
با »پیروز« و»مسمومیت«

 مقایسه نگاه انقالبی  و نگاه ارتجاعی
در مواجهه با مسائل مهم کشور

چرا  برخی همه راه ها را بن بست می بینند؟

عطاءاهلل مهاجرانی  در گفت وگو با همشهری تشریح کرد

  مرتجعین،»برهنگی تمام« را نشانه هنر و آزادی زن می دانند
  دستانشان خون آلود است و شعار زن، زندگی، آزادی می دهند

»درخت های افتخار« درتهران

دروغی به نام مهاجرت پزشکان

غی
فرو

ش 
/ آر

ري
شه

هم
ح: 

طر

صفحه15صفحه4 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.31  No.8729  SUN  MAR.05 16صفحه راهنما ويژه تهران  5000تومان 2023  24صفحه شماره 8729   سال سی ويکم 12 شعبان 1444   يکشنبه 14  اسفند 1401  

دریچه یادداشت
سعید احديان؛  دستیار رئیس مجلس شورای اسالمی مهدی چمران؛  رئیس شورای اسالمی شهر تهران 

حداقل بیش از یک سال است که رهبر انقالب با کلیدواژه 
جهاد تبیین بر ضرورت روشنگری برای افکارعمومی در 
برابر فضاسازی دشمن تأکید و اخیرا در بیانات شــان از خروجی رسانه ای به روش های 
مختلف انتقاد کرده اند. ماجراهای اخیر بر همگان روشن کرد که ما عمال در جهاد تبیین 
موفق نبوده ایم؛ به گونه ای که فاصله زیادی بین ادراک جامعه و واقعیت ها وجود دارد، اما 

دالیل این ناکامی چیست؟ 
تحلیل جامع در این باره را به مجالی دیگر موکول می کنم و امروز صرفا به یکی از دالیل 

بسیار مؤثر و شاید مؤثرترین دلیل این ناکامی با توصیف یک مصداق اشاره می کنم.
ابتدا اجازه دهید مروری داشته باشم بر ماجرای مالیات بر خانه های لوکس که ظرف مدت 
کمتر از یک روز تبدیل شــد به یکی از دغدغه های عدالت خواهانه بخش قابل توجهی از 
جامعه با این تصور که چه نشسته اید که مجلس، پولدارها را از مالیات بر خانه های لوکس 
معاف کرد و عدالت را در نظام اسالمی به فنا داد، اما برای اینکه بتوانیم این مصداق را که 
مکررا در فضای رسانه ها در حال تکرار اســت، توضیح دهیم، باید کمی دقیق تر واقعیت 

صحنه را تبیین کنیم: 
اصل ایجاد مالیات بر خانه های گران قیمت توسط مجلس یازدهم از سال1399  ایجاد شده بود. چگونه مجلســی که خودش ایجاد کننده مالیات بر خانه های 1
لوکس است با یک مصوبه تبدیل می شود به مجلس ضدعدالت؟! چرا منتقدین انقالبی در 

کنار نقدشان به این مسئله اشاره ای نکردند؟
عملکرد این بند در سال های گذشــته نزدیک به صفر بود؛ به گونه ای که حتی  آیین نامه های اجرایی آن به تازگی به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ یعنی 2
کسی نه سؤال و نه مطالبه کرد که در سال های گذشته بر سر این مصوبه چه آمده است. 
شاید زمینه اجرایی شدن آن نیست! یعنی اگر مجلس به مصوبه ای که خود قبال تصویب 

کرده، اما اجرایی نشده، رأی نداد، می شود عدالت ستیز؟ 
20میلیارد تومان مصداق خانه لوکس محسوب می شود یا خیر؟ اگر مثال فردی 3 با توجه به تورم بیش از اندازه در کشــور در شــهرهایی مثل تهــران آیا عدد 
با حقوق بازنشستگی در موقعیت مکانی خاصی از قدیم منزلی داشته است و تورم در طول 
چندسال ارزش این خانه را به باالی 20میلیارد رسانده، آیا این منزل به اصطالح کلنگی، 
مصداق خانه لوکس محسوب می شود؟ و اگر مجلس بر این اساس با این بند مخالفت کرده 

است، آیا به معنای رأی دادن به نفع علی کریمی هاست؟ 
از همه اینها مهم تر رئیس مجلس در همان جلسه به دلیل ابهامات، تبصره مربوطه  را برای اصالح ارجاع داد به کمیسیون تلفیق، اما عمده رسانه ها یا فعاالن رسانه ای 4
منتقد، عامدانه یا از ســرناآگاهی به این مسئله اشــاره نکردند و فقط تصمیم مجلس را 
زیرضرب بردند؛ درحالی که براساس این ارجاع، مصوبه نهایی نشده بود و احتمال اصالح 
وجود داشت. رسانه ملی هم یک گزارش مبسوط علیه تصمیم نمایندگان هم در 20:30 
و هم در اخبار 21 کار کرد و گفت وگوی ویژه را هم به آن اختصاص داد؛ بدون اینکه به این 

مسئله اشاره کند.
چند روز بعد با اصالح کمیسیون تلفیق، مالیات خانه های لوکس دوباره با شروط  نوشتن آیین نامه توسط دولت و اضافه شدن بندی اصالحی تصویب شد. عمده 5
رسانه ها و فعاالن رسانه ای منتقد در برابر این تصمیم جدید مجلس سکوت اختیار کردند 
و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. صدا و سیما هم که در گزارشی اشتباه عمل کرده بود، 
صرفا در حد یک خبر به تصویب مالیات بر خانه های لوکس اشاره کرد و گزارشی درمورد 

بازکردن گره ذهنی که در مردم ایجاد کرده بود، پخش نکرد.
همه اینها را یک طرف بگذارید و فرض کنید که مجلس یک  اشتباه در تصویب این مصوبه انجام داده باشد چرا از سوی 6

جریان رسانه ای معتقد به انقالب ازجمله صدا وسیما این همه تصمیمات خوبی که توسط دولت 
و مجلس در الیحه و مصوبات نهایی وجود دارد، مورد توجه و تصویرسازی قرار نمی گیرد؟

مسئله اساسی کشور ما در این روزها تنظیم بودجه سال 
آینده اســت. بودجه ریزی و برنامه ریزی برای سال آینده 
می تواند بسیاری از مسائل را روشــن و ریل گذاری کند. پیش از تنظیم و تصویب بودجه 
ساالنه شهرداری هم چند مسئله و مشکل اساسی شهر احصا و براساس آن برنامه 4ساله 

شهر تدوین شد. برشی از این 4سال نیز در برش بودجه سال1402 دیده شده است.
بودجه ۵0هزار میلیاردی امسال در حال تحقق است و پیش بینی می شود رقمی بیش از 
این محقق شود که باید ببینیم در بخش عوارض و صدور پروانه های ساختمانی و یا وصول 

مطالبات دولتی و مردم، چه میزان خواهد شد.
کمیسیون برنامه و بودجه 2پیشنهاد و سناریو را پس از ارائه بودجه تنظیم کرد. نخستین 
پیشــنهاد، تدوین بودجه با رقم ۷۵هزار میلیارد تومان و دومین پیشنهاد، تدوین بودجه 
۶۵هزار میلیارد تومانی بود. به جز معاونت ها، برای گسترش و به روزرسانی فضای مجازی 
نیز برنامه ریزی صورت گرفت و تمام این موارد در بودجه ۶۵هزار میلیارد تومانی درنظر 
گرفته شد و در راســتای برنامه ریزی اساســی، 10هزار میلیارد تومان اضافی به صورت 
اختصاصی برای حمل ونقل عمومی و به دنبــال آن کاهش آلودگی هوا تخصیص یافت. با 
این کار رقم بودجه معاونت حمل ونقل شهرداری تهران به 2۷هزار میلیارد تومان رسید و 
4۵درصد از بودجه شهرداری را به خود اختصاص داد. برای شهرداری که بودجه ۷۸هزار 
میلیارد تومانی را پیشنهاد داده بود، کار ســختی است که با ۶۵هزار میلیارد تومان، تمام 
بخش ها را اداره کند. بیشترین رقم از بودجه حمل ونقل به خرید اتوبوس اختصاص خواهد 
یافت؛ در بخش مترو نیز قرارداد خرید ۶30واگن منعقد و از سال9۶ تاکنون پیش پرداخت 
انجام نشده بود، اما اعالم شده توافق های الزم صورت گرفته و به محض اینکه پیش پرداخت 
انجام شــود واگن ها تولید و مابقی اقدامات همچون مونتاژ در تهران انجام خواهد شد که 

حداقل 1۸ ماه زمان خواهد برد.
۵30واگن نیز غیرفعال بودند که تعدادی از آنها وارد خط شده اند. مابقی واگن های در حال 
اورهال نیز به تدریج وارد خطوط مترو خواهند شد. تالش ما این است که حداقل برای سال 
آینده 3هزار دستگاه اتوبوس وارد کنیم و تعداد اتوبوس ها به ۵هزار اتوبوس برسد و با این 

تعداد اتوبوس، به تعدادی می رسیم که در سال9۶ تحویل داده بودیم.
برای اتوبوس های وزارت کشور نیز ما پیش پرداخت را انجام دادیم، اما تنها 1۷0اتوبوس به 
مدیریت شهری تحویل داده شده است. گاهی در سطح شهر این اتوبوس های نو را می بینیم، 
اما در جابه جایی شهروندان ما تأثیر چندانی نداشته است. برخی خطوط اتوبوسرانی ما به 
اندازه کافی مسافر ندارند و به همین دلیل در مواردی خطوط اصالح می شوند و مینی بوس 
و ون برای کاهش معطلی مردم جایگزین خواهد شد. مینی بوس های 2۵نفره پیش بینی 
شده که قیمت آن کمتر از یک میلیارد تومان است و خریداری خواهد شد؛ در بخش ون 
نیز نوسازی انجام می شود. در ایام عید 40دستگاه اتوبوس تحویل داده خواهد شد و مشکل 

شماره گذاری برطرف و وارد ناوگان می شوند.
ما وقتی از شورا رفتیم، رقم بدهی شهرداری را 1۵هزار میلیارد تومان و رقم طلب از دولت 
را نیز همین رقم اعالم کردیم، اما دوستان گفتند که رقم، 3۵هزار میلیارد تومان است و 
رقم های احتمالی آینده را نیز حســاب کرده بودند، اما آماری درخصوص این رقم اعالم 
نکردند. بدهی آنها در پایان دوره ۶۵هزار میلیارد تومان بود که هم اکنون نیز وجود دارد و 
اگر پرداخت نشود، جرایم آن باقی خواهد ماند. لذا اعالم کردیم ساختمان هایی که مورد 
نیاز شهرداری نیست، با قیمت اعالم شده از سوی کارشناسان قوه قضاییه به فروش برسد 

تا بدهی ها صفر شود، چرا که به نفع شورا و شهرداری خواهد بود.
کار اساسی ما این بود که از نظر بودجه و هزینه کرد به شهرداری فشار وارد کنیم تا با کمترین 
میزان اعتبارات، اقدامات الزم را انجام دهیم که البته در این میان، حقوق و دســتمزد را 
نمی توان کاهش داد و رقم آن و میزان افزایش حقوق سال آینده در بودجه مشخص شده 
است. از بودجه نگهداشت شهر نیز نمی توان گذاشت و رقم آن براساس تورم افزایش خواهد 

یافت. مابقی بودجه برای طرح های عمرانی و دیگر برنامه ها درنظر گرفته شد.

 خانه های لوکس
و ناکامی در جهاد تبیین

 سهم 45درصدی
 حمل ونقل در بودجه1402

پرونده ويژه

سال 2040
تولید آب شیرین  از 
محل نمک زدایی در 

منا و خاورمیانه  ۱۳ برابر 
میزان تولیدی  در 
سال ۲۰۱۴ می شود.

50 درصد
 کل نمک زدایی 

دنیا در خلیج فارس 
انجام می شود.

سال 1960
آغاز صنعت 

شیرین کردن آب 
دریاها در جهان 

3
 درصد 
آب شرب از طریق 
 آب شیرین کن ها 
تامین می شود.

20
 واحد 

 آب شیرین کن با ظرفیت حدود
  ۷۱ میلیون متر مکعب در سال 

در حال ساخت است.

92
 درصد  
آب شیرین کن ها به استان های هرمزگان، 
بوشهر، خوزستان   وسیستان و بلوچستان 
تعلق دارد.

75
 واحد 

با ظرفیت 
۱۶۲میلیون متر مکعب 
در سال فعال هستند.

داده نما
گرافیک: علی رستگار

 آمار
  آب شیرین كن ها

در كل كشور

۹۵
 واحد 

آب شیرین کن در حال 
ساخت و بهره برداری است.

وضعیت طرح های آب شیرین كن در جهان

 وضعیت آب شیرین كن ها
در ایران

 ۲ پروژه آب شیرین کن بوشهر و 
 دشتستان در سفر رئیس جمهوری 

به استان بوشهر به بهره برداری رسید. 
 بر اساس آمار موسسه تحقیقات 

آب ۹۵ واحد آب شیرین کن در ایران 
درحال ساخت و بهره برداری است. 

233
 میلیون متر مکعب  
 آب شرب قرار است تا 
1425 تولید شود.

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

چگونه سبزه عید بکاریم ؟
 مهم ترین سؤالی که برای تهیه  سبزه  خانگی در ذهن افراد 
ایجاد می شود، این است: »از کدام  دانه ها می توان برای 
تهیه  سبزه  عید استفاده کرد؟« از جمله رایج ترین بذرها 
برای کاشت سبزه  می توانیم به گندم، ارزن، عدس و یونجه 
اشاره کنیم. با اسکن این کیو آرکد می توانید برای کاشت 

سبزه  خود  ازطریق روش های گوناگون استفاده کنید.

تصاویری از گوسفند دریایی
گوســفند دریایی گونه ای از حلزون دریایی اســت که 
می تواند فتوســنتز را با اســتفاده از کلروپالست های 
باقیمانــده از جلبک هایــی کــه از آنهــا تغذیــه می کند 
انجــام دهــد. همــه چیــز دربــاره  ایــن موجــود زیبــای 
خیره کننــده را با اســکن این کیــو آر کد در همشــهری 

آنالین ببینید.

سبک زندگی

دانش

صفحه های 21 تا 24

 ایران وآژانس
 در مسیرهمکاری
 ابهامات غنی سازی ۸4درصدی توسط ایران

حل و فصل شد

 با اجرای این پویش2000هکتار فضای سبز جدید
به پایتخت اضافه  می شود

انتشار گسترده اخبار مهاجرت پزشکان در حالی است که ایران 
در فهرست کشورهای پیشتاز در این زمینه  قرار ندارد

 آژانس انرژی اتمی کوتاه آمد

جزئیات مذاکرات گروسی  با مقامات ایرانی

نقش اشتباهات داخلی در شکل گیری نگاه ارتجاعی

 حکایــت شــایعه پراکنی درخصوص مهاجــرت  نخبگان را 
صفحه13با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

صفحه2

صفحه3

 سهام  برای 
متولدین 1402

 دَرَق، پایتخت 
سمنوی ایران 

2میلیون تومان سهام به متولدین 
سال آینده داده می شود

این روستا  در خراسان شمالی  ساالنه  
صدها تن سمنو تولید می کند

16/7 مترمربع
سرانه فضای سبز شهری

 23۵2
بوستان

در محله های 
پایتخت

 ۵102
هکتار

مساحت 
کمربند سبز

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper

t e l e g r a m

i n s t a g r a m
ادامه 
در صفحه6
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دیدارهای مدیرکل آژانس انرژی اتمی با مقام های 
ارشــد ایرانی درحالی دیروز هم ادامه یافت که 

کارشناسان معتقدند با توجه به نیاز طرف غربی 
به پیشبرد مذاکرات، گفت وگوهای رافائل گروسی 
در تهران می تواند زمینه ســاز بازگشت روابط 
دوجانبه به عالی ترین سطوح شود؛ روابطی که 
در ماه های اخیر و با توجه به سیاسی کاری های 
آژانــس دچار اختــال شــده بود.به گزارش 

همشــهری، گفت وگوهای مدیرکل آژانس با 
رئیس سازمان انرژی اتمی در 2دور و دیدارهای 
وی با وزیر امورخارجه و همچنین رئیس جمهور 
ایران در شرایطی انجام شــد که هموارسازی 
مسیر برای ازسرگیری مذاکرات رفع تحریم ها، 
از محوری ترین دســتورکارهای سفر گروسی 

به تهران به حســاب می آید. ارزیابی اظهارات 
دوطرف درجریان دیدارهای صورت گرفته نشان 
می دهد درصورت عدم سیاســی کاری ازسوی 
مقام های آژانس، همچنان می توان به گره گشایی 
از روابط ایران و این نهاد بین المللی و به تبع آن، 

گفت وگوهای هسته ای امیدوار بود.

ایران و آژانس در مسیر همکاری
گفت وگوهای رافائل گروسی در تهران می تواند زمینه ساز بازگشت روابط دوجانبه به عالی ترین سطوح شود

گروسی تحت تأثیر القائات دروغین قرار نگیرد
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 

گفت وگو
خارجی مجلس با اشاره به هدف سفر گروسی 
به ایران به همشــهری آنالین گفت: برخی 
مواقع برای اینکه آقای گروسی تحت تأثیر القائات دروغین و 
گزارش های خالف واقع قرار نگیرد جمهوری اسالمی دعوت 
می کند که بیایند و ببینند و با اظهارنظرشــان موضوعات را 
روشن کنند و البته گزارش های خالف واقع را نپذیرند. ابراهیم 
عزیزی معتقد است که گروسی باید واقع بینانه با موضوعات 
برخورد کند و رویکردی حق مدارانه داشته باشد و تحت تأثیر 

قدرت های زورگو، قلدر و سلطه گر قرار نگیرد.
او تأکید کرد: رویکردی که از آقای گروسی انتظار است اول 
حق مداری و مبتنی بر حق اظهارنظر کردن است و دوم رعایت 
انصاف و عدالت در بیان نظــرات و دیدگاه ها. از طرفی انتظار 
است که تحت تأثیر نظامات سلطه گر اظهارنظر نکند و رویکرد 
خود را از سیاسی به فنی تغییر دهد و تالش کند که در این 

مسیر موجب هتک حرمت و بی حیثیتی آژانس هم نشود.
عزیزی گفت: مــا بارها دیده ایم که آقای گروســی به ایران 
آمده و در ایران اظهارنظرهای رضایت بخش داشته است، اما 
وقتی از ایران رفته اظهاراتی خالف آن مطالب و نظراتی که 
در ایران صراحتا به آنها اشاره کرده بود به زبان آورده است. 
پس ما امیدواریم که این بار حضورش سازنده باشد و مبتنی 

بر حق و منطق باشد و اظهارنظرش تخصصی، فنی و به 
دور از گرایش های سیاسی باشد و در بازگشت به اروپا 
تحت تأثیر نظامات سیاسی قلدر و زورگو قرار نگیرد و با 

حیثیت آژانس هم بازی نکند.
او در پاســخ به اینکه این ســفر گروسی با 
دعوت ایران بوده و چه اهدافی پشــت این 

دعوت بوده است ، گفت: به هر حال جمهوری 
اسالمی همواره این آمادگی را داشته است که 
با آژانس کار کند چون ما براساس آموزه های 

اعتقادی مان همیشــه مســیر قانون را مدنظر داشته ایم. به 
هر حال مقرراتی هم بر آژانس حاکم اســت و همیشه سعی 
کرده ایم با رویکرد قانونمدار و براساس مقررات آژانس حرکت 
کنیم. بر این اساس هر وقت آقای گروسی خواسته به ایران 
بیاید اســتقبال کرده ایم و برخی مواقع هم برای اینکه آقای 
گروسی تحت تأثیر القائات دروغین و گزارش های خالف واقع 
قرار نگیرد جمهوری اسالمی دعوت می کند که بیایند 
و ببینند و با اظهارنظرشان موضوعات را روشن کنند 
و البته گزارش های خالف واقع را نپذیرند. این نماینده 
در پاســخ به اینکه چقدر امیدوار است که این 
سفر نتیجه بخش باشــد، تأکید کرد: بستگی 
دارد به اظهارنظرهای آقای گروسی. چراکه 
تا به حال هر بار که از ایران رفته نتوانســته 
خواسته های ما را برآورده کند، امیدواریم 

که این بار بتواند.

علیرضا احمدیگزارش
روزنامه نگار

مأموریت ویژه فرستاده پادشاه 
عمان در تهران

همکاری های تهران و مسقط در حدود یک ســال اخیر افزایش 
قابل توجهی داشته اســت؛ رویکردی که در دیدار دیروز فرستاده 
ویژه پادشــاه عمان و وزیر انرژی و معادن این کشور با معاون اول 

رئیس جمهور ایران پیگیری شد.
در دیدار دیروز مخبر و العوفی، دوطرف بر گسترش هرچه بیشتر 
روابط دوجانبه تأکید کردند. معــاون اول رئیس جمهور دراین 
دیدار روابط تهران و مسقط را »بســیار صمیمانه« و »ممتاز« 
ارزیابی کرد؛ »باید تالش کنیم مناســبات تجاری و اقتصادی 
فی مابین را نیز همپای روابط سیاسی گسترش دهیم«.محمد 
مخبر به این نکته هم اشــاره کرد که با وجــود رویکرد مهم و 
راهبردی مقام های 2 کشــور برای توســعه مناسبات تجاری 
فی مابین، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود 
دارد که باید بــا رفع موانع پیش رو، به اهداف مورد نظر دســت 
پیدا کرد. وی مســائل بانکی را از موانع اصلی برســر راه توسعه 
مناسبات تجاری میان 2 کشور برشمرد و گفت: پایه و بنیان هر 
رابطه اقتصادی، مبادالت بانکی است. از این رو باید رفع مسائل 
بانکی را به عنوان یک اولویت در دستورکار قرار دهیم.فرستاده ویژه 
پادشاه عمان نیز از مأموریت ویژه خود برای پیگیری روند همکاری ها 
و سرمایه گذاری های 2 کشور در همه بخش ها ازجمله انرژی خبر داد 
و گفت: به دستور پادشاه عمان باید در کوتاه ترین زمان ممکن مسائل 

پیش روی توسعه همکاری های تهران و مسقط را حل و فصل کنیم.

واکنش برزیل به ایران هراسی ها
انتشار خبر پهلو گرفتن کشــتی های ایرانی در بندر برزیل 
موج تازه ای از رویکرد »ایران هراسی« را ازسوی دولت آمریکا 
به همراه داشت، اما مشــاور ویژه ریاست جمهوری برزیل در 
امور بین الملل، نگرانی و واکنش آمریکا و رژیم صهیونیستی 
درباره پهلو گرفتن کشتی های ایرانی در برزیل را »تعجب آور« 
توصیف و تصریح کرد: »ایران دشــمن ما نیست و ما روابط 

خوبی داریم.«
سلسو آموریم در گفت وگو با یک رسانه برزیلی تأکید کرد که 
کشورش روابط عادی و خوبی با ایران دارد و درجریان موضوع 
پهلو گرفتن کشتی های ایرانی، براساس قوانین بین المللی 
دریایی عمل شده و این یک تصمیم حپاکمیتی ماست. این 
اظهارات در شرایطی اســت که پیش از این الیزابت باگلی، 
سفیر آمریکا مدعی شده بود که چنین کشتی هایی می توانند 
تجارت غیرقانونی و تروریســم را تسهیل کنند؛ موضعی که 

ازسوی وزارت امورخارجه آمریکا هم پیگیری شد.
با وجود این اما مشــاور لوال داســیلوا، رئیس جمهور برزیل 
تأکید کرد: »ما هیچ دلیلی نداریم فکر کنیم کشــتی ها در 
یک فعالیت غیرقانونی و نامشــروع شــرکت می کنند، اما 
هرکسی حق دارد هرچه می خواهد فکر کند؛ این یک واکنش 

تعجب آور است.«
ســفارت ایران دراین باره طی بیانیه ای اعــالم کرد که این 
ناوگروه برای »مأموریت صلح« به سراسر جهان می رود و سفر 
آن به برزیل بخشی از سیاست همکاری تهران با »کشورهای 
دوست« برای ارتقای امنیت مسیرهای تجاری دریایی است.

مراکز گفت وگو با جوانان 
تشکیل شود

رئیس جمهور شور و نشاط و روحیه مشارکت جویی 
جوانان را ســرمایه ای ارزنده برای کشور دانست و بر 
تالش بیشتر دولت برای حمایت از جوانان، به ویژه در 

امر ازدواج، شغل و مسکن آنها تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی نهاد ریاست جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شــورای عالی جوانان، 
تشــکیل مراکز گفت وگو با جوانان را برای بازکردن 
گره های ذهنی آنان در زمینه های مختلف، بسیار الزم و 
امری سازنده دانست و افزود: همه صاحبان قلم و سخن 
و نخبگان، علما و استادان و معلمان باید در راه اندازی 
و تقویت مراکز گفت و شنود با جوانان مشارکت فعال 
داشته باشند و وزارت کشور نیز به ایجاد و تشکیل این 
مراکز اهتمام ورزد.وی ایجاد نشــاط و امید در نسل 
آینده کشور را از محوری ترین کارها در بخش جهاد 
تبیین برشمرد و با اشــاره به اهمیت نقش روایتگری 
درست و صادقانه در جهاد تبیین، کاروان های راهیان 
نور را الگوی موفقی دراین زمینه دانست و بار دیگر بر 
توجه بیشتر به راه اندازی و گسترش اردوهای راهیان 

پیشرفت تأکید کرد.

نقل قول خبر

خبر

خبر

دولت

تغییر نگاه دولت از پشت میزنشینی 
احمــد صالحــی، رئیــس مرکــز ارتباطــات 
مردمــی ریاســت جمهوری: امروز شــرایط 
به گونــه ای اســت کــه مــردم احســاس 
می کنند مســئوالن پای کار آمــده و پیگیر 
کارهای آنها شــده اند. امروز نگاه دولت از 
منتظر ماندن برای مراجعه مــردم به یک 

نگاه میدانی تبدیل شده است./ایرنا

ایجاد یگان هایی با قدرت تهاجمی باال 
در نزاجا 

کیومرث حیدری، فرمانــده نیروی زمینی 
ارتش:یگان هایــی با تــوان دفاعی، قدرت 
تهاجمی باال و تســلیحات به روز در نیروی 
زمینــی ارتش ایجــاد کرده ایــم که موجب 
باال بردن قدرت بازدارندگی دفاعی کشور 

شده اند. / فارس

اکثریت مردم مدافع انقالب اند 
احمد خاتمی، ســخنگوی هیأت رئیســه 
خبرگان رهبری: در نظام نبوی و علوی هم 
عده ای ناراضی بودند، انکار نمی کنیم که 
در نظام ما نیز عده ای ناراضی هستند، اما 
اکثریت و عمده مردم همین ها هســتند 

که در راهپیمایی حاضر شده اند./ایسنا

   احیای برجام در دستورکار
مدیــرکل آژانس پــس از 2دور گفت وگو با رئیس ســازمان 
انرژی اتمی ایران، در نشســت خبری با حضور محمد اسالمی 
حضور یافت. برخی معتقدند اظهارات گروسی در این نشست، 
مبنی بر اینکه آژانس آماده  اســت کار را بــا ایران پیش ببرد، 
از گشــایش های جدید در روابط ایران و آژانس حکایت دارد. 
گروسی با بیان اینکه مذاکرات احیای برجام در دستورکار قرار 
دارد و ادامه می یابد، عنوان  کرد کاری که ما انجام می دهیم و 
توافق خوبی که قرار است به آن برسیم، به احیای برجام کمک 

خواهد کرد. 

   انتظار ایران از آژانس
رئیس جمهور در دیدار با مدیرکل آژانــس، رفت وآمد مقام های 
این سازمان به ایران را حکایت از اراده قوی تهران برای همکاری 
سازنده با آژانس دانست. سیدابراهیم رئیسی گفت: انتظار داریم 
نگاه آژانس کامال حرفه ای باشد و قدرت های سیاسی فعالیت های 
آژانس را تحت الشعاع قرار ندهند. وی ابراز امیدواری کرد آژانس 
با رعایت اصل بی طرفی، نســبت به بیان واقعیــت فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای ایران اقدام کند. مدیرکل آژانس نیز دراین 
دیدار به گفت وگوهای اخیر خود با مقام های ایرانی اشــاره کرد و 
گفت: مالقات های سازنده و مثبتی داشتیم و مطمئنم زمینه ساز 
خوبی برای تعامل های آینده بوده و در نتیجه این سفر، همکاری ها 

تقویت می شود. 

   ضرورت برقراری ارتباط اعتمادآفرین
تشــریح دغدغه ها و مطالبات ایــران از آژانس یکــی از مهم ترین 
محورهای نشست خبری گروسی و اســالمی بود. رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در این نشســت با بیان اینکــه آژانس باید بتواند 
وظایف خود را در ارتباط با برنامه هســته ای ایــران در چارچوب 
ضوابط پادمان پابرجا و اطمینان بخــش نگه دارد، گفت که حضور 
گروسی در تهران پیام آور برقراری روابط کاری به صورت حرفه ای 
با سازمان انرژی اتمی ایران اســت: »نکته ای که اهمیت دارد، این 
اســت که رفت وآمدها و گزارش ها باید به گونه ای باشد که همواره 

اعتمادآفرین باشد.«

   عقبگرد آمریکا از موضع »گزینه نظامی« علیه تهران
درحالی که طی روزهای اخیر محور واشنگتن – تل آویو زمان زیادی 
را صرف تهدید جمهوری اســالمی به روی  میز قرار گرفتن »گزینه 
نظامی« کردند، امــا همزمان با حضور مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در تهران، طی روزهای اخیر شــاهد عقب گرد واشنگتن 
از چنین موضعی بوده ایم. برهمین اســاس هم بــود که ابتدا رابرت 
مالی، نماینده ویــژه آمریکا در امور ایران تأکید کرد که این کشــور 
در انتظار نتایج ســفر گروســی به تهران می ماند و پــس از آن، دانا 
سترول، معاون دســتیار وزیر دفاع آمریکا در گفت وگویی با شبکه 
»الجزیــره« تأکید کرد بــرای تعامل با ایران، »گزینــه نظامی« در 
 اولویت واشنگتن نیســت و برای ایجاد راه حل دیپلماتیک هنوز دیر 

نشده است. 

تصاویر گروسی در تهران حاشیه ساز شد

آلمان برای مسمومیت ها اشک تمساح می ریزد

دولت از پروژه 15ساله LNG گره گشایی کرد

 
در ســفرهای اســتانی بیشــتر بــه کالم 
»تعطیلــی  درخصــوص  رهبرانقــالب 
نســبی مســائل اقتصــادی در دهــه 90« پــی 
،LNG می بریــم؛ فــاز14 عســلویه و پــروژه 
 آب شیرین کن مپنا، رهاشدن صدها میلیارد 
کاال در گمرک، مسائل حیاتی #بوشهر هستند 
که سال ها متوقف بودند اما در 18ماه گذشته با 

شتاب زیاد پیگیری و به نتیجه رسیدند.

@rahimimmahdi
محمدمهدی رحیمی

 
در تاریــخ خواهنــد نوشــت، وزیــر خارجه 
کشــوری کــه در اوج جنگ هشــت ســاله 
عراق با ایــران به صدام کمک کرد بر ســر 
ایرانی ها سالح شیمیایی بریزد، چهار دهه 
بعد مســمومیت دانش آموزان ایرانی در 

مدارس را »تکان دهنده« خواند.

@Abolfath

امیرعلی ابوالفتح

فداحســین مالکــی، عضو 
کمیســیون امنیت ملــی 
مجلس: سفر مدیرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی به 
کشور در شرایطی انجام می شود که طرف های 
غربی در ماه های اخیر رویکردهای خصمانه ای را 
علیه جمهوری اسالمی اتخاذ کرده اند. آنها با بروز 
اغتشاشات در ایران، با زیرپا گذاشتن همه اصول 
و رویه های بین المللی، به دخالت در امور داخلی 
کشورمان و دمیدن در آتش ناآرامی ها پرداختند؛ 
رویکردی که از نظر عــرف بین المللی، خطایی 
فاحش ازسوی آنها به شمار می رود. در پیش گرفتن 
چنین رویه ای ازسوی آمریکا و تروئیکای اروپایی 
آثار مخرب بســیاری به همراه داشت که یکی از 
مهم ترین آنها، فاصله افتــادن در میز مذاکرات 
بود. ازسوی دیگر با ســابقه ای از سفرهای قبلی 
رافائل گروسی به تهران مواجه هستیم که هنگام 

بازگشت از ایران، گزارش منصفانه ای ارائه نمی داد 
و در اصطالح یکی به نعــل می زد و یکی به میخ. 
چنین رویه هایی به روابط ایران و آژانس آسیب  
جدی وارد کرد، اما اکنون، آنگونه که از شــرایط 
برمی آید، سفر اخیر گروسی به تهران با گذشته 
تفاوت هایی دارد. با توجه به اصرار مدیرکل آژانس 
برای دیدار با رئیس جمهور کشــورمان، به نظر 
می رسد وی حامل پیام مهمی ازسوی طرف های 
غربی برای ایران باشد. درمجموع معتقدم تحوالت 
در مســیری پیش رفته که طرف های غربی را 
مجاب کرده تالش ویــژه ای را برای بازگرداندن 
ایران به میز مذاکره به کار گیرند. نکته اینجاست 
که ایران هیچ گاه اتاق مذاکــره را ترک نکرد، اما 
خصومت ورزی ها، زمینه ساز فاصله افتادن در میز 
مذاکرات شد. ایران همواره اعالم کرده درصورت 
حســن نیت طرف مقابــل، آمــاده حل وفصل 

چالش های موجود است.

عباس مقتدایی، نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس: 
دیدارها و رایزنی های متنوع 
مدیرکل آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی در تهران، می تواند 
راهگشــای حل بســیاری از ابهام ها و چالش های 
فی مابین باشد، اما به شــرط آنکه رافائل گروسی 
با درس گرفتن از رویکردهای اشــتباه گذشته، به 
اصــالح رفتارهای جانبدارانه و سیاســی این نهاد 
بین المللی در ســال های اخیر بپــردازد و درنظر 
داشته باشــد که ایران بســیار فراتر از آنچه باید و 
براســاس رویه های بین المللی برعهده اش هست، 
با آژانس و بازرســان آن همکاری داشته و همواره 
تالش کرده مسیر همکاری های فنی دوجانبه را باز 
بگذارد. در این میان اما این نهاد بین المللی همواره 
با تأثیرپذیری از رویکردهای ضدایرانی دولت های 
غربی، همکاری های بی شائبه ایران را نادیده انگاشته 

و روابط دوجانبــه را با چالش هــای جدی مواجه 
کرده است. در شــرایط کنونی جمهوری اسالمی 
گالیه های مهمی از آژانــس و مقام های آن دارد 
که گروسی درجریان سفر به تهران، باید گام های 
اساســی به منظور حل وفصل آنها بــردارد. درز 
اطالعات مهمی که ایــران درجریان گزارش های 
خود، به آژانــس منتقل کرده، یکــی از مواردی 
اســت که برخالف تعهدات این نهاد بین المللی 
به حساب می آید و گروسی باید اقدام های مؤثری 
برای رفع این چالش انجام دهد. نکته محوری این 
است که اکنون ایران رویکرد مثبتی در قبال ادامه 
همکاری های فنی با آژانــس درپیش گرفته که 
گروسی باید از فرصت پیش آمده استفاده کرده و با 
اصالح رویه های غلط و سیاسی گذشته، برای انجام 
وظایف و تعهدات خود نســبت به ایران، به عنوان 
یکی از اعضــای آژانس بین المللــی انرژی اتمی 

اقدام کند.

توصیه هایی به مدیرکل آژانسویژگی های چهارمین سفر گروسی به تهران

تضمینی برای عدم سیاسی کاری آژانس

گروسی: حضورم در تهران خاطره انگیز می شود

سیاسی کاری و ارائه گزارش های جهت دار و بی پایه پیرامون 
فعالیت های صلح آمیز هســته ای ایران، یکی از اصلی ترین 
انتقادهای طرف ایرانی به مقام های آژانس، طی سال های اخیر 
بوده است. با این حال اما گروسی در جریان نشست خبری خود 
با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، تأکید کرد تضمین می دهد 
آژانس تحت دستورالعمل های هیچ کشوری کار نکرده است. 
وی تأکید کرد: عملکرد آژانس زیرنظر شورای حکام قرار دارد.

مدیــرکل آژانــس بین المللــی انرژی اتمی در دیــدار با 
دست اندرکاران و صاحب نظران صنعت هسته ای ایران نیز 
به نکات مهمی اشاره کرد. گروسی گفت که مطمئن است 
حضورش در تهران »خاطره انگیز« خواهد شد؛ آن هم به دلیل 
نقطه عطفی که رقم خورده است. وی اعالم کرد اطمینان دارد 
در همه حوزه ها پیشرفت به دست می آید؛ »البته در این مسیر 
با چالش هایی نیز روبه رو می شویم و برخی موارد وجود دارد که 
باید با هم حل و فصل کنیم تا ایران و آژانس بین المللی انرژی 

اتمی بتوانند اعتمادسازی و اعتمادافزایی کنند.« 
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در نشســت خبری، گروســی در پاسخ به 
ســوالی در مقایســه بازرســی هــا از ایــران 
و اســرائیل اینطــور گفــت: بازرســی های 
آژانــس براســاس توافقــات با کشــورهای 
عضــو آژانــس اســت و ایــران هــم یکــی از 
اعضای آژانس است و این موارد براساس 
توافقــات NPT اســت و اســرائیل جــزو 

ان.پی. تی نیست!

@MahdiMaleki67
محمد  مهدی ملکی
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درختان هم جان دارند و طبیعت زنده اســت 
ولی شــاید کمتر برای این مهم اهمیت قائل 
شویم. اما هرچه بی توجهی و کوتاهی در طول 
سال نسبت به طبیعت داشته باشیم، نیمه دوم 
اسفندماه هرساله بهانه ای می شود که به یاد 
طبیعت بیفتیم و به نوعی دست آشتی به  سوی 
آن دراز کنیم. روز 15اسفندماه که در تقویم  روز 
درختکاری ثبت شده، فرصتی را فراهم کرده 
تا با نزدیک شدن به روزهای پایانی زمستان 
و آغاز فصل رویش شکوفه ها قدمی برای سبز 
ماندن و سبز شدن طبیعت برداریم. بر همین 
اساس شهرداری تهران برای تحقق این مسئله 
اقداماتی را عهده دار شده است و شرایطی را در 

جهت برپایی سبزتر این روز مهم، برمی دارد.

درخت های افتخار
ســازمان فرهنگی- هنری شــهرداری تهران به 
مناسبت روز درختکاری، پویشی را با عنوان پویش 
»درخت های افتخار« اجرا خواهد کرد. مردم برای 
شرکت در این پویش می توانند در هر یک از محالت 
به یاد یکی از شهدای محله درختی بکارند. در این 
پویش به یاد 100نفر از مفاخر فرهنگی شهر تهران 
در سده گذشــته 100 نهال کاشته می شود. مردم 

برای شرکت در این پویش می توانند با مراجعه به 
فرهنگسرای منطقه خود نهال دریافت کنند. طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته سعی می شود این 
نهال ها بیشتر در مقابل منازل شهدا و مراکز فرهنگی 
کاشته شود و روی هر درخت یک پالک یادبود با نام 

شهید یا فردی که افتخار محله  است، نصب شود.

نفس های تازه شهر
شــهرداری منطقه13 نیز پویشــی تحــت عنوان 
»نفس های تازه شــهر« درنظر گرفتــه و در همین 
خصوص، محمدهادی علی احمدی، شهردار منطقه 
گفته است: اداره امور بانوان با همکاری اداره فضای 
سبز و مدیریت بوستان های سطح منطقه، در راستای 
تحقق رویکرد جوانی جمعیت، گرامیداشت تولد هر 
نوزاد به عنوان یک شهروند جدید و ترویج اهمیت توجه 
به محیط زیست برای دومین بار، پویش نفس های تازه 
شهر با عنوان هر نوزاد یک درخت را در دستور کار قرار 
داده است. خانواده های دارای نوزاد واجد شرایط جهت 

ثبت نام در این پویش می توانند به سرای محالت و 
همچنین اداره امور بانوان مراجعه کنند.

حفظ زمین برای نسل های آتی
همچنین در بوستان جوانمردان واقع در منطقه5، 
مراسم درختکاری با حضور همسر دیپلمات ها و 
سفرای کشورهای خارجی مقیم در تهران انجام 
خواهد شد و به مناسبت روز درختکاری نهال هایی 
در این بوستان کاشته می شــوند. عالوه بر این در 
بوســتان نهج البالغه واقع در منطقه2 پایتخت، 

100اصله نهال کاشته شده است.
اما در ادامه اقدامات صــورت گرفته در پایتخت به 
مناسبت روز درختکاری، عبدالمطهر محمدخانی، 
سخنگوی شهرداری تهران در گفت وگو با همشهری 
با اشاره به پویش های درختکاری درنظر گرفته شده 
با مشارکت شــهروندان، می گوید: به مناسبت روز 
درختکاری و ایام استقبال از بهار، شهرداری تهران 
در 2 قالب اقدام به درختکاری با مشارکت شهروندان 

کرده است. نخستین برنامه، کاشت 50هزار اصله 
درخت مثمر و ارزشمند اســت و منظور از درخت 
مثمر یعنی درختی که میوه می دهد. شــهروندان 
 می تواننــد درخت مدنظــر را انتخــاب کنند و از 
2 طریق درخواست کاشت درخت در منازل خود را 
به شهرداری پایتخت ارائه دهند. در همین خصوص 
می توانند با ســامانه 137پالس تمــاس گرفته و 
درخواست کاشت   داشته باشند؛ همچنین با مراجعه 
به ســامانه تهران من و از طریق منوی 137پالس، 
تصویر محلی را که درخت قرار اســت کاشته شود 
بارگذاری کــرده و آدرس خود را در ســامانه ثبت 
 کنند؛ در نهایت همکاران ما در شهرداری تهران برای 

کاشت این درختان مراجعه خواهند کرد.
او ادامه داد: یک پویش دیگری نیز به مناسبت روز 
درختکاری درنظر گرفته شــده که این پویش در 
قالب ســایت »ایران درخت« بوده که شهروندان 
برای شــرکت در این پویش باید از طریق سایت، 
ثبت نام را انجام دهند. قرار اســت در این پویش 
حدود 20هزار درخت در 4منطقه تهران توســط 
مردم کاشته شود و یک مسابقه نیز برگزار خواهد 
شد. این درختان در 4بوســتان تهران هستند و 
این بوستان ها نیز شامل بوســتان والیت واقع در 
منطقه19، بوســتان چیتگر واقع در منطقه22، 
بوستان بزرگ آزادگان واقع در منطقه15 و بوستان 
ساحل واقع در منطقه4 می شود. تالش شده در هر 
پهنه از شهر یک بوستان انتخاب شده و این مراسم 

در آن برگزار شود. 

»درخت های افتخار« در تهران
با اجرای این پویش2000هکتار فضای سبز جدید به پایتخت اضافه  می شود

شهرداری تهران: برنامه های بهار ایران به مناسبت اعیاد شعبانیه در 22نقطه تهران اجرا می شود

جشن های مردمی در محله های شهر

چهره شهر در آستانه نیمه شعبان تغییر کرده است. 
پرچم ها و ریسه های رنگی و المان هایی مانند گل 
نرگس و... همه نویدبخش برگزاری جشنی بزرگ 
در پایتخت هستند. امروز عصر جشنواره جشن نور 
تهران زیبا هم در بوستان ملت رونمایی می شود؛ 
جشنواره ای که به مناسبت نیمه شعبان برگزار 
شده و تا عید سعید فطر نیز ادامه خواهد داشت. 
عالوه بر آن، مســئوالن فرهنگی هم برنامه های 
خاص و ویژه ای تــدارک دیده اند کــه به گفته 
مصطفی زیبایی نژاد، مدیــرکل اداره فرهنگی 
شهرداری تهران قرار است از 15 تا 21اسفند در 
قالب پویش روز امید در بهار ایران در 22نقطه مهم 
تهران با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت های 
محلی برگزار شوند. از ســوی دیگر با همکاری 
سازمان های تبلیغات اسالمی و فرهنگی- هنری 
شهرداری و زیباسازی شهر تهران،  »جشن محله ها 
به عشق مهدی«  در محله های مختلف پایتخت 

به اجرا در می آید.
به گزارش همشــهری، مدیریت شــهری با نگاه 
عدالت محــور تدابیــری اتخاذ کــرده تا همه 

شهروندان در مناطق 22گانه بتوانند از برنامه هایی 
که در مناسبت های ملی و مذهبی اجرا می شوند، 
استفاده کنند؛ ازاین رو 5پهنه، 110نقطه شهری 
و 22نقطه منطقه ای تعیین و تثبیت شده است؛ 
تدبیری که حضور گسترده مردم در برنامه های 
فرهنگی، ورزشــی، فراغتی و... را رقم خواهد زد. 
جشن نیمه شعبان هم براساس همین رویکرد 
در 22نقطه مهم و پرتردد تهران برگزار می شود؛ 
جشنی که به گفته زیبایی نژاد، مدیرکل فرهنگی 
شــهرداری تهران فرصتی برای تبیین ســبک 
زندگی مومنانه و ایجاد نشاط و شادمانی در فضای 
شهر است؛ »نهادینه سازی  فرهنگ انتظار و بسط 
گفتمان مهدویت، ترویج و اشاعه روحیه نشاط و 
شادابی و ترویج معارف دینی در میان نوجوانان و 
جوانان، توسعه و ترویج سبک زندگی اسالمی با 
محوریت سبک زندگی مهدوی، ایجاد و تقویت 
فضای امید، نشاط و مشارکت در جامعه با محوریت 
انتظار فرج امام زمان)عج(، نکوداشت آیین های 
اسالمی و ایرانی با مشارکت حداکثری شهروندان 
و... اهدافی هســتند که ســرلوحه برنامه های 
پیش بینی شده قرار گرفته اند.« او همچنین اعالم 
کرد که برنامه های جشن نیمه شعبان با تأکید بر 
حضور گسترده مردم به ویژه جوانان دهه هفتادی 

و هشتادی، پیش بینی شده است. 

برنامه های پیش بینی شده
برپایی اســتیج و برگزاری جشــن با اجرای 
گروه های اقــوام ســنتی، اجرای مســابقه 
فرهنگی، مولودی خوانــی، تجلیل از خانواده 
شهدا، حرکت کاروان های خودرویی و پخش 
مولودی و سرود در محالت )5خودرو در هر 
منطقه(، نورافشــانی تهران در شــب میالد، 
اعزام کاروان به جمکران )هر منطقه حداقل 
یک اتوبوس(، برپایی 70موکــب پذیرایی و 
فرهنگی در اطراف مســجد مقدس جمکران 
اهم برنامه های پیش بینی شــده به مناسبت 

نیمه شعبان هستند.

22نقطه میزبان جشن میالد
در هر منطقه یک نقطه مهــم و پرتردد برای 
برگزاری جشــن نیمه شــعبان مشخص شده 
که ایــن 22نقطــه عبارتنــد از: میدان های 
تجریش، شهید تهرانی مقدم، ونک، صادقیه، 
ولیعصر، آزادی، هفت تیر، جمهوری، شــهدا، 
نبوت، 13آبان، خراســان، بــازار دوم، ابوذر، 
معلــم، کمال الملک، فلکــه دوم تهرانپارس، 
بوستان دانشجو، فلکه دوم نیروی هوایی، ضلع 
غربی حرم میدان شــهرری، دریاچه شهدای 

خلیج فارس و اراضي عباس آباد.

فرناز محمد زادهگزارش
روزنامه نگار

کاهش 40کیلومتری مسیر 
شهروندان در غرب پایتخت

معاون فنی- عمرانی، شهرداری تهران: حدود 90درصد از 
مردم هر روز در تهران مسیرهای اضافی را طی می کنند 
که با احداث و اصالح تقاطع ها این مشکل رفع خواهد شد

منطقه 22 یکی از مناطق پرجمعیت شــهر تهران اســت و 
به گفته کارشناسان شهری این منطقه به نوعی توریست پذیر 
است و قطب گردشگری تهران به حساب می آید. این منطقه 
از شمال به کوهستان البرز مرکزی، از شرق به حریم رودخانه 
کن، از جنوب به آزادراه تهــران - کرج و از غرب به محدوده 
جنگل های دست کاشت وردآورد محدود می شود. همچنین 
بزرگراه شهیدهمدانی در میانه این منطقه با شبکه بزرگراهی 
تهران و نیز شبکه بین شهری مناطق شمالی ایران دسترسی 

خوبی را برای مردم فراهم می کنند.
با توجــه به این موضــوع، بهره بــرداری از پــروژه تکمیل 
تقاطع های بزرگراه شــهیدهمدانی با خیابان شهیدپوررضا 
)گل ها( و خیابان شــهید زینعلی )کاج( در قالب چهلمین 
رویداد امید و افتخار روز گذشــته 13اســفند ماه با حضور 
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، عباس شعبانی، 
معاون فنی عمرانی شــهرداری تهران، حمیدرضا حاجوی، 
شهردار منطقه 22و ســردار حمیدی، رئیس پلیس راهور 

پایتخت برگزار شد.
این نکته حائزاهمیت است که با بهره برداری از پروژه تکمیل 
تقاطع های بزرگراه شهید همدانی با خیابان شهید پوررضا 
)گل ها( و خیابان شــهید زینعلی )کاج(، حدود 40کیلومتر 
مسیر شهروندان در ســطح منطقه22 کاهش پیدا می کند. 
در ابتدای این برنامه حمیدرضا حاجوی، شهردار منطقه 22 
به همشهری گفت: »ســاخت 2پروژه محلی کاج و گل ها و 
تقاطع همسطح همدانی و کاج به طول 750متر و با اعتبار 
43میلیارد تومان، طی 5 ماه طول کشــیده است و یکی از 
ویژگی های این پروژه ارتقای سطح نفوذپذیری بافت شهری 
اســت که در بســتر آن محله کوهک و هوانیروز از بن بست 

خارج می شود.«
پس از آن مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهران در 
حاشــیه پروژه تکمیل تقاطع های بزرگراه شهیدهمدانی با 
خیابان شــهیدپوررضا )گل ها( و خیابان شهید زینعلی در 
گفت و گو با همشهری عنوان کرد: »باید وزارت نفت بخشی 
از بودجه هایش را بابت تکمیل تقاطع ها لحاظ کند؛ چراکه 
افتتاح پروژه ها باعث کم شــدن مصرف بنزین می شــود و 
افتتاح این پل ها ســبب می شــود از وســایل عمومی بهتر 

استفاده کنیم.«
همچنین عباس شــعبانی، معاون فنی-عمرانی شــهرداری 
تهران معتقد اســت که حــدود 90درصد از مــردم هر روز 
مســیرهای اضافی را طی می کنند و هدف این اســت که با 
افتتاح پروژه ها )احداث و اصالح تقاطع های جدید(، راه مردم 
کوتاه تر شــود. او گفت: »البته قول داده بودیم تا پایان سال 
100پروژه را افتتاح کنیم که تا پایــان هفته قبل 70 پروژه 

افتتاح شده است.« 
گفتنی است قبل از بهره برداری از این محور تردد خودرویی 
شهروندان از محور شرقی بزرگراه شهیدهمدانی به محله های 
مرکزی این منطقه از مســیر بلوار دهکــده المپیک، میدان 
المپیک، بلوار صدرا و خیابان هوانیروز بوده که این طول مسیر 
 افزایش بار ترافیکی در میــدان المپیک و خیابان هوانیروز را

در برداشــت که با راه اندازی تقاطع بزرگراه شــهیدهمدانی 
به بلوار کاج ســرعت خدمات رســانی خودروهــای امدادی 
به شــهروندان در زمان بحــران مطلوب تر خواهد شــد و با 
گشــایش تقاطع خیابان گل ها، این خیابان از بن بست خارج 
شده و دسترسی شهروندان ســاکن در این محدوده تسهیل 

خواهدشد. 

کاهش مصرف سوخت با اصالح مسیر
به چند روش می توان مصرف بنزین را کم کرد؛ یکی ساخت 
شــبکه بزرگراه های عریض تا تعداد زیادی خودرو در زمان 
کمی بتوانند از آنهــا عبور کنند و دیگــر ایجاد حمل ونقل 
عمومی ارزان قیمت تا استفاده از خودروی شخصی کاهش 

پیدا کند.
در سال های 90شمسی شهرداری و وزارت نفت توافق کردند 
که به ازای حمل هر مسافر با مترو 9/8سنت از سوی دولت به 
شهرداری پرداخته شود؛ زیرا محاسباتی انجام شده بود که 
نشان می داد این کار به معنای صرفه جویی در مصرف بنزین 
کشور است. بنا بود شــهرداری هم از این مبلغ برای توسعه 

مترو و دیگر بخش های حمل ونقل عمومی استفاده کند.
مشابه همین محاسبات را می توان درباره شبکه بزرگراه ها 
درنظر گرفــت. اتصــال بزرگراه ها و انتقــال خودرو ها بین 
محور های مختلف، مسافت طی شــده را کاهش می دهد و 
مستقیما بر استهالک خودرو ها، فرسودگی آسفالت و مصرف 
بنزین تأثیر خواهد گذاشــت. در هنــگام طراحی تقاطع ها 
محاسباتی انجام می شود که تأثیر آن را در جریان ترافیک 
شــهر نشــان می دهد؛ به همین تناســب می توان ارزیابی 
دیگری انجام داد و با توجه به مسافت و حجم بنزین، هزینه 

کاهش یافته را تعیین کرد. 

اداره  سرپرســت  ســلیمی،  حامــد 
کل معمــاری و ســاختمان شــهرداری 
تهران از ایجــاد 12پاتــوق بــازی کودکان 
در محــات کم برخــوردار پایتخــت خبر 
داد. او گفــت: »طــرح ایجــاد پاتوق های 
بــازی بــرای کــودکان در راســتای تحقق 
شــهر دوســتدار کودک در محات اجرا 
می شود. این طرح با رویکرد شناسایی 
محدوده های دارای پتانسیل در سطح 
محــات مطــرح شــد تــا بــا اقداماتــی 
کم مداخله و کم هزینه، شرایط و بستر 
بازی بــرای کــودکان در ســطح محات، 
به ویژه محات کمتــر برخــوردار فراهم 

شود.«

12
اتاق

رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت 
بحــران شــهر تهــران گفــت: حــدود 
1200ســاختمان  مهــم و بلندمرتبــه در 
فاصله اوایل آبان تا کنــون یعنی حدود 
4 ماه مــورد ارزیابی ایمنی قــرار گرفت. 
علــی نصیــری  در چهارمیــن جلســه 
ســتاد مدیریــت بحــران شــهر تهــران 
کــه بــا حضــور شــهردار تهــران و رئیس 
ســازمان مدیریت بحران کشــور برگزار 
شد،گفت: تعداد بناهای ارزیابی شده، 
رقم چشمگیری به شمار می آید که تنها 
با اســتفاده از منابع داخلی دستگاه ها 
انجــام شــده اســت؛ هــر چنــد حجــم 
ریســک های تلنبار شــده بر دوش این 
شــهر آنقدر زیاد است که ســال ها باید 
کار شــود تا بتوانیم به شــرایط مطلوب 

نزدیک شویم.

1200
ساختمان

افزایش 103درصدی سهم 
حمل ونقل عمومی از بودجه

جهــش بودجــه ای در حوزه 
حمل ونقــل مهم ترین محور 
نشست خبری »تبیین بودجه 
سال1402 شهرداری تهران« 
بود که روز گذشــته در محل 
شورای شــهر تشکیل شــد. به گزارش همشهری،  
در این نشســت محمد آخوندی، رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه شهرداری تهران درباره بودجه سال 
آینده شــهرداری تهران گفت: »درحالی که بودجه 
سال آینده 51درصد رشد داشــته اما بودجه حوزه 
حمل ونقل عمومــی 103درصد افزایش داشــته 
است.« او با بیان اینکه 45درصد بودجه هزینه ای و 
55درصد غیرهزینه ای است، عنوان کرد: »در حوزه 
بافت فرســوده و در تبصــره1۶ و در 5بند مواردی 
تصویب شده است که در ردیف سوم آن 2هزار میلیارد 
تومان برای تســهیل در تأمین مســکن برای بافت 
فرسوده و در ردیف5 نیز 2هزار میلیارد تومان در بستر 
اوراق مشارکت برای نوسازی پیرامون حرم حضرت 
عبدالعظیم حسنی درنظر گرفته شده است. در حوزه 
ایمنی نیز بودجه ســال آینده با 24درصد افزایش 
مواجه بوده و مبلغ آن به 4هزار و 390میلیارد تومان 
رسیده است. 3هزار و 54۶میلیارد تومان بودجه برای 
معاونت تدوین شده است و هزار و 300میلیارد تومان 
برای ایجاد بزرگراه ها. ۶31میلیــارد تومان بودجه 
برای آتش نشانی و 279میلیارد تومان برای تجهیزات 

مدیریت بحران پیش بینی شده است.«

نقل قول خبر

عدد خبر

شورا

نوشین نثاری؛ روزنامه نگارعمرانی

تکمیل کمربند سبز 1500هکتاری 
امسال شهرداری تهران برای نخستین بار تصمیم گرفت که کمربند سبز پیرامون شهر تهران را 
توسعه دهد که با این حساب جنگل کاری و توســعه فضای سبز در پایتخت با یک رکوردشکنی و 
رشد قابل توجهی پیشــرفت خواهد کرد. در همین رابطه، عبدالمطهر محمدخانی به همشهری 
گفت: مدیریت شهری پایتخت در سال جاری اقدامی را توسط سازمان بوستان ها و فضای سبز و 
مشارکت مردم جهت کاشت یک میلیون اصله درخت تا پایان سال، انجام داده است. بخش عمده 
این درختکاری برای تکمیل کمربند سبز تهران است که 2فاز آن در رویداد امید و افتخار رونمایی 
شده و فاز ســوم که فاز تکمیلی این مجموعه 1500هکتاری است با حضور مقامات عالی کشوری 

برگزار می شود.

مکث

تبدیل ستاد گردشگری به سازمان 
امیــر قاســمی، رئیس ســتاد گردشــگری 
شــهرداری تهــران: »بــرای تبدیــل ســتاد 
گردشگری به سازمان، مشکلی در بخش 
احکام برنامه سوم بود که ضرورت هایی 
داشــت و مانع از انجــام این کار می شــد. 
با نــگاه مثبتی که شــورای ششــم بــه این 
بحث داشــت در برنامه چهارم شهرداری 
مجــددا در حکــم ۹0 ایــن موضــوع دیده 
شــده و ســازمان گردشــگری بــا تجمیــع 
امکانــات گردشــگری و تفریحــی شــهر 
تشکیل می شــود و بحث انحال و ادغام 
شــرکت های دیگــر در این بــاره مطــرح 
نیست. در حال تهیه الیحه تبدیل ستاد 

به سازمان هستیم.«

تعیین مباحث استراتژیک اداره شهر
مجیــد باقــری، معــاون برنامه ریــزی، 
توســعه ســرمایه انســانی و امــور شــورای 
شــهرداری تهــران: زمــان اجــرای برنامــه 
 چهــارم تحول و پیشــرفت شــهر تهــران از

5 سال به 4 سال کاهش یافته است؛ زیرا 
برنامه 5ســاله توســعه شــهری سال های 
گذشته همزمان با طول دوره مسئولیت 
مدیریت شــهری نبود، اما با تدبیر وزارت 
کشور، همسانی ایجاد شد. برنامه چهارم 
تبلــور توانمندی هــای درونــی شــهرداری 
برای اداره شــهر اســت و تمامــی مباحث 
استراتژیک حوزه مدیریت شهری در این 
برنامه گنجانده شده و می توان گفت که 
تا پایان ســال 1404، چــه تحوالتی در چه 

حوزه هایی از شهر تهران رخ می دهد.
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4
وارد کردن اطاعات 

درخواست شده

6
حضور کارشناس 

در محل برای کاشت 
نهال مناسب

5
  ثبت
پیام

روشنشدنتهرانبههمتزیباسازی
سازمان زیباسازی شــهر تهران چون سنوات گذشته 
در راســتای آماده ســازی  تهران بــرای برگزاری جشــن 
نیمه شعبان عاوه بر اجرای ابردیوارنگاره نیمه شعبان 
در منطقه 5 و اکران فرهنگی اعیاد شعبانیه اقدامات 

دیگری نیز انجام داده که اهم آنها عبارتند از:

اجرای المان های نوری گل نرگس با مشارکت 
مناطق 22گانه
3000مترمربع

اجرای تونل نوری محور مجاهدین اسام با 
35هزار متر ریسه 7رنگ
800مترمربع

جشنواره نور تهران زیبا
1800متر

اجرای سقف نوری در میدان ولیعصر)عج(
10000متر

نصب المان نوری باغ گل نرگس میدان بهارستان
190عدد

تقاطعهایتأثیرگذار
تقاطــع جدیــد در مدیریــت جدیــد 

ساخته و تکمیل می شود. 98
کیلومتر طول مسیر های درون شهری 

کاهش پیدا می کند. 730
میلیــونلیتــر بنزیــن ســاالنه کمتــر 

مصرف می شود. 185.7

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

بي
اس

هم
ا ط

رض
علی

ی/ 
هر

مش
س: ه

عک
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احمد میرخداییحملونقل
روزنامهنگار

بختراهآهنبوشهر-شیرازبازمیشود؟
بهدلیلتخصیصنیافتناعتباراتالزم،پیشرفتفیزیکیپروژهریلیبوشهر-شیرازپساز15سالفقط10درصدبودهاست

متولدین1402بهبعد2میلیونتومانسهاممیگیرند
واگذاری سهام عدالت به جاماندگان

نماینــدگانمجلــسدرجریانبررســیالیحهبودجه
سهام
عدالت

سال1402،دولتراموظفکردندازمحلباقیماندهسهام
دولتنسبتبهواگذاریسهامعدالتبههمهجاماندگان
اقدامکند.همچنینمقررشــدبهازایهرفرزندکهازابتدایسال1402
متولدشــود،مبلغ22میلیــونریالبــرایخریدواحدهــایصندوق

سرمایهگذاریاختصاصیابد.
بهگزارشهمشهری،آزادسازیســهامعدالتباهدفکمکبه6دهک
درآمدیپایینجامعهکهسطحدرآمدکمتریدارندانجامشدامامطابق
بررسیهایبهعملآمدهاینهدفنهفقطمحققنشدهبودبلکهدرعوض
سهامعدالتدرطولسالهایگذشــتهبهجایفقرابهطیفوسیعیاز
ثروتمنداندادهشــد.گزارشهایآمارینشانمیدهد2۸درصدازافراد
تحتپوششبهزیستییعنیحدودیکمیلیوننفر،سهامعدالتندارند.
اینآماردرخصوصافرادتحتپوششکمیتهامدادبیشتراست.21درصد
افرادتحتپوشــشکمیتهامدادیعنیحدود2میلیوننفرسهامعدالت
ندارند.براســاسدادههایپایگاهاطالعاترفاهایرانیان42درصدیعنی
21میلیوننفرازافــرادواقعدردهکهاییکتا6کــهگروههایهدف
سهامعدالتبودندفاقدسهامعدالتهستند.بیناینافراد،۳میلیوننفر
هممددجویانتحتپوشــشکمیتهامدادوبهزیستیدیدهمیشوندکه
سهامعدالتدریافتنکردهاند.اینانحرافازاهدافواقعیواگذاریسهام
عدالتدرحالیرخدادهکهدردهکهای۷تا10کهاصالجزوگروههای
هدفطرحاعطایسهامعدالتنبودند،تعدادزیادیازثروتمندانسهام

عدالتدریافتکردهاند.
درچنینشرایطیاماروزگذشتهوبعدازچندسالبحثوبررسیدرباره
واگذاریسهامعدالتبهمشــموالنیکهازاینطرحجاماندهاندباالخره

مجلسواگذاریسهامبهاینمشموالنراتصویبکرد.

الزام مجلس به واگذاری سهام به جامانده ها
نمایندگانمجلسروزگذشتهدرجریانبررسیالیحهبودجهسال1402
دولتراموظفکردندازمحلباقیماندهسهاممتعلقبهدولتیاشرکتهای
دولتینسبتبهواگذاریسهامعدالتبههمهجاماندگانمشمولدریافت
اینسهاماقدامکند.براساساینمصوبه؛وزارتاقتصادهمچنینموظف
استهر۳ماهیکباربهکمیسیونهایاقتصادیواجتماعیمجلسدرباره

نحوهتخصیصسهامبهجاماندههایسهامعدالتگزارشدهد.

واگذاری سهام به متولدین1402 به بعد
درکنارواگذاریسهامبهجاماندههایسهامعدالت،نمایندههایمجلس
دیروزهمچنیندولترامکلفکردندبهنوزادانیکهازسال1402بهبعد
متولدمیشوند2میلیونو200هزارتومانســهامدرقالبصندوقهای
سرمایهگذاریاختصاصدهد.براساساینمصوبه؛دولتبایدماهانهمعادل
2درصدازیکدوازدهمهزینههایجاریشرکتهایدولتیوبانکهاو
مؤسساتانتخابیوابستهبهدولتراکهسوددهباشند،ازحسابهایآنها

برداشتوبهاینکاراختصاصدهد.

راه عبور، ریاضت آبی
محمدشــریعتمدار،رئیــسمرکزملی
مطالعاتراهبردیکشــاورزیوآباتاق
ایرانمیگویــد:ماشــاهدکاهشقابل
توجهروانابهایســطحیوافتمداوم
ترازآبهــایزیرزمینیدرکشــور،بروزپدیدهفرونشســت
زمین،خشکشدنتاالبهاودریاچهها،بروزپدیدهریزگردها
وتهدیدپایداریســرزمینمانهســتیموایناتفاقاتتوأمبا
افزایشجمعیتوتغییراقلیم،مسئلهآبرابهابرچالشکشور
تبدیلکردهاست.اوتصریحکرد:بهباوربسیاریازمتخصصان،
فرصتبرایعبورازاینابرچالشبســیارکماستودرصورت
عدماســتفادهازفرصتهایموجود،مواجههبااینابرچالش
پیچیدهتروپرهزینهترخواهدشد.مابراینباوریمکهفرصت
طالییمابرایمهــاراینابرچالش،فقطیکدوره10ســاله
»ریاضتآبی«استودرصورتیکهازاینفرصتاستفادهنکنیم
پایداریاینسرزمینبهخطرخواهدافتاد.انجاماینریاضت

بدون»مشارکتهمگانی«میسرنیست.
انتظارمیروددولتومجلسدرآستانهرونماییازبرنامههفتم
توسعهازفرصتطالیی10سالهبرایعبورازریاضتآبینهایت
بهرهراببرندوازظرفیتمشارکتهمگانیاستفادهکنند.آنچه
درمســیرعبورازتراژدیآبیمیتواندمحــورتصمیمگیری
قرارگیرد،تالشبرایافزایشبهرهوریآبوالبتهاصالحات
جدیدرالگویکشتبرایکاهشمیزانمصرفآبدربخش
کشاورزیاست.10ســالفرصتطالییزودمیگذردونباید

اینزمانمهمراازدستبدهیم.
واقعیتایناستکهپسازگذشتچندماههنوزسندابالغی
الگویکشترونمایینشدهوبهنظرمیرسددرتنظیماینسند
بهمدیریتمنابعآبومصرفبهینهآندربخشکشــاورزی
توجهنشدهوســنگبنایآنبرتولیدمحصوالتکشاورزی
گذاشتهشدهاست.پرواضحاســتکهغفلتازحکمرانیآب
بهویژهدربخشکشــاورزی،حتیمیتواندرؤیایخودکفایی
درمحصوالتکشــاورزیوتقویتامنیتغذاییکشــوررابا
خطرمواجهسازدچراکهوقتیآبیدردسترسنباشد،تولیدی
صورتنخواهدگرفــت.ازاینمنظرالزماســتکهنگاههای
بخشیبهمنابعآبیکنارگذاشتهشدهویکارادهواقعیبرای
عبورازبحرانهایاحتمالیحاکمشود.10سالفرصتاندکی
استوبهچشمبرهمزدنیسال1411فراخواهدرسیدوآن

زمانبرایچارهاندیشیدیرخواهدبود.

الزامات جهش تولید خودرو
  خبر: عبداهللتوکلیالهیجانی،مدیرکلصنایع
خودرويوزارتصنعت،معدنوتجارتدربارهبرنامه
واهدافاینوزارتخانهبرایتولیدخودرودرســال
آینده،گفت:هدفگذاریتولیدبرایســال1402
تولیدیکمیلیونو۸00هزاردستگاهخودرواستوبا
ایناتفاق،بازارخودرودرسالآیندهرقابتیمیشود.

  نقد:رکوردبیشترینتولیدخودرودرایرانمربوط
بهسال1۳۸9استکههمبازارقدرتخریدباالتری
داشتوهمطلســمتحریمهاوزهرقیمتگذاری
دستوریهنوزنتوانستهبودبهبروزبحرانهایبزرگ
دراینصنعتمنجرشــود.درآنسالمیزانتولید
خودرویسواریتامرز1.5میلیوندستگاهافزایش
پیداکرد؛امابعدازآننهبازارتقاضایاینمیزانتولید
راداشتونهخودروسازانقادربهتولیداینمیزان
خودروبودند.حاالاما،بنابهانتظاراتتورمیوکاهش
ارزشریال،خودروبهیککاالیسرمایهایتبدیل
شدهکهقیمتگذاریبازاریآنحتیازقیمتدالر
نیزسبقتگرفتهاست؛چراکهکاهشعرضهخودرو
بهدلیلافتتولیدوتوقفچندسالهواردات،نبض
بازاررابهدستسوداگرانسپردهاست.دراینمیان،
قیمتگذاریدستوریباعثشدهعمالخودروسازان
ازمحلافزایشتیراژتولیدســودینبرندوچهبسا
دچارزیانسنگینتریشــوند؛امااکنونمدیرکل
صنایعخودرويوزارتصنعــت،معدنوتجارتاز
هدفگذاریبرایتولید1.۸دستگاهخودرودرسال
آیندهخبردادهکهبافرضتــداوموضعیتموجود
هیچمبنایینخواهدداشــت.مگراینکهازیکسو
تیغقیمتگذاریدســتوریازگلویخودروسازان
برداشتهشودوازســویدیگرقدرتخریدداخلی
بهنحویچشمگیرترمیمشــودوگرنه،حتیاگربا
اتکابهتوانشرکتهایدانشبنیانوزنجیرهتأمین
داخلی،امکانتولیدیکمیلیونو۸00هزاردستگاه
خودرودرســالآیندهفراهمشود،نهخودروسازان
بنابهقیمتگذاریدستوریقادربهتولیدوعرضه
خودرویرقابتیوباکیفیتهستندونهمردمدرابعاد

گستردهقدرتخریدخودروخواهندداشت.

چهرهروز

نقدخبر

تسریعدرخصوصیسازی
همگام بــا تصویب لوایــح مرتبط با واگذاری ســهام، 
نماینده های مجلس دیروز همچنیــن دولت را موظف 
کردند تکلیف شرکت های دولتی که هنوز در دسته بندی 
واگذاری قرار نگرفته اند را مشخص کند. طبق این مصوبه 
مهم، وزارت اقتصاد باید نسبت به طبقه بندی و درج نام آن 
دسته از شرکت ها که در گروه های یک و 2 واگذاری قرار 
نگرفته اند اقدام کند.این وزارتخانه همچنین موظف است 
ظرف 3 ماه پس از ابالغ این قانون فهرست این شرکت ها 
را به تصویب هیأت وزیران برســاند. همه دستگاه های 
اجرایی نیز مکلف به همکاری با وزارت اقتصاد هستند. 
برخی خبر ها نشان می دهد تاکنون 424شرکت دولتی در 
هیچ یک از گروه های سه گانه برای واگذاری قرار نگرفته اند 
که برخی از این شرکت ها شــرکت هایی هستند که قبال 
هیأت وزیران به روش های مختلف از گروه بندی خارج کرده 
است. هیأت وزیران بهمن ماه امسال برخی از این شرکت ها 
را طبقه بندی کرد اما بخش عمده این شــرکت ها یعنی 
303شرکت را در گروه 3 قرار داد. طبق قانون شرکت هایی 
که در گروه3 قرار می گیرند غیرقابل واگذاری هستند اما 
در این زمینه باید مقام معظم رهبری تصمیم بگیرد. طبق 
قانون انتقال بنگاه های اقتصادی از گروه های یک و 2 به 
گروه3 صرفا با اذن مقام معظم رهبری مجاز است. بر مبنای 
مصوبه بهمن ماه هیأت وزیران 79شــرکت در گروه یک 
فعالیت های اقتصادی یعنی شرکت هایی که 100درصد قابل 
واگذاری است و 42شرکت در گروه 2یعنی شرکت هایی 
که حداقل 80درصد آنها قابل واگذاری است قرار گرفتند. 
برخی کارشناسان بر این باورند که فهرست شرکت های 
قابل واگذاری بیش از برآورد هایی است که انجام می شود و 

این شرکت ها باید به طور دقیق شناسایی شوند.

مکث

سهمزناندربازاركار
مرکز آمار ایران می گوید: در فاصله سال های 1394 
تا 1400 سهم زنان از اشتغال به کار در پست های 
مهم مدیریتی شــامل قانون گــذاری، مقامات 
عالی رتبه و مدیران ارشد کشور از 16.4 درصد به 
19 درصد افزایش یافته که بیانگر مشارکت بیشتر 
آنها در امور برنامه ریزی و مدیریتی اســت . این 
گزارش می افزاید: سهم زنان ایران از پست های 
کلیدی مدیریتی در مناطق شــهری در فاصله 
ســال های 1394 تا 1400 از 16.7 درصد به 19.4 
درصد و در نقاط روستایی از 13.1 درصد به 14.9 
درصد رشد کرده اســت. به گزارش همشهری، 
تازه ترین گزارش نهاد رســمی آماری کشور از 
شاخص های عدالت اقتصادی و اجتماعی نشان 
می دهد که در ســال 1400 از کل شاغالن کشور 
سهم زنان 15 درصد معادل 3 میلیون و 515 هزار 
و 448 نفر بوده و آنها 15.8 درصد اشتغال بخش 
کشــاورزی، 11.2 درصد اشتغال بخش صنعت و 
17.3 درصد اشــتغال بخش خدمات را به خود 

اختصاص داده اند.

مکث

 افزایش سهم مسکن و خوراک
در سبد خانوار ایرانی

مرکزآمارمیگویدمیانگینخالصساالنهیکخانوارشهریدر
سال1400به92.5میلیونتومانرسیدهکهنسبتبهسالقبل
4۸.9درصدرشدکردهومتوسطهزینهیکخانوارروستاییهم
15.9میلیونتومانبرآوردشــدهکهرشدی52.4درصدیرا
نشانمیدهد.ایننهادآماریبااشارهبهنرختورم40.2درصدی
ونرخبیکاری9.2درصدیدرپایانسال1400ازثبتشاخص
فالکتبهمیزان49.4درصدخبردادهکهباالترینرقمدرطول
دهه90بهشــمارمیآید.تازهتریندادههایمرکزآمارنشان
میدهددرفاصلهســالهای1۳91تا1400هزینهمســکن
خانواردرمناطقشهریوروستاییایرانبانوسانهمراهشده
بهگونهایکهدرپایاندهه90،هزینهمســکنخانوارشهری
۳5.9درصدوخانوارروســتایی1۸.5درصدازکلسبدیک
خانوادهرابهخوداختصاصدادهاست.هرچندسهمخوراکیها
وآشامیدنیهاازسبدهزینهیکخانوارشهریاز2۷.1درصد
درسال1۳91به2۳.۳درصددرپایانسال1۳96رسیدهاما
پسازآندوبارهروندصعودیراطیکردهودرپایاندهه90به
26.۷درصدرسیدهاست.درسبدخانوارهایروستاییهمسهم
کاالهایخوراکیوآشامیدنیاز42.۳درصددرابتدایدهه90
به۳۷.2درصددرپایانسال1۳96کاهشیافتهوپسازآنبا
یکروندتدریجیصعودیبه۳9.9درصدافزایشیافتهاست.
ازسویدیگرسهممسکندرسبدخانوارشهریاز۳2.9درصد
درسال1۳91به۳6درصددرپایانسال1400افزایشیافته
وسهماینکاالدرسبدخانوارروستاییاز16درصددرابتدای

دهه90به1۸.5درصددرپایانهمیندههرسیدهاست.

 ارزان سازی کاالهای وارداتی
با دالر دولتی

بانکمرکزیاعالمکرد:نرخارزمبنایحقوقوعوارضگمرکی
براســاسقانونبودجهســال1401همانارزنیمایییعنی
برمبنایدالر2۸هزارو500تومانیاســتودرســالآینده
هیچتغییرینخواهدکرد.اینتصمیمبــاهدفجلوگیریاز
شوکارزیبهقیمتتمامشدهکاالهایوارداتیصورتگرفته
وفرقینمیکندکهکاالهاباچهارزیوچهقیمتیواردشود،
مهمایناستکهحقوقوعوارضگمرکیباهمانارزنیمایی
محاسبهخواهدشد.بهگزارشهمشهری،احسانخاندوزی،
وزیراقتصادبااشارهبهدستوررئیسجمهوراعالمکرد:نرخارز
مبنایمحاسبهحقوقگمرکیافزایشنخواهدیافتوبارقم
ارز2۸هزارو500تومانیمحاسبهمیشودتاقیمتتمامشده
برایتولیدکنندهومردمباالنرود.رئیسکلگمرکهمباتأیید
اینخبرگفت:دولتبرایجلوگیریازافزایشهزینهکاالهای
وارداتیبهویژهکاالهایاساسیوواســطهایتصمیمگرفت
نرخمحاســباتیارزکاالهایوارداتیدرگمــرکهمانرقم
2۸هزارو500تومانباشد.بهگفتهمحمدرضوانیفر،قرارشده
بودتاباتوجهبهافزایشنــرخارزدرمرکزمبادالتارزی،نرخ
محاسباتیعوارضگمرکیبرایکاالهایوارداتیتغییرکند
کهبادســتوررئیسجمهوربرایحمایتازمصرفکنندگان
وتولیدکنندگاننرخمحاسباتیکاالهایوارداتیبدونتغییر
رقم2۸هزارو500تومانباقیماند.اودرموردنرخمحاسباتی
عوارضگمرکدرسالآیندهنیزگفت:بایدمنتظربمانیمالیحه
بودجه1402تعیینتکلیفوتصویبشودکهدرآنجامشخص
میشود،نرخمحاســباتیحقوقگمرکیچقدرخواهدبود.به
گزارشهمشهری،درابتدایسالجارینرخارزمبنایحقوق
وعوارضگمرکیبرمبنایدالر4200تومانیمحاسبهمیشدو
پسازحذفاینارزدرخردادسالجاری،دولتتصمیمگرفت
کهدرگامنخستبرایجلوگیریازورودشوکجدیدبهبازار
کاالها،حقوقورودیوعوارضگمرکیراکاهشدهد.بااین
حالبایدمنتظرتصویبنهاییقانونبودجهسالآیندهماندو

دیدنمایندگانچهتصمیمیخواهندگرفت.

گزارش

واردات

بازارسهام

نقشهاتصالریلیبوشهربهشیراز
طرحراهآهنبوشهر-شیرازازمصوباتسفراولدولتمحموداحمدینژاددردولتنهمبودکهعملیاتاجرایی
آنازسال1۳۸6شروعشد،امابهدلیلتأمیننشدناعتباراتموردنیازرونداجرایپروژهکندودربیشترایام
سالهایگذشتهنیزمتوقفشدهبود.اتصالبندربوشهربهشبکهراهآهنسراسریایرانازطریقاحداثیک
خطریلیبهطولتقریبی450کیلومتروازمبدأشــیرازانجاممیشود.البتهازمسیرریلیبوشهربهشیراز،
در2نقطه،مسیرهایفرعیبهسمتخطریلیکریدورشمال-جنوبکشیدهمیشودکهدرنقاطگلگهرو
زادمحمودبهاینکریدورپیوندخواهدخورد؛امافعالاحداثخطریلیبندربوشهر-شیرازدردستورکارقرار
داردکهمشتملبر11قطعهاستوفقطدر2نقطهابتداوانتهایخطمقداریپیشرفتفیزیکیدارد.اینمسیر
ریلیازشیرازبهشهرصدراومرودشتکشیدهمیشودوازآنجابعدازعبورازمناطقسروستان،کوار،فیروزکوه
وفراشبند،وارداستانبوشهرمیشود.دراستانبوشهرنیزاینخطریلیازاهرم2شاخهمیشودکهدرفاز
فعلی،یکمسیرآنبهبندربوشهرمتصلخواهدشدودرفازبعدیودرصورتتأمیناعتبار،شاخهدیگربعداز
عبورازمناطقخورموجوبندرکنگانبهمنطقهعسلویهمتصلمیشود.براساسنقشههایشرکتساختو
توسعهزیربناهایحملونقلکشور،از442کیلومترمسیراصلیراهآهنبوشهر-شیراز،125کیلومتردراستان

بوشهرقرارداردو۳25کیلومترباقیماندهبایددراستانفارساحداثشود.

روایتاعدادازخطریلیبوشهر
خطریلیبوشهر-شیرازدرحالیبه15سالگیرسیدهکهمیزانپیشرفتفیزیکیقطعه11آندرمحدود
بوشهرتااهرمبهحدود50درصدرسیدهودرمحدودهشیرازتامرودشتنیزفازهاییکو2بههمینمیزان
پیشرفتداشتهاست؛امامابقیمسیربهخصوصدرقطعات9و10اینمسیرریلیبهطول25کیلومتر
کهدراستانبوشهرقراردارد،پیشرفتینداشتهاســت.درایندوقطعهکهبنابهاظهارنظرمتولیانامر،
سختترینبخشاینمسیرریلیبهلحاظشرایطتوپوگرافیاست،5.5کیلومترپلوتونلوجودداردوباید
10حلقهتونلو9دهنهپلدرآناحداثشود.اوایلامسال،احمدمحمدیزاده،استانداربوشهر،مشکل
تأمیناعتباررامشکلاصلیپروژهراهآهنبوشهر-شیرازدانستوتأکیدکردکهباروندفعلیاینپروژه
تکمیلنمیشود.درآنزمانپیمانکارفعالدرفازهایریلیاستانبوشهربهدلیلمطالباتمعوقکارخود
رامحدودکردهبود.درادامهبرایاجرایمســیرریلیبوشهر-شیرازبرایهریکازاستانهایبوشهرو
فارس200میلیوندالرتهاترنفتیدرنظرگرفتهشدتاپروژهازوضعیترکودخارجشودوبهنظرمیرسد

این400میلیوندالربخشیازاعتباریکمیلیارددالریمورداشارهرئیسجمهورباشد.

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

فروش حقوقی

فروش حقیقی

1026

1884

5626

4768

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

نماگرهای بازارسهام در مبادالت دیروز
نماگر
شاخص کل - واحد

شاخص هم وزن - واحد
ارزش معامالت خرد - میلیاردتومان

ارزش بازار - هزار میلیاردتومان

مقدار
1788209
532990
6652
8242

درصد  تغییر  
-1.84
-0.91
-12.9
-1.66

مدیرعاملفرابورسایرانازآغازپذیرهنویســی

بورس
نخستیناوراققرضالحسنهبازارسرمایهخبرداد
وگفــت:تامینمالیصــورتگرفتــهدراین
پذیرهنویسی،نقدینگیالزمبراياعطایتسهیالتقرضالحسنه
بهآحادجامعهرابدوننیازبهسپردهگذاریوبدونقرارگرفتندر

نوبتدریافتوامفراهممیکند.
بهگزارشهمشــهري،پذیرهنویســیاوراققرضالحسنهبانک
قرضالحسنهمهرایراندرنمادمهریراناز14اسفندماهبهمدت
5روزکاریدرفرابورسآغازخواهدشد.ایناوراقفاقدهرگونه
سوداستوناشراوراقصرفابهمیزانارزشاسمیاوراقمنتشر
شدهبهدارندگاناوراقبدهکاراســتوبایددرسررسیدبهآنان
بپردازد.بااینحالآنطورکهدراطالعیهپذیرهنویسيایناوراق
آمدهاستخریداراناوراقميتوانندبدونسپردهگذاریونوبت،
وامبانرخبهره2درصدبگیرند.روشکاربهاینصورتاستکه

بانکعاملیعنيبانکقرضالحسنهمهرایرانبهافراديکهاین
اوراقراميخرندبراســاستعدادروزهایيکهاوراقرانگهداري
ميکنندوام2درصديميدهد.محمدعلیشیرازی،مدیرعامل
فرابورسدراینبارهتوضیحداد:اوراققرضالحسنهیکیازانواع
ابزارهایمالیغیرانتفاعیاســتکهبراساسعقدقرضالحسنه
یعنیقرضبدونبهرهمنتشرمیشــود،ازاینروفاقدهرگونه
سوداست.ازسویدیگرخریدارانایناوراققادرخواهندبوداز
تسهیالتباکارمزد2درصداستفادهکردهوهمچنیناوراقرانزد
دیگربانکهابهعنوانوثیقهبرايدریافتوامبگذارند.بهگفتهاو
باتوجهبهاعطایتسهیالتباکارمزد4درصدازمحلتامینمالی
صورتگرفتهباایناوراق،خریدارانمیتوانندعالوهبراستفاده
ازتسهیالتقرضالحســنه،بافراهمکردنامکاناعطایواماز
طریقمنابعحاصلازپذیرهنویسی،درامرخیروترویجفرهنگ

قرضالحسنهمشارکتداشتهباشند.

مسیرریلیبوشهر-شیراز اعتبارموردنیاز

1.2
میلیارد یورو

اعتبارتخصیصیافته

1
میلیارد دالر

آغازپروژه

1386
هدفگذاریبهرهبرداری

1404

کل طول مسیر

450 
کیلومتر

طول ریل در استان بوشهر

125
کیلومتر

طول ریل در استان فارس

325
کیلومتر

پیشرفت فیزیکی کل مسیر

درصد10

یکی از خبرهای خوب ســیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور در جریان سفر به استان بوشهر، 
تأمین اعتبار یک میلیارد دالری برای تکمیل 
مسیر ریلی بوشهر - شیراز بود که بعد از 15سال 
می تواند مطالبه مردم بوشهر در اتصال به راه آهن 
سراسری را محقق کند. به گزارش همشهری، از 
میانه دهه 80 که کلنگ احداث راه آهن بوشهر - 

شیراز به زمین خورد، هیچ گاه تأمین اعتبار این 
پروژه در اولویت دولت هــا قرار نگرفت و حتی 
پیگیری طرح هایی نظیر تهاتر نفتی و برداشت 
از صندوق توسعه ملی برای تأمین مخارج این 
پروژه نیز به جایی نرســید؛ اما حاال، آنگونه که 
رئیس جمهور اعالم کرده است: اعتبار مورد نیاز 
پروژه راه آهن شــیراز - بوشهر چندی پیش با 
پیگیری مرحوم رستم قاسمی، وزیر پیشین راه 
و شهرسازی تأمین شده و با این اعتبار کارها از 
چند بخش شتاب خواهد گرفت تا عقب ماندگی 

سال های گذشته رفع شود.

بندربوشهربهریلمتصلمیشود؟
دربرنامهپنجمتوســعه،اتصالمراکزاســتانها
بهشــبکهریلیبهعنواناولویتدولــتدرحوزه
راهآهنمدنظرقرارگرفتکهباعثشدبارسیدن
ریلبه5مرکزاستان،تعدادمراکزاستانمتصلبه
شبکهریلیکشوربه22مرکزبرسد.درادامه،اتصال
استانهایکردستان،اردبیلوچهارمحالوبختیاری
بهخطریلیسراســرینیزبهعنواناولویتهای
مهم،بخشقابلتوجهیازمنابعوتمرکزمتولیان
حوزهحملونقلرامعطــوفبهخودکردوعمال
اتصالبندربوشهرازاولویتخارجشد.حاالاما،
سیدابراهیمرئیسی،رئیسجمهورازتأمیناعتبار

موردنیازاینپروژهریلیبــهمبلغیکمیلیارد
دالرخبــردادهکهگویادرزمــانوزارتمرحوم
رستمقاسمیدروزارتراهوشهرسازیدرحال
پیگیریبودهاست.البتهمهردادبذرپاش،وزیرراه
وشهرسازیدرجریانسفربهاستانبوشهر،اعتبار
موردنیــازاینپروژهرا1.2میلیــاردیوروعنوان
کردهکهاینرقمحدود20درصدبیشازاعتبار
موعودرئیسیاست.بذرپاشابرازامیدواریکرده
است:اینمسیرریلیتاپایاندولتسیزدهمبه
بهرهبرداریبرسدتانیازدیرینهکشوربرایایجاد

اینکریدورراهبردیجنوبکشورمحققشود.

شیراز

بوشهر

انتشار اوراق قرض الحسنه در فرا بورس
خریداراناوراققرضالحسنهدرفرابورسميتوانندبدونسپردهگذاریونوبت،وامبانرخبهره2درصدبگیرند
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ارادتایرانیانبهاهلبیت)ع(
در»عزیزمحسین2«

سرود مقوله ای است که سال ها مغفول 
 مانده؛ با اینکه صداوســیمای ایران در
دهه 60میزبان ســرودهای گوناگون و 
جذابی بود و بخشــی از حیات تاریخی 
روزهای پیروزی انقالب و ســال های دفاع مقدس مدیون و 
مرهون سرودهای حماسی بود و  اغلب کودکان و نوجوانان 
زیسته در دهه 60 خاطرات خوشی از عضویت در گروه های 
سرود مدرسه و مســجد محله داشتند، اما به علل نامعلومی 

این گونه جذاب موسیقیایی، یکباره کمرنگ شد. 
دهه های 70 و 80 شمســی بــا رکود کامــل فعالیت های 
گروه های ســرود همراه بود و دیگر خبری از آن شور و حال 
جمعی خوانــی نوجوانان نبود؛ گویی صداوســیما به عنوان 
غالب  ترین رســانه دیداری ایران در آن ســال ها، مقهور و 
مجذوب گونه های جدید مثل خوانندگی پاپ شد و فراموش 
کرد که چه گنــج گرانبهایی را در ســال های قبل میزبانی 

می کرده است.
دهه 90هم اما با همین حال و هوای دوری از سرود آغاز شد، 
ولی در ســال های پایانی این دهه ورق برگشت. تذکر رهبر 
معظم انقالب نسبت به جدی گرفتن بحث »سرود« و تأثیرات 
فراوان تربیتی آن برای کودکان و نوجوانان، جان تازه ای به 
رگ های نیمه جان ســرود ایرانی بخشــید و ورق برگشت؛ 
آنچنان که بزرگ ترین اجتماعات ایران در سال های 1400و 
1401حول محور 2 ســرود انجام شد؛ »ســالم فرمانده« و 

»هدیه اسباب بازی«.
درحالی که سرود سالم فرمانده چندین مرتبه مورد تأکید و 
اشاره رهبر معظم انقالب قرار گرفت، نسخه دوم آن نیز روز 
جمعه رونمایی شــد و توجهات را به خود جلب کرد؛ این در 
حالی بود که »عزیزم حســین2« نیز چند روز پیش از آن و 
همزمان با میالد امام حسین)ع( رونمایی شده بود. به لطف 
همین سرود و البته سرود »ذکر جهانی« هم بود که مدارس 
در روزهای  ماه شعبان روزهای شادی را سپری و محتوایی 

متناسب با سن کودکان را پخش کردند.
نسخه شماره یک »عزیزم حسین« با صدای عبدالرضا هاللی 
سال گذشته منتشر شــد و با کلیدواژه »مداد رنگی« مورد 
اقبال دانش آموزان کودک  و نوجوان  قرار گرفت. شاهد مثال 
این اســتقبال هم همخوانی مکرر آن در اجتماع 100هزار 

نفری سالم فرمانده در ورزشگاه آزادی بود.
ایــن ورود جالــب توجــه عبدالرضــا هاللــی و توجــه 
ویــژه او بــه قشــر کــودک و نوجــوان در ســرود هدیه 
»اســباب بازی« هــم تکرار شــد؛ تــا جایی کــه همین 
 ســرود به نوعــی بانــی اصلی تجمــع بــزرگ »مهمانی
10 کیلومتری« در عید غدیر 1401شــد و تصاویر بســیار 
زیبایی از همخوانی او با نوجوانان در روز عید غدیر ثبت کرد.

»عزیزم حسین 2« این بار در ایام شــادی اهل بیت)ع( در 
آغاز  ماه شعبان رونمایی شده و فضایی جذاب از جمع خوانی 
کودکان و نوجوانان در حیاط یک مســجد قدیمی را نشان 
می دهد. این سرود با تصاویری که در نماهنگ اصلی آن ارائه 
شده به نوعی ارادت ایرانیان به اهل بیت)ع( را به قدمت یک 
تاریخ نشان می دهد؛ از زمانی به قدمت یک مسجد تاریخی و 
در امتداد نسلی که آینده های روشنی برای خود متصور است.

ساختسریالهایجدید
درباره۴شهید

معاون سیما از تولیدات جدید سیما با موضوع شهدا ازجمله 
زندگی نامه شــهیدان الجوردی، صدرزاده، نادر مهدوی و 

صدوقی خبر داد.
به گزارش همشــهری، محســن برمهانی گفــت:»  تولید 
مجموعه هایی از شهدای خبرنگار همچون شهید رهبر و... 
و همچنین آثار کوتاهی با موضوع زندگی نامه شهدا در قالب 

پویانمایی در حال تولید است.« 

قیمتبلیتسینما
باهزینهسینماگرانتناسبندارد

عبداهلل علیخانی معتقد اســت: قیمت بلیت سینماها هیچ 
تناســبی با تورم ندارد و در عین حال افزایــش نرخ آن نیز 
امکان پذیر نیست و در این شرایط تنها راه حل حمایت دولت 

از سینماست . 
این تهیه کننده درباره افزایش قیمت بلیت سینماها در سال 
آینده به ایلنا گفت: برای بررسی این موضوع که قیمت بلیت 
سینما تا چه حد باید افزایش داشــته باشد یا اصال نیازی به 
افزایش قیمت هســت یا نه باید مسائل بســیاری را درنظر 
گرفت، اما به طور کلی باید بگویم که قیمت بلیت در سینمای 

ایران از همان ابتدا افزایش منطقی نداشته است.
علیخانــی همچنین گفت: اگر بخواهیم نگاهی ســطحی و 
مقطعی داشته باشــیم باید بدون درنظر گرفتن مسائلی که 
باعث شده سینما در این شرایط رکود قرار بگیرد با افزایش 
قیمت بلیت مخالفت کنیم، اما باید بدانیم که ماجرا پیچیده تر 
از این حرف هاست. ســینماگران تنها قشری هستند که با 
قیمت روز اثرشــان را تولید می کنند و بسیار کمتر از میزان 
قیمتی که نســبت به تورم منطقی اســت، محصولشان را 
می فروشند. برای مثال زمانی بلیت سینما در سینمای الله زار 
3تومان بود و در سینمای آزادی 4تومان و در همان منطقه 
شــما با همان قیمت یا نهایتاً کمی بیشــتر از بلیت سینما 

می توانستید یک چلوکباب برگ به عنوان ناهار میل کنید. 
من مثال دقیق زدم و اسناد این قیمت ها را دارم و می توانم 
منتشر کنم؛ االن قیمت بلیت سینما در الله زار و همان سینما 
آزادی اگر 45هزار تومان باشد، همان رستوران همان غذا را 
250 تا 400هزار تومان می فروشــد؛ بنابراین اگر قرار بود از 
همان ابتدا براساس تورمی که در کشور ما وجود دارد، قیمت 
بلیت سینما را افزایش دهیم امروز بلیت سینما باید 300هزار 

تومان می شد.  

موسیقی

سینمای جهان

خبر

علیترابی؛دبیرگروه سیاسی یادداشت

سیزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم100،  دوازدهم اسفندماه با جشنواره

برگزاری آیین اختتامیه در محل 
ایوان شمس تهران به  کار خود پایان داد.

عبــداهلل روا اجرای این برنامه را برعهده داشــت. 
 اولین بخش از اهدای جوایــز به بخش بین الملل 
اختصاص داشت که در ابتدای این بخش کلیپی 
از آثار راه یافته پخش شــد و هیأت داوران معرفی 
شــدند. در این بخش تندیس بهترین پویانمایی 
به »پیشنهادهای کاغذی« اهدا شد. دیپلم افتخار 
بهترین مستند در این بخش هم به »هیس طوری« 
به کارگردانی اسماعیل عظیمی اهدا شد .تندیس 
بهترین مستند به »آخرین شعر یرموک« ساخته 
کیومرث محمد چناری رسید. دیپلم افتخار بهترین 
فیلم داســتانی در بخش بین الملل به »بارســا« 
ساخته شیوا پراساد تعلق گرفت. تندیس بهترین 
فیلم داستانی بخش بین الملل هم مشترکا به »ابر« 
و »باالی سر« اهدا شد. اولین تندیس به »درخت 
ترش« ســاخته اکبر تراب پور اهدا شــد. دومین 
تندیس به »پدرم« ســاخته احسان عابدنیا تعلق 
گرفت. سومین تندیس مشترکا به 2فیلم »کیک 
تولد« ساخته وحید انصاری و »قاب دلتنگی« به 

کارگردانی محسن عقیلی رسید.

تجلیلازرسولصدرعاملی
 در بخشی از این مراسم از رسول صدرعاملی تجلیل 
شد. پس از پخش ویدئویی، کمال تبریزی و پوران 
درخشنده برای تجلیل از رسول صدرعاملی روی 
صحنه آمدند. ســپس رســول صدرعاملی پشت 
تریبون قرار گرفت و گفت: می بینید؟ هنوز سینما 
زنده است. با همه مسائل و مشکالت اینجا سرزمین 
ماست و بچه ها و ســینماگرانی که دارند مثل ما 

می شوند، سینما را متعالی نگه خواهند کرد. آنها 
هرگز این کشــور را ترک نمی کننــد، می مانند، 
می ســازند و با ســینما و ادبیات حرف خود را به 
همه جهان می گویند. ما هســتیم و می مانیم و با 

هم می سازیم.
در بخش ملی دیپلم افتخار بهترین پویانمایی به 
»چشم هایش« ساخته محمدرضا چاکرالحسینی 
اهدا شد. تندیس رتبه سوم به »خورشید آسمان 
خورشید کاشــی« ســاخته زیبا ارژنگ اهدا شد. 
تندیس رتبه دوم بــه »وارونه« ســاخته فهیمه 
قائدی رسید. تندیس رتبه اول به »پیچ تاریخی« 

به کارگردانی میالد محمدی رسید.
 دیپلم افتخار بهترین مستند ملی به فیلم »دونده« 
ســاخته محمد نجفی رســید. او پس از کســب 
جایزه اش گفت: از همه بچه های سفیر فیلم تشکر 
می کنم و همه دوســتانی که به اثر مستند عالقه 
دارند، می توانند به این مرکز بیایند و فیلم بسازند 
.تندیس رتبه سوم بخش مســتند به »سیالب« 
ساخته حمید موسوی اهدا شد. تندیس رتبه دوم 
این بخش هم به »روستای من« ساخته محمدرضا 
دهســتانی رســید .تندیس رتبه اول به »مادر« 

ساخته نعمت اهلل سرگلزایی اهدا شد.
دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی در بخش ملی 
به »ماموریت« ساخته حسن حبیب زاده اهدا شد. 
تندیس ســومین فیلم برتر این بخــش به »ده« 
ســاخته فریاد خســروانی، تندیس دومین فیلم 
برتر به »تولد« ســاخته سیدامیرسجاد حسینی 
و تندیس اول به »رد پا« بــه کارگردانی مصطفی 
اعلمی تعلق گرفت. جایزه بهترین فیلم فنی هنری 
به »درامپس« ساخته امیرحسین راستی رسید.

جایزه ویژه دبیر هم به »صد+ صد= 201« ساخته 
عطیه سادات حجتی و مهدی شاهسواری رسید. 

تامسایزموردرگذشت
تام سایزمور، هنرپیشه آمریکایی که بیشتر برای بازی در فیلم 
»نجات سرباز رایان«  شناخته می شد در 61سالگی درگذشت. 
به گزارش گاردین، چارلز الگو، مدیربرنامه های ســایزمور با 
انتشــار بیانیه ای اعالم کرد: »با غم و اندوه فراوان باید اعالم 
کنم که توماس ادوارد سایزمور امروز در آرامش و در خواب در 
بیمارستان سنت جوزف درگذشت.«   سایزمور در فیلم هایی 
ازجمله »نجات ســرباز رایان« از »اســتیون اسپیلبرگ«، 
»مخمصه« ســاخته »مایکل مان« و »سقوط شاهین سیاه« 
به کارگردانی »ریدلی اسکات« بازی کرده است. تام سایزمور 
در یکــی از نخســتین حضورهای مهم 
خود در ســینما در فیلــم »متولد 
چهــارم جوالی« ســاخته  الیور 
استون در سال1989 ظاهر شد 
و بعدها در فیلم »نقطه شکست« 
به کارگردانــی »کاترین بیگلو« 
در ســال1991 و »قاتالن 
بالفطره« )1994( دیگر 
ساخته الیور استون 

حضور داشت.

روزهایشلوغ
صدورمجوزبرایموسیقیپاپ

آمار مجوزهای صادره دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در بهمن ماه 1401 اعالم شــد و 200 قطعه موسیقی 
پاپ بهمن مــاه مجوز گرفتند. به گزارش همشــهری، در بهمن 
ماهی که گذشت، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی مجوز 239 
تک آهنگ، 17 آلبوم موسیقی، 7 نماهنگ و 8 تأسیس را صادر و 
مجوز استودیوی صدابرداری و مراکز تولید و تکثیر آثار صوتی و 
تصویری را تمدید کرده است.در میان تک آهنگ های مجوز گرفته، 
200 اثر در ژانر موسیقی پاپ، 11 اثر در ژانر موسیقی سنتی، 15 
اثر در ژانر موسیقی تلفیقی،6 اثر در ژانر موسیقی نواحی، 3 اثر در 
ژانر موسیقی کالسیک، 3 اثر در ژانر موسیقی الکترونیک و یک 
سرود تولید شده اند. در بخش آلبوم ها نیز مجوز 6 آلبوم موسیقی 
سنتی،4 آلبوم موسیقی پاپ، 4آلبوم موسیقی تلفیقی، 2 آلبوم 
موسیقی نواحی و یک آلبوم موسیقی کالسیک در بهمن ماه صادر 
شده است. در بخش نماهنگ ها یک نماهنگ در گونه موسیقی 
ســنتی و6 نماهنگ در گونه موســیقی پاپ مجوز گرفته اند.در 
این ماه 8 مجوز اجرای صحنه ای نیز صادر شــد و دفعات اجرای 

صحنه ای در بهمن ماه نیز به 19 اجرا رسید. 

1371-1368:درایندورهمرحوممنوچهرعسگرینسب، یکیازتهیهکنندگانفیلمهاییهمچون»همسر«)مهدی1
فخیمزاده،1372(و»بازمانده«)سیفاهللداد،1373(وکارگردانفیلمهایی
مثل»آنسویمه«)136۴(و»هیجو«)1367(کهدارایمدرککارشناسی
سینماوتلویزیونازدانشکدههنرهایزیباوکارشناسیارشدازآمریکابود،

مدیرعاملخانهسینمابود.

1373-1372:مدیرعاملبعدیخانهسینمامحمدآقاجانیبودکه اطالعاتچندانیازاودردسترسنیستجزاینکهفارغالتحصیل2
فلسفهازدانشکدهادبیاتدانشگاهتهراناستوسابقهفعالیتدرفارابی،تلویزیون
وشهرداریراداشتهودرسایتخانهســینماازاوبهعنواننخستینمدیرعامل

انتخابیتوسطهیأتمدیرهمنتخبخانهسینمایادشدهاست.

1375-1373:درایــندوره،تــورجمنصــوری، دانشآموختهسینماازآمریکاومدیرفیلمبرداریو3
کارگردان،مدیرعاملخانهسینمامیشود.پیگیریبیمهاعضای
خانهسینماازمهمتریناقداماتیاستکهدرایندورهانجام

شدهاست.

1377-1375:احمدرضادرویش،دانشآموخته گرافیکومعماریازدانشــگاههنرکهدرآن4
دورانفیلمهاییهمچــون»کیمیا«)1373(و»ســرزمین
خورشــید«)1375(راکارگردانیکردهبود،مدیرعاملخانه

سینماشد.جشنخانهسینمادردورانویراهافتاد.

1380-1377:مرحــومیداهلل صمدیکهکارخودرابادستیاری5
کارگرداندرسینماوتلویزیونآغازکردهبودودر
مقامکارگردان»مردیکهزیادمیدانســت«
)1363(،»ایستگاه«)1366(و»معجزهخنده«
)1375(ازمهمترینآثارشبودند،
پنجمیــنمدیرعامــلخانه

سینماشد.

1381-1380:منوچهرمحمدیهمکهدرمقامتهیهکننده بسیارفعالاست،برایمدتکوتاهیمدیرعاملخانهسینما6
بود.احتماالوظایفمتعددمدیریتیبارغبتاوباکارتهیهکنندگیسنخیتی

نداشتکهزودازاینسمتکناررفت.

1383-1381:درایــندورهبعدازبرگــزاریانتخابات هیأتمدیره،ابوالحسنداوودیبهعنوانمدیرعاملانتخاب7
شد.اودانشآموختهکارگردانیازمدرسهعالیسینماوتلویزیوناستو

فیلمهایمختلفیدراینسالهاساختهاست.

1385-1383:درایندورهســیدضیاءهاشمیکهبیشتر سابقهتهیهکنندگیوپخشداشت،مدیرعاملخانهسینما8
شد.چندسالبعد،هاشمیکهخودزمانیرئیسایننهادصنفیبود،بهیکی
ازموافقانانحاللآنتبدیلشدوخواستارتشکیلنهادیدیگربرایاصناف

سینماییبود.

1387-1385:نهمینمدیرعاملخانهسینمارضامیرکریمی بود.اودانشآموختــهگرافیکازدانشــگاههنروحاال9
فیلمسازیشناختهشدهدرسینمایایراناستوچندسالسابقهدبیری

جشنوارهجهانیفیلمفجررانیزبرعهدهداشتهاست.

1393-1387:دربحرانیتریــنروزهایخانهســینما، محمدمهدیعسگرپورمدیرعاملخانهسینمابودکهعالوه10
برکارگردانی،سابقهمدیریتدربنیادسینماییفارابی،تلویزیونودبیری
جشنوارههایفیلمفجر،جهانیفجروکودکونوجواناصفهانراهمدر

پروندهکاریخوددارد.
اودرحالحاضرمدیرعاملخانههنرمنــدانایرانورئیسهیأتمدیره

فعلیخانهسینماست.

139۴:درایندورهسیدرضامیرکریمیدوبارهمدیرعامل خانهسینماشد،اماپسازمدتیاستعفاداد.طبقگفتهاین11
فیلمساز،تمرکزبرجشنوارهجهانیفیلمفجرکهدبیرآنبودوصرفوقت

براینگارشیکفیلمنامهدالیلایناستعفابودند.

1۴01-1395:دوازدهمینمدیرعاملخانهسینمامنوچهر شاهســواریبودکهفارغالتحصیلسینماازمدرسهعالی12
تلویزیونوسینماســتوبهعنوانتهیهکنندهدرسینمایایرانشناخته
میشود.اوموافقانومخالفانخودشراداردوهرگروهیازدیدگاهخود

درتأییدیارداواستداللهاییاقامهمیکند.

جوایزفیلم100بهبرگزیدگانرسید

 مرضیه برومند  مدیرعامل جامعه اصناف سینمایی کشور  شد
تکیه یک بانو  بر صندلی مدیرعاملی خانه سینما

برای نخستین بار، سکان هدایت خانه سینما از ابتدای تاسیس این نهاد صنفی 
به یک زن سپرده شــد. مرضیه برومند که 50سال در عرصه تلویزیون، سینما و 
تئاتر حضور داشته، نخستین زنی شد که به عنوان مدیرعامل خانه سینما فعالیت 
خواهد کرد. شهریور ماه امســال بود که منوچهر شاهسواری از مدیرعاملی خانه 
سینما استعفا کرد، اما انتخاب مدیرعامل جدید این نهاد صنفی تا امروز به درازا 
کشید. گویا یکی از نخستین موانع در انتخاب مدیر جدید خانه سینما به اختالفات 
اعضای هیأت مدیره با یکدیگر بازمی گشــت.  این اختالفات تــا جایی بود که 
محمدعلی نجفی، رئیس هیأت مدیره خانه سینما، از سمتش و عضویت در هیأت 
مدیره استعفا کرد. نامه اســتعفای نجفی بیانگر مشکالت درونی و بیرونی خانه 
سینما بود. در بخشی از این نامه آمده بود: »با توجه به دوگانگی و تشتت مستمر 
در تصمیم گیری های هیأت مدیره و همچنین شائبه دخالت های فراقانونی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی که منجر به جمود و سکون و دفع انجام وظایف محوله 
صنفی هیأت مدیره و باالخره استعفای مدیرعامل محترم خانه سینما شده است، 
اینجانب به عنوان رئیس و مسئول هیأت مدیره  ، استعفای خود را از عضویت در 

این هیأت اعالم می کنم تا مشخص شود که نماینده کانون کارگردانان و 
منتخب مجمع عمومی محترم خانه سینما نمی تواند کارشکنی اقلیت 

جریان های متأثر از دخالت های خارج از صنف و مخالف موجودیت 
فراگیر خانه سینما را همراهی کند.« 

سرانجام:انتخاببرومند
بعد از نجفی، محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیأت مدیره خانه 

سینما شد که پیش تر، از سال 1387تا1393 مدیرعامل 
خانه ســینما بود و در ســال1388 در رویارویي 

خانه سینما با مدیریت سینمایی وزارت ارشاد 
که در نهایت به تعلیق فعالیت خانه ســینما 
و تعطیلی آن منجر شــد، تجربه مدیریت 
در روزهای ســخت را داشت. شاید بتوان 
گفت انتخاب عسگرپور به عنوان رئیس 
هیأت مدیره با این امیــد همراه بود که 
در نهایت او بتواند ســکاندار مطمئنی 
برای این کشــتی توفان زده پیدا کند. 
درحالی کــه در ماه هــای اخیر عالمت 

سؤال های زیادی در مورد مدیرعامل جدید 
خانه سینما وجود داشت، درنهایت مرضیه 
برومند بر صندلی مدیریت خانه سینما تکیه 
زد. انتخاب برومند شاید قدری به کمتر شدن 
اختالفات درون صنفی بینجامد که این امر 
بیشتر از آنکه حاصل جایگاه و اعتبار برومند 
باشد، به نظر منفی نداشتن، جریان مخالف، 

مدیرعامل پیشین درباره وی برمی گردد.

گزا رش
مهتابمحمدی

روزنامه نگار

پیشازبرومند،12مردبهعنوانمدیرعاملخانه
سینماانجاموظیفهکردهبودند.دراینجابهطور

گذرانگاهیبهدورانفعالیتآنهاداشتهایم.

12مرد تا اینجا
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پلیس در تعقیب 3ســارق نقابداری است که 
با اســتفاده از یک پتک و کالشنیکف به یک 
طالفروشی دستبرد زده و ضمن سرقت مقدار 
زیادی طال و جواهرات یــک نفر را نیز به قتل 

رسانده اند.
به گزارش همشــهری، این حادثه ســاعت 
20:47 پنجشنبه 11اســفندماه در منطقه 
مرتضی گرد واقــع در جنوب تهــران اتفاق 
افتاد. 3نفر که نقاب به چهره زده و سوار یک 
موتورســیکلت بودند مقابل یک طالفروشی 
توقف کردند. آنهــا درحالی که خوب همه جا 
را می پاییدند به طالفروشی که از قبل انتخاب 
کرده بودند نزدیک شدند. اول نگاهی به داخل 
طالفروشــی انداختند. در آنجا 3نفر حضور 
داشتند و مشغول انجام کارهای روزمره شان 
بودند. یکی از 3مرد نقابــدار پتک بزرگی در 
دســت داشــت و دیگری یک کالشــنیکف 
به دست گرفته بود و سومین نفر نیز یک کیسه 
بزرگ همراه داشت. سارقی که پتک به دست 
داشت ناگهان آن را باال برد و با قدرت زیادی به 
شیشه ویترین طالفروشی کوبید. چند ضربه 
برای خرد شدن شیشه کافی بود و در شرایطی 
که سارق مســلح نیز تیراندازی می کرد، نفر 
سوم در میان خرده شیشه های ویترین شروع 

به جمع کردن طال و جواهرات کرد.
این سرقت مسلحانه در شرایطی در حال رخ 

محمد جعفریجنایی
روزنامه نگار

دستگیری کالهبرداران ۲تریلیون ریالی
ســخنگوی فراجا ضمن اعالم خبر 
دستگیری کالهبرداران 2تریلیون 
ریالی به تشــریح دســتاوردهای 
مرحله دوم طرح مبارزه با ســرقت 
و دستگیری بیش از 18هزار سارق 

و مالخر خبر داد.
به گزارش همشــهری، سردار ســعید منتظر المهدی با اشاره به 
آغاز مرحله دوم طرح مقابله با ســرقت با ورود گشت های ویژه و 
کارآگاهان زبده به منظور تشــدید برخورد با سارقان با تمرکز بر 
مالخرها گفت: همه کسانی که فکر غارت اموال و دست درازی به 
جان و مال مردم را در سر می پرورانند به هوش و به گوش باشند، 
که پلیس در کمین آنهاســت و با تمام نیرو طــرح مقابله با انواع 
سرقت ها را آغاز کرده است. سخنگوی فراجا ضمن تشکر ویژه از 
دستگاه قضایی و درخواست مستمر برای صدور احکام بازدارنده، 
گفت: عدم رهایی سارقان سابقه دار مخصوصا در ایام نوروز می تواند 
آسودگی خیال را تا حد زیادی به شهروندان هدیه دهد. در همین 
راستا طی 18روز گذشته از شروع طرح که با دستور رئیس پلیس 
کشور در سراسر کشور آغاز شــده تعداد قابل توجهی از سارقان 
ســابقه دار دســتگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. دستگیری 
18هزارو779سارق و مالخر، کشــف22هزارو356فقره پرونده 
سرقت و استرداد تعدادی از اموال مالباختگان، انهدام باند سارقان 
مسلح خودروهای گران قیمت و انهدام باند جعل سند و فروش یک 
پالک ثبتی به چندین نفر از دیگر مواردی بود که ســردار منتظر 

المهدی به آن اشاره کرد.
 او شناسایی و دستگیری جاعالن و فروش امالک منابع طبیعی 
به یکی از بانک های کشور به ارزش 2تریلیون و600 میلیارد ریال، 
شناسایی و دستگیری اعضای باند کالهبرداری به هویت )ع- خ( 
به همراه مقادیری سالح و مواد مخدر و انهدام باند 10نفره سارقان 
مسلح در پایتخت و دستگیری باند معروف زورگیری معروف به 
»رضا جکسون« را از دیگر اقدامات شاخص در این دوره 18روزه 
عنوان کرد. ســخنگوی فراجا ادامه داد: شناســایی و دستگیری 
مالخرهای عمده گوشــی های مســروقه تلفن همراه و استرداد 
تعدادی از آنها به مال باختگان، انهدام باند سارقین موتورسیکلت 
به سرکردگی )هـ . ت( و همچنین انهدام باند سارقان احشام نیز از 
آغاز طرح )26بهمن ماه( تا کنون صورت گرفته اســت. وی افزود: 
کشف پیش دستانه، شناسایی و دســتگیری اعضای باند 3نفره 
سارقین آدم ربا و همچنین دستگیری گروگانگیر و رهایی نوجوان 
گروگان حین خروج از مرزهای شرقی کشور ازجمله اقداماتی است 

که تقدیر و تشکر خانواده ها را از فراجا درپی داشت.

جنایت بر سر ازدواج دوباره پدر
پســر جوان بعد از جدایی پدر و مادرش با این ادعا که پدرش او 
و مادرش را از خانه بیرون کرده و قصد ازدواج مجدد دارد او را با 

شلیک گلوله به قتل رساند.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل مأموران پلیس در یکی از 
محله های حاشیه ای کرمانشاه جسد مردی را کشف کردند که بر 
اثر اصابت چند گلوله به قتل رسیده بود. مأموران در نخستین گام 
توانستند هویت مقتول را شناسایی کنند. او مردی 43ساله بود 
که به تازگی از همسرش جدا شده بود. تحقیقات درباره زندگی 
شخصی این مرد نشــان می داد که او پسری 18ساله دارد که در 
جریان اختالفات او و همسرش، از مادرش حمایت می کند و بعد از 
جدایی آنها نیز همراه مادرش است. چند نفر پیش از این پدر و پسر 
را هنگام جروبحث و حتی درگیری دیده بودند و همین موضوع 
موجب مطرح شدن فرضیه قتل پدر به دســت پسر شد. در این 
شرایط بود که پسر 18ساله بازداشت شد و درحالی که زمان زیادی 
از آغاز بازجویی ها نگذشته بود به قتل پدرش اعتراف کرد و گفت 

چون پدرش قصد ازدواج مجدد داشته او را به قتل رسانده است.
متهم به قتل 18ســاله در اعترافاتش گفت:  پــدر و مادرم بعد از 
مدت ها اختالف از یکدیگر جدا شــدند و پدرم قصد داشــت با 
زن دیگری ازدواج کند. من بارها با او صحبت کردم تا شــاید از 

تصمیمی که گرفته بود منصرف شود اما فایده نداشت.
او در ادامه گفت: پدرم نه تنها می خواست ازدواج مجدد کند، بلکه 
می خواست من و مادرم را هم از خانه بیرون کند و به همین دلیل 
من هم تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم. ساعت 11 شب با کلت 
کمری که تهیه کرده بودم سراغ پدرم رفت. برای آخرین مرتبه از او 
درباره تصمیمش سؤال کردم و وقتی فهمیدم که او حاضر نیست 
از تصمیمی که گرفته کوتاه بیاید چندین گلوله به او شلیک کردم.

ســرهنگ علی کرمی، رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه در 
این باره گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک اسلحه با 2تیغه 
خشاب کشف شد و هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد و 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

اورژانس کشور آخرین آمار قربانیان مرتبط با  چهارشنبه سوری را اعالم کرد

یک فوتی و ۸ قطع عضو
رئیس سازمان اورژانس کشور از جان باختن یک نفر و قطع عضو 

8نفر دیگر در حوادث در ارتباط با  به چهارشنبه سوری خبر داد.
به گزارش همشــهری، دکتر جعفر میعادفــر، در این باره گفت:  
به چهارشنبه آخر ســال نزدیک می شــویم و با توجه به اینکه 
قاچاقچیان در حال توزیع حجم زیادی از مواد محترقه هستند، 
اورژانس در حالت آماده  باش است و تاکنون در حوادث مربوط به 

چهارشنبه سوری یک نفر فوت و 8نفر دچار قطع عضو شده اند.
او در ادامه گفت: در نوروز 1402،  ماه مبــارک رمضان را نیز در 
پیش داریم و برآورد می شود که از 24 اسفند سال جاری تا چهارم 
فروردین 1402 با حجم زیادی از مســافرت ها مواجه باشیم، به 
همین دلیل امداد نوروزی و نظارت بیشتر برای کاهش حوادث 
ترافیکی از هفته پایانی اســفندماه آغاز می شــود. در این ایام 
26هزار نیروی اورژانس در طرح امداد نوروزی، آماده باش بوده 
و حدود یک هزار و 200پایگاه اورژانس در سراســر کشور آماده 

خدمات رسانی به هموطنان و مسافران نوروزی هستند.
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: حجم مسافرت در 2بخش از 
24 اسفند سال جاری تا چهارم فروردین و از چهارم تا 13 فروردین 
پیش بینی شده است و ممکن است ترددها 10درصد نسبت به 

نوروز 1401 افزایش یابد.
میعادفر ادامــه داد: در 30کیلومتری ورودی شــهرها حوادث 
بیشــتری رخ می دهد، به همین دلیل ایســتگاه های سالمت با 
همکاری پلیس و هالل احمر در این ورودی ها مستقر خواهند شد.

کوتاه از حادثه

ساماندهی مهاجرین می تواند فرصت های بسیاری برای 
کشور ایجاد کند

مهاجرین در هر کشوری می توانند  همزمان تهدید و  فرصت 
باشند. تهدید هستند اگر مدیریتی و سیاستی درست بر آمدن 
و حضور آنها در کشورها اعمال نشود و فرصت هستند چنانچه 
مدیریت و گزینش شده و اجازه ورود و فعالیت به آنها داده شود. 
نظر به اهمیت باالی سیاسی - فرهنگی و اقتصادی این موضوع 
بجاست که مجلس شورای اسالمی با ارائه راهکاری مناسب به 

این خأل بزرگ در نظام اجرایی کشور پایان دهد.
مجتبی میربهاء تهران 

دور باطل ثبت سفارش صادرات و واردات متوقف شود
از اوایل دی ماه در ثبت سفارش واردات و صادرات مشکل وجود 
دارد و صادرکننده و واردکننده در دور باطلی گیر افتاده اند. این 
در حالی است که دولت می گوید برای واردات ارز کافی داریم 
و صادرات نیز به راحتی کفاف ارز مورد نیاز واردات را می دهد. 
اگر اینگونه است چرا دو ماه است با رد درخواست از طرف بانک 
مرکزی و عدم تخصیــص ارز برای واردات قطعات آسانســور 

مواجهیم؟ به ما بگویند ارز کجاست ما اقدام کنیم.
بهرامی از ارومیه 

اضافه کاری کارمندان وزرات رفاه دوباره جاری شود
از دوران وزیر ســابق تامیــن اجتماعی اضافــه کاری برخی 
کارمندان وزارت رفاه و تامین اجتماعی قطع شده و این مسئله 
با توجه به گرانی، مشــکالت اقتصادی و معیشــتی، موجب 
نارضایتی آنان شده است. تقاضا داریم اضافه کاری کارمندان 

وزارت رفاه دوباره جاری شود.
فعال از تهران 

کیفیت کار دستگاه های تشخیص پزشکی نیازمند نظارت است
متأســفانه کیفیت ســنجی، کالیبراســیون و نظــارت بر 
 نگهداری دستگاه های پزشکی تشــخیصی و درمانی، امری 
فراموش شده در بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی 
است. چه بسا پایش برخی از دســتگاه ها که کیفیت آنها با 
میزان جذب دوز رادیو اکتیو بیمار نسبت مستقیم دارند، مانند 
دســتگاه های رادیولوژی و رادیوتراپی و سی تی اسکن و... از 
اهمیت بسیار باالتری برخوردار است. نظارت بر رعایت میزان 
حداکثر دوز مجاز بیمار یکی از وظایف اصلی مدیران بهداشتی 
است. این امر مستلزم وجود یک سازمان نظارتی قوی نظیر 
سازمان استاندارد است تا سازوکار دقیقی را برای پایش های 
فنی دستگاه های پزشکی به ویژه سیستم های تصویر برداری و 
رادیو تراپی تدوین  کرده و بتواند به صورت دوره ای دستگاه های 
پزشکی را کالیبره  کرده و بر کیفیت عملکرد آنها نظارت دقیق 
داشته باشد که اگر چنین شود در مرکزی معتبر حتما می شد 

با سونوگرافی بیماری همسرم را به درستی تشخیص داد.
اصالنی از تهران 

کدام دستگاه و مسئول باید قیمت ها را کنترل کند
یک روز می گویند وزیر اقتصاد گفت فالن کار را می کنیم تا 
وضع بهبود یابد،  روز دیگر گفته می شود قوه قضاییه با مفاسد 
اقتصادی مبارزه می کند، گاهی مجلسیان حرفی می زنند و 
خالصه گویا همه دســت اندرکارند. اگر چنین است که حل 
موضوع نباید سخت باشــد. با توجه به نوسانات ارزی قیمت 
بســیاری از اقالم خوراکی ازگوشــت، میوه و تره بار و غیره 
سرسام آور و نجومی شده است. باالخره کدام دستگاه مملکتی 
و دولتی مسئول پایین آوردن قیمت کاالها و اقالم در ایران 

است ؟ این وضعیت گرانی و تورم نجومی تاکی ادامه دارد؟
شهیدزاده از مرند

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سارقان مسلح در جریان سرقت مسلحانه از طالفروشی مرد زرگر را به قتل رساندند

دستبرد به طالفروشی با پتک و کالشنیکف

با گذشت خانواده مقتول،آرامش به روستا بازگشت

درگیری 15ساله بین 2طایفه که تاکنون باعث قتل 

داخلی
4نفر و قصاص یک نفر دیگر شده بود، با اعالم گذشت 

خانواده مقتول از قصاصی دیگر پایان یافت.
به گزارش همشهری، 15سال پیش وقتی در جریان درگیری بین 
2خانواده در یکی از روستاهای اسالم آباد غرب در استان کرمانشاه، 
مردی به قتل رسید، اختالفی میان 2طایفه آغاز شد که تا 15سال 
بعد باعث مرگ چند نفر دیگر و داغدار شدن خانواده های آنها شد. 
ماجرا از این قرار بود که به دنبال قتلی که در آن زمان رخ داد، اعضای 
طایفه مقتول درصدد انتقام از طایفه مقابل برآمدند و به این ترتیب 
درگیری های خونباری میان آنها شروع شــد درگیری هایی که در 
ادامه باعث قتل افراد دیگری هم شــد و به ایــن ترتیب در جریان 
خونخواهی های انجام شــده از ســوی طرفین، 3نفر دیگر به قتل 
رسیدند. این اما پایان ماجرا نبود. چرا که با وقوع قتل ها پلیس وارد 
عمل شد و با دســتگیری قاتالن، برای آنها حکم قصاص صادر و در 
ادامه یکی از این افراد به دار مجازات آویخته شد تا تعداد جان هایی 
که بر سر درگیری میان این دو طایفه  از دســت رفته بود، به رقم5 
برسد. هنوز اما درگیری ها ادامه داشت. قاتل دیگری که به جرم قتل 
یکی از مقتوالن دستگیر شده بود به قصاص محکوم شده و با تأیید 
حکم، شمارش معکوس برای اجرای آن آغاز شده بود. اجرای حکم 
قصاص، بی شک به اختالف میان 2طایفه دامن می زد و این احتمال 

داشت که خونخواهی ها در این حوادث ادامه پیدا کند. به همین دلیل 
بود که مسئوالن قضایی استان به سراغ ریش سفیدان هر دو طایفه 
رفتند و تالش هایشان برای پایان دادن به این کینه قدیمی آغاز شد.

تنها راه پایان یافتن این اختالفات، گذشت خانواده مقتول از قصاص 
بود. در این شــرایط رایزنی ها و گفت وگو با آنها آغاز شد تا اینکه در 
نهایت روز شــنبه در مراسمی که با حضور مســئوالن و جمعی از 
معتمدان استان در روستای »چقا جنگه سفلی«  برگزار شد، خانواده 
مقتول از قصاص گذشــتند تا صلح و آرامش پس از 15سال میان 

2طایفه جاری شد.
 در این مراسم، رئیس کل دادگستری اســتان کرمانشاه با تقدیر از 
خانواده مقتول و بزرگان و ریش ســفیدان ایالت و عشایر گفت: از 
خانواده مقتول سپاسگزاریم که در عین اقتدار و اینکه حکم قصاص 
در دست داشتند از حق خود گذشــتند و با این گذشت امنیت را به 

منطقه برگرداندند و به خصومت دیرینه این منطقه خاتمه دادند.
پرویز توسلی زاده افزود: در تمام دوران مدیریت خود در دادگستری 
کرمانشــاه همواره این پرونده را پیگیری کردیم و با بزرگان زیادی 
رایزنی شــد تا به ایــن خصومت و خونریــزی پایان داده شــود و 

خوشبختانه این مهم امروز محقق شد.
به گفتــه وی، قتلی که 15ســال پیش در این منطقــه اتفاق افتاد 
هزینه های زیــادی را بر مردم این منطقه تحمیــل کرد. اول اینکه 

5جان پای 15سال درگیری طایفه ای 

اختالف 2همسایه با یکدیگر بر سر 

دادسرا
جای پارک خــودرو که از مدت ها 
قبل شروع شده بود عاقبت تلخی 
داشت و موجب قتل یکی از آنها به دست دیگری شد.

به گزارش همشــهری، ســاعت 7:30صبح دیروز 
)شــنبه( به مأموران کالنتری 133 شهرزیبا خبر 
رسید که جســد مردی که با ضربات متعدد چاقو 
به قتل رســیده در پارکینگ خانه اش کشف شده 
اســت. دقایقی بعد مأموران خود را به محل کشف 
جســد رســانده و ضمن حفظ صحنه، ماجرا را به 
محمد وهابی، بازپرس کشیک دادسرای امور جنایی 
گزارش کردند و به این ترتیب بــا حضور بازپرس 
جنایی و کارشناسان بررسی صحنه جرم تحقیقات 

در این باره آغاز شد.
مقتول مردی جوان و از ساکنان همان ساختمان 
بود که بر اثر اصابت 7تا 10ضربه چاقو به قتل رسیده 
بود. تحقیقات درباره او نشان می داد که از مدتی قبل 
از همسرش جدا شــده و به تنهایی در آنجا زندگی 
می کرد. همچنین بررسی ها نشان می داد که وی از 
مدت ها قبل با یکی از همسایه ها بر سر پارک خودرو 
دچار اختالف شده و چند مرتبه نیز این اختالف به 
کشمکش و درگیری تبدیل شده بود. در این شرایط 
تنها مظنــون این جنایت همین همســایه به نظر 
می رسید که پس از قتل نیز یکباره ناپدید شده بود.

درحالی که کارآگاهان جنایی در حال بررسی زوایای 
مختلف این پرونده بودند تنها مظنون به محل حادثه 
برگشت و به قتل همسایه اش اعتراف کرد. او درباره 
آنچه بین او و مقتول اتفــاق افتاده بود گفت: جای 
پارک خودروهای من و مقتــول در پارکینگ کنار 
یکدیگر بود. از مدتی قبل ما با یکدیگر دچار اختالف 
شده بودیم. ماشین او کوئیک بود و ماشین من پراید. 
او خیلی روی ماشــینش حســاس بود و می گفت 
که من چند مرتبــه موقع پارک کردن ماشــینم 
به خودروی او آسیب زده ام. درحالی که اینطور نبود 
و من هنگام پارک کردن احتیاط زیادی می کردم و 

جزئیات مرگ کودک در شلیک پلیس قتل همسایه بر سر جای پارک خودرو
رئیس ســازمان قضایی نیروهای 

انتظامی
مســلح اســتان اصفهان جزئیات 
شــلیک پلیس به یک خودرو که 

باعث مرگ کودکی خردسال شده بود را شرح داد.
به گزارش همشهری، این حادثه حدود ساعت 17:30 
عصر پنجشنبه گذشــته در شهرستان ورزنه استان 
اصفهان رخ داد. آن روز مأمــوران پلیس در جاده ای 
معروف به جاده قاچاق که مسیر رفت وآمد قاچاقچیان 
است و پیش از این بارها شاهد درگیری میان پلیس و 
قاچاقچیان و به هالکت رسیدن اشرار و حتی شهادت 
مأموران نیروی انتظامی بوده، به یک خودرو با پالک 
غیربومی مشکوک شــدند و به راننده دستور ایست 
دادند. اما به گفته پلیس، راننــده اقدام به فرار کرد و 
مأموران در جریان تعقیب این خودرو ابتدا چندین 
بار اخطار دادند و در نهایت بــرای متوقف کردن آن 
اقدام به تیراندازی کردند که در جریان شلیک پلیس، 
کودکی خردسال که از سرنشینان خودرو بود جانش 
را از دســت داد. به دنبال این حادثه و انتشــار اخبار 
مربوط به آن در فضای مجازی، سیدمحسن بنیمی، 
رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح استان اصفهان در 
تشریح این ماجرا گفت: روز حادثه گزارش مشکوک 
بودن یک خودرو به مجموعه انتظامی شهرستان ورزنه 
استان اصفهان داده شد. مأموران انتظامی به محض 
دریافت گزارش و شناسایی خودرو، طرح مهار را اجرا 
کردند اما خودروی سواری پژو، حین اجرای طرح مهار 
پلیس، از ایست و بازرسی شهرستان ورزنه عبور کرد. 
رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح استان اصفهان 
با بیان اینکه مأموران بــرای متوقف کردن خودروی 
مذکور به سمت آن تیراندازی کردند، تصریح کرد: در 
پی این اتفاق، یکی از تیرهای شلیک شده به یکی از 
4سرنشین خودرو که کودک بود، اصابت و متأسفانه 
این کودک خردسال فوت شد. وی با اشاره به تشکیل 
پرونده قضایی در دادگســتری شهرســتان ورزنه با 
همین موضوع گفت: اقدامات الزم قضایی توســط 
رئیس حوزه قضایی شهرستان ورزنه انجام و پرونده با 

یادداشت

 خانه های لوکس
و ناکامی در جهاد تبیین

آیا کل دولت و مجلــس همین یک تصمیم 
را در بودجه گرفته اند؟ کاری که صدا وسیما 
انجام می دهد صرفا اطالع رســانی تصمیمات مجلس است؛ بدون 
اینکه  نقاط قوت الیحه دولت یا تصمیمــات مجلس گزارش های 
روشن کار کند و همین اتفاق هم توســط جریان رسانه ای جریان 

انقالب در حال تکرار است.
خود را جای افــکار عمومی بگذارید. از ایــن الیحه مفصل دولت و 
مصوبات مجلس که 3شیفت احکام مختلف را تصویب می کنند، جز 
اخبار پراکنده، فقط خبر ناقص و با تحلیل نادرست خانه های لوکس 
در ذهن مردم تصویر شده اســت. چرا باید این مردم نسبت به سال 
آینده کشورشان خوش بین باشند؟ اصال معتقد به نقد نکردن نیستم؛ 
چراکه نقد را مقدمه اصالح اشکاالت دستگاه ها و ضرورتی برای اعتبار 
رسانه برای تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب می دانم و معتقدم متأسفانه 
رسانه های انقالب امروز به دلیل مالحظات مختلف به اندازه الزم نقد 
دلسوزانه نمی کنند، اما مسئله این است که اوال این نقد باید دقیق و 
از سر دلسوزی و نه مچ گیری باشد، ثانیا باید نقاط قوت در کنار نقد 
با صدای بلندتر گفته شــود و ثالثا اگر اصالحی صورت گرفت از آن 
استقبال کند. آنچه ذکر شد مشتی است نمونه خروار. این مسئله در 
بسیاری اقدامات دولت یا مجلس یا قوه قضاییه و دیگر دستگاه های 

دیگر هم وجود دارد؛ ریشه آن هم برمی گردد به 3مسئله: 
اول، نقص دستگاه ها در ارائه اطالعات درست به رسانه، دوم، غفلت 
و ساختار نادرست برخی رسانه ها و ســوم، داشتن نگاه سیاسی و 
رقابتی به مسائل. هر رسانه یا فردی ممکن است براساس هرکدام از 
این دالیل دچار خطا شود، اما نکته این است که این مسئله فراگیر 
است و جریان رسانه ای انقالب نسبت به نقاط قوت خود کم بسامد 
و نسبت به اشکاالت احتمالی خود پربسامد است؛ مخصوصا جایی 

که نگاه های سیاسی پررنگ تر می شود.
جریان انقالب تا راهبرد خودش را بر 3اصل تمرکز بر نقاط قوت، نقد 
دلسوزانه نقاط منفی و استقبال از اصالح تصمیم نگذارد، همچنان 
نخواهد توانســت در جهاد تبیین به جامعه امید تزریق کند؛ البته 
هر آنچه ذکر شــد مشروط به این است که دســتگاه های مسئول 
نقطه قوتی دندان گیر برای ارائه داشته باشــند و داده های الزم را 

درباره آن به رسانه ها منتقل کنند.

ادامه از 
صفحه اول

هیچ وقت به خودروی او آسیب نزده بودم. متهم به 
قتل ادامه داد: ساعت 5:30صبح امروز )روز حادثه( 
به پارکینگ آمدم تا با خودرو به محل کارم بروم. از 
قضا او هم در پارکینگ و کنار خودرواش بود. همین 
که من را دید شــروع به بد و بیراه گفتن کرد و به 
خاطر حرف هایی که زد با یکدیگر درگیر شدیم. آن 
زمان هیچ کدام از همسایه ها در آنجا نبود و با ادامه 
یافتن دعوا او یک چاقو به دســت گرفت و به طرفم 
حمله کرد. من هم که خیلی عصبانی شــده بودم 
چاقو را از دستش گرفتم و ناخواسته به او ضربه زدم.
متهم در ادامه گفت:  من 2فرزند دارم و دنبال دردسر 
نبوده و نیستم. این درگیری را هم او شروع کرد و من 
به خاطر مسئله پیش  پاافتاده ای مثل پارک کردن 
خودرو قصد آسیب زدن به او را نداشتم و ناخواسته 
مرتکب قتل شدم. براســاس این گزارش، به دنبال 
اعترافــات اولیه متهم، او با قــرار قانونی در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیــس آگاهی قرار گرفت و 

تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

صدور قرار عدم صالحیت به سازمان قضایی نیروهای 
مسلح استان اصفهان ارجاع شد.

بنیمی ادامه داد: پس از دریافت این پرونده وارد عمل 
شــدیم و با توجه به صدور قرار تامین برای ماموری 
که اقدام به تیرانــدازی کرده بــود، بازپرس پرونده 
تحقیقات خود را آغاز کرده است. وی افزود: مصمم به 
بررسی هرچه دقیق تر پرونده هستیم و در این رابطه 
به بازپرس پرونده تأکیدات موکد شده تا به سرعت و 
با دقت باال پرونده با رعایت حقوق شــهروندی مورد 
بررسی و نتیجه نهایی گزارش شود. رئیس سازمان 
قضایی نیروهای مسلح اســتان اصفهان درخصوص 
علت متوقف کردن خودروی ســواری توسط عوامل 
انتظامی شهرســتان ورزنه، گفــت: در این رابطه به 
پلیس اعالم شده بود که خودرویی مشکوک است و 
پلیس نیز بر این اساس وارد عمل شده است. البته این 
موضوع نیز باید بررسی شود و مدارک و مستندات و 
اظهارات شهود و مطلعان اخذ و درخصوص این موارد 
تحقیقات الزم صورت بگیرد. وی در رابطه با اینکه آیا 
تیراندازی مأموران پلیس پس از فرار صورت گرفته یا 
خیر؟ گفت: گزارشی که نیروی انتظامی داده مبنی بر 
این است که خودروی مذکور از محلی که باید متوقف 
می شده، عبور کرده است که این مورد نیز در دست 
بررسی است. بنیمی تأکید کرد: از خودروی مذکور 

هیچ اقالم ممنوعه ای کشف نشده است.

به دنبال یک قتل 3فقره قتل دیگر و یک قصاص انجام شد و از طرف 
دیگر امنیت و آرامش را از مردم منطقه ســلب کــرد. حاال و با این 
گذشــت، تمام خصومت ها پایان یافت و مردم منطقه می توانند در 
کمال آرامش و امنیت به زندگی و دوستی و برادری خود ادامه دهند.

دادن بود که صاحبان طالفروشی که 3برادر 
بودند با چشــمان بهت زده همه  چیز را نگاه 
می کردند و کاری از دست شان ساخته نبود. 
هرچند تالش شان بیهوده به نظر می رسید اما 
با وجود این تالش کردند تا مانع سارقان شوند 
و درست در همین لحظات بود که سارق مسلح 
چند گلوله شلیک کرد. یکی از این گلوله ها به 
شکم یکی از صاحبان طالفروشی اصابت کرد. 
گلوله دوم به دســت طالفروش دیگر خورد و 
سومین گلوله نیز پس از کمانه کردن به عابری 
که به صورت اتفاقی از آن خیابان می گذشت 

برخورد کرد.
این تیراندازی سبب شد تا 3برادر طالفروش 
برای انجام هرگونه مقاومتی در برابر سارقان 

ناتوان شــوند. در شــرایطی که 2نفر از آنها 
مجروح و دچار خونریزی شده بودند ناباورانه 
سرقت جواهرات شــان را می دیدند و دقایقی 
بعد سارقان که کیسه شــان را پر از طال کرده 
بودند ســوار موتورسیکلت شان شده و از آنجا 

گریختند.
لحظاتی از گریختن سارقان مسلح با حدود یک 
و نیم کیلو طال می گذشت که سایر مغازه داران 
و اهالی منطقه خود را به طالفروشی رساندند. 
هنــوز معلوم نبــود که بعــد از ایــن حادثه 
وحشتناک چه بر سر 3برادر طالفروش آمده 
است. کسبه منطقه با دیدن خونریزی 2نفر از 
آنها همزمان با اعالم ماجرا به پلیس از اورژانس 
نیز کمک خواســتند و دقایقی بعــد 2برادر 

مجروح و عابری که گلوله به او برخورد کرده 
بود به مرکــز درمانی منتقل شــدند و تحت 

درمان قرار گرفتند.
همزمان تیم های ویــژه ای از پلیس در محل 
سرقت حاضر شدند و تحقیقات از همان زمان 
کلید خــورد. آنها ابتدا به بررســی فیلم های 
ضبط شــده توســط دوربین های مداربسته 
طالفروشی و مغازه های اطراف و پرس و جو و 
تحقیق از شاهدان پرداختند. هر چند سارقان 
چهره های شان را با نقاب پوشــانده بودند اما 
مأموران در همان بررسی های اولیه توانستند 
به سرنخ هایی از متهمان دســت پیدا کنند. 
شیوه ارتکاب سرقت از طالفروشی حاکی از آن 
بود که سارقان از مدت ها پیش نقشه دستبرد 
به آنجا را کشیده و همه  چیز را به خوبی بررسی 
کرده بودند. همچنین به نظر می رسید آنها از 
سارقان سابقه دار هستند؛ چرا که نقشه شان را 
بدون هیچ نقصی و در کوتاه ترین زمان ممکن 

اجرا کرده بودند.
چند ســاعت پس از وقوع این سرقت خونین 
در شرایطی که 3مجروح حادثه در بیمارستان 
بودنــد، خبر رســید کــه یکی از بــرادران 
طالفروش که گلوله به شکمش اصابت کرده 
بود به دلیل شدت جراحات وارده و خونریزی 
شــدید روی تخت بیمارســتان جانش را از 

دست داده است.
براســاس این گزارش هم اکنون کارآگاهان 
پلیس آگاهی با ســرنخ های به دســت آمده 

به دنبال دستگیری سارقان مسلح هستند.
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هفته نامه ویک ]انگلیس[
راند دوم جنگ اوکراین 

رئیس جمهور آمریکا همزمان با ورود جنگ اوکراین به 
دومین سال، با سفر به کی یف به »ولودیمیر زلنسکی« 
همتای اوکراینی خود، وعــده داده که تا پایان جنگ 
از اوکرایــن حمایت خواهد کرد. از نظــر اوکراینی ها، 
پیروزي به معني خروج نیروهاي روسي از سراسر خاک 
اوکراین است اما پرسشی که مطرح می شود این است 
که آیا دولت بایدن از تحقق پیروزی مدنظر اوکراینی ها 
حمایت خواهد کرد یا اینکــه تنها در حدی به اوکراین 
کمک خواهد کرد که در این جنگ شکســت نخورد؟ 
به نظر می رسد که بایدن و پیمان ناتو هنوز پاسخی برای 
این پرسش ها ندارند و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 

روسیه این را به خوبی می داند.

رؤیای پهپادی طالبان
گروه طالبان که سال هاست در اندیشه به دست آوردن قدرت پهپادی است، برای به دست آوردن نسل جدید پهپادها از طریق 

چین تالش می کند

سقوط قریب الوقوع شهر باخموت پس از ماه ها درگیری نظامی مرگبار می تواند پیروزی استراتژیک و نمادینی برای مسکو به شمار رود 
باخموت، نماد جنگ فرسایشی اوکراین

پس از ماه هــا نبرد خونین میان نیروهــای اوکراین و 

گزارش 2
روســیه بر سر شــهر باخموت در اســتان دونتسک، 
نخستین گروه از نیروهای ارتش اوکراین مجبور شدند 
از این شهر عقب نشینی کنند؛ محاصره تنگ تر شده و احتمال تصرف 
کامل این شهر توسط ســربازان روسیه بیشتر شــده است. به اعتقاد 
ناظران، عقب نشــینی کامل اوکراین از این منطقــه می تواند پیروزی 
مهمی برای روسیه باشــد. اوکراینی ها طی ضد حمالتی در نیمه دوم 
سال2۰22 بخش هایی از سرزمین های اشغال شده را پس گرفته بودند 

اما از 3ماه پیش تاکنون در موضع تدافعی قرار گرفته اند.
نبرد در جبهه باخمــوت که حدود شــش ماه طول کشــید، یکی از 
مرگبارترین نبردهــا در طول جنگ اوکراین بوده اســت. خبرگزاری 
رویترز به نقــل از یک فرمانده ارتش اوکراین نوشــته کــه نیروهای 
اوکراینی دستور عقب نشینی از شهر باخموت را دریافت کرده و در حال 
منهدم کردن پل های درون شهر برای کند کردن روند حرکت احتمالی 

نیروهای روسیه هستند.
روزنامه واشــنگتن پست با اشاره به اهمیت شــهر باخموت در جنگ 
اوکراین نوشته: »تصرف باخموت که جمعیت آن پیش از شروع جنگ 
حدود ۷۰هزار نفر بود، به لحاظ اســتراتژیک می تواند به معنی شروع 
عملیات روسیه برای تصرف بخش گسترده تری از ناحیه دونباس باشد 
که یکی از اهداف مهم عملیات نظامی روس ها در اوکراین اســت. اگر 
قرار باشد که برای جنگ فرسایشی اوکراین نمادی را انتخاب کرد، این 
نماد، شهر باخموت است. روسیه بیش از ۷ماه است که باخموت را زیر 

آتش خود گرفته، آن را به شهر سوخته تبدیل کرده و در نهایت کنترل 
آن را به دست گرفته است.«

واشنگتن پست نوشته، مدافعان اوکراینی احتماال به یک خط دفاعی 
عقب تر یعنی حاشــیه شهر کراماتورسک عقب نشــینی خواهند کرد 
تا بــرای دفاع از این شــهر راهبردی آماده شــوند؛ کراماتورســک و 
اسالویانســک دو هدف اصلی ارتش روســیه از زمان شروع عملیات 
جبهه شرقی بوده اند. تصرف این دو شهر می تواند منجر به عملی شدن 
هدف اعالم شده از سوی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مبنی 
بر تصرف کامل منطقه دونباس و اســتان دونتسک شود. این پیروزی 
به ویژه می تواند موقعیت پریگوژین رهبر گروه واگنر که نقش پررنگی 

در این پیروزی داشته است را بیش از پیش تقویت کند.« 
باخموت پیش از آغاز جنگ یکی از قطب های صنعتی اوکراین به شمار 

می رفت اما درگیری های مرگبار نظامی برای کنترل شهر که به اعتقاد 
تحلیلگران از اهمیت استراتژیک برخوردار است باعث شده تا هرگونه 
دستاوردی در این منطقه اهمیت سیاسی و نظامی زیادی داشته باشد. 
برهمین اساس بود که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هفته 
گذشته با اشــاره به تحوالت میدان جنگ اذعان کرده بود که شرایط 
در باخموت برای اوکراینی ها بســیار دشوار شده است. یک روز پس از 
سخنان زلنســکی، رهبر گروه واگنر شرکت خصوصی نظامی روسیه، 
با اعالم محاصره کامل باخموت از اوکراینی ها خواســت تا این شهر را 
ترک کنند. باخموت در شرق اوکراین تقریبا در 65۰کیلومتری کی یف 
پایتخت این کشور قرار دارد. این شــهر صنعتی با معادن گچ و نمک 
تقریبا از سال2۰14 و با آغاز تحرکات جدایی طلبان شاهد درگیری های 
جسته و گریخته بوده است. جدایی طلبان حامی روسیه حتی پیش از 
جنگ نیز بخش هایی از این شهر را تصرف کرده بودند که در نهایت با 

دخالت نیروهای نظامی اوکراین از منطقه بیرون رانده شدند.
جنگ روسیه و اوکراین در شرایطی وارد دومین سال خود شده است 
که هیچ چشم اندازی برای پایان آن حداقل در کوتاه مدت و میان مدت 
وجود ندارد. اوکراینی ها ضمن مخالفت سرسختانه با هرگونه مذاکراتی 
تأکید دارد که روســیه باید از تمام خاک اوکراین عقب نشینی کرده و 
غرامت ویرانی های این جنگ را بپردازد. این در حالی است که روسیه 
ضمن رد این درخواست ها تأکید دارد که دولت اوکراین و جامعه جهانی 
باید واقعیت های جدید سرزمینی و تمایل ساکنان مناطق شرق اوکراین 

برای پیوستن به روسیه را بپذیرد. 

خسارت ۵میلیارد دالری 
زلزله در سوریه 

خســارت مســتقیم زلزله شــمال ســوریه، حدود 
5.1میلیارد دالر برآورد شده است. به گزارش العربی 
جدید، »ژان کریستف کارت« مدیر بخش خاورمیانه 
بانک جهانی، با اشاره به اینکه خسارت  سنگین زلزله به 
سال ها ویرانی، مشکالت و رنجی اضافه شده که مردم 
سوریه در سال های گذشــته متحمل شده اند، گفته: 
»این فاجعه باعث کاهش فعالیت های اقتصادی خواهد 
شد که بر چشم انداز رشد ســوریه تأثیر می گذارد.« 
براساس گزارش بانک جهانی، ارزیابی خسارت واقعی 
هنوز دشوار اســت و برآوردهای اولیه بدون احتساب 
خسارات غیرمستقیم اقتصادی، از 2.۷تا ۷.9میلیارد 
دالر متغیر است. بنابر اعالم این بانک، استان حلب با 
2.3میلیارد دالر خسارت، بیشترین آسیب را متحمل 
شده است. پس از آن استان های ادلب با 1.9میلیارد 
دالر خسارت و الذقیه با 549میلیون دالر خسارت در 
رتبه های بعدی قرار دارند.  ماه گذشته زمین لرزه هایی 
به بزرگی ۷.۷و ۷.6ریشــتر اســتان قهرمان مرعش 
ترکیه در جنوب شرقی این کشور را به فاصله 9ساعت 
لرزاند. این زمین لرزه ها و به دنبال آن صدها پس لرزه 
در کشورهای همسایه نیز احســاس شد که سوریه 
بیشترین آســیب را دید. بنابر اعالم وزارت بهداشت 
سوریه، در این زلزله حداقل 1414نفر  از شهروندان 
ســوریه جان خود را از دســت دادند و 2349نفر نیز 

مجروح شدند.

نقل قول

 خبر

کیوسک

جمهوری آذربایجان کریدور الچین را 
باز نمی کند

نیکول پاشینیان، نخســت وزیر ارمنستان: 
متأسفانه با وجود تصمیم دیوان بین المللی 
دادگســتری، جمهــوری آذربایجــان هنــوز 
کریــدور الچیــن را باز نکــرده اســت.  بیش 
از 80روز اســت کــه کریــدور الچیــن بســته 
شــده اســت و آذربایجــان در ایــن مــدت 
اصرار داشــت که کریدور الچین باز است. 

)آرمن پرس(

پروژه های استعماری آمریکا در یمن 
جایی ندارد

علــی القحــوم، عضــو دفتــر سیاســی 
انصارهللا: ما به آمریکایی ها و انگلیسی ها 
می گوییم که پروژه های اســتعماری شما 
در یمــن هیــچ جایــی نخواهــد داشــت، 
دست های شــما قطع می شــود و مجبور 
به خروج خواهید شد. ملت یمن به خطر 
گرایش های اهریمنی آمریــکا و انگلیس 
واقف اســت و این قدرت را دارد که با آنها 

مقابله کند و پیروز شود. )روسیا الیوم(

فلسطینی ها در جهنم به سرمی برند
آنتونیو گوتــرش، دبیــرکل ســازمان ملل: 
راه حــل 2 کشــوری بــرای فلســطین هیچ 
جایگزینــی نــدارد و همــه بایــد ایــن را 
بداننــد، فلســطینی ها در جهنــم زندگــی 
می کنند و زندگی شــان در خطر است. ما 
با نگرانی شــدید اوضاع شــهرک حــواره را 
 دنبال می کنیــم و مخالف خشــونت های

 شکل گرفته در آن هستیم. )الجزیره(

تکذیب خروج امارات از اوپک؛  
جبران کاهش قیمت نفت

یک روز پس از انتشار گزارشــی مبنی بر تشدید اختالفات 
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی و احتمال خروج 
ابوظبی از سازمان کشورهای تولیدکننده نفت )اوپک( که 
باعث کاهش قیمت در بازارهای جهانی شد، خروج امارات از 

این پیمان تکذیب و کاهش قیمت نفت جبران شد.

روزنامه وال اســتریت، جمعه گزارش داده بود که در بحبوحه 
شکاف رو به رشد عربســتان و امارات، ابوظبی در حال بررسی 
خروج از اوپک اســت. در این گزارش آمده که امارات به دنبال 
افزایش تولید نفت و بیشتر کردن درآمدهای نفتی خود است؛ 
هدفی که با مخالفت ســعودی ها روبه رو شده و همین مسئله 
باعث شده تا ابوظبی احتمال خروج از اوپک را بررسی کند. در 
این گزارش، همچنین به تشدید اختالفات 2 کشور بر سر جنگ 
یمن به ویژه مخالفت ریاض با ساخت پایگاه نظامی امارات در 
یمن اشاره شده است. امارات یکی از مهم ترین اعضای اوپک و 
سومین تولیدکننده بزرگ این سازمان پس  از عربستان و عراق 
اســت. امارات جزو معدود کشــورهای عضو اوپک است که از 
ظرفیت تولید خود به طور کامل استفاده نمی کند. اوپک، روسیه 
و سایر کشــورهای غیرعضو در ائتالف اوپک پالس، قراردادی 
برای کاهش 2میلیون بشــکه ای تولید امضا کردند که حدود 
2درصد از تقاضای جهانی نفت را شامل می شود. در پی انتشار 
گزارش اخیر وال اســتریت ژورنال، قیمت نفت برنت، شاخص 
بین المللی نفت، صبح جمعه 2.۸درصد کاهش یافت. کاهش 
قیمت نفت اما با انتشــار خبری از سوی خبرگزاری بلومبرگ 
به نقل از یک مقام اماراتی مبنی بــر اینکه ابوظبی قصد ندارد 
اوپک را ترک کند، جبران شــد. نفت برنت در نهایت به قیمت 
۸5 دالر و 23سنت در هر بشکه معامله شد. المانیتور در این باره 
نوشته: گرچه امارات و عربستان در ماه های اخیر بر سر مسائل 
انرژی توافق کرده اند، اما اختالفــات فزاینده آنها همچنان به 
قوت خود باقی است. ریاض و ابوظبی پیش از این بر سر جنگ 
یمن با یکدیگر اختالف نظر داشته اند. امارات که در جنگ یمن 
متحد عربستان به شمار می رود، بر سر مسائل مختلف ازجمله 
نیروهای تحت حمایت این ائتــالف در یمن با ریاض اختالف 
دارد. هدف امارات حفظ جایگاه خود در سواحل جنوبی یمن و 
تسلط بر دریای سرخ است. عالوه بر این امارات به دنبال ایجاد 
یک پایگاه نظامی در جزیره ای در تنگه باب المندب در انتهای 
جنوبی دریای ســرخ اســت؛ اهدافی که با مخالفت عربستان 

روبه رو شده است.

دریچه

جهان نما

گروه طالبان روز جمعه با انتشار تصاویری، از ساخت 
نخستین پهپاد نظامی توسط نیروهای فنی خود خبر 
داد. »مبین خان« سخنگوی پیشین پلیس افغانستان 
در حساب توییتری اش با انتشــار تصاویری از یک 
هواپیمای بدون سرنشــین که بمب کوچکی به آن 
متصل شده، این خبر را اعالم کرد. گفته شده مبین 
خان، هزینه های ساخت این پهپاد را متقبل شده و 
ازهمین رو نیز روی بدنه این پهپاد نام »مبین1231« 
نوشته شده است. در بخش دیگری از بدنه این پهپاد، 
نام »زبیب« دیده می شود که احتماال نام سازنده آن 
است.تا کنون منابع وابســته به طالبان، جز انتشار 
تصاویر، هیچ اشــاره ای به جزئیات ســاخت پرنده، 
قابلیت هــای آن  و هزینه ســاخت آن نکرده اند. در 
هیچ یک از حساب های توییتری نزدیک به طالبان، 
ویدئویی از پرواز این پهپاد دیده نمی شود. مبین خان 
در پستی توییتری درباره پهپاد ساخته شده مدعي 
شــده که قابلیت حمل بمب هایی تا ۷۰کیلوگرم را 
دارد. او همچنین مدعی شــده که این پهپاد امکان 
شلیک موشک  را نیز دارد. مبین خان برد عملیاتی این 
پهپاد را ۷۰۰کیلومتر اعالم کرده است که این میزان 
برد مشابه برد عملیاتی بســیاری از پهپادهای روز 
دنیاست. در متن مورد اشاره البته توضیحی درباره 
ارتفاع پرواز و سایر مشــخصات فنی این پهپاد داده 
نشده است. همچنین اطالعاتی درباره ویژگی های 

موتور، ابعاد و وزن این پهپاد اعالم نشده است.

از پهپادهای تجاری تا پهپادهای نظامی
با وجود آنکه طالبان برای نخستین بار است که مدعی 
ساخت پهپاد شده، اما اســتفاده این گروه از پهپاد 
موضوع جدیدی نیســت و گزارش هــای متعددی 
وجود دارد که استفاده طالبان از پهپاد را به سال ها 
قبل از سلطه این گروه بر کابل مرتبط می کند. فرنز 
جی. مارتی، کارشناس جنوب آسیا در گزارشی که در 
دسامبر2۰2۰ یعنی یک سال قبل از سلطه طالبان بر 
کابل در مجله دیپلمات منتشر کرده، به این موضوع 
اشــاره می کند که طالبان حداقل از ســال2۰16 
در حــال اســتفاده از پهپادهای تجــاری در کنار 
عملیات های خود با اهداف تبلیغاتی بوده  است. دامنه 
اســتفاده طالبان از پهپادهای تجاری اما رفته رفته 
گسترده تر شــد. در نوامبر2۰2۰ فرماندهی پلیس 
افغانستان تأیید کرد که طالبان برای نخستین بار با 
 یک پهپاد به یک پاســگاه نظامی حمله کرده  است. 

3 هفته بعد نیز نیروهای نظامی دولت افغانســتان 
حملــه پهپادی توســط گــروه طالبــان را تأیید 
کردند. همــه این حمالت در ولســؤالی »ســید 
کرم« در مــرز پاکســتان صــورت گرفتــه بود. 
گزارش ها در آن زمان نشــان مــی داد که طالبان 
پهپادهای تجــاری را برای اســتفاده های نظامی 
تجهیز کرده اســت. نیروهای پلیس افغانستان که 
برای نخســتین بار بود با حمــالت پهپادی طالبان 
روبــه رو می شــدند، در همــان ســال2۰2۰ به 
دیپلمات گفتند که در برخی مــوارد، هواپیماهای 
 بدون سرنشــین طالبــان »بمب های دست ســاز 
ساخته شده از بطری های پپســی پالستیکی« را 
پر از مواد منفجره می کردنــد و آنها را با پهپاد روی 
مراکز نظامی می انداختند. اینگونه حمالت پهپادی 
توسط طالبان از نوامبر2۰2۰ به بعد در دیگر مناطق 
افغانستان ازجمله در والیت »خوست« بارها تکرار 
شد. شیوه استفاده از این پهپادها نیز به گونه ای بود 
که پس از ایجاد انفجار توســط پهپادها، نیروهای 
طالبان به محل هدف قرار گرفته شده یورش برده و 

نظامیان بازمانده را به اسارت می گرفتند.
نیک واترز، کارشناس وب ســایت »بیلینگ کت« 
که در هلند مستقر اســت، در مورد استفاده نظامی 
از پهپادهای تجاری معتقد اســت که مسلح سازی  
چنین پهپادهایی، آسان است و دانش و کار زیادی 

نمی طلبد. براین اســاس تغییر کاربری پهپادهای 
تجاری به نظامی از ســوی طالبان موضوع چندان 

عجیبی به نظر نمی رسد.
گزارش های دیگری هم نشــان می دهد که طالبان 
برای اســتفاده نظامی از پهپادها، در ســال2۰19 
اقدام به تاســیس واحد پهپادی کــرده  بود. فاضل 
قاضــی زی، خبرنگار مســائل افغانســتان در وب 
ســایت »نیوالینزمگ« در گزارشی درباره استفاده 
طالبان از پهپادها برای اســتفاده نظامی نوشته که 
طالبان پیش از خــروج آمریکا و ســلطه بر کابل، 
استفاده از پهپادها را برای هدف قرار دادن مناطق 
شمالی افغانستان در دســتور کار قرار داد. در این 
گزارش استفاده شــبکه حقانی به عنوان بخشی از 
طالبان از پهپادها پیش از ســلطه بــر کابل تأیید و 
اشاره شــده که نیروهای واحد پهپادی طالبان در 
ابتدای تاســیس در همان ســال2۰19 سفارش 
خرید پهپاد با کارایی کشــاورزی را به واسطه یک 
تاجر از چین به مبلــغ 6۰هــزار دالر داده بودند و 
پس از در اختیار گرفتن این پهپاد، کاربرد آن را به 
نظامی تغییر دادند. در این گزارش نخستین استفاده 
طالبان از پهپادها به همان سال2۰2۰ بازمی گردد.

پس از آن تــرور »پیرم قل ضیایــی« از فرماندهان 
پیشین جهادی در روستای »قلعه گرداب« والیت 
تخار در  ماه مــی 2۰21 مهم ترین عملیات پهپادی 

طالبان پیش از ســلطه بر کابل بود. آنها همچنین 
پس از ترور موفق پیرم قل، تــرور عطامحمدنور، از 
 دیگر فرماندهان جهادی را در محل نشســت او در 
مزار شریف با پهپاد در دستور کار قرار دادند؛ هرچند 

عطا نور از این حمله جان سالم به در برد.

چین، تعبیرکننده رؤیای پهپادی طالبان
ســلطه طالبان بر کابل، فصل جدیدی را برای این 
گروه جهــت اســتفاده نظامی از پهپادها گشــود. 
اکونومیــک تایمز گزارش می دهد کــه در ماه های 
گذشته چین پس از حمله گروه تروریستی داعش 
خراســان به هتلی در کابل که محــل اقامت اتباع 
چینی بود، به فکر صدور تجهیــزات نظامی جدید 
ازجمله پهپاد برای طالبان افتاده اســت. براساس 
این گزارش، چین نسبت به بی ثباتی در افغانستان و 
سرایت ناامنی از این کشور به منطقه مسلمان نشین 
سین کیانگ نگران اســت و از این رو برای واگذاری 

تجهیزات نظامی جدید به طالبان ابایی ندارد.
نگرانی چین، فقط امنیتی نیســت. پــروژه بزرگ 
»کمربند و راه« یکی از حیاتی  ترین پروژه های چین 
است که ناامنی در منطقه می تواند سد راه آن باشد. 
فارغ از این، چین یکی از نخستین  کشورهایی بوده 
است که روابط تجاری و اقتصادی خود با طالبان را 
آغاز کرده است. قرارداد 5۰۰میلیون دالری که 2 ماه 
قبل برای استخراج نفت در شمال افغانستان میان 
دوطرف به امضا رسید، نشان داد که پکن برای خود 
منافع دراز مدت در افغانستان تحت کنترل طالبان 
قائل اســت. تعامل چین و طالبــان چیز جدیدی 
نیست. طالبان سال هاســت که با چینی ها در حال 
دیدار و مذاکره هســتند و حتی قبل از سقوط کابل 
به دســت طالبان، اعضای این گروه در چند ســفر 
رسمی با وزیر خارجه و باالترین مقامات چینی دیدار 
و گفت وگو کرده بودند. بنیاد جیمزتاون نیز گزارش 
داده اســت که روابط چین و طالبان پشت پرده در 
حال پیشرفت اســت و فروش پهپاد توسط چین به 

طالبان یکی از نشانه های این توسعه روابط است.
ماکیل روبین، کارشناس مؤسسه امریکن انترپرایز در 
گزارشی مدعی شده که چین ممکن است پهپادهای 
چندمنظــوره بلوفیــش )Blowfish( را در اختیار 
طالبان قرار دهد. خبرگزاری هندی »انی نیوز« نیز 
در گزارشی مدعی شــده که طالبان در حال خرید 
هواپیماهای بدون سرنشین بلوفیش از چین است. 
درصورتی که پهپادهای چینی بلوفیش به دســت 
طالبان برسد، این پهپادها سرانجام بخشی از رؤیای 
طالبان برای در اختیار داشتن نسل جدید پهپادها را 

تعبیر خواهد کرد.

رضا عموییگزارش 1
روزنامه نگار

پهپاد بلوفیش
بلوفیش، یک پهپاد هلی کوپتری ساخت چین با کارایی چندگانه )نظامی و غیرنظامی( است که 
ظرفیت حمل بار آن 1۵کیلوگرم است. این پهپاد با کابین باز طراحی شده و به کاربر اجازه می دهد 
تا طیف گســترده ای از محموله ها مانند دوربین های نظارتی یا سیستم های تسلیحاتی را در آن 
مســتقر کند. معموال پهپادهای تهاجمی با موشک های هدایت شونده مسلح می شوند، اما پهپاد 
بلوفیش جزو آن دسته از پهپادهایی است که با بمب های مبتنی بر جاذبه زمین مسلح می شوند. 
در عین حال، این پهپاد قادر به طی مسافت های خیلی دور نیست و بیشتر برای پشتیبانی رزمی 
از نیروهای زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. این بدان معناست که بلوفیش به طور عمده توسط 
نیروهای زمینی برای انجام کارهایی مانند شناسایی یا حمله به نیروهای مقابل مورد استفاده قرار 
می گیرد. این پهپاد دارای قابلیت برخاست عمودی است و این عملکرد آن باعث شده برای پرتاب 
از درون ناوهای رزمی نیز مناسب باشد. پهپاد بلوفیش همچنین از دوربین های HD با برد بلند برای 
تصویربرداری استفاده می کند و ماژول های ارتباطی 4G آن امکان ارسال تصویر زنده در زمان 

ماموریت پشتیبانی را فراهم می کند.

مکث

وزن پرنده 
سرعت13.5کیلوگرم

 50 تا 75کیلومتر بر 
ساعت
مداومت پروازی
75دقیقه

 توان حمل محموله 
تا 15کیلوگرم

 حداکثر برد 
70کیلومتر

حمایت شهرداران استانبول و آنکارا 
از کاندیداتوری قلیچداراوغلو 

درپی خروج »مرال آکشنر« رهبر حزب دست راستی »خوب« 
ترکیه از ائتالف شــش گانه ای که قرار بــود کاندیدای واحدی 
را برای رقابت با رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه و 
کاندیدای حزب عدالت و توســعه معرفی کند، اکرم امام اوغلو 
شهردار اســتانبول، و منصور یاواش  شــهردار آنکارا، ضمن رد 
درخواســت آکشــنر برای ورود به رقابت های انتخاباتی اعالم 
کردند که از کاندیداتوری »کمــال قلیچدار اوغلو« رهبر حزب 

جمهوری خواه خلق، حمایت می کنند.
مرال آکشنر که در اعتراض به انتخاب کمال قلیچداراوغلو رهبر 
حزب جمهوری خواه خلق، به عنوان کاندیــدای واحد جریان 
مخالف برای رقابت با اردوغان از ائتالف شــش گانه خارج شده 
بود، از اکرم امام اوغلو و منصور یاواش خواســته بود تا به عنوان 
نامزدهای مخالف اردوغان وارد انتخابات شوند؛ درخواستی که از 

سوی این سیاستمداران ترکیه ای رد شد.
دیلی صبــاح، روزنامه نزدیک به دولت ترکیه، دیروز با انتشــار 
تصویری از امام اوغلو و قلیچداراوغلو در کنار یکدیگر گزارش داد 
که شهردار استانبول که از گزینه های جدی کاندیداتوری جریان 
مخالف اردوغان در انتخابات پیش روی ترکیه به شمار می رود 
درخواست آکشنر برای ورود به میدان انتخابات را رد کرده و از 

کاندیداتوری قلیچداراوغلو حمایت کرده است.

پس از یک سال نشست های متعدد میان 6حزب اپوزیسیون، 
در سیزدهمین نشست این ائتالف که با حضور قلیچداراوغلو، 
مرال آکشــنر، تمل قره موال اوغلو رئیس حزب ســعادت، علی 
باباجان رهبر حزب دمکراسی و پیشرفت، احمد داوود اوغلو رهبر 
حزب آینده و گولتکین اویصال رهبر حزب دمکراسی برگزار شد، 
قلیچداراوغلو به عنوان کاندیدای حزب مخالف درنظر گرفته شد. 
با این حال پس از این نشست، آکشنر با اعضای حزب خود برای 
ساعات طوالنی دیدار کرده و در نشســتی با رسانه ها از خروج 
خود از ائتالف شش گانه خبر داد. آکشنر تأکید کرده بود که به 
این نتیجه رسیده که انتخاب ائتالف شش گانه با خواست مردم 
ترکیه مطابقت ندارد. کمال قلیچدار اوغلو در شرایطی به عنوان 
کاندیدای 5حزب سیاســی مخالف ترکیه معرفی می شود که 
جریان اپوزیسیون در 2دهه ای که از حضور اردوغان در قدرت 
می گذرد موفق نشده اند او را در انتخابات های سراسری شکست 
دهند. این بار نیز ناظران خروج حزب خوب را ضربه ای اساسی به 
تالش اپوزیسیون برای گرفتن قدرت از اردوغان ارزیابي کرده اند. 
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گرینویچ

سارق دوست داشتنی
 

وقتی از بيرون به خانه بيایيد و در برگشت ببينيد در باز 
است یا شيشه پنجره شکسته شده، نخستين چيزی که 
به ذهنتان می رسد این است که یک نفر به زور وارد خانه 
شده است. یک زوج آمریکایی هم در اطراف نيویورک 
بعد از اینکه به خانه برگشتند با چنين صحنه ای مواجه 
شدند؛ آنها دیدند که یک پنجره کامال شکسته شده و 
مشخصا یک نفر وارد خانه آنها شده است. این زوج چنان 
هراسان شدند که تصميم گرفتند به پليس زنگ بزنند، 
اما صداهایی که از داخل می شنيدند، کمی عجيب بود. 
برای همين وقتی با احتياط وارد خانه شــدند،  دیدند 
یک آهو که معلوم نيست چرا وارد خانه شده، حيران و 
درمانده است و به هر دری می زند که راه خروج از خانه 
را پيدا کند. آنها از کارمندان سازمان منابع طبيعی برای 
رهاسازی آهو کمک گرفتند و آهو، که صدمه چندانی 

ندیده بود، سرانجام از آنجا خالص شد!

به قدمت تهران

چاق ها قهرمانند!
 

وقتی مسابقه ورزشی بين مردان مطرح است، بيشتر عضالت و 
چابکی بدن آنها مطرح است، اما یک مسابقه در اتيوپی، کامال 
برعکس است و برنده، کسی است که چاق تر از همه باشد. این 
مسابقه در قبيله بادی در جنوب اتيوپی برگزار می شود و اهميت 
بسيار زیادی هم دارد. تا حدی که مردان، گاهی 6 ماه رژیم چاقی 
می گيرند تا برنده آن شوند. ساکنان منطقه دره اومو، شکم های 
بزرگ مردان را تأثيرگذار و حتی جذاب می دانند و این مسابقه، 
در چنين فرهنگی برگزار می شــود. مردان برای اینکه خود را 
برای این مسابقه آماده کنند، 6 ماه رژیم سخت غذایی می گيرند 
و تا می توانند عسل، شير و ماست می خورند. عالوه بر این، آنها در 
این دوره تقریبا از انجام هرگونه فعاليت فيزیکی دوری می کنند 
تا مبــادا کمی وزن کم کننــد. حتی غذایشــان را هم اعضای 
خانواده هایشان به بســتر آنها می برند. رژیم های پرخوری آنها 
چنان هجومی و سنگين است که برخی از آنها، دچار بيمای های 
گوارشی می شوند و شرکت در مســابقات را از دست می دهند. 
در روز مسابقه که در فستيوال ویژه ای برگزار می شود، مردان 
خود را گل اندود می کنند و رژه می روند. مردم قبيله بعد از دیدن 
آنها، به کســی که از نظر آنها بزرگ ترین و جذاب ترین شکم را 
دارد رأی می دهند. این مردان تنها چند هفته بعد، دوباره الغر 

و چابک می شوند. 

کودك نیکوکار
 

 نيکوکاری و محبت به دیگران، ســن و ســال نمی شناسد و
چه بســا یک کودک، کاری بزرگ انجام دهد. درســت مثل 
یک پسر 8 ســاله که در آمریکا، برای یک مرد سختکوش و 

تنگ دست،  هزاران دالر کمک جمع آوری کرد.
کيزن هانتر که تقریبا هر روز به یک رســتوران در ليتل راک 
در آرکانزاس می رفت تا صبحانه بخرد، متوجه شد که یکی از 
پيشخدمت های این کافه که هر روز با روی خوش غذای او را 

آماده می کرد، به شدت دچار مشکالت مالی است.
او متوجه شــد که این مرد سياهپوست، همســر و 2 دختر 
کوچــک دارد و به خاطر مســائل مالی، نمی تواند ماشــين 
بخرد و عمال پياده این طرف و آن طــرف می رود. کيزن بعد 
از مطلع شدن از این مســئله، به مادرش گفت که می خواهد 
در ســایت های جمع آوری کمک، داستان این پيشخدمت را 
بنویســد تا او بتواند پول کافی جمع کند و ماشين بخرد. در 
نهایت، کيزن با این کار، نزدیــک به 70هزار دالر جمع آوری 

کرد و پيشخدمت رستوران موفق شد یک ماشين بخرد.

جوالن در پیست موتور سواری - يزد    عکس: مجید دهقانی زاده اول آخر

هنردرمانــی، از 
پيش  سال های 
یکی از راهکارهای کمک به ســالمت جسم و 
روان است. دانشجویان دانشگاه ایالتی پن نيز 
از همين ویژگی هنر بهره بردند و توانسته اند 
15ميليون دالر در طول 46ســاعت ماراتن 
حرکات نرمشی ساالنه خود با عنوان »بدون 

خواب و نشستن« جمع آوری کنند.
آنها نمی خوابند و با این ماراتن عالقه مندان را 

برای کمک به بيماران ترغيب می کنند.
این مبلغ و این مدت، رکورد بی ســابقه ای به 
 Four Diamonds نفع صنــدوق حمایــت
است. این صندوق، مؤسســه ای غيرانتفاعی 
اســت که صد درصــد هزینه هــای درمان 
خانواده های دارای کودک مبتال به ســرطان 
که در بيمارستان Penn State بستری شوند 

را پرداخت می کند.
این جشــن گروهی که THON نــام دارد، 
بزرگ ترین برنامه بشردوســتانه دانشجویی 
در جهان است که کمک های مالی و عاطفی 
را در تمــام طول ســال بــه خانواده های که 
کودک مبتال به سرطان دارند، ارائه می کند. 
THON 2023، پنجاه ویکميــن ســال 
 جمــع آوری کمک های مالی برای مؤسســه

 Four Diamonds را رقم زد. این مشارکت 
از سال 1977ميالدی آغاز شد و تاکنون ادامه 
 Four Diamonds دارد. مؤسسه غيرانتفاعی
توســط چارلز و ایرما ميالرد پــس از مرگ 
پسرشان کریستوفر که به سرطان مبتال بود، 

تاسيس شده است.
امســال )2023ميالدی(، برنامــه با حضور 
 707دانشــجو، از جمعــه 17فوریه 2023

آغاز شد و تا 46ســاعت بعد از آن یعنی روز 
یکشــنبه 4بعدازظهر ادامه یافــت. درپایان، 

16هزار نفر در مراسم حضور داشتند.
 ليلی پووتو، مدیر اجرایی این برنامه می گوید:
» THON، برای ما و دانشجویان خيلی بيشتر 
از یک برنامه تفریحی اســت. ما به این کار، به 
چشــم ماموریتی نگاه می کنيم که باید برای 
کمک بــه مراقبت و حمایــت از خانواده ها و 
کودکان مبتال به ســرطان انجام دهيم. این 
یک ماموریت مهم و ســاالنه است.« او اضافه 
می کند:»در طول نيم قرن که از شــروع این 
برنامه می گذرد، هزینه های پزشکی و مراقبتی 
4800خانواده دارای کودک مبتال به سرطان 
تامين شده اســت.« عالوه براین کمک های 
جمع آوری شــده به تحقيقات دانشگاه برای 

موضوع سرطان نيز کمک کرده است. 

فرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی

زهرا کریمی

46ساعت علیه خرچنگ

شهر خوبعدد خبر

  تاکسی ها خلوت می شوند
اگر جــزو دهه60 به قبل باشــید، حتما به ياد 
می آوريد که سال های خیلی دور برای نشستن 
روی صندلی جلوی تاکسی، بايد يک نفر ديگر را 
هم روی آن صندلی يک نفره تحمل می کرديم 
و تا به مقصد برســیم، پرس می شديم؛ يعنی 
رانندگان تاکســی به جای 3 يا 4نفر، 5مسافر 
سوار می کردند؛ 3نفر روی صندلی عقب، 2نفر 
روی صندلی جلو. سال ها طول کشید تا باالخره 
اين روند عجیب اصالح شد و رانندگان تاکسی 
رضايت دادند که يک مسافر کمتر سوار کنند. 
البته بــه همین راحتی ها هم نبــود و قانون و 
جريمه پلیس هم اهرم فشاری بود تا راننده ها 
کوتاه بیايند. کرونا که آمد، اين روند چند ساله 
4مسافری را هم بر هم زد و راننده ها مجبور شدند 
تنها 3مسافر سوار کنند و به مقصد ببرند، چون 
آدم ها از ترس جانشــان و اين ويروس غريب، 
ترجیح می دادند فاصله شان با ديگر مسافران 
را حفظ کنند. حاال کــه ماجرای کرونا فروکش 
کرده و زندگی به روال عادی بازگشته، برخی از 
رانندگان هم روند قبل را پیش گرفته و دوباره با 

4مسافر طی طريق می کنند.
اگر به کشــورهای ديگر ســفر کرده باشید، 
حتما ديده ايد که تاکسی به عنوان يک وسیله 
نقلیه کرايه خصوصی تعريف شــده و در همه 
جای دنیا همه از همیــن الگو پیروی می کنند. 
حاال قرار اســت در همین تهران خودمان اين 
الگو برقرار شود و تاکســی های زرد به سمت 
مسافرکشی خصوصی بروند و ديگر خبری از 
سوار کردن 4مســافر چفت هم نباشد. رئیس 
کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی 
شهر تهران هم گفته که در بودجه سال آينده، 
ون ها جايگزين تاکســی ها برای جابه جايی 
جمعیتی و تعدادی خواهند بود؛ چراکه فعالیت 
کنونی تاکســی ها و تعريف تاکسی به عنوان 
وسايل حمل ونقل عمومی تعدادی و جمعیتی 
اشتباه تاريخی بوده است و سوار کردن 4 نفره 
مسافر برخالف تعريف درست تاکسی است.اگر 
اتفاقی که رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 
شورای اسالمی شهر تهران گفته بیفتد، تاکسی 
در تهران فقط برای جا به جايی يک نفر يا يک 
خانواده اختصاص پیدا می کنــد و آنهايی که 
به دنبال راحتی بیشتر برای جا به جايی هستند، 
می توانند با خیال راحت تاکسی بگیرند؛ فقط 
بايد پول بیشــتری پرداخــت کنند. ون های 
اضافه شده به سیستم حمل ونقل عمومی شهر 
هم جايگزين های خوبی برای تاکسی خواهند 
بود که کرايه کمتــری دريافت می کنند و جای 
بیشتری دارند و قاعدتا تعداد مسافر بیشتری را 

هم بدون فشردگی جا به جا خواهند کرد.

حافظ

ثواِب روزه و حِج قبول آن کس برد
که خاك میکده عشق را زيارت کرد

کــوچـــه های تهــران 
خانه های بی شماری دارد 
که تماشای معماری شان حال دل را خوب می کند؛ 
خانه هایی که چيدمان آجربه آجرش مسحور کننده 
اســت. نگاه کردن به این خانه ها در هر منطقه ای از 
تهران به مثابه سفر زمان به گذشته و اندیشه معمارش 
اســت؛ از کوچه باغ های درکه، دربند و دزاشيب تا 
کوچه های اطراف بازار شــاه عبدالعظيم. از شرق و 
غرب و منطقه های مرکزی هم کم جای حرف نيست.
بين همه شهروندانی که تماشای معماری خانه های 
قدیمی را دوســت دارند یکی از آنها به دیدن نمای 
بيرون خانه ها بســنده نکرده اســت. او چند سالی 
برحســب عالقه شــخصی اش آرشــيوی از نمای 
خانه های تهران جمع آوری کــرده و با اجازه بعضی 
از صاحبخانه ها به داخل خانه ها هم رفته اســت و از 
در و دیوار خانه ها عکس گرفته  است. قرار گذاشتن او 
با صاحبخانه ها مشروط به روز آفتابی و حال خوش 
خودش نيست. هر وقت که صاحبخانه ای به او جواب 
مثبت بدهد در کسری از ثانيه با دوربين عکاسی زنگ 

خانه را برای ورود می زند. برخی از صاحبخانه ها هم 
مثل او دوست دارند داخل خانه شان را دیگران ببينند 
و با همکاری این مرد جوان تور بازدید از معماری چند 
خانه که نزدیک هم هستند می گذارند. تور معماری 
خانه های قدیمی بيشتر برای دانشجویان همين رشته 
یا محققان و عالقه مندان به مهندسی ساختمان است.

تاکنون بيش از 200 خانه قدیمــی در تهران در 
آرشيو این مرد جوان است که به گفته خودش »قدم 
زدن در ميان کوچه ها و تماشــای خانه هایی که 
هنوز دست بســاز بفروش ها به آن نرسيده است 
برای تهران ارزش هویتی باالیی دارد. هر چند که 
خانه های قدیمی با معماری های زیبا مثل خانه های 
جدید رنگ و لعاب تيز و بــراق ندارند اما آنچه در 
معماری آنهــا در اتاق های در چوبی، ســقف های 
بلند، راهروهای نورگيــر و ایوان های زیبا می توان 
حس کرد بدون شــک در آپارتمان های پر آپشن   

نخواهيد داشت.« 
او حتی معتقد است تنها خانه افراد مشهور دیدنی 
نيستند؛ مثال خانه اســتاد لرزاده در خيابان بهار 

یا خانه دکتر شــریعتی در منطقه 6 ، خانه جالل 
آل احمد در دزاشيب ، خانه دکتر مدرس در محله 
امامزاده یحيی، خانه شــهيد چمران در محله بازار 
و یا خانه آیت اهلل طالقانی در ميدان سپاه و خيلی 
خانه های دیگر معماری چشم نوازی دارند اما خيلی 
از خانه ها که افراد بنامی در آن زندگی نمی کرد ه اند 
هم معماریشــان هویت تهران را زنده نگه داشته 
و برای خيلی از شــهروندان جذابيــت معنایی و 

مفهومی دارد.«
آرزوی این مرد جوان این اســت که  ای کاش همه 
مالکان خانه های قدیمی تهران این مهم را ارزش 
بدانند و بــرای حفظ و نگهــداری آن از هيچ چيز 
دریغ نکنند و با نوسازی و بهسازی حال این بناهای 

ارزشمند را خوب نگه دارند.

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

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان
زندگــی مثــل مجموعــه ای بی پایــان از 
بدبختی هاست که تنها پيام بازرگانی مختصری 

از خوشبختی داره ...
تیم میلر

هيچ چيز بــه بدی جنگ نيســت... مــردم وقتی 
می فهمند جنگ چقدر بد است، دیگر نمی توانند 
جلویش را بگيرند، چون دیوانه می شــوند. بعضی ها هم هســتند که هرگز 
نمی فهمند. بعضی ها هستند که از افسران شان می ترسند. با همين ها جنگ 

راه می اندازند.

ارنست همینگوی

وداع با اسلحه
بوک  مارک

دیالوگ

Deadpool

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

سهم نو رسیده
بگذارید با یــک آمار شــروع کنيم؛ آنطور 
که اعداد و ارقام و داده های آماری نشــان 
می دهد، تــا ســال1390 جمعيت جوان 
ایران از 37/4درصد به 28/5درصد رسيده 
است و تا سال1410 این رقم به 24/1درصد 
می رسد و خب معلوم است که با این اوصاف 
جامعه دارد به ســمت پير شــدن حرکت می کند و در آینده نه چندان 
دور، جمعيت جوان کشور کم و تعداد ميانســاالن و سالمندان افزایش 
پيدا می کند که اتفاق خوبی نيســت. این آمارهــای نگران کننده روند 
پيری جمعيت و کاهش آمار جوانان فعال در عرصه های مختلف نشــان 
می دهد که باید از فرصت پنجره باز جمعيتی استفاده کنيم تا بتوانيم با 
تغيير آهنگ رشد جمعيت و افزایش ميزان باروری، جامعه را از پير شدن 
نجات دهيم. در این راستا هم دولت کارهای زیادی انجام داده و بسته های 
تشویقی فراوانی را برای خانواده ها درنظر گرفته تا درصورت بچه دار شدن، 

شرایط اقتصادی برایشان سخت نباشد.
یکی از این طرح های تشــویقی که روز گذشته توسط نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به تصویب رسيده این اســت که به ازای تولد هر فرزند از 
ابتدای سال1402 معادل 2ميليون تومان سهام به نام فرزند اختصاص یابد. 
براساس این طرح دولت مکلف است ماهانه معادل 2درصد از یک دوازدهم 
هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتخابی وابسته به 
دولت را که سودده و فاقد زیان انباشت هستند، طبق آخرین صورت مالی 
حسابرسی شده  ، به استثنای هزینه های استهالک و هزینه عمليات بانک 
و بيمه، از حساب های آنها برداشــت کند و برای خرید واحدهای صندوق 
ســرمایه گذاری معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. خالصه اش 
اینکه نوزادانی که بهار سال آینده به دنيا بيایند، سهامداران آینده هستند و 

خيال والدین کمی بابت هزینه ها آسوده می شود.

برای بازمانده های بوشهر 
این خبر خوب را  دیروز معاون رئيس جمهور 
در امور زنــان و خانــواده داده و گفته که 
چاره اندیشــی برای بازگردانــدن دختران 
بازمانده از تحصيل به مدارس، اولویت  این 
معاونت است که در همين زمينه قرار است 
5مدرسه شــبانه روزی دخترانه در استان 
بوشهر ساخته شود و مناطق آن نيز مشخص شــده است. همانطور که 
می دانيد بچه هایی هســتند که در مناطق دورافتــاده زندگی می کنند 
و امکان رفت وآمد هر روزه به شــهر برای رفتن به مدرسه را ندارند و در 
نتيجه کال قيد تحصيل و مدرسه رفتن را می زنند. اما خوشبختانه برای 
روســتاهایی که امکان ایجاد مدرســه یا آموزگار وجود ندارد، مدارس 

شبانه روزی و مهارتی تاسيس می شود.
استان بوشهر و روستاهایش پر از توانمندی هایی است که اگر پشتيبانی 
شوند می توانند ثمرات خوبی برای سالم سازی خانواده داشته باشند. به 
همين دليل هم قرار اســت برای دخترانی که امکان تحصيل در محل 
زندگی خودشان را ندارند، این 5مدرسه شبانه روزی تاسيس شود. این 
مســئول همچنين گفته که عالوه بر این مدارس، اعتباراتی برای ایجاد 
فرهنگسرای خانوادگی، مرکز فرهنگی روستایی، سالن ورزشی و بازارچه 
مشاغل خانگی بوشهر در نظر گرفته شــده است و ساخت مسکن برای 
زنان سرپرســت خانوار و حمایت از صندوق های خرد روستایی از دیگر 
مواردی است که در حوزه زنان و خانواده مصوب شده و ایجاد پالژ بانوان از 

تقاضاهای بانوان شهرهای این استان است.

حال خوب آذر و توران
می  دانيــم که هنــوز از مرگ تلــخ پيروز 
-یوز آسيایی- غمگين هســتيد و قرار هم 
نيست با یادآوری اش این غم را تازه کنيم، 
خواستيم حاال که این خبر کام همه مان را 
 تلخ کرده، یک خبر خوب هم از آذر و توران 
)توله یوزهای آسيایی( بدهيم و بگویيم که 
بعد از گذشت 24روز از انتقال به سایت تکثير پارک ملی توران واقع در 
بيارجمند شاهرود در استان سمنان، خوشبختانه با این محيط سازگاری 
پيدا کرده اند و در ســالمت کامل قرار دارند. اگر یادتان باشــد یازدهم 
آذر1401 بود که خبر رسيد 2توله یوز توســط یک چوپان در پناهگاه 
حيات وحش توران زنده گيری شــده اند و گویا چوپانی حين چرای دام 
در این پناهگاه صداهایی می شــنود، به ســمت آن می رود و در نهایت 
2توله  یوزپلنگ را می بيند؛ سپس آنها را گرفته و به منزل می برد، آن شب 
با شير گوســفند توله ها را تغذیه می کند، روز بعد موضوع را به حفاظت 
محيط زیست استان سمنان گزارش می کند، محيط بانان به سرعت توله ها 
را به محل زنده گيری برمی گردانند تا شاید مادر سراغشان بياید. این کار 
2روز و 2شب تکرار شد، اما مادر پيدا نشد و محيط بانان به علت سرد بودن 
هوا مجبور شدند توله ها را به جای گرمی برسانند، اما همچنان به تالش 
برای یافتن مادر ادامه دادند؛ اما خبری از مادر توله ها در آن محدوده بر پایه 
گشتزنی و نظارت از طریق دوربين تله ای نبود. خالصه اش اینکه این دو 
توله یوز تحت مراقبت قرار گرفتند و نخستين نوبت واکسن کشته شده را 
دوازدهم بهمن1401 برای ارتقای ایمنی در برابر بيماری های گوارشی 

و تنفسی دریافت کردند .

باز باران
بعد از چند روز گرم و آفتابی، روز گذشته 
یک بار دیگر هوا بارانی شــد و اداره کل 
هواشناسی هم خبر از بارش های پراکنده، 
وزش باد شدید و خيزش گرد و خاک و 
همچنين افزایش دما می دهد. روزهای 
سرد زمســتان رو به پایان است و حاال 
نقشه های هواشناســی و تصاویر ماهواره ای در 5روز آینده وضعيت 
جوی استان تهران را همراه با آسمان کمی ابری تا ابری پيش بينی 
می کنند. البته ایــن را هم اضافه کنيم که مدیریــت بحران تهران 
هم نسبت به خيزش گرد و خاک در استان هشــدار داده و دستور 
آماده باش به دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران صادر شده است. 
توصيه اکيد مدیریت بحران در این مواقع این است که دستگاه های 
امدادی آمادگی خود را حفظ و شهروندان ضمن رعایت اصول ایمنی 
از ایستادن در کنار اجسام آویزان در معابر، زیر درختان کهنسال و 
ساختمان های قدیمی خودداری و کوهنوردان آماتور و حرفه ای از 

صعود به ارتفاعات پرهيز کنند. 

آخر مصور

 بازمانده/  نسيف احمد
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کمترین انتظار در 
بحران مسمومیت های 

دانش آموزی
ماجــرا از دهــه اول آذرماه جاری شــروع 
شــد و حاال 3 ماهی هســت کــه درگیر با 
مسمومیت های دانش آموزی هستیم. کسی 
هم قطعی نمی داند که چــه اتفاقی افتاده و 
انگشت اتهام باید به کدام سمت و سو گرفته 

شود! البته احتماالت اصلی بیان شده است.
نکته مهمی که در این حوزه وجود دارد، زمانی 
است که از آغاز آن گذشته. زمان، زمان کمی 
نبوده است؛ اما متأسفانه تا وقتی که این اتفاق 
در قم می افتاد، حساســیت های عمومی به 
آن صورت برانگیخته نشــده بود. نه اینکه در 
این باره حساسیت هایی وجود نداشته باشد، 
اما به شدت امروز نبود. امروزه همه متفق القول 
هستند که باید سرنخ های این ماجرا را کشف 
کرد. اما افسوسی که وجود دارد، زمان از دست 
رفته اســت؛ زمانی که از همــان نهم آذرماه 
می توانست شروع شود و با یک تالش فراگیر، 
مانعی بزرگ ایجاد کند تا کار به وضعیت امروز 
کشــانده نشــود. کمترین و البته بحق ترین 
انتظاری که مردم دارنــد، یک توضیح کامل 
است؛ از ســرنخ های واقعی که وجود دارند یا 
می توانند وجود داشته باشند. در بحران هایی 
از این دست، آنچه همه را عصبانی تر می کند، 
تردیدهــای موجــود در تصمیم گیری ها یا 
تحقیقات نهایی اســت. اجازه بدهید در این 
مورد، نکته هایی را با هم مرور کنیم تا ببینیم 
چه کســی یا چه کســانی می توانســتند در 
مدیریت بهنگام چنین بحرانی، اثرگذار باشند.

طبیعی و بدیهی است که نخستین انتظار، از 
پدافند غیرعامل کشور می رفت که برای چنین 
مواقعی تمهیداتی بیندیشــد. ماهیت وجود 
پدافند غیرعامل، حمله هایی از این دست است 
حاال منشأ و مبدأ حمله هر کجا که می خواهد 
باشــد؛ یک گروهک معاند، جنــگ ترکیبی 
دشمن، یک دلیل پزشکی و علمی یا... . اینکه 
چه کسانی چنین حمله هایی را ایجاد کرده و 
می کنند، البته نکته ای مهم است، اما مهم تر از 
آن، این است که مقدمات پیشگیری یا مقابله 
با چنین حمله هایی از همــان ابتدا طراحی 
شود. تصور کنید اگر چنین حمله هایی منجر 
به تلفات انســانی باالیی هم می شد، در این 

صورت آیا شدت بحران قابل کنترل بود؟ 
نکتــه بســیار مهم تر بعــدی، وحــدت در 
اطالع رسانی است. در همه کشورهای جهان 
این امر پذیرفته شده است که در بحران هایی 
از این دست، باید وحدت اطالع رسانی وجود 
داشــته باشــد. در غیراین صورت هر کسی 
می تواند ادعایی مطرح کند و اساســا همین 
ادعاهای تأیید نشده، باعث شوند تا وضعیت 
از اینی هم که هســت، بغرنج تر شود. وحدت 
در اطالع رســانی، اصلی اســت کــه هم در 
مورد مســئوالن مرتبط با ماجرا و هم درباره 
رســانه ها مطرح است. اینجاســت که یکی 
از تفاوت های بزرگ رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعی مطرح می شــوند؛ رسانه ها رسالتی 
اجتماعی دارند و برایشــان مهم است که تا 
وقتی که دقــت و صحت امری احصا نشــده 
باشد آن را اطالع رســانی نکنند درحالی که 
صفحه هــای اطالع رســان یا شــخصی در 
شــبکه های اجتماعــی، هر چیــزی را که 
دل شان خواست منتشر می کنند و برایشان 
 مهم، بیشــتر نخســتین بودن است و بیشتر

دیده شدن.
نکته بســیار مهم تر دیگری که در این حوزه 
وجود دارد، آن است که بخواهیم رسانه ها را 
در مورد اطالع رسانی درست و حتی کنکاش 
در مورد این بحران، محدود کنیم. دلیل مان 
هم این باشد که بله، نباید بین مردم و والدین 
وحشت ایجاد کرد. اتفاقا وحشت وقتی ایجاد 
می شود که رســانه ها در این مورد قوی عمل 
کنند و در نتیجه همه  چیز، به دست دیگرانی 
بیفتد که نه می توان با آنها وارد تعامل شــد 
تا درســت اطالع رســانی کنند و نه می شود 
انتظاری دیگر از آنها داشــت. اتفاقا در چنین 
موردهایی چه بســا رســانه ها به یافته هایی 
دست یابند که برای مسئوالن و شهروندان نیز 
به شدت راهگشا باشد تا اینکه بخواهیم دست 
و بال شان را ببندیم که مثال امنیت روانی ایجاد 
کنیم. حقیقت امر اینکه همین االن هم امنیت 
روانی جامعه بابت چنین مســمومیت هایی 
دچار خدشه شده است پس چنین استداللی 

اکیدا درست نیست.
در نهایت اینکه واقعــا نمی دانیم چه اتفاقی 
افتاده اســت؛ حمله ای تروریستی، اشتباهی 
شــناختی در حوزه ســالمت، نوعی جنگ 
ترکیبی یــا... . برای همه ایــن ایده ها، البته 
یافته هایی هم وجود دارد، اما یافته هایی که 
شاید موردهایی را بتواند توجیه کند اما همه 

موارد را نمی تواند تفسیر کند.
امیدواریم که حین ایــن بحران و بعد از این و 
در دل همه بحران های دیگــر، پروتکل های 
مشخصی در باب اطالع رسانی و نوع بررسی 
و نوع اقنــاع افکار عمومی و... وجود داشــته 
باشــد تا بدون فکر قبلی و به صورت خودکار، 
مســئوالن بدانند کــه باید چــکار کنند و 
چطور بحران و افکار عمومی و خبررســانی 
را مدیریت کنند. غیر از این اگر باشد، هر بار با 
بحران هایی از این دست، زمان ها و اعتمادهای 

زیادی را از دست می دهیم. 

عیسی محمدییادداشت
دبیر گروه اجتماعی

دروغی به نام مهاجرت پزشکان
انتشار گسترده اخبار مهاجرت پزشکان در حالی است که ایران در فهرست کشورهای پیشتاز در این زمینه  قرار ندارد

مانور رسانه ای برای مهاجرت پزشکان 
مسئله مهاجرت پزشکان به عنوان قشر اجتماعی 
خاصی که نقش مهمی در سالمت جامعه دارند، 
مانند هر کشــور دیگری در ایــران هم اهمیت 
خود را دارد. مهاجرت پزشــکان نخستین بار در 
23 دی 1399 از سوی علی تاجرنیا، مشاور عالی 
وقت رئیس سازمان نظام پزشــکی در رسانه ها 
مطرح شــد. او در گفت وگویی اعالم کرد: »تنها 
در شهر آنتاریوی کانادا حدود 400دندانپزشک 
ایرانی مشغول به کارند.« پس از آن هم محمدرضا 
ظفرقندی، رئیس وقت ســازمان نظام پزشکی 
در شــهریور 1400 از درخواست مهاجرت بیش 
از 3هزار پزشک در یک ســال گذشته خبر داد و 
مالک این آمار او درخواســت های صدور مجوز 
good standing )گواهی عدم سوءپیشینه( بود. 
به گفته ظفرقندی، این درخواست ها در یک سال 
گذشــته صورت گرفته بود. او در آبان 1400 و در 
مراسم معارفه مدیران جدید سازمان، باز هم نسبت 
به افزایش مهاجرت پزشکان هشدار داد و گفت: 
»آمار درخواست گود استندینگ، ناخوشایند و 
نگران کننده و نشانگر شرایط نامناسبی است که به 
جای کتمان و پاک کردن صورت مسئله باید بیان 
شود و برایش چاره اندیشید.« پس از آن هم با روی 
کار آمدن محمد رئیس زاده و با همزمانی مسئله 
کمبود پزشک و تعرفه های پزشکی، مانور رسانه ای 

در موضوع مهاجرت پزشکان ادامه یافت.

خبرها از کجا می آیند؟
بررســی ها نشــان می دهد که منبع نزدیک به 
90درصد اخبار منتشر شــده دربــاره مهاجرت 
پزشکان به مصاحبه ها و سخنان رئیس و اعضای  
نظام پزشکی برمی گردد. در شهریور 1400 رئیس 
وقت سازمان نظام پزشــکی اهواز از روزانه شدن 
درخواســت صــدور گواهی گوداســتندینگ 
خبر داد و گفــت: »روزانه 2 تــا 10 گواهی برای 
پزشکان صادر می کنیم.« در مهر همان سال هم 
به گفته سرپرســت وقت روابط عمومی سازمان 
نظام پزشکی »در 3ماه تابستان بیش از هزار پزشک 
برای مهاجرت از ایران و فعالیت در حوزه پزشکی 
در کشورهای دیگر، از این ســازمان درخواست 
صدور گواهی گود استندینگ کرده اند و این آمار از 
افزایش محسوس مهاجرت پزشکان در سال 1400 
حکایت دارد.« رئیس زاده، رئیس ســازمان نظام 
پزشــکی هم شــهریور 1401 از روند رو به رشد 

مهاجرت پزشکان متخصص و فوق تخصص خبر 
داد و گفت: »در سال 1400 بالغ بر 4هزار و 2۷نفر 
درخواست عدم سوءپیشینه پزشکی کردند.« پس 
از آن رئیس بخش اورژانس بیمارستان سینا آمار 
مهاجرت پزشکان از ابتدای کرونا را حدود ۵هزار 
نفر اعالم کرد و همان زمان هــم روزنامه دنیای 
اقتصاد با اســتناد به منبعی نامعلوم از مهاجرت 
1۶ هزار پزشک عمومی طی 4سال گذشته خبر 
داد. تا کنون هیچ نهاد رسمی یا غیررسمی، آمار 
مستندی درباره مهاجرت پزشکان ارائه نکرده  و 
تنها آمار موجود حاصل استنادهای متناقض به 
میزان درخواست مجوز گود استندینگ از سازمان 
نظام پزشکی است. در واقع این سازمان درخواست 
چنین مجوزی را برابر با تعداد مهاجرت پزشکان 
از کشــور درنظر گرفته، درحالی کــه مهاجرت 
مســئله ای چندبعدی اســت و الزاما کسانی که 
اقدام به درخواســت چنین مجوزی می کنند، از 
کشور مهاجرت نمی کنند، همچنین بررسی های 
دقیقی هم انجام نشده که دلیل مهاجرت پزشکان 
به صورت قطعی برای مناســب نبودن تعرفه ها یا 
مشکالت اقتصادی باشــد. البته رئیس سازمان 
نظام پزشکی در نشست خبری اخیر خود در پاسخ 
به سؤال پرتکرار خبرنگاران برای اعالم آمار واقعی 
مهاجرت پزشــکان، گفت: »آمار کلی مهاجرت 
پزشکان ما نسبت به سایر اقشار پایین تر است و 

پدیده مهاجرت هم از گذشته وجود داشته. اما عدد 
نمی خواهم بگویم، چون ممکن است برداشت ها 
متفاوت باشــد و آن طرف آبی ها هم ســریع این 
اعداد را برمی دارند و در بوق و کرنا می کنند. ضمن 
اینکه ذکر اعداد مشکلی را حل نمی کند.« با وجود 
این، برخی پژوهشگران معتقدند هدف نهایی از 
جوسازی رسانه ای به نوعی تحت فشار قراردادن 
نهادهای حاکمیتی بــرای افزایش بیش از پیش 
تعرفه های پزشــکی است؛ افزایشــی نزدیک به 
۶0درصد تعرفه های فعلی )تعرفه های پیشنهادی 
نظام پزشکی برای سال 1401( و البته بازگرداندن 

تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی!

مهاجرت پرستاران در آمار پزشکان می آید
هادی جلیلوند، کارشناس و پژوهشگر حوزه سالمت 
در این باره به همشهری می گوید: »بررسی ها نشان 
می دهد که مهاجرت پزشکان عدد باالیی نیست و 
از این موضوع استفاده ابزاری برای افزایش تعرفه 
صورت می گیرد.« او تاکید می کند: »تعرفه ها در 
حال حاضر پایین نیست و نباید اینطور تعبیر شود 
که با توجه به تورم به صورت مداوم افزایش پیدا کند. 
این درحالی است که پزشکان بخشی از درآمدشان 
را به صورت حقوق دریافت می کنند که این دریافتی 
با افزایش حقوق های بقیه اقشــار، افزایش پیدا 
می کند. تعرفه ها به نوعی برای ارائه برخی خدمات 

درنظر گرفته می شــود که لزوما به پزشک داده 
نمی شود و دریافت کننده آن   بیمارستان است.«

 او با تأکید بر اینکه تعرفه ها در ایران کم نیست، ادامه 
می دهد: »پزشکان در ایران نسبت به سایر اقشار و 
گروه های شغلی مشابه  خودشان، درآمدهای نسبتا 
باالیی دارند و یکی از تبعات آن هم در کنکور تجربی 
با افزایش غیرمنطقی داوطلبان دیده می شود.«  
جلیلوند در پاسخ به این سؤال که با وجود چنین 
مسائلی، اما مشــکالت اقتصادی به عنوان یکی از 
دالیل مهم مهاجرت پزشــکان مطرح می شود، 
بیان می کند: »آمارها درباره مهاجرت پزشــکان 
در مصاحبه های پراکنده منتشر کرده، متناقض 
است و به نظر نمی رسد که آمار 3هزار نفره مهاجرت 
پزشکان عدد درســتی باشــد. آمار ارائه شده از 
سوی سازمان نظام پزشکی براساس درخواست 
عدم سوءپیشینه پزشکی است که لزوما به معنای 
مهاجرت نیســت و می تواند مصارف دیگری هم 
داشته باشد. از سوی دیگر مهاجرت پرستاران هم 
در آمار مهاجرت پزشــکان می آید. ضمن این که 
در کشورهای مهاجرپذیر جامعه پزشکی ازجمله 
انگلیس، کانادا و آمریکا، ایران  در فهرست 10ملیت 
اول که پزشکان شان درخواست مهاجرت دارند، 

قرار ندارد.« 

2دلیل تقویت مهاجرت ها 
جلیلوند البته 2مسئله را دلیل مهاجرت پزشکان 
می داند و می گویــد: »با وجــود اینکه مهاجرت 
پزشکان عدد باالیی ندارد اما 2دلیل می تواند آن 
را تقویت کند؛ اول محدودیت در صدور مجوزهای 
اشتغال و دوم پایین بودن ظرفیت تخصص. پزشکان 
ما برای دریافت مجوز مطب، درمانگاه و کار در بخش 
خصوصی با محدودیت هایی مواجه هستند.  برخی 
پزشکان با هدف تحصیل در مقاطع باالتر و تخصص، 
اقدام به خروج از کشور می کنند.« این کارشناس 
معتقد اســت که بازار شغلی پزشــکان در ایران 
مناسب است و منطقی نیست که مهاجرت کنند: 
»مهاجرت برای جامعه پزشکی سخت تر است چون 
باید مدرک شان در کشــور مقصد پذیرفته شود. 
همچنین نوع خدمتی که ارائه می کنند هم باید 
مورد تأیید آن کشور باشد. اما باید سیاستگذاری ها 
در کشور به گونه ای باشد که حتی برای همین آمار 
کم مهاجرت هم، جایگزینی نیرو صورت بگیرد. 
همچنین با  افزایش ظرفیت به جز تامین نیازهای 

داخلی، به نیازهای منطقه هم توجه ویژه شود.« 

13 استان
برخوردار کشور، کمترین 
میزان فرزنــدآوری را 
دارند. به گفته صابر جباری 
فاروجی، سرپرست اداره 
جوانــی جمعیت وزارت 
بهداشــت، برنامه ریزی 
وزارت بهداشت در اجرای 
قانون جوانــی جمعیت، 
حداقل دارا بودن 3 فرزند 
برای هر خانواده اســت، 
اما ۱3 اســتان برخوردار 
کشــور کمترین میزان 
ازدواج و فرزنــدآوری را 
دارند که نشان می دهد 
اقتصادی  مسائل  صرف 
نمی تواند عامل افزایش 

جمعیت باشد.

2 وام
از سوی بانک جهانی به 
وزارت بهداشت پرداخت 
شده است. حمید اسدی، 
معاون مرکــز هماهنگی 
اقتصادی وزارت بهداشت 
درباره جزئیات پرداخت 
این وام می گوید: وزارت 
موفق  تاکنون  بهداشت 
شــده 2 وام ۴۵ و ۹۰ 
میلیون دالری را دریافت 
کند و پیگیر وام سوم به 
مبلــغ 2۰۰میلیون دالر 
هستیم که موافقت ضمنی 
هم از سوی بانک جهانی 
صورت گرفته و امیدواریم 
در ادامه مذاکــرات، به 

نتیجه برسد. / مهر 

77 درصد
به دلیل  مرگ ومیرهــا 
بیماری هــای غیرواگیر 
رخ می دهد و بیماری های 
قلبــی و عروقی در راس 
آن قرار دارند. حســین 
معــاون  فرشــیدی، 
بهداشت وزارت بهداشت 
با بیان این مطلب تأکید 
می کند: »این بیماری ها 
با ورزش کردن و اصالح 
تغذیه تا حد زیادی قابل 
کنترل هستند. چاقی هم 
منشأ بیماری های قلبی و 
انواع سرطان هاست و از 
کارافتادگی زودرس ایجاد 
می کند. همچنین کاهش 
مصرف نمک، پرفشاری 
خون را کــه 3۰درصد 
جمعیت را شامل می شود، 
کنترل می کنــد. وزارت 
بهداشــت برای کنترل 
چاقی دانش آمــوزان و 
پوکی اســتخوان بانوان 
برنامه هایــی دارد کــه 
از ســال آینده اجرایی 

می شود.« 

626 ماموریت
امدادی از سوی سازمان 
امداد و نجــات جمعیت 
هالل احمر در یک هفته 
گذشته انجام شده است. 
امدادگران  همچنیــن 
هالل احمر در این مدت، 
به ۱2۹۱فرد حادثه  دیده 
امدادرسانی کردند و جان 
۴37نفــر را در حوادث 
مختلف جاده ای، طبیعی 
و... نجات دادند. 27۵نفر 
از مصدومان حوادث هم 
به مراکز درمانی منتقل 

شدند.

واقعیت پیدا کردن داروهای الغریدَرَق؛ پایتخت سمنوی ایران
 َدرَق در استان خراسان شمالی 

به دلیل تولید صدها تن سمنو در سال، پایتخت سمنوی ایران نام گرفته است
محققان برای حل مشکل جهانی اضافه وزن، داروهایی مبتنی بر علم روز دنیا ساخته اند 

که با تقلید عملکرد هورمون ها باعث کاهش وزن به شکل ایمن و پایدار می شوند

۱۵۱6

خروجی نامناسب تصمیم گیری  با اطالعات اشتباه 

داریوش چیوایی، کارشــناس حوزه سالمت معتقد است درخواست مکث
صدور مجوز عدم  سوءپیشینه پزشکی الزاما به معنی مهاجرت نیست 
و در این باره به همشــهری می گوید: »حتی بر فرض اینکه پزشکی 
چنین مجوزی را دریافت کند، این دلیلی نمی شود که حتما در کشور 
مقصد مورد پذیرش قرار بگیرد یا بتواند در آزمون و کســب مجوز 
طبابت در کشور مقصد موفقیتی کسب کند. این سؤال مطرح است 
که چرا دلیل افزایش مهاجرت پزشکان، درخواست صدور این مجوز 
اعالم می شــود، آن هم درحالی که هیچ عدد و رقم رسمی و روشنی، 
بیشتر بودن مهاجرت پزشکان به نســبت سایر اقشار تحصیلکرده 
هم تراز را تأیید نکرده اســت.« چیوایی با بیان اینکه طی این سال ها 
درباره مسئله مهاجرت پزشکان بزرگ نمایی شده، ادامه می دهد: »در 
این باره نیاز به آمارهای مقایسه ای بین گروه های مختلف تحصیلکرده 
ازجمله فارغ التحصیالن پی اچ دی در رشته های ریاضی داریم. عنوان 
می کنند که بیش از ۹۰درصد برخی رشته ها در دانشگاه شریف مهاجرت 
می کنند، اما قطعا به معنای آن نیست که مثال همه فارغ التحصیالن 
رشته برق از کشور خارج می شوند. سازمان نظام پزشکی از افزایش 
درخواست گود استندینگ خبر می دهد و چاره کاهش آن را افزایش 
تعرفه های پزشکی می داند. اما تاکنون یک بررسی انجام نداده اند که 
آیا واقعا دلیل اصلی مهاجرت همین تعداد پزشکان، مشکالت و مسائل 

اقتصادی است. در بحث مهاجرت ها فرد باید حد مطلوبی از تمکن مالی 
را داشته باشد و این رقم برای کشــورهای توسعه یافته عدد باالتری 
است. بنابراین اگر کسی به این کشورها مهاجرت می کند، قطعا ظرفیت 
اقتصادی خوبی هم دارد و مشکل او از رفتن، متناسب نبودن تعرفه های 
پزشکی نیست.« چیوایی معتقد است که اظهارنظرهای غیردقیق سبب 
اتخاذ سیاست های اشتباه می شود: »ما تاکنون بررسی مستندی از آمار 
واقعی مهاجرت پزشکان و به تبع آن دلیل این مهاجرت ها نداشته ایم. 
شاید افراد به دالیل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی 
مهاجرت کنند و قطعا با این رویه سازمان نظام پزشکی در اعالم آمار 
و دالیل مهاجرت ها نمی توان برای کاهش این آسیب برنامه ریزی کرد. 
نتیجه تصمیم گیری هایی که بر پایه اطالعات اشتباه گرفته می شود، 
منجر به بروز خروجی های وحشتناک در سایر حوزه هاست؛ ازجمله 
اینکه افزایش جهشی تعرفه های پزشکی به همراه عوامل دیگر، در 
دهه 8۰ و ابتدای دهه ۹۰ سبب گرایش شدید دانش آموزان و داوطلبان 
ورود به دانشگاه به سمت رشته های تجربی و پزشکی به جای ریاضی 
و مهندسی شده است. تا جایی که رشته تجربی از یک چهارم نسبت 
داوطلبان در دهه های پیشین در برخی سنوات به حدود دو سوم رسیده 
است. این درحالی است که کشور برای پیشرفت نیازمند توسعه علوم 

مهندسی هم هست.«  

 
اخبار مهاجرت پزشــکان در 6 مــاه اول ۱۴۰۱ نزدیک 
به ۱.۵برابر بیشــتر از سال ۱۴۰۰ منتشــر شده است. 
پیگیری های همشهری از دالیل افزایش محتوای رسانه ای 
درباره مهاجرت پزشــکان در گفت وگو با پژوهشگران 

حوزه سالمت حاکی از آن است که با توجه به اعالم نشدن 
آمار رســمی و به تبع آن انجام نشدن بررسی های دقیق 
از دالیل این مهاجرت ها، چنین خبرسازی هایی با هدف 
افزایش تعرفه های پزشکی صورت گرفته باشد. مسئله 
مهاجرت، مدت های مدیدی است که به یکی از موضوعات 
حساس و چالش برانگیز جامعه ایرانی بدل شده و یکی از 
پرچالش ترین بخش های آن هم مهاجرت پزشکان است. 
اما با وجود چنین حساســیت هایی تاکنون هیچ یک از 

نهادهای مرجع در این حوزه به ویژه سازمان نظام پزشکی، 
آمار دقیق و درستی از مهاجرت پزشکان منتشر نکرده  
است. البته بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت به طور کلی 
منکر مهاجرت پزشــکان و نگرانی ها از کمبود پزشک 
متخصص در ایران است و به عقیده او »موضوع مهاجرت 
جراحان و پزشکان ایرانی بیشــتر فضاسازی رسانه ای 
است«. اما توجه به این نکته مهم است که اظهارنظرهای 
بدون آمار واقعی، درباره روند افزایشی مهاجرت و خروج 

پزشکان از کشــور به دلیل اصالح نشدن تعرفه خدمات 
پزشکی و متناسب نبودن درآمدها چه میزان بار روانی برای 
اذهان عمومی خواهد داشت و حتی می تواند آسیب هایی 
ازجمله نگرانی از افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزه 
سالمت، کاهش دسترسی قشــر کم درآمد به خدمات 
پزشکی، ایجاد یأس و سرخوردگی بین مردم، کادر درمان و 
دانشجویان علوم پزشکی و ایجاد مانع در مسیر اصالحات 

اساسی نظام سالمت را رقم بزند.
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واکنش سازمان حفاظت محیط زیست 
به انتقادها درباره مرگ پیروز

سازمان حفاظت محیط زیست درباره ادعای تزریق داروی اشتباه 
به»پیروز« و برخی اظهارنظرها درخصوص مرگ او اطالعیه ای 
صادر کرد. ســازمان حفاظت محیط زیست با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد: »پیروز« نخســتین زادآوری توله یوز در پروژه تکثیر 
در اسارت یوز ایرانی بوده است که با همت و تالش متخصصان و 
کارشناسان ایرانی انجام شد و از زمان تولد این توله یوز، از همه 

ظرفیت های ملی و بین المللی برای رشد و درمان او استفاده شد.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: پس از اعالم خبر تلف شــدن 
»پیروز« با وجود همه تالش هــای صورت گرفته برای حفظ این 
توله یوز و شفاف ســازی تمام اقدامات و فعالیت های انجام شده 
از طریق پورتال ســازمان حفاظت محیط زیست به عنوان راوی 
اول، گزارش ها و اظهارات متناقض درخصوص شــرایط و روند 
درمان او انتشار یافت که موجب تشــویش اذهان عمومی شده 
اســت؛ به عنوان مثال قبل از ارائه گزارش پاتولوژی گفته شد که 
تزریق داروی اشــتباه موجب از کار افتادن کلیه »پیروز« شده 
است و یا اینکه اخیرا یک عکس در شبکه های اجتماعی منتشر 
و گفته شده مربوط به تاکسیدرمی »پیروز« است. حال آنکه در 
دنیا بعد از تلف شدن حیات وحش چه به  صورت طبیعی و یا در اثر 
حادثه از علم تاکسیدرمی برای استفاده در موزه های تنوع زیستی 
استفاده می شود. سازمان حفاظت محیط زیست، اظهارنظرهای 
غیرکارشناسی از این دست را که در ارتباط با مقوالت تخصصی 
و علمی بیان می شوند، غیرسازنده و موجب نگرانی جامعه عنوان 
کرده و این حق را برای خود محفوظ می داند که هرگونه اتهام ناروا 

و شبهه افکنی را از طریق مراجع صالحه پیگیری کند.
این اطالعیه می افزاید: از ســوی دیگر، علمی بودن این پروژه و 
دستاورد های این اقدام بزرگ در حاشیه قرار گرفت و متأسفانه 
بیشتر به جنبه چهره سازی از توله یوز نر پردیسان پرداخته شد. 
با وجود این تمام اسناد مربوط به »پیروز« از زمان تولد )سزارین 
صحرایی( تا تلف شدن در بیمارستان دامپزشکی برای مطالعه تیم 
علمی این پروژه و کاهش خطای ریسک های آتی در موارد مشابه 
موجود است. در همین راستا، بالفاصله پس از تلف شدن »پیروز« 
نمونه برداری موفقی از او انجام و برای حفظ ذخیره ژنی به مرکز 

ملی ذخایر ژنتیک کشور منتقل شد.
سازمان حفاظت محیط زیست ضمن احترام به حساسیت افکار 
عمومی، از همه کارشناسان، صاحب نظران و متخصصانی که در 
این ارتباط دیدگاه یا ابهامی دارند، دعوت کرده است که نظرات 
خود را با معاونت محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی در میان 
بگذارند تا از بروز هرگونه شبهه یا فرافکنی در جامعه جلوگیری 
شود. در پایان این اطالعیه تأکید شــده است: سازمان حفاظت 
محیط زیســت هیچ گاه خود را بی نیاز از نظرات و پیشــنهادات 
کارشناسان و متخصصان ندانسته است و از آنجا که پروژه تکثیر 
یوز در اسارت همچنان ادامه دارد، برای موفقیت بیشتر در اجرای 

این پروژه از رهنمودهای علمی و کارشناسی استقبال می کند.

خبر روزنقل قول خبر

هکتــار بیابان زدایــی در دســتور کار 
ســازمان منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
کشــور اســت و به گفتــه عباســعلی 
نوبخــت، رئیــس ایــن ســازمان، طبــق 
برنامه ریزی هــای جدیــد و بــا توجــه به 
اعتباراتی که درنظر گرفته شــده است 
طــی ۱۰ ســال آینــده نیــز ۹۰ میلیــون 
هکتــار فعالیــت آبخیــزداری بــه پایــان 

خواهد رسید.

3
میلیون

دفاتــر خدمــات ســفر پــس از نــوروز 
و  ۱4۰2احتمــاال تعطیــل می شــوند 
به گفتــه فرهــاد دوایــی، دبیــر انجمــن 
دفاتــر خدمــات مســافرتی  صنفــی 
خراســان رضوی، 2۵ درصــد دفاتــر 
مســافرتی ایــن اســتان در دوران کرونا 
تعطیــل شــدند و اگــر حمایتــی صورت 
نگیــرد چیــزی حــدود ۶۵ تــا ۷۰ درصد 
دفاتر خراسان رضوی پس از عید دیگر 

وجود نخواهند داشت.

70
درصد

عدد خبر

وسعت دریاچه ارومیه ۹۰ کیلومترمربع 
افزایش یافت 

یاســر رهبردین، معاون عمرانی استاندار 
آذربایجان  غربی:  وسعت دریاچه ارومیه 
بیش از ۹۰ کیلومترمربع نسبت به دی ماه 
امســال افزایــش یافــت. طبــق آخریــن 
ارزیابــی انجــام شــده، وســعت دریاچــه 
ارومیــه بــه یــک هــزار و 4۰ کیلومترمربع 
رســیده اســت. تــراز دریاچــه ارومیــه نیز 
به یــک هــزار و 2۷۰ متــر و 2۱ ســانتی متر 
رسیده است که نسبت به دی ماه بیش 

از ۶ سانتی متر افزایش دارد.

تورهای نوروزی گران نمی شوند 
ســیدمصطفی فاطمــی، مدیــرکل دفتــر 
توســعه گردشــگری داخلــی: بــا توجــه 
بــه افزایــش هزینه هــای خدمــات در 
مجموعه های اقامتی، با انجمن ها و دفاتر 
توافق کردیم که نرخ ها برای نوروز افزایش 
نداشته باشد تا با همین حداقل ها که داریم 
بتوانیم نرخ ها را کنترل کنیم. البته ممکن 
است در برخی از نقاط همچون مناطق آزاد 
که نرخ گذاری آنها مستقیم انجام می شود، 

با افزایش نرخ مواجه شویم.

همکاری تهران-پکن  برای
 حفظ حیات وحش

سند همکاری زیست محیطی ایران و چین بر همکاری برای حفظ حیات وحش متمرکز است

  قوانین سخت چین در
 حفاظت از حیات وحش

مهدی شــریفیان، نماینده تهران و عضو 
فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در پاسخ 
به همشــهری درخصوص ویژگی های سند 
همکاری ایران و چین گفته است: پروژه های 
مربوط به صنایع سبز ازجمله سیستم های 
تصفیه پساب و کاهش آالینده های تولیدی، 
انتقال و استحصال گاز از سایت های پسماند، 
طرح های بزرگ جنگلــداری و کارخانجات 
کمپوست و از همه مهم تر صنایع مربوط به 
انرژی تجدید پذیــر ظرفیت همکاری های 
محیط زیستی ایران و چین را تقویت می کند.
به گفته ایــن نماینده مجلــس، ایران از 
ردیاب های ماهــواره ای پایش حیات وحش 
به دلیل تحریم ها محروم است که می تواند 

این خأل را از طریق چین حل کند.
این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس 
با اشاره به این موضوع که چین بزرگ ترین 
تولید کننده انرژی های بادی و خورشیدی 
در جهان است و ایران نیز ظرفیت خوبی برای 
توسعه این نوع از انرژی  دارد، گفت: قوانین 
چین در حوزه حفاظــت از حیات وحش نیز 
می تواند تجربه مناســبی برای ایران باشد. 
در چین تمام حیوانات وحشی تحت حمایت 
قانون حفاظت از حیات وحش و شکار بوده و 
تجارت، حمل یا مصرف گوشت حیات وحش 

ممنوع است.
او افزود: چین برای نخســتین بار مفهوم 
»تمدن اکولوژیــک« را مطــرح کرده و 
می خواهد به ســمتی حرکــت کند که هر 
توسعه ای در کنار حفظ محیط زیست باشد. 
بنابرایــن نگرانی  فعاالن محیط زیســت 
درخصــوص امکان رعایت نشــدن اصول 
زیست محیطی ایران در پروژه های مشترک 

نیز قابل برطرف شدن است.
تمرکز تفاهمنامه همکاری ایــران و چین بر 
استفاده از ظرفیت های محیط زیست طبیعی 
پکن اســت. ســند مربوط به همکاری های 

محیط زیســتی ایران با چین  ماه گذشته به 
امضای روسای جمهور 2کشور رسید و دو طرف 
ضمن توجه ویژه به نگرانی های مشــترک در 

مورد تغییرات اقلیمی، بر ارتقای همکاری ها در 
زمینه حفاظت محیط زیست، مقابله با آلودگی 

هوا و مسائلی مانند ریزگردها توافق کردند.

 کمک چین به ایران برای حفاظت از 
حیات وحش و زیستگاه های طبیعی

علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
و معــاون رئیس جمهــوری به خبرنــگار روزنامه 
همشــهری خبر داده اســت کــه از ظرفیت های 
محیط زیســت طبیعــی چیــن بــرای حفاظت 
از زیســتگاه های طبیعی و حفاظــت و صیانت از 
حیات وحش در ســند همکاری 25ساله با چین 

استفاده می کند.
آنطور که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به 
همشهری گفته است، وزارت محیط زیست چین 
در زمینه انتقال تجهیزات به ایــران در همکاری 

محیط زیستی 2کشور ورود ندارد، اما در مورد سایر 
بخش های تفاهمنامه ایران و چین همکاری خوبی 

با ایران خواهد داشت.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سند 
همکاری محیط زیستی ایران و چین بیشتر متمرکز 
بر اســتفاده از ظرفیت های محیط زیست طبیعی 
چین است و ایران تالش می کند با هدف حفاظت 
از محیط زیســت طبیعی و حفــظ حیات وحش، 

تجربیات چین را به ایران منتقل کند.
هم اکنون سند مربوط به همکاری سازمان حفاظت 
محیط زیست ایران با چین برای انجام امور اداری 
در اختیار وزارت امور خارجه اســت. سیدحسین 
موسوی فر، رئیس مرکز بین الملل سازمان حفاظت 

محیط زیســت نیز اعالم کرده  که چارچوب کلی 
سند همکاری محیط زیســتی ایران و چین شامل 
مبارزه با آلودگی های صنعتی، مســائل مربوط به 
محیط زیســت دریایی و تکنولوژی های مرتبط با 
افزایش بهره وری با کاهش تخریب محیط زیست 

نیز می شود.
پیش از امضای ســند همکاری 25ســاله ایران و 
چین البته تفاهمنامه های محدود محیط زیستی با 
برخی شرکت های چینی امضا شده بود و چینی ها 
در زمینه بازیافت زباله، پروژه تولید برق زباله سوز، 
تولید برق تجدیدپذیر و نیروگاه حرارتی زباله سوز 
در ایران ســرمایه گذاری های محدود داشــتند. 
ســال 2015 یک شــرکت چینی با همکاری یک 

شرکت ایرانی نیروگاهی حرارتی در 2کیلومتری 
محل دفن زباله استان تهران ایجاد کرد و به تولید 
برق از زباله پرداخت. همچنین تفاهم همکاری های 
زیست محیطی میان سازمان حفاظت محیط زیست، 
صندوق ملی محیط زیست ایران و کمیسیون ملی 
توســعه و اصالحات چین برای ارائــه تجهیزاتی 
به منظور مقابلــه با تغییــرات آب و هوایی منعقد 
شده بود. اکنون با امضای سند همکاری گسترده 
محیط زیستی ایران و چین همکاری های 2کشور در 
حفظ محیط زیست ایران گسترش یافته و آنطور که 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته است، تا 
همکاری برای حفاظت از زیستگاه های حیات وحش 

و حفظ گونه های حیات وحش ادامه  می یابد.
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 پخت وپز در طول سال
هرچند سمنو در اســفند و روزهای پایانی سال بیشــتر مورد توجه مردم قرار 
می گیرد، اما ثبت ملی موجب شــده اســت اهالی َدَرق در طول سال و به طور 
مداوم به پخت ســمنو مشغول باشــند. این را معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری خراسان شــمالی به همشهری 
می گوید و توضیح می دهد: ثبت ملی 2دســتاورد مهم برای َدَرق داشته است؛ 
بسیاری از فعاالن بخش، کد بهداشت و سالمت خود را گرفته اند و دیگر اینکه، 
قبال فقط یک ماه مانده به نوروز پخت انجام می شــد ، اما حاال دائمی شده و 
محصولشان به شهرها و استان های همجوار صادر می شود. محمدرضا 

قهرمانیان همچنین از برگزاری جشنواره ســمنو در تاریخ 16اســفند خبر می دهد و می گوید: مسئول برگزاری 
جشنواره، شورای شهر و شهرداری َدَرق هستند، اما میراث فرهنگی با اعزام گروه موسیقی، اطالع رسانی به دفاتر 

مسافرتی و تورهای گردشگری و کمک هزینه برای اهدای جوایز از این رویداد و شهر حمایت می کند.

مدیــرکل ورزش و جوانــان کردســتان 
گفــت: 35پــروژه ورزشــی نیمه تمام در 
اســتان وجــود دارد که بــرای تکمیل آن 
2هــزار میلیارد ریــال اعتبار نیاز اســت. 
به گزارش فارس، حامــد جوالیی اظهار 
کــرد: 30پــروژه از پروژه هــای نیمه تمام 
پیمانــکار و مشــاور دارنــد و 5پــروژه نیز 
غیرفعــال و از ســوی مشــاور در حــال 
به روزســانی و تکمیــل مطالعــات بــرای 

شروع مجدد است.

35
پروژه  

مدیرکل تعاون روســتایی کرمانشــاه از 
جانمایــی 50 مکان توزیــع میوه تنظیم 
بازار شــب عید در کرمانشــاه خبــر داد. 
بــه گــزارش مهــر، ایــرج صفایــی اظهــار 
کرد: بــا نصــب بنــر و قیمت درج شــده 
توزیــع میــوه شــب عیــد انجــام خواهد 
شــد. قیمت مصــوب میــوه شــب عید 
۱0 درصــد زیــر قیمــت روز بــازار عرضــه 

خواهد بود.

50
بازار

عدد خبر

کردستان

کرمانشاه

فارسعکس خبر

بوی بهار در روستای حصار 
با نزدیک شدن به ایام نوروز و فروردین ماه

و هوای مطبوع و بهاری استان فارس، در اکثر نقاط این استان 
شکوفه های زیبای درختان سیب، 

بادام، گیالس و میوه های تابستانی پس از بارش های خوب 
زمستان اخیر جلوه گری می کنند و نویدآمدن بهار را می دهند.

عکس: تسنیم 

میز خبر

 شکوفه دادن »درختان انبه«
در بندرعباس

 انبه که به شــاه میوه ها معروف اســت چنان خوش طعم، 
خوش عطر و خوش خوراک است که در زمره محبوب ترین 
میوه ها قرار می گیرد. در بندرعباس انبه درختی ســوگلی 
است. هر خانه ای که حیاط دارد، در اولویت نخست کاشت 
درختی مثمر انبه قرار می گیرد، این روزها فصل گل کردن 
انبه و تبدیل آن به میوه ای مقبول و مطلوب است. انبه پس 
از شکوفه به چغاله تبدیل می شــود. چغاله انبه مانند گوجه 
سبز نوبرانه مشــتری فراوان دارد و کالک آن نیز در ساخت 

ترشی های خوشمزه و خوردنی کاربری دارد.

تولید 40هزار تن انبه

3300هکتار درختان بارده و 900هکتار درختان غیربارده 
انبه در کشور وجود دارد و ســاالنه 40هزار تن انبه در ایران 

تولید می شود.
انبه از مهم ترین میوه های گرمســیری در دنیاســت که در 
جنوب شرق ایران مثل سیســتان و بلوچستان، هرمزگان 
و جنوب کرمان کشــت می شــود. در منطقه جنوب شرق 
ایران درختان انبه با قدمت بیش از 300ســال هم به چشم 
می خورد، اما بیش از 700سال است که کشت درختان انبه 
در مناطق جنوب شرق رواج دارد و در حال حاضر هم بسیاری 
از باغداران کشور به کشت و کار این محصول مشغول هستند.

هرمزگان، رتبه اول

رتبه نخست تولید انبه در جهان به هند اختصاص دارد و این 
کشــور به تنهایی 30 تا 40درصد انبه دنیا را تولید می کند. 
عمده ترین کشور های تولید کننده انبه در جهان پاکستان، 
هند، بنگالدش، برزیل و مکزیک هســتند، اما بیشتر ارقام 
انبه در کشور با منشــا هند و پاکستان است. هرمزگان رتبه 
اول، جنوب سیستان و بلوچستان رتبه دوم و جنوب کرمان 
رتبه ســوم را از حیث تولید انبه به خود اختصاص داده اند. 
در هرمزگان ساالنه 22هزار تن و در سیستان و بلوچستان 
14هزار تن انبه تولید می شود. ارقام محلی انبه در هرمزگان 
سبز انبه، چارک، کلک سرخ، مشک، عروس و هلیلی و ارقام 
وارداتی النگرا، سندری و آلفونسو است که این درختان اواخر 

دی تا نیمه فروردین گل می دهند.

انبه از خانواده  پسته ها 

انبه میوه گرمسیری و سرشــار از ویتامین های آ-بی و سی، 
کربوهیدرات ها، اســیدهای چرب، پروتئین ها، اسیدهای 
عالی و مواد معدنی اســت. انبه جزو خانواده پسته است، اما 
برخالف درخت پسته خزان نمی کند و همیشه سبز است. 
درخت انبه همانند پســته دارای عمر بسیار طوالنی است و 
درختان بارده انبه با عمر 80 تا 100سال به خوبی عملکرد 
دارند. 60 درصد محصول انبه نارس برداشــت می شود و از 
آن به صورت تازه خوری، تهیه ترشی، شوری، مربا، لواشک و 
سس استفاده می شود. بیش از 1000رقم انبه در دنیا وجود 
دارد، اما مهم ترین ارقام کشت شده در کشور شامل سندری، 

النگرا، نیلوم و ... است. 

دَرَق؛ پایتخت 
سمنوی ایران

 َدَرق در استان خراسان شمالی 
 به دلیل تولید صدها تن سمنو در سال
پایتخت سمنوی ایران نام گرفته است

 دَرَق کجاست؟    
َدَرق، شــهری در بخــش 
مرکزی شهرســتان گرمه 
اســتان خراســان شمالی 
ایران در نقطه تالقی 3استان 
خراسان شــمالی، سمنان 
و گلســتان واقع شده است؛ 
شهری با 7هزار نفر جمعیت 
که به دلیل تولید صدها تن 
ســمنو در ســال به عنوان 

پایتخت سمنوی ایران شناخته شده است.  َدَرق به معنای قسمت سخت از 
هر چیزی است. برخی معتقدند این واژه تغییر شکل یافته دره است و به خاطر 

جایگاه جغرافیایی شهر به آن اطالق شده است. 

ماندگاری سمنوی دَرَق     
به کار بردن شیوه های خاص در پخت وپز این غذا موجب شده تا سمنوی َدَرق از ماندگاری بسیار باالیی برخوردار باشد. پخت 
سمنو در شهر با مشارکت مردم برگزار می شــود و مردم به عنوان یاور و برای گفتن خدا قوت به کمک افرادی که آن را طبخ 
می  کنند، می  روند. همچنین هنگام پخت این غذا از سوی افراد یاری کننده هدایایی نیز به صورت پیشکش برده می شود. خواندن 
اشعار هنگام کفچه زدن و پخت سمنو از دیگر فعالیت هایی است که انجام می شود تا این مراسم به صورت شاد برگزار شود. بنا بر 

اعتقاد برخی از مردم شهر َدَرق، سمنو سمبل قدرت و شجاعت است؛ چون از جوانه گندم درست می شود.

روزهای پایانی اسفند نزدیک 
است. حال و هوای عید، آن هم 
بعد از چند ســال خانه نشینی 
اجباری با شیوع کرونا، بیش از هر ســال احساس می شود. کوچه و بازار 
هم پر شده از آنچه مردم ممکن است در ایام نوروز نیاز داشته باشند و در 
این میان، سمنو به عنوان پای ثابت سفره هفت سین بازارگرمی می کند. 
»َدَرق«، پایتخت ســمنوی ایران هم این روزها خود را برای جشنواره 

سمنوی آخر سال آماده می کند؛ جشــنواره ای که قرار است 
16اسفند برگزار شــود و میزبان گردشگران زیادی از 

شهرها و  استان های مختلف باشد. 

گروه ایرانشهرگزارش

هرمزگان

 ثبت ملی سمنو    
سمنو در خراسان شمالی با تمرکز در شهر های درق و مرکز استان با اجرای یک سری آداب و رسوم پخته می شود. این 
امر موجب شده تا سمنوی این شهر در سال1394 در قالب میراث فرهنگی ناملموس با عنوان »سمنوپزان َدَرق در 
استان خراسان شمالی« به ثبت ملی برسد. پخت سمنو در شهر های َدَرق و بجنورد به صورت موروثی، از پدربزرگ ها 

و مادربزرگ ها به فرزندان منتقل شده و این روزها، بیش از 200کارگاه خانگی مشغول تولید سمنو هستند.

صادرات سمنوی َدَرق به خارج از کشور
 رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان گرمه با بیان اینکه َدَرق ۲0۳ کارگاه تولیدی سمنو دارد، می گوید: از این 
تعداد، ۲00 کارگاه خانگی است و ۳ کارگاه بزرگ نیز هر روز حدود 6 دیگ بارگذاری می کنند. وحید محمودی فر 
از صادرات سمنو به ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آلمان خبر می دهد و می افزاید: سمنوی صادراتی 

به خارج از کشور با غلظت باالیی در اندازه شکالت طبخ می شود تا در مدت ۲0روز فاسد نشود.

مکث

نخســتین کنگره زنان اثرگذار 

استان بوشــهر با حضور انسیه جامعه
خزعلی، معاون رئیس جمهوری 
در امــور زنــان و خانــواده در دور دوم ســفر 

ریاست جمهوری به استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش همشهری، معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده در نخســتین کنگره استانی بانوان 
تأثیرگذار اســتان بوشــهر از برگزاری کنگره زنان 
تأثیرگذار در 1۵استان کشور خبر داد و اظهار کرد: 
برگزاری این کنگره از ایده هایی اســت که از سال 
گذشته در سطح ملی و بین المللی مطرح و امسال در 

سطح استان ها در حال برگزاری است.
انسیه خزعلی با بیان اینکه شناسایی و معرفی زنان 
اثرگذار در همه زمینه ها در این کنگره مدنظر قرار 
دارد، افزود: زنانی که در محیط های مختلف اداری، 

منزل، محیط هــای اجتماعی، ملــی و بین المللی 
بتوانند اثرگذاری ویژه ای داشته باشند شناسایی و 
تعدادی از آنها در کشور و استان ها معرفی می شوند.

رقیه زنگنه نژاد، مدیــرکل امور بانــوان و خانواده 
اســتانداری بوشــهر نیز در این کنگره با تأکید بر 
نقش زنان در اثرگذاری و اثربخشــی در عرصه های 
مختلــف اجتماعی و فرهنگی اظهــار کرد: تقویت 
زیرساخت های تفریحی و ورزشی بانوان و بهره گیری 
از ظرفیت های بالقوه بوشــهر نظیــر تولید باغی و 
کشــاورزی، صنایــع دریامحور، صنایع دســتی و 
حوزه گردشگری می تواند در توانمندسازی زنان و 
خانواده های زیادی مؤثر واقع شود. در این رویداد از 
22نفر از زنان اثرگذار استان در حوزه های مختلف 
ورزشــی، هنــری، کارآفرینی، نخبــگان و فعاالن 

اجتماعی و سازمان های مردم نهاد تقدیر شد. 

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعی اســتان مرکزی گفت: کار
22هزارو729شــغل از ابتــدای 

امسال تاکنون در این استان ایجاد شده است.
به گزارش ایرنا، جمشید امیدی افزود: تعهد اشتغال 
امسال این استان 23هزارو836نفر است که تاکنون 
22هزارو729شــغل در بخش های مختلف، معادل 

9۵.4درصد از برنامه، محقق شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین اشتغال ایجاد شده در این 
مدت با 6366نفر مربوط به شهرســتان اراک است، 
ادامه داد: از ابتدای امســال تاکنون، 1317شغل در 
شهرستان کمیجان، ۵42 شــغل در آشتیان، 77۵ 
شغل در خنداب، 639 شغل در فراهان، ۵۵46شغل 
در ساوه، 1706شغل در شازند، ۵9۵ شغل در تفرش، 
1676شــغل در زرندیه، 2276شــغل در خمین، 
138۵شغل در محالت و 828 شغل در دلیجان ایجاد 
شده است. امیدی اظهار کرد: پیشرفت اشتغال ایجاد 
شده در شهرستان کمیجان از ابتدای امسال تاکنون 

نســبت به برنامه تعهدی، 142 درصد، آشــتیان و 
خنداب 106 درصــد، فراهان 101 درصد، ســاوه 
100 درصد، شــازند 99 درصد، تفرش و زرندیه 96 
درصد، اراک 91 درصد، خمین 90 درصد، محالت 
79 درصد و دلیجان 66درصد اســت. به گفته وی، 
کمترین اشتغال ایجاد شده اســتان در سال جاری 
مربوط به شهرستان دلیجان و تعهد اشتغال آن 828 
شغل است که تاکنون ۵4۵ اشتغال در این منطقه 
ایجاد شده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان مرکزی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
3۵22طرح اشــتغال زا در اســتان مرکزی بررسی 
شده که 32۵2طرح تأیید شده و 270 طرح برگشت 
خورده است. امیدی بیان کرد: شهرستان آشتیان و 
دلیجان در این مدت طرح اشتغال برگشتی نداشته و 
در شهرستان شازند 2 طرح، ساوه 10طرح، کمیجان 
6طرح، خنداب 3طرح، اراک 24طرح، فراهان 8طرح، 
زرندیه 22طرح، تفرش 23طرح، محالت 71طرح و 

در خمین 101طرح برگشت خورده است. 

 کنگره زنان اثرگذار 
در بوشهر برگزار شد

 ایجاد ۲۲هزارو7۲9شغل 
در استان مرکزی

بوشهر

مرکزی
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داروهای کاهش وزن همیشه به عنوان 
یک کاالی تجاری-زیبایی شــناخته 
می شــدند تا یک داروی درمان کننده 

برای بیماری چاقی افراطی. 
تبلیغات این داروها در رســانه های 
اجتماعی و رسمی که با عوارض جانبی 
و گاه کشــنده همراه است باعث شد 
تا مصرف آنها رفتــه رفته رو به کاهش 
بگــذارد. اما چندی پیــش محققان 
موفق شدند دارویی برای درمان چاقی 
کشف کنند که کامال مبتنی بر علم روز 

دنیاست. 
این داروها یک گزینه جدید قدرتمند 
برای درمان چاقی اســت که امروزه 
به طور گســترده توســط پزشکان 
به عنوان یک بیمــاری مزمن پذیرفته 
شده است. داشــتن اضافه وزن جدی 
خطر ابتال به دیابت، بیمــاری قلبی، 
سکته مغزی و 13ســرطان را در فرد 
افزایش می دهد. اما شــواهدی وجود 
دارد که نشان می دهد، برای اکثر مردم، 
رژیم غذایی روش مؤثری برای کاهش 
وزن زیاد نیســت. بدن با تالش هایی 
برای تغییر بیش از حد مقاومت می کند 
بنابراین در مواردی به دارو نیاز است. اما 
داروهای جدید و مجاز چگونه ممکن 

است به این روند کمک کنند؟

محققان برای حل مشكل جهانی اضافه وزن، داروهايی مبتنی بر علم روز دنیا ساخته اند که با تقلید عملكرد هورمون ها باعث 
کاهش وزن به شكل ايمن و پايدار می شوند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری از اجرای پروژه های دانش بنیان با ارزش بیشتر از يک میلیارد يورو خبر داد که قرار 
است سطح زندگی مردم را بهبود ببخشند

اجرای26پروژهپیشرانبامحوریتکنسرسیومهایدانشبنیان

معاون علمی، فنــاوری و اقتصاد 

دانش بنیان
دانش بنیان رئیس جمهور اعالم 
کرد: بالغ بر 2۶پروژه پیشــران با 
استفاده از توان و نخبگان ايرانی و نخبگان ايرانی 
غیرمقیم با ســرمايه گذاری يک میلیارد يورويی 
تعريف خواهد شد تا ضمن جذب نخبگان، مردم 

از ثمرات آن در سطح زندگی خود بهره ببرند.
روح اهلل دهقانی در نشست خبری معرفی آيین نامه 
حمايتی بنیاد ملی نخبــگان که با حضور رئیس 
مرکز بررسی های اســتراتژيک رياست جمهوری 
برگزار شــد از تعريف اين طرح ها در حوزه های 
امنیت غذايی، معدن، فناوری اطالعات، و ســاير 
حوزه ها خبر داد وابراز امیدواری کرد که جامعه از 

اثرات اين طرح ها بهره ببرد.
به گزارش همشهری، رئیس بنیاد ملی نخبگان، با 
اشاره به اينكه 2۶طرح پیشران يادشده به ارزش 
بیش از يــک میلیارد يورو با مشــارکت گروهی 
از شــرکت های دانش بنیان اجرايی می شــود، 
عنوان کرد: اين طرح ها توسط کنسرسیوم هايی 
شامل شرکت های بزرگ دانش بنیان، مجريان و 

بهره بردارها اجرا خواهد شد.
دهقانی ادامه داد: اين موضوع الگو و تمرينی برای 
انجام کارهــای تحول آفرين و مهم در کشــور با 
همكاری و کارگروهی است. برای تأثیر گذاری های 
ماندگار، به شرکت های پیشــران نیاز داريم که 
شكل گیری اين کنسرسیوم ها، در قالب تعامل و 

همكاری شرکت ها با يكديگر اتفاق می افتد.
معاون علمی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیان 
رئیس جمهــوری، هــدف از تدويــن و تصويب 
آيین نامه حمايتی نخبگان را شــكل گیری يک 
بســته جامع و منســجم برای حمايت و توسعه 

جامعــه نخبگانی کشــور 
عنوان کرد و گفت: تا پیش از 
اين حمايت هايی از نخبگان، 
به صــورت غیرمنســجم و 
پراکنده وجود داشــت که 
پس از تالش های مســتمر، 
مورد تصويــب هیأت دولت 
قرار گرفت کــه اجرای آن 
در ســال آينده، اصلی ترين 
برنامه بنیــاد ملی نخبگان 

است.

رونق برنامــه همکاری با 
متخصصان و کارآفرینان 

بین المللی
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به رشد 3برابری 
اســتقبال از برنامــه کارآفرينــان و متخصصان 

بین المللی )کانكت( عنوان 
کرد: خوشــبختانه در قالب 
برنامه کانكت، بیشــترين 
ظرفیــت ارتبــاط و تعامل 
ايجاد شد. اگرچه مهاجرت 
وجود دارد اما تمام تالش مان 
را به کار ببنديم تا افراد نخبه، 
ارتباط خــود را از هرکجای 
دنیاکه حضــور دارنــد، با 
کشورشان حفظ کنند و هر 
نخبه ايرانی به نوعی سفیر 
کشــورمان در حوزه علم و 
فنــاوری در آن نقطه از دنیا 

باشد.
وی با اشاره به تحول در شاخص های تشخیص 
نخبه و ارزيابــی نخبگان، تأکید کــرد: در گام 
نخســت بايدشــاخص های نخبگی، به ســوی 

تأثیرگذاری تغییر يابد و در گام دوم حوزه نخبگی 
است که بايد گسترده تر شــود. سیاستمداران، 
فیلســوفان، بازرگانان، شــاعران، کارآفرينان و 
مهارت مندانــی داريم که تأثیرگذاری بســیار 
شگرفی در کشور دارند و بايد در تعريف نخبگی 

جای بگیرند.
دهقانی، با بیان اينكه در تعريف جديد از نخبگان، 
بايد به وزن نخبگی و میزان رشد آنها توجه شود، 
افزود: توجه به نخبگان بايد متناســب با میزان 
تأثیری باشــد که ايجاد می کننــد و همچنین 
رشد تأثیرگذاری است که فعالیت آنان به دنبال 
دارد. به طور مثال تأثیر گــذاری که يک نخبه با 
10میلیون تومان ايجاد می کنــد با نخبه ای که 
همان تأثیرگذاری را با يک میلیارد تومان صورت 
می دهد متفاوت است. دهقانی با بیان اينكه کشور 
به جذب نیروی انسانی جوان و دانش آموخته نیاز 
دارد واقعیتی اجتناب ناپذير اســت و در همین 
راســتا، روند جــذب نخبگان در دســتگاه های 
اجرايی کشور دنبال می شــود، عنوان کرد: روند 
جذب نخبگان در دســتگاه های اجرايی کشور، 
تا کنون بر مبنای جــذب از طريق آزمون اداری 
استخدامی بود اما اکنون يک مسیر تجربه جديد 
را شاهد هســتیم. وی، با بیان اينكه امیددارم با 
اصالح نظام شناسايی و ارزيابی نخبگان توسط 
بنیاد ملی نخبگان شاهد اثرگذاری بیشتر نخبگان 
در روند رشد کشور باشیم، ادامه داد: مسیر قانونی 
کشور به هرحال موانع و محدوديت هايی دارد که 
تا تسهیل آن بايد اقدامات متعددی صورت بگیرد 
و در اين مسیر اراده و عزم بنیاد ملی نخبگان در 
تحقق روند جــذب نخبگان در ســاختار اداری 

کشور جدی است.

زهرا خلجیدانش
روزنامه نگار

متاورس می تواند دنیای پزشکی را 
متحول کند؟

صحبت از متاورس اين روزها در همه حوزه ها جدی شده است. 
گروهی معتقدند که ايــن دنیای جديد می تواند حتی نســل 

جديدی از درمان و طبابت را رونمايی کند.
استفاده از تكنولوژی متاورس ارتباط پزشک با بیمار را متحول 
خواهد کرد و اين، يكــی از بهترين کاربردهای متاورس در علم 
پزشكی است. ويزيت بیمار توسط پزشک به صورت مجازی انجام 
می شود. اين ارتباط زمانی که نیاز به معاينه بدنی پزشک نیست 
و تنها جهت مشورت با پزشک صورت بگیرد از جذابیت بیشتری 
برخوردار است چرا که ارتباط با پزشــک به جهت مشورت به 
سبک گذشته به راحتی امكان پذير نبود. متاورس سبک ارتباط 

بیمار و پزشک را تغییر می دهد.
متاورس در فضای مجــازی اين ارتباطــات را هدايت کرده و 
بیماران و پزشكان می توانند در کلینیک 3D يا هر فضای مجازی 

ديگری همديگر را مالقات کنند.
مالقات بیمار با پزشــک متخصص روان، در محیطی متفاوت 
به صورت آنالين، از بهترين نظريه های استفاده از متاورس برای 

درمان  به صورت digital است.

 دنیایی جدید در بیمارستان ها
 در چند سال اخیر، بسیاری از بیمارستان ها به علت شیوع ويروس 
کوويد-19، ارتباط بیمار با پزشكان را محدود کرده اند. تكنولوژی 
متاورس، مالقات های بیمارستانی دوستان و اقوام فرد عمل شده 

را بدون محدوديت میسر می سازد.
در سیســتم پزشــكی، راديولوژی بــه تكنولوژی های جديد 
وابسته است. در 10 ســال اخیر، توسعه و پیشرفت های زيادی 
در تكنولوژی راديولوژی مشاهده شــده است. تكنولوژی های 
تصويربرداری در سیســتم متاورس موجب بهتر ديده شــدن 
تصاوير توسط راديولوژيست شده و تشخیص بیماری با خطای 

کمتری صورت می گیرد.
 

شکل جدیدی از جراحی
در دنیای واقعی، برای نخستین بار جراحی AR در بیماران زنده 
حین جراحی ستون فقرات توسط جراحان اعصاب دانشگاه جان 
هاپكینز John Hopkins به کار گرفته شــده است. جراحان 
۶پیچ در ستون فقرات بیمار قرار دادند. دو روز بعد يک گروه ديگر 
جراحان توموری را از ستون فقرات بیماری خارج کردند. هر دو 
تیم هدست های واقعیت مجازی ســاخته شده توسط کمپانی 
Augmedics را به کار گرفتند که می توانستند درون اعضای 
بیمار را به  خوبی ببینند. اين کار مثل داشتن، يک GPS است 
که به راحتی جلوی چشم همه  چیز را می توان ديد. در دانشكده 
پزشكی دانشگاه میامی در آمريكا استادان برای آموزش دادن 
پرسنل، در فوريت های پزشكی از AR، VR و MR جهت درمان 
بیماران مجروح، سكته های قلبی و مغزی يا زخم ناشی از شلیک 

گلوله استفاده می کنند.
 نمونه ديگری از پديده نادر جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده 
با فناوری واقعیت مجــازی يا همان متاورس اســت که اخیرا 
پزشكان و جراحان برزيلی توانستند دوقلوهای 3ساله ای را که از 

ناحیه سر به يكديگر چسبیده بودند، جدا کنند.
يكی از نكات جالب توجه اين جراحی پیچیــده و البته موفق، 
استفاده پزشكان از فناوری واقعیت مجازی برای عمل جراحی 
بود. جراحان برای اين عمل سخت و با ريسک باال، چندين ماه با 
استفاده از فناوری واقعیت مجازی و تصويربرداری های پزشكی، 
به انجام تمرين پرداختند. پزشكان برای آماده کردن خود و انجام 
چنین جراحی ای، تكنیک های جراحی، سی تی  اسكن و MRI را 

طی چند ماه با فناوری واقعیت مجازی آزمايش کردند.

چالش های پیش روی متاورس 
متاورس در مراقبت های بهداشــتی بــا چالش های مختلفی 

روبه روست:
هزینه باالی فناوری متاورس: برای استفاده از کاربرد 

متاورس در پزشــكی، اين تكنولوژی بايــد با تمامی 1
پتانسیل هايش در بخش بهداشت و درمان، به سخت افزارهايی 
با فناوری باال مانند عینک متاورس، دســتكش، حســگرها و 

ابزارهای سنجش سالمت دسترسی داشته باشد.
با اين شرايط، هزينه استفاده از اين سخت افزارها افزايش پیدا 
می کند که تنها تعداد محدودی از مــردم توانايی پرداخت اين 
هزينه ها را دارند. از طرفی ديگر تكنولوژی ها همواره در حال رشد 

هستند و اين موضوع منجر به باال رفتن هزينه های آن می شود.
حریم خصوصی و امنیت متاورس: جهان ما وابستگی 

زيادی به فناوری های مــدرن دارد و با اين حال وجود 2
امنیت اطالعات بیمار و حفظ حريم خصوصی افراد را به چالش 
می کشد. يكی از بزرگ ترين صنايعی که از نقض امنیت داده ها 

سخن می گويد، بهداشت و درمان است.
ديتاهای مربوط به اين صنعت قیمت گزافــی دارند و خريد و 
فروش اين اطالعات در بازارهای سیاه جهان بسیار زياد است. 
امروزه بیماران به حفظ حريم خصوصی اطالعات پزشكی خود 
آگاهی دارند و يكی از مسئولیت های اصلی توسعه دهندگان در 
زمینه متاورس، اين اســت که درنظر بگیرند چگونه داده های 

مراقبت بهداشتی با متاورس را خصوصی و امن نگهداری کنند.
قابلیت همکاری: قابلیت همكاری يكی از چالش های 

اصلی ســالمت ديجیتــال حتی در پیشــرفته ترين 3
سیستم های مراقبت درمانی است. به  احتمال زياد متاورس زمانی 
که بتواند مشكالت قابلیت همكاری را رفع کند، مورد استفاده 
قرار می گیرد. به اين ترتیب تمامــی فناوری ها به هم متصل و 
داده های خدمات درمانی و مراقبت های پزشــكی و اطالعات 
مربوط به بیماران، به صورت يكپارچه می شود و در هر مكان قابل 

دسترسی است. 

نگرانی از ادامه سقوط بیت کوین
در چند روز گذشــته قیمت بیت کوين با ريزش ســنگینی 
همراه بوده و ارزش خود را تا حد قابل توجهی از دست داده 
است تا سرمايه گذاران از روند آينده اين رمزارز نگران شوند. 
به گزارش سايت بیت کوين، قیمت اين ارز در روزهای اخیر 
تا ســطح 22300دالری با ريزش همراه بوده و بسیاری از 
تحلیلگران به دنبال يافتن حمايت قیمتی و دلیل اين سقوط 

هستند.
سیلورگیت کپیتال )Silvergate Capital(، يک هلدينگ 
آمريكايی که خدمات مالی را به شرکت های کريپتويی ارائه 
می دهد، برای سه ماهه چهارم سال 2022 يک میلیارد دالر 
ضرر گزارش کرده است. اين مسئله ادامه فعالیت اين بانک 
را زير ســؤال برده و باعث ريزش بازار شده است. بیت کوين 
اکنون در سطح قیمت 22هزار و 39۶دالر معامله می شود و 
حجم معامالت 24ساعته آن 18میلیارد دالر است. تحلیل 
تكنیكال بیــت کوين، يک الگوی مثلث متقارن در ســطح 
23هزار و 250دالر را نشان می دهد. اگر اين شكست سطوح 
حمايتی تداوم يابد، روند نزولی می تواند قیمت را در منطقه 

حمايت 22هزار و 4۶دالر قرار بدهد.
از طرف ديگر، اگــر قیمت به زير اين منطقــه حمايتی نیز 
سقوط کند، بیت کوين می تواند تا مرز 21هزار و 450دالر 

کاهش يابد.

ناصــر باقــری، قائم مقــام بنیــاد ملــی 
نخبگان گفت: ۴دستگاه اجرایی اعالم 
کرده اند که ظرفیت استخدام ۲هزار و 
۵۰۰ نخبه را دارند. او گفت: وزارت نیرو 
درخواست اســتخدام هزار نفر، وزارت 
ارشاد درخواست اســتخدام ۴۰۰نخبه 
و معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری 
درخواســت اســتخدام ۱۰۰نخبــه را 

ارسال کرده اند.

2500
نخبه

 فاکســکان، یکی از تولیدکنندگان اپل، 
قصد دارد حدود 7۰۰میلیون دالر برای 
ســاخت یــک کارخانــه جدیــد در هنــد 
ســرمایه گذاری کنــد تــا از ایــن طریــق 
تولیــد داخلــی ایــن کشــور را افزایــش 
دهــد. ایــن کارخانــه کــه در نزدیکــی 
فــرودگاه بنگلــور قــرار خواهــد گرفــت، 
آیفون و ســایر محصوالت اپل را مونتاژ 
می کنــد. ســرمایه گذاری فاکســکان 
نشــان دهنده تصمیم اپل بــرای انتقال 
تولید محصوالت از چین به هند است 
و انتظار می رود بیش از ۱۰۰هزار شــغل 

ایجاد کند.

۷00
میلیون دالر

شــرکت TSMC تایــوان کــه بزرگ تریــن 
از  بیــش  اســت،  جهــان  تراشه ســاز 
 ۲۰۲۳ ســال  در  جدیــد  ۶۰۰۰نیــروی 
اســتخدام خواهــد کــرد. نفــوذ شــرکت 
از  بعضــی  ســاخت  در   TSMC
پیشــرفته ترین تراشــه ها برای مشــتریان 
بزرگــی ماننــد اپــل، ایــن شــرکت را از رکود 
صنعت تراشه، محفوظ نگه داشته است.

۶000
مهندس

بستنی وانیلی؛اسم رمز 
اندروید 1۵ 

گوگل در گذشته از اسم دسرهای مختلف برای 
نام گذاری اندرويد استفاده می کرد و حاال اگرچه 
اين رويه به طور رسمی متوقف شده، اما مهندسان 
گوگل هنوز از اين سنت دســت نكشیده اند. به 
گزارش انگجت، در میــان مهندس های گوگل 
برای اندرويد 15از اســم رمز »بستنی وانیلی« 
استفاده می شود. اسم رمز اندرويد 15در شرايطی 
اعالم می شود که تنها حدود يک ماه از زمان انتشار 
نخستین نسخه از پیش نمايش توسعه دهندگان 
اندرويد 14می گذرد. درنتیجه هنوز فاصله بسیار 
زيادی تا عرضــه اندرويد 15داريــم و در طول 
ماه های آينده کم کم مشــخص خواهد شد که 
اين به روزرســانی چه تغییراتی خواهد داشــت. 
درحال حاضر آخرين نسخه رسمی سیستم عامل 
گوگل، يعنی اندرويد 13با اسم رمز »تیرامیسو« 
است که هنوز هم به دست همه کاربران نرسیده 
است. البته انتشــار اين آپديت مدت هاست آغاز 
شــده و عرضه آن به آرامی در برندهای مختلف 

ادامه دارد.

رمزارز

عدد خبر

نرم افزار

مرجان محمدتقیپزشكی

   تاریخچه داروهای کاهش وزن
قصه داروهای کاهش وزن که از ديرباز روی بورس بوده اســت در اکثر موارد 
تلخ است. در ســال1934 بیش از 100هزار آمريكايی از دينیتروفنول برای 
کاهش وزن اضافی اســتفاده می کردند. دارويی سمی که باعث آب مرواريد و 
گاهی مرگ می شود. براساس آمار، 25هزار نفر بامصرف اين دارو نابینا شدند. 
در نهايت در سال1938 استفاده انسانی از اين دارو ممنوع شد، اما مرگ ومیر 
تا به امروز ادامه دارد زيرا مردم هنوز هم مشتاق به خريد آنالين آن هستند. 

آمفتامین ها نیز داروی محبوب ديگر برای کاهش وزن است اما با آشكار شدن 
خطر اعتیاد و ساير عوارض جانبی، مصرف آن کاهش يافت. افدرا، يک داروی 
گیاهی است که در سال1977 توســط حدود 70هزار نفر مصرف می شد اما 
پس از منجر شدن به مرگ ومیر در آمريكا آن هم ممنوع شد. فروش 2 داروی 
کاهش وزن ديگر به نام ريمونابانت و سیبوترامین، به دلیل نگرانی از مشكالت 

ايمنی نیز ممنوع شد.

   عوارض جانبی
اما حتی در اين روشــی که مبتنی بر علم پزشــكی اســت هم 
اشكاالتی وجود دارد. عوارض جانبی داروهای glp-1 شامل حالت 
تهوع و استفراغ اســت و نگرانی هايی وجود دارد که ممكن است 
خطر ابتال به تومورهای تیروئید را در فرد افزايش دهد. همچنین 
ممكن است نیاز به مصرف عمری داشته باشند چون هنگامی که 
بیماران مصرف آنها را قطع می کنند، بیشتر وزنی را که از دست 

داده، دوباره بازمی گردد. به همین دلیل ابتدا ايمنی آن بايد درنظر 
گرفته شود. 

جديد بودن اين داروها به اين معناست که هنوز عواقب بلندمدت 
آنها مشخص نیست. دوز پايین تجويز شده برای ديابت، عوارض 
جانبی مانند استفراغ و اسهال داشته که خفیف بوده است. اما 
عوارض بیشتر ممكن است چرا که داروها به طور گسترده تر و با 

دوزهای باالتر استفاده می شوند. مطالعات حیوانی شیوع باالتر 
سرطان تیروئید را نشان داده اســت و سماگلوتید با پانكراتیت 
نادر مرتبط است. اطالعات کمی در مورد اثرات استفاده از آنها 
در دوران بارداری يا درســت قبل از آن وجود دارد. همه اينها 
نیازمند تجزيه و تحلیل دقیق از طريق مطالعات طولی کنترل 

شده است.

   نجات دهنده ای به نام ویگاوی
اما در بحران داروهای بی کیفیت و آسیب رسان، به نظر می رســد دسته جديد داروها که آگونیست های گیرنده glp-1 نامیده 
می شوند، در واقع کارساز هستند. سماگلوتايد که توسط شرکت داروســازی دانمارکی Novo Nordisk، ساخته شده است 
در آزمايش های بالینی نشان داده است که منجر به کاهش وزن حدود 15درصد می شود. اين دارو در حال حاضر با نام تجاری 
Wegovy در آمريكا، دانمارک و نروژ به فروش می رسد و به زودی در کشــورهای ديگر نیز در دسترس خواهد بود. به جز آن، 
اوزمپیک، يک نسخه با دوز پايین تر، يک داروی ديابت است که همچنین برای کاهش وزن از آن استفاده می شود. تحلیلگران 
فكر می کنند که بازار داروهای glp-1 می تواند تا سال2031 به 150میلیارد دالر برسد که با بازار داروهای سرطان امروز فاصله 
زيادی ندارد. برخی از متخصصان فكر می کنند که اين داروها می توانند به اندازه مسدود کننده های بتا يا استاتین ها رايج شوند.

   مبارزه جهانی با معضلی به 
نام چاقی

اين بهترين زمانی اســت که داروهای 
مجــاز کاهــش وارد کارزار مبــارزه با 
چاقی شده اند. در سال2020 دوپنجم 
جمعیت جهان دچار اضافه وزن يا چاقی 
بودند. فدراسیون جهانی چاقی که يک 
سازمان غیردولتی اســت، می گويد تا 
ســال2035، ايــن رقــم می تواند به 
بیش از نصف افزايــش يابد و 4میلیارد 
نفر دچــار اضافه وزن و چاقی باشــند. 
البته اين جمعیت فقط به کشــورهای 
غربی و ثروتمند ختم نمی شــود بلكه 
در کشــورهايی مانند مصر، مكزيک و 
عربستان ســعودی نیز وضعیت وخیم 
است. اين روند نگران کننده است چراکه 
چاقی باعث ايجاد انبوهی از مشكالت 
سالمتی ازجمله ديابت، بیماری قلبی و 
فشار خون باال و همچنین ده ها بیماری 
مانند سكته مغزی، نقرس و سرطان های 
مختلف می شود. حمل وزن اضافی باعث 
می شــود افراد در معرض خطر مرگ 

ناشی از کوويد-19 نیز قرار بگیرند.

اگرچه مهاجــرت وجــود دارد اما 
تمام تالش مــان را به کار ببندیم 
تا افــراد نخبــه، ارتباط خــود را از 
هرکجای دنیاكه حضور دارند، با 
کشورشان حفظ کنند و هر نخبه 
ایرانی به نوعی ســفیر کشورمان 
در حــوزه علــم و فنــاوری در آن 

نقطه از دنیا باشد

واقعیت پیدا کردن داروهای الغری

   تنظیم قند و رفع چاقی
نســل جديد داروهای کاهــش وزن که ايمــن به نظر 
می رسند، به طور تصادفی کشف شدند. آنها برای بهبود 
تنظیم گلوکــز در بیماران ديابتی کــه از قند اضافی در 
جريان خون رنج می برند، ساخته شــده اند. اين داروها 
از زنجیره های کوتاهی از اســیدهای آمینه برای تقلید 
از هورمون هايی استفاده می کند که بدن به طور طبیعی 
پس از غذا تولید می کند، اما گاهی اوقات افراد ديابتی به 
مقدار ناکافی تولید می کنند. ويگاوی عملكرد پپتید-1 
شبه گلوکاگون )glp-1( را تقلید می کنند و باعث افزايش 

تولید انسولین که قند خون را به سلول  های بدن منتقل 
می کند و کاهش گلوکاگون که قند را از کبد وارد جريان 
خون می کند، شــود. همچنین ســرعت تخلیه معده را 
کاهش می دهد و احساس سیری ايجاد می کند که باعث 
می شود اشتها کم شــود. عالوه بر اين، دارو ممكن است 
با تغییر بافت چربی به بافت چربی قهوه  ای، که در حالت 
استراحت سوزانده می شود، مصرف انرژی را افزايش دهد. 
اين اثرات نه تنها به بیماران ديابتی کمک می کند، بلكه 

باعث کاهش وزن نیز می شود.

ت
یس

نوم
کو

ی: ا
ساز

وير
تص



آغازجنگهای

6روزه
6روز قبل از بازی بزرگ پرسپولیس و 

سپاهان، امروز پرسپولیسی ها با تراکتور 
بازی می کنند و سپاهان میزبان هوادار است

 هفته بیســت ودوم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
ایران امروز با 4بازی آغاز می شود و در مهم ترین 
بازی ها تیم های اول و دوم جــدول به ترتیب به 
مصاف هــوادار و تراکتور می روند. ســپاهان و 
پرسپولیس بعد از این 2بازی سخت، هفته آینده 

باید در تهران روبه  روی همدیگر قرار بگیرند.

پیکان–ذوبآهن
بازی های امروز از ساعت15 با جدال 2تیم پیکان 
و ذوب آهن آغاز می شــود؛ 2تیمی که در نیمه 
پایین جدول ساکن هســتند و در نیم فصل دوم 
هم خیلی موفق نبوده اند. هر دو تیم از 6بازی دور 
برگشت فقط 5امتیاز گرفته اند و در این مدت فقط 
یک برد داشته اند. مجتبی حسینی و مهدی تارتار 
هر دو سابقه هدایت تیم مقابل را هم دارند و شاید 
همین انگیزه ای برای خاص تر شــدن این بازی 
باشد وگرنه آنها نه خطر سقوط را حس می کنند 
و نه امیدی به صعود تا نیمه باالی جدول دارند. 
بازی رفت 2تیم در فوالدشهر با برد یک بر صفر 

ذوب آهن تمام شد.

تراکتور–پرسپولیس
بازی دوم امــروز که از ســاعت16 در تبریز آغاز 
می شود، مهم ترین و حساس ترین بازی هفته هم 
هست. پرسپولیس که هفته گذشته فاصله اش را 
با صدر به یک امتیاز رساند، امروز میهمان تیمی 
اســت که خودش در صورت بردن این بازی به 
جمع مدعیان قهرمانی اضافه خواهد شــد. بازی 
پرسپولیس و تراکتور البته بدون حساسیت های 
جدولی هم به اندازه کافی حســاس است و این 
موضوع همیشــه در جریان بازی هــای این دو 
تیم دیده شده اســت. در آخرین بازی 2تیم در 
تبریز، این حساســیت ها و درگیری ها آنقدر باال 
گرفت که به جنجال روی ســکوها منتهی شد و 
در نهایت داور بازی را نیمه کاره گذاشــت و بعدا 
پرســپولیس 3بر صفر برنده شد. به خاطر همان 
اتفاقات، بازی امروز 2تیم بدون تماشاگر برگزار 
می شود اما باز هم بدون هیجان و شاید درگیری 
نخواهد بود. پاکو خمز، ســرمربی تراکتور دیروز 
در نشست مطبوعاتی اش گفت: »نمی دانم چرا 
داوران اینقدر برای پرسپولیس پنالتی می گیرند 
و برای ما نمی گیرند!« او با این جمله هم ســعی 
کرد فشار را روی داور بازی امروز )وحید کاظمی( 
بیشتر کند و هم نشان داد فوتبال ایران موفق شده 
یک سرمربی اروپایی را هم به خودش شبیه کند 
و او را از قالب حرفه ای اش بیرون بکشد! باید دید 
امروز تقابل یحیی و خمز به سود کدام سرمربی 
تمام می شود و سوت های داور چقدر در این نتیجه 
تأثیر خواهد گذاشــت. البته سوت های داور چه 
درست باشند چه غلط، در پایان بازی قطعا شاهد 
اعتراض هر دو تیم برنده و بازنــده خواهیم بود. 
پرسپولیس عالوه بر پنالتی و نتیجه، باید نگران 
محروم شدن بازیکنان اصلی اش برای بازی هفته 

آینده با سپاهان هم باشد.

مسرفسنجان–نفتآبادان
مس رفسنجان برای نخستین بار در این فصل 2بازی 
متوالی را برده و امروز مقابل تیم قعرنشین فرصت 
دارد سومین برد را هم به دست بیاورد. کمی عجیب 
اســت که تیم مدعی مس با حضور در رتبه ششم 
جدول، طی 20هفته نتوانســته بود 2برد متوالی 
به دست بیاورد. تیم محمد ربیعی در دور رفت بیشتر 
بازی هایش را مساوی کرد و در گل زدن و پیروز شدن 
کامال دچار مشکل بود. اما در دور برگشت، میانگین 
گلزنی رفســنجانی ها تقریبا دوبرابر نیم فصل اول 
بوده و آنها شرایط بهتری داشــته اند. 2برد اخیر 
مس، مقابل فوالد و هوادار بوده که تیم های ضعیفی 
نیستند و بردن آنها در این لیگ کار آسانی نیست. 
بردن نفت آبادان اما کامال آســان به نظر می رسد. 
نفت در 5بازی اخیر 4بــار باخته و در 9هفته اخیر 

هرگز به پیروزی نرسیده است.

سپاهان–هوادار
صدرنشین لیگ، هفته گذشته باالخره بعد از 6برد 
متوالی متوقف شد و مقابل آلومینیوم اراک امتیاز 
داد. البته سپاهان در آن 6هفته مقابل فوالد هم 
می توانست تیم برنده نباشد اما با خوش شانسی 
3امتیاز از اهــواز بیرون کشــید. زردپوشــان 
امروز به مصاف تیمی می رونــد که اگرچه جزو 
صدر جدولی ها نیســت، اما به این راحتی هم به 
صدر جدولی هــا امتیاز نمی دهد. هــوادار، مثل 
آلومینیوم یکی از تیم هایی است که خیلی سخت 
می بازد و این نکته را در تقابل با رقیب سپاهان در 
صدر جدول هم نشان داده است. اگر امروز سپاهان 
باالتر از پرسپولیس نشســته، این صدرنشینی 
را بیش از هر چیز مدیون شکســت سرخپوشان 
مقابل همین تیم هوادار است. حاال تیم غول کش 
به سپاهان رسیده و باید دید می تواند از این مدعی 
هم امتیاز بگیرد یا نه. ژوزه مورایس روی نیمکت 
زردپوشان، امروز از این موضوع خوشحال است که 
می تواند همه ستاره های تأثیرگذارش را در میدان 
داشته باشد. او در بازی قبلی از حضور چهره هایی 
نظیر مغانلو، احمدزاده و سیاوش یزدانی محروم 
بود اما امروز با تمام قوا به مصاف هوادار می رود که 
بعد از باخت پرحاشیه مقابل مس رفسنجان، کمی 
شکننده تر از قبل به نظر می رسد و اگر امروز هم 

ببازد، کامال روی نوار باختن قرار می گیرد.
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یکمشتجنجال
دوپینگ توخته، مشت حضرت پور و فحاشی های تماشاگران 

و... در شبی که لبنیات هراز و شهداب یزد فینالیست شدند 
زیبایی های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال را کم کرد

شرایطوارونه
بازی بزرگ این هفته لیگ های اروپایی را منچستریونایتد و لیورپول 
برگزار می کنند. برخالف سال های گذشته این بار منچستریونایتد 

در دربی انگلستان و در برابر لیورپول دست باال را دارد

2019

پخش زنده

برنامه بازی

ليگ برتر ايران - هفته 22

پيکان

ذوب آهن
15:00

تراکتور

پرسپوليس
16:00

سپاهان

هوادار
18:00

مس رفسنجان

صنعت نفت
17:00

ليگ برتر ايران - هفته 22

نفت م.س

نساجی
18:00

ملوان

آلومينيوم
15:00

استقالل

گل گهر
16:45

مس کرمان

فوالد
15:00

دوشنبه 15 اسفند 1401

بایرلورکوزن

هرتابرلين
18:00

بوندس ليگا آلمان

آاس رم

یوونتوس
23:15

سری آ  ايتاليا

رئال بتيس

رئال مادرید
23:30

بارسلونا

والنسيا
18:45

الليگا اسپانيا

ليورپول

منچستریونایتد
20:00

ليگ برتر انگليس

پیش بازی

تراکتور- پرسپوليس؛ آزموني براي توانايي هاي حرفه اي 
يحيي گل محمدي و پاکو خمز

بهجذابیتمحکوم
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الهامی و مطهری و تارتار هم باشند؟

باور کنید خوب کمک کردند

خب 8تا نخوردیم دیگر!

آیا کسی هســت که مجتبی محرمی 
را دوست نداشته باشد؟ واقعا بعید 
می دانیم. محرمی از نمادهای تعصب 
و وفاداری در فوتبال ایران به شمار 
می رود که لقب »ســتاره سوخته« 
کامال برازنده اوست. به همین دلیل هم 
حرف های محرمی همیشه جذاب است و شــنوندگان خودش را 
دارد. با این حال ستاره سال های دور پرسپولیس در بخشی از آخرین 
اظهاراتش پیشنهادی برای نیمکت تیم ملی داده که حتی کلمه 
»عجیب« هم به خوبی آن را توصیف نمی کند. آقا مجتبی توصیه 
کرده علی دایی، یحیی گل محمدی و امیر قلعه نویی به طور همزمان 
هدایت تیم کشورمان را برعهده بگیرند. البته که پیشنهاد خوبی 
است اما به نظر ما ساکت الهامی، حمید مطهری و مهدی تارتار هم 
می توانند به این گروه اضافه شوند. باالخره روی نیمکت، صندلی زیاد 

است. نهایتا از تعداد بازیکنان ذخیره کم می کنیم!

انتشار نخستین رقم دریافتی باشگاه 
استقالل از محل کمک هوادارانش، 
باعث شگفتی شــده است. تقریبا 
یک هفته پــس از آنکــه آبی ها 
شماره حســاب اعالم کردند، خبر 
رســید که چیزی حدود 300میلیون 
تومان پول جمع شده اســت. این پروژه برای کمک به پرداخت 
طلب چند 10میلیارد تومانی اســتراماچونی راه اندازی شــد و 
بعید به نظر می رسد مبلغ جمع شده حتی کفاف هزینه کارت به 
کارت بابت پرداخت طلب این مربی ایتالیایی را بدهد! با این حال 
منصفانه باید گفت همین پول هم خوب است و فراتر از انتظارات 
بوده. اینکه شما توقع داشته باشی مردم در این شرایط اقتصادی 
ته کارت شان را جارو کنند و به حساب باشــگاه بریزند تا تاوان 
ســوءمدیریت مدیران قبلی را بدهند، بیش از حد خوش بینانه 
است. همین 300میلیون را بردارید و کاله تان را هم باال بیندازید!

حســن روشــن زبان تنــدی دارد 
و اظهاراتــش معموال خبرســاز 
می شــود. طبیعتــا بــا خیلی از 
حرف هــای ایــن پیشکســوت 
استقالل موافق نیستیم اما گاهی 
هم نکات جالبــی از زبــان او مطرح 
می شود. به عنوان مثال روشــن در مصاحبه آخرش به انتقاد از 
رئیس فدراسیون فوتبال پرداخته و گفته: »قبل از جام جهانی 
مهدی تاج در توجیه اینکه چرا کی روش را به تیم ملی برگردانده، 
گفت می ترسیم تیم ملی از آمریکا و انگلیس 8گل بخورد.« شاید 
االن خیلی ها فکر کنند تاج اشتباه کرده و به مقصودش نرسیده، 
اما به نظر ما اینها سیاه نمایی است. شما اگر دقت کنید می بینید 
که ما از انگلیس و آمریکا در مجموع 7گل خوردیم و خدا را شکر 
تعداد گل های دریافتی مان به عدد 8نرسید. به همین مناسبت 

جا دارد یک نشان لیاقت به تاج اهدا شود! 

نكته بازی

 امیرحسین اعظمی|  تراکتور و پرسپولیس 
امروز یکی از جذاب ترین بازی های فصل را 
برگزار خواهند کرد؛ مســابقه ای که تراکتور 
می توانــد با پیــروزی در آن بــه 4امتیازی 
پرســپولیس برســد. محمد نصرتی مربی 
تراکتور هم بر این عقیده اســت که اگر آنها 
می خواهند چشم به قهرمانی داشته باشند، 
باید 3امتیاز این بازی را بگیرند. او درخصوص 
شرایط تراکتور، تقابل با پرسپولیس و مسائل 
مختلف دیگر به ســؤاالت همشهری پاسخ 

می دهد.

   شرایط تیم در آستانه بازی با 
پرسپولیس چطور است؟

همه  چیز خوب پیش مــی رود و بازیکنان در 
آمادگی کامل هستند. روز جمعه هم تمرین 
ما با حضور هواداران برگزار شد و آنها واقعا به 

تیم انرژی می دهند.

   اما بازی امروز قرار اســت 
بدون تماشاگر برگزار شود.

بلــه، واقعا حیف شــد که این بــازی بدون 
تماشــاگر برگزار خواهد شد. با این حال من 
قول می دهم که هر 2تیــم فوتبال خوبی را 
به نمایش خواهند گذاشــت. پرسپولیس و 
تراکتور روی زمین فوتبال بازی می کنند و 
هر دو تیم هم به فوتبال تهاجمی عالقه دارند. 

امیدوارم تیم ما 3امتیاز این بازی را بگیرد.

   در چند بــازی اخیر جهش 
خوبی در جدول داشتید، فکر می کنی 

تراکتور شانس قهرمانی داشته باشد؟
امسال کمی شرایط سخت است ولی شانس 
خودمان را برای قهرمانی یا رتبه های باالی 
جدول امتحان می کنیم. اگر می خواهیم به 
قهرمانی فکر کنیم باید پرسپولیس را ببریم 
چون برد برابر پرسپولیس ما را به 4امتیازی 
صدر جدول می رساند، در ضمن با سپاهان 
هم در تبریز بازی می کنیم. این بازی ها برای 

ما مهم هستند.

   در مورد شرایط پرسپولیس 

چه صحبتی داری؟
مهم ترین شــاخصه پرســپولیس، ثبات در 
زمینــه بازیکــن و کادر فنی اســت. حتی 
بازیکنــان جدیدی کــه در ایــن فصل به 
پرســپولیس آمدند یا قبال در این تیم بازی 
کرده اند یا اینکه شاگرد یحیی گل محمدی 
بوده اند. پرسپولیس از لحاظ فنی تیم خوبی 
است ولی شکست دادن این تیم در تبریز دور 

از دسترس نیست.

   چرا بازی در ورزشگاه یادگار 
برگزار نمی شود؟

کیفیت زمیــن چمن این ورزشــگاه خوب 
نیست و ما هم تیمی هستیم که می خواهیم 

روی زمین فوتبال بازی کنیم.

   مــچ محمدرضــا اخباری 
آسیب دیده، به این بازی می رسد؟

بله، اخباری در آخرین جلسه تمرینی بدون 
مشــکل خاصی تمرین کرد و به بازی امروز 

می رسد.

   پرسپولیس تیمی است که 
معموال در اکثر بازی هــا حریفانش را 
تحت تأثیر قرار داده است. فکر می کنی 
بتوانید در جریان بازی این اجازه را به 

آنها ندهید؟
بازی امروز را حتما ببینید!

   رضا اسدی فصل قبل روزهای 
خوبی در پرسپولیس نداشت. چگونه این 

بازیکن در تراکتور متحول شد؟
ما در بازی با اســتقالل که در تبریز برگزار 
شد و با 2گل برنده شدیم، عباس زاده و کاوه 
رضایی را در اختیار نداشتیم و تصمیم گرفته 
شد تا از اسدی در خط حمله استفاده شود. 
او در آن بازی گل نزد ولــی فوق العاده بازی 
کرد و در ادامه در پست جدیدش درخشید. 
اسدی حرفه ای زندگی می کند و بعد از آمدن 
به تراکتور انگیزه زیادی داشــت تا خودش 
را ثابت کند. او حتی می توانــد در تیم ملی 

به صورت فیکس بازی کند.

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

131943-21127232سپاهان1
91742-21126326پرسپولیس2

161340-21117329استقالل3

23737-21107430گل گهر4

20736-21106527تراکتور5
9731-21613216مس رفسنجان6

10530-2179515آلومینیوم7

27-17-2169617فوالد8

325-17-2167814هوادار9
23-17-21411617ذوب آهن10

523-27-2158822نساجی11

722-22-2157915ملوان12

821-18-2149810پیکان13
718-23-21461116مس کرمان14

1512-27-21261312صنعت نفت15
3012-43-21261313نفت مسجد سلیمان16

بدیهی است که فقط با 3یا 4بازی نمی توان هیچ فوتبالیست 
تازه واردی را در تیمش قضاوت کرد اما فعال اســتارت 

لئاندرو پریرا در پرســپولیس چندان قابل قبول و 
دلنشین نبوده است. مهاجم برزیلی سرخپوشان 
در نخستین تجربه اش، دقایق کوتاهی در جریان 
شکســت مقابل هوادار به میدان رفت و موقع 
خروج از زمین هم گلوله برفی خورد! او مقابل 
ســپاهان در جام حذفی هم به عنــوان بازیکن 

ذخیره به میدان رفت و اگرچه یک پنالتی گرفت 
و موجب اخراج سیاوش یزدانی شد، اما در عین حال 

یک موقعیت تک به تک کامل را هم به شــکل عجیبی 
از دست داد. در بازی سوم با نفت مسجدسلیمان سرانجام نوبت 

به نخســتین حضور پریرا در ترکیب اصلی پرسپولیس رسید. او 

زوج عیسی آل کثیر در خط حمله شــد، اما طی 87دقیقه 
حضورش در میدان به ندرت در موقعیت گل قرار گرفت 
و از زمین بیرون رفت. پس از آن بود که به شــکل 
طعنه آمیزی، مهدی عبدی به عنوان جانشــین 
پریرا توانست نخســتین گل فصلش را به ثمر 
برساند و اشک شــوق بریزد. بیشتر هواداران 
در فضای مجازی هنوز حامی پریرا هســتند و 
عقیده دارند توپ های خوبی به او نمی رسد. با 
این حال ممکن است کادرفنی به همین اندازه 
بردبار نباشد؛ مخصوصا که شیخ دیاباته هم دیر یا 
زود بهبود خواهد یافت. در مجمــوع پریرا برای پایان 
دادن به روند عملکرد بســیار ضعیف برزیلی ها در پرسپولیس، 

کار سختی دارد.

فرار از نفرین برزیلی
کادرفنی پرسپولیس تا چه زمانی به لئاندرو پریرا فرصت خواهد داد؟

سال
تلخ امیر

بعد از مدت ها، امیر عابدزاده طی چند روز 
گذشته به ســرتیتر اخبار ورزشی ایران 
بازگشت. دلیل این موضوع اما درخشش 
ســنگربان ایرانی پونفرادینا یا هر چیزی 
شــبیه آن نبود. این بار »آتش« امیر را در 
رسانه ها بولد کرد؛ آنجا که خبر رسید منزل 
مسکونی عابدزاده کوچک در اسپانیا طعمه 
حریق شده، هرچند این حادثه خوشبختانه 
صدمات جانی نداشته است. عابدزاده هم 
مصاحبه کرده و گفته احوالش خوب است. 
همسایه ها که نخستین بار خبر حریق را 
به آتش نشــانی داده بودند، فعال به امیر 
کمک می کنند تا شــرایط برایش روبه راه 
شود. اتفاق تلخ رخ داده  و سالی که برای 
امیر بد شروع شده بود، بد هم تمام شد. 

بدون تردید عابــدزاده بعدها نمی تواند 
از 1401به عنوان یکی از ســال های خوب 
زندگی اش یاد کند که البته بخش زیادی 

از این موضوع مربوط به مسائل فنی است.
سال رو به پایان خورشیدی در حالی برای 
عابدزاده شــروع شــد که او روز چهارم 
فروردین در ترکیب اصلی تیم ملی فوتبال 
کشــورمان در برابر کره جنوبی به میدان 
رفت؛ یک بازی دشوار در مرحله انتخابی 
جام جهانی که در شهر سئول برگزار  شد. 
عابدزاده که آن روزها به واســطه عملکرد 
خوبش در تیم باشــگاهی بــه علیرضا 
بیرانوند ترجیح داده شده بود، در این بازی 
عملکردی غیرقابل دفاع داشت و گل اول را 
به میزبان تقدیم کرد. پس از آن شکست 2بر 

صفر بود که امیر به نیمکت بازگشت و دیگر از 
روی آن برنخاست. حتی مصدومیت بیرانوند 
در جام جهانی هم باعث نشد عابدزاده در 
این تورنمنت به میدان برود، چرا که کارلوس 
کی روش حسین حســینی را به او ترجیح 
داد. این افول، همزمان در تیم باشگاهی هم 
گریبان گلر 29ساله ایرانی را گرفت؛ جایی 
که نمایش های ضعیف عابدزاده در ترکیب 
پونفرادینا در مقطعی باعث نیمکت نشینی 
او نیز شد. تیم اسپانیایی هم اکنون در رده 
نوزدهم جدول 22تیمی دســته دوم قرار 
دارد و خطر سقوط به لیگ پایین تر را حس 
می کند. پونفرادینا بــا دریافت 35گل در 
29بازی صاحب سومین خط دفاعی ضعیف 

دسته دوم اسپانیاست.

آغاز و پایان سال 
خورشیدی جاری برای 
عابدزاده ناگوار بود. 
او بعدها نمی تواند از 
 1401به عنوان یکی
 از سال های خوب
زندگی اش یاد کند

عملکرد بازیکنان در هفته بیســت ویکم 
لیگ برتر، ریکاردو آلوز )تراکتور( و علیرضا 
بیرانوند )پرسپولیس( را در صدر جدول 
بازیکن ها بــه همدیگر رســاند. بیرانوند 
به خاطر امتیازات پایینش در یکی دو هفته گذشته کمی از آلوز عقب 
افتاده و عنوان برترین بازیکن فصل را به هافبک خارجی تراکتور واگذار 
کرده بود. اما این هفته آلوز هیچ پاس گلی نداد و در بازی با نفت آبادان 
نمره ضعیف 6.70 را دریافت کرد. در عوض بیرانوند هم کلین شیت کرد 
و هم پنالتی گرفت تا به نمره 7.95 برسد. به این ترتیب میانگین نمرات 
هر دو بازیکن در طول فصل به 7.42 رسید تا بعد از هفته ها تعقیب و 
گریز، این بار مشترکا در صدر جدول بازیکن ها قرار بگیرند. جالب اینکه 

این اتفاق در آستانه تقابل پرسپولیس و تراکتور رخ داده است.

رضا اسدی )تراکتور( این هفته صعود قابل 
توجهی در جدول بازیکن های لیگ داشت 
و خودش را بعد از بیرانونــد و آلوز به رتبه 
سوم جدول رساند. این رتبه هفته گذشته 
در اختیار شهریار مغانلو )سپاهان( بود که این هفته 4اخطاره و در بازی با 
آلومینیوم اراک غایب بود. به این ترتیب میانگین نمرات مغانلو روی همان 
عدد قبلی )7.37( متوقف ماند اما اسدی با 2گل و یک پاس گل در بازی 
با صنعت نفت و کســب نمره عالی 9.37 میانگین کلی امتیازاتش را به 
7.38 رساند. حاال اسدی سومین بازیکن برتر فصل است و با نفرات باالتر 
از خودش هم فاصله چندانی ندارد. البته مغانلو هم اختالف زیادی با این 
نفرات ندارد و با توجه به اینکه بازی او در این هفته ساده تر از پرسپولیسی ها 

و تراکتوری هاست شاید دوباره به رتبه های قبلی اش برگردد.

بعــد از 4بازیکنی که شــرح حــال آنها 
و صعود و نزول هفته های اخیرشــان را 
خواندید، پنجمین بازیکن برتر این فصل 
در حال حاضر باز هم یک دروازه بان است؛ 
دروازه بانی که آمار کلین شیت ها و حتی پنالتی گرفتن های او دقیقا با 
بیرانوند مساوی است. حسین پورحمیدی که درون دروازه آلومینیوم 
یکی از دالیل نتایج خوب این تیم در فصل جاری است، مثل بیرانوند 
12کلین شیت داشــته و مثل او 2پنالتی را در فصل جاری مهار کرده 
است. میانگین نمرات پورحمیدی در این فصل 7.33 بوده و بعد از او به 
نام آرش رضاوند می رسیم که با نمره 7.31 ششمین بازیکن برتر این 

فصل و بهترین بازیکن استقالل محسوب می شود.

7.42

7.38

7.33

متریکاآماربازی

بهروز رسایلی|  تقابل های پرسپولیس و تراکتور 
معموال به خودی خود حساس است و نیازی نیست 
هیجان اضافه به آن تزریق شود، با این حال شرایط 
جدول لیگ برتر در بازه کنونی طوری اســت که 
خواه ناخواه حساســیت تقابل 2تیم را دوچندان 
می کند. پرســپولیس بــرای بازپس گیری صدر 
جدول و در نهایت عنــوان قهرمانی نیاز ضروری 
به کسب هر 3امتیاز مسابقه امروز دارد. در نقطه 
مقابل تراکتــور هم برای افزوده شــدن به جمع 
مدعیان قهرمانی در هفته های پایانی لیگ، باید 
بازی را ببرد و فرصت امتیازســوزی ندارد. به این 
ترتیب می بینید که بازی امروز »متفاوت« است، 

حتی اگر بدون حضور تماشاگران برگزار شود.

  یک مچ اندازی حیثیتی
بازی امروز تراکتور و پرسپولیس را از یک زاویه 
دیگر هم می شــود دید؛ آنجا که به نظر می رسد 
نماینده مربیان ایرانی با یک مربی خارجی موفق 
مچ می اندازد و این تقابــل می تواند تا حدودی 
»حیثیتی« باشــد. می دانیم که مربیان ایرانی 
داخل کشور منتقدان پرشــماری دارند و حتی 
همین حاال وقتی بحث حضور یک ایرانی روی 
نیمکت تیم ملی مطرح می شود، بسیاری موضع 

منفی می گیرند. یحیی گل محمدی اما یکی از 
موفق ترین نمایندگان مربیان ایرانی اســت که 
به هر حال مقبولیت نســبی هم دارد. از آن سو، 
پاکو خمز اسپانیایی از زمان حضورش در تراکتور 
توانســته روند حرکتی این تیم را متحول کند؛ 
به طوری که به شــکلی اغراق آمیز حتی نامش 
به عنوان یکی از گزینه های هدایت تیم ملی هم 
سر زبان ها افتاده اســت. به این ترتیب مسابقه 
مهم امروز می تواند حکم رویارویی نمایندگان 
2تفکر و 2سلیقه متفاوت را داشته باشد. یحیی 
بعد از دوران ملتهبی که طی چند هفته گذشته 
و مخصوصا باخت به هوادار پشت سر گذاشت، 
در جام حذفی به خوبی توانســت ژوزه مورایس 
–دیگر گزینه خارجی تیــم ملی- را ضربه فنی 
کند. به این ترتیب اگر او از سد خمز هم بگذرد، 
کار مهمی کرده و معادالت را تا حدودی به سود 
مربیان ایرانی تغییر خواهد داد. پاکو خمز هم این 
فرصت را دارد که در برابر پرسپولیس نشان بدهد 
تعریف و تمجیدها از او »غلو شده« نیست و واقعا 
شایســتگی دارد. یادمان باشد مربی اسپانیایی 
بعد از پیروزی 3بر یک تیمــش مقابل صنعت 
نفت آبادان در همین هفته گذشته، به شدت از 
نمایش شاگردانش در نیمه دوم انتقاد کرد و آن 

را افتضاح خواند؛ آنچه نشــان دهنده جاه طلبی 
خمز است.

  چرا انتظار داریم زیبا باشد؟
فارغ از اینکه بازی امروز را چه تیمی می برد، توقع 
عمده هواداران فوتبال این است که مسابقه تراکتور 
و پرسپولیس تماشایی از آب دربیاید. دالیلی هم 
برای این انتظار وجود دارد. در شــرایط فعلی هر 
دو تیم جزو تیم هایی هســتند که فوتبال خوبی 
بازی می کنند. تکلیف پرســپولیس که روشــن 
اســت و به صورت پیش فرض انتظار می رود این 
تیم نمایشــی تهاجمی داشــته باشد؛ مخصوصا 
حاال که در 2بازی آخر 7گل به ثمر رسانده است. 
تراکتور هم با خمز به طور کامل پوست انداخته و 
فوتبال در خور توجهی بازی می کند. تیم تبریزی 
از 6مسابقه نیم فصل دوم 14امتیاز کسب کرده و 
بعد از ســپاهان 16امتیازی، تیم دوم جدول دور 
برگشت به شــمار می  رود. آنها در این بازه زمانی 
4امتیاز بیشتر از پرسپولیس کسب کرده اند و با 
10گل زده، 4گل هم بیش از رقیب تهرانی زده اند. 
پس همه  چیز آماده یک بازی تماشایی است؛ مگر 
اینکه یکی از این 2مربی خلــف وعده کند یا زور 

فنی اش نرسد... .

محکوم به جذابیت
تراکتور- پرسپولیس؛ آزمونی برای توانایی های

حرفه ای یحیی گل محمدی و پاکو خمز
 اگر قهرمانی می خواهیم
باید پرسپولیس را ببریم

محمد نصرتی: رضا اسدی می تواند در ترکیب تیم ملی فیکس بازی کند
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اقدام برای بازگشت
آنچلوتی باید قطار مادرید را یک بار دیگر به ریل برگرداند

پس از افتضاح ال کالســیکوی رفت جام حذفی که بدترین 
ال کالسیکوی ســال های اخیر بود و رئال مادرید با اشتباهات 
آنچلوتی و بازی کی روشی بارسلونا از حریف شکست خورد، 
حاال نوبت بازگشت اســت و این چیزی اســت که کارلتو و 
همچنین رئال مادرید در آن تخصص دارند. در 2 بازی پشت هم 
مقابل اتلتیکو و بارسا بردی به دست نیامد اما این روند نمی تواند 
ادامه داشته باشد. شرایط خوب پیش نمی رود. در مادرید کافی 
است 2 بازی را نبری، ناگهان مربی قهرمان اروپا تبدیل می شود 
به عنصر نامطلوب و رسانه های هوادار باشگاه شروع به انتقاد 

و انتشار شایعات درباره پیشنهادها برای این مربی می کنند.
  حریف امشب رئال مادرید یک رئال دیگر به نام بتیس است. 
در سال های اخیر بتیس زیاد نتوانسته مادریدی ها را اذیت کند 
و بازی رفت هم 2 بر یک به سود رئال اصلی و اورجینال تمام 
شده. مانوئل پیگرینی هنوز نتوانسته بتیس را مقابل تیم سابق 
خودش به پیروزی برساند و در 5بازی تنها 2 تساوی مقابل این 
تیم به دست آورده. یک بار هم در ســال2016 رئال توانست 
حریف را با نتیجه 6 بر یک در هم بکوبد که این یکی از 3 شکست 

6گله تاریخ بتیس در تاریخ لیگ بود.
  رئال در 10رویارویی آخر خود مقابل تیم هایی از ایالت اندلس 
شکستی نداشته و 9بازی را برده و از زمان شکست در سال2020 

به همین بتیس مقابل تیم دیگری از این منطقه نباخته است.

  رئال در بازی های خارج از خانــه اللیگا یک خط در میان 
می برد؛ 4برد و 3 شکست. آنها در 4پیروزی خارج از خانه این 

فصل گلی دریافت نکرده اند.
  رئال مقابل بارسلونا 40بار اقدام به سانتر کرد که تنها 8تای 
آن به مقصد رسید. این تیم در یک ســوم دفاعی زمین بارسا 
273 پاس داد و 65درصد مالکیت توپ داشــت که بی نتیجه 
بود. بتیس می تواند با همین سبک ژاوی، رئال را زمینگیر کند.

  بعد از بازی یکشنبه مقابل رئال بتیس، رئال مادرید در نهایت 
یک هفته قبل از بازی اسپانیول استراحت خواهد کرد؛ آخرین 

باری که این اتفاق در سپتامبر رخ داد.

حاال وقتش نبود!
تیم جوانان ایران در بازی دوم جام ملت ها به استرالیا 

باخت و صعودش را سخت کرد 
تنها چند روز بعد از اینکه تیم جوانان ایران با پیروزی جام ملت های 
آسیا را شروع کرد، در دومین مسابقه اش غافلگیر شد. یک پیروزی 
برای رســیدن به مرحله بعدی کافی بود و حتی تساوی هم نتیجه 
خوبی برای ایران به شــمار می رفت اما تیم استرالیا که در نخستین 
بازی اش به ویتنام باخته بود، با انگیزه زیادی وارد زمین شد و خیلی 
زود نخستین گل را وارد دروازه تیم مرفاوی کرد. خیلی طول نکشید 
که استرالیا روی یک ضربه ایستگاهی و اشتباه جاگیری گلر ایران به 
گل دوم رســید تا از همان دقایق اول نبض بازی را در دست بگیرد. 
اواســط نیمه اول اما اســالم طلب با یک ضربه زیرکانه، ایران را به 
مسابقه برگرداند. به نظر می رسید نیمه دوم، نیمه ایران باشد اما یک 
اشتباه مهلک از مدافعان کناری تیم و ضربه سگیچ، استرالیا را صاحب 
گل سوم کرد. بعد از به ثمر رســیدن این گل، تیم حریف دیگر فشار 
چندانی نیاورد و به حفظ توپ مشغول شد. عنایت زاده در هشتادمین 
دقیقه بازی، باز هم اختالف را کم کرد اما بازگشت تیم مرفاوی کامل 
نشد. حاال امتیازها، تفاضل و حتی تعداد گل های زده ایران و استرالیا 
در جدول برابر شده است. بازی سوم کانگوروها روبه روی قطر است که 
بازی ساده تری به نظر می رسد. حاال ایران برای رد شدن از این گروه، 
باید ویتنام را در بازی سوم شکست بدهد؛ مسابقه ای که ظهر سه شنبه 
برگزار خواهد شد. اگر تیم مرفاوی برنده این جدال نباشد، کار صعود 
به مرحله حذفی بسیار دشوار خواهد شد. شکست غافلگیرکننده در 

بازی دوم، همه  چیز را برای تیم ایران دگرگون کرده است.

پس از آن شب رویایی
بارسلونا بعد از پیروزی در ال کالسیکو دوباره به لیگ برمی گردد

بارســلونا پس از شکســت عجیب یک بر صفر 
از آلمریا و حذف از اروپا توانســت بــا ارائه یک 
بازی تدافعی و بســته در خانه رئال مادرید دور 
رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی اســپانیا را 
با پیروزی پشت سر بگذارد. حاال وقت بازگشت 
دوباره به لیگ است. ژاوی هفته گذشته اختالف 
امتیازی بــا رئــال را که می توانســت 2 رقمی 
شــود به 7 امتیاز کاهش داد و حاال اگر دوباره 
بلغزد، ممکن اســت ســایه رئال مادرید بر این 
تیم صدرنشین ســنگین تر شود. حریف امشب 
آبی واناری ها تیم والنسیاست که معموال خوب 
به بارسا می بازد. آخرین بار 2 سال و 3 ماه پیش 
بود که والنسیا توانســت از بارسا امتیاز بگیرد و 
این تیم را متوقف کند. از آن پس 4بازی پیاپی به 
سود کاتالونیایی ها به پایان رسیده، ازجمله دیدار 

رفت این فصل که یک بر صفر تمام شده.
  در 4پیــروزی پیاپی آخر، بارســا در 3بازی 
حداقل 3 گل به ثمر رســانده. آنها اگر امشــب 
هم والنســیا را ببرنــد، بــا طوالنی ترین روند 
پیروزی های پیاپی مقابل این تیم که 2 بار بین 
ســال های 1963تا 1965و 1992تا 1994بود 

برابر می شوند.

  در 6بازی آخــر در نوکمپ والنســیا موفق 
به شکســت بارسا نشــده. آخرین بار در آوریل 
2016بود کــه آنها میزبان را 2بــر یک بردند و 
از آن پس 4بار شکســت خوردند و 2 مســاوی 

کسب کردند.
  خیلی کم پیش آمده بارسلونا از خارج محوطه 
جریمه گل بزند. از مجمــوع 45گل آنها در این 
فصل فقط یکی از پشــت 18 قــدم وارد دروازه 
حریفان شــده. این باالترین نــرخ گلزنی بین 
همه تیم های اروپایــی از داخل محوطه جریمه 
حریفان است؛ البته به طور مشــترک با ناپولی 
که 57گل از 58گل خود را به این شکل به ثمر 

رسانده؛ هر دو تیم 98درصد.
  پدری به این بازی هم نمی رســد اما شاید به 
بیلبائو برسد. بارسا با او تیم بهتری است و بیشتر 
می برد. در 104بازی که پدری در ترکیب حاضر 
بوده، بارسا 2.06امتیاز کسب کرده و 1.5گل در 
هر بازی زده اما بدون او در 36بازی 1.77امتیاز 
کسب کرده و 0.45یعنی کمتر از نصف گل در هر 
بازی به ثمر رسانده است. با او در هر بازی نزدیک 
8.5موقعیت گلزنی خلق شده و بدون او نزدیک 

3.5موقعیت.

وارونه 

تونی کروس هم 
که هنوز مشخص 

نیست در پایان 
فصل خداحافظی 

می کند یا نه، بخشی 
از مشکالت را گردن 

طراح پیراهن تیم 
انداخته و گفته 

استفاده از پیراهن 
یقه دار به بازیکن آزار 

می رساند: »در این 
فصل پیراهن های 
یقه دار می پوشیم. 

پولوشرت مخصوص 
فوتبال بازی کردن 
نیست. خطاب به 

تمام طراحان لباس 
می گویم که این یک 

کثافت محض است. 
لباس های ورزشی 

یقه دار خوب نیستند. 
عالوه بر زشت بودن، 

ورزشکار احساس 
راحتی در آن ندارد.«

شـرایط

بازی بــزرگ این هفتــه لیگ هــای اروپایی را 
منچســتریونایتد و لیورپول برگزار می کنند. تا 
فصل پیش لیورپول در برابر این حریف دســت 
باال را داشت و در رده های اول و دوم سیر می کرد 
اما حاال شرایط برعکس شده. تا فصل پیش این 
لیورپول بود که حریف را 4 بر صفر یا 5 بر صفر 
یا 4 بر 2 شکســت می داد اما حاال جای تیم ها 
عوض شده؛ دیدار رفت 2 تیم را یونایتد با نتیجه 
2 بر یک بــرد و در تور پیش فصل در آســیای 
جنوب شرقی این شیاطین سرخ بودند که 4 بر 
صفر قرمزها را درهم کوبیدند. فاصله 10امتیازی 
تا منچســتریونایتد، تیم میزبان را در آنفیلد در 
شرایط پایین تر قرار داده. با وجود تمام این نکات 
منچســتری ها از جو خصمانه ورزشگاه خانگی 

لیورپول ناراضی و نگران  هستند.
  یونایتد خیلی وقت است در آنفیلد نمی برد. 
این تیــم در 6بازی قبلی تنها 3 تســاوی از این 
ورزشگاه دشــت کرده. آخرین بار ژانویه2016 
بود که آنها یــک بر صفر میزبــان را بردند. این 
طوالنی ترین روند بی شکستی لیورپول در برابر 
من یونایتد در آنفیلد در 44سال گذشته است. 
آن زمان از 1970 تا 1979 لیورپول در 9بازی 

خانگی پیاپی به یونایتد نباخته بود.
  هیچ تیمی به اندازه منچستریونایتد نتوانسته 
لیورپول را در یک فصل لیگ دبل کند؛ یعنی رفت و 
برگشت این تیم را ببرد. این اتفاق تاکنون 8بار رخ 
داده و ممکن است امشب نهمین بار در راه باشد. از 
فصل 16-2015 چنین اتفاقی پیش نیامده است.

  یونایتد در آنفیلد حتی از گل زدن هم عاجز 
است. این تیم در 7ســفر قبلی به این بندر تنها 
یک بار موفــق به گلزنی شــده و در 3 بازی آخر 
بدون گل زده آنفیلــد را ترک کرده. تنها یک بار 
سابقه داشته که یونایتدی ها 4بازی پشت هم در 
آنفیلد گل نزنند؛ بین سال های 1988 تا 1992. 
آخرین بــار لینگارد در این ورزشــگاه موفق به 

گلزنی شده بود.
  2تیم معموال یکشنبه ها با هم بازی می کنند. 
این بازی 31بــار در این روز برگزار شــده که 
تکراری ترین روز در بازی های 2 تیم اســت به 
همراه دیدار لیورپول و چلسی. قرمزهای آنفیلد 
در 7بازی آخر در یکشــنبه ها از یونایتد نباخته 
و 3برد به دســت آورده اند. آنهــا آخرین بار در 
اکتبر2021 در اولدترافورد منچستر را در همین 

روز 5تایی کردند.

  منچســتر با اریــک تن هاخ، 
رشفورد و کاسمیرو پس از جدایی 

رونالدو شــاهکار کرده است. آنها در 
11بازی آخر در لیگ برتر تنها یک بار باخته اند، 
آن هم به آرسنال صدرنشین و 2 تساوی داده اند. 
از زمان از سرگیری مسابقات پس از جام جهانی 
هیچ تیمی به اندازه منچستر امتیاز جمع نکرده. 

آنها 23امتیاز در این مقطع به دست آورده اند.
  رشفورد پس از جام جهانی به بازیکنی دیگر 
تبدیل شده. او در 24بازی این فصل لیگ، 14بار 
برای یونایتد گل زده و 3 پاس گل داده. همه اینها 
از 31شوت به چارچوب دروازه به دست آمده؛ در 
برابر 30شوت محمد صالح در همین تعداد بازی 

که 9گل از آنها خلق شده در کنار 5پاس گل.
  محمد صالح تنها 2 گل تا رسیدن به رکورد 
رابی فاولر به عنوان بهتریــن گلزن لیورپول در 

تاریخ لیگ برتر فاصله دارد.
  کوستاس سیمیکاس هر 220 دقیقه در لیگ 
برتر بــرای لیورپول یک  پــاس گل ثبت کرده؛ 
دومین آمار برتر در بین تمامــی بازیکنانی که 
برای لیورپول 5 پاس گل یا بیشتر ثبت کرده اند. 
نفــر اول این لیســت آکوئیالنی بــا رکورد هر 

136 دقیقه یک بار است.
  تن هاخ زودتر از هر مربــی دیگری به رکورد 
30پیروزی در منچستر رســید. او در 41بازی 
این تعداد پیروزی را در همه رقابت ها به دست 
آورد؛ مورینیو 48، فان خال 54، سولسشائر 58 

و فرگوسن 63.
  در تقابل هــای منچســتریونایتد و لیورپول 
13 بازیکن از یونایتدی هــا کارت قرمز را مقابل 
چشم های خود دیده اند و نمانیا ویدیچ با دریافت 

4 کارت قرمز در این زمینه رکورددار است.
  این آخرین بازی فیرمینو مقابل یونایتد پس 
از 8سال است؛ البته اگر در ترکیب باشد. او در 
پایان فصل جدا می شــود اما به خاطر عشق به 
لیورپول در لیگ برتر نمی ماند تا روبه روی آنها 

قرار نگیرد.
  این بازی موســوم به دربی انگلســتان بین 
2 باشگاهی که مجموعا بیش از 130جام کسب 
کرده اند، بــرای دویســت و یازدهمین بار انجام 
می شــود. محمد صالح با 10گل بهترین گلزن 
تاریخ این تقابل هاســت. در بازی های گذشته 
منچستر 83بار موفق به پیروزی شده و لیورپول 

70بار و 58بازی هم مساوی تمام شده.

ویرجیل فن دایک 
به رکورد ۲۰ گل 

زده در لیگ برتر 
رسید؛ بیشتر از 

هر مدافع میانی 
دیگری در لیگ از 
زمان پیوستن او 
به ساوتهمپتون 

در سال٢٠١۵

مدتی است 
لیورپول در 

لیگ کمتر گل 
می خورد. با 

بسته نگه داشتن 
دروازه مقابل 
ولوز، لیورپول 

به چهارمین 
کلین شیت متوالی 

در لیگ رسید. در 
این 4 بازی قرمزها 

از 4 زوج دفاع 
میانی مختلف 

استفاده کرده اند

منچستریونایتد 
فقط در 

۵1.9 درصد از 
بازی های خود بعد 
از خرید کریستیانو 
رونالدو پیروز شد. 
این در حالی است 
که پس از پیوستن 

او به النصر، 
منچستر 8۰ درصد 
بازی هایش را برده 

است
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برخالف سال های گذشته این بار منچستریونایتد در دربی 
انگلستان و در برابر لیورپول دست باال را دارد

  تن هاخ اخیرا یک جام برای یونایتد آورده و پس از 7ســال این تیم 
را به قهرمانی رســانده؛ در فینال جام اتحادیه و با پیروزی بر نیوکاسل. 
منچستر در همه جام های ممکن حضور دارد و در نیمه نهایی جام حذفی 
نیز به فوالم خورده. با انجام قرعه کشی مرحله ششم جام حذفی انگلیس، 
منچستریونایتد باید در خانه به مصاف فوالم برود. حاال شیاطین سرخ برای 
دهمین بازی متوالی در جام حذفی، باید در خانه به مصاف رقیب بروند که 
احتمال اینکه چنین اتفاقی در 10 مرحله قرعه کشی به وقوع بپیوندد، یک 
به 10۲۴ است. منچستری ها در لیگ اروپا هم پس از حذف بارسلونا به قرعه 
سخت رئال بتیس خورده اند. لیورپول از همین حاال از ۲ جام داخلی کنار 

رفته و احتماال مقابل رئال هم از لیگ قهرمانان اوت می شود.

  این آخرین بازی ۲ تیم در ورزشــگاه فعلی آنفیلد اســت و قرار است 
به زودی بازسازی صورت بگیرد. این پروژه ۶0 میلیون پوندی ظرفیت آنفیلد 
را به باالی ۶1 هزار نفر خواهد رساند و انتظار می رود در تابستان سال جاری 
میالدی افتتاح شــود و برای فصل ۲۴-۲0۲3 قابل استفاده باشد. شاید 
آن زمان باشگاه به مالک جدیدی فروخته شده باشد. این وضعیت برای 

منچستر هم محتمل است و به زودی این باشگاه هم فروخته خواهد شد.

سرمربی تيم ملی 
ايرانی باشد بهتر است

گفت وگو با علیرضا بیرانوند، سنگربان پرسپولیس 
همشهري آنالین| علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تیم پرسپولیس 
در هفته های اخیر بار دیگر نشان داد از آمادگی باالیی برخوردار است. با او به 
بهانه انتخاب مارتینز، دروازه بان تیم ملی آرژانتین به عنوان برترین دروازه بان 

جهان گفت وگو کردیم که بحث مان به موضوعات مختلف کشیده شد. 

  در مراســم»The best« امیلیانو مارتینز دروازه بان 
تیم ملی آرژانتین به عنوان برترین دروازه بان سال ۲۲0۲ جهان 

شناخته شد. نظرت در مورد این انتخاب چیست؟
مارتینز لیاقتش  را داشت تا به عنوان برترین دروازه بان جهان شناخته شود. 
صحنه آخری که در بازی فینال جام جهانی قبل از اینکه بازی به ضربات 
پنالتی کشیده بشود، توپ را ا ز مهاجم حریف  گرفت و آرژانتین را در فینال 
حفظ کرد،   لیاقت او را نشان داد و ثابت کرد چه دروازه بان خوبی است. البته 

یک نکته عجیبی هم وجود دارد.

  چه موضوعی؟
فقط تعجب کردم که چرا مارتینز جزو ترکیب 11 نفر منتخب نبود؛ وقتی 
شما به عنوان برترین دروازه بان سال جهان انتخاب می شوید طبیعی است 
که جزو ترکیب 11 نفره هم باشید ولی کورتوا دروازه بان بلژیک را جزو 11 

نفر گذاشتند و از این بابت خیلی تعجب کردم. 

  آیا مارتینز الگوی تو است؟
نه مارتینز الگوی من نیست. من شرایط خاص خودم را دارم او هم شرایط 
خاص خودش را دارد. البته ممکن است هر کسی که دروازه بانی می کند، 
برخی کارهای یکسری گلرها را دوست داشته باشد و برخی کارها را از او یاد 

بگیرد اما الگویش نباشد.

  در بازی با  نفت مسجد سلیمان عملکرد خوبی داشتی 
و پنالتی حریف را هم مهار کردی. به نظر بعد از چند بازی دوباره به 

روزهای خوب خودت برگشتی.
 آمادگی ام را در بازی های قبلی هم داشتم اما در چند بازی قبل، کل تیم 
شرایط خوبی نداشت. هر اتفاقی هم افتاد باعث شد، کل تیم تمرکز نداشته 

باشد. در این وضعیت هم نمی شود کاری کرد. 

  این هفته هم باید به مصاف تراکتور بروید. آن هم در 
شرایطی که در بازی رفت به این تیم باختید.

بازی رفت با تراکتــور اتفاق هایی افتاد که تمرکزمان را از دســت دادیم. 
امتیازآن بازی با توجه به اینکه در ورزشگاه آزادی بازی می کردیم خیلی 

برایمان مهم بود.

  این روزها بحث انتخاب سرمربی تیم ملی بسیار داغ 
است. به عنوان بازیکنی که سال ها در تیم ملی بازی می کنی در 

این باره چه صحبتی داری؟
برای  تیم ملی االن مربی ایرانی می تواند گزینه خیلی خوبی باشد. دوست 
دارم مسئوالن تالش کنند مربی ایرانی بیاورند. وقتش است که به مربی 
خودمان  بها بدهند. االن مربیانی داریم که بتوانند کمک کنند. مسابقات 
جام ملت ها فرصت خوبی برای مربیان ایرانی است تا به آنها میدان بدهیم. 

  پس اعتقاد داری در این برهه مربی ایرانی برای تیم 
ملی بهتر است!؟

قرار هم نیست با تیم های اروپایی بازی کنیم. بازی جام ملت های آسیاست. 
مربی تیم ملی باید کسی باشد که آسیا را بشناسد. تیم های ملی آسیایی را 
بشناسد تا را حت تر حریفان را آنالیز کند تا اینکه کسی انتخاب شود که با 
عدم شناخت از آسیا زمان بیشتری برای آنالیز حریفان الزم داشته باشد. اول 
گزینه ایرانی خوب و ایده آل است اما دوم اگر قرار شد مربی خارجی بیاورند، 
باید کسی باشد که در چند سال اخیر در آسیا کار کرده باشد به طور مثال 
بگویم بنتو مربی کره جنوبی که به تازگی از این تیم جدا شده است. او تیم 
ملی ایران را خوب می شناسد زیرا خیلی با ایران بازی کرده است. سوای آن 

تمام حریفان ایران را هم خوب می شناسد.
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3طالی صوفیه 
برای ایران

ارشک محبی، مصطفی قیاسی 
و شاهین بداغی طالیی های 
ایران در تورنمنت کشتی 

بلغارستان بودند
 

تیم کشتی ایران با 9آزادکار و 6فرنگی کار در 
تورنمنت بلغارستان حاضر شد. امیرمحمد 
یزدانی معروف ترین چهــره در میان نفرات 
اعزامی به این مسابقات است که با شکست 
در این رقابت ها به مدال برنز رســید. حضور 
کشتی گیران میزبان در این رقابت ها آنقدر 
پررنگ بود که ایرانی ها در برخی از اوزان باید 

با 3حریف بلغار کشتی می گرفتند.

  شکست یزدانی، حذف الهی
ارشــک محبی، مصطفی قیاســی و شاهین 
بداغی طالیی های ایران بودند. محبی و قیاسی 
در کشتی آزاد و بداغی در کشتی فرنگی روی 
ســکوی نخســت قرار گرفتند. جز شکست 
امیرمحمــد یزدانی که بیشــتر از مدال های 
طال به چشم آمد، شکســت و حذف عرفان 
الهی هم اتفاق عجیبی بــود. قهرمان جوانان 
جهان مدت هاســت روی ســیر نزولی قرار 
دارد اما با این حال به اردوی تیم ملی دعوت 
می شود و مســافر تورنمنت های برون مرزی 
اســت. عرفان الهی در این رقابت ها در وزن 
74کیلوگرم روی تشک رفت و در همان دور 
نخست با شکســت مقابل اوتاری باگوری از 
گرجستان از دور مســابقات حذف شد. الهی 
در مسابقات قهرمانی کشور هم با عدم حضور 
حامد رشــیدی در دیدار رده بندی به عنوان 
سوم رسیده بود. اما امیرمحمد یزدانی دارنده 
مدال نقره جهان در سال2021 در دور نخست 
کالویان آتاناسوف از بلغارستان را شکست داد 
و در کشــتی دوم خود چیریلوف از مولداوی 
را از پیش رو برداشت. یزدانی در نیمه نهایی 
مقابل رمضان اف بلغار شکســت خورد و به 
دیدار رده بندی رفت. او در رده بندی با نتیجه 
10 بر صفر ایوان استویانوف، دیگر بلغارستانی 
این وزن را شکست داد و به مدال برنز رسید. 
مهدی رحیمی در 57کیلوگرم کشــتی آزاد 
و ســعید کریمــی زاده در وزن 87کیلوگرم 
کشتی فرنگی از دیگر حذفی های تورنمنت 

بلغارستان بودند.

  خودنمایی برادرزاده محبی ها
ارشک محبی، برادرزاده حسن و حسین محبی 
با کسب مدال طال در مسابقات قهرمانی کشور 
ملی پوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا شد 
و کادر فنی تصمیم گرفــت او را برای محک 
زدن به یک میدان برون مرزی هم بفرســتد. 
محبی در کشتی اول خود در وزن 92کیلوگرم 
با نتیجــه 10 بر صفــر بوگومیــل بونیف از 
بلغارستان را شکســت داد. او در کشتی دوم 
10 بر صفر روســیف از بلغارستان را مغلوب 
کرد و به مرحله نیمه نهایی رسید. محبی در 
نیمه نهایی با نتیجه 7 بر صفر از سد تاتسویا 
شیرای گذشت و در دیدار پایانی نیز با نتیجه 6 
بر 4 احمد باتایف از بلغارستان را شکست داد 

و صاحب مدال طال شد.

بازی هــای مرحلــه  نیمه نهایی لیگ برتــر والیبال 
همیشه حســاس اســت و با توجه به اینکه تیم ها 
می خواهند به فینال برســند، همه توانایی هایشان 
را می گذارند. به خاطــر همین بازی های این مرحله 
در بعضی از موارد حتی از فینال هم هیجان انگیزتر 
برگزار می شود. این فصل هم هرچند بازی های این 

مرحله تماشایی بود اما با جنجال همراه شد.
جمعه عصــر، پیکان در بازی دوم بــه لبنیات هراز 
آمل باخت و نتوانســت به فینال برســد اما مهم تر 
از شکســت و حذف این تیم، اتفاقاتی بود که قبل 
از رفتن تیم ها به زمین بازی آغاز شــد و تا دقایقی 
بعد از آن ادامه داشــت، اتفاقاتی که به نظر می رسد 
مسئوالن فدراســیون در کنترل آنها ناتوان بودند. 
مشــکل از چند روز قبل آغاز شده بود، از زمانی که 
شایعه شد تست دوپینگ امیرحسین توخته مثبت 
است. این شــایعه خیلی زود به خبر رسمی تبدیل 
شــد و ســتاد مبارزه با دوپینگ حکم محرومیت 

یکساله او را صادر کرد. توخته مدعی بود که به خاطر 
مشکل کلیه با تجویز پزشک دارو مصرف کرده است 
و مدرک هم دارد اما مدارک او مورد تأیید نادو قرار 
نگرفت و حکم محرومیت، آملی ها را شــاکی کرد. 
بهروز عطایی، ســرمربی هراز معترض بود که چرا 
حکم، شب قبل از بازی صادر شــده است. عطایی 
توقع داشت حکم دیرتر صادر می شــد و توخته تا 
آخر لیگ بازی می کرد اما تیم های دیگر معترضند 
که چرا از 2ماه پیش که موضوع مثبت بودن تست 
دوپینگ توخته مطرح بود، فدراســیون به او اجازه 
بازی داد. حضور توخته در بین تماشــاگران آملی، 
خیلی به مذاق پیکانی ها خوش نیامد اما عجیب تر 
رفتار تماشاگران آمل بود. آنها در پایان بازی برای 
شــادی صعود، توخته را روی دستانشــان به هوا 

بردند.
بعد از جنجال توخته، نوبت درگیری تماشــاگران 
آملی با محمدرضا حضرت پــور، لیبروی پیکان بود. 

هســتند این اتفاق بیفتد. یکی از این نفرات عطایی 
است. او گفته: »باید فدراســیون و کمیته انضباطی 
این موضوع را مدیریت کننــد. معتقدم اخالق باید 
حفظ شــود.« عطایی در این اتفاق پیمان اکبری را 
هم مقصر دانسته و از او انتقاد کرده است، البته بدون 
اینکه از او نامی ببرد: »مربی باید فضای داخل زمین 
را مدیریت کند. اگر روی کنتــرل بازیکنان از نظر 
فکری تمرکز داشته باشیم مطمئنا این اتفاقات رخ 
نمی دهد.« این حرف های عطایی هم با واکنش هایی 
مواجه شــده اســت. او در حالی از اخالق و توانایی 
مربی در مدیریت بازیکنانش صحبت کرده اســت 
که هفته های پیش در همین لیگ، وســط بازی به 
بازیکنش ســیلی زد، بدون اینکه کســی از او ایراد 
بگیرد یا بــه کمیته انضباطی بــرود. بعضی ها حتی 
سر دوپینگ توخته هم از عطایی ایراد گرفته اند که 
چطور شاگردان سرمربی تیم ملی جرأت کرده اند در 

تیم باشگاهی شان دوپینگ کنند.

   اعتراض به فینال تک بازی
جنجال هــای بازی پیــکان و هــراز فروکش کرده 
اما به نظر می رســد فینال هم با تنش همراه باشد. 
فدراســیون اعالم کرده فینال به صــورت تک بازی 

برگزار می شود. 
محمدرضا تندروان ســرمربی شــهداب یزد به این 
موضوع معترض است. شــهداب هم در 2بازی پاس 
گرگان را شکســت داد و به فینال رسید. تندروان 
شاکی اســت که چرا فدراســیون تصمیم جدیدی 
برای نحوه برگزاری فینال گرفته است: »در جلسه 
قرعه کشــی هرگز در مورد فینال تک بازی صحبت 
نشد. من در آن جلســه فعال ترین فرد بودم و تمام 
جزئیات را می پرسیدم. فینال تک بازی یک شوخی 

است.«
قرار بود پیکان و پاس در دیدار رده بندی تیم ســوم 
را معرفی کنند اما 2تیم رضایت دادند بازی برگزار 

نشود.
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سخت

671849532
945723168
283561794
812354679
736198425
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167985243
394217856

متوسط

2 7     8   
 3    8   9
  8   3 1 5  
     6  1  
4        6
 5  3      
 4 1 9   7   
3   5    4  
  9     8 2267831945

134952867
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671285394
453197628

ساده

متوسط
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769134582

سخت

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

یک مشت جنجال
دوپینگ توخته، مشت حضرت پور، فحاشی های تماشاگران و... زیبایی های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال را کم کرد 

مشــت حضرت پور به لیدر هراز، یکی از صحنه های 
نادر در والیبال ایران بود که در پایان بازی خلق شد. 
پیکانی ها این اتفاق را نتیجه فحاشــی های آملی ها 
می دانند. آنها و کسانی که در سالن حضور داشته اند، 
می گویند جو ســالن والیبال ورزشگاه آزادی از اول 
علیه پیکان بود. تماشــاگران آملی همانطور که در 
بازی اول، برای حمایت از تیمشان علیه بازیکنان و 
کادر فنی پیکان شــعار می دادند، این بار هم همین 
کار را تکرار کردند و بیــش از همه روی حضرت پور 
زوم کرده بودند. تماشاگران حتی با آوردن عروسک 
یکی از شــخصیت های کارتونی، حضرت  پور را به او 
تشــبیه کردند. این رفتارها در کنار شکســت تیم، 
حضرت پور را بیش از حد شــاکی کــرد و او بعد از 
بازی به سمت تماشاگران حمله ور شد و برای تالفی 
صورت لیدر را هــدف گرفت. رفتــار حضرت پور با 
انتقادات زیادی روبه رو شده است. به هر حال کسی 
انتظار نداشت بازیکنی که سال ها در تیم ملی بازی 
کرده، مقابل تماشــاگران کنترلش را از دست بدهد 
و رفتاری غیراخالقی به نمایش بگذارد. حضرت پور 
در توجیه کارش گفته اســت: »تماشاگران به من و 
حمزه زرینی فحاشــی کردند. 4ست واکنشی نشان 
ندادم اما فحاشــی ها بعد از باخت ادامه داشــت و 
رفتار تماشــاگران نرمال نبود. وقتی به زبان و نژادم 
توهیــن کردند، دیگر نتوانســتم خــودم را کنترل 
کنم. البتــه کارم را توجیه نمی کنــم.« حضرت پور 
ارومیه ای است. اعضای کادر فنی پیکان بعد از بازی 
ســکوت کردند و حاضر به انجام مصاحبه نشــدند. 
اما گفته می شــود آنها هم از رفتار بازیکنشــان دل 
خوشی ندارند. یکی از اعضای کادر فنی به همشهری 
می گوید: »بازیکنان باید با بازی خوبشــان در زمین 
جواب بی اخالقی های تماشــاگران را می دادند نه با 

درگیری.«

  انتقاد به انتقادهای عطایی 
فدراسیون هم هنوز درباره اتفاقات این بازی موضعی 
نگرفته و مشــخص نیســت کمیته انضباطی برای 
خاطیان تشکیل می شــود یا نه ولی بعضی ها منتظر 
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کاسبکاری سیاسی با نگاه ارتجاعیمقایسه 2 نگاه انقالبی و ارتجاعی در رویدادهای کشور
 بررسی برخی رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

 با نگاه  ارتجاعی و تفاوت آن با نگاه انقالبی در پرونده امروز همشهری
 سیدعطاءاهلل مهاجرانی در گفت وگو با همشهری می گوید:

کسانی که به دنبال بازگشت به گذشته اند مرتجع اند

 شناخت مرتجع
 از نگاه رهبری

نگذارید رده های ارتجاع در کشور نفوذ کنند 
و جاگیر بشوند. »مرتجع« یعنی چه؟ ما وقتی 
می گوییم »مرتجع«، ذهن بعضی ها می رود 
به کسی که یک عرقچینی بر سرش است؛ 
نه، مرتجع آن کسی است که در سیاست و 
سبک زندگی، تابع سیاست و سبک زندگی 
غربی است؛ این مرتجع است. این ]وضع[ 
در کشور ما بود؛ در دوران حاکمیت فاسد 
و وابسته پهلوی، ســبک زندگی غربی در 
کشور بود، انقالب آمد آن را پس زد؛ هر کس 
به آن برگردد مرتجع است. ممکن است این 
شخصی که مرتجع است تی شرت و شلوار 
لی و پاپیون و ادکلن فرانسوی هم بزند، اما 
مرتجع است. هر کسی که به سمت زندگی 
و فرهنگ و ســبک زندگی غربی برود، او 
مرتجع است. نگذارید کشورتان به سمت 
ارتجاع برود؛ نگذارید ارتجاع در بدنه کشور 

جاگیر بشود و نفوذ کند.

14خرداد1401
خط عوض کرده های مرتجع

یکی ازمهم ترین آفت های همه انقالب ها ارتجاع 
اســت. ارتجاع یعنی چه؟ یعنی ایــن حرکتی 
که انقالب شــروع کرده بود و ملت داشــتند در 
این مســیر با نیروی انقالبی و با سرعت حرکت 
می کردند، در یک جاهایی سســت بشوند، بعد 
متوقف بشــوند، بعد برگردند؛ این ارتجاع است؛ 
ارتجاع یعنی برگشــت. همه انقالب های بزرگ 
تاریخ که مــا آنها را می شناســیم - مثل انقالب 
فرانسه، مثل انقالب روسیه و انقالب هایی که در 
کشورهای آفریقا و آمریکای التین و جاهای دیگر 
اتفاق افتاد - تقریبا بدون اســتثنا در سال های 
اول عمر خودشان به این بلیه دچار شدند؛ اینکه 
40 سال بگذرد و شعارهای انقالب دست نخورد، 
تکان نخورد، در هیچ کدام از این انقالب ها وجود 
ندارد؛ ما توانستیم این شعارها را حفظ کنیم. اما 
خطرناک است؛ من وظیفه دارم خطر را به مردم 
عزیزمان بگویم. ما اگر به ســمت اشــرافیگری 
حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است؛ 
اگر به جای توجه به طبقه ضعیف، دل ســپرده 
طبقات مرفه و زیاده خواه در کشــور شدیم، این 
حرکت به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای تکیه 
به مردم به خارجی ها تکیه کردیم، امیدمان را به 
بیگانه ها بســتیم، این حرکت در سمت ارتجاع 
است؛ این نباید اتفاق بیفتد. نخبگان جامعه باید 
حواسشان باشد، مدیران جامعه باید حواسشان 
باشد. مدیران کشور باید به شدت مراقبت کنند، 
مردم هم نگاه کنند، با حساســیت دنبال کنند 
رفتار ماها را، رفتــار مدیران را؛ با حساســیت. 
ارتجاع چیز خطرناکی است. ارتجاع وقتی اتفاق 
می افتد، معنایش این اســت که همان آدم های 
انقالبی سابق سر کارند اما خط را عوض کرده اند، 
راه را عوض کرده اند؛ کأنه انقالب شده بود برای 
اینکه آنها بروند و ما بیاییم سر کار! برای این ]کار[ 
که انقالب نشد؛ انقالب یعنی دگرگونی، انقالب 
یعنی تغییر مسیر، انقالب یعنی یک هدف های 
واالیی را درنظر گرفتن و به ســوی آنها حرکت 
کردن؛ اگر این هدف ها را فراموش کردیم، دیگر 

انقالب نیست.

29دی ماه 1396
بازگشت به گذشته و ارتجاع

بنده با شــعار اصالح صددرصد موافقم؛ اصالح 
در روش ها، اصالح در شــیوه ها و استقامت در 
هدف ها و مبانی. در اهداف و مبانی، مالک ما باید 
»فاستقم کما امرت« باشد. به هیچ وجه عدول از 
مبانی و عدول از ارزش ها جایز نیســت؛ اهداف، 
اهداف الهی است و هیچ تردید، شک یا ارتدادی 
از این اهداف جایز نیست؛ اما در روش ها بایستی 
تکامل، اصالح، تغییــر و رفع خطا، جزو کارهای 
دائمی و برنامه های همیشــگی ما باشد؛ ببینیم 
کدام روش ما، ولو به آن عادت کرده باشیم، غلط 
اســت، آن را عوض و اصالح کنیم. باید مراقب 
باشیم که جای این تعبیرات عوض نشود؛ یعنی ما 
در زمینه اهداف، می گوییم استقامت؛ باید جای 
»هدف« را با »روش« اشــتباه نکنیم. استقامت 
در روش ها الزم نیســت، اســتقامت در اهداف 
الزم اســت. در کار روش ها آزمون و خطا جاری 
است. البته باید از تجربه ها اســتفاده کنیم که 
آزمون ما آزمون موفقی باشد و نخواهیم که دائم 
تجربه کنیم و پشت سر هم اشتباه؛ اما در زمینه 
اهداف، بایستی قرص و محکم بایستیم و یک قدم 
پایین نیاییم. البته انحراف از هر دو نیز اشــتباه 
اســت. بعضی به نام نواندیشــی و به نام اصالح، 
در هدف ها تغییر ایجاد می کننــد؛ در هدف ها 
تجدیدنظر می کنند؛ اصالح نیست؛ این برگشتن 
از راه و عقبگرد است؛ ارتجاع است. ما اگر امروز 
اهداف واالی انقالب اسالمی را، چه در زمینه های 
فرهنگی، چه در زمینه هــای اقتصادی، چه در 
زمینه های حکومتی و سیاســی، دست بزنیم و 
برگردانیم به ســمت آنچه احیانــا دنیا - دنیای 
مادی و سلطه؛ دنیای تحت پنجه شیطان - هم از 
ما مطالبه می کند، این ارتجاع به گذشته است. در 
گذشته، در دوران طاغوت، همین اهداف دنیایی 
حاکم بود؛ منتها با ابزارهای بسیار فاسد و زشت و 
وابسته. ما نباید این ارتجاع را قبول بکنیم. اهداف 
ما اهداف الهی اســت؛ حکومــت اهلل و توحید و 
رفتن به سمت جامعه حقیقی دینی و حاکمیت 
احکام الهی است. البته در نقطه مقابل، باید به نام 
صالبت، دچار تحجر هم نشــویم و روش هایی را 
که امتحان کرده ایم و غلط از آب درآمده، رویش 
پافشــاری نکنیم. بنابراین، بنده با شعار اصالح 
صددرصد موافقم؛ اصالح در روش ها، اصالح در 

شیوه ها و استقامت در هدف ها و مبانی.

یادداشت

وقتی بن بست می بینیم
نگاه به مشکالت با رویکرد انقالبی و نه ارتجاعی، تنها راه برطرف کردن چالش های کشور است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم 
آذربایجان شرقی با ایشــان، به اهمیت تفکر و نگاه 
انقالبی و نه ارتجاعی به مشکالت برای برون رفت از 
چالش هایی که کشور با آن روبه روست، تأکید کردند، 
اما تفکر انقالبی که رهبر انقالب بر آن تأکید دارند، دارای چه شاخص هایی است؟ نگاه ارتجاعی 
به موضوعات معثنابه کشور چه مواردی را در برمی گیرد و چگونه باید آن تفکر را شناخت و 

با آن مقابله کرد؟  

بی توجهی  به قوت ها و برجسته سازی ضعف ها 
هر بار که زمزمه پیشرفت کشور به گوش می رسد، 
عده ای در داخل و با استفاده از هر ابزار و بهانه ای 
می کوشــند بذر یأس و ناامیــدی را در جامعه 
بپراکنند. این گروه که گویی ماموریتی نانوشته 
به آنان محول شده است در نخستین گام، با یافتن 
نقطه ضعف ها و برجسته کردن آنها سعی می کنند 
اینطور القا کننــد که کشــور در وضعیتی قرار 
گرفته که خروج از آن غیرممکن اســت. در کنار 
آن، این جریان ها که عمدتــا دارای کارکردهای 
رسانه ای – سیاسی منســجم و درهم تنیده ای 
هســتند با ضریب دادن به برخی اظهارنظرهای 
خطا به شکل عامدانه با نادیده گرفتن پیشرفت ها 
و موفقیت هایی که کشور به آن دست پیدا کرده 
اســت و با بن بســت نمایی وضعیت کشور، تنها 
راه برون رفــت از آن را تمســک و کمک گرفتن 
از غرب معرفــی می کنند و می کوشــند افکار 
عمومی را برای وارد کردن فشــار به مسئوالن و 
تصمیم گیران در »وادادن به غرب« با خود همراه 
کنند. در این مســیر، تحقیر و دست کم گرفتن 
توانمندی های داخلــی و بی توجهی به چرایی و 
چگونگی موفقیت های به دســت آمده شگردی 

است که به کار گرفته شده است.
چنین تفکری درحالی ازسوی این جریان تبلیغ 
و ترویج می شــود که با تکیه بــر دانش و توجه 
نیروهای متخصص داخلی و اعتماد به آنان، کشور 
در مسیر توسعه و پیشــرفت توانسته بسیاری از 
نیازهای خود را تامین کند و به یکی از کشورهای 
تولیدکننده دانش تبدیل شود. این در حالی است 
که بســیاری از کشــورهای غربی با این ادعا که 
ایرانیان قادر به تامین نیازهای خود نیستند و دیر 
یا زود ناچار به درخواست کمک از آنان می شوند، 
مسیر توســعه کشــور را رصد کرده اند. با همت 
مثال زدنی متخصصان کشور، اکنون خودکفایی 
در بسیاری از رشــته ها و تبدیل شدن کشور از 
وارد کننده محصول به صادرکننده همان محصول 
به دنیا به یکی از شاخصه های توسعه کشور تبدیل 
شده است. موفقیت هایی که نشان می دهد، مردم 
و مسئوالن بن بســتی را مقابل خود نمی بینند و 
تالش می کنند هر تهدید و ضعفی را به نقطه قوت 

و پیشرفت کشور تبدیل کنند.

»ما می توانیم« در مقابل نمی توانیم ها
شکســت و موفق نشــدن در اجرای طرح های 
بزرگ و کوچــک موضوعی عادی اســت که در 
اجرای هــر برنامه یا پــروژه ای رخ می دهد. این 
اتفاقات خصوصا در کشــورهایی که تجربه های 
نخستین خود را دارند برای اجرای طرحی که تا 

پیش از آن عملی نکرده اند، معمول و موضوعی 
قابل پیش بینی اســت. با این حال، برخی با نگاه 
ارتجاعی هر شکســت و ناکامــی  در اجرای یک 
طرح را با تعابیری چون »مــا نمی توانیم«، »کار 
را به کاردانش بســپارید« و »چرا اصرار به انجام 
کار توســط خودمان را دارید« مورد حمله قرار 
می دهند. این جریان اصــرار دارد با تبیین اینکه 
قرار نیست هر نیازی را در داخل و با نیروی داخلی 
تامین و برطرف کنیم، نگاه به بیرون از کشــور 
داشــته باشــد و خواهان به کارگیری نیروهای 
خارجی در اجرای پروژه هاســت. جســت وجو 
برای پیــدا کردن یــک ضعف در یــک پروژه و 
برجســته کردن آن برای مصداق سازی مدعای 
»ما نمی توانیم« ازجمله رویکردهایی است که از 

سوی مدافعان این تفکر ارائه می شود.
درســوی دیگر ماجرا، تفکر »مــا می توانیم« 
در 44سال گذشته نشــان داده است اتکای 
صرف به توان فنی و مهندسی خارجی  نه تنها 
کمکی به پیشرفت کشور نکرده است، بلکه در 
بزنگاه های حساس تاریخی و سیاسی و اعمال 
تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، کشور با 
چالش جدی برای تامین نیازهای خود روبه رو 
شده است. از این رو، در اجرای برخی پروژه های 
حساس مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
متخصصان کشور ما با معنادادن به مفهوم »ما 
می توانیم« توانستند در این حوزه بسیاری از 
طرح های بر زمین مانده از سوی خارجی ها را 
خود مدیریت کرده و آن را اجرا کنند؛ اتفاقی 
که در بســیاری دیگر از عرصه های کشور نیز 
رخ داده و عمال نیروهای داخلی با این شــعار 
دســت برتر را در مقابل متخصصان خارجی 
پیدا و با این کار قدرت ساخت درونی کشور را 

تقویت کرده اند.

کار جهادی، مقابل بی عملی 
توقف امور و چاره اندیشــی برای برطرف کردن 
مشکالت با این استدالل که نه توان و دانش فنی 
الزم را داریم و نه می توانیــم از خارجی ها برای 
برطرف کردن مشکالتمان کمک بگیریم، شاخص 
مهمی اســت که در نگاه ارتجاعی به مشکالت 
وجــود دارد. در این تفکر، دســت روی دســت 
گذاشتن و این نگاه که »نمی شود؛ نمی گذارند و 
نمی توان کار کرد« به یک اصل تبدیل شده است. 
افرادی که چنین نگاهی دارند، ذهن خالقانه ای 
برای طراحی طرح  و ایده ای برای رفع مشکالت 
ندارند و با نگاه به بن بست رسیده ذهنی خود تنها 
تالش می کنند کشور را به شــکل روزمره اداره 
کنند؛ آفتی که بسیار خطرناک است و می تواند 

به ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منجر شود.
با این حال، در رویکرد و نگاه انقالبی به مشکالت، 
انجام کار شــبانه روزی و جهادی با اســتفاده از 
ظرفیت نخبــگان، نیروی جوانــی و نیز ایمان 
بــه اینکه می تــوان کمبودها را برطــرف کرد، 
وجود دارد. در این نگاه، کار انقالبی و جهادی با 
رویکرد گره گشایی از مشکالت به عنوان اکسیر 
رفع چالش ها درکشــور مورد توجه قرار گرفته 
اســت. اکنون بســیاری از نیازهای کشور که با 
سازوکارهای معمول اداری برطرف نمی شود، با 
استفاده از نیروی ایمان و انگیزه جوانی در قالب 
فعالیت های جهادی تامین می شــود که چنین 
الگویی در جهان بی بدیل اســت؛ رویکردی که 
درســت در نقطه مقابل بی عملی ها قرار گرفته 
است و با این روش بن بست های بسیاری شکسته 
شده و کارهای بزرگی نیز به ســرانجام رسیده 

است.

نق زن هایی که فکر نمی کنند
در تفکر ارتجاعی به مشکالت ممکن است برخی 
افــراد در فرایند برطرف کردن مشــکالت وارد 
شوند، اما در همان ابتدای راه، با ایراد گرفتن های 
پی درپی و غیرمســئوالنه تالش کنند در روند 
امور با نق زدن اختالل ایجاد کنند. این افراد در 
مواجهه با نخستین چالش به دلیل نبود اعتماد به 
نفس، خودباختگی، نگرانی از شکست احتمالی و 
نیز رویکردهایی که منافع کشور را دربرنمی گیرد، 

شــروع به نق زدن درباره سرانجام کار می کنند. 
این افراد با نق زدن ، خواسته یا ناخواسته منجر به 
نگرانی دیگران درباره سرانجام فعالیتی که آغاز 
کرده اند می شوند و می توانند به شکل زنجیروار 
سیستم فعال در مدیریت کشور را متزلزل کرده 
و تصمیم گیرنــدگان را بــرای تصمیم گیری با 
تردید های جدی روبه رو کنند؛ تصمیم هایی که 
اگر به موقع گرفته نشوند می توانند برای کشور 
خســارت های جبران ناپذیری به همراه داشته 
باشــند. درجهت مخالف با این نگاه، افرادی که 
با نگاه انقالبی به مشــکالت می نگرنــد، با بروز 
نخستین مشکل به جای نگرانی و ترس از وقوع 
مشکل و ناامید شدن در رفع آن، تالش می کنند 
ضمن علت یابی، برای آن  راه حلــی پیدا کنند 
تا بتواننــد کار را جلو ببرند. فکــر کردن درباره 
 چرایی بروز مشکل و اینکه چگونه باید با مسئله 
رخ داده برخورد کــرد، ویژگی اساســی تفکر 
انقالبی به مشکالت است. بدون تردید آزمایش 
راه های مختلف برای رسیدن به پاسخ یک »چرا« 
موضوعی است که راه را برای پیشرفت و عبور از 

بحران هموار می کند.

بزرگ نمایی ضعف ها برای زدن انقالب
هیچ جامعه ای بدون مشکل نیست و هر کشوری 
مشــکالت خاص خود را دارد، اما در کشورهای 
دیگر کمتر افرادی پیدا می شوند که مشکالتشان 
را با صدای بلنــد به گوش دیگران برســانند و 
دست به خودتحقیری و ضعیف نمایی بزنند. در 
نگاه ارتجاعی به مشــکالت، افراد بدون درنظر 
گرفتن منافع ملی، کمبودها، ضعف ها، مشکالت 
و کاســتی ها را با صدای بلند فریــاد می زنند و 
می کوشند توجه دیگران را نسبت به این مسائل 
جلب کنند. ایــن تفکر در فراینــدی که دنبال 
می کند، با انکار اصل جمهوری اسالمی و انقالب، 
اصل و اساس وجود مشکالت را ناشی از انقالب 

می داند و سعی در نهادینه کردن این تفکر دارد.
در تفکر انقالبی باید مشکالت بدون بزرگ نمایی 
و به شکل واقعی و در ابعادی منطقی به مسئوالن 
گوشزد شــود؛ حتی باید راهکارهای برون رفت 
از چالش ها نیــز در قالب پیشــنهاد و برنامه ای 
قابل اجــرا در اختیار مســئوالن قــرار گیرد تا 

آنان با بررسی پیشــنهادهای قابل اجرا بتوانند 
تصمیم های بهتری را برای اداره امور اتخاذ کنند. 
در این مســیر باید با دفاع از اصل انقالب و اصل 
جمهوری اسالمی ضعف ها را پذیرفت، اما نقاط 
قوت را نیز باید در کنار ضعف ها مورد توجه قرار 
دارد تا مالک و معیار درستی از انقالب در اختیار 

افکار عمومی قرار گیرد.

نگاه تک بعدی به چالش ها 
همه مشکالت ناشــی از بی تدبیری مسئوالن 
است. این گزاره شاه بیت مدعیان تفکر ارتجاعی 
به مشکالت است. آنان همه آنچه در کشور رخ 
می دهد را به شکل تک بعدی ارزیابی می کنند 
و هر اتفاق و رویدادی را ناشــی از تصمیم غلط 
مســئوالن می داننــد و اینطــور نتیجه گیری 
می کنند که مدیران جمهوری اسالمی توانایی 
مدیریت کشور را ندارند. مصداق آنان نیز ترسیم 
بی وقفه مشکالت بدون نگاه به موفقیت هاست. 
نگاه انتزاعی این افراد آنچنان غلیظ اســت که 
سعی می کنند با برجسته کردن برخی اتفاقات 
در سال های دور و قبل از دوره انقالب اسالمی 
و مقایسه ســازی آن بــا دوره کنونــی، اینطور 
القاســازی کنند که وضعیت کشور در گذشته 
بهتر از حال بوده اســت. این در حالی است که 
چنین مقایســه و نگاهی از اســاس غلط است. 
با وقوع انقالب اسالمی و اســتقالل کشور، در 
44سال گذشته انواع تحریم ها در ابعاد مختلف 
علیه کشــورمان وضع شده اســت؛ به گونه ای 
که به گفته تحریم کننــدگان، فلج کننده ترین 
و بی ســابقه ترین تحریم ها علیه یک کشــور بر 
ضد جمهوری اسالمی ایران وضع شده است. در 
چنین شرایطی، بدون شک بروز برخی مشکالت 
قابل پیش بینی اســت و نباید این شرایط را در 
بروز چالش های امروز بی تأثیر دانســت. با این 
حال، اراده مــردم و مســئوالن برطرف کردن 

مشکالت و عبور از تنگناها با همدلی است.

تتمه نگاه ارتجاعی و راه عالج آن 
رویکرد دولت گرایانه صــرف و بی توجهی به 
نقش و اراده مردم در برطرف کردن مشکالت، 
بی اعتمادی مفرط به همه مسئوالن و مدیران، 
تحت تأثیر فضای مجــازی بودن در تحلیل ها، 
بی توجهی به خط رســانه ای دشمن و جنگ 
رســانه ای و نیز احســاس بی صبری در بیان 
نقدها از شاخص های نگاه ارتجاعی به مشکالت 
است؛ شــاخص هایی که با رویکردهایی مانند 
توجه همزمان و متوازن هم بــه توان دولت و 
حاکمیت مرکزی و هم قدرت و توان مردمی، 
امیدواری به مدیــران و مســئوالن با وجود 
نقدهایی که به برخی از آنها وارد است، توجه 
به خط رســانه ای دشــمن و جنگ رسانه ای 
و درگیری با آن و توجه بیشــتر بــه واقعیت 
امور و نیز نگاه بی واســطه به آنها و در نهایت 

احســاس صبر در بیان نقدها 
می توانــد نــگاه ارتجاعی به 
مشکالت کشور را درمان کند.

نقدهای موبایلی به جای میدانی
با گسترش فناوری و فراگیر شدن اینترنت در جامعه، رویکردهای 
اجتماعی نیز دچار تغییرات اساســی شــد. اگر در گذشته افراد 
شناخته شده وصاحب نظران در عرصه های مختلف وضعیت جامعه 
و عملکرد مسئوالن را ارزیابی می کردند و مورد نقد قرار می دادند، 
اکنون افرادی ناشناخته و بدون تخصص به این عرصه وارد شده اند و 
دست به »سیاه نمایی« با ادعای نقادی می زنند. این افراد که در فضای 
 مجازی به دلیل تلخ گویی  ناشی از استفاده از داده های عمدتا نادرست 
دنبال کنندگانی دارند در قامت منتقد عملکرد مسئوالن در خانه های 
خود دســت به نقادی می زنند و داده های نادرست دریافتی خود را 
بازنشــر می کنند تا صرفا آن را بیان کرده باشند نه اینکه راهکاری 
برای رفع مشــکل ارائه کنند. با توجه به اینکه افکار عمومی عمدتا 
تشنه دریافت اخبار منفی است، این نقدها با ضریب همراهی باالتری 

برخوردار می شود و در نهایت نقدهایی سراسر یک سویه در اختیار 
مردم قرار می گیرد، اما واقعیت این است که »نقد« در تفکر انقالبی نه 
پشت میز، در خانه و پشت لپ تاپ و موبایل، بلکه در صحنه میدانی رخ 
می دهد. منتقدان با حضور در صحنه ای که احساس می کنند ضعفی 
در جریان است، تالش می کنند با ارائه نقد منصفانه، راهکار بهتر شدن 
روندها را ارائه کنند و نقد آنان صرفا و تنها برای بیان شــدن به کار 
نمی رود. منتقدان در این روش می کوشند با هدف گرفتن تصمیمات 
غلط، با نقد خود زمینه را برای اصالح آن تصمیم یا رویکرد فراهم کنند 
تا در نهایت نقدی که انجام می شود منجر به صالح مردم و جامعه شود. 
بدون تردید چنین نقدی نه تنها خوشامد و کارآمد تر است، بلکه دارای 
مختصات واقعی نیز هست و کارکرد آن نه در شبکه های اجتماعی، 

بلکه در میدان عمل خود را نشان می دهد.

مکث

حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبرنگار

 نگاه ارتجاعی
 به دین

 

شهید آیت اهلل بهشتی 
ملتــی را ســال ها بــا 
افسون ها به خواب برده 
بودند، به ذلت کشــانده 
بودند، به آنهــا به غلط 
چنین فهمانده بودند که 
این است سرنوشت شما، 
شــما ملتی عقب مانده 
هستید. به آنها گفته بودند 
به مسلمانان  نگاه کنید 
دنیا اگر در عالم اســالم 
یک کشور پیشرفته  آزاد 
و مستقل توانستید پیدا 
کنید، معلوم می شــود 
اینها از آثار عموم اسالم 
است. این افراد با حمله 
به دیــن و مظاهر دینی 
در تالش بــرای تزریق 
وابســتگی  اندیشــه 
بودنــد: »می گفتند این 
عمامه به سرها را می بینید، 
اینهــا منادیان ارتجاع و 
عقب ماندگــی و ابتذال 
هســتند، اینها داعیان 
ضد ترقی و ضد تکامل اند 
و به آنهــا می گفتند اگر 
ترقی و تعالــی و تکامل 
ما  به دنبال  می خواهید، 

بیایید.«

جبران ضعف ها با 
هوشمندی 

 

عباس سلیمی نمین 
جامعه ای که سال ها خارج 
از اختیــار و اراده بوده و 
اجازه دخالت در امورش 
را نداشته است، طبیعتا 
در دوره ای که می خواهد 
براســاس  را  کشــور 
توانمندی ها و قابلیت های 
ملی حل و فصــل کند، 
هم  دچــار ضعف هایی 
خواهد بود اما، نکته مهم 
این است که در مواجهه 
با ایــن ضعف هــا چه 
رویکردی داشته باشیم، 
لذا به نظر بنده 2رویکرد 
می توانیم در این زمینه 
اتخاذ کنیم؛ یک رویکرد 
این است که قابلیت های 
داخلی را زیر سؤال ببریم 
و این تلقی را ایجاد کنیم 
که ما نمی توانیم متکی بر 
قابلیت های ملی در مسیر 
پیشرفت جامعه کار کنیم. 
رویکرد دیگر این است 
که باید بکوشیم ضعف ها 
را هوشمندانه و با نهایت 
درایت حل کنیم و این باور 
را زیر سؤال نبریم، چراکه 
ما نه فقط حل مشکالت را 
درون ظرفیت های خود 
می توانیم برطرف کنیم، 
بلکه تنها راه همین است.

دولتمردانی از 
جنس مردم 

 

سردار محمد زهرایی
چیزی که امروز بیش از هر 
زمانی نیاز داریم، تحول 
اساسی در دولت سازی  
اسالمی است. یک وجه 
دولت سازی  اسالمی، روی 
کار آمــدن دولتمردان 
انقالبی و مردمی است. ما 
به دولتمردانی از جنس 
مردم و انقالب نیاز داریم 
که باور به مبانی انقالب 
داشته باشــند و وزرا را 
باید با این شاخص انتخاب 
کنیم که سالمت و تعهد 
داشته باشند. استانداران 
هــم  فرمانــداران  و 
همینطور است. در واقع 
یک جنبــه اش این بوده 
که بخشی از آن تاکنون 
در دولت سیزدهم اتفاق 

افتاده است.
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دریچه

2روایت تاریخی از 2نامه زهرآگین 
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اخیر جمعی از نخبگان 
و استعدادهای برتر علمی با ایشان با اشاره به تبلیغات مستمر 
غربی ها از ابتدای پیروزی انقالب تا به امــروز، به 2نامه در 
سال های۶9 و82 اشــاره کردند که نویســندگان آن قصد 
داشتند نظام را به سمت تسلیم شدن ببرند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشــاره به تبلیغات مســتمر غربی ها از ابتدای 
پیروزی انقالب تا به امروز مبنی بر روبه زوال بودن جمهوری 
اســالمی، فرمودند: »بعد از رحلت امام)ره( در سال۶9 یک 
اعالمیه ای دادند بعضی از موجهین، آدم های موجهی بین آنها 
بودند، چهره های معروف نظام و موجه، سابقه کاری هم در 
نظام داشتند، اعالمیه دادند که نظام در لبه پرتگاه است. کی؟ 

سال۶9. یعنی همین روزها است که خالصه تمام بشود.«
ایشــان به نامه دیگری نیز با این مضمون در سال82 اشاره 
کردند و فرمودند: »یک عده از نمایندگان مجلس نامه نوشتند 
به بنده، یک نامه واقعا غیرمنصفانه ای بود، خیلی غیرمنصفانه 
بود. یک چیزهایی را گفتند، یک سؤال هایی از ما کردند که 
جوابش را خودشان باید می دادند، چون هم مجلس دست 
خودشان بود، هم دولت دست خودشان بود، باید آنها جواب 
می دادند، از من سؤال کرده بودند. آن وقت آن نامه مضمونش 
این بود که خالصه باید تسلیم بشوید واال کارتان تمام است. 
مال سال82 است. تسلیم نشدیم، ایستادیم و ان شاءاهلل باز 
هم خواهیم ایســتاد.« اشــاره تاریخی رهبر انقالب در این 
ســخنرانی، به 2نامه ای اســت که در زمان انتشار خود در 
مطبوعات آن زمان پخش شــد و حتی در خارج کشور نیز 
بازتاب داشت. اما این نامه ها را چه کسانی نوشته بودند. برای 

بررسی محتوای آن باید به گذشته رجوع کرد.

نامه 90  امضایی نهضت آزادی
  ملک و ملت به لبه پرتگاه رسیده است! 

نامه اولی که رهبر انقالب به آن اشاره کردند، نامه 90امضایی 
است که در اردیبهشت سال۶9 از سوی برخی فعاالن نهضت 
آزادی و چهره های اپوزیسیون به نام جمعیت دفاع از آزادی 
و حاکمیت ملت ایران، نوشــته شــد. این نامه تفصیلی در 
4بند »اقتصادی و اجتماعی و زندگی«، »آزادی، امنیت و از 
نظر معنوی و مدیریت«، »استقالل، بقا و بازنگری کشور« و 
»روابط جهانی و سیاست خارجی« منتشر شد تا اوضاع کشور 
را به چالش و نقد بکشــند. در این نامه خطاب به هاشــمی 
رفسنجانی رئیس جمهور وقت، در هر 4بند ضمن سیاه نمایی 
نوشته شده بود: »اکنون کشور عزیز ما در بن بست و بحرانی 
از سختی و ناخشنودی و نابسامانی دست و پا می زند. با وجود 
وعده هایی به مســتضعفین و شــعارهای پرطنین، طبقات 
محروم جامعه محروم تر و زیادتر شده اند. در چنگال گرانی 
و گره های زندگی گرفتارتر و از آینده خود مأیوس تر، ملک و 
ملت به لبه پرتگاه وحشتناک ویرانی و نابودی رسیده است.« 
برخی امضاکنندگان این نامه همچون مهدی بازرگان، یداهلل 
ســحابی، ابراهیم یزدی و علی اکبر معین فر، ابتدای انقالب 

مسئولیت داشتند و عضو دولت موقت بودند.

نامه 127 امضایی
جام زهر باید نوشید!

یکی دیگر از ایــن برهه های نامه نگاری به نفع دشــمن به 
ســال82 برمی گردد که 127نماینده مجلس اصالح طلب 
ششم با نگارش نامه ای خطاب به رهبر معظم انقالب خواستار 
این شدند که »اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان 
نظام و مهم تر از آن، اســتقالل و تمامیت ارضی کشــور در 

مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود.«
منظور آنها از جام زهر مذاکره بــا آمریکا بود و در ادامه نامه 
چنین می نویسند: »شاید دوره کنونی از این لحاظ بی مانند 
باشد که شکاف های سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و 
برنامه آشکار دولت ایاالت متحده آمریکا )به عنوان قدرتی که 
در برابر خود مانعی نمی بیند( برای تغییر نقشه ژئوپلیتیک 
منطقه همزمان شــده و نظام ناچار به کنــش و واکنش در 
برابر این برنامه است.« هرچند انتظار این بود نامه محرمانه 
به دســت رهبر انقالب برسد اما ســاعتی بعد از نگارش آن، 
ســر از رادیوهای بیگانه درآورد و بی بی سی و صدای  آمریکا 
به تفصیل بــه آن پرداختند. نامــه 127نماینده مجلس از 
سوی رهبر انقالب بی جواب نماند و مقام معظم رهبری در 
دیدار 1382/3/7 فرمودند: »دشمن نیز می داند که سالح و 
تجهیزات در برابر اراده و پایــداری ملت ایران کارایی ندارد، 
بنابراین درصدد اســت از درون با مردم ایران برخورد کند 
و با سســت کردن اراده ملت که در اراده مسئوالن متجلی 
می شود، به اهداف خود دست یابد، اما مردم و مسئوالن ایران 
با تحمل لوازم مقابله با دشــمن، هویت و اســتقالل خود را 
حفظ می کنند... باید مراقب بود که بحث ها و اختالف نظرها 
به مقابله و تخاصم تبدیل نشود و تصویر مورد نظر دشمن از 

اوضاع داخلی ایران در افکارعمومی ترسیم نگردد.«
برخی از نویســندگان این نامه ازجمله فاطمه حقیقت جو، 
موســوی خویی و رجبعلی مزروعی به خارج کشور پناهنده 

و برخی دیگر از آنها نیز در ماجرای فتنه88 محکوم شدند.
برخالف آنچه نمایندگان مجلس ششم تصور می کردند نه تنها 
جام زهری نوشیده نشد، بلکه برنامه آمریکا برای تغییر نقشه 
ژئوپلیتیک منطقه به نفع ایران تمام شد و عمال بعد از حمله 
به عراق، آمریکا در باتالقی گیر کرد که دیگر نتوانســت به 
کشوری حمله کند. در انتخابات بعدی مجلس نیز صالحیت  
امضاکنندگان نامه تایید نشد و در اواخر دولت خاتمی، برنامه 
 هسته ای ایران که به بهانه جلوگیری از جنگ تعطیل شده 

بود، با دستور رهبر انقالب ادامه پیدا کرد.

بررسی برخی رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با نگاه  
ارتجاعی و تفاوت آن با نگاه انقالبی در پرونده امروز همشهری

سال ها پیش از این، انیمیشنی در صداوسیما پخش می شد که در آن شخصیتی وجود داشت که 
مدام از شکست خوردن و اینکه می داند موفقیتی درکار نیست، صحبت می کرد؛ شخصیتی که 
نامش گالم بود و در سرزمین لی لی پوت زندگی می کرد و اساسا بدبین بود. یکی از چالش هایی 
که نظام جمهوری اسالمی از بدو تاسیس تاکنون با آن روبه رو بوده است، وجود گالم هایی است 
که نگرش توأم با تردید و سوءظن نسبت به پدیده های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داده در آن 
دارند؛ نگرشی که گرچه در ابتدا با کم توجهی افکار عمومی و رسانه های دوران انقالب روبه رو شد و افکارعمومی 
پذیرشی درباره آن نداشت، اما رفته رفته تردید افکنی ها و نیز برخی ضعف های غیرقابل کتمان در بروز کاستی ها 
سبب شد نگاه ارتجاعی به مشکالت به بخشی از فرهنگ سیاسی غالب در برخی جریان ها و رسانه ها تبدیل 
شود و بتواند جای خود را در افکارعمومی تا حدودی باز کند؛ نگاهی که تالش می کند کشور را در ورطه نابودی و 
اضمحالل نشان دهد و بن بستی تمام عیار را مقابل دیدگان مردم و جامعه عیان کند. در پرونده پیش رو به برخی 

نگاه های ارتجاعی به مشکالت کشور و در مقابل پادزهر آن برای شکست این نگاه پرداخته ایم:

گزارش

مبارزه با فساد 
سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت  اســالمی در ســال های گذشــته سبب نگاه ارتجاعی
شکل گرفتن طبقه مرفه لوکس نشین شده است. این افراد به دلیل 
حمایت هایی که دریافت کرده اند به ســادگی مجوز ساخت و ســاز 
می گیرند و با پرداخت رشــوه های کالن به مدیــران، برای خود 
قلعه های غیرقابل نفوذ برای زندگی می سازند. این طبقه به شکل 
سازمان یافته ای در حال رشد هستند و با اقدامات خود اشرافی گری 
و لوکس بازی را در مقابل مردمی که حتی توانایی خرید یک خانه 

چند متری را هم ندارند به حد اعالی خود رسانده اند.

اغتشاشات
اغتشاشــات محصول اعتراض مردم به وضع  موجود است. اگر اعتراض مردم نبود، یک عده نگاه ارتجاعی
هم روی این جریان ســوار نمی شدند و دست به اغتشــاش نمی زدند. 
اغتشاش نشان دهنده فروپاشی گام به گام انقالب و جمهوری اسالمی است 
و اگر مسئوالن کالن کشــور ریل عوض نکنند و در شعارها و اصول خود 
تجدیدنظر نکنند، انقالب شکســت خواهد خورد و جمهوری اســالمی 
فروخواهد پاشید. البته هیچ بعید نیســت که این فروپاشی به فروپاشی 
کشور نیز بینجامد. پس شــاید بهتر باشد سراغ کسانی برویم که دلشان 

برای ایران یکپارچه می تپد، اما با جمهوری اسالمی زاویه جدی دارند.

اغتشاشات ناشی از حرکت رو به رشد و امیدوارانه  نگاه 
کشور است. با آمدن دولت جدید که با حضور حماسی انقالبی

مردم همراه بود، فضای اعتراض مردمی روند کاهشی 
پیدا کــرده بود. اعتراض مردم به دلیل مشــکالت 
معیشتی و عملیاتی نشدن وعده های دولت قبل وجود داشت، اما 
اساسا بعد از موفقیت های یکساله کشور به اندازه یک انفجار یا انقالب 
یا اعتراض خیابانی نمی رسید. آنچه محقق شد محصول برنامه ریزی 
دشمن برای به هم ریختن ذهنیت مردم در فضای مجازی بود. این 
جریان با رفتارهای پراکنده و هنجارشکن و فشار بر سلبریتی های 
ضعیف و شیفته نگاه به خارج کشور سعی کردند صحنه را به گونه ای 
طراحی کنند که ذهنیت مردم به هم بریزد. حضور 21میلیون نفری 

مردم در راهپیمایی 22بهمن نشان دهنده واقعیت ماجرا بود.

پرونده مولدسازی
همانطور که در ماجرای خصوصی سازی،  دولتی ها برای جبران کســر بودجه خود نگاه ارتجاعی
شرکت ها را به ثمن بخس به سوداگران و نزدیکان خود واگذار کردند 
و تولید را از کار انداختند یا آنکه به صورت خصولتی دوباره با دست 
بازتر شرکت ها را در اختیار گرفتند، ماجرای مولدسازی نیز که بر 
بستر نیاز کشور به حل کسری بودجه قرار است انجام شود، مبتالبه 
همان آینده است. به دولتمردان کشور نیز اعتماد و امیدی نیست و 
این یعنی دارایی های مردم به جیب ثروتمندان و نورچشــمی ها 

خواهد رفت و کشور به شکاف طبقاتی بیشتر و به هم ریختگی بیشتر 
دچار می شــود. مصونیت قضایی این افراد نیز صحنه را برای فساد 
بیشــتر باز خواهد کرد. این هم نشــانه دیگری  بر فسادخیز بودن 
فضای اداره کشور اســت. به عالوه که عمال نهادهای دمکراتیک و 
مردمی کشــور از روند نظارت بر این طرح کنار گذاشته شده اند و 
کسی حق ندارد در این باره سؤال کند یا با آن مخالفتی داشته باشد. 
هر مخالفت یا ســؤالی منجر به برکناری افراد یا تحت تعقیب قرار 
گرفتن آنان می شود که این خود نشانه بروز فساد در این پروژه است.

ماجرای کمبود گاز
مدعی بودیم که زمســتان ســخت برای  اروپاست و وعده می دادیم که عمری باشد نگاه ارتجاعی
و این سختی را برای اروپایی ها ببینیم، اما زمستان سخت با قطع 
گاز خانه های مردم و صاحبان کسب و کار و صنعت بر سر خودمان 

آمد. 
مردم روستاها و شهرها گاز نداشــتند، خیلی از مردم در سرمای 
چند درجه زیر صفر در خانه های خود می لرزیدند و وسیله ای برای 

گرم کردن خود نداشتند. 
وزیر نفت فقط بلد است شعار بدهد، اما عمال مردم در فشار ناشی از 
سرمای زمستان، بدون پشتیبان رها شده اند. جمهوری اسالمی در 

هر موضوعی ناکارآمدی خود را نشان می دهد.

ارزش پول ملی
ارزش پول ملی در طول سال های بعد از انقالب  هر ســال کمتر شــده و  این دولت نیز مانند نگاه ارتجاعی
دولت های قبلی عمل کرده است. این نشان می دهد که اساسا جمهوری 

اســالمی در زمینه اقتصاد محکوم به شکست است. مسئوالن جهتشان 
اساسا غلط است و چه تالش کنند و چه  نکنند، موفق نخواهند بود. انقالب 
و نظام اسالمی موفق به تامین معیشت مردم نیست و شکست حتمی است.

ماجرای زمستان خوی
کاش بــه جــای تولیــد خودروهــای  بی کیفیت، کانکس تولید می کردیم که نگاه ارتجاعی
مردم اینطور بی خانمان در این سرما نباشند. مدیران به فکر مردم 
نیستند. مردم در سرما و گرســنگی گرفتارند. کاش کمک های 
خارجی را قبول می کردید و اینقدر غــره به دارایی های داخلی 

نبودید. چرا اینقدر همه  چیز را امنیتی می بینید؟ شما فهم کافی 
از تعامل با دنیا ندارید. ماشــین های آبپاش و ضد شــورش شما 
زودتر یا همزمان با ماشین های امدادی به منطقه آمده اند. کشور 
ضعیف و ناتوان است و مردم در حال له شدن زیر این ناکارآمدی 

و ناتوانی هستند.

افزایش گرانی
مشکل گرانی ها مانند گرانی گوشت ناشی از  ناکارآمدی و کارنابلدی مســئوالن است. نگاه ارتجاعی
مسئوالن به جای اینکه این مشکل همیشگی نظام جمهوری اسالمی 
را برطرف کنند، جلوی نشریاتی که می خواهند صدای مردم باشند را 
می گیرند تا واقعیات را نگویند. گرانی سرســام آور قیمت گوشت و 
مسکن باعث شده سفره مردم کوچک تر شود. جمعیتی که زیر خط 
فقر هســتند افزایش چشــمگیری پیدا کــرده اســت. اینها همه 
نشان دهنده ناکارآمدی و رو به اضمحالل رفتن انقالب و نظام اسالمی 
است. کاش به جای شعارهای تکراری و خسته کننده تان کمی به فکر 
ســفره مردم می بودید. هیچ طرحی برای حل و فصل مشکل گرانی 

ندارید. باید روی بهبود روابط بین المللی تمرکز می کردید.

برخورد با مفسدان دانه درشت و افرادی که با سوءاستفاده از موقعیت خود به منافع نامشروعی رسیده اند، از حسابرسی  نگاه 
و حساب کشی مستثنا نبوده و  رسیدگی به تخلفات کسی خط قرمز نیست. محکمه باالترین مقامات مسئول سیاسی انقالبی

در حد معاون رئیس جمهور و زندانی کردن او و نیز برخورد با مســئوالن عالی رتبه قضایی ازســوی قوه قضاییه از 
نمونه هایی است که نشان می دهد مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی در هر رتبه و جایگاهی که باشد، بدون تعارف 

انجام می شود و نمی توان آن را الپوشانی کرد.

انضباط دادن به دارایی های نهادهای دولتی و حاکمیتی و به کارگیری آنها برای تولید و نیز برطرف کردن مشکالت معیشتی مردم  نگاه 
مانند مسکن و کمک به جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و کاهش تورم از رویکردها و اهداف طرح مولد سازی دارایی های دولت انقالبی

است. استفاده از ظرفیت ها و امالک نهادها و ادارات دولتی طبیعتا به دلیل ارتباطات مدیران این نهادها حتما فرایند طوالنی و 
دیربازدهی را طی خواهد کرد. برای سرعت بخشیدن به این روند، نیاز به یک مجموعه فرادولتی است که بتواند بدون آنکه گرفتار 
موانع مختلف احتمالی شود، این مسیر را پیش ببرد. چنین نهادی باید در رأس حاکمیت و ذیل اختیارات رهبری و سران قوا که برای جنگ 
اقتصادی تصمیماتشان از جانب رهبری مشروعیت یافته شکل بگیرد. تصمیمات این شورای متمرکز و منسجم ذیل نظارت سران و مسئوالن 
و همینطور مردم می تواند یک تجربه مهم حاکمیتی در جنگ اقتصادی باشد. البته این مسیر حتما با نقص ها و کاستی هایی هم مواجه است که 

با شفافیت بیشتر می تواند از تکرار خطاهای مدیران قبلی در پیگیری اصل خصوصی سازی نیز جلوگیری کند.

شهرهای شمالی کشور به دلیل مصرف باالی مردم تهران با افت فشار گاز روبه رو شدند. دولت توانست این ماجرا را با تعطیل کردن  نگاه 
ادارات خود مدیریت کند. مردم نیز با صرفه جویی خود به کمک آمدند و با صرفه جویی حداکثری اتفاق افتاده میلیون ها مترمکعب انقالبی

گاز راهی شهرهای شمالی و مناطقی شد که با افت فشار گاز روبه رو شده بودند. با این اقدامات مشکل برطرف شد و عمال قطع گاز 
در نقطه ای از کشور ادامه دار نشد. در همین ایام، در مناطقی که مشکل گاز جدی بود دولت وسایل گرمایشی غیرگازسوز را به 

مردم رساند و نسبت به توزیع سوخت رایگان نیز اقدام کرد. کشور از این چالش با تدبیر مدیران و مردم با کمترین مشکل عبور کرد.

کلید اصلی برای ایجاد اشتغال، جهت به وجود آمدن معیشت و برای ایجاد ارزش پول ملی، تولید است. رهبر انقالب  نگاه 
یک دهه قبل، به موضوع تولید توجه جدی نشــان دادند. قدرت و توان تولید، دانش تولید، ایمان و انگیزه برای کار انقالبی

تولیدی در کشور وجود دارد. اگرچه نگاه دولت در دهه 90به خارج از مرزها و کم کاری های آنها در پیشبرد راهبرد تولید 
و مردمی کردن اقتصاد باعث ضعف هایی در حرکت اقتصادی کشور شد، اما به اذعان دشمن تحریم های فلج کننده و 
حداکثری شکست مفتضحانه خورد و کشور دچار ورشکستگی نشد. راه حل هنوز افزایش تولید است و برای تحقق آن به زمینه سازی 
اقتصادی و مهار تورم نیاز داریم. تالش مدیران جوان انقالبی که وارد عمل شده اند و همینطور قوانین تصویب شده در مجلس و اجرای 

درست قوانینی مانند اصل 44صحنه را برای برطرف کردن مشکالت کشور آماده کرده است.

حدود 2هزار واحد مسکن شهری و روستایی در زلزله 5.9ریشتری تخریب شدند. چندین برابر این مقدار نیز واحدهایی  نگاه 
هستند که بین 10تا 90درصد تخریب شده اند. یک سوم مردم در همان ساعت های اول در چادرها اسکان داده شدند. انقالبی

10هزار بخاری برقی پخش شد. مسئوالن کشــور به منطقه رفتند و از ناکافی بودن تجهیزات مقابل رسانه ها گفتند. 
گروه های مردمی و جهادی نیز به کمک مردم رفتند و با موکب هایی که بر پا کردند، غذای گرم میان زلزله زدگان توزیع 
شد. کمک های امدادی به مردم از سوی دیگر کشورها پذیرش شد، اما کشورهای اروپایی و آمریکا کمکی به زلزله زدگان کشورمان 
در خوی نکردند. این کشورها با تحریم هایشان حتی مانع رسیدن کمک به هموطنانمان نیز شدند. حضور چندین باره مسئوالن سبب 

گسیل امکانات بیشتر گرمایشی برای مردم و نیز دارو و غذا در منطقه شد.

باید به جای آنکه روی سیاستگذاری و تنظیم گری گوشت در کشتارگاه ها متمرکز شویم، روی دامداری ها و وضع تولید  نگاه 
تمرکز می کردیم. همانطور که در تولید گوشــت مرغ با افزایش نهاده ها و خوراک مرغداری ها قیمت نزولی شد، در انقالبی

دامداری ها نیز باید بر کاهش هزینه تولید تمرکز می شد تا گرانی از بین برود. افت تعداد دام ها در دامداری ها به دلیل 
رشد قیمت نهاده های دامی قابل پیش بینی بود. این مشکل نیز مانند موارد دیگر برطرف شدنی است. به لحاظ راهبردی 

زمینه سازی برای تولید بیشتر و بعد در مرحله دوم منضبط کردن شبکه توزیع و داللی در کشور مسئله گرانی را برطرف می کند.

مقایسه 2 نگاه انقالبی و 
ارتجاعی در رویدادهای کشور
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یادداشت

 نقش اشتباهات داخلی
 در شکل گیری نگاه ارتجاعی

واقعیت موضــوع، بحران جریان محتــوا در افکارعمومی 
اســت که با چالش بزرگی روبه رو ست. رسانه ماهیت خود 
را بازتعریف کرده؛ یعنی هر کسی که ابزاری به عنوان تلفن 
همراه داشته و فرصت استفاده یا سوءاستفاده از آن را دارد، 
امروز رسانه دار اســت. در چنین فضایی رسانه هایی شکل 
گرفته اند که کارکرد القایــی دارند. متولیان جریان القایی 
در حوزه رســانه، ماهیت، هدف، زیرساخت، محتوا و ابزار 
و هزینه ای ســنگین را برای ماموریت سیاســی استفاده 
می کنند که عمدتا هم جریان امنیتی متولی اصلی آن است 
و قرار است سیاه سفید یا برعکس عمل کند؛ اصوال هدف، 
تغییر نــگاه مخاطب در ماموریت محوله اســت. ازاین رو، 

کارکرد رسانه ای ندارند. 
در این فرایند، نقش و ماهیت رســانه تخریبی و با رویکرد 
سیاه نمایی طراحی شده اســت که عمدتا شاهد وقوع آن 
در جریان رســانه ای غرب هســتیم. این جریان هر نقطه 
قوت و توانایی را با شــگردهای رسانه ای سیاه نمایی کرده 
و آن را تبدیل به نقطه ضعــف می کند. عدد از نظر جریان 
رسانه ای القایی کامال وارونه نشان داده می شود. به عنوان 
نمونه، در تحوالت اخیر کشور، در رصدهایی که انجام شد 
35خبر از دیوارنویســی و شــعار دادن از سوی یک رسانه 
القایی منتشر اما، تنها یک خبر از حادثه حمله به شاهچراغ 
و شــهادت 15نفر در این حمله منتشر شــد. ارزش های 
خبری در نحوه پوشش این دو خبر در قالب هیچ استاندارد 
رسانه ای قابل بررسی نیست، اما در این رسانه ها که به دنبال 
سیاه نمایی و ایجاد جنگ روانی در جامعه هستند، رعایت 

این استانداردها در اولویت نیست.
از ســوی دیگر، در نقد باید مهارت داشت. اوال در ورود به 
موضوع باید نقاط مثبت را از منفی جدا کرد. هنگامی که 
از آداب نقد صحبت می شــود، حرف ما نگاه همه سویه نگر 
به موضوع است. نمی شود رســانه ای جهت گیری نداشته 
باشد. اما رسانه های حرفه ای برای اینکه مطالبشان در نگاه 
مخاطب ارزش افزوده پیدا کند، هر دو بعد یک موضوع را 
بیان می کنند. ما عموما مهارت این کار را نداریم و هنگامی 
که وارد محتوا می شــویم، هنگامی که به نقد می رســیم، 
نقد ما تخریب می شــود؛ چرا که هیچ نقطه مثبتی را پیدا 

نمی کند.
مشکل دیگر ما قبل از رســانه است. یعنی تریبون داران ما 
نگاهشان به مسائل اعالم حداکثری و اقدام حداقلی است. 
مســئوالن ما باید واقع بینانه اظهارنظرکنند و مشکالت و 
کمبودها را به درســتی تبیین و آن را بیان کنند. معتقدم 
نگاه واقع بینانه یعنی نگاه انقالبــی- نگاهی که برگرفته از 
انقالب باشد دنبال تغییر اســت و تغییر را هم به رسمیت 
می شناســد، کاســتی ها را قبول می کند و خیلی راحت 
می گوید مسیر ما انقالب اســت و ذات انقالب نیز نیاز به 
تالش برای اصالح دارد نــه اینکه با وعــده و بدون طرح 
واقعیات تالش کند امید واهی ایجاد کند - دالیل خود را 
تبیین  کرده و مسیر را برای مردم تشریح می کند و دنبال 

شریک سازی  مردم در این مسیر است. 
واقعیت این است که نباید انتظارات مردم را به 100رساند 
چراکه اگر چنین کنیم و 98درصد انتظــارات را برآورده 
کنیم، 2درصد باقیمانده ضعف دانسته می شود درحالی که 
اگر انتظــارات را 30درصد و 32درصــد نتیجه دهد، این 
سبب رضایتمندی می شــود. هنگامی که دستاوردهای 
انقالب را نگاه می کنیم، در هر شاخصی که وارد می شویم 
و هر مولفه ای را می بینیم، رو به جلــو حرکت کرده ایم و 
بهترین برندها و باالترین تخصص ها را داریم و تولیداتمان 
رقابت پذیــر و باکیفیت اســت، اما چرا جامعه مــا را باور 

نمی کند؟
در هیچ کشــوری در دنیا ایــن همه اظهارنظــر از طرف 
مســئوالن در رده هــای مختلف بیان نمی شــود؛ آن هم 
افرادی که اصوال نســبت آنها با موضوعی کــه اظهارنظر 
می کنند، این میزان غیرمرتبط نیســت. این مســئله هم 
جامعه را دچار شک و تردید می کند هم خوراک به جریان 
رسانه ای امنیتی خارج از کشــور می دهد. 2نمونه را بیان 
می کنم: وقتی یک نماینده  در استیضاح یک وزیر می گوید 
5400فرزند مسئول در خارج کشور زندگی می کند، این 
جای سؤال است که منبع این خبر چیست و کدام مرجع 
آن را تأیید کرده است - اصال مگر ما 5400مدیر ارشد در 
کشور داریم؟ مگر کشور چندتا وزیر، استاندار و معاون وزیر 
دارد که 5400فرزند آنها در خارج زندگی کنند؟ تازه حاال 
به فرض اینکه فرزند یک مقام درخارج تحصیل کند، چه 
مشکلی دارد - اما موضوع این است که ما  علیه یک دولت 
خواستیم موضع بگیریم. از هر موضوعی استفاده کرده ایم، 
االن شده بحران و تبدیل به چالش نزد افکار عمومی شده 
است. یا گفته می شــود 90هزار میلیارد در فوالد مبارکه 
اختالس شده است. بعد معلوم می شود اصال این حرف از 

اساس خالف واقع بوده است.
90درصد موضوعاتی که جریان خارجی از آن سوءاستفاده 
می کند تا از آن علیه کشور ســیاه نمایی کند و مشکالت 
کشــور را به شــکل افراطی و ارتجاعی به نمایش بگذارد، 
از داخل کشور تامین می شــود و برای پایان دادن به این 
وضعیت تریبــون داران در مورد همــه موضوعات حرف 
نزنند و صرفا در موضع تخصصی خود حرف بزنند. در ارائه 
اطالعات نیز باید به شــکل چندبعدی به موضوعات توجه 
کرد تا دچار بیان ارتجاعی مشکالت از سوی دیگران نشویم 
و بتوانیم به شکل انقالبی مشکالت را بیان کنیم و برای آن 
چاره جویی کنیم. رسانه های دولتی را هم محدود و تالش 
کنیم رسانه های بخش خصوصی تقویت شوند تا محتوای 

آنها نزد افکارعمومی تأثیر گذار باشد.

محمد خدادی؛معاون سابق مطبوعاتی وزیر ارشاد

آلودگی هوا
ساالنه افراد زیادی به دلیل آلودگی هوا در  شــهرهایی مانند تهران جان خــود را از نگاه ارتجاعی
دســت می دهند. بی  توجهــی جمهوری اســالمی به مســئله 
محیط زیست و ایجاد فضای سبز در پایتخت و کالنشهرها ازجمله 
مسائلی است که به تشــدید آلودگی ها کمک کرده است. بحران 
آلودگی هوا از بحران های قدیمی شهر تهران است که رها شده و 

هیچ کس مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد. ضعف پاالیشگاه ها و 
کارخانه ها در رعایت استانداردهای زیست محیطی در تولید بنزین 
و فیلتر کردن آلودگی های ناشی از فعالیتشان به عالوه مجتمع های 
دپوی زباله و هزاران مشــکل دیگر، عامل این آلودگی  هستند که 
متأســفانه جمهوری اســالمی برای برطرف کــردن آنها فکری 

نمی کند.

ترافیک
مسئوالن جمهوری اســالمی هرگز به فکر  ایجاد زیرســاخت های شــهری همزمان با نگاه ارتجاعی
توسعه روزافزون شهر و جمعیت آن در کالنشــهرهایی مانند تهران 
نبوده اند. این موضع ســبب شــده اســت خودروهایی کــه روزانه 
پالک گذاری شده و وارد خیابان ها می شوند به دلیل نبود خیابان  برای 
تردد و نیز نبود اتوبان ها و بزرگراه های کافی با مشکل در تردد روبه رو 
شده و این مســئله منجر به ایجاد ترافیک سنگین در خیابان ها شود. 
این مســئله ســبب افزایش آلودگی ها، مصرف ســوخت، استهالک 
خودروها، بروز مشکالت عصبی و رفتاری در مردم و افزایش آلودگی 
صوتی می شود؛ مسائلی که جمهوری اسالمی به دلیل ناکارآمدی ذاتی 

خودش در برنامه هایی که اجرا کرده است، اصال به آنها توجه ندارد.

هواپیمای اوکراینی
همه مســئوالن می دانســتند هواپیمای  اوکراینی با موشک ســپاه سرنگون شده نگاه ارتجاعی
است، اما در همه آن مدت مسئوالن، این موضوع را تکذیب می کردند 
تا شاید راهی برای فرار از مســئولیت پاسخگویی به این اتفاق پیدا 
کنند. ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نشان دهنده دروغگویی 
و فریبکاری حاکمان و رسانه هایشــان است. این کشورهای غربی 
بودند که واقعیت را همان ابتدا برمال کردند. زدن این هواپیما ظلمی 
بود در حق مردم کشور و عامل این شــد که ما به شکل بیهوده ای 

درگیر یک پرونده بین المللی شویم که در آخر باید محکوم باشیم.

آبان و قیمت بنزین
مسئوالن مدام می گفتند قرار نیست قیمت  بنزین افزایش یابد. همه رسانه ها هم خبر نگاه ارتجاعی
افزایش قیمت بنزین را تکذیب می کردنــد. ناگهان در بی خبری 
مردم، شبانه قیمت بنزین را باال بردند تا کسری بودجه خودشان را 

از جیب مردم تامین کنند.
 هرکس هم که اعتراض کرد با گلوله جوابش را دادند و بســیاری 
از مردم در این اعتراض بحق کشته شــدند. این تصمیم و کشتن 
مردم یک لکه ننگ غیرقابل تطهیر برای جمهوری اسالمی است. 
خنده های رئیس دولــت هم که می گفت من هــم صبح جمعه از 

افزایش قیمت بنزین خبردار شدم، توهین به مردم بود.

حجاب
نظام در موضوع حجاب شکســت خورده  است. امروز علنا کشف حجاب یک امر رایج نگاه ارتجاعی
شده است. مسئله گشت ارشاد هم که خون مردم را به جوش آورده 
بود، جمع شد و شکست پروژه شرعی کردن قانون را نشان داد. اساسا 

ساختار دولت مدرن در دنیای امروز با اقامه شریعت سازگار نیست 
و شما دائما باید حرکت قهقرایی داشته باشید. اجبار کردن حجاب 
شکســت خورد و این یعنی صدای شکستن اســتخوان های نظام 

جمهوری اسالمی.

فساد اقتصادی
حجم باالی فســاد اقتصادی در کشــور  قابل کتمان نیست و فشــارهای عجیب و نگاه ارتجاعی
غریبی را به مردم وارد کرده است. این رقم های بزرگ فساد که کشف 
می شوند نشان دهنده حجم باالی فساد در کشور است. مسئوالن و 
نزدیکانشان گاهی درگیر این فساد ها هستند. اینها باعث شده مردم 

دیگر به مسئوالن اعتماد چندانی نداشته باشند.

برای برطرف کردن مشکل آلودگی هوا باید تالش کنیم تمرکز را از شهرهای بزرگ برداشته و به همه کشور بپردازیم.  نگاه 
نقشه توسعه کشور که مبتنی بر الگوهای توسعه غربی است از این جهت باید ویرایش شود. مردم نیز می توانند با ارائه انقالبی

دیدگاه های خود در ایجاد بسترهای کاهش آلودگی ها و منابع آالینده آن، مشارکت کنند. رهبری و مسئوالن کشور 
تالش می کنند این فرهنگ عمومی در مردم شکل بگیرد که به محیط زیست و فضای سبز توجه جدی تری نشان دهند. 
ابزارها و تکنولوژی های موجود نیز می توانند با رشد دانش و ابتکارات نسل جوان زمینه را برای کاهش منابع آالینده هوا فراهم کنند. 
در این راستا، هم در تولید علم و هم تغییر فرهنگ عمومی مردم کشور در طول 44سال گذشته رشد چشمگیری داشته ایم و با ادامه 

این حرکت به مرور، مردم می توانند بر این دشواری نیز فائق شوند.

برای گره گشایی از معضل ترافیک در 44سال گذشته بســیاری از کالنشهرهای کشور ازجمله تهران شاهد ساخته شدن  نگاه 
بزرگراه ها، اتوبان ها، زیرگذرها و کنارگذرهای بسیاری بوده اند؛ به گونه ای که چهره تهران را نه با 44سال قبل از آن، بلکه با انقالبی

یک دهه قبل تر نیز نمی توان مقایسه کرد. این موضوع نشان دهنده آن است که توجه مدیران به تغییر الگوهای توسعه همواره 
در دستور کار مسئوالن بوده است. با این حال، توجه به شهرهای کوچک و روستاها برای زمینه سازی مهاجرت معکوس از 
شهرها به روستاها از سیاست ها و اولویت هایی است که می تواند مشکل ترافیک را تا حدود زیادی برطرف کند؛ اتفاقی که به مرور شاهد 

وقوع آن در کشور و شهرهای بزرگ هستیم.

ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی به چند روز زمان برای بررسی دقیق و کارشناسی ابعاد حادثه نیاز داشت. پس از  نگاه 
بررسی موضوع ازسوی دستگاه های مسئول و در فاصله چند روز بعد از وقوع این حادثه تلخ، مسئوالن کشور با جمع بندی انقالبی

نهایی از دلیل واقعی سقوط هواپیما بیانیه پذیرش مسئولیت این حادثه را منتشــر کردند. در این بیانیه و پس از آن 
فرماندهان و مسئوالن عالی رتبه نظامی و سیاسی کشور عذرخواهی کردند و دادگاه عامالن این حادثه نیز درحال برگزاری 
است. این اتفاق محصول وضعیتی بود که آمریکایی ها با به شهادت رساندن یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه رقم زدند و در این حادثه 

نیز آنان مقصر هستند.

ماجرای آبان با یک تصمیم شروع شد. اصل تصمیم گیری اقتصادی در آن شرایط پرفشار یک اتفاق مبارک بود که توسط  نگاه 
مسئوالن طراز اول انجام شد، اما نحوه اجرای آن که با پنهانکاری و دروغ و شــوک همراه بود، باعث اعتراض شد. انقالبی

اغتشاشات در آن ایام یک اتفاق کامال برنامه ریزی شــده بود. حجم ابزارهای نظامی کشف شده و مدل آتش زدن 
ارگان ها، ادارات و مغازه های مردم نشان دهنده حرفه ای بودن عوامل این ماجرا بود. در این درگیری که عمال یک جنگ 

خیابانی بود، خون بی گناهانی به زمین ریخت.

رعایت حجاب نه تنها امری شرعی، بلکه معقول است و البته در بسیاری از کشورهای دنیا هم برای پوشش حد و حدود  نگاه 
مشخصی وجود دارد. فشار بی سابقه بر این مسئله در چند ماه اخیر بیش از همین مقدار کشف حجاب که کمتر از 10درصد انقالبی

در شهرهاست جواب نداد. زنان ضعیف الحجاب هم اعتنایی به پروپاگاندای دشمنان نکردند. کشور نشان داد مقوله حجاب 
را پذیرفته است. البته برای اعمال حاکمیت در موضوع حجاب نیاز به روش های نو و پیشرفته تری وجود دارد که البته بعد 

از ترمیم آثار هجوم رسانه ای و اغتشاشات می توان با به کارگرفتن آن زمینه را برای رعایت بیشتر حجاب در جامعه فراهم کرد.

اوال حجم فسادهای اقتصادی در ایران با کشورهای دیگر دنیا قابل مقایسه نیست؛ خصوصا که اساسا فساد در بسیاری  نگاه 
از کشورهای در حال توسعه براساس قانون انجام می شود. ثروتمندان عمال با فساد کسب درآمد می کنند. آمارها نشان انقالبی

می دهد تعداد مدیران آلوده به فساد در ایران نسبت به مدیران پاکدست بسیار کمتر است. فساد به صورت هماهنگ 
و سیستمی نیز وجود ندارد، اما همین مقدار فساد نیز با شفافیت بیشتر و مراقبت مردمی و خودمراقبتی مدیران در 

حال کم شدن است. دولت فعلی اساسا با شعار مبارزه با فساد وارد صحنه و این شعار از جانب مردم پذیرفته شد.
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 تجربه تاریخی مردم ایران
 از رفتار ارتجاعی 

انتقادات ارتجاعی و پاسخ های ارتجاعی، دولبه  یک قیچی 
هســتند؛ قیچی ای که به انفعال می انجامد. درطول تاریخ 
ایران هم بســیار این موارد را داشــته ایم. مــردم ایران در 
دوره های تاریخی مختلف به وضوح شاهد این مسئله بوده اند 
که انتقادات چگونه به راهکارهای انفعالی منجر شده است. 
برای نمونه در دوران پهلوی همین بی توجهی به انتقادات و 
به عبارت دقیق تر پاسخ های ارتجاعی موجب نارضایتی مردم 
در آن برهه شده بود. این نارضایتی بعضا توسط روشنفکران 
ابراز می شد، اما با اشد مجازات پاسخ داده می شد. مثال پرویز 
ثابت یرا که اخیرا علنی شده در زمان تصدی ریاست ساواک 
پرونده بلندباالیی در ســرکوب منتقدان پهلوی داشــته، 
در همین رابطــه مواجهه وی با انتقــادات جالل آل احمد 
قابل توجه است. آل احمد که در دهه 40 با آثار خود به مبارزه 
و مقابله با جریان غرب گرایی برخاست، در 18شهریور 1348 
به طرز مشکوکی درگذشــت. وی خاطراتش از مواجهه با 
ثابتی را اینگونه نقل کرده اســت: »این آقای ثابتی که مغز 
متفکر ساواک بود یک عینک سیاه زده بود، من هم عینک 
سیاه زدم، در اتاق هر دو عینک تاریک زده بودیم. ثابتی قبل 
از آل احمد، امیرحسین آریان پور را احضار کرده بود و به او 
فحش داده بود که کشور درحال پیشــرفت است و جلوی 
پیشرفت کشور را می گیرید. مرحوم آریان پور هم خیلی جا 
زده بود، ولی آل احمد هرچه او گفته بود، دو تا بیشتر جواب 
داده بود. بعد ثابتی گفته بود که آقا جان شما در این کشور 
زیادی هســتی، بیا برو هند. گفته بود من تبعید اختیاری 
نمی روم، به زور مرا بفرستید. گفته بود بیا برو پاریس و خودم 
خرجت را می دهم. یارو گفته بود فکر نکنی ســید که ما تو 
را می گیریم و زندانی می کنیم تا قهرمان ملی شوی، شبی 
نصف شــبی یک کامیون زیرت کند بمیری شش ماه حبس 
دارد.« بیشــتر از ایرادات ساختاری، این شــیوه مواجهه با 

منتقدان بود که اعصاب جالل آل احمد را به هم می ریخت.

راه حل ها هم نباید ارتجاعی و غیردقیق باشد
راه حل های ارتجاعــی، عموما ایده جدیــدی ندارند بلکه 
پاســخ هایی غیردقیق به مجموعه مســائل کشور هستند. 
قشری که در مواجهه با ایرادات بدون ریشه یابی، پاسخ های 
کلی و بدون ارزیابی صحیح می دهــد و به دنبال مقصریابی 
اســت، در همین راســتا حرکت می کند. حداعالی چنین 
رویکردی را شــاید بشــود در رضا پهلوی دید که ایرادات 
ساختاری را بنا داشت با بی حجابی و کاله پهلوی حل کند. 
در میان واژگان انتقادی کسانی که از مفاهیم رادیکال بهره 
وافری می برند، واژه وطن غریب اســت؛ واژه غریبی که در 
میان راه حل های غیردقیق با واژگان انتزاعی و غیر واقع بینانه 

گم شده  است.

دریچه

تنفس مصنوعی با »پیروز« و» مسمومیت«
سیدعطاءاهلل مهاجرانی در گفت وگو با همشهری: مرتجعین »برهنگی تمام« را نشانه هنر و آزادی زن می دانند

علی ترابیگزارش
دبیر گروه سیاسی

عدالت اگر به درســتی تعریف و تفســیر شود، 
هیــچ گاه نمی توانــد دســتاویز یــا ابــزار نــگاه 
ارتجاعی شــود. درواقع عدالت ســنگ محک 
قانــون و آزادی اســت. بایــد ایــن 3مقولــه یــا 

مفهوم، نسبتی وثیق با هم داشته باشند

گفته بود همان ۲۵سال عمرم که صرف سیاست شد، 
بیش از بس بود! با این حال، هنوز هم در مرکزیت 
توجه رسانه ها چه در داخل و چه در خارج از کشور 
قرار دارد. »سیدعطاءاهلل مهاجرانی« هر از چندی 
با رسانه های داخل کشور باب گفت وگو را باز و به 
درخواست های مصاحبه ای که رسانه ها دارند، پاسخ 
مثبت می دهد. گرچه نشان داده است عالقه ای به 
ورود به حاشیه سیاست ندارد، اما این روزها اخبار 
بســیاری پیرامون این چهره سیاسی - فرهنگی 
وجود دارد. جریان برانداز با طرح شکایت از او درباره 
موضع گیری اش درمورد »سلمان رشدی« به دنبال 
محاکمه اش در انگلیس است. می گوید آمادگی کامل 
دارد تا از خود برای دفاع از دیدگاهی که داشــته 
است، دفاع کند. گفت وگوی همشهری با این چهره 
سیاسی – فرهنگی را درباره ۲موضوع نگاه انقالبی 
و ارتجاعی به مسائل و رویکرد مرتجعانی که به دنبال 

بازگشت به گذشته هستند، بخوانید.

رهبر انقالب در صحبت های اخیرشان 
در مورد پرهیز از نگاه ارتجاعی داشتن در اتفاقات 
مختلف، افراد را به داشتن نگاه حقیقی و انقالبی 
دعوت کردند. مختصات نگاه ارتجاعی در اتفاقات 
مختلف جامعه به نظر شما چیست و تفاوت آن نگاه 

درست به حقایق چیست؟
نگاه حقیقی و انقالبی و تلفیق آن دو با یکدیگر، به نظرم 
پشتوانه نظری مســتحکم و متینی دارد. این تلفیق با 
تامل مطرح شده است. نگاه حقیقی در برابر نگاه متکی 
بر توهــم و خیال زدگی قرار می گیرد. پیامبر اســالم 
صلوات اهلل علیه در دعای سرشــار از لطــف و ژرفایی 
از خداوند می خواهد: »اللهم ارنی االشــیاء کماهی« 
خداوندا! پدیده ها را چنان که هستند به من بنما؛ این 
نگاه حقیقی به جهان هستی است. این نگاه دستاوردش 
توحید ناب و دلدادگی الهی و واالیی نسبت به خداوند 
اســت. این ســخن پیامبر)ص( در ادعیه ما که قرآن 
صاعدند، اینگونه تکمیل شده اســت: »تا حق را حق 
ببینم و از آن تبعیت کنم، و باطل را باطل ببینم و از آن 
اجتناب کنم.« نگاه حقیقی به هستی، جهان، انسان و 

جامعه متفاوت از نگاه مبتنی بر توهم است.

نگاه انقالبی، لزوما با مبانی و مختصات انقالب اسالمی 
در ایران تفسیر می شود. شعار انقالب ما، یا مهم ترین 
شعاری که تحقق پیدا کرد و امام خمینی)ره( در دهه 
نخست انقالب در اســتقرار و تحقق این شعارکوشید، 
شعار »اســتقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« بود. ما 
نسبت به هر یک از مختصات چهارگانه این شعار، گامی 
واپس بنهیم، حرکتمان ارتجاعی خواهد بود؛ به عنوان 
نمونه، کســانی که در توهم و مالیخولیای ســلطنت 
هستند و برای پررنگ نشان دادن حضور مقتدرانه شان، 
بدنام ترین چهره ســاواک را بزک می کنند و به صحنه 
می آورند، مرتجعند. کســانی که به آمریکا و اروپا دل 
بسته اند که آنان نظام جمهوری اسالمی را تغییر دهند، 
از استقالل فاصله گرفته و در دام بیگانه اسیر مانده اند. 
کسانی که جمهوریت نظام را انکار می کنند و به صراحت 
از نفی حق حاکمیت ملی و مشــروعیت متکی بر رأی 
مردم سخن می گویند، نگاه و رویکردی ارتجاعی دارند 
و نهایتا کسانی که اسالم را به گونه ای معرفی می کنند 
که دیگر اسالم »مکتب زندگی« نیست، ارتجاعی اند. 
درواقع حرکت ارتجاعی را می توان نســبت به 3مقوله 
آزادی، اســتقالل و جمهوری اســالمی، با تدقیق در 
اسالمیت و جمهوریت تبیین کرد. نگاه انقالبی بر مفهوم 

حقیقی این شعار سرنوشت ساز تأکید می کند.
چرا برخی افراد به جای مشاهده حقایق، 
نگاهی مرتجعانه دارند و با خودتحقیری همه  چیز را 

در بن بست می بینند؟
این چرایی می تواند دالیل یا علل مختلفی داشته باشد. 
برخی به دلیل عدم شناخت مردم ایران و تاریخ ایران و 
فرهنگ و تمدن ایرانی، دچار نگاه ارتجاعی می شوند؛ 
نمونه بی ســابقه این نحوه نگاه ارتجاعی کسانی اند که 
برهنگی را ترویج و تشویق می کنند. »برهنگی تمام« 
را نشــانه هنر و آزادی زن می دانند. هزار ســال پیش 
فردوسی قدوســی -به تعبیر صدرالمتألهین- درباره 

بانوان ایرانی سروده است:

سیه نرگسانت پر از شرم باد  رخانت همیشه پر آزرم باد
یعنی شــما به بانوی ایرانی که نگاه می کنید، شرم را 
در چشمان و نگاه و ســیمای او می بینید. حاال برخی 
مارکسیســت های ســابق و بعضــی تجزیه طلب ها، 
وقتــی از انقــالب جدید یــاد می کننــد، می گویند 
انقالب ســوم، انقالب برهنگی بود. این نگاه ارتجاعی 
و خودخوارپنداری، ناشــی از فقدان نــگاه حقیقی به 
ملت ایران و ایران و آینده اســت یا برخی می خواهند 
به هر دلیلی در قدرت ســهمی داشته باشند و به قول 
خودشان پروژه شان کسب قدرت است. وقتی می بینند 
نمی توانند به چنین هدفی دست پیدا کنند، متشبث به 
آمریکا و اروپا می شوند، با شخصیت های سیاسی عکس 

می گیرند و برای خود کسب وجهه روزمره می کنند.
رســانه های ایران در شکل گیری نگاه 
ارتجاعی چقــدر نقش دارند و دســته بندی این 

رسانه ها به چه شکل است؟
اگر منظورتان از رسانه های ایران، رسانه های فارسی زبان 
بیرون مرز ایران باشد، مانند صدای آمریکا، بی بی سی 
فارسی انگلیســی و ایران اینترنشــنال سعودی، این 
رسانه ها، به ویژه در ماجرای اعتراض- آشوب اخیر نشان 
دادند که در جهت تجزیه ملی ایران، تجزیه سرزمینی 
ایران و براندازی نظام جمهوری اســالمی می کوشند؛ 
البته این رویکرد تازه نیست، منتها به دلیل توهم در این 
دوره با صراحت بیشتری به میدان آمدند و به اصطالح 
»خوش بر احوال« شده بودند، اما اگر مراد از رسانه ایران 
صدا وسیمای جمهوری اسالمی باشد، با تأسف بسیار، 
این رسانه که خود را ملی می داند، بسیار ناکارآمد رفتار 
کرده است. اگر صدا وسیما رسانه حرفه ای و ملی بود و 
خبر اول و تفسیر اول را البته توسط کارشناسان اهل 
نظر و دانا مطرح می کرد، فرصتی بــرای تأثیر گذاری 
رســانه های بیگانه فراهم نمی شــد. به تعبیر سعدی: 

»سعدی از دست دوستان فریاد!«
چرا برخی نگاه ارتجاعی به مســائل را 
با عدالتخواهی اشــتباه گرفته اند و اساسا تفاوت 

عدالتخواهی واقعی با نگاه مرتجعانه چیست؟
این پرسش برای من کامال مفهوم نیست. اگر بپرسید 
کسانی با تکیه بر عدالت طلبی که مفهومی ارزشمند 
اســت، چگونه نگاه ارتجاعی یافته انــد، می گویم باید 
ببینیم آنان از عدالت چه تفســیری دارند؛ مثال نگاه 

طالبان کــه دختران را از تحصیل باز داشــته اند، نگاه 
ارتجاعی مبتنی بر تبعیض اســت که روشــن است. 
حال چگونه ممکن است نگاه ارتجاعی بر عدالت طلبی 
متکی باشد؟ به نظرم مشکل در تفســیر و فهم مقوله 

عدالت است.
آیا عدالتخواهی حقیقی همه  چیز را رو 
به بن بســت می بیند یا نگاهی برای حل مشکالت 

هم دارد؟
عدالت اگر به درستی تعریف و تفســیر شود هیچ گاه 
نمی تواند دســتاویز یا ابزار نگاه ارتجاعی شود. درواقع 
عدالت ســنگ محک قانون و آزادی اســت. باید این 
3مقوله یا مفهوم، نســبتی وثیق با هم داشته باشند. 
جامعه سعادتمند جامعه ای است که 3گانه »عدالت، 
آزادی و قانون« در آن یک منظومه هم ســاز و همنوا 
می سازند. به نظرم تفسیر کارل یاسپرس در شناخت 

این منظومه و نسبت آنها با یکدیگر قابل توجه است.
اپوزیسیون چقدر از اتفاقات اخیر مثل 
تلف شدن توله یوز ایرانی و ماجرای مسمومیت های 
سریالی مدارس برای تنفس مصنوعی و زنده نگه 

داشتن جریان خود استفاده می کند؟
براندازان همــواره مترصد فرصتی هســتند تا نکته ای 
بگیرند و حضورشان را گرم نگه دارند. به اصطالح یتشبث 
بکل حشیش. موضوع مرگ یوزپلنگ ایرانی پیروز هم 
که تمام تدابیر برای حفظ پیروز انجام شده بود و آقای 
علیرضا شهرداری و تیم ایشان سنگ تمام گذاشتند و 
موفق شدند عاطفه و همبســتگی در سطح ملی ایجاد 
کنند. مع الوصف براندازان موضوع را به نظام ارتباط دادند. 
بدیهی است این ســخن از براندازانی که شکارگاه های 
سلطنتی داشتند و محمدرضا شاه و برادرانش به شکار 
فیل و شیر در آفریقا می رفتند و با افتخار در کنار اجساد 
حیوانات عکــس می گرفتند و در یادداشــت های علم 
هفته ای نیست که از شــکار خبری نباشد و شازده هم 
در محوطه کاخ سعدآباد با تفنگ هلند- هلند هدیه روز 
تولدش توسط علم، کالغ های ســعدآباد را می کشت، 
نمی توانند طرفدار حقوق حیوانات باشــند و در سوگ 
پیروز اشک بریزند. دستانشان خون آلود است. می گفتند 
زن زندگی آزادی! چرا برای خرابکاری شرافتمندانه! از 
جنس شرافت خودشان به سراغ مدارس دخترانه رفتند 
و دانش آموزان معصوم را در معرض مســمومیت قرار 
دادند؟ بدون تردید همانگونه که ملت ایران در 22 بهمن، 
توهم انقالب سوم را به خاک سپرد، موج مسمومیت تمام 
می شود. البته امنیت یک موضوع و مسئله ملی است. هم 
وظیفه دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی است و هم 
مسئولیت همه ملت. این نکته را در طنجه از یک کارگر 
شهرداری آموختم، پرسیدم چرا خیابان کثیف است؟ 
گفت تنظیف وظیفه ماست و نظافت وظیفه شهروندان. 
همه خانواده ها شایسته است نسبت به امنیت هوشیار 

باشند.

دستانشان خون آلود است. می گفتند 
زن زندگی آزادی! چرا برای خرابکاری 

شرافتمندانه! از جنس شرافت خودشان 
به سراغ مدارس دخترانه رفتند و دانش آموزان 

معصوم را در معرض مسمومیت قرار دادند؟
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