
یادداشت
میکائیل دیانی ؛ روزنامه نگار و مستندساز

نحوه مواجهه ما با پدیده ها، بخش زیادی از مســیری 
است که قرار اســت طی کنیم؛ اینکه پدیده را چگونه 

بشناسیم، چگونه تحلیل کنیم و برای آن چه تجویزی داشته باشیم؟!
همینطور اینکه کدام سمت ماجرا بایستیم و به آن نگاه کنیم؟!

این سؤاالت می توانند در مورد همه پدیده های اجتماعی ، سیاسی در همه حکومت ها 
وجود داشته باشند و اساسا ربطی به ایران یا غیر از ایران ندارند!

در مورد اتفاقات چندماهه اخیر نیز تحلیلگری ما مستثنا از این قاعده نخواهد بود و 
ما باید همه وجوه را برای تحلیل مدنظر قرار دهیم.

نگارنده در این یادداشت اول جمله تنها یک هشدار را می خواهد فریاد  بزند و آن این 
است که »تحلیل درست، پاک کردن صورت مســئله نیست!« اتفاقی که در بخش 
زیادی از ماجراهای ما به وقوع می پیوندد این اســت که به جای طی کردن مســیر 

سؤاالت، اصل سؤال را پاک می کنیم!
چند ماه از شروع اتفاقات گذشته اســت؛ ضدانقالب با آنکه چند میتینگ جدی را 
تدارک دید تا بتواند به همگرایی علیه جمهوری اســالمی ایران برسد، ناکام ماند! 
کمپینی برای آنکه رضا پهلوی را برای رهبری اپوزیســیون معرفی کنند و همه با 
محوریت او علیه مردم بسیج شــوند با عنوان »من وکالت می دهم« به راه انداختند 
و همه سلبریتی های خریداری شده از علی کریمی تا حمید فرخ نژاد را پای کار آن 
آوردند، اما آنچه ترند شــد »من وکالت نمی دهم« در برابر رضــا پهلوی بود و همه 

اپوزیسیون شروع به بیان بی کفایتی رضا پهلوی در حداقلی ترین حالت ها کردند!
جمع بندی درون سیستمی ما اما از همه این تحوالت چه شد؟! »اپوزیسیون جمهوری 
اسالمی هیچ گاه متحد نمی شود!« بنابراین ما با همین شیوه فعلی مسیر خود را ادامه 
می دهیم؛ درحالی که اساسا صورت مسئله ناظر به »ناکارآمدی ها و نارسایی ها« بوده 
است و هر قدر با دست مگس ها را پراکنده کنیم، اما فکری به حال درمان زخم نکنیم، 

باز با دسته مگس های دیگری طرف خواهیم بود!
اینکه اپوزیسیون به اجماع نمی رسد، دلیل نمی شود که ما برای حل مشکالت مان 
ایده نویی نداشته باشیم، مسیرمان را درست نکنیم و به فکر اصالحات ساختاری و 

اساسی در نرم افزار و سخت افزار حکمرانی مان نباشیم!
درست است که مردم هیچ گاه به ضدانقالب روی خوش نشان نمی دهند، ولی این 
بدان معنا نیست که با نارضایتی از حکمرانی هم همین گونه سر می کنند؛ آنها اتفاقا 
بعد از این اتفاقات و عدم همراهی شــان با ضدانقالب، توقع دارند اصالحات صورت 

بگیرد و وضعیت شان بهتر شود!

 قدم اول 
با تحلیل درست ماجراست!

در متـرودیدهشوید

تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو
تبلیغات بدنه قطار

تبلیغات درون واگن ها
1پذیرش آگهی 8 1 9

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

تمام بهانه ها برای کم کاری گرفته شد 
حبیب هللا دهمرده، نماینده زابل در مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگــو بــا همشــهری آنالیــن گفت: 
اصــل مصوبــه مولدســازی خــوب اســت، اما شــیوه 
اجرای این مصوبه اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که 
ممکن است از مســیر ، منحرف یا حتی به ضد خود 

تبدیل شود.

مذاکرات دوباره از سر گرفته می شود؟ 
قائم مقــام حــزب موتلفــه گفــت: تحریم هــای اخیــر 
اروپــا فضاســازی رســانه ای و روانــی و اجمــاع صــوری در 
افکارعمومی خارج از کشور محسوب می شود. حمیدرضا 
ترقی گفت: ایران می تواند با توســعه روابط اقتصادی، 
تجاری و امنیتی با روســیه ،اتحادیه یــا تفاهم اقتصادی 
منطقه ای با قدرت های شرقی و آسیایی شکل دهد.

ورود یک مسافر به حریم ریلی مترو 
صبــح شــنبه یــک جــوان ۲۱ســاله وارد حریــم ریلــی 
ایستگاه میدان محمدیه شــد، اما با اقدام به موقع 
راهبر مترو و کمک مســافران از مــرگ نجات یافت. 
ایــن ورود بــه حریــم ریلــی باعــث تأخیــر ۶دقیقه ای 
 در خدمات رســانی قطارهــای خــط یــک متــروی

 تهران شد.

چرا مردم فریب روانشناسان تقلبی را می خورند؟
دکتر ســیما فردوسی، روانشــناس و اســتاد دانشگاه 
می گوید: مردم در ایــران با مشــکالت فراوانی مواجه 
هســتند و نیاز دارند که مشکالت شــان بررسی و حل 
شــود، اما مرجعی وجــود ندارد کــه به داد آنها برســد. 
خیلی از مردم با صرف هزینه سنگین، با روانشناسان 

خارج از کشور تماس می گیرند. 

 طرح عجیب برای کاهش سر و صدا در هتل ها!
دویدن در راهروهای هتل ها و ایجاد سر و صدا یکی از 
معضالتی است که بسیاری از مهمانان هتل ها با آن 
در چالش هستند. به گزارش همشهری آنالین، یک 
طراح با ارائــه طرحی عجیب در یک هتــل در آلمان به 
جلوگیری از دویدن برخی مهمانــان هتل و در نهایت 

کاهش سر و صدا کمک کرده است!

اقتصاد

سیاست

شهر

سالمت

گردشگری
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تصاویر آخرین وضعیت مناطق 
 زلزله زده خوی و امدادرسانی را با 

اسکن این کیو آرکد ببینید.

تصاویرلحظه ورود اقالم امدادی برای 
زلزله زدگان خوی  را با اسکن این 

کیو آرکد ببینید.

شکست  کاسبان التهاب
کلیددار خانه انقالبتوهم جذب نیرو در شهرداری

3 متهم یکشنبه سرخ بورس 
 احتمال توقف عرضه خودرو در بورس، گزارش شرکت ها از روند سودآوري

و برخي تنش ها  از جمله دالیل نزول بورس بود

رئیس شورای شهر و معاون برنامه ریزی شهردار تهران خبر جذب 4هزار 
نیروی جدید در شهرداری پایتخت را تکذیب کردند

پرونده ای به مناسبت چهلمین 
روزدرگذشت دکتر عباس شیبانی

پروژه آخر براندازان با رمز »عادی سازی« دستاوردی نداشت

  ضدانقالب نتوانست جلوی استقبال از 
کنسرت ها و جشنواره ها را بگیرد

  راهبرد معاندان در غیرعادی جلوه دادن 
وضعیت کشور ثمری نداشت
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  آخرین وضعیت 
زلزله زدگان و امدادرسانی

 جزئیات کمک رسانی
 سپاه، ارتش و بسیج  در خوی

 شهادت ۲ مجری عملیات،  هالکت ۲ اسرائیلی
 و زخمی شدن ۴ نفر

فرار مجری عملیات  و زخمی شدن یک صهیونیست

شهادت مجری عملیات  و زخمی شدن ۸ اسرائیلی

شهادت مجری عملیات، هالکت ۳ اسرائیلی، زخمی شدن 
۳ نفر

 فرار مجری عملیات،  هالکت ۳ صهیونیست
و زخمی شدن ۳ نفر

 شهادت مجری عملیات، هالکت یک اسرائیلی
 و زخمی شدن ۵ نفر  

شهادت مجری عملیات  و زخمی شدن یک اسرائیلی

خضیره، جنوب حیفا

نابلس 

رام هللا در کرانه باختری

شهرک ارئیل

منطقه العاد نزدیک تل آویو

شهر الخلیل جنوب کرانه باختری

شهر قدس

۸
 فروردین

۳
 آبان

 ۳۱
شهریور

 ۲۴
آبان

 ۱5
اردیبهشت

۷
 آبان

 ۳۰
مهر

داده نما
گرافیک: علی رستگار

عملیات های استشهادی فلسطینیان در سال جاری افزایش یافته است؛  
 عملیات هایی که حوزه گسترده ای از مناطق مختلف فلسطین را 
 در برمی گیرد  و منجر به کشته شدن شماری از صهیونیست ها 

و زخمی شدن  ده ها نفر دیگر شده است. 

۷ عملیات  استشهادی فلسطینیان

در ۳ روز آینده شاهد بارش برف در خوی هستیم و دمای هوا به منفی 4 می رسد

همراه با گفتارهایی از:
 سیدعلیرضا مرندی، محمدحسن قدیری ابیانه

 عباس سلیمی نمین، حسن بیادی، نصراهلل حدادی
 امیررضا واعظی آشتیانی،  سید محمود الجوردی

 آزاده شیبانی،   احمد حکیمی پور و ...

در زلزله  خوی جان باختند.
۳ نفر

  در  زلزله آسیب دیدند.
۷۰روستا

در زلزله مصدوم شدند.
9۷۳نفر

جهادی تشکیل شد.
۳۵ قرارگاه

  قطعی برق داشتند.
۳۰روستا

در خوی ثبت شد.
۴۰پس لرزه
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با وجود تالش های مستمر جریان ها و رسانه های معاند در هفته های 
اخیر به منظور تنفس مصنوعی دادن به ناآرامی ها و غیرعادی جلوه 
دادن وضعیت کشور، اما بررســی ها از بطن جامعه، از عادی بودن 
وضعیت و شرایط در سراسر کشور حکایت دارد و با اقدام های انجام 
شده با هدف تحقق مطالبات مردم، اکنون دست آشوب طلبان برای 
دمیدن در آتش اغتشاشات خالی تر از قبل شده است.به گزارش 
همشهری، با توجه به چنین وضعیتی هم بود که جریان های معاند 

در روزهای اخیر تالش کردند با استفاده ابزاری از خبرهایی مانند 
»زلزله« یا »حمله محدود و ناموفق به یک مجتمع وزارت دفاع در 
اصفهان«، تصویری بی ثبات و ناامن از کشور ترسیم کنند؛ رویکردی 
که بررسی شرایط حاکم بر جامعه، غیرواقعی بودن تصویرسازی های 
انجام شده را به اثبات می رساند.رصد وضعیت سراسر کشور در بیش 
 از یک ماه اخیر نشان می دهد با وجود تالش جریان های معاند برای 
بحران سازی و درگیر کردن ایران در چالش های امنیتی، همراهی 
نکردن مردم با ویرانی طلبان، سبب شده پس از حدود 3ماه ناآرامی 
و آشوبگری، اکنون روال عادی زندگی در تهران و شهرهای مختلف 
کشور جریان داشته باشد و راهبردهای دشمنان برای ایجاد رکود 

و بی ثباتی در حوزه های مختلف سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی با شکست مواجه شود.باال گرفتن اختالف های داخلی 
در اردوگاه جریان های معاند، که در روزهای اخیر با شکست پروژه 
»وکالت می دهم« بیش  از هر زمان دیگری عیان شد، نشان می دهد 
جامعه ایران مطالبات بحق خود را از مسئوالن از مسیرهای قانونی 
پیگیری خواهند کرد و فریب ویرانی طلبان را نخواهند خورد. برهمین 
اساس هم هست که در شرایط کنونی نشانه های عادی شدن وضعیت 
در کشور به وضوح قابل مشاهده است و هم اکنون فعاالن حوزه های 
مختلف، ازجمله اقتصادی، فرهنگی و... مشغول پیشبرد فعالیت های 

خود در عرصه های متنوع هستند.

شکست  کاسبان التهاب
 7نشانه ای که از شکست طرح ریزی ها برای غیرعادی نشان دادن وضعیت کشور حکایت دارند

پروژه آخر براندازان با رمز »عادی سازی« دستاوردی نداشت
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ابراهیم فاتحیگزارش
روزنامه نگار رئیسی: مولدسازی اموال 

دولت انجام خواهد شد
رئیس جمهور در جلســه یکشــنبه عصر دولت با 
حمایت از طرح مولدســازی ســرمایه های دولت 
گفت: هــدف مصوبــه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، اجرای قانون در جهت مولدسازی اموال 
راکد دستگاه ها، با پشــتوانه قانونی و حقوقی و بر 
اساس روشی اصولی اســت که با استفاه از تجارب 
گذشــته بویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاســت 
خصوصی سازی، انجام خواهد شد.براساس گزارش 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم 
رئیســی همچنین با تأکید بر ضــرورت همکاری 
همه دستگاه ها برای مولدسازی دارایی های دولت 
در راســتای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا، لزوم تبیین هر چه بیشتر ابعاد و 
دستاوردهای این اقدام برای رفع ابهامات را متذکر 
شــد و افزود: هدف مولدســازی 
دارایی های دولت این است که 
در اجرای قانون، از ثروت های 
بالاســتفاده و متوقف مانده در 
دســتگاه ها بــرای رونق 
تولید و تسریع پیشرفت 
کشور استفاده بهینه 

شود. 

نقل قول خبر

خبر

دولت

درس بزرگ به صهیونیست ها 
محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس: 
ایــن روزهــا دولت هــای غربــی به دنبــال 
اسالم هراسی و مبارزه با مسلمانان بوده 
و با آتش زدن قــرآن به همه مســلمانان 
توهین کردند. همچنین فشارهای دولت 
جدید اســرائیل به مــردم فلســطین نیز 
افزایش یافته اســت البته فلسطینی ها 
نیــز در ایــن روزهــا درس بزرگــی بــه آنها 

دادند.

طرح مجازات افراد مشهور نداریم 
نظام الدیــن موســوی، ســخنگوی هیــأت 
 رئیسه مجلس: این امر روشن است که 
در اغتشاشــات اخیر بســیاری از افراد با 
دروغ های خــود باعث تشــویش اذهان 
عمومی شــدند و بر آتش آشــوب بنزین 
ریختنــد اما اینکــه آیــا در زمینــه برخورد 
قانونی با ایــن افراد کمبــود قانون وجود 
دارد مســئله ای اســت که باید دســتگاه 

قضایی نظر دهد.

همه گزینه های دشمن شکست خورده 
سرلشــکر غالمعلــی رشــید فرمانــده 
قــرارگاه مرکــزی خاتم االنبیــاء(ص(: 
دشــمنان خبیــث ملــت ایــران هــر کاری 
که می توانستند، علیه ملت ایران انجام 
داده اند و گزینه های تهدید دشمن علیه 
ملت ایران تماماً به اجرا گذاشــته شــده 
و بــا مقاومــت ملــت ایــران به شکســت 

انجامیده است.

 اکانت هایی که با اخبار دروغ مردم را به 
اغتشاش دعوت می کردند، بی سر و صدا در 

حال تعطیلی هستند.

 باکو سفارت خود را در تهران تعطیل کرد.

 

اســترالیا قانونــی تصویــب کــرده کــه 
اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی از 
اینستاگرام گرفته تا سرویس های پخش 
زنده؛ اگر حتی توی تبلیغات فریبکاری 
یا گمراه کردن نقش داشــته باشــن؛ تا 
۲٫۵میلیــون دالر جریمه میشــن!البته 
خــب ایــن قوانیــن چــون مــال اوناســت 

خیلی هم نایسه

@EbneHava
آدم

 

باکو بــر خــالف تحلیلش با حســن نیت 
ایــران مواجــه شــد و حتی ایــران بــه آنها 
گفت مامــوران امنیتی شــما می توانند 
با ماموران ما همکاری کنند در ماجرای 
ســفارت… آنها اول شگفت زده شدند 
.. دوم از ایــران تقدیــر کردنــد .. امــا 
در نهایت به مشورت رژیم صهیونیستی 

گوش داده و سفارتشان را بستند!

@samanmahoor
 Mahoor | سامان ماهور

 

ژاپــن از بهــار ۲۰۲۴ واحــد ویــژه مقابله 
بــا اخبــار جعلــی در فضــای مجــازی، 
راه انــدازی می کنــد. در ایــن واحــد 
متخصصانــی از وزارت دفــاع و وزارت 
خارجــه و برخی دیگــر از نهادها حضور 

خواهند داشت.
دبیر ارشد کابینه گفت اخبار جعلی نه 
تنها ارزش های جهانی را تهدید می کند 
بلکه امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد.

@AbediniElham
الهام عابدینی

 ناکامی جدید دشمنان ایران؛ تجاوز سه ریزپرنده 
به یکی از مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع در 

استان اصفهان ناکام ماند

 

ســه تا کواد کوپتر هوا کردن، یکیشون 
رو پدافند زده، دوتاشم تو تله پدافندی 

منفجر شدن از باال افتادن رو سوله!
باورتــون میشــه بــا ایــن خبــر عروســی 

گرفتن؟

@s_yas_1
یاس

 

آمادگــی پدافند مرکز نظامــی اصفهان 
برای حمله شبانه و دزدانه ریز پرنده ها 
قابل تحسین است. ممکن است گروه یا 
کشوری رسما جرات پذیرش مسئولیت 
این اقدام را نداشته باشد اما به محض 
روشن شدن منشا، قطعا کسی که یکی 

زده 1۰ تا می خورد.

@moein_moslem
مسلم معین

 

ای مگــس عرصه ســیمرغ نــه جوالنگه 
توست... # اصفهان

@agha_mohamad1_
آقــا مــحــمـــد 

 

پس از انتشار خبر انفجار در اصفهان 
در کوتاه تریــن زمــان شــاهد انتشــار 
بیانیــه وزارت دفاع در رابطــه با حمله 
ریزپرنده هــا بــا جزئیات بودیــم و پس 
از آن توضیحــات معــاون سیاســی 
امنیتی اســتانداری اصفهــان. همین 
اطالع رســانی به موقع ســدی در برابر 

تولید اخبار جعلی شد.

@dr_moosavi
سید علی موسوی

 

ترقه بــازی صهیونیســت ها در ســوله  
خالــی نظامــی در اصفهــان فقــط یک 
پیام داشت، اینکه بیشتر از قبل مثل 
سگ از جمهوری اسالمی می ترسند! 
همــه  توان شــان را بــه کار گرفتنــد تــا 
آســیب جانــی بــه کســی نرســد کــه 
بعــدا بخواهند تاوان بدهنــد، هرچند 

کورخوانده اند…

@r_nili
رضا نیلی

پیام برجامی آمریکا در تهران 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در نشست خبری عصر 
دیروز خود پس از دیدار و گفت وگو با شیخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی، معاون نخســت وزیر و وزیر خارجه قطــر گفت:  امروز 
)یکشنبه( پیام هایی از طرف های مقابل برجامی از طریق وزیر 
خارجه قطر دریافت کردیم. از حسن نیت قطر برای رساندن همه 
طرف ها به گام های پایانی توافق تشکر می کنیم. در گفت وگوها 
با وزیر خارجه قطر بر نقش غیرســازنده و اقدامات مداخله آمیز 
آمریکا و به ویژه 3 کشــور اروپایی در اغتشاشات اخیر در ایران 
اشاره کردم، ولی در خصوص تالش های قطر و انتقال پیام ها در 
حل مسئله گفت وگو برای لغو تحریم ها، از هرگونه ابتکار عملی 
که توسط دوستان ما در قطر در دستورکار قرار گرفته، استقبال 
می کنیم.  وزیر خارجه قطر هم درباره پیام هایی که منتقل کرده 
است، گفت: اکنون فرصت مناســبی است که مشکالتی که در 
خصوص توافق هســته ای هست حل و شــرایط مناسبی برای 
بازگشت به توافق حاصل شود. آمریکا هم یکسری پیام هایی را به 

ما داده تا آن را به ایران منتقل کنیم.

   رونق کسب وکارهای آنالین
کســب وکارهای آنالین، یکی از حوزه هایی بود که 
با آغاز اغتشاشات در کشــور متحمل خسارت های 
فراوانی شد. محدودســازی فضای مجازی به دالیل 
امنیتی از یک سو و فشــار جریان های معاند برای به 
تعطیلی کشاندن کســب وکارها، به ویژه در عرصه 
آنالین از طریق ســاماندهی هجمه های رســانه ای 
ازســوی دیگر، فعاالن این عرصــه را با چالش های 
عدیده ای برای ادامــه فعالیت خــود مواجه کرده 
بود. این مشــکالت تا جایی ادامــه یافت که برخی 
فعاالن این حوزه مجبور به توقف فعالیت های شــان 
شــدند. آمارهای منتشرشــده در آن مقطع نشان 
می دهد کســب وکارهای این حــوزه به دلیل بروز 
اغتشاشات، دچار زیان های سنگینی شدند؛ کاهش 
درآمد، افزایش هزینه ها و اختالل در عملیات جاری 
کســب وکارهای آنالین از مهم ترین خسارت های 
واردآمده به فعــاالن این عرصه بــود؛ به طوری که 
فروش برخی کســب وکارها در این عرصه را حتی 
تا 50درصد کاهــش داد. اکنون امــا فعاالن عرصه 
کســب وکارهای آنالین از بازگشت آرامش به حوزه 
خبر می دهند؛ آرامشی که به نظر می رسد زمینه ساز 
رونق گرفتن دوباره فعالیت ها در این بخش شده است. 
کارشناســان صنفی معتقدند اقدام های انجام شده 
ازسوی نهادهای مربوط، ازجمله ارائه بسته حمایتی 
ازسوی دولت و همچنین بازگشت آرامش به کشور، 
سبب رونق گرفتن دوباره کســب وکارهای آنالین 
شده است. بر این اساس بررســی ها نشان می دهد 
کســب وکار فروشــگاه های اینترنتی که در مقطع 
ناآرامی هــا و محدودیت های اینترنتــی با کاهش 
محسوسی مواجه شده بود، به شرایط عادی بازگشته 
یا درحال رســیدن به وضعیت عــادی پیش از آغاز 
آشوب هاست. ازسوی دیگر ناکام ماندن کارزارهای 
طراحی شده ازسوی جریان های معاند باهدف تحریم 
برخی کسب وکارهای آنالین مهم در کشور، حکایت 
از همراهی نکردن مردم با نقشه های ویرانی طلبان 
در این عرصه و نوید دهنده رونق دوباره فعالیت ها در 

این حوزه است.

بــا 

فروکش کردن موج همه گیــری ویروس کرونا 
در کشــور و انجام واکسیناســیون گسترده، 
فعالیت های حوزه موسیقی در کشور به ویژه در 
زمینه برگزاری کنسرت ها درحال جان گرفتن 
بود که بروز اغتشاشات سبب به تعطیلی کشیده 
شــدن فعالیت های این حوزه شد و درحالی که 
بســیاری از هنرمنــدان این عرصــه درصدد 
ازسرگیری فعالیت های خود بودند، فشارهای 
رسانه ای ازسوی جریان های معاند می کوشید 

تعطیلی ها دراین حوزه همچنــان تداوم یابد؛ 
نقشه ای که با بازگشت آرامش به سراسر کشور با 
شکست مواجه شد و استقبال مردمی از برگزاری 
چنین برنامه هایــی را می توان از نشــانه های 
مهم عادی شدن شرایط در کشــور به حساب 
آورد. استقبال گســترده طرفداران موسیقی از 
کنســرت زانکو، یکی از خوانندگان رپ کشور، 
که در روزهای اخیر در ســالن میالد نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار شد، نشان داد تالش های 
گسترده رسانه ها و چهره های ضدانقالب برای 
تحریم حضور مــردم در رویدادهای فرهنگی و 

هنری با شکست ســنگینی مواجه شده است. 
پیش از این نیز در نخســتین روزهای زمستان 
تاالر وحدت و برج آزادی تهران میزبان برگزاری 
3کنسرت بودند که با استقبال مخاطبان مواجه 
شدند. در سایر استان ها نیز برنامه های مشابهی 
با اســتقبال قابل توجه شــهروندان برگزار شد 
که نشــان دهنده عادی شدن شــرایط در این 
حوزه و بازگشــت رونق به فعالیت ها در عرصه 
موسیقی است؛ موضوعی که سبب عصبی شدن 
و فحاشی رسانه های ضدانقالب به فعاالن این 

حوزه هم شد.

ســینما و تئاتر از دیگر حوزه هایی است که با 
وجود تالش های مستمر جریان ها و رسانه های 
معاند برای به تعطیلی کشاندن فعالیت ها در این 
عرصه، این روزها شاهد بازگشت شرایط عادی 
است و افزایش استقبال مردم از فیلم های روی 
پرده نشان می دهد طراحی های ویرانی طلبان 
برای غیرعــادی جلــوه دادن وضعیت دراین 
عرصه ناکام مانده  است. آمارهای منتشرشده 
پیرامون وضعیت فروش گیشه ها، نشان دهنده 
اســتقبال گســترده مردم از فیلم های اکران 
شده اســت. در نخســتین هفتــه بهمن ماه 

جاری فیلم »انفرادی« بــا بیش از 73میلیارد 
تومان فــروش، عنــوان »پرفروش ترین فیلم 
 ایرانی ســال ۱۴0۱« را از آن خود کرد. فیلم

 »سگ بند« مهران احمدی نیز با ۴۱میلیارد 
تومان فروش، تاکنون توانسته در رتبه دومین 
فیلم پرفروش ســال جاری قرار گیرد. فروش 
باالی فیلــم انفرادی بــا بازی رضــا عطاران 
نشان دهنده استقبال گسترده مردم از این فیلم 
است. در نظرسنجی های انجام شده نیز از این 
فیلم به عنوان بهترین فیلم ایرانی سال ۱۴0۱ 
یاد می شــود و این فیلم توانسته رکورد جدید 

پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را رقم 
بزند. این آمارها از بازگشــت رونق به گیشه ها 
و عادی شــدن وضعیت در این عرصه حکایت 
دارد. عــالوه بر حوزه ســینما، در عرصه تئاتر 
نیز شاهد وضعیت مشابهی هستیم. استقبال 
گسترده مخاطبان از تئاترهای جشنواره فجر 
هم نشــان داد فعالیت ها در این بخش، بدون 
توجه به فضاســازی ها و تهدیدهــای جریان 
ضدانقالب برای تحریم و به تعطیلی کشاندن 
نمایش ها با شکست ســنگینی مواجه شده و 
فعاالن این عرصه درحــال انجام فعالیت های 
عادی خود و روی صحنه بردن نمایش ها، به دور 

از حاشیه سازی های جاری هستند.

فعالیت دوباره اینفلوئنسرها از دیگر نمودهای 
عادی شدن شرایط در کشور به حساب می آید. 
با آغاز اغتشاشــات در کشــور، محدودسازی 
اینترنت به دلیل ضرورت های امنیتی از یک سو 
و فیلترشــدن برخی شــبکه های اجتماعی 
خارجــی که به بســتری برای دامــن زدن به 
آشــوب ها تبدیل شــده بودند، ازسوی دیگر 
سبب توقف فعالیت بســیاری از صفحه های 
چهره های پرطرفدار در شبکه های اجتماعی 

شد. این درحالی بود که تهدید اینفلوئنسرها 
و تحت فشــار قــراردادن آنهــا بــرای توقف 
فعالیت هایشان ازسوی رسانه ها و جریان های 
معاند، از دیگر موضوع هایــی بود که در توقف 
فعالیت های این حوزه مؤثر بود. برهمین اساس 
هم بود که برای حدود 3ماه بسیاری از چهره ها 
و صفحه هــای تأثیرگــذار، به دالیلی ازجمله 
محدودیت های اینترنتی و البتــه تهدیدها و 
فشارهای وارد شــده برای تحریم و اعتصاب، 
فعالیت ها و صفحه های خــود را متوقف کرده 
و پستی منتشر نمی کردند. درچنین شرایطی 

اما با شکســت پروژه »تحریم« و »اعتصاب«، 
در هفته های اخیر فعالیــت اکثریت قریب به 
اتفاق اینفلوئنسرها در شــبکه های اجتماعی 
ازسر گرفته شده است و آنها با انتشار پست های 
متعدد، می کوشــند بازدیدهای صفحات خود 
را به شــرایط پیش از ناآرامی هــا بازگردانند. 
شکست برخی سلبریتی ها در جریان سازی و 
بحران آفرینی ضدایرانی سبب بازگشت شرایط 
عادی در شــبکه های اجتماعی و ازسرگیری 
فعالیت های صفحات و چهره های پرمخاطب 

در این بستر شده است.

   دانشگاه ها و مدارس در وضعیت عادی
تحریم حضور در مدارس و دانشــگاه ها برای برگزاری 
امتحانات، تشــویق دانش آموزان و دانشجویان برای 
راه اندازی اعتصاب های گسترده و سر باز زدن از شرکت 
در امتحانــات، ازجمله راهبردهــای مدنظر معاندان 
برای به تعطیلی کشــاندن عرصه های آموزشی کشور 
بوده اســت. در روزهای اخیر باوجود فضاســازی های 
گسترده ازســوی ضدانقالب، شــاهد برگزاری عادی 
امتحانات در مدارس و دانشــگاه ها بوده ایم که نشان 
می دهد ســرمایه گذاری های معاندان برای غیرعادی 
جلــوه دادن وضعیت درایــن عرصه نیز با شکســت 
سنگینی مواجه شده است و دانش آموزان و دانشجویان 
سراســر کشــور درحال اجرای برنامه های آموزشی 
براساس برنامه  اعالم شده ازسوی دستگاه های مربوط 

هستند.

   برگزاری جشنواره فیلم فجر
راه انــدازی کارزارهایــی باهــدف تحریــم 
چهل ویکمین جشــنواره فیلم فجــر، از دیگر 
راهبردهــای مدنظر جریان هــای ضدانقالب 
برای غیرعادی جلوه دادن شــرایط کشور بود.  
مخالفت بســیاری از بازیگــران و کارگردانان 
کشــور با تحریم حضور در جشــنواره نمود 
دیگری از شکســت خط تحریــم »فجر۴۱« 
به حســاب می آید. با وجود اینکــه از هفته ها 
قبل تهدیدها و فضاســازی ها برای جلوگیری 
از حضور سینماگران در جشــنواره فیلم فجر 
امسال آغاز شــده بود، اما حضور 2۴فیلم در 
بخش سودای سیمرغ فجر۴۱ بار دیگر نشان 
داد معاندان از همراه کردن مردم با نقشه های 

شوم خود ناکام مانده اند.

   افزایش کاربران ایرانی در پلتفرم های داخلی

مسدودشدن برخی پیام رسا ن های خارجی که در ماه های اخیر به 
بهانه ای برای غیرعادی جلوه دادن شرایط کشور شده بودبا استقبال 
قابل توجه کاربران ایرانی از پلتفرم های داخلی با شکســت مواجه 
شده است. مقام های ارشد وزارت ارتباطات در روزهای اخیر اعالم 
کردند در شــرایطی که دسترســی به برخی پلتفرم های خارجی 
مسدود شده است، شــاهد رشــد امیدوارکننده مصرف ترافیک 
داخلی ازسوی کاربران ایرانی هســتیم؛ رشدی که بیش از هرچیز 
ناشی از استقبال کاربران از به کارگیری انواع پلتفرم های داخلی، 
اعم از شــبکه های اجتماعی بومی و تلویزیون های اینترنتی مانند 
»تلوبیون« بوده است. گفته می شــود در زمان پخش بازی  ایران و 
انگلیــس در جام جهانی فوتبال، میزان مصــرف ترافیک اینترنت 
در داخل کشــور به بیش از ۱500گیگابیت بر ثانیه رسیده است و 
این عدد در بازی ایران و آمریکا از مــرز ۶ترابیت بر ثانیه نیز عبور 

کرده است.

   استقبال از کنسرت ها

   استقبال مخاطبان از فیلم ها و تئاترها

   بازگشت اینفلوئنسرها
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چند روز پس از تالش گســترده بانک مرکزی برای پایین 
آوردن قیمت سکه و طال در بازار با حراج ربع سکه در بورس 
کاال، حاال این نهاد از تاکتیک تسهیل واردات طال برای کاهش 
التهاب قیمت ها رونمایی کرده و می گوید: شرایط واردات طال 
به کشور با مصوبه 9بهمن1401 بانک مرکزی تسهیل شد. آیا 
سیاست تقویت عرضه طال و دالر باعث فروکش کردن التهاب 
قیمت در بازار سکه و طال خواهد شد؟  به  گزارش همشهری، 

افزایش قیمت برخی دارایی ها در ماه های اخیر بیشتر ناشی 
از نگرانی از کاهش ارزش پس اندازهای ریالی است و به همین 
دلیل برخی به تبدیل پس اندازهای خود به کاالهایی نظیر 
سکه، طال و ارز اقدام می کنند تا دست کم از کاهش ارزش 
پس اندازشــان جلوگیری کنند. بانک مرکزی اما در غیاب 
یک سیاست مؤثر پولی برای کنترل تورم و افت ارزش ریال، 
سیاست تزریق دالر و سکه را در پیش گرفته و حاال امیدوار 
است با تسهیل مسیر واردات طال و تقویت طرف عرضه، مانع 
پیش روی هرچه بیشتر قیمت طال و سکه شود. ازاین رو با 
تصمیم جدیدی که از روز گذشــته اجرا شده، تسهیالت 

متعددی را برای واردات طال در نظر گرفته است.

بفرمایید طال وارد کنید
بانک مرکزی از آسان شدن مسیر واردات طال برای کاهش قیمت در داخل کشور خبر داد

گزارش مرکز آمار نشان می دهد در دی ماه امسال، تورم بازار خوراکی ها از جانب میوه و تره بار شارژ شده است
تبداغقیمتهادرسبدمیوهوترهبار

تغییرات فصلی در دی مــاه، بازار میــوه و تره بار را با 

بازار
تکانه های تورمی مواجه کرد و به عنوان نمونه، قیمت 
پیاز در اثر تغییرات آب و هوایی و اختالل در حمل ونقل 
محموله های تره بار با جهش قابل توجه قیمت مواجه شد؛ درحالی که 
قیمت ســایر اقالم خوراکی چندان با میانگین تورم کشــور مغایرت 

نداشت.
به گزارش همشــهری، اطالعات مرکز آمار ایران از متوســط قیمت 
کاالهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در دی ماه حاکی 
از این اســت که در این ماه، قیمت روغن مایع، گوشت مرغ و پرتقال 
از 1.4درصد تا 5.4درصد نســبت به ماه قبل کاهــش پیدا کرده؛ اما 
در آن ســوی ماجرا، قیمت گوشت گوســفندی و برخی از اقالم میوه 
 و صیفی جــات با جهش تورمی مواجه بوده اســت. براســاس آمارها 

رکورد جهش قیمت در دی ماه به پیاز اختصاص داشته که 43.9درصد 
گران تر شــده و بعد از آن بادمجان، هندوانه و موز رکورددار افزایش 

شدید قیمت بوده اند.

گروه بندی تورم خوراکی ها
آمارهای رسمی از نوســان قیمت کاالهای خوراکی منتخب در ماه، در 
دامنه منفی 5.8درصد تا مثبت 43.9درصــد حکایت دارد. در این ماه 
گروه های مرکبات و سبزی رکوردداران تورم بوده اند به گونه ای که پرتقال 
با کاهش 5.8درصدی قیمت، کمترین تورم ماهانه را به خود اختصاص 
داده و در مقابل پیاز با افزایش 43.9درصدی قیمت، عنوان بیشــترین 

تورم ماهانه را کسب کرده است.
  در گروه لبنیات، قیمت شیر خشک 3.5درصد و تخم مرغ 3.1افزایش 
پیدا کرده؛ اما همزمان قیمت روغن مایع 1.4درصد نسبت به ماه قبل 

کمتر شده است.
  در گروه نان و غالت، برنج خارجی درجه یک با 3.8درصد و رشته آش 

با 2.8درصد افزایش نسبت به ماه قبل رکورددار رشد قیمت بوده اند.
  در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آنها، گوشت گوسفندي 
با جهش 15.3درصدی رکورددار گرانی بــوده و بعدازآن قیمت ماهی 
قزل آال با 7.9درصد و گوشت گاو و گوساله با 7درصد افزایش در رتبه های 

دوم و سوم قرار گرفته اند. البته در این گروه، قیمت گوشت مرغ با کاهش 
2.7درصدی مواجه بوده است.

 در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به هندوانه بوده که 25.5درصد گران تر شده است و بعدازآن موز 
با جهش 21.2درصد و انار با افزایــش 13درصدی، در رتبه های بعدی 
افزایش قیمت قرار گرفته اند؛ درحالی که پرتقال بیشترین کاهش قیمت 

نسبت به ماه قبل را تجربه کرده و 5.8درصد ارزان تر شده است.
  در گروه سبزی و حبوب، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل 
ازآن بادمجان  مربوط به پیاز بوده که 43.9درصد گران تر شده است و بعد 
با 29.5درصد و کدوسبز با 16.3درصد افزایش در رتبه های دوم و سوم 

قرار دارند.
  در گروه قندوشکر، آشــامیدنی ها و ســایر خوراکی ها، بیشترین 
افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به چای خارجی بسته ای و نوشابه گازدار 
اختصاص داشته که 3.1درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده اما 

قیمت سایر اقالم تغییر بسیار جزئی داشته است.

خطر افزایش تصادف ها
شــهریار افندی زاده، معاون حمل  و نقل 
وزیر راه و شهرســازی می گویــد: میزان 
تصادفات افزایش یافته و بر تعداد متوفیان 
و مجروحان اضافه شده است. او این آمارها 
را اعالم خطر دانست و افزود: در گزارش های ارائه شده فقط عدد 
اعالم شده و فاقد تحلیل اســت بنابراین علت مشخص نیست. 
وی با اشــاره به اینکه تحلیلی از اثر وسایل نقلیه نداریم، تأکید 
کرد: تحلیل ها باید روی شاخص های زمانی مثال ساعت 8شب 
تا 4صبح و یا شاخص مکانی که در کدام محور تصادف به وقوع 
پیوسته است، صورت بگیرد و در کمیسیون ایمنی شاخص ها 
و معیارهای مختلفی ازجمله تعداد سفر در هر محور، شاخص 
سرعت، نسبت تعداد وسایل نقلیه به سرعت و... را برای ارزیابی 

به دست بیاوریم.
آنچه معاون وزیر راه و شهرســازی می گوید، نشان می دهد که 
احتمال روند صعودی تصادف های جاده ای در ایام پایان ســال 
و به ویژه تعطیالت نوروز1402 جدی است و از این رو ضرورت 
ایجاب می کند تا تدابیری برای جلوگیری از زخم تصادف ها بر 
جامعه اندیشیده شود. واقعیت ماجرا این است که هنوز گزارش 
دقیقی از علل واقعی تصادفات و ســهم راننده خودرو، کیفیت 
خودروها و جاده ها در دسترس نیست. تا زمانی که این وضعیت 
مشخص نباشد، اتخاذ راهبردی برای کاهش میزان تلفات جانی 

و جرحی ناشی از شدت تصادف ها به نتیجه مطلوب نمی رسد.
اکنون که زنگ خطر به صدا درآمده الزم اســت تا یک بار برای 
همیشه در کشور نقشه راه روشن جهت بهبود کیفیت خودروها، 
جاده ها و اصالح فرهنگ رانندگی تدوین و به اجرا گذاشته شود. 
در چنین نقشه راهی البته سهم و نقش همه دستگاه ها مشخص 
و از آنها پاســخ خواسته می شــود. اگر میزان خسارت ناشی از 
تصادفات کیفیت پایین خودروها و جاده ها باشــد و هزینه آن 
از دستگاه های متولی گرفته شــود، می توان امیدوار به بهبود 
وضعیت بود. اینکه برخی دســتگاه ها مسئولیت پذیر نباشند و 
هزینه تصادفات منجر به فوت یا جراحت را مردم آســیب دیده 
بپردازند، باعث خواهد شــد تا چشم اندازی برای کاهش میزان 
تصادفات متصور نباشیم. این درست است که هزینه خسارت را 
شرکت های بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی می پردازند 
اما اگر قانونی وجود داشته باشد که قصور دیگر دستگاه ها را احصا 
و هزینه وارده از آنها بازیافت شــود، این انتظار می رود که عزم 

جدی تری برای بهبود کیفیت جاده ها و خودروها شکل بگیرد.

نسخه مرکز پژوهش های مجلس برای کاهش قیمت ها
خودروی کارکرده وارد کنید

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش بررسی الیحه بودجه سال 
آینده در بخش صنعت خودرو ضمن تأکید بر ضرورت تسهیل 
و تسریع در روند واردات خودرو به کشور، واردات خودروهای 

کارکرده را ابزاری برای تنظیم بازار خودرو دانسته است.
به گزارش همشهری، کاهش چشــمگیر تیراژ تولید خودرو در 
ســال های اخیر به موازات ممنوعیت واردات، بازار خودرو را با 
چالش عرضه و به دنبال آن رشد چشمگیر قیمت مواجه کرده 
اســت. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود ضمن 
ارائه آمارهایی از کاهش تولید محصوالت گروه های خودرویی 
مختلف، به دالیل آشــفتگی در بازار خودرو پرداخته است. در 
بخشی از این گزارش آمده: کاهش تولید و واردات انواع خودروها 
و قطعات آنها منتهی به تالطم در بازار خودور و افزایش قیمت 
شد. کاهش عرضه خودروهای سواری و تجاری عالوه بر افزایش 
قیمت، سبب کند شدن روند نوسازی خودروهای فرسوده نیز 
شده و به تبع آن افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و افزایش 
تلفات سوانح جاده ای را به دنبال داشته است. بازوی پژوهشی 
مجلس، افزا یش عرضه خودروهای سواری و تجاری از 2مسیر 
تولید داخل و واردات را سبب کاهش التهابات بازار و تسریع در 

روند نوسازی خودروهای فرسوده دانسته است. 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تامیــن ارز را تنها چالش 
واردات خودرو دانســته و با توجه به محدودیــت منابع ارزی، 
واردات خودروهای کارکرده را به عنوان راهکاری برای افزایش 
عرضه و کاهش قیمت خودرو با ارزبری پایین تر پیشنهاد داده؛ 
گزینه ای که همواره درمعاونت و دفتــر صنایع خودرو وزارت 
صمت رد شده و در آیین نامه واردات نیز سخنی از آن به میان 

نیامده است.
 در گزارش اخیر مرکز پژوهش ها شــروطی نیــز برای واردات 
خودروهای کارکرده مطــرح و تأکید شــده: واردات خودرو 
کارکرده با درنظر گرفتن مالحظاتی ازجمله قوانین و مقررات 
همانند واردات خودروهای نو با تأکید بر تأمین قطعات یدکی 
و خدمات پس از فروش و تغییر در نظام تعرفه ای به نحوی که 
تولید داخل لطمه نبیند می تواند به عنوان ابزاری برای تنظیم 

بازار خودرو به دولت کمک کند.

غفلت از پیش بینی بازار
  خبر: مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت 
جهادکشاورزی از توزیع گوشت گرم وارداتی خبر 
داد. مسعود امراللهی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: 
تاکنون 3بخش از محموله وارداتی گوشت گوسفند 
و گوساله وارد بازار شــده و هم اکنون فقط در شهر 
تهران و استان البرز توزیع می شود. طبق اظهارنظر 
این مقام مســئول در وزارت جهادکشاورزی، شقه 
گوســفندی با قیمت هر کیلو 220هزار تومان در 
میادین عرضه می شــود. گوشت گوســاله گرم نیز 
فقط در یک فروشگاه زنجیره ای عرضه خواهد شد و 
قیمت هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله 192هزار 
تومان، چرخ کرده 170هزار تومان، سردست، ران و 

شقه نیز 215هزار تومان است.
  نقد: یک ماهی می شــود که بازار گوشت قرمز 
به شــدت ملتهب شــده و قیمت این کاالی مورد 
نیاز خانوارها سر به فلک گذاشــته است. حاال اما، 
در شرایطی که قیمت ها در اوج است، متولیان امر 
وارد میدان شده و با استفاده از ابزار واردات گوشت 
گرم به جنگ بازار رفته اند. اقدامی که اگر اصولی و 
درست انجام شود، قطعا به کاهش تنش قیمتی این 
بازار، حداقل در شــهرهای مشمول عرضه گوشت 
وارداتی منجر خواهد شــد. نکته اما این جاست که 
چرا متولیان تنظیم بازار، قبل از وقوع حادثه تدبیری 
برای ساماندهی وضعیت بازار گوشت نیندیشیدند و 
اجازه دادند تا باوجود هشدارهای پیاپی مسئوالن و 
فعاالن صنفی، کار به جایی برســد که جز با تزریق 
انبوه و فشرده محموله های گوشــت وارداتی قابل 
عالج نباشد. بازارهای کاالیی همواره پیش بینی پذیر 
هستند و حتی در اقتصاد ایران که آماج محدودیت ها 
و فشــارهای مختلف خارجی و داخلی قرار گرفته، 
می توان از چنــدی قبل، وقــوع بحران هایی نظیر 
کمبود کاالهای خاص یا جهش قیمتی برخی اقالم را 
پیش بینی کرد. در مورد بازار گوشت نیز مدت هاست 
که ســیگنال افزایش قیمت آن صادر شده است؛ 
فقط کافی بود استدالل مسئوالن صنفی این حوزه 

شنیده شود.

چهره روز
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پیشنهاد مشخص مرکز پژوهش ها 
  حذف اعتبار مربوط به طرح های آبیاری تحت 

فشار و نوین
  حذف اعتبار توسعه فناوری و عملیات حفاری و 

بهره برداری از آب های ژرف
  حذف اعتبار طرح های آبی مرزی گرمسیری و 

بازنگری در بودجه آنها
  حذف مصوبه محاســبه تعرفه آب در برخی از 

شهرک های صنعتی با تعرفه کشاورزی

مکث

حذف رانت آبی در بودجه 1402
مرکز پژوهش های مجلس نسبت به انحراف منابع مالی در 

برخی از پروژه های آبی هشدار داد

بازوی تحقیقاتی مجلس، پیشنهاد حذف برخی از احکام بودجه 
در حوزه آب را ارائه و از بروز یک خطای 10ساله در اجرای طرح ها 

و سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی رونمایی کرد.

آبیاری تحت فشار را متوقف کنید
به گزارش همشهری، مرکز پژوهش های مجلس فاش کرده:» از 
اوایل دهه 1390مراجع معتبر داخلی و خارجی نسبت به کارکرد 
ســامانه های نوین آبیاری در صرفه جویی واقعی آب کشاورزی 
دچار تردید شده اند. زیرا توسعه این ســامانه ها باعث افزایش 
مصرف آب و سطح زیرکشت و حتی تغییر الگوی کشت به سمت 
گیاهان پرمصرف، به ویژه در تولید محصوالت باغی شده است. 
توسعه سامانه های آبیاری در یک دهه گذشته در عمل، مصرف 
آب را باال برده است؛ در نتیجه استفاده از روش های نوین آبیاری 
در غیاب کنترل تخصیص آب، مانند نصب کنتورهای هوشمند، 
معموال شرایط را بدتر خواهد کرد و سبب می شود تا مصرف آب 
باالتر برود، سطح زیرکشت افزایش یابد و کشاورزان ترغیب شوند 
تا آب بیشتری را از منابع آب زیرزمینی عمیق تری برداشت کنند. 
مرکز پژوهش های مجلس می گوید: نتیجه این شیوه مدیریت 
منابع آب در بخش کشــاورزی، باعث انحراف شده؛ حال آنکه 
باید کنترل دسترســی به آب، مقدم بر به کارگیری روش های 

پیشرفته آبیاری باشد.

چالش آب های مرزی در بودجه
8سال پس از اختصاص 8میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه 
ملی برای مهار آب های مشترک و مرزی، حاال مرکز پژوهش های 
مجلس با تأیید جنبه های مثبت آن، به برخی چالش های این 
تصمیم اشاره می کند و می گوید: نسبت به بازگشت 30درصدی 
اصل و ســود تســهیالت، از محل طرح ها تردید وجــود دارد. 
افزون بر این، طرح مزبور با چالش هایــی چون تغییر و تعدیل 
هدف گذاری ها نســبت به درخواســت اولیــه، رعایت نکردن 
کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تجهیز و نوسازی نشدن 
اراضی آبخیزداری، تعیین نشــدن تکلیف نظام بهره برداران و 
ایجاد تشکل های آب بران، ناهماهنگی بین احداث شبکه های 
اصلی و فرعی آبیاری و زهکشــی، تبعــات تخصیص آب برای 
بخش کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت و اثر آن بر منابع آب 

زیرزمینی مواجه شده است.

ماجرای سوءاستفاده آبی
موضوع دیگری که مرکز پژوهش های مجلس به آن ایراد گرفته و 
از آن می توان به رانت آبی اشاره کرد، تعیین تعرفه آب مصرفی در 
بخشی از شهرک های صنعتی است. این نهاد تحقیقاتی می گوید: 
براساس قانون بودجه سال 1401، تعرفه آب مصرفی کشت های 
گلخانه ای و کشاورزی صنعتی در شهرک های صنعتی، نواحی 
صنعتی و شهرک های کشــاورزی به نرخ مصوب فعالیت های 
کشاورزی محاسبه می شود. به گفته بازوی تحقیقاتی مجلس، 
این مصوبه قانونی به عاملی برای سوءاستفاده تبدیل شده است. 
در بسیاری از شهرک های صنعتی، فعالیت های صنعتی با پوشش 
فعالیت کشاورزی و با تعرفه آب کشاورزی صورت می گیرد که 

نرخ آن تفاوت فاحشی با تعرفه آب صنعت دارد.

بودجه

خودرو

   تغییر در مسیر واردات طال
اما بانک مرکزی چه تغییراتی در مسیر واردات طال ایجاد کرده که انتظار دارد موانع ورود طال به کشور برطرف شود و شاهد افزایش 
ورود طال و به تبع آن تعدیل نرخ آن باشد؟ یکی از موانعی که طبق بخشنامه بانک مرکزی برداشته شده، این است که واردکنندگان 
طال دیگر به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات این فلز گرانبها نیاز ندارند. از این پس متقاضیان واردات طال می توانند از طریق همه 
روش ها و ابزارهای پرداخت به واردات طال اقدام کنند. تغییر دیگر به منشــا ارز واردات طال مربوط می شود. به گفته بانک مرکزی، 
محدودیت استفاده از منابع ارزی خود وارد کننده برای واردات طال حذف و استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، صادرات 
دیگران و ارز دیگران نیز برای واردات طال فراهم شده است. به این ترتیب کسانی که به واردات طال تمایل داشته باشند، می توانند از دیگر 
صادرکنندگان ارز بگیرند یا بخرند و به طرف خارجی فروشنده این فلز گرانبها تحویل دهند. افزون بر این تسهیالتی در ثبت اطالعات 

وارد شده در سامانه تأمین ارز، درنظر گرفته شده که جزئیات آن در بخشنامه ارزی بانک مرکزی به همه بانک ها اعالم شده است.

   جزئیات واردات طال
علیرضــا پیمان پاک، معــاون وزیر 
صمت می گوید: برگشت ارز حاصل 
از صــادرات، یکــی از دغدغه های 
صادرکننــدگان بــوده اســت که 
رفع این مشــکل از طریــق واردات 
شــمش طال بــرای صادرکنندگان 
محصوالت غیرخــام و نیمه خام در 
دســتور کار دولت اســت. او با بیان 
اینکه در یک سال گذشته اقدامات 
متعددی برای تسهیل و تسریع در 
صادرات غیرنفتی انجام شده است، 
می افزاید: یکی از این راه ها بازگشت 
ارز به وسیله شــمش طالست که با 
صادرات خشکبار شروع شده و اکنون 
نخســتین محموله صادراتی حوزه 
کشــاورزی و صنایع غذایی به ازای 
واردات شــمش طال رفع تعهد شده 
و بانک مرکزی نیز به نرخ روز آن را 

خریداری می کند.

   نبض قیمت در راسته زرگرها
نتیجه سیاست های بانک مرکزی در حوزه ارز 
و طال دست کم در کوتاه مدت باعث شده تا نرخ 
دالر آمریکا در بــازار آزاد ارز تهران ثابت بماند 
و التهابات بازار تا حــدی فروکش کند. ارزش 
برابری ریال در برابر پول آمریکایی در معامالت 
بــازار آزاد ارز تهران به 43هــزار و500تومان 
رسیده است. اما در مقابل، در بازار طال، اعالم 
خبر تسهیل واردات طال و همچنین فروش ربع 
ســکه در بورس کاال هنوز بر التهاب قیمت در 
راسته زرگرها اثری نداشته است. به گونه ای که 
هر گرم طالی 18عیار در معامالت ظهر دیروز 
2میلیون و 125هزار تومان، سکه طالی تمام 
بهار آزادی 24میلیون  و300هزار تومان، نیم 
سکه 14میلیون  و500هزار تومان و ربع سکه 
هم 9میلیون و150هزار تومان داد و ستد شد. 
این در حالی است که در سومین روز از مرحله 
دوم حراج سکه در بورس کاال، 1882قطعه ربع 
سکه با حداکثر قیمت 89میلیون ریال فروخته 

شده است.
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پذیرفته شده

۲۶ فیلم از ۲۵ کشور در بخش  
بین الملل به نمایش درخواهند 
آمد که ۹ فیلم از مجموعه این 
آثار، تولید مشترک چند کشور 
هســتند. آثار بخش بین الملل 
جشنواره در 3بخش سینمای 
ســعادت، جلــوه گاه شــرق و 
جشنواره جشنواره ها به نمایش 
درمی آیند. هر یک از این3بخش 
ترکیبی از فیلم های خارجی و 

تعداد محدودی هم از فیلم های ایرانی هستند.
 فیلم های ایرانی حاضر در 3 بخش بین الملل از میان متقاضیان  ، از 

سوی هیأت انتخاب جشنواره برگزیده شده اند.
 

رویداد

رضا کیانیان: مخالف تحریم جشنواره ام 
رضا کیانیان می گوید: »من جشنواره فیلم فجر را تحریم نمی کنم و 
معتقدم باید بگذارم کسانی که به جشنواره اعتقاد دارند، آن را برگزار 
کنند. برخی نمی توانند مخالف خود را تحمل کنند، ولی من می توانم 
مخالف خود را تحمل کنم؛ حتی اگر در قدرت باشــم هم می توانم 
مخالف خود را تحمل کنم.« کیانیان در گفت وگویی با نشریه روزنامه 
جشنواره، خاطراتش از فیلم فجر را مرور کرده است که بخش هایی 

از آن را پیش رو دارید.

فیلم »آژانس شیشه ای« زمان دولت هاشمی رفسنجانی 
ساخته و زمان آقای خاتمی نمایش داده شد؛ فیلمی که هم 1

مورد ستایش روزنامه کیهان به عنوان منتهی الیه جناح راست قرار 
گرفت و هم مورد تأیید روزنامه هــای اصالح طلبی مثل جامعه و... . 
همه از این فیلم تعریف می کردند که در مورد کمتر فیلمی این اتفاق 
می افتد. خود ما هم انتظار نداشــتیم و حتی کارگردان فیلم انتظار 
نداشت اینقدر فیلمش مورد استقبال طیف های مختلف قرار بگیرد.

در طول ساخت »آژانس شیشــه ای« در کنار حاتمی کیا 
بودم و هر روز نکاتی را یادآوری می کردم؛ چون دستیارش 2

بودم. او خیلی بازتر از حاال بود و به پیشنهادها گوش می کرد و البته 
متأسفانه همان هم باعث شــد تا ما از هم جدا شویم! به خاطر اینکه 
حاســدان و ناقدان به ابراهیم حاتمی کیا گفتنــد که فیلم »آژانس 
شیشه ای« فیلم تو نیست و فیلم رضا کیانیان است؛ متأسفانه! من 
البتــه در همه مصاحبه هــا می گفتم کــه این فیلــم، فیلم آقای 
حاتمی کیاســت و من دســتیار او بودم، ولی آن کسانی که دوست 
نداشتند این همکاری ادامه پیدا کند، باعث شدند که این همکاری 
ادامه پیدا نکند، ولی حاصل خوبی داشت. در این فیلم، هم حرف این 
طرف خوب زده می شــد و هم حرف آن طرف زده می شــد. من به 
حاتمی کیا گفتم تو به لحاظ عاطفــی می توانی طرفدار حاج کاظم 

باشی، ولی بگذار من به لحاظ عقالنی طرفدار سلحشور باشم.

موقع نمایش و اکران فیلم، تهیه کننده می گفت از میدان 
انقالب به پایین، طرفدار حاج کاظم هســتند و از میدان 3

انقالب به باال طرفدار سلحشور. االن این طرز فکر سلحشور رشد کرده 
و طرفدار بیشتری دارد؛ چون سلحشور به حاج کاظم می گوید تو اصال 

برای بچه ات برنامه ریزی داری؟ می دانی فردایش چه می شود؟

مــن چند تــا فیلــم با 
حاتمی کیــا کار کــردم 4

می گفتنــد تــو بازیگــر فیلم های 
حاتمی کیا هستی وچند تا فیلم هم 
با کمال تبریزی کار کردم می گفتند 

تو بازیگر کمال تبریزی هستی و بعد با آقای فرمان آرا...  انگ زدن کار را 
آسان می کند. من انگ نمی زنم، تحلیل می کنم. آنهایی که پرچم شان 
جلوتر از خودشان حرکت می کند، خیلی زیاد قابل اعتماد نیستند. نوع 
حرف زدن، نوع آرایش ســرو صورت و.... اینها پرچم می شود. قبل از 
خودشان پرچم شان را می بینیم. قبل از آنکه خودشان بیایند پرچم شان 
می آید. آنها پشت پرچم و عقایدشان پنهان شده اند، درصورتی که من 
مهم تر ازعقایدم هستم. چون عقایدم ممکن است زمانی تغییر بکند. من 
که عوض نمی شوم. من یک دوره ای درس طلبگی خواندم. یا در دوره ای 
چپ مارکسیست بودم. یا در دوره ای دیگر، مارکسیست را کنار گذاشتم 
و به اشکال دیگری از تفکر رو آوردم. حرف آدم تغییر می کند چون آدم 
تغییر می کند. در جامعه ما همان هایی که پرچم شان جلوتر از خودشان 
حرکت می کند. آنها دوســت دارند بقیه را مثل خودشان بسته بندی 
کنند. چون خودشان را در نوعی تفکر خاص بسته بندی کردند، چون 

از طریق بسته بندی بقیه را می شناسند.

از زمان احمدی نژاد جشنواره از رونق افتاد. من جشنواره را 
تحریم نمی کنم؛ مثل دوران ۸۸ کــه تلویزیون را تحریم 5

نکردم؛ چون تلویزیون برای ماســت و آن را تحریم نمی کنم. من به 
تلویزیون می گفتم اگر برنامه زنده داشته باشی می آیم. من جشنواره 
فیلم فجر را تحریم نمی کنــم و معتقدم باید بگذارم کســانی که به 
جشنواره اعتقاد دارند، آن را برگزار کنند. برخی نمی توانند مخالف خود 
را تحمل کنند، ولی من می توانم مخالف خود را تحمل کنم؛ حتی اگر 

در قدرت باشم هم می توانم مخالف خود را تحمل کنم. 
من سال هاست جشــنواره نمی روم و این به علت مخالفت با مدیران 
و دولت فعلی نیســت. آنهایی که ادعای آزادی دارند و تمرین آزادی 
می کنند باید بگذارند مخالف آنها هم حرف خود را بزند. اگر بگذارند 
مخالف حرف خود را بزند، گفت وگو اتفاق می افتد؛ همان چالشی که 
سال هاست در کشور ما فراموش شده است. برای گفت وگو در کشور 
هیچ وقت دیر نیست. بگذارید جشنواره کار خودش را بکند و بعد آن را 

نقد کنید. به هر حال، من به این دالیل به جشنواره نمی روم.

نمایشگاه

موسیقی

اکران

نمایشگاهی از عکس های 
دیده نشده وقایع انقالب 

خانه عکاســان ایــران به 
مناســبت چهل وچهارمین 
ســالگرد پیروزی انقالب، 
نمایشگاه عکس »۴۴سال«، 
از  عکس هایــی  شــامل 
مهم ترین واقعه تاریخ معاصر 
ایران را از ۱۱بهمن ۱۴۰۱ 
در حوزه هنری برپا می کند. 
به گــزارش همشــهری، 

نمایشگاه عکس »۴۴سال« در روز سه شنبه ۱۱بهمن۱۴۰۱ 
ســاعت۱۶ در »گالری خانه« حوزه هنری انقالب اسالمی، 
افتتاح می شود. نمایشــگاه عکس »۴۴سال« عکس هایی از 
حضور و زندگی امام خمینی)ره( در کشور فرانسه و اتفاقات 
ایران را در روزهــای منتهی به پیروزی انقالب اســالمی در 
ســال۵۷ به نمایش می گذارد؛ در این نمایشگاه ۸3عکس از 
۱۰عکاس که ۷نفر از آنها از عکاســان آژانس عکس سیپای 

فرانسه هستند، به  روی دیوار می رود.
این نمایشگاه از چهارشــنبه ۱۲بهمن  تا 3اسفند۱۴۰۱ در 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ و در روزهای 
پنجشنبه و جمعه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ در گالری خانه واقع در 

حوزه هنری میزبان عالقه مندان است. 

برداشتن گام های بلند با زبان هنر
عبدالرضــا ســهرابی، مدیــرکل 
هنرهای تجســمی وزارت فرهنگ  
و ارشاد اســالمی، به مناسبت آغاز 
پانزدهمیــن جشــنواره هنرهای 
تجسمی فجر، پیامی را صادر کرد. 
در بخشــی از این پیام آمده است:  
»اکنون در آستانه حرکت به سوی 

گام دوم انقالب اســالمی، زبان هنر بیــش از هر بیان دیگری 
راهگشــای میدان جهاد تبییــن خواهد بــود. چنانچه زبان 
رســا و بلیغ هنر در خدمت توصیف فرصت ها، پیشرفت ها و 
دستاوردهای انقالب اســالمی قرار گیرد، باید امیدوار بود که 
گام های بلند و مؤثر بســیاری در این میدان برداشــته شود و 
بدین  ترتیــب، زمینه  الزم برای خودســازی، جامعه پردازی، 
قوام تمدن نوین اسالمی و ظهور منجی عالم بشریت؛ حضرت 
ولی عصر)عج( تحقق یابد.  امید است که پانزدهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر، بتواند آغازی بر تحقق گام دوم هنرهای 
تجسمی انقالب اسالمی باشد.«. نمایش آثار منتخب هنرمندان 
حاضر در پانزدهمین جشــنواره هنرهای تجسمی فجر تا ۲۸ 
بهمن ماه جاری ادامه خواهد داشت. عالقه مندان برای بازدید 
از این نمایشگاه، می توانند همه روزه )به جز روزهای ۱۵ و ۲۲ 
بهمن ماه( از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به خیابان ولی عصر)عج(، نرسیده 
به خیابان طالقانی، فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگی و هنری 

صبا مراجعه کنند. 

آغاز رایزنی ها برای اکران نوروزی
دبیر شورای صنفی نمایش با بیان اینکه بررسی آیین نامه اکران 
نوروزی و ۱۴۰۲ در هفته های آینده جدی تر انجام خواهد شد، 
تأکید کرد که فیلم های در حال اکران، همزمان با جشنواره فجر 

و پس از آن همچنان روی پرده باقی می مانند.
همایون اسعدیان به ایسنا می گوید:» با توجه به آخرین جلسه ای 
که داشــتیم، فعاًل فیلم جدیدی اکران نخواهد شد اما نمایش 
فیلم هایی که هم  اکنون روی پرده هستند، همزمان با برگزاری 
جشنواره ادامه خواهد داشت و تغییری در برنامه نمایشی آنها 
به وجود نخواهد آمد. در این جلســه شــورا، بحث هایی درباره 
آماده ســازی آیین نامه  اکران ســال۱۴۰۲ مطرح شد تا درباره 

اکران نوروز و سال آینده، بررسی های بیشتری را انجام دهیم.«
اسعدیان درباره اینکه با توجه به اولویتی که سازمان سینمایی 
برای اکران ســال۱۴۰۲ براســاس فیلم های جشنواره فجر در 
نظر گرفته آیا تاکنون در این زمینه بحثی در شــورای صنفی 
نمایش مطرح شده اســت یا خیر؟ توضیح می دهد: »هم اکنون 
گفت وگو های اولیه درباره آیین نامه اکران اتفاق افتاده و بعد از 
جشنواره هم فیلم هایی که االن روی پرده هستند، اکران خود 
را ادامه می دهند تا وقتی که فروشی نداشته باشند.« اسعدیان 
همچنین درباره اینکه آیا قرار است فیلم »نگهبان شب« با توجه 
به تیزرهایی که در بعضی ســینماها از آن پخش شده، به زودی 
به اکران برســد؟ گفت: برای اکران »نگهبان شــب« تاکنون 

درخواستی ارائه نشده است. 

همزمــان بــا چهل ویکمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر، تئاتر

اتحادیــه تئاتر جهان اســالم 
راه اندازی شــد؛ اتحادیه ای کــه در آغاز میزبان 
همایشــی شــد تا در این همایش، کشــورهای 
اسالمی به هم نزدیک شــوند و به مسائل انسان 

امروز بپردازند.
به گــزارش همشــهری، این همایــش با حضور 
پژوهشگرانی از کشورهای الجزایر، ایران، تونس، 
عراق و مصر، مهمانان خارجی حاضر در جشنواره 
و با ســخنانی از مدیرکل هنرهای نمایشی، دبیر 
جشــنواره و دبیر این همایش برگزار شــد و در 
همین برنامه از پوستر همایش هم رونمایی شد. 
در این همایش، کاظم نظری، مدیرکل هنرهای 
نمایشی صحبت کرد. وی درباره شکل گیری این 
اتحادیه گفــت: »امیدواریم ایــن اتحادیه بتواند 
مقر، شیوه نامه، اساسنامه و اعضایی داشته باشد 
تا بتواند برای گســترش تئاتر در جهان اســالم 

برنامه ریزی کند.«
در ادامه کوروش زارعی، دبیر جشنواره تئاتر فجر 
توضیح داد: »امیدوارم با شکل گیری این اتحادیه 
اتفاقی بزرگ در تئاتر جهان اســالم رخ دهد.   به 

واســطه تئاتر بتوانیم به هم نزدیک تر و واحدتر 
شویم و صلح و دوستی را در جهان بسط و گسترش 
دهیم. کشورهای اسالمی در فرهنگ و سیاست و 
اقتصاد رشد چشمگیری در جهان داشته اند و تئاتر 
نیز باید این توسعه و پیشرفت را داشته باشد و ما 
با هم و در کنار هم می توانیم تئاتر جهان اسالم را 

گسترش دهیم.« 

این دبیر از تئاتر به عنــوان هنر گفت وگو یاد کرد 
و یادآور شــد: »با تئاتر می توانیم بین تمدن ها، 
کشورها و فرهنگ های مختلف گفت وگو و ارتباط 
برقرار کنیم. همچنان که تئاتر هنری است که به 
مسائل مرتبط با انســان می پردازد و با این وصف 
می توانیم با آموزه های اســالمی خــود، صلح و 
دوستی را که حلقه مفقوده و گمشده جهان امروز 

اســت، پیدا کنیم و بین تمام اقوام و مردم جهان 
اتصال دهیم. تئاتر چیزی جز پرداختن به اخالق و 
انسانیت نیست و امیدواریم این اتحادیه محوری 
برای گردهمایی هنرمندان تئاتر جهان اســالم 
باشد تا به انسان امروز بپردازیم و نقش مان را در 

جهان تئاتر به درستی ایفا کنیم.« 
در ادامه، پژوهشگران و سخنرانان حاضر در این 
همایش به ارائه مقاالت خود پرداختند که می توان 
به ارائه مقاله توسط جمال الکرمی، کارگردان تئاتر 
و رئیس بخش هنری تئاتر ملی الجزایر اشاره کرد 
که نخستین سخنران این همایش بود که مقاله 
خود را بــا عنوان امکانات تئاتر در جهان اســالم 

)نقاط قوت و ضعف( ارائه کرد. 
حســن رحیم پور ازغــدی، عضو شــورای عالی 
انقالب فرهنگــی جمهوری اســالمی ایران نیز 
با موضوع جهان اســالم ســخنرانی کرد. ریاض 
زمال، استاد دانشــکده عالی موســیقی و تئاتر 
تونس مقاله ای با عنــوان توانمندی های موجود 
در جهان اســالم )نقاط قوت و ضعــف( دارد و از 
دیگر مهمانان این همایش می توان به عبدالکریم 
 عبود، رئیس دانشــکده هنرهــای زیبای بصره

 اشاره کرد.

2 روز مانده

بازگشت بخش بین الملل بعد از ۹ سال جدایی
۲۶ فیلم از ۲۵ کشور به فجر چهل و یکم می آیند 

جشنواره بین المللی فیلم فجر، ۹ســال بعد از جدایی از فیلم 
فجر  دوباره در بهمن ماه میزبان فیلم های خارجی می شــود. در 
بهمن 13۹3 با تصمیم علیرضا رضاداد، دبیروقت جشــنواره، 
بخش بین الملل از بخش ملی تفکیک شد که نتیجه اش برگزاری 
جشنواره بین الملل در اردیبهشــت 13۹4 بود؛ جشنواره ای که 
برگزاری اش با انتقادهای زیادی همراه بود و پس از آن جشنواره 
جهانی فیلم فجر با دبیری رضا میرکریمی رسما اعالم حضور کرد؛ 

جشنواره ای که برگزارکنندگانش کوشیدند در حد مقدور و ممکن 
به استانداردهای فســتیوال های جهانی نزدیک شوند. درباره 
دستاوردها و کاستی های جشــنواره جهانی فجر نکات زیادی 
را می شود مطرح کرد؛ ضمن اینکه تفکیک بخش بین الملل، به 
تمرکز جشنواره فیلم فجر بر سینمای ایران انجامیده بود. ادغام 
جشنواره جهانی در جشنواره فیلم فجر یکی از چالش برانگیز ترین 
تصمیمات محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی دولت سیزدهم 
بود؛ اتفاقی که معنایش تعطیلی فســتیوالی بود که هر ســال 
اردیبهشت ماه در پردیس چهارســو برگزار می شد. هر چه بود 
داستان جشنواره جهانی تمام شــد تا فیلم فجر بعد از ۹ سال 
دوباره به تنظیمات کارخانه بازگردد. نخســتین دوره جشنواره 

فیلم فجر در بهمن 13۶1 به صورت بین المللی برگزار شده بود. در 
دوره های دوم و سوم، جشنواره صرفا تولیدات داخلی را پوشش 
می داد و از دوره چهارم فیلم های خارجی به عنوان بخش جنبی 
به جشنواره اضافه شد. در سال های بعد هم فیلم فجر به صورت 
ادواری میان نمایش فیلم های خارجــی در بخش های جنبی و 
مسابقه بین الملل در نوســان بود تا دوره شانزدهم که جشنواره 
فیلم فجر رسما بین المللی شد و بخش های رقابتی ای برای حضور 
فیلم های خارجی در آن تعریف شد. از میانه های دهه 70 تا اوایل 
دهه ۹0، بخش بین الملل در نیمه اول جشنواره فجر برگزار می شد 
و حاال در سال 1401 قرار است شاهد بازگشت فیلم های خارجی 

به فیلم فجر باشیم.

سعید مروتیگزارش
روزنامه نگار

همایش اتحادیه تئاتر جهان اسالم افتتاح شد 
اندیشمندان جهان اسالم در تئاتر فجر

این روزها هنرمنــدان و فعاالن عرصه 
فرهنــگ، دربــاره اینکه آیــا باید موسیقی

فعالیت های حرفه ای شــان را پس از 
روزهای پر التهاب چند  ماه اخیر از سر بگیرند یا نه، عقاید و 
نظرات مختلفی دارند. عده ای معتقدند که باید به کار کردن 

ادامه داد و عده ای دیگر عقیده ای خالف این دارند.
علی رهبری، موســیقی دان و رهبر نامی ارکستر  نیز به 
 تازگی در گفت وگو با ایسنا در این باره حرف هایی زده که 

در ادامه می خوانید:

اعتراض هنرمندان به مشــکالت موجود، حق مسلم 
آنهاست؛ زیرا هنرمند احساساتی است و وقتی احساسات 1

مردم را می بیند، تحت تأثیر قرار می گیرد. ولی آنچه را که متوجه 

نمی شوم این اســت که هنرمند هنرش را عرضه نکند و به روی 
صحنه نرود. درست مانند این است که آشپز، آشپزی نکند و رفتگر 
هم خیابان ها را تمیز نکند. هنر یک موســیقی دان، روی صحنه 
نمایان می شود و ممانعت از این حضور، تنها به خود هنرمند آسیب 
می زند. اما بدتر از اینکه یک هنرمند روی صحنه نرود، تهدید آنها 

برای روی صحنه رفتن است.
 روی صحنه نرفتــن هنرمندان موســیقی آن هم در 

مملکتی که موسیقی همیشــه با دشواری همراه بوده 2
است. خیلی ها آرزو داشته اند موســیقی نباشد و استادان 

بزرگی مانند روح اهلل خالقی و حسین دهلوی برای ماندن 
موسیقی تالش و مبارزه کرده اند. چه تأثیری داشته 
است که هنرمندان در اعتراض به اتفاقاتی که افتاده، 

خودشان موسیقی را تحریم کرده اند؟ این امر باعث 
چه تغییراتی می شود؟

اینکه هنرمندان احســاس خود را 
به عنوان موسیقی دان مطرح کنند، 3

اصال اشتباه نیست، ولی اگر مثال خود من 
به عنوان رهبر ارکستر از کارم کناره گیری 

کنم، به کجا کمک خواهد کرد و چه اثری خواهد داشت؟ البته هر 
جایی هم که این اقدامات اثر داشته باشد، مطمئن باشید در ایران 

اثری نخواهد داشت.
 از »بی بی سی« به من ایراد گرفته اند که چرا به روسیه 

که با اوکراین وارد جنگ شده است، رفته ام؟ پاسخ من 4
به این سؤال این بود که وقتی انگلیســی ها و آمریکایی ها بغداد 
عراق را به طرز خیلی بی رحمانه ای بمباران می کردند و ۱۵۰ هزار 
نفر را کشتند، من در انگلیس رهبر ارکستر بودم، پس می بایست 
دیگر کشورها، همان زمان من را تحریم می کردند. همچنین 
اگر قرار بود جایی را تحریم کنیم، باید طی همان سال ها، 
آمریکا و انگلیس را تحریــم می کردیم. اگر این اتفاق 
افتاده بود، این حرف امروز موضوعیت داشت. از 
طرفی اگر بخواهید با توجه به پیشینه تاریخی 
هر کشور تصمیم به حضور در آنجا بگیرید، 
به هیچ کجای اروپا نمی توان رفت، چون 
هر کــدام از کشــورهای اروپایی از 
بلژیــک گرفته تــا آلمــان، همه 

مشکالت بزرگ و اساسی دارند.

روی صحنه نرفتن، فقط به خود 
موسیقی دان لطمه می زند

رهبر بین المللی ارکستر مطرح کرد

متقاضی

در مجموع ۵۷۸ فیلم از ۷۲ کشور متقاضی حضور در بخش بین الملل 
شامل سینمای سعادت و جلوه گاه شرق )مسابقه سینمای کشورهای 
آسیایی – اسالمی( شدند. عالوه بر ایران، کشــورهای ایتالیا، مالزی، 
سنگاپور، پرتغال، روســیه، چین، قرقیزستان، آرژانتین، هند، شیلی، 
تاجیکستان، استونی، لتونی، هلند، ایرلند، آلمان، استرالیا، بنگالدش، 
کانادا، لهستان، انگلستان، ترکیه، میانمار، سوئیس، بلژیک، فرانسه، 
اندونزی، رومانی، اوکرایــن، دانمارک، لوکزامبورگ، ســوئد، عراق، 
هنگ کنگ، مولداوی، ارمنستان، یونان، مغولستان، ژاپن، قزاقستان، 
چک، آذربایجان، مکزیک، آمریکا، اسپانیا، بلغارستان، برزیل، بالروس، 
سریالنکا، تونس، گرجســتان، صربســتان، دومینیکا، کره جنوبی، 
لیتوانی، مصر، ســوریه، عمان، تایوان، لبنان، مراکش، فنالند، کویت، 
مقدونیه، کامبوج، قطر، نروژ، اتریش، ویتنام، تایلند و ایسلند آثارشان 

را برای حضور در بخش بین الملل این دوره از جشنواره ثبت کرده اند.
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دوشنبه 10 بهمن 61401
 شماره  8703

»شایعه شده که امشب زلزله شدیدتری می آید. مردم 
تا جایی که می توانند وســایل باارزششان را از داخل 
خانه هایشــان برمی دارند و آنهایی کــه در ارومیه و 
شهرهای اطراف کسی را دارند، به آنجا می روند و بقیه 

هم داخل باغ ها و فضاهای سبز چادر زده اند.« 
این نمایی کلی از شهر فیرورق در 10کیلومتری غرب 
خوی اســت. جایی که زلزله 5.9ریشتری شنبه شب، 
خسارت زیادی به ســاختمان ها و خانه های آن زده و 
باعث مجروح شدن ده ها نفر در آنجا شده است. تیم های 
امدادی از آمبوالنس های اورژانس و هالل احمر گرفته 
تا نیروهایی که برای کمک به مردم زلزله زده آمده اند، 
حضور پررنگی در شــهر دارند اما سرمای شدید هوا و 
وحشت مردم با بازگشت به خانه هایشان که بیشتر آنها 
آسیب دیده، شرایط ساکنان شهر را سخت کرده است.

حامد نوری، یکی از ساکنان فیرورق است؛ مردی که 
خانه اش در زلزله آسیب جدی دیده و به همراه همسر 
و فرزندانش در حال خارج کردن وسایل باارزششان از 
داخل خانه هستند تا هر چه زودتر شهر را ترک کنند 
و به خانه بستگانشان در ارومیه بروند. او در گفت وگو با 
همشهری می گوید: شــبی که زلزله آمد، به رستوران 
رفته بودیم. ساعت از 9:30 شب گذشته بود که ناگهان 
همه  چیز شــروع کرد به لرزیدن. چــون اخیرا هم در 
این منطقه زلزله آمده بود، مردم نسبت به هر لرزشی 
حساس شده بودند؛ حتی بعد از زلزله قبلی، خیلی ها 
می گفتند که قرار اســت زلزله شدیدتری بیاید. برای 
همین وقتی زمین لرزید، همه از داخل رستوران بیرون 
رفتیم. او ادامه می دهد، زمین همچنان می لرزید. زلزله 
چند ثانیه طول کشید. همه اهالی شهر وحشت زده از 
خانه هایشان خارج شده بودند. دیوار خانه ها ریخته و 
کوچه ها بسته شده بودند. باید خودمان را به خانه مان 
می رســاندیم. مجبور بودیم برای عبــور از کوچه ها، 
خودمان سنگ و آجرها را کنار بزنیم و راه را باز کنیم. 
خیلی ها مجروح شده بودند. همان موقع دیدیم، مردی 
را که همه لباس هایش غرق خون بود به بیمارســتان 
می برند. می گفتند که تیرآهن روی ســرش افتاده و 
مجروح شده است. امروز )یکشنبه( شنیدم که او فوت 
شده است. نوری می گوید: مردم همه به داخل کوچه ها 
ریخته بودند. کوچه هایی که بازتر بودند، عبور از آنها 
راحت تر بود. اما کوچه هاي باریک و بن بســت، کامال 

بسته شده بودند.  
نوری و خانواده اش هر طوری بود مســیر بازگشت به 
خانه را باز کردند و به آنجا رســیدند. اما همانطور که 
حدسش را می زدند، خانه شــان خسارت زیادی دیده 
بود. او می گوید: خانه ما در طبقه دوم اســت و زیر آن 
یک بنگاه امالک است. بخشی از دیوار خانه ریخته بود. 
طوری که از بیرون داخل خانه معلوم بود. وارد خانه که 
شدیم، غرق آب بود. زلزله آبگرمکن را از جایش درآورده 
و لوله آب شکسته و خانه را آب گرفته بود. شدت زلزله 
به حدی بود که کابینت ها از جایشــان درآمده و روی 
زمین افتاده بودند. کولر گازی هم وسط هال افتاده بود. 

نخستین کاری که کردم، آب و برق و گاز را قطع کردم 
که مبادا حادثه دیگري رخ بدهد. بعد خودم را به داخل 

خانه رساندم تا بتوانم وسایل باارزش را خارج کنم.

شانس آوردیم 
شنبه شب برای خانواده حامد نوری و بسیاری دیگر از 
ساکنان فیرورق شب وحشتناکی بود. تنها در یکی از 
مناطق شــهر، 80درصد خانه ها تخریب شده بودند و 
دیوارهایشان فرو ریخته و خیلی از سقف ها هم ترک 
خورده بود. خانه های قدیمی بیشتر آسیب دیده بودند 
اما شدت زمین لرزه به حدی بود که خانه هایی که چند 
سال بیشتر از عمرشان نمی گذشت هم آسیب جدی 
دیده بودند. مثل خانه خانــواده حامد نوری که فقط 
5سال از ســاخت آن می گذشــت. او می گوید: شاید 
اگر زلزله یکی دو ساعت دیرتر آمده بود، حاال شرایط 
فرق می کرد. وقتی زلزله آمد، بیشتر مردم شهر بیدار 
بودند. خیلی هایشان بیرون از خانه بودند و آنهایی که 
داخل خانه بودند هم به محض شــروع زلزله توانسته 
بودند خودشان را نجات دهند. شانس آوردیم که زمان 
زلزله دیرتر نبود؛ در غیراین صورت ممکن بود خیلی ها 
جانشان را از دست بدهند. او ادامه می دهد: زلزله باعث 
تخریب مغازه پایین خانه ما هم شــده بود. همه مردم 
شهر بیرون از خانه هایشان بودند و از ترس و وحشت 
جرأت نمی کردند به داخل خانه هایشان برگردند. در آن 
شرایط تنها راهی که داشتیم، این بود که شب را بیرون 
از خانه بگذرانیم. مخصوصا اینکه بین مردم شایعه شده 
بود که قرار است امروز )یکشنبه( زلزله قوی تری بیاید 
و خانه ها امن نیست. برای همین تصمیم گرفتیم لوازم 

باارزشمان را برداریم و شهر را ترک کنیم.

ترافیک در جاده ها 
ترک کردن شهر، کاری بود که بســیاری از ساکنان 
فیرورق انجام دادند. آنهایی که بستگانی در شهرهای 
اطراف مخصوصا ارومیه داشــتند، با برداشــتن لوازم 
باارزششان، خانه هایشــان را ترک کردند تا به محلی 
امن بروند. نوری می گوید: نه تنها خیابان های شهر که 
جاده ها هم قفل شده بود. انگار همه داشتند از شهر فرار 
می کردند. ازدحام ماشین ها در پمپ بنزین ها بیشتر 
بود. چون خیلی ها قصد داشــتند شهر را ترک کنند. 
هر طوری بود خودمان را به ارومیه رســاندیم. شب را 
آنجا ماندیم و صبح برگشتیم. وقتی برگشتیم، چیزی 
که به چشم می آمد، حضور آمبوالنس ها و ماشین های 
اورژانس و هالل احمر و نیروهای امدادی در شهر بود. 
تا جایی که ممکن بود، برای زلزله زدگان چادر و لوازم 
امدادی آورده بودند. اما هنوز آوار کوچه ها سر جایش 
بود. کوچه ها و خیابان ها تا حدی که ماشین بتواند عبور 
کند، باز شده بودند. دیوار بســیاری از خانه ها ریخته 
و کوچه را بســته بود. افراد زیادی مجروح شده بودند 
اما گفته می شــد که بیمارســتان خوی هم در زلزله 
آسیب دیده و برای همین مجروحان به جاهای دیگری 
منتقل شــده اند. عده ای هم می گفتند که قرار است 

بیمارستان صحرایی برپا کنند.
نوری با اشاره به سرمای شدید هوا در خوی و مناطق 
زلزله زده می گوید: شنبه شــب، دمای هوا 9درجه زیر 

صفر بود. مردم شــهر جرأت ندارند به خانه هایشــان 
برگردند و آنهایی که کسی را در شهرهای دیگر ندارند، 
در باغ ها و فضاهای سبز چادر زده اند. در اطراف فیرورق 
باغ زیاد است و خیلی از مردم به باغ ها پناه برده اند اما 

سرمای هوا زندگی را برای آنها سخت کرده است.

خسارت در روستاها 
آنطور که مردم مناطق زلزله زده می گویند، خسارتی 
که به شهر خوی وارد شده در برابر خسارت وارده شده 
به روستاها و شهرهای تابعه آن بسیار کمتر است. نیما 
هاشم پور یکی از ساکنان ارومیه است که شب حادثه 

به همراه خانواده اش در خوی بودند. او در گفت وگو با 
همشهری می گوید:پس از زلزله مردم وحشت زده از 
خانه هایشان بیرون آمده بودند. در یکی از خیابان هاي 
اطراف آتش سوزی شده بود که دود و شعله های آن قابل 
مشاهده بود. دیوار برخی از خانه ریخته بود و سقف خانه 
ما هم ترک بزرگی خورده بود. آن شــب مردم شهر از 
ترس به خانه هایشان نرفتند و خیلی ها شب را در داخل 
ماشین سر کردند. به همین دلیل در خیابان ها ترافیک 
شدیدی ایجاد شده بود. خســارت زلزله در مناطق و 

روستاهای اطراف خوی خیلی بیشتر بود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

 عامالن سرقت خونین از قهرمان سابق کشتی 
دستگیر شدند 

 تصادف صوری 
برای سرقت سریالی لندکروز

تحقیقات در پرونده سارقان مســلحی که با تیراندازی به سوی 
یکی از قهرمانان سابق کشتی خودروی لندکروز او را در بزرگراه 
سرقت کرده بودند، منجر به دستگیری باند سرقت های سریالی 

خودروهای لندکروز شد. 
به گزارش همشهری، شامگاه 18تیر امســال یکی از قهرمانان 
کشــتی، ســوار بر خودروی تویوتا لندکروزش در حال عبور از 
بزرگراه امام علی)ع( بود که  ناگهان یک خودرو از پشــت سر با 
خودروی او تصادف کرد. این ورزشکار خودرواش را متوقف کرد 
و از آن پیاده شد تا وضعیت را بررسی کند. سرنشینان خودرویی 
که با او تصادف کرده بودند هم پیاده شدند، اما آنها مسلح بودند، 
نقاب و ماسک به صورت داشتند و شروع به تهدید این ورزشکار 
کردند. آنها می خواستند خودروی لندکروز او را سرقت کنند، اما 
کشتی گیر سابق مقاومت کرد. در ادامه مردان مسلح 2 گلوله به 

پای ورزشکار شلیک کردند و خودروی او را دزدیدند.
به دنبال این سرقت خونین، کشتی گیر سابق به بیمارستان منتقل 
شد و تیمی از مأموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران تحقیقات 
برای شناسایی و دستگیری سارقان مسلح را آغاز کردند. آنها در 
ادامه با چند سرقت مشابه دیگر هم مواجه شدند. بررسی ها نشان 
می داد که سارقان مسلح به صورت سریالی، خودروهای لندکروز 
را سرقت می کنند. یکی از مالباخته ها که در حوالی شهر ری به 
دام سارقان مسلح گرفتار شده بود، مرد کارخانه داری بود که به 
ماموران گفت: کارخانه ام حوالی شهر ری است و شب وقتی کارم 
تمام شد سوار ماشین لندکروز خود شدم تا به خانه برگردم. در 
بین راه ناگهان یک خودروی آزرا از پشت به ماشین من کوبید. 
از ماشینم پیاده شدم تا از راننده آزرا خسارت بگیرم اما یکی از 
سرنشینان آزرا اسلحه ای به سمتم نشانه گرفت و تهدید کرد که 
اگر حرفی بزنم شــلیک می کند.او یک  تیر هوایی شلیک کرد و 

من از ترس جانم تسلیم شدم و آنها ماشینم را به سرقت بردند.

مجرم سابقه دار
ماموران پلیس آگاهی تهران برای یافتن ردی از دزدان مســلح 
تمام دوربین های مداربسته در اطراف محل سرقت ها را بررسی 
کردند.  تا اینکه با به دســت آمدن چهره متهمــان در آخرین 
سرقت مشخص شد که یکی از آنها سابقه دار است و بارها به جرم 
سرقت به زندان رفته. با این ســرنخ وی دستگیر شد و اقرار کرد 
که سرقت های مسلحانه را با همدستی 2 نفر از دوستانش انجام 
می دهد که هر دو همدست وی نیز در عملیاتی جداگانه دستگیر 
شدند. سرکرده باند که متهم سابقه دار است در بازجویی ها عالوه 
بر سرقت از قهرمان کشــتی و زخمی کردن او به چندین مورد 
ســرقت دیگر اقرار کرد و گفت: پس از آنکه از زندان آزاد شدم 
تصمیم گرفتم کار تازه ای را آغاز کنم. به این ترتیب نقشه کشیدم 
تا خودروهای لندکروز را به ســرقت ببرم. شــگردمان تصادف 
ساختگی بود و پس از انجام نخستین سرقت ،  خودروی لندکروز را 
به مالخرمان فروختیم  و در ازای آن  پورشه و آزرا گرفتیم تا ادامه 
نقشه های خود را پیش ببریم. وی ادامه داد: آنطور که متوجه شدم 
مالخر پس از خرید لندکروز های سرقتی از ما، شماره شاسی را 
تغییر داده و به شیوه سند نمره آن را می فروخت. متهم ادامه داد: 
3ماشین بنز، پورشه و آزرا در پارکینگ داشتیم که هر روز با یکی 
از این ماشین ها راهی سرقت می شــدیم. چون باید با خودروی 
مدل باال، تصادف ساختگی ایجاد می کردیم تا رانندگان لندکروز 
به ما مشکوک نشــوند. وی ادامه داد: اکثر سرقت هایمان را در 
خیابان های شمال تهران انجام دادیم؛ به جز 2 مورد که در حوالی 
لواسان و شهر ری بود. در ماجرای سرقت از قهرمان کشتی ناچار 
شدیم به پایش تیر بزنیم چون حاضر نمی شد ماشینش را بدهد 
و مقاومت می کرد.براساس این گزارش، ســارقان مسلح با قرار 
قانونی بازداشت شده اند و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 

مأموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته اند.

جزئیات آتش سوزی در کارخانه 
روغن موتور 

آتش سوزی گسترده در کارخانه تولید روغن موتور در شهرک 
سلیمی آذرشهر در آذربایجان شرقی مهار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: 
کارخانه تولید روغن موتور در شــهرک ســلیمی آذرشهر 
شنبه شب دچار حریق و آتش سوزی شــده بود که با تالش 

آتش نشانان و تیم های امدادی، این حریق اطفا شد.
محمدباقر هنربر، افزود: خودروهای آتش نشانی از پاالیشگاه 
و پتروشــیمی تبریز، 3 ایستگاه آتش نشــانی تبریز، بناب، 
ممقان، شهرک شــهید سلیمی، گوگان، اســکو و ایلخچی 
برای کمک رسانی و اطفاي حریق در منطقه حضور داشتند 
تا درصورت نیاز وارد عمل شــوند. وی خاطرنشان کرد: این 
حادثــه تا کنون یک مصدوم آتش نشــان داشــته که دچار 
دودگرفتگی شــده و وضعیت وی رضایت بخش است. هنربر 
همچنین درخصوص علت حادثه به خبرگزاری صدا و سیما 
گفت: پوسیدگی لوله انتقال و نشــت روغن و سرایت آن به 
مشعل کارخانه موجب این آتش سوزی شد. وی این حادثه 
را ناشی از رعایت نکردن مســائل و الزامات ایمنی دانست و 
میزان خســارت تقریبی به این واحد را حــدود 10میلیارد 
تومان بیان کرد. حادثه آتش ســوزی در واحد تصفیه روغن 
خودرو در شهرک صنعتی شهیدسلیمی شهرستان آذرشهر 
حوالی ساعت22 شنبه روی داد و پس از 3ساعت و نیم تالش 

آتش نشانان مهار شد.

کوتاه از حادثه

برقیمت گذاری مسکن در سایت های اینترنتی، نظارت شود
 من یک اجاره نشین هستم که پس از سال ها قصد خرید خانه را 
داشتم و به همین منظور به چند سایت اینترنتی سر زدم. با دیدن 
قیمت ها از خرید در منطقه مسکونی فعلی ام منصرف شدم و به 
چند محله پایین تر مراجعه کردم و بعد از پرس و جو و بازدید، 
باالخره یک آپارتمان کوچک خریداری کردم. بعد از چند روز 
به طور اتفاقی با یکی از همسایگانی که قصد فروش آپارتمانش را 
داشت هم صحبت شدم و در کمال تعجب متوجه شدم که قیمت 
پیشنهادی ایشان متری 3میلیون تومان پایین تر از نرخی است 
که برای آپارتمان های این منطقه در سایت های اینترنتی درج 
شده بود. باید برای فعالیت این سایت ها قوانین سفت و سختی 

درنظر گرفته شود تا دیگر افرادی مثل من گولشان را نخورند.
چراغعلی از تهران

 
مجالت محبوب همشهری دوباره منتشر شوند

تا چند سال پیش مؤسسه همشــهری در کنار انتشار روزنامه، 
مجالت جذاب و خواندنی را به بازار عرضه می کرد که مخاطبین 
فراوانی داشــت. به طور مثال مجله دانستنی ها و یا داستان که 
بی رقیب بودند. از دســت اندرکاران همشهری خواهشمندیم 

تا نسبت به راه اندازی و انتشار مجدد این مجالت اقدام کنند.
بهرام از تهران

شرکت پست مرسوله ها را به موقع ارسال نمی کند
من به واســطه شــغلی که دارم به طور مرتب مشغول استفاده 
ازخدمات پستی هستم. متأسفانه مدتی است که شرکت پست 
محموله ها را به موقع ارسال نمی کند و این تأخیر ممکن است 
چند روز طول بکشد درحالی که ســابقا حداکثر زمان ارسال و 
 تحویل یک مرسوله 72ســاعت بود. این وضعیت بر کسب وکار

 امثال من تأثیر بدی می گذارد. از مسئوالن اداره پست تقاضا دارم 
تا هر چه زودتر این مشکل را رفع کنند.

داراب از شهرکرد

وام مسکن را متناسب با قیمت بازار افزایش دهید
با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، نرخ وام مسکن 
باید متناسب با این روند محاســبه و پرداخت شود چون ارقام 
فعلی اصال جوابگوی نیاز متقاضیان نیســت و دردی از آنها دوا 
نمی کند. خود من بعد از ســال ها قصد خرید یــک آپارتمان 
کوچک را داشتم و روی دریافت این وام هم حساب کرده بودم 
اما متأسفانه قیمت ها به قدری باال رفته است که عمال این وام 

مشکلی از من حل نمی کند.
کریمی از اندیشه کرج

هنگام آلودگی هوا شرکت های خصوصی دورکار شوند
طی چند ماه اخیر بارها به علت آلودگی هوا ادارات دولتی تعطیل 
یا دورکار شــدند. چرا این موضوع برای شرکت ها و بنگاه های 

خصوصی صدق نمی کند؟
درحالی که بسیاری از شرکت های خصوصی می توانند به شکل 
دورکار خدماتشان را ارائه دهند و اصال نیازی به حضور فیزیکی 
آنها در محل کار نیست. تقاضا داریم تا قانون در این مورد شامل 

حال شرکت های خصوصی هم بشود.
سلطانیه از تهران

درختان بوستان شریعتی نیاز به رسیدگی دارند
به نظر می رسد مدت زیادی است که به درختان بوستان شریعتی 
واقع در شهرک شریعتی منطقه 19تهران، رسیدگی نشده است 
و آثار خشک شدن در تعداد زیادی از آنها به چشم می خورد. این 
مسئله می تواند ناشــی از عدم آبیاری درست، خاک نامناسب 
و یا هرس نشدن به موقع درختان باشــد. از شهرداری منطقه 
درخواســت داریم تا با ارســال افراد متخصص به این بوستان، 

جلوی خشک شدن درختان و از بین رفتن آنها را بگیرند.
سلیمان از تهران 

نانوایی شهرک گلدیس شاهین شهر اصفهان، چند روز در 
هفته تعطیل است

شهرک گلدیس واقع در شاهین شهر اصفهان تنها یک نانوایی 
دارد که تا همین چند وقت پیش فقط پنجشنبه ها تعطیل بود 
اما به تازگی چهارشــنبه ها را هم تعطیل کرده است. با مراجع 
مختلف مثل سامانه124، سازمان بازرسی اصناف و سندیکای 
نانوایان هم تماس گرفته و موضوع را مطرح کرده ایم و متأسفانه 
هیچ اقدامی در جهت اصالح این روند انجام نشده است. با توجه 
به دوری این شهرک از شاهین شهر و نبود نانوایی دیگر در این 

شهرک، ساکنان دچار مشکل شده اند.
دباغ از شاهین شهر

کمبود اتوبوس های هفت تیر به پارک وی 
هر روز تعداد زیادی مسافر به ایستگاه اتوبوس میدان هفت تیر 
می آیند که اکثر آنها هم کارگران و کارمندانی هستند که صبح 
خیلی زود از مناطق جنوبی شهر و یا اطراف تهران و کرج برای 
حضور در محل کارشان به این ایستگاه آمده اند. متأسفانه مأمور 
کنترل خط بیشتر روزها تعدادی از اتوبوس ها را به عنوان اتوبوس 
کمکی به خطوط دیگر می فرستد درحالی که مسافران خود این 
خط باید مدت ها در ایستگاه منتظر بمانند. وقتی هم که اعتراض 
می کنیم می گوید که این دستور به او ابالغ شده و بی تقصیر است. 
سؤال من این است که چرا با وجود شلوغ بودن این خط و حجم 
زیاد مسافران آن، اتوبوس ها را به خطوط دیگر قرض می دهند؟ 
خیلی از اوقات به همین خاطر با تأخیر در محل کار حاضر شده و 
غیبت می خوریم که نتیجه آن کسر از حقوق است. ازمسئوالن 

تقاضا داریم تا جلوی این روند را بگیرند.
اصالنی از تهران

در فصل سرما حیوانات بی پناه را دریابیم
همه می دانیم که با آمدن فصل سرما حیواناتی مثل پرندگان و یا 
گربه های خیابانی با مشکل پیداکردن غذا مواجه هستند و بسیاری 
از آنها به علت عدم تغذیه کافی تلف می شوند. خوب است که ما هم 
در محله های شهرمان مراکزی را برای غذارسانی به این موجودات 
بی پناه درنظر بگیریم. احسان به حیوانات بارها در احادیث مختلف 

بزرگان دین ما تأکید شده است.
موالیی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

گزارش همشهری از وضعیت خوی و مناطق اطراف شهر پس از زمین لرزه 5/9 ریشتری

خوی زیر آوار سرما

   خوی روی ویبره 
زلزله 5.9ریشــتری که شــنبه شب  شهر 
خوی و روســتاهای اطــراف آن را لرزاند 
درست 10روز بعد از زلزله 5.4ریشتری که 
دی ماه امسال در این شهر رخ داده بود رقم 
خورد. زلزله شنبه شــب ساعت21:44 در 
عمق 7کیلومتری زمیــن رخ داد و کانون 
آن جایی در ۶کیلومتری خوی بود. هرچند 
در زمین لرزه دی ماه، خســاراتی به منازل 
مسکونی و ساختمان ها وارد شد اما میزان 
خســارت زلزله شنبه شب بســیار بیشتر 
از زمین لرزه 10روز قبل بــود و آنطور که 
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
گفته اســت، عمق بحــران و خرابی ها در 
مناطق زلزله زده شهرســتان خوی چنان 
باالست که نیاز به استفاده از امکانات ملی و 
ورود شخص رئیس جمهور به اتاق مدیریت 
بحران است. این در حالی است که شرایط 
ســخت آب وهوایی، توزیع هرچه بیشتر 
تجهیزات اسکان را ضروری کرده است. پس 
از زمین لرزه 5.9ریشتری شنبه شب، بیش 
از 40پس لرزه ثبت شد که بزرگ ترین آن 
4.2ریشتر بود و همین باعث شده که مردم 
مناطق زلزله زده از ترس زمین لرزه ای دیگر، 
جرأت بازگشت به خانه هایشان را نداشته 
باشند. به گفته اســتاندار آذربایجان غربی  
متأسفانه 3نفر در زلزله خوی جانشان را از 
دست دادند که مرگ یکی از جان باختگان 
به دلیل سکته قلبی بوده است. محمدصادق 
معتمدیان افزود: همچنین 973نفر در این 

زلزله مصدوم شدند. 

   وزیر کشور  در میدان  
احمد وحیدی، وزیر کشور ساعاتی پس از وقوع این زمین لرزه در شهرستان خوی حاضر شد. وی با بیان اینکه  نیروهای امدادی و جهادی 
 برای ارزیابی و تامین نیاز زلزله زدگان  به 70روستا اعزام شده اند، افزود:  با ایجاد کمپ برای استقرار فوری زلزله زدگان و اهدای چادر از 
سوی هالل احمر، اقدامات الزم برای اسکان زلزله زدگان در منطقه انجام شد. وزیر کشور همچنین از رفع مشکل اتصال آب، برق و گاز 
در منطقه خبر داد و گفت: استاندار آذربایجان غربی نیز پیگیری های الزم را برای تامین سوخت و مایحتاج مردم انجام داده اند. وزیر 
کشور، پس از بازدید از مناطق زلزله زده، سحرگاه دیروز در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان خوی حاضر شد و گفت: امدادرسانی 
به زلزله زدگان باید با تمام توان و ظرفیت انجام شود. وی ادامه داد: باید به موضوع مقاوم سازی  واحدهای مسکونی در شهرستان خوی 
توجه ویژه شود، در این زلزله اخیر نیز شاهد بودیم که ساختمان های مقاوم سازی  شده آسیب جدی ندیده اند و بیشترین آسیب مربوط 
به بافت فرسوده و ساختمان های ناایمن است. وزیر کشورگفت: تأمین بسته های معیشتی و حمایتی از زلزله زدگان خوی در دستور کار 

است و با همراهی هالل احمر و دیگر دستگاه های امدادی شاهد تقسیم این اقالم هستیم.

   بسیج ملی برای امدادرسانی
زلزله شــنبه شــب خوی، عالوه بر هالل احمر، اورژانس و سایر 
نهادهای امدادی، جهادگران و عوامل سازمان بسیج سازندگی 
ســپاه را نیز برای کمک به زلزله زدگان به میدان امدادرســانی 
کشاند. حضور جهادگران و مسئوالن سازمان بسیج سازندگی 
سپاه شهدای آذربایجان غربی به همراه دیگر مسئوالن سپاه در 
این مناطق پررنگ و بدون وقفه ادامه دارد و پس از پایان اقدامات 
مربوط به تخمین خسارات، بخش آواربرداری و بازسازی منازل 
آسیب دیده آغاز می شود که در این زمینه نیز گروه های جهادی 
بسیج ســازندگی در حالت آماده باش قرار دارند. علی حیرانی، 
رئیس سازمان بسیج سازندگی آذربایجان غربی از ایجاد قرارگاه 
جهادی در خوی برای امدادرسانی به مردم خبر داد و گفت: این 
قرارگاه با حضور 230جهادگر ایجاد می شــود. وی از راه اندازی 
10قرارگاه منطقه ای، 25قرارگاه محلی در 70روستای زلزله زده 
خوی خبر داد و گفت: اقداماتی نظیر تهیه و توزیع چادر، باز کردن 
راه های برفی منتهی به روســتاهای آســیب دیده و آواربرداری 
ازجمله خدمات و امدادرسانی های این قرارگاه است. وی ضمن 
اشاره به اینکه از نخســتین لحظه مخابره وقوع زلزله در خوی 
جهادگران پای کار مردم هســتند، ادامه داد: در کنار یکدیگر و 

با تکیه بر هم می توانیم این روزهای دشوار را پشت سر بگذاریم.

    توزیع سوخت در خوی
پس از وقوع زمین لرزه، مردم از ترسشان به خیابان ریختند و به دلیل 
سرد بودن هوا، اکثر مردم ناچار شــدند شب را در ماشین هایشان 
بخوابند. به گفته احمد مجرد، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ارومیه، 1.3لیتر سوخت در خوی توزیع شده است. وی افزود: 
با توجه به افزایش اســتفاده مردم از خودرو به خاطر پس لرزه های 
آن، شنبه شب 420هزار لیتر ســوخت خودرو در این شهرستان 
مصرف شد. به گفته وی، 20دستگاه وانت سیار حامل سوخت برای 
سوخت رسانی به اردوگاه های اسکان اضطراری هالل احمر آماده 
داریم و 300کپسول گاز نیز در انبار نفت موجود است و درصورت 
نیاز به سرعت آنها را میان مردم توزیع می کنیم. مدیر شرکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ارومیه با اشــاره به ازدحام بیش از حد 
مردم در جایگاه های سوخت ادامه داد: پیش بینی می کنیم تا 3روز 
آینده مصرف بنزین به طور قابل توجهی در این شهرستان افزایش 
یابد. مجرد گفت: خوشبختانه هیچ خسارتی به تاسیسات انبار نفت 
خوی وارد نشده و سوخت رسانی با تمام توان در این شهرستان ادامه 
دارد. وی تأکید کرد: با توجه به سرمای هوا و وضعیت جوی سهمیه 
نفت سفید شهرستان را افزایش داده و به ازای هر خانوار 2بشکه را 
اعالم کرده ایم و از امروز آماده توزیع است و مشکلی از بابت تأمین 

سوخت شهرستان نداریم.

   ارزیابــی خســارت مناطــق 
زلزله زده

زمین لرزه 5.9ریشتری در شهرستان خوی، 
موجــب بروز آســیب و خســارات جدی به 
برخی واحدهای مســکونی در بخش هایی از 
این شهرستان شــد. به دنبال وقوع این زلزله، 
تمامی واحدهای امدادی و خدماتی به حالت 
آماده باش درآمده و از استان های همجوار نظیر 
آذربایجان شــرقی و اردبیل نیز عازم منطقه 
شدند. ارزیابی خسارت مناطق زلزله زده نیز 
از همان ساعات اولیه آغاز شد که برآوردهای 
اولیه حکایت از این داشــت کــه واحدهای 
مسکونی 70روستا از 20تا 80درصد آسیب 
دیده اند. در مناطق شهری نیز خسارت هایی 
در شهر خوی و شــهر فیرورق گزارش شده 
اســت. جعفر برزگر، مدیرکل بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی آذربایجان غربی، با حضور در 
جمع خبرنگاران در منطقــه زلزله زده خوی 
گفت: از نخستین ساعات پس از زلزله 75تیم 
کارشناس ارزیابي بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در مناطق کانون  زلزله حاضر شــدند که در 
مرحله اول در 2۶روستای اعالم شده از سوی 
ستاد هماهنگی مدیریت بحران کار ارزیابی 
میزان خسارت وارده به واحدهای مسکونی را 
آغاز خواهند کرد. وی گفت: با توجه به برودت 
هوا و شــرایط منطقه، بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی با تمامی توان در ارزیابی واحدهای 
خســارت دیده مناطق زلزله زده روستایی و 
شهری پای کار اســت و به خدمات رسانی به 

شهروندان زلزله زده خواهد پرداخت. 

وقوع زلزله هایی با بزرگی کم تر از 6 ریشتر معموال خرابی های چندانی بر جای زلزله های باالی 5 ریشتر در سال 1401
نمی گذارند، در این اینفوگرافیک مراکز زلزله هایی که با بزرگی بیش از 5 ریشتر 

تا هشتم بهمن ماه 1401 به وقوع پیوسته را معرفی می کنیم.

 زلزله۵,۲ ریشتری 
در هرمزگان

چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
مرکز وقوع: 

مرز میان استان فارس و هرمزگان

 زلزله۵,۲ ریشتری 
در هرمزگان

چهارشنبه اول تیر 1401
مرکز وقوع: 
بندر مقام

 زلزله۵,6 ریشتری 
در هرمزگان
شنبه 4 تیر 1401

مرکز وقوع: 
چارک بندر لنگه

 زلزله۵,4 ریشتری 
در کرمان

یکشنبه 5 تیر 1401
مرکز وقوع: 
شهرستان راور

 زلزله6,1 ریشتری
 در هرمزگان
شنبه 11 تیر 1401

مرکز وقوع: 
بندر کنگ

 زلزله۵,8 ریشتری
در هرمزگان

شنبه اول مرداد 1401
مرکز وقوع: 

بندر لنگه

 زلزله ۵,۵ ریشتری 
در سیستان و بلوچستان

یکشنبه 9 مرداد 1401
مرکز وقوع: 

شهرستان سیرکان

 زلزله۵,4 ریشتری 
در هرمزگان

دوشنبه 14 شهریور 1401
مرکز وقوع: 

شهرستان فین

 زلزله۵,1 ریشتری
در خراسان جنوبی
سه شنبه 22 شهریور 1401

مرکز وقوع: 
شهرستان عشق آباد

 زلزله  ۵,4 ریشتری
در آذربایجان غربی
چهار شنبه 13 مهر 1401

مرکز وقوع: 
شهرستان خوی

 زلزله  ۵ ریشتری
در آذربایجان غربی
چهار شنبه 30 شهریور 1401

مرکز وقوع: 
شهرستان خوی

 زلزله  ۵,4 ریشتری
در خراسان جنوبی
سه شنبه 22 آذر 1401

مرکز وقوع: 
شهرستان بشرویه

 زلزله  ۵,4 ریشتری
در آذربایجان غربی
چهار شنبه 28 دی 1401

مرکز وقوع: 
شهرستان خوی

 زلزله ۵,9 ریشتری
در آذربایجان غربی

 شنبه 8 بهمن 1401
مرکز وقوع: 

شهرستان خوی 



7 دوشنبه 10 بهمن 1401
 شماره  8703

منکران هولوکاست در زندان؛ اسالم ستیزان آزاد
در شرایطی که توهین به اعتقادات اسالمی در کشورهای اروپایی به بهانه آزادی بیان ادامه دارد، انکار هولوکاست در این 

کشورها با مجازات سنگین روبه رو می شود

چرخش جمهوری چک، از 
مسکو به غرب

با پیروزی »پتر پاول« یکی از فرماندهان ســابق 
پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتــو( در انتخابات 
ریاســت جمهوری در جمهوری چک، پراگ به 
صف مخالفان ضد روسیه در قاره اروپا می پیوندد. 
به گزارش الجزیره، پتر پاول 61ساله قرار است که 
جانشین »میلوش ِزمان« شــود؛ سیاستمداری 
صریح اللهجه که تا پیش از آغاز جنگ روســیه 
و اوکراین به دنبال روابط نزدیک با مســکو بود. 
پــاول در دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری 
در جمهوری چک که 2 روز پیش برگزار شــد، 
توانســت »آندری بابیش« نخســت وزیر سابق 
که یکی از میلیاردرهای این کشــور به شــمار 
می رود، را شکست دهد. مقام ریاست جمهوری 
در جمهوری چک بیشتر جنبه تشریفاتی دارد؛ 
با این حال رئیس جمهوری به عنوان شخص اول 
کشور وظیفه معرفی دولت، انتخاب رئیس بانک 
مرکزی و قضات دادگاه قانون اساسی و فرماندهی 
کل نیروهای مســلح را برعهــده دارد. 
در مقابل، اداره امور کشــور برعهده 
نخســت وزیر و دولت است. براساس 
نتایج نهایی منتشر شده توسط اداره 
آمار چک، پتر پاول، چترباز سابق 
ارتــش، ۵۸.۳درصــد آرا را به 
دســت آورد و آندری بابیش از 

۴1.۷درصد به آرا دست یافت. 

نقل قول

 خبر

جنگ جهانی سوم، جنگ  تانک ها 
نیست

دیمیتــری مــدودف، معــاون شــورای 
امنیــت روســیه: وزیر دفــاع ایتالیــا گفته 
اگر تانک هــای روســیه به کی  یف برســد، 
جنــگ جهانــی ســوم آغــاز می شــود. باید 
بگویم که وقتــی جنگ جهانی ســوم آغاز 
شــود، متأســفانه این جنــگ دیگر جنگ 
تانک ها یا حتی جنگ جت های جنگنده 

نخواهد بود. )خبرگزار تاس(

مخالفانم شکست خورده اند
رجــب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــور 
ترکیه: من ماه هاســت که اعــام کرده ام 
کــه سیاســت یــک میــدان نبــرد اســت. 
مــن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری 
آینده هســتم، مخالفــان هم نامزدشــان 
را معرفــی کنند تــا در میــدان نبــرد با هم 
رقابــت کنیــم، امــا آنهــا نمی تواننــد یــک 
نامــزد واحــد معرفــی کننــد و در ایــن راه 

شکست خورده اند. )راشاتودی(

روابــط ناتــو و کره جنوبــی بایــد تقویــت 
شود

ینس اســتولتنبرگ، دبیــرکل ناتو: مــا باید 
مشــارکت بین کره جنوبی و اعضــای ناتو را 
تقویت کنیم و آن را گسترش دهیم، چون 
امنیــت در همــه مناطــق روزبه روز بیشــتر 
به هــم مرتبــط می شــوند. آنچه در آســیا و 
منطقه هنــد اتفاق می افتــد به ناتــو و اروپا 

هم مربوط می شود.)خبرگزاری یونهاپ(

 کار دشوار سوناک 
در پست نخست وزیری

تشدید اختالفات داخلی در حزب محافظه کار انگلیس 
تمام طرح های ریشی سوناک را مسکوت نگه داشته است

ریشی ســوناک هنگام تحویل گرفتن کرســی نخست وزیری 
انگلیس خطاب بــه نمایندگان حزب محافظــه کار گفته بود: 
»یا متحد شــوید، یا بمیرید!« نمایندگان شورشی این حزب، 
مخاطب اصلی سوناک بودند که ممکن بود در آینده با طرح های 
او مخالفت کنند. اکنون پس از گذشت چند ماه از نخست وزیری 
ســوناک، برای این سیاســتمدار هندی تبار مشخص شده که 
نمایندگان شورشــی حزب اخطــار او را نادیــده گرفته اند. از 
سوی دیگر، آن دســته از نمایندگان حزب محافظه کار که از 
رسیدن سوناک به کرسی نخســت وزیری حمایت کرده و او را 
می ستودند نیز در چند ماه گذشته ســوناک را مجبور کرده اند 
که از برخی برنامه های کلیدی خود ازجمله در بخش مسکن، 
انرژی و مقــررات مربوط به فضای مجازی عقب نشــینی کند. 
در تازه ترین مورد، فشــارهای حزب محافظه کار باعث شد تا 
سوناک، ناظم زهاوی، دبیرکل حزب محافظه کار را برکنار کند. 
او که پیش از این رئیس خزانه و وزیــر آموزش انگلیس بود به 
فرار مالیاتی متهم است. در شرایطی که احزاب رقیب ازجمله 
حزب کارگر مصرانه درخواســت برکناری زهاوی را داشتند، 
ریشی سوناک به این نتیجه رسید که باید از زهاوی دفاع کند و 
امیدوار بود که نمایندگان حزبش از این تصمیم حمایت کنند. 
اما هنوز ۴۸ساعت از تصمیم او مبنی بر مخالفت با درخواست 
کناره گیری زهاوی نگذشــته بود که برخی از هم حزبی ها در 
گفت وگو با خبرنگاران از این تصمیم نخست وزیر انتقاد کردند؛ 
 انتقادها به قدری گســترده شــد که در نهایت او تسلیم شد. 
هفته  نامه نیواستیتسمن می نویسد: اعضای حزب محافظه کار 
عادت کرده اند که دائما اقتدار رهبر حزب را زیرســؤال ببرند. 
البته همیشه اینطور نبوده است. روزگاری هم بوده که اعضای 
حزب محافظه کار به وفاداری کامل به حزب شــهرت داشتند؛ 
ازجمله در دوران دیوید کامرون. اما اختالفات بر ســر برگزیت 
در کنار مشکالت فزاینده اقتصادی، اکنون شرایط را برای حزب 
محافظه کار سخت کرده و اعضای آن را دائما رودرروی هم قرار 

داده است. به خصوص در دوره نخست وزیری بوریس 
جانســون، اختالفات داخلی حزب بسیار جدي بود. 

در این دوره، فهرســت طرح هایــی که دولت 
مجبور به عقب نشــینی از آنها شد به قدری 
طوالنی است که شمارش کردن طرح هایی 
که اجرایی شدند آســان تر است. نشریه 
میرور به حداقل ۵0طرحی که جانسون 
مجبور به عقب نشــینی از آنها شده اشاره 

کرده است. اکنون نیز ســوناک تقریبا در 
همان مسیر جانســون قرار دارد. چندصدایی و 

اختالفات داخلی در حزب محافظه کار تقریبا تمام 
طرح های سوناک را مسکوت نگه داشته و راه را 

برای پیشبرد طرح هایش مسدود کرده است.

 روزهای ناآرام 
در انتظار دولت ملونی 

مدیریت بدهی های دولتی و اختالفات احتمالی 
دولت ائتالفی ایتالیا بر سر جنگ اوکراین مهم ترین 

چالش های پیش روی جورجیا ملونی است

عمر دولت خانم جورجیا ملونــی، در ایتالیا به صدمین روز 
رسیده اســت. او در این مدت با اورزوال فن درالین، رئیس 
کمیسیون اروپا و پاپ فرانسیس دیدار داشته است. اتحادیه 
اروپا و کلیســای واتیکان 2نهادی هستند که هر دولتی در 
ایتالیا ســر و کار زیادی با آنها دارد. دولت مالنی در کارنامه 
100روزه خود، یک نقطه درخشــان هم دارد: دستگیری 
ماتئو مسینا دنارو؛ یکی از بزرگ ترین روسای مافیا که بیش 
از ۳0سال بود که در صدر فهرســت افراد تحت تعقیب قرار 
داشت. دولت مالنی همچنین در شرایطی که تنها 10هفته 
فرصت داشت موفق شد تا بودجه202۳ را تنظیم کند و به 
تصویب پارلمان برساند. نخست وزیر ایتالیا همچنین مدعی 
اســت که توانســته به خوبی پرداخت بدهی های دولت را 
مدیریت کند. با توجه به این کارنامــه، حزب ملونی یعنی 
حزب برادران ایتالیا، موفق شده تا محبوبیتش را از 26درصد 

در زمان انتخابات عمومی به حدود ۳0درصد برساند.
دولت ملونــی امــا در ماه هاي آینــده بــا ۳چالش جدی 
روبه روســت. نخســتین مورد آن مربوط به بودجه بهبود 
وضعیت اقتصادی ایتالیاست. دولت ملونی باید ثابت کند که 
می تواند ۵۵قسط وام کمیسیون اروپا را پرداخت کند. این 
در حالی است که دولت ایتالیا همین حاال هم برای پرداخت 
اقساط وام هایی که در گذشته دریافت کرده از برنامه تعیین 
شده عقب است. اختالفات احتمالی در دولت ائتالفی ملونی 
نیز یکی دیگر از چالش هایی است که موقعیت سیاسی خانم 
نخست وزیر را تهدید می کند. بزرگ ترین نگرانی ملونی در 
زمان تشــکیل دولت ائتالفی این بود که 2حزب شریک در 
قدرت از تصمیم او برای تحریم روســیه و ارسال تسلیحات 
به اوکراین حمایت نکننــد. ماتئو ســالوینی، رهبر حزب 
»لیگ شمال« و شریک سیاســی ملونی زمانی از حامیان 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه به شــمار می رفت. 
سیلویو برلوسکنی رهبر حزب »ایتالیا به پیش« دیگر شریک 
دولت ائتالفی نیز تمایالت مشابهی دارد. گرچه هیچ یک از 

این دو حزب تاکنون موضع رسمی دولت را به چالش 
نکشیده اند اما با تشدید احتمالی جنگ در اوکراین 
مشخص نیست که این ســکوت همیشگی باشد. 
سومین و جدی ترین تهدید علیه ثبات فعلی دولت 

ایتالیا، طرح بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ 
بهره و کاهش خرید اوراق قرضه است که ملونی 

بارها از آن انتقاد کرده اســت. تصمیم بانک 
مرکزی اروپا فشــار مالی زیادی را به دولت 

ملونی وارد کرده و او را مجبور خواهد کرد که به 
اصالحات اقتصادی شتاب دهد؛ ماموریتی که 
در کوتاه مدت انجامش اگر نه غیرممکن، اما 

بسیار دشوار خواهد بود.

دریچه

جهان نما

روایت های هولوکاست 
معتبر نیست

روث آر ویــس، اســتاد 
دانشــگاه هاروارد: اگرچه در 
برخی از کشــورها مانند آمریکا 
در مدارس سرفصل هایی درباره 
هولوکاست آموزش داده می شود، 
اما به نظر می رســد که آموزش 
موضوعات مرتبط با هولوکاست 
در مــدارس نه تنهــا موجــب 
کاهش یهودی ســتیزی نشده، 
بلکه در مــواردی این آموزش ها 
یهودی ســتیزی را نیز تشدید و 
بدتر از گذشــته کرده است. در 
معرفــی و آموزش هولوکاســت 
برای برانگیخته شدن احساسات، 
از یهودیــان چهره هایی قربانی، 
تحقیرشده، رنج کشیده، گرسنه، 
تحت تعقیب و به خاکستر تبدیل 
شده ارائه می شــود، اما ارائه این 
چهره از یهودیان در زمان جنگ 
جهانی دوم چنــدان به واقعیت 
نزدیــک نیســت. همچنین آن 
برخوردی که در جنگ جهانی دوم 
در آلمان درباره یهودیان صورت 
گرفت، به دلیل نفرت از یهودیان 
نبود، بلکه نوع رفتــار با یهودیان 
تحت تأثیر مناسبات سیاسی حزب 
حاکم در آلمان شکل گرفت که 
وعده مقابله با یهودیان را داده بود.

تحلیل

 راســموس بالــودان، سیاســتمدار جــوان ۴1ســاله
سوئدی-دانمارکی هفته گذشته در اوایل صبح شنبه  خود را 
روبه روی سفارت ترکیه در استکهلم، پایتخت سوئد رساند 
تا  قرآن کریم را آتش بزند. بالودان برای این کار خود حتی از 
مقامات دولتی سوئد مجوزهاي الزم را هم اخذ کرده بود و 
نیروهای پلیس سوئد از او محافظت می کردند. بهانه صدور 
مجوز از سوی دولت سوئد، وجود آزادی بیان در این کشور 
شمال اروپا بوده است. بالودان هنگام انجام فعالیت هتاکانه 
علیه قرآن کریم و اعتقادات مسلمانان، از خود فیلمبرداری 
کرد و آن را در حساب اینستاگرامی اش با 12هزار عضو به 
اشتراک گذاشت. او رهبری یک حزب افراطی در دانمارک 
را به  نام »مسیر مستقیم« برعهده دارد و در دانشکده حقوق 
دانشــگاه کپنهاگ قانون مدنی و حقوق مالکیت تدریس 
می کند. حساب کاربری بالودان در اینستاگرام پر از سخنان 

شخصی او علیه مسلمانان است.
بالودان تنها شــهروند اروپایی و غربی نیست که به هتک 
حرمت قرآن کریم و توهین به اعتقادات مسلمانان دست زده 
است. طی سال های گذشته گزارش ها و فیلم های متعددی 
از سوی چهره های راست گرا و افراطی در کشورهای اروپایی 
منتشر شده که به بهانه آزادی بیان و بدون نگرانی از تبعات 

قانونی دست به توهین علیه اعتقادات اسالمی زده اند.
اسالم ســتیزی در غرب فقط محدود به افراد نیست، بلکه 
این رویه در رســانه های غربی نیز بارها و بارها تکرار شده 
است. انتشار پی درپی تصاویر موهن از پیامبراسالم)ص( در 
نشریه فکاهی شارلی ابدو در فرانسه فقط بخش کوچکی از 
اقدامات علیه مسلمانان در اروپاست. از سال2006 تا کنون 
شارلی ابدو حداقل در 6نوبت با انتشار کاریکاتورهای خود، 
اعتقادات مسلمانان را زیر سؤال برده است. فقط یک بار در 
همان سال2006، سردبیر این نشریه به اتهام توهین نژادی 

به دادگاه رفت و در همان جلسه اول تبرئه شد.

انکار هولوکاست ممنوع
با وجود آنکــه توهین به اعتقــادات اســالمی در اروپا به 
بهانه آزادی بیان ادامــه دارد، در موضوعات دیگری مانند 
هولوکاست، مرزهای به شدت ســختگیرانه ای برای انتقاد 
وجود دارد و به نظر می رسد که آزادی بیان در غرب شامل 
انتقاد از هولوکاست نمی شود. اصطالح هولوکاست به یونانی 
قدیم یعنی »کامال سوخته« و به  طور کلی به موضوع ادعایی 
نسل کشی یهودیان توسط نازی هاي آلمان در جریان جنگ 
جهانی دوم در اروپا اطالق می شــود. با این حال، برخی از 
اروپایی ها در اصل ماجرا و یا صحت و اعتبار شدت آن ابراز 

تردید کرده اند.
اگرچه تردید در مورد وقوع هولوکاســت، به حوزه تاریخ و 
مطالعات تاریخی مربوط می شــود، اما کشورهای اروپایی 
ابراز شک و تردید در این رابطه را یک خط قرمز مهم اعالم 
کرده اند. شــماری از کشــورهای اروپایی حتی پا را فراتر 
گذاشته و اقدام به تعیین مجازات برای منکران هولوکاست 

کرده اند.
الکســاندرا گلیسچینســکا-گرابیاس، پژوهشــگر مرکز 
حقوق بشــر »پوزنان« لهســتان در مقاله ای تحت عنوان 
»مجازات های انکار هولوکاست: نمایی از اروپا«، به بررسی 
قوانین مرتبط با ممنوعیت انکار هولوکاست در کشورهای 
اروپایی پرداخته است. او در بررسی خود می نویسد: »طبق 
قوانین لهستان، انکار هولوکاست از نظر قانونی ممنوع است 
و انکارکنندگان ممکن است با رأی دادگاه مشمول جریمه 

یا حبس تا سقف ۳سال شوند.«

نویســنده درباره ممنوعیــت انکار هولوکاســت در دیگر 
کشــورهای اروپایی نیز می افزاید: »قانونی بــه نام قانون 
گایسوت در فرانســه که نامش برگرفته از تهیه کننده آن 
یعنی جان کلود گایســوت، معاون سوسیالیست پارلمان 
فرانسه است، مجازاتی از یک ماه تا یک سال را برای منکران 
هولوکاســت تعیین می کند. قانون آلمــان مجازات انکار 
هولوکاســت را به صورت مفصل تری مورد اشاره قرار داده 
و براساس آن قوانین متعددی وجود دارد که ممکن است 
علیه منکران هولوکاســت به کار گرفته شــود. در قانون 
آلمان، انــکار هولوکاســت می تواند در چارچــوب قانون 
مقابله با برهم زنندگان نظم عمومی تا ۵ســال حبس را به 
همراه داشــته باشــد. در اتریش برای انکار هولوکاست از 
سال1992 قوانین بسیار ســختگیرانه ای تصویب شد. در 
این قوانین تصریح شده اســت که هر فردی هولوکاست را 
انکار یا تالش کند آن را کم اهمیت جلوه دهد، به مدت یک 
تا 10سال مشمول حبس خواهد بود و در مورد مظنونین 
با فعالیت های خطرناک این حبس تا 20 سال نیز می تواند 

درنظر گرفته شود.«

قربانیان انکار هولوکاست
گزارش های متعددی از مجازات انکار کنندگان هولوکاست 
در اروپا وجــود دارد. خبرگــزاری دویچه ولــه آلمان در 
ســال201۸ گزارش داد که دادگاه عالی قانون اساســی 
آلمان در شهر کالســروهه، درخواست تجدیدنظر زنی به 
نام اورســوال هافربک را که علیه حکــم زندانش به دلیل 
انکار هولوکاست اعتراض کرده بود، رد کرد و گفت: »انکار 
هولوکاست تکذیب یک حقیقت آشکار و ثابت شده است و 
نمی تواند از حق آزادی عقیده برخوردار شود و او در زندان 

باقی خواهد ماند.«
مشهورترین نمونه محاکمه منکران هولوکاست، سلسله 
محاکمه مرحوم پروفسور روژه گارودی، فیلسوف فقید 
و مسلمان فرانسوی در دهه1990 است که مدت ها به 
طول انجامید. این محاکمه در حالی انجام می شــد که 
گارودی پا به سن گذاشته بود و ســال های عمرش از 
۸0 گذشــته بود. عالوه بر این در فوریه200۷، ارنست 
زوندل، که یک شهروند آلمانی بود، به خاطر آنچه افکار 
نئونازیستی خوانده مي شد، به ۵ سال زندان محکوم شد. 
قبل از آن در مارس2006 نیز گرماررودولف، شهروند 
آلمانی ساکن آمریکا به کشــور خودش، یعنی آلمان 
بازگردانده و در آنجا به 2سال ونیم زندان محکوم شد. 
جرم وی این بود که هولوکاســت را انــکار می کرد. در 
جوالی200۷ نیز یکی از اعضای حزب دمکراتیک ملی 
آلمان با نام مارســل وول به خاطر آنکه گفته بود دولت 
با بردن دانش آموزان به محل سابق اردوگاه های آلمان 
نازی، در حال شست وشــوی مغزی آنهاست به زندان 
افتاد. در اوت 200۷ نیز گرد هوسنیک، منکر اتریشی 
هولوکاست در اسپانیا دستگیر شــد. اتهام وی انتشار 
کتب و مقاالتی درباره به چالش کشیدن کشتار یهودیان 
در جنگ جهانی دوم بود. وی مجبور شد به ماالگا فرار 
کند تا زندانی نشود. در بلژیک هم یک سازمان یهودی 
در مارس200۷ از یک سناتور بلژیکی به خاطر آنکه در 
یک مصاحبه  وجود اردوگاه هــای مرگ در آلمان نازی 
را انکار کرده بود، شــکایت کرد. در فرانســه وینسنت 
رینوگارد به یک ســال زندان و 10هــزار یورو جریمه 
محکوم شــد، زیرا او در ســال200۵ با چاپ جزوه ای، 

هولوکاست را انکار کرده بود. 

فرزاد کازرونیگزارش
روزنامه نگار

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اعــالم  رژیم صهیونیســتی 
کرده که قصــد دارد تا پس از 
تحوالت اخیر در سرزمین های 
اشغالی، شهرک نشینان را مسلح کند؛ اقدامی 
که می تواند شــرایط را بیش از پیش متشنج 
کند. نظامیان صهیونیست تنها در  ماه جاری 
میالدی ۳2فلسطینی را به شهادت رسانده اند.

به گزارش الجزیره، اظهارات نتانیاهو مبنی بر 
تسهیل روند مسلح کردن شهرک نشینان پس 
از نشســت کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی 
منتشــر شــده اســت. پیش تر نیز ایتمار بن 
گویر، وزیــر امنیتی رژیم صهیونیســتی که 
رویکرد افراطی اش صدای بسیاری از ساکنان 
سرزمین های اشغالی را هم درآورده، خواستار 
مسلح کردن شهرک نشینان شــده بود. این 
درخواســت ها پس از عملیات موفق نیروهای 
فلسطینی علیه صهیونیست ها در یک کنیسه 
در بیت المقدس شــرقی مطرح شــده است؛ 
عملیات هایی که در آن ۸صهیونیست کشته 
شدند. عملیات نیروهای فلسطینی در واکنش 
به یورش نیروهای صهیونیســتی به اردوگاه 
جنین انجام شد که در جریان آن 10فلسطینی 
به شهادت رسیده و شمار زیادی مجروح شدند.
پلیــس  کــه  داده  گــزارش  الجزیــره 
رژیم صهیونیســتی تــالش می کنــد تــا 
صهیونیســت هایی را که هم اکنــون مجوز 
حمل سالح دارند، به استفاده از سالح هایشان 
ترغیــب کنــد. در همین حال، وب ســایت 
العربی الجدید گزارش داده که شهرک نشینان 
ایتمار بن گویر، وزیر امنیتی رژیم صهیونیستی 

که یک ماه پیش با یورش به مســجد االقصی 
خشم فلسطینی ها را برانگیخت و آتش تشدید 
درگیری ها را شــعله ور کرده، مســئول مرگ 
هم کیشان خود می دانند که در عملیات  اخیر 
فلسطینی ها کشته شده اند. روزنامه اسرائیلی 
یدیعوت آحارونوت با اشــاره بــه برخورد تند 
شهرک نشینان با بن گویر نوشته که پلیس برای 
جلوگیری از درگیری احتمالی شهرک نشینان 
با وزیر امنیتی رژیم صهیونیستی که برای دیدار 
از محل عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها 
رفته بود، مجبــور به مداخله شــده اند. یائیر 
الپید نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز 
ازجمله چهره های برجســته در تل آویو است 
که به شدت از کابینه افراطی نتانیاهو و به ویژه 
بن گویر به دلیل شعله ور کردن آتش درگیری ها 

در سرزمین های اشغالی انتقاد می کند.

خیز نتانیاهو برای مسلح کردن شهرک نشینان 
طرح نتانیاهو برای مسلح کردن ساکنان سرزمین های اشغالی می تواند بر شدت تنش در 

منطقه بیفزاید

ممنوع شدن انکار هولوکاست 
در فیسبوک

در سال2020، مارک زاکربرگ، بنیان گذار 
آمریکایی فیسبوک اعالم کرد که با توجه به 
افزایش گرایش های ضدیهودی در این رسانه 
اجتماعی، انتشار محتویاتی که هولوکاست را 
انکار می کنند، بعد از این ممنوع خواهد بود. 
مالک فیســبوک البته این ممنوعیت را در 
محدوده کشورهایی عنوان کرد که در آنها 
انکار هولوکاســت غیرقانونی است. اعمال 
این محدودیت در فیسبوک پس از اعمال 
فشــارها بر زاکر برگ صورت گرفت، چون 
براساس گزارش دویچه وله او 2سال قبل از 
آن ممنوع کردن اظهارات ضد هولوکاست را 

در فیسبوک نپذیرفته بود.

مکث

رویداد

EP
A 

س:
 عک

ی .
راس

م ه
سال

به ا
وپا 

ن ار
مانا

سل
ض م

ترا
اع



توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي  دوشنبه 10 بهمن 1401    سال سی ویکم     شماره  8703 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري

 سردبير: دانیال معمار

 دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، کوچه شهيد سيدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

   پذيرش آگهي :

   تلفن: 84321000

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
از چند رنگی و اختالف در دین خدا بپرهيزید.

  اذان ظهــر:  12:18   غــروب آفتــاب: 17:29 
  اذان مغرب: 17:48   نیمه  شــب  شــرعي: 23:34 

  اذان صبح فردا: 5:39    طلوع آفتاب فردا: 7:06 

گرینویچ

بدشانس ترين نام دنیا 

 آدم ها به خاطر شــباهت نام شــان با اشــخاص خاص، 
ممکــن اســت چيزهــای عجيبــی تجربــه کنند و 
حتی در مــواردی به دردســر هــم بيفتنــد. یک مرد 
کلمبيایی، در 13سال گذشــته، دقيقا به همين خاطر، 
3بار بــه زندان افتــاده و هر بار کلی دردســر کشــيده 
 تا ثابت کند او را اشــتباهی گرفته اند. بدشــانی بزرگ 
رن مارتين گوترز 46ســاله این اســت که دقيقا همنام 
یکی از خالفــکاران بين المللی و باســابقه اهل پرو که 
در کشــورهای زیادی مورد تعقيب اســت و در ليست 
خطرناک ترین خالفــکاران آمریکای التيــن قرار دارد. 
این مرد پرویی، در واقع رئيس یکــی از باندهای قاچاق 
بزرگ مواد مخدر در این منطقه اســت  و این همنامی، 
 مرد کلمبيایــی را بارهــا به دردســر انداخته اســت. 
آخرین بار، او همين چند هفته گذشته به محض ورود به 
کلمبيا، در فرودگاه بازداشت شد و دردفعات قبلی، به خاطر 
درخواست سوءپيشينه پليس از وی به دردسر افتاده بود.

مايع ظرفشويی به جای آبمیوه 
 

امکان ندارد که یکی از ده ها و صدها باری که به رستوران 
و کافه رفته اید، به این فکر نکرده باشــيد که اگر به جای 
آبميوه های خوش رنگ، چيز دیگری به مشتری ها بدهند 
چه بالیی سرشــان خواهــد آمد. محتمل تریــن گزینه، 
مایع های ظرفشویی هســتند که نه تنها رنگ مشابهی با 
آبميوه ها دارند ، که عطر و رایحه ميوه هم به آنها می زنند. 
باالخره این کابوس، در یک رســتوران در یک گوشه دنيا 
رنگ واقعيت به خود گرفته و 7 مشتری یک رستوران، بعد 
از آنکه به جای آبميوه به آنها مایع ظرفشــویی داده شده، 
مسموم شدند. این اتفاق در اســتان ژیجيانگ روی داده 
است. مشتریان ، اعضای یک خانواده و دوستان آنها بوده اند 
که گارسن، به اشتباه به جای آبميوه به آنها مایع ظرفشویی 
داده و آنها هم بی خبر از همه جا، مایع را به جای آب ميوه 
سر می کشــند. کار آنها خيلی زود به بيمارستان کشيده 
می شود و پزشکان مجبور می شوند با شست و شوی معده، 

آنها را نجات بدهند. 
بعد از تحقيقات، مشــخص شــد که یکــی از کارکنان 
آشپزخانه، به خاطر اینکه چشــمش ضعيف بوده، بطری 
مایع ظرفشویی را با بطری آبميوه اشتباه گرفته و این بال را 

سر این مشتریان بی خبر از همه جا آورده است.

زنجیره انسانی، برای نجات دلفین
 

معموال انســان ها بزرگ ترین تهدید عليه حيات حيوانات 
هســتند اما گاهی بر عکس، دست به دســت هم می دهند 
 تا یک حيــوان را نجــات دهنــد. در فلوریــدای آمریکا، 
گرفتار شدن یک دلفين در یک رودخانه کوچک، زندگی او را 
به خطر انداخته بود تا اینکه مردم، به درخواست کارشناسان 
وارد کار شدند و به این حيوان کمک کردند به آب های آزاد و 
پيش دیگر دلفين ها برگردد. این دلفين وارد یک نهر کوچک 
شده بود اما حدود 3هفته در آن ماندگار شده بود. او احتماال 
به خاطر اینکه پل های زیادی با دریچه های تنگی روی رود 
بودند، نمی توانست به آب های آزاد برگردد. در نهایت، یک 
کارشــناس محيط زیست از مردم خواســت به این حيوان 
کمک کنند و حدود 30 نفر، زنجيره ای انسانی در آب تشکيل 
دادند و دلفين را به ســمت آب های آزاد هدایت کردند. این 
کارشــناس گفته بود اگر دلفين زیاد در ایــن حالت ایزوله 

بماند، ممکن است با تهدید جانی مواجه شود.

مـی گـویـند  وقـتـــی 
چـــــيـــزی  هـــــر 
در اینترنت دیدید، باور نکنيــد؛ منظور فقط 
شــایعه های ازدواج و طــالق خواننده هــا و 
فوتباليست ها یا تصاویر به هم چسبانده شده 
فتوشــاپی نيست. قدرت ســاختن »محتوای 
 غيرواقعی« خيلی بيشــتر از اینها شده است.

مدتی است که عکس های »تازه کشف شده« 
از پروژه های ســينمایی 40ســال قبل پيدا 
می شــود. مثال ماتریکس یــا ارباب حلقه ها یا 
هری پاتر که آن ســال ها ســاخته شدند ولی 
به مرحلــه پخــش نرســيدند. همه  چيز هم 
دقيق و هنرمندانه اســت. نوع نورپردازی تيز 
و صحنه آرایی مه آلــود و حتی مو های ژوليده 
و پشــت بلند مرد ها، درســت مثل سال های 
80ميالدی است. اما این عکس ها نتيجه مهارت 

چند نفر است که توانسته اند با نرم افزار هوش 
مصنوعی محصول DALL-E Midjourneyیا 
نرم افزار های دیگر، عکس های ساختگی توليد 
کنند. ولی ایــن تصاویر مثل ســرگرمی های 
قبلی نيســت که گردن فيل را بــه دم زرافه 
می چسباند. اینها توليد خاطرات جعلی است 
که هم ســرگرم کننده و خيال انگيز هســتند 
 و هم کمــی نگــران کننده. چيــزی که االن
Artificial intelligence art نــــام دارد 
و خـروجـــی اش شبـيـــه داســتان های 
 علمــی- تخيلی، فانتزی یا وحشــت اســت.

اگر همينطور پيش بــرود، بعد از مدتی عکس  
پروژه های قدیمی از ســينما و تلویزیون ایران 
هم بيرون می آید. مثال »رضا عطاران« در نقش 
گنجو در فيلم »دزد عروسک ها« یا تست گریم 
»نویــد محمدزاده« برای نقــش مرادبيگ در 
سریال »روزی روزگاری«. شاید بعدا خودمان را 
هم ببينيم که داریم در یک فيلم بازی می کنيم. 
این چنين اســت که رؤیا های گذشته و آینده 
ما نه در دنيای واقعــی، بلکه در جهان مجازی 

واقعيت پيدا  می کنند.

فرهنگ و زندگي

محمد سرابی

جعلیات و خاطرات هوش مصنوعی

حافظ

يا رب سببی ساز که يارم به سالمت
بازآيد و برهاندم از بند مالمت

آبان با انگشت های سرمازده اش 
روزهای بهمن را می شــمارد و 
بعد هم نگاهش را می سپارد به آخرین پرواز دم غروب کاکایی ها. 
چشم هاشــان آب را می کاود که انگار خالی شــده اســت. آبان 
کاله خاکســتری اش را تا ابرو می کشــد پایين و دســت هایش 
را می برد تــوی جيب های خالــی و روزهــای دی و بهمن را در 
ذهنش می شــمارد. ماهی ها در خيالش نشســته اند آن دورها 
و تقویم هایشــان را ورق می زنند. آنها باله های نقره ای شــان را 
تکان می دهند و از سرمای تيز و برنده آب و خروش امواج حرف 
می زنند. آبان در امتداد ســاحل شــنی راه می رود و به حساب و 
کتاب آدم ها و ماهی ها و همه آنچه در تقویم هاشان نوشته اند فکر 
می کند. حکایت 2 چله بزرگ و کوچک زمستان را در شب یلدایی 
دور از مادربزرگش شنيده بود شــاید وقتی ده، دوازده ساله بود. 
اما با »چله خشکی خيلی سال است که آشناست. از همان سال ها 
که نان و سفره و انگشت های پينه بسته پدر صيادش را شناخت. 
از روزهایی که تحقق کوچک ترین خواسته هایش با به دام افتادن 
ماهی ها پيوند خورده است. چله خشکی از کودکی نشسته است 
کنج ذهن آبان وتاکنون با اوســت. حاال که خودش ناچار است 
خریدن یک دست لباس برای دخترکش را تا پایان چله خشکی به 
تعویق بيندازد. آبان همين پریشب برای دخترکش قصه ماهی ها 
را گفت که معموال حوالی آغاز دی ماه به سبب سرمای زیاد، راهی 
اعماق آب می شوند. دخترک پرسيده بود: کی برمی گردند؟ آبان 
جواب داده بود: دهم بهمن می شــود 40 روز. اصال برای همين 

می گویند »چله خشکی«.
دخترک لبخند زده بود: دهم نزدیک اســت.  آبــان نگاهش را 
روانه آسمان کرده بود: معلوم نيســت سرما چه در سر دارد. یک 

وقت هایی زمان چله خشکی تغيير می کند.
این روزها  آبان، دخترکش و دیگرانی بسيار، روزها را می شمارند 
و به تقویم فصل ها و بادهای سرد، تقویم ماهی ها و به تقویم آدم ها 

و آرزوهای شان فکر می کنند.

دغدغه خوب

مریم ساحلی

»چله خشکی« در تقویم ها 

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، 
مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

 سرش منگ بود. شاید از خستگی باشد، یا صدای موتور ماشين که هی توی کله 
آدم می چرخد. چقدر شلوغ و سرد بود. چرخ ماشين ها روی نرمه برف آبکی صدای 
چسبناکی داشت  و آدم ها به شکل ارواح در روشنایی چراغ ها می لغزیدند. اگر یقه پالتو را باال بدهند، کاله شاپو 
سرشان بگذارند، دســت در جيب با دهان باز و آن اضطرابی که در چهره همه شان موج می زند، می شوند 
شبيه همين تابلو باالی آینه؛ قشنگ است. آن تابلو گردبادش هم قشنگ است. زنی دارد در آن گردباد سرخ 
جيغ می کشد. آدم خيال می کند خودش است که دارد سبک می شود. محسن سليقه اش محشر است. وقت 
بيکاری می رود خيابان منوچهری یا جلو دانشگاه بلکه یک نقاشی خوب پيدا کند و بياید به این درودیوارها 

بکوبد، اما به جاش کتاب می گيرد.

عشق دیگه قصه شده. این روزا 
مگه کسی عاشــق می شه؟ من 
تو همين روزا عاشقت شدم، تو 
همين روزایی که کسی عاشق 

نميشه.

فریدون جیرانیعباس معروفی

درياروندگان جزيره آبی تر

دیالوگبوک  مارک

خفه گی

معرفت با 
نقاشان کوچک 
نقاشی کشیدن کودکان 
در همــه حــال، مايــه 
حال خوب اســت. بیان 
ســاده کودکانه با هجوم 
رنگ های شاد و سرزنده 
هر نقاشــی کودکانه ای 
را خواســتنی می کند اما 
وقتی همین کودکان با نظم 
و آموزش دســت به مداد 
رنگی و آبرنگ می برند و 
ســپیدی را روی کاغذ يا 
بوم به رنگ زندگی مبدل 
می کنند ماجرا حســابی 
فــرق می کنــد. اينها را 
گفتیم تا برســیم به اين 
خبر که قرار است از فردا 
تا سالگرد پیروزی انقالب 
در نگارخانه معرفت محله 
شهران آثار نقاشی نقاشان 
کوچک به نمايش گذاشته 
شود. شــما می توانید هر 
روز از ساعت8تا 18به اين 
نگارخانه برويد و 46اثر از 
هنرمندان 4تا 8ســاله با 
تکنیک آبرنگ و پاستل 

را ببینید. 

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

دندانپزشکی با بیمه برای 20هزار نفر
همين دیروز بود که داشــتيم می گفتيم 
هزینه های دندانپزشــکی کمرشکن است 
و هر کسی از پس این هزینه ها برنمی آید. 
بعد هــم از اجرای طرح هایــی مثل طرح 
لبخند احسان در شهرها و روستاها گفتيم 
که باعث می شود مردم بتوانند از خدمات 
دندانپزشکی به رایگان استفاده کنند. حاال هم یک خبر خوب دیگر در 
این زمينه این اســت که خدمات دندانپزشکی قرار است تحت پوشش 
بيمه قرار بگيرد. دفتر سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت پيگيری های 
بسياری برای گسترش پوشش بيمه ای خدمات دندانپزشکی انجام داده 
و خوشبختانه با همکاری شورای عالی بيمه و بيمه های پایه، شامل بيمه 
ســالمت، تامين اجتماعی و خدمات درمانی نيروهای مسلح، خدمات 
ترميم یا پرکردن دندان ها برای همه دندان های شــيری و دائمی و در 
همه ســنين، تحت پوشــش بيمه های پایه قرار می گيرد. ارائه خدمات 
دندانپزشکی در مراکز خدمات جامع ســالمت در روستاها و شهرهای 
زیر 20هزار نفر برای گروه های هدف، شــامل مادران باردار و شيرده و 
کودکان زیر 3سال، کودکان 3تا 6سال و کودکان 6 تا 14سال رایگان و 
برای سایر مردم تا سقف 65درصد کاهش پيدا کرده است. این خدمات، 
22ردیف خدماتی در دندانپزشکی، شامل ترميم یا پرکردن دندان های 
شيری و دائمی، جرم گيری، فلورایددرمانی و شيارپوش )فيشورسيلنت( 
دندان های دائمی، کشيدن و پالپوتومی دندان ها و درمان پالپ زنده است.

آبرسانی به روستاها
همانطور کــه می دانيد آبرســانی به 
روستاها هر سال به صورت موردی انجام 
می شود اما امسال وزارت نيرو گام های 
بزرگی در این زمينه برداشــته است و 
به خاطر مشکالتی که در حوزه تامين 
آب در کشور وجود دارد، پروژه بزرگی 
تحت عنوان »جهاد آبرسانی« در حال انجام است. در پروژه جهاد 
آبرسانی 1751 روستای استان سيستان و بلوچستان با اعتباری 
بالغ بر 4830ميليارد تومان به شبکه آبرسانی وصل شد؛ چراکه 
این استان پایين ترین ســرانه دسترسی به آب شرب را در کشور 
دارد. در حوزه ســواحل مکران هم 315روستا در قالب اعتبارات 
محروميت زدایی طرح جهادی آبرســانی بــا محوریت قرارگاه 
محروميت زدایی امام حسن مجتبی)ع( به شبکه آبرسانی متصل 
شدند. همچنين قرار است 2هزار روستای کشور با همکاری وزارت 
نيرو و خيرین آبرســانی از نعمت آب شرب برخوردار شوند که از 
این تعداد روستا 500روستای آن در استان سيستان و بلوچستان 
هســتند. نماینده مردم چابهار هم در این زمينه گفته: شاخص 
دسترسی به آب شرب در استان سيستان و بلوچستان پایين ترین 
شــاخص را دارد و در برخی از شهرســتان ها 19 درصد بوده که 

اميدواریم در افق 30ماهه این پروژه به باالی 90 درصد برسد.

پس انداز 
 مجيد صالحی

آخر مصور

نجات پاریس با جنگل های جیبی
داوطلبان در پاريس، از يک 
روش ســنتی جنگل کاری 
ژاپنی اســتفاده می کنند تا اين شــهر را در مقابل 
تغییــرات اقلیمی و موج های طاقت فرســای گرما 

نجات بدهند.
اين ابتکار، توسط يک مؤسسه انتفاعی فعال در حوزه 
محیط زيست اجرا شــده و داوطلبان زيادی هم در 
اجراي آن همکاری کرده اند. هدف اين است که  در هر 
جای ممکن، چندين درخت به شکل جنگل های بسیار 
کوچک کاشته شوند تا اقلیم پاريس، سبزتر شود. اين 
روش جنگل کاری در دهه 1970توسط آکیرا میاواکی، 
باغبان ژاپنی، ابداع شــده و به نام او هم شــناخته 
می شود. او بعد از سال ها تحقیق درباره جنگل هايی 
که در اطراف معابد و مکان های مقدس شکل گرفته 
بود اين روش را ابداع کرد. او به اين نتیجه رسید که 
نوع جنگل ها، نه تنها بدون دخالت انســان به رشد 
خود ادامه می دهند، که از نظر غنا هم از جنگل هايی 
که توسط انســان ها به روش های استاندارد کاشته 
می شوند، پربارتر هستند. او گفته که کاشت بسیار 
متراکم نهال گونه های بومی، که در خاك مراقبت شده 
رشد کرده اند و در 4 سطح از ارتفاع قرار دارند، باعث 
می شود که سرعت رشد جنگل های کوچک، 10برابر 
بیشتر از جنگل کاری استاندارد باشد. او همچنین ثابت 
کرده که میزان جذب اکسیژن توسط اين جنگل های 

کوچک، بسیار بیشتر از نمونه های استاندارد است. 
او در سراسر دنیا حدود 1500جنگل کوچک کاشته 
و گفته اســت که اين جنگل هايی که با اين روش در 
زمینی به مســاحت 100مترمربع کاشته می شوند 
می توانند سطح شــگفت انگیزی از تنوع زيستی را 

در خود جا دهند.
اين روش، با استقبال زيادی مواجه شده و جنگل هايی 
به اندازه زمین تنیس در بیروت، ديگر شــهرهای 

آسیايی و سراسر هند کاشته شده است. استقبال از 
اين نوع جنگل کاری، در اروپا هم رو به افزايش بوده 
و حاال پاريس به اســتفاده از آنها روی آورده است. 
برخالف مدل اســتاندارد جنگل کاری، درخت ها به 
جای اينکه در خطوط منظمی کاشته شوند، در مدل 
میاواکی، به صورت فشــرده و نزديک به هم کاشته 
می شوند و ارتفاع های متفاوت، باعث می شود که در 

رشد آنها خلل ايجاد نشود.

جواد نصرتی

مناسب سازی معابر  برای آنهايی که سخت جابجا می شوند    عکس: همشهری/ محمد عباس نژاد اول آخر

انجامش بده
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هوش مصنوعی؛ رقیب یا رفیقبا تقدیر رهبری، همه خستگی ام دررفت
 گفت وگو با زهره یزدان پناه ، نویسنده کتاب »اینجا سوریه است«

 که به تازگی مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفته است
 درحالی که هوش مصنوعی ChatGPT اخیراً همه را شگفت زده کرده،

اما نگرانی از دست رفتن برخی مشاغل هم دور از ذهن نیست

 سردار شهید
 » مجید صحافی« 

به روایت مادر
زیباترین اصالح

قــرآن را از روی طاقچه 
برداشت، صفحه ای را باز 
کرد و گفت: »این صفحه 
رو واســم می خونــی؟ 
می خوام فردا شب از همه 
بهتر بخونم.« شروع کردم 
به خواندن. صفحه که تمام 
شد گفت: »این کلمه ها 
رو حاج آقا گفته اینطور 
بخونین.« بعدها متوجه 
شدم توی مسجد خوب 
یاد می گیرد و با این کار 
می خواهد غلط های من را 
اصالح کند، اما طوری که 

من ناراحت نشوم.

 سردار شهید 
 »مهدی زین الدین«
 به روایت دوستان

امر مادر
یک روز گرم تابســتان 
مهدی همــراه بچه های 
محل سه تا تیم شده بودند 
و فوتبال بازی می کردند. 
تیم مهدی یک گل عقب 
بود. عرق از ســر و روی 
بچه ها می ریخت. اُوت آخر 
بود، چیزی به بازنده شدن 
تیم نمانده بود. توپ رفت 
زیر پای مهــدی که یک 
مرتبه صدای مادرش از 
روی تراس خانه بلند شد: 
»مهدی... برای ناهار نون 
نداریم، برو از سر کوچه 
نون بگیر برای ظهر.« همه 
بچه ها منتظر بودند مهدی 
بازی را ادامه بدهد، اما با 
کمال تعجب مهدی توپ را 
به طرف بچه ها پاس داد و 
خودش دوید تا برای مادر 

نان بخرد.

شهید »محمد باقر 
 امین اللهی «
به روایت مادر

حرف امام
آمده بــود برای حاللیت 
گرفتن، پدر دلش راضی 
نمی شــد و گفت: »اگه 
شهید بشی، من و مادرت 
چه طوری طاقت بیاریم؟« 
صحبت هایشــان طول 
کشید، اما از رضایت پدر 
خبری نبود. محمدباقر از 
جایش بلند شد و گفت: 
»هر چند برای هر دوتون 
احترام زیادی قائلم، ولی 
باید به حرف امام گوش 
کنم.« قبــل اذان صبح 
ساکش را برداشت. قرآن 
را که بوســید، رو به من 
کرد و گفت: »االن به بابا 
چیزی نگو، ناراحت میشه. 
خودم زنگ می زنم و ازش 

حاللیت می طلبم.«

ثمره یک انتخاب درست
خطراتی که سالمت زندگی مشترک 

را تهدید می کند

طول عمر زندگی مشــترک ما رو به کاهش 
است. دیگر خبری از 40سال و 50سال نیست. 
اگر به 5سال برســد جای خوشحالی است و 
نشان می دهد زوجین توانسته اند خوب با هم 
کنار بیایند. آمار تلــخ از ازدواج های منتهی 
به طالق نشــان می دهد آدم هایی که هنوز 
زندگی مشترک خود را شروع نکرده و سرد 
و گرم روزگار را نچشیده اند، به بهانه نداشتن 
تفاهم بی رحمانه تیشه به ریشه زندگی شان 
می زنند. این جدایی های بی بهانه به نداشتن 
گذشت و صبر ما آدم ها برمی گردد؛ مایی که 
سبک زندگی مان را از سنتی بودن به زندگی 
روشنفکرانه تغییر داده ایم. دم از حق می زنیم 
و برای گرفتن حق نداشته مان، شیرازه زندگی 

را از هم می پاشیم.

حجت االسالم محمدصادق نجف زاده، کارشناس 
خانواده چند ســالی اســت درباره این موضوع 
کارهای تحقیقاتی انجــام می دهد. او با برگزاری 
کالس های آموزش همسرداری در مساجد سعی 
در کاهش تنش بین زوجین دارد. این کارشناس با 
ارائه روش های علمی و دینی، مشکالت خانوادگی 
را کم رنگ می کند و معتقد اســت که اگر جلوی 
اشتباه گرفته نشود، قطعا اشتباه جلوی انسان را 
می گیرد. او می گوید: »خانواده ها معنای آرامش 
و آســایش را با هم اشــتباه گرفته اند. آسایش 
یعنی شغل پر درآمد، زندگی مرفه، برای همین 
دخترهای جوان ما معیارشان برای ازدواج مادیات 
شده است. اول پول بعد هم زیبایی. به این موضوع 
توجه نمی کنند که فردی کــه می خواهند با او 
زندگی کنند اخالق اســالمی دارد یا خیر. وقتی 
از اخالق اسالمی صحبت می کنیم سریع موضع 
می گیرند. این حرف ها را تاریخ مصرف گذشــته 

تصور می کنند.« 

برای ازدواج 6نکته مهم را رعایت کنید
حجت االسالم نجف زاده در ادامه به نکته مهمی 
اشاره می کند: »شــاید جوانی متمول از خانواده 
سرشناس که در محله باالی شهر زندگی می کند 
به خواســتگاری دختــر خانمی بیایــد. خیلی 
هم مودب باشــد اما شــرب خمر می کند. نماز 
نمی خوانــد. از هر راهی کســب درآمد می کند. 
دست بزن دارد. فحاش است. انجام ندادن اینها 
می شود اخالق اسالمی. درصورتی که من همیشه 
به دختر و پســرهای جوان توصیه می کنم برای 
ازدواج 6نکته را مدنظر داشته باشند. اول اخالق 
اسالمی، دوم دیانت، سوم خانواده، چهارم زیبایی، 
پنجم ثروت و ششــم هم تحصیالت. این موارد 

کمتر مدنظر گرفته می شود.«

انتخاب نادرست برای شروع زندگی مشترک
 از مشــکالت عمده ای که باعث شده مشاجرات 
زوجین زیاد باشــد این اســت که دختر و پسر 
بدون هیچ شناختی از هم زیر یک سقف می روند 
و به سال نکشــیده دخترخانم متوجه می شود 
که همسرش فرد مناســبی برای زندگی نیست. 
نجف زاده دلیل این مشکل را بازگو می کند: »هنوز 
بعضی از خانواده ها تعصب خشک دارند و عرصه 
را برای جوانان تنگ می کنند و آنها وقتی به سن 
ازدواج می رسند برای فرار از فضای خشک خانه، 
بی تحقیق و تامل زندگی مشترک خود را شروع 
می کنند. نتیجه اش هم می شود اینکه روزبه روز به 
آمار جدایی ها افزوده می شود.« نجف زاده متذکر 
می شــود حاال که 2نفر زندگی مشترک شان را 
شروع کرده اند بهتر است به فکر سازندگی باشند 
تا تخریب. او می گوید: »همیشه در کالس هایم به 
بانوان توصیه می کنم که زرنگ باشند و با سیاست 
مثبت خود زمام زندگی شان را به دست بگیرند. 
همراه مردشان باشــند. یک بانوی موفق بانویی 
است که به قلب شوهرش نفوذ کرده باشد و این 
کار میسر نمی شود مگر با زبان خوش و محبت. 
در غیر این صورت کار به لج و لجبازی می کشد و 
زندگی را تا ورطه نابودی می کشاند.« به گفته این 
کارشناس، صحیح نبودن روابط عاطفی، بیکاری و 
اعتیاد از مهم ترین دالیلی است که باعث مشاجره 

زوج می شود.

  نامه ای برای همسر
شهید سیدمرتضی حسینی از شهدای شهر قم در 
 2۴ دی ماه ۱۳6۵ در منطقه عملیاتی کربالی۵ 
در خرمشــهر به شــهادت رسیده اســت. او در 
وصیت نامه خود به نکات جالب تربیتی اشاره کرده 
که با هم بخشی از آن را مرور می کنیم. »خدمت 
همسرم سالم عرض می کنم و امیدوارم از شهادت 
من ناراحت نباشی. همسرم در نبودن من بچه ها را 
خوب تربیت کن تا بتوانند برای اسالم و مسلمین 
خادمی خوب باشند. همسرم من از دست تو هیچ 
ناراحتی نداشتم و همیشه تو را دوست می داشتم. 
مدتی من در خانه بستری بودم تو خدمات زیادی 
به من کردی حتی آب بر دهان من می گذاشتی. 
خداوند اجر این کارهای تو را خواهد داد. امیدوارم 
تو هم از دســت من راضی باشــی. ان شاءاهلل در 
بهشت هم باهم خواهیم بود. همسرم همیشه در 
حجاب خود کوشــا باش نمازها را بهتر به پا کن، 
روزهای گرم را برای رضای خدا روزه بگیر؛ سعی 
کن دروغ نگویی، غیبت نکنی، تهمت نزنی و اگر 
باحجاب و باایمان باشی، نزد همه عزیز هستی. در 
خانواده همه تو را دوست دارند و از همه بهتر در 
آخرت در صحرای محشر روسفید هستی و با دامن 

پاک وارد بهشت خواهی شد.«

مژگان مهرابییادداشت
روزنامه نگار

بعد از راه اندازی سازمان نهضت سوادآموزی، تعداد زیادی از افرادی که به دالیل مختلف موفق به تحصیل در 

مدارس نشده بودند، توانستند با شرکت در کالس های نهضت سوادآموزی، باسواد شده و برخی نیز مدارج باالی گزارش
علمی را طی کنند. زهرا مهدوی، بانویی است که با شرکت در کالس های نهضت سوادآموزی توانسته تا مقطع 
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ادامه تحصیل بدهد و برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری نیز ثبت نام کرده است. او عنوان 
»چهره ماندگار شهر مبارکه« را به پاس زندگی سراسر تالش و پشتکار و موفقیتش در سال 1۳۹۷ از آن خود کرده است. او داستان 

زندگی پر فراز و نشیب خود از روزهای جنگ تا امروز را اینگونه برای همشهری روایت می کند.

سال تولدم در شناسنامه ام ســال ۱۳۵۱ درج شده و به دلیل 
همین اختالف سنی نتوانستم در کالس اول ثبت نام کنم. آن 
سال ها جنگ بر تمام ابعاد زندگی ما اثر گذاشته بود. مستأجر 
بودیم و خانه به دوش، جنگ هم که شروع شد وضع مان بدتر 
از قبل شد، مجبور بودیم مدام خانه مان را عوض کنیم، گاهی 
به دلیل بمباران مجبور می شدیم به روستاهای اطراف کرمانشاه 
برویم و در چادر زندگی کنیم. همین شد که نتوانستم در هیچ 
مدرسه ای ثبت نام کنم. با وجود این با کتاب بیگانه نبودم. پدرم 
شاعر و مداح بود و ۷ کتاب شعر به زبان کردی دارد. او بود که 
همیشه من را تشویق به خواندن می کرد و دوست داشت باسواد 
شوم. همان موقع که من به دلیل شــرایط سنی و البته شروع 
جنگ نتوانســته بودم به دبســتان بروم. مادرم با وجود چند 
فرزندی که داشــت برای کمک به رزمندگان به مسجد محل 
می رفت و با کمک دیگر خانم ها پتوها و البســه ای که از جبهه 

می آمد را می شستند و برای رزمندگان غذا درست می کردند. 
همان روزها بود که متوجه شــدم در یکی از اتاق های مسجد 
کالس درسی تشکیل شده که چند نفر از خانم ها در آن شرکت 
می کنند. من هم شــروع به تحصیــل در کالس های نهضت 

سوادآموزی کردم.
 سال ۱۳6۹ ازدواج کرده و به یکی از روستاهای مبارکه اصفهان 
– محل زندگی همســرم- نقل مکان کردیم. با وجود این من 
همچنان عشق به تحصیل داشتم اما در آن روستا کالسی برای 

ادامه تحصیل من نبود.
 ســال های ابتدایی دهه ۸۰ روزگار ســختی را می گذراندیم؛ 
وضع مالی مان خوب نبود، یک روز وقتی برای تزریق واکســن 
پســرم به مرکز بهداشــت رفته بودم با خانمی آشنا شدم. در 
صحبت های مان متوجه شدم مشــغول تحصیل برای گرفتن 
مدرک ســیکل اســت. وقتی اشــتیاقم به تحصیل را دید به 

شرکت در کالس های درس تشویقم کرد.با هر سختی که بود 
امتحانات۳ سال راهنمایی را در خرداد ماه دادم و مدرک سوم 
راهنمایی را گرفتم. خانمی که مشــوق ادامه تحصیل من بود، 
دو برادر رزمنده داشــت که یکی از آنها شــهید شد و دیگری 
هنگام تحصیل اش در رفت وآمد بــود. روزی این برادر رزمنده 
گفته بود:»امام گفته اســت باید بجنگیم« و دختر در پاسخ به 
برادر گفته بود:»من تفنگ ندارم«، برادر به او پاسخ داده بود که 
»تفنگ تو همین قلمی است که در دســتان توست.« شرایط 
مالی مان خیلی مســاعد نبود، برای همین تصمیم گرفتم در 
آموزشــگاه رانندگی مربیگری کنم. اما شــرط مربیگری در 
آموزشگاه داشتن مدرک دیپلم و گواهینامه رانندگی بود.  در 
سال ۱۳۷۸ موفق شدم گواهینامه رانندگی را هم بگیرم تا شاید 

بتوانم برای مربیگری به آموزشگاه رانندگی بروم.

 بازی خانم وکیل، سرنوشتم را عوض کرد
یک روز داشتم سریال »روز حسرت« را می دیدم که خانمی نقش 
یک وکیل را بازی می کرد. اینقدر این نقش به دلم نشســت که 
همانجا تصمیم گرفتم برای وکالت درس بخوانم. تغییر رشته داده 
و دیپلم رشته انسانی را هم گرفتم. پسرم سال ۱۳۹۰ در کنکور 
پزشکی قبول شده بود و من را هم تشویق به ادامه تحصیل می کرد. 
ســال ۱۳۹۱ بود که با رتبه ۳۴6 در دانشگاه قبول شده و ۴ سال 
بعد مدرک کارشناسی  را گرفتم. در سال ۱۳۹۸ همزمان با دخترم 
کنکور دادم و او وارد مقطع کارشناسی شد و من به مقطع ارشد 
وارد شدم و مدرک کارشناسی ارشدم را سال۱۴۰۰ گرفتم. همان 
سال برای کنکور دکتری هم شرکت کردم که 2 روز قبل از کنکور 
پدرم به رحمت خدا رفت و نتوانستم در کنکور شرکت کنم. اما برای 

کنکور دکتری امسال ثبت نام کرده ام تا شاید بتوانم در این مقطع 
نیز ادامه تحصیل بدهم. بعــد از تحصیل، دیدم به زندگی خیلی 
عوض شده، حتی نوع حرف زدنم با خودم هم تغییرکرده است. 
 دوست دارم اگر یک روز از زندگی ام باقی مانده باشد کاری کنم که

 ماندگار شوم. 

روایت بانویی که با پشتکار، عنوان »چهره ماندگار« شهر مبارکه را ازآن خود کرده است 

از کالس های نهضت تا آزمون دکتری حقوق 

دست تنهایم نمی گذاشتند
پای صحبت های آمنه پایمردی، مادر شهیدان جعفر و شیرزاد بلبل پور

کربالی5 برای بسیاری از خانواده های ایرانی خاطره ساز شده است. عملیاتی که گفته می شود یکی از 

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

پیچیده ترین عملیات های دوران دفاع مقدس بوده که بالفاصله بعد از شکست در عملیات کربالی4 آغاز 
شده و آنطور که سردار رحیم صفوی در یادواره شهدای عملیات کربالی5 در دی ماه سال1۳8۹ گفته، در 
آن بیش از ۷هزار رزمنده شهید شده اند. خانواده بلبل پور نیز خاطرات زیادی از این عملیات دارند، جعفر، پسر بزرگ خانواده روز 20دی ماه در 
دومین روز عملیات کربالی5 به شهادت رسید. علی اصغر و شیرزاد نیز روزهای سوم و چهارم عملیات مجروح شدند و البته شیرزاد 2سال بعد در 

پنجم مهر سال1۳6۷ در منطقه شلمچه، همان منطقه ای که جعفر در آنجا آسمانی شده بود، به برادر شهیدش پیوست.

آمنه پایمردی، مادر شــهیدان جعفر و شیرزاد 
بلبل پور این روزها حال خوشــی ندارد. کهولت 
سن و جراحی چشم هم باعث شده تا مادر توان 
روزهای قبل را نداشــته باشــد اما وقتی حرف 
از فرزندان شهیدش می شــود انگار دنیا را به او 
داده باشــند و دردهایش از یادش رفته باشد از 
فرزندانش می گوید: »من یک دختر و ۵پســر 
دارم، می گویم دارم چون هنــوز هم جعفرم و 
شیرزادم را هم کنار خودم تصور می کنم. من هر 
جا روضه و هیئت می رفتم، بچه هایم را با خودم 
می بردم، دوست داشتم بچه هایم با مسائل دینی 
و اعتقادی آشنا شوند. همین شد که بچه هایم از 
همان کودکی به این تجمعات عالقه پیدا کردند و 
وقتی هم بزرگ تر شدند، از پامنبری های مرحوم 
کافی بودند و شب های جمعه، جعفر و شیرزاد 
و اصغر - 2پسر دیگرم کوچک بودند - حتما به 
»مهدیه« می رفتند و عالقه زیادی به آقای کافی 
داشتند. من هم خوشــحال بودم که بچه ها از 
همان کودکی و نوجوانی راهشان را پیدا کرده اند 
و راه هیئت و منبر را در پیش گرفته بودند. همین 
پامنبری بودن باعث شــده بود تا بچه ها از نظر 

اعتقادی نیز به بسیاری از مسائل پایبند باشند. 
مثال در محل ما هیچ کس جرأت نداشــت تا به 
خانم ها و دخترها حرف بد بزند چرا که آن وقت 
حسابش با کرام الکاتبین بود و پسرهایم خصوصا 

شیرزاد از خجالتش درمی آمدند.«

زندگی در یک اتاق
همسرم ابراهیم آقا، خدابیامرز آشپز بود. ما آن 
موقع ها یک اتاق بیشتر نداشتیم؛ اتاقی که هم 

آشپزخانه، هم محل پذیرایی از مهمان ها و هم 
محل زندگی مان بود. اما انگار خوشبختی مان در 
همان یک اتاق بود. تا زمانی که من در خانه بودم 
این 6تا بچه کنار هم در صلح و آرامش زندگی 
می کردند و اثری از دعوا و کتک کاری بین خواهر 
برادرها نبود. اما امان از وقتی که از خانه بیرون 
می رفتم. یک روز که به خانه آمدم دیدم اصغر 
وســط اتاق دراز به دراز خوابیده، دندان هایش 
شکسته و از بینی اش هم خون می آید، بچه ها 

هم دور و برش نشسته اند. تا این صحنه را دیدم 
ناخودآگاه توی گوش جعفرم که بچه بزرگ تر 
بــود زدم و گفتم تو بزرگ تــری و باید مراقب 
بقیه بچه ها باشی. بعد هم اصغر را بلند کردم و 
لباس هایش را عوض کردم و بردم دکتر. هنوز 
بعد از این همه سال ایمپلنت های اصغر را که 
می بینم یاد دعوای آن روزشان در خانه می افتم 

و دلم می سوزد که چرا به جعفرم سیلی زدم. 

ماجرای کتانی جعفر
حاج ابراهیم آفتاب نزده از خانه بیرون می زد و 
مادر می ماند با کوهی از لباس هایی که باید سر 
سیاه زمستان در حیاط می شست. اما بچه ها در 
همه حال کمک حالش بودند. مادر از آن روزها 
می گویــد: »از همان کودکی طوری بارشــان 
آورده بودم که فکر نکنند چون پســر هستند 

باید به پشتی تکیه بدهند و من و خواهرشان 
جلویشان خم و راست شویم و از آنها پذیرایی 
کنیم. پســرها –چون بزرگ تر از خواهرشان 
بودند- در پهن و جمع کردن سفره، غذا پختن 
و لباس شســتن خیلــی کمکــم می کردند. 
زمســتان ها چراغ را توی حیاط می گذاشتم و 
 آب گرم می کردم و لباس می شســتم. جعفر
هر وقت از پادگان می آمد برایم چای می ریخت 
و می آمــد کنارم تــوی حیاط می نشســت 
و در پهــن کــردن لباس ها کمکــم می کرد. 
شــیرزادم هم همینطور بود، حواســش بود 
که اگر مــن کاری دارم و دســت تنها مانده ام 
حتما کمکم کنــد.« او از نکته هــای تربیتی 
 فرزندانش می گوید:»به بچه هایم یاد داده بودم

هیچ وقت جلوی پدرشان پایشان را دراز نکنند 
و جلوتر از ایشان راه نروند، ما وضع مالی خوبی 
نداشتیم و بچه هایم هم یاد گرفته بودند رعایت 
حال پدرشان را کنند و چیزی از او نخواهند که 
توانایی تهیه آن را نداشــته باشد، یک روز که 
از خانه بیرون آمده بودیم،  جعفرم ناخودآگاه 
جلوتر از پدرش رفت، حاج ابراهیم خدا بیامرز 
دید کف کتانی جعفرم کنده شده و به سختی 
راه می رود،  گفت بیا این پانصد تومان  را بگیر و 
برای خودت کفش بخر اما جعفر قبول نمی کرد 
و خالصه از پدرش اصــرار و از جعفرم انکار تا 

باالخره حاج ابراهیم پول را به 
جعفر داد و رفت برای خودش 

کتانی خرید.« 

برادرانی که مفقود شدند 
جعفرم بچه درســخوانی بود، کنکور هم امتحان داد و در رشته 
مهندسی، تعمیر و نگهداری هواپیما دانشگاه قبول شد اما چون 
جبهه می رفت نمی توانست همیشه در کالس های دانشگاه شرکت 
کند. دی ماه بود که در شلمچه شهید شد اما 10سال بعد پیکرش را 
برایم آورند. شیرزاد و اصغر هم در همان عملیات حضور داشتند و 
هر دو مجروح شدند، گلوله به گلوی شیرزادم خورده بود و نخاعش 
را سوزانده بود، برای اینکه پسرم قطع نخاع نشود گردنش را با یک 
میله به سرش وصل کرده بودند و بعد هم به وسیله 8 پیچ ومهره سعی 

کردند کاری کنند تا گردنش تکان نخورد و قطع نخاع نشود. چند 
ماهی که شیرزاد روی تخت طاقباز خوابیده بود فقط چشم هایش 
تکان می خورد اما بعد که سالمتی اش را به دست آورد دوباره رفت 
جبهه. آخرهای جنگ بود که صدام بعد از پذیرش قطعنامه دوباره به 
ایران حمله کرد و شیرزادم هم مثل بقیه رزمنده ها دوباره به جبهه 
رفت و مهر سال1۳6۷ در شلمچه، همانجایی که جعفرم شهید شده 
بود و پیکرش مانده بود، شهید شد و پیکر شیرزادم را هم 11سال 

بعد برایم آوردند.

مکث

روایت هایی کوتاه از سبک 
زندگی خانواده شهدا در 
کتاب»به رنگ صبح« که 
توســط مرکز چاپ و نشر 

شهر تهیه شده است

شهید »محمد تقی 
همتی« به روایت مادر

مثل مرد! 
هــر وقت بــه خانه مان 
می آمد، دست می انداخت 
دور گردنــم، صورتم را 
می بوســید، دســتم را 
می بوســید و کلی قربان 
صدقه ام می رفت. گاهی 
خانمــش به شــوخی 
اعتراض می کرد که »چرا 
اینقــدر خودتــو لوس 
می کنی؟ دیگــه بزرگ 
شدی، زشته!« می خندید 
و می گفت: »تو نمی دونی 
مادرم با چه زحمتی ما رو 
بزرگ کرده، از پنج شش 
ســالگی که بابام مرد، 
مثل مرد باالی ســرمون 

ایستاد.«

قدردان همراهی همسر 
این بانو زندگی پرفراز و نشــیبی داشته اما 
دوست دارد تا حد توان برای سوادآموزی و 
موفقیت دیگران قدم بردارد. البته خودش 
موفقیتش را مدیون خانواده اش اســت و 
می گوید: »اگر چه همسرم به خاطر شرایط 
مالی و شرایط ســخت زندگی خیلی مواقع 
موافــق تحصیل کردن من نبــود ولی این 
وضعیت باعث نشــده تا از او ناراحتی به دل 
بگیرم. ما اول با هم رفیق هســتیم تا زن و 
شوهر و من همیشه قدردان همسرم هستم 
که همه جا همراهم بوده. مرحوم پدرم تا ششم 
دبستان درس خوانده و دستفروش بود و با 
سختی می توانست هزینه زندگی مان را تامین 

کند اما ۷ کتاب شعر به زبان کردی دارد.« 

مکث
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با تقدیر رهبری، همه خستگی ام دررفت
گفت وگو با زهره یزدان پناه ، نویسنده کتاب »اینجا سوریه است« که به تازگی مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفته است

دریچهفلسفه

تاریخ جهان

اعالم نامزدهای جشنواره شعر فجر

نامزدهای هفدهمین دوره جشــنواره بین المللی »شعر فجر« 
معرفی شدند. به گزارش همشهری، در نشست خبری هفدهمین 
دوره جشنواره بین المللی شعر فجر عنوان شد که مراسم پایانی 
این جشنواره جمعه )۱۴بهمن ماه( از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مرکز 
همایش های صدا و سیما برگزار می شود. امسال ۳۱۲۵ عنوان 
دفتر شعر به دبیرخانه شعر فجر ارسال شد که ۳۲۷ عنوان کتاب 
درباره شعر)نقد و پژوهش(، ۳۲۸ عنوان در بخش شعر کودک، 
۲۴۷۰ عنوان در بخش بزرگسال که به تفکیک ۱۲۰۰ کتاب در 
بخش شعر نو )سپید و نیمایی(، ۱۱۷۵ عنوان در بخش کالسیک 

و ۹۵ عنوان در بخش شعر محاوره و ترانه بودند.
نامزد بخش های مختلف به این شرح اعالم شدند:

در بخش درباره شعر
»شاعران حوزه ادبی خراسان« از محمد غالمرضایی، نشر سمت.

»قرن های بی زمان«، نوشته مهدی محبتی، نشر هرمس.
»نظامی گنجه ای و پنج گنج« نوشته نصراهلل امامی، سمت.

»هشت رود« از محمدکاظم کاظمی، شهرستان ادب.

در بخش کودک و نوجوان
»جنگل« از معصومه معصوم زاده، کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان.
»دلتنگتم و می دانی« سروده مریم زندی، انتشارات سروش.

»قلب کوه از سنگ نیست« از غالمرضا بکتاش، انتشارات سروش.

در بخش شعر نو
»از کنار روزها« سروده هادی منوری، انتشارات زبان فارسی.

»روی پیشانی باد نوشته ویرانی« از فاطمه اقالمی، انتشارات نفیر.
»میان جیوه و اندوه« از لیال کردبچه، نگاه.

در بخش »شعر محاوره و ترانه« از نظر هیأت داوران هیچ کتابی 
برگزیده و شایسته تقدیر نشــد و البته در مراسم اختتامیه این 

بخش، شایسته تحسین خواهد داشت.

در بخش شعر کالسیک
»دقایق« سروده سعید تاج محمدی، شهرستان ادب.

»زیر ساعت حرم« از مریم سقالطونی، سوره مهر.
»شعر نان نمی شود« سروده مهدی میرزا رسول زاده، کتاب بهار.

»مرتد« سروده مهدی جهاندار، شهرستان ادب.
»یار بَست« سیدضیاء موسوی، انتشارات شانی.

مجوس شمال 
کتاب »مجــوس شــمال« با 
زیرعنــوان »یوهــان گئورگ 
هامــان و خاســتگاه های عقل 
ناباوری جدید« نوشــته »آیزایا 

برلین« را رضا رضایی به فارســی برگردانده و انتشارات ماهی، 
چاپ چهارم آن را به تازگی منتشر کرده است. مجوس شمال 
کتابی درباره متفکر آلمانی، گئــورگ هامان )۱۷۳۰-۱۷۸۸( 
است. متفکری که حمله هایش به نهضت روشنگری سازش ناپذیر 
و کوبنده بود و نقص های آن را واضح تر نشان می داد. او بنیادگذار 
واقعی ســنت جدلی عقل ســتیزانه ای بود که سهم بزرگی در 
شکل گیری اندیشه و هنر و احساس در غرب داشت. برلین او را 
دوباره کشف و درباره اش تحقیق کرد. کتاب روایتی خواندنی از 
اوج و فرود هامان به دست می دهد، او می تواند شخصیت دور از 
تصور یک رمان باشد، کسی که در راه اعتقاداتش با همه بحث 
می کرد و زود از کوره درمی رفت. آیزایــا برلین )۶ژوئن۱۹۰۹ 
-۵نوامبر۱۹۹۷( فیلسوف سیاســی، اندیشه نگار و نظریه پرداز 
سیاسی و استاد دانشــگاه و جستارنویسی بریتانیایی بود. نشر 
ماهی کتاب »مجوس شمال« را در ۲۰۸صفحه، به بهای ۹۰هزار 

تومان منتشر کرده است.

یک روز از زندگی
کتــاب »یــک روز دیگــر از 
زندگــی« نوشــته »ریشــارد 
کاپوشچینســکی« را بهرنــگ 
رجبی بــه فارســی برگردانده 

است. این اثر، یک کتاب غیرداســتانی از ۳ ماه از جنگ داخلی 
آنگوالست. کتاب شامل توصیف قابل توجهی از تخریب پایتخت 
آنگوال، لوآندا، تجزیه و تحلیل نقاط ضعف مختلف جبهه جنبش 
مردمی برای آزادی آنگوال )MPLA(، مکاتبات از طریق تلکس 
بین کاپوشچینسکی و آژانس مطبوعاتی لهستان است. همچنین 
تاریخچه مختصری از درگیری در آنگوال تا ســال۱۹۷۶را ارائه 
می دهد. کاپوشچینسکی درست در میانه درام جنگ وارد شد و 
خود را در دل ماجرا انداخت. او با عبور از هزاران ایست بازرسی که 
به طور تصادفی نصب شده بودند، جایی که کوچک ترین اشتباهی 
به قیمت جان او تمام می شد، به ثبت برداشت های خود از سربازان 
جوان - از کوبا، آنگوال، آفریقای جنوبی، پرتغال - در حال مبارزه با 
یک جنگ مبهم با پیامدهای جهانی پرداخت. این کتاب بررسی 
آشوب عجیب کشوری اســت که با آزادی تازه کشف شده آن 
غافلگیر شده است. نشر ماهی چاپ دوم این کتاب ۱۴۴صفحه ای 

را به بهای ۴۵هزار تومان منتشر کرده است.

کتاب »اینجا سوریه است؛ صدای زنان 
راوی جنگ« اثر تحقیقی و میدانی درباره مقاومت 
در جبهه سوریه، از زبان زنان راوی سوری است. 
چه شد که شما تصمیم گرفتید به سوریه بروید 
و جنگ در آن منطقه را از زبان زنان آن سرزمین 

روایت کنید؟
درباره اینکه چرا روایت کتاب، از زبان زنان بوده، خب، 
پرسش اصلی من در این پژوهش میدانی، این بود که 
جنگ تحمیل شده بر دولت و مردم سوریه، چه اثری 
را بر زندگی زنان و کودکان این کشور درگیر بحران 
جنگ گذاشته اســت؛ زنان و کودکانی که از مردم 
عادی اند و اصال نظامی هم نیســتند! از سوی دیگر، 
وقتی نام زن به میان می آیــد، در کنارش، خانواده 
مطرح می شــود و خانواده هم، یعنی کوچک ترین 
نهاد جامعه. پــس وقتی زنان، روایتگر می شــوند، 
یعنی خانواده و سپس جامعه دارد روایت می شود. 
در کنار این موضوع، جریان ساز بودن زنان هم مطرح 
است. این جریان ساز بودن زن در طول تاریخ، قابل 
اثبات است. بهترین مصداق را هم می توانید در مورد 
حضرت زینب)س( در واقعه کربال و نهضت عاشورا 
ببینید. حضرت زینب)س(، درواقع پیام بری پیام های 
عاشورا و نهضت کربال را برعهده می گیرند و در مورد 
آن، جریان سازی می کنند؛ لذا جریان ساز عاشورا، 

یک زن است.
محتوای کتاب نشــان می دهد شما 
به عنوان یک زن مستندنگار در شرایط بحرانی 
به استان های مختلف ســوریه سفر کردید تا 
نگاه جامعی به موضوع داشــته باشید. درباره 
سختی های این کار، آن هم برای یک زن نویسنده 

در یک منطقه بحرانی جهان بگویید.
اینکه یک زن بخواهد به یک کشــور درگیر بحران 
جنگ، مثل سوریه برود، یک موضوع است و اینکه 

همین زن بخواهد ســراغ زنان درگیر بحران در آن 
کشــور برود هم، موضوع دیگری است. وقتی یک 
خانم بخواهد سراغ پژوهش میدانی درباره موضوعی 
برون مرزی بــرود، به طور یقین، مشــکالتی را به 
همراه دارد. این مشکالت را بگذارید در کنار موافق 
نبودن بعضی از افراد با این موضوع. رفتن من هم به 
سوریه، ابتدا مورد مخالفت  بعضی ها واقع شد، اما با 
وجود این مسائل و البته حمایت های دیگر، با همه 
فرازونشیب هایی که وجود داشت، سفر من انجام شد. 
خب من قبال به دالیل مختلف، بارها به سوریه رفته 
بودم، ولی همه شان قبل از درگیری های سوریه بوده 
است. وقتی اواخر جنگ یعنی سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 
میالدی به این کشور رفتم، وضعیت با آن چیزی که 

من در سفرهای قبلی ام دیده بودم، خیلی متفاوت 
بود. همین وضعیت باعث شد من شناخت 

جدیدی نسبت به این کشور پیدا کنم که 
با شناخت قبلی ام فرق می کرد.

کتاب شــما امسال در 
بخش مستندنگاری جایزه ادبی 
جالل آل احمد به عنوان یکی از 
5نامزد راه یافته به مرحله نهایی 

بود و در مراســم اختتامیه در 
بخش ویراستاری برگزیده 

شد. دراین باره چه نظری 
دارید؟

در جشــنواره ها، ایــن 
نظــر داورهاســت کــه 
اهمیــت دارد و شــرط 
انتخاب هاست؛ بنابراین 
به عنوان مولــف اثر نظر 
خاصی نداشــتم و هنوز 
هم، خیلی جاها و خیلی 

مواقع ندارم؛ چون به عنوان مثال، بوده در جشنواره ای 
که همین کتاب به دالیــل غیرمنطقی و غیرقابل 
باوری، حتی به دســت داورها نرســیده تا حداقل، 
مورد ارزیابی و داوری قرار بگیرد و به همین راحتی، 
فرصت حضور این کتاب در آن جشنواره، سوخته و از 
بین رفته است. در مورد جایزه ادبی جالل آل احمد، 
با همه سالمت نفســی که از دبیر علمی آن ســراغ 
دارم، ولی دوباره همان سلیقه داورهاست که حرف 
نهایی را می زند. خیلی ها بعد از اعالم برگزیده ها در 
این جایزه ادبی، مهم ترین پرسشی که در مورد نوع 
انتخاب های داوران محترم این جایزه داشتند، این 
بود که وقتی از بین ۵نامزد نهایــی این جایزه، هر 
۳کتابی که برگزیده می شوند، کتاب هایی هستند 
که روش پژوهش  آنهــا روش کتابخانه ای 
بوده، پــس جایگاه تاریخ شــفاهی و 
مســتندنگاری در این انتخاب ها 
نمی خواهــم  کجاســت؟! 
کتاب هایــی کــه انتخاب 
شدند را کم ارزش بدانم؛ 
اتفاقا هر ۳ کتابی که 
انتخــاب شــدند، 
بسیار کتاب های 

زهــره یزدان پناه قره تپه، ضمن بهره منــدی از »علوم 
حوزوی«، کارشناس »تاریخ«، کارشناس ارشد »تاریخ و 
تمدن اسالمی« و کارشناس ارشد »پژوهش هنر« است 
و 18عنوان کتاب مستقل دارد. کتاب های چاپ شده اش، 
در زمینه ادبیات داستانی، پژوهش، مستندنگاری و تاریخ 

شفاهی در حوزه های مختلف ازجمله حوزه دفاع مقدس و 
مقاومت هستند. این نویسنده، پژوهشگر و مستندساز، 
فعالیت در عرصه مستندسازی، مستندنگاری و تاریخ 
شــفاهی در زمینه دفاع و مقاومــت در داخل و عرصه 
بین الملل از ترکیه، لبنان، ســوریه و عراق را در کارنامه 
فعالیت های خود دارد. وی  داور جشنواره های مختلف ادبی 
و داستانی است و خاطرات حوزه دفاع مقدس و همچنین 
نامزد و برگزیده جشــنواره های متعدد در حوزه فیلم و 

ادبیات نیز در کارنامه او دیده می شود.

ارزشمندی هستند، اما داوران محترم توجه نکرده اند 
که روش پژوهش کتابخانه ای در مقایســه با روش 
پژوهش میدانی، چقدر متفاوت است. اما نکته دیگر 
بحث ویراستاری است. از همان زمان که ویراستاری 
کتاب »اینجا ســوریه است« شروع شــد، مسائل 
متعددی که در مرحله ویراستاری این کتاب پیش 
آمد، مرا متوجه چند نکتــه کرد. مجموع این نکات 
باعث شد حتی پرسشی اساسی برایم مطرح شود که 
نیاز به بحث و گفت وگوی علمی دارد. شکی نیست 
که هر کتابی، محصول تعامل نویســنده و ویراستار 
است، اما با همین تعریف و با توجه به اینکه، هنگام 
چاپ همان اثر، فقط نام ویراستار در شناسنامه کتاب 
درج می شود، پرسش قابل طرح این است که نسبت 
تعامل ویراستار و نویسنده با همدیگر در ویراستاری 
کتاب و نســبت و میزان این تعامل بــا یک کتاب، 

چگونه است؟ 
به تازگی رهبر معظم انقالب اسالمی از 
کتاب شما، »اینجا سوریه است« تقدیر کرده اند. 

از احساس خود در این باره بگویید.
همه خستگی ام دررفت؛ همه خستگی ام. من ۲بار 
در مورد این کتاب، خستگی ام در رفته است؛ یکی 
وقتی بود که از حلب تازه برگشته بودم و می خواستم 
دیگر به ایران برگردم که یک دفعه شنیدم قرار است 
به زودی آخرین گروه مــردم تحت محاصره فوعه و 
کفریا با مســلحان و خانواده های آنها مبادله شوند؛ 
نیم ساعت بعد، من با کوله پشتی و دوربینم، در جاده 
حلب بودم تا خودم را به اردوگاه جبرین برسانم. من 
نخستین و تنها بانوی ایرانی بودم که شاهد این آزادی 
بودم. آن لحظه احســاس می کردم، خداوند پاداش 
رنج و زحمات من را در این سفر و پژوهش میدانی 
برای نگارش کتاب »اینجا سوریه است« داده است. 
بار دوم وقتی بود که مدتی بعــد از چاپ این کتاب، 
متوجه شدم همین کتاب، مورد توجه حضرت آقا واقع 
شده، همه خستگی ام از جسم و جانم بیرون رفت. من 
از قبل اطالع نداشتم که اصال آن روز قرار است، چنین 
تقدیری باشــد. به من گفته بودند که آن روز برای 
جلسه ای بروم. وقتی وارد شدم، تازه متوجه حضور 
مدعوین، دوربین ها، عکاس ها و بقیه قرائن و شواهد 
شدم. تازه اولش ناراحت هم شدم که چرا به خود من، 
چیزی گفته نشده، ولی انگار تصمیم کسانی که آن 
مراســم را گرفته بودند این بود که می خواستند با 
نگفتنش به من، به قول خودشان، باعث غافلگیری ام 
شوند. این موضوع در شــرایطی اتفاق افتاد که هم 

احقاق حق از کتاب بود و هم باعث آرامشم شد.

علی اهلل سلیمیگفت وگو
روزنامه نگار
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در روزهای اخیر انتشار لیست استخدام 4هزار و 
304نیروی جدید در شهرداری تهران، بازتاب های 
گسترده ای به همراه داشت. در لیست مذکور اشاره 
شده است که این نیروها در مناطق، معاونت های 
اجتماعی و فرهنگی، شــرکت های اتوبوسرانی، 
نوســازی اراضی عباس آباد، بهره بــرداری مترو، 
ســازمان آتش نشــانی و... جذب شــده اند. روز 
گذشــته در حاشیه یکصد و بیســت و پنجمین 
جلسه شــورای شــهر تهران، مهدی چمران آن 
را ســاختگی دانســت و گفت: »اطالع دقیقی از 
لیســت اســتخدامی ندارم، اما آنچه خوانده ام، 
صحت نداشته و لیست، ساختگی است. استخدام 
نیروها تکذیب نمی شود، اما نمی توان لیستی ارائه 
داد. چرا که استخدام، شرایط خاصی دارد و شورا 
بررسی خواهد کرد.« معاون برنامه ریزی، توسعه 
سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم 
با بیان اینکه لیست موهومی به صورت کهکشانی 
نشر داده شده اســت، گفت: »در تبدیل وضعیت 
ایثارگری در کشــور پرچم دار هســتیم. تاکنون 
۲هزار و ۸30 نفر تبدیل وضعیت شده اند، اما این 
نقطه قوت در حال تبدیل شــدن به نقطه ضعف 
اســت. تبدیل وضعیت یک نفر از خدمات اداری 
شهر به رسمی، جذب، محسوب نمی شود؛ حتی 
اگر این مورد هم جذب نیرو باشد باز هم عدد ذکر 

شده در لیست درست نیست.« مجید باقری در 
ادامه با بیان اینکه در مجموع از ابتدای شــروع 
به کار دوره جدید مدیریت شــهری حدود 3هزار 
نیرو از شــهرداری خارج شــده اند، عنوان کرد: 
»عده ای به دلیل بازنشستگی، برخی به علت فوت 
و تعدادی هم به دلیل اســتعفا از جمع نیروهای 
انسانی شهرداری خارج شده اند. براساس قانون، 
شهرداری می توانســت هزار و ۵00 نفر را به ازای 
3هزار نفر خروجی جذب کند، اما عملکرد نشان 
می دهد یک ســوم از این میزان هم جذب نشده 
است.« به گفته او در مجموع ۶۷0 نیروی جدید 
جذب شده اســت که ۲۲0 نفر نیروهای شرکت 
اتوبوسرانی هستند. البته کارسازی این نیروها از 
قبل صورت  گرفته بود و باید حکم صادر می شد.«

ورود 40دستگاه اتوبوس نو تا پایان سال
توســعه نــاوگان حمل ونقل عمومــی، موضوع 
اول تهران اســت. مقوله ای که توجــه ویژه به آن 
قطعاً با پیامدهای کاهش بــار ترافیک و آلودگی 
هوا همــراه خواهد بود. در راســتای اهمیت این 

موضوع دیــروز رئیس پارلمان شــهری در جمع 
خبرنگاران از ورود اتوبوس نو تا پایان ســال خبر 
داد و گفت: »شــهرداری تهــران پیش پرداخت 
تأمین ۶00دستگاه اتوبوس را پرداخت کرده که 
تا کنون 1۲0دســتگاه تحویل ناوگان اتوبوسرانی 
شده اســت. براســاس پیگیری های انجام شده 
شرکت خودروساز داخلی، قول تأمین 40دستگاه 
اتوبوس دیگر تا پایان سال را داده است.« مهدی 
چمران در ادامه به خریــد اتوبوس های خارجی 
هم اشــاره و عنوان کرد: »طرحی که در خصوص 
خرید اتوبوس های خارجی ارائه شده بود، منتفی 
شده است، اما درصورتی که اتوبوس ها ارزان قیمت، 
سالم و مطابق استانداردهای الزم باشند، خرید آنها 

به نفع مردم و مدیریت آلودگی هوا خواهد بود.«

کاهش ترافیک، نیازمند شیوه نو
 مباحث توســعه حمل ونقل عمومــی و کاهش 
ترافیک و آلودگی هوای پایتخت به صحبت های 
رئیس پارلمان شهری خالصه نشد و ناصر امانی، 
عضو کمیسیون برنامه  و بودجه هم تأمین اتوبوس 

و واگن را ضروری دانست و گفت: »ابتدایی ترین 
کار در قبال کاهش ترافیک توســعه حمل  و نقل 
عمومی اســت که به  دلیل کمبود ۵هزار دستگاه 
اتوبوس و هزار دستگاه واگن با مشکالتی مواجه 
هستیم. وقتی وضعیت ناوگان حمل  و نقل عمومی 
اینگونه اســت نمی توان از مردم انتظار داشت با 
خودروی شــخصی تردد نکنند.« او با بیان اینکه 
قرار بود ۷0درصد تردد شهروندان با حمل ونقل 
عمومی و 30درصد با خودروی شــخصی انجام 
شــود، تأکید کرد: »امروز به دلیل کمبودها این 
محاسبات معکوس شده است؛ بنابراین روش های 
سنتی )اعمال محدودیت زوج و فرد و...( در کاهش 
ترافیــک، نتیجه بخش نبوده اند و باید شــیوه نو 

دراندازیم.«

تحقق 87درصدی بودجه شهرداری تهران
ارائه گزارش عملکرد ۹ماهه بودجه شــهرداری 
تهران، دســتور جلسه دیروز شــورای شهر بود 
که توســط حبیب کاشــانی، خزانه دار پارلمان 
شهری قرائت شد. او با اشاره به تحقق ۸۷درصدی 
بودجه گفــت: »تا کنون 33هــزار و ۷۲میلیارد 
تومان منابع نقدی و غیرنقدی محقق شده است. 
3۲هزار و 4۷۷میلیارد تومان مربوط به منابع نقد 
و ۶۵۲میلیارد تومان هم غیرنقدی بوده اســت. 
براساس پیش بینی ها مقرر بوده در ۹ماهه نخست 
حدود 3۷هزار و ۷۷۷میلیارد تومان محقق شود 
که اعداد و ارقام نشان می دهند شهرداری حدود 

4هزار و ۷۵میلیارد تومان از برنامه عقب است.«

توهم جذب نیرو در شهرداری
رئیس شورای شهر و معاون برنامه ریزی شهردار تهران خبر جذب 4هزار نیروی جدید در شهرداری پایتخت را تکذیب کردند

زینب زینال زادهشورا
روزنامه نگار

در شــهرداری تهــران جــذب می شــوند. 
قــدرت هللا محمــدی، رئیــس ســازمان 
آتش نشــانی شــهرداری تهــران گفــت: 
درخصوص کمبود نیرو عقب ماندگی هایی 
داریم ولی این مشــکل برطرف می شود. 
همچنین مشکل معیشت آتش نشانان 
تــا 3ســال آینــده قــرار اســت برطــرف 
شــود. همچنیــن قــرار اســت ۲ایســتگاه 
آتش نشانی به زودی افتتاح شوند تا تهران 

۱۵۰ایستگاه آتش نشانی داشته باشد.

200
آتشنشان

در منطقه ۱۰ ساخته می شود. تفاهمنامه 
ســاخت ایــن پارکینگ هــا منعقــد شــده 
اســت. رویکــرد مدیریــت شــهری بــرای 
رفــع معضــل ســرگردانی وســایل نقلیــه 
شــهروندان در ســطح منطقــه توســعه 
پارکینگ هــای طبقاتــی و مکانیــزه اســت 
و بــر همیــن اســاس تفاهمنامه ســاخت 
3۰۰پارکینــگ جدیــد ازجملــه پارکینــگ 
گلســتانی را بــا ســازمان حمل ونقــل و 

ترافیک منعقد کرده ایم.

300
پارکینگ

نفر جدیدترین آمار بازدید از نمایشگاه 
شــهرآفتاب اســت. ایــن تعــداد بــه 
سومین دوره نمایشگاه موتورسیکلت 
و دوچرخــه آمدنــد تــا رکــورد بازدیــد از 
شکســته  شــهرآفتاب  نمایشــگاه 
شــود. بــه گــزارش ایســنا، بازدیــد ایــن 
میــزان جمعیــت از نمایشــگاه در یــک 
روز، کوچکتریــن مشــکل ترافیکــی و 
راهبندانی در سطح شــهر و مسیرهای 

ورودی ایجاد نکرد.

200
هزار

افزایش منطقی بودجه1402
معموال رشد ۲۵ تا 30درصدی 
در بودجه ســاالنه شهرداری 
تهران منطقی اســت، اما سال 
آینده با رشد ۵۶درصدی بودجه 
مواجه هســتیم. ازاین رو برای بررسی این موضوع 
جلساتی در کمیسیون برنامه  و بودجه برگزار شد تا 
مشخص شود این رشد منطقی و واقعی است یا خیر؟ 
تا کنون شهرداری تهران موفق شده حدود 4۲هزار 
میلیارد تومان از بودجه1401 را محقق کند. ۲ ماه تا 
پایان سال باقی  مانده است و اگر سهم 3میلیارد تومان 
ارزش  افزوده را از یک سو و پرداخت عوارض تخریب و 
نوسازی را از سوی دیگر لحاظ کنیم، بودجه ۵0هزار 
میلیارد تومانــی مصوب شــهرداری تهران محقق 
می شود. در جلســات آتی، مجوزهایی به شهرداری 
تهران مبنی بر فروش امالک و کسب درآمد غیرنقد 
داده می شــود که می تواند به تعهد 10هزار میلیارد 
تومان عمل و به بودجه ۶0هزار میلیارد تومانی کمک 
کند؛ بنابراین این اعداد و ارقام نشان می دهد که ۲۵ 
تا 30درصد بودجه ۶0هزار میلیــارد تومان حدود 
۷0 تا ۷۸هزار میلیارد تومان می شود. پس می توان 
نتیجه گرفت بودجه پیشــنهادی شهرداری تهران 
رشد منطقی داشته است. نکته قابل  تأمل دیگر در 
بودجه سال آینده، توجه به حمل ونقل عمومی است. 
حدود یک سوم کل بودجه یعنی بیش از 30درصد 
به این موضوع )حمل ونقل عمومی( اختصاص داده  

شده است. 
*عضو شورای شهر تهران

تذکرات

عدد خبر

چرا 10۶ درخت در منطقه۵ جابه جا 
شدند؟

شــهرداری منطقه ۵ درباره جابه جایی چندین اصله درخت در 
جنت آباد مرکزی توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش شــهر، در این 
اطالعیه آمده است: چندی پیش شهروندی با مراجعه به مقام قضایی 
اسناد مالکیت بخشی از قطعه زمینی واقع در جنت آباد مرکزی در 
خیابان شقایق، تقاطع نسترن را ارائه کرده که پس از احراز هویت 
و بررسی های دقیق قضایی، اصالت درخواست ایشان مورد تأیید 
قرار گرفت و شهرداری موظف شد تا محل را که در سنوات گذشته 
تبدیل به فضای سبز درخت کاری شده بود به مالک تحویل دهد. 
با توجه به اینکه محل طی این سال ها مشجر شده بود، مذاکرات 
 الزم با مالک با نظــارت و کمک قضات اجرای احکام دادســرای 
شهید مفتح صورت گرفت و ایشــان پذیرفت تا با هزینه شخصی 
و تحت نظارت متخصصان فضای ســبز و ناظران و کارشناسان 
دادگســتری درختان را جابه جا کند که این اقــدام در مورخه ۸ 
بهمن ماه 1401 با حضور همه دســت اندرکاران صورت پذیرفته 
و 10۶ اصله درخت در پالک های همجوار، بوستان های نزدیک و 
بوستان جنگلی کوهسار مجددا کاشته شد تا ان شاءاهلل در فصل بهار، 

پس از بیدار شدن از خواب زمستانی، بار دیگر سبز شوند. 

پیگیری

یادداشت

کاهش روشنی بزرگراه ها و کاهش 
ایمنی شهروندان

خاموش کردن چراغ های پرمصرف بزرگراه های تهران باعث 
صرفه جویی برق شده اما احتمال تصادف، سرقت و زورگیری 

را افزایش داده است

خاموشی معابر شهر اغلب مشکل فصل گرم ســال بود. وقتی 
هوا گرم است بیشتر برق تولیدی که روانه شهر ها می شود برای 
کولر های گازی مصرف می شود و هرچقدر هوا گرمتر شود احتمال 
خاموش ماندن چراغ های معابر بیشتر می شود. امسال در فصل 
گرم هم با این اتفاق روبه رو شدیم و در فضای مجازی فیلمی از 
خاموش ماندن چراغ  بزرگراه ها مانند بزرگراه شهید مدرس در 

تهران منتشر شد.
یکی از اعضای شورای شهر درباره تاریک ماندن معابر شهر گفت: 
»با این مسئله مواجه شــده ایم و تماس هایی از طرف مردم در 
این باره داشته ایم، اما خاموشی روشنایی معابر مربوط به شرکت 
برق اســت، این قبیل اقدامات در راســتای مشکالتی است که 
درخصوص تامین انرژی پیش  آمده و سبب شده برخی از معابر را 
به نوبت خاموش کنند و برای صرفه جویی در مصرف انرژی این 
کار را انجام می دهند«. ناصر امانی افزود: »این مسئله سبب شده 
برخی نقاِط بی دفاع شهری روشنایی نداشته باشند و چراغ های 
برخی بوستان ها و معابر خاموش شوند، مشکالتی که این وضعیت 
می تواند ایجاد کند افزایش ناامنی، سرقت و خفت گیری هاست، 
همچنین می تواند سبب افزایش تصادف در معابر شهری شود. 
برخی از مردم جرأت نمی کنند با خودرو از مناطقی که روشنایی 
ندارد عبور کنند، این مسئله به نوعی زندگی شبانه مردم را مختل 
می کند، ما حتما از طریق شورای شهر این مورد را تذکر می دهیم 
و پیگیری می کنیم.« حــدود یک هفته قبل هم کارشــناس 
تصادفات پلیس راهور، ســرهنگ رابعه جوانبخت گفته بود که 
بخش زیادی از تصادفات عابران پیاده با خودرو ها به تاریک بودن 

معابر ارتباط دارد.

380هزار چراغ
روشــنایی معابر تهران با 3۸0هزار چراغ تامین می شود و اگر 
30هزار عدد از این چراغ ها در بزرگراه ها خاموش شوند، با ۸درصد 
خاموش کردن چراغ ها 1۵درصــد در مصرف برق صرفه جویی 
خواهد شد. آذرماه امسال مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی 
وزارت نیرو اعالم کرده بود که روشــنایی معابر و بزرگراه ها در 
نقاطی که حادثه خیز نباشد، تعدیل می شود. دلیل این کار افزایش 
مصرف گاز در بخش خانگی و کاهش سهمیه سوخت نیرو گاه های 
برق عنوان شد. این خاموشی به اندازه ۵00مگاوات در هر ساعت 
از فشار بر شبکه برق در شب کم می کند که معادل تولید برق در 
یک نیروگاه است. برای تامین این برق نزدیک به یک یا یک ونیم 
میلیون مترمکعب گاز مصرف می شــود. حمیدرضا پیرپیران، 
معاون هماهنگی توزیع توانیر نیز کاهــش حداقل 40درصد از 
روشنایی معابر، میدان ها و فضاهای سبز شهری را از تدابیر این 
شرکت عنوان کرد و گفت که حدود ۲۷درصد این کاهش عملی 
شده است. اما این صرفه جویی باعث خسارت دیگری می شود. 
چند ماه قبل معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری 
تهران گفته بود که ســرقت تجهیزات شهری در تاریکی بیشتر 
اتفاق می افتد و در بعضی بزرگراه ها که همه یا تعدادی از چراغ ها 
خاموش شده اند، نه دوربین های نظارتی به درستی کار می کنند 

و نه گشت  های پلیس دیدکافی دارند.
جالل بهرامی با بیان اینکه به گفته مسئوالن وزارت نیرو، هر کدام 
از چراغ های بزرگراهی چند برابر یک واحد مسکونی عادی برق 
مصرف می کنند، گفت: خاموش کردن آنها بخش مهمی از کسری 
برق شــهر را جبران می کند. به همین نسبت بود که باعث شد 
شهردار تهران به دفعات از همکاری شهرداری و وزارت نیرو برای 
تبدیل المپ  های معابر شهر به المپ های کم مصرف بگوید. حتی 
سرمایه گذار و نوع المپ های ال ای دی هم مشخص شده بود اما 
ابعاد کار خیلی بزرگ تر از چیزی است که به نظر می آید. نزدیک به 
300هزار المپ باید در شهر عوض شود. به گفته بهرامی پیشنهاد 
شده است که این کار از بزرگراه های صدر، امام علی، زین الدین، 

شهید همت، رسالت و حکیم شروع شود.

2۶کشته در یک ماه
سال13۹۹ آماری از کشته شدن شهروندان در اثر تاریک ماندن 
بزرگراه ها منتشر شد که در آن آمده بود در بهمن ماه این سال و 
درحالی که بیماری کرونا شــرایط ویژه ای در کشور ایجاد کرده 
بود، حدود ۲۶نفر از هموطنان در پی مشکالت ناشی از خاموشی 
بزرگراه ها کشته شدند. سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در نخســتین نشست خبری 
سال1400 گفته بود که با بازگشت روشنایی به بزرگراه ها این 
آمار کاهش پیدا کرده است. اجرای ساعت محدودیت تردد شبانه 
از ساعت ۹ شب هم باعث شده بود که خاموش کردن چراغ های 

بزرگراه ها توجیه بیشتری داشته باشد.

گزارش

رعایت سرعت عمل
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری 
و شهرســازی شــورا: شــهرداری تهــران در 
امور مربوط به شورا و شهر به اصول اولیه 
خــود پایبنــد باشــد و از اجــرای گزینشــی 
مصوبات شورا پرهیز کند. رعایت سرعت 
عمل، پاسخ مسئوالنه، پیگیری  مطالبات 
مردمی، حفظ رعایت اصل احترام به قانون 
در رابطه  با شــورا و آشنایی با ظرفیت های 
اداری در پاســخگویی به اعضای شورا را از 

شهردار تهران توقع داریم.

صیانت از حریم رود دره کن
زهــرا شــمس احســان، رئیــس کمیتــه 
اجتماعی شورا: در دهه های اخیر همواره 
تأکید شده که منطقه کن یکی از ریه های 
تنفســی تهــران بــوده و بــر همیــن مبنــا، 
نگهداشــت بایســته و شایســته باغ هــا و 
همچنین ساماندهی حریم و بستر روددره 
و رودخانــه کــن در دســتور کار مدیریــت 

شهری تهران قرار گرفته است.

به کار گماردن افراد زیر 15سال 
غیرقانونی است

ناصــر امانــی، عضــو کمیســیون برنامــه  و 
بودجه شــورا: طبق ماده79 قانون، به کار 
گماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام ممنوع 
است. هفته های قبل شاهد انتشار ۲فیلم 
در فضــای مجــازی بودیــم کــه حاکــی از 
نقض این قانون توسط پیمانکاران حوزه 
خدمات شــهری شــهرداری تهران بود که 

باید بررسی شود.

گذر از بودجه 50هزارمیلیاردی
لطف اهلل فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری: تکلیف ما تحقق بودجه ۵0 هزار میلیارد 
تومانی مصوبه شوراست و ۶0 هزار میلیارد تومان از اختیارات ما در بخش نقد و غیرنقد خواهد بود. 
در بخش غیرنقد 8هزار میلیارد تومان تکلیف داریم که پیش بینی می کنیم به مرز 10هزار میلیارد 
تومان هم برسیم. 2هزار و 100 میلیارد تومان عوارض گمرکی پیگیری و محقق شد. 4هزار میلیارد 
تومان مطالبات از دستگاه های دولتی تاکنون تأیید شده که پیگیر جذب آن هستیم. 3هزار میلیارد 

تومان هم از اسناد مترو باز است که به دنبال تسویه آن خواهیم بود.

مکث

محمد سرابی؛ روزنامه نگار
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هوش مصنوعی؛ رقیب یا رفیق
عمادالدینقاسمیپناهفناوری

روزنامهنگار

تحولآنتیبیوتیکهابااستفاده
ازسمگیاه

دانشمنداننوعیسمگیاهیکشفکردهاندکهنحوهمواجههآن
باباکتریهامیتواندبرایایجادطیفجدیدیازآنتیبیوتیکها
مورداستفادهقرارگیرد.بهگزارشگاردین،چشماندازتوسعه
داروهایضدباکتریجدیدازاینطریق،ازســویپزشــکان
مورداســتقبالقرارگرفتهاســت.سالهاســتکهمقاومت
انسانبهآنتیبیوتیکها،زنگهشــداررادرسراسرکرهزمین
بهعنوانیکتهدیدخطرناکبرایمراقبتهایبهداشــتیبه
صدادرآوردهاست.گروهیازدانشــمندانبریتانیایی،آلمانی
Nature Ca� ولهســتانیدرمقالهایکهاخیــرادرمجلــه
talysisمنتشرشده،نشاندادهاندکهآنتیبیوتیکجدیدی
بهنامآلبیسیدینبهروشــیکامالمتفاوتباداروهایموجود
بهباکتریهاحملهمیکند.آنهامیگویندایننشــانهایاست
کهمیتوانازیکمسیرجدیدبابیماریهایباکتریاییمقابله
کرد.دیمیتریگیالروف،گفت:درآزمایشــگاههیچمقاومتی
نسبتبهآلبیسیدینایجادنشد.بههمیندلیلاستکهماواقعا
هیجانزدههستیمچراکهفکرمیکنیمایجادمقاومتدربرابر
آنتیبیوتیکهایمشتقشدهازآلبیسیدینبرایباکتریهابسیار
سختخواهدبود.آلبیسیدینتوســطیکعاملبیماریزای
باکتریاییگیاهیبهنامXanthomonasalbilineansتولید
میشودکهباعثایجادیکبیماریویرانگربهنامسوختگیبرگ
درنیشکرمیشود.اینپاتوژنازآلبیسیدینبرایحملهبهگیاه
استفادهمیکند،اماچندیندههپیشنیزمشخصشدکهدر
کشتنباکتریهابسیارمؤثراست.گیالروفگفت:مشکلاین
بودکهدرآنزمان،مادقیقانمیدانستیمآلبیسیدینچگونهبه
باکتریهاحملهمیکند،بنابرایننمیتوانستیمازآنبهعنوان
پایهآنتیبیوتیکهایجدیداستفادهکنیم،چراکهممکنبود
عوارضیدربدنانسانایجادکند.قبلازاینکهبتوانیماینکار
راانجامدهیم،بایددقیقاتعیینمیکردیمکهچگونهباکتریها
راازبینمیبردوحاالبهآنرســیدهایم.گیالروفوتیمشبا
همکاریدانشمندانیازدانشگاهفنیبرلینودانشگاهیاگیلونیان
لهستان،ازیکسریتکنیکهایپیشرفتهبرایآشکارکردن
چگونگیعملکردآلبیسیدیناستفادهکردند.گیالروفگفت:
مامعتقدیمکــهاینیکــیازهیجانانگیزترین
کاندیداهایجدیدآنتیبیوتیکدرســالهای
اخیراست.اثربخشیبسیارباالییدردوزهای
کمداردودربرابرباکتریهایبیماریزا
حتیآنهاییکهبهآنتیبیوتیکهای
پرمصرفماننــدفلوروکینولونها
مقاومهســتند،بســیارقوی

است.

استعفایفیروزآبادیاز
شورایعالیفضایمجازی

ابوالحسنفیروزآبادی،دبیرشورایعالی
فضایمجازیازســمتخوددراینشورا
استعفادادهاست.بهگزارشمهر،شنیدهها
حاکیازآناســتکهشورایعالیفضای
مجازیامروزبهریاســترئیسجمهوریبرگزارودبیرجدید
باتوجهبهاستعفایابوالحســنفیروزآبادیازدبیریشورا،در
اینجلسهتعیینومعرفیمیشود.رسولجلیلی،محمدحسن
انتظاری،کامیارثقفی،محمدرضاحسنیآهنگر،محمدامین
آقامیریوامیرالجــوردیازگزینههایمطــرحبرایدبیری
شورایعالیفضایمجازیبهشمارمیآیند.مقاممعظمرهبری
درسال۱۳۹۰ضمندســتوربرایتشکیلشورایعالیفضای
مجازیبهریاسترئیسجمهوری،اعضایحقوقیوحقیقیاین
شوراراتعیینکردند.رئیسجمهور)رئیسشورایعالی(،رئیس
مجلس،رئیسقوهقضاییه،رئیسصداوسیما،دبیرشورایعالی
ورئیسمرکز،وزیرارتباطات،وزیرارشــاد،وزیــرعلوم،وزیر
اطالعات،رئیسکمیســیونفرهنگیمجلس،رئیسسازمان
تبلیغاتاسالمی،فرماندهکلســپاهپاسداران،فرماندهنیروی

انتظامیازاعضایحقوقیاینشوراهستند.

تخریبفیبرنوری؛علت
قطعیاینترنتمازندرانیها

مدیــرکلارتباطاتوفنــاوریارتباطاتاســتان
مازندران،قطعیچندســاعتهاینترنــتدربخش
خانگــی،اداریوهمچنینتلفنهمراهایناســتان
رابهدلیلعملیاتعمرانیوتخریــبفیبرنوریدر
۱۵کیلومتریجادهبابلبهقائمشــهراعالمکرد.به
گزارشایرنا،اهالیساری،قائمشــهر،جویبارونکا
روزگذشتهازســاعت۱۱:۱۵تاســاعت۱4:۵۰با
قطعناگهانیشــبکهمخابراتــیواینترنتمواجه
بودند.اســماعیلاعزی،دراینبــارهگفت:اینترنت
شهرستانهاینامبردهبهعلتاختاللدرمسیرفیبر
نوریازساعاتیقطعشدکهبابررسیمیدانیکارکنان
زیرســاختاینمشــکلخیلیزودرفعوشرایطبه
روالقبلبرگشت.بهگفتهاو،در۱۵کیلومتریجاده
قائمشهربهبابلبهدلیلحفاریعمرانیناخواستهبه

فیبرنوریمنطقهآسیبواردشد.

فضایمجازی

رویداد

دانش

ChatGPT استنفورد در برابر   
ازآنجاکهاینمحصولهوشمصنوعیتوانایینگارشمقاالتعلمیرادارد،میتواند
بهزودیباعثفارغالتحصیلیکسانیشودکهازتوانواقعیعلمیبرخوردارنیستندو
ایناتفاقمیتواندبهمعنیدرخطرافتادنعلمباشد.بههمینخاطردانشگاهاستنفورد
تصمیمگرفتهبااستفادهازاینابزارمقابلهکند.جامعهعلمیدانشگاهاستنفورداکنون
ابزاریبهDetectGPTراتوسعهدادهاندکهاستفادهازهوشمصنوعیدرنگارشیک
مقالهرامیتواندتشخیصدهد.اینابزارروشیبهنامzero�shotاستفادهمیکند
تابدوندراختیارداشــتنهیچاطالعاتیازهوشمصنوعیسوژه،متونماشینیرا
تشخیصدهد.اینگروهDetectGPTرارویمجموعهایازاخبارتولیدشدهباهوش

مصنوعیآزمایشکردهاندکهموفقیتآمیزبودهاست.

   جذابیت بیشتر از اینستاگرام 
اکنونChatGPTتوانستهطی4۰روز۱۰میلیونکاربرراجذب
خودکند.بــرایاینکهمیزانمحبوبیتChatGPTمشــخص
شود،کافیاستبهخاطربیاوریدکهاینســتاگرامبهعنوانیکی
ازمحبوبترینپلتفرمهایتصویریدنیــاکههمارتباطاتبین
فردیراممکنمیکندوهمکسبوکارهارارونقمیبخشد،طی
حدودیکسال)۳۵۵روز(توانست۱۰میلیونکاربررجیسترشده
راجذبکند.اینمیزانازجذبکاربرنشانمیدهدکهانساندر
آیندهراهیجزتطبیقخودبااینمحصولهوشمصنوعیوسایر
محصوالتیکهدرآیندهسهمخودراازبازارطلبمیکنند،نیست.

   خطر در کمین برنامه نویسان
شــایدChatGPTنخســتینضربهرابهخودکارکنانشرکتOpenAIکه
درواقعسازندهاینمحصولاستواردکند.ChatGPTبهشکلشگفتانگیزی
میتواندازحجمکاربرنامهنویســانکامپیوتریکمکند.بهعنوانمثال،این
محصولکدهایتکراریزمانبررابرایبرنامهنویســانتولیدمیکند.عالوهبر
اینموضوع،شرکتOpenAIظاهرابیسروصداصدهاپیمانکاربینالمللیرا
اســتخدامکردهتادرآموزشهوشمصنوعیبهآنهاکمککنند.برخیازاین
متخصصانمهندســینرمافزاررابههوشمصنوعیاینشرکتمیآموزندتا
احتماالشرایطبرایجایگزینشــدناینفناوریبابرنامهنویسانمهیاشود.
چتباتفعلیاینشــرکت،یعنیChatGPTهمینحاالبهعنوانتهدیدی

برایبسیاریازصنایعشناختهمیشود.

درحالیکههوشمصنوعیChatGPTاخیراًهمهراشگفتزدهکرده،امانگرانیازدسترفتنبرخیمشاغلهمدورازذهننیست

   رقیب یا دستیار؟
اخیــرادانشــمندانبــرایســنجشتوانایی
ChatGPTایــنمحصــولرادرآزمونگواهی
پزشکیآمریکاشرکتدادند.اینآزمون۳بخش
داردکهپزشــکانآیندهدرفاصلهمیاندانشکده
پزشکیودورهرزیدنتیآنراپشتسرمیگذارند.
آنچهدانشمندانراشــگفتزدهکرد،نمرهقبولی
یانزدیکبهقبولیChatGPTدراین۳آزمون،
بدونپشتسرگذاشتنآموزشهایتخصصیبود.
عالوهبرایــن،ChatGPTدر4دورهدانشــکده
حقوقدانشــگاهمینهســوتاهمموفقبــود.این
محصولبهبیــشاز۹۵ســؤالچندگزینهایو
۱2سؤالتشریحیپاسخدادواگرچهنمرهچندان
باالیینگرفت،اماتوانستباموفقیتایندورهها
رابهاتمامبرســاند.نکتهجالبماجراایناســت
کهدانشمندانمیگویندکهChatGPTدانش
کافیبرایکسبمدرکدکترایحرفهایازیک
دانشــکدهحقوقرادارد.ایندرحالیاســتکه
ChatGPTازعهدهنوشــتنیکالیحهحقوقی

همبرآمدهاست.
Chat�آزمایشهایمختلفنشانمیدهدکه
GPTهمچنینتواناییپشتسرگذاشتن
یکآزمــون۱۰ســؤالیمیکروبیولوژیرا
داراســت.اینمحصــول،عالوهبــراین،
توانســتهازآزمونامبیایدانشــکده
وارتوندانشگاهپنســیلوانیاسربلند

بیرونبیاید.
باایناوصاف،میتوانChatGPTرا

یکرقیبیایکدستیاربرایانساندانست.
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بخشقابــلتوجهیازمــردمنهتنهابانام
فناوریهوشمصنوعیآشناهستند،بلکهاین
روزهایکیازمحصوالتاینفناوریباعنوان
ChatGPTآنهارابهشدتشگفتزدهکرده
است.درکشورهایتوسعهیافته،اینمحصول
عالوهبرشــگفتی،بهنگرانیهایزیادیهم
دامنزدهاست.چراکهChatGPTبهعنوان
یکباتپاســخگووکارراهاندازنوشتاری
میتواندکارهاییراانجامدهدکهپیشازاین،
تنهاازعهدهانسانساختهبود.نوشتنمقاالت
دانشگاهیوژورنالیستي،نوشتنبرنامههای
کامپیوتری،توصیههایپزشکی،نوشتنالیحه
حقوقیوموارددیگرازجملهکارهاییاستکه
نیازبهتحلیلوهوشانسانیدارد،اماحاالبا
قدرتنماییاینبات،بیکارشدنبخشیاز
نیرویانسانیدورازذهننیست.استقبالاز
ChatGPTبهحدیبودهاستکهطی40روز
توانستهچیزیحدود10میلیونکاربررابهخود
جذبکند.ایندرحالیاستکهازهمینحاال،
مخالفتهاومقابلههاییبااینمحصولآغاز
شدهاســتکهنمونهآنراازطرفدانشگاه
استنفوردمیتوانمشاهدهکرد.البتهازسوی
دیگر،عدهایمعتقدندکهبهجزمواردخاص،
بااینفناوریومحصولبایدکنارآمدودنیا
بهجایمقابلهباآنبهتراســتخودراباآن

تطبیقدهد.



333.110تهران
249.402خوزستان
147.710اصفهان
134.531آذربایجان شرقی
117.809فارس
110.063خراسان رضوی
89.703البرز
81.598آذربایجان غربی
74.930قم
72.677اردبیل
71.979مازندران
69.789گیالن
56.255کرمان
53.782چهارمحال و بختیاری
47.515گلستان
46.774کهگیلویه و بویراحمد
43.547دانشگاه علوم پزشکی کاشان
40.101ایالم
37.855لرستان
29.437یزد
29.227مرکزی
24.046کرمانشاه
19.625کردستان
19.414همدان
19.360قزوین
19.081سیستان و بلوچستان
17.777بوشهر
17.361هرمزگان
16.879زنجان
12.505خراسان شمالی
7.955خراسان جنوبی
6.210سمنان

عدد خبر
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عدالت آموزشی 
»برپا«ست

سامانه »برپا« به دانش آموزان کمک می کند 
تا مهارت هایشان را افزایش داده و سریع تر به 

اهداف شان برسند

اجرای طرح تحول اجتماع محــور 2020محله 
کم برخوردار از 5اردیبهشت ماه امسال در راستای 
استقرار عدالت آموزشی- تربیتی در کشور کلید 
خورد. برای اجرای این طرح، ابتدا فهرست محالت 
محروم و کم برخوردار کشور طی مطالعه ای احصاء 
و پس از همفکری با صاحب نظــران اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و آموزشــی، طرحی تهیه و 
به تأیید رهبری رســید. وقتی قرار شد در مسیر 
برقراری عدالت آموزشــی در محله های 2020 
قدمی برداشته شــود، قرارگاه عملیاتی عدالت 
تربیتی و بهره آموزشی در برابر هم شکل گرفت؛ 
قرارگاهی که تشکیل شــد تا مشکالت آموزشی 
محله های کــم برخوردار احصاء شــود و بچه ها 
بتوانند متناســب با توانایی و استعدادهایشــان 

آموزش ببینند.

مأموریتهایآموزشوپرورش
وظیفه ای که برای وزارت آمــوزش و پرورش در 
این طرح تعریف شــده، تحکیم و تثبیت رویکرد 
عدالت محور برای رفع تبعیض های آموزشــی و 
پرورشی، شناسایی و بسیج ظرفیت های مردمی 
و دســتگاه های اجرایی، برگزاری جشنواره های 
فرهنگی و هنری، ابالغ نقش ها و مسئولیت های 
شــوراهای محالت، غنی ســازی اوقات فراغت، 
مشارکت در جذب خیرین مدرسه ساز، تشویق و 
ترغیب خانواده ها و اتباع برای ثبت نام در دوره های 

سوادآموزی و همچنین تداوم آموزش ها بود.
حاال در راستای اجرای همین طرح در محله های 
کم برخوردار »سامانه برپا« برای بهبود وضعیت 
تحصیلی دانش آموزان رونمایی شــد. سامانه ای 
که قرار اســت بــه دانش آموزان کمــک کند تا 
مهارت هایشان را افزایش داده و سریع تر به اهداف 
شان برســند. در مراســم رونمایی از سامانه برپا 
یا همان برنامه پشــتیبان آموزشی که با حضور 
آقامحمدی، جانشــین وزیرکشور و رئیس ستاد 
توانمندسازی و تحول اجتماعی محور 2020محله 
و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، آقامحمدی 
گفت: در 2020محله کم برخوردار کشور، حدود 
19میلیون و 700هزار نفر ساکن هستند. به گفته 
او، تاکنون 884هــزار نفر بازمانــده از تحصیل 
شناسایی شده و زمینه ادامه تحصیل150هزار نفر 
از آنها فراهم شده است؛ اما در مقابل دانش آموزانی 
داشــتیم که امکان تحصیل داشتند اما وضعیت 
تحصیلــی خوبی نداشــتند. برای جبــران این 
عقب افتادگی ها، ســامانه برپــا را تعریف کرده و 
زمینه ای را فراهم کردیم که دانش آموزان ضعیف 
در یک یا چند درس با کمک دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان نسبت به جبران این عقب افتادگی ها 

اقدام کنند.
به گفته او، درست است که طرح تحول بنیادین 
در این محله ها مدت هاست آغاز شده، اما زمانی 
می توانیم ادعای کار در این حوزه را داشته باشیم 
که بتوانیم جایگاه افراد ســاکن در این محله ها را 
تغییر دهیم؛ در این صورت اســت که می توانیم 
بگوییم حاصل کار و حضور ما در محله ها، ایجاد 

تحول بوده است.
وزیر آموزش و پرورش هم می گوید: تالش در جهت 
تقویت حوزه آموزشی در محله های کم برخوردار 
کشــور و برقراری عدالت آموزشــی برای بچه ها 
به نتیجه نمی رســد مگر با بهره گیری از کمک 
خیرین؛ ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
حضور خیرین در امر آموزش و پرورش هستیم و 
باید مانند زمان جنگ از ظرفیت معلمان جهادی 

استفاده کنیم.
یوسف نوری، همچنین مشــارکت مردم در امور 
اجتماعی، سیاسی و اقدامات جهادی را از برکات 
جمهوری اسالمی برمی شــمارد و می گوید: باید 
ضمن تقویت این بُعد، به مواردی چون امور تربیتی 

که حذف شده نیز توجه کرده و آنها را برگردانیم.
نوری با اشاره به ظرفیت فراهم شده در سامانه برپا، 
برای جبران افت کیفیت تحصیل و حل مشکل 
دانش آموزانی که به هر علتی دسترسی به تحصیل 
ندارند، گفت: باید این حرکات را قدر بدانیم. معلمان 
جدید ما هم باید وارد شوند و در هر عرصه ای که 
می توانند مشارکت کنند. نهایت و غایت هر انسانی 
این اســت، هر آنچه را که آموخته در جامعه نشر 

دهد. زکات علم شما، انتشار آن است.

سامانهبرپاچیست؟
دانش آموزانی که به هر دلیل توانایی شــرکت در 
کالس های درسی را ندارند، می توانند در سامانه 
برپا حضور پیدا کنند. سامانه برپا به دانش آموزان 
کمک خواهد کرد تا مهارت هایشان را افزایش دهند 
و سریع تر به اهدافشان برسند. خان محمدی، معاون 
وزیر آموزش و پرورش در ادامه مراسم رونمایی از این 
سامانه، افزود:  »امیدواریم پس از شروع قدم امروز، 
راه اندازی سامانه به سرعت اجرایی شود و اقدامات 
ما که در وزارت کشور انجام شده است، به نتیجه 
برسد«. او با بیان اینکه تعداد زیادی از معلمان در 
این فرایند مشارکت می کنند تا به دانش آموزانی 
که به هر دلیل دچار مشکل در تحصیل هستند و 
دسترسی به آموزش ندارند کمک کنند، ادامه داد: 
» تعداد معلمان و گروه های جهادی، با انگیزه کم 
نیستند، ما در سامانه برپا می خواهیم ظرفیت ها 
و نیازها را به یکدیگر متصــل و این ظرفیت های 
جهــادی را توســعه دهیــم.« خان محمــدی 
همچنین اشاره کرد: »از ابتدای همکاری با ستاد 
توانمندســازی و تحول اجتماعی محور محالت، 
وضعیت 2020 محله بررسی و اقداماتی هم در این 

زمینه انجام شده است.« 

فاطمهعسگرینیاآموزش
روزنامه نگار

ماهانه 19میلیون ســرم در کشور تأمین می شــود و آمار اعالم 
شده ازسوی سازمان غذا و دارو نشان می دهد که در پاییز امسال 
تهرانی ها بیشترین مصرف سرم را داشته اند. خوزستان و اصفهان 
در رده های بعدی قرار دارند و در انتهای جدول هم نام ســمنان 
و خراســان های شــمالی و جنوبی به عنوان کم مصرف ها آمده 
است؛ ســرم هایی که کمبودشان از شهریور امســال، منجر به 
اقدامات جدی از سوی ســازمان غذا و دارو برای افزایش تولید 
و واردات شــد. هم اکنون ماهانه 15، 16میلیون سرم در کشور 
تولید می شود و از ابتدای پاییز هم ماهانه 3 تا 4میلیون سرم وارد 
شــده و کمبودها را تا حدودی رفع کرده، اما کمبود سرم هنوز 
به طور کامل برطرف نشده و همچنان به صورت سهمیه ای توزیع 
می شود. بررسی های همشهری نشان می دهد که مراکز درمانی 
و بیمارستان ها همچنان با کمبود سرم مواجهند که منطقی هم 
به نظر نمی رســد؛ چراکه معاونت درمان وزارت بهداشت، میزان 
مصرف سرم طی ماه های اخیر را بسیار کمتر از آمارهای تأمین 
سرم از سوی سازمان غذا و دارو اعالم می کند و مشخص نیست 
 که سرم ها در چه مسیر مصرفی ای قرار دارند که با وجود تأمین 
قابل توجه، همچنان کمبودشان برطرف نشده است. اینکه مردم 
به دالیل مختلف مایل به تزریق بیشتر ســرم هستند یا برخی 
پزشکان و درمانگاه ها با هدف درآمدزایی بیشتر، سرم درمانی و 
سرم تراپی را به خورد مردم می دهند یکسوی ماجراست و به تأیید 
کارشناســان حوزه دارو این موضوع دالیل دیگری هم می تواند 
داشته باشد که این کمبودها را تقویت کند؛ ازجمله دپوی سرم ها 
با هدف عرضه در بازار آزاد و فضای مجازی با قیمت های گران تر، 
تأمین سرم از مجاری غیرقانونی از سوی داروخانه داران و تحمیل 
آن به بیماران با قیمت های چند برابر، قاچاق سرم ها به خارج از 
کشــور، خروج از چرخه توزیع و احتکار آن برای تثبیت گرانی و 

کمبودها و... .
این در حالی اســت که برخی مراکز درمانی هم این روزها با واژه 
جدید »سرم تراپی« بازاریابی جدیدی راه انداخته اند و بیماران را 
به مصرف و ترزیق ســرم ها ترغیب می کنند و نه تنها ترزیق یک 
سرم که اضافه کردن آمپول های دیگر به آن، درآمدهای حدود 

200هزار تومانی را برای این مراکز و پزشکانشان به همراه دارد.

تزریقسرم،درماننیست
امســال با فروکش کردن کرونا و برقــراری دوباره جراحی های 
الکتیو، آمار مراجعه به مراکــز درمانی و به تبع آن مصرف برخی 
داروها هم افزایش پیدا کرده است. سرم ها هم همین وضعیت را 
داشتند و میزان مصرف سرم های شست وشو برای بیماری های 
عفونی و تزریق سرم های خوراکی بیشتر، نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته روند افزایشی را رقم زدند. سیدحیدر محمدی، رئیس 
سازمان غذا و دارو هم این مسئله را تأیید می کند و به همشهری 
می گوید: »پاییز امسال براساس گزارش سامانه نسخه الکترونیک، 
بیشترین قلمی که از سوی پزشکان تجویز شده سدیم کلراید بوده 
است.« به گفته این مسئول، آمارها نشان می دهد میزان مصرف 
ســرم های تزریقی در مراکز درمانی، درمانــگاه و کلینیک های 
تخصصی به شدت باال رفته و در نتیجه نیاز به واردات هم افزایش 

پیدا کرده است.
او درباره میــزان واردات ســرم هم توضیح می دهد: »امســال 
تاکنون حدود 18میلیون سرم وارد کشــور شده و واردات سرم 
همچنان ادامه دارد. ظرفیت تولیــد داخل هم 15 تا 16میلیون 

سرم به صورت ماهانه اســت و باقیمانده آن تا سقف 21میلیون 
سرم براساس نیاز کشــور از طریق واردات تأمین می شود. البته 
ظرفیت تولید داخلی ســرم در حال افزایش است، اما با توجه به 
زمان بر بودن آن، تالش می کنیم از طریق واردات کم وکاســت 

تولید جبران شود.« 
محمدی با بیان اینکه تأمین سرم امسال نسبت به سال گذشته 
50درصد افزایش داشته است، تأکید می کند: »با افزایش واردات 
و مدیریت مصرف در مراکز درمانی مشــکلی در تأمین ســرم 
نخواهیم داشت.« رئیس سازمان غذا و دارو درباره دالیل افزایش 
مصرف سرم در کشــور می گوید: »به نظر می رسد برخی مراکز 
به دلیل نگرانی از تأمین سرم، ذخایر خود را افزایش داده باشند 
که در این باره توصیه می شود سرم ها برای موارد اورژانسی تجویز 
شود تا نیاز فعلی که در جامعه برای مصرف ایجاد شده، کاهش 
پیدا کند.« او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است 
درمانگاه ها با هدف افزایش درآمد اقدام به افزایش تجویز و ترزیق 
سرم برای بیماران کنند؟ می گوید: »تعرفه مربوط به تزریق سرم 
معادل 22هزار تومان در بخش دولتی اســت که اگر این تعرفه 
دریافت شود، قانونی است، اما برخی مراکز، مبلغ بیشتری نسبت 
به تعرفه دریافت می کنند و این موضوع باید از سوی سازمان نظام 
پزشکی پایش شود و برخورد الزم با آن صورت بگیرد. در این باره 
باید معاونت درمان هم نظارت ها و پیگیری های الزم را انجام دهد. 
این طبیعی نیست که مصرف سرم در کشور تا این حد افزایش پیدا 
کند و ضرورت دارد در بخشی که افزایش بی رویه ای رقم خورده، 

مدیریت مصرف صورت بگیرد.«
رئیس ســازمان غذا و دارو، توصیه می کند تجویز و تزریق سرم 
تنها با تشخیص پزشک انجام شود و مراکز درمانی الزامی برای 
تجویز سرم یا تأکید بر سرم تراپی نداشته باشند: »برخی بیماران 
به اشتباه تصور می کنند که تزریق سرم می تواند درمان باشد، اما 
این موضوع نادرست است؛ چیزی تحت عنوان سرم تراپی نداریم. 
از معاونت درمان و ســازمان نظام پزشکی درخواست کردیم که 
نظارت های الزم را در این باره داشــته باشند تا القای سرم تراپی 

منجر به افزایش مصرف نشود.«

سیکلمعیوبعواملاقتصادیوفرهنگیدرمصرفسرم
»اقتصاد و فرهنگ ازجمله عوامــل تأثیرگذار در افزایش مصرف 
سرم ها هستند.« این نکته را سعید محمدخانی، عضو هیأت مدیره 
سازمان نظام پزشکی به همشــهری می گوید و در توضیح بیشتر 
درباره نقش این عوامل می گوید: »در بحث اقتصادی، تعرفه های 
ویزیت پزشکان مناسب نیست و از سوی دیگر مراکز درمانی هم 
حتی اگر کمترین مخارج را داشــته باشند، نمی توانند نسبت به 
بقای خود مطمئن باشــند. با توجه به اینکه برای تزریق سرم از 
سوی پزشــک و درمانگاه ها تعرفه جداگانه گرفته می شود، این 
موضوع گاهی می تواند به فاکتوری وسوســه برانگیز تبدیل شود 
که با دیدگاه مالی بیشتری درمان صورت بگیرد.« البته به گفته 
محمدخانی درصدی از تزریق ســرم به بهیار، پرستار و مؤسسه 
می رسد و درصدی هم دکتر، اما مسئولیت تزریق سرم با پزشک 
است و اگر خطایی صورت بگیرد عواقب آن متوجه پزشک خواهد 
بود: »ریســک تزریق دارو )سرم( مســتقیما به پزشک مربوط 
می شود و معموال هم ســرم همراه با آمپول های دیگری تجویز و 
تزریق می شــود که هر کدام می تواند هزینه ای جدا برای بیمار 
داشته باشد. البته این نکته را هم باید درنظر گرفت که تزریق سرم 
کار چندان آسانی نیست و ممکن اســت خرابی رگ ها، اعتراض 
بیمار و موفقیت آمیز نبودن تزریق هم وجود داشته باشد که منجر 
به دردســرهایی برای مرکز درمانی یا حتی پزشک هم شود.« او 

معتقد است اگر تعرفه ها متناسب با تورم و منطقی درنظر گرفته 
شود، شاید تمایل به تجویز و تزریق ســرم از سوی پزشکان هم 
کاهش پیدا کند و مقاومت بیشتری در برابر خواسته تزریق سرم 
از سوی بیماران صورت بگیرد و نگاه صرفا اقتصادی به بیمار نیز 
حذف شود. اما به نظر می رسد که تصمیم گیرندگان تعرفه گذار که 
عمدتا بیمه ها هستند، عادت کرده اند که برای تزریقات سهمی 
برای پزشــک درنظر بگیرند، اما ویزیت را افزایش ندهند. عضو 
هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی درباره عوامل فرهنگی تأثیرگذار 
بر افزایش مصرف سرم هم می گوید: »در این باره چند مسئله مطرح 
است؛ اول رسانه ملی و فیلم ها، دوم باور مردم و سوم فضای مجازی. 
به تعداد باال این صحنه را در فیلم ها و سریال ها دیده ایم که مثال 
فرد دچار بی حالی شده و بالفاصله برایش سرم تزریق می شود؛ به 
همین دلیل بسیاری از مراجعان مراکز درمانی هم این انتظار را 
دارند که با هر مشکلی برایشان سرم ترزیق شود و این موضوع به 
یک باور اجتماعی در مردم تبدیل شده است.« او ادامه می دهد: 
»با شرایطی مواجهیم که مردم فکر می کنند حتی بعد از یک کار 
سخت و خستگی مفرط هم باید سرم تزریق کنند تا دوباره شاداب 
شوند یا سرم، سرعت بهبودی آنها را چندبرابر می کند. برای این 
افراد و بسیاری از مردم دیگر ســرم تبدیل به اکسیر شفابخشی 
شده که تا تزریق نشود، حالشان خوب نخواهد شد.« به گفته این 
پزشک، فضای مجازی هم طی سال های اخیر، بر افزایش ترزیق 
سرم تأثیر داشته اســت: »اینطور رسم شــده که افراد در زمان 
مواجهه با شکست های عاطفی، از خودشان عکس هنگام تزریق 
سرم منتشر می کنند. از این دست بیماران هم زیاد به ما مراجعه 
می کنند که می گویند حال روحی خوبی ندارند و اصرار به تزریق 
سرم دارند، بعد از ترزیق هم گوشی خود را درمی آورند و از خودشان 
عکس می گیرنــد.«  محمدخانی با بیان اینکــه این دیدگاه های 
فرهنگی- اجتماعی وابستگی به سرم درمانی در کشور ما را تقویت 
کرده است، ادامه می دهد:  »بیماران اصرار به ترزیق سرم دارند و 
این اصرارها که طی سال ها وجود داشته، اکنون تبدیل به فرهنگ 
شده است. آنها به اصرار درخواســت آمپول و چرک خشک کن 
می کنند و ســرم می خواهند. زیاد هستند مواردی که به پزشک 
گفته می شود که تمایلی به مصرف قرص نداریم و همه را یکجا با 
سرم به ما تزریق کنید. بسیاری از بیماران در دوره بیماری اشتها 
ندارند و مصرف مایعات کمتری دارند و طبعا با دریافت سرم این 
کمبود آب بدن جبران شده و احســاس خوشایند تری را تجربه 
می کنند و این را به حساب خاصیت سرم می گذارند.  اگر پزشک 
به حرف شــان گوش نکند، این تصور برایشان ایجاد می شود که 
حال بدشان درک نشــده و حس منفی از خود بروز می دهند. در 
این حالت یا اقدام به تغییر پزشک و درمانگاه می کنند یا چرخه 
پردردسر اعتراض و شکواییه را شکل می دهند یا خواهان عودت 
هزینه ویزیت می شوند. آسیب این وضعیت ممکن است منجر به 
سرخوردگی بیمار شود و تصور کند که ارزش تزریق یک سرم را 
هم نداشته است؛ چراکه باور دارد تنها با تزریق سرم بهبود پیدا 
می کند، اما با وجود اینکه این بخش از آسیب روانی سرم درمانی 
اهمیت دارد، ولی مغفول مانده و نیاز به فرهنگسازی دارد.« عضو 
هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که آیا 
به جز مصرف القایی، بحث درآمدزایی و دپوی سرم ها با هدف 
افزایش قیمت هم می تواند منجر به کمبودهای اخیر شده باشد، 
می گوید: »سرم ها به صورت سهمیه ای توزیع می شوند، اما کمبود 
آن در سطوح خارج بیمارستانی به شکل دوره ای حس می شود و 

برخی داروخانه داران این محصول را از مجاری 
غیررسمی تأمین می کنند و با تجویزهای خارج 

از نسخ، به بیماران می فروشند.« 
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مبارزه با بیکاری استان به استانبازگشایی درهای گنجینه جواهرات
جواهرات ملی ایران از دوره صفویه تا پهلوی دوم پشتوانه پول 

ملی ایران است 
استان ها طی 40روز طرح های ثبت شده در سامانه اشتغال را رصد و 

راستی آزمایی می کنند
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مخالفت ایران با اجرای 
بند آموزش سند۲۰۳۰

انســیهخزعلی،معاون
امــورزنــانوخانواده
رئیسجمهوری:مدیریت
کارگروهتوانمندســازی
اقتصادیآیوراکهایران
بهمدت2سالعهدهدار
آناست،ارتباطیبا2۰۳۰
ندارد.جمهوریاسالمی
ایرانهمچنانبرموضع
خوددرمخالفتبااجرای
بندآموزشسند2۰۳۰در

کشورپابرجاست.

استفاده حداکثری از 
ارفاقات قانونی برای 

زندانیان
حاجیرضاشــاهکرمی،
قائممقامدادگســتری
کلاســتانتهــران:
در اجرایــی کمیتــه
رســیدگی زمینــه
درخواســتهای بــه
مددجویــاندرحوزه
بهرهمنــدیازارفاقات
شده تشــکیل قانونی
اســت.کاهشجمعیت
کیفــریوجامعهپذیر
کردنمددجویانازجمله
دغدغههــایمدیریت
استان قضایی مجموعه
تهراناست؛کهبهصورت
ویژهموردپیگیریقرار
دارد.رویکــردمجموعه
قضاییاســتانتهران
اســتفادهحداکثــری
ازارفاقــاتقانونیدر
چارچــوبقوانیــنو

مقرراتاست.

بهره برداری از 
11۰۰طرح نوسازی 
مدارس در دهه فجر

حمیدرضاخانمحمدی،
رئیسسازماننوسازی،
توسعهوتجهیزمدارس
کشور:سرانهفیزیکیهر
دانشآموزپیشازانقالب
1.5مترمربعبود،امااکنون
اینعددبه5.2مترمربع
رسیدهاست.11۰۰طرح
نوســازیمدارسآماده
شدهاســتکهدردهه
فجرافتتاحمیشــود؛از
اینمیان۳7درصدآنهابا
مشارکتخیرین،هشت
درصدکاملخیرســازو
توســط هم 55درصد
دولتساختهشدهاست.

ساخت بیش از ۲هزار 
مدرسه در طرح ملی 

والیت
حمیدرضاعلیانزادگان،
مدیرعاملبنیاد15خرداد
ستاداجراییفرمانامام
)ره(:درقالب»طرحملی
والیت«2هزارو2۸مدرسه
بــاظرفیــت7هــزار
و75۸کــــالسدرس
درمناطــقمحــرومو
روستاییکشوربهشکل
کاملســاختهوتقدیم
دانشآموزاناینمناطق
شدهاست.مدارساین
بنیاددر4۰۹شهرستان
2۸استانکشوراحداث
شدهاستواستانهای
کرمــان،خوزســتان،
و همــدان مرکــزی،
کهگیلویــهوبویراحمد
بیشــترینســهمرااز
مدارساینبنیاددارند.

سهم استان ها از 
مصرف سرم سدیم 
کلراید )پاییز 1401(

بازاریابی مراکز درمانی با سرم تراپی
با وجود تأمین ماهانه 19میلیون سرم در کشور، اما به دالیل مختلف کمبودها هنوز برطرف نشده است. تهرانی ها در پاییز امسال 

بیشترین سرم را مصرف کردند و پس از آن، خوزستان و اصفهان در صدر پرمصرف ها قرار دارند
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گنجینه ای از اعماق تاریخ
گنجینه سرشار موزه ملی جواهرات ایران سرگذشتی عبرت انگیز 
از بیش از 400ســال قبل دارد. دولت های ایران از بدو تشکیالت 
سیاسی از 2500سال قبل تاکنون هر زمان که در فراغت داخلی به 
سر بردند به جمع  آوری نفایس همت کردند. گنجینه های سرشار 
و بی مانند پادشاهان ساسانی، مخصوصا خسروپرویز داستان های 
فراوان ســاخت. اما جنگ ها و نبردهای تاریخی ایرانیان همواره 
با غارت گنجینه های ارزشــمند مواجه بودند. غارت فرش بزرگ 
بهارستان خســرو در بیش از 1400سال گذشــته در نبردهای 
تاریخی با ساســانی ها هنوز هم بر سر زبان ها است. حکومت های 
اسالمی ایران نیز در جمع آوری نفایس کوشیدند. اما آنچه اکنون 
به عنوان جواهرات ملــی ایران در موزه بانــک مرکزی نگهداری 
می شــود تاریخی صفوی دارد و این مجموعــه از دوره صفویه به 
بعد غنی شد. تشــکیل وحدت ملی و سیاســی دولت ایران در 
دوره صفوی و فتوحات صفویان خصوصا در دوران شــاه عباس 
که سیاست خارجی و انتظام امور داخلی ایران روشن و ثابت شد، 
خزانه دولت ایران نیز سرشار شد و پس از آن جمع آوری نفایس و 
جواهرات در دربار صفوی آغاز شد. خزانه جواهرات سطنتی شاهان 
صفوی در دوره خود در ردیف بزرگ ترین خزائن جواهرات جهان 
بود و شاردن سفرنامه نویس فرانسوی و گوهرشناس معروف آن 
زمان در فاصله ســال های 1105 تا 1107 هجری قمری بر آن 
تأکید کرده است. خزانه جواهرات صفوی شامل جواهراتی بود که 
در خزانه دولت های پیشین مانده بود و سنگ های گرانبهایی که از 
معادن خراسان و آذربایجان استخراج شده بود و مرواریدهای صید 
شــده از خلیج فارس نیز در این خزانه موجود بود. شاهان صفوی 
هدایای گرانبهایی را که از سالطین و امرای خارجی و حکام محلی 
رسیده بود در خزانه گذاشتند. صفوی ها جواهراتی را نیز که خود 
خریداری کرده بودند در جمع این آثار قرار دادند. جواهرات فراوانی 
را هم که بازرگانان جواهرشناس خارجی همچون شاردن، تاورنیه 
و... در اصفهان فروخته بودند جمع  آوری کردند. فرستادگان دربار 
صفویه به بازارهای هندوستان و عثمان آن زمان و ایتالیا و فرانسه 
نیز اعزام شــدند و جواهرات زیادي با خود به اصفهان آوردند. در 
دوره شاه سلطان حسین صفوی که افغان ها به ایران هجوم آوردند 
و به اصفهان رســیدند، خزانه سرشــار صفوی که طی 300سال 
جمع  آوری شده بود، از طرف مهاجمان و اشرار غارت و پراکنده شد. 
محمود افغان، شبی که به اصفهان رسید هزار نیروی خود را مأمور 
ضبط خزائن و دفاین و بیوتات پادشاهی به سرپرستی محمدقلی 
خان کرد. قســمت عمده ای از گنجینه صفوی به دست افغان ها 
افتاد و مقدار زیادی نیز توسط غارتگران پراکنده شد. عده ای که 
سهم قابلی از جواهرات به دست آورده بودند یا به بهای ناچیز سهم 
سربازان را خریداری کردند به بازار سوداگری هندوستان وارد شدند 
و به تدریج مقدار زیادی از جواهــر و نفایس دربار صفوی به دربار 
تیموری هند منتقل شد. تنها مقداری از ثروت، جواهر و نفایس 

صفوی به دست محمود افغان افتاد.

مکثنقل قول خبر

آببنــدان در طــول ۲۵ســال گذشــته، در 
حاشــیه گــرگان رود ایجــاد شــده اســت. 
و  ۶میلیــون  حــدود  آببندان هــا  ایــن 
۸۰۰هزار مترمکعــب آب را در خود ذخیره 
می کنند. آببندان ها مانع برقــراری جریان 
طبیعــی رودخانــه به دوردســت شــده اند. 
عملیــات تخریــب آببندان هــای حاشــیه 
رودخانــه گــرگان رود در حــوزه روســتاهای 
بی بی شــیروان و ســلمان فارســی از توابــع 

شهرستان گنبدکاووس آغاز شد.

75
فقره

در معــرض ســیل احتمالــی هســتند که 
قــرار اســت در هفتــه جــاری بخش هــای 
بزرگــی از کشــور را دربرگیــرد. ســازمان 
هواشناســی هشــدار نارنجی که هشدار 
آماده بــاش بــرای دســتگاه های مســئول 
اســت، منتشــر کرد. این وضعیــت جوی 
در همه اســتان های واقع در نیمه غربی 
کشــور، مرکز تا اصفهان و تهران، شــمال 
فــارس، ارتفاعــات غربــی اســتان های 

مازندران و سمنان مورد انتظار است.

22
استان

عدد خبر

دیزلی ها، عامل اصلی آلودگی 
هوای پایتخت 

محمدمهــدی میرزایی قمــی، مدیرعامل 
شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران: 
براســاس ســیاهه انتشــار ســال۹۶ تردد 
موجــب  ۲۱درصــد  موتورســیکلت ها 
انتشــار آالینده هــای گازی و ۱۰درصــد 
انتشــار ذرات معلــق هــوا می شــود. 
هم اکنــون آالینــده معیــار، ذرات معلــق 
کمتــر از ۲.۵میکــرون اســت کــه دلیــل 
اصلی تولید آن وســایل نقلیه دیزلی اعم 

از سبک، سنگین و نیمه سنگین است.

شیر ها و خرس باغ وحش ساری پیر 
هستند 

محمــد کریمــی، دادســتان مازنــدران: بــا 
دستور ویژه دادگســتری مازندران، شرایط 
نگهــداری حیوانــات باغ وحــش طاهــرده 
ساری بررسی و مشخص شد ۲قالده شیر 
و یک خرس هر کدام جداگانه در قرنطینه 
به خاطــر بیمــاری و کهولــت ســن در حــال 
درمان هستند. فردی با استفاده از غفلت 
نگهبانان اقــدام به تصویربرداری و انتشــار 

تصاویر روزهای گذشته می کند.

بازگشایی درهای گنجینه جواهرات
جواهرات ملی ایران از دوره صفویه تا پهلوی دوم پشتوانه پول ملی ایران است 

میراث 
فرهنگی

محمد باریكانی
دبیر گروه زیست بوم

آثار موجود در موزه جواهرات ملی ایران پشتوانه 
پول ملی ایران اســت و اکنون به موجب اطالعیه 
بانک مرکزی اندکی پس از حواشــی ایجاد شده 
درخصوص تاج پهلوی، موزه ملی جواهرات ایران 

پس از مدتی تعطیلی قرار است  از  امروز به روی 
مردم بازگشایی شود. روزنامه همشهری به همین 
بهانه تنها نگاهی به 6 اثرشــاخص  از هزاران اثر 
گرانبهای موجود در مــوزه جواهرات ملی ایران 
انداخته است. گنجینه ای که تاکنون هیچ یک از 
متخصصان و کارشناسان داخلی و جهانی قادر به 

قیمت گذاری بر آنها نبوده اند.

    دریای نور بر الماس 182قیراطی
در بین جواهرات سلطنتی ایران الماس دریای نور به وزن 182قیراط، مقام 
اول را دارد. این جواهر که زوج الماس کوه نور اســت یکی از قدیمی ترین 
جواهرات شناخته شده جهان است. الماس کوه نور پس از مرگ نادرشاه 
افشار توسط احمد درانی به افغانستان برده شــد. بعد از احمدشاه به شاه 
شجاع منتقل شد و پس از شکست شاه شجاع از سردار هندی ملقب به شیر 
پنجاب، این الماس به تصرف سردار هندی درآمد. بعدها به دست کمپانی 
هند شرقی افتاد، به ملکه ویکتوریا هدیه شد و بر تاج ملکه الیزابت نصب شد. 
الماس دریای نور پس از قتل نادرشاه به نوه او شاهرخ میرزا رسید. سپس به 

امیر اعلم خان و بعد از آن به دست محمدحسن خان قاجار رسید و بعد هم لطفعلی خان زند آن را تصاحب کرد. 
پس از قتل لطفعلی خان به دست محمدخان قاجار، الماس دریای نور جزو خزائن قاجار شد. ناصرالدین شاه قاجار 
این الماس را یکی از گوهرهای تاج کورش پادشاه هخامنشی ایران می دانست و عالقه ویژه ای به آن داشت. گاهی 
دریای نور را به کاله و گاه به سینه خود نصب می کرد. او برای نگهداری از دریای نور نیز تولیتی مخصوص قرار داده 
بود و این افتخار مهم را به اعیان و بزرگان کشور محول می کرد. دریای نور بعدها وارد موزه دولتی شد و در سال 
1326هجری قمری هنگامی که محمدعلی میرزا به دلیل  شکست مشروطه خواهان به سفارت روس پناهنده 
شــد، این الماس را همراه با برخی جواهرات دیگر با خود به آنجا برد و اعالم کرد که از اموال شخصی اش است. 
چیزی نمانده بود که دریای نور این گوهر گرانبها از ایران بیرون برود که مشروطه خواهان حاضر در سفارت روسیه 
الماس را شناختند و این گوهر را با مقداری گوهر دیگر از محمدعلی میرزا پس گرفتند و به موزه خزانه سلطنتی 

بازگرداندند. دریای نور حاال هم زینت اصلی موزه جواهرات ملی ایران است..

    تاج کیانی؛ نخستین تاج پس از دوران ساسانی 
تاج کیانی متعلق به فتحعلی شاه قاجار مملو از الماس و زمرد و یاقوت است. 
این تاج در دوران همین شاه ساخته شد و مورد استفاده تمامی سالطین قاجار 
بود. تاج کیانی نخستین تاجی است که پس از دوره ساسانی برای فتحعلی شاه 
قاجار ساخته شد. رسم بود که در دوره قاجار شاهان قاجاری نه تاجگذار که 
جقه پوش بودند. اما با ساخت تاج کیانی، شاهان قاجار در تمام تاجگذاری ها 

از آن استفاده می کردند.

    کره جواهرنشان؛ 34کیلوگرم طال و 3.6کیلوگرم جواهر  
این کره در سال 1291هجری قمری به فرمان ناصرالدین شاه قاجار از جواهرات 

پراکنده در خزانه دربار ســاخته شــد. وزن خالص طالی به کار رفته در آن 
34کیلوگرم و وزن جواهرات آن 3هزار و 656گرم است. 51هزار و 366قطعه 
جواهر بر این کره نصب شده اســت. این کره قرار بود شامل نقشه جغرافیایی 

زمین باشد اما سازنده این اثر به دلیل ناآشنایی با نقشه کشی و مهارت داشتن در 
جواهرسازی نتوانسته است آنطور که باید نقشه زمین را با جواهر بر این کره ترسیم 

کند. دریاها بر کره با زمرد و خشکی ها با یاقوت ترسیم شده اند. آسیای جنوب شرقی، ایران 
و انگلستان بر این کره با الماس و هندوستان با یاقوت روشن و آفریقای مرکزی و جنوبی با 

یاقوت کبود در این اثر مشخص شده اند. خط استوا و سایر خطوط جغرافیایی نیز با رد 
الماس نشانه گذاری شده اند. قطر کره 66سانتی متر است و بر پایه ای که از طال 

ساخته شده و با جواهر تزئین شده است قرار گرفته است. 

    جقه نادری و ردیف الماس ها   
جقه نادری مرصع به الماس و زمرد اســت که در وســط آن یک تخمه زمرد 
درشت بسیار اعالی خوشرنگ پشت باز که باالی آن کمی یخدار است نصب 
شده است. زیر جقه 3 آویز زمرد خوشرنگ آویخته شده است. قسمت باالی 
جقه 7 شقه است که در دو طرف شقه ها نیز 2 ریسه و برگ و محل الماس نشان 
ساخته اند و از نوک شقه های جقه 2 آویز زمرد بسیار اعالی امرودی آویخته 
شده است. در باالی تخمه وسط هالل الماس نشان و در پایین در دو سو، شبیه 
درفش و طبل و لوله توپ و ســرنیزه بر زه زرین آن نصب شده است. بر پارچه 

درفش نیز سه ردیف یاقوت و الماس و زمرد کمرنگ نصب شده است. تمام جقه مرصع به الماس های فالمک 
درشت و ریز است. رضاشاه گاهی از این جقه استفاده می کرد و وزن جقه اندکی بیش از 33مثقال است. جقه 

نادری در سده 12هجری قمری برای شاهان قاجار در  ایران ساخته شد.

    تاج حاشیه ساز رضاخان    
تاج پهلوی ساخته شــده از طال و نقره و مرصع به الماس های برلیان بسیار عالی 
و تخمه های درشت زمرد و یاقوت کبود و مروارید است. کاله تاج از مخمل قرمز 
است و در قبه آن یک تخمه زمرد نشانده شده است. تاج پهلوی در 4 طرف دارای 
4 کنگره پله پله به شکل تاج های شاهنشاهان ساسانی است که در وسط و زیر 
کنگره پیشین آن خورشید زرین با شعاع های الماس نشان و یک تخمه الماس 
زرد درشت نصب شده است. تعداد گوهرهای موجود بر این تاج شامل 3380قطعه 
الماس به وزن 1144قیراط، 5قطعه زمرد بــه وزن 199قیراط و 2آنه، 2قطعه 

یاقوت کبود به وزن 19قیراط و 368حبه مروارید غلطان است. وزن تاج از زر و گوهر و مخمل روی هم 444مثقال 
حدود 2 کیلو و 80 گرم است. رضاخان پس از جلوس بر تخت سلطنت مایل نبود در تاجگذاری خود از تاج کیانی 
که مخصوص شاهان قاجار بود استفاده کند و به همین دلیل در سال 1304گروهی از جواهرسازان ایرانی نظیر 
سراج الدین سرگین با گروهی از گوهرشناس ها و جواهرسازان منتخب، تاجی ساختند که همان تاج حاشیه ساز 
پهلوی است. سراج الدین سرگین از جواهرسازان معروف قفقاز و جواهرساز امیر بخارا بود که از روسیه به ایران 

مهاجرت کرده بود.

    کمربند زرین ناصرالدین شاه    
کمربند زرین یک تخمه بزرگ زمرد درشت به شکل بیضی نیم رو به 
رنگ روشن یخدار در وســط دارد و وزن آن 175.5قیراط است. دور 
آن 60قطعه الماس برلیان از 8آنه تا دو آنه و 145قطعه الماس فالمک 
از یک آنه و نیم و بیشتر نشانده شده اســت. بند زربافت آن به طول 
119ســانتی متر و پهنای آن 4سانتی متر اســت. در دو سر کمربند 
لوله های متعدد برای کوتاه و بلند کردن و دو میلک و دو سگک زرین 

نصب شده است. این کمربند در زمان ناصرالدین شاه ساخته شد و او از آن در لباس رسمی استفاده می کرد. رضاخان 
نیز در تاجگذاری خود این کمربند را به کمر بست. این کمربند ساخت ایران در نیمه دوم سده 13هجری قمری است.
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معاون امــور بازرگانــی اداره کل صنعت، 
معــدن و تجــارت بوشــهر از افزایــش 
۱۷درصــدی صــادرات خرمــا از اســتان 
بوشهر نسبت به سال گذشته خبر داد. 
بــه گــزارش مهر،ابوالقاســم محمــدزاده 
اظهــار کــرد: ســال گذشــته ۱۷هــزار تــن 
از خرمــای اســتان بوشــهر صــادر شــده 
اســت که این رقم در سال جاری تاکنون 

۲۲هزار تن بوده است.

17
درصد 

جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
کهگیلویــه و بویراحمــد می گویــد: بــارش 
ســنگین بــرف و ســرما زدگــی بیــش از 
۴۰۰میلیــارد ریــال بــه بخــش کشــاورزی 
اســتان خســارت وارد کــرد. به گــزارش 
تســنیم، ســیدعلی معتمدی پــور اظهــار 
کــرد: بــارش ســنگین بــرف و ســرمازدگی 
بیــش از ۴۰۰میلیــارد تومان خســارت 
بــه بخــش کشــاورزی ازجملــه باغبانــی و 
گلخانه وارد کرده به گونــه ای که دو واحد 

گلخانه به صورت کامل تخریب شد.

۴۰۰
میلیارد 

عدد خبر

بوشهر

کهگیلویه و بویراحمد

خبر روز

چند روز پیش بود که ســیدصولت 
مرتضوی، وزیر کار در کارگروه اشتغال 
خراسان رضوی خواســتار تشکیل 
قرارگاه اشتغال در اســتان ها شد؛ 
قرارگاهی که به اعتقاد وی باید همچــون دوران دفاع مقدس ایجاد و پیگیری 
شود. روز گذشته )یکشنبه 9بهمن( نیز مدیرکل اموراستان های وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از آغاز به کار قرارگاه اشتغال با هدف نظارت میدانی بر طرح های 
اشتغال توسط اداره کل امور استان ها خبر داد. به گفته او، این قرارگاه ها در راستای 
تعهد ایجاد یک میلیون شغل شکل گرفته اند که قرار است بر طرح های اشتغال 
ثبت شده در سامانه رصد در اداره کل امور استان ها نظارت حضوری داشته باشند.

 مبارزه با بیکاری
استان به استان
استان ها طی 40روز طرح های ثبت شده در 

سامانه اشتغال را رصد و راستی آزمایی می کنند

 فعالیت 40روزه قرارگاه 
فعالیت این قرارگاه ها از دهه اول بهمن آغاز شد و تا روز شنبه ۲0اسفندماه 

ادامه خواهد داشت. 
مدیرکل اموراستان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح می دهد 
که قرار است اســتان ها در بازه زمانی 40روزه تمام طرح های ثبت شده در 
ســامانه رصد )ثبت اشــتغال( را طی هماهنگی با مراکز مشاوره و خدمات 
کارآفرینی طرف قرارداد به صورت میدانی و حضوری، نظارت و هر 4۸ساعت 
یک بار گزارش میزان نظارت صورت  گرفته را اعالم کنند. حبیب اهلل جلیلی با 
بیان اینکه گزارش دریافتی با گزارش جامع سامانه سانار تطبیق و جمع بندی 
می شــود و در اختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی قرار خواهد گرفت، 
می گوید: بنا داریم در 40روز فعالیت این قــرارگاه حداقل ۱۵مورد گزارش 

ارزیابی استان ها را برای وزیر ارسال کنیم.

 صحت سنجی فرد به فرد 
یکی از اقداماتی که در قرارگاه اشتغال در استان ها قرار 
است انجام دهد، صحت سنجی طرح های ثبت شده 
در سامانه رصد است. آنطور که مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی یزد می گوید، صحت سنجی طرح ها 
به صورت تمام شمار و فرد به فرد انجام می شود تا آمار 
اشــتغال به صورت کامال صحیح و صادقانه به مردم 
اعالم شود. به گفته محمدرضا فالحتی، طی فعالیت 
این قرارگاه تمام طرح های ثبت شده در سامانه رصد 
را به صورت میدانی و حضوری پایش و صحت سنجی 
و هر 4۸ساعت یک بار گزارش میزان نظارت را به اداره 

کل اعالم می کند. 

 اتصال نیروی کار به شهرک های صنعتی
بررسی و رصدی که قرار است از سوی قرارگاه های اشتغال 
در سطح استان ها انجام شود، به مدلی برای اشتغال زایی 
منجر خواهد شد. استاندار البرز به این نکته اشاره می کند 
و معتقد اســت قرارگاه باید مدلی تدوین کند که ضمن 
پیاده سازی آن در استان در ابعاد ملی نیز مورد استفاده 
قرار گیرد. مجتبــی عبداللهی نکته  دیگــری را هم در 
عملکرد قرارگاه برمی شــمرد و آن، ایجاد دفاتر کاریابی 
در شهرک های صنعتی، تعامل با روسای دانشگاه ها برای 
حضور دانشجویان در شــهرک های صنعتی، تغییر نگاه 
فارغ التحصیالن درباره اشــتغال و یافتن حلقه مفقوده 

اتصال نیروی کار به شهرک های صنعتی است. 

 2مرحله راستی آزمایی
راستی آزمایی و صحت سنجی اشــتغال ایجاد شده 
در استان ها طی ۲ مرحله انجام خواهد شد، مدیرکل 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی کردســتان در این باره 
توضیح می دهد که نظارت و راستی آزمایی در مرحله 
اول با هماهنگی و همکاری دســتگاه های اجرایی 
به صورت مجازی و در مرحله بعد با نظارت حضوری 
و مستقیم انجام خواهد شد. به گفته فرزاد پیشکاری، 
گزارش های دریافتی ایجاد شــغل با سامانه جامع 
سانار که یک ابزار کنترل و ارزیابی مناسب در سطوح 
ملی و استانی است و کدملی های ثبت شده به عنوان 

شاغل شدگان سال۱40۱ مطابقت می شود.

 الگوی ملی با اشتغال روستایی 
آنچه در ایجاد اشــتغال محــور فعالیت های دولت 
سیزدهم قرار گرفته، در قرارگاه ،گاهی اشتغال استانی 
هم مورد توجه اســت. مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی همدان توضیح می دهد که ایجاد اشتغال در 
قالب الگوی زیست بوم ملی و از طریق توسعه مشاغل 
خانگی و ایجاد اشتغال روستایی پیگیری می شود. 
به گفته یوسف شــعبانی، این رویه موجب می شود 
ظرفیت های توسعه اشــتغال در بازار کار رونق یابد. 
او تأکید می کند که بر همین اساس، سهم هر یک از 
دستگاه ها برای ایجاد اشتغال و تمام اقدامات آنها در 

این زمینه تعیین می شود. 
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خراسان شمالیعکس خبر

کاروانسرای تاریخی رباط قره بیل
کاروانسرای تاریخی »رباط قره بیل« باقی مانده از دو دوره تیموریان 
و صفویان، در شهرستان »گرمه« از توابع استان خراسان شمالی 

در روستای »قره بیل« قرار گرفته است. قدمت بنای نخست این اثر 
تاریخی به احتمال زیاد، به قرن چهارم و پنجم هجری می رسد، بنایی 
که در متون تاریخی از آن به نام »رباط املوتلو« یاد می شود. این بنای 
تاریخی که در یازدهم دی ۱۳۸۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است، در دوره تیموری و زمان بیشاپور برای دسترسی به مشهد 

احیا شد. عکس: ایسنا

نرخ بیكاری در پاییز 1۴۰1نرخ بیكاری در پاییز 1۴۰۰ استان

آذربایجان شرقی

البرز

خراسان شمالی

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

كردستان

گلستان

لرستان

مركزی

همدان

9,5

8,9

8,8

7,4

7,3

12,2

13,8

9,5

13,3

8,1

9,6

6,1

8,3

8,3

5,8

6,6

8,7

10,9

7,4

12,8

7,7

7,8

سیده زهرا عباسی گزارش
روزنامه نگار

نرخ بیکاری در استان ها
براساس نتایج مرکز آمار از طرح آمارگیری نیروی کار 
پاییز۱40۱ بیشترین نرخ بیکاری در آذربایجان غربی، 
اردبیل، خوزستان، کرمان و هرمزگان ثبت شده است. 
به گزارش همشهری، براساس نتایج مرکز آمار از طرح 
آمارگیری نیروی کار پاییــز۱40۱، نرخ بیکاری در 
کشور به ۸.۲درصد رسید که این آمار نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 0.7درصد کاهش داشت و به تبع 
این نرخ در ۲0 استان کشور روند کاهشی داشته است. 

 روند کاهشی  نرخ بیكاری 
در 20   استان 

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد
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شاخص كل بورس تهران در مبادالت دیروز 57 هزارو 
892 واحد، معادل 3.62 درصد نزول كرد و به یك 
میلیون و 542 هزارو 190 واحد رسید. شاخص كل 

هم وزن نیز با 19 هزارو 560 واحد افت  به 484 هزار و 641  
واحد رسید.

در مبادالت روز یکشــنبه باالترین نزول بورس 
در 29 ماه گذشــته به ثبت رســید. شاخص کل 
بورس تهران 3.62درصــد افت کرد و 255هزار 
میلیارد تومان از ارزش بازار سهام کاسته شد. این 
نزول جزو 10نزول برتر بازار سهام از سال1388 
تاکنون اســت. شــدت نزول بورس در مبادالت 
دیروز به حدی بــود که 2هزار میلیــارد تومان 
پول سهامداران خرد از بورس خارج شد. به نظر 
می رسد تأکید بر توقف عرضه خودرو در بورس 
کاال، افزایش تنش های منطقــه ای و باال رفتن 
ریسک های سیســتماتیک و گزارش های مالی 
نه چندان مثبت شــرکت ها از روند سودآوری در 
فصل پاییز امســال، 3دلیل اصلــی نزول بورس 

بوده است.

نگاهی به آمارها و رکوردها
به گــزارش همشــهری، عبــور شــاخص کل 
بورس تهــران در روز 18دی مــاه، از محدوده 
یک میلیون و600 هــزار واحد، ســهامداران را 
نســبت به تداوم روند صعودی امیــدوار کرده 
بود، اما از روز چهارشــنبه بار دیگر روند نزولی 
بورس آغاز شــد. این روند نزولــی در مبادالت 
دیروز تشــدید شــد. در مبادالت روز گذشته 
شاخص کل بورس تهران، 57هزارو892واحد، 
معادل 3.62درصد افت کرد و بار دیگر به کانال 
یک میلیون و500هــزار واحــد بازگشــت. این 
باالترین نزول شاخص بورس در 29 ماه گذشته 
بود. آخرین بار شــاخص کل بــورس تهران در 
25مرداد ماه1399 و در زمان شــروع نزول های 
سهمگین شــاخص چنین افتی را تجربه کرده 
بود. این میزان نزول جزو 10رکورد نزولی بازار 
سهام از سال1388 تاکنون اســت. تحت تأثیر 
این نزول دیروز ارزش کل بازار سهام 255هزار 

میلیارد تومــان کاهش یافت و بــه 7178هزار 
میلیارد تومان، معادل 161میلیارد دالر رسید. 
این پایین ترین میزان ارزش دالری بازار ســهام 
در 3سال گذشته است. در مبادالت روز گذشته 
2هزار میلیــارد تومان نقدینگی ســهامداران 
حقیقی از کف سامانه معامالت بازار سهام خارج 
شد. از روز چهارشــنبه که نزول بازارسهام آغاز 
شــده، 4500میلیارد تومان نقدینگی از بورس 

خارج شده است.

شوک اول با نامه شورای رقابت
روند نزولی شاخص بورس از چهارشنبه هفته قبل 
و از زمانی آغاز شد که رئیس شورای رقابت با انتشار 
نامه ای خواســتار توقف عرضه خودرو در بورس 
کاال شد.این موضوع تأثیر زیادی بر مبادالت بازار 
سهام داشــت زیرا در طول ماه های گذشته سهام 
شرکت های خودروسازبه لیدر یا راهبر بازار تبدیل 
شده بودند و رشد سهام این شرکت ها به بازار سهام 
انگیزه صعود می داد. طبق آمارهای موجود عرضه 
محصوالت خودروســازان در بورس کاال موجب 
شده این شرکت ها برای نخستین بار در چند سال 
گذشته از زیان خارج شوند. به همین دلیل این امید 
میان سهامداران ایجاد شده بود که با تداوم عرضه 
خودرو در بورس کاال شرکت های خودرو ساز بتوانند 
سودآور شوند. درچنین شرایطی، سرمایه گذاران بر 
این باور بودند که توقف عرضه خودرو در بورس کاال 
می تواند جلوی سودآوری شرکت های خودرو ساز 
را بگیرد. طبق گفته مجید عشقی، رئیس سازمان 
بورس، نامه اخیر شورای رقابت درباره توقف عرضه 
خودرو در بورس کاال، 100هزار میلیارد تومان زیان 
به بازار سهام تحمیل کرده است زیانی که با نزول 
روز گذشته بورس از مرز 300هزار میلیارد تومان 

فراتر رفت.

افزایش ریسک 
به نظر می رســد بخش دیگــری از دالیل نزول 
بورس در مبادالت روز گذشــته بــه خبر حمله 
ناموفق ریزپرنده ها در اصفهان و همچنین افزایش 
ریسک های سیستماتیک بازار بازمی گردد. مروری 
بر اخبار ماه های گذشــته نشان می دهد افزایش 
تنش های سیاسی و منطقه ای و چشم انداز افزایش 
تحریم ها، ریســک های سیستماتیک بازار سهام 
را به طور طبیعی افزایش داده اســت. همچنین 
انتشــار اخباری در مورد افزایش نرخ سوخت و 
خوراک گاز شــرکت های پتروشــیمی، تثبیت 
نرخ ارز حاصــل از صــادرات، و عواملی نظیر آن 
ریسک های غیرسیستماتیک بازار سرمایه را باال 
برده اســت. در کنار همه اینها آمارها نیز نشان 
می دهد عوامل کالن اقتصــادی نیز از روند رو به 

رشد بورس حمایت نمی کند. 

3متهم یکشنبه سرخ بورس 
 احتمال توقف عرضه خــودرو در بورس کاال، گزارش های نه چندان مثبت شــرکت ها از روند 
سودآوری و همچنین برخی تنش های منطقه ای ازجمله دالیل نزول بورس در روز یکشنبه بود

بهزاد رنجبرگزارش
روزنامه نگار

جهش قیمت حبوب
قیمــت حبــوب در 8 ماه گذشــته بــا جهش 
خیره کننده ای همراه بوده اســت. مقایسه قیمت  
انواع حبوب در روزهای اخیر با نرخ های خردادماه 
نشان می دهد بیشتر ارقام بیش از 20درصد رشد 
قیمت داشته اند و این رشد در لوبیا سفید بیش از 
دیگر حبوب  بوده اســت. نگاهی به قیمت  حبوب 
شرکتی نشان می دهد قیمت تمام اقالم از کیلویی 

60هزار تومان فراتر رفته است.

     قیمت به تومان 
96.000لوبیا چیتی- 900گرمیهمدل
72.000لپه- 900گرمیگلستان

82.000لوبیا قرمز- 900گرمیشاهسوند
80.000نخود لوبیا- 900گرمیهمدل

62.000نخود- 900گرمیخشکپاک
78.000عدس- 900گرمیهمدل

83.000لوبیا سفید- 900گرمیشاهسوند
96.000لوبیا چیتی- 900گرمفامیال

عوامل بنیادی
همزمان با افزایش ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک آمار ها نشان می دهد روند سودآوری 
شرکت های بورس نیز امید بخش نیست. داده های آماری نشان می دهد درآمد شرکت های بورس در پاییز 
امسال نسبت به تابستان 8درصد و سود خالص آنها 7درصد کاهش یافته است. این آمار ها نشان می دهد با 
وجود افزایش 22درصدی درآمد اسمی شرکت ها، در مقایسه با پاییز پارسال، هزینه های تولید 35درصد 
افزایش یافته است. یعنی افزایش هزینه های تولید در حال از بین بردن سود شرکت هاست و به همین 
دلیل سود خالص شرکت های بورس نسبت به پاییز پارسال 18درصد کمتر بوده و حاشیه سود شرکت نیز 
8درصد افت کرده است. طبق اطالعات موجود سود شرکت های بورس در پاییز امسال هم در مقایسه با 
تابستان و هم در مقایسه با پاییز پارسال کاهش یافته است و این موضوع اثر نامطلوبی بر بازار سهام دارد.

مکث

سوپرمارکت

قیمت قارچ 30 درصد رشد کرد
قیمت قارچ طی یک سال اخیر 30 درصد افزایش یافته است. 
نرخنامه جدید ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری 
تهران قیمت هر کیلوگرم قارچ فله درجــه یک را در بهمن 
ماه 47 هزار تومان نشان می دهد که  در مقایسه با قیمت این 
محصول در مدت مشابه سال گذشته 11 هزار تومان بیشتر 
است. مقایسه قیمت ها همچنین حاکی از آن است که رشد 
قیمت جوانه غالت در این مدت از قارچ هم بیشتر بوده و تا 

53 درصد رشد قیمت در این محصوالت مشاهده می شود.

قیمت در بهمن  1401قیمت در بهمن 1400

 قارچ  دکمه ای
فله  درجه یک   1 کیلویی

36.000
47.000

 قارچ  دکمه ای
اسالیس1 کیلویی

35.000
46.000

 قارچ  دکمه ای
بسته بندی   1 کیلویی

38.000
49.000

 قارچ  دکمه ای
بسته بندی ۵۰۰ گرمی

18.000
24.500

 جوانه ساالدی
بسته بندی 2۰۰ گرمی

11.900
14.900

 جوانه ماش
بسته بندی  3۰۰ گرمی

11.800
17.900

 جوانه گندم
بسته بندی 2۰۰ گرمی

6.400
9.900

 قارچ  دکمه ای
بسته بندی 2۰۰ گرمی

11.000
13.700

قیمت به تومان

تاالر شیشه ایمیادین

1.306.000

1.305.500

1.305.000

1.304.500

1.304.000

1.303.500

1.303.000

1.302.500

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

در مبادالت دیروز بازارسرمایه  قیمت سهام 56 نماد 
معامالتی رشد و 603 نماد كاهش یافت. قیمت 7 

نماد معامالتی هم تغییر نكرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

خرید حقیقی

خرید حقوقی

4564

6494

2553

623

فروش حقیقی

فروش حقوقی

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی 
4 هزارو 564 میلیارد تومان سهام خریدند اما در 

مقابل حجم فروش سهامداران حقیقی به 6هزارو 494  
میلیارد تومان رسید. 1930 میلیارد تومان از سهامی 
را كه دیروز سهامداران حقیقی فروختند سهامداران 

حقوقی خریدند.

صعود
نزول

بدون تغییر

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

1 8
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 سبد خالی

آبـــی!
امیرمحمدیعقوبپورسوژه روز

روزنامهنگار

استقالل در بازار زمستانی نقل و انتقاالت 
به دلیل خالی نشدن فهرست و ماندن همه 

مطالبه های قبلی خریدی نکرد
باپیوستنسیاوشیزدانیبهباشگاهسپاهان،
اتفاقجالبیرخداد.حاالازبین16تیمحاضردر
لیگبرتر،15تیمحداقل»یکخرید«دربازار
زمستانینقلوانتقاالتانجامدادهاندواستقالل
تنهاتیمیاستکهدراینپنجرهباهیچبازیکنی
بهتوافقنرسیدهوباهیچبازیکنیقراردادامضا
نکردهاست.ایندرحالیاستکهانتظارمیرفت
آبیهانیمفصلشلوغیداشتهباشند.امانهتنها
آنهاتااینلحظهبازیکنیبهتیماضافهنکردهاند
کهیکیازمهرههاینیمفصلاولاینتیمهمبا

تصمیمسرمربی،بهاجبارازتیمجداشد.

اوکهرفت،آنهاکهنمیروند
ریکاردوساپینتوخواهانجداییچندبازیکندر
زمستانبوداماداستانسیاوشیزدانیبرایش
تفاوتداشت.اوبههیچقیمتیاینبازیکنرادر
اطرافتیمنمیخواستوایناواخرحتیبهاو
اجازهتمرینکردنباتیمراهمنمیداد.سیاوش
چارهایجزترکاســتقاللنداشتامانفرات
دیگریکهدرنیمفصلاولتأثیرچندانیروی
تیمنگذاشــتند،بههیچقیمتیراضیبهترک
استقاللنبودند.یکیازاینبازیکنان،آمانوف
بودکهدیگرعمالبهبخشیازنیمکتاستقالل
بدلشداماتصمیمگرفتدراینتیمبماندورقم
قراردادشراتاپایانفصلدریافتکند.سجاد
شــهباززادهنیزبازیکندیگریبودکهباوجود
نیمکتنشینیمداومدراستقالل،عالقهایبه
ترکاینتیمنشاننداد.خالینشدنفهرستو
ماندنهمهمطالبههایقبلی،یکیازدالیلمهم
فعالیتهایکماستقاللدربازارنقلوانتقاالت
بود.درحقیقتاستقاللنتوانستدستمزدها
رابرایادامهفصلکاهشبدهــدوایندلیل
مهمیبودکهباشگاهبادستودلبازیبهسراغ
خریدهایتازهنرفت.جدانشدنچندبازیکن
دراینپنجره،ضربهبزرگیبهتیمشــلوغاما

بیتعادلاستقاللزد.

معضلیکپنجرهنیمهباز
دلیلمهمدیگریکهبرایسکوننقلوانتقاالت
استقاللمطرحاست،بستهبودنپنجرهنقلو
انتقاالتیاینباشگاهبود.درپیشکایتمیلیچ،
استقاللتاهمینچندروزقبلبهلحاظقانونی
نمیتوانستبازیکنجدیدیرابهخدمتبگیرد.
البتهباپرداختمطالبههایاینبازیکن،پنجره
نقلوانتقاالتاستقاللبازشــداماایناتفاق
آنقدردیرافتادکهفعالاسمیازاینپنجرهبه
درونباشگاهورودنکردهاست.ازاینجابهبعد،
بازیکنانیکهدرزمانبستهشدنپنجرهنقل
وانتقاالتفوتبالایرانتحتقراردادباتیمی
بودهاند،دیگرنمیتوانندبهاســتقاللملحق
شوند.درحقیقتفتحاهللزادهدرروزهایپیش
روفقطمیتواندبرایتیمشبازیکنآزادبخرد.
اتفاقیکهاحتماالباجذبیکمهرهخارجی

برایتیممیسرخواهدشد.

کاوهرضاییویکداستانپیچیده
ماجرایکاوهرضاییوباشگاهاستقاللنیزبه
جاهایعجیبیرسیدهاســت.ازمدت هاقبل
گفتهمیشدکهاینبازیکندرنیمفصلدوم
برایاستقاللبازیمیکند.اوحتیقبلازبسته
شدنپنجره،قراردادشراباتراکتورفسخکرد.
اتفاقیکهازدیدباشگاهتبریزیغیرقانونیبود.
بااینحالظاهرااستقاللیهاباتوجهبهماندن
همهمهاجمانشان،دیگرعالقهایبهجذبکاوه
ندارند.انگاراینقراردادازهمانشروعفصلبا
یکطلسمبسیاربزرگروبهروشدهبود.بههر
حالکاوهدیگربخشیازبرنامههایاستقالل
نیســت.بازیکنیکهفعالبازیکنآزاداستو
همچنانمیتواندمقصدتازهایدرفصلنقلو

انتقاالتبرایخودشدرنظربگیرد.

هافبکطراحچهشدآقایمدیر؟
تعادلکلمهایاستکهازمدتیقبلساپینتوو
فتحاهللزادهمدامازآنحرفمیزنند.دراینکه
استقاللباالنسنیستشکیوجودنداردوراه
ایجاداینتعادلهمتقویتخطهافبکاست.
ریکاردوآلوزجدیترینگزینهاستقاللبرای
اینبخــشاززمینبودکهباتراکتور3ســاله
تمدیدکرد.درلیگبرترایراننیزدیگربازیکنی
بااینمشــخصاتبرایملحقشدنبهآبیها
دراینزمستانباقینماندهاست.استقاللیها
بایدبرایاینبخشاززمینبهسراغیکخرید
خارجیبروند.اینآخرینراهبرایبرگرداندن

تعادلبهباشگاهخواهدبود.

زمانبازسازی؟تقریباهیچ!
ازهمینحاال،فقط13هفتهبهپایانلیگباقی
ماندهاست.تاخریدجدیدبهاستقاللبیایدوبا
اینتیمهماهنگشود،اینزمانکمترخواهد
شد.اینباشــگاههمینحاالنیزفرصتهای
مطلوبزیادیرابهسادگیازدستدادهاست.
مشــکالتبزرگمالیوحســابهایخالی،
کاریکردهاندتااستقاللفعالنقلوانتقاالت
مشخصینداشتهباشد.موضوعیکهبدونشک

سرمربیتیمراخشمگینخواهدکرد.

     دوشــنبه     10 بهمن  1401        8 رجب  1444         سال سی ویکم               شـــماره  8703

بازگشت به تنظیمات کارخانه
خیلی وقت بود عثمان دمبله دچار مصدومیت نشده بود اما بعد از 14ماه 

این اتفاق تکرار شد. هم خودش و هم آنهایی که فوتبال را پیگیری می کنند 
دلشان برای مصدومیت دوباره این ستاره فرانسوی تنگ شده بود

انتقادها از ساپینتو منصفانه نبود
آرش رضاوند، هافبک استقالل که دوران مصدومیت را پشت سر گذاشته 

ساپینتو را یک مربی بزرگ و کاربلد می داند و اعتقاد دارد اگر او ابزارش را در 
اختیار داشته باشد قطعا در استقالل نتیجه می گیرد

18

□1 از □1

بخندید
محمد سياوشي، دروازه بان تيم ملي هندبال 
در 37سالگي هنوز آرزوهاي بزرگي در سر دارد

ولی می روم اروپا

پخش زنده

برنامه بازی

چهارشنبه 12 بهمن  1401
ليگ برتر ايران - هفته 18

تراکتور

فوالد
14:00

ملوان

نساجي
15:00

صنعت نفت

هوادار
17:00

مس رفسنجان

ذوب آهن
15:00

مس کرمان

استقالل
17:00

پرسپولیس

آلومینیوم
17:00

پیکان

نفت م .س
15:00

سپاهان

گل گهر
15:00

پنج شنبه 13 بهمن  1401

جام حذفی انگليس

دربی کانتی

وستهم
23:15

اودینزه

هالس ورونا
23:15

سری آ  ايتاليا

ویارئال

رایووایه کانو
23:30

الليگا اسپانيا

نواك جوكوويچ، با كســب دهمين قهرماني در 
اوپن استراليا، به ركورد رافائل نادال در تعداد 
قهرماني در رقابت هاي گرند اسلم تنيس رسيد

19
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خدا را شکر »شیر« زیاد داریم

این جمله از کیست؟

هوا را از من بگیر، پول را نه

استوری جواد نکونام بعد از حواشی 
بازی فوالد و پرســپولیس، یکی 
از پرتکرارترین پیام هایی اســت 
که معمــوال آدم هــا در فوتبال 
ایران علیه هم منتشــر می کنند؛ 
اینکه من شیر هستم و مخالفم کفتار. 
یعنی هفته ای نیست که شــما حداقل یکی از این استوری ها 
را در این فوتبــال نبینید. به طور کلی جنگل هــای آفریقا هم 
این قدر شیر ندارند که فوتبال ایران شیر دارد. مهم نیست که از 
آخرین موفقیت ملی و باشگاهی مان چند دهه گذشته، از نظر 
سخت افزاری و مدیریتی روزبه روز از قاره آسیا هم عقب افتاده ایم 
و همین سال 2022در ترکیب بهترین های قاره تنها یک نماینده 
داشتیم. همه اینها فرعیات به حساب می آید؛ مهم این است که 
اینجا کلی شیر داریم. هر کسی با هر کسی حرفش می شود، فورا 

رخ شیر می گیرد و استوری می گذارد. انصافا دم تان گرم.

شــما فکر می کنید این جمالت از 
کیســت: »ما یک رویــداد بزرگ 
ملی- ورزشــی به نام جام جهانی 
را ســپری کردیم و اینجا فرصت 
مغتنمی اســت که از همه عواملی 
که باعث شدند در این رویداد با اقتدار و 
سربلند حضور پیدا کنیم، تشکر کنم.« شاید تصور کنید اینها را 
رئیس جمهور آرژانتین یا شاید مثال رئیس فدراسیون فوتبال آنها 
به عنوان قهرمان دنیا گفته، شاید هم نهایتا فکر کنید مسئوالن 
فرانسوی با اشاره به 2حضور پیاپی خروس ها در فینال جام جهانی 
از این تعابیر استفاده کرده اند. متأسفانه حدس تان دقیق نیست. 
این تشکر و قدردانی بلند باال، مربوط به محمد پوالدگر، معاون 
وزیر ورزش اســت که از حضــور مقتدرانه تیم ملــی ایران در 
جام جهانی تشکر کرده. منظور استاد هم خوردن 6گل از انگلیس 

و باخت به آمریکا بوده. هیچی، فقط خواستیم در جریان باشید!

در شرایطی که هر نیم ساعت یک بار 
خبر می رسد کارلوس کی روش در 
آستانه عقد قرارداد با فدراسیون 
فوتبال قطر قرار دارد، هنوز عمده 
تمرکز و انرژی مربی پرتغالی روی 
وصول تتمــه طلبش از فدراســیون 
فوتبال مصر اســت. بعد از یــک دوره حضور درخشــان)!( در 
سرزمین فراعنه که منجر به حذف مصر از 3تورنمنت و غیبت 
محمد صالح در جام جهانی شــد، کارلوس هنوز مقدار اندکی 
از مصر طلب دارد که تا آن را نگیرد به آرامش نخواهد رســید. 
کارلوس در تازه ترین مصاحبه اش گفته: »نتوانســتم مطالبات 
گذشــته خودم را بگیرم. من از حقم نمی گذرم و با کمک فیفا 
مطالبات خودم را از مصری ها خواهم گرفت. این رفتار آنها دور از 
حرفه ای گری است و وجهه فوتبال مصر را خراب می کنند.« کال 

شعار استاد این است: هوا را از من بگیر، پول را نه!

جهاننكته بازی

میالن کشته شد!
روزهای سیاه پیولی با میالن، 
همچنان ادامه دارد. مردی که 
فصل گذشته روسونری را بعد 
از مدت ها به قهرمانی سری آ 
رساند، حاال کابوس وارترین 
روزهای ممکن را با این تیم سپری می کند. 
میالن در شروع ســال2023 میالدی، 
سالرنیتانا را شکست داد اما پس از آن در 
6بازی متوالی برای این تیم خبری از پیروزی نبوده 
است. پسران پیولی بعد از تساوی با رم، در خانه به 
تورینو باختند و خیلی زود از جام حذفی کنار رفتند. 
افتضاح بزرگ تر این تیم اما بعد از تســاوی در برابر 
لچه شروع شد. میالن در3 بازی بعدی، فاجعه آفرید. 
آنها در ســوپرکاپ ایتالیا 3گل از اینتر خوردند، در 
برابر التزیو با 4گل تحقیر شــدند و حاال در نبرد با 
ساسولو 5گل دریافت کردند تا در نقطه اوج بحران 
قرار بگیرنــد. حاال زمزمه های برکنــاری پیولی از 
همیشه جدی تر به نظر می رسد. میالن یکشنبه بعد 
باید دوباره در برابر اینتر قرار بگیرد و بعید نیست قبل 
از آن مسابقه، تغییراتی روی نیمکت روسونری اتفاق 
بیفتد. اگر پیولی همچنــان در میالن بماند، هیچ 
نتیجه ای به جز شکســت دادن رقیب سنتی او را 

نجات نخواهد داد.

بیدار شو یورگن!
حذف زودهنگام از اف.ای. کاپ، 
ناامیدی بزرگ تازه ای را برای 
لیورپول رقم زد. قرمزها قرعه 
سختی در این مرحله داشتند 
و با برایتون یکی از آماده ترین 
تیم های این فصل لیگ برتر روبه رو شدند. کلوپ به 
بسیاری از ستاره های اصلی تیمش در این نبرد بازی 
داد. حضور آلیسون بکر روی خط دروازه و فیکس 
شدن ســتاره هایی مثل آرنولد، رابرتسون، کوناته، 
تیاگو، کیتا و صالح، نشــان می داد این بازی چقدر 
برای کلوپ و تیمش اهمیــت دارد. جالب اینکه به 
جای همه ستاره های شاخص حاضر در زمین، این 
هاروی الیوت جوان بود که نخستین گل بازی را به 
ثمر رساند. 9دقیقه بعد اما لوئیس دانک، بازی را به 
تســاوی کشــاند تا لیورپول دوبــاره در موقعیت 
خطرناکی قرار بگیرد. بازی تا آخرین دقایق با همین 
نتیجه ادامه داشت و مرد آلمانی ستاره هایی مثل 
هندرسون، میلنر و نونیز را وارد مسابقه کرد. با این 
حال این برایتــون بود که باز هم ضربــه آخر را به 
لیورپــول زد و بــا گل دقیقه 92میتومــا، حریف 
نامدارش را از جدول جام حذفی خارج کرد. لیورپول 
هم مثل آرسنال، خیلی زود از اف.ای. کاپ کنار رفت 
تا روزهای بد کلوپ در هفتمیــن فصل حضور در 

مرسی ساید، همچنان ادامه داشته باشند.

یووه باز هم خالی می شود
با کسر 15 امتیاز از یوونتوس، 
شانس کسب سهمیه اروپایی 
در فصل آینده برای این تیم از 
دست رفته است. اگر امتیازات 
در دادگاه هــای تجدیدنظر و 
حکمیت به این باشگاه برنگردد، در پایان فصل بسیاری 
از ستارگان یووه این تیم را ترک خواهند کرد. شنیده 
می شــود دی ماریا توافقی 2 ســاله با باشگاه االتحاد 
عربستان داشته، پاردس به قرارداد قرضی اش ادامه 
نمی دهد، والهوویچ از منچستریونایتد پیشنهاد جدی 
دارد، کوادرادو و الکس ساندرو بعید است تمدید کنند 
و بمانند و مک کنی ممکن اســت در همین زمستان 
باشگاه را به مقصد آرسنال یا تیمی دیگر ترک کند. 
کولوسفسکی هم که قرضی به تاتنهام رفته، با پرداخت 
30میلیون به یووه از سوی این باشگاه در لندن می ماند. 
به این ترتیب برای فصل آینده تیم از ستاره ها خالی 
خواهد شد. این یادآور ســال2006 است که یووه با 
اقتدار قهرمان شد اما رسوایی کالچوپولی جام را از این 
تیم گرفت و بانوی پیر را به دسته پایین تر فرستاد. آن 
سال دیدیه دشان سرمربی یووه شد و تیم را به سری آ 
برگرداند اما بیشتر ستاره ها غیراز بوفون و دل پیرو یووه 

را ترک کردند. 
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در هفته ای که خیلــی از تیم ها 2گل و 
3گل و حتی 4گل زدند، یکی از باالترین 
امید گل های ثبت شده متعلق به تیمی 
بود که فقط یک گل زد و بازی را 3بر یک 
باخت! صنعت نفت آبادان این هفته در تقابل با آلومینیوم اراک توانست 
امید گل 2.10را برای خودش به ثبت برساند. البته 0.74از این عدد 
به خاطر کسب یک پنالتی بود و باقی آن نیز حاصل موقعیت هایی که 
تیم تاوارس در اراک خلق کرد. تنها تیمی که این هفته امید گلی باالتر 
از صنعت نفت داشت، استقالل بود که مقابل ملوان به اندازه 2.15گل 
موقعیت خلق کرد و البته به 4گل هم رسید. امید گل استقالل فقط 
5صدم بیشتر از صنعت نفت بود اما آبی ها 3گل بیشتر از آبادانی ها زدند.

نساجی قائمشهر با 0.11و هوادار تهران 
با 0.12خالق کمترین امید گل ثبت شده 
در این هفته بودند. البته نساجی مقابل 
سپاهان 7شوت -از جمله 2شوت داخل 
چارچوب- داشت اما این شوت ها را از موقعیت هایی بسیار بعید زد و 
نتوانست موقعیت خوبی مقابل حریف قدرتمندش ایجاد کند. هوادار 
هم با نفت مسجدسلیمان بازی داشت که در این بازی اساسا هیچ یک 
از دو تیم نتوانستند موقعیت های آنچنانی خلق کنند. مجموع امید گل 
این بازی از عدد نازل 0.34فراتر نرفت. جالب اســت بدانید که بعد از 
3تیم نساجی، هوادار و نفت مسجدسلیمان، کمترین امید گل این هفته 
را 2تیم فوالد و پرسپولیس به ترتیب با 0.39و 0.50داشتند. 2 تیمی که 
سروصدای مسابقه شان چندین برابر موقعیت هایی بود که خلق کردند.

 
امید گل اســتقالل در بازی بــا ملوان، 
سومین امید گل باالی این تیم در فصل 
جاری بود. تیم ساپینتو در هفته ششم 
مقابل نساجی توانست امید گل 4.58را 
خلق کند که باالترین امید گل ثبت شده برای یک تیم در فصول جاری 
بوده است. بعد از آن رکورد که هیچ تیم دیگری به آن نرسیده، امید گل 
2.21آبی ها مقابل ملوان در بازی رفت، دومین امید گل باالی آنها در 
فصل جاری بوده و این هفته هم ثبت امید گل 2.15در بازی برگشت 
مقابل ملوان، آبی ها را به ســومین رکورد برتر خودشان در این فصل 
رساند. در واقع از 3رکورد برتر استقالل در خلق موقعیت، 2رکورد در 
2بازی مقابل ملوان به دست آمده است. بهترین رکورد پرسپولیس در 

این فصل نیز امید گل 3.74در مقابل نساجی بوده است.
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گمشده در غبار
حواشی بازی فوالد و پرسپولیس، ارزش کار پهلوان و تورس را از بین برد

بازی فوالد و پرســپولیس در اهــواز آنقدر 
حاشیه زشــت و زننده داشــت که فرصت 
رسیدگی به متن الغر بازی باقی نگذاشت. 
در این مســابقه به طور کلی 15دقیقه هم 
فوتبال مفید و باکیفیــت ندیدیم؛ فوالد در 
نیمه اول بهتــر بود و روی یکــی از معدود 
موقعیت هایش به گل رسید. پرسپولیس هم 
تا حوالی دقیقه 80به کلی فراموش کرده بود 
برای چه کاری به اهواز رفته است. این تیم 
فقط در دقایق پایانی بخت هایی برای گلزنی 
داشت و شاید حقش بود الاقل یک 
مساوی بگیرد، اما به هر حال این 

اتفاق رخ نداد.
آنچه در این گردوغبار گم شد اما 

درخشش 2بازیکن فوالد بود. حاال باز روبرتو 
تورس کمی در کانون توجهــات قرار گرفت؛ 
ســتاره اللیگایی که بعد از 15سال اوساسونا 
را به مقصد فــوالد ترک کرد و در نخســتین 
بازی اش با یک ضربه روی پای حرفه ای دروازه 
علیرضا بیرانوند را گشود. با وجود این ارسال 
دقیق احسان پهلوان کمتر به چشم آمد. این 
بازیکن پیشین پرسپولیس که از سوی یحیی 
گل محمدی در لیست مازاد قرار گرفت، با یک 
سانتر تماشایی و دقیق مقدمات شکست تیم 
ســابقش را فراهم کرد. این سومین پاس گل 
پهلــوان در فصل جاری بود کــه در هیاهوی 
اتفاقات اهواز، به اندازه کافی مورد توجه قرار 

نگرفت.

پرسپولیس و اســتقالل هفته هفدهم لیگ برتر را به شکل متفاوتی 
پشت سر گذاشتند. شکست سرخ ها در اهواز در برابر فوالد، با بهترین 
پیروزی فصل آبی ها مقابل ملوان همزمان شد تا فاصله 2تیم در صدر 
جدول کاهش بیابد و رقابت فشرده تر شود. در عین حال اما شرایط آنها 
در 4هفته پیش رو، کمی مشــابه به نظر می رسد؛ جایی که مسابقات 
سرخابی ها حداقل روی کاغذ چندان دشوار نیست و می تواند فرصت 

مناسبی را برای کسب امتیازات حداکثری در اختیار 2تیم بگذارد.
براساس برنامه، پرسپولیس در هفته هجدهم باید میزبان آلومینیوم 
باشد. شاید اگر این بازی در اراک برگزار می شد کار برای سرخ ها سخت 

بود اما رویارویی با تیم هفتم جدول در ورزشــگاه آزادی، الاقل روی 
کاغذ چندان دشوار نخواهد بود. سرخپوشان پس از آن باید در آبادان 
به مصاف نفت بروند؛ تیمی که هم اکنون در رده ماقبل آخر و پانزدهم 
جدول رده بندی قرار دارد. نفت بازی هفته گذشــته اش را 3بر یک به 
آلومینیوم باخت. قرمزها در هفته بیستم باید به مصاف هوادار بروند و 
در هفته بیست ویکم یکی از آسان ترین مسابقات فصل خود را مقابل 

نفت مسجدسلیمان برگزار می کنند.
استقالل هم شرایط مشابهی دارد. شــاگردان ریکاردو ساپینتو این 
هفته میزبان مــس کرمان هســتند و هفته آینــده رودرروی نفت 

مسجدســلیمان، قعرنشــین بی رقیب لیگ قرار می گیرند. در هفته 
بیستم شاهد تقابل استقالل با پیکان خواهیم بود و بعد از آن در هفته 
بیست ویکم، آبی ها باید به مصاف نساجی مازندران بروند؛ تیمی که در 
دور رفت با 3گل مغلوب استقالل شــد. جالب اینجاست که در هفته 
بیســت ودوم ورق برمی گردد و ســرخابی ها باید یکی از دشوارترین 
مسابقات فصل خود را برگزار کنند. بر این اساس پرسپولیس در تبریز 
به مصاف تراکتور می رود و اســتقالل هم در تهران با گل گهر رودررو 
خواهد شد. بنابراین مهم است که این دو تیم در مسابقات هفته های 

آینده حداکثر امتیازات ممکن را کسب کنند.

سرخابی ها در سرازیری
برنامه 4هفته آینده پرسپولیس و استقالل، روی کاغذ ساده است

امیرحسین اعظمی|   استقالل در بهترین 
زمان ممکن یک برد پــرگل برابر ملوان را 
جشن گرفت تا فاصله اش را با پرسپولیس 
صدرنشین لیگ برتر کمتر کند. شاگردان 
ریکاردو ســاپینتو در حالی به این پیروزی 
دست پیدا کردند که شکست مقابل تراکتور 
و سپاهان، انتقادهای زیادی را از بازیکنان و 
کادر فنی به همراه داشت ولی استقالل با این 
برد در موقعیتی بهتر قرار گرفت و حاال چند 
بازی نسبتا آسان در هفته های آینده می تواند 
این تیم را به صدر جــدول نزدیک تر کند. 
آرش رضاوند، هافبک استقالل در گفت وگو 
با همشهری ورزشی در مورد شرایط فعلی 

استقالل به سؤاالت پاسخ می دهد.

   بازی با ملوان چطور بود؟
بازی خوبی بود و خوشبختانه به چیزی که 
می خواستیم دست پیدا کردیم. ما دو سه 
هفته نتیجه نگرفتیم و همین موضوع روی 
تیم فشار و اســترس ایجاد کرده بود اما با 
این برد وضعیت بهتر شد. مهم این است که 
بتوانیم این روند را ادامه دهیم، خصوصا اینکه 
حاال اعتماد به نفس تیم هم بیشتر شده است.

   به نظر تو اســتقبال هواداران 
استقالل از این بازی چطور بود؟

خیلی خوشحالیم که دوباره هواداران را در 
ورزشــگاه دیدیم. استقالل و پرسپولیس 
همیشه به هواداران شان دلخوش هستند 
و امیدوارم حضور آنها در بازی های بعدی 

پررنگ تر باشــد. البته مسئوالن هم باید 
فکری به حال قیمت بلیت ها کنند، با این 
وضعیت اگر یک جوان بخواهد به استادیوم 
برود و بعد از تماشــای یک بازی به خانه 
برگردد، باید 300 تا 400هزار تومان هزینه 

کند که این واقعا سخت است.

   وقتــی در چند بــازی نتیجه 
نگرفتید، ســاپینتو به شدت تحت فشار 
قرار داشت و حتی بحث برکناری این مربی 
هم مطرح شــد. جو این روزهای استقالل 

چگونه بود؟
وقتی تیم نتیجه نگیرد، طبیعتا بازیکنان و 
کادر فنی احساس خوبی ندارند ولی ما باید 
کار خودمان را انجام می دادیم. اســتقالل 
قبل از جام جهانی شرایط خوبی داشت ولی 
بعد از جام جهانی با مصدومیت چند بازیکن 
ثابت تیم مواجه شدیم که این کار ما را سخت 
کرد. دست ساپینتو در آن مقطع خالی بود 
و هر تیمی ممکن است با غیبت شش هفت 
بازیکن با مشکل مواجه شود. بحثی هم که 
شما مطرح کردید، در تمامی تیم های بزرگ 
وجود دارد ولی من معتقدم که ساپینتو از 
لحاظ فنی یک مربی بزرگ و کاربلد است. 
او اگر ابزارش را در اختیار داشته باشد، قطعا 

در استقالل نتیجه می گیرد.

   چرا استقالل اینقدر زیاد مصدوم 
می دهد؟

این موضوع نمی تواند فقط یک دلیل داشته 

انتقادهـــــا از 
ساپینتو 
منصفانه نبود

آرش رضاوند می گوید: ساپینتو یک مربی بزرگ 
و کاربلد است و اگر ابزارش را در اختیار داشته 

باشد قطعا در استقالل نتیجه می گیرد

باشد. ممکن است مصدومیت بر اثر 
درگیری با بازیکن حریف باشــد یا اینکه 
به خاطر شــرایط نامناسب زمین مصدوم 
شویم. ما بعد از تعطیلی طوالنی مدت لیگ، 
مجبور بودیم بدنسازی کنیم و تیم های دیگر 
هم به دلیل فشار بدنسازی دوباره، مصدوم 
دادند. خودم هم هنوز خوب نشدم و با درد 

برای استقالل بازی می کنم.
 

   هم اکنون 5امتیاز با پرسپولیس 
اختالف دارید. فکر می کنی در هفته های 
آینده با توجه به بازی های نسبتا آسانی که 

در پیش دارید، به صدر جدول برسید؟
در لیگ برتر بازی آســان وجود ندارد و 
خودتان می دانید سطح تیم ها چقدر به هم 
نزدیک است. همین ملوان اگر اشتباه نکنم 
در پنج شش بازی گل نخورده و نباخته بود 
و اگر روزبه چشمی آن توپ را از روی خط 
در نمی آورد، مشخص نبود قرار است چه 
اتفاقی رخ دهد. ما بازی های سختی داریم و 

نباید هیچ تیمی را دست کم بگیریم.

   فکر می کنی استقالل قهرمانی 

فصل گذشته را تکرار کند؟
ما حق نداریم یــک درصد هم از قهرمانی 
ناامید شویم. 39امتیاز دیگر باقی مانده و 
اختالف 5امتیازی با صدر جدول قابل جبران 
است. فقط مهم این است که روند فعلی را 

ادامه دهیم و خوب امتیاز بگیریم.

   آمانوف امســال در استقالل 
شرایط عجیبی داشته و ساپینتو به او بازی 
نمی دهد. آیا او واقعا خوب تمرین نمی کند؟

من یک بازیکن هستم و نمی توانم در مورد 
هم تیمی خودم یا تصمیمات ســرمربی 
صحبت کنم. مربیگری ســلیقه ای است و 
بازی نکردن آمانوف هم ســلیقه سرمربی 
است. این مسائل ممکن است در هر تیمی 

دیده شود.

   بازیکنان از شرایط مالی استقالل 
راضی هستند؟

زیاد دوست ندارم در این مورد صحبت کنم. 
فقط باید بگویم من نسبت به بقیه درصد 
کمتری دریافت کــرده ام که امیدوارم این 

مشکل هم حل شود.
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 نیمار 
زندانی بعدی؟

به فاصله یک هفته پس از دادگاهی 
شــدن دنی آلوز به جــرم تجاوز و 
محکومیــت او به 18ســال زندان، 
یک ســتاره دیگر فوتبال برزیل هم 
درگیر دادگاه شــد. نیمار، ســتاره 
برزیلــی پاری ســن ژرمن باید در 
پرونده جواهــرات کثیف به دادگاه 
برود. او فقط به عنوان شــاهد باید 
به پرســش های قاضی یک پرونده 
کالهبرداری و جنایی پاســخ دهد. 
این برزیلی شــاهد پرونده یک باند 
تبهــکار، پولشــویی و حمل ونقل 
غیرقانونی جواهــرات خواهد بود. 
رئیس این سازمان ادواردو رودریگز 
سیلوا به نیمار یک گردنبند طالی 
سفید با الماس فروخته است که این 
جواهر به شــکل نام مهاجم برزیلی 
ساخته شده بود و 106.4هزار رئال 
)حدود 19هزار یورو( هزینه داشت. 
همه  چیــز در ظاهر خوب بــود، اما 
گردنبند به صورت غیرقانونی و بدون 
مدارک مستند فروخته شده است. 
مبالغ تراکنش های اعالم شده توسط 
این ســازمان تبهکار چندین برابر 
کمتر از درآمد واقعی اســت. برای 
مثال فروش گردنبند نیمار 81درصد 
از کل ســود ثبت شده شــرکت را 
تشــکیل می دهــد. گویــا تجارت 
جواهر نوعی پوشــش و پولشــویی 
برای کارهای خــالف بوده. ادواردو 
رودریگز سیلوا یک تبهکار سابقه دار 
است. او سال 2017به جرم اخاذی 
به 5سال و 4ماه زندان محکوم شده 
بود. ادواردو به همراه یکی از شرکای 
خود 160هــزار رئال بــه یک مرد 
قرض دادند و انتظار داشتند 9هزار 
رئال سود دریافت کنند. با وجود این 
وام گیرنده تنها بخشــی از مبلغ را 
پس داد و سپس به دلیل فشارهای 
ایجاد شده خودکشی کرد. بنابراین 
ســیلوا تالش کرد تا پول خود را از 
بســتگان مرد متوفی پس بگیرد، او 
خواهان دریافــت 900هزار رئال با 
محاسبه ســود پول قرض  داده اش 
بود. ادواردو کــه هم اکنون متواری 
است، بارها به نیمار جواهر فروخت 
و با او عکس گرفت. سال 2019حتی 
به جشن تولد بازیکن برزیلی دعوت 
شده بود. نیمار پیش تر به اتهام تجاوز 
هم دادگاهی و جریمه شده بود اما 
این بار اتهــام او فرق دارد و شــاید 

برایش خطرسازتر باشد.

گرسنه ها در بازار
مالک تازه به دوران رسیده چلسی همه 

بازیکنان را می خواهد
تاد بولی بدتر از آبراموویچ شهوت خرید بازیکن دارد. مالک آمریکایی 
چلسی حتی به اخراج سرمربی عالقه مند است. او حتی یک فصل هم 
برای یکی از بهترین مربیان حال حاضر فوتبــال جهان صبر نکرد و 
توماس توخل را به خانه فرستاد. از وقتی که بولی مالک چلسی شده، 
20 بازیکن و یک سرمربی به خدمت گرفته و نزدیک 600میلیون پوند 
هزینه کرده است. با این حال تیمش نتیجه نمی گیرد. او عالقه زیادی 
به خرید وینگر و مدافع وسط دارد. تازه ترین بازیکنی که آبی پوش شده، 
مالو گوستو، مدافع راست لیون است که او هم قراردادی بلندمدت امضا 
کرده اما تا پایان فصل به صورت قرضی در فرانســه به فوتبالش ادامه 
می دهد. گوستو بیستمین بازیکنی است که از آغاز تابستان 2022 
برای باشگاه چلسی جذب شده است. او در حالی خریداری شده که 
چلسی در این پست آسپلیکوئتای کاپیتان را دارد و همچنین ریس 
جیمز ملی پوش را. آبی ها تنها در زمستان بیش از 190 میلیون پوند 

برای خرید بازیکن هزینه کرده اند.
چلســی از خرید انزو فرناندس هم هنوز منصرف نشده. پدیده جام 
جهانی ممکن است پیش از بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت زمستانی 
از بنفیکا جذب شود. پیشــنهاد جدید حدود 100میلیون یورو و با 
حضور بازیکنانی در قرارداد برای معاوضه ارائه خواهد شد. پیشنهاد 
قبلی چلســی برای انزو 90 میلیون یورو به عالوه زیاش به طور دائم و 
داترو فوفانا و آندری سانتوس به صورت قرضی بود که بنفیکا نپذیرفت. 
باشگاه پرتغالی امیدوار است بند فسخ این بازیکن را از 120 میلیون به 
150 میلیون یورو افزایش دهد و درصورتی که این هافبک تا تابستان 

در تیم بماند مبلغ 2 میلیون یورو به او به عنوان غرامت بپردازد.
مویسس کایسدو هم هســت. بازیکن اکوادوری برایتون درخواست 
جدایی داده و به تمرینات نمی رود. آرسنال پیشنهاد 60میلیون پوندی 
برای این بازیکن ارائه کرده که مورد پذیرش قرار نگرفته. چلسی هم او 
را می خواهد اما بعید است باشگاهی حاضر باشد برای چنین بازیکنی 
90میلیون پوند یا 100میلیون یورو هزینه کند. از اســپانیا هم خبر 
رسیده که ســران چلسی وضعیت الکس گارســیا هافبک خیرونا را 
از نزدیک زیرنظر دارند. حکیم زیاش، کای هاورتس، پولیســیک و 
اوبامیانگ به زودی به فروش می رســند یا معاوضه می شوند. کانته و 
جورجینیو قراردادشان در پایان فصل به اتمام می رسد و بعید است 
تمدید کنند. معلوم نیست در آشفته بازار باشگاه چلسی چه خبر است!

نوار تساوی
بایرن مونیخ پس از جام جهانی نمی تواند ببرد

بایرن مونیخ سومین بازی پیاپی پس از جام جهانی را 
هم یک – یک مساوی کرد، این بار مقابل اینتراخت 
فرانکفورت. با این 3تساوی حاال تیم ها به یک قدمی 
بایــرن در صدر جدول رســیده اند؛ اونیــون برلین 
36امتیازی است و یک امتیاز کم دارد، الیپزیش 35و 
فرایبورگ 34امتیازی است. دورتموند هم دیشب با 
لورکوزن بازی داشت و درصورت برد می توانست به 

3امتیازی بایرنی ها برسد.

انگار یان زومر سوییســی نتوانسته مثل مانوئل نویر 
برای این تیم خوش شانســی بیاورد. این دروازه بان 
ســابق مونشــن گالدباخ در هر 3بازی ای که درون 
دروازه باواریایی ها قرار گرفته، گل خورده. فرانکفورت 
تنها یک ضربه داخل چهارچوب داشــت که توسط 
کولو موانی، پدیده فرانســوی این تیم به گل تبدیل 
شد. اولیور کان، اسطوره بایرن و یکی از مدیران فعلی 
باشگاه گفته که احساس می کند تیمی به جز بایرن در 

زمین بوده. در نزدیکی دیدار حساس لیگ قهرمانان 
مقابل تیم پرستاره پاری سن ژرمن روند این تیم اصال 
خوب نیست. مونیخی ها فردا با ماینتس بازی دارند و 
دیگر نمی توانند مساوی کنند، چون این بازی در جام 

حذفی برگزار می شود.
جمال موسیاال، سانه و آلفونسو دیویس افت کرده اند، 
گنبری حواس اش به فوتبال نیست و به خاطر شرکت 
در هفته مد پاریس از ترکیب بیرون گذاشــته شده، 
بازیکنانی مثل سادیو مانه، مزروعی، لوکاس ارناندس 
و چند بازیکن دیگر مصدوم اند و نویر هم که به دلیل 

آسیب دیدگی در پیست اسکی تا پایان فصل نیست.
    بایــرن تاکنون در 11بازی بوندس لیگا شکســت 
نخورده است که طوالنی ترین دوره از این نوع در دوران 

مربیگری ناگلزمان اســت. بایرن مونیخ همچنین در 
16بازی اخیر خود در لیگ در آلیانتس آرنا نباخته است.
    در جریان دیدار بایرن مونیخ در برابر فرانکفورت، 
گل بایرن توسط لروی سانه با پاس گل توماس مولر 
به ثمر رســید که این دویســت و پنجاهمین پاس 
گل توماس مولر با پیراهن بایــرن مونیخ در تمامی 

رقابت ها بود.
    بوندس لیگا همچنان جذاب تر از همه لیگ های 
اروپایی است. از زمان وقفه جام جهانی 25بازی بدون 
احتساب بازی های دیشب در این لیگ برگزار شده و 
میانگین 3.84گل در هر بازی به ثبت رسیده است؛ 
3بازی 4گله، 3بازی 5گلــه، یک بازی 6گله، 3 بازی 

7گله، یک بازی 8گله.

 او سال گذشته به خاطر اصرارش به نزدن 
واكسن كرونا، نتوانست مجوز حضور در 
اين بازي ها را بگيرد و همين مسئله، چالش 

بسيار بزرگي براي او ايجاد كرد.
جوكو بعد از اين قهرمانــي گفت: »بايد 
بگويم با توجه به شــرايط و بازي نكردن 
در سال گذشــته، اين تورنمنت يكي از 
پرچالش ترين بازي هايي بوده كه تا حاال در 
زندگي ام تجربه كرده ام. من تالش مي كنم 
در لحظه زندگي كنم. ســفر درازي بوده 
است. فقط تيم و خانواده ام مي دانند كه من 
در چند هفته اخير، چه چيزهايي را تحمل 
كرده ام. با توجه به اين شرايط، مي توانم 
بگويم اين بزرگ ترين پيروزي زندگي من 

بوده است.«
سيت سي پاس تا حاال قهرمان گرند اسلم 
نشده و مثل اوپن فرانسه در سال2021، 
دوباره سدي به نام جوكوويچ او را از اين 
دستاورد تاريخي دور نگه داشت. اين 
بار البته سيت ســي پاس فشار زيادي 
به نواك وارد كرد و در ســت دوم، تنها 
يك امتياز با پيروزي در ســت فاصله 
داشت. اما جوكوويچ، اجازه چنين كاري 
را به تنيسور جوان يوناني نداد و تعداد 
پيروزي هايــش در ملبورن پارك را به 
28بازي رساند. او از سال2018 تا حاال 
در اين رقابت ها شكست نخورده است. 
عالوه بر اين، هيچ تنيســوري تا حاال 

موفق نشده جوكوويچ را در نيمه نهايي 
و يا فينال اين بازي ها شكســت بدهد. 
ركورد او در فينال، 10پيروزي در 10بازي 

است.
جوكوويچ اولين گرند اسلم خود را 20سال 
پيش در همين رقابت ها كســب كرد و از 
آن زمان، موفق شــده به تنها تنيسور 
تاريخ تبديل شــود كه دست كم يك بار 
در گرنداسلم ها و رقابت هاي مسترز هزار 
امتيازي قهرمان شــده است. با توجه به 
عملكردي كه او در استراليا از خود نشان 
داد و همينطور مصدوميت جديد نادال در 
دور دوم همين رقابت ها، به نظر مي رسد 
عبور نواك از رقيب اسپانيايي اش، تنها 
مسئله زمان است و چه بســا او همين 
امســال، به تنهايي بــه پرافتخارترين 
تنيسور تاريخ تبديل شود و در سال هاي 
بعدي، ركوردي دست نيافتني از خود به 

جا بگذارد.
نيك كريوس، ستاره استراليايي تنيس 
در همين باره در توييتر نوشــته اســت 
جوكوويچ كه اخيرا روابط دوستانه اي با او 
پيدا كرده، به راحتي 28گرند اسلم كسب 

خواهد كرد.
ستاره صرب، هميشه همه را با توانايي هاي 
جســمي و ذهني خود غافلگير كرده و 
هيچ بعيد نيست،  حتي بهتر از پيش بيني 

كريوس جلو برود.

نواك جوكوويچ، با كسب دهمين قهرماني در اوپن 
استراليا، به ركورد رافائل نادال در تعداد قهرماني

در رقابت هاي گـرند اسلم تنيس رسيـد 
جواد نصرتی|   نواك جوكوويچ، بي رحم ترين 
چهره زندگي حرفه اي خــود را در اوپن 
استراليا نشــان داد و با قرباني كردن هر 
تنيسوري كه پيش رويش قرار داشت، كاري 
كرد كه هيچ تنيسوري در تاريخ نكرده و 
براي دهمين بار، جام قهرماني را در ملبورن 

باالي سر برد.
تنيسور 35ساله كه در اوج آمادگي ذهني 
و بدني خود قرار دارد، در دهمين حضور 
خود در فينال اين بازي ها، اســتفانوس 
سيت ســي پاس يوناني را هــم مقهور 

عملكرد بي نقص، درخشــان، چشم نواز 
و البته خردكننده خود كرد و در 3ســت 
متوالي، به يك پيروزي تاريخ ساز رسيد. 
او حاال با 22قهرماني، در كنار رافائل نادال، 
ركورددار كسب قهرماني در رقابت هاي 

گرند اسلم دنياست.
جوكوويچ بعد از كسب آخرين امتياز بازي 
و قهرماني، وقتي كــه به باكس تيمش در 
سكوها رفت، نتوانست جلوي احساساتش 
را بگيرد و بعد از در آغوش كشيدن مادر و 
برادر، روي زمين افتاد و به شدت گريه كرد.

Novak Djokovic
10

0

در غیاب لواندوفسکی 
محروم وظیفه گلزنی به 

دوش پدری جوان افتاد. 
این بازیکن 20ساله در 

صدمین بازی اش با 
پیراهن بارسا موفق به 

گلزنی شد؛ 100بازی، 
1۵ گل زده، ۷پاس گل، 

یک کوپا دل ری و یک 
سوپرجام اسپانیا. هر قدر 
پدری خوب بود و سومین 
گلش را در 4بازی اخیر به 
ثمر رساند، 2مهاجم تیم 

افتضاح بودند. رافینیا 
۷2لمس توپ داشت که 
24بار توپ از دست داد 

و آنسو فاتی ۳۹لمس 
توپ داشت و 10بار توپ 

را از دست داد. خبر 
خوب برای هواداران این 

است که لواندوفسکی 
محرومیتش را سپری کرده 

و از چهارشنبه می تواند 
برای بازی با رئال بتیس به 

ترکیب برگردد.

خیلی وقت بــود عثمان دمبلــه دچار 
مصدومیت نشده بود. هم خودش و هم 
آنهایی که فوتبال را پیگیری می کنند 
دلشان برای مصدومیت دوباره این 
ستاره فرانســوی تنگ شده بود. 
عثمان در بازی بــا خیرونا دچار 
آسیب دیدگی عضله چهارسر ران 
چپ شــد و دقیقه26جای خود 
را به پدری داد تــا این بازیکن در 
صدمین بازی اش تک گل بارسلونا 
را وارد دروازه حریف کند. با معاینات 
اولیه اعالم شــد این بازیکن دســت کم 
3هفته ازفوتبال دور خواهد ماند و به این 
ترتیب به احتمال فراوان بازی های مهمی 
مثل بتیس )چهارشــنبه همین هفته(، 
ســه ویا، ویارئال و همینطور بازی رفت 
مقابل منچســتریونایتد در لیگ اروپا 
را از دست خواهد داد. نیمه نهایی کوپا 
هم که دیروز قرعه کشــی شد ازجمله 
بازی هایی است که دمبله در  آن غایب 
خواهــد بود. اگــر مرحلــه نیمه نهایی 
کوپا دل ری با رئال مادرید باشد، به دلیل 
حضــور رئال مادرید در جام باشــگاه های 

جهان، بازی به تعویق خواهد افتاد.

   از جانشين خبری نيست
عثمان دمبله برای ژاوی بازیکن مهمی 
است. او در 49بازی از 51بازی که ژاوی 
سرمربی بارسلونا بوده، در ترکیب قرار 
گرفته. از 8گلی که عثمــان دمبله در 
این فصل به ثمر رسانده، 7گل او باعث 
برتری بارسلونا شده است. این بازیکن 
فرانسوی 14ماه مصدومیتی را تجربه 
نکرده بود و آخرین احساس ناراحتی 
او به نوامبر ســال 2021برمی گشت. 

البته 7روز هم به دلیــل ابتال به کرونا غایب بود 
و 2بازی را از دســت داد. برای همین ژاوی به 
محض آگاهی از غیبت این بازیکن از باشــگاه 
درخواست کرد وینگر بخرند که ماتئو آله مانی، 
مسئول نقل وانتقاالت به این درخواست پاسخ 
منفی داد و گفت اوضاع اقتصادی خراب است 
و اگر پولی در بساط بود، قرارداد آرائوخو، گاوی 
و بالده تمدید و ثبت می شــد. جوردی کرایف، 
مدیر باشگاه هم از هواداران خواست برای جذب 
بازیکن جدید فشار نیاورند؛ »هواداران می توانند 
آرام باشــند زیرا تحرک زیادی در بازار نقل و 
انتقاالت برای تیم وجود نخواهد داشت.« باشگاه 
حتی رافینیا و فران تورس را در لیست فروش 
گذاشته است و می خواهد از آنها پول دربیاورد و 

از شر دستمزدشان خالص شود.

   ديوار برلين
بارسا به روند بردهای یک بر صفر خود به سبک 
یوونتــوس و اتلتیکو مادرید ادامــه داد، حتی 
مقابل تیم گمنامی مثل خیرونا. بارسا تنها در 
ال کالسیکوی سوپرجام و یک بازی جام حذفی 
مقابل تیمی دسته سومی مقتدر نشان داد و در 
سایر دیدارها غیراز بازی های ابتدایی اللیگای 
این فصل بــه بردهای اقتصادی رســید. برای 
نخستین بار از آوریل1980 بارسا 3بازی متوالی 
را با نتیجه یک بر صفر بــرد. ژاوی و هواداران 
باید ممنون تراشتگن باشــند که دوباره به اوج 
برگشــته و در هر بازی بهترین بازیکن تیمش 
می شود. او در 18بازی این فصل در اللیگا 14بار 
کلین شیت کرده و دروازه اش را با مهارهایش 
بسته نگه داشته. تراشــتگن با ثبت بیشترین 
کلین شــیت در لیگ های معتبر اروپایی، تنها 
در 4بــازی گل خــورده؛ آن هــم درحالی که 
نزدیک ترین رقیبش در اللیگا، اونای سیمون، 

تنها 8کلین شیت به نام خود ثبت کرده.

 بازگشت
بــــــــه

 تنظیمات 
کارخانه

دمبله بعد از 14ماه مصدوم شد
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افقی:
1 - مجموعه شعری سروده 
هوشــنگ ابتهاج - آلبومی با 
آواز عبدالحســین مختاباد - 

النه پرنده
2 – دنباله رو  سوزن - محرم 

اسرار – تصفیه حساب کردن
3 - همسر زن – نام ها - چاق 

و فربه
4 - اکسید کلســیم - اسب 

سرخ - شیوه جنگ آرایی
5 - فرمان بردن - مأمور پلیس

6 - سراینده شــعر کجایید 
 ای شهیدان خدایی - غذای 

خرگوش - معشوق
7 - فضاپیمــای بالــدار - از 
اختراعات ادیســون - نوعی 

میمون
8 - ضربه سر در فوتبال - در 
محوطــه فــرودگاه وضعیت 
نشستن و برخاستن هواپیما 
را کنترل می کند - شــهری 

مذهبی
9 - وسیع ترین قاره – ستاره 

دنباله دار - آحاد
10 - قلعه حکومتی - دید و 

نظر - نوشته پایان کتاب
11 - تخریب کننــده اموال 
عمومی - فهمـــیدن سخنان 

یکدیگر
12 - حالی شدن - تفریق - 

حیران
13 - برادران مخترع هواپیما 

- فرماندهان - بسیار مشتاق
14 - پوشاک دســت - بچه 

گاو - خشکی
15 - رمق آخــر - مجموعه 
انیمیشن ایرانی که اسکندر 
و ننه قمر از شخصیت های آن 

هستند – نیم گرم
  

عمودی:
1 - صحنه نمایش - پارچه ها 

- فشار دادن
2 - بــرق - مجبــور - کتاب 

قانون مغوالن
3 - نمایندگی - شیشه ایمنی

4 - نوزاد گوسفند - میوه ای 
شــیرین و آب دار - کشــتی 

حمل سوخت های مایع
5 - اصول و مبانی - طرد شده 

- تردید
6 - طمع - درمــان کننده - 

سومین حرف یونانی
7 - شروع، آغاز - مهلت دادن 
- حشره ای با چشم مرکب و 

بدون ریه
8 - مســتقیم - مــازم - 

جوانمردی
9 - از هالوژن ها - گرز آهنین 

- تنبل
10 - نوعی انــرژی - چهره - 

نوعی زیبایی پنهان در برخی افراد
11 - اصل هر چیز - اقتضا کردن - 

اهل نیست
12 - اعمال انعکاســی – نوه زاده - 

بازی و سرگرمی
13 - عارضــه التهــاب روده - نخ 

بافتنی
14 - دچار فشار روحی - چند رقم 

– بزرگ تر
15 - اثر برجســته و بزرگ ادبی و 

15هنری - راه آشکار - پایتخت ایتالیا

دعرمازرفخيرات
يلادييوندامهز

ووهرهمسمسيرك
امگيسناعتسماي
رتشاتسبزايامه

جارعمراسمرش
مرايبلوزداپهپ
ابواكنيتالفن
تياندديلاومتس

حاتتفاراونر
وجهربيترتلاوش
اهسنالاوهدازا
راداوهمغرشاد
ونمييوشانزنخا

نيلعنرتلاهارب

 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 | 4412
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

753198642
296734815
481562379
875916234
649253187
312847956
534621798
927385461
168479523

متوسط

 4  9    7  
1     2 3   
7 6  4   2   
       5 8
  1    4   
9 3        
  4   3  2 5
  7 1     3
 2    9  6  216349857

983257461
574816923
142975638
758623194
639481275
397168542
825794316
461532789

ساده

متوسط

243918576
185672394
769435281
472391658
851267439
936854712
614783925
597126843
328549167

سخت

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

ساده

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

راه حل متفاوت 
خسروی وفا

محمــود خســروی وفا رئیــس کمیتــه ملی 
المپیک به همراه ســیدمناف هاشمی دبیرکل 
این کمیته ضمن بازدید از امکانات ســاختمان 
جدید فدراسیون کشتی و کمپ تیم های ملی با 
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، دیدار و 

گفت وگو کردند.
رئیس کمیته ملــی المپیک هفته گذشــته با 
حضور در فدراســیون تکواندو با هادی ساعی 
رئیس این فدراســیون نیز دیدار کــرده بود و 
روز گذشــته با حضور در کمــپ تیم های ملی 
کشــتی پای صحبت های علیرضا دبیر نشست. 
فدراســیون های کشــتی و تکوانــدو مواضع 
مشترکی با یکدیگر دارند؛ هر دو جزو رشته های 
مدال آور در عرصه جهانی هســتند و اتفاقا هر 
دو هم از کمبــود بودجــه و بی توجهی وزارت 
ورزش گایه دارند. رؤسای فدراسیون کشتی و 
تکواندو خودشان از قهرمانان جهان و المپیک 
هستند و بسیار دغدغه رشته خودشان را دارند. 
دبیر و ساعی نسبت به عملکرد پوالدگر معاون 
قهرمانی وزارت ورزش انتقادات تندی داشته اند. 
اختاف این دو فدراســیون با وزارت ورزش از 
تصمیمات بودجه ای پوالدگر شروع شد تا اینکه 
انتقادات به ســمت وزیر ورزش رفت. ساعی در 
یک برنامه زنــده تلویزیونی عنوان کرد از وقتی 
آقای سجادی وزیر شده یک بار هم با او صحبت 
نکرده است. درحالی که وزیر بارها در صحبت ها  
و ارائه عملکردش از افتخارات رشــته تکواندو 
صحبت کرده اســت! حاال محمود خسروی  وفا 
ســعی دارد نقش میانجی را بازی کند تا فضا را 
برای 2 فدراسیون بســیار مهمش در بازی های 
آسیایی آرام کند. خسروی وفا از مدیران باسابقه 
ورزش ایران اســت که در فاصلــه یک هفته به 
فدراسیون های کشتی و تکواندو سر زده و جالب 
اینکه دبیر و ســاعی هیچ گاه در میان انتقادات 

تندوتیزشان نامی از او نبرده اند.
رئیس کمیته ملی المپیک بــه خوبی می داند 
برای کســب جایگاه مناســب کاروان ورزشی 
ایران در بازی های آسیایی به مدال های کشتی 
و تکواندو احتیاج دارد و به همین دلیل مسیری 
جدا از وزارت ورزش در ارتباط با دبیر و ساعی در 

پیش گرفته است.

لیلی خرسند |  محمد سیاوشی آرزوهایی دارد که به نظر دست نیافتنی 
می رسد. او بعد از درخشش در مسابقات هندبال قهرمانی جهان حاال 
می خواهد در اروپا بازی کند. شاید برای بازیکن های کم  سن وسال این 
آرزوی محالی نباشد اما برای بازیکنی با 37سال سن این خواسته کمی 
دور از دسترس است. با این حال او امیدوار است و می گوید همانطور 
که یک روز خواسته اش رسیدن به عنوان بهترین بازیکن در یک بازی 
جهانی بود و به آن رسید، حاال هم هر چند بقیه به این هدفش می خندند 

ولی او حتما در درواز ه  یکی از تیم های اروپا بازی خواهد کرد.

  بازی هایی که در مسابقات قهرمانی جهان انجام 
دادید، رضایت بخش بود؟

همانطور که همه دیدند جوانان در این مسابقات درخشیدند. می شود 
آینده خوبی برای آنها پیش بینی کرد.

  به چیزی که در این مســابقات می خواســتید، 
رسیدید؟ پیش بینی این بود که شیلی را شکست بدهید و از 
گروه صعود کنید که این اتفــاق افتاد. البته تیم ملی قبال هم 

شیلی را شکست داده بود.
درست است، هندبال ایران سابقه شکســت دادن شیلی را داشت اما 
تیمی که سال2015 شیلی را برد، میانگین سنی باالیی داشت و حدود 
8-7بازیکن از آن تیم لژیونر بودند. اما این دوره تیم خیلی جوان بود. 
بازیکنان 18 و 20ساله در زمین بازی کردند که بی سابقه بود. پیش بینی 
ما این بود که شیلی را شکست بدهیم ولی بازی مقابل این تیم هم واقعا 
سخت بود. دقیقه55 ما 3گل عقب بودیم. شیلی در مرحله پرزیدنت  کاپ 
همه بازی هایش را برد. آنها هم آمده بودند ما را شکست بدهند و صعود 
کنند. در اصل این بازی برای 2 تیم فینال بود که ما ســربلند شدیم و 

توانستیم صعود کنیم.

  صعود و بازی با تیم های بزرگ چه حسی داشت؟ 
به نظر می رسد در هندبال آرزوی خیلی ها این باشد که مقابل 

فرانسه بازی کنند.
صعود که حس خیلی خوبی داشــت. به جز یکی دو بازیکن، بقیه 

برای نخستین بار بود که در مســابقات جهانی بازی می کردیم. 
بازی کردن مقابل تیم های بزرگی مثل فرانسه، اسپانیا، لهستان 
و... حس خوبی داشت. این انگیزه را به بازیکنان می داد که خوب 
بازی کنند و از بازی لذت ببرند. اگر در فوتبال همه آرزویشــان 
این اســت که با آرژانتین و انگلیس بازی کننــد، در هندبال هم 
بازی کردن با فرانســه و همینطور اســپانیا آرزوی هر بازیکنی 
است. خوبی اش به این بود که فرانســه با تیم اصلی اش مقابل ما 
بازی کرد. تیم های بزرگ ما را جدی می گیرند ولی ما خودمان را 

دست کم می گیریم.

  چرا دست کم می گیرید؟
خب طبیعی اســت. آنها غول هــای بزرگ این رشــته اند. هفته  به 
هفته در اروپا با هــم بازی دارند. مــا وقتی می بینیم به پایشــان 
نمی رسیم، خودمان را دست کم می گیریم. اگر ما هم در اروپا بودیم 
و می توانســتیم مثل آنها با تیم های بزرگ بــازی کنیم، برای همه 
شاخ وشانه هم می  کشیدیم. ما سال آینده 3مسابقه مهم مقدماتی 
المپیک، مقدماتی جهانی و بازی های آســیایی را داریم. داشــتن 
اردوهای خارجی خیلی مهم اســت اما اگر قرار باشــد 10اردوی 
خارجی در کشورهای اطراف داشته باشــیم، بهتر است 4اردو ولی 

در اروپا برگزار کنیم.

  یکی از ایرادهایی که در مقایسه با تیم های دیگر از 
ایران گرفته می شد، همین هیکل  ریز بازیکنان بود. چرا تیم 

این مشکل را دارد؟
فیزیک بدنی در رشته ما خیلی مهم است. تصور جامعه این است که فقط 
والیبال و بسکتبال بازیکن قدبلند می خواهد. سال های قبل هر کسی 
به من می رسید می گفت با این قد باید بسکتبال بازی کنی نه هندبال. 
با این نگاه ها خانواده هایی که بچه های قدبلند دارند، سخت می گیرند و 
نمی گذارند آنها سمت هندبال بیایند. با بازتاب خوبی که این مسابقات 

داشت، امیدواریم نگاه خانواده ها عوض شود.

  در این مسابقات دوست داشتید چه اتفاقی بیفتد 

ولی نشد؟ مثال حیف شد که از لهستان باختید.
دوست داشتیم لهستان را ببریم که نشد. قبل از آن هم خیلی تاش 
کردیم مونته نگــرو را ببریم تا با امتیاز صعود کنیم اما بدشانســی   
آوردیم و پرتاب هایمان گل نشد. چون شیلی حذف شد، امتیازش 
به دردمان نخورد. ما در بازی های دوستانه هم در نیمه اول لهستان 
را بردیم. در نیمه دوم با تغییراتی که دادیم، باختیم. اما در مسابقات 
جهانی، آنها خیلی خوب ما را آنالیز کــرده بودند. حاال دیگر آنالیز 
حــرف اول را در ورزش می زند و ثانیه ای بازیکن آنالیز می شــود. 
وقتی یک تیم بازی را می برد سرحال است اما وقتی باخت ها تکرار 
می شــود، انگیزه اش افت می کند. ما اگر مونته نگــرو را می بردیم 

شرایط مان بهتر می شد.

  گفتید تیم جوان اســت. امیدی هست که از تیم 
بازیکنی لژیونر شود؟

صددرصد. مطمئن باشید فصل بعد حداقل 5-4بازیکن این تیم لژیونر 
می شوند. لژیونر شدن وقتی قشنگ است که برگردی تیم ملی بازی 
کنی. البته که زندگی شخصی هر بازیکنی به خودش مربوط است ولی 
مطمئنم با اتفاقاتی که برای تیم ملی افتاد، همه بازیکنان دوست دارند 

در این تیم بازی کنند.

  حضور وسلین وویوویچ به عنوان سرمربی، چقدر 
تأثیرگذار بود؟ به خصوص در بازی با مونته نگرو که تیم کشورش 

بود و اسلونی که قبال سرمربی اش بود.
بودن مربیان بزرگ کنار تیم هم خوبی هایــی دارد و هم بدی ها. او 
به ما هندبال یاد داد و در مســابقات هم همه نگاه ها به او بود و هم 
می خواستند ببینند چه تیمی را آورده. بدی اش در همین 2بازی بود 
که گفتید. او انرژی باالیی برای پیروزی در این 2بازی داشت و به ما 
هم منتقل می کرد. او دوست داشت تیم کشورش را ببرد و بازیکنان 
هم همین را می خواستند یا در بازی با اسلونی بازیکنان تیم سابقش 
می خواستند جلوی تیم او خیلی خوب بازی کنند. این  مسائل شاید 
روی من تأثیر زیادی نگذارد اما به بازیکن جوان استرس می دهد و 

درصد اشتباهاتش را باال می برد.

  یک نگاه به این تیم و نتایجش وجود دارد. اینکه تیم 
2015 با سومی به جهانی رفت و بین 24تیم بیست ویکم شد اما 

این بار با چهارمی در آسیا جهانی شد و در رده 24 قرار گرفت.
این بی انصافی است. درست؛ اصا ما کار شاقی انجام ندادیم و شیلی 
را که هم سطح خودمان بود، بردیم. اما واقعا این تیم با تیم 2015 قابل 
مقایسه است؟ سن و تجربه آن تیم باال بود. این تیم پر از جوان است. آن 
تیم با رده آخر 3 تا فاصله داشت و این تیم 8 رده. در ورزش هر موفقیتی 
همیشه با نقد همراه است. ما راضی هستیم و این را هم همه بدانند اگر 
این تیم سال دیگر با مونته نگرو و اسلونی بازی کند، حتما برنده از زمین 
بیرون می آید. این دوره ما شیلی را در بازی اول بردیم ولی پیروزی قبلی 

مقابل این تیم بعد از 5-4بازی به دست آمد.

  سیاوشی 37ساله برای آینده چه برنامه ای دارد؟
فعا که با سپاهان در جام  باشگاه های آسیا بازی می کنم. هدف بعدی ام 
شاید برای همه عجیب باشد. شاید همین االن شما منتظرید که بگویم 

خداحافظی می کنم ولی من می خواهم در اروپا بازی کنم.

  واقعا؟ شاید نهایت هدف تان می توانست بازی در 
المپیک باشد؟

المپیک که امیدوارم ســهمیه بگیریــم. ولی االن هدفم اروپاســت. 
دروازه بان های تیم های بزرگ تا 42ســالگی بازی می کنند. می دانم 
همانطور که یک روز گفتم می خواهم در یک بازی جهانی بهترین بازیکن 
زمین شوم و همه خندیدند، امروز هم به این حرفم خیلی ها می  خندند 
ولی من فصل آینده در یک تیم اروپایی بازی می کنم. خداحافظی زمانی 
اتفاق می افتد که توانی نداشته باشی ولی من در بازی اول 17سیو و در 
بازی آخر 15سیو داشتم، پس فعا توانایی دارم. اگر جوانان هم منتظرند 
من کنار بروم و جایم را بگیرند، خیلی خوب است ولی باید تاش کنند.

  پیشنهادی هم دارید؟
سال قبل از یک تیم فرانسوی پیشنهاد داشتم اما مبلغش کمتر از ایران 
بود و نرفتم. اگر سنم کم بود حتما قبول می کردم اما نهایت 4-3سال 

دیگر فرصت بازی دارم و باید به فکر آینده هم باشم.

محمد سیاوشی، دروازه بان تیم ملی هندبال در 
37سالگی هنوز آرزوهای بزرگی در سر دارد

بخندید ولی 
می روم اروپا

باید گنده باشی! 

سیاوشی به یک پیروزی در جهانی راضی نشده: »دوست داشتم 

در یکی از بازی ها بهترین بازیکن زمین شوم که در بازی با شیلی این 

اتفاق افتاد. در بازی های بعدی هم توانســتم اعتماد مربی را جلب کنم و 

خوب ظاهر شــوم. البته همه بازیکنان خوب بودند و خیلی زحمت کشیدند 

و من هم پشت سر آنها تا جایی که می توانستم ازشــان حمایت کردم و االن از 

خودم راضی ام.«  دروازه بان تیم ملی بیشــتر  از بازیکنان دیگر دیده شد و حتی 

ســایت فدراســیون جهانی هم با او مصاحبه کرد. یک دلیل دیده شدن، بازی 

خوب مقابل شیلی بود و دلیل دیگر هیکل درشت سیاوشی: »در هندبال باید 

گنده باشــی! بچه ها با بازیکنان بزرگ تنه به تنه شــدند و دیدند که آنها 

چه هیکل هایــی دارند. در ایران می گوییــم بازیکن گوش زن باید 

یک متر و 90ســانتی متر باشــد اما در جهانی کوتاه ترین 

آنها این قــد را داشــتند. بازی های من هم 

بازتاب خوبی داشت.« 



نامش را خانه انقالب گذاشته اند. این لقب زیبا را از کسانی 
دارد که ســال ها پیش برای پیروزی انقالب در آنجا گرد 
می آمدند و فعالیت های سیاسی انجام می دادند. آدم هایی 
که همه هم و غم شان مبارزه با ظلم ستمشاهی بود و برای 
رسیدن به هدفشان نه از زندان رفتن ترس و واهمه داشتند 
و نه شکنجه شدن؛ از محمد و مصطفی و مجتبی مفیدی تا 
خواهرشان انسیه و دامادشان عباس شیبانی. همه شان سر 
نترسی داشتند برای مبارزات انقالبی. چه روز و شب هایی 
که جلسات محرمانه در این خانه دایر می کردند تا بتوانند 
گامی در پیشــبرد کارها بردارند. اما موضوع جذاب تر 
رفت وآمد افراد تأثیرگذار و بــزرگ انقالبی به این خانه 
بود که هر کدامشان سهمی چشمگیر در پیروزی انقالب 
داشــتند. از رهبر معظم انقالب گرفته تا شهید آیت اهلل 
دکتر بهشتی، دکتر علی شریعتی و شهید دکتر محمد 
باهنر و ده ها مبارز دیگر. رهبر معظم انقالب در مراسم 
اقامه نماز بر پیکر دکتر شیبانی خاطرات آن روزها را چه 
زیبا بیان کردند؛ از جلساتی که در این خانه برگزار می شد 
و ساعت ها طول می کشید. هر چه هست این خانه اکنون 
یادگار به جا مانده از سال های نه چندان دور است. مکانی 
که هنوز هم مورد توجه کسانی است که قلب شان برای 
استقالل و پیروزی ایران می تپد. این خانه گنجینه اسرار 
است که آزاده، دختر و سیدمحمد مهدی جعفری، دوست 

مرحوم دکتر عباس شیبانی درباره اش حرف می زنند.

خانه قدیمی با نمایی آجری؛ ظاهر فرســوده اش نشــان 
می دهد عمر باالیی دارد. 70شاید هم 80سال. نبش کوچه 
مفیدی قــرار دارد. کوچه ای که نامــش را از مرحوم دکتر 
مفیدی به یادگار گرفته اســت. خانه از بیرون بزرگ به نظر 
می رسد و دیدنش کششی دارد برای جذب آدم ها تا بیشتر 
درباره اش بدانند. خشت خشت دیوارهای رنگ و رو پریده اش 
حرف ها دارند برای گفتن؛ از حوادث تلخ و شــیرینی که به 
چشم دیده اند. البته برای کسی که اهل دل باشد و بخواهد 
کاوشی در تاریخ معاصر داشته باشد. در ورودی کوچک و 
شیری رنگ آن به راهرویی باز می شود که سال ها پیش محل 
تردد دکتر شیبانی و دوستان مبارزش بوده است. انتهای آن 
راه پله ای به چشم می خورد که به طبقه باال راه دارد؛ یعنی 
جایی که جلسات سیاسی در آنجا برگزار می شد. تا چند ماه 

پیش هم دکتر شیبانی در همان جا سکونت داشت.

به معنی واقعی کلمه مبارز بود
جای جای خانه رد پای دکتر شیبانی است. اگر گوش شنوایی 
باشد می توان از خشت خشت دیوارها صدای حرف زدن او با 
دیگر مبارزان سیاسی را شنید. چه روز و شب ها که در اینجا 
گرد هم جمع نمی شــدند! حتی رهبر معظم انقالب هنگام 
اقامه نماز بر پیکر دکتر شیبانی خاطراتی را از آن روزها بازگو 
کردند: »ایشــان تازه از زندان آزاد شــده بود، به نظرم سال 
۴7 یا ۴8 بود که با ایشان آشنا شــدیم. من با مرحوم طاهر 
احمدزاده از مشهد آمدیم تهران، یک کاری داشتیم اینجا، 
الزم بود جمعی از افراد صاحب فکر و صاحب نظر و مانند اینها 
مثل آقای طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، اینهایی 
که بودند، جمع می شدند؛ من و آقای احمدزاده یک حرفی 
برای آنها داشتیم. احمدزاده گفت که جمع کردن اینها کار ما 
نیست، کار عباس شیبانی است؛ او می تواند اینها را جمع کند. 
این بود که با ایشان تماس گرفتیم و آمد و گفتیم ما چنین 
کاری داریم، فوراً به نظرم شاید در ظرف 2روز یک جلسه   16– 
15نفره، از دکتر شریعتی، آقای بهشتی، آقای مطّهری، همه 
را جمع کرد؛ یک آدم این جوری  بود؛ آماده به کار. بعد از انقالب 
هم به معنای واقعی کلمه ایشان مشــغول کار بود، مشغول 
تالش بود.« و بعد هــم ادامه دادند: »آقای دکتر شــیبانی 
به معنای واقعی کلمه جزو انسان های صالح بود. ما ایشان را 
خیلی وقت است، سال ها است، یعنی شاید پنجاه و چند سال 
است می شناسیم. آدم فّعال، خیرخواه و آماده به کار، و به معنای 

واقعی کلمه مبارز بود؛ واقعاً این جوری بود.«

ماجرای خانه قدیمی به روایت رهبر معظم انقالب
جلســه ای کــه رهبر معظــم انقــالب از آن یــاد کردند 
در واقع نخستین جلســه از سلسله جلســاتی بود که در 
ســال13۴8آغاز شــد و هدف مهمی را به دنبال داشــت؛ 
»تدوین منشــور اســالمی« در برابر »مانیفست«، کتاب 
معروف مارکسیست ها. در کتاب »شرح  اسم« که زندگینامه 
مبارزاتــی رهبر معظم انقالب اســت، شــرح مفصلی ازف 
این جلســات ذکر شده اســت اما اعضای این جلسات چه 
کسانی بودند؟ رهبر معظم انقالب، آیت اهلل محمد بهشتی، 
دکتر محمدجواد باهنــر، دکتر علی شــریعتی، مهندس 
مهدی بــازرگان، دکتر یداهلل ســحابی، عباس شــیبانی، 
طاهر احمدزاده، حبیب اهلل پیمان، جالل الدین فارســی و 
سیدابوالفضل موسوی زنجانی و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی. 
جلسات معموال طوالنی برگزار می شد. رهبر معظم انقالب 
هر بار برای شرکت در جلسه از مشهد به تهران می آمدند. 
نشســت ها هم در خانه آقایان پیمان و دکتر باهنر برگزار 
می شد و گاهی هم پیش می آمد که میزبان دکتر شیبانی 

بود. کســانی که درباره فعالیت های سیاسی دکتر شیبانی 
اطالعاتی دارند، درباره خانه ای کــه امروز خانه انقالب نام 
گرفته داستان های زیادی شنیده اند. اما آزاده، دختر دکتر 
شیبانی کسی است که خود شــاهد ماجراهای آن دوران 
بوده اســت. تعریف می کند: »من خیلی کوچک بودم که 
دکتر بهشتی به خانه ما آمد. وقتی ایشان را دیدم ناخودآگاه 
مبهوت جاذبه شخصیت ایشان شدم. البته در جلسات پدرم 
من یا مادرم حضور نداشتیم. پدر اعالمیه ها و نشریه های امام 
را می آوردند. گاهی هم خودشان با دستگاه تایپ می کردند. 
یک بار روزنامه ای را دیدم که رویش نوشــته بود محرمانه. 
با اینکه می دانســت من یا مادرم درباره اعالمیه ها حرفی 

نمی زنیم ولی رویش را پوشاند.«

کالس های توجیهی برای دانشجویان 
دکتر شیبانی از اوایل دهه۴0تا قبل از پیروزی انقالب 9تا 
10بار دستگیر شد و به زندان افتاد. آزاده شیبانی از اتفاقاتی 
که پدر در زنــدان تجربه کرده چیــزی نمی داند و توصیه 
می کند حوادث زنــدان را از ســیدمحمد مهدی جعفری، 
هم بند پدرش در زندان قصر جویا شــویم. دکتر جعفری، 
استاد بازنشسته دانشگاه شــیراز است. او سال های زیادی 
را با دکتر شیبانی دوست بوده یعنی از سال 13۴0. اینکه 
چطور باهم آشنا شــده بودند را از زبان خودش می شنویم: 
»دکتر شیبانی با شکل گیری نهضت آزادی از سوی آیت اهلل 
طالقانی، دکتر سحابی و مهندس بازرگان عضو آن شد. من 
سال13۴0با او آشنا شــدم. برای دوره کارشناسی ارشد به 
تهران آمده بودم. دکتر شــیبانی دانشجوی رشته پزشکی 

بود. برای دانشــجویان کالس توجیهی می گذاشت. درباره 
مبارزات سیاسی صحبت می کرد و شرایط زندان را می گفت 
و اینکه اگر کسی زندانی شــد چطور در بازجویی ها جواب 
دهد.« دکتر شیبانی آن زمان ازدواج نکرده و خانه پدری اش 
در محلــه امیریه بود. در آنجــا اقدام به توزیــع اعالمیه و 

نشریه های امام خمینی)ره( می کرد.

زود می روم و زود برمی گردم
دوستی دکتر جعفری با دکتر شیبانی طولی نکشید که در 
سال13۴2، جعفری به علت فعالیت های سیاسی دستگیر 
و روانه زندان قصر شــد. در آنجا دکتر شیبانی را دید که او 
هم به علت اقدامات علیه رژیم در زندان بود. جعفری به آن 
روزها برمی گردد: »ما در زندان شماره۴قصر با هم بودیم. 
تعدادمان زیاد نبود. روی هم 20نفر می شدیم. اما در هنگام 
شــلوغی مبارزاتی به 70-60نفر هم می رسیدیم. شیبانی 
خیلی خوش اخالق بود. نمی گذاشت کار روی زمین بماند. 
حتی بنایی می کرد اما همه سعی اش بر این بود که نگذارد 
وقت زندانی ها به بطالت سپری شــود. او به ما زبان فرانسه 
یاد می داد، من هم زبان عربــی. کار دیگر او یاد دادن بازی 
شــطرنج بود.« تحت تعقیب بودن از سوی ساواک و حضور 
مداومش در زندان برای دکتر شــیبانی عادی شــده بود 
تا جایی که همیشــه جای خود را نزدیک درگاهی سلول 

می انداخت. می گفت: »زود می روم و زود برمی گردم.« 

فعالیت انقالبی در خانه مفیدی
مصطفی مفیــدی از دیگر دوســتان دکتر شــیبانی بود. 
رفت وآمد انســیه، خواهر مصطفی به زنــدان برای دیدن 
برادرش علتی شد برای خواستگاری دکتر شیبانی از انسیه 
مفیدی. خطبه عقدشان را آیت اهلل طالقانی خواند و بعد از 
آزادی دکتر آنها زندگی مشــترک خــود را در خانه پدری 
دکتر شیبانی شــروع کردند. ســال1351با به دنیا آمدن 
آزاده، فعالیت های دکتر به اوج خود رسیده بود. تا اینکه یک 
شب ساواک به خانه او حمله کرد و دکتر را دستگیر کرد و 
به زندان انداخت. این اتفاق باعث شد انسیه مفیدی همراه 
با نوزاد 3ماهه اش به خانه پدری خود برگردد و درســت از 
همان زمان این خانه مکانی شــد برای اقدامات مبارزاتی 
دکتر شیبانی. جعفری تعریف می کند: »دکتر در خانه پدر 
همسرش ساکن بود. مصطفی و مجتبی و محمد، برادران 
همسرش هم همراهش بودند. عالوه بر افراد بزرگ، مبارزان 
زیادی به خانه او می آمدند. خود مــن یکی از آنها بودم. در 
کنار حرف های سیاســی جلســات قرآن و نهج البالغه هم 

برگزار می کردیم. آموزش آنها با من بود.« 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

انقالبی ای که 
پایه گذار نهضت 

آزادی بود 
دکتر شیبانی،  فردی وارسته و سلیم النفس و 
بریده از دنیا از ایــن نظر که دنبال جاه و مقام 
باشد یا تالش کند که پست و عنوانی داشته 
باشد، بود. او کسي بود که مانند او در جامعه 
ما کم است یا شــاید هم هست، اما در جامعه 
آنان را نمی بینیم. شیبانی عاشق خدمت بود 
و برای او مهم بود کــه بتواند به جامعه کمک 
کند و تالشش را هم بر این مبنا گذاشته بود. 
متأسفانه یاد گرفته ایم وقتی افراد و انسان های 
وارسته و کســانی را که الگوی جامعه ما در 
رفتار سیاسی و اجتماعی هستند، بعد از اینکه 
از دســت می دهیم تکریم کنیم و یادشان را 
گرامی بداریم؛ درحالی که چنین شخصیت ها 
و الگوهایی باید به خوبــی در جامعه معرفی 
شوند و رفتار و منش آنان به عنوان مسیر راه 
برای کسانی که پا در مسیر سیاست و اجتماع 
می گذارند تبیین شود تا بتوانند رفتار درست 

را در مسیری که می پیمایند انتخاب کنند.
گرچه بر این بــاورم که شــخصیت مرحوم 
شیبانی آنطور که باید و شــاید برای دیگران 
تبیین و معرفی نشده است، اما، خود در دوره 
دوم شورای شهر ۴ســال افتخار همدوره ای 
ایشان را داشتم، به مدت 2سال در کنار ایشان 
قرار گرفتم و او را فردی پرتالش، زحمتکش 
و دلسوز دیدم. او با مردم همانگونه که بودند 
برخورد می کرد و همنشین واقعی فقرا بود. او 
ازجمله افرادی بود که عمیقا به انقالب اسالمی 
و ارزش های نظام باور داشت و عمیقا نیز یک 

مذهبی روشن و همراه با تعقل بود.
دکتر شیبانی در سپهر سیاسی خود، بنیانگذار 
نهضت آزادی بود. نهضت آزادی بعد از تاسیس 
خود دچار انحرافاتی شــد و در نگاه خود به 
والیت فقیه دچار خطای سیاسی فاحشی شد 
که در نهایت این خطا و انحرافات ناشی از آن 
در نهضت آزادی سبب شد، مرحوم شیبانی با 
وجود نقش مؤثرش در پایه گذاری این جریان 
کم کم از آن فاصله بگیرد. باورهای شــیبانی 
همانطور که بیان کــردم انقالبی، مذهبی و 
همراه بــا تعقل بود و این موضوع باعث شــد 
نتواند با خط مشــی نهضت آزادی و اعضای 
آن کنار بیاید و به این دلیل در جبهه انقالب 
و والیت قرار گرفت، تا آخرین لحظه زندگی 
نیز بر این باور خود استوار بود و به نوعی از این 

جریان تبری جست.
شاید بتوان به جرأت یکی از ویژگی های بارز 
مرحوم شــیبانی را در رعایــت جانب انصاف 
و اعتدال در رفتار و گفتار دانســت. او چه در 
دورانی که فعالیت سیاسی انجام می داد و چه 
در دورانی که در شورای شــهر، نقش موکل 
مردم را به خوبی ایفا کرد، هرگز نقدها و نظرات 
خود را به شــکل افراطی بیــان نکرد، جانب 
انصاف و عدالت را به خوبی حفظ کرد و درگیر 
هیجانات کاذب سیاسی برای قرار گرفتن در 
تیتر رسانه ها نشد؛ رفتاری که این روزها بیش 
از هر زمان دیگری در سپهر سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی کشــور بــه آن نیازمندیم و جای 
خالی آن را احساس می کنیم؛ به عنوان مثال، 
شــیبانی فردی گزیده گو و مختصرگو بود و 
مانند برخی که آسمان ریسمان در بیان گفتار 
خود دارند، نبود. او چنان دایره لغات قوی ای 
داشت که همین گزیده گویی ها بارها توانست 
موج هایی را در شورای شهر ایجاد کند که به 
نفع مردم و شهر بود. این بیان به معنای عالی 
کلمه نشان دهنده انتخاب درست و هنرمندانه 
شــیبانی از بین واژگان برای بیــان کلمات 
بود. ایشــان در حد 2 خط نظر خود را مطرح 
می کرد و در این باره منفعت شــخصی خود 
را لحاظ نمی کرد. او نگرانی یا ترسی از اینکه 
برخی نظراتش ممکن است خوشایند کسی 
نباشد نداشــت و برخالف دیگران که رفتار و 
گفتارشان با هم یکی نبود اهل سیاسی کاری 
و روابط سیاسی ناسالم با کسی نبود و به آنچه 
می گفت خود عمل می کرد؛ به عنوان مثال در 
دوره ای که شورا قصد انتخاب آقای قالیباف 
به عنوان شــهردار تهران را داشــت، شیبانی 
در حضور قالیباف نقدهای منصفانه و بسیار 
جدی ای را به قالیبــاف وارد کرد که می توان 
متن آن را جست وجو و مطالعه کرد. او برخالف 
بسیاری از سیاسیون دیگر که رفتار و عملشان 
با هم فرق داشته و دارد، به شدت صریح اللهجه 
اما، منصف بود و به واسطه نقد یا انتقادی که 
به افراد داشت دست به توهین یا بی احترامی 
به کســی نزد و با این رفتار خــود الگوی نقد 
درست و منصفانه را به همگان نشان داد. او در 
رفتار سیاسی خود فردی شفاف بود و با کسی 
درباره حقوق مردم و جامعه تعارف نداشــت 
و کسی نمی توانست مدعی شود که شیبانی 
سیاست باز است و از سیاست برای خود نفعی 
را کســب کرده اســت و حتی منتقدینش او 
را به پاک دســتی و اخالص در گفتار و رفتار 
می شناسند. بدون شک با تدبر در سیر زندگی 
سیاسی و اجتماعی مرحوم شیبانی می توان 
به این مفهوم رســید کــه او انقالبی زندگی 
کرد، انقالبی ماند و انقالبی هم درگذشــت. 
من کمتر کســی را دیدم کــه چنین باصفا و 
در عین حال مقتــدر در جهت دفاع از نظام و 
انقالب باشد و ذره ای در دفاع از مبانی اصیل 
آن کوتاه بیاید. بدون شک جای او در عرصه 
سیاسی و اخالق سیاسی در کشور خالی است 
و نبودش خسارتی بزرگ برای کشور در این 

عرصه خواهد بود. 

امیررضا واعظی آشتیانییادداشت
فعال سیاسی

عاشقانه های 
دکتر و همسرش

آزاده بــرای گفت وگو اتاق 
دیگری را پیشنهاد می دهد. 
در واقع ســالن پذیرایی 
اســت. عکس بزرگی از 
دکتر روی میز کنج سالن 
قرار دارد. دکتر شیبانی با 
آن چهــره آرام و لبخندی 
که روی لب دارد چقدر به 
دل می نشــیند. حق دارد 
دخترش کــه از فراق پدر 
لحظه ای آرام و قرار نداشته 
باشد. او عاشقانه های پدر و 
مادرش را تعریف می کند: 
»مثل لیلی و مجنون بودند. 
پدرم خیلی به مادرم احترام 
می گذاشت و او را دوست 
داشت. مادرم هم همینطور. 
هیچ وقت صدای بلند او را با 
مادرم نشنیدم. یادم می آید 
مادرم روزهــای جمعه در 
خیریه فعالیت می کرد. من 
هم گاهی با مادرم می رفتم.«

امین و مورد 
اعتماد 

امام خمینی ره 
حسین افشــار از دوستان 
مرحوم شــیبانی: »یک بار 
دکتر شــیبانی در مجلس 
گفت هندوانه در ماه رمضان 
نباید کیلویی 35هزار تومان 
شود، حرف او را نقض کردند 
اما دکتر گفت که من خودم 
خرید کــرده ام، فردای آن 
روز در مجلس مطرح شد و 
قیمت ها را درست کردند. 
آقای دکتر به خواسته مردم 
خیلی اهمیت می داد. همیشه 
به من می گفــت هر کاری 
می خواهی انجام بده اما اگر 
بیماری برای نداشتن لطمه 
بخورد، من تو را نمی بخشم. 
دکتر شیبانی مورد اعتماد 
امام خمینــی)ره( بودند تا 
جایی که وقتی امام)ره( را 
می خواستند در بیمارستان 
قلب شهید رجایی بستری 
کنند با توجه به اینکه دکتر 
زرگر و دکتر منافی بودند امام 
دکتر شیبانی را خواست و او 
را قسم داد که آیا همه مردم 
می توانند از امکانات اینجا 
استفاده کنند؟ اگر می توانند 

من بروم.«

مانند  شخصیت  
شیبانی کم 

داریم 
دکتر شــیبانی شخصیت 
مورد احترامی بود اما در عین 
حال مواضع خــاص خود را 
داشت. مواضع او از مواضع 
امام)ره( سرچشمه گرفته 
بود. اینکه می گویم مواضع 
او از مواضع امام سرچشمه 
می گرفت به این معنا نیست 
که امام)ره( گرایشی ندارند 
بلکه به این معناســت که 
مواضع ایشــان مواضعی 
اســت که جناحی نیست. 
منش سیاسی او را نمی توان 
در چارچــوب جریان های 
سیاسی مرسوم دسته بندی 
کــرد. او به دنبال کار حزبی 
و گروهی نبود بلکه مواضع 
عموم و انقــالب را دنبال 
می کرد و ایــن موضوع را 
می توان دلیل اصلی چرایی 
وثوق او درمیان جریان های 
سیاســی دهه های گذشته 
دانســت.  بر ایــن باورم 
شخصیت هایی مانند او در 

کشور کم نداریم.

نکته

با کــسـانــی هـــــم  دکتر شیبانی حــتی 
می کرد  فرق  طرز فــــکرشــــان  کـــــه 
مهربان بــــود. ایـــن مرد در سال هایــی 
که در زندان به ســر مـــی بـــرد هیچ وقـــت 

غـــذای زندان را نخورد
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مجاهدی در طراز انقالب
مرور خاطرات دکتر عباس شیبانی در نخستین نشست مرکز 

تهران شناسی همشهری با حضور آزاده شیبانی و دوستان آن مرحوم

یک خط امامی واقعی
عباس سلیمی نمین معتقد است شیبانی با انتخاب تفکر امام )ره (

 مردی مسیر غیرحزبی را برای فعالیت سیاسی خود انتخاب کرد.
به راستگویی 

و اخالص 
شیبانی ندیدم

سیدمحمد مهدی جعفری: 
مرحوم عباس شــیبانی 
13ســال از عمر خود را در 
زندان گذراند اما هیچ وقت 
از شــرایط بدی که داشت 
حرف نزد. عادت نداشــت 
از سختی هایی که کشیده 
چیزی بگوید،دانشــجوی 
ســال های آخر رشــته 
پزشکی بود برای همین در 
زندان هر کس بیمار می شد 
به او ســر می زد یا خودش 
درمان می کرد یــا او را به 
بهداری می برد. من مردی به 
راستگویی و اخالص شیبانی 
ندیدم. او حتی با کســانی 
هم که طرز فکرشــان فرق 
می کرد مهربان بود. این مرد 
در سال هایی که در زندان به 
سر می برد هیچ وقت غذای 
زندان را نخورد. همسرش 
انسیه هر هفته برای او غذا 
می آورد و دکتــر آن را به 
7قسمت تقسیم می کرد تا 

طی 7روز بخورد. 

کلیددار 
خانه انقالب
 خشت خشت دیوارهای منزل 
 دکتر شیبانی اسرار بسیاری را 
در خود جای داده است
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زاهدی که زهدش را به کسی تحمیل 
نکرد 

مرحوم دکتر حاج عباس شیبانی، پزشکی حاذق، سیاستمداری 
صادق، زندانی سیاسی اما آزاده و از اعضا و مؤسس حزب نهضت 
آزادی ایران بود. در اوایل پیروزی انقاب اســامی او به همراه 
شهدایی ازجمله دکتر بهشتی، دکتر مطهری، دکتر باهنر و نیز 
مرحوم آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی و 
به همراه رهبر معظم انقاب حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای به 
عضویت شورای انقاب در آمد. از همان زمان نیز روحیه انقابی 
خود را با رفتار زاهدانه ای که تا آخریــن لحظات عمر نیز ادامه 
داد، به همگان اثبات کرد. نوع سلوک شخصی و سیاسی دکتر 
شیبانی سبب شد، مردم تهران برای 5دوره به او به عنوان نماینده 
خود در مجلس شورای اسامی و شورای شهر تهران وکالت دهند 
و او نیز در تمام سال های دوره وکالت خود چه در مجلس و چه در 

شورای شهر به خوبی پاسدار و امانتدار رأی مردم شد.
گرچه طوالنی بــودن دوره حضور او به عنــوان نماینده مردم 
در مجلس و شــورای شــهر می توانســت برای او آورده مالی 
داشــته باشــد، اما به جرأت می توان گفت که او یکی از معدود 
شــخصیت هایی در میان نمایندگان دوره های گذشته و فعلی 
مجلس و شــورای شــهر بود که در طول دوره خدمتش هرگز 
حقوقی بابت نمایندگی مردم دریافت نکــرد. تنها امتیازی که 
شیبانی از آن استفاده کرد، بهره مندی از یک دستگاه پاترول بود 
که استفاده از آن را برنتافت و در مدت اندکی بعد از دریافت این 
خودرو، با فروش آن یک دســتگاه آمبوالنس خریداری و آن را 
برای انتقال بیماران و مجروحان جنگ به جبهه های حق علیه 

باطل اهدا کرد.
شیبانی این روش و منش را نیز در دوره عضویت خود در شورای 
شهر   ادامه داد. بدون اینکه کسی در جریان چگونگی هزینه کرد 
حقوق دریافتی اش از شورا باشد، حقوق خود را صرف تعمیرات 
و بازسازی بیمارستان حضرت زینب)س( کرد و کمتر کسی در 
شورای شهر یا رسانه ها و مردم عادی می دانستند که او چنین با 
مناعت طبع این خدمت بزرگ را به مردم تهران و بیمارانی که به 

این مرکز درمانی مراجعه می کردند، انجام داده است.
با وجود این، دکتر شیبانی برای خدمت به مردم خستگی ناپذیر 
بود و خستگی ناپذیر نیز ماند و یأس و ناامیدی در او راه نداشت. 
در تمام طول عمر سیاسی خود پیروی و دوستی با علمای ربانی 
ازجمله حضرت امام خمینی)ره( و حضرت آیت اهلل طالقانی را 
حتی برای لحظه ای کنار نگذاشــت و به آن پایبند بود و بعد از 
رحلت امام نیز، والیتمدار و خط امامی باقــی ماند و بر عمل به 

فرامین رهبر معظم انقاب تأکید بسیار داشت.
بدون شک، در سیر ســلوک و منش دکتر شــیبانی به وضوح 
می توان تبعیتش از شــرع و قوانین اســام را مشــاهده کرد. 
به گونه ای که او را می توان مصداق واقعی و بارز یک مســلمان 
خدا ترس و چهره ای مذهبی و امام حســینی)ع( دانســت. او 
چهره ای زاهد و پاکدســت بود که امانتداری و بی عاقگی اش 
به دنیا او را سبکبال کرده و از بسیاری وسوسه های دنیوی دور 
کرده بود و به این دلیل، هرگز زهد خود را به کسی تحمیل نکرد 
و تاش کرد با رفتار و عمل خود بر دیگران تأثیر مثبت بگذارد نه 

اینکه در امور شخصی افراد تجسس کند.
شیبانی گرچه سابقه سیاسی درخشانی در کارنامه کاری خود 
داشت، اما جزو معدود سیاستمدارانی بود که دچار آفت سیاست 
نشد و توانست خود را از آن دور نگه دارد. فاصله میان قول با عمل 
در رفتار و کردار مرحوم دکتر عباس شیبانی تقریبا صفر بود و 
از دروغ و به تأخیر انداختن کار و آزار مردم سخت حذر می کرد 
درحالی که تشنه خنده آنان بود؛ سیاستی که جای خالی آن را در 

رفتار برخی سیاسیون به خوبی می توان مشاهده کرد.
از سوی دیگر، شیبانی ذهنی خاق و ایده پرداز داشت و توانسته 
بود با برخی طرح هــای بدیع و جذاب خود به کشــور خدمات 
شایسته ای ارائه کند. شاید کمتر کسی بداند که مرحوم شیبانی 
با هدف جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشــور هیأت امنای 
صرفه جویی ارزی را تاسیس کرد که همچنان و با گذشت چند 
دهه از تاسیس آن اثرات مبارک این صندوق را در اقتصاد کشور 
می توان مشاهده کرد. خدمات او محدود به این حوزه نبود و با 
توجه به اینکه تحصیاتش را در حوزه پزشکی گذرانده و در این 
رشــته تبحر پیدا کرده بود، خدمات ماندگاری را نیز به جامعه 
پزشکی کشــور ارائه کرد. او تدوین کننده سازوکارهای تقویت 
سطح علمی و عملی جراحان و پزشکان کشور برای انواع پیوند 
اعضای بدن در داخل کشور همچون پیوند قلب، پیوند ریه، پیوند 
کبد، پیوند کلیه، پیوند قرنیه چشــم و پیوند مغز استخوان بود 
و از فعالیت پزشکی که در ابتدا با آن مخالفت هایی نیز می شد، 
حمایت کرد و حمایت هایش سبب شکل گیری پیوند اعضا در 

کشور شد.
شیبانی در دوران فعالیت سیاســی خود تاش کرد تا از نفوذ و 
جایگاهی که میان مسئوالن داشــت به خوبی استفاده کرده و 
راهی را برای کاهش مشکات مردم پیدا کند. از این رو، او به رغم 
مسئولیت های سیاسی خویش تاش کرد در حوزه بهداشت و 
درمان مردم گام های ماندگاری بردارد و در این راســتا، خرید 
پروتز و کاشت حلزون شنوایی و توزیع آن به صورت رایگان بین 
مراکز علمی و پژوهشی کاشــت حلزون در کشور و نیز تجهیز 
مراکز ناباروری، و نیز تأمین تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز مراکز 

درمانی وابسته به وزارت بهداشت ازجمله این اقدامات بود.

حسن بیادی / دبیرکل حزب آبادگرانذره بین

مجاهدی  در طراز  انقالب 
40روز گذشت؛ 40روز از پرواز مردی که خوب زندگی کرد و جاودانه ماند. نامش غریبه نیست برای این مردم 

شهر. جماعت دردکشیده او را خوب می شناسند؛ به خصوص بیماران؛ کسانی که درد ریشه در جانشان کرده و گزارش
هر لحظه با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. دکتر عباس شیبانی؛ مبارز انقالبی، نماینده مجلس، عضو شورای 
شهر و از همه مهم تر مردی که همه وجودش برای مردم می تپید. او در عمر 91ساله اش بی هیچ چشم داشتی مخلصانه به دیگران 

خدمت کرد و سرانجام با کوله باری از خوبی ها به دیار باقی شتافت. چهلمین روز درگذشت این قهرمان ملی فرصت مناسبی بود 
تا نخستین نشست مرکز تهران شناسی همشهری در خانه انقالب برپا شود. در این نشست خاطرات به یادگار مانده از مرحوم 
دکتر عباس شیبانی با حضور آزاده شیبانی، دکتر محمد دشــتی، محمد باباخانی، نصراهلل حدادی و حجت االسالم »حسین 

کاظم زاده« مرور شد.

مرور خاطرات دکتر عباس شیبانی در نخستین نشست مرکز تهران شناسی همشهری با حضور آزاده شیبانی و دوستان آن مرحوم

اینجا خانه وزیر و نماینده 8دوره مجلس و شورای شهر است
آزاده شیبانی از سادگی و عاشقانه های پدر و مادرش می گوید

در بدو ورود به خانه انقالب یا خانه مرحوم شــیبانی آنچه بیشتر از همه جلب توجه 
می کند اتاق شخصی آقای دکتر است. یک تخت، یک ویلچری که به دیوار تکیه داده، 
یک کمد چوبی و یک رخت آویز، همه و همه اموال و دارایی نماینده سابق مجلس است. 
البته دخترش آزاده می گوید: »هیچ کدام از وسایل مربوط به پدرم نیست. لوازم خانه 

خیلی کهنه بودند. 
به جز چند وسیله جزئی، باقی وسایلی را که االن اینجا هست من آورده ام.« حق با اوست 
در بین لوازم ساده اما به نظر نویی که آنجا قرار دارد فقط 3کمد در اتاق دکتر است که از 
زهواردرفتگی اش می توان حدس زد مربوط به جهیزیه همسر دکتر است که از 50و اندی 
سال پیش باقی مانده است. برای آزاده، پدر قهرمانی است که همتای او را نخواهد دید. 
می گوید: »اگر از ساده زیستی پدرم حرف بزنم شاید کسی باور نکند اما حقیقت دارد. او 
تا لحظه ای که زنده بود هیچ کدام از لوازم خانه را نونوار نکرد.« بعد هم برای تأیید حرفش 
در کمد را باز می کند و از داخل آن چند دست کت بیرون می آورد. همه شان نخ نما هستند 
و پر وصله. بعد با صدای بغض آلود می گوید: »این لباس های نماینده مجلس اســت.« 
وصله های نقش بسته بر کت های کهنه، کار دست انسیه همسر اوست؛ کسی که از وقتی 

پا به زندگی دکتر شیبانی گذاشت تا لحظه درگذشتش همراه و همپای مردش بود.

عاشقانه های دکتر و همسرش

آزاده برای گفت وگو اتاق دیگری را پیشــنهاد می دهد. در واقع سالن پذیرایی است. عکس 
بزرگی از دکتر روی میز کنج سالن قرار دارد. دکتر شیبانی با آن چهره آرام و لبخندی که روی 
لب دارد چقدر به دل می نشیند. حق دارد دخترش که از فراق پدر لحظه ای آرام و قرار نداشته 
باشد. او عاشقانه های پدر و مادرش را تعریف می کند: »مثل لیلی و مجنون بودند. پدرم خیلی 
به مادرم احترام می گذاشت و او را دوست داشت. مادرم هم همینطور. هیچ وقت صدای بلند 
او را با مادرم نشــنیدم. یادم می آید مادرم روزهای جمعه در خیریه فعالیت می کرد. من هم 
گاهی با مادرم می رفتم. ما یک پیکان قراضه داشتیم که نه پدرم و نه مادرم هیچ کدام راضی 
نمی شدند آن را تبدیل به احسن کنند. تابستان ها مادرم هنگام رانندگی خیلی اذیت می شد. 

هر بار که به خانه می آمد پدرم شربت سکنجبین با یخ آماده کرده بود.« او به نکته جالبی اشاره 
می کند که پدرش با حمایت زیاد از مادر مهر و عاقه خود را به او نشان می داده است. آزاده 
خاطره دیگری بازگو می کند: »یک بار مادرم غذا پخته بود، بابا ریگی بیرون آورد. یواشکی زیر 
بشقاب گذاشت تا آمدم به مادر بگویم با اشاره انگشت گفت: »هیس« نه خودش حرفی زد و 

نه گذاشت من چیزی بگویم.«

توبیخ شدم به دلیل همسایه آزاری

اما ارتباط دکتر با تنها دخترش، موضوع دیگری است که درباره آن صحبت می شود. اینکه آیا 
دکتر در رابطه با رفتار یا تحصیل به او سخت می گرفته است؟ آیا شده از پدرش تذکر بشنود؟ 
آزاده می خندد. و بعد  از چند لحظه ســکوت به یاد می آورد: »پدر معموال ساعت 10- 9شب 
می خوابید و صبح ها 2ســاعت قبل از اذان صبح بیدار می شــد. برای اینکه من بیدار نشوم 
چراغ مطالعه اش را روشن می کرد و مشغول خواندن قرآن می شد. صبح زود برای خرید نان 
می رفت. ابایی نداشت از اینکه نماینده مجلس را با یک زنبیل قرمز در صف نان ببینند. از راه که 

می آمد چای را دم می کرد؛ چقدر هم با سلیقه. سفره صبحانه را می چید و بعد سراغ دخترش 
می رفت و با نوازش انگشــتانش به در اتاق می زد و صدا می کرد: »پاشو لوس بابا« آزاده به جز 
یک بار که آن هم اشتباهش همسایه آزاری بوده از سوی پدر توبیخ نشده است. آزاده تعریف 
می کند: »پدر به رعایت حقوق دیگران خیلی اهمیت می داد. سنم خیلی کم بود یکی از آشنایان 
برایم سوت خریده بود. سر ظهر من شروع کردم به سوت زدن. پدرم چندبار به من تذکر داد ولی 
گوش نکردم. تا اینکه به نماز ایستاد. من دوباره شروع کردم. نمازش که تمام شد با تحکم تذکر 

داد که این کار را نکنم. این نخستین و آخرین باری بود که من را دعوا می کرد.« 

تأکید بابا؛ نماز اول وقت

وقت نماز مغرب می رســد و آزاده با عذرخواهی از مهمان ها صحبتش را نیمه کاره می گذارد. 
می گوید: »نماز اول وقت. این ســفارش بابا بود. راســتش من در نوجوانی نمازم را اول وقت 
نمی خواندم. یک بار به من گفت اگر تلفن زنگ بزند چه می کنی؟ آیا صبر می کنی و نیم ساعت 
دیگر جواب می دهی یا سریع گوشی تلفن را برمی داری؟ گفتم نه زود به تلفن جواب می دهم. 

گفت خب اذان صدای تلفن خداست. این حرفش را آویزه گوشم کرده ام.« 

تمایلی به داشتن محافظ نداشت

دکتر عباس شیبانی در روزهایی که ترور افراد مهم در جامعه برنامه روزانه منافقین بود هیچ 
وقت تمایلی به داشتن محافظ نداشت. به تنهایی به محل کارش می رفت؛ گاه با تاکسی گاه 
با اتوبوس. تا اینکه به امر امام خمینی)ره( محافظی برای او درنظر گرفته شد. آزاده می گوید: 
»بابا خیلی بدش می آمد برای اینکه زودتر به مقصد برســد، راننده آژیر استفاده کند. برای 
همین همیشه به او می گفت اگر می خواهی خاف بروی یا آژیر بذاری من را همین جا پیاده 
کن.« مرحوم شیبانی ازجمله نیک مردانی است که همه عمرش دغدغه مردم را داشت. گاهی 
غبار غمی چهره مهربانش را می پوشــاند. می گفت: »مردم گرفتار هستند. وقتی نمی توانم 
کاری کنم دلم می گیرد.« او در شورای شهر هم زحمات زیادی کشید. بارها به اعضاي شورای 
شهر تذکر می داد و خواستار آن بود که شماره گذاری یک خودروی جدید به ازای خروج یک 

دستگاه خودروی فرسوده از ناوگان پایتخت باشد.
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  دکترشیبانی؛پایهگذار
اتفاقاتبزرگدرزمینهپزشکی 

سیدعلیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری 
اســامی ایران مرحوم شــیبانی را پایه گذار خدمات ارزشمند در 
زمینه پزشکی کشور می داند. کسی که تحولی در جامعه پزشکی 
ایجاد کرد و مانع از اعزام بیمار به خارج از کشور شد. او درباره دکتر 
شیبانی می گوید: »عباس شیبانی فردی بود که از ۱۹سالگی وارد 
مبارزات ضد استعماری شد و به دلیل این مبارزات هم بارها و بارها 
به زندان افتاد. شیبانی با وجود همه این دستگیری ها، عزم راسخی 
در مبارزات داشت و به دلیل این مبارزات و دستگیری های متعدد، 
ایشان تحصیات در دانشکده پزشکی را به جای ۶ سال در ۱7-۱8 
سال به پایان رساند ولی هرگز دست از مبارزه برنداشت.« رئیس 
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسامی ایران، صراحت لهجه 
را از خصوصیات بارز عباس شــیبانی برمی شمارد و می گوید: »او 
با صراحت لهجه ای که داشت هر کجا مشــکلی را می دید، سریع 
اعتراض خود را بیان می کرد.« دکتر مرندی در ادامه صحبت هایش 
به ساده زیستی، وقت شناســی، تواضع، مردم دوستی، صداقت و 
مقید بودن او اشاره می کند و با بیان اینکه بسیاری از پیشرفت های 
پزشکی امروز ایران در زمینه پیوند اعضا، درمان ناباروری، درمان 
سرطان و تشخیص بسیاری از بیماری ها در داخل حاصل خدمات 
ارزنده شــیبانی است، اظهار داشــت: »با پایه گذاری ها و خدمات 
ارزشمندی که شیبانی در زمینه پزشکی در ایران انجام داد، کشور 
از اعزام بیمار به خارج از کشور بی نیاز شد و امروز نه تنها درمان تمام 
بیماری ها در داخل کشور انجام می شــود بلکه افراد بسیاری هم 
برای درمان به ایران می آیند. ایشان یک انسان و یک مسلمان کامل 

بودند و برای جامعه پزشکی کشور یک افتخار هستند.«

ذره بین

هرچهداشتبرایانقالبهزینهکرد

محمدحسنقدیریابیانه/فعالسیاسی:مرحوم شیبانی 
از سالم ترین مدیران کشور بود و تمام عمر خود را صرف خدمت به 
مردم خصوصا ضعفا کرد. خاطرم هست که یک بار بهزاد نبوی در 
مجلس درباره صنایع خودرو مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته 
 بود. نبوی با چهره ای حق به جانب خطاب به نمایندگان پرسید:

» کدام یک از شــما تا امروز یک یا چند خودرو از شــرکت های 
خودروســاز با نرخ دولتی تحویــل نگرفته ایــد؟« از بین تمام 
نمایندگان حاضر آن زمان تنها 3نفر ایستادند و اعام کردند که 
خودرویی نگرفته اند. یکی از آن سه نفر مرحوم شیبانی بود. آن 
زمان قیمت خودرو با نرخ دولتی و آزاد متفاوت بود و نمایندگان 
می توانســتند از دولت خودرو بگیرند، اما شــیبانی از این کار 
خودداری کرده بود و به دنبال این نبود که چیزی برای خود جمع 
کند و امتیاز و اعتباری به دست آورد. به نظرم او مظهر یک شهروند 
و مدیر مناســب در  شأن جمهوری اســامی ایران بود. من این 
مصیبت فقدان او را به همه ایرانیان تسلیت می گویم. باید بدانیم 
که در کشور از این نوع مدیران کم نداریم. یک نمونه بارز از این 
روحیه را می توانیم از شهید سلیمانی یاد کنیم که او هم به دنبال 
مال اندوزی نبود و هر چه داشــت در طبق اخاص برای خدمت 

به انقاب هزینه کرد.

نگاه

سیاستمداریکهجناحینبود
 

احمدحکیمیپور/عضواسبقشورایشهرتهران:
مرحوم شیبانی حساســیت جناحی نداشــت، ولی نسبت به 
مسائلی که به حقوق مردم بازمی گشت حساس بود. هرچند در 
طیف بندی، اصولگرا محسوب می شد، اما در مجلس دوم، ایشان 
در لیست جریان اصاح طلب هم قرار گرفته بود. وقتی بازرگان 
فوت کرده بود، به خاطر می آورم ایشان در مجلس با همان پالتوی 
معروف، در حال کپــی کردن وصیت مرحوم بــازرگان بود و از 
مرحوم به نیکی یاد کرد. در شورا هم روی حقوق مردم و بیت المال 
حساس بود. خداوند روح ایشان را شــاد کند. جزو کسانی بود 
که به اصول انقاب پایبند و تا آخر عمر به این اصول وفادار بود. 
ایشان غذای خود را از خانه می آورد و جایی نزدیک هیأت رئیسه 
را انتخاب کرده بود و ناهار خود را آنجا می خورد و شــنیده بودم 
حقوقی از مجلس دریافت نمی کرد و به شور اولیه انقابی اعتقاد 
داشت. خودش هم عما از موتور مجلس استفاده نمی کرد. به رغم 
اینکه آقای شیبانی،  فرد بی بضاعتی نبود، اما به این مسائل اعتقاد 
داشت. یک بار در دولت مرحوم هاشمی در جلساتی که بین دولت 
و مجلس بود، ایشان به هاشــمی گفت پالتویی که تن من است 

سال ها تن پدر همسرم بوده و امروز تن من است.

نگاه

تحولپزشکیدربخشپیونداعضا
دکتر محمد دشتی ازجمله کسانی است که در هیأت امنای صرفه جویی 
ارزی در معالجه بیماران با دکتر شیبانی همکاری می کرده است. آشنایی 
آنها به سال۱37۱برمی گردد. دکتر دشتی از فداکاری های دکتر شیبانی 
می گوید: »تا قبل از راه اندازی هیأت امنــای صرفه جویی ارزی بیماران 
قلبی و کلیوی برای جراحی یا پیوند به خارج از کشــور اعزام می شدند. 
این امر هزینه باالیی در بر داشــت. عاوه بر آن بیمار باید مدت زیادی را 
انتظار می کشید. تا اینکه دکتر شــیبانی تجهیزات پزشکی برای جراحی 
قلب از کشورهای دیگر را به ایران وارد کردند. بعد هم عده ای از پزشکان 
را برای آموزش به خارج از کشور فرستادند. در مدت زمان کوتاهی تحولی 
بزرگ در جامعه پزشــکی رخ داد. تا آن زمان فقط تهران، تبریز و شیراز 
امکان جراحی قلب داشتند. اما با حمایت دکتر شیبانی 
االن در شــهرهای کوچک هم عمــل جراحی قلب 
صورت می گیرد. بعد از آن زمینه کاشت حلزون در 
گوش را فراهم کرد.  آقــای دکتر برای پیوند کلیه، 
مغز اســتخوان و جراحی چشم هم همه جور 
تجهیزات در کشور مهیا کردند. در واقع 
می توان گفت کارهایــی که اکنون در 
بخش پیوند اعضا انجام می شود و تحول 
پزشــکی که در این بخش انجام شد، 
مرهون زحمات مرحوم دکتر شیبانی 
است و دکتر پایه گذار این کار بودند.« 

امینومورداعتمادامامخمینیره
حسین افشار از صمیمی ترین دوستان مرحوم شیبانی است. او خاطرات زیادی از دکتر 
به یاد دارد: »یک بار دکتر شیبانی در مجلس گفت هندوانه در ماه رمضان نباید کیلویی 
35هزار تومان شود، حرف او را نقض کردند اما دکتر گفت که من خودم خرید کرده ام، 
فردای آن روز در مجلس مطرح شد و قیمت ها را درست کردند. آقای دکتر به خواسته 
مردم خیلی اهمیت می داد. همیشه به من می گفت هر کاری می خواهی انجام بده اما 
اگر بیماری برای نداشتن لطمه بخورد، من تو را نمی بخشم. دکتر شیبانی مورد اعتماد 
امام خمینی)ره( بودند تا جایی که وقتی امام)ره( را می خواستند در بیمارستان قلب 
شهید رجایی بستری کنند با توجه به اینکه دکتر زرگر و دکتر منافی بودند امام دکتر 
شیبانی را خواستند و او را قســم دادند که آیا همه مردم می توانند از امکانات اینجا 
استفاده کنند؟ اگر می توانند من بروم.« دکتر افشار خاطره جالبی که درباره راننده 
دکتر شیبانی شنیده را نقل می کند: »راننده دکتر می گفت من تنها کسی هستم که 

رئیسم برایم نان و نفت می خرد.« 

راهاندازیکارخانهتولیدسرسوزنسرنگ
محمد باباخانی از همکاران و دوستان قدیمی دکتر عباس شیبانی است. 
او درباره خدمات پزشــکی دکتر می گوید: »در زمان جنگ سرسوزن 
سرنگ باید از خارج از کشور وارد می شد و با توجه به تحریم ها با کمبود 
سرسوزن مواجه بودیم. تا اینکه آقای دکتر دســت به کار شد و از چند 
شرکت کمک خواست که با هم همراه شوند. بعد هم دستگاهی را از یکی 
از کشورها خریداری کردند. تصمیم شان این بود که کارخانه ای ایجاد 
کنند و به خودکفایی برسیم. قطعه زمین بزرگی را در یکی از روستاهای 
آشــتیان درنظر گرفتند و کارخانه را ســاختند. همان کارگرهایی که 
کارهای عمرانی انجام می دادند را به کمک گرفتند برای تولید سرسوزن. 
آموزش های الزم داده شد و خاصه جمعیت زیادی از روستاییان مشغول 
کار شــدند. در مدت زمان کوتاهی به تولید انبوه 
رسیدیم. در واقع با این کارش هم مانع مهاجرت 
جوانان از روســتا به شهر شــد هم اینکه نیاز به 
واردات نداشــتیم. االن طبق آماری که به من 
دادند نزدیک به 5هزار نفر در آنجا مشغول کار 
هستند. نکته جالب دیگر درباره دکتر 
اینکه هر کس برای انجام کاری به او 
مراجعه می کرد چه بیمار روستایی 
چه همکار دکتر یا استاد دانشگاه، 
بعد از رسیدگی به خواسته اش تا 

دم در او را بدرقه می کرد.« 

خادمیبرایمحرومان
ســید محمود الجوردی، همکار او در خیریه رهپویان وصــال درباره اقدامات 
فرهنگی و عام المنفعه دکتر شیبانی می گوید: »دکتر شیبانی مدیرعامل خیریه 
رهپویان امام زمان)عج( است. البته این خیریه را هم خودش ایجاد کرده است. تا 
قبل از بیماری اش خود به امور آنجا می رسید و حاال دخترشان این مسئولیت را 
برعهده دارد. این خیریه از سال ۱387راه اندازی شد. حدود 300تا 400نیازمند 
تحت پوشــش دارد. از هزینه های درمانی و اجاره خانه تا معیشــت آنها تامین 
می شود. دکتر شــیبانی اهل حرف زدن نبود و بیشتر عمل می کرد. یادم می آید 
همراه او در ســفری به ارومیه رفتیم. از دکتر خواســتند در مراسم نمازجمعه 
سخنرانی کند. دکتر هم گفت من عباس شــیبانی هیأت امنایی ایجاد کردم که 
برای جلوگیری از اعزام بیماران به خارج از کشور است. من بلد نیستم حرف بزنم 
و فقط بلد هستم کار کنم. دکتر شیبانی مورد اعتماد خیرین بود. هزینه هایی که 
به دستش می رسید برای بیماران استفاده می کرد. همسرشان هم در خیریه انوار 
هدایت فعالیت داشت و به خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست کمک می کرد. 
دکتر شیبانی و همسرش هر کمکی که از دستشــان بر می آمد برای حمایت از 
افراد کم توان جامعه انجام می دادند. در اتاقــش وزیر و یک فرد عادی کنار هم 

می نشستند و درخواستشان را مطرح می کردند.« 

ازاعتبارشبرایمردمخرجمیکرد
نصراهلل حدادی، تهران شناس چهره ناآشــنایی برای جامعه فرهنگی نیست. او 
دوستی دیرینه ای با دکتر شیبانی دارد و از اعضای هیأت امنای صرفه جویی ارزی 
بوده است. آشنایی آنها به سال ۱3۶۱برمی گردد. او درباره ایشان می گوید: »در 
سال ۱3۶۱من و چند تن از دوستان قرار بود NGO حمایت از بیماران تاالسمی 
راه اندازی کنیم. برای طرح این موضوع به مجلس رفتم و ماجرا را با دکتر شیبانی 
درمیان گذاشتم. خیلی اســتقبال کرد و گفت هر کمکی از دستم بربیاید انجام 
می دهم. بعد از مدتی هیأت امنای صرفه جویی ارزی شکل گرفت 
که من هم در آن فعالیت داشتم و همراه دکتر شیبانی بودم. 
همه هم و غــم دکتر این بود که به بیمــاران خدمت کند. 
دارایی اي برای حمایت مالی نداشــت اما از اعتبارش خرج 
می کرد. آنقدر مورد اعتماد همه بود که حرفش روی زمین 
نماند.  از خصلت های دیگر دکتر در فضای کاری 
این بود که به رغم تقیــد خاصی که به نماز اول 
وقت داشــت اما به ما می گفت همه با هم برای 
نماز نروید. مبادا بیماری معطل بماند. ما یکی 

یکی برای خواندن نماز می رفتیم.«

عصبانیتشراندیدم
مگربرایکوتاهیدرکارمردم

علی اکبر باور، مدیر اداری و پشتیبانی بنیاد حضرت مهدی)عج( است. آشنایی او 
با دکتر شیبانی به سال ۱388برمی گردد. او درباره این مرکز فرهنگی و خدمات 
دکتر می گوید: »این بنیاد در واقع بزرگ ترین مجتمع فرهنگی از لحاظ فعالیت در 
زمینه مهدویت است. سال ۱37۹تاسیس شد و مدیرعامل آن هم دکتر شیبانی بود. 
این مرکز با موافقت رهبر معظم انقاب و به پیشنهاد حجت االسام و المسلمین 
قرائتی در زمینی به وســعت ۱5هزار مترمربع در نزدیکی جمکران ساخته شده 
اســت. از دیگر بخش های بنیاد حضرت مهدی)عج( اردوگاه سیاحتی- زیارتی 
یاوران حضرت مهدی)عج( اســت. امکانات مجهزی برای اســکان زوار دارد و تا 
هزار نفر را می تواند پوشــش دهد. حاج آقا قرائتی می گفتند ما نمی دانیم هزینه 
ساخت این مجتمع از کجا جور شده است. از آقای شیبانی پرسیدیم گفت شما 
نگران نباشید. اعتبارش را من جور می کنم. در مدتی که به بنیاد می آمد از وسایل 
بیت المال برای کارهای شخصی خود استفاده نمی کرد؛ حتی یک لیوان آب. خیلی 
هم وقت شناس بود. اگر راننده کمی دیرتر از ساعت مقرر در خانه اش می رسید او با 
تاکسی یا اتوبوس خود را به مقصدش می رساند و اعتراضی هم نمی کرد. من هیچ 

وقت عصبانیتش را ندیدم مگر برای کوتاهی در کار مردم.«

سال1310
شناسنامهدکترعباس
شیبانیسالتولدشرا
1310نشانمیدهد.

سال1351
هنوزپایاننامهپزشکیودورهتخصصخودرا
نگذراندهبودکهدوبارهساواکدستوراخراجاورا
ازدانشگاهدادودرسال1351بهزندانرفت.دکتر
شیبانیدرزمانرژیمطاغوت9بارمحکومشدو

13سالازعمرخودرادرزندانسپریکرد.

سال1332
اوتحصیالتابتداییخودرادردبستانخردودوران
متوسطهرادردبیرستانشرفپشتسرگذاشتودر

سال1332وارددانشکدهپزشکیشد.

سال1361
دکترشیبانیدرکنارفعالیتدرزمینهکشاورزی،ریاستدانشگاهتهرانراهمدراوایلانقالببرعهدهداشت.اودرفعالکردن

مجدددانشگاهوجذباستادانباسوادوباسابقهنقشمؤثریداشت.شهرکدانشگاهتهراندرجادهمخصوصکرجدرزماناوفعال
شدوبیشاز2500خانواردرآنجاساکنهستند.ایندرحالیاستکهدکترشیبانیتاآخرعمراجارهنشینبود.

سال1382
دراینسالواردشورایاسالمیشهرتهرانشدوتا
سال1396درایننهادبرایخدمتبهمردمتهراناز

هیچتالشیفروگذارنکرد.

سال1401
دکترشیبانیپسازیکعمرمجاهدتوخدمتبهمردم2دی1401دعوتحقرا

لبیکگفت.رهبرمعظمانقالببرپیکرشنمازخواندندودرقطعه70بهشتزهرا)س(
بهخاکسپردهشد.

سال1358
ازحوزهانتخابیه
استانتهرانبه

عنواننمایندهمجلس
خبرگانقانوناساسی

انتخابشد.

سال1335
سال1335دکترشیبانیبهعلتفعالیتهایانقالبیعلیهانگلیس،فرانسهواسرائیل
ازدانشگاهاخراجشد.اوناگزیربرایادامهتحصیلبهمشهدرفتوبعداز7ماهتوانست

دوبارهبهتهرانبرگردد.4سالبعدیعنی1339دستگیرروانهزندانشد.

سال1358
اینمردمبارزبعدازپیروزیانقالبعضوشورایانقالباسالمیشدوعضوشورایمرکزیوهیأتاجراییحزب
جمهوریبود.درکابینهوقتبهعنوانوزیرکشاورزیانتخابشدواینمهمبهدلیلاطالعاتباالیاودرزمینه
کشاورزیبود.فعالکردنکشتوصنعتمغانوجیرفتازکارهایاودرآنزماناست.دکترشیبانیگفته

امامخمینی)ره(مبنیبراینکه»گندمبکارید«رادراولویتبرنامههایشقراردادوباخرید3هزارتراکتوررونقیبه
کشاورزیوتولیدگندمکشوربخشید.ازدیگراقداماتاوفعالکردنپرورشماهیدراستانگیالنبود.
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در حالی به چهلمین روز درگذشــت 
دکترعباس شیبانی نزدیک می شویم که برخی 
جریان ها تالش دارنــد اظهارنظرهای صریح و 
بی پرده شیبانی را نشانه ای دال بر تبدیل شدن او 
به یکی از منتقدان جمهوری اسالمی جلوه دهند. 
آیا با توجه به شناختی که از دکتر شیبانی دارید، او 
در سیر زندگی سیاسی خود خصوصا در سال های 
اخیر به منتقد جمهوری اسالمی تبدیل شده بود؟ 
اگر دکتر شیبانی چنین نگاهی را داشت علی القاعده 
باید موضعی از او در این باره به ثبت رســیده باشــد؛ 
چرا که او انسان آزاده ای بود و طبیعتا اگر نگاهی را که 
برخی درباره اش مطرح می کنند در او شــکل گرفته 
بود باید در جایی منعکس می شــد. چنین چیزی را 
حداقل من ندیده ام. البته ما در ســال99گفت وگوی 

مفصلی را درباره مذاکرات شــورای انقالب که ایشان 
منشی جلسه بود داشتیم. همان موقع هم البته برای 
ایشان سخت بود که مسائل را بازگو و دقیق آن را بیان 
کنند. در ایام قبل از فوت نیز این موضوع برای ایشان 
بسیار سخت تر شده بود و ما مطلبی را که نشان دهد 
ایشان از امام)ره( یا انقالب فاصله گرفته باشد ندیدیم. 
دکترشیبانی به شکل قطعی از نهضت آزادی فاصله 
گرفت و به تفکر امام)ره( پیوست و در این ماجرا راسخ 
بود. در اینکه او نیرویی انقالبی بود ادله فراوانی وجود 
دارد که اثبات می کند ایشان با جریان انقالب همدلی 
و همراهی جدی و خلل ناپذیــری تا آخرین لحظات 

زندگی خود داشتند.
به نظر می رسد منشــا این موضوع را 
می توان در تغییر موضع دکتر شیبانی به عنوان 

مؤسس نهضت آزادی که در نهایت به سمت انقالب 
متمایل شد و به جرگه انقالبیون پیوست دانست. 
ارزیابی شــما از دالیل جدایی شیبانی از نهضت 
آزادی و پیوستن اش به حزب جمهوری اسالمی در 

آن مقطع چه بود؟ 
در ابتدا بســیاری از شخصیت های سیاسی 

با نهضــت آزادی بودنــد و عضویت آن را 
پذیرفتنــد. اما کم کم این افــراد هر یک 
به دالیــل مختلف از ایــن جریان فاصله 

گرفتند. افرادی مانند شهید چمران 
و آیــت اهلل طالقانی ازجمله 
این چهره ها و شخصیت ها 
بودند که از نهضت آزادی جدا 

شــدند. به عنوان مثال، آیت اهلل 

طالقانی به این دلیل از نهضــت آزادی فاصله گرفت 
که دفاع مهندس بــازرگان را از عبــاس امیرانتظام 
نادرست می دانســت و این موضوع سبب رویارویی 
جدی او با نهضــت آزادی و در نهایت جدایی او از این 
جریان شــد. شــهید چمران نیز به این شکل از این 
جریان فاصله گرفت و مواضع آن را نقد می کرد و آن را 
نمی پذیرفت. این درست است که شیبانی خود یکی از 
اعضای مؤسس نهضت آزادی بود اما او نیز از این قاعده 
مستثنی نبود. شیبانی در مقطعی از زمان به این نتیجه 
رسید که بین تفکر مهندس بازرگان و تفکر امام)ره( 
یکی را انتخــاب کند و از این رو، او تفکــر امام)ره( را 
پذیرفت و ازجمله شخصیت های بسیار راسخ و پایدار 

در دفاع از امام و اندیشه های ایشان بود.
با توجه به توضیحی که دادید، شاهد 
این هستیم که شیبانی در سپهر سیاسی کشور 
به عنوان فردی شــناخته و معرفی می شود که 
جریان های سیاســی شناخته شــده کشور در 
دو دایره اصولگرایــی و اصالح طلبی او را فردی 
مورد احترام می دانند و حتی در انتخابات مختلف 
نام او در میان افــراد مورد حمایت این جریان ها 
قرار دارد. به نظر شما شــیبانی چگونه توانست 
چنین جایگاهی را در حوزه سیاسی کشور که با 
چالش های حزبی شدیدی روبه رو است به دست 

بیاورد؟ 
دکتر شیبانی شخصیت مورد احترامی بود اما در عین 
حال مواضع خاص خود را داشــت. مواضع او از مواضع 
امام)ره( سرچشمه گرفته بود. اینکه می گویم مواضع 
او از مواضع امام سرچشمه می گرفت به این معنا نیست 
که امام)ره( گرایشی ندارند و نگرش سیاسی خاصی را 
دنبال نمی کردند بلکه به این معناست که مواضع ایشان 
مواضعی اســت که جناحی نیست. مواضع شیبانی نیز 
اینگونه بود و منش سیاسی او را نمی توان در چارچوب 
جریان های سیاسی مرسوم دسته بندی کرد. او به دنبال 
کار حزبی و گروهی نبود و مســئله و مواضع یک حزب 
را دنبال نمی کرد بلکه مواضع عموم و انقالب را دنبال 
می کرد و این موضوع را می توان دلیل اصلی چرایی وثوق 
او درمیان جریان های سیاسی دهه های گذشته دانست. 
من معتقدم نیازمند این هستیم که شخصیت هایی مانند 
شیبانی داشته باشیم. گرچه بر این باورم شخصیت هایی 
مانند او در کشور کم نداریم. هنوز هستند افرادی 
که براساس منافع گروهی عمل نمی کنند و 
حرف و عملشان براساس مصالح عمومی 
جامعــه و انقالب اســت. افــرادی که نه 
تعلق خاطر به گروه و جریانی دارند 
و نــه اظهارات شــان برای 
خوشــامد جریان هاست 
حتی اگر اظهارات شان در 
تقابل با منافع گروه های 

سیاسی باشد.

تبار سیاسی یک سیاستمدار انقالبی
اسم »فتح اهلل خان بونصر شیبانی«، شاعر و نویسنده شهیر 
عصر قاجار که اشعارش مورد توجه محمدشاه، ناصرالدین شاه 
و مظفرالدین شاه قرار داشــت، به عنوان اثرگذارترین عضو 
خاندان شیبانی در دوره جدید حضورشان در ایران ثبت شده 
است. در عین حال به بونصر شــیبانی، لقب نخستین شاعر 
انتقادی دوره قاجار را هم داده اند؛ چراکه از ســر دلسوزی 
برای اوضاع مملکت، در اشعارش به نقد حکومت پادشاهان 
قاجار می پرداخت. ارتباط شیبانی ها با دربار، تا دوره پهلوی 
هم ادامه پیدا کرد. با مرور خاطرات خاندان شیبانی، معلوم 
می شــود اغلب آنهــا تحصیل کــرده و دارای مناصب مهم 
حکومتی بوده اند. برای مثال، دکتر »محمدعلی شیبانی«، 
فرزند مبین الدوله و نوه فتح اهلل خان، دکتری حقوق سیاسی 

داشت و سفیر ایران در فرانسه در زمان رضاخان بود.
می گویند دغدغه دکتر محمدعلی، باسوادشدن مردم ایران 
و خودکفایی کشور در زمینه کشاورزی بود. او که نخستین 
هنرســتان صنعتی ایــران را در »پورکان« کرج تأســیس 
کرد، مربیان خارجــی را به ایران دعوت می کــرد تا در باغ 
خانوادگی شــان در پورکان به روستاییان روش های اصولی 
کشاورزی را آموزش دهند. او همچنین کارگاه های نجاری، 
خیاطی و صنعتی هم در پورکان راه اندازی کرده بود که اهالی 
روستا در آن مهارت های مختلف یاد بگیرند و شاغل شوند. 
دکتر »علی محمد شــیبانی«، دیگر فرزند مبین الدوله هم، 

سفیر ایران در ژاپن بود.

 دکتر عباس، یک شیبانی متفاوت
اما دکتر »عباس شیبانی«، آشناترین شیبانی برای ماست 
که سال ها در کســوت وزیر، نماینده مجلس و عضو شورای 
شــهر تهران او را دیده بودیم. دکتر »عباس شیبانی« که از 
نوادگان دختری فتح اهلل خان ابونصر شیبانی بود، در خانه ای 
در محله امیریه، یکی از محالت اصیل تهران قدیم، متولد و 
بزرگ شد؛ یک خانه 200ساله که هنوز هم در اوج زیبایی در 
جنوب تهران و در یکی از خیابان های اطراف میدان قزوین، 

خودنمایی می کند.
دکتر عباس بعد از پایان دوره پزشکی، در همین خانه، مطب 
شــخصی اش را راه اندازی کرد و به درمــان رایگان بیماران 
پرداخت. درواقع، راهی که آخرین بازمانده مشهور خاندان 
شیبانی در زندگی اش انتخاب کرده بود، حسابی با اسالفش 
متفاوت بود. او با وجود تعلق به یک خاندان اشرافی، آگاهانه 
یک زندگی ساده و دور از تجمالت را انتخاب کرده بود و به 
گواه اعضای خانواده و اطرافیانش، هیچ تعلق خاطری به امور 
مادی نداشــت. اما فقط همین نبود. دکتــر عباس از همان 
دوره جوانی، در قامت یک دانشجوی معتقد، وارد مبارزات 
سیاسی علیه رژیم پهلوی شد و پای تمام سختی های این راه 

پرمخاطره ایستاد.

در دادگاه اتهامات دیگران را هم 
می پذیرفتند

نوشــتن در مــورد مرحــوم 
دکتــر عباس شــیبانی فقط 
در قلم شــخصی مانند خود 
ایشان میسر اســت و به قول 
مرحوم عالمــه طباطبایی که 
شاگردانشان در مورد تفسیر 
اشعار خواجه حافظ از ایشان 
می پرســیدند، می فرمودند: 
حافظی باید که شــرح اشعار 
حافظ را بتوانــد انجام دهد. 

طبق گفته مرحوم آقای حاج محمود پاکانی که از صلحای 
روزگار و از نزدیکان ایشان بودند و به گفته خود دکتر مرحوم 
پدرشــان از صاحب منصبــان و به قولی خان و مادرشــان 
شخصی با تقوا و عارف مسلک و فرشته خو بوده اند و به خاطر 
دعای مادر که مرحوم آقای دکتر در خدمت به ایشان هیچ 
کوتاهی نداشــته خداوند نظر خاصی به ایشان داشته است 
و به قول یکی از عمو زاده های آقای دکتــر که گفته بودند 
عباس از کودکی و نوجوانی حقی برای خود قائل نبود و ریشه 
اصلی مبارزه با نفس که جهاد اکبر گفته می شود از نوجوانی 
خداوند به ایشان مرحمت فرمودند و به قول شاعردر جوانی 
پاک بودن شــیوه پیغمبری است...ایشــان همیشه طوری 
رفتار و سکوت می کردند که انگار نه انگار که مبارز بوده اند و 
هیچ وقت شخصا مسئله مبارزاتی و زندان رفتنشان را بازگو 

نمی کردند. 
روزی از ایشان پرســیدم در زندان سخت ترین شکنجه چه 
بود گفتند برای من که الغر بودم شــالق ســخت بود ولی 
معموال چون اتهامی که به من نسبت می دادند و من اتهامات 
بیشتری را به عهده می گرفتم دیگر جایی برای شکنجه نبود.
مهندس ســحابی تعریف می کردند من شب نامه ای منتشر 
کردم و دستگیر شــدم روز محاکمه آقای دکتر شیبانی در 
دادگاه حضور داشتند و چنان به قدرت و اقتدار حاضر شدند 
و گفتند این شب نامه را من منتشر کرده ام شما چرا برعهده 
می گیرید طوری که من یک لحظه باورم شده بود که نکند 
آقای دکتر منتشر کرده اند به هر حال در همه دادگاه ها تمام 

اتهامات را آقای دکتر شخصا به عهده گرفتند.
دکتر شیبانی مرد عمل بود و هر جا نیاز بود و احساس تکلیف 
می کردند در جهت اهداف انقالب گام بر می داشــتند.حتی 
یک بار هم گفتند اگر ضرورت داشته باشد من به جای ریاست 
دانشگاه یا وزارت کشاورزی درجایی دربانی کنم حتما این 

کار را انجام می دهم.
* قائم مقام وقت دکتر عباس شیبانی در هیأت امنای 
صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

یادداشتذره بین

یک خط امامی واقعی
عباس شیبانی چهره ای است 
که در انتخابــات دوره های 
مختلف، چه در مجلس شورای 
اســالمی و چه در شــورای 
اسالمی شهر تهران، نامش در میان اسامی مورد حمایت جریان های سیاسی 
ظاهرا مخالف با یکدیگر دیده می شــود. اتفاقی که ســبب شده است حتی 
منتقدان شیبانی از او به نیکی یاد کنند و شیبانی را فردی در خط انقالب بخوانند 

و بدانند. با این حال، برخی جریان های ضد انقالب به اســتناد برخی نقدهای 
شیبانی و صراحت در بیان آنها، مدعی شده اند این سیاستمدار کهنه کار منتقد 
حکومت در جمهوری اسالمی بوده است. اما آیا به راستی اینچنین بوده است؟ 
چرا شیبانی توانسته است میان گروه های سیاسی داخل کشور جایگاهی خاص 
پیدا کند؟ برای پاسخ به این سؤال با »عباس سلیمی نمین« پژوهشگر تاریخ 
ایران و کسی که در سال های اخیر با او گفت وگوی مفصلی درباره انقالب داشته 

است به گفت وگو نشسته ایم.

حمیدرضابوجاریانگزارش
روزنامه نگار

عباس سلیمی نمین معتقد است شیبانی با انتخاب تفکر امام ره مسیر غیرحزبی را برای فعالیت سیاسی خود انتخاب کرد

غالمحسین افشاری*
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