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فیلم گفته های  شهردار تهران درباره قرارگاه جهادی مسکن پایتخت را  با اسكن این کیو آرکد  ببینید.

این روزهــا در درون نظام دربــاره اینكه بهترین و 
موثرتریــن کار حاکمیت االن چیســت و چه باید 
کرد؟ زیاد ســخن به میان مي آید. براي پاســخ به 
این مهم، فهم از صحنه مي تواند پیش نیاز و مقدمه 
هرگونه تصمیم سازي و تصمیم گیري باشــد. جمهوري اسالمي در یك مثلث 
مختلف االضالع واقع شده است که یك ضلع آن دشمنان قسم خورده اند. این 
دشمنان 2دسته  کلي هستند؛ آنها که مي خواهند در همه جا و همه چیز هژمون 
باشند و 43سال اســت نه تنها در این نقطه ناکام بوده اند که جمهوري اسالمي 
ضمن عدم تسلیم فراتر از جغرافیاي خود نیز منافع آنان را ناکام گذاشته است. 
دسته دوم کساني هستند که با وقوع انقالب اصیل و اسالمي، سرنگون، تحقیر و 
شكست  خوردند و به دامن غرب یا صدام رفتند و آواره شدند و طبیعي است که 
درصدد انتقام هستند و هیچ مرز اخالقي و انساني را نیز به رسمیت نمي شناسند.
ضلع دوم اصول بنیادین اسالمي و الهي هستند که منظومه حرکتي جمهوري 
اســالمي را قبله نمایي مي کنند. اینجا کار براي مســئوالن جمهوري اسالمي 
بسیار سخت اســت. نمي توان از آن اصول عدول کرد و بر عقل خودبنیاد تكیه 
کرد، اما داعیه دار اسالم و نظام دیني شــد. به تعبیر امام، اینجا اسالم دست ما 
را بسته است و نمي توان به هر قیمتي رضایت دیگران را وصول کرد. نمي توان 
آزادي با معیارهاي غربي را به رسمیت شناخت و تابلوي اسالم را باالي سر خود 
گرفت؛ بنابراین جمهوري اسالمي نمي تواند و حق ندارد بماند و از اصول اساسي 
عدول کند؛ خصوصا اینكه به جز اقتصاد، عمده مطالبات امروز فرادیني، فراملي 

و فراهویتي است.
ضلع سوم زخم هاي جمهوري اسالمي است که به 2دسته کلي برمي گردند؛ یك 
دسته از زخم ها مربوط به محاصره اقتصادي حداکثري توسط دشمنان ذکرشده 
در ضلع اول و دسته دوم مربوط به اشتباه ها، ضعف مدیریت ها، ناشایستگي ها، 
بي تجربگي ها و... است؛ بنابراین تمرکز بر ضلع سوم اکنون در اختیار مسئوالن 
جمهوري اسالمي است. ابتدا باید قدرالســهم مشكالت را مشخص کرد؛ اینكه 
کدام مشكل مربوط به دشمنان قسم خورده است؟ کدام چالش به اصول بنیادین 
و اساسي اسالم برمي گردد و قدرالسهم مدیریت ها و نابلدي ها چقدر است؟ اگر 
قدرالسهم ها مشخص شود، آن موقع مي توان براي اصالح روش ها اقدام کرد. باید 
بسیج حوزه علمیه براي روزآمدي فقه و »تساهل فقهي« در غیرضروریات صورت 
گیرد و بسیاري از راه ها را باز نمود و برخي از تناقضات را پاسخ گفت؛ به طور مثال 
زن اکنون مي تواند مدیرکل، معاون وزیر، سفیر، معاون رئیس جمهور و... شود، اما 
چطور به استانداري و وزارت که مي رسد، جاده کور مي شود؟ ده ها مشكل روشي 
را مي توان پیدا کرد که قابل اصالح است. نمونه اصالحي قبلي آن اصالح قانون 
جرائم مواد مخدر بود که با یك تغییر کوچك هزاران نفر به سمت اعدام نرفتند 
و حكومت متوجه شد اعدام در موادمخدر بازدارنده نیست و کم کم اختالف شد 
که اصال معتاد مجرم است یا بیمار؟ و بسیاري از نگاه ها اصالح شد. ابتكار عمل 
باید دست نظام باشد؛ هم در حق اعتراض  و هم اصالح قوانین حقوقي که شعاع 
قهري نظام را کمتر گسترش دهد و هم در اصالح بینش به بسیاري از پدیده ها 
)مثل درس خواندن در خارج کشور( و هم اصالح تریبون هایي که نه تنها آورده اي 
براي کشور و نظام ندارند که تولید تنفر مي کنند؛ بنابراین در ضلع سوم، قدرت 
مانور زیادي وجود دارد که مي توان در مراکز فكري و تصمیم سازي نظام به آن 
پرداخت و ابتكار عمل حاکمان دین در عین پایبندي به اصول آن  را نظاره گر شد 
و این گونه جذابیت فرامرزي و الهام بخش جمهوري اسالمي را نیز ارتقا داد و حربه 
دشمنان و جهانخواران علیه ما را کند خواهد کرد. امام در پذیرش قطعنامه598 
یكي از آورده هاي آن تصمیم را »کند شدن حربه جهانخواران« دانستند؛ بنابراین 
دشمن مشغول دشمني است، ما براي کند کردن حربه او چه باید بكنیم؟ این 

سؤال اساسي است.

در این مثلث چه باید كرد

یادداشت
عبدا...گنجی؛ استاد دانشگاه

محاربه و افساد فی االرض مانند دیگر مباحث فقهی 
و حقوقــی دارای چالش های نظری اســت. متن 
قرآن کریم، روایات واردشده ذیل روایت،  شأن نزول، 
برداشت فقها و دیگر عوامل موجب شده است مانند 

همه امور حقوقی بحث و قیل و قال درباره آن بسیار باشد.
قرآن کریم در آیه 33سوره مبارکه مائده اینگونه حكم کرده است: »کیفر آنان که 
با خدا و پیامبرش می جنگند و در زمین به فساد و تباهی می کوشند، این است 
که کشته شوند یا به دارشان آویزند یا دست راست و پای چپشان بریده شود یا از 
وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست و برای 

آنان در آخرت عذابی بزرگ است.«
درخصوص معنای حقوقی آیه شریفه و روایات ذیل آن چند سؤال و چند نظر 

مطرح شده است:
1. معنای محاربه با خدا و رسول)ص( چیست؟

2. آیا محاربه با کوشش در راه فساد یك عنوان مجرمانه است یا 2عنوان مستقل؟
3. آیا سالح در محاربه شرط است؟

4. مجازات مندرج در آیه شریفه برای جرائم مختلف است یا قاضی مخیر میان 
هر 4مجازات در مورد هر نوع جرمی است؟

درباره سؤال اول به طور واضح مشخص است که محاربه با خدا به معنای جنگ 
مصطلح که فردی سالح بردارد و به جنگ با طرف مقابل برود، نیست. محاربه 
با رســول خدا)ص( نیز بعد از رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و آله معنای فوق را از 
دســت می دهد؛ از این رو باید به دنبال معنایی بود که نــه با ذات ذوالجالل در 
تعارض باشد و نه با گذشت زمان، معنای آیه از بین برود. بهترین پاسخ یكی از 
این دو مورد است. محاربه با خدا و رسول)ص( محاربه با دین خداست و هرکس 
به تقابل با خدا و رسول)ص( پرداخته و از طریق فساد بر آن باشد که دین خدا 
را از بین ببرد، محارب است. معنای نزدیك تر به مبانی حقوقی نیز آن است که 
محاربه تقابل فیزیكی با جامعه ای است که خدا و رسول )ص( سرپرستی و تولی 
آن را برعهده دارند؛ برخالف جوامع غیراسالمی که سرپرستی جامعه به نحوی 
از انحا با طاغوت است. این معنا در حق اللهی بودن جرائم هم پیداست. برخالف 
تصور اشــتباه رایج حق اهلل و حقوق عمومی 2 امر نیســت؛ یك حقیقت واحد 
است که بسته به فلسفه سیاســی جامعه معنای آن متفاوت می شود. حق اهلل، 
حق حاکمیت در برقراری نظم عمومی در جامعه اسالمی و حقوق عمومی حق 
حاکمیت در برقراری همان نظم در جامعه ســكوالر است. از این رو محاربه که 
شــدید ترین جرم مندرج در منابع اسالمی است اشــتراک معنایی بسیاری با 
تروریسم در جوامع سكوالر دارد و هر دو در قالب هایی مانند ایجاد ترس و از بین 

بردن امنیت معنا می شود.
درخصوص مشــترک بودن عنوان محاربه با افســاد فی االرض گفت وگوهای 
بسیاری شده است. در مجموع نظرات فقها 2دسته کلی دارد؛ نظر اول بر آن است 
که محاربه و افساد فی االرض یك جرم است که عنوان آن محاربه و فعل آن فساد 
در زمین است و نظر دوم محاربه را مسلحانه دانسته و افساد را جرائم خشن از بین 
برنده امنیت که سالح دخیل نبوده، دانسته اند؛ برای مثال برخی فقها قطع دست 
کسی که آدم ربایی کرده را نه از باب سرقت حدی که از باب افساد تلقی کرده اند. 
قانون مجازات اسالمی تا 1392یك عنوان برای محاربه و افساد فی االرض درنظر 
گرفته بود؛ لكن در میان جرائم متعدد از جرائمی که شرایط محاربه نداشتند را با 
مجازات محاربه مجازات می کرد؛ برای مثال احراق و تخریب که بدون سالح است 

درصورت قصد به هم زدن امنیت، مجازات محارب داشته 
اســت. از 1392قانونگذار رویه خود را عوض کرد و آنچه 

برهم زننده امنیت با سالح بوده است را محاربه و به هم زدن گسترده نظم عمومی 
با ارتكاب جرائم مختلف را افساد فی االرض درنظر گرفته است. 

حکم محاربه و چالش های آن

نگاه
جلیل محبی؛ دکترای حقوق
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چه افرادی می توانند برای درخواست تعویض شناسنامه اقدام کنند؟

مدارک مورد نیاز برای تعویض شناسنامه

نکاتی  برای حفظ و نگهداری شناسنامه

داده نما
همشهری آنالین / گرافیك: علی کاظمی

چه زمانی شناسنامه باید عکس دار شود؟ 
 این افراد برای تعویض شناسنامه اقدام کنند

شناسنامه یکی از مهم ترین اســناد هویتی در ایران اســت، اما این سند 
هویتی از چه زمانی باید عکس دار شود و یا اینکه چه زمانی دوباره عکس 
آن تعویــض شــود؟ ســازمان ثبت احوال کشــور موظف اســت این ســند 

هویتی را برای هر شهروند ایرانی صادر کند.

شناسنامه های افرادی که به 
سن ۱۵ سال تمام می رسند باید 

ملصق به عکس همان سال 
صاحب آن شود.

شناسنامه اولیه باید در 
30سالگی تمام با عکس 

 همان سال صاحب آن
 تجدید شود.

باید هنگام دریافت شناسنامه تعویض شده آن را 
به دقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از 

دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود.

 از آنجایی که شناسنامه سند هویت اشخاص است 
برای حفظ حقوق خود به دقت از آن نگهداری کنید.

 ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه 
تحت هر شرایطی ممنوع است.

2قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ 
جدید با درج مشخصات 
سجلی )نام و نام خانوادگی(

 همراه داشتن 
اصل شناسنامه 

 پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تمام 
می توانند با مراجعه به ثبت احوال برای تنظیم و امضای برگ درخواست 

تعویض شناسنامه اقدام کنند.

 اصل و تصویر 
یکی از مدارک عکس دار از قبیل 

 )معرفی نامه عکس دار از مؤسسات آموزشی دولتی 
کارنامه عکس دار دوره های تحصیلی راهنمایی به باال(

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران: 

 230هزار 
پالک فرسوده تهران

درمان می شود

معاون شهرسازی شهردار تهران: 

 برای ساخت
  مسکن ریل گذاری

 شده است

حقیقت تحریم شدنی نیست
افزایش 1۶درصدی آثار متقاضی شانزدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت

 یكی از ماموریت های مهم شهرداری، 
خارج کردن وضعیت مسكن پایتخت از بحران است

بهای گاز تا پله سوم بدون تغییر  و از پله چهارم به بعد پلكانی محاسبه می شود

جزئیات تغییر تعرفه گاز خانگی 
صفحه4

صفحه5

اعتراض به  اجرای قانون
غربی ها و برخی همراهان داخلی شان  به بهانه اجرای حكم محاربه، به فضاسازی علیه ایران پرداختند

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

پرونده محسن شکاری مصداق »محاربه« است
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:

غربی ها  به دنبال بهانه جویی علیه ایران هستند

صفحه2

 کلنگ احداث مسکن در  شانزدهمین
شنبه امید و افتخار به زمین می خورد

صفحه 14 بالی خاكستری
آلودگی امسال با توجه به افزایش آالینده ها، بی شك بیش از سال گذشته  است

تهران 

356  
 روز  آلوده از 
۱000روز اخیر

اصفهان 

404  
 روز  آلوده از 
۱000روز اخیر

مشهد 

224  
 روز  آلوده از 
۱000روز اخیر

ادامه در 
صفحه16

صفحه های 25 تا 28

همه سناریوهای مسکن سازی در تهران

جزئیات خانه سازی در 29نقطه پایتخت

با گفتارهایی از:
  حمیدرضا صارمی، پرویز سروری
 سیدمحمد آقامیری و مهدی هدایت
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مقابلهبازدارندهباقانونشکنی؛مسئولیتبدیهیدولتها
سخنگوی وزارت خارجه، با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی کشورهای غربی در امور داخلی 
ایران، گفت: مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه 
همچون »اجرای قانون« و »برقراری امنیت عمومی« ازجمله مسئولیت های بدیهی و ضروری دولت هاست. 
ناصر کنعانی با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی کشورهای غربی و مسئوالن آنها در امور 
داخلی ایران تصریح کرد: جمهوری اسالمی براساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از 
حقوق مردم و امنیت و نظم  عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدام و بر صالحیت ذاتی در این زمینه تأکید 
و تصریح می کند. وی ادامه داد: دولت هایی که درمقابل مطالبات مدنی و مسالمت آمیز مردم کشور خود، به 
خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می دهند، حق ندارند 
درخصوص اقدامات جمهوری اسالمی ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کامال 
قانونی به منظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهارنظر کنند.

مکث

ادامه حمایت از آشوبگران از سوی کاخ سفید
با وجود این، همانگونه که انتظــار می رفت اجرای 
حکم اعدام این لیدر جریان آشــوب، با موج سواری 
و فضاســازی های گســترده ای ازســوی برخی از 
دولت های غربی مواجه شــد. بر این اساس آمریکا و 
برخی دولت های اروپایی تالش کردند موج تازه ای 
علیه تهران ایجاد کنند. برهمین اساس هم بود که 
آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه آمریکا در توییتی 
دراین باره نوشــت: »اعدام محسن شکاری برای ما 
تکان دهنده بود. پیام ما به حاکمیت ایران واضح است: 
به این سرکوب بی رحمانه پایان دهید. ما به پاسخگو 
کردن رژیــم ایران ادامه خواهیــم داد.« ند پرایس، 
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا نیز در واکنش به 
اجرای نخستین حکم اعدام در ارتباط با ناآرامی های 
اخیر در ایران، فرد اعدام شــده را »یک معترض« و 
اعدام او را »یک اقدام تشــدیدکننده وحشتناک« 
خواند و مدعی که »حکومت ایران مورد بازخواست 

قرار خواهد گرفت.« 

واکنش تهران به مداخله جویی ها
جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا، پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه 
اروپا، آنالنا بربوک، وزیــر امورخارجه آلمان، جیمز 
کلورلی، وزیــر امورخارجه انگلیس، ژان آســلبرن، 
وزیر امورخارجــه لوکزامبورگ و پنــی ونگ، وزیر 
امور خارجه اســترالیا نیز ازجمله مقام های اروپایی 
بودند کــه در ادامه رویکــرد مداخله جویانه در امور 
داخلی ایران، کوشــیدند با وارونه ســازی حقیقت، 
جمهوری اســالمی را به برخورد با معترضان متهم 
کنند. اتخاذ چنین رویکردی ازسوی برخی دولت های 
غربی که البته در ماه های اخیر بارها تکرار شــده و از 
اجرای یک طرح هماهنگ برای تحت فشار قرار دادن 
جمهوری اسالمی حکایت دارد، با واکنش تهران مواجه 
شد و وزارت امورخارجه ایران در پاسخ به توییت های 
مداخله جویانه برخی کشورها و مقام های اروپایی، در 
رشته توییتی از این کشورها خواســت از میزبانی و 

پشتیبانی و تشویق تروریست ها دست بردارند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت وگو با همشهری:

پرونده شکاری مصداق »محاربه« است
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره شبهه افکنی های 
انجام شده پیرامون اجرای حکم اعدام محسن شکاری، از لیدرهای 
اصلی اغتشاشات، به همشهری گفت: صدور حکم »محاربه« برای 
این متهم با دقت و براساس شواهد و مدارک متقنی بوده  است و هیچ 
شبهه ای به آن وارد نیست. محمدتقی نقدعلی با اشاره به بررسی های 
دقیق انجام شده از سوی وی و همچنین کمیسیون قضایی مجلس 
در این زمینه، افزود: موضوع محارب بودن متهم در این پرونده کامال 
بحث روشنی است، چراکه براساس تعاریف موجود در متون فقهی، 
»محاربه« تعریف مشخص و شفافی دارد. در متن روایات و قرآن کریم 
نسبت به حکم محاربه تصریح شده است. وی با تأکید بر اینکه حکم 
صادر شده از سوی دادگاه برای محسن شــکاری نوآورانه و جدید 
نبوده  است، ادامه  داد: در همه متون فقهی و روایی تأکید شده است 
که ترساندن مردم با سالح، حتی در حد آشکار کردن، مشمول حکم 
محاربه است. این حکم حتی به ضربه زدن هم منوط نشده است. کما 
اینکه متهم نسبت به ضرب و جرح مأموران حافظ امنیت با قمه نیز 
اقدام کرده است. نقدعلی با بیان اینکه دوربین ها همه ماوقع را ضبط 
کرده اند و قرائن متقنی در این زمینــه در پرونده متهم وجود دارد، 
عنوان کرد: در این زمینه اعتراف های صریح متهم وجود دارد که با 
قصد قبلی در صحنه حضور داشته و برنامه ریزی های الزم را انجام 
داده اســت. در واقع همه جرائم رخ داده در صحنه ســوم مهرماه، با 
نقشه قبلی بوده  است. آنها برنامه ریزی کرده بودند که راه را بر مردم 
و خودروهای عبوری ببندند، با استفاده از سالح مردم را بترسانند و 
مأموران را نیز مورد ضرب و جرح قرار دهند. این عضو کمیســیون 
قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه اقدام های انجام شده ازسوی 
متهم مصداق »محاربه« بوده  اســت، افزود: بحث محاربه منوط به 
وقوع جنایت نیست و متهم همین که ســالح خود را آشکار کند و 
مردم را بترساند، حکمش محاربه است. اعتراف های صریح متهم و 
شهادت شهود نیز وجود دارد و هیچ شبهه ای در حکم اجرا شده وجود 
ندارد. نقدعلی با اشاره به مطالبه مردمی در ماه های اخیر برای مقابله 
قاطع با افرادی که امنیت مردم و جامعه را بازیچه خود قرار داده اند، 
عنوان کرد: حتی مردم گاهی انتقاد می کنند که چرا با اغتشاشگران 
مماشات می شــود و نباید در مقابل افرادی که با قصد قبلی برای 
برهم زدن امنیت جامعه اقدام می کنند، مماشات کرد. وی ادامه داد: 
دلیل اصلی طوالنی شدن رســیدگی به پرونده اغتشاشگران، دقت 
در رعایت روند دادرسی بوده  است تا مر قانون 
اجرا شود. مجلس از طریق ارتباط گرفتن 
با دادســتان کل کشــور و همچنین 
پیگیــری از مبــادی میان دســتی 
و پایین دســتی قضایــی، کیفیــت 
عملکردها در رسیدگی به پرونده های 
این حوزه را بررسی کرده است. بنابراین 
تأکید می کنم که تاکنون چیزی 
جز اجرای قانون نبوده  است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفت وگو با همشهری:

غربی ها به دنبال بهانه جویی
 علیه ایران هستند

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس یازدهم درباره 
اجرای حکم اعدام یکــی از لیدرهای اغتشاشــات اخیر به 
همشهری گفت: شــبهه افکنی ها درباره اجرای حکم اعدام 
محســن شــکاری، گواه دیگری بود بر مداخله جویی ها و 

رویکردهای خصمانه آنان در قبال دولت و ملت ایران.
عباس مقتدایی با تأکید بر اینکه حکم اجرا شده از مجرای 
حقوقی و قضایی دقیقی عبور کرده و ازســوی دیوان عالی 
کشــور نیز مورد تأیید قرار گرفته اســت، افزود: غربی ها و 
برخی جریان های معاند هر روز بــا بهانه جویی های واهی، 
درصدد ایجاد مانع برای ســاختارها و سازمان های داخلی 
ایران هستند. آنها دراین مسیر حتی از برخی ساز وکارهای 
بین المللی مانند سازمان ملل متحد نیز سوءاستفاده می کنند.  
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: با وجود 
اینکه جمهوری اسالمی براساس رویکرد حسن همکاری، به 
تعامل با کشــورهای مختلف جهان، نهادها و سازمان های 
بین المللی اهمیت می دهد، امــا درعین حال اجازه دخالت 

در امورداخلی کشورمان را نیز به هیچ کشوری نمی دهیم.
مقتدایی تصریح کرد: دولت های غربی دریک جنگ ترکیبی 
علیه ایران هستند که رســانه ها، افکارعمومی، تحریم ها و 
دخالت های نظامی و شبه نظامی بخش هایی از آن به حساب 
می آید. وی با اشاره به بررســی پرونده محسن شکاری در 
دســتگاه قضایی، افزود: در ایران 3قوه مســتقل از یکدیگر 
درحال فعالیت هستند که دراین میان قوه قضاییه در قالب 
اصول محکم قضایی، رویکرد حاکمیت اصول و مبانی حقوقی 
را درکشور پیش می برد. بنابراین نتیجه و خروجی دادگاه ها، 
عادالنه، قانونی و رسمی اســت و باید ازسوی همه و به ویژه 

دولت های غربی پذیرفته شود.
مقتدایی با بیان اینکه جای تعجب دارد که دولت های غربی 
اســتقالل قوه قضاییه و روند قانونی و عادالنه رســیدگی 
به پرونده ها را نمی پذیرند، گفــت: برخی دولت های غربی 
از ابزارهای مختلف برای رســیدن به اهداف خود استفاده 
می کنند و دراین مســیر مســائل داخلی و قضایی ما را هم 
به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصدشان به کار می گیرند.

وی اضافــه  کرد: تأکیــد می کنیم 
که قوه قضاییه باید با ســرعت، 
دقــت و قاطعیــت و همچنین 
مطابق با قوانین، بــرای ارتقای 
انضبــاط حقوقــی و قضایی در 
کشور با جدیت اقدام کرده 
و راهبردهای ترســیم 
شده دراین زمینه را 
با قوت ادامه دهد. 

مجلس

اعتراض به 
»اجرای قانون«  در ایران

روزنه

به دنبال اجرای حکم اعدام یکی از 

گزارش
لیدرهای آشوب های اخیر به اتهام 
»محاربه از طریق کشیدن سالح 
به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی 
و امنیت مردم«، موج تازه ای از فضاســازی ها 
ازسوی جریان ها و رسانه های معاند با همراهی 
برخی دولت های غربی علیه ایران به راه افتاد؛ 
موجی که می کوشید با منحرف کردن اذهان از 
اســناد و مــدارک موجــود و اصــل ماجرا، 
جمهوری اســالمی را به »برخورد ســخت با 

معترضان« محکوم کند.

به گزارش همشــهری، این درحالی است که پرونده 
محسن شکاری، به عنوان یکی از اصلی ترین چهره های 
ایجاد آشوب در روز سوم مهرماه، دارای اسناد و مدارک 
انکارناپذیری است. براین اساس، او در قامت یکی از 
لیدرهای محوری جریان آشوب ســازی در آن روز، 
به همراه عده ای، با استفاده از قمه و سالح سرد، ضمن 
ایجاد رعب و وحشــت در میان مردم، اقدام به بستن 
خیابان ســتارخان در تهران کردند که در آن مقطع 
بازتاب وسیعی نیز رســانه های معاند یافت و تصاویر 
آن با قصد تشــویق به ادامه آشوب ها، در شبکه های 
اجتماعی دســت به دســت می شــد. در این میان 
فضاسازی ها در شرایطی بود که متهم در اعتراف های 
خود، به صراحت به »وعده دریافت پول در قبال زدن 
مامور« اشاره کرده و شاهدان ماجرا نیز اقدام های وی 
و همدستش در ایجاد راهبندان و ترافیک در خیابان 
ســتارخان و به دنبال آن، ضرب و جرح مأمور حافظ 

امنیت با قمه را در دادگاه روایت کرده اند.

شبهه سازی درباره یک حکم قانونی
اینها در شرایطی است که جریان های معاند نیز تالش 
کردند از اعــدام این مجرم، به عنوان دســتاویزی برای 
شعله ور نگه داشــتن آتش ناآرامی ها اســتفاده کنند. 
دراین میان برخی در شــبکه های اجتماعی کوشیدند 
با وارد کردن شــبهه هایی به حکم صادر شده ازسوی 
قوه قضاییه، به این جریان دامن بزنند. برخی، همســو 
با دشمنان و جریان های معاند، تالش کردند اتهام فرد 
اعدام شده را به »زخمی  کردن«، »وارد کردن خراش« 
و »ترساندن مأموران، نه ترساندن مردم« تقلیل داده و با 
بیان اینکه در صدور حکم »عجله« شده، اسناد و مدارک 
انکارناپذیر موجود در پرونده را نادیده بگیرند. این درحالی 
است که کارشناسان حقوقی و جزایی معتقدند در جرم 
محاربه، قتــل و زخم و... مالک نیســت، بلکه موضوع 
اصلی، »ارعاب«، یعنی ترســاندن مردم و ایجاد ناامنی 
اســت؛ جرمی که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسالمی 
به صراحت به آن اشاره شده اســت: »محاربه، عبارت از 
کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب 

آنهاست؛ به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.«

چرا محسن شکاری اعدام شد؟
محسن شکاری، به عنوان یکی از لیدرهای اغتشاشات، 
ســوم مهرماه با استفاده از سالح ســرد، اقدام به بستن 
خیابان ســتارخان کرده و همچنین یکــی از مأموران 
حافظ امنیت را با قمه مجروح کــرده بود که همان روز 
دستگیر شد. دادگاه رسیدگی به اتهام های شکاری که از 
10آبان    آغاز شده بود، تا ۲۹آبان ادامه یافت و درنهایت 
حکم بدوی پرونده، براساس مســتندات متقن پرونده 
و اظهارات شــاهدان حاضر در صحنه، صادر و براساس 
آن، وی به اتهام محاربه، به مجازات اعدام محکوم شــد. 
براساس شواهد و اســناد موجود در پرونده، »کشیدن 
سالح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و 
امنیت مردم«، »جرح عمدی با سالح سرد به مأمور حافظ 
امنیت هنگام انجام وظیفه« و »مســدود کردن خیابان 
ستارخان تهران و اخالل در نظم و امنیت جامعه« ازجمله 
دالیلی بوده  که دادگاه انقالب تهران با بررسی آنها، حکم 
به اعدام داده اســت. پس از فرجام خواهی متهم، پرونده 
برای بررسی های دقیق تر به دیوان عالی کشور فرستاده 
شد، اما مدارک و شواهد آن قدر مستند و متقن بود که به 
تأیید حکم ازسوی این دیوان انجامید. دیوان عالی کشور 
درباره موجه نبودن فرجام خواهی متهم اعالم کرده است: 
»اقدام های مرتکب، یعنی حضور درجمع اغتشاشگران و 
تالش برای بستن خیابان  و تهدید مردم با سالح سرد و نیز 
درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح 
کردن آنها با سالح ســرد از مصادیق )من شهرالسالح 
الخافه الناس( یعنی بزه محاربه اســت و دادنامه صادره 
از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا 
به استناد بند الف ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری 

تأیید و ابرام می شود.«

غربی ها و برخی همراهان داخلی شان  به بهانه اجرای حکم محاربه 
به فضاسازی علیه ایران پرداختند

زان
 می

س:
عک
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زمان توقف پروژه
 از سال ۱۳۹۶ پروژه 

عمال متوقف شد

برگزاری جام ریحانه  در بهشت مادران 
 نخستین دوره مسابقات فوتسال بانوان)جام ریحانه( 
بزرگداشت شهید محبوبه دانش با مشارکت هیأت 
فوتبال استان تهران در منطقه فرهنگی و گردشگری 

عباس آباد)بوستان بهشت مادران(آغاز شده است. در این 
دوره از رقابت ها 24تیم در 6گروه شرکت کرده اند که در 

نهایت 2تیم 27آذرماه با هم رقابت می کنند و تیم قهرمان 
این جام مشخص می شود.

 مردم شــهر پرند سال هاســت 

چشم انتظار رسیدن مترو هستند حمل و نقل
و پروژه ای که به این خواسته مهم 
پاسخ می دهد در انتظار منابع مالی مورد نیاز است. 
حاال با دستورات ویژه رئیس جمهور برای تامین 
منابع مالی متروی خط تهران- پرند، به نظر می رسد 
که نهایتا اواخر بهار سال آینده، سوت قطار در این 
شــهر واقع شــده در حومه پایتخــت بپیچد و 
شهروندان آن بتوانند با وسیله ای سریع، امن و پاک 
روزانه خود را به تهران برسانند و شب ها به محل 
ســکونت خود بازگردند. به گزارش همشــهری، 
سیدابراهیم رئیسی که در ادامه بازدیدهای میدانی 
از شهرستان های استان تهران صبح روز پنجشنبه 
به شهرستان رباط کریم سفر کرده بود، از پروژه در 

حال تکمیل متروی پرند بازدید کرد و با توضیحات 
مدیران این پروژه و مســئوالن محلی در جریان 
آخرین وضعیت راه اندازی آن قرار گرفت. رئیسی 
سپس مسئوالن را مکلف کرد تا به فوریت بخش 
باقیمانده خط متروی تهران - پرند را تکمیل کنند 
تا مردم این شهرســتان از آن بهره مند شــوند. 
مسئوالن شــرکت متروی تهران نیز وعده دادند 
درصورت تامین به موقع منابع مالی الزم که شامل 
تهاتر ۲۵هکتار از اراضی شــهر پرند و نیز وصول 
۲۱۰میلیارد تومان بودجه مصــوب دولتی برای 
سال۱۴۰۱ است، این خط، خردادماه سال آینده 

آماده بهره برداری شود.
در همین ارتباط محســن هرمــزی، مدیرعامل 
شــرکت متروی تهران گفت: »سال۱۴۰۱ دولت 

در بودجه خــود اقدام به تخصیــص بودجه نقد 
۲۱۰میلیارد تومانی برای تکمیل این پروژه کرد و 
قرار شد ۷۵۰میلیارد تومان نیز از محل آورده های 
شرکت عمرانی شــهر پرند به پروژه تزریق شود 
تا فاز ســوم آن در قالب یک خط به بهره برداری 
برســد. عملیات اجرایی ریل گــذاری و احداث 
مســیر این پروژه به طول ۲۰کیلومتر از فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( تا شهر پرند در قالب 
خط رفت انجام شد و تست سرد آن نیز در تیرماه 
امسال صورت گرفت. عملیات اجرایی ساخت خط 
برگشت نیز در حال انجام است که البته متأسفانه 
در تزریق منابع مالی غیرنقد برای تکمیل آن دچار 
مشکالتی هستیم.« به گفته هرمزی ۲۱۰میلیارد 
تومان بودجه نقدی کــه در بودجه۱۴۰۱ دولت 

مطرح شده بود، قرار شده در قالب مصوبات سفر 
رئیس جمهور، مجــددا مورد تأکید قــرار گیرد. 
اگر ایــن اتفاق رخ دهــد، ۷۵۰میلیــارد تومان 
بودجه غیرنقد و ۲۱۰میلیــارد تومان بودجه نقد 
به پروژه تزریق شــده و مرحله ســفارش گذاری 
تامین تجهیزات فاز ســوم پروژه که عمده آن در 
زمینه تامین ادوات سیستم برق رسانی و... است، 
انجام می شــود. مدیرعامل شرکت متروی تهران 
همچنین درخصوص ۷۵۰میلیارد تومان بودجه 
غیرنقد  اعالم کرد: »رئیس جمهور دستور تسریع 
امور را ابالغ و درخصوص ۲۱۰میلیارد تومان بودجه 
مصوب نقد هم تأکیدات الزم را داشتند تا در بین 
مصوبات سفر پنجشــنبه قرار گیرد؛ این مبلغ در 

قانون بودجه امسال دولت نیز دیده شده است.«

پایان بی پولی متروی پرند
رئیس جمهور برای تأمین منابع مالی تکمیل متروی خط تهران- پرند دستور ویژه صادر کرد

شهردار تهران در تجمع بزرگ مردمی شهدای مدافع 
امنیت تأکید کرد:

 شکست دشمن
 با سیلی محکم مردم

شهردار تهران روز گذشته با حضور در تجمع بزرگ مردمی 
عزاداران فاطمی و مراسم پاسداشــت شهدای امنیت که 
در مســجد جامع نارمک برگزار شــده بود، با بیان اینکه 
تمام تالش دشــمنان این بود که نگذارند ملــت ایران از 
پیچ تاریخی عبور کند، گفت: »آنها کردســتان، سیستان 
و بلوچســتان و خوزســتان را کانون توطئه هایشان قرار 
دادند تا بتوانند کشور را تجزیه کنند، اما دشمن، با سیلی 
محکم مردم ایران و نیروهای انتظامی و بسیج نتوانست به 

اهدافش برسد.«
به گزارش همشهری، در این گردهمایی، علیرضا زاکانی، 
سکاندار پایتخت به اتفاقات اخیر اشــاره کرد و گفت که 
دشمنان، مخالف پیشرفت و قدرت ما هستند و تمام تالش 
خود را می کنند تا در شرایطی که جهان در آستانه یک نظم 
جدید اســت، رقبای خود را از صحنه خارج کنند. به گفته 
او، در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا به صراحت از چین، 

روسیه و ایران به عنوان رقیب و تهدید نام  برده شده است.

توجه به معیشت، مسکن، سالمت و امنیت مردم
زاکانــی در بخش دیگری از صحبت هایش بــا بیان اینکه 
دولت انقالبی توجه خود را به مسکن، معیشت، سالمت و 
امنیت مردم معطوف کرده است، گفت: »این موارد )مسکن، 
معیشــت و...( امروز تنگناهایی را برای مردم ایجاد کرده 
اســت، اما دولت انقالبی پیگیر این مسائل و کاهش آالم و 
دردهای مردم است؛ بنابراین مسئوالن کشور مکلف هستند 
تالش و کوشــش کنند تا بار اقتصادی از روی دوش مردم 
برداشته شود.« او همچنین عنوان کرد: »در شرایط کنونی 
نیاز به جهاد تبیین و مطالبه اســت؛ یعنــی هم باید برای 
تبیین تالش کرد تا دشمن نتواند از غفلت ما سوءاستفاده 
کند و هم باید با مطالبه گری کاری کرد که هر مســئول و 
مدیری وظایف خود را به درستی انجام دهد.« شهردار تهران 
با بیان اینکه وقتی بصیرت در جامعه جریان داشته باشد و 
خدمت و پیشرفت عیان شود، دشمن شکست می خورد، 
گفت: »دشمن به شدت عالقه مند است تا نظام اسالمی را 
محکوم به ناکارآمدی کند، اما باید چشمان خود را باز کنیم 
و با پیگیری موضوعات عالوه بر جلب رضایتمندی جامعه، 
آن )رضایــت( را افزایش دهیم و باید بــرای دادن امید به 

جوانان و ترسیم افق روشن برای این نسل تالش کنیم.«

نسبت به ملت بی تفاوت نباشیم
تبعیت از رهبری و توجــه، دقت و پاســداری از ایران را 
فراموش نکنیم و نسبت به ملت بی تفاوت نباشیم. شهردار 
تهران در بخش دیگری از صحبت هایش این مطلب را بیان 
و تأکید کرد که دشــمن ناکام مانده است، اما این اندازه از 
ناکامی کافی نیست. ما باید ریشــه مشکالت را در کشور 
خشک و بصیرت را جایگزین غفلت کنیم. او به خاطره ای 
اشــاره و عنوان کرد: »ســال ۹۱ جمعی از فرماندهان و 
رزمندگان دفاع مقدس محضر رهبر انقالب رسیدیم و یکی 
از فرماندهان مشکالت روز را گفت و گالیه کرد. رهبر معظم 
انقالب فرمودند که اوالً مشکالت هست و هرکسی در هر 
جایگاهی که قرار دارد اگر درست عمل کند، تمام مشکالت 
حل می شود. نکته دومی که مقام معظم رهبری به آن اشاره 
کردند این بود که قبل از انقالب کار راحت بود، اما با انقالب 
کار سخت شــد. در جنگ به اوج سختی ها رسیدیم و بعد 
فرمودند جنگ با تمام سختی هایش در مقابل شرایط فعلی 
هیچ است. با استناد به این فرمایشات باید گفت که اکنون 
سال ۱۴۰۱ است و شرایط سال ۹۱ در مقابل شرایط فعلی 

هیچ است.«

آینده، بسیار روشن است
به گفته زاکانی، شرایط روزبه روز سخت تر می شود؛ مانند 
کوهنوردی که با نزدیک شدنش به قله شرایط صعود برایش 
سخت تر می شود، اما افتخار فتح آن قله به نام مردم ایران 
ثبت می شود. او با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، عنوان 
کرد: »رهبر فرمودند: هرکسی خسته شده یا دچار انحراف 
شود یقین بدانید جوانان نمی گذارند انقالب از مسیر خود 
خارج شود. فرمایشــات رهبری برخاسته از باطنی پاک و 
جلوه ای از حق است که تحقق آن در تمام ادوار گذشته تا به 
امروز برای ما واضح و مشخص بوده است.« شهردار تهران با 
بیان اینکه آینده بسیار روشن است و ما به عنوان مسئوالن از 
خدمت به مردم و پیشرفت نباید غفلت کنیم، گفت: »امروز 
دشمن شکست خورد، اما باید امید او را ناامید کرد. ما باید 
بتوانیم دشــمنانمان را در مقام عمل و تحقق آرمان های 
انقالب اسالمی و در داخل کشور آنگونه ناکام بگذاریم که 
راه برگشتی نداشته باشــند و این مسئله در آینده نزدیک 
محقق می شود.« زاکانی در پایان هم تأکید کرد: »۴۴سال 
راه را با فراز و نشیب طی کردیم و امروز باید درس بگیریم 
و دشمن را ناکام بگذاریم و زمینه دشمنی آنها را در کشور 
از بین ببریم. امروز بیش از هر روز در کشور، انقالب اثرات 
منطقه ای و جهانی خود را دارد و امید داریم راه این شهیدان 
را بتوانیم دنبال کنیم کــه بزرگ ترین خدمت به خودمان 

برای سعادتمندی دنیوی و اخروی است.« 

 سیدمهدی صباغ 
 شهردار منطقه یک

خیابــان شــریعتی به عنــوان یکــی از 
پروژه های شاخص 22گانه شهر تهران 
بــرای تــردد ایمــن کم توانان جســمی و 
حرکتی ســاماندهی می شــود. در طرح 
۳ســاختمان  جامــع مناسب ســازی  
مرکــزی، ســاختمان نواحــی 4 و ۱۰، ۵ 
بوســتان و 7 معبــر مطرح شــده اســت 
کــه مناسب ســازی  های الزم در حــال 

اجراست. 

 مهدی چمران 
 رئیس شورای شهر تهران

وضعیــت دکل هــای مخابراتــی در ســطح 
شهر نامناسب است. باید برای مدیریت 
این وضعیت و بهبود آن و همچنین رعایت 
قوانیــن، اخــذ مجــوز و پرداخــت عــوارض 
تدبیری اندیشیده شود. ما در این صورت 
ناچار می شــویم که مصوبه ای را تصویب 
کنیم که دکل های بدون مجوز جمع آوری 
شــوند. کمیســیون مــاده ۱۰۰ بایــد مجوز 

تخریب این دکل ها را صادر کند. 

نقل قول خبر

عکس  خبر

احســان شــریفی، شــهردار منطقــه ۵ 
تهــران گفــت: ۳محدوده)مرادآبــاد، 
حصارک و کن( وجود دارد که مســتعد 
ساخت وســاز غیرمجــاز هســتند. برای 
محدوده کن، طــرح تفصیلی در ســال 
۱۳۹۸ تهیه شــده و به تصویب رســیده 
اســت. در مرادآباد بافت مشکل داری 
وجود ندارد و عمده مشکل ۵هزار و ۳۰۰ 
قطعه زمینی است که در اراضی ملی به 
شــهروندان با ســند تک برگ مشــاعی 

صادر و واگذار شده است.

۳
محدوده

علیرضــا نادعلــی، ســخنگوی شــورای 
شــهروندان  گفــت:  تهــران  شــهر 
زیــادی در محــدوده گــود آذری زندگی 
می کننــد. ۳۹6پــاک در این گــود قرار 
دارد و منطقــه ۱6 شــهرداری تهــران در 
تــاش اســت پاک هــای جایگزیــن را 
برای ساکنان این محله در نظر بگیرد. 
این گود یکی از گودهای قدیمی تهران 
است که بسیاری از شهروندان در این 
محلــه زندگــی می کننــد و اکثــرا اتبــاع 

هستند.

۳۹۶
پالک

عدد خبر

گزارش 

 زمان آغاز مطالعاتپروژه متروی تهران- پرند از نگاه 10ساله
۱۳۸۴ 

   ۸۵درصد
 پیشرفت فیزیکی پروژه

 در مجموع )ساختمانی و تجهیزاتی( است که 
 البته پیشرفت عملیات ساختمانی به باالی

 ۹۰درصد می رسد.

  ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر 
حداقل در یک روز با مترو به تهران 

رفت وآمد  خواهند کرد. به این شرط که  
اگر واگن به اندازه کافی تامین شود  و 
 سرفاصله حرکتی قطارها به حداکثر 

یک ربع ساعت برسد.

 ۳۵ تا ۴۰
هزار نفر

 در روز با انواع وسایل نقلیه، بین تهران و پرند در 
تردد هستند. اغلب سفرها از طریق آزادراه تهران 
- ساوه که ساالنه تعداد زیادی مصدوم و فوتی در 
حوادث رانندگی آن رخ می دهد، انجام می شود.

  ۲۲۰۰میلیارد 
تومان

برآوردهای مالی 
پروژه برای تکمیل کل 
خط به صورت رفت 
و برگشت با پایانه 

و پارکینگ است که 
هم اکنون با تامین 
۱۲۰۰میلیارد تومان 
منابع مالی نقد و 

غیرنقد هم می شود 
خط را راه اندازی کرد.

  ۲۵ هکتار زمین
 که شرکت عمران شهر جدید پرند باید اسفندماه سال گذشته 

به صورت یکجا واگذار می کرده  و دیگری ۲۱۰میلیارد تومان بودجه نقد 
مصوب دولت که وزارت راه و شهرسازی باید امسال  پرداخت می کرده 

تامین منابع مالی رابر عهده دارند،اما تاکنون پرداخت  نشده است.

 طول خط: ۵۰ کیلومتر کل طول خط متروی تهران - پرند است که ۳۱کیلومتر آن ساخته شده، اما ۱۹کیلومتر آن، از ایستگاه فرودگاه امام خمینی )ره( 
تا شهر جدید پرند باید تکمیل شود و به بهره برداری برسد.

تغییر جنس تابلوها از آلومینیوم به آهن 
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران: افزایش 

اتصاالت و جوشکاری ها میزان سرقت را کمتر می کند 

معاون فنی و مهندسی سازمان 

حمل ونقل و ترافیک شهرداری خبر
تهران از تغییر دیواره های صوتی 
و تابلوهای بزرگراه ها خبر داد. به گزارش همشهری 
آنالین، محمدرضا شــیخ بهایی درباره وضعیت 
ســرقت از معابر بزرگراهی شــهر تهران گفت: 
ســرقت ها از شــریان های بزرگراهی تهران را 
دسته بندی کردیم که در حوزه تابلوهای سطح 
بزرگراه ها به دلیل آنکه جنس این تابلوها عمدتا 
آلومینیومی است، هنوز شاهد بروز سرقت در این 
حوزه هستیم. براساس برنامه ریزی های انجام شده 
باید جنس ایــن تابلوها تغییر کنــد و به جای 
آلومینیوم از آهن استفاده کنیم. در جاهایی که 
جنس تابلوهــا تغییر کرده میزان ســرقت ها یا 
به شدت کاهش یافته یا به صفر رسیده است. او با 
بیان اینکه در یک برنامه زمانبندی شده جنس 
تمام تابلوهای راهنمایی و آگاهی رســان سطح 
بزرگراه ها از آلومینیومی به آهنی تغییر می کند که 
این فرایند آغاز شــده اســت، گفت: تابلوهای 
آلومینیومی تعداد جوش کمتر و استحکام کمتری 
نسبت به تابلوهای آهنی دارند و بر همین اساس 

درنظر داریم که در راســتای پیشگیری از وقوع 
سرقت، جنس این تابلوها را به آهنی تغییر دهیم؛ 
چراکه در تابلوهای آهنی، هم جنس فلز سخت تر 
است و هم به دلیل تعداد زیاد جوش و اتصاالتی که 
دارد از ضریب ایمنی باالتری در مواجهه سارقان با 
آن برخوردار است. شیخ بهایی با بیان اینکه بخشی 
از ســرقت ها در بزرگراه ها مربوط به دیواره های 
صوتی بود، ادامه داد: در مورد دیواره های صوتی نیز 
اقدامات خوبی انجام داده ایم؛ به گونه ای که بعد از 
تغییر روش مرمت این دیواره های صوتی، شاهد به 
صفر رسیدن سرقت از این دیواره ها بودیم و رضایت 
مردم در این حوزه بســیار افزایش یافته و دیگر 
پیام های این حوزه مربوط به انتقاد از نبود یا سرقت 
دیواره ها نیست، بلکه خواهان افزایش این دیواره ها 
هستند. او همچنین در این باره اضافه کرد: در مورد 
کاهش سرقت دیواره های صوتی نیز در مرمت ها 
جنس دیواره ها را تغییــر داده و تعداد جوش و 
اتصاالت آن را افزایش دادیم و برهمین اســاس 
شاهد کاهش شدید سرقت دیواره صوتی هستیم؛ 
به گونه ای که می توانیم بگوییم در برخی مسیرها 

این نوع سرقت به صفر رسیده است.
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تصمیم دولت درباره تغییرات جدید در 

انرژی
تعرفه گاز بهای مشــترکان خانگی با 
رویکرد کاهــش دامنــه مصرف در 
پله های 12گانه در 5اقلیم آب و هوایی به شرکت ملی 
گاز ایران اعالم شد. طبق این تصمیم از 16آبان امسال تا 
31فروردین سال آینده، قبوض گاز با تعرفه های جدید 
محاسبه می شود. بر این اساس تعرفه گاز بهای خانگی 
در پله های اول تا سوم بدون تغییر، از پله چهارم تا ششم 
با 30درصد افزایش نســبت به تعرفه ســال گذشته و 
پله های هفتم تا دهم هم با 50درصد افزایش و پله های 
یازدهم تــا دوازدهم هــم به صورت ثابت بــه ازای هر 

مترمکعب 5و 6هزار تومان محاسبه می شود.
به گزارش همشهری، در مقایسه با تعرفه مصوب دولت 
در سال گذشــته، دامنه مصرف در هر پلکان دست کم 
25مترمکعب کاهش یافته است. مسلم رحمانی، مدیر 
امور گازرسانی شــرکت ملی گاز، درباره مصوبه جدید 
دولت توضیح می دهد: در 3پلــکان اول یعنی مصارف 
متعــارف هیچ گونه تغییری اتفاق نخواهــد افتاد و 6۴ 
درصد مشترکان شرکت گاز، در 3پلکان اول قرار گرفتند 
که 35 درصد مصرف را انجــام می دهند، اما 35 درصد 
از مشــترکان، 60 درصد مصرف را انجام می دهند و 2 
درصد هم نزدیک به 5.5درصد مصــرف می کنند که 
شامل پرمصرف ها هستند. مدیر گازرسانی شرکت ملی 
گاز می افزاید: آخرین باری که تعرفه گاز مشترکانی که 
در3پله اول مصرفی قرار دارنــد تغییر کرده، مربوط به 
سال ۹۴ است؛ درواقع از ســال ۹۴ تا امروز، تعرفه گاز 
مصرفی مشــترکانی که تا سقف الگو مصرف می کنند، 
تغییری نداشــته اســت. رحمانی تأکید کــرد: برای 
مشترکان پرمصرف، عالوه بر افزایش پلکانی تعرفه ها، 
در آیین نامه دولت، جریمه دیگری نیز لحاظ شده است.

جریمهبدمصرفهاوتشویقکممصرفها
این مقام شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد: طبق آیین نامه 
اجرایی دولت، در مشترکان پرمصرف، اگر مشترکی از 
پلکان مصرفی ششم به باال، نسبت به دوره مشابه سال 
قبل، 80درصد بیشتر مصرف گاز داشته باشد، درواقع 
مصرف آن مشترک نسبت به زمان مشابه سال قبل خود 
مشترک، رشدی 80درصدی داشته باشد، قیمت گازبهای 
این مشترک، 2 پلکان باالتر حســاب خواهد شد؛ این 
جریمه ای است که برای مصارف غیرنرمال درنظر گرفته 
شده و برای مشترکان در پلکان های ششم تا دهم لحاظ 
می شود. او می افزاید: برای مشترکانی که مصارف خود را 
کاهش دهند، پاداش درنظر گرفته شده، به این صورت که 

اگر مشترکی در دوره فصل سرد، به میزان 70درصد سقف 
متعارف تعیین شده که سقف مصرفی پلکان سوم است، 
مصرف گاز داشته باشــد، گازبهای مشترک در آن دوره 
مصرفی، رایگان خواهد شد. رحمانی در تشریح دومین 
پاداش درنظر گرفته شده برای مشترکان خوش مصرف 
گاز گفت: اگر مشترکی در 3پلکان اول مصرف قرار گیرد 
و نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش مصرف داشته 
باشد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، 3واحد درصد 
پاداش دریافت خواهد کرد. مدیر گازرسانی شرکت ملی 
گاز اعالم کرد: نکته مهم اینجا ست که افزایش تعرفه ها 
برای پلکان های مصرفی چهارم به بعد لحاظ شده، در 
واقع مشترکانی که به صورت متعارف مصرف گاز داشته 
باشند، مشمول هیچ افزایش تعرفه ای نشده اند. رحمانی 
تأکید کرد: پلکان های اول تا سوم براساس دستور دولت 
و تبصره 15 قانون بودجه سال 1۴01، در مصرف متعارف 
هستند گازبهای رایگان خواهند داشت و جبران آن از 
محل افزایش تعرفه مشترکان پر مصرف انجام می شود. 
سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران افزود: این مشــترکان که جزو مشترکان 
کم مصرف و مصرف کنندگان متعارف هستند، نسبت 

به تغییر قیمت گازبها نگرانی نداشته باشند.

پاداشصرفهجوییگاز
مجید چگینی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 

گاز ایران با اشاره به ابالغ آیین نامه طرح های تشویقی 
مهار مصــرف گاز به وزارت نفت ازســوی دولت گفت: 
مشــترکان خانگی که مصرف گاز آنها در ماه های سرد 
سال نسبت به دوره مشابه پارسال کمتر شود، به ازای 
هر یک واحد درصد کاهش، مشمول پاداش صرفه جویی 

می شوند. 
او افزود: مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها در ماه های 
سرد سال نســبت به دوره مشابه پارســال کمتر شود، 
به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشــمول تخفیف 
یا همان پاداش صرفه جویی معــادل 3واحد درصد در 
گازبهای صورتحساب همان دوره خواهند شد که این 
تخفیف تا سقف ۴5 درصد گازبها درصورتحساب آنها 
اعمال خواهد شــد. او تأکید کرد: مشــترکانی که در 
ماه های بسیار سرد سال، مصارف آنها حداکثر 70درصد 
الگوی متعارف مصرف )سقف پله 3جدول پلکانی( باشد، 

گازبهای آنها 100درصد رایگان خواهد بود.
به گفته معاون وزیــر نفت، تغییر تعرفــه از 16 آذرماه 
درصورتحساب های مشترکان اعمال می شود و گازبهای 
مشترکانی که زیر پوشــش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی قرار دارند و مصرف آنها در حد 
متعارف است )سقف مصرف مجاز پله 3 در هر اقلیم(، 
رایگان خواهد بود، اما در عین حال، مشترکان عادی و 
حتی مشترکان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اگر از 
این سقف مصرف، عبور کنند، حجم مازاد مصرف آنها، 

مشمول پرداخت تعرفه های پلکانی خواهد شد. چگینی 
افزود: بر این اســاس، برای ایجاد عدالــت اجتماعی و 
توزیع عادالنــه یارانه انرژی، با مصوبــه هیأت وزیران، 
برای مشــترکان پرمصرف و بســیار پرمصرف گاز نیز، 
جریمه هایی درنظر گرفته شده که از 16 آذرماه، قابلیت 
اجرا دارد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز براساس 
این آیین نامه، اماکن مذهبی، هتل ها، مســاجد و غیره 
اگر بیشتر از 10درصد نســبت به بازه مشابه پارسال، 
صرفه جویی در مصرف داشته باشــند، به ازای هر یک 
درصد صرفه جویــی، 10درصد بخشــودگی در گازها 
و تا ســقف ۴0درصد خواهند داشــت. چگینی درباره 
واحدهای صنعتی نیز توضیح داد: مشــترکان صنعتی 
هم، چنانچه بتوانند تعمیرات اساســی خود را به دوره 
سرد سال موکول کنند و حداقل 5روز پیاپی، 30درصد 
کاهش مصرف داشته باشند، گازبهای آنها متناسب با 
حجم گاز صرفه جویی شده، 5درصد بخشودگی خواهد 
داشت.  جواد اوجی، وزیر نفت با اشاره به تصویب تعرفه 
تازه مشــترکان پر مصرف گاز اعالم کرد: این تصمیم 
کلیدی می تواند به ما در مدیریت مصرف در فصل سرما 
کمک کند. او مهم ترین دغدغه امــروز صنعت نفت را 
ناترازی تولید و تقاضای گاز در فصل سرما اعالم کرد و 
گفت: با وجود همه چالش ها و مشکالت نباید اجازه دهیم 
که در بحث پایداری امنیت انرژی و سوخت زمستانی 

نیروگاه ها و صنایع برای مردم مشکلی به وجود بیاید.

جزئیات تغییر تعرفه گاز خانگی در فصل سرما
همشهری تازه ترین تصمیم دولت برای اصالح بازار انرژی را بررسی می کند

یارانهبگیران
دردوراهیکوپنوپولنقد

در طرح کاالبرگ الکترونیک، یارانه بگیران می توانند با استفاده 
از اعتبار یارانه خود، کاالهای اساسی را از فروشگاه های منتخب 
دریافت کنند و به یارانه بگیران این اختیار داده می شــود که از 

2شیوه یارانه نقدی یا کاالبرگ الکترونیک یکی را برگزینند.
به گزارش همشــهری، طرح کاالبــرگ الکترونیک به صورت 
آزمایشــی در اســتان هرمزگان اجرا می شــود و آن دسته از 
یارانه بگیران هرمزگانی که شــیوه دریافــت یارانه با کاالبرگ 
الکترونیک را انتخاب می کنند از مزایای خرید کاالهای اساسی 

با این شیوه بهره مند خواهند شد.

کوپنالکترونیکاختیاریاست
طبق اظهارات مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات رفاه ایرانیان، 
بستر شبکه ملی اعتبار برای اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک 
در اجرای سیاست های دولت سیزدهم آماده شده و بهره مندی 
خانوارهای یارانه بگیر از کاالبرگ الکترونیک اختیاری اســت. 
حمید فرداد در گفت وگو با همشهری آنالین، در تشریح اهداف 
طرح کاالبرگ الکترونیک، می گوید: دولــت به منظور تقویت 
سالمت غذایی خانوارها این امکان را برای آنها ایجاد می کند که 
به اعتبار یارانه بتوانند یک ماه زودتر کاالهای اساسی را خریداری 
کنند و این امر ضمن حمایت از ســبد غذایــی خانوار موجب 
پیاده سازی سامانه در گستره کشور و استان مربوط خواهد شد. 
به گفته او، پس از آغاز اجرای آزمایشــی طرح، این امکان برای 
تمام جامعه یارانه بگیر استان هرمزگان فعال خواهد شد و به هیچ 
اقدامی نیاز نیست. فرداد درباره نحوه کارکرد کاالبرگ الکترونیک 
می افزاید: خرید اقالم اساسی به صورت نقد و اعتباری است و در 
فاز آزمایشی، هرمزگانی ها می توانند با مراجعه به فروشگاه های 
مجاز نســبت به اســتفاده از این اعتبار در خرید اقالم اساسی 
استفاده کنند؛ به این صورت که مقدار مشخصی از قیمت کاال 
از محل اعتبار اختصاص داده شده پرداخت می شود و خریداران 
باید مابقی مبلغ را با استفاده از کارت بانکی یا به صورت نقدی 
پرداخت کنند. براساس اظهارات مدیرعامل شرکت رفاه ایرانیان، 
استفاده از اعتبار از طریق تمام کارت های بانکی به نام سرپرست 
خانوار، امکان پذیر بوده و در مورد کاالهای مشــمول طرح نیز 
الزامی به خرید یک نشان تجاری مشخص نیست. ضمن اینکه 
مشارکت فروشندگان در طرح کاالبرگ نیز اختیاری و آزاد بوده 
و می توانند از طریق سامانه فارا و ثبت نام از قسمت پنل فروشنده 

در این طرح مشارکت کنند.
به گزارش همشهری، از آنجا  که انتخاب کارت اعتباری و یارانه 
نقدی اختیاری بوده و به جای ارائه ســبد مشخصی از کاالهای 
اساسی به قیمت شــهریور1۴00، قرار اســت به میزان اعتبار 
اختصاص  یافته به خانوارها، فقط بخشی از کاالهای خریداری 
شــده از محل اعتبار تأمین مالی شــود، عمال تفاوتی در طرح 
کاالبرگ و طــرح یارانه نقدی دیده نمی شــود و فعال کاالبرگ 

الکترونیک هیچ مزیتی در مقایسه با یارانه نقدی ندارد.

فازدومیارانهناناجرامیشود
در کنار عرضه کاالبرگ الکترونیک، طرح مدیریت هوشــمند 
یارانه آرد و نان نیز به فاز دوم رسیده و قرار است به زودی با استناد 
به اطالعات کارت خوان های مخصوص نصب شده در نانوایی ها، 
به هر نانوا متناسب با میزان نانی که پخته و فروخته و همچنین 
تراکنش هایی که در دستگاه کارت خوان ثبت شده است، به عالوه 
چند درصد بیشتر، آرد تخصیص داده شود. محمد جالل، مشاور 
وزیر اقتصاد درباره پیشرفت طرح مدیریت هوشمند یارانه نان 
و آرد گفته است: هم اکنون 76هزار نانوایی به کارت خوان مجهز 
شده اند و روزانه ۹.5میلیون تراکنش خرید نان ثبت می شود. او 
می گوید: دولت در فاز یک طــرح تصمیم گرفت که قیمت نان 
در سال جاری برخالف سال های قبل افزایش پیدا نکند و برای 
جبران هزینه های نانوایان به آنهــا کمک هزینه پرداخت کند، 
بر همین اســاس در فاز اول طرح، در پایان هر روز کمک هزینه 
معادل 15درصد از فروش نان پرداخت می کند و این میزان در فاز 
دوم، افزایش خواهد یافت و از ردیفی که سازمان برنامه وبودجه به 
آرد و نان اختصاص داده است جبران خواهد شد. او درباره فاز دوم 
طرح نان هم می گوید: قیمت نان در هیچ یک از فازها آزاد نخواهد 
شد و دولت هم هیچ برنامه ای برای سهمیه بندی نان ندارد؛ یعنی 
در واقع در اجرای این طرح قرار نیست برای مردم تغییری ایجاد 
شود بلکه قرار است به جای اختصاص سهمیه به نانوا، از ظرفیت 
داده ای استفاده شود و هر نانوا بر مبنای عملکرد فروش خود از 
آرد یارانه ای بهره مند شود؛ بنابراین میزان رضایت مردم از نانوا و 
خرید نان از او روی بهره مندی نانوا از آرد یارانه ای و کمک هزینه 
دولت تأثیر دارد. به گفته او، مقدمــات اجرای فاز دوم یارانه نان 
فراهم شــده و بعد از اجرای آزمایشی در یک استان و مشخص 

شدن نتایج آن، در سایر استان ها نیز اجرا خواهد شد.

رانتارزیراحذفکنید
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
می گوید: اقدامات بسیاری برای ساماندهی 
بازار در حال انجام؛ عرضه ها در حال افزایش 
است و بسیاری از مقررات ارزی را متناسب 
با نیازهای واقعی بازار تســهیل می کنیم. او با بیان اینکه بانک 
مرکزی نیز به عنوان بازارساز در بازارهای مختلف حضور دارد و 
صادرکنندگان را به عرضه ارزشان در بازار تشویق می کند، افزود: 
همچنین تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان و نیازهای خدماتی 
موجود در بازار را مستمر دنبال می کنیم و در بازارهای مختلف 
نیز حضور داریم و مدیریت بازارهای مختلف را انجام می دهیم. 
پیشنهاد می شود برای ایجاد ثبات در بازار ارز، رانت از بین برود.

حفظ شکاف قیمت بین بازار نیما با بازار آزاد نه مطلوب است و نه 
قابل دفاع. از این جهت سیاستگذار ارزی در عین تسهیل فرایند 
عرضه، الزم است به فکر تعدیل واقعی قیمت ارز باشد. در غیراین 
صورت تقاضاهای مختلف ارزی تشدید می شود و انگیزه ها برای 
تبدیل ریال به ارز افزایش می یابد. فرصت اندک اســت و خطر 
تبدیل ارز توافقی به سرنوشت ارز ۴200تومانی وجود دارد و این 
منابع ارزی هستند که با ارزپاشی از دست می روند. رانت را حذف 

و منابع ارزی را صیانت کنید.

رگوالتوربازارانرژی
خبر: هادی بیگی نژاد، عضو کمیســیون انرژی 
مجلس می گوید: این کمیسیون به این نتیجه رسیده 
که ایجاد یک نهاد تنظیم گر باالدستی)رگوالتور( در 
سطح معاونت انرژی برای مدیریت مصرف در سطح 
کشور ضروری اســت و باید این نهاد شکل بگیرد تا 
بتواند وزارتخانه ها و دســتگاه های دخیل در حوزه 
انرژی را در مسیر مدیریت مصرف انرژی با یکدیگر 

هماهنگ کند.
نقد:شــدت مصرف انرژی در ایران باالســت؛ 
اما دلیل عمده ایــن اتفاق نه قیمت نــازل انرژی، 
بلکه بی توجهی به مباحث 22گانــه مقررات ملی 
ساختمان در احداث بناها، خودروهای بی کیفیت 
و پرمصرف، تولید ســوخت کم کیفیت و ناتوانی در 
توسعه حمل ونقل عمومی مسافر و بار است. در این 
وضعیت، اگر نهاد تنظیم گر باالدستی ایجاد شود، 
باید پیش از هر کاری، سختگیری هایی برای اجرای 
قواعدی منتهی به بهره وری مصرف انرژی اعمال کند 

و به راه خطای بازی با قیمت انرژی کشیده نشود.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش
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مستند های شانزدهمین حقیقت 
  مســتند  بلند :  »امین الضرب« به 
کارگردانی جمشــید بیات ترک، »ردی 
از یک مرد« ســاخته ساســان فالح فر، 
»دیافراگم« بــه کارگردانی جواد وطنی، 
»اپی بین مرگ و زندگی« به کارگردانی 
مهدی سالکی، »قانماز« به کارگردانی علی 

قاسمی و جعفر موسوی، »سه نهزارم« به کارگردانی بهروز نورانی پور، 
»کوهســتان بی صدا« به کارگردانی فرود عوض پــور، »خونه مامان 
شکوه« به کارگردانی مهدی بخشی مقدم، »آقا نعمت« به کارگردانی 
علی تک روستا، »برزخی ها« به کارگردانی عارف افشار، »برای پس از 
مرگم« به کارگردانی عبدالرضا نعمت اللهی، »دنیای وحشی زاگرس« 
به کارگردانی فرشاد افشــین پور، »قرار روز شانزدهم« به کارگردانی 
سیدمحمداحسان اصغرزاده، »پاییز پنجاه ســالگی« به کارگردانی 
محسن اســالم زاده، »پیله ابریشــم« به کارگردانی محسن آقایی، 

»غیرمسکونی« به کارگردانی مسعود زارعیان.

   مســتندهای نیمه بلند: »آب ما را 
خواهد برد« به کارگردانی محمد احسانی، 
»جای زخم جنگ« به کارگردانی عرفان 
علی حسن زاده، »بازمانده« به کارگردانی 
علیرضــا کرمــی، »راه پرســتاره« به 
کارگردانی احمد سیدکشمیری، »خیشی 

که دشت ها را شیار زد« به کارگردانی احسان غیبی حاجیور، »دفک« 
به کارگردانی بهنام بیرم وند، »اپوش« به کارگردانی بهمن ابراهیمی، 
»جاده اســتخوان« به کارگردانی بهروز نورانی پور، »اســپانک« به 
کارگردانی محمدرضا خوش فرمان، »شهر گمشده« به کارگردانی 
مهدی افشارنیک، »عزیز« به کارگردانی مهدیه سادات محورجعفری، 
»واهگ« بــه کارگردانی حدیــث جان بزرگی، »بلــوار اتحاد« به 
کارگردانی صــادق زارع، »دیواره های مــرز« به کارگردانی فاطمه 

مرزبانی و »علی مسیو« به کارگردانی مسعود میر.

   جایزه شهید آوینی:  »6410روز 
اســارت« به کارگردانی زهره نجف زاده، 
»آغازگر یک پایان« به کارگردانی امید 
حســن زاده، »برای پــس از مرگم« به 
کارگردانی عبدالرضا نعمت اللهی، »پاییز 
پنجاه ســالگی« به کارگردانی محسن 

اســالم زاده، »پناه به دریا« به کارگردانی کامران رحیمی، »در پس 
جنگ« به کارگردانی محمدحسین محمودیان، »ردی از یک مرد« 
به کارگردانی ساسان فالح فر، »ســه نهزارم« به کارگردانی بهروز 
نورانی پور، »عملیات دماوند« به کارگردانی احسان مشکور، »قرار 
روز شانزدهم« به کارگردانی سیدمحمداحسان اصغرزاده، »همه  چیز 
از باال قشنگ تر است« به کارگردانی کاوه حدادی و »ضیاء الدین« به 

کارگردانی محمدرضا دهستانی.

یادمستند 

در آســتانه برگزاری شانزدهمین 

سینما
بین المللــی  جشــنواره  دوره 
ســینماحقیقت، دبیر جشنواره، 
میزبان اهالی رسانه شد؛ جشنواره ای که امسال با 
حاشیه های ناخواسته ای نیز مواجه شده است. دبیر 
جشــنواره ســینماحقیقت با بیان اینکه امسال 
تعدادی فیلمساز از حضور در این رویداد انصراف 
دادند، گفت: نیاز به شفاف سازی می بینم که بگویم 
از میان این تعداد ۵فیلم مشکل حقوقی داشتند، 
۸فیلم به دلیل فنی از جشــنواره کنــار رفتند و 

۹تهیه کننده تمایلی به شــرکت مستندشان در 
جشنواره سینماحقیقت نداشتند.   16فیلم بلند، 
1۵فیلم نیمه بلند و ۲0 اثر کوتاه برای رقابت نهایی 
انتخاب شدند و همچنین 1۲فیلم در بخش شهید 

آوینی و ۹ فیلم خارج از مسابقه خواهیم داشت.
محمد حمیدی مقدم درباره تحریم انجمن منتقدان 
گفت: فعالیــت انجمن منتقــدان مربوط به خود 
می شود و هر صنفی فعالیت های خودش را پیش 
می برد ،اما درهای جشنواره سینماحقیقت به روی 
تمامی صنــوف و انجمن ها باز اســت. باید بگویم 

که ســینماحقیقت فعالیت خودش را دارد و این 
جشنواره در حوزه متنی، نقد و انتشار کار خود را 
انجام می دهد.  انجمن هــا باید از برگزاری هرگونه 
رویداد فرهنگی اســتقبال کنند تا موجب انسداد 
فرهنگی نشوند. این روزها فعالیت ها بسیار متکثر 

شده و هرکسی در بخشی فعالیت می کند.
این مدیر سینمایی ادامه داد: فعالیت های صنفی 
قابل احترام هســتند، امــا فرامــوش نکنیم که 
نویســندگان و منتقدان آزاد، هنوز در جشنواره 
حضور دارند و هر کســی قابلیت انتخــاب دارد. 

حمیدی مقدم در ادامه این برنامه گفت: از سال۹۸ 
که به مرکز گســترش آمدم، ارتباطات نزدیکی با 
صنوف داشتم و این کتمان شدنی نیست. درواقع 
نخستین حضور صنفی از ســال۹۸ که من دبیر 
سیزدهمین دوره جشنواره شدم، آغاز شد؛ زیرا من 
به حضور صنفی اعتقاد داشته و دارم و می دانم که 
این اتفاق منتج به پیشرفت و اتفاقات خوب در این 

حوزه می شود.
او افزود: شاید برخی فعاالن حاضر در تحریم امسال 
طی 3سال گذشته در جشنواره فعال بودند تا صنف 
را قوی کننــد؛ به طوری کــه در دوره چهاردهم، 
توانستیم از پس کرونا بربیاییم و جشنواره را برگزار 
کنیم. این حرف ها همیشه شنیده شده، ولی ما با 
هم حرف زدیم و تعامل کردیم. امسال نیز در اوایل 
شهریورماه جلسه ای با نمایندگان صنوف ازجمله 
تهیه کنندگان و کارگردانان ســینمای مســتند 
داشتیم و نشست سیاســتگذاری خود را با حضور 
این دو صنف برگزار کردیم، اما متأســفانه اتفاقی 
در صنف افتاد که در تعامل انسداد ایجاد کرد. این 
در حالی اســت که ما تا آخرین لحظه تعامل را در 

دستور کار خود قرار دادیم.
او ادامه داد: در اتفاقات رخ داده مجددا به ۲صنف 
پیشنهاد دادیم که درباره مسائل امروز جامعه حرف 
بزنیم که به سختی پروسه آن طی شد، اما متأسفانه 
دوستان ما هیچ آیتمی را پیشــنهاد ندادند. فکر 
می کنم بیشــتر این موضوع تبلیغی است؛ چون 
بیش از 30 یــا 40نفر از دوســتان امضا کننده تا 
به حال به چارســو نیامده اند و در خارج از کشور 
به سرمی برند. مطالبه الزمه سینماست و امیدوارم 
دوستانی که مطالبه گر هستند در جشنواره حضور 
پیدا کنند و اثر خود را ارائه دهند. ما ادامه صحبت 
آقای سهرابی درباره حمایت از ساخت آثار درباره 
اتفاقات اخیر را تکرار می کنیم و از مســتندهایی 
که عادالنه به موضوع بپردازند، حمایت می کنیم. 
جشــنواره با احترام بــه همه، کار خــود را انجام 

می دهد.
شانزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت 
با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۲0 تا ۲۵آذرماه 

برگزار می شود.

اکران

راهکارهای  نجات سینما 
علی سرتیپی  با اشــاره به اهمیت پیدا کردن راهکار مناسب برای 
خروج ســینما از بحران فعلی گفت: هرچند بارها اعالم شــده که 
برنامه های حمایتی مختلفی برای اکران در ســینماها در دســتور 
کار مدیران دولتی قرار گرفتــه، اما تا امروز اتفاقــی در این زمینه 
رخ نداده و نمی توان گفت اقــدام جدی در این زمینه صورت گرفته 
اســت.  تهیه کننده و پخش کننده ســینما و رئیس انجمن صنفی 
پخش کنندگان سینمای ایران در گفت وگو با مهر  بیان کرد: مساله 
این است که در شرایط فعلی سینمای ایران نیاز به اتفاقات بزرگی 
دارد که این اتفاقات که اکثراً شکل و شمایل حمایتی دارند باید هرچه 
سریعتر رخ دهد. رئیس انجمن صنفی پخش کنندگان سینمای ایران  
بیان کرد: معتقدم دولت باید به سالن های سینما، فیلم های سینمایی 
و پخش کنندگان فیلم کمک جدی کند و نگاه و برنامه دقیقی را در 
این زمینه دنبال کند تا بتوان تعدادی از فیلم هایی که احتمال فروش 
آن ها بیشتر است در سینماها اکران شود. سرتیپی در پایان گفت: فکر 
می کنم در شرایط فعلی هر راهکاری که بتواند به سینما جانی دوباره 
دهد باید دنبال شــود، که یکی از این راهکار ها می تواند اکران چند 
فیلم خارجی خوب باشد. در واقع باید به دنبال روش ها و فکرهای نو 
باشیم و به دنبال تعامل برای رفع مشکل فیلم هایی باشیم که مشکل 

اکران داشتند تا برای مخاطبان جذابیت ایجاد کنیم.

مردی با حنجره انقالب 
اسفندیار قره باغی خواننده برجسته 
سرود های انقالبی پس از یک دوره 
بیمــاری درگذشــت. به گــزارش 
همشهری، قره باغی، خواننده نامدار 
و آفریننده برخی سرودهای ماندگار 
انقالبی ازجمله »آمریکا آمریکا ننگ 
به نیرنگ تو« 1۷آذر، در ۷۹سالگی 
در بیمارســتان ولیعصر)عج( تبریز 
پــس از گذراندن دوران ســخت 

بیماری از دنیــا رفت. قره باغی در 1بهمــن13۲۲ در تبریز، محله 
مقصودیه، کوچه قره باغی  به دنیا آمد. اولیــن اجرای رادیویی وی 
در ســال13۵0 ســرود  ای ایران بود که با همکاری ارکستر بزرگ 
رادیو تلویزیون ملی ایران با رهبری فرهاد فخرالدینی انجام شــد. 
او در سال های اخیر قطعاتی حماسی با عنوان های سمفونی ارس و 
سمفونی خلیج فارس را آهنگسازی کرده و خوانده بوده اما بی تردید 
اثری که بیــش از هر کار دیگــر او، از صداوســیمای ایران پخش 
شده، ســرود آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو با صدای اوست که 
 موسیقی آن را احمدعلی راغب ساخته و شعر آن را حمید سبزواری

سروده  است.
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محمد حمیدی مقدم، دبیر شــانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
مستند ایران »سینماحقیقت« در نشســت خبری جشنواره و در 
پاسخ به سؤال روزنامه همشهری درباره نحوه حمایت مرکز گسترش 
و جشنواره سینماحقیقت از استعدادهای استانی گفت: در این دوره، 
اولویت ما اهمیت به استعدادهای استانی و مستندسازانی است که 
در پایتخت نیستند و ممکن است استعدادشان در معرض دیده شدن 
نباشد. ۲۸فیلمساز اســتانی به عنوان مهمان در جشنواره حضور 

دارند. دلیل دعوت از آنها کمبود مخاطب نیست، ما در این دوره ازدیاد 
مخاطب هم داریم؛ به طوری که ناچار شدیم روند صدور کارت 

حضور در جشنواره را متوقف کنیم. به یکی از دانشگاه های 
معتبر گفتیم که تعدادی از دانشجویان را انتخاب و معرفی 
کنند؛ به این دلیل که برای همــه نمی توانیم کارت صادر 
کنیم، اما برای ما مهم است که جشنواره سینماحقیقت 

بستری برای حمایت از سینماگران استانی باشد. وی افزود: 
برای نخستین بار در پردیس سینمایی ملت غرفه های ما آماده 

پذیرش طرح هستند، با این کار جشنواره را به تولید پیوند می زنیم. 

به این صورت فیلمساز شهرستانی که نتوانسته مناسبات اداری را طی 
کند، می تواند طرح خود را در جشنواره ارائه دهد. همچنین 
در ادامه گعده های مختلف ما با حضور مستندسازان ادامه 
پیدا می کند. ما تالش می کنیم استعدادها را رها نکنیم؛ 
به صورتی که بعد از اتمام جشــنواره معاونت مستند 
مرکز برای رصد واقعی اســتعدادها به استان ها سفر 
می کند و گروه کارشناسی مرکز بی واسطه به بررسی 
می پردازد و به این صورت سعی در گسترش تولید آثار 

باکیفیت می کنیم.

مکث

حقیقت تحریم شدنی نیست
 دبیر شانزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت با اعالم اسامی فیلم های پذیرفته شده

از افزایش ۱۶درصدی آثار متقاضی و واجد شرایط حضور در بخش مسابقه خبر داد

حضور ۲۸ فیلم از ۱۶ استان؛  اتفاق مهم جشنواره امسال
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سرقت فرش های نفیس در تهران؛ فروش در عراق 

حل مشکالت قبل از اعتراضات شروع شود
هر مشــکلی قبل از آنکه به اعتراض برســد قابل حل است. 
متأسفانه هم اکنون روال اینگونه است که مردم یک منطقه 
اعتراض می کنند، مســئوالن برای حل مشکل آن منطقه 
طرحی تهیه و اجرا می کنند سپس مســئوالن ارشد به آن 
منطقه سفر می کنند و می گویند اعتراض شما را شنیدیم و 
مشــکالت را حل کردیم! این روال از ریشه غلط است. حاال 
که مشکالت بسیار و انباشت شده بهتر است سازمان برنامه 
و بودجه برای مناطقی از کشور که مشــکالت حاد دارند با 
همکاری دستگاه اجرایی مربوط طرحی تهیه کند و پیش از 
اینکه مردم آن منطقه اعتراض کنند بودجه را تخصیص داده 
و طرح را به فوریت اجرا کند تا همه راضی باشند و زحمت و 

دردسر مسئوالن نیز کمتر شود.
اردشیر نعمت پژوه از تهران 

بیمارستان روانی وتوانبخشی نور به حاشیه شهر منتقل شود
بیمارســتان روانی و توانبخشی نور داخل شــهر اصفهان 
و درمرکزشــهر قــرار دارد. از مســئوالن تقاضا می شــود 
بیمارســتان های روانی وتوانبخشــی ها رابه بیرون شهر ها 
منتقل فرمایند تا خانواده ها و بیماران آسایش داشته باشند.
اکبر اسالمی فر از سمیرم

کوچه جوادیه منطقه 5  اراک سال هاست خاکی است
کوچه جوادیه 5 واقع در شهرستان اراک سال هاست خاکی 
است و بارها مراجعه به شــهرداری منطقه5 و نامه نگاری و 
پیگیری درخواست تاکنون ثمر نداده است. لطفا مسئوالن 

شهری آسفالت این کوچه را در دستور کار خود بگذارند.
زرین از اراک 

کیفیت رنگ خطوط راهنمایی و رانندگی مطلوب نیست
با هربارش، خطوط راهنمایی و رانندگی کم رنگ می شود و 
معلوم است از رنگ کیفی در خط کشی خیابان ها استفاده 
نمی شود. باتوجه به اهمیت حیاتی و لزوم جلوگیری ازوقوع 
تصادفات، الزم است نسبت به رنگ آمیزی مکرر اقدام شود یا 

از رنگ های کیفی تری استفاده شود.
فخرایی از تهران 

اغتشاشات اخیر حاصل سعی بیهوده دشمنان بود
فتنه واغتشاشات اخیرحاصل سعی های بیهوده دشمنان قسم 
خورده انقالب اسالمی بود که به حول و قوه الهی بامقاومت و 
صبر ناشی از ایمان خالص به دین و ارزش هابه پیروزی منجر 
شد. یقینا هیچ قدرتی توان ســینه سپرکردن دربرابرحق و 

مشیت الهی را نخواهد داشت.
صولتی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

نقاش معروف سارق از آب درآمد
پلیس در تعقیب مردی است که با معرفی خود به عنوان یک نقاش 
معروف، دست به فریب دختر نقاش و سرقت طالهای او زده است.

به گزارش همشــهری، چند روز قبل دختری نوجوان به همراه 
خانواده اش به دادســرای جنایی تهران رفتند تا از مردی به اتهام 
سرقت و فریب شــکایت کنند. دختر 16ساله به بازپرس جنایی 
تهران گفت: من در رشته نقاشــی درس می خوانم و آرزویم این 
بود که روزی نقاشی معروف شوم. چند وقت قبل در اینستاگرام 
با پســری جوان آشنا شدم که خودش را نقاشــی معروف جا زد. 
می گفت که قرار است به زودی در ایران و خارج از کشور نمایشگاه 
نقاشی برپا کند و خواست با او همکاری کنم. او می گفت که این کار 
سود و شهرت زیادی برایم به همراه دارد اما برای همکاری با او باید 
300میلیون تومان پول نقد داشته باشم. دختر نوجوان ادامه داد: 
من که فریب حرف هایش را خورده بودم، با خودم گفتم طالهای 
خودم و مادرم را به او می دهم و در عوض چند برابرش را به دست 
می آورم و بی آنکه چیزی به خانواده ام بگویم، طالها را برداشتم و به 
سر قرار با نقاش معروف رفتم. اما وقتی لیوان آبمیوه ای که به من 
تعارف کرده بود را سر کشیدم، از هوش رفتم و وقتی چشمانم را باز 
کردم نه از آن مرد خبری بود و نه طالهایم. او مرا فریب داده بود و با 
این شگرد بیش از 300میلیون تومان طالی من و مادرم را دزدید. با 
این شکایت، به دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس جنایی تهران، 
تحقیقات آغاز و معلوم شــد که متهم اصال نقاش نبوده و گالری 
نداشته است. هم اکنون تالش کارآگاهان برای دستگیری این مرد 

که احتمال می رود قربانیان دیگری هم داشته است، ادامه دارد.

سقوط مرگبار نمای ساختمان
تــاج ســنگی نمای 
ســاختمانی در کرج 
یکباره ســقوط کرد 
و روی مــردی افتــاد 
کــه بی خبــر از همه 
جــا در حال عبــور از 
پیاده رو بود. به گزارش 
همشهری، این حادثه 

هولناک شامگاه پنجشــنبه در سه راه گوهردشــت کرج رخ داد و 
جان مرد 44ســاله را گرفت. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرج گفت: حدود ساعت 20پنجشنبه گزارش این 
حادثه به آتش نشانی اعالم شد و بالفاصله 3 خودرو و 11آتش نشان 
راهی محل حادثه شدند. متأسفانه تاج سنگی نمای یک ساختمان 
به دالیلی نامعلوم روی مردی 44ساله که در حال عبور از آنجا بود 
سقوط کرده و جان وی را گرفته بود. این ساختمان 2طبقه و تجاری 
بود و آتش نشانان پس از انتقال جســد به پزشکی قانونی اقدامات 

ایمنی را در محل انجام دادند.

کوتاه از حادثه سرکرده باند سرقت از خانه ها، در آخرین سرقت خود فراموش کرد نقاب به چهره بزند

مجرم حرفه ای پس از آزادی از زندان، نقشه 

دادسرا
دســتبرد به خانه ها را کشــید و با تشکیل 
باندی از اعضای خانواده و اقوامش دست به 
ســرقت فرش های نفیس می زد. او با همکاری مرد عراقی، 
فرش های مسروقه را در این کشور به فروش می رساند تا اینکه 

حواس پرتی اش در آخرین سرقت، رازش را فاش کرد.
به گزارش همشهری، از اوایل تابستان امسال، کارآگاهان پلیس 
آگاهی تهران در جریان دستبرد سریالی اعضای یک باند به 
خانه های شمال پایتخت قرار گرفتند. سارقان پس از شناسایی 
خانه های مورد نظرشان، زمانی که کسی در آنجا حضور نداشت 
وارد خانه می شــدند و همه اموال باارزش ازجمله فرش های 
نفیس را به سرقت می بردند. یکی از شــاکیان می گفت که 
دزدان پس از ورود به خانه اش عالوه بر سرقت حدود 2میلیارد 
تومان پول، طال و ارز از گاوصندوقی که در اتاق خواب مخفی 
کرده بود، یک فرش 24متری نفیس و شناسنامه دار به ارزش 

5میلیارد تومان را دزدیده اند.
تحقیقات کارآگاهان زیرنظر بازپرس شعبه پنجم دادسرای 
ناحیه 34تهران برای شناسایی ســارقان ادامه داشت و این 
در حالی بود که ســرقت های این باند همچنان ادامه داشت. 
آنها شبانه وارد خانه ها می شــدند و در برخی از سرقت ها که 
نتوانسته بودند گاوصندوق را باز کنند، آن را با خود برده بودند. 
اعضای این باند عالقه زیادی به فرش های نفیس داشتند و در 
جریان سرقت هایشان عالوه بر پول و طال و دالر، فرش ها را نیز 
با خود می بردند. بررسی دوربین های مداربسته نشان می داد 
که اعضای این باند در قالب گروه های 4یا 5نفره وارد خانه ها 
می شدند و در همه سرقت ها از کاله و نقاب استفاده کرده بودند 
تا چهره شان در دوربین ها ثبت نشود. در شرایطی که تحقیقات 
برای شناســایی اعضای این گروه ادامه داشت یک اشتباه از 
سوی سرکرده باند، مهم ترین سرنخ را به دست پلیس داد. ماجرا 
از این قرار بود که ســرکرده گروه در آخرین سرقت فراموش 
کرده بود نقاب به صورت بزند و همین باعث شده بود که دوربین 

باند فامیلی
سرکرده باند بارها به اتهام ســرقت از خانه ها دستگیر و زندانی شده گفت وگو

است. او آخرین بار که آزاد شد باندی تشکیل داد که اعضای آن فامیل 
و بستگانش بودند و با همدستی آنها اقدام به سرقت از خانه ها می کرد. گفت وگو با این 

مرد را بخوانید.

نقش مرد عراقی در باندت چه بود؟
او تنها عضو باند بود که با من نسبت فامیلی نداشت. راستش بار اول که به یک خانه دستبرد 
زدیم و فرش دستباف سرقت کردیم، به دنبال مشتری گشتیم اما این فرش ها شناسنامه دارند 
و فروش آنها سخت است. به دنبال راهی برای فروش فرش بودم و در نهایت به این نتیجه رسیدم 
که باید آنها را در خارج از کشور فروخت. از طریق دوستانم با مرد عراقی آشنا شدم و فرش ها 

را به دست او می رساندم.
خودت آنها را از مرز خارج می کردی؟

فرش ها را داخل وانت می گذاشتیم و می بردیم لب مرز ایران و عراق. در آنجا مرد عراقی محموله 
را تحویل می گرفت و پولش را نقد پرداخت می کرد.

ارزش فرش ها چقدر بود؟
باالی 50میلیارد تومان. اما تعدادشان یادم نیست.

ارزش طال و دالرهایی که سرقت کردید چطور؟
میلیاردی بود. اصال خاطرم نیست چقدر گیرمان آمد.

چطور وارد خانه ها می شدید؟
اغلب با شکستن شیشه پنجره ها. معموال خانه های طبقه  اول یا دوم را که پنجره شان حفاظ 
نداشت انتخاب می کردیم. یکی از اعضای گروه که الغر اندام بود از دیوار باال می رفت پنجره را 
می شکست و وارد می شد. بعد در را باز می کرد و بقیه وارد می شدیم. البته قبل از آن مطمئن 
می شدیم که در خانه کسی نیست. برای اینکه کسی به ما شک نکند، معموال 4یا 5نفری راهی 
سرقت می شدیم. گاهی دو گروه 4نفره می شدیم و در یک شب به 2خانه دستبرد می زدیم. 
بستگی به شرایط داشــت. اگر بچه ها همه بودند 2 گروه می شدیم. پس از سرقت هم اموال 

مسروقه را تقسیم می کردیم. همه مان دستگیر شده ایم جز مرد عراقی.
چرا تصمیم گرفتی باند فامیلی تشکیل دهی؟

درست است که همه اعضای باند با هم نسبت فامیلی داریم اما هیچ کدامشان تازه کار نیستند. 
همه شان سابقه دارند ولی سابقه من بیشتر اســت. من تا قبل از این 5بار به زندان افتاده ام. 
آخرین بار هم یک سال قبل از زندان آزاد شدم و مدتی بعد اعضای فامیل را دور هم جمع کردم 
و باند سرقت تشکیل دادم. من آنقدر حرفه ای هستم که 2 بار توانستم از دست پلیس فرار 
کنم. حتی یک بار در جریان تعقیب و گریز 5ماشین در خیابان را تخریب کردم و تالشم برای 
فرار موفقیت آمیز بود اما در آخرین سرقت اشتباه کردم که آن هم به خاطر بی خوابی بود. چند 
شب بود نخوابیده بودم و تمرکز نداشتم و فراموش کردم نقابم را موقع ورود به خانه مالباخته 

به صورت بزنم و در نهایت لو رفتم. 

دانشجوی کارشناسی رشته حقوق در خوابگاه پسران 
دانشگاه عالمه طباطبایی دست به اقدامی هولناک زد 

و به زندگی اش پایان داد.
به گزارش همشهری، ســاعت17 پنجشنبه، هفدهم 
آذرماه، وقتی کارکنان خوابگاه پسرانه دانشگاه عالمه 
طباطبایی در خیابان ستارخان قدم به اتاقی معروف 

به اتاق تلویزیون گذاشتند با صحنه هولناکی مواجه 
شدند؛ یکی از دانشجویان خودش را حلق آویز کرده 
بود و آنها هر چند تالش کردنــد او را نجات دهند اما 
دانشجوی جوان جانش را از دست داده بود. با گزارش 
ماجرا به بازپرس جنایی تهران، تحقیقات آغاز و معلوم  
شد که متوفی دانشجوی رشــته کارشناسی حقوق 

بوده و از ســال94 برای تحصیل وارد دانشگاه شده و 
در خوابگاه ساکن شده بود. ظاهرا به دلیل شیوع کرونا، 
وی از دانشگاه مرخصی گرفته و به همین دلیل هنوز 
درسش تمام نشده بود.  تیم جنایی در بررسی خوابگاه، 
دست نوشته ای از جوان دانشجو پیدا کرد که در آن با 
دستخط خودش نوشته بود که قصد دارد به زندگی اش 
پایان بدهد و از مادرش حاللیت خواسته بود.  همچنین 
مشخص شد که دانشجوی جوان سابقه بیماری روحی 
و روانی داشته و تحت نظر پزشــک بوده است. او در 
پس زمینه موبایلش، عکس یک فرد حلق آویز را که 

به دوربین لبخند می زد قرار داده بود و شواهد نشان 
می داد که از قبل تصمیم گرفته بود به زندگی اش پایان 
دهد. در همین حال عصر پنجشــنبه، روابط عمومی 
دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در واکنش به این حادثه 
با انتشار اطالعیه ای از درگذشت یکی ازدانشجویان 
پسر ساکن خوابگاه، پس از خودکشی خبر داد و اعالم 
کرد که این دانشجو از سال97 تحت مراقبت و درمان 
مرکز مشاوره دانشگاه بوده است. رئیس دانشگاه عالمه 
طباطبایی، هیأتی را مأمور پیگیری و تحقیق درباره 

جزئیات این حادثه تلخ کرده است.

مداربسته چهره اورا ثبت کند. با به دست آمدن چهره یکی از 
سارقان هویت او که یک سارق سابقه  دار و حرفه ای بود برمال 
شد. مأموران با این سرنخ موفق شدند مخفیگاه او را شناسایی و 
وی را دستگیر کنند که با دستگیری وی،  همدستانش که 7نفر 
بودند نیز دستگیر شدند. در بازجویی  از آنها معلوم شد که یک 
تبعه عراقی نیز با این باند همدست بوده  و دزدان پس از سرقت  
فرش های نفیس و شناسنامه دار را از آنجا که نمی توانستند آنها 
را در ایران بفروشند از طریق مرد عراقی به این کشور منتقل 
کرده و در آنجا می فروختند. با دستگیری اعضای باند، پلیس 

بین الملل برای بازداشت مرد عراقی وارد عمل شده  است.

حادثه هولناک در خوابگاه دانشجویان 
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گزارش

روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

پولهادرترکیهآبمیشوند!
همزمانباافزایشنرختورمدرترکیهبهباالی80درصد،
خانوادههانیزبامشکالتبیشتریبرایتامینهزینههای
خودازجملههزینههایمسکنوپوشاکروبهروشدهاند.
اینوضعیتبدترینبحرانتورمیترکیهدربیشاز2دهه
گذشتهاستواقتصاددانانآنرانتیجهسیاستهایمالی

نامتعارفاردوغانمیدانند.

عصر جدید چینی در سرزمین اعراب 
رئیس جمهور چین در سفر تاریخی به ریاض از آغاز عصری جدید در روابط پکن و کشورهای عربی سخن گفت

والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه

پتانســیل جنــگ در جهــان رو بــه رشــد 
است و این نتیجه مستقیم تالش های 
نخبــگان غربــی بــرای حفــظ ســلطه 
سیاســی، مالی، نظامی و ایدئولوژیک 
بــر جهــان اســت. آنهــا عمــدا اوضــاع 
بین المللــی را وخیم تــر می کننــد. بــا 
ایــن حــال، تحــوالت بــرای تغییــر نظــم 
بین الملــل به یــک نظــم چندقطبی در 

حال رخ دادن است. )رویترز(

روگلیو مایتا
وزیر خارجه بولیوی

یــک بحــران بــزرگ در شــرق اروپــا در 
جریان است اما ســازمان ملل به جای 
آنکــه فضایــی بــرای گفت وگــو و تبادل 
نظر جهت عبور از این بحران باشد، به 
فضایی برای صدور قطعنامه علیه یکی 
از طرف های جنگ تبدیل شــده است. 
این نهاد نتوانســته بــه وظایفش عمل 

کند. )اسپوتنیک(

نقل قول جهان نما

کیوسک

180دقیقهایکهپرورازیروروکرد
رئیس جمهور پرو قصد انحالل پارلمان را داشت، اما 

خود، کرسی ریاست را از دست داد

رئیس جمهور پرو روز پنجشنبه مقابل دوربین های تلویزیون 
دولتی این کشور نشست و درحالی که دستانش می لرزید، 
متنی را خطاب به 33میلیون جمعیت پرو خواند. خوزه پدرو 
کاستیلو ترونس اعالم کرد که فرمان انحالل پارلمان را صادر 
کرده است. 3ساعت بعد خبر بازداشت آقای رئیس جمهور 
اعالم شد. یک روز پیش از آنکه جلسه استیضاح خوزه پدرو 
کاستیلو ترونس برگزار شود، او دســتور انحالل پارلمان را 
صادر کرد، اما اقدام او با اعتراض اعضای کابینه و استعفای 
جمعی آنها همراه شد و قوه قضاییه هم این دستور را محکوم 
کرد. نمایندگان در پارلمان نیز در نشستی اضطراری او را از 
سمت خود برکنار کردند و چند ســاعت بعد پدرو کاستیلو 

خود را در بازداشت نیروهای پلیس دید.
پدرو کاستیلو فقط یک ســال و نیم در قدرت ماند، اما در 
همین یکسال و نیم نتوانســت با نخبگان سنتی سیاست 
در پرو سر سازگاری داشته باشــد. روزنامه اسپانیایی زبان 
ال پائیس در گزارشــی درباره بحران سیاســی پرو به این 
موضوع اشاره می کند که کاستیلو در همین مدت کوتاهی 
که در قدرت بود، حداقل 2 بار دیگر هم در مجلس استیضاح 
شــده بود، اما اســتیضاح او رأی کافی نیاورد و احتماال در 
جلسه سوم استیضاح نیز پارلمان نمی توانست او را برکنار 
کند، چون مخالفان، دوم سوم آرای مورد نیاز برای برکناری 

رئیس جمهور را نداشتند.
رئیس جمهور پرو به عنوان معلمی روستایی با حمایت عوام 
و حتی گروه های لیبرال و فمنیســت به صورت مستقل در 
انتخابات پیروز شد، اما در همان ابتدای راه متوجه شد که 
هیچ حمایت تشکیالتی از ســوی احزاب سیاسی ریشه دار 
ندارد و بیش از هر زمــان دیگری تنهاســت. البته در این 
میان به نظر می رسد که رئیس جمهور پیشین پرو با انحالل 
پارلمان، انتظار حمایــت ارتش را داشــت و در این اقدام 
دچار اشتباه محاسباتی شــد. او گمان کرده بود که مانند 
»آلبرتو فوجیموری« در سال 1992با حمایت ارتش خواهد 
توانست پارلمان را منحل کند، اما تنها ماندن او در میدان 
سیاست و عدم همراهی رســانه ها با او باعث شد تا برخالف 

تصوراتش، پس از انحــالل پارلمان، ارتش برای 
بازداشــت او وارد عمل شود. 
کاستیلو اکنون به سرنوشت 
همه روســای جمهور سابق 
زنده پرو از ســال 1990به 
بعد دچار شــده است. همه 

آنها به نحوی بازداشت شدند. 
اتهام کودتا می تواند او را بین 10تا 

20سال پشت میله های زندان نگه دارد.

»سفر من به عربســتان سعودی، 
عصــر جدیــدی از روابــط چین 
با جهــان عــرب را آغــاز خواهد 
کــرد.« این بخشــی از ســخنان 
رئیس جمهور چین در ریاض اســت. ســفر 3روزه 
»شی جین پینگ« به عربســتان که برخی ناظران 
آن را نقطه عطفــی در روابط پکــن و جهان عرب 
می خوانند، در شرایطی انجام شد که روابط ریاض 
و واشنگتن بر ســر موضوعاتی مانند انرژی، امنیت 
منطقه ای و حقوق بشر متشنج است. رئیس جمهور 
چین در سفر به عربستان که دیروز به پایان رسید، 
عالوه بر گفت وگو با مقام های سعودی، در نشست 
مشترک با سران کشورهای عربی و نشست با سران 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز شرکت 
کرد. امیر قطر، ولیعهد کویت، روسای جمهوری مصر، 
تونس، جیبوتی، ســومالی و موریتانی و همچنین 
نخســت وزیران عراق، مراکش، لبنان، ســودان و 

الجزایر از حاضران در این نشست ها بودند.
به اعتقــاد ناظران، ســفر رئیس جمهــور چین به 
عربســتان و به ویژه حضور او در نشســت ســران 
کشــورهای عربی با توجــه به تغییــرات بنیادین 
امروز در عرصــه جهانی ازجمله کم رنگ شــدن 
نظام تک قطبی، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. 
به گــزارش الجزیــره، رهبران چین و عربســتان 
مجموعــه ای از توافقنامه های راهبــردی را امضا 
کردند که شامل شــرکت »هوآوی« نیز می شود و 
تحت تحریم آمریکا قرار دارد. رویترز نوشــته: »با 
وجود تالش های واشنگتن برای ممانعت از توسعه 
فعالیت های هوآوی در منطقه خلیج فارس، ریاض 
و پکن برای ساخت مجتمع های فناوری پیشرفته 
در شهرهای مختلف عربستان به توافق رسیده اند. 
هوآوی اکنون در اغلب کشورهای منطقه در حال 

ساخت شبکه های 5G اینترنت است.«

ازامورداخلیتاجنگیمنوتایوان
در بیانیه  مشترکی که چین و عربستان روز جمعه 
)دیروز( منتشــر کردند بر ایجاد الگوی همکاری و 
همبستگی میان کشــورهای در حال توسعه و بر 
ادامه حمایت از منافع اصلی 2 کشور با دفاع از اصل 
عدم دخالت در امور داخلی کشورها تأکید شده 
است؛ از جمله، 2 کشور بر به رسمیت شناختن 
»اصل چین واحد« تأکید کردند که براســاس 
آن جمهوری خلق چین به عنــوان تنها دولت 

قانونی شناخته شده و تایوان بخشی جدایی ناپذیر از 
قلمروي چین خوانده می شود. پکن در بیانیه پایانی 
با هرگونه دخالت در امور داخلی عربستان مخالفت 
کرده است. الجزیره می نویسد: »چین مصمم است 
تا از استقالل تایوان جلوگیری کند و این جزیره را 
به سرزمین اصلی بازگرداند. این در حالی است که 
دولت های غربی ازجمله آمریکا گرچه سیاست چین 
واحد را تأیید می کنند، اما همزمان روابط غیررسمی 
با تایوان دارند.« طرفین در حــوزه بین المللی نیز 
بر اهمیــت حل وفصل بحران یمن بــه روش های 
سیاسی تأکید کردند. چین از طرح عربستان برای 
حل این بحران و تشویق طرف های درگیر در یمن 
به گفت وگو و بر حمایت از شــورای ریاستی یمن 
و اهمیت پایبنــدی گروه انصــاراهلل به آتش بس و 
همکاری با نماینده ســازمان ملل در این باره تأکید 
کرده است. دوطرف در پرونده فلسطین نیز خواستار 
حل وفصل فراگیر و ایجاد چشــم اندازهای واقعی 
مذاکرات براساس راه حل دوکشوري و تضمین حق 
ملت فلسطین در برپایی کشور مستقل در مرزهای 
1967 با پایتختی قدس شــرقی شــده اند. در این 
بیانیــه همچنین بر ضرورت حل و فصل سیاســی 

بحران سوریه و اجرای اصالحات الزم در این کشور و 
نیز حفاظت از امنیت و ثبات لبنان تأکید شده است. 
2 کشــور همچنین بر ادامه همکاری برای حمایت 
از عراق تأکید و از تشــکیل دولت جدید در عراق 
استقبال کرده و برای آن آرزوی موفقیت کرده اند. 

چینوجهانعرب
صحبــت از آغــاز عصر جدیــد در روابــط پکن و 
جهان عرب در شــرایطی اســت که چین همین 
امروز نیز بزرگ ترین شــریک تجاری کشــورهای 
عربی به شمار می رود. به نوشته گلوبال تایمز، حجم 
تجارت خارجی پکن و جهان عرب در سال2021 به 
حدود 330میلیارد دالر رسیده است که نسبت به 
سال2020 میالدی 37درصد افزایش یافته است. 
در این میان، سهم تجارت دوجانبه چین و عربستان 
80میلیارد دالر اعالم شده است. 20کشور عربی در 
قالب طرح کمربنــد و راه با چین توافق های متعدد 
همکاری امضا کرده اند. این در حالی اســت که در 
ســال های اخیر دامنه همکاری هــای دوطرف از 
حوزه انرژی و تجاری فراتر رفته و به بخش فناوری، 
کشاورزی و انرژی هســته ای نیز رسیده است. به 

اعتقاد کارشناسان، با توجه به توافق های دوطرف 
در زمینه توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال و ارتباطات 
ازجملــه ماهواره هــا و فناوری های نســل پنجم 
اینترنــت، روند همکاری ها در ســال های پیش رو 

به طور چشمگیری تسریع خواهد شد.
عبداللطیف المناوی، کارشناس روابط بین الملل به 
عرب نیوز می گوید: »گذشته از نفت و نیازی که چین 
و کشــورهای عربیـ  به عنوان خریدار و فروشنده 
ـ به یکدیگر دارند، اســاس رابطه امروز آنها اهداف 
مشترک و اجماع سیاسی در مورد مسائل منطقه ای 
و بین المللی است. جهان عرب در آستانه یک جهان 
چند قطبی جدید است که در آن شکل درگیری ها 
و تعامالت، دستخوش تغییر خواهد شد؛ جهان چند 
قطبی جدیدی که روابط بین الملل در آن بازتعریف 
شده و دوباره ترسیم خواهد شد. در این میان نیروها و 
جهت گیری های جدید شکل خواهد گرفت و برخی 
قدرت ها نیز از میان خواهند رفت. بر این اســاس، 
نشست تاریخی سران کشورهای عربی و چین را باید 
نقطه عطفی در آستانه این تغییر جهانی تعبیر کرد 
که نشان دهنده همگرایی فزاینده منافع کشورهای 

عربی و چین است.« 
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مردمکره،یکشبهجوانمیشوند

گرینویچ

 شگفتی ابرهای موجی 

دیدن امواج متوالی خروشان در اقيانوس، به اندازه 
کافی زیبا و چشم نواز است اما فکرش را بکنيد که 
برخی در آمریکا، چقدر خوش شانس بوده اند که 
این منظره را در آســمان دیده اند. البته طبيعی 
است که اقيانوس به آسمان نرفته بلکه این ابرهای 
زیبای آسمان ایالت وایومينگ بوده اند که چنين 
منظره بدیعی را خلق کرده بودند. این پدیده که 
در آن ابرها به شــکل موج  های همسا ن و متوالی 
درمی آیند، بســيار نادر اســت. یکی از ساکنان 
منطقه ای که ابرها باالی آن ایجاد شده، به خوبی 
آن را می دانســته و به همين خاطر، در ثبت این 
لحظه شگفت انگيز طبيعت درنگ نکرده و از این 
ابرها عکس و فيلم گرفته است. همين تصاویر حاال 
در سراســر دنيا مورد توجه قرار گرفته اند. دليل 
اینکه این ابرها این شکلی می شــوند این است 
که یک جریان سریع از هوا باالی ابرها می گذرد. 
به این پدیده، ناپایــداری کلوین-هلمهوتز گفته 

می شود.

دستگیری پیرمرد مزاحم

هنوز هم آدم هایی در این دنيا پيدا می شــوند که با گرفتن 
شــماره های اضطراری ازجمله شــماره پليس، مزاحمت 
ایجاد می کنند. نوع مزاحمت ها البته متفاوت است و  به نظر 
می رسد این کار سن و ســال هم نمی شناسد. یک پيرمرد 
ژاپنی، بعد از اینکه طی 9روز بيــش از 2هزار بار به پليس 
زنگ زده و به آنها فحش داده، ســرانجام دســتگير شده 
اســت. این مرد در این 2هزارو60تماس بــا پليس، به آنها 
دزد ماليات می گفتــه و فحش های دیگری هم نثارشــان 
می کرده. این پيرمرد 67ســاله از بس در ساعات مختلف با 
دفتر پليس سایتاما تماس گرفته بود که با همه کارمندانی 
که شيف داشته اند صحبت کرده و به تک تک آنها گفته بود 
که پول مردم را می خورند و باید اخراج شــوند. درنهایت، 
 پليس از این مزاحمت های متوالی خســته شده و به خانه 
این مرد هجوم برده و او را به خاطر اخالل در وظایف پليس، 

بازداشت کرده است.

شناور میالد حامل پیکر 111 شهید دوران دفاع مقدس از مسیر آبراه بین المللی اروندرود وارد اسکله بندر آبادان شد.
عکس: محمدحسن حیاوی اول آخر

تقويم / سالمرگعدد خبر

دال بزرگ

امــروز 4ســال از درگذشــت احمدرضا 
دالوندـ  گرافیســت، تصويرساز، نويسنده 
و منتقــد هنــریـ  می گــذرد. دالوند از 
شــاگردان مرتضی ممیز، صادق بريرانی و 
هانیبال الخاص و از تصويرگران و طراحان 
گرافیک شناخته شده کشورمان است و از 
قديمی ترين تصويرسازان و منتقدان هنر 
تجسمی بعد از انقالب نیز محسوب می شود.

دالوند ســال1337 به دنیا آمد. او از نسل 
هنرمنــدان و روزنامه نويس هايی بود که 
جوانی شان مقارن با ســال های پرالتهاب 
انقالب اسالمی بود و نگاه و جهان بینی شان 
متاثر از اين رويداد اجتماعی بزرگ شکل 
گرفــت؛ نگاهی که کانون آن »گســترش 
آگاهی عمومی« بود. او در فاصله سال های 
دهه هاي50 تــا 70 در فضا هــای مختلف 
رسانه ای به فعالیت پرداخت و به  عنوان طراح 
گرافیک، مدير هنری و نويسنده قلم زد اما 
دوران اوج شکوفايی فعالیت اين روزنامه نگار 
و طراح گرافیک، همزمان با پیوســتن به 
روزنامه »جامعه« به ســردبیری ماشاءاهلل 
شمس الواعظین بود. شمس الواعظین لقب 
»دال بزرگ« را به اين هنرمند عرصه گرافیک 
داده بود. البته او پیــش از اينکه به دعوت 
شــمس الواعظین به عنوان »مدير هنری« 
به تحريريه روزنامــه »جامعه« بپیوندد، با 
کارکردن در مجله »آدينه« به ســردبیری 
سیروس علی نژاد، نام و آوازه ای در فضای 

مطبوعاتی به هم زده بود.
دالوند در ســال1۹۹2 طراح برگزيده کتاب 
ســال گرافیک اروپا، در سال1۹۸۹ طراح 
ممتاز سمپوزيوم بین المللی طراحی ژاپن، در 
سال1۹۹0 طراح برگزيده روزنامه يومیوری 
شــیمبون ژاپن و از ســال1۹۸۸ تا 1۹۸۹ 
طراح مجله »ويتی ورلــد« آمريکا بود. اين 
هنرمند عالوه بر فعالیت هايی که در حوزه 
آموزش و برگزاری ورك شاپ های تخصصی 
چون اقتصاد هنر و بررســی های تخصصی 
در موضوعات متنوع هنر داشته، آرم های 
مؤسسه اعتباری توســعه، نشرثالث، نشر 
نکته، نشر برتر، نشر شــهريار و لوگو های 
ماهنامه گلســتانه، ماهنامــه مديريت 
ارتباطات، ماهنامه وب، روزنامه وقايع اتفاقیه 
)دوره نخست(، روزنامه حیات نو، روزنامه 
اقتصاد پويا، روزنامه شــهروند، هفته نامه 
آتیه و هفته نامه جوان را نیز طراحی کرده 
است. علی اصغر قره باغی، نويسنده، مترجم 
و منتقد هنر در مورد او گفته: »دالوند يک  جا 
طراح و نقاش است و جای ديگر گرافیست و 
تصويرساز؛ يک جا معمار صدا و گفتار است و 
جايی ديگر تصويرکننده بازتاب های فلسفی. 
اکثر طرح های دالوند به سبب ماهیت پرتوانی 
که دارند مستقل از ادبیات جلوه می کنند؛ در 
نهايت شکل قرائتی فردی از يک متن را دارند 
و آن قدر قائم به ذات هستند که بدون تاريخ 
مصرف، در يک نگارخانه به عنوان آثار هنری 

مستقل به تماشا گذاشته شوند.«
احمدرضا دالوند پــس از يک دوره بیماری 
سخت، سحرگاه دوشنبه نوزدهم آذر ماه در 

60سالگی در خانه اش درگذشت.

حافظ

وقِت عزيز رفت بیا تا قضا کنیم
عمری که بی حضور ُصراحی و جام رفت

تصویب یک قانون جدید در کره جنوبی، مردم این کشور را یک شبه یکي، دو سال 
جوان خواهد کرد و به یکی از سردرگم کننده ترین سيستم های تعيين سن و سال در 
دنيا، پایان خواهد داد. سيستم تعيين سن و سال در کره، با دیگر نقاط دنيا متفاوت 
است؛ نخستين تفاوت این است که نوزادان،  وقتی که به دنيا می آیند، به جای اینکه 
یک روزه باشند، یکساله فرض می شوند و هر ســال در اول ژانویه - ابتدای سال نو 
ميالدی- یک سال به سن شان افزوده می شود. با این سيستم عجيب و نه چندان 
محبوب، کودکی که شب سال نو به دنيا آمده، بعد از اینکه چند ساعت بعد سال 
تحویل شد، 2ساله خواهد شد و البته این، همه ماجرا نيست: یک سيستم تعيين 
سن و سال دیگر هم برای مردان وجود دارد که ســن آنها را برای ورود به خدمت 
سربازی و همينطور سن مجازشان برای خریدن الکل و سيگار را تعيين می کند. 
در این مورد، سن افراد هنگام تولدشان صفر حساب می شود و در سال نو،  یک سال 
به آن اضافه می شود. یعنی اگر یک مرد، 6ماه قبل از سال نو متولد شود، در شب 
سال نو، یک سال و نيمه خواهد شد. سومين روش تعيين سن، همان چيزی است 
که در بقيه دنيا استفاده می شود. کره ای ها، به این ترتيب، 3مدل سن و سال دارند؛ 
سن و سال بين المللی که همان چيزی است که در بيشتر دنيا مرسوم است،  سن و 
سال سنتی که مخصوص نوزادان است و مدل دیگر که سن و سال تقویمی گفته 
می شود. براســاس زمان تولد یک فرد، ممکن است هر فرد، در آن واحد مثال 45، 
46و یا 47ساله باشد. این روش های پيچيده تعيين سن و سال، خود کره ای را هم 
سردرگم کرده و مدت هاست سياستمداران را به فکر چاره انداخته. از نظر آنها، اگر 

کره می خواهد یک قدرت اقتصادی و فرهنگی و تکنولوژی در آســيا و دنيا باشد، 
 نباید درگير چنين پيچيدگی های بيهوده  ای باشد و رئيس جمهور این کشور گفته 
که این روش های متفاوت برای احتساب سن و سال، اتالف منابع است. این انتقادها 
سرانجام کارگر شد و براساس قانونی که روز پنجشنبه تصویب شده، قرار است از 
بهار سال  آینده، تنها مالک سن و سال مردم در کره جنوبی، سن بين المللی باشد. بر 
این اساس، در حوزه های اداری و قضایی، سن بين المللی مالک قرار خواهد گرفت و 
دولت هم مردم را تشویق خواهد کرد تا این سن را اصل قرار دهند. به صورت سنتی، 
مردم در این کشور در زندگی روزمره، از سن کره ای خود استفاده می کنند که رگ و 
ریشه ای چينی دارد اما دولت اميدوار است مردم هم تنها به سن بين المللی بسنده 

کنند و بر پيچيدگی ها دامن نزنند.

  کیست آنکه دعای درمانده را اجابت 
می کند و غم را برطرف می سازد؟

4ســال پيش در جریان بازی های 
جام جهانی2018 در روسيه درست 
قبل از بازی ایران و اسپانيا یادداشتی در روزنامه همشهری 
نوشته بودم با عنوان » روزی که مکزیکی بودم، روزی که او 
ایرانی بود«. یادداشت مربوط می شــد به روایت کوتاهی از 
دوستی ميان من و دنيل، دوست مکزیکی که در این سال ها 
یکی از بهترین همراه های زندگی در اسپانيا بوده است. هردوی 
ما تيم ملی کشورهای همدیگر را تشویق کرده بودیم و برای 
موفقيتشان هيجان داشتيم. چند روز بعد دنيل به روسيه سفر 
کرد تا چند بازی دیگر از جام جهانی را از نزدیک ببيند. یکی 
از این بازی ها هم دیدار ایران و پرتغال بود. در آن مســابقه 
او آنجا توی اســتادیوم بود و 90دقيقه در کنار هزاران ایرانی 
حاضر در استادیوم موردوویا، تيم ملی را تشویق کرد. آن هم 

با لباس ایرانی.
امسال دنيل بليت چند بازی دیگر از جام جهانی را خریده بود 
و تا جایی که می دانستم عازم قطر بود تا به عنوان یک عاشق 
فوتبال و هوادار تيم ملی مکزیک )و ایــران( چند بازی را از 
نزدیک ببيند. هفته پيش، روزی که می دانستم قرار است به 
دوحه رسيده باشد )روز بازی مکزیک و عربستان بود( برایش 
پيام گذاشــتم و آرزوی موفقيت کردم. کمی بعد جواب داد. 
گفت به قطر نرفته است بلکه در مکزیک است. در شهر خودش. 
خالپا در استان وراکروز. نگران شدم و داشتم فکر می کردم 
که چه اتفاقی ممکن اســت افتاده باشــد که پيام کوتاهش 
آمد: »جواد می توانم ازت خواهشی بکنم؟ ممکن است از اهلل 
بخواهی و دعا کنی که حال مادرم خوب شود؟ حالش خوب 
نيست«. پدر دنيل یک مسيحی کاتوليک بسيار معتقد است. 
مثل خانواده های دیگر مکزیکی. از آنهایی است که بجد معتقد 
است حقيقت، تنها در آیين مسيح است. شاید مثل پدر خودم 
و پدرهای بسياری در ایران که معتقدند حقيقت تنها در دین 
اسالم است. با این حال در این ســال ها من و دنيل بسيار با 
هم گفت وگو کرده ایم، از کتاب هــای مقدس این دو دین، از 
آیين ها و فرهنگ های 2جامعه ظاهرا متفاوت، از خانواده ها 
و فاميل هایمان، از آداب و رسومی که داریم. این گفت وگوها 
نه تنها ما را به هم نزدیک کرده که نشانمان داده آنقدر هم که 
فکر می کردیم با هم متفاوت نيستيم. شباهت ها خيلی زیاد 
است و روایت های مذهبی و مقدس هر دو دین در امتزاج با 
2فرهنگ بسيار قدیمی بشری نتيجه ای مشابه ایجاد کرده اند. 
حاال اینکه دنيل از من می خواست از  اهلل یعنی خداوندی که 
مسلمانان اینگونه می خوانندش شفای مادرش را بخواهم، 
معنایش چيزی بيشتر از دعای محض بود. در این درخواست 
یک جمله ای از روی اضطرار و نگرانــی، خالصه ای از تاریخ 
8ساله دوستی ما و همه آن گفت وگوها و بحث ها نهفته بود. او 
ناگهان من را نماینده ای قرار داده بود که ماموریتی را به انجام 
برسانم. به احترام دوستی و رفاقت و نزدیکی مان، من مأمور 
شــدم که بروم به درگاه خداوند و دعا کنم تا حال مادر دنيل 
بهبود پيدا کند. مسئوليتی که از دعا کردن ساده فراتر می رود. 
یکی از بهترین و صادق ترین انسان هایی که دیده ام، از بيرون از 
جهان مسلمان، از جایی بسيار دوردست، از من یا حتی شاید 
از ما مسلمانان خواسته است واسطه شویم و از پروردگار عالم 

بخواهيم دری را به روی تاریکی باز کند و قضایی را بگرداند.
من در درگاه خداوند چندان آبرویی ندارم. اگرچه که برای مادر 
دنيل دعا کرده ام، اما می خواهم از شما که احيانا این ستون را 
می خوانيد و تقربی در درگاه حق تعالی دارید درخواست کنم 
امروز یا امشب یا در روزهای پيش رو، برای شفای مادر دنيل 
دعا کنيد که گفت: »به صفای دل رندان صبوحی زدگان / بس 

در بسته به مفتاح دعا بگشایند«.

سیدجواد رسولی 
کارشناس رسانه

»شِب بعد از آن شب بود. همان شبی که به قول تو هر دو باهم 
ناگهان بزرگ شدیم. اگر بخواهم رمانتيک شوم، زیادی رمانتيک 
شوم، باید بگویم گاهی که دست از شوخی برمی داشتی و جدی حرف می زدی، کلمه ها 
یک طور دیگر می شدند. چرا مزخرف می گویم! یک طور دیگر یعنی چی؟ من که به قول 
تو نانم را از کنار هم گذاشتن کلمه ها می خورم چرا نمی توانم به جای »یک طور دیگر« 
چيزی مناسب، مناسِب معنای کلمه ها، گاهی که دست از شوخی برمی داشتی و جدی 

حرف می زدی، انتخاب کنم؟« 

محمدحسن شهسواری

شب ممکن
بوک  مارک

هر آدمی که می یاد تو 
زندگيمــون یه جایی 
برای خودش باز می کنه، حتی برای یه روز، وقتی 
می ره جاش خالی می شــه، ایــن جاهای خالی 
همينطــوری می مونن اینجــای آدم. این خيلی 
نامردیه که بقيه به فکر این حفره هایی که درست 

می کنن نيستن.

مهدی رحمانی

دیالوگ

پنهان 

 ۹0سال از انتشار جلد دوم »جغرافیای مفصل ايران« 
نوشته مسعود کیهان گذشت

جغرافیای نخست
 وقتی کميته آهن در خانه 

ین حمیدرضا محمدی لد ا ء ضيا ســيد
طباطبایی در زرگنده شــکل گرفت، از اعضای 
اصلی اش بود و وقتی کودتای سوم اسفند به ثمر 
نشست و پایتخِت دولت به دست رضاخان ميرپنج 
افتاد، به وزارت جنگ رســيد اما یک ماه پيش از 
سقوط دولت کودتا، پس از اختالف با سردارسپه از 

امور کناره گرفت و راهی اروپا شد. در بازگشت، به سبب تسلطی که داشت، معلم 
زبان فرانسه مدرسه دارالفنون، مدرسه علوم سياسی و دانشسرای عالی شد زیرا او 
سال ها پيش فنون رزم را در آنجا آموخته بود. 4سال بعد، یعنی در سال1307 او 
باز هم به اروپا رفت و این بار اما سرپرست محصالن اعزامی شد. در فرانسه جغرافيا 
خواند و وقتی به ایران برگشت، یک سال بود که دانشگاه تهران تأسيس شده بود. 

پس به دانشکده ادبيات رفت و استاد جغرافيا شد.
حاال دیگر ماژور مسعودخان کيهان شده بود دکتر مسعود کيهان.

او که بعدها در موزه مردم شناســی و فرهنگســتان ایران عضویت یافت، مدتی 
نایب التوليه مدرسه سپهساالر بود و بعد معاونت دانشگاه تهران را تجربه کرد.

او که وزیر فرهنگ دولت رجبعلــی منصور، در بهار آخرین ســال دهه20 بود، 
اما کتابی دارد با نام »جغرافيای مفصل ایران«، در 3جلد مشــتمل بر جغرافيای 
طبيعی، سياسی و اقتصادی که در اثنای تحصيل در پاریس، وقتی 38تا40ساله 
بود به رشته تحریر درآورد تا سرآغازی باشد بر جغرافيا نگاری آکادميک در ایران. 
اثری که تا نيم قرن تنها کتاب مرجع و دایره المعارفی درباره جغرافيای ایران بود 
و طی سال های 1310تا1312 از سوی مطبعه مجلس منتشر شد اما قدرنادیده 
مانده اســت.جلد دوم این اثر که درباره جغرافيای سياسی ایران است، با بيش از 
550صفحه،28نقشه و 73گراور در سال1311 منتشر شده و در آن، پس از شرح 
ســرحدات قدیم و مختصری از تاریخ جغرافيایی، حدود و ثغور مورد بحث قرار 
گرفته و سپس  درباره سرحدات کنونی ایران بحث شده است و بعد به سراغ طرز 
حکومت و تشکيالت مملکتی ایران رفته و به جزئيات تقسيمات کشوری در آن 

زمان پرداخته است.

کمگفتنوایضًاگزیدهگفتن
یــک وقت هایی مریم ساحلی

کلمات بی محابا از 
دهان مان جاری می شوند. حرف می زنيم 
پشت حرف و البه الی همين حرف ها، آنچه 
نباید هم، می گویيم. آن وقت حسرت، توی 
دل مان قد می کشد و هی سر تکان می دهد 
و یک ریز غر می زند: کاش نگفته بودی! کاش 
اول، حرفت را مزمزه کرده بودی. اصال این 
همه حــرف زدی که چه؟ گيــرم که همه 

حرف هایت هم خوب و قشنگ و شایسته؛ نمی شد به اندازه و با طمانينه حرف بزنی؟ 
می شد. حتما می شد. کم گفتن و ایضا گزیده گفتن، زینتی ست که آراسته بودن به آن 
خود سعادتی بزرگ اســت. جناب نظامی حوالی 800سال پيش، خطاب به فرزند 

خویش فرمودند: »کم گوی و گزیده گوی چون در/ تا ز اندک تو جهان شود پر«.
نمی دانم محمد، پسر نظامی تا چه اندازه این پند پدر را آویزه گوش ساخت اما 
می دانم بسياری از ما که زیر ســقف کالس های درس چشم بر صفحات کتاب 
فارسی چرخاندیم و مثال گوش به تفســير معلم سپردیم، به راحتی از کنار این 
اندرز گذشــتيم. یک وقت هایی فکر کردیم در هر جمع و گعــده ای، پای هر 
موضوعی تا به ميان رسيد، اگر چند کالم بگویيم، بد که نيست هيچ، بسيار هم 
خوب است. البد همه می گویند، به به عجب دایره اطالعات وسيعی! و این چنين 
می شود که بعضی افراد در یک زمان و یک محفل هم نسخه برای آنکه از دل درد، 
کز کرده گوشه ای، می پيچند و هم از حقوق بين الملل و اقتصاد و معماری و نجوم 
و آســيب های اجتماعی حرف می زنند. آنها حرف می زنند و گاه بر گفته های 
خویش اصرار می ورزند، بی آنکه بيندیشــند آموخته هاشــان تا چه ميزان بر 
تحصيالت آکادميک، مطالعات و تحقيقات الزم استوار است. البته این به راحتی 
سخن گفتن، این روزها بيش از جهان دور و بر ما، در شبکه های اجتماعی هم 
به وضوح قابل مشاهده اســت. حرف هایی که به ثبت می رسند و بيش از سخن 
گفتن در جمعی کوچک ما را در معرض قضــاوت افراد مختلف قرار می دهند. 
می دانم و می دانيد که بی تردید کم گفتن و گزیده گفتن نيکوست اما رسيدن به 
آن در گرو پيشه ساختن تأمل و صبر است. نمی دانم آخر و عاقبت فرزند نظامی 
چه بود اما خود او تکيه بر مخده ای فيروزه ای، در تاریخ همچنان زمزمه می کند: 

»با اینکه سخن به لطف آب است / کم گفتن هر سخن ثواب است«.

کتابخانه

حل معمای قتل 65ساله 

پليس ها در کشورهای مختلف، پرونده هایی دارند که به نظر 
هرگز حل شدنی نمی رســند. بعضی از آنها، چنان معروف 
می شوند که به نماد پرونده های حل نشده تبدیل می شوند. 
درســت مثل پرونده »پســر درون جعبه« در فيالدلفيا در 
آمریکا کــه نزدیک به 7 دهــه، پليس و مردم را ســردرگم 
گذاشته بود. پيشرفت های علمی اما درنهایت به کمک پليس 
آمد و بعد از 65ســال مشخص شــد که این مقتول 4ساله، 
جوف زارلی نام دارد. این مقتول کم سن وسال، پتو پيچ شده 
در یک جعبه پيدا شده بود و مشخص بود به قتل رسيده است. 
این پرونده در سال1957 توجه زیادی را به خود جلب کرد 
اما هيچ کس پا پيش نگذاشــت و مشخص نشد این مقتول، 
 پسر کدام خانواده است. 65ســال بعد اما تالش های پليس 
و استفاده از متدهای جدید علمی ازجمله بررسی دی ان ای 
مقتول، باعث شده تا تحولی بزرگ در این پرونده روی دهد 
و هویت مقتول شناسایی شود. پليس فيالدلفيا گفته، چند 
نسل از افسرانش روی این پرونده کار کرده اند تا این مقتول 
خردسال فراموش نشود. پليس گفته است که عالوه بر حل 
مسئله هویت مقتول، به سرنخ هایی هم درباره نحوه قتل او 
دســت پيدا کرده اما چون هنوز تحقيقات در جریان است، 
نمی تواند جزئيات بيشــتری ارائه دهد. پليــس در آمریکا 
اخيرا با بررسی دی ان ای، چند پرونده مهم دیگر را هم حل 

کرده است.



عددبازی
اما و اگر تأسیس نمایندگی متاایجاد شهرک های اربعین در مرزهای غربی

11

شهرک های اربعین با هدف اسکان زائران و خدمات رسانی بهینه به آن ها در 
شهرهای مرزی ایران و عراق ایجاد می شوند

باوجود اتمام حجت مرکز ملی فضای مجازی با شرکت متا برای معرفی نماینده، 
به نظر نمی رسد که این شرکت نماینده ای معرفی کند
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چگونگی تغییر 
حساب  در سامانه 

تامین اجتماعی
»مســتمری بگیران جدیــد و همچنیــن 
بیمه شدگان می توانند در سامانه غیرحضوری 
سازمان تامین اجتماعی نسبت به تغییر شماره 
حســاب بانکی خود اقدام کننــد.« مجتبی 
طهماسبی، سرپرست اداره  کل مستمری های 
ســازمان تأمین اجتماعی با اعالم این مطلب 
گفت: »مســتمری بگیران جدید و همچنین 
 بیمه شــدگان می توانند با مراجعه به سامانه

 https://es.tamin.ir بــا اســتفاده از 
بخــش »اعــالم شــماره حســاب بانکــی 
ویژه مســتمری بگیران« نســبت بــه تغییر 
شماره حســاب شــخصی خود اقــدام و آن 
را بــه شــعبه مربوطه اعــالم کننــد. البته 
مستمری بگیران در تکمیل مولفه های اعالم 
شماره حساب بانکی دقت داشته باشند؛ زیرا 
هرگونه تبعات ناشی از تکمیل اطالعات اشتباه 
به عهده مســتمری بگیر خواهد بود.« به گفته 
این مســئول، بانک های رفــاه کارگران، ملی 
ایران، ملت، تجارت، ســپه و صادرات ازجمله 
بانک های طرف قــرارداد با ســازمان تأمین 
اجتماعی به شمار می روند و در انتخاب هر یک 
از بانک های نامبرده از سوی مستمری بگیران 
اجباری وجود ندارد. سازمان تامین اجتماعی 
اکنون ۴۵میلیــون و ۶۳ هــزار و ۲۸۳ نفر از 
جمعیت کل کشور )یعنی بیش از ۵۳ درصد( 
را تحت پوشش حمایت های بیمه ای و درمانی 
قرار داده است. بیمه شــدگان برای مشاهده 
آخرین وضعیت دریافت مستمری خود از این 
سازمان، باید به منوی اســتعالم وضعیت در 
سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی 
مراجعه کنند و ایــرادات مربوطه را به ۱۴۲۰ 

اطالع دهند.

فرصت یک هفته ای 
برای حمایت از 

معلوالن
بازرس کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ســازمان بازرسی کل کشــور از فرصت یک 
هفته ای ســازمان بازرســی به دستگاه های 
مجری قانون حمایت از معلــوالن خبر داد. 
اشــکان میرمحمدی با بیان اینکه در قانون، 
تکالیــف اختصاصی و عام دســتگاه ها برای 
خدمت رســانی به معلوالن مشــخص شده، 
از ســازمان بهزیســتی خواســت که ظرف 
۲هفته مســتندات خــود را در اختیار قوه 
قضاییه قرار دهــد و با عزم جــدی حرکت 
ملی در راستای تکریم جامعه هدف صورت 
گیــرد. میرمحمدی با تأکید بــر عزم جدی 
دستگاه قضا بر اجرای صحیح قانون حمایت 
از حقوق معلــوالن، افــزود: »اقدامات همه 
دستگاه ها در اجرای قانون حمایت از حقوق 
معلوالن اخذ شــده و ۱۰۹ وظیفه و تکلیف 
برای وزارتخانه ها و دســتگاه ها تعیین شده 
اســت که ۱۴ تکلیف عمومــی و ۹۵ تکلیف 
اختصاصی اســت.«  قانون جامع حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت مصوب اســفند 
ماه سال ۱۳۹۶ بود که در هشتم اردیبهشت 
ماه ۱۳۹۷ از سوی ریاست جمهوری وقت به 
دستگاه های ذیربط ابالغ شــد. این قانون به 
مسائلی مانند مناسب سازی ، دسترس پذیری 
و تردد و تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی 
و توانبخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری 
و آموزشی، کارآفرینی و اشــتغال، مسکن، 
فرهنگســازی  و ارتقای آگاهی های عمومی، 
حمایت های قضایی و تســهیالت مالیاتی، 
معیشت و حمایت های اداری و استخدامی و 

برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی می پردازد.

زنان معتاد 
آسیب پذیرتر از مردان 

»به دلیل تفاوت هــای جســمانی و روحی، 
زنان دارای اعتیاد از آســیب پذیری بیشتری 
نســبت به مردان معتاد برخوردار هستند.« 
فاطمه عباسی، رئیس مرکز توسعه پیشگیری 
و درمان اعتیاد ســازمان بهزیســتی کشور با 
اعالم این خبر گفت: »ســرعت وابستگی به 
مواد مخدر و اثــرات مخرب مــواد اعتیاد آور 
بر بدن زنان نســبت به مردان بســیار بیشتر 
است. این مســئله دالیل علمی زیادی دارد و 
به فیزیولوژی بدن زنان مربوط می شــود زیرا 
بدن آنان مقاومت کمتری نسبت به بدن مردان 
در برابر اعتیاد دارد. اعتیاد در زنان آنان را در 
معــرض بیماری ها و اختــالالت روانی مانند 
افســردگی هم قرار می دهد و در برخی موارد 
باعث خودکشی آنها می شــود.« این مسئول 
تأکید کرد: »زنان معتاد عالوه بر از دست دادن 
اعتبار و منزلت اجتماعی خود، از لحاظ عرف 
جامعه مورد قبول نیستند و طرد می شوند. این 
طرد همچنین از سوی خانواده فرد معتاد نیز 
صورت می گیرد، به جهت آنکــه اعتیاد زنان 
معموالً نشانه فروغلتیدن آنها در انواع رفتارهای 
ضداخالقی است.« به گفته عباسی در کشور، 
۷۳ مرکز خدمات درمان اعتیاد شامل مراکز 
سرپایی، اقامتی، جامع، ماده۱۶ و مراکز ترک 
اعتیاد اجتماع درمان مدار یا TC  را در اختیار 

زنان قرار می دهد.

میز خبر 

43سال انتظار برای استخدام 
گالیه های معلمان نهضت سوادآموزی از بالتکلیفی خود در آموزش و پرورش

 سال ۱۳۵۸بود که در پی صدور 

فرمان ریشه کنی بی سوادی در گزارش
کشــور، کالس هــای نهضت 
سوادآموزی از دل شهرها گرفته تا دورترین نقاط 
روستایی دایر شــد و معلمان جوان و داوطلب 
نهضت برای آموزش جامانــدگان از تحصیل 
راهی این مناطق شــدند؛ معلم هایی که شرط 
پذیرش شان در کالس های نهضت سوادآموزی 
در آن روزگار داشتن دیپلم بود. از آن سال تا به 
امروز خیلی هایشان در این شغل ماندگار شدند 
و به قول خودشان در آن مویی سپید کرده اند، 
اما با وجود وعده و وعیدهای بســیار مسئوالن 
مبنی بــر استخدامشــان در وزارت آموزش و 
پــرورش، هــر بــار بــه بهانــه ای از قافلــه 
استخدام شوندگان در این وزارتخانه جامانده اند؛ 
یک روز به بهانه عدم ظرفیت الزم، یک روز به 
بهانه سطح ســواد پایین و یک روز هم به بهانه 
سن زیاد. خالصه اینکه این آموزگاران با وجود 
اینکه سال ها چشم انتظار استخدام در آموزش و 

پرورش بوده اند تا به حال راه به جایی نبرده اند.
»امید به استخدام تنها دلیل همه این سال ها 
برای ماندگاری در نهضت سوادآموزی بود.« این 
حرف اکثر معلمان نهضت سوادآموزی است که 
به قول خودشان عمر مفیدشان را در این شغل 
سپری کرده اند و هنوز منتظر تعیین تکلیفشان 

هستند.
 حسین ابراهیمی، یکی از این آموزگاران نهضت 
ســوادآموزی اســت که با مدرک کارشناسی 
ادبیات فارسی در دوره های نهضت سوادآموزی 
مشــغول تدریس اســت. او می گوید یکی از 
بهانه های جدیدی که برای اســتخدام نکردن 
آموزگاران نهضت مطرح می کنند پایین بودن 
سطح سواد این قشر است؛ این در حالی است 
که هم اکنون هیچ  یک از آمــوزگاران نهضت 
سوادآموزی کمتر از مدرک کارشناسی ندارند؛ 

مدارکی که از دانشگاه های معتبر کشور گرفته 
شده است و هیچ مشــکلی ندارند، اما چون از 
دانشگاه فرهنگیان اخذ نشده است، اعتبار ندارد 
و استناد آقایان برای استخدام مدرک دانشگاه 

فرهنگیان است.
او می گویــد از ۲۲ســالگی وارد نهضــت 
سوادآموزی شده ام و حاال ۴۴ساله ام. اگر همان 
سال نخست استخدام شده بودم، االن در آستانه 
بازنشستگی بودم؛ این در حالی است که ما تازه 

باید دنبال کارهای استخدام مان باشیم.
حرف هــای او را نرگس حاجیــان، یکی دیگر 
از معلمان نهضت ســوادآموزی ادامه می دهد 
و می گویــد: »حقــوق دریافتــی از نهضــت 
سوادآموزی در طول تمام این سال ها به حدی 
کم و ناچیز است که اصال نمی توان به آن عنوان 
حقوق را داد، بلکه حق ایاب و ذهابی است که 
همگی تحمل کردیم به امید اســتخدام. اکثر 
مسیرهایی که به آموزگاران نهضت سوادآموزی 
پیشنهاد می شود دورافتاده و صعب العبور است، 
اما با وجود تحمل این همه ســختی، امروز از 
استخدام خبری نیســت؛ چون استخدام های 
وزارت آموزش و پرورش همگی خالصه شده 
اســت در جــذب فارغ التحصیالن دانشــگاه 

فرهنگیان.
کریم شــهابی هم سال هاســت که در نهضت 
سوادآموزی مشغول به کار است و معتقد است 
شاید آموزگاران بالتکلیف نهضت سوادآموزی 
فرصت تحصیــل در دانشــگاه فرهنگیان را 
پیدا نکرده اند، اما هرکدامشــان کوله باری از 
تجارب ارزنده آموزشــی دارند که می توانند به 
نظام آموزشی کشــور کمک کنند. او با انتقاد 
از خرده گیــری مســئوالن وزارت آموزش و 
پرورش از مدرک تحصیلی آموزگاران نهضت 
ســوادآموزی ادامه می دهد:  »همه آموزگاران 
نهضت سوادآموزی سرمایه های ارزشمند وزارت 

آموزش و پرورش هستند که هرکدام با توجه به 
سال های خدمتشان کوله باری از تجارب را به 
همراه دارند و می توانند درصورت اســتخدام و 
تامین امنیت شغلی شان زمینه ساز ایجاد تحولی 

شگرف در آموزش و پرورش شوند.
بالتکلیفی معلمــان نهضت ســوادآموزی و 
سنگ اندازی ها پیش پای آنها البته واکنش هایی 
را هم از ســوی نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی به همراه داشــته است. همین مهرماه 
گذشته وقتی قرار شد به جای معلمان نهضت 
ســوادآموزی از فارغ التحصیالن دانشگاه های 
تربیت معلم و... استفاده شود، علی علیزاده، عضو 
هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی اعــالم کرد این نوع رفتــار با معلمان 
نهضت سوادآموزی موجب ایجاد نارضایتی در 

جامعه می شود. 
او در پی این هشــدار، اعالم کرد اخیرا وزارت 
آموزش و پرورش هزاران نفر از معلمان نهضت 
سوادآموزی و خرید خدمت را به بهانه های واهی 
مانند شرط سن و رشــته مرتبط کنار گذاشته 
و از کار بیکار کرده اســت؛ آن هم معلمانی که 
سال ها در کسوت معلمی خدمت کرده و تجربه 

کسب کرده اند.

قانون تعیین تکلیف اســتخدامی معلمان 
نهضت سوادآموزی چه می گوید؟

قانــون تعیین تکلیــف اســتخدامی معلمان 
حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
در وزارت آموزش و پرورش در جلسه علنی روز 
چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه ۱۳۸۸مجلس 
شــورای اســالمی تصویــب شــد و در تاریخ 
۱۳۸۸/۷/۲۳به تأیید شورای نگهبان رسید. در 
ماده یک این قانون آمده اســت در اجرای جزء 
»۲« بند )و( مــاده »۱۴۵« قانون برنامه چهارم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

اســالمی ایران و بند )ج( مــاده »۲۴« قانون 
مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است 
از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف ۵سال 
نیروهای حق التدریس، نهضت ســوادآموزی، 
مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان را تا ســقف ۶۰هزار 
نفر به شرح مندرج در این قانون و با رعایت ماده 
»۴۶« قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط 
عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش 
و پرورش درآورد. قانونی که حاال ســالیان سال 
است در قفسه های مجلس شورای اسالمی خاک 
می خورد؛ هرچند علیرضا شهبازی، نماینده مردم 
نهاوند و عضو مجمع نمایندگان استان همدان 
خبر از پیگیــری جدی مطالبات و مشــکالت 
معلمان طرح مهرآفرین و نهضت ســوادآموزی 
در مجلس شورای اسالمی می دهد و می گوید:  
»کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جهت حل 
مشکالت معلمان مهرآفرین پیگیری های الزم 
را انجام داده است که در همین راستا مکاتباتی با 

ریاست جمهوری صورت گرفته است.«

کمبود 200هزار معلم در کشور
دی ماه سال گذشته طرح تعیین تکلیف استخدام 
نیروهای آموزش و پرورش بــا بیش از ۷۰امضا 
تقدیم هیأت رئیسه مجلس و از آنجا برای بررسی 
به کمیســیون آموزش و تحقیقات ارجاع شده 
اســت. براســاس این طرح، آموزش و پرورش 
مکلف است ظرف ۵سال نیروهای مورد نیاز خود 
را با جزئیات احصا کند و سازمان امور استخدامی 
نیز موظف به فراهم کردن شــرایط برای بستر 
اســتخدامی این نیروهاســت. ســال گذشته 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش اعالم کردند 
کشورمان با کمبود ۲۰۰هزار معلم مواجه است؛ 
این در حالی اســت که به گفته رضا حاجی پور، 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 

شورای اسالمی هم اکنون حدود ۱۰۰هزار نفر 
نیروی بالتکلیف در آمــوزش و پرورش حضور 
دارند که شامل نیروهای حق التدریس، نهضتی، 
غیرانتفاعی و... است. آموزش و پرورش در چند 
سال گذشته مجوزهای الزم برای جذب این افراد 
را دریافت کرده، ولی بسیاری از آنها را بالتکلیف 
گذاشته است و همین مسئله باعث شده که ما 
هم اکنون حدود ۱۰۰هزار نیروی بالتکلیف در 

آموزش و پرورش داشته باشیم.

طرح مجلس بــرای اســتخدام معلمان 
بالتکلیف

 با وجود کمبود اساسی معلم در ایران و با وجود 
افراد بسیاری که توانایی و تمایل برای همکاری 
با آموزش و پــرورش را دارند، آموزش و پرورش 
قصد جذب این افراد برای جبران کمبود معلم 
در کشــور را ندارد. در این میان به نظر می رسد 
مهم ترین ریشــه این اتفاق کمبــود اعتبارات 
الزم برای جذب نیروهــای جدید در آموزش و 
پرورش است که حاال با افزایش حقوق معلمان 
بعد از اجرای قانــون رتبه بندی، جذب معلمان 
جدید برای آموزش و پرورش دشــوارتر خواهد 
شــد. نماینده مردم آمل در مجلس شــورای 
اســالمی البته این نکته را هم متذکر می شود 
که حاال مجلس برای برون رفــت از این چالش 
طرحی را پیشــنهاد داده است که طی آن تمام 
نیروهای بالتکلیف در آموزش و پرورش ازجمله 
حق التدریس ها، معلمان غیرانتفاعی، معلمان 
نهضتی، کارنامه سبزها، معلمان خرید خدمتی 
و... در یک آزمون استخدامی مشترک شرکت 
کنند. البته در این طرح تأکید شــده است که 
هیچ کس جز این افراد نباید در آزمون استخدامی 

شــرکت کنند تا در درجه اول 
همین نیروهــای بالتکلیف، 
جذب آموزش و پرورش شوند.

یارانه دارو از طریق بیمه و با خرید نسخه ای بدون افزایش قیمت به بیماران تعلق می گیرد، اما داروهای بدون نسخه پزشک، مشمول این یارانه نیستند

یارانه دارو فقط با نسخه پزشک 
 وزارت بهداشــت افزایش قیمت دارو به دلیل تورم و افزایش قابل 

پیگیری
توجه هزینه های تولید را ضروری می داند، اما تأکید می کند که با 
برنامه ریزی های انجام شده در طرح دارویار، این افزایش هزینه ها 
از جیب بیمار پرداخت نمی شود. طرح دارویار از ۲۳تیر امسال، با حذف ارز دولتی 
و انتقال یارانه آن به بیمه ها اجرایی شد. بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت و درمان 
روز پنجشنبه در ســفر به اراک تهیه ارزان دارو را مهم ترین رویکرد اجرای طرح 
دارویار در دولت سیزدهم عنوان می کند و می گوید: »طرح دارویار متکی به نسخه 
الکترونیک است و قیمت واقعی دارو در این طرح مشخص است. پس از مراجعه 
بیمار به مراکز درمانی و دریافت نسخه، بخش قابل توجهی از مبلغ داروی تجویز 
شده از سوی دولت پرداخت می شود.« اما حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس نسبت به اجرای طرح دارویار هشدار داده و گفته: »هزینه 
خدمات درمانی افزایش یافت و منابع الزم نیز محقق نشد. بر این اساس اگر دولت 
بر اجرای این طرح نظارت جدی نداشته باشد، مجلس به این مسئله ورود خواهد 
کرد.«  به گفته شــهریاری ابعاد اجرای طرح دارویار از سوی وزارت بهداشت، در 

کمیسیون بررسی شده اســت: »از ابتدا نارســایی های این طرح را به مسئوالن 
مربوطه گوشزد و تأکید کردیم که منابع طرح باید تأمین شود تا با شکست مواجه 
نشــود. دولت باید به گونه ای گام بردارد که برای خدمــات درمانی و هزینه دارو، 
پرداختی از جیب مردم نســبت به شــهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند. درواقع 
مهم ترین اولویت ما تأمین منافع و توجه به تأمین، تدارک و داروی مردم و موفقیت 
طرح بوده اســت.« او ادامه می دهد: »برای اجرای موفق طرح تأکید کردیم که 
بیمه ها باید کمک کنند تا هزینه ای از جیب مردم برای تهیه دارو پرداخت نشود و 
بدهی های قبلی بیمه ها نیز پرداخت شود. منابع مالی اجرای طرح دارویاری هم 
باید به موقع و به صورت شــفاف در اختیار بیمه ها قرار گیرد تا شاهد اختاللی در 
اجرای آن نباشیم.«  این مسئول با بیان اینکه به صراحت به دولت هشدار دادیم که 
درصورت اجرا نشــدن صحیح طــرح دارویاری، اعمال ماده ۲۳۴ و شــکایت به 
کمیسیون اصل۹۰ را در دستور کار قرار خواهیم داد، تأکید می کند: »در این باره و 
برای جلوگیری از تضییع حقوق مــردم از دیگر ابزارهای نظارتی هم اســتفاده 

خواهیم کرد؛ زیرا تأمین منافع مردم برای ما اولویت اصلی است.« 

 دارو با نسخه افزایش قیمت ندارد 
»افزایش قیمت دارو به دلیل افزایش چشمگیر هزینه نهاده های تولید، دستمزد، 
سربار و سایر هزینه ها، یک امر طبیعی است، اما با سیاستگذاری های طرح دارویار، 
این افزایش قیمت ها از جیب بیمار پرداخت نمی شود.« محمد پیکان پور، مدیرکل 
دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب درباره روند اجرایی 
طرح دارویار توضیح می دهد: »با اجرای این طرح، یارانــه دارو از طریق بیمه به 
بیماران تعلق می گیرد و هیچ افزایش قیمتی از مسیر نسخه پزشک متوجه بیماران 
نیست؛ چراکه یارانه دارو به انتهای زنجیره منتقل شــده و مابه التفاوت ارزی در 
اختیار بیمه ها قرار می گیرد.«  پیکانپور با بیان اینکه بدون ارائه نسخه پزشک، یارانه 
دارو به مراجعه کننده تعلق نمی گیرد، تأکید می کند: »بیمار با ارائه نسخه پزشک 
مشمول یارانه دارو بوده و بدون تغییر پرداختی داروی خود را تهیه می کند.« این 

مسئول با اشاره به کاهش قیمت برخی اقالم دارویی تأکید کرد:» 
بیش از ۲۵۰ قلم دارو پس از اجرای طرح دارویار، ۲ تا ۸۲ درصد 

کاهش قیمت داشتند. « 

 تریاک جهان، حدود ۵0 
درصــد مورفین جهان و 
همچنین حدود 2۷ درصد 
هروئین جهان در ایران 
کشف می شود. براساس 
گزارش رسمی سازمان 
ملــل، ایــران رتبه اول 
کشــفیات مواد  مخدر را 

در دنیا دارد.
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دانش آموز هنرستانی به 
هنرستان    های  جمعیت 
کشــور اضافه شــده و 
طــرح هنرســتان های 
جوار صنعت اجرا شــده 
اســت کــه هم اکنون 
39درصد دانش آموزان 
در هنرستان  ها تحصیل 

می   کنند.

70 
هزار

کودک بازمانده از تحصیل 
در کشور وجود دارد و در 
بودجه ســال 1402مقرر 
شــده تا برای این حوزه 
بودجــه ای اختصــاص 
پیدا کند. 40هزار نیروی 
پرورشی هم در مدارس 

کمبود است.

780 
هزار

تا پایان ســال به بخش 
درمــان کشــور اضافه 
می شود. از شروع دولت 
سیزدهم تا کنون هم ۸۵0 
پروژه بهداشــتی بزرگ 
در کشور افتتاح شده و 
تا پایان امسال این رقم 

به 2هزار پروژه می رسد.

7700 
تخت

مبتال به کرونا دیروز در 
مراکز درمانی بســتری 
شدند تا آمار بستری های 
روزانه کرونا در کشــور 
تک رقمی شود. براساس 
اعالم وزارت بهداشــت 
منتهی  24ســاعت  در 
به ظهر دیــروز )1۸آذر( 
کووید- قطعی  19بیمار 

19شناسایی شدند و یک 
بیمار هم جان خود را از 

دست داد.

8 
بیمار
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شهرکهایاربعین5سالهساختهمیشوند
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشــور هدف طرح و ایجاد شهرک های اربعین را 
ساماندهی مواکب، توسعه زیرساخت های مکمل پایانه های فعلی مرزی و ارائه خدمات مناسب و فاخر و در 
شان زائران با مقیاس کارکرد ملی و بین المللی می داند و به همشهری می گوید: این طرح در حال حاضر در 
فاز 1 و مرحله ارزیابی میدانی وضع موجود پایانه های مرزی و برداشت زیرساخت ها و ظرفیت های محلی در 
مرزهای مورد هدف است و با توجه به افق 20 ساله برنامه افزایش زائران رویداد راهپیمایی اربعین به صورت 
مرحله به مرحله و طی 2 برنامه اجرایی ۵ ساله به طور کامل تکمیل و نهایی و اجرا می شود،  محمد جمالی نژاد 
می افزاید: ظرفیت جمعیتی این شهرک ها با توجه به موقعیت پایانه های مرزی محل ساخت و ظرفیت زمین 
و منابع، تاسیسات زیربنایی و نقش و عملکرد شهرک در پذیرش زائران و گردشگر در افق طرح، متفاوت 
است و به صورت فازبندی اجرا می شود. او با اشاره به استقبال از 8 مرز شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، 
باشماق، تمرچین، ریمدان و میرجاوه برای تردد زائران ایرانی و خارجی اربعین توضیح می دهد: طراحی این 
شهرک ها  بسته به ذائقه زائران یکسان نخواهد بود.  جمالی نژاد تاکید می کند درخواست تخصیص بودجه از 

سال آینده برای این شهرک ها به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است. 

مکث

 ساخت ۷1 کیلومتر بزرگراه
 در سیستان و بلوچستان 

مدیرکل راه و شهرســازی سیستان و بلوچســتان از بهره برداری 
۷۱کیلومتر بزرگراه با اعتبار حداقــل ۱۲۰۰میلیارد تومان تا پایان 
امسال در این استان خبر داد. به گزارش فارس، عطاءاهلل اکبری اظهار 
کرد: مرزی بودن استان سیستان و بلوچستان و مجاورت با چند استان 
بزرگ مسافرپذیر موجب شده شاهد افزایش حجم سفرها در راه های 
ارتباطی استان باشیم که نیاز به دوباند شدن جاده ها را بیش از پیش 
محسوس می کند. وی با بیان اینکه تخصیص به موقع اعتبار مورد 
نیاز از مهم ترین مولفه ها در سرعت بخشــیدن به اجرای پروژه های 
دوبانده سازی سیســتان و بلوچستان اســت، گفت: این اداره کل 
هم اکنون ساخت بیش از ۱۴۰کیلومتر پروژه راه سازی را در دستور 
کار دارد که درصورت تخصیص به موقع منابع مالی ۷۱کیلومتر از آن 

را تا پایان امسال به بهره برداری برساند.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان هزینه ساخت هر یک 
کیلومتر بزرگراه را بیش از ۲۰میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: یکی 
از مهم ترین دغدغه های این اداره کل تامین امکانات پشتیبان برای 

کارگاه های راه سازی با اشتغال زایی بیش از 3هزار نفر است. 
اکبری تأکید کرد: تالش اداره کل با توجه به اهمیت توسعه شبکه 
راه ها در رشد ترانزیت و تجارت و افزایش سرعت انتقال بار و مسافر 
و همچنین ایمنی سفر بر این است که با جذب منابع ملی و استانی 

تا 3 سال آینده مسئله ساخت بزرگراه در این استان به اتمام برسد.

 احیای یک واحد تولیدی
کردستان  پس از ۵سال

رئیس کل دادگستری کردســتان گفت: با تالش های جدی ستاد 
اقتصاد مقاومتی دادگستری استان از سال گذشــته و با واگذاری 
کارخانه تولیدی پرریس کردستان به سرمایه گذار جدید، مقدمات 
بازگشت این کارخانه به چرخه تولید پس از 5سال تعطیلی فراهم 
شد. به گزارش روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت االسالم 
سیدحسین حســینی اظهار کرد: بیش از 5سال است این کارخانه 
تولیدی تعطیل بوده که پس از اعالم ورشکستگی مدیریت سابق آن 
از سال گذشته با ورود کمیته عالی کارشناسی ستاد اقتصاد مقاومتی 
استان، احیای کارخانه در دستور کار جدی قرار گرفت. وی تأکید 
کرد: مدیریت جدید این شرکت متعهد شده با تکمیل فعالیت های 
این کارخانه و رفع موانع پیش رو، میزان اشتغال مستقیم را به 3۰۰نفر 
برساند. رئیس کل دادگستری کردســتان یادآور شد: واگذاری این 
کارخانه به سرمایه گذار جدید، طبق مقررات قانونی و در چارچوب 
مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. کارخانه »پرریس 
کردستان« در شهرک صنعتی سنندج قرار گرفته است و در حوزه 
پوشاک فعالیت دارد که از ســال ۱3۸۱ تا ۱3۹۶ فعال بود و از سال 
۱3۹۶ تاکنون به دلیل بدهی بانکی کامال به حالت تعطیل درآمده بود.

میز خبر

اربعین امسال بیش از 3میلیون زائر 

ایرانی از مرزهای ۶گانه به سمت کربال گزارش
حرکت کردند. در شرایطی که طی یک 
دهه گذشــته و با توجه به اســتقبال مردم، توســعه 
زیرســاخت  در شــهرهای مرزی ایران و عراق شکل 
جدی تری به خود گرفت، اما شهریور امسال حجم تردد 
در برخی روزها موجب ازدحام جمعیت و بروز مشکالتی 

در اسکان زائران و خدمات رسانی به آنها شد.
به گزارش همشهری، ازدحام جمعیت و مشکل اسکان  
زائران، اســتقبال زائران از تردد در طول سال و نیاز به 
خدمات رسانی مستمر، هزینه و مشکالت برنامه ریزی 
برپایی و جمع آوری موکب ها و ایستگاه های خدماتی، 
مسئوالن را بر  آن داشــت تا به فکر ایجاد شهرک های 
دائمی اربعین در مرز باشند؛ طرحی که نخستین بار در 
چذابه مورد توجه قرار گرفت و حاال وزارت کشور قصد 
دارد با توجه به امکانات و ظرفیت  شهرهای مرزی آن را 

توسعه دهد.

بهره برداری از شهرک چذابه تا سال آینده
موضوع ساخت شــهرک اربعین در چذابه پیش از این 
مطرح شده بود و آخرین بار، ســیدمصطفی فاطمی، 
مدیرکل دفتر توسعه گردشــگری داخلی اعالم کرد 
که شــهرک های اربعین در مرزهای شلمچه و چذابه 
راه اندازی شده است. رئیس ســتاد توسعه و بازسازی 
عتبات عالیات خوزستان نیز با بیان اینکه شهرک اربعین 
در ۱۸۰ هکتار در پایانه مرزی چذابه در حال ســاخت 
است، می گوید: پیش بینی می شود این شهرک تا سال 

آینده به طور کامل به بهره برداری برسد.
حجت االسالم سیدمحمود موســوی با بیان اینکه این 
شهرک شــامل بخش های مختلفی از جمله مواکب، 
سایت اداری، سوله و نگهداری مواد غذایی و مجتمع های 
فرهنگی و اسکان اســت، می افزاید: شــهرک اربعین 
پایانه مرزی چذابه دارای ۲۰۰موکب است که ساخت 

۸۰موکب آن به اتمام رسیده.
محمدرضا اسکندی، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
اروند هم به دائمی شدن ستاد اربعین حسینی در این 
ســازمان اشــاره می کند و می گوید: در تالش هستیم 
برای خدمات رسانی بهتر موکب داران به زائران اربعین، 
محل استقرار کنونی مواکب را به شهرک اربعین مواکب 

تبدیل کنیم.

ابالغ دستور به استان های دیگر
عالوه بر مرزهای شلمچه و چذابه در خوزستان، اربعین 

امسال ۴مرز دیگر نیز به زائران اربعین خدمات رسانی 
می کردند؛ خســروی در کرمانشــاه، مهران در ایالم، 

باشماق در کردستان و تمرچین در آذربایجان غربی.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار ایالم ساخت 
شــهرک های اربعین را یکی از برنامه های ستاد اربعین 
کشور برای خدمات رسانی به زائران در این مرزها عنوان 
می کند و می گوید:  این موضوع توسط ستاد اربعین کشور 
به استان های درگیر با تردد زائران ابالغ شده است و باید 
برنامه ریزی های الزم برای جانمایی امکانات مورد نیاز 

این شهرک ها صورت گیرد.

ســعید هژبری می افزاید: یکی از مشکالت امسال مرز 
مهران، کمبود محل اسکان و استراحت در پایانه برکت 

بود که باید در اولویت برنامه های مسئوالن قرار گیرد.
به گفته او، تمامی ســازه هایی که در مرز مهران ایجاد 
می شود، باید به شکل دائمی باشند تا در سال های آینده 

بتوان از آنها به بهترین شکل استفاده کرد.

صرفه جویی با ایجاد شهرک های اربعین
برپایی و برچیدن سازه های خدمات رسانی در مرزهای 
اربعین مهم ترین مشــکل این مناطق است که هزینه 

زیادی به همراه دارد. مدیر دفتر فنی استانداری کرمانشاه 
با تأکید بر این موضوع به همشــهری می گوید: یکی از 
مشــکالت خدمات دهی به زائران اربعین ثابت نبودن 
محل جانمایی هاست و به همین دلیل هر سال، نیاز به 
هماهنگی، برنامه ریزی و صرف وقت و هزینه زیاد برای 
برپایی ایســتگاه ها و اینکه چه خدمتی کجا ارائه شود، 
داریم. محمدجواد خجسته راه اندازی شهرک های اربعین 
در شهرهای مرزی را موجب صرفه جویی اعتباری، مکان 
و زمان می داند و می افزاید: این طرح باید کارشناسی، 
تامین اعتبار و بعد اجرایی شــود، اما مرز خسروی جزو 
مرزهایی است که هم پتانسیل و هم ظرفیت ایجاد چنین 
شــهرکی را دارد. اولین مرز منطقه غرب، بزرگ ترین 
پایانه غرب، قدیمی ترین پایانه مرزی، نزدیکی به کربال، 
کاظمین و ســامرا، زیرســاخت های حمل ونقل چون 
بزرگراه کربال، وجود زیرســاخت های الزم از دهه ۷۰، 
نزدیکی به ترمینال بزرگ بغداد و هوای خنک تر نسبت 
به مرزهای مهران، چذابه و شــملچه از مزیت های مرز 

خسروی است که خجسته به آنها اشاره می کند. 
به گفته او، مرز خسروی طی سال های گذشته با وجود 
آماده بودن زیرســاخت ها و تجهیــز امکانات به دالیل 
امنیتی بسته بود که امسال با تالش و پیگیری وزیر کشور 
و استاندار بازگشایی شده و تالش ها برای شبانه روزی 

شدن این مرز در رایزنی با طرف عراقی ادامه دارد.

ایجاد شهرک های اربعین در مرزهای غربی
شهرک های اربعین با هدف اسکان زائران و خدمات رسانی بهینه به آن ها در شهرهای مرزی ایران و عراق ایجاد می شوند
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سیستان و بلوچستان

کردستان

عدد خبر

عملیات اجرایی طرح های توســعه منطقه 
ویژه اقتصادی ســرخس با ۱۰هــزار میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری آغاز شــد. بــه گزارش 
ایــن طرح هــا شــامل ســایت  تســنیم، 
تخلیــه و بارگیری محصــوالت فله، تجمیع 
گمرکات، شــهرک فرآوری گوگرد، مجتمع 
تجاری اداری- رفاهی، کارخانه افزودنی های 
روغــن موتــور و ســموم فســفره، تیــر پارک 
صادراتــی، اصــاح و تعریــض ورودی و 
خروجــی  پایانــه ســرخس، ســایت تخلیه و 
بارگیری محموله هــای ترانزیتی و اســتقرار 

سامانه اسکن کامیونی گمرک است.

10000
میلیارد 

خراسان رضوی

معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی 
ســازمان جهادکشــاورزی همــدان از ثبــت 
اشتغال 2445نفر در سامانه رصد خبر داد. 
به گزارش فارس، احمد قدیمی اظهار کرد: 
از محل تســهیات تبصره ۱۸سال گذشته 
4۶۳۰میلیارد ریال معادل ۱۰2درصد اعتبار 
جذب شد. همچنین از محل تسهیات بند 
الف ماده 52 قانون الحاق ۶۳میلیارد ریال 
در بانک کشاورزی و از محل مردمی سازی 
توزیع عادالنه یارانه ها 2۸۸۰میلیارد ریال 

پرداخت شده است.

۲۴۴۵
نفر 

همدان

فارسعکس خبر

نارنج چینی در باغ ارم شیراز
چیدن میوه خوش عطر نارنج در باغ ارم شیراز که یکی از زیباترین 
و معروف ترین باغ های ایران و این شهر تاریخی است، طبق روال 
هرسال در آخر فصل پاییز انجام می شود. باغ ارم شیراز، بیشتر 
زیبایی و چشم نوازی خود را مدیون درختان بهارنارنج و طبیعت 

بی نظیر آن است که به ثبت جهانی یونسکو رسیده.
عکس: باشگاه خبرنگاران جوان 
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 مرکز ملــی فضای مجــازی طی 
نامه ای خطاب به مارک زاکربرگ، 
مدیر ارشــد شــرکت متا، مهلتی 
10روزه برای معرفی »نماینده رسمی مسئولیت پذیر 
مســتقر« در ایران تعیین کرده اســت. مذاکره با 
شرکت های خارجی برای تاسیس نمایندگی و رابطه 
با حاکمیت موضوع جدیدی نیســت و پیش از این 
هم، مذاکرات گســترده ای چه در قالب نامه نگاری 
و چه مذاکرات حضوری انجام شــده بود. مهم ترین 
مذاکرات از این دســت، توافقاتی بود که در دولت 
قبل با تلگرام انجام شــده بود که هرچند استمرار 
پیدا نکرد، اما به هر حال در یک بازه زمانی توانست 
بعضی از مطالبات ایران را پاسخ دهد. از سوی دیگر، 
با شرکت هایی مانند فیسبوک که اکنون آن را با نام 
»متا« می شناسیم، در دوره های مختلف مذاکرات 
و نامه نگاري هایی انجام شــده بود. با شــرکت های 
ارائه دهنده خدمات هم این مذاکرات صورت گرفته 
بود و آنها هم در این فراینــد همکاری، ارتباطاتی با 
دولت داشتند و خدماتی را هم ارائه کردند. به گفته 
محمدصالح مفتاح، فعال حقوق رسانه »بسیاری از 
این خدمات در دوره ای ارائه شد که تحریم ها وجود 
داشتند و در گزارش های شفافیت که شرکت هایی 
مانند توییتر و فیسبوک ارائه کرده اند، نام ایران هم 
به چشــم می خورد. با این حال، در شرایط کنونی و 
در بازه زمانی کوتاهی که مشــخص شده، نمی توان 
انتظار داشت که شرکت متا اقدام به معرفی نماینده 

رسمی کند.
 

مانع تحریم
محمدصالح مفتاح، فعال حقوق رسانه در گفت وگو با 
همشهری در پاسخ به این پرسش که آیا امکان یک 
توافق مستمر و پایدار با این شرکت ها وجود دارد یا 
نه، مسئله تحریم ها را به عنوان یکی از موانع اصلی 
چنین ارتباطی مطرح می کنــد. مفتاح همچنین 
به ناهمخوانی سیاســت های حاکم بر شرکت های 
فناور با بسیاری از سیاست ها و ارزش های جامعه ما 
اشاره می کند و معتقد است که به همین دلیل، این 
همکاری ها نمی تواند آنچه را مدنظر ماســت تامین 
کند. او با اشــاره به این موضوع یــادآوری می کند 
که ممکن است ما کســانی را به عنوان اغتشاشگر، 
برانداز و مجرمان مرتبط با امنیت ملی بشناســیم، 
اما این پلتفرم ها با نگرشی دیگر و با استانداردهای 

دوگانه ای که در کشــورهای غربی وجود دارد، این 
افراد را به عنوان آزادی خواه درنظر بگیرند.

به گفتــه مفتاح »همین تفــاوت در تعیین مصداق 
می تواند مانع یک توافق جامع و مستمر شود«.

 
تعارض بنیادین

این فعال حقوق رسانه همچنین با اشاره به اینکه ما 
با این شــرکت ها تعارض های ذاتی و بینادین داریم 
تأکید می کند که اگر آنها می خواستند به توافقات و 
مسائل بین المللی توجه کنند، نباید اجازه می دادند 
که گروه های تروریستی ازجمله منافقین که 17هزار 
نفر از مردم ایران را به شهادت رســانده اند، در این 
شبکه ها فعالیت کنند. مفتاح با یادآوری این موضوع 
که یکی از گروه هایی که به طور گسترده، با استفاده 
از روبات و ابزارهای فنی علیه مردم ایران اخبار کذب 
منتشر می کند همین گروهک تروریستی منافقین 
است، می گوید: »این شــبکه های اجتماعی نه تنها 
آنها را محدود نکرده بلکه ســران این گروهک های 
تروریســتی با هویت های رســمی و پروفایل های 

تأیید شده در این شــبکه حضور دارند.« او به این 
ترتیب نتیجه می گیرد که انتظار تاســیس دفتر از 
سوی این شــرکت ها در این زمانبندی، مقرون به 

واقعیت نیست.
 

ضرورت توجه به حقوق مردم
این فعال حقوق رسانه در عین حال، حقوق مردمی 
که در این شــبکه های اجتماعی حضــور دارند را 
موردتوجه قــرار می دهد و می گویــد: »به هرحال، 
حق مکتسبه ای در طول سال ها و با ایجاد صفحات 
و ارتباطات مختلف برای مردم ایجاد شده و بسیاری 
از تصمیم گیری هایی که برای محدودسازی فضای 
مجازی صــورت می گیرد، ذی نفــع دیگری هم به 
نام مردم دارد.« مفتاح با تأکیــد بر اینکه نمی توان 
مردم را از این معادالت خــارج کرد، ادامه می دهد: 
»براساس بعضی از آمارها حدود 50میلیون ایرانی از 
اینستاگرام استفاده می کنند و در »راهبردنویسی« 

نمی شود این مردم را نادیده گرفت.«
به گفته او »این مردم مجرم نیستند و به دنبال رفتار 

مجرمانه هم نبوده اند ولی به واسطه اینکه دیگران 
محتــوای مجرمانه ای را منتشــر کرده اند، آنها هم 

متضرر شده اند«.
مفتاح به کسب وکارهای اینترنتی آسیب دیده در این 
میان اشاره می کند و می گوید: »حتی کسانی که از 
این فضا برای سرگرمی و تفریح استفاده می کنند، در 

این شبکه ها دارای حق هستند.«
 

متا نماینده معرفی نمی کند
 براساس این شــرایط کارشناسان می گویند تقریبا 
مشخص است که پس از این 10روز، شرکت متا در 

ایران نماینده ای نخواهد داشت.
او در این مورد می گوید: »بسیاری از گروهک هایی 
که علیه مردم ایران در حال فعالیت هستند، اعالم 
کرده اند که از شرکت های بزرگ مانند گوگل حمایت 
مالی دریافت می کنند. به خاطر همین می توان گفت 
که این نامه می تواند نوعی اولتیماتوم باشد تا مردم 
هم از این موضوع مطلع باشــند و افکار عمومی هم 

آمادگی پیدا کند که این برخوردها صورت بگیرد.«

اما و اگر تأسیس نمایندگی متا
باوجود اتمام حجت مرکز ملی فضای مجازی با شرکت متا برای معرفی نماینده، به نظر نمی رسد که این شرکت نماینده ای معرفی کند

دانش

سازمان ملل علیه زباله های فضایی 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد با تصویــب قطعنامه ای از 
کشورها خواســت تا آزمایش های ضد ماهواره صعود مستقیم 
)ASAT( که باعث ایجاد زباله های فضایی می شود انجام ندهند. 
به گزارش انگجت،  این تصمیم با حمایت آمریکا در حالی مطرح  
شده که واشنگتن مدعی است ایستگاه فضایی بین المللی سال 
گذشــته در معرض خطر برخورد با بیش از 1500زباله فضایی 
به خاطر یک ASAT روسی بوده اســت. البته در این قطعنامه 
توسعه یا آزمایش سیستم های ASAT ممنوع نشده، اما استفاده 
از آنها به نحوی که باعث ایجاد زباله فضایی بشــود، جلوگیری 
می کند. از آنجایی که این قانون توسط مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد و نه شورای امنیت مطرح شده، از نظر قانونی تضمین 
اجرایی ندارد. زباله هــای فضایی عالوه بــر خطراتی که برای 
فضانوردان دارد، نور خورشید را به سطح زمین منعکس می  کنند 
که این کار فعالیت تلســکوپ  های زمینــی را مختل می کند. 
عالوه بر این، محققان انتظار دارند که زباله های مداری در دهه 
آینده با افزایش محبوبیت ماهواره های کوچک اینترنت، مانند 
استارلینک، به شدت افزایش پیدا کنند. از چهار کشور آمریکا، 
هند، چین و روسیه که آزمایش های ASAT را انجام می  دهند 

فقط آمریکا به این قطعنامه رأی مثبت داده است.

فضا

نوع جدیدی از میکروســکوپ با الهام از 
تلسکوپ فضایی جیمز وب، قادر است 
مولکول هــا را به صــورت شــش بعدی به 
نمایش بگذارد که وضوح آن در مقایسه 
با تکنیک های پیشرفته کنونی ۱.۵ برابر 
بهتر است. این فناوری جدید با الهام از 
طراحی تلســکوپ فضایی جیمز وب، از 
بخش هــای آینه ای بــرای مرتب ســازی و 
جمع آوری نور در مقیاس میکروسکوپی 
و گرفتن تصاویر سه بعدی از موقعیت و 

جهت مولکول ها استفاده می کند.

 ۶ 
بعدی

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت 
واتساپ علیه تصمیم هیأت حفاظت از 
داده های اروپا را غیرقابل قبول دانست. 
بنابراین واتســاپ باید ۲۲۵میلیون یورو 
جریمــه بپردازد. پــس از ثبت شــکایاتی 
در ایرلنــد مبنی بر اســتفاده واتســاپ از 
داده های خصوصی کاربران، کمیسیون 
حفاظت از داده ایرلند در ۲۰۲۱ اقداماتی 
اصالحی و جریمه  ای بالغ بر ۲۲۵میلیون 

یورو برای واتساپ وضع کرد.
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عدد خبر

 بازگشت ماسک
با حمله ترکیبی 3ویروس

ماه ها پس از پایان یافتن الزام اســتفاده از ماسک در اماکن 
عمومی سربسته و توقف استفاده از آن توسط بسیاری از افراد 
در سراسر دنیا، برخی از کارشناسان حوزه سالمت، مردم را 
دوباره تشویق به استفاه از ماسک  می کنند. اما این بار نه فقط 
به دلیل شــیوع کووید-19. به گزارش سی ان ان، از آنجایی 
 RSV ،که تهدید سه گانه بیماری های تنفســی - آنفلوآنزا
و کووید-19 بسیاری از کشــورها را در این فصل فراگرفته 
است، مقام های بهداشتی از مردم می خواهند برای محافظت 
از خود اقدامات احتیاطی ازجمله زدن واکسن، شستن مکرر 
دست ها و حتی در شرایط خاص ماسک زدن را انجام دهند. 
ویلیام شافنر، متخصص بیماری های عفونی، می گوید: دوباره 
ماســک هایتان را به صورت برگردانید. به افرادی که بیشتر 
در معرض خطر هســتند مانند کودکان و سالمندان بیشتر 

توجه کنید.

مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری  هــای آمریکا نیز 
دســتورالعمل های خاص خــود را مانند زمانی که شــیوع 
کووید-19 در باالترین ســطح خود بود، ارائه می  دهد. این 
آژانس می  گوید که مردم ممکن است تصمیم بگیرند هرزمان 
که دوست دارند، ماسک بزنند اما زمانی که کووید-19 یا هر 
بیماری ویروسی تنفسی دیگر در یک جامعه وجود دارد، بهتر 
است یک ماسک باکیفیت برای محافظت از سیستم تنفسی 
فوقانی داشته باشند. سنجش های مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های آمریکا برای ارائه دستورالعمل جدید، براساس 
3 چیز اســت: بســتری های جدید، ظرفیت بیمارستان و 
موارد جدید مبتالیان. دکتر روشل والنسکی، مدیر اجرایی 
این آژانس، گفت کــه آژانس در حال بررســی مجدد این 
سطوح اجتماعی اســت تا احتماال داده های مربوط به سایر 
ویروس  های تنفسی مانند آنفلوآنزا و RSV را شامل شود. او 
گفت: ما به طور فعال در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 
به دنبال داده های جدید درباره هر 3 ویروس فعلی هستیم. در 
ضمن، باید بگویم که برای گذاشتن ماسک نباید منتظر اقدام 
و توصیه های ما باشید. ما می دانیم که برخی در مکان هایی 
زندگی می کنند که سطح کووید-19 در آنجا همچنان باال 

است. ما مردم را تشویق می  کنیم که ماسک بزنند. 

فناوری
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ورود سرما ممنوع!

گرم نگه داشتن اصولی فضای خانه در فصل سرما 
بدون اتالف انرژی از نکاتی است که هر فردی باید 
آن را مدنظر داشته باشــد تا بتواند روزهای سرد 

سال را بدون دغدغه و نگرانی سپری کند.
 یکی از مکان هایی که به شدت اسباب هدررفتن 
انرژی و گرمــای منزل شــما را فراهم می کند، 
پنجره های قدیمی هســتند کــه به خاطر درز 
و شــکاف هایی که بین چهارچــوب و پنجره ها 
دارند، سرمای زیادی را به داخل وارد می کنند و 
باعث هدر رفت انرژی منزل شما می شوند. برای 
جلوگیری از این موضــوع، تعویض پنجره های 
قدیمی را در فهرســت اولویت هــای خود قرار 
دهید. اما اگر هزینه این کار برای تان زیاد است، 
پیشنهاد می کنیم درزگیر در و پنجره که با قیمت 
مناسب در بازار وجود دارد را تهیه کنید و پیش 
از آغاز فصل سرما شــکاف های درها و پنجره ها 

را بپوشانید.
 استفاده از پرده های ضخیم به ویژه در مناطق 
سردســیر تأثیر زیادی در کاهش ورود سرما به 
منزل دارد. اما اگر تمایلی به تعویض پرده های خانه 
خود ندارید می توانید با استفاده از زیرپرده ای های 
ضخیم مانع از ورود سرما به خانه شوید و با عوض 
شدن فصل، این زیر پرده ای ها را با زیر پرده ای های 
نازک عوض کنید. راه دیگر این اســت که پشت 
پنجره هایی را که نیازی به باز و بسته کردنشان 

ندارید، با نایلون ضخیم بپوشانید.
 یکی دیگر از راه های هــدر رفت گرمای خانه، 
دریچه های کولر هستند. پیشنهاد می کنیم نه تنها 
این دریچه ها را بعد از پایان فصل گرما ببندید بلکه 
روی آنها را هم با کاغذ، نایلــون یا درپوش های 

مخصوصی که در بازار وجود دارد بپوشانید.
 یکی از وسایلی که به شــدت به گرمای منزل 
شما کمک می کند، فرش و موکت است. با توجه 
به اینکه امروزه بیشتر منازل از کفپوش سنگ یا 
سرامیک استفاده می کنند و فرش هایی با متراژ 
پایین و ماشینی جایگزین فرش های دستباف و 
با متراژ باال شــده اند، کف منازل سرد بوده و این 
موضوع در فصل زمستان به شدت بر کاهش دمای 
منزل شما تأثیر خواهد داشت. برای جلوگیری از 
این مشکل بهتر است در فصل زمستان از موکت 
یا فرش برای منزل خود استفاده کنید و یا در حد 
امکان برای اتاق خواب خود این موضوع را درنظر 

داشته باشید.
 اگر در اتاق خواب خود پنجــره دارید، تا جای 
ممکن جای خواب خود را از پنجره دور کنید تا در 

طول شب سرمای کمتری احساس کنید.
 برای کمک به بحران انرژی و کاهش هزینه های 
مصرفی بهتر است در فصل زمستان از لباس های 
مناسب و ضخیم تری استفاده کنیم. برای خود و 
مهمان ها از دمپایی های روفرشی کمک بگیرید تا 

کمی به انتقال سرما از کف جلوگیری شود.
 با شروع فصل زمستان ورودی بالکن را با استفاده 
از نایلون  یا حتی حصیر بپوشانید تا از ورود سرما به 

منزل جلوگیری شود.
 سعی کنید بیشتر افراد خانواده در یک اتاق جمع 
شده و درب ورودی سایر مکان های بی استفاده 
مثل اتاق پذیرایی و... را کامال ببندید و حتی زیر 
درها را برای جلوگیری از هدر رفت گرما با استفاده 

با پارچه بپوشانید.
 برای گرم کردن خانه در زمســتان در مواقعی 
که به تهویه نیاز ندارید دریچه های بیرونی آن را 

مسدود کنید تا هوای سرد وارد منزل نشود.
 هنگام خواب از کیســه های آب گرم استفاده 
کنید تا مجبور نباشــید دمای وسایل گرمایشی 

منزل راباالتر ببرید.
 همچنین بهتر است، از خوراک هایی با طبع گرم 

در فصل زمستان استفاده کنید.

ترفند

شفقت ورزی؛ رکن مهم حال خوب 
الهاممصدقیرادگپ

روزنامه نگار

شفقتورزیراشایدبتوانیکیازارکانمهم
ســالمتروحیوالزمهبرقراریتعامالتو
ارتباطاتمثبتوسازندهبادیگراندانست.
اینخصیصهمهم،فراترازمهربانیاستومرز
کوچکیمیانایندووجوددارد.شمااگرگلی
رادرحالپژمردهشدنببینیدومتاثرشوید،
مهربانیبهخرجدادهایدامااگربرایآنگل،
کاریکنیدشفقتداشتهاید.نکتهقابلتاملو
بسیارکلیدیدرشفقتداشتن،شناختدرست
وبهدورازباورهایاشتباهاینمفهوموهمچنین
برقراریتعادلدرآناســت.شفقتبهخود،
شفقتبهدیگرانوشفقتبهمحیطپیرامونی،
3رکناصلیشفقتورزیاستکهگاهیمادر
برقراریتعادلمیانآنهادچاراشکالشدهواز
حسخوشایندشفقتورزیفاصلهمیگیریم.

شفقتبهخود،خودخواهینیست
مریــم رامین کیــا،  مربــی زندگــی، می گوید: 
»شــفقت ورزی الزم اســت در 3موقعیت به کار 
گرفته شود، در ارتباط با خود،  در ارتباط با دیگران 
و در ارتباط بــا محیط. و البته الزم اســت که در 
مورد هر کدام و همچنین در ارتباط میان هر سه، 
 تعادل برقرار شود. کسی که با دیگران مهربان است 
اما با خودش و محیط نیســت، تعــادل را رعایت 
نکرده اســت.« او با تأکید بر اینکه شفقت به خود 
نه تنها خودخواهی نیست بلکه عین دگرخواهی و 
دگردوستی است، می افزاید: »شفقت داشتن نسبت 
به خود، کمک می کند خدماتی که به دیگران ارائه 

وی
 غر

رام
: به

رح
ط

شفقت به خود،  دیگران و محیط، 3 موقعیت در شفقت ورزی است که با ایجاد تعادل میان آنها، حال خوب را تجربه خواهیم کرد

خالصه گزارش

شفقت ورزی الزم 
است در 3موقعیت 

به کار گرفته شود، 
در ارتباط با خود،  در 

ارتباط با دیگران و 
در ارتباط با محیط. 

و البته الزم است که 
در مورد هر کدام و 

همچنین در ارتباط 
میان هر سه،  تعادل 

برقرار شود. کسی 
که با دیگران مهربان 

است اما با خودش 
و محیط نیست، 
تعادل را رعایت 

نکرده است

اگر نسبت 
به خودمان 

شفقت ورزی 
نداشته باشیم، در 

طول زمان چیزی 
برایمان باقی 

نمی ماند که خرج 
دیگران کنیم و همان 
رفتار شفقت آمیزی 

که نسبت به دیگران 
داشته ایم به ما 

آسیب وارد خواهد 
کرد. این افراد، در 
طول زندگی فقط 

خدماتی را به جهان 
پیرامونشان داده 

و به تن و روح و 
روانشان توجهی 

نکرده اند

زنان و مادران، 
ایثارگرانه به مادری 

و همسری پرداخته و  
فرصتی برای توجه و 
شفقت به خودشان 

اختصاص 
نمی دهند. برخی 
از این مادران در 

سال های بعد 
احساس خستگی 
کرده و به مادرانی 

خسته و دلمرده 
تبدیل می شوند

یکی از دالیلی که 
برخی شفقت ورزان 
را دچار افراط کرده و 
موجبات بی توجهی 

به خودشان را رقم 
می زند، تأییدطلبی 

آنهاست. آنها 
بابت توجهی که 
به دیگران دارند 

همواره مورد تأیید 
قرار می گیرند و اگر 

آن را دریافت نکنند 
آشفته می شوند

شفقت ورزان 
افراطی به خود اما 
فقط خواسته های 

خودشان را می بینند 
و حاضر به پذیرش 

اشتباه نیستند و 
خصلتی را تغییر 
نداده و خواسته 
دیگران برایشان 

بی اهمیت است. 
آنها به مرور در طول 

زندگی، از دایره 
نزدیک آدم ها کنار 
گذاشته می شوند، 

دچار افسردگی 
عمیق شده و تنها 

می شوند

چه ساده نشناختیمت، استاد!بالی خاکستری
 تهرانی ها یک سال، اصفهانی ها یک سال ونیم و مشهدی ها بیش از 7ماه

 در 3 سال اخیر، هوای آلوده تنفس کردند 
 پای صحبت همسر و فرزند شهید هسته ای،

دکتر مجید شهریاری به مناسبت سالروز تولد او

تنبلی چشم؛ یکی از علت های اصلی کاهش بینایی در کودکان است
خداحافظی با چشم های تنبل

هیچ می دانســتید یکی از علت های اصلی کاهش بینایی در کودکان، 

گزارش
تنبلی چشم یا آمبلیوپی اســت. حدود 3 درصد از بچه ها دچار تنبلی 
چشم می شوند که اگر بین 3تا 6سالگی تشخیص داده شود و درمان الزم 
انجام شــود، امید به درمان کامل آن وجود دارد. اما اگر زمان را از دست بدهیم و بعد از 
6سالگی متوجه تنبلی چشم شویم، درمان با مشکالتی مواجه خواهد شد. تنبلی چشم در 
واقع قوی تر بودن یک چشم و ضعف چشمگیر چشم دیگر است و زمانی به وجود می آید 
که مغز به مرور زمان به سیگنال های تنها یک چشم )چشم قوی تر( وابسته می شود، در 
نتیجه قدرت بینایی چشم ضعیف تر کاهش می یابد. هرچند تنبلی چشم ممکن است 

برای هر دو چشم نیز روی بدهد اما اتفاقی نادر است. 

علتتنبلیچشم
همانطور که گفتیم تنبلی چشم به مشکالت تکاملی در مغز مربوط می شود. در 
این حالت، راه های عصبی در مغز که بینایی را پردازش می کنند عملکرد مناسبی 
ندارد. این اختالل عملکــرد زمانی روی می دهد که چشــم ها، کاربرد برابری با 
هم ندارند. علت ها و عواملی باعث می شــوند به یک چشم نسبت به چشم دیگر 

متکی تر شوید: 
 انحراف مداوم یا چرخش یکی از چشــم ها  ژنتیک یا سابقه تنبلی چشم در 

خانواده  ســطح دید متفاوت در هر چشم  آسیب ناشــی از تروما به یکی از 
 A چشم ها  افتادگی پلک یکی از چشــم ها  تولد زودرس   کمبود ویتامین
 زخم قرنیه  جراحی چشــم   اختالل بینایی مانند نزدیک بینی، دوربینی یا 

آستیگماتیسم  آب مروارید   آب سیاه یا گلوکوم که فشار باال در چشم است.

عالئمتنبلیچشم
عالئم هشداردهنده تنبلی چشم شامل این موارد است:

   برخورد با اشیا در یک طرف  سرگردانی چشم به ســمت داخل یا بیرون  
چشم هایی که به نظر می رسد همسو نیستند و با هم کار نمی کنند  تند تند پلک 

زدن  دوبینی  جمع کردن گوشه  چشم ها برای بهتر دیدن

چگونهتشخیصدادهمیشود؟
تنبلی چشم معموال فقط در یکی از چشم ها رخ می دهد و معموال والدین و بچه ها 
متوجه آن نمی شوند. به همین دلیل مهم است که معاینه  روتین چشم ها برای 
نوزاد و کودک انجام شود. پزشکان توصیه می کنند بچه ها در شش ماهگی و سه 
سالگی تحت معاینه  چشم قرار بگیرند. بعد از آن، چشم های کودکان باید به طور 

منظم هر دو سال یک بار یا حتی با فاصله زمانی کمتر معاینه و بررسی شود. 

چگونهدرمانمیشود؟
درمان عارضه  اصلی، مؤثرترین روش درمان تنبلی چشم است. به عبارتی دیگر، 
شما باید به چشم آسیب دیده کمک کنید تا به حالت نرمال خود برگردد. درمان به 
موقع می تواند ساده باشد که شامل عینک، لنزهای تماسی، چسب های چشمی، 
قطره های چشم و ویژن تراپی یا ورزش چشم می شود. درمان تنبلی چشم هر چه 

زودتر شروع شود، نتیجه  بهتری خواهد داشت. 
  عینکولنزهایتماسی: اگر دلیل تنبلــی چشم، دوربینی یا نزدیک بینی 
باشد یا آستیگماتیسم یک چشم موجب تنبلی چشم شده باشد، عینک و لنزهای 

تماسی اصالحی چشم تجویز می شوند.
  چسبچشمی:پوشاندن چشم مسلط یا غالب با چسب می تواند به تقویت 
چشم ضعیف تر کمک کند. پزشک احتماال توصیه می کند بسته به شدت تنبلی 

چشم، روزی یکی دو ساعت چشم غالب را بپوشانید.
  قطرههایچشمی: قطره های چشمی ممکن است روزی یک یا دو بار مصرف 
شوند تا چشم سالم واضح نبیند. قطره چشــم هم مانند چسب چشم، وادارتان 

می کند از چشم ضعیف تان بیشتر استفاده کنید..
  جراحی: اگر انحراف چشم ها علت تنبلی چشم باشد، احتماال الزم است روی 

عضالت چشم عمل جراحی انجام شود.

مادرانیکهشفقتورزیرابهخودروانمیدارند

مکث
بخشقابلتوجهیازافرادیکهشفقتورزیراتنهامعطوفبهدیگرانکردهوازخودشانغافلمیشوند،زنانومادران
هستند.آنهاایثارگرانهبهمادریوهمسریپرداختهواحتماالًبراساسهمانباورهایاشتباه،فرصتیبرایتوجهوشفقت
بهخودشاناختصاصنمیدهند.برخیازاینمادراندرسالهایبعدوسنینباالتر،احساسخستگیکردهوگاهی
خودشانرابهدلیلکمتوجهیبهخود،سرزنشمیکنندیابعضابهمادرانیخستهودلمردهتبدیلمیشوند.ایندر
حالیاستکهاگرازاهمیتشفقتبهخودشانآگاهبودندوبهآنعملمیکردنددرسالهایبعدنیزهمچناناز
توجهوشفقتورزیبهاعضایخانوادهخرسندبودند.بهگفتهرامینکیااینهامعموالًهمانمادرانیهستندکه
وقتیهمهاعضایخانوادهمیخواستندبرایتفریحبیرونبروند،نظریدرانتخابمقصدندادهوتابعنظربقیه
بودهاندیادرانتخابغذاتنهاسلیقهاعضایخانوادهراارجحدانستهاند.اینمربیزندگیمیگوید:»این
زنانبهدیگرانآموختهاندکهشمامهمترید،خودشانهمتصورمیکنندبایددرخدمتدیگرانباشند.

خدمتیازدیگراننخواستهواصالاینکاررابلدنیستندوبهمرورواردافسردگیمیشوند.«

می  دهیم مانا و اصیل باشد و ما بعد از طی زمان و 
گذشت چند سال از این خدمات، خسته نشویم. اما 
اگر در عین حال این تعادل را برقرار نکرده و تنها 
نسبت به خودمان شفقت بورزیم، در بعد اجتماعی 

هم آسیب زده و هم آسیب خواهیم دید.« 
نتیجه توجه و شفقت به خود این است که در طول 
زمان احساس خوبی نسبت به آن داشته و روابط 
پایدارتری خواهیم داشت. کسی که می داند چطور 
و چگونه به احساســات خودش اعتبار ببخشد، 
می داند این کار را برای دیگران چگونه انجام دهد.

حالبدعدمشفقتورزیبهخود
»اگر نسبت به خودمان شفقت ورزی نداشته باشیم، 
در طول زمان چیزی برایمــان باقی نمی ماند که 
خرج دیگران کنیم و همان رفتار شفقت آمیزی که 
نسبت به دیگران داشته ایم به ما آسیب وارد خواهد 
کرد. این افراد، در طول زندگی فقط خدماتی را به 
جهان پیرامونشان داده و به تن و روح و روانشان 
توجهی نکرده اند.« ایــن را رامین کیا می گوید و 
می افزاید: »افتادن در دام ناجی گری، یکی دیگر 
از نتایج بی توجهی و عدم شــفقت ورزی به خود 

است.« این افراد فقط به دیگران کمک می کنند 
و بلد نیستند در حق خودشان کاری انجام دهند و 
تصورشان این است که فقط دیگران باید در حق آنها 
کاری انجام دهند. رامین کیا در این خصوص توضیح 
می دهد: »وقتی من ناجی دیگران می شوم بعد از 
چند ســال خودم در نقش قربانی فرو می روم،  در 
چاله ای افتاده و می گویم تا کنون من دست دیگران 
را می گرفتم حاال دیگران باید مرا نجات دهند. این 
افراد حتی ممکن است آزارگر نیز بشوند. اینها حال 

خوب را تجربه نمی کنند.«

عدمشفقتورزیبهخودازکجانشأتمیگیرد
برای شفقت ورزی متعادل،  باید بیاموزیم که چگونه 
به  خودمان هم اهمیت دهیم. بــا دقت بر رفتار و 
سبک زندگی افراد مؤثر در جمع و خانواده که اهل 
شفقت ورزی اند و در عین حال، حالشان هم خوب 
است و به خود شفقت می ورزند، می توان این مقوله 
مهم را آموخت و از تجربه زیسته آنها بهره مند شد؛ 
اینکه یاد بگیریم در کنار شفقت ورزی به دیگران، 
به انتخاب ها و عالیق و بی عالقگی های خودمان 
هم توجه کرده و آنها را ابراز کنیم و فقط خواسته 

دیگران را مورد توجــه قرار ندهیــم. از خودمان 
بپرسیم من که این کار را برای فالن شخص انجام 

داده ام، برای خودم چطور می توانم انجام دهم؟ 
این مربی زندگی، باورهای غلط را دیگر مانع شفقت 
به  خود دانسته و می گوید: »بعضی ها این باور غلط 
را دارند که خودشان را نبینند. برای رفع آن، باید به 
بازبینی رفتارمان بپردازیم. در پایان هر ماه به عقب 
نگاه کنیم و ببینیم کجا می توانستیم برای خودمان 
کاری انجام دهیم کــه نکرده ایم. گاهی اوقات نیز 
ســرویس گیرندگان، آنها که مورد شفقت ما قرار 
می گیرند، ما را مورد فشار قرار داده و اگر جایی از 
میزان شفقت ما به آنها کم شود، اعتراض می کنند. 

باید جرأت تغییر رویه پیدا کرد.«

شفقتورزانتأییدطلب
یکی از دالیلی که برخی شفقت ورزان را دچار 
افراط کرده و موجبات بی توجهی به خودشان 
را رقم می زند، تأییدطلبی آنهاســت. آنها بابت 
توجهی که به دیگران دارند همواره مورد تأیید 
قرار می گیرند و اگر آن را دریافت نکنند آشفته 
می شوند، در واقع خوشــحالی و آرامش خود را 

به عامل بیرونی گره زده اند، پس طبیعی است 
که کمتر سراغ توجه به خودشــان بروند چون 
از خودشــان تأییدی برای خودشــان دریافت 
نمی کنند. این کارشــناس می گوید: »معموالً 
این افراد در حیطه ای شکســت خورده اند و در 
مواردی، از مهربانی خودشان تعریف شنیده اند 
و حاال با این شــفقت ورزی افراطــی به دنبال 
جبران ارزشمندی از دست رفته شان هستند 
و نتیجه اش می شود شفقت ورزی افراطی.« او 
البته این را هم می گوید که همه افراد الزاما دچار 
شکست نشده اند بلکه برخی دیگر دریافته اند که 
مهرورزی از توانمندی های شاخص شان است و 
آن را افراطی به کار برده اند و با این کار احساس 
خوشــایندی دریافت کرده اند. »اگر توانمندی 
به صورت افراطی استفاده شود، می تواند هم به 

ما آسیب بزند و هم به دیگران.«

شفقتورزانخودخواه
در مقابل این افراد، برخی نســبت به خودشان 
شــفقت ورزی افراطی دارند. فقط خودشان را 
می بینند و طلب می کنند. ایــن مربی زندگی 
می گوید: »یکی از ورودی های شــفقت ورزی، 
دیدن طبیعت انسانی است، همان طبیعتی که ما 
دارای خوشحالی، ناراحتی و حتی اشتباه هستیم 
و اینها از ما سر می زند. اما شفقت ورزان افراطی 
به خود فقط خواسته های خودشان را می بینند 
و حاضر به پذیرش اشتباه نیستند و خصلتی را 
تغییر نداده و خواسته دیگران برایشان بی اهمیت 
است. آنها به مرور در طول زندگی، از دایره نزدیک 

آدم ها کنار گذاشته می شوند، 
دچار افسردگی عمیق شده و 

تنها می شوند.«

 نگهداری از 
مشاعات ساختمان

مشاعات ساختمان جزو اموال مشترک همه اهالی 
ساختمان اســت که قابلیت نقل و انتقال ندارد و 
طبق قانون هر مالکی نســبت به سهم مالکیت 
خود و مســاحت آپارتمانی کــه در اختیار دارد 
به صورت مشترک و مشــاعی دارای سهم است. 
اما درصورت عدم پرداخت سهم مخارج مشاعات 
ساختمان توسط هر یک از اعضا و افرادی که در 
ساختمان زندگی می کنند و واحد مسکونی در 
اختیار دارند، می توان از راه های قانونی و حقوقی 
همچون تنظیم شکایت نامه و ارائه آن به شورای 
حل اختالف، این مشکل را حل کرد. در ماده ۱۲ 
قانون تملک آپارتمان ها آمده اســت که »دفاتر 
اسناد رسمی موظف هستند که هنگام تنظیم هر 
نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و ... گواهی 
مربوط به تسویه حســاب هزینه های مشاعات و 
مشترکات ساختمان را که به تأیید مدیر ساختمان 
رسیده باشد، از مالک قدیم دریافت و موارد الزم 
را در سند تنظیمی قید کنند.« با رعایت این ماده 
قانونــی تمامی چالش ها و مشــکالت احتمالی 
مربوط به تسویه حســاب و اطالع رسانی هزینه 
مشاعات ساختمان، حل خواهد شد و درصورت 
عدم رعایت آن از لحاظ قانونی می توان اقدامات 

الزم را برای احقاق حقوق مالک انجام داد.

وکیل باشی
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وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ارسال پاسخی 
به روزنامه همشهری به انتقادهــا  از کم کاری نسبت به ثبت جهانی 
»آیین پهلوانی، بازی های سنتی زورخانه ای و کشتی« توسط کشور 
آذربایجان در یونسکو واکنش نشان داد.  در متن این پاسخ آمده است: 
در چند روز گذشته خبری منتشر شــد که آذربایجان در اجالس 
یونسکو، »آیین پهلوانی، بازی های سنتی زورخانه ای و کشتی« را ثبت 
کرده است. از آنجا که کشتی، جزو ورزش های سنتی ما ایرانی هاست، 
برخی به اشتباه از این اتفاق به عنوان »سرقت میراث ایران« یاد کردند؛ 

درحالی که این موضوع صحیح نیست.
 سال۱۳۸۹ جمهوری اسالمی ایران »آیین های پهلوانی و 

زورخانه ای« را در فهرست آثار میراث ناملموس یونسکو ثبت 1
کرد.

 طبق قوانین یونسکو، هر کشوری می تواند عناصر فرهنگی 
ناملموس خود را ثبت کند. این تعارضی با عناصر دیگر کشورها 2

ندارد. مثالً ازبکستان هم می تواند در سال آتی، چنین کاری انجام دهد. 
به هرحال این کشورها همه دارای کشتی و آیین های پهلوانی هستند.

 ثبت کشتی پهلوانی و آیین های زورخانه ای که فدراسیون 
بین المللی آن در تهران مستقر است، نشان می دهد این آیین 3

در گستره کشورهایی فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران، ظهور و بروز 
دارد که جای افتخار است.

ثبت یک عنصر در فهرست میراث جهانی ناملموس، برای 
هیچ کشوری ایجاد مالکیت نمی کند؛ پس آذربایجان با ثبت 4

فرهنگ پهلوانی، مالک آن نخواهد شد.
 کشورها می توانند میراث ناملموس شان را هم به  صورت 

مستقل و هم به صورت مشــترک ثبت کنند؛ هرچند که 5
یونسکو کشورها را به تدوین پرونده مشترک تشویق می کند. ثبت 

مشترک یک عنصر فرهنگی نشان دهنده ضعف نیست.
 »هنر ساختن و نواختن عود« یکی از پرونده هایی است که 

توسط ایران و سوریه در اجالس اخیر یونسکو به ثبت رسید؛ 6
در حالی که کشور مراکش به  عنوان میزبان هفدهمین اجالس، یکی 
از بهترین و معروف ترین عودنوازی ها را دارد و سفیر مراکش نیز به  
عنوان رئیس جلسه حضور داشت و اتفاقا پس از ثبت این عنصر، به 
جمهوری اسالمی ایران تبریک گفت. اکثر کشورهای عربی و آفریقایی 
ازجمله مراکش دارای عودنوازی هستند اما با پیشنهاد ایران و سوریه 

برای ثبت جهانی آن موافقت می کنند.
 این شرایط کنوانسیون انحصاری نیست که اگر عنصری در 

چند کشور ریشه دارد، برای ثبت آن محدودیتی وجود داشته 7
باشد؛ همانطور که در کشورهای عربی و حتی مراکش، هیچ رسانه ای 
مدعی نشد که ایران، هنر ساختن و نواختن عود را سرقت کرده است!

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پاسدار 
میراث فرهنگی ایران است. البته اگر نگاه های غیرتخصصی 8

و هیجانی، فضای رسانه ای را ملتهب نکنند و اجازه بدهند شیرینی ثبت 
جهانی چهار عنصر مهم مانند شب یلدا به کام مردم بنشیند؛ رویداد 
مهمی که باعث شد تعداد آثار میراث فرهنگی ناملموس ایران از ۱7 به 
2۱ برسد و جایگاه ایران در دنیا یک پله ارتقا پیدا کند و ششمین کشور 

دنیا از این لحاظ شود.

سرقت میراث ناملموس ایران صحت ندارد
خبر روزنقل قول خبر

خدمات مسافرتی و گردشگری، تنها 
در اســتان تهــران وجــود دارد کــه بــه 
گفته فعاالن گردشــگری، رکود کاری 
آنها در اشتغال و بیکاری کشور، تأثیر 
چشــمگیر دارد. دفاتــر گردشــگري 
اســتان تهران به دلیل رکود سفرهای 
ورودی و داخلــی هم اکنــون بــه حــال 
خود رها شــده اند و فعاالن این بخش 
معتقدند باید راهکاری اساســی برای 

حمایت از این دفاتر اندیشید.

2500
دفتر

 گردشگر تنها در نوروز1401 از استان 
سیستان وبلوچستان بازدید کرده اند 
و به  گفتــه حســین مدرس خیابانی، 
اســتاندار سیستان وبلوچســتان، 
چابهــار، چاه نیمه هــا، ســاحل درک، 
شــهر ســوخته، کوه  گِل فشــان و کوه 
تفتــان و ســفال  روســتای جهانــی 
کلپــورگان، مــورد توجه گردشــگران 

داخلی و خارجی قرار گرفته است.

1/5
میلیون

عدد خبر

علیرضا امری کاظمی
ارزیاب و عضو شورای عالی ژئوپارک های 

یونسکو 
1۷آذرماه1401 ژئوپارک طبس به عنوان 
ســومین ژئوپــارک جهانی ایــران پس از 
قشم و ارس، در فهرست ژئوپارک های 
جهانی یونسکو ثبت شد. ژئوپارک طبس 
که 22هزار و ۷۷1 کیلیومترمربع وسعت 
دارد و شــامل 39ژئوسایت است، سیر 
تحــول کــره زمیــن را از 540میلیــون تــا 
100میلیون سال قبل در خود جای داده 

است.

پویان رفیعی شاد
رئیس انجمن دفاتر مســافرتی اســتان 

تهران
درخــــواست فــــعـــــاالن گــردشگــــــری 
از سیــــــدعزت هللا ضـــــرغامی، وزیــر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
آن اســت که در میانه سفرهای استانی، 
بــه مشــکات و معضــات شــرکت های 
گردشگری که با بحران بیکاری، تعطیلی 
و رکود مواجه شده اند نیز توجه کند؛ چون 
دیگر جانی برای صنعت گردشگری باقی 

نمانده است.

 تهرانی ها یک سال، اصفهانی ها یک سال ونیم و مشهدی ها بیش از 7ماه
 در ۳ سال اخیر، هوای آلوده تنفس کردند 

آمار آلودگی هوای تهران

ناسالم برای سالمپاکدوره زمانی
گروه های حساس

بسیار 
آلوده

10002162331838روز اخیر

5002291186121روز اخیر

300217011216روز اخیر

آمار آلودگی هوای اصفهان

ناسالم برای سالمپاکدوره زمانی
گروه های حساس

بسیار 
آلوده

1000758934460روز اخیر

500125921624روز اخیر

30011561349روز اخیر

آمار آلودگی هوای مشهد

ناسالم برای سالمپاکدوره زمانی
گروه های حساس

بسیار 
آلوده

1000836932159روز اخیر

500373291277روز اخیر

30034197636روز اخیر

گاهی خواندن یک عدد به اندازه ۱00گزارش مفصل، 
اثرگذار است؛ مثل این عدد که در هزار روز اخیر، ساکنان 
پایتخت ۳56روز آلوده را گذرانده باشند؛ یا این عدد که 
تنها در سال گذشته 2۱هزار نفر جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست داده اند؛ حتی این عدد که مجموع روزهای پاک 
هزار روز اخیر تهران و اصفهان به ۳0روز هم نمی رسد.امروز، وضعیت هوا در ۸کالنشهر کشور آلوده است و در چهارمین 
دوره مستمر آلودگی هوا قرار داریم؛ اما بی شک این دوره های نفسگیر ادامه دارند و باید برای کاهش میزان آلودگی هوا 
اقدام عاجل صورت بگیرد.طبق اطالعات سازمان ثبت احوال کشور، بیشترین نوزادان به دنیاآمده در هزار روز اخیر، در 
شهرهای تهران، اصفهان و مشهد متولد شده اند؛ اما جای تأسف دارد که نوزادان تهرانی، ۳56روز از هزار روز، یعنی 
یک سوم عمر خود را در دود و هوای آلوده تنفس کرده اند. در اصفهان این عدد، 404روز تنفس در هوای آلوده از هزار 
روز اخیر است و در مشهد نیز این عدد به 224روز آلوده می رسد. نوزادان البته تنها گروه حساس در برابر آلودگی هوا 
نیستند؛ بانوان باردار، سالمندان، بیماران قلبی، ریوی و ورزشکاران هم هر یک با لطمات سخت سالمت ناشی از آلودگی 
هوا مواجه می شوند. سهم مرگ های مستقیم و غیرمستقیم بر اثر آلودگی هوا نیز در این میان، کم نیست.بر اساس اعالم 

مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، آمار مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال۹7 حدود ۱۳هزار نفر، در 
سال۹۸ حدود ۱4هزار نفر، در سال۹۹ حدود ۱6هزار نفر و در سال۱400 حدود 2۱هزار نفر است؛ آماری که امسال با 

توجه به افزایش آالینده های جوی در شهرهای بزرگ، بی شک بیش از سال گذشته خواهد بود.

3بازه زمانی
در این گزارش، برای بررسی دقیق کیفیت هوا، ۳دوره زمانی ۳00روزه، 500روزه و ۱000روزه را در نظر گرفته ایم و 
طی این ۳دوره، کیفیت هوای ۳شهر پرجمعیت کشور یعنی تهران، اصفهان و مشهد را بررسی کردیم. ناگفته نماند که 
طبق قوانین باالدستی کاهش آلودگی هوا، ۸کالنشهر بحرانی در این زمینه وجود دارند که باید هرچه سریع تر اقدامات 
کنترل کننده توسط 2۳نهاد دولتی و غیردولتی در آنها برای کاهش آلودگی هوا اجرا شود؛ اما به جز شاخص های مقطعی 
کوتاه مدت، هیچ آمار و ارقامی از 5شهر تبریز، کرج، اراک، اهواز و شیراز در دست نیست. آمار کیفیت هوای ۳شهر تهران، 
اصفهان و مشهد که در این گزارش به آن پرداخته شده است، از پرتال های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، اداره کل 

محیط زیست استان اصفهان و معاونت محیط زیست شهرداری مشهد اخذ شده است.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

  356 روز آلوده از 1000روز اخیر)از 26اسفند98 تا امروز(
64 درصد استاندارد36 درصدآلوده

  224 روز آلوده از 1000روز اخیر)از 26اسفند98 تا امروز(  404 روز آلوده از 1000روز اخیر)از 26اسفند98 تا امروز(
22 درصدآلوده40 درصدآلوده ۷8 درصد استاندارد60 درصد استاندارد

207  روز آلوده از 500روز اخیر)از 8مرداد 1400تا امروز(
59 درصد استاندارد41 درصدآلوده

134   روز آلوده از 500روز اخیر)از 8مرداد 1400تا امروز(240  روز آلوده از 500روز اخیر)از 8مرداد 1400تا امروز(
26 درصدآلوده48 درصدآلوده ۷4 درصد استاندارد52 درصد استاندارد

128روز آلوده از 300روز اخیر )از 8مرداد 1400تا امروز( 
58 درصد استاندارد42 درصدآلوده

69 روز آلوده از 300روز اخیر)از 8مرداد 1400تا امروز( 143روز آلوده از 300روز اخیر )از 8مرداد 1400تا امروز( 
23 درصدآلوده4۷ درصدآلوده ۷۷ درصد استاندارد53 درصد استاندارد

بالی خاکستری
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نیمنگاهیبهواقعه16آذرسال1332
جنایتی که در تاریخ ثبت شد

سال هاست  که در تقویم رسمی مان روز 16آذر را به عنوان 
روز دانشجو نامگذاری کرده اند. شاید برای خیلی از ما متصور 
شود؛ منظور دانشجویانی اســت که در روزهای منتهی به 
پیروزی انقالب اسالمی یا دوران دفاع مقدس یا به شهادت 
رسیده اند. اما ماجرا به سال1332برمی گردد؛ یعنی 69سال 
پیش؛ روزی که 3دانشــجو به نام های »مهدی آذر شریعت 
رضوی«، »مصطفی بزرگ نیا« و »احمد قندچی« شــهید 
شده اند. اینکه در این روز چه اتفاقی افتاده و چرا این 3نفر 

شهید شده اند مطلبی است که در گزارش زیر می خوانید.

اتفاقیکهدر16آذرســال1332افتادبهسقوطدولتمصدقبا
کودتایآمریکاییهاوانگلیســیهابرمیگردد.ماجرايرخداده
ایرانرادربهتفروبردودانشــگاهتهرانبیــشازپیشرنگ
ضددیکتاتوریبهخودگرفت.ایندرحالیبودکهدرافکارعمومی
ایرانیاننفرتازکودتاچیانموجمیزد.آنهــاهرروزاخباریاز
گوشهوکنارکشورمیشنیدندکهنمایندگاندولتهایخائن
قراراســتبهایرانبازگردند.وعــدهورودقریبالورود»دنیس
رایت«،کاردارسفارتانگلیس،حضورنیکسون،معاونآیزنهاور
رئیسجمهورآمریکادرایــراندرکنارمحاکمهمصدقدرچند
روزماندهبهآذرماهگواهیبراینشــایعاتبود.ازســویدیگر
خبررسیدکهنیکســوندرروز17آذربهایرانمیآیدوهمین
خشممردمبهخصوصدانشجویانرابهغلیانآورد؛چراکهآنها
معتقدبودندبااوضاعپیشآمدهدانشگاه،تحملحضورنیکسون
راندارند.درروز14آذردانشجویاندانشکدههایحقوقوعلوم
سیاسی،علوم،دندانپزشکی،فنی،پزشکیوداروسازیدانشگاه
تهرانتظاهراتپرشوریعلیهکوتاچیانبرگزارکردند.تظاهرات
دانشــجویاندرروزبعدهمادامهپیداکردوبهخارجازدانشگاه
کشیدهشد،مأمورانشــاهبادانشجویاندرگیرشدهوجمعیرا
دستگیروگروهیرازندانیکردند.زمزمههاییکهازگوشهوکنار
شنیدهمیشددانشجویانرابیشتربهایستادگیومقاومتعلیه
دیکتاتوریشاهواستکبارمصمممیکرد.روز16آذردردانشگاه
تهرانمتفاوتازروزهایقبلآغازشد.استادانودانشجویانبا
ورودبهدانشگاهمتوجهاستقرارتجهیزاتگاردرژیمشاهنشاهی
وآرایشسربازانواوضاعغیرعادیدانشگاهشدند.دانشجویان
بــرایاینکهبهانهایبهدســتگاردیهاندهندمثلهمیشــه
آراموبیصداواردکالسهایخودشــدنداماسربازانبادستور
مسئوالنارشدخودبهمیاندانشجویانرفتهواقدامبهدستگیری
بعضیازآنهاکردند.سپسباضربوشتم،دانشجویانراسواربر
کامیونهایمستقرشدهدربیرونازدانشگاهکردند.رئیسوقت
دانشگاهتهرانکهچارهایجزمداراباگاردیهانداشتبرایحفظ
جاندانشجویان،دانشــگاهراتعطیلاعالمکرداماگاردیهاکه
وجودشانلبریزازکینهبوددستبرنداشتهبااینکهدانشجویان
دانشگاهراترکمیکردندبهدانشکدهفنیبرگشتندتا2دانشجویی
کهدرجریاناعتراضاتمسخرهشانکردهبودندراپیداکنند.حتی
مستخدمدانشکدهراشکنجهکردندتاحربهایباشدبرایاینکه
دانشجوهایمعترضخودرانشاندهند.حضورنظامیاندرصحن
دانشکدهفنیبهدرگیریمیاندانشجویانونظامیانمنجرشد.
عدهایازسربازان،دانشکدهفنیرامحاصرهکردهبودندتاکسی
ازدانشکدهخارجنشوددراینمیاندستهایازسربازانباسرنیزه
ازدراصلیوارددانشکدهشدند.وقتیدانشجویانقصدخروجاز
درهایجنوبیوغربیدانشکدهراداشتند،رگبارگلولهباریدن
گرفت.برخیدانشجویانباشکستنشیشههایآزمایشگاهبهاین
محلپناهبردندوبرخیبهکالسهاودستشوییهایدانشکده
فرارکردند،برخیکهفرصتفرارنداشتندهدفگلولهسربازان
قرارگرفتنــدومانندبرگخزاندرصحندانشــکدهوپلههای
آنبهزمینافتادند.مصطفیبزرگنیاازدانشــجویانسالاول
دانشــکدهفنی،همانابتدابااصابت3گلولهشهیدومهدیآذر
شریعترضویهمبهشدتمجروحشد.اوهمینطورکهبدنخود
رارویزمینمیکشیددوبارهموردهدفقرارگرفتوبهشهادت
رسید.احمدقندچیهمدانشجویدیگریبودکهبااصابتگلوله
شهیدشد.دانشــگاهتهرانبهپیرویازدانشکدهفنیوبهعزای
3شهیدازدستدادهدراعتصابعمیقیفرورفت.بعدازظهرآن
روزدانشجویانباکراواتسیاهازدانشکدهحرکتکردهباسکوت
غمآلودوماتمزدهرهســپارخیابانهایمرکزیشهرشدندودر
خیابانهایاللهزارواستانبولانبوهدانشجویانعزاداراینماجرا
رابرایعابراناعالممیکرد.بیشتردانشکدههایشهرستانهانیز
برایپشتیبانیازدانشگاهتهراناعتصابکردند.درمقابلسیل
اعتراض،جنایتکارانگفتندکهدانشجویانبرایگرفتنتفنگبه
سربازانحملهکردندوسربازاننیزاجباراتیرهاییبههواشلیک

کردندوتصادفا3نفرکشتهشدند.«

روایت دکتر چمران از روز 16آذر 
شهیدچمراندربخشیازروایتخوداز16آذرسال1332دانشگاه
تهرانمیگویــد:»مننیزهمــراهعدهایازدانشــجویانوارد
آزمایشگاهشدم.خونمجروحانآنقدرزیادبودکهپایینپلهها
گلگونشدهبود.بیندوستانما،شیشــهپاییکیراشکافت.
دیگریپایشهدفگلولهقرارگرفتهوسوراخشدهبود.گلولهاز
یکطرفپاواردشدهوازطرفدیگرخارجشدهبود.دانشجویان
ومستخدمانآزمایشگاهمشغولبســتنزخمهایدانشجویان
مجروحبودند.ازحدود30نفرکهبهآزمایشگاهمقاومتمصالح،
پناهبردند،بهاســتثنای2یا3نفریهمهمجروحشــدهبودند.
دانشکدهکامالمحاصرهشدهبودوکسینمیتوانستخارجشود.
هنگامتیراندازیدرداخلدانشکده،سربازانخارجدانشکدهنیز
شــروعبهتیراندازیکردندومقداریازسنگهاوشیشههای
جلويدانشکدهفنیراشکستند.پسازختمگلولهباران،دقیقهای
سکوتدانشکدهرافراگرفت.ناگهاندرمیانسکوتآهبلندی
بهگوشرســیدکهماننددشــنهدرقلبمافرورفتوازچشم
بیشتردانشجویاناشکجاریشــد.نالههایبلندوسوزناکبه
مافهماندکهعدهایمجروحشــدهاندودرهمــانجاافتادهاند.
اولیایدانشکده،مســتخدمانوچندنفریازدانشکدهپزشکی
میخواســتندمجروحانرابهپزشــکیبردهمعالجهکنندولی
سربازانباتهدیدبهمرگمانعازاینکارشدند.بدنمجروحاندر
حدود2ساعتدروسطدانشکدهافتادهبودوخونجاریبودتا

باالخرهجانسپردند.«

 بازگشت پیکر 111شهید
 دوران دفاع مقدس

فرماندهکمیتهجستوجویمفقودینســتادکلنیروهایمسلح
اعالمکــرد:»پیکرهــایپاک111تنازشــهدایتــازهتفحص
شــدهدوراندفاعمقدسپنجشــنبه17آذر،ســاعت10صبحاز
طریقآبراهبینالمللیاروندرودوارداســکلهآبادانشــد.«سردار
ســیدمحمدباقرزادهافزود:»اینشــهیدانمورداســتقبالمردم
شریفآبادانوخرمشهر)بهنمایندگیازسویملتبزرگایران(
قرارگرفتند.«پیکرهایاینشــهدامربوطبهعملیاتهایوالفجر
مقدماتی،والفجر1،خیبر،بدر،کربالی۵،بیتالمقدس7وتکهای
دشمندرسال67هستندکهدردورههایاخیرتفحصدرمناطق
عملیاتیجنوبعراقدراستانهایمیسانوبصرهبهدستآمدهاند.

افتتاح یادمان شهدای گمنام 
مدیرکلحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدساستانگلستانگفت:
»پیروتقاضاوپیگیريهایمکررمردمبخشوشمگیروشهرانبارالوم،
یادمانشهدایگمنامافتتاحشد.«سرهنگمحمدرضاکاظمیدرادامه
گفت:»مبنیبردرخواستمیزبانیازشهدایگمناموعطرآگینکردن
فضایمعنویشهر،پیکرهایدوشهیدگمنامغواصدربیستممرداد
سال13۹4درزمینیبهمتراژ2000مترمربعبهخاکسپردهشدند.
یادمانشهدایگمنامشهرانبارالومچهارمینیادمانشهدایگمنام

استانگلستاناستکهدرسالجاریافتتاحشدهاست.«

آرزوی یک تخریبچی
بازکردنمیدانمیندرهرعملیاتبهویژهدرتاریکیشــبکار
سختوخطرناکیبودکهبهعهدهنیروهایواحدتخریبگذاشته
شدهبود.بهقولمعروفنخستیناشتباهآنانآخریناشتباهشان
بود.اگرمینمنفجرمیشد،دستوپاوچشمشانازدستمیرفت
یاشهیدمیشدند.بهگزارشایسناتخریبچیاندرگردانتخریب
لشکر۵7)لرستان(کهبه»واحدایثار«معروفشدهبودند،دربیشتر
مواقعپسازخنثیکردنمیادینمین،درادامهعملیاتهمشرکت
کردهوبهسایررزمندگانکمکمیکردند.درعملیات»فتح۵«برای
آزادسازیشهر»ماؤوت«عراقهمچنینشد.یکیازنیروهایواحد
تخریب،نوجوانیبهنام»مرتضیآقایی«بود.اودروصیتنامهخود
نوشتهبود:»خدایا!منآرزویشهادتدارموازتومیخواهمشهادتم
رابهوسیلهاصابتتیربهقلبمکهبرایامامحسین)ع(میتپدقرار
دهیتاشرمندهاونباشموقلبمفدایقلبامامحسین)ع(شود.«
پسازعملیاتازتیمتخریبخواستهشدکهبهمقرخودبازگردند
اماآنهاسالحبرداشــتهوبههمراهگرداندرادامهعملیاتشرکت
کردند...چندنفرازرزمندگانخودرابهخطرانداختهوبرایانهدام
تانکدشمناقدامکردند.ازجملهافرادداوطلب،احمدقاسمزاده
ومرتضیآقاییبودند.آنهاباهدفانهدامســنگربهطرفدشمن
حرکتکردندونوععملیاتآنانبهروشجنگچریکیوحرکتو
دویدنباسرعتواستفادهازخیزهای»پنجثانیه«بود.درآخرین
لحظاتیکهمرتضیآقاییخودرابهنزدیکترینفاصلهبهســنگر
دشمنرســاندهبودتیردشــمنبهســینهاشاصابتکردواوبه
آرزویشرسید.پسازاواحمدقاسمزادهخودرابهآنسنگررساند

وباپرتابنارنجکآنرامنهدمکرد.

حکم محاربه و چالش های آن
بهعبــارتدیگــرقانونگــذارپیــشاز
13۹2بســیاریازجرائمبرهمزنندهامنیت
رادرحکممحاربهوافســادفیاالرضمیدانستوپسازاینسال
بااستفادهازنظرفقهیدیگرمستقالاینجرائمراافسادفیاالرض
دانستهاستکهبرایآگاهیازآنمیتوانبهماده17۹قانونمجازات
وموادبعدازآنمراجعهکرد.سؤالسومدرخصوصشرطسالحدر
محاربهوافسادفیاالرضاست.درقرآنکریمنامیازسالحنیامدهو
آیهشریفهمطلقاست؛لکندرروایات،محاربهبهطورعمدهباسالح
قابلارتکاباستوباعبارتکشیدنسالحبهقصدترساندنمردم
معناشدهاست.درعصرحاضرمعنایسالحمتفاوتشدهوبهجای
شمشیر،ســالحگرمنیزپذیرفتهشــدهواینخودتوسعهعنوان
مجرمانهاستکهازنظرهمهمنطقیاست.برخیباتوسعهمحاربه
بدونسالحمخالفندکهمخالفتآنهامنطقیبهنظرنمیرسد؛برای
مثالبهاینفرضکهآیاچرخاندنشمشیرباالیسردریکخیابان
امنیتیکشــهررابیشــتربههممیریزدیاریختنمقدارزیادی
سیانوردرسدیکهآبهمانشهرراتامینمیکند،پاسخمنطقی
نمیدهند؛درحالیکهواضحاستکهابزاریکهاسیدیاسمپرتاب
میکند،میتواندبسیارخطرناکترازسالحسردباشد.ازاینجهت
قانونگذارباعنوانکردنمحاربهوافسادفیاالرضدرجهتصحیحی
حرکتکردهوسالحرابهمحاربهوازبینبردنامنیترابدونسالح
بهافسادفیاالرضاختصاصدادهاست.وسؤالآخردربارهمجازات
محاربومفسدفیاالرض.الیحهمجازاتاسالمیکهدرسال86به
مجلسارسالشدهبود،مقررمیداشتکهقاضیبینمجازاتهای
چهارگانهمحاربهمخیرنیستوبایدبهترتیبحکمدهد.ماده228
اینالیحهمقررکردهبود:هرگاهمحاربکســیرابهقتلرســانده
باشد،اعدام،هرگاهمالیراسرقتیااتالفکردهباشد،قطعدست،
درصورتیکهکســیرامجروحکردهباشد،تبعیدبههمراهقصاص
یاقطعدســتودرصورتیکهفقطمردمترسیدهباشند،بهتبعید
محکوممیگردد.اینرأیکهبرخالفقانونپیشینبوددرکمیسیون
قضاییمجلسشورایاسالمیدرمجلسهشتمبهتصویبنرسید
وماده283صراحتاًمقررکردانتخابهریکازمجازاتهابرعهده
قاضیاست.برایناســاسرکناصلیمحاربهوافسادفیاالرضبا
قصدبههمزدنامنیتیاعلمبهبرهمخوردنآنونتیجهحاصله)که
عبارتازبههمخوردنواقعیامنیتدرمحیطاست(ذاتمحاربو
افسادفیاالرضاستکهدرصورتیکهباسالحباشددرمادهمحاربه
)27۹(ودرصورتیکهباارتکابدیگرجرائمباشــددرمادهافساد
فیاالرض)286(قابلمجازاتاستوازآنجاکهقضاتدادگستری
درجمهوریاسالمیایراناشخاصغیرمجتهدمقیدبهقانونهستند
ونمیتواننددرغیرمواردمصرحبهفقهمراجعهکنند،الزماستبه
قانوناســتنادکنند؛قانونیکهازمیانآرایفقهایکیرابرایاداره

جامعهانتخابکردهاست.

خبرکوتاه

یـاد

خـبر

حامد یزدانی؛ روزنامهنگاریادداشت

مژگان مهرابیگزارش
روزنامهنگار

چه نام جاودانه ای از خود به جا گذاشت این 
مرد؛ دانشــمندی که همه عمرش را صرف 
تحصیل علم و آموزش کرد تا بتواند کشورش 
را بین دیگر کشــورهای دنیا سرافراز کند. 
فعالیت های او در عرصه فیزیک هســته اي 
عاملی شــد برای به رخ کشــیدن اقتدار 
علمی ایرانیان. از این روســت که او را مرد 
توسعه فناوری سخت می دانند. تحقیقات و 
پژوهش های دکتر مجید شهریاری در حوزه 
فیزیک هســته ای توانســت سرویس های 
امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به ستوه 
در آورد؛ تا جایی که نقشه ترورش را طراحی 
کنند. دانشمند نامی کشورمان شاید در زمان 
بودنش گمنام خدمت کرد اما با شهادت خود 
چراغ راهنمایی شــد برای جویندگان علم. 
دانشجویانی که او تربیت کرده امروز هر کدام 
یک مجید شهریاری هســتند که می توانند 
مایه افتخار ایران باشند. مقام معظم رهبری 
چه زیبا درباره این شهید گفتند: »شهادت 
دکتر شهریاری، آبرویی داد به جامعه علمی 
کشور. شهادت هم چنین شخصیت برجسته و 
مورد قبولی، به دشمن نشان داد که در محیط 
علمی جمهوری اسالمی، اینجور شخصیت ها 
و انگیزه هایی وجود دارد.« 16آذر ســالروز 
تولد اوســت. همین بهانه ای اســت تا پای 
صحبت های دکتر بهجت قاســمی، همسر و 

محسن پسرش بنشینیم.

دکتربهجتقاســمی،بانویپرمشغلهایاست.
بیشتروقتشبهتدریسدردانشگاهمیگذرد.در
واقعهمهتوانشراگذاشتهتاباپرورشنخبههای
علمیراههمسرشراادامهدهد.ازاینروخیلی
فرصتگفتوگــونداردوســختمیتوانپای
صحبتشنشســت.بیمقدمهســرحرفراباز
میکندوبهروزهایجوانیاشبرمیگردد؛دورانی
کهدردانشگاهصنعتیشــریفدانشجویسال
آخرکارشناسیارشدفیزیکهستهایبود.دکتر
شهریاریتازهبهایندانشگاهآمدهبود.دانشجوی
ســالاولکارشناسیارشــدبودامانورچشمی
استادان.اطالعاتعلمیباالیاوباعثشدهبود
بعضیازدانشــجویانبرایرفعمشــکلدرسی
خودبهاومراجعهکنند.یکیازهمانهاقاسمی
بودکهبایدمبحــثبرنامهنویســیکامپیوتررا
آمادهمیکرد.دوســتانبهاوپیشنهاددادندکه
ازشهریاریکمکبگیردوهمینباعثآشنایی
آنهاشد.قاسمیبهیادآنروزهامیافتد:»مجید
ازبهترینهایدانشــگاهبود؛جوانیمحجوبو
مؤدب.متانتیکهداشتدربیندانشجویانزبانزد
بود.بیدریغبهبچههاکمــکمیکرد.بهعنوان
همدانشــگاهیبرایمقابلاحترامبــوداماهیچ
وقتتصورنمیکردمکهازمنخواستگاریکند.
من2ســالازمجیدبزرگتربودم.همیشهدلم

میخواستمردیهمسرمشــودکهازمنچند
سالیبزرگترباشــدوبتواندتکیهگاهمباشد.تا
اینکهیکیازدوستانمشترکمانواسطهشد.پیام
مجیدرامبنیبرکسباجازهبرایخواستگاریبه
منداد.«اینحرففرایباورهایقاســمیبود.
شهریارینخبهدانشگاه.باهمقرارآشناییبیشتر
گذاشتندتاقبلازجلسهرســمیخواستگاری
حرفهایشــانرازدهباشــند.عروستنهایک
خواستهداشــتوآنهمصداقتدرزندگیبود.
دامادهمگفت:»دلــممیخواهدجوریزندگی
کنیمکهبرایحلمشکالتمانبهکسیمراجعه
نکنیموبرعکساگرکسیمشکلیداشتپیش

مابیاید.«

خیلی به خدا اعتماد داشت
اززماننامــزدیتاازدواجفقــطچندماهطول
کشید.آنهازندگیمشترکخودراشروعکردند
باحداقلبرنامهها.مراســمعروســیخودرادر
سالنغذاخوریدانشــگاهبرگزارکردند؛آنهم
باحضــورجمعیازدوســتانوهمکالســیها.
درپایانهمعــروسودامادبهســوئیتیکهدر
خوابگاهدانشــجوییبهآنهــادادهبودندرفتند؛
یکاتاق12متریباکمترینامکانات.قاســمی
ازســختیهایاولزندگیاشمیگوید:»مجید
باچندپایهویکورقهچوبطاقچهایدرســت
کردکهآینهوشمعدانمانرارویآنگذاشتیم.
2تاپشتیداشتیمو2تاپتو.یکباردکترصالحیو
دکترغفرانیکهاستادمانبودندباهمسرانشانبه
خوابگاهآمدند.مهمانمابودند.بعدازجمعکردن
سفرهغذادربارهمسائلهستهایصحبتکردیم.
درخوابــگاهکامپیوتــررارویمیزهایقدیمی
چرخخیاطیگذاشــتهبودیم.فقطیکصندلی
داشتیمیکبارپسردکترعباسیمیخواستبه
خوابگاهبیاید.دکتربــهاوگفتاگرمیآیییک
صندلیهمراهخودتبیاور!منفقطیکصندلی
دارم.«دکتردانشــجوبودوبایدرویتزخودکار
میکرد.هــردوباجدیــتدرسمیخواندند.تا
اینکهموعدآنرسیدکهخوابگاهراتحویلدهند.
بایدجاییرااجارهمیکردند.یکیازدوســتان
مشترکشانبرایپیداکردنخانهکمککردوبا
اندکپولیکهداشتندخانهایقدیمیدرشهرزیبا
پیداکردند.امابــهجایاجــارهآنراخریدند.
قاسمیمیگوید:»قیمتخانه6میلیونتومانبود
ومافقطیکمیلیونونیمداشتیم.خداکمککرد
وپولجورشد.مجیدخیلیبهخدااعتمادداشت.
اوهمیشهباعزتنفسزندگیمیکرد.شایداوایل
زندگیمشترکدررفاهنبودیمامااینمردمنرا
غنیکردهبود؛طوریکهاحســاسمیکردمهر

کسبهخانهمامیآیدمفتخرشدهاست.عشقش،
محبتش،یگانگیاش،خلوصش،نمازهایشبرای

منارزشبود.«
تولدمحســنوزهــرارنگدیگریبــهزندگی
دانشجوییآنهادادهبود؛اگرچهقاسمیروزهای
پرمشغلهایراپشتسرمیگذاشت.رسیدگیبه
2کودکنوپادرکنارکاروتحصیلاوراخســته
میکرد.شــهریاریهمکهمرتبدانشگاهبود؛
یابرایتدریسیابــرایگذراندندورهدکتري.
قاسمیتعریفمیکند:»کمترمجیدرادرخانه
میدیدم.وقتیهممیآمدآنقدرخســتهبودکه
نایحرفزدننداشت.مسئولیتبارزندگیروی
دوشخودمبود.هرروزصبح2بچهنوپارابایدبه
مهدمیبردم.شــهرزیباکجامیدانانقالبکجا.
بعدسرکارمیرفتم.درســرماوگرماوضعیتم

همینبود.«

من ظرف می شستم و او شعر حافظ می خواند
بچههاکهبزرگترشدنددکترزمانیرابرایبودن
باخانوادهدرنظرگرفت.محســننیازداشتکه
بیشترباپدرباشد.شبهاوقتیبهخانهمیآمدبا
همهخستگیکهداشتسعیمیکرددرخدمت
خانموبچههاباشــد.نخستینکاریکهمیکرد
میزناهارخوریراتبدیــلبهمیزتنیسمیکرد
وبابچههــابازیمیکرد.صدایهیاهویشــان
خانهرابرمیداشــتوتوپبودکهبهدرودیوار
میخورد.قاســمیمیگوید:»ازخواندندیوان
حافظلذتمیبردوگاهیاشکرویگونههایش
روانبود.بعضیوقتهادلشمیخواستمنرا
همشریککند.میآمدآشپزخانهوشروعمیکرد
بهخواندن.منهمظرفمیشستم.طوریرفتار
میکردمکهیعنیگوشمباتواست.یکبارقابلمه
رازمینگذاشتمونشستم؛گفتمبخوان.اینیک
بیتشرادوبارهبخوان.میخواســتمبهاونشان
دهمکهمنهمدراینحالهستم.خیلیباتوجه
بهاوگوشدادم.شایداحساسمیکردکهمنهم
یکذرهمیفهمم،خوشحالمیشد.همیشهبه
خدامیگفتمچهشدکهمجیدراسرراهمنقرار
دادی.سعیمیکرددرمناسبتهاحتماهدیهای
برایماتهیهکند؛حتیاگریکشــاخهگلبود.
گاهیاوقاتکهدیربهخانهمیآمدبهشــوخی
میگفتمراهگمکردیچهعجبازاینطرفها!
ســرشراپایینمیانداختمتواضعانهمیگفت
شرمندهام.«شهیدشــهریاریعادتبهخواندن
قرآنبهصورتترتیلداشت.اینراهمسرشبهتر
تعریفمیکند:»انصافاًصدایقشــنگیداشت.
یکیازدوســتان،صوتترتیلشراضبطکرده.
اآلندرموبایلدخترمهســت.بهســبکاستاد

پرهیزگارمیخواند.«

عزیزترین کسم جلوی چشم ام شهید شد
8آذرســال138۹.صبحزودقراربودقاسمیبه
محلکارخودبرودامابهعلتاجرایطرحزوجو
فردامکانآنمهیانبودکهباوسیلهنقلیهخودش
راهیشود.ازاینروباهمسرشهمراهشد.سوار
برماشینشــدند.باقیماجرارااززبانقاسمی

میشنویم:»آنروزترافیکشــدیدبود.راننده
دکترمجبوربودبهآرامیحرکــتکند.دراین
حینموتورســواریخودرابهماشــیننزدیک
کرد.وقتیدورشــدآنتنکوچکیرویماشین
دیدم.رانندههمآنرادیــدبهمجیدگفتآقای
دکترسریعازماشینبیرونبروید.خودشپیاده
شد.منهمپیادهشدم.ســعیکردمدررابرای
مجیدبازکنمامامتأسفانهبمبمنفجرشدوبه
گوشهایپرتابشدم.مجیدجلویچشمامشهید
شد؛عزیزترینکســم.«پیکرشهیددکترمجید
شهریاریدرآستانامامزادهصالح)ع(قراردارد
وبهباورهمسرش،دانشمندشهیددرتکهایاز

بهشتماواگرفتهاست.

چه ساده نشناختیمت، استاد!
پایصحبتهمسروفرزندشهیدهستهای،دکترمجیدشهریاریبهمناسبتسالروزتولداو

محسن،پسردکترشهریاری:
هر آن کس بی ادب شد می خورد چوب

مکث
بعد از مادر نوبت به محسن، پسر دکتر شهریاری است که خاطراتی که از پدر به یاد دارد بازگو کند. او درس خوانده رشته برق است و مثل پدرش سربه زیر و محجوب 
است. رابطه پدر و پسری شان را تعریف می کند: »عالقه پدرم به ریاضی باعث شد من هم عالقه مند به این رشته شوم. گاهی وقتی به خانه می آمد چند مسئله ریاضی 
جلوی من می گذاشت می گفت حل کنم. بعد من این کار را می کردم. مسئله می نوشتم و می گفتم حاال شما حل کن. با هم شوخی داشتیم. پدرم شعری را مرتب 
می خواند و من هم یاد گرفتم. شعر از مال هاشم زنجانی است: »ادب خوب است ادب خوب است ادب خوب/ هر آن کس بی ادب شد می خورد چوب« او حین تدریس 
و کار، جدی بود اما مواقع دیگر فوق العاده نرم و متواضع. یکی از دوستان پدرم برایم تعریف کرد که گویا با هم از جلوی ساختمان نیمه کاره دانشکده رد می شوند، 
کارگری که بابا را می شناخته نزدیک می شود و با همان لباس های خاکی او را در آغوش می گیرد. بابا هم کلی با او خوش و بش می کند و خداقوت می گوید. همیشه 
با کسانی که مقام اجتماعی پایین تری داشتند متواضع برخورد می کرد.« اما موضوع دیگری که محسن روی گفتنش تأکید دارد ارادت خاص شهید شهریاری 
نسبت به آیت اهلل جوادی آملی است. می گوید: »پدرم سخنرانی های ایشان را همیشه گوش می داد. به کالس اخالق استاد طیب هم می رفت.« بعد از شهادت، دکتر 
آیت اهلل جوادی آملی پیامی فرستادند: »همسر و خانواده شهید شهریاری مطمئن باشند که وی در روح و ریحان است. اگر با دو دست پر به بارگاه الهی راه یافت، 

نه تنها مشکل خودش را حل می کند بلکه مشکل دیگران را هم برطرف می کند و از دیگران شفاعت خواهد کرد.« 

سوابق علمی اين دانشمند

مکث
دکتر مجید شــهریاری در 
16آذر سال 1345در زنجان 
متولد شد. بعد از پایان دوره 
دبیرستان شانس خود را برای 
ورود به دانشگاه امتحان کرد 
و ســال1363موفق شد به 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
راه یابــد و تحصیالت خود 
را در رشــته مهندســی 
الکترونیک ادامه دهد. شهید 
شهریاری در سال1369دوره 
مهندسی  کارشناسی ارشد 
هســته ای را در دانشــگاه 
صنعتی شریف گذراند و بعد 
از آن تا مقطع دکتری پیش 
رفت. این دانشمند توانمند 
موفــق به نوشــتن 4کتاب 
مرتبط با حوزه کاری خود شد 
و چندین مقاله بین المللی در 
زمینه مهندسی هسته ای در 
مجالت معتبر به چاپ رسانده 
اســت. برگزاری دوره هایی 
چــون »کارگاه آموزشــی 
آشنایی با کدهای محاسباتی 
رآکتورهــای هســته ای« 
ازجمله ســوابق شهریاری 
بوده است. یکی از طرح های 
مهم شهریاری، طراحی های 
تئوریک مربوط به ســاخت 
نســل جدیــد رآکتورهای 
هسته ای اســت که بازتاب 
زیادی نیــز در مراکز علمی 
جهــان داشــت. او ازجمله 
کارشناسان ارشــد مبارزه با 
کرم رایانه ای استاکس نت بود.

آشنايی با شهريار وطن در کتاب »استاد« معرفی
کتاب »استاد«؛ خرده روایت هایی از زندگی استاد شهید دکتر مجید شهریاری به قلم فاطمه شایان پویا کتاب

در قطع رقعی و 232 صفحه  است که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. در این کتاب 
حدود 2۰۰ خاطره از دوستان، دانشجویان، همکاران، همسر و فرزند شهید مجید شهریاری که همگی 
از آن استاد شهید درس گرفته اند، ذکر شده است. این اثر ابتدا خاطرات همسر شهید از مدت زندگی و 

آشنایی و ماه عسل و دوران خوابگاه دانشجویی و زندگی سراسر ساده و بی ریای آن شهید 
عزیز را به صورت روان و جذاب نقل می کند. در ادامه نویسنده از زبان دانشجویان و دوران 
دانشجویی و استادی آن شهید، مطالبی دل نشین و تأثیرگذار را از اخالق و رفتار خوب آن 
بزرگمرد روایت می کند. در خاتمه نکاتی را از لسان همکارانش و شاگردانش در مورد سنن 
و سیره عملی و گفتاری آن استاد شهید به رشته تحریر درمی آورد. تصاویر به جامانده از 
آن شهید بزرگوار از قسمت های مهم و به یادماندنی به حساب می آید. چه بسیارند کسانی 
که آموخته اند از تعهدش، نکته سنجی اش، سخاوت علمی اش، پدرانه هایش، رفاقتش، 
اخالصش، عاشقانه هایش، لطافتش، جدیتش، صبر و ایستادگی اش و... که تمام اینها، تنها 

گوشه ای از وجود شهید است.
بخش هایی از کتاب استاد را از زبان یکی از دانشجویان می خوانیم: »فکر کنم ترم دو 
بودیم که یکی از استادان، مدتی سرپرست دانشکده شد. ما ترم قبل با ایشان درس 

داشتیم. نظراتی شنیده بودیم که انتقاد زیادی به ایشان وارد بود. این تصمیم برایمان خیلی گران 
تمام شده بود. با بچه ها قرار بود اعتراض کنیم. با خیلی از استادان هم صحبت کردیم. یادم هست 
وقتی با یکی دو نفر دیگر رفتیم اتاق دکتر شهریاری و از دغدغه هایمان گفتیم، ایشان ما را به صبر 
و آرامش دعوت کردند که در عکس العمل نشــان دادن عجله نکنیم. یادم هست به ایشان گفتیم 
حاضریم تحصن کنیم و... و از او خواستیم ریاست دانشکده را بپذیرند و ما هم هر 
کاری الزم باشد و در توانمان باشــد، انجام می دهیم. اما ایشان حرف هایی زدند که 
هیچ وقت فراموش نمی کنم. گفت که خودش هم نقدهایی به این انتصاب دارد، ولی 
دنبال ریاست دانشکده نیست و این موضوع آن قدر برایش بی ارزش است که مثل این 
می ماند، یک چوب کبریت از اینجا بردارند بگذارند آن طرف تر. گفت ترجیح می دهد 
به کار علمی خودش ادامه بدهد و زمان، همه چیز را مشخص می کند. ما را هم آرام 
کردند. و چقدر راحت نفهمیدیم که تو تنها استاد درس و مشق دانشگاهمان نبودی! 
تو استاد راهمان بودی از میان تمام علم و دانش و سختگیری و دقت ات، از میان تمام 
تواضع اختیاری ات، تمام مجاهده و مراقبه ات و تمام عشقت به ائمه اطهار که بار ها و 
بار ها در کالس درس و در مناسبات ابرازش می کردی و ما کیف می کردیم که می شود 

عاشق بود و عالم بود... چه ساده نشناختیمت استاد.«

ادامه از 
صفحه اول



17 شنبه 19 آذر 1401
 شماره  8660



شنبه 19 آذر 181401
 شماره  8660



19 شنبه 19 آذر 1401
 شماره  8660



شنبه 19 آذر 201401
 شماره  8660



قطر ٢٠٢٢ شــنبه      19 آذر  1401     15 جمادی االول  1444       سال سي ام          شـــماره  8660
ارتش
وقت  اضافه

برزیل و کرواســی در حالی با هم روبه رو شدند که 
عملکردشان در دور قبل کاماًل با هم متفاوت بود. 
کرواسی به سختی توانست حریف خود را شکست 
بدهد. این تیم در نبرد با ســامورایی ها گل اول را 
دریافت کرد و در نیمه دوم با ضربه پریشیچ به بازی 
برگشــت. این بازی ۱۲۰ دقیقه به طول انجامید و 
سرانجام این تیم ملی کرواسی بود که با درخشش 
خیره کننده لیواکوویــچ روی ضربه های پنالتی به 
یک چهارم نهایی جام جهانی راه پیدا کرد. برزیل اما 
شرایط کاماًل متفاوتی داشت. این تیم با درخشش 
مهره های هجومی به راحتی کره جنوبی را شکست 
داد و بدون هیــچ دغدغه ای راهــی مرحله بعدی 
جام جهانی شد. انتظار می رفت در برخورد این دو 
تیم برزیل کار راحت تری داشته باشد چرا که تیم 
تیته در خط حمله بســیار قدرتمند بود و به لحاظ 
بدنی نیز در فرم بهتری قرار داشــت. کرواســی به 
عنوان یکی از مســن ترین تیم های جام شناخته 
می شــد و انتظار می رفت در این بازی به دردسر 
بیفتد اما دالیچ باز هم ثابت کرد که برای درخشش 
در مراحل حذفی جام جهانی ســاخته شده است. 
تیمی که در نیمه اول تحت فشــار قــرار گرفت و 
موقعیت های نسبتاً زیادی را نیز به حریف داد اما با 
نظم مثال زدنی به دفاع کردن ادامه داد و در طول 
۴۵ دقیقه اول دروازه اش را بسته نگه داشت. فشار 
برزیل در شروع نیمه دوم بسیار زیاد شد. این تیم 
می توانســت در همان دقایق ابتدایی نیمه دوم به 
گل برتری دست پیدا کند اما ۲ موقعیت بسیار خوب 
را از دست داد. تیته  از اینجا به بعد تصمیم گرفت 
بازیکنان کناری خط حمله را تغییر بدهد و آنتونی 
و کمی بعد رودریگو را به جای وینیسیوس و رافینیا 
به زمین بفرســتد. با این حال روند از دست رفتن 
موقعیت های گل برزیل و واکنش های درخشــان 
سنگربان کرواسی باز هم ادامه پیدا کرد. لیواکوویچ 
یک تنه بین خودش و دروازه دیوار کشید و اجازه نداد 
دروازه تیم باز شود. واکنش های رویایی لیواکوویچ تا 
پایان بازی نیز ادامه داشت. به هر حال این بازی در 
9۰دقیقه هیچ گلی نداشت. کشیدن بازی به وقت 
اضافه، همان نتیجه دلخواه کرواســی بود و البته 
این نتیجه برزیلی ها را به شــدت نگران ادامه بازی 
کرد. برزیل در وقت های اضافه به مراتب بهتر ظاهر 
شد و با حرکت عالی نیمار به گل نیز رسید. به نظر 
می رسید بازی با همین نتیجه تمام خواهد شد. با این 
حال برزیلی ها به حمله کردن ادامه دادند و همین 
جلو رفتن کار دست شان داد. زردها با هجومی بازی 
کردن به دردسر افتادند و در آخرین لحظات، بازی با 
ضربه پتکوویچ به تساوی کشیده شد. این گل مثل 
یک پتک روی سر برزیلی ها فرود آمد! در پنالتي ها 
بازهم این کرواسي بود که حریف را میخکوب کرد. 
برزیلي ها اولین و آخرین پنالتي شــان را از دست 

دادند تا ناچار به وداع اجباري با جام شوند.

كرواسي بازهم در وقت هاي اضافه و ضربات پنالتي به هدفش رسيد و برزيل را به خانه فرستاد

انفجار روی نیمکت؟
به احتمال فراوان کریســتیانو رونالدو نبرد امروز 
پرتغــال را از روی نیمکت شــروع خواهد کرد. 
براساس اخبار منتشــر شــده، او شانسی برای 
حضور در ترکیــب اصلی پرتغــال در این جدال 
ندارد. در روزهای گذشــته زمزمه های زیادی در 
مورد اعتراض رونالدو و تهدیــد به ترک اردو بعد 
از نیمکت نشــینی به گوش می رسید. سرمربی 
تیم ملی پرتغال، فرناندو سانتوس، اعالم کرد که 
رســانه ها، موضوع را بیش از حد بزرگ کرده اند. 
به گفته سانتوس، او از نیمکت نشینی ناراحت بوده 
اما به هیچ وجه قصد ترک اردوی پرتغال را نداشته 
است. کریس در دقایق پایانی بازی گذشته تیمش 
به زمین مســابقه آمد و حدود ۲۰ دقیقه مقابل 
سوئیس فوتبال بازی کرد اما نتوانست کار خاصی 
انجام دهــد. او امروز روی نیمکت می نشــیند تا 
گونسالو راموس در ترکیب اولیه پرتغال قرار بگیرد. 
راموس در بازی قبلی در ترکیب اصلی قرار گرفت 
و با زدن ۳ گل تاریخ سازی  کرد. او با این هت تریک 
استثنایی مقدمات برد پرگل و ساده پرتغال در این 
نبرد را فراهم آورد. او حاال در کانون توجه قرار دارد. 
با این حال، همچنان دوربین ها وضعیت رونالدو را 
از روی نیمکت تعقیب می کنند. شاید کریس از 
روی نیمکت بلند شــود و گل برتری تیمش را به 
ثمر برساند و همه را متوجه کند که هنوز بهترین 
بازیکن تاریخ فوتبال پرتغال است. قهرمانی جهان 
حتی از روی نیمکت برای او بسیار مهم خواهد بود. 
رونالدو در رده باشگاهی همه جام های ممکن را 
فتح کرده است. او در رده ملی نیز توانسته قهرمانی 
رقابت های جام ملت های اروپا را به دست بیاورد و 
یک  موفقیت بزرگ را جشن بگیرد. تنها حسرت 
بزرگ کریستیانو این است که تا امروز نتوانسته 
جام جهانــی را ببرد و حتی به عنــوان یک مهره 
نیمکت نشین نیز به دنبال ثبت این آرزو و رسیدن 
به جاودانگــی در دنیای فوتبــال خواهد بود. در 
روزهای گذشته حمالت بسیار زیادی متوجه او 
شده است. هم تیمی ســابق کریس، گری نویل 
حمالت تندی را متوجه این اســطوره دانسته اما 
ستاره پرتغالی هم نشان داده که هر وقت در معرض 
انتقاد قرار می گیرد، بهتر می شــود. در لحظات 
پایانی دیدار با مراکش باید در انتظار یک واکنش 

انفجاری از سوی این بازیکن باشیم.

11) 2( ) 4(
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 جنگ 
صدساله

 فرانسه و انگلیس در همه زمینه ها با هم رقابت دارند؛
 فوتبال هم روی آن

 نگاه ها به
شیرهای اطلس

 چرا تیم ملی مراکش بیش از پرتغال و رونالدو
 در مسابقه امشب هوادار دارد؟

شــاگردان ولید رگراگی پرتماشــاگرترین تیم حاضر در 
این مرحله هستند؛ البته اگر محبوبیت آرژانتین و برزیل 
با هواداران اجاره ای و تقلبــی را درنظر نگیریم. حاال همه 
عرب ها، مســلمانان و آفریقایی هــا می خواهند مراکش 
به عنوان نخستین تیم عرب یا آفریقایی یا مسلمان به مرحله 
نیمه نهایی برود. حریف امشب آنها پرتغال است؛ تیمی که 
کشورش مثل اسپانیا یکی از استعمارگران و غارتگران آفریقا 
در تاریخ بوده. پس مسابقه امشب جنبه انتقام تاریخی هم 
خواهد داشــت؛ استعمارزده در برابر اســتعمارگر سابق. 
البته در دوره ای طوالنی مغربی ها اندلس را به مستعمره 

خود تبدیل کرده بودنــد. هوادارانی که از مغرب به 
قطر آمده اند، 148کیلومتر مســافت طی 

کرده اند، دست کم 5کیلومتر بیش از 
نزدیک ترین تیــم اروپایی به قطر. 
15هزار مراکشــی در قطر حضور 
دارند و این یک  امتیاز برای نماینده 

آفریقا به حساب می آید.
    هر یک از 3 تیم قبلی آفریقایی 
که بــه یک چهارم نهایی رســیده 

بودنــد، همگی در همیــن مرحله 
حذف شدند؛ کامرون )1990(، سنگال 

)2002( و غنا )2010(.
    ولید رگراگی را به خاطر تراشیدن مو به گواردیوال 

تشبیه می کنند اما او بیشتر شبیه دیه گو سیمئونه است تا 
گواردیوال چون در بازی با اسپانیا با تنها 23درصد مالکیت 
توپ توانست یکی از مدعیان قهرمانی را حذف کند. تیم 
او تنها 229پاس صحیح داشت که یک چهارم 967 پاس 
صحیح اسپانیا بود. تیم او در 10بازی 12گل دریافت کرده و 
در 7بازی آخر تنها یک گل خورده است. او اگر بتواند جلوی 
گل زدن مدافعان خودش به تیم خودی را بگیرد، بعید است 
از بازیکنان حریف گل دریافت کند. یوسف چیپو نخستین 
بازیکن آفریقایی بود که در جام جهانی گل به خودی زد. 
مراکش در این دوره و دوره قبلی نخستین گل به خودی 

جام را ثبت کرده که یکی از آنها مقابل ایران بوده است.
    اشــرف حکیمی با 17تکل بهترین رکــورد را در این 
دوره در اختیار دارد. نفر دوم ابراهیما کوناته از فرانســه و 
نصیر مزروعی از مراکش هستند با 13تکل موفق. 2 مدافع 
کناری مراکــش از لحاظ آماری ثابــت کرده اند دور زدن 

آنها و خلق موقعیت کار ســختی است. نکته 
جالب اینکه کاماوینگا که تنها در یک 

بازی در پست غیرتخصصی دفاع 
چپ فیکس بود، با 11تکل در 

رده ســوم قرار دارد. صوفیان 
امربات 10بار تکل زده است. 
به این ترتیب می توان نتیجه 
گرفت که تیم ملی مراکش 

تیم تکل زن هاست.
    قهرمان هــای 2 تیم در 

مرحله یک هشــتم؛ یاســین 
بونو از مراکش که 3 پنالتی را گل 

نخورد )سارابیا یکی از پنالتی های 
اســپانیا را به تیر زد( و دیگري گونسالو 

راموس که به جای رونالدو در ترکیب پرتغال بازی 
کرد و مقابل سوئیس موفق به هت تریک شد.

    جدا از کریستیانو رونالدو و راموس، بر سر یک بازیکن 
دیگر پرتغال هم این روزها خبرسازی صورت گرفته است. 
اتلتیکومادرید که به دلیل اختالفات دیه گو ســیمئونه و 
ژائو فلیکس به دنبال فروش ستاره پرتغالی است، قیمتی 
بین 130 تــا 140 میلیون یورو را برای مهاجم 23 ســاله 
تعیین کرده است. ژرژ مندس، مدیریرنامه های فلیکس با 
باشگاه های منچستریونایتد، چلسی، آرسنال و بایرن مونیخ 

برای انتقال این بازیکن مذاکره کرده است.
    پپه توانست با عبور از کریســتیانو رونالدو نام خود را 

به عنوان دومین گلزن مسن تاریخ جام جهانی پس از روژه 
میالی کامرونی که در 42ســالگی به کلمبیا گل زده بود 
ثبت کند. ابتدا کریس رونالدو با گلزنی در بازی مقابل غنا در 
جایگاه دوم ایستاد و سپس، په په با گلی که مقابل سوئیس 
به ثمر رساند، CR7 را به رده ســوم فرستاد تا میروسالو 
کلوزه )نهمین گلزن مسن قبل از 2022( از این فهرست 

10 نفره خارج شود.
    این جدال بهترین خط حمله جام در برابر بهترین خط 
دفاعی است. پرتغال در کنار انگلیس با 12گل زده در صدر 
قرار دارند. هر یک نیمی از این گل ها را در یک بازی به ثمر 
رســانده اند )انگلیس 6گل به ایران و پرتغال 6گل 
به سوئیس(. مراکش با 4گل زده ضعیف ترین 
خط حمله را در میــان همه تیم های 
حاضر در دور یک چهارم در اختیار 
دارد. در عوض، آنها در 4بازی تنها 
یک گل خورده اند که آن هم گل 
به خودی بــوده. حتی در ضربات 
پنالتی مقابل اسپانیا هم دروازه 

یاسین بونو بسته ماند.
    کریستیانو رونالدو که در بازی 
با سوئیس از دقیقه73به میدان رفت 
و برای اولین بار از ســال2008در تیم ملی 
فیکس نبود، شایعه شده بود که سانتوس را تهدید 
کرده اردوی تیم ملی را ترک خواهد کرد. این خبر را نشریه 
رکورد پرتغال منتشــر کرده بود که با تکذیب سرمربی و 
همچنین فدراسیون فوتبال این کشور روبه رو شد و رونالدو 
هم پستی حماسی درباره اتحاد بین بازیکنان پرتغال در 

اینستاگرامش گذاشت.
    رودی گارسیا، ســرمربی معروف اسپانیایی تیم النصر 
عربستان مذاکراتی با رونالدو داشــته و تأیید اولیه را برای 
انتقال این ستاره به باشگاه عربســتانی از او گرفته اما هنوز 
چیزی قطعی نیست. آنچلوتی، برناردو سیلوا، پپه، اوتاوی، 
کانسلو و دیگر بازیکنان پرتغال از کاپیتان این تیم حمایت 
کرده اند. آنچلوتی درباره او گفته است: »2سال بدون مشکل 
او را تمرین دادم، در واقع او مشــکالت را برای من حل کرد. 
آیا کســی که حداقل یک گل در هر بازی به ثمر می رساند، 
می تواند مشکل ساز شود؟ رونالدو خیلی خوب تمرین می کند 
و به جزئیات توجه ویژه ای دارد. مدیریت کردن او بسیار آسان 

است. کریس بازیکنی استثنایی است.«
    کریســتیانو در 1144بــازی 
)143بــازی بیــش از مســی( 
819گل و 234پــاس گل بــه 
نام خــود ثبت کــرده. او در 
بازی امشــب به رکورد بدر 
الموتای کویتی می رسد و 
به رکورد بیشــترین بازی 
ملی )175بازی( دســت 
می یابد. او در طول عمرش 
در بازی های رسمی 750برد، 
218تســاوی و 176شکست 

داشته است.
    آخرین مصاف پرتغال و مراکش در 
مرحله گروهی 2018بود که پرتغال با تک گل 
رونالدو برنده شد. این سومین دیدار تاریخ بین این 2 کشور 
است. هر 2 دیدار قبلی هم در جام جهانی انجام شده؛ برد 
3-1مراکش در مرحله گروهی جام جهانی 1986مکزیک 

و پیروزی یک بر صفر پرتغال در دوره قبلی.
    مراکش در جام جهانی امســال به طور میانگین تنها 
32 درصد مالکیت توپ را در اختیار دارد که دومین کمترین 

مالکیت در بین هر تیمی است. تیم اول ایران است.
    مراکش در جام جهانی 5بازی  انجام داده و شکست نخورده. 
این برای این تیم یک رکورد اســت. آنهــا آخرین بار در این 
رقابت ها در دوره قبل با نتیجه یک بر صفر به ایران باخته بودند.

ی  ها شــیر
اطلــس نخســتین تیم 

آفریقایــی بودنــد که در ســال 
1986به مرحله یک هشتم نهایی جام 
جهانی رســیدند. آنها حاال می توانند 

نخستین تیم آفریقایی باشند که 
به نیمه نهایی می رسند.

حکیــم 
زیاش در این جــام جهانی 

)376( دقایق بیشــتری نســبت به 
چلســی )277( در این فصل برای مراکش 
بازی کرده اســت. او در قطر بازیکن متفاوتی 
به نظر می رسد و بیشترین شــوت )6( و ایجاد 
بیشترین موقعیت )4( برای شیرهای اطلس تا به 

امروز را داشته است. زیاش به دلیل اختالف 
با هلیل هوجیچ 17ماه از تیم ملی 

دور بود.

فرانســه و انگلیس به عنوان نمادهــای فرنگ با هم 
تفاوت های فرهنگی بســیاری دارند. آنها هر کدام 
مدعی و طالیــه دار عرصه های هنــری، فرهنگی، 
روشــنفکری و سیاسی در غرب به شــمار می روند. 
این رقابت در کنار جنگ های قدیمی بین 2 کشــور 
را به فوتبال تعمیــم دهید تا بدانید بازی امشــب 
چه حساســیتی برای مردم و دولت های انگلیس و 
فرانسه دارد. جنگ صدســاله یا جنگ های ادواری، 
جنگی بین پادشــاهی فرانسه و پادشاهی انگلستان 
با هدف گسترش تاج و تخت بود. این جنگ ها سال 
1337 میالدی آغاز شد و ســال 1453 میالدی به 
پایان رســید. این جنگ ها با وجود اینکه 116 سال 
به طــول انجامید، به جنگ های صدســاله معروف 
شد. دودمان والوآ قدرت و پادشــاهی در فرانسه را 

حفظ کرد.
    2 اســتعمار پیر در زمین فوتبال چه می کنند؟ 
2 جنگ گذشته فوتبالی 2 کشــور در جام جهانی با 
پیروزی بریتانیا به پایان رسیده و این سومین دیدار 
2 تیم در جام جهانی است؛ 2 بر صفر در سال1966 

و 3 بر یک در سال 1982، هر دو در مرحله گروهی.
    در مجموع عملکرد سه شــیرها مقابل خروس ها 

بهتر بوده است. انگلیسی ها در بازی های رودررو 
17برد، 5تســاوی و 9شکست ثبت 

کرده اند. 
    فرانسه در 8بازی اخیر 

مقابــل انگلیــس تنها 
یک شکست داشته؛ 
5برد و 2 تســاوی. 
فرانسوي ها آخرین 
بار در یــک دیدار 
در  دوســتانه 
ســال2015 و با 
نتیجه 2 بــر صفر 

شکست خوردند. 
    انگلیس در 6بازی 

از 8رویارویی با تیم های 
اروپایــی در مرحله حذفی 

جام های جهانی به دســت تیم 
هم قاره ای حذف شده است. برعکس، 

فرانســوی ها 8بار از 10باری که مقابل اروپایی ها در 
مراحل حذفی قرار گرفته اند، پیروز بوده اند.

    فرانســه به عنوان مدافع عنوان قهرمانی طلسم 
قهرمان هــای دوره هــای قبلی را کــه زود حذف 
می شدند، باطل کرد. خروس ها در این دوره به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانی، 3 برد داشته اند و تنها برزیل 
در ســال2006 وقتی مدافع عنــوان قهرمانی بود، 
بردهای بیشــتری در یک  دوره به دست آورده بود 

)4برد(.
    فرانسه و انگلیس رقابتی نزدیک خواهند داشت. 
انگلیسی ها از لحاظ پاس های رو به جلو با 147پاس 
در هر بازی در صدر جدول 32تیم این دوره قرار دارند 
و فرانســه با 119پاس در رده دوم است. فرانسوی ها 
37بار دریبــل موفق داشــته اند و بازیکنان انگلیس 
32بار. انگلیس بیشــترین پاس بلند را دارد )197( و 
فرانسه )167( پنجم است. انگلیس با 67پرس چهارم 
است اما فرانسه با 45بار پرس در خط حمله سیزدهم. 
بازیکنان انگلیس به حریفــان نهایتا اجازه می دهند 
که 5تا 10پاس متوالی داشته باشند که از این لحاظ 
پنجمین آمار بد بین همه تیم ها را دارند. جالب اینکه 
وضعیت فرانســه بدتر اســت و آنها در رده22 جای 
گرفته اند و به حریفان اجــازه می دهند تا 16.6پاس 

متوالی به یکدیگر بدهند.
    این جنگ بین هم تیمی ها هم هست؛ هندرسون- 

کوناته )لیورپول(، مگوایر- واران )منچستریونایتد(، 
هری کین- هوگو لوریس )تاتنهام(، ســاکا- سالیبا 

)آرسنال(.
    هری کین با زدن یــک گل دیگر با رکورد 53گل 
ملی وین رونی برابری می کند و به بهترین گلزن تاریخ 

تیم ملی انگلیس تبدیل می شود.
    از بین 6 تیمــی که باالتر از ایــران تحت هدایت 
کارلوس کی روش به مرحله   حذفی جام جهانی صعود 
کردند، فقط 2 تیم )آرژانتین 2014 و انگلیس 2022( 

از مرحله   اول حذفی عبور کرده اند.
    رحیم اســترلینگ که پس از سرقت از منزلش 
اردوی تیم ملی انگلیس را تــرک کرده بود، به اردو 
برگشــت. بن وایت یک هفته پیش بــه دلیل اینکه 
جایی در ترکیب نداشــت، اردو را ترک کرد. البته 
اعالم شد که او بیمار هم بود. در اردوی فرانسه کریم 
بنزما مصدوم بود و از قطر برگشــت اما وقتی خوب 
شد، دیدیه دشان حاضر نشــد او را به جام جهانی 

برگرداند.
    انگلیســی ها در پیروزی 3 بر صفر بر ولز توسط 
رشفورد، یکصدمین گل خود را در جام جهانی به ثمر 
رساندند. حاال آنها 103گله هستند و هفتمین تیم 
گلزن تاریخ این رقابت ها. فرانسه با 129گل 
زده پایین تــر از برزیــل، آلمان و 
آرژانتیــن در رده چهارم قرار 
دارد، باالتــر از ایتالیــا و 
اسپانیا. انگلیس برای 
عبور از رده اسپانیا 
به 6گل دیگر نیاز 

دارد.
    امباپه که در 
ایــن دوره 5گل 
بــه ثمر رســانده 
9گل  )مجمــوع 
در جــام جهانی( 
هــر  میانگیــن  و 
59دقیقه یــک گل را 
دارد، 157 لمــس در رده 
ســوم هجومی داشــته است، 
50 درصد بیشــتر از آنتوان گریزمان 
)102( و در 36 ســکانس تهاجمی فرانســه شرکت 
داشته است که بیشترین تعداد برای یک بازیکن در 
این تورنمنت است. فرانسه به لطف امباپه با 75شوت 

بهترین خط حمله را در اختیار دارد. 
    اولیویه ژیرو هم که در بازی با لهستان به بهترین 
گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه تبدیل شد، انگیزه زیادی 
برای افزایش فاصله اش با تیری آنــری دارد. ژیروی 
36 ساله، 3 گل برای فرانســه در این جام جهانی زده. 
تنها بازیکن مســن تری که در یک جام جهانی 4 گل 
به ثمر رســاند، روژه میال 38ســاله برای کامرون در 

سال1990 بود.
    انگلیس در کنار پرتغال با 12گل زده بهترین خط 
حمله را در اختیار دارد. 6گل آنها به ایران زده شده و 
تنها گل های خورده این تیم در این دوره هم از ایران 
و مهدی طارمی دریافت شده است. جالب اینکه هری 
کین فقط یک گل زده و ساکا و رشفورد که کمتر بازی 
کرده اند 3 گله هستند. رشفورد هر 44دقیقه و ساکا 

هر 71دقیقه یک گل زده اند.
    گرت ساوت گیت امیدوار است که اولین سرمربی 
انگلیس شود که به 2 نیمه نهایی جام جهانی می رود. 
دشــان در دوره قبل فرانســه را قهرمان کرده. تنها 
2 سرمربی دیگر انگلیسی مرحله نیمه نهایی را به چشم 
خود دیده بودند؛ سر الف رمزی در سال1966 و سر 

بابی رابسون در سال1990.

دیدار 
تیم های انگلیس و فرانسه را 

ویلتون سامپایو از برزیل در ورزشگاه 
البیت سوت خواهد زد و برونو بوشیلیا و 

برونو پیرس، هر دو از برزیل او را در امر قضاوت 
این دیدار همراهی خواهند کرد. داوری دیدار 

تیم های مراکش و پرتغال به فاکوندو تلو از 
آرژانتین سپرده شده است. در این دیدار که در 

ورزشگاه الثمامه برگزار خواهد شد، اسکیل 
برایلوفسکی و گابریل چاد، هر دو از 

آرژانتین کمک های این داور 
هستند.

در 
11رویارویی آفریقایی ها با 

تیم های اروپایی در مراحل حذفی 
جام جهانی، 9بار کشورهای اروپایی صعود 
کرده اند. یکی از صعودها را همین مراکش با 
پیروزی مقابل اسپانیا در ضربات پنالتی رقم 
زده و صعود دیگر به سال 2002برمی گردد، 

جایی که سنگال موفق شد سوئد را 
از دور رقابت ها کنار بزند.

چهره

برکناری به جرم 
اسراف در پاس
 لوئیس انریکه بدون هیچ دستاوردی

تیم ملی اسپانیا را ترک کرد
درحالی که آلمانی ها به هانسی فلیک شکست خورده در 
مرحله گروهی جام جهانی اعتمــاد کرده اند و ایتالیا هم 
همچنان از مانچینی که نتوانست این تیم را به جام جهانی 
برساند حمایت می کنند، فدراسیون فوتبال اسپانیا ترجیح 
داد دیگر پای لوئیس انریکه نایستد و این مربی را برکنار 
کند. انریکه که مدتی به خاطر بیماری و مرگ دخترش 
از تیم ملی جدا شــده بود، در بازگشت دستیار سابقش 
را کنار گذاشــت و زحمات او را در مــدت 4ماه غیبتش 
نادیده گرفت. شاید آه روبرت مورنو دامن انریکه را گرفت. 
سرمربی سابق بارسلونا در تیم ملی در قامت یک هوادار 
بارسا و دشمن تیم ســابق خودش - رئال مادرید - ظاهر 
شده بود. او به جای انتخاب بهترین ها، جمعی از بازیکنان 
گوش به فرمان و بله قربان گو انتخــاب می کرد که تقریبا 
بیشــتر آنها یا بازیکنان بارســا بودند یا محصول سابق 
الماسیا یا بازیکنانی که در آستانه پیوستن به بارسا بودند 
یا در آینده ممکن بود به این تیم بپیوندند یا بازیکنانی که 
دشمن رئال هســتند. او برای این دوره روی نام بزرگانی 
چون ســرخیو راموس، تیاگو آلکانتارا )استثنائا بازیکن 
سابق بارســا(، دخه آ، کپا، ایاگو آســپاس، ناچو، فابیان 
روییس و چند نفر دیگر خط قرمز کشیده بود. تیم اسپانیا 
با او در 4بازی بیش از هزار پاس رد و بدل کرد اما در نهایت 

تنها یک  برد مقابل کاستاریکا به دست آورد و حذف شد.
    عملکرد انریکه 52 ساله که در ژوییه2018 جانشین 
فرناندو هیرو شــده بود، در تیم ملی اسپانیا به این شرح 
بود؛ 47بازی، 26 برد )55.3درصد(، 14 تساوی، 7 باخت، 
نایب قهرمان لیگ  ملت هــا21-2020، حضور در نیمه 

نهایی یورو2020 و یک هشتم نهایی جام جهانی2022.
    تیم ملی اســپانیا پس از قهرمانی در 2یوروی پیاپی 
و جام جهانی از فاصله 2008 تا 2012 دچار طلســمی 
بی پایان شده که این طلســم یک دهه به درازا کشیده 
اســت؛ جــام کنفدراســیون ها 2013 )نایب قهرمان(، 
جام جهانــی2014 )مرحلــه گروهــی(، یــورو2016 
)یک هشــتم نهایی(، جام جهانی2018 )یک هشــتم 
نهایی(، یورو2020 )نیمه نهایــی(، لیگ ملت های 21-

2020 )نایب قهرمان( و جام جهانی2022 )یک هشــتم 
نهایی(. از زمان قهرمانی جهان در سال2010 تیم ملی 
اسپانیا تنها 3 برد در 3دوره مقابل تیم های استرالیا، ایران 

و کاستاریکا به دست آورده.
    یک لوئیس دیگر به نام لوئیس دالفوئنته در 61سالگی 
جای انریکه را در تیم ملی اســپانیا گرفت. این در حالی 
است که از روبرتو مارتینس، ســرمربی شکست خورده 
بلژیک به عنوان جانشــین انریکه یاد می شد. دالفوئنته 
ســرمربی تیم ملی جوانان بــود. او ماموریت خود روی 
نیمکت الروخا را از ماه مارس و با 2 بــازی مقابل نروژ و 
اســکاتلند در مقدماتی یورو2024 آغــاز می کند. او از 
سال2013 در تیم های پایه اسپانیا مشغول به کار بود و 
طی این مدت، به این افتخارات رسیده؛ قهرمانی اروپا زیر 
19 ساله ها )2015(، قهرمانی اروپا زیر 21 ساله ها )2019( 

و نایب قهرمانی المپیک2020.
    با رفتن انریکه افراد دیگری هم الروخا را ترک کردند. 
مولینا، مدیر فنی تیم ملی که مسئول اول تیم بزرگساالن 
و تمام تیم های پایه بود همراه با انریکه اخراج شد. آلبرت 
لوکه جانشین مولینا خواهد شد. لوکه بازیکن سابق تیم 

ملی اسپانیا و باشگاه دپورتیوو الکرونیاست.

نقل قول

آرسن ونگر، سرمربی سابق آرسنال: 6ماه است می گویم 
فرانســه می تواند از عنوان قهرمانی اش در جام جهانی دفاع 
کند. فرانسه تیم جوانی است و همچنان عطش دارد. آنها به 
پایان راه نرسیده اند. فرانسه از نظر قدرت بدنی نسبت به سایر 
تیم های جام برتر است اما انگلیس، حریف آنها یک استثنا ست. 
هافبک های انگلیس به خصوص جــودی بلینگام همه عالی 
بوده اند. به همین علت اســت که انگلیس می تواند بیشترین 

آسیب را به فرانسه بزند. این یک فینال زودرس است.

ناصرالخلیفی، مدیر باشگاه پاری سن ژرمن: مارکوس 
رشفورد بازیکن شگفت انگیزی است و همه باشگاه ها پس 
از اتمام قرارداد او و رایگان شدنش به دنبال او خواهند رفت. 
ما عالقه خود به رشفورد را پنهان نمی کنیم و قبال هم با او 
صحبت کرده ایم. جذب او در این تابستان؟ چراکه نه. اگر 
بازیکن آزاد باشد، می توانیم مستقیما با او صحبت کنیم، 

اما االن نه.
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نکته بازی

حاال شما به بزرگی خودتان ببخشید

یکی از خبرسازترین اتفاقات تیم ملی در قطر مربوط می شد به اینکه 
پیش از بازی با آمریکا به بازیکنان حواله واردات یک دستگاه 

خودروی خارجی اعطا شده است. مخصوصا وقتی تیم ملی 
نتوانست آمریکا را ببرد و مثل 2دوره قبلی از مرحله گروهی 
جام جهانی اوت شد، فشــارها و انتقادات علیه این جایزه 
عجیب افزایش پیدا کرد. در عین حال، اما برخی اخبار هم 

حاکی از گالیه بازیکنان است. آنها می گویند این حواله زیاد هم 
به کار نمی آید و تبصره ها و محدودیت هایی دارد که مانع از وصول 

سود کامل و چشمگیر می شود. خواستیم به عزیزان عرض کنیم این 
قصور را به بزرگی خودشان ببخشند. به امید خدا دفعه بعد که حذف 

شدید، پاداش بهتر و بزرگ تری تقدیم تان می شود!

10سال دیگر وقت بدهید

در این مدت خیلی ها لب به انتقاد از کارلوس کی روش گشــوده اند و 
حتی دیده شده که برخی از جدی ترین و قدیمی ترین حامیان او هم 
موضع متفاوتی گرفته اند. گویا اما یک نفر دلش نمی خواهد این سنگر 
را ترک کند. محمدرضا مهدوی که بعد از شکست 6 بر 2 تیم ملی ایران 
برابر انگلســتان گفته بود: »مهم این است که 2گل به کشور مخترع 
فوتبال زدیم«، هنوز به دفاع از مربی پرتغالی ادامه می دهد. مهدوی در 
تازه ترین اظهاراتش گفته: »کی روش فرصت زیادی برای کار در تیم 
ملی نداشت و نتوانســت برنامه هایش را اجرا کند.« راست می گوید 
بنده خدا. 10ســال و 3دوره جام جهانی که فرصت زیادی نیســت. 
به نظرمان می رسد باید 10سال دیگر به او فرصت داد، شاید باالخره به 
امید خدا توانست برنامه هایش را اجرا کند و یک اتفاق خوب رقم بزند.

گزینه ابدی

بحث در مورد نیمکت تیم ملی همچنان زیاد است و کسی نمی داند 
کی روش به عنوان سرمربی ابقا خواهد شــد یا نه. در همین حال، 
گروهی نیز اصرار دارند روی اینکه باید از مربی داخلی استفاده کرد. 
مخصوصا موفقیت هایی که برخی کشــورها همچون ژاپن با مربی 
بومی در جام جهانی رقم زدند، این اصرار را دوچندان کرده است. در 
همین راستا بار دیگر به طور گسترده شاهد طرح اسم و عکس امیر 
قلعه نویی در مطبوعات و رسانه های ورزشی هستیم. امیر 15سال 
پیش در یک مقطع کوتاه هدایت تیم ملی را پذیرفت و موفق هم نبود، 
اما از همان روز تا حاال هر بار که بحث تغییرات در کادرفنی به وجود 
می آید، شاهد تکرار نام او هســتیم. قلعه نویی گزینه ابدی نیمکت 
تیم ملی است و احتماال هرگز هم روی این نیمکت نخواهد نشست.

چهره

حداقل 
عذرخواهی کرد

 تفاوت معنادار رفتار فغانی 
با ملی پوشان فوتبال

همانطــور کــه از چنــد روز پیــش زمزمه هایش به 
گوش می رســید، دوران قضــاوت علیرضــا فغانی در 
جام جهانی2022 به پایان رسید و داور سرشناس فوتبال 
کشــورمان که از بخت های اصلی قضاوت در فینال این 
بازی ها نیز به شــمار می رفت، به خانه برگشــت. اعالم 
یک پنالتی بحث برانگیز از ســوی فغانی علیه اروگوئه 
در بازی با پرتغال برای او گران تمام شــد. فغانی که در 
جام جهانی2018 اصال از VAR استفاده نکرده بود، این 
پنالتی را با مشــورت کمک داور ویدئویی گرفت و چون 
به شکل غیرمســتقیم منجر به حذف نماینده آمریکای 
جنوبی شــد، ســروصداها باال گرفت. نهایتا هم فغانی 
نتوانست بعد از مرحله گروهی ســوت قضاوت در هیچ 
مسابقه دیگری را به دست بگیرد. با وجود این اما، نکته 
قابل تامل این بود که قاضی سرشناس ایرانی بابت حذف 
زودرس از مسابقات مرحله گروهی، از مردم کشورمان 
عذرخواهی کرد. این در حالی اســت کــه عملکرد یک 
داور، بیشتر به صورت فردی مورد ارزیابی قرار می گیرد 
و شکســت و موفقیت او خیلی به معنای شــادکامی یا 
ناکامی مردم کشورش نیســت. اقدام فغانی مخصوصا 
زمانی ارزشــمندتر جلوه می کند کــه بدانیم تعدادی 
از بازیکنان و کادرفنی تیم ملی ایــران پس از حذف از 
مرحله گروهی جام جهانی برای ســومین نوبت پیاپی، 
 باز هم حاضر به عذرخواهی نشدند و بعضا حتی طلبکار

 هم بودند.

تکلیف نیمکت تیم ملی فوتبال 
ایران همچنان مشخص نیست. 
کارلوس کــی روش نتایجی در قطر 
گرفته که برای بسیاری از اهالی فوتبال 
قابل دفاع نیست. حتی مهدی تاج، رئیس 
فدراسیون فوتبال هم در جمع مدیران نزدیک 
به  خودش این نتایج را خرسندکننده ندانسته است. 
همین مسئله و نیز تعطیلی برنامه های تیم ملی برای 
مدت زمان طوالنی، گویا باعث شــده فدراسیون با 
خیال راحت سکوت کند و تعیین تکلیف کادرفنی را 
به آینده وا بگذارد. در این میان اما شایعاتی در مورد 
احتمال حضور یک سرمربی داخلی در تیم ملی منتشر 
شــده و البته که شــانس جواد نکونام بیش از سایرین 

به نظر می رسد.

   قراری که از ابتدا گذاشته شد
زمانی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال شد و کارلوس 
کی روش را برای هدایت تیم ملــی در جام جهانی برگزید، 
برنامه اش این بود کــه مربی پرتغالی بعــد از جام جهانی در 
کســوت مدیر فنی فرو برود و جواد نکونام به عنوان سرمربی در 
جام ملت های آسیا هدایت تیم کشورمان را بر عهده داشته باشد. 
نخستین شــکاف در این برنامه زمانی پدید آمد که حضور نکونام 
به عنوان دستیار کی روش در جام جهانی منتفی شد. در گام بعدی، 

پس از نتایج نســبتا خوبی که تیم ملــی در 2دیدار 
دوستانه برابر اروگوئه و ســنگال به دست آورد، 

اعتماد فدراســیون به کی روش بیشتر شد و 
کم کم زمزمه های مربوط به تمدید قرارداد او را 
آغاز کردند. به طور مشخص مهدی محمدنبی 
در متن این رویکرد قرار داشت و می گفت 
کی روش تا زمانی که نتیجه بگیرد به کارش 
به عنوان سرمربی ادامه خواهد داد. نتایج رقم 

خورده در جام جهانی اما همه  چیز را خراب 
کرد. حاال نه تنها افکار عمومی از کارلوس 

رضایت ندارد، بلکه فدراسیون هم از او راضی نیست؛ کسی که آمد تا تیم 
ملی به انگلیس و آمریکا نبازد و البته مقابل هر دو حریف شکست خورد. 
حاال صدای منتقدان از هر زمان دیگری بلندتر شده و به عالوه موفقیت 
ژاپن با یک مربی بومی، فشارها را برای انتخاب یک گزینه داخلی برای 
جانشینی کارلوس افزایش داده است. به این ترتیب بعید نیست مجموعه 
فدراسیون به نقشه اول خود برگردد و بار دیگر مذاکره با نکونام را برای 

هدایت تیم ملی آغاز کند.

   مراقب باش جواد!
اینکه تیم ملی باید مربی داخلی داشته باشد یا خارجی، یک بحث دیرپا 
و مفصل است که در جای خودش باید به آن پرداخت. با این همه، در 
مورد مصداق شخص جواد نکونام دالیلی وجود دارد که نشان می دهد 
شاید او در این مقطع گزینه مناســبی برای هدایت تیم ملی نباشد. 
نخست آنکه از نظر بسیاری از مخاطبان فوتبال ایران، نکونام افکاری 
نزدیک به کارلوس کی روش دارد. اولویت او در فوتبال، اتخاذ تاکتیک ها 
و برنامه های تدافعی اســت. این ایده گاهی در مقابل تیم های بزرگ 
جواب می دهد، اما قابل تعمیم به همه مسابقات نیست و به عالوه بیننده 
را هم راضی نمی کند. امروز بیش از هر زمان دیگری ســبک فوتبال 
کی روش مورد انتقاد قرار می گیرد و شاید خیلی ها موافق نباشند که 
نسخه ایرانی جانشین او به کار مشغول شود و همین روش را در پیش 
بگیرد. به عالوه تجربه نشــان داده پشــتیبانی و حمایتی که از مربی 
خارجی صورت می گیرد، مشمول مربی ایرانی نمی شود و او در فضایی 
دشوارتر باید کارش را انجام بدهد. شاید نکونام مربی خوبی باشد، 
اما دستاوردهای او برای اقناع هواداران و خریدن زمان 
در بزنگاه ها کافی نیست. اینکه جواد با قهرمانی در 
جام حذفی یا سوپرجام سرمربی تیم ملی شود، 
شبیه اواخر دهه80 است که امیر قلعه نویی، 
علی دایی و افشین قطبی هر کدام با یک 
قهرمانی لیگ برتر هدایت تیم اول ایران را 
پذیرفتند و البته موفق هم نبودند. بنابراین 
خوب است نکونام بردبار باشد و در آینده 
با دست پر و اعتبار بیشتر بختش را برای 

هدایت تیم ملی فوتبال ایران بیازماید.

پوست موز
از جواد نکونام به عنوان گزینه هدایت 

 تیم ملی یاد می شود؛
آیا او برای این کار مناسب است؟

 نکو افــکاری نزدیک 
بــه کــی روش دارد. اولویــت 

او در فوتبــال، اتخــاذ تاکتیک ها 
و برنامه های تدافعی اســت. این 
ایــده گاهــی در مقابــل تیم هــای 

بزرگ جواب می دهد، اما قابل 
تعمیم به همه مسابقات 

نیست



 تولید مسکن
 به شیوه قرارگاهی

 نوسازی 
هدفمند شهر

کمبود یک میلیون واحد مسکونی در تهران 
سبب شد پس از اینکه علیرضا زاکانی سکان 
پایتخت را به دســت گرفت، برای جبران آن 
ســاخت 180هزار دســتگاه واحد مسکونی 
استطاعت پذیر را هدف گذاری کند. او با توجه 
 به اهمیت این موضوع در صفحه شخصی خود 
)توییتر( نوشت: »شهرداری نمی تواند نسبت 
به مســکن مردم بی تفاوت باشد.« همچنین 
او بارها در ســخنرانی های خود عنوان کرده 
بود که مسکن نیاز جدی مردم پایتخت است 
که کم توجهی به آن باعث شــده عمده مردم 
اجاره نشین شوند و ۶۵ درصد حقوق خود را 
برای اجاره بها بدهند. گرچه شهرداری تهران 
با توجه  به اینکه یک نهاد خدماتی اجتماعی 
اســت، نقش و مســئولیتی در حوزه مسکن 
نداشــته و ندارد، اما زاکانی راهکار برون رفت 
از معضل کمبود مســکن در تهران را ایجاد 
هماهنگــی و هم افزایی میان دســتگاه های 
متولی در این امر )مســکن( می دانســت و 
ازاین رو قرارگاه مسکن تشکیل شد تا به صورت 
جهادی با همت و عزم نهادهای مختلف این 
معضل حل شود. نقش اصلی شهرداری تهران 
در این قــرارگاه تســهیلگری، هماهنگی و 
مدیریت یکپارچه اســت؛ نقشــی که به باور 
فعاالن حوزه شهرســازی در قالــب قرارگاه 
مسکن منجر به رونق ساخت وساز در پایتخت 

شده است.

 6دستور مهم شهردار تهران
علیرضــا زاکانی در پی تشــکیل قــرارگاه 
اجتماعی در گام نخســت برای ایفای نقش 
تسهیلگری ۶دستور مهم به مدیران شهری 

داد.
   مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع زدایی 

از همه فرایندهای تولید مسکن
   به حداقل رساندن زمان و حذف فرایندهای 

موازی و زائد صدور مجوز ساخت
   به کارگیری همه ابزارها برای سرعت بخشی 

به نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد
   شناسایی همه ظرفیت های تولید مسکن 

در شهر تهران و تالش برای فعال سازی آنها
   بهره گرفتــن از همه امکانات شــهرداری 
تهران )زمین، مجوزها و...( برای تأمین مسکن

   فعال کــردن اجــرای بند۲1 مــاده۵۵ 
قانون شــهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر الزم 
جهت تأمین مســکن برای افراد و گروه های 

بی بضاعت و کم استطاعت.

سابقه نوسازی شهری در کشور های توسعه یافته 
اروپا به قــرن18 بازمی گردد؛ زمانــی که انقالب 
صنعتی شــیوه زندگی شــهری را تغییر داده بود 
و محله های بزرگی در حاشــیه و درون شهر های 
قدیمی به وجــود آمده بــود که کارگــران فقیر 
کارخانه ها در آن سکونت داشتند. اگرچه شهر های 
قرن18 از آنچه اکنون به عنوان زیرساخت آب و برق 
می شناســیم، بی بهره بودند، اما ظاهر این محله و 
شکل ساختمان ها هم نشانه ای از محرومیت کامل 
بود. پیش از آن هم ساخت و تخریب ساختمان ها 
به صورت طبیعی انجام می شــد اما ایــن کار در 
چارچوب طرح معینی قرار نداشت. پس از انقالب 
فرانسه موضوع رسیدگی به اقشار شهری کم درآمد 
در غرب اروپا مــورد توجه قرار گرفــت. در نیمه 
قرن19 طرحی برای بازســازی پاریس ارائه شد. 
در همین زمان گروهی از اصالح طلبان اجتماعی 
و ســرمایه گذاران تصمیم به رفع مشــکل محله 
»مینســتر« لندن گرفتند که تبدیــل به محلی 
فقیر و بدنام شــده بود. ســرمایه گذاران شخصی 
تعــدادی بلوک های ســاختمانی در برخی نقاط 
این محله ایجــاد کردند و تعدادی از ســاکنان به 
آنها منتقل شــدند. بلوک های آپارتمانی اطراف 
یک حیاط مرکزی ســاخته شــده بودند و اصول 
معماری ماننــد نورگیر بودن و تامیــن گرما، در 
آنها رعایت شــده بود. قانون بهداشــت عمومی 
هم ایجاد شــبکه انتقال فاضالب را اجباری کرده 
بود. موفقیت این ساختمان ها باعث تقلید آن در 
ساخت و ساز های دیگر شد. شورای شهر لندن که 
در سال1889 تاسیس شــد، با مشاهده موفقیت  
قبلی ســرمایه گذاران خصوصی، اجازه پاکسازی 
محله »نیکول« را صادر کرد که باعث شد در مدت 
کوتاهی بیش از هزار واحد آپارتمان دو سه اتاقه در 
آن ساخته شود. تعدادی مغازه و کارگاه نیز در این 
محله ساخته و کلیســا ها و مدرسه های آن حفظ 
شدند. در سال1900 پروژه جدید رسما افتتاح شد.

بعد از پایان جنگ جهانی اول و در ســال1919 
شرایط اقتصادی جدید و کمبود مسکن باعث شد 
که دولت انگلیس به دنبــال طرح بلندمدتی برای 
تامین خانه  باشد. به دلیل حضور بخش خصوصی 
قدرتمند و صاحــب ثروت در این کشــور، دولت 
بیشتر کار برنامه ریزی و مشارکت کلی را برعهده 
داشت. تا 10سال ســاختمان های جدید ساخته 
شدند و بعد از آن رکود جهانی اقتصاد کار را متوقف 
کرد. دولت انگلیس از بخش مســکن که تا حدی 
در هدایت دولت قرار داشت، به عنوان راهی برای 
ایجاد رونق اقتصادی بهره گرفت. نمونه نوســازی 
شهری انگلیس بعدا در نیویورک و سپس در دیگر 

شهر های بزرگ دنیا اجرا شد. 

زینب زینال زادهیادداشت
روزنامه نگار
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مأموریت: خروج مسکن از بحران 

چندســالی می شــود که داشــتن خانه در 
شــهرهای بزرگ برای خیلی ها تبدیل به یک 
آرزو شده اســت. زوج های جوان برای شروع 
زندگی مشترک زیر یک ســقف، اغلب راهی 
جز اجاره نشــینی ندارند و اگر برای سال اول 
زندگی، هر طور شده پول رهن و اجاره را جور 
کنند، از ســال های بعد با مشکل غول تورمی 
افزایش اجاره بهــا روبه رو می شــوند. همین 

کافی اســت تا آنها سال به ســال، بیشتر زیر 
فشــار قرض و وام بروند و خانه دار شدن شان، 
رؤیایی دســت نیافتنی نشــان دهــد. آنچه 
آمارهــای بانک مرکزی، معامالت مســکن و 
پژوهش های شهرداری تهران نشان می دهد، 
غول خانه داشــتن در پایتخت بسیار بزرگ تر 
از حد تصور اســت؛ غولی که در دهه گذشته، 
به خاطر بی توجهی به اهمیت موضوع به ویژه 
از نظر تفاهــم با نهادهای مختلف و حســاب 
باز کردن روی مشــارکت مردم، رشد کرده و 
مشکالت شــهروندان طی 3سال اخیر در این 

زمینه بسیار پرنمود شده است.

 بگذارید آخرین آمارهای منتشــر شده از این 
نظر را برای آنکه بدانیم مســکن در چه نقطه 
بحرانی قرار گرفته، مرور کنیم. طبق آمار بانک 
مرکزی، همزمان با رشد 47.8درصدی تعداد 
معامالت مسکن، میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران در آبان ماه گذشــته، ۶.8درصد نسبت 
به ماه قبل رشــد داشــته و بهای هر مترمربع 
زیربنای مسکونی در این ماه به 4۶.7میلیون 
تومان رسیده است؛ یعنی قیمت هر مترمربع 
آپارتمان در پایتخت به طــور میانگین بیش 
از 4۶میلیون تومــان اســت و یک آپارتمان 
۵0مترمربعی در یک منطقــه معمولی، بیش 

از ۲میلیــارد و 300میلیــون تومــان قیمت 
می خورد. این در حالی اســت که ترکش های 
تورم بازار مسکن، دامنگیر بازار اجاره می شود. 
از ســوی دیگر، آنطــور که علیرضــا زاکانی، 
شهردار تهران عنوان می کند، حدود ۵1درصد 
پایتخت نشینان مستأجر هستند و در این میان، 
تهران یک میلیون واحد مسکونی برای تامین 
نیاز خانه دار شدن شهروندان، کم دارد. به گفته 
او، خرید مســکن در تهران ۶7سال برای یک 
فرد عادی زمان می برد؛ یعنی چند نسل باید 

بگذرد تا یک خانواده بتواند خانه دار شود.
زاکانی بر اساس همین مسئله و چالش بزرگ، 

 هم افزایی میان ارگان ها و نهادهای مختلف در 
راستای تسهیل سازی روند احداث خانه های 
ارزان قیمت را مهم دانســته و دلیل تشــکیل 
قرارگاه مســکن از یک ســال گذشته تاکنون 
را همین امــر، اعالم می کنــد؛ قرارگاهی که 
خروجی آن، تفاهم هایی با بنیاد ملی مسکن، 
ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، سازمان 
تامین اجتماعی و چندین سازمان  نیمه دولتی 
و خصوصی بوده است. برنامه ها و مسیرهایی 
که با هدف تامین 180هزار واحد مســکونی 
برای فاز نخســت ختم می شــوند هم کامال 

تعیین شده اند.

 سناریوهای 
مسکن سازی   در پایتخت

 شهرداری تهران با 4 مدل به دنبال
 آسان سازی ساخت خانه های ارزان قیمت در پایتخت است

چرایی ورود شهرداری
 به بحث ساخت مسکن 

 نوسازی بافت فرسوده، تامین مسکن استطاعت پذیر 
و کاهش زمان خانه دار شدن از جمله اهداف قرارگاه مسکن است

چرا شهرداری تهران با تشکیل قرارگاه مسکن، ساخت خانه در پایتخت را تسهیل می کند؟

مدیریت شهری در ابتدا برای ساخت 180هزار واحد مسکونی 

هدف گذاری کرده بود، اما با گذشــت بیش از 10ماه از تشکیل مسکن
قرارگاه مسکن، کارنامه شهرداری تهران نشان می دهد که در 
این مدت 180هزار و ۲13واحد در مناطق ۲۲گانه احصا شده 
است؛ یعنی عدد بیانگر آن است که اقدامات شهرداری تهران در این قرارگاه منجر 
شده تا فراتر از هدف برود که قطعا منجر به حل مشکل مسکن در پایتخت خواهد 
شد. آنچه از اعداد و ارقام ثبت شده در کارنامه )جدول( قرارگاه مسکن شهرداری 
تهران اســتنباط می شود، این اســت که تا کنون ســاخت 3۶هزار و ۲40واحد 

مسکونی عملیاتی شده  است.

میزان پیشرفت مسکن های هدف گذاری شده در قالب درصد
تعداد واحدهای هدف گذاری شــده در قرارگاه مســکن توسط 
شــهرداری تهران، در مناطق ۲۲گانه متفاوت اســت و ازاین رو 
با توجه  به ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایــی میزان تحقق آنها 

)عملیاتی شدن ساخت مسکن( هم متغیر بوده است.
   مناطق یک، 13 و 1۶ بیش از................................................................. 30درصد
   مناطق ۲، 3، 7، 8، 10، 1۵، 17 و ۲۲ بیش از....................................... 20درصد

   مناطق 4، ۵، 9، 11، 1۲، 14، 18، ۲0 و ۲1 بیش از............................. 10درصد
   منطقه 19 کمتر از..................................................................................... 10درصد

صدرنشینی مناطق
با استناد به کارنامه قرارگاه مسکن شهرداری تهران و با توجه به 
میزان تحقق مسکن های هدف گذاری شده می توان صدرنشینی 
مناطق را براساس بیشــترین و کمترین میزان تحقق اینگونه 

اعالم کرد.

بیشترین میزان تحقق
   37درصد................................................................................................ منطقه یک
   34درصد................................................................................................. منطقه13
   32درصد.................................................................................................. منطقه1۶

کمترین میزان تحقق
   8درصد .................................................................................................... منطقه19
   11درصد ................................................................................................... منطقه18
   13درصد .................................................................................................. منطقه۲0

دستاوردهای قرارگاه مسکن شهرداری تهران
بیش از 300روز از فعالیت قرارگاه مســکن شــهرداری تهران 
می گذرد و در این مدت اقدامات خوبی در حوزه ساخت وســاز  
برای تامین خانه های ارزان قیمت و نونوار شدن بافت های فرسوده 
صورت گرفته است که اهم آنها در زیر آمده است. ناگفته نماند که در پروژه نوسازی 
محله نفرآباد، عالوه بر خانه سازی، طرح ها و برنامه های ویژه ای برای احیای این 

محله باقدمت و تشویق مالکان بناهای فرسوده جهت نوسازی اجرا می شوند.
    کلنگ زنی و آغاز عملیات ســاخت 10هزار واحد مســکونی در محدوده 

جنگ افزارسازی ساصد )منطقه13(
    ساخت 10۵۶واحد مسکونی در اراضی کارخانه قو به وسعت ۵هکتار

    شکسته شدن طلسم 30ساله بهســازی در محله نفرآباد شهرری و آغاز 
ساخت ۵هزار واحد مسکونی 

    تهیه طرح های توجیهی برای اراضی تحت تملک شــهرداری مناطق ۵ و 
14 به مساحت 3هزار مترمربع و ارسال به کمیسیون ماده۵ برای تصویب
    آماده شدن طرح توجیهی اراضی اطراف حرم عبدالعظیم حسنی)ع( 

در قالب پروژه های رضوان و حکمت به مساحت تقریبی ۶هکتار
   تهیه طرح توجیهی برای اراضی تحت تملک شهرداری منطقه1۲

کارنامه ای با اعداد فراتر از هدف

51 
درصد

51درصــد تـــهرانی ها 
و  هستند  اجاره نشــین 
طبق گفته علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران یک خانواده با 
درآمد عادی حدود 67سال 
نیاز دارد تــا در پایتخت 

صاحب خانه شود.

46
میلیون

میانگین قیمت هرمترمربع 
مسکن در شــهر تهران به 
حــدود 46میلیون تومان 

رسیده است.

 180000 
واحد

طبق برنامــه هدف گذاری 
شده شهرداری تهران در 
قالب قرارگاه مسکن، در فاز 
نخست باید 180هزار واحد 
مسکونی از طریق تعامل با 
سایر نهادها و مشارکت مردم 

ساخته شود.

65 
درصد

شــهرداری تهران اجرای 
بنــد21 مــاده55 قانون 
شــهرداری مبنی بر اتخاذ 
تدابیــر الزم جهت تأمین 
مسکن برای افراد و گروه های 
بی بضاعت و کم استطاعت 
را فعال کرده است تا از این 
طریق درصد زیادی از آنهایی 
که 65درصد درآمد خود را 
برای اجاره بها می پردازند،  از 
این لحاظ راحت شوند و تنها 
بخشی از درآمد خود را برای 

خانه دار شدن بپردازند.

 450 
میلیون تومان

نوســازی شهر  سازمان 
تهران از طریق طرح نهضت 
ملی مسکن دولت و تفاهم 
با بانک ها وام  450میلیون 
تومانی نوسازی را به صورت 
پلکانی )مرحله به مرحله 
پیشرفت ســاختمان( به 
متقاضیــان ارائه می دهد. 
تسهیالت اسکان موقت نیز 

برای نوسازی داده می شود.

 6 
منطقه

قرارگاه جهادی مسکن در 
شهر تهران برخی از موانع 
شهرســازی را احصا کرده  
است. کوره های آجرپزی 
در منطقه1۹، شن چاله ها در 
منطقه18، مشکالت ده ونک 
در منطقه3، مشــکالت 
اســالم آباد در منطقه2، 
مشکالت ســیمین قلعه و 
گالبــدره در منطقه یک، 
فریز شدن فدائیان اسالم 
تا اراضی صنعتی شــمال 
ری و مشکالت موجود در 
منطقه21 از مسائلی است 
که برای آنهــا طرح های 
بازآفرینی و ســاماندهی 

اتخاذ شده است.

عددخبر

محمد سرابی؛ روزنامه نگارجهان شهر حامد فوقانیدریچه
دبیر  گروه شهری



شنبه 19 آذر 261401
 شماره  8660

تعداد واحدهای منطقه
پیش بینی شده

تعداد واحدهای 
عملیاتی شده

1320واحد3560واحد1

1864واحد7181واحد2

572واحد2848واحد3

2911واحد18247واحد4

2170واحد11665واحد5

641واحد2256واحد6

827واحد3101واحد7

925واحد4045واحد8

936واحد4955واحد9

1003واحد4389واحد10

384واحد2028واحد11

330واحد2146واحد12

1712واحد4991واحد13

865واحد5016واحد14

3136واحد12021واحد15

2714واحد8396واحد16

1028واحد4007واحد17

2112واحد18419واحد18

1154واحد14243واحد19

1166واحد8737واحد20

3491واحد20700واحد21

4979واحد17262واحد22

پایتخت با چالش بزرگی چون بافت فرسوده مواجه 
است. بافت هایی که در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه 
مانند زلزله و... تبدیل به بحران می شوند و می توانند 
آسیب های جدی و گاهی جبران ناپذیري به شهر و 
شهروندان وارد کنند. ازاین رو شهرداری تهران با 
2رویکرد اقدام به احیای بافت های فرســوده کرده 
است.  نخســتین رویکرد ارائه بسته های تشویقی 
ازجمله یک طبقه اضافی و... اســت که شهروندان 
را ترغیب به نوســازی می کند و این فرایند تسریع 
می شــود. رویکرد دوم روی تولید مسکن متمرکز 

شده و برای تحقق آن 4سناریو طراحی شده است.

   ســناریوی اول: کاهش زمان 
صدور پروانه ساخت در شهر تهران. 
با تالش هــای شــهرداری تهران و 
کم کردن زمان دســتورالعمل های 
دســت وپاگیر، فرایند صدور پروانه از 36ماه به 3ماه 
کاهش  یافته که همین امر جریان ساخت وســاز را 

تسهیل می کند.

   سناریوی دوم: شناسایی اراضی 
مستعد ســاخت مســکن. عمدتاً 
ســازمان ها و نهادهــای نظامی و 

دانشگاهی و... اراضی اي در اختیار دارند که استفاده 
نمی کنند و تبدیل به فضاهای بی دفاع شهری شده اند.

 مانند کوره های آجرپزی منطقه19، شــن چاله های 
منطقه18 و... هدف گذاری قرارگاه مســکن در این 
اراضی، 57پروژه است که با اجرای آن می توان 57هزار 
واحد مســکونی در اراضی پادگان جی، دوشان تپه، 

ساصد و... ساخت.

    سناریوی ســوم: مشارکت 
شهرداری. برخی از اراضی شناسایی 
شــده اند که مالکان توان پرداخت 

هزینه های مربوط به پروانه  ساخت یا ساخت وساز را 
ندارند؛ بنابراین شهرداری در پروانه ساخت و میزان 
سرمایه گذاری مشارکت می کند و قدرالسهم آن کامال 

مشخص است.

   سناریوی چهارم: بارگذاری 
اراضــی متعلق به شــهرداری. 
اراضی شهرداری حدود 70هکتار 
اســت که عمدتــا در بافت های 
فرسوده قرار داشته و ظرفیت بارگذاری 30هزار 
واحد مسکونی را دارند. این اراضی به نمایندگی از 
شهرداری تهران در اختیار سازمان نوسازی قرار 
گرفته و پروانه ساخت وســاز هم صادر شــده و 
ساخت در این اراضی توسط سرمایه گذاران  انجام 

می شود.

سناریوهای مسکن سازی  در پایتخت
شهرداری تهران با 4 مدل به دنبال آسان سازی ساخت خانه های ارزان قیمت در پایتخت است

شانزدهمین شنبه امید و افتخار به اجرای ساخت خانه  های جدید در مناطق مختلف تهران اختصاص دارد
خانه سازی در 29 نقطه شهر

درست است که تمرکز شهرداری برای 

داده نما
ساخت خانه های جدید ارزان قیمت روی 
مناطق جنوبی و مرکزی شهر تهران است 

اما اینطور نیست که برنامه ای برای نقاط شمالی شهری 
در کار نباشد. نشان به آن نشــان که امروز و در قالب 
برنامه شانزدهمین شنبه امید و افتخار، از میان 29نقطه 

تعریف شده برای پروژه های مسکن سازی، 8پروژه در 
محدوده های شمالی تهران یعنی 2منطقه یک و 5 آغاز 

می شود.
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مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

 شهرداری نسبت به مشکل شهروندان
 بی تفاوت نیست

 کلنگ ساخت 11.007 خانه
 به زمین می خورد

صبح امروز در شانزدهمین شنبه امید و افتخار عملیات ساخت 
11هزارو7واحد مســکونی در نقاط مختلف شــهر تهران آغاز 
می شود. مســکن دغدغه اصلی شــهروندان تهرانی محسوب 
می شــود، چنان که هزینه های باالی خرید مسکن خانواده ها را 
با مشکل روبه رو کرده است و اکنون با نهضت ساخت مسکن در 
پایتخت به نظر می رسد در سال های آینده وضعیت بهتر شود. به 
گزارش همشهری، امروز علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور 
در شهرک عالئین منطقه20 عملیات اجرایی کلنگ زنی مسکن را 
انجام می دهد. در شهرک عالئین با مجوز پروانه تخریب و نوسازی 
اقدام به ساخت مسکن می شود، درحالی که در محله های دیگر 
موضوعاتی مانند پروانه ساختمانی و تغییر نقشه پروانه نیز شامل 
ساخت وساز می شود. سخنگوی شهرداری تهران درباره جزئیات 
این پروژه بزرگ گفت: »امروز با حضور رئیس شــورای شــهر و 
شهردار تهران، عملیات اجرایی احداث 11هزار واحد مسکونی 
در قالب پروژه های قرارگاه جهادی مســکن در مناطق مختلف 

شهر آغاز خواهد شد.«
 عبدالمطهر محمدخانی درباره پراکندگی جغرافیایی این پروژه ها 
عنوان کرد: »عمده فعالیت قرارگاه متمرکز بر نوســازی بافت 
فرسوده و احیای ظرفیت های مرتبط و حتی همجوار با آن است. 
بر همین اساس بیشــتر پروژه هایی که روز شنبه آغاز می شود، 

معطوف به مناطقی مانند 18، 19 و 20 شهرداری است.« 
ســخنگوی شــهرداری تهران یادآور شــد: »به طور مثال، در 
منطقه20 بالغ بر 2500واحد مســکونی در مســاحتی حدود 
106هزار مترمربع احداث خواهد شــد؛ یا در منطقه18 بیش از 
2 هزار واحد، یا در منطقه22 حدود 2400واحد ساخته خواهد 
شد. 470پالک نیز در بافت فرسوده تجمیع شده اند که روی هم 
1200واحد مسکونی را ایجاد خواهند کرد.« محمدخانی گفت: 
»وعده شــهردار تهران کارسازی و تســهیل گری برای احداث 
ساالنه دســت کم 180هزار واحد مســکونی در پایتخت است. 
اگرچه جبران عقب ماندگی ها به ویژه در حوزه ساختمان نیازمند 
یک تالش جهادی است، اما امیدواریم تزریق این تعداد واحد به 
بازار موجبات رونق صنعت ساختمان و تأمین نیاز شهروندان عزیز 
تهرانی را فراهم آورد.« سخنگوی شهرداری تهران درباره اعتبار 
موردنیاز برای اجرای این پروژه ها عنوان کرد: » در بیشــتر این 
موارد نقش شهرداری تنها »تسهیل گری« است و سازنده از بخش 
خصوصی یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی انتخاب می شود. در 
واقع شــهرداری تهران با ابزارهایی که در اختیار دارد، شرایط را 
برای رونق صنعت مسکن و فعالیت بیشتر سازندگان در قرارگاه 

جهادی مسکن فراهم آورده است.« 
محمدخانی همچنین درباره انتقاداتی کــه برخی افراد درباره 
عدم شفافیت وضعیت »پروانه ســاختمانی« پروژه های قرارگاه 
مسکن مطرح کرده اند، گفت: »این طور نیست. به طور مثال، همه 
11هزار واحدی که امروز بناست عملیات اجرایی آنها آغاز شود، 
یا جواز شده اند یا دست کم فیش عوارض تخریب  و نوسازی خود 
را پرداخت کرده اند.« او ادامه داد: »بنابراین تمام مقدمات قانونی 
و مالحظات ایمنی و استانداردهای مقررات ملی ساختمان چه 
در فرایند طراحی و محاسبات چه در جریان نظارت و اجرای این 
پروژه ها لحاظ شده است. همانطور که می دانید براساس قانون 
شــهرداری مرجع »صدور پروانه« بوده و فرایندهای مرتبط با 
این موضوع نیز یا کامال انجام شــده یا در مراحل پایانی است.« 
سخنگوی شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد تحرکات جهادی 
شهرداری تهران برای احداث مســکن، مقدمات رونق صنعت 
ساخت، تعدیل بازار مسکن و در نتیجه رضایت خاطر شهروندان 

محترم تهرانی را فراهم آورد.

 از آنچه تا کنون پیش بینی شده 
چه تعداد محقق شده است؟

 خبر

آمار

پرویز سروری؛ نایب رئیس شورای شهر تهرانذره بین

قاب عکس

در این دوره نگاه شــورا و شــهرداری متفاوت از دوره قبل 
است. چراکه مدیریت شهری اعتقاد دارد نمی تواند نسبت به 
مشکالت و معضالتی که در شهر برای شهروندان وجود دارد 
بی تفاوت باشد. شهرداری وظایف مستقیمی مانند رفت وروب 
و... در قبال شهر و شهروندان دارد و برخی از موارد هم مربوط 
به مردم و دیگر نهادها می شود و شهرداری وظیفه مستقیم 
ندارد. اما به دلیل مســئولیت پذیری در قبال شــهروندان به 
موضوع ورود می کند تا مشکل یا معضل پیش آمده را حل کند. 
مثل مشکل مسکن که این روزها جزو اصلی ترین نگرانی های 
شهروندان محسوب می شود و به همین دلیل شهرداری تهران 
به موضوع ورود کرده و قرارگاه مسکن را تشکیل داده است. 
افزایش قیمت مسکن مشکالتی ازجمله اینکه ازدواج جوانان 
با مخاطره مواجه شده یا سبد معیشــتی خانواده ها به دلیل 
تورم اجاره بها کوچک و محدودتر شده را به وجود آورده است. 
بنابراین مدیریت شهری )شورا و شــهرداری( نمی توانند از 
کنار این مشکل که زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، 
بی تفاوت بگذرند و تالش دارند با ورود به حوزه مسکن سازی، 
میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنند تا قیمت مسکن کاهش 
یابد. در راســتای این هدف تا کنون شهرداری تهران بیش از 
200هزار تفاهمنامه با نهادها و دستگاه های مختلف داشته 
است. شهرداری در این حوزه )مسکن ســازی( پذیرفته که 
امکانات و تجهیزاتی برای روان سازی فرایند ساخت وساز دارد 
و به خوبی از آنها استفاده می کند. معتقدم شهرداری تهران با 
راه اندازی قرارگاه مسکن 2هدف را توأمان پیگیری می کند. 
اول احیای بافت های فرسوده و ناپایدار که در نهایت منجر به 
افزایش سرانه های هفت گانه در مناطق کم برخوردار می شود 
و دوم هم کمک به مدیریت کالن کشور برای تحقق مهم ترین 
وعده دولت سیزدهم در حوزه مســکن. نکته اي که نباید از 
آن غفلت کرد ســهم افراد بی بضاعت از مسکن های تولیدی 
توسط شهرداری تهران است. چرا که قسمت مهمی از آنچه 
شــهرداری تکلیف دارد، در حوزه مسکن به تعاونی ها واگذار 
می شود تا از طریق تسهیالت خاص در اختیار افراد کم درآمد 

جامعه قرار گیرد.

 سوهانک 
 سوهانک

9.367 
139 

 1

 ارم 
 تامین آتیه ويستا

4.744 
176 

 5

 اسدي 
 اسدي)عطرسیب(

4.320 
188 

13
 دوالب  

 دوالب
2.076 

95 

14

 عالئین 
 حکمت

14.132 
471 

20
 عالئین 

 رضوان
42.386 

906 

20

 هوانیروز 
 تعاوني ياس

46.800 
2200 

22

 مشیريه 
 مشیريه
5.533 

263 

15

 خاني آباد نو 
 کشتیراني

8.390 
70 

19

 قائم 
 علوم و فنون هوايي

2.038 
115 

 22

 انديشه 
 سنگاني)7( 

1.186 
80 

 5

 نوروزآباد 
 علي ناصري وند

3.808 
168 

 18

 ولیعصر شمالي  
 ولیعصر شمالي )2(

21.137 
540 

 18

 ورودآورد 
 کارکنان ستادي

5.328 
144 

 21

 زنديه 
 يافت آباد شمالي

1.955 
100 

 18

 شهید رجايي 
 شهید رجايي )2(

23.731 
540 

18

 جوانمرد قصاب 
 يگانه سازان

2.616 
70 

20

 سازمان برنامه  
 سازمان برنامه 

2.280 
42 

5

 نوروزآباد 
 حسیني  ستار

7.610 
120 

18

 فردوس 
 فردوس
5.551 

270 

18

 دولت آباد 
 آقا گلي
2.534 

132 

20

 قیطريه
 ساختماني اوران

11.973 
120 

 1

 هرندي 
 هرندي
2.966 

126 

12

 بهشتي 
 دکتر افشار

35.000 
518 

20

 شادآباد 
 حسین مردي

43.200 
330 

18

 جوانمرد قصاب 
 طباطبايي

9.658 
500 

20

 کاشانک 
 الجوردي)4( 

2.783 
36 

 1

پروژه هاي تجمیعي
)470پالک( 

1200
پروژه هاي بین 20تا 
100واحد در سطح 

مناطق)40پروژه( 

1256

راهنما
 منطقه

 نام محله
 نام پروژه

 متراژ عرصه
 تعداد واحد

 1

 2
3

45

22

18
17 19

10 11
12

20

16

15

14
13

76 8
21

9
 ولنجک 

 رضوي)3( 
2.675 

44 

 1

در ششــمین شــنبه امید و افتخــار،  کلنگ ســاخت 10هزار 
واحد مســکونی جدید برای 4منطقه تهران  به زمین خورد.

در جنگ افزارسازی شرق تهران، 11هکتار به فضاهای عمومی 
و  6هکتار به ساخت 2060واحد مسکونی اختصاص می یابد.

یکــی از پروژه های ســاخت خانــه از طریــق قرارگاه مســکن 
شــهرداری مربــوط بــه چهاربــاغ محلــه قیطریــه می شــود.

بخش از پروژه های سازمان نوسازی  شهر تهران در مناطق 
شــمالی شــهر  مخصوصــا منطقه یــک در حــال اجراســت.

 ارم 
 ارم )2(
2.956 

48 

5



27 شنبه 19 آذر 1401
 شماره  8660

    نوسازی 119،571پالک فرسوده و تولید 462،846واحد مسکونی
    تسهیل گری نوسازی از طریق 41دفتر توسعه محله در 3423هکتار از 

بافت فرسوده
    احداث 5میدانگاه به مساحت 44،400مترمربع

    طراحی و احداث 17پروژه بهســازی محیطی و ســاماندهی گذر به 
مساحت 169،195مترمربع

    احداث 24مرکز محله به مساحت 50،740مترمربع
    طراحی و احداث 6پروژه تأمین فضای سبز به مساحت 9، 215مترمربع
    طراحــی و احداث 5پــروژه تأمین خدمات محله ای به مســاحت 

15،980مترمربع
    بهسازی 5محوطه تاریخی به مساحت 4،640مترمربع

    طراحی 81پروژه کوچک مقیاس به منظور اجرا 
توسط شهرداری های مناطق به مساحت 20هکتار

    آغاز نوسازی کامل محله نفرآباد

نوسازی بافت های فرسوده با طبقات 
تشویقی

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری 
شهردار تهران

بند 15 کمیســیون مــاده 5 )دادن طبقات 
تشویقی( در بافت فرسوده اجرایی شد. این خبر 
خوبی است که می تواند سبب رونق ساخت وساز 
و نوسازی بافت های ناپایدار در مناطق شود؛ چراکه برابر این ماده 
قانونی در کوچه های عرض 6 متر به باال ساکنان بافت فرسوده با 
یک طبقه تشویقی می توانند 4 طبقه و در کوچه های 8 تا 10متر 
با یک طبقه تشویقی مالکان بافت فرسوده می توانند 5 طبقه 
بسازند. در کوچه های 10 متر به باال هم تعداد طبقات براساس 

طرح تفصیلی باتوجه  به متراژ ملک تعیین شده است.

مکث

ریل گذاری برای ساخت مسکن
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران: رویکرد 

مدیریت شهری منافع عمومی است

رفت وروب، شست وشــو، صدور مجوز ساخت وساز، نظارت 
بر معابر شــهری و جلوگیری از ســد معبــر و... از وظایف 
شهرداری ها ازجمله شهرداری تهران است که مردم به خوبی 
بر آنها واقف هستند و هر نوع کم کاری در این حوزه ها را به 
سامانه نظارتی 137گزارش می دهند. از اواخر سال گذشته 
مدیریت شهری پایتخت در مسیر جدیدی )تولید مسکن( 
گام گذاشته اســت که به اذعان برخی دخالت در امور غیر 
اســت و ارتباطی با وظایف شــهرداری ندارد، اما بررســی 
قوانین شهرداری ها نشــان می دهد ورود مدیریت شهری 
به مقوله مسکن ســازی خارج از چارچوب و مقررات نیست 
و این ریل گذاری در راستای تحقق و عمل به تبصره قانونی 

)تبصره21 قانون55 شهرداری( صورت گرفته است.
نهضت ملی مســکن توســط دولت و باهدف بهبود شرایط 
مسکن در کشور شکل گرفته است؛ طرحی که دولت سیزدهم 
در قالب آن سعی دارد مانع از افزایش قیمت های نجومی و 
گاه غیرقابل  باور شود. مدیریت شــهری هم در این دوره با 
تشکیل قرارگاه مسکن تالش می کند سیاست بهبود شرایط 
مســکن )ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا( در سطح خرد 
)پایتخت( محقق شــود؛ بنابراین هر دو )دولت و شهرداری 
تهران( دغدغه مردم را دغدغــه خود می دانند و قرارگرفتن 
این رویکردها تکمیل کننده پازل رونق مسکن سازی هستند. 
درواقع شهرداری تهران برخالف تصور عده ای که می گویند: 
»شــهرداری از مسکن ســازی به دنبال منافع مالی است.« 
رویکرد منافع عمومــی را در پیش گرفتــه و تالش دارد با 
تســهیل گری فرایند ساخت یا تولید مســکن در پایتخت 
را تســریع کند؛ موضوعی که حمیدرضــا صارمی، معاون 
شهرســازی و معماری آن را تأیید و تأکید کرده اســت که 
در بحث مسکن ســودآوری هدفمان نیست و هدف اصلی 

شهرداری تهران آرامش جامعه است.

فقر مسکن در تهران
امروزه یکی از مهم ترین چالش پایتخت نشــینان نداشتن 
مســکن اســت؛ البته پایتخت هم دچار فقر مسکن است و 
به عبارت  دیگر متناسب با جمعیت، مسکن در تهران وجود 
ندارد و همین امر مشکالتی برای شــهروندان ایجاد کرده 
است؛ چراکه این روزها مردم بخش زیادی از درآمدهایشان 
را به اجاره خانه اختصاص می دهند و بررسی آمارها بیانگر آن 
است که با افزایش بی رویه قیمت مسکن، خرید خانه به یک 
آرزو تبدیل شده است. به گفته صارمی دسترسی به مسکن 
برای بخش زیادی از جامعه سخت یا غیرقابل  امکان شده و 
همین چالش سبب شده تا شهرداری تهران مسکن سازی را 

در اولویت اقداماتش قرار دهد.

شهر به شهروندان سالم نیاز دارد
شهر با شهروندان معنا می یابد؛ بنابراین اگر شهروندان سالم 
و بانشاط باشــند، قطعا شــهر پویا خواهد بود. این موضوع 
بی ارتباط با مسکن نیســت؛ چراکه به گفته معاون معماری 
و شهرســازی شــهرداری تهران، افرادی کــه خانه ندارند 
و اجاره نشــین هســتند برای تأمین اجاره بها مجبورند از 
هزینه های بخش سالمت، خوراک و... کم کنند و این رویه 
در آینده، شــهروندان را به لحاظ روحی و جســمی دچار 

مشکل و آنها را آسیب پذیر می کند. شهرداری تهران با 
رویکرد منافع عمومی و ایجاد آرامش در شهر اقدام 
به تشــکیل قرارگاه اجتماعی کرده است. صارمی 

این مطلــب را گفت و عنوان کــرد: »مدیریت 
شهری قصد دارد با دسترس پذیرکردن مسکن 
برای مردم، سالمت شهروندان و شادابی شهر را 

محقق کند.«

تبدیل تهدیدها به فرصت
 در تبصره21 ماده55 قانون شــهرداری ها به صراحت ذکر 
شده که شهرداری وظیفه دارد در راستای ساخت خانه های 
ارزان قیمت برای اشــخاص بی بضاعت تدابیری اتخاذ کند. 
آنطور که صارمی اشاره کرده: »سال ها به این تبصره توجه 
نشده و مدیریت شــهری در دوره جدید با تشکیل قرارگاه 
مسکن مسیر عمل به این تبصره قانونی را ریل گذاری کرده 
اســت.« پس از شــکل گیری این قرارگاه )قرارگاه مسکن( 
فرضیه ای مطرح شــده مبتنــی بر اینکه تهــران ظرفیت 
ساخت وساز ندارد و پایتخت از این  حیث اشباع شده است، 
اما معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران این نظریه یا 
فرضیه را درست نمی داند و او گفته است که تهران هنوز هم 
 ظرفیت های زیادی برای ساختمان سازی دارد و در برخی از 
مناطق وجود بافت های ناپایدار و فرسوده که به گونه ای تهدید 
محسوب می شوند، می تواند به ظرفیت و فرصت تبدیل شود 
و با اجرای مسکن ســازی آنها را نوسازی و کسری مسکن را 
جبران کرد. زمین های فریز شده هم ظرفیت دیگری هستند 
و آنطور که صارمی عنوان کرده: »شــهرداری تهران به این 
موضوع توجه دارد و در برخی از مناطق مانند منطقه20 با 
آزادسازی زمین های فریز شده محله نفرآباد مسکن سازی 
در آنها عملیاتی شده اســت. درواقع امالک فریز شده )بنا 
به دالیلی ساخت وســاز در آنها صورت نمی گیرد( مناطق، 
شناسایی و در طرح مسکن ســازی حتما به عنوان ظرفیت 
مورداســتفاده قرار می گیرند و امیدواریم تا پایان این دوره 
مدیریت شهری، شــاهد رفع مشکل مســکن در پایتخت 

باشیم.«

 شهرداری تسهیلگری می کند
  نه تولید مسکن

باید پذیرفت با توجه  به جمعیت تهران، با کمبود 
حدود یک میلیون مسکن مواجه هستیم و همین 
امر سبب شده تا پایتخت نشینان 60 تا 70درصد 
از درآمدشان را به اجاره بها اختصاص دهند. این وضعیت، نتیجه 
سال ها غیرفعال بودن ساخت وساز در کالنشهری چون تهران است 
و برای رهایی از چنین وضعیتی باید به ساخت وســاز رونق داد؛ 
کاری که شهرداری تهران با راه اندازی قرارگاه مسکن شروع کرده 
و  بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است ساالنه 180هزار 
واحد مسکونی در تهران ساخته شود. تحقق این هدف به معنی 
رفع کمبود مسکن در تهران و امکان بهره مندی مردم به ویژه افراد 
کم برخوردار از این واحدهای مسکونی است. نکته قابل تأمل که گاه 
به  صورت انتقاد مطرح می شود، ورود شهرداری تهران به موضوع 
مسکن است. اصال شهرداری اقدام به تولید مسکن نمی کند بلکه از 
طریق رفع موانع و هموارکردن مسیر صدور مجوز، شناسایی نقاط 
مناسب برای بارگذاری مسکن، اختصاص اراضی تحت تملک خود 
برای ساخت مسکن و... نقش تسهیلگری در این موضوع دارد؛ گرچه 
در بخش هایی از قانون شهرداری ها نسبت به تأمین مسکن برای 
افراد کم برخوردار و... تکالیفی تعیین شده است؛ بنابراین شهرداری 
تهران در چهارچوب قانون و مقررات و در راستای رفع نیاز مردم، در 
این مسیر گام گذاشته و طبق آنچه پیش بینی  شده، حدود 20هزار 
واحد مسکونی در بافت های فرسوده، 60هزار واحد مسکونی در 
سایر بافت ها از جمله اراضی شهرداری تهران و 100هزار واحد هم 
در مشارکت و همکاری با سایر نهادها و سازمان ها )واگذاری اراضی 

مناسب و بالاستفاده(، ساخته خواهد شد.
 در قرارگاه مسکن که متولی آن شــهرداری تهران است، بخش 
خصوصی مسئولیت اصلی ساخت وساز را به عهده دارد. مدیریت 
شــهری با فراهم کردن هر آنچه در تعهداتش بوده، امکان رونق 
ساخت وساز و رفع کمبود مسکن در پایتخت را فراهم کرده و ادامه 
این اقدام جهادی بســتگی به فعالیت بخش خصوصی دارد که با 
عمل به تعهداتش بتوان گره این مشکل را که طی سالیان اخیر به 
وجود آمده است، باز کرد. نکته دیگری که با ورود شهرداری تهران 
به موضوع مسکن و رونق ساخت وساز در تهران، مطرح و کمابیش 
شنیده می شود، فراهم شــدن زمینه مهاجرت پذیری و افزایش 
جمعیت در شهر اســت.  قطعا این فرضیه درست نیست؛ چراکه 
تهران به لحاظ جمعیتی اکنون در وضعیت انفجار قرار دارد و امکانات 
موجود در آن پاسخگوی نیاز شهروندان نیست. همچنین قیمت 
مسکن )خرید و اجاره( در تهران بیش از سایر کالنشهرهاست و از 
این  رو جذابیتی برای مردم ندارد تا خانه و زندگی شان را رها کنند 
و به تهران بیایند. در جمع بندی نهایی تأکید می کنم که شهرداری 
تهران با توجه  به مطالبه شهروندان، اقدام خوب و ارزشمندی را در 
قالب قرارگاه مسکن شروع کرده است و امیدواریم هم شهرداری 
تهران و هم بخش خصوصی با عمل به تعهداتشان، تحوالت مثبتی 
در حوزه مسکن رقم بزنند و شاهد کاهش قیمت ها و خانه دارشدن 

مردم به ویژه قشر کم برخوردار باشیم.

برنامه 4ساله شهرداری چیست؟
سال1401(1 اقدامــات کوتاه مدت )ســاماندهی - تــا پایان 
فراهم ســازی  امکان صدور پروانه پروژه های مسکونی 
با ظرفیــت تولیــد 15هزار واحد مســکونی تــا پایان 

خرداد1401
فراهم ســازی  امکان صدور پروانه برای 105هزار 

واحد مسکونی تا پایان سال1401
پیگیری رفع موانع ناشی از قانون منع فروش 
و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی در 

فرایند تولید مسکن
تصویب و ابالغ طرح های بازآفرینی شن  چاله های 
منطقه18، اراضی مزروعــی منطقه18، کوره های آجرپزی 
منطقه19 و محور فدائیان اســالم بــا ظرفیت تولید حدود 

120هزار واحد مسکونی
اصالح دستورالعمل بهره برداری از اراضی ذخیره نوسازی با 

هدف تسهیل توسعه 
ابالغ شــیوه های تأمین خانه های کوچک اندازه فروشــی و 

اجاره ای
فراهم سازی  امکان صدور پروانه برای 33،260واحد 2 اقدامات میان مدت )توسعه - تا پایان سال1402(

مسکونی در بافت فرسوده
فراهم سازی  امکان صدور پروانه برای 54،648واحد مسکونی 

خارج از بافت فرسوده
فراهم ســازی  امکان صدور پروانه بــرای 151،126واحد 

مسکونی در عرصه های ناکارآمد
فراهم سازی  امکان صدور پروانه برای 66،520واحد 3 اقدامات بلندمدت )تحول - تا پایان سال1404(

مسکونی در بافت فرسوده
فراهم ســازی  امکان صدور پروانه بــرای 109،296واحد 

مسکونی خارج از بافت فرسوده
فراهم ســازی  امکان صدور پروانه بــرای 302،252واحد 

مسکونی در عرصه های ناکارآمد

3روش تسهیل گری شهرداری در خانه سازی
از 180هــزار خانه 40هزار خانه از ســوی شــهرداری در 
زمین های متعلق به آن ساخته می شود، اما شهرداری تهران 
مجری بخش عمرانی طرح های خانه سازی  نیست، بلکه این 

پروژه ها به 3شکل انجام می شود:
اول: زمین و پروانه از سوی شهرداری ارائه می شود و بخش 
خصوصی به عنوان شریک، کار عمرانی را انجام و در نهایت 
خانه ها را تحویل می دهد. 40هزار واحد مســکونی در این 

گروه قرار می گیرد.
دوم: پروانه ساخت به عنوان ســهم شهرداری ارائه می شود؛ 
زیرا برخی از پروژه ها به دلیل نداشتن هزینه پروانه متوقف 
شده بودند که با این روش، کار ساخت آنها شروع می شود. 

در مقابل تعدادی از واحد ها به شهرداری واگذار می شود.
سوم: در این روش شــهرداری در فرایند صدور پروانه و امور 
قانونی و اداری دیگر تســهیل گری و زیرساخت های الزم را 

فراهم می کند و سهمی در واحد های مسکونی نهایی دارد.

نقل قول 

برنامه

نوسازی

چرایی ورود شهرداری به بحث ساخت مسکن 
نوسازی بافت فرسوده، تامین مسکن، استطاعت پذیری و کاهش زمان خانه دار شدن از جمله اهداف قرارگاه مسکن است

   وجود گسل های مشا، ری و شمال تهران
   ناپایداری 24درصد از مساحت شهر در برابر زلزله )بناهایی که فاقد سیستم 

سازه ای مورد تأیید استاندارد های ملی ایمنی در مقابل زلزله هستند.(
  سکونت 37درصد از جمعیت تهران در محدوده های ناپایدار

  آسیب پذیری باالی 7درصد از سطح شهر در برابر زلزله
  277،002پالک در بافت فرسوده مصوب سال99
   4،427هکتار از مساحت شهر تهران )7درصد(

  سکونت 20درصد از جمعیت تهران در بافت بسیار فرسوده

   سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری از 33 درصد در سال1397 
به 36درصد در سال1398 رسیده است.

   سهم مسکن در هزینه خانوارهای تهران از 49درصد در سال96 به 
65درصد در سال1400 رسیده است.

   شاخص توان پذیری مسکن )نسبت متوسط درآمد ساالنه خانوار شهری 
به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری است.( از 

15.9درصد در سال1391 به 9.7درصد در سال1399 رسیده است.
   سهم 43درصدی مســتأجران تهران در مقابل سهم 25درصدی 

کشور.
   افزایش میانگین زیربنای واحدهای مســکونی ایجادشده در بافت 
فرسوده از 56مترمربع در سال1381 به 77مترمربع در سال1400 و در 
تهران از 72مترمربع به 100مترمربع و عدم هماهنگی میانگین مساحت 

واحدهای مسکونی تولیدی با توان اقتصادی خانوار
   میانگین 66ساله مدت زمان انتظار خانه دار شدن برای خانوارهای 

شهری

 عدم تناسب زیربنای واحدهای مسکونی با توان خانوار
   رشــد قیمت هر مترمربع مسکن از سال90 تا ســال1400، حدود 

1438درصد و رشد قیمت هر واحد مسکونی 1625درصد بوده است.
   سهم 37درصدی واحدهای مسکونی 50 تا 75مترمربعی 

در معامالت.
   حفظ ســهم 12درصدی واحدهای مسکونی زیر 
50مترمربع در معامالت، با وجود محدودسازی تولید 

آنها.

   با نوسازی پالک های ناپایدار، امکان تولید یک میلیون و306هزار 
واحد مسکونی جدید وجود دارد.

   تهران دارای 3750هکتار اراضی ذخیره توســعه و نوسازی 
شهری اســت که در بخش هایی از آن امکان تولید مسکن وجود 

دارد.
   در شــهر تهران و عمدتا در جنــوب آن 4500هکتار اراضی و 
عرصه های ناکارآمد و بالاســتفاده وجود دارد که بخشی از آنها 

می تواند پذیرای برنامه های تأمین مسکن باشد.
   از طریق بازآفرینی عرصه های ناکارآمد و بالاســتفاده امکان 

تولید 135،000واحد مسکونی وجود دارد.

 آسیب پذیری 
 لرزه ای تهران

 و لزوم نوسازی
ساختمان ها

 عدم تناسب
  میان عرضه

و تقاضا

 شهرداری برنامه کالن 
 برای نوسازی و
خانه سازی

سیدمحمد آقا میری؛ عضو شورای شهر تهران
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بخشی از شهر ها و کالنشهر ها 
در طــول چنددهــه نه تنها 
کارکرد خود به عنوان فضای 
مطلوب شــهری را از دست 
داده اند، بلکه به عنوان بخشی ناکارآمد در بدنه 
کلی شهر شناخته می شوند. مناطقی با معبر های 
کوچک و ســاختمان های کوچک تر که تردد و 
خدمات رسانی در آنها دشوار است و مالکان نیز 
به این امر واقف هستند. همشهری با سیدمهدی 
هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران 
درباره سیاست های شــهرداری برای کمک به 

اصالح این بخش از شهر گفت وگو کرده است.

ابعاد بافت فرسوده و تامین مسکن در 
تهران چگونه است؟

بررسی ها نشان می دهد که در شــهر تهران حدود 
۲۳۰هزار پالک فرســوده و ناکارآمد وجود دارد که 
البته بافت هــای تاریخی نیز در ایــن محدوده قرار 
دارند. رویکرد شهرداری برای تولید مسکن، براساس 
مسکن استطاعت پذیر اســت. درواقع وقتی مسکن 
زیاد تولید شــود، عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیز 
متعادل می شود. از سوی دیگر هم اکنون دوره انتظار 

خرید مسکن در تهران به ۶۶ســال رسیده است. با 
ساخت مسکن در بافت فرسوده که در شرایط عادی 
ایجاد خدمــات زیربنایی و روبنایی در آن ســخت 
است، می توان باعث ارتقای کیفیت زندگی در این 
محدوده ها شد. این در حالی است که در سال های 
گذشته این امکان را در خارج از شهر تهران با ایجاد 
شــهرک های جدید مســکونی مهیا می کردند که 
مشــکلی از پایتخت حل نمی کــرد. درصورتی که 
اگر این امکانات در داخل بافت فرسوده شهر تهران 
ایجاد شود و دولت، مشوق ها و وام مسکن را حداقل 
به یک میلیارد تومان با بهره کم برساند و شهرداری 
نیز پروانه ساختمانی را رایگان در اختیار ساکنان این 
محدوده قرار دهد، می توان شــاهد اقدامی جهادی 

در این حوزه بود.
تولید مسکن در شهر تهران منجر به 

افزایش جمعیت یا مهاجرت نمی شود؟ 
یک کار پژوهشــی در ســازمان انجــام دادیم که 
مشخص شد از سال 85 تا 95، یک میلیون و۳۳۰هزار 
پروانــه در تهران صــادر شــده و افزایش جمعیت 
8۳۲هزار نفر بوده؛ درحالی که براساس نظر این افراد، 
باید شــاهد بیش از 4میلیون نفر افزایش جمعیت 
می بودیم. استفاده از ظرفیت ماده۱۲ قانون جهش 

مسکن در شهر تهران می تواند اتفاق بزرگی را رقم 
بزند. بررسی ها نشان می دهد در دولت هشتم و نهم 
قرار بود 4میلیون مسکن مهر ساخته شود که نیمی 
از این رقم یعنی ۲میلیون مسکن در روستاها ساخته 
شد. در روســتاها به دلیل اینکه زمین آن متعلق به 
مردم بود و یک وام خوب کم بهره نیز به متقاضیان 
پرداخت شد، تمام ۲میلیون مسکنی که برنامه ریزی 

شده بود، ساخته شد.
جمعیت 5۱درصدی مســتأجر در تهــران، هدف 
قرارگاه هســتند تا مســکن باکیفیت و بر مبنای 
محله ایجاد کنیم. قرارگاه جهادی مســکن در شهر 
تهران برخی از موانــع شهرســازی را احصا کرده  
اســت. برای نقاطی مانند کوره هــای آجرپزی در 
منطقه۱9، شــن چاله ها در منطقه۱8، مشــکالت 
ده ونک در منطقه۳، مشکالت اسالم آباد در منطقه۲، 
مشکالت سیمین قلعه و گالبدره در منطقه یک، فریز 
شدن فداییان اسالم تا اراضی صنعتی شمال ری و 
مشکالت موجود در منطقه۲۱ طرح های بازآفرینی و 

ساماندهی تهیه  شده است.
 در تهران به چند واحد مسکونی نیاز 

داریم؟
پیش بینی می کنیم در پالک های فرســوده شــهر 

تهران یک میلیون مسکن تولید  شود و درواقع برابر 
آمارهای موجود ما یک میلیون مسکن در شهر تهران 
کم داریم. هدف گذاری ساخت ســاالنه ۱8۰هزار 
واحد مسکونی در تهران سبب می شود عمال تولید 
مسکن نســبت به گذشته 4برابر شــود. شهرداری 
همه ۱8۰هزار واحد را در تهران نمی ســازد. حدود 
۳۰هزار واحد را شهرداری در اراضی خود می سازد و 
درخصوص مابقی به این شکل است که یا در صدور 
پروانه آنها مشارکت یا زمینه را فراهم و تسهیل گری 

می کند.
تجربه نشــان داده اســت که دولت و شــهرداری 
سازنده خوبی نیستند و باید فضا را برای ورود بخش 
خصوصی همــوار کرد. به جرأت می تــوان گفت از 
بعد از انقالب تا کنــون موفق ترین مدل ســاخت 
مسکن مشارکت بخش خصوصی بوده است. رویکرد 
مدیریت شهری این است که در کنار ساخت مسکن،   
تأمین حیاط و بالکن را نیز مدنظر داشته باشد و بر 
همین اساس موضوع محالت الگو پیگیری می شود.

 قرارگاه مسکن شهرداری در این روند 
مؤثر است؟

درقرارگاه جهادی مســکن راهبرد های رفع موانع 
تولید مســکن و کاهش زمان صــدور پروانه، ارائه 
بسته های تشویقی در بافت های فرسوده و همینطور 
ورود شهرداری به تولید مسکن را در پیش گرفتیم. 
در این قرارگاه، کار را با چند رویکرد پیش می بریم؛ 
نخســتین رویکرد این بود که موانع تولید مسکن 
را شناســایی و در حــد توان برطــرف کنیم. یکی 
از این موانــع، موضوع زمان بر بودن صــدور پروانه 
ساختمانی بود که به طور متوسط در تهران ۳۶ماه 
طول می کشــید که یک نفر بتوانــد پروانه خود را 
دریافــت کند.هم اکنــون زمان الزم بــرای صدور 
پروانه ساختمانی را به طور متوسط به کمتر از ۶ماه 
رسانده ایم؛ البته بعضا در مواردی ۱5روزه نیز پروانه 

صادر می شود. 
رویکرد دوم این بود که در شهر تهران ظرفیت های 
موجود برای تولید مسکن را شناسایی کنیم و یکی 
از این ظرفیت ها، بافت فرسوده بود. طی بررسی های 
انجام شده به این نتیجه رسیدیم که در ۱۰سال اخیر 
روند نوسازی و تولید مســکن در بافت فرسوده، هر 

سال نسبت به سال گذشته کم شده است. 
از ســال84 تا این دوره مدیریت شهری، مجموعه 
سازمان نوسازی 5هزار واحد مسکن را عملیاتی کرده 
بود، اما در این دوره تا کنــون 9هزار واحد عملیاتی 
شــده و در آینده نزدیک ۲۰هزار واحد عملیاتی در 
سازمان خواهیم داشــت. در بخش معادل سازی  از 
پروانه های در دســت اقدام، نسبت به دوره گذشته 
حدود 54درصد افزایش داشــتیم و اگــر قرارگاه 
جهادی مسکن نبود، شــاهد۱۱درصد افت صدور 

پروانه بودیم.

درمانی برای 230هزار پالک فرسوده
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران: به دنبال ساخت مسکن استطاعت پذیر برای شهروندان هستیم
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 سید مهدی هدایت
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران

بافــت  در  مشــوق هایی  مقطعــی  در 
فرســوده وجود داشــته که متأســفانه آن 
مشوق ها حذف شــده و توجیه اقتصادی 
ساخت وساز در بافت فرســوده کم شده 
و در نهایــت اکثــر ســازنده ها از بافــت 
رفته اند. در این راستا، بعد از حدود ۹ماه 
تالش، مشوق هایی را برای بافت فرسوده 
گرفتیــم، امــا هم اکنــون انتقــاد جــدی به 
بانک ها داریم؛ چراکه هم اکنون چندین 
ماه است که وام بافت فرسوده که مبلغ 
آن ۴۵۰میلیــون تومــان اســت، پرداخت 
نمی شــود و اکنــون اصلی تریــن معضــل 
موجــود در ایــن حــوزه، همیــن موضــوع 
اســت. در بافــت فرســوده هیچ گونــه 
عوارضی از مردم دریافت نمی شود و اگر 
گره اعطــای وام حل شــود، قطعــا در این 
بافــت نوســازی های قابل توجهی صورت 

خواهد گرفت. )همشهری(

مروری کوتاه بر 15شنبه امید و افتخار
امسال شهرداری تهران۱5شنبه »امید و افتخار« را طی ۳ماه و 
نیم برگزار کرده است. امروز شــانزدهمین شنبه امید و افتخار 

برگزار می شود.

  اولین شنبه/۲9 مرداد :بزرگ ترین پایانه زیرزمینی قطارهای 
شهری کشور در اکباتان تهران به بهره برداری رسید.

  دومین شنبه/ 5شهریور: عملیات احداث پروژه ادامه بزرگراه 
یادگار امام)ره( آغاز به کار کرد.

  سومین شنبه/۱۲شــهریور: کلنگ ســاخت 5هزار واحد 
مسکونی در 5منطقه پایتخت به زمین خورد.

  چهارمین شنبه/۱9شهریور: فاز یک بوســتان ایرانیان در 
منطقه ۱9 به عنوان مجهزترین پارک ویژه افراد معلول افتتاح شد.

  پنجمین شنبه/ ۲مهر: ۳بازار میوه و تره بار افتتاح شد.

  ششمین شنبه/9 مهر: کلنگ احداث ساخت ۱۰هزار واحد 
مسکونی جدید برای 4منطقه تهران در منطقه ۱۳به زمین خورد.

  هفتمین شنبه/۱۶مهر: ۳مرکز یاورشهر جدید برای نگهداری، 
درمان و آموزش معتادان متجاهر به بهره برداری رسید.

  هشتمین شنبه/۲۳مهر:۲۰۰اتوبوس و ۶۲مینی بوس نو وارد 
ناوگان حمل ونقل عمومی شهر تهران شدند. 

  نهمین شنبه/ ۳۰ مهر: پارکینگ امیرکبیر افتتاح شد.

  دهمین شنبه/7آبان: نخســتین مرکــز مدیریت یکپارچه 
پسماند شهری، در پهنه کوهک تهران به بهره برداری رسید.

  یازدهمین شنبه/۱4آبان: 5پروژه  توسعه و نگهداشت شبکه 
اصلی مدیریت آب های سطحی به بهره برداری رسیدند.

  دوازدهمین شنبه/۲۱آبان:   ۲پایگاه مدیریت بحران افتتاح و 
تعدادی برنامه ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران رونمایی شدند.

  سیزدهمین شنبه/۲8آبان: ۶۳۰ون تاکسی سقف بلند جدید 
به بهره برداری رسیدند.

  چهاردهمین شنبه/5آذر: پل شهیدمحسن سیفی در تقاطع 
بزرگراه باقری- خیابان فرجام زیر بار ترافیکی رفت.

  پانزدهمین شنبه/۱۲آذر: ۲۰۰کیلومتر معبر مناسب سازی 
شده و۲ بوستان  در مناطق ۱7و ۱۰ به بهره برداری رسیدند.

مدل عملیاتی تولید مسکن
مدیران شهرداری می گویند مدلی که در بخش 
مسکن پیش می برند کامال عملیاتی است؛ چراکه 
ظرفیت زمین و پروانه دارنــد و بخش زیادی از 
هزینه ساخت را این دو مقوله تشکیل می دهند؛ به 
همین دلیل می توانند شریک بگیرند و با مشارکت 
بخش خصوصی کار را پیش ببرند. موضوع دیگر 
استفاده از پروژه های خرد و فروش متری مسکن 
با رویکرد جدید است که در حال پیگیری هستند 
تا مصوبات قانونی را بگیرند و کمک کنند که هم 
در ساخت مسکن استطاعت پذیر و هم در جهت 
اســتفاده از منابع خرد، اشــتغال زایی و افزایش 
امید شــهروندان به خانه دار شدن، اقدامات الزم 
انجام شــوند. البته اعالم شــده که با وجود همه 
اقدامات، بانک ها هنوز آن همــکاری مورد نظر 
را نشــان نداده اند؛ مخصوصا در بافت فرســوده 
تعهداتی درباره تسهیالت داشته اند که متأسفانه از 
چند ماه قبل متوقف شده است. اگرچه بسته های 
تشویقی ابالغ شده  تا مسکن سازی  در بافت های 

فرسوده هم رونق پیدا کند.

چالش

نیم نگاه

شنبه  شمار
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