آنها بعد از رســیدن به اهدافشــان به راحتی به 
سخنانی که زده اند بی توجه خواهند شد و این ماهیت و 

تاریخچه دولت آمریکاست.
 »اسرائیل و آمریکا« مانور شبیه سازی 
هدف قرار دادن تأسیســات هسته  ای را برگزار 
خواهند کرد. آیا حمله آمریکا به تاسیســات 
هسته ای ایران محتمل اســت؟ در این صورت 

واکنش ایران چه خواهد بود؟
حمله آمریکا همیشــه بایــد برای نیروهــای نظامی 
کشــور جدی باشــد، چرا که آمریکایی ها ماهیت شان 
حمله، تجاوز و جنگ است. در این منطقه هم به عراق، 
افغانستان، سوریه، پاکستان و یمن حمله کرده اند.کمتر 
کشوری در منطقه وجود دارد که مورد حمله آمریکا قرار 

نگرفته باشد.
دلیل اینکه به ایران حمله نکرده این است که می داند این 
حمله برایشان هزینه دارد. آمریکایی ها متوجه این هزینه 
هستند و نمی خواهند آن را پرداخت کنند. هیچ دلیل 
اخالقی ای وجود ندارد که آمریکایی ها به دلیل اخالقی به 

ایران حمله نکنند. مشکل آمریکا هزینه است.
اگر آمریکا بخواهــد تصمیمی منطقی بگیــرد، نباید 
به ایران حمله نظامی داشــته باشــد، چرا که می داند 
هزینه اش بســیار بســیار باال خواهد بــود. و اینکه آیا 

آمریکایی ها منطقی هستند یا خیر معلوم نیست.
از سویی نیز ایران قطعا واکنش سختی خواهد داشت. 

طوری که طرف مقابل را پشیمان خواهد کرد.

فواد ایزدی، تحلیلگر سیاسی
 از تحوالت در ساختار سیاسی آمریکا و رفتارهای جمهوری خواهان 

و دمکرات ها و مواضع متغیر ایاالت متحده در برجام می گوید

انتخابات آمریکا 
ارزش برجام راکم کرد

دریچه

نقل قول خبر

فراخوانی که شکست خورد
عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: »قاطعیت دولت و مسئوالن 
می تواند با حضور مردم در صحنه، سفره این فتنه را جمع کند.« به 
گزارش مهر، احمد سالک، عضو جامعه روحانیت مبارز درخصوص 
فراخوان برگزاری اعتصاب از ســوی آشــوبگران و رســانه های 
ضد مردمی خارجی گفــت: »اینکه ما بگوییم انقالب اســالمی 
ایران دشمن ندارد منطقی نیســت، زیرا در برابر هر حقی، باطل 
قدعلم می کند.« ســالک بیان کرد: »در مقابل انقالب اسالمی 
که ۴۳ سال پابرجا اســت و محکم تر از روزهای اول شده است، 
بی تردید باطل داخلی و بین المللی، استکبار و سلطه جهانی در 
مقابل این حق پیچیده تر عمل می کنند. فتنه ای که در شهریور 
امسال مرحله اول آن آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد، فتنه ای 
است که با سایر فتنه ها مانند ۷8، 88 و... متفاوت است.« سالک 
تصریح کرد: »بی تردید دولتمردان ما و مجلس شورای اسالمی 
باید از اصول دین و انقالب دفاع کنند و با آنچه باعث ضربه زدن به 
اصول دین می شود، برخورد قاطع کنند. حجاب یک اصل قرآنی 
است و باید به آن توجه کرد و دشمن روی اصول دینی و اعتقادات 
ما سرمایه گذاری کرده است و ما شاهد هستیم که مردم ما به این 

اعتصاب ها توجه نمی کنند و دشمن شکست خورده است.«

فتانه احدیگفت وگو
روزنامه نگار

دلیــل اینکه آمریــکا به ایــران حمله 
نکرده این است که می داند این حمله 
برایشان هزینه دارد و نمی خواهند آن 
را پرداخت کنند. هیچ دلیل اخالقی ای 
وجود ندارد که آمریکایی ها به دلیل 
اخالقی به ایران حمله نکنند. مشکل 

آمریکا هزینه است

محمدباقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 

ما در دوران دفاع مقدس با مظلومیت 
جنگیدیــم؛ بــه لحــاظ تجهیزاتــی در 
تجربــه امــروز  امــا  بودیــم   تحریــم 
 ۳۹ ســاله در ســاخت پهپــاد داریــم. 
ســاخت پهپــاد از طراحــی تــا پــرواز 
همه در داخل انجام شــده و می شــود 
از  دانشــمندان  و  دانشــجویان  و 
دانشــگاه های صنعتــی کشــور وارد 

میدان طراحی پهپاد شدند./ فارس

یعقوب رضازاده
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

ســفر نخســت وزیر عــراق بــه ایــران 
می تواند بســیاری از مســائل سیاســی 
و اقتصــادی را برطــرف و چالش هــای 
موجود را حل و فصل کند. توافقنامه ها 
راهکاری برای حل مسائل جغرافیایی، 
اقتصادی و کاهش آسیب های موجود 
ســر راه اســتفاده از ظرفیت هــای دو 

کشور هستند. /خانه ملت
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مرکز پژوهش هــای مجلس اخیرا 
طی گزارشــی به موضوع سالمت 
الکترونیــک پرداخته اســت. در 
بخشی از این گزارش، پیشنهاد شده که یک پلتفرم 
جامع سالمت راه اندازی شود تا شاهد اقبال مردم 
به سالمت الکترونیک باشیم. پلتفرم های سالمت 
که از چند ســال پیش به دستگاه های الکترونیکی 
مردم راه پیدا کرد، در زمان همه گیری کرونا نقطه 
اوج خود را تجربه کردند. از مشاوره و نسخه نویسی 
تا معاینات آنالین و دریافت شرح حال و نوبت دهی 
تا حد زیادی مردم را به سمت این پلتفرم ها جذب 
کرد. با این حال، با فروکش کردن شیوع کرونا این 
پلتفرم ها هم به شکل قابل توجهی کارکرد خود را 
از دست دادند و اکنون شاید بخشی از آنها در حال 
ضرر دادن هم باشند. این در حالی است که سالمت 
الکترونیک تقریبا در بیشــتر کشــورها پذیرفته 
شده و فرهنگســازی و تجهیز زیرساخت های فنی 
از مهم ترین عوامل این پذیرش به شــمار می آید. 
اما واقعیت این اســت که تا زمانی که مردم به هر 
دلیل نیاز به پلتفرم های سالمت را احساس نکنند، 
پذیرش آن با دشــواری هایی همراه است. گزارش 
مرکز پژوهش ها که با عنوان »ســالمت از راه دور 
در مواجهه با همه گیری« منتشــر شــده، حاوی 
موضوعاتی چــون کاربردهای ســالمت از راه دور 
در زمان همه گیری، تجربه بعضی از کشــورها در 
مواجهه با همه گیری کووید-19 و قوانین مرتبط و 
اقدامات انجام شده در حوزه خدمات سالمت از راه 

دور در ایران است.
 

تعریف سالمت از راه دور و خدمات مهم
ســالمت از راه دور در این گزارش »کاربرد فناوری 
ارتباطات و انتقال اطالعات برای ارســال اطالعات 
سالمتی افراد برای انجام اقدامات تشخیصی، درمانی 
و آموزش« تعریف شده و مهم ترین خدمات قابل ارائه 

در 6 عنوان ارائه شده است.
مشاوره از راه دور یا دورا مشاور، تشخیص از راه دور 
یا دورا تشــخیص، درمان از راه دور یا دورا درمان، 
بهداشــت از راه دور یا دورا بهداشت، آموزش از راه 
دور یا دورا آموزش و بانک اطالعاتی بیماران یا پایش 
از راه دور یا دورا پایش مهم ترین خدمات ســالمت 
الکترونیک در این گزارش عنوان شــده است. این 
گزارش هر یک از این عناوین را به تفکیک تعریف 

کرده است.

کاربردهای سالمت از راه دور در همه گیری
همچنین گزارش مرکز پژوهش ها به برخی از مهم ترین 
کاربردهای ســالمت از راه دور در زمــان همه گیری 
بیماری ها اشاره کرده است. شناسایی موارد مشکوک، 
پیگیــری، مــوارد دارای عالمت نیازمند جداســازی 
در مراکز بهداشــتی درمانی یا در خانــه، تعادل »بار 
جغرافیایی« و »پشــتیبانی های تخصصی« از مناطق 
کمتر برخوردار و حداکثرســازی پتانسیل نیروی کار 
از طریق اســتفاده از پزشــکان در قرنطینه به عنوان 

کاربردهای ســالمت از راه دور در زمان همه گیری در 
این گزارش دیده می شــود. عالوه بر ایــن، به موضوع 
»حفاظت از دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی 

به خصوص افراد پرریسک« هم اشاره شده است.
 

تجربه برخی کشورها
در این بخش از گزارش، یک جدول تنظیم شــده که 
تجربه کشــورهای دیگر در مواجهه با کووید-19 در 
زمان همه گیری را نشــان می دهد. این جدول عالوه 

بر ایران، شامل نام کشــورهای چین، بریتانیا، آمریکا 
و کاناداست که با یک تقسیم بندی خاص تجربه این 
کشورها را به نمایش گذاشته است. در بخشی از این 
جدول به ابزارهایی مانند تلفن، ویدئو، لپ تاپ، سکوی 
رسانه اجتماعی، پرونده سالمت الکترونیک، وب سایت 
و موارد دیگــر با عنوان »نوع خدمات ســالمت از راه 
دور« اشاره شده است. همچنین در ستون »خروجی 
کلیدی« نتایجی چون سرعت بیشتر در ارائه خدمات 
رادیولوژی از راه دور، ارائه تشــخیص فوری و مشاوره 
به پزشکان و بیماران در مورد کووید-19، تریاژ بیمار 
از طریق تماس تلفنی، ارائه مشاوره الکترونیکی یـــا 
مشاوره الکترونیکی به ارائه دهندگان سالمت، پخش 
زنده فیلم آموزشــی و موارد دیگر ارائه شــده است. 
در ســتون »تأثیر« هم شــاهد موارد متعدد ازجمله 
حذف نیاز به ارجاع بیماران به بیمارستان های شلوغ، 
رسیدگی به نیازهای محلی، ضبط، ذخیره و پردازش 
پرونده پزشکی بیماران، مدیریت نگرانی های بیماران، 
کمک به اجرای فاصله گذاری اجتماعی، کاهش خطر 
عفونت و خطر کم شــدن تعداد نیروی کار، مراقبت 
مجازی برای اطمینان از تداوم مراقبت، درمان سریع تر 
همراه با نتایج بهتر و به دســت آمــدن تجربه بالینی 

واقعی هستیم. 

اما و اگرهای پلتفرم سالمت الکترونیک
گزارش مرکز پژوهش ها در حوزه سالمت الکترونیک در حالی منتشر شده که بودجه سال جاری این حوزه تخصیص نیافته است

عملکرد فراتر از انتظار واکسن 
آنفلوآنزا ۲۰۲۲ 

طبق اعالم مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری  ها، واکســن 
آنفلوآنزای امســال تطابق بسیار خوبی با ســویه های در حال 
گردش این ویروس داشته اســت. به گزارش سی ان ان، روشل 
والنسکی، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا 
با اعالم این مطلب، گفت: با این حال ســرعت واکسیناسیون 
آنفلوآنزا از سال های گذشته عقب مانده است. تا پایان ماه اکتبر، 
داده های این مرکز نشان می دهد که واکسیناسیون برای زنان 
باردار که در برابر بیماری  های شدید ناشی از این بیماری آسیب  
پذیرتر هستند، نســبت به همین مدت در سال 2021حدود 
12درصد کاهش یافته است. نرخ واکسیناسیون برای سالمندان، 
گروه سنی که بیشــتر به دلیل آنفلوآنزا در بیمارستان بستری 
می شــوند، از اکتبر 2021حدود 3درصد کاهش یافته است. 
والنسکی گفت همچنین واکســن آنفلوآنزا برای کودکان در 
مقایسه با قبل از همه گیری کووید-19حدود 5درصد کاهش 
یافته اســت. او افزود: البته هم اکنون برای ما این مهم است که 
تطابق واکسن فعلی آنفلوآنزا با آنچه هم اکنون در حال پخش 

است، بسیار خوب است.
دکتر ســاندرا فراهوفر، رئیس هیأت مدیره انجمن پزشــکی 
آمریکا و یک پزشک داخلی در آتالنتا، گفت: هم اکنون به دلیل 
جشن های پایان سال میالدی، با موجی از ویروس های آنفلوآنزا 
و کووید روبه رو هســتیم. بهتر اســت افرادی کــه دچار عالئم 
می شوند، آزمایش بدهند. این فصل، فصل عفونت های تنفسی 
گیج کننده خواهد بود. و تشــخیص دقیق اینکه چه ویروسی 
عامل بیماری است یک معماست. والنسکی در پاسخ به سؤالی 
در مورد کمبود داروهای کلیدی در این فصل ســخت ویروسی 
گفت: مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری هــا از گزارش  های 
کمبود داروهای ضد ویروســی و همچنین آنتی  بیوتیک  ها در 
سراسر کشور آگاه اســت. من می  دانم که سازمان غذا و دارو در 
حال کار با تولیدکنندگان اســت تا برای رفع این مشکل کاری 
کند. او همچنین از پزشکان خواســت برای بیماری های ناشی 
از ویروس، آنتی بیوتیــک تجویز نکنند. دکتر ویلیام شــافنر، 

متخصص بیماری های عفونی در مرکز 
پزشکی دانشگاه واندربیلت در نشویل، 
گفت اگرچه واکســن های آنفلوآنزا در 
پیشگیری از پیامدهای شدید بیماری، 
خوب عمل می کنند، امــا کار زیادی 
برای جلوگیری از گســترش ویروس 
انجام نمی دهند. شافنر معتقد است این 

واکسن در میان جمعیت مسن 
کمتر کارایــی دارد چرا که 

آنها سیستم ایمنی بسیار 
ضعیف تری نسبت به 

افراد جوان تر دارند.«

 شرکت ماسک
زیر ذره بین تحقیقات فدرال

شرکت تراشه مغزی ایالن ماسک، با نام نورالینک به دلیل نقض 
احتمالی حقوق حیوانات در جریان تحقیقات آزمایشــگاهی 
شرکت نورالینک، از ســوی دولت آمریکا تحت نظر قرار گرفته 
است. به گزارش رویترز، این شــرکت برای انجام آزمایش های 
تراشه های مغزی خود متهم به کشــتن بیش از 1500حیوان 
در تحقیقات آزمایشگاهی اســت. نورالینک، شرکت تجهیزات 
پزشــکی متعلق به ایالن ماسک اســت که روی کاشت تراشه 
مغزی کار می کند. براساس اسناد به دست آمده برخی کارمندان 
نورالینک نســبت به آزمایش های حیوانی نورالینک شــکایت  
دارند و می گویند این شرکت در انجام آزمایش  ها، عجله می کند. 
همین مسئله باعث آزار و مرگ حیوانات آزمایشگاهی می شود. 
نورالینک در حال توسعه ایمپلنت مغزی است و امیدوار است 
با این تراشــه مغزی بتواند به افراد دچار ناتوانی های جسمی و 
سایر بیماری  های عصبی کمک کند. به درخواست یک دادستان 
فدرال، وضعیت فعالیت این شرکت بررسی می شود تا مشخص 
شود آزمایش های این شرکت برای توســعه تراشه، منافاتی با 

قوانین مربوط به حقوق حیوانات نداشته باشد.

معاونــت علمــی، فنــاوری و اقتصــاد 
دانش بنیــان اعالم کرد ۳۵اســتارت آپ 
دانشجویی برای توسعه بازار نانو تالش 
می کنند. بر همین اساس هم حمایت از 
شکل گیری استارت آپ های دانشجویی 
در اولویت این ســتاد قرار دارد و تا امروز 
۳۵استارت آپ و ۶۰۰هسته فناور توسط 

دانشجویان به ثبت رسیده است.

 ۳۵
 استارت آپ

محمد حسین بهشــتی، رئیس دهمین 
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ایــران ســاخت از رونمایــی ۱۲ محصــول 
دانش بنیان در حاشــیه این نمایشــگاه 
خبــر داد. او گفــت: ایــن نمایشــگاه از 
تاریخ ۱۹ تا ۲۲ آذرماه همزمان با بیست 
و ســومین نمایشــگاه دســتاوردهای 
پژوهش، فناوری و فن بازار کشور برگزار 
می شــود. در ایــن دوره از نمایشــگاه 
تجهیــزات و مــواد آزمایشــگاهی ایــران 
ســاخت، ۲۹۶شــرکت در ۲۹۳غرفــه 
حضــور دارند و بیــش از ۹هــزار محصول 

را به نمایش می گذارند.

 ۱۲
 محصول

فناوری

عدد خبر

دانش

پژوهش

چالش های سالمت از راه دور و پیشنهادها
پلتفرم های ســالمت به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم و با شرط فراگیری و پایداری اینترنت 
می تواند بسیار مفید باشــد. همچنین برای ســالمندان و افراد کم توان و در زمان همه گیری ها، 
مناسب ترین گزینه پلتفرم های سالمت هستند. با این حال، حوزه سالمت الکترونیک با چالش هایی 
روبه روست. در بخش زیرســاخت های فنی، چالش هایی چون نبود پلتفرم جامع خدمات از راه 
دور، ضعف زیرساخت های سخت افزاری خدمات الکترونیکی در مراکز ارائه خدمات و پراکندگی 
سامانه های اطالعاتی بخش سالمت در این گزارش احصا شده است. همچنین مالحظات حقوقی، 
مالحظات مالی و مالحظات اجتماعــی و فرهنگی بخش دیگری از چالش های حوزه ســالمت 
الکترونیکی اســت. این چالش ها باعث شده اســت که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادهای 
کوتاه مدت)دوره کرونا( و میان مدت و بلندمدت را در این گزارش ارائه دهد. یکی از پیشنهادهای 
میان مدت و بلندمدت این گزارش »طراحی پلتفرم ملی ارائه خدمات سالمت مجازی استاندارد)امن، 
دسترسی تعریف شده به اطالعات، امکان تجهیز به ماژول نسخه نویسی و...( با قابلیت اتصال به 
درگاه یکپارچه اطالعات سالمت کشور« است. این در حالی است که همین گزارش تصریح می کند 
که بودجه 7۰۰میلیارد تومانی سال14۰1 سالمت الکترونیک هنوز به این حوزه تخصیص نیافته است.

مکث
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حمل ونقل عمومی پایتخت همچنان از موضوعات 
مهم مدیریت شهری است و پس از کرونا با افزایش 
مســافران ناوگان انبوه بر)اتوبوس و مترو(، بهبود 
این ناوگان در اولویت اقدامات شــهرداری تهران 
قرار گرفته و این نهاد خدماتی-اجتماعی از تمام 
ظرفیت ها برای خدمت رسانی مطلوب در ناوگان 

حمل ونقل عمومی استفاده می کند. 
رونمایی از 200دســتگاه اتوبوس و 62دستگاه 
مینی بوس، اورهال واگن های مترو، خرید حدود 
2هزارچرخ مترو و... اقداماتی است که انجام شده 
اما با توجه  به عقب ماندگی ۱0ساله در این حوزه، 
نیاز است تا کارهای بیشتری صورت گیرد که در 
این میان می توان به فعال شــدن قرارداد تأمین 
630دستگاه واگن توســط کشور چین از طریق 
فاینانس، اشــاره کرد: موضوعی که دیروز مورد 
توجه مهدی چمران، رئیس پارلمان شهری قرار 
گرفت و در جمع خبرنگاران از فعال نشــدن این 
قرارداد)تأمین واگن توســط چین( گالیه کرد و 
گفت: »وضعیت  تأمین واگن مناســب نیست و 
هنوز قرارداد با چین به اتمام نرسیده و در صورت 
عملیاتی  شــدن پس از یک ســال ونیم واگن ها 
وارد چرخه خدمت رســانی می شوند. شهرداری 
آمادگی تأمین پیش پرداخت در قرارداد با چین 
را دارد، اما این قرارداد درگیر روند اداری اســت 
و دولت و بانک مرکزی بایــد اقدام الزم را در این 
زمینه انجام دهند.« در جریان جلسه هم مهدی 
عباسی با اشــاره به گره های کور ترافیکی عنوان 
کرد: »ضرورت دارد شــهرداری در برنامه ســال 
آینده و همچنین برنامه چهارم توسعه شهری به 
مقوله حمل ونقل عمومی و توسعه آن توجه کند. 
درست است که ما باید کمک های دولتی را جذب 
کنیم اما نباید به دلیــل کمک دولت از توان خود 

غافل شویم.«
به گزارش همشــهری، صدودوازدهمین جلسه 
پارلمان شهری در حالی برگزار شد که نمایندگان 
جامعه افراد دارای معلولیت به مناســبت هفته 
معلوالن به صحن شورا آمده بودند و ازاین رو برای 
نخستین بار این جلسه با حضور مترجم ناشنوایان 

برگزار شد.

 سهیل معینی به عنوان نماینده این جامعه پشت 
تریبون رفت و به برخی از مطالبات معلوالن اشاره 
کرد و گفت: »مهم ترین خواسته این افراد تدوین 
سند برنامه راهبردی ارائه خدمات به شهروندان 
معلول، راه اندازی خانه های فرهنگ برای معلوالن 
بزرگسال و کودک در هر پهنه یا منطقه، اجرای 
قانون 3درصدی ســهم معلوالن از اشــتغال در 
دســتگاه های دولتی و تعییــن تکلیف وضعیت 
نیروهای معلول شاغل در شــهرداری تهران و... 
است.« در ادامه رئیس پارلمان شهری هم عنوان 
کرد که کمیسیون های شورا آمادگی الزم را برای 

بررســی پیشــنهادها دارند و موارد مطرح شده 
را پیگیری می کنند. پس از اهدای گل توســط 
محمدمهدی بخشی، کودک معلول)قهرمان شنا، 
صخره نوردی، دوومیدانی و...( به اعضای پارلمان 
شهری و تقدیر مهدی چمران از نمایندگان دارای 
معلولیت با اهدای لوح، میهمانان صحن شورا را 

ترک کردند.

نگاه نامناسب به معلوالن
مدیرکل سالمت شــهرداری تهران هم در ادامه 
جلســه با بیان اینکه معلوالن از نگاه نامناســب 

شهروندان به موضوع معلولیت، رنج می برند، گفت 
که مناسب ســازی فیزیکی معابر و ساختمان ها 
خوب اســت؛ اما باید مناسب ســازی فرهنگی 
هم انجام داد. به گفته حمید صاحب متأســفانه 
امکانات شهری ازجمله آموزش، بهداشت و حتی 
ایاب وذهاب برای همه معلوالن قابل دســترس 
نیســت و همین موضوعات ســبب می شود که 

استعداد معلوالن شکوفا نشود.

الیحه ای برای رفع ابهام در عوارض شهرسازی
شــورای شــهر تهران مصوبه ای دارد مبتنی بر 
ارائه تخفیف های 40 تــا 34درصدی به مودیانی 
که عوارض خود را تا پایان ســال به صورت نقدی 
پرداخت می کنند. روز گذشته شهرداری الیحه ای 
با قید یک فوریت به شورا ارائه داد که چمران در 
توضیح آن گفت: اکنون شهرداری استفساریه)رفع 
ابهام( آورده که آیا این مشــوق ها شامل کسانی 
که قبوض  عوارض ســاختمانی خود را به صورت 
علی الحســاب پرداخت می کنند هم می شود یا 

خیر؟ که یک فوریت آن تصویب شد.

تأمین واگن  از چین، در انتظار حمایت دولت
رئیس شورای شهر تهران از آمادگی شهرداری پایتخت برای تأمین پیش پرداخت خرید 630دستگاه واگن از طریق فاینانس خبر داد

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

 آگاهی بخشی مادران
 در زمینه فرزندپروری

طرح »آگاهی بخشــی به مادران جامعه محلــی در زمینه 
فرزندپروری و شناخت انواع هوش های چندگانه و تقویت آن 
در کودکان« به همت مؤسسه مهنا و در دوره های آموزشی 
ریحان شهر ویژه مادران کوی نصر گیشا اواخر آذرماه اجرایی 

می شود.
به گزارش همشــهری، خانــواده محور بــودن برنامه های 
فرهنگی، اجتماعی و... از اولویت هــای اداره کل امور بانوان 
شــهرداری تهران اســت و ازاین رو برخــی از برنامه های 
پیش بینی شده در ریحان شــهر با رویکرد آگاهی بخشی به 
مــادران در موضوعات مختلف ازجملــه فرزندپروری، اجرا 
می شوند؛ مانند طرحی که توســط مائده کاملی مدیرعامل 
مؤسســه مهنا )به معنی دلچســب و گوارا( ارائه شــده که 
مراحل تئوری آن در حال انجام است و اواخر آذر هم مرحله 
 عملی و آموزشی آن در محله کوی گیشا )منطقه 2( اجرایی

می شود.
آنطور که کاملی عنوان کرده: »در قالب این طرح قرار است به 
مادران آگاهی دهیم تا هوش های چندگانه را شناسایی و از 
طریق بازی آنها را در کودکان شان تقویت کنند. این کار در 
3گاه یا مرحله، عملیاتی و محقق می شود که گام اول تهیه و 
تدوین کتاب و جزوه، گام دوم برگزاری کالس های تئوری و 
آموزشی و گام سوم هم برگزاری دوره های عملی که مربوط 

به بازی مادران و کودکان است.«
کتابی که باید در راستای آگاهی بخشی مادران تدوین یا تهیه 
شود شامل مفاهیم و اصول تربیتی کودک از نظر روانشناسی 
اسالمی و غربی اســت و مباحثی چون آشنایی با دوره های 
رشــد کودک، مدیریت ذهن و بحران در مواجهه با مشکل، 
اصالح الگــوی رفتار توســط مادر و آشــنایی باهوش های 
چندگانه گاردنر )توانایی اســتفاده از کلمــات و زبان(، در 
آن پیش بینی و با برگــزاری کارگاه های حضوری به مادران 

آموزش داده می شود. 
به گفته کاملی همزمان با آموزش مادران، کودکان 3تا 6سال 
هم از طریق بازی، آموزش هایی را می آموزند و در پایان هم 
مادران آموخته هایشــان را در قالب بازی به کودکان منتقل 
می کنند. در واقع این شیوه، راهی است برای کمک به مادران 
در شناســایی هوش چندگانه فرزندان. از تمام این مراحل 
)کالس های تئوری، آموزش های عملی به مادران و آموزش 
از طریق بازی به کودکان( فیلمبرداری می شود و در نهایت 
به صورت بسته آموزشی چندرسانه ای در اختیار سایر مادران 
قرار می گیرد تا یک گروه همدل از مادران تشکیل شود و این 

شیوه آموزش تداوم یابد. 
آنچه در این طرح اهمیت دارد، آگاهی بخشی به مادران در 
زمینه فرزندپروری اســت که به گفته کاملی مورد استقبال 

اهالی محله کوی نصر گیشا قرار گرفته است.

مهدی اقراریان
عضو شورای شهر تهران

فردی بــه نمایندگــی از شــهرداری تهران 
چراهایــی را درخصــوص اقدامــات حوزه 
معلــوالن مطــرح کرد کــه پاســخش این 
است: کسانی که مسئولیت دارند امروز 
ســؤال می کننــد چرا ایــن اتفــاق افتاده؟ 
مشکل همین جاست که شما در جایی 
که نشسته اید باید این کار را انجام دهید 

و این پرسش ها معنایی ندارند. 

مهدی بابایی
رئیس کمیته مدیریت بحران شورای شهر 
بیش از ۲۳۰۰مرکــز امن تخلیه اضطراری 
در مناطــق ۲۲گانــه تهــران وجــود دارد. 
اطالع رســانی دربــاره ایــن فضاهــای امن 
عــالوه بــر اپلیکیشــن »تهران مــن«، در 
پرتــال ســازمان مدیریت بحــران تهــران و 
سامانه اطالعات مکانی شهرداری انجام 
شده است. قرار است پس از به روزرسانی 
فهرســت ایــن مراکــز توســط ســازمان 
مدیریت بحران، عالمت گــذاری و نصب 

تابلوی مراکز نیز در شهر انجام شود. 

نقل قول خبر

عدد خبر

ریحان شهر

زهــرا شمس احســان، رئیــس کمیتــه 
اجتماعی شــورای شــهر تهــران با اشــاره 
به نامگذاری روز ۱۲ آذرمــاه به عنوان روز 
جهانــی افــراد دارای معلولیــت، گفــت: 
»ضمــن تقدیــر از اقدامــات مطلــوب 
۲۰خــودروی  اضافه شــدن  همچــون 
ون مناسب ســازی شــده بــه ســامانه 
ویــژه معلــوالن و جانبــازان در بهــار، 
اولویت بخشی به برنامه های متمرکز بر 
زیست پذیری حداکثری شهر برای تمام 
شهروندان، مورد توجه ویژه قرار گیرد.« 

20
خودرو

عضو شــورای شــهر تهــران، بــا اشــاره به 
مفاد قانون حمایت از معلوالن، خواستار 
اختصاص حداقل ۳درصد از مجوزهای 
استخدامی شــهرداری به این قشر شد. 
نرجــس ســلیمانی دیــروز متذکــر شــد: 
»بــا توجــه بــه تکلیــف مدیریت شــهری 
در مــاده ۱۵ قانــون حمایــت از معلوالن، 
حداقــل ۳درصــد از تمامــی مجوزهــای 
استخدامی جزو موارد ذکر شده در بند ط 
ماده ۱۱، به افــراد دارای معلولیت و واجد 

شرایط اختصاص داده شود.« 

3
درصد

دیروز نمایندگان افراد دارای معلولیت برای بیان مطالبات شان به صحن شورا آمده بودند.   عكس: همشهری- علیرضا طهماسبی

پیگیری حقوق معلوالن
سوده نجفی، عضو هیأت رئیسه شورا: استفاده از حمل ونقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوس یكی 
از نیازهای معلوالن است که باید مورد توجه قرار گیرد. تقریبا ناوگان اتوبوسرانی برای استفاده 
از معلوالن مناسب سازی  نشده و حدود 206دستگاه آسانســور و 206دستگاه ویلچربر در 
ایستگاه های مترو مورد نیاز است. براساس قانون حمایت از حقوق معلوالن، وظایف شهرداری ها 
مشخص است و تقاضا داریم تا شهرداری تهران پیگیر حقوق معلوالن باشد. چرا که آنها به قانون 
و وعده و وعید نیاز ندارند بلكه عمل می خواهند و امیدواریم در این دوره شاهد اقدامات عملی 

درخصوص مطالبات معلوالن باشیم.

مکث
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بهترین رژیم های غذایی کدامند؟
این روزها با انواع و اقسام رژیم های مختلف آشنا می شویم 
که هر کدام نیز به ما وعده برخورداری از منابع غذایی مفید 
در کنار رسیدن به وزن مطلوب و ایده آل را می دهند. بهترین 
راه برای انتخاب رژیم غذایی صحیح متناسب با هر فرد داشتن 
بینش کافی نسبت به اصول اولیه ای است که رژیم های صحیح 

تغذیه ای و الغری باید داشته باشند.
  هیچ وعده غذایی را حذف نکنید: حذف کردن یک وعده غذایی  
سوخت وساز و متابولیسم بدن را با مشکل مواجه خواهد کرد. به 
این ترتیب هم تولید بعضی مواد مهم مانند پروتئین ها و هم میزان 
مصرف انرژی را کاهش می دهــد و به محض ورود کالری اضافی 

به جای سوزاندن، آن را به چربی ذخیره ای تبدیل خواهد کرد.
  صبحانه را جدی بگیرید: بسیاری افراد عالقه ای به خوردن صبحانه 
ندارند. درحالی که وقتی در نهایت تا یک ساعت پس از بیدار شدن، 
صبحانه کاملی دریافت کنیم، روز خود را با متابولیسم باال و مناسبی 
آغاز می کنیم و انرژی کافی نیز برای فعالیت روزانه خواهیم داشت. 
خوردن صبحانه کامل مانع از گرســنگی شــدید و پرخوری در 

وعده های دیگر می شود.
  آرام غذا بخورید: بررسی ها نشان می دهند تند غذا خوردن باعث 
می شود به روده اجازه ندهیم سیگنال های سیر شدن را به موقع 
به مغز مخابره کند. اما جویدن درست و به اندازه و آرام غذا خوردن 
عالوه بر اینکه باعث می شود بیشتر از غذا خوردن لذت ببریم مانع 
از ابتال به بسیاری از مشکالت گوارشی و اضافه وزن نیز خواهد شد. 
   رژیم های کوتاه مدت ممنوع: بســیاری از مــا جذب رژیم های 
کوتاه مدت و چند روزه ای می شویم که نه تنها کمکی به کاهش 
وزن ما نخواهد کرد؛ بلکه مشکالتی برای سالمت مان نیز به دنبال 
خواهد داشت. از سوی دیگر پس از ترک این رژیم ها خیلی زود به 
وزن قبلی یا حتی باالتر از آن برمی گردیم. بهترین راه کاهش وزن، 
کاهش تدریجی طی شش ماه تا یک سال و در پیش گرفتن رژیم 

غذایی متعادل است.
  حذف پرکالری های بی خاصیت: همه ما با مواد غذایی پرکالری که 
اغلب خاصیتی هم ندارند آشناهستیم. انواع فست فودها، غذاهای 
آماده و نیمه آماده و نوشابه های گازدار یا آبمیوه های صنعتی دراین 
گروه قرار می گیرند. با مصرف این مواد، درواقع حجم قابل توجهی 

از قند را به بدن خود وارد می کنیم.
  فریب محصوالت رژیمی را نخورید: بــا وجود آنکه مقدار چربی 
این محصوالت کم است و برچسب های فاقد چربی، کم چرب و 
کم کالری دارند اما اغلب برای جبران طعم و بافت چربی از شکر و 

دیگر افزودنی ها استفاده می کنند.
   اهمیت خــواب خوب: خواب خوب در ســالمت و همچنین بر 
عملکرد سیستم گوارش بسیار مؤثر اســت و مانع از اضافه وزن 
می شود. بی خوابی، تنظیم اشتها را به هم می ریزد؛ یعنی معموالً 
باعث افزایش اشتها، جذب کالری بیشتر و درنهایت نیز افزایش 
وزن می شود. افرادی که خواب کافی ندارند مستعد افزایش وزن 
هستند. نداشــتن خواب کافی و باکیفیت تأثیر منفی بر تمرکز، 

بهره وری، کارایی و عملکرد سیستم ایمنی دارد.

در زمستان سالم بمانید
 در روزهای بارانی و برفی ســالمندان باید بیشتر 
مراقب سالمتی خود باشــند. در این روزها به دلیل 
بارندگی، احتمال افتادن، لیز خوردن، سرمازدگی 
و در نهایت افســردگی این افراد را بیشتر تهدید 
می کند. حفظ تعادل در روز برفی و سطوح یخ زده 
برای سالمندان سخت تر از دیگران است به همین دلیل 
به سالمندان توصیه می شود درایام برفی و بارانی کمتر 

از خانه خارج شوند.
 درصورتی که داروی خاصی را مصرف می کنید حتما 
با پزشک تان مشــورت کنید تا درصورت لزوم مقدار 

بیشتری دارو در اختیار داشته باشید.
 در شرایطی که مجبورید از خانه خارج شوید حتماً 
چتر به همراه داشته باشید و کاله، دستکش، کفش یا 
چکمه مناسب بپوشید، چکمه مناسب برای سالمندان 

باید حتما عاج دار باشد. 
 حتماً مطمئن شوید الستیک انتهایی عصا اصطکاک 
کافی را برای جلوگیری از سر خوردن ایجاد می کند و 

پاره و مستعمل نباشد. 

افرای ژاپنی
درخت افرای ژاپنی اصالتا 
متعلق به آسیای شــرقی 
اســت. این گیــاه به رغم 
داشتن ظاهر بسیار زیبا و 
پیچیده، نگهداری بسیار 
آسانی دارد. افرای ژاپنی 
را در محیطی با نور فیلتر 
شــده و دارای کمی سایه 
قرار دهید. نور خورشــید 
هنگام بعدازظهر، برای اکثر 

گونه های افرا قابل تحمل نبوده و اگر برگ ها قهوه ای شــدند و یا 
تغییر فرم دادند، یعنی نور زیاد خورشید باعث سوختن آنها شده 
است. در فصل های گرم سال هفته ای ۳بار آبیاری برای این درخت 
کافی است اما در سایر فصول خصوصا فصل های سرد سال تعداد 
دفعات آبیاری باید کاهش یابد. ریشه افرا سطحی است و نمی تواند 
به عمق خاک نفوذ کرده و آب را از الیه های زیرین برداشت کند. 
به همین دلیل مرطوب ماندن ســطح خاک برای سیراب شدن 
گیاه حائز اهمیت است. این گیاه به هرس کردن خاصی نیاز ندارد 
اما می توانید هرس کردن را از شــاخه های پایینــی آغاز و تمام 

شاخه های شکسته یا بیش از حد متراکم را حذف کنید.

باغ گل

سایه سار

تندرست

همه مــا آرزو داریم که آینــده خوب و بدون 
دغدغه ای را برای فرزندمان ترســیم کنیم تا 
آنها در زندگی آینده خود مشــکلی نداشته 
باشند. این مسئله ربطی به وضع مالی خوب یا بد 
خانواده ندارد؛ با وجود این، برای ساختن آینده 
بهتر برای فرزندانمان، باید مهارت هایی را به آنها 
بیاموزیم که بتوانند روی پای خودشان بایستند 
و مدیریت مالی خوبی داشته باشند. آموزش 
سواد مالی قبل از آنکه وظیفه نهادهای آموزشی 
باشد بهتر است در خانه و توسط والدین شکل 
بگیرد. بهترین موقع برای آموزش سواد مالی 
در زمان کودکی اســت. آموزش در کودکی به 
این دلیل مهم است که کودکان یاد می گیرند 
از همان ابتدا، عادت  های مالی درستی داشته 
باشــند تا بتوانند در بزرگسالی به خوبی از آن 

استفاده کنند.

اقتصاددان های کوچکیکتا فراهانی
بهترین زمان برای آموزش سواد مالی، دوران خردسالی است

داشــتن ســواد مالی برای همه افراد یک جامعه 
ضروری است و آموزش این مؤلفه در دوران کودکی 
باید به  صورت جزئی تر و ساده تر انجام پذیرد تا ذهن 
کودکان به مرور و آرام آرام با این موضوع آشنا شود. 
کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی با اشــاره 
به اینکه هر رفتار مالی درســتی که والدین انجام 
می دهند، کودک آن را ثبــت و ضبط می کند و 
عینا آن را انجام می دهد،  می گوید:  ســواد مالی 
کودکان، دارای مفاهیم مخصوص به آنهاســت 

که باید آموزش های الزم در این خصوص با زبان 
کودکانه داده شود و در این راه، اصل بر این است 
که والدین، رفتار درستی را در این راه از خود نشان 
دهند.  بعضی از والدین از همــان زمان کودکی، 
مقداری پول توجیبی برای فرزندشــان در نظر 
می گیرند. این کار باعث می شود که او هم با مفهوم 
پول آشنا شــود و هم با مفهوم پس اندازکردن و 
خرج کردن به قاعده. دادن پول توجیبی به کودک، 
می تواند در ازای انجام کاری باشــد که او در خانه 

انجام می دهد؛  مثال در ازای کمک کردن به مادرش 
در جمع کردن ظروف غذا یا مرتب کردن جاکفشی 
و... به او مقداری پول پرداخت می شــود. در این 
صورت کودک می آموزد که در ازای خدماتی که 
انجام می دهد، می تواند پولی دریافت کند و همان 
پول را برای نیازهایی کــه دارد خرج یا پس انداز 
کند.البته یادمان باشد برای آنچه وظیفه و روتین 
زندگی است مثل درس خواندن، غذا خوردن و... 

دستمزد و جایزه تعیین نکنیم.

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

آشنایی با مفهوم پول
به گفته رودی، نخستین قدم برای آشنایی کودک با سواد مالی و مهارت های مربوط 
به آن این است که ابتدا کودک با مفهوم پول آشنا شود و متوجه شود که با داشتن 
پول چه کارهایی را می تواند انجام دهد. بهتریــن زمان برای دادن پول توجیبی 
روزانه که به بچه ها داده می شود زمانی است که بچه ها به مدرسه می روند و از همان 
زمان نیز باید به او بگوییم که تمام این پول را نباید خرج کند بلکه باید قســمتی 
از آن را پس انداز کند، بخشی را برای کمک به دیگران اختصاص دهد و بخشی را 
برای رفع نیازهایی که دارد کنار بگذارد. با این کار، هم نحوه خرج کردن پول به او 
آموزش داده می شود، هم حس بخشندگی در او بیدار می شود و هم از همان ابتدا 

کودک یاد می گیرد که بر امور مالی خود تسلط داشته باشد. برای اینکه بچه  بهتر 
با این سه مفهوم آشنا شود بهتر است که سه قلک برای او تهیه کنید و فهرستی از 
خواسته های کودکتان و عالقه مندی های او را در کنار این قلک ها لیست کنید و 
برای او توضیح دهید که برای رسیدن به خواسته هایش چه مقدار پول باید خرج 
و چه مقداری را باید پس انداز کند. درخصوص قسمتی از پول که باید به دیگران 
بخشیده شود نیز به او توضیح دهید که کارهای خیرخواهانه چقدر مهم هستند و 
پول هایي که او برای امور خیریه پس انداز می کند به مراکزی که کارهای خیر انجام 

می دهند اهدا می شود تا برای نیازمندان، لباس، کفش و... تهیه کنند.

همراهی در خریدکردن
همراه بردن کودکتان در زمان خریدکردن، یکی از راه هایی است که کودک 
یاد می گیرد چه مقدار پول را چگونه باید خرج کند. حین خرید می توان نحوه 
تصمیم گیری برای خریدکردن را به او آموزش داد؛ یعني بگوییم که 
چه مقدار پول در اختیار داریم و اولویت مان برای خریدکردن چه 
چیزهایی اســت. حین خرید می توان به کودک توضیح داد که 
چرا یک کاال را به کاالی دیگــر ترجیح می دهیم و در عین حال، 
کاالهایی که تخفیف خورده را می توان به او نشان داد و در عین 
حال، آموزش داد که می توان از این کاالها که قیمت پایین تری 
نسبت به کاالهای مشابه دارند، خرید کرد. کودکان زمانی که 
می بیننــد والدین برای خریدکردن خــود بودجه ای در نظر 
می گیرند ناخودآگاه این کار را در ذهن خود بایگانی می کنند 
و به مرور یاد می گیرند که آنها نیز در خریدکردن، بر اســاس 
اولویت ها پول خود را خرج کننــد. در عین حال می توان در 
زمان خرید، مقدار اندکی پول به کودک داد تا برای خودش 
خرج کند و اهمیت خرج کردن بر اساس بودجه بندی محدود 
را یاد بگیرد. مدیر آکادمی هوش مالــی تأکید مي کند: باید 
به کودکتان بیاموزید که پول بی حســابی نداریم و منابع مالی 
ما محدود اســت و باید با همین محدودیت پول، زندگی کنیم. 
بنابراین اگر می خواهیم فرزندانمان آینده بهتری داشــته 
باشــند باید مســائل مالی را به آنها آموزش دهیم تا در 
بزرگسالی گرفتار »ای کاش«هایی نشوند که راه حل 

آنها در کودکی و نوجوانی شان بوده است.

کمیل رودی، با اشــاره به اینکه هر رفتار مالی 
درستی که والدین انجام می دهند، کودک آن را 
ثبت و ضبط می کند،  می گوید:  سواد مالی کودکان، دارای 
مفاهیم مخصوص به آنهاست که باید آموزش های الزم در 

این خصوص با زبان کودکانه داده شود و در این 
راه، اصل بر این اســت که والدین، رفتار 

درستی را در این راه از خود نشان دهند.

بهترین زمان

 برای پول توجیبی 

روزانه به بچه ها 

زمانی است که بچه ها

 به مدرسه 

می روند
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طرح جهش عملکردی زراعت چوب در بیش از 674هکتار در 
سطح اراضی مستعد استان فارس اجرا می شود.

به گزارش همشــهری، منصور رضایــی، مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان فارس درباره این طرح گفت: 
عملیات زراعت چوب با بهره گیــری از آب های نامتعارف 
نظیر پساب تصفیه خانه ها و آب شــیرین کن ها در سطح 
57هکتار در اراضی ملی و 617هکتار در اراضی مستثنیات 
که به علت نبود کیفیــت آبی و خاکی بــرای امور زراعی 
نامناسب شده، به کشت گونه های مقاوم چوبده اختصاص 
یافته است. وی با اشاره به استقبال خوب کشاورزان شمال 
استان به ویژه شهرستان اقلید افزود: عملیات زراعت چوب 
در سطح 75هکتار از اراضی مســتثنیات این شهرستان 
با گونه صنوبر اجرا شــده اســت. رضایی اظهار داشــت: 
همچنین ایــن عملیــات در بخش های جنوبی اســتان 
با گونه های اکالیپتوس، گزشــاهی وآکاســیا سالیسینا 
اجراشده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس 
تصریح کرد: در این راستا تاکنون 715هزار اصله نهال در 
بین زارعین اراضی مالکی)مستثنیات( توزیع شده است. 
وی با اشــاره به اعتبار اختصاص یافته بــرای اجرای این 
عملیات در سطح اســتان گفت: در راستای اجرایی شدن 
طرح توسعه زراعت چوب ردیف اعتباری معینی مشخص 
نشده و در سال گذشته اعتباری تحت عنوان تامین نهال 
در قالب اعتبارات طرح صیانــت از جنگل های زاگرس- 
جنوب و مرکزی کشــور درنظر گرفته شد که امیداست 
با پیگیری های انجام شــده ردیف اعتباری مطمئنی برای 
این موضوع درنظرگرفته شــود. مدیــرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری فارس تصریح کرد: کشــاورزان می توانند با 
استفاده از تســهیالت دولتی)نهال رایگان( و دریافت وام 
اقدام به زراعــت چوب در اراضی مســتثنیات کنند. وی 
با اشــاره به ایجاد تعامل بین ســازمان جهادکشاورزی با 
کشــاورزان و منابع طبیعی در انجام تعهــدات این طرح 
افزود: با توجه به خشکسالی و کمبود ذخایر آبی، اجرایی 
شدن طرح زراعت چوب عالوه برکسب درآمد پایدار برای 
بهره برداران، نقش بســزایی در تامین نیاز صنایع چوبی 
و سلولزی کشــور دارد. رضایی یادآور شد: ایجاداشتغال، 
گسترش پوشش گیاهی، تأمین مواداولیه صنایع چوبی و 
سلولزی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان 
جنگلی، حفاظت از منابع آب و خاک و استفاده از آب های 
غیرمتعارف ازجمله اهداف اجرای طرح زراعت چوب است. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری فارس درخصوص 
میزان برداشت چوب در این طرح گفت: درصورت مطلوب 
بودن شرایط حدود 18تا 22مترمکعب چوب از هر هکتار 
برداشت خواهد شــد؛ البته با ارائه آموزش دانش بنیان و 
ترویج علمی به مجریــان طرح، امکان رشــد این میزان 

وجوددارد که این موضوع مدنظر و درحال انجام است.

رونق زراعت چوب در استان فارس
خبر روزنقل قول خبر

در کشــور وجــود دارد کــه ۴۷۰دشــت 
از ایــن تعــداد در مرحلــه بحرانــی 
قــرار دارنــد. بــه گــزارش ایلنــا، میزان 
فرســایش بادی و آبی خاک در کشور 
۱۶.۴ تن در هکتار است. این در حالی 
است که متوسط فرســایش خاک در 
دنیا ۲ تا ۲.۵ تن اســت. در این زمینه 
از ســال 98 قانــون حفاظــت از خــاک 

تصویب شده است.

۶۴۲
دشت

از مراتــع شهرســتان شــازند بــرای 
انجام عملیات کپــه کاری و بذر کاری 
گــزارش  بــه  یافــت.  اختصــاص 
همشــهری، ســینا دودانــی، معــاون 
فنــی اداره کل منابع طبیعی اســتان 
مرکزی در این باره گفت: کپه کاری و 
بذر کاری این اراضی مرتعی در قالب 
طــرح مرتعداری انجام شــده  اســت. 
ســطح اراضــی مرتعــی شهرســتان 

شازند استان مرکزی ۷۴۰ است.

۶۵
هکتار

عدد خبر

سید جواد ساداتی نژاد
وزیر جهادکشاورزی

در برنامــه هفتــم توســعه کــه از ســال 
آینده اجرایی می شــود، قرار است نگاه 
ویژه ای به بخش آبخیزداری شود. خاک 
عزیزترین داشته بشر در کره زمین بوده 
و حیات و سرشت انسان وابسته به آن 
اســت و تمام تالش ما این است که در 
برنامه هفتم با مردمی سازی در بخش 
آبخیــزداری بتوانیــم ظــرف ۱۰ســال بــه 
ســمت پایــداری در حوضه هــای آبخیــز 

برویم.

هوشنگ جزی
مدیرکل آبخیزداری سازمان منابع  طبیعی 
9۵درصــد مواد غذایــی مــا از ســطح 
زمیــن تامیــن می شــود و ۲۵درصــد از 
تنوع زیســتی و ژنتیــک در ســطح آن 
نهفته است. در عین حال آلودگی های 
انســانی و صنعتــی نقــش اصلــی را در 
آلوده ســازی  ایــن منبــع طبیعــی دارد 
و اســتفاده بیــش از انــدازه از ســموم 
پســاب ها  شــیمیایی،  کودهــای  و 
و فاضالب هــا باعــث آلودگــی بیشــتر 

می شود.

آالیندگی،سوغاتی خودروهای وارداتی
 هیأت وزیران الزام خودروهای وارداتی به استاندارد یورو5 و یورو6 را از آیین نامه برنامه زمانی ارتقای استاندارد آالیندگی خودروها حذف کرد

خودروهای وارداتی دیگر الزام به داشتن استاندارد 
یورو5 و یورو6 ندارند و برنامه زمانی ارتقای استاندارد 
آالیندگی خودروها که تاکنون 2بار عقب افتاده بود، 
این بار با مصوبــه اخیر دولت و البته به درخواســت 
وزارت صمت به طــور کامل حذف شــد.این تغییر 
اگرچه فعال شــامل 50هزار خودرویی می شود که 
قرار است در یک سال پیش رو وارد شوند، اما در آینده 
نه چندان دور اثر خود را بر افزایش آلودگی هوا خواهد 
گذاشت. اصالحیه هیأت وزیران البته در برنامه زمانی 
استاندارد آالیندگی خودروهای تولیدی و وارداتی 
اســت، اما هدف اصلی تصویب آن در شرایط فعلی، 
تنها مربوط به خودروهای وارداتی اســت؛ موضوعی 
که می تواند شــرایط را برای بهبــود کیفیت هوا در 
آینده وخیم تر کند. نگرانی کارشناسان و دلسوزان 
محیط زیست بیش از هر چیز به زمینه های تصویب 
مصوبه جدید هیأت دولت و البته با پیشنهاد وزارت 
صمت بازمی گردد. بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی 
هوا و دبیر سابق کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا به 
همشهری می گوید: »مصوبه اخیر هیأت دولت که 
الزام خودروهای وارداتی به اســتاندارد یورو6 و یورو 
EEV5  را حذف کرده، اثر سریعی بر حجم آلودگی 
هوای تولیدی نخواهد داشت. قرار است ساالنه 50هزار 
خودرو وارد کشور شود و تعداد این خودروها نسبت 
به 25میلیون وســیله نقلیه موجود در کشور اندک 
است و نمی توانند آلودگی هوای باال تولید کنند اما 
اهمیت موضوع اینجاســت که می توانند در آینده 
نزدیک کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار دهند. در ظاهر 
سطح آالیندگی وسایل نقلیه وارداتی نسبت به وسایل 
تولید داخل پایین تر است و آنها یورو4 واقعی هستند. 
بنابراین سطح آالیندگی کمتری نسبت به میلیون ها 
خودروی فرسوده موجود در کشور دارند. با اقدام اخیر 
در حذف اســتاندارد آالیندگی، باید حتما در آینده 
نزدیک واردات خودروهای یورو6 را در دســتور کار 
قرار داد، وگرنه وضعیت کیفیت هوا نسبت به شرایط 

فعلی وخیم تر می شود.« دلیلی که هیأت وزیران در 
پذیرفتن پیشنهاد وزارت صمت برای تصویب حذف 
استاندارد آالیندگی خودروها آورده ، ابهام های زیادی 
در اذهان عمومی ایجاد کرده است. در این مصوبه آمده 
است: »عرضه سوخت یورو6 زمانبر و هزینه بر است و 
سبب تحمیل هزینه به مردم می شود .« بهزاد اشجعی 
در این باره می گوید: »این علت ها منطقی و قانع کننده 
نیست. اینکه به لحاظ فنی بگوییم خودروی سواری 
یورو6 باید حتما سوخت یورو6 استفاده کند، کامال 
غلط است و به هیچ وجه سوخت یورو4 موجب اختالل 
در موتورهای ارتقایافته و خروجــی آالیندگی آنها 
نمی شود. حتی در کشورهایی که وسایل نقلیه یورو6 
بسیاری دارند، باز هم سوخت های کم کیفیت توزیع 

می شود. «

مصوبه نخست در شهریور 97
نخســتین برنامه زمانی اعمال استاندارد آالیندگی 
خودروهای تولیــدی و وارداتی مصوبــه مربوط به 
21شهریور سال97 بود. هیأت وزیران در این جلسه 
به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد 

ماده2 قانون هوای پاک، آیین نامــه فنی در زمینه 
کنترل و کاهش آلودگی هوا را به تصویب رسانده بود. 
طبق ماده4 این مصوبه، برنامه زمانی مشخصی برای 
استاندارد آالیندگی خودروهای تولید داخل و وارداتی 
تعیین شد. طبق این مصوبه، وسایل نقلیه سواری و 
موتوری بنزین سوز و گازسوز باید از ابتدای سال98 با 
استاندارد یورو5 عرضه می شدند. همچنین از ابتدای 
سال1401 همه وسایل نقلیه تولیدی و وارداتی باید 
مجهز به اســتاندارد آالیندگی روز اروپا باشــند که 

استاندارد آنها از سال2018، یورو 6 است.

مصوبه دوم اسفند1400
دومین مصوبه که با عنوان اصالحیه تصویب شــد، 
مربوط به 18اســفند1400 بود. هیــأت وزیران در 
جلسه 18اسفند1400، زمان اعمال حداقل حدود 
مجــاز آالیندگی خودروهای بنزینــی تولید داخل 
مطابق با اســتاندارد روز اتحادیه اروپــا مندرج در 
آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها 
را از »ابتدای ســال1401« به »۳1شهریور1401« 
اصالح کرد. در توضیح این تصویب اعالم شد: دولت 

این تصمیــم را با توجه به عدم امکان شــرکت های 
خودروســاز برای ارتقا از سطح استاندارد آالیندگی 
یورو5 به یورو6 طی یک ســال و لزوم رعایت فاصله 
زمانی مناسب برای ارتقای استاندارد و نیز عدم امکان 
تأمین سوخت مناســب و تولید کمتر از 50درصد 

سوخت با استاندارد یورو4 و 5 اتخاذ کرد.

مصوبه سوم آذر 1401
هیأت دولت در جلســه 9آذر خود تبصره۳ ماده4 را 
از آیین نامه برنامه زمانی ارتقای استاندارد آالیندگی 
خودروها حذف کرد. در گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیأت دولت درباره حذف این ارتقای استاندارد 
آمده است: »در جلســه روز چهارشنبه هیأت دولت 
که به ریاست ســیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
برگزار شد، پیشنهاد اصالح ماده 4  آیین نامه فنی در 
زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها به تصویب رسید. 
بدین ترتیب تبصره۳ ماده4 آیین نامه مذکور مبنی 
بر الزام خودروهــای وارداتی با اســتاندارد یورو6 یا 
یوروEEV5  به رعایت استاندارد روز اروپا از مفاد این 

آیین نامه حذف شد.«
برنامه زمانی استاندارد آالیندگی خودروهای تولیدی و وارداتی 

مصوبه شهریور 1397
از ابتدای سال1398 یورو5خودروها و موتورسیکلت غیردیزلی

از ابتدای سال1401 یورو6
وضعیت

اجرا نشدهاز ابتدای سال 1398یورو6 و یورو EEV 5 یا یورو4 مجهز به فیلتر دودهخودروهای دیزلی

اصالحیه اسفند 1400
یورو5خودروهای غیردیزلی

اجرا نشده31شهریور1401 یورو6 یورو 6 و یورو EEV 5یا یورو4 مجهز   به فیلتر دودهخودروهای دیزلی
زمانش نرسیده استیورو5 از ابتدای 1403یورو4 تا ابتدای 1403موتورسیکلت

الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو6 و یورو EEV5 حذف شداصالحیه آذر 1401

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار
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 ساماندهی حاشیه  تبریز
با 7هزار واحد مسکونی

معضل حاشیه نشینی در اطراف کالنشهرها عمر طوالنی دارد. 
تبریز هم به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور، از این قاعده 
مستثنی نیست. آمار نشــان می دهد بیش از ۴۰۰ هزار نفر 
حاشیه نشین در اطراف تبریز در خانه های غیرمقاوم سکونت 
دارند که در برابر کوچک ترین حادثه غیرمترقبه به شــدت 

آسیب پذیر هستند.
شــهرداری تبریز در تازه ترین اقدام خــود برای این معضل 
چاره ای اندیشیده و با شناسایی اراضی مستعد ساخت وساز در 
سطح مناطق ده گانه تبریز و همکاری نهادهای مربوط، سعی 
در رفع این معضل دارد و قرار است فرایند ساخت مسکن در 

این شهر به ویژه برای کم درآمدها با سرعت پیش برود.

ساخت 1500واحد مسکونی در فاز نخست
شهردار تبریز از ســاخت 7هزار واحد مسکونی با همکاری 
قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا)ص( خبــر می دهد و به 
همشهری می گوید: در فاز نخســت 15۰۰واحد مسکونی 
برای ساماندهی حاشیه نشــینی احداث می شود. هر چند 
15۰۰واحد مسکونی براساس سهم  1۰ هکتاری شهرداری 
از زمین های شــهرک جوانان گرفته شده است، اما یعقوب 
هوشیار در توضیح بیشتر می گوید: به استانداری درخواست 
داده ایم تا تمام زمین های شهرک جوانان در اختیار شهرداری 
قرار بگیرد و تالش خواهیم کرد 5۰۰ واحد دیگر نیز توسط 
شهرداری احداث شود. اجرای این پروژه با پیش بینی اعتبار 
هزار میلیارد ریالی   و مطالعات نهایی پروژه و تجهیز کارگاه 
تا پایان امســال انجام خواهد شــد و به گفته شهردار تبریز، 

عملیات ساخت به سال آینده موکول خواهد شد.

قرارگاه مسکن شهرداری تبریز 
شهردار تبریز در ادامه از پروژه دیگری برای ساخت مسکن 
در کالنشــهر تبریز با عنوان قرارگاه مسکن شهرداری تبریز 
خبر می دهد که در 3ماه اخیــر با 2کلنگ زنی در مناطق ۴و 

7تبریز همراه بوده است.
عالوه بــر شــهرداری تبریز، ســازمان  عمران و توســعه و 
شرکت های تابعه شــهرداری نیز از مجریان اصلی قرارگاه 
مسکن هستند. طرح قرارگاه مسکن در 1۰منطقه شهرداری 
اجرا می شود. هوشیار می گوید: در راســتای ایجاد قرارگاه 
مسکن در مناطق ده گانه تبریز و ساخت مسکن ارزان قیمت 
برای پروژه منطقه ۴ تبریز به مساحت 115۰ متر در 2بلوک 
پروانه صادر شده است و 5۰ واحد مسکونی نیز در منطقه۴ 

احداث و به قشر کم درآمد شهر تحویل داده خواهد شد.
در منطقه 7شــهرداری تبریز نیز نخســتین پروژه قرارگاه 
مســکن در قالب 1۰5 واحــد و چندین واحــد تجاری نیز 
کلنگ زنی شد. شهردار تبریز می گوید: در دیگر مناطق۶ و 
1۰ نیز، صدور پروانه های ساخت به زودی آغاز می شود. برای 

اتمام این پروژه نیز تابلوی روزشمار نصب می شود.
هوشیار با تأکید بر اینکه عملیات عمرانی در آینده ای نزدیک 
شروع می شود، اضافه می کند: این پروژه در عرض یک سال 

باید افتتاح شود و در اختیار قشر کم درآمد قرار بگیرد.

  
کالنشهر 1.۸ میلیون نفری تبریز، 25۰۰هکتار بافت فرسوده 
دارد و حدود 25 درصد جمعیت این شهر در سکونتگاه های 

غیررسمی و حاشیه شهر زندگی می کنند.
حاشیه نشین ها معموال مهاجران روستایی هستند که خارج 
از برنامه ریزی رســمی و قانونی توســعه شهری )طرح های 
جامع و تفصیلی( درون یا خارج از محدوده قانونی شــهرها 
به وجود آمده اند و از نظر ویژگی های کالبدی و برخورداری 
از خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیرســاخت های 
شهری با کاستی شدیدی روبه رو هستند. پروژه های مسکن 
پیش بینی شده از ســوی شهرداری تبریز ســعی دارد این 

معضل را رفع کند. 

عدد خبرپیگیری

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای هرمزگان گفــت: در پی 
بارش های پاییز امسال و چند روز اخیر 
تاکنــون به طــور میانگیــن ۷۵ درصــد 
سدهای استان آب گیری شده است. 
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالحمیــد کمالی 
افــزود: باتوجــه بــه اینکــه همچنــان 
ظرفیت ذخیره آب ۵ســد بزرگ و مهم 
هرمــزگان تکمیــل نشــده اســت، این 
ســدها در بارندگی های پیش رو آماده 

آب گیری هستند. 

75
درصد 

هرمزگان

مدیــر جهادکشــاورزی بروجــرد از تولیــد 
۴۳۰۰ تن گردو در شهرســتان خبــر داد. 
به گزارش ایســنا، جــواد گــودرزی اظهار 
کــرد: بروجــرد بــا ســطح 2۷۰1هکتــار، 
تولیــد ۴۳۰۰تــن و 2۳ درصــد تولیــد، 
رتبــه دوم در ســطح اســتان لرســتان را 
به خــود اختصــاص داده اســت. به گفته 
وی، بروجرد مســتعد تولیــد محصوالت 
 باغــی و زراعی اســت به طوری کــه   تولید

 2۰ گونه میوه مرغوب را دارد.  

4300
تن 

لرستان

مدیرکل منابع طبیعی کرمان گفت: 
براساس داده های ایستگاه سنجش 
شرق استان، ساالنه ۳۰ تن در هکتار 
فرسایش خاک اســتان کرمان  ۷ برابر 
میانگیــن جهانــی اســت. بــه گــزارش 
تســنیم، مهــدی رجبــی زاده اظهــار 
کــرد: ســاالنه 2۷۵میلیــون تــن خاک 
در اســتان کرمان از دست می رود که 
برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی 

یکی از دالیل آن است. 

30
تن 

کرمان

کرمانشاهعکس خبر

پروژه قطار شهری کرمانشاه
پروژه قطار شهری کرمانشاه از شمال به جنوب کرمانشاه درحال 
اجراست و کارگاه های میدان آزادی، چهارراه بسیج و سبزه میدان 

در حال فعالیت هستند. عملیات اجرایی این پروژه در ۵جبهه کاری 
 از سمت تونل میدان آزادی به سمت جنوب و ایستگاه

سبزه میدان به سمت شمال در حال اجراست و ریل گذاری آن 
از هفته آینده آغاز خواهد شد. در سفر استانی هیأت دولت به 
استان 12۰۰میلیارد تومان اعتبار برای پیشرفت پروژه اختصاص 

یافته است. عکس ها: مهر

آذربایجان شرقی

بارش بــرف و بــاران از روزهای 

ابتدایــی هفته جــاری در نیمه گزارش
شمالی و جنوبی کشور آغاز شده 
است و بسیاری از استان ها رنگ زمستان گرفته اند. 
حاال با گذشت چند روز از این وضعیت، خبرها حاکی 
از دمای زیر صفر در 15مرکز استان و یخبندان در 
13استان است و ســازمان هواشناسی هم از تداوم 
بارش باران، برف و وزش باد شدید موقتی تا شنبه 
هفته آینده در کشــور خبر می دهد؛ ۶اســتان در 

این باره هشدار سطح نارنجی دریافت کرده اند.

کاهش دما در 15استان
به گزارش همشهری، گزارش های رسیده از استان ها 
نشان می دهد روز گذشته )سه شنبه 15آذر( دماي 
هوای 15مرکز اســتان به صفر و زیر صفر رســید؛ 
همدان، مشهد، گرگان، کرمانشاه، کرج، شهرکرد، 
سنندج، زنجان، زاهدان، بیرجند، بجنورد، اصفهان، 
ارومیه، اردبیل و اراک، مراکز اســتانی هستند که 

سرمای شدید هوا را تجربه کردند.

هشدار برای 6استان
روز گذشــته، بارش ها در دامنه هــای جنوبی البرز 
کاهش یافت ، اما در غرب مازندران، گیالن، شــرق 
اردبیل، شمال آذربایجان شــرقی و ارتفاعات البرز 
مرکزی ادامه داشت. با ادامه فعالیت سامانه بارشی 
در جنوب کشور در خوزســتان، بوشهر، کهگیلویه 
و بویراحمد، چهارمحال و بختیــاری، فارس، نیمه 
غربی کرمان، شمال هرمزگان و جزایر واقع در غرب 
خلیج فارس و تنگه هرمز ابرناکی، رگبار، رعدوبرق و 

وزش باد شدید اتفاق افتاد.
همچنیــن در دامنه های زاگرس واقع در لرســتان، 
همدان، مرکزی، قم و اصفهان، جنوب خراسان رضوی 
و شمال یزد رگبار پراکنده همراه با وزش باد موقتی 
روی داد که این بارش ها در ارتفاعات به شــکل برف 

بود. با تشدید فعالیت ســامانه بارشی تا امروز، باران 
و برف، رعد و برق، وزش باد شــدید، بیشتر می شود 
و کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، جنوب چهارمحال و 
بختیاری، جنوب اصفهان، نیمه شمالی و غربی فارس، 
جنوب و شــرق خوزســتان با باران شدید مضاعفی 
مواجه خواهند شد و هشدار دریافت کرده اند. بارش 
باران، برف و وزش باد شدید موقتی در استان ها آنطور 
که پیش بینی ها نشــان می دهد تا شنبه هفته آینده 
)19آذر( ادامه دارد و در این باره برای ۶استان هشدار 

سطح نارنجی صادر شده است.

2هشدار نارنجی در خوزستان
خوزستان یکی از ۶استانی اســت که برای دیروز و 
امروز از سوی ســازمان هواشناسی هشدار دریافت 
کرد. اداره کل هواشناســی خوزســتان اما با اشاره 
به ورود و تقویت ســامانه بارشــی از هشــدارهای 
نارنجی یاد می کند. مدیرکل هواشناسی خوزستان 
می گوید: با توجه به تقویت سامانه بارشی از سه شنبه 
تا   چهارشنبه که سبب رگبار و رعد و برق، تندبادهای 
لحظه ای و احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد 
در مناطق جنوب و جنوب شــرق، ساحلی و شرق 
خوزستان خواهد شد، هشدار سطح نارنجی صادر 
شده است. محمد ســبزه زاری با بیان اینکه شمال 
خلیج فارس تا روز چهارشنبه)امروز( مواج همراه با 
رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است، می افزاید: 
همچنین پیرو ورود سامانه بارشی همراه با رگبار و 
رعد و برق، وزش باد متوسط تا شدید و افزایش ارتفاع 
موج در شمال خلیج فارس، ساحلی و دور از ساحل 
خوزستان که از روز سه شنبه آغاز شده تا اواخر روز 
چهارشنبه ادامه دارد وهشدار دریایی سطح نارنجی 

صادر شده است.

آماده باش در  خراسان رضوی
با توجه به اینکه استان خراسان رضوی طی روزهای 

گذشته با بارش برف و باران مواجه و حتی یکشنبه 
شب شاهد وقوع چند تصادف جاده ای بود، نگرانی ها 
از شــرایط جاده ای این استان در یخبندان پیش رو 
با توجه به هشــدارهای هواشناســی صادر شــده 
 بیشتر است. با وجود این مدیرکل مدیریت بحران
خراســان رضوی از شــرایط عادی در استان خبر 
می دهد و به همشهری می گوید:  با توجه به دمای 
هوا، یخبندان و هشداری که برای استان صادر شده 
اســت، نیروهای امدادی ما هم اکنون در نیشابور، 

دره گز و قوچان در حال آماده باش هستند.
به گفته محســن نجات، همه جاده های خراســان 
رضوی باز و تردد در آنها روان اســت، اما ستادهای 

بحران همه آماده حوادث احتمالی هستند.

هشدار به کشاورزان سیستان وبلوچستان
سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران با وجود 
اینکه جزو استان های گرمسیری محسوب می شود و 
عمده بارش های آن در تابستان و به صورت بارش های 
مونسون رخ می دهد در میان مراکز استان هایی است 
که هشدار سرمای شدید دریافت کرده اند. مدیرکل 
مدیریت بحران سیستان وبلوچســتان اما با تأکید 
بر اینکه این اســتان شــاهد بارش برف نیست، به 
همشهری توضیح می دهد که هم اکنون مشکلی در 

تردد جاده ای وجود ندارد. 
مجید محبی البته تأکید می کند که هشــدارهای 
الزم در این باره به شــهروندان به ویژه کشــاورزان، 
گلخانــه داران و دامپــروران داده شــده اســت تا 
محصوالت شــان دچار ســرمازدگی و دام هایشان 
تلف نشوند.  به گفته وی، آمادگی الزم برای هرگونه 
حادثه احتمالی در استان وجود دارد و مانور عملیات 
راهداری نیز از ابتدای دی در این استان آغاز می شود.

 استقرار 810تیم امدادی در جاده های اصفهان 
از اصفهــان هم کــه جزو اســتان های هشــدار 

گرفته دربــاره ســرما و یخبنــدان اســت، خبر 
 می رســد ۸1۰تیم امدادی و عملیاتی در جاده ها

 مستقر شده اند.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در 
این باره می گوید: باتوجه به جبهــه هوایی که وارد 
استان شده، شاهد برف و باران مقطعی هستیم، اما 
این جبهه هوایی منجر به بسته شدن راهی نشده و 

همه راه ها باز است.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه این سامانه های 
بارشی بیشــتر با افت دما 5 تا 7درجه سانتی گراد 
در مناطق شمالی و غرب همراه هستند، می افزاید: 
با وجود بــارش مقطعی برف و بــاران و کاهش دما 
در مناطق بین مرز اســتان اصفهان با کهگیلویه و 
بویراحمد، در این مناطق نیز تاکنون راهی بســته 
نشده است. وی با اشاره به 11۸نقطه پرتصادف در 
11هزار و 5۰۰کیلومتر راه اصفهان اظهار می کند: 
طرح ایمنی زمســتان با محوریت نیروی انتظامی 
اجرایی شــد که طی آن، حــدود ۸1۰تیم نیروی 
عملیاتی با 5هزار نیرو برای استقرار در جاده ها اعزام 
شدند.  در اســتان ۴2راهدارخانه وجود دارد که در 
آن راهدارخانه ها ۶۰۰ماشــین سنگین و راهداری 
 با ۸5۰نیــرو، پایــگاه اورژانس جــاده ای و پایگاه

هالل احمر مستقر هستند.

  
روزهای پنجشنبه تا شــنبه آینده کاهش 5تا 
7درجه ای دمــا برای جنوب و جنوب شــرق 
کشــور پیش بینی شــده اســت و براساس 
اعالم سازمان هواشناسی شنبه هفته آینده با 
تقویت سامانه بارشی در جنوب شرق کشور در 
جزایر واقع در شرق خلیج فارس و تنگه هرمز، 
هرمزگان، شــرق فارس، کرمان، سیستان و 
بلوچستان و خراسان جنوبی بارش پیش بینی 

شده است.

با توجه به موج سرمای وارد شده به کشور، عملیات انتقال گاز از منطقه 8در 
آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش حدود 10درصدی 
به 3میلیارد و 215میلیون مترمکعب رسیده است. این احتمال وجود دارد که 
سرمای شدید هوا در آذر ماه و به ویژه روزهای پیش رو، این حجم را افزایش 
دهد. مدیر منطقه 8انتقال گاز با اعالم این خبر می گوید: با حاکمیت سرما و 
برودت هوا در آبان سال جاری از مجموع گاز انتقالی در بازه زمانی یادشده، 
بیش از 2میلیارد و 163میلیون مترمکعب گاز به شرکت های گاز استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان شرقی غربی، اردبیل، گیالن، زنجان و کردستان 
منتقل شده اســت. فیروز خدائی می افزاید: طبق پیش بینی های سازمان 
هواشناسی با حاکمیت سرما هوای اغلب شهرهای تحت پوشش این منطقه 
به زیر صفر کاهش یافته و طبیعتا مصرف گاز طبیعی نیز همچنان سیر صعودی 
خواهد داشت که امیدواریم هموطنان عزیز با مصرف بهینه این انرژی پاک، ما 

را در تداوم انتقال گاز به مبادی مصرف یاری کنند.

یخبندان در نیمی از ایران
 دمای هوا در 15مرکز استان به صفر و زیر صفر رسید و پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد

 موج سرما تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت

مکث

افزایش 10درصدی  انتقال گاز به 6  استان



چهارشنبه 16 آذر 161401
 شماره  8658

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی 

ارز
به تشریح عوامل بلندمدت بی ثباتی 
بــازار ارز پرداخــت و اعــام کرد: 
صرف نظــر از تحریم ها که نقشــی 
تشدید کننده در رشــد قیمت ارز داشته اند، عواملی 
ازجمله توســعه نیافتگی بازار ارز، عوامل زیرساختی، 
ضعف نهادی و ضعف در مقررات مربوط به مداخات 
ارزی ازجمله موضوعات اساسی در ایجاد نااطمینانی در 

بازار ارز بوده اند.
به گزارش همشهری، قیمت ارز از آن دست متغیر های 
اقتصادی اســت که ظرف دهه های گذشته و به ویژه 
از ســال 1397تاکنون آثار مختلف و عمدتا زیانباری 
برای اقتصاد ایران داشــته؛ به طوری که حتی برخی 
کارشناسان بر این باورند یکی از پایه های اصلی تورم 
در اقتصاد ایران نرخ ارز اســت کــه از طریق افزایش 
هزینه های تولید ابتدا بر تورم تولید کننده و سپس با 
تأخیر زمانی بر تورم مصرف کننــده اثر می گذارد. در 
چنین شرایطی پژوهشــکده پولی و بانکی به عنوان 
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود 
به بررســی عوامل بلندمدت افزایش نرخ ارز پرداخته 
است. به زعم پژوهشکده پولی و بانکی در طول سال های 
گذشته چالش های تاریخی مختلفی در حوزه بازار ها، 
نهادها، ابزارها و زیرســاخت ها به ایجاد بی اعتمادی 
در بازار ارز منجر شده و تحریم های بین المللی صرفا 
زمینه تشدید و انعکاس دقیق تر این چالش ها را فراهم 
کرده است. به این معنا بخش مهمی از چالش های بازار 
ارز خارج از چارچوب تحریم اســت و این عوامل برای 
یک دوره بلندمدت قابل شناســایی، آسیب شناسی 
و سیاستگذاری اســت. از نظر مرکز پژوهشکده پولی 
و بانکی عواملی ازجمله توســعه نیافتگی بــازار ارز و 
قطع رابطه کارگزاری مالی بانکی بین المللی، عوامل 
زیرســاختی، ضعف نهادی و ضعف ضوابط احتیاطی 
مداخله در بازار ارز ازجمله موضوعات اساسی در ایجاد 

نااطمینانی در بازار ارز بوده اند.

عوامل زیرساختی
طبق گزارش بازوی پژوهشــی بانک مرکزی، یکی 
از عوامل بی ثباتی در بازار ارز مســائل زیرساختی 
اســت. طبق این گــزارش، نظام بانکی و شــبکه 
واسطه گری مالی کشور شکاف معناداری با مقررات 
ســامت مالی و نظارت بین المللی دارند که عما 
مانع برقراری روابط کارگزاری بانکی و دسترســی 
اعتباری به شبکه های پرداخت و تسویه منطقه ای 
و بین المللی ارز ها شده است. درواقع منطبق نبودن 
نظام بانکی با ضوابط کمیته بال، ضوابط حاکمیت 
شــرکتی، گزارش های چهارگانه مدیریت ریسک، 
استانداردهای شفافیت مالی، مقررات ناظر بر گروه 
ویژه اقدام مالی و همچنین ضوابط مربوط به زبان 
گزارشــگری تجاری هزینه هــای ارزی را افزایش 

داده است.
 به طور مثال عضو نشــدن ایران در ســامانه خاص 
انتشار اطاعات استاندارد صندوق بین المللی پول 
و همچنین انطباق نداشــتن با الزامات مؤسسات 
حسابرسی و رتبه بندی بین المللی ریسک ها و نرخ 
تامین مالی خارجی را افزایش داده و موجب افزایش 
تکانه های بازار ارز شــده است. این موضوع موجب 
شده نه فقط شعب خارجی بانک های داخلی، بلکه 
روابط کارگزاری بانکی بین المللی نیز با محدودیت 

شدید مواجه شود.
همه این مسائل زیرساختی به افزایش ریسک های 
تجاری، مالی، سیاســی و محیط کســب وکار در 
ایران منجر و در عین حــال موجب کاهش تمایل 
مؤسســات اعتباری و بیمه بین المللی در برقراری 
روابط کارگزاری مالی با ایران شده و از طرف دیگر 
هزینه های سربار مبادالت مالی و تجاری بین المللی 
و تقاضای ارز را در اقتصاد ایران افزایش داده است. 
در چنین شرایطی حتی با فرض حذف یک جا و آنی 
همه تحریم و دسترسی دوباره به سامانه ارتباط مالی 

سوئیفت ثبات در بازار ارز بسیار دشوار است.

توسعه نیافتگی بازارها
یکی دیگر از دالیل بی ثباتی بازار ارز، تشکیل نشدن بازار 
مشتقات ارزی و همچنین توقف فعالیت بازار برون مرزی 
ارزی است. این دو موضوع موجب شده ابزار های پوشش 
ریسک نوسان های ارزی از بین برود و در عین حال به 
افزایش تقاضاهای ارزی در زمان تحریم ها منجر شده 
است. برای بررسی بیشــتر این موضوع الزم است به 
تجربه سال های 1393تا 1396اشاره کرد که با تعدیل 
نسبی تحریم ها زمینه ارائه خدمات پایه غیراعتباری 
ارزی از شــعب خارجی بانک های داخلی مهیا شد و 
در عین حال بازار مبادالت آتی سکه نیز گسترش پیدا 
کرد. این دو موضوع به کاهش اختال در بازار طا و ارز 
منجر شد و در عین حال فرصت مناسبی برای تشکیل 
بازار یکپارچه معامات آتی و برون مرزی ارز فراهم شد 
که متأسفانه مورد استفاده سیاستگذاران قرار نگرفت. از 
طرف دیگر فراهم نشدن شرایطی برای سپرده گذاری 
ارزی موجب افزایش تقاضای نقدی در بازار های طا و 

ارز و بروز تکانه های ارزی شده است.

ضعف نهادی
ضعف نهادی یکــی دیگر از دالیل ایجــاد نااطمینانی 
در بازار ارز در بلندمدت اســت. درواقع تشکیل نشدن 
نهاد های مالی عرضه کننده ابزارهای پوشش ریسک در 
قالب ابزار های معامات آتی و معامات تعویضی موجب 
نااطمینانی در بازار ارز شده است. تشکیل نشدن نهاد های 
عرضه کننده پوشش ریسک نوسان های نرخ ارز مانند 
صندوق های پوششی و صندوق های بیمه تجاری پوشش 
نوســان نرخ ارز، از یک طرف موجب افزایش تقاضای 
هیجانی در بازار ارز شده و از طرف دیگر مانع تسویه ریالی 
تقاضا های سوداگرانه شده اســت. این موضوع در عین 
حال تقاضا های نقدی را در بازار ارز افزایش داده است. 
همچنین تاسیس نکردن شعب شرکت های بین المللی 
حسابرسی و رتبه بندی در داخل ایران موجب کاهش 
شفافیت صورت های مالی، افزایش ریسک های نهادی 

و کاهش رتبه اعتباری جهانی بانک ها شده که مستقیم 
فرایند تامیــن مالی ارزی و حتی اســتفاده از خدمات 

متعارف بانکی را برای این بانک ها دشوار کرده است.

ضوابط مداخله ارزی
بازار ارز در ایران به دلیل تعادل نداشــتن در بازار پولی 
و مالی و همچنین تحریم ها به طــور مداوم در معرض 
تقاضا های ســفته بازانه اســت و این موضوع در کنار 
افزایش تقاضای کل، ابزار های مداخات ارزی را از سوی 
سیاستگذاران ناکارا کرده اســت؛ به همین دلیل برای 
مقابله با تکانه های ارزی ضروری است هرچه سریع تر 

ضوابط جامع احتیاطی مداخله در بازار ارز تدوین شود.
نکته قابل توجه این است که همزمانی تکانه های ارزی در 
3سال گذشته با رکود شدید بورس و افزایش نااطمینانی 
نسبت به بازار های مالی موجب انتقال گسترده منابع 
مالی به بازار رمزارز ها شده است؛ به طوری که براساس 
گزارش ثبات مالی جهانی در ســال 2021که صندوق 
بین المللی پول منتشر کرده، ایران به عنوان پنجمین 
اقتصاد فعال در بازار رمزارز های بین المللی معرفی شده 
که از یک طرف بر رشد خالص خروج سرمایه از کشور و از 
طرف دیگر بر افزایش احتمال بروز تکانه های ارزی داللت 
دارد و نشان دهنده کاهش قدرت سیاستگذار پولی بر بازار 
است. این چالش ها در شرایطی بروز کرده که از یک طرف 
بستر های نهادی و مقرراتی مبادالت رمز ارز در اقتصاد 
ایران طراحی نشده و از طرف دیگر نحوه انتقال وجوه به 
بازار های بین المللی رمز ارز از طریق شبکه مالی کشور 
شفاف نبوده و در شرایط فعلی قابل پایش و سیاستگذاری 
نیست. همچنین سازوکار نهادی و ابزاری برای بازگشت 
طبیعی منابع ملی از بازارها ی بین المللــی رمز ارز به 
بازار های مالی اقتصاد ایران طراحی نشــده است. همه 
این چالش ها موجب نااطمینانی و تضعیف بیشتر کارایی 
ابزار های سیاستی و غیرسیاستی مداخله در بازار ارز در 
سال های اخیر شده که باید در فرایند تدوین سیاست 

پولی مورد توجه قرار گیرد. 

پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی اعام کرد

عوامل چهارگانه بی ثباتی بازار ارز
  توسعه نیافتگی بازار ارز، عوامل زیرساختی، ضعف نهادی و ضعف در مقررات مربوط به مداخات ارزی ازجمله عوامل نااطمینانی در بازار ارز هستند

کاهش 40درصدی قیمت مرغ در یک ماه
فروشندگان از کاهش تقاضای مرغ و تولیدکنندگان از کاهش تولید با هدف تنظیم قیمت خبر می دهند

 روند کاهش قیمت مرغ در بازار تهران همچنان ادامه 

گزارش
دارد و روز گذشته هر کیلو مرغ در سطح شهر بین 50 تا 
56هزار تومان در هر کیلو به فروش رسید. قیمت مرغ 
در میادین میوه و تره بار و فروشگاه هایی که قیمت مصوب را مبنا قرار 
می دهند، از 50هزار تومان هم پایین تر آمده و کیلویی 47هزار تومان به 
فروش می رسد. این در حالی اســت که یک ماه پیش هر کیلو مرغ در 
فروشگاه های سطح شهر به 70هزار تومان رسیده بود و گفته می شد با 
توجه به کاهش جوجه ریزی در شهریور قیمت همچنان افزایشی خواهد 
بود. اما این پیش بینی درســت از آب درنیامد و حاال مرغ طی یک ماه 
40درصد افت قیمت را تجربه کرده است. این در حالی است که دولت 
نزدیک به یک ماه پیش نرخ مصوب 60هــزار تومانی هر کیلو مرغ را با 
توجه به زیان تولیدکنندگان و اعتراض آنها، 3هزار تومان باال برد و اکنون 

نرخ مصوب مرغ کیلویی 63هزار تومان است.

نبود تقاضا به رغم افت 20هزار تومانی قیمت
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران روز گذشته درباره وضع 
این روزهای بازار مرغ به همشهری گفت: تقاضا برای مرغ همچنان پایین 
است و قیمت نیز تحت تأثیر نبود تقاضا همچنان کاهشی است. به گفته 
مهدی یوســف خانی، قیمت این هفته مرغ در عمده فروشی ها کیلویی 
40 تا 42هزار تومان بوده و در خرده فروشی های سطح شهر نیز هر کیلو 
مرغ با قیمت میانگین 50هزار تومان به فروش می رسد. نبود خریدار در 
بازار مرغ در شرایطی است که به طور معمول تقاضا برای مرغ، گوشت 
و اقام پروتئینی در 6ماه دوم سال افزایشی است. یوسف خانی در این 
مورد گفت: دلیل کاهش تقاضا برای مرغ را شــاید باید در کاهش توان 
خرید مردم دانست؛ سال گذشــته این موقع قیمت مرغ حول و حوش 

30هزار تومان بود امسال نرخ مصوب کیلویی 63هزار تومان است و توان 
خرید مردم پایین آمده است، جز این نمی توان دلیلی برای این میزان 
کاهش تقاضا متصور بود. یوسف خانی آینده نزدیک بازار را هم به لحاظ 
تقاضا و هم قیمت، افزایشی پیش بینی کرد و افزود: قیمت مرغ نمی تواند 
در این حد بماند چون مرغداران با این نرخ در حال زیان شدید هستند و 
قیمت ها باید متعادل شود. او میزان جوجه ریزی را هم اکنون بسیار بیش 
از مصرف ارزیابی کرد و با مقایســه میزان افت تقاضای مصرف، گفت: 
براساس برآوردی که از میزان فروش واحدهای صنفی وجود دارد، میزان 
تقاضا برای مرغ هم اکنون 40درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کمتر شده است.

جوجه ریزی کاهش می یابد
دبیر انجمــن تولیدکنندگان جوجه یک روزه کشــور با اعام کاهش 
احتمالی تولید به همشهری گفت: اگر تصمیم به کاهش جوجه ریزی 
نگیریم که همه از بین می روند، چون میزان کنونی تولید از مرغداران 
جذب نمی شــود. محمدرضا صدیق پور میــزان کنونی جوجه ریزی 
را بیش از نیاز عنوان کرد و در توضیح دالیل ایــن امر گفت: با توجه 
به اینکه دولت قرار بود کارت پروتئین بــرای مصرف کنندگان اعام 
کند، میزان جوجه ریزی اخیــرا افزایش زیادی یافــت و درحالی که 
جوجه ریزی در ماه های عادی سال باید 100میلیون باشد، در ماه های 
اخیر 120میلیون جوجه ریزی انجام شده است. او اضافه کرد: افزایش 
شدید جوجه ریزی در حالی است که دولت وعده خود در زمینه اعام 
کارت پروتئین را عملی نکرد و بازار هم در شــرایط کنونی کشــش 
جذب این تعداد جوجه را ندارد. او اضافه کرد: واحدهای مرغ گوشتی 
با توجه به نبود تقاضا نمی توانند تولیداتشــان را به فروش برسانند و 

قیمت به 15هزار تومان زیر نرخ مصوب رسیده است. به همین دلیل 
جوجه ریزی کاهش می یابد. او از برگزاری جلسه کارگروه برنامه ریزی 
تولید در روز گذشــته با موضوع تعیین وضعیت تولید مرغ خبر داد و 
گفت نتایج این جلسه متعاقبا اطاع رسانی می شود. به گفته صدیق پور، 
در این جلسه قرار است درخصوص مدیریت تولید مرغ تصمیم گیری 
 شود تا بخشی از تولید کنونی را شرکت پشتیبانی امور دام جمع آوری 
کند و کاهش تولید نیز در دستور کار قرار گیرد. او همچنین از تولید 
120میلیون جوجه یــک روزه برای آذرماه گفت و افــزود: این تعداد 
جوجه در آذرماه قطعا تولید می شود، چون تخم مرغ ها از 21روز قبل 
تا پایان ماه در دســتگاه اســت و کاری نمی توان کرد. این گفته دبیر 
انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه را باید به معنای تداوم روند افت 
قیمت مرغ در بازار دانست زیرا تولید آذرماه با عرضه در دی ماه، قیمت 
را روی همین 40 تا 56هزار تومان کنونی نگه  خواهد داشــت. این در 
حالی است که کارشناسان معتقدند کاهش شدید قیمت و زیان باالی 
مرغداران، به افزایش قیمت در ماه های پایانی سال می انجامد؛ زمانی که 
با نزدیک شدن به شب عید، بازار با اوج تقاضا مواجه خواهد بود. به دنبال 
ادامه روند کاهش قیمت مرغ، اتحادیه مرغداران گوشتی از مردم خواست 
برای کمک به تنظیم بازار، مرغ بخرند و ذخیره کنند تا قیمت مرغ در 

ماه آینده گران نشود.
 تولید کنندگان می گویند:  افزایش تولید مرغ در کشور و نیز کاهش تقاضا 
عامل کاهش قیمت مرغ شده است. شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم 
در این شرایط رکود، مرغ منجمد را به بازار تزریق کرد و به رکود بیشتر 
کمک کرد. کارشناسان معتقدند بهترین قیمت برای کاالهای مصرفی 
قیمتی است که به تولید پایدار کمک کند تا تولید کننده و مصرف کننده 

ضرر نکنند.

افزایش قیمت تخم مرغ ادامه دارد
قیمت تخم مرغ در میادین میوه و تره بار هم همزمان با ســطح 
شهر در حال افزایش است. آخرین نرخنامه سازمان میادین میوه 
و تره بار نشان می دهد در 10روز گذشته قیمت هر شانه تخم مرغ 
2هزار تومان باال رفته و به 93هزار تومان رســیده است. قیمت 
تخم مرغ فله افزایش نداشته و کماکان نرخ اعامی برای هر کیلو 

تخم مرغ در نرخ نامه 39هزارو800تومان است.

  کروال 2022 در راه ایران
یک فعال بازار خودرو درباره خودروهای وارداتی که با نرخ حداکثر 
20 هزار دالری امکان ورودشان به کشور وجود دارد گفت: برخی 
واردکنندگان واردات هیوندایی آی10، آی20 و  آی 30 و همچنین 
النترا، تویوتا کروال کم آپشن )که قیمت جهانی آن 19 هزار و 700 
دالر است( را در دستور کار قرار داده اند و حتی احتمال واردات تویوتا 

کمری مدل 2022 نیز می رود.

   افزایش 20 درصدی مصرف ماکارونی 
رسول مژده شفق، مشــاور انجمن صنفی کارخانه های ماکارونی 
گفت: افزایش قیمت  سایر اقام خوراکی مانند گوشت، مرغ و برنج 
باعث می شود که مردم سبد غذایی خود را تغییر بدهند و ماکارونی 
را جایگزین کنند؛ به نظر می رسد از اواخر مهر و اواسط آبان میزان 

مصرف افزایش پیدا  کرده باشد.  

   ترجیح دامداران به صادرات دام
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی اعام کرد: زمانی که 
امکان صادرات دام فراهم باشد دامدار انگیزه ای برای فروش دام در 
بازار داخلی ندارد و ترجیح می دهد که دام را در بازارهای خارجی 
عرضه کند تا دالر و دینار دریافــت کند. علی اصغر ملکی، با تأیید 
خبر فروش راسته گوسفندی کیلویی 300هزار تومان گفت: راسته 
گوســفندی بدون اســتخوان کیلویی 300هزار تومان به فروش 
می رسد؛ این در حالی است که راسته گوسفندی پاک شده و آماده 

به سیخ باالتر از 300هزار تومان عرضه می شود.

    افزایش تولید مرکبات نسبت به سال قبل 
نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: برآوردها حاکی از آن است که 
تولید مرکبات نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش یابد. 
مجتبی شادلو گفت: امسال تولید در زیربخش باغبانی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد مناسبی داشته، اما به دلیل آنکه بخش اعظم 
مرکبات در فصل زمستان برداشت می شود، آمار نهایی پس از فصل 

برداشت اعام خواهد شد؛ چرا که احتمال سرمازدگی وجود دارد.

قیمت در 15آبان

کیلوگرم/ تومان

قیمت کشک به 100هزار 
تومان رسید 

رصد تغییرات قیمت لبنیات در 2ماه گذشته نشان 
می دهد بعضی انواع کشــک مایع طی این مدت تا 
30درصد افزایش قیمت داشته اند. این تغییر قیمت 
همه گیر نبوده و قیمت محصوالت برخی شرکت ها 
بدون نوسان بوده اما این محصول در مجموع رشد 
قیمت 50درصدی را در طول امســال شاهد بوده 
اســت. میانگین قیمت هر کیلوگرم کشــک مایع 
هم اکنون 90هزار تومان اســت و قیمت در برخی 

برندها از کیلویی 100هزار تومان گذشته است.
 

    قیمت ها به تومان

33.000شیشه ای 230گرمیسمیه

17.500لیوانی 250گرمیکاله

45.000شیشه ای 500گرمیمجید

32.000لیوانی 500گرمیرامک

75.000شیشه ای 650گرمیسمیه

24.000شیشه ای 240گرمیدامداران

92.000پاکتی یک لیتریبیژن

20.000لیوانی 250گرمیهراز 

میادین

بازارها

سوپرمارکت

فله  
هرکیلو
39.800
39.800

بسته 
24عددی
71.500
79.500

شانه 
30عددی
83.000
93.000

بسته 
20عددی
61.500
68.200

 بسته 
9عددی

27.000
30.700

 بسته
6عددی

19.000
21.500

بسته 
15عددی

43.500
49.100

تاالر شیشه ای

1.414.000

1.413.000

1.412.000

1.411.000

1.410.000

1.409.000

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 
4هزارو199واحد، معادل 0.30درصد نزول کرد و به 

یک میلیون و409هزارو404واحد رسید اما شاخص کل 
هم وزن با 1616واحد رشد به 416هزارو190واحد رسید.

فروش حقوقی

فروش حقیقی

611

678

2666

2599

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی 
2هزارو599میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل 
حجم فروش سهامداران حقیقی به 2هزارو666میلیارد 
تومان رسید. 67میلیارد تومان از سهامی را که دیروز 

سهامداران حقیقی فروختند سهامداران حقوقی خریدند.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
337نماد معامالتی رشد و 261نماد کاهش یافت. 

قیمت 25نماد معامالتی هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

صعود
نزول

4بدون تغییر

42
54

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 35هزارو625میلیــارد تومــان 
اوراق بهــادار دربــازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از 
ایــن میــزان 3هزارو277میلیــارد تومان بــه معامالت 
خرد ســهام و بقیه بــه اوراق بدهی و معامــالت عمده 
اختصاص یافت. این ارقام نشــان می دهد که ارزش 
کل معامالت خرد در دادوستد های دیروز 35میلیارد 
تومان معادل 1.1درصد در مقایســه با روز معامالتی 

قبل رشد کرده است.
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ورود و خروج نقدینگی به بازار سهام

سهامداران حقیقی دیروز 67میلیارد تومان نقدینگی از 
بازار سهام خارج کردند و با خروج این میزان نقدینگی 
از بورس، نسبت خروج پول حقیقی به ارزش معامالت 
خرد به 2درصد رسید که نشــان می دهد شتاب خروج 
پــول از بــازار ســهام در مقایســه بــا روز معامالتــی قبل 

کمتر شده است.
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ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
درمبــادالت دیــروز 19هزارمیلیاردتومــان نــزول کــرد و بــه 
6228هزار میلیارد تومان رســید. این به معنای آن اســت 
که ارزش دالری کل بازار سهام ایران »بورس و فرابورس« 
با توجــه بــه اینکــه هــردالر آمریــکا دیــروز در بــازار آزاد در 
محدوده 36هزارو220تومان دادوستد شد، درحال حاضر 

171میلیاردو950میلیون دالر است.
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اسپانیاکشی!

 جایی برای
بهترین ها نیست

شکست گران؟

همه نفرات برتر توپ طالی2022 حذف 
شده اند

با حذف لواندوفسکی در بازی با فرانسه، حاال 
هر 5نفر نخســت رده بندی بهترین بازیکنان 
اروپــا در ســال2022 )توپ طــای فرانس 
فوتبال( جایی در مرحله یک هشــتم پایانی 
جام جهانی ندارند. محمد صاح که پنجمین 
بازیکن برتر جهان در مراسم توپ طای2022 
بود، به همراه مصر و کی روش نتوانست سهمیه 
حضور در جام جهانی را به دســت آورد. کریم 
بنزما نفر اول و برنده این جایزه در  آستانه این 
رقابت ها به دلیل مصدومیت از فهرســت تیم 
ملی فرانســه خط خورد. وضعیت سادیو مانه، 
نفر دوم هم به همین شکل بود و او به ترکیب 
سنگال نرســید. 2نفر دیگر از 5بازیکن برتر 
ســال2022 در جام جهانی حاضــر بودند اما 
آنها هم کنار رفتند. کویــن دی بروینه که در 
نظرســنجی فرانس فوتبال ســوم شده بود، 
نمایشی ضعیف در ترکیب بلژیک داشت و به 
همراه بهترین دروازه بان سال - کورتوا - که در 
رده بندی برترین بازیکنان هفتم شده بود، در 
همان مرحله گروهی از دور رقابت ها کنار رفت. 
فقط لواندوفســکی توانست از مرحله گروهی 
عبور کند که در این مرحله به ســد فرانســه 
خورد و با لهستان حذف شــد. او نفر چهارم 
جایزه توپ طا بود. حاال مسی و نیمار که بین 
30نفر برتر آن جایزه جایی نداشــتند، جایی 
تضمین شده در مرحله یک چهارم پایانی دارند.

 اعام دســتمزد کارلوس کی روش از ســوی 
یک رسانه عربستانی، حواشی خاص خودش 
را داشته اســت. البته این رقم هنوز به صورت 
رسمی تأیید نشــده اما زمزمه هایی در مورد 
احتمال بــاالی قطعیت آن وجــود دارد. اگر 
این رقم درست باشد، مبلغ قرارداد کی روش 
با فدراسیون فوتبال 580هزار دالر است. این 
در حالی است که فدراســیون از رقم قرارداد 
3ماهه به ازای 50هزار دالر در هر ماه برای این 
مربی خبر داده بود. به هر حال، قرارداد قبلی 
کی روش به پایان رسیده و هنوز معلوم نیست 
فدراسیون چه تصمیمی در این مورد می گیرد. 
ماندن کی روش بدون شک هزینه های زیادی 

روی دست فدراسیون می گذارد.

صدرنشــین یکــی از ســخت ترین گروه های 
جام جهانی، رو بــه روي خالق یک طرفه ترین برد 
این جام قرار گرفت. مســابقه اسپانیا و مراکش، 
جذابیت های زیادی داشت. نکته جالب در مورد 
ترکیب اسپانیا، غیبت دوباره بهترین گلزن این تیم 
آلوارو موراتا و حضور آسنسیو در نوک خط حمله 
بود. در مراکش نیز زیاش و حکیمی سمت راست 
را به تسخیر درآورده بودند. اسپانیا مطابق انتظار 
با پاس های متوالی مالکیت بازی را به دست گرفت 
و تاش کرد نبض بازی را در میانه زمین از دست 
ندهــد. 25 دقیقه اول بــازی، موقعیت چندانی 
نداشت اما از این دقیقه به بعد 2 تیم مدام مشغول 
ریختن توپ روی دروازه هم بودند. اولین فرصت 
جدی بازی را اسپانیایي ها در موقعیت تک به تک 
از دست دادند. دقایقی بعد مراکشی ها نیز صاحب 
یک موقعیت جدی شدند اما سیمون اجازه نداد 
توپ وارد دروازه شــود. در ادامه هر دو تیم یک 
موقعیت بســیار جدی دیگر به وجود آوردند اما 
در نهایت این نیمه جذاب با تســاوی بدون گل 
به پایان رسید. این نیمه 2چهره ویژه داشت. اول 
ســوفیان بوفال که 5 دریبل موفق را به نمایش 
گذاشت، آن هم در شــرایطی که همه بازیکنان 
دیگر درون زمین مجموعا 3 دریبل موفق داشتند. 
دومین چهره ویژه این نیمه نیز گاوی بود. بازیکنی 
که تبدیل به جوان تریــن بازیکن مراحل حذفی 
جام جهانی پــس از پله در جــام جهانی ۱۹5۴ 
شــد. بر خاف نیمه اول، نیمه دوم بازی چندان 
جذاب نبود. بــازی صبورانه اســپانیا روبه روي 
بازی محتاطانه مراکــش، کاری کرد که بازی در 
۹0 دقیقه تمام نشــود. این دومین بازی جام بود 
که سرنوشت اش به وقت های اضافه کشیده شد 
و در ۹0دقیقه برنده نداشــت. بازی در وقت های 
اضافه به شدت کسل کننده شد. اسپانیا بیش از 
حد پاس می داد و مراکــش نیز به هیچ وجه جلو 
نمی آمد. البته مراکشي ها خوش شانس بودند که 
توپ در آخرین ثانیه هاي وقت هاي اضافه به تیر 
دروازه شان برخورد کرد تا بازي به ضربات پنالتي 
کشیده شود. در پنالتی ها، اسپانیا به معنی واقعی 
کلمه افتضاح بود. آنها حتی یک ضربه پنالتی را هم 
به گل تبدیل نکردند تا شگفتی های جام جهانی 
تکمیل شود. حاال مراکش برای اولین بار، یکی از 
8 تیم برتر جام جهانی است و اسپانیا درست مثل 

دوره گذشته، باید خیلی زود به خانه برگردد.

به وقت مغرب

) 1(

00) 0( ) 3 (

مراكش به عنوان شگفتي ساز جام جهاني، اسپانيا را هم در ضربات پنالتي شكست داد 

و به جمع 8 تيم برتر رسيد
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گفتیم شاید دل تان تنگ شده باشد

مهدی تاج قبل از آغاز جام جهانی چپ و راست مصاحبه می کرد 
اما بعدا شرایط عوض شــد. تا زمانی که داریم این چند خط را 
می نویسیم، آخرین مصاحبه رئیس فدراسیون فوتبال مربوط 
می شود به فضای هیجانی بعد از بازی با ولز؛ جایی که هر کسی 
نمی دانست، تصور می کرد هر 2گل ایران به یاران ولز را خود 
تاج زده. حاال که استاد روزه ســکوت گرفته، تصمیم گرفتیم 
همان مصاحبه را برای تان بازنشــر کنیم؛ شاید رفع دلتنگی 
شود: »زحمات بی شائبه گروه فنی و بازیکنان تیم ملی ایران 
برای دیدار مقابل ولز باعث خلق یک روز بزرگ در تاریخ فوتبال 
ایران شد. جو غرورآفرین موجود در ورزشگاه در سرتاسر بازی 
در کنار تصاویری که از ایران در ساعات اخیر به اردوی تیم ملی 
مخابره شد، باعث تقویت شور و انگیزه ملی پوشان شده است.«
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 شباهت
 کره و برزیل

در 60سال اخیر، فقط یک تیم دیگر 
جز کره جنوبی در نیمه نخست یک 

بازی مرحله حذفی جام جهانی 
حداقل 4گل خورده بود. آن تیم برزیل 

بود که در نیمه نهایی در همان نیمه 
اول 4گل از آلمان خورد و بازی را 7بر 
یک باخت. کره ای ها نسبت به برزیل 

آن دوره عملکرد بهتری داشتند.

   بهره وری صددرصدی
با حضور وورتون به جای آلیسون 

درون دروازه برزیل در دقایق پایانی 
بازی مقابل کره جنوبی، سلسائو به 
تنها تیم جام جهانی 2022 تبدیل 
شد که از هر 26بازیکن فهرستش 

استفاده کرده است. وورتون 3۵ساله 
که در این مسابقه، نهمین بازی ملی 
خود را تجربه کرد، دروازه بان ثابت 
سلسائو در المپیک 20۱6ریو بود 

که توانست به مدال طال دست یابد.

   تکرار بعد از 24سال 
پس از 24سال نخستین بار بود 
که برزیل در یک مرحله حذفی 

جام جهانی 4گل به حریف می زند. 
آنها سال ۱998شیلی را با نتیجه 

مشابه 4بر یک برده بودند. بازیکنان 
برزیل در 36دقیقه بازی با کره یک 

گل بیش از تمام گل های شان در 
دور گروهی ثبت کردند. در 3بازی 

مرحله گروهی فقط 3گل زده 
بودند. کره جنوبی در هر 7بازی اش 

در جام جهانی مقابل تیم های 
آمریکای جنوبی بدون برد بوده؛ 

2تساوی و ۵شکست.

   نیمار، پله و رونالدو
نیمار در کنار پله )4دوره( و رونالدو 

)3دوره( سومین بازیکن برزیلی 
شد که در 3دوره جام جهانی موفق 
به گلزنی می شود. نیمار در 3دوره 

جایزه بهترین بازیکن زمین را 
دریافت کرده و تعداد این جوایز را 

به 7جایزه رسانده. او هم مثل هری 
کین نخستین گلش را در این دوره 
به ثمر رساند و برای گلزنی تا مرحله 

یک هشتم نهایی صبر کرد.

   پیروزی شماره 90
این پیروزی شماره 90نیمار با پیراهن 
تیم ملی برزیل بود که بهترین رکورد 

در تاریخ این کشور است. عملکرد 
نیمار در تیم ملی برزیل؛ ۱23 بازی، 

76گل، ۵۵پاس گل، 90پیروزی 
رسمی. آمار نیمار در سال 2022؛ 

4۱بازی، 3۱گل، ۱8پاس گل.

»بازی زیبا یا o jogo bonito به پرتغالي، اصطالحی 
است که برای توصیف فوتبال به کار می رود. استفاده از 
»بازی زیبا« در رسانه ها و کمپین های تبلیغاتی بسیار 
رایج است اما کمتر توســط طرفداران مورد استفاده 
قرار می گیرد. بازیکن افســانه ای برزیلی، پله، کسی 
بود که منجر به رواج این اصطالح شد.« این توضیح 
ویکی پدیایی اصطالح ژوگو بونیتــوی برزیلی ها یا 
همان فوتبال زیباست. اما بعد از نمایش جذاب برزیل 
مقابل کره جنوبی دیگر کسی از این اصطالح استفاده 
نمی کند. حاال همه منتقد رفتار بازیکنان سلســائو 
شده اند. آنها تماشاگران را ســرگرم می کنند؛ مثل 
فیلم ها. برای سرگرمی گاهی از المان های غیراخالقی 

هم پرهیز ندارند.
از همان گل اول وینیسیوس و سپس گل دوم نیمار 
تا گل های سوم و چهارم بازیکنان برزیل ثانیه هایی 
طوالنی اقدام به رقص دســته جمعی، سامبا، حلقه 
اتحاد و ایجاد موج دسته جمعی در این حلقه کردند. 
حتی سرمربی و نیمکت نشینان هم در این شادی ها 

به دیگران می پیوستند.  
این رفتــار انتقادهای زیــادی را به ســوی این تیم 
ســرازیر کرد. روی کین، اســطوره منچستریونایتد 
یکی از منتقدان بود که معتقد بــود رفتار برزیلی ها 
همراه با احترام نبوده. این کارشناس ایرلندی گفت:  
»نمی توانم چیزی را که می بینم، باور کنم. من هرگز 
اینقدر رقص ندیده بودم. انگار داشــتم یک شــوی 
تلویزیونی  را تماشــا می کردم. می دانم که این نوع 
شــادی آنها به فرهنگ  شــان ربط دارد اما این واقعاً 
بی احترامی به حریف است. آنها 4گل زدند و برای هر 
کدامش همین طور شادی کردند. اولین و دومین بار 
مشکلی نداشت اما بعد از آن سرمربی شان هم وارد این 
شادی شد و من هم از این بابت ناراحتم. فکر نمی کنم 
که این مدل شادی کردن درست باشد.« وینیسیوس 
و برخی دیگر از بازیکنان گفته اند تا فینال می خواهند 

به این رفتار ادامه دهند. این حرکات موزون در حالی 
است که پله، اسطوره کشورشــان در بیمارستان با 
سرطان و مرگ دســت وپنجه نرم می کند. اعضای 
این تیم در انتهای بازی طوری با عکس پله ژســت 
دسته جمعی گرفتند انگار در جشن قهرمانی شرکت 

می کنند.
اگر حرکت آنهــا را بی اخالقــی و بی احترامی تلقی 
نکنیم، از لحاظ فنی هم می توانیم به آنها ایراد بگیریم. 
این جشــن ها با پیروزی مقابل یــک تیم ضعیف تر 
در مرحله یک هشتم ســنخیتی ندارد. اگر به فینال 
صعود کــرده بودند یا قهرمان شــده بودند، طبیعی 
بود آن قدر خوشــحال باشند و کســی به آنها خرده 
نمی گرفت. جنس شادی شــان یادآور روی دســت 
بردن کی روش توســط بازیکنان تیم ملی ایران پس 
از پیروزی مقابل ولز بود که نه منجر به صعودمان شد 
و نه روزی تاریخی را رقــم زد. یک مثال دیگر بزنیم. 
ژاوی در فصل اول حضورش روی نیمکت مربیگری 

بارسلونا از این تیم مجموعه ای ساخت که با یک 
باخت خفیف در ال کالســیکوی سوپرجام که 
منجر به قهرمانی تیم رقیب یعنی رئال مادرید 
شد، در رختکن جشن گرفته بودند. آنها وقتی 
در انتهای فصل در ال کالسیکوی تشریفاتی و 
در حالی که قهرمانی رئال قطعی شده بود، به 
پیروزی قاطع دست یافتند انگار جام قهرمانی 
را برده اند. جشــن های تیم ژاوی نسبتی با 
دستاوردهای او نداشت. همین رفتار باعث 
می شود تیم کوچک شود و ســقف آرزوها 
کوتاه. برزیلی ها می خواهنــد بهانه ای برای 

رقص پیدا کنند؟ یک گل به کرواســی بزنند و 
تا صبح برقصند ولی در نهایت ببینند که بازی 
به تساوی کشیده شــده و کرواسی در ضربات 
پنالتی به برتری رســیده. این برای مدعی اول 

قهرمانی این دوره خطرناک است.

قهرمانی برزیل یا آرژانتین
2شــانس اول قهرمانی در این دوره، از 
خرافاتی که این روزها درباره آن صحبت 
می شود، دل شادند. برزیل و آرژانتین 
به شدت به این خرافات امیدوار شده اند؛ 
آخرین باری که فقــط 2تیم از آمریکای 
جنوبی به مرحله حذفی جام جهانی صعود 
کردند، ســال 2002 بود. همچنین این آخرین 
باری بود که یک تیم از آمریکای جنوبی موفق به 

قهرمانی در جام جهانی شد.

سریع ترین 2- صفر
گل وینیسیوس )7( و نیمار )13( یک رکورد خاص 
را برای سلســائو ثبت کرد. از جام جهانی 2010 تا 
به امروز، برزیل اولین تیمی است که در یک بازی 
مرحله حذفی جام جهانی، در 1۵دقیقه نخســت 
با 2گل پیــش می افتد. این اتفــاق آخرین بار در 
جام جهانی 200۶ و در بازی آلمان مقابل سوئد 

رخ داده بود؛ با 2گل دقیقه 4 و 12 پودولسکی.

ورزشگاه یک بار مصرف
بازی برزیل- کره جنوبی آخرین مســابقه ای بود که ورزشگاه 974 )کد بین المللی 
پیش شماره قطر( شاهد آن بود. این ورزشگاه همان گونه که از نخست اعالم شده بود، 
پس از این مسابقه برای همیشه جمع آوری مي شود. ورزشگاه راس ابو عبود دوحه به 
خاطر ساخته شدن با 974کانتینر بازیافتی، با این عدد شناخته می شود. ورزشگاه 
974 که برای برگزاری جام عرب 2021 افتتاح شد، برای هفتمین و آخرین بار از یک 
بازی جام جهانی 2022 میزبانی کرد. گمانه زنی های اولیه، حاکی از انتقال این ورزشگاه 
به آفریقا بود؛ اما اکنون شنیده می شود احتمال برپایی دوباره آن در اروگوئه، گزینه 

میزبانی مشترک جام  2030، هم وجود دارد.

نقل قول
آلن شیرر، ستاره سابق تیم ملي انگلیس: انگلیس هنوز باید 
کارهای زیادی برای قهرمانی انجام دهد و تازه در یک چهارم نهایی 
هستیم ولی همین حاال هم انگلیس نباید ترسی از فرانسه و هیچ 
تیم دیگری داشته باشد و در عوض معتقدم همه تیم های دنیا حاال 
از رویارویی برابر ما می ترسند. پس از نمایش عالی تیم ساوت گیت 
برابر ســنگال، رقبا دالیل خوبی برای ترســیدن دارند. از روند 
پیشرفت تیم و گل هایی که به ثمر می رسانیم، بسیار خوشحالم.«

بازی با نیکاراگوئه را یادت رفت

یکی از بحث برانگیزترین اخبار فوتبال ایران در یکی، دو روز 
گذشته مربوط می شد به پیام اینستاگرامی عجیب و غریبی 
که الکساندر لوپز، مربی دروازه بان های تیم ملی منتشر کرد. 
این دستیار کارلوس کی روش که گویا از نتایج نهایی مرحله 
گروهی جام جهانی باخبر نیست، مدعی شده بازیکنان ایران، 
جهانیان را هیجان زده کرده اند! او همینطور پز پیروزی بر ولز 
را داده و گفته طعم آن بــرد باورنکردنی از زیر زبانش خارج 
نمی شود. خالصه کم و کیف مطلب لوپز طوری بود که آدم 
فکر می کرد عضو کادرفنی تیم قهرمان جهان آن را منتشر 
کرده است! تنها چیزی که در پست آقای لوپز از قلم افتاده بود، 
مربوط می شد به پیروزی حماسی و غرورآفرین ملی پوشان 
مقابل نیکاراگوئه در آخرین بازی دوستانه تهران. انصافا کسب 
آن برد یک بر صفر در برابر تیم ۱42جهان، افتخار کمی نبود!

مصاحبه نکن، تو بایرن مونیخ نبودی

بســیار طبیعی بود که بعد از تغییرات نیمکت تیم ملی، 
درصورتی که کی روش نتواند نتایج الزم را بگیرد، اســم 
اسکوچیچ به عنوان یک کلیدواژه در فضای فوتبال ایران 
مطرح خواهد شد و مربی کروات هم حرف هایی در دفاع 
از خودش خواهد داشت. بعد از بازی با آمریکا همین اتفاق 
افتاد. اسکوچیچ می گوید تیم ملی با حضور او می توانست 
به مرحله بعد برسد. درست و غلط ادعای این مربی محل 
بحث نیست، اما جنس اتفاقاتی که رخ داد باعث شد او در 
چنین مقامی قرار بگیرد. حاال اردالن آشتیانی، پیشکسوت 
پرسپولیس گفته: »مگر اسکوچیچ را از بایرن مونیخ به تیم 
ملی آورده بودند؟« نه؛ پس حاال که طرف از بایرن نیامده 
بود و بعد از 83درصد پیروزی بیرونش کردیم، حتی حق 

ندارد از رؤیاهایش حرف بزند. خیلی هم ممنون!

ژوگو بونیتو با طعم تحقیر
آیا برزیلی ها احترامی برای حریفان خود قایل نیستند؟
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شجاع  دل! 
 هاجیمه موریاسو و شاگردانش جام جهانی را ترک کردند اما نمایشی که 
آنها در این جام داشتند، برای همیشــه به یاد می ماند. ژاپن، کرواسی را 
شکست نداد اما تا آخرین لحظه با این حریف مبارزه کرد و حتی شانس 
برتری در این بازی را داشت. سامورایی ها در این بازی گل اول را زدند و یک 
نیمه روبه روی نایب قهرمان جهان برنده به رختکن رفتند اما در نیمه دوم 
گل تساوی را دریافت کردند. با وجود این، آنچه ژاپن در این 120دقیقه 
انجام داد، بســیار جذاب به نظر می رسید. این تیم اگر کمی بهتر پنالتی 
می زد، به راحتی برنده این نبرد می شد و برای نخستین بار در همه تاریخش 
به یک چهارم نهایی جام جهانی راه پیدا می کرد. شاید آنها در پنالتی ها اصال 
خوب نبودند اما در این مسابقه و در این جام، نمایشی استثنایی داشتند 
و شاید بهترین تیم آسیایی حاضر در قطر بودند. ژاپن راهش را به طرف 

پیشرفت ادامه می دهد و قصد کنار کشیدن از این مسیر را هم ندارد.
 با وجود نمایش خوب در برابر کرواســی، با وجود حذف کردن اسپانیا و 
آلمان، با وجود صعود از گروه مرگ به عنوان صدرنشین و... قابی که از ژاپن 
در این جام در ذهن ها حک شده، تعظیم هاجیمه موریاسو به سکوها و 
عذرخواهی برای شکست در پایان یک نمایش بسیار آبرومند است. این 
درست همان چیزی است که ژاپنی ها را از همه متمایز می کند؛ کشوری 
که بازیکنان و مربیانشان، از هیچ کس و هیچ چیز طلبکار نیستند و همیشه 
خودشان را به هوادارها بدهکار می دانند؛ تیمی که همه اعضایش تا پای 
جان برای بردن تالش می کنند و حتی اگر دیگر رمقی در ساق هایشان 
وجود نداشته باشد، از دیگران عذرخواهی می کنند. ژاپن جایی به لحاظ 
فرهنگی، بهترین تیم تورنمنت بوده است؛ تیمی که هوادارانش بعد از 
هر بازی، زباله های ورزشگاه را جمع  کردند و این کار را نه فقط برای تیم 
خودی، که حتی برای تیم حریف نیز انجام دادند. تیمی که مربی اش همه 
مسئولیت های شکست را به گردن می گیرد. آنها واقعا متفاوت هستند 
و به متفاوت بودن، تظاهر نمی کنند و پی بردن به این تفاوت بزرگ، اصال 
کار دشواری نیست. دیر یا زود، روزی هم از راه خواهد رسید که این کشور 

به کمک برنامه ریزی طوالنی اش، روی سکوی اول دنیا هم قرار بگیرد.

قهرمان پنالتی ها!
وقتی بازی کرواسی و ژاپن به ضربه های پنالتی کشیده شد، تقریبا همه 
می دانستند که کرواســی برنده این نبرد خواهد بود. اول به خاطر سابقه 
بســیار خوب این تیم در پنالتی ها و دوم به خاطر داشتن سنگربانی که 
اساســا گرفتن پنالتی یکی از تبحرهای کلیدی اش به شــمار می رود. 
دومینیک لیواکوویچ یک متر و 87 سانتی متری، همیشه در گرفتن پنالتی 
خوب بوده و قبال در ترکیب دیناموزاگرب و در رقابت های اروپایی نیز این 
موضوع را نشان داده است. او سنگربان و ستاره دینامو در جریان حذف 
تاریخی تاتنهام مورینیو در اروپا به شمار می رفت و نخستین بار سال 2016 
در حالی به تیم ملی دعوت شد که فقط یک سال از حضورش در باشگاه 
دینامو می گذشت. لیوا 2ســال بعد در فهرســت نهایی کرواسی برای 
جام جهانی نیز قرار گرفت و به همراه این تیم به روسیه رفت. دومینیک 
البته گلر ذخیره آن تیم بود اما نامش در فهرست بازیکنانی گنجانده شد 
که برای نخستین بار در تمام تاریخ به فینال جام جهانی صعود کردند. لیوا 
به مرور زمان مرد اول دروازه کرواسی شد و در جام جهانی نیز روی خط 
دروازه این تیم قرار گرفت. او این بار به عنوان سنگربان ثابت خودش را به 
جام جهانی رساند. این سنگربان در همه رده های سنی به میدان رفته و 
حاال یک قهرمان ملی به شمار می رود. او هرگز از دیناموزاگرب جدا نشده 
و حاال هشتمین فصل حضور در این باشگاه را سپری می کند. درخشش 
در جام جهانی اما شاید سرنوشت متفاوتی برای این ستاره 27ساله بسازد.
دومینیک نتوانســت دروازه اش را روبه روی ژاپن بسته نگه دارد اما اگر 
کلین شیت بازی بلژیک نبود، کرواســی اصال به این مرحله نمی رسید. 
لیواکوویچ روی ضربات پنالتی ژاپنی ها، فوق العاده نشــان داد. البته که 
حریف نیز اصال خوب پنالتی نزد اما تشــخیص گلر کرواسی روی همه 
صحنه ها عالی بود. او باز هم ثابت کرد که تبحر ویژه ای روی این ضربه ها 
دارد. لیواکوویچ با این صحنه های دیدنی، بهترین بازیکن زمین مسابقه 
لقب گرفت. در حقیقت، او اصلی ترین دلیل برای رســیدن کرواســی 
به جمع 8تیم برتر دنیا بود؛ اتفاقی که شــاید توجه باشگاه های بزرگ 
را به طرف این گلر 27ســاله جلب کند. از همین حــاال، خیلی ها روی 
عملکرد او در بازی بعدی زوم کرده اند و منتظر درخشــش دوباره لیوا 
در زمین هستند. محک بزرگ بعدی این دروازه بان، مقابل برزیل رقم 
می خورد. او از کاسیاس، دخیا و البته دنیال سوباشیچ به عنوان الگوهای 
مهم زندگی اش نام برده است. جالب اینکه قبل از او فقط 2گلر در تاریخ 
جام جهانی موفق به مهار 3ضربه پنالتی در یک مسابقه شده بودند و یکی 
از آنها سوباشیچ بوده اســت. لیوا حاال تاریخ  سازی کرده و نامش را برای 
همیشه در دنیای فوتبال باقی گذاشته است. بدون شک ژاپنی ها برای 

مدت ها کابوس واکنش های این سنگربان را خواهند دید.

ستاره

   کرواسی در مسیر صعود به فینال جام جهانی2018؛ 
برد مقابل دانمارک در ضربات پنالتی مرحله یک هشتم، 
برد مقابل روسیه در ضربات پنالتی مرحله یک چهارم، 
بــرد مقابل انگلیــس در پایــان 120دقیقــه مرحله 

نیمه نهایی.
   کرواســی در جام جهانی2022؛ برد مقابل ژاپن در 
ضربات پنالتی مرحله یک هشــتم نهایی، بازی بعدی 

مقابل برزیل در مرحله یک چهارم.
   کرواسی از مجموع 8دیدارش در مسابقات حذفی 

جام جهانی فقط 2بار شکست خورده.
   لیواکوویچ، جانشین خلف سوباشیچ بود. کرواسی با 
دروازه بان قبلی راه عبور از مانع پنالتی ها را بلد بود و حاال 

این وظیفه به دروازه بان جدید محول شده که در بازی با 
ژاپن توانست 3ضربه را مهار کند و فقط یک گل خورد.

   دروازه بانانــی کــه در ضربات پنالتــی یک بازی 
جام جهانی موفق به مهار 3پنالتی شده اند، این نفرات 
هســتند؛ ریکاردو )پرتغال در یک چهارم نهایی2006 
مقابل انگلیس(، دنیل سوباشیچ )کرواسی در یک هشتم 
نهایی2018 مقابل دانمارک( و دومینیک لیواکوویچ 

)کرواسی در یک هشتم نهایی 2022، مقابل ژاپن(.
   پریشیچ گل هایش را در جام جهانی+ یورو دورقمی 
کرد. بیشترین گل برای کرواسی در تاریخ جام جهانی 
+ یورو؛ ایوان پریشیچ: 10گل، داوور شوکر: 9گل، ماریو 

مانژوکیچ: 8گل.

   بازیکنانی که در هر 3جام جهانی اخیر موفق به گلزنی 
شده اند )201۴ - 2018 - 2022(: کریستیانو رونالدو، 

لیونل مسی، ژردان شکیری، ایوان پریشیچ و نیمار.
   از آغاز جام جهانی 201۴، فقط لیونل مسی)12( و 
کیلین امباپه)11(، روی گل های بیشتری در جام جهانی 
نسبت به ایوان پریشــیچ )10 گل + پاس گل( اثرگذار 

بوده اند.
   شــونیچی گوندا، دروازه بان ژاپن این بار نتوانست 
یک تنه مقابل کرواسی بایستد. او 8مهار مقابل آلمان، 
۴مهار مقابل اســپانیا و فقط یک مهار مقابل کرواسی 
داشت و هیچ ضربه پنالتی حریف را مهار نکرد و فقط 

یکی از ضربات آنها به تیر دروازه خورد.

تیم عجیب 
شطرنجی

کروات ها عاشق وقت اضافه و پنالتی هستند
کرواسی تیم عجیبی اســت. آنها در مراحل حذفی معموال آرزو 
دارند به ضربات پنالتی بروند تا صعود کنند. هر 3باری که این تیم 
از مرحله گروهی جام جهانی باال رفته، توانسته به مراحل باالتر 
صعود کند. آنها سال1998 سوم شدند، سال2018 دوم و حاال در 

یک چهارم باید با برزیل مدعی روبه رو شوند.

شرق بهشت
کره جنوبی با 11حضور در جام جهانی رکورددار 
آسیاســت و بهترین نتیجه تاریخ قاره هم مقام 
چهارم این تیم در رقابت های2002 بوده است. اما 
رکورددار صعود از مرحله گروهی، ژاپن است که 
۴بار صعود کرده و هر ۴بار در مرحله یک هشتم 

نهایی حذف شده است.
در بازی هــای دوشنبه شــب جام جهانی، 2تیم 
ژاپن و کره جنوبی از دور رقابت ها حذف شــدند 
تا ماجراجویی  تیم های آسیایی در این رقابت ها 
به پایان برســد. پیش تر تیم ملی اســترالیا نیز 
در نخستین شــب از مرحله یک هشتم نهایی با 
شکســت مقابل آرژانتین از جام جهانی2022 
حذف شــده بود. اما حضور این 3تیم در مرحله 
یک هشتم نهایی، باالترین آمار صعود تیم های 
آسیایی در تاریخ جام جهانی را رقم زد. پیش از 
این در هیچ دوره ای شاهد صعود همزمان 3تیم 
آســیایی از مرحله گروهی نبودیم، اما امســال 
استرالیا به همراه 2تیم شــرق آسیا این اتفاق را 
رقم زدند و البته تیم های غرب آسیا با تمام ادعایی 
که پیش از آغاز رقابت ها داشتند، موفق به صعود 
نشدند تا آمار ضعیف آنها در تاریخ این رقابت ها 
تداوم داشته باشــد. در تاریخ 92ساله جام های 
جهانی، تیم های آسیایی مجموعا 10بار موفق به 
صعود از مرحله گروهی شده اند که 9صعود سهم 
تیم های شــرق و فقط یک صعود سهم تیم های 
غرب آسیا بوده که در نخستین حضور عربستان 

در این رقابت ها رقم خورده است.

   توفان زرد و شگفتی  سبز
اولین تیم آســیایی کــه از گروه خــودش در 
جام جهانی صعود کرد، کره شــمالی بود که در 
سال1966 با حذف ایتالیا شگفتی ساز شد و در 
یک چهارم نهایی به پرتغال باخت. در آن سال ها 

جام جهانی با 16تیم برگزار می شــد و صعود از 
مرحله گروهی مســاوی بود با حضور در جمع 
8تیم برتر و بازی در مرحله یک چهارم نهایی. بعد 
از درخشش کره شــمالی که لقب »توفان زرد« 
را از آن خودش کرد، آســیایی ها 28سال برای 
صعود بعدی انتظار کشــیدند تا اینکه عربستان 
در جام جهانــی 199۴ توانســت دومین صعود 
آسیایی ها را رقم بزند. ســعودی ها در بازی آخر 
مرحله گروهی با گل معروفی که سعید عویران 
وارد دروازه بلژیک کرد، به همراه هلند و بلژیک 
راهی دور حذفی شــدند و البته صعودشــان با 
حرف وحدیث ها و شــایعات زیادی همراه بود. 
این صعود در نخســتین حضور عربســتان در 
جام های جهانی رقم خــورد و این در حالی بود 
که کره جنوبی در آن ســال بــرای چهارمین بار 
در جام جهانی حاضر بود و برای چهارمین بار در 
مرحله گروهی حذف شد. ژاپن هم در آن سال ها 
هنوز نتوانسته بود به جام جهانی برسد و نخستین 

حضورش را در سال 1998 جشن گرفت.

   استرالیا؛ 2صعود برای 2قاره
صعودهای کره شمالی و عربستان، موفقیت هایی 
تاریخی برای ایــن تیم ها بودنــد و هرگز تکرار 
نشــدند؛ همانطور که صعود امسال استرالیا هم 
تنها صعود آنها به عنوان یک تیم آســیایی بوده 
است. استرالیا سال2006 نیز از گروهش صعود 
کرده و در یک هشــتم نهایی به ایتالیا )قهرمان 
جام( باخته بود. اما در آن دوره استرالیا به عنوان 
نماینده اقیانوســیه به جام جهانی رسیده بود و 
صعود2022 نخســتین صعود این تیم به عنوان 
نماینده ای از آسیاســت. به این ترتیب استرالیا، 
عربستان و کره شمالی هر کدام یک بار از مرحله 
گروهی صعود کرده اند و 7صعود دیگر آسیایی ها 

ســهم 2تیم ژاپــن و کره جنوبی اســت. ایران، 
اندونزی، کویت، عراق، امارات و چین هم دیگر 
نمایندگان آسیا در تاریخ جام جهانی بوده اند که 
هرگز موفق به صعود از مراحل گروهی نشده اند. 
در این میان ایران با 6بار حضور در جام جهانی، 

بیشترین حضور بدون صعود را داشته است.

   ژاپن 4- کره جنوبی 3
در جمع تیم های آســیایی، رکورد بیشــترین 
صعود از مرحله گروهی بــه تیم ژاپن تعلق دارد 
اما بهترین نتیجه تاریخ آسیایی ها را کره جنوبی 
گرفته است. ژاپن امسال در هفتمین حضورش 
در جام های جهانی چهارمین صعود را جشــن 
گرفت تا صعودهای این تیم بیشتر از حذف هایش 
در مرحله گروهی باشد. این تیم در 3صعود قبلی 
در مرحله یک هشتم حذف شــده بود و این بار 
هم با شکســت مقابل کرواســی به همان روند 
ادامه داد. این تیــم در 7حضورش ۴بار موفق به 
صعود شــده اما هر ۴بار در یک هشتم نهایی از 
دور مسابقات کنار رفته است. کره جنوبی یک بار 
کمتر از ژاپن موفق به صعود از گروهش شده اما 
در عوض یک بار از مرحله یک هشتم نهایی عبور 
کرده و به مرحله نیمه نهایی رسیده که تنها تجربه 
آسیایی ها در این زمینه اســت. سال2002 در 
میزبانی کره و ژاپن، کره ای ها با عبور از سد ایتالیا 
و اسپانیا به نیمه نهایی رسیدند و در نهایت چهارم 
شدند؛ صعودی که البته با اشــتباهات پرشمار 
داوری رقم خورد. به جــز آن دوره، کره جنوبی 
فقط یک بار دیگر )2010( تا یک هشــتم نهایی 
پیش رفته بود و امسال سومین حضورش را در 
مرحله یک هشتم نهایی تجربه کرد. کره ای ها با 
11دوره حضور در جام جهانی در این زمینه بین 

تیم های آسیایی رکورددار هستند.

 تیم های آسیایی تا کنون 10بار از مرحله گروهی جام جهانی صعود کرده اند
 که 9صعود سهم شرقی ها و یکی متعلق به عربستان بوده است

همه به جز میزبان
    ایران بر تیم ولز پیروز شد، عربستان یک شگفتی بزرگ خلق کرد و 
آرژانتین را شکست داد، ژاپن 2غول فوتبال را برد، استرالیا دانمارک را 
حذف کرد و می توانست آرژانتین را هم پس بزند و کره جنوبی پرتغال را 
برد و اروگوئه و غنا را حذف کرد. جام جهانی خوبی برای آسیایی ها بود، 

به جز قطر میزبان که هر 3مسابقه اش را باخت.
    بدترین شکست آسیایی ها در این دوره را تیم ملی ایران رقم زد که 6 
بر 2 از انگلیس شکست خورد. شکست 4 بر یک کره از برزیل و 4 بر یک 

استرالیا از فرانسه دومین شکست های بد آسیا بود.
    ژاپن کمترین شکست را بین نماینده های قاره کهن متحمل شد و 
فقط مقابل کاستاریکا با نتیجه یک بر صفر باخت. بیشترین شکست هم 

متعلق به قطر )3( بود.
    از میان تیم های آسیایی فقط ایران تاکنون نتوانسته از مرحله گروهی 
فراتر برود و هر 6بار در همین مرحله متوقف مانده؛ البته بین تیم هایی که 

بیش از یک دوره در این جام حاضر بوده اند.

جدول نهایی آسیایی ها در جام جهانی 2022:
   ژاپن.............................................................................................. 7امتیاز از ۴بازی
   استرالیا....................................................................................... 6امتیاز از ۴بازی
   کره جنوبی.................................................................................. ۴امتیاز از ۴بازی
   عربستان...................................................... 3امتیاز از 3بازی )تفاضل گل 2-(
   ایران.......................................................... 3امتیازی از 3بازی )تفاضل گل 3-(
   قطر......................................................................................... صفر امتیاز از 3بازی

امتیازگل زدهگل خورد همساویبردباختبازی تیم

-71--33قطر

743-321ایران

533-321عربستان

646-422استرالیا

4121447ژاپن

4211744کره جنوبی
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افقی:
 1- آسـیب- گــــناهکار- 

از خود گذشتن
2- دلباختــه اتللــو- حــق 
انحصاری پدیدآورنده اثر هنری

3- حکومت اتحادیه ای- چین 
و چــروک پوســت- محکم و 

استوار
4- دلســردی- باعث شگفتی 

دیگران- ابزارها
5- قراردادن- مواظب- ضمیر 

جمع
6- صــوت شــادمانی- نوعی 

پارچه نخی- بشارت دهنده
7- دروغــی- مایعــی برای 
خوشبوکردن صورت و بدن- 

رشته ای در شمشیربازی
8- شب های عربی- از شما دور 

باد- پاره و جداکردن
9- شناســنامه- پایــداری- 

نادرست و واهی
10- وســیله ای برای پرواز- 
تابلوی شماره و تعداد برداشت 
هر صحنه فیلم- گرداگرد دهان

11- نشــانه مصــدر جعلی- 
تنبل- بهترین وضعیت

12- نوعی ماهــی فلس دار 
جنوب- محل فیلمبرداری- 

شـکلک
13- دارای مقــام و منزلت- 

احمق- خـأل

14- ســازی  زهی- از صنایع 
استان هرمزگان

15- کهنه پرست- کرم روده 
انسان- ناپسری

  
عمودی:

1- ســفید مایل به صورتی- 
نوعی موشک هدایت شونده- 

گـشاده
2- داســتانی نوشــته جک 
لندن آمریکایی- حالی کردن

3- محــل آموختن درس- 
خربزه نارس- دربرگرفتن

 4- مـــرغ سعادت- کـتاب 
ژان ژاک روسو- توکل کردن

5- بــه دنیا آمدن- ســمت 
راســت- به رخ کشــیدن 

نیکویی
6- بدن- سیمرغ- خون ریز- 

حرف محرمانه
7- متــداول- ســخنوران- 
محبوب تــر از همه در میان 

جمعی
8- مهاجم تیم ملی فوتبال 

بلژیک
9- مدرســه بزرگســاالن- 
بی کم و کاســت- وقت خود 

را به بطالت گذراندن
انگلیســی-  نقشــه   -10
مــــعروف ترین تلســکوپ 
فضایی- درخـشش- دوتا نون

11- شهری در اســتان اردبیل- 
زیبا- شهری در استان کرمان

12- استخوانی در گوش- رخوت- 
جزئی از هر عدد صحیح

13- مجموعــه ای از داده هــای 
مرتبــط در کامپیوتــر- غیرقابل 

تغییر- پیدا نمی شود
از  الکتریســیته-  14- مولــد 

صنایع دستی کرمان
15- گوشت آذری- به تازگی کاری 

15را آغاز کرده- جانور تک سلولی

مشمادهناسمادا
دنباوجنسادصاه
داتشهورهنمولو

ايازمادومرب
زودنيوالكيسرت
هكيورهرسلطاا
رانايلوكچييوس
هلنتخيگناربخك
تتامشمودسهداب
رهيكتيناخرما
كاليكاهنووهتب

ييالالهيرجم
همتتموزلشوايس
ويكيلچبايدهاز
نلواسهللاديكا

 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 | 4367
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

416238795
928751643
537946218
185692437
764183952
293475186
349867521
651324879
872519364

متوسط

  9 6            
8   2       3    
      5   6     7
        5     9  
3     2   7     1
  5     9        
7     4   3      
    1       6   8
            2 7  587916342

234857961
196324875
971632458
845791623
362485719
613248597
759163284
428579136

ساده

متوسط

596732184
872149365
413586927
127354896
389267451
654891732
768423519
231975648
945618273

سخت

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

ساده

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

بچه عقاب در محاق
عابدزاده در بازگشت به اسپانیا نیمکت نشین شد؛ او تا جام ملت ها مسیر سختی دارد

منهای جام جهانی

مربی تراکتور از اللیگا آمد
خمس دیروز در حالی معرفی شد که هنوز وارد ایران نشده است

باشگاه تراکتور سرانجام جانشــین قربان بردیف را معرفی کرد. 
رسانه رســمی این باشــگاه صبح دیروز خبر داد که مدیران 
تراکتور با پاکو ِخِمس به توافق رسیدند تا این مربی 52ساله 
هدایت سرخ پوشان تبریزی را بر عهده بگیرد. نکته عجیب در 
معرفی خمس این است که او هنوز به ایران نیامده و باشگاه 
تراکتور با وجــود معرفی این مربی، هیچ اشــاره ای به مدت 
قرارداد او نکرده و حتی زمان ورود این مربی اســپانیایی به ایران هم به صورت دقیق 

مشخص نشده است.
دیروز ایوب بهتاج، مدیرعامل باشگاه تراکتور در مصاحبه با تسنیم گفت: »خمس رزومه ای 
قوی دارد و در اللیگا سرمربیگری کرده است. تمام ســعی مان را می کنیم تا این مربی 
حداکثر تا آخر هفته به ایران بیاید و تمرینات را زیرنظر بگیرد.« او در واکنش به این پرسش 
که مدت قرارداد خمس با تراکتور چقدر خواهد بود، تأکید کرد: »فعال منتظریم تا مراحل 

قرارداد تمام شود و سپس این موضوع را اعالم می کنیم.«
 

  مربی بدون جام
خمس 52ساله که در دوران بازی، پیراهن رایو وایکانو، دپورتیوو الکرونیا، ساراگوسا و... 
را برتن داشت، 21بار هم پیراهن تیم ملی اسپانیا را بر تن کرد و از سال2007 به جرگه 
مربیان پیوست. 2دوره سرمربیگری در رایو وایکانو و ساراگوسا، مهم ترین بخش کارنامه 
او را تشکیل می دهد و خمس همچنین یک دوره کوتاه نشستن روی نیمکت گرانادا را 
تجربه کرده است. او با رایو وایکانو در فصل 19-2018 موفق شد در دیداری حساس رئال 
مادرید را در هفته سی وپنجم شکست دهد و این مهم ترین برد خمس در برابر یک تیم 

سرشناس است.
خمس اما در آخرین تجربه سرمربیگری با ایبیزا نتایج چندان خوبی کسب نکرد و در پایان 
فصل نیز از این تیم جدا شد. او از تابستان 2022 بدون تیم است و حاال هدایت تراکتور را 
برعهده می گیرد. تنها دوره کاری خارج از اسپانیا برای خمس به حضور در لیگ مکزیک 
برمی گردد که او پس از چند بازی هدایت گرانادا، به تیم معــروف کروز آزول رفت و در 
48بازی، 17برد، 18تساوی و 13باخت را تجربه کرد. به عبارتی تراکتور نخستین تجربه 
آســیایی این چهره اللیگایی خواهد بود. خمس تا کنون هدایت 8تیم را برعهده داشته 
است. او در این مدت در 456دیدار روی نیمکت  تیم هایش نشسته که حاصل آن 128برد، 

132مساوی و 176باخت بوده و هیچ جامی در این سال ها کسب نکرده است.
تراکتور در حالی از انتخاب خمس به عنوان سرمربی جدیدش خبر داده که زنوزی مالک 
این باشگاه رکورددار تغییر مربی در فوتبال ایران است. او همچنان بابت جدایی عجیب 
بردیف توسط هواداران تراکتور مورد نقد قرار می گیرد و حاال باید دید ترکتور با این مربی 

اسپانیایی چه وضعیتی در لیگ برتر خواهد داشت.

طلسم دربی نمی شکند
گویا همچنان خبری از »ورزشگاه پر« در شهرآورد تهران نیست

اگرچه هنوز تقریبا 2هفته تا زمان برگــزاری دربی تهران زمان 
باقی مانده اما براساس اطالع رســانی رسمی مسئوالن، این 
مسابقه روز 29آذر بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد 
شد. چند هفته آخر مســابقات لیگ برتر در ورزشگاه های 
خالی انجام شــد اما گمان می رفت پــس از این وقفه یک 
ماهه و حضور تیم ملی در جام جهانی، شرایط برای بازگشت 
تماشاگران به خصوص در مهم ترین مسابقه باشگاهی کشور یعنی دربی پایتخت فراهم 
شود، اما گویا چنین اتفاقی رخ نداده است. درصورتی که اخبار موجود صحت داشته 
باشد و دربی شماره 99تهران هم در ورزشگاه خالی آزادی برگزار شود، طلسم سکوهای 
پر در این بازی همچنان پابرجا می ماند. اگرچه تصویر غالب ایرانیان از نبرد پرسپولیس 
و استقالل به رودررویی 2تیم در ورزشگاهی لبالب از جمعیت مربوط می شود اما چند 
سالی اســت که اتفاقی غیراز این رخ می دهد. آخرین دربی پر از جمعیت، مربوط به 
دربی 92بود که 2تیم به تساوی 2-2دست یافتند. پرســپولیس در این بازی با گل 
دقایق پایانی بشار رسن از شکســت گریخت. پس از آن سر و کله ویروس کرونا پیدا 
شد و چندین دربی در محاصره ســکوهای لخت به انجام رسید. نهایتا در دربی 98با 
بازی برگشت 2تیم در فصل گذشته اجازه حضور محدود تماشاگران صرفا در طبقه 
اول داده شد و حاال که دیگر خبر چندانی از کووید نیست، بازهم دربی بدون تماشاگر 

انجام خواهد شد.

اگرچه کارلوس کی روش بدون مصاحبه و سؤال و جواب از کشورمان 
خارج شد و این موضوع انتقادات زیادی را برانگیخت اما سرمربی تیم 
ملی با چند روز تأخیر مصاحبه ای محدود با یک خبرگزاری انجام داده 
و به دفاع از عملکرد خودش و تیمش پرداخته است. بخش های زیادی 
از همین مصاحبه هم در واقع همان چیزهایی است که کی روش در 
اظهارات قبلی اش به زبان آورده یا پســت کرده بود. با این حال او در 
مورد بازی با آمریکا می گوید: »متأسفانه یک گل در نیمه اول از آمریکا 
خوردیم در شبی که در نیمه اول آنها بهتر از ما بودند. در نیمه دوم ما 
بهتر از آمریکا بودیم اما نتوانستیم به گل دست پیدا کنیم. بعضی مواقع 
فوتبال بی رحم است.« بله؛ فوتبال ورزش واقعا بی رحمی است اما آیا 
کی روش را می توان در زمره مربیانی به شمار آورد که چوب بی انصافی 

این رشته ورزشی را خورده اند؟ بیایید بررسی کنیم.

   کجاها بدشانس بوده است؟
شاید بزرگ ترین بدشانسی کی روش و اساسا کل تاریخ فوتبال ایران 
مربوط به بازی ایران و آرژانتین در جام جهانی 2014 می شده است؛ 
مسابقه ای که ما آن را با گل دیرهنگام لیونل مسی به حریف سرشناس 
خود باختیم اما در کل مسابقه عملکردی خیره کننده داشتیم. چه بسا 
اگر داور خطای پنالتی آشکار زابالتا روی اشــکان دژاگه را در دقایق 
پایانی بازی اعالم می کرد، تیم ملی حتی می توانست برنده آن بازی 
باشد و با 4امتیاز، به شکلی باشکوه به مرحله بعدی برسد. این اتفاق 
اما رخ نداد و نهایتا هم مقهور ضربه استثنایی یکی از بهترین بازیکنان 
تاریخ شــدیم. آن آرژانتین تا فینال جام باال رفت و باخت ایران در آن 
بازی، مصداق بارز بدشانسی بود. از دیگر جاهایی که شاید بشود این 
برچسب را برازنده کی روش دانست، شکست تیم ملی مقابل عراق در 
یک چهارم نهایی جام ملت های آســیا 2015بود. اخراج سختگیرانه 

مهرداد پوالدی در آن مسابقه کار ایران را سخت کرد، ما 2بار به بازی 
برگشتیم و نهایتا در ضربات پنالتی شکســت خوردیم. تیمی که در 
لحظات آخر به بازی برمی گردد و روحیه باالتــری دارد، قاعدتا باید 
در ضربات پنالتی دست باال را داشته باشــد اما اینطور نشد. بگذارید 
بازی مشهور با پرتغال و خراب شدن موقعیت پایانی مهدی طارمی را 
هم به این سیاهه بیفزاییم؛ هرچند که برخی هم عقیده دارند پنالتی 

اعالم شده به سود ایران در همان مسابقه اشتباه بود.

  کجاها خوش شانس بوده است؟
اگر بخواهیم از آخر شروع کنیم، همین مســابقه ای که کی روش آن را 
مصداق بی رحمی فوتبال به شمار می آورد، اتفاقا از مصادیق خوش شانسی 
او بوده است! ایران در حالی با یک گل به آمریکا باخت که در برابر این تیم 
حتی یک ضربه داخل چارچوب هم نداشت. آمریکا اما عالوه بر گلش، 
چند فرصت خوب دیگر داشت و گل دوم را هم به ثمر رساند که به شکل 
میلی متری آفساید اعالم شد. احتماال در ذهن بسیاری از عالقه مندان 
به فوتبال در ایران، بــازی با مراکش هم به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
خوش شانســی های تیم کی روش باقی مانده باشد؛ زمانی که 90دقیقه 
تمام آنها توپ را چرخاندند و نهایتاً خودشان به خودشان گل زدند تا ایران 
برنده شود! تیم کشورمان در آن بازی به تنها تیم تاریخ جام های جهانی 
تبدیل شد که یک بازی را بدون حتی یک شوت داخل چارچوب در نیمه 
دوم به سود خودش به پایان می برد. قبل از همه اینها هم داستان بازی 
با کره جنوبی در انتخابی جام جهانی 2014در اولسان مطرح می شود؛ 
زمانی که میزبان برای پیروزی همه کار کرد، اما در روز درخشان رحمان 
احمدی، این رضا قوچان نژاد بود که با استفاده از اشتباه مدافع حریف تنها 
بخت تیم ملی را به گل تبدیل کرد و باعث صعود تیم ملی شد. بدون آن 

گل، شاید پرونده کی روش در فوتبال ایران 9سال پیش بسته می شد.

کی روش و 
بی رحمی فوتبال؟

سرمربی تیم ملی از بدشانسی اش مقابل آمریکا حرف زده؛ 
به طور کلی آیا او یک مربی »بداقبال« محسوب می شود؟
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فوتبال باال و پایین دارد و حاال به نظر می رسد امیر عابدزاده روی دور »پایین« قرار 
گرفته است. در این مدت هیچ چیز برای او خوب پیش نرفته. دروازه بان تیم ملی 
ایران که در مقطعی از مسابقات انتخابی جام جهانی در ترکیب اصلی هم قرار گرفت و 
به نظر می رسید که شاید در قطر نیز فرصت بازی پیدا کند، ناگهان در تیم ملی و البته 
پونفرادینا عملکردی ضعیف ارائه داد و همه  چیز را به هم ریخت. گل بسیار بدی که او 
در سئول از تیم ملی کره جنوبی خورد، آغاز مسیر افول خودش و البته تغییر کادرفنی 
تیم ملی بود. عابدزاده کوچک که خیلی سخت و بعد از سال ها تالش و مرارت به اوج 
دوران فوتبالش رسیده بود، در طول ماه های گذشته پله پله پایین آمد اما همچنان 
در فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی باقی ماند که خودش فرصت بزرگی بود.

در قطر با وجود مصدومیت علیرضا بیرانوند و دریافت 6گل از سوی حسین حسینی، 
همه فکر کردند دیگر نوبت عابدزاده است که بازی کند اما اینطور نشد و کارلوس 
کی روش در دیدار با ولز هم به حســینی اعتماد کرد. بعد هم که خود بیرانوند به 

دیدار با آمریکا رسید تا عابدزاده بدون حتی یک دقیقه بازی این تورنمنت را ترک 
کند. او حاال در بازگشت به پونفرادینا در لیگ دســته دوم اسپانیا هم کارش را با 
نیمکت نشینی از سر گرفته است. پونفرادینا دوشنبه شب در دیدار با بورگوس روی 

نیمکت ذخیره های تیمش نشست و فرصت بازی پیدا نکرد، هرچند که آنها 
این مسابقه را 2بر یک باختند و ممکن است همین ماجرا منجر به بازگشت 

امیر به ترکیب اصلی تیم شود. وضعیت پونفرادینا با این شکست بسیار 
بد شده؛ تیمی که حاال با 17امتیاز در رده بیستم جدول 22تیمی 

لیگ دسته دوم اسپانیا قرار گرفته و خطر سقوط به دسته پایین تر را 
به شدت حس می کند. به طور کلی اوضاع برای امیر خوب نیست و 
درصورتی که او خواهان حضور در جام ملت های آسیاست، باید 
خیلی بیشتر از این تالش و تمرکز داشته باشد. روند فعلی، 

بچه عقاب را به جایی نخواهد رساند.
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صندوق حمایت 
از سینمای کودک 

تشکیل می شود
سی و پنجمین جشنواره فیلم های 

کودکان و نوجوانان؛ افتتاحیه: دی ۱۴۰۱، 
برگزاری: مهر ۱۴۰۲

افتتاحیه سی و پنجمین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کــودکان و نوجوانــان ۲۳ دی ماه در 
اصفهان برگزار می شود. جشنواره ای که امسال 
به صورت غیررقابتی برپا خواهد شد. دیروز خبر 
رسید جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان تا ۲ 
سال در اصفهان ماندگار شده؛ جشنواره ای که در 
۲۳ دی ماه یک مراسم افتتاحیه خواهد داشت 
و به صورت رسمی از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ در 
نصف جهان برگزار می شود؛ در شهری که نامش 
با جشنواره کودک گره خورده است و همه آن را با 
عنوان جشنواره اصفهان می شناسند؛ هر چند در 
ادوار مختلف تهران، کرمان و همدان هم میزبان 
این فستیوال بوده اند. جشنواره فیلم های کودکان 
و نوجوانان ایران پیوندی ناگسستنی با سینمای 
کودک و نوجــوان دارد و هر وقت این ســینما 
رونق داشته، جشنواره هم باشکوه برگزار شده و 
همزمان که حال سینمای کودک و نوجوان خوب 
نبوده، سکه جشنواره هم از عیار افتاده است. مثل 
امسال که در بحرانی بی سابقه کمبود فیلم کودک 
و نوجوان برگزاری جشنواره را رقابتی و غیرممکن 
کرده بود و درنهایت هم تصمیم گرفته شد این 
رخداد ســینمایی به صورت غیررقابتی برگزار 
شود.مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی 
در گفت وگو با ایســنا، از امضای قرارداد ۲ ساله 
با شــهرداری اصفهان برای برگزاری جشنواره و 
تشکیل صندوق حمایت از ســینمای کودک و 
نوجوان خبر داد.او گفت: به دلیل اینکه همیشه و 
در سال های گذشته، این جشنواره در روند تولید 
سینمای کودک و نوجوان نقشی نداشت امسال 
تدبیری اندیشیده شــده تا صندوق حمایت از 

سینمای کودک و نوجوان راه اندازی شود.
 در این صندوق با مشــارکت میان شهرداری 
اصفهــان و بنیاد ســینمایی فارابــی، فرصت 
ســرمایه گذاری به منظور تولید در ســینمای 
کودک و نوجــوان فراهم می شــود. به همین 
منظور و همزمان با برگزاری مراســم افتتاحیه 
جشــنواره در تاریخ ۲۳ دی ماه ســال جاری، 
فراخوان این صندوق نیز اعالم خواهد شــد و 
در اردیبهشت ماه ســال ۱۴۰۲ با برگزاری یک 
مراسم، طرح های برگزیده برای حمایت برای 
تولید معرفی خواهند شد. در مهرماه ۱۴۰۲ نیز 
سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان برگزار می شــود و نتیجه 
طرح هایی که موردحمایت قــرار گرفته اند در 
قالب فیلم های سینمایی و تولیدات مختلف در 

این جشنواره نمایش داده می شوند.

میزبانی اصفهان برای جشنواره؛ از تردیدها 
تا یقین

بیست وچهارم اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ بود که 
با حکم ســیدمهدی جوادی، مدیرعامل بنیاد 
ســینمایی فارابی، کارگروهی با هدف ارزیابی 
و بررســی معایب و محاسن ســی وچهارمین 
دوره  جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانــان، آسیب شناســی و ارزیابی نقاط 
ضعف و قوت دوره های گذشــته این جشنواره 
و بهره گیری از نظرات هنرمندان، صاحب نظران 
و متخصصــان ایــن حــوزه، همچنیــن ارائه 
راهکارهایــی درخصــوص ارتقای ســینمای 
کودک و نوجــوان و برون رفِت آن از شــرایط 
فعلی، برگزاری جشــنواره به صورت ســاالنه 
یا دوســاالنه، بررســی شــرایط مناسب برای 
میزبانی جشــنواره و جایــگاه بین المللی آن، 
چگونگی ارتقاي این جایگاه و ارائه پیشنهادها و 
برنامه ریزی درخصوص دوره های آتی آن مبتنی 

بر بهره مندی از تجارب گذشته، تشکیل شد.
بعــدازآن در آخرین روزهای اردیبهشــت ماه 
۱۴۰۱ محمــد خزاعی، رئیس ســازمان امور 
سینمایي و سمعی بصری در بخشی از سخنان 
خود در نخســتین دور از برگزاری ســفرهای 
استانی مســئولین این ســازمان در همدان به 
برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
اشاره کرد و از همدان به عنوان یکی از گزینه های 

اصلی میزبانی جشنواره نام برد.
او همچنین در نشســت دیگِر خود با استاندار 
همدان اعالم کرد: استان های کرمان، اصفهان 
و همدان متقاضی برگزاری جشــنواره هستند 
که براســاس میــزان مشــارکت و همکاری 
دســتگاه های اجرایی استان و شــهرداری ها 
در این خصــوص تصمیم گیری خواهد شــد. 
 آخریــن توافقنامه این جشــنواره بــه تاریخ
۲۴ اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷ میان سازمان امور 
سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و شهرداری اصفهان نامحدود ذکرشده 
بود؛ اما ســؤال این بود که، چرا بنیاد سینمایی 
فارابی همچنان به دنبال انتخاب میزبان است؟ 
تــا اینکه درنهایت اعالم شــد اصفهــان قطعا 
 میزبان جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان

 خواهد بود.

جشنواره
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منشور مقاومت
مروری بر پیام مهم حضرت امام خمینی ره 

به مهاجران جنگ تحمیلی و دشمن شناسی ایشان

قلب پرنده
 نگاهی به مجموعه »پوست شیر«

 که در شبکه نمایش خانگیدر حال پخش است 

نامه نویس بی صدایان
محمود زندمقدم که روز دوشنبه درگذشت، محقق جدی سیستان و بلوچستان بود

نه از سر تواضعی که قصدش تفاخر و کاله یک بری بر سر نهادن است، 
بلکه برای تأکید بر وجه اسنادی کتابش گفته بود: »درواقع آن که سخن چهره

می گوید، داستان می سراید، حدیث نفس می کند، شرح عشق و هجران 
می دهد، گله می کند، شکوه می کند، شعر می خواند، بلوچ است. قلمزن، کاِر نامه نویس 
جلوی پستخانه را انجام داده است؛ همین.« اما این »همین« به همین سادگی میسر نشده 
بود، حاصل عمری بود که در سرزمین بلوچ ها و در کنار مردمانش گذراند؛ حاصل عشق و 
دلسوزی، حاصل تیزبینی و سخت کوشــی، حاصل تن ندادن به مقتضیات کار اداری و 
تحلیل نرفتن در چرخ دنده های مناسک بوروکراتیک و از دست ندادن َشم پ ژوهش و عشق 
به ثبت واقعیت. اینها را در توصیف گوشه ای از منش و روش مرحوم محمود زندمقدم که 
روز دوشنبه در 8۴سالگی چشم از جهان فروبســت نوشتیم. زندمقدم پژوهشگری بود 
حاذق و نویســنده ای قادر. حتما پژوهش در نظرش معنایی جز سهیم شدن در حاصل 
دسترنج دیگران داشت که سال ها وقت و عمر خود را صرف شناخت سیستان و بلوچستان 
کرد. اگر اینطور نبود، می رفت پی اینکه منصبی دانشگاهی برای خودش دست وپا کند و 
در حاصل پرمایه یا حتی بی مایه دانشــجویی که به تنهایی پایان نامه و رساله و مقاله ای 

نگاشته سهیم شود و رتبه بگیرد و مدارج ترقی را ۲ تا یکی طی کند.
مرحوم زندمقدم نخستین بار سال۱۳۴۳ به عنوان کارمند دولت برای ثبت آمار هزینه و 
درآمد خانوارهای چند روستای نمونه به سیستان و بلوچستان سفر کرد. او که متولد۱۳۱۷ 
بود، در آن سفر حدود ۲۶سال داشت. در ۲۶سالگی چه دید که در آن دوران که سفر به 
این خطه با مشقت بسیار همراه بود، فکرش مشغول آن شد؟ از همین نخستین سفر شروع 
می کند به یادداشت برداری هایی در شرح و تصویر حال و هوای بلوچستان. سال۱۳۴5، 
۲بار سفر کرد به سیستان و بلوچستان. اواخر سال۱۳۴۹ و اوایل سال۱۳5۰ رفت و به قول 

بلوچ ها »نشست« در بلوچستان تا سال۱۳5۷. اتفاقا در دانشگاه سیستان و بلوچستان و 
دانشکده دریانوردی چابهار هم کار کرد، اما منش و خمیره اش اجازه نمی داد یا قوانین و 
قواعد، به هر حال هر چه بود، باید خودش می دید و نتیجه می گرفت و می نوشت و ثبت 
می کرد. برای ســال ها، سالی ۳،۲ بار، به قول خودش »ســفرکی« می کرد به این دیار و 
تحوالت و دگرگونی های جنبه های مختلف زندگی در آنجا را ثبت و ضبط می کرد. بعد 
از اینکه مجموع تحقیقات و نوشته هایش را اول بار با عنوان »حکایت بلوچ« منتشر کرد، 
اهلش آشنا شــدند با محققی که کارش جدیت و قلمش روح داشت؛ قلمی که گاهی به 

جای گزارش و وصف دیده ها با چشم سر، از نادیده های به چشم دل دیدنی می گفت.
شــاهرخ مســکوب، جســتارنویس فقید، در وصف کتاب »حکایت بلــوچ« در کتاب 
روزنوشت هایش با عنوان »روزها در راه« می گوید: »این حکایت بلوچ نوشته آقای زندمقدم 
عجب حکایتی است. چه خوب شد که به تورش افتادم. شاید برای خاطر و در جست و جوی 
دادشاه یاغی و یار و همدستش نازک و کشته شدنشان جنگ کنان در کوه و کمر بود که 
سراغ این کتاب رفتم یا شاید برای خود بلوچستان و آفتاب  سوزان و دانش آموزان سوخته 
گرسنه اش. به هر حال گزارش باالبلند این بزرگوار بسیار خواندنی است... کوتاه، خشک، 
 خشن به سختی طبیعت و زندگی همان سامان با تکرار پیاپی فعل های ضربی و چکشی 
در اول جمله و خالف معمول که اول کمی آزار می دهد و بعد عادی و حتی خوشــایند 

می شود.«
اما همین کتاب ارزنده هم برای اینکه رنگ چاپ را به خود ببیند، سرنوشت پرماجرایی 
داشته. هیچ ناشــری حاضر به چاپ اثر نمی شــود و محمود زندمقدم تصمیم می گیرد 
کتاب را با هزینه شخصی منتشر کند. نامه ای به سیدمحمد خاتمی، وزیر فرهنگ وقت، 
می نویسد و تقاضای کاغذ می کند. ۲جلد نخست کتاب را خود مؤلف منتشر می کند. در 

سال های بعد مجلدات دیگر حکایت بلوچ به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
چاپ می شود تا جلد ششم که باز، انتشــار مجموعه متوقف می شود. در سال های اخیر 
انتشــارات دنیای اقتصاد همه ۷مجلد حکایت بلوچ را در شــکل و شمایلی تازه به چاپ 
می رساند که چاپ تازه نیز در روز بزرگداشت رونمایی شــد. در سال۱۳۹۷، در مراسم 
نکوداشــت دکتر محمود زندمقــدم و رونمایی از مجموعه ۷جلــدی »حکایت بلوچ«، 
فواد نظیری، مترجم، در وصف زندمقدم گفت: »حکایت بلوچ را به تالیف دکتر محمود 
زندمقدم گرفتم که نخستین بار بود نامش را می شنیدم و از او چیزی می خواندم. کتاب 
حیرت انگیز بود. حاصل پژوهشی عمیقا کارشناسانه که گام به گام و سنگ به سنگ پهنه 
بلوچستان را پیموده و به گونه ای موشکافانه از دیدگاه جامعه و مردم شناسی گرفته تا تاریخ 
و موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی - اقلیمی را به قلم و نثر درخشــان و جذاب 
نگاشته است. خواننده کتاب به هر زمان و با هر وسیله ای که نویسنده پژوهشگر منطقه 
را زیر پا می گذارد، کنارش نشسته و سفر می کند. همپایش می رود، می آید، می خورد، 
می آشامد، شیفته می شــود، رنج می برد و ذره بین نگاه نویســنده بلوچ و بلوچستان را 
می شناسد و می پیماید.« در همین مراسم، محسن گودرزی، جامعه شناس در بخشی از 
صحبت هایش درباره اهمیت کار زندمقدم گفت: »محمود زندمقدم در پژوهش هایش به 
کسانی که صدایشان شنیده نمی شود، صدا می دهد. ما صدای »مردم بلوچ« را در حکایت 
بلوچ می شنویم. صدای قربانیان قلعه را در کتاب »قلعه« می شنویم. زندمقدم به جمعیت 
به حاشیه رانده شده به جمعیت مطرود،  به قربانیان توسعه و تحوالت اجتماعی و اقتصادی 

می پردازد و به آنها صدا می دهد.« 
از دیگر کتاب های محمود زندمقدم می توان به»آدم های ســه قران و 

صناری« و »آفاق جزیره قشم« اشاره کرد .

بازبینی های 
 تئاتر فجر
آغاز شد

مدیر دبیرخانــه و مدیر 
اجرایــی چهل و یکمین 
بین المللی  جشــنواره 
تئاتر فجر از آغاز بازبینی 
نمایش های ارسال مستقیم 
رقابت بــزرگ صحنه ای 

جشنواره خبر داد.
حجت اهلل ناظــری، مدیر 
دبیرخانه و مدیر اجرایی 
جشنواره  چهل و یکمین 
فجر  تئاتر  بین المللــی 
با اعالم ایــن خبر گفت: 
»طبق گاه شمار فراخوان 
جشنواره  چهل و یکمین 
فجر  تئاتر  بین المللــی 
بازبینی ها از ۱۵ آذر شروع 
می شــود. این بازبینی ها 
ویژه بخش مسابقه بزرگ 
صحنه ای  نمایش هــای 
)ارســال مســتقیم( به 
جشــنواره اســت که از 
۱۵ آذر آغــاز و به صورت 
فشــرده تا 3۰ آذر ادامه 

خواهد داشت.«
مسئول دبیرخانه و مدیر 
اجرایی جشنواره درباره 
شیوه برنامه ریزی بازبینی ها 
توضیح داد:»اســتان ها 
اولویت های  براســاس 
قرعه کشی در دبیرخانه 
جشنواره در جدول بازبینی 
قرار داده شدند.« وی در 
پایــان در معرفی اعضای 
هیأت بازبینی جشنواره 
چهل و یکم تئاتر فجر گفت: 
»گــروه بازبینی این دوره 
از جشنواره را حسینعلی 
شوندی، محمدرضا آزاد 
و سیدمصطفی موتورچی 
تشــکیل می دهنــد.« 
چهل و یکمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر بهمن 

۱4۰۱ برگزار خواهد شد.

رونمایی از فیلم 
جدید کارگردان 

»اَنگل« 

نخستین تصاویر از فیلم 
Mickeyv ساخته جدید 
بونگ جون هو کارگردان 
کره ای برنده جایزه اسکار با 
حضور »رابرت پتینسون« 

در نقش اصلی منتشر شد.
به گــزارش اســکرین، 
تولید این فیلم همچنان 
در جریان است و »رابرت 
بازیگــر  پتینســون« 
هالیــوودی در این پروژه 
محصول  علمی-تخیلی 
کمپانی برادران وارنر مقابل 
دوربین »بونگ جون هو« 

رفته است.
رمــان Mickeyv ماه 
فوریه توســط انتشارات 
سنت مارتین زیرمجموعه 
مک میالن منتشر شد و 
درحالی که قرار است این 
فیلم جدید برگرفته از این 
رمان باشد، برخی منابع 
اعالم کرده اند با توجه به 
تجربیات گذشته »بونگ 
جون هو« در اقتباس ها، 
نسخه ســینمایی ممکن 
اســت در نهایت با رمان 

متفاوت باشد.
این نخســتین پــروژه 
کارگردان کــره ای پس از 
فیلم موفق »اَنگل« در سال 
2۰۱۹ بود که توانست به یک 
پدیــده فرهنگی جهانی 
تبدیل شود و رکوردهای 
گیشه را در سراسر جهان 
را بشکند. »اَنگل« پس از 
کسب نخل طالی بهترین 
فیلم جشنواره کن، شبی 
تاریخــی در نود و دومین 
دوره جوایز اســکار رقم 
زد و نخســتین فیلــم 
غیرانگلیســی زبانی نام 
گرفت که جایزه اســکار 
بهترین فیلم، کارگردانی 
 و فیلمنامه اصلــی را به

 خانه برد.

وضعیت اجرای نمایش ها هر روز پیچیده تر می شود. 
بیشتر گروه ها به خاطر نبود تماشاگر منتظر هستند تئاتر

تا نمایش های خود را در شرایط بهتر روی صحنه 
ببرند و برخی از گروه ها هم صالح نمی دانند در این موقعیت اجرا داشته 
باشند. عدم اجرای نمایش ها و بیکاری بسیاری از هنرمندان تئاتر در 
حوزه های مختلف باعث شده که فشار اقتصادی بیشتر از همیشه باشد. 
حاال از حمایت مادی خبری نیست و وضعیت اقتصادی این روزها هم 
بیشترین فشار را به گروه های نمایشی و سالن دارها وارد می آورد، اما 
در این میان گروه هایی هم هستند که نمایش خود را تحت هر شرایطی 
اجرا می کنند؛ گروه هایی که معتقدند نباید چراغ تئاتر خاموش باشد؛ 
چراکه این خاموشی هم لطمه بزرگ اقتصادی به تئاتر وارد می کند. 
اجراهای نمایشی از ۱۳۰اجرا به ۲۰اجرا، آن هم با تماشاگر کم کاهش 
یافته و با گذشــت بیش از ۳ماه مرکز هنرهای نمایشی هم به عنوان 

مسئول تئاتر کشور راهکاری برای آن پیدا نکرده است.

 اجرا رفتن یا نرفتن ربطی به شرف ندارد
امیر ســنجربیگی این روزها به همراه مهدی مکاری نمایش »اتاق 

کوکی« را روی صحنه دارد؛ نمایشی به نویسندگی امیر جاسمیان آزاد 
که به گفته کارگردان  تمریناتش را یک سال پیش آغاز کرده است. وی 
درباره نمایش خود به همشهری می گوید: »نمایش داستان ۲نفر است 
که به طور ناگهانی همدیگر را در اتاقی دیده اند و براساس وظایفی که 
به آنها داده شده زندگی می کنند. همه  چیز تکراری است تا زمانی که 
یکی از این ۲نفر نوری خارج از دستگاه می بیند و چرخه تکرار زندگی 

در اتاق تغییر می کند... .«
وی ادامه می دهد: »یک سال تمرینات نمایش طول کشید؛ در این 
یک ســال که در دوران کرونا بود، گروه با جان و دل کار کرد و ما با 
سختی زیاد، خواستیم کار را روی صحنه ببریم. باید این را بدانیم که 
تئاتر تفریح نیست، بلکه شغل ماست و این شغل با زندگی ما مرتبط 
است. وقتی کرونا فروکش کرد، بعد از مدتی وضعیت اجتماعی به هم 
ریخت. خیلی ها با توجه به قطعــی اینترنت، نبود تبلیغات کافی و 
ناآرامی ها تصمیم گرفتند نمایشی اجرا نکنند.« وی در ادامه می گوید: 
»متأسفانه ایجاد این جو که تئاتر هم اکنون اجرا رفتن یا نرفتنش 
معیاری برای شرف آدم ها شده، بسیار اشــتباه است. این موضوع 
هم به دست افرادی علنی شد که صاحب تریبون بودند و به نظرم از 

ترس ضرر مالی نمایش خود چنین مسائلی را مطرح کردند، اما این 
ارتباطی ندارد که تئاتر اجرا نکنیم، تئاتر بعد از وقفه طوالنی که در 
زمان کرونا داشت، حاال نیازمند این است که اجرا شود. در تئاتر هم 
می توان صحبت کرد؛ حتی اگر برای یک تماشاگر بخواهیم تئاتر را 

روی صحنه ببریم.«
وی تأکید می کند: »در هر شرایطی باید تئاتر اجرا شود؛ تئاتر یکی 
از دغدغه های ماســت و اگر آن را اجرا نکنیم چراغ تئاتر خاموش 

خواهد شد.«

تئاتر شغل ماست
بهرام ســروری نژاد از دیگر بازیگران و کارگردانان تئاتر هم درباره 
شرایط اجرا در این برهه زمانی می گوید: »این روزها پوستر که دیگر 
کارایی ندارد. از فضای مجازی هم که بی بهره ایم؛ بنابراین تنها راه 
اطالع رسانی، تبلیغ رودرو است؛ درحالی که تا پیش از این در عرض 
۳۰ ثانیه می شد به جمع بزرگی از مخاطبان درباره اجرای نمایش 
اطالع رسانی کرد. به جز این تعدادی تراکت هم پخش کرده ایم که 
طبیعتا چندان تأثیر نخواهد داشت.« وی همچنین توضیح می دهد: 
»متأسفانه یا خوشبختانه در سال هایی که کار کرده ام، برایم زیاد 
پیش آمده در سالنی با تماشاگران اندک اجرا داشته باشم؛ بنابراین 
کم تعداد بودن تماشاگران برایم اتفاق تازه ای نبود؛ حتی به یاد دارم 
در یکی از اجراهایمان در یک سالن خصوصی، فقط یک تماشاگر 
داشتیم که دوست من بود و از شــیراز آمده بود.« سروری نژاد در 
ادامه درباره حضورش در تئاتر در شرایطی که بسیاری از هنرمندان 
حرفه ای این رشته تمایلی به فعالیت ندارند، توضیح می دهد: »البته 
که به جز نمایش ما آثار دیگری هــم روی صحنه رفتند. زمانی که 
برای اجرای این نمایش صحبت کردیم، شرایط بسیار متفاوت بود، 
اما به هر حال تئاتر شغل ماست و باید در هر شرایطی آن را زنده نگه 
داریم. خود تئاتری ها هستند که می توانند این هنر را زنده نگه دارند. 
البته هر سالنی و هر اجرایی شرایط خاص خود را دارد و نمی توان 
حکم کلی صادر کرد. شغل من تئاتر و رادیو است و کارمند جایی 
نیستم که کنارش کار تئاتر هم انجام دهم؛ بنابراین حفظ این شغل 

برایم بسیار مهم است.« 
برخی از گروه های نمایشی با توجه به وضعیت امروز تئاتر از دسترسی 
مخاطب به سالن های تئاتری هم می گویند؛ اینکه عمدتا سالن های 
نمایشی در مرکز شهر قرار دارند و رفت وآمد تماشاگران در وضعیت 

فعلی سخت شده است. شکرخدا گودرزی که چندی پیش نمایش 
»فرزند یک خنیاگرم« را روی صحنه داشت، می گوید: »اگر به تئاتر 
مانند دیگر مشــاغل نگاه کنیم پس نباید تعطیل شود و تئاتر هم 
مانند سایر مشاغل باید زندگی خود را ادامه دهد، ولی اگر نگاه مان 
به تئاتر تزئینی باشد در نتیجه این نظر مطرح می شود که در شرایط 
فعلی نباید تئاتر اجرا شــود. این گفته بزرگان است که تئاتر مانند 
نان ضرورت دارد، پس تئاتر باید در همه حال ضرورت داشته باشد. 
در تمام دنیا این اتفاق افتاده و فعالیت های هنری ازجمله تئاتر در 

شرایط مختلف اجرا شده اند.«

حرف هایمان را روی صحنه بزنیم
محمدمهدی خاتمی هم که قرار است این روزها با نمایش »شراره« 
به تئاترشهر برگردد با عنوان این مطلب که خیلی ها موافق اجرای 
نمایش در این برهه زمانی نیســتند و برخی هم انتقادات تندی به 
کارگردانانی داشــتند که نمایش روی صحنه بردند، به همشهری 
می گوید: »  معتقدم که چراغ تئاتر نباید خاموش باشد. این خاموشی 
سالن های نمایشی شاید بعدها به ضرر گروه های نمایشی و حتی 
تئاتر کشور باشد؛ تئاتری که از کمترین توجه و حمایت برخوردار 
است. راستش فکر کردم باید به هر سختی ای که شده تئاتر را اجرا 
کرد؛ حتی اگر تعداد نمایش ها کم باشد. در هیچ شرایطی قائل به 
تعطیلی تئاتر نیستم. تئاتر خودش یک تریبون بزرگ برای مطرح 
کردن صحبت ها و اعتقادات روی صحنه است؛ حتی اگر اعتراضی 
است تئاتر می تواند بهترین تریبون باشد. تئاتر صحنه بزرگی است 
که در طول این سال ها دستخوش اتفاقات بزرگ اجتماعی بوده و 
نمی توان به راحتی از آن رد شد. تئاتر مکانی است برای بررسی روابط 
انسانی و گفتمان و اگر این موضوعات را به خوبی نشان دهیم به طور 

حتم تئاتر کارکرد خود را دارد.« 
درست است که شرایط پیش آمده در جامعه محوریت اجتماعی دارد 
و باید موضوع با یک تدبیر درست حل شود، اما باید برای خارج شدن 
از بحران تئاتری ها راهکارهایی ایجاد کرد. به نظر سالن های نمایشی 
به عنوان مجری راهکاری خود را ارائه دهند و مرکز هنرهای نمایشی 
هم وظیفه دارد حمایت حداکثری از گروه های نمایشی داشته باشد. 

گروه هایی که به خاطر گرانی ها و تورم نتوانستند 
اجرایی داشته باشند و تماشــاگرانی که ظاهرا 
تماشای تئاتر را از سبد فرهنگی بیرون گذاشته اند.
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وضعیت قرمز برای خانواده تئاتر 
کارگردانان از اجرای نمایش در این روزهای بی رونق می گویند
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معرفیکتاب»شذراتالمعارف«
شــذرات المعــارف گزیده های 
ناب اندیشه های مرحوم آیت اهلل 
شاه آبادی است که تأثیرپذیری 
امام خمینــی)ره( از ایشــان 
مشــهور اســت و اهل علم او را 
با نام »فیلســوف فطرت« لقب 
داده اند. به گفتــه فرزند مرحوم 
شاه آبادی که شــارح این کتاب 

است، شــذرات المعارف خالصه ای از اندیشه های مرحوم 
شاه آبادی به حساب می آید که در حوالی سال های حکومت 
استبدادی رضاخان نوشته شده اســت. این کتاب موجز 
از نثری آمیخته از فارســی و عربی رایج در مجامع علمی 
حوزوی آن دوران بهره برده است که مشابه آن را در متونی 
چون »اربعین حدیث« امام یا »تنبیه االمه و تنزیه المله« 
مرحوم نائینی و کتب بسیار دیگر می توان دید. بخش اول 
کتاب که با عنوان »الشذره األولی: توضیح مرام اإلسالم فی 
شــفاء صدور األنام« در کتاب آمده، با طرح مسئله ضعف 
و ذلت مسلمانان در شــرایط کنونی آغاز می شود. ایشان 
در این آسیب شناسی معتقد است: »مدتی است مملکت 
اسالم به انتشار عقاید باطله و اخالق رذیله و افعال قبیحه 
مبتالست...« و ســپس اظهار شــگفتی می نماید که در 
همین حال می بینیم بسیاری از مسلمانان به طور مداوم 
از این وضعیت فقط اظهار تأسف کرده و عمال کاری انجام 
نمی دهند. لذا گام اول را اینگونه ذکر می نماید: »باید برای 
عالج مرض ها ابتدا آنها را شــناخت.« بخش دوم کتاب با 
عنوان »الشذره الثانیه« شامل 23معرفت است که با توضیح 
ابعاد سیاســی دین آغاز می گردد و با شرح و بسط مفهوم 

اخوت اسالمی و ارکان و ابعاد آن ادامه می یابد.

یکمشتخاک
آیتاهللجوادیآملی:

اگر کســی بخواهد یک 
شمش طال اســتخراج 
بکنــد، ایــن خروارها 
خاک را بایــد زیر و رو 
بکنــد تا یک شــمش 
طــال دربیــاورد، و کار 
عاقالنه ای هم هست؛ آن 
زحمت را برای شــمش 

طال می کشــد. فرمود: شــما در کارهایتان، هر کاری که 
می خواهید بکنید؛ چــه کارهای حوزوی و دانشــگاهی 
باشد، چه خدمات سیاسی باشــد، چه خدمات اجتماعی 
باشد، برای مردم بخواهید کار کنید، خیری برای کشور در 
اقتصاد و فرهنگ برسانید، هر کاری بخواهید بکنید؛ اینها 
نظیر شمش طالست، اینها ارزش دارد و الهی است. ولی 
یک مشت خاک ها هم هست که اینها را باید غربال بکنید، 
به فکر این خاک ها نباشید. چه کسی اول آمده، چه کسی 
دوم آمده، چه کسی را با لقب صدا بکنیم، با چه لقب صدا 
بکنیم، به چه کســی بگوییم )آیت(، به چه کسی بگوییم 
)حجه(، به چه کسی بگوییم )عظمی(؛ فرمود: اینها بازی 
است. اینها همان خروارها خاک است که باید کنار بزنید، 
البه الی اینها همان یک مشت طالست که کار خیری است 
دارید انجام می دهید. اگر خدمت قرآنی است، خدمت به 
مردم است، بهزیستی اســت، بهداشتی است، کشاورزی 
است، دامداری اســت؛ همه اینها طالست چون خدمت 
به جامعه اسالمی اســت. اما اینکه من اینجور هستم، من 
باید بگویم، نام مرا باید ببرند؛ فرمودند: »این ها همان یک 

مشت خاک است که خودتان را به آنها نفروشید.«
بیاناتمعظملهدردرسخارجتفسیرقرآنکریممورخ1393/10/09

اندیشه نیکان

کتاب اندیشه

شهیداول
»اول او را با شمشیر کشتند، بعد بر دار آویختند، سپس ساعت ها بر 
او سنگ زدند و آخر کار جنازه اش را هم سوزاندند.« اینها جمالت 
شیخ حر عاملی اســت در وصف چگونگی شهادت مردی که امروز 
جامعه علمی شیعی او را با نام بلند »شهید اول« می شناسد. با آنکه 
مرحوم عالمه امینی در کتاب شهداء الفضیله از زندگی 130تن از 
عالمان شهید نام برده که حدود 40نفر پیش از شهید اول به شهادت 
رسیده اند، اما چون تا آن زمان عالمی بزرگ در تراز شیخ شمس الدین 
محمد بن مکی عاملی اینگونه قساوت آلود به شهادت نرسیده بود، 
لقب شهید اول را به او اختصاص دادند. فکر می کنید بهانه کشتن 
چنین عالمی را حکومــت ممالیک مصر که در شیعه ســتیزی و 

شیعه کشی زبانزد تاریخی است، چگونه به دست آورد؟
فردی به نام »یوســف بن یحیی« که مخالفت جدی با شهید اول 
داشت، در یک توطئه جمعی، مطالب خالفی را با عنوان »فتواهای 
شمس الدین محمد« تنظیم کرد و صدها نفر بر آن شهادت دادند. 
برهان الدین مالکی که قاضی شام بود، ابتدا به شمس الدین فرصت 
توبه داد اما چون این توبه به معنای پذیرش اتهامات بود، شهید اول 
زیربار نرفت و سرانجام پس از مدتی افتادن در کنج زندان، دادگاه 
حکم قتل او را صادر کرد. شاید رمز و راز این توطئه چینی ها را باید در 
آرای خاص سیاسی-اجتماعی شهید اول جست وجو کرد. آنگاه که 
معتقد بود »چون منافع انسان ها باهم در تضاد است لذا باید حاسمی 
)قانونی( باشد و آن شریعت است و سائســی )حاکمی( که آن هم 
امام معصوم و یا نایب اوست.« یا آنکه وی »حکومت های مطلوب را 
حکومت پیامبر، حکومت امام و حکومت نایب االمام معرفی می کرد.« 
جالب و درس آموز آنکه از مهم ترین شــاگردان شهید، همسر وی 
)ام علی( و دختر وی فاطمه مشهور به ست المشایخ )استاد استادان 
حدیث( بوده اند. دختر ایشان مجتهده بود و اجازه روایت از بزرگان 

داشت و پدر در احکام زنان، مردم را به ایشان رجوع می داد.
منابع:شــهیداول،القواعدوالفواید،مکتبهالمفید،ج3،صص36-38-1۷۴؛
افندی،ریاضالعلماء،مطبعهالخیام،ج۵،ص۴0۴؛حرعاملی،أملاآلمل،مکتبه

االندلس،ج1،ص193.

معرفی اندیشمند

ظلمنکردهودهانسوخته!
زیاده خواهی انســان ها قدمتی به بلندای تاریخ بشــریت 
دارد. در فــرازی از خطبه 151نهج البالغه آمده اســت: به 
پیشــگاه الهی قدم گذارید درحالی که مظلوم هســتید و 
به پیشــگاه او قدم نگذارید درحالی که ظالم هســتید. در 
دستگاه ظلم سه گروه اصلی وجود دارد: ظالم، منظلم )تن 
به ظلم می دهد( و مظلوم. گروه دوم در دســتگاه ظلم که 
کمتر به آنها توجه می شــود، ظلم پذیران هستند. اگر اینها 
تن به ظلم نمی دادند، ظالمان ترغیب به ظلم نمی شــدند. 
بنابراین اینها به نوعی خودشــان ظالم انــد. و بزرگ ترین 
برنامه ظالمان این است که ملت ها را »منظلم« بار بیاورند. 
شیوه های انظالم در طول تاریخ بر اساس  موقعیت و شرایط 
جوامع انسانی متفاوت بوده است. شاید نخستین صف آرایی 
و دسیسه پردازی هوشــمندانه به یونان باستان برگردد. در 
تاریخ فلســفه می خوانیم جریان فکری سوفسطائیان را که 
با علم و اخالق مبارزه کردند و ســقراط و افالطون و ارسطو 
آنها را شکست دادند. تحریف کنندگان تورات و انجیل هم 
شمشیر قلم هایشــان بر پیکر علم و دانش نشست. آنجا که 
میوه ممنوعه  را علم نامیدند. حال آنکه خداوند می فرماید: »و 
علّم اآلدَم األسماَء کلَّها«)بقره/31(. از اینجا روشن می شود 
که چرا خداوند هدف از برانگیختن پیامبر گرامی اســالم را 
اخالق و علم بیان  کرده و می فرماید: اوست که در میان مردم 
بی سواد، پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان 
بخواند و آنان را ]از آلودگی های فکری و روحی[ پاکشان کند 

و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد )جمعه/2(.
در نخســتین ســال ها پس از رحلت پیام آور مهر و رحمت 
دست های آلوده به قدرت نامشــروع، مردمانی را که هنوز 
الفبای اســالم را نیاموخته بودند، امالی جبر گرایی کردند. 
این حربه، هم قدرت شان را مشــروعیت می بخشید و هم 
دورافتادگان از سرچشــمه عترت را بیــش از قبل تحمیق 

می کرد.
در عصر حاضر که از زیر خاکســترهای تنــور اخالق و علم 
شعله هایی سر برآورد، تغییر اســتراتژی داده و امپراتوری 
رسانه های شــان قدرت هایی بزرگ و شکست ناپذیر از آنها 
ساخت. طی سال های گذشــته مخصوصا پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی، تفکر لیبرالیســم سعی کرد نظام 
تک قطبی غرب را در جهان با محوریت ابر قدرت بودن آمریکا 
به مردم دنیا بقبوالند و با در دست گرفتن رسانه های دنیا هر 
روز این مطلب را به گونه ای مطرح کند و در ذهن مخاطبان 
بگنجاند. خدای متعال در قرآن کریم با هشدار دادن در مورد 
این تاکتیک دشــمن اینگونه می فرمایــد: در حقیقت این 
شیطان است که دوستانش را می ترســاند؛ پس اگر مؤمن 

هستید از آنان نترسید و از من بترسید )آل عمران/ 125(.
آنها که بر امواج دریای جهل موج ســواری می کنند، هر بار 
سر انسان ها را به نحوی زیر آب فرو می برند. این بار با ترویج 
حس بی تفاوتی و فرد گرایی در جوامع، اعضای پیکر بنی آدم 
را مثله کردند. این بی تفاوتی تا جایی پیش رفت که سپتامبر 
1988پس از جنایت تجاوز به یک زن در ایســتگاه پر تردد 
متروی شیکاگو، همان ارباب رسانه وقتی فهمیدند عابران 
در برابر فریادهای کمک خواهی آن زن بی تفاوت از کنارش 
عبور کرده اند، به یک بار سر از زیر برف بیرون آورده و در پی 
تدبیر خود کرده برآمدند. و آخر سر هم راه نجات را در قانون 
الهی امر به معروف و نهی از منکر یافتند )کتاب امر به معروف 

و نهی از منکر در اندیشه اسالمی نوشته مایکل کوک(.

 بزرگ ترین راهی که می توانند انسان ها را بی تفاوت کنند، 
کشاندن به سمت ابتذال است. انسان معاصر به نحوه هایی 
از زیســتن میل پیدا کرده که در آن نشــانه های ابتذال و 
بی هویتی موج می زند. برخی از علوم مدرن نیز از این ابتذال 
بی بهره نبوده اند. اندیشمندان این علوم نظریه هایی را در باب 
خدا، حقیقت انسان و جهان مطرح کرده اند که در نوع خود 
جزو فرومایه ترین نظریه های علمی است. گرایش به مذهب 
را زاییده جهل دانستن و مذهب را ســبب از خودبیگانگی 
به شمار آوردن و قراردادن انسان از نسل میمون، نمونه هایی 
از این اندیشه های پوچ است. نمود ظاهری ابتذال در فرهنگ 
بشــری را می تــوان در لباس ها و انواع مدل های پوشــش 
به راحتی مشاهده کرد. این سبک جدید از پوشش که در همه 
جوامع شرقی و غربی با تفاوت درجه نفوذ پیدا کرده، بیانگر 
تالطم درونی و تزلزل هویتی اســت که در کسوت ظاهری 

افراد ظهور پیدا کرده است.
شاید سومین حربه فراعنه عصر ما ایجاد اشتباه در تشخیص 
دشمن باشد؛ دشمن جلوه دادن دوست و دوست جلوه دادن 
دشمن اســت. مثل جنگ بین شیعه و ســنی یا راه اندازی 
فرقه ها و به جان هم انداختن آنها. بنابراین از اساسی ترین 
شــرایط موفقیت در تمامی عرصه ها، شــناخت دشــمن 
است. انسان ضربه های فراوانی از دشــمن ناشناخته خود 
خورده است. به عنوان نمونه انسان از زمانی که دشمنی به نام 
میکروب را شناخت به آسانی توانست در پی دفع آن برآید 
و همو چون نتوانسته سرطان را بشناسد هر روز قربانی های 
فراوانی در این عرصه می دهد. در عرصه مســائل سیاسی و 
اجتماعی نیز شناخت دشمن نقش مهم و کلیدی دارد. بر این 
اساس است که بخش عظیمی از آیات قرآن مربوط به معرفی 
دشمن است؛ معرفی شیطان، دشمنان انبیاء، کفار، مشرکان 
و منافقان اســت. در روایتی از پیامبر گرامی اســالم)ص( 
می خوانیم: »آگاه باشــید عاقل ترین مردم کسی است که 
خدایش را بشناســد و از او پیروی کند و دشــمنش را نیز 
بشناســد و آنگاه نافرمانیش کند.« در نهج البالغه شناخت 
دشمن را رمز بینش می داند: »و بدانید که رشد در نمی یابید 
مگر که رشد وانهادگان را بشناســید و هرگز به کتاب خدا 
چنگ نمی زنید، مگر کــه فروفکننــده آن را چنان که باید 

شناخته باشید.«

اندیشه اخالقی

باالی کشور به وظیفه اساسی شان که نشر اسالم 
در جهان است برســند و از آنان بخواهند که تنها 
برادری و صمیمیــت را در چهارچوب مصلحت 
اسالم و مسلمین در نظر بگیرند. چه کسی است 
که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی 
و کمبود بر طبقه مستضعف، فشار می آورد؟ ولی 
هیچ کس هم نیســت که نداند پشــت کردن به 
فرهنگ دَول دنیای امــروز و پایه ریزی فرهنگی 
جدید بر مبنای اســالم در جهان و برخورد قاطع 
اســالمی با آمریکا و شوروی، فشــار و سختی و 
شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما این 
راه را خود انتخاب کرده اند و بهای آن را هم خواهند 
پرداخت و بر این امر هم افتخار می کنند. این روشن 
است که شکستن فرهنگ شرق و غرب، بی شهادت 

میسر نیست.«

توصیهمسئوالنبهنترسیدن
همچنین امام)ره( گویی از جانب مردم، با خیال 
راحت تری ســخن می گویند و در طرف مقابل به 
مسئوالن که رویه دیگر سکه مقاومت هستند، با 
لحن دیگری به موعظه می پردازند: »من بار دیگر از 
مسئولین باالی نظام جمهوری اسالمی می خواهم 
که از هیچ کــس و از هیچ چیز جــز خدای بزرگ 
نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد 
علیه فساد و فحشای سرمایه داری غرب و پوچی 
و تجاوز کمونیسم نکشند که ما هنوز در قدم های 

اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم.«
سپس نهایت کاری که دشــمن می تواند در حق 
ایران بکند را بــا یک جهان بینی الهــی اینگونه 
توصیف می کنند که نشــان از حقــارت دنیا در 
دیدگان ایــن مرد بزرگ اســت و بنــا دارد این 

زاویه دید را به همه منتقل کند:
 »مگر بیش از این است که ما ظاهرا از جهانخواران 
شکســت می خوریم و نابود می شویم؟ مگر بیش 
از این اســت که ما را در دنیا به خشونت و تحجر 
معرفی می کنند؟ مگر  بیش از این است که با نفوذ 
ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و منازل، عزت 
اسالم و مسلمین را پایکوب می کنند؟ مگر بیش از 

این است که فرزندان عزیز اسالم ناب محمدی در 
سراسر جهان بر چوبه های دار می روند؟ مگر بیش 
از این است که زنان و فرزندان خردسال حزب اهلل 
در جهان به اسارت گرفته می شوند؟ بگذار دنیای 
پســت مادیت با ما چنین کند ولی ما به وظیفه 

اسالمی خود عمل کنیم.«
 امام)ره( بار دیگر بیانات خود را در راستای مقاومت 
در مواجهه با شرق و غرب مادی گرا که کمر دشمنی 
را با اســالم و ایران بسته، به شــکلی دیگر تکرار 
می کنند تا یک منشــور مهم با موضوع مقاومت 
را به یادگار بگذارند؛ »امروز بیشــتر از هر زمانی 
کینه و دشمنی استکبار علیه اسالم ناب محمدی 
برمال شده است. بسیج عمومی آنان در دفاع از یک 
خودفروخته و نویسنده مزدور گویای این واقعیت 
است و شاید آنان این همه فضاحت و بی آبرویی شان 
را به  خاطر رسیدن به هدف شوم خود پیش بینی 
نکرده بودند که امروز با سرافکندگی و خواری، از 

کرده خود، پشیمان و با ذلت مراجعت می کنند.

کدامآزادی؟
همچنین امام)ره( در حیطه مســائل زنان سعی 
دارند از باب هجوم وارد شده و دشــمن را از این 
جهت در مقام پاسخگویی بنشانند و ابتکار عمل را 
به  دست گیرند تا چهره منحوس نقاب زده دشمن 
را برمال ســازند؛ »احتماال قضیه مبارزه با حجاب 
زنان مسلمان در فضای آموزشی، حرکتی انحرافی 
برای کمرنگ کردن جلوه عظیم دفاع جهان اسالم 
از رسول اکرمـ  صلی اهلل علیه و آله و سلمـ  است. 
گرچه خود این واقعه هم از دردهایی اســت که 
ملت های اسالمی گرفتار آن شده اند که چگونه در 
دنیای به اصطالح آزاد، الزام زنان و دختران مسلمان 
به رفع حجاب، عین دمکراسی است و فقط ما که 
گفته ایم کسی که به پیغمبر اسالمـ  صلی اهلل علیه 
و آله و سلمـ  توهین کند و اجماع فقهای مسلمین، 
فتوا به اعدام آن می دهند، خالف آزادی اســت! 
راستی چرا دنیا در برابر کســی که اجازه ندهد تا 
دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسالمی 
در دانشــگاه ها درس بخوانند یــا تدریس کنند، 
ساکت نشسته اســت؟ جز این است که تفسیر و 
تأویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است 

که با اساس آزادی مقدس مخالفند؟«
سپس دوباره نگاه توحیدی امام)ره( را در حیطه 
مبارزات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می بینیم؛ 
با این بیان که »امروز خداوند ما را مســئول کرده 
اســت. نباید غفلت نمود. امروز با جمود و سکون 
و سکوت باید مبارزه کرد و شــور و حال حرکت 

انقالب را پابرجا داشت.«

جنگهویتی
امام)ره( این نزاع را هم نوعی جنگ هویتی قلمداد 
کرده و معتقدند با عقب کشیدن، دشمن زیاده خواه 
پیشروی خود را ادامه می دهد؛  »من باز می گویم 
همه مســئوالن نظام و مردم ایران باید بدانند که 
غرب و شرق تا شــما را از هویت اسالمی تانـ  به 
خیال خام خودشانـ  بیرون نبرند، آرام نخواهند 
نشست. نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شوید و 
نه از قطع ارتباط با آنان، رنجور. همیشه با بصیرت 
و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را 
آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه ای آرامتان 

نمی گذارند.«
 در پایان، باز امام خمینی )ره( به موضوع مهاجران 
برگشــته و در حق آنها دعا می کنند؛ »از خداوند 
متعال می خواهم تــا مهاجرین عزیزمــان را هر 
چه زودتر به خانه و کاشــانه خود برساند و تلخی 
غربت ها و سختی ها را به شــیرینی مراجعتشان 

مبدل سازد.
 در خاتمه الزم است از همه کسانی که از مهاجرین 
عزیز جنگ تحمیلــی پذیرایی کرده و می کنند و 
همچنین از مسئولین محترم بنیاد مهاجرین که 
زحمات زیادی متحمل شده اند، تشکر و قدردانی 

نمایم. والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.«

منشور مقاومت
درتاریخ2فروردین1368امام اندیشه 

انقالب 
اسالمی

خمینــی)ره(پیامیخطاببه
مهاجرانجنگتحمیلیصادر
کردندکههمانزمانبرایعامهمردمنیزحاوی
پیامهایمهمیبود.متنپیشرو،مواضعمهم
حضرتامام)ره(رادربارهمسائلمهمکشوردر
مواجههبادشمن،موردطرحوبررسیقرارداده
وبهنوعی،منشــورمقاومتیاستکهامام
خمینی)ره(طیآنسعیداردمردمومسئوالن
رانسبتبهحوادثآنروزآگاهسازد.اینپیام
مهم،دشمنشناسیویژهایداردکهخواندن
آنبرایامروزماضروریاست.درادامه،اصل
پیامراموردبازخوانیقــراردادهوبااندکی

تلخیص،تقدیمنگاهمخاطبانمیکنیم.

 امام خمینی)ره( در همان ســخنان آغازین پس 
از سالم و درود، مســئله صدمات روحی، جسمی 
و مالی مهاجران را مورد توجه قرار داده و در باب 
اینکه جمهوری اســالمی بنــا دارد ذره ای از آن 
خسارات را در قالب ســاخت خانه و روستا و شهر 
جبران کند، مطالبی را عنوان می کنند؛ »سالم بر 
ملت بزرگ ایران که با فداکاری و ایثار و شهادت، 
راه ظهورش را هموار می کنند و ســالم بر شــما 
خواهران و برادران مهاجر که بدون شک در جنگ 
تحمیلی از کسانی هستید که صدمه فراوان روحی 
و جسمی و مالی خورده اید. شما عزیزان در زمان 
یورش وحشیانه صدام پس از روزها دفاع قهرمانانه، 
اضطرارا محل زندگی و راحتی خود را ترک نموده و 
حقیقتا به زندگی پرمشقت در نقطه ای دور از خانه 
و کاشانه خویش تن داده اید. شما مهاجرین عزیز 
جنگ تحمیلی، لحظه لحظه جنگ و سختی های 
آن را درک کرده اید. ان شاءاهلل جمهوری اسالمی 
در آینده ای نه چندان دور شهرها و روستاهای شما 
را بهتر از قبل در اختیار شما خواهد گذاشت؛ ولی 
باید خود به کمک مسئوالن آمده و در نوسازی و 
مهیاسازی شهر و روستاهاتان آنان را یاری نمایید. 
بحمداهلل فرزندان خردســال آن روز شما، امروز 
جوانانی شده اند که مانند سایر برادران و خواهران 

خود از میهن اسالمی شان دفاع خواهند کرد.«

اسالمعزیز؛مهمترینانگیزهمردم
در ادامه پیام، ایشان مهم ترین نیت و انگیزه مردم، 
به ویژه ساکنان شــهرهای مرزی را در یک جمله 
اینگونه بیان می کنند: »همه می دانند که تحمل 
هشت سال فشار و سختی فقط برای اسالم عزیز 

بوده است.« 
ســپس از این گزاره اســتفاده کــرده و ضرورت 
ایستادگی مســئوالن در برابر دشــمن را یادآور 
می شوند؛ چراکه مردم نشان داده اند هر سختی اي 
را برای اســالم، تحمل می کنند؛ پس نباید پشت 
نام مردم پنهان شــد و با عنــوان »عدم همراهی 
مردم«، مقاومت در برابر دشمن را شکست. ایشان 
می فرمایند: »لذا مسئولین باید در دفاع از اسالم، 
محکم تر از همیشــه با تمام توان در مقابل تجاوز 
نظامی، سیاسی و فرهنگی جهان خواران بایستند؛ 
چراکه امروز دنیای استکبار خصوصا غرب، خطر 
رشد اسالم ناب محمدیـ  صلی اهلل علیه و آله و سلم 

ـ را علیه منافع نامشروع خود درک کرده است.«
سپس موضوع دشــمنی غرب و شرق را هم خود 
»اسالم« و ظرفیتی که برای ارائه نسخه های بدیل 
به جهان عرضه می کند، می دانند؛ »امروز غرب و 
شرق به خوبی می دانند که تنها نیرویی که می تواند 

آنان را از صحنه خارج کند، اسالم است.«

دشمنشناسیامامخمینی)ره(
امام)ره(، شیوه های متعدد دشمنی با اسالم و ایران 
را اینگونه تحلیل می کنند که جای بسی تامل دارد 
و برای امروز ما بســیار عبرت انگیز است: »آنها در 
این 10سال انقالب اسالمی ایران ضربات سختی از 
اسالم خورده اند و تصمیم گرفته اند که به هر وسیله 
ممکن آن را در ایران که مرکز اسالم ناب محمدی 

است نابود کنند. اگر بتوانند با نیروی نظامی، اگر 
نشد، با نشــر فرهنگ مبتذل خود و بیگانه کردن 
ملت از اسالم و فرهنگ ملی خویش و اگر هیچ کدام 
از اینها نشد، ایادی خودفروخته خود از منافقین و 
لیبرال ها و بی دین ها را که کشتن روحانیون و افراد 
بی گناه برایشان چون آب خوردن است و در منازل 
و مراکز ادارات نفوذ می دهند که شاید به مقاصد 
شوم خود برسند. و نفوذی ها بارها اعالم کرده اند 
که حرف خــود را از دهان ساده اندیشــان موّجه 

می زنند.«

معیاردشمنیودوستی
در همین راســتا، بعد از طرح موضوع دشــمنی، 
موضوع دوستی را هم با دادن معیار، با زبانی ساده 
بیان می کنند تا مرزها به خوبی و وضوح، روشــن 
شود؛ »من بارها اعالم کرده ام که با هیچ کس در هر 
مرتبه ای که باشد عقد اخوت نبسته ام. چهارچوب 
دوستی من در درستی راه هر فرد نهفته است. دفاع 
از اســالم و حزب اهلل، اصل خدشه ناپذیر سیاست 
جمهوری اســالمی اســت. ما باید مدافع افرادی 
باشیم که منافقین، سرهاشــان را در مقابل زنان 
و فرزندانشان در سر ســفره افطار، گوش تا گوش 
بریدند. ما باید دشمن سرسخت کسانی باشیم که 
پرونده های همکاری آنان با آمریکا از النه جاسوسی 
بیرون آمد. ما باید تمام عشــقمان به خدا باشــد 
نه تاریخ. کســانی که از منافقین و لیبرال ها دفاع 
می کنند، پیش ملت عزیز و شــهیدداده ما راهی 
ندارند. اگر ایادی بیگانــه و ناآگاهان گول خورده 
که بدون توجه بلندگوی دیگران شــده اند، از این 
حرکات دســت برندارند، مردم ما آنهــا را بدون 

هیچ گونه گذشتی، طرد خواهند کرد.«

انقالبیکهمحدودبهایراننیست
نکته جالب توجه آنکه امــام)ره( صف مردم را از 
صف افرادی که فریب دشمن را خورده یا تبدیل 
به بلندگوی آنها شــده اند و برای کشــور هزینه 
می تراشند جدا ساخته و البته در عین حمایت از 
مردم و صاحبان اصلی انقالب اسالمی، خطاب به 
مسئوالن صریحا گوشزد می کنند: »مسئوالن ما 
باید بدانند که انقالب ما محدود به ایران نیست. 
انقالب مــردم ایران نقطه شــروع انقالب بزرگ 
جهان اســالم به پرچمداری حضــرت حجتـ  
ارواحنافداهـ  است که خداوند بر همه مسلمانان 
و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر 

حاضر قرار دهد.« 
اینگونه امام خمینی)ره( مسئوالن را نه صرفا در 
برابر مردم ایران که در برابر هر دلبســته انقالب و 
ظهور امام زمان)عج(، مسئول دانسته و در ادامه هم 
بر این باور تأکید می کنند که مشکالت داخلی ما 
نباید ما را نسبت به اهداف بلند جهانی سست کند؛ 
»مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولین را 
از وظیفه ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری 
بزرگ و خیانتی ســهمگین را به دنبال دارد. باید 
دولت جمهوری اسالمی تمامی سعی و توان خود 
را در اداره هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان 
معنا نیســت که آنها را از اهداف عظیم انقالب که 
ایجاد حکومت جهانی اسالم است منصرف کند.« 

عبورازمانعیبهنامفشارهایاقتصادی
اما الجرم ایستادگی با شرایط اقتصادی نامناسب، 
سخت تر خواهد شد و امام)ره( برای آنکه به مردم، 
این پیام را بدهد که از سختی ها آگاه است، مردم 
را هم به انگیزه های الهی گره می زنــد و از دادن 
وعده های عجیب و غریبی که بعضا مســئوالن، 
گرفتار آن هستند، استفاده ابزاری نمی کند. ایشان 
مردم را به عنوان پشتوانه اصلی حکومت قلمداد 
کرده که بدون آنها اجرای هیچ یک از اهداف بلند 
انقالب اسالمی میسر نیست؛ لذا می فرماید: »مردم 
عزیز ایران که حقا چهره منّور تاریخ بزرگ اسالم 
در زمان معاصرند، باید سعی کنند که سختی ها 
و فشــارها را برای خدا پذیرا گردند تا مســئوالن 

مروری بر پیام مهم حضرت امام خمینی ره به مهاجران جنگ تحمیلی و دشمن شناسی ایشان

وحیدغیاثی؛پژوهشگر حوزه اخالق

امام خمينی)ره( صف مــردم را از صف 
افــرادی کــه فریــب دشــمن را خــورده 
یــا تبدیــل بــه بلندگــوی آنها شــده اند 
و بــرای کشــور هزینــه می تراشــند 
جدا ســاخته و البتــه در عیــن حمایت 
از مــردم و صاحبــان اصلــی انقــاب 
مســئوالن،  بــه  خطــاب  اســامی، 
صریحا گوشزد می کنند: »مسئوالن 
ما بایــد بدانند کــه انقاب مــا محدود 
به ایران نیســت. انقاب مــردم ایران 
نقطــه شــروع انقــاب بــزرگ جهــان 
اســام به پرچمداری حضرت حجتـ  
ارواحنافداهـ  است که خداوند بر همه 
مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور 
و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.«

در نخســتین ســال ها پــس از رحلت پیــام آور 
مهــر و رحمــت دســت های آلــوده بــه قــدرت 
نامشروع، مردمانی را که هنوز الفبای اسام 
را نیاموخته بودند، امــای جبر گرایی کردند. 
ایــن حربــه، هــم قدرت شــان را مشــروعیت 
می بخشــید و هم دورافتادگان از سرچشــمه 

عترت را بیش از قبل تحمیق می کرد
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 ظاهراً قراری بین برادران محمودی )جمشــید 
و نوید( وجــود دارد که آثاری را که در ســینما، 
تلویزیون و حاال شبکه نمایش خانگی می سازند، 
یکــی در میان کارگردانــی کنند. البتــه اینکه 
3عنصر اصلی )نویســنده فیلمنامه، کارگردان و 
تهیه کننده( این دو نفر هستند، می توان به آثار آنها 
لقب ساخته برادران محمودی هم داد. آنها پس از 
ساخت مجموعه های »سایه بان« و »دل دار« برای 
تلویزیون و فیلم های »چند مترمکعب عشــق«، 
»رفتــن«، »هفت ونیم«، »شکســتن همزمان 
بیست اســتخوان« و »مردن در آب مطهر« حاال 
با »پوست شــیر« به شــبکه نمایش خانگی هم 
پا گذاشــته اند. نکته دیگر درباره ایــن دو برادِر 
اصالتاً افغانستانی و بزرگ شده در ایران این است 
که همه فیلم های شــان به مهاجران افغانستانی 
در ایران و معضــالت و مشکالت شــان ارتباط 
دارد - به اســتثنای فیلــم اپیزودیک هفت ونیم 
که بخش هایی به زن های ایرانی و بخش هایی به 
زن های افغانستانی تعلق دارد - اما وقتی به سراغ 
مجموعه ســازی می روند اثرشان درباره ایرانی ها 
و معضالت و مشکالت شــان است. برادران پرکار 
محمودی که بیشتر کارهای شان مورد توجه واقع 
شده و جز مردن در آب مطهر هیچ کدام بازخورد 
منفی نداشــتند، این بار در اثری پربازیگر، قصه 
پرغصه پدری دل شکســته را روایت می کنند که 

جز دیدار و همراهی دخترش هیچ نمی خواهد.
پوست شیر درباره نعیم است که پس از 15 سال از 
زندان آزاد شده و به دنبال دیدار با دخترش ساحل 
اســت. ســاحل ابتدا پدر را از خود می راند اما در 
نهایت به دیدار پدر می رود و دوتایی به شمال سفر 
می کنند. در راه بازگشت از شمال، نعیم را بی هوش 
می کنند، دخترش را می دزدند و او را می کشــند. 
نعیم که از تالش پلیس برای به دام انداختن قاتل 
راضی نیســت، خودش - با همراهی دوستش رضا 

پروانه - به دنبال قاتل می افتد...
برادران محمودی برای اولین بار در آثارشــان به 
سراغ قصه ای معمایی -جنایی رفته اند و برخالف 
مجموعه مشابه در حال پخش در شبکه نمایش 
خانگی - »خون ســرد« - تماشاگر قدم به قدم با 
پلیس جلو می رود و ســعی می کند حدس هایی 
درباره قاتل بزند. حتی مخاطب در جاهایی به رضا 
یا نعیم هم شــک می کند. البته با توجه به اینکه 
ماجرا پس از پایان قسمت هشتم به پایان رسید 
- در واقع رها شــد - و این قسمت به عنوان پایان 
فصل اول ارائه شده، نمی توان با قاطعیت درباره 
موفقیت یا عدم موفقیت پوســت شــیر صحبت 
کرد. در واقع مجموعه ای که بسیار درخشان آغاز 
می شود و فراز و فرود مناسبی دارد، پادرهوا رها 
می شود. حتی برخی به جای پایان فصل اول، از 
پایان نیم فصل اول این مجموعه گفتند. جالب تر 
اینکه نام بازیگرانی همچون آناهیتا افشار، احسان 
امانی، علی رضا اســتادی، رؤیــا جاویدنیا و... در 
تیتراژ می آید اما تا پایان فصل اول شاهد حضور 
هیچ کدام از آنها نیســتیم. پایان قسمت هشتم 
به عنوان پایان یک قســمت بسیار مناسب است 
اما نه به عنوان پایان یک فصل. چون نه تنها قاتل 
مشــخص نمی شــود که بهنام به عنوان مظنون 
اصلی تنها انگیزه مالی دارد و ممکن اســت فقط 
مجری قتل باشد. بنابراین اصاًل مهم نیست نعیم 
او را می کشد یا نه، جلوی نعیم را می گیرند یا نه و 
یا نعیم از به قتل رساندن او پشیمان می شود. چون 
پیش تر سرگرد محب مشــکات پیش او اعتراف 

کرده که یک لحظه تا قتل قاتل دخترش بیشتر 
فاصله نداشته و پشیمان شده و ممکن است این 

اتفاق برای نعیم هم بیفتد.
از انگیزه ها گفتم، شــاید بد نباشــد اشاره کنم 
که انگیزه های نعیم در پیگیری شــخصی ماجرا 
قابل باور اســت اما انگیزه بازگشــت مشکات به 
شــغلش خیلی نمایشی اســت. اینکه او پس از 
اصرار فراوان همکارش حاضر به دیدار با مافوقش 
می شود - آن  هم فقط برای تقدیم استعفایش - و 
وقتی با صحنه درگیــری در آگاهی و پناه آوردن 
دختــر کوچکی - شــاید هم سن وســال دختر 
درگذشته اش - به او، تصمیم می گیرد به شغلش 
بازگردد، به خودی خود ایرادی نــدارد اما نحوه 
نمایش این صحنه بسیار چیده شده و گل درشت 
اســت. مادر و دختری بــه اداره آگاهی مراجعه 
می کنند. مادر قصــد ورود به اتاقــی را دارد و از 
دخترش می خواهد بیرون منتظر بماند. مشکات 
از دور برای این دختر دست تکان می دهد و دختر 

هم همین کار را می کند. در ادامه شاهد درگیری 
در راهروی آگاهی هستیم که باز هم چیز عجیبی 
نیست اما اینکه پس از این همه سروصدا از اتاقی 
که مادر دختر واردش شــده کسی، به خصوص 
خود مادر، بیرون نمی آید عجیب اســت. آیا مادر 
صداها را نشــنیده؟ آیا نگران دخترش نشده؟ از 
همه غیرواقعی تر حرکت دختر گریان به ســمت 
مردی  است که چند لحظه پیش او را دیده و فقط 
دســتی برای هم تکان داده اند. حتی رفتارهای 
بهزاد )ناپدری ساحل( پس از مرگ او قابل درک 
نیست. البته با توجه به اینکه فقط بخشی از این 
مجموعه منتشر شده، شاید در قسمت های بعدی 

از برخی انگیزه ها رمزگشایی شود.
اما رابطه پدر/ دختری نعیم و ساحل بسیار خوب 
درآمده و باورپذیر اســت. رابطــه مرید و مرادی 
نعیم و رضا هم خوب درآمده اما اینکه این دو در 
تمام دعواهای شــان فقط می زنند و می شکنند 
و خط وخشــی برنمی دارند، کمی عجیب است. 

اینکه این دو یک روز تمام مشکات و فوالدوند را 
تعقیب می کنند اما این دو پلیس باهوش متوجه 
آنها نمی شوند هم کمی عجیب است. اینکه نعیم 
نمی خواهد رضا را وارد درگیری ها کند و به اصرار 
رضا همراهی او را می پذیــرد اما موقع آدم دزدی 
دوســه  نفر دیگر را هم وارد ماجرا می کند، بسیار 
عجیب اســت. درباره رابطه صدرا و ســاحل هم 
چیزهایی در فالش بک هایی می بینیم اما درباره 
جدایی شــان فقط دیالوگ کوتاهــی وجود دارد 
که ظاهراً صدرا به ساحل خیانت کرده که ممکن 

است برخی از تماشاگران متوجه آن نشوند.
در ابتدای مجموعه با نعیم آشنا می شویم که در 
قهوه خانه در برابر زورگویی 3 نفر سکوت می کند 
و حتی مانع از درگیری دوستانش با آنها می شود. 
نعیم مردی ا ســت که 15 سال حبس را به خاطر 
دیدار با دخترش تحمل کرده. مردی ا ســت که 
بی گناه به زندان افتاده اما سکوت کرده و مسببان 
ســرقت و قتلی را که به خاطرش زندانی شــده، 
لو نداده اســت. او حتی وقتی با برخورد ناپسند 
دخترش مواجه می شود، به آرامی می گرید و باز 
هم سکوت می کند. اما وقتی به واسطه تالش رضا، 
احساس می کند دخترش را دوباره به دست آورده، 
سرخوش و شــاد، آدم دیگری می شود. در سفر 
شمال وقتی متوجه می شــود همسر سابقش به 
همراه ساحل قصد مهاجرت دارند، آشفته می شود 
و در راه بازگشت به تهران وقتی دخترش دزدیده 
می شود، در اداره آگاهی و در برابر نیش و کنایه و 
فریادهای همسر سابقش باز هم سکوت می کند. 
وقتی متوجه مــرگ دخترش می شــود، باز هم 
به آرامی می گرید و سپس تصمیم می گیرد خود 
را از بین ببرد - که موفق نمی شــود - و در نهایت 
تصمیم می گیرد برآشوبد و خودش به دنبال قاتل 
یا قاتالن دخترش بیفتد. هادی حجازی فر تمام 
این حس ها را به خوبی به تماشاگر منتقل می کند 
و یکی از کنترل شــده ترین بازی هایــش را ارائه 
می دهد. وقتی به آرامی می گرید یا خشم خود را 
فرومی خورد، بازی درخشانی ارائه می دهد و نشان 

می دهد فقط بازیگری برون گرا نیست.
شهاب حســینی در نقش افســر پرونده، محب 
مشکات، بازی کنترل شــده ای ارائه داده است. او 
که در غم از دست دادن دخترش به سر می برد و 
قصد استعفا دارد در نهایت به کارش بازمی گردد 
و پرونده قتل ســاحل را در دست می گیرد. قتل 
ساحل که شباهت زیادی به قتل هایی زنجیره ای 
دارد که دختر مشکات هم یکی از قربانیانش بوده، 
سبب می شــود خاطرات مشــکات زنده شده و 
انگیزه شخصی هم به انگیزه شغلی او افزوده شود. 
حسینی که پیش از این چندبار نقش کارآگاهان 
پلیس را ازجمله در »پلیس جــوان« و »هیس! 
دخترها فریاد نمی زنند« بازی کرده بود، این بار 

نیز به خوبی از پس نقش اش برآمده است.
اما یکــی از بهترین بازی های ایــن مجموعه به 
علی رضا کمالــی - بازیگر قدرندیده ســینما و 
تلویزیون ایران - در نقش رضا پروانه تعلق دارد. 
کمالی که از نوجوانی شروع به کار کرده، نخستین 
بار در مجموعه تلویزیونی »نرگس« به خوبی دیده 
شد و پس از آن در آثار متنوعی در نقش های اصلی 
و مکمل بازی کرد اما در حد شایستگی و توانش 
قدر ندید. او در پوست شیر رفیقی همراه و یکدل 
است که با نعیم به دل حادثه می زند. رضا در جایی 
که الزم اســت، التی به تمام معناست و در جایی 
دیگر به خاطر نعیم خون گریه می کند. در مجموع 
شاید انتخاب برخی بازیگران برای برخی نقش ها 
کلیشه ای باشد اما همه بازیگران در حد خود تالش 
کرده اند و در طول مجموعه بازی های یکدست و 

روانی را می بینیم.

قلب پرنده
نگاهی به مجموعه »پوست شیر« که در شبکه نمایش خانگی در حال پخش است 

نتفلیکس و هزاران مشترک آزمایشی! 
دیدن، کسب وکار من است

تقریبا از زمان ظهور سینما، تماشاگران آزمایشی وجود داشته اند؛ 
کســانی که فیلم ها را پیش از اکران شــان تماشــا می کنند و 
بازخوردشان را درباره نقاط مثبت و منفی ارائه می دهند. نتفلیکس 
غول عرصه پخش مجازی و آنالین از سال گذشته با برنامه »باشگاه 
پیش نمایش« )Preview Club( این تجربه را به دســت آورد؛ 
برنامه ای که طی آن گروهی منتخب از مشترکان زودتر به تماشای 
محتواهای تولیدشده می نشستند و درنظرسنجی های پیرامون 
پروژه ها واکنش خود را ثبت می کردند و حاال نتفلیکس می خواهد 

این برنامه را به شکل ویژه ای گسترش بدهد.
طبق گزارش »وال استریت ژورنال«، نتفلیکس اعضای »باشگاه 
پیش نمایش« را کــه در ایاالت متحده حدود 2هزار نفر اســت 
می خواهد در سراســر جهان به 10هزار کاربر افزایش دهد. این 
تغییر از ابتدای سال میالدی آینده)2023( اتفاق می افتد. طبق 
این مقاله، تماشاگران آزمایشی نتفلیکس تا همین جا هم باعث 
تغییرهایی در فیلم هایی مانند »باال را نگاه نکن« )آدام مک کی( 
و سریال هایی چون »سندمن« شــده اند. آنها باال را نگاه نکن را 
به خاطر »بیش از حد جدی بودن« شماتت کردند که باعث شد 
مک کی با ایجاد تغییرهایی روی بُعد کمدی فیلم تأکید کند. »باال 
را نگاه نکن« که هجویه ای در باب تغییرهای آب وهوایی است با 
بازی های جنیفر لورنس و لئوناردو دی کاپریو در نقش های اصلی، 
نقدهای مثبت و منفی متفاوتی دریافت کرد اما به رکورد بیشتر 
زمان دیده شدن هفتگی یک فیلم در نتفلیکس دست پیدا کرد 
و در 4رشته از جوایز آکادمی نامزد دریافت تندیس های طالیی 
اسکار شد. سندمن هم پس از اینکه توسط کارکنان نتفلیکس 
دیده شد، دچار تغییرهای مشابهی شد. نتفلیکس بارها محتواهای 
خود را برای کارمندانش به نمایش گذاشــته و رفتارشان موقع 
تماشــای تولیدها را رصد کرده اســت. فقط بخش کوچکی از 
کارکنان نتفلیکس سندمن را دیده بودند که گروه خالقه سریال 
دست به اعمال تغییرها زدند که در نهایت به حضور این سریال 
در فهرست 10برنامه برتر نتفلیکس در 7هفته انجامید. البته در 
گزارش آمده اســت که خالقان فیلم ها و سریال های نتفلیکس 
حق انتخاب نهایی را دارند و می توانند تغییرهای پیشنهادی را 
نپذیرند. اگرچه نتفلیکس امسال چند موفقیت بزرگ را پشت سر 
گذاشته است )مثل سریال »چهارشــنبه« که رکورد تماشای 
سریال های انگلیسی زبان این غول پخش مجازی را شکست( و 
خیلی از سریال هایش )شامل »بریِجرتِن« و »چیزهای عجیب«( 
همچنان از نظر انتقادی مورد توجه قرار می گیرند، این کمپانی 

شرایط بدتری را نسبت به اغلب رقبای خود تجربه کرده است.
خبر مربوط به توسعه باشگاه پیش نمایش در پایان سال میالدی ای 
منتشر می شود که برای نتفلیکس کمی سخت گذشت ولی در 
نهایت به افزایش چشمگیر شمار مشترکان و بازدید تولیدهای 
این کمپانی انجامید. نتفلیکس در طول 6ماه اول ســال2022 
برای نخســتین بار پس از راه اندازی، کاربرانی را از دست داد که 
به افت ارزش ســهام و تعدیل بخش ها و نیروهای بخش هایی از 
کمپانی منجر شــد. با اینکه پس از آن نتفلیکس دوباره به روند 
رشد شمار مشــترکان خود بازگشــت اما این اتفاق باعث شد تا 
این کمپانی به شــدت روی اســتراتژی های تازه برای ساختن 
کسب وکارش ســرمایه گذاری کند، ازجمله تمهیدهایی برای 
جلوگیری از به اشتراک گذاشــتن رمزهای عبور توسط کاربران 
و همینطور راه اندازی بخشی برای آگهی های تبلیغاتی. با وجود 
این، سرمایه گذاری ســاالنه 17میلیارد دالری نتفلیکس روی 
ساخت سریال ها و فیلم های جدید در چند سال آینده هم ادامه 

پیدا خواهد کرد.

نگاهی به برنامه تلویزیونی »فوتبال زندگی ست«  
تعبیر زنانه فوتبال و زندگی

در این سال ها عادت کرده ایم که تماشــاگر برنامه های فوتبالی 
تکراری باشیم که معموال در ایده پردازی و اجرا و شیوه ارائه، شبیه 
هم هســتند؛ چند نفر با عنوان هایی چون مجری و کارشناس و 
پیشکسوت و مربی و آنالیزور دور یک میز می نشینند و در فواصل 
پخش مسابقات فوتبال، درباره بازی و حواشی اش حرف می زنند. 
اوج تفاوت و خالقیت این نوع برنامه ها هم عموما در ساخت دکور 
رنگارنگ و آکسسوار گران قیمت خالصه می شود. ولی »فوتبال 
زندگی ست« هم در فرم و هم در محتوا و شیوه تدوین و روایت، نگاه 
متفاوتی دارد و جالب اینکه تهیه کننده اش الهام حاتمی است که 
پیش تر برنامه های موفقی چون »چهل تیکه« را در کارنامه داشته 
و اساسا انتخابش برای طراحی و تولید یک برنامه فوتبالی، نشان 

از نگاه متفاوت مدیران شبکه نسیم دارد و قابل ستایش است.
»فوتبال زندگی ست« به نقاط اشتراک فوتبال با زندگی می پردازد 
و در این مسیر، از ادبیات و ســینما و فلسفه هم کمک می گیرد. 
ســاخت آیتم های متعدد با مضامیــن و رویکردهای محتوایی 
متفاوت، نشان می دهد که ســازندگان برنامه برای هر بخش از 
کارشــان ایده و طرح مشخصی داشــته اند. توجه به جنبه های 
دراماتیک فوتبال و اجرای آیتم های نمایشی، در کنار تحلیل هایی 
که کارشناسان برنامه درباره مشــابهت های فوتبال با ادبیات و 
سینمای روز جهان ارائه می دهند، از امتیازهای مهم این برنامه 
است. حتی در اجرا و شکل ارائه برنامه هم رویکرد متفاوتی انتخاب 
شده و به جای مجری های ورزشــی شناخته شده و چهره های 
تکراری، از 2 مجری جوان و پرانرژی استفاده شده که هماهنگی 
خوبی با هم دارند و در برابر دوربین بسیار راحت و خودمانی ظاهر 
می شوند. قطعه های نمایشی برنامه براساس متن های حرفه ای اجرا 
می شوند و در چند آیتم مختلف، به موضوعاتی چون جنبه های 
مشترک فوتبال با ســینما، لحظه ها و نقاط اوج دراماتیک تاریخ 
جام های جهانی، زندگی نامه بازیکنان و مربیان مشهور و بازتاب 
مفاهیمی چون امید و ناامیدی، پیروزی و شکست، واقعیت و رؤیا 
و اقبال و تقدیر در جهان فوتبال پرداخته می شود. این شاید تنها 
برنامه ورزشی حال حاضر تلویزیون باشد که می توان انتظار داشت 
نام هایی چون آلبر کامو، پازولینی، هیچکاک، دیکنز، نیچه و مارتین 
لوترکینگ را در کنار نام رونالدو و مسی و مارادونا شنید! به ویژه 
برای آن دسته از دوستداران فوتبال که امسال در ویژه برنامه های 
جام جهانی جای خالی زنده یاد حمیدرضــا صدر و تحلیل های 
جذاب و شنیدنی اش را خالی حس می کنند »فوتبال زندگی ست« 
می تواند پیشنهاد جالبی باشد؛ برنامه ای که فوتبال را به ادبیات و 
سینما و تاریخ و فلسفه پیوند می دهد و فراتر از الیه های سطحی و 
حواشی فراوان جهان فوتبال، در جست وجوی معانی و مفاهیمی 

عمیق تر و تفسیرپذیرتر است.

ژنرال ارتش مرده آمد
رمان »ژنــرال ارتــش مرده« 
نوشته اسماعیل کاداره به تازگی 
با ترجمــه محمود گــودرزی 
توسط نشر افق منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. این کتاب 
صدوپنجاه وچهارمین رمان از 
مجموعه »ادبیات امروز« است 

که این ناشــر چاپ می کند و با رعایت حق کپی رایت و 
اطالع نویسنده به چاپ رســیده است. این کتاب البته 
مدت کوتاهی پس از انتشار به چاپ دوم رسیده است. 
اسماعیل کاداره، نویسنده آلبانیایی متولد سال 1۹36 در 
جیروکاستر است که در تیرانا -پایتخت آلبانی- و مسکو 
تحصیل کرد و پس از بازگشت به کشورش، نویسنده 
و روزنامه نگار شــد. »ژنرال ارتش مرده« این نویسنده 
پیش تر با ترجمه ای دیگر در ایران منتشر شده بود اما 
با خرید حق کپی رایت ترجمه این اثر توسط نشر افق، 
این ناشــر حق انتشار ترجمه فارســی آن را خریداری 
کرده است. ترجمه فارســی این کتاب براساس نسخه 
نهایی ترجمه فرانسوی آن انجام شــده که انتشارات 
فایار به عنوان ششمین جلد از مجموعه 12جلدی آثار 
این نویسنده به چاپ رسانده است. این کتاب پیش تر از 
چاپ در قالب رمان، به شکل یک داستان 40 صفحه ای 
در مجله ننتوری منتشر شد و برای رسیدن به شکل و 
شمایل رمان، تغییرات زیادی کرد. به این ترتیب ابتدا 
ســال 1۹63 برای اولین بار به عنوان رمان چاپ شد و 
سپس در دو نسخه دیگر تغییراتی به خود دید که یکی از 
این نسخه ها سال 1۹67 چاپ شد. با چاپ این نسخه بود 

که کاداره به شهرت جهانی رسید. 

سامورایی های سینما
کتاب »ســینمای ژاپن؛ از آغاز تا پایان 
جنگ جهانی دوم« نوشــته مشترک 
قدرت اله ذاکــری و محمــد نقی زاده 
به تازگی در 323 صفحــه و بهای 200 
هزار تومان توسط نشر نی منتشر شده 
است. در معرفی این کتاب چنین آمده 

اســت: با موفقیت معجزه وار اصالحات میجــی )زنجیره ای از 
رویدادها بود که به دگرگونی های عظیمی در ســاختار سیاسی 
و اجتماعی ژاپن منجر شد( در نیمه قرن نوزدهم، در ژاپن، همه 
توجهات به سمت اصالحات اقتصادی و سیاسی معطوف شد و 

کمتر به فرهنگ و نقش آن توجه شد.
 به همین خاطر ســینمای قبل از جنگ هم مغفول واقع شــد، 
سینمایی که می توان شکل گیری و توســعه آن را در ژاپن قبل 
از جنگ معجزه ای همچون اصالحات میجی دانست، هرچند نه 
آن زمان در سطح بین المللی شهرت یافت و نه اکنون چنان که 
شایسته است به آن پرداخته می شود. حتی بعد از بین المللی شدن 
سینمای این کشور در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، باز هم 
نگاه ها بیشتر معطوف به همان سینماگران مطرح بعد از جنگ 
باقی ماند و کمتر به پدیده استثنایی رشد و توسعه سینمای ژاپن 
در سال های آغازین سینما پرداخته شد. در واقع می توان گفت 
بعد از اختراع سینما، ژاپن تنها کشور مستقل غیرغربی بود که 
سینمای ملی و صنعت سینما داشــت. سینمایی که هرچند از 
غرب می آموخت اما در نهایت همه  چیزش ژاپنی می شد و منطبق 
با سلیقه مردمانش. ســینمایی که بعدها خودش بر غرب – هم 
هالیوود و هم سینمای هنری اروپا – تأثیر گذاشت و برای بسیاری 
از سینماگران غربی دو چهره ماندگار سینمای ژاپن یعنی آکیرا 
کوروساوا و یاســوجیرو اوزو منبع الهام بود. نویسندگان در این 
کتاب ســینمای ژاپن تا پایان جنگ جهانی دوم به ویژه بخش 

مغفول مانده ای که در باال ذکر شد، پرداخته اند.

 شرح حال راسل و
 کتاب های تأثیرگذار بر او

سومین چاپ کتاب »حقیقت و افسانه« 
اثــر برتراند راســل و ترجمــه منصور 
مشکین پوش در 352 صفحه و بهای 145 
هزار تومان توسط نشر نیلوفر منتشر شد. 
راســل این کتاب را در نیمــه دوم دهه 
1۹50 به رشته تحریر درآورد. او همواره 
خود را یک لیبرالیســت، سوسیالیست 

و صلح طلــب معرفی می کــرد. وی فعال ضدجنــگ و منتقد 
امپریالیسم بود که در طول جنگ جهانی اول به خاطر عقایدش 
از دانشــگاه اخراج شــد و حتی مدتی به زندان افتاد. راسل در 
ســال 1۹50 جایزه نوبل ادبیات را به پاس آثار نوع دوســتانه و 
صلح طلبانه اش از آن خــود کرد. او همچنیــن در علم ریاضی 
»پارادوکس راسل« را کشف کرد که خدمت بزرگی به گسترش 
»نظریه مجموعه ها« بود. از آثار این نویسنده  بریتانیایی می توان 
به »در ســتایش بطالت«، »پژوهشــی در معناداری و صدق«، 
»علم و دین در جامعه«، »تحلیل ذهنی« و »تکامل فلســفی 
من« اشاره کرد. کتاب »حقیقت و افسانه« از 4 بخش تشکیل 
شــده که بخش اول و دوم و چهارم آن غیرداستانی اند. بخش 
نخست درباره کتاب هایی است که بر راسل جوان تأثیر گذاشته 
که عبارتند از: اهمیت شــلی، خیال خوش طغیان، زهر نفرت 
و پادزهر آن، ســیری در تاریخ و به دنبال حقیقت. بخش دوم 
جستارهایی درباره سیاست و تعلیم و تربیت است؛ دو موضوعی 
که به راستی راسل شایسته سخن گفتن از آن بود. بخش چهارم 
هم درباره جنگ و صلح اســت که ذهن راسل را بسیار به خود 
مشغول داشته بود. بخش ســوم کتاب بیشتر داستانی است و 
از یادداشــت ها و تمثیل ها گرد آمده است. کتاب »حقیقت و 
افسانه« همچنین به این دلیل که شــامل شرح حالی از خود 

نویسنده است، گیرایی بسیاری دارد.

سینما

اندیشه

رمان

مکث

نگاه

جواد موسویگزارش
روزنامه نگار

مهدی موسوی

فیلمبرداریحرفهای
یکی از ویژگی های پوست شیر فیلمبرداری درخشان و نورپردازی درجه یک مرتضی 
غفوری است. انتخاب زوایای مناسب و از دید بازیگران یکی از بهترین آثار غفوری 
را رقم زده است. او که پیش از این چند همکاری با برادران محمودی ازجمله در چند 
مترمکعب عشق و مردن در آب مطهر داشته، به زبان تصویری مشترکی با آنها رسیده 
اســت. غفوری در محله های تنگ و باریک جنوب شهر، اداره آگاهی، همچنین در 

شمال بهترین زاویه دیده را در اختیار تماشاگر گذاشته است.
وقتی شما تاریخی را در اثرتان نشان می دهید، می تواند سندی از وقایع آن دوران 
برای آیندگان باشد. وقتی به وضوح در اداره آگاهی روی پرونده ای نشان داده می شود 
این ماجراها در سال 1400اتفاق می افتد اما خبری از کرونا و محدودیت ها آن در اوج 
شیوع کرونا در ایران نیست، به ناآگاهی گروه تولید یا کارگردان برنمی گردد، شاید 
دلیلش این است که آنها تصوری از این ندارند که این مجموعه ممکن است 10 سال 
دیگر هم دیده شود. به هر حال، پوست شــیر مجموعه ای دوست داشتنی ا ست و 
ضرباهنگ و ریتم مناسبی دارد. هر قسمت آغاز، میانه و پایان درستی دارد و تماشاگر 
را در انتظار قسمت بعدی خود نگه می دارد و به یقین مشتاقان این مجموعه منتظر 

آغاز پخش فصل دوم آن هستند.

مکث

شهاب حسینی در نقش افسر پرونده، محب مشکات، بازی کنترل شده ای ارائه 
داده اســت. او که در غم از دســت دادن دخترش به ســر می برد و قصد استعفا 

دارد در نهایت به کارش بازمی گردد و پرونده قتل ساحل را در دست می گیرد
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