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بخش هایی از صحبت  های دیروز  محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شورای اســامی در نشست خبری با رئیس دومای 

روسیه  را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.
صفحه2

 ماه عسل
 تهران - مسکو

قالیباف  با رئیس مجلس دومای روسیه دیدار کرد

 مروری بر رفت و آمدهای مسئوالن میان  
روسیه و ایران در یک سال اخیر

جزئیات همه توافق های میان 2کشور

کدام مدیران در روزهای اخیر عذرخواهی کردند؟
عذرخواه ترین مسئوالن در کدام کشورها هستند؟
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نگاه
ابوالفضل ظهره وند؛ دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین الملل

حضور رئیس دومای فدراسیون روسیه در تهران و برگزاری 
سومین نشست »کمیســیون عالی مشترک پارلمانی 
جمهوری اسامی ایران و فدراسیون روسیه« با رویکرد توسعه همکاری های دوجانبه، 
آن هم در شرایط کنونی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از اراده تهران و مسکو با هدف 

گسترش روزافزون همکاری ها در حوزه های متنوع حکایت دارد.
پس  از آغاز به کار دولت سیزدهم و در اولویت قرار گرفتن رویکرد »دیپلماسی منطقه ای« 
و »نگاه به شرق« در سیاست خارجی جمهوری اسامی، روابط ایران و روسیه تحوالت 
مهمی را تجربه کرد که نشان دهنده عزم جزم دوجانبه به منظور تقویت مناسبات فی مابین 
است. دیدارهای مستمر چهره به چهره و تلفنی روسای جمهور 2کشور و سفرهای متعدد 
مقام های ارشد دولتی میان ایران و روسیه در ماه های اخیر، نشان می دهد رهبران سیاسی 
2کشور در شرایط متحول ساختار نظام بین الملل، از آمادگی الزم برای ایفای نقش مؤثر 
در تحوالت جهانی برخوردارند و حوزه های متکثری را نیز در این عرصه تعریف کرده اند. 
باید درنظر داشــت امروز در مقطعی از تحوالت جهانی قرار گرفته ایم که ساختار نظام 
بین الملل درحال تجربه کردن »گذار« از نظم تک قطبی به ساختار متکثری است که 
بازیگران جدیدی در آن به ایفای نقش می پردازند. درچنین شرایطی است که گسترش 
همکاری های راهبردی ایران و روسیه سبب شده این دو کشور هم اکنون به عنوان 2بازیگر 
محوری در عرصه تحوالت نظام جهانی مطرح شوند. از این منظر سفر اخیر رئیس دومای 
روسیه به تهران دارای اهمیت ویژه ای است؛ همچنان که در هفته های اخیر دستیار ویژه 
رئیس جمهور روسیه نیز به ایران آمد تا در رایزنی با مقام های کشورمان، مسیرهای تسریع 

و تسهیل اجرای توافق های دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
نکته اینجاســت که تحوالت جاری میان تهران-مسکو نشــان می دهد 2کشور در 
شرایط کنونی از سطح »همکاری های راهبردی« به »شراکت راهبردی« وارد شده اند 
و به هم راستایی در فرصت ها و تهدیدها رســیده اند. بر همین اساس هم هست که با 
شکل گیری اراده مشترک، برنامه ریزی های گسترده ای برای ساماندهی فصل جدیدی 
در مناسبات دوجانبه انجام شده اســت. در این میان نوع رفتار دولت های غربی نیز بر 
تعمیق روابط تهران-مسکو اثر محوری برجا گذاشته است. نوع مواجهه غرب با روسیه در 
بحران اوکراین و اعمال تحریم های گسترده علیه این کشور از یک سو و رویکرد خصمانه 
آنها در تعامل با ایران از سوی دیگر سبب شده تهران و مسکو چشم انداز شفاف تری از 
همکاری های دوجانبه داشته باشند. در ماه های اخیر به دنبال برخی ناآرامی ها در ایران، 
آمریکا و دولت های اروپایی نشان دادند نه تنها برای پیشبرد تعامل مثبت با ایران آماده 
نیستند، بلکه با درپیش گرفتن رویکردهای خصمانه در قالب اعمال تحریم های جدید 
و سوءاستفاده از سازوکارهای بین المللی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسامی، 
قصد ندارند مناسبات با تهران را در مسیری عادی و با رعایت مصالح دوجانبه پیش ببرند.

آخرین پرده از این نمایش ضدایرانی را در روزهای اخیر شاهد بودیم؛ اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران در نشست شورای وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا و تصویب قطعنامه 
در پارلمان اروپا به منظور گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست ادعایی »سازمان های 
تروریستی« اتحادیه  اروپا بار دیگر نشان داد تعمیق همکاری های راهبردی ایران و روسیه 
رویکرد مناسبی است که در شرایط کنونی می تواند منافع قابل توجهی را برای هر دو 

کشور به همراه داشته باشد.
باتوجه به این موضوع، نباید فرصت را از دست داد و باید به گام های توسعه محور در روابط 
دوجانبه سرعت بخشید. تهران و مسکو در شــرایط کنونی دارای اشتراکات متعددی 
هستند که گسترش همکاری های فی مابین را گریزناپذیر کرده  است. هر دو کشور دارای 
مزیت های نسبی در عرصه های مختلف هستند که می تواند در رفع بسیاری از چالش های 

مبتابه راهگشا باشد.
هم افزایی شکل گرفته میان ایران و روسیه، به ویژه در عرصه های اقتصادی، بازرگانی، 
صنعتی، مالی-بانکی، سیاسی و دفاعی-امنیتی می تواند به تبدیل این دو کشور به اضاع 

قدرت جهانی در نظم جدید درحال شکل گیری در عرصه جهانی منتهی شود.

ايران و روسیه؛ از  همکاری 
استراتژيک تا شراکت راهبردی 

با 
در متـرودیدهشوید

تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو
تبلیغات بدنه قطار

تبلیغات درون واگن ها
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اينفوگرافیک؛ جزئیات  مدعوین نخستین کنگره 
بین المللی بانوان تأثیرگذار  از 64کشور جهان 

کنگره بانوان تأثیرگذار
دقیقا چه کسانی آمده بودند؟

همراه با گفتارهایی از:
 عماد افروغ ، اصغر مهاجری و علیرضا شریفی یزدی

 پرونده ای درباره عذرخواهی  های مسئوالن در این روزها
 و مقاومتی که  در گذشته برای این کار وجود داشت

 در ستايش 
عذرخواهی های اخیر  از مردم

حرف های  رئیس کل 
بانک مرکزی درباره ذخایر 
ارزی کشور را با اسکن این 

کیو آرکد ببینید.

یادداشت
بهاالدين حسینی هاشمی؛ کارشناس پولی و ارزی

تصمیم های بانک مرکزی بــرای بازگرداندن ثبات 
ارزی به کشور نیازمند این است که نقشه راه واحد با 
اراده ملی برای برون رفت از وضعیت فعلی به سمت 
مطلوب ترسیم شــود. دیپلماســی بانکی نباید به 
کشورهای خاص طرف تجاری با ایران محدود شود. رئیس کل بانک مرکزی باید 
این اجازه را داشته باشــد تا گفت وگو ها و مذکرات مستقیم، فشرده و با برنامه، 
با بانک های مرکزی کشــورهای تأثیرگذار اروپایی داشته باشد تا بتواند مسیر 
رفع تحریم های بانکی را پیگیری کند. چنین تجربه ای را در گذشــته دور و در 
زمان ریاست کلی محمدحسین عادلی سراغ داریم که باعث شد اقتصاد ایران از 
اعتبارات خارجی نظیر فاینانس و ری فاینانس بهره مند شود و برای بازپرداخت 

بدهی های خارجی ایران مهلت گرفته شد.
اکنون زمان عزلت نشینی ریاست بانک مرکزی نیســت، او باید بتواند مقاصد 
دیگری برای مذاکرات بانکی را انتخاب کند تا مسیر دسترسی به ارزهای ایران 
هموارتر شود. البته ضرورت دارد در این شــرایط از منابع و ذخایر ارزی به نحو 
شایسته صیانت شود. از این جهت سیاست تثبیت نرخ ارز تجاری یا مداخله ارزی 
بانک مرکزی به بازنگری، بر مبنای واقعیت های اقتصادی نیاز دارد زیرا با تثبیت 
نرخ ارز، شاهد بزرگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات خواهیم بود و 
به تدریج پدیده آربیتراژ ارزی تکرار می شود. از این جهت توصیه می شود دوباره 

در مسیر بیراهه گذشته حرکت نکنیم.
افزایش سطح دسترسی به منابع ارزی خبر خوبی اســت به شرط اینکه دچار 
عارضه پرهزینه ارزپاشی نشویم و بدانیم که حتی اگر ارز تجاری را در سامانه نیما 
با نرخ اعام شده پوشش بدهیم، آنچه ماک رفتارها و تصمیم ها در بازار می شود، 
نرخ ارزی است که در بازار آزاد وجود دارد در نتیجه بهتر است که اجازه کشف 
قیمت واقعی نرخ ارز داده شود. واقعیت این است که تقاضای ارزی کف بازار نه 
برای سفر و نیازهای خدماتی بلکه ناشی از جایگزینی ریال است، مردم نگران از 
افت ارزش پس اندازشان به خرید ارزهای خارجی اقدام می کنند. بدیهی است 
وقتی نرخ تورم 50درصد باشد و نرخ ســود بانکی 20درصد، هر اندازه که بانک 
مرکزی ارز به بازار تزریق کند، باز هم تقاضای سرمایه گذاری وجود دارد و افراد 
با تبدیل سپرده های سرمایه گذاری خود به سپرده های دیداری وارد بازارهایی 

چون دالر، خودرو و طا و... می شوند.
راهکار ثبات در بازار ارز، تقویت مسیرهای دسترسی به دالرهای مسدود شده، 
فعال سازی دیپلماسی بانکی و تنوع مقاصد مذاکرات بانکی به  سمت کشورهای 
اروپایی از یک سو و همزمان افزایش نرخ سود بانکی و بین بانکی است که دست کم 
باعث ماندگاری 80درصد از پس اندازها نزد بانک ها شده و از ورود نقدینگی به 

دیگر بازارها برای حفظ ارزش پول جلوگیري خواهد شد.
راهکار دیگر این اســت که برای جلوگیری از ســیل مخرب نقدینگی، تاج سد 
پولی را با افزایش نرخ بهره باالتر ببریم و به سیاســت هایی که نتیجه اش رانت 
پولی، اعتباری و بانکی و حتی ارزی است، پایان دهیم و جلوی فعالیت پرشتاب 
کارخانه چاپ اســکناس را بگیریم. چنان که تثبیت طوالنی نرخ سود بانکی در 
شــرایط تورمی باال، به معنای خروج پول خوب از اقتصاد توسط پول بد خواهد 
بود و این نقدینگی ابتدا از خزانه بانک مرکزی و دولت به ســمت خزانه بخش 
خصوصی رفته و سپس از اقتصاد خارج می شود و از این جهت اصاح نرخ سود 
بانکی اکنون یک ضرورت بوده و صیانت از ذخایر ارزی یک مطالبه ملی است. در 
غیر این صورت پشت صحنه تصمیم های اقتصادی افراد رانت خوار قدرتمند یا 
ثروتمندانی فعال هستند که همواره دنبال چندنرخی در اقتصاد هستند و ثبات 
در اقتصاد را برنمی تابند. پس به گزارش های کارشناسی بانک مرکزی تکیه کنیم 
و اصاحات پولی و ارزی را شروع کنیم. بهترین گزینه در این شرایط تک نرخی 

کردن ارز است.

شرط ثبات ارزی

پرونده 
ویژه 

 محمدرضا فرزین
 رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 

دسترسی ایران به ذخایر ارزی  خبر داد

بازار مبادله طال و ارز به نام سامانه   »ناخدا«   تا  2هفته ديگر راه اندازی می شود

داده نما
گرافیک: علی رستگار

 مهمانان کنگره  بانوان تأثیرگذار 
چه کسانی بودند؟

در این کنگره بین المللی نماینده داشتند.

4 همسر  نخست وزیر یا رئیس جمهور به تهران آمدند.

4 معاون نخست وزیر یا معاون رئیس جمهور حضور داشتند.

5 نماینده زن سازمان های بین المللی جزو مهمانان بودند.
  کویت    مالی    گینه بیسائو    اندونزی    پاکستان

    صربستان    بورکینافاسو    ارمنستان    قرقیزستان

    ازبکستان    بورکینافاسو    گینه بیسائو    اوگاندا

4 همسر رئیس جمهور پیام تصویری یا مکتوب فرستادند.
    ترکیه    ونزوئال    نیکاراگوئه    سوریه 

13 نماینده ویژه همسر رئیس جمهور به این کنگره آمدند.
     کامرون    نیجر    گینه کوناکری)2نماینده(    زیمبابوه     گینه بیسائو    

سوریه    اوگاندا    سیرالئون    قطر    ونزوئال    عمان    نیجریه

26 نماینده زن مجلس کشورهای مختلف به تهران آمدند.
2نماینــده(    ازبکســتان 2نماینــده(    صربســتان )   عــراق )
  ســنگال    قرقیزســتان    ســریالنکا )2نماینده(    نیجــر )۳نماینده(
   اکوادور)۳نماینده(    پاکستان )۳نماینده(    ساحل عاج )5نماینده(  

  تاجیکستان    ونزوئال )2نماینده(

21 رئیس دانشگاه از 21 کشور جهان مهمان کنگره بودند.
  عراق    صربستان    کره جنوبی    برونئی    ازبکستان    گرجستان    
الجزایر    زیمبابوه    پاکستان    سوریه    بالروس    اندونزی    برزیل

20 وزیر زن از کشورهای مختلف به تهران آمده بودند.
  عراق    ازبکستان    کامرون    نیکاراگوئه )6 وزیر(    بورکینافاسو    
سنگال    نیجریه    قرقیزستان )2وزیر(    نیجر    پاکستان)2وزیر(    

عمان    اندونزی    ارمنستان

47 معاون، مشاور و دستیار وزرای کشورها حضور داشتند.
  عراق    صربستان    کویت    کامرون    ترکمنستان    مالی    بورکینافاسو  
  ســنگال    ارمنســتان    نیجریــه    قزاقســتان    قرقیزســتان    نیجــر
  گینه کوناکــری    روســیه    اکــوادور    ونزوئال    گینه بیســائو    پاکســتان 
  سوریه    ساحل عاج    سیرالئون    تاجیکستان    قطر    آذربایجان    عمان

70 زن فعال در مراکز فرهنگی، پژوهشگر، فعال حوزه زنان 
و بازرگان آمدند.

  عراق    صربستان    کویت    کره جنوبی    فنالند    ژاپن    اردن    برونئی  
  سوئد    هند    ازبکستان    نامیبیا    انگلیس    نیکاراگوئه    استرالیا    
کوبا    سنگال    بلغارستان    ارمنستان    قزاقستان     قرقیزستان    کنگو  
  تایلند    ایرلند    گینه کوناکری    چین    روســیه    تاتارستان    مکزیک  
  ونزوئــال    آرژانتین    آلمــان    دانمارک    مالزی    پاکســتان    ســوریه    
رومانی    تونس    بالروس    غنا    بوسنی    سیرالئون    تاجیکستان    قطر

 64 
کشور

 4 
همسر

 4 
معاون

 5 
نماینده

 4 
همسر

 13 
نماینده

 26 
نماینده

 21 
رئیس

 20 
وزیر

 47 
معاون

 70 
زن

300 میلیون یورو
منابع ارزی ایران در عراق آزادسازی شده است.

20/5 میلیارد دالر 
در 9ماه به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است.

5 هزار یورو
سقف فروش ارز به مردم  از امروز خواهد بود.

همین صفحه

صفحه های 21 تا 24
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ماه عسل تهران - مسکو
همکاری های ایران و روسیه در حوزه های متکثر رو به گسترش است

علیرضا احمدیگزارش
روزنامه نگار

 جلوگیری از تخلف
 900میلیون یورویی 

رئیس قــوه قضاییــه در جلســه روز دوشــنبه 
شورای عالی قضایی با اشاره به مقوله مبارزه با فساد، 
گفت: بعضاً زمزمه هایی شنیده می شود که مبارزه 
با فساد در قوه قضاییه کمرنگ شده است؛ لذا من 
می خواهم در همین جا تأکید کنــم که مبارزه با 
فساد توســط قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، 
نه تنها کمرنگ نشده، بلکه به صورت فنی و علمی 
و مجربانه، به نحو مؤثری در حال انجام اســت.به 
گزارش میزان، غالمحسین محسنی اژه ای به ذکر 
نمونه و مصداقی در همیــن خصوص پرداخت و 
گفت: چند ماه قبل سازمان بازرسی گزارش داد که 
در یکی از وزارتخانه ها اقدامی در دست اجراست 
که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است بیش 
از ۹۰۰میلیون یورو، بدون ضوابط و اخذ تضامین 
الزم در اختیار افرادی قرار گیــرد. پرداخت این 
میزان پول بابت دریافت کاالیی موردنیاز بود که 
اصاًل وارد کشور نشــده بود؛ درواقع، وانمود شده 
بود که آن کاالی مورد نیاز وارد کشــور شــده و 
پرداخت این پول در ازای دریافت آن کاالست.او 
افزود: به عنوان اینکه کاالیی وارد کشور شده، در 
درگاه مربوطه منعکس شــده و افراد زیادی بالغ 
بر هزار میلیارد تومان پرداخت کردند تا آن کاالی 
مورد نیاز خود را تحویل بگیرند؛ حال آنکه کاالیی 
وجود نداشت. بحمداهلل با کمک و همراهی دولت، 
ترتیباتی اتخاذ شد و بالفاصله پرداخت مبلغ ریالی 
این مقوله متوقف شد و همچنین مبلغ یورو و ارز 

این مقوله نیز پرداخت نشد.

نقل قول خبر

خبر

قضایی

طرحی بستن تنگه هرمز نداریم
ســید نظام الدیــن موســوی، ســخنگوی 
هیأت رئیســه مجلس: طرحــی مبنی بر 
بستن تنگه هرمز واصل نشده است و در 
دستورکار مجلس شورای اسالمی نیست. 
طرحی با عنوان »اقدام متقابل و متناظر با 
مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت 
از قانون اساســی و منافــع و حقوق ملت 
ایران« تدوین شــده کــه در این طرح هم 
اشاره ای به بستن تنگه هرمز نشده است.

همکاری کره شایسته نیست 
ناصــر کنعانــی، ســخنگوی وزارت امــور 
خارجــه: دولــت کــره کمــک جزئــی در 
پرداخت بخشی از الزامات مالی ایران در 
راستای حق عضویت کشور در سازمان 
ملــل انجــام داد و حــق عضویــت از آن 
منابــع پرداخــت شــد، ولــی در مجمــوع 
همــکاری دولــت کــره در ایــن زمینــه 

شایسته نیست./ ایسنا

 تروریست خواندن سپاه حقوقی نیست 
جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا: قراردادن نام سپاه پاسداران 
ایران در فهرست سازمان های تروریستی، 
موضوعــی اســت کــه نمی تــوان بــدون 
تصمیمی حقوقی، کاری دربــاره آن کرد. 
نمی توانیم بگوییم ما شــما را تروریســت 
می دانیم؛ چون از شما خوشمان نمی آید. 
این کار زمانی انجام پذیر است که دستگاه 
قانونی یکی از کشــورهای عضو، حکمی 

حقوقی در این زمینه صادر کند. 

رایزنی های دیپلماتیک میان ایران و روسیه 
در ماه های اخیر به صورت مستمر ادامه داشته 
و دوطرف در چارچوب های متفاوت، درحال 

پیشــبرد همکاری ها در حوزه های متنوع و 
متکثر هستند؛ رویکردی که در سفر دیروز 
رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون 

روسیه به تهران پیگیری شد.
به گزارش همشهری، ویاچســاو والودین 
دیروز در رأس هیأتی شامل جمعی از رؤسای 
کمیســیون های دوما و تعدادی از معاونان 

وزرای کشور روسیه در حوزه انرژی، تجارت، 
حمل ونقل و کشــاورزی، با استقبال رئیس 
مجلس ایران وارد تهران شــد تا دوطرف با 
برگزاری ســومین نشست »کمیسیون عالی 
مشــترک پارلمانی مجالس ایران و روسیه« 
چگونگی پیشبرد مناســبات روبه گسترش 
دوجانبه را، آن هم در چارچوب »دیپلماسی 

پارلمانی«، مورد بحث و بررسی قرار دهند.
براساس دســتورکار اعام شــده بررسی 
اجرایی ســازی تفاهمنامه ها و قراردادهای 
تجاری، اقتصــادی در زمینه های حمل ونقل، 
انرژی، کشاورزی و مبادالت بانکی بین 2کشور، 
مهم ترین هدف برگزاری این کمیسیون عالی 

مشترک است.

موافقتنامه جامع همکاری های 2۰ساله بین ایران و روسیه، 
یکی از مهم ترین دستاوردهای گسترش روابط تهران - مسکو 
در سال های اخیر به حساب می آید که چشم انداز روشنی را 
پیش روی گسترش مناسبات دوجانبه در حوزه های گوناگون 
ترســیم می کند. با آغاز به کار دولت ســیزدهم رایزنی ها 
برای اجرایی سازی این توافقنامه سرعت گرفته و دوطرف 
بحث های کارشناسی مفصلی تاکنون دراین زمینه داشته اند 
و رهبران سیاسی 2کشــور نیز تأکید ویژه ای برای اجرایی 

شدن هرچه سریع تر این موافقتنامه دارند.

رئیس مجلس و رئیــس دومای دولتــی مجلس فدرال 
فدراسیون روسیه هم در دیدار با یکدیگر بر اجرای سریع 
قرارداد 2۵ساله ایران و روســیه تاکید کردند. محمدباقر 
قالیباف در نشســت خبری پس از این دیدار درخصوص 
مباحث مطرح شــده بین مقامات پارلمانی روسیه و ایران 
گفت: از مهمترین مباحث، همکاری هــای پولی و بانکی 
بین 2کشور اســت تا ما بتوانیم در تبادل بین روبل و ریال  
و همچنین مسائل ارتباطی بین 2بانک مرکزی، اقداماتی 
انجام دهیم. بر همین مبنا می تواند شعباتی از بانک های 
روسی در ایران و بانک های ایرانی در روسیه برقرار شود تا 
مسائل بانکی سریع و پرحجم برقرار شود. قالیباف در ادامه با 
بیان اینکه تاکنون این مسائل به صورت دقیق میان 2کشور 
مطرح نشده بود، گفت: ما توانستیم به رغم ادامه تحریم ها 
علیه 2کشــور فعالیت کنیم تا جایی که در ســال2۰22 
توانستیم 2۰درصد افزایش تبادالت تجاری داشته باشیم و 

این میزان به 4.6میلیارد دالر می رسد.
رئیس دومای روسیه هم در این نشست مطبوعاتی گفت: 
قرارداد جامعی که در حال تهیه برای امضا بین 2کشور است 
که سطح روابط ایران و روسیه را بســیار گسترش و ارتقا 
می دهد و ما به تفاهم و همکاری ها و مشارکت جامع تری 
دست پیدا می کنیم، روسای جمهور 2کشور آهنگ توسعه 
روابط را مشخص می کنند و ما باید در چارچوب این روابط 
همکاری ها را دنبال کنیم و این همکاری ها را باید در ساختار 

جدید، غنی کنیم و بر حل مشکالت نظارت داشته باشیم.

توســعه همکاری های نظامی از دیگــر محورهای رایزنی  
مقام های ایــران و روســیه در ماه های اخیر بوده اســت؛ 
مناسباتی که با آغاز به کار دولت سیزدهم وارد فصل نوینی 
شــد و دوطرف در عرصه نظامی و دفاعــی همکاری های 
گســترده تری را در دســتورکار قرار داده اند. براین اساس 
هم بود که در روزهای اخیر انتشار برخی خبرها در زمینه 
تحویل جنگنده های »سوخو3۵« روسی به ایران در اوایل 
سال آینده با واکنش گســترده محافل خبری - سیاسی 
غرب مواجه شد. ازسوی دیگر در جریان سفر اخیر لویتین، 
دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه به تهران، وی از آمادگی 
شرکت های روس برای تولید مشترک بالگرد با ایران خبر 
داد. این درحالی اســت که در ماه های اخیر همکاری های 
دفاعی - نظامی تهران و مسکو با اتهام زنی ها و فضاسازی های 
گسترده ای ازسوی محافل غربی مواجه شد و تحریم هایی را 
برای 2کشور ازسوی آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا به همراه 
داشت؛ تحریم هایی که نه تنها تأثیری در عزم دوطرف برای 
گسترش همکاری ها نداشت، بلکه بررسی ها نشان می دهد 
ایران و روســیه در ماه های اخیر گام های مؤثرتری باهدف 

توسعه مناسبات دوجانبه برداشته اند.

 نفت، گاز و انــرژی ازجمله بخش هایی اســت که تهران
 - مسکو در ماه های اخیر همکاری های گسترده ای را در 
این حوزه آغاز کرده اند. در جریان شــانزدهمین نشست 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که آبان ماه 
در تهران برگزار شد، گسترش همکاری های اقتصادی از 
مهم ترین محورهای رایزنی ها میان مقام های دوطرف بود. 
گفته می شود تاکنون سرمایه گذاران و شرکت های روس 
قرارداد 7میدان نفت و گاز را با ایران به ارزش 4/۵میلیارد 
دالر نهایی کرده اند که بعضی از این پروژه ها 7 تا 3۵درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته اند. ســاخت مشترک کارخانه 
پمپ های درون چاهی ازسوی شرکت های روس و ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( در اهواز یکــی از پروژه های مهم 

میان 2کشور در این حوزه است.

سومین نشست کمیســیون عالی مشــترک پارلمانی 
مجالس ایران و روسیه نیز با موضوع بررسی اجرایی سازی 
تفاهم نامه ها و قراردادهای تجاری، اقتصادی در زمینه های 
حمل و نقل، انرژی، کشــاورزی و مبــادالت بانکی بین 
2کشور برگزار شــد. در این مراســم وحید جالل زاده، 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، فریدون 
حسنوند، رئیس کمیســیون انرژی، محمدرضا رضایی 
کوچی، رئیس کمیسیون عمران، محمدجواد عسکری، 
رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعی و 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی 
و ابراهیــم رضایی، رئیس گروه دوســتی پارلمانی ایران 
- روسیه حضور داشتند. این نشســت 3ساعت به طول 
انجامید. والودین رئیس دومای روسیه در این نشست با 
تأکید بر اینکه امروزه همکاری ایران و روسیه به سمتی 
می رود که به اعتماد دوطرفه منجر شده و عمل گرایی در آن 
مدنظر قرار گرفته است، گفت: چارچوب قرارداد بین دولتی 
میان 2کشور در حال آماده سازی است که طی آن مباحث 
حمل و نقل، تجارت، لجستیک، انرژی، کشاورزی، بانکی، 

سرمایه گذاری و گمرکی مطرح خواهد شد. 

رئیس جمهور بعدازظهر دوشــنبه در دیدار »ویاچســالو والودین« رئیس 
دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روســیه با بیان اینکه ایران اجرای 
کامل توافقات با روســیه را دنبــال می کند، گفــت: ظرفیت های 2طرف 
می تواند مکمل یکدیگر باشــد و بهره گیری از آنها عالوه بــر تامین منافع 
2کشور، می تواند منافع منطقه ای نیز ایجاد کند. سیدابراهیم رئیسی روابط 
اقتصادی تهران و مسکو را به شکل مســتمر در حال تقویت و ارتقا ارزیابی 
کرد و افزود: 2کشور در حوزه های مختلف تجاری، انرژی، ترانزیت و حمل 
و نقل، ظرفیت های متنوع و متعددی دارند که می تواند در زمینه گسترش 
همکاری ها فعال شود. »ویاچســالو والودین« رئیس دومای دولتی مجلس 
فدرال فدراسیون روسیه نیز در این دیدار مواضع رئیسی درباره تقویت روابط 
 منطقه ای و همســایگی را تسهیل کننده گســترش همکاری های 2کشور 

دانست. 

با آغاز به کار دولت سیزدهم، روســای جمهور 2کشور تاکنون 4بار با یکدیگر 
به صورت حضــوری دیدار و گفت وگو کرده اند. ســفر رئیســی به مســکو 
)2۹دی ماه14۰۰(، گفت وگوی روســای جمهور 2کشور در حاشیه اجالس 
سران کشــورهای ســاحلی خزر )8تیرماه14۰1(، ســفر پوتین به تهران 
)28تیرماه14۰1( و دیدار رئیســی و پوتین در حاشیه اجالس شانگهای در 
تاشکند )26شهریورماه14۰1( از مقاطعی به حساب می آید که روسای جمهور 
2کشــور به صورت رو در رو با یکدیگر تبادل نظر کرده اند. تعداد کم ســابقه 
گفت وگوهای حضوری و تلفنی روســای جمهور 2کشــور از عمیق تر شدن 

مناسبات راهبردی تهران - مسکو در دولت سیزدهم حکایت دارد.

با افزایش تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران و روسیه، تهران و مسکو در 
عصر جدید همکاری های دوجانبه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، طرح 
جایگزین سازی یک سامانه پرداخت به جای »سوئیفت« را در دستورکار 
خود قرار دادند. براین اســاس گفت وگو درباره مســائل مالی و بانکی، از 
مهم ترین محورهای رایزنی روسای جمهور 2کشور در جریان سفر رئیسی 
به مسکو در دی ماه 14۰۰بود. در ادامه رایزنی های دوجانبه در این عرصه، 
علی صالح آبادی، رئیس کل وقت بانــک مرکزی ایران در تیرماه14۰1به 
مسکو رفت تا دوطرف راهکارهای اســتفاده از ارزهای ملی در مبادالت 
دوجانبه را مورد بررسی قرار دهند. گسترش همکاری ها در این عرصه در 
جریان سفر تیرماه14۰1رئیس جمهور روسیه به تهران و دیدار پوتین با 
رهبرمعظم انقالب نیز بار دیگر مطرح شد؛ حضرت آیت اهلل خامنه ای در آن 
تأکید کردند: »دالر آمریکا باید به تدریج از تجارت جهانی خارج شود و این 
امر می تواند رخ دهد. به تدریج انجام می شود.« در همان روز، در اقدامی 
نمادین، معامالت با روبل روســیه و ریال ایران در بورس ارز ایران انجام 
شد. اتصال شبکه کارت های بانکی ایران و روسیه یکی دیگر از محورهای 
توافق های دوجانبه است. توافق روسیه و ایران در این زمینه، به ایران اجازه 
می دهد عالوه بر روسیه، با ارمنســتان، بالروس، قزاقستان و قرقیزستان 
 نیز مبادالت تجاری داشــته باشــد؛ زیرا همــه آنها بــه »میر« متصل

 هستند.

   چشم انداز 20ساله توسعه مناسبات

   رفت وآمد پرنده ها

    سرمایه گذاری در حوزه انرژی

    نشست 3 ساعته کمیسیون پارلمانی

     درخواست برای تبادل روبل و ریال     تاکید رئیسی بر فعال سازی ظرفیت های تجاری و ترانزیت

   4دیدار حضوری رئیسی و پوتین

     نه بزرگ به دالر

مشکل اقتصاد  عدم توانایی برای به 
میدان آوردن بخش خصوصی است

معاون اول رئیس جمهور روز دوشــنبه در مراسم تجلیل 
از فعاالن پیشــتاز اقتصاد ایران که در مرکز همایش های 
بین المللی برج میالد برگزار شــد، از نبود اعتماد متقابل 
میان دولت و بخــش خصوصی به عنوان حلقــه مفقوده 
توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: بزرگ ترین مشکل 
اقتصاد کشــور تحریم ها و کمبود منابع مالی نیست، بلکه 
این است که از پیش از انقالب اسالمی تاکنون نتوانسته ایم 
 بخش خصوصی را آنطور که باید تقویت کرده و به میدان

 بیاوریم.
براســاس گزارش ایرنا، محمد مخبر در ادامه با بیان اینکه 
امروز دشمنان با تمام توان خود برای ضربه زدن به اقتصاد 
کشور بسیج شــده اند، گفت: در همین چند روز گذشته با 
وجود اینکه چند میلیارد دالر از دارایی های ارزی مسدود 
شده کشــور آزاد شــده و در چرخه اقتصاد قرار گرفته و 
با وجود آنکه کل نیازهای ارزی کشــور از طریق ســامانه 
نیما با قیمت 28هــزار و ۵۰۰تومان تأمین می شــود، اما 
شــاهد نوســانات نرخ ارز و افزایش قیمت ها در بازار آزاد 
هســتیم که دلیل آن نــه معامالت واقعــی، بلکه همین 
فضاسازی های رســانه ای و روانی دشمن است که موجب 
 هراس افکنــی در میان مــردم و بخش خصوصی شــده

 است.
او همچنین با اشــاره به دسترســی کشــور بــه 2هزار و 
7۰۰کیلومتر ســاحل دریا و 4۰۰کیلومتر دسترســی به 
اقیانوس، افزود: ظرفیت ترانزیت کشور در مسیر شمال به 
جنوب حداقل 2۰۰میلیون تن در سال است؛ درحالی که 
به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت ها امروز میزان ترانزیت در 
مسیر شمال - جنوب کشور حدود 7 تا 8 میلیون تن است.

قسمت جدید ماجراهای سیرک وکالت 
منتشر شد!

یا من ارجوه لکل الخیر
ای آنکه هر خیری را از او امید دارم/ فرازی از 

دعای زیبای ماه رجب

 

#دلقک_پهلــوی در پاســپورتش هــم 
#ملیــت اش »نامشــخص« اســت بعد 
اقلیتی از یه اقلیت دیگه به نام اپوزیسیون 
می گویند بیایید از طرف # ملت_ایران به 

او # وکالت بدهید!

@mikaeeldayani
میکائیل دیانی

 

آقــا رســول اللّه فرمــودن تــو مــاه رجب 
ُ اللّــه! از خــدا  خیلــی بگیــد أَســتَغفِر
بخواهید گناهان قبلی تون رو ببخشه 
و تــو روزهــای باقی مانــده عمرتــون 
کمک تون کنه که دیگه بــه گناه آلوده 

نشید! وسائل الشیعه، ۱۰، ۵۱۱

@mimpedram
محمد پدرام

 

يــک هفتــه قبــل از مــاه رجــب، خدمت 
#آيت_هللا_حسن_زاده بوديم دوستان 
عرض كردند كــه آقا چه دســتورى براى 
ماه رجب مى دهيد؟ ايشان با يك تأكيد 
و شــّدتى گفتند: »در ماه #رجب برويد 
خودتــان را ورق بزنيــد«. عــرض مــا نيز 
همين است كه بايد يک جورى خودمان 

را ارزيابى كنيم.

@tdejakam

تقی دژاکام

 

فقیر مطلقیم و سر تا به پا نیازمند تو،
ای خدای کریم#رجب #التماس_دعا

@smahmoodrazavi
سيد محمود رضوی

 

مــاه #رجــب را ريســمانى ميــان خــود و 
بندگانم قرار داده ام ؛ هر كس به آن چنگ 
زند، به وصال من رسد. #حدیث_قدسی

@h_sadri20
حسن صدری

 

این ســوتی وکالت بــه پهلوی هــم آتش 
اختالف اپوزيســيون را شــعله ورتر کرد.

تا جایی کــه مــی گویند ایــن طــرح را ج.ا 
گذاشــته داخل پاچــه اپوزیســیون و کار 

خودشون است

@ab_ganji
عبدهللا گنجی

 
نمی دونم ایده  وکالــت دادن به پهلوی 
از کجا اومده اما کار هر کی بوده دمش 
گرم، از این بهتر نمی شد اپوزیسیون رو 

به جون هم انداخت))):

@ishikhaki
ایشی خاکی 

 

ایران خودرو بی سروصدا قرعه کشی میزاره 
۱۲میلیون ثبت نــام میکنن بــرای پهلوی 
ایــن همه تبلیــغ کــردن ۳۰۰هــزار وکالت 

جمع کرد:((

@MehranRajaabi
 MehranRajabiFanPage 

 

من اون روز تو نمایشگاه هم به شاهزاده 
گفتم، که من به هیچ وجه وکالت نمیدم!

مستقیم بیا تعویض پالک #وکالت

@ya3er_ap
یاسر آقایی 

 

از پیامبر خدا صلی هللا علیه و آله درباره 
ماه # رجب چه تعابیری شــوق انگیزی 
نقل شده است:ماه همنشینی با خدا 
)أَنــا جليُس مــن جالَســني(ماه وصال 
( تا  محبوب )من اعْتَصَم بِه وََصــَل إِليَّ
ــهْرُ َشــهْري وَ العبُد  این فــراز کــه »الشَّ
َعبْدي و الرَّحَمةُ رَحمتي فمن دعاني في 

هر أَجبته«. هذا الشَّ

@Namkhah1
مجتبی نامخواه

اژه ای ، رئیس قوه قضاییه

مخبر، معاون اول رئیس جمهور

رنا
س: ای

عک
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اتوبوس سواری در خط تمام برقی
به زودی 50دستگاه اتوبوس برقی در مسیر جمهوری- بهارستان فعال خواهند شد

سیدمحمد فخارگزارش1
روزنامه نگار

سلسله جشنواره هایی با نام آرمان
توکلی زاده: تا پایان عید فطر پیش رو، فضاهای شادی 

برای شهروندان در کالنشهرها ایجاد می شود
تهران و دیگر کالنشــهرهای بزرگ کشور 
برای برگزاری مراسم های چهل وچهارمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی آماده 
می شوند. از قرار معلوم جشن های دهه فجر 
امسال، با عنوان »جشن خانواده بزرگ ایران« برگزار خواهد شد.

به گزارش همشهری، معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
تهران در نشســتی با حضــور معاونان اجتماعــی و فرهنگی 
شهرداری های کالنشهر کشور، در تشریح کلی از مراسم امسال، 
ابتدا به این نکته که 110نقطه در پایتخت برای برگزاری مراسم 
مناسبت های بزرگ تعیین شده است، اشاره کرد و سپس گفت: 
»موضوع مشترک در همه شهرها ایجاد فضای شادی و نشاط 

است؛ برای اینکه حال مردم را خوب کنیم.«
محمدامین توکلی زاده با بیان اینکــه طبق تفاهم های صورت 
گرفته، اگر در کالنشــهرها برنامه ای را مشخص کردیم، بقیه 
نهادهای مرتبط همراهی مورد نیاز را خواهند داشت، افزود: »در 
برنامه های راهپیمایی اربعین، سالم فرمانده و اخیرا در مراسم 
سالگرد شهیدحاج قاسم سلیمانی در کرمان، دیدیم که همت و 
جدیت کالنشهرها می تواند نتایج خوبی را رقم بزند.« او با اشاره 
به مناســبت های پیش رو گفت: »از االن تا پایان عید فطر، باید 
فضای خوبی را برای شهروندان ایجاد کنیم. حتما هر کالنشهر 
برنامه های اختصاصی بنا به موقیعت خود دارد ولی رخدادهای 
مشترکی معین می شــود.« توکلی زاده  که ریاست کمیسیون 
اجتماعی و فرهنگی مجمع  شهرداران کالنشهرها اضافه کرد: 
»مراسم ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، »جشن خانواده 
بزرگ ایران« نامگذاری شده که هر یک از واژه های آن بار معنای 
خودش را دارد. باید از خانواده صیانت کرد تا دشمن به آن ضربه 
وارد نکند.«  معاون شــهردار در بخشی دیگری از صحبت های 
خود گفت: »پیش تر سلسله جشنواره هایی به نام شمسه از طرف 
شهرداری اجرا می شد که از سال ها قبل تعطیل شده است. اکنون 
قرار شده دوباره سلسله جشنواره مردمی اي با نام »آرمان« برگزار 
کنیم. نام این جشنواره هم، نشانی از آرمان هاست و هم می تواند 
مثالی از شهر آرمانی باشــد که صاحب همه فضیلت هاست یا 
باید در آن ایجاد شــود. عالوه بر این، عبارت آرمان، نشانه ای از 
شهید آرمان علی وردی است که در اتفاقات اخیر مظلومانه به 

شهادت رسید.«

تجلیل از فرشتگان سفیدپوش
دیروز ســالن همایش های برج آزادی میزبان فرشــتگان 
سفیدپوشی بود که در دوران اپیدمی کرونا جانفشانی کردند 
و ایثار را سرمشق خدمت رســانی قرار دادند. بر این اساس، 
مراسم تجلیل از بانوان مدافع سالمت مناطق ۲۲گانه تهران به 
همت اداره کل امور بانوان شهرداری و وزارت بهداشت برگزار 
شد.به گزارش همشهری، دیروز فرصتی پیش آمد تا مدیریت 
شهری در راستای مسئولیت اجتماعی گامی برای تجلیل و 
تقدیر از بانوان مدافع ســالمت بردارد. در این مراسم حدود 
150نفر از پرستاران حضور داشتند و در پایان، از ۲5بانوی 

مدافع سالمت تقدیر شد.

تورج فرهادی، شهردار منطقه 19با تشریح 
جزئیــات آزادســازی ساخت وســازهای 
غیرمجاز در این منطقه گفت: به منظور 
برخورد قانونی با سوداگران زمین که اقدام 
به ساخت وســاز غیرمجــاز می کنند، ۵۴ 
باب واحد تجاری و ۴هزار و ۲۰۰مترمربع 
اراضــی در محــدوده بزرگــراه آیــت هللا 
سعیدی نرســیده به پاســگاه نعمت آباد 
رفع خالف شد. جلوگیری از ساخت وساز 
غیرمجاز در محدوده این منطقه به منظور 
حفظ حقوق شهروندان با جدیت پیگیری 
می شود و در همین راستا عوامل نظارتی 
در نواحی و حریم به طور مداوم گشتزنی 
دارنــد و بــا تخلفــات صــورت گرفتــه و 
ســودجویی های افــراد مختلــف مقابلــه 

می کنند.

4200
مترمربع

آییــن اختتامیه نخســتین فراخــوان ادبی 
نامه ای به سردار دل ها با عنوان »نامه ای 
که جا مانــد«، دیــروز در تــاالر ایران زمین 
شــورای شــهر تهران  با حضور تعــدادی از 
همرزمان شــهید حاج قاســم ســلیمانی، 
برخــی از مدیران شــهری ازجملــه نرجس 
ســلیمانی )دختــر شــهید حــاج قاســم 
سلیمانی( برگزار شد. براســاس فراخوان 
داده شده توسط اداره ایثارگران شهرداری 
تهــران، حــدود ۲۸۰ اثــر بــه دبیرخانــه این 
همایش ارسال شده بود. سرانجام ۷۵ اثر 
برتر )۳۰ اثر در رده سنی بزرگساالن و ۴۵ 
اثر هم در رده ســنی کودکان و نوجوانان( 
براساس داوری ها انتخاب شدند که دیروز 

مورد تقدیر قرار گرفتند.

75
اثر

استفاده حداکثری از ظرفیت 
نخبگان در شهرداری

نخستین جلســه شــورای راهبردی اجتماعی 
و فرهنگی با هدف هم افزایی، جلب مشــارکت 
و ایجــاد هســته های اولیــه شــبکه نخبگانی 
متشکل از سرآمدان و صاحب نظران در راستای 
بهره منــدی از دیدگاه های علمــی و تخصصی 
جامعه دانشگاهی، با حضور استادان برجسته این 

حوزه ها برگزار شد. 
به گزارش همشــهری، عطــاءاهلل رفیعی آتانی، 
رئیس مرکــز مطالعــات و برنامه ریزی شــهر 
تهران ضمن اعالم برگزاری جلســات شــورای 
راهبــردی اجتماعــی و فرهنگی بــرای تبادل 
نظر پیوســته شــهرداری تهران با دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشــی گفت: »با توجه بــه اهمیت و 
نقش مشــارکت نخبگان در سیاستگذاری های 
شهری و در راستای مطالبه شهردار تهران از مرکز 
مطالعات مبنی بر ایفای نقــش به عنوان بازوی 
فکری و مشورتی در ســازو  کار مدیریت شهری 
جلسات شــورای راهبردی اجتماعی و فرهنگی 
به صورت منظم تشکیل خواهد شد.« به گفته او، 
سیاســت  کالن در این دوره از مدیریت شهری، 
»اجتماعی شدن شــهر تهران« اســت و مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران این مأموریت 
مهم را با اتــکا بر ظرفیت  اســتادان متخصص و 
صاحب نظران مجرب مسائل و موضوعات شهری 
در ۲حوزه راهبردی و آینده پژوهی در دستور کار 

خود دارد.

مدیریت شهر

عدد خبر

یادداشت

سالمت

 خبر

اجتماعی

دی
شی

خور
د 

حام
ی/  

هر
مش
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 اتوبوس های برقی به زودی در خیابان جمهوری 
تردد خواهند کرد تا ســومین خط اتوبوس های 
برقی پایتخت در یکی از شلوغ ترین خیابان های 
شهر فعال شود؛ البته با این تفاوت که 50اتوبوسی 
که قرار اســت در خط جمهوری- بهارستان به 

کار گرفته شــوند تمام برقی هســتند و مانند 
گذشته به شبکه برق رســانی باالرسی ندارند. 
هم اکنون اتوبوس های برقــی در 2خط میدان 
شهدا، 17شــهریور، بعثت به طول 8.5کیلومتر 
و میدان شــهدا، میدان خراسان، میدان شوش 
به طول 4.5کیلومتر در حال خدمات رسانی به 
شهروندان هستند و به زودی خط سوم به طول 
5.2کیلومتر در مســیر بهارستان به جمهوری 
نیز به اتوبوس های برقی پایتخت اضافه می شود. 

این یعنی افزایــش 28درصدی خطوط اتوبوس 
برقی تهران. همچنین هم اکنون 16دســتگاه 
اتوبوس برقی در شهر تردد می کنند و به زودی 
50دســتگاه اتوبوس جدید اضافه می شوند تا 
تعداد آنها 300درصد افزایش یابد.اضافه شدن 
یک خط اتوبوس برقی به مسیرهای تردد پایتخت 
گامی مؤثر در مسیر کاهش آلودگی هوا از شهری 
محسوب می شود که دوره های مستمر بسیاری از 
انباشت آالینده ها را پشت سر گذاشته است. طبق 

آخرین سیاهه انتشار منابع آالینده، اتوبوس های 
شــرکت واحد نیم درصد آالینده های گازی و 
7.4درصد ذرات معلق تهران را تولید می کنند و 
رویکرد برقی شدن آنها می تواند رخدادی مبارک 
برای مردم شهر باشد. افزایش سهم وسایل نقلیه 
پاک و برقی در ناوگان حمل ونقل عمومی تهران 
رویکردی است که 29دی ماه امسال همزمان با 
روز هوای پاک در برنامه  بیست و دوم شنبه های 
امید و افتخار از سوی شهرداری تهران اعالم شد.

۲5فروردین امســال بود که 
نخســتین اتوبوس تمام برقی 
ایرانی در خط میدان بهارستان 
تا میدان جمهــوری به صورت 
آزمایشی آغاز به  کار کرد. این 
اتوبوس با نام زیمــا، به عنوان 
نخستین اتوبوس برقی ساخت 
داخل در شــهرهای مشهد و 
اصفهان نیز تــردد کرد تا نماد 
تولید ملی در این عرصه باشد. 
ایــن اتوبوس برقــی ۲ روز در 
مسیر پرتردد خیابان جمهوری 
رفت وآمد داشــت و نزدیک به 
1500مســافر را جابه جــا 
کرد. استقبال شــهروندان از 
این اتوبوس برقــی در همین 
مدت کوتاه خوب بــود و این 
اتوبوس توجه اغلب شهروندان 
را به خود جلب کــرد. پس از 
این نمایــش ۲روزه، اتحادیه 
اتوبوسرانی های شهری کشور 
خبر داد که از ۲ســال گذشته 
روی موضــوع اتوبوس هــای 
برقی کار شــده و با 5 شرکت 
تولیدکننده اتوبوس های برقی 
مذاکراتی صورت گرفته و قرار 
است 500 دســتگاه تا پایان 
سال به تهران تحویل داده شود. 

اما دیروز بهنام سعادت خانی، 
معاون فنــی شــرکت واحد 
اتوبوســرانی شــهر تهران در 
مــورد ورود اتوبوس هــای 
برقــی خط بهارســتان گفت: 
براساس قراردادی که با بخش 
خصوصی منعقد شــده، قرار 
اســت 50 دســتگاه اتوبوس 
برقی وارد ناوگان شــود تا در 
خــط جمهوری- بهارســتان 
تردد کنند. نکتــه قابل توجه 
اینکه ایــن اتوبوس های برقی 
دیگر مانند اتوبوس های برقی 
قدیمی نیســتند که شاخک 
داشته باشــند و با استفاده از 
برق باالسری تردد کنند. آنها 
باتــری داخلی دارنــد و منبع 
تغذیه آنها داخــل اتوبوس ها 
قرار دارد. سعادت خانی، گفت: 
عالوه بــر ورود 50دســتگاه 
اتوبــوس برقی که بــا کمک 
بخش خصوصــی وارد ناوگان 
اتوبوســرانی خواهد شد قرار 
است که 4هزار اتوبوس برقی 
نیز از طریق وزارت کشور برای 
شهرداری ها تامین شود که از 
این میان حدود 500اتوبوس 

سهم تهران خواهد بود.

   تجربه شیرین فروردین

زاکانی: برخی مشکالت ماحصل 
عملکرد مسئوالن است

نشســت شــهردار تهران با بانوان مدیر 
انتصاباتی در شهرداری تهران ظهر دیروز 

در ساختمان خیابان بهشت برگزار شد.
به گــزارش همشــهری، در ابتدای این 
نشســت علیرضازاکانی با اشاره به شــرایط و ظرفیت های 
کنونی پایتخت گفت: »شــهرداری تهران مجموعه ای است 
که فاصله میان تصمیم تا عملش بسیار کوتاه است و نتیجه 
کار آن را مردم در کسری از ماه و سال می توانند ببینند اما در 
مجموعه های عریض و طویل دیگر سال ها ممکن است زمان 
بگذرد تا نتیجه کار آن مجموعه ها برای مردم مشخص شود.«

 او با اشاره به انباشت مشــکالت افزود:» مردم ولی نعمت ما 
هســتند و رضایتمندی کامل نیز از ما ندارند و حتی ناراضی 
نیز هستند؛ من بارها گفته ام وقتی در انتخابات های مختلف 
پایتخت ۸0 درصد مردم مشارکت ندارند معلوم است بخشی 
از کار ما می لنگد؛ بســیاری از موانع در زندگــی مردم را ما 
مسئولین ایجاد کرده ایم؛ ما نمی توانیم چشم های خود را روی 
این مشکالت ببندیم. مشکالتی که نسبتی با نظام اسالمی 
و آرمان های  آن نــدارد بلکه مســتقیما ماحصل عملکرد ما 
مسئولین است.«زاکانی گفت:»چند روز قبل در جلسه هیأت 
دولت به رئیس جمهور گفتم بیش از آنکه تحریم بیرونی ما را 
آزار دهد این تحریم درونی است که آزاردهنده است؛ به عنوان 
مثال خدمت ایشان عرض کردم یکی از دستگاه ها تصمیمی 
گرفته است که بدون هیچ منطقی ســاالنه این تصمیم نیم 
میلیارد دالر هزینه اضافی بر دوش کشور می گذارد. در اثبات 
اشتباه بودن تصمیم گرفته شده مثالی از مجموعه شهرداری 
تهران زدم و رئیس جمهور نیز همانجا دستور پیگیری و حل 

مشکل را صادر کردند.«

هراس حامیان تروریست از سپاه
از ابتــدای انقــالب اســالمی حضرت 
امام)ره( راه عبور از فتنه ها و دست یافتن 
به قله های دور از دسترس را حضور مؤثر 
مردم در صحنه ها می دانستند. اوج این 
اعتماد و همراهی ساختار حاکمیت و مردم، بسیج میلیونی و 
ایجاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود. سپاه به عنوان یک 
نهاد مردمی عالوه بر نقش و وظیفه نظامی در تمامی عرصه ها 
مانند فرهنــگ، محرومیت زدایی و ســالمت نقش آفرینی 
کرده  اســت؛ از حضور در جبهه های جنگ حق علیه باطل 
گرفته تا امدادرســانی به مردم در بحران هایی مانند سیل، 

زلزله و کرونا.
اما اوج این نقش آفرینی عبور از بزنگاه عجیب اسالم داعشی 
بود؛ تصویری منحرف از اسالم که محصول آمریکا و وابستگان 
منطقه ای آن بود. ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، جهت 
مقابله با سیاست های مزورانه غرب که با چهره ای منافقانه از 
یک سو ادعای مبارزه با تروریسم را داشت و از سوی دیگر و 
در پِس پرده، در راستای منافع خود، تروریست ها را تقویت 
می کرد، نقشی تأثیرگذار و تاریخی از خود نشان داده است. 
این نهاد انقالبی با خنثی سازی  طرح و نقشه های مستکبران 
و متحدان منطقه ای آنها برای منطقه غرب آســیا و اخراج 
تروریست ها از عراق و سوریه توان کنشــگری خود را برای 
همگان آشکار کرد. از این رو، پروپاگاندا ی استکبار درصدد 
است تا با طرح ادعا های گوناگون علیه ایران مبنی بر مداخله 
آن در جنگ اوکراین یا نقض حقوق بشر، دستورکار تقابل با 
سپاه را به نحوی نهادینه پیش ببرد تا بتواند در آینده، اقدامات 
سپاه در مقابله با طرح های نامشروع خود را برای منطقه با این 
دلیل تراشــی های پوچ که اکنون یک تشکیالت تروریستی 
در مقابل جهان غرب در منطقه خاورمیانه قرار گرفته است، 
خنثی کرده و هزینه سیاست ها و زورگویی های خود را تا جای 
ممکن به ویژه نزد افکارعمومی بین المللی پایین بیاورد. این در 
حالی است که نیروهای مومن و انقالبی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی به عنوان نهاد و مجموعه مقتدر و مردمی به نحوی 
عمل کرده اند که اگر مجاهدت های آنها در محور مقاومت به 
فرماندهی قهرمان منطقه ای و بین المللی مبارزه با تروریسم 
یعنی شهید حاج قاسم ســلیمانی نبود، چه بسا دولت های 
اروپایی، امروز تحت سیطره و پرچم داعش بودند و سران آن 
به بردگی گرفته می شدند. سرانجام اینکه اروپایی ها در توهم 
بازیابی مشروعیت از دست رفته خود در منطقه غرب آسیا، 
با تالش برای مشروعیت زدایی از چهره ضدتروریستی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی هستند که البته خواب آشفته آنها 

هرگز تعبیر نخواهد شد.
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قیمت اتوبوس تک کابین عادی افزایش طول خطوط اتوبوس های برقیسابقه حضور اتوبوس برقی در تهران

ابعاد اتوبوس های برقی جدید

قیمت هر دستگاه اتوبوس برقی 

قیمت اتوبوس دوکابین عادی 

مسیر تردد اتوبوس های برقی جدید

مسیر تردد فعلی اتوبوس های برقی

افزایش تعداد اتوبوس های برقی تعداد اتوبوس های برقی جدید تهران

تعداد اتوبوس های برقی فعلی تهران

نیاز هم اکنون تهران به اتوبوس

احمد صادقی؛ عضو شورای شهر تهران

حمل ونقل زیرزمینی شهر تهران به فوریت نیازمند 650واگن است
مترو در ایستگاه اورهال

حمل ونقل زیرزمینی تهران 15۲3واگن دارد و براي خدمت رســانی 
مطلوب هزارواگن دیگر نیاز است. 5قطار متروی تهران هم از رده خارج 
به حساب می آیند و ۲7 قطار هم در تعمیرات دوره ای و اورهال)بازسازی 
اساسی( به سرمی برند. این در حالی است که پایتخت به فوریت نیاز به 
650واگن دارد و یکی از بهترین مسیرها برای تامین این تعداد، رفع گره 

از راه تفاهم فاینانس 630واگن ساخت چین است.
به گزارش همشهری، دیروز برای تهیه گزارشــی از بازسازي اساسي 
تعدادی از واگن های متروي تهران در پایانه صادقیه حضور پیدا کردیم 
و در بازدید از این پایانه، مجید رســتمی، قائم مقام عملیات شــرکت 
بهره برداری مترو گفت:   » اگر لوازم یدکی در تعمیرات دوره ای و اورهال 
تامین شود، می توان تعداد واگن های فعال فعلی را حفظ کرد.« او با بیان 
اینکه واگن های مترو باید در دوره 3ساله برای تعمیرات و بعد از 5سال 
نیز برای اورهال وارد تعمیرگاه های تخصصی شــوند، گفت: »نگران 
تامین واگن های خطوط توسعه ای مترو هستیم. به هر حال تهران به 
650واگن مترو نیاز دارد تا بتوانیم سرفاصله قطارهای مترو را بین ۲ تا 
4دقیقه حفظ کنیم، در غیر این صورت در برخی از خطوط توسعه ای 

سرفاصله قطارها به 15دقیقه می رسد.« 
رستمی تأکید کرد که »اگر قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز در تعمیرات 
دوره ای و اورهال تامین نشود، نمی توان سر زمان های تعیین شده اقدام 
به تعمیر و یا اورهال قطارهای مترو کرد. در غیر این صورت با اضافه و 

تکمیل خطوط توسعه ای با افزایش تقاضای سفر روبه رو شده و در این 
شرایط نهایت سرفاصله خطوط را تنها می توانند روی 10دقیقه حفظ 
کنند.« به گفته او با حمایت های شهرداری در نیمه اول سال140۲ اتفاق 

خوبی در حوزه اورهال در رابطه با قطارهای نسل اول روی می دهد.

طرحی جدید برای ساماندهی دستفروشان مترو
یکی از عمده مشــکالت متروي تهــران که در بازدیــد دیروز مطرح 
شــد، حضور دستفروشــان و بساط گســتران و همچنین متکدیان 
در راهروهــا، ســکوها و داخــل واگن های متــرو بود که مســعود 
درســتی، مدیرعامل شــرکت بهره برداری متــرو توضیحاتی درباره 
اجرای طــرح جدید برای ســاماندهی آنهــا خبــر داد. او همچنین 
درباره مشــکالت مربوط به فروش بلیــت و شــارژ کارت بلیت ها و 
دیگر موضوعــات فرهنگی به ویژه ورود برخــی از آقایان به واگن های 
 ویــژه بانــوان توضیحاتــی ارائه کــرد که به طــور خالصــه در زیر 

می خوانید.
 تا پایان بهمن ماه طرح ســاماندهی بساط گستری را ابتدا به صورت 
پایلوت در ایســتگاه »محمدیه« اجرا می کنیم تا بعــد از ارزیابی، در 
1۲ایستگاه شــلوغ مترو اجرایی شود. بساط  گســتری روی سکوی 
ایستگاه ها باید جمع شود اما قرار نیســت دستفروش ها از مترو کامال 

بیرون شوند.
  از نظر شرکت بهره برداری مترو پله  برقي ای خراب است که از شروع تا 
پایان روز خاموش باشد. طبق گزارش روزانه، در دوم بهمن ماه 3پله برقی 
خراب در خط یک داشتیم. در تجریش یک پله برقی 11روز است که 
خاموش است که در حال اورهال آن هســتیم. همچنین در ایستگاه 

شریعتی، نیز یک پله برقی 6روز و در ایستگاه کهریزک نیز یک پله برقی 
3روزی می شود که خاموش است. در خطوط ۲، 3 و 4 نیز چند پله برقی 

در دست تعمیر است. 
  مشکالت مربوط به شارژ بلیت در اوایل ســال آینده کامال مرتفع 

خواهد شد.
  سوارشــدن و ورود آقایان به واگن های مختص بانوان یک موضوع 
فرهنگی اســت؛ ما نمی توانیم به طــور قطعی مانع از این کار شــویم 
کمااینکه همواره در ایــن رابطه به آقایان تذکر داده می شــود. البته 

ارگان های انتظامی می توانند در این زمینه کمک کنند.

مهدی اسماعیل پورگزارش۲
روزنامه نگار

عذرخواهی مدیر عامل مترواز شهروندان 
 به گزارش بخش خبری  ساعت 18 شبکه   5 سیما، مسعود 
درستی، مدیر عامل شــرکت بهره برداری متروی تهران 
از شــهروندان بابت خرابی پله برقی ایستگاه های مترو 
عذرخواهی کرد و گفت تالش می کنیم پله برقی های خراب 

را 48 ساعته وارد مدار می کنیم.

پوزش



سه شنبه 4 بهمن 41401
 شماره  8698

رضا کربالئیارز
روزنامهنگار

وضع ذخایر ارزی ایران مثبت است. این برآیند گفته ها و خبرهایی 
اســت که از دولت و بانک مرکزی مخابره می شود. گفته هایی که 
نشان می دهد ایران به منابع ارزی مسدود شده در برخی کشورها 
دسترسی پیدا کرده است. سیاستگذار پولی با اتکا به همین توان 
ارزی، سیاست مداخله در بازار ارز را در دستور کار قرار داده و مصمم 
است در نقش بازارساز قوی تر ظاهر شــود. در این میان هرچند 
همچنان انتقادهایی از سیاست های مبتنی بر ارزپاشی مطرح است، 

اما محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی می گوید: هدف، ایجاد 
ثبات در بازار ارز است.

 به گزارش همشهری، هم رئیس کل بانک مرکزی و هم معاون اول 
رئیس جمهوری از بهبود وضع ارزی ایران خبر داده اند. این خبرهای 
مثبت بیانگر بهبود شاخص دسترسی ایران به منابع ناشی از صادرات 
نفت و همچنین بخشی از منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای طرف 
تجاری با ایران می تواند قلمداد شود چنان که به تازگی بانک مرکزی، 
در پی اعالم خبر آزادسازی 300میلیون یورو از منابع ایران در عراق، 
از گشایش ارزی بین شبکه بانکی با طرف چینی خبر داده و اعالم 
کرد: تأییدیه تخصیص ارز یوان برای بازرگانان طی 24ساعت در 

سامانه جامع ارزی انجام می گیرد. 

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که گفته می شود گشایش های 
ارزی ایجاد شده و سطح تعامل بانکی با چین وارد فاز تازه ای شده 
است.پیش تر 300میلیون یورو از منابع بانک مرکزی ایران در بانک 
تجارت عراق آزاد و در بازار داخلی تزریق شــده بود. همچنین 
از امروز فروش ارز به مردم تا ســقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به 
سایر ارزها از سوي صرافي ها جهت تامین نیازهاي ضروري آغاز 

مي شود. 
اعالم گشایش های ارزی، همزمان با اعالم برنامه های جدید بانک 
مرکزی، نشان می دهد سیاســتگذار برای کنترل نرخ ارز و ایجاد 
ثبات ارزی تالش و افزایش نرخ ارز در معامالت فردایی را جوسازی 

رسانه ای اعالم می کند و این قیمت را واقعی نمی داند.

جیب پر فرزین
گفتههایمقامهایارشددولتوبانکمرکزیازافزایشدسترسیایرانبهذخایرارزیحکایتدارد

شورایرقابتخواستارتوقفعرضهخودرودربورسکاالشد

تنشدوبارهبرسرعرضهخودرودربورسکاال
تنش بر سر عرضه خودرو در بورس کاال 

بورس
بار دیگر باال گرفــت؛ طوری که روز 
گذشته شورای رقابت با ارسال نامه ای 
به سازمان بورس عرضه خودرو در بورس کاال را مجاز 
ندانست. این موضوع بالفاصله واکنش وزیر اقتصاد و 
سازمان بورس را برانگیخت. سازمان بورس اعالم کرد: 
شــورای رقابت اختیار قانونی لغو عرضه خودرو در 
بورس کاال را ندارد. وزیر اقتصاد نیز گفت: مجوز عرضه 
خودرو در بورس کاال را شورای بورس داده و در این 
خصوص شورای بورس تصمیم خواهد گرفت. قرار 
است امروز جلسه فوق العاده شورای بورس در همین 

زمینه برگزار شود.
به گزارش همشهری، عرضه خودرو در بورس کاال هر 
روز ابعاد تازه تری به  خود می گیرد و مخالفان هر روز از 
طرح جدیدی پرده برداری می کنند. گویا نفع ذی نفعان 
به قدری است که نمی توانند از آن چشم پوشی کنند. 
مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو پیش از این 
گفته بود: 3۵0 هزار میلیارد تومان در 3سال گذشته از 
جیب مردم، خودروساز و سهامداران خارج و به جیب 
دالالن وارد شده است. حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل 
بورس کاال نیز گفته بود: با عرضه خودرو در بورس کاال 
تاکنون از توزیع ۱0 هــزار و 400 میلیارد تومان رانت 
جلوگیری شده است. با این حال، هر روز مخالفت ها 
با عرضه خودرو در بورس کاال بیشــتر می شود. در 
تازه ترین رویداد روز گذشته شورای رقابت با ارسال 
نامه ای به سازمان بورس عرضه خودرو در بورس کاال 
را مجاز ندانست. شورای رقابت در این نامه اعالم کرد: 
مطابق مصوبات مربوط به بازار خودروهای انحصاری، 
همه خودروهای سواری 2شرکت ایران خودرو و سایپا 
به جز 2خودرو هایما و تارا مشمول مصوبه انحصار 
هستند و عرضه آنها باید طبق روال قبل انجام شود. 
در نتیجه عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو 207 و 

شاهین در بورس کاال مجاز نیست.

مالیات بر مالیات
بررســیجزئیاتمنابــعبودجه1402
حاکیازایناستکهدرآمدهایمالیاتی
از۵2۶هــزارمیلیاردتومــاندربودجه
ســال1401به۸۳۸هزارمیلیاردتومان
خواهدرسید؛یعنیدولتمیخواهددرسالآینده۵۹درصد
بیشازامســالمالیاتدریافتکند.داوودمنظور،رئیسکل
سازمانامورمالیاتیمیگوید:اینافزایش۵۹درصدیمالیاتها
با2عاملمحققخواهدشــد.طبقاظهــاراتاو،40درصداز
افزایشمالیاتهاراافزایشقیمتکاالهادرشرایطتورمتأمین
میکندو۶0درصدافزایشدرآمدمالیاتینیزازمحلشناسایی
مؤدیانجدیدومقابلهبافرارمالیاتیمحققخواهدشد.بهعبارت
سادهتر،منظورایناستکهبخشیازافزایشدرآمدهایمالیاتی
بهطورطبیعیبهدلیلافزایشقیمتهاست،زیرایکیازپایههای
اصلیمالیاتدرایران،مالیاتبرارزشافزودهاســتکهخود
شامل۹درصدازقیمتکاالهابودهوعمالباافزایشکاالهانرخ
اینمالیاتنیزافزایشمییابد؛امابخشدیگردرآمدهایمالیاتی
منوطبهایناستکهتولیدکنندگانازرکودخارجمیشوندو
متناســببارونقاقتصادی،ارزشافزودهبخشهایمختلفو

درآمدمشمولمالیاترابهبودمیدهند.
دراینفرایند،دولتکهبهواسطهکسریبودجهوتحریکنظام
بانکیبااضافهبرداشتازبانکمرکزیمتهماصلیایجادتورم
است،نهتنهازیاننمیکند،بلکهبهسودمضاعفنیزمیرسد.در
ادبیاتعلماقتصادگفتهشده،تورم،مالیاتیاستکهدولتها
بهصورتپنهاندریافتمیکنند.دراینمیان،باافزایشتورم
قیمتکاالوخدماتنیزافزایشمییابــدودرنهایتمالیات
مطالبهشــدهدولتازمحلباالترمیرود؛یعنیمردمیکباربا
تورممشمولمالیاتپنهانمیشوندوباردیگرباافزایشمالیات

بهدلیلتورمبایدپولبیشتریبپردازند.

چهرهروز

خصوصی سازی واقعی
  خبر: آگهیواگذاریبلوک۵1درصدیسهام

شرکتفرهنگیورزشیپرسپولیسمنتشرشد.

  نقد: عرضهاولیهســهامسرخابیهایپایتخت
دربــازارپایهنارنجــیفرابورسگرچــهازمنظر
سرمایهگذاریوبازدهبورسییکشکستتمامعیار
بود؛اماازاینمنظرکهطلسمواگذاریایندوباشگاه
راشکستوزمینهخصوصیســازیآنهارافراهم
کرد،قابلتقدیربود.حاال،سازمانخصوصیسازی
میخواهددراجرایقانوناجرایسیاستهایکلی
اصل)44(قانوناساســی،گامبزرگخودرابردارد
ومدیریتباشــگاهفرهنگیپرســپولیسازدولت
بهغیردولتانتقالدهد.ســؤالاماایناستکهآیا
اینباشگاهکهدرحاشیههاوپشتپردههاچیزیاز
شرکتهایخودروسازیکمندارد،قراراستواقعا
بهبخشغیردولتیخصوصیواگذارشودیااینجا
همبایدمنتظرهنرنماییخصولتیهاوپیچیدهتر
شدنمناسباتاینباشــگاهبود؟امیدکهسازمان
خصوصیسازی،درواگذاریاینباشگاهپرطرفدارو
درگامبعدیواگذاریباشگاهاستقالل،مقابلفشارها
والبیگریهایاحتمالیمقاومتکندوایندوتیمرا
بهبخشخصوصیواقعیومردمبسپارد.بعیدنیست
کهموفقیتخصوصیســازیدرواگــذاریواقعی
2باشــگاهفوتبالپایتختونتایجآن،طلیعهتغییر

رویکردهایخصوصیسازیباشد.

نقدخبر

چارچوب مبتنی بر بانکداری 
اسالمی در گزارشگری مالی بانک ها 
بانکداریاسالمیالگویتعدیلشــدهایازبانکداریاستکه
درآنتالشمیشودهمهروابطومناسبات،سازگارباشریعت
وفقهاســالمیودرجهتاهدافاساسینظاماقتصادیاسالم
تنظیمشود.لیکندرنیمهدومقرنبیستمباشکلگیریبرخی
مؤسساتتأمینمالیخرداسالمیدرکشورهایاسالمی،این

موضوعواردحوزهاجراشدهاست.
دردههاخیر،بانکداریاســالمیچهبهلحــاظعلمیونظری
وچهازنظردیدگاهتجربیوعملیاتی،دچارتحوالتاساســی

شدهاست.
صنعتمالیاسالمیوواســطهگریمالیاسالمیدردهههای
اخیررشدبسیارقابلتوجهیدرسطحبینالمللیداشتهاست؛
بهنحویکهامروزهبانکهایاســالمی)یادستکمباجههای
اسالمیبانکهایمتعارف(دربیشترکشورهایاسالمیوبرخی

ازکشورهایغیراسالمیتأسیسشدهاند.
اینجانببهمنظورارائهچارچوبیبرایگزارشگریمالیبانکها
درایرانبانظربهویژگیهایحاکمبرسیســتمبانکیازروش
پژوهشکیفیورویکردمبتنیبرنظریهپردازیزمینهبنیان،
اســتفادهکردهوبااخذنظراتخبرگانحرفهحســابداریو
حسابرسیبهبررســیعواملتأثیرگذاربرکیفیتگزارشگری
درسیســتمبانکیایــرانپرداختهام.درادامه،مدلیشــامل
شرایطعلّی،عواملمداخلهگروراهبردهایمربوطبهکیفیت
گزارشگریوپیامدهایآنارائهشد.دراینمدلاصالحساختار
عملیاتنظامبانکی،اصالحســاختارنظارتــیبانکمرکزی،
آموزشکارکنان،ایجادابزارهایاسالمیجدید،اعمالنظارت
شــرعی،اصالحقانونعملیاتبانکیبدونربا،ایجادابزارهای
سیاستپولیمنطبقباشــریعتوپیادهسازیضوابطفقهی
بهعنوانمهمترینمتغیرهایزمینهســازوعــادت،نظریات
متفاوتفقها،ســفتهبازی،صوریبودنفعالیتها،ضعفهای
قانونی،ضعفدرنظارتشرعی،هزینهبربودن،مقولهربا،تفارق
قلمرومباحثدینیبامباحثعلمیوتعارضمیاننظریههای
اقتصاداسالمیونظریههایمتعارفاقتصادیبهعنوانمهمترین
متغیرهایبازدارندهشناختهشد.همچنینبهترینروشبرای
ارائهبهینهحقوقصاحبانسپرده،دستهبندیسپردهگذاراندر
طبقهایجداگانههمانندحقوقصاحبانسهامتشخیصداده
شدوبهمنظورتحققعدالتودستیابیسپردهگذارانبهحقوق

حقه،تبعیتاینطبقهازتئوریمالکیتعنوانشد.
نتایجمعنیداریدرپیادهســازیگزارشگریمالیبانکهادر
ایرانبارویکردبانکداریاسالمیبهدســتآمدکهدرصورت
پیادهسازیمراتبمنجربهبهبودعدالت،توزیعمناسبثروت،
بهبودعملکرد،امنیتشغلی،رعایتشرع،ساختارمناسبنظام
بانکی،توسعهپایداراقتصادیودرنهایتاخالقاسالمیخواهد
شد.تعریفبانکداریبدونربامشابهبانکداریاسالمیاست،با
اینتفاوتکهدربانکداریبدونرباتأکیداصلیبرمسئلهحذف
رباازمناسباتوروابطاستوسایرمواردومسائلدراولویتدوم
قراردارد؛بنابراینبانکداریاســالمیالگویتکاملیافتهایاز
بانکداریبدونربابودهیااینکهبانکداریبدونرباحالتخاصی

ازبانکداریاسالمیاست.

یادداشت

بازارسهام

فروش حقوقی

فروش حقیقی

1384

1764

7864

7484

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی
ارقام به میلیارد تومان

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

نماگرهای بازارسهام در مبادالت دیروز

نماگر
شاخص کل - واحد

شاخص هم وزن - واحد
ارزش معامالت خرد - میلیاردتومان

ارزش بازار - هزار میلیاردتومان

مقدار

1653947
522700
9248
7663

تغییر/درصد

0.06
0.53
13.5
0.12

افزایش دوباره قیمت مرغ
قیمتگوشــتمرغدرمیادینهفتهاولبهمنماهراافزایشی
آغازکرد.براســاسنرخنامــهجدیدســازمانمیادینمیوهو
ترهبارتهران،مرغکاملبســتهبندیدرروزهــایاولبهمن
2.۶00تومانگرانترازآخرینروزدیماهعرضهشدوبهکیلویی
۵1.۵00تومانرسید.اینتغییرقیمتدرمرغتفکیکشدهو
بستهبندینیزاعمالشــدهوقیمتقطعاتمختلفگوشت
مرغبین2تا4هزارتومانرشــدقیمتداشتهاند.گوشتمرغ
درماههایاخیرنوســانقیمتزیادیداشتهاماهمچنانزیر
نرخمصوبعرضهمیشــودکهایناختالفقیمتدرمیادین

11.۵00تومانودرسطحشهرکمتراست.

قیمت در 30دیقیمت در 19آذر

مرغ کامل 
بسته بندی

۵2.700
48.900

مغز ران

82.700
8۱.800

ران مرغ 
بدون پوست

78.000
70.700

بال کبابی 
ساده

66.200
62.900

فیله مرغ

۱۱8.000
۱۱۵.۵00

ساق بدون 
پوست

89.300
83.700

ران و سینه 
بدون پوست

8۱.700
7۵.000

سینه مرغ 
با استخوان

87.400
80.۵00

قیمت به تومان

بازار

   برخورد با هراس ارزی
محمدمخبر،معاوناولرئیسجمهوردیروز
اعالمکرد:چندمیلیارددالرازداراییهای
ارزیمسدودشدهآزادشــدهودرچرخه
اقتصادقرارگرفتهاست.اودرعینحالبا
ابرازتعجبگفت:بهرغمآنکهکلنیازهای
ارزیدرســامانهنیماباقیمــت2۸هزار
و۵00تومانتأمینمیشــود،اماشــاهد
نوســاننرخارزوافزایشقیمتهادربازار
آزادهستیم.اوافزود:دلیلافزایشنرخارز
دربازارآزادنهمعامالتواقعیبلکههمین
فضاسازیهایرســانهایوروانیدشمن
استکهموجبهراسافکنیدرمیانمردم
وبخشخصوصیشدهاســت.فرزینهم
همیناعتقادراداردودلیلباالرفتنقیمت
دالردرروزهایاخیرراقابلاعتمادنمیداند
ومیگوید:اگربانکمرکزیبخواهددربازار
ورودکند،کنترلقیمــتارزامکانپذیرو

مؤثرخواهدبود.

   نتیجه دیپلماسی بانکی
سفرهایرئیسکلبانکمرکزیبه2کشورامارات
وقطروتصمیماوبرایســفرورایزنیبامقامات
کشورعمانهمباعثشدهتادسترسیایرانبه
منابعارزیتسهیلشود.بهگفتهفرزین،هماکنون
ایرانبههمهمنابعارزیکشــوردسترسیدارد.
ایننتیجهفعالترشدندیپلماسیبانکیایرانبا
برخیشرکایتجاریکشوراست.رئیسکلبانک
مرکزیمذاکراتشبامقاماتقطر،امارات،چینو
عراقرابسیارسازندهبادستاوردهایخوبتوصیف
وتأکیدمیکند:بخشزیادیازمنابعارزیتحریم
شدهومسدودشدهایرانقابلاســتفادهشودو
هماکنونازآناستفادهمیکنیم.یکاثرملموس
آزادسازی۳00میلیوندالرازمجموع10میلیارد
دالرمنابعارزیایراننزدبانکتجارتعراقبود
واثردیگرمیتوانبهتزریــقوتخصیصفوری
ارزهایایراندرچینبهبازرگاناناستکهبهگفته
فرزین،زمانتخصیصاز21روزبه4۸ســاعت

کاهشیافتهاست.

   ثبات بازار داخلی با »ناخدا«
سکانداربانکمرکزیکهاعالمقیمتدرمعامالت
فرداییراعددسازیمیداند،حاالمصمماستتا
نتیجهمداخلهارزیبانــکمرکزیراملموستر
سازدوقولدادهکهبانکمرکزیبهبازارآزادارز
داخلیواردشودواقدامبهنرخسازیکند.نکته
مهمامادرگفتههایفرزینمثبتشدنحساب
کاالهایکشــوردرنتیجهســبقتصادراتاز
وارداتاست.بهگفتهاوذخایرارزیکشوردر۹ماه
امســال20میلیاردو۵00میلیوندالرافزایش
پیدامیکندواینذخایرهماکنوندردســترس
است.حاالســکانداربانکمرکزیازراهاندازی
ســامانهایجدیدبهنامناخداخبــرمیدهدوبا
اشارهبهراهاندازیبازارمبادلهطالوارزدر2هفته
آیندهمیگوید:دراینبازارنهتنهااسکناسهای
فعلیراعرضهخواهیمکردبلکهازطریقسامانه
»ناخدا«نیازهایارزیخدماتیتامینخواهدشد
وتخصیصارزبهاینگروههابراساسمستندات

ارائهشدهخواهدبود.

   دالرهای صادراتی در نیما
افزونبرافزایشسطحدسترســیایرانبهمنابعارزیاشدر
خارجازکشور،بانکمرکزیرویتامینارزتجاریبرمبنای
نرخ2۸هزارو۵00تومانحسابویژهبازکردهومحلتامین
ارزیادشده،ارزصادراتیصنایعبزرگازجملهپتروشیمیهاو
فوالدیهاست.رئیسکلبانکمرکزیازهمکاریبسیارخوب
باصادرکنندگانخبرمیدهدومیگوید:دردیماه۳.۳میلیارد
دالرازارزناشــیازفروشنفتوپتروشیمیهابهتقاضاهای
تجاریاختصاصیافتهاســت.فرزیندرعینحالمیگوید:
مذاکراتایرانبااینکشــورهایطرفتجــاریهمچناندر
حالانجاماستوتمامارزهاییکهدرخارجازکشورداریمرا
ازطریقسامانهنیمادراختیارواردکنندگانبرایوارداتکاال
قرارخواهیمداد.رئیسکلبانکمرکزیباتأکیدبراینکهتالش
خواهیمکردبخشعمدهنیازهایکاالییکشوررادرسامانه
نیماتامینکنیم،گفت:۳دســتهکاالیعنیکاالهایاساسی،
مواداولیهوماشــینآالتدراینبازارتامینمیشــود.بخش
عمدهایازارزیکهدراینبازارعرضهمیشــودمتعلقبهارز
حاصلازفروشنفتاستوبخشیازآنارزحاصلازفروش

محصوالتپتروشیمیاست.

مرتضی درویشی؛ مدیرادارهکلحسابرسیداخلیبانکسپه

   امروز؛ نخستین عرضه خودروهای وارداتی در بورس
باوجودنامهجدیدشورایرقابتومخالفتهاباعرضهخودرودربورسکاال،قراراستامروزنخستینمحمولهخودروهایوارداتیدربورسکاال
عرضهشودوعرضهخودروهایداخلینیزتداومیابد.براساسمصوباتجلسهویژهپیگیریبرنامههایاولویتداردولت،نخستینعرضهگروه
خودروهایوارداتیبرایچانگانهایوارداتیدربورسکاال،امروز)سهشنبه(عملیاتیخواهدشد.براساسبرآورداولیه،قیمتپایهاینخودرو
حداقل۵۷0میلیونتوماناست.سومدیماه،نخستینمحمولهخودروهایوارداتیواردکشورشدکهقراراستاینخودروهابهتدریجدر
بورسکاالعرضهشود.فرداهمچنینقراراست2هزاردستگاههایما،1۵0دستگاهالماریو200دستگاهT5 فردادربورسکاالعرضهشود.

   واکنش ها
امیرمهدیصبایی،مدیرنظارتبربورسهایسازمان
بورس:شــورایرقابتاختیارقانونیلغــوعرضهخودرودر
بورسکاالرانــداردوهرگونهمالحظهایدرخصوصعرضه
خودرودربورسکاالصرفادرشــورایبورسقابلبررســی
است.شورایبورسباالترینرکنبازارسرمایهاستوتصویب
سیاستهایکالنبازارسرمایهرابهعهدهدارد،ضمناحترام
بهجایگاهشــورایرقابت،بورسکاالتابعمصوباتشورای

بورساست.
محســنعلیزاده،عضوناظرمجلسدرشورایبورس:
نهتنهاعرضهخودرودربورسکاالطبقروالدرحالانجام
است،بلکهبایدبیشترازگذشتهعرضهشودوکسیهمکه

مانعشود،مطابقباقانونباآنبرخوردخواهدشد.
امیدقالیباف،سخنگویوزارتصنعت:درشرایطفعلی
وزارتصنعتازعرضهدربورسکاالحمایتمیکند،زیرااین
کارمدلموفقیازعرضهخودروبودکهتوانستقیمتهارابا

قیمتبهمراتبکمترازقیمتبازارآزادعرضهکند.
روحاهللایزدخواه،عضوناظرمجلسدرشــورایرقابت:
شورایبورسقانونگذارنیست.برایتنظیمعرضهخودرودر
بورسبهقانونجدیددرمجلسنیازداریمدرغیراینصورت
شــورایرقابتبایدتنظیمگریکند.درنتیجهنامهشورای
رقابتقانونیاســت،زیراطبققانوناجرایسیاستهای
اصل44شورایرقابتموظفاســتدرخصوصکاالهای
انحصاریدســتورالعملتعیینیاتنظیمقیمتارائهدهد

خودروهمدرزمرهکاالهایانحصاریاست.
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نشست خبری پانزدهمین جشنواره 
تجسمی فجر با حضور عبدالرضا تجسمی

سهرابی، مدیرکل هنرهای تجسمی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، سیدعباس 
میرهاشــمی، دبیــرکل جشــنواره پانزدهم، 
ســیدمصطفی زراوندیان، دبیر بخش تجسم هنر 
)فجر استان ها( و محمد خاجی، مدیر روابط  عمومی 
 جشــنواره پانزدهم تجســمی فجر روز گذشته 

برگزار شد.

امید به آینده در عرصه تجسمی
در ابتــدای این نشســت، عبدالرضا ســهرابی، ضمن 
اشاره به تأثیر انقالب اسالمی و هنر بر یکدیگر، گفت: 
جشــنواره های فجــر آوردگاه هنرمندانی اســت که 
می توانند هنر خود را در عالی ترین سطح ارائه کنند. هر 
هنرمندی که دستی بر آتش دارد می تواند در جشنواره  
تجسمی فجر حضور داشته باشد؛ زیرا جشنواره  با توجه 

به گســتردگی موضوعی ای که دارد محدودیتی برای 
کسی قائل نشده  اســت. روح بیانیه و گام دوم، امید و 
نگاه خوش بینانه به آینده است. این مهم در جهاد تبیین 
مؤثر است که عرصه تجسمی موضع و موقعیتی را نمایان 
کند که می تواند کمک کننده باشد. این هوشمندی و 
آگاهی هنرمندان بود که امسال با وجود شرایط موجود 
توانستند افتخار بیافریند و برگ زرینی بر هنر انقالب 

بیفزایند.

8هزار و 627 اثر در جشنواره
در ادامــه، عباس میرهاشــمی در بیــان جزئیاتی از 
پانزدهمین جشنواره تجســمی فجر گفت: فراخوان 
جشنواره، چهاردهم آبان صادر شد و هنرمندان تا ۲۹ 
آذر فرصت داشتند آثار خود را ارسال کنند. بعد از آن 
انتخاب و داوری را داشتیم و در رشته هایی مثل عکاسی، 
گرافیک، کاریکاتور و تصویرسازی داوری در یک مرحله 
بود و رشته های حجم، نگارگری، نقاشی و خوشنویسی 
را در ۲ مرحله داوری کردیم. همچنین ۲ شاخه طوبی 
زرین و قله ها را داشتیم. بخش کاریکاتور بین الملل را 
هم امسال داریم به امید اینکه سال آینده بتوانیم فجر 
را بین المللی برگزار کنیم. بخش پوستر را هم داریم که 
یک بحث استاد شاگردی در آن مطرح است. در مجموع 
یکی از بخش های بســیار ویژه، بخش »تجسم هنر« 
است؛ زیرا یکی از گام های مؤثر و قابل افتخار رفتن به 
سمت شناسایی هنرمندان شهرستان ها و استفاده از 
استعدادهای موجود در آنجاست. به طور کلی ۳۸۰۱نفر 

با ۸۶۲۷اثر در ۸ رشته در جشنواره حضور دارند.

آثاری از 32 استان
همچنین، سیدمصطفی زراوندیان نیز عنوان کرد: یکی 
از اهداف »تجســم هنر« تمرکززدایی است؛ زیرا همه 

کشور پایتخت نیست. در کل کشور هنرمندان خیلی 
خوبی داریم که جشــنواره می تواند بستری برای ارائه 

آثار آنها باشد. 
به همین منظور با همکاری نگارخانه های اســتان ها، 
همزمان با بخش طوبی زرین در تهران آثار هنرمندان 
استان ها نمایش داده می شود که این اقدام همانند دایر 
کردن یک نگارخانه به پهنای کشور است. اگر نگاهی به 
تاریخچه ۱5 دوره تجسمی داشته باشیم، »تجسم هنر« 
اوایل پراکنده بود ولی در دوره دهم به بخش های جنبی 
استان ها فضایی داده شــد که هنرمندان استان ها آثار 
خود را به نمایش بگذارند و در دوره چهاردهم به صورت 
منسجم برای همه استان ها تعریف شد و در این دوره 
همه ۳۲استان حضور پیدا کرده اند. اعالم کردیم که هر 
اســتان ۱۲هنرمند را برای نگارخانه  هر استان معرفی 
کند که نتیجه، بیشــتر از درخواســت ما شد و 55۰ 
هنرمند استانی شــرکت کردند. ۱۱استان همزمان با 
تهران بخش تجسمی فجر را خواهند داشت و بقیه چند 
روز پس و پیش این رویداد را برپا خواهند کرد. تهران 
با ۱۰۰هنرمند بیشترین تعداد شرکت کننده  را دارد و 
کمترین تعداد متعلق به استان سمنان است. این رویداد 
ظرفیتی است برای پرورش هنرمندان استانی و مدیران 

هنری در استان ها. 

 نشست خبری پانزدهمین جشنواره تجسمی فجر برگزار شد
نگارخانه ای به وسعت ایران
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پایان انتظار برا ی اعام اسامی 

فیلم های پذیرفته شده در جشنواره

اســامی فیلم های راه یافته بــه چهل و یکمین جشــنواره 
بین المللــی فیلم فجر فــردا اعالم خواهد شــد. به گزارش 
همشــهری و براســاس آنچه چند روز پیش دبیر جشنواره 
اعالم کرد، اســامی فیلم هــای راه یافته به بخش مســابقه 
سینمای ایران، فردا منتشر خواهد شد. مجتبی امینی، دبیر 
چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجر، گفته بود بازبینی آثار 
رسیده به بخش سودای ســیمرغ به پایان رسیده و با توجه 
به مهلت داده شده برای تحویل نســخه نهایی آثار، جلسه 
جمع بندی هیأت  انتخاب نهایتا تا 5 بهمن ماه برگزار و اسامی 
آثار بخش مسابقه ســینمای ایران -سودای سیمرغ- رسما 

اعالم خواهد شد.

 فیلم اولی ها
بهترین آثار جشنواره را ساخته اند

محمدحسین نیرومند، مشاور وزیر 
و عضو هیأت انتخاب جشنواره فیلم 
فجر 4۱به بولتن خبری جشــنواره 
گفت: در جشــنواره امسال ساخت 
فیلــم در گســتره ایران زمیــن از 
شمال غربی تا جنوب شــرقی، نمونه آن است. تنوع اقلیمی 
نیز در جشــنواره نمود دارد. به گفته مشــاور وزیر ارشاد در 
آثار جدید سینمای ایران، فیلم های رایج ارزان و محدود به 
تک لوکیشن )به اصطالح فیلم های آپارتمانی( کمتر مشاهده 
می شــود؛ ضمن آنکه در کنار این اتفاق خوب، فیلم ها تنوع 
موضوعی دارند. امســال ســینمای اجتماعی با چند فیلم 
خوب می تواند عالقه مندان را راضی کند. خوشبختانه گونه 
سینمای دفاع مقدس امســال، حتما توجه داوران را جلب 

خواهد کرد.
به گفته نیرومند، فیلم هــای کارگردان های فیلم اولی جزو 

بهترین های جشنواره امسال خواهند بود.
عضو هیأت انتخاب جشنواره امسال همچنین گفت: از نکات 
جالب و تأمل برانگیز جشنواره، حضور برخی چهره هایی است 
که از بیرون وانمود می شود که چندان رغبتی به کار ندارند، 
ولی اتفاقا فعاالنه در جشنواره امسال حضور دارند. میانگین 
سطح کیفی و فنی فیلم های امســال اگر از فیلم های سال 

گذشته بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود. 

 اجرای پرده خانه
 در 100شب

اجرای نمایش »پرده خانه« به نویسندگی بهرام بیضایی 
و کارگردانی گالب آدینه تا روزهای پایانی سال ادامه 
پیدا می کنــد. قرار بود این نمایش بعــد از ۶۰ اجرا در 
پردیس تئاتر شهرزاد به کار خود پایان بدهد، اما مجری 
طرح این اثر نمایشی به ایسنا گفته، اجرای »پرده خانه« 
تا 4۰شب دیگر ادامه خواهد داشت و این اثر نمایشی 
تا روزهای پایانی سال روی صحنه می ماند و براساس 
این برنامه ریزی، این نمایش به مدت ۱۰۰شــب اجرا 
خواهد داشــت.نمایش »پرده خانه« که تازه ترین کار 
گالب آدینه است، هر شب راس ساعت ۱۹:۳۰ در سالن 
شــماره۲ پردیس تئاتر شــهرزاد اجرا می شود. بهرام 
بیضایی حدود ۳۰سال پیش نمایشنامه »پرده خانه« 
را نوشته است. او خود تمایل داشت تا این اثر نمایشی 
را روی صحنه بیاورد و به همین دلیل مجوز اجرای آن 
را به دیگر کارگردانان تئاتر نمــی داد. از همان مقطع 
گالب آدینه به دنبال اجرای این متن بود و ســرانجام 
سال گذشــته مجوز اجرا را از آقای نویسنده گرفت و 
حاال حدود ۲ ماه است که »پرده خانه« روی صحنه جان 
گرفته. نخستین دور اجراهای این نمایش با بازی سعید 

چنگیزیان در نقش سلطان اجرا شد.

خبر

سینمای جهان

موسیقی

 خبر

۸ روز مانده

درگذشت حسین شهابی
حســین شــهابی، 
کارگردان ســینما 
یکشــنبه شــب بر 
اثــر عفونــت ریه 

درگذشت. 
شهابی متولد هفتم 
آذرماه ســال۱۳4۶ 
در دهه۷۰ با ساخت 
فیلم هــای کوتاه و 
بلند تجربی به طور 
جدی شروع کارش 
را در سینما رقم زد 

و بعد در ابتدای دهه۹۰ »به خاطر مهــدی « را به عنوان 
نخستین فیلم بلند سینمایی خود کارگردانی کرد که به 

اکران درنیامده است.
»روز روشــن« فیلم بعدی شــهابی که در سی ویکمین 
جشنواره فیلم فجر، تندیس بهترین فیلمنامه را دریافت 

کرد، از شناخته شده ترین فیلم های این فیلمساز است.
شهابی پس از »روز روشن«  تا ســال ۱۳۹5، ۳  فیلم بلند 
دیگر با نام های »حراج«، »بی صدا« و »آزاد به قید شرط« 

را نویسندگی و کارگردانی کرد.
»رو در رو« آخرین ساخته شــهابی است که قرار است در 
گروه هنر و تجربه اکران شود. فیلمبرداری »رو در رو« که 
ابتدا »تست آخر« نام داشت، زمستان سال۱4۰۰ تمام شد 
و حسین شهابی در کنار فریبا خادمی، بازیگر فیلم حراج، 

یکی از نقش های اصلی را بازی کرده بود.
شهابی در این فیلم به چالش های کسانی که به بازیگری در 
سینما عالقه مند هستند و تست های مختلف بازیگری را در 

آموزشگاه های سینمایی می دهند، پرداخته بود. 

 عبور »آواتار«
 از مرز 2میلیارد دالر

»آواتار: راه آب« ســاخته جیمز کامــرون از فروش جهانی 
 ۲میلیارد دالر عبــور کرد تا ایــن کارگردان بــا رکوردی

دست نیافتنی خالق۳ فیلم از ۶ فیلم پرفروش تاریخ سینما 
باشــد. به گزارش ایســنا به نقل از ورایتی، »آواتار: راه آب« 
ششمین فیلم در تاریخ و نخستین فیلم در دوران همه گیری 
کروناست که از فروش چشمگیر ۲ میلیارد دالری، عبور کرد  و 
به یک باشگاه انحصاری پیوست که شامل فیلم های »آواتار«، 
»انتقام جویان: آخر بازی«، »تایتانیک«، »جنگ ستارگان: 
نیرو برمی خیزد« و »انتقام جویان: جنگ ابدیت« می شــود. 
هم اکنون جیمز کامرون ســاخت ۳ فیلم از ۶ فیلم پرفروش 
تمام ادوار تاریخ ســینما را بر عهده داشته و همچنین تنها 
کارگردانی است که ۳ فیلم با فروش بالغ بر ۲ میلیارد دالر در 

کارنامه سینمایی دارد.
از سویی دیگر زوئی سالدانا، بازیگر نقش نیتیری در مجموعه 
»آواتار«، اکنون در 4 فیلم از ۶ فیلم پرفروش تاریخ ســینما 
نقش آفرینی داشــته، چرا که پیش از این در »انتقام جویان: 
آخر بازی« و »انتقام جویان: جنگ ادبیت« نیز ظاهر شــده 

بود و نقش گامورا در »نگهبانان کهکشان« را تکرار می کند. 

چراغ کنسرت های پاپ روشن شد

باالخره بعــد از ماه ها، یکــی از گروه های موســیقی پاپ 
کنسرتش را در سالن میالد برگزار می کند.

به گزارش همشهری، بعد از کمتر شدن کرونا و همزمان با 
تغییر قیمت بلیت های کنسرت، برگزاری کنسرت ها نسبت 

به گذشته کمتر شد.
 قرار بود کنسرت ها رونق خود را داشــته باشند و این رونق 
بیشتر در کیش دیده می شد، اما با فرا رسیدن ماه های محرم 
و صفر بار دیگر کنسرت ها تعطیل شدند و در ادامه به خاطر 
فضای اجتماعی جامعه، هیچ کنسرتی در 4 ماه اخیر برگزار 

نشد.
هــر چند تــاالر وحدت تــالش کــرد که چند کنســرت 
موســیقی را برگزار کند، اما همچنان هیچ کنســرت پاپی 
 برگزار نشــد. امید جهان   کنســرتش را در تــاالر وحدت
 برگزار کرد و حاال زانکــو یکی از خواننــدگان پاپ، چراغ 
کنسرت پاپ را روشن کرد. این کنســرت در ۲ سانس ۱۹ 
و ۲۲در سالن میالد نمایشــگاه بین المللی برگزار می شود 
و فروش بلیت های آن از کف ۱۷۰هزار تومان آغاز شده و تا 

سقف قیمت 4۹5هزار تومان ادامه دارد.
 با نگاهی به ســایت فروش بلیت های این کنســرت، تقریبا 
دو سوم صندلی ها فروش رفته و شاید برگزاری این کنسرت 
بتواند راه را برای دیگر گروه ها باز کند. گروه های موسیقی در 
ماه های گذشته با مشکالت جدی اقتصادی روبه رو شده اند. 
معموال اســفند ماه بهترین  ماه برای برگزاری کنسرت های 

موسیقی به خصوص پاپ است.
 وزارت ارشاد هم از برگزاری کنسرت ها حمایت می کند. در 
هفته های آینده عالوه بر اجرای گروه های موســیقی، قرار 
است جشنواره بین المللی موســیقی فجر هم برگزار شود؛ 
جشنواره ای که بهزاد عبدی دبیری آن را برعهده دارد. این 
جشنواره در روزهای پایانی بهمن، آغاز و تا روزهای نخستین 

اسفند ادامه دارد.

در چهارمین روز از جشــنواره، تاالر وحدت میزبان نمایش رضا 
صابری از مشهد است. نمایش »ایرانیان« قرار است امروز و فردا 
)پنجم بهمن( اجرا شود. صابری از پیشکسوتان تئاتر مشهد است 
که نمایش خود را به مدت 90دقیقه روی صحنه می برد. تاالر وحدت 
بعد از نمایش »ایرانیان« میزبان 2 نمایــش از گروه های خارجی 
خواهد بود. نمایش های »کمدی الهی« از کشــور تونس و »لیزای 
بیچاره« از روسیه تا پایان جشنواره در این تاالر اجرا خواهند داشت. 
شهرکرد، مارد، کرج، نوشــهر و یزد از دیگر شهرهایی است که 
امروز نمایش هایشان روی صحنه می رود. یک نمایش هم در بخش 
صحنه ای از تهران با دیگر گروه های شــرکت کننده در جشنواره 
رقابت دارد. »داستان اسف انگیز« غامحسین دولت آبادی از تهران 

در تاالر اصلی و در 2نوبت روی صحنه است. 

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار

جشنواره ای برای دیده شدن
چرخ جشنواره تئاتر فجر راگروه های  شهرستانی می چرخانند

  تماشاگران کم کم می آیند

چهارمین روز از جشــنواره بین المللی تئاتــر فجر در حالی 
برگزار می شود که امسال مشــکلی برای حضور تماشاگران 
در سالن های نمایشــی پیش نیامده است.   نمایش های این 
دوره از جشــنواره با قیمت بلیت ۸۰تــا ۱۲۰هزار تومان به 
فروش می روند. به هر حال جشــنواره تئاتر فجر با بیشــتر 
شدن فضاهای تبلیغی از روزهای میانی تماشاگرانش بیشتر 
خواهد شد؛ موضوعی که در برخی از دوره های جشنواره هم 

دیده شده است.

  مهمانان ویژه

برخالف اجراهای صحنه ای که گروه های شهرستان بیشترین سهم   را دارند، بخش مهمان 
ویژه جشنواره بین المللی تئاتر فجر میزبان ۱۳اثر نمایشی در بخش مهمان ویژه است. تهران 
با 5اثر نمایشی بیشترین سهم را در این بخش دارد و هنرمندان استان های کرمانشاه، البرز، 
لرستان، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و خوزستان دیگر 

شرکت کنندگان این بخش به شمار می آیند.

  داوران جشنواره تئاتر فجر
ادنا زینلیان، نصراهلل قادری، فرهاد قائمیان، ایوب آقاخانی و حکمــت داوود )عراق( داوری بخش 
مسابقه بزرگ »تئاتر صحنه ای« این دوره از جشنواره تئاتر فجر را برعهده دارند. همچنین داوری 
بخش مسابقه بین الملل نیز توسط تاجبخش فناییان، مهدی حامد سقایان از ایران و جیونگ ووسون 
از کره جنوبی، ایوانا ووجیچ کومیناج از صربستان و احمدحسن موسی از عراق انجام می شود. در بخش 
نمایش های خیابانی نیز آثار حاضر در جشنواره توسط مسلم قاسمی، بهمن صادق حسنی، ابوالفضل 

همراه، حمید ابراهیمی و پژمان شاهوردی داوری می شوند. 

  وزیر سرزده آمد و از بودجه گفت

به نظر می رسد سرزدن به دبیرخانه های جشنواره های فجر و همچنین حضور در جشنواره چند 
سالی است که در میان وزیر فرهنگ و دیگر مسئوالن فرهنگی باب شده است:  محمدمهدی 
اسماعیلی، وزیر ارشاد هم در دومین روز از جشنواره تئاتر فجر سرزده به جشنواره تئاتر فجر 
آمد و به تماشای چند نمایش نشست. یکی از سؤاالتی که در حاشیه حضور وزیر در جشنواره 
پرسیده شد، بودجه برگزاری جشنواره بود که وزیر در این باره توضیح می دهد: »مشکلی در 
زمینه پرداخت بودجه نیست و هماهنگی هایی انجام شــده و کارهایی در این زمینه صورت 

گرفته است؛ بنابراین معاون هنری و مدیرکل هنرهای نمایشی این کار را انجام می دهند.« 

  جای خالی پیشکسوتان  
با نگاهی به جدول این دوره از جشنواره تئاتر فجر، به خوبی جای خالی هنرمندان حرفه ای و پیشکسوت تئاتر دیده می شود. از یک سو حضور گروه های شهرستان 
که جشنواره تئاتر فجر فرصتی برای دیده شدن آنهاست، می تواند قابل توجه باشد، اما از سوی دیگر هنرمندان تئاتر پیشکسوت در این جشنواره حضور ندارند؛ 
موضوعی که تقریبا سال گذشته هم در جدول جشنواره دیده می شد، اما وزیر ارشاد در این باره می گوید: »فضا را فراهم کردیم و حتی دوستان تالش کردند که 
از بزرگان هم استفاده کنند سعی ما   این است که همه به اندازه الزم حضور داشته باشند. به هر حال جشنواره فرصتی است برای شناساندن ظرفیت های جدید.«

جشنواره تجسمی فجر به روایت ارقام

آثار ارسالی

۸۶۲۷ اثر
شرکت کننده

۳۸۰۱ نفر
هنرمند استانی

۵۵۰ هنرمند
نفرات برتر

۳۰ میلیون تومان
تقدیری ها

۱۰ میلیون تومان
بیشترین تعداد شرکت کننده

۱۰۰ هنرمند از تهران

جوایز هر رشته
 یک برگزیده 

 ۲تقدیر  
 تقدیر از ۳  اثر

  برای رشته های
با گرایش بیشتر
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دزدان موتورسوار با حمله به ماشین در 
حال حرکت، شیشه آن را شکستند تا 
کیف زن جوان را که پشــت فرمان بود 
ســرقت کنند اما لحظاتی پس از این 
سرقت خشن، موتور آنها در تصادف با 
خودروی مالباخته واژگون شد و حادثه 

مرگباری رقم خورد.
به گــزارش همشــهری، ایــن حادثه 
مدتی قبــل در خیابان پاســداران رخ 
داد. 2جوان که سوار بر موتور بودند، با 
قمه به سمت یک خودروی پیکانتو که 
زن جوانی پشــت فرمان آن بود هجوم 
بردند. مردی که ترک موتور نشســته 
بود درحالی که خودرو در حال حرکت 
بود با قمه ضربه ای به شیشه ماشین زد 
و آن را شکست. او سپس کیف زن جوان 
را که روی صندلی جلو بود برداشــت و 
همدستش سرعت موتور را بیشتر کرد 
تا فرار کنند. این اما پایان ماجرا نبود؛ زن 
جوان که به شدت وحشت کرده بود با 
ماشین به موتور دزدان برخورد کرد و 

این اتفاق موجب واژگونی موتور شد. 

گزارش مرگ 
دقایقــی از این اتفاق می گذشــت که 
پلیــس و اورژانــس در محــل حادثه 
حضور یافتند. یکی از ســارقان موفق 
به فرار شده اما سارق دوم به دلیل شدت 
جراحات جانش را از دســت داده بود. 
ماجرا به قاضی وحیدناصری، بازپرس 
ویژه قتل اطالع داده شــد و او دستور 
تحقیقات در این زمینه را صادر کرد. در 
ابتدا مأموران به تحقیق از زن جوان که 
راننده خودروی پیکانتو بود پرداختند. 
وی توضیــح داد: فرزنــدم در صندلی 
عقب نشسته بود و من در حال رانندگی 
بودم که ناگهان 2مرد موتورســوار به 
ماشینم نزدیک شدند. مردی که ترک 

افزایش ۳۲درصدی مرگ های خاموش
سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت ۴۷۷۶نفر با گاز 
مونواکسید کربن از ابتدای مهر ماه تاکنون خبر داد و گفت این آمار 

نسبت به سال گذشته ۳2درصد رشد پیدا کرده است.
به گزارش همشــهری، مجتبی خالدی گفت: از ابتدای مهرماه 
۴۷۷۶نفر با گاز مونواکسید کربن مسموم شده اند که ۳۱۱۵نفر 
توسط همکاران اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و 2۷۱نفر 
هم با تشــخیص اولیه فوت شــده بودند که این آمار نسبت به 
همین مدت در سال گذشته ۳2درصد رشــد پیدا کرده و این 

نگران کننده است.
وی با بیان اینکه عالئم مسمومیت با گاز مونواکسید شبیه عالئم 
سرماخوردگی و آنفلوآنزاســت، گفت: باوجوداینکه عالئم این 
مسمومیت بسیار ساده است؛ اما مسمومیت با گاز مونواکسید 
کربن در کشــور همچنان اتفاق می افتد و مردم دچار مشکل 
می شــوند. خالدی ادامه داد: سردرد، خســتگی، تغییر صدا، 
ضعف و بی حالی و تهوع و استفراغ ازجمله عالئم این مسمومیت 
هستند که معموال با سرماخوردگی اشــتباه گرفته می شوند؛ 
اما مشکل زمانی جدی خواهد شد که سطح هوشیاری در این 

افراد کم شود.

مرگ اسرارآمیز مرد جوان
 در شب سرد

مردی جوان برای رفتن به میهمانی دوستش از خانه خارج شده 
بود اما روز بعد پیدا شدن جســد بی جان او در یکی از خیابان ها، 

پرونده ای مرموز را مقابل تیم جنایی پایتخت قرار داد.
به گزارش همشــهری، صبح دیروز فردی کــه در حال عبور از 
کوچه ای در خیابان گاندی بود چشمش به پیکر بی جان مردی 
افتاد که روی بلوک سیمانی بود. وی با اورژانس تماس گرفت اما 
تالش نیروی اورژانس برای نجات او فایده ای نداشــت و معلوم 
شد که این مرد جانش را از دست داده است. از آنجا که مرگ وی 
مشکوک به نظر می رســید، گزارش این حادثه به قاضی وحید 
ناصری، بازپرس ویژه قتل اعالم شد و او دستور تحقیقات در این 
پرونده را صادر کرد. تیم جنایی با حضور و در بررسی جیب های 
متوفی، کارت شناسایی او را پیدا کرد و به این ترتیب هویت وی 
شناسایی شد. از ســوی دیگر پزشکی که در صحنه جرم حضور 
یافته بود با انجام معاینات اولیه علت مــرگ مرد جان باخته را 
یخ زدگی اعالم کرد. همچنین مشخص شد که حدود ۱2ساعت از 
مرگ وی می گذرد. در ادامه تیم تحقیق با خانواده مرد جان باخته 
تماس گرفتند و در تحقیق از آنها مشخص شد که مرد جوان شب 
گذشته برای رفتن به میهمانی یکی از دوستانش از خانه خارج 
شده و دیگر برنگشته بود. آنطور که خانواده مرد جوان می گفتند، 
وی یکشنبه شب به خانه یکی از دوســتانش دعوت شده و در 
تماس با خانواده اش گفته بود که به دورهمی دوســتانه دعوت 
شده و در راه رفتن به آنجاست اما مشــخص نیست که در بین 
راه چه اتفاقی برای او افتاده است. هم اکنون جسد متوفی برای 
تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده و تیمی از 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را در این 

پرونده آغاز کرده اند تا معمای مرگ مرد جوان رازگشایی شود.

پلیس، منجی گروگان ۱۶ساله شد
مردان مسلح با ربودن پسر ۱۶ســاله قصد داشتند از این طریق 
حساب خود با پدر او را تسویه کنند، اما وقتی پای پلیس به میان 

کشیده شد آنها با رها کردن گروگان شان فرار کردند.
به  گزارش همشــهری، چند روز قبل مردی نزد مأموران پلیس 
شهرستان راسک واقع در استان سیســتان و بلوچستان رفت و 
از ربوده شدن پسر ۱۶ساله اش خبر داد. او گفت افراد ناشناس در 
یکی از محله های شهر پسرش را با تهدید سالح سوار یک دستگاه 
پژو پارس کرده و با خود برده اند. آن طــور که این مرد می گفت 
آدم ربایان چند ساعت بعد تماس گرفته و برای آزادی پسر نوجوان 
باج خواهی کرده بودند و او حدس می زنــد که این آدم ربایی کار 

فردی باشد که با او اختالف مالی دارد.
در این شــرایط بود که تحقیقات مأموران پلیس برای شناسایی 
اسارتگاه پسر ربوده شده و آزادی او آغاز شد. حفظ جان گروگان 
برای افســران پلیس مهم تر از هر چیزی بود. به همین دلیل هر 
اقدامی با احتیاط زیادی انجام می شــد. سرانجام چند روز بعد از 
این آدم ربایی، مأموران پلیس به اطالعاتی درباره محل نگهداری 
پسر نوجوان دست یافتند و در عملیاتی ضربتی آنجا را به محاصره 
درآوردند، اما شواهد نشان می داد که آدم ربایان پیش از حضور آنها 

گروگان را در آنجا رها کرده و گریخته اند.
سرهنگ مرتضی جوکار، جانشــین فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچســتان در این باره گفت: در این عملیات پسر ربوده شده 
صحیح و سالم به خانواده اش تحویل داده شد و با توجه به شناسایی 

آدم ربایان تحقیقات تخصصی برای دستگیری آنها ادامه دارد.

مرگ پس از جراحی پا
زنی میانسال که برای انجام جراحی پا به بیمارستانی در پایتخت 

رفته بود، چند روز پس از عمل جراحی جانش را از دست داد.
به گزارش همشهری، صبح دیروز به قاضی وحید ناصری، بازپرس 
جنایی تهران خبر رســید که زنی در یکی از بیمارســتان های 
پایتخت جان باخته و مرگ وی مشــکوک اســت. به دســتور 
بازپرس جنایی تهران تحقیقات در این پرونده آغاز و مشــخص 
شد که متوفی زنی ۶۵ ساله بوده که برای انجام عمل جراحی به 
بیمارســتان رفته بود. یکی از فرزندان او با طرح شکایت از کادر 
درمان و تیم جراحی گفت: مادرم چند وقتی بود که دچار پا درد 
شــده بود و ما هم او را به مطب یک پزشک بردیم. به تشخیص 
دکتر قرار شــد پای مادرم جراحی شود و به این ترتیب مادرم را 
به بیمارستانی در تهران انتقال دادیم و او بستری شد. وی ادامه 
داد: مادرم پس از انجام جراحی به بخش منتقل شــد و حالش 
خوب بود. او هیچ مشکلی نداشــت تا اینکه در اوج ناباوری به ما 

خبر دادند که قلب مادرمان از تپش ایستاده و فوت شده است.
 وی گفت: ما از پزشک معالج و کادر درمان شکایت داریم و آنها را 

در مرگ مادرمان مقصر می دانیم.
با این شکایت و ثبت اظهارات شاکی، پرونده برای رسیدگی بیشتر 

به دادسرای جرایم پزشکی فرستاده شد.

کوتاه از حادثه

قیمت ماکارونی در سوپرمارکت های اینترنتی رو به افزایش است
 با گران شدن قیمت برنج، بسیاری از خانواده های پرجمعیت به 
مصرف ماکارونی رو آورده اند. متأسفانه به تازگی شاهد افزایش 
نرخ بی رویه ماکارونی در ســوپرمارکت های اینترنتی هستیم. 
جالب اینجاست که این ماده غذایی داخل کشور تولید می شود 
و تعداد زیادی از کارخانجات به تهیه و تولید آن مشغولند. با این 
اوصاف سؤال این است که دلیل این افزایش قیمت چیست و چرا 

نظارت دقیق و درستی بر قیمت گذاری آن نمی شود؟ 
سلمانی از اصفهان

پله برقی پل عابر متروی نوبنیاد نیاز به تعمیر دارد
درست مقابل ایســتگاه متروی نوبنیاد یک پل  هوایی وجود 
دارد که مدتی اســت پله برقی آن از کار افتاده است. با توجه 
به ارتفاع این پل و تعداد زیاد پله هــای ثابت آن، باال و پایین 
رفتن از آنها خصوصا برای افراد ســالمند و کودکان بســیار 
مشکل است. از طرفی ایســتگاه مترو کنار اتوبان قرار دارد و 
عمال راهی جز اســتفاده از پل  عابر نیست. با توجه به پرتردد 
بودن این پل خواهشمندیم هر چه زودتر پله برقی آن تعمیر 

و راه اندازی شود.
نوری از تهران

علت کاهش یارانه شیر خشــک و داروهای بیماري هاي 
صعب العالج در الیحه بودجه سال۱40۲چیست؟

به تازگی در خبرها خواندم رئیس سازمان غذا و دارو اعالم کرده 
که بودجه یارانه شیر خشک و داروهای بیماري هاي صعب العالج 
در بودجه پیشــنهادی ســال۱۴02دولت به مجلس به شدت 
کاهش یافته اســت. واقعا دلیل این کاهش بودجه چیســت؟ 
این دو قلم از اقالم ضــروری و مورد نیاز بخش بزرگی از جامعه 
هستند. بهتر بود این کاهش بودجه برای سازمان ها و یا اقالم 

کمتر ضروری لحاظ شود.
فرشید از گلشهر 

توزیع کاالبرگ مشکلی را حل نمی کند
 مسئوالن یک بار می گویند که کاال برگ درصورت استقبال مردم 
توزیع می شود و بار دیگر می گویند که تا پایان سال جاری اقدام به 
توزیع آن می کنند آن هم با نرخ شهریور ماه! همه ما می دانیم که 
چنین چیزی غیرممکن است هیچ تولید کننده و فروشنده ای حاضر 
نیست تا کاالی امروز را به قیمت شهریور ماه تولید کند یا به فروش 
برساند. این قبیل تصمیمات و گفته ها نه تنها هیچ سودی ندارد بلکه 

باعث التهاب بیشتر بازار و بالتکلیفی مردم می شود.
ضیاءالدین از تهران

مسئوالن طرحی برای اجاره بها ارائه ندهند
سال گذشته مســئوالن برای کنترل بازار مسکن در زمینه رهن 
و اجاره، اقدام به ارائه طرح کردند که نه تنهــا کمکی به کنترل و 
ثبات قیمت ها در این حوزه نکرد بلکه بیشــتر به التهاب آن دامن 
زد. متأسفانه طرح های مسئوالن تا حاال باعث کنترل بازار مسکن 
نشده و بیشتر مالک و مســتأجر را رودرروی هم قرار داده است. 
خواهشــمندیم اگر طرح جامع و قابل اجرایی ندارند در این حوزه 

ورود نکنند تا اوضاع از اینکه هست خراب تر نشود.
 ناصری از کرج

سایت مسافرتی پیگیر مطالبات مشتریانش نیست
چند وقت پیش از یک سایت بلیت خریداری کردم. چند روز بعد 
از آن پرواز از طرف ایرالین کنسل شــد. با سایت پشتیبانی برای 
استرداد وجه تماس گرفتم. مرا به آژانسی که بلیت را صادر کرده بود 
ارجاع دادند. آژانس هم مدعی بود که هنوز تأییدیه ای از هواپیمایی 
برای کنسل شدن پرواز دریافت نکرده است. با سازمان هواپیمایی 
تماس گرفتم آنها هم می گویند که این مشکل مربوط به ما نیست 
و آژانس موظف است حداکثر تا ۴8ساعت بعد از کنسل شدن پرواز، 
وجه را به مشــتریان مســترد کند. در این میان سایت مذکور که 
به عنوان واسطه عمل می کند می بایست مسئولیت رفع این مشکل 
را برعهده بگیرد نه اینکه مشتری را سردرگم کند و به سازمان های 

دیگر پاس بدهد.
خدامی از تهران

نام فرد ارسال کننده وجه در پیامک های بانکی درج شود
 در پیامک های بانکی واریز و انتقال وجه، نام فرســتنده ذکر 
نمی شود و تنها شــماره کارت و یا شــماره حساب شخص 
فرستنده درج می شود. بارها اتفاق افتاده که برای آگاه شدن از 
هویت شخص واریز کننده، مجبور به تماس تلفنی و یا ارسال 
پیامک شده ام. بهتر است نام شــخص فرستنده ذکر شود تا 
مشکل گیرندگان پیامک، خصوصا افرادی که شغل آزاد دارند 

و تعداد پیامک های واریز و انتقال پولشان باالست حل شود.
هومن از تهران 

کمبود خودرو راهنمایی و رانندگی در کمالشهر
مدت هاســت که کمالشــهر از بافت قدیمی خود درآمده و 
تقریبا شهر پرجمعیتی شده است. مسلما با باال رفتن جمعیت 
ساکن در این شهر تعداد خودروهایی که به طور مرتب در حال 
تردد هستند هم افزایش پیدا کرده است. متأسفانه ماشین 
پلیسی برای اخطار به رانندگان خاطی و یا کنترل ترافیک سر 
چهارراه ها وجود ندارد. این مسئله باعث شده تا کوچک ترین 
تصادفی به درگیری و زد وخورد منجر شود. از مسئوالن نیروی 
انتظامی درخواست داریم تا تعدادی ماشین گشت زنی پلیس 

برای رفع مشکالت ترافیکی این شهر درنظر بگیرند.
خلج از کمالشهر

اجازه دهند بورس هم رشد کند
دالر و سکه پرشتاب رشــد می کنند و بورس همچنان در جا 
می زند. امثال من که با اعتماد به مسئوالن وارد بورس شده ام، 
هنوز هم امید داریم که سرمایه مان نابود نشده باشد و حداقل 
بتوانیم عین پولمان را - هرچند که امروز از ارزش آن کم شده 
-به دست آوریم. تقاضا می کنیم جلوی کندی حرکت رشد 

بورس را بگیرند و بگذارند بورس کار خودش را بکند.
والی از کرمان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

دزد خشن لحظاتی پس از سرقت  در تصادف با خودروی مالباخته به کام مرگ رفت

فرار مرگبار کیف قاپ خشن
در مواجهه با سارقان چه کنیم؟

محمدرضا گیوکی، قاضی سابق و وکیل دادگستری 
زن جوانی که طعمه زورگیران قرار گرفته و کیفش به سرقت رفته 
بود، بعد از حادثه ای که منجر به جان باختن یکی از آنها شد، حاال 

خودش در مظان اتهام قرار گرفته است. 
هر چند بررســی حقوقی این ماجرا، به کار کارشناسی و بررسی 
دقیق صحنه وقوع حادثه، اظهارات متهم، شاکیان و شاهدان و... 
نیاز دارد اما به این بهانه به بررسی کلی چنین حوادثی می پردازیم.

یکی از مواد قانونی که در این خصوص مصــداق پیدا می کند، 
ماده ۱5۶قانون مجازات اسالمی است. در این ماده آمده: »هرگاه 
فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود 
یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یــا خطر فعلی یا قریب الوقوع 
با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شــود کــه طبق قانون 
جرم محسوب می شــود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات 
نمی شود.« در ادامه این ماده 4شــرط به این شکل آمده است: 
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. 
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد. پ- خطر 
و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا  تجاوز خود فرد و دفاع دیگری 
صورت نگرفته باشد. ت- توسل به  قوای دولتی، بدون فوت وقت 
عماًل ممکن نباشد یا مداخله آنان در  دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع 
نشود. طبق این ماده قانونی، در صورتی که فرد مرتکب همه موارد 
را رعایت کرده باشد، مجازات نخواهد شد، بلکه اگر جراحت یا 
دیه یا جنبه عمومی جرم نیز وجود داشته باشد بر عهده او نیست.

حال با لحاظ موارد قانونی گفته شد آیا عملی که یک مالباخته  در 
تعقیب سارقان انجام می دهد و در نهایت باعث می شود که سارق 
در سانحه رانندگی جان خود را از دست بدهد را می توان در زمره 

دفاع مشروع قرار داد یا مرتکب باید مجازات شود؟
در این مورد، نظــرات مختلفی وجود دارد اما ۲نظریه از ســایر 
نظریه ها قوی تر اســت. اول اینکه گفته می شود براساس ماده 
۱5۶بعد از ارتکاب سرقت، خطر قریب الوقوع برای زن جوان تمام 
 شده و او بعد از حادثه باید وقوع جرم را به پلیس گزارش می کرد و 

از مأموران کمک می خواست.
اما نظریه دوم می گوید که این حادثه در امتداد جرمی اســت که 
اتفاق افتاده و هنوز تمام نشده است. زن جوان مالباخته است و 

از مالش دفاع می کند.
اما نکته حائز اهمیت دیگر این است که عمل متقابل فرد باید با 
اقدام اولیه تناسب داشته باشد. مثال به خاطر سرقت یک گوشی 
موبایل که مثال چند میلیون ارزش دارد نمی شــود جان سارق را 
گرفت. در این حادثه نیز بعد از سرقت کیف زن جوان، او به تعقیب 
زورگیران پرداخته که این کار معقولی است اما در ادامه رفتاری 
که سبب فوت زورگیر شده، تناسبی با جرم اولیه نداشته است. 
البته باید درباره نحوه برخورد خودروی زن جوان و موتورسیکلت 
زورگیران، کارشناسان به طور دقیق نظر دهند تا مشخص شود، 
نقش و قصور مالباخته در مرگ ســارق چقدر بوده است. با این 
حال آنچه در این شرایط به شهروندان توصیه می شود این است 
در هنگامی که قربانی سرقت و کیف قاپی می شوند، بهترین کار 
این است که تالش کنند سرنخ هایی از مجرم به خاطر سپرده و با 

پلیس تماس بگیرند.

مکث

۲مرد و یک زن اعضای این گروه سرقت بودند

سارقان خشن که با حمله به چوپانی، 

داخلی
او را به باد کتک گرفته و با تهدید قمه، 
دســت و پای وی را بسته و ۳۶راس 
گوسفند را سرقت کرده بودند، پیش از ارتکاب دومین 

سرقت دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، چوپانان این روزها تبدیل به 
طعمه  مناسبی برای دزدان خشــن در سراسر کشور 
شــده  اند. همین چند روز پیش بود کــه کارآگاهان 
پلیس آگاهی اســتان فــارس ســارق جنایتکاری را 
دستگیر کردند که در جریان حمله به عشایر و سرقت 
گوســفندهای آنها، ۴نفر را در نقاط مختلف اســتان 
فارس به قتل رســانده و گوســفندان آنها را سرقت 
کرده بود. حاال و با گذشــت چند روز از دســتگیری 
این قاتل ســریالی، کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان 
اصفهان، ۳سارق خشن را دستگیر کرده اند که با حمله 
به چوپان ها و تهدید آنها به مرگ، دســت به سرقت 
گوسفندانشان می زدند. تحقیقات کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان اصفهان برای دستگیری این باند به دنبال 
ســرقت از چوپانی در یکی از روســتاهای شهرستان 
نائین آغاز شد. در جریان این سرقت، دزدان خشن که 
از قبل طعمه شان را شناسایی کرده بودند، همزمان با 
تاریک شدن هوا با قمه و چماق به او حمله کرده و پس 
از ضرب و شتم و تهدید وی، دســت و پایش را بسته 

و گوســفندانش را دزدیده بودند. پیرمــرد چوپان در 
تشریح ماجرای سرقت به مأموران گفت: آن شب تازه 
گوسفندان را در داخل آغل کرده بودم که ناگهان 2نفر 
که چماق و قمه در دست داشتند به من حمله کردند. 
آن شــب تنها بودم و آنها پس از ضرب و شتم و تهدید 
من، دست و پایم را بستند و نتوانســتم در برابرشان 
مقاومت کنم. پس از آن گوشی موبایل مرا دزدیدند و 
۳۶راس گوسفندم را سوار نیسانی که همراهشان بودند 
کردند و پا به فرار گذاشتند. با اظهارات پیرمرد چوپان، 
تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری دزدان 
خشن شروع شد. این در حالی بود که وقوع این سرقت 
باعث ترس و وحشت چوپان ها و دامداران منطقه شده 
بود. کارآگاهــان پلیس در جریان بررســی های خود 
متوجه شدند که شــب حادثه دزدان که 2مرد و یک 
زن بودند سوار بر 2خودروی پراید و نیسان راهی محل 
سرقت شده و پس از ضرب و شتم پیرمرد چوپان، نقشه 
سرقت گوسفندان را عملی کرده بودند. این در حالی 
بود که بررسی های بیشــتر نشان می داد که خودروی 
دزدان در روز قبل از سرقت نیز در آن حوالی مشاهده 
شده بود و این یعنی سارقان از قبل با حضور در منطقه 
طعمه  موردنظرشان را شناســایی کرده بودند. با این 
اطالعات، بررسی ها برای یافتن سرنخی از اعضای این 
باند ادامه یافت و کارآگاهان در جریان تحقیقات بیشتر، 

پرس و جو از شاهدان و بررسی دوربین های مداربسته ای 
که در مسیر دزدان  بود موفق شدند به سرنخ های خوبی 
از آنها دست پیدا کرده و اعضای این باند را شناسایی 
کنند. بررسی ها نشان می داد که تمامی آنها از مجرمان 
سابقه داری هســتند که مدتی قبل از زندان آزاد شده 
و نقشه این ســرقت را عملی کرده بودند. با شناسایی 
هویت دزدان، بررسی ها ادامه یافت تا اینکه معلوم شد 
اعضای این باند این بار در حوالی روســتایی دیگر در 
همان منطقه مشاهده شده اند. شواهد از این حکایت 
داشت که آنها قصد سرقت از چوپان دیگری را دارند و 
در این شرایط کارآگاهان مسیر تردد دزدان را زیرنظر 
گرفته و موفق شــدند آنها را پیــش از اجرای دومین 
سرقت دستگیر کنند. با دستگیری این باند، در بازرسی 

خودروی آنها 2عدد چوب دستی، یک قمه بزرگ و یک 
کلنگ که پشت صندلی وانت نیسان جاسازی شده بود، 
کشف شد. متهمان در ادامه به اداره آگاهی منتقل شدند 
و وقتی مالباخته آنها را دید، تأییــد کرد که متهمان 
دستگیر شده همان دزدانی هستند که گوسفندان او 
را سرقت کرده بودند.به گفته سرهنگ حسین تُرکیان، 
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان، در تحقیقات انجام 
شده مشخص شد که اعضای این باند پیش از این نیز در 
شهرستان های شهرضا، مبارکه، اردستان، نجف آباد، 
شاهین شهر، کوهپایه و نایین حضوری مستمر داشتند 
و به همین دلیل احتمال می رود که در این مناطق نیز 
مرتکب سرقت شده باشند. به همین دلیل تحقیقات 

برای کشف دیگر سرقت های احتمالی آنها ادامه دارد.

دستگیری گوسفنددزدهای خشن

 مرد جوان که در جریان یک درگیری جان برادر 

دادسرا
معتادش را گرفته، پس از دستگیری درحالی که 

اشک می ریخت، اظهار ندامت کرد.
به گزارش همشــهری، شامگاه یکشــنبه به قاضی محمد جواد 
شفیعی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی جوان در یک 
درگیری به قتل رسیده است. پس از این تماس، تیم جنایی راهی 
محل حادثه که خانه ای در جنوب پایتخت بود، شدند. مقتول با 
ضربات چاقو به قتل رسیده و عامل جنایت کسی جز برادرش نبود. 
او بازداشت شــد و در بازجویی ها گفت: من مغازه دارم و همیشه 
هوای خانواده ام را داشتم اما برادرم برعکس من بود. او از سال ها 
قبل به دام اعتیاد افتاد و نه تنها زندگی خودش نابود شــد بلکه 
زندگی ما را هم تباه کرده بود. او شیشه می کشید و مدام توهمات 
عجیب به سراغش می آمد. چندین بار او را به کمپ فرستادیم اما 

فایده ای نداشت. 
وی ادامه داد: برادرم مدام با همسایه ها درگیری داشت و همه از 
او می ترسیدند. حتی بارها از او شکایت کرده بودند و پدر و مادرم 
واقعا از این شرایط خسته شده بودند. او بارها قصد داشت جان پدر 
و مادرم را بگیرد که اگر من نبودم معلوم نبود چه بالیی برسرشان 
می آمد. شب حادثه نیز از سرکار به خانه برگشته بودم که متوجه 
شدم برادرم با پدر و مادرم درگیر شده اســت. او  از پدر و مادرم 
پول می خواست و بر سر این مســئله با آنها درگیر شده و با چاقو 
تهدیدشان می کرد.  من پادرمیانی کردم تا به دعوا خاتمه بدهم و 

مردی که به اتهام نگهــداری مواد  مخدر 
بازداشــت شــده بود به دلیل اینکه فاقد 
سابقه کیفری است به جای اینکه زندانی 
شود به خرید تعدادی بخاری برای هالل 
احمر محکوم شد. به  گزارش همشهری، 
این مرد چندی قبل بــه اتهام نگهداری 
مواد  مخدر در شهرستان بشرویه واقع در 
استان خراسان جنوبی بازداشت شد، اما 
در جریان رســیدگی به پرونده او به دلیل 
اینکه او ســابقه کیفری نداشــت و برای 
نخستین مرتبه بود که دستگیر می شد، 
قاضی رسیدگی کننده به پرونده به جای 
اینکه او را به حبس، شالق و جزای نقدی 

محکوم کند از مجازات جایگزین استفاده 
کرد. این قاضــی در حکم خود این مجرم 
را به تامین بخاری و لوازم گرمایشی برای 
زلزله زدگان شهرســتان بشرویه محکوم 
کرد. علی رمضانیان مقدم، رئیس جمعیت 
هالل احمر شهرستان بشرویه در این باره 
گفت: این فرد ســابقه کیفری نداشت و 
در دادگاه ابراز پشــیمانی کرد. به همین 
دلیل به مجازات جایگزین محکوم شــد. 
او ادامه داد: در راستای اجرای این حکم، 
وسایل گرمایشــی توسط محکوم تهیه و 
در روستاهای رقه، باغدهک، موردستان، 
یگی و خداآفرید این شهرستان توزیع شد. 

اشک پشیمانی برادر پس از جنایتمجازات؛ خرید بخاری برای زلزله زدگان 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

درجریان کشمکش با برادرم موفق شدم چاقو را از دستش بگیرم اما 
او مدام فحاشی می کرد که ناگهان کنترلم را از دست دادم و دست 
به کار خطرناکی زدم. وی ادامه داد: با چاقو چند ضربه به برادرم زدم 
و وقتی اون خون آلود روی زمین افتاد تازه به خودم آمدم و به شدت 
پشیمان شدم. با جیغ و فریاد ما همسایه ها به پلیس و اورژانس زنگ 
زدند که با انجام معاینات مشخص شد که برادرم در دم فوت شده 
است. حاال هم من به شدت پشیمانم از قتلی که مرتکب شده ام و 
به شدت عذاب وجدان دارم. متهم به قتل با دستور بازپرس جنایی 
تهران بازداشت شــد و برای انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار 

مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

موتور نشسته بود قمه ای به من نشان 
داد و تهدیدم کرد که توقف کنم. من 
که وحشت کرده بودم به حرکت ادامه 
دادم. اما موتورســواران دست از سرم 
برنداشتند و به تعقیب من ادامه دادند تا 
اینکه یکی از آنها با قمه  شیشه ماشینم 
را شکست و کیفم را که روی صندلی 
شاگرد بود به سرقت برد. وی ادامه داد: 
در آن شــرایط دلهره عجیبی به جانم 
افتاده بود و می خواستم هرطور شده از 
دست آنها فرار کنم چون می ترسیدم 
مبادا بالیی بر سر من یا فرزندم بیاورند. 
دزدان هنگام تعقیب ماشین من حتی 
الستیک سمت شــاگرد را هم پنچره 
کرده بودند و به ســختی می توانستم 
رانندگی کنم و ناگهان با موتور دزدان 
برخورد کردم. موتور واژگون شــد و 
همان لحظه خودروی پرایدی که در 
حال حرکت بود با دزدان برخورد کرد.

وی گفت: من قصد آسیب رساندن به 
دزدان را نداشتم و می خواستم از دست 

آنها فرار کنم که این اتفاق افتاد.
زن جوان ادامه داد: پس از آنکه موتور 
واژگون شد، راکب که به نظر می رسید 
آســیب جدی ندیده، از جایش بلند 
شــد و بی آنکه کیف مرا بــردارد فرار 
کرد. دقایقی بعــد و با حضور اورژانس 
مشخص شد که ترک نشین جانش را 

از دست داده است.
زن،  ایــن  از  تحقیــق  از  پــس 
بازپــرس جنایی دســتور بررســی 
تصاویردوربین های مداربســته ای که 
در اطراف محل تصادف وجود داشت را 
صادر کرد. تصاویر و فیلم های به دست 
آمده، مهر تأیید بر اظهارات زن جوان 
و شــاهدان می زد. در ادامه تحقیقات 
خانواده ســارق جان باخته شناسایی 
شدند و مشــخص شــد که آنها اهل 
پایتخت نیســتند. والدین سارق فوت 
شده پس از حضور در دادسرای جنایی 
تهران به شکایت از زن جوان پرداختند 
و عنوان کردند کــه وی موجب مرگ 
پسرشان شده است. آنها توضیح دادند 
که پسرشــان مدتی قبل برای کار از 
شهرســتان به تهران آمده بود که این 
حادثه برایش رخ داد. از سوی دیگر با 
انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد که 
سارق جان باخته، سابقه کیفری دارد و 
پیش از این به جرم کیف قاپی دستگیر 

و زندانی شده بود.
براساس این گزارش، بازپرس جنایی 
دستور تشــکیل تیم کارشناسی داده 
تا علت این حادثــه مرگبار و عمدی یا 
غیرعمدی بودن آن مشخص شود. از 
سوی دیگر جست و جو برای بازداشت 

همدست سارق فوت شده ادامه دارد.
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روزنامه نیویورک تایمز ]آمریکا[

شکاف در ائتالف متحدان اوکراین
نارضایتی انگلیس از ســرعت کم کمک های نظامی به 
اوکراین و امتناع آلمان از ارائه تانک های لئوپارد ۲ باعث 
شده تا نوعی اختالف نظر در میان متحدان بین المللی 
اوکراین دیده شود. ائتالف ناتو در مورد اوکراین اگرچه 
خود را قدرتمند نشان می دهد، اما شکاف هایی در میان 
اعضای آن در حال بروز است. اختالف بر سر راهبرد و 
تفاوت بر سر استراتژی ها در جنگ و در میان متحدان، 
موضوعی جدید نیست، اما این اختالف نظر در موضوع 
اوکراین کمی متفاوت اســت، چون در جنگ اوکراین 
متحدان این کشــور همه، پشت جبهه در حال حمایت 
هستند و این فقط خود اوکراینی ها هستند که در خط 

مقدم در حال نبرد هستند.

تورم و گرانی، پیامد جهانی کاهش جمعیت چین 
تبعات کاهش رشد جمعیت در چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از مرزهای این کشور فراتر خواهد رفت

رئیس جمهور کره جنوبی با طرح ضرورت در اختیار داشتن سالح هسته ای، به دنبال ارسال پیام هایی به همسایه شمالی است
رجزخوانیکرهجنوبیبابمبهستهای

طی چندین دهه گذشــته حرف و حدیث ها از بمب و 

گزارش  2
سالح هسته ای در شبه جزیره کره، مربوط به کره شمالی 
بوده است، اما به تازگی کره ای ها در جنوب هم صحبت 
از نیاز به بمب هســته ای می کنند. »یون ســوک یول«، رئیس جمهور 
کره جنوبی در اظهارنظری نادر گفته است که شاید تهدیدات کره شمالی 
کار را به جایی برساند که آمریکا ناچار به استقرار سالح های هسته ای 
خود در کره جنوبی شــود. تا کنون هیچ گاه روسای جمهور کره جنوبی 
درباره نیاز به سالح هسته ای سخن نگفته بودند و این برای نخستین بار 
اســت که باالترین مقام اجرایی در سئول سالح هســته ای را ضروری 
می داند.  اکونومیست در گزارشی می نویسد که سخنان رئیس جمهور 
کره جنوبی درباره ضرورت سالح هسته ای می تواند 3مخاطب را هدف 
قرار دهد. این مخاطبــان می تواند افکارعمومــی داخلی کره جنوبی، 

رهبران کره شمالی، چین و حتی آمریکایی ها باشند.
مخاطبان داخلی احتماال بخشی از خریداران رجزخوانی رئیس جمهور 
کره جنوبی درباره لزوم در اختیار داشتن سالح هسته ای هستند. سوک 
یول، یک سیاستمدار به شدت راست گرا و نزدیک به گروه های پوپولیست 
است که همواره به طرح ادعاها و خواسته های بزرگ در میان حامیانش 
عالقه مند است. اکونومیست براساس چندین نظرسنجی نتیجه گیری 
کرده است که بخش قابل توجهی از شهروندان کره جنوبی از داشتن یک 

سالح هسته ای بومی حمایت می کنند. از ســوی دیگر تأکید بر سالح 
هسته ای از سوی رئیس جمهور راست گرای کره جنوبی می تواند نوعی 
موضع گیری در برابر کره شمالی به شمار رود و این موضع گیری گروه های 

محافظه کار کره جنوبی را راضی نگه خواهد داشت.
کره شمالی احتماال دومین مخاطب سخنان رئیس جمهور کره جنوبی 
است. رئیس جمهور کره جنوبی در همان ســخنان خود درباره سالح 
هسته ای، این را نیز گفت که سالحی که 100یا 1000برابر قوی تر از هر 
ضربه احتمالی باشد، مؤثرترین عامل بازدارنده در برابر تهاجم کره شمالی 
است. چین یکی دیگر از مخاطبان مورد نظر رئیس جمهور کره جنوبی 

است و احتماال یون سوک یول با سخنان خود خواسته است تا به چین 
هشدار دهد که اگر اقدامات بیشتری برای مهار کره شمالی انجام ندهد، 
احتماال عالوه بر کره شمالی، یک همسایه دیگر هسته ای را در کنار خود 
خواهد داشــت. آمریکا اما می تواند اصلی ترین طرف خطاب ســخنان 
رئیس جمهور کره جنوبی به شــمار  رود. براساس گزارش اکونومیست، 
کره جنوبی به این نتیجه رسیده که شاید آمریکا اراده چندان جدی اي 
برای مقابله با کره شمالی نداشته باشد. این نگرانی کره جنوبی به ویژه از 
آن جهت بیشتر است که آمریکا در دوره ترامپ بدون آنکه کره شمالی 
سالح های هسته ای خود را نابود کند، به سمت عادی سازی  روابط با آن 
متمایل شد. سئول نگران است که دولت دیگری در آمریکا مسیر مشابه 
ترامپ را دنبال کند. برای کره جنوبی، نزدیکی آمریکا به کره شــمالی 
به معنای رهاشدگی وضعیت امنیت سئول است و از همین رو آنها با طرح 
تمایل به داشتن سالح هســته ای، به دنبال تضمین های قوی از آمریکا 
هستند. در  ماه نوامبر یعنی کمتر از 2ماه پیش واشنگتن و سئول بر سر 
انجام مانورهای نظامی با سناریوی اســتفاده از سالح هسته ای توسط 
کره شمالی توافق کردند، اما کره جنوبی به وضعیتی فراتر از مانورهای 
نظامی با سناریوی هسته ای می اندیشد و به دنبال تمرین های مشترک 
با تسلیحات هسته ای به سبک ناتو است؛ هرچند که تا کنون جو بایدن، 

رئیس جمهور آمریکا، این پیشنهاد را با یک »نه« بزرگ رد کرده است.

 تیرانداز کالیفرنیا 
خودکشی کرد

پلیس آمریــکا می گویــد »هــوو کان تران«، 
72ساله که شنبه شب در باشــگاه استار بالروم 
در حومه لس آنجلس پارک مونتری تیراندازی 
کرد، خود را با شــلیک گلوله از پــای درآورد. 
پلیس در تعقیب این فرد بود. براســاس گزارش 
ســی ان ان، تران یک مهاجر از چین بود. جسد 
این مرد پــس از درگیری با پلیــس در حدود 
50کیلومتری شــهر در داخل یــک خودروی 
ون پیدا شــد. در این حادثه فرد تیرانداز 10نفر 
را از پای درآورده بود. ایــن تیراندازی همزمان 
با جشــن ســال نوی چینی رخ مــی داد. اغلب 
ســاکنان منطقه، مهاجران چینی هستند. جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریــکا با صدور بیانیه ای 
به قربانیــان تیراندازی دســته جمعی در پارک 
مونتــری کالیفرنیا ادای احترام کرد و دســتور 
داد پرچم آمریکا تا غروب روز پنجشنبه در کاخ 
سفید و دیگر ساختمان های فدرال، نیمه افراشته 
 شــود. بنــا بــر اعــالم ســازمان غیرانتفاعی
 Gun Violence Archive، تنها کمتر از 23روز 
از ســال 2023می گذرد، اما از ابتدای ســال، 
دست کم 36تیراندازی جمعی در آمریکا رخ داده 
است. این بدان معناست که در همین مدت کم 
در ســال 2023تیراندازی های دسته جمعی در 

آمریکا بیشتر از سال گذشته بوده است.

نقل قول

 خبر

کیوسک

آزادی بیان، دروغی بزرگ است
عبدالبــاری عطــوان، ســردبیر روزنامــه 
رأی الیــوم: آزادی بیانــی کــه به عنــوان 
بهانه بــرای هتــک حرمت بــه قرآن کریم 
استفاده می شود، دروغی بزرگ است. 
ایــن آزادی بیان کــه در رأس دمکراســی 
غــرب اســت و بــا سیاســت ها و مواضع 
نژادپرســتانه آنها همخوانی دارد با روی 
کار آمــدن احزاب افراطی فاشیســت در 
بیشتر کشورهای اروپایی در حال از بین 

رفتن است.)رای الیوم( 

مقابله با اقدام علیه لبنان
شــیخ نعیــم قاســم، معــاون دبیــرکل 
حــزب هللا لبنــان: حــزب هللا بــا هرگونــه 
تالش برای ضربه زدن بــه امنیت داخلی 
لبنــان مقابلــه خواهــد کــرد و خواهــان 
نزدیک کردن دیدگاه ها برای حل وفصل 
مسائل داخلی است. رئیس جمهوری که 
حزب هللا می خواهــد فردی اســت که در 
داخل و خارج از کشور تسلیم و سرسپرده 
کســی نبوده و عامــل تحریک کننــده نيز 

نباشد.)پایگاه خبری العهد(

اجازه نمی دهیم اروپا فروبپاشد
اوالف شــولتز، صــدر اعظــم آلمــان: 
امپریالیســم پوتیــن پیــروز نخواهد شــد. 
ما اجــازه نخواهیــم داد که اروپا بــه زمانی 
بازگردد که خشــونت جایگزین سیاست 
شــده و قــاره مــا بــا نفــرت و رقابــت میــان 
کشورها از هم پاشیده شود. پس از حمله 
روسیه به اوکراین، پروژه صلح اروپا در یک 

نقطه عطف قرار گرفته است.)رویترز( 

رئیس بانک مرکزی عراق، قربانی 
سقوط ارزش دینار

نخست وزیر عراق با هدف تقویت ارزش دینار در برابر 
دالر، با تغییر رئیس بانک مرکزی موافقت کرد

روند کاهشــی ارزش دینار عراق در برابــر دالر آمریکا طی 
یک ماه گذشته سرانجام به کناره گیری رئیس بانک مرکزی 
این کشور منجر شد. اعالم کناره گیری رئیس بانک مرکزی 
عراق پس از باالگرفتن اعتراضات علیه سقوط پول ملی این 
کشور صورت گرفت و روز دوشــنبه محمد شیاع السودانی، 
نخست وزیر، »علی محســن العالق« را به عنوان سرپرست 
بانک مرکزی جایگزین »مصطفی غالب مخیف« رئیس سابق 

بانک مرکزی کرد.
علی محسن العالق به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی عراق 
دارای سوابق قابل توجهی در حوزه های اقتصادی این کشور 
است و پیش تر هم در حد ســال های 2020-2014 رئیس 
بانک مرکزی بوده اســت. همچنین او نمایندگی عراق را در 
صندوق بین المللی پول بر عهده داشته است. العالق قبل از 
آن نیز در دولت نوری المالکی در ســال های 2006-2014 
دبیرکل کابینه دولــت عراق بود و همچنین در ســال های 
2006-2004 به عنوان بازرس کل وزارت نفت عراق فعالیت 
کرده بود. ارزش دینار عراق روز جمعه، 30دی به پایین ترین 
حد خود طی چند سال گذشته رسید و براساس گزارش ها 
در این روز هر دالر آمریکا به ارزش 1670دینار معامله شد. 
کاهش ارزش دینار عراق همزمان بــا اقدامات اخیر وزارت 
خزانه داری آمریکا علیه برخی بانک های عراقی و تحریم این 
بانک ها صورت گرفته است. سقوط ارزش دینار همچنین در 
حالی صورت گرفته که به گزارش واشــنگتن پست، ذخایر 
ارز خارجی عراق به رکورد 100میلیارد دالر رسیده و عراق 

محدودیتی در زمینه تامین دالر در داخل ندارد.
کاهش ارزش پول ملی عراق برای نخســت وزیر این کشور 
موضوع بسیار مهمی است و محمد شیعه السودانی که همین 
4 ماه پیش در اکتبر به قدرت رســید، وعده داده که دینار را 
تقویت کند. از سوی دیگر به مانند سایر کشورهای منطقه، 
اقتصاد عراق در نتیجه جنگ اوکراین به شدت آسیب دیده 
است و تورم چندماه اخیر منجر به افزایش قیمت مواد غذایی 
و سوخت شده است. کاهش ارزش دینار فشار مضاعفی را روی 
اقشار آسیب پذیر این کشور عربی وارد کرده و این وضعیت 
می تواند نارضایتی ها از دولت حاکم در بغداد را تشدید کند. 
با این حال برخی منابع منطقه ای از کاهش ملموس قیمت 
دالر در بازار عــراق بعد از برکناری 
رئیس بانک مرکزی این کشور 
خبر داده انــد و همزمان رئیس 
جدید بانک مرکــزی در بغداد 
وعده داد که قیمت دالر طی 
چند هفته آتی با کاهش 
شدیدی روبه رو خواهد 

شد.

سیاست خارجی ترکیه، در 
دست انداز انتخابات

با اعالم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه 
یک ماه زودتر از موعد، پیگیری مسائل مهم سیاست 

خارجی احتماال به پس از انتخابات موکول خواهد شد

طبق اعالم رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهــور ترکیه، 
انتخابات ریاست جمهوری یک ماه زودتر از زمانی که پیش تر 
تعیین شده بود، برگزار خواهد شــد. اردوغان زمان جدید 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوري این کشور را در 14 ماه 
می)24 اردیبهشت( اعالم کرده است. براین اساس کمتر از 
4 ماه تا برگزاری انتخابات سرنوشت ساز برای اردوغان باقی 
است و احتمال اینکه در این 4 ماه ترکیه به سمت تغییرات 
عمیق در سیاســت خارجی خود حرکت کند، کمتر به نظر 

می رسد.
المانیتور در گزارشی می نویسد که احتماال اردوغان مسائل 
پیــش روی خود در سیاســت خارجی را بــه دوران بعد از 
انتخابات موکــول خواهد کرد و تا پیــش از انتخابات فقط 
سرفصل این تغییرات اعالم می شود، اما در عمل ترکیه دست 
به اقدام خاصی نخواهد زد. شواهد نیز حکایت از آن دارد که 
ترکیه در برخی مسائل ازجمله موضوع عضویت سوئد در ناتو 
سرسختی نشان می دهد و حاضر به نرمش در برابر استکهلم 
برای عضویت در ناتو نیست. محتمل ترین وضعیت آن است 
که این مواضع سرسخت ترکیه در برابر عضویت سوئد در ناتو 
مرتبط با شرایط قبل از انتخابات است و شاید اردوغان پس 
از انتخابات نرمش بیشتری از خود درباره عضویت سوئد در 
ناتو نشان دهد. سایر موضوعات سیاسی خارجی ترکیه مانند 
احیای روابط با ســوریه و یا خرید جنگنده های آمریکایی 
اف16 احتماال در 4مــاه آتی تا انتخابات بــه نتایج تعیین 
کننده ای نخواهند رسید و شــاید تمایل دولت اردوغان به 
پیگیری این مسائل به دوران پس از انتخابات موکول شود. 
حتی با وجود آنکه چاووش اوغلو، وزیرخارجه ترکیه هفته 
گذشته به آمریکا ســفر کرد، اما آنکارا در این سفر موضوع 
خرید جنگنده های اف 16 را چندان جدی نگرفت. درحالی که 
دولت بایدن تالش داشت تا خرید این جنگنده ها را به موافقت 
ترکیه با عضویت ســوئد در ناتو مرتبط کند، چاووش اوغلو 
تأکید کرد که خرید جنگنده از آمریکا و عضویت سوئد در ناتو 
2 موضوع جداگانه است. »آسلی آیدینتاسباس«، کارشناس 

سیاســت خارجی در مؤسســه بروکینگز 
واشنگتن نیز می گوید: »هیچ بحث جدی 
در مورد جنگنده اف 16یا عضویت سوئد 

در ناتو یا سایر موضوعات حداقل تا 
بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
در ترکیه وجود نخواهد داشت.«
اینها  همه در حالی اســت که 
ائتالف اپوزیسیون ترکیه هنوز 
نامــزدی را معرفــی نکرده و 
رقابت فعلی بــه نفع اردوغان 

سنگینی می کند.

دریچه

جهان نما

پشیمانی چین از اجرای 
قانون تک فرزندی

برایان والش، ســتون نویس 
وب ســایت ووکس: کاهش 
جمعیــت چین نتیجــه بحران 
یا عوامــل غیرقابــل پیش بینی 
نبــوده، بلکــه برآیند ســال ها 
تصمیم ســازی های دولت چین 
در بخش های سیاسی، فرهنگی 
و اقتصــادی از جمله سیاســت 
تک فرزندی است. البته آنچه امروز 
در چین اتفاق می افتد در بیشتر 
کشورهای جهان با سرعت های 
متفاوتی در حال وقوع است چرا 
که به اســتثنای برخــی مناطق 
جهان که جمعیت جوانی دارند 
ازجمله جنوب صحرای آفریقا، در 
بیشتر کشورهای جهان نرخ رشد 
جمعیت در حال کاهش اســت 
و اغلب کشــورها برای جایگزین 
شــدن جمعیت خود، بــه اندازه 
کافی کودک ندارند. عالوه بر این، 
پیری جمعیت چین تنها به دلیل 
کاهش نرخ تولد نیست. افزایش 
طول عمــر نیز نقــش زیادی در 
این پدیــده دارد. هم اکنون امید 
به زندگی در میــان چینی ها از 
33سال در سال 1960به 78سال 
رسیده است که از سطح امید به 
زندگی در آمریکا نیز باالتر است. 
البته به همان اندازه که پیر شدن 
و کوچک شــدن جمعیت چین 
به لحاظ جمعیت شناختی امری 
اجتناب پذیر بوده، نمی توان روی 
سیاست های تنظیم جمعیت از 
جمله تأکید بر قانون تک فرزندی 
در سال های گذشته چشم بست، 
سیاستی که رهبران چین، خود 
به طور ضمنی به اشتباه بودن آن 

اقرار کرده اند.

تحلیل

تقریبا 60ســال پیش بود که اتفاق نــادری در چین به 
وقوع پیوست؛ پیشــی  گرفتن نرخ مرگ ومیر نسبت به 
تولد. دلیل این کاهش جمعیت قحطی بزرگ در چین 
بود. افزایش نرخ مرگ ومیر در کنار کاهش نرخ زاد و ولد 
باعث شد که چین در سال های 1960تا 1961میالدی 
700هزار نفر از جمعیت خود را از دســت بدهد. اما با 
تغییر سیاســت های صنعتی ســازی اجباری »مائو« 
رهبر وقت چین، جمعیت این کشــور به سرعت دوباره 
زیاد شــد و امروز شــمار چینی ها بیش از دو برابر سال 
1961است. اما برای نخســتین بار از آن زمان بار دیگر 
روند رشــد جمعیتی چین در حال کاهش است و این 
بار به گفته جمعیت شناسان احتمال بازگشت آن وجود 
ندارد؛ حداقل در آینده ای نزدیک. این در حالی است که 
تبعات این پدیده نادر در چین که دومین اقتصاد بزرگ 
دنیا را در اختیار دارد اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار 

خواهد داد.

کاهش رشد جمعیت 
دولت چین بــه تازگــی گــزارش داده که در ســال 
گذشــته 9.56میلیون نوزاد متولد شــده؛ درحالی که 
10.41میلیون چینی جان خود را از دست داده اند. این 
ارقام بدان معناســت که چین احتماال به زودی جایگاه 
خود را به عنوان پرجمعیت ترین کشــور جهان به هند 

واگذار خواهد کرد؛ اگر تا امروز این اتفاق نیفتاده باشد.
نخستین بار در ســال 2015بود که دولت چین به طور 
ضمنی با اذعان به اشتباه بودن سیاست تنظیم جمعیت 
و قانون تک فرزنــدی اعالم کرد کــه زوج های چینی 
می توانند 2 فرزند داشــته باشند. سیاست  تک فرزندی 
و به تبع آن کاهش نســبت وابســتگی )یعنی کاهش 
تعداد کودکانی که نیاز به مراقبت دارند( باعث شــد تا 
چین نیروی کار بیشــتری داشته باشــد و موتور رشد 
اقتصادی این کشور با سرعت بیشتری حرکت کند، اما 
این سوخت، همیشگی نبود و در طول یک دهه گذشته 
صدها میلیون نیروی کار در چین به ســن بازنشستگی 
رســیدند. آن هم در شــرایطی که نیروی جوان برای 
جایگزین شدن آنها در حال کاهش بود. پس شعار دولت 
چین از »زندگی خوب با یک بچه« به »یک بچه کم است 
و 2 تا خوب است« تغییر کرد. با این حال تغییر چندانی 
حاصل نشد. نرخ باروری در چین )یعنی تعداد تولدهای 
موردانتظار برای هر زن به طور متوسط( به 1.15کاهش 
یافته اســت که همچنان پایین تر از نــرخ جایگزینی 
2.1اســت. باال بودن هزینه نگهداری و تربیت کودکان 

یکی از عوامل مؤثر در کاهش نرخ تولد به شمار می آید. از 
سوی دیگر شمار طالق در چین رشدی صعودی داشته 
و تمایل به ازدواج در این کشور بنا بر دالیل مالی کاهش 
یافته است. »فینیان چن«، استاد جامعه شناسی دانشگاه 
جان هاپکینگز، بــه هفته نامه تایــم می گوید: »هنوز 
مشخص نیست که آیا همه گیری کرونا و مرگ های ناشی 
از آن در کاهش رشد جمعیت چین نقش داشته است یا 
نه، اما این مسئله مدتی است که به دغدغه جدی دولت 
چین تبدیل شده است، چالشی که در سال های آینده 

جدی تر هم خواهد شد.«
بنا بر آمارهای دولتی، مجمــوع تولدها در چین برای 6 
سال متوالی کاهش یافته است و پیش بینی های سازمان 
ملل نیز حاکی از آن اســت که با ادامه روند فعلی، کل 
جمعیت چین تا پایان قرن حاضر به کمتر از 800میلیون 
نفر خواهد رســید که از ســال 1960تاکنون بی سابقه 
خواهد بود. »شــوانگ چن«، اســتادیار سیاست های 
اجتماعی و عمومی مدرسه لندن، نیز در این باره می گوید: 
»آنچه نگران کننده است کوچک شدن جمعیت چین 
نیست بلکه روند سریع پیر شــدن جمعیت این کشور 
اســت که با توجه به نظام نه چندان قدرتمند حمایت 
اجتماعی می تواند چالش هــای اجتماعی و اقتصادی 

جدی ایجاد کند.
کاهش نرخ باروری و جامعه ای که به سرعت پیر می شود، 
جمعیت در سن کار را تحت فشار قرار داده و می تواند بر 
بهره وری تأثیر بگذارد. تحلیل گران پیش بینی کرده اند، 
نیروی کار چین تا سال 2030 ساالنه نیم درصد کاهش 
می یابد و این بر تولید ناخالص داخلی تأثیرگذار است. 
به باور آنها، رشــد کندتر جمعیت چین ممکن اســت 
پیشی گرفتن این کشور از نظر اقتصادی از آمریکا را نیز 

دشوارتر کند.
در این میان دولت چین عالوه بر پایان دادن به سیاست 
تک فرزندی، برای مقابله بــا روند کاهش جمعیت خود 
برای ترغیــب خانواده هــای چینی به بچه دار شــدن 
مشــوق های مالی در نظر گرفته اســت؛ به عنوان مثال 
در اغلب شهرهای چین ازجمله شنزن به خانواده ای که 
ســومین فرزند خود را به دنیا بیاورند 1476دالر یارانه 
می دهند. همچنین مادران می توانند از 60روز مرخصی 
اضافی برخوردار شــوند؛ تدابیری که تاکنون موفقیت 

چندانی نداشته است.

تأثیر جهانی تغییرات جمعیتی چین 
از آنجایی که چین دومین اقتصاد بــزرگ جهان را در 
اختیار دارد مشــخص اســت که تحوالت داخلی این 
کشــور تبعات جهانی نیز خواهد داشت. هفته نامه تایم 
می نویســد: نیروی کار ارزان در چین ســال ها طیف 
گسترده ای از کاالها را تولید می کرد که به سراسر جهان 
صادر می شــد. حال کاهش این نیــروی کار در بخش 
تولیدات کارخانه ای به این معناست که هزینه های تولید 
و قیمت کاالها باال خواهد رفت و این به نوبه  خود باعث 
تشــدید تورم در آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد شد که 

به شدت به واردات از چین وابسته هستند.
از ســوی دیگر، کاهــش جمعیت در چیــن به  معنای 
کاهش هزینه های مصرف کننده و کوچک شــدن بازار 
برندهای جهانی اســت. به این معنا که شــرکت های 
بزرگ از اپل گرفته تا نایکی که کفش های ورزشی تولید 
می کند، فروش کمتری در چین خواهند داشت؛ آن هم 
درحالی که بیشتر درآمدهایشان از فروش محصوالت به 

چینی ها حاصل می شود.
کاهش جمعیت چین امــا برای برخی از کشــورهای 
آسیایی منفعت داشته است. نیویورک تایمز نوشته که 
پکن برای رفع کمبود نیــروی کار تولیداتی را که نیاز 
به مهارت کمتری دارد، برون سپاری کرده و تولید این 
گروه از کاالها را به دیگر کشورهای آسیایی منتقل کرده 
است. از سوی دیگر، چینی ها با تمرکز بر هوش مصنوعی، 
استفاده از روبات ها به جای نیروی انسانی در کارخانه ها 
را بیشــتر کرده  و تالش کرده تا توســعه خود را در این 

بخش تسریع کند. 

بهاره محبیگزارش1
روزنامه نگار

برتری جمعیتی هند و افزایش 
رشد اقتصادی 

سازمان ملل سال ۲0۲۲پیش بینی کرده که 
هند در سال ۲0۲3)سال جاری میالدی( با 
پیشــی گرفتن از چین به پرجمعیت ترین 
کشــور جهان تبدیل خواهد شد. بنا بر این 
گزارش، جمعیت هند از 1.417میلیارد نفر 
در سال ۲0۲۲میالدی به 1.515میلیارد نفر 
در سال  جاری خواهد رسید. مهم ترین دالیل 
این تغییر جمعیتی، نرخ باالی باروری در هند 
و کاهش مرگ ومیر به دلیل پیشــرفت های 
پزشــکی عنوان شده اســت. عامل دیگر 
به ســاختار جمعیتی هند مربوط می شود. 
جمعیت هند به طور متوســط حدود یک 
دهه جوان تر از جمعیت چین اســت که به 
معنی نرخ باروری بیشتر است. این حجم از 
جمعیت جوان همچنین به معنای نیروی کار 
بیشتر و بازار مصرف بزرگ تر است. شروتی 
راجاگوپاالن، اقتصاددان هندی با اشــاره 
به اینکه هم اکنون دو سوم جمعیت هند به 
تلفن های هوشمند دسترسی دارند، به مجله 
تایم می گوید: »این نسل از جوانان هندی 
بزرگ ترین نیروی کار و منبع مصرف کننده 
در سال های پیش رو خواهند بود؛ امری که 
ســرعت چرخش موتور اقتصاد دهلی نو را 
بیش از پیش شتاب خواهد داد.« آن طور که 
رویترز نوشته، بیش از ۲7درصد از جمعیت 

هند 15تا ۲9سال دارند.
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گرینویچ

بازگشت دلفین ها به نیويورك

دهه ها پيش، رودخانه نيویورک چنان آلوده و از 
حالت طبيعی خارج شد که دلفين ها، موجودات 
زیبا و مالکان واقعی این رودخانه، از آنجا رفتند. اما 
حاال، بعد از چند دهه تالش برای تثبيت شرایط 
این رودخانه، نخستين دسته از دلفين ها در این 
رودخانه، در دل یکی از بزرگ ترین و شلوغ ترین 
شهرهای دنيا، مشاهده شده اند. در ابتدا فيلمی از 
یک دلفين در تویيتر منتشر شد ولی خيلی ها در 
اصالت آن تردید کردند تا اینکه اداره پارک های 
نيویورک، در بيانيه ای، رسما از بازگشت دلفين ها 
به رودخانه این شــهر خبر داد. این اتفاق، نتيجه 
ســال ها تميز نگه داشــتن آب رودخانه، رعایت 
شاخص های محيط زیستی و توجه ویژه به حيات 
حيوانات در این رودخانه اســت. اداره پارک های 
نيویورک، از مردم خواســته است که از بازگشت 
دلفين ها لــذت ببرند اما مراقب باشــند که این 
حيوانات را نترســانند و به آنها فضای کافی برای 

زندگی در رودخانه بدهند.

تمجید جهانی از جوانمردی ورزشکار مبارز

نیکوکار گمنام

آدم هایی که صادقانه کارهای خير می کنند، آخرین چيزی که 
می خواهند این است که هویت شان آشکار نشود. به همين خاطر، 
خيلی پيش می آید که تازه بعد از مرگ برخی افراد، مشــخص 
می شــود که آنها چقدر به فکر کارهای خير و کمک به دیگران 
بوده اند. در آمریکا، مردی با همين رویکرد، بيش از یک دهه به 
همسایگانش کمک می کرده و به تازگی و بعد از درگذشتش، 
هویتش مشخص شده است. هودی چيلدرس که یک کشاورز 
در آالباماست، در ســال2012 به یک داروخانه محلی رفت و 
آنجا متوجه شد که برخی از هم محلی هایش، پول دارو ندارند. 
به همين خاطر یک 100دالری به صاحب داروخانه داد تا وقتی 
کســی نســخه می آورد و پول ندارد، از این پول برای پرداخت 
اســتفاده کند. او از آن زمان، به صورت مرتب هر ماه 100دالر 
به همين منظور به این داروخانه می داد. البته از همان ابتدا، از 
مالک داروخانه قول گرفته بود به احدی درباره هویتش چيزی 
نگوید. در انتهای عمرش، چيلدرس توانایی راه رفتن نداشت و به 
همين خاطر، از دخترش خواست هر ماه 100دالر را از طرف او به 
داروخانه ببرد. این دختر گفته وقتی پدرش موضوع را به او گفته، 
 شوکه شده است. این فرد نيکوکار، حدود 3 هفته پيش درگذشت 
و تازه مردم بعد از فوتش متوجه شدند که در همه این سال ها،  او 

همان مرد نيکوکار بی نام و نشان بوده است.

تست دی ان ای از بابانوئل

کودکان در سراسر دنيا، تا سال های زیادی درگير این مسئله 
هستند که آیا بابانوئل واقعی است یا نه. این مسئله، برای یک 
دختر در آمریکا، چنان جدی بوده که ســرانجام، از پليس 
خواسته تا با تست دی ان ای، به او برای پيدا کردن حقيقت 
کمک کند. البته پليس هم درنهایت لطف و مهربانی، و البته 
بامزگی، از این دختر تشــکر کرده و به او گفته است که این 
کار را می کند و به زودی به او جواب می دهد. اسکارلت دوماتو 
که در رود آیلند زندگی می کند، یــک کلوچه و یک هویج 
را که شب کریسمس، براساس یک ســنت، برای بابانوئل و 
گوزن های شمالی او گذاشته بود، همراه با نامه  اش به پليس 
به عنوان مدارک ضميمه کرده و از پليس خواســته با تست 
دی ان ای، بررســی کند که آیا بابانوئل از این کلوچه خورده 
است یا نه. پليس هم در پاســخ به این دخترک کنجکاو، از 
تالش او برای کشف حقيقت تشــکر کرده و گفته است که 
»مدارک« را به آزمایشگاه ایالتی برای تست دی ان ای ارسال 

کرده است.

بازگشايی پیست اسکی تاريک دره همدان/عکس: ايمان حامی خواه اول آخر

شــاید در خبرها خوانده باشيد که نمایشگاه 
40 اثر منتخب نخســتين جشــنواره ادبی و 
هنری »عکس نگار« از اول بهمن در نگارخانه 
آفتاب مرکز آفرینش هــای فرهنگی و هنری 
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
تهران دایر شده اســت. برای شمایی که اهل 
عکس گرفتن و عکاسی هســتيد یا به شعر و 
شــاعری عالقه دارید، خبر خوب این اســت 
که این نمایشــگاه تا آخر دهــه فجر یعنی تا 
22بهمن دایر اســت و کلی وقت دارید که به 
این نمایشگاه ســر بزنيد. در نمایشگاه عکس 
نگار، 40 اثر )شعر و عکس( شامل آثار برگزیده 
و شایسته قدردانی نخستين جشنواره ادبی و 
هنری عکس نگار، به نمایش در آمده است. در 
واقع عکس نگار از برنامه های مصوب معاونت 
فرهنگــی کانون و عنوان مســابقه ای بود که 
فراخوان آن جهت ایجاد بستری مناسب برای 

برقراری ارتباط متقابل عکاســی و ادبيات و 
تشویق اعضای نوجوان انجمن های عکاسان، 
شاعران و نویسندگان نوجوان کانون به مطالعه 
و پرورش نــگاه خالق و جســت وجوگر آنها 
در تابستان امسال منتشــر شد و موضوع آن 
خانه های قدیمی، محيط زیست، قهرمان من، 
خانواده  من و فضای مجازی بود. از عالقه مندان 
به شــرکت در این رویداد به تفکيک خواسته 
شده بود برای عکس های انتخاب شده از سوی 
دبيرخانه رویداد یا آثار عکاســی شده توسط 
خود، شــعر یا نثر و قطعه ادبی بنویسند. حاال 
این عکس ها و متن هــا در نگارخانه آفتاب در 
انتظار شماســت، یادتان نرود کــه هر روز از 
ســاعت 9 تا 17 می توانيد به نشانی: خيابان 
فاطمی، خيابان حجاب، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بروید و از این نمایشــگاه 

دیدن کنيد.

ایده خوب

نمايشگاه کانونی

روایتگر موسیقی به زبان ساده
سيدابوالحسن مختاباد، خبرنگار تخصصی موسيقی ایران درگذشت

ديدن تصوير آشــنای مردی که 
ســال ها در کنــارش آموختی و 
کار کــردی، روی صفحــه تلفن 
 1401 همراه، شوك ســوم بهمن
است. سیدابوالحســین مختاباد 
روزنامه نگار صاحب نام و با سابقه،  
در غربت درگذشت و گويا هیچ گاه 
به ايران بازنخواهد گشت. چهره ای 
نام آشنا در عرصه روزنامه نگاری و 
موسیقی، امروز از دنیا رفت و در 
غربت خواهد خفــت. مختاباد در 
همان نخستین روزهای شکل گیری 
همشــهری، وارد گروه ادب و هنر 
شد. مختاباد به دلیل عالقه اش به 
حوزه موسیقی به صورت حرفه ای 
خبرنگار حوزه موســیقی شد. تار 
می زد و کالس های آواز می رفت. 
هر بار که زبان به آواز می گشــود، 
انگار نت ها بی اختیــار از دهانش 
پرواز می کنند. شايد همو بود که 
راه را پیش روی برادرش باز کرد و 
عبدالحسین مختاباد در موسیقی 
اين سرزمین نام آور شد. او در جمع 
دوســتان خودش را به نام »سام« 
معرفی می کرد. خبرنگاری زبده، 
صاحب سبک و دارای روحیه  بسیار 
جست وجو گر.تالش سیدابوالحسن 
مختاباد برای معرفی موسیقی به 
مردم باعث شد تا صفحه موسیقی 
در روزنامه همشهری جايی برای 
خود باز کند. به جــرأت می توان 
گفت که او با موسیقی دانان رابطه 
خوبی داشــت و در زمان فعالیت 
او، روزنامــه همشــهری پاتوق 
بســیاری از موســیقی دان های 
برجسته اين کشور شد. او عالوه 
بر ارائه گزارش ها و مصاحبه های 
منحصربه فرد و خــاص، گزارش  
از کنســرت ها و نقــد آلبوم های 
موســیقی را بازتاب مــی داد. 
مختاباد در کنار فعالیت به عنوان 
خبرنگار تخصصی موسیقی، کار 
صنفی برای روزنامه نگاران را نیز 
آغاز کرد. سال ها به عنوان بازرس 
انجمــن صنفــی روزنامه نگاران 

فعالیت کرد. همیــن اقدام او در 
شکل گیری و ثبات انجمن صنفی 
روزنامه نگاران ايران، باعث شــد 
تا در دوره ای او فعالیت صنفی را 
به حوزه موســیقی تسری دهد و 
يکی از فعاالن شکل گیری انجمن 
صنفی موســیقی دانان نیز شد. 
تالش او برای حل مشکالت صنفی 
موســیقی دانان نیز در دوره های 

مختلف زبانزد بود.
شاخص ترين ويژگی سیدابوالحسن 
مختاباد در روزنامه نگاری، پیگیری 
و ذکاوتش بــود. او روزنامه نگاری 
باهــوش و دارای قــدرت تحلیل 
بسیار باال بود. استمرار در فعالیت و 
پیگیری های صبورانه و مجدانه اش 
از او چهره ای کامال حرفه ای و آگاه 
ســاخته بود. او در کنار موسیقی، 
خبرنگار تخصصی حــوزه کتاب 
و نشــر و زبان گويای ناشران اين 
سرزمین هم بود.  او روزنامه نگاری 
بود که موســیقی را با زبان ساده 
در اختیار مردم گذاشــت و زبان 
موسیقی دانان شــد برای جامعه. 
شــناخت دقیق اش از موسیقی و 
ارتباط با استادان بزرگ موسیقی 
ايــران، او را به مــردی معتمد و 
مطمئن تبديل کرد تا زبان گويای 

موسیقی دانان با جامعه باشد. 
در کنار اين دستاورد، سال ها عشق 
و عالقه اش به قلم زدن از موسیقی، 
از او چهره ای پیشــرو در رسانه ها 
ساخت.  سیدابوالحسن مختاباد با 
کارنامه ای ستايش آمیز، در غربت 

از دنیا رفت.

حافظ

ساقی به نور باده برافروز جاِم ما
مطرب بگو که کاِر جهان ُشد به کاِم ما

ویدئوی یک مبارز در یک مسابقه که قبل از مشت زدن به صورت 
حریفش، به او کمک می کنــد تا محافظ لثــه و دندانش را در 
دهانش بگذارد، ميليون ها بار در تویيتر دیده شده و بحث داغی 
درباره جوانمردی در یکی از خشن ترین رقابت های ورزشی دنيا 

به راه انداخته است.
آنطور که در این ویدئو مشاهده می شود، یک مبارز رشته رزمی 
ام ام ای )هنرهای رزمی ترکيبی(، رقيب خودش را به زیر انداخته 
و آماده است که با چند مشت به صورتش، بازی را به نفع خودش 
تمام کند. این رشــته ترکيبی از انواع رشته های ورزش ازجمله 
کشتی و جودو است و مبارزان گاهی سعی می کنند حریف خود 
را به اصطالح خاک کنند و با ضربه های مشــت و یا قفل کردن 
دست و پاهای آنها، برنده مسابقه شوند. در این صحنه هم، مبارزی 
که بر حریفش مسلط است، او را خاک کرده، بر او مسلط شده، و 
آماده است که کلک او را بکند. اما در کشاکش 2مبارز، گارد دهان 
نفر زیرین می افتد و نفر دیگر،  در کمال شگفتی، به جای اینکه به 
کارش ادامه بدهد، گارد را بر می دارد و در دهان رقيبش می گذارد. 
رفتار معمول این است که داور بازی را قطع کند و بعد از گذاشتن 

گارد، مبارزه را ادامه دهد.
 مشخص نيســت این فيلم دقيقا برای چه مســابقاتی است و

چه زمانی گرفته شــده اما برخی کاربران گفته انــد که مبارز 
جوانمرد، دریکو پليســی از آفریقای جنوبی است. این ویدئو، 
بيشــتر از 10 ميليون بار در تویيتر دیده شده و کاربران، زیر آن 

بحث داغی را درباره جوانمردی این مبارز راه انداخته اند. طبيعتا 
این مبارز می توانسته بدون توجه به این مسئله، زودتر مشت های 
سنگينش را به صورت رقيبش بزند و کار را تمام کند اما با روحيه 
جوانمردی، مسابقه را متوقف کرده و به رقيبش کمک کرده است. 
برخی کاربران گفته اند فکرکردن به سالمتی رقيبش، آن هم در 
این شــرایط، فقط از افرادی که روحيه باالیی دارند بر می آید و 

کاربران زیاد دیگری همين روحيه را ستایش کرده اند.
این ورزش، با وجود خشونت گاهی غيرقابل تحملش، کم از این 
صحنه های جوانمردانه ندیده و فيلم های زیادی از مبارزانی منتشر 
شده که بعد و حتی هنگام وارد کردن ضربه های سنگين به رقبای 
خود، از آنها معذرت خواهی می کنند و این نکته را یادآوری می کند 
که این ورزش، شغلشان است و از این راه پول در می  آورند و این 

ضربه ها، بخشی از کار است.

اینکه بگویيم تحریم های اقتصــادی هيچ ضرری برای ما نداشــته، 
دروغ اســت، خيلی هایمان می دانيم که تحریم هــای ظالمانه رمق 
توليدکنندگان را گرفته و خســارت های زیادی برای اقتصاد کشــور 
داشته اســت. اما با وجود همين تحریم ها، توليدکنندگان ایرانی از پا 
ننشسته اند و خيلی از کارگاه ها و کارخانه ها سعی در ساخت نمونه های 
ایرانی محصوالتی کرده اند که پيش از این مجبور به وارد کردنشان از 
کشورهای دیگر بودند. نمونه اش کاالها و محصوالت توانبخشی است 
که به علت تحریم بودن کشورمان، کمياب و گران شده و دیگر کمتر 
فرد دارای معلوليتی اســت که توانایی خرید این محصوالت -به ویژه 
ویلچر- را داشته باشد. اما افرادی مانند »محمد براتی« توانسته اند با 
راه اندازی کارگاه ســاخت ویلچر ایرانی، بخشی از نياز کشورمان را در 
این زمينه تامين کنند. محمد براتی خود جزو جامعه معلوالن است. او 
یک مبتکر و خالق ایرانی است که ویلچر توليد می کند و نمی خواهد که 
ایرانی ها برای خرید محصوالت توانبخشی، مثل ویلچر، دستشان را پيش 
خارجی ها دراز کنند. به عالوه یک کارآفرین موفق هم هست و از آنجا که 
مسائل و مشکالت جامعه معلوالن را با گوشت و استخوانش حس کرده، 
در به کارگيری نيروی انسانی مورد نيازش در کارگاه ویلچرسازی، به این 
اقشار توجه داشته و بيش از 150معلول جسمی - حرکتی و مددجوی 
خاص را در این کارگاه مشغول به کار کرده است. همانطور که می دانيد 
پيدا کردن کار و شغل مناسب برای افراد دارای معلوليت سختی زیادی 
دارد. معموال این افراد برای شاغل شدن، باید راه درازی را طی کنند. اما 
افرادی مانند محمد براتی این راه را بــرای افراد دارای معلوليت کوتاه 
کرده است و با استفاده از توانایی این افراد، توانسته کارش را گسترش 
دهد. کاری که خيلی از توليدکنندگان می توانند انجام دهند تا یکی از 

مشکالت جامعه معلوالن، یعنی بيکاری به راحتی حل شود.

تالش خوب

دورزدن تحریم ها با ویلچر

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

باشگاهی برای دانش آموزان نخبه
در بيشتر شهرها مدرسه هایی وجود دارد 
که دانش آموزان نخبــه را پذیرش و این 
بچه ها را آماده المپيادهای علمی می کنند. 
عالوه بر این مدرسه ها، کالس های تقویتی 
یا مراکزی هم تاســيس شــده که بچه ها 
می توانند در ساعات فراغت و برای تمرین 
بيشــتر به این مراکز بروند. در همين راســتا مرکز دانــش پژوهان و 
تشکل های شاهد و ایثارگر هم قرار اســت برای دانش آموزان نخبه و 
المپيادی شاهد و ایثارگر، باشــگاهی را تاسيس کند تا بنيه علمی این 
دانش آموزان تقویت شــود. آنطور که مدیرکل دفتــر دانش پژوهان 
و تشکل های شاهد و ایثارگر گفته، بنياد شــهيد و امور ایثارگران در 
گذشته در تقویت علمی دانش آموزان برای شــرکت در المپيادهای 
علمی تأثيرگذار بود ولی برای مدت زمانی و بنا به دالیلی این فعاليت ها 
تعطيل شده بود که با تأکيد و دستور   قاضی زاده هاشمی برای تأسيس 
باشگاه پژوهشگران برنامه ریزی شده است. حاال اینکه این باشگاه چه 
زمانی تاسيس می شود و چه ویژگی هایی دارد، هنوز معلوم نيست اما قرار 
است دانش آموزان با عضویت در این باشگاه، برای شرکت در المپيادهای 
دانش آموزی در ســطح ملی و بين المللی آماده شوند. مرحله اول این 
آزمون ها هم در بهمن ماه و به صورت سراسری بين دانش آموزان متقاضی 
برگزار خواهد شد. درصورتی که دانش آموزان به حد نصاب تعيين شده 
برسند، آماده می شوند تا در مسابقه اصلی که خرداد ماه برگزار می شود، 
حضور پيدا کنند. درصورتی که در این مرحله هم موفق شوند می توانند 

به عنوان نماینده کشورمان در المپيادهای بين المللی شرکت کنند.

اتوبوس شب
سوز شــب های سرد زمســتان برای آنها 
که ســرپناهی ندارند و در گوشــه و کنار 
خيابان ها روی تکه ای کارتن شــب را به 
صبح می رسانند، کشــنده تر و سخت تر 
است. با وجود اینکه شــهرداری در نقاط 
مختلف شــهر گرم خانه هایی را برای این 
افراد راه اندازی کرده، اما خيلــی از کارتن خواب ها و بی پناهان، تمایل 
ندارند به هر دليلی به گرم خانه بروند و به همين دليل شهرداری برای 
اسکان موقت شبانه این افراد، اتوبوس هایی را با عنوان اتوبوس های سيار 
امدادرسان مجهز کرده اند تا سرپناهی برای این افراد باشد. در واقع این 
اتوبوس ها، اتوبوس هایی است که از ناوگان اتوبوسرانی خارج شده و در 
مسير و خطوط اتوبوسرانی تردد ندارند و فعال نيستند. این اتوبوس های 
سيار در چند نقطه در تهران مستقر می شوند و در ميدان هایی همچون  
تجریش، راه آهن یا نزدیک پایانه های مســافربری و ترمينال ها ثابت 
هستند. حتی مسافرهای شهرستانی که نيمه شب به تهران می رسند و 
جایی هم ندارند و نمی خواهند به گرم خانه یا مهمانسرا و هتل بروند، در 
این اتوبوس ها به آنها خدمات ارائه می شود. با اجرای این طرح در سال 
گذشته آمار معتادان خيابانی که شب را بدون سرپناه می گذراندند و بر 
اثر سرما فوت می شدند، به صفر رسيد. امسال هم اميدواریم با اجرای 
گشت سيار و اسکان اتوبوسی، دیگر فوتی  نداشته باشيم. این اتوبوس ها 
به سيستم گرمایشی مجهز است و بی خانمان ها با اسکان در داخل آن، از 
گزند سرما در امان هستند. در اتوبوس مددکار حضور دارد و یک نفر هم 
به عنوان پشتيبان مددکار است. همچنين عالوه بر سرپناه و جای خواب، 

یک وعده غذا هم در اختيارشان قرار می گيرد.

پاسخگويی در مسجد
همانطور که کم کم بــه دهه مبارک فجر 
نزدیک می شــویم، برنامه ها و رویدادهای 
فرهنگی و اجتماعی هم که قرار اســت در 
این ایام برگزار شود، توسط نهادها و مراکز 
فرهنگی تنظيم شــده و برنامه ریزی های 
الزم برای این منظور صورت گرفته است. 
یکی از این برنامه های جالب به نقل از رئيس ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد کشور، این است که مسئوالن و معاونين وزرا 
در دهه فجر به مســاجد تهران و شهرســتان ها می روند تا پاسخگوی 
سؤاالت مردم باشند. به این ترتيب حضور مردم در مساجد چند برابر 
شده و راحت تر می توانند با مسئوالن گفت وگو داشته باشند. مسئوالن 
هم چهره به چهره با مردم روبه رو می شــوند و به سؤاالتشــان صریح 
پاسخ می دهند. این حرکت می تواند موجب تقویت اعتماد بين مردم 
و مسئوالن شود. رئيس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد کشور گفته: حدود 80هزار مسجد، 26هزار کانون فرهنگی و 
هنری، 12هزار کتابخانه و 50هزار پایگاه بسيج در کشور وجود دارد که 
از سوی این مراکز رویدادهایی برای دهه فجر تعریف شده است و مردم 

هم باید سهم خود را در برپایی جشن ها انجام دهند.

ساخت بیمارستان در 3استان محروم
ساخت بيمارســتان و مراکز درمانی در 
مناطق محروم هر سال توسط خيران و 
مسئوالن انجام می شــود و در چند سال 
اخير به خاطر بيماری کرونا روند ساخت 
این مراکز تسریع هم شــده است. بنياد 
برکت ســتاد اجرایی فرمان امــام)ره( 
امســال هم برای مردم مناطق کم برخوردار 3 استان محروم کشور 
160بيمارستان و مرکز بهداشتی و درمانی احداث کرده است. آنطور 
که معاون عمرانی و طرح های زیربنایی بنياد برکت گفته، این بنياد 
تا امروز 160بيمارســتان و مراکز بهداشــتی و درمانی شامل خانه 
بهداشت، مرکز جامع سالمت، آزمایشــگاه، پایگاه اورژانس، مرکز 
تجهيزات پزشکی و پایگاه ســالمت را در مناطق محروم و روستایی 
3 استان سيســتان و بلوچستان، خوزســتان و خراسان جنوبی به 
بهره برداری رســانده و تقدیم مردم این مناطق کرده است. در واقع 
بنياد برکت برای ساخت و تکميل 173بيمارستان و مرکز بهداشتی 
و درمانی در این 3 استان قرارداد دارد که تا امروز 160بيمارستان و 
مرکز به بهره برداری رسيده و 13مرکز دیگر هم در دست اجراست. 
از 160بيمارستان و مرکز بهداشتی و درمانی به بهره برداری رسيده، 
به ترتيب 96، 49 و 15بيمارستان و مرکز در مناطق محروم و روستایی 
استان های سيستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان جنوبی واقع 
شده است. همچنين بنياد برکت ساخت و تکميل 298بيمارستان و 
مرکز بهداشتی و درمانی در کشور را در دستور کار دارد که تا  امروز 

249بيمارستان و مرکز را به بهره برداری رسانده است.

گرمای فوتبال در    زمهریر  سیبری 
انسان ها، چقدر عشق فوتبال هســتند؟ چه اتفاقی در دنیا بیفتد فوتبال تعطیل 
می شود؟ پاسخ اين پرسش ها، برای آنهايی که می دانند فوتبال چیست، خیلی ساده 
است؛ پاسخ اولی اين است که عشق به فوتبال حد ندارد و دومی اين است که فوتبال 
هرگز تعطیل نمی شــود. آنهايی که در اين عکس هستند، تجسم پاسخ سؤال دوم 
هستند. حتی تصور قدم زدن در زمستان های سرد منطقه چوکوتکا در شرقی ترين 
نقطه مسکونی سیبری هم استخوان های آدم را منجمد می کند اما تصورات عاشقان 
فوتبال، با آدم های معمولی متفاوت است، انتشار چند عکس از برگزاری يک تورنمنت 
محلی فوتبال در شهر اولن در اين منطقه، حســابی مورد توجه قرار گرفته است و 
خیلی ها به حال اين جوان ها غبطه می خورند، چون فوتبال در برف تجربه ای است که 

هر عشق فوتبالی دست کم بايد يک بار آن را چشیده باشد.

عباس ثابتی راد

آخر مصور

زحمت دانستن...! 
 مجيد صالحی
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زمستان سخت برای دنیای فناوریرقابت 3800 اثر در اجالس نماز
 در نشست خبری بیست ونهمین اجالس سراسری نماز 

در وزارت کشور مطرح شد
غول های فناوری جهان طی هفته های اخیر با تعدیل نیروی گسترده به ویژه در آمریکا 

خبرساز شده اند اما چه بر سر آنها آمده است؟

حق با توست

وقتی ســال تحصیلی1401آغاز شد و مدارس با 
کلی هیجان فعالیت عادی خود را پس از 2ســال 
تعطیلی به خاطر کرونا از سر گرفتند، مشکلی بزرگ 
که کمتر کسی به آن فکر می کرد روی خود را نشان 
داد. بسیاری از خانواده ها و مسئوالن مدارس نگران 
افت تحصیلی بچه ها بودند، بسیاری نگران اخت 
نشدن کالس اولی ها و کالس دومی ها که هیچ وقت 
حضور در مدرســه را تجربه نکرده بودند، شدند و 
خیلی ها هم از بدعادتی دانش آموزان برای آموزش 
در خانه و ارتباط نگرفتن دوباره با قوانین مدرسه 
می ترسیدند. همه این مسائل وجود داشت اما کمتر 
کسی به فکر ارتباط بچه ها با هم و حضور در فضایی 
بزرگ و پرتعداد، پس از حدود 2ســال قرنطینه 
اجباری و عدم حضور اجتماعی بود. این مشــکل 
زمانی بیشتر عیان شــد که بچه ها در زنگ های 
تفریح به جای بازی با هم رسما می جنگیدند و در 
کالس ها با کوچک ترین تنشی آماده بودند یکدیگر 

را حسابی کتک بزنند.
شوک بزرگی برای خانواده ها و مسئوالن مدرسه 
بود؛ بچه ها تعامل با هــم را فراموش کرده بودند. 
نمی توانستند با هم گفت وگو کنند حتی در حد 
چند جمله ســاده! کوچک ترین مســائل اسباب 
تنش و دعــوا را فراهم می کرد و بیشــتر دعواها 
منجر به کتک کاری و واکنش های بدنی می شد. 
دوستی ها فراموش شده بودند و حتی دوست یابی 
هم معضلی شده بود برای خودش. آنقدر که بیشتر 
مسئوالن مدارس توجه به افت تحصیلی و پذیرش 
قوانین مدرسه را به گام دوم موکول کردند و بیشتر 
روی رفتار دانش آموزان و ایجاد تعادل و مدیریت 

دعواهای بچه ها متمرکز شدند.
اوضاع آرام آرام رو به بهبــود می رفت که ماجرای 
تعطیلی و ورود به دنیای مجازی دوباره از سر گرفته 
شد. یک روز به خاطر آلودگی هوا، یک روز به خاطر 
ســرما و مالحظه مصرف گاز، یک روز لغزندگی 

خیابان ها و... همچنان این دور باطل ادامه دارد.
حاال که ما به عنوان خانواده دانش آموزان و مسئوالن 
مدارس کاری برای حل و مدیریت تعطیلی مدارس 
از دســتمان برنمی آید جز نگاه و صبر و احتماال 
حرص خوردن، بیاییم بــه فرزندانمان رحم کنیم 

و برای ترمیم روابط اجتماعی شان کاری کنیم.
کتاب بخوانیم؛ کتاب هایی با موضوع 
دوســت یابی، دوســتی، چالش هــا و 
خالقیت های روابط اجتماعی و موضوعاتی از این 
دســت برای فرزندان مان بخوانیم و تشویق شان 

کنیم بخوانند.
رابطه  بسازیم؛ بچه ها را تشویق کنیم با 
دوستان و هم کالسی هایشان در ارتباط 
باشــند، حتــی در حد تلفــن و تعریــف کردن 
روزمره هایشــان، انیمیشــن هایی که دیده اند، 
بازی هایی که کرده اند و کتاب هایی که خوانده اند. 
حواســمان باشــد این تماس ها بیشــتر حول 
موضوعاتی خارج از درس باشد تا دوستی ها تقویت 

شوند نه فقط هم کالسی بودن.
بامعرفت باشــیم؛ از فرزندان مان 
بخواهیم با معلم هایشان در تماس باشند 
حتی در حد پیام شکلکی از طریق گوشی همراه 
والدین! به آنهــا بگوییم معلم ها بــرای برگزاری 
کالس های آنالیــن چقدر زحمت می کشــند و 
گوشــزد کنیم آنها دلتنگ شما هســتند. به این 
ترتیب ارتباط معلم و شــاگردی دچــار فاصله و 
یخ زدگی نمی شــود و حتی در رشــد تحصیلی 

دانش آموزان هم مؤثر خواهد بود.
ناامید نباشیم؛ تا جایی که ممکن است 
ناراحتــی و ناامیــدی از ایــن روزهای 
خاکستری را به فرزندان مان منتقل نکنیم. در عوض 
به آنها نویــد روزهای روشــن و پیوندهای خوب 
دوستی و بازی های هیجان انگیز جمعی در حیاط 
مدرســه را بدهیم؛ حتی اگر باورش سخت است. 
ناامید کردن بچه ها از فردا و فرداها هیچ ســودی 
برایشــان ندارد. برافروختن چراغ امید در دل این 
نسل، تنها راه روشنی است که می تواند پیش روی 

سرزمین مان باشد.
از طبیعت غافل نشویم؛ مادر طبیعت 
همیشه آرامش بخش ترین و مهربان ترین 
آغوش دنیاست. گاهی سری به کوه و در و دشت بزنیم. 
آغوش امن باشیم؛ هیچ کس به اندازه 
دانش آموزان از این تعطیلی های مدام، 
آسیب روحی نمی بیند. بنابراین به آنها حق بدهیم 
عصبانی و سرکش و حوصله ســر رفته باشند و به 
کالس های آنالین و درس و مشق دل ندهند. خوب 
است به جای سرکوفت زدن و شکستن کاسه و کوزه 
تعطیلی مدارس و کندی اینترنت و... سر بچه ها، با 
آنها همدلی کنیم و بگوییم که می فهمیم چقدر 
اذیت می شوند. بشــنویم و درک کنیم حس های 
متناقضی را که دارند و حتی ترس از بازگشت دوباره 
به مدرسه را از آنها بپذیریم. گاهی الزم است آنها را 
در آغوش بگیریم و نوازش کنیــم و اجازه بدهیم 
عصبانیت شــان را بروز دهند. گاهی الزم اســت 
همبازی شان شویم حتی اگر به نظرمان فرزندمان 
بزرگ شده است. گاهی الزم است هم صحبت شان 
شویم و جای خالی هم صحبتی، هم بازی بودن و 
حضور در فضای مدرســه را برایشان پر کنیم. در 
آن صورت با شوق بیشتری به درس و مشق روی 
می آورند. به قول اســتاد علی اکبر زین العابدین، 
مدرس، نویسنده و روانشــناس، در این روزها اگر 
بچه ها میل به بازی دارنــد بگذاریم بازی کنند تا 
الاقل این حجم خشم در یک فضای آزاد رها شود. 
بگذاریم با هر چــه می توانند خــوش بگذرانند. 
بگذاریم با ما آشپزی کنند، فیلم و انیمیشن ببینند. 
فعال اوضاع همین است. پس بچه ای که راه به جایی 
ندارد، ســرزنش و تهدید و تحقیر نکنیم. بچه ها 
خودشان از خانه ماندن خسته اند. نهایتا هر کودک 
و نوجوانی راه خودش را دیــر یا زود خواهد یافت. 
پس فقط با خلوص بگوییم: »حق با توست.« که 

بداند درکش می کنیم.

پیروزه روحانیونیادداشت
روزنامه نگار

مشهد نديده را زائر حرم می كرد
گفت وگو با مادر شهید مدافع حرم حمیدرضا اسداللهي

انگار همین دیروز بود که حمیدرضا متولد شد؛ 
15بهمن سال1363، ایام اهلل دهه فجر بود و همه 
خیابان ها را چراغانی کرده بودند. مادر شــهید 
صحبت هایــش را با این جمله شــروع می کند 
و می گوید: »9ســال ابتدایــی زندگیمان را در 
منزل پدر همســرم در محله »منصور« بودیم 
و بعد به محــل زندگی فعلی مــان آمدیم. االن 
بیشتر از 30سال است که در این محله هستیم 
و حمیدرضا هم در کوچه و  خیابان های همین 

منطقه بزرگ شده و مدرسه رفته است.«

الالیی بچه ها، صوت قرآن بود
منیرسادات مصطفوی کمی درنگ می کند، انگار به 
سال های کودکی حمیدرضا رفته باشد، می گوید:  
»در زمان بارداری و شیردهی فرزندانم تا جایی که 
می توانســتم با وضو بودم. از همان نوزادی هم در 
خانه برایشان قرآن پخش می کردم تا گوش شان 
با این نوای ملکوتی آشنا شــود. حمیدرضا کمی 
که بزرگ تر شد برایش بالشــت قرآنی خریدم تا 

زمانی کــه می خواهد بخوابد هــم با نوای 
قرآنی بخوابد. از همان کودکی بچه هایم را 
با خودم به محافل قرآنی و هیئت می بردم، 
همین شــد که بچه هایم با قرآن، روضه و 
هیئت مانوس شده اند. حمیدرضا در دوران 
کودکی و نوجوانی همیشه همراه پدرش به 
هیئت و مسجد می رفت. اگرچه سن زیادی 
نداشت اما در مسجد محله مکبر شده بود و 
با وجود صدای خوبی که داشت به زیبایی 
اذان می گفت. زمانی که به سن راهنمایی 

رسید در کالس های درس قرآن استادانی همچون 
مجتبی کریمی و سیدمحمد طباطبایی شرکت 
می کرد و همزمان هم به کالس های حفظ قرآن 
می رفت و با تمرین قاری خوبی شــد. او خواهر و 
برادرش را هم تشــویق به حفظ قرآن می کرد و 
همین کار او باعث شد تا فرزندان دیگرم هم حافظ 
قرآن شوند. در واقع حمیدرضا هرچه دارد از معلم 

قرآنش آقای کریمی دارد.«
مادر انگار هنوز دلش نمی آید که از فعل ماضی برای 
فرزندش استفاده کند، انگار حمیدرضا هنوز هست 
و تا ساعاتی دیگر به خانه برمی گردد، مصطفوی 
می گوید: »نماز اول وقت حمیدرضا هیچ وقت ترک 
نمی شود، هر کجا هست و هر کاری که می کند، نماز 
اول وقت را فراموش نمی کند. غیر از خواندن نماز 
اول وقت، حمید رضا همیشه دستبوس من و پدرش 
بود و احترام مان را در هر حالی نگه می داشــت. به 
فرزندان دیگرم هم همیشه سفارش می کرد برای 
اینکه در کارهایشــان موفق باشند حتما به من و 

پدرشان احترام بگذارند.«

 خیلي زود آشتي مي کرد
حمیدرضــا هــم در کودکــی هماننــد دیگر 
پســر بچه های هم سن و سالش شــیطنت های 
خاص خودش را داشــته اما اگر در خانه با برادر 
بزرگ تر یا خواهرش دعوا می کرد سریع آشتی 
می کرد و نمی گذاشت دعوایشان به چندساعت 
برسد. در بازی هایش هم ســعی می کرد زیر بار 
زور نرود و حق خودش و دیگران را می گرفت و 
اجازه نمی داد کسی به آنها زور بگوید. مصطفوی 
با بیان این صحبت ها می گوید: »اگر از دستش 
ناراحت می شدم برای مدت کوتاهی قهر می کردم 
اما حمیدرضا می آمد دست و پایم را می بوسید 
و عذرخواهــی می کرد تــا زود آشــتی کنم.« 
منیر سادات گریزی هم به درددل هایی می زند 

که با حمیدرضا داشــته: »اگر از چیزی یا کسی 
ناراحت می شدم ســعی می کردم ناراحتی ام را 
جلوی بچه هایم بروز ندهم. امــا حمیدرضا که 
بزرگ تر شد، برایم حکم مخزن اسرار را داشت، 
انگار جایمان با هم عوض شــده بود؛ من برای او 
درد دل می کردم و او راهنمایی ام می کرد، هر وقت 
ناراحتی برایم پیش می آمد بدون اینکه اسم فردی 
را که از دستش ناراحت شده ام بیاورم با او درددل 
می کردم، حمیدرضا به حرف هایم گوش می داد 
و می گفت:  اگر از هر کسی ناراحت هستی برایش 
2رکعت نمــاز بخوان و از خدا بخــواه تا متوجه 
اشتباهش بشــود و به راه راست هدایت شود.« 
مصطفوی آهی می کشد و می گوید: »حمیدرضا 
خیلی اهل درددل کردن نبود اما هر وقت از کسی 

ناراحت می شــد، به من می گفت: برایم دعا کن 
تا بتوانم این ناراحتی را از دلم بیرون کنم یا اگر 
مشکلی داشت به من می گفت مادر! تو سیدی و 
دعاهایت ردخور ندارد برایم روضه پنج تن نذر کن 

تا مشکلم برطرف شود.«

سفر به مناطق محروم
منیرسادات مصطفوی با بیان خاطراتی از کودکی 
حمیدرضا می گوید:  »حمیدرضا از همان کودکی 
عالقه زیادی به شهدا داشــت، همان زمان که 
عمویش در جبهه شهید شــد، خیلی بی قراری 
می کرد. بعدها هم سعی می کرد تا یاد شهدا را در 
زندگی اش زنده نگه دارد. پسرم در تیم فرهنگی 
مسجد موسی ابن جعفر)ع( مسئول ستاد یادواره 
شهدای مسجد شده بود و همان جا با دوستانش 
قرار گذاشــته بود تا هر کدام اسم یکی از شهدا 
را برای خودشــان انتخاب کنند و با همان اسم 
یکدیگر را صدا بزنند و به دلیل عالقه حمیدرضا 
به شهید مهدی باکری دوستانش او را با این نام 
خطاب می کردند. حمیدرضــا در روزهایی که 
خیلی ها حتی اسمی از نیروهای جهادی نشنیده 
بودند، جزو نیروهای جهادی شــده بود و برای 

کمک به مناطق و روستاهای محروم می رفت و 
همیشه می گفت ما در تهران هستیم و نمی دانیم 
در مناطق محروم مردم چه مشــکالتی دارند. 
بســیاری از همین مردم که در روســتا زندگی 
می کنند و ما از محصوالتشان استفاده می کنیم 
آرزوی سفر رفتن به مشهد را دارند. با همین دید 
بود که طی چندسال متوالی حدود 5هزار نفر از 
افراد مسنی که در مناطق محروم بودند و آرزوی 
زیارت امام رضا)ع( را داشتند به زیارت مشهد برد.

از جهاد در ایران و عراق تا شهادت در سوریه
مادر شــهید از خاطرات ماموریت های جهادی 
فرزندش می گوید: »حمیدرضا ماموریت خارج 
از کشور زیاد می رفت؛ عراق، پاکستان و لبنان. 
همین ماموریت ها باعث شده بود تا به زبان عربی 
کامال مسلط شود و زبان محاوره ای لبنان و سوریه 
را کامال یاد گرفته بود و در سفرهای زیارتی که 
می رفت به راحتی با زائران عرب زبان ارتباط برقرار 
می کرد. یک روز پیشم آمد و گفت که می خواهد 
به ســوریه برود اما گفت که باید از شما و پدرم 
رضایت داشته باشم. گفتم: مادر تو 2پسر کوچک 
داری، دلت می آید اینها را تنها بگذاری و بروی؟ 
 گفت:  من باید از اسالم دفاع کنم تا آن دنیا پیش 
حضرت زهرا)س( و حضرت زینب)س( شرمنده 
نباشم. من هم با تمام دل نگرانی هایی که داشتم 
از زیر قرآن ردش کردم و پشت سرش کاسه ای 
آب ریختم و سپردمش به خدا و زیر لب دعا کردم 
تا هم پسرم عاقبت به خیر شــود و هم بار دیگر 
قد و باالی رشید پســرم را ببینم اما خدا دعای 
عاقبت به خیری را زودتر از دعای دیگرم مستجاب 

کرد؛ 24روز بود به حلب رفته بود که... .«
بغض گلوی مــادر را می گیرد، انــگار همین 
االن خبر شــهادت پســرش را در شبکه های 
اجتماعــی دیــده: »روز یکشــنبه اول خبر 
شهادتش را در شــبکه های اجتماعی دیدیم، 
فامیل یکی یکی زنگ می زدند و از صحت وسقم 
خبر می پرسیدند، ما هم بالتکلیف مانده بودیم، 
 چرا که یک بار خبر شهادت حمیدرضا تکذیب 
می شــد و می گفتند حمیدرضا مجروح شده 
یک بار خبر شــهادتش تأیید می شد تا اینکه 
باالخره روز پنجشنبه،  خبر شهادت پسرم تأیید 
شد. 4روز بالتکلیفی، نگرانی و دلشوره مداوم 
برای ما به اندازه چند ســال گذشت اما خدا را 
شاکرم که باالخره پیکر پســرم به کشورمان 
بازگشت و من دوباره توانستم قد و باالی رشید 
پســرم را ببینم. به من گفته انــد حمیدرضا 
همزمان با اذان ظهر روز شــهادت امام حسن 
عسکری)ع( درحالی که وضو گرفته بود تا نماز 
اول وقتش را بخواند در اثــر اصابت ترکش به 
شاهرگش در منطقه خان طومان حلب سوریه 
به شهادت رسیده است. پیکرش بعد از شهادت 
3روز و 3شــب روی زمین افتــاده بود چرا که 
منطقه ای که پیکر حمیدرضا در آن بود، دست 

داعش افتاده بود که سرانجام 
با کمک همرزمانش، پیکر او به 

میهن بازگشت.«

کتاب شــاهرگی برای حریم به سبک زندگی شــهید مدافع حرم، 
حمیدرضا اسداللهی پرداخته است. ســمانه خاکبازان، نویسنده 
کتاب درخصوص این کتاب می گوید: »شهید مدافع حرم، حمیدرضا 
اسداللهی مترجمی توانمند بود که در سوریه در کنار کار ترجمه به 
کارهای عملیاتی نیز می پرداخت. تسلط شهید بر زبان عربی آن هم با 
لهجه سوری سبب شده بود که در بسیاری از عملیات های شناسایی، 
حضوری فعال داشته باشد و بدین وســیله بارها توانسته بود تیم 

همراهش را از خطر برهاند.«
نویسنده در مورد کتاب »شاهرگی برای حریم« می گوید: »این کتاب 
به سبک زندگی شهید مدافع حرم حمیدرضا اسداللهی می پردازد و 
سیره زندگی، اندیشه و تفکر او را مطرح می کند. از آنجا که این شهید 
بزرگوار همواره در طول زندگی اش امام زمــان )عج( را مدنظر قرار 
می داد سبک زندگی خود را نیز بنا بر انتظار مهدویت و سربازی در سایه 

ایشان برنامه ریزی کرده بود. وی در ابتدا دارای وضعیت شغلی خوبی 
بود و در وزارت بهداشت فعالیت می کرد، اما به دلیل ارادتش نسبت به 
امام زمان )عج( از این وزارتخانه استعفا کرد و برای اینکه بتواند شرایط 
و زمینه را برای ظهور فراهم کند به سربازان مدافع حرم پیوست و در 
این زمینه برای نجات اسالم و گسترش عدل و همچنین برچیده شدن 

ظلم در مقابل داعش ایستاد.«
خاکبازان به یک حرکت جهادی و زیبای شهید اشاره کرده و می گوید: 
»شهید اسداللهی از آنجا که عالقه ویژه ای به سفر های زیارتی داشت 
بنیانگذار سفر زیارتی در روســتاهای دورافتاده و اقشار مستضعف 
شد. هنگامی که به سفرهای جهادی در نقاط دوردست و مستضعف 
می رفت حین انجام کار های جهادی، لیستی از افرادی را که توانمندی 
برای رفتن به زیارت ندارند تهیه می کرد. او با هزینه خود به هماهنگی 
هتل می پرداخت تا بتواند زمینه را بــرای زیارت این افراد در بارگاه 
امام رضا)ع( فراهم کند. بعد از آن زمینه را برای سفرهای زیارتی به 
کربال نیز فراهم کرد و افراد بی بضاعت را به زیارت امام حســین)ع( 

فرستاد.«

مکث

نماز صیاد
سردار غالمحسین 

دربندی، از همرزمان 
شهید بزرگوار علی 

صیاد شیرازی می گوید: 
»در آسمان کردستان 

بودیم و سوار بر 
هلی کوپتر. دیدم ایشان 

مدام به ساعت شان 
نگاه می کند. علت را 

پرسیدم. گفت: موقع 
نماز است. همان لحظه 

به خلبان اشاره کرد 
که همان جا فرود 

بیاید تا نماز را در اول 
وقت بخوانیم. خلبان 
گفت: این منطقه زیاد 
امن نیست، اگر صالح 

بدانید تا مقصد صبر 
کنیم. شهیدصیاد گفت: 

اشکالی ندارد، ما باید 
همین جا نماز را بخوانیم. 

هلی کوپتر نشست. با 
آب قمقمه ای که داشت، 

وضو گرفتیم و نماز 
ظهر را همگی به امامت 

ایشان اقامه کردیم.«

با عجله آمدم که 
نماز اول وقتم از 

دست نرود
ژیال بدیعیان، همسر 

شهید حاج محمد ابراهیم 
همت می گوید: »ابراهیم 

بعد از چند ماه عملیات 
به خانه آمد. سر تا پا 

خاکی بود و چشم هایش 
سرخ شده بود. به محض 
اینکه آمد، وضو گرفت و 

رفت که نماز بخواند. به او 
گفتم: حاجی الاقل یک 

خستگی َدر کن، بعد نماز 
بخوان. سر سجاده اش 

ایستاد و درحالی که 
آستین هایش را پایین 
می زد، به من گفت: من 

باعجله آمدم که نماز 
اول وقتم از دست نرود. 

این قدر خسته بود که 
احساس می کردم، هر 

لحظه ممکن است موقع 
نماز از حال برود.«

چه قدر به نفس 
خودت اهمیت 

می دهی؟
برادر شهید بزرگوار 

حمزه اباذری نقل 
می کند: »در زمین 

کشاورزی نزدیک روستا 
مشغول کار بودیم. 

می خواستیم هر چه 
زودتر کار تمام شود 

تا برگردیم به خانه که 
ناگهان حمزه دست از 

کار کشید و به طرف شیر 
آب رفت. با تعجب به 

او گفتم: کجا می روی؟ 
گفت: مگر صدای اذان 

را نمی شنوی؟ وقت نماز 
است. گفتم: بیا کار را 

تمام کنیم، بعد می رویم 
نماز می خوانیم. با حالت 

عجیبی به من گفت: 
چطور این قدر به نْفس 

خودت اهمیت می دهی، 
اما به خدای خودت نه؟ و 
بعد رفت تا نماز را در اول 

وقت به جا آورد.«

 جایگاه نماز 
در زندگی شهدا

در بسیاری از وصیت نامه ها 
و خاطرات شهدا به اهمیت 
نماز و به ویژه نماز اول وقت 
اشاره شده است. در ادامه 
گریز کوتاهی به خاطرات 
و وصایای شــهدا در این 

زمینه داریم.

خانه ای ساده در  محله غیاثی بیش از 3دهه است که میزبان خانواده اسداللهی است؛ خانواده ای که 

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

فرزندانش حافظ قرآن هستند و یک فرزندشان هم در راه دفاع از حریم والیت به شهادت رسیده است. 
حمیدرضا اسداللهی در همین خانه قد کشید،  ازدواج کرد و در نهایت با داشتن 2فرزند پسر در 29آذر 
سال1394در حلب سوریه به شهادت رسید. منیرسادات مصطفوی، مادر شهید، با آرامش خاصی صحبت می کند و می گوید: »من هنوز هم 
4فرزند دارم، یک دختر و 3پسر، حمیدرضا هنوز هم کنارمان است.« حمیدرضا پسر دوم خانواده اسداللهی بود. پسری که حاال مادر مثل قبل 
از شهادتش با افتخار از او یاد می کند و می گوید: »هر چه از خوش اخالقی حمیدرضا بگویم کم گفته ام. با همه مخصوصا با من و پدرش با تواضع 

و فروتنی رفتار می کرد. اگر یک زمانی هم از او گالیه ای می کردیم، محال بود با تندی جوابمان را بدهد.«
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پای صحبت های نویسنده زندگینامه شهید اسداللهي
شاهرگي برای حريم

او به بخش های جذاب کتاب »شــاهرگی برای حریم« اشاره و تأکید 
می کند: »در این کتاب به نکات بســیاری پیرامــون فعالیت های 
شهیدحمیدرضا اســداللهی اشاره شــده اما او اولویت خود را در 
فراهم کردن شرایط خوب برای زیارت اربعین زائران حسینی قرار داده 
بود. این شهید بزرگوار همواره یک ماه پیش از شکل گیری پیاده روی 
اربعین به کربال می رفت و تالش می کرد تا با کمک تیم هایی که خود آنها 
را جمع آوری کرده و به عراق برده بود، مدارس شهر کربال را به مکانی 
برای استراحت زائران حسینی تبدیل کند، لذا تیمی که با خود می برد 
عموما افرادی بودند که در حوزه برقکاری، نجاری و رنگ کاری فعالیت 
داشتند. وی از سال های قبل رایزنی هایی را با آموزش و پرورش عراق 
انجام داده بود و مدارس نزدیک به حرم را برای اسکان و استراحت 
زائران در اربعین بهسازی می کرد. این شهید بزرگوار در حوزه فرهنگی 
نیز اقداماتی قابل توجه و ارزشمند را ارائه می کرد. همه این مراحل 

عموماً به هزینه شخصی او انجام می شد.«

او به شهادت شهید حمیدرضا اسداللهی اشاره کرده و می گوید: »این 
شهید در عملیات خان طومان به شهادت رسید. شهادت وی بسیار 
خاص و ویژه بود؛ وی هنگامی که در عملیات شــرکت کرد ترکشی 
به گردنش نشست و منجر به زخمی شدن او شد. از آنجا که ترکش 
به شاهرگ این شهید بزرگوار خورده بود پس از مدت زمان کوتاهی 
به مقام شهادت رســید و پیکرش 3روز در آنجا باقی ماند تا اینکه 
همرزمانش با تالش بسیار در روز های اول  یا دوم توانستند پیکر او و 
2همرزم دیگرش را به عقب برگردانند اما این تالش ها منجر به شهادت 
2شهید مدافع حرم دیگر شد و در نهایت در روز سوم توانستند پیکر 
شهدای خان طومان ازجمله شهید اسداللهی را به عقب جبهه منتقل 
کنند.«  او پیرامون علت نامگذاری کتاب »شــاهرگی برای حریم« 
می گوید: »از آنجا که نحوه شهادت شهید بسیار خاص بود و ترکش 
به صورت مستقیم در شاهرگ ایشان نشسته بود همچنین اعتقادات 
شهید که هرجا احساس می کرد اسالم در معرض خطر است از تالش 
دست بر نمی داشــت تا وظیفه شــرعی و دینی خود را انجام دهد؛ 

زمینه ای شد تا نام کتاب را به عنوان »شاهرگی برای حریم«بگذارم.«

برای زائران پياده روی اربعين سنگ تمام گذاشت
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رقابت 3800 اثر در اجالس نماز
در نشست خبری بیست ونهمین اجالس سراسری نماز در وزارت کشور مطرح شد

با قرار گرفتن در آســتانه برگزاری بیست ونهمین 
اجالس سراســری نماز، فعالیت های اطالع رسانی 
درباره جزئیات این رویداد مهم دینی و فرهنگی و 
برنامه های اجرایی آن هم ســرعت گرفته و در این 
راستا، نشست خبری این اجالس صبح روز دوشنبه، 

سوم بهمن ماه با حضور حجت االسالم قرائتی، رئیس 
ستاد اقامه نماز، سیداحمد زرهانی، قائم مقام  ستاد 
اقامه نماز و دبیر بیست ونهمین اجالس سراسری 
نماز، میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز 
وزارت آموزش و پرورش و مسئول کمیته فرهنگی 
بیست ونهمین اجالس سراسری نماز، مسئوالن سایر 
کمیته های دخیل در برگزاری این اجالس و همچنین 
خبرنگاران و نمایندگان مطبوعات و رسانه های کشور 
در ساختمان شهیدرجایی وزارت کشور برگزار شد.

علی اهلل سلیمیگزارش
روزنامه نگار

دریچهقصه کودکان

داستان تاریخی

قصه های کهن

 انتشار جلد پنجم 
»تفسیر معاصرانه قرآن کریم« 

جلد پنجــم کتاب »تفســیر 
معاصرانه قرآن کریم« با ترجمه 
و تفسیر سوره های کهف، مریم، 
طه، انبیاء، حج، مومنون، نور و 

فرقان منتشر شد. 
هــدف کتــاب این اســت که 
خواننده را با شــیوه های علمی 
مختلف فهم و تفســیر قرآن از 
جانب مسلمانان، به مدت 14قرن 

آشــنا کند. در عین حال به خواننده کمک می کند تا از سنت 
ریشه دار فهم و تفســیر قرآن برای پاسخگویی به پرسش های 
دینی و معنوی خویش یاری بگیرد. نویسندگان در مقام تفسیر 
بسیاری از آیات از پرسش های انسان امروز که تجربه زیستن 
در دنیای مــدرن را دارند، غفلت نکرده انــد و هم در پرتو خود 
قرآن کریم و هم در پرتو سنت عقلی و معنویت اسالمی که در 
دامان این متن بالیده است، پاســخ های خردپسندی برای آن 

پرسش ها به دست می دهند.  
برای مثال، در مباحثی مانند تعدد ادیان، نسبت میان اسالم و 
دیگر ادیان ابراهیمی، وحدت مذاهب اسالمی، وجاهت اخالقی 
شریعت اسالمی، این شــیوه خردپسندانه کامال مشهود است. 
به لحــاظ روش تحقیق، ارجاعات درون متنــی و بیان ارتباط 
میان آیات )تفســیر قرآن به قرآن( می توان ایــن اثر را کامال 

دانست. کالسیک 

نماز در صومعه
یک شــب رابعه در صومعه نماز 
می کرد. ماندگی در او اثر کرد، در 
خواب رفت و از غایت استغراق، 
حصیر در چشم او شکست، خون 

روان گردید و او را خبر نبود. 
دزدی درآمد. »رابعه« چادری داشت؛ برگرفت. خواست بیرون 
بیاید، راه در بازنیافت. چادر گذاشت و رفت، راه باز دید. بازگشت و 

باز چادر برگرفت وآمد؛ باز راه نیافت و چادر گذاشت. 
سرانجام از گوشه صومعه آواز آمد که: »ای مرد، خود را رنجه  مدار 
که او چندین سال است خود را به ما سپرده است. ابلیس، زهره 
ندارد که گرد او گردد، دزدی را کــی زهره آن بود که گرد چادر 
او گردد؟ برو  ای طرار، رنجه مباش. اگر یک دوست خفته، یک 

دوست بیدار است.«
تذکره االولیا، عطار نیشابوری

قصه شیرین نماز
 کتــاب »قصه شــیرین نماز« 
نوشته ناصر نادری را انتشارات 
ذکر منتشــر کرده اســت. این 
کتاب با هدف آشنایی کودکان 

با نماز تمامی مسایلی را که مربوط به نماز است، با زبانی کودکانه 
در قالب داســتان روایت می کند. مجموعه کودک و نیایش با 
هدف آشــنایی کودکان با مفاهیم دینی به آموزش نماز، دعا و 
قرآن پرداخته است. این کتاب در قالب داستان با تصاویر تمام 
رنگی سعی دارد تا نماز را به کودکان آموزش دهد. در واقع یک 
»مادربزرگ« اذان، اقامه، خواندن ســوره های حمد و توحید و 
همه مراحل نماز را برای نوه خود توضیح می دهد. اســتفاده از 
ارتباط بین مادربزرگ و نوه برای آموزش نماز، روشی است که 
به شیرین تر شدن آموزش نماز و احکام آن کمک شایانی کرده 
است. این کتاب با زبانی روان معنای ذکرهای نماز را هم برای 
کودکان بیان می کند تا کودک خود بتواند معنای فارسی آنچه 
را می خواند، درک کند. نویسنده برای نگارش این کتاب از منابع 
مختلفی استفاده کرده است. »راز نماز«، »تفسیر نماز«، »پرتویی 
از اسرار نماز« اثر حجت االســالم والمسلمین محسن قرائتی، 

»نماز چیست؟« اثر شهید دکتر محمد بهشتی و...

نماز سبز
چاپ ســوم کتاب »نماز سبز« 
نوشته حمیدرضا شــاه آبادی 
را کانــون پــرورش فکــری 
کودکان و نوجوان منتشر کرده 

اســت. بســیاری از تظاهرات مردمی در رمضان سال 1٣٥٧ 
بعد از برگزاری نماز جماعت توســط مــردم و غالبا به امامت 
حجت االسالم دکتر مفتح، استاد دانشگاه تهران، امام جماعت 
مسجد قبا و عضو شــورای انقالب، صورت می گرفت. یکی از 
مهم ترین این نمازها، نماز عید فطر همان رمضان است که به 
امامت آن شهید در قیطریه برگزار شد. کتاب »نماز سبز« روایت 
داستانی برگزاری آن مراسم از بامداد تا پایان تظاهرات مردم 
در بعد از ظهر همان روز است. حمیدرضا شاه آبادی،  زاده 1٣4۶ 
تهران، پژوهشگر تاریخ، داستان نویس و نمایشنامه نویس معاصر 
است. وی از نویسندگان حوزه ادبیات نوجوان و بزرگسال و یکی 
از مدیران باسابقه در نشر با تجربه مدیریت بر انتشارات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مؤسســه نشر بین المللی 
الهدی است.شاه آبادی نوشتن را از جوانی و بدون آموزش خاصی 
و با داســتان کوتاه آغاز کرد. برخی آثار وی در جشنواره های 

مختلف جوایزی کسب کرده اند.

حجت االســالم قرائتی در بخش اول  نشست خبری بیست ونهمین اجالس 1
سراســری نماز بــه اهمیــت نماز 
دانش آموزان اشــاره کرد و گفت: در رابطه با 
مســئله نماز نهادهای مختلفی همچون امور 
مساجد، ستاد ائمه جمعه، پادگان ها، نهاد مقام 
معظم رهبــری ویژه اقشــار مختلف فعالیت 
داشته اند. آنچه تاکنون بدان پرداخته نشده بود، 
مسئله نماز دانش آموزان بود. حدود ۱۳میلیون 
نفر از دانش آموزان کشور مسئولی در زمینه نماز 
نداشتند که ستاد نماز با اشــاره مقام معظم 
رهبری در این زمینه تشــکیل شد. این ستاد 
هیچ گونه بودجه و هدیــه ای در اختیار ندارد. 
مهمانان اجالس امسال هم در مهمانسراهایی که 
به صورت رایگان از سوی نهادهای مختلف در 

اختیار قرار گرفته است، مقیم خواهند شد.

بیست ونهمین اجالس سراسری نماز  روز پنجشنبه، ششم بهمن ماه با پیام 2
مقام معظــم رهبری و از ســوی 
رئیس جمهور در وزارت کشور افتتاح می شود و 
۳نفر از وزرا به همراه رئیس دانشگاه فرهنگیان 
در آن به ســخنرانی می پردازند. همچنین از 
صدها مقاله معرفی شــده در اجالس حدود 
۱۰مقاله برتر قرائت خواهد شد. مهمانان اجالس 
هم بیشتر از مسئوالن فرهنگی کشور هستند. 
برگزاری اجالس به دلیل  شیوع کرونا چند سالی 
تعطیل شد، اما امسال با اشــاره مقام معظم 
رهبری بنا بر برگزاری، مجدداً احیا شد. امروز در 
دانشــگاه فرهنگیان تعداد ۱۰۰هزار دانشجو 
تحصیل می کنند که همگــی معلمان آینده 
هستند. مخاطب این بار اجالس سراسری نماز، 

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هستند.

سیداحمد زرهانی، قائم مقام  ستاد 3در بخش دوم این نشست خبری، 
اقامه نماز و دبیر بیســت ونهمین 
اجالس سراسری نماز گفت: در ستاد اقامه نماز 
با کمک تعدادی از اندیشــمندان کشور، یک 
سند ۲۰ساله در افق۱۴۲۰ تدوین کرده ایم که در 
پایگاه اطالع رسانی ستاد اقامه نماز در معرض 
افکار عمومی قرار دارد. متناسب با این نیز یک 
سند میانی در هر اســتان تحت عنوان سند 
5ســاله ایجاد شــده که در بیش از نیمی از 
استان ها تأیید و اجرا شده است. بر این اساس 
تالش می کنیم که در ســند پیش رو براساس 
اهداف روشن حرکت کنیم تا زمینه تحقق آن 

در جامعه فراهم شود.

در حوزه آمــوزش و پــرورش مجموعه  کنشــگران حوزه اقامه نماز شناســایی 6
شــده اند. امروز حدود ۳۰هــزار روحانی 
فرهنگی، روحانیون طرح امین و روحانیون امام جماعت 
در مدارس فعالیت دارند که فرایند توانمندسازی ایشان 
در حال انجام است. همچنین، همزمان با برگزاری اجالس 
در ششم بهمن ماه، در جوار سالن اجالس استودیوی شاد 
راه اندازی می شود و تمامی فرهنگیان کشور از این طریق 

از اتفاقات درون اجالس باخبر می شوند.

نماز در ۱۷بخش است که شامل نقش معلم در 7موضوع های بیست ونهمین اجالس سراسری 
پیوند نماز و مدرسه، ارائه الگو برای جایگاه 
معلم و رابطه نماز، مدرسه و خانواده، نماز و نقش معلم در 
تجربه زیسته معلمان و نقش فناوری و فضای مجازی در 
پیوند معلم، نماز و مدرسه، نقش ساحت زیباشناسی و 
هنر در تسهیل پیوند نماز با مدرسه و مسجد، پیوند نماز 
با عناصر برنامه درسی تربیت معلم، نقش بصیرت و تدبر 
در عمق بخشی به پیوندهای نماز با ارکان مدرسه، معلم، 
نماز، مدرســه و تربیت اجتماعی و ایده های عملی در 
شــیوه های دعوت دانش آموزان به نماز در مدارس و 
مساجد است. از دیگر موضوع های این اجالس الگوهای 
خالقانه در ایجاد همگرایی و تعامل بین مسجد، مدرسه 
و خانه، تجربه حضور روحانی مساجد و نهادها در مدارس 
همجوار و جذب دانش آموزان و خانواده آنان به مسجد، 
تجربه موفق متولیان مدرسه و مسجد در پیوند خانه، 
مدرسه و مسجد، الزامات و بایسته های ورود مبلغان و 
روحانیون به مدرسه و شــیوه های همگرایی متولیان 
مدرسه و مسجد در جلب تقویت طرح پیوند نماز، خانه، 
مدرسه و مسجد، الگوهای موفق هیأت های اندیشه ورز 
و شوراهای نماز مدارس، ایده ها و الگوهای موفق رونق 
نماز مدارس توسط دانش آموزان و الگوهای موفق در 
پیوند مسجد، مدرسه و خانه در کشورهای اسالمی است.

اهدافی همچون حســاس کردن مدیران و 8اجالس های سراسری نماز در راستای تحقق 
عموم مردم در رفع کمبودها و موانع اقامه 
نماز در جامعه، تالش در جهت فعال کردن ظرفیت های 
بالقوه جامعــه در زمینه اقامه نمــاز، تحقق پیام ها و 
انتظارات مقام معظم رهبری، جلب همکاری و مشارکت 
نهادهای مردمی و دســتگاه ها در برنامه های توسعه و 
ترویج فرهنگ نماز، معرفی تجربیات و ایده های موفق در 
ترویج نمــاز و همچنین ارائه نتیجه ارزیابی ســاالنه 
دستگاه ها در زمینه اقامه نماز و تقدیر از فعاالن و تذکر به 
غیرفعاالن برگزار می شود. این اجالس دارای کمیته های 
تخصصی، علمی- پژوهشــی، فرهنگی و فوق برنامه، 
تبلیغات و اطالع رسانی، ارزشیابی و همچنین پشتیبانی 

و خدمات است.

در مجموعه آموزش و پرورش تا پیش از شیوع کرونا حدود ۱۷هزار طلبه وارد مدارس شده و نماز اقامه می کردند  که با شیوع کرونا این تعداد به 6هزار نفر رسید. امروز با اجرای طرح »امین« نزدیک به ۳۰هزار نفر از افراد واجد 4
اقامه نماز، وزارت کشور به عنوان  شرایط برای اقامه نماز به مدارس می روند. در مورد اجالس بیست ونهم هم ستاد 
میزبان، دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش به همکاری با یکدیگر پرداخته اند. همچنین ۲فراخوان برای اجالس 

بیست ونهم اعالم شد که فراخوان اول در ایام کرونا و فراخوان دوم حدود ۲ ماه پیش اعالم عمومی شد.

در فراخوان اول تعداد ۲هزار اثر و  در فراخوان دوم هم تعداد ۱۸۰۰اثر 5
دریافت شد که بیش از ۹۰۰مطلب 
از این آثار در قالب مقاله و مابقی نیز شــامل 
طرح هــا و ایده های مختلف هســتند. در 
فراخوان دوم ۲۱محور مطرح شد که براساس 
آنها استادان و اهل قلم مقاالت خود را ارسال 
کردند. تمام این تجارب و مقاالت در کارگروهی 
از برگزیدگان اســتادان دانشگاه فرهنگیان 
داوری شد و اهم آنها از طریق لوح فشرده در 
اختیار حضار در اجالس قرار  گرفت و ۱۰اثر برتر 
هم در اجالس مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز 
وزارت آموزش و پرورش و مســئول کمیته 
فرهنگی بیست ونهمین اجالس سراسری نماز 
هم در این نشست گفت: شعار بیست ونهمین 
اجالس سراسری نماز »مدرســه، خانواده، 
دانشــگاه و معلمان  آینده« اســت و بخش 
عمده ای از اضالع این شعار مربوط به آموزش و 
پرورش است. به همین دلیل آموزش و پرورش 
وظیفه سنگینی را در این فرایند بر عهده دارد. 
در مجموعه آمــوزش و پرورش در ســال 
تحصیلی جاری ۷۰۰ هــزار دانش آموز دختر 
سوم دبستان و 66۰ هزار دانش آموز پسر پایه 
هشتم در آستانه تکلیف داریم. به همین منظور 
آیین جشــن تکلیفی برای ایشــان درنظر 
گرفته ایم که برنامه ویــژه دختران در حال 
اجراســت و تا پایان بهمن ماه جشن تکلیف 
تمــامــی ایــــن دانش آموزان برگزار 

خواهد شد.
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حسنحسنزاده
روزنامه نگار 

شبیه تونل زمان است؛ تونلی که بازدیدکنندگان را به صدها و 
حتی هزاران سال پیش می برد؛ به وقتی که خبری از ساعت های 

دیجیتال نبود و انسان ها با ابزارهای ابتدایی زمان را اندازه گیری می کردند.
موزه تماشاگه زمان برای عالقه مندان به ساعت پر از شگفتی است؛ از ساعت های مچی و 
مکانیکی تا ساعت کشتی و حتی ساعت هایی که روزگاری به چهره های برجسته و مشهور 
تعلق داشتند. در این موزه، ساعت های منحصربه فرد بسیاری هم وجود دارد؛ ساعت هایی 
که آگاهی از پیشینه، طراحی و چگونگی طرز کار آن کنجکاوی برانگیز است. یکی از این 
ساعت های قدیمی که از نمادهای موزه تماشاگه زمان به شمار می رود، ساعتی عجیب و 

غریب به نام »قایق اژدها« است.

ساعتی که در نگاه اول هیچ شباهتی به ساعت های رایج ندارد و طرز کار آن شگفت انگیز 
است. قایق اژدها یک ساعت سوختنی اســت که چینی ها از آن برای اندازه گیری زمان 
استفاده می کردند. ظاهر این ساعت، به قایق هایی که در نقاشی های چینی دیده ایم شباهت 
دارد. چینی ها در این ساعت، شمعی خوابیده در میانه قایق و نیز وزنه هایی با فواصل معین 
در راستای قایق قرار داده اند تا به این وسیله زمان را اندازه گیری کنند. در طول یک شبانه روز 
وقتی شمع می سوخت، به تدریج ریسمان هایی که وزنه به آنها متصل بود هم می سوختند. 
پس از سوختن ریسمان ها، وزنه های متصل به آن در ظرفی فلزی که زیر قایق قرار داده 
می شد می افتادند. معیار تشخیص زمان هم تعداد وزنه هایی بود که به کف قایق سقوط 

می کردند و صدای دنگ دنگ آنها خبر از تغییر زمان می داد.

ســیلویبزرگتهرانکهحاالنمادی مریمقاسمی
شناختهشدهبرایپایتختاستودرروزنامه نگار 

منطقه16قراردارد،درروزگارینهچنداندوریکیازمهمترین
عواملباالرفتنکیفیتگندم،آردودرنهایتنانمصرفیمردم
بود.گندمهاییکهازمزارعسراسرکشوربرداشتمیشد،ابتدابه
اینسیلومیآمدتادورهای۳ماههراسپریکندوآمادهتبدیل
شدنبهآردشود.هرچندبعدازسیلویتهران،6سیلویدیگردر
نقاطمختلفکشورساختهشد،امافقطسیلویتهرانجزومیراث
فرهنگیمحسوبمیشــود.پسازانقراضحکومتقاجارها،
سیلویتهرانساختهشــدتاسریالقحطیهایپایتختتکرار
نشود.سیلوساختهشدومردمبسیارخوشحالشدندازاینکه
حاشیهاطمینانیبراینانسفرهشانایجادشدهاست.امادرتاریخ
سومشهریورسال1۳۲۰اتفاقناگواریرخداد.بعدازآنکهمتفقین
ایرانرااشغالکردند،برای۵سالتهیهنانباعذابهمراهبود،اما

پسازخروجمتفقین،ارتشتصمیمگرفتنانسیلورادراختیار
مردمبگذارد.ازهمانزمانتولیدنانبهوسیلهماشیندرکارخانه

سیلوآغازشــدوالحقکهنانسیلوبسیار
ارزانوخوشمزهبود.نانسیلوحجیمومغز
آنبســیارپوکبودوبابرشدادن،خورده
میشد.ایننانبهعلتداشتنسبوسزیاد،
قدریتیرهبودودر۲اندازهتقریباًنیمکیلویی
و۲۵۰گرمیوبهصورتقالبیپختهمیشدو
درکارتنهایمخصوصعرضهمیشدوبرای
دسترســیبــهآن،درمناطقشــلوغو
پررفتوآمددکههاییازسویارتشتعبیه
شدهبودوبدونواسطهناندراختیارمردم
قرارمیگرفت.جالبآنکهتاسالهای1۳۵۵

نیزناندرسیلوپختهمیشد.
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زمانی که چشم رضاشاه به باغ های باصفای میدان تجریش  رضانیکنام
می افتد تصمیم می گیرد که کاباره ای برای خوشــگذرانی و روزنامه نگار 

تفریح افرادی بســازد که به پل تجریش می آیند، برای همین دستور می دهد تا باغ 
بزرگ ضلع شــمال غربی میدان تجریش را به هر قیمتی از صاحبش مرحوم  حاج 
»مرتضی گیاهی« بخرند تا این نقشه را عملی کند اما نتوانست و جای آن مسجدی بنا 
شــد.مرحوم گیاهی بزرگ شــده کوچه غریبان شــمیران بود. روبه روی مسجد 
سیدعزیزاله کنار پدرش عطاری می کرد و بذر گل می فروخت. به همین دلیل وقتی 
پهلوی اول گرفتن سجل)شناسنامه( را اجباری کرد، نام فامیلی شان را به خاطر شغلی 
که داشتند، گیاهی گذاشتند. »علیرضا گیاهی« داستان تحت فشار بودن پدربزرگش 

از طرف رضاشــاه را اینگونه تعریف می کند: »بزرگان فامیل به آقاجان می گفتند با 
رضاشاه مخالفت نکن! اما مخالفت او ادامه داشت تا اینکه ماجرای شهریور ۱۳۲۰ و 
تغییر سلطنت پیش آمد. پهلوی اول به جزیره موریس تبعید شد و پهلوی دوم سر کار 
آمد. در فاصله این تغییر و تحوالت حاج مرتضی از فرصت استفاده کرد و مسجدی 
در۵۰۰مترمربع از زمینی که آن موقع برای جلوگیری از دست اندازی و غصب درباریان 
وقف کرده بود ساخت.«مرحوم حاج مرتضی گیاهی تا سال ها خودش خادمی این 
مسجد را برعهده داشت. یک ساعت قبل از اذان صبح در مسجد را باز می کرد تا اگر 
کسی بخواهد نماز شب بخواند به مسجد بیاید و غالبا در مسجد بیشتر روز باز بود. این 

مسجد در سال۱۳۲۳ در میدان تجریش ساخته شده و اکنون ۷۸ساله است.

ساختمسجدگیاهیدرمخالفتباطرحرضاخاني
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تنومند و استوار سال هاست که در نزدیکی امامزاده شعیب)ع( قد  سمیراباباجانپور
برافراشته است و همچنان ســایه مهربانش را بر سر رهگذران روزنامه نگار 

می گستراند. درخت چنار ۹۰۰ساله این امامزاده یکی از کهن ترین چنارهای پایتخت است.
امین نورقربان از فعاالن فرهنگی محله کن که سال هاست در حوزه تاریخ شفاهی این محله 
تحقیق می کند می گوید:»ده ها درخت کهنسال در کن وجود دارد که براساس آنچه از تاریخ 
شفاهی برمی آید، چند صدسال قدمت دارند. در این میان درخت چناری که در نزدیکی 
امامزاده شعیب)ع( رشد کرده است یکی از جاذبه های گردشگری این محله تاریخی است. 
درختی تنومند که قدیمی هــای محله عمر آن را تا ۹۰۰ ســال هم تخمیــن زده اند. 
نقل قول های زیادی درباره این چنار وجود دارد. مثاًل برخی می گویند این چنار را به نیت 

امامزاده شعیب)ع( کاشته  اند و چوبش وقف امامزاده است.« به گفته نورقربان شهریورماه 
سال ۱۳۹۹ از سوی شــهرداری در فراخوانی از مردم و شورایاران هر محله  خواسته شد 
درخت نمادین و شــاخص محله شــان را معرفی کنند تا پس از داوری از سوی یک تیم 
کارشناسی، برگزیدگان در »هفته تهران« معرفی و تقدیر شوند. درخت قدیمی در جوار 
امامزاده »شعیب«)ع( به عنوان درخت شاخص این محله معرفی شد که درنهایت در هفته 
تهران، درخت چنار امامزاده شــعیب)ع( ازنظر زیبایی و قدمت برگزیده شد. درگذشته 
درخت چنار برای اهالی روســتا از حرمت خاصی برخوردار بود. برای همین در نزدیکی 
امامزاده ها و حسینیه های محله کن درختان چنار بی شماری دیده می شود. چوب این 
درختان برای اهالی کاربرد زیادی داشت و صاحبش شاخ و برگ آن را می برید و می فروخت.

چنار9۰۰ساله
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ساعتعجیبوغریباژدها

»محمودخان ملک الشعرا« یا نامی که بیشتر به آن معروف است  حسنحسنزاده
»محمود صبا« یکی از نقاشان چیره دست دوران قاجار بود. او روزنامه نگار 

نقاشی های منحصربه فرد خود را با امضای »بنده درگاه محمود« می کشید. اینجا تابلوی 
معروف این نقاش ماهر را که از عمارت عشرت آباد به تصویر کشیده ، ببینید. محمود صبا 
عالقه خاصی به نقاشی کاخ های تهران داشت؛ تا جایی که اکنون ۲۷ اثر ارزشمند از او شامل 
نقاشی های آبرنگ، رنگ و روغن، قلمدان و... در کاخ گلستان نگهداری می شود. نقاشی های 
او مجموعه ای دیدنی برای افرادی به شــمار می رود که عالوه بر هنر نقاشی به معماری 
عمارت ها و کاخ های تهران عهد قجر عالقه دارند. محمود صبا در این تابلو، نمایی از عمارت 
عشرت آباد تهران را کشیده است؛ عمارتی با ۳۰ خانه کوچک در اطراف یک حوض مرکزی 

که هر کدام از خانه ها، محل زندگی یکی از همســران ناصرالدین شــاه قاجار بود. وقتی 
ناصرالدین شاه کاخ عشرت آباد را براساس طراحی و معماری ایرانی بنا کرد، دستور داد تا 
در کنار آن حوض گرد بزرگی ساخته شود. دور تا دور این حوض هم ۳۰خانه کوچک که 
هر کدام ۲ اتاق داشتند، ساخته شد تا در هر خانه یکی از زنان شاه زندگی کند. بعد از مرگ 
ناصرالدین شاه اما باغ و عمارت عشرت آباد کم کم متروکه شد و مورد استفاده مظفرالدین شاه 
قرار نگرفت. در دوران محمدعلی شاه و بعد از آن احمدشاه هم چندان مورد اقبال پادشاهان 
قاجار نبود. عمارت عشرت آباد در واقع تفرجگاه و اقامتگاه ییالقی شاه قاجار بود که اکنون 
هم در گذر از بزرگراه شهید صیاد شــیرازی کمی باالتر از میدان سپاه قابل دیدن است. 

تابلوی نقاشی محمود صبا از این عمارت را هم می توانید در موزه کاخ گلستان ببینید.

»عشرتآباد«درقابنقاشچیرهدست
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صفحه»روایتتهران«کهپیشرویشماست،ازاینپسبهانعکاسروایتهایخواندنیتاریختهرانقدیموسرگذشتشخصیتهاونامداران،خیابانها

وگذرها،واقعههایتاثیرگذاروتاریخشفاهیطهرانتعلقخواهدداشت؛باعکسهایبازماندهازخاطراتتهراندیروزوقصههاوماجراهایپسپشتاین

عکسها.شماهممیتوانیددرانتشاراینصفحهکهمتعلقبهخودشماوشهرشماستماراهمراهیکنید.»همشهری«بهترینعکسهاوقصههاییراکهبرای

دتانمنتشروبهشما»همشهریانهمراه«هدیهایتقدیممیکند.
ماارسالمیکنیدبانامخو

نشانیوشمارهتماسما:mahaleh@hamshahri.orgو۲۳۰۲۳۴۵۵-۴6۴

حكايت نخستین 
سـیلوی پايـتـخـت

نان ماشینی اولین بار  اینجاپخته شد
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این روزها اخراج ۱۲ هزار نفر از گوگل حسابی 
جنجالی شده است. روز گذشته هم مشخص 
شد اســپاتیفای، قصد دارد به زودی تعدیل 

نیروی گسترده ای داشته باشد.
اخراج های بی حســاب و کتاب شرکت های 
فناوری در سال گذشــته میالدی به شدت 
به صنعت فناوری جهان ضربه زد. براســاس 
آمارهای گزارش شده، بیش از ۱50هزار کارمند 
فناوری در برخی نقــاط جهان به ویژه ایاالت 
متحده آمریکا از کار بیکار شــده اند. اما چرا 
این زمستان اوضاع برای شرکت های بزرگ 

فناوری خراب شده است؟ 

   تعدیل نیرو در کمین شرکت های 
کوچک تر

لی امیدوار اســت درصورت کاهش ســرعت 
افزایش نــرخ بهره، اخراج کارمنــدان در این 
صنعت تــا پایان ســال کاهش یابــد. کیوم 
نیز معتقد اســت اخراج  های دنیــای فناوری 
احتماال امســال بــه شــرکت های فناوری 
کوچک و متوسط سرایت خواهد کرد چرا که 
سرمایه گذاران خطرپذیر، هزینه های خود را 

کاهش می دهند.
 کیوم گفت: ما شــاهد مــوج تدریجی حرکت 
فناوری های بزرگ به ســمت صنعت فناوری 
گسترده تر خواهیم بود. به این ترتیب اخراج ها 
احتماال بیشــتر هم خواهند شــد. درحالی که 
صنایع خاصی مانند فناوری و رســانه موجی از 
اخراج  به راه انداخته اند، بازار کار گســترده تر 
همچنان پایدار مانده اســت. اقتصاد آمریکا در 
سال گذشته 4.5میلیون شغل ایجاد کرد و نرخ 
بیکاری در دســامبر از 3.7درصد به 3.5درصد 
کاهش یافت تا به پایین ترین ســطح 50سال 
گذشته برســد. وانکودر گفت: در کل نمی توان 
گفت که بازار کار به ویژه در اقتصاد دچار مشکل 
شــده اســت، بلکه این معضل هم اکنون فقط 

مختص صنعت فناوری است. 

زهرا خلجیفناوری
روزنامه نگار
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شرکت های 
فناوری آمریکایی 
بیشترین تعدیل 
نیرو را در سال 
گذشته انجام 
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وزارت ارتباطات: حمایت  ما باعث 
رشد بومی ها شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات افزایش تعداد کاربران یک 
پیام رسان داخلی طی 3 ماه اخیر را حاصل حمایت های وزارتخانه 

متبوع خود دانست.
عیسی زارع پور در گفت وگو با فارس، در مورد پویشی که در این 
خبرگزاری برای افزایش پهنای باند پیام رسان ایتا ایجاد شده، 
می گوید: اینکه پیام رسان ایتا توانست از 3میلیون کاربر فعال طی 
3 ماه اخیر به ۱۹میلیون کاربر فعال برسد، نتیجه حمایت های ما 

بوده است و ان شاءاهلل این حمایت ها ادامه خواهد داشت.
به گفته او »هر قدر که پیام رسان های داخلی که به مردم خدمت 
می کنند و مردم میلیونی به آنها اقبال کرده اند، به زیرساخت اعم 
از تجهیزات، پهنای باند و حمایت های مادی و معنوی نیاز داشته 
باشند، ما در خدمت شان هستیم و این مسیری است که آن را 

دنبال می کنیم.«
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد ســازوکار و شرایط 
حمایت از پیام رسان های داخلی هم می گوید:»ما یکسری شرایط 
و ضوابطی داریم که تعداد کاربران پیام رسان  ها از یک حدی که 
بیشتر شود، از آنها حمایت می کنیم و همه زیرساخت  های مورد 

نیازشان را تأمین می کنیم.«

زارع پور همچنین تأکید می کند کــه اکنون وزارت ارتباطات 
تمام توان خودش را به کار می گیرد تا از 4پیام رسان ایتا، بله، 
ســروش پالس و روبیکا که به مردم خدمت رسانی می کنند و 
کاربر باالی 3 تا 4میلیون نفر در روز دارند، حمایت کند و هر 
چقدر هم الزم باشــد ما حمایت های خودمان را در این مسیر 

ارتقا می دهیم.
این در حالی اســت که ســخنان وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات حداقل در یک بخش با اظهارات مسئوالن 2پیام رسان 
تفاوت هایی دارد. به عبارت دیگر، زارع پور در ســخنان خود به 
عامل محدودیت ها در افزایش تعداد کاربران پیام رســان های 
داخلی اشاره ای نمی کند و این اتفاق را در کل، به حمایت های 
وزارتخانه تحت امــر خود از پلتفرم های بومی مذکور نســبت 

می دهد.

روبیکا حمایتی دریافت نکرده
مقامات روبیکا در پاسخ به این پرسش همشــهری که آیا این 
پلتفرم برای توسعه زیرساخت های خود تاکنون از کمک های 
مالی دولتی استفاده کرده اســت؟ این موضوع را با قاطعیت رد 
می کنند. به گفته آنها »روبیکا از هیچ گونه حمایت مادی از سوی 
دولت و سایر ارگان ها برخوردار نبوده و هیچ گونه دریافت مالی 
نیز نداشته اســت، چرا که اصوال نیازی به آن ندارد. از آنجا که 
2 اپراتور بزرگ کشور، همراه اول و ایرانسل، سهامداران اصلی 
روبیکا هستند، لذا این پلتفرم از طریق ترافیک کاربران در بستر 
خود درآمدزایی داشته و بی  نیاز از هرگونه حمایت مادی است.«

درواقع، مدیران روبیکا معتقدند که بخشــی از دالیل افزایش 
تعداد کاربران از ابتدای آغاز محدودیت برای 2پلتفرم واتساپ و 

اینستاگرام مربوط به همین اتفاق است.
به گفته مقامات روبیکا »پس از اعمال محدودیت  ها، میزان تعداد 
کاربران از روبیکا افزایش پیدا کرد. هرچند روبیکا این موضوع را 
یک فرصت نمی داند و معتقد است که کاربر باید براساس انتخاب 

و نه اجبار از سرویس های این پلتفرم استفاده کند.«
 

افزایش کاربران با شروع محدودیت ها
مدیرعامل پیام رسان گپ هم اگرچه در فهرست حمایتی وزیر 
ارتباطات نیســت، اما طی این مدت از رشــد باالیی برخوردار 
بوده است. مهدی انجیدنی در گفت وگو با همشهری می گوید: 
»پس از فیلتر واتساپ و اینستاگرام، مخاطبان احساس کردند 
که چالش های پیشــین ازجمله قطعی و اختالل در سرویس 

پیام رسان های بومی وجود ندارد.«
به گفته او »این بار از همان روزهای اول که اختالل در اینترنت 
آغاز شد، ما با شیب بسیار زیادی، شاهد افزایش گروه ها بودیم. 
در بعضی روزها 80هزار کاربر ثبت نام می کردند اما در همان روز 

300هزار گروه ایجاد می شد.« 

 پس لرزه های
قطع اینترنت کنکوری

قطع اینترنت برای برقــراری امنیت کنکــور یک بار دیگر 
در ســالی که مزین به عنوان دانش بنیان اســت، به اقتصاد 

دیجیتال آسیب زد.
قطعی اینترنت همراه در 2روز آخر هفته گذشته به استدالل 
برقراری امنیت کنکور، برخی شــرکت های آنالین ازجمله 
دیجی کاال، اسنپ، تپسی، شــرکت های فعال در حوزه بیمه 
آنالین و همچنین شرکت های پرداختی را با مشکل مواجه 
کرده و آنها خبر از کاهش 30 تا 50 درصدی ثبت سفارش و 

فروش خود در این دو روز می دهند.
به گزارش همشــهری، قطع اینترنت عالوه بــر اینکه برای 
مردم مشکالتی ایجاد کرد، کسب وکارهای اینترنتی را هم 
تحت تأثیر قرار داد. این اتفاق باعث شــد که وزیر ارتباطات 
از مردم عذرخواهی و اعالم کند کــه دیگر اینترنت به خاطر 

کنکور قطع نمی شود.
گزارش رسانه ها و مشــاهدات میدانی نشــان می دهد که 
20 تا 30 درصد ســفارش های بزرگ ترین فروشگاه آنالین 
کشور به خاطر قطعی اینترنت برای برگزاری کنکور کاهش 

یافته است.
همچنین یکی از تاکسی های اینترنتی با 3۹درصد و دیگری 

بین 20 تا 30 درصد کاهش سفر مواجه شد.
یکی از پلتفرم های بیمه آنالین هم اعالم کرده که در روزهای 
پایانی هفته کاهش 48 درصــدی ترافیک ورودی و کاهش 
45 درصدی فروش را تجربه کرده است. دیگر پلتفرم بیمه 
دیجیتال هم از کاهش فــروش 20تا 30درصدی خود خبر 

داده است.
این در حالی است که تراکنش ها هم طی این مدت، با کاهش 
قابل توجه روبه رو بوده اند. به طــوری که رضا قربانی، رئیس 
کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در 
 POS توییتی خبر داد که به دلیل مشــکل در دستگاه های

برداشت پول از عابربانک ها 40 درصد رشد داشته است.

مدیــر توســعه اکوسیســتم نــوآوری 
شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق 
شــتاب دهنده های دانش بنیــان را 
یکــی از ارکان توســعه اکوسیســتم 
فنــاوری کشــور دانســت که تا ســقف 
تســهیالت  تومــان  میلیــون   ۵۰۰
بــذری،  ســرمایه  قرض الحســنه 
تســهیالت  تومــان  میلیــارد   ۳
قرض الحسنه ودیعه رهن و ۳ میلیارد 
تومــان تســهیالت قرض الحســنه در 
گــردش بــه شــرکت های اســتارت آپی 

اعطا می کنند.

500
میلیون  

۳۴ شرکت فناور و دانش بنیان مستقر 
در پارک علم و فناوری اســتان لرستان 
و مراکــز رشــد وابســته در نمایشــگاه 
بین المللی تجار عراق شرکت می کنند. 
نمایشــگاه بین المللی توانمندی های 
صادراتی لرســتان با حضور ۳۷ تاجر و 
بازرگان از استان های شــمال عراق در 
خرم آباد برگزار می شود. این نمایشگاه 
از چهارم تا ششــم بهمن مــاه در محل 
دائمی نمایشگاه بین المللی خرم آباد 

دایر است.

3۴
شرکت  

یک بادبان به مساحت ۲۵۰ مترمربع 
کــه در واقع یــک کایــت طراحی شــده 
بــرای کشتی هاســت، می توانــد ۲۰۰ 
متر در هــوا بــه پــرواز درآید تــا بادهای 
پایدارتر و شــدیدتر را بگیرد و کشتی را 
به حرکت درآورد. این کایت ویژه به نام 
Seawing به معنی »بــال دریا« یک 
کایت پارافویلی ۲۵۰ مترمربعی است 
که بــه تازگــی و بــرای نخســتین بــار در 
یک کشتی باری با وزن ۲۱ هزار و ۵۲۸ 
 Ville de Bordeaux تــن موســوم بــه

آزمایش شده است.

250
مترمربع  

دانش بنیان

عدد خبر

اینترنت

 زمستان سخت
برای دنیای فناوری

   برگشت از مسیر کارآفرینی
در بازار کار پررونق سال گذشــته، صنعت فناوری یک استثنا بود. پس از قانون شکنی های 
گسترده در استخدام به خصوص 2 سال اول همه گیری کووید-۱۹، حاال غول  های صنعت 
فناوری مانند شــرکت های آمازون و متا در سال 2022مســیر خود را معکوس کردند. به 
گزارش سایت Layoffs.fyi، وب  ســایتی که از مارس 2020اخراج های دنیای فناوری را 
دنبال می کند، فقط در سال گذشــته حداقل ۱54هزار نفر از بیش از هزار شرکت فناوری 

دنیا، از کار بیکار شده اند.

   تعدیل ها در سال 2023ادامه دارد؟
راجر لی وب سایت Layoffs.fyi را در مارس 2020راه اندازی کرد تا به 
کارکنان فناوری اخراج شــده کمک کند، دیده شوند و مشاغل جدیدی 
ایجاد کنند. لی گفت: »راستش در سال 202۱، به حذف سایت فکر کرده 
بودم، چرا که تصور می  کردم هدفش را انجام داده اســت. انتظار نداشتم 
که به سرعت در سال های 2022تا 2023شاهد موج دیگری از اخراج ها 
باشیم. این وب سایت از هفته گذشــته ردیابی بیش از ۱00شرکت که 
بیش از 26هزار اخراج در ســال 2023انجام داده اند، آغاز کرده اســت. 
بیشترین تعدیل نیروی کار شرکت ها در ســال جدید میالدی که فقط 
یک ماه از آن سپری شده است، تاکنون شامل آمازون: 8هزار نفر، سیل 
فورس: 8هزار نفر و کوین بیس: ۹50نفر می شود. مایکروسافت نیز 

هفته گذشته اعالم کرد که ۱0هزار نفر از کارکنان خود را امسال تعدیل 
خواهد کرد.

   چرا این همه اخراج؟
قرنطینه در پی شیوع وحشتناک کووید-۱۹به ویژه در 2 سال ابتدایی 
بروز آن، تأثیر عمده ای بر هزینه های مصرف کننده داشت. تجربه هایی 
مانند ســفر یا رســتوران رفتن تا حد زیادی به دلیل ترس از بیماری از 
سبد خانوارها حذف شده بود، بنابراین مردم شروع به تغییر هزینه های 
اختیاری خود به سمت محصوالت شرکت های فناوری مانند آمازون و 
پلوتن کردند. به گفته روچا وانکودر، اقتصاددان ارشد در شرکت تحلیل 
بازار کار الیک کست، اما طولی نکشــید که مصرف کنندگان شروع به 
بازگشت به الگوهای هزینه های قبل از همه گیری کردند. وانکودر گفت: 
آنچه ما هم اکنون شاهد آن هستیم در حقیقت نوعی عادی  سازی  شرایط 
پس از فروکش کــردن آمار مرگ ومیر کووید-۱۹اســت. این یعنی در 
بسیاری از موارد، غول های فناوری به ویژه خرده فروشان، بیش از حد نیرو 
استخدام می کردند. به گفته دانیل کیوم، دانشیار بازرگانی در دانشکده 
بازرگانی کلمبیا، نرخ بهره باالتر نیز در اخراج کارکنان نقش دارد. کیوم 
گفت: اینطور نیست که فناوری های بزرگ پول نقد نداشته باشند، اما آنها 
سرمایه گذاری های هنگفتی را در زمینه های تجاری جدید پرخطر انجام 
می دهند و تامین مالی این پروژه ها بسیار گران شده است. بنابراین آنها 

چاره ای ندارند، جز عقب نشینی.

   شرکت های فناوری استخدام را متوقف می کنند؟ 
 ،iCIMS براســاس داده های 2 ماه پیش شــرکت جــذب اســتعداد
فرصت  های شغلی برای مشاغل فناوری از ژانویه تا دسامبر سال گذشته 
تقریبا 30درصد کاهش یافت و به عالوه استخدام  ها نیز در این صنعت 

23درصد کاهش داشته است.

   سریال ادامه دار اخراج ها
آمارهای منتشــر شده در این وب ســایت که البته 
دربرگیرنده همه شرکت های فناوری در سراسر دنیا 
نیست، در ســال 2023ادامه یافته است و تاکنون 
بیش از 26هزار نفر در ســال جاری میالدی از سوی 
این شرکت ها کار خود را از دست داده اند. راجر لی، 
خالق وب سایت Layoffs.fyi در این باره می گوید: 
تعداد اخراج  های واقعی بســیار بیشتر از آن چیزی 
است که در سایت وجود دارد، فقط به این دلیل که 
بیشتر اخراج  ها به صورت شــفاف گزارش نمی شود. 
خبر بد این اســت که متأســفانه نمی توانم به پایان 

سریال اخراج ها به این زودی ها، خوش بین باشم.

   آمریکایی ها، در صدر 
داده های وب سایت Layoffs.fyi نشان می  دهد که 
شرکت های فناوری آمریکایی که بیشترین تعدیل 
نیرو را در سال گذشته میالدی انجام داده اند عبارتند 
از: متا: ۱۱هزار نفر، آمازون: ۱0هزار نفر، سیسکو: 
4هزار و ۱00نفر، کاروانا: 4هزار نفر، توییتر: 3هزار 
و 700نفر. شــرکت آلفابت به عنوان شــرکت مادر 
گوگل نیز اخیرا از اخراج نزدیک به ۱2نفر از نیروی 
کار خود خبر داد. این آخرین غول فناوری است که 
هزاران نفر از کارمندان خود را بیرون کرده اســت. 
شرکت فناوری Brainly، مســتقر در لهستان نیز 
در آغاز ژانویه 23کارمند خود را از لهستان، اسپانیا 
و آمریکا اخراج کرد. پیش از این نیز تقریبا تمام تیم 
خود را در هند در پایان سال 2022حذف کرده بود 
که چیزی حدود 25نفر بودند. شرکت بریتیش ولت 
که یک استارت آپ شکست خورده بریتانیایی است 
نیز در ۱7ژانویه به درخواســت مدیریت 206نفر از 
232کارمند خــود را بی  درنگ بیکار کرد. شــرکت 
فناوری اســپاتیفای به عنــوان غول 
صعنت پخش موسیقی سوئدی، 
در حال آماده شــدن برای 
اعالم اخــراج در هفته 
جاری اســت. منابع 
آگاه اعالم کرده اند 
که اسپاتیفای هنوز 
میــزان این تعدیل 
نیرو را اعالم نکرده 

است.

غول های فناوری جهان طی هفته های اخیر با تعدیل نیروی گسترده 
به ویژه در آمریکا خبرساز شده اند، اما چه بر سر آنها آمده است؟
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 دستورالعمل 
خرید و فروش فیش  حج
مردم مراقب باشند؛ سامانه تشرف و دفاتر مجاز 

زیارتی تنها مراجع رسمی خرید و فروش هستند

بعد از اینکه در سال 1386 ثبت نام حج تمتع 
متوقف شد، حدود یک میلیون و 200هزار نفر 
در نوبت حج قرار گرفتند. تعداد متقاضیان این 
سفر آنقدر هست که سازمان حج و زیارت اعالم 
کرده با توجه به سهمیه ساالنه ایرانی ها، برخی 
افراد برای انجام این ســفر حتی باید 13سالی 
را در نوبت به انتظار بنشــینند! درست است 
تعداد متقاضیان سفر حج تمتع زیاد است، اما 
در کنار این مشتاقان سفر، افرادی هم هستند 
که بنا به دالیل مختلفی قصد انصراف از حج را 
دارند؛ تصمیمی که باعث شده است تا دالالن و 
سودجویان بازار خرید و فروش فیش های حج 

را حسابی داغ کنند.

قاعده ای علیه دالالن فیش حج
سازمان حج و زیارت با توجه به ازدحام جمعیت 
در صِف حج تمتع و محدودیت در ثبت نام و از 
سویی گستره داللی، سودجویی و سوءاستفاده 
در معامله فیش حج، ضوابط و دستورالعملی 
را برای نقل و انتقال قانونــی فیش حج تعیین 

کرده است. 
بر این اساس، دارندگان قبوض ودیعه گذاری 
حج تمتع که قصد واگــذاری دارند یا افرادی 
که قصد تهیه این قبض را دارند، نخست باید 
به ســامانه tasharof.haj.ir مراجعه کرده و 
درخواست خود را به طور مشخص برای انتقال 
یا خرید فیش ثبت کنند. بنا بر ضوابط سازمان 
حج و زیارت، تمــام قبض های حج تمتع فقط 
یک بار قابلیت انتقال دارد. ضمن اینکه واگذاری 
یا تهیه قبض صرفا باید در سطح شهر یا استان 
محل سکونت فرد انجام شود؛ یعنی انتقال یا 
تهیه قبض از سایر اســتان ها مجوز ندارد و در 
مراحل بعدی و کنترل نقل و انتقال، فرد دچار 
مشــکل می شــود. به این معنی که براساس 
چارچوب اعزام، فردی که در تهران ســکونت 

دارد، نمی تواند از استان دیگری به حج برود.
در مرحله بعد، پس از انجام مراحل سیستمی 
و ارسال پیامک برای افراد، باید از طریق دفاتر 
زیارتی مجاز که از همان ســامانه »تشــرف« 
می توان این دفاتر را پیدا و انتخاب کرد، روند 

انتقال فیش را پیگیری و نهایی کرد.
عالوه بر این، الزامی اســت که انتقال دهنده و 
خریدار فیش حج به همراه اصل مدارک )اصل 
شناسنامه، کارت ملی و قبض ودیعه گذاری( 
برای انجام تشــریفات انتقال از قبیل تکمیل 
برگه درخواست و تنظیم تفاهمنامه همزمان 

در دفتر زیارتی حضور داشته باشند.

دفاتر تأیید شده
ســازمان حج و زیارت، دفاتــر زیارتی را که 
مشخصات آنها در سامانه »تشرف« ثبت شده، 
امین خود قرار داده  و نقل و انتقال فیش حج از 
طریق آنها انجام می شود. توصیه می شود غیر از 
سامانه تشرف و دفاتر مجاز زیارتی، از مراجعه به 
مراکز و افراد واسطه که خارج از فرایند تعریف 
شده از ســوی ســازمان حج و زیارت فعالیت 
می کنند، پرهیز شــود و هرگونه درخواست 
برای معامله و نقل و انتقــال فیش حج، تنها از 
همین سامانه و ســپس از طریق دفتر زیارتی 

پیگیری شود.

نکته های مهم دیگر
ضوابط ســازمان حج و زیارت تأکید می کند: 
هرگونه هماهنگــی، توافق و حتــی تنظیم 
وکالت نامه درباره انتقال قبض حج، خارج از این 
رویه و دستورالعمل های جاری، هیچ تضمینی 
در پذیرش و تأیید رونــد انتقال قبوض ایجاد 
نمی کند و به لحاظ ماهیتی نیــز قابل ابطال 
بوده و توسط این سازمان قابل پیگیری نخواهد 
بود و ممکن اســت مشــکالت عدیده ای را به 
شکل های مختلف برای هر یک از متقاضیان 

بعدا ایجاد کند.
اکبر رضایی، معاون ســازمان حــج و زیارت 
در تشــریح رویه قانونــی نقل و انتقال فیش 
حج تمتع می گوید: دارنده فیش حج در سامانه 
tasharof.haj.ir، مشــخصات خود را ثبت و 
دفتر زیارتی را برای روند اداری انتخاب می کند. 
متقاضی خرید فیش حج نیز که درخواستش را 
ثبت کرده، می تواند فهرستی از واگذارکنندگان 
را مشاهده کند و پس از تأیید، مدارک دو طرف 
در دفتر زیارتی بررســی شده و صورت جلسه 
می شود. پس از تنظیم صلح نامه و توافق طرفین 
برای قیمت فیش حج تمتع، دارنده فیش حج 
تمتع آن را در بانک ملی بــه متقاضی واگذار 

می کند.

قیمت گذاری توافقی
قیمت گــذاری فیش حج معمــوال »توافقی« 
صورت می گیرد. معاون سازمان حج و زیارت 
در این باره اظهار کرده اســت: ما به طور کلی 
درباره قیمت گذاری فیش حج ورود نکرده ایم 
و فیش حج مانند سندی در اختیار افراد است 
و این فیش به صورت »توافقی« خرید و فروش 
می شود. حتی ما )سازمان حج و زیارت( حداقل 
و حداکثر قیمت برای فیش حج و اولویت سند 
افراد را اعالم نمی کنیــم. مالک اصلی ما برای 
ثبت نام حج تمتع، داشتن فیش دارای اولویت 
است که هزینه سپرده گذاری فرد، به طور مثال 
یک میلیون تومان در سال 86 به اضافه سود آن 
محاسبه می شود و باقی هزینه ها هم براساس 
زمان اعزام، اعالم خواهد شد که زائران باید آن 

را بپردازند.

فاطمه عسگری نیاپیگیری
روزنامه نگار

دود دعوای سازمانی در چشم بیماران
روند افزایشی حذف کارتخوان از سوی پزشکان، مشکالت بیماران را در پرداخت هزینه های خدمات درمانی بیشتر کرده است

مدیرکل بازرسی ســازمان مالیاتی کشور اعالم 
کرده امسال براساس گزارش های مردمی بیش 
از 50درصد پزشکان فاقد کارتخوان بوده  و 6هزار 
پزشک هم شناسایی شده اند. اما ادعای سازمان 
مالیاتی را سازمان نظام پزشکی تأیید نمی کند 
و به گفته علی ساالریان، معاون فنی و نظارت این 
سازمان، چنین آماری کذب است: »با وجودی که 
شاهد مالیات گریزی در اصناف مختلف هستیم اما 
سازمان امور مالیاتی مرتباً و عادتاً جامعه پزشکی 

را مورد عنایت قرار می دهد.« 
رضا الری پور، مشــاور رئیس کل و ســخنگوی 
سازمان نظام پزشکی هم به همشهری می گوید: 
»چرا فقط درباره پزشکان چنین چیزی مطرح 
است آن هم درحالی که سایر اصناف هم همین 
شرایط را دارند و پول از مشتری را به صورت کارت 

به کارت دریافت می کنند.«
 تأیید یا رد این وضعیت از سوی هر دو سازمان، 
اما بروز یک چالش آسیب زا را تداوم داده؛ افزایش 
پزشــکانی که کارتخوان ها را حذف کرده  و در 
نتیجه آن مشکالت بیماران در تامین پول نقد و 
کارت به کارت یا حتی پرداخت حق ویزیت های 
خارج از تعرفه چند برابر شده است. بررسی های 
همشهری نشــان می دهد با وجود اینکه وحید 
عزیزی، مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی کشور 
بیشترین فرار مالیاتی پزشکان را استفاده نکردن 
از کارتخوان می داند اما در ســوی دیگر برخی 
پزشکان با گردش مالی باال، کارتخوان تعدادی از 
اصناف معاف از مالیات را هم مورد استفاده قرار 
می دهند یا شماره کارت بانکی اجاره ای در اختیار 
می گیرند. البته پزشکان جزو مشاغلی هستند که 
با وجود تایید خوش حسابی مالیات اما کمترین 

مبلغ را در این حوزه پرداخت می کنند. 
رئیس مرکــز برنامه ریــزی مالیاتی ســازمان 
امور مالیاتی چنــدی پیش در این بــاره گفته 
بود »سال گذشــته حقوق بگیران و کارمندان 
۹ میلیون تومان مالیات دادند اما برخی مشاغل 
از جمله پزشــکان و طالفروشــان ابراز کردند 
که ســاالنه 2.5 میلیون تومان می توانند مالیات 

بپردازند.« 

دستفروش ها کارتخوان دارند، پزشکان نه! 
حذف کارتخــوان در مطب هــا و کلینیک های 
پزشــکی، مصایب جدی بیمــاران و همراهان 
آنهاســت. مرتضی این وضعیــت را در مراجعه 
به کلینیک دندانپزشــکی تجربه کرده و با بیان 
اینکه حتی دستفروش های مترو هم کارتخوان 
دارند اما پزشکان نه! در این باره توضیح می دهد: 
»زمانی که کارم انجام شد، خانم منشی اعالم کرد 
هزینه  را کارت به کارت کنم. نرم افزار بانک به دلیل 
مشــکالت اینترنت کار نمی کرد و مجبور شدم 
در هوای ســرد این روزها و وضعیتی که به دلیل 
درد دندان داشتم، مســافتی را برای پیدا کردن 
عابربانک پیاده روی کنم.« امیرعلی هم به توصیه 
پزشک ارتوپد، باید 18جلسه درمانی را انجام دهد. 
او به نصب دستگاهي کوچک شبیه عابربانک ها در 
کلینیک  ارتوپدی اشــاره می کند و می گوید: »با 
این دستگاه امکان کارت به کارت وجود دارد اما 
هر بار تراکنش، 600تا 2هزار تومان هم کارمزد از 
ما کم می کند. شاید مبلغ چندانی نباشد اما هزینه 

اضافه ای است که پزشکان تحمیل می کنند.« 
خانم طلوعی هم یک ســالی است که تحت نظر 
پزشــک تغذیه قرار دارد و معتقد است که نبود 
کارتخوان باعــث افزایش حق ویزیت ها شــده: 
»ویزیت پزشک من ابتدای سال ۹0هزار تومان 
بود، خرداد 110هزار تومان شــد و اول پاییز هم 
150هزار تومان. هزینه را هم به حســاب منشی 
مطب واریز می کنیم. می گویند می توانیم پرداخت 
اضافه را پیگیری کنیم اما اینجا ماهی یک منشی 
عوض می کنند.«  رضا 55ســاله است و به دلیل 
نداشتن گوشی هوشــمند یک چالش جدی در 
این باره دارد: »چند وقت پیش به دلیل پرش های 
شدیدی که در دست و پای چپم ایجاد شده بود 
در یکی از بیمارستان های دولتی بستری شدم. 

زمان ترخیص پزشک مغز و اعصاب این مرکز به 
من اعالم کرد دیگر بیمارستان نیایم و به مطبش 
مراجعه کنم. برای ویزیت ماهانه، 3 دوره به مطب 
رفتم و هر بار 280هــزار تومان ویزیت پرداخت 
کردم. کارتخــوان ندارند و بایــد کارت به کارت 
کنم. چون گوشی هوشمند ندارم، منشی مطب 
تمام اطالعات و رمز کارتم را می گیرد و این کار را 
انجام می دهد. ریسک این مسئله خیلی باالست و 
بماند که اگر دکتر در بیمارستان پذیرشم می کرد، 
همین حق ویزیــت را هم نمــی دادم.« برخی 
پزشکان اما کارتخوان دارند آن هم نه یکی بلکه 
دو تا و شاید هم بیشتر. مرتضی بیمار یکی از این 
پزشکان است و در این باره می گوید: »داستان های 
عجیبی دارند، نصف هزینــه را به یک کارتخوان 
می زنیم و نصــف دیگر را به کارتخــوان بعدی. 
باالی فیش یکی از این کارتخوان ها، اســم یک 
کتابفروشی قید شده و نمی دانم چرا از کارتخوان 
کتابفروشــی در مطــب اســتفاده می کنند.« 
دردســرهای نبود کارتخوان، فقط برای بیماران 
نیست، منشی یکی از مطب های خصوصی هم از 
این شرایط گالیه مند است: »روزانه 30تا 40بیمار 
داریم و مجبورم واریزی همــه آنها را چک کنم. 
کارم چندین برابر شــده. گاهی پزشک هم از ما 
می خواهد که شماره کارت خودمان را به بیماران 

اعالم کنیم و این اصال درست نیست.«
 

آمار فعالیت پزشکان در دسترس نیست 
استفاده از دستگاه کارتخوان از سال ۹1و با هدف 
شفافیت سیســتم بانکی و اعالم تراکنش های 
صاحبان اصناف به ســازمان امور مالیاتی الزامی 
شد، اما حاال با گذشت یک دهه نه تنها پزشکان 
که به نظر می رسد ســایر اصناف هم تمایلی به 
اســتفاده از کارتخوان ها ندارند و پولشــان را به 

شیوه های دیگر از مشتریانشان می گیرند. حاال 
وحید عزیزی، مدیرکل بازرسی سازمان مالیاتی 
کشور از رسیدگی دقیق تر پرونده پزشکانی که 
کارتخــوان را حذف کرده اند خبــر داده و گفته 
»دریافت تراکنش های بانکی این قبیل پزشکان 
از بانک مرکزی در دســتور کار است تا استیفای 

حقوق مردم به درستی صورت گیرد.«
به گفته این مسئول از ابتدای سال 1401 تاکنون 
بیش از 15هزار گزارش مردمی به سازمان امور 
مالیاتی واصل شده و سهم گزارش های موضوع 
پزشکان فاقد کارتخوان بیش از 50درصد است: 
»این موارد پس از بررســی های اولیه به ادارات 
امور مالیاتی مربوط، دادستانی انتظامی مالیاتی 
و سایر مراجع ذیصالح ارجاع می شوند. همچنین 
اسامی هزار و ۷86 نفر از پزشکان به سازمان نظام 
پزشکی ارسال شده و اسامی 3۹00نفر دیگر هم 

در حال ارسال است.«
 البته علی ساالریان، معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی کشور هم اوایل امسال افزایش تعداد 
پزشکانی که در مراکز درمانی و بیمارستان های 
دولتی از کارتخوان اســتفاده نمی کنند را تأیید 
کرده و دلیل آن را مالیات پلکانی عنوان کرده بود، 
اما حاال درباره ادعای جدید سازمان امور مالیاتی 
نسبت به نبود کارتخوان در میان نیمی از جامعه 
پزشــکی انتقاداتی را مطرح کــرده و می گوید: 
»سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان 
متولیان ســالمت هنوز از تعــداد حتی تقریبی 
پزشکان شاغل در کشور، پزشکان مهاجرت کرده 
یا پزشکانی که طبابت نمی کنند، بی خبرند حال  
چگونه مسئوالن سازمان امور مالیاتی با قاطعیت 
از نداشتن 50درصدی کارتخوان ارائه دهندگان 
خدمات سالمت خبر می دهند.« او تأکید می کند: 
»با شــواهد موجود و به دلیل فقــدان پول نقد، 

هرگونه فعالیت اقتصادی بدون کارتخوان ممکن 
نیست. البته به دلیل مسئولیت تضامنی سازمان 
نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی، اخیراً بیش 
از 200نامه به نظام پزشکی شهرستان ها ارسال و 
اسامی همکارانی که از سوی سازمان امور مالیاتی 
به عنوان افرادی که پرونــده مالیاتی و کارتخوان 
ندارند، پیگیری شد. در گزارش ارسالی مشخص 
شــد یا مطب این همکاران تعطیل شده و یا این 

ادعا خالف و کذب بوده است.« 

اداره امور مالیاتی ، جدی تر عمل کند 
در دعوایی که برای خوش حسابی و فرار مالیاتی 
پزشکان میان سازمان ها شکل گرفته، مهم ترین 
نکته مشکالت بیمارانی است که برای پرداخت 
هزینه خدمــات درمانی پزشــکان، چالش های 
زیادی را تجربه می کنند. رضا الری پور، مشــاور 
رئیس کل و سخنگوی سازمان نظام پزشکی در 
این باره و در پاســخ به این سؤال که تا چه زمانی 
باید دود نبود نظارت ها در این حوزه به چشــم 
بیماران برود، به همشــهری می گوید: »این کار 
بسیار نامناسبی است که صاحبان اصناف و حتی 
پزشــکان به دلیل نداشــتن کارتخوان یا قطعی 
دســتگاه، مردم یا بیماران را معطل و سرگردان 
کند، اما نظارت و پیگیــری این تخلفات وظیفه 
وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، کمیسیون 
بهداشت و درمان، فرهنگســتان علوم پزشکی 
و... نیســت. کســی که پول می گیرد، اداره امور 
مالیاتی اســت و باید نظارت جــدی در این باره 
داشته باشد. چطور اســت که مالیات کارمند و 
کارگر را به موقع دریافت می کنند، اما در این باره 
چنین چالش هایی وجود دارد؟«  الری پور درباره 
انتقاداتی که از نبود کارتخوان و درخواست حق 
ویزیت بیشتر از تعرفه مطرح می شود هم می گوید: 
»هر ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی شامل 
پزشک، پیراپزشک، ماما، دندانپزشک، داروساز و... 
اگر خارج از تعرفه مصوب وزارت بهداشت، دریافت 
غیرمتعارف داشته باشد، درصورت داشتن مدارک 
مستند توســط فرد گیرنده خدمت، به مراجع 
قضایی و انتظامی ذیربط معرفی و بررســی های 
حقوقی و قضایی انجام می شود. یعنی درصورت 
گزارش چنین تخلفاتــی، متخلفان به تعزیرات 
معرفی خواهند شد، اما پیگیری و نظارت بر بودن 
یا نبودن کارتخوان در مطب ها وظیفه ما نیست.«

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

نان با عطر مهربانیسفر به »چین ایران« 
منطقه صنعتی کجووار آذربایجان شرقی، معروف به چین ایران، قطب تولید 

لوازم خانگی کشور و فرصتی برای سرمایه گذاری صنعتی است
»حاجی تاروردی« خیر و فعال اجتماعی محله علی آباد 

در نانوایی خود تنور همدلی را گرم نگه داشته است
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سامانه سوت زنی برای ثبت تخلف پزشکان
با وجودی که تمامی صاحبان حرف و مشاغل مکلف شده بودند 
که حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ مشخصات دستگاه کارتخوان 
خود را در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ثبت 
کنند، اما بررسی های همشهری نشــان می دهد که تعدادی از 
پزشکان خود را ملزم به استفاده از این دستگاه ها نکرده و بیماران 
سرگردان بین عابربانک و مطب برای دریافت پول نقد یا واریز وجه 
به حساب پزشک و اطرافیان آنها هستند. بر این اساس در کنار 

رصد های بانکی و بررسی حســاب هاي بانکی مشکوک از سوی 
سازمان مالیاتی، سامانه ســوت زنی نیز برای اعالم گزارش های 
فرار مالیاتی و عدم اســتفاده از کارتخوان و تخلف های مالیاتی 
فعال است. شهروندان می توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به 
نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه »سوت زنی«، گزارش های 
خود را ارسال کنند یا از طریق سامانه 15۲6 اسامی پزشکانی که 

از کارتخوان استفاده نمی کنند را به امور مالیاتی گزارش دهند.

مکث

۳۸هزار بازنشسته شاغل در آموزش و پرورش 
به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 

آموزش
در این وزارتخانه که بزرگ ترین دســتگاه اجرایی کشور است، 
۹۷1هزار پرسنل شاغل و 38هزار بازنشسته مشغول به خدمت 
هستند و 16میلیون و 200هزار دانش آموز را در اختیار و از این جهت جامعه هدف 
حداکثری دارد. صادق ســتاری فرد می گوید: »امســال همه مــدارس میزبان 
دانش آموزان بودند و پس از دوران کرونا، آموزش حضوری ایجاب می کرد دقت نظر 
خاصی در کالس بندی و تامین معلم داشته باشیم. سازمان اداری و استخدامی 
همراهی خوبی داشــت و مجوز 34هزار و 800سهمیه استخدامی داد که حدود 

21هزار نفر جذب شدند.« 

شناسایی کودکان خیابانی با روش های جدید
»تجهیز دســتگاه ثبت اطالعات هویتی از طریق دستگاه عنبیه 

بهزیستی
موجب می شــود تا یک بانک یکپارچه در 1402درباره کودکان 
خیابانی تشکیل و با اسکن عنبیه این کودکان در همه نقاط کشور 
صورت بگیرد.« محمدرضا حیدرهایی، سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان این مطلب درباره جزئیات از راه اندازی شبکه 
تشخیص کودکان کار خیابانی از طریق اسکن عنبیه در استان ها گفت: »با توجه 
به اعتبار جدید سال 1400توانستیم 13دســتگاه خریداری کنیم، اما موفق به 
تجهیز دیگر استان ها نشــده ایم و قول هایی داده اند تا پیش از پایان امسال سایر 

استان ها و مراکز حمایتی آموزشی که 60مرکز در کشور هستند مجهز شوند.« 

معرفی پزشکان حج تا پایان هفته 
سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت 

حج
هالل احمر از اعالم نتیجه مصاحبه تیم پزشکی حج 1402 تا 
پایان هفته خبر داد و گفت: »به دلیل شرایط آب و هوایی حاکم 
بر کشور، مصاحبه از تیم پزشــکی متقاضی حضور در حج به صورت آنالین 

برگزار شد و نتیجه قبولی تا پایان اعالم می شود.«
به گفته مرعشــی تعداد پزشکان اعزامی  براســاس میزان زائری است که به 
عربستان اعزام می شود، تعیین خواهد شد و با توجه به اینکه عربستان هنوز 
میزان زائر اعزامی  ایران را اعالم نکرده، تعداد پزشــکان اعزامی  به عربستان 

هم مشخص نیست.
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داروهــا تولیــد داخل 
به گفته  اســت.  کشور 
رئیس جمهور، در بیست 
و هشــتمین جشنواره 
تحقیقات و فناوری علوم 
پزشکی رازی، »بسیاری 
از تجهیزات پزشکی در 
کشور تهیه می شوند که 
کار، اســتاندارد و قابل 
رقابت با تولید مشــابه 
خارجی هم هست. همه 
پژوهشگران باید احساس 
حمایت از ایده پردازی و 
داشتن  محترمانه  شغل 
را داشته باشــند. ما در 
بنیاد نخبگان توانسته ایم 
بســیاری را جذب کنیم 
و ایــن افتخــاری برای 

ماست.«

از  طرح اشــتغال زایی 
ابتدای دولت ســیزدهم 
تاکنون مــورد حمایت 
صندوق کارآفرینی امید 
قرار گرفتــه و بیش از 
۸5هزار میلیارد ریال به 
کارآفرینان در زمینه های 
مختلف عمدتًا در مناطق 
روســتایی و محــروم 
است.  پرداخت شــده 
۳۲درصــد از طرح های 
مورد حمایــت صندوق 
از حیث اشتغال آفرینی 
مربوط به بانوان اســت و 
۴7درصد از شــاغالن 

بانوان هستند.

72
هزار

دانش آموز دختر، 5۰۰هزار 
بانوی فرهنگی و 5۰هزار 
در  زن  دانشــجومعلم 
آموزش و پرورش سرگرم 
تحصیل و فعالیت هستند. 
به گفتــه رابعــه امامی، 
مشــاور وزیر آموزش و 
پرورش در امــور زنان و 
خانواده، بــا نگاه تحولی 
دولت سیزدهم و حمایت 
وزیر آمــوزش و پرورش 
در جهت تعالی دختران، 
ارزش های اسالم بیش از 
پیش در حوزه زنان نمایان 

شد.

7
میلیون

نفر در کشور به تاالسمی 
مــاژور، اینتــر مدیا و 
تاالســمی داسی شکل 
مبتال هســتند و حدود 
5 میلیــون نفــر دارای 
تاالسمی مینور هستند. 
بنا بر اعــالم مدیرعامل 
انجمن تاالســمی ایران 
اکنون حدود ۳هزار نفر 
از بیماران تاالســمی در 
تهران سکونت دارند که 
پراکندگــی جغرافیایی 
و کمبود مراکــز تزریق 
خون موجب شده است تا 
برخی از بیماران تاالسمی 
عالوه بر رنــج درمان، 
هزینه مســافت طوالنی 
را نیز برای رساندن خود 
به یک مرکز تزریق خون 

بپردازند.

2۳
هزار
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متولیان تاالب ها  طی 4 سال چه کردند؟
مرکز پژوهش های مجلس عملکرد دستگاه های متولی حفظ و احیای تاالب ها را ناکافی دانست

پیشنهاد تعلیق مالک شاخص های 
کیفیت هوا در تعطیلی مدارس

وزیر آمــوزش و پرورش قرار اســت در جلســه آتی هیأت 
دولت برای جلوگیری از تعطیلی مدارس پیشــنهاد دهد تا 

شاخص های مرتبط با کیفیت هوا را به تعلیق درآورند.
به گزارش ایســنا، یوســف نوری در همایش بانــوی فرزانه 
)گرامیداشــت روز زن و مادر( که در کانون پرورشی فکری 
کودکان و نوجوانان برگزار شد، گفت: اگر شاخص های جهانی 
کیفیت هوا را ببینید، در کشــورهای دیگر شاخص کمتر از 
۳۰۰ باشــد، تعطیل نمی کنند، اما شــاخص برای تعطیلی 
مدارس را برای مــا روی ۱۵۰ بســتند و تعطیلی ها طوری 
بود که شــبیه دوره کرونا شــدیم؛ درحالی که شاخص های 
آالیندگی ما زیر ۲۰۰ هستند. قرار است در جلسه آتی هیأت 
دولت پیشنهاد دهیم این شاخص های مرتبط با کیفیت را به 

تعلیق درآورند.
وی ادامــه داد: در دوران کرونــا، القــا کردند مدرســه ها 
تعطیل شود؛ درحالی که خودشــان مدرسه هایشان باز بود؛ 
هرچند بعضی وقت ها خود ما هم یــک کارهایی می کنیم و 

خودتحریم هایی انجام می دهیم.
نوری افزود: یا اینکه هوا بارانی می شود، برفی می شود، تعطیل 
می کنند. نظام برای آموزش و پرورش روزانه ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان هزینه می کنــد. فارغ از بحث هزینــه و مهم تر از آن، 
ارزش افزوده کار معلمان و دانش آموزان ما بیش از اینهاست. 

جامعه ما باید در آموزش و پرورش مؤثر قرار بگیرد.
 وی با بیان اینکه البته اگر جایی جان بچه ها به خطر بیفتد ما 
خودمان پیشقدم می شویم، اما نباید طوری باشد که در جو 
القائات رسانه ای خارجی عمل کنیم، گفت: ما خیلی وقت ها 
این بحث را داریم و رئیس جمهور هــم در دوران کرونا و هم 
این روزها به این موضوع توجه داشتند و قرار است در جلسه 
آتی هیأت دولت پیشــنهاد دهیم این شاخص های مرتبط با 
کیفیت را به تعلیق درآورند و تنها اگر جایی خطرآفرین است، 
مناطق محدود با رعایت ضوابط و مقررات آموزش را در قالب 

دیگری تداوم ببخشند.
از ســوی دیگــر، احمــد وحیــدی، وزیــر کشــور در 
حاشــیه نشســت اســتانداران در پاســخ بــه ســؤالی 
دربــاره تعطیلی مــدارس به جهــت آلودگی هــوا، گفت: 
 تعطیلی مــدارس به خاطر رفــع آلودگی نیســت، بلکه به
 خاطر سالمتی فرزندان مان اســت. مصوبه ای وجود دارد که 
در آن مشخص کرده در چه شاخصی از آلودگی، مدارس باید 
تعطیل باشند. گروه های اضطراری استان ها براساس همین 

مصوبه ناچارند تصمیم به تعطیلی بگیرند.
وی اضافه کرد: در هرحال این موضوع موجب شد تا با کمک 
سازمان محیط زیست پیشنهاد جدیدی را برای دولت تعیین 
کنیم تا این استانداردها را کمی تغییر دهیم تا الزم نباشد در 

این شرایط مدارس مان را تعطیل کنیم.

 نجات جان »زریوار« 
از حمله »پالونیا«

آخرین موضوع »کارگروه ملی گونه های مهاجم« مربوط 
به کاشت گونه مهاجم »پالونیا« در اطراف »تاالب زریوار« 
بود. به گفته مدیــرکل دفتر موزه ملــی، تاریخ طبیعی و 
ذخایر ژنتیک با اقدامات انجام شــده از گسترش بیش از 

حد و آسیب زای آن جلوگیری شد.
محمد مدادی به ایســنا گفت: گونه های مهاجم و بیگانه 
در ســطح دنیا جزو تهدیدات اصلی برای تنوع زیســتی 
محســوب می شــوند که در ایران نیز مخاطراتی را برای 
طبیعت و تنوع زیســتی کشــور دارند. آنها پس از سلب 
فرصت از ســایر گونه ها، بــا پرداختن به تکثیر و رشــد 
افسارگســیخته جمعیت خود گونه هــای بومی را تهدید 
می کنند. پالونیا به صورت دست کاشــت توسط نهادهایی 
که در اطراف تاالب فعالیت دارند، کاشته شده بود. با توجه 
به  خصوصیاتــی که این گونه مهاجم دارد، رشــد و تکثیر 
بسیاری به ســمت تاالب پیدا کرده بود، اما خوشبختانه 
با اقدامات انجام شده از توســعه، گسترش بیش از حد و 

آسیب زای آن جلوگیری شد.
مدادی ضمن اشاره به اینکه ریشــه کنی گونه های مهاجم 
باتوجه به رفتار خاص آنها به سادگی از طبیعت امکان پذیر 
نیست، گفت: گونه های بیگانه از کانال های مختلف قانونی 
و غیرقانونی وارد کشور می شوند. بدین جهت کشت، تکثیر، 
بهره برداری و بازار مصرف این گونه ها باید در مدیریت شان 
مدنظر قرار گیرد. در این زمینه دستگاه های مختلفی اثرگذار 
و دارای اختیار و مسئولیت هســتند. از وزارت جهاد گرفته 
تا گمرک، شهرداری ها در حوزه های شهری، دهیاری ها در 
حوزه های روستایی، سازمان حفاظت محیط زیست، شیالت 
و سایر بخش هایی که به هر شکلی با مبادی ورودی کشور 
در ارتباط هستند یا در موضوعات تکثیر و پرورش گونه های 
مختلف گیاهی و جانوری مسئولیتی دارند در این کارگروه 
همکاری می کنند. تمامی دستگاه ها می توانند درگیر موضوع 
گونه های مهاجم و بیگانه باشند. تنها باید یک هماهنگی و 
هم افزایی با چندین اقدام و هدف بین دستگاه های مختلف 

شکل بگیرد.
مدیرکل دفتر موزه ملی، تاریــخ طبیعی و ذخایر ژنتیک به 
اقدامات الزم برای مبارزه با گونه های مهاجم اشــاره کرد و 
گفت: ابتدا باید به کنترل ورود گونه های بیگانه به کشــور 
پرداخته شود. به عبارتی از ورود گونه هایی که به سایر نقاط 
دنیا به عنوان گونه های مهاجم معرفی شــدند، جلوگیری 
کنیم. همچنین الزم اســت گونه هایی که پیش از این وارد 
کشور شدند و اکنون در زیســتگاه های طبیعی مان حضور 

دارند را مورد پایش قرار دهیم.
پالونیا، نام یک سرده از تیره پالونیاییان در راسته نعناسانان 
است. این سرده بســته به روش طبقه بندی، ۶ تا ۱۷ گونه 
دارد. گونه های مختلف آن بومی شمال آمریکا، چین، الئوس 
و ویتنام و مناطق دیگر شرق آسیا، به ویژه ژاپن و کره هستند. 
این گونه چوب و تنه قابل استفاده در صنعت نجاری جهت 
ساختن مبلمان، تخته الیه، کبریت و کاغذ و کارتن، هواپیما 

و گالیدر و ادوات موسیقی است.

پیاپــی هــوای اصفهــان در وضعیــت 
قرمز بوده اســت. براســاس داده های 
۱۵ایســتگاه پایــش فعــال بــا میانگین 
۱۵۸در وضعیــت قرمــز و ناســالم برای 
عمــوم شــهروندان ثبت شــد.  به همه 
شــهروندان اصفهانــی به ویــژه افــراد 
آسیب پذیر ازجمله ســالمندان، افراد 
دارای بیماری های ریــوی و قلبی، زنان 
بــاردار و کــودکان توصیــه می شــود 
از فعالیــت در فضــای بــاز و تــردد 

غیرضروری در شهر خودداری کنند. 
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نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

 خبرخوان

خبر روز

بارش های نامتقارن 
احــد وظیفــه؛ رئیــس مرکــز ملــی اقلیم 
و مدیریــت بحــران خشکســالی : در 
مقیــاس اســتانی، میــزان بارندگی هــا و 
بی هنجاری های بارش بســیار نامتقارن 
است. بارش در مناطق جنوب و تا حدی 
جنوب غرب کشــور نزدیــک به نرمــال یا 
بیش از نرمــال اســت . برعکس مناطق 
مرکزی تا شــمال با کم بارشی و خشکی 

شدید مواجه هستند.

افزایش دوبرابری مرگ ومیر بر اثر 
آلودگی هوا

دانشــگاه  ســخنگوی  عقــدک؛  پژمــان 
افــراد  شــمار  اصفهــان:  علوم پزشــکی 
مراجعه کننده ســرپایی به ویژه طیف سنی 
کودکان به دلیل مشکالت و عالئم تنفسی 
در برخی بیمارستان های اصفهان افزایش 
یافت. مرگ های منتسب به آلودگی هوا در 
سال۱۴۰۰ نســبت به ســال۱۳۹۹ به میزان 

۸۷درصد افزایش داشته است.

بانوان تأثیرگذار مانع از تخریب منابع 
خاک و آب شده اند

علــی ســالجقه؛ رئیــس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت: بانوان تأثیرگــذار در بحث 
حفاظت از تاالب ها موفق شده اند با ایجاد 
معیشت های جایگزین، استفاده از سموم 
و کودهــای کشــاورزی کــه موجــب تخریب 
منابــع خــاک و آب می شــوند را کاهــش 

دهند.

تاالب ها به عنــوان یکی از مهم ترین و باارزش ترین زیســت بوم های 
طبیعی، دارای کارکردهای مختلف زیست محیطی و اثرات اقتصادی، 
بهداشــتی، اجتماعی بر حوزه پیرامون خود هســتند. اخیرا مرکز 
پژوهش های مجلس گزارشی از عملکرد 4ساله »ستاد ملی هماهنگی 
و مدیریت تاالب ها« منتشــر کرده است که براســاس آن این ستاد 

ماه هاست فعالیتی که قابل نقد و بررسی باشد منتشر نکرده است.
براســاس این گزارش متأســفانه در دهه های اخیر به علت رخداد 
نوسانات شدید اقلیمی و مدیریت نادرســت منابع آبی کشور، اغلب 
تاالب های کشور با مشکل خشکی و تهدید بقا مواجه شده و عالوه بر 
از دســت دادن کارکردهای زیســتگاهی و مزایــای اقتصادی نظیر 
اســتفاده های تفرجگاهی، به کانون های پراکنش گردوغبار تبدیل 
شده و مخاطرات جدی برای سالمت ساکنان پیرامون داشته است.
پس از ابالغ سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست از سوی 

مقام معظم رهبری، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور 
در اردیبهشت ماه سال ۱۳9۶تصویب شد که در آن مقرر شده بود که 
ظرف۶ ماه آیین نامه مربوطه توسط سازمان حفاظت محیط زیست 
تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. از همین روی هیأت وزیران بعد 
از ۲۰ماه آیین نامه مذکور را تصویب کرد. مطابق ماده ۲این آیین نامه 
دولت مکلف شــد به منظور ایجاد هماهنگی در دستگاه های اجرایی 
ذیربط و جلوگیری از خسارات ناشی از توسعه ناهماهنگ و ناپایدار 
بر تاالب ها و تضمین کارکرد پایدار تاالب ها، ستاد ملی هماهنگی و 
مدیریت تاالب های کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل 
دهد. مطابق نتیجه بررسی مرکز پژوهش های مجلس، این ستاد نیز 
همانند اکثر ستادها و کارگروه های تشکیل شده خروجی مشخص، 
سیاستگذاری مستمر، عملکرد ادواری و تأثیرگذاری درستی ندارند. 
بنابراین الزم اســت ضمن برگــزاری منظم و دوره ای این ســتاد و 
فعال ترشــدن دبیرخانه آن، گزارش های عملکرد به صورت منظم و 
مشخص در اختیار عموم جامعه قرار گیرد و شــرایط نقد و بررسی 
تخصصی و اظهارنظر درخصوص عملکرد ستاد فراهم  آید و ستاد نقش 

راهبری و سیاستگذاری خود را در زمینه مدیریت و احیای تاالب های 
کشور به اجرا برساند.

این ستاد  باید پوششی جامع و برنامه ریزی برای ۱۵۲تاالب ثبت 
شده کشور می داشت. مشخص است که پس از تصویب اصالحات 
آیین نامه اجرایی قانون تاالب ها در دومین جلسه ستاد، موضوع 
اصلی جلسه به تاالب میانکاله پرداخته است که متعاقب آن نیز در 
جلسه سوم برنامه احیای تاالب میانکاله و تاالب انزلی به تصویب 
رسیده اســت. ولیکن در ادامه مصوبات جلســه سوم، مصوبات 
دیگری مشتمل بر تشــکیل کارگروهی با مســئولیت سازمان 
برنامه و بودجه کشور برای تعیین سیاست ها، برنامه ها و ضوابط 
الزم برای نحوه تولید کود کمپوست در کشور در مهلت یک ساله 
وجود دارد. اکنون این مهلت به اتمام رسیده و اسناد و مدارکی دال 
بر تحقق این مصوبه مالحظه نمی شود. همچنین در جلسه سوم 
مقرر شده است سازمان حفاظت محیط زیست گزارش عملکرد 
دستگاه ها را ساالنه به ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تاالب های 

کشور ارائه کند که گزارش مربوطه دیده نمی شود.

دستگاه های متولیتفکیک اقدامات

وزارت نیروتعیین بستر و حریم

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت نیرو، وزارت تعیین برنامه عمل ملی حفاظت و احیای تاالب ها
جهادکشاورزی و سایر ذی نفعان

تهیه و اجرای برنامه مدیریت زیست بومی تاالب های 
بحرانی و خسارت دیده

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت نیرو، وزارت 
جهادکشاورزی و سایر ذی نفعان

وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیستتخصیص حقابه زیست محیطی تاالب ها
تهیه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست 
وزارت جهادکشاورزی در حوضه های آبریز تاالب های بحرانی و خسارت دیده

سازمان حفاظت محیط زیستتعیین نیاز آبی زیست محیطی تاالب ها

تدوین و اجرای برنامه مدون تخصیص و تأمین نیاز 
وزارت نیروآبی زیست محیطی تاالب ها

سازمان حفاظت محیط زیستتهیه دستورالعمل تعیین حریم بوم شناختی تاالب ها
تأمین میزان سهم تاالب از ظرفیت آبی حوضه آبریز 
با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی 
مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس از 

تأمین آب شرب

وزارت نیرو با همکاری دستگاه های ذیربط و نظارت سازمان 
حفاظت محیط زیست

اعتبار تخصیص یافته به اجرای طرح های حفاظت و احیای تاالب های کشور )میلیون ریال(

عملکرد برنامه پنجم عنوان
توسعه 

مجموع تخصیص اعتبارات 
پیش از قانون برنامه ششم 

توسعه 

مجموع تخصیص اعتبارات 
در طول سنوات اجرای 

قانون برنامه ششم توسعه 
1396-1400

22534333400116832احیای تاالب انزلی

احیای تاالب های رودخانه های 
درمعرض خطر

54124431388572458022

2500258810171761احیای دریاچه های استان فارس

4000436090162116احیای تاالب هامون

اعتبارات صندوق توسعه ملی 
جهت مقابله با گردوغبار

-----284814284814

48027844519713193545مجموع

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

پراکنش جغرافیایی تاالب های بین المللی ایران ثبت شده در کنوانسیون رامسر

در شــرق اســتان و ۲ایســتگاه دیگر در 
غرب اســتان در راستای سنجش بهتر 
و دقیق تــر آالیندگــی هــوا با اســتفاده 
از ۴۰میلیــارد ریــال از اعتبــارات ســفر 
رئیس جمهــور بــه اســتان کرمانشــاه 
احداث خواهد شد. ریاست جمهوری 
در سفر استانی خود در تیرماه امسال 
بیش از ۳۳هزار میلیارد تومان اعتبار 
بــرای پیشــرفت اســتان به تصویــب 

رساند.

2
ایستگاه 

اختالف دما طی شبانه روز گذشته در 
ایران ثبت شــد؛ به طوری که سراب در 
آذربایجان شــرقی بــا دمــای ۲۵- درجه 
سلســیوس ســردترین و عســلویه در 
بوشهر با دمای ۲۵+ درجه سلسیوس 
گرم تریــن شــهرهای کشــور شــدند. 
از ابتــدای زمســتان تا کنــون حداقــل 
۳بار پایین ترین دمای روزانه کشور در 

سراب ثبت شده است.

50
درجه 

جریمه 7میلیون تومانی برای 
چرای هر راس دام در بستر پریشان 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون 
با هشدار به دامداران و بهره برداران دامی و با اشاره به 
اینکه بستر تاالب پریشــان جای چرای دام نیست و 
هیچ کس مجوز چرای دام در بستر این تاالب را ندارد، 
اعالم کرد: جریمه حضور و چرای هر رأس دام در بستر 
تاالب پریشان 7 میلیون تومان است. جمال خداپرست 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد:در سال های 
اخیر چرای غیرمجاز دام در بســتر تاالب پریشــان 
صدمات بســیاری به این دریاچه وارد کرده اســت. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون 
ادامه داد:متأسفانه برخی از افراد سودجو چرای دام را 
در این مکان انجام می دادند و همین باعث می شد که 
بوته های کف تاالب توسط دام ها خورده شود و خاک 
و ریزگرد حاصل از این اقدام زندگی مردم حاشــیه 
تاالب و حتی مردم ســاکن در شهرستان کازرون را 
تحت تأثیر قرار دهد. خداپرست اضافه کرد: امسال به 
دستور شورای تأمین و کمیته محلی شهرستان و با 
کمک جوامع محلی در کنار نیروی انتظامی توانستیم 
برای نخستین بار نسبت به توقیف دام هایی که در این 
محل به چرا می پرداختند اقدام کنیم. خوشــبختانه 
هم اکنون این معضل ساماندهی و کنترل شده است. 
وی با بیان اینکه هر کسی این کار را انجام دهد قانون 
با اشد مجازات با او برخورد می کند، گفت: اخیرا یک 
گله دام با ۲4۳رأس توقیف شده و جریمه سنگینی 
برای او درنظر گرفته شده است و فرد خاطی تاکنون 
یک میلیارد و ۷۱۰میلیون تومــان جریمه پرداخت 

کرده است.

حوضه ارومیه 5تاالب حوضه خزر 7تاالب 

مناطق کوهستانی 3تاالب

مناطق ساحلی جنوب 6تاالب

مناطق بیابانی 4تاالب

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشــور گفــت: ۱۳۵میلیــون هکتار از 
۱۶۵میلیون هکتار مساحت کشورمان 
را اراضی منابع طبیعی تشکیل می دهند 
که امروز با چالش هــای مختلفی روبه رو 
هســتند که یکی از این چالش های مهم 

پدیده زمین خواری است.
به گــزارش ســازمان منابــع طبیعی، 
عباســعلی نوبخت در نخستین جلسه 
سامانه مدیریت پنجره واحد زمین که با 
حضور نمایندگان دستگاه ها و سازمان های 
مرتبط با امور زمین در ســازمان منابع 

طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد، 
حفاظت از منابع طبیعی کشور را امری 
بسیار مهم و حیاتی در کشور اعالم کرد 
و گفت: ۱۳۵میلیون هکتار از ۱۶۵میلیون 
هکتار مساحت کشورمان را اراضی منابع 
طبیعی تشــکیل می دهند کــه امروز با 
چالش های مختلفی روبه رو هستند و یکی 
از این چالش های مهم پدیده زمین خواری 
است که دلمشغولی فراوانی را برای منابع 

طبیعی ایجاد کرده است.
معاون وزیر جهادکشــاورزی با اشاره به 
گستره وسیع عرصه های ملی و پراکندگی 

آن در ســطح کشــور گفــت: حفاظت 
و حراســت از عرصه های منابع طبیعی 
تکلیف سازمان های تخصصی دولت بوده 
و در این میان نقش سازمان منابع طبیعی 

کشور پراهمیت است.
وی ادامــه داد: به دلیــل اینکه مدیریت 
حفاظت حــدود ۸۵درصد از عرصه های 
کشور برعهده سازمان منابع  طبیعی است، 
راه اندازی این سامانه کمک شایسته ای به 
امر حفاظت و مدیریت عرصه های ملی و 

دولتی خواهد کرد.
نوبخت افزود: با ایجاد پنجره واحد مدیریت 

زمین امکان استفاده از فناوری های نوین 
و ظرفیت هایی نظیر تصاویر ماهواره ای 
جهت کمک به جنگل بانان ایجاد شــده 
است؛ به ویژه در مناطقی که آسیب پذیری 
بیشتری وجود دارد پایش مداوم اراضی 

اتفاق می افتد.
رئیس سازمان منابع طبیعی کشور تأکید 
کرد: صدور تمامی مجوزها باید از طریق 
این ســامانه انجام شود و ســازمان های 
دست اندرکار و مربوط به امور زمین باید 
اطالعات خود را در این سامانه بارگذاری 

کنند.

معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: سامانه 
ظرفیت های مناسبی ایجاد کرده تا مردم 
و ســرمایه گذاران برای اراضی مســتعد 
بهره بــرداری در قالب طرح های مختلف 
صنعتی، کشاورزی، گردشگری و منابع 
طبیعی بدون نیاز به مراجعه حضوری به 
دســتگاه های متعدد در زمان کوتاه تری 
مجوزهای موردنیاز را دریافت کنند که 
این موضوع هم قطعا کمــک بزرگی به 
افزایش بهره وری تولید کشور با مالحظه 
حفظ منابع ملی برای نســل های آینده 

خواهد بود.

زمین خواری؛ چالش مهم منابع طبیعی کشور
مدیریت ۸۵درصد عرصه های طبیعی بر عهده سازمان منابع طبیعی است
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مدیــرکل شــیالت اســتان گلســتان از 
هدف گــذاری بــرای تولیــد ۲۰هــزار تــن 
میگو طی ســال های آینده در گلســتان 
خبــر داد و گفت: آب شــور دریــای خزر 
و زمین های لم یزرع گمیشــان ظرفیت 
خوبــی بــرای پــرورش میگــو اســت. بــه 
گزارش ایسنا، اسماعیل جباری اظهار 
کرد: برنامه ریزی های الزم انجام شــده 
تا با توسعه آبزی پروری این شاخص در 

استان ارتقا یابد.

20000
تن

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
امســال  گفــت:  غربــی  آذربایجــان 
۲۴۰میلیارد تومان اعتبار برای بازنگری 
طرح هادی در ۲۳۰روستای این استان 
اختصاص یافته است. به گزارش ایرنا، 
جعفــر برزگر اظهــار کــرد: در این راســتا 
تاکنون بازنگری طرح هادی ۱۸۰روستا 
کــه نیــاز بــه توســعه داشــتند و افــق 
 ۱۰ساله آنها به اتمام رسیده بود، انجام

شده است.

240
میلیارد 

عدد خبر

خبر

گلستان

آذربایجان غربی

 پربارش ترین استان ها 
در سال آبی جاری

براســاس آمار بارش ها در کشــور تا اول بهمن۱۴۰۱، 
بارندگی ها در سال آبی جاری به نسبت میانگین بلندمدت 
تا اول بهمن فقط 9درصد کمتر اســت درحالی که هفته 

گذشته این کمبود 2۴درصد بود.
به بیانی دیگر، میزان بارش بــرف و باران در هفته پایانی 

دی، کاری شبیه به معجزه کرده است.
به گزارش همشــهری، طبق آمار بارش های ســال آبی 
جاری )۱مهر( تا کنون، 5اســتان کهگیلویه وبویراحمد، 
چهارمحال وبختیاری، گیالن، بوشهر و لرستان بیشترین 
سهم را به ترتیب با بارش 39۴.5، 3۱۱.8، 3۱۱.5، 272.9 

و 2۱7.9 داشته اند.
کمترین بارش ها هم در ســمنان، قم، خراسان جنوبی، 
خراسان رضوی و سیستان وبلوچستان به ترتیب با ۱۴.3، 

22، 26.89، 29.5 و 33.9 رقم خورده است.
همچنین بررســی آمار بارش هــا تا پایــان دی ۱۴۰۱ 
در کشــور حاکی از آن اســت که میانگیــن بارش های 
 5اســتان در ســال آبی جدید از روند بلندمدت سبقت 

گرفته است. 
گزارش های رسمی بارش ها از تغییر وضعیت بارندگی در 
استان های بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان 
و یزد نسبت به دوره بلندمدت حکایت دارد. این در حالی 
است که میزان بارش در تمام استان های کشور نسبت به 

روند بلندمدت کاهشی بوده است.
درحالی که قم با کاهش 65درصدی نســبت به میانگین 
درازمدت، بدترین خشکسالی را در بین 3۱استان تجربه 
می کند، روزگار بوشــهر با 6۱درصد بارندگی بیشــتر از 

میانگین 5۴ساله، کامال رؤیایی است.
این آمار نشان می دهد که تعداد استان هایی که هم اکنون 
در شرایط ترسالی هستند به عدد۱۰ رسیده است و قم، 
سمنان، قزوین، آذربایجان شرقی، البرز و تهران همچنان 
 در بدترین شــرایط خود به نســبت میانگین 5۴ســاله 

قرار دارند.

کوه های یخ زده
کوه های برفی و آبشــارهای یخ 
زده و زیبای اخلمد، کوهنوردان 
و طبیعت گردانــان را در روزهای 
اخیر به مناطق کوهستانی چناران 
در خراسان رضوی کشانده  است. 
ویدئوی این مناطق را  با اســکن 

این کیو آرکد  ببینید.

مجازی

آب و هوا

مازندرانعکس خبر

مهمانان تاالب سرخرود
هر سال با فرارسیدن فصل زمستان جمعیت زیادی از قوهای 
مهاجر به تاالب سرخرود در وزرا محله شهرستان محمودآباد 
در استان مازندران پرواز می کنند.جمعیت قوهای فریادکش 

 امسال به بیش از ۲هزار بال رسیده است. امسال بیش
از ۵۰ فالمینگو هم به این تاالب پرواز کرده اند.

منبع: ایرنا

گوآوا، نوبرانه سیستا ن وبلوچستان 
برداشت گوآوا در جنوب استان سیستا ن وبلوچستان در فصل زمستان 
انجام می شــود و در شرایطی که همه نقاط کشــور را برف و سرما فرا 
می گیرد، وارد بازار مصرف می شود و خأل میوه نوبرانه را در بازار جبران 
می کند. به گزارش تسنیم، گوآوا)Guava( با نام  »زیتون محلی« میوه ای 
گرمسیری، خوش طعم با عطر فراوان و بومی کارائیب، مکزیک و آمریکای 
جنوبی و مرکزی محسوب می شود که به دلیل سازگاری با آب و هوا و اقلیم 
منطقه بلوچستان در جنوب استان سیستان و بلوچستان و همچنین 
در استان هرمزگان کشت می شود. گواوا، گیاهی به صورت درختچه ای 
همیشه سبز است که برای کاشت در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 
مناسب و دارای ارقام مختلفی است که میوه آن در رنگ های مختلف 
زرد، قرمز، بنفش، سبز و صورتی ظاهر می شود. نام این میوه در واقع از 
نام مرسوم آن به نام گواوا در کشور هائیتی گرفته شده و از میوه گوشتی 
و آبدار این گیاه استفاده های مختلفی می شود که هم به صورت خام و 
هم به صورت پخته قابل استفاده است. حدود 6۴۰هکتار از سطح باغات 
میوه گرمسیری گواوا در شهرستان های نیکشهر، چابهار، سرباز، راسک 
و کنارک سیستان و بلوچستان وجود دارد و شهرستان راسک در جنوب 
استان با داشتن 3۱7هکتار باغات گواوا، قطب تولید این میوه نادر در 

کشور محسوب می شود.

سفربه»چین«ایران
منطقه صنعتی کجووار آذربایجان شرقی، معروف به چین ایران، قطب تولید لوازم خانگی کشور و فرصتی برای سرمایه گذاری صنعتی است

درهمتنیدگیبابافتمسکونی

سال۱397 براساس موافقت وزارت کشور 6 روستای اطراف تبریز 
به محدوده شهری اضافه شدند که روستای صنعتی کجووار هم 
یکی از آنها بود؛ روستایی که حاال به نام منطقه صنعتی شناخته 
می شــود، در منطقه7 شــهرداری تبریز قرار گرفته و زندگی و 
صنعت در بافت 8هزار نفری آن به هم تنیده شده است. صنعتگران 
کجــوواری در کارگاه های تولیــدی خود از صفر تــا صد تولید 
لوازم خانگی ازجمله کولر آبی، بخاری، هود آشپزخانه، سینک، 
اجاق گاز، یخچال و... را بر عهده دارند. ســلیمان نقشی، یکی از 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ساکن کجووار به همشهری می گوید 
که این منطقه ۴۰درصد لوازم خانگی کشور را تامین می کند، اما 
تولیدکنندگان آن هنوز مجوز ساخت سالن های بزرگ صنعتی را 
ندارند. نقشی حتی از صادرات لوازم خانگی تولیدی در کجووار به 
افغانستان، عراق، آذربایجان، گرجستان و ترکیه هم خبر می دهد. 
به گفته او، 3۰درصد لوازم خانگی تولیدی کجووار به کشورهای 
اطراف صادر می شود درحالی که اگر کارگاه های تولیدی پروانه 
بهره برداری و سازوکار اصولی تر داشته باشند، ارزآوری بیشتری 
خواهند داشت. حسین عزمیان، یکی دیگر از تولیدکنندگان در 
کجووار نیز در گفت وگو با همشهری حمایت از تولیدکنندگان را 
به رسمیت شناختن این منطقه صنعتی می داند که می تواند منجر 

به گسترش فعالیت  واحدهای تولیدی شود.

سرمایهگذاریصنعتی
نگاهی به آمار نشــان می دهد آذربایجان شــرقی رتبه اول عالقه مندی به 
سرمایه گذاری صنعتی را دارد. در واحدهای صنعتی رتبه چهارم، از لحاظ 
پروانه های بهره برداری رتبه سوم و از لحاظ طرح های توسعه ای رتبه دوم را 
در کشور به خود اختصاص داده است. آذربایجان شرقی ۱8ناحیه صنعتی و 
3۱شهرک صنعتی دارد، اما متراکم ترین مرکز تولید لوازم خانگی کشور و 

استان در منطقه کجووار تبریز قرار دارد.
این طور که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی می گوید 
صادرات محصوالت لوازم خانگی در ۴ ماه نخســت امسال از این منطقه به 

ترکیه 38درصد افزایش یافته است.
صابر پرنیان معتقد اســت کجووار هم اکنون، چین ایران یا چین کوچک 

خوانده می شود و با رفع مشکالت و ساماندهی واحدهای صنعتی، به یک منطقه اقتصادی تأثیرگذار در کشور تبدیل خواهد شد؛ زیرا عالوه بر 
فعالیت تعداد زیادی از تولیدکنندگان، کاالهایی که در این منطقه تولید می شود قابل رقابت با محصوالت کشورهای اطراف است.

همیشهدرکجووارکارهست!
چین بزرگ تریــن تولید کننده و صادرکننده کاال به جهان اســت و از پایان 
دهه7۰ قرن2۰ به این سو، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل مالحظه ای 
حاصل کرده اســت. کجووار از این جهت به عنوان چین ایران لقب گرفته که 
در 2دهه اخیر صنعت تولید لوازم خانگی در آن چشــمگیر بوده و نه تنها در 
آذربایجان شرقی که خود طالیه دار تولید لوازم خانگی در کشور است، بلکه در 

بین مناطق صنعتی آذربایجان شرقی نیز گوی سبقت را ربوده است.
مردم کجووار که پیش از تولید لوازم خانگی با کشــاورزی و دامداری روزگار 
می گذراندند، حاال همگی دســتی در تولید دارند تا جایی که در کجووار از 
بیکاری خبری نیست. آمارها نشان می دهد بیش از 3۰۰کارگاه در کجووار 

دایر است که در هر یک، حدود ۱۰نفر مشغول به کارند.
سلیمان نقشی، یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در کجووار به همشهری می گوید که بیش از نیمی از مردم کجووار مشغول کار در کارگاه های 

تولیدی هستند و اگر کسی بیکار باشد، انتخاب خودش است. 

همسایگیباپاالیشگاه
مشکالت مردم کجووار که حاال در بافت صنعتی روزگار می گذرانند، فقط 
به مشکالت در حیطه صنعت خالصه نمی شود. همسایگی آنان با پاالیشگاه 

تبریز آلودگی هوا و بوی نامطبوع را برایشان رقم زده است.
موســی فرضی، نماینده شرکت شــهرک های صنعتی آذربایجان شرقی، 
بهترین راه حل مشکالت واحدهای صنعتی این منطقه را طراحی شهرداری 
به عنوان لکه صنعتی می داند. از این رو، دیده شدن این منطقه به عنوان لکه 
صنعتی نه تنها گره مجوزها را باز می کند بلکه راهگشایی برای حل مشکل 

بافت مسکونی و مشکالت زیست محیطی خواهد بود.

تأکیدرئیسجمهوریبررفعمشکالت
تولیدکنندگان در منطقــه صنعتی کجووار چشــم انتظار 
حل مشــکالت مختلفی در زمینه صــدور مجوزها، تامین 
مواداولیه، اعطای تسهیالت و تامین خدمات آب، برق و گاز 
هســتند. معاون امور اقتصادی اســتاندار آذربایجان شرقی 
در پاسخ به این درخواســت ها، تأکید می کند که ساماندهی 
واحدهای تولیدی کجووار به عنوان قطب تولید لوازم خانگی 
یا همان چین ایران در سفر رئیس جمهوری مطرح شده و از 
سوی وزارت صمت در حال پیگیری است. محمد کالمی به 
همشهری می گوید: لکه های صنعتی در اطراف تبریز ازجمله 
کجووار به صورت خودجوش ایجاد شده اند و به همین دلیل، 
شناســایی و جمع آوری اطالعات آنها در حال انجام است تا 
برای وزارت صمت ارسال شود. به گفته وی، برخی از کارگاه ها 
با داشتن جواز، پروانه بهره برداری ندارند و قصد ما این است که 

با پیگیری مجوزها، امکان صادرات برای آنها نیز فراهم باشد. 

منطقه ای صنعتی در تبریز کــه عده ای آن را »چین 
ایران«   می دانند، تا همین 4سال پیش روستایی در 
اطراف مرکز آذربایجان شرقی بود؛ »کجووار« از اواخر 
دهه70 رونق کارگاه های تولید لوازم خانگی را به خود 
دید و حاال متراکم ترین منطقه صنعتی تبریز با بیش 
از 300کارگاه اســت که محصوالت تولیدی خود را به 

کشورهای همسایه نیز صادر می کند.
 درحالی که تولیدکننــدگان از نبــود مجوز برای 
ساخت کارگاه های بزرگ صنعتی گالیه مند هستند، 
معاون امور اقتصادی اســتاندار آذربایجان شرقی از 
ساماندهی واحدهای تولیدی کجووار برای دریافت 
پروانه بهره برداری خبر می دهد؛ موضوعی که در سفر 
رئیس جمهوری بر آن تأکید شده  بود و حاال از سوی 

وزارت صمت در دست پیگیری است. 

 راحله عبدالحسینی گزارش
روزنامه نگار

کجوواردرآینهارقام

جمعیت

8000نفر  
موقعیت

غربتبریز  
تعدادکارگاه

300واحد  
نیرویکار

بیشاز3000نفر  

صادرات

آذربایجان افغانستان ترکیه

عراقگرجستان

 ریزش های آسمانی در سال آبی جاری به نسبت 
میانگین درازمدت تا اول بهمن فقط ۹ درصد کمتر 

 است، در حالی  که هفته گذشته 
این کمبود 24 درصد بود. 
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بچه یتیمی که مسجد ساخت
حاج محمود فرازنده برای ساخت تنها از همسرش کمک گرفت

این مسجد، پایگاه علمی و فرهنگی 
شرق تهران است

مســجد احمدیه نارمک از مساجد تأثیرگذار شــرق تهران و به 
تعبیری پایگاه فرهنگی- علمی محله های شرقی پایتخت است. 
این مسجد که سال ۱۳۴۰ به همت مرحوم آیت اهلل حیدر جاللی 
خمینی پایه گذاری شد، به دلیل ظرفیت حوزه علمیه و کتابخانه ای 
غنی، به پاتوق دانشجویان و عالقه مندان علوم دینی تبدیل شده 
است. حجت االسالم رضا جاللی خمینی، امام جماعت این مسجد، 
می گوید: »کتابخانه ای با مخزنی غنی در طبقه زیرین مســجد، 
برای استفاده عموم مردم ساخته شده است. این کتابخانه، همه 
روزه میزبان اهالی محله و سایر شهروندان است. کتابخانه مسجد 
شامل 2بخش برای استفاده خواهران و برادران است و هر بخشی 
۳مخزن کتاب دارد که کتاب های مرجع و نفیس ازجمله لغتنامه ها 
و دایره المعارف ها و اطلس جغرافیا، کتب مربوط به حوزه و درس 
فقه برای طالب از پایه یک تا ۱۰ و کتاب های عمومی و تخصصی 
مانند کامپیوتر، روانشناسی، شعر و ادبیات، رمان و داستان، دینی 

و مذهبی، منطق و فلسفه و... را در خود جای داده است.« 

آموزش ۳۰۰طلبه
اما یکی از نقاط قوت این مســجد که آن را از سایر مساجد شرق 
تهران و حتی کل پایتخت متمایز می کنــد، وجود حوزه علمیه 
به عنوان پاتوق گردهمایی ائمه جماعت مساجد و حوزویان شرق 
تهران است. امام جماعت مسجد احمدیه می گوید: »ظرفیت حوزه 
علمیه مسجد ۳۰۰نفر است و دوره های درس خارج از فقه و اصول 
برای طالب از پایه یکم تا دهم برگزار می شود. از آنجا که طلبه ها 
در آن تا پایه های باال درس می خوانند، نیازی نیست برای ادامه 
تحصیل در حوزه به قم بروند. ساالنه ۴۰نفر از طالب از این حوزه 

فارغ التحصیل می شوند.«

حمایت از نیازمندان
اما در کنار این ظرفیت ها دستگیری از نیازمندان، سنت حسنه بانیان 
این مسجد است که از دیرباز ادامه داشته است. امام جماعت مسجد 
احمدیه در این باره می گوید: »از همان زمانی که مسجد پایه گذاری 
شد، حمایت از نیازمندان و خانواده های کم برخوردار مرسوم شد و 
هر  ماه با حمایت نمازگزاران و هیأت امنای مسجد  به۳۰۰خانواده 
نیازمند و بی سرپرســت در محله نارمک و ســایر محله های تهران 

کمک هایی در قالب بسته های معیشتی و... هدیه می شود.«

 گلریزان برای زندانیان و خانواده های نیازمند
 اینجا چراغی روشن است 

مراسم گلریزان در ایران از دیرباز در زورخانه ها اجرا می شد؛ 
همان جایی که پهلوانان نامی، همان افرادی که میان اهالی 
محله آبرویی داشــتند، دور هم جمع می شــدند و با حفظ 
کرامت نیازمندان برای دســتگیری از آنها چراغ روشــن 
می کردند. هنوز هم رســم جوانمردی و فتوت زنده است و 

امروز هم رسم گلریزان در زورخانه های شهر اجرا می شود.
زورخانه باغ موزه قصر، یکی از همان زورخانه هایی است که 
پهلوانان نامی اش به رســم پهلوانان پیشین، دستگیری از 
نیازمندان و باز کردن گره مشکالت زندگی افراد کم بضاعت 
را از یاد نبرده اند. در مقاطع مختلف سال در زورخانه باغ موزه 
قصر، پهلوانان مو سفید کرده و جوانانی که در گود زورخانه 
شانه به شانه مو ســفیدان راه و رسم فتوت را یاد می گیرند، 
دور هم جمع می شوند تا برای کمک به خانواده های نیازمند، 
چراغ روشــن کنند. محمد نجات مهر، مدیــر زورخانه باغ 
موزه قصر کــه از پهلوانان قدیمی تهران اســت، می گوید: 
»سال هاست که در زورخانه باغ موزه قصر رسم گلریزان در 
مقاطع مختلف سال با مشــارکت پهلوانان قدیمی، جوانان 
گود زورخانه، شــهرداری منطقه ۷، اتاق اصناف تهران و ... 

برگزار می شود.«
یکی از ویژگی های اجرای مراســم گلریزان در زورخانه باغ 
موزه قصر، مشارکت اهالی محله است. نجات مهر می گوید: 
»پیوند زورخانه باغ موزه قصر با اهالی محله برقرار است. هر 
وقت خبر اجرای مراسم گلریزان اعالم می شود، آنها هم قدم 
پیش می گذارند و رسم جوانمردی را به جا می آورند. گاهی 
فرد یا افراد نیازمند از همین محله هستند و گاهی از نقاط 
حاشیه شهر.«  نجات مهر از گلریزان های پیشین در زورخانه 
می گوید: »عالوه بر جمع آوری کمک برای افراد نیازمند در 
مقاطع مختلف ســال مثل عید نوروز، ماه رمضان و... برای 
سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان و آزادی زندانیان 
جرایم مالی و غیرعمد هم با کمک سازمان زندان ها، گلریزان 
برگزار کرده ایم. این مراسم یکی از پایه های فعالیت زورخانه 
باغ موزه قصر اســت و اهالی محله های اطراف باغ موزه هم 
می توانند بــا مراجعه به زورخانه از زمان برگزاری مراســم 
گلریزان باخبر شــوند و برای کمک بــه نیازمندان چراغی 

روشن کنند.« 

 بهسازی نهرهای ۱۰۰کوچه 
در جنوب غرب تهران

پس از اجرای »طرح خدمــت« در منطقه۱۷ که طی 
آن بسیاری از کوچه و خیابان ها آسفالت شدند، این بار 
طرح ویژه ای باعنوان »احداث و بازســازی کانیو صد 
کوچه«)کانیو نام فنی آب روهای بتنی است( در محله ها 
اجرا می شود. شهردار منطقه۱۷ درباره اهداف اجرای 
این طرح گفت: »در قالب این طرح انهار روباز فرسوده 
و قدیمی ســطح منطقه جمع آوری شده و به جای آن 
از طرح های جدید با عنوان »کانیــو کتابی«، »کانیو 
جانبی«، جدول بندی و احداث »انهار روسی« مقابل 

پارکینگ ها استفاده می شود.«
رضا شــنگی  با بیان اینکه تاکنون بیــش از ۹هزار و 
۴۰۰متر طول از نهرهای روباز فرسوده و قدیمی منطقه 
جمع آوری شــده گفت: »از آنجا که ساماندهی معابر 
و خیابان ها یکی از مطالبات مهم شــهروندان است، 
به منظور کاهش آلودگی های محیطی و پیشــگیری 
از شــیوع بیماری ها و رفع معضالت زیست محیطی، 
بهسازی شبکه فرعی آب های سطحی در دستورکار 

معاونت فنی و عمرانی منطقه قرار گرفته است.«

 اُزگل با اجرای ۳۱مصوبه 
نونوار می شود

شهردار منطقه یک در بازدید از محله ازگل بیش از ۳۱مصوبه 
از درخواست های محلی اهالی اُزگل را در دستور کار مدیریت 
شهری این منطقه قرار داد. سال هاست که اهالی محله اُزگل 
پیگیر حل مشکالت و معضالت ترافیکی در برخی خیابان های 
پر تردد، تامین امکانات رفاهی و تفریحی در بوستان ها و شبکه 
حمل ونقل عمومی این محله هستند. خبر خوش برای ساکنان 
محله اُزگل اینکه در بازدید اخیر شهردار منطقه یک از این محله 
که همراه معاونان، شهرداران نواحی و مدیران شهری منطقه 
انجام شد، کمبودها و مشــکالت محله براساس درخواست 
اهالی اولویت بندی و مصوبه هایی هم برای رفع این کاستی ها 
در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت. در این بازدید که با 
هدف بررسی وضعیت عمرانی، ترافیکی، شهری و رسیدگی 
به درخواست های شــهروندان انجام شد، سیدمهدی صباغ، 
شهردار منطقه یک، بیش از ۳۱مصوبه را برای رفع مشکالت 
و کمبودهای این محله تنظیم کرد.تغییر نام خیابان پروین با 
بهره گیری از نظرات معتمدان محلی، بررسی و امکان سنجی 
راه اندازی خط تاکســیرانی اُزگل به پایانــه متروي محالتی، 
پیگیری انشــعاب بوســتان کامران و... ازجمله مصوبات این 
بازدید بود که براساس درخواست های محلی تصویب شد و به 

مرحله اجرا می رسد.

 »خانواده بیست« برای ورزش 
در خانه آماده شد

زمستان های تهران با آلودگی هوا و تعطیلی های گاه و بی گاه همراه 
است. در این روزها اما کار، زندگی و ورزش تعطیل نیست. توصیه 
کارشناسان به ورزش دوستان این است که برای کاهش عوارض 
هوای آلوده در فضاهای بسته و منزل که هوای تمیزتر و بهتری 
دارد، ورزش کنند. فرهنگسرای خانواده بر همین اساس و با هدف 
ارائه راهکارهایی برای انجام ورزش اصولی و با کمترین آسیب، از 
یک کارشناس ورزشی که دکتری تربیت بدنی دارد، دعوت کرده 
که در کارگاهی آموزشی با موضوع »ورزش را به خانه بیاوریم«، 
به صورت آنالین به ورزش دوســتان آموزش هایی کاربردی ارائه 
دهد. این کارگاه که نامش »خانواده بیست« است، هر دوشنبه از 
ساعت۱۱ برگزار می شود و کارشناس درباره مباحثی چون اهمیت 
ورزش در منزل، رعایت اصول ایمنی در اجرای فعالیت های ورزشی 
در خانه، رعایت اصول بهداشتی ورزش و پیشگیری از آسیب های 

ورزشی صحبت می کند.
عالقه مندان برای اســتفاده از این برنامه آموزشی می توانند به 
 https://online.shahramookht.ir/ch/amoozesh لینــک

وارد شوند.

کار خوب

بچه هاي مسجد خبرنامه

همین حوالي

 خبردار

در گزارش پیش رو می خواهیم داستان خواندنی چگونگی ساختن یک 

مریم قاسمیگزارش
روزنامه نگار

مسجد قدیمی و نام آشنا در محله شوش تهران را روایت کنیم؛ مسجدی 
که قهرمان واقعی آن بچه یتیمی است که با تالش و پشتکار زیاد به 

تاجری بزرگ تبدیل می شود و به جز ساخت مسجد در این محل، کارهای نیک دیگری در کارنامه دارد.

داخل متروی شــوش روی تابلویی نوشته شده: مســجد فرازنده، 
۱۰۰متر جلوتر. با کمی پیاده روی در خیابان شهید »زیدوند لرستانی« 
متوجه می شویم چقدر جلوي چشم بوده، اما آن را ندیده ایم؛ آن هم 
با آن گنبد و کاشی های فیروزه ای زیبا. اینجا مسجد فرازنده در محله 
شوش است. دست راست، نرسیده به حیاط مسجد، سنگ مزار حاج 
»محمود فرازنده« و مرحومه مادرش »رقیه داداش« دیده می شود. 
مردی از قســمت مردانه بیرون می آید که می فهمم حاج »حسن 
فرازنده« تولیت این مسجد قدیمی است و با صاحبان این مزار نسبت 
نزدیکی دارد. نمازگزاران بیشتر کسبه و راننده های تاکسی و کامیون 
هستند و خانم ها هم از خانه های دور و اطراف می آیند. عاقله مردی 
ســر قبر مرحوم حاجی فرازنده حمد و ســوره می خواند. او راننده 
کامیون است و برای تخلیه بار آمده:»حیف است خانم که مسجدی 
با این عظمت که نمونه اش توی تهران کم پیدا می شه، اینقدر گمنام 
و مهجور باشه؟« به ذهنم می سپارم که این سؤال را حتما از متولی 

مسجد بپرسم.

شرط و شروط مرحوم پدر 
حاج حسن فرازنده که متولی و پیش نماز این مسجد است با اشاره به 
اینکه مرحوم پدرش خیلی عالقه مند بود در این مسجد مسائل دینی 
درست آموزش داده شود، می گوید: »مسجد هنوز هم طبق  منش 
و تفکر مرحوم پدرم اداره می شود، ازجمله اینکه اگر در این مسجد 
مراسم ختمی برگزار شــود، از صاحب عزا پول نمی گیرند. مرحوم 
پدرم معتقد بود دلیلی ندارد از کســی که کس و کارش مرده پول 

بگیریم. حاجی در ســاخت مسجد از 
احدی کمک نگرفت و تنها کمکی که 
زمان ساخت مسجد قبول کرد مهریه 

همسرش بود.« این روال ادامه دارد.

تامین شیشه های در و 
پنجره مساجد 

اما داستان ساختن مسجد 
را از زبــان حاج حســن 
بشنوید که شنیدنی است: 
مرحوم حــاج »محمود 
فرازنده«، کودک یتیمی 
 که بــا لیاقــت و زرنگی 
خودش می شــود تاجر 
مشــهور و صاحب نــام 
تهران در تجارت شیشه، 

قبل از ســاخته شدن هر 
مسجدی در تهران تامین شیشــه های در و پنجره هایش را قبول 
می کرد. او بعدها همین زمین مسجد را می خرد برای انبار کاال. آن 
سال ها شوش آب لوله کشی نداشت و برای همین حاجی چاه عمیقی 
می زند و دار و درختی می کارد. مردم دور و اطراف هم می آمدند سر 
چاه، رخت و لباس می شستند. مدتی می گذرد و حاجی به فکر ساخت 

مسجد می افتد و این ملک را می گذارد برای ساخت مسجد.

معمار مسجد استاد لرزاده است
خانه حاجی فرازنده در میدان خراسان در خیابان لرزاده 
بوده و به این  ترتیب با استاد »حســین لرزاده«، معمار 
مشهور، آشنایی و رفاقت پیدا می کند. یک روز حاجی به 
لرزاده می گوید: »من بهترین جا و گل ملکم را برای مسجد 
درنظر گرفته ام. می خواهم که اینجا یک مسجد درجه یک 
بسازی.« لرزاده می گوید: »مردم خانه را می سازند نهایت 
برای ۱۰۰سال و مسجد را می سازند برای ۱۰۰۰سال، هرچه  
داری خرج کن باقی اش را مردم می سازند.« حاجی در زمان 
ساخت مسجد »تاجرالتجار« لقب داشت و وضعش خیلی 
خوب بود، با این حال بارها پیش می آمد که خودش لباس 
ساده می پوشید و بیل به دست به کارگرها کمک می کرد یا 

خودش غذا می پخت و همسفره کارگرها می شد.
حاجی فرازنده، ســال۱۳۵۹، تجارت را کنار می گذارد و 
تمام سرمایه اش را می گذارد برای قرض الحسنه و تهیه 
جهیزیه و ازدواج جوان ها. وي باالخــره چراغ عمرش 
۲۵خرداد۱۳۶۹ خاموش می شود و در گوشه ای از ورودی 

مسجد به خاک سپرده می شود. 

یک درخواست 
از مسئوالن

تاروردی درباره وضعیت کسب وکار و افزایش 
چشمگیر مشتری نانوایی ها نسبت به گذشته به نکاتی 

اشاره می کند: »گرانی برخی کاالها و اجناس مانند برنج، 
گوشت، مرغ، ماکارونی و... باعث شده تا مصرف نان بیشتر 
شود و اغلب خانواده ها به سمت غذاهای نانی رو بیاورند و 
به تبع آن نانوایی ها هم شلوغ تر شوند. در چنین شرایطی 

کاش سهمیه آرد اینگونه واحدهای تولیدی حداقل 
براساس تراکنش روزانه تعیین می شد تا شرمنده 
مردم نمی شدیم و می توانستیم تعداد قرص نان 

رایگان بیشتری تولید کنیم و به دست 
نیازمندان برسانیم.«

 حسن حسن زاده؛ روزنامه نگار

تاروردی از اینکــه مورد لطف پــروردگار قرارگرفته تا 
بخشی از نان مورد نیاز اقشار ضعیف و کم درآمد را تامین 
کند ابراز خوشحالی می کند. از همان روز اولی  که طرح 
»نان با عطر مهربانی« را در واحد نانوایی اش راه انداخت 
مورد تشــویق خانواده و اهل محل قــرار گرفت. حاال 
مدت هاست که نان مورد نیاز سفره خانواده های تحت 
پوشش به شکلی آبرومندانه و محترمانه فراهم می شود. 
این خانواده ها هر روز به ایــن نانوایی مراجعه و هر یک 
2۰قرص نان لواش و 2قرص نان بربری دریافت می کنند.

یک دست صدا ندارد
حاجی تاروردی تالش می کند که آدم های بیشــتری 
را در ثواب کارهــای خیر و عام المنفعه شــریک کند، 
از اعضای انجمن محلی و ســراهای محلــه گرفته تا 
کسبه و بازاریان. حتی در لیســت همکارانش در امور 
خیرخواهانه، تعدادی از پزشــکان، استادان دانشگاه، 
دانشجویان و حتی بانوان خانه دار تهرانی وجود دارند که 
هر کدامشان به وقتش برای گره گشایی از کار بندگان 

خدا اعالم آمادگی می کنند.
 تاروردی با کمک دوستان و همکاران خیر و نیکوکار و با 
استفاده از ظرفیت های بومی و محلی مثل سرای محله 
و مدیریت محلــه علی آباد جنوبی یــک انجمن خیریه 
محلی راه اندازی کرده اند تا در طول ســال 
و در مناســبت های مختلف مثل  ماه 
مبارک رمضان، نیمه شعبان و... 
به تعداد خانواده های نیازمند 
تحت پوشش سرای محله 
و نانوایی، ســبد کاال و 
ارزاق ضروری تهیه کنند 
و آبرومندانه به دستشان 
برســانند. ایــن فعال 
اجتماعی تأکید می کند 
که در انجام کارهای خیر 
همه با هم هستند چرا که 
 از قدیم گفته اند یک دســت 

صدا ندارد.

نان باکیفیت دست مردم می دهیم
بخش بعدی افتخــارات حاجی تــاروردی مربوط 
به امور صنفی اســت. او تاکنون در 2جشنواره ملی 
نان و فعاالن زنجیره آرد و نان کشور توانسته نشان 
و تندیس  »نانوای برتر«  استان تهران را از آن خود 
کند و همچنین در جشنواره ملی نان که در آخرین 
روزهای دی ماه ســال۱۴۰۱ در شــهر اصفهان با 
حضور نانوایان برتر از کل کشوربرگزار شد شرکت 
کرد و به عنوان »نانوای برتر« اســتان تهران و برای 
 سومین مرتبه نشان با ارزش این جشنواره را باالی

سر  برد.
یکی از کارهای جالب حاجی تاروردی شست و شوی 
هفتگی لباس کار همه همکارانش در خشکشویی 
محله اســت و هزینه اش را خودش تقبل می کند. 
او عقیــده دارد که لباس تمیز و روشــن کســانی 
که در نانوایــی کار می کنند حس خوبــی را، هم 
به مشــتری ها منتقل می کند و هم به  خودشــان؛ 
 این کار نوعی حرمت نگه داشــتن نان است؛ برکت 

سفره خانه مان.

  راه پدر
تاروردی اما خودش را نانــوازاده ای می داند که به 
تاسی از حاج »قهرمان تاروردی« پدر مرحومش در 
پخت و رساندن نان به دست مردم همیشه نکاتی را 

رعایت کرده است. 
او تعریف می کند: »پدر مرحومم وقتی از شهرستان 
به تهران  آمد اول در کوره های آجرپزی مشــغول 
به کار می شــود و بعد از مدتی به دلیــل عالقه به 
شــغل نانوایی، یک مغازه در علی آبــاد می خرد و 
کارش را همانجا شــروع می کند. او از همان موقع 
مشــتری مداری را ســرلوحه کارش قرار داده بود 
و به خصوص هــوای فقــرا و نیازمنــدان محل را 
داشت. یادم هست که هیچ وقت بدون وضو خمیر 
نمی گرفت و حین کار و زمان بیــرون آوردن نان 
از تنور نانوایی ذکر صلــوات در زبانش جاری بود. 
عقیده داشت که این آرد گندم و خمیری که تبدیل 
به نان می شود قداست باالیی دارد و باید از هر لحاظ 
طیب و طاهر باشد. من هم به عنوان عضو کوچکی از 
خانواده  سال ها کنار پدرم شاگردی کردم تا چیزی 
یاد بگیرم. حاال من و همکارانم در این واحد نانوایی 
قبل از شروع کار وضو و بعد خمیر می گیریم و نان 

دست خلق اهلل می دهیم.«

نان با عطر مهربانی
»حاجی تاروردی« خیر و فعال اجتماعی محله علی آباد 

در نانوایی خود تنور همدلی را گرم نگه داشته است

شاید برای من و شــما که ساکن این شهر هستیم جالب باشــد که صاحب یک واحد نانوایی در یکی از 

رضا نیکنامگزارش
روزنامه نگار

محله های قدیمی جنوب تهران کلکسیونی متنوع از افتخارات و لوح های تقدیر و نشان های باارزش از 
ارگان ها و نهادهای مختلف بابت امور خیریه و عام المنفعه دارد.»حاجی تاروردی« ســال ها قبل بانی و 
مجری کمپین و طرح »نان با عطر مهربانی« در منطقه۱۶ بوده و اکنون نیز با همراهی اعضای انجمن محلی و جمعی ازز بازاریان و دانشگاهیان 

و نیکوکاران بیش از ۱۰۰ خانواده نیازمند را از سراسر تهران، به ویژه محله های کم برخوردار جنوب شهر تحت پوشش قرار داده است.



هیجان

کاذب!

امیرمحمدیعقوبپوریادداشت
روزنامهنگار

فقدان آشکار استراتژی در پنجره 
 نقل و انتقاالت فوتبال ایران به شدت

به چشم می آید
برایباورآنکهپشتپردهنقلوانتقاالتفوتبال
ایرانمنطقچندانیوجودندارد،کافیاســت
بهجابهجاییهــایمهماینروزهــانگاهکنیم.
تراکتوردربازارزمستانینقلوانتقاالت،بهسراغ
حامدپاکدلرفتهوبراییکســالونیمبااین
بازیکنقراردادامضاکردهاست.جالباینکهاین
باشگاهبهصورتهمزمان،سیامکنعمتیراهم
میخواهد؛2بازیکنیکهتنهااشتراکمهمشان
مازاداعالمشدندرپرسپولیساست.یعنیاگر
یحییبهجایاین2نفروحدتهنانوفوفرشاد
فرجیرامازاداعالممیکــرد،تراکتوربهدنبال
جذبآن2بازیکنمیرفت.مســئلهاینجاست
کهآیابازیکنــیکهدرتیمیحییمازادشــدهو
نتوانستهبهپرســپولیسکمککند،میتواند
نیازهایتیــمپاکوخمزراپاســخبدهد؟حامد
پاکدلدراینفصل،حتیموفقنشــدهیکگل
همبرایتیمصدرنشینلیگبرتربهثمربرساند.او
تقریباهمهبازیهاراازروینیمکتشروعکرده
وبهندرتفرصتحضوردرترکیبرابهدســت
آوردهامادرهمانفرصتکوتاههمدرخششــی
نداشتهاست.اوباآماریمتوسطدرآلومینیوم،
جذبپرسپولیسشدوبهجزیکمقطعبسیار
کوتاه،دیگردرخششیدراینتیمنداشت.حاال
تراکتوریکهعباسزادهوکاوهرضاییراهمدارد،

نقلوانتقاالتراباخریداوشروعکردهاست.
وضعیتبرایســایرباشــگاههانیــزاصالبهتر
نیست.ذوبآهنکهازشــروعاینفصلداعیه
جوانگراییداشــتهومدامبهاســتفادهازنفرات
جوانافتخارکرده،ســاماننریمانجهانرادر
زمســتانخریدهاســت؛بازیکنیکهازآخرین
روزهایموفقشدرفوتبــالایرانحداقلچند
فصلمیگذرد.پرسپولیســیهانیزتااینجادر
خطحمله،فقطعیسیآلکثیرراجذبکردهاند؛
بازیکنیکهدرسنوسالباال،یکعملسنگین
رباطداشتهوقبلازآنهمبرایمدتهاازفوتبال
دوربودهاست.بعیدبهنظرمیرسدبازیکنیبااین
مشخصاتتاپایاناینفصلبهفرمدلخواهبرسد.
آلومینیومبهســراغمحمدرضاخلعتبریرفته
است؛بازیکنیکهخیلیهافراموشکردهبودند
هنوزفوتبالبازیمیکند.فوالدروبرتوتورسپا
بهسنگذاشتهراجذبکردهومسعودشجاعی
نیزبههمراهحسینابراهیمیراهیباشگاههوادار
شدهاند.مسکرمانمعینعباسیانراخریدهو
جالباینکهباشگاهسپاهاننیزباوجودداشتن
چندیندفاعمیانی،بهدنبالسیاوشیزدانیاست.
قبلازهرچیزی،بایدبهاینفکرکردکهاینهمه
بازیکنسیوچندســالهدرفصلنقلوانتقاالت
چهمیکنند؟مگردرچنینمقطعیازفصلنباید
بازیکنانجوانبیشترموردتوجهباشگاههاباشند؟
وازآنمهمتر،چرافوتبالیستهایتمامشدههنوز

درلیگبرترخریداردارند؟
فقدانبازیکنجذابدربــازاربهصورتموازی
باآنواصراربرایخریــدبازیکنبههرقیمتی،
خالصــهایازپنجرهنقلوانتقاالتزمســتانی
فوتبالایراناســت.ایــنپنجرهبااســمهایی
پرمیشــودکههیچلیســتخریدیراجذاب
نمیکنندوسطحهیچتیمیراارتقانمیدهند.در
چنینشرایطیمعلومنیستچراباشگاههااصرار
دارندبههرقیمتیبازیکــنبخرند.درلیگبرتر
ایران،عمالهرگزپروژهایبرایخریدیکبازیکن
تعریفنمیشود.یعنیبرنامهایوجودنداردکه
یکبازیکنجوانجذبشود،درباشگاهپرورش
پیداکندوبعدبایکرقمخوببهفروشبرسد.
اینجابازیکنرابعداز30سالگیجذبمیکنند،
یکقراردادرؤیاییدرمقابلــشقرارمیدهندو
بالفاصلههمدرپنجرهبعــدیباجداییبازیکن
بدوندریافــتهیچرقمیموافقــتمیکنند.
فقدانآشکاراستراتژیدرپنجرهنقلوانتقاالت
فوتبالایرانبهشدتبهچشممیآید؛مسئلهای
کهموجبشــدهیکپنجرهبینظموشــلخته
داشــتهباشــیم.پنجرهایباانبوهتیمهاییکه
میخواهندهمهبازیکناندردسترسرابخرند
بدونتوجهبهآماروالبتــهبدونتوجهبهمیزان
تناسبآنفوتبالیستباتیمشــان.اینپنجره

عجیبنقلوانتقاالتیفوتبالایراناست.
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هیوالیدروازهکش
هالند دیگر بچه غول نیست؛ یک غول ترسناک است. کارهایی که او 

می کند، در سطح آدمیزاد نیست. او  مقابل ولوز باز هم هت تریک کرد 
آن هم فقط با 16بار لمس توپ در 61دقیقه حضور در زمین

بویقهرمانی
توپخانه توپچی ها بدجور بوی باروت می دهد. حاال با وجود گذشت نیمی 

از فصل و عملکرد آرسنال در این مقطع کمتر کسی است که نسبت به 
شایستگی این تیم برای قهرمانی لیگ تردیدی داشته باشد

1919

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 6 بهمن  1401
ليگ برتر ايران - هفته 17

استقالل

ملوان
15:00

نساجي

سپاهان
17:00

فوالد

پرسپوليس
17:15

جمعه 7 بهمن  1401

گلگهر

مسرفسنجان
15:00

نفتم.س

هوادار
16:00

ذوبآهن

تراکتور
14:00

پيکان

مسکرمان
14:00

آلومينيوم

صنعتنفت
14:00

ساوتهمپتون

نيوکاسل
23:30

جام اتحاديه انگليس

التزیو

آثميالن
23:15

سري آ  ايتاليا

شالکه

الیپزیش
21:00

بوندس ليگا آلمان

بایرنمونيخ

کلن
23:00

سپاهان و پرسپوليس در حالي در مرحله يک هشتم نهايي جام حذفي به 
هم خوردند که اين بازي براي يحيي گل محمدي يادآور نبرد تراژيک 9 سال پيش است

پايانقصهلمپارد؟قرعهانتقـــــــام
فرانکلمپارد،سرمربیاورتونپسازشکست
اینتیممقابلوستهم،ازهدایتتافیهابرکنار
شد.بهگزارشفابریتزیورومانو،باشگاهاورتون
بهدنبــالنتایجضعیفتحــتهدایتفرانک
لمپارد،تصمیمبهاخراجاینســرمربیگرفت.
اورتونفصلبسیاربدیراسپریمیکندودر
حالحاضرباتنها15امتیازپساز20بازی،در
ردهنوزدهمجدوللیگبرترانگلیسقراردارد.
اورتونبالمپارداز9بازیاخیرخوددر8بازی
شکســتخوردهودرفصلجــاریلیگبرتر
فقط2پیروزیداشتهاست.بدینترتیبفرانک
لمپارددومینتجربهناموفقسرمربیگریخود
رانیزبهپایانرساندوپسازچلسی،ازاورتون

نیزاخراجشد.

خبر آخر

ن|
عیا

زار
ید

سع
س|

عک
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مثالبایدچهکارمیکردند؟

فکریریالمیگرفت،نهدالر

پسچطوریحقشانرابگیرند؟

نكته بازی

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

61535-16105121پرسپولیس1
101330-1686223سپاهان2

14829-1685322گل گهر3

12427-1676316استقالل4

5523-16411110مس رفسنجان5
18123-1665519تراکتور6

13221-1649315فوالد7

7221-165659آلومینیوم8

221-21-1656519نساجی9

11218-1639413ذوب آهن10

218-14-1646612ملوان11

318-15-1646612هوادار12

616-13-163767پیکان13
514-16-1635811مس کرمان14

911-18-162599صنعت نفت15
259-37-16231112نفت مسجد سلیمان16

دروازه بان جــوان تیم هــوادار که چند 
هفته ای است مورد اعتماد ساکت الهامی 
قرار گرفته، این هفته بــا یک امتیاز عالی 
عنوان بهترین بازیکن هفته شانزدهم را از 
دیدگاه متریکا به دست آورد. محمدرضا خالدآبادی فقط 4هفته است 
در لیگ برتر بازی می کند اما در همین 4هفته 2بار به عنوان بازیکن برتر 
میدان انتخاب شده و این بار بهترین بازیکن هفته هم لقب گرفته است. او 
در تقابل هوادار و آلومینیوم 7سیو موفق داشت و باعث شد در مسابقه ای 
که شوت های داخل چارچوبش 8 بر یک به سود آلومینیوم بود، نتیجه 
نهایی یک بر یک مساوی باشد. خالدآبادی با این عملکرد نمره8.67 را از 
آنالیزورهای متریکا گرفت. عالوه بر او عارف رستمی )مس کرمان( هم 

نمره باالی 8 گرفت و دومین بازیکن برتر این هفته بود.

11بازیکن برتر این هفته از 9تیم مختلف 
آمدند و فقط 2تیم سپاهان و نساجی بودند 
که بیش از یک بازیکــن در تیم منتخب 
داشــتند. ســپاهان این هفته با گل های 
امید نورافکن و رامین رضاییان استقالل را برد و همین 2بازیکن در تیم 
منتخب هفته قرار گرفتند. نورافکن با نمره7.96 سومین بازیکن برتر 
هفته بعد از خالدآبادی و رســتمی بود. از تیم نساجی هم حامد شیری 
و ســعید غالمعلی بیگی به تیم منتخب هفته رسیدند. غالمعلی بیگی 
نخستین بار است که به تیم منتخب هفته می رسد اما شیری کاپیتان 
نساجی که این هفته پنجمین گل فصلش را زد برای سومین بار در تیم 
منتخب هفته قرار گرفت. شیری مدافع میانی است اما به لطف 4پنالتی 
که او را 5گله کرده، بهترین گلزن لیگ بعد از لوکادیا و عباس زاده است.

پرسپولیس و استقالل در تیم منتخب این 
هفته هر کدام یک نماینده دارند. عالیشاه 
زننده تک گل سرخپوشان مقابل ذوب آهن، 
نمــره7.80 را از متریکا گرفــت و به تیم 
منتخب هفته شانزدهم رسید. ارسالن مطهری گلزن استقالل در این 
هفته هم دقیقا همین امتیاز را گرفت تا با وجود شکست تیمش به جمع 
11بازیکن برتر هفته برسد. رضایی و شکاری هم دیگر بازیکنانی بودند 
که به لطف گل هایشان در این هفته به تیم منتخب رسیدند. این 2بازیکن 
در مصاف تراکتور و گل گهر گل زدند و بازی درنهایت 2-2 مساوی شد. 
آخرین بازیکن تیم منتخب هفته هم شاهین توکلی )مس رفسنجان( 

بود که با نمره7.50 زوج شیری در دفاع میانی شد.

8/67

7/96

7/80

متریکاآماربازی

قرعه انتقام؟
سپاهان و پرسپولیس در حالی در مرحله یک هشتم 
نهایی جام حذفی به هم خوردند که این بازی برای 

یحیی یادآور نبرد تراژیک 9 سال پیش است
به نظر می رسد این دوره از مسابقات جام حذفی فوتبال ایران، قرار 
است در هر مرحله با خودش یک شگفتی بزرگ به همراه بیاورد. 
اگر در مرحله یک شانزدهم نهایی استقالل و تراکتور به هم خوردند 
و یک جذابیت بسیار زودرس برای این بازی ها رقم زدند، حاال در 
مرحله یک هشــتم نهایی شــاهد یک هماورد کالسیک دیگر در 
فوتبال ایران هستیم؛ جایی که سپاهان و پرسپولیس باید به مصاف 
هم بروند. تقابل های سرخپوشان تهرانی و طالیی پوشان اصفهانی 

در ســالیان اخیر همیشــه واجد جذابیت های زیادی بوده است؛ 
به طوری که این بازی  کم کم به اســم »ال کالســیکو« در فوتبال 
ایران جا افتاده است. پرسپولیس و ســپاهان تا کنون در 78بازی 
به مصاف هم رفته اند که قرمزها 26 و زردها 19بار برنده بوده اند. 
33تقابل 2تیم هم به تساوی انجامیده که نرخ بسیار باالیی است؛ 
هرچند منصفانه باید گفت بیشتر مصاف های این 2تیم تماشایی 

و جذاب از کار درآمده است.
این بازی که مثل ســایر مســابقات مرحله یک هشتم نهایی جام 
حذفی قرار است از اول تا سوم اسفند برگزار شود، دهمین تقابل 
پرســپولیس و ســپاهان در چارچوب جام حذفی خواهد بود. در 
9مسابقه قبلی 3مرتبه پرسپولیس برنده بود، 5بار کار به تساوی 
کشیده و ســپاهان تنها یک مســابقه را برده اســت. با این حال 
طالیی پوشــان در این جام، رقم زننده خاطرات تلخ زیادی برای 
پرسپولیس بوده اند. آنها ســال85 در ضربات پنالتی بازی فینال، 
پرسپولیس دنیزلی را در اصفهان شکست دادند و سال بعدش در 

تهران مقابل تیم همین مربی در وقت هــای اضافی نیمه نهایی با 
نتیجه 4 بر یک برنده شدند. بعدها سال92 در فینال جام حذفی 
که به بازی خداحافظی مهدی مهدوی کیا معروف شد، سپاهان بار 
دیگر در ضربات پنالتی بر پرسپولیس چیره شد و 100هزار نفر را 
غمگین به خانه فرستاد. در آن بازی، هدایت سرخ ها برعهده همین 
یحیی گل محمدی بود که به خاطر کم بازی دادن به کیا مورد انتقاد 
شدید قرار گرفت و از سمتش استعفا داد. به این ترتیب روشن است 
که مصاف پیش روی 2 تیم در جام حذفی چه حساسیت مضاعفی 

پیدا خواهد کرد.
در سایر مسابقات این مرحله، استقالل باید به مصاف ملوان برود، 
آلومینیوم با نساجی پیکار می کند، اســتقالل مالثانی رودرروی 
مس کرمان قرار می گیرد، گل گهر با فوالد خوزستان پیکار خواهد 
کرد، نود ارومیه رودرروی پیکان می ایســتد، دریاکاسپین بابل و 
پارس جنوبی جم با هم بازی می کنند و هوادار با مس رفســنجان 

مصاف خواهد داد.

نیمهنهایی
زودرس!

استقالل و ملوان قباًل 6بار در جام حذفی با هم روبه رو شده اند؛ 
ازجمله 4بار در نیمه  نهایی و یک بار در فینال

قرعه کشــی مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی ایران برگزار شد و 
سوای فینال زودرس ســپاهان و پرســپولیس، یکی دیگر از اتفاقات 
جالب این مرحله برخورد تیم های اســتقالل و ملوان بود؛ 2تیمی که 
یک بار در فینال و بارهــا در نیمه نهایی جام حذفی بــا یکدیگر روبه رو 
شــده اند و مصاف آنها یکی از دوئل های ســنتی در تاریخ جام حذفی 
ایران است. اســتقالل و ملوان تا کنون در 6دوره جام حذفی به یکدیگر 
برخورد کرده اند که فقط آخرین برخورد آنها قبل از مرحله نیمه نهایی 
بوده است. پیش از آن، رقبای ســنتی 4بار در نیمه نهایی و یک بار هم 
در فینال به مصاف هم رفته  بودند. نخســتین رویارویــی این دو تیم 
در جام حذفی در دومین دوره این جام رخ داد؛ ســال1357 ملوان که 
در نخستین دوره جام حذفی قهرمان شــده بود، در دومین دوره هم تا 
مرحله نیمه نهایی پیش رفت اما در ضربات پنالتی به اســتقالل باخت 
و از رســیدن به فینال باز ماند. 9ســال بعد 2تیم باز هم در نیمه نهایی 
به یکدیگر رســیدند و این بار ملوان انتقام حذف قبلی را گرفت. این بار 
 بازی ها به شــکل رفت و برگشــت بود و ملوان که در انزلی با استقالل 
2-2 مســاوی کرده بود، بازی برگشــت را در تهران یک بر صفر برد و 
به فینال رســید. هر 3گل ملوان در بازی های رفت و برگشت را محمد 
احمدزاده زد و 2گل استقالل هم توسط محسن گروسی به ثمر رسید. 
تقابل بعدی 2تیم در جام حذفی فقط 3سال بعد بود و این بار در فینال. 
ملوان که در نیمه نهایی پرسپولیس را برده بود در تک بازی فینال و در 
ورزشگاه آزادی مقابل اســتقالل هم 120دقیقه مقاومت کرد و بعد از 
تســاوی بدون گل این تیم را در ضربات پنالتی برد. در آن روز مرحوم 
ســیروس قایقران دومین پنالتی ملوان را تبدیل به گل کرد، شاهرخ 
بیانی ششمین پنالتی استقالل را از دست داد و محمد قدیربحری گل 
قهرمانی ملوان را زد. بعد از تقابل هــای جذاب 2تیم در دهه60، بعدها 
استقالل و ملوان در هر دهه یک بار در جام حذفی مقابل هم ایستادند. در 
جام حذفی 75-74 این استقالل بود که در نیمه نهایی پیروز شد. آبی ها 
در تهران با گل ادموند اختر پیروز شدند و بازی برگشت در انزلی یک-
یک مساوی شد. در جام حذفی 90-89 باز هم 2تیم در نیمه نهایی به 
مصاف هم رفتند و باز هم مثل سال66 برنده باید در فینال با پرسپولیس 
روبه رو می شــد. این بازی را ملوان با گل های هادی تامینی و مهرداد 
اوالدی برد و گل فرهاد مجیدی برای بازگشــت استقالل کافی نبود. 
5تقابل این 2تیم در نیمه نهایی و فینال همین جا تمام شد و رویارویی 
بعدی آنها در مرحله یک هشــتم نهایی اتفاق افتاد. در ســال92 و در 
روزهایی که دراگان اسکوچیچ روی نیمکت ملوان می نشست، استقالل 
این تیم را با 2گل حنیف عمران زاده برد و حذف کرد. سرمربی استقالل 
در آن بازی امیر قلعه نویی بود و سرمربی فعلی ملوان یعنی مازیار زارع با 
بازوبند کاپیتانی در ترکیب سفیدپوشان حضور داشت. این آخرین تقابل 
ملوان و استقالل در جام حذفی بوده است. بعد ا ز آن دوران افول ملوان 
آغاز شد و این تیم در ادوار اخیر جام حذفی توسط تیم هایی چون مس 
شهربابک، شهرداری ماهشهر و سپیدرود رشت از این جام حذف شده 
است. جالب اینکه ملوان امسال هم با شکست مقابل نفت مسجدسلیمان 
حذف شده بود اما به دلیل استفاده نفتی ها از یک بازیکن محروم، نتیجه 

بازی برگشت و قوی سپید صعود کرد تا به استقالل برسد.

هم كاوه، هم مهاجم خارجی
ساپینتو همچنان مهاجم می خواهد! او عالوه بر یزدانی، شهباززاده و آمانوف را هم در لیست فروش گذاشته است

در روزهایی که استقالل با حاشیه های مختلفی دست وپنجه 
نرم می کند، علی فتح اهلل زاده مدیرعامل این باشگاه در تالش 
برای باز کردن پنجره نقل و انتقاالتی آبی های پایتخت است 
تا بتواند نفــرات مورد نظر ریکاردو ســاپینتو را جذب کند. 
اصلی ترین برنامه این مربی، تقویت فاز تهاجمی اســتقالل 
اســت و روزهای گذشــته هم خبرهای مختلفی در مورد 
اضافه شدن یک یا 2مهاجم به اســتقالل مطرح شده است. 
ساپینتو چند روز پیش در جلسه ای که با فتح اهلل زاده داشت، 
تأکید کرد که تیمش نیاز به یک مهاجــم خارجی دارد. در 
این میان مدیرعامل آبی ها با 2مهاجم در حال مذاکره است 
ولی هنوز مذاکرات به نتیجه قطعی نرسیده است. رسانه ها 
از احتمال حضور مامه تیام در استقالل خبر داده اند اما این 
بازیکن اولویت اول استقالل نیست. با این حال اگر مدیرعامل 
آبی ها در مذاکره با 2مهاجم مورد نظر ساپینتو به توافق نرسد، 

استقالل برای جذب تیام هم اقدام خواهد کرد.
 

   ساپینتو، کاوه را می خواهد
یکی از بازیکنان مورد نظر ساپینتو برای تقویت خط حمله، 
کاوه رضایی اســت. در چند روز اخیر خبرهای مختلفی در 
مورد این بازیکن مطرح شــد ولی آخرین اخبار حاکی از آن 
است که سرمربی استقالل تمایل به بازگشت این بازیکن دارد 
و به مدیرعامل گفته جدا از یک مهاجم خارجی، رضایی را هم 
می خواهد. رضایی نیم فصــل اول عملکرد خوبی در تراکتور 
نداشت و اکثر بازی ها را به دلیل مصدومیت از دست داد ولی در 
آخرین بازی برابر گل گهر گل زد. او درصورت تمایل می تواند 
به استقالل برگردد چون در قراردادش بند جدایی وجود دارد، 

با این حال باید دید تصمیم رضایی چه خواهد بود.

   آمانوف، چالش جدید استقالل
ساپینتو تمایلی به حفظ آمانوف، هافبک تیمش ندارد. در این 
میان چند تیم لیگ برتری هم خواهان جذب او شده اند ولی 
آمانوف هنوز با استقالل برای فسخ قرارداد به توافق نرسیده 
است. استقالل می خواهد آمانوف بخش زیادی از طلبش را 
ببخشد ولی این بازیکن حاضر به قبول کردن خواسته مدیران 
استقالل نیست. در هر شرایط استقاللی ها برای کنار گذاشتن 

این بازیکن باید او را از لحاظ مالی راضی کنند.

   وساطت فتح اهلل زاده در مورد یزدانی
ساپینتو روز شنبه به سیاوش یزدانی اجازه تمرین نداد و گفت 
که دیگر او را نمی خواهد. در این میان فتح اهلل زاده وساطت 
کرد تا ساپینتو در نهایت یزدانی را ببخشد ولی این خواسته با 
مخالفت سرمربی روبه رو شد. یزدانی حاال باید در تیم دیگری 
بازی کند، این در حالی است که شایعه معاوضه این بازیکن با 

سیدمحمد حسینی، مدافع تراکتور هم وجود دارد.
 

   ناکامی در جذب 2بازیکن
استقالل برای تقویت خط دفاعی و خط هافبک از چند هفته 
قبل دنبال جذب غالمرضا ثابت ایمانی و سامان فالح 2بازیکن 
پیکان بود و حتی برای این 2بازیکن نامه رسمی هم به باشگاه 
پیکان ارسال کرد. با این حال پیکان حاضر به از دست دادن 
این 2بازیکن نیست و به باشگاه استقالل اعالم کرده آنها را 

از دست نخواهد داد.

    تماس تلفنی ساپینتو با آلوز
یکی از بازیکنانی که به شکل جدی مورد نظر ساپینتو قرار 
گرفته، ریکاردو آلوز، هافبک تراکتور است. ماجرا از این 
قرار است که ساپینتو بعد از شنیدن خبر مخالفت باشگاه 
تراکتور با درخواست استقالل با تلفن شخصی با نصیرزاده 
تماس می گیرد و از طریق مترجمش، نیاز جدی خود به 
این بازیکن هموطنش را اعــالم و از مدیرعامل تراکتور 
درخواســت می کند تا با این انتقال موافقت کند. با این 
حال نصیرزاده با درخواست ســاپینتو مخالفت می کند 
و جالب اینجاست که حتی سرمربی استقالل با آلوز هم 
تماس گرفته ولی این بازیکن گفته به دلیل قراردادی که 
با تراکتور دارد، نمی تواند از این تیم جدا شود. ساپینتو از 
مدیرعامل استقالل خواسته که یک هافبک بازی ساز هم 

به تیمش اضافه شود.
 

   شهباززاده در لیست مازاد
سرمربی پرتغالی استقالل به مدیرعامل باشگاه اعالم کرده که 
سجاد شهباززاده نیز درصورتی که خواهان جدایی از این تیم 
باشد، می تواند استقالل را ترک کند. شهباززاده که در لیگ 
بیستم عنوان آقای گلی را کسب کرده بود، در ابتدای فصل 
در بورس شایعات نقل و انتقاالتی قرار داشت و بحث حضورش 
در پرسپولیس نیز داغ بود و مذاکراتی نیز با مدیران این تیم 
داشت، اما در نهایت ترجیح داد بار دیگر پیراهن استقالل را 
بر تن کند. او اکنون قادر خواهــد بود با توجه به عدم اعتماد 
ساپینتو تیم جدیدش را در پنجره نقل و انتقاالتی مشخص 

کند و باید دید دل از این تیم خواهد کند یا نه.

در شرایطی که به نظر می رسد ریکاردو ساپینتو در حال تصفیه تیمش است، خبر قرار گرفتن 
سجاد شهباززاده هم در فهرست مازاد آبی ها منتشــر شد. سجاد که سابقه پوشیدن پیراهن 
آبی ها را داشت، طی دوران بازی برای سپاهان احیا شد. او 2سال پیش، شاید بهترین فصل 
فوتبالی اش را پشت سر گذاشت و با آمار غیرمنتظره و غافلگیرکننده 20گل، آقای گل لیگ 
بیستم شد. ســجاد آن زمان مشــتریان زیادی پیدا کرد، ازجمله پرسپولیس و استقالل، اما 
تصمیم گرفت به حضور در سپاهان ادامه بدهد. آمار شهباززاده در فصل بعد رو به افول گذاشت 
و او تنها 6گل برای طالیی پوشان زد، اما این مسئله اشتیاق استقالل را برای بازگرداندن بازیکن 
سابق خود از بین نبرد. در نتیجه شهباززاده ابتدای فصل جاری به استقالل پیوست و به یکی 
از انبوه مهاجمان این تیم تبدیل شد. این دوره بازی در پیراهن آبی اما برای او هرگز خوشایند 
نبود. شهباززاده که فصل را به عنوان یکی از بازیکنان اصلی استقالل شروع کرد، موفق نشد 
توقعات را برآورده کند و به تدریج به حاشیه رفت. نهایتا هم خبر اعالم بی نیازی ساپینتو به این 

مهاجم 32ساله منتشر شد که کمتر کسی را متعجب کرد.

شکست مطلق
سجاد شهباززاده با »صفر« گل در لیست مازاد ساپینتو قرار گرفت؛ 

یک پایان فاجعه بار در بازگشت به پیراهن آبی

امیر روســتایی، مهاجم پیشــین 
پرسپولیس که این روزها در لیگ 
دســته دوم قطر برای الشحانیه 
بازی می کنــد، در مصاحبه ای به 
انتقاد از میدان ندیدن خود در جمع 
سرخپوشــان پرداخته و گفته: »بازی 
دادن به جوانان خیلی خوب اســت. کاری که با من کردید، با 
عمری نکنید. به او فضا بدهید.« روستایی البته فوتبالیست بدی 
نیست، اما یادمان هست که در نخستین بازی گابریل کالدرون 
در هفته نخست لیگ نوزدهم در برابر پارس جنوبی جم فیکس 
شد، اما در ادامه راه نتوانست اعتماد کادرفنی را نسبت به خودش 
حفظ کند. او بعدتر در پیکان و نفت مسجدسلیمان هم توپ زد، 
اما جمع گل هایش برای این 2تیم حتی به اندازه انگشتان یک 
دست هم نرسید. خود ما مدافع سرسخت بازی دادن به جوانان 

گمنام هستیم، اما برای بازیکنی با این آمار، چه می توان کرد؟ 

بعــد از شکســت اســتقالل برابر 
سپاهان، مقایسه ای صورت گرفته 
بین شرایط فعلی ریکاردو ساپینتو 
بــا وضعیتی که محمــود فکری 
2فصل پیش در آن قرار داشــت و 
از نیمکت آبی ها اخراج شد. فکری آن 
زمان در پایان هفته شانزدهم 27امتیاز داشت و جالب اینجاست 
که حاال ســاپینتو هم دقیقا در پایان هفته شانزدهم 27امتیاز 
دارد. بنابراین خیلی ها می پرسند چرا فکری به عنوان رکورددار 
بازی برای اســتقالل در تاریخ باشگاه اخراج شد، اما ساپینتو از 
حمایت مدیران برخوردار است و تازه بازیکن هم اخراج می کند؟ 
پاسخش ساده است؛ چون محمود به ریال دستمزد می گرفت 
و تازه اگر غرامتش را نمی دادند هم اتفاق خاصی نمی افتاد، اما 
ساپینتو به دالر پول می گیرد، 2روز هم دیر کنی، به فیفا شکایت 
می برد و پدر باشگاه را درمی آورد! از قیمت دالر هم که باخبرید...

با توجه بــه اینکه هنــوز در فوتبال 
ایران خبری از سیستم کمک داور 
ویدئویی نیست، در برخی مسابقات 
لیگی شاهد آن هستیم که مربیان 
و بازیکنان نیمکت نشین تیم هایی 
که حس می کنند حقشان خورده شده 
است، دست به موبایل می برند و با پخش تصاویر آهسته برای داور 
چهارم یا کمک داور دنبال متقاعد کردن او هســتند. این رویه 
آنقدر باب شده که به تازگی علی خسروی، عضو کمیته داوران 
فدراســیون فوتبال گفته: »خواهش می کنم اجازه ندهند افراد 
موبایل بیاورند و به داور نشان دهند. این برای ما بد است.« بله، بد 
است، اما تیمی که حس می کند حقش خورده شده و همه جای 
جهان در شرایط مشابه امکان دادرسی وجود دارد، ناخودآگاه رو 
به این ترفندها می آورد. شما VAR بیاورید، مردم مریض نیستند 

که موبایل به داور نشان بدهند. راهش فقط همین است.
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به زیان یووه و به سود ناپولی
با تســاوی 3-3یوونتوس و آتاالنتا 2امتیاز دیگر 
هم از چنگ یــووه پرید. این باشــگاه به تازگی با 
کسر 15امتیاز به دلیل شفاف نبودن مسائل مالی 
و فریب کاری روبه رو بوده و به همین دلیل از رتبه 
دوم و سوم جدول تا میانه جدول سقوط کرده است. 
آلگری که بدون توجه به انتقادات از سبک فوتبالش، 
توانســته بود تیمش را با 8پیروزی و 8کلین شیت 

پیاپی تا باالی جدول ببرد، حــاال در 2بازی 8گل از 
ناپولی و آتاالنتا دریافت کرده اســت. یوونتوس از 1۹88 

برای نخســتین بار در 2 بازی 8 گل خورد. بدشانسی آنها این 
اســت که در یک چهارم نهایی جام حذفی هــم به تور همین 
آتاالنتا خورده اند. آتاالنتا هم زیــاد گل می خورد هم زیاد گل 
می زند. آنها در 3بازی آخر 16گل به حریفان خود زده و 7گل 
دریافت کرده اند. تنها دلخوشی آلگری و هواداران تیم این است 
که برای بازی یکشنبه مقابل مونتســا 2بازیکن مصدوم تیم 
برمی گردند؛ پوگبا و والهوویــچ. والهوویچ ناراضی از اتفاقات 
اخیر و کسر امتیاز که می تواند منجر به از دست رفتن سهمیه 
اروپایی در فصل آینده شود، می خواهد به باشگاه فشار بیاورد 
تا او را به منچستریونایتد بفروشند. حتی شنیده می شود که 
ممکن است یوفا هم باشــگاه تورینی را محروم کند و تا فصل 

2027-2026 این تیــم را از رقابت های اروپایی 
کنار بزند. این فرصت مناســبی برای یوفا خواهد 
بود تا از یکی از 3باشگاه باقیمانده در پروژه سوپرلیگ اروپا 

)یووه- رئال- بارسا( انتقام بگیرد.
در سری آ فعال همه  چیز به کام ناپولی پیش می رود. این تیم 
هم زیبا بازی می کند، هم خوب نتیجه می گیرد، هم 
از حمایت دیگران برخوردار اســت. دادستان ناپل 
درخواست داده تا تحقیقات درباره تخلفات مالی این 
باشگاه به مدت 6ماه دیگر تمدید شــود. این یعنی ناپولی 
برخالف یووه که بالفاصله محروم و جریمه شد، فرصت دارد تا 
قهرمانی این فصل را بدون کسر امتیاز جشن بگیرد. تحقیقات 
درباره برخی خریدها مثل خرید اوســیمن هم صورت خواهد 
گرفت. ناپولی در پایان نیم فصل درســت به اندازه آرســنال در 
لیگ برتر امتیاز جمع آوری کرده و هم اکنون با یک شکســت 
مقابل اینتر با 50امتیاز از 1۹بازی در صدر جدول ایستاده است. 
تیم هایی که در نیم فصل نخست یک فصل سری  آ، حداقل  50 
امتیاز کسب کرده اند؛ یوونتوس در فصل 14-2013: 52 امتیاز 
)امتیاز پایان فصل: 102 و ثبت رکورد لیگ(، اینترمیالن در فصل 
07-2006: 51 امتیاز )امتیاز پایان فصــل: ۹7 و ثبت دومین 

رکورد تاریخ لیگ( و حاال ناپولی در این فصل 50 امتیاز دارد.

هیوالی دروازه کش
هالند دیگر بچه غول نیست؛ یک غول ترسناک است

دیگر کم کم باید عادت کنیم گزارش ها درباره رکوردهای تازه را از لیونل مسی و کریستیانو رونالدو 
به ســمت ارلینگ هالند منحرف کنیم. مهاجم نروژی دیگر یک بچه غول نیست؛ یک غول بزرگ 
دیوانه اســت. کارهایی که او می کند، در سطح آدمیزاد نیســت. این مهاجم در پیروزی 3 بر صفر 
منچسترسیتی مقابل ولوز باز هم هت تریک کرد، آن هم فقط با 16بار لمس توپ در 61دقیقه حضور 
در زمین. این گل شماره 25 لیگ برای او و گل شماره 31 او در همه رقابت های این فصل با پیراهن 
منچسترسیتی بود. هالند فقط 6ماه است این پیراهن را بر تن می کند که بیش از یک ماه آن لیگ 

به خاطر جام جهانی تعطیل بوده.
    این چهارمین هت تریک او در این فصل لیگ برتر و شانزدهمین باری است که در یک مسابقه 
3گل یا بیشتر زده اســت. این را درنظر بگیرید که کریستیانو رونالدو با آن عظمت در 6فصل و نیم 
حضور در لیگ برتر تنها 3بار توانســته بود هت تریک کند. رونالدو بیشــتر هت تریک هایش را در 

رئال مادرید ثبت کرد و رکورد زد.
    هالند حاال 7گل با رکورد 32گل محمد صالح به عنوان رکورددار بیشترین گل زده در یک فصل 

لیگ برتر فاصله دارد. این در حالی است که هنوز نیمی از فصل باقی مانده است.
   مهاجم نروژی فقط به 1۹بازی در پریمیرلیگ نیاز داشــت تا با ثبــت 4هت تریک رکورد رود 
فان نیســتلروی)65بازی( را بشکند و به سریع ترین بازیکنی تبدیل شــود که 4هت تریک در این 
مسابقات انجام داده است. تنها آلن شیرر در یک فصل لیگ برتر توانسته بود بیش از 4بار هت تریک 

کند که به فصل ۹6- 1۹۹5 برمی گردد با 5هت تریک.
   تعداد گل های او تا اینجا بیشتر از آقای گل های 12دوره مختلف لیگ برتر شده که شامل 3فصل 
اخیر است. فصل پیش صالح و سون هیونگ مین با 23گل به طور مشترک آقای گل لیگ شده بودند. 
آقای گل های 3فصل اخیر لیگ برتر؛ 20-201۹: جیمی واردی، 23گل، 21-2020: هری کین، 

23گل، 22-2021: صالح و سون، 23گل.
    هالند چهارمین هت تریــک خود در لیگ برتر انگلیس را تنهــا در نوزدهمین بازی خود ثبت 
کرد و رکورد رود فان نیستلروی را در ســرعت ثبت این تعداد هت تریک شکست؛ هالند 1۹بازی، 

فان نیستلروی 65بازی، لوئیس سوارس 81بازی، شیرر 86بازی، رابی فاولر 8۹بازی.
   سریع ترین بازیکنان تاریخ لیگ برتر که موفق شــدند به 25گل در این رقابت ها برسند؛ هالند 
)1۹بازی(، کوین رایت فیلیپس )26بــازی(، اندی کول )27(، آلن شــیرر و فرناندو تورس )34(، 

اوبامیانگ )37(، سرخیو آگوئرو )38(، فان نیستلروی )3۹(، محمد صالح )40(.
    ارلینگ هالند در لیگ برتر: 25گل، چلسی در لیگ برتر: 22گل. ۹تیم از او کمتر گل زده اند و 

لیدز در این فصل فقط یک گل بیش از این مهاجم ثبت کرده و منچستریونایتد فقط 7گل بیشتر.
   رکورد بیشترین گلزن یک باشگاه لیگ برتر در تمام مسابقات در طول یک فصل 44گل است که 

هالند با گذشت یک نیمه از فصل 13گل با این رکورد فاصله دارد.
    کوین دی بروینه در این فصل بیش از هر بازیکن دیگری در 5لیگ معتبر اروپایی در تمام رقابت ها 

پاس گل داده است )16( که 7پاس گل از این تعداد برای ارلینگ هالند بوده است.

بوی قهرمانی
توپخانه توپچی ها بدجور بوی باروت می دهد

حاال با وجود گذشت نیمی از فصل و عملکرد آرسنال در این مقطع کمتر کسی 
است که نسبت به شایستگی این تیم برای قهرمانی لیگ تردیدی داشته باشد. 
برد 3بر2 مقابل منچستریونایتد حاصل ذهنیت عالی آرسنال بود. آنها در بازی 
رفت هم با وجود ارائه نمایشی برتر تنها شکست فصل خود را متحمل شده بودند 
اما این بار همه  چیز فرق داشــت. تنها تیمی که در زمین اراده پیروزی داشت، 
آرسنال بود. آنها حتی در بازی با نیوکاسل که پدیده این فصل است، در یک سوم 
پایانی زمان مسابقه آنقدر بی تابی می کردند انگار آخرین بازی عمرشان است. 

روحیه برتری جویی چیزی اســت که با نمایش تیم در فصل های پیشین 
قابل مقایسه نیست. زینچنکو طوری خوشحالی کرد که انگار 

قهرمان جهان شده است. مدافع اوکراینی که خودش 
ســابقه چند قهرمانی لیگ با من سیتی را دارد، با 

توضیح درباره این شادی، فلسفه فوتبال آرسنال 
و ذهنیت بازیکنان را شرح داد: »به بازیکنان 
گفتم اگر االن شــادی نکنیم، بعدها حسرت 
می خوریم. وقتی در تابســتان به تیم اضافه 
شدم، به بازیکنان گفتم من برای حضور در 
جمع 3تیم باالی جدول بازی نمی کنم، ما 
باید قهرمان شویم. آن موقع خیلی ها به حرفم 

خندیدند، اما االن دیگر ایــن حرف خنده دار 
نیست.«

    آرسنال فصل گذشته در پایان فصل از 38بازی 
63امتیاز گرفته بود. در این فصل در نیمه راه و تا پایان 

هفته 1۹ جمع امتیــازات این تیم به عدد50 رســید. با ادامه 
این روند، حتی از امتیاز 100 هم می توانند رد شــوند. منچسترسیتی فصل 
18-2017 که 100امتیازی شده بود، در میانه راه 55امتیاز کسب کرده بودند؛ 
5امتیاز بیش از آرسنال این فصل. یورگن کلوپ هم که در نیم فصل 201۹-20 
لیورپول را پس از 30سال به قهرمانی لیگ رسانده بود، 55امتیاز کسب کرد و 

در پایان فصل ۹۹امتیازی شد.
    امتیازات آرتتا با پایان نیم فصل های اخیر به عنوان سرمربی آرسنال گاهی 
حتی تا نیمی از امتیــازات این فصل هم کمتر بــوده؛ 20-201۹: یازدهم با 
24امتیاز، 21-2020: یازدهم با 27امتیــاز، 22-2021: چهارم با 35امتیاز، 

23-2022: اول با 50امتیاز.
    بــا اینکه آرســنال همه دربی هــای لندن را بــرده و مقابــل لیورپول و 

منچستریونایتد هم خوب نتیجه گرفته، هنوز با رقیب اصلی یعنی من سیتی 
بازی نکرده و 2دیدار رفت و برگشــت مقابل این تیم هنوز باقی اســت. آرتتا 
۹رویارویی گذشته در لیگ را به گواردیوال باخته اما در 2رویارویی در جام حذفی 
توانسته او را شکست دهد. حاال در فاصله 2بازی مانده تا دیدار رفت 2تیم در 
لیگ، جمعه این هفته در دور چهارم جام حذفی انگلیس باز هم این 2مربی با 
هم روبه رو می شوند؛ در زمین من سیتی. شاید پس از این مسابقه بتوان گفت 

آرسنال شخصیت قهرمانی در این فصل را دارد یا نه.
    مارکوس رشفورد باز هم گل زد. او در ۹دیدار متوالی اخیر برای منچستر 
گل زده، حتی در مسابقه ای که به عنوان بازیکن جانشین و در 

نیمه دوم وارد زمین شده است.
    رشفورد حاال برای منچستر 110گل به ثمر رسانده 

و فقط 18بازیکن را باالتر از خودش می بیند.
    رشــفورد فصل قبل 32بار بــه میدان رفت 
و 5گل به ثمر رســاند و این فصــل 17گل در 
27دیدار داشته. فصل پیش 4گل و 2پاس گل 
در 25بازی لیگ داشــت و ایــن فصل ۹گل و 

3پاس گل در 18بازی لیگ برتر.
    او برابر 5تیم بزرگ لیــگ عملکردی عالی 
داشــته؛ به لیورپول 6گل، به چلســی 5گل، به 
منچسترســیتی 5گل، به تاتنهام 4گل، به آرسنال 
5گل زده. رشفورد مرد بازی های بزرگ است. عملکرد 

کلی رشفورد مقابل آرسنال؛ 11بازی، 5گل، 4پاس گل.
    گل دوم انکتیا در این بازی تعداد گل های این مهاجم آرسنال 

را به 7گل در 7بازی اخیر رساند.
    ادی انکتیا دومین بازیکن آرسنال شد که با گل دقیقه ۹0 باعث برد مقابل 

منچستریونایتد می شود؛ بازیکن اول تیری آنری در ژانویه 2007 بود.
    آرســنال در 13بازی آخر خود از زمان شکســت مقابل منچستریونایتد 
در همین فصل شکستی نداشته که این طوالنی ترین روند شکست ناپذیری 
توپچی ها از دسامبر 2018 به این طرف اســت. آنها در آن مقطع در 14بازی 

پیاپی شکست نخورده بودند.
    آرسنال در بازی مقابل منچستریونایتد 63لمس توپ در محوطه جریمه 
حریف داشت که این بهترین رکورد بین همه تیم ها در این فصل و بیانگر میل 

هجومی باالی تیم آرسنال است.

ل  سنا ر آ
در 6بــازی از 8بازی آخر 

خانگــی در ورزشــگاه امارات 
توانسته منچستر را ببرد؛ یک تساوی و 
یک شکست در بازی های دیگر. منچستر 
در 5بازی آخر در خانه آرسنال به پیروزی 
نرسیده که پس از سال2000 تا 2004 این 

طوالنی ترین روند بدون پیروزی آنها 
در خانه این حریف اســت.

ساکا، 
سالیبا و گابریل ماگاالش 

که در آستانه گرفتن کارت زرد پنجم 

خود در این فصل و خطر محرومیت بودند، 

هیچ یک در این بــازی کارتی نگرفتند تا با 

توجه به قانون لیگ برتر و گذشت ۱۹بازی از 

لیگ، دیگر با خطــر محرومیت زودهنگام 

با کارت زرد پنجم مواجه نباشــند. حاال 

آنها برای محرومیت به رســیدن 

به ۱0کارت نیاز دارند.

تیم 

شکست ناپذیر  معروف 

فصل 04-2003 که جام طالیی 

را برای آرســنال به ارمغــان آورد، 

در پایــان نیم فصل و پــس از ۱۹بازی 

45امتیاز کســب کرده بــود. آن تیم 

۱2تساوی داشت. آرســنال این فصل 

فقط 2تساوی و یک شکست داشته. 

آیا نخســتین قهرمانی پس از 

۱۹سال در راه است؟

2تیم 
تاکنــون 238بار 

با هم بازی کرده اند که 

۹8بار منچستر و 87بار 

برده . آرســنال 

ل  سنا ر آ
در این فصل ۱6بازی از 

۱۹بازی ابتدایی خود در لیگ 

برتر را برده اســت. توپچی ها 

از آغاز فصل در  ماه آگوست 

فقط 7امتیاز از دســت

 داده اند.

رقابت شانه به شانه
رئال و بارسا دست از سر صدر جدول برنمی دارند

بارســلونا به اعتراف ژاوی در بازی با ختافه هم خوب بازی نکرد اما 
توانست با یک گل پیروز شود و در فاصله 3امتیازی با رئال مادرید 
در صدر جدول بماند. این موفقیت به لطــف دروازه بان آلمانی 
به دست آمد. بارسا فقط در ال کالسیکوی فینال سوپرجام تیم 
مقتدری بود. آنها در اللیگا بردهای اقتصادی به دست می آورند 
و تیکی تاکا بازی نمی کنند. تراشتگن با 84.6درصد بیشترین 
درصد سیو را در 5لیگ معتبر این فصل دارد. او در 17بازی اول 
لیگ 13کلین شیت داشته  که دومین رکورد در تاریخ اللیگا ست. 
پدری با 5گل زده بیشترین تعداد گل را بدون احتساب مهاجمان 
دارد. در آستانه دیدار حساس چهارشنبه شب این هفته مقابل 
رئال سوسیداد در جام حذفی، این برد انگیزه زیادی به بازیکنان 
داد. سوسیداد در هفته بعدی اللیگا هم با رئال مادرید بازی دارد. 

شاگردان پیگرینی در رتبه سوم جدول ایستاده اند.
اما رئال مادرید که آخر این هفته در جام حذفی باید به مصاف اتلتیکو 
مادرید برود، یک دیدار سخت دیگر را هم به هر جان کندنی که بود، در 
سن مامس به سالمت به پایان رساند و 2بر صفر بر اتلتیک بیلبائو پیروز 

شد. این برد به لطف ایستادگی تیم و تالش بازیکنانی مثل 
بنزما و کاماوینگا به دســت آمد. کاماوینــگا در این بازی 

21حرکت دفاعی موفق را ثبــت کرد. بنزما هم با وجود 
غیبت در بازی های زیادی در لیگ، تعداد گل هایش را به 
لواندوفسکی نزدیک کرد؛ ۹گل زده در برابر 13گل لوا. 
کریم با ثبت گل شماره 228 در اللیگا به رکورد رائول 
رسید. بهترین گلزنان تاریخ رئال مادرید در اللیگا؛ 
کریستیانو: 311گل در 2۹2بازی، بنزما: 228گل 
در 425بــازی، رائــول: 228گل در 550بازی، 
دی استفانو: 216گل در 282بازی. کروس هم در 
بازی مقابل بیلبائو به رکورد 21گل اللیگایی رسید 

که 11 گل از گل هایش با شوت از خارج از محوطه جریمه بوده. همچنین 
تونی با این گل، به رکورد 27گل زده با پیراهن رئال مادرید رسید و با اوزیل 
برابری کرد. وینیسیوس دیگر بازیکن مهم این دیدار بود. کارلتو از او در برابر 
هجمه ها دفاع کرد و گفت: »روی او خطا زیاد می شود و من از همه می خواهم 

که به او احترام بگذارند. من عاشق این بچه هستم.«
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افقی:
1 - کلمه پرســش - نوعی 

پارچه پنبه ای - کلوب
2 - خواهــش نفســــانی 
- آلبومــی بــا آواز علیرضا 

افتخاری - وسیله نخ ریسی
3 - مجرای ریختن گندم به 

آسیاب - غیرطبیعی
4 - جایگاه مرشــد در گود 
زورخانه - راه و روش عبادت 

- فهم و شعور
5 - ســگ کودکانه - مالی 
که متهم بــرای آزادی نزد 
دادگاه به رهن می گذارد - 

بله روسی
6 - تکرار حرفـــی - رازدار 

نیست - از ایاالت آمریکا
7 – آسوده خاطر - ذبح کننده 

شتر - گل خیری
8 - قصد - ورزشی زمستانی 
بــا ســورتمه مخصــوص 

کوچک - ابزار درو کردن
 - فراهــم آوردن   –  9

اسلحه ای سرد - آرزوها
10 - مــرگ - بی همتــا - 

مخفف اگر
11 - جــــام جهان نمــا - 

انتخاب - بارندگی
12 - وضع موجود - شهری 

در استان یزد - فرعی
13 - نام علمی زردپی - غده 

درون ریز در قاعده مغز
14 - دیروز عــرب - از آن 

گالب می گیرند - قطار
15 - شــعبه بزرگی از نژاد 
سفیدپوست - تفریــــق - 

پاکیزه
  

عمودی:
1 - ســالخورده - حاصل - 

یک و یک
2 - همســایگی - قشــر، 

پوسته - بی وقفه
3 – فارغ   البال - دســـــت 
محبت بر ســر او بکشید – 

پیروی کردن
4 - پیوسته - عموم مردم

5 - رمانــی نوشــته جین 
آوستن - عرض - احــساس 

رنج و ناراحتی
6 – هدایت کننده - مشقت 

- سرپرست
7 - مقدور - اما - قطره های 

ریز باران
8 - ویتامیــن انعقاد خون 
- اســتراتژیک - از حروف 

مقطعه قرآن
9 – پیمان شکن - عظیم - 
ازجمله مخاطرات طبیعی 

کوهستانی
10 - از مصالح ساختمانی - 
فالنی - سرد و گرم چشیده

11 - دستگاه خارج از رده - رمان 
مشهور امیل زوال فرانسوی - توانا

12 - بی خبر از خــود - جوینده 
عاطفه

13 - گذرگاه، معبر - به هیچ وجه 
- شنیدن

14 - نام دیوی در شاهنامه - فوق 
- پرچم

15 - نفــوذ بــه یک سیســتم 
رایانه ای - خواب وحشــتناک - 

15مشورت

يمرگرازابتسوگا
وضواونانبلابل
مرگامرگكناووم
ريادلدورالو
اعدانيهاشتمهت

تبابطايردگرگ
وانهسوبازناهن
كستايهاريمزو
ديسررسالودبيس
جاتنتساناسنا
ربدمگريومداهن

ياهحايرازيو
ازژانشينابايب
ضرقنميلايليار
تسيودنمدلوايرگ

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4407
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  4   6 5 3   1  
3               5
  1   7 2 4   6  
7     2   6     4
  9           8  
    5 1   9 6    

هندبال ایران امیدوار بود با پیروزی
 مقابل لهستان از مسابقات 

قهرمانی  جهان کنار برود اما این اتفاق نیفتاد و
 تیم با همان یک پیروزی از مسابقات کنار رفت

سردار تماشاگران را 
به سالن می آورد؟ 

حواس سردار آزمون این روزها بیشتر از آنکه پیش تیمش بایرلورکوزن 
باشــد، در گنبد و پیش تیم والیبال سریک اســت. سریک سال پیش 
قهرمان لیگ دسته یک والیبال زنان شد و سهمیه لیگ برتری گرفت. 
در همین سال اول حضور، با خرج هایی که سردار کرد، این تیم در قد 
و قواره مدعی ظاهر شــد و حاال هم به مرحله نیمه نهایی رسیده است. 
ســریک برای اینکه به فینال برسد، باید ســایپا را شکست دهد. تیم 
سریک در جدول رد ه بندی دور مقدماتی با 13پیروزی و 38امتیاز بعد 
از پیکان با 13پیروزی و 39امتیاز دوم اســت و برای فینالیست شدن 
باید سایپایی را شکست بدهد که این فصل با 10برد و 30امتیاز تیم سوم 
جدول بود. سایپایی ها سابقه قهرمانی دارند و گنبدی ها می دانند که کار 
راحتی در مقابل این تیم ندارند. بازی های این مرحله 2از 3است و در 
بازی اول سریک میزبان است. گنبدی ها و سردار می خواهند بیشترین 
اســتفاده را از میزبانی ببرند. آنها در اطالعیــه ای از زنان گنبد دعوت 
کرده اند که ساعت13روز پنجشنبه این هفته حتما در سالن المپیک 
گنبدکاووس باشــند و تیم را تشــویق کنند. البته این تشویق پاداش 
ویژه ای هم دارد. طبق اطالعیه باشــگاه و وعده ای که آزمون به عنوان 
مدیرعامل باشگاه داده، تماشاگران پاداش ویژه  می گیرند و به 10نفر 
از آنها به قید قرعه 5میلیون پاداش داده می شــود. این نخستین باری 
نیست که آزمون برای تیمش بریز و بپاش می کند. سریک در مقایسه 
با دیگر تیم ها، قراردادهای بهتری با بازیکنان بست. بعد از هر پیروزی 
هم سردار به آنها پاداش داد. تیم با همین خرج  ها به نیمه نهایی رسید 
و حاال ســردار تالش می کند تیم حداقل به فینال برسد. والیبال زنان 
که سال هاست مسابقاتش را با کمترین تعداد تماشاگر برگزار می کند، 
شاید پنجشنبه روز خاصی داشــته باشد. حضور تماشاگران حتما روز 
سختی را برای سایپایی ها رقم می زند که در لیگ مردان هم تماشاگری 

ندارد چه برسد به لیگ زنان.

یک روز معمولی برای یک تنیسور تکرارنشدنی
جواد نصرتی|  نواک جوکوویچ، بی اعتنا به توفان شگفتی ها و حذف های 
غیرمنتظره در بخش زنان و مردان اوپن اســترالیا و بازی های ســخت و 
نفسگیری که به ســت پنجم کشیده می شــوند، با کمترین فشار و بدون 
استرس به یک پیروزی سهل و آسان دست پیدا کرد تا صعودی بی دردسر و 

کم فشار به یک چهارم نهایی نخستین گرند اسلم سال داشته باشد.
تنیسور 35ســاله صرب، اکس ده مینور - امید اول استرالیایی ها برای نگه 
داشــتن جام در خانه- را در 3ســت متوالی با نتایج 6بر 2، 6بر یک و 6بر 
2شکســت داد. این بازی چنان یکطرفه بود که حتی اگر تمامی گیم های 
کسب شده توسط ده مینور را هم جمع کنیم، به اندازه یک ست نمی شود. 
جوکوویچ که از پیش از شــروع بازی ها، به گمان بسیاری بخت اول واقعی 
قهرمانی در این رقابت هاست، در یک چهارم البته آزمون سخت تری برابر 
آندری روبلف از روسیه خواهد داشت. روبلف، که بخت شماره7قهرمانی در 
این رقابت هاست، در یک بازی سخت برابر هولگر رونه از دانمارک، تا آنجا 

که می توانست مایه گذاشــت تا درنهایت 3بر 2برنده شود. او در این بازی، 
اعصابی از پوالد داشت و 2 بار با شکست،  فقط یک امتیاز فاصله داشت اما از 
هر دو مچ پوینت جان سالم به در برد. با این حال او به خوبی می داند که در 
بازی بعدی ، حتی کار سخت تری دارد. او بعد از پیروزی برابر رقیب دانمارکی 
خود به شوخی گفت: »هیچ کس دوست ندارد برابر نواک بازی کند، دوست 

داشتم در سمت دیگر جدول باشم.«
در بخش زنان، یک شــگفتی بزرگ رقم خورد و ماگدا لینت از لهســتان، 
کارولین گارسیا بخت شماره4قهرمانی را شکست داد تا در 30سالگی، برای 
نخستین بار به یک چهارم نهایی یک گرند اسلم برسد. بخش زنان امسال، 
سرشار از شگفتی بوده و تعداد زیادی از بخت های باالی قهرمانی، حتی به 

یک چهارم نهایی هم نرسیده اند.
در بخش مردان، بزرگ ترین نگرانی جوکوویچ هم اکنون، نه رقبای جوان 
باقی مانده در جدول، که یک مصدومیت نابهنگام و به نظر جدی اســت. 

او در پیروزی 3بر صفر برابر گریگور دمیتروف در دور قبل، مجبور شــد 
برای رسیدگی به مصدومیت رانش، وقت استراحت پزشکی بگیرد. در آن 
بازی، او مشخصا در حرکت کردن مشکل داشت. البته این مصدومیت که 
در هفته های اخیر پیش آمده، در بــازی با ده مینور چندان نواک را اذیت 
نکرد و او به راحتی حرکت می کرد و می دوید. نــواک بعد از بازی گفت: 
»تمام تمرکزم را گذاشتم تا بهترین بازی امســالم را به نمایش بگذارم. 
امشــب معلوم نبود که درگیر مصدومیت هســتم. چیزی حس نکردم و 

واقعا عالی بود. «
جوکوویچ در غیاب رقبای قدیمی اش، به دنبال رکورد دهمین قهرمانی در 
ملبورن و همینطور کسب بیست ودومین قهرمانی اش در گرنداسلم هاست. او 
درصورت قهرمانی در این رقابت ها، با 22جام گرند اسلم، در کنار رافائل نادال 
قرار می گیرد. نادال، مدافع عنوان قهرمانی، در دور دوم، به خاطر مصدومیت 

شکست تلخی تجربه کرد و حذف شد.

نواک جوکوویچ، تنیسور 
صرب، در یکی از آسان ترین 

بازی هایش در اوپن استرالیا، 
برنده شد و به یک چهارم نهایی 

این رقابت ها رسید

 تیم ملی هندبال ایران مســابقات قهرمانــی جهان را با 
شکست به پایان رساند. آنها که این رقابت ها را با پیروزی 
تاریخی مقابل شــیلی آغاز کرده بودند، امیدوار بودند با 
ثبت یک پیروزی دیگر تاریخ سازی شــان را کامل کنند 

اما اینطور نشد.
بازی آخر تیم ملی مقابل لهســتان میزبان برگزار شــد. 
لهســتان با 2پیروزی که مقابل عربســتان و مونته نگرو 
به دســت آورده بود، وضعیت بهتری از ایــران با یک برد 
داشت. ایران در مقابل تیم های بزرگی نظیر فرانسه و اسپانیا 
هرچند باخته بود اما بازی های قابل قبولی ارائه کرده بود. با 
توجه به همان بازی ها، تصور این بود که هندبالیست های 
ایران بتوانند از پس لهستان بربیایند. اما شروع بد، رویاهای 
بازیکنان ایران را به باد داد. ایران در دقایق اول بازی هر چه 
حمله کرد به نتیجه نرسید و در مقابل، لهستان از فرصت 
اســتفاده کرد و تا جایی که می توانست فاصله امتیازات را 
زیاد کرد. فرار های به موقع بازیکنان حریف، ایران را عقب 
انداخت و نیمه اول 16بر 10به نفع لهستان به پایان رسید. 
به نظر می رسد بی تجربگی ایران و ترس از باخت دلیل اصلی 

این اختالف بود. اینکه بازیکنان می خواستند هر طور شده 
در این بازی برنده از زمین بیرون بیایند، شاید تأثیر منفی 
روی عملکردشان گذاشته بود. به هر حال آنها نیمه دوم را 
بهتر شروع کردند و پابه پای لهستان هم گل زدند اما اتفاقی 
که در نیمه اول افتاده بود، نتیجه ای جز شکست برای ایران 
نداشت. آنها این بازی را 26-24از دست دادند تا فقط با یک 
پیروزی به خانه برگردند. ایران در نیمه دوم و به خصوص 
دقایق پایانی بهترین نمایش را داشت، نمایشی که حتی 
لهستان را نگران کرده بود. شاید بازی خوب در همین چند 
دقیقه حسرت بزرگی به دل آنها گذاشته باشد. بازی آنها به 
قدری خوب بود که پاتریک رومبل، سرمربی لهستان از آن 
تعریف کند: »از بازی ایران لــذت بردم.« رومبل از محمد 
سیاوشی، دروازه بان ایران هم تمجید کرد. سیاوشی در این 
بازی دبل سیو تماشایی داشت و از 39ضربه، 13توپ را مهار 
کرد. این درحالی بود که دروازه بان لهســتان از 32شوت، 

10سیو انجام داد.
جایگاه ایران هنوز در رده بندی کلی مشخص نیست. تیم 
ملی سال2015که برای نخستین بار مسابقات جهانی را 

تجربه کرد، بدون پیروزی بین 24تیم در رده21قرار گرفت 
و حاال باید دید با یک پیروزی در بین 32تیم چه جایگاهی 
پیدا می کند. تیم ملی در گروه خودش در رده آخر است و 

جایگاه ششم را دارد.
وسلین وویوویچ بعد از بازی با لهستان هم به رسم بازی های 
قبل از بازیکنانش تعریف کرد و گفت با تیم جوانش توانسته 
نتایج خوبی بگیرد. فدراســیون هندبال در روزهای قبل 
از تمدید قرارداد وســلین مونته نگرویی خبر داده بود اما 
وســلین موضعش را در این باره مشخص نکرده بود. او در 
روز پایانی تورنمنت برای تیمش گفت که هنوز تصمیمی 
نگرفته است: »بعد از کمی استراحت با رئیس فدراسیون 
ایران درخصوص تمدید قرارداد صحبت می کنیم.« با این 
حال به نظر می رسد که او میل به ماندن در ایران دارد، چرا 
که گفته: »ما تالش کردیم در مســابقات جهانی عملکرد 
خوبی داشته باشــیم. امیدوارم در تورنمنت های بعدی 
عملکرد بهتری از خود ارائه بدهیم. آینده متعلق به هندبال 
ایران است.« هندبال ایران منتظر روزهای بهتری است، 

این اتفاق می افتد؟

خداحافظی

تلخ



»من در جریان سفر ازبکستان از این واقعه مطلع 
شــدم که بالفاصله به همکارانم دســتور دادم 
تا بررســی موضوع را به صورت ویژه در دستور 
کار قرار دهند و مطمئن باشــید این موضوع را 
از دستگاه های مســئول مطالبه خواهم کرد تا 
ابعاد آن روشن شود. دختر شما و همه دختران 
ایران فرزندان من هســتند و احســاس من در 
این حادثه، مانند از دست دادن یکی از عزیزانم 
است.« این جمالت، مطالبی بود که پس از فوت 
مهسا امینی، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
کشور، در تماس تلفنی با خانواده مهسا ابراز کرد 
که یکپارچه عذرخواهی مسئوالنه بود و تسکینی 
برای آنها، ولو موقت و جزئی اما در حالی که جامعه 
انتظار داشت برای تسکین این زخم بزرگ، روحیه 
عذرخواهی و تواضع را در سایر الیه های مدیریتی 
کشور هم شاهد باشد، این اتفاق نیفتاد و انتظار 
آنقدر به درازا کشید که شد آن چه نباید می شد 
و دامنه اعتراضات مردمی ابعاد گسترده ای پیدا 
کرد. عماد افروغ، علیرضا شریفی یزدی و اصغر 
مهاجری از جمله جامعه شناسان و صاحب نظرانی 
هســتند که معتقدند نهادینه نشــدن فرهنگ 
عذرخواهی و پاســخگویی در میــان مدیران و 
مسئوالن کشور منشأ و آثاری عمیق و قابل توجه 
دارد که اگر مورد اعتنا و بررسی قرار نگیرد، تبعات 

آن دامن کشور را رها نخواهد کرد.

داشتنقدرت،مسئولیتمیآورد
عماد افروغ بــه رابطه قدرت – مســئولیت در 
قدرت شناسی اشاره می کند و می گوید: »رابطه 
قدرت – مسئولیت یعنی هر کس صاحب قدرت 
است، در ازای قدرتش مسئولیت دارد. به این معنا 
که فرد صاحب قدرت هم در برابر عملش و هم 
در برابر بی عملی اش مسئول است و اگر عملی 
را که وظیفه اش بوده انجام نداده یا عمل سویی 
انجام داده، مسئولیت عواقب آنها متوجه اوست.«

این جامعه شناس و اســتاد دانشگاه، همچنین 
توضیح می دهد:»بی توجهی به رابطه مسئولیت 
در مقابل قدرت تبعاتــی دارد. حداقل تبعاتش 
عذرخواهی اســت. این حداقل است وگرنه به 
تناسب تبعاتی که بی توجهی به این رابطه قدرت 
– مسئولیت داشته، برخوردهای جدی تری هم 
مطرح می شــود. مثال حذف صاحب قدرت در 
باالترین مقام یا مقامات پایین تری که مستقیم به 
آن پدیده مربوط می شوند. متأسفانه ما این رابطه 
قدرت – مسئولیت را خوب فهم و درک نکرده ایم 
و به آثار و پیامدهای آن هم فکر نکرده ایم.« افروغ 
به جایگاه واالی عذرخواهی در ادبیات سیاسی 
می پــردازد و می گوید: »مســئولی که از مردم 
عذرخواهی می کند می گوید مرا به دلیل قصور 
در انجام مسئولیتم ببخشید و این طلب بخشش 
روی واکنــش مردم بازتاب دارد. متأســفانه ما 
در ازای اتفاقات مهمی حاضــر به عذرخواهی 
نیستیم.« این جامعه شناس موضوع فوت مهسا 

امینی را به عنوان نمونه ای از این اتفاقات مهم 
ذکر می کند:»ما در این موضــوع بحث علمی 
کردیم و گفتیم در این اتفاق بر شخصی شوک 
روحی روانی وارد شده که معنی علت تامه مرگ 
را نمی دهد بلکه معنی علــت اعدادی می دهد. 
مثل نقشــی که آب و خاک و... برای رشد یک 
دانه گندم دارد. وجود دانــه گندم علت درونی 
است، آب و خاک و... علت های اعدادی هستند. 
ما جامعه شناســان گفتیم پلیــس باید در حد 
علت اعدادی از مــردم عذرخواهی می کرد ولی 
عذرخواهی نکرد، کسی عزل و توبیخ نشد. حتی 
مطرح شد که هیچگونه قصور و تقصیری متوجه 
پلیس نیســت که بسیار حرف اشــتباهی بود. 
در گزارش شورای پزشــکی هم اصال به وجوه 
روانشناسی و روانشناســی اجتماعی موضوع 
توجهی نشــد و فقط به ســابقه عمل جراحی 
ایشان تأکید کردند. در حالی که این شخص با 
وجود همین سابقه پزشکی 22 سال از خدا عمر 
گرفته و دست شما امانت بوده، شما باید امانت 
را صحیح و سالم به صاحبش برمی گرداندید و 
وقتی این اتفاق نیفتــاده، باید به دلیل کوتاهی 

خود عذرخواهی می کردید.«

مسئوالنوجامعهنیازمندخودآگاهیهستند
افروغ، مصلحت اندیشی ها و خط قرمزهایی را که 
برای اظهارنظر در مورد چنین مســائلی تعریف 
می شود، به اندازه طفره رفتن و امتناع مسئوالن 
از عذرخواهی، نادرست و زیانبار توصیف می کند 
و ادامه می دهد:»این مصلحت اندیشی ها و خط 
قرمزها که هیچ ربطی به جمهوری اسالمی ندارد، 
آنقدر متراکم شده که کار به اینجا رسیده است. 
ماجرای فوت مهســا امینی یک مثال از نهادینه 
نشــدن فرهنگ عذرخواهی در میــان مدیران 
کشــور بود. مســئوالن و صاحبان قــدرت باید 
عادت کنند که مسئولیت کارهایشان را برعهده 
بگیرند و سریع عذرخواهی کنند و حتی به عنوان 
پوزش خواستن برای استعفا آماده باشند، اما نه 
عذرخواهی می کنیم و نه استعفا می دهیم و اینها 
درد کشور است و در مصلحت اندیشی و تملق و 

تظاهر ریشه دارد.«

جوانههاینارسفرهنگعذرخواهی
علیرضا شریفی یزدی نیز در مورد نهادینه نشدن 
فرهنگ عذرخواهی در سیستم مدیریتی کشور 
می گوید:»در سطوح مختلف جامعه ما و از نهاد 
خانواده تا مسئوالن کشور، فرهنگ عذرخواهی 
به عنوان یک عنصر فرهنگی شکل نگرفته است.«
این جامعه شناس و روانشــناس اجتماعی، نوع 
ارتباط و روابط انســان ها، گروه هــا و نهادهای 
مختلف را به فرهنگ عذرخواهی تعبیر می کند 
و توضیح می دهد:»فرهنــگ عذرخواهی ابعاد 
گسترده ای دارد که برای شناخت آن باید ارزش ها 
و هنجارهای اجتماعی حاکــم بر جامعه را مورد 
تجزیــه و تحلیل قرار دهیم.« شــریفی یزدی بر 
این باور است که نشــانه های کمرنگی از جوانه 
زدن فرهنگ عذرخواهی در الیه های مدیریتی 
کشــور به چشــم می خورد که تداوم و نهادینه 
شــدن این فرهنگ در آینده را نوید می دهد. او 
می گوید: »شــکل گیری فرهنگ عذرخواهی از 
مردم در فرهنگ سیاسی کشور و نهادینه شدن 
این نوع گفتمان میان مســئوالن و مردم روندی 
تدریجی اســت و به هر اندازه کــه میان قوانین 
و سیاســت های کالن یک کشــور و ارزش ها و 
هنجارهای توده مردمی همخوانی بیشتری وجود 
داشته باشد دوگانگی ارزشی جامعه کاهش پیدا 
کرده، فرهنگ عذرخواهی با شــتاب بیشــتری 

نهادینه می شود.«
شــریفی یزدی می افزاید: »وقتی جامعه به مرور 
زمان دچار تغییرات عمیق می شــود و به سمتی 
می رود که با سیاســت های نســبتاً ثابت همراه 
نیست، دوگانگی ارزشی هم در آن شکل می گیرد. 
نهادینه کردن فرهنگ عذرخواهی و ایجاد گفتمان 
مســئوالنه در مقابل مردم بهترین راه حل برای 

کاستن این دوگانگی ارزشی به شمار می آید.«

مشارکتبامردمفرهنگعذرخواهیراشکل
میدهد

صحبت هــای اصغــر مهاجری مکمــل نظرات 
شریفی یزدی است. این جامعه  شــناس و استاد 
دانشگاه می گوید:»برای اینکه فرهنگ عذرخواهی 
در جامعه مسئوالن و مدیران کشور نهادینه شود 

و جزو ترجیحات ارزشی و نظام هنجاری و معیاری 
جامعه ما قرار گیرد تــا از پیامدها و کارکردهای 
مثبتش منتفع شویم، به یک ساختار و باورهای 
مبتنی بر آن نیاز داریــم که در قالب یک فرهنگ 
وجود داشته باشــد. این نظام معیاری یک نظام 
دستورالعملی و تشریفاتی و فانتزی نیست که شما 
به عده ای امر کنید که به این روش عمل کنید و 

مسئله های ما حل شود.«
مهاجری توضیح می دهد: »این ساختارها در وهله 
اول این است که ما معتقد به کار مشارکتی باشیم. 
مشــارکت نه به این معنا که فردی بگوید شــما 
بیایید یاری کنید، من ریاست و نمایندگی بکنم. 
مشارکت یعنی با هم اندیشیدن، با هم برنامه ریزی 
کردن، با هم اجرا کردن، با هم متنعم شــدن و با 
هم نظارت کردن. زمانی که ما امری را مشارکتی 
انجام می دهیم، مســئولیت را بیــن همه توزیع 
می کنیم و زمانی هم که خطایــی اتفاق می افتد 
این خطا نتیجه صفر تا صد عمل من نیست، مال 
یک جمع است و جمع هم در برابر جمع مسئول 
است و پوزش می خواهد و جبران می کند.« این 
جامعه شناس همچنین معتقد است: »باید بپذیریم 
زمان یکه تازی ها، رفتارهــا و تصمیم گیری های 
فردی مدت ها پیش به ســر آمده و مــا باید امور 
جامعه را از مرحله اندیشیدن تا مرحله نظارت به 

مدد مشارکت جامعه انجام دهیم.«

طرحاتاف
مهاجری به یافته های جامعه شــناختی اشــاره 
می کند که نشان می دهد اگر دولتمردان در امور 
مختلف خرد جامعه و شــعور عامیانه را دخالت 
دهند، کمتر دچار خطا می شــوند. او می گوید: 
»در این رابطه مطالعاتی در سطح جهانی صورت 
گرفته که تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و بسیاری از 
پیامدهای اقدامات مداخله ای را ارزیابی می کند. 
من این مطالعات را برای کشورمان بومی کرده ام و 
نام آن را گذاشته ام »طرح اتاف« که تعیین می کند 
مســئوالن در هر اقدام مداخله ای کــه در قالب 
سیاست، برنامه یا طرح و پروژه انجام می دهند، اگر 
به مردم ضرر زدند چگونه باید زیان را جبران کنند. 
مثالً شهرداری تهران با اجرای طرح اتاف می پذیرد 

که پروژه ها، برنامه ها و سیاست های شهری تهران 
با مشارکت شــهروند انجام شود و هر جا هم الزم 
باشــد، اجتناب یا تعدیل یا جبران شود. لذا باید 
بپذیریم زمانی که می گوییم عذرخواهی می کنم 
و پوزش می خواهم، فقط لق لقه زبان نباشــد و 

خسارتی که وارد کردم جبران شود.«
او ادامه می دهد: »عذرخواهــی و پوزش با هدف 
جبران انجام می شــود که ممکن اســت جبران 
روانی، اقتصادی یا اجتماعی باشد و با مکانیزم های 
مختلفی انجام می شــود. من در مطالعات اتافی، 
اتاف را به عنوان یکی از بهترین راهبردهای پوزش 
و جبران خســارت معرفی کردم که در آن همه 
تاکتیک های عذرخواهی دیده و تعریف شده است. 
مثال اگر مدیریت شهری در قالب پروژه ای مسیر 
دانش آموزان مدرسه ای را بلند می کند، بهتر است 
تعدادی لوازم التحریر را همراه با متن زیبایی به 
دانش آموزان آن مدرسه هدیه دهد. عذرخواهی 
مناسب، کدورت مخاطب را کاهش می دهد و او را 

به همراهی در پیشرفت پروژه تشویق می کند.«

مطلقاندیشخــودرانیازمندعذرخواهی
نمیبیند

این پژوهشــگر اجتماعی مطلق اندیشی را آفتی 
می داند که عرصه های مختلف حیات اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی جامعه را تهدید می کند. او 
توضیح می دهد: »دلیل این که این نظام جبران و 
عذرخواهی با فرهنگ ما ایرانی ها همخوانی ندارد 
این است که ما بسیار مصلحت اندیش هستیم و با 
توجه به عقاید قالبی و کلیشه ای خود که عموما 
ایدئولوژی زده است، فکر می کنیم. تصور ما این 
است که اگر ما فکری کردیم و تصمیمی گرفتیم 
مطلق اســت و اگر خطایی هم رخ داده ما مأمور 
بودیم و معذور، در راســتای کار درست حرکت 
می کردیم و نیازمند عذرخواهی نیســتیم. امروز 
ما به شــدت به الگو و چارچوب فکری و فرهنگی 
)پارادایم معرفتی( دانش محور نیاز داریم که نسبی 
اندیش است. در نسبی اندیشی نقصان پذیرفتنی 
است و به همین دلیل صاحب این الگوی فکری، 
عمل خود را اصــالح و تکمیل می کند و فرهنگ 

عذرخواهی در این الگو شکل می گیرد.«

آفتیبهنامساختاراداریمعیوب
او تعریف ســاختارهای نظام بروکراتیک کشور را 
به عنوان مؤلفه دیگری نــام می برد که جامعه ما 
را تهدید و ما را از فرهنگ پــوزش و عذرخواهی 
و جبــران دور می کنــد. مهاجــری توضیــح 
می دهد:»سازمان های اداری ما بر اساس رویکرد 
بهره وری تعریف نمی شــوند. در نتیجه خروجی 
سازمان مهم نیست و در این ساختار عذرخواهی به 
دلیل نقصان عملکرد و نرسیدن به بهره وری معنایی 
ندارد. متأسفانه ساختار اداری ما معیوب است. ما را 
نه دشمن و نه حوادث طبیعی از پا نمي اندازد، ولی 
ساختار اداری معیوب حتما ما را از پا می اندازد. در 
این ساختار اداری که در همه ادارات اعم از سازمان 
آب، برق، مخابرات و... حاکم است، چون کارمند 
خودش را ولی نعمت ارباب رجوع می داند، فرهنگ 

عذرخواهی هم شکل نمی گیرد.«

رابعهتیموریگزارش
روزنامه نگار

همیشهکهنمیشود
مردمراباحرفقانعکرد
بنای باشکوه انقالب اســالمی ایران با خواست 
و اراده مــردم شــکل گرفت. انقالبــی که یکی 
از مهم تریــن ویژگی هــای آن، مردمی بودن و 
به عبارتی، وجه مردم ســاالری آن است. مردمی 
که معنا و بقــای انقالب هســتند و دولتمردان 
نظام جمهوری اسالمی ایران به توصیه بنیانگذار 
کبیر انقــالب، باید آنان را به چشــم ولی نعمت 
بنگرند. این توصیه باالترین مقام سیاســی یک 
نظام اسالمی است که خود را از قاعده آن مستثنا 
نمی دید و همواره در پیشگاه مردم، مسئوالنه و 
پاسخگو ظاهر می شد. مسئول و پاسخگو از آن 
حیث که اگــر از ناتوانی و کوتاهی مســئوالن و 
مدیران سیاسی نظام در انجام امور محوله و در 
عرصه های مختلف جامعه آگاه می شــد، به جد 
و جهد درصدد پیگیری، تذکــر، اصالح و البته 

عذرخواهی از مردم و امت برمی آمد.
مثــال ایــن ادعــا را می تــوان در ســخنرانی 
امام خمینــی )ره( به تاریــخ 6تیر ماه 1359در 
حسینیه جماران جست وجو کرد. آنجا که ایشان 
خطاب به مسئوالن و مدیران فرمودند: »این چه 
وضعی اســت در مملکت؟ همیشه که نمی شود 
مردم را با حرف قانع کرد؟ چــرا ادارات هنوز از 
وجود نیروها و اندیشه های طاغوتی پاک نشده 
است؟ این ملت خون داده است. این ملت جوان 
داده اســت تا از گرفتاری های شاهنشاهی رها 
شــود. تا امور در آن انقالبی انجام شــود.« و در 
ادامه به عذرخواهی از ملت ایران پرداختند: »من 
عذر می خواهم. من از شــماها عذر می خواهم. 
من از برادرها و مادرهایی که بچه های خودشان 
را از دســت دادند، معذرت می خواهــم. من از 
پیشگاه ملت ایران که هنوز نتوانسته ام برایشان 
کاری انجام دهم و از محضر ولی عصر)عج( عذر 

می خواهم.« 
رهبر معظم انقالب نیز بر این اندیشــه و سیره 
عملی امام خمینی)ره( اســتوار بوده و هستند: 
»من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکی 
از خطاهایی که خود ما کردیم. بنده خودم هم در 
این خطا سهیم هستم. این مسئله تحدید نسل از 
اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. 
البته اول که سیاســت تحدید نسل اتخاذ شد، 
خوب بود. الزم بود. لیکن از اواسط دهه 70باید 
متوقف می شد. این را متوقف نکردیم. این اشتباه 
بود. عرض کردم؛ مسئوالن کشور در این اشتباه 
سهیم  هستند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه 
ســهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما 
ببخشد.« این بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب 
است که خود را شجاعانه، صادقانه و مسئوالنه در 
یک مسئله اجتماعی و سیاســی مقصر معرفی 
می کند و بابت آن از مردم عذرخواه است.« نتیجه 
مردم ساالری، پیشرفت کشــور است. پیشرفت 
به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. 
عدالت را نمی گویم. در مورد عدالت، ما عقب مانده 
هستیم. در این تردیدی نیست. خودمان اعتراف 
می کنیم، اقرار می کنیم. در زمینه عدالت، باید 
تالش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال 
و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم؛ چراکه در مورد 
عدالت مشکل داریم.« این نیز بخشی از بیانات 
صریح رهبر معظم انقالب درباره تأمین عدالت 
و ایجاد برابری در 29بهمن ماه سال 1396است. 
حتی می توان به نمونــه عذرخواهی صمیمانه 
ایشان از طلبه جوانی که نقدهایی بر قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان و ناهماهنگی میان 
علم و عمل در این حوزه داشتند نیز اشاره کرد. 
مثال های دیگری هم با توجه به محوریت اهمیت 
سیره عملی حکومت اسالمی و رعایت حق الناس 
در همه شئون، از سوی مقام معظم رهبری وجود 
دارد؛ مثال هایی حائز اهمیت و ضرورت عنایت در 
الگوپذیری از آنها که متأسفانه از سوی مسئوالن 
سیاسی و مدیریتی کشور نادیده گرفته می شود. 
رهبری همچنین در جلســه آغــاز به کار هیأت 
دولت سیزدهم سال 1400، ضرورت عذرخواهی 
از مردم را مورد توجه قرار داده و گفتند: »در یک 
جاهایی یک خطایی اتفــاق می افتد. خب همه 
ماها اشتباه می کنیم دیگر؛ خطا در کار ماها کم 
نیست. از مردم عذرخواهی کنید؛ صریحاً بگویید 
این اشــتباه شــده. از مردم عذرخواهی کنید. 

مردمی بودن این جهات مختلف را دارد.« 
از این اندیشه و توصیه های مؤکد رهبری می توان 
به خوبی دریافت که ترویج فرهنگ عذرخواهی 
در جامعه به ویژه در ادبیات و رویه های سیاسی 
که امور مختلف مــردم را دربرمی گیرند، امری 
ضروری و پسندیده است. رهبر معظم انقالب در 
حالی در عذرخواهی از مردم پیشــگام می شوند 
که بسیاری از مســئوالن و ســران مملکتی با 
واژه عذرخواهی بیگانه اند و اساســاً آن را به دور 
از  شــأن حکومتی و مدیریتی خــود می دانند. 
طی سال های گذشــته با توجه به وجود و بروز 
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی در کشور که 
بحق ماحصل مســتقیم و غیرمستقیم عملکرد 
دولتمردان و کارگزاران محســوب می شــوند 
تاکنون هیچ یک از آنها به صورت رســمی حاضر 
به پذیرش اشتباه خود نشده است؛ این در حالی 
است که اشتباهات آنان برای مردم محرز و نمایان 
بوده است. در نظام اسالمی عالوه بر التزام عملی 
به احکام شرع که الزمه کارگزاری حکومت است، 
الزم اســت بر کار مدیران و زمامــداران نظارت 
شــود و آنها در قبال اقدامــات کوچک و بزرگ 
خود پاسخگو باشــند. بخشی از این پاسخگویی 
به عذرخواهی نیز منجر می شود. وجود احتمال 
خطا، پیشگیری از فساد مدیران و احقاق حقوق 
شهروندان بر ضرورت پاسخگویی و عذرخواهی 
مسئوالن می افزاید و حســن انجام امور، اصالح 
امور به خطا رفته و حفظ روحیه کارگزاران از آثار 

مطلوب آن خواهد شد.
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بیشتر بدانیم

شاید برای بینندگان پروپاقرص سریال ها و تولیدات تلویزیونی 
کشورهای پیشرفته ای مانند ژاپن و کره جنوبی، این ابهام پیش 
آمده باشد که چرا شخصیت هایی که در این آثار نمایشی نقش 
صاحبان قدرت و دولتمردان این کشور را بازی می کنند، در اوج 
قدرت برای عذر و تقصیرهای کوچک و بزرگ خود و مجموعه 
مدیریتی زیردست شان مرتب از مردم عذرخواهی می کنند 
و باز هم محبوب تر از گذشــته در اوج قدرت باقی می مانند. 
نمونه ملموس این مسئوالن کاریزماتیک همیشه عذرخواه 
را در سریال های افسانه ای پرمخاطب امپراتور بادها و افسانه 
جومونگ می توان دید که مسئوالن این کشور را در برابر جامعه 
افرادی مسئولیت پذیر و پاسخگو معرفی می کند. این تولیدات 
نمایشی به درستی فرهنگ کشورشــان را نشان می دهند 
و خارج از قاب جعبه جادویی و در عالــم واقع نیز، در رفتار 
دولتمردان آنها می توان نهادینه شدن فرهنگ عذرخواهی را 
مشاهده کرد. این فرهنگ در کشورهای غربی به شکلی دیگر 

وجود دارد که خالی از اما و اگر نیست.

برای خسارات جانی و غیرجانی
19اکتبر 2022در جریان جشن هالووین در سئول 156نفر جان 
خود را از دست دادند و 82نفر هم زخمی شدند. این افراد در پی 
ورود جمعیت بزرگ حاضر در مراســم هالوویــن به یک کوچه 
باریک در ســئول، پایتخت کره جنوبی، زیر فشار جمعیت جان 
باختند و به دنبال این اتفاق، وزیر کشــور کره جنوبی در نشست 
پارلمان این کشــور از مردم به دلیل ناتوانی در مدیریت برگزاری 
جشــن هالووین عذرخواهی کرد. عالوه بر لی سانگ-مین، وزیر 
کره جنوبی، هی کیون یون، افسر پلیس کره جنوبی هم احساس 
مسئولیت خود را در این اتفاق تلخ نشــان داد. ویون سوک یول، 
رئیس جمهور کره جنوبی، با اعالم ســوگواری ملی به همدردی 
با مردم کشورش پرداخت. مســئوالن کره جنوبی در مواردی که 
سوء مدیریت آنها تبعات و خسارت های غیرجانی داشته هم عمیقا 
از مردم عذرخواهی کرده اند. نمونه این موارد در سال 2016به دنبال 
سوءاستفاده یکی از دوستان نزدیک رئیس جمهور کره جنوبی و 
اعمال نفوذ وی در انتصابات دولتی و درز اطالعات محرمانه دولتی 
اتفاق افتاد که سبب شــد پارک گئون هه با چشمانی اشکبار از 
مردم این کشــور عذرخواهی کند. او به صورت مستقیم از طریق 
تلویزیون این کشور با مردم صحبت کرد و گفت: »من با دادستانی 
و تحقیقات آنها درباره اتهامات چوی سوون-سیل همکاری الزم 
را به عمل خواهم آورد. این مســئله آنقدر بزرگ است که انتظار 
ندارم مردم کره جنوبی مرا مورد بخشش قرار دهند.« در پاسخ به 
اعتراضات مردمی پیرامون این موضوع، نخست وزیر کره جنوبی، 
2وزیر کابینه، 10مشــاور رئیس جمهوری و رئیس کارکنان نهاد 
ریاست جمهوری نیز از سمت های خود استعفا داده یا برکنار شدند.

مردم قدردان هستند
براساس نظر تحلیلگران سیاسی فصلنامه فلسفه کالج »دله ور« 
فرهنگ عذرخواهی مســئوالن کشــورهای غربــی، صمیمیت 
و همدلی رفتارهای سیاســی دولتمردان شــرقی را ندارد و در 
متواضعانه ترین گفتمان دولتمردان غربــی هم نگاه و موضعی از 
باال به پایین به چشم می خورد. در این فصلنامه رفتار یاریگر مردم 
کشورهای شرق آسیا و به ویژه کره جنوبی بازتاب مسئولیت پذیر 
بودن دولتمردان این کشور ذکر شــده و تفاوت رفتار ملت ها در 
بحران های مالی شــرق آســیا و اتحادیه اروپا به عنوان مصداقی 
بر این مدعا بررسی شده اســت. در این رفتارشناسی آمده است: 
درحالی که اتحادیه اروپا از ســال ها پیش با بحران مالی دست و 
پنجه نرم می کند، بحران مالی شرق آسیا با همکاری مردم زودتر از 
آنچه پیش بینی شده بود، پایان یافت. مردم کشورهای شرق آسیا 
به ویژه کره جنوبی زمانی که دولتمردان خود را در شرایط سخت 
دیدند به یاری آنها شتافتند و مردان کارمند داوطلبانه حقوق خود 
را نصف کردند و زنان نیز لوازم باارزشی مانند طال و جواهراتشان را 

در اختیار دولتمردان خود قرار دادند.

عذرخواهی اجباری
شهردار استکهلم در ســال 2009به دلیل پرداخت هزینه بنزین 
خودروی شــخصی اش از اموال عمومی مجبور به عذرخواهی از 
مردم و کناره گیری از مسئولیتش شد. در این ماجرا خانم شهردار 
استکهلم، پایتخت سوئد، که همزمان ریاست یکی از احزاب این 
کشور را نیز برعهده داشت، از ســوی افکار جمعی متهم شد که 
با اســتفاده از کوپن های دولتی )ژتون(، برای خودروی شخصی 
خود بنزین زده اســت. او در واکنش به این انتقادات عنوان کرد 
که در پمپ بنزین، متوجه جا گذاشــتن کیف پول خود می شود 
و لذا مجبور شده از کوپن های دولتی برای پرداخت هزینه بنزین 
استفاده کند، اما توضیحات او از سوی مردم پذیرفته نشد و شهردار 
استکهلم عالوه بر کناره گیری از سمت خود، از جایگاه حزبی اش 
نیز به عنوان رئیس حزب، کنار گذاشته شــد تا به کلی از صحنه 

سیاسی سوئد حذف شود.

فرهنگ عذرخواهی به کره شمالی هم رسید
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در مراسمی که سال گذشته به 
مناسبت هفتادو پنجمین ســالروز تأسیس حزب حاکم کارگران 
کشــورش برگزار شد، از مردم این کشــور به دلیل محقق نشدن 
وعده های پیشــرفت اقتصادی خود عذرخواهی کــرد و گفت: 
»شرمنده ام که هرگز نتوانسته ام به درستی اعتماد عظیم شما را 
تالفی کنم. تالش و ازخودگذشتگی من برای بیرون آوردن مردم 
از وضعیت معیشت دشوار کافی نبود.« نادربودن این اتفاق و ظاهر 
شدن رهبر این کشور به عنوان چهره ای خاضع و پاسخگو در برابر 

ملتش، این عذرخواهی را عجیب و جنجالی کرد.

تعظیمی غرورآفرین
یکی از ماندگارترین صحنه هایی که در جام جهانی 2022خلق شد، 
تصویر عذرخواهی سرمربی ژاپن از هواداران تیمش پس از حذف از 
جام جهانی 2022 قطر بود. در این جام تیم ملی ژاپن که با غلبه بر 
2غول بزرگ دنیای فوتبال، یعنی آلمان و اسپانیا به صدرنشینی در 
مرحله یک هشتم نهایی رسیده بود، در مصاف با کرواسی از صعود 
به مرحله باالتر رقابت ها بازماند و از جام جهانی حذف شد. پس از 
پایان مسابقه هاجیمه موریاسو، سرمربی ژاپن به سمت سکوهای 
ورزشگاه الجنوب رفت و به سمت هواداران کشورش تعظیم کرد 
تا بابت این شکســت از آنها عذرخواهی کرده باشد؛ این در حالی 
است که رسیدن به همین نقطه هم برای یک تیم آسیایی موفقیت 

محسوب می شود.

گاهی تمام قد و مسئولیت پذیر مقابل مردم ظاهر شده اند به خاطر یک 
مشــکل یا کوتاهی در انجام وظیفه خود و افراد تحت مدیریت شان به 
کالمی نرم و از ســر تواضع از جامعه پوزش خواسته اند و در عمل هم 
مشکل و کوتاهی شان را رفع کرده اند؛ گاهی هم فرصت جبران از دست 
رفته بود و اظهار همدردی، شرمساری و فروتنی تنها دستمایه آنها برای 

دلجویی از مردم بود و همان عذرخواهی هم کم و بیش از سوی جامعه 
نجیب ایرانی پذیرفته شد. ولی مواردی هم پیش آمده که سوء مدیریت 
و تقصیر مســئولی، مردم را دلگیر کرده و از آنجا که هیچ مســئولی 
برای پذیرفتن مســئولیت و عذرخواهی از جامعه به میدان نیامده، 
گالیه ها و دلتنگی ها به خشمی ســوزان تبدیل شده که سرمایه های 

مادی و معنوی جامعه را دچار خسارت هایی جدی کرده 
است. در  این نوشتار، نگاهي کلي انداخته ایم به 

زیر و بم این عذرخــــواهي  کردن ها 
و عـذرخواهي نـــکردن ها و 

جزئیاتي که داشته اند. 

عذرخواهی های انجام شده و بر زمین مانده مسئوالن

هزار زبان برای دلجویی

ژاپن: 

مسئوالن این کشور در مقام باالترین مسئوالن 
دنیا قرار می گیرند که هنگام خطا و کم کاری، به 
شیوه های مختلف از مردم کشورشان عذرخواهی 
کرده اند. فرهنگ عذرخواهی در ژاپن جمله ها 

رفتارهای خاصی دارد که عبارتند از:

   سومیماســن: کلمه ای اســت که غالب 
مفهوم آن برای احترام است اما همراه با نوعی 
معذرت خواهی که کار بــه صورت کامل انجام 

نشده است.
   اِشــاکو: حالتی از عذرخواهی اســت که 
برای اشــتباهات کوچک در مقابل همکاران یا 
شــهروندان با درجه کاری و اجتماعی یکسان 
اتفاق می افتد که در این حالــت بدن به اندازه 

حدود 15 درجه به جلو خم می شود.
   تعظیم محترمانه برای افراد ارجمند و 
مؤثر و به نوعی برای ادای احترام و حق نسبت 
به معلم یا فرد موفق تر انجام می شود که در این 
حالت بــدن به اندازه حــدود ۳0 درجه به جلو 

خم می شود.
   سایِکیِری: برای زمانی است که عذرخواهی 
در خصوص یک اشتباه جدی است یا احترام به 
امپراطور که در این حالت بدن به اندازه ۴5 درجه 

به جلو خم می شود.
   بگینگ: باالترین درجه عذرخواهی است 
و برای زمانی است که فرد دچار اشتباه خیلی 
بزرگ شده و کامال از کرده خود پشیمان است. 
در این حالت فرد کامال خم شــده و به سجده 

می افتد.

کره جنوبی: 

نمونه های عذرخواهی مسئوالن کشور کره جنوبی 
هم کم نیســت و این دولتمردان با همتاهای ژاپنی 

خود رقابتی تنگاتنگ دارند.

لیست سیاه

عربستان سعودی، تونس و لیبی: جست وجو در 
ادبیات سیاسی مسئوالن کشورهای مختلف نشان 
می دهد تقریبا هیچ موردی از عذرخواهی مسئوالن 
کشورهای عربستان سعودی، تونس و لیبی در برابر 

مردم کشورشان وجود ندارد.

مسئوالن در حال پیشرفت

در ادبیات سیاسی مســئوالن کشورهای 
کانادا و ایاالت متحــده آمریکا، فرهنگ 
عذرخواهی روند رو به رشــدی را نشان 
می دهد و در سال های اخیر مواردی که 
مسئوالن این کشورها درباره کوتاهی و 
قصور خود با مردم گفت وگو کرده اند، 
بیشــتر از گذشــته دیده می شود. در 
ایران نیز در سال های اخیر مسئوالن 
بیشتر از گذشته خود را مقید کرده اند 
که در زمــان خطا و اشــتباه از مردم 

عذرخواهی کنند.

وزرا عذرخواه ترین هستند

بر اســاس یافته های پژوهشی که توسط حسین 
رحمانی، اســتادیار گروه زبان شناسی، دانشکده 
ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه پیام نور تهران 
انجــام و در مقالــه ای بــا عنوان جســتاری در 
عذرخواهی های سیاســی در ایران، منتشر شده، 
در یک دهه اخیر بیش از 90 بار دولتمردان کشور 

از مردم عذرخواهی کرده اند.

عذرخواهی فرمانده هوا و فضای سپاه

در پی  ماجرای هواپیمای اوکراینی، سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده هوا و فضای سپاه 
پاسداران در نشســتی خبری با عبارات و گفتمانی خاص خود با مردم اظهار همدردی و 
از آنها دلجویی کرد: »خبر حادثه سقوط هواپیما را در غرب کشور بعد از اجرای عملیات 
ضربات موشکی به آمریکا شنیدم. بعد از شنیدن خبر سقوط هواپیمای اوکراینی آرزوی 
مرگ کردم. ای کاش می مردم و چنین سانحه ای را شــاهد نبودم. ما یک عمر خودمان را 
پیش مرگ مردم کردیم. گردن ما از مو باریک تر اســت و هر تصمیمی مسئوالن بگیرند، 

مطیع اجرای آن هستیم.«

مالزی: 

اگر چه کشــورهای آســیای شرقی پیشــتازترین 
کشورهای جهان در فرهنگ عذرخواهی محسوب 
می شــوند، اما در میان آنها کشــور مالــزی جزو 

کشورهای سرآمد است.

چین: 

بسیاری از تحلیلگران ادبیات سیاسی معتقدند در 
کشور چین عذرخواهی مسئوالن به عنوان رویکردی 
سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد و موارد بسیاری 
از عذرخواهی مسئوالن این کشــور وجود دارد که 
عذرخواهی مقدمه ای برای برکناری شخص مسئول 
بوده، فرد عذرخواه مدتی پس از پوزش طلبی رسمی 

از مردم، از مسئولیت خود برکنار می شود.

دلجویی های ماندگار
تعدادی از عذرخواهی های جنجالی مسئوالن 4گوشه دنیا

کدام کشورها عذرخواهی نمی کنند؟عذرخواه ترین مسئوالن دنیا

عذرخواهی هایی که انجام شد

تعداد موارد عذرخواهیمسئول عذرخواهی کننده

هر جامعه ای برای جبران خطا و مجــازات خطاکاران روش هایی مبتنی بر 
فرهنگ، مذهب و قانون درنظر دارد. قبول اشــتباه و عذرخواهی به عنوان 
کنش گفتاری اخالقی از سوی خطاکار، یکی از ساده ترین این روش هاست 
که بر پایه فرهنگ و مجموعه ارزشی-تربیتی استوار شده است. نگاهی به گذشته سیاسی 
کشور نشان می دهد که در نظام معنایی فرهنگ سیاسی و حکمرانی ما، پذیرش اشتباه و 
خطا با وجود توصیه های دینی و رهبری، چندان مرسوم نبوده و نیست؛ چراکه مسئوالن 
این شیوه مدنی را نشانه ضعف و ناتوانی اجرایی و مدیریتی تعبیر می کنند؛ درحالی که واضح 
است عذرخواهی یک مقام دولتی و سیاسی در پی وقوع اشتباه )مستقیم یا غیرمستقیم( 
ازجمله نخستین و بدیهی ترین وظایف او در جایگاهی است که بر مسندش تکیه زده است. 
با این حال، گاه پیش می آیــد که با عذرخواهی صمیمانه یک مســئول غافلگیر و امیدوار 
می شویم. درســت مانند عذرخواهی رودررو و خانه به خانه حســین جمشیدی، فرماندار 
شهرســتان تربت جام از اهالی این شهرســتان که مدتی پیش در پی قطعی چندروزه گاز 

صورت گرفت و بازتاب های فراوان داشت. گفت وگوی کوتاه مان با او را که بیش از 1۴سال از 
فرمانداری اش در تربت جام می گذرد، در زیر بخوانید:

قطع گاز بخش هایی از شهرستان تربت جام موضوعی است که به طور مستقیم 
در حوزه مسئولیت های شــما قرار نمی گیرد. با این حال زمانی که گاز مصرفی 
بخش هایی از شهرستان قطع شد، شخصاً به خانه مشترکان مراجعه و عذرخواهی 

کردید. چرا؟
من سال هاست که در سمت فرمانداری تربت جام، به اهالی این محدوده خدمت می کنم؛ 
سال هایی که منجر به ایجاد رفاقت ها و هم بستگی ها شده است؛ مانند اینکه یک خانواده 
بزرگ هستیم و مشکل یکی مشکل دیگری هم هســت. از سویی، اعتقاد بنده بر این است 
که من در یک جایگاه مدیریتی فقط خادم هستم؛ خادمی که درصورت وقوع اشتباه چه از 
روی عمد و چه از روی سهو باید مسئولیت آن را بپذیرد. در این ماجرا نیز که دوستان لطف 
داشتند و آن را انعکاس دادند، مشــکلی پیش آمد که شاید به طور مستقیم من در جایگاه 

فرمانداری را درگیر نمی کرد، اما من در جایگاه انسانی را حتماً به چالش می کشاند؛ طوری 
که باید کاری انجام می دادم و به هر نحوی، قدمی برمی داشتم؛ ولو مراجعه به درب منازل 

برای ابراز عذرخواهی و همدردی.
پس این اقدام کاماًل شخصی و به دور از دستورالعمل های سازمانی بود؟

بله؛ صددرصد. شاید پیش از این هم بارها پیش آمده بود که با وقوع مشکلی از مردم و حتی 
همکاران عذرخواهی کردم. عذرخواهی، صمیمیتی به وجود می آورد که توانایی بســیج و 

همراه کردن نیروی مقابل برای حل آن مشکل را دارد.
واکنش مردم نسبت به عذرخواهی شما چه بود؟

بحمدهلل مردم مهربان و فهیمی داریم که برودت ناگهانی و غیرمنتظره شــرایط جوی هوا 
و تأمین نبودن بخش هایی از زیرساخت های اولیه گازرسانی را درک می کردند. زمانی که 
با همکاری نیروهای هالل احمر به خانه های این عزیزان مراجعه می کردیم تا ضمن توزیع 
وسایل گرمایشی، عذرخواهی کنم و قول رفع مشکل در کوتاه ترین زمان را بدهم، باورتان 
نمی شود با روی گشاده و صبوری به استقبال می آمدند و حتی ابراز می کردند اگر کمکی 
از دستشــان برمی آید، انجام دهند. عذرخواهی از این مردم، کوچک ترین اقدام در مسیر 

جبران کوتاهی  است.
این عذرخواهی از مردم به مقام و جایگاه دولتی شما لطمه نمی زند؟

اصــاًل اینطور نیســت. مــن و امثــال من در 
جایگاه های دولتی قــرار گرفته ایم باید به این 
باور برسیم که اگر این مردم نبودند این مقام و 
جایگاه دولتی هم برای ما وجود نداشت. جدای 
این مهم که نباید در حد شعار زبانی باقی بماند، 
قوانین پذیرش مســئولیت و مقام است. من 
اگر به این مقام رســیدم و آن را به عنوان شغل 
)خدمت( قبول کردم بایــد پیامدها و اتفاقات 
مثبت و منفی ناشی از آن را نیز بپذیرم و قبول 
کنم. این نمی شــود که در خوشــی ها حضور 
داشته باشــم، ولی هنگام بروز ناخوشی به هر 

دلیل، شانه از بار مسئولیت خالی کنم.
به نظر شما به عنوان یک مقام دولتی، چرا 

فرهنگ عذرخواهی در ادبیات سیاسی کشور مورد استقبال مسئوالن نیست؟
یکی از مهم ترین دالیــل کم رنگ بودن فرهنگ عذرخواهی های سیاســی، بی توجهی به 

اخالق مدیریتی است.
چرا بی توجهیم؟ 

چون اوالً از زیرســاخت های آموزشــی الزم بهره نبرده ایم و دوم اینکه اهل مشورت و کار 
پژوهشی برای به حداقل رساندن اشتباه های شغلی نیستیم. در کنار این موارد به الگوسازی 
فرهنگی-سیاسی هم نیاز داریم؛ اینکه کسانی به عنوان الگو و سرآمد معرفی شوند؛ الگوهایی 
که برای ما از آثار مثبت پذیرش مسئولیت و حتی عذرخواهی از مردم و یکدیگر بگویند؛ هر 
چند در این زمینه مقام معظم رهبری هم توصیه های فراوان داشته اند و هم نمونه هایی را 

برای الگوسازی تشریح کرده اند.

بــا وقــوع مشــکلی از مــردم و 
حتــی همــکاران عذرخواهــی 
کردم. عذرخواهی، صمیمیتی 
به وجــود مــی آورد کــه توانایــی 
بســیج و همــراه کــردن نیــروی 
مقابــل بــرای حــل آن مشــکل 

را دارد

فرماندار تربت جام از عذرخواهی معروف خودش و تبعات آن می گوید

 اگر این مردم نبودند، این میزها هم نبود

گزارش

رئیس جمهور، معاونانش و سخنگویان دولت 
وزرای دولت
استانداران
فرمانداران
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نگاه

چرا دوست نداریم عذرخواهی کنیم؟

انسان از اشــتباه مبرا نیست. اشــتباه هایی که گاه آتش به 
خرمن اطرافیان یا حتی یک جامعه می اندازد و آتشــی که 
می تواند بــا یک عذرخواهی و عذرپذیری، خاموش شــود. 
اما مسئله اینجاســت که فرهنگ عذرخواهی و عذرپذیری 
آنچنان که باید در ادبیات عمومی و دولتی کشور نه نهادینه 
شده و نه حتی مورد استقبال قرار می گیرد. با همین مقدمه 
کوتاه، بگذارید یک راست برویم سر اصل مطلب؛ چرا دوست 
نداریــم عذرخواهی کنیم؟ چرا در برابــر بیان جمالتی که 
پرده از اشتباهات بزرگ و کوچک مان برمی دارد، مقاومت 

می کنیم؟ 
برای بررسی دقیق این مسئله شایع می توان نظرگاه 2علم 
از علوم مهم انســانی یعنی روانشناســی و جامعه شناسی 
را جســت وجو کرد. بــه عقیــده روانشناســان، نوعی از 
مســئولیت گریزی نهفته در ضمیرناخــودآگاه افراد وجود 
دارد که آنها را از پذیرش مســتقیم مسئولیت های مختلف 
یا به عبارتی دیگــر، از عذرخواهی کــردن )کنش گفتاری 
اخالقی( بازمی دارد. به طوری که این دسته از افراد معموالً 
به صورت ناخواسته به دنبال سازوکارهای دفاعی برای سلب 
مسئولیت های خود هستند. ســازوکارهایی مانند دخیل 
دانســتن عوامل بیرونی بر نتیجه عملکرد یــا تبعات یک 
تصمیم اشتباه و بهانه تراشی. در واقع افراد با توسل جستن به 
اینگونه سازوکارها و امثالهم سعی دارند خود را از هر اشتباه 
و قصوری مبرا دانسته یا درصورت بروز اشتباه و قصور، بدون 
پذیرفتن پیامدهای گوناگون آن، انگشــت تقصیر به سوی 
دیگران یا حتی شرایط بیرونی، نشــانه گیرند. در ارتباط با 
علل عذرخواهی نکردن یا راه فرار از آن، تعبیر شــناخته تر 
شده دیگری هم وجود دارد با عنوان »فرافکنی«. وقتی افراد 
خود را مقصر ناکارآمدی هایشان در ساحت فردی و جمعی 
ندانند، واضح است که دلیلی برای عذرخواهی نیز نمی بینند. 
با توجه به این تفکر، خود این افراد هم معتقدند که به نوعی 
در جایگاه قربانی قرار دارند و کسان دیگری باید بیایند و در 

مقام پاسخگو، ظاهرشوند.
از ســوی دیگر، برای گریز از عذرخواهــی، دالیل دیگری 
ازجمله بی تعهــدی اخالقی و اجتماعی ذکر می شــود که 
آنها نیز ناشــی از خودبرتربینی، غــرور کاذب، تکبر، رفتار 
قلدرمنشانه و تربیت ناقص هســتند. باید توجه داشت که 
واکنش نسبت به کنش پوزش خواهی هم بسیار بر نهادینه 
شدن این الزام اخالقی و فرهنگ پسندیده تأثیرگذار است. 
چه بســیار افرادی که در جایگاه های مختلــف حقوقی و 
حقیقی در پی وقوع اشــتباهی، به عذرخواهی پرداخته اند 
اما واکنــش اطرافیان و جامعه مبتنی بــر مجازات روانی و 
طرد اجتماعی بی رحمانه، آنها را از رعایت این تعهد اخالقی، 
پشــیمان کرده و دیگران پس از آنها را نیز حسابی نقره داغ 
کرده که هرگز زیر بار مسئولیت نروند و عذر تقصیرشان را به 
زبان نیاورند. بنابراین، افراد، رویدادهای پسامعذرت خواهی 
را نه در  شــأن و شــوکت خود می بینند و نه چون حمایتی 
در برابر بروز صداقت و درســتی نهفته در عذرخواهی شان 
دریافت نمی کنند آن را غیرضروری و اساســاً مخاطره آمیز 
می یابند. به عبارتی دیگر فرهنگ و شیوه درست برخورد با 
فرد یا سازمان عذرخواه به اندازه فرهنگ عذرخواهی دارای 

اهمیت و ضرورت اجرایی است.
نظرگاه جامعه شناســی نیز به تحلیل های روانشناختی از 
مقاومت در برابــر طلب عذر و پوزش نزدیک اســت. با این 
تفاوت که جامعه شناسان بر نظام ارزشی و هنجارپذیری افراد 
در این ارتباط، متمرکز شــده اند. به عقیده جامعه شناسان، 
افراد به وقت اشتباه و هنجارشکنی، عذرخواهی نمی کنند 
چون این فرهنگ از کودکی و ســنین پایــه در آنها درونی 
نشده و مراکز آموزشی مرجع از خانواده گرفته تا مدرسه و 
دانشگاه، به آنها یاد نداده اند که ابتدا با اتکا به تعقل و تجربه، 
از موقعیت های اشتباه آفرین بپرهیزند و بعد اگر اشتباهی هم 
رخ داد، در مقام عذرخواهی ظاهر شوند تا بزرگی شخصیت 
و خردشان نمایان شود. این فرهنگ اگر به درستی نهادینه 
شود امور در هر زمینه ای از نهادهای کوچک مانند خانواده 
گرفته تا ســطوح کالن جامعه، از گروه های دوستی ساده 
گرفته تا اجتماعات گســترده مدنی و دولتــی، با کارکرد 
مطلوب رو به پیشرفت و ترقی حرکت می کنند. در جوامعی 
که فرهنگ عذرخواهــی در آنها جایگاهی نــدارد، نظام و 
الگوی ارتباطی و تعاملی افراد و سازمان ها مبتنی بر رویکرد 
ارباب-رعیتی اســت؛ رویکردی فاقد شاخص های توسعه 
پایدار. این بازتولید و بازنمایش الگوی رفتاری نامناســب 
)یعنی عذرخواهی نکردن( نسل به نسل منتقل و ضمن این 
انتقال دستخوش تغییرات بیشتر و شدیدتر هم خواهد شد. 
واضح است که شهروندان به عنوان افکار عمومی اگر الگوی 
رفتاری متأثر از پذیرش مسئولیت را از مسئوالن حوزه های 
مختلف جامعه که اتفاقاً پیامدهایش هم به مراتب فراگیرتر 
از حوزه های ُخرد و فردی است، شاهد نباشند به طور حتم 
ناکارآمدی ها و فســاد، ســنگ بنای آن جامعه را به تزلزل 
می کشاند. الزم به ذکر اســت که درصورت نهادینه شدن 
فرهنگ عذرخواهی، نظام حقوقی و انتظامی جامعه نیز نقش 
ضمانت اجرایی را برعهده می گیرد. بدین ترتیب عذرخواهی 
بابت اشتباهات از فرهنگ به قانون و مطالبه عمومی تسری 
می یابد. اینجاست که پای مفهوم و ضرورت دیگری به میان 
می آید؛ مفهوم و ضرورت سواد ارتباط یا رابطه. اگر بر اصول 
این سواد مسلط باشیم، خواهیم دانست که هر اشتباهی از 
جانب ما در نقش های فردی یــا اجتماعی در قبال دیگران، 
نیازمند عذرخواهی است. البته در همین مفهوم سواد ارتباط 
یا رابطه به خوبی آموزش داده می شود که عذرخواهی باید 
واقعی و در راستای جبران خسارت و آسیب باشد نه اینکه 

جنبه های نمایشی، غیرواقعی  یا مصلحتی به خود بگیرد.

واکنش به هک شدن دوربین زندان اوین

مرداد سال گذشته دوربین های زندان اوین هک شد و مهدی حاج محمدی، رئیس سابق سازمان 
زندان ها در واکنش به این اتفاق در حساب توییتری خود نوشت: مسئولیت این رفتارهای غیرقابل 
قبول را پذیرفته و ضمــن تعهد به تالش بر عدم تکرار چنین وقایع تلــخ و برخورد جدی با عوامل 
خاطی از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحماتشان تحت 
تأثیر این خطاها نادیده گرفته نخواهد شد# عذر می خواهم. محمدی ماه بعد که در واکنش به این 
اتفاق از سمتش برکنار شــد، باز هم توییتری عذرخواهی کرد و متن عذرخواهی اش به این جمله 

کوتاه محدود شد: چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا برنیامد از دستم...«

عذرخواهی خودمانی مسئوالن و مردم محله

اواخر اسفند سال 1398 مدیران شــهری منطقه 17 برای مشکالت 
پیش آمده در اجرای پروژه نهرسازی به شیوه ای نو از مردم عذرخواهی 
کردند که به دلیل محلی بودن طرح از نظرها پنهان ماند. آنها با ارسال 
نامه و شــاخه گل به درب منازل اهالی درباره آغاز طرح اطالع رسانی 
کردند و از آنها به خاطر تحمل مشــکالت اجــرای طرح قدردانی که 
مورد توجه شــهروندان قرار گرفت و همراهی آنها در اجرای طرح را 

به دنبال داشت.

قدم هایی برای بهبود 

فرهنگ عذرخواهی

در روزهــای اخیــر دولتمــردان در 
مواجهه با مشکالت کشــور، با زبان 
نرمــش و تواضــع با مــردم صحبت 
کرده اند و با قبول تقصیر و قول جبران 
گام هایی را در جهــت بهبود فرهنگ 
عذرخواهــی در گفتمان سیاســی 
دولتمردان کشور برداشته اند. برخی 

از این عذر خواهی ها چنین هستند:

 برای لغو سفرهای ریلی
 عذرخواه هستم

در روزهای گذشــته و به دنبال برودت هوا و تداوم 
بارش برف و باران در کشور، وســایل حمل ونقلی از 
جمله جــاده ای، هوایی و ریلی با مشــکالتی مواجه 
بودند و برخی از ســفرها با تأخیر یا لغو مواجه شد. 
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در واکنش به 
این مشکل، با حضور در مرکز کنترل ترافیک راه آهن، 
از مردم عذرخواهی کرد و نوسازی ناوگان ریلی را به 
عنوان اقدام دولت برای جبران مافات و پیشگیری از 

تکرار این شرایط عنوان کرد.

دخترم استعفا داد و عذرخواهی می کنم

پس از انتشار فیش حقوقی آذر ماه مسئول دفتر نرگس معدنی پور، میزان 
حقوق وی و رعایت نشدن مصوبه تعارض منافع شورای اسالمی شهر تهران 
باعث نارضایتی مردم شد. این عضو شورا در پاسخ به نارضایتی جامعه، 
از استعفای مســئول دفترش که فرزند او بود، خبر داد و درباره مصوبه 
تعارض منافع توضیح داد: »در خصوص مصوبه تعارض منافع اگر منعی 
برای به کارگیری خانم منصورلی وجود داشت، حوزه مربوطه که کامال 
در جریان نسبت وی با بنده بوده، باید متذکر می شدند و اگر بنده را در 
جریان قرار می دادند، حتما نسبت به اجرای آن اقدام می کردم و فرد 
دیگری را در این جایگاه به کار می گرفتم. اگر این امر باعث ناراحتی 

مردم شریف شده است، بابت آن عذرخواهی می کنم«.

عذرتقصیر خواستن وزیر نفت

طی بارش های اخیر کشــور، در گازرسانی به 
بعضی از نقــاط اختالالتی به وجــود آمد که 
جواد اوجی، وزیر نفــت بابت این اختالالت از 
مردم عذرخواهی کرد. او گفت: »23 میلیون 
مشــترک در بخش خانگی و تجــاری داریم 
که در اتفاق اخیر فقط گاز 17 هزار مشــترک 
آن هم در بخش تربت جام قطع شد. از مردم 
عزیز کشور اگر به زحمت افتادند، عذرخواهی 
می کنم اما با تدابیری که دولت اندیشیده، در 
سال آتی شاهد این اتفاقات هم نخواهیم بود«.

قدم های کوچک و بزرگ

از دیگر مواردی که درروزهای اخیر اتفاق افتاده و در جریان آنها مسئوالن 
سطوح مختلف مدیریتی کشور از مردم عذرخواهی کرده اند، می توان به 
عذرخواهی و سرزدن شبانه فرماندار تربت جام به مردم به دلیل اختالل 
در گازرسانی مشــترکان، عذرخواهی رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیست برای مازوت ســوزی در اصفهان، عذرخواهی مدیر عامل شرکت 
ارتباطات زیرســاخت به دلیل اختالل در اینترنت، عذرخواهی استاندار 
خراسان رضوی به دلیل یخ زدگی قطارها، عذرخواهی استاندار کهگیلویه و 
بویراحمد به دلیل مشکالت پس از بارش برف و عذرخواهی فرماندار ویژه 
آبادان و خرمشهر در پی آب گرفتگی این شهر اشاره کرد. جدیدترین مورد 

هم عذرخواهي وزیر علوم به خاطر قطعي اینترنت به دلیل کنکور بوده.

عزل مسئول طلبکار

در نشستی خبری خبرنگاری از فرماندار وقت رفسنجان در مورد انتقال آب سوالی می پرسد، اما به مذاق آقای 
سرپرست فرمانداری خوش نمی آید و وقتی خبرنگار بر حسب رسالتش دوباره سوالش را تکرار می کند، علی 
اکبر پورمحمدی به جای پاســخگویی به خبرنگار توهین می کند و می گوید: »اگر حرفت را تکرار کنی توی 

دهنت می زنم«. 
پس از این اتفاق و رفتار نامناسب سرپرســت فرمانداری رفسنجان با خبرنگار، احمد وحیدی، وزیر کشور در 
یک اقدام سریع و قابل تحسین در تماس تلفنی با استاندار کرمان، دستور عزل علی اکبر پورمحمدی را صادر 

می کند تا نمونه ای از عذرخواهی عملی مسئوالن در مقابل مردم باشد.
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ع آبی روی آتش ناآرامی های بنزینی ریخته نشد

پس از اجرایی شــدن طرح ســهمیه بندی بنزین، گران شدن 
یکباره بیش از 40 درصدی قیمــت بنزین، مردم منتظر بودند 
تا رده های مدیریتی مختلف دولت عذرخواه و پاســخگو ظاهر 
شوند و هم با توضیح دالیل اجرای این طرح نفسگیر آنها را اقناع 
و مجاب کنند و هم برای گذاشتن این بار سنگین بر شانه جامعه 
از آنها پوزش طلبیده شود، اما حتی وقتی ناآرامی و اعتراضات 
مردمی کشــور را فراگرفت و خسارات مادی و معنوی بسیاری 
به بار آورد، زبان مسئوالن دولت به عذرخواهی و پوزش طلبی 

از مردم باز نشد.

از زیان دیدگان بورس پوزش نخواستند

بسیاری از مردم در دوران دولت دوازدهم به دلیل حمایت مقامات 
و مسئوالن از بازار بورس، با فروش اموال و دارایی ها خود به خرید 
سهام پرداختند اما در تابستان سال 1399 به یک باره روند صعودی 
بازار به شدت نزولی شد. در پی این اتفاق، سهام بازار تا 70 درصد 
ارزش خود را از دست داد و ســرمایه گذاران خرد بخش زیادی از 
سرمایه خود را از دســت دادند. اما با آنکه تجمعات و اعتراضات 
بســیاری برگزار کردند، مســئوالن از در دلجویی و عذرخواهی 
درنیامدند و بــرای بازیابی اجتماعی و اعتماد عمومی از دســت 

رفته تالشی نکردند.

قطعی برق بدون اطالع رسانی و پوزش

تیرماه ســال گذشــته بر اثر قطعی مکرر برق مشــترکان 
صنعتی و خانگی، شهروندان زیادی متضرر شدند و با توجه 
به همزمانی این اتفاق با مشکالت ناشی از کرونا، اعتراضات 
مردمی پراکنده ای در گوشه و کنار کشور شکل گرفت. بدون 
تردید اگر قطعی های مکرر برق با اطالع رســانی صحیح و 
عذرخواهی مســئوالن از مردم همراه بود، آنها با سعه صدر 
بیشتری با موضوع برخورد می کردند، ولی تا آخر تابستان و 
پایان قطعی های برق انتظار مردم برای عذرخواهی وزیر نیرو 

به سرانجام نرسید.

مردم منتظر عذرخواهی مسئوالنند

دامنه گسترده تبعات بعضی از وقایع سبب می شــود مدت ها پس از 
وقوع آنها، عکس العمل و واکنش مسئوالن برای مردم اهمیت داشته 
باشد و جامعه در انتظار پاسخگویی مسئوالنه و متواضعانه دولتمردان 
باقی بماند. از جمله این اتفاقات می توان به خروج قطار از ریل در طبس 
و خسارات جانی آن اشاره کرد که مردم و خانواده های جان باختگان در 
انتظار واکنش وزیر راه و شهرسازی بودند. تخلف نماینده مجلس و سیلی 
به یک سرباز وظیفه، برنامه ریزی نامناسب استاندار خوزستان و توهین 
به مردم نیز از جمله مواردی است که در حافظه جامعه ثبت شده و مردم 

منتظر واکنش مناسب و عذرخواهی مسئوالن بودند.

 روش هایی برای دلجویی
چیزی خوشایندتر از این نیست که ببینید مســئولی در اوج قدرت، وقتی با اشتباهی 
روبه رو می شود، تواضع پیشه کرده و عذرخواهی می کند. این، البته خصیصه ای است 
که در غالب مدیران جهان کمتر می توان سراغ گرفت؛ چرا که اساسا با احساس قدرت 

یک جا جمع نمی شود. اما حاال اگر مسئوالنی بخواهند عذرخواهی کنند، چه روش هایی 
به این منظور وجود دارد یا غالبا چه روش هایی به این منظور مورد استفاده قرار می گیرد؟ 
فرهنگ عذرخواهی مسئوالن شامل راهبردهای مختلفی است و مدیران و مسئوالن هر 

کشور به تناسب شرایط و موقعیت پیش آمده می توانند به 2 شیوه گفتاری و عملی از مردم 
عذر تقصیر بخواهند. بد نیست حاال که پرونده عذرخواهی مسئوالن را پیش رو دارید، 

نیم نگاهی هم به این فرهنگ عذرخواهی مسئوالن، مدیران و قدرتمندان بیندازیم.

شیوه عملی

عمل مکمل گفتار: عذرخواهی به روش گفتاری یک تسکین موقت 
و آرام کننده مقطعی افکار عمومی است و اگر به شیوه عملی تکمیل 
نشــود، بی اعتمادی جامعه را به دنبال خواهد داشت. عذرخواهی 
عملی مسئوالن معموأل به صورت جبران کار و رفع نقص و استعفا 
یا برکناری مسئول خاطی انجام می شــود. در بحث عذرخواهی 
عملی در کشورهای پیشــرفته، . فشــار افکار عمومی و شرایط 
اجتماعی و فرهنگی به گونه ای است که شخص مسئول که می داند 
سوءمدیریت داشته، توجیهی برای حضور در مسئولیت ندارد و با 
استعفا از مسئولیتش از مردم دلجویی می کند. در کشور ما با وجود 
شعور اجتماعی باالی مردم، ساختار اولیه و زیربنای فرهنگی این 

نوع عذرخواهی عملی ایجاد نشده است.

پذیرش مسئولیت

بــرای آرام کردن شــنونده، گوینــده اغلب 
مســئولیت انجام خطا/تقصیری را می پذیرد 
که به خاطر آن عذرخواهی می کند. پذیرش 
و تشخیص خطا اغلب وجهه گوینده را تهدید 
می کند و قصد آن آرام کردن شــنونده است. 
این پذیرش می تواند پیوســتاری باشــد از 
شکسته نفســی بیش از حد تا عدم پذیرش 
مسئولیت. بنابراین، پذیرش مسئولیت از نظر 
شنونده می تواند عذرخواهی تلقی شود و سر 
باز زدن از مســئولیت به معنای انکار نیاز به 

عذرخواهی تفسیر شود.

پیشنهاد جبران
گاهی می توان صدمه/ناراحتی را که شنونده 
را تحت تأثیر قرار داده است، جبران کرد. در 
این موارد، گوینده خســارت یا ناراحتی را به 
شکلی خاص جبران می کند و شنونده آن را 

عذرخواهی قلمداد می کند.

قول ترک فعل خطا
خطاهایی وجــود دارد که گوینده احســاس 
می کند باید قول دهــد در آینده آنها را مجدداً 
انجام ندهد. ایــن هم اگرچــه، به وضوح بیان 

می شود، به نوعی پذیرش مسئولیت است.

توضیح یا شرح مبنی بر مبرا بودن از خطا

وقتی  گوینده قصد دارد، خطا/ تقصیر 
را با نســبت دادن آن به عوامل بیرونی 
که بر آنها کنترلی ندارد یا کنترل کمی 
دارد، توجیــه کند، توضیح یا شــرح 
موقعیت می تواند عملکرد عذرخواهی 
داشته باشــد. این توضیح می تواند با 
خطا به طور مســتقیم در ارتباط باشد 
یا به طور کلی شرایط را توصیف کند. 
به عبارتی دیگر، فرد با ارائه توضیحاتی 
مبراگر، خطای خود را به عواملی دیگر 

نسبت می دهد.

شیوه گفتاری

راهبردهایی برای گفت وگو: براساس نظریه 
»بلوم-کولــکا و همــکاران«، عذرخواهــی 
به عنــوان یک کنــِش گفتاری متشــکل از 
5راهبرد است که عبارتند از: ابزار منظورنما: 
یک عذرخواهــی از طریق ابــزار منظورنما، 
عباراتی متــداول ماننــد متأســف بودن، 
عذرخواهی کردن، پشیمان شدن، درخواست 
بخشش و ...، به صورت مستقیم نمود می یابد. 
ابزار منظورنما به تنهایی نشان از پشیمانی از 
سوی گوینده به خاطر عملش دارد و بنابراین، 

در راستای آرام کردن شنونده انجام می شود.



سه شنبه 4 بهمن 241401
 شماره  8698

نظرسنجی توییتری همشهری درباره 
عذرخواهی مسئوالن

اگر مسئولی اشتباه کرده و پس از آن، عذرخواهی بکند 
یا نکند، نگاه مردم به این ماجرا چگونه خواهد بود؟ این، 
موضوع نظرسنجی توییتری همشهری بود که با موضوع 
عذرخواهی مسئوالن انجام شد. از جناب عبداهلل گنجی، 
مدیرمسئول سابق همشهری و عضو شورای اطالع رسانی 
دولت، که از فعاالن شاخص توییتر بوده و دنبال کنندگان 
بسیاری دارند، خواستیم که ما را در انتشار و انجام این 
نظرســنجی یاری کنند که از این ایده استقبال کردند. 
نتایج زیر، حاصل این دو نظرسنجی 5ساعته بود که در 
فضای توییتری صورت گرفت. این محدودیت زمانی البته 
به دلیل محدودیت در چاپ اتفاق افتاد و طبیعتا اگر زمان 
بیشتری صرف می شد، دامنه نظردهندگان به چند هزار 

تن نیز می رسید.

 در نظرسنجی اول از شرکت کنندگان پرسیدیم: 
اگر مســئولی اشــتباهی انجام بدهــد و »به موقــع«، از مردم 
عذرخواهــی کند، واکنش شــما چه خواهد بــود؟ گزینه های 
چهارگانه نیز »می پذیرم انســان جایزالخطاست، می پذیرم ولی 

استعفا بدهد، نمی پذیرم و نظری ندارم« بود.
 322نفر در این نظرسنجی شرکت کردند.

 36.6درصد به »می پذیرم طبیعی است« رأی دادند.
 49.1درصد به »می پذیرم ولی استعفا دهد« رأی دادند.

9درصد به »نمی پذیرم« رأی دادند.
 5.3درصد هم نظری نداشتند.

در نظرسنجی دوم نیز از مردم پرسیدیم: 
اگر مسئولی اشــتباهی کند و عذرخواهی نکند و استعفا ندهد، 
به کدام گزینه رأی می  دهید؟ گزینه های چهارگانه پاسخ ها نیز 
»سیستم مشکل دار است، سازمان او مشکل دار است، مورد فردی 

است و نظری ندارم« بود.
 231نفر در این نظرسنجی شرکت کردند.

 72.7درصد گفته اند که سیســتم مشــکل دارد؛ یعنی باید 
فرهنگسازی شــود و سیســتم به صورت خودکار نباید چنین 

اجازه ای به مدیران و مسئوالنش بدهد.
 13درصد گفته اند سازمانی که او در آن مشغول است، مشکل 

دارد و نباید چنین اجازه ای بدهد و فرهنگی داشته باشد.
 10درصد نیز ایــن را اتفاقی کامال فــردی و غیرقابل تعمیم 

دانسته اند.
 4.3درصد هم نظری نداشته اند.

 در این 2 نظرسنجی 523نفر در مجموع شرکت کردند.
 جالب ترین نکته هم 9درصدی بودند که درنظرســنجی اول، 
عذرخواهی یک مسئول را درصورت به  موقع بودن، قابل پذیرش 

نمی دانستند که در نوع خودش جالب بود.

کاش عذرخواهی  نمی کردید!
کارکرد اصلی عذرخواهی مســئوالن، تسکین دادن و آرام 
کردن مردم اســت. اما برخی از عذرخواهی های مسئوالن 
به شــیوه ای انجام شــده که بیش از آنکه التهاب جامعه را 
فروبنشــاند، بر نارضایتی مردم دامن زده است. با هم چند 

موردی را مرور می کنیم.

عذرخواهی های پراما و اگر: اواخر خرداد سال 1395که ماجرای 
فیش 80میلیون تومانی مدیر بیمه پیش آمد برخی مسئوالن دولتی 
ابتدا انکار کردند اما بعد که آقای مدیر وقت بیمه را وادار به استعفا 
کردند، مدعی شدند روشنگری در این زمینه ظلم و بداخالقی به 
مدیر مستعفی بوده است. پس از آن موضوع فیش حقوقی و پاداش 
730میلیون تومانی مدیر بانک رفاه کارگران پیش آمد که اعتراض 
وسیع رسانه ای را برانگیخت. ادامه این روند و برمالشدن پاداش ها 
و حقوق های میلیونی چند مدیر دیگر سبب شد محمدباقر نوبخت، 
سخنگوی دولت وقت رســماً از مردم عذرخواهی کند و از مدیران 
دولتی که چنین دریافتی هایی دارند، بخواهد استعفا دهند و به کار 
دیگری بپردازند. امــا این پایان ماجرا نبــود و در ادامه این روند و 
برمالشــدن ســایر فیش های حقوقی نجومی، دریافت کنندگان 
این فیش ها از در طلبکاری درآمدند و به شیوه های مختلف اعالم 
کردند که این حقوق های نجومی حق آنهاست و انتظار مردم برای 

عذرخواهی از آنها انتظاری غیرمعقول است.

عذرخواهی برای پایــان دادن به ماجرا: حدود 2ســال پیش 
در فضای مجازی فیلمی به سرعت منتشــر شد که نشان می داد 
یکی از نمایندگان مجلس ســعی دارد با توسل به زور از خط ویژه 
عبور کند و سرباز وظیفه شناس راهور از ورود آن فرد به خط ویژه 
جلوگیری می کند. اصرار علی اصغر عنابستانی به زیر پا گذاشتن 
قانون و ممانعت ســرباز راهور باعث می شود عنابستانی به صورت 
سرباز سیلی بزند. ابتدا که این موضوع مطرح شد، نماینده مجلس 
هرگونه درگیری فیزیکی خود و مأمور راهور را انکار می کند اما پس 
از انتشــار فیلم در فضای مجازی، عنابستانی لب به اعتراف گشود 
و عذرخواهی کرد اما نه از مــردم و فقط از آن مأمور پلیس و ماجرا 

فیصله پیدا کرد.

سرآمد عذرخواهی های حرص درآور: در حادثه واژگونی اتوبوس 
حامل خبرنگاران محیط زیســتی و فوت 2 خانم خبرنگار، رفتار 
و برخوردی از رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت سر زد که 
به سادگی از ذهن ها پاک نمی شود. او وقتی به اجبار و فشار رسانه ها 
مجبور به عذرخواهی نیم بند و پاسخگویی شد، انتقادات مربوط 
به طرز نشستن خود در دیدار با خبرنگاران و خانواده های آنها را با 
جمالتی عجیب و غریب پاسخ داد: شما با خبرنگاران صحبت کنید، 
شیطنت کردند. این حرف های مزخرف چیست که ]راجع به نحوه 
نشستن من[ زده می شود؟ نحوه نشستن من مثاًل چطور بود؟ نحوه 
نشستن همیشگی من، همینطور است. چه عذرخواهی؟ برای چه؟ 

چه اتفاقی افتاده که عذرخواهی کنیم؟

نگاهذره بین

عذرخواهی کردن، کنشی اخالقی و انسانی است که بسیاری 

از ما در مقاطع مختلف زندگی فــردی و اجتماعی خود با 
آن مواجه ایم؛ کنشــی که در موقعیت آن قرار گرفتن بنا به 
دالیلی برای اغلب افراد سخت و دشوار است. حاال این کنش 
اخالقی معمول مدت هاست که به غیرممکنی بزرگ تبدیل 
شده و راه های گریز از آن به تعداد آدم هاست! مورد عجیب 

غیرممکن عذرخواهی در فضاهای سیاسی و مدیریتی جامعه 
با توجه به ویژگی های خاص این فضاها مانند دربرگیرندگی و 
حساسیت زایی، برای اقشار عموم جامعه آزاردهنده تر به نظر 
می رسد. این موضوع را در گفت وگو با تعدادی از شهروندان 

بررسی کرده ایم.

عذرخواهی؛ از وظیفه اخالقی تا مطالبه
شهروندان از مدیران سیاسی و اجتماعی خود انتظار پایه گذاری فرهنگ عذرخواهی دارند

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

از آموزش تا ظرفیت سازی

بسیاری از شهروندان علت اصلی نهادینه نشدن 
فرهنگ عذرخواهی را به نظام آموزشی نسبت 
می دهند؛ فرهنگی که در اعصار گذشــته نشانه 
خردمندی بــوده و در آموزه های اســالمی بر 

ضــرورت آن توصیه شــده اســت. زهرا 
کرمانی نسب، مدرس یکی از مراکز 

پیش دبستانی در این باره می گوید: 
»عذرخواهی نمی کنیم چون 
اصاًل آموزش اش را ندیده ایم؛ 
چه مــن فرد عــادی و چه آن 
کســی که مدیر اســت. دلیل 

دیگرش هم این است که از خود 
عذرخواهی کــردن مهم تر، جنبه 

و ظرفیت عذرخواهی شــنیدن اســت. 
به عنوان مثال، یک مرتبه مجبور شدم از یکی از 
همکارانم به دلیلی، عذرخواهی کنم اما چشمتان 
روز بد نبیند، بعد از آن عذرخواهی به آماجی برای 
شــوخی های بی مزه و کنایه های تلخ او تبدیل 
شدم که در نهایت چاره ای برایم باقی نماند جز 
تغییر واحد شــغلی ام. عالم سیاست هم از این 
قاعده مستثنا نیست و فقط کافی ا ست یک نفر 
در این عالم از عملکرد خودش ابراز تأسف کند، 
آن وقت است که پرده دری ها و هتاکی ها شروع 
می شود. این مسئله هم باز ریشه های آموزشی و 
فرهنگی دارد. البته این به آن معنا نیست که خب 
حاال چون اغلب افراد جامعه ظرفیت شــنیدن 
عذرخواهی را ندارند مدیران و سیاســیون هم 
عذرخواهی نکنند، نه، اصاًل. این به آن معناست 
که عذرخواهی، کنشی دوسویه است و فقط در 
شرایطی که هر دو ســو با هم در تعامل سازنده 
باشــند، نتیجه بخش خواهد بود. شاید آرمانی 
به نظر برسد ولی واقعیتی اســت که متأسفانه 
فضای جامعه ما تحت تأثیر خیلــی از عوامل از 

آن فاصله دارد.«

از جزء به کل

توســعه روزافزون بهره مندی از فضای مجازی 
در شــناخت و مطالبه گــری عذرخواهی های 
سیاسی و مدیریتی اثرگذار است. این را محمد 
کیانی، دانشجوی علوم ارتباطات می گوید که 
اوقات فراغــت خود را با گشــت و گذار در 
فضای مجــازی پر می کنــد. کیانی 
می گویــد: »فضــای مجــازی و 
ارتباطات اینترنتی ویژگی مهم 
این روزهاست؛ ویژگی منحصر 
به فردی که باعث می شود من 
از کوچک ترین وقایع آن ســر 
دنیا مطلع شــوم و براساس این 
اطالعات به دســت آمده، برای خود 
یکسری نیاز و نقش تعریف کنم. به عنوان 
مثال، در همین فضــای مجازی همه ما دیدیم 
که چطور وزیر نیروی ژاپــن به علت قطع برق 
به مدت 20دقیقه در مقابل مردمش تعظیم کرد 
یا مدیر دیگری در یکی دیگر از کشورها از سمت 
خود اســتعفا داد. بعد آن را با کشور خودمان 
مقایسه می کنیم که درصد وقوع اشتباه از سوی 

مدیران در آن کم نیست؛ از فروریختن 
ســاختمان ها تــا واژگون شــدن 

خودروها، از فشارهای اقتصادی تا 
تبعیض های اجتماعی. یک مورد 
مهم دیگر به نظر مــن مجازات 
اداری و یا حتی قانونی این افراد 

است. این قضیه شــاید در سطح 
کالنش در کشــور اجرا شــود اما در 

سطح خرد اصاًل پیگیری نمی شود و این به 
اعتماد عمومی آسیب می زند. جایی در همین 
فضای مجازی خواندم که اصالح سطح خرد از 
سطوح کالن، اثرگذارتر اســت؛ چرا که از جزء 

راحت تر می توان به کل رسید.«

عذرخواهی به اضافه تغییر و اصالح

عباس حســینی، کارمند دارالترجمــه ای حوالی 
میدان انقالب، معتقد است که عذرخواهی 

دولتمردان از مردم باید به موقع باشــد؛ 
»عذرخواهی مدیران سیاسی و اجتماعی 
اگــر به موقع و واقعی نباشــد نه تنها اثر 
مثبت ندارد که چه بســا معکوس هم 

پاسخ دهد. البته این در جایی قابل بحث 
است که اساســاً عذرخواهی مدیران مرسوم 

باشد. به نظر می رســد در کشــور ما عذرخواهی 
نکردن ریشــه در تربیت و فرهنــگ عموم جامعه 
دارد و همه ما از کودکی طوری تربیت شده ایم که 
با اعتماد به نفســی کاذب از زیر بار اشتباهات ریز 
و درشــت مان فرار می کنیم. چرا راه دور می روید، 
همین االن اگر 2 خودرو در همین خیابان تصادف 
کنند رانندگان شــان در خوش بینانه ترین حالت 
اگر قفل فرمان به دســت نگیرند حتماً با ناســزا و 
بد و بیراه یکدیگر را مقصر معرفــی خواهند کرد. 
نکته مهم دیگری هم وجود دارد و آن اینکه صرف 
عذرخواهی کردن کافی نیست. اینکه مدیران مدام 
اشــتباه کنند و مدام هم بیایند عذرخواهی های 
ســوزناک کنند، اصاًل قابل قبول نیســت. 
عذرخواهی کالمی قدم اول است. مردم 
بعد از این عذرخواهی و ندامت زبانی 
باید شاهد رویه های تغییر و اصالح 
باشند. مثالش هم در حوزه اقتصادی 
فراوان اســت؛ به فرض رایج بودن 
فرهنگ عذرخواهــی )!( امروز بابت 
گرانی پیاز عذرخواهــی می کنند، فردا 
می بینیم که هنوز قیمت پیــاز پایین نیامده، 
ســیب زمینی گران می شــود. در این شرایط اگر 
واقعاً دســت ها و عوامل مخرب و پنهانی هم پشت 
پرده باشــد مردم دیگر باور نمی کننــد و گرفتار 

بی تفاوتی های اجتماعی و فرهنگی می شوند.«

وظایف مدیریتی در کنار اخالق مدیریتی

مدیران در کنار وظایــف مدیریتی خود، وظایف 
اخالقی و انســانی هم دارند. این را میثم 
مختاری، کارمند یک شرکت خصوصی 
می گوید و ادامه می دهد: »یک مدیر 
زمانی به عنوان یــک چهره مدیریتی 
کارآمد و مؤثر شناخته می شود که به 
همه ابعاد وظایفش آگاه باشد. بخشی از 
این وظایف، وظایف اخالقی و انسانی هستند 
که درصورت بروز خطا و اشتباه، فرد مدیر را ملزم 
به عذرخواهــی و جبران می کنــد؛ عذرخواهی 
و جبرانی که نشــان دهنده حرفه ای گری او هم 
خواهد شد. شــرکتی که در آن مشغول فعالیت 
هستم، تولیدکننده انواع پارچه های مجلسی است. 
مدیر شــرکت آنقدر کاردان است که بعد از وقوع 
چند اشتباه بزرگ و انتقاد شدید مشتری هایمان 
به گونه ای سرویس پشــتیبانی را تقویت کرد که 
بازارمان 2برابر شد. او با اخالق مدیریتی اش هم 

عذرخواهی و هم پیشرفت کرد.«
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