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سخنگوی وزارت امورخارجه ایران از پیشنهاد 3کشور عراق، قطر و عمان 
برای میانجیگری در برجام خبرداد

 با عملیاتی شدن طرح کروکی آنالین، نیروهای پلیس راهور با استفاده از 
تبلت، کروکی را آپلود می کنند 

پرونده ای درباره رونق دوباره بازار موسیقی کشور که مدتی 
دیکتاتورانه متوقف شده بود

 جزئیات دقیق تر سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش که یك قرباني گرفت 
و 16 مصدوم  برجا گذاشت
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نگاه
امیرحسینسمیعی؛ موزیسین و معاون هنری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

نوازندگان و موزیسین های حرفه ای، بخش اصلی تولید 
موسیقی در کشور را به دوش می کشند، طیفی که در 
چندین ماه گذشته به خاطر وضعیت اجتماعی موجود 
در کشور و فضاســازی برخی، هم به لحاظ مادی و هم 
معنوی به خاطر تعطیلی کنســرت ها ضربه خوردند، اما خوشــبختانه فعالیت ها و 
برگزاری جشنواره موسیقی فجر نشان داد که بدنه اصلی موسیقی مانند گذشته میل 
به بازگشت دارند و به جریان واقعی هم بازگشتند. در دوره ای فشارهای رسانه ای خارج 
از کشور تمام تالش خود را داشــتند که گروه های موسیقی فعالیتی نداشته باشند 
و به روال عادی کاری زندگی خود بازنگردند. در این مدت سینما و تئاتر به فعالیت 
خود ادامه می دادند و حتی هنرمندان در سریال های نمایش خانگی و تلویزیون هم 
حضور داشتند. اما آنچه گروه های رسانه ای معاند تالش داشتند، انجام گیرد، خاموشی 
موسیقی ایران بود چرا که مطرح ترین هنر در میان هنرها موسیقی است و خواستند 
آن را نشانه بگیرند تا نشان داده شود همه مردم ناراضی هستند، اما در همان زمان 
هم گروه های موسیقی می خواستند چرخه موسیقی، حرکت خود را داشته باشد و 
نمونه بارز آن برگزاری چندین کنسرت قبل از آغاز جشنواره سی و هشتم موسیقی 
فجر بود. جشنواره موسیقی فجر برخالف همه پیش بینی ها به شکل کامال حرفه ای 
و درست برگزار شد. همه بخش های جشــنواره میزبان گروه های مختلف بودند. از 
گروه های پاپ تا گروه های موسیقی اقوام و نواحی و آنچه مهم بود در کنار هنرمندان از 
نواحی مختلف کشور، گروه های خارجی بودند. حضور گروه های مختلف از کشورهای 
مختلف نشان از ثبات و امنیت داشت. این جشنواره برای یك هفته برگزار شد و نشان 
داد همه هنرمندان عالقه مند هستند که روی صحنه باشند و اگر اجرایی صورت بگیرد 

مردم از آن استقبال می کنند.
اما آنچه نمی توان منکرش شــد، این اســت که هنرمند عالوه بر کســب درآمد به 
ریشه هنروری خود وابســته اســت. تعطیلی کنســرت ها تنها لطمه اش اقتصاد 

نیســت بلکه هنر موســیقی زمانــی زنده اســت که روی 
صحنــه بــرای عالقه مندانش اجرا شــود. در مــدت چند 

 ماهــه اخیر خیلی تالش شــد که هنرمنــدان در یك رودبایســتی قــرار بگیرند 
و فعالیتی نداشته باشند.

فصلتازهبرایموسیقیایران
با 

در متـرودیدهشوید

تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو
تبلیغات بدنه قطار

تبلیغات درون واگن ها
1پذیرش آگهی 8 1 9

با اسکن این کیو آرکد  فیلمی از 
تمام جزئیات طرح انتقال آب به 

دریاچه ارومیه را ببینید.

سالروز والدت با سعادت سقاي دشت کربال، حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم  را تبریك مي گوییم

تصاویر لحظه جاری شدن آب در 
کانال انتقالی به دریاچه ارومیه 
را با اسکن این کیو آرکد ببینید.

بزرگ ترین طرح زیست محیطی  غرب آسیا توسط رئیس جمهور به بهره برداری رسید

طلسم  مرگ یک  دریاچه  با انتقال آب شکسته شد

فرمان جهاد تبیین به علما
رهبر معظم انقالب: علما جهاد تبیین را جدی بگیرند و با جوان ها حرف بزنند

حضرت آیت اهلل خامنه ای از عالمان دینی چه خواستند؟

تبیین علت اصلی دشمنی ها

ارتباط با جوانان و دانشجویان

بازکردن گره  ذهنی جوانان

گفت وگو با حرف نو و منطق نو

زدن حرف منطقی و اقناعی

نزدن حرف سست و بی منطق

نرنجیدن از شبهات جوانان

تشکیل حلقه های معرفتی

داده نما
گرافیك: علی رستگار

چگونه از مركز مبادله  ارز بخریم؟
با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طالی  ایران، پرداخت ارز سهمیه ای با کارت 

ملی متوقف شد. قرار است نیازهای خدماتی مانند سرفصل های ارز درمانی، 
ارز دانشجویی، ارز ماموریت، ارز مسافرتی در  این مركز تامین شود.

انتخاب كارگزار عضو مركز مبادله ایران 
)بانك یا صرافی( مندرج در سایت 

www.ice.ir از سوی متقاضی

 بررسی مدارك 
متقاضی از سوی كارگزار

 مراجعه نماینده 
كارگزار به مركز 
مبادله ایران و 

 تحویل 
مدارك متقاضی

بررسی مدارك 
متقاضی از سوی 
نماینده مستقر 
در مركز مبادله 
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مراجعه متقاضی به كارگزار 
برای دریافت ارز

35هزار میلیارد ریال
 هزینه انتقال آب از سد  کانی سیب 

به دریاچه ارومیه

300میلیون مترمکعب آب
 با اجرای این طرح ساالنه وارد 

دریاچه می شود.

11کیلومتر کانال
 روی زمین برای انتقال آب به 

دریاچه ارومیه

36کیلومتر تونل
 زیرزمینی برای انتقال آب به 

دریاچه ارومیه
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به واقع پربسامدترین مفهوم راهبردی در سخنان یك 
ســال اخیر رهبر معظم انقالب، جهاد تبیین اســت. 
رهبرانقالب در دیدار با اقشار مختلف نسبت به ضرورت 
و اهمیت جهاد تبیین تذکر دادند؛ از نیروهای مسلح 
گرفته تا پرســتاران، مداحان، دانشجویان، فعاالن رســانه ها، نمایندگان مجلس، 

مسئوالن و اخیرا هم فقهای مجلس خبرگان.
اما درباره دیدار اخیرشان با خبرگان،  ذکر چند نکته ضروری است.

یکم.اوال خطاب سخنان رهبری انقالب در موضوع جهاد تبیین تنها اعضای مجلس 
خبرگان نبود و همه علما و فقها را خطاب قرار دادند. حوزه های علمیه نیز مخاطب 

این دیدار بودند.
دوم.رهبرانقالب در ســفارش به جهاد تبیین از کلیــات و نصیحت عبور و راهبرد 
عملیاتی ارائه کردند؛ مثــل اینکه فرمودند حلقه های معرفتــی از فضالی جوان با 
محوریت علمای بزرگ تشکیل شود. از این هم جلوتر رفتند و برای توفیق اقدامات، 
معیار و میزان تعیین فرمودند. مثل اینکه یکی از ثمرات جهاد تبیین صرفا در حوزه 

این مجلس، باید رشد مشارکت در انتخابات بعدی خبرگان باشد.
سوم. رهبر انقالب در باب اجرا و روش هــم توصیه هایی داشتند؛ مثل اینکه تأکید 
داشتند بر حرف نو، بیان نو و منطق نو. یا اینکه از شبهه نهراسیم و نرنجیم. اگر پاسخ 
هم نداشتیم اشکال ندارد؛ صادقانه بیان کنیم و دنبال پاسخ  برویم. در نهایت اینکه 

نفیا هم فرمودند حرف سست و بی منطق نزنیم.
این سه بسیار مهم، اما حرف تمام در بند چهارم است.

ماجرای جهاد تبیین را نباید صرفا در حد شبهه و شایعه دید. نباید تنها در موضوعات 
خبری و در مقابل دروغ پراکنی ها دید. جهاد تبیین اصل اساسی در پیشبرد اهداف 
انقالب اسالمی است که شــاید مهم ترین مخاطب آن علما و فقها هستند. به تعبیر 
رهبرانقالب هم خود ورود کنند و هم باید از جهادگران جوان عرصه جهاد تبیین با 

پشتوانه های نظری حمایت کنند.
خالصه بند چهارم چنین است: 

دشمن امروز دقیقا چه می کند؟ سیاست های راهبردی انقالب را هدف گرفته است. 
مثل تضعیف مردم ساالری و تخریب اعتماد مردم به حاکمیت. یا ایجاد ناامیدی از 
آینده  یا پشیمانی از راه طی شده و یا تضعیف دلبســتگی مردم به دین و اخالق و 

معنویت.
از سوی دیگر هیچ امری در انقالب اســالمی پیش نمی رود مگر با گفتمان سازی  و 
ایجاد فرهنگ و نهادسازی اجتماعی. چرا؟ چون هیچ فضیلتی قرار نیست اجباری 

باشد و باید با خواست و اراده مردم محقق شود.
با این توضیح، زمینه و مقدمه تحقق سیاســت های راهبردی انقالب، جهاد تبیین 
است. جهاد تبیین به معنای گفتمان ســازی  و تقابل با تخریب های ذهنی و روانی 

دشمن است.
مسئله روشن است.

علما و فقها نیز باید آرایش جنگی بگیرند و مثل همیشه پیشرو باشند.

آرایشجنگیفقها

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper
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انتظار رهبرمعظم انقالب از سپاه 
رهبر معظم انقالب به مناسبت میالد حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
و روز پاســدار در پیامی به همایش فرماندهان و مسئوالن سپاه 
پاسداران تأکید کردند: از سپاه انتظار می رود به جذب و پرورش 
و آموزش جوانان مســتعد در تراز انقالب اسالمی اهتمام خود را 
مضاعف کند.متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای  به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
والحمدهلل و الصاله علی رسول اهلل و آله االطهار

به پاسداران، این سنگربانان انقالب اســالمی درود می فرستم. 
برپایی این نشست برای ترسیم افق های حرکت سپاه و بسیج به 
سمت آینده درخشان انقالب اسالمی، مایه خرسندی و ان شاءاهلل 
موجب برکت است. از ســپاه انتظار می رود به جذب و پرورش و 
آموزش جوانان مســتعد در تراز انقالب اسالمی و رساندن سپاه 
به توانایی های کامل برای حراســت از انقالب و تقویت بنیه های 
معنوی، انقالبی و نظامی سپاه اهتمام خود را مضاعف کند. توفیق 

همگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم.
سیدعلی خامنه ای 
۳اسفندماه۱۴۰۱

اقامه نماز رهبرانقالب بر پیکر همسر شهید مطهری
رهبرمعظم انقالب پیش از ظهر دیروز)جمعه( با حضور در جوار 
پیکر مرحومه اعظم )عالیه( روحانی، همسر شهید مطهری، ضمن 
قرائت فاتحه، برای آن همراه و یار استاد مطهری نماز اقامه کردند. 

3پیشنهاد  برای توافق هسته ای
در شرایطی که طی روزهای اخیر رایزنی ها برای 
احیای مذاکرات رفع تحریم ها ازسرگرفته شده و 
اخبار امیدوارکننده ای هم در این زمینه به گوش 
می رسد، ســخنگوی وزارت امورخارجه ایران از 
پیشــنهاد ۳کشــور عراق، قطر و عمان به منظور 

میانجیگری در توافق هسته ای خبرداد.
به گزارش همشهری، ناصر کنعانی در گفت وگو با 
خبرگزاری روسي اسپوتنیک، افزود: این کشورها 
پیشــنهاد کرده اند که برای بازگشت طرف های 
توافق هسته ای به میز مذاکره، به  عنوان میانجی 
عمل کنند؛ پیشنهادهایی که تهران از آنها استقبال 
می کند.وی با بیان اینکه دولت آمریکا رفتارهای 
متناقضی درباره توافق هســته ای از خود نشــان 
می دهد، گفت: اگــر طرف های مقابــل و به ویژه 
واشنگتن، بتوانند لغو تحریم ها را تضمین کنند، 

جمهوری اسالمی به توافق هسته ای بازمی گردد.
کنعانی همچنین با اعالم اینکه وزیر امورخارجه 
ایران به زودی به مسکو خواهد رفت، باردیگر تأکید 
کرد که همکاری های دفاعی-نظامی تهران و مسکو 
در چارچوب منافع مشترک 2کشور است و علیه 

هیچ کشور ثالثی هم نیست. 

نقل قول خبر

زاویه

دیپلماسی

تصمیم هایی که باید حذف شود 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس: امروز 
حق نداریــم در حوزه اقتصــاد، تصمیمی 
بگیریم کــه مــردم در آن حضــور ندارند و 
باید آن را کنار بگذاریم، هرچند آن طرح، 
بهترین باشد. باید نظریه دولت را درست 

تدوین کنیم./مهر

رونمایی از ناو پهپادبر شهید باقری 
علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه: از ناو شــهید بهمن باقــری در آینده 
نزدیــک رونمایــی می شــود. شــناورهای 
عاشورا به موشک هایی با برد ۱۲کیلومتر و 
شناورهای کالس طارق نیز به موشک هایی 
با برد ۱۸۰کیلومتر مجهز می شوند./ فارس

پاسخ ایران به همه سؤال های آژانس 
بهــروز کمالونــدی، ســخنگوی ســازمان 
انرژی اتمی: ســازمان انرژی اتمــی ایران به 
همــه ســؤاالت آژانس پاســخ داده اســت. 
مــا هنــوز ایــن احســاس را نداریــم کــه 
غنی ســازی را بیشــتر انجــام دهیــم. اگــر 
بخواهیــم اورانیــوم را بیشــتر غنی ســازی 
کنیم، به آســانی آن را اعالم خواهیم کرد. 

/پرس  تی وی

آغاز اعیاد شعبانیه، بهانه ای ناب برای شاد بودن 
به شادی اهل بیت)ع( مبارک

ویژه #روز_پاسدار
پاسدارِ انقالب

رهبر انقالب: شما پاسدارید. پاســداری از انقالب 
در واقــع نمــاد اراده انقالبــی کشــور اســت؛ اراده 
انقالبــی، حضــور انقالبــی؛ هویــت انقالبــی. وقتی 
شما می گویید که وظیفه این سازمان، پاسداری از 
انقالب است، معنایش این است که اراده انقالب 

همچنان مستحکم است...

 

خداوند حسین)ع( را آفرید تا بشر بتواند بر 
سر عشــق و محبت مشــترک یکی شود  .

میالد اباعبدالحسین)ع( مبارک باد. تبریک 
اعیــاد دینــی در فضای مجــازی زنــده نگه 
داشتن این سنت ها و پناهگاه های معنوی 
جامعه است. همین تبریک و پاسداشت 

ساده را هم  می خواهند از ما بگیرند.

@alireza_zadbar
علیرضا زادبر

 
تجربه ۲۵سال تبلیغ اسالم در کشورهای 
مختلف و در میان اقوام و نژادهای گوناگون 
به من ثابت کرد که نام، یاد و محبت امام 
حسین علیه السالم اصلی ترین عنصر در 
هدایت انسان هاست.اسالم عزیز هرچه 

دارد، از #امام_حسین دارد.

@Soheil_asaad
سهیل اسعد 

 
از روی حسین تا نقاب افکندند
در عالم عشق، انقالب افکندند

تبریک به توفان زدگان غم و درد!
کشتی نجات را به آب افکندند

#یا_حسین

@maedezmn
مائده فشمی

 
پاســدار در لغــت بــه معنــی نگهبــان و 
مراقــب اســت. پاســداران کســانی  اند که 
در حســاس ترین لحظه  هــای تاریــخ، از 
میــان خلــق برمی خیزنــد و همچــون دژی 
مســتحکم، مردانه و شــجاعانه در جهت 
رســیدن به حق و حقیقت و حفظ آن، گام 
برمی دارنــد.والدت امــام حســین)ع( و 
#روز_پاسدار مبارک باد.#اعیاد_شعبانیه

@Ahil_guilani
آهیل گیالنی

 
درود بــر پاســداران کــه امنیــت همــه 
مــا مدیــون جانفشــانی و ایثــار آنهاســت؛ 
درود بر پاسداران شــهید، به ویژه اسطوره 
بزرگ و قهرمــان پــر افتخــار ضد تکفیری. 

#روز_پاسدار مبارک

@KayvanSaedy_IR
کیوان ساعدی

 
پاســدار یعنی کســی که کار کند، بجنگد، 
خســته نشــود، نخوابــد تــا خودبه خــود 
خوابش ببرد. خیلی از چیزهایــی که برای 

بقیه مباح است بر #پاسدار حرام است
شهید مهدی با کری

@Soobh777
دخترِ بی بی مریم

 

روز پاسدار بر مرد ترین مرد، سلحشور ترین 
ســرباز و یکی از مشــتی ترین ســتاره های 

آسمان ایران مبارک
برخی می گویند شهید شده ای

برخی می گویند در اسارتی 
هر کجا که هســتی، ما هیچ وقــت و هرگز 

فراموشت نخواهیم کرد.
برادر احمد ! روزت مبارک !

@Mr_tahlilgar_
آقای تحلیل گر

 

رفیق، امام حسینی اش خوبه
و چقــدر تقــارن روز پاســدار و مهنــدس 

قشنگه:(

@famil2r
فامیل دور | امید نریمانی

دستورکارهای رئیس جمهور در ارومیه
رئیس جمهور که به منظور افتتاح 

دولت
ســامانه انتقال آب بــه دریاچه 
ارومیه، به آذربایجان غربی ســفر 
کرده است، از یادمان شــهید محمد بروجردی، 
فرمانــده فاتــح جبهه هــای غــرب در دوران 
دفاع مقدس، در شهرستان نقده بازدید و به مقام 
واالی ایشان و شــهیدان انقالب اســالمی ادای 

احترام کرد.

بهره برداری از طرح حوزه انرژی
بهره برداری از سومین واحد بخار نیروگاه سیکل 
ترکیبی ارومیه، که به صورت رســمی به شــبکه 
سراسری برق کشور متصل شد، از دیگر برنامه های 
سفر رئیسی به آذربایجان غربی بود. بهره برداری 
از این طــرح ســاالنه ۷۸۵میلیــون مترمکعب 

صرفه جویی در مصرف سوخت درپی دارد. نیروگاه 
ســیکل ترکیبی ارومیه با برخورداری از ۶واحد 
گازی و ۳واحد بخار با ظرفیــت ۱۴۷۸مگاوات، 
یکــی از بزرگ ترین و پیشــرفته ترین واحدهای 

تولید برق در غرب کشور است. 

کارنامه درخشان سپاه
رئیس جمهــور در جریــان ســفر دیــروز بــه 
آذربایجان غربــی، به مناســبت روز پاســدار، در 
جمع پاســداران این اســتان نیز حضور یافت و 
طی سخنانی، کارنامه ســپاه را در دفاع از انقالب 
و سرزمین ایران، درخشان و افتخارآمیز توصیف 
کرد. رئیسی تصریح کرد که سپاه پاسداران حتی 
فراتر از مرزهای کشــور، در منطقــه نیز همواره 

امنیت آفرین و امنیت ساز بوده  است.

KhameneiNews
@khameneinews

وظایف سنگین خبرگان

جایگاه، اهمیت و حساسیت مجلس خبرگان 
باالتر از هر مرکز و مجموعه ای در نظام است. 
این مجلس، هــم تعیین کننده رهبری و هم 
با مراقبت های خــود، تضمین کننده  وجود و 
استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه 
عظیمی، وظایف سنگینی را متوجه اعضای 
خبرگان می کند و هیــچ اهمالی در ادای این 

وظایف، در درگاه پروردگار پذیرفته نیست.

مردم حجت را تمام کرده اند

حضور مردم، حجت الهی را بر ما مسئوالن و 
علما تمام کرده است و اینکه فقط به این ثروت 
ملی افتخار کنیم، کافی نیست، بلکه باید این 
ثروت را مستمرا حفظ و زیاد کنیم و به وظایف 

خود در این زمینه عمل کنیم.

لزوم تبیین؛ علت اصلی دشمنی ها

تبیین علت اصلی دشــمنی ها برای مردم 
ضروری است. با تبیین این علت اصلی، دیگر 
کســی نباید در فضای مجازی و غیر از آن، 
بگوید جمهوری اســالمی برای خود دشمن 
می تراشد، زیرا این ذات مردم ساالری دینی 
است که موجب ابطال نقشه های بدخواهان و 

عامل دشمنی آنهاست.

شبهات مانند تحریم هاست

شبهات مانند تحریم ها ست و موجب مطالعه 
و فکر و تحقیق برای پاســخگویی می شود، 
همانطور که تحریم ها ما را وادار کرد در مسائل 
مختلفی مانند دفاعی، درمانی و ســالمت به 
دستاوردهای جدیدی دســت یابیم که اگر 
تحریم ها نبود، مطمئنا این پیشرفت های فنی 

و صنعتی وجود نداشت.

تجلی پشتوانه مردمی نظام

راهپیمایی ۲۲بهمن امسال تجلی دیگری از بنیه 
مردمی قوی نظام است. در کجای دنیا مشابه چنین 
اجتماع عظیمی برای یک امر سیاسی وجود دارد که 
مردم با این کثرت و تنوع جمعیت و سالیق، از پیران 
قدخمیده تا نوجوانان نورسیده، چهل وچند سال 
پشت سرهم و در شرایط آب و هوایی غالبا سخت، 
هرسال در صحنه حاضر شوند؟ این پشتوانه و بنیه 
مردمی قوی نظام اســت که البته ما به آن عادت 

کرده ایم و شاید عظمت آن را خوب درک نکنیم.

ضرورت امیدآفرینی

مســئله  »امیدآفرینی« ضروری اســت. 
»یأس آفرینی« یکی از سیاست های مستمر 
دشمن است. در سال1369 یک گروه سیاسی 
در نامه ای سراســر یأس آفریــن به یکی از 
مسئوالن کشور نوشتند: »ملک و ملت به لبه  
وحشــتناک ویرانی و نابودی رسیده  است«! 
سال69 این آقایان به این نتیجه رسیده بودند 
که کشور به لبه  ویرانی و نابودی رسیده حاال 

دائما از این حرف ها هست.

مهم ترین وظیفه رهبری

استمرار فعالیت هیأت تحقیق مجلس خبرگان 
در رسیدگی و مراقبت از »حفظ شرایط رهبری 
و انجــام وظایف مندرج در قانون اساســی و 
دیگر وظایف قطعی رهبری« بسیار مهم است. 
مهم ترین وظیفه رهبری، رصد و حفظ حرکت 
کلی و حرکت بخش های مهم نظام درجهت انقالب 
است تا زاویه ای از مسیر اصلی پیش نیاید و انقالب 

اسالمی مثل انقالب های دیگر منحرف نشود.

جهاد تبیین، وظیفه ای سنگین برای علما

ثروت عظیم و تهدیدزدای حضور و بنیه مردمی، 
برای نظام حیاتی است. علما فارغ از داشتن یا 
نداشتن مسئولیت دولتی، برای حفظ این سرمایه 
عظیم وظایف سنگینی دارند که مهم ترین آن 

»جهاد تبیین« است.

بعضی دشمنی ها با ذات نظام است 
بعضی دشــمنی ها با جمهوری اسالمی 
مربوط به مسائل سیاسی و مواضع آن 
در قبال موضوعی مانند فلسطین است، 
اما بعضی دشمنی ها با ذات نظام است، 
چراکه این نظام درمقابل افراد معتقد به 
نسخه غرب که با هرگونه دخالت دین 
در مسائل اجتماعی مخالفند یا در برابر 
سردمداران لیبرال دمکراسی که پشت 
پرچم دروغین آزادی و دمکراسی، نقشه 
سلطه و غارت منابع دنیا را کشیده  اند، 
ایســتاده و با قرار دادن »مردم ساالری 
و آزادی« در کنار »دین« نقشــه آنها را 

به هم زده است.

از شبهه نباید رنجید
تشکیل حلقه های معرفتی از فضالی 
جــوان و پرشــمار و صاحب فکر در 
شهرهای مختلف با محوریت علمای 
بزرگ و اعضای مجلس خبرگان گامی 
دیگر برای ارتباط مؤثر با جوانان است. 

از شبهه هم نباید رنجید.

جلوه های بنیه مردمی قوی نظام

شــأن دوم اعضای مجلس خبرگان 
»شأن علمایی« آنهاست. بنیه مردمی 
قوی جمهــوری اســالمی و ارتباط 
و اتــکای مردم و نظام بــه یکدیگر، 
ثروتی ملی، حقیقتی غیرقابل کتمان 
و بی نظیر یا الاقل کم نظیر در دنیا ست 
که جلوه های آن در ماجرای کرونا و به 
میدان آمدن مردم، کمک های مؤمنانه 
و همچنین حضور و تالش های مردم در 
کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی 

حقیقتا حیرت انگیز است.

مراقب باشیم حرف  بی منطق نزنیم
سؤال ها و شبهه های جوانان نیازمند 
بیان منطقی و اقناعی اســت. مراقب 
باشــیم حرف سســت و بی منطق 
نزنیم کــه البته وظیفه پشــتیبانی 
فکری مجموعه های جــوان و افراد 
صاحب فکر، برعهده حوزه علمیه قم 

و سایر حوزه های علمیه است.

فرمان جهاد تبیین به علما
رهبرمعظم انقالب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری بر تالش بی وقفه برای حفظ و افزایش سرمایه عظیم مردمی نظام تأکید کردند

رهبرمعظم انقالب صبح پنجشنبه در دیدار 

رهبری
اعضای مجلس خبرگان رهبری، این مجلس 
رفیع و بسیار مهم را نماد درهم  آمیختگی 
»جمهوریت« و »اسالمیت« خواندند و با اشاره به حضور 
بی بدیل، حیاتی و مستمر مردم در صحنه های گوناگون، 

گفتند: بنیه قوی مردمی نظام، ثروتی ملی است که خداوند 
با آن، حجت را بر علمــا و همه مســئوالن نظام تمام 
کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم، 
بی وقفه تالش کنیم.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک 

حلول  ماه مبارک شعبان و اعیاد بزرگ و شادی آفرین آن، 
مجلس خبــرگان را نماد حقیقی مردم ســاالری دینی 
دانستند و افزودند: این مجلس در پرتو تحقق کامال سالم 
مردم ساالری، منتخب مردم است ضمن اینکه متشکل از 

علمای دین است و جوهره دینی نظام را نشان می دهد.

مطالبه رهبری از خبرگان

اهتمام خبرگان در رسیدگی به مسائل 
گوناگون کشــور »مطالبه رهبری« و 
»موضوعی درست« است. مهم تر از 
همه  مسائل، پرداختن و اهتمام جدی 
به وظایف درونــی و بیرونی اعضای 

مجلس خبرگان است.

نقش بی بدیل دین و علما 
نقش دیــن و علما در شــکل گیری 
اینگونه حرکت هــای ملی و انقالبی، 
مهم و بی بدیل است. در انقالب اسالمی 
هم امام خمینی)ره( به عنوان یک عالم 
دینی و مرجع تقلید نقش آفرین بود که 
توانست به پشتوانه میراث هزارساله 
علمای دین و اعتماد و اعتقادی که در 
مردم به آنها شکل گرفته بود، ملت را از 
تهران تا روستاها و شهرهای دوردست 
با شعار واحد به حرکت درآورد که این 
کار از هیچ حزب و شخصیت سیاسی 

دیگری ساخته نبود.

ضرورت تبیین جایگاه مجلس خبرگان
تبیین منطقی، مستدل و مستمر جایگاه 
مجلس خبرگان بــرای افکارعمومی 
به خصوص برای نســل جوان از دیگر 
وظایف اعضای این مجلس است. تبیین 
صحیح جایــگاه تعیین کننده  مجلس 
خبرگان، مردم را با شوق و اشتیاق به پای 
صندوق های رأی در انتخابات این مجلس 
می آورد؛ البته اعضای این مجلس، شأنیت 
علمایی نیز دارند که وظایف ســنگین 

دیگری را متوجه آنها می کند.

تقویت ارتباط با جوانان
علما با حرف نو، بیــان نو و منطق نو، 
با جوانان گفت وگو و گره های ذهنی 
آنها را باز کنند. البته در برابر شبهاتی 
هم که پاسخ آنها را نمی دانیم، بگوییم 

»نمی دانم« یا »باید بررسی کنم«.



3 شنبه 6 اسفند 1401
 شماره  8722

نوبت به افتتاح   تقاطع های غیرهمسطح دیگر در 
تهران رسیده تا باز هم مسیری که خودروها در 
جنوب شرق پایتخت طی می کنند، کاهش پیدا 

کند. این بار قرار است در سی و پنجمین رویداد 
»امید و افتخار« تقاطع غیرهمســطح شرق به 
شرق بزرگراه شهید آوینی به بهره برداری برسد 
و اتصال بزرگراه های امام علی)ع( و شهیدنجفی 

رستگار نیز برقرار  شود.
به گزارش همشهری، شهرداری در دوره فعلی 
احداث و اصالح 98تقاطع را در دستور کار قرار 

داد؛ تقاطع هایی که باعث کوتاه تر شدن مسیر 
عبوری خودروها در حدود 723کیلومتر می شوند 
و در نتیجه هم ترافیک و مصرف سوخت کاهش 
می یابد و هم شهروندان سریع تر به مقصد خود 
می رســند. در این بین، تاکنون چندین تقاطع 
غیرهمسطح که آخرین آن، تقاطع غیرهمسطح 
بزرگراه شهیدباقری با خیابان فرجام بود زیر بار 

ترافیکی رفته اند. امروز نیز دوربرگردان هوایی 
)U-TURN( بزرگراه شهیدآوینی در محدوده 
بلوار سلمان فارســی به بهره برداری می رسد و 
دسترسی بزرگراه های امام علی)ع( و شهیدنجفی 
رستگار به یکدیگر تکمیل می شود. در نتیجه 
انجام این دو پروژه عمرانی حدود 22کیلومتر از 

مسیر ترددی شهروندان کوتاه خواهد شد.

کاهش 22کیلومتر مسیر در جنوب  پایتخت
امروزتقاطعغیرهمسطحبزرگراهشهیدآوینیافتتاحومسیرهایدسترسیبزرگراههایامامعلی)ع(وشهیدنجفیرستگارفراهممیشود

گزارشهمشهریازمعضالتحریمتهرانکهحاالبناستبخشیازآنبهدستمدیریتشهریتهرانحلشود
سایه سنگین حریم بر سر کشاورزان و باغداران کن

کوهنوردانوگردشگران،روستاهایغربیشهرستانتهرانرابهخوبی
میشناسند.برفزیادیکوههاراپوشاندهوآپارتمانهاینوسازجای
خانههایروستاییوباغهاراگرفته،امااندکباغهاییدراینمنطقه
هنوززندهاندوروســتاییانبراینگهداشتآنهادســتوپامیزنند.
روســتاهایقدیمیکنکه1400ســالقدمتدارندرابانام»کن-
سولقان«میشناسند؛روستاهاییکهظرفیتگردشگریباالییدارند
وباغهاییکهریهتنفسیتهرانمحسوبمیشوند،امابرچسبحریم
تهرانراباخودیدکمیکشند؛حریمیکهحاالبرایروستانشینان
بهمانعیبرایحفظباغهایشانتبدیلشدهاست.ازیکسوصیانتاز
حریمتهرانیکچالشجدیبهحسابمیآیدوازسویدیگرزندگیدر
روستاییکهبرچسبحریمراداردباموانعبزرگبیندستگاهیمواجه
میشودواهالیبرایحلمعضلیبایدمیانوزارتخانههاودستگاههای
دولتیونیمهدولتیسرگردانباشــند.اهالیوروستاییانحوالیکن
وســولقاندلپردردیازسایهسنگینحریمبرسرشــاندارند.آنها
میگویندکهطرحهادیبدونمشورتباشوراوروستاییانتصویب

شدهاست.

هر فعالیتی، ساخت وساز محسوب می شود
علیاصغربذرانبار،رئیسشــورایبخشکندرگفتوگوباخبرنگار
همشهریازمشــکالتروستانشــینانپردهبرمیدارد:»بخشکن
14روســتاداردکهعمدهمشــاغلاهالیباغداری،کشــاورزیودر
کنارآندامداریاســت.اکثرباغدارانازبرخــیمغایرتهایقانونی
کهوزارتجهادکشــاورزیاعمالمیکند،گلهمندهستند.باغداران
نمیتواننداطرافباغخودراباسیمانجداکنندوباسنگاینکاررا
انجاممیدهند،امابراثرفرسایش،سنگهاریزشمیکنندودرختان
قدیمیباغهاهمهمزمانباریزش،خمشدهوخشکمیشوند.تقاضای
باغدارانایناستکهدیوارسیمانیشود،ولیسیمانیشدنرابهعنوان
ساختوســازتلقیمیکنندوچوندرحریمهستیمایناجازهصادر

نمیشود؛درصورتیکهنیازاولیهکشاورزاست.«
اودربارهدیگرمشــکالتباغدارانحریمتهرانمیگوید:»اکثرباغها

نزدیکبافتروستاستواهالیرفتوآمدمیکنند،ولیبرخیازباغها
چندینکیلومترازبافتفاصلهداردونیازاســتکهکشاورزانخانه
کارگری،انبارادواتکشاورزی،راهمیانباغیواستخرنگهداریذخیره
آبداشتهباشند،امااجازهنمیدهندوساختوسازدرحریممحسوب
میشود.اگرهمکاریصورتنگیرد،کشاورزانممکناستبهسمت
تخلفبروند.«ایندرحالیاستکهبنابرگفتهمحمدتاجیک،بخشدار
کنتعارضاتبرطرفشدهودرآیندهمشکلواگذاریزمینحلخواهد
شد؛یعنیباپروانههاییکهصادرمیشودمیتواننددیوارکشیکنند.
اوبههمشهریمیگوید:»مجلسشورایاسالمیمصوبهایداشتهو
بناستخیلیازمشکالتکشاورزانحلشودواینمصوبهدرشورای
نگهبانقراردارد.باکمکمدیریتشهریتهرانبخشیازاینمشکالت
راحلخواهیمکرد.«بنابرگفتهتاجیک،پروندهاهالیروستاتکمیلوبه
بنیادمسکنارسالشدهتازمینهاییبرایجوانانروستاجهتساخت

مسکندرنظرگرفتهشود.«

توجه به ظرفیت گردشگری
سخنگویشورایشهرتهرانوعضوشورایاسالمیشهرستانتهران
همدرهمینارتباطدرمیاناهالیحضورپیداکردوبهبحثوبررسی
دررابطهبامشکالتاینروستاهاپرداخت.علیرضانادعلیمیگوید:
»تالشبراینبودهکهبافتروســتاییدراینبخــشازبیننرود،اما
متأسفانهمشاهداتنشــانمیدهدزندگیاصلیروستاییدربرخی

ازروستاهایبخشکنحفظنشدهودربرخیازمواردشاهدهستیم
زراعتوباغداریبهدلیلبرخیازقوانیندچارمشکالتیشدهاست.«

اومعتقداستباتوجهبهموضوعگردشگریبخشیازمشکالتاهالی
حلخواهدشد:»باتوجهبهطبیعتودسترسپذیریمناسبونزدیکی
بهپایتخت،امکانجذبگردشگردراینبخشوجوددارد،اماامکانات
الزمدربخشکنوجودنداردکهدرشــورایشهرســتانتهراناین
موضوعاتبهصورتجدیپیگیریخواهدشد.«نادعلیادامهمیدهد:
»نکتهمثبتایناستکههمهدستگاههاازجملهشهرداریتهرانبرای
حلمشکالتبخشکناعالمآمادگیکردند.«عضوشورایشهرستان
تهرانبااشارهبهتعارضبیندستگاههایمختلفدربخشکنمیگوید:
»دستگاههایمرتبطباحریمتهرانبایکهمکاریمناسبمیتوانندبا
توجهبهمدلحکمرانیانقالباسالمیخدمترسانیبهتریبهبخش
کنداشتهباشند.دراینزمینهجلسهایباحضوربخشدارکن،جمع
دهیارانواعضایشورایاسالمیروستاهایکنوسولقانوهمچنین
مدیرانارشــدشــهرداریتهرانازمناطــق5و22وادارهکلحریم
شهرداریتهرانداشتیمومقررشدکارکارشناسیبرایحلمشکالت

روستاهایکنانجامشود.«

دستور شهردار تهران برای حفاظت و صیانت از کن
احسانشریفی،شــهردارمنطقه5همازخدماتشــهرداریتهران
برایحلمشــکالتاهالیمیگوید.اوبهطــرححفاظتوصیانتاز
باغهایکنکهاردیبهشت1398درشورایعالیمعماریوشهرسازی
بهتصویبرسیدهاســت،اشــارهمیکندومیگوید:»متأسفانهاین
طرحنتوانســتهنیازمردمراتامینکند.درنهایتبادستورمستقیم
شهردارتهرانموضوعبهمعاونتشهرسازیارسالشدوطرحبافتدر
کمیسیونماده5شهرتهرانبهتصویبرسیدکهاتفاقخوبیاستو
ظرفیتخوبیدربافتقدیمیوتاریخیکنایجادمیکندونوسازیدر
آنرخخواهدداد.«شریفیازامکانساختوسازدربخشیازکنکهدر
محدودهمنطقه5است،میگوید:»بهطورمتوسطیکطبقهتشویقی
بهامالکبــاالی120مترمربعباگذر6متردادهشــدهکهمیتوانند
4طبقهبسازندوامالکیکهباتجمیعبه300مترمربعمیرسندوگذر
8متریدارندمیتوانند5طبقهبســازندواینطرحدرشهرتهرانهر
کدامیکطبقهکمتراست.اینطرحدرمراحلابالغاستکهبهزودی

رخمیدهد.«

حامد فوقانیعمرانی
دبیرگروهشهری

سیمین برادرانگزارش
روزنامهنگار

تبلور مدیریت جهادی در رویداد 
شنبه های امید و افتخار

شهردارتهرانبهمناسبتروزپاسداردردفترسرلشکرحسین
سالمی،فرماندهکلسپاهپاسدارانانقالباسالمیبااودیدار
کردوضمنتبریکاعیادشعبانوگرامیداشتیادوخاطرهو
آرمانهایشهدابهویژهسرداردلهاشهیدسپهبدپاسدارحاج
قاسمسلیمانی،گفت:»روزپاسدارروزامیدواریمستضعفان
عالمبهوعدهنصرتالهیوروزکسانیاستکهشعائرانقالبرا
بهگوشهگوشهدنیارساندندوقلوبپاکمستضعفانرامملواز
امیدساختند.«علیرضازاکانی،سکاندارپایتختدرادامهتأکید
کردکهدرراستایایجادفضایامیدوسرزندگیدرشهروتبلور
کارآمدیمدیریتجهادی،طرح»شنبههایافتخاروامید«در

دستورکارشهرداریتهرانقرارگرفتهاست.
بهگزارشهمشــهری،درجریانایننشســتشهردارتهران
ازهمکاریهایســپاه،بهویژهقرارگاهخاتماالنبیاوبســیجبا
مدیریتشــهریدرموضوعاتفرهنگیواجتماعیدرشهر
تهرانتقدیروتشکرکردودورهجدیدمدیریتشهریتهران
رامبتنیبر4محورتحــول»درونزا«،»روحی«،»کالبدی«
و»فناورانه«دانستوگفت:»رویکردجدیدمدیریتشهری
براســاسمشــارکتمردمدرادارهشــهروهمچنینتبدیل
شــهرداریتهرانازیکنهــادخدماتیصرفبــهیکنهاد
خدمتگزاراجتماعیاست؛ازاینرودرطرحشنبههایامیدو
افتخارازابتدایشهریورماهامسالتادههمبارکفجر،شنبه
هرهفتهپروژههایبزرگمقیاسشــهرداریتهرانافتتاحیا
کلنگزنیشدوازابتدایایامفجرتاپایانسالاینروندبهطور
روزانهادامهخواهدداشــت.«درادامهدیدارسرلشکرحسین
ســالمی،فرماندهکلسپاهپاســدارانانقالباسالمیضمن
تقدیرازتالشهایشــهرداریتهراندریکسالاخیرگفت:
»شهروندانباتوسعهوتسهیلدسترسیبهناوگانحملونقل
عمومی،رغبتبیشترینسبتبهاستفادهازآنخواهندداشت؛
امیدواریمدرایندورهمدیریتشــهری،توســعهحملونقل
عمومیشهرتهرانبهیکیازشاخصههایتأثیرگذاردرعملکرد

مدیریتیشهرداریپایتختتبدیلشود.«

مهندسی؛ علم ظرفیت های پنهانی
پنجماســفندماه،درتقویمرسمیبهروز
بزرگداشتیکیازســرآمدانحکمتو
ریاضیونجوموالبتهیکیازمشهورترین
دانشمندانایرانیدرروزگارپسازطلوع
اسالماختصاصیافتهاست.روزبزرگداشت
خواجهنصیرالدینطوسی،البتهروزمهندسینیزنامگرفتهتااز
اینرهگذر،مرتبهعلمیمهندسانایرانیارجنهادهشود.برای
مدیرانشــهریتهرانبهعنوانکالنشهریکهدهههاستدر
مسیرتوسعهوتکمیلزیرســاختهایعمرانیقراردارد،روز
مهندسيمناسبتیکماهمیتنیســت.تهرانتاکنونشاهد
تحققچشماندازهایچندسندتوسعهبودهاستوآنچهامروز
بهعنوانمجموعهزیرساختهاوامکاناتعمرانیاینکالنشهر
میشناسیم،دســتکمدرســالهایپسازپیروزیانقالب
اسالمیحاصلتالشمهندسانایرانیبودهاست.امسالروز
مهندســیرادرحالیگرامیمیداریمکهدرنتیجهاقدامات
معاونتفنیوعمرانیشــهرداریتهرانطی18ماهگذشته،
تعدادقابلتوجهیازپروژههاینیمهتمامعمرانیبهبهرهبرداری
رسیده،پروژههایمرمتآسفالتمعابرتسریعشدهوکارحیاتی
مقاومسازیپلهاباقوتادامهدارد.درهمینمدتتعدادقابل
توجهیازتقاطعهايغیرهمسطحپایتختتکمیلشدهاست؛
امریکهباکاهشچشمگیرمســافتسفرهایدرونشهری،
اقدامیاساســیدرجهتکاهشآلودگیهوابهشمارمیآید.
مقصودازبیاناینگزارههاالبتهارائهگزارشیازعملکردعمرانی
دورهششممدیریتشهرینیست.درستدرشرایطیکهبهزعم
برخیازکارشناسان،ظرفیتفعالیتهایعمرانیدرتهرانبه
مرزاشباعرسیدهبود،تالشبرایتکمیلتقاطعهايموجود
نشاندادکهاینشهربرایبرخورداریازسطحتوسعهیافتهتری

ازامکاناتعمرانی،هنوزراهدرازیپیشرودارد.
باآغازدورهششممدیریتشهریپایتخت،مجموعهتقاطعهای
غیرهمسطحیکهطیسنواتگذشتهدرشبکهطویلبزرگراهها
احداثشــدهاند،زیرذرهبینکارشناسانحوزهمعاونتفنیو
عمرانیشهرداریتهرانقرارگرفتتابهواسطهاقداماتعمرانی،
کارکردترافیکیمناســبتریپیداکننــد.مطالعاتهمین
کارشناسانروی443تقاطعغیرهمسطحشهرتهران،نشان
میدهد98تقاطعغیرهمسطحشبکهمعابربزرگراهیپایتخت
درمجموعدچارکمبود249حرکتگردشیاست؛امریکه
بالغبر730کیلومترگردشاضافیرابهسفرهایدرونشهری

پایتختنشینانتحمیلکردهاست.
درواقعتالشــیکهتاکنــوندرمورد12تقاطــعبهنتایجی
عینیواثربخشختمشــدهوحــدود86کیلومتــرازطول
سفرهایدرونشهریکاستهاست،ازروزنخستبراینتحلیل
منطقیاستواربودکهشــبکهمعابرموجودشهرتهران،دارای
ظرفیتهاییپنهانیاستکهمیتوانباشناساییوبهرهگیری
ازآنهابرخیازمشکالتموجودرادرمقاطعزمانیکوتاهمدت
ومیانمدتبرطرفساخت.مرادازاینیادآوریتأکیدبراین
واقعیتاساسیاستکهمهندسی،علمشناساییوبهرهگیریاز
همینظرفیتهایپنهانیاست،بهویژهدرشرایطیکهراهبری
پروژههایعمرانیباتوجهبهارتقایسطحپیچیدگیهایفنی،
نوآوریهایفناورانهوراهکارهاینوینتامینمنابعمالی،هرروز
مهارتهایمدیریتیپیشرفتهتریراطلبمیکند.ازاینمنظر،
مهندســانیاظرفیتجدیدیخواهندساختیادرمجموعه

داشتههاوپنداشتههایخودظرفیتیپنهانخواهندیافت!
*معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

علــی صارمــی، معــاون فنــی و طراحــی 
شهری ســازمان زیباسازی شــهر تهران از 
اجرای تونل نــوری هفت رنــگ در خیابان 
مجاهدین اســام خبــر داد و گفت: »این 
تونل نوری حدود 750مترمربع مساحت و 
5.5متر ارتفاع دارد که به مناسبت اعیاد 
شعبانیه اجرا شده است. نورافشانی این 
تونل برای نخســتین بار با نصب 35هزار 
متــر ریســه هفت رنــگ صورت گرفتــه 

است.«

750
مترمربع

ســید مجتبی شــفیعی، رئیــس ســتاد 
بین المللــی  کنفرانــس  نوزدهمیــن 
مهندسی حمل ونقل و ترافیک از برگزاری 
این کنفرانس در روزهای 15 و 16اســفند 
بین المللــی  در ســالن همایش هــای 
بــرج میــاد خبــر داد و گفــت: »بیــش 
از 700مقالــه بــه دبیرخانــه کنفرانــس 
ارســال شــده و تا کنون حدود 2هــزار نفر 
از 31اســتان کشــور بــرای حضــور در این 

همایش ثبت نام کرده اند.«

700
مقاله

مجیــد باقــری، معــاون برنامه ریــزی، 
توســعه ســرمایه انســانی و امور شورای 
شــهرداری تهــران، گفــت: »تکمیــل 
پروژه هــای حمل ونقــل پایتخــت بــرای 
یک بازه 10ساله و به قیمت امروز حدود 
500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. 
همچنیــن بــرای تحقــق برنامــه چهــارم 
توســعه شــهر مبلــغ ۴02 هــزار میلیــارد 
تومــان اعتبار بــه قیمت پایه ســال 1۴01 

پیش بینی شده است.«

500
هزار 
میلیارد

افتتاح نخستین دهکده 
فوتبالی بانوان

بههمتسازمانزیباسازیشهرتهران،نخستین
دهکدهفوتبالیویژهبانواندرمجموعهشهربانوي
بوستانوالیت،راهاندازیوطیمراسمیباحضور
مریماردبیلیمدیرکلادارهاموربانوانشهرداری
تهران،رضاصیادیمدیرعاملسازمانزیباسازی
وتــورجفرهادیشــهردارمنطقــه19،افتتاحو

بهرهبرداریشد.
بهگزارشهمشهری،مجموعهشهربانويبوستان
والیت،حدود7هکتارمســاحتو24ســاختمان
ومجموعــهخدماتــیداردکــهنهتنهــابانوان
مناطــق19،16و17،بلکــهبانوانهمــهمناطق
پایتختمیتواننــدازامکاناتمتنــوعآنمانند
پیســتدوچرخهســواری،کالسهایآموزشی،
گالریو...استفادهکنند.راهاندازیدهکدهفوتبالی
همتازهتریناقداممدیریتشــهریدرراســتای
استعدادیابیوافزایشنشاطاجتماعیبانواناست
کهدراینمجموعهصورتگرفتهوآنطورکهمریم
اردبیلیمدیرکلاموربانوانشهرداریتهران،عنوان
کرده:»قراراستدهکدهفوتبالیویژهبانوانبههمت
سازمانزیباسازیدرســایرمناطقهمراهاندازی
شــود.«اینمجموعهدارای17میزفوتبالدستی،
4زمینفوتبالدســتیانســانی،16شوتدارتو
بیشاز10فضایپنالتیهدفمنداست.تاپایانسال
مجموعهشهردختوقلعهشادیبوستانوالیتهم

موردبهرهبرداریقرارمیگیرند.

نقلقولخبر

عددخبر

خبر

دیدار

دولت ها به تعهداتشان عمل نکرده اند
ناصــر امانی، عضو  شــورای شــهر تهــران: 
صفر تا صد توسعه فضای سبز در دست 
مدیریــت شــهری اســت، امــا توســعه 
حمل ونقــل عمومــی فقــط بــا شــهرداری 
نیســت و بایــد دولت هــا کمــک کننــد. 
۸0 درصد هزینه خرید اتوبوس و 50 درصد 
هزینــه توســعه متــرو را بایــد دولت ها به 

شهرداری پرداخت کنند که نکرده اند. 

اجرای برنامه های فرهنگی در 
تنب کوچک

محســن صالحــی، مدیرعامــل شــرکت 
نوسازی و عمران چیتگر: امسال به دلیل 
تقارن مــاه  مبــارک رمضــان بــا ایام نــوروز 
1۴02، میزبان برنامه های متنوع فرهنگی 
و مذهبی در جزیره تنب کوچک دریاچه 
شــهدای خلیج فــارس خواهیــم بــود. 
همچنین ســازه موقــت مقبره الشــهدای 

چیتگر هم  نوروز بهره برداری می شود.

برگزاری نمایشگاه های عیدانه و 
رمضانی 

تهــران:  اســتاندار  فخــاری،  علیرضــا 
نمایشــگاه عرضــه مایحتــاج شــب عید و  
ماه رمضان در 5نقطه از تهران )حکیمیه، 
ارم، مصلــی، خــاوران و بوســتان والیــت( 
برگزار می شود. بی تردید نمایشگاه ها باید 
دارای چندین هدف یعنی قیمت و کیفیت 
مناســب، فراوانــی، دردســترس بودن و 

پراکندگی باشند.

عباس شعبانی*یادداشت

دلیل اجرای پروژه: 
تعداد بــاالی تصادفــات، ترافیک پرحجم محــدوده برای دسترســی به 
بزرگراه امام علی)ع(، مجاورت با حرم حضرت عبدالعظیم)ع( و ترافیک 

عبوری خیابان سلمان فارسی
تأثیرات پروژه: 

افزایــش ضریــب ایمنی تــردد، کاهــش بخشــی از گردش هــای اضافی 
شهروندان در بزرگراه شهیدآوینی

طول کاهش مسیر عبوری خودروها:
 5.2کیلومتر

مشخصات فنی پروژه: 
۴50 متر طــول، ۸متر عرض، ۴دهانــه عبوری، 6ســتون، ۴70مترمربع 

دیوار حائل
جزئیات عملیات عمرانی:

6هــزار و ۹۹۴ مترمربــع قالب بنــدی، 112تــن آرماتوربنــدی، 7هــزار و 
665مترمکعــب پی کنــی و خاکبــرداری، 330تن ســازه فلزی ســنگین، 
۸3تــن کیج گــذاری، 3هــزار و 500 متــر جــدول کاری و ۴هــزار و 550 

مترمکعب روسازی با قلوه بتن

دلیل اجرای پروژه: 
عدم دسترسی بزرگراه های امام علی)ع(، شهیدنجفی رستگار و آزادگان 

به یکدیگر
تأثیرات پروژه: 

ضمن اتصال طوالنی ترین بزرگراه شمالی- جنوبی شهر تهران به محور 
کمربندی شــرقی- غربی پایتخــت )بزرگــراه آزادگان(، نقــش مؤثری در 

هدایت و توزیع متناسب بار ترافیکی خواهد داشت.
طول کاهش مسیر عبوری خودروها: 

17کیلومتر
مشخصات فنی پروژه:

 200متر طول، 10متر عرض، رمپ راســتگرد شــمال به غرب با 300متر 
طول و 6متر عرض، لوپ شرق به جنوب تقاطع با 320متر طول و ۹متر 

عرض
جزئیات عملیات عمرانی:

 روسازی مســیر کندروی شــمالی بزرگراه شهیدنجفی رســتگار به طول 
1000متر، تکمیل کندروهای این بزرگراه در بخش های فاقد معارض و 

احداث مسیرهای دسترسی مورد نیاز

دوربرگردان 
شرق به 
شرق بزرگراه 
شهیدآوینی

تقاطع بزرگراه 
شهید نجفی 
رستگار با 
بزرگراه امام 
علی)ع(
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به گفته 
سخنگوی 

وزارت صنعت 
ثبت نام 

متقاضیان 
خرید 

خودروهای 
وارداتی از 

ظهر امروز آغاز 
می شود

بهزاد رنجبرخودرو
روزنامهنگار

ثبت نام برای پیش فروش 100هزار دســتگاه 
خودروی وارداتی از ســاعت 12ظهر امروز 6 
اسفند آغاز می شود. شرکت کنندگان در این 
قرعه کشی عالوه بر داشتن شرایط قرعه کشی 
خودروهای داخلی، مثل داشــتن گواهینامه، 
نداشــتن پالک فعال و غیره، باید ۵00میلیون 

تومان در حساب بانکی خود بلوکه کنند.
به گزارش همشهری، پس از مدت ها فراز و نشیب 
قرار است ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو های 
وارداتی آغاز شود. از قرار معلوم این ثبت نام طبق 
اعالم قبلی در ســامانه یکپارچه خودرو انجام 
می شود و در بورس  کاال انجام نخواهد شد. خرید 
خودرو از این سامانه براساس ضوابط و شرایط 
عمومی خرید از خودروسازان داخلی خواهد بود.

امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صنعت در 
پاسخ به این پرسش همشــهری که چه تعداد 

خودروی وارداتی در این مرحله عرضه خواهد 
شد، گفت: در شرایط فعلی 100هزار خودروي 
خارجی و حتی بیشتر از طریق سامانه عرضه 
خواهد شد. البته اینکه آیا این عرضه ها تداوم 
خواهد یافت یا خیر بستگی به تخصیص اعتبار 
در الیحه بودجه سال بعد دارد و درصورتی که 
اعتباری برای واردات خــودرو تخصیص یابد 
عرضه خودرو های وارداتی در مراحل بعد ادامه 

خواهد یافت.
او با بیان اینکه برای ثبت نام از متقاضیان سامانه 

یکپارچه طراحی شده است، گفت: متقاضیان 
خرید خودروهــای وارداتی می توانند از امروز 
ساعت12 به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
به نشانی http://saleauto.ir مراجعه و طبق 
http://sha�شرایطی که در درگاه وزارت صمت 

tanews.ir ذکر شده ثبت نام کنند.
او ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو و عرضه 
خودروهای وارداتی در این سامانه را گامی در 
اجرای مصوبه اخیر دولت درخصوص روش های 

جایگزین عرضه در بورس کاال دانست.

خودروی خارجی در گردونه قرعه کشی
جزئیاتونحوهثبتنامدرقرعهکشیخودروهایخارجیمنتشرشد

درسالگذشتهجمعارزشمبادالتکاالییایرانوچیناز27میلیارددالرگذشتهوترازاینتجارتبهنفعایرانبودهاست
نقشه تجارت ایران و چین

چیــن به عنوان 

تجارت
دومیـن اقتصاد 
بـزرگ جهــان 
و بزرگ ترین تاجــر فعال در 
تجارت جهانی، همواره در صدر 
فهرست مشتریان کاال از ایران و 
فروشــنده کاال به ایران بوده 
به گونه ای کــه درصد بزرگی از 
تجارت خارجی ایران منحصرا 

مربوط به چین است.
به گزارش همشهری، آمارهای 
وزارت صنعت نشــان می دهد 
در سال گذشته 3کاالی عمده 
صادراتی ایران به چین شامل 
پروپان مایع شــده، پلی اتیلن 
ســبک خطی و متانول بوده و 
در مقابــل، چینی هــا 3کاال 
شامل الکترود زغالی، الکترود 
گرافیتی و اتومبیل ســواری 
بنزینی بــا حجم ســیلندر 
2000 سی ســی بــه ایــران 

فروخته اند.

سرانجام وام ارزان
مهرانمحرمیان،معاونفناوریهاینوین
بانکمرکزیمیگویــد:مردمیکهبرای
دریافــتوامبهبانکمراجعــهمیکنند،
بهدلیلاینکهدرگذشتهتسهیالتیدریافت
نکردهبودند،امتیازاعتبارینیزازآنهاموجودنیست،امادرمدل
جدیددریافتاعتباربرمبنایدریافتتســهیالتنیست،در
نتیجهپارامترهاییکهواردسامانهپایگاهدادهمیشود،بیشتر
است.اوافزود:ازاینپسمردمقادرخواهندبودبدوناینکهاز
قبلتسهیالتیدریافتکردهباشند)بهخصوصجوانترهاکه
بهتازگیواردفضایبانکیمیشــوند(،بتوانندامتیازاعتباری

گرفتهوراحتتروامدریافتکنند.
تالشدولتوبانکمرکزیبرایآسانســازیوشفافکردن
مسیردریافتوامهایخردتاکنونباعثشدهتاسهموامهای
خردازکلتسهیالتبانکیبهبودیابد؛بااینحالتارسیدنبه

نقطهمطلوبفاصلهزیادیوجوددارد.
بهنظرمیرســددادههاییکهمبنایسنجشاعتبارمشتریان
بانکیقرارمیگیرد،دقیقنیســتوبههمیندلیلافرادیاز
دریافتتسهیالتخردبهدلیلناکافیبودنایناطالعاتورتبه
پاییناعتباریمحرومماندهاند.ازایــنجهتضرورتداردتا
بانکمرکزیتماماطالعاتیکهقراراستمبنایسنجشاعتبار
مشتریانقرارگیردراشــفافاعالمکنندتادرعینحالنظام
اعتبارسنجیازسلیقهگراییدرامانبماند.چهجوانانبسیاری
کهبهسبباینکههیچگونهفعالیتبانکیتاکنوننداشتهاندودر
خوشبینانهترینحالتیککارتبانکیمتصلبهحسابشان
دارند،مشتریدارایاعتبارباالشناختهنمیشوندوبههمین
علتدرگرفتنواممحرومماندهاند.یکیازگزینههامیتوانداین
باشدکهافرادفاقداطالعاتکافیازسویبانکمرکزیوشبکه
بانکیدارایحداقلاعتبارمشخصیباشــندوبراساسرفتار

مالیشانموردسنجشقرارگیرند.

ترافیک وعده ها
   خبر: وزیرراهوشهرسازیدرجریانبازدیداز
منطقه2آزادراهتهران-شمال،ازبرنامهریزیدولت
برایجبرانکمبودمنابعاینپروژهخبردادوگفت:
پروژهعظیمســاختاینآزادراهبامشارکتبنیاد
مستضعفانانجاممیشــودومابرایتأمینمنابع
مالیاینپروژهدردولتبرنامهریزیهاییداریمتا
هرچهسریعترکمبودمنابعاینپروژهجبرانشود.

   نقد:پــروژهآزادراهتهران–شــمال،بهنماد
زمینگیــریپروژههایعمرانــیدرایرانتبدیل
شــدهودردولتهامتعددوعدهاحداثواتمامآن
دادهشده؛امااینوعدههابهنتیجهنرسیدهاست.در
دولتدوازدهم،تمرکزدولتبرافتتاحقطعهیکاین
آزادراهبسیاریازطرحهایزیرساختیرادرحاشیه
قراردادودرنهایتپــسازافتتاحقطعهیک،بنیاد
مســتضعفانبهعنوانپیمانکارقطعه2وعدهداد
درصورتتأمیناعتبارات،باندرفتاینقطعه،در
سال1400وپیشازاتماممسئولیتدولتدوازدهم
زیربارترافیکبرود.حاالاما،میراثآزادراهنیمهتمام
تهران–شمالبهدولتسیزدهمرسیدهوایندولت
بامشغلههایکالنواساسی،دراینموردنیزباید
تمهیداتویژهبیندیشد.فارغازاهمیتاینپروژه
نیمهکاره،اینسؤالمطرحمیشودکهچراالاقلدر
اینطرحملی،کارهابهپیمانکارانوسرمایهگذاران
کاماًلخصوصیواگذارنمیشودودولتبهمسائل

مهمتردرکشورنمیپردازد؟

چهرهروز

صنعت

نقدخبر

ابهام های فروش خودرو های وارداتی
یکی از مهم ترین ابهام های فروش خودرو های وارداتی نوع خودرویی 
است که قرار است به متقاضیان تخصیص یابد. طبق روش اعالم شده، 
هنوز روشن نیست که قرار است چه خودرویی به متقاضیان تخصیص 
یابد و متقاضیان نیز با وجود آنکه باید ۵00 میلیون تومان را در حساب 
خود بلوکه کنند نمی دانند این مبلغ را به ازای خرید چه خودرویی 
پرداخت خواهند کرد. همچنین روشــن نیست، چگونه قرار است 
خودرو های گران قیمت وارداتی، قیمت خودرو های داخلی را کاهش 
دهد. در حال حاضر نیاز اصلی بازار ایران خودرو های ارزان قیمت 
است اما شرایط فعلی از همین حاال گویای آن است که این خودرو ها 
ارزان قیمت نخواهند بود. در چنین شــرایطی به نظر می رسد این 
طرح صرفا به درد طبقه مرفه جامعه می خورد ودردی از جامعه دوا 
نمی کند. یکی دیگر از مهم ترین ابهام های این طرح بحث اطالعات 
نهایی درباره نوع خودرو های وارداتی اســت. پرسش این است که 
آیا مقامات مسئول و شــرکت های واردکننده، اطالعات مربوط به 
این خودرو ها را محرمانه نگاه داشته اند یا این اطالعات در اختیار 
افراد نزدیک قرارگرفته است. به بیان دیگر آیا عرضه این خودروها 

مشمول دارندگان اطالعات نهانی می شود یا خیر؟

مکث

 تالش برای 
تامین مرغ و ماهی شب عید 

باتوزیعروزانه6هزارتنمرغوتولیدیکمیلیونتنماهی
بازاراینمحصوالتبرایشبعیدکمبودیندارد

قیمتمرغبعداز5ماهثباتنســبی،براینخستینبارازنرخ
مصوبجدید،فراتررفت،بااینحالدرتامینبازاراینمحصول
مشکلیوجودنداردوبهگفتهمسئوالنصنفیمیزانتولیدمرغ

درکشورکامالپاسخگویتقاضایموجوداست.
بهگزارشهمشــهری،درمهرماهنرخمصوب63هزارتومانی
برایفروشهرکیلومرغتعیینشدامابهتازگیقیمتهرکیلو
مرغتازهگرمدرفروشــگاههایمحصوالتپروتئینیتهرانبه
حداقل67هزارتومانرسیدهوبعضیفروشگاههااینمحصول
راتاکیلویی77هزارتومانهمبهفروشمیرسانند.درمیادین
میوهوترهبارنیزقیمتمرغگرمبستهبندیازمیانههفتهگذشته
به63هزارتومانرسیددرحالیکهتایکماهپیشاینمحصول
با14هزارتوماناختالفباقیمتمصوبکیلویی59هزارتومان
بهفروشمیرسید.قیمتمرغتفکیکشدهنیزبههمیننسبت
درروزهایاخیرافزایشیبودهوهرکیلورانوسینهبااستخوان

درفروشگاهها103هزارتومانقیمتخوردهاست.
درمیادیــننیزایــنمحصوالتچنــدانارزانترازســطح
شــهرنیســت.هرکیلوســینهمرغبااســتخواندرمیادین
102.800تومانوهرکیلوران90هــزارتومانقیمتخورده
استدرحالیکهاینمحصوالتتا30بهمنماهبهترتیب97و
84هزارتومانبود.دریکماهگذشــتهبهدنبالافزایشقیمت
گوشــتقرمز،مرغبهعنواننخســتینمحصولجایگزینبا
تقاضایبیشتریمواجهشــدوبخشیازرشدقیمتدرنتیجه
اینرشدتقاضارخدادهاستامادرکناراینموضوع،هزینهتولید
برایمرغداراننیزازابتدایامسالباتوجهبهگرانینهادههای
دامیباافزایشزیادیمواجهبودهودرمقاطعیازســالزیان

تولیدکنندگانرابهدنبالداشتهاست.

کمبودی در تامین مرغ شب عید نداریم
باوجودافزایشتقاضادرآســتانهشــبعیــد،رئیسانجمن
پرورشدهندگانمرغگوشــتیازتامینبــازاراینمحصول
خبردادوگفت:باتوجهبهجوجهریزیمناســبوذخایرمرغ
منجمدپشتیبانیاموردام،مشــکلیدرتوزیعمرغشبعید
نداریم.محمدیوسفیقیمتهرکیلومرغزندهدرمرغداریرا
42تا45هزارتومانوقیمتهرکیلومرغگرمدرخردهفروشیرا
63تا68هزارتومانعنوانکردوافزود:باتوجهبهافزایشقیمت
سایرمحصوالتپروتئینیوازدیادتقاضا،قیمتمرغبهباالتراز
نرخمصوبدرمغازههارسیدهاماباوجودجوجهریزیمناسب
وذخایرمرغمنجمددرسردخانههامشکلیدرتوزیعنداریم.
بهگفتهرئیسانجمنپرورشدهندگانمرغگوشــتیروزانه

6هزارتنمرغگرمدرسطحکشورتوزیعمیشود.

بازار ماهی شب عید نوسانی ندارد
ماهی،دیگرمحصولپروتئینیاستکهبانزدیکشدنبهشب
عیدتقاضابرایآنباالمیرود.رشدقیمتماهیدرسالهای
اخیرسرانهمصرفآنراکاهشدادهامابهطورمعمولتقاضابرای
آندرماهپایانیسالافزایشیاست.مشاهداتبازارحاکیازآن
استکهنوسانقیمتماهیدرطولامسالزیادنبودهوگفته
میشودبازاراینمحصولنیزدرآستانهعیدکمبودینخواهد
داشت.مدیرعاملاتحادیهتکثیرپرورشوصادراتآبزیانروز
گذشتهدراینزمینهگفت:باتوجهبهشرایطمساعدتولید،بازار
ماهیشبعیدنوسانیندارد.ارسالنقاسمیبرآوردتولیدآبزیان
رایکمیلیونتندانستوافزود:بازارشبعیدوماهرمضانبا
توجهبهحجممناسبتولیدهیچگونهمشکلیبهلحاظتامینو

عرضهنخواهدداشت.
ویدربارهقیمتباالیماهیدربازارنیزگفت:اختالفمنطقی
ماهیازمزرعهتابازار25درصدگرچهدربرخیگونههایآبزیان
اختالفقیمت200تا250درصداست،امادرخصوصقزلآال
بهعنوانپرتقاضاترینماهی،اختالفقیمتبه25درصدنزدیک
است.ماهیقزلآالهماکنوندرمیادینمیوهوترهبارکیلویی
123هزارتومان،ماهیسفید185هزارتومانوشوریدهکیلویی
190هزارتوماناست.درسطحشهرقیمتهادستکم50درصد

باالترازمیادیناست.

گزارش

سوپرمارکت

  شرایط مشارکت در قرعه کشی
هرکدملیفقطبهثبتنامیکدستگاهخودرومجازاست. 1

متقاضیاندرطول48ماهگذشتهنبایدازبورسوخودروسازهایداخلی،خودروخریدهباشند. 2
3شرکتکنندگاندرقرعهکشیهمچنینبایدشرایطعمومیبرنامههایفعلیقرعهکشیخودروهای

داخلیراداراباشند،بهطورمثالمتقاضیانبایدگواهینامهداشتهباشندوپالکفعالنداشتهباشند.
4برندگانقرعهکشیتایکسالنمیتوانندسندخودرورابهکسیمنتقلکنند.

  روش خرید خودرو های وارداتی
متقاضیانخریدبایدمبلغ500میلیونتومانرادرحسابوکالتیواریزکنندواینمبلغتازمانمشخص 1

شدننتیجهبلوکهخواهدشد.
بعدازپایانقرعهکشیوبررسیاطالعات،نام100هزارنفربهقیدقرعهانتخابواعالممیشود. 2

3بالفاصلهبعدازاعالمنامبرندگانقرعهکشی،شرکتهایواردکنندهخودروهایخودرادرسامانهعرضه
میکنندومتقاضیازبینآنهاانتخابمیکند.

4اگرخودروییتقاضایبیشتریداشتهباشد،حقتقدمباشمارههاینخستاستکهدرقرعهکشیبرنده
شدهاند.اینموضوعارتباطیبازمانثبتنامندارد،بلکهوابستهبهشانسافراددرقرعهکشیاست.

5اگرفردیازبینخودروهایعرضهشدهدرمرحلهاولانتخابنکندوبهدنبالخودرویدیگریباشد،
حقتقدماوتازمانانتخابخودروحفظمیشودوباید500میلیونتومانرانیزدرحسابخودنگهدارد.
درغیراینصورتاگرمتقاضیهرمبلغیاز500میلیونتومانبرداشتکند،درخواستخریدخودرولغو

خواهدشد.
6افرادمتقاضیکهدرقرعهکشیبرندهشدند،بعدازانتخابخودرو3روزفرصتدارندمرحلهاولپرداخت
شاملهزینهارزشکاال،کرایهحملونقلتابندرمقصدوبیمهراپرداختکنند.اگرافرادنتوانندظرف3روز

اینمبلغراپرداختکنند،ثبتنامباطلمیشودوباید5درصدهمجریمهپرداختکنند.
7مرحلهدومپرداخت،مربوطبهعوارضگمرکیبعدازرسیدنخودروبهبنادراستکهمبلغموردنظراز

سویگمرکوسازمانحمایتاعالمومتقاضیبایدآنراپرداختکند.
8مرحلهسومپرداختنیزدرزمانتحویلخودروپرداختمیشودکهمربوطبههزینهپالکوغیرهاست.

مبالغیکهمتقاضیاندرهرمرحلهپرداختمیکنندنهایینیستوبراساسقیمتروزمحاسبهمیشود.
اززمانیکهفرددرمرحلهاولمبلغراپرداختودرسامانهقراردادراامضاکرد،شرکت3ماهفرصتداردتا 9
خودرورابهمتقاضیتحویلدهد.بعدازاین3ماه،شرکتبهازایهریکماهدیرکرد،باید7.5درصدجریمه
پرداختکندوهریکازطرفینکهقراردادراابطالکندباید5درصــدجریمهپرداختکند.اماپیشاز
امضایقرارداد،حتیاگرافراددرقرعهکشیبرندهشدهباشند،هیچتضمینیبرایتحویلخودرووجودندارد.

قیمت ها به تومان
اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۴۰۱

راپیدو، دوبل
 500میلی لیتری، 

۵6.000
70.000

اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۴۰۱

فدیشه
 1.200میلی لیتری

30.000
40.000

اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۴۰۱

مهرتاش، گیاهی
 800میلی لیتری

2۵.000
31.000

اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۴۰۱

رافونه، ضدبخار
 500میلی لیتری

39.000
4۵.000

اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۴۰۱

اکو، آبی
 یک لیتری

30.000
60.000

اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۴۰۱

گلرنگ، قرمز
 500میلی لیتری

16.۵00
26.000

اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۴۰۱

اکتیو، ضدبخار
 500میلی لیتری

23.000
30.000

اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۱۴۰۱

کلین، رایحه لیمو
 500میلی لیتری

۵7.000
118.000

شیشه پاک کن های به صرفه کدامند؟
بانزدیکشــدنبهعیدودرپیشبــودنخانهتکانی،قیمت
شــویندههابیشازماههایقبلموردتوجهقرارگرفتهاست.
مقایســهقیمتانواعشیشهپاککندریکســالاخیرنشان
میدهدبیشترشرکتهایتولیدکنندهقیمتاینمحصوالترا
بین25تا60درصدافزایشدادهاندودربعضیبرندهاحتیرشد
2برابریقیمتهمدیدهمیشوددرحالیکهنرخمجازافزایش
قیمتشویندههابرایامسالتاسقف25درصدبودهاست.بااین
حالبرخیمحصوالتبهصورتدودریکواکونومیبرایخرید،

بهصرفهتربهنظرمیرسند.

صعود یک پله ای فوالد ایران
انجمنجهانیفوالداعالمکرد:درماهنخست2023میالدی
ایرانبایکپلهارتقادررتبهنهمتولیدفوالدخامجهانایستاد.
اینصدرنشینيبهاینمعناستکهاگرحضورفوالدیایراندر
بازارهایجهانیباعثتوســعهصادراتوآوردهارزیبیشتری
باشــد،قابلتاملودفاعخواهدبود.درچنینوضعیتياعمال
نرخدستوریارزبرایصادراتمحصوالتفوالدیمحلسؤال
استچراکهازوزنوجایگاهایراندربازارجهانیکاستهمیشود.

آخرین وضعیت فوالد ایران
حجم تولید:

 2.7 میلیون تن
رشد تولید در دی ماه:
 27.7 درصد

رتبه در جهان:
9 

صعود در جدول:
 یک پله

تولید فوالد در 9کشور برتر 
چین  79/5 میلیون تن
هند  10/9 میلیون تن
ژاپن  7/2 میلیون تن
آمریکا  6/5 میلیون تن
روسیه  5/8 میلیون تن
کره جنوبی  5/5 میلیون تن
آلمان  2/9 میلیون تن
برزیل  2/8 میلیون تن
2.7 میلیون تن ایران  
ترکیه  2/6 میلیون تن

صادرات به چین

واردات از چین

14.323.000.000
دالر

12.739.000.000
دالر

تراز تجاری به نفع ایران
1.584.000.000

دالر

پروپان مایع شده

1.283.000.000
دالر

الکترود زغالی برای کوره های 
ذوب آهن

337.000.000
دالر

الکترود گرافیتی

298.000.000
دالر

تجهیزات پاالیشگاهی

212.000.000
دالر

ماژول ال ای دی

205.000.000
دالر

دستگاه اکسس پوینت شبکه

117.000.000
دالر

قطعات منفصله برای تولید 
اتومبیل سواری  ام وی ام

106.000.000
دالر

گوشی تلفن همراه

106.000.000
دالر

دستگاه گیرنده و فرستنده

178.000.000
دالر

دستگاه سی ان سی چوب

118.000.000
دالر

اتومبیل سواری بنزینی با حجم 
2000 سی سی

241.000.000
دالر

پلی اتیلن سبک خطی

1.020.000.000
دالر

پلی اتیلن سنگین

831.000.000
دالر

اتیلن گلیکول

809.000.000
دالر

بوتان مایع  شده

581.000.000
دالر

میعانات گازی

460.000.000
دالر

پلی اتیلن گرید فیلم

438.000.000
دالر

پلی اتیلن گرید بادی

363.000.000
دالر

سنگ آهن و کنسانتره

361.000.000
دالر

متانول

871.000.000
دالر
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آنتن نوروز و رمضان 
مشخص شد

سریال های تلویزیون می توانند  نوروز و شب های رمضان 
مردم را پای تلویزیون بنشانند

معرفی برگزیدگان بزرگ ترین جشنواره موسیقی کشور در تاالر وحدت
آخرین نغمه های فجر 38 نواخته شد

زنگ پایانی سی و هشتمین جشنواره موسیقی 

فجر با نوای »ایــران« و »صلح« در تاالر وحدت جشنواره
نواخته شد و با معرفی برگزیدگان در بخش های 

مختلف، این رویداد موسیقایی به کار خود پایان داد.

   در ابتدای آیین  پایانی جشنواره، گروه سرود »فرزندان ایران« با رهبری 
مهرداد سعیدا، قطعات »صلح« و »ایران« را اجرا کرد . همچنین گروه شبدیز 
از بوشــهر برای دقایقی به اجرای برنامه پرداخت  که فضای متفاوتی را با 
اجرای موسیقی جنوب به جشنواره بخشید. جشنواره موسیقی فجر برای 
سرعت بخشیدن به برگزاری مراسم اختتامیه، با سخنرانی زنده برخی از 
متولیان همراه نبود و صحبت های پایانی محمود ساالری )معاون هنری(، 
محمد اللهیاری )مدیرکل دفتر موســیقی( و بهزاد عبدی )دبیر جشنواره 

سی وهشتم( در قالب کلیپ برای حاضران در تاالر وحدت پخش شد.
   مســلم نادعلی زاده به عنوان دبیر بخش »جایــزه ترانه«، بیانیه هیأت 
داوران را قرائت کرد و سپس با حضور علی محمد مؤدب، محمود اکرامی فر، 
محمدامین فروغی، ناصر فیض و محمود حبیبی کسبی )داوران این دوره 
جایزه ترانه( از جمعی از ترانه سرایان کشــور تقدیر شد. میالد عرفان پور، 
محمدمهدی سیار، جواد اسالمی، سعید بیابانکی، قاسم ساجدی و نغمه 

مستشار نظامی، تقدیرشده های این بخش بودند.

   تجلیل از پیشکسوتان موسیقی بخش دیگر جشنواره بود که در جریان 
آن از »محســن نفر« )آهنگ ساز، پژوهشــگر، مدرس موسیقی و نوازنده 
تار و سه تار( و »خالو قنبر راســتگو« )خواننده جنوبی و یکی از نوازندگان 

شناخته شده  ساز جفتی در ایران و جهان( تقدیر شد.
    نشــان درجه یک هنری به 3هنرمند کشــورمان، غالم رسول صوفی 
)خواننده موســیقی نواحی اهل خراســان که یکی، دو بیت در مدح امام 
حسین)ع( خواند(، غالمحسین غفاری )خواننده اهل تربت جام( و وحید 

اسداللهی )نوازنده نقاره از تبریز( اهدا شد.
   اهدای جایزه هنری گوهرشــاد بــه علیرضا افتخــاری - خواننده - 
ادامه دهنده مراسم اختتامیه سی وهشتمین جشنواره موسیقی فجر بود که 
او بخش هایی از یک قطعه را زنده روی سن اجرا کرد و در انتها حلقه گل خود 

را به سمت تماشاگران حاضر در تاالر وحدت پرتاب کرد.
    بخشی از صحبت های محمدمهدی اســماعیلی در مراسم اختتامیه 
جشــنواره موســیقی فجر بــه تقدیــر از برگزارکننــدگان و همچنین 
شرکت کنندگان گذشــت. اســماعیلی گفت: در جشــنواره اخیر همه 
نقش آفرینی کردنــد. انصافا دوســتان من مجاهدت شــبانه روزی برای 
برگزاری باشــکوه این دوره از جشــنواره داشــتند. باید از مردم عزیز و 
 هنردوستان عزیز هم تشکر کنم که با حضور خودشان گرمابخش این دوره

 از جشنواره بودند.

تجارب یک همه فن حریف 
نگاهی به کتاب »اصول اساسی کارگردانی سینما«

آموختن هــر فنــی از اهلش که 
تجربه عینی و عملی در چنته دارد، 
دقیق تر، مؤثرتر و آگاهی بخش تر 
فرض می شود. در مورد سینما هم، 
بسیاری از عالقه مندان به فراگیری 
فنون سینما ترجیح می دهند که 
از شــاغالن این حرفــه رموز کار 
را بیاموزند. از کســی که خودش 
زیروبم فیلمسازی را تجربه کرده 

و به طور عملی با مشکالت و مســائل سر صحنه سروکله زده، انتظار 
می رود که بهتر بتواند تازه کارانی را که در آغاز مسیر سخت و صعب 
فیلمسازی قرار دارند، راهنمایی کند. نیکالس ت. پرافی یرز شاید نام 
مشهوری در عالم سینما نباشــد، اما او فیلمبردار و تدوینگر یکی از 
فیلم های مســتقل به یادماندنی تاریخ سینماست که مخصوصا در 
سالیان اخیر در میان سینمادوستان ارج وقربی خاص پیدا کرده است. 
»واندا«)1970( ســاخته باربارا لودن را پرافی یرز هم فیلمبرداری 
کرد و هم تدوین؛ هرچند نامش در تیتراژ فیلم نیامد ولی ســال ها 
بعد که ارزش این جواهر کوچک لودن در بازنگری های بعدی درک 
شد، نقش پرافی یرز هم به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه کوچک 
ساخت این فیلم در خاطره ها ماند. سال 1971 که فیلم در جشنواره 
ونیز به نمایش درآمد، جایزه بهترین فیلم خارجی را به دست آورد. 
جز این، او کارگردان، فیلمبردار و تدوینگر مســتندی 90دقیقه ای 
درباره مارتین لوتــر کینگ جونیور بود که در جشــنواره فیلم ونیز 
در سال  1969 عنوان بهترین مســتند را از آن خود کرد. پرافی یرز 
در فیلم »مالقات کنندگان« مدیر فیلمبــرداری، تدوینگر و یکی از 
تهیه کنندگان فیلم بود. در ســال 2008، فیلمنامه ای به قلم وی در 
جشنواره فیلم های یونانی در لس آنجلس به عنوان بهترین فیلمنامه 
برگزیده شــد. در ســال2009 هم »هری خوش تیپه« براســاس 
فیلمنامه ای از او و به کارگردانی بتی گوردون در جشــنواره تریبیکا 
نمایش داده شــد. در عرصه نظری هم، او در دانشگاه کلمبیا   تجربه 
تدریس دارد. تجربیــات گوناگون پرافی یرز در ســینما او را به فرد 
مناسبی برای آموزش سینما بدل کرده اســت. پرافی یرز تجربیات 
خود را در کارگردانی فیلم در کتابی به نام »اصول اساسی کارگردانی 
سینما؛ پیش از فیلمبرداری، فیلم خود را ببینید« گرد آورده است. 
چندی پیش، انتشــارات بنیاد ســینمایی فارابی چاپ دوم ترجمه 
فارسی این کتاب را که مدتی بود نایاب شده بود، منتشر کرد. برگردان 
فارسی این کتاب را شــاپور عظیمی انجام داده است. این کتاب، در 
5بخش و 19فصل، خواننده را با مسیری که برای ساخت یک فیلم باید 
طی شود به طور دقیق آشنا می سازد. پرافی یرز از فیلم ها و صحنه های 
مختلف شان مثال می آورد تا بهتر بتواند منظور خود را درباره موضوعی 
که برای نوشتن هر فصل برگزیده شرح دهد. او در بخش اول کتاب 
که به »فیلم و روش کارگردانی« اختصاص دارد، از فرانسیس فورد 
کاپوال نقل می کند که وقتی از او پرســیدند بزرگ ترین سرمایه اش 
چیست، قاطعانه در جواب گفت: »تخیلم«. بعد مي نویسد: »بدبختانه 
این عنصری نیســت که در هیچ کتابی به آن پرداخته شده باشد یا 
مدرسی بتواند آن را آموزش دهد، اما امید من این است که با روشی 
که در این کتاب ارائه شده، شما تشویق شوید سرچشمه تخیل خود 
را شناخته و آن را آزاد  سازید.« در ادامه کتاب، پرافی یرز درباره عناصر 
دراماتیک، سازماندهی کنش در یک صحنه دراماتیک، صحنه پردازی، 
دوربین، فیلمنامه، میزانسن، کار با بازیگر، وظایف مدیریتی کارگردان 
و نکاتی دیگر به تفصیل بحث می کند؛ ولی جذاب ترین بخش کتاب 
»آموختن حرفــه کارگردانی از طریق تحلیل فیلم« اســت. در این 
بخش، مثال هایی از »بدنام«، »نمایش ترومن« و »هشــت و نیم« 
مبنای تحلیل و تفســیر فن کارگردانی است. بعد از آن هم، در فصل 
»سبک ها و ساختارهای دراماتیک«، سبک های مختلف سینمایی با 
مثال هایی از تاریخ سینماـ  از »داستان توکیو« ساخته ازو گرفته تا 
»بچه های کوچک« ســاخته تاد فیلدـ  مطرح می شود. کتاب زبانی 
قابل فهم دارد، اما آنچه خواندن آن را کمی دشوار می کند، استفاده 
نادرست و نابجا از عالئم سجاوندی مثل نقطه ویرگول است. تقریبا 
در کل کتاب، نقطه ویرگول به جای ویرگول به کاررفته که این باعث 
اغتشاش و سخت شدن درک متن شده است. کاربردهای ویرگول و 
نقطه ویرگول متفاوت است و استفاده یکی به جای دیگری اشتباهی 
رایج در میان فارسی زبانان است، اما وفور این اشتباه در کتاب حاضر آن 
را به نمونه ای قابل مطالعه از اهمال در ویراستاری تبدیل کرده است. از 
این اشتباه که بگذریم، کتاب برای کسانی که در ویراستاری سختگیر 

نیستند، می تواند حاوی آموزه های عملی و عینی ارزنده ای باشد. 

سرنوشت مبهم »هفت«

فصل جدید برنامــه »هفت« که همزمــان با برگزاری 
جشنواره فیلم فجر آغاز شــده بود، با اتمام این رویداد 
فرهنگی- هنری، ادامه پیدا نکرد تا تکلیف پخش سری 

جدید فعال نامشخص بماند.
 به گزارش ایســنا، در ابتدا تصمیم هایی مبنی بر پخش 
برنامه ســینمایی »هفت« پس از جشنواره فجر آن هم 
به صورت هفتگی در شبکه نمایش سیما گرفته شده بود، 
اما با ادامه پیدا نکردن تولید و پخش این برنامه با پایان 
جشنواره، به نظر می رسد مدیران تلویزیون حداقل تا پایان 
سال1۴01 برای ادامه تولید به قطعیت نرسیده اند. بهروز 
افخمی به عنوان مجری سری ششم از برنامه سینمایی 
»هفت« در جشــنواره فیلم فجر1۴01 انتخاب شــد و 
برای دومین بار اجرای این برنامــه را بر عهده گرفت که 
که    از همان ابتدا با حاشیه هایی    هم روبه رو شد. افخمی 
پیش تر از مهر9۴ تا خرداد ماه95 به عنوان مجری فصل 
سوم »هفت« مقابل دوربین رفته بود. به هر طریق برنامه 
»هفت« که زمانی از برندهای تلویزیون محسوب می شد 
و به تازگی بنا بر تصمیم مدیران سیما، از شبکه 3 به شبکه 
نمایش کوچ کرده است، با پایان جشنواره فیلم فجر به کار 

خود پایان داد تا پرونده این برنامه فعال بسته بماند.

سینمای ایران

اکران

تلویزیون

محمدناصر احدی؛ روزنامه نگاریادداشت

یادداشت

 چرا »مطرود« مهدویان
پروانه ساخت نگرفت؟

کامران حجازی کــه به تازگی بــرای فیلمنامه »مطــرود« به 
کارگردانی محمدحســین مهدویان درخواســت پروانه ساخت 
کرده بود، درباره سرانجام این درخواست توضیح داد: ما براساس 
فیلمنامه ای که داشــتیم درخواستی را به ســازمان سینمایی 
ارائه کردیم. طبیعتاً در شورای پروانه ســاخت، فیلمنامه هایی 
که اعضا بر سر آنها اتفاق نظر نداشته باشــند، رد می شوند و این 
اتفاق برای فیلمنامه ما هم رخ داد. دالیلــی را هم در این زمینه 
به ما اعالم کرده اند، اما واقعیت این اســت کــه باالخره فرایند 
طبیعی درخواست پروانه ســاخت همین است و ما هم براساس 
همین فرایند طبیعی فیلمنامه را به شــورای پروانه ساخت ارائه 

کرده بودیم. 
فیلمنامه »مطرود« هم فعاًل رد شــده و باید ببینیم آیا با تغییر در 
فیلمنامه موفق به دریافت پروانه ساخت برای آن می شویم یا خیر؟ 
این تهیه کننده که با »کت چرمی«  در جشــنواره امسال حضور 
داشت، درباره احتمال تغییر نسخه فیلم برای اکران عمومی به مهر 
گفت: نسخه ای که ما به جشنواره دادیم تحت تأثیر عجله ای بود که 
بابت رساندن فیلم داشتیم و شاید از برخی ایده آل های خود گذشته 
باشیم؛ به همین دلیل فکر می کنم در نســخه نهایی برای اکران 
عمومی فیلم،  تغییراتی خواهیم داشــت. این اصالحات هم شامل 
تغییر زمان فیلم می شود و هم احتماالً تغییراتی در روایت فیلم را در 
بر می گیرد. هنوز البته درباره بازتدوین فیلم هم به جمع بندی نهایی 
نرسیده ایم. حجازی درباره وضعیت حضور فیلم »کت چرمی« در 
جشنواره فجر هم گفت: متأسفانه با حذف آرای مردمی از جشنواره، 
یکی از فیلم هایی که لطمه جدی خورد، فیلم ما بود. در جلسه ای 
که برای تصمیم گیری برای حذف سیمرغ مردمی پیش از جشنواره 
برگزار شــد، یکی از مخالفان این تصمیم بنــده بودم و بحث های 

زیادی هم کردیم، اما متأسفانه گوش شنوایی وجود نداشت. 

اکران»کاپیتان« در پاییز۱۴۰۲

ســیدصابر امامی، تهیه کننده فیلم ســینمایی »کاپیتان« 
به کارگردانی محمد حمــزه ای از آثار بــه نمایش درآمده 
در چهل ویکمین جشــنواره بین المللی فیلــم فجر، درباره 
برنامه ریزی برای اکران عمومی این فیلم سینمایی توضیحاتی 
ارائه داد: فیلم »کاپیتان« در جشنواره فجر امسال با استقبال 
خوبی مواجه شد و به ســانس های فوق العاده هم رسید؛ به 
همین دلیل تصورمان این اســت که مخاطبــان در اکران 
عمومی هم اســتقبال خوبی از فیلم ما خواهند داشت. این 
تهیه کننده که با مهر گفت وگو می کرد، ادامه داد: براســاس 
برنامه ریزی ای که تا امروز داشــته ایم برنامه ای برای اکران 
فیلم در مقطع نوروز امســال نداریم. معتقدیم فرصت هایی 
وجود دارد که فیلم در جشنواره های خارجی هم دیده شود 
و مســیر جهانی خود را طی کند تا بعــد از آن بتوانیم برای 
مقطعی مانند پس از برگزاری جشــنواره فیلم های کودکان 
سال آینده، برای اکران عمومی آن اقدام کنیم. امامی گفت: 
از آنجایی که فیلم ما هم داستانی مرتبط با کودکان دارد و هم 
فضای آن به فضای خانواده نزدیک است، بهترین زمان اکران 
آن می تواند همزمان با فعالیت مدارس باشد؛ به همین دلیل 
تابستان را زمان مناسبی برای اکران فیلم نمی دانیم و احتماالً 

»کاپیتان« را پاییز سال آینده اکران کنیم. 

   سریال های تکراری همچنان پربیننده 
در این ســال ها مدیران تلویزیون تالش کردند با 
تولید و پخش ســریال های جدید، مردم را پای 
تلویزیون بنشــانند، اما با نگاهی بــه آماری که 
خود سازمان ارائه می دهد، این کار، موفقیتی به 
همراه نداشته و با وجود پخش سریال های جدید 
 باز هم ســریال های تکراری دهه های 70 و 80 

موفق میدان هستند.

   »روزی روزگاری«  روی آنتن 
در آخرین هفته های زمســتان، قرار است »روزی 
روزگاری« پخش شود سریالی که هر زمان روی آنتن 
رفت توانست همچنان تماشاگر خود را داشته باشد. 
مجموعه تلویزیونی »روزی روزگاری« به کارگردانی 
و نویسندگی امراهلل احمدجو و تهیه کنندگی بهروز 
خوش رزم محصــول دهه70 تلویزیون اســت که 
نخستین بار از شبکه یک ســیما پخش شد؛ حاال از 
آی فیلم پخش می شــود. از هفته پایانی بهمن هم 

شبکه تماشا 2سریال تکراری »زیرخاکی« و »ماه و پلنگ« را روانه آنتن خود کرده است.

   سریال مشارکتی »حبیب« در شبکه 2 
سریال »حبیب«، اثر کارگردان سوری و محصول 
مشترک ایران و سوریه با روایتی از مدافعان حرم 
با دوبله نســخه فارســی از 30بهمن روانه آنتن 
شده است. این سریال 26قسمتی را جود سعید 
کارگردانی کرده و درباره حضور مستشاران ایرانی 
در سوریه است. امین زندگانی، سوگل طهماسبی، 
ابوالفضل قمرخلف، لجین اســماعیل و بازیگران 
سوری ازجمله امانه والی، رباء الحلبی، عال قاسم، 

اسامه المصری، حسین عباس و یحیی بیازی در این سریال به ایفای نقش می پردازند.

   مینی سریال »موقعیت مهدی« 
در کنار پخش »نون خ«، ســریال »عاشــورا«ی 
هادی حجازی فر هم روی آنتن می رود  ســریالی 
که پیمان جبلی پیش تر قول داده بود در بهترین 
زمان روانه آنتن ســیما شــود. »عاشــورا« یک 
مینی سریال است که حجازی فر همزمان با تولید 
فیلم ســینمایی »موقعیت مهــدی« آن را برای 
تلویزیون ساخته، ســریالی که نقش اصلی اش را 
)شــهید باکری( خودش بازی می کند و نسخه 

سینمایی آن توانست در جشنواره فیلم فجر و اکران به خوبی دیده شود. 

   »نون خ« به آنتن شبکه یک می رسد؟
در ترکیب ســریال هایی کــه برای نــوروز و رمضان 
درنظر گرفته شده، سریال های طنز هم وجود دارند. 
 فصل چهارم »نون خ« به احتمال زیاد به آنتن شبکه

یک می رسد.
این در حالی است که به  نظر این شبکه در کنار سریال 
طنز »نون خ« پخش »عاشورا« را هم خواهد داشت. 
تولید فصل چهــارم »نون خ« به کارگردانی ســعید 
آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی از آبان ماه امسال 

آغاز شده و حاال پس از گذشت چند ماه فیلمبرداری، تصویربرداری این سریال به اتمام رسیده است. 
این سریال طنز در فصل های گذشته اقبال خوبی در جذب بیننده داشته است. هومن حاجی عبداللهی و مجید 
یاسر که در سری های گذشته جلوی دوربین سعید آقاخانی رفتند در این فصل نیز حضور دارند. به  نظر می رسد 

بیژن بنفشه خواه هم جلوی دوربین آقاخانی رفته است. 

امسال همزمانی نوروز و  ماه رمضان باعث شده که 
مدیران در تکاپوی رساندن سریال های جدید به 
تلویزیون باشند. شبکه های تلویزیونی با شروع 
نوروز۱۴۰۲ در حالی ســریال های جدید را پخش می کنند که در فصل پاییز و زمستان 
سال جاری همچنان سریال های قدیمی و تکراری جزو پربیننده های تلویزیون هستند. 
محسن برمهانی، معاون سیما هم چندی پیش اعالم کرده بود سیما تالش می کند  ۱7۰ فیلم 

سینمایی روز دنیا را در تعطیالت نوروز پخش کند.

آنتن 
فهیمه پناه آذرنوروز

روزنامه نگار

   برگزیده مردمی بخش سرود  
گروه سرود »شمیم یاس« به سرپرستی فاطمه سادات قاضوی

   مسابقه ملی موسیقی ایران 
   دیپلم افتخار: گروه »هور« به سرپرستی حسین روزبهانی) تهران( و گروه 

»کوبان شمس« به سرپرستی مهدی حبیب وند )همدان(

   کتاب موسیقی  
  کتاب های تئوری: مجموعه آثار امیر انجیری

  کتاب آموزشی: هوتن شرف بیانی برای کتاب »ردیف موسیقی ایرانی و 
ضربی های یوسفی فروتن«

  کتاب های پژوهشی: محسن شریفیان برای کتاب »باب الهوا« با موضوع 
موسیقی و مردم شناسی کیش

  آهنگسازی موسیقی بی کالم 
  دیپلم افتخار: محمدعلی نجف پور برای آلبوم »اوراد«

   خوانندگی موسیقی دستگاهی  
  دیپلم افتخار: سیدمحمد حسینی برای آلبوم جز عشق ندارم هنری

   موسیقی نواحی   
  دیپلم افتخار: احسان جوکار  برای آلبوم »حرا«

  جایزه باربد: محسن شریفیان  برای آلبوم »لوکا«

  پاپ 
  دیپلم افتخار خوانندگی موســیقی پاپ و تلفیقی: غالمرضا صنعتگر و 

عارف علیزاده  برای آلبوم »تهران جان«
  جایزه باربد: وهاب ابراهیمی برای آلبوم »باید ستاره شد«   

برگزیدگان جشنواره 38

   » آقای قاضی « در تلویزیون
همچنین عنوان شــده که »آقای قاضی« در شبکه 2 
سیما پخش می شود. سریال »آقای قاضی« داستان 
قضاوت های یک قاضی در دادگاه را روایت می کند که 
تمام موضوعات مطرح شــده در آن براساس واقعیت 
است. این سریال با بازی بهزاد خلج و کارگردانی سجاد 

مهرگان فصل جدیدش در حال تولید است.
بهزاد خلج با بازی در »پوســت شــیر« توانسته جزو 
بازیگران شناخته شده باشد. البته در میان سریال هایی 

که تالش می کنند خود را به آنتن نوروز برسانند، می توان به فصل سوم »وضعیت زرد« هم اشاره کرد. 

   »جشن سربرون« در شبکه3
مدت هاســت که از شــروع تولید ســریال »جشن 
ســربرون« می گذرد، اما باالخره این سریال تاریخی 
برای نوروز و رمضان امســال آماده شــد. »جشــن 
سربرون« به تهیه کنندگی حسن نجاریان و کارگردانی 

مجتبی راعی از شبکه3 روی آنتن می رود.
این ســریال به عنوان ســریال نوروز و  ماه رمضان از 
شبکه3 سیما در سال1۴02 پخش می شود. در حال 
حاضر ضبط موسیقی اســتودیویی و تدوین جشن 
سربرون به پایان رسیده و دیگر مراحل پس تولید این سریال نیز رو به اتمام است  این مجموعه در ۴5قسمت 
ساخته شــده، اما اختصاص برنامه زمانبندی نوروز و رمضان به سریال به کوتاه تر شــدن زمان هر قسمت و 
افزایش تعداد آنها به 58 قسمت منجر شده است. این سریال هم جزو مجموعه های پربازیگر تلویزیون است که 

تصویربرداری آن 27 ماه به طول انجامید و داستانش به قبل از مشروطه برمی گردد.
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»رستگاری« هم آماده است
در برخی از گمانه زنی ها پخش سریال »رستگاری« مسعود ده نمکی هم دیده می شود؛ 
کارگردانی که در سال های اخیر آثار تلویزیونی هم می سازد و پیش از این سریال طنز 
»آزادی مشروط« از او هم  پخش شد که البته نتوانست جزو پربیننده های سریال های 

تلویزیونی باشد. ده نمکی سال99 هم سریال »دادستان« را روی آنتن داشت.

مکث

فصل تازه برای موسیقی ایران
ایــن تالش ها به شــکل فشــارهای نابرابر و 
ناجوانمردانــه بود تا جایی کــه هنرمندان و 
موزیسین ها از فعالیت واهمه داشته باشــند  اما در نهایت هنر مانند 
همیشه برنده میدان بود و این خط ســنگین، شکسته شد. با پایان 
جشنواره موســیقی فجر زندگی هنرمندان موسیقی به روال عادی 
خود بازمی گردد، اجرای کنسرت ها از سرگرفته خواهد شد و گواه آن 
هنرمندانی هستند که برای اجرای موسیقی در تهران و دیگر شهرها 
درخواست مجوز داده اند. موسیقی، بزرگ ترین ابزار هنری است که 
جامعه در لحظات مختلف به آن نیاز دارد. موسیقی پتانسیل زیادی 
دارد؛ به خصوص در ایران که از تنوع زیادی برخوردار است. در ایران 
بیشترین تنوع موسیقی را داریم که هر کدام مخاطب خاص خودش را 
داشته و جذابیت، بزرگ ترین ویژگی آن است. موسیقی برای زندگی 
ساخته شده است و باید در همه لحظات با مردم عجین شود. موسیقی 
ایرانی ساختارمند اســت و می توان گفت کارکردش عالوه بر شور و 
شوق و هیجانی که می بخشد همراه با اندیشه است. مردم یک سرزمین 
برای پویایی و سالمت به آن نیاز دارند. باید این نکته را درنظر گرفت 
هنرمندان نیازمند حمایت هستند. برخی از نهادهای فرهنگی و هنری 
نقش سیاستگذاری را دارند، اما بخش دیگر از این سازمان ها از جمله 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و حوزه هنری و ... عالوه بر 
وظیفه حمایتی خود باید ظرفیت های جدید را برای جامعه موسیقی 
جهت خلق آثار متعدد ایجاد کنند. باید فضا را برای کار هنرمندان جوان 
باز کنیم و در کنار هنرمندان جوان حمایت ها را برای پیشکسوتان و 
هنرمندان حرفه ای بیشتر کنیم؛ به طور مثال سازمان فرهنگی و هنری 
شهرداری تهران توانست بخشی از جوایز جشنواره موسیقی فجر را از 
آن خود کند. جوایزی که برای هنرمندان جوانی بود که در این عرصه 
ورود کرده اند و فعالیت داشته اند. باید به پویاتر کردن مسیر هنرمندان 

جوان فکر کنیم و در این جهت برنامه های اجرایی داشته باشیم.

ادامه از 
صفحه اول
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ســقوط بالگرد حامل وزیر ورزش و جوانان در بافت 
کرمان موجب جان باختن مدیرکل حوزه ریاست این 
وزارتخانه و مصدومیت 16نفر دیگر ازجمله وزیر ورزش 
شد. اما این حادثه چگونه اتفاق افتاد و وزیر ورزش که 
در این حادثه دچار خونریزی مغزی شده بود و سایر 

مصدومان در چه شرایطی قرار دارند؟
به گزارش همشهری، این حادثه عصر روز پنجشنبه در 
بافت کرمان اتفاق افتاد. محسن معتمدکیا، مدیرکل 
روابط عمومی وزارت ورزش و جوانــان و یکی از افراد 
حاضر در این حادثه در این باره می گوید: روز چهارشنبه 
دکتر ســجادی از جلســه هیأت دولت برای افتتاح 
چندین پروژه ورزشی به شهر سیرجان سفر کردند. بعد 
از افتتاح، حدود ساعت1:30 بامداد  به کرمان رسیدیم. 
در کرمان اجالس مدیران کل ورزش و جوانان برگزار 
شــد و بعد از آن قرار بود به چندین شهرستان استان 
کرمان برای بازدید از پروژه های ورزشی برویم. ابتدا به 
شهر رابر رفتیم و بازدید داشتیم. بعد از آن قرار بود به 
بافت برویم که موقع فرود، بالگرد دچار حادثه شد. او 
درباره چگونگی سقوط بالگرد می گوید: من چیز زیادی 
به یاد ندارم؛ ولی وقتی که بالگــرد قصد فرود آمدن 
داشت، دچار نقص شد. 2نفر از محافظان ایستادند و 
بعد از آن چیزی به یاد ندارم و سر از بیمارستان بافت 
درآوردیم. قرار بود شب آخر به ارزوئیه برویم که این 
اتفاق رخ نداد و ما شرمنده مردم این شهرستان شدیم.

حادثه به روایت شاهدان عینی
صمد محمدی، نماینده بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس 
شورای اسالمی یکی از سرنشینان بالگرد بود که در 
این حادثه مصدوم شــد. او درباره آنچــه اتفاق افتاد 
می گوید: وزیر ورزش و جوانــان مهمان ما بود. برای 
اینکه قرار بود ایشان در یک نصف روز از 3شهر بازدید 
کند از بالگرد استفاده شد. اول با بالگرد به رابر رفتیم و 
بازدید انجام شد. بعد به طرف بافت رفتیم. در آنجا قبل 
از فرود در ارتفاع حدود 15متری بالگرد ناگهان دچار 
حادثه شد و ســقوط کرد. قبل از آن هم هیچ مشکل 
یا نشانه ای از نقص بالگرد وجود نداشت و این حادثه 
یکباره اتفاق افتاد. غالمرضا ســعادت از خبرنگاران 
استان کرمان نیز یکی دیگر از سرنشینان این بالگرد 

بود. او نیز در این حادثه مصدوم شده است اما جراحات 
وی نگران کننده نیســت. این خبرنگار درباره حادثه 
می گوید: بالگرد موقع فرود شروع به چرخیدن کرد 
و وضعیتش غیرطبیعی بود. فهمیدم که حادثه ای در 
حال رخ دادن است. چند ثانیه بیشتر طول نکشید و 
سرنشینان بالگرد همگی کف آن افتادند و بالگرد هم 
زمین خورد و بدنه اش جدا شد. بعضی ها توانستند در 
آن شرایط به سختی از بالگرد خارج شوند و من را هم 

با سختی از آن بیرون کشیدند.
یکی دیگــر از خبرنگاران اســتان کرمــان طیبه 
هادی خانی بود که او نیز در حادثه ســقوط بالگرد 
دچار جراحت شده است. این شــاهد عینی درباره 
لحظه وقوع حادثه می گوید: نزدیک بافت بودیم که 
بالگرد به مناطق مســکونی نزدیک شد و ارتفاع کم 
کرد. بالگرد در حال فرود بــود که ناگهان چرخش 
تندی کرد و دوباره ارتفاع گرفــت. چند دور دیگر 
هم چرخید و من دیگر متوجه نشدم که چه اتفاقی 
افتاد. او ادامه می دهد: از رابر تا بافت با بالگرد فاصله 
زیادی نیست. در راه همه نشســته بودند. چند نفر 
کمربندهای شان را بسته بودند و بقیه کمربند نبسته 
بودند. وقتی کــه بالگرد بعد از چنــد چرخش تند 
ناگهان سقوط کرد ترسیدیم که مبادا بالگرد دچار 
آتش سوزی شود اما خدا را شکر که این اتفاق نیفتاد.

وضعیت وزیر ورزش و سایر مصدومان
در جریان سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش و جوانان، 
اسماعیل احمدی، مدیرکل حوزه ریاست این وزارتخانه 
جان خود را از دســت داد. همچنین در ساعات اولیه 
وضعیت حمید ســجادی، وزیر ورزش و 3نفر دیگر از 
حادثه دیدگان وخیم گزارش شده بود که وضعیت شان 
رو به بهبود اســت. محمد صابری، رئیــس اورژانس 
کرمان در این باره می گوید: خوشبختانه وضعیت حمید 
سجادی، علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
تهران و همچنین حبیب اهلل ستوده مدیرکل ورزش 
و جوانان آذربایجان شــرقی رو به بهبود است و خطر 
خاصی آنها را تهدیــد نمی کند. فقط مدیرکل ورزش 
و جوانان اســتان کرمان به دلیل خونریزی داخلی در 
ICU به سر می برد که البته شــرایط عمومی وی نیز 
خوب است. او ادامه می دهد: 14مصدوم دیگر نیز که 
دچار شکستگی اندام شده اند، هم اکنون در بخش های 
مختلف بیمارستان های استان کرمان بستری هستند.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

نوجوان زیرک، شکارچی پسران را 
به دام انداخت

عکس ها و فیلم هایی که پسر نوجوان از صحنه سرقت یک زورگیر 
خشن تهیه کرده بود، باعث به دام افتادن متهمی شد که به صورت 
سریالی از پسران نوجوان سرقت می کرد و برخی از طعمه هایش را 

هدف آزار و اذیت قرار می داد.
به گزارش همشهری، چندی قبل پسری نوجوان به اداره پلیس رفت 
و گفت به دام یک زورگیر شیطان صفت گرفتار شده است. این پسر 
برای بازی به پارک رفته بود که در آنجا جوانی با تهدید چاقو گوشی 
گران قیمت وی را سرقت کرده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده بود.

با شکایت پسر نوجوان، تحقیقات به دستور بازپرس شعبه پنجم 
دادسرای ویژه سرقت آغاز شد و در مدتی کوتاه چند شکایت مشابه 
دیگر هم پیش روی تیم تحقیق قرار گرفت. بررسی ها نشان می داد 
متهم آزارگر به صورت سریالی پسران نوجوان را طعمه قرار می دهد 
و با سرقت گوشــی آنها، برخی از طعمه هایش را مورد آزار و اذیت 
قرار می دهد. تحقیقات برای شناسایی این مرد ادامه داشت تا اینکه 
زیرکی نوجوانی 14ساله باعث دستگیری وی شد. ماجرا از این قرار 
بود که نوجوان 14ساله به همراه دوستش برای پیاده روی به پارک 
چیتگر رفته بودند که وی برای رفتن به دستشویی از دوستش جدا 
شد. زمان برگشــت مردی جوان را دید که چاقویی روی پهلوی 
دوستش قرار داده و با تهدید قصد ســرقت گوشی او را دارد. پسر 
نوجوان در آن لحظه البه الی شمشادها مخفی شد و از سارق زورگیر 
عکس و فیلم گرفت. ســپس به تعقیب وی پرداخت و متوجه شد 
که او از پارک خارج و وارد یکی از مغازه ها شده است. پسر نوجوان 
با دیدن خودروی گشت پلیس در آن حوالی، نزد مأموران رفت و 
با نشان دادن فیلم ها و عکس هایی که گرفته بود، برای دستگیری 
سارق درخواســت کمک کرد. مأموران نیز به سرعت راهی مغازه 
مورد نظر شدند و توانســتند متهم را دستگیر کنند. با دستگیری 
وی معلوم شد که او تحت تعقیب بوده و با تهدید چاقو از چند پسر 
نوجوان ســرقت کرده و برخی از آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده 
است. با این اطالعات متهم تحت بازجویی قرار گرفت و به سرقت و 
آزار پسران نوجوان اعتراف کرد. او گفت: وقتی 10، 12ساله بودم و 
برای دوچرخه سواری به پارک رفته بودم، فردی با تهدید چاقو مرا 
ربود و دوچرخه ام را سرقت کرد. او عالوه بر دزدی، مرا مورد آزار و 
اذیت قرار داد و این اتفاق روح و روان مرا به هم ریخت. در آن زمان 
جرأت نکردم از ترس آبرویم به کسی حرفی بزنم تا اینکه وقتی پا در 
سن جوانی گذاشتم تصمیم گرفتم خشمی که در همه این سال ها 

همراهم بود را با سرقت از پسران نوجوان خالی کنم.
وی ادامه داد: طعمه هایم را از میان پسران نوجوان انتخاب می کردم 
و با تهدید چاقو آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دادم. سپس اموال 
قیمتی آنها مانند گوشــی، پول، طال و ساعت هایشان را به سرقت 
می بردم. متهم پس از اعتراف، روانه بازداشــتگاه شد و تحقیقات 

تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

مرگ دردناک کودک بازیگوش
پسربچه 18ماهه در خانه ســرگرم بازی بود که بر اثر ریختن آب 
جوش دچار سوختگی شدید شد و درنهایت جانش را از دست داد.

به گزارش همشهری، چهارشنبه گذشته مأموران کالنتری 
ونک با قاضی وحید ناصری، بازپــرس جنایی تهران تماس 
گرفتند و گزارش مرگ پســربچه ای را مخابــره کردند. این 
پسربچه از چند روز قبل به دلیل ســوختگی در بیمارستان 
سوانح و سوختگی بستری بود اما تالش پزشکان برای نجات 
جانش بی  نتیجه مانده و او جانش را از دست داده بود. با انجام 
تحقیقات مشخص شد که روز حادثه پسربچه 18ماهه در خانه 
سرگرم بازی بوده که ناگهان سماور روی او افتاده و آب جوشی 
که داخل آن بوده باعث سوختگی شدید وی شده بود. هر چند 
خانواده اش او را به سرعت به بیمارستان منتقل کرده بودند 
اما وی پس از چند روز بســتری بودن در بیمارستان جانش 
را از دست داد. به دستور بازپرس جنایی جسد کودک جان 
باخته به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

قیمت هتل ها و مسافرخانه سر به فلک زده است
درحالی که همه افراد نیاز به مسافرت دارند امکان مسافرت 
از قشر متوسط سلب شده است تا چه رسد به اقشار کارگر و 
فقیر. کمترین ارقام برای رزرو هتل و مسافرخانه معمولی در 
اصفهان از توان اغلب مردم خارج است. چطور ممکن است 
یک خانواده 4نفره با حقوق و عیدی ناچیزی که دارد در هتل 
یا مسافرخانه اقامت کند. برای تعطیالت طوالنی عید با توجه 
به اصالت اصفهانی و عالقه خانوادگی و نداشتن دوست و آشنا 

در آن شهر چه باید کنیم. با این وضعیت چکار کنیم؟
مقدم فرد از سمنان

سپردن کار به شــرکت های چینی باعث ارتقای کیفیت 
راهسازی می شود

شــرکت های مشــاور و پیمانکاری راهســازی چینی جزو 
بهترین های دنیا هستند. چه خوب است که وزارت راه  و ترابری 
از توان آنها به خصوص مشــاورین چینــی در زمینه ارتقای 
کیفیت آسفالت جاده ها، خیابان ها استفاده و زمینه آموزش 

شرکت های پیمانکار داخلی را در این خصوص فراهم کند.
ابراهیمی از تهران

تبلیغات غیرعلمی و فریبکاری نیازمند برخورد قانونی است
شــبانه روز از طریق اینترنت، پیامک و تلفن، تبلیغات متعددی 
با محوریت سالمتی و زیبایی دریافت می شــود؛ مثال پیامی با 
مضمون »به هیچ وجــه کمردردتان را عمــل جراحی نکنید«، 
»کمربندهای طبی فالن کشــور کمردردتان را بدون جراحی 
بهبود می بخشد« یا »با امواج صوتی و حرارتی مادون قرمز کامال 
خوب می شوید« و امثالهم مدام ارسال می شوند که مشخص است 
چاره ساز نیستند و چه بسا بی فایده و حتی برای برخی مضر باشند. 
جا دارد صحت و ســقم این آگهی ها و مداخله در امور پزشکی 
و احتمال آسیب رســانی به جامعه، بررســی و آگهی کنندگان 
شناسایی شوند و در این خصوص توضیح دهند و چنانچه کارشان 
نادرست باشد، اعمال قانون شــوند تا کسی جرأت نکند ادعای 

پزشک و دانشمند بودن داشته باشد.
علیمی از تهران 

مسیرهای جدید برای دسترسی به قم، کهک و شهرری ایجاد شود
امکان ایجاد مسیرهای جدیدتر در مسیر قم به روستاهای کهک 
یا قم به مشهد و قم به شهر ری وجود دارد که احداث نشده است. 
به عنوان یک شهروند گاهی می بینم می توان مسیرهای بسیار 
نزدیک تری ساخت و کلی در وقت، بنزین و ترافیک صرفه جویی 
کرد. کارشناسان فن وارد عمل شــده و احداث راه های جدید و 

کوتاه تر را در نقاط یادشده پیشنهاد دهند.
پروانه از قم 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

جزئیات دقیق تر از سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش که 
یک قرباني گرفت و 16 مصدوم  برجا گذاشت

روایت شاهدان از سقوط

مشخصات بالگرد حادثه دیده
بالگرد حامل وزیر ورزش و جوانان که عصر پنجشنبه در بافت سقوط کرد از نوع میل17 است و در روسیه 
ساخته شده است. این بالگرد که کاربری ترابری-نظامی دارد دوموتوره است و در شرکت هلی کوپترسازی 

میل مسکو طراحی شده و از سال 1۹77 تاکنون حدود 15هزار فروند از آن ساخته شده است.

  وزن خالی:   7۴۸۹ کیلوگرم 
   حداکثر وزن برای پرواز:  1۳ تن

  ظرفیت حمل افراد:۳۰ سرباز یا 1۲ برانکارد 

  ظرفیت حمل بار: ۴ تُن 
  حداکثر سرعت : ۲5۰کیلومتر بر ساعت 

  حداکثر سرعت صعود: ۸متر بر ثانیه 

نام جوان محکوم به قصاص در فهرست اعدامی های آخر سال بود  
اما اولیای دم به حرمت اعیاد شــعبانیه و تولد امام زمان)عج(، از 
قصاص گذشتند و او از یک قدمي مجازات مرگ به زندگي برگشت. 
به گزارش همشهری، ماجرای این پرونده به نیمه شب نهم خرداد 
سال98 برمی گردد. آن شب به پلیس پایتخت خبر رسید که چند 
پسر جوان با یکدیگر در پارکی حوالی جنوب غرب درگیر شده و 
یکي از آنها که جواني 35ساله بود بر اثر اصابت ضربات چاقو به قتل 
رسیده است. تحقیق از شاهدان نشان مي داد که آن شب مقتول 
به همراه یکی از دوستانش برای تفریح و هواخوری به پارک رفته 
بودند که در آنجا جوانی به نام بهزاد که بچه محل مقتول بوده با 
وي درگیر شده و او را به قتل رسانده است. با مشخص شدن هویت 

قاتل، وي که معتاد به شیشه بود دستگیر شد و ادعا کرد به دلیل 
توهم عجیبی که به سراغش آمده، بچه محل اش را به قتل رسانده 
است. او گفت: هربار که شیشه می کشــیدم توهمات عجیبی به 
سراغم می آمد. مقتول را مي شناختم و وقتي شیشه مي کشیدم، 
توهم مي زدم که او مزاحم خواهرم مي شود. حتي یک بار نزد وي 
رفتم اما او برایم توضیح داد که هیــچ ارتباطی میان او و خواهرم 
نیست و هرگز مزاحمش نشده است اما توهمات عجیب دست از 
سرم برنمي داشتند تا اینکه شب حادثه، در حالي که شیشه کشیده 
بودم، مقتول و دوستانش را دیدم که در پارک هستند. دوباره آن 
توهمات به سراغم آمدند. به همین دلیل به سراغ مقتول رفتم و 
با او درگیر شدم. من قصد قتل نداشتم اما ضربه اي که به وي زدم، 

جواني که قرار بود چهارشنبه گذشته به دار مجازات آویخته شود بخشیده شد

بخشش در آستانه نیمه شعبان 

سفرهای حادثه ساز وزرا
پیش از این نیزچندین وزیر، سفرهای حادثه سازی  

داشته اند که به برخی از آنها می پردازیم.

  شهادت در حادثه هرکولس
شهید سیدموسی نامجو، وزیر دفاع در کابینه شهید 
باهنر بود. او در حادثه سقوط پرواز هرکولس سی-

1۳۰ نیروی هوایی ارتش ایران در سال 1۳6۰ همراه با 
شمار دیگری از مسئوالن نظامی به شهادت رسید.

  شهادت وزیر راه خاتمی
رحمان دادمان، وزیــر راه در دولت اصالحات روز 
پنجشــنبه ۲7 اردیبهشــت ۸۰درحالی که برای 
گشــایش فرودگاه گرگان راهی این شهر بود در 
جریان ســقوط هواپیمای یاک ۴۰ در جنگل های 
روستای خرچنگ در جنوب ساری به شهادت رسید. 
در این حادثه عالوه بر وزیر وقت راه همه سرنشینان 

هواپیما جان خود را از دست دادند.

 تصادف مرگبار در جاده سلفچگان
جمال کریمی راد، وزیر دادگستری در دولت محمود 
احمدی نژاد بود. او روز 7 دی ماه سال ۸5 در حادثه 

سلفچگان بر اثر حادثه رانندگی جان باخت.

 حادثه در مسیر هیأت دولت
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
در دولت حســن روحانی چهارشنبه ۲۰ فروردین 
1۳۹۳، در مســیر رفتن به محل هیــأت دولت، بر 
اثر تصادف خودرو دچار شکســتگی کتف و بازوی 

راست شد.

 حادثه مرگبار در سفر وزیر بهداشت
روز ۲5 آذرماه سال ۹۳ در جریان سفر قاضی زاده 
هاشمی، وزیر وقت بهداشت به کردستان خودروی 
همراهانش در مسیر سنندج به دیواندره دچار سانحه 
شد و یک نفر جان باخت و  5نفر دیگر مصدوم شدند.

  تصادف مرگبار همراهان وزیر رفاه
یکی دیگر از این سفرهای حادثه ساز به سفر محمد 
شــریعتمداری، وزیر رفاه دولت حسن روحانی به 
گلستان مربوط می شود. این حادثه روز ۲۴ آبان ماه 
۹7 اتفاق افتــاد  بر اثر تصادف خــودروی حامل 
نوربخش، رئیس و تاج الدینی، معاون سازمان تأمین 
اجتماعی کشور با یک کامیون هر دو نفر جان  باختند.

جانش را گرفت و حاال به شدت پشــیمانم.  متهم به قتل پس از 
اعتراف به جنایت و بازسازی صحنه قتل روانه زندان شد و مدتی 
بعد در شعبه11 دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه 
رفت و به قصاص محکوم شــد. این حکم مدتي بعد در دیوانعالي 
کشور هم تایید شــد و پرونده برای انجام مقدمات اجراي حکم، 
پیش روی قاضی امین کرمانی نژاد، دادیار شــعبه چهارم اجرای 
احکام دادسرای جنایی تهران قرار گرفت. شمارش معکوس برای 
اجرای حکم پسر جوان آغاز شد و او 3ماه قبل برای نخستین بار 
پای چوبه دار رفت. درحالی که طناب دار برگردنش آویخته شده 
بود تا حکمش اجرا شود، با التماس از اولیای دم طلب بخشش کرد 
و آن روز اولیای دم دلشان به رحم آمد و حکم را اجرا نکردند. آنها 
اجراي حکم را به وقت دیگري موکول کردند و در حالي که قرار بود 
این بار چهارشنبه گذشته حکم قصاص اجرا شود، تالش تیم صلح 
و سازش دادسرای جنایی تهران زیر نظر قاضی محمد شهریاری، 
سرپرست دادســرا نتیجه داد و اولیاي دم به خاطر رضای خدا، 

حرمت نیمه شعبان و پشیمانی قاتل، وی را بخشیدند.
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هفته نامه اکونومیست ]انگلیس[
آینده اوکراین 

اکونومیست در شــماره ویژه خود برای سالگرد جنگ 
اوکراین، این جنگ را یک جنــگ طوالنی پیش بینی 
کرده که ممکن است سال ها ادامه پیدا کند. این مجله 
نوشــته که والدیمیر پوتین تنهــا درصورتی به پایان 
جنگ راضی می شود که در خانه با انتقادها و فشارهای 
زیادی روبه رو شود. تا آن زمان، دولت های غربی خود 
و مردم شــان را باید برای یک رویارویی فرسایشــی 
و طوالنی مــدت آماده کنند. روســیه و اوکراین برای 
حمالت جدید آماده می شوند و عملیات بهاره دو طرف 
می تواند سرنوشت ساز باشد و مسیر جنگ را مشخص 
کند؛ بازگشت مناطق اشــغال شده به خاک اوکراین یا 
 تسلط بیشتر روس ها بر سرزمین اوکراین. اکونومیست
در نهایت در مورد پیروزی روسیه و در نتیجه حاکمیت 

زور بر جهان هشدار می دهد.

پیشنهاد چین برای صلح؛ تردید غرب
پیشنهاد چین برای پایان جنگ اوکراین در شرایطی مطرح شده که غربی ها معتقدند پکن با این طرح صرفا به دنبال تقویت 

موقعیت خود برای رهبری جامعه جهانی است

بنادر سودان در سواحل دریای سرخ به دلیل موقعیت استراتژیک خود به محل رقابت کشورهای خارجی تبدیل شده اند
بازی بزرگ قدرت ها در سواحل سودان

همزمان با ابهام در وضعیت سیاســی ســودان، خط 

گزارش 2
ســاحلی 750کیلومتری این کشور در دریای سرخ به 
محل رقابت های ژئوپلیتیکی بازیگران بین المللی تبدیل 
شده است. آنگونه که وب سایت »میدل ایســت ای« گزارش می دهد، 
کشورهای آمریکا، روســیه، امارات متحده عربی، قطر، چین و ترکیه 
همگی برای کنترل بنادر سودان در حال رقابت هستند. این رقابت ها در 
شرایطی است که اوضاع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خارطوم با بی ثباتی 
روبه روست و دولت نظامی به رهبری عبدالفتاح برهان هنوز نتوانسته با 
نیروهای سیاسی به یک توافق بلندمدت برای تشکیل دولت غیرنظامی 
دست یابد. رقابت ها در امتداد خط ساحلی ســودان به دلیل موقعیت 
استرات ژیک آن اکنون یک رقابت نظامی و اقتصادی است. مهم ترین رقبا 
در بنادر سودان، آمریکا و روسیه هستند. سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه در سفر اخیر خود به خارطوم کمتر از یک ماه پیش، گفته بود که 
توافق قبلی بین سودان و روسیه برای ایجاد پایگاه دریایی در دریای سرخ 
ادامه دارد و این توافق تنها منتظر تصویب پارلمان ســودان است. یک 
منبع ارشد اطالعات نظامی سودان هم گفته است که ژنرال عبدالفتاح 
برهان به عنوان رئیس شورای حاکمیتی سودان و محمد حمدان دقلو 
معروف به حمیدتی که معاون برهان است، بیشــتر به روسیه و چین 
نزدیک هستند، اما از سوی آمریکا تحت فشار برای لغو توافق با روسیه 
هستند. این منبع با اشــاره به دوره حکومت عمر البشیر طی سال های 
1989 تا 2019 در سودان گفت: »بشیر در ســال 2018 پس از سفر 
تاریخی خود به مسکو به روس ها اجازه ساخت پایگاه نظامی در منطقه 

دریای ســرخ را داده بود و فرماندهان نظامی ارتش پس از البشیر نیز 
همین مسیر را دنبال کردند، اما فرماندهی آمریکا در آفریقا، دولت انتقالی 
سودان را تحت فشار قرار داده اســت که توافق را پیش نبرند، هرچند 
ذهنیت فرماندهان نظامی سودان در انتخاب متحدان بین المللی خود 

نسبت به زمان بشیر تغییر نکرده است.«
امارات نیز از دیگر بازیگرانی است که تالش دارد تا کنترل بخشی از بنادر 
سودان را به دســت آورد. حدود 2 ماه پیش، سودان و امارات یک توافق 
اولیه ۶میلیارد دالری برای توســعه و بهره بــرداری از بندر ابوامامه در 
دریای سرخ منعقد کردند. این قرارداد شامل ساخت یک فرودگاه، یک 

طرح بزرگ کشاورزی، و ده ها کیلومتر راه آهن و جاده برای اتصال رود 
نیل به دریای سرخ بود و توسط دولت نظامی سودان و یک کنسرسیوم 
اماراتی امضا شد، اما جوامع محلی در بندر ابوامامه ضمن مخالفت با این 
قرارداد اعالم کردند که مشخص نیســت این توافق جز از دست دادن 

زمین چه چیزی برای ساکنان محلی به همراه خواهد داشت.
چین نیز درگیر بازی بزرگ در دریای ســرخ اســت. بندر هایدوب در 
80کیلومتری جنوب سودان توسط یک شــرکت مهندسی چینی در 
حال ساخت و توسعه است و بخشی از جاده ابریشم دریایی چین به شمار 
می رود. از همین رو نیز چینی ها حساب زیادی روی تکمیل این بندر باز 
کرده اند. محمدالحسن، مدیر این بندر گفته است که بندر با 141میلیون 
دالر هزینه، در سال2020 شروع به کار کرده و برای صادرات دام-ازجمله 
شتر- به چین و خلیج فارس اختصاص یافته است. این مقام محلی گفته 
که بندر هایدوب بزرگ ترین بندری اســت که شتر را از آفریقا به چین 
صادر خواهد کرد. چین همچنین 2بندر دیگر در بوشیر را در اختیار دارد 
که از آنها برای صادرات نفت از سودان و سودان جنوبی که محصور در 
خشکی است، استفاده می کند. از سوی دیگر نظامیان حاکم در سودان 
در حال لغو توافقات قبلی دولت البشیر با قطر برای توسعه برخی بنادر 
هستند. همچنین توافق دیگری در دسامبر2017 بین دولت پیشین عمر 
البشیر و ترکیه برای بازسازی جزیره تاریخی سواکین در ساحل دریای 
سرخ برقرار شد که در همان زمان عربستان و مصر را نگران کرد. براساس 
این توافق بندر سواکین به مدت 99سال به ترکیه اجاره داده شده است، 

اما این توافق توسط دولت جدید سودان لغو شده است.

 ساعتی ۱۵۰ هزار دالر هزینه 
اسکورت بایدن

بررسی ها نشــان می دهد که اسکورت و جابه جایی 
رئیس جمهــور آمریکا بســیار پرخــرج و پرهزینه 
است. یورونیوز در گزارشی با اشاره به اینکه کاروان 
اسکورت رئیس جمهور آمریکا شامل حداقل 100 نفر 
و 50 خودروی گرانقیمت است، افزود: در سفرهای 
خارجی تمام کاروان حمل ونقل رئیس جمهوری به 
وسیله یک هواپیمایی باربری جابه جا می شود و البته 
همه این ها هزینه بر هستند. براساس این گزارش، هر 
جابه جایی رئیس جمهوری آمریکا در هر ساعت 150 
هزار دالر هزینــه دارد. کاروان حمل رئیس جمهور 
آمریــکا همچنین شــامل 2 خودروی تشــریفاتی 
لیموزین با نام خودروهای هیوال ست که یکی از آنها 
حامل رئیس کاخ سفید و دیگری به منظور منحرف 
کردن توجه مهاجمین استفاده می شود. گفته شده، 
ماشین هیوال سیستم تهویه هوای مخصوص به خود را 
دارد و از ورود آلودگی های شیمیایی و زیست محیطی 
جلوگیری می کند. همچنین 7 اسکادران موتورسوار، 
کاروان حمــل رئیس جمهــور آمریــکا را همراهی 
می کنند و در نتیجه برای جابه جایی رئیس جمهور 
آمریکا نزدیک به 50 وسیله نقلیه همزمان در حال 
حرکت اند. در انتهای کاروان نیز یک آمبوالنس ویژه 
حامل پزشکان قرار دارد. یک خودروی اطالعاتی به 
نام ICAR هم وجود دارد که وظیفه برقراری ارتباط 

با بقیه واحدها را بر عهده دارد. 

نقل قول

 خبر

کیوسک

آمریکا، جنگ طلب شماره یک جهان 
است

وانــگ ونبیــن، ســخنگوی وزارت خارجــه 
چین: روابط چین و روسیه براساس حفظ 
صلح و ثبات در جهان تعریف شده است و 
هیچ جای نگرانی در مورد آن نیست. اتفاقا 
مســئله نگران کننده، نقش مخربی است 
کــه آمریــکا در قبــال صلــح و ثبــات جهانی 
دارد. آمریکا در طول تاریخ 240ساله اش، 
فقــط 16ســال درگیــر جنــگ نبوده اســت. 
80درصــد  از  بیــش  مســئول  آمریــکا 
درگیری های مسلحانه بعد از جنگ جهانی 
دوم بــوده اســت. آمریــکا، جنگ طلــب 

شماره یک جهان است.)شینهوا(

باید مقابل دیکتاتوری نتانیاهو ایستاد
ایهــود بــاراک، نخســت وزیر پیشــین رژیم 
صهیونیستی: هشدار می دهم که اسرائیل 
در خطر سقوط به ورطه دیکتاتوری است 
که بنیامین نتانیاهو در رأس آن است. باید 
به هر شــکل در برابر دیکتاتــوری نتانیاهو 

ایستادگی کرد.)هاآرتص(

الزم شود، روسیه تا مرز لهستان 
پیشروی می کند

دیمیتری مــدودف، معــاون شــورای امنیت 
روســیه: مــا بایــد تهدیدهــای موجــود علیه 
روســیه را تــا جایــی کــه ممکن اســت عقب 
برانیــم. اگر الزم شــود، تــا مرزهای لهســتان 
هم پیشروی می  کنیم. برنامه غرب، تضعیف 
روسیه اســت. دیر یا زود  ســراغ ما می آیند؛ 

تاریخ اینگونه نشان می دهد. )آناتولی(

حلول دیکتاتوری بن علی در قامت 
قیس سعید

موج دستگیری های اخیر در تونس بازتاب شرایط 
دیکتاتوری این کشور در دوران زین العابدین بن علی 

است

از هفته گذشته، مقامات تونس سرکوب مخالفان را تسریع 
کرده اند. رســانه های تونســی گزارش هــای متعددی از 
بازداشــت چهره های برجســته اپوزیســیون و منتقدان 
قیس سعید، رئیس جمهور این کشــور، منتشر کرده اند و 
آنگونه که وب سایت نیوعرب گزارش داده، دامنه بازداشت ها 
به بازرگانان با نفوذ مخالف دولت هم کشــیده شده است. 
دستگیری ها به طور کلی براســاس قوانین ضد تروریستی 
انجام می شود که به مقامات این اختیار را می دهد تا به مدت 
48ساعت، بازداشتی ها را از دسترسی به وکال محروم کنند؛ 
روشی که بن علی، دیکتاتور سابق اغلب علیه مخالفان خود 
به کار می گرفت. عبدالحمید جالســی و خیــام ترکی، هر 
دو از مخالفان سیاســی ســعید نیز هفته گذشته با یورش 
نیروهای امنیتی بازداشت شدند. دختر جالسی به نیوعرب 
گفته است که وضعیت سیاســی تونس حتی بدتر از دوران 

بن علی است.
تونس نخستین کشوری بود که در سال 2011 در جریان موج 
تغییرات سیاســی که به بهار عربی معروف شــد، از زیرسلطه 
رهبران سنتی اقتدارگرای عربی خارج شد. ساختار سیاسی این 
کشور پس از دوران بن علی در حال طی یک مسیر دمکراتیک 
بود، اما از ســال 2019 که نام قیس ســعید به عنوان هفتمین 
رئیس جمهور تونس از صندوق آرا بیرون آمد، مسیر دمکراتیک 

تونس با بن بست مواجه شده است.
قیس سعید پارلمان را منحل کرده، قانون اساسی را با برگزاری 
همه پرسی با مشارکت کمتر از 30درصد تغییر داده و انتخابات 
پارلمان جدید را با مشارکت کمتر از 20درصد برگزار و قدرت را 
در کاخ ریاست جمهوری این کشور متمرکز کرده است. پس از 
همه پرسی تغییر قانون اساسی، اکنون قیس سعید حرف اول و 

آخر را در تونس می زند.
نیوعرب در گزارش خود می نویســد که اقدامات قیس سعید، 
نوعی بازتاب رفتار دوران حکومت 25 ساله بن علی است. طی  
ماه های اخیر، دولت مجوز فعالیت برخی اتحادیه های مردم نهاد 
را نیز لغو کرده اســت. ۶ ماه پیــش نیز، قیس ســعید فرمان 

54ماده ای را صادر کرد که موضع گیری 
سیاســی رســانه ها را به عنوان اخبار 
جعلی توصیف و انتشار اینگونه مواضع 

و خبرها را مشمول پیگرد قضایی 
قرار می داد. براساس شاخص 
ســاالنه آزادی مطبوعــات، 
تونس از سال 2021تاکنون 
21پله سقوط کرده و اکنون 
از نظر آزادی مطبوعات در 

رتبه 9۶جهان قرار دارد.

تشدید تنش در کرانه باختری با 
افزایش شهرک سازی ها

با وجود بحرانی شدن وضعیت درکرانه باختری، مقامات 
تل آویو برای شهرک سازی های جدید در این منطقه 

مجوز صادر کرده اند

کابینه راست افراطی تل آویو، مجوز احداث بیش از 7هزار خانه 
جدید را در بخش های اشغالی کرانه باختری صادر کرده است. 
صدور این مجوزها، تنها چند روز پس از آن صادر شد که شورای 
امنیت ســازمان ملل با صدور بیانیه ای از شهرک ســازی رژیم 
صهیونیستی در ســرزمین های اشــغالی کرانه باختری انتقاد 

کرده بود.

مجوزهای جدید ســاخت و ســازها در کرانه باختری پس از 
حمله خونین نظامیان صهیونیســتی به شهر نابلس در شمال 
کرانه باختری در روز چهارشــنبه گذشــته، صادر شده است؛ 
اقدامی که می تواند تنش ها را تشدید کند. ساخت شهرک های 
یهودی نشین در کرانه باختری، برخالف قطعنامه های سازمان 
ملل و قوانین بین المللی است و جامعه جهانی نیز شهرک سازی 
رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را به عنوان مناطق اشغالی 

توصیف می کند.
صدور مجوز برای ســاخت واحدهای مسکونی جدید در حالی 
صورت گرفته که کرانه باختری طی یک سال اخیر، پرتنش ترین 
روزهای خود را سپری  می کند. براســاس گزارش خبرگزاری 
فرانسه، سال گذشته مرگبارترین سال برای فلسطینیان ساکن 
در کرانه باختری از ســال 2005 تاکنون بوده اســت. در حال 
حاضر، بیش از 700هزار اســرائیلی در کرانه باختری اشغالی و 
قدس شــرقی زندگی می کنند. این درحالی است که براساس 
توافقات کمپ دیوید در دهه 1990میان تل آویو و تشــکیالت 
خودگردان فلسطین، قرار بود دولت فلسطینی در سراسر کرانه 

باختری و قدس شرقی تشکیل شود.
مرکز اطالع رسانی فلســطین گزارش داده که پس از حمله به 
نابلس که در آن 11 فلسطینی به شهادت رسیدند و 10۶ نفر نیز 
زخمی شدند، میانجیگران مصری از مقاومت نوار غزه خواسته اند 
تا نسبت به این جنایت رژیم صهیونیستی واکنش نظامی نشان 
ندهند؛ چون احتمال بمباران غزه وجود دارد. هرچند گفته شده 
فلسطینی ها با این درخواست مصر مخالفت و بر انجام واکنش 
متقابل در برابر جنایات اشــغالگران تأکید کرده اند. براســاس 
گزارش مرکز اطالع رســانی فلســطین، از ابتدای سال جاری 
تا کنون ۶3 فلسطینی در حمالت رژیم صهیونیستی به شهادت 

رسیده اند.

دریچه

جهان نما

آیا اروپایی ها در حمایت 
از اوکراین متحدند؟ 

پســاروپولوس  جــــان 
ســتون نویس الجزیره : سال 
2019بود کــه امائــول مکرون 
رئیس جمهور فرانســه، گفت که 
اروپا دیگــر نمی تواند برای تامین 
امنیت خود به پیمــان ناتو متکی 
باشــد. از آن زمان مجموعه ای از 
بحران ها از همه گیری کرونا گرفته 
تا جنگ اوکرایــن و بحران انرژی 
ناشــی از آن، اروپایی ها را به سوی 
استقالل اســتراتژیک در برخی 
بخش ها ازجمله انرژی سوق داده 
اســت. اما اختالفات اساســی در 
زمینه امنیت همچنان به قوت خود 
باقی است و باعث شــده تا روابط 
قدرت هــای اصلی اروپــا ازجمله 
آلمان، فرانســه و ایتالیا تضعیف 
شود. عالوه براین، یکی از الزامات 
همبستگی وحدت رویه دولت های 
اروپایی در سیاست خارجی است 
اما این بخش به طور گســترده ای 
تحت تأثیر موقعیــت  جغرافیایی 
قرار گرفته اســت. نظرسنجی ها 
نشان می دهد 74درصد از ساکنان 
اتحادیــه اروپــا موافــق حمایت 
کشورهایشان از اوکراین هستند 
درحالی که این رقم در کشورهایی 
چون بلغارستان، یونان و اسلواکی 
به کمتــر از 50درصد می رســد. 
اتحادیه اروپا در 15ســال گذشته 
همواره دچار بحران بوده و جنگ 
اوکراین این مسئله را تشدید کرده 
است. بروکسل نیاز دارد تا درباره 
مفهوم قدرت و نحوه تقســیم آن 
یک بازنگری بنیادین داشته باشد.

تحلیل

قطعنامه علیه روسیه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه 
با اکثریت قاطع آرا خواســتار خروج فوری 
روسیه از خاک اوکراین شد. این قطعنامه با ۱۴۱ 
رأی مثبت در مقابل ۷ رأی منفی و ۳۲ ممتنع 
تصویب شد. کشــورهای عضو سازمان ملل 
متحد در این قطعنامه ضمن تأکید بر احترام به 
تمامیت ارضی اوکراین، از روسیه خواسته اند 
تا هرچه ســریع تر و بدون قید و شرط از این 
کشور خارج شوند. عالوه بر هند، چین و ایران، 
کشورهای کوبا، پاکستان، ویتنام، زیمبابوه، 
ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، اوگاندا، 
توگو، آفریقای جنوبی، ســودان، سریالنکا، 
نامیبیا، اتیوپی، بنــگالدش و الجزایر به این 
قطعنامه رأی ممتنع دادند. روسیه به همراه 
بالروس، مالی، نیکاراگوئه، سوریه، کره شمالی 
و اریتره با این قطعنامه مخالفت کردند. روسیه 
این قطعنامــه را »نامتوازن و ضد روســی« 
توصیف کرده و از کشورهای جهان خواسته 
بود درصورت عدم امکان اصالح این قطعنامه، 

به آن رأی منفی دهند.

مکث

همزمان با یک ساله شدن جنگ روسیه و اوکراین، چین با 
مطرح کردن پیشنهادی برای صلح نشان داد که قصد دارد تا 
سکان میانجیگری میان طرفین درگیری را به دست بگیرد. 
چند روز پس از ســفر »وانگ یی« دیپلمات ارشــد چینی 
و از حلقه نزدیکان »شــی جین پینگ« رئیس جمهور این 
کشور، به مسکو و انتشار خبری مبنی بر سفر شی به روسیه 
در آینده نزدیک، پکن طرح 12بندی خــود را برای پایان 
بزرگ ترین جنگ اروپا بعد از زمان جنگ جهانی دوم ارائه 
کرده است. احترام به تمامیت ارضی، دست کشیدن از تفکر 
جنگ سرد، از ســرگیری گفت و گوهای صلح، حل بحران 
انسانی، حمایت از غیرنظامیان، ایمن نگاه داشتن تاسیسات 
هسته ای، کاهش ریسک های اســتراتژیک، باز نگه داشتن 
کانال های صادرات غالت، توقف تحریم های یکجانبه، فعال 
نگاه داشتن زنجیره منابع غذایی و صنعتی و بازسازی مناطق 

جنگ زده پس از درگیری، 12 گام طرح دولت چین است.
این طرح در شــرایطی اعالم شــده که برخــی ناظران و 
سیاستمداران غربی ازجمله »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه 
آمریکا، با زیر سؤال بردن بی طرفی پکن در جنگ اوکراین، 
ادعا کرده اند که چین در حال بررســی حمایت تسلیحاتی 
از روسیه اســت. همزمان روزنامه آلمانی  اشپیگل به نقل از 
منابع خود نوشته که روسیه در حال مذاکره با یک سازنده 
چینی برای خرید 100فروند هواپیمای بدون سرنشــین 
نظامی اســت. بنا بر ادعای روزنامه اشپیگل، موعد تحویل 
این پهپادهای چینی به روسیه برای ماه آوریل )ابتدای بهار( 

تعیین شده است.

طرح ۱۲بندی صلح چین 
وزارت خارجه چین در طرح صلحی که در نخستین ساعات 
روز جمعه منتشر شد، تأکید کرده که تمامی طرف هایی که از 
روسیه و اوکراین حمایت می کنند باید به دنبال فراهم کردن 
شرایط برای آغاز فوری گفت وگوهای مستقیم میان مسکو و 
کی یف و همزمان کاهش تدریجی تنش ها و در نهایت رسیدن 
به توافقی جامع برای آتش بس باشند. پکن همچنین مخالفت 
خود را با سوءاســتفاده از تحریم هــای یکجانبه در جنگ 
اوکراین اعالم و تأکید کرده که تنها نتیجه چنین رویکردی 
ایجاد مشکالت جدید است. در بخشــی از این طرح آمده: 
»تحریم های یکجانبه و فشارهای افراطی نه تنها مشکالت را 
حل نکرده بلکه مشکالت جدیدی ایجاد می کند. ما با اعمال 
هرگونه تحریم یکجانبه ای که مجوز شورای امنیت سازمان 

ملل را نداشته باشد مخالف هستیم.« چین همچنین تأکید 
کرده که  تضمین ثبات زنجیره های تامین کاال اهمیت داشته 
و همه طرف ها باید از نظام موجود اقتصاد جهان محافظت 
کرده و در برابر سیاسی کاری نسبت به آن و استفاده ابزاری از 
آن و استفاده از آن به عنوان یک سالح مقاومت نشان دهند. 
وب ســایت خبریـ  تحلیلی آکسیوس مستقر در واشنگتن 
مثل بسیاری از رسانه های غربی با دید منفی به این طرح نگاه 
کرده و نوشــته: چین در این بند، آشکارا موضعی ضدغربی 
گرفته و پایان تحریم ها به رهبری غرب را خواســتار شــده 
است. پرهیز از تفکر جنگ سرد نیز یکی از مواردی است که 
پکن بر آن تأکید کرده اســت. وزارت خارجه چین در سند 
صلح پیشنهادی خود آورده است: »الزم است که طرف های 
درگیری از داشــتن ذهنیت جنگ ســردی در حل وفصل 
درگیری امتناع کرده و به منافع امنیتی مشروع همه کشورها 
احترام بگذارند.« چین بارها از زمان آغاز جنگ در بیانیه های 
مختلفی عامل آغــاز درگیری ها را اقدامــات تحریک آمیز 
غربی ها به ویژه توسعه پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( در 

امتداد مرزهای روسیه عنوان کرده است.

استقبال سرد غرب
به اعتقاد ناظران غربی، پکن به دنبال ایفای نقش رهبری در 
یکی از مهم ترین بحران های کنونی جهان است و طرح صلح 
پیشنهادی این کشور در نخستین سالگرد جنگ اوکراین 
نشان دهنده تالش رهبران چین برای ایفای نقش در صحنه 

جهانی است؛ نقشی که به نظر می رســد کشورهای غربی 
به ویژه آمریکا تمایلی برای پذیرش آن ندارد.»ند پرایس« 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به سفر »وانگ یی« 
دیپلمات ارشد چینی به مسکو در آستانه انتشار طرح صلح 
پکن با متهم کردن چینی ها به جانبداری از روســیه گفت: 
»نمی دانم وانگ یی برنامه ای برای سفر به اوکراین هم داشته 
یا خیر. ما هم معتقدیم که جنگ باید بر سر میز مذاکره تمام 
شود اما شــک داریم که پیشــنهادهایی مانند این سازنده 
باشد.« به گزارش یورونیوز، »جیک سالیوان« مشاور امنیت 
ملی آمریکا نیز به سی ان  ان گفته که پیشنهاد چین باید پس 
از نخســتین فراز که در آن لزوم »احترام به حاکمیت همه 

کشورها« درخواست شده، متوقف می شد.
در همین حال، »ینس اســتولتنبرگ« دبیرکل ناتو، گفته 
پکن اعتبار زیــادی به عنوان میانجی نــدارد چون تهاجم 
غیرقانونی به اوکراین را محکوم نکرده اســت. کمیسیون 
اروپا نیز اعالم کرده که پیشنهاد 12 ماده ای پکن برای توقف 
درگیری ها در اوکراین ناکافی است و مشکلی را حل نخواهد 
کرد.»اورسوال فن درالین« رئیس کمیسیون اروپا در این باره 
گفته: »چین یک طرح صلح را به اشــتراک نگذاشته، بلکه 

برخی اصول را با دیگران در میان گذاشته است.«
اکسیوس با اشاره به استقبال سرد غرب نوشته: با توجه به 
روابط نزدیک پکن با مسکو و روابط پرتنش با غرب، تصور 
اینکه رهبران چین بــرای پایان جنــگ والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روســیه، را تحت فشار بگذارند، دشوار است. 
همین مسئله باعث شده تا رهبران غربی نسبت به تالش های 
پکن برای میانجیگری صلح نگاه تردیدآمیزی داشته باشند. 
وب ســایت خبری ـ تحلیلی بلومبرگ نیز این پیشــنهاد را 
بیشتر به نفع روسیه دانسته و نوشته که درخواست چین از 
بخت کمی برای جلب حمایت گسترده در غرب برخوردار 
است. هفته نامه انگلیسی نیواستیتسمن نیز نوشته: »چین 
در شرایطی طرح پیشنهادی خود را برای صلح ارائه کرده که 
در همان 24ساعت اول آغاز جنگ طرف خود را در درگیری 
انتخاب کرد. شی جین پینگ تنها یک روز پس از آغاز جنگ 
با پوتین تمــاس گرفت. آن هم نه برای انتقــاد از این اقدام 
مسکو که برای تشکر از او برای شــرکت کردن در مراسم 

افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی در پکن.«
»چونگ جایان« استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی سنگاپور، 
به روزنامه اســتریت تایمز می گوید: »چین آگاه اســت که 
اختالفاتش با آمریکا و دیگر قدرت های غربی به راحتی رفع 
نخواهد شد، حتی اگر در این جنگ جانب کی یف را بگیرد. 
عالوه بر این، پکن به این نتیجه رســیده که تغییر موضع و 
حمایت از غرب در این غائله ســود زیــادی برایش ندارد و 
پکن به روسیه به عنوان یک شریک دیپلماتیک نیاز دارد.« 

بهاره محبیگزارش1
روزنامه نگار
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 مردم کدام کشورها 
بیشتر زبان بلدند؟

حافظ

يا رب مگیرش ار چه دِل چون کبوترم

افکند و ُکشت و عزِت صیِد حرم نداشت

پرنده ها از دارایی پدرم 
سهم دارند

کنار نرده های زیرگذر راه آهن تهران - اهواز، جای آشنایی 
برای پرنده ها در جنوب شهر است که هر روز بيایند از دانه های 
پاشيده شده بخورند و موقعی که ســير شدند دوباره بر فراز 
آسمان آبی محله ای که جای جای آن را خوب می شناسند، 
پرواز کنند. پرنده های این محله، چهره خندان و قامت خميده 
مردی را که هر روز برایشــان دانه می پاشيد، خوب به خاطر 
دارند. پدرم را می گویم؛ مردی که تا وقتی زنده بود حساب 
کارهای روزانه اش را، ازجمله دانه پاشيدن برای پرندگانی که 
عادت کرده بودند هر روز صبح  جلوی مغازه قدیمی اش بيایند، 
فراموش نکرد. جالب اینکه وقتی آخرین روزهای زندگی اش 
را سپری می کرد، انگار که بخواهد راز مهمی را با من که فرزند 
ارشد خانواده بودم در ميان بگذارد، آهسته طوری که فقط 
من بشنوم، گفت: »یادت باشد روزی این پرنده هایی را که هر 
روز برای خوردن دانه  جلوی مغازه می آیند، فراموش نکنی. 
آنها عادت کرده اند روزی شان را از دست ما بخورند. هرچند 
ما، وســيله ایم؛ روزی پرنده ها را هم خدا می رســاند، اما تو 
یادت باشد از این کار غفلت نکنی.« تحکم کالم پدر موقع به 
زبان آوردن این حرف ها چنان بود که باعث شد هرگز فراموش 
نکنم یکی از وصيت های اصلی پــدر همين فراموش نکردن 
روزی پرنده ها بود. سعی کردم به خودم بقبوالنم که اگر مال و 
منالی از پدر برای خانواده به جا مانده است،  غير از اهل خانه، 
موجودات زنده دیگر ازجمله همين پرنده ها هم سهمی از آن 
دارند که من باید امانتدار خوبی باشم تا همگی از سهم خود 

استفاده و ارتزاق کنند.

جامانده از نخلستان

»نخِل مراد، تو آبادی شان، حسابی پا گرفته 
بود. بــزرگ و بزرگ می شــد. تنه اش کلفت 
می شد و شاخ و برگش زیاد. سبِز سبز، شاداب، 
زمستان و تابستان. با سرما و یخبندان اخت 
شــده بود. هرچند خرما نداشت. عجيب بود 
مردم آبادی جور دیگری بهش نگاه می کردند. 
مثل ســرو. پر از افســانه که دهان به دهان 

می گشت؛ مقدس.«
اگر تجربــه دیدن خرماچينــی در دل کویر 
را داشــته باشی، شــاید دلت پر بکشد برای 
اینکه ببينی زنان و مردانــی ميانه انبوهی از 
نخل ها، خرما می چينند و عــرق می ریزند. 
ميانه شــهر تهران نه فصل خرماپزان است و 
نه کسی از پله های نخل باال می رود. هوا سرد 
است. وسط پياده روی جلوی یک ساختمان 
دور از بقيه درخت ها افتاده اســت. تنهایی 
منحصربه فردی دارد. به خاطر سرمای هوا با 

یک محافظ پالستيکی و داربست دورش را 
پوشــانده اند. انگار حاال که زمستان شده، او 
هم باید لباس گرمی بپوشد تا از سرما در امان 
باشد. حاال که چند ســالی است تغيير اقليم 
مرگ نخل های تهران را رقم زده، دیدن این 

محافظ پالستيکی خوشایند است.
»مثل چتر بود. چتر خيلــی بزرگ. چند پله 

رفت از باال و آمد پایين، می خواســت خرما 
بچيند، ترسيد.« دور از بقيه درخت ها با لباسی 
که برایش ساخته اند، قدرت نمایی می کند. 
سرش باال و استوار رو به آسمان است. قصه ای 
با ابرها دارد. اما نخل بــزرگ می تواند با این 
لباس و ميله های داربست که مثل نخ و سوزن، 
قواره پارچه پالستيکی را به هم متصل کرده اند، 
نفس بکشــد؟ می تواند از شر آلودگی  هوا در 
امان بماند؟ نخل اگر هم شــکایتی از هوای 
آلوده نداشته باشد، شاید با ابرها قصه نخلستان 
و گرمایش را بگوید. قصه  روزهایی را بگوید که 
هم درخت ها هم آدم ها می توانستند بدون دود 

و دم ماشين ها از آسمان و شهر لذت ببرند.
اما فارغ از تمام مصائب ســرما، نخل با قامت 
استوار ایستاده است. در ميانه پایتخت، دور 

از اصلش.
»مراد از دیدن نخل ها سير نمی شد. خرماها، 
چسبيده بر خوشــه ها، رنگارنگ بود. زرد و 
سرخ و نارنجی و ســياه و سبز و کال، رسيده 

و نيم رس.«

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

نمايشگاه های عیدانه و رمضانه
خيابان ها شلوغ شده و مردم برای خریدهای 
شب عيد از این فروشــگاه به آن فروشگاه 
در رفت وآمدند و تالش می کنند تا قبل از 
سال نو، تمامی مایحتاج شان را تهيه کنند. 
به ویژه اینکه امسال ماه مبارک رمضان هم 
با عيد نوروز مقارن شــده و عالوه بر خرید 
شب عيد، باید اسباب این ماه دوست داشتنی را هم فراهم کنند. هر سال 
همين موقع ها، نمایشگاه هایی با عنوان نمایشگاه بهاره برگزار می شود 
تا مردم، دیگر توی خيابان ها ســرگردان نباشند و هر چه می خواهند و 
 احتياج دارند را از این نمایشــگاه ها تهيه کنند. امســال هم طبق روال
 سال های گذشته و به گفته استاندار تهران، قرار است نمایشگاه های عرضه 
مایحتاج شب عيد و  ماه رمضان در تهران و شهرستان های استان تهران 
با هدف عرضه با قيمت و کيفيت مناسب، فراوانی، در دسترس بودن و 
پراکندگی در سطح استان تهران برگزار شود. امسال نام این نمایشگاه ها 
به »عيدانه و رمضانــه« تغيير پيدا کرده اما ماهيتش همان اســت که 
بود و اقالم مورد نياز شــهروندان برای شــب عيد و  ماه مبارک رمضان 
را عرضه می کنند. این نمایشــگاه ها در 5 نقطه حکيميه، ارم، مصلی، 
 خاوران و بوستان والیت و همچنين شهرستان های استان تهران برگزار 
خواهند شد. خوبی این نمایشگاه ها همانطور که ذکر شد، این است که 
شهروندان می توانند مایحتاج شان را با قيمتی مناسب و البته کيفيتی 
مطلوب تهيه کنند و مطمئن باشند بيشتر چيزهایی که می خواهند در این 
نمایشگاه ها پيدا می شود. عالوه بر این، از آنجا که نمایشگاه های عيدانه و 
رمضانه در شهرستان های اطراف تهران هم برپا می شود، دیگر الزم نيست 
مردم از اطراف تهران به پایتخت بيایند تا از این نمایشگاه ها خرید کنند؛ 
چرا که این کار، هم ترافيک را بيشتر کرده و هم باعث مصرف سوخت و 
در نتيجه آلوده شدن بيشتر هوا می شــود. استاندار تهران هم گفته که 
کمبود کاالیی برای شب عيد وجود ندارد، پس با خيال راحت خرید کنيد.

کار خیر به جای مراسم ختم
هریــک از ما ممکن اســت عزیــزی را از 
دست داده باشــيم و دوست داشته باشيم 
 برای یادبودش ســنگ تمــام بگذاریم.

 بعضی هایمان مراسمی ساده می گيریم و 
 بعضی هم سالن های آن چنانی، پذیرایی

آنچنانی، چند مدل غذا، چند مدل شيرینی 
و حلوا و کلی بریز و بپاش دیگر که نه تنها پسندیده نيست، بلکه به نوعی 
اسراف محسوب می شــود و خيری هم به ميت نمی رساند. اما در این 
ميان، عده ای هم هستند که ترجيح می دهند به جای گرفتن مراسم 
و خرج های بيهوده ، این پول را صرف یک کار خير کنند که ثوابش هم 
به روح عزیزشان برسد. نمونه اش مردی مراغه ای است که در نخستين 
سالگرد فوت پدرش، به جای مراسم و ميهمانی، یک زندانی را آزاد کرده 
که به خاطر یک بدشانســی در کار، بدهی باال آورده و برای 70ميليون 
بدهی با چند بچه قد و نيم قد، 2سال تمام پشت ميله های زندان بوده 
است کاری که یک خانواده را بسيار خوشحال کرده و دعای خيرشان 
همواره همراه این فرد َخير خواهد بود.دیگر وقت آن رســيده که این 
فرهنگ اشتباه برگزاری یادبودهای الکچری را تغيير بدهيم و به یک 
مراسم و اطعام ساده بسنده کنيم یا اینکه به جای همه اینها، یک کار خير 
انجام دهيم. می دانيد به همت تک تک ما چه تعداد زندانی مالی می توانند 

از پشت ميله های زندان رها شوند؟ 

پرداخت وام به زلزله زدگان خوی
زلزله خوی آســيب های زیادی بر جای 
گذاشت و مردم بســياری را بی خانه و 
سرپناه کرد. قاعدتا در چنين شرایطی، 
آدم ها بيشــتر اموال شــان را از دست 
می دهنــد و ســاختن دوبــاره زندگی 
برایشان دشوار می شــود. خوشبختانه 
مردم نوعدوست ما در موقعيت های این چنينی، هرگز هموطنان 
شان را تنها نگذاشته و به یاری آنها شتافته اند. پس از زلزله خوی هم 
عالوه بر مردم که هميشه پای کار هستند، بيشتر نهادها و سازمان ها 
برای کمک رسانی دست به کار شده اند و با پرداخت تسهيالت و وام 
و فرستادن نيروی کمکی، در امداد رسانی به مردم زلزله زده سهيم 
بودند. سازمان بازنشستگی کشوری هم ازجمله همين نهادهاست 
که اعالم کرده  تسهيالت 15ميليون تومانی برای بيش از 6هزار نفر 
از بازنشستگان آسيب دیده از زلزله خوی در نظر گرفته است. آنطور 
که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته، براساس اعالم 
قبلی وام ضروری 15ميليون تومانی برای تعداد 6هزارو428نفر از 
بازنشستگان و وظيفه بگيران زیرپوشش این صندوق در شهرستان 
خوی که از زلزله اخير آسيب دیده بودند، واریز شده است. همچنين 
ارزیابی ميزان خسارت منزل بازنشستگانی که در زلزله خوی بيش از 
50درصد آسيب دیده یا تخریب شده توسط کارشناسان بيمه برای 

کمک به بازسازی آن توسط صندوق آغاز شده است.

نجات شاه بوف زخمی 
این خبرها هميشه خوشحال کننده است؛ 
اینکه یک نفر یک یوزپلنگ وحشــی را به 
جای کشتن، زنده گيری می کند و تحویل 
سازمان محيط زیســت می دهد. یک نفر 
دیگر یک خرس زخمی را می گيرد و تحویل 
می دهد. آن یکی، یک عقاب را تيمار می کند 
و می سپاردش به مأموران محيط زیست و یکی دیگر نجات بخش یک 
بچه آهو می شود. همه اینها نشــان دهنده ارتقای فرهنگ »دوستدار 
محيط زیست بودن« اســت و کار مأموران حفاظت از محيط زیست را 
راحت تر کرده است. در یکی از جدیدترین خبرهایی که در این زمينه 
منتشر شده، یک فرد مریوانی که اتفاقا هميار محيط زیست هم است، یک 
شاه بوف زخمی را نجات داده و برای تيمار و رها سازی  در زیستگاه های 
مناسب، این پرنده را به اداره حفاظت محيط زیست شهرستان مریوان 
تحویل داده است. رئيس اداره حفاظت محيط زیست شهرستان مریوان 
هم با قدردانی از دیدگاه محيط زیســتی این فرد دوستدار طبيعت و 
محيط زیست، گفته: جای بسی خوشحالی اســت که هر روز بر تعداد 
دوستداران و همياران محيط زیست برای حفاظت و نگهداری حيات 
وحش در این شهرستان افزوده می شود. شاه بوف هم پس از بررسی های 
دامپزشکی و با توجه به شرایط مطلوب و اطمينان کامل از سالمت این 

پرنده، به دامان طبيعت بازگردانده خواهد شد.

کمی غزل بخوانید
امروز، 6 اسفند ماه و مصادف با تولد شاعر معاصر، امیرهوشنگ 
ابتهاج متخلص به »سايه« است که تاثیر زيادی بر شعر ايران، 
مخصوصا از دهه 40 به بعد گذاشت و در دوره ای که شعر نو به 
فرم پیشرويی تبديل شده بود، اشعار سايه بار ديگر غزل را 
تقويت کرد. بد نديديم به همین مناسبت تعدادی از آثار اين 
شاعر بزرگ را معرفی کنیم تا امروز را به غزل خوانی بگذرانید.

   از مهم تريــن آثار هوشــنگ ابتهاج، 
تصحیح غزل های حافظ اســت. اين اثر با 
عنوان »حافظ به ســعی سايه« نخستین 
بار در سال 1372 از طرف نشر کارنامه به 
چاپ رســید. بار ديگر نیز با تجديد نظر و 
اصالحات جديد منتشر شد. سايه سال های 
زيادی را صرف پژوهش و حافظ شناســی 
کرد. اين کتاب حاصــل تمام آن تالش ها 
و زحمات اســت که در مقدمــه آن را به 

همسرش آلما پیشکش کرده است.

 »سراب« اولین مجموعه شعر اوست که 
با مضامین شعر جديد، سروده شده است. 
گرچه قالب شعرش همان چهارپاره است اما 
با مضامینی از جنس غزل و بیان احساسات 

و عواطف شخصی همراه است.

  مجموعه شــعر بعدی ابتهــاج، با نام 
»سیاه مشــق«، با وجود اينکــه پس از 
»سراب« منتشر شد، شــعرهای سايه را 
در سال های 1325 تا 1329 در خود جای 

داده است. در اين مجموعه، سايه تعدادی 
از غزل های خود را منتشــر کرد و مهارت 
اعجاب انگیز خود را در سرودن غزل نشان 
داد تا جايی که گروهی از منتقدين، تعدادی 
از غزل های او را در اين مجموعه، از بهترين 
غزل های دوران معاصر به شمار می آورند. 
»بانگ نی«، »تاســیان«، »آينه در آينه«، 
»پیر پیرنیان انديش«، »يادگار خون سرو« 
و »راهی و آهی« از ديگر آثار اين شــاعر 

برجسته ايرانی است.

انجامش بده

مردانگی، وطن پرستی و از پای ننشستن اگر شمايلی داشته باشد اينگونه است./عکس: همشهری/ امیر رستمی اول آخر
محمدرضا محجوبیمحمدتقی عسگريان

زبان مادری، مهم ترین زبان در زندگی 
هر انسانی است اما تنها زبانی نيست که 
مردم بلدند و با آن صحبت می کنند. در واقع مردم در کشورهای 
زیادی، سال ها،  به اجبار یا داوطلبانه، زبان های دیگری را آموزش 

می بينند. اما آیا همه در یادگيری زبان خارجی موفق هستند؟
شرایط، در قاره های مختلف کامال متفاوت است. به صورت کلی، 
بهترین وضعيت را اروپایی ها دارند: حدود 65درصد جمعيت این 
قاره، به جز زبان مادری، دست کم یک زبان دیگر را هم بلدند و به 
آن صحبت می کند. در مقایسه، این آمار در آمریکا تنها 20درصد 
در ميان بزرگساالن است؛ یعنی از هر 10نفر، تنها 2نفر زبانی جز 

انگليسی بلدند.
در اروپا، بلدبودن زبان خارجی، ارتبــاط زیادی به جغرافيا دارد. 
مردم در کشــورهای شــمالی، به راحتی 2 یا چند زبانه هستند 
درحالی که هر چه به جنوب می رویم، مردم برای یادگيری زبان 
دوم، با مشکل بيشتری مواجه هستند. در کشورهایی که انگليسی 
زبان مادری به شمار می رود، عالقه برای یادگيری زبان دوم بسيار 
کمتر است؛ در ایرلند، کمتر از 50درصد مردم زبان خارجی بلدند 
و در انگليس، فقط یک ســوم مردم به جز انگليسی زبان دیگری 
بلدند. فواید یادگيری زبان خارجی، نيــازی به توضيح ندارد. اما 
اینکه چطور مردم زبان دوم یا زبان های بيشتری یاد می گيرند، 
به شرایط کلی کشور و همينطور ميزان آموزش در آن ربط دارد. 
عموما 2روش عمده وجود دارد که مردم 2 یا چندزبانه می شوند: 
اولی تولد در یک خانواده 2 یا چندزبانه است و دیگری یادگيری 
زبان دوم در مدرسه  یا مراحل بعدی زندگی. نکته ای که متخصصان 
متفق القول روی آن تأکيد می کنند، این است که هرچه افراد در 
سنين پایين تر زبان دوم یاد بگيرند، راحت تر می توانند در آن به 
استادی برســند. با توجه به این اصل، کارشناسان توسعه زبانی، 
2توصيه مهم برای والدین دارند؛ اولی این است که در خانه، زبان 
اقليت را به فرزندان بياموزند. این یعنی اگر مثال یک زوج ایرانی که 
زبان مادری شان فارسی است و در آلمان زندگی می کنند، در خانه 
با فرزندان خردسال خود فقط فارسی صحبت کنند، چون کودکان 
در محيط های بيرون مثل مهد کــودک و زمين های بازی و بعدا 
در مدرسه، در مجاورت زبان آلمانی قرار می گيرند و آن زبان را، 
همچون گویشوران بومی آن یاد می گيرند. روش دیگر، »هر فرد، 
یک زبان« است. تصور کنيم که یک مرد ایرانی فارس زبان با همسر 
لبنانی عرب زبان خود در انگليس زندگی می کند. در این شرایط، 
پدر فقط با بچه فارسی صحبت می کند و مادر هم با زبان عربی با 
بچه ارتباط می گيرد. در این موارد، والدین معموال یک زبان برای 
ارتباط با همدیگر دارند که می تواند زبان کشور ميزبان باشد  یا زبان 
یکی از آن دو. این یعنی کودک در معرض احتماال 3 زبان در خانه 

و بيرون از آن قرار می گيرد.
احتماال این گزاره را شنيده اید که کودکان چند زبانه، در گفتار و 
فهم مطالب، کمی تأخير دارند. می توان گفت این موضوع واقعی 
است؛ کودکانی که از بدو تولد 2 یا چند زبان یاد می گيرند، نسبت 
به کودکان یک زبانه، واژگان بســيار زیادتر و متنوع تری در 2 یا 
چند زبان یاد می گيرند و تحليــل و آماده کردن آنها در جمالت، 
گاهی کمی با تأخير صورت می گيرد. بزرگداشــت زبان مادری  
که سه شنبه پيش روز جهانی آن بود، بزرگداشت تنوع فرهنگی 
نوع بشر اســت و به ما یادآوری می کند که چه پشتوانه فرهنگی 

متنوعی داریم.

جواد نصرتی

صدف سرداری

حس خوب

علی اهلل سلیمی

عکس: همشهری/ حامد خورشيدی

روز جانباز

زندگی
سال گذشته هر روز خبری از راه اندازی مراکز 
مثبت زندگی در یکی از اســتان ها شــنيده 
می شد و حاال تعداد این مراکز به 2543 مرکز 
در سراســر کشور رسيده اســت. می گویند: 
مراکز مثبــت زندگی قرار اســت تمام قد در 
خدمت معلوالن، سالمندان، زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش بهزیستی و در یک کالم 
در خدمت جامعه هدف این سازمان باشد. قرار 
است به سردرگمی آنها برای دریافت خدمات، 
پایان دهد و تکریم و احترام شــان کند. قرار 
است مددجویان مراکز مثبت زندگی از حال 
آن معلولی که در دورافتاده ترین روستاهای 
ایران و در بدترین شــرایط زندگی می کند و 
تحت پوشش هيچ ســازمان حمایتی نيست  
هم باخبر شــوند و حمایتش کنند. تا پيش 
 از این، یک معلول بــرای تقاضای ویلچر باید 
به یک بخش از ســازمان بهزیستی مراجعه 
می کرد، اگر مستمری اش قطع می شد، برای 
پيگيری باید به یک بخش دیگر از ســازمان 
در اداره ای دیگــر می رفت. یــا مثاًل یک زن 
سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان، 
برای درخواست وام باید شال و کاله می کرد و 
به یکی از اداره های سازمان بهزیستی می رفت. 
اما حاال جامعه هدف ســازمان بهزیســتی و 
مددجویان تحت پوشش برای دریافت همه 
این خدمات می توانند به نزدیک ترین مرکز 
مثبت زندگی به محل سکونت شان مراجعه 

کرده و مطالبات خود را مطرح کنند. در واقع، 
مراکز مثبت زندگی، چيزی شــبيه به دفاتر 
پيشخوان دولت یا کارگزاری های بيمه است 
که قرار است خدمات بهزیســتی را ساده تر 
و ســریع تر و حتی بدون مراجعــه معلوالن 
و خانواده هایشــان به مراکز بهزیستی ارائه 
بدهد. مراکز مثبت زندگــی به صورت محله 
محور، طراحی  شده اســت و به ازای هر 450 
مددجو در یک منطقه یا شهرستان یا روستا، 
یک مرکز مثبت زندگی وجــود دارد. با این 
حساب، معلولی که در روستای دورافتاده در 
شهر مرزی مثل ایالم و یا در استان هایی مثل 
سيستان و بلوچستان زندگی می کرد و به دليل 
شرایط خاص شاید هيچ وقت نمی توانست به 
سازمان بهزیستی استان خود مراجعه کند، 
حاال می تواند به نزدیک تریــن مرکز مثبت 
زندگی محل ســکونتش برود و مشکالت و 
درخواست هایش را با مسئوالن این مراکز در 
ميان بگذارد یا اینکه کارشناسان و مددکاران 
به خانه آنها می روند و نيازهایشان را برطرف 
می کنند. گســترش تأســيس مراکز مثبت 
زندگی، در دسترس بودن خدمات بهزیستی 
برای تمام افراد جامعه چه از نظر کميت و چه از 
نظر کيفيت، همچنين نظارت سيستماتيک بر 
نحوه ارائه خدمات باعث استقبال مردم و بخش 
خصوصی از مراکز مثبت زندگی شده و قرار 
است غربالگری ها برای پيشگيری از معلوليت، 
برنامه های اميدآفرین و کارگاه های آموزشی 

هم در این مراکز برگزار شود.

فاطمه عباسی



     شنبه  6  اســفند 1401        4 شــعبان   1444         سال سی ویکم               شـــماره  8722

1011

روزی  روزگاری  عزیزیهپا به پای کولبران در گردنه های سخت زندگی
این میدان قدیمی تهران شاهد اتفاقات تاریخی بسیاری بوده استصادق امامی، نویسنده کتاب»یک زمستان با کولبرها«  براساس گزارش های میدانی، اثرش را تألیف کرده است

با تمام دردهایم، جانم فدای وطنم
روایتي از زندگي حاج محمدرضا محجوبی، جانباز 70درصد و از خودگذشتگي هاي همسرش

کافی اســت در مرورگر گوگل اســم محمدرضا 
محجوبی را سرچ کنیم و آن وقت یک فیلم کوتاه 
اما اثرگذار از روزهــای دفاع مقدس و جبهه های 
نبرد را خواهید دید؛ فیلمی کــه در آن یک مرد 
جوان الغر اندام با موهای کم پشت به عنوان راننده 
پشت فرمان یک وانت بار نشسته و با احوالپرسی 
گزارشگر از خودرو پایین می آید. اما چه آمدنی! 
یک پای او از زانو قطع شــده. دیدن راننده ای با 
یک پا برای گزارشگر تعجب آور است و می پرسد: 
»چطور رانندگی می کنی برادرجان؟ با این پا؟« و 
محجوبی با نشان دادن کالچی که خودش برای 
ماشین درســت کرده جواب می دهد: »می بینی 
که! چون پای چپم قطع شده این کالچ را درست 
کرده ام.« و گزارشــگر دوباره از او سؤال می کند: 
»چرا نمی روی اســتراحت کنــی؟« و محجوبی 
می گوید: »تا انقالب مهدی من باید در جبهه ها 
باشم. عملیات خیبر اینجوری شدم. از اول جنگ 
تا االن در جبهه هستم. اعزامی از تهران. شهرری. 
کارگر کارخانه ایرانیت هســتم.« وقتی در پایان 
گزارشگر از او می پرسید پیامی برای مردم نداری؟ 
با شوق و هیجان خاصی می گوید: »پیام من برای 
مردم که ســریع اینطور که امام گفته مردم بیان 

جبهه تا ریشه صدام کنده شود.«
اینها بخش هایی از فیلم به یادگار مانده از این جانباز 
غیور ایرانی است که این روزها متأسفانه در بستر 
بیماری است و ســخت روزگار می گذراند. چند 
سال که نسبتا حال و احوالش بهتر بود برایمان از 
روزهای جنگ و خاطراتش می گفت اما حاال توان 
حرف زدن هم ندارد. با دعــوت بی ریا و صمیمی 
همسرش وارد خانه شان می شویم. حاج محمد را 

می بینم که روی تخت افتاده؛ بی حرکت و بی صدا.
چقدر خوش صحبت بود این مرد و حاال چه حیف 
که به ایــن روز افتاده! خــودش تعریف می کرد: 
»من آر پی جی زن بــودم و در عملیات »خیبر« 
کنــار رودخانه هور الهویزه بــرای بازکردن معبر 
وارد میدان مین شدم و با انفجار یکی از آنها پای 
چپ من به شدت مجروح شد. همان جا زمینگیر 
شدم و آنقدر آتش دشمن سنگین بود که کسی 
نمی توانست به کمک من بیاید. روی زمین افتاده 
بــودم و از درد به خودم می پیچیــدم و وضعیت 
جسمی ام هر لحظه بدتر می شــد. آنقدر خون از 
بدن من رفت که دیگر توانــی برایم نمانده بود و 
از شدت درد ناچار شدم با دستان خودم پایم را از 

بدنم جدا کنم.«

 او مدتــی را بــرای درمان به تهــران می آید 
اما نمی توانــد دور از جبهــه دوام بیاورد و به 
همین خاطر دوباره قصد رفتن می کند: »من 
»پیک گردان« شده بودم و مسئولیت انتقال 
اخبار، دستور و نامه های فرماندهان به یکدیگر 
را برعهده داشــتم. اما باز هم از تیر و ترکش 
دشمن بی نصیب نماندم و دچار مجروحیت از 
ناحیه هر دوچشم و ریه ها شده و موج انفجار 
روی اعصاب و روانم به شــدت تأثیر گذاشت. 
چشم چپم به طور کامل بینایی ندارد و چشم 
راستم هم تار می بیند و ریه هایم نیز شیمیایی 
شــده اند و نمی توانم درســت نفس بکشم. با 
تمام ایــن زخم ها باز هم می گویــم تمام تنم 

فدای وطنم.«

درآرزوی مدافع حرم شدن 
تخت محجوبی در باالترین نقطه از نخســتین 
اتاق خانه قرار دارد که بیشــتر وقت ها روی آن 
دراز می کشــد و داروهایش در میز کناری اش 
قرار دارند. سال هاست که سرفه های خشک راه 
نفس او را گرفته اند. باالی تختی که محجوبی 
روی آن دراز کشــیده عکس دســته جمعی 
رزمندگان در لبنــان قــرار دارد. آن روزها که 
حالش بهتر بود برایمان از تک تک این عکس ها 
خاطره تعریف می کــرد و می گفت: »دلم برای 
رفیق هایم تنگ شده. وقتی جنگ تمام شد تا 
همین امروز دیگر آدم هایی با آن صفا و خلوص 
و یکرنگی ندیدم. آدم هایی که ظاهر و باطن شان 
یکی بود. از همنشینی با آنها سیر نمی شدی و 
دوست داشتی بنشینی و آنها حرف بزنند و تو 
فقط بشــنوی. این روزها بیشتر از همیشه دلم 
برای همرزمانم در دوران دفاع مقدس تنگ شده 
است. هر وقت یادشان می کنم چشم هایم خیس 

اشک می شود، درست مثل همین االن.«
 با اینکه این رزمنده زخم دیــده، این روزها با 

جراحات به جا مانده از ســال های دفاع مقدس 
ســر می کند و درد های ناشــی از این موضوع 
سال هاست که همدم همیشــگی زندگی اش 
شده اما باز هم مرد میدان جنگ است و می گوید: 
»وقتی خبرهای مربوط به جنایات تکفیری ها در 
عراق و سوریه را می شنوم که بی رحمانه انسان ها 
را می کشند، به هم می ریزم. از خدا می خواهم 
که کمک کند تا من هم قدمی در راه مبارزه با 
این دیو صفتان بردارم. در جنگ ایران و عراق، 
به سوریه و لبنان رفته ام و این 2کشور را خوب 
می شناسم. یکی از آرزوهای من در این روزها 
این است که به عنوان مدافع حرم راهی شوم تا 
در مقابل تکفیری ها سینه سپر کنم. هنوز هم با 
وجود تن رنجور و دردمندی که دارم اگر دشمن 
نگاه بد به خاک و ناموس و انقالب داشته باشد به 
میدان می روم و عقب نمی نشینم. خالصه اینکه 
هنوز هم احساس مســئولیت می کنم و اعالم 

می کنم که روی من هم حساب کنید.« 

بین اهالی صلح و آشتی برقرار می کرد
»او به شــدت مردمدار بود. امکان نداشــت که 
خبردار شــود کســی از اهالی یا کسبه محل 
گرفتار شده و به کمکش نرود. برای همین سعی 
می کرد از حال همه همسایه ها باخبر باشد و اگر 
می توانست کمکی به آنها کند دریغ نمی کرد. اگر 
بین اهالی یا کسبه محل کسانی با هم اختالفی 
داشتند ریش سفیدی می کرد تا مشکلشان حل 
شود. خوب به یاد دارم که وقتی می دید 2نفر که 
با هم کدورت داشــتند مشکل شان حل شده و 
همدیگر را در آغوش گرفته اند و با هم آشــتی 
کرده اند چقدر خوشحال و راضی می شد. اهالی 
محله مان هم به او ارادت و اعتماد ویژه ای داشتند 
و مشکالتشان را با او در میان می گذاشتند.« اینها 

را محمدرسول تصفیه چی، از 
همســایه های قدیمی حاجی 

می گوید.

نکته

روایتی از زندگی شهید علیرضا پورناصری

 14سال چشم انتظار ی 
برای عزیز 14ساله 

چشم انتظاری سخت است و سخت تر اینکه 
چشم انتظار عزیزت باشــی. کافی است فقط 
چندساعت چشــم انتظار عزیزی از خانواده 
یا دوستانت باشــی و هر لحظه بیم از دست 
دادنش را داشته باشــی. صبور هم که باشی 
باز این اســترس و بی تابی، تو را رها نخواهد 
کرد. حال تصور کن پدران و مادران شهدا در 
این سال ها چه مرارت ها که نکشیدند! امروز 
با هم مروری بر زندگی و احــواالت خانواده 

شهید علیرضا پورناصری خواهیم داشت.

شــهید علیرضا پورناصری، بیســت ویکم مرداد 
1348در تهــران به دنیا آمد. البته اصلیت شــان 
به روستایی در اســتان اردبیل برمی گردد. وقتی 
که جنگ شروع شد نوجوانی بیش نبود. خانواده 
دوست داشتند که او درس بخواند اما هدف دیگری 
در ســرش داشــت و آن هم دفاع از میهنش بود. 
مقطع راهنمایی را می خواند که عضو بســیج شد 
و به جبهه رفت و 5اســفند 1362در طالئیه و در 
عملیات خیبر به شهادت رسید. پیکرش 14سال 
در منطقه ماند و در تاریخ 14مرداد 1376 به آغوش 
خانواده برگشــت. فرانگیز نعل گیر، مادر شهید 
به روزهای گذشــته و خاطرات با هم بودن شان 
برمی گردد؛»علیرضا نخستین فرزند ماست. من و 
حاج محمد پورناصری سال 1346 ازدواج کردیم و 
علیرضا سال 1348در محله فالح تهران به دنیا آمد. 
حاج محمد در کارخانه بافندگی مشغول کار شد 
و زندگی آرامی داشتیم. بعد از تولد علیرضا، خدا 
نعمت و برکتش را نصیب ما کرد. علیرضا پسری 
آرام بود و به شــنیدن صدای قرآن عالقه زیادی 
داشت. وقتی گریه می کرد قرآن تالوت می کردیم 
و آرام می شد. بچه  ای مهربان و بسیار عاطفی بود و 

من بیشتر از جانم دوستش داشتم.«

روزی که مادر را احساساتی کرد
مادر وقتی از علیرضا حرف می زند لبخندی روی 
لبانش نقش می بندد. انگار که یاد خاطره ای شیرین 
افتاده باشد: »7ساله که شد پدرش برای ثبت نام 
مدرســه او را با خودش برد و وقتی برگشــتند با 
کتاب و دفتر و قلمی که در دســتش گرفته بود و 
قیافه مظلومی که داشت مرا احساساتی کرد و از 
سر ذوق اشک از چشمانم سرازیر شد. پسرم را در 
آغوش گرفتم و در یک لحظه تمام دعاهای خیری 
از دلم می گذشت بر زبانم جاری کردم. خوب درس 
می خواند و عالقه زیادی به آموختن داشت. من و 
پدرش، در انجام تکالیف مدرسه کمکش می کردیم 
و مدرسه رفتن او باعث شد که دل های ما بیشتر به 

هم نزدیک شود.«
او در ادامه از ارتباط پسر و پدری تعریف می کند: 
»حاج محمد، مســجدی بود و علیرضا هم به تبع 
پدرش به مســجد می رفت و نمازش را در مسجد 
می خواند. منطقــه 17 تهران در اعــزام نیرو به 
دفاع مقدس، جزو مناطق فعال بود. وقتی علیرضا 
را برای ثبت نام در مدرسه راهنمایی می بردم، ماند 
و با حســرت به نیروهای اعزامی نگاه کرد. گفتم 
علیرضا این برادرها برای دفاع از دین و مملکت ما 
به جبهه می روند. کالمم را قطع کرد و گفت: مادر 
اجازه می دهی من هم بروم؟ انتظار چنین سؤالی را 
نداشتم. جواب دادم: تو هنوز بچه ای و بعد از اینکه 
به سن سربازی رسیدی می روی ان شاءاهلل. دیگر 
حرفی نزد و به مدرسه رفتیم. در مدرسه ثبت نامش 
کردم اما خوشحالی در چشمانش نبود. همه فکر و 
ذکرش جبهه شده بود و می دانستم که می رود.« از 
مادر اجازه رفتن به جبهه گرفت و او قبول نکرد. اما 
یک روز اتفاق عجیبی افتاد: »می دانست من به او 
وابسته ام و بی خبر از من رفت. یک روز بیدار شدم و 
دیدم که علیرضا در رختخوابش نیست. اولش فکر 
کردم زودتر به مدرسه رفته. بعد پدر به من توضیح 
داد و گفت نخواست تو را ناراحت کند. اصرار کرد 
و از من اجازه گرفت و به جبهه رفت. 300 تومان از 
جیب پدرش برداشته بود و رفته بود. سوار قطار شده 
بود. باورم نمی شد که آنقدر بزرگ و مرد شده باشد. 
دلم گرفت که چرا حداقل از من خداحافظی نکرد 
و پشت سرش آب نریختم. از زیر قرآن بدرقه اش 
نکردم. پسرم رفت که رفت. روزهای بی خبری ما از 

همان روز شروع شد.«

سال ها چشم به راهش بودم
مادر است دیگر. گاهی دلش می گیرد و می خواهد 
دست نوازش بکشد سر پسری که روزی قرار بوده 
همدم و عصای دستش باشــد. با بغض از روزهای 
تلخ زندگی اش می گوید: »چند روز به عید نوروز 
1363 مانده بود که خبر شهادتش را آوردند. باور 
نمی کردم؛ جگرگوشــه ام چهارده سال داشت و 
حاال خبر شهادت و مفقود شدنش را آورده بودند. 
می گفتند در عملیات خیبر در طالئیه شهید شده 
است. هیچ شناختی از طالئیه یا عملیات نداشتم. 
همه وجــودم می لرزید و وقتی ســاکش را برایم 
آوردند از شدت ناراحتی و گریه بیهوش شده بودم. 
پسر عزیزم پنجم اسفند 1362 به شهادت رسیده 
بود و پیکرش در طالئیه مانده بود. 14ساله بود که 
رفت و 14سال چشمم به در ماند. چهاردهم تیر ماه 
1376پیکرش را آوردنــد. نمی دانم چه حکمتی 
داشت این عدد 14در زندگی پسر من. من هم او 
را به 14معصوم بخشیدم.« حاج محمد پورناصری، 
پدر شــهید هم در ادامه صحبت های همسرش 
توصیه دارد و می گوید: »پسرم برای دفاع از دین و 
وطن و ناموس از جان شیرینش گذشت و خواسته 
او و ما این است که جوانان عزیز برای تداوم راه شهدا 
بصیرت داشته باشند. ادامه راه شهدا با اطاعت از 
رهبری، حفظ حجاب و عمل به سیره شهداست. 

امیدوارم شرمنده شهدای عزیزمان نباشیم.«

سپیده پورعباسییادداشت
روزنامه نگار

عیدی حاج قاسم

روز بعد از تحویل سال بود. 
شب قبل، از شوق سفر به 
کرمان و روستای مردهک 
نتوانســتم خوب بخوابم. 
خیلی خوشــحال بودم که 
بعد از این همه انتظار باالخره 
موعد سفر رسیده بود. صبح 
زود با پدر و مادرم رسیدم 
گلستان شهدا. گریه های 
مادرم را هنوز به خاطر دارم 
چون نخستین باری بود که 
در طول ۲1 سال عمری که 
از خدا گرفته بودم، 1۲روز 
تمام از مادرم دور بودم. تنها 
چیزی که بــه دلم آرامش 
می داد، فکرکردن به هدف و 
راهی بود که پیش رو داشتیم.
قرار بود نماز مغرب سر مزار 
شهید حاج قاسم سلیمانی 
باشــیم. تمام غم دوری از 

خانواده برایم از بین رفت.
اول ســفر بود و هنوز یخ 
بچه ها بــاز نشــده بود، 
بــه همین خاطــر یکی از 
سرپرستان اردو پیشنهاد 
یک بازی دسته جمعی داد. 
بازی اینطور بود که بچه های 
اتوبوس به ۲گروه مساوی 
تقسیم می شدند؛ اعضای 
یک گروه باید هر سؤالی که 
به ذهن شان می آمد )حتی 
ســؤال ســاده و بی ربط و 
خنده دار( را روی یک کاغذ 
کوچک می نوشتند و اعضای 
گروه دیگر هم جواب های 
مختلف به سؤاالت فرضی 
ذهن شان را روی برگه های 
دیگر می نوشــتند؛ مثال 
)بله، نــه، نمی دانم و...( بعد 
ســؤال ها و جواب ها را در 
و  می گذاشــتند  ۲جعبه 
به صــورت اتفاقــی یک 
ســؤال و یک جــواب را 
درمی آوردند و می خواندند. 
نتیجه یک اتفاق خنده دار و 
سرگرم کننده بود. سؤال و 
جواب ها که خوانده می شد 
صدای خنده ما اتوبوس را 
منفجر می کــرد. تا اینکه 
یک ســؤال و جواب همه 
ما را میخکوب کرد. سؤال 
شانسی که خوانده شد این 
بود: چرا به اردوی جهادی 
می رویم؟ و جــواب کامال 

اتفاقی: عیدی حاج قاسمه!
بعــد از خوانــدن جواب، 
ســکوت عجیبی بین همه 
پخش شد. یک لحظه بدنم 
یخ کرد. همه همینطور بودند، 
واقعا حس آن چند دقیقه 

وصف ناشدنی است. 
صفورا خانی

 درس بزرگ 
از مرد کوچک

در یکی از روزهای فصل پاییز 
با طلوع خورشــید به همراه 
گروه جهادی عــازم منطقه 
محروم کوهدشت شمالی و 
روســتاهای هومیان شدیم. 
مســیر پرپیچ و خم جاده 
روســتایی و طبیعت زیبا و 
مناظر دلنواز و البته نسیم سرد 
پاییزی حال خوب و مطبوعی 
برایمان به ارمغان آورده بود. 
از کنار روســتاهای نزدیک 
جاده  که می گذشــتیم بوی 
نان تازه و شیر محلی طراوت 
هوای پاییزی را دوچندان زیبا 
و دل انگیز می کــرد. صدای 
زنگوله گوسفندان به همراه 
صــدای چوپان در دشــت 
می پیچید و چه حس غریبی 
مرا به دوردست ها می کشاند. 
به منطقه هومیان و روستای 
چم کبود رســیدیم.  اهالی 
روســتا با دیدن ما اطرافمان 
جمع شدند. در ماشین همراه 
خود مقداری لباس برای اهدا 
آورده بودیم. هوا ســرد بود و 
نور خورشــید هنــوز قوت 
گرم کردن نداشت. از آن دور 
کودکی را دیدم که در سرمای 
پاییزی به خود می لرزید. رنگ 
مورد عالقه اش را پرســیدم. 
یک کاپشن آبی رنگ به رنگ 
آســمان نیلگون به او دادم. 
لبخند زیبای او گرمای روزم 
شــد. چند لحظه ای بیشتر 
نگذشت که دیدم آن کودک 
کاپشــن را از تن اش درآورد! 
آنقدر متعجب بودم که با نگاه او 
را دنبال می کردم تا ببینم چرا 
این کار را کرده است؟ شاید 
رنگش را دوست نداشته و یا 
اندازه اش برایش مناسب نبوده 
است. چند لحظه بعد اما دیدم 
آن کودک سخاوتمند، کاپشن 
خود را به کودک دیگری داد. 
قلبم مچاله شــد. فهمیدم 
سخاوت و دریادلی به میزان 
دارایی افراد بستگی ندارد؛ 
آن کودک با تمام کوچکی اش 
درس بزرگی به من داده بود. 
در واقع آنها با درس هایی که 
به ما می دادنــد به ما خدمت 
می کردند، نه اینکه ما به آنها 

خدمتی کرده باشیم. 
 ایرج فریادی پور

همسر محجوبی:
كنار او بودن افتخار زندگي ام است 

»وقتی ریه های همسرم شیمیایی و در بیمارستان بستری شد، من مدام باالی سرش بودم. 
ریه های همسرم عفونی شده بود و سرفه های سختی می کرد که همین موضوع باعث شد 
تا من هم مبتال شوم. امروز من سخت نفس می کشم و سرفه همدم همیشگی من است که 
حاصل سرایت ریه های شیمیایی همسرم به من است. هر 10فرزند مان سر خانه و زندگی شان 
رفته اند و البته به ما سر می زنند. این روزها حاج آقا اصال حال خوبی ندارند. حدود 8 ماه است 
که وضعیت وخیمی دارند. 4 ماه در بخش  آی سی یو بستری بودند و 4 ماه است که در خانه 
تجهیزات پزشکی فراهم شده و پرستار باالی سر حاجی است. شرایط سختی داریم و اصال 
قابل گفتن نیست اما هیچ کدام از اینها باعث نشده که ذره ای از عالقه من به همسرم کم شود 
و من اگر توانایی داشتم حتما شبانه روز باز هم پرستاری اش را می کردم. االن هم کنار بالین 
هستم و برایش دعا می کنم و کنار او بودن افتخار زندگي ام است.« اینها را عذرا گودرزی، 

همسر محجوبی می گوید که سابقه زندگی مشترک شان به 58سال برمی گردد.

مکث

جانباز اصغر آقایی:
آرزو دارم 

از همسرم تقدیر شود  مکث

درگذر پرشتاب روزها دوباره به سالروز میالد حضرت عباس)ع( و روز جانباز رسیدیم تا به این بهانه 

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

یادی کنیم از کسانی که در آن دوران جان شان را کف دست گرفتند و به میان معرکه خون و آتش 
 رفتند؛ کسانی که هنوز هم با زخم هایی به یادگار مانده از سال های حماسه و ایثار زندگی شان را 
به سختی می گذرانند. درست مثل محمدرضا محجوبی جانباز70درصد دوران دفاع مقدس که 59ماه سابقه حضور در جبهه دارد و این روزها در بستر 

بیماری زندگی اش را می گذراند. کسی که گرچه در عملیات خیبر یک پای خود را از دست داد اما باز هم به میدان آمده و حماسه آفرید.

پای صحبت  همسر جانباز قطع نخاعی 

صبر را تو اینجا اعتبار بخشیدی!
 رقیه سلیمانی، همســر جانباز ســرهنگ اصغر آقایی اســت. او کم حرف و صبور است اما وقتی
مجری برنامه از دشواري های زندگی با یک جانباز قطع نخاعی سؤال می کند، از رنج های ناگفته اش 
برای حاضران صحبت می کند. او درباره آشنایی اش با آقایی می گوید: »حاج اصغر پسردایی ام است. 
قبل از جنگ با او ازدواج کردم. او افسر نیروی زمینی ارتش بود و مدام به مأموریت می رفت. از اول 
جنگ تحمیلی تا آخرین روزها در جبهه بود و به تنهایی با کمک خانواده همســرم 6فرزندمان را 
بزرگ کردم. روزهای آخر جنگ خبر آوردند که حاج اصغر در عملیات مرصاد مجروح شــده است. 
وقتی همسرم با این وضعیت به خانه برگشت، از زندگی ناامید شــدم. مادری کردن برای بچه ها و 

پرستاری از او خیلی سخت بود و هست. اما به امید اینکه در 
ثواب رشادت های این رزمنده ها شریک باشم، با جان و دل 

به او خدمت می کنم. ســال های اول نگهداری، نظافت و 
جابه جایی حاج اصغر خیلی سخت بود و نمی توانستم او 
را جابه جا کنم. کم کم عادت کردم و حاال با اینکه دچار 
دیسک کمر، زانو درد و عارضه قلبی شده ام اما باز هم خودم 
از او پرستاری می کنم چون با من از همه راحت تر است.«

چند بهــار زندگی ات را 

حامد یزدانیگزارش
روزنامه نگار

بی همســر و در فراق و 
انتظارش خزان کردی؟ 
بگو چطور بزرگ کردی بچه هایی را که هر روز از تو بهانه بابا را 
می گرفتند؟ چرخاندن چرخ های این زندگی، بی همسر برایت 
سخت نبود؟ دیدی که آخر انتظارت به سر رسید و پدر بچه هایت 
از جنگ برگشت. دیدی قولی که به بچه ها دادی عملی شد و بابا 
برگشت؟ اما چه برگشتنی! عزیزت، همسرت، پدر فرزندانت با 
تنی زخمی و پــر از ترکش و تیر به خانه  برگشــت تا این بار، 
به گونه ای دیگر در آزمون الهی سنجیده شوی! حاال دیگر تو 
مانده ای و یک جسم معلول؛ ۲پای بی حس، یک تن خسته و 
زخمی. تو مانده ای و یک چشم زل زده به صبر و شکیبایی تو. 

کلمات در برابر سال ها رنج و سختی تو هیچ مفهومی ندارند. 

اصغر آقایی از برپایی مراسمی برای قدردانی از همسران جانبازان قطع نخاعی می گوید: »در مراسم  
مختلف ما را دعوت می کنند و هدایایی به رسم یادبود می دهند. من همه آنها را به مادر مهربان و همسر 
صبورم هدیه می کنم اما همیشه آرزو داشتم برنامه ای فراهم شود تا از همسرم تقدیر شود. اگر من جای 
همسرم بودم و مجبور می شدم از یک جسم ناتوان و بیمار پرستاری کنم، بی شک نمی توانستم و کم 

می آوردم. الحق که خداوند به این زنان، صبر و حوصله عجیب و زیادی داده است.«
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پا به پای کولبران در گردنه های سخت زندگی
صادق امامی، نویسنده کتاب»یک زمستان با کولبرها« براساس گزارش های میدانی، اثرش را تألیف کرده است

کتابخانه تاریخمجموعه داستان

رمان

 توپ های ماه اوت،
 نخستین  ماه جنگ بزرگ 

کتــاب »توپ های ماه اوت« با 
زیرعنوان »روایت نخستین ماه 
جنــگ جهانی اول« نوشــته 
»باربارا تاکمن« را محمد قائد 
به فارسی برگردانده و به تازگی 
از سوی نشر ماهی به چاپ نهم 

رسیده است.
ایــن کتــاب نخســتین بار 
ســال1962  انتشــار یافت. 

تاریخ نگار برجســته، باربارا تاکمن در این اثر جانی تازه به 
نخستین ماه جنگ جهانی اول می بخشد: 30روز از تابستان 
سال1914 که سرنوشت جنگ، قرن و درنهایت جهان امروز 

را تعیین کرده است. 
تاکمن اثر خود را با مراسم خاکســپاری ادوارد هفتم، آغاز 
می کند و قدم به قدم به بررســی اتفاقاتــی می پردازد که به 
جنگی بزرگ و خانمان سوز منجر شــدند. کتاب توپ های 
 ماه اوت، اثری جامع، خیره کننده و بســیار آموزنده اســت 
که به دلیل توانایی مثال زدنی تاکمن در به تصویرکشــیدن 
شــخصیت واقعی عامالن کلیدی در وقوع جنگ، به اثری 
کالسیک تبدیل شــده که تا نســل ها، مخاطبان را به وجد 
خواهد آورد. عــالوه بر این، ترجمه اســتادانه محمد قائد و 
مقدمه نسبتا مفصل و هوشمندانه او که بر این کتاب نوشته، 
این کتاب 544صفحه ای را که در قطع وزیری منتشر شده، 

خواندنی تر کرده است.
تاکمن در ایــن کتاب، بر نخســتین  مــاه از جنگ جهانی 
اول)جنگ بــزرگ( تمرکز دارد؛ جنگی که 4ســال به طول 
انجامید؛ جنگی خانمان برانداز که میلیون ها کشته برجای 
گذاشت. باربارا تاکمن با جزییاتی دقیق رویدادها و تصمیماتی 
را که منجر به این جنگ شدند، شــرح می دهد و سپس به 
تشــریح توانایی های نظامی کشورهای شــرکت کننده در 
جنگ و سابقه این توانایی ها می پردازد. او مردانی را موشکافی 
می کند که این جنگ را رقم زدند و آنچه را که در کابینه ها، 
ستادها و جبهه ها گذشت، روایت می کند. جنگی که به 3قاره 
کشید و ارتش های 4قاره در آن جنگیدند؛ نقطه ای از تاریخ که 
در دنیای مدرن آغاز می شود و در قرن نوزدهم پایان می گیرد.

باربارا تاکمن ســال1963 برای توپ های مــاه اوت، جایزه 
پولیتزر گرفت و کتابــش حتي در بین کســانی که عالقه 
چندانی به خواندن تاریخ نداشتند، با استقبال مواجه شد و 
به محبوبیت جهانی دست یافت؛ جنگ جهانی اول واقعه ای 
بود که به قرن بیستم شکل داد و نتایجش همچنان بر دنیای 

ما سایه افکنده است.
انتشــارات ماهی این کتاب 544صفحه ای را در چاپ نهم 

به بهای 400هزار تومان منتشر کرده است.

خوبی خدا
کتاب »خوبی خدا« دربرگیرنده 
9داستان از نویســندگان امروز 
آمریکاست که به انتخاب و ترجمه 
امیرمهــدی حقیقت، از ســوی 

نشر ماهی به تازگی به چاپ چهاردهم رسیده است. داستان های 
این مجموعه، همگی بکر و بسیار خواندنی  هستند و ترجمه شاخص 
مترجم هم بر خواندنی بودن آنها بســیار تأثیر دارد. امیرمهدی 
حقیقت، درباره ویژگی این داستان ها نوشته است: »می گویند 
اگر رمان را به فیلم بلند تشــبیه کنیم، داستان کوتاه عکسی از 
یک لحظه زندگی اســت. با این تعبیر، می توان گفت مجموعه 
حاضر، آلبومی است از 9قطعه»عکس«، 9تصویر زندگی که ظرف 
6سال گذشته، از نشریات ادبی آمریکا برگزیده ام. فضای آنها با هم 
متفاوت است اما یک وجه مشترک دارند؛ ساده اند.« داستان ها در 
سال های 2000تا2006 از نشریات ادبی آمریکا برگزیده شده و 
جوایز مختلفی دریافت کرده اند. ریموند کارور، هاروکی موراکامی، 
شرمن الکسی، الکساندر همن، جومپا الهیری، مارجوری کمپر، 
پرسیوال اورت، گیب هادسون و الیزابت کمپرفرنچ، نویسندگان 
این مجموعه  هستند. نشر ماهی این مجموعه 208صفحه ای را به 

بهای 100هزار تومان منتشر کرده است.

تسلی دهندگان 
کتاب »تســلی دهندگان« نوشته 
»میوریل اسپارک« را شیما الهی به 
فارسی برگردانده و به تازگی از سوی 
نشر نو منتشر شده است. این اثر، 

نخستین و شاید مهم ترین اثر این نویسنده است رمانی که »گراهام 
گرین« نویسنده شناخته شده انگلیسی آن را »یکی از انگشت شمار 
رمان اول های اصیل که تا سال ها خوانده خواهد شد.« دانسته است. 
»تسلی دهندگان« داستان کروالین است که با مشکلی عجیب 
روبه رو شده است؛  صدایی بیرون از ســرش افکار او را می خواند 
و ماشــین تحریری همه چیز را ثبت می کند و بی آنکه بخواهد، 
شخصیت یک رمان شده اســت. او که به تازگی کاتولیک رومی 
شده اســت، نمی داند که این صداها تجلی تقدس است یا راوی 
جنون. اعتقادات مذهبی جدید باری بر دوش او گذاشته و خالقیت 
سرکش اش که راهی برای بروز نمی یابد، کالفه اش کرده است. آیا 
نویسنده سایه ای از خداوند است که همچون او، شخصیت هایی 
خلق کرده و به سمت سرنوشت هدایتشان می کند؟ مجله تایمز 
در سال2008 میوریل اسپارک را در فهرست 50نویسنده بزرگ 
بریتانیایی معاصر، در رده هشتم قرار داد. نشر نو به تازگی این رمان 

247صفحه ای را به بهای 140هزار تومان منتشر کرده است.

کتاب »یک زمســتان با کولبرها« 
اثری مســتند با پشــتوانه های الزم، گزارش 
میدانی و تحقیقات جامع پیرامون یک موضوع 
چالش برانگیز اجتماعی و اقتصادی است؛ زمینه 
ورود شما به موضوع کولبري چگونه شکل گرفت 
و در ابتدا چه شناختی از این مسئله داشتید و 

نگاه اولیه تان، چگونه تغییر کرد؟
تا پیش از دی ماه سال1398، هیچ شناخت درست 
و دقیقی از پدیــده کولبری نداشــتم. مثل خیلی 
دیگر از مردم، کلمه »کولبر«، پیرمردی را به ذهنم 
متبادر می کرد که باری سنگین را از یک سوی مرز 
به  سوی دیگر حمل می کرد تا درآمد ناچیزی داشته 
باشد. هرچند جوانانی هم بودند که در مرز کولبری 
می کردند اما بیشــتر نگاه دوربین ها به پیرمردهای 
فرتوتی بود که با هر زحمتی در زمســتان، ناچار به 
کولبری می شدند. در اواخر آذرماه، یک خبر مثل بمب 
در رسانه های ایران ترکید. خبر این بود که 2نوجوان 
کولبر در مرز، بر اثر سرما جان شان را از دست داده اند. 
یکی از این دو نوجوان در باالی کوه جانش را از دست 
داده بود و دیگری، در مکان نامعلومی. همین موضوع 
باعث شد تا چندصد نفر برای چند روز به دنبال جنازه 
نوجوان دوم باشند و رسانه ها هم به این اخبار بپردازند. 
باالخره پس از چند روز، جنازه نوجوان دوم هم پیدا 
شــد. با توجه به غمبار بودن این رخــداد، من برای 
نوشتن گزارش، راهی مریوان و مرز شدم، حضور در 
منطقه مرزي و گفت وگو با کولبران، درک مرا نسبت 

به موضوع تغییر داد.
از مطالــب کتاب»یک زمســتان 
با کولبرها« برمی آید که محتــوای اثر حاصل 
ســفرهای شــما به مناطق مرزی در غرب و 
شمال غرب کشور باشــد. هماهنگی های الزم 

برای این سفرها چگونه صورت می گرفت و آیا با 
موانعی برای ورود به نقاط مرزی حساس که محل 
استقرار نیروهای مرزبانی و عبور کولبران است، 

مواجه بودید؟
به جهت اینکه در مناطق مــرزی، کولبران تردد 

دارند، حضور یک خبرنگار چندان به چشــم 
نمی آیــد. البته در ســفرهای این چنینی، 
سعی ام بر این بوده است که بدون هیاهو 
یا اطالع رســانی قبلی کارم را انجام دهم 
تا حساسیتی ایجاد نشود. ساده تر بگویم، 

حتی پاسگاه مرزی یا نهادهای امنیتی، 
وقتی متوجه حضــورم در مرز 

می شــوند کــه گزارشــم را 
بخوانند. ســفرهای من در 
هر منطقه مرزی متفاوت 
از دیگــری بوده اســت. 
به عنــوان نمونــه در مرز 
سردشت یا پیرانشهر، عبور 
از مرز کار چندان ســاده ای 

نیســت و نیروهای مرزبانی 
بدترین  یا ســپاه پاســداران در 
شرایط آب و هوایی در ارتفاعات 
حضور دارند. دلیل این حضور، 
تهدیــدات امنیتــی و تردد 
گروهک هــای تروریســتی 
در مــرز اســت. در مریوان 
اما تجربه مــن متفاوت بود. 

در هر دو ســفر به مرز مریوان، 
نیروهای مرزبانی در برجکی که 
در ارتفاعات جانمایی شده است، 
حضور نداشــتند. شاید دلیل آن 

برقراري امنیت نسبي در آن  سوی مرز مریوان نسبت 
به پیرانشهر و سردشت باشد. این نکته را هم بگویم 
که در سردشت و پیرانشهر به دلیل احتمال سقوط 
بهمن، هیچ کولبری به مرز نمی رفت تا بتوانم با آنها 

همراه شوم.
از  کتاب شــما ترکیبــی 
شیوه های نگارشــی سفرنامه نویسی 
و گزارش نویسی اســت که در نهایت 
گزارش نویسی بر کلیت آن غلبه می کند. 

این مسئله تا چه اندازه عمدی بود؟
درســت اســت. من تالشــم بر این بود که 
هرطور شــده داده های رسمی 
و اطالعــات مهم کــه برای 
درک مســئله الزم اســت 
را در کتــاب بگنجانــم. در 
سفرنامه نویســی، نویسنده 
چندان به این اطالعات ارجاع 
نمی دهد اما مــن ناچار بودم 
در شــرایطی که تقریبا پدیده 
کولبری در داخل چندان مورد 
توجه قــرار نمی گیرد، همه 
آنچه را که الزم اســت در 
یک کتاب جــای بدهم. 
با این حال، بخشــی از 
این داده ها که مخاطب 
را بیشتر با واقعیت های 
کولبری آشــنا می کند را 
در پیوست کتاب آورده ام. این 
مطالب می توانســت در کتاب 
نباشد تا آن یکدست تر شود، اما 
نخواستم یک نگاه کالن به مسئله 

نویسنده کتاب »یک زمستان با کولبرها«، روزنامه نگار فعالی است که 
سلسله گزارش های میدانی متعددی درباره موضوعات مختلف تهیه 
و منتشر کرده اســت. ازجمله درباره پدیده »کولبری« که در مرزهای 
غربی کشــورمان طی این سال ها رواج داشــته و دارد. صادق امامی، 
متولد ســال1365، فارغ التحصیل کارشناســی مهندسی عمران و 
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل است. از سال1390 روزنامه نگاری را 

از روزنامه وطن امروز شروع کرده و بعد به 
خبرگزاری فارس و تسنیم رفته و از سال97 
هم در روزنامه فرهیختگان مشغول به کار 
است. در این 4سال، هم گزارش های میدانی 
مختلفی از حوادث آبان98 در ماهشــهر 
نوشته و هم پس از روی کار آمدن طالبان 
در افغانســتان به این کشور سفر کرده و 
گزارش های میدانی از افغانستان تهیه و 

منتشر کرده است. با این نویســنده و روزنامه نگار، درباره کتاب »یک 
زمستان با کولبرها« گفت وگو کرده ایم.

را فدای شیوه نگارش کنم.
موضوع کولبری در سال های اخیر به 
یکی از مسائل چالش برانگیز در جامعه، به ویژه 
مناطق غرب و شمال غربی کشور تبدیل شده 
است، فکر می کنید کتاب شما در این زمینه تا چه 

اندازه قدرت روشنگری دارد؟ 
بحران کولبری در مناطق غربی از آنچه فکر می کنید 
و می کنیم، عمیق تر است. سال98 با یک جوان کولبر 
گفت وگو کردم. می گفت پیک موتوری بوده و ماهی 
800هزار تومان درآمد داشــته. حــاال 2روز به مرز 
می آید و همین مبلغ را درمی آورد. یا خیاطی بوده 
که به جای خیاطی، کولبری می کند، چراکه به جای 
25روزکار، در 3روز، پولــی را که نیاز دارد  از طریق 
کولبری درمی آورد. تا پیش از گزارش »13کیلومتر 
با کولبرها« که مقدمه ســفر دومم به مرز و کتاب 
»یک زمستان با کولبرها« شد، تا جایی که مطالب 
را خوانــده ام، در هیچ گزارش و روایتی به مســئله 
کولبری، اشاره نشده بود. همانطور که گفتید کتاب 
تلفیقی از سفرنامه و گزارش است. یکی از دالیل آن، 
همین بود که مسئوالن یا تصمیم سازان وقتی کتاب 
را می خوانند، بتوانند به جمع بندی روشنی درباره 
پدیده کولبری برسند. در حداقلی ترین حالت، این 
کتاب چکیده بخش اعظم آن چیزی اســت که در 
مرز دارد اتفاق می افتد. من نمی دانم امسال یا سال 
آینده یا 10سال دیگر، ولی باالخره روزی می رسد 
که برای تصمیم گیری درباره این پدیده، این کتاب 
خوانده می شود. البته ناگفته نماند در جریان سفر 
هیات دولت به اســتان کردســتان، از دفتر یکی از 
مسئوالن دولتی با بنده تماس گرفته شد تا به طور 

خالصه درباره کولبری به آنها اطالعات بدهم.
یکی از ویژگی های جالب توجه کتاب 
شما، عکس های ضمیمه ای و اثرگذار آن است، 

این تصاویر چگونه تهیه شدند؟
با توجه به تجربه سفر قبلی ام به مرز در دی ماه98، 
در دومین سفر یعنی بهمن98، آقای وحید سرابی، 
عکاس روزنامه فرهیختگان هــم مرا همراهی کرد. 
من تقریبا تمام تصاویر از کولبــري در مرز مریوان 
را دیده ام. گمان نمی کنم عکاســی بوده باشــد که 
چند ساعت در زمســتان کوهنوردی کرده باشد تا 
به ارتفاعات کوه تته برسد و بتواند از کولبران عکس 
بگیرد. این کار ســخت را وحید ســرابی انجام داد. 
به دلیل اینکه برای عکاسی نمی توانست دستکش 
دست کند، دست هایش از شدت سرما سرخ شده بود 

ولی با این حال تصاویر بسیار با ارزشی را ثبت کرد.

علی اهلل سلیمیگفت وگو
روزنامه نگار
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این میدان قدیمی تهران شاهد اتفاقات تاریخی بسیاری بوده است

ابوذر چهل امیرانی روزگاری که تجهیزات دندانپزشــکی ازجمله داروهای 
ِسر کننده نبود، چندنفر دست و پای بیمار را می گرفتند یا روزنامه نگار 

با طناب می بستند تا دندانپزشک با انبرک دندان خراب او را بکشد. آنها با این روش های 
سنتی، ناله و فریاد بیمار نگون بخت را به آسمان بلند می کردند. بیشتر این دندان سازان 
آرایشگر و دالک بودند و در کنار حجامت، مشت ومال دادن در گرمابه ها و شکسته بندی، 
دندان های پوسیده مردم را می کشیدند.در زمان قاجار تعداد دندانپزشکان کم بود و حتی 
گفته می شود سال۱۳۰۰ فقط ۳نفر در پایتخت مشغول این کار بودند. به همین دلیل مردم 
ناچار بودند تن به روش های آنهایی بدهند که تجربی و سنتی بودند. وقتی روش آنها برای 
درمان عفونت دندان بیماران با نمک، زغال سابیده، صمغ کتیرا، شیره  انجیر، آب پیاز، روغن 

نخود و حتی تریاک کارگر نمی افتاد، دست به انبر می شدند که به آن »کلَبتین«  می گفتند 
و دندان بیمار را می کشیدند. البته آنها روکش دندان را هم انجام می دادند و قطعه ای از طال 
روی دندان می کشیدند. این رویه تا سفر ناصرالدین شاه به فرنگ ادامه داشت و بعد از آن 
پای دندانپزشکان خارجی ازجمله »برتراند باتیست انسگاریوس هیبنت«به دربار باز شد. 
او هم فقط به دندان های شاه و درباریان رسیدگی می کرد و با هزینه دولت، ابزارهایی مثل 
پالتین، دندان مصنوعی و روکش طالی سفید به کشور آورد.سال ها بعد ۲دندانپزشک از 
لهستان و اتریش به تهران آمدند و مطب خود را برای کشیدن و درمان دندان پوسیده مردم 
دایر کردند. همان زمان یک بانوی اتریشــی هم به نام »ماتیلدا والد« به کشــور آمد و 

دندانپزشک ویژه »مسعود میرزا ظل السلطان« پسر ناصرالدین شاه شد. 

دندان کرم خورده و کلبتین
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روزی  روزگاری  عزیزیه

بهترینقصههایتاریخیتهرانجایزهمیگیرند

صفحه »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، واقعه های 

تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای پس پشت این عکس ها.شما هم می توانید در 

انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید با نام خودتان 

منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

 نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- ۲۳۰۲۳۴۵۵

مریم قاسمی میدان بهارستان در ۳۰۰ سال گذشــته همواره از مهم ترین میدان های تهران بوده است. دالیل 
مختلفی برای اهمیت میدان بهارستان وجود دارد که بســیاری از این دالیل به وقایع تاریخی ای روزنامه نگار 

مربوط می شود که در میدان بهارستان روی داده است. این میدان را می توان در شمار نخستین میدان های پایتخت به شمار 
آورد و به همین دلیل است که در بسیاری از رویدادهای تاریخی ایران نقشی بسیار پررنگ ایفا کرده است. این میدان در 
طول این سال ها نام های متفاوتی چون »جلوخانه نگارستان«، »میدان نگارستان«، »باغ سپهساالر«، »عزیزیه«، »میدان 

مجلس« و »شاه آباد« داشته و آنطور که در منابع تاریخی آمده تا پایان سلطنت رضاشاه به نام نگارستان خوانده می شد.
میدان بهارستان تاریخچه ای پرحادثه دارد و خاستگاه بســیاری از تحوالت تاریخی ایران بوده است. نخستین مجلس 
قانونگذاری ایران در دوران مشــروطه، ترور میرزاعلی اصغرخان اتابک، به توپ بستن مجلس و تظاهرات، زدوخوردها و 
راهپیمایی های متعدد در اعتراض و در حمایت از دولت دکتر محمد مصدق، بخشی از حوادث تاریخی مهم است که در این 

محل رخ داده است.
از مشهورترین بناهای اطراف این میدان می توان به ساختمان نگارستان، مسجد سپهساالر، کتابخانه قدیم سپهساالر، 
ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره کرد. عکس های قدیمی نشان می دهند که در گذشته این میدان دارای 
آبنماهای کوچک در سمت غرب و شرق و پیاده رویی پر از درخت در سمت شمال بوده، اما امروز اطراف این میدان مکانی 
کامال مسکونی و تجاری مملو از ساختمان ها شده است. میدان بهارستان تهران در سال ۱۳۹۵ با شماره ۳۱۵۴۲ در فهرست 

آثار ملی ایران ثبت شده است.
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سال ۱۲۷۹ شمسی بود که مظفرالدین شاه در سفر به بلژیک،  ثریا روزبهانی
با اتومبیل آشنا شد و با وجود اینکه خزانه مملکت خالی بود از روزنامه نگار 

بانک انگلیس وام گرفت و ماشین را خرید و در بازگشت به ایران آن را با خود آورد.
مظفرالدین شاه در این سفر با مدیرعامل شرکت رنو گفت وگو کرد و توانست ۲دستگاه 
خودرو وارد ایران کند.آن طور که در منابع تاریخی آمده است مدیرعامل شرکت رنو 
یک اتومبیل را به شــاه هدیه می کند و دومی را به قیمت ۱۶ هزار فرانک )۴۰۰۰ 
تومان( به مظفرالدین شاه می فروشد.مظفرالدین شاه هر ۲خودرو را با قطار و کشتی 
از روسیه و دریای خزر به انزلی آورد. سپس از انزلی با راننده به سمت دارالخالفه قاجار 
حرکت کرد، اما جاده های کشور که خاکی و پر از چاله بود، باعث شد یکی از خودروها 

در بین راه خراب شود و هرگز به تهران نرسد. اما دومی پایش به پایتخت رسید و چون 
دود می کرد، »کالسکه دودی« و »کالسکه آتشی« نام گرفت. خیابان های تهران هم 
مثل همه جای ایران، مناسب رانندگی نبود. به همین خاطر شاه ایران فقط گاهی از 
آن استفاده می کرد.این خودرو بعد از مرگ مظفرالدین شاه به محمدعلی پسر او رسید 
که با مشروطه خواهان سر ناسازگاری داشت. اوایل اسفندماه ۱۲۸۶ بود که محمدعلی 
شاه با این خودرو برای گردش به دوشان تپه رفت. در همین گردش بود که با نقشه 
حیدر عمواوغلی از فعاالن جنبش مشــروطه ایران، ۲بمب دست ســاز به سمت 
محمدعلی شاه پرتاب شد. محمدعلی شاه آسیبی ندید، اما این خودرو برای همیشه 

از کار افتاد و قصه نخستین خودروی وارد شده به ایران تمام شد.

نخستین خودرویي که وارد تهران شد

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

@ h a m s h a h r i n e w s

h a m s h a h r i n e w s p a p e r
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پروژه کروکی آنالین در روز میالد حضرت ولی عصر)عج( 
پس از چند سال کار آزمایشی افتتاح می شود و به مرحله 
عملیاتی می رســد. این پروژه پیش از این در استان قم 
به صورت آزمایشی اجرا شده بود تا نقاط ضعف و قوت آن 
مشخص شود. پروژه کروکی آنالین با همکاری مشترک 
بیمه مرکزی ایران و پلیس راهور اجرایی شده و می تواند 
بســیاری از هزینه های موجود را کاهش دهد. همچنین 
امکان جعل کروکی با این پروژه به شدت کاهش می یابد. 
یکی از اتفاقاتی که با اجرا شــدن پروژه کروکی آنالین 
شاهد خواهیم بود، سرعت فرایند کار است به طوری که با 
اتصال نرم افزار کروکی آنالین به دستگاه ها، سازمان ها و 
نهادهای مرتبط، مراجعه حضوری به این دستگاه ها کاهش 
چشــمگیری پیدا خواهد کرد. این نرم افزار به مراجعی 
چون کالنتری ها، واحدهای قضایی، پزشکی قانونی و البته 
شرکت های بیمه متصل می شود. به این ترتیب فرایندی 
که طی چندین روز و گاهی چند هفته با مراجعه حضوری 
ذینفعان در مراکز مختلف به اتمام می رســید، اکنون از 

طریق راهکاری فناورانه انجام می شود.

کروکی ها، آنالین شدند
عماد الدین قاسمی پناهفناوری

روزنامهنگار

موفقیت روسیه در مأموریت نجات 
فضانوردان 

فضاپیمایسایوزروســیهبراینجاتفضانورداناینکشوربا
موفقیتبهمدارپرتابشد.بهگزارشسیانان،اینفضاپیماقرار
استجایگزینکپسولیشودکهدرماهدسامبردچارنشتمایع
خنککنندهشدو2فضانوردروسویکفضانوردناسارابرای
بازگشتبهزمیندچارنگرانیکردهبود.پرتاباینکپسولکه
سایوزMS-23نامدارد،ازسایتپرتابفضاییبایکونورروسیه
درقزاقستانانجامشد.اینفضاپیمایبدونخدمهحدود2روز
رادرمدارخواهدگذراندوبهسمتایستگاهفضاییبینالمللی
مانورمیدهد.انتظارمــیرودکهپسازاینمــدتبهماژول
پویســککهدربخشروسیهایســتگاهفضاییاستبپیوندد.
سایوزMS-23وسیلهنقلیهبازگشتیبرایسرگئیپروکوپیف
ودیمیتریپتلینوفرانکروبیوفضانوردناســاخواهدبودکه
MS-22همگیدرماهسپتامبرگذشتهرویکپســولسایوز
بهایستگاهفضاییسفرکردند.ســایوزMS-23 بهجایپروازبا
 Zero-Gاعضایخدمههواپیما،روزپنجشنبهتنهابایکنشانگر

کهدرواقعیکعروسکخرستدیبودپرتابشد.
2ماهپسازپرتاب3فضانوردباســایوزMS-22،کپســولآن
دچارنشتیمایعخنککنندهشدوکابیندردماییقرارگرفت
کهبرایبازگشتخدمهناامنبود.آژانسفضاییروسیهوناسا
بهسرعتبرایجایگزینییکوسیلهنقلیهدستبهکارشدند.
مقاماتآژانسفضاییروسیهگفتندکهنشتناشیازیکسوراخ
کوچکبهدلیلبرخوردبایکریزشهاباست.درابتداقراربود
اولگکونوننکوونیکوالیچوب،فضانوردانراسکازمس)آژانس
MS-فضاییروسیه(ولورالاوهارافضانوردناسادر16مارسبا

23بهایستگاهفضاییپرتابشوند.

اماحاالپروکوپیف،پتلینوروبیودرایســتگاهفضاییتازمانی
کهبتوانندکهاحتماالاواخرسالجاریاستدرایستگاهفضایی
میمانندوســپسباســایوزMS-23 بهزمینبازمیگردند.
براساسگزارشرسانهدولتیروسیهتاس،اینبازگشتممکن
استدرماهســپتامبراتفاقبیفتد.اگراینجدولزمانیبرقرار
باشد،3خدمهاقامت6ماههموردانتظارخودرادرفضابهحدود
یکسالافزایشخواهندداد.هنگامیکهازجوئلمونتالبانو،
مدیربرنامهایستگاهفضاییناسادرمورداقامتطوالنیمدت
پرسیدهشد،گفتکهخدمهدرسالمتکاملهستندودلیلی

برایتسریعدربازگشتبهخانهوجودندارد.

یک پوشش الکترونیکی به جای 
چسب زخم

دانشمندانپوششالکترونیکیقابلانعطافومقرونبهصرفه
جدیدیســاختهاندکهنهتنهاروندبهبودیزخمراســرعت
میبخشد،بلکهباجذببیضرردربدندرزمانیکهکارشانجام
میشود،ناپدیدمیشود.بهگزارشنیواطلس،جانایراجرزاز
دانشگاهنورثوسترن،سرپرستاینمطالعه،گفت:اگرچهاین
یکدستگاهالکترونیکیاست،امااجزایفعالیکهبابسترزخم
ارتباطدارند،کامالقابلجذبهســتند.بهاینترتیب،پساز
تکمیلفرایندبهبود،موادبهطورطبیعیناپدیدمیشوندودر
نتیجهازهرگونهآســیبیبهبافتکهدرغیراینصورتممکن
استتوسطاســتخراجفیزیکیایجادشود،جلوگیریمیشود.
بانداژهایالکترونیکییکفناورینوظهورهستندکهباپیشرفت
نســبتبهمدلهایقبلیخودبهتکههایکشــندهباکتری،
پوشــشهایمتحرکوحتینفوذبهپانســمانهایهوشمند
تبدیلشدهاند.امااینپانسمان،نخستینباندقابلجذبزیستی
درنوعخوداستکهالکتروتراپیرابهزخمهامیرساندتابهبود
راتا30درصدتسریعکند.دانشمندانمعتقدندکهاینمیتواند
برایبیماراندیابتیوسایرافرادیکهباعوارضجدیناشیاز

زخمهایمکررودیرالتیاممواجههستند،بازیراتغییردهد.

در  مصنوعــی  هــوش  کارشناســان 
مطالعــه جدیــدی دریافتنــد به طــور 
متوســط 39درصد از زمانی که در حال 
حاضر صرف انجام کارهای خانگی بدون 
دســتمزد می شــود، می توانــد در دهــه 
آینــده به صــورت خــودکار انجام شــود. 
همچنیــن آنهــا بــرای وظایــف متعــدد، 
تخمین هــای متفاوتــی ارائــه کرده انــد، 
به طوری کــه پیش بینی می شــود خرید 
خواربار )59درصد( بیشــترین احتمال 

خودکار شدن را دارد.

39
درصد

دانش

عددخبر

فضا

   اجرای کروکی آنالین
مراســمرونماییازطرحهاو
محصوالتجدیــدبیمهایدر
مرکزنــوآوریبیمهمرکزیبا
حضوروزیراقتصاد،رئیسبیمه
مرکزیوجمعیازمســئوالن

برگزارشد.
آنچهدراینبخش،حائزتوجه
بود،خبرمجیدبهزادپور،رئیس
بیمهمرکزیازدستاوردهای
موفق1401بودکهبخشــی
ازآنبهپــروژهکروکیآنالین
اختصاصداشــت.بهزادپوربا
اشارهبهطرحهاواتفاقاتخوب
آیندهگفت:»یکیازطرحهای
مشترکپروژهکروکیآنالین
اســتکهبهطورمشــترکبا
پلیسراهورانجامشــدهودر
نیمهشعبانافتتاحمیشود.«

   نقش پلیس راهور
پیشازاینهــم،رئیسبیمهمرکــزیازانتظاربرای
دریافتتجهیزاتمربوطهســخنگفتهبــود.پساز
مدتیهماعالمشدکهتجهیزاتالزمخریداریشدهو
تشریفاتقانونیورودآنهادریکیازگمرکهاانجامشد.
حاالبهنظرمیرسدکهمشــکالتبرطرفشدهاستو

پلیسبهزودیاجرایکاررابهعهدهمیگیرد.
بهزادپوربابیاناینکهطرحکروکیآنالین،باهمکاری
پلیسراهنماییورانندگیانجاممیشود،گفت:»بخش

اصلیاجراییکارباپلیساســت،امابیمهمرکزیدر
زمینهتأمینتجهیــزاتوطراحــینرمافزاریکمک
کردهاست.«یککارشناسپلیسراهوردرگفتوگو
باهمشــهریبهتبلتهاییکهدرطرحآزمایشــیدر
اختیارکارشناساناستانقمقرارگرفت،اشارهمیکند
ومیگوید:»سیستمکروکیآنالینبااستفادهازتبلت
ودادههایایجادشدهبراساسطرحتصادفکهبخش
عمدهآندرتبلتهاوجودداردوهمچنینواردکردن

دادههایالزمازسویکارشناسپلیسراهور،کروکی
آنالینراترسیممیکند.«

بهگفتهاو،»پسازتکمیلکروکیازسویکارشناس،
اینکروکیبرایمراجعمربوطهمانندبیمهوقوهقضاییه
ارسالمیشودوسپسیککدپیگیریصادرمیشود
کهمقصروزیــاندیدهمیتوانندبااســتفادهازآن،به
شرکتهایبیمهیادرصورتلزومبهقوهقضاییهمراجعه

وکارهایالزمراپیگیریکنند.«

   آماده شدن برای ارزیابی آنالین خسارت
یکیازاتفاقاتیکهباعثتلفشدنزمانمردممیشود،موضوعکارشناسیوارزیابی
خساراتتصادفهاست.حاالیکشرکتدانشبنیانازاپلیکیشنیدرمراسمرونمایی
ازطرحهاومحصوالتجدیدبیمهایدرمرکزنوآوریبیمهمرکزیرونماییکردهکه

میتواندمورداستفادهبیمهمرکزیوشرکتهایبیمهایقراربگیرد.
آنطورکهاعالمشدهایناپلیکیشنظرفیتهاوامکاناتمتفاوتیداردوفرایندارزیابی
خسارتراسرعتمیبخشد.همچنینایناپلیکیشنداراییکرابطکاربریآسان
است.همچنینهدفدیگرایناپلیکیشنازبینبردنمشکالتبیمهشوندگانوزدودن
دیدگاههایمنفینسبتبهفرایندارزیابیوپرداختخسارتبیمههایخودرواستو

ازطرفدیگربهرهمندیازهوشمصنوعیدرایناپلیکیشنفرایندارزیابیخسارات
راسادهتروسریعترمیکند.بااستفادهازایناپلیکیشندیگرنیازیبهحضورفیزیکی
درشعبشرکتهایبیمهگربرایاعالمودریافتخساراتنیست.درواقع،بافشردن
دکمه»تصادفکردم«همهچیزبرعهدهکارشناسانیاستکهدرسراسرشهرحضور
دارند.کارشناســانارزیابپسازاعالمتصادفازطریقاپلیکیشــنباکاربرتماس

خواهندگرفتوفرایندکارشناسیآغازخواهدشد.
همچنینهمهمدارکموردنیاز،درهمیناپلیکیشــنبارگذاریمیشودومردماز

حضورفیزیکیدرشرکتهایبیمهبینیازمیشوند.

باعملیاتیشدنطرحکروکیآنالین،نیروهایپلیسراهوربااستفادهازتبلتکروکیراآپلودمیکنندتامشکالتمردمسریعترحلشود

مریخ نــورد ژورانــگ )Zhurong( چین 
در ماه مه ســال2021 روی ســیاره سرخ 
فــرود آمــد. در دی مــاه گفتــه شــده بود 
کــه ارتبــاط دانشــمندان بــا مریخ نــورد 
ژورانگ قطع شده است و تصاویری که 
توســط مدارگرد شناســایی مریخ ناســا 
)MRO( منتشــر شده نشــان می دهد 
کــه مریخ نــورد چینــی حداقــل در 5 ماه 
گذشــته هیــچ حرکتــی نکــرده و چیــن 
تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.
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اجرایطرحجمعآوری
وامحایداروهای
تاریخمصرفگذشته
مردمازطریقداروخانههامیتوانند

دراینطرحشرکتکنند

مدیــرکل دفتر نظــارت و پایــش مصرف 
فرآورده های سالمت ســازمان غذا و دارو، از 
اجرای طرح جمع آوری و امحای داروهای تاریخ 
مصرف گذشته و بالاستفاده در پایان سال جاری 

و ابتدای سال آینده خبر داد.

نوشینمحمدحســینیبااعالماینخبرگفت:
اکنونمردمداروهایبالاســتفادهراجمعآوری
ودســتهبندیکردهوبعدصبرکنندتامالیست
داروخانههارابرایتحویلاینداروهااعالمکنیم.

اوبابیاناینکهورودبرخیداروهابهطبیعتبسیار
خطرناکاستتأکیدکرد؛داروسازانمیتوانند
برخیازداروهایبالاستفادهوتاریخمصرفگذشته
رادرداخلداروخانهامحاءکردهوازبینببرندکه

روشهایخاصخودشرادارد.
اوبااشــارهبهروشهایازبینبردنداروهاادامه
داد:گاهیاوقاتداروهاراکپســولهمیکنیموبا
ایناقدامدارونمیتواندتجزیهوواردمحیطزیست
شــودوبعدآنهارادفعمیکنیم.روشدیگراین
استکهداروهارامیسوزانند.بایدتوجهکردکه
اگرداروهارادرفضایمعمولیبســوزانید،دودو
ضایعاتآنآسیبهایفراوانیبهمحیطزیست
میزند،امادرمراکزامحاءفیلترهایمخصوصی
برایاینکاروجوددارد؛بهطــوریکهداروهادر
درجاتمختلفوحرارتخاصیبایدســوزانده
شوندیادرحاللهایمخصوصحلشدهوبعد
سوزاندهشوندکهایندستگاههادارایفیلترهایی
هســتندکهاجازهنمیدهندمــوادمضرداروها
واردطبیعتشــود.بنابراینامحایداروبایددر
شرکتهاییانجامشودکهآمادگیوتاسیسات
اینکاررادارندکهخوشبختانهدرکشورماچندین
شرکتامحاءکنندهداریمکهتاسیساتآنهابسیار

عالیوفوقپیشرفتههستند.
محمدحســینییادآورشــد:برهمیناساس
درسالگذشــتهکهطرحجمــعآوریداروهای
تاریخمصرفگذشــتهرااجراکردیم،یکیازاین
شــرکتهاباماهمکاریکردوتمــامداروهای
جمعآوریشدهرادربستهبندیهایپلمپشده
ومشخصباپلمپهایشمارهدارتحویلگرفتو
درحضورنمایندهوزارتبهداشتومحیطزیست،
پلمببازشدوبستهبهجنسوشــکلدارودر
قسمتهایمختلفامحاءشــد.امسالنیزاین
برنامهرااجرامیکنیم.اوبابیــاناینکهمردماز
طریقداروخانههامیتواننددراینطرحشرکت
کنند،گفت:مردمبایدداروهایشانراجمعآوری
کردهودرخانهدستهبندیکنند.حتماداروهای
جامدراازداروهایمایعمانندشربتو...جداکرده
ودر2بســتهبندیجداگانهجمعآوریکنند.در
عینحالاگرتوانستندفهرستاینداروهاراهم
تهیهکنندوهمراهبــاداروهابهداروخانهتحویل
دهند.بنابراینحتماداروهایمایعوجامدراجدا
وداروهارادربستههاییجمعآوریکنندوفعال
داروهایتاریخمصرفگذشتهرادرخانهنگهدارند
تازمانیکهمااعالمکنیمکهچهزمانیوبهکدام

داروخانههاتحویلدهند.
محمدحســینیبابیاناینکهبرنامــهدریافت
داروهایجمعآوریشدهدرداروخانههارااحتماال
ابتدای۱۴۰2انجاممیدهیم،گفت:مردمدراین
ایامکهخانهتکانیمیکنند،داروهایتاریخمصرف
گذشتهوبالاســتفادهخودرادورنریزندوآنهارا
درجعبههاییجمعکنندونگهدارندتازمانیکه

داروخانههارامشخصواعالمکنیم.
اوبابیاناینکهامسالهماینطرحفقطدرتهران
اجرامیشود،گفت:3دانشگاهعلومپزشکیتهران
وشعبهتهرانانجمنداروسازانبرایاجرایاین
برنامه،اعالمآمادگیکردهاند.حالاگرشعبدیگر
انجمندرسراسرکشوروسایردانشگاههایعلوم
پزشکیهمدراینمســیرداوطلبشوند،قطعا
مابرنامهرادرکلکشورتوسعهمیدهیم.براین
اساستالشمیکنیمتاحدامکاناجازهندهیم

کهداروییواردمحیطزیستشود.
محمدحسینیگفت:درســالگذشتهاز3هزار
داروخانهتهران،۱۰۰داروخانهدرطرحجمعآوری
داروهایتاریخمصرفگذشتهوبالاستفادهشرکت
کردندکهمردمبــه۵۰داروخانهمراجعهکردهو
داروهایشانراتحویلدادند.دراینفراینددرسال
گذشتهنزدیکبه2تنداروجمعآوریوامحاءشد
کهامیدواریمدرسالآیندهبااطالعرسانیبیشتر،
اینمیــزانافزایشیابد.بنابرایــناکنونمردم
داروهایبالاستفادهراجمعآوریودستهبندی
کنندوبعدصبرکنندتامالیســتداروخانههارا
برایتحویلاینداروهااعالمکنیم.درعینحال
اگراشیایتیزوبرندهمانندسرنگو...دارند،آنها
راهمدریکبطریگذاشــتهودرآنراببندند.
درعینحالاگرکســیبهبیماریقابلانتقالی
مبتالست،رویآنبطریبنویسندکهبیماریکه
ازاینسوزنهااستفادهکرده،بهبیماریقابلانتقال
مبتالستوسپسبعدازاعالملیستداروخانهها،
آنهاراهمتحویلدهند.اودربارههزینههایمورد
نیازبرایاجرایاینطرحگفت:ســالگذشته
شرکتامحاءکنندهبهصورترایگانوداوطلبانهدر
راستایمسئولیتاجتماعیایناقدامراانجامداد،
شرکتهایپخش،ماشینهایشانرابرایحمل
داروهابهصورترایگاندراختیارماگذاشــتندو
داروخانههانیزبهصورتداوطلبانههمکاریکردند
وهزینهاینداشت،اماطبیعتااگرقرارباشداین
طرحبهصورتساالنهاجراشود،هزینهداردوباید
اعتباراتیبرایآندرنظرگرفتکهتالشمیکنیم

اینبرآورداعتباریراانجامدادهواعالمکنیم.

پیگیری

بوپرنورفین؛امیدیبرایرهاییازاعتیاد
بعدازنتایجمثبتدرماناعتیاددرمراکزماده۱6بابوپرنورفین،حاالقراراستاستفادهازایندارو،گسترشبیشتریپیداکند

مبارزه با اعتیاد و اجرای برنامه های ویژه در این 
بخش، از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم 
در دستورکار دولت قرار گرفته است. گذشته 
از افزایش مبارزه با قاچاقچیان و کنترل مرزها 
در ستاد مبارزه با مواد مخدر، تالش در بخش 
درمان معتادان و کاهش دغدغه خانواده های 
دارای فرد معتاد به عنوان یکی از اولویت های 
اصلی در این بخش دنبال می شود. بنابر اعالم 
ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر 
۴میلیون و ۴۰۰هزار نفر مصرف کننده مستمر 
و غیرمستمر مواد مخدر در کشور وجود دارد 
که با بعد خانوار آنــان، حدود ۱۵میلیون نفر 
از جمعیت کشور به صورت روزمره دغدغه و 
نگرانی در عرصه مواد مخدر دارند. دغدغه ای 
که برای رفع آن یا بایــد هزینه های گران و 
سرسام آور کمپ های ترک اعتیاد را به جان 
 بخرند یا هر روز با آســیب های ناشی از آن 

دست و پنجه نرم کنند.

امیدی به ترک دائمی
اینروزهــادیگربســتنفردمعتادبــهتختو
استفادهازشیوههایقدیمیوسنتیبرایترک
اعتیادخریداریندارد؛بلکهخیلــیازاینافراد
بهصورتخودمعرفبهمراکزدرمانسرپاییاعتیاد
مراجعهکــردهوبادریافتداروزیرنظرســازمان
بهزیستینســبتبهرهاییازاینبیماریاقدام
میکنند.سالیانسالاستکهمراکزدرمانسرپایی
اعتیادفعالیتخودرادرسراسرکشورآغازکردهاند
اماخیلیازکارشناسانمعتقدندبرایاینکهاین
درمانهابهنتیجهبرسد،عالوهبرخواستهقلبیفرد
معتادبرایترکاعتیاد،بایدشیوهدرمانهماصولی
وکارآمدباشد.اخیراستادمبارزهباموادمخدراعالم
کردهبادارویبوپرنورفینتوانســتهاندوسوسه
مصرفموادمخدردرمیانمعتادانحاضردرمراکز
نگهداریماده۱6راقطعکنند.حاالقراراستازاین
درمانبرایدرمانزندانیانمعتادهماستفادهشود.

عوارض بوپرنورفین کمتر از متادون
آخرینمطالعاتانجامشــدهدرحوزهدرمان
اعتیادحکایتازآنداردکهعوارضمصرفاین
دارو،بهمراتبکمترازمتادوناســت.متادون
دارایعوارضیچونخوابآلودگی،بیخوابی،
یبوست،مشکالتجنســی،احساسنشئگی،
احتمالاوردوز)مصرفبیــشازاندازه(و...در
میانمصرفکنندگانبودهاســت.درجلسات
کمیتهدرمان،کاهشآســیبوحمایتهای
اجتماعیوکارگروههایتخصصیاینکمیته،
مقررشــدهتاباسیاســتگذاریوبرنامهریزی
مناسب،درمانبادارویبوپرنورفیندرسطح
مراکزدرماناعتیادکشورگسترشیافتهودر
عوضازتجویزوارائهبدوناندیکاسیونداروی

متادونکاستهشود.

داستان دنباله دار بوپرنورفین
دراوایلدهه9۰تنها2۰هزارنفرازبهبودیافتگان
اعتیادبامصرفبوپرنورفینموفقبهترکاعتیاد
خودشدهبودند.ایندرحالیاستکهدرهمان
سالهادرکشوریمانندآمریکا،بوپرنورفینداروی
اصلیترکاعتیادبودومطالعاتپژوهشــگران
آنهانشــاندادهبودکهمصرفایــنداروانگیزه
افرادرابرایترکاعتیادبیشــترمیکند.ایندر
حالیاستکهزمانیدرهمایشعلمیاعتیادو
آسیبهایروانی،بیانشــدهبودکه»هماکنون
۴۰۰هزارنفردرایرانرویدرمانبامتادونقرار
دارند؛درصورتیکهفقطحــدود2۰هزارنفراز
بیمارانمعتاددرایران،درحالدرمانبابوپرنورفین
هستند.جالبتوجهاســتکهدرآمریکا،میزان
مصرفایندودارو،بهنفــعدارویبوپرنورفین
است،بهطوریکهدرسال2۰۰۵میالدی،هزارنفر
بوپرنورفینمصــرفمیکردندکــهاینرقمدر
سال2۰۰9،بهحدود8۰۰هزارنفررسیدهاست.
هماکنوننیزمصرفکنندگانایندارودرآمریکا
بهیکمیلیونو۱۰۰هزارنفررسیدهاندودرواقع
دارویاصلیدرماناعتیاددرآمریکا،بوپرنورفین
است.همچنیننتایجپژوهشیدرآمریکانشان
میدهدکهتقریبا2برابرافرادموردمطالعه،عالقه
بیشترینسبتبهمصرفبوپرنورفینتامتادون

نشــانمیدهندووقتیازآنانپرسیدهمیشود
کهچرابهمصرفبوپرنورفینعالقهدارید،تأثیر
بسیارزیادآنروی»وسوســه«بهعنوانیکیاز
عواملاعتیادرامطرحمیکنند.22درصدافراد
موردمطالعهاعالمکردندکــهبوپرنورفینبرای
کنترلوسوسهآنانمؤثربودهاستوایندرحالی
اســتکه۱3درصدافراد،متادونرابرایکنترل
وسوسه،مناسبدیدهاند.«دکترشهابساداتی،از
درمانگراناعتیاد،نیزدربارهاینداروبههمشهری
میگوید:»معجزهبوپرنورفیندرمیلباالیاین
داروبــرایاتصالبهگیرندههایافیونیاســت،
درحالیکهاثرآنبرگیرندههاکماست.بوپرنورفین،
همضددرداستوهمایجادکنندهدردواینناشی
ازفعالسازیگیرندههایافیونیاست.بهخاطر
همینویژگیهاستکهبراســاسیکمطالعه
صورتگرفتهرویبهبودیافتگانمصرفکننده
ایندارو،22درصدافرادموردمطالعهاعالمکردند
کهبوپرنورفینبرایکنترلوسوســهآنانمؤثر

بودهاست.«

۱۵هزار نفر تست شدند
دبیرکلستادمبارزهباموادمخدرکشورهماعالم
کرده؛دارویبوپرنورفینبهصورتآزمایشیبرای
قریببه۱۵هزارنفرازافراددرمراکزتحتنظارت
زندانهاتجویزشدهکهدرنهایتمنجربهکاهش
8۰درصدیاشتیاقافرادبهمصرفموادوکاهش
7۰درصدیرفتارهایپرخطرآنهاشدهاست:»این
رویکرددرمانــی،بازتوانیوصیانتبهعنوانیک
اصلمهمسرلوحهدرماناعتیادکشورقرارگرفته

اســت.«بهگفتهاو،دارویبوپرنورفینمیتواند
نقطهعطفیدرکاهشآســیبودرمانمعتادان
باشــد:»بهزبانســاده،داروهاییکهتابهحال
دردرمانیاکاهشآسیباســتفادهمیشدند،
۱۰۰درصــدموادمخــدروآگونیســتیبودند؛
یعنیتماماازموادمخدراستفادهمیشد)مانند
متادون(،اماایندارومیــزانکمیازموادمخدر
درآنوجــودداردوبخشعمــدهآنداروهایی
هستندکهجذابیتواشتیاقرابرایمصرفمجدد

کممیکنند.«
اســکندرمؤمنیبابیاناینکهانواعمختلفاین
دارو؛چهخوراکی،چهپوستیوچهتزریقیتوسط
شرکتهایدانشبنیانتولیدوعرضهمیشود،
تأکیدکــرد؛نکتهمهمدیگرمدتاثــرایندارو
است:»بابررسیهایصورتگرفتهوباهمکاری
خوبوزارتبهداشتومعاونتعلمیوفناوری
ریاستجمهوریموضوعداروهایجدیدبهبحث
گذاشتهشدوحدود3سالقبلاینراطرحکردیم
وامروزبدونتردیدنقطهعطفیدرتاریخدرمانو
شیوههایدرمانیدرکشــوراستکهماباوجود
همهشرایطیکهدرکشورداریم،اماشرکتهای
دانشبنیانامروزبهآخرینفناوریهادرحوزهدارو
وشیوههایدرمانیدراعتیاددستپیداکردند؛
قطعادرآیندهاینتحولاساسیرادرحوزهدرمان

خواهیمدید.«
همزمانباتولیدانبوهاینداروتوسطشرکتهای
دانشبنیانایرانی،چنداتفاقخوبدیگرهمدر
زمینهعرضهایندارودرکشوررخدادکهازجمله
آنهامیتوانبهپایینآوردنقیمتتمامشدهاین

دارو،تدوینشیوههایاستفادهازایندارودرمراکز
درمانوتهیهشیوهنامهآنتوسطکمیتهدرمانو
درنهایتآموزشدرمانگرانوپزشکاناشارهکرد.
ازسویدیگرسالگذشــتهمصوبشدایندارو
تحتپوششبیمهقراربگیردکهاعتباراتالزمبه

اینامراختصاصیافتهاست.

درمان بعد از خروج زندانیان از زندان
معاونپیشــگیریودرماناعتیادمرکزتوسعه
پیشگیریودرماناعتیادسازمانبهزیستیکشور
همدرخصوصتأثیراستفادهازدارویبوپرنورفین
دردرماناعتیادمعتقداست:»درگذشتهازداروی
بوپرنورفینبرایدرماناعتیاداستفادهمیشداما
بهدلیلگرانیایــندارو،متادونبهعنوانداروی
اصلیدرمانمورداستفادهقرارگرفت.براساس
مطالعاتدانشــگاهیاینروشدرمانمیتواند
تأثیرگذارباشد،اماهنوزپژوهشیدراینخصوص
منتشرنشدهتابتواندرموردپایداریدردرمان
آنهااظهارنظرکرد.«فرهاداقطارهممانندخیلی
ازکارشناســاندرمانگراعتیادامیدواراستاین
شــیوهدرمانیتأثیراتبهتروماندگارتریرادر
درماناعتیادداشتهباشــد:»سالیانسالاست
درماناعتیادباتجویزمتــادوندرمراکزدرمانی
سرپایی،کمپهاوحتیزندانهابرایمعتادان
دنبالمیشود.ایندرحالیاســتکهمتادون
خودمخدریاســتکهجایگزینمخدردیگری
میشــودوتأثیراتآندرطوالنیمدتکاهش
مییابد،متأسفانهسیاستهایقبلیاینگونهبود
کهبیشتررویمتادونکارشوداماخوشبختانه
وزارتبهداشتوکمیتهدرمانتصمیمگرفتند
بوپرنورفینوداروهایدیگریکهمیتواننددرافراد
خاصجایگزینمتادونشوندنیزمورداستفاده
قرارگیرند.«اقطاربرایاینکهاینشیوهپیشنهادی
همراهبانتایجمطلوبتریباشدمیگوید:بایدبعداز
خروجمعتادانازمراکز،دردوره6ماههویکساله
افرادموردبررسیقرارگیرند،برایبرخیبیماران
بایددرمانتابعدازدورهترخیصازمراکزنیزادامه
پیداکند،لذاعالوهبردرمانافــراددرزندانها،
معتاداننیازمندیکپروسهادامهدرمانوحمایت

نیزهستند.

45درصد زندانیان، مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند
به گفته رئیس سازمان زندان های کشور، ۴۵درصد از زندانیان مرتبط با جرائم موادمخدر 
هستند: »تعداد قابل  مالحظه ای از زندانیان سایر جرائم هم درگیر اعتیاد هستند و طبیعی 
است که بخشی از بودجه ما در این زمینه هزینه می شود و ما یکی از شرکای ستاد مبارزه با 
مواد مخدر هستیم تا بتوانیم این وضعیت را سامان دهیم.« غالمعلی محمدی با بیان اینکه 
 از سال۸۰ سازمان زندان ها در زمینه پیشگیری از اعتیاد پیشرو بوده است، می گوید:
»در کلینیک هــای مثلثی غربالگری بیماری های واگیردار مانند هپاتیت شناســایی 
می شود؛ همچنین با تأسیس مراکز درمان مواد مخدر و با استفاده از متادون و بوپرنورفین 
اقدام به درمان معتادان کرده ایم. برنامه های مشاوره و غربالگری سالمت روان نیز از دیگر 
اقدامات سازمان زندان هاست  تا شهریور ماه امسال ۳۳هزار نفر زندانی از طریق NA و 

۴۴هزارنفر با استفاده از روش های پرهیزمدار تحت درمان قرار گرفته اند.«

مکث

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامهنگار

 ۲۲ درصد؛ متوسط مصرف دخانیات در ایران
یونسپناهیدرچهارمینکنگرهملیونخستینکنگرهبینالمللی

خبر
دخانیاتوسالمتبابیاناینکهدخانیاتچهارمینریسکفاکتوربرای
بیماریهایغیرواگیردرایراناست،خاطرنشانکرد:سیگار7هزارماده
سمیداردکهحدود69مادهازآنهاسرطانزاست.بههمیندلیلبرنامههایپیشگیری

ازکاهشباربیماریهایناشیازدخانیاتبسیارضروریاست.
معاونتحقیقاتوفناوریوزیربهداشتعوارضناشیازمصرفدخانیاترابه3دسته
تقســیمبندیکردوادامهداد:عارضهنخستروانیاســت؛یعنیاحساستنهایی،
افسردگی،خودکشیوبیماریهایروان.عارضهبعدیجسمیاست؛مانندبیماریهای
قلبیوعروقی،بیماریهایمقاربتی،بیماریهایتکاملیوسایرمواردماننداوردوزو

عارضهسومنیزاجتماعیاست؛مانندبزهکاریهایاجتماعی،مشکالتاقتصادیوغیره
استکههرکدامبرایسالمتافرادتبعاتیرابهدنبالدارد.ویاعالمکرد:بیماریهای
قلبیوعروقیبهعنواننخســتینعارضهمرگبارکشوربهدنبالمصرفسیگارحدود
2/8برابرخواهدشــد.همچنینمرگومیربهدنبالسکتههادرافرادسیگاریدوبرابر
میشود.بحثمهمدیگرغیرسیگاریهاهستندکهدرمجاورتسیگاریهااحتمالابتال
بهبیماریهایمرتبطباقلبوعروقدراینافرادحدودیکونیمبرابرمیشود.پناهی
راهکاررادرتحقیقاتومداخالتپیشگیرانهدرسطحجامعهعنوانکردوافزود:متوسط
مصرفدخانیاتدرایرانچیزیحدود22درصداســتکهاگرافراددرمعرضنیزبه
اینعدداضافهشود،حدود۴۰درصدافراددرمعرضیکیازمهمترینریسکفاکتورها

برایافزایشبیماریهایقلبیوعروقیوسرطانیخواهندبود.چارهکاردرتحقیقات
پیشگیرانهاست.پناهیبااشارهبهبرنامهMPOWERسازمانبهداشتجهانی،تصریح
کرد:دراینبرنامهبهپایش،نقشقانونوقانونگذاری،برنامههایبازتوانی،نقشرسانهها
درافزایشآگاهیمردم،افزایشمالیاتویاحتیکاهشحمایتهایبیمهایاشارهدارد.
پسنمیتوانانتظارداشتکهفقطیکوزارتخانهبتواندمصرفدخانیاتراکنترلکند.
بایددربخشارائهدادههایکالنکشوردرمصرفدخانیاتوعوارضآنبرسالمتو
برنامهپایشاقداماتیانجامشود.ولیالزماستنهادهایقانونگذار،آموزشوپرورش،
رســانهها،نهادهایمالیهماهتمامجدیبرایکاهشاینمادهسمیداشتهباشند؛
چراکهکشورعالوهبرهدررفتنیروهایانسانی،دچارضررهایاقتصادینیزخواهدشد.

آغازبازسازیخانههایتخریبشدهخویبازگشتزندگیبهدریاچهارومیه
بزرگترینطرحزیستمحیطیغربآسیاتوسطرئیسجمهور

بهبهرهبرداریرسید
تعمیر۱3هزارواحدآسیبدیدهخویتاپایانسال

بهاتماممیرسد

۱۴۱۵

علتمسمومیت
دانشآموزاندختردر
مدارسقممشخص

شود
همایــــون ســـامه یح 
نجف آبادی، عضو کمیسیون 
بهداشت: وزارت بهداشت 
و وزارت اطالعــات در این 
زمینه وارد شده اند، اما آن 
چیزی که توقع همه ماست، 
این است که هرچه سریع تر 
بایــد علت این مســئله 
مسئله  شــود.  مشخص 
دانش آموزان  مسمومیت 
در مدارس قم باعث نگرانی 
همه اســت؛ چرا که این 
دانش آمــوزان مجبور به 
انتقال به بیمارستان شده اند. 
باید این موضوع مشخص 
شود که چرا این اتفاق در 
مدارس می افتد و چرا اکثر 
این دانش آمــوزان دختر 
هستند و چرا در محیط های 
دیگر که مردم تجمع دارند 
این اتفاق نمی افتد و اینها 
سؤاالتی است که باید پاسخ 
مناسبی از سوی مسئوالن 

به آن داده شود.

فعالیتبیشاز۵هزار
معلولدرکارگاههای
تولیدیوحمایتی
بهزیستی

رامین رضایــی، مدیرکل 
دفتر امور توانبخشی روزانه 
و توانپزشــکی سازمان 
 ۱۳۱ بهزیستی کشــور: 
کارگاه تولیدی و حمایتی 
تحت نظر بهزیســتی در 
کشــور فعالیت دارند که 
۵ هــزار و ۵۰۰ نفر در این 
کارگاه ها مشــغول به کار 
هستند. در این کارگاه ها در 
ابتدا ۲۰درصد پول توجیبی 
یارانــه به افــراد دارای 
معلولیت داده می شــود 
و در مراحل بعــد که آنها 
توانمندتر می شوند، درصد 
این پول توجیبی افزایش 
پیدا می کند. بخشــی از 
تولیدات که از محل فروش 
محصوالت کارگاه هستند 
نیز به صاحبان امتیاز کارگاه 
تولیدی اختصاص می یابد. 
افــراد دارای معلولیــت 
به دلیل اینکه قابلیت ها و 
توانایی هایــی کافی برای 
تولید شغل ندارند، در کنار 
برخی افراد توانمند فعالیت 
می کننــد و فعالیت های 

مهارتی را یاد می گیرند.

آزموناستخدامی
آموزشوپرورش
درماهپایانیسال

صــادق ســتاری فرد، 
سرپرســـت معاونــت 
برنامه ریزی و توسعه منابع 
انســانی وزارت آموزش 
و پــرورش: رایزنی هــا، 
گفت وگوهــا و مذاکراتی 
اســتخدامی  با سازمان 
کشور داشته ایم که برای 
امسال به منظور برگزاری 
آزمون ماده ۲۸ اصالحات 
و بازنگری های اساســی 
در شکل، محتوا و فرایند 
آزمون ایجاد شود. برای دوره 
ابتدایی تالش ما این است تا 
پایان اسفند آزمون را برگزار 
کنیم و حدود۲۵هزار نفر 
نیروی مورد نیاز از طریق 
آزمون مــاده۲۸ با اصالح 
شــرایط احراز آموزگاری 
و اصالح مــواد آزمونی و 
سازوکار ارزیابی، مصاحبه 
و گزینش شرایطی را فراهم 
کنیم تا داوطلبان متعهد 
و متخصص وارد آموزش و 

پرورش بشوند.
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مسیر پرفراز و نشیب دریاچه ارومیه 
تراز اکولوژیک دریاچــه ارومیه 20میلیارد 
مترمکعب آب اســت و این دریاچه اکنون 
کمتر از یک میلیارد مترمکعــب آب دارد. 
حقابه دریاچه ارومیه ســاالنه 3.1میلیارد 
مترمکعب اســت و پروژه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه 
می تواند کمتــر از 10درصد حقابه دریاچــه را تامین  کند؛ این 
در حالی اســت که بخش کشــاورزی 6میلیارد مترمکعب آب 
یعنی حدود دو برابــر حقابه ســاالنه این دریاچه را برداشــت 
می کند.83درصد بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه هزینه انتقال 
آب سد کانی سیب به دریاچه شد. اما آبرسانی به دریاچه ارومیه 
زمانی جواب می دهد که مردم در مسیر، مثل کاری که با زرینه رود 
و در فریدون شــهر اصفهان کردند و با برداشت غیرمجاز، اجازه 
رسیدن آب چشمه لنگان و خدنگســتان به زاینده رود را ندادند ، 
انجام ندهند. اگر تنها 20درصد از مصرف آب در کشاورزی ارومیه 
کاهش یابد، 1.2میلیارد مترمکعب آب و 4برابر آب کانی ســیب 
وارد دریاچه ارومیه می شــود. با این حال هــر یک قطره آب که 
وارد دریاچه ارومیه شود، جای خوشحالی دارد و اجازه نمی دهد 
ریزگردها در منطقه تشــدید و کیفیت زیست انسانی، جانوری 
و گیاهی کاهش یابد. وسعت اراضی کشــاورزی در حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه در دهه 70شمســی حدود 320هزار هکتار بود، 
اما االن این رقم به 680هزار هکتار رســیده است. البته به دلیل 
کمبود آب و مشکالت مرتبط با آن عمال 80هزار هکتار از اراضی 
کشــاورزی این حوضه آبریز بدون استفاده اســت. با وجود این 
6میلیارد مترمکعب آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بخش 
کشاورزی مصرف می شود. تعداد چاه های اطراف دریاچه ارومیه 
نیز از 7هزار چاه به بیش از 80هزار چاه افزایش یافته که کل حوضه 
آبریز دریاچه را به یک آبکش تبدیل کرده است. 26برنامه برای 
احیای دریاچه ارومیه تدوین شده که همه آنها عملیاتی شده جز 
یک برنامه که مهم ترین است. کشــاورزان اجازه عملیاتی شدن 
طرح نکاشت را ندادند. طرح نکاشت با هدف کاهش فشار بخش 
کشاورزی به دریاچه ارومیه تدوین شد. همین یک طرح به اندازه 
همه آن 25طرح مهــم و اثرگذار بود که متأســفانه نمایندگان 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مجلس و مدیران محلی در 2استان 
آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در دولت روحانی نیز مهم ترین 
مانع عملیاتی شدن این طرح بودند. همچنان بخش وسیعی از این 
حوضه آبریز با کاشت سیب و توسعه کشت چغندرقند میلیاردها 
مترمکعب آب را می بلعد و اجازه رسیدن آب به دریاچه ارومیه را 
نمی دهد. بخش بزرگی از هدررفت آب متعلق به دریاچه ارومیه 
با صادرات سیب و بخش دیگری با تولید و صادرات چغندرقند از 
بین می رود؛ درحالی که هزاران تن سیب پای درخت ها می گندد و 
تبدیل به کود می شود. براساس برنامه احیای دریاچه ارومیه قرار 
بود کشت چغندرقند در حوضه آبریز ارومیه محدود شود، اما در 
دولت گذشته کشت چغندرقند در این حوضه آبریز وسعت یافت 
و یک کارخانه دیگر به رغم مخالفت محیط زیست و ستاد احیای 

دریاچه ارومیه راه اندازی شد.

دریچهنقل قول خبر

در کشــور وجود دارد که در ســال های اخیر 
تعداد زیادی از آنها مغفول مانده و متروکه 
شــده اند. اســتان خراســان رضوی ظرفیت 
باالیــی در تولیــد نهــال در کشــور دارد و در 
این استان ۹نهالســتان شامل ۳نهالستان 
تولید گونه های جنگلی، ۵نهالستان تولید 
گونه هــای بیابانــی و یــک نهالســتان تولید 
گونه های مرتعی وجود دارد که ۲۵۰هکتار 
مســاحت دارنــد و حــدود ۲۰۰هکتارشــان 

مفید است.

126
نهالستان 

مرزنشین در استان سیستان و بلوچستان 
زندگــی می کننــد کــه به گفتــه محســن 
موسوی خوانســاری، کارشناس آب و عضو 
انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان، به دلیل 
اهمیت استراتژیک سیستان و بلوچستان 
و ۵ شــهری کــه در آن هســتند، حفاظت از 
آن ضروری اســت؛ چون با خشــکی تاالب 
هامون و هجــوم توفان هــای گردوغبــار به 
این استان، میزان مهاجرت از این منطقه 

افزایش می یابد.

۷۰۰
هزار

عدد خبر

مجلس با اصالح قانون حمل سالح 
توسط محیط بان ها مخالفت کرد  

علــی ســاجقه، رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت: مجلــس شــورای اســامی 
بــا اصاحیــه قانــون حمــل ســاح توســط 
چراکــه  نکــرد؛  موافقــت  محیط بانــان 
محیط بانــان، مشــمول نیروهــای نظامــی 
و انتظامــی نیســتند؛ بنابرایــن نمی تواننــد 
ســاح حمــل کننــد. اصــاح ایــن قانــون در 
دستور کار است و وضعیت محیط بانان باید 

تعیین تکلیف شود.

بازگشت زندگی به دریاچه ارومیه
بزرگ ترین طرح زیست محیطی  غرب آسیا توسط رئیس جمهور به بهره برداری رسید

رئیس جمهور ظهر دیروز طلســم آبرسانی 
به دریاچه ارومیه را که از 3سال قبل به طور 
کامل متوقف شده بود، باطل کرد و با افتتاح 
تونل آبرسانی از ســد کانی سیب به دریاچه 
ارومیه، تامین حقابه 300میلیون مترمکعب 
در فاز نخســت و 600میلیون مترمکعب آب 
در فاز دوم به این دریاچه رو به احتضار را به 

انجام رساند.

دریاچه ارومیه دغدغه دولت است
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان 
در آیین افتتاح سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه 
اعالم کرد: موضوع دریاچه ارومیه، مسئله و دغدغه 
اصلی دولت، مردم و دست اندرکاران نظام در حوزه 

محیط زیست است.
رئیســی با تأکید بــر اینکه طرح انتقــال آب به 
ارومیه با نــگاه و توجه ویژه دولت ســیزدهم و 
اهتمام دســت اندرکاران ازجمله وزیر نیرو، دبیر 
کارگروه ملی احیــای دریاچه ارومیــه، قرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا، مهندســان و کارگران 
ایرانی به سرانجام رسید، اعالم کرد: این اطمینان 
را می دهیم که در مســیر احیای دریاچه ارومیه، 
کشاورزی و معیشت مردم مورد آسیب واقع نشود 

و حق مردم در جای خود محفوظ است.
رئیس جمهوری بــا بیان اینکه احیــای دریاچه 
ارومیه به همه کشــور ارتبــاط دارد، تأکید کرد: 
اجرایی شــدن طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه 
نشان دهنده اهمیت دادن جمهوری اسالمی ایران 

به دریاچه ارومیه است. 
رئیســی گفت: یــک حرکــت جمعــی برای 
احیای دریاچه ارومیه صــورت گرفته که هم بر 
محیط زیست تأثیرگذار بوده و هم جلوه انسجام 

و وحدت ملی است. 
پروژه عظیم  احداث تونــل 36کیلومتری انتقال 
آب از سد کانی سیب به ســمت دریاچه ارومیه 
از سال13۹4 آغاز شــده و در 8ماه گذشته روند 
ترمیم و رفع مشــکل آن با سرعت دنبال شد که 
درنهایت با حضور و دستور سیدابراهیم رئیسی 

افتتاح شد.

محمد باریکانیگزارش
روزنامه نگار

تولید انبوه زباله، خسارت  جبران ناپذیر 
به طبیعت کشور وارد کرده است 

 حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت: به دلیــل 
تولید انبوه زباله، خسارت های جبران ناپذیری 
به طبیعت کشور وارد شده و طبیعت ایران 
کیفیت خود را در کشــوری که جزو ۱۰کشــور 
متنــوع به لحــاظ تنوع زیســتی در ســطح 
دنیاســت از دســت داده اســت؛ درحالی که 
در ایران بهترین ســرمایه طبیعی خدادادی 

را برای پیشرفت و توسعه در اختیار داریم.

محمد درویش؛ رئیس کمیته محیط زیست یونسکو

   سرآغاز احیای کامل دریاچه ارومیه 
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو: اجرای طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه 
ازجمله بزرگ ترین طرح های احیای این دریاچه است و این پروژه سرآغازی 
برای احیای کامل دریاچه ارومیه محسوب می شود. البته روند احیای دریاچه 
ارومیه با اجرای 26طرح تمهید شده و می تواند به سرانجام برسد. البته برای 
احیای دریاچه نیازمند بارش های خوب در منطقه و مشارکت مردم هستیم 
که امسال بارش ها 37درصد کمتر از سال گذشته است. انتقال پســاب بهداشتی از شهرهای 
منطقه ازجمله تبریز و ارومیه از دیگر اقدامات در این بخش است که امیدواریم حداکثر تا خرداد 
آینده به بهره برداری برسد. چالش بزرگی در سر راه اجرای تونل انتقال آب کانی سیب ایجاد شد 
که موجب بروز مشکل در 800متر از تونل شد و تصمیم گرفتیم در یک اقدام فشرده تونل مرمت 
شود که با تالش شبانه روزی و 3شیفت کار به سرانجام رسید. تکمیل سد سیلوه و بادین آباد از 
دیگر برنامه های احیای دریاچه ارومیه است که امیدواریم بتوانیم با اجرای آنها کل اهداف طرح 

احیای دریاچه ارومیه را محقق کنیم.

   تاالب های اقماری زنده می شوند 
محمدصــادق معتمدیان، 
دبیر کارگــروه ملی نجات 
دریاچه ارومیه : امســال با 
برنامه ریزی انجام شــده شاهد 
احیــای تاالب هــای اقماری 
دریاچه ارومیه خواهیم بود. سفر اواخر اردیبهشت 
رئیس جمهوری بــه آذربایجان غربــی و بازدید از 
دریاچه ارومیه منشــأ خیر و برکات زیادی شــد. 
بیش از 10هــزار میلیارد تومان اعتبار با دســتور 
رئیس جمهور در 7ماه گذشته به پروژه انتقال آب 
کانی سیب به دریاچه ارومیه تخصیص داده شد تا 

کارها به سرعت اجرایی و طرح تکمیل شود.

مکث
پروژه بی نظیر غرب آسیا

پروژه انتقال آب سد کانی سیب به دریاچه ارومیه بی نظیرترین 
پروژه آبرسانی در غرب آسیاست که 35هزار میلیارد ریال برای 
آن هزینه شــده اســت. یک تونل 36کیلومتری و یک کانال به 
طول 11کیلومتر برای انتقال آب از ســد کانی سیب به دریاچه 
ارومیه احداث شده تا آب با طی این مسیر به رودخانه گدار وارد 

شــود و با طی 28کیلومتر دیگر به دریاچه ارومیه برسد؛ یعنی 
ساالنه 300میلیون مترمکعب آب در فاز نخست و 600میلیون 
مترمکعب آب در فاز دوم که گفته می شــود سال آینده اجرایی 
خواهد شد با طی 75کیلومتر وارد دریاچه ارومیه می شود تا در 
گام نخست بازگشت زندگی به دریاچه ارومیه را تسریع کند و با 

اجرای 26برنامه دیگر دریاچه ارومیه احیا شود.
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سمنان 
گفــت: بیــش از 1700طــرح اشــتغال زایی 
روستایی و عشایری با ایجاد 3600شغل در 
اســتان، تســهیالت بانکی دریافت خواهند 
کرد. به گزارش مهــر، جعفر کاشــانی گفت: 
1767طرح اشتغال زایی روستایی و عشایری 
مصــوب و بــرای دریافــت تســهیالت بانکی 
به بانک های عامل اســتان ســمنان معرفی 
شــده اند و 37۴میلیــارد تومان تســهیالت 
اشتغال روستایی و عشایری به این طرح ها 

اعطا خواهد شد. 

3600
فرصت 

مدیــرکل بیمــه ســالمت خراســان رضوی 
گفت: پرداخت هزینه های درمانی به مراکز 
طرف قرارداد بیمه سالمت استان از ابتدای 
امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته بیــش از 30درصــد رشــد داشــته 
است. به گزارش ایرنا، علیرضا رمزی افزود: 
جمع کل هزینه های درمان، طی سال جاری 
۲1هــزارو۵۹۲ میلیاردو6۴۸میلیــون و۸63 
هزار ریــال بــوده اســت. ایــن رقــم در مدت 
مشــابه پارســال 16هزارو61۴میلیــاردو 

۴3۹میلیون ریال بود.

30
درصد 

عدد خبر

سمنان

سانرضوی
خرا

یزدعکس خبر

نمایشگاه فرش دستباف در یزد
دست بافته های هنرمندان خالق و نوآور یزدی و ۸استان دیگر در یزد به 
نمایش درآمده است. در این نمایشگاه، فرش های دستباف هنرمندان 

سراسر کشور، همچنین تابلو فرش ، زیلو و سایر  دست بافته های 
هنرمندان به نمایش گذاشته شده است. عکس: مهر

میز خبر

جشنواره مطبوعات 
سیستان وبلوچستان برگزار شد

هیــأت داوران هفتمین جشــنواره مطبوعــات، خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبری سیســتان و بلوچســتان، نفرات برگزیده این 

جشنواره را معرفی كرد.
به گزارش همشــهری، مدیرعامــل خانه مطبوعات سیســتان و 
بلوچســتان گفت: فراخــوان هفتمیــن جشــنواره مطبوعات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری اســتان در شهریور سال جاری 
در بخش هــای گزارش)خبــری، گــزارش تحلیلی-توصیفی(، 
گزارش ویدئویی، یادداشت و ســر مقاله، خبر، مصاحبه تفصیلی، 
عکس )مستند یا خبری(، تیتر، پوستر و اینفوگرافیك، طراحی و 

صفحه آرایی، طنز و كاریکاتور و موشن گرافیك منتشر شد.
محمدهادی طهرانی مقدم گفت: ۱۷۷اثر از سوی ۴۶شركت كننده 
به این جشنواره ارسال شد كه ۶اثر مقام اول، ۷اثر مقام دوم و ۱۰اثر 
حائز رتبه سوم شدند. خبرنگار روزنامه همشهری توانست در بخش 
گزارش خبری جشنواره، رتبه دوم را كسب كند. استاندار سیستان و 
بلوچستان در مراسم معرفی برگزیدگان گفت: سیستان و بلوچستان 
ظرفیت های فراوانی دارد و همه باید در كنار یکدیگر محرومیت ها 
را رفع كنیم و با نگاه تولیدی كار را جلو ببریم تا در تمامی حوزه ها 
پیشــرفت كنیم. محمد كرمی افزود: باید نگاه ها در سیســتان و 
بلوچســتان تولیدی و فرهنگ كار تقویت شــود و همه با اتحاد و 
انسجام به یکدیگر كمك و به سمت پژوهش محوری حركت كنیم.

 

 افتتاح پروژه های 
بیمارستان امام رضا)ع( مشهد

روز گذشته، جمعه 5اسفندماه، همزمان با سوم شعبان و والدت 
امام حســین)ع(، آیین بهره بــرداری از پروژه های بیمارســتان 
امام رضا)ع( با حضــور معاونت درمان وزارت بهداشــت، تولیت 
آستان قدس رضوی، ریاست و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در این بیمارستان انجام شد. به گزارش ایسنا، مركز ناباروری 
میالد، بخش عفونی اتاق های ایزوله، اتاق عمل اینترونشــنال، 
واحد مراقبت تســکینی و براكی تراپی و اتاق عمــل مربوطه و 
سی تی اسکن ســیموالتور در مجموع با متراژ ۳۴۰۰مترمربع با 
اعتبار ۹۴۰میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسید. نیره خادم، 
مسئول مركز ناباروری میالد گفت:  نخستین مركز ناباروری دولتی 
با مشاركت آستان قدس رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
با اعتبار بیش از ۱5۰میلیارد ریال در بیمارســتان امام رضا)ع( 
بازسازی ، تجهیز و افتتاح شــد.  وی افزود: این مركز بزرگ ترین 
مركز ناباروری در كشــور پس از مركز ناباروری یزد است كه در 
ســال۶۹ احداث و كار خود را در مشهد آغاز كرده است. مسئول 
مركز ناباروری میالد مشهد افزود: از سال۷۴ خدمات ivf به این 

مركز اضافه شد و به درمان ناباروری پرداخت. 

آغاز بازسازی خانه های تخریب شده خوی
 تعمیر ۱۳هزار واحد آسیب دیده خوی تا پایان سال به اتمام می رسد

 سقف باالی سر    
سرمای هوای هفته گذشــته، اهالی 
خوی را هــم بی نصیب نگذاشــت و 
دمای هوا شــب ها تا منفی ۹درجه و 
روزها 2درجه سانتی گراد گزارش شد؛ 
هرچند در خوی و روستاهای اطراف، 
اهالی با بارش ســنگین برف روبه رو 
نشده اند، اما سوز سرما به ویژه در شب  زیاد است و مشکالتی را برای افرادی كه در 
چادر اسکان داده شده اند، ایجاد می كند. یکی از اهالی به همشهری می گوید: در 
بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی از خوی كه مدتی پیش انجام شد و همچنین 
در بازدیدهای اخیر، اهالی فقط یك تقاضا داشتند و آن، كمك برای ساخت خانه ها 
بود. به گفته امید عظیمی، اهالی خوی و روستاهای اطراف دیگر نیاز چندانی به 
كمك رسانی به شکل ارسال اقالم ندارند، اما شرایط اقتصادی طوری است كه از 
عهده هزینه  نوسازی و تعمیرات خانه های خود برنمی آیند و سرمای هوا هم مزید 

بر علت شده تا مهم ترین خواسته اهالی فقط بازسازی خانه هایشان باشد.

 حمایت همدالنه    
با وجود بارش برف و ســرمای هوا در 
شهرستان خوی و روستاهای اطراف، 
قطعــا چادر ســرپناه مناســبی برای 
زلزله زدگان نیست، اما بحث اسکان دائم 
با همکاری نهادهــای دیگر امکان پذیر 
اســت. معاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر در توضیح بیشــتر و اهمیت اســکان دائم به همشــهری می گوید: در 
زلزله اخیر خوی، بیشتر ترس و وحشت مردم از شایعات و پس لرزه ها باعث شد تا 
به خانه های خود كه دچار خسارت شده و تخریب كامل نشده بود، برنگردند و در 
چادرهای اسکان اضطراری باشــند. مرتضی مرادی پور ادامه می دهد: بعد از زلزله 
خوی، بیش از ۴۰هزار چادر برپا شد و ۱۳۰هزار نفر در ۱۱۰اردوگاه اسکان اضطراری 
مستقر شدند. حاال بعد از چند هفته هالل احمر با استقرار تیم سفیران حمایت روانی 
)سحر( امداد رسانی را به شکل  دیگری دنبال می كند تا مردم نگران شایعه ها نباشند.

تنها خواسته اهالی كه رسیدگی و ســرعت عمل برای 
بازســازی و نوســازی اســت را با مدیر بنیاد مســکن 
آذربایجان غربــی در میان می گذاریــم. جعفر برزگر به 
همشــهری می گوید: عملیات آواربــرداری واحدهای 
احداثی در ۹محور با اســتقرار 5۰ اكیپ ماشــین آالت 
سنگین بنیاد مسکن انقالب اسالمی از آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، كردستان و قزوین با 
سرعت ادامه دارد. وی با بیان اینکه تعمیر ۱۳هزار واحد 
آسیب دیده در یك ماه آتی به اتمام می رسد، می افزاید: 
مسئولیت بازسازی خوی به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

زنجان و بازسازی شــهر فیرورق به بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی آذربایجان شرقی واگذار شــده است. به گفته 
برزگر، فهرســت واحدهای احداثی بــرای صدور پروانه 
ســاختمانی به مراجع صدور پروانه ارســال شده است 
تا در كوتاه ترین زمان ممکن فراینــد صدور پروانه های 
ســاختمانی در محل روستاها و شــهرها صورت گیرد. 
براساس ارزیابی ها، 2۱5۰واحد مسکونی شهری تخریب 
و حدود ۱۳هزار واحد نیز بر اثر زلزله دچار آسیب شدند 
كه تعمیرات و بازســازی واحدهای زلزله زده با اولویت 
واحدهای تعمیراتی توســط بنیاد در حال انجام است. 
حدود ۶هــزار واحد تعیین تکلیف شــده اند و به موازات 

تعمیرات، بازسازی واحدها نیز آغاز شده است. 

رئیس جمهوری صبح روز گذشته )جمعه، 5 اسفند( به آذربایجان غربی 
سفر کرد تا عالوه بر افتتاح فاز اول تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه، 
تازه ترین وضعیت مردم زلزله زده خوی )زلزله 5.9ریشتری 8بهمن( را 
نیز از نزدیک پیگیری کند. طی این سفر، غالمحسین اسماعیلی، رئیس 
دفتر رئیس جمهوری به نمایندگی از او برای بررســی وضعیت مناطق 
زلزله زده به خوی رفت؛ به همین بهانه درباره شرایط فعلی زلزله زدگان 

و تقاضای آنها از مسئوالن می خوانید:

 پایان تعمیرات تا پایان سال

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

س
 فار

س:
عک

نوبلوچستان
سیستا

پرداخت کامل تسهیالت تا 6 ماه آینده     
استاندار آذربایجان غربی می گوید که برای واحدهای مسکونی 
تخریب شــده، ۶۰میلیون تومان کمک بالعوض، ۳۰۰میلیون 
تومان تســهیالت قرض الحســنه برای واحدهای شهری و 
۲5۰میلیون تومان تسهیالت برای واحدهای روستایی اختصاص 
یافته است. به گفته محمدصادق معتمدیان برای تعمیر و بازسازی 
نیز تسهیالتی ازســوی دولت اختصاص یافته است که شامل 
۳۰میلیون تومان کمک بالعوض و ۴۰میلیون تومان تسهیالت 
قرض الحسنه برای تعمیر واحدهای مسکونی خسارت دیده، 
۲۰میلیون تومان کمک بالعوض و ۳۰میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه نیز برای بازسازی واحدهای دامی 

تخریب شده می شود. وی خبر می دهد که در ۶  ماه آینده این امر به طور کامل تحقق خواهد یافت.

مکث

سانرضوی
خرا
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مریم قاسمیگزارش
روزنامهنگار

حافظ قرآن، اســتاد دانشــگاه و مدیر مؤسسه 
فرهنگی قرآن و عترت امام رضا)ع( سال هاست که 
برای آموزش قرآن به کودکان و نوجوانان از هیچ 
تالشی دریغ نمی کند. او اکنون در جنوبی ترین تا 
شمالی ترین نقطه تهران کانون های آموزش قرآن 
راه اندازی کرده و به برکت آن تا کنون حدود ۴هزار 
حافظ قرآن تربیت  یافته اند. بسیاری از جوانان و 
نوجوانان حافظ و قاری قرآن ساکن در محله های 
مختلف تهران، همه موفقیت هایشــان را حاصل 
تالش های او می دانند و حاضر نیســتند به هیچ 
قیمتی او را از دســت بدهند. استاد حاتم رجبی 
متولد۱۳۶۰ است و دکتری فلسفه دارد و بیش از 
۳دهه در نقاط مختلف تهران، به ویژه در جنوب 
تهران فعالیت کرده اســت. در این گزارش با او 

بیشتر آشنا می شوید.

اولین جایزه؛ اسکناس۲۰تومانی نو!
حاتمرجبیاز11ســالگیمربیقرآنبوده.ماجرای
مربیشــدناودردورانکودکیونوجوانیداستان
جالبیدارد:»11سالبیشترنداشتمکه۲۰۰آیهقرآن
راحفظکردم.اســتادمآقایحبیبیکهدرهیئتبه
ماقرآنیادمیداد،برایخواندنقرآنجایزهتعیین
کردهبود.اوبهتمامبچههاگفتهبودکههرکسقرآن
رازیباوشیواقرائتکندجایزهمیگیرد.آنجایزهیک
اســکناس۲۰تومانینوبود!اوبرایاینکهماتشویق
شویمکارهایزیادیانجاممیداد،مثالبچههاییراکه
حافظقرآنمیشدندبرایمعلمیانتخابمیکرد.«
اوفراموشنمیکندکهوقتی۲۰۰آیهقرآنراحفظ
کرد،تعلیم۵نفرازبچههابهاوسپردهشدتابهآنهادر
حفظوقرائتقرآنکمککند:»مــنهماینکاررا
انجامدادموآنهاپابهپایتمریناتحافظقرآنشدند.
وقتیاســتادممیدیدمنازهرفرصتیبرایتمرین
دادنبهبچههااستفادهمیکنموبچههاروبهرشدو
پیشرفتهستند،بیشترتشویقممیکرد.آنوقتهابه

منعنوانمعلمکوچکرادادهبود.«

اختصاص یکی از اتاق های خانه مان به تعلیم قرآن 
وقتــیازمدیــرمؤسســهفرهنگیقــرآنوعترت
امامرضا)ع(ســؤالمیکنمکهچطورشــددراین

مسیرقرارگرفت،میگوید:»ازهماندورانکودکی
میدیدمکهپدرومادرمعاشــققرآنهستند.پدرم
خیلیمراتشــویقکردتادراینمســیرقراربگیرم.

ســال۷۲خانهما۲اتاقبیشترنداشتویک
اتاقرابهتعلیمقرآناختصاصدادهبودیم.
پدرومادرمهمیشهمیگفتندپایانیبرای

تعالیمقرآننیست.درستمیگفتند؛
هربارســراغقرآنمیرفتم
نکتهتــازهایدرمییافتم.
انگارقرائتقرآنچیزی

داشتکهعالقهمرا
بیشترمیکردو
بهطــرفخود

میکشاند.«
ادامه رجبــی

میدهد:»ازکودکــیدرآیاتقرآنبیشــتردنبال
خودممیگشتمتاخودمراپیداکنمواینانگیزهامرا
براییادگیریبیشترمیکرد.همیشهکاربردیکردن
قرآنرادرزندگیدنبالمیکردم،یعنیتالش
میکردمتــاپیامهایقــرآنرادرزندگیام
جاریکنم.وقتیایــنکارراانجاممیدادم
حسبسیارخوبیداشتمکهدرهیچجاییو
هیچچیزیآنراتجربهنمیکردم.«

کسب درآمد؛ به هیچ وجه
همینطــورکــهغــرق
گفتوگوبامدیرمؤسسه
فرهنگیقرآنوعترت
وامامرضا)ع(شدیم،
پیشخودمانگفتیم

شایدازاینراهدرآمدکســبمیکندامااومیگوید:
»هیچپولیازاینراهکسبنمیکنموبهحقخودم

بهعنوانیکمعلمواستاددانشگاهراضیام.«
همینکهمتوجهشدمرجبیازکالسهایآموزشی
قرآنکســبدرآمدنمیکند،بهنظرمجالبرسید؛
پسازاوخواستمدربارهراهاندازیمؤسسهفرهنگی
قرآنوعترتامامرضــا)ع(بگوید:»ازســال۷۲به
فکرراهانــدازیجاییبودمکــهدرآنبتوانمکالس
آموزشیقرآنبرگزارکنم.نخســتینکالسماندر
یکیاز۲اتاقخانهماندرمحلهخلیجفارسمنطقه1۸
تشکیلشــدهبودکهآنموقعدارالقرآنامامرضا)ع(
نامداشــتواالنهــمکهدرمحلهســیمتریجی
منطقــه۹وتعــدادیازمحلههــایدیگــرتهران
مثلآذری،صادقیــه،پاســدارانو...اینکالسها

برگزارمیشود.«

تربیت ۴هزار حافظ قرآن
بسیاریازجوانانونوجوانانحافظوقاریقرآنهمهموفقیتهایشانراحاصلتالشهایحاتمرجبی،بانیکانونقرآنوعترت،میدانند

 کالس های مهدویت  در کانون نور معرفت
کالسهایمهدویتفرهنگسرایمعرفتزیرنظربنیادفرهنگی
حضرتمهدیموعود)عــج(باارائهگواهینامــهمعتبربرگزار
میشود.کالسهایمهدویتکانوننورمعرفتروزهاییکشنبه
ساعت1۵تا1۶باهدفآموزشمبانیوتبیینفرهنگمهدوی
درفرهنگســرایمعرفتبرگزارخواهدشد.مســئولقرارگاه
فرهنگی»انتظارشهیدنظری«منطقه۵ومدرسکالسهای
مهدویت،میگوید:»ذهنپرسشــگرآدمیهمیشــهدرحال
تحلیلوواکاویموضوعاتمختلفهســتیاست.مهدویتو
فرهنگمهدویازجملهموضوعاتیاستکهنبایدبهسادگیاز
آنگذشت.معرفتمهدویازنیازهایاساسیانساندیندارامروز
است.«بهگفتهفاطمهعباسی،درکالسمهدویتفرهنگسرای
معرفتعالوهبرمعارفمهدویتومهارتافزاییمهدوی،مبانی
کتاب»نگینآفرینــش«1و۲بهعالقهمندانارائهمیشــود.
اینکالسهازیرنظرحوزهعلمیهقــموبنیادفرهنگیحضرت
مهدیموعود)عج(استانتهرانباارائهگواهینامهمعتبربرگزار
میشود.عالقهمندانبرایشــرکتدراینکالسهامیتوانند
بهفرهنگســرایمعرفتواقعدربلوارشــهران،بعداززیرگذر
شهیدهمتمراجعهکنندوبرایکسباطالعاتبیشترباتلفن

۴۴۳۰1۴۴۴)واحدفرهنگی(تماسبگیرند.

تغییرسیمایبزرگراهآیتاهللسعیدی
 چشم میلیون ها مسافر 

درون وبرون شهری روشن می شود
طرحنگهداشتورســیدگیبهبزرگراهآیتاهللسعیدی،ازجمله
بزرگراههایاصلیوپرتــرددجنوبتهرانکــهدرخطمرزی
مناطق۹و1۸،1۷قرارگرفتهودرطولشبانهروزمیزبانمیلیونها
سفردرونوبرونشهریاست،بهشکلویژهدرمنطقه1۸دنبال
میشود. مسئوالنشهرداریمنطقه1۸درحوزهخدماتشهریو
محیطزیستقصددارندتاباانجامطرحهایویژهدرمبادیورودی
وپرتردداینقسمتازپایتختباعثزیباییبصریمحیطپیرامون
اینگونهمعابرازجملهبزرگراهآیتاهللســعیدیشوندورهگذران
ومهمانانعبوریازدیــدناینفضاهایشــهریلذتببرندو
احساسخوبیداشتهباشند. سرپرستمعاونتخدماتشهری
ومحیطزیستشهرداریمنطقه1۸تهرانگفت:»تداوماجرای
طرحنگهداشتمحالتوارزیابیبازخوردمینیاتوریآناینبار
درمحورسعیدی،سیمایمعابرمنشعبرادستخوشتغییرات
اساسیخواهدکرد.« محسنامیریتاکیدکردکهاستمراراجرای
اینطرحرضایتمندیشــهروندانرادرپیداردوموجبحفظ

محیطزیستنیزخواهدشد.

شهری

خبر

خانه خریدم تا بچه ها قرآن یاد بگیرند
رجبی در مورد اینکه چطور این مؤسسه تأسیس شد، می گوید: »بچه هایی که به کالس قرآن خانه ما می آمدند، 
تمام امیدشان به این بود که این دوره های آموزشی به صورت رایگان برگزار می شود و هیچ هزینه ای پرداخت 
نمی کنند و برای همین هر روز تعدادشان بیشتر و بیشتر می شد و ما هم برای اینکه زحمات مان به باد نرود خانه ای 
را با کمک پدر و مادرم خریداری کردیم و دوره های آموزشی رایگان قرآن را فعال و پررنگ تر از قبل کردیم. 
حاال کانون قرآن و عترت امام رضا)ع( در منطقه۹ میزبان شاگردانی است که از نقاط مختلف شهر تهران به اینجا 

می آیند. چون محل این مؤسسه در منطقه۹ در دسترس است و البته پتانسیل دینی باالیی دارد.«

مکث

کاشت میکروگرین در منطقه۱۹
دراینجاآخرینمدلسبزههارابکارید

مرکزتحقیقاتآموزشومشاورهفضایسبزمنطقه1۹
درهفتههــایپایانــیســالکهتــدارکســبزهعید
وکاشــتگلوگیاهبهیکیازدلمشــغولیهاجذابو
دوستداشــتنیخانوادههاتبدیلمیشــود،دورههای
آموزشیآشناییباشــیوههاینوینپرورشگیاهانرا

برگزارمیکند.
آنطورکهشــهردارمنطقه1۹میگوید:»اینکارگاهها
ازنیمهبهمنتانیمهاســفنددرسراهایمحلهشریعتی
شمالیوجنوبی،خانیآبادجنوبی،بهمنیاروعبدلآباد
براســاسزمانبندیرویشدانههایمختلفومناسب
وســازگاربامحیطزیست)مرکبات،ســبزیجات،بذور
علوفــهایو...(بهغیرازدانهغــالتوحبوباتوبقوالت
بهصورترایگانتوســطکارشناســانمرکزتامبرگزار

میشود.«
تورجفرهادیدرادامهمیگوید:»اصولنگهداریگیاهان
آپارتمانی،ســبزیکاری،پرورشانواعقارچ،ســاخت
گلجایزینتی،گیاهاندارویــیورابطهگیاهاندارویی
بازیباییدیگرموضوعاتیهســتندکــهطیدورههای
آموزشیدراینمرکزبهشهروندانآموزشدادهمیشود.
عالقهمندانمیتوانندبرایکسباطالعاتبیشتردرمورد
دورهها،مشاورهگیاهپزشکی،کاشــتنهالو...باشماره

۵۵۸۵۲1۲1تماسبگیرند.«

فضایسبز



آرامش
سوغات اصفهان

بهروز رسایلیفوتبال ایران
روزنامهنگار

آنچه از بازی پرماجرای سپاهان و 
پرسپولیس برجای ماند

خیلیکمپیشمیآیدکهبازیپرسپولیسو
سپاهانجذابازآبدرنیاید.اغلبتقابلهای
2تیمکهبهالکالسیکویایرانشهرتیافته
است،تماشــاییوپرحادثهازآبدرآمدهو
مصافیکهشتمنهاییجامحذفیهمازاین
قاعدهمستثنینبود.اینبازیراپرسپولیس
بانتیجه4بر2بهسودخودشبهپایانبردتا
سپاهانژوزهمورایس،یکیاز2جامفصلرااز
دستبدهد.ازاینبازیامانکاتیچندبهجا

ماندهکهبازخوانیآنهاخالیازلطفنیست.

  پرسپولیس؛ برنده سپاهان- زنیت
بعــدازآنهمــهاعتــراضوگالیــهیحیی
گلمحمدیوباشگاهپرســپولیسنسبتبه
تعویقمســابقهحذفیباســپاهانبهخاطر
رویارویــیاینتیمبــازنیت،کمترکســی
میتوانســتتصورکنــدانجامآنمســابقه
دوســتانهعجیببهســودسرخپوشانتمام
شــود.درعملاماایناتفاقرخداد.سپاهان
زمانیبهپرســپولیسرســیدکهدربهترین
فرمفنیممکنبهســرمیبرد.اینتیمبا6
پیروزیپیاپــی،جایگاهخــودشرادرصدر
جدوللیگبرترتثبیتکــردهبودواینطور
بهنظرمیرسیدکهدربرابرسرخپوشاندست
باالراخواهدداشت.بازیبازنیتامابهنوعی
ترمزطالییپوشانراکشیدوتمرکزآنهارابه
همزد.اینمســابقهدربدزمانیبرگزارشدو
اگرچهمورایسسعیکردبااستفادهازنفرات
ذخیرهبهنوعیمانعازاتــالفانرژیتیمش
شود،امادرعملاتفاقدیگریرخداد.شاید
اگریحییمیدانســتاینپرانتزکذاییقرار
استنظمسپاهانرابههمبریزد،آنهمهداد

وقالراهنمیانداخت!

  این تیم کجا بود؟
نمایشهایچنــدهفتهاخیرپرســپولیس
حسابیصدایهوادارانومنتقدانرادرآورده
بود.کمنبودتعدادکسانیکهمیگفتندیحیی
گلمحمدیازنظرفنیبهآخرخطرسیدهو
دیگرچیزیبرایاضافهکردنبهتیمندارد.با
اینحالتیمیکهدربرابرهوادار»اســفبار«
ظاهرشــدهبود،ناگهاندرقالبــیمتفاوت
ازهمــهبینندگاندلبریکرد.پرســپولیس
دراصفهانازهرنظرشایســتهبرتریبودو
حتیژوزهمورایس،ســرمربیطالییپوشان
همبهاینمســئلهاعترافکــرد.قرمزهادر
اصفهانجســوروبیباکبازیکردندوحتی
فرصتهایزیادیبــرایارتقاینتیجهبازی
داشــتندکهازدســترفت.اگرپرسپولیس
70درصدازکیفیتبازیبااصفهانرادربقیه
مسابقاتلیگنشــانبدهد،بیگمانشانس

اولکسبعنوانقهرمانیخواهدبود.

  جنجال تکراری
5گلاز6گلمسابقهاصفهانراپرسپولیسیها
بهثمررساندند.غیراز4گلخودشان،سرخها
یکبارهمبااشتباهدانیالاسماعیلیفرددروازه
خودیراگشــودند.بهاینترتیبتنهاگلبه
ثمررسیدهازسویسپاهانیهادراینمسابقه،
همانیبودکهفرشاداحمدزادهزدوهمانهم
کلیجدلدرپیداشت.برخیتصاویرنشان
میدهداینگلآفسایدبودهوکمکداورباید
پرچممیزد،اماموضوعفقطهمیننیســت.
احمدزادهدرحالیدروازهسرخپوشــانراباز
کردکهیکیازبازیکنــانحریفرویزمین
افتادهبود.دراینقبیلمواقعرســماستکه
برایرعایتبــازیجوانمردانهتوپرابیرون
میزنند،اماســپاهانیهاچنینکاریانجام
ندادند.آنهــاچندهفتهپیشهــمدرمقابل
گلگهرودرشرایطمشابهتوپرابیروننزدند
تاگلشانحسابیجنجالســازشود.رامین
رضاییانآنزمانگفتهبودبازیکنانسپاهان
اعتقادیبهبیرونزدنتوپدراینشــرایط
ندارند،مگراینکهداورســوتبزند.درستیا
غلط،آنهادربرابرپرســپولیسهمبههمین

عقیدهعملکردند!

  و البته آقای دانشگر
بازیاصفهاننکتهزیادداشت،امانمیشوداز
شادیگلعجیبوبحثبرانگیزمحمددانشگر
چشمپوشــیکرد.اینبازیکنپرحاشیه،بعد
ازگلبهخودیدانیالاســماعیلیفردطوری
خوشــحالیکردکهحاالحسابیمحلبحث
شدهاست.اوقبالهمازاینداستانهاداشته؛
ازجملهپسازپایانیکــیازدربیهایاخیر
تهران.غیراززنندهبودننوعشادیدانشگر،
نکتهاینجاستکهاینگلرااسماعیلیفردبه
اشــتباهوارددروازهتیمخودشانکردهبود؛
بنابراینمعلومنیســتاگرخوددانشگرگل
میزدقراربودچهکارکند.بهنظرمیرسدخدا

بههمهبینندگانرحمکردهاست!
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بارسا به دست یونایتد هم حذف شد
بارسلونا طبق معمول سال های اخیر باز هم از رقابت های اروپایی 

حذف شد، این بار در زودهنگام ترین زمان ممکن؛ در مرحله 
پلی آف لیگ اروپا و پیش از مرحله یک هشتم

دشمنان همشهری
انگار روال کار به این شکل است که تیم آنچلوتی همیشه 

باید بازی سخت داشته باشد. رئال مادرید و اتلتیکو برای 
سومین بار در این فصل با هم روبه رو می شوند

1919

عدد خبر

14
بازی فــوالد و الهالل در 
مرحله یک چهارم نهایی 
لیــگ قهرمانان آســیا 
آمارهای عجیبی داشت. 
فــوالد در این مســابقه 
مالکیت توپ را با اختالف 
فاحش 70 به 30 به الهالل 
بخشید اما دوبرابر حریفش 
شوت زد. فوالد 14شوت 
زد و الهالل 7شوت اما در 
تعداد شــوت های داخل 
چارچوب، تیم عربستانی 
با نتیجه 3 بر 2 برتر از فوالد 
عمل کرد. بازیکنان الهالل 
در این مسابقه 573پاس 
دادند و دقت پاس آنها هم 
84.6درصد بود. در مقابل، 
فوالدی ها در نخســتین 
بازی خودشان بعد از رفتن 
نکونام 248پاس ردوبدل 
کردند و دقت پاس در این 
تیم از 66.5درصد فراتر 
نرفت. امید گل فوالد هم 
0.84 بود اما الهالل با امید 
گل 0.52 یک گل زد و بازی 

را برد.

11
در بــازی دوم از مرحله 
یک چهــارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا، الدحیل با 
نتیجه 2 بر یک الشباب را 
برد اما در این مسابقه تعداد 
شوت های 2تیم کامال برابر 
بود. طرفین این مســابقه 
صدرنشــین های 2لیگ 
عربســتان و قطر بودند و 
در نهایت این صدرنشین 
قطر بود که توانست با 2گل 
اولونگا حریف خودش را 
مغلوب کند. مالکیت توپ 
در این مسابقه 53 به 47 به 
سود الشباب بود و در تعداد 
پاس ها هم تیم عربستانی 
506 بر 453برتری داشت. 
اما در نهایت تعداد شوت ها 
11-11مســاوی شد و هر 
تیم به تعداد بازیکنانش 
بــه دروازه حریف ضربه 
زد. آمار شوت های داخل 
چهارچوب در این مسابقه 
6 بر 4 به سود الدحیل بود 
که در نهایــت همین تیم 
هم با گل کردن یک سوم 
توپ هایش توانســت بر 

الشباب غلبه کند.

16
فوالد خوزستان اگرچه با 
شکست پنجشنبه شب از 
لیگ قهرمانان آسیا کنار 
رفت اما با رسیدن به مرحله 
یک چهارم نهایی، بهترین 
فصل خــودش را در این 
مسابقات رقم زد. پیش از 
این، باالترین حد پیشرفت 
فــوالد در رقابت هــای 
آسیایی، حضور در مرحله 
یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان در سال2014 بود. 
فوالد در آن سال با بنیادکار 
ازبکستان، الجیش قطر و 
الفتح عربستان همگروه 
بود که با 4برد، 2مساوی 
و 14امتیاز بهترین فصل 
حضورش را در این مرحله 
گذراند. فوالد با این امتیاز 
به عنوان تیــم اول صعود 
کرد و در یک هشتم نهایی 
با 2تساوی مقابل السد قطر 
حذف شــد. فوالد در آن 
فصل با حسین فرکی جمعا 
16امتیاز از 8بازی گرفت. 
در این دوره هم فوالدی ها 
با کسب 15امتیاز از 8بازی 
عملکــرد قابل قبولــی 

داشتند.

شهر کوچکباشکوه

روز 

خاتون بم در پانزدهمين دوره از ليگ فوتبال زنان به نهمين قهرماني رسيد. بمي ها که بعد 
از زلزله خوي خاطرات سال1382 برايشان تداعي شده، براي اين قهرماني خوشحالي نکردند
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حماسه ناتمام
 هیچ کس، به جرأت می توان گفت هیچ کس حتی تصورش را هم نمی کرد نمایش فوالد خوزستان در برابر 
الهالل عربستان تا این حد شجاعانه و سزاوارانه باشد. نماینده ایران که از نظر مهره اصال قابل مقایسه با 
پرافتخارترین تیم آسیا نیست، در کشاکش بحران به مصاف آبی پوشان رفت و همه را به تحسین واداشت؛ 
از تماشاگران حیرت زده داخل خانه تا خود الهاللی ها. نماینده عربستان احتماال از قرعه بیرون آمده راضی 
بود و این رضایت زمانی که جواد نکونام از سرمربیگری فوالد استعفا داد دوچندان شد. با این حال با سوت 
آغاز مسابقه ورق برگشت. آنجا بود که الهالل فهمید رقیب دشوار و جان سختی دارد؛ تیمی نترس که اگر 
کمی خوش شانس تر بود می توانست حماسه اش را کامل کند و به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا برسد. 
فوالد در وقت اول فرصت های خوبی برای گلزنی داشت که با درخشش دروازه بان حریف از دست رفت، 
در وقت دوم هم آنها حتی توپ را به تیر دروازه الهالل کوبیدند. با این حال نهایتا نماینده عربستان با گل 
دیرهنگام موسی مارگا، ستاره زهردارش کار فوالد را تمام کرد تا همه افسوس بخورند؛ افسوس از اینکه 
اگر جواد نکونام به اندازه تیمش شجاع بود و سر کارش می ماند، شاید االن ایران هم در نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا نماینده می داشت. این چه کاری بود آقای نکونام؟!

خداحافظی 
اجباری ماتادور

دالفونته، سرمربی جدید تیم ملی اســپانیا و جانشین 
لوئیس انریکه که گفته بود دوست دارد سرخیو راموس 
به تیم ملی برگردد، پشــیمان شــد و به کاپیتان سابق 
الروخا خبر داد که او را نمی خواهد. به این ترتیب راموس 
نمی تواند رکورد بیشترین بازی ملی را بشکند و آن را از 
چنگ بدر الموتاوا از کویت و کریستیانو رونالدو از پرتغال 
که 196بازی ملی دارنــد، در آورد. راموس در 180بازی 
ملی متوقف ماند و ششم شد. او در 36سالگی مجبور به 
خداحافظی از تیم ملی شــد. بازیکن پاری سن ژرمن در 
180 بازی ملی، ۲3 گل برای این تیم زده و یک جام جهانی 
)۲010( و ۲ یورو )۲008 و ۲01۲( را با الروخا برده بود. 
او در بیانیه خداحافظی اش حسرت رفتار فدراسیون های 
پرتغال و کرواسی با ستاره های پابه سن گذاشته ای مثل 
پپه، مودریچ و حتــی رونالدو را خــورد و گفت: »امروز 
صبح ســرمربی با من تماس گرفت و گفت که جزئی از 
برنامه های او نیســتم و نخواهم بود. معتقدم این ســفر 
شایسته آن بود که به انتخاب خودم یا به خاطر عملکرد 
ضعیفم در تیم ملی به پایان برسد، نه به دلیل سن یا دالیل 
دیگر که اگرچه مستقیما آنها را نشنیده ام، اما مطمئنا آنها 
را احســاس کرده ام. من بازیکنانی مانند مودریچ، مسی 
و په په را تحسین و به آنها حســادت می کنم. آنها نماد 
ارزش ها، شایسته ســاالری و عدالت در فوتبال هستند. 
متأسفانه برای من اینطور نخواهد بود زیرا فوتبال همیشه 

عادالنه نیست و فوتبال هرگز فقط فوتبال نیست.«

بارسا بازهم حذف شد
برخالف رئال، تیم ژاوی از حریف انگلیسی اش کام بک 

خورد و از رقابت های اروپایی کنار رفت

بارسا در 15بازی 
آخر اروپایی مقابل 
حریفانی از 5لیگ 
بزرگ اروپایی تنها 

یک  برد کسب کرده؛ 
5شکست و 9تساوی 

که این به اندازه 
همین تعداد 

شکست در 50بازی 
قبل تر بود.

منچستر در این فصل 
لیورپول، سیتی، 

آرسنال، تاتنهام و 
بارسلونا را در خانه 

شکست داده است. 
منچستر در 18 بازی 

اخیر خانگی تنها 
2 مساوی داده و بقیه 

را برده؛ 41گل زده، 
9گل خورده و 11کلین 

شیت.

بارســلونا طبق معمول سال های اخیر 
باز هم از رقابت هــای اروپایی حذف 
شــد، این بار در زودهنگام ترین زمان 
ممکن؛ یعنــی در مرحله پلی آف لیگ 
اروپــا و پیش از مرحله یک هشــتم. 
تســاوی 2-2 در نوکمپ و شکست 2 
بر یک در اولدترافــورد بار دیگر تیم 
ژاوی را حذف کرد. حاال این سرمربی 
اسپانیایی رکوردی منحصر به فرد در 
تاریخ باشگاه دارد؛ ظرف 14ماه 4بار از 
رقابت های اروپایی حذف شده؛ 2 بار از 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان به لیگ 
اروپا تبعید شــده و هر 2 بار شکست 
خورده؛ فصل پیش در مرحله یک چهارم 
و حاال در یک شــانزدهم. زیدان پیش 
از پنجمین باخت در اروپا به ســومین 
قهرمانی اش در لیگ قهرمانان رسیده 

بود!
   این اتفاقات برای هواداران بارســا 
خوب نیســت. آنها هفته پیش شاهد 
کام بــک زدن رئال مادرید در انگلیس 
بودند؛ وقتی رئال 2 بر صفر عقب افتاد و 
5 بر 2 بــرد اما خودشــان در زمین 
منچســتریونایتد ابتــدا بــا گل 
لواندوفسکی از روی نقطه پنالتی پیش 
افتادند و سپس با گل های فرد و آنتونی 

شکست خوردند و حذف شدند.

   آنها در سال های اخیر معموال کام بک 
خورده اند؛ مقابــل آاس رم، لیورپول، 

اینتراخت و حاال منچستریونایتد.
   ژاوی در مســابقات قهرمانی اروپا؛ 
16 بازی، 4 پیروزی که 2 تای آن مقابل 
ویکتوریا پلژن و یکــی برابر دینامو 

کی یف بود، 6باخت و 6تساوی.
   برای اولین بار در قرن جدید و از فصل 
99-1998 بارســلونا پیش از مرحله 
یک هشتم نهایی از رقابت های اروپایی 

خارج شده است.
   منچســتریونایتد برای اولین بار از 
سال2008 موفق به شکست بارسلونا 

شد.
   لواندوفسکی به 25 گل برای بارسا 
رســید و حــاال بارســلونا باید 
1.25 میلیون یورو بــه بایرن مونیخ 

پرداخت کند.
   منچســتریونایتد تنها در 2 بازی از 
7 بازی اخیــر خود مقابــل حریفان 
اســپانیایی در اولدترافورد موفق به 

گلزنی شده بود.
   بهترین گلزنان منچستر در این فصل؛ 

رشفورد 24، برونو 7  و آنتونی 6گل.
   بارسلونا طی 22 بازی در اللیگا فقط 
7گل خورده بــود امــا در 2 بازی از 

منچستریونایتد 4 گل دریافت کرد.

قرعه های سخت مدعیان
لیگ اروپا در غیاب بارسلونا قرعه کشی شد

قرعه کشی مرحله یک هشتم پایانی لیگ اروپا هم بعدازظهر دیروز انجام شد و منچستریونایتد و 
آرسنال با قرعه های سختی روبه رو شدند. منچستر که بارسلونا را در فینالی زودرس حذف کرده 
بود، به قرعه رئال بتیس خورد. حاال بازیکنان این تیم باید برای سومین بار در این فصل به اسپانیا 
سفر کنند، چون در مرحله گروهی هم با رئال سوسیداد همگروه بودند. آرسنال با اسپورتینگ 
بازی می کند و یوونتوس با فرایبورگ. آاس رم هم قرعه سختی دارد و باید با سوسیداد بازی کند. 
در این بین ۲ بازیکن ایرانی حریفان خود را شناختند. سردار آزمون هفته گذشته در بازی با موناکو 
در دقیقه115 وارد زمین شد و زننده نخستین ضربه پنالتی این تیم بود. شاگردان ژابی آلونسو با 
پیروزی 3 بر ۲ در زمین حریف شکست بازی رفت را جبران کردند و بازی را به پنالتی کشاندند. 
فاینورد به دلیل صدرنشینی مرحله گروهی در این مرحله اســتراحت داشت و حاال به شاختار 
دونتسک خورده است. 8 تیم صعود کرده از پلی آف به 8 صدرنشین مراحل گروهی این رقابت ها 
برخورد کردند که تیم های پلی آف در بازی رفت میزبــان خواهند بود. بازی های رفت در تاریخ 
پنجشنبه 18 اسفند و دور برگشت هم 7 روز بعد یعنی ۲5 اسفند به طور کامل برگزار خواهند شد.

قرعه کشی مرحله یک هشتم لیگ اروپا23- 202٢
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رقیب، یاری کن
صعود تیم ملی بســکتبال ایران به جام جهانی۲0۲3 به آخرین بازی آخرین پنجره انتخابی 
کشیده شــد. تیم ســعید ارمغانی که پنجره قبلی در تهران ژاپن را شکســت داده بود، صبح 
پنجشنبه در زمین حریف تحقیر شد. پیش بینی می شــد که ایران در ژاپن به مشکل بخورد 
اما انتظار نمی رفت با اختالف زیاد و 96 بر 61 نتیجه را از دســت بدهد. ایران که برای حضور 
در جمع 8تیم آسیایی جام جهانی با قزاقستان رقابت سختی دارد، تنها امیدش به این حریف 
است. قزاق ها ۲بازی سخت در این پنجره دارند. آنها در بازی اول 71 بر 59 به چین باختند تا 
امیدهای ایران برای صعود زنده بماند. فردا ایران با چین بازی می کند و قزاقستان با استرالیا. 
امیدی به پیروزی ایران نیست اما اگر قزاقستان این بازی را هم ببازد، صعود ایران قطعی است.

هر 88 دقیقه 
تأثیر روی یک گل 

برای کریم بنزما 
در این فصل. 

او که به همراه 
وینیسیوس 

18گله است، 
رکوردی تاریخی 
را به نام خودش 
ثبت کرده. هیچ 

بازیکنی در تاریخ 
رئال مادرید در 

6 رقابت مختلف 
در یک فصل 

موفق به گلزنی 
نشده جز کریم. 

او به همراه مسی 
تنها بازیکنانی 
هستند که در 

18فصل پیاپی در 
لیگ قهرمانان گل 

زده اند.

88
ید  و ا د

آالبــا به دلیل مشــکل 
همســترینگ پای راست 6هفته 

غایــب خواهد بــود و به ایــن بازی و 

ال کالســیکو نمی رســد. رودریگو هم 

به دلیل آسیب دیدگی عضله پای چپ، 

3 بازی غایب است. مندی ۲ هفته 
دیگــر برمی گــردد.

رئال مادریــد 
متقاعد شده که ناچو دیگر 

تمدید نمی کند و می خواهد به تیمی 

برود تا بازی کند. ناچو حاال به 300 بازی 

با رئال مادرید رســیده اســت؛ ۲۲1 بازی 

فیکس،  15 گل، 5 پاس گل، 60کارت زرد، 

 ۲ کارت قرمز،  ۲1 جــام، ۲11 برد، 
 48 تساوی و  41باخت.

دشمنان 
همشهری

رئال مادرید و اتلتیکو برای
سومین بار در این فصل
با هم روبه رو می شوند

انــگار روال کار به 
این شکل است 
کــه رئال مادرید 
همیشــه بایــد 
بــــازی ســخت 
داشته باشــد. اصال 
خودشان کاری می کنند 
بازی هایشــان ســخت و 
دراماتیــک از کار دربیاید. برای 
همین اســت کلــی گــره و تعلیق 
ســینمایی در بازی های ایــن تیم دیده 
می شود و حتی در برابر حریفان ساده هم کارشان 
گره می خورد و مجبور به کام بک می شوند. رئال ساعت۲1 
امشب شهرآورد شماره۲31 مادرید را با اتلتیکو برگزار می کند؛ 
این بار هم در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو. دقیقا یک ماه پیش بود 
که در 6 بهمــن در جام حذفی دربی مادریــد را از حریف با 
نتیجه 3 بر یک بردند. پیش از آن بازی هواداران اتلتیکو 
عروسک وینیسیوس را دار زده و به او توهین نژادپرستانه 
کرده بودند. این اتفاقی است که در همه ورزشگاه های 
اسپانیا و حتی سانتیاگو برنابئو می افتد. رئال پنجشنبه 
همین هفته دیــدار رفت ال کالســیکوی نیمه نهایی 
جام حذفی را با بارسلونا برگزار می کند. آنها در یک  ماه و 
نیم، 3 ال کالسیکو در پیش دارند و وسط آن بازی های دیگری 

مثل دیدار برگشت با لیورپول در لیگ قهرمانان هم هست.
     این تقابل بهترین خط حمله لیگ مقابل یکی از بهترین 
دفاع های فعلی اللیگاســت. اتلتیکو بعــد از جام جهانی 
1۲بازی داشــته که 7گل خورده، آن هم درحالی که تا 
پیش از جام جهانی در ۲1 بــازی، ۲3گل دریافت کرده 
بودند. آنها به جز بازی با رئال در کوپا دل ری که کام بک 
خوردند، در بقیه بازی ها عملکرد خوبی در خط دفاعی 
داشتند. رئال مادرید با 46 گل بهترین خط حمله اللیگا 
را دارد و تنها تیمی است که بعد از جام جهانی بیش از 

یک گل در یک بازی به اوبالک زده است.
    اتلتی در 6 سفر آخر به برنابئو در اللیگا، 3 تساوی 
و 3 برد به دست آورده که 3 بازی آخر 
با شکست و بدون گل زده برای 

این تیم به پایان رسیده است.
    رئال مادریــد تنهــا یکی از 
13بازی آخــر در ال داربی را 

باخته )6برد و 6تســاوی( که این بازی خارج از خانه در ماه 
مه۲0۲۲ بوده که یک بر صفر اتلتیکو برده.

    رئال اخیرا در بازی با تیم های مادریدی به مشکل خورده. 
درحالی که پیش از این در 15مســابقه با تیم های پایتخت 
اسپانیا تنها یک بار شکست خورده بود، حاال در 4رویارویی 

اخیر ۲ شکست و ۲ پیروزی داشته است.
    اتلتیکو هم در 3 بازی آخر حریف تیم های مادریدی نشده 
و یک شکست و ۲ تساوی داشته. این در حالی است که آنها در 

5بازی قبل از آن پیاپی پیروز شده بودند.
    اتلتیکو مادرید توانسته خودش را جمع و جور کند. آنها 
در 6بازی آخر در اللیگا شکست نخورده و 4تا را برده اند که 
این طوالنی ترین روند بی شکستی این تیم در رقابت های این 

فصل اللیگا محسوب می شود.
    خسوس خیل مانسانو یکی از داورانی است که هواداران 
رئال روی او حساســیت دارند. با این حال، او تا کنون 38 بار 
برای رئال در اللیگا سوت زده که حاصلش 31 برد، 4 تساوی 
و 3 شکست بوده. این داور که قضاوت بازی امشب را برعهده 
دارد، برای تیم سیمئونه ۲7بار سوت زده که حاصلش 15 برد، 
6 تساوی و 6 شکست بوده. این داور ۲ ســال پیش در بازی 
رئال مادرید و والنســیا، 3 پنالتی علیه رئال گرفت که ۲تای 

آنها اشتباه بود.
    سبایوس هم با پیراهن رئال به 100بازی رسید؛ 40بازی 
فیکس، 4185دقیقه، 6 گل، 10 پاس گل، 9 کارت زرد، 9 جام، 

75 برد، 9 مساوی و 16 باخت.
    وینیسیوس فصل گذشته ۲۲ گل زد و این فصل تاکنون 
18 گل به ثمر رسانده و فقط 5 گل تا شکستن رکورد فصل 
گذشــته فاصلــه دارد. او روی زدن 30گل هدف گــذاری 
کرده اســت. آمار وینیســیوس با کارلتو؛ 87 بازی، 40 گل، 
۲9 پاس گل، 7463 دقیقه بازی و  هــر 108 دقیقه یک گل 
یا پاس گل. آمار وینیســیوس با زیدان؛ 90 بازی، 11 گل، 
11پاس گل،  4659دقیقه بازی و هر ۲11 دقیقه یک گل 
یا پاس گل. آمار وینیســیوس با سوالری؛ 31 بازی، 3گل، 
 1۲پاس گل، 1610دقیقه بازی و  هر 107دقیقه یک گل 

یا پاس گل.
    ۲کاماوینگا در رئال وجود دارد؛ یکی قبل از جام جهانی 
که تنها در 7 بازی از ۲1 بازی به عنوان فیکس )33درصد( 
بازی کرد و دیگری بعد از جام جهانی قطر که در 13 بازی از 

15 بازی )86درصد( فیکس به میدان رفت. این بازیکن در 
8 بازی هیچ کارت زردی دریافت نکرده است.
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افقی:
1- از ادوات ورزش باستانی- 

برابری- سیخونک
2- نــام آذری- نامزد- آخر 

پاییز می شمارندش
ثــروت-  و  دارایــی   -3
رباعی سرای دوره سلجوقی- 

دریانورد
4- خرده سنگ- میان تهی- 

خارپشت استرالیایی
5- نوعی کشتی هوایی که با 
گاز هلیوم پر شده و به پرواز 

درمی آید- سرشار
6- از واحدهای اندازه گیری 

فشار- قرار داده شده- الفت
نام هــا-  نویســنده-   -7

گوشه ای در دستگاه شور
8- صدای پاره شدن کاغذ- 

احوال پرسی کردن- جدید
9- از یاران امام حسین)ع(- 

گلی زیبا- نامیده شده
10- دیوار بلنــد- نام چند 
تن از پادشاهان فرانسه بود- 

استوار
11- ســراینده غزلیــات 

شمس- نشانه
12- شیشه ایمنی- پیروز- 

مقابل
13- رهاشده به حال خود- 
عصاره غلیظ شــده انگور- 
شهری با تأسیسات هسته ای

14- رودی در آلمان- رمان 
مشــهور هرمــان ملویــل، 

نویسنده آمریکایی- ریشه
15- اشاره به دور- وسایل و 

لوازم زندگی- پیشینه
  

عمودی:
1- سـحرخـــیز بـاش تــا 
شــوی- ســمت و سو-  ... 

زن گندمگون
2- جســمی- انجام کاری 
بیش از یکبار- نوعی پارچه 

از الیاف گیاهی
3- نوعی التهاب پوســتی- 

اشتهار
4- تیــر عمــود بر عرشــه 
کشتی- نامه رسان- شهری 

در ایتالیا
 5- نـشانه جـمع فــارسی- 
از الف تا ی- پرتــاب گلوله 

از تفنگ
6- شکار- سنگدلی- حرف 

همراهی
 7- بـــدهکار- قـــومی از 
نـژاد سامی- سـومین پسر 

آدم و حـوا
8- شمشــیرزن- نوعــی 
ســاح که پی در پی شلیک 

می کند- خاکستری روشن
9- همسر حوا- سوره سی و 

یکم قرآن- امانتی

10- تــعـجـــب زنـــانــــه- 
پافشاری کردن- برافروخته

خزنــده ای  حیله گــر-   -11
خطرناک بــا آرواره هــای قوی- 

سنگ آسیاب
 12- بـزرگـــداشت- ســـامانه- 

صـدای بلند
13- ورزش ترکیبــی از گلــف و 

چوگان- دوراندیش
14- زندانبان- مرطوب- گلی زیبا
15- فرسوده- تخته هالتر- تعادل

هيصوترداچشجنس
تخدروپمشاهتعفر
اگنشمنكلالته

كبابباهونايك
يناملسبترمشه
سقتكيتاايحار
وربيلنلابانشا

سانفچابروگاوس
مراطندتسينمرا
اميلاهناسفان

رتنانبينوريب
يمتاليكوينهر
نودقشنمنشنبخ
ارعشلاداتساورا
نيونديمالاعتم 15
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سخت

384195627
126837594
975462381
591274863
638951472
247386159
713528946
452619738
869743215

متوسط

  8 3      
 3   5   4  
9 1  4   3   
     9  6 2
  4    5   
1 6  8      
  2   1  8 7
 9   3   5  
     7 9   784123596

396457128
521968374
432681957
157294863
869375412
643512789
218739645
975846231

ساده

متوسط

428316795
736952148
915478326
573149862
284763519
169825473
342591687
897634251
651287934

سخت

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

ساده

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

موالیی: این فصل جذاب تر بود
مهدیه موالیــی، دروازه بان خاتــون این فصل از لیــگ را جذاب تر از 
فصل های قبل می داند. او که 15سال است برای خاتون بازی می کند، 
می گوید: »نسبت به ســال های قبل، امسال لیگ جذاب تری داشتیم. 
به خصوص که تیم سپاهان مهره های خیلی خوبی جذب کرده بود و با 
تغییری که در کادر فنی داشتند تیم قدرتمندی بودند. آنها تیم را برای 
قهرمانی بسته بودند ولی ما و رقیب همیشگی مان؛ شهرداری سیرجان 
هم عملکرد خیلی خوبی داشتیم ولی متأسفانه سیرجان درگیر حواشی 
شد و نایب قهرمانی را از دست داد. امیدوارم سال بعد دوباره سیرجان 
را با قدرت در لیگ ببینیم.« بعــد از 8قهرمانی، بمی ها انگیزه ای برای 
قهرمانی نهم داشتند؟ موالیی می گوید: »ما اول فصل به سختی سپاهان 
را بردیم. در بازی با ســیرجان هم که اینجا بود، خیلی به ما ســخت 

گذشت. بازی زودهنگام ما و سیرجان در هفته سوم باعث شد قهرمانی 
ما تقریبا مسجل شود و جذابیت کم شود. اگر این بازی هفته های آخر 
بود، به راحتی قهرمان لیگ معرفی نمی شد. تا هفته هشتم هم سپاهان 
به قهرمانی امیدوار بود اما بعــد از نتایج خوب ما آنها هم دیگر مطمئن 
شدند ما قهرمانیم. با این حال ســپاهان سال بعد رقیب سخت ماست. 

امیدوارم سیرجان هم دوباره با قدرت به لیگ بیاید.«
موالیی که با حضور زهرا خواجوی در تیم، دروازه بان دوم بود، 6هفته در 
دروازه تیم بود و از خودش راضی است: »من و زهرا دوست های خوب و 
رقیب های سرسختی هستیم. بیشترین کلین شیت را این فصل داشتیم. 
در بازی هایی که من درون دروازه بودم، گلی نخوردم. امیدوارم در جام 

باشگاه های آسیا هم نتایج خوبی بگیریم.«

 کوهستانی: می خواهم یک مادر قوی باشم
نرگس کوهستانی یک همراه هم در روز قهرمانی داشت؛ پسر 2ساله اش. برخاف دوره ای 
که ورزشکاران زن بعد از ازدواج با تیم هایشان خداحافظی می کردند، چند سالی است که 
تعداد ورزشکاران مادر زیاد شده. کوهستانی فوتبال با بچه  را سخت می داند ، اما می گوید: 
»خیلی سخت است که بتوانی با بچه فوتبال بازی کنی اما با همکاری همسر و خانواده ام 
توانستم برگردم. من کرمانی ام و اگر خانواده ام کنارم بودند زودتر می توانستم به تمرینات 
برگردم.« کوهستانی این فصل آنقدر آماده نبود که بازی کند اما همین که توانسته کنار 
تیم باشد، راضی اســت: »از فصل بعد بازی می کنم. من تاش می کنم که برای بچه ام 
الگو باشم. االن نگاه ها عوض شده. وقتی یک زن ازدواج می کند فقط زن خانه دار نیست، 
او باید یک زن قدرتمند و یک مادر قوی باشد. من به میدان برگشتم تا برای بچه ام الگو 
باشــم و او بداند که یک مادر قوی دارد.« کوهستانی خودش هم یک زن قوی را الگوی 

خودش کرده: »خانم جعفری برای من بهترین الگوست.«

روز باشکوه شهر کوچک 
خاتون بم در پانزدهمین دوره از لیگ فوتبال زنان به نهمین قهرمانی رسید. بمی ها که بعد از 
زلزله خوی خاطرات سال1382 برایشان تداعی شده، برای این قهرمانی خوشحالی نکردند

لیلی خرسند|  شــهر 2چهره متفــاوت دارد. سبزی نخل های 
سربرافراشته زندگی  را تداعی می کند، زندگی استقامت و قدرت 
را. و خاک؛ خاکی که از هویت کویری شهر می گوید. مردمان بم 
هم مانند شهرند؛ لبخند سبزشان به مهربانی دعوتت می کنند و 
چشم هایشان... نگاه  کردن به چشم هایشان جسارت می خواهد و 
دلی سنگ. انگار غمی ابدی بر چشــم ها و نگاهشان نقش بسته، 
غمی که با بزرگ ترین شادی ها هم فراموش نمی شود، غمی که 
بیش از 2دهه  است به دوش می کشند. بتول خانم می گوید: »ما 
فقط زنده ایم.« بتول و زنان دیگر روی ســکوهای ورزشگاه فجر 
نشسته اند و منتظر شروع مراســم اهدای جام قهرمانی هستند. 
سکوها بیشتر از اینکه پر باشند، خالی اند. بتول خانم از عاقه اش 
به فوتبال می گوید و از عاقه اش به تیم دختران خاتون بم. او گایه 
دارد: »دختر همسایه مان من را خبر کرد که امروز مراسم است. 
اگر اطاع رســانی می کردند االن اینجا غوغا بود.«  میترا خانم که 

دخترها را با خودش به استادیوم آورده، فوتبالی نیست اما دلش 
شــادی می خواهد. خاتون و دخترانش تنها بهانه شادی بمی ها 
هســتند: »ما اینجا هیچ تفریحی نداریم، نه سینما، نه تئاتر و نه 
حتی یک پارک خوب. هرجا که مراسم باشد، می رویم.« برعکس 
 میترا که فوتبالی نیست، بتول خانم با دیدن فوتبال سر ذوق می آید 
و دلش می خواهد خودش هم پا به توپ شود:  »با این سن خجالت 
نمی کشــم، اگر وقت داشــتم بازی می کردم.« به جای خودش 
دخترهایش را تشویق می کند که فوتبالیست شوند. بتول فوتبال 
را بهانه ای برای شاد بودن می داند: »شما نمی دانید مردم اینجا مثل 

روح   اند، افسرده اند، انگار مرده اند.«
روح مردم همان 20سال پیش مرده و فوتبال بهانه ای برای زنده 
نگه داشتن آنهاســت. قبل از زلزله، مرضیه جعفری سرمربی تیم 
بم بود. او 12بازیکنش را از دســت داد ولی دوبــاره از روی همان 
خرابه ها فوتبال را از ســر گرفت تا ناجی مردم شود و زندگی  را به 

آنها برگرداند و حاال 2سالی اســت که غم خود او با از دست دادن 
برادر و پسرش تازه شده اســت. برای او که به دنبال بهانه ای است 
تا اشک هایش جاری شود، بم و مردمش باارزش ترین ها هستند: 
»مردم شهر خوشحال باشند، برای من کافی است.« تیم قرار است 
نهمین جام را باالی سر ببرد و جعفری می گوید: »خوشحالم که 
جلوی مردم سربلندم. آنها هنوز داغدارند و ما همه کار می کنیم تا 

خوشحالشان کنیم.«
محمد و چند پســربچه  دیگر تنها مردان روی ســکوها هستند. 
برخاف فصل گذشته که برای جشن هشــتمین قهرمانی بم در 
لیگ فوتبال زنان روی سکوها جای سوزن انداختن نبود و بمی ها 
خانوادگی به استادیوم آمده بودند، این بار ورود مردان ممنوع است، 
البته فقط روی ســکوها. کنار چمن برای مهمانان ویژه، صندلی 
چیده اند و زن و مرد کنار هم نشســته اند. جعفری هم از این بابت 

ناراحت است: »متأسفم و نمی دانم چرا این تصمیم را گرفته اند.«
آسمان بم تاریک تر شده و روی سکوها کمی شلوغ تر. مادر فاطمه 
با چادر مشــکی اش با چند دختربچه به زمین سبز چشم دوخته. 
خودش را مادر عطا میرزاده معرفی می کند، مربی تیم فوتبال زیر 
17سال مس کرمان. او حرفه ای است و در همه بازی هایی که بم 
میزبان است، به ورزشگاه می آید: »برای دخترها کل می کشم.« 
بازیکنان را هم خوب می شناسد و بازی زهرا قنبری را بیشتر از بقیه 
می پسندد. شاکی است که چرا اجازه نداده اند مردم خانوادگی به 
ورزشگاه بیایند: »همه باید بیایند و حمایت کنند.« و به اینجا که 
می رسد سر درد دلش باز می شود: »مردم که تفریحی ندارند. بعد 

از زلزله فقط ساختمان ها محکم شد و دل ها هیچ وقت شاد نشد. 
چیزی نیست که بچه ها با آن خوشحال شوند و از زندگی لذت ببرند. 
حتی مدرسه بچه ها گاز ندارد و امسال در کاس عاءالدین روشن 
کردند. نمی دانم چرا مسئوالن در حق مردم بم کوتاهی می کنند و 
بیشتر از همه آموزش وپرورش.« و یاد روز زلزله می افتد: »عازم کربا 
بودم و از سر ذوق صبح زود بیدار شدم. یک دفعه آسمان قرمز شد 
و زمین لرزید. بعد از آن دیگر کسی در شهر نماند. االن بیشتر مردم 
غریبند.« این روزها خاطرات زلزله خوی و ترکیه، خاطرات تلخ را 
برای مردم بم زنده کرده اســت: »نمی دانید با دیدن صحنه های 
زلزله چه عذابی می کشیم. یاد برادرزاده 17ساله ام می افتم که بعد 

از 48ساعت از زیرآوار پیدایش کردیم ولی فوت شد.«
همه  چیز برای برگزاری مراســم آماده اســت. همه ترانه هایی که 
برای ایران و قهرمانان خوانده اند از بلندگوها پخش شــده. مجری 
پشت تریبون می رود. از مسئوالن شهر بم و ســازمان لیگ برای 
اهدای جام و مدال دعوت می کند. بعضی ها گایه می کنند که چرا 
مهدی تاج، رئیس فدراسیون به خودش زحمت نداده به بم بیاید و 
کنار تیم قهرمان باشــد. بعضی ها هم سر انتخاب نایب رئیس زنان 
بحث می کنند. چند ساعت قبل مریم منظمی که قبا نایب رئیس 
فدراسیون وزنه برداری و کشــتی بود، به عنوان نایب رئیس جدید 
فدراسیون فوتبال معرفی شــده و کارنامه ضعیف او زنان را نگران 
کرده است. روزهای قبل گفته می شد گاره ناظمی، داور بین المللی 
انتخاب تاج است و حاال که او به عنوان مسئول برگزاری مسابقات در 

بم است، می گوید ترجیح می دهد به داوری ادامه بدهد. 

مجری با القابی که به بازیکنان می دهد آنها را دعوت می کند روی 
ســکوی شــکیلی که برای اهدای جام درنظر گرفته شده بروند. 
منصوره طاهریان قبل از رفتن روی ســکو، دست مرد موسپیدی 
را می بوسد. آن مرد، حاج  علی طاهریان اســت، پدر منصوره. او از 
سال75 با راه اندازی تیم فوتسال، کنار زنان بم بوده: »آن سال ها 
فوتبال و فوتسال بازی کردن ســخت بود و همه مخالف. اما من 
دنبال ورزش زنان بودم. ورزش خیلی خوب است ولی فوتبال یک 
چیز دیگر است.« قرار است بعد از مراسم جشنی باشد؟ جعفری 
می گوید: »نه، امسال به خاطر همدردی با مردم خوی جشن نداریم. 

به خاطر همین هم اطاع رسانی نکردیم.«
همه تشویق می شوند اما برای یک نفر همه سنگ تمام می گذارند، 
برای جعفری که بم خودش را مدیون او می داند. جام روی دستان 
دختران بم و جعفری باال می رود و برعکس همه مراسم هایی از این 
دست، فقط قهرمان است که روی سکو می رود و عکس یادگاری 
می گیرد و مسئوالن کنار ایستاده اند. باال رفتن جام با شادی همراه 
نیست. بمی ها که درد مردم خوی را تجربه کرده اند، دوست ندارند 

در بدترین روزهای آنها شادی کنند.
چند دختربچه بــرای عکس یادگاری وســط زمیــن آمده اند. 
فوتبالیست اند و قرار است آینده بم باشند. عالیه دروازه بان است 
و عاشــق بازی نگین زندی مهاجم تیم اســت و در عوض فاطمه 
که مهاجم است از مهدیه موالیی دروازه بان تیم خوشش می آید: 
»خیلی متعصب است.« بتول خانم می گوید: »شاید این بچه ها دیگر 

بتوانند بدون خاطرات زلزله زندگی کنند.«

پایان با برد فنی 
پانزدهمین دوره لیگ برتر چهارشنبه هفته پیش 

به پایان رسید و خاتون بم 3هفته قبل از اینکه مسابقات به 
پایان برسد، قهرمانی اش را قطعی کرد . طبق برنامه، آنها روز آخر 

باید در بم با تیم کیان نیشابور بازی می کردند اما این تیم در همان 
نیمه های فصل از ادامه مسابقات انصراف داد تا بم در روز بدون بازی 

جام بگیرد. این اتفاق بیش از همه به ضرر زهرا قنبری شد. او تا روز آخر 
با افسانه چترنور  بازیکن شهرداری سیرجان بر سر عنوان خانم گلی 
رقابت داشت. ســیرجان هم در بازی آخر مقابل زارع باتری سنندج 
حاضر نشد و باخت فنی داد ولی چترنور با 24گل زده در صدر قرار 

گرفت. قنبری هم با 21گل در رده دوم ماند. غیراز بم و سیرجان 
که بدون بازی لیگ را به پایان بردند، فرا ایســاتیس 

فارس تیم هشتم جدول هم به ایالم نرفت و 
مقابل پاالیش گاز باخت فنی خورد.



تحوالت تاریخ معاصر موسیقی 
ایران نشــان از این دارد که این 
هنر در یــک مرحله خاص قرار 
گرفته و برخی متخصصان حوزه موسیقی بر 
این باورند برای آنکه موسیقی ایران در مقام 
باید و شاید بماند، هم اهالی هنر،  هم مسئوالن 
و هم مخاطبان مسئولیتی را بر دوش دارند. 
البته در ماه های اخیر، آخرین حلقه فشــار 
دیکتاتورها برای تحریم رویدادهای فرهنگی، 
جمعیــت مظلوم موســیقی را مخاطب قرار 
دادند؛ جمعیتی که از نوازنده، آهنگســاز و 
خواننده گرفته تا کمپانی، ســالن دار و حتی 
بوفه دار آن سالن را شــامل می شود و اکنون 
برای بیش از ۵ ماه اســت که اجراهای برنامه 
آنها با مانع مواجه شده اســت. این مدعیان 
هنر، فشار مضاعفی روی خوانندگان داشتند 
که چطور می توانید با این حال غمگین مردم، 
روی سن رفته و اجرا کنید؟! در این یادداشت 
به نکاتی درخصوص نبــود اقتصاد نرمال در 
حوزه موسیقی و فرایندی که به سازفروشی 

نوازندگان منجر شد، اشاره می شود:  

الف- اســتعدادهایی که باید از تقلید 
حذر کنند: جوانان ما در عرصه موســیقی 
دارای اســتعداد هســتند و در همــه جهان 
زبانزدند؛ البته ضرورت دارد کــه به نیازها و 
خواسته های آنان رســیدگی شود؛ گرچه در 
شرایط فعلی آسیب های بسیاری در موسیقی 
پاپ دیده می شــود. در این بین الزم است تا 
محیط مناســبی برای جوانان فراهم شود و 
تالش های زیربنایی صورت گیرد تا مخاطبان 
هر نغمه بی ارزشــی را گــوش نکنند. گرچه 
حضور اســتادان بزرگ در عرصه موســیقی 
ســنتی این امر را تعدیل کرده اســت، اما در 
موسیقی پاپ آنطور که شایسته است هویت 
فرهنگی ما در نظر گرفته نشــده است و در 
این فضا، عده ای فرصت طلــب، جوانان ما را 
به ســوی محفل های زیرزمینی می کشانند؛ 
بنابرایــن گرایش خواننده های ما به ســمت 
تقلید و کپی برداری امری مذموم است و باید از 
کپی برداری ممانعت کرد؛ زیرا برخی الگوهای 
فرافرهنگی در این سبک از موسیقی یا شعر 
ماندگار ندارند یا تفکری در پشت اشعار دیده 

نمی شود.

ب- قوانینی که خوب اجرا نمی شوند: 
از چند ســال پیش که وزارت ارشاد صندوق 
اعتباری هنر را با شــعار حمایــت از جامعه 
هنرمندان کشور برپا کرد، هدفش پشتیبانی 
از این قشر آســیب پذیر بود، اما برخی اهالی 
موســیقی معتقدند فعاالن حوزه موســیقی 
گاهی کم بهره از امکانات هستند؛ البته انتقاد 
به بوروکراســی یکی از این موارد اســت که 
انجام اموری مثل آپلود مدارک و پیگیری آن 
از صندوق هنر خیلی مشــکل و گاه ناممکن 
است! به عنوان نمونه صادق چراغی، آهنگساز 
و پژوهشگر که به سبب داشتن برنامه رادیویی 
ایل بانگ در رادیو فرهنــگ و ارتباط، چهره 
نام آشنای این عرصه است، اذعان می کند که 
»اگرچه قوانین موجود کامل و فراگیر نیستند، 
ولی همین قوانین پر از کاستی هم خوب اجرا 
نمی شوند؛ زیرا بوروکراسی شگفت انگیزی بین 
خانه موسیقی و صندوق اعتباری هنر به راه 
افتاده است!« البته محمدمهدی اسماعیلی، 
وزیر ارشاد در نشســت با مدیرعامل صندوق 
هنر تأکید دارد که »یکی از مهم ترین ارکان 
حمایتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
ارتباط با جامعه فرهنگ و هنر کشور، صندوق 
اعتباری هنر است و ضرورت دارد این صندوق 
با برنامه ریزی دقیق و مدون به باالترین سطح 
خدمت رســانی نوین به اهالی فرهنگ، هنر و 

رسانه برسد.«

ج- چرخش به سوی شادی عمومی: در 
هفته های اخیــر، بعد از چند مــاه، برگزاری 
چند کنسرت با استقبال گسترده مواجه شد. 
همچنین رضا صادقی برای همدردی  با مردم 
خوی کنسرتی خیریه برگزار  کرد. همین طور 
زانکو با نخستین کنسرتش در سالن نمایشگاه 
بین المللی تهران، توانست استقبال مخاطبان 
را کسب کند. در این بین، برخی با بهانه های 
گوناگون به دنبال تعطیلی صنعت موسیقی در 
کشور هستند. این افراد که در فضای مجازی به 
هنرمندان موسیقی حمله می کنند، باید کمی 
انصاف داشته باشند؛ چراکه وقتی از تعطیلی 
هنر می گوییم باید بدانیم که در برگزاری یک 
کنسرت، سوای خواننده و تهیه کننده، حداقل 
هزار خانواده از ایــن راه ارتزاق می کنند. پس 
باید به خواســت حداکثری اهالی موسیقی و 
مردم که می خواهند پس از چند ماه ناراحتی، 
به زندگی عادی بازگردند، احترام گذاشت و 
کنسرت به عنوان پیشــران نشاط اجتماعی، 
نقش تعیین کننده ای در تغییر فضا و چرخش 

به سوی شادی عمومی دارد.
ســرانجام اینکه روشن شــدن دوباره چراغ 
کنســرت ها می تواند نویدبخــش روزهای 
بهتری در دنیای موسیقی و اجرای کنسرت ها 
باشد؛ روزهایی که هم جامعه هنر موسیقی به 
وضعیت عادی بازگردند و هــم اینکه بخش 
مهمی از مردم را به ســالن های پررنگ و نور 
موسیقی بازگرداند و نوازندگان، سازهای خود 

را بیدار کنند. 

سازهای بیدار
امیر خدادادهمدانییادداشت

دبیر گروه فرهنگ
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یک شروع تازه 
با پایان  ماه محرم و صفر، ناآرامی ها   باعث شد که فعالیت های هنری رکود 
داشته باشند، اما کنسرت های موسیقی برخالف اکران کج دار و مریز فیلم ها 

و اجراهای کم نمایش ها به طور کامل تعطیل شدند 

سمفونی های فناوری
اجراهای صحنه ای تنها راه درآمدزایی موسیقی نیست؛ پیشرفت فناوری همانطور 
که بر شیوه های مصرف موسیقی اثر گذاشته، درآمدزایی از این بازار را نیز دگرگون 

کرده است 

پاپی هایی که 
بعد از جشنواره 

می خوانند
 

در جدیدترین دور از 
برگزاری کنسرت که 
پس از پایان جشنواره 
موســیقی فجر آغاز 
خواهد شــد، زانکو، 
و  ابراهیمی  میثــم 
علــی عبدالمالکی، 
در  را  کنسرت هایی 
تهران و کیش برگزار 

می کنند.
کنسرت های  چراغ 
مردمی در اسفند، با 
زانکو، میثم ابراهیمی 
عبدالمالکی  علی  و 
روشــن می شــود؛ 
گرچه این کنسرت ها 
قرار اســت با حضور 
خوانندگان بیشتری، 

تنوع پیدا کند.
زانکو که نخســتین 
چراغ اجــرای زنده 
موســیقی را طــی 
در  اخیر  ماه هــای 
سالن میالد نمایشگاه 
بین المللی روشــن 
کرد، 2۸بهمن نیز در 
شهر ماکو به اجرای 
برنامه پرداخت. زانکو 
ســاعت  همچنین 
2۳:۵۹دقیقه دیشب 
یک  )سه شــنبه(، 
اجرای زنده در سالن 
پانورامــای جزیره 
کیش را تجربه کرد؛ 
قیمت  که  کنسرتی 
بلیت های آن از ۳۸۰ 
تا ۷۰۰هزار تومان در 

نوسان است.
ایــن خواننده جوان 
قصد دارد تــا در ۷ 
اجرای   2 اســفند، 
دیگــر در تهــران 
داشته باشد. به این 
ترتیــب، زانکو در 
سانس های ۱۹ و 22 
هفتم اسفندماه، در 
سالن میالد نمایشگاه 
روی  بین المللــی 

صحنه خواهد رفت.
قیمت بلیت های این 
کنسرت نیز بین ۱۷۰ 
تا 4۹۵هــزار تومان 
متغیر اســت. میثم 
ابراهیمــی که یک 
اجرا را در جشنواره 
سی وهشتم موسیقی 
پشت ســر  فجــر 
گذاشت نیز قرار است 
امروز، چهارشــنبه 
اســفندماه،  سوم 
در ســالن پانورامای 
اجــرای  کیــش، 
برنامه داشته باشد. 
بلیت های  قیمــت  
ایــن کنســرت، از 
۷۰۰هزار  تــا   ۳۸۰
است.  متغیر  تومان 
علــی عبدالمالکی، 
خواننــده قدیمی و 
موسیقی  کم حاشیه 
پاپ کشور نیز قرار 
اســت دوشــنبه، 
هشتم اســفندماه، 
طی 2سانس ۱۸:۳۰ و 
2۱:۳۰ در سالن میالد 
نمایشگاه بین المللی 
بــه اجــرای برنامه 

بپردازد. 

جشنواره، شروع رونق کنسرت ها بود
در  گفت وگو با مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح شد

صی
خلو

یر 
:  ام

س
عک

ســال98 بود که وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی وقت، محمد اللهیاری را به عنوان 
مدیر مرکز موسیقی وزارت ارشاد منصوب 
کرد.  اللهیاری از همان زمان تالش کرد تا با 
هنرمندان بیشترین تعامل را داشته باشد و 
این تعامل را بر مدار گفت وگو قرار داد. بعدها 
با آمدن دولت ســیزدهم، محمد اللهیاری 
از دفتر موســیقی رفت و به عنوان مدیرکل 
دفتر توســعه کتاب و کتابخوانی منصوب 
شد، اما مدتی بعد باز هم به مدیریت مرکز 
موسیقی بازگشت. پیش تر و در دهه 80هم 
مدیریت امور کتاب ارشــاد را عهده دار بود. 
 اللهیاری   درروزهای اخیر درگیر برگزاری 
سی وهشــتمین دوره موســیقی فجر بود؛ 
جشنواره ای که بعد از مدت  رکود درحالی 
برگزار شــد که همه منتظر هستند ببینند 
آیا بعد از جشــنواره، کنسرت ها در آخرین 
 ماه زمستان برگزار می شوند یا خیر؟ هرچند 
 اللهیاری امیدوار اســت که شــرایط برای 
اجرای کنسرت ها بهتر شــود. وی معتقد 
است که موســیقی پاپ همیشــه پیشتاز 
بوده و شروع این کنسرت ها می تواند رونقی 

بزرگ به موسیقی ایران ببخشد.
جشــنواره موســیقی فجر 
روزهــای پایانــی اش را   گذراند. فکر 
می کنید این جشــنواره می تواند یک 
شــروع خوب برای برگــزاری دوباره 

کنسرت ها باشد؟
جشنواره موســیقی فجر یک فرایند چند 
روزه ای است که عالوه بر برگزاری بخش های 

مختلف، اهداف معین و مشــخصی را هم 
دنبال می کند. یکی ازاین اهداف، گردهمایی 
هنرمندان موســیقی پیشکسوت و جوان 
است؛ هنرمندانی که از شهرها و کشورهای 
مختلف در جشــنواره حضور دارند. هدف 
دیگر برگزاری جشنواره زمینه سازی  برای 
رونق اقتصادی موسیقی کشور است. جریان 
موسیقی می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی 
هنرمندان باشد و ما در این دوره از جشنواره 
تالش کردیم که این امر محقق شود و البته 
ادامه پیدا کند. معتقدم جشنواره یک شروع 
برای ازسر گیری فعالیت های موسیقی در 

تهران و دیگر شهرهاست.
الزمه شروع دوباره کنسرت ها 
یک حمایت همه جانبه ازســوی وزارت 
ارشاد هم هست. وزیر بارها در حاشیه 
هیأت دولت و دیگر مراسم ها از حمایت ها 
گفته اســت. آیا این حمایت ها بعد از 

جشنواره موسیقی فجر ادامه دارد؟
به طور حتم حمایت ها وجــود دارد. قبل از 
برگزاری جشــنواره موسیقی فجر چندین 
کنســرت در تــاالر وحدت اجرا شــدند و 
چند کنســرت پاپ نیز اجراهــای خود را 
روی صحنه بردند. وزیر ارشــاد هم با توجه 
به وضعیت اقتصادی ای کــه وجود دارد و 
همچنین اینکه موسیقی مدت زیادی قبل 
از جشنواره کنسرت نداشته، صحبت هایی 
داشــته اند. وزیر در این مدت مکاتباتی را 
با وزارت کشــور، صمت و شهرداری داشته 
است؛ سازمان هایی که ســالن های بزرگ 
برای اجرای کنســرت دارند. تا این 3سالن 
با تعامــل و همکاری ای که بــا هنرمندان 
موسیقی دارند بتوانند میزبان اجراها باشند. 
برای شــروع دوباره بایــد حمایت صورت 

بگیرد که چرخه فعالیت موسیقی به حرکت 
دربیاید.

پیش تر وقتی کنســرت ها 
تعطیل شــدند، بیشــترین آسیب به 
هنرمندان رسید و هنرمندان با مشکالت 
زیاد معیشتی روبه رو شدند. به نظر شما 
از این به بعد هنرمندان باز هم تمایل به 
اجرای کارهایشان خواهند داشت؟ شما 

چه پیش بینی ای دارید؟
ببینید در همه دوره ها تالش هنرمندان این 
است که بتوانند هنر خود را به مردم عرضه 
کنند؛ هنری که مردم هم مشتاق شنیدنش 
هستند. عرضه هنر همیشــه وجود دارد و 
نمی توان این موضوع را انکار کرد که هنرمند 
با عرضه هنرش دیده می شود. دیده شدن 
هنرمند در رشــد اقتصادی هم مهم است؛ 
بنابراین هنر باید عرضه شود و اگر این عرضه 
صورت نگیرد در درازمدت با یک شکست 
اقتصادی در هنر موسیقی روبه رو می شویم. 
خوشــبختانه هنرمندان ما آمــاده عرضه 

هنرشان هستند. هنرمندان مشغول کار 
هســتند و تالش بر این است که بتوانند 
گروه خود را برای اجراهای بیشتر آماده 

کنند. برای مثال وقتی جشنواره برگزار 
شــد، هنرمندان لطف بزرگی 

کردند که حضور در جشنواره 
را پذیرفتند و تالششــان 
برای رســیدن اجراها به 
جشنواره واقعا ستودنی 
بود. دیگر هنرمندان هم 
در طول سال اجراها و 

ورک شاپ های 
خــود را 
خواهند 

داشت و مجوزهای الزم صادر می شود.
مدتی بود که برخی هنرمندان 
تمایــل به اجــرا نداشــتند، اگر این 
هنرمندان در بازه زمانی دیگری اقدام به 
گرفتن مجوز کنند، دفتر موسیقی اقدام 

به صدور مجوز خواهد کرد؟
اگر هنرمندان در یک بازه زمانی حاضر به 
اجرا نباشــند، می توانند در هــر زمانی که 
آماده اجرا شدند، درخواست مجوز داشته 
باشند. البته خیلی از هنرمندان به واسطه 
حضــور در میان مــردم و همچنین بحث 
اقتصادی تمایل به اجرای کنســرت دارند 
و این به نظرم شــامل اکثریت هنرمندان 
می شود. در کشور 8۵میلیون نفری زندگی 
می کنیم که این کشور مانند دیگر کشورها 
قوانین و ضوابط خاص خود را دارد. به دنبال 
این موضوع وزارت ارشــاد هم ضوابط خود 
را دارد و هنرمندان هــم باید این ضوابط را 

رعایت کنند.
آیا کنسرت ها برای 
سال آینده و حتی اسفند 
پیش رو اعــالم آمادگی 

کرده اند؟
جشــنواره موســیقی فجر و 
اقبالــی کــه مردم 
در ســالن ها بــه 
و  موســیقی 
ن  ا منــد هنر
ســیقی  مو
نشــان دادند، 
بخــش  ید نو
ی  هــا ز و ر
برای  پررونق 
موســیقی در 

اسفندماه سال جاری اســت. بدیهی است 
هنرمندان دوســت دارند مردم در اجراها 
در کنارشان باشند و اوقات خاطره انگیزی 
را کنار هم بگذرانند. برای تقویت این فضا، 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی تسهیل 
فضای مجوزهای کســب وکار را در اولویت 
خود قــرار داده اســت. برای اســفند ماه 
مجوزهــای موســیقی بــرای هنرمندان 
مختلفــی در تهران و شهرســتان ها صادر 
شده است. تعطیلی فعالیت های موسیقی 
به طور جدی زیســت اقتصادی هنرمندان 
را دچار آسیب می کند. هنرمندان موسیقی 
بــرای آغاز اجراهــای صحنــه ای همت و 
روی همراهی مردم نیز حســاب کرده اند. 
ان شاءاهلل رونق موسیقی در اسفندماه، نوید 

بهار پرنشاطی را می دهد.
الزمه یک جامعه شاد عالوه 
بر ضرورت های اولیه زندگی، حضور در 
محافل هنری و فعالیت هاست. در این باره 
توضیح بفرمایید که با توجه به وضعیت 

موجود چه نظری دارید و چه باید کرد؟
بعد از شــیوع کرونــا، ســالن های تئاتر و 
موســیقی تقریبا فعالیت خود را داشتند، 
اما  بعد از ایام محرم و صفر هیچ کنســرت 
موسیقی ای برگزار نشد.  وقتی با هنرمندان 
صحبت می کردیم هنرمنــدان مایل به کار 
بودند، اما چون تمرینی صورت نگرفته بود، 
اجرایشان زمان بر می شد، ولی شرایط حاضر 
این را نشــان می دهد که اگر اجرایی باشد، 
مردم استقبال می کنند؛ چراکه جامعه امروز 
بنا بر شرایطی که دارد به هنر، شادی و نشاط 
بسیار نیازمند است و دفتر موسیقی هم در 
تالش است بیشترین تعامل را با هنرمندان 

داشته باشد.

فهیمه پناه آذر گفت وگو
روزنامه نگار
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رفت و برگشت آهنگ های انقالبی

جشــنواره موســیقی فجر که در نیمه دوم دهــه70 تحوالت 
گســترده ای را پشت سر گذاشــت در عصر به رسمیت شناخته 
شدن موسیقی پاپ، رنگ تحول به  خود گرفت . در دهه های 80 
و 90، جشنواره موسیقی فجر متاثر از تغییر دولت ها و به تبع آن 
تغییر مدیریت وزارت ارشــاد، بارها متحول و متغیر شد. یکی از 
این تغییرات در انتهای دهه90، حذف بخش سرود و آهنگ های 
انقالبی از جشنواره بود که با واکنش هایی هم مواجه شد. وقتی که 
در سال98 این بخش از جشنواره موسیقی حذف شد جمشید جم 
خواننده با سابقه که قرار بود مدیریت بخش سرود و آهنگ های 
انقالبی را عهده دار باشد در واکنش به این اتفاق گفت: »نمی دانم 
چه اتفاقاتی افتاد که دوستان ارشــاد سیاستی را اعمال کردند 
که ما در جشنواره موســیقی فجر حضور نداشته باشیم. جالب 
اینکه ماجرا حتی تا این حد جلو رفت که نام بنده به عنوان مدیر 
بخش جنبی سرود و آهنگ های انقالبی جشنواره هم قید شده 
بود اما متأسفانه ماجرا به سمت و سویی رفت که به دلیل همین 
عدم همکاری ها، بخش ســرود از جشــنواره حذف شود.« سال 
گذشته وزیر ارشاد از احیای مرکز ســرود و آهنگ های انقالبی 
خبر داد و در جشــنواره امسال موســیقی فجر شاهد بازگشت 
بخشی شدیم که در دهه 60 دلیل برپایی و تاسیس این رخداد 

هنری بود.

یک رخداد بین المللی
در آغاز دهــه 70 جلوه هــا و نشــانه های عصر 
سازندگی بیشتر در جامعه نمود یافت. گسترش 
جشنواره های هنری از سیاســت های فرهنگی 
دولت در ابتدای دهه 70 بــود. ماموریتی که هم 
در فیلم فجــر و هم در تئاتر فجر پیگیری شــد و 
جشــنواره موســیقی فجر را هم در بر گرفت. در 
سال1۳70 و در هفتمین دوره، این جشنواره برای 
نخستین بار شکل بین المللی به خود گرفت و بخش 
»معرفی موسیقی ملل مسلمان« به آن اضافه شد 
و گروه های موسیقی از تاجیکستان )گروه استاد 
آدینه هاشــم اف و گروه دولتمند خالف(، هند )با 
رهبری استاد بسم اهلل خان نوازنده مشهور شهنای( 
و جمهوری آذربایجان )استاد هابیل علی اف و آواز 
نصراهلل ناصح پور( در آن به اجرای برنامه پرداختند 
و از آن پس هر ساله جشنواره موسیقی فجر میزبان 
گروه های موسیقی از کشورهای مختلف دنیا شد. 
از اتفاقات مهم در سال1۳76 )سیزدهمین دوره 
جشنواره(، حضور بانوان بود که برای نخستین بار 
بخشی تحت عنوان »ویژه بانوان« به آن اضافه شد. 
2 سال بعد یعنی در جشنواره پانزدهم موسیقی 
فجر برای نخســتین بار 10کشــور از کشورهای 
صاحب موسیقی در جشــنواره شرکت کردند. در 
دوره شانزدهم نیز بخشی تحت عنوان سازسازی 
به جشــنواره اضافه شــد. در این دوره همچنین 
برای نخستین بار در طول برگزاری جشنواره های 
موســیقی فجر بخشــی با عنوان »پایان نامه« به 

جشنواره اضافه شد.

دهه 60

دهه 80

دهه 70

جشنواره سرود های انقالبی
دهه60، دوران توجه به موسیقی ســنتی بود و موسیقی 
پاپ اساسا به رســمیت شناخته نمی شــد. وزارت ارشاد 
هم مرکز ســرود و آهنگ های انقالبی را به عنوان متولی 
موسیقی تاسیس کرده بود و ســرودهای انقالبی در حال 
پویایی و رشــد بود. مرکزی که عنوانش کامال منطبق با 
حال و هوای دهه60 و تلقی و انتظار مسئوالن از موسیقی 
بود. اولین دوره جشنواره موسیقی فجر هم در سال1۳64 
با نام جشنواره سراسری سرود و آهنگ های انقالبی برگزار 
شد. نخستین دوره جشنواره با حضور 20گروه در تهران 
برگزار شد. در دهه اول انقالب و میانه های جنگ تحمیلی 
و شــرایطی که دشــمن بعثی جنگ را به شهرها کشانده 
بود، برگزاری جشنواره موسیقی یک اتفاق مهم محسوب 
می شد. رخدادی که تا سال پایانی جنگ با نام سرودها و 
آهنگ های انقالبی هر سال به صورت منظم برگزار شد و از 
سال1۳68 و همزمان با برپایی پنجمین دوره به جشنواره 
موســیقی فجر تغییر نام داد. در انتهــای دهه60، فضای 
فرهنگی، اجتماعی کشور به مرور تغییر می کرد. از جشنواره 
سراسری سرود و آهنگ های انقالبی تا جشنواره موسیقی 
فجر، راهی پیموده شد که حاصل و انعکاسی از تغییر فضای 
فرهنگی، اجتماعی کشور بود.در جشنواره های موسیقی 
دهه60، هنرمندان حاضر، اغلب همان ها بودند که در صدا 
و سیما نیز آثارشان پخش می شد. ســال هایی که تعداد 
خوانندگان، محدود بود و چیزی به نام خواننده موسیقی 
پاپ هیچ نوع جلوه رسمی ای نداشــت. دورانی که هنوز 
استفاده از عنوان ترانه هم در رسانه های رسمی موضوعیت 
نداشت و همه  چیز با نام سرود به رسمیت شناخته می شد. 

دهه 60 که به پایان رسید دوران تازه  ای آغاز شد.

یک شروع تازه 
با تعطیلی کنسرت های موسیقی

 هنرمندان در معیشت دچار مشکل می شوند

با پایان  ماه محرم و صفر، ناآرامی ها باعث شد که فعالیت های 
هنری رکود داشته باشند، اما کنسرت های موسیقی برخالف 
اکران کج دار و مریز فیلم هــا و اجراهای کم نمایش ها به طور 
کامل تعطیل شدند. زمانی فصل زمستان بهترین فصل برگزاری 
کنسرت های پاپ بود و فروش خوب کنسرت ها حکایت از حال خوب هنرمندان موسیقی داشت. 
تعطیلی کنسرت ها آنقدر به طول انجامید که بسیاری از اهالی موسیقی با توجه به وضعیت اقتصادی 
و معیشتی خود منتقد اصلی جریان تعطیلی کنسرت ها شدند. برخی معتقد بودند که همه اصناف 

در ناآرامی ها فعالیت خود را دارند. 

هلیا نصیریگزارش
روزنامه نگار

جشنواره موسیقی فجر و آغاز اجراها
بسیاری از هنرمندان به این نکته که هنر، شغل خیلی از افراد است و این شغل 
هم مانند دیگر شغل ها باید رویه طبیعی خود را داشته باشد معتقد هستند و 
همین موضوع باعث شده پیش از شروع سی و هشتمین جشنواره موسیقی 
فجر، اجراها در تاالر وحدت برگزار شــود و برخی از کنسرت های پاپ نیز 

اجراهایشان را آغاز کنند، اما برگزاری جشنواره و حضور 87گروه موسیقی از 
تهران، دیگر شهرها و کشورها می تواند یک شروع بزرگ باشد. شروعی بر ادامه 
کنسرت ها و از سرگیری فعالیت های هنری چرا که مردم نیاز به موسیقی، امور 

هنری و فرهنگی دارند تا بتوانند زندگی را پیش ببرند.

مشکالت اقتصادی برای هنرمندان
محمدحســین توتونچیان، تهیه کننده و کنسرت گذار 
درباره تأثیر تعطیلی ها می گوید:»در پس خاموشــی این 
فعالیت ها یک طیف گسترده از عوامل و دست اندرکاران 
موسیقی، تئاتر و سینما وجود دارد. در این میان، یک سری 
افراد هستند که از بنیه و توان مناسب برخوردار هســتند و می توانند در این 
روزگار ســخت امور  خود را بگذرانند، اما برخی عوامل فنی و همکاران هنری 
و خانواده هایشان هم هستند که به شدت درگیر معیشت اند و حتی از کسب 
حداقل درآمد  خود عاجزند.«  وی همچنین اضافه می کند:» اگر در یک ماجرایی 

قرار باشد یک قشر یا صنفی آســیب ببیند، به دور از انصاف است. صنف هنر 
شامل همه هنرهاست. این نکته درست است که هنرمندان شناخته شده، با نظر 
مردم سلبریتی شدند، اما این خواسته برخی از مردم که هنرمندان کاری انجام 
ندهند و فعالیتشان را تعطیل کنند، درست نیست.  چرا به این فکر نمی کنیم که 
دیگر عوامل و هنرمندان چگونه باید زندگی کنند؛ به طور مثال، اگر کارخانه دار، 
شرکت دار و بازاری به کســب وکار خود ادامه می دهند، چرا صنف هنرمندان 

نباید کار کنند.«

بازگشت پاپ به روی صحنه
مروری بر متن و حاشیه 4 کنسرتی که راه شروع کنسرت های پاپ را باز کردند

کفگیری که ته دیگ خورد
عده ای عنوان کرده بودند که هنرمندان موسیقی 
نباید فعالیتی داشــته باشــند و همین موضوع 
بعضی از هنرمندان را در یک رودربایستی قرار 
داده اســت. همیــن تعطیلی ها باعث شــد که 
بسیاری از هنرمندان موسیقی که از قضا چهره 
نبودند کفگیرشــان به ته دیگ بخورد. خیلی ها 

ناچار به تغییر شغل شدند و خیلی ها سازهایشان 
را برای امرار معاش فروختنــد. هنرمندانی که 
اگر بــا تعطیلی های مداوم روبه رو می شــدند با 
یک شکست اقتصادی سخت در روزگار سخت 
معیشــتی مواجه می شــدند که جبرانش برای 

اهالی موسیقی سخت بود.

در ماه های گذشــته، برگــزاری یا 
عدم برگزاری کنســرت های پاپ به 
مسئله ای مهم برای »اهالی موسیقی« 
بدل شده است. در اینجا، منظور از 
»اهالی موسیقی« به طور خاص کسانی هستند که معاش آن ها از راه موسیقی 
می گذرد. درحالی که طی ماه های گذشته مشاغل و ِحَرف مختلف به کسب وکار 
خود مشغول بوده اند و کوشیده اند تا جایی که در توان شان است، لطمه و ضربه 
کمتری متوجه کارشان شود، از برخی از شاغالن عرصه موسیقی انتظار داشته 
و دارند که به برگزاری کنسرت های موسیقی تن ندهند، بی آنکه این نکته را 
درنظر بگیرند که این افراد چطور باید تامین معاش کنند و چرخ زندگی شان 

را بچرخانند. کسانی که به صورت حرفه ای و نیمه حرفه ای در موسیقی فعال 
هستند، روی درآمدی که از این راه به دست می آورند حساب و برای زندگی شان 
برنامه ریزی می کنند. نمی شود در وضعیتی که همه از مسائل اقتصادی جامعه 
آگاه هستند، از گروهی خاص انتظار داشت که کار و کسب شان را تعطیل کنند. 
واقعیت این است که همه جامعه موسیقی کشور به چند خواننده مشهور که 
احتماال وضع مالی خوبی دارند خالصه نمی شود. نوازنده های زیادی هستند 
که تنها راه درآمدشان از هنری است که دارند و توقف فعالیت های موسیقی 
به ابعاد مختلف زندگی این افراد لطمه ای جدی می زند. در مطلب پیش رو، به 4 
گام مهمی که از 26دی تا 23بهمن برای از سرگیری کنسرت های پاپ، آن هم 

توسط خود اهالی موسیقی، برداشته شده نگاهی داشته ایم.

مرضیه زنده روحگزارش
روزنامه نگار

26
دی

 امید جهان، خواننده موسیقی پاپ، در اجراهای زنده موسیقی به مناسبت هفته بزرگداشت مقام 
زن و روز مادر در تاالر وحدت به روی صحنه رفت. در این کنسرت قطعاتی از موسیقی محلی و اقوام 
را اجرا کرد که بیشترین قطعات این کنسرت از موسیقی جنوب کشور بود. به نوشته مهر، برگزاری 
کنسرت موسیقی امید جهان در حالی صورت گرفت که طی ماه های پیش از آن غیر از چند اجرای 
سازمانی و مرتبط با رویدادهای ملی موسیقایی، کنســرت دیگری برای مخاطبان اجرا نشده بود و 
این کنســرت به نوعی تازه ترین اجرای زنده یک گروه موسیقایی بعد از مدت ها سکوت در برگزاری 

کنسرت ها تلقی می شود.

 امید جهــان در فضای مجازی نوشــت: 
»همه تون دارید پــول درمیارید و پارتی 
می گیرید. بعد اینجا می شید آدم خوبه. ما 
که شغلمون موسیقی هست، نون نخوریم و 

اجاره خونه ندیم ...«

کنســرت زانکو که  در میان نوجوانان و جوانان طرفدارانی دارد، پنجشنبه 6بهمن در سالن میالد نمایشگاه 
بین المللی به روی صحنه رفت. این کنسرت به مثابه سرآغاز کنسرت های پاپ درنظر گرفته شده که تقریبا 
از اول پاییز متوقف شده بودند. برخی رسانه ها از این کنسرت استقبال زیادی کردند، چنان که تسنیم درباره 
آن نوشت: »زانکو نامی است که در موسیقی ایران برای مدت ها در خاطره ها خواهد ماند. اتفاقی که پنجشنبه 
6بهمن 1401با کنسرِت »زانکو« در سالن میالد نمایشگاه بین المللی رخ داد، بی شک نقطه عطفی در تاریخ 
موسیقی ایران است. شاید بپرسید که چرا؟ مگر زانکو در کنسرت چه کرده که تا این حد اهمیت دارد؟ مگر چه 
سطحی از کیفیت را در خواندن و اجرا ارائه کرده که قرار است تا این حد ماندگار شود! واقعیت اینکه »زانکو« 
نه خواننده ای با استانداردهای جهانی است و نه کنســرتش از نظر هنری سطح باالیی داشت....اما نخستین 
کنسرت »زانکو« تابوی بزرِگ تعطیلی کنسرت های موسیقی طی 6 ماه گذشته را شکست و این خود اتفاقی 
خارق العاده بود. حتما می دانید برگزاری کنسرت های موسیقی از اوایل مرداد 1401 تعطیل شد و این تعطیلی 

تا 6بهمن ادامه داشت.«

زانکو در اظهاراتی راجع به این کنســرت گفت: »تقریباً 3 سالی است که 
فعالیت هنرمندان موسیقی تعطیل شده است. در واقع از دوران کرونا آغاز 
شد و بعد از آن ایام عزاداری محرم و صفر و در ادامه هم اتفاقات پیش رو و 
در این مدت زمان، یک وقفه کوتاه، فرصت اجرای کنسرت برقرار بود و بعد 
از آن هم تعطیلی های ناخواسته. درباره تعطیلی کنسرت های موسیقی این 
5 ماه اخیر هم باید بگویم که از ابتدای این اعتراضات و فضای ملتهب جامعه، کسی مانع برگزاری کنسرت های 
موسیقی و فعالیت موزیسین ها نبوده و در این مدت زمان، 3 تک آهنگ در فضای مجازی منتشر کردم و در ادامه 
هم برگزاری کنسرت که بلیت فروشی آن با استقبال بسیار خوبی همراه شد و انگیزه ای به وجود آورد تا برنامه 
خودمان را برای روزهای آینده تمدید کنیم و امیدوارم دیگر دوستان و همکارانم نیز به زودی کنسرت های خود 
را آغاز کنند تا  عالقه مندان به موسیقی حق انتخاب داشته باشند.« او در ادامه افزود: »در عصر حاضر، زندگی 
آدم ها به 2 دسته تقسیم می شود، فضای مجازی و زندگی واقعی و من همیشه در فضای حقیقی زندگی کرده ام. 
همه ما به خوبی می دانیم، آنچه یک تعداد از افراد در فضاهای مجازی چون اینستاگرام و توییتر منتشر می کنند 
و به عنوان پوشش اخبار هنرمندان معرفی می شود، با آنچه در واقعیت جامعه ما وجود دارد بسیار متفاوت است.«

6
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چراهمهکارکنندجزموزیسینها!
محمدحاتمپور

تهیهکنندهموسیقی
طی 5 ماه گذشته با وجود اتفاقاتی که در کشورمان افتاده است، 
تقریباً هیچ یک از اصناف جامعه دست از کار نکشیدند و حتی یک 
روز هم کار روزمره خود را تعطیل نکردند  فرایند اجتناب ناپذیری 
که بنده به عنوان یک تهیه کننده موسیقی هیچ مشکلی با آن ندارم 
و می دانم شرایط اقتصادی در وضعیتی است که باید کسب وکارها 
در پرتالش ترین شکل ممکن ادامه داشــته باشد. اما سؤال من 
اینجاست، چه کســی تعیین کرد که تنها عامل عادی سازی این 
شرایط، تولید موسیقی و برگزاری کنسرت است؟ این چه اتهام و 
تهمت تندی به اهالی شریف موسیقی در هرگونه موسیقایی است 
که آنها اگر مشغول به کار شوند عامل بی توجهی به شرایط می شوند 
ولی تمامی مشــاغل دیگر حتی در حوزه های فرهنگی و هنری 
ازجمله سینما و تئاتر نیز از این قاعده مستثناء شده اند و می توانند 
با وجود تمام مشکالت و مصایبی که در هر شغل و صنفی وجود 
دارد، به کار خود ادامه دهند.من بسیار متأسفم که امروز افرادی 
که حتی یک روز مرخصی بدون حقوق هم نگرفته اند، به جامعه 
موسیقی که 5 ماه تمام دست از کار کشیده اند و اکنون تصمیم به 

شروع فعالیت گرفته اند انگ بی شرفی می زنند/ مهر 

مصایببیكاري
هوشنگجاوید

مدرسوپژوهشگرموسیقینواحی
متأسفانه این روزها بسیاری از هنرمندان به من 
تلفن می زنند و از مشــکالت و شــرایطی سخن 
می گویند کــه اتفاقــات اخیــر و عدم برگزاری 
کنسرت ها، این مشکالت و مصایب را بیشتر کرده 
است. آنچنان که عمده این تلفن ها نشأت گرفته 
از عدم پیگیری هایی است که می تواند به راحتی 
از طریق مراجع دولتی برای تامین معیشت این 
بزرگواران و همچنین درجــه هنری آنها صورت 
پذیرد. به عنــوان مثال یکــی از هنرمندانی که 
از او به عنوان آخرین نســل غزل خــوان تهران 
یاد می کنند متأســفانه تا آنجا که می دانم او نه 
درجه هنری دارد و نه از مجموعه ای مســتمری 
می گیرد. بنابراین امیدوارم هرچه زودتر از سوی 
مراجعی چون شــورای ارزشــیابی هنرمندان و 
صندوق اعتباری هنر اقدامی انجام شود که چنین 
هنرمندانی بتوانند از خدمات دولتی بیشــتری 

بهره مند شوند. / ایسنا

نگاه

نگاه

نگاه

جنگیدهایمتاموسیقیبماند
محسنشریفیان

آهنگساز،نوازندهوسرپرستگروهموسیقی»لیان«
موضوعی که برای ما در گروه لیان در این شرایط اهمیت باالیی 
دارد این است که بتوانیم رابطه خود و مخاطبانمان را حفظ کنیم. 
چون معتقدیم اگر برای یک مــدت طوالنی از مخاطبانمان دور 
باشیم و هنرمان را با فاصله زیاد عرضه کنیم، متضرر خواهیم شد. 
موسیقی و هنر و البته احساســی که ما داریم، کاال، ملک یا دالر 
نیست که به مرور به ارزش آن افزوده شود و قیمت آن افزایش پیدا 
کند. طوالنی ترشدن فاصله ما با مخاطبانمان باعث از بین رفتن روح 
هنری ما می شود و این نه برای ما خوب است و نه برای مخاطبانی 
که با این سبک از موسیقی بوشــهری حال شان خوب می شود. 
انسان ها در هر شرایط و اوضاعی به موسیقی احتیاج دارند؛ از تولد تا 
مرگ، از بزم تا رزم، هر شیرزن یا دلیرمردی. از شادی تا غم؛ بنابراین 
موسیقی همیشه کارکرد خود را دارد و نباید به هر دلیلی موسیقی 
را از مخاطب دریغ کنیم. ما برای نگه داشتن موسیقی در این خاک 
بعضاً با چنگ و دندان جنگیده ایم؛ برای بقا و گسترش جغرافیای 
موسیقی. ممنوعیت های زیادی را تجربه کرده ایم تا بتوانیم در کنار 
مخاطبانمان باشیم و بمانیم. جنگیده ایم تا موسیقی باشد و بماند. 
به خاطر همین برای ما مهم است که این فاصله بین ما و مخاطب به 
شکلی نشود که به از بین رفتن موسیقی و اهداف ما ختم شود./ مهر

شــامگاه یکشنبه بیست وســوم بهمن ماه، ســالن میالد 
نمایشگاه بین المللی تهران در 2سانس، پذیرای طرفداران 
ماکان بند بود که خوانندگانش امیر مقاره و رهام هادیان 
هستند. به نوشته خبرگزاری دولت، این کنسرت هم حال 
و هوایی عجیب داشــت: »نکته عجیب این کنســرت آن 
بود که برخالف آنچه تصور می شــد، در طول این برنامه، 
هیچ آهنگ شــادی خوانده نشــد و تمام آهنگ ها، تمی 
غمگین داشتند. این اتفاق سبب شد تا مخاطب، شنونده 

یک جریان یکنواخت در طول کنســرت باشد. مخاطبانی 
که خیلی آرام سر جای خود نشســتند و چندان به وجد 
نیامدند که بخواهند از جای خود بلند شــوند. این اتفاق 
چندین بار با اعتراض بســیاری از مخاطبان همراه شــد 
که با فریاد »شــادش کن« از ماکان بنــد تقاضا کردند تا 
آهنگ های شاد بخواند، اما آنها اصرار عجیبی روی اجرای 
آهنگ های غمگین داشتند و هیچ توضیحی هم نسبت به 

این اقدام خود ندادند.«

هنرمندانی که تغییر شغل دادند
هنرمندان موسیقی در دوران کرونا بیشترین لطمه را خوردند 
و با ســختی زندگی خود را پیش بردند؛ شاید چهره ها با توجه 
به پشــتوانه اقتصادی خود که به طور حتم زمانی )درصورت 
عدم فعالیت( به پایان می رسد، توانستند زندگی خود را ادامه 
دهند، اما به گفته توتونچیان تعطیلی ها بر خانواده 3 هزار نفری 
موسیقی تأثیر گذاشته و می گذارد. افرادی که هنوز از مشکالت 
کرونا بیرون نیامده با یک تابستان کوتاه مدت که همزمان با 2ماه 

ایام عزاداری بود، کاری نکردند و بعد درگیر جریانات شدند و 
حاال چگونه   این صنف ضعیف در ایــن وضعیت اقتصادی به 
زندگی خود ادامه دهد؟ همه اصناف فعالیت می کنند چرا باید 
بخواهیم این صنف کاری نکند؟ تهیه کننده موسیقی همچنین 
به نوازندگانی اشاره می کند که به ناچار در مشاغلی جز تخصص 
خود کار می کنند و یا اینکه نوازنده ای برای تامین امرار معاش 

سازش را می فروشد.

یک سیکل بی تعقل
ستایشگر با بیان این مطلب که هیچ موزیسینی موافق تعطیلی موسیقی نیست، توضیح می دهد: »انگار عده ای در 
یک رودربایستی خشمگینانه گیر کرده اند. به نظرم این برگزاری کنسرت و فعالیت در حوزه موسیقی در وضعیت 
امروز در یک سیکل بی تعقل قرار گرفته که همه به هم نگاه می کنند. نباید گروه ها از سوی افرادی که خودشان 
در آن سوی مرزها نشسته اند، تحت فشار قرار بگیرند. هر کسی باید در برگزاری کنسرتش آزاد باشد.« وی ادامه 
می دهد:»جامعه موسیقی در رودربایستی به سمت نابودی پیش می رود و اگر این وضع تا نوروز ادامه داشته باشد، 

موسیقی به لحاظ اقتصادی زمین می خورد.« 

کسی به فکر معیشت اهالی موسیقی نیست
امیرعباس ستایشگر، مدیر انجمن موسیقی 
در گفت وگوی تصویری که داشت، عنوان 
می کند:»برخی می گویند موســیقی باید 
تعطیل شــود، اما برخی هم می گویند که 
باید فعالیت خود را داشــته باشــیم و اگر حرفــی داریم در 

همین کنسرت های موســیقی حرف خودمان را بزنیم. این 
سؤال مطرح است که تعطیلی موســیقی به نفع چه کسانی 
اســت؟ همه افراد فعالیت روزانه خود را دارند، اما کسی به 
فکر معیشت اهالی موسیقی نیست و اگر موسیقی همچنان 

تعطیل باشد تا چه زمان می تواند به حیاتش ادامه دهد؟«

امید به جشنواره فجر 38
هرچندپاییزباهمهسختیهایشبرایهنرمندانیکهبیكارشدهبودند،سختیمضاعفیهمراهداشت،امامیتوان
گفتبرگزاریسیوهشتمینجشنوارهموسیقیفجرآغازیدوبارهبرایفعالیتموسیقیبود.هرسالاسفند،ماه
طالییبرایکنسرتگذاراندرپایتختودیگرشهرهاستوباپایاناینجشنواره،امیداستباردیگرسالنهای
موسیقیباحضورعالقهمندانپرشودوگیشهموسیقیمانندسالهایقبلازکرونارونقخودراداشتهباشد.
البتهبرایشروع،حمایتوزارتارشادومدیرانموســیقیمهماستکهاگراینحمایتنباشدشایدبرگزاری

کنسرتهاسختشود.

مکث

اجرای
کنسرتگروه
فادوازکشور
پرتغالدر
چهارمین
شبسیو
هشتمین
جشنواره
موسیقیفجر

سیروانخســرویدریكیازبخشهایبرگزاریاینکنسرتگفت:»در
ایامکروناواتفاقاتاخیریکهمنجربهتعطیلیکنسرتهاشدهبودکسی
آنچنانکهبایدازپشتپردهوضعیتزندگیبرخیازموزیسینهاخبردار
نبود.درحالیکهمامیدانیماینعزیزانچهشــرایطبدیراتابهامروز
گذراندند.شرایطیکهامیدوارمبهزودیدروضعیتمطلوبتریقرارگیرد

تاهیچهنرمندینگرانچنینمسائلینباشد.«

سیروان خســروی، خواننده موسیقی پاپ، شــامگاه روز 
یکشنبه بیست و ســوم بهمن ماه، بعد از 7 ماه که از آخرین 
حضورش روی صحنه می گذشت، در مرکز همایش های برج 
میالد تهران تازه ترین کنسرت خود را برگزار کرد. مهر درباره 
این کنسرت نوشت: »یکی از وجوه بارز برگزاری این کنسرت 
که بیش از هر نکته دیگری به چشم می خورد، شرایط حسی 

برگزاری این اجرا بود که به نســبت دیگر کنسرت های این 
خواننده با وجود همراهی همه جانبه طرفداران این خواننده 
دربرگیرنده شرایط متفاوت تری بود. چارچوبی که سیروان و 
دیگر همراهانش در کنسرت تالش کردند   که این کنسرت 
متأثر از شرایط اجتماعی ســال های اخیر با دیگر اجراهای 

قبلی گروه، دربرگیرنده تفاوت هایی باشد.«

23
بهمن

مقارهدرکنسرتشهوادارکوچكیراکهازخویبه
کنسرتشآمدهبودمعرفیکردوگفت:بهمحضبهتر
شدنشرایطشهرخوی،کنسرتیرایگاندراینشهر
برگزارخواهیمکردتاثابــتکنیمخانوادهماکاندر
شادیواندوهکنارهمخواهندبود.امیدوارممسئوالن
فرهنگیکشور،همراهیالزمرابرایانجاماینکاربا

ماداشتهباشند.
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سمفونی های فناوری
نگاهی به شیوه های مختلف تأمین معاش هنرمندان  در صنعت موسیقی در جهان

گزارش

موسیقی و سالمت روان
انتشــارات ارجمند کتاب »تجربه 
موسیقایی و سالمت روان شناختی؛ 
نظریه هــا، پژوهش هــا و تأمالت« 
نوشــته توِرس تئوریل را با ترجمه 
خالد جنادله منتشــر کرده اســت. 
خالد جنادله، مترجم در گفت وگو با 
خبرگزاری کتاب ایران با بیان اینکه 
این اثر خالصه مختصر و مفیدی از 
پژوهش  های دکتر تــورس تئوریل 

و همکاران وی در زمینه اثرات روان شــناختی، فیزیولوژیکی و 
جامعه  شناختی موسیقی اســت افزود: همان گونه که مؤلف در 
مقدمه و برخی از فصل  های کتاب بیان کرده است، موسیقی نقش 
مهمی در تکامل و بقای بشر داشته و این نقش را از طریق ایجاد 
تأثیرات اجتماعی )گروهی( و نیز روان شناختی )فردی( ایفا کرده 
است. او ادامه داد: تجربه موسیقایی خوشــایند در بُعد گروهی، 
احساس همبســتگی و تعلق به گروه را در افراد پرورش می  دهد 
و در بُعد فردی نیز احساس شور و شعف یا آرامش را برمی  انگیزد. 
از جهتی دیگر، قابلیت موسیقی برای شدت بخشیدن احساسات 
و نیز القا کردن احساســات قوی و نیرومند تأثیر مستقیمی در 
واکنش  های فیزیولوژیک بدن در موقعیت  های مختلف دارد و به 
این ترتیب درصورتی که در نتیجه تجربه موسیقایی حالت آرامش 
بر فرد عارض شود می تواند به فرونشــانی استرس و برانگیختن 
هورمون  های باززایی که در ترمیم و رشد سلول  ها نقشی حیاتی 
دارد منجر شود. جنادله با بیان اینکه این قابلیت  های موسیقی 
سبب شده است که موســیقی  درمانی یکی از گزینه  های مهم 
در درمان برخی اختالالت روان شناختی یا پزشکی قلمداد شود 
عنوان کرد: فرونشــانی درد، مراقبت از بیماران مبتال به دمانس، 
آسیب  های مغزی، عقب ماندگی ذهنی و مشکالت خواب ازجمله 
مواردی هستند که تأثیر مثبت موسیقی  درمانی بر آنها آزموده 
شده است. به گفته او، دکتر تئوریل در این کتاب فعل  و انفعاالت 
بدن در جریان تجربه موســیقایی را به  دقت تشریح کرده است 
و با ارائه مثال  های پژوهشــی دقیق به توضیح اثرات موسیقی بر 
سیستم  های مختلف بدن پرداخته است، سپس این تأثیرات را 
در خوانندگی انفرادی و هم ُسرایی نیز پیگیری کرده و از آنجا که 
خود وی نیز در زمینه موسیقی و خوانندگی فعالیت دارد عالوه 
بر تجارب پژوهشی از تجارب دست اول خویش نیز برای تبیین 
موضوع مدد جسته است. جنادله با بیان اینکه پژوهش علمی در 
زمینه هنرهای مختلف و به  ویژه موسیقی، پژوهشی که اثرات مثبت 
یا منفی هنرها را بر ابعاد مختلف بشر و زندگی او ارزیابی می  کند، 
فعالیتی اساسی در همه جوامع است گفت: چیزی که این اهمیت 
را سبب می  شود ارتباط تنگاتنگ هنرها )و در اینجا موسیقی( با 
زندگی روزمره ماست. ما در هر جا و در هر زمانی با هنر در ارتباط 
هســتیم. پس منطقی و عاقالنه به  نظر می  رسد که از شیوه  های 
علمی برای ارزیابی اثرات این هنرها و به  طور خاص موسیقی، بر 

فرد و جامعه استفاده شود.

پیشخوانقفسه

فارابی و موسیقی 
کتــاب »درآمــدی بر فلســفه 
موسیقی فارابی« اثر سیدمحسن 
موسوی به همت مؤسسه بوستان 
کتاب در 176 صفحه منتشر شد. 
نوشــتار حاضر می کوشد اندیشه 
فارابــی را به منزله میــراث غنی 
اندیشــه پیشــینیان در فلسفه 
موسیقی بررســی کند، زیرا معلم 
ثانی هم در حوزه فلسفه و هم در 

حوزه موسیقی عملی و نظری، جزو سرآمدان جهان اسالم 
است. فارابی، در قامت یک فیلســوف و موسیقی دان طراز 
اول در جهان اسالم، نظریاتی دارد که ضمن پیوند فرهنگی 
با انســان ایرانی معاصر، می تواند پاســخگوی بســیاری از 
دغدغه های فلسفی و به تبع آن بسیاری از دغدغه های نظری 
و عملی موسیقی به نحوه خاص و هنر به نحو عام باشد و به 
پرسش های بنیادین علمی و فلسفی پاسخ های جدید بدهد.

 فهم موســیقی بماهو موسیقی، منشأ موســیقی از لحاظ 
فلســفه تاریخ و بررسی تأثیر موســیقی بر مخاطب و نحوه 
فهم موسیقی، مشغولیت راســتین این کتاب است. این اثر 
در 4 فصل تالیف شده است؛ در فصل اول به بیان دوم مبحث 
قوای ادراکی نفس از منظر فارابی و فلسفه موسیقی فارابی 

پرداخته شده است.
نویسنده در دومین فصل از این اثر، به چیستی موسیقی از نظر 
فارابی پرداخته و در این راستا ضمن بیان تعریفی از موسیقی، 
چیســتی علم موســیقی را تبیین کرده و مبادی موسیقی 
نظری مطرح شده و در ادامه نیز چگونگی جایگاه موسیقی 
در دانش ریاضی از دیدگاه فارابی تشریح شده است. در فصل 
سوم منشأ موسیقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و 
در ابتدای این فصل، فلسفه تاریخ موسیقی بیان شده و اهالی 
موسیقی )اجرا کننده الحان، سازنده الحان، نسبت بین اجرا و 
ساخت الحان، عالم علم موسیقی( تعریف و در ادامه به تشریح 
ابزار تولید الحان پرداخته شده است. دریافت اثر موسیقی و 
نحوه تنظیم و مخاطب عنوان چهارمین و آخرین فصل از این 
کتاب است که پس از بیان انواع تأثیرگذاری الحان بر مخاطب 
اثر موســیقی )قوه عقل و الحان و انواع تأثیر الحان(، غایت و 

مقصود الحان نیز به نگارش درآمده است.
ابونصر فارابي رســاله اي دارد به نام »موسیقی کبیر« که به 
زبان عربی نوشــته شده اســت. این اثر جنبه های گوناگون 
موســیقی مانند مقامات را تعیین می کنــد. این کتاب که 
در غرب با نام »موسیقی عرب« شــناخته می شود، در واقع 
مطالعه تئوری موســیقی ایرانی در عصر خویش است. این 
کتاب همچنین مبانی فلسفی موسیقی، ویژگی های جهانی 

و همچنین تاثیر آن بر روح را تشریح می کند.
»موسیقی کبیر« در اصل در 2 جلد نوشته شده است که از 

جلد دوم آن هیچ اثری باقی نمانده است.

اجراهای صحنه ای، تنها راه درآمدزایی موسیقی نیست؛ پیشرفت فناوری همانطور که بر شیوه های مصرف 
موسیقی اثر گذاشته، درآمدزایی از این بازار را نیز دگرگون کرده است. رشد درآمد ساالنه سرویس های 
استریم جهانی در چند سال گذشته از نقش پررنگ این سرویس ها در صنعت موسیقی خبر می دهد. قاعدتا 
فرصت های شغلی متنوعی از توسعه این سرویس ها برای فعاالن عرصه موسیقی به دست آمده که به رشد 
اقتصادی بیشتر صنعت موسیقی کمک رسانده است. تقریبا 84درصد درآمد صنعت موسیقی آمریکا در نیمه اول سال 2022به 
سرویس های استریم موسیقی اختصاص داشته است. از این رو، برای بهبود فضای کسب وکار موسیقی کشور، عالوه بر رفع 

موانعی که پیش پای شاغالن این حرفه وجود دارد، باید به شیوه های جدید توزیع آن نیز اندیشید.
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 بزرگ ترین سرویس های استریم موسیقی در جهان

820/000/000
100/000/000
78/000/000
  نامشخص

شنوندهمشترک

  نامشخص

  4 میلیون نفر

  4 میلیون نفر

  17 میلیون نفر

4201.1 

844.8 

645.1 

487.5 

389.9 

درآمد جهانی موسیقی دیجیتال
)میلیون دالر(

آمریکا

انگلیس

آلمان

ژاپن

چین

 آمار های شغلی 
صنعت موسیقی آمریکا

مجموع شغل های موسیقایی در صنعت موسیقی آمریکا

2/ 466/ 026

مجموع مؤسسات موسیقی در صنعت  موسیقی آمریکا

236/ 269

مجموع صادرات موسیقی آمریکا

 9/08 میلیارد دالر

مصرف موسیقی به واسطه رشد 
پلتفرم های دیجیتال رشد کرده است

دانلود

پخش کننده های دیجیتال

سرویس های استریم  توزیع درآمد جهانی صنعت موسیقی
 در سال 2021

عوامل موفقیت در صنعت موسیقی
  افزودن ارزش اقتصادی فراوان

 به گروه ها و کمپانی های موسیقی 

  پایان تدریجی کار معمولی
 و آغاز تدریجی حرفه موسیقایی 

  ایجاد جریان های چندگانه
 از درآمدهای موسیقایی

  دست و پا کردن طرفداران خارق العاده

  توجه به چیزی که صنعت موسیقی می خواهد

% 65.2
% 19.3

% 13.6
% 1.9
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