
مافیای طالق

پایان 
خوش

هفته بیست وســوم لیگ برتر دیروز با 4بازی 
پیگیری شــد و اســتقالل با غلبه بر فوالد به 
رتبه دوم جدول رســید. در اولین بازی دیروز 
آلومینیوم اراک در زمین خودش با پیکان به 
تساوی بدون گل رسید. دومین بازی دیروز هم 
مساوی تمام شد اما این یکی بدون گل نبود. 
مس کرمان در تهران یک گل از هوادار پیش 
افتاد و تا دقایق پایانی هم گلش را حفظ کرد 
تا در آســتانه اولین برد خارج از خانه اش قرار 
بگیرد. اما گل مســاوی در دقیقه88 زده شد 
و ساکت الهامی که قرار اســت ژاپن و کره را 
در زمین خودشــان ببرد فعال از مس کرمان 
در زمین خــودش یک مســاوی گرفت. تیم 
ساکت در 3هفته اخیر فقط همین یک امتیاز 
را گرفته است! و اما سومین بازی روز گذشته 
که در سیرجان برگزار شــد از این لحاظ مهم 
بود که بــازی خداحافظی امیــر قلعه نویی از 
گل گهر محســوب می شــد. او که بعد از این 
بازی رسما به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی 
شد، خداحافظی اش از سیرجان را با یک برد 
پرگل جشــن گرفت و بــا زدن 4گل به نفت 
مسجدسلیمان دوباره به رتبه چهارم برگشت. 
آخرین بازی روز گذشــته هم مصاف سخت 
استقالل و فوالد بود که از ساعت19 در فوالد 
آره نا آغاز شد. ریکاردو سا پینتو بعد از مدت ها 
از شــر محرومیت رها شــده و به کنار زمین 
برگشــته بود. در آن ســوی زمین هم حضور 
علیرضا منصوریان روی نیمکــت اهوازی ها 
جدال دو تیم را جذاب تر کرد. تالش دو تیم در 
نیمه اول هیچ ثمری نداشت و هر تیم یکی دو 
موقعیت را از دســت داد. اما در نیمه دوم و در 
همان دقایق ابتدایی کوین یامگا قفل دروازه 
حریف را بــاز کرد و این بار بدون اســتفاده از 
ضربه پنالتی بــرای آبی هــا گل زد. در ادامه 
مهدی قائدی گل دوم را هم زد تا اســتقالل 
2 بر صفر به پیروزی برسد و سال1401 را در 

رتبه ای باالتر از پرسپولیس به پایان برساند.
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قاسمپور؛ کشتی گیر سال 1401
پخش زنده

برنامه بازی

ليگ برتر ايران - هفته 23

صنعت نفت

ملوان
16:00

ذوب آهن

نساجی
15:00

آث میالن

سالرنیتانا
23:15

سری آ  ايتاليا

خیرونا

اتلتیکومادرید
23:30

الليگا اسپانيا

پورتو

ناپولی

اینتر

آ. فرانکفورت

23:30

23:30

منچسترسیتی

رئال مادرید

الیپزیش

لیورپول

23:30

23:30

ليگ قهرمانان اروپا

سه شنبه 23 اسفند 1401

چهارشنبه 24 اسفند 1401

پنج شنبه 25 اسفند 1401
ليگ اروپا

رئال بتیس

منچستریونایتد
21:15

فرایبورگ

رئال سوسیه داد

یوونتوس

آاس رم

21:15

23:30

آرسنال

اسپورتینگ
23:30

فرنتس واروش

بایرلورکوزن
23:30

 قلعه نو
برای امیر!
24 ساعت با ماجرای خاص انتخاب 
سرمربی تیم ملی؛ با منتفی شدن حضور 
سانچز، امیر قلعه نویی عصر دیروز رسما 
به عنوان جانشین کی روش معرفی شد

روز بازگشت عبدهللا
هفتــه بیست وســوم از رقابت هــای لیــگ 
برتر فوتبال ایــران امروز با انجــام 2بازی به 
پایان می رســد. در هفته ای که ســپاهان به 
نوعی فینــال فصل را برد و درصــد زیادی از 
راه قهرمانــی را رفت، امــروز آخرین بازی ها 
میان تیم های پایین جدول برگزار می شــود 
و هر 4تیم امروز صاحــب رتبه های دورقمی 
هستند. بازی اول از ســاعت15در فوالدشهر 
آغاز می شود و تیم ذوب آهن میزبان نساجی 
قائمشــهر خواهد بود. مهدی تارتار و حمید 
مطهری طی 22هفتــه روی هم رفته و جمعا 
10برد نداشته اند اما نام آنها در بین گزینه های 
تیم ملی دیده می شــد و حاال در شرایطی که 
ســرمربی تیم ملی باالخره مشــخص شده، 
برای حضور در رتبه های آبرومند لیگ مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند. بــازی رفت 2تیم در 
قائمشهر بدون گل مساوی تمام شد و باید دید 
در بازی برگشت باالخره 2تیم می توانند دروازه 
همدیگر را باز کنند یا نــه. ذوب آهن در این 
فصل بازی های کم گلی داشته است؛ 55درصد 
از بازی های این تیم مساوی شده و 60درصد از 
بازی ها حداکثر یک گل داشته اند. اما نساجی 
بازی های پرگلی را در لیگ خلق کرده و البته 
این پرگل شدن ها بیشــتر با گل های خورده 
نســاجی اتفاق افتاده اســت! تیــم محبوب 
قائمشهری ها سومین خط دفاعی ضعیف لیگ 
را دارد اما ششمین خط حمله موفق هم متعلق 

به همین تیم بوده است.
در دومین بــازی امروز که از ســاعت16 در 
آبادان آغاز می شود، تیم صنعت نفت از ملوان 
میزبانی می کنــد. برزیلی های لیگ 10هفته  
اســت پیروز نشــده اند و از این 10بازی فقط 
3امتیاز گرفته اند. اما تاوارس برزیلی که خالق 
این آمار بوده، هفته گذشــته آبادان را ترک 
کرد تا در هفته های پایانی عبداهلل ویسی روی 
نیمکت این تیم بنشیند. با وجود اینکه سقوط 
صنعت نفت تا حــدود زیــادی قطعی به نظر 
می رسد، اما شاید شوک حاصل از این تغییرات 
نفت را به جریان لیگ برگرداند و آبادانی ها را از 
کابوس سقوط نجات دهد. ویسی 3فصل قبل 
پیکان را در آخرین روزهای لیگ تحویل گرفت 
و به شــکلی باورنکردنی این تیم را از سقوط 
نجات داد. خوزستانی ها امیدوار به تکرار این 
معجزه اند و در نخستین گام باید به مصاف تیم 
شمالی لیگ برتر بروند. ملوان بعد از هفته های 
زیادی که خــوب نتیجه می گرفــت، دوباره 
4بازی است به روند باخت و مساوی برگشته 
اما با نتایج همان هفته ها خودش را از منطقه 
سقوط دور کرده و به ساحل امنی رسانده است. 
باید دید ویسی می تواند نخستین 3امتیازش را 
از این حریف بگیرد یا نه. آبادان برای رهایی از 
سقوط الاقل باید نیمی از 8بازی باقیمانده اش 

را ببرد.
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استقالل

استقالل با رتبه سوم جدول به
 اهواز رفت و با رتبه دوم برگشت

آبي ها سال را در رتبه اي باالتر از پرسپوليس تحويل مي کنند

آزادسبقت
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وکالیطالقچطورقانونرادورمیزنند؟

یادداشت
محسن مهدیان؛  مدیرعامل
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در آرامش و با طمأنینه به درون خود رجوع کنیم و ببینیم 
امروز ذهن مان مشــغول چه خبرهایی بوده است و این 
خبرها چه میزان اهمیت دارند. حاال به این چند ســوال 

فکر کنیم: 
یکم. آیا هر خبر مثبتی را با یک برداشت تلخ و منفی بازنمایی می کنیم؟ 

مثال خبر توافق با یک کشور همسایه را شنیدیم و بعد در رقابت حزبی و جناحی این دولت 
و آن دولت آن را روایت کردیم؟ یا اینکه خبر کمک ایران به مردم زلزله زده ترکیه وسوریه را 
شنیدیم و آن را با این ادعا که از کمک به زلزله خوی کم گذاشتند مورد انتقاد قرار دادیم؟

دوم. آیا در کنار هر خبر مثبتی دنبال یک خبر حاشیه ای و منفی هستیم؟
مثال خبر آبگیری دریاچه ارومیه را بعد از ســال ها شــنیدیم و با ادعاهایی شبیه اینکه 
تامین این آب به معنی خشــک کردن جای دیگری است این خبر را نادیده گرفتیم؟  و 
یا خبر پادرمیانی چین در توافق ایران و عربستان را رها کردیم و روی کافر بودن چین 

متوقف شدیم؟ 
سوم. آیا از آن دســته ایم که خبر منفی را چندین برابر بزرگنمایی می کنیم و به نظام 
تعمیم می دهیم؟ مثال خبر مسمومیت را می شنویم و آن را پروژه نظام برای محدودکردن 
دختران تلقی می کنیم؟  یا خبر برخورد غلط یک لباس شــخصی با متهم را به حساب 

دستگاه نظمیه و امنیه کشور می گذاریم؟  
چهارم. آیا اصال می توانیم خبرهای مثبت را ببینیم؟ 

مثال خبر رفع مشکل آب شرب بوشهر با طرح آب شیرین کن را شنیدیم؟ یا خبر افتتاح 
فاز 14 پاالیشــگاه پارس جنوبی به عنوان ایرانی ترین فاز این مجتمع گازی را دیدیم؟ یا 
پروژه آب رسانی به کردستان و حل مشکل آب خوزستان با پروژه غدیر موردتوجه مان بود؟ 

پنجم. آیا در کنار اخبار منفی خبرهای مثبت در همان حوزه را می بینیم؟ 
مثال اخبار مهاجرت را رصد می کنیم اما بازگشت 2700 نخبه و حل 300 مساله اصلی 
کشور توســط آنها را پیگیری نمی کنیم؟ یا اینکه خبر دالر 60 هزار تومانی  بی تابمان 
می کند و زمین و زمان را در آن مقصر می دانیم اما ســقوط دالر را خیالی و غیر واقعی 

می بینیم و حواله می دهیم به نقاط موهوم؟ 
ششم و بدتر اینکه نعمت ها و داشته هایمان را به تمسخر می گیریم؟

مثالش بماند.
هفتم. آیا اعتماد به نفس بیان خبرهای خوب را داریم؟ 

مثال خبر توزیع کاالبرگ و بازگشــت قیمت کاالهای اساسی به سال 1400 را دیدیم و 
نگفتیم؟ آیا کشف لیتیوم به عنوان یک دستاورد علمی جدید در حوزه انرژی و یا تولید 

موشک هایپرسونیک را دیدیم و حاضر نشدیم آن را توزیع کنیم؟ 
هشتم و سوال آخر؛ آیا به شنیدن اشکاالت و ضعف های دشمنانمان بی تمایلیم؟ 

مثال اگر از مابخواهند درباره شکستن پروژه ایران هراسی آمریکا در منطقه و شکست پروژه 
براندازی ایران توسط غرب سه خط بنویسیم، برایمان میسر هست؟ اساسا تمایل داریم؟ 
اگر این نشانه ها را در خود داریم حتما به بیماری خودخوارپنداری گرفتاریم. مهم نیست 
این بیماری را چه صدا می زنیم. مثال ممکن است اسم خود را آرمانخواه بگذاریم اما این 
آرمانخواهی که بی اعتنا به واقعیت ها و دارایی های یک ملت اســت افسانه ای توهمی 

وخیال انگیز بیش نیست. 
نام این بیماری، مازوخیسم سیاسی است. متاسفانه باید بگویم رسانه های سادیسمی 
ضدانقالب که از تحقیر ملــت ایران لذت می برند روی مازوخیســت های داخلی که از 

تحقیرشدن لذت می برند حساب ویژه باز کرده اند.
اما درمان:

این 3 دسته عامل را مراقبت کنید:
الف. مراقبت کنیم رقابت های سیاسی و جناحی باعث نشود موفقیت ها را نبینیم.

ب. مراقبت کنیم سیاه نمایی های رســانه ای که صرفا برای کاسبی الیک و دیده شدن 
است، گرفتار بدبینی مان نکند.

ج. مراقبت کنیم پروژه یاس افکنی دشمن باعث نشود واقعیت های امیدآفرین را نبینیم 
و یا گرفتار بزرگ نمایی خطاها شویم.

مراقب این عالئم در خود باشید 

 گفته های شــهردار تهران برای افتتــاح  متروی پرند
در خرداد سال آینده را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

حرف های جالب مردم درباره اخباری که دیده و شنیده  نمی شوند  را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

برخی از وکال  با گرفتن مبالغی، زمان فرایند قانونی طالق را به حداقل 
می رسانند  و همه احتماالت بازگشت به زندگی مشترک را از بین می برند

توافق ایران و آمریکا 
برای تبادل زندانیان

کاهش شکار  غیرمجاز 
در سراسر کشور

آغاز تولید فیلم امام 
حسین ع از عید فطر 

 امیرعبداللهیان: آمریکایی ها درحال 
هماهنگی های فنی خود  هستند

2سال پس از ابالغ ممنوعیت شکار، 
نمودار آمار شکار به شدت کاهشی شد

با پایان نگارش   فیلمنامه توسط  
میرباقری ، بحرانی آن را می سازد

صفحه2

صفحه14

صفحه5

منتظر دعوتنامه  باشید

بالییکهبرسراخبار امیدوارکنندهدرکشورمانمیآید

 چراخبرهایامیدوارکنندهرا
اساسانمیبینیم؟

 چطوررسانههاتعیینمیکنند
چهچیزیراببینیم؟

 دیدهنشدناخبارچهتاثیری
برزندگیمردمدارد؟

داده نما
گرافیک: علی رستگار

 بنابراعالمبانکمرکزیاز31فروردینتا14اسفند1401 
 به790هزارمتقاضیوامفرزندآوریبیشاز32هزارمیلیاردتومان

تسهیالتتوسطشبکهبانکیپرداختشدهاست.

 امسال چند نفر
وام فرزندآوری گرفتند؟

790.000 نفر
تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 

دریافت کرده اند.

32.000 میلیارد تومان 
 میزان تسهیالت  پرداختی 
قرض الحسنه فرزندآوری

میزان پرداخت 
وام فرزندآوری 

در 1401

 وام 
 فرزندآوری 

در 1402 چقدر 
شد؟

 سال 

1402
 سال 

1401

 ۲۰
میلیونتومان

 40
میلیونتومان

 60
میلیونتومان

 80
میلیونتومان

 100
میلیونتومان

 30
میلیونتومان

 60
میلیونتومان

 90
میلیونتومان

 120
میلیونتومان

 150
میلیونتومان

 فرزند 
اول 

 فرزند 
دوم 

 فرزند 
سوم 

 فرزند 
چهارم 

 فرزند 
پنجم به 

بعد

 برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ 
به بعد به دنیا آمده اند

عیدی بزرگ 
به تهرانی ها

مدیریت شهری  با عیدانه برای مردم به استقبال بهار می رود

تصویببودجهطرحهاییکهمردمخواستند

5ایستگاه
جدیدمتروافتتاحمیشود.

45پروژهبزرگ
بهبهرهبرداریخواهدرسید.

1میلیوندرخت
تاآخرسالکاشتهمیشود.

5۰ سالجریمه
عوارضشهریبخشیدهمیشود.

صفحه3

صفحه13

صفحه های 21 تا 23
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»دیپلماســی فعال« و »سیاست  همسایگی« 
2رویکردی بوده  اســت که در بیش از یک سال 

گذشته در اولویت سیاست خارجی کشور قرار 
گرفته و طی هفته های اخیر شــاهد نمودهای 
روشــنی از موفقیت این راهبــرد بوده ایم؛ 
رویکردی که توافق اخیر ایران و عربســتان 
برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک یکی از این 

نمودها به حساب می آید.به گزارش همشهری، 
گفت وگوهــای فنی میــان ایــران و آژانس، 
گفت وگوهای برجامی و خنثی سازی تحریم ها، 
ازجمله پرونده هایی به حساب می آید که طی 
ماه های گذشته گام های مؤثری برای گره گشایی 

مرحله به مرحله از آنها برداشته شده است؛ این 
درحالی اســت که مدیریت راهبردی به منظور 
پایان دادن به اغتشاشات از دیگر موضوع های 
مهم در حوزه امنیت ملی است که طی ماه های 

اخیر شاهد گره گشایی از آن بوده ایم.

گره گشایی از پرونده های امنیت  ملی
 بررسی 6گام موفقیت آمیز ایران در حوزه مدیریت چالش های حوزه امنیت  ملی و سیاست خارجی

گروه سیاسیگزارش

 فصل تازه روابط
 ایران و ازبکستان

روابط تاریخی ایران و ازبکستان وارد فصل نوینی 
شده است و افزایش رایزنی های دوجانبه باهدف 
توسعه مناسبات، نمودی از این واقعیت به حساب 
می آید؛ موضوعی که در دیدار دیروز رئیس جمهور 
ایران با سرپرست وزارت امورخارجه ازبکستان هم 

مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش همشهری، با آغاز به کار دولت سیزدهم و 
در اولویت قرار گرفتن راهبرد تقویت »دیپلماسی 
همسایگی«، افزایش سطح مناسبات با ازبکستان 
نیز در دســتورکار قــرار گرفت. دراین راســتا 
سیدابراهیم رئیسی در شــهریورماه گذشته در 
راس یک هیأت بلندپایه راهی ازبکســتان شد تا 
روابط دوجانبه وارد مرحله تازه ای شــود.دراین 
میان امــا رایزنی های دوجانبه دیــروز هم ادامه 
یافت و رئیس جمهور در دیدار بختیار سعیداف، 
سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان که همراه 
با وزیر راه و ترابری این کشــور به تهران ســفر 
کرده اســت، ضمن تاریخی توصیف کردن روابط 
ایران و ازبکستان، تأکید کرد که اگرچه 2 کشور 
اقدام های خوبی برای توسعه روابط انجام داده اند، 
اما با توجه به ظرفیت هــای متقابل، باید با تالش 

بیشتر سطح روابط را ارتقا داد.

نقل قول خبر

روزنه

دیپلماسی

دخالت خارجی، عامل اصلی 
اختالف های منطقه ای 

محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس: 
سیاســت ایــران، حفــظ ثبــات و امنیــت 
در منطقــه و خلیج فارس بــدون دخالت 
خارجــی اســت و ایــن توافــق نشــان داد 
عامل اصلی اختالف در منطقه، دخالت 

همین قدرت ها بوده است. / مهر

۱۴۰۱؛ سال ایستادگی مردم درمقابل 
دشمنان  

حســین ســالمی، فرمانــده کل ســپاه:  
سالی که گذشت، ســال ایســتادگی مردم 
ایــران درمقابــل دشــمنان بــود و حضــور 
آنــان در صحنــه، دشــمن را مایــوس کــرد و 
پیروزی های امروز به دلیل همین استقامت 
اســت. دشــمنان بداننــد هرچه فشــارها و 
دشمنی های آنان بیشتر باشد، پاسخ ملت 

ایران قاطع تر خواهد بود. / سپاه نیوز

ابالغ طرح حفاظت از زیرساخت ها 
غالمرضا جاللی، رئیس ســازمان پدافند 
غیرعامــل: طــرح راهبــردی حفاظــت از 
زیرســاخت ها برای نخســتین بار ازســوی 
رئیس جمهــور ابــالغ  شده اســت. امــروز 
در حفاظــت از زیرســاخت های حیاتــی، 
ســامانه های فرماندهــی و کنتــرل اداره 

زیرساخت ایجاد شده  است. / ایرنا

روند کاهشی دالر ادامه دارد

شهاب حسینی جایزه روسی را به دلیل حمله این 
کشور به اوکراین نپذیرفت

 
دالر مســیر ریــزش خــود را تــا ورود بــه 
کانال۳۰هــزار تومــان ادامــه خواهــد 
داد. شــوک بعــدی یعنــی آزادســازی 
پول هــای بلوکــه شــده ایــران در کــره و 
چنــد کشــور دیگــر احتمــاال #دالر را بــه 
کانال۲۰هزارتومان نیز وارد خواهد کرد. 
آقایی دالر در اقتصاد با استفاده درست 
از ابــزاری بــه نــام #دیپلماســی، آن هــم 

عزتمندانه خواهد شکست.
#دالر

#دیپلماسی_فعال

@AliMokhtarzadeh
علی مختارزاده

 
شــهاب حســینی گفتــه چــون روســیه 
متجــاوز هســت، جایــزه اش رو قبــول 
نمی کنــه. آقــای #شهاب_حســینی اون 
موقــع کــه تــو جشــنواره های کــن و... 
به خاطر سیاه نمایی علیه کشورش جایزه 
می گرفت، احتمــاال جنگ و کشــتارهای 
#فرانسه و #آمریکا رو برای صلح جهانی 

الزم می دونسته!!

@Mohamad78madani
Mohamad

 

چطور می شه که آقای #شهاب_حسینی 
روســیه رو که بــه اوکرایــن تهاجــم کرده، 
متخاصــم می دونــن، امــا آمریــکا کــه در 
تهاجم به ویتنام ۲میلیون، در افغانستان 
بیــش از ۲۴۰هزار نفــر و در عــراق بیش از 
یــک میلیــون غیرنظامــی را کشــت، 
متخاصم نیست؟ آقای شهاب حسینی، 
اگر طرفدار حق و حقیقت هستید، پس 

#گرین کارت  تون  رو آتیش بزنید!

@MrezaAskari1
Co.man

 
#شهاب_حســینی گفتــه چــون روســیه 
متجــاوزه، جایــزش رو نمی خــوام، ولــی 
خب، جوایز جشنواره کن، برلین و شوالیه 
فرانســه و کالیفرنیــا رو گرفــت و نگفــت 
آمریکا چقدر توی عراق و افغانستان آدم 
کشــت، فرانســه چقــدر توی کشــورهای 
آفریقایی جنایت کــرد و خون های آلوده 

به ایران داد.
#سلبریتی

@GoldonehYace
goldoneh

 

بعد از توافق با عربستان 
دســت یــک ســری دالل بــازار ارزی هــم 
رو خواهــد شــد )ان شــاهللا(؛ همونایــی 
کــه مردمــو فریــب دادن وکاری کــردن 

دالر۶۰تومانی بخرن
#توافق_ایران_عربستان 

#ریزش_دالر

@karbalaei_h
صهبا

 

ریــزش شــدید قیمــت #دالر ماحصــل 
تعامل ایران و عربســتان در چین است. 
خبرها حکایــت از ریزش 1۰هــزار تومانی 
دالر در بــازار ارز دارد و ایــن خبــر، کنــار 
حذف  شدن آمریکا از معادالت، حاکی از 
خبرهای خوب برای ایرانیان عزیز است.

#امیدواری
#افول_آمریکا

@ahmad_ayar666
بادیگارد

 
روز تلخی برای ماست...
اینا همونایی بودن که؟

شما بگید...
#ریزش_دالر

@j_najjarpour
جواد نجارپور

آغاز مذاکرات
اعالم خبر تبــادل قریب الوقوع زندانیــان میان ایران و 
آمریکا در شرایطی است که طرف آمریکایی در ماه های 
گذشــته رویکردهای مبهمی دراین زمینه اتخاذ کرده   
است. رایزنی ها درباره پرونده تبادل زندانیان با آغاز دور 
هفتم گفت وگوهای برجامی در وین، شکل جدی تری 
به خود گرفــت و مقام های ایرانی همــواره بر این نکته 
تأکید کرده اند که این پرونده را به عنوان یک اقدام انسانی 
پیگیری می کنند. ازســوی دیگر در ماه های گذشــته 
مقام های آمریکایی نیز جسته و گریخته تأیید کرده اند 

رایزنی ها با تهران دراین زمینه ادامه دارد.

حسن نیت ایران
رایزنی ها به منظور تبادل  زندانیان میان ایران و آمریکا 
در روزهای میانی مهرماه گذشته شاهد تحول مهمی 
بود و جمهوری اســالمی براســاس مذاکرات دوجانبه 
غیرمستقیم و در اقدامی باهدف اثبات حسن نیت خود، 
باقر نمازی، زندانی دوتابعیتی که به جرم جاسوســی 
و همکاری با دولت آمریکا به 10ســال حبس محکوم 
شده بود را آزاد کرد. دراین میان اما کارشکنی آمریکا 
در انجام تعهدهای خود و عدم آمادگی این کشور برای 
ادامه رایزنی ها دراین زمینه، ایــن پرونده را بالتکلیف 

باقی گذاشت.

بالتکلیفی آمریکایی
با آغاز اغتشاشــات در ایران، پرونده تبــادل زندانیان 
میان ایران و آمریکا نیز مانند گفت وگوهای برجامی، با 
وضعیت مبهمی مواجه شد و کارشکنی های واشنگتن و 
رویکردهای مبهم و غیراصولی این کشور، سبب شد این 
پرونده در وضعیت نامشخصی قرار گیرد. درآن مقطع 
مقام های دولت آمریکا با موضع گیری های دوپهلو و تأیید 
و تکذیب های ضمنی، به ابهام های موجود دراین زمینه 
افزودند. در شرایطی که رسانه ها اخباری درباره مذاکرات 
غیرمستقیم منتشر می کردند، اما سخنگویان کاخ سفید 

در بیشتر مواقع رویکرد تکذیب را درپیش می گرفتند.

 استقبال منطقه ای
 از توافق تهران – ریاض

واکنش ها به خبر توافق ایران و عربســتان برای ازسرگیری 
روابط دیپلماتیک همچنان ادامــه دارد؛ توافقی که بیش از 

همه با استقبال کشورهای منطقه مواجه شده است.
به گزارش همشهری، بررسی بازخوردهای این توافق نشان 
می دهد تقریبا همه دولت های منطقه توافق تهران – ریاض 
را زمینه مناسبی برای تقویت مناسبات همسایگی و ارتقای 
امنیت و ثبات ارزیابی می کنند. برهمین اساس هم بود که 
نخست وزیر لبنان در گفت وگو با رسانه های منطقه ای، ضمن 
ابراز خرسندی از این توافق، تأکید کرد لبنان حامی هرگونه 
توافق در منطقه است. نجیب میقاتی همچنین ابراز امیدواری 
کرد چنین تحوالتی تأثیرهای مثبتی بــر منطقه، ازجمله 
لبنان، داشته باشد. پیش از این نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان 
نیز در بیانیه ای از توافق ایران و عربســتان استقبال و تأکید 
کرده بود این توافق گام آغازین برای باز کردن صفحه جدیدی 
از روابط محکم میان ایران و تمام کشورهای عربی همجوار 
براساس احترام متقابل به حاکمیت کشورها و استقالل آنها و 
همچنین تقویت دوستی و برادری است. استقبال مقام های 
لبنانی درشرایطی اســت که دولتمردان بیشتر کشورهای 
خاورمیانه و منطقه خلیج فارس هم طی روزهای اخیر، از این 

توافق استقبال کرده بودند.
ازسوی دیگر محمد عبدالسالم، سخنگوی جنبش انصاراهلل 
یمن نیز طی پســتی توییتــری نوشــت:»منطقه نیازمند 

بازگشت روابط عادی میان کشورهاست.«

  تأثیر راهبردی عفو رهبری 
اغتشاشــات، یکی از مهم ترین موضوع هایی بود که طی پاییز 
امسال، به عنوان یک چالش محوری در حوزه امنیت ملی مطرح 
شد. جنگ ترکیبی گسترده ای که علیه ساختارهای گوناگون 
جمهوری اسالمی به راه افتاد، بستر مناسبی را برای ایجاد تهدید 
 علیه امنیت ملی کشــور فراهم کرد که بــا تدابیر چندوجهی 
اتخاذ شده، مدیریت شد. در این میان موافقت رهبرمعظم انقالب 
با عفو و تخفیف مجازات گسترده متهمان و محکومان به مناسبت 
فرارسیدن چهل وچهارمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی و اعیاد 
 ماه رجب، نقش اساسي اي در خنثی سازی راهبردهای ضدامنیتی 
جریان های معاند و دولت های غربی داشت. ناظران مسائل ایران 
معتقدند این اقدام، گامی محوری در تلطیف فضای سیاســی 
کشور و تقویت اتحاد و انسجام ملی به حساب می آید و نمود آن را 
در راهپیمایی عظیم و پرشور 22بهمن ماه می توان مشاهده کرد.

  آزادسازی منابع ارزی مسدود شده
آزادســازی منابع ارزی مسدود شــده ایران در برخی کشورها، 
ازجمله پرونده های مهم در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی 
کشور اســت که در ماه های اخیر شــاهد اقدام ها و رایزنی های 
گسترده ای دراین زمینه بوده ایم که با موفقیت هایی نیز همراه 
بوده اســت. همین چند روز قبل بود که خبر آمد اخیرا بیش از 
۸00 میلیون دالر از منابع ارزی مســدود شــده ایران در عراق، 
در مراحل مختلف طی 2 ماه گذشــته آزاد شده است. برخی از 
اخبار نشان می دهد ایران و عراق برای در دستورکار قرار گرفتن 
آزادسازی این منابع به توافق رســیده اند؛ این درحالی است که 
با توجه به توافق اخیر انجام شــده میان ایران و عربستان برای 
ازســرگیری روابط دیپلماتیک، پیش بینی می شود منابع ارزی 

بیشتری از کشورهای مختلف به ایران بازگردانده شود.

   ادامه همکاری های فنی ایران و آژانس
همکاری های فنی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی از پرونده هایی 
به حساب می آید که در سال های اخیر همواره روی میز تصمیم سازان حوزه 
امنیت ملی و سیاست خارجی کشــور باز بوده است. دراین میان با وجود 
فضاســازی ها و اتخاذ رویکردهای ضدایرانی ازسوی آمریکا و تروئیکای 
اروپایی، که با همراهی و سیاسی کاری مقام های این نهاد بین المللی نیز 
همراه شد، راهبردهای اصولی جمهوری اسالمی زمینه ساز گشایش های 
جدید در این عرصه شده است. درچنین شرایطی ادامه همکاری های فنی 
تهران با آژانس، استمرار رایزنی های دوجانبه را به همراه داشت و پس از 
حضور یکی، 2 هیأت بلندپایه از این نهاد بین المللی طی ماه های اخیر، 
مدیرکل آژانس در دوازدهمین روز اســفندماه وارد تهران شد؛ سفری 
که با دستاوردهای قابل توجهی دراین عرصه همراه بود و با وجود تالش  
دولت های غربی، نشست فصلی شورای حکام، برخالف 2نشست قبلی، 

قطعنامه ای درباره فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی نداشت.

   مهار بازار ارز و دالر
التهاب آفرینی در بازار ارز، یکی از راهبردهای دشمنان با هدف افزایش 
فشــارهای اقتصادی بر جمهوری اســالمی و دامن زدن به ناآرامی های 
اجتماعی بوده است. برهمین اساس هم بود که ساماندهی بازار ارز و دالر 
یکی از مهم ترین پرونده های حوزه امنیت ملی به حساب می آید؛ پرونده ای 
که مدیریت گام به گام آن در دستورکار دستگاه های ذیربط قرار گرفت و 
از بانک مرکزی تا حوزه سیاست خارجی انجام اقدام هایی برای ساماندهی 
فعالیت ها و التهاب های این حوزه در دستورکار قرار گرفت؛ برهمین اساس 
هم بود که با در دستورکار قرار گرفتن دیپلماسی فعال در این حوزه و انجام 
اقدام های راهبردی، در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن قیمت دالر در 
بازار بوده ایم. توافق ایران با عربستان و آژانس از یک سو و آزادسازی برخی 
منابع مسدود شده ایران در عراق ازسوی دیگر، زمینه ساز فروکش کردن 

التهاب ها در این حوزه شد.

   برجام
با وجود اینکه رایزنی های برجامی، پس از بروز اغتشاشــات در ایران و 
موج سواری طرف های غربی، گرفتار چشم انداز مبهمی شد، اما رایزنی ها 
دراین حوزه همچنان ادامه دارد و دوطرف همچنان مشغول رد و بدل 
کردن پیام ها ازسوی واسطه ها هســتند. درچنین شرایطی مدیریت 
گام به گام پرونده گفت وگوهای برجامی در دستورکار تصمیم سازان 
کشور در این حوزه قرار داشــته و آنگونه که از اخبار برمی آید، پس از 
ناامیدی طرف های غربی از ناآرامی ها در ایران، باید شاهد دور تازه ای 
از رایزنی ها دراین عرصه باشــیم. برهمین اساس هم هست که گفته 
می شود توافق اخیر ایران و آژانس از یک سو و پررنگ تر شدن رایزنی های 
میانجی ها، جمع بندی مذاکرات را در دســترس تر از ماه های گذشته 
کرده است. با توجه به این شــرایط، اتخاذ راهبردهای اصولی ازسوی 
جمهوری اسالمی دراین عرصه بدون واگذاری امتیاز محوری به طرف 

مقابل، امیدها برای گره گشایی از این پرونده را نیز افزایش داده است.

   ارتقای همکاری های منطقه ای
تقویت مناسبات همسایگی یکی از محوری ترین رویکردهایی بوده که 
طی ماه های اخیر فضای ویژه ای را در حوزه سیاست خارجی پیش روی 
جمهوری اسالمی گشوده است. افزایش تنش های منطقه ای، ازجمله 
تهدیدهای پیش روی حوزه امنیت ملی کشــور بوده  که اکنون به نظر 
می رسد گره گشایی از این پرونده نیز با موفقیت های ملموسی همراه 
شده است. نقش آفرینی مؤثرتر تهران و اتحادها و ائتالف های منطقه ای 
که پیوســتن به »پیمان شــانگهای« یکی از نمودهای آن محسوب 
می شود، از اقدام های مؤثر در زمینه مدیریت راهبردی این پرونده است. 
تقویت مناسبات جمهوری اسالمی با دولت های حوزه آسیای میانه و 
قفقاز از یک سو و رایزنی به منظور رفع برخی اختالف ها با کشورهای عربی 
و حوزه خلیج فارس ازسوی دیگر از رویکردهایی است که ازسوی تهران 
پیگیری شده که تحوالت ماه های اخیر از نتایج مثبت آن حکایت دارد.

123

456

توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان
 امیرعبداللهیان: طرف آمریکایی درحال هماهنگی های فنی خود قرار دارد

وزیر امورخارجه ایران از توافق تهران و واشنگتن به منظور تبادل زندانیان دوطرف 
خبرداد؛ توافقی که رایزنی ها برای تحقق آن طی ماه های گذشته به صورت غیرمستقیم 
ادامه داشته  است.به گزارش همشهری، امیرعبداللهیان دیروز در گفت وگو با صداوسیما 
اعالم کرد ایران و آمریکا از ماه مارس سال گذشته، به صورت غیرمستقیم سندی را امضا و تأیید کرده اند 
که تبادل زندانیان دوطرف را محقق می کند، اما در روزهای اخیر یک توافق دراین زمینه به دســت 

آمده است؛ »ازنظر ما همه چیز آماده است و اگر از طرف آمریکا نیز شرایط خوب پیش برود، در روزهای 
آینده اقدام خواهد شد. طرف آمریکایی اکنون درحال هماهنگی های فنی خود قرار دارد«. اگرچه 
مقام های آمریکایی این خبر را تکذیب کردند، اماگمانه زنی ها حکایت از آن دارد که آزادسازی وجوه 
 بلوکه شده ایران در کره جنوبی،ژاپن و عراق  یکی از نتایج توافق دوطرف به منظور تبادل زندانیان 

است.

بازگشت آمریکا به مذاکرات
با فروکش کردن ناآرامی ها اما شاهد انتشار اخباری مبنی بر بازگشت دولت بایدن به 
میز مذاکره برای تبادل زندانیان ایران و آمریکا بودیــم. در آخرین روزهای بهمن ماه 
گذشته بود که شبکه آمریکایی »ان. بی. سی« مدعی شد دولت آمریکا درحال مذاکره 
غیرمســتقیم با ایران درباره تبادل احتمالی زندانیان اســت و به ادعای این شبکه ، 
مذاکرات پیشرفت داشته است. این شبکه همچنین مدعی شده بود برخی دولت های 

منطقه درحال میانجیگری دراین زمینه هستند.

فرمول توافق
برخی منابع مدعی شده اند ایران و آمریکا در مذاکرات اخیر خود، فرمولی را مورد بررسی 
قرار داده اند که می تواند شامل تبادل احتمالی زندانیان و آزادسازی 7میلیارد دالر وجوه 
بلوکه شده ایران در بانک های کره جنوبی باشد. گفته می شود فرمول پیشنهادی به ایران 
امکان دسترسی به این منابع مالی را می دهد، اما فقط برای خرید غذا، دارو یا سایر اهداف 
بشردوســتانه، مطابق با تحریم های موجود آمریکا علیه ایران. اخبار منتشر شده با تأیید 

ضمنی برخی مقام های وزارت امورخارجه آمریکا نیز مواجه شد.

سیاست
خارجی
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عیدیبزرگبهتهرانیها
مدیریت شهری تهران با افتتاح 5ایستگاه جدید مترو، تنظیم بودجه مردمی، تکمیل 45پروژه نیمه تمام، کاشت یک میلیون 

درخت و بخشش جریمه های عوارض ساالنه به استقبال بهار 1402می رود

شــهرداری تهران از دهه فجر به بعد، هر روز 
پویش امید و افتخار را در دستور کار قرار داده 
است؛ پویشــی که در قالب شنبه های امید و 
افتخار از نیمه تابستان شــروع شد و امروز 
چهل و پنجمین مورد آن برگزار می شــود. در 
هر رویداد از این پویش، کلنگ پروژه هایی به 
زمین خورده و تعــداد فراوانی از آنها تکمیل 
شــده و به بهره برداری رسیده اند؛ پویشی که 
همچنان تا پایان ســال ادامه دارد تا تهران 
دست پر به اســتقبال بهار 1402برود. اما در 
بین همه فعالیت های ریز و درشتی که به ثمر 
نشسته اند و اقدامات زیباسازی که انجام شده، 
می توان گفت: مدیریت شــهری تالش کرده، 
5عیدی در 5بخش پیش از پایان سال داشته 
باشد؛ از تنظیم بودجه ســال آینده براساس 
نظرات مردم )بودجه ای که بخش زیادی از آن 
با محوریت طرح »من شهردارم« تدوین شد( 
گرفته تا ایستگاه های جدید مترو و کاشت یک 

میلیون درخت در جای جای شهر تهران.

گروه شهریگزارش

بلیت مترو سال بعد چقدر است؟
شورای شهر تهران با افزایش 25درصدی و حداکثر 

50درصدی نرخ بلیت ناوگان ریلی موافقت کردند

اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز و در جریان بررسی 
الیحه تعیین بهای خدمات در سال1402)حمل ونقل عمومی( 
با افزایش میانگین 25درصد و براساس میزان پیمایش تا سقف 
50درصد بلیت مترو موافقت کردند. ایــن افزایش نرخ از اول 

اردیبهشت سال آینده در ناوگان ریلی اعمال می شود.
به گزارش همشهری، شورا با بررسی یک فوریت الیحه فروش 
ملک معروف به روزنامه اطالعات در خیابان خیام وارد دستور 
جلسه شد و اگرچه این الیحه موافقان و مخالفانی داشته اما با 
تذکر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه 
بحث یک فوریت الیحه مطرح است و در جلسات آتی محتوا 
مورد بررسی قرار می گیرد، اعضا با یک فوریت آن موافقت کردند. 
الیحه تعیین بهای خدمات در سال1402 هم دستور جلسه 
دیگری بود که سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون 
حمل ونقل و عمران شورای شهر تهران ابتدا گزارش مربوط به 
ناوگان ریلی را ارائه و سپس از پیش بینی افزایش 31درصدی 
نرخ بلیت مترو خبر داد و گفت که شهرداری برای افزایش نرخ 
کرایه مترو، مبلغی را به عنوان ورودی پیش بینی کرده و براساس 
میزان پیمایش، ساعات اوج پیک، ساعات غیرپیک، استفاده 
از بلیت های کاغذی، استفاده از بلیت های الکترونیکی، شارژ 
کارت بلیت به صورت غیرحضوری و آنالین و... نرخ بلیت مترو 

تغییر می کند.

نرخ بلیت مترو افزایش نیابد
پس از ارائــه گزارش افزایــش نرخ بلیت 
مترو، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون 
برنامه وبودجه شورا با این موضوع مخالفت 
کرد و پیشنهاد داد: »نرخ بلیت مترو در سال 
آینده افزایش نیابد و مابه التفاوت را شهرداری به مترو بپردازد و 
ما در تفریغ)نتیجه اجرای بودجه( بودجه ای لحاظ کنیم. عدد 
اختالفی 300 تا 350میلیارد تومان است و برای این افزایش 

درآمد، شهرداری را مکلف به پرداخت مابه التفاوت کنیم.«

قیمت بلیت متروي تهران، نصف شهر 
مشهد است

مهدی چمران، رئیس شورا هم با پیشنهاد 
آخوندی مخالفت کرد و گفت: »اگر این کار 
را انجام ندهیم سال1403 افزایش 2برابری 
خواهد داشت و این قطعا به مردم فشــار وارد می کند. قیمت 
بلیت مترو و اتوبوس یکی از ارزان ترین قیمت هاست و حتی با 
کشورهای همسایه نیز قابل  مقایسه نیست.« وي با بیان اینکه 
»بلیت مترو در تهران نصف قیمت بلیت مترو در مشهد است«، 
تأکید کرد که »باید درآمد افراد را افزایش داد نه اینکه قیمت 

بلیت را پایین نگه داشت.«

تخفیف برای روزهای آلوده
مهــدی پیرهــادی هــم بــا افزایش 
31درصدي بلیت مترو مخالفت کرد و با 
بیان اینکه 5800میلیارد تومان بودجه 
برای بهره برداری مترو پیش بینی شده 
اســت، گفت: »قیمت بلیت با هزینه اســتهالک 1۶هزار 
تومان و بدون هزینه اســتهالک 12520تومان اســت اما 
به صورت میانگین 3170تومان از مردم دریافت و در واقع 
75درصد یارانه از سوی ما)شــهرداری( پرداخت می شود. 
پیشنهاد می کنم نرخ بلیت 25درصد افزایش داشته باشد 
و در روزهای آلوده هم براي نرخ بلیت حمل ونقل، تخفیفی 

پیش بینی شود.«

برداشتن فشار از روی دوش مردم
ناصر امانی هم با بیان اینکه باید فشــار 
افزایش نرخ کرایه مترو را از روی دوش 
مردم برداریم با افزایــش 31درصدی 
مخالفت کرد و گفت: »بیشــترین مد 
حمل ونقلی که مورد اســتفاده مردم قــرار می گیرد، مترو 
است؛ حداقل یک میلیون نفر در حال حاضر از آن استفاده 
می کنند و نباید با افزایش قیمت ها امکان استفاده حداکثری 

از حمل ونقل پاک، سریع و انبوه بر را کاهش بدهیم.«

موافقت اعضا با پیشنهاد رئیس شورا
پس از اظهارنظر مخالفان و موافقان در نهایت مهدی چمران، 
رئیس شورا پیشــنهاد افزایش میانگین 25درصد و حداکثر 
تا سقف 50درصد)برحســب پیمایش( و همچنین تخفیف 
10درصدی نرخ بلیت در ساعات غیرپیک را داد و اعضای شورا 
هم موافقت کردند. پرونده نرخ بلیت مترو بسته شد و در جلسه 
آتی که سه شنبه برگزار می شود، نرخ کرایه اتوبوس و تاکسی 

برای سال آینده بررسی خواهد شد.

ســازمان  رئیــس  هدایــت،  مهــدی 
نوسازی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
۴۳درصــد واحدهــای مســکونی شــهر 
تهران نوســازی شــده اســت، گفــت: در 
رابطــه بــا بافــت تاریخی، یــک خواهش 
از میــراث فرهنگــی داریم تــا بازتعریفی 
از قوانیــن داشــته باشــند. در برخــی 
مکان هــا، نیــاز نیســت کــه محدودیتی 
ایجــاد کنیــم. میــراث فرهنگــی بایــد 
بازتعریفــی از قوانین مربوطــه در بافت 
تاریخی داشته باشد تا هم میراث حفظ 
شده و هم نظر شهروندان تامین شود.
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مهــدی صبــاغ، شــهردار منطقــه یــک 
تهــران با اشــاره بــه تخریب ســاختمانی 
7طبقه در محله آبک، گفت: ساختمانی 
در محلــه آبــک در منتهــی الیــه گالبدره 
بــدون اخــذ پروانــه ســاختمانی و بدون 
رعایــت اصول ایمنی ســاخته شــده بود 
که نهایتا ساختمانی ناایمن و غیرقانونی 
در 7طبقه وجود داشــت. حتــی اگر این 
ســاختمان اصول ایمنــی را هــم رعایت 
در  به دلیــل ساخت وســاز  می کــرد، 
محدوده کوهپایه، کاری غیرقانونی بود. 
مدیریت شــهری در دوره فعلــی، تمرکز 

ویژه ای در این بخش از شهر دارد.

7
طبقه

نقل قول خبر

عدد خبر

زینب زینال زاده؛ روزنامه نگارشورا

نمایشگاهکتابدرشهرآفتاب
عباس تقدسی نژاد، مدیرعامل نمایشگاه 
بین المللی آفتاب تهران: به نظر می رســد 
با شــرایط بهینه شــهر آفتاب و استاندارد 
نمایشــگاهی آن، ایــن مجموعــه بهترین 
مــکان بــرای برگــزاری نمایشــگاه کتــاب 
خواهــد بــود. بــه شــرطی کــه مدیــران 
مســئول این موضــوع در وزارت ارشــاد با 
نگاه تعاملی قدم پیــش بگذارند؛ چرا که 
تصمیم گیری در این مورد خارج از اختیار 
مجموعه شــهرآفتاب اســت و در ســطوح 

باالتری باید تصمیم گیری صورت گیرد.

محلنگهداریازسگهایبالصاحب
رضا شرفی، مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران: در حال حاضر 
سگ های بالصاحب در مجموعه آرادکوه 
واقــع در کهریــزک نگهــداری می شــوند 
اما یــک مجموعه جدیــد بــرای نگهداری 
ســگ های بالصاحــب در ســرخه حصار 
ایجاد شــده که حدود ۲هکتار مســاحت 
دارد و شــامل انــواع امکانــات ماننــد 
آشپزخانه، قرنطینه و... است. همچنين 
اشــخاص حقیقــی می تواننــد بــرای بــاغ، 
کارخانــه و... بــدون پرداخــت هزینــه ای 

سرپرستی آنها را برعهده بگیرند.

در پی اجرای طرح بزرگ »من شهردارم« 
که با مشارکت شــهروندان پایتخت انجام 
شــد، یکی از مهم ترین ایده های مدیریت 
مردم بر مردم اجرایی شد. طبق این طرح، 
مردم تأکید بسیاری بر پروژه های کاهش 
ترافیکی داشــتند تا ســاعات کمتری در 
ترافیک بمانند. به این ترتیب، شهرداری و 
شورای شهر عددی بالغ بر 30هزار میلیارد 
تومان برای توســعه حمل ونقل شــهری 
بودجه اختصاص دادند. همچنین در بخش 
خدمات شهری نوســازی مخازن زباله با 
رشــد 257درصدی بودجه مواجه شــد. 
مورد دیگر اینکه 70درصــد بودجه های 
زیرساختی قرار است در جنوب شهر هزینه 

شود.
  34هــزار میلیارد تومــان بودجه برای 
توســعه و نوســازی حمل ونقل و کاهش 

آلودگی هوا درنظر گرفته شده است.
  موانــع تولیــد و تســهیل فرایندهای 
تأمین مســکن برای گروه های کم درآمد 
رفع می شــود؛ چنان که اعتبــاری بالغ بر 
7۶22میلیارد تومان فقط برای نوســازی 

بافت فرسوده پیش بینی شده است.
  ایســتگاه های ســنجش آلودگی هوا 

بهسازی و تجهیز می شوند.
  اعتبارات هزینه ای شهرداری 39درصد 
کاهش پیدا می کند تا خرج تکمیل پروژه ها 

شود.
  با 1000میلیارد تومــان در پهنه های 

مرکزی شهر پارکینگ ایجاد می شود.
  5شهربازی فاخر در بوستان ها ساخته 

می شود.
  دســت کم 1۶تقاطــع غیرهمســطح 

بزرگراهی احداث خواهد شد.

بودجه ای به نفع مردم

در واپسین روزهای سال1401 شهرداری تهران 
به وعده خودش برای تکمیل 4ایستگاه میانی 
خط6 و همچنین افتتاح ایســتگاه دادمان در 
خط7 عمل می کند تا 5ایستگاه مهم و تأثیرگذار 
خدمت رسان شهروندان تهرانی شوند. این در 
حالی اســت که پیش از آنکه وارد سال جدید 
شویم، همچنین چند ورودی جدید در خطوط 

پرمسافر 6 و 7 به بهره برداری می رسند.

کدام ایستگاه ها افتتاح می شوند؟
میدان شهدای هفتم تیر )تقاطعی با خط  1

یک( در خط6
میدان حضرت ولیعصر)عج( )تقاطعی با  2

خط۳( در خط6
بوستان الله در خط6 ۳

خیابان کارگر در خط6 4
ایستگاه شهید دادمان در خط7 5

  هزینه ساخت ایستگاه ها چقدر بوده است؟  
بالغ بر 2400میلیارد تومان

  چرا ایستگاه های جدید خط6 مهم هستند؟ 
با 9کیلومتر تونل در بخش میانی خط، حد فاصل 
ایستگاه تربیت مدرس تا ایستگاه میدان امام 
حسین)ع( را پوشش می دهند. همچنین باعث 
رشد 4برابری مسافران در این خط می شوند. 
دسترسی شــهروندان مناطق 2، 5، 6، 7، 12، 

1۳، 14، 15 و 20 به مترو را هم تسهیل می کنند.

عیدی 2400میلیارد تومانی مترو

در روزهای پایانی ســال و پیش از آغاز فصل بهار، کاشــت 300اصله 
درخت با بن باال در خیابان ولیعصر )عج( شروع شده است. این درختان، 
جایگزین چنارهایی خواهند شد که به خاطر بی توجهی طی دهه های 80 
و 90 خشک شده بودند. عالوه بر این، شهرداری تهران امسال توانسته 
با ثبت یک رکورد، 1500هکتار از کمربند ســبز شهر تهران را توسعه 
دهد. برای این منظور 900هزار اصله درخت غرس شده است. حال با 
اضافه شدن 100هزار اصله درخت در قالب پویش »یک عالمه درخت«، 

تهران با یک میلیون درخت جدید، از بهار 1402پذیرایی می کند.

عیدانه سبز با کاشت یک میلیون درخت 
آخر هر ســال، قبض هــای عوارض ســاالنه 
شــهرداری به در خانه ها می رســد، اما بعضی 
از امالک ســال ها عوارض و همینطور جریمه 
پرداخت نشده دارند. امسال جریمه های انباشته 
شده از چند دهه قبل، حذف شدند تا شهروندان 
بتوانند از ایــن فرصت برای تســویه عوارض 

نوسازی و پسماند استفاده کنند. بنابراین:
  از سال 1348 به بعد جریمه های صادرشده 

حذف می شود. 
  2۶00 میلیارد تومان مجموع بخشــودگی 
است که شهرداری روی قبض ها اعمال کرده 

است.
  10درصد تخفیف خوش حســابی عالوه بر 

بخشودگی محاسبه می شود.
  12میلیــارد تومان هم در مجمــوع برای 

خوش حسابان جایزه درنظر گرفته شده است.

بخشودگی جریمه های 50ساله

از دوره های پیشین مدیریت شهری آنقدر پروژه 
و طــرح نیمــه کاره و ناتمام باقی مانــده بود که 
شهرداری تهران در نظر داشت تا بزرگ ترین عزم 
عمرانی اجرایی خود را بر تکمیل پروژه های نیمه 
تمام بگذارد؛ این در حالی اســت که تنها در یک 
مورد، تکمیل 98تقاطع شهری می توانست سبب 
کاهش 730کیلومتر مســیر تردد شــهری شود. 
بدین ترتیب از شــهریور1400تکمیل پروژه های 
نیمه تمام آغاز شد و تا امروز این مسئله به نحوی 
پیش رفته که بتواند بــه عیدی بزرگی برای مردم 

شهر تبدیل شود. 

پروژه هایی که تکمیل می شود؟
  45پروژه بزرگ مقیاس نیمه تمام عمرانی، ترافیکی 

و فرهنگی تکمیل شده و به بهره برداری می رسند.
  100پروژه محلی افتتاح شده و در خدمت مردم 

قرار می گیرند.
  امکانات ورزشی جدید در مناطق مختلف ازجمله 

3، 7و 18فراهم می شود.
 12تقاطــع غیرهمســطح برای کاهش مســیر 

شهروندان، به بهره برداری کامل می رسد.
    دومین کارخانه MRF )پردازش و کاهش پسماند( 

در سرخه حصار )امروز( به بهره برداری می رسد.

تکمیل پروژه های نیمه تمام

نرخ میانگین بلیت مترو برای سال 
آینده )قیمت به تومان( مکث

1401250014023125
تک سفره داخل شهری

1401285014023562
تک سفره حومه به تهران

1401750014029375
تک سفره هشتگرد

140112500140215625
تک سفره فرودگاه امام خمینی
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کمترین و بیشترین قیمت کاالهای اساسی در آستانه عید
یک هفته مانده به عید، قیمت کاالهای اساسی 

بازار
مهم ترین دغدغه خانوارهاست. در 3 ماه گذشته 
قیمت برخی اقالم اساســی مثل گوشــت 
گوسفندی و برنج افزایشی بوده اما برخی دیگر ثبات بیشتری 
در قیمت داشته اند. همشهری، باالترین و پایین ترین قیمت 
مهم ترین اقالم مورد نیاز مردم برای عید را جهت اســتفاده 
شهروندان استخراج کرده است. پایین ترین قیمت ها مربوط به 
میادین میوه و تره بار محلی تهران و باالترین رقم میانگین قیمت 

فروشگاه های سطح شهر تهران است.

بودجه با کمترین تغییر
ســید شــمس الدین حســینی، رئیس 
کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ با تأکید 
بر اینکه تالش این کمیسیون حفظ شاکله 
الیحه ارسالی دولت بوده است، گفت: منابع 
مورد نظر دولت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی بدون 
تغییر به تصویب رســید. به گفته او، بودجه شرکت های دولتی 
و مؤسســه های انتفاعی وابســته به دولت و بانک ها با کاهش 
۷ درصدی روبه رو شد و در مقابل بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد 
افزایش یافت. اکنون که مجلس شاکله بودجه را حفظ و سعی 
کرده تا مطابق نظــر دولت عمل کند، ایــن مطالبه وجود دارد 
تا دولت در دخل و خرج ســال آینده نخستین هدف را کنترل 
نرخ تورم، حفــظ ثبات ارزی و بهبود معیشــت و قدرت خرید 
مردم قرار دهد. بی تردید چنین رویکردی بســتگی به انضباط 
بودجه ای دولت دارد و اگر منابع پیش بینی شده محقق نشده 
و دولت با کسری مواجه شود، این ریسک وجود دارد که دولت 
به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در قالب استقراض از 

بانک ها، صندوق توسعه ملی و یا انتشار اوراق قرضه روی آورد.
بهداشــت مالی دولت و انضباط پولی بانک ها ۲شــاکله اصلی 
تعیین کننده سیاست مهار تورم در سال آینده است و اگر دولت 
بر عهد خویش پایبند بماند، می توان انتظار داشت که سال آینده 

نرخ تورم کمتر از امسال را تجربه کنیم.
حال که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه می گوید تالش شده تا 
بار هزینه ای بر دوش دولت کاسته شود، فرصت مناسبی است 
تا تصمیم گیری برای مهار تورم وارد فاز عملیاتی شده و اقتصاد 
ایران کمتر از نوسان نرخ ارز آسیب ببیند. واقعیت این است که 
در تورم باال، نه رشد اقتصادی پایدار رخ می دهد، نه اشتغال حفظ 
و نه معیشت مردم بهبود می یابد. از این جهت هزینه و مصرف 
منابع و درآمدهای بودجه سال آینده بسیار مهم و تعیین کننده 

است. لطفا تورم زایی نکنید.

بحران گوشت مرغ
خبر: علی اصغر عنابســتانی، نماینده ســبزوار در 
مجلس با بیان اینکه جوجه ریــزی در مرغداری ها 
به کمترین میزان خود رسیده است، می گوید: اگر 
وزارت جهادکشــاورزی تدبیر نکند اردیبهشت ماه 

با بحران بزرگ تأمین گوشت مرغ مواجه می شویم.

نقد: اعالم هشدار درباره خطر بحران گوشت مرغ 
در ســال آینده وقتی قابل تامل است که سیاستی 
راهبردی برای مصون نگه داشتن تولید از نوسان ها 
اتخاذ و از ورود شوک های پیش بینی نشده به بازارها 
و تولید جلوگیری شــود. تجربه نشان داده در سایه 
فقدان یک نظام آماری دقیق که تصویری شــفاف 
از میزان تولید و عرضــه محصوالت غذایی ازجمله 
گوشت مرغ را نشــان دهد، هرگونه تصمیم گیری 
مبتنی بر برآورد و تخمین و براساس آزمون و خطا 
سودمند نخواهد بود. به گذشته که نگاه کنیم، متوجه 
می شویم که تدابیر برای کنترل بازار و قیمت ها به 
ســرکوب تولید ملی و افت انگیزه تولیدکنندگان 
منجر می شود چرا که به طور مثال تولیدکنندگان 
و پرورش دهندگان مرغ گوشــتی نمی دانند آینده 
چه خواهد شد و به همین دلیل قدرت برنامه ریزی 
جهت تولید از آنها گرفته می شود. راه برون رفت این 
اســت که یک ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود 
تا همه فعاالن اقتصادی ازجمله مرغداری ها بدانند 
که سال آینده چه اتفاقی در حوزه فعالیت شان رخ 
می دهد؟ بدون ثبات اقتصادی، تدابیر دولتی برای 
خروج از بحران ها بیشــتر نقش قرص مســکن و 
کوتاه مدت خواهد داشت و با گذشت زمان، مشکالت 

به فراموشی سپرده می شود. 

چهره روز

گزارش

نقد  خبر

 تغییر بازده بازارها
در دوربرگردان نرخ ارز

امسال بازدهی کدام یک از بازارها بیشتر بوده و با تغییر روند بازار 
ارز در اسفندماه چه تغییری در میزان بازدهی آنها ایجاد شده 
است؟ اعداد و ارقام نشــان می دهد تا حوالی نیمه اسفندماه، 
بیشــترین تغییر قیمت مربوط به سکه امامی بوده که بازدهی 
آن به ۱۳۹درصد رســیده اســت و در مقابل بورس با رشــد 
۳۱درصدی، همچنان عنــوان کم بازده ترین بــازار را به خود 

اختصاص داده است.
به گزارش همشهری، از ابتدای امسال، در حالی مسکوکات طال 
در ایران به بهانه رشد قیمت دالر با افزایش شدید قیمت مواجه 
شــده که رشــد دالر در این بازه زمانی 86درصد بوده و طالی 
جهانی نیز با کاهش ۳.۳درصدی قیمت مواجه شده است. در این 
شرایط، قیمت سکه در بازار برای رسیدن به ارزش واقعی، باید 
از میزان رشد دالر نیز کمتر افزایش می یافت؛ اما اعداد و ارقام 
حاکی از این است که رشد قیمت ســکه، به جای آنکه ناشی از 
افزایش ارزش آن باشد، فقط نتیجه بزرگ تر شدن حباب قیمتی 

آن بوده است.
در این میان، ورود قوی بازارســاز به بازار ارز و شکستن هیجان 
قیمتی این بازار باعث شده روند همه بازارها تغییر کند و به جز 
بازار مســکن، تغییر قابل توجهی را تجربه کنند. پیگیری های 
همشهری از بنگاه های مشاوران امالک حاکی از این است که بازار 
مسکن در جریان جهش اخیر نرخ ارز با رشد هیجانی قیمت ها 
مواجه بود اما از اوایل اســفندماه که قیمــت دالر از محدوده 
6۰هزار تومان برگشت، بازار مسکن وارد رکود جدی شده اما تن 
به کاهش قیمت نداده است. به جز این بازار، میانگین قیمت ها در 
بورس بعد از شکستن تب قیمت دالر حدود ۱6درصد افزایش 
پیدا کرده و در سایر بازارها کاهش ۴تا ۲۹درصدی قیمت تجربه 

شده است.

رتبه بندی بازده بازارها
 سکه تمام بهار آزادی

139 درصد بازدهی تا اسفند 
25- درصد تغییر اسفندماه 

دالر آمریکا 
بازدهی تا اسفند  86 درصد
29-  درصد تغییر اسفندماه 

خودرو 
بازدهی تا اسفند  76 درصد
4.8-  درصد تغییر اسفندماه 

مسکن 
بازدهی تا اسفند  75 درصد
- تغییر اسفندماه 

بورس 
31 درصد بازدهی تا اسفند 
16 درصد تغییر اسفندماه 

 اونس طالی جهانی 
3.3-  درصد بازدهی تا اسفند 
0.5-  درصد تغییر اسفندماه 

بازارها

 تورم 49درصدی اجاره بها 
در 9 ماه امسال

بانک مرکزی در ادامه سیاست انتشــار علنی آمارهای کلیدی 
اقتصاد، از شــاخص اجاره بهای مسکن در مناطق شهری ایران 
رونمایی کرد. گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد نرخ تورم 
اجاره بها در پاییز امسال نسبت به تابستان ۱6.8درصد، در ۹ ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴8.6درصد و در یک 
سال منتهی به پایان آذر سال جاری ۴۹.۳درصد رشد کرده است.

این نهاد آماری فاش کرده رشد اجاره بها در پایان سال گذشته 
و همچنین در ۹ ماه امســال باالترین میزان جهش در ۳۱سال 
گذشته یعنی از سال۱۳6۹ تاکنون بوده است. باالترین نرخ تورم 
فصلی اجاره بها را استان یزد و کهگیلویه و بویراحمد و کمترین 
را استان های بوشهری و سیستان و بلوچستان تجربه کرده اند. 
در مقایسه با پاییز سال گذشــته هم شهرنشینان استان یزد و 
هرمزگان باالترین فشــار تورم اجاره بها و شهرنشینان ساکن 
استان های جنوبی خوزستان و بوشهر کمترین فشار را تحمل 

کرده اند.
نکته مهم دیگر فشار باالی تورم اجاره بها در شهرهای کوچک 
نســبت به کالنشهرهاســت به گونه ای که اجاره نشــین ها در 
شهرهای یادشده در پاییز امســال 5۲.۹درصد نسبت به پاییز 

سال قبل اجاره بهای بیشتری پرداخت کرده اند.

 شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری در پایان آذر1401 
نسبت به دوره مشابه سال قبل

تورم ساالنهتورم 9ماههتورم فصلیگروه های شهری

46.048.649.3کل مناطق شهری

45.047.548.3شهرهای بزرگ

48.851.752.4شهرهای متوسط

52.955.155.6شهرهای کوچک

  قزل آال تازه
 140.000 تا 170.000
  سفید دریایی

 250.000 تا 390.000
  حلوا سیاه

 200.000 تا 380.000
  شیرماهی

 260.000 تا 385.000
  شوریده

 200.000 تا 385.000

  صدری هاشمی
 127.000 تا 145.000

  کشت دوم
 135.000 تا 157.000

  هاشمی
 102.000 تا 117.000

  دم سیاه
 102.000 تا 144.000

  طارم محلی
 102.000 تا 107.000

  شیرودی
 55.000 تا 92.000

  فجر
 74.000 تا 97.000

  ندا
 48.000 تا 87.000

  وارداتی پاکستانی
 35.000 تا 63.000
  وارداتی هندی
 43.000 تا 50.000

  تازه کامل
61.000 تا 77.000

  منجمد
50.000 تا 63.000

  آفتابگردان 1.8لیتری
115.000 

  ذرت 1.8لیتری
230.000 

  قند
27.000 تا 32.000

  شکر
 23.000 تا 30.000

  ران گوسفندی
 390.000 تا 580.000

  راسته با استخوان گوسفندی
 340.000 تا 450.000

  کف دست گوسفندی
 370.000 تا 580.000

  راسته بدون استخوان گوساله
 260.000 تا 480.000
  مغز ران گوساله
قیمت ها به تومان 250.000 تا 430.000

مردمی سازی  اقتصاد 
براساس دانش توســعه، مردمی سازی در 
ســطح هیچ یک از ابعاد و اجزای توسعه 
)مانند بعد اقتصادی( به تنهایی امکان پذیر 
نیست و مردمی سازی تنها در سطح توسعه 
)یعنی در همه ابعــاد به صورت همزمان( ممکن اســت. یک 
کشور در ســطح توســعه می تواند تصمیم  بگیرد که به سمت 
مردمی سازی برود یا به ســمت اقتدار گرایی و اندک ساالری. 
بنابراین باید دقت داشت که مردمی سازی  در بعد اقتصادی، با 
همه ارزشی که دارد و با همه زحمات و تالش هایی که برای آن 
کشیده می شود، اگر همراه با مردمی سازی  در سایر ابعاد توسعه 

نباشد، کوتاه مدت و بی اثر خواهد بود. 
آنچه اهمیت دارد توجه به این موضوع اســت که دولت بتواند 
نقش و جایگاه الیه واســط بین دولت و اقتصاد خصوصی را به 
استناد اصل۴۴ قانون اساسی مشخص و تبیین کند. آنچه باید 
تبیین شود این اصل است که با توسعه اقتصاد مردمی در کشور 
طیف وســیعی از مردم و عمده دهک هــای جامعه به گونه ای 
متناسب با شان و منزلت خود مالک ثروت ها می شوند. در این 
شرایط نابرابری در ثروت و درآمد بســیار کم است و مالکیت 
ثروت و درآمد ناشی از فعالیت های تولیدی به شیوه برابر توزیع 

شده است. 
در این تبیین باید ســازوکاری فراهم شــود تــا ضمن جلب 
اعتماد عمومی، زمینه ایجاد تحــول اقتصادی نیز پدید  آید به 
همین منظور پیگیری اجرایی شدن صحیح سیاست های ابالغی 
اصل۴۴ قانون اساسی و توجه ویژه به مشارکت حداکثری جامعه 
در اقتصاد و اعمال نظارت حداکثری و ایجاد شفافیت ازجمله 
راهبردهایی است که در دولت سیزدهم به منظور توسعه کمی 
و کیفی اقتصاد مردمی باید دنبال شــود. ازجمله قابلیت های 
اقتصاد مردمی درکشور توجه به حذف واسطه های غیرضروری 
و شبکه سازی  و سازماندهی بنگاه های اقتصادی است. از آنجا که 
براساس آمار موجود بیش از 8۰درصد بنگاه های اقتصادی کشور 
را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند لزوم توجه به 
قابلیت شبکه سازی ، ایجاد چترهای حمایتی برای این دسته از 

بنگاه ها در قالب اقتصاد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
 براســاس بررســی های صورت گرفته در شــاخص شــامخ 
،همواره تامین مالی بنگاه ها از اولویــت باالیی برخوردار بوده؛ 
اما سیاســت های بانک محوری در تامین منابــع اعتباری و 
غیرانعطاف پذیر بودن آن باعث شده است تا تامین نیاز اعتباری 
آحاد جامعه در قالب تســهیالت خرد به یکــی از چالش های 
کشور تبدیل شود. امید که با تبیین درست سیاست ها و ارائه 
راهکارهاي اجرایی کارآمد، شــاهد مردمی سازی  مؤثر و رفع 

مشکالت اقتصادی کشور در آینده ای نزدیک باشیم.
* مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سیدمعین هاشمی*یادداشت

بهزاد رنجبرگزارش
روزنامه نگار

برای نخستین بار معامالت گواهی سپرده نفت 
خام در بورس انرژی و گواهی سپرده شمش 
طال در بازار سرمایه آغاز شد. قرار است ساالنه 
72میلیون بشکه  نفت خام و میعانات گازی به 
ارزش ۶میلیارد دالر به صورت گواهی سپرده 

در بورس انرژی عرضه شود. 
به گزارش همشهری، پس از تصویب آیین نامه 
مبادالت گواهی سپرده نفت خام و میعانات 
گازی از روز گذشته مبادالت این اوراق رسما 
در بورس انرژی آغاز شــد. عرضه کننده این 
اوراق شرکت ملی نفت اســت و خریداران 
نیز در شــرایط فعلی صرفا اشخاص حقوقی 
هستند. قیمت گذاری این اوراق ارزی است اما 
تسویه این اوراق هم ارزی و هم ریالی است. در 

شرایط فعلی دالر، ارز مبناي قیمت گذاری این 
اوراق است اما قرار است سایر ارز ها نیز در این 
مبادالت مورد استفاده قرار گیرند. خریداران 
این اوراق در زمان تسویه کاال باید نفت خود را 

تحویل بگیرند.
 بر همین اساس پیش بینی می شود استفاده 
از این اوراق بتواند به متنوع تر شدن فرایند 
فروش نفت منجر شــود. این اوراق بیانگر 
مالکیت دارنده آن بر مقــدار معینی از نفت 

خام موجود در مخازن شرکت ملی نفت است 
و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که 
در انبارهای مورد تأیید بورس صادر می شود. 
دیروز همچنین برای نخســتین بار مبادالت 
گواهی سپرده شــمش طال نیز در بورس کاال 

آغاز شد. 
انتشــار این اوراق نیز می توانند ضمن جذب 
نقدینگی به تقاضا هایی که برای پوشش تورمی 

در جامعه وجود دارد پاسخ دهد.

آغاز مبادالت کاغذی نفت و طال
 ساالنه 6میلیارد دالر نفت به صورت کاغذی در بورس انرژی فروخته خواهد شد

  کارکرد گواهی سپرده نفت
جــواد اوجی، وزیر نفــت دیروز دربــاره کارکرد 
اوراق گواهی ســپرده نفت خام و میعانات گازی 
گفت: فروش اوراق سپرده نفت و میعانات گازی 
برای تنوع بخشــی به حوزه صــادرات و افزایش 
آن و اســتفاده از ســرمایه گذاری های مردمی و 
سرمایه های خرد مطرح شده اســت و استقبال 
خوبی از این سپرده خواهد شد. او با بیان اینکه هیچ 
خریداری از این طرح متضرر نمی شــود، توضیح 
داد: قیمت گذاری نفت خام و میعانات در بورس 
انرژی در بازه زمانی مشــخص بــه همان قیمت 
فروش به مشتریان خارجی به متقاضیان داخلی  در 
بورس انرژی عرضه می شود و امیدواریم کشورهای 
همسایه هم بتوانند در خرید اوراق گواهی سپرده 
نفت خام و میعانات گازی مشارکت داشته باشند.  
او افــزود: گواهی ســپرده نفت خــام و میعانات 
گازی در جمع آوری نقدینگی مؤثر خواهد بود و 
امیدواریم در آینده نزدیک در حوزه بهینه سازی 
گاز نیز بتوانیم با بورس انرژی همکاری داشــته 
باشیم. به گفته او ساالنه ۷۲میلیون بشکه نفت خام 
و میعانات گاز در بورس انرژی از طریق این گواهی 

عرضه خواهد شد.

  عرضه 6میلیارد دالر نفت در بورس انرژی
محسن خجســته مهر، مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران نیز درباره آغاز مبادالت گواهی سپرده نفت خام 
گفت: ساالنه ۲محموله ۳6میلیون بشکه ای نفت خام و 
میعانات گازی به ارزش 6میلیارد دالر به صورت گواهی 
سپرده در بورس انرژی عرضه خواهد شد. او با اشاره به 
اینکه اوراق گواهی سپرده، کار جدید و مبتکرانه اي در 
بازار سرمایه است، گفت: این برای نخستین بار است که 
این گواهی منتشر می شــود؛ زیرا با فروش این اوراق، 
دارندگان اوراق نفت خام، دارنده فیزیکی نفت خواهند 
بود. او افزود: دارندگان ارز و ریال، به جای آنکه به خرید 
و سرمایه گذاری در ارز و سکه و طال توجه کنند، طالی 
سیاه بخرند که این امکان، در بورس انرژی فراهم شده 
است. مدیرعامل شرکت ملی نفت تأکید کرد: این امکان 
اکنون وجود دارد متقاضیان و فعاالن بازار ســرمایه به 
قیمت روز بانک مرکزی بتواننــد معادل ریالی قیمت 
نفت خام را پرداخت کنند و در بــازار ثانویه اوراق خود 
را خرید و فروش کنند. آن دسته از فعاالن بازار که کد 
حقوقی دارند می توانند از 5۰۰بشــکه نفت خام به باال 
در بورس انرژی خرید و فروش کنند، همچنین امکان 
خرید این اوراق برای شــرکت های خارجی به صورت 

ارزی وجود دارد.

  تقویت ارزش پول ملی
وزیر اقتصاد نیز که در آیین گشایش این معامالت حضور داشت، با اشاره به اینکه یکی از 
مهم ترین اتفاق ها در این نوع گواهی موضوع تحویل فیزیکی نفت خام است توضیح داد: 
کارکرد واقعی این اوراق، فروش شفاف نفت است. احسان خاندوزی ادامه داد: با توجه به 
اینکه تسویه ها در این نوع گواهی به صورت ریالی انجام می شود، با این اوراق می توانیم در 
آینده شاهد افزایش ارزش پول ملی باشیم. متقاضیان داخلی و حتی کشورهای همسایه 
هم می توانند برای خرید این اوراق در بورس حضور یابند. به گفته او این اقدام به جذاب تر 
شدن ارز ملی در دنیا کمک خواهد کرد و آرام آرام تقاضای ریالی برای نفت در داخل و بعد 

از آن در بازارهای بین المللی را خواهیم داشت.

آغاز مبادالت گواهی سپرده شمش طال
همزمان با آغاز مبادالت گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی دیروز 
مبادالت گواهی سپرده شمش طال نیز در بورس کاال آغاز شد. رئیس سازمان 
بورس درباره کارکرد این اوراق گفت: این اوراق به تولیدکننده شمش طال و 
معادن کمک می کند و نیز ذخایر طال را حفظ خواهد کرد، زیرا از این طریق 
می توان بررســی کرد که ذخایر طال کجا نگهداری می شود و خزانه هایی 
که ثبت شده مورد نظارت هستند. مجید عشقی همچنین افزود: گواهی 
سپرده شمش به عنوان یک دارایی ابزار مالی شناخته شده و همه نهادها 
مانند بانک ها و دستگاه های قضایی که به بحث توثیق می پردازند می توانند 
این ابزار مالی را به صورت الکترونیک وثیقه گیری کنند و آن را مورد استفاده 
قرار دهند. او ادامه داد: امیدواریم با تکمیل این زنجیره زمینه جمع آوری 
سرمایه های خرد  را که به دنبال این هســتند قدرت خرید خود در برابر 

نوسانات موجود را حفظ کنند، فراهم کنیم.

مکث

برای نخستین بار مبادالت گواهی سپرده 
شمش طال در بازار سرمایه آغاز شد

  پرتقال
14.000 تا 33.000

  سیب زرد
 27.000 تا 45.000

  سیب قرمز
 22.500 تا 45.000
  نارنگی بندری
 27.000 تا 60.000

  کیوی
 27.000 تا 46.000

  خیار
 21.500 تا 32.000

  موز
 57.000 تا 75.000
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تضمین فروش  
فقدان تنوع 

کمدی ها می فروشند، اما بر سلیقه و ذائقه سینماروها 
تأثیر منفی گذاشته اند 

محسن علی اکبری گفت: ساخت فیلم سینمایی 

فیلم
امام حسین)ع( از عید فطر وارد پیش تولید جدی 

می شود.
محســن علی اکبری؛ تهیه کننده می گوید: »مدت هاست هیچ 
کاری شروع نکرده ام و تمام تمرکزم را روی ساخت فیلم سینمایی 
فاخر امام حسین)ع( که با موضوع تبیین فرهنگ عاشورایی و قیام 

اباعبداهلل الحسین)ع( ساخته می شود، گذاشته ام.«
علی اکبری اضافه می کند: »کار نــگارش فیلمنامه به قلم داوود 
میرباقری تمام شده است. بخشی از لوکیشن ها را بازدید کردیم که 
امیدوارم با حل مشکل مالی اوایل سال۱۴۰۲ کار را شروع کنیم.« 
علی اکبری با اشاره به کارگردانی شهریار بحرانی برای این فیلم 
سینمایی، گفت که عبدالحمید قدیریان نیز مدیریت هنری پروژه 
را بر عهده خواهد داشت. وی بدون اشاره به جزئیات دیگری از این 
پروژه به ایرنا اضافه می کند: »ان شاءاهلل برای عید فطر مشکالت 
را حــل کنیم و به پیــش تولید جدی برســیم.« همچنین این 

تهیه کننده عنوان کرده که فیلم به دستور مستقیم وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شروع شــده و پیگیری می شود. به نظر می رسد 
سرمایه گذار اصلی این پروژه سینمایی ؛ وزارت ارشاد است.این 
پروژه سینمایی دو دهه پیش قرار بود یک سریال تلویزیونی باشد 

اما تولید آن بنا به دالیلی که مطرح نشد؛ متوقف شد. 

رئیس رسانه ملی در آیین اختتامیه نخستین دوره 

سیما
جشنواره رسانه ای صبح، با اشاره به تداوم دشمنی 
دشمنان انقالب و رفتار آنها در فریب افکار عمومی 
دنیا گفت: ما با تالش های طرف مقابل بــرای از بین بردن حافظه 
تاریخی خود مواجهیم.  آنها جنگ اقتصــادی را بر دولت تحمیل 
کردند و رســما گفتند شــدید ترین تحریم ها را ادامه می دهیم تا 
کمرتان بشکند، بعد به ما می گویند کدام دشمن! کدام تهاجم! پیمان 
جبلی ادامه داد: ما در دهه چهارم انقالب اسالمی با ترکیب جنگ 
سخت، جنگ نرم، جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی و در جدیدترین 
نسخه با جنگ شناختی روبه رو هستیم؛ به این معنا که صدای جنگ 
اقتصادی در زندگی ها می پیچد و تیر و ترکش اقتصادی به بدن مردم 
و افکار ما می خورد؛ آنها اگر در جنگ نظامی به نتیجه می رسیدند، 
ادامه می دادند. رئیس رســانه ملی گفت: خوشبختانه شناسایی و 
تجمیع ظرفیت ها رمز موفقیت در جنگ های پیشین بود. اکنون 
ماهواره، شبکه های اجتماعی و حتی در استفاده از دامنه های ملی ما 

را دچار چالش کرده اند و رسانه های برون مرزی ما در مسیر تبیین و 
بیان واقعیت ها و ایجاد جبهه ها و فضاها، به دنبال شبکه ســازی و 
استفاده از ظرفیت ها هستند. او گفت: شبکه های برون مرزی آثار و 
طرح های بسیار بلندپروازانه و نوآورانه ای را به جهان عرضه می کنند 
و جریان ســازی های قابل توجهی را ایجاد کرده انــد و بلوغ حوزه 
برون مرزی برای ایجاد شبکه  ظرفیت ها و امکانات جدید قابل رویت 
است.  امیدواریم در برابر دشمنان از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم و 

این بسیج و این جشنواره بسیار به موقع و الزم و ضروری، روزبه روز 
بالنده و تأثیرگذارتر پیــش رود. آیین اختتامیه نخســتین دوره 
جشنواره رسانه ای صبح، در مرکز همایش های بین المللی سازمان 
صداوسیما برگزار شد. به گزارش صبا، جشــنواره رسانه ای صبح 
نخستین جشنواره رادیویی و تلویزیونی و فضای مجازی معاونت 
برون مرزی است و هدف از برپایی این جشــنواره، ایجاد رقابت و 
افزایش پویایی میان برنامه سازان معاونت برون مرزی و همچنین 
تکریم و قدردانی از هنرمندان دست اندرکار در تولیدات رسانه ای در 
این معاونت است.  57۰اثر در ۴کمیته رادیویی، تلویزیونی، فضای 
مجازی و ایده های نو جشــنواره صبح شــرکت کرده اند و بخش 
»ایده های نو« در جشنواره رسانه ای صبح، پذیرای آثار هنرمندان و 
برنامه سازان در ساختارهای نمایشی، مستند، انیمیشن و موشن 
گرافیک بوده؛ ضمن آنکه جشنواره رسانه ای »صبح« در حمایت از 
ایده های تولید برنامه های متنوع و حمایت از مردم فلسطین، جایزه 

ویژه خود را اهدا می کند.

 فراخوان جشنواره »ماهور«
 منتشر شد

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران فراخوان جشنواره 
»ماهور« نخستین مسابقه »ســحرخوانی ایرانیان« را منتشر 
کرد. به  گزارش همشهری، سیدمحسن حسینی، دبیر جشنواره 
»ماهور« با اعالم این خبر افزود: در آستانه فرارسیدن  ماه مبارک 
رمضان، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در نظر دارد 
تا جشنواره »ماهور« نخستین مسابقه »سحرخوانی ایرانیان« 
را با مشارکت انجمن موسیقی ایران برگزار کند.  وی با اشاره به 
موسیقی رمضان، به عنوان یکی از انواع شاخص و شناخته شده 
موسیقی مذهبی، بیان کرد: نیایش و مناجات یکی از موارد با 
اهمیت در  ماه مبارک رمضان و دیگر مناســبات مذهبی است 
و از گذشــته های دور مرسوم بوده اســت. از این رو، جشنواره 
»ماهور« را با هدف آشــنایی و تقویِت بخــش مناجات خوانی 
در زمینه موســیقی مذهبی و آیینی در 3حوزه سحرخوانی، 
مناجات خوانی و نیایش در آیینه اقــوام، طراحی  کرده ایم که 
هر شرکت کننده می تواند همزمان در هر 3 حوزه شرکت کند. 
حسینی درخصوص شــرایط ارســال آثار افزود: عالقه مندان 
می توانند تا ۱۰فروردین سال۱۴۰۲ به پرتال سازمان فرهنگی 
و هنری شــهرداری تهران مراجعه و حداکثر 3اثر خود در هر 
حوزه را در قالب فایل صوتی mp3 یا wave در این ســامانه 
بارگذاری کنند. شرکت کنندگانی که از اشعار شاعران معاصر 
استفاده می کنند، می بایست رضایت نامه شاعر را نیز در سامانه 
بارگذاری کنند. دبیر نخستین جشنواره »ماهور« تصریح کرد: 
در راستای سهولت دسترسی مخاطبان، ابیات و اشعار منتخب 
با محوریت مناجات خوانی و ســحرخوانی در سایت جشنواره، 
بارگذاری شده اســت. پس از جمع آوری و داوری آثار، مراسم 
معرفی برگزیدگان در ۱7فروردین سال۱۴۰۲ همزمان با میالد 

با سعادت امام حسن مجتبی)ع( برگزار می شود. 
جایزه نفرات اول تا سوم به ترتیب، ۱۰۰میلیون ریال، برگزیده 
اول در هر بخــش، 7۰میلیون ریال، نفــر دوم در هر بخش و 
5۰میلیون ریال، نفر ســوم در هر بخش خواهد بود. همچنین 
قطعات برگزیده در قالب آلبومی از ســوی سازمان فرهنگی و 

هنری شهرداری تهران منتشر می شود.

 مشکل بیمه بیکاری هنرمندان 
حل می شود

نشست رســانه ای مدیرعامل صندوق 
اعتبــاری هنر از مجموعه هــای وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور تشریح 
عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۱ و تبیین 

برنامه های پیش رو برگزار شد. 
ســیدمجید پوراحمدی، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر 
همراه تعدادی از مدیران این مجموعه در تازه ترین نشست 
رسانه ای خود که دیروز در ســاختمان این مجموعه برگزار 
شد، ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های این نهاد مرتبط 
با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تبیین برنامه های آینده 

پرداختند.
پوراحمدی در ابتدای این نشست خبری ضمن ارائه گزارشی 
از روند فعالیت های صندوق اعتباری هنر در ســال ۱۴۰۱ 
گفت: مجموعه صندوق اعتباری هنر براســاس فعالیت ها و 
برنامه ریزی های ســال ۱۴۰۱ برنامه های خود را پیش برد. 
 عمده کارهای ما مبتنی بر حمایت از اصناف مختلف فرهنگ 
و هنر و فعــاالن قرآن و عترت اســت؛ بزرگوارانی که بخش 
عظیمی از آنها اکنون عضو صندوق هســتند. خوشبختانه 
در سال ۱۴۰۱ هم با اصالح روند عضویت با توجه به نواقصی 
که قباًل وجود داشت و تشکیل کارگروه های عضویت که در 
اســتان ها با حضور مدیران کل ارشاد استان ها، کارشناسان 
خبره فعالیت های هنری و نمایندگان صندوق صورت گرفت، 

شرایط بهتری برای عضویت برنامه ریزی شد.
مدیرعامل صنــدوق اعتباری هنر ضمن تشــریح خدمات 
ارائه شــده در طرح های حمایتی این مجموعــه ادامه داد: 
ما در سال جاری توانســتیم بیش از ۱۰هزار نفر را به جمع 
بیمه شــدگان بیمه تامین اجتماعی اضافه کنیم که در این 
میان ۲۴۰میلیارد تومان یارانه دولتی به صورت کلی توسط 
صندوق به عنوان بیمه پرداخت شده است. البته در ابتدای 

سال مزد مبنا بیش از 57درصد افزایش پیدا کرد.
به همین اندازه هزینه های پرداختی ما در سهم بیمه افزایش 
یافت که در این زمینه به واســطه تالش های صورت گرفته 
بیش از 5۴هزار نفر اکنون بیمه تامین اجتماعی هســتند 
و بسیار خوشــحالیم که بزرگوارانی به واسطه بیمه تامین 
اجتماعی صندوق اعتباری هنر اکنون به مرحله بازنشستگی 
رسیده اند و می توانند از میوه با برکت جمهوری اسالمی ایران 

استفاده کنند. 
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در بخش پایانی صحبت های 
خود به موضوع بیمه بیکاری هنرمندان اشــاره کرد و گفت: 
مسئله مهم دیگری که در این روزها به شدت پیگیر آن بودیم 
موضوع بیمه بیکاری هنرمندان بود که به اعتقاد من موضوع 

بسیار مهمی است. 
این موضوع یکی از مطالبات مهم هنرمندان است که می تواند 
بسیار مهم باشد. البته تشخیص بیمه بیکاری در این حوزه 
بسیار سخت و پیچیده است، اما ما طرحی را آماده کرده ایم 
که اگر در جلسه روز چهارشنبه هیأت امنای صندوق اعتباری 
به تصویب برسد، کارها را آغاز می کنیم که حداقل آن دسته از 
هنرمندانی را که تحت پوشش صندوق اعتباری هنر هستند، 

پوشش دهیم. 

 هر وقت»آواتار« را اکران کردید  
بلیت ۵۰۰ هزار تومانی بفروشید

سجاد نوروزی، مدیر مجموعه سینما 
آزادی ضمن اشــاره بــه کهنه بودن 
فرایند قیمت گذاری بلیت سینماها از 
کم کاری نهادهای صنفی در ساماندهی 

شــرایط ســینمای ایران انتقاد کرد. به گزارش مهر، سجاد 
نوروزی، مدیر پردیس ســینمایی آزادی با حضور در برنامه 
تلویزیونی »نقد سینما« به طرح نکاتی درباره شرایط حاکم 
بر تولید و اکران ســینمای ایران پرداخت. نوروزی با اشاره 
به برخی اظهارات درباره بلیــت چندصدهزار تومانی گفت: 
دوســتان تصور می کنند که قرار اســت فیلم »آواتار« را در 
سینما پخش کنیم! اگر فیلمی با کیفیت »آواتار« داشتید، 
بلیت 5۰۰هزار تومانی بفروشید. اگر اثری به کیفیتی رسیده 
اســت که قابلیت جذب مخاطب را دارد، بلیت سینما را در 
حد و اندازه این قیمت ها بفروشید. نوروزی درباره اهمیت و 
لزوم نقشه راه توسعه سینما عنوان کرد: وقتی درباره قیمت 
بلیت صحبت می شود، براساس کدام نقشــه راه این مسیر 
شکل می گیرد؟ دوستان نقشــه راهی ندارند و چشم اندازی 
ارائه نمی دهند؛ حتی تحلیل مشخصی از تیپولوژی مخاطب 
ســینمای ایران نیز وجود ندارد. من معتقدم اگر قرار باشد 
مخاطب به ســینما بازگــردد، راه حل آن کنار گذاشــتن 

شیوه های دهه 7۰ و 8۰ است.

سینما

گپ

خبر

فراخوان

چه ذائقه تماشــاگر باشــد، چه برخی 
سیاست های   مدیریتی که چنین ذائقه ای را 
پرورده؛ چه درخواست و ابرام سینماداران 
باشد که دل شان نمی خواهد صندلی های سینماهای شان خالی بماند، چه حساب و 
کتاب تهیه کننده هایی که به فیلم به چشم کاالیی برای فروش نگاه می کنند، به هر 
حال در سینمای ایران ثابت شده که فیلم کمدی می فروشد، آن هم با هر کیفیت و 

با هر فیلمنامه ای و با هر مضمونی.
 برای ساخت کمدی پرفروش الزم نیســت حتما به نمونه های درجه یک این ژانر 
مثل »اجاره نشــین ها« )داریوش مهرجویی، 136۵( و »ای ایران« )ناصر تقوایی، 
1368( یا نمونه های قابل قبولی مثل »آدم برفی« )داوود میرباقری، 1373(، »لیلی 
با من است« )کمال تبریزی، 1374(، »مومیایی 3« )محمدرضا هنرمند، 1379(، 
»مارمولک« )کمال تبریزی، 1382(، »مکس« )سامان مقدم، 1383( و چند فیلم 
دیگر نگاه کرد. اتفاقا همین که تعداد کمدی های قابل تماشا و درست و حسابی 
سینمای ایران خیلی زیاد نیست، نشان می دهد که نه سیاستگذاران سینما، نه 
سازندگان فیلم ها و نه تماشاگران چندان به کیفیت فیلم های کمدی توجه ندارند 
و همین که فیلمی با هر ترفندی   بتواند لبخندی روی لب تماشاگر بیاورد، می تواند 
گلیم خودش را از گیشه بیرون بکشد و حتی سود خوبی نثار دست اندرکارانش 
کند. بر همین اساس هم معموال در فصل های طالیی اکران، همیشه یک، دو و حتی 
3 کمدی روی پرده وجود دارد و بارها پیش آمده که سازندگان یک فیلم کمدی 
از اینکه اکران فیلم شان با یکی، دو فیلم کمدی دیگر همزمان شده، در رسانه ها 
ابراز نارضایتی کرده و مدعی شده اند چنانچه چند فیلم کمدی همزمان روی پرده 

نمی رفتند، فیلم شان بیشتر می فروخت. 

گزا رش
مهتاب محمدی

روزنامه نگار

     غریب از گزینه ها   
در اکران نــوروزی پیش رو هم چنــد فیلم کمدی 
روی پرده می روند. چند روز پیش که اسامی ۴فیلم 
نوروزی مشخص شد، کمدی بودن 3فیلم از ۴فیلم، 
۲ پیام واضح داشــت: اول اینکــه همچنان، مثل 
دو، سه سال گذشــته، کمدی حداقل بهتر از بقیه 
ژانرها می فروشــد و دوم اینکه سینمای ایران برای 
همه سلیقه ها و پسندها محصول ندارد. اگر بخش 
خصوصی برای بازگشت سرمایه ، به تولید و نمایش 
کمدی تمایــل دارد و در مقابل اگــر بخش دولتی 

حامی فیلم های استراتژیک و دفاع  مقدسی است، در این میان آنچه مورد بی توجهی قرار 
می گیرد نیازها و تمایالت سینماروهایی اســت که به فیلم ملودرام، فیلم جنایی، فیلم 

ترسناک، فیلم حادثه ای، فیلم اکشن و... عالقه مند ند.
با این حال، فروش تقریبا قابل قبول تعدادی از فیلم های کودک در همین چند ســال 
اخیر نشان داده، می توان روی این ژانر هم برای سودآوری حساب کرد. با توجه به این 
موضوع و نیز همانطور که گفته شد، برای جلوگیری از ترافیک فیلم های کمدی و لطمه 
خوردن فروش آنها از این بابت، یکی از فیلم های کمدی نوروزی کنار گذاشته   و یک فیلم 
کودک و نوجوان جایگزین آن شد. هفته گذشته، سازمان سینمایی ۴فیلم »غریب« به 
کارگردانی محمدحسین لطیفی، »فسیل« به کارگردانی کریم امینی، »عروس خیابان 
فرشته« به کارگردانی مهدی خســروی و »مالقات با جادوگر« به کارگردانی جمشید 
ابراهیمیان را به عنوان  فیلم های اکران نوروزی سینماها معرفی کرد. با توجه به حضور 
3فیلم کمدی در میان ایــن ۴فیلم و نیز با درنظر گرفتن احتمــال ادامه اکران 3 فیلم  
کمدی »خط استوا«، »بخارست« و »چپ راست« در ایام نوروز، تعداد فیلم های کمدی 
روی پرده به 6فیلم می رسید که می توانست باعث نارضایتی صاحبان آثار و همینطور 
بی رغبتی سینماروهای عالقه مند به ژانرهای دیگر شود. دیروز خبر رسید که »مالقات 

با جادوگر« از ترکیب اعالمی کنار گذاشته شده و »بچه های توفان« جایگزین آن شد.  

     »بچه های توفان«  به جای »مالقات با جادوگر«
روح اهلل سهرابی، مدیر کل اداره نظارت بر عرضه و نمایش ســازمان سینمایی، درخصوص ترکیب 
فیلم های اکران نوروزی گفت: پس از ارزیابی شرایط اکران و ایجاد توازن در ژانربندی آثار روی پرده 
مقرر شد فیلم ســینمایی »بچه های توفان« با مضمون کودک و نوجوان، جایگزین فیلم سینمایی 
»مالقات با جادوگر« )کمدی( شود تا توازن مضمونی آثار روی پرده حفظ شود. ترکیب نهایی فیلم ها 
عبارتند از »غریب«، »فسیل«، »عروس خیابان فرشــته« و »بچه های توفان« که همراه با تعدادی 

از فیلم های دیگر از جمله »مالقات خصوصی« و »بخارست« در نوروز به روی پرده خواهند رفت. 
سهرابی درخصوص ترکیب فیلم های اکران عید فطر هم خاطرنشــان کرد: تقاضا برای اکران عید 
فطر متنوع و زیاد است که شورای صنفی در نخستین جلسه پس از عید درخصوص نحوه چینش و 

ترکیب بندی این آثار بحث و بررسی کرده و به تصمیم نهایی خواهد رسید. 
از همه فیلم هایی که برای اکران نوروزی انتخاب شده اند، اطالعات زیادی در دست نیست، اما اینطور 
که ایسنا گزارش داده، فیلم »بچه های توفان« به کارگردانی صادق دقیقی حدود 3 سال قبل تولید 
شده که پیش تر نام آن »چهل کچل« بود و کارگردانش گفته بود »بچه های توفان« نام خارجی آن 
برای شرکت در جشنواره های خارجی اســت. این فیلم جایزه بهترین فیلم جشنواره رشد را گرفته 
و در جشنواره کودک هم پروانه زرین بهترین دســتاورد هنری و بهترین بازیگر نوجوان را دریافت 

کرده است. 
در »بچه های توفان« پژمان بازغی، مریم بوبانی، پرهام دلدار، ونوس حسن کانلی، رضا ناجی، سوگل 
طهماسبی، جواد زیتونی، تیمور عباسی و بازیگران نوجوانی همچون رضا مهاجری، طاها طاهری، 

حمیدرضا زواری و پونه سورتیچی بازی کرده اند. 
»مالقات با جادوگر« به کارگردانی جمشــید ابراهیمیان و تهیه کنندگی حمید اعتباریان محصول 
سال ۹8 است و بازیگرانی چون مانی حقیقی، هستی مهدوی فر، امیرمهدی ژوله و علیرضا خمسه در 
آن ایفای نقش می کنند. این ترکیب بازیگران با توجه به کمدی بودن فیلم احتماال در اکران موفق 
می بود؛ هرچند احتماال در اکران عید فطر باید منتظر این فیلم بود. فیلم های اکران نوروز ۱۴۰۲ از 

روز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه روانه پرده سینماها می شوند. 

دوست دارم مردم را بخندانم 
اسداهلل یکتا با اشاره به قصه ورود خود به دنیای هنر و سینما گفت: 
در یک مغازه زرگری، شــاگردی می کردم. عمویم فوت شده بود و 
از صاحب مغازه خواســتم اجازه دهد در مراسمش شرکت کنم. وی 
مخالفت کرد؛ چراکه خیال می کرد بهانه الکــی آورده ام تا از زیر کار 
در بروم. به گزارش ایرنا ، وی ادامه داد: به بهانه چای آوردن از مغازه 
خارج شدم و رفتم؛ دیر به مراسم رسیدم و عمویم را خاک کرده بودند. 
به خانه رفتم و حالم اصال خوب نبود؛ برای آنکه حالم بهتر شــود، به 
تئاتر پارس رفتم. وضع مالی ام خوب نبود و یواشکی وارد تئاتر شدم. 
آنجا نمایشی در حال اجرا بود بود و عکس های هنرپیشه ها روی دیوار.   
یواشکی وارد سالن شــدم، تئاتر را دیدم و زمانی که می خواستم در 
بروم، یک نفر گفت: »آقا کوچولو بیا ببینم.« گفتم: پول ندارم. گفت: 
»پول نمی خواهم، اما کارت قشــنگ بود؛ اینکه یواشــکی آمدی و 
یواشکی می خواهی بروی، تو که می توانی فیلم بازی کنی، چرا برای 
ما بازی نمی کنی؟«  گفتم: بازیگران سینما کجا و من کجا؟ یکتا ادامه 
داد: مدیر تئاتر گفت: »اتفاقا بازی در سینما راحت تر است؛ چون اگر 
اشتباه کنی فیلم را قیچی می کنند و کنار می اندازند، اما اگر در تئاتر 
اشــتباه کنی جلوی تماشاچیان هســتی و تو را هو می کنند.«. این 
هنرمند پیشکسوت در پاسخ به این پرسش که مالکش برای انتخاب 
نقش هایی که این روزها به او پیشنهاد می شود، چیست، گفت: نقش ها 
را خودم انتخاب می کنم؛ چون کارم کمدی اســت، ســعی می کنم 
تماشاچی خوشش بیاید. وقتی تماشاچی خوشش بیاید، خودم هم 
لذت می برم. وقتی مردم به کارهایم می خندند، خودم هم لذت می برم. 

اکران

بازگشت به اکران 94
رکود نگران کننده گیشه سینماها 

تعداد مخاطبان سینما در سال۱۴۰۱ 
با وجود افزایش حــدود ۱۰۰میلیارد 
تومانی فروش، از نظر تعداد مخاطب به 
7سال قبل برگشته است. سال۱۴۰۱ 

که با روزهایی خاص برای ســینمای ایران همراه بود، زمان 
مناسبی اســت تا برخی آمارها در یک دهه گذشته بررسی 
شــوند  که یکی از قابل توجه ترین آنها میــزان مخاطب و 
فروش سینماســت.  همه گیری ویروس جدید کرونا، رشد 
فعالیت پلتفرم های خانگی و نیز برخی رویدادهای اجتماعی 
مانع ســاز، ازجمله عوامل مؤثر بر میزان مخاطب سینما در 
ماه ها و 3 سال اخیر می تواند درنظر گرفته شود. امیرحسین 
علم الهدی در گفت وگو با ایسنا بر تغییر روش ها برای بهبود 
شــرایط و جلوگیری از ادامه رکود گیشه ســینماها تأکید 
داشــت. وی در یک بررسی آماری، وضعیت ســینما را در 
سال های۱3۹۱تا۱۴۰۱ تحلیل کرده است. او اضافه می کند: 
فروش سینما در سال۱۴۰۱ به مدد افزایش ۲۰۰درصدی 
قیمت بلیت نسبت به ســال۱3۹8)قبل از شــیوع کرونا( 
۱۱۰میلیارد تومان افزایش داشته؛ هر چند افزایش قیمت 
بلیت طی این سال ها، ناشی از عارضه جدی اقتصاد فرهنگ 
اســت که البته در کنار عارضه های بی شــمار اقتصاد کالن 

جامعه هر سال شاهد افزایش سالن های سینما هستیم. 

»فسیل« مبهم
از فیلم کمدی »فســیل« به کارگردانی کریم امینی و تهیه کنندگی 
سیدابراهیم عامریان هم که قرار اســت از چهارشنبه 24 اسفند در 
سینماهای سراسر کشور اکران شود اطالعات زیادی در دست نیست. 
فعال با انتشار پوستر فیلم می دانیم که بهرام افشاری، هادی کاظمی، 
الناز حبیبی، الهه حصاری، ایمان صفا، بابک کریمی، سیدجواد هاشمی، 
غالمرضا نیکخواه، ســمانه منیری، امید روحانی، علیرضا استادی، 
قاسم زارع، خشایار راد و مجید شهریاری بازیگران »فسیل« هستند. 
فیلمنامه اولیه این فیلم کمدی توسط کریم امینی، علی باطنی و آرمین 
طهماسبی نوشته شده و نگارش نهایی آن را حمزه صالحی انجام داده 
است. سیدابراهیم عامریان پیش از این، تهیه کنندگی 2 فیلم »انفرادی« 
و »دینامیت«   - رتبه اول و دوم پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای 

ایران- را بر عهده داشته است. 

مکث

آغاز تولید فیلم»  امام حسین)ع(«  در عید فطر 
محسن علی اکبری : با پایان نگارش   فیلمنامه توسط  داوود میرباقری ،  شهریار بحرانی فیلم را کارگردانی می کند

رئیس رسانه ملی: با تالش  دشمن برای از بین بردن حافظه تاریخی خود مواجهیم 
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انفجار بامدادی در یک ساختمان مسکونی در تبریز 
3خانه را با خاک یکسان کرد و جان 7نفر را گرفت.

به گزارش همشــهری، ســاعت 3بامــداد دیروز 
)یکشــنبه( وقوع انفجاری مهیب منطقه منظریه 
تبریز را به لرزه درآورد. قدرت انفجار به حدی بود 
که شیشه اغلب ساختمان هایی که در آن نزدیکی 
قرار داشتند، شکست و ساکنان منطقه را سراسیمه 
به کوچه و خیابان کشــاند. در آن وقت از بامداد، 
مردم با 3ساختمانی که براثر انفجار به تلی از خاک 
تبدیل شده بود روبه رو شدند. گردوغبار شدیدی به 
هوا بلند شده بود و آنطور که شواهد نشان می داد 
انفجار عالوه بر یکی از خانه هــا 2 خانه دیگر را نیز 
ویران کرده بود. در این شــرایط بــود که با تماس 
شهروندان، گروه های امداد و نجات خود را به محل 

حادثه رساندند و عملیات آغاز شد.

آغاز عملیات
اولین گروه های امدادی که به محل انفجار رسیدند 
آتش نشــانان بودند. آتش پاد اکبر دشتی، معاون 
عملیات آتش نشانی تبریز در این باره به همشهری 
می گوید: در فاصلــه کوتاهی پــس از این حادثه 
آتش نشانان از 4ایســتگاه خود را به محل حادثه 
رســاندند. انفجــار در ســاختمانی 2طبقه اتفاق 
افتاده بود و بر اثر شــدت انفجار، ساختمان مجاور 

و ســاختمان دیگری که در پشت آنجا قرار داشت 
به طور کلی ویران شــده بودند و بررسی ها نشان 
می داد ســاکنان هر 3خانه زیر آوار گرفتار شده و 
جان شــان در خطر است. در این شــرایط بود که 

همکارانم عملیات آواربرداری را آغاز کردند.
عملیات امداد و نجات در حالی جریان داشت که 
هنوز به درســتی مشــخص نبود که دلیل انفجار 
چیســت و چطور 3خانه به یکباره و در شرایطی 
که ساکنان آنجا احتماال در خواب بودند به تلی از 
خاک تبدیل شده اند. معاون عملیات آتش نشانی 
تبریز در این بــاره می گوید: شــواهد حاکی از آن 
بود در خانه ای که کانون انفجــار بوده خانواده ای 
4نفره زندگی می کردند که 2تیم از آتش نشــانان 
مشغول آواربرداری در آنجا شدند و 2تیم عملیات 
در 2خانه دیگر را ادامه دادند و به درســتی معلوم 
نبود که چنــد نفر زیر آوار گرفتار شــده اند اما در 
همان ابتدا 2نفر که دچار مصدومیت سطحی شده 
بودند نجات یافتند اما سایر حادثه دیدگان وضعیت 

مبهمی داشتند.
با ادامه عملیات، امدادگــران در خانه ای که کانون 
انفجار بود پیکرهای بی جان زن و شوهری را همراه 
با 2پسرشان کشــف کردند. همچنین در جریان 
جســت وجو در خانه مجاور پیکر بی جان دختری 
5ساله کشف شــد تا شــمار قربانیان این حادثه 
دلخراش به 5نفــر افزایش پیدا کنــد. با این حال 
آتش نشانان حتم داشتند که هنوز افراد بیشتری 

زیر آوار گرفتار شده اند.

نجات معجزه آسا
عملیات جســت وجو و نجات که از حدود ساعت 
3بامداد آغاز شــده بود بدون وقفه ادامه داشت تا 
اینکه اعضای تیم جست وجو با استفاده از دستگاه 
زنده  یاب پی بردند مادر دختر 5ســاله که در این 
حادثه جانش را از دست داده زیر آوار، گرفتار شده 
و هنوز زنده است. شواهد نشان می داد هنگام وقوع 
انفجار او کنار دیوار قرار داشته و با فرو ریختن سقف 
و ایجاد یک مثلت در آنجا گرفتار شده است. به این 
ترتیب آتش نشانان با برداشتن آوار از اطراف آنجا 
توانستند روزنه ای برای دسترسی به او پیدا کنند اما 
هنوز امکان خارج کردن وی وجود نداشت. در این 
شــرایط با همکاری امدادگران اورژانس به این زن 
اکسیژن رسانی شد و همزمان عملیات آواربرداری 
در آنجا ادامه پیدا کرد تا اینکه در شرایطی که حدود 
4ساعت از انفجار می گذشــت آتش نشانان موفق 
شدند این زن را که زنده اما دچار جراحاتی شده بود 

از زیر آوار بیرون بکشند.

علت انفجار چه بود؟
تا ساعت 7صبح آتش نشانان موفق شده بودند پیکر 
5قربانی را از زیر آوار بیرون کشیده و یک زن را نیز 
نجات دهند. با این حال بررسی ها حاکی از آن بود 
که همچنان افراد بیشتری زیر آوار مانده اند. در این 
شرایط جست وجوها ادامه یافت تا اینکه ساعتی بعد 
پیکرهای بی جان زن و شوهری مسن نیز از خانه ای 
که در پشت محل اصلی انفجار واقع شده بود کشف 

شد تا شمار جان باختگان این حادثه به 7نفر افزایش 
پیدا کند.

معــاون عملیات آتش نشــانی تبریــز در این باره 
می گوید: عملیات جســت وجو تا ساعت 12ظهر 
ادامه داشــت و 9ســاعت طول کشــید. او درباره 
علت وقوع این انفجــار مرگبار می گوید: گروه های 
کارشناسی از آتش نشــانی و اداره گاز بررسی های 
خود را در این باره آغاز کرده اند و هنوز دلیل اصلی 
انفجار مشخص نیست. خانه ای که انفجار در آنجا 
رخ داده زیرزمین داشته و آواربرداری در آنجا ادامه 
دارد تا با بررســی محتویات آنجــا دلیل احتمالی 

حادثه مشخص شود.
از سوی دیگر وحید شادی نیا، سخنگوی اورژانس 
آذربایجان شــرقی جزئیــات دقیق تــری درباره 
حادثه دیدگان بیان می کند و به همشهری می گوید: 
این حادثه در مجموع 7فوتی و 3مصدوم داشــت. 
جان باختگان شامل: پدر و مادری همراه با 2فرزند 
پسرشان هستند که در محل وقوع انفجار جان شان 
را از دست دادند. 2فوتی دیگر زن و شوهری مسن 
هســتند که در خانه پشــتی زندگی می کردند و 
هفتمین قربانی نیز دختری 5ساله است که همراه 
مادرش ساکن خانه مجاور بود. او درباره مصدومان 
نیز می گویــد:  2نفر از مصدومــان دچار جراحات 
سطحی شده بودند که در محل حادثه درمان شدند 
و سومین مصدوم زنی بود که از زیر آوار زنده بیرون 
کشیده شد و هم اکنون در بیمارستان بستری است 

و مداوای وی ادامه دارد.

3نوجوان، قربانی ترقه شدند
3پسر نوجوان در جریان حوادث جداگانه ای در مشهد و گناوه و 

بهبهان براثر انفجار مواد محترقه به شدت مجروح شدند.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه دیده پسری 14ساله است 
که در مشهد دچار حادثه شد. آتشپاد سوم مرتضی حکم آبادی، 
مدیر منطقه ششم عملیات آتش نشانی مشهد در این باره گفت: 
درپی تماس تلفنی شهروندان با ســامانه 125 مبنی بر شنیدن 
انفجار از داخل یک منزل مسکونی، ســتاد فرماندهی بالفاصله 
آتش نشانان ایستگاه 9 را به محل حادثه در بلوار سپاه در منطقه 
ســیدی اعزام کرد. در این حادثه یک نوجوان 14ســاله هنگام 
ســاخت ترقه برای چهارشنبه ســوری، در اتاقی واقع در طبقه 
همکف آپارتمان به دلیل انفجار مواد محترقه دچار سوختگی و 
مصدومیت شده بود. او ادامه داد: آتش نشانان ضمن ایمن سازی 
محیط حادثه، پسر نوجوان را برای انتقال به بیمارستان تحویل 
تکنســین های اورژانس حاضر در محل دادند. دومین حادثه در 
بوشهر اتفاق افتاد و در جریان آن 2پسر نوجوان دچار مصدومیت 
شدند. عصمت حیدری، سرپرست بیمارستان سوانح سوختگی 
گناوه در توضیح این حادثه گفت: پسر 13ساله ای با انفجار مواد 
محترقه دست ساز دچار 15درصد سوختگی و شکستگی در ناحیه 
دست چپ شد. او ادامه داد: مصدوم دیگر نیز نوجوان 17ساله ای 
است که هنگام ساختن ترقه دست ساز دچار سوختگی در قسمت 
پا شده بود که از بهبهان برای مداوا به بیمارستان گناوه اعزام شد 

و در این بیمارستان تحت درمان است.

درگیری مرگبار در پاتوق موادفروشان
تحقیقات در پرونده قتل مرد جوان نشان می داد که او در درگیری 

در پاتوق موادفروشان، به قتل رسیده است.
به گزارش همشهری، چند روز قبل گزارش قتل مردی جوان به 
قاضی محمدحسین زارعی، بازپرس جنایی پایتخت اعالم شد. 
بررسی ها حکایت از این داشت که مقتول در جریان یک درگیری 
در جنوب تهران با ضربات چاقو زخمی شده اما پس از انتقال به 
بیمارستان  جانش را از دست داده است. به دستور بازپرس جنایی، 
تحقیقات برای شناسایی هویت مقتول و عامل جنایت آغاز شد 
و تیم جنایی در گام نخســت به بازبینی دوربین های مداربسته 
بیمارستان پرداختند. تصاویر نشان می داد که راننده یک خودروی 
پراید  مقتول را به بیمارستان منتقل کرده و بعد متواری شده است. 
با استعالم شماره پالک ماشین، راننده پراید شناسایی و بازداشت 
شد. او در تحقیقات گفت: شب حادثه در حال عبور از محله مان 
بودم که جوانی به نام حسین که از بچه های محله مان بود راهم را 
سد کرد. او گفت: جوانی به شدت زخمی شده و در خیابان افتاده و 
از من خواست او را به بیمارستان منتقل کنم. با اطالعاتی که وی 
در اختیار پلیس قرار داد، حســین دستگیر شد و در بازجویی ها 
گفت: مقتول با یکی از بچه های محل به نام سعید دعوایش شد و 
سعید با ضربات چاقو، جان مقتول را گرفت. آنطور که من متوجه 
شدم، دعوای آنها بر سر پاتوق بود. سعید از مقتول خواست تا از 
پاتوقش که پاتوق موادفروشــان بود برود و بر سر این مسئله وی 
را به قتل رساند و من هم شاهد  این جنایت بودم. با اعتراف وی، 
سعید بازداشت شد اما او انگشت اتهام را به سمت دوستش حسین 
نشانه گرفت و گفت: او قاتل است و به دروغ خودش را شاهد قتل 
جا زده است. وی گفت: دعوای مقتول و حسین بر سر پاتوقشان 
بود و حسین بود که با چاقو، ضرباتی به مقتول زد. من هم شاهد 
این درگیری مرگبار بودم. 2 متهم این پرونده بازداشت شده اند و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد تا قاتل اصلی مشخص شود.

شمارش معکوس برای مجازات 
سرکرده حرکه النضال

کوتاه از حادثه

سامانه امداد خودروی شرکت ایران خودرو پاسخگو نیست
شــرکت ایران خودرو ســامانه ای را به نام امداد خودرو طراحی و 
معرفی کرده که وظیفه آن پاســخگویی فــوری و ارائه خدماتی 
مانند حمل ونقل خودرو، اعزام کارشــناس و تعمیر در محل برای 
خریدارانی اســت که به صورت ساالنه اشــتراک آن را خریداری 
کرده اند. خود من به تازگی مبلغی حــدود 400هزار تومان جهت 
تهیه این اشتراک پرداخت کرده ام. مشکل اینجاست که این سامانه 
یا پاسخگو نیست و یا به طور مرتب اشغال است؛ درحالی که اساسا 
جهت ارائه خدمات فوری به مشتری ایجاد شده است. اگر بناست 

که این خدمات ارائه نشود دلیل اخذ آبونمان ساالنه چیست؟ 
کربندی از تهران

افزایش سرقت خودرو در منطقه سعادت آباد
من یکی از ساکنان منطقه ســعادت آباد تهران هستم. متأسفانه و 
در کمال تعجب طی چند روز گذشته 25خودرو در محدوده بین 
بلوار دریا تا میدان بهرود به سرقت رفته است! این حجم از سرقت آن 
هم تنها ظرف چند روز موجب نگرانی شدید ساکنان این منطقه شده 
است.با توجه به اینکه بعضی از منازل این منطقه پارکینگ شخصی 
ندارند و مالکین ناچارند خودرویشان را در خیابان و کوچه ها پارک 
کنند از نیروی انتظامی درخواســت داریم تا هر چه زودتر به این 

وضعیت رسیدگی کنند وآرامش را به این محله بازگردانند.
محبی از تهران

سنوات تحصیلی افراد برای بازنشستگی درنظر گرفته شود
همانطور که 2 ســال خدمت سربازی به ســنوات شاغلین برای 
بازنشســتگی اضافه و لحاظ می شود، پیشــنهاد می کنم سنوات 
تحصیلی افراد تحصیل کرده هم به مجموع سال های کاریشان اضافه 
شــود.به هر حال این افراد با درنظر گرفتن مدارک تحصیلی شان 
استخدام شده اند و از دانش و اطالعات خود در امور محوله استفاده 
می کنند.این طرح هم مشوقی برای افراد جوان جهت ادامه تحصیل 
است و هم با بازنشسته شدن تعداد زیادی از افراد شاغل جا برای 

استخدام نیروی جدید و جویای کار باز خواهد شد.
نادعلی از کرمان

نرخ قبوض گاز در استان های سردسیر نجومی است
 ما ساکن اردبیل هســتیم وبه تازگی قبض گاز خانگی ما به مبلغ 
5میلیون و 900 هزار تومان به دســتمان رسیده است. این مبلغ 
برای فردی مثل من که یک معلم هســتم و 5فرزنــد دارم واقعا 
کمرشکن است.مسلما مصرف گاز درشــهری مثل اردبیل قابل 
قیاس با شهری مثل اهواز نیست و مسئوالن باید با درنظر گرفتن 
شرایط جغرافیایی و آب و هوای هر منطقه تعرفه قبوض خدماتی 

را تعیین و صادر کنند.
پور ابوالحسنی از اردبیل

تبلیغات تلویزیونی محدود شوند
 همه ما می دانیم که تبلیغات تلویزیونــی یکی از راه های عرضه و 
فروش محصوالت و تولیدات شــرکت ها و کارخانجات و آشنایی 
مخاطبان با این محصوالت است و در همه جای دنیا هم امری عادی 
و مرسوم است که  صدا و سیمای ما هم از این قاعده مستثنی نیست 
اما مشکل اینجاست که تعداد و زمان پخش این تبلیغات مخصوصا 
بین پخش برنامه و ســریال های مورد عالقه و پربیننده مردم به 
قدری زیاد است که مخاطب صحنه پیش از پخش این آگهی ها را 
فراموش می کند و به اصطالح رشته کار از دستش در می رود. خود 
من بارها به همین خاطر قید تماشای برنامه مورد عالقه ام را زده ام.

جا دارد این روند بازبینی و اصالح شود.
گیسو از تهران

چرا طرح تفکیک از مبدا زباله، جدی گرفته نشد؟
 متأســفانه طرح تفکیک زباله از مبدا که چندین سال پیش کلید 
خورد به طور جدی در کشورمان اجرا و پیگیری نشد.این در حالی 
است که بسیاری ازکشورهای پیشرفته با اجرای این طرح و بازیافت 
زباله درآمد سرشاری کسب می کنند.درست است که اجرای دقیق 
این طرح و فرهنگسازی  عمل به آن توسط شهروندان، کاری زمانبر 
و پرهزینه است اما در درازمدت نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت.

پیشنهاد می کنم مسئوالن شهرداری با ارائه راهکارهای جدید در 
این زمینه، کار را به طور جدی پیگیری کنند.

توکلی از تهران

 تلفن های ثبت شــکایات بانک آینده در اهواز، سیستم 
ضبط ندارند

 خطوط تلفن اداره ثبت شکایات بانک آینده در شهرستان 
اهواز تقریبا همیشه اشغال اســت و اگر هم به طور تصادفی 
خطوط آزاد باشند امکان ثبت شکایت به صورت صوتی وجود 
ندارد.اگرمشتریان نتوانند شــکایات و پیشنهادهای خود را 
مطرح کنند پس هدف از راه انــدازی و معرفی این خطوط 

چیست؟
حیدری از اهواز 

خانه انیس الدوله به عنوان بنایی تاریخی، صیانت شود
خانه انیس الدوله که متعلق به دوره قاجار اســت در خیابان 
ولیعصر)عج( باالتر از چهارراه مولوی واقع شــده و در حال 
حاضر در اختیار اتحادیه و صنف قصابان و گوشت فروشــان 
است. این در حالی است که هر ساختمان معمولی دیگری 
می تواند برای این منظور درنظر گرفته شود.جا دارد شهرداری 
با پس گرفتن این بنا از این صنف، نسبت به حفظ و نگهداری 

آن به عنوان یک بنای تاریخی اقدام کند.
نورالهی از تهران

از کارمندان و کارگران قراردادی، مالیات نگیرید
اکثرکارگران و کارمندانی که به طور قراردادی مشغول کار 
هستند از پایین ترین میزان دستمزد برخوردارند.ضمن اینکه 
معموال ازعیدی و پاداش هم برایشان خبری نیست. واقعا عین 
بی انصافی است که از این قشــر و با این میزان درآمد اندک، 
مالیات کسر شود.از مسئوالن درخواست داریم تا اخذ مالیات 

از این گروه را متوقف کنند.
مجید از کرج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

انفجار هولناک در تبریز 3خانه را ویران کرد

7قربانی در انفجار بامدادی

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

مردی که با مخفی شــدن  در پشــت شمشادهای 

دادسرا
پارک های غرب تهران به زنان و دختران تنها حمله 
و آنها را قربانی نقشه شوم خود می کرد دستگیر شد.

به گزارش همشهری، چند روز قبل افرادی که برای تفریح به پارکی 
در غرب تهران رفته بودند، صدای فریادهای دختری جوان را 

شنیدند که از مردم کمک می خواست.
دختر جوان پشت شمشــادهای پارک روی زمین افتاده 
بود و درحالی که از وحشت می لرزید، مدعی شد که مرد 
جوانی به وی حمله کرده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده 
و اموالش را دزدیده است. دختر جوان که زخمی شده بود 

برای درمان به بیمارستان انتقال یافت و گزارش این حادثه 
به پلیس اعالم شد. مرد شــیطان صفت پس از اجرای نقشه 
شوم خود فراری شده بود و کارآگاهان برای یافتن سرنخی از 
وی به تحقیق از دختر جوان پرداختند. او گفت: تازه مدرک 
مهندســی ام را گرفته و برای پیدا کردن کار از شهرستان به 
تهران آمده بودم. در حال عبور از پارکی در غرب تهران بودم 
که مردی با چاقو به من حمله کرد. او چاقویش را روی گلویم 
گذاشت و تهدید کرد که اگر صدایم در بیاید مرا می کشد. این 
مرد با تهدید مرا به داخل شمشادها کشاند و با این حال سعی 
کردم تقال کنم و خودم را از دست او نجات بدهم اما نشد. حتی 

در جریان درگیری با او گردنم و 2 انگشت دستم زخمی شد 
و مرد بی رحم پس از اجرای نقشه شومش، اموالم را دزدید 

و فرار کرد.
به گفته دختر جوان، مرد شیطان صفت چهارشانه،  قد بلند و با 

موهایی پرپشت بود.
با شکایت دختر جوان، پرونده در اختیار اداره شانزدهم 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و تحقیقات کارآگاهان 
برای دستگیری جوان  متجاوز آغاز شد. همچنان که 
بررسی ها ادامه داشــت، مردی خفت گیر در یکی از 

پارک های غرب پایتخت دستگیر شد.
ماموران در بازرسی از کیف وی، مقداري وسایل سرقتی 
کشــف کردند و به این ترتیب وی به دادســرای ویژه 
سرقت منتقل شد. پس از انتقال او به دادسرا معلوم شد 
که مشخصات وی با جوان متجاوزی که چند روز قبل تر 
به دختری جوان در پارک حمله کرده بود مطابقت دارد. 
در این شرایط متهم آزارگر درمیان چند متهم دیگر قرار 
گرفت و خانم مهندس )شــاکی( پس از حضور در اداره 
آگاهی او را از میان دیگر متهمان شناسایی کرد و گفت که 
وی همان مردی است که با تهدید چاقو او را قربانی نقشه 

سیاهش کرده بود.

اقرار
جوان آزارگر دیروز برای تحقیق به دادسرای جنایی تهران منتقل شد. او 
که چاره ای جز اعتراف نداشت به سرقت های سریالی از زنان اقرار کرد و 

گفت که یکی از آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
وی مدعی شــد: از مدت ها قبل به دام شیشه گرفتار شدم. هر زمان که 
شیشه مصرف می کردم حالم بد می شد و توهم به سراغم می آمد. برای 
اینکه آرام شوم به پارک می رفتم و در توهم شیشه از زنان و دختران تنها 

که در پارک بودند سرقت می کردم.
وی ادامه داد: آنها را تهدید به قتل می کردم تا اموال قیمتی شان مانند 
پول، طال و کارت های عابربانک هایشــان را سرقت کنم. حتی با تهدید 
رمز کارت هایشان را هم می گرفتم. متهم ادامه داد: معموال برای اجرای 
نقشه هایم پشت شمشادها مخفی می شدم و به محض شناسایی طعمه ای 
به سراغش می رفتم. در یکی از سرقت ها، وقتی دیدم دختر جوان وحشت 

کرده، وسوسه شدم و او را مورد آزار و اذیت قرار دادم.
درحالی که متهم مدعی شــده تنها به یک نفر تجاوز کرده اســت اما 
بررســی ها حکایت از این دارد که او افراد دیگری را هم قربانی نقشــه 
سیاهش  کرده است. به همین دلیل قربانیان احتمالی می توانند برای 
شکایت و شناسایی متهم به شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران مراجعه 
کنند و مطمئن باشــند که هویت و مشــخصات آنهــا به جهت حفظ 

آبرویشان محفوظ خواهد ماند.

شکارچیزنان،پشتشمشادهایپارکمخفیمیشد

آرایشگری که در جریان یک بگومگوی 

پیگیری
ســاده با یکی از مشــتریانش او را با 
ضربات چاقو بــه قتل رســانده و به 
قصاص محکوم شده بود، یک شب پیش از اجرای حکم 
از سوی اولیای دم بخشیده شد و از چوبه دار نجات یافت.
به گزارش همشهری، یکی از روزهای آبان ماه سال 97 
پســر جوانی که به دلیل اصابت ضربات چاقو به شدت 
مجروح شده بود به یکی از بیمارستان های بندرعباس 
منتقل شد. او دچار جراحات و خونریزی شدیدی شده 
بود و پزشــکان تالش زیادی برای نجات جانش انجام 
دادند اما پس از چند ســاعت او روی تخت بیمارستان 
جانش را از دست داد. با مرگ پسر جوان، این حادثه به 
بازپرس جنایی گزارش و تحقیقات درباره این قتل آغاز 
شد. آنطور که بررسی های اولیه نشان می داد، او ساعتی 
پیش از انتقال به بیمارستان به آرایشگاه رفته و با صاحب 
آنجا درگیر شده بود. در این شرایط بود که مأموران راهی 
آنجا شدند اما با درهای بسته آرایشگاه مواجه شده و پی 
بردند که مرد آرایشگر پس از وقوع درگیری خونین به 
مکان نامعلومی گریخته است. از سویی چند شاهد که 
هنگام وقوع درگیری در آرایشگاه بودند نیز گفتند که 
ضربات مرگبار به مقتول را مرد آرایشگر زده است و دیگر 
جای تردیدی در قاتل بودن او باقی نمانده بود و در این 

شرایط تحقیقات برای دستگیری او آغاز شد.

پایان 3روز فرار
3روز از وقوع ایــن جنایت گذشــته و تالش ها برای 
دستگیری قاتل فراری ادامه داشت تا اینکه سرانجام 

او خودش را به پلیس تســلیم و بــه قتلی که مرتکب 
شده بود اعتراف کرد. او در اعترافاتش گفت: من هیچ 
نیتی برای آســیب زدن به مقتول نداشــتم. مشغول 
انجام کارهایم بودم که او سر رسید و به یکباره شروع 
به بگومگو با من کرد. من هرچه صبوری کردم فایده ای 
نداشت و در شــرایطی که عصبانی شده بودم با چاقو 
2ضربه به او زدم و بعد هم از تــرس از آنجا فرار کردم. 
متهم به قتل ادامه داد: 3شــبانه روز کابوس می دیدم 
و عذاب وجدان داشــتم. از طرفی می دانستم که اگر 
دستگیر شوم چه سرنوشتی در انتظارم است و از چوبه 
دار و مجازات می ترسیدم. با وجود این در نهایت تصمیم 

گرفتم که خودم را تسلیم کنم.

در دادگاه
با ادامه تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواســت به 
دادگاه کیفری یک استان هرمزگان فرستاده شد. در 
جلسه محاکمه بعد از آنکه اولیای دم خواستار قصاص 
قاتل شدند به دستور قاضی متهم در جایگاه ایستاد و در 
دفاع از خود گفت: باور کنید من هیچ قصد و نیتی برای 
قتل نداشتم و همه  چیز به صورت اتفاقی و در چند لحظه 
اتفاق افتاد. من مقتول را می شناختم و او از مشتریانم 
بود. آن روز مشغول کار بودم و چند مشتری داشتم که 
او هم به آرایشــگاه آمد و منتظر نشست. باور کنید به 
درستی نمی دانم که چه اتفاقی افتاد اما او شروع به داد 
و بیداد کرد و به طور ناگهانی با من درگیر شد. من هم 
چون مشتری داشتم ناراحت شدم و با او درگیر شدم. 
من هیچ چاقویی نداشتم اما یکی از دوستانم یک چاقو 

به دستم داد و من هم با آن 2ضربه به مقتول زدم و بعد 
که او را به بیمارستان منتقل کردند مغازه ام را تعطیل و 
فرار کردم. از آن روز عذاب وجدان رهایم نمی کند. باورم 
نمی شود که یک نفر با دستان من جانش را از دست داده 
و از خانواده مقتول می خواهم به خاطر اشتباه بزرگی که 

مرتکب شده ام من را ببخشند.
با پایان جلسه محاکمه قضات دادگاه وارد شور شدند و 
متهم را به قصاص محکوم کردند. هرچند متهم و وکیل 
مدافعش به این حکم اعتراض کردنــد و پرونده برای 
بررسی به دیوان عالی کشــور فرستاده شد، اما قضات 
دیوان حکم دادگاه را تأیید کــرده و پرونده را به واحد 

اجرای احکام فرستادند.

یک شب پیش از قصاص
4ســال از این جنایت گذشــته و با تأییــد حکم در 
دیوان عالی کشــور، همه  چیز برای اجرای حکم مهیا 
بود. بعد از آنکه اولیای دم حاضر به بخشــش نشدند، 
قاتل برای آخرین مرتبه با خانــواده اش دیدار کرد و 
به قرنطینه رفت. قرار بود صبح روز بعد مرد آرایشــگر 
به اتهام قتلی که مرتکب شده بود پای چوبه دار برود 
و مجازات شــود. با وجود این مســئوالن شورای حل 
اختالف زندان بندرعباس باز هم به تالش های شــان 
برای صلح و سازش در این پرونده ادامه دادند. یکی از 
افرادی که در این بین تالش زیادی انجام داد مصطفی 
کیشانی فراهانی، مدیرکل زندان های استان هرمزگان 
بود. او همراه با کاظم شــاهرخ نیا، عضو فعال شورای 
حل اختالف زندان در شــرایطی که فقط چند ساعت 

خانواده مقتول از خونخواهی گذشتند

بخشش آرایشگر قاتل،  یک شب قبل از قصاص
حکم اعدام حبیب فرج اهلل چعب، سرکرده گروهک تروریستی 
حرکه النضال که در ده ها فقره عملیات تروریســتی در کشور 
نقش داشته اســت در دیوان عالی کشــور تأیید و شمارش 

معکوس برای مجازات او آغاز شده است.
به گزارش همشهری، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعالم کرد: 
حبیب فرج اهلل چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک 
تروریستی حرکه النضال، فردی است که براساس محتویات و 
مستندات موجود در پرونده اش عملیات تروریستی متعددی 
را علیه مردم ترتیب داده که یکی از آنها حمله به مراســم رژه 
نیرو های مسلح در اهواز در 31شهریور سال97 است.   این اقدام 
تروریستی منجر به شهادت 25نفر از شهروندان ازجمله یک 

کودک و مجروح شدن 249نفر دیگر شد.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: پس از دستگیری متهم و با 
تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، جلسات متعدد دادگاه 
با حضور متهم، وکالی وی و شــکات و خانواده شهدای ترور 
برگزار شــد. دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده 
بزهکاری متهم را محرز و مســلم دانست و فرج اهلل چعب را به 

اعدام محکوم کرد.
درنهایت پــس از فرجام خواهــی وکالی متهــم، پرونده در 
دیوان عالی کشور مجددا مورد بررسی های همه جانبه و دقیق 

حقوقی و قضایی قرار گرفت.
 دیوان عالی کشور پس از این بررسی ها در رأی خود اعالم کرده: 
»در الیحه فرجام خواهی وکیل، استداللی که اساس دادنامه 
فرجام خواسته را مخدوش کند، مالحظه نمی شود و رأی دادگاه 
باتوجه به اوراق پرونده و استدالل قضات شعبه منطبق با موازین 
قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم علیه 
با بزه سردســتگی گروه باغی موضوع مواد 130 و 2۸7 قانون 
مجازات اسالمی انطباق دارد؛ علی هذا باستناد بند الف ماده4۶9 
قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تأیید و ابرام 
می  شود.« با تأیید حکم در دیوان عالی کشور شمارش معکوس 

برای اعدام سرکرده حرکه النضال آغاز شده است.

تا زمان اجرای حکم باقی مانده بود برای آخرین مرتبه 
تصمیم گرفتند به رایزنی با اولیــای دم بپردازند. آنها 
شــب پیش از اجرای حکم به خانه اولیای دم رفتند و 
ســاعت ها به گفت وگو با آنها پرداختند. هرچند آنها 
باز هم برای اجرای حکم قصاص پافشــاری می کردند 
اما درحالی که رایزنی ها به نیمه شــب کشــیده شده 
بود آنها ســرانجام اعالم کردند برای رضای خدا قاتل 
را می بخشــند. درحالی که مرد محکوم به قصاص در 
زندان انتظار مسئوالن اجرای احکام را می کشید و دیگر 
امیدی نداشت، خبر اعالم رضایت اولیای دم به او رسید. 
او آن چیزی را که می شنید باور نداشت اما خبر واقعیت 
داشت و کابوس های 4ساله او به پایان رسیده بود. در این 
شرایط او به بند عمومی زندان منتقل شد و قرار است 

به زودی به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.
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روزنامه ایندیپندنت ]انگلیس[
بی بی سی در بحران

گری لینکر، کاپیتان و مهاجم ســابق تیم ملی انگلیس و 
باشگاه های لسترسیتی، بارســلونا و تاتنهام که مجری 
 برنامه معــروف فوتبالی شــبکه »بی بی ســی« به نام
Match of the Day است، به دلیل انتقاد از سیاست های 
مهاجرتی دولت انگلیس، از کار در شبکه دولتی انگلیس 
تعلیق شــد. پس از تصمیم بی بی ســی علیــه لینکر، 
کارشناسان MOTD به منظور همبستگی با او، از این برنامه 
کناره گیری کردند. آلن شیرر، ایان رایت، مایکا ریچاردز، 
جرمین جیناس و الکس اسکات گفته اند دیگر در این برنامه 
حاضر نمی شوند. روزنامه ایندیپندنت این وضعیت را بحران 
در بی بی سی توصیف کرده؛ چراکه این شبکه نتوانسته در 
این مدت کم برای برنامه خود مجری پیدا کند. ایندیپندنت 
همچنین فاش کــرده برخی از عوامــل برنامه هم تهدید 

کرده اند که از کار در این برنامه استعفا خواهند کرد.

ریاض-قاهره؛ اتحادی پرتنش، اما ناگزیر
با وجود تشدید تنش ها میان عربستان و مصر بر سر مالکیت جزایر دریای سرخ، ریاض از بیم بازگشت اخوان المسلمین راهی جز 

حمایت مالی از دولت السیسی ندارد

تحرکات نظامی آمریکا و چین در شرق آسیا، باعث شده تا جنگ تایوان محتمل تر از گذشته به نظر برسد
سایه سنگین جنگ بر سر تایوان

همزمان با درگیری ها در شرق اروپا، تشدید تنش ها   در 

گزارش 2
شرق آسیا احتمال جنگ بر سر تایوان را افزایش داده 
است. تنش لفظی آمریکا و چین سال هاست بر سر تایوان 
جریان دارد، اما اکنون نشانه هایی از احتمال رویارویی تمام عیار نظامی 
پکن و واشنگتن دیده می شود. ندپرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
حدود 6 ماه پیش، زمانی که تنش ها بر ســر تایوان به دلیل سفر رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره اوج گرفته بود، به صورت رسمی 
اعالم کرد که واشنگتن از اســتقالل تایوان حمایت نمی کند، اما روابط 
غیررسمی قوی با آن دارد. هفته نامه اکونومیســت در گزارشی فراتر از 
روابط غیررسمی آمریکا و تایوان رفته و نوشته است: »تفنگداران دریایی 
آمریکا در فاصله 600کیلومتری تایوان در جزیره اوکیناوا در حال آموزش 
برای جنگ با چین هســتند و این می تواند نشانه ای از حرکت به سمت 
جنگ باشد.« در طرف مقابل نیز، چینی ها دائما عملیات فرود نیروها در 
جزیره را تمرین می کنند و جنگنده های آنها از حریم هوایی تایوان 
عبور می کنند. در همین حال، آمریکا مربیان نظامی بیشــتری به 
تایوان اعزام کرده و دولت تایوان نیز به تازگی خدمت سربازی اجباری 
را از 4 ماه به یک ســال افزایش داده است. در آمریکا نیز نمایندگان 
کنگره از جو بایدن، خواسته اند تا با درس گرفتن از جنگ اوکراین، 
همه ســالح های مورد نیاز تایوان را برای رویارویی احتمالی با چین 
تامین کند. ارزیابی سازمان های اطالعاتی آمریکا این است که ارتش 
چین در تالش برای ارتقای توان خود برای حمله به تایوان تا سال2027 

است. ژنرال مایکل مینیهان، از فرماندهان نیروي هوایی آمریکا اما معتقد 
است که آمریکا شاید در سال2025 یا زودتر درگیر جنگ تایوان شود. 
اکونومیست نوشته که جنگ احتمالی تایوان با حمالت موشکی و راکتی 
گسترده چین آغاز خواهد شد، چون چین در همان مرحله اولیه با حمالت 
موشکی به سرعت خواهد توانست بخش زیادی از نیروی دریایی و پدافند 
هوایی تایوان را نابود کند. »وانگ هونگ گوانگ«، از مقامات نظامی سابق 
تایوان نیز قبال پیش بینی کرده بود که 24ســاعت اول جنگ در تایوان 
شامل بمباران موشــکی و هوایی خواهد بود و ارتش چین ابتدا اهداف 
نظامی و سپس زیرســاخت هایی مانند نیروگاه ها و انبارهای سوخت را 
بمباران خواهد کرد. او گفته بود که چین در همان روز نخســت جنگ 
به دنبال اختالل در ارتباطات ماهــواره ای تایوان، قطع کردن کابل های 

اینترنت زیر دریــا و به راه انداختن جنگ الکترونیــک برای بر هم زدن 
سیســتم های فرماندهی و کنترل و قطــع ارتباط تایــوان با نیروهای 
آمریکایی، هک رســانه ها و کنترل رادیو تلویزیون خواهد بود و سپس 
نیروی زمینی را وارد این جزیره خواهد کــرد. به گفته این مقام نظامی 
سابق تایوان، چین در 3 روز نخست جنگ، ابتکار عمل را در دست خواهد 
گرفت و پس از 3 روز مداخله آمریکا بی نتیجه خواهد بود. در عین حال 
چین برای جنگ در تایوان با برخی چالش ها نیز مواجه است. چین از زمان 
حمله به ویتنام در ســال1979 تا کنون وارد هیچ جنگی نشــده است. 
وضعیت طبیعی و جغرافیایی جزیــره تایوان به دلیل جــزر و مدهای 
قدرتمند باعث می شود که تحرکات دریایی برای نظامیان چینی سخت 
شــود. همچنین فقط 14ســاحل تایوان امکان پهلوگیری کشــتی و 
پیاده سازی  نیرو دارد و به این وضعیت چالش مین های آبی تایوان را نیز 
می توان افزود. در عین حال جنگ احتمالی تایوان اقتصاد جهانی را مختل 
خواهد کرد. شرکت رادیوم گروپ که در زمینه اقتصاد فناوری فعالیت 
می کند، به این نتیجه رسیده است که با توجه به آنکه تایوان 90درصد از 
پیشرفته ترین تراشه های کامپیوتری جهان را تولید می کند، جنگ در 
تایوان باعث اختالل در عرضه نیمه هادی هــا و کمبود جهانی کاالهای 
الکترونیکی خواهد شد. ورود نیروی نظامی چین به تایوان و کنترل کامل 
این جزیره، همچنین به جایگزینی هژمونی چین با آمریکا در شرق آسیا 
منجر می شود و در این شرایط ژاپن و کره جنوبی نیز خود را در شرایطی 
خواهند دید که به سمت توسعه سالح های هسته ای حرکت خواهند کرد.

نقل قول

 خبر

کیوسک

هدر رفتن 600میلیارد دالر از پول های 
عراق

مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر ســابق 
عراق:فســاد در ادارات و نهادهای دولتی 
موجــب هــدر رفتــن بیــش از ۶۰۰میلیارد 
دالر از پول های عراق شــده است. برخی 
تالش می کننــد تا دولت را مســئول تمام 
نقص هــای نظــام سیاســی و دولت هــای 
ســابق در طول ۲۰ســال گذشــته بدانند.

)اسپوتنیک(

کرامت لبنانی ها را با پول معاوضه 
نمی کنیم

هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی 
حــزب هللا لبنــان: نمی توانیم سرنوشــت 
مــردم لبنــان و کرامــت آنهــا را در معرض 
محاصــره ظالمانه آمریــکا یــا باج خواهی 
کشوری که پول دارد، رها کنیم تا کرامت 
را با پول معامله کنیم؛ کرامت ما و کرامت 
مردم مــان بــا هیــچ پولــی قابــل خریــدن 

نیست. )سایت النشره( 

پیشرفت مذاکرات آنکارا و واشنگتن 
درباره جنگنده ها

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه : مذاکرات 
ترکیه با وزارت دفاع آمریــکا درباره خرید 
جنگنده هــای اف-1۶ بــه نقطــه مثبتــی 
رســیده و انتظار داریم کنگره این کشــور 
نیز در این بــاره تصمیم عاقالنــه ای اتخاذ 
کنــد. البتــه بایــد بگویــم کــه در موضــوع 
خرید جنگنده هــای آمریکایی دســت ما 
بســته نیســت و جایگزین هایــی داریــم.

)خبرگزاری آناتولی(

مرگ زودهنگام 250 هزار انگلیسي 
در یک دهه گذشته در انگلیس برخالف دیگر کشورهاي 

اروپایي، نرخ امید به زندگي افزایش پیدا نکرده است

امید به زندگی در کشــورهای اروپایی برای چندین دهه به طور 
پیوسته رو به افزایش بوده، اما در انگلیس برخالف دیگر کشورهاي 
اروپایي در یک دهه گذشته، نرخ امید به زندگي ثابت مانده است. 
در این ارتباط گزارش شده که بین ســال های 1980 تا 2011، 
امید به زندگی در انگلیس به طور پیوسته هر سال نزدیک به 3 ماه 
افزایش یافته، اما بین سال های 2011 تا 2019 نرخ امید به زندگي 
در این کشور تغییری نکرده است. اگر روند افزایشي امید به زندگي 
در انگلیس در یک دهه گذشته ادامه یافته بود، نرخ امید به زندگی 
در سال 2022 به 83.2 سال می رسید، اما نرخ امید به زندگي در 
سال 2022 حدود 81 سال بود که تفاوت چنداني با سال 2011 
نداشته است.  هفته نامه اکونومیست با اشاره به توقف نرخ امید به 
زندگي در انگلیس طي یک دهه گذشته گزارش داده که 250 هزار 
نفر طي یک دهه گذشته، زودتر از سن مورد انتظار امید به زندگي 
در انگلیس، جان خود را دســت داده انــد. اگرچه عواملي مانند 
همه گیري کرونا، نوع سبک زندگي، بیماري هاي قلبي-عروقي 
و ســایر بیماري هاي زمینه اي و یا ویروسي و به طور کلي عوامل 
پزشکي از جمله دالیل عدم افزایش نرخ امید به زندگي در انگلیس 
طي یک دهه گذشته عنوان شده، اما عالوه بر این، عوامل اجتماعي 
همچون کاهش سطح درآمد، محرومیت هاي شغلی و نابرابری های 
بهداشتی و درماني در انگلیس از دیگر دالیل عدم رشد نرخ امید به 

زندگي در انگلیس عنوان شده است. 

در این گزارش گفته شده که برنامه هاي ریاضت اقتصادی دولت 
لندن طي یک دهه گذشته، با کاهش نرخ امید به زندگي ارتباط 
دارد. براســاس این گزارش، برنامه ریاضت اقتصادي دولت ها 
علت قطعي عدم افزایش نرخ امید به زندگي نیست، اما روي آن 
تاثیر گذاشته است. از سوي دیگر، کاهش بودجه عمومي دولت 
بیشترین ضربه را به محروم ترین مناطق وارد کرده و در حالي که 
در یک دهه گذشته، میزان بودجه عمومي برای افراد ثروتمند 
16 درصد کاهش یافته، اما براي افــراد فقیر کاهش هزینه ها 
در شرایط ریاضتي تا 31 درصد بوده اســت. همچنین میزان 
مرگ و میر قابل پیشگیري در انگلیس بســیار بیشتر از دیگر 
کشورهاي اروپایي بوده اســت. نرخ امید به زندگي در انگلیس 
همچنین در میان همه اقشار جامعه یکسان نیست و یک پنجم 
از ثروتمندترین مردان انگلیســي 11 سال بیشتر از یک پنجم 

فقیرترین افراد جامعه عمر مي کنند.
 

 جاده سنگالخ
طرح بازنشستگی مکرون

رئیس جمهور فرانسه برای تصویب نهایی طرح 
بازنشستگی خود با موانع جدی ای در پارلمان روبه روست

ادامه اعتراضات علیه دولت امانوئل مکرون در هفته جاری نشان 
می دهد که دولت فرانسه با چالشــی عمیق برای پیشبرد طرح 
خود برای تغییر قوانین بازنشســتگی روبه روست. اتحادیه های 
کارگری فرانســه تأکید دارند که اعتراضات تا زمانی که دولت 
مکرون اصالحات بازنشستگی را لغو نکند، ادامه خواهد داشت. 
دولت مکرون به دنبال آن است که سن بازنشستگی را از 62سال 
به 64سال افزایش دهد و این مسئله با اعتراض گسترده در فرانسه 
روبه رو شده است. درحالی که اعتراضات به این طرح در همه 7روز 
گذشته در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه جریان داشته است، 
مجلس سنای این کشور این طرح بحث برانگیز را تصویب کرده 
است. »الیزابت بورن« نخست وزیر فرانسه تصویب این طرح در 
سنا را »گامی تعیین کننده برای انجام اصالحات آینده در حقوق 
بازنشستگی« عنوان کرد؛ هرچند به نظر نمی رسد این طرح به 

آسانی بتواند به قانون نهایی تبدیل شود.
به طور کلی اعتراضاتی که در فرانســه علیه طرح بازنشستگی 
مکرون جریان دارد، با اعتصابات کاری همراه است و تداوم این 
اعتصاب ها خبر خوبی برای بخش های اقتصادی فرانسه نیست. 
اعتصاب ها در فرانسه عالوه بر آنکه فعالیت بخش های حمل ونقل، 
راه آهن و فرودگاه ها را مختل کرده، عملکرد پاالیشگاه ها و چندین 
رآکتور هسته ای را تحت تأثیر قرار داده تا آنجا که براساس گزارش 
نیویورک تایمز، فرانسه مجبور به واردات برق شده است. هفته 
گذشته ادامه اعتصاب ها باعث شد تا برق دفتر ژرار الرشر، رئیس 
مجلس سنای فرانسه هنگام بحث در مورد اصالحات بازنشستگی 
دولت قطع شــود و در عمل نهادهای عمومی نیز برای فعالیت 

روزانه خود با چالش روبه رو شوند.
از سوی دیگر طرح بازنشســتگی مکرون در پارلمان با چالش 
روبه روســت. این طرح جنجالی در سنا تصویب شده، اما هیأت 
مشترک پارلمانی متشکل از قانونگذاران 2مجلس، این الیحه را 
قبل از ارسال دوباره به مجلس سنا بررسی خواهند کرد. دولت 

فرانسه نیز باید این طرح را برای تأیید نهایی به 
مجمع ملی یا همان مجلس سفلی ارسال کند، 
اما حزب مکرون در مجلس سفلی فرانسه فاقد 
اکثریت الزم است و او مجبور خواهد شد به 

حمایت حزب محافظــه کار جمهوری خواه 
تکیه کند ولي جمهوری خواهان بر سر طرح 

بازنشستگی مکرون اختالف نظر دارند 
و این اختالفات تصویب نهایی طرح در 
مجلس نمایندگان را با شک و تردید 

روبه رو کرده است. یک نظرسنجی 
که روز شــنبه توســط مؤسسه 
مطالعاتی الب فرانســه منتشر 
شد هم نشان داد که 63درصد از 

شهروندان فرانسوی از اعتراضات 
علیه طرح مکرون حمایت می کنند.

دریچه

جهان نما

 پایان صبر سعودی ها 
در برابر قاهره 

جاناتــان فنتون هــاروی، 
ستون نویس العربی  الجدید: 
در شــرایطی که مصر بــا بحران 
اقتصادی روبه رو است کشورهای 
عربی نشان داده اند که دیگر تمایل 
چندانی برای ادامه حمایت های 
مالی از این کشور ندارند. از زمان به 
قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی 
در سال2013 حدود 100میلیارد 
دالر به قاهره کمک شده اما عصر 
کمک های مالی نامحدود به ویژه 
از طرف عربســتان ســعودی به 
پایان رسیده است. یکی از دالیل 
آن، بی میلــی دولــت مصر برای 
شفاف سازی درباره  هزینه کرد این 
کمک هاست. عربستان همچنین 
از تعلل مصر برای واگذاری جزایر 
دریای سرخ گله مند است. مالکیت 
این جزایر بخشی از پروژه بزرگ تر 
موســوم به »نئوم« در عربستان 
ســعودی اســت که برای محمد 
بن سلمان ولیعهد سعودی، اهمیت 
زیادی دارد. ریاض اخیرا به دنبال 
سرمایه گذاری در پروژه هایی است 
که بازدهی خوبی داشــته باشد. 
بــرای مثال، ســعودی ها ســال 
گذشــته در بازار انرژی ســبز در 
قاره آفریقا ســرمایه گذاری های 
گسترده ای انجام دادند. همزمان 
ریاض در اردن، بحرین، ســودان، 
عــراق و عمــان صندوق هــای 
سرمایه گذاری به ارزش 24میلیارد 
دالر راه اندازی کرده است. در مورد 
مصر امــا، به نظر می رســد صبر 
سعودی ها برای ادامه همکاری ای 
که منفعتی از آن نمی برند به پایان 

رسیده است.

تحلیل

روابط مصر و عربستان سعودی مدتی است که متشنج شده 
و قاهره تالش می کند تا با وجود اختالفات 2کشور در برخی 
حوزه ها ازجمله سرنوشت جرایز استراتژیک دریای سرخ، 
دامنه این تنش ها را که به جنگ رسانه ای هم کشیده شده، 
کنترل کند. مســئله اختالفات مصر و عربستان سعودی 
زمانی برجسته شد که روزنامه دولتی الجمهوریه مصر به 
انتقادهای مکرر چند شخصیت سعودی - ازجمله »ترکی 
الحمد« نویسنده سعودی نزدیک به »محمد بن سلمان« 
- از نقش سیاست های عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور 
مصر، در بحران اقتصادی این کشور پاسخ داد. این روزنامه 
در مقاله ای ضمن دفاع تمام قد از السیســی و انتقاد شدید 
از عربستان، از شکوه و عظمت ارتش و تاریخ مصر نوشت. 
گرچه این مطلب که حاوی نکات توهین آمیزی علیه ریاض 
بود، چند ساعت بعد از روی وب سایت روزنامه الجمهوریه 
برداشته شد، اما تبعات آن همچنان گریبان  روابط 2کشور 
را گرفته است. وب سایت خبری - تحلیلی مصری »مدا« به 
نقل از منابع مطلع نوشته:  پس از انتشار این مطلب، دفتر 
السیسی به دلیل نگرانی از خشم عربستان فورا مداخله کرده 
و خواستار حذف آن شده است. اما این اقدام هم باعث نشد 
تا از شدت تنش های کم سابقه دوطرف بر سر مجموعه ای 

از اختالفات کم شود.
مصر با یکــی از بدترین بحران های اقتصــادی تاریخ خود 
روبه روست. کارشناســان اقتصادی، نبود سرمایه گذاری و 
رقابت در تولید، سیاست های یارانه ای که باعث فرسایش 
بودجه دولت شــده، قیمت گذاری پول ملی باالتر از ارزش 
واقعی آن و ضعف حقــوق مالکیت را ازجمله دالیل بحران 
اقتصادی مصر در این کشــور بر شــمرده اند. عبدالفتاح 
السیسی اما اغلب مشــکالت اقتصادی امروز مصر را ناشی 
از آشفتگی های پس از قیام2011 علیه حکومت »حسنی 
مبارک« و همچنین رشــد ســریع جمعیت این کشــور 
می داند. »علی شهابی« یکی از چهره های نزدیک به محمد 
بن سلمان در توییتی با اشــاره به بحران اقتصادی مصر و 
درخواست های مکرر این کشور برای دریافت کمک مالی 
از ریاض نوشته: »اشتهای اهدا کنندگان کمک های مالی به 
مصر به شدت کاهش یافته است. مصر شبیه سیاهچاله ای 
شده که هرگز پر نمی شود، مگر آنکه دولت این کشور بتواند 

دست به اصالحات ساختاری بزند.«

پایان عصر چک های سفید ریاض به قاهره 
جنگ رسانه ای 2 کشــور زمانی شروع شــد که »محمد 
الجدان«، وزیر دارایی عربستان ســعودی، اعالم کرد که 

این کشور دیگر بدون قید و شرط کمک های خارجی ارائه 
نخواهد داد. این مقام سعودی گرچه در سخنان خود از مصر 
نام نبرد، اما اغلب ناظران بر این باور هستند که او قاهره را 
خطاب قرار داده است. الجدان گفت: »ما پیش تر کمک های 
بالعوض را بدون هیچ گونه محدودیتــی ارائه می کردیم، 
اما قصد داریم در این رویه تجدیدنظر کنیم. ما باید شاهد 
اصالحات باشــیم. ما می خواهیم کمک کنیم، اما از شما 

می خواهیم که نقش خود را ایفا کنید.«
در این میان، آنچه نظر ناظــران را تقویت می کند غیبت 
ولیعهد سعودی در نشست ژانویه در ابوظبی بود؛ نشستی 
که عبدالفتاح السیسی در آن شــرکت کرده بود. البته این 
تنها نشستی نیست که محمد بن سلمان از شرکت در آن 
امتناع کرده است. او در نشســت العلمین نیز که چند ماه 
پیش تر در مصر برگزار شده بود، شرکت نکرد؛ درحالی که 
سران کشور های عربی دیگر از جمله امارات، بحرین، اردن 

و عراق حضور داشتند.
وب سایت میدل ایست ای می نویسد: تنش های اخیر مصر 
و عربستان ســعودی با توافقنامه سال2021 که به بحران 
4ساله خلیج فارس )ائتالف کشــورهای عربی علیه قطر( 
پایان داد، ارتباط دارد. در آن زمان، آن توافق به طور گسترده 
به عنوان یک تفاهم دوجانبه بین ریاض و دوحه تلقی می شد. 
با وجود این، بــرای حصول آن با ســایر طرفین درگیری 
ازجمله مصر مشــورتی صورت نگرفت و بــه همین دلیل 

السیسی در نشست العال شرکت نکرد. این نشست به تقابل 
عربستان و متحدانش با قطر پایان داد. پس از این نشست، 
عربستان ســعودی، امارات و بحرین مســیر های جدید 
سیاست خارجی خود را با قطر ترسیم کردند. مصر تنها ماند 
و مجبور شد برای عادی سازی روابط با دوحه، خود چاره ای 
بیندیشد. السیسی امیدوار بود که این تصمیم باعث شود تا 
حمایت مالی تازه ای از ریاض دریافت کند. این پیش بینی 

تاحدی محقق شد، اما اکنون آن روند متوقف شده است.
مجموع بدهــی مصر تا اواســط ســال2021 میالدی به 
392میلیارد دالر رسید. امارات و عربستان سعودی هر دو از 
حامیان مالی و حامیان اصلی دولت السیسی بوده اند. مصر 
در ســال2013 و اندکی پس از به قدرت رسیدن السیسی 
حدود 42میلیارد دالر از عربستان، امارات و کویت دریافت 
کرد و این حمایت در طول سالیان اخیر ادامه داشته است. 
با این حال با وخیم ترشدن بحران اقتصادی، دولت مصر به 
فروش دارایی های دولتی خود به ریاض و ابوظبی متوسل 
شده است؛ امری که سعودی ها تحقق آن را به تعیین تکلیف 
مالکیت جزایر دریای سرخ منوط کرده اند. ریاض همچنین 
برای ادامه حمایت های خود، خواستار اصالحات مشخص 
سیاسی و اقتصادی در مصر شده که گرچه دولت السیسی و 
ارتش مصر با اکراه آن را پذیرفته اند، اما قاهره هنوز اراده ای 

برای تحقق آنها از خود نشان نداده است.

رقابت منطقه ای عربستان و امارات
عامل دیگری که می تواند در تشــدید تنش های عربستان 
و مصر نقش داشته باشد رقابت منطقه ای ریاض و ابوظبی 
است. میدل ایست ای نوشــته، با وجود تمام حمایت های 
ریاض از السیسی، به نظر می رســد که رئیس جمهور مصر 
به اماراتی ها نزدیک تر اســت تا به ســعودی ها. آنچه این 
گمانه زنی را تقویت کرده توییت اخیر »عبدالخالق عبداهلل« 
از چهره های آکادمیک اماراتی نزدیک به دولت این کشور 
است. عبداهلل در اوج جنگ رســانه ای عربستان سعودی 
و مصر گفتــه بود که نقش محــور چهارجانبه عربی مصر، 
عربستان ســعودی، امارات و بحرین به پایان رســیده و به 
بخشی از تاریخ گذشته تبدیل شده است و نشست اخیری 
که در ابوظبی برگزار شــده پایه های یک محور تازه عربی 
را تشکیل داده است. میدل ایست ای نوشته: گرچه جنگ 
رسانه ای مصر و عربستان ســعودی تاحدی مهار شده، اما 
تنش های دو طرف ادامه دار خواهد بود، چرا که بعید به نظر 
می رسد بحران اقتصادی مصر بدون اصالحات بنیادین رفع 
شود. با این حال سعودی ها مجبورند حمایت های مالی خود 
را از دولت السیســی ادامه دهند چرا که اگر دولت نظامی 
مصر ســقوط کند به احتمال زیاد جریان اخوان المسملین 
مصر دوباره جایگزین آن خواهد شد؛ جریانی که عربستان 

با آن دشمن است.

بهاره محبیگزارش 1
روزنامه نگار

توافق ناتمام بر سر جزایر دریای 
سرخ

و  ســعودی  عربســتان  آمریــکا،   
رژیم صهیونیســتی سال گذشــته بر سر 
عادی ســازی روابط ریــاض و تل آویو در 
ازای مالکیت عربســتان سعودی بر جزایر 
اســتراتژیک )تیران و صنافیر( در دریای 
سرخ توافق کردند. عربســتان براساس 
این توافق، در برابر آمریکا متعهد شــده 
بود که به پیمان صلح سال۱۹۷۹ تل آویو و 
قاهره پایبند باشــد؛ چنین تعهدی آزادی 
تردد کشــتی ها و عبور ناوچه ها و ناوهای 
صهیونیستی در تنگه تیران را حفظ می کرد. 
دهانه دریای سرخ که تنها مسیر کشتیرانی 
به  سوی بندر ایالت در جنوب سرزمین های 
اشغالی است، برای صهیونیست ها اهمیت 
راهبــردی دارد. با این حال وب ســایت 
آکســیوس حدود 3ماه پیش گزارش داد 
که قاهره اجرای توافق واگــذاری این دو 
جزیره به عربستان را تنها یک هفته پیش 
از ضرب االجل درنظر گرفته شــده متوقف 
کرده است. بســیاری از مصری ها با انتقال 
مالکیت جزایر مخالفت کرده و آن را مصداق 
تسلیم حقوق حاکمیت مصر در ازای دریافت 

حمایت مالی از ریاض می دانند.

مکث

شهادت 3فلسطینی دیگر 
توسط صهیونیست ها

حداقل 3شهروند فلسطینی در تیراندازی نیروهای 
صهیونیستی به ســمت خودروي آنها در نزدیکی 
نابلس شــهید شــدند. خبرگزاری فلسطینی وفا 
گــزارش داد: نیروهــای اســرائیلی به خودروی 
شهروندان فلســطینی در نزدیکی ایست بازرسی 
نظامی »ســوره« در غرب نابلس شــلیک کردند. 
افیخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
طی بیانیه ای سرنشــینان خودرو را افراد مســلح 
فلســطینی توصیف کرده که به سوی نظامیان در 
پاســگاه »جیت« نابلس کرانه باختری رود اردن 
تیرانــدازی کردند. روحی فتوح، رئیس شــورای 
ملی فلسطین در واکنش به شــهادت 3 شهروند 
فلسطینی گفت: »اسرائیل باید پاسخگوی کشتار 
فلسطینی ها باشــد.« فتوح گفت که کشتارهای 
متعدد در پست های بازرسی نظامی نشانه روشنی 
است که نیروهای اشــغالگر »دستورالعمل صریح 
برای کشــتن« از ســوی مقامات تل آویو دارند. 
خشــونت در کرانه باختری اشــغالی از زمانی که 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل در ماه 
دسامبر در یک ائتالف با یهودیان افراطی ارتدوکس 
و متحدان راست افراطی به قدرت بازگشت، تشدید 
شــده اســت. هم اکنون کرانه باختری در شرق 
فلسطین نیز به میدان جنگ نظامیان صهیونیست 

و شهروندان فلسطینی تبدیل شده است. 
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گرینویچ

انعام 5هزار د  الری

 یک هنرمند   آمریکایی، با انعام هنگفتی که برای 
یک پيشخد  مت گذاشــته، به ستاره مهربانی د  ر 
این کشــور تبد  یل شد  ه اســت. این خوانند  ه به 
همراه خانواد  ه اش به یک رستوران د  ر اوماها رفته 
و البته مورد   توجه مشــتری ها و پيشخد  مت ها 
به خصوص جرد  ن شافر هم قرار گرفته بود  . اتفاق 
بزرگ، وقتی می افتد   که این هنرمند   رســتوران 
را ترک می کند  . شافر می بيند   که این خوانند  ه، 
برای غذایی کــه د  ر مجموع حــد  ود   760د  الر 
شد  ه، چکی به مبلغ 5هزار د  الر را به عنوان انعام 
برای او گذاشته است. شــافر هم این ماجرا را د  ر 
شــبکه های اجتماعی بيان کــرد  ه و توجه های 
زیاد  ی را به ســخاوت این هنرمنــد   جلب کرد  ه 
است. شــافر گفته که این چک، هزینه یک ترم 

د  انشگاه او را تامين کرد  ه است.

گله گوسفند   ، نگهبان سایت باستانی!

نجات، توسط مرد   عنکبوتی 

آد  م ها برای نجات د  یگران، به خصــوص کود  کان، به طور 
ناگهانی کارهایــی می کنند   که تصورش حتی از ســوی 
خود  شان هم سخت است. د  رست مثل یک مرد   چينی که 
د  ر یک لحظه به اسپاید  رمن تبد  یل شد  ه و با د  ست خالی از 
یک ساختمان باال رفته تا یک کود  ک را نجات بد  هد  . این 
مرد   د  ر حال قد  م زد  ن د  ر یک شهر د  ر استان جيانگسور د  ر 
شرق چين بود   که متوجه شد   یک کود  ک از پنجره افتاد  ه 
و به صورت خطرناکی ممکن است به خيابان سقوط کند  . 
او د  ر واقع روی یک بالکن باریک افتاد  ه و ممکن بود   د  وباره 
سقوط کند  . این مرد   هم وقت را تلف نکرد   و با د  ستان خالی، 
از یک لوله باال رفت و خود   را به کود  ک رســاند  . او وقتی به 
کود  ک رسيد  ، از والد  ین او خواست که یک طناب به پایين 
بيند  ازند  . ســپس طناب را به کود  ک بست و والد  ینش هم 
او را باال کشيد  ند  . این رهگذر، وقتی که والد  ین، کود  ک را 
باال می کشــيد  ند  ، کمی با او باال رفته بود   تا مطمئن شود   
که ســالم به د  اخل آپارتمان می رود  . این مرد   بعد   از اینکه 
کود  ک را سالم به باال فرستاد  ، از همان راهی که آمد  ه بود   
پایين آمد   و حتی صبر نکرد   تا والد  ین کود  ک پایين بروند   
تا از او تشکر کنند  . مرد  م د  ر شبکه های اجتماعی، به او لقب 

اسپاید  رمن د  اد  ه اند  .

راز کشف د  ست روی د  رخت!
 

نامربوط ترین چيزهایی که همه د  ید  ه ایم از د  رخت ها آویزان 
هســتند  ؛ یک لنگه کفش و تکه های لبــاس و چيزهایی مثل 
اینها، اما د  ر یک جزیره د  ر اطراف نيویورک، یک رهگذر چيزی 
را د  ید  ه که باورش حتی برای پليس هم سخته بود  ه است؛ این 
مرد   که ســگش را برای پياد  ه روی به یک منطقه جنگلی برد  ه 
بود  ،  متوجه شد  ه که روی د  رخت،  یک د  ســت انسان آویزان 
اســت. بعد   از اینکه این مرد   ماجرا را به پليــس خبر د  اد  ، آنها 
سگ های ویژه خود   را به منطقه برد  ند   تا د  نبال جسد   احتمالی 
باشند  . اما این جست و جو هم راه به جایی نبرد  . سپس پليس 
اثر انگشــت د  ست پيد  ا شد  ه را بررســی کرد   و متوجه شد   که 
این د  ســت، متعلق به زنی بود  ه که د  ر یک گورســتان د  ر آن 
اطراف د  فن شد  ه است. پليس گفته که احتماال د  ر تخریب این 
گورستان، این د  ست کند  ه شد  ه اما توضيحی برای اینکه چطور 

باالی د  رخت رفته، ند  اشته است.

به سوی بهار...    عکس: محمد  عباس نژاد  اول آخر

د   اوطلب شد   ن برای 
آزمایش های علمی، 
ترسناک است و خوشــایند    اما بعضی افراد    این 
خطر را به جان می خرند    و برای سالمت خود    و 
پيشرفت علم، د   اوطلب انجام آزمایش های علمی 
می شــوند    و شــاید    خود    آنها هم باور نکنند    که 
همين جرقه، به شعله ای اميد   بخش تبد   یل شد   ه 
و زند   گی بسياري را گرما خواهد    بخشيد؛ د   رست 
مثل وقتی که »ریکارد    هرناند   ز«، استخوان بند   ی 
یا اسکلت بيرونی ساخته شد   ه توسط یک شرکت 
کاتالونيایی را برای نخســتين بار امتحان کرد    و 
حاال پس از گذشت چند    ســال از آن آزمایش 
می تواند    د   ر مقابل پاد   شــاه اسپانيا، تنيس روی 
ميز بازی  کند   ! او باور نمی کند    که به شکل کامال 

ایستاد   ه و مستقل بتواند    از پس بازی برآید   .
کنگره جهانی موبایل )MWC(، امسال شاهد    
این لحظه د   رخشان بود   . پاد   شاه فيليپ ششم از 
غرفه ABLE Human Motion بازد   ید    کرد    تا 
د   ر جریان ساخته شد   ن اسکلت خارجی توسط 
این شرکت قرار گيرد   . این شرکت که وابسته به 
د   انشــگاه پلی تکنيک کاتالونيای اسپانيا است، 
د   رحال تکميل این وسيله)اسکلت بيرونی( برای 
استفاد   ه افراد   ی است که به د   ليل آسيب نخاعی 
قاد   ر به حرکت نيستند   . با استفاد   ه از این اسکلت، 

این افراد    می توانند    بایستند    و حتی راه بروند   .
ریــکارد    هرناند   ز که 24ســال پيــش د   ر یک 
ســانحه حين کار مجروح شــد   ، سال هاست 
که زند   گی را از روی ویلچــر اد   امه می د   هد   . اما 
ســازه جد   ید    کار گذاشته شــد   ه د   ر بد   ن او، به 
هرناند   ز اجازه راه رفتن و ایســتاد   ن د   اد   ه است. 
او می گوید   :»اسکلت بيرونی، زند   گی مرا تغيير 

د   اد   ه است.« اســکلت بيرونی د   رواقع وسيله ای 
است که د   ور پا بسته شــده و موتوری د   ر زانو و 
باسن وجود    د   ارد    که با کمک آن امکان حرکت 
فراهم می شود   . از سویي استفاد   ه از این د   ستگاه 
د   ر بيمارستان ها به فيزیوتراپيست ها و پرستارها 
کمک می کند    تا راحت تر به افراد    د   چار آسيب 
نخاعی کمک کننــد   . شــرکت ABLE قصد    
د   ارد    تا بهار یا تابستان ســال2023 ميالد   ی، 
توليد    اســکلت بيرونی را با قيمت 40تا60هزار 
یورو، به صورت تجاری آغاز کند   . این د   ســتگاه 
ابتد   ا د   ر یک مکان بالينی مانند    بيمارســتان به 
شکل گســترد   ه آزمایش شــد   ه و سپس برای 
استفاد   ه به عنوان یک وسيله شخصی وارد    بازار 

خواهد    شد   .

تکنولوژی خوب

مهتاب خسروشاهی

همراهی برای د   وید   ن 

نمایشگاه خوبعد   د    خبر

  نوروز کارتونی تهران واقعی

برای ما که د  ر تهران 
ساکنیم، گـرد  شگری 
خالصه می شود   د  ر سفر به شمال یا نهایتا یک 
شهر و اســتانی که طبیعت زیبا و جاذبه های 
گرد  شگری زیاد  ی د  اشــته باشد  . کمتر پیش 
می آید   که شال و کاله کنیم و به قصد   گرد  ش 
برویم جاذبه های گرد  شــگری همین تهران 
خود  مان را تماشــا کنیم. تهران برای ما شد  ه 
خیابان های شلوغ و پرترافیک و آسمان غبار 
گرفته و نهایتا هم تفریحات مان د  ر این شهر 
د  رند  شت د  ر کافه ها و رســتوران ها خالصه 
می شود  . اما واقعیت این است که این کالنشهر 
د  ید  نی، به عنوان یکی از مد  رن ترین شهرهای 
ایران، بناهای تاریخی، جاذبه های گرد  شگری 
و مکان های تفریحی و هیجان انگیز بسیاری 
د  ارد  ؛ مثل کاخ ســعد  آباد  ، کاخ گلستان، باغ 
گیاه شناســی، باغ پرند  گان، روستای برگ 
جهان، پل طبیعــت، بام تهــران، د  ریاچه 
چیتگر، عمارت مســعود  یه، باغ نگارستان، 
موزه هنرهای معاصر، پارك جمشــید  یه و... 
یا اصال همیــن خیابان ولیعصــر خود  مان با 
د  رخت های کهنسالش که جان می د  هد   برای 

پیاد  ه روی های طوالنی.
همه اینها را د  ر وصف گرد  شــگرپذیر بود  ن 
تهران گفتیم که بگوییم، قرار است »نمایشگاه 
کارتون نوروز و گرد  شگری تهران« به مناسبت 
بهار و سال نو، با هد  ف معرفی تهران به عنوان 
یکی از مقاصد   گرد  شــگری با اســتفاد  ه از 
ظرفیت های مفهومی کارتون)طنز ترسیمی( 
همزمان د  ر 5 مرکــز فرهنگی و هنری برگزار 
شود  .این نمایشگاه از تاریخ 25 اسفند   1401 
تا 31 فرورد  ین1402 عالوه بر خانه کاریکاتور 
ایران، د  ر فرهنگسراهای ابن سینا، ارسباران، 
گلستان و همچنین کوشک باغ هنر)منطقه 
گرد  شــگری عباس آباد  ( برگزار می شــود  . 
اگر شــما هم د  ر تهران زند  گی می کنید   اما 
هنوز مناطق گرد  شــگری این کالنشــهر را 
نمی شناسید  ، پیشنهاد   می کنیم سری به این 

نمایشگاه بزنید  .

حافظ

به بال و َپر مرو از ره که تیر پرتابی
هوا گرفت زمانی، ولی به خاك نشست

پمپئی، از معروف ترین شهرهای ویرانه 
د   نياست که یکی از شناخته شد ه ترین 
محوطه های باســتانی تاریخ هم می 
باشد    که حفظ و نگهد   اری آن، یکی از 
د   لمشغولی های بزرگ باستان شناسان 
است. آنها البته راه حل معرکه ای پيد   ا 
کرد   ه  اند    و حفــظ این ســایت را  به 

گوسفند   ان سپرد   ه اند   .
پمپئی شهری باستانی د   ر ایتالياست 
که بــه  خاطر فوران کوه آتشفشــان 
معروف وزوو د   ر سال79 بعد    از ميالد   ، 
زیر چند   ین متر خاکستر و سنگ های 

آتشفشانی د   فن  شد   .
باستان شناســان تنهــا د   و ســوم از 
مســاحت 66هکتــاری محوطــه 
باســتانی پمپئی را کاوش کرد   ه اند   . 
کار بيرون کشــيد   ن این شهر از زیر 
خاک، حد   ود    250سال پيش توسط 
باستان شناسان شــروع شد   ه است. 
با این سرعت، امکان د   سترسی به د   یگر 
نقاط شهر مد   فون، فعال ميسر نيست و 

همين باعث می شود    تا مناطق کاوش  
نشــد   ه، د   ر معرض نابود   ی هميشگی 
قرار بگيرند   . فرســایش شد   ید    ممکن 
اســت این محوطه بــاارزش را برای 
هميشه از بين ببرد    و باستان شناسان 
هم به شــد   ت نگران همين مســئله 
هســتند    و به د   نبال راهــکاری برای 

حفظ این محوطه از نابود   ی بود   ه اند   .
گابریــل زوکتریــل، مد   یــر پارک 
باستان شناســی پمپئی به سی ان ان 
گفته اســت که یک عامل بزرگ د   ر 
بين این محوطه، رشد    چمن و د   یگر 
گياهان است که به مرور زمان باعث 
تخریب د   یوارها و خانه های باستانی 

می شود   . باستان شناسان برای حل این 
مسئله، به یک راهکار پاید   ار که مخرب 
محيط زیست هم نباشد   ، نياز د   اشته اند    
و مشخصا نمی خواســتند    از مواد   ی 
اســتفاد   ه کنند    که گياهان را از بين 
ببرد    و به اکوسيستم منطقه آسيبی 
وارد    کند   . به همين  خاطر، آنها َگله ای 
از 150گوسفند    را به منطقه شمالی 
محوطه باستانی برد   ند    تا کار محافظت 
از پمپئی را شروع کنند   . د   ر این منطقه، 
 تپه های پوشــيد   ه از چمن و گياهان 
زیاد   ی وجود    د   ارد    که برخی از د   یوارها 
و بخش های خانه های باســتانی،  از 
آنها بيرون آمد   ه اســت. بازد   ید    از این 

بخش، برای ميليون ها گرد   شگری که 
به پارک پمپئی می آیند   ، ممنوع است. 
باستان شناسان د   ر ســال های اخير، 
کاوش های زیــاد   ی را د   ر این منطقه 
شــروع کرد   ه و د   ر ســال های اخير، 
کشــفيات جالبی د   ر همين منطقه 
د   اشته اند   ؛ ازجمله یک اغذیه  فروشی، 
اســتخوان های افراد   ی که به خاطر 
فوران آتشفشــان کشته شــد   ه اند    و 
همينطور نقاشی د   ر  د   یوار هایی تقریبا 

سالم و با جزئيات.
گابریــل زوکتریل گفته اســت که 
استفاد   ه از گوسفند   ، چند   ان به کاهش 
گازهای گلخانه ای کمک نمی کند    اما 
باعث پس اند   از پول و حفظ نمای کلی 
شهر می شود   ؛ »این کار باعث می شود    
که تصویری نسبتا واقعی از شهر د   اشته 
باشيم. پمپئی د   ر د   وران خود   ش، د   ر 
منطقه ای د   ورافتاد   ه بود   ه که اطرافش 
فقط جنگل، تاکســتان و گوســفند    

بود   ه است.«

د   ست هاشــان از اميــد    نشــان 
د   ارد   ، وقتــی الله هــای تاالبی و 
کاکایی های ســپيد   بال را نقش می زنند و چشم هاشان به فرد   اهای 
د   ر راه است، وقتی اره بر تن چوب می کشند    و به فراز و نشيب زند   گی 
می اند   یشند    و عروســک ها و شمع ها از روشنی نشــان د   ارند    و همه 
روزهای خوبی را که شــاید    از راه برســند، آنها د   ر سایه سار مؤسسه 
خيریه ای که نام »ساحل بهشتی« بر تارکش حک شد   ه، مشق زند   گی 
می آموزند   ؛ مؤسســه ای د   ر شهر ســاحلی انزلی که گروه هد   فش را 
کود   کان بد   سرپرست و بی سرپرست، کود   کان کار و زنان سرپرست 
خانوار تشــکيل می د   هند    و گرد   انند   گانش می کوشــند    تا د   ر مسير 
توانمند    سازی  افراد    تحت پوشش د   ر عرصه های آموزشی، فرهنگی، 
مد   د   کاری و توانمند   ســازی گام برد   ارند    و اما اینک نمایشگاه عيد   انه 
کود   کان ساحل بهشتی، قد   م د   یگری است که این مؤسسه برد   اشته 
است. کود   کان و نوجوانان تحت پوشش ساحل بهشتی، د   شواری های 
زند   گی را می شناســند    و با رنج هایش د   ست به گریبان هستند   ، ولی 
آموخته اند    که باید    طرحی نو د   راند   اخت و برای ساختن فرد   اهای بهتر 
تالش کرد   . آنها د   ر کنار کالس های تقویتی د   رســی، تحت آموزش 
و همراهی مربيان این مؤسســه به توليد    آثاری د   ر عرصه هایی چون 
آکریليک روی سفال، نقاشی روی سراميک، نقطه کوبی، شمع سازی، 
منبت، معرق، چاپ و نقاشی روی پارچه و عروسک سازی می پرد   ازند    
اما این همه د   استان نيست، فرید   ه پاغند   ه، مد   یر مؤسسه ساحل بهشتی 
می گوید   : آثار توليد    شد   ه، از سوی مؤسسه خرید   اری و سپس نسبت به 

عرضه و فروش آن اقد   ام می شود   .
وی برگزاری چنين نمایشگاه هایی  را فرصتی برای فروش محصوالت 
توليد   ی افراد    تحت پوشش و تد   اوم این مسير د   انسته و یاد   آور می شود   : 
می کوشيم تا نمایشــگاه ها را با فواصل نزد   یک تر به صورت فصلی  یا 
براساس مناســبت های پيش  رو برگزار کنيم. همچنين الزم به ذکر 
اســت که یکی از راه های حمایت از چنين توليد   اتــی، معرفی این 
فعاليت ها به اد   ارات و نهاد   های مختلف و اقد   ام ایشان برای خرید    آثار، 
د   ر قالب هد   ایا و سوغات مورد    نيازشــان است که برای مناسبت ها و 
مراسم مختلف تهيه می کنند   . پاغند   ه همچنين بر اهميت اطالع رسانی 
مناسب و نقش رسانه ها د   رشکل گيری حمایت ها و پویایی فعاليت های 
نيکوکاری تأکيد    می کند   . این واقعيتی انکارناپذیر است؛ اصال برای 
همين اســت که ما از این روید   اد    نيکو نوشتيم تا شــما هم بد   انيد    
نمایشگاه عيد   انه ساحل بهشتی، تا پایان امسال، هر روز از ساعت 17 
تا 21 به نشانی بند   رانزلی، جهانگانی، کوچه پرد   یس، کارگاه ساحل 

بهشتی پذیرای حضور عالقه مند   ان است.

اقد   ام خوب

مریم ساحلی

فاطمه عباسی

تماشای امید    د   ر ساحل بهشتی 

مصطفی مستور

روی ماه خد   اوند    را ببوس

خرید    بد   ون واسطه
بسياری از روستایيان به ویژه کشاورزان، 
هر ساله به د   ليل نبود    نظام توزیع مناسب، 
مجبــور به فــروش محصــوالت خود    به 
واسطه ها می شــوند  . به  این منظور هم، 
نمایشــگاه محصوالت کشاورزی و عرضه 
کاالهای اساسی تنظيم بازار و ميوه شب 
عيد    د   ر همه استان ها راه اند   ازی شــد   ه تا کاالهای تنظيم بازاری را با 
قيمت مصوب به مرد   م عرضه کند   . توليد   کنند   گان د   ر این نمایشــگاه، 
توليد   ات خود    را به صورت مســتقيم عرضه خواهند    کرد    که با تخفيف 
10 تا 20د   رصد   ی و کمتر از قيمت بازار اســت؛ همچنين ميوه شــب 
عيد    د   ر همه نمایشــگاه های عرضه مســتقيم کاال بــا قيمت مصوب 
ارائه می شود    و د   ر تمام  استان های کشــور هم، تامين آن انجام شد   ه 
است. کاالهای تنظيم بازاری مانند    مرغ، گوشــت، برنج، شکر و... د   ر 
نمایشگاه عرضه مستقيم ارائه می شــود    و این کاالها د   ر فروشگاه های 
زنجيره ای کشــور نيز با قيمت مصوب تنظيم بازار عرضه می شــود   . 
مراکز عرضه کاالهــای اساســی و محصوالت کشــاورزی و صنایع 
غذایی تا 27 اســفند    ماه د   ر بوستان والیت، بوســتان پليس و مصلی 
امام خمينی)ره( و همزمان د   ر100فروشــگاه تعاونی مصرف د    ر کليه 

استان ها، پذیرای باز د   ید   کنند   گان است.

حال خوب سد   های چهارمحال و بختیاری 
تا پيش از بارش های وسيع زمستانی، همه 
خبرها حاکی از کم شــد   ن حجم سد   ها و 
کمبود    ذخایر آبی بود    تــا جایی که حتی 
برخی از رود   خانه ها و پشت برخی از سد   ها 
خشک شد   ه و مرد   م را نگران خشکسالی 
کرد   ه است. حاال اما حال و روز منابع آبی 
خوب است و به لطف بارش های زمستانی که  همچنان هم اد   امه د   ارد   ، 
کمبود   های  آبی تا حد   ود   ی مرتفع شد   ه است.  مد   یرکل منابع طبيعی 
و آبخيزد   اری چهارمحال و بختياری هم خبر د   اد   ه که تمامی ســد   ها 
و بند   های خاکی این اســتان د   ر بارش های هفته گذشــته به  صورت 
صد    د   رصد    آبگيری شد   ه اند    و د   ر حال سرریز هستند   .110سازه خاکی 
د   ر چهارمحال و بختياری وجود    د   ارد    و حــد   ود    30د   رصد    رواناب های 
ناشی از بارش باران د   ر مخازن ســد   های خاکی ذخيره می شود    و 10 
تا 15د   رصد    این آب نفوذ و به تقویت ســفره های آب زیرزمينی کمک 
می کند   . د   ر هر بارش تقریبا مخازن ســد   های خاکی پر می شود    و پس 
از نفوذ مجد   د    د   ر بارش های بعد   ی، آبگيری می شود   . البته تنها استان 
چهارمحال و بختياری نيست که سد   هایش پر آب شد   ه، بلکه بسياری از 
سد   ها د   ر شهرها و استان های کشور پر آب شد   ه اند    و با اینکه کمبود   های 
آبی به طور کامل رفع نشد   ه، اما می توان اميد   وار بود    که با بحران کم آبی 

مواجه نمی شویم.

کسب وکارهای فناورانه د   ر روستاها
یکی از د   الیلی اســت که روستانشينان را 
مجبور به مهاجرت و راهی شهرها می کند   ؛ 
بيکاری و نبود    شغل د   ر برخی از روستاها و  
به ویژه د   ر مناطق محروم است. روستایيان 
به خيــال پيد   ا کرد   ن شــغل پرد   رآمد   ، د   ر 
شهرها ســاکن می شــوند   ، غافل از اینکه 
وضعيت شــان نه تنها بهتر نمی شــود    که گاهی بد   تر از قبل می شود   . 
خوشبختانه د   ر سال های اخير اشتغال روستایيان د   ر اولویت قرار گرفته 
و د   ر بسياری از روستاها با اجرای طرح های اشتغال زایی، جوانان روستایی 
مشــغول به کار شــد   ه و حتی مهاجرت معکوس صورت گرفته است. 
به عنوان نمونه، صند   وق کارآفرینی اميد    با اجرای طرح »روستای نوفن«، 
باعث شد   ه تا توسعه کسب وکارهای فناورانه د   ر روستاهای سيستان و 
بلوچستان سرعت بگيرد   . مد   یر توسعه زیست بوم کسب وکار صند   وق 
کارآفرینی اميد    د   ر این باره گفته است: »این صند   وق د   ر چند    سال اخير 
با اجرای الگوهای مختلف برای توسعه کسب وکارهای روستایی تالش 
کرد   ه است که ازجمله این الگوها، می توان به »هر روستا یک محصول«، 
»روستای بد   ون بيکار« و »صند   وق های خرد    محلی« اشاره کرد   . تقویت 
مشاغل روستایی د   ر اســتانی مانند    سيستان و بلوچستان که نيمی از 
جمعيت آن روستانشين هستند   ، باید    بر پایه فناوری پيش برود    تا رشد    
و توسعه اقتصاد    جوامع محلی را د   ر پی د   اشــته باشد   .« آنطور که این 
مسئول وعد   ه د   اد   ه، توسعه شيالت، گلخانه های محصوالت کشاورزی و 
صنایع د   ستی از مهم ترین بخش های حمایتی الگوی روستای نوفن د   ر 
سيستان و بلوچستان خواهد    بود   . امسال بيش از یک هزار و 200طرح 
اشتغال زایی د   ر این استان با تسهيالت صند   وق اميد    به بار نشسته که 
60د   رصد    این کسب وکارها د   ر حوزه روستایی است. د   ر سال آیند   ه نيز با 
اجرای طرح روستای نوفن، مشاغل روستایی د   ر این استان مورد    حمایت 

بيشتری قرار خواهند    گرفت.

بازارچه عید   انه د   ر اصفهان
حمایت از مشاغل خانگی و ُخرد   ، همواره 
مورد    توجه مســئوالن بــود   ه و احتماال 
د   ید   ه ایــد    کــه د   ر شــهرهای مختلــف، 
بازارچه هایی برپا می شود    تا صاحبان این 
مشاغل به صورت مستقيم، محصوالت شان 
را د   ر ایــن بازارچه ها عرضــه کنند   . این 
بار د   ر اصفهان و د   ر آســتانه فرارســيد   ن عيد    نــوروز، بازارچه عيد   انه 
راه اند   ازی شد   ه که با بازارچه های د   یگر کمی فرق د   ارد   ؛ این بازارچه را 
هيئت فد   ائيان حسين)ع( اصفهان و متوليان امامزاد   ه شاه ميرحمزه)ع( 
برپا کرد   ه اند    و تا محصوالت خانگی و کارگاه های کوچک اصفهان شامل 
پوشــاک، عفاف و حجاب، کيف و کفش، عطر، محصوالت ارگانيک، 
آجيل، گز و شيرینی، محصوالت تزیينی و گل و ماهی به عالقه مند   ان 
ارائه شود   . ســيد   رضا نریمانی، مد   اح اهل بيت)ع( د   رباره این بازارچه 
می گوید   : این بازارچه برای نخستين بار راه اند   ازی شد   ه تا فرصتی برای 
عرضه محصوالت خانگی و مشــاغل خرد    به خرید   اران باشد   . د   ر این 
شرایط معيشتی و اقتصاد   ی کشور، این مشاغل با مشکالت اقتصاد   ی 
مختلفی روبه رو هستند   . د   ر این بازارچه توليد   کنند   گان محصوالت را 
با قيمت های پایين ارائه کرد   ه اند    تا خرید   اران بتوانند    اجناس مورد   نياز 
خود    را با قيمت کمتری تهيه کنند   . این نمایشگاه از 14 تا 28 اسفند   ماه  
از ساعت 15 تا 23 د   ر امامزاد   ه شاه ميرحمزه، واقع د   ر چهارراه عسکریه 

اصفهان برپاست.

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

 اما من نمی خواهم نباشــم. نمی خواهم آمد   ه باشــم و رفته باشم و هيچ غلطی 
نکرد   ه باشم. نمی خواهم مثل بيشــتر آد   م ها که می آیند    و می روند    و هيچ غلطی 
نمی کنند   ، د   ر تاریخ بی خاصيت باشم. نمی خواهم عضو خنثی ای از تاریخ بشریت باشم. آخ ماد   رم کجاست؟ 
مونس کجاست؟ د   انشــجوی بد   بخت! بعد    از کرورکرور کتاب خواند   ن حاال اگر نتوانی برای این سؤال پاسخ 
علمی و جامعه شناسانه ای پيد   ا کنی مد   رک د   کتری ات را نخواهی گرفت و می شوی تحصيل کرد   ه ابتری که 
نه تنها کتابی منتشر نخواهی کرد بلکه به شهرت هم نخواهی رسيد    و آد   می که مشهور نيست وجود    ند   ارد   . 
یعنی وجود    د   ارد    اما فقط برای خود   ش نه د   یگران و کسی که فقط برای خود   ش وجود    د   اشته باشد    تنهاست 

و من از تنهایی می ترسم.

بوک مارک
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نســل اینترنت های ماهواره ای در حال 
رشــد اســت. این نوع از اینترنت ها با 
عملکردی فراتــر از اپراتورهای فعلی و 
حتی فیبرنوری، قادر اســت اینترنت پر 
سرعت را در اختیار عموم مردم بگذارد. 
هرچند حضور آنها در آسمان هر کشوری 
نیاز به طی فراینــد دریافت مجوز دارد. 
پــس از ماهواره های اســتارلینک از 
شرکت اسپیس ایکس، حاال یک شرکت 
انگلیســی به نام OneWeb مستقر در 
لندن به عنوان یــک اپراتور ماهواره ای، 
40ماهواره اینترنتــی در فضا نصب کرد. 
به این ترتیب تعــداد ماهواره های این 
شــرکت در مدار به بیش از 580رسید. 
با یک پرتاب دیگــر در هفته های آینده، 
وان وب برای ارائــه اتصال به اینترنت به 
کل جهان، به اندازه کافی ماهواره خواهد 
داشت. شــرکت وان وب در پی بحران 
همه گیری کووید-19 در سال 2020 دچار 
ورشکستگی شده بود اما مدتی بعد دولت 
بریتانیا و شــرکت هندی Bharti آن را 
از ورشکســتگی نجات دادند و کمی بعد 
80فضاپیما از این شرکت به فضا پرتاب 
شد. نیل مسترسون، مدیرعامل شرکت، 
گفت که آنها اکنون در 15کشور در شمال 
50درجه عرض جغرافیایی، که شــامل 
بریتانیا نیز می شــود، خدمات رســانی 
می کنند: ما در حال گســترش فعالیت 
خود در سراسر جهان هستیم و این نشان 
می دهد که این سیستم شبکه چه کاری 

می تواند انجام دهد.

زهرا خلجیاینترنت
روزنامهنگار

آنالین شدن کامل دریافت مجوزها
پسازتأخیرهایمتوالی،بهنظرمیرسدکهاینبارمشکالت
درگاهملیمجوزهابهطورکاملرفعشدهاستووزیراقتصاد
برایسومینباردرســالجاریازاجرایقانوندرگاهملی

مجوزهاخبرداد.
درخردادماهگذشته،درحالیکهیکسالازمهلتمجلس
بهدستگاههابرایاتصالبهدرگاهملیمجوزهاگذشتهبود،
یکمهلت6ماههدیگربهآنهادادهشــد.درآنزمانبرخی
دستگاههامشکالتفنیرابرطرفنکردهبودندوحتیبعضی
ازآنهابهایندرگاهمتصلنشدهبودند.بنابراینمجلسطی
اولتیماتومیسختازبرخوردقضاییبادستگاههایخاطی
خبرداد.ایناولتیماتومهمچنینشــاملاستیضاحوزرای

دخیلدرراهاندازیدرگاهملیمجوزهاهممیشد.
احســانخاندوزی،وزیراقتصادوداراییهمیکباردیماه
وباردیگر۱۲بهمنرابهعنوانزمــانراهاندازیدرگاهملی
مجوزهااعالمکرد،امابعضیازمشــکالتهمچنانبهقوت

خودباقیبود.

اواکنوندرحالیازصدورهمهمجوزهایکســبوکاردر
درگاهملیمجوزهــاخبرمیدهدکهازمهلتشــشماهه
مجلسبرایاجرایقانوندرگاهملیمجوزها3ماهســپری
شدهاســت.وزیراقتصاددراینزمینهبااشــارهبهاینکهبا
همکاریوزارتصمتواتاقاصنافکشــوربــاوزارتخانه
متبوعخودموفــقبهاجراییکیازتکالیفقانونیشــده،
گفت:ازامروزهمهپروانههایکسبوکاریکشوربدوننیاز
بهحضوروکاغذازطریقدرگاهملیمجوزهابهصورتآنالین
بررسیودرصورتتأییداستعالمهایالزمظرف3روزپس
ازدرخواست،مجوزصادرخواهدشــد.بهگزارشپیوست
حسینمیرزایی،رئیسسامانهاصنافکشورگفت:سامانه
اصنافبهطوررســمیبهدرگاهملیمجوزهامتصلشدهو
آمادگیارائهخدمتبه5میلیونو6۲۲هزارکاربرکشوری
خودرادارد.بهگفتهاو»بااتصالسامانهاصنافبهدرگاهملی
مجوزهاهمفرایندوزمانمجوزدهیوهمهزینهصدورمجوز

کاهشمییابد«.
آخرینگزارشتأخیردرصدورمجوزهایکشورکهمربوط
به۱۱اسفنداستنشانمیدادکهقوهقضاییه،وزارتکشور،
سازماناداریواستخدامیوجامعهحسابدارانرسمیایران

بهدرگاهملیمجوزهامتصلنشدهاند.

جذب جنین در مغز کودک یک ساله
پزشکاندرمغزیککودکیکساله،جنینخواهریابرادر

دوقلویاوراپیداکردهاندکه۱0سانتیمتررشدکردهبود.
والدینکودکیکهحدودیکسالپیشدرچینبهدنیاآمده
بود،بهخاطرمشــکالتیکهدرعملکردهــایحرکتیخود
داشت،بهپزشکمراجعهمیکنند.پسازبررسیهامشخص
میشودکهدراتفاقیبسیارنادردررحممادر،جنینبرادریا

خواهردوقلویاینکودکدرجمجمهاوجذبشدهاست.
بهگزارشایندیاتودی،پسازحضوراینکودکیکســاله
دربیمارستان،پزشکانسراورااســکنکردندوبهطرزی
غافلگیرکنندهمشخصشدکهدرونکیســهایدرمغزاو،
استخوانهاییمشاهدهمیشود.بهاینترتیبمتخصصان
دریافتنداینکودک،جنینبرادریاخواهردوقلویخودرا

درمغزشبههمراهدارد.
اینپدیدهبسیارنادرکهبانام»دوقلویانگلی«همشناخته
میشــود،زمانیرخمیدهدکهدوقلوهادررحمبهیکدیگر
میرســند،امافقطرشــدیکیازآنهاادامهپیــدامیکند.
درنتیجهاغلبجنینیکهرشدشمتوقفشدهاست،توسط

جنیندیگرجذبمیشود.

به گفته عماد احمدوند، دبیر ستاد توسعه 
نانــو تاکنــون شــرکت های دانش بنیــان با 
صنایع مختلف پروژه های مشترک تعریف 
کرده اند که براساس آمار حدود ۴۰۰ پروژه 
موفــق را بــه کارفرماهــا و شــرکای صنعتی 
خــود تحویــل داده انــد. مســئله کمک به 
ورود محصــوالت دانــش بنیان به بــازار از 
اهمیت باالیی برخوردار است که در ستاد 

به این موضوع توجه ویژه ای می شود.

۴۰۰
پروژه

۴فضانــورد پــس از 157روز حضــور در 
ایســتگاه فضایــی بین المللــی)ISS( بــا 
یــک کپســول دراگــون اســپیس ایکس 
موســوم به Endurance بــا موفقیت به 
زمین برگشــتند. ایــن مأموریــت درحالی 
بــه درازا کشــیده بــود کــه 3فضانــورد آن 
بــرای اولین بــار به فضــا رفته بودنــد. پس 
از فرود کپسول اســپیس ایکس در دریا، 
تیم هــای بازیابی این شــرکت به ســرعت 
بــه محــل فرود، رفتنــد تــا ضمــن نجــات 
فضانــوردان، کپســول مربوطــه را هــم به 

مقر اسپیس ایکس برگردانند.

157
روز

دانش

عددخبر

کامل شدن پوشش جهانی 
اینترنت ماهواره ای

   گسترش لحظه به لحظه
مدتیطولمیکشدتاماهوارههایتازهپرتابشده
بهدرســتیدرموقعیت۱۲00کیلومتریباالی
زمینقرارگیرند،آنگاهآزمایشوســپسآنالین
شوند.خوشهایازاینماهوارههاکهسالگذشته

افزایشیافتندتاپایانماهمهبه48ایالتدرآمریکا
وشــمالدریایمدیترانهوتاپایانتابســتانبه
مکزیک،آفریقایشمالیوهندگسترشخواهد
یافت.راهاندازیهاینهاییتاپایانسالبهکاربران

درخطاســتوااجازهاتصالپهنایباندمیدهد.
ایــنالگوبــراینیمکرهشــمالیومناطقاصلی
خشــکیدرنیمکرهجنوبی،حتیقطبجنوب،

تکرارمیشود.

   رقابت اینترنت های ماهواره ای
وانوبقصدداردتاپایانسال۲0۲3حدود40نودراهاندازیواجراکند.تنهایکسازماندیگردرجهان
رقیبآنهاستکهامروزهفضاپیماهایفعالتریرادرمداردارد،استارلینکمتعلقبهایالنماسک.اینیک
تعهدنرمافزاریعظیماست.فرانچسکوساکونی،مدیرعملیاتماهوارهایتوضیحداد:شمانمیتوانیدتک
تکماهوارههارادرهرگذربررسیکنید.بنابراینمابهشدتبهاتوماسیونمتکیهستیم.ماهوارههاعموما

رفتارخوبیدارند،امااگرمشکلیوجودداشتهباشد،سیستمبهماهشدارمیدهد.
بهروشیمشابه،اتصاالتپهنایباندیکهازطریقماهوارههااتفاقمیافتدنیزدائمارصدمیشود.متهال،
مدیروانوبگفت:مامیتوانیمبســتههایمصنوعی)دادهها(رابهشبکهتزریقکنیم.میتوانیمچیزهایی
مانندازدستدادنبستهها،تأخیر،لرزشوهرچیزیکهممکناستعملکردسرویسراکاهشدهدببینیم.

   استقبال به شرط پذیرش قوانین
شــرکتهایفناوریدنیادرحالتســخیرمدارهایمناسببرای
استقرارمنظومههایماهوارهایخودهســتند.ایرانهمالبتهضمن
اســتقبالازاینترنتماهوارهایبهشــرطپذیرشقوانینسرزمینی
)landing rights(ازســویارائهدهندگاناینترنتماهوارهای،طی
برنامههاییکهدردستاجراســت،برایساختاینترنتماهوارهای
برنامههاییدارد.آنگونهکهمسئوالناینحوزهعنوانمیکننداگرچه
ســاختمنظومههایماهوارهایدراولویتنیست،اماباتشکیلیک

کنسرسیومبینالمللیاینپروژهدرحالپیگیریاست.
عیسیزارعپور،وزیرارتباطاتچندیپیشدرواکنشبهفعالشدن
اینترنتماهوارهایدرایرانبااشارهبهاینکهمامقرراتسرزمینییا
»لندینگرایت«خودراتهیه،مصــوبوبهاپراتورهایمنظومههای
ماهوارهایابالغکردیم،ادامهداد:»آنهادرصورتیکهمیخواهنددر
ایرانفعالیتقانونیداشتهباشــند،ملزمبهرعایتقواعدسرزمینی

جمهوریاسالمیایرانهستند.«

   تفاوت استارلینک و وان وب 
برخالفســرویساســتارلینک،وانوباتصاالت
پهنایباندرامستقیمابهکاربرنمیفروشد.مشتریان
آنها،اصوالشــرکتهایمخابراتیهستندکهاین
ســرویساینترنتیراارائهمیدهند.آنهاهمچنین
ممکناســتازاتصالبرایتکمیلیاگســترش
زیرساختدرشبکههایتلفنهمراهخوداستفاده
کنند.یکبرنامهخدماتمعمولیمیتواندچیزی
درحدود75مگابیتدرثانیهدانلودو۱5مگابیتدر
ثانیهبارگذاریباشد.امایکیازجنبههایکلیدی
کهاینترنتهایماهوارهایوانوبواستارلینکرا
برجستهمیکندتأخیرکمیاکاهشزمانرفتوآمد
دادههاست.برایماهوارههایارتباطیزمینثابت
)GEO(کههماناینترنتســنتیاستاینزمان
پینگممکناســت700میلیثانیهباشــد.برای
،)LEO(ماهوارههایجدیددرمــدارپایینزمین
ممکناستیکدهمآنباشد،مثال80میلیثانیه.
دیویدفولر،مهندسارشــدفروشوانوب،گفت:
سرعتباالیایناینترنتبهشــمااجازهمیدهد
کارهاییمانندتماسهایگروهی،اجرایویدئوهاو
صداهارادرزمانواقعیانجامدهید.شمامیتوانید
بااستفادهازبرنامههایOfficeیککارتیمیروی
یکسندانجامدهید.انجاماینکاردرزمانواقعی
بااینترنتGEOنشدنیاستمابااینترنتLEOو

وانوبامکانپذیراست.

یکی از جنبه های 
کلیدی ای که 

اینترنت های ماهواره ای 
وان وب و استارلینک را 

 برجسته می کند 
 تأخیر کم یا 

 کاهش زمان رفت وآمد 
داده هاست

شرکتOneWebاعالمکردهباپرتابمحمولهبعدی
ماهوارههایاینشرکت،کلزمینتحت

پوششاینترنتماهوارهایقرارخواهدگرفت

فناوری
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 نوروزبانان بی نوروز 
تمام قد در خدمت مردم

69هزار جوان هالل احمری آماده ارائه 
خدمات امدادی به مسافران هستند

روزهای پایانی سال اگرچه برای اغلب مردم، 
نوید بخش تعطیالت چند روزه و اســتراحت 
در کنار خانواده است، اما برای خیلی از اقشار 
جامعه که باید با حضور در پســت های خود 
و ارائه خدمات به مردم، بســتری امن را برای 
مســافران نوروزی فراهم کنند، تازه شــروع 
یک دوره کاری ســخت و کاماًل جدی است. 
تیم های امدادی جمعیت هالل احمر ازجمله 
این گروه ها هستند. امسال هم مانند سال های 
گذشته، قبل از اینکه ســوت آغاز سال نو به 
صدا دربیاید، تیم های امدادی آماده اعزام به 
پایگاه های مربوطه شــدند و این آمادگی را با 
رژه خود در مراســم آغاز طرح ملی خدمات 
نوروزی نشــان دادند. 69هزار جوانی که قرار 
اســت نوروز 1402در 1600پایــگاه ثابت و 
سیار هالل احمر مســتقر شوند و با راهنمایی 
مســافران و تذکر نکته های آموزشی، آنها را 
به رعایت احتیاط و سفری امن دعوت کنند. 
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هالل احمر 
از این امدادگران به عنوان نوروزبانان بی نوروز 
یاد می کنــد و می گویــد: اعضــای فعال در 
1600پایگاه ثابت و ســیار هــالل احمر در 
نوروز امسال، از روز سه شــنبه 24اسفند کار 
را در قالــب طرح نوروزی آغــاز می کنند و تا 
پایان تعطیالت نوروز در کنار مردم و مسافران 

خواهند بود.

استقبالازمسافراننوروزیدرپایگاهها
به گفته رئیــس هالل احمر، تعــدادی از این 
تیم های امدادی در مبادی ورودی و خروجی 
شهرها مستقر می شوند و ضمن خوشامدگویی 
به مســافران نوروزی، خدمــات فرهنگی و 
اجتماعی مناســبی را به آنها ارائه می کنند. 
البته هالل احمر و حــوزه جوانانش در قالب 
این طرح، از کودکان و نوجوانان غافل نشده اند 
و در همین پایگاه های امدادی سعی کرده اند 
که با ایجاد محل هایی برای بازی و سرگرمی 
کودکان فضایی شاداب و جذاب برای آنها ایجاد 
کنند: »عالوه بر این، پشتوانه نیروی انسانی در 
ایام نوروز بیش از 2میلیــون نفر خواهد بود و 
درصورت لزوم از این تعداد نیرو هم، استفاده 

خواهد شد«.

همهامکاناتوتجهیزاتبهصف
جمعیت هالل احمر کــه پیش بینی می کند، 
امســال ســفرهای نوروزی نســبت به سال 
گذشته بیشتر باشــد تمام توان خود را به کار 
گرفته تا در مســیر خدمات رســانی مطلوب 
به مســافران قدم بــردارد؛ از بــه کارگیری 
تمامــی آمبوالنس ها و خودروهــای امداد و 
نجات گرفته تا موتورســیکلت های ا مدادی 
و حتی دوچرخه های امدادی که قرار اســت 
در قالب طرح های مختلف امدادی مشــغول 
خدمات رسانی به مردم شــوند. البته در این 
میــان بالگردهای هالل احمر هــم در حالت 
آماده بــاش هســتند و به محــض وقوع هر 
حادثه ای که نیاز به حضورشان باشد، بالفاصله 

در محل حادثه حاضر خواهند شد.

همهدرپناهشماره112
درست است که نیروهای امدادی هالل احمر 
در طول جاده های مواصالتــی در پایگاه های 
ویژه خود حاضر هســتند و تردد در مسیرها 
را دنبال می کنند اما مــردم هم باید با رعایت 
نکات ایمنــی و پرهیز از بی احتیاطی ســفر 
خوشی را برای خود رقم بزنند. رئیس جمعیت 
هالل احمر با بیان این مطلب، یادآور می شود 
که شماره 112در هر ساعت از شبانه روز، آماده 
خدمات رســانی به مردم حادثه دیده است: 
»این شــماره نه  تنها در حوادث جاده ای بلکه 
در حوادثی چون حادثه کوهســتان، جنگل، 
دریا و... هم آماده دریافت گزارش های مردمی 
برای اعزام نیروهای امدادی است.« کولیوند با 
تأکید بر اینکه در هالل احمر تمام تالشــمان 
را می کنیم تا کمترین حادثه هــا و کمترین 
جان باخته ها را داشته باشیم و مردم آسایش 
خوبی را در ایام نوروز داشته باشند، می گوید: 
جمعیت هالل احمر همیشه آسایش خود را 
فدای آرامش ملت می کند تا مــردم بتوانند 
ســفرهای خود را انجام دهند و از تعطیالت 

استفاده کنند.
طرح نوروزی امســال هالل احمر، هم شاهد 
فعالیت و حضور جوانــان هالل احمر در قالب 
تیم های ســحر و سحاب اســت و هم اعضای 
داوطلبان در قالب سالمت یار: »مسافران نوروز 
در هر بخش از ســفر خود که نیازمند کمک 
نیروهای امدادی هستند، می توانند با توقف در 
مقابل یکی از این پایگاه های امدادی از خدمات 

هالل احمر بهره مند شوند.«

فاطمهعسگرینیاهالل احمر
روزنامه نگار

مافیای طالق
برخی از وکال  با گرفتن مبالغی، زمان فرآیند قانونی طالق را به حداقل رسانده  و همه راه های بازگشت به زندگی مشترک را از بین می برند

»طالقدر10تا20روز«؛پیشــنهادیبهظاهر
جذاببرایزوجهاییکهدیگرتابماندنکنار
یکدیگرراندارند.6میلیونو800هزارتومان
پولمیدهندوبدونیکجلســهحضوردر
دادگاهوجلساتمشاوره،درکوتاهترینزمان
ممکن،مهرطالقرویشناسنامههایشــان
میخورد.کارهایشــانراهمکسانیانجام
میدهندکهحاالفعالیتشــانتحتعنوان
»وکیلطالقتوافقی«رونقبیشتریگرفته.
یکجستوجویســادهدرفضایمجازی
دههالیستازاســامیاینوکالرادراختیار
متقاضیانقرارمیدهد.حضوریوغیرحضوری
زنوشوهرهایخواهانطالقرامیپذیرندو
شرطشانهمدریافتنیمیازپولدرابتدای
کاروتوافقنهاییپیشازمراجعهاست.باید
همهچیزشستهورفتهباشد،کاراضافهتریهم
انجامنمیدهند.فقطقانونرادورمیزنندوبا
وجوداینکهقراردادشانطالقتوافقیاست،اما
تقاضاییکطرفهطالقدردادگاهثبتمیکنند
تاالزامحضورزوجیندرجلســاتمشاوره
حذفشود،درزمانمقررهمرضایتطرف
دومرارویمیزمیگذارندوتمام.پیگیریهای
همشهریازســازمانثبتاحوالوسازمان
ثبتاسنادوامالکبرایاعالمآمارطالقهای
توافقیطیسالهایاخیربهنتیجهنرسید،
اماآمارهاحاکیازافزایشاستقبالزوجیناز
طالقهایتوافقیاست.تنهادرسال95بودکه
رئیسوقتسازمانثبتاسنادوامالک،ازثبت
1۳8هزارو۳5۳طالقطیحدود10ماهدرایران
خبردادوگفت:»ازاینتعداد،105هزارو5۳۳
موردبهصورت»توافقی«جاریشدهاست؛

یعنی76درصدطالقها.«

حذفجلساتتوافق
ســال99 طبق آمار ســازمان ثبت احوال کشور 
1۸۳هزارو19۳ طالق ثبت شده و حدود ۳.6درصد 
نسبت به سال9۸ رشد داشته است. در حقیقت، 
به ازای هــر ۳ ازدواجی که در این ســال به ثبت 
رسیده )۵۵6هزار و ۷۳1 عدد ازدواج( یک طالق 
هم ثبت شده است. بیشتر طالق ها هم متعلق به 
زوج هایی بوده که بین یک تا ۵ سال سابقه زندگی 
مشترک داشته اند. در 1400 بر پایه آمار اعالم شده 
از سوی ثبت احوال، در این سال ۵6۸هزار و ۵4۵ 
ازدواج و 201هــزار و ۵9 طالق به ثبت رســیده 
است. امســال هم تا بهمن ۵06هزار و 6۷۵عدد 
ازدواج ثبت شــده و 1۸۵هزار و 1۵۳عدد طالق، 
یعنی تداوم همان عدد تقریبی یک طالق به ازای 
۳ازدواج. طی یک دهه گذشته )1۳90 تا 1۳99( 
طالق رشــد 2۸ درصدی داشــته و کارشناسان 
معتقدند یکــی از متهمان این روند افزایشــی، 

تسهیل شرایط طالق توافقی از سوی وکالست. 
البته تا قبل از ســال ۷0 طالق توافقی به راحتی 
صورت می گرفت و زن وشــوهر در دفاتر ازدواج و 
طالق، از هم جدا می شــدند. اما در زمان ریاست 
سیدابراهیم رئیســی بر قوه قضاییه بخشنامه ای 
صادر شد که به دادگاه اجازه می داد طالق توافقی 
را تنها درصورت داشتن »گواهی عدم انصراف از 
طالق« انجام دهند. ماجــرای صدور این گواهی 
هم به قانون حمایت از خانواده برمی گشــت که 
در ســال91 تصویب شــده بود. پس از تصویب 
قانون حمایت از خانواده، ســازمان بهزیستی با 
همکاری قوه قضاییه برای پوشــش طالق های 
توافقی سامانه ای تحت عنوان »تصمیم« راه اندازی 
کرد و بر این اســاس متقاضیان طــالق توافقی 
باید ۳ تا ۵جلسه آموزشی و مداخالت تخصصی 
روان شــناختی و مددکاری اجتماعی، مشــاوره 
حقوقی و مذهبی برای تصمیم گیری بهتر برای 
کاهش مشکالت و آســیب های مربوط به آنها را 
دریافت می کردند. بر این اساس دیگر امکان ثبت 
طالق توافقی در یک روز وجود نداشت و زوجین 
باید یک فرایند زمان بــری را طی می کردند تا به 
طالق توافقی برسند، شرایطی که به تدریج پای 
وکال را برای دور زدن قانون و حذف جلسات مشاوره 
به طالق های توافقی باز کرد؛ جلساتی که به نظر 
می رسید می توانست برخی از زوجین را از تصمیم 
به طالق منصرف کند. سال گذشته رئیس اداره 
پیشگیری از آسیب های خانواده در قوه قضاییه 
اعالم کرده بود »با برگزاری جلسات مشاوره برای 
زوجین، 1۵.۳۷درصد از پرونده های طالق توافقی 
به سازش رسیده اســت.« بهزاد وحیدنیا، معاون 
مشــاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی 
کشور هم سال گذشته درباره پرونده هایی که پس 
از ثبت در سامانه تصمیم، منجر به سازش شده، 
گفته بود: »از ابتدای راه اندازی سامانه ۳۳۸هزار 
پرونده طالق توافقی ثبت شده و 4900پرونده به 

طالق نرسیده است.«

خودتانتوافقکنیدوبیایید!
»ما هیچ کار اضافه ای برای مهریه و رضایت طرفین 
و ایجاد توافق انجام نمی دهیم خودتان توافق کنید 
و هر زمان نهایی شــد، تشــریف بیاورید. ما تنها 
پروسه ۷ماهه دادگاه و 20بار رفت وآمد به مراجع 
قضایی و جلسات مشاوره را حذف می کنیم.« اینها 

را یکی از وکالی طــالق توافقی در تماس تلفنی 
همشهری و پیگیری نحوه تشکیل پرونده اعالم 
می کند و ادامه می دهد: »تنهــا کاری که انجام 
می دهیم طــالق توافقی اســت و هزینه آن هم 
6میلیون و ۸00هزار تومان. نیمی از مبلغ را ابتدا 
می گیریم و باقیمانده را پس از خاتمه کار. حتما 
باید دو طرف با کارت ملی، شناسنامه و عقدنامه 
اینجا حاضر باشند تا توافقات صورتجلسه شوند. 
نیازی هم به حضور در هیچ جایی نخواهید داشت.« 
او البته در پاســخ به اینکه اگر زمان برای حضور 
در دفتر وکیل را نداشــته باشیم، راه حل دیگری 
هم پیشــنهاد می دهد: »اگر فرصت ندارید، ما از 
طریق سامانه ثنا برایتان کد می فرستیم و نیازی 
به حضورتان نیست.« این وکیل زمان صدور حکم 

طالق را هم 10 تا 20روز عنوان می کند.

2نگاهمتفاوت
تجربه زوجین اما از عملکرد این وکال متفاوت است 
برخی از این روند کوتاه احســاس خوبی ندارند و 
معتقدند اگر به این سرعت مسیر طالق شان سپری 
نمی شد، شاید تصمیم دیگری برای بازگشت دوباره 
به زندگی می گرفتنــد، برخی دیگر اما می گویند 
توافق برای طالق به معنای پایان قطعی یک زندگی 
است و چه بهتر که این وکال می توانند در کوتاه مدت 

این کار را انجام دهند. مهدی و فرناز شهریور امسال 
از هم جدا شدند؛ بعد از ۸سال زندگی مشترک و با 
وجود یک دختر ۳ســاله. فرناز در این باره توضیح 
می دهد: »یک سال می شد که مشکالت متعددی در 
زندگی مان به وجود آمده بود. نخستین بار به یکی از 
دادگاه های خانواده در غرب تهران رفتیم و گفتند 
برای طالق توافقی باید یک جلسه در خود دادگاه و 
حداقل 4جلسه هم در کالس های بهزیستی شرکت 
کنیم. هزینه ثبت پرونده و این کالس ها حدود یک 
میلیون تومان می شد و چند ماه هم معطلی داشت. 
یک وکیل پیدا کردیم که تمــام کارهای طالق را 
خودش انجام داد و جلسات مشاوره هم نداشتیم.« 
او درباره حق الوکاله و میــزان مهریه ای که با این 
طالق توافقی دریافت کــرده، می گوید: »تقریبا 
۷میلیون تومان پرداخت کردیم و کارمان هم حدود 
یک ماه طول کشید. وکال  برای مهریه و دیگر شرایط 
هیچ زمانی نمی گذارند، خودمان باید برای همه چیز 
توافق کنیم.«  اعظم هم یک سال پیش طالق گرفته 
و به گفته خودش بروبیای خســته کننده ثبت و 
پیگیری در دادگاه را با چند میلیون تومان پشت 
سرگذاشــته اســت. او می گوید: »همسر سابقم 
از همان ابتــدا گفت حوصله دادگاه نــدارد و باید 
خودم دنبال کارهای طالق باشم. پیگیری کردم 
و گفتند اگر نیاید، حداقل 2سال زمان می برد. او از 
این شرایط سوءاستفاده کرد و گفت وکالت طالق 
می دهد به شرط اینکه مهریه ام را ببخشم. قبول 
کردم و وکالت گرفتم، ۵میلیون تومان هم به وکیل 
دادم و کارم انجام شد.« در محضرخانه نزدیک فلکه 
دوم صادقیه هم مرد جوانــی همراه با وکیلش در 
انتظار رسیدن نوبت است. حکم طالق شان آمده 
و حاال برای ثبت آمده انــد. خودش را رضا معرفی 
می کند و درباره روند طالق شان می گوید: »تقریبا 
یک ماه پیش وکیل گرفتیم، اما قبــل از آن برای 
اینکه هزینه ندهیم، خودمان دنبال کارهای طالق 
بودیم. خسته کننده تر از آن چیزی است که فکرش 
را کنید. همســرم راضی به ادامه این روند نبود و 
اصرار کرد با وکیــل کارمان را پیش ببریم. وکالت 
داد و کال خودش را کنار کشید. نمی دانم شاید اگر 
در این مدت باز هم کنار هم بودیم و طالق مان به 
مراحل جدی می رسید، نگاه دیگری به این جدایی 
می کردیم اما او دیگر نیامد و من هم هزینه کرده 
بودم. امروز اینجا هستیم تا زندگی مان برای همیشه 

تمام شود.« 

وکالچطورقانونرادورمیزنند؟
درباره اقدامی هم که این وکال برای کوتاه کردن 
روند طالق توافقی و حذف جلسات مشاوره انجام 
می دهند، علــی مظفری، رئیس ســابق کانون 
ســردفتران ازدواج و طالق و کارشــناس ارشد 
حقوق خانواده به همشهری می گوید: »در طالق 
توافقی اول زن و شــوهر باید به مراکز مشــاوره 
مراجعه کنند و فرایند زمانی برای آنها ۳ تا 4 ماه 
به طول می انجامد. وکال این قانون را دور می زنند و 
دادخواست یک طرفه ثبت می کنند. در این شرایط 
نیازی به ارجاع به مشاوره نیست و پرونده مستقیم 
به دادگاه ارجاع می شود. در روز دادگاه هم رضایت 
دو طرف را ارائه می کنند و همین مسئله منجر به 
تسریع کارشان می شود.« البته به گفته مظفری این 
اقدام وکالی طالق توافقی با حذف جلسات مشاوره 
یعنی دور زدن قانون و هر جایی هم که قانون دور 
بخورد قطعا تأثیرات منفی خود را خواهد داشت. او 
البته معتقد است که نباید روند افزایشی طالق های 
توافقی را به حضور این وکال مرتبط دانست، چون 
زن و شوهر وقتی تصمیم به طالق می گیرند، به 
نوعی خودشان را در آخرین مرحله زندگی تصور و 
به وکال مراجعه می کنند. وظیفه وکال هم مشاوره 
دادن نیســت و در نهایت هم کاری می کنند که 

جلسات مشاوره انجام نشود. 
مظفری ادامــه می دهد: »زن و شــوهرهایی که 
وکیل ندارند، فرآیند زمان بری طی می کنند. آنها 
به خودشان این حق را می دهند که با وجود تصمیم 
و توافق برای جدایی، دیگر زمــان طوالنی پیش 
روی خود نداشته باشــند. جلسات مشاوره واقعی 
هم ندارند و به گفته خودشــان فقط مبلغی واریز 
می کننــد و فرم های آماده ای را پــس از پر کردن 
تحویل شــعبه می دهند.« این کارشناس حقوق 
خانواده معتقد است، زمانی می توان حذف جلسات 
مشــاوره به دلیل حضور وکالی طالق توافقی را 
آســیب عنوان کرد که متخصصان و کارشناسان 
حوزه خانواده جلسات باکیفیتی را برای ایجاد سازش 
بین زوجین ایجاد کنند: »زمانی که زن و شــوهر 
تصمیم به جدایی گرفته اند، خودش آسیب است و 
طوالنی شدن آن می تواند مشکالت را افزایش دهد. 
کار اصولی و پایــه ای در این باره باید مثل اقدامات 
پیش از ازدواج صورت بگیرد. مثال اینکه خانواده ها 
در طول زندگی به خدمات مشــاوره ای کم هزینه 
دسترسی داشته باشند. جلسات مشاوره  دولتی 
که نداریم، خصوصی ها هم برای هر جلسه حداقل 
۸00هزار تومان هزینه می گیرند. « او تأکید می کند: 
»تا سال6۷ برای طالق توافقی هیچ نیازی به دادگاه 
نبود و می توانستیم فقط مشاوره اجباری را برای این 
موضوع درنظر بگیریم؛ البته مشاوره ای که ساختار 
مناسب داشته باشد. مثل آزمایش های قبل از ازدواج، 
نه اینکه فرایند خسته کننده دادگاه، هزینه دادرسی 
و معطلی های چند ماهه به مردم تحمیل شود. در 

این حالت زوجین به مشاوره های 
واقعی ارجاع می شدند و نتیجه 

آن هم واقعی می بود.«

مریمسرخوشگزارش
روزنامه نگار

سفر ایمن در جاده ساحلی جنوبکاهش شکار در ایران  
2سال پس از ابالغ ممنوعیت شکار، آمار شکار غیرمجاز در ایران 

به شدت کاهشی شد
با تکمیل کریدور نوار ساحلی جنوب کشور، مردم 4استان جنوبی به جاده ایمن 

دسترسی پیدا می کنند
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تولد 17هزار دوقلو در 
کشور

هاشــمکارگــر،رئیس
ســازمانثبتاحوال:از
ابتدایامســالتاکنون
بیشاز17هــزارو557
دوقلودرکلکشورمتولد
شــدهاندکهازاینتعداد
فقــط2هزارو814نوزاد
متولدتهرانبودهاند.بعد
ازتهران،خراسانرضوی
بــاهــزارو20نــوزادو
اســتانخوزســتانبا
هزارو۳07نوزادبیشترین

دوقلوهاراداشتهاند.

دانش آموزان می توانند 
مدرسه بروند

وزیر نــوری، یوســف
آموزشوپرورش:درباره
پیگیری آخرینوضعیت
ســریالی مســمومیت
دانشآمــوزانمنتظریم
نتیجهقطعیاعالمشود.
دراینرابطههرروزجلسه
داریم.تااالنبهماگفتهاند
مشکلینیست،میتوانیم
مدرســهرابازبگذاریمو
دانشآموزانمیتوانندهر

روزمدرسهباشند.

سرانه معتادان کم 
است

فرهــاداقطــار،معاون
پیشگیریودرماناعتیاد
مرکزتوسعهپیشگیریو
درماناعتیادبهزیستی:
غربالگــری سیســتم
معتادانمتجاهــرنیازبه
اصالحدارد.هزینهایکه
برایغربالگریپرداخت
میکنندبسیارپاییناست
آنقدرمیزانسرانهپایین
استکهاصالنمیتوانیم
هزینــهغربالگــریرا
بهصورتجداگانهپرداخت
کنیم.ماباسرانه42هزار
توماندرتامینیکوعده
غذابرایاینافرادماندهایم
وعددسرانهبسیارپایین

است.

طلب 1۳۰۰۰ میلیاردی 
بیمارستان ها از تامین 

اجتماعی
ســعیدکریمــی،معاون
درمانوزارتبهداشــت:
درحــالحاضــربالغبر
1۳هزارمیلیــاردتومان
مراکزدرمانیماازسازمان
طلب اجتماعی تامیــن
دارنــد.همچنینحدود
4000میلیــاردتوماناز
منابعهدفمندیکهباید
بهمراکزدرمانیپرداخت
میشــد،هنوزپرداخت
نشدهاست.اینموضوع
برایمراکزدرمانیمشکل
ایجادمیکند؛چراکهمراکز
درمانیخدمــتراارائه
کردهاندودارووتجهیزات
و...راخریدهوخدماترا
ارائهمیدهند،اماپولشرا

نمیگیرند.

نقش آسیب زای وکال در روند طالق های توافقی

طالقهاعمدتابه۳شــکلصورتمیگیرند؛ازطرفمردیازنوطالقمکث
توافقی.طالقازطرفمردیازنزمانبروطوالنیاستومیتواندیکتا
2سالهمزوجینرادرگیرکند.حتیپسازصدورحکمهمباشکایتطرف
مقابل،پروسهطالقمیتواندطوالنیترشود.بههمیندلیلزوجینبرای
کاهشهزینههایاقتصادیوزمانی،تمایلبیشتریبهطالقهایتوافقی
دارند؛طالقهاییکهبدونحضوروکیل۳تا4ماهزمانمیبرداماباحضور
وکالیطالقتوافقیزیریکماهبهنتیجهمیرسد؛هرچندکارشناسان
معتقدندحضوروکالدرروندطالقتوافقیاحتمالســازشوبازگشت
دوبارهبهزندگیرادرزوجینبهصفرمیرساندویکیازآسیبهایجدی
دراینبارهبهشمارمیرود.برخیازآنهادراینبارهبههمشهریمیگویند:

»اولینآسیب،پرداختحقالوکالهاستکهزوجیندرصورتپشیمانی
هممجبوربهپرداختکلهزینههستندوبهنوعیمقاومتازانصرافرا
درآنهارقممیزند.ازسویدیگردرمواردمتعددیوکالدالیلزیادیبرای
رفعاینپشیمانیمطرحمیکنندومانعازپشیمانیزوجینمیشوند.
بهنتیجهرسیدنپروندههمبرایوکالیطالقتوافقیازامتیازاتکاریشان
محسوبمیشودوبههمیندلیلتاحدامکانتالشمیکنندتاپرونده
منجربهطالقشود.آسیبدیگرهمایناستکهطیکردنمراحلطالق
دردادگاهیاحضوردرجلساتمشاورهمیتوانددربرخیموارد،پشیمانی
زوجینازطالقرابههمراهداشتهباشد،اماباحضوروکیل،چنینشرایطی

برایزوجینفراهمنمیشود.«

هزینه های طالق توافقی
ثبت دادخواست طالق توافقی:

 ۲۰۰ هزارتومان 
تا ۲۲۰ هزارتومان

هر جلسه مشاوره دادگاه:
 8۰هزار تومان برای هر نفر

هزینه داوری:
 8۰هزار تومان برای هر نفر

حق الوکاله وکیل:
 3 میلیون و 4۰۰ هزار تومان 

برای هر نفر
هزینه ثبت طالق در دفترخانه:

 1 میلیون و ۲۰۰ هزارتومان 
تا یک میلیون و 8۰۰هزار تومان
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آمارهای 11ماهه سال 
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درصد تغییر نسبت 
به مدت مشابه سال 

1400
17درصد کاهشصید غیرمجاز آبزیان

34درصد کاهششکار غیرمجاز پرندگان

یک درصد کاهششکار غیرمجاز پستانداران

7درصد کاهششروع به صید و شکار

12درصد کاهشزنده گیری پرندگان 

13درصد کاهشسالح غیرمجاز

4درصد کاهشکشف سالح جنگی 

40درصد کاهشادوات و وسایل کشف شده 

68درصد کاهشآلودگی محیط زیست 

42درصد کاهشدستگیری متخلفان

46درصد کاهشتعداد کل متخلفان

خبرروزنقلقولخبر

ریال ارزش پوست یوزپلنگ آسیایی است 
که روز گذشــته در مهدی شــهر کشف شد. 
ســرهنگ عباس عــرب، فرمانــده انتظامی 
این شــهر گفــت: در بازرســی از منــزل یــک 
قاچاقچی عالوه بر پوست این گربه سان یک 
قبضه سالح شکاری غیرمجاز  نیز  کشف و 
ضبط شــده اســت. متهم طــی بازجویی به 
خرید و فروش پوست انواع حیوانات وحشی 
بــا همــکاری شــکارچیان غیرمجــاز منطقه 
اعتراف کــرد کــه بــا اظهــارات وی پرونده ای 

تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.

2
میلیارد

از اردیبهشــت ســال98 تا کنــون در 
باغ وحــش صفادشــت تلف شــده اند. 
ورود  قضایــی  دســتور  صــدور  بــا 
بازدیدکننــدگان بــه ایــن بــاغ تــا اطالع 
ثانــوی ممنوع شــده اســت. یک قالده 
ببــر، 3رأس زرافــه، 2رأس گورخــر و 
یک قــالده شــیردریایی طــی این مدت 

در این مجموعه تلف شده اند.

7
حیوان

عددخبر

آب دزدی در مسیر دریاچه تخلف است 
آرزو اشرفی زاده، مدیرکل دفتر تاالب های 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت: بــرای 
آب دزدی در مســیر رودخانــه و کانــال 
کانی ســیب به دریاچه ارومیه مشــارکت 
مــردم بســیار مهــم اســت، جلوگیــری از 
برداشت های غیرمجاز با همکاری شورای 
تامین استان و استانداری  و وزارت نیرو با 
جدیت در دســت پیگیری اســت. مسیر 
آب به طور مداوم کنترل و پایش می شود، 
برداشــت غیرمجاز منــع قانونــی دارد و با 

متخلفان برخورد می شود.

امضای تفاهمنامه برای دستیابی به 
انرژی پاک  

علــی ســالجقه، رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت: تفاهمنامــه همــکاری بیــن 
ســازمان حفاظت محیط زیســت و ســازمان 
انــرژی هســته ای بســته شــد. از اهــداف این 
تفاهمنامه دستیابی به اهداف توسعه پایدار 
بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای علمــی 2طرف 
در محورهایی همچون به کارگیری و توسعه 
فناوری هسته ای در حفاظت از محیط زیست 

و بهره گیری از انرژی پاک است.

کاهش شکار در ایران
2سالپسازابالغممنوعیتشکار،آمارشکارغیرمجازدرایرانبهشدتکاهشیشد

زهرا رفیعیگزارش
روزنامهنگار

رؤیا با امید نرفت
درناهایامیدورؤیاروز۱۴اســفندماهپــساز۳۴روزاقامت
بهصورتمشــترک،تاالببینالمللیفریدونکناررابهســمت
سیبریترککردندامابراساساظهارنظرجوامعمحلیوفعاالن
محیطزیست،درنایبلژیکیمسیرراادامهندادهودرمنطقهای

درعباسآبادتنکابندرمازندرانفرودآمدهاست.
امیدپانزدهمینســالمهاجرتشبهعرضهایشــمالیبود
ولیرؤیایبهدنیاآمدهدراســارت،توانهمراهیکردنباامید
رانداشــت.عطاءاهللکاویان،مدیرکلحفاظتمحیطزیســت
مازندرانگفت:»رویا«همسفربلژیکیوجاماندهازتکدرنای
سیبریدرصحتوسالمتبهسرمیبردوتمامیواکنشهای
اینپرندهطبیعیاست.باتوجهبهاینکهپیشازاینودرزمان
آغازپروازمهاجرت»امید«و»رویا«بهســیبریازمردمتقاضا
شددرصورتمشاهدهپرندهایبامشخصاتدرنابهنزدیک ترین
واحدمحیطزیستومحیطبانیاطالعدادهشود،خوشبختانهاین

همکاریازسویمردمصورتگرفتهاست.
ویتصریحکرد:پسازاعــالماینگزارشمردمــی،تیمیاز
کارشناســاناینادارهکلبرایبررســیبهمحلمشاهدهاین
پرندهاعزامشــدکهپسازانجامبررسیهامشخصشددرنای
فرودآمدهدرشالیزارهایعباسآباد»رویا«همسفرتکدرنای
سیبریاست.رؤیاپسازطی۱۵۰کیلومترازمسیرپروازشدر

اینمنطقهفرودآمد.
بهگزارشایرنا،کاویاندرخصــوصبرنامههاواقداماتبعدی
درخصوصاینپرنده،گفت:براســاسبرنامهریزیهایقبلی
طیمکاتباتبابنیادبینالمللیدرنــاومرکزتکثیرحفاظت
درناهادربلژیککهمحلپرورشرؤیاستبرنامههایبعدی

اعالموانجامخواهدشد.
مدیرکلحفاظتمحیطزیستمازندرانبااشارهبهاینکهمطابق
پیشبینیهاوســناریوهااینوضعیتبرایرؤیــاپیشآمد،
خاطرنشانکرد:درمصاحبههایقبلی۴سناریوبرایاینپروژه
بینالمللیمتصورشدیم؛یکسناریوکهوقوعآنبیشتراحتمال
دادهمیشــد،اینبودکه2پرندهمهاجرتخــودراباهمآغاز
میکنندودرطولمسیرباتوجهبهاینکهرؤیایکدرنایپرورشی
استوتوانالزمبرایمسیرپروازطوالنیراندارد،بخشیازمسیر
راطیمیکندوازامیدجامیماند.طبقهماهنگیومکاتبات
گذشتهتمامپروتکلهامطابقبااستانداردهابرایدرنایرؤیادر

حالانجاماست.
بااینحالاینرویدادنخستینباختبرایجفتسازیتکدرنای
ســیبریتاالبفریدونکنارتلقینمیشــود،چراکهچندسال
پیشبرایبیشترشــدنتعداددرناهایغربسیبریپروژهای
بینالمللیباعنوانپروژهدرناانجامشدکهباشکستمواجهشد.
هدفازاجرایاینپروژهصرفااحیایجمعیتایننوعدرنانبود،
بلکهشناساییمسیرهایشبکهپروازیتاالبی،جلبمشارکت
محلیوتوانمندسازیجوامعبومینیز،برخیازاهدافآنبود.
اوایلدهه۸۰اینپروژهآغازشدودر۴مرحلهتالشهاییصورت

گرفتکهشکستخورد.

2سال پیاپی است که هیچ مجوز شکار و صیدی 
در کشور صادر نشده است، ولی با این حال میزان 
کشفیات و تخلفات حوزه شکار حیات وحش روند 
نزولی داشته است. برخی کارشناسان معتقدند 
وقتی مجوز شکار صادر نشود، افراد دارای سالح 
به صورت غیرمجاز سراغ طبیعت خواهند رفت 
و برخی دیگر ماننــد منوچهر فالحی، قائم مقام 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت معتقدند 
هر کسی حاضر نیســت به راحتی سراغ شکار 
غیرقانونی برود. با نزدیک شــدن به بهار، فصل 
شکار نیز تمام شده و ممنوعیت صدور مجوز شکار 
ازسوی ســازمان حفاظت محیط زیست دوساله 
می شــود. پس از بیانات رهبر معظم انقالب در 
مراسم درختکاری سال 1400 مبنی بر حرام بودن 
شکار تفریحی، سازمان حفاظت محیط زیست 
مجوز شکار صادر نکرد و هر شکاری که در مناطق 
حفاظت شده و آزاد کشور رخ می دهد، غیرمجاز 
است. البته صدور پروانه شــکار پرندگان از این 
قاعده مستثناست. در استان هایی مانند گلستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، همدان، آذربایجان شرقی 
پروانه شکار با قید پیش شرط صادر شده است، 
ولی اداره کل  استان هایی مانند اصفهان، فارس و 

البرز چنین پروانه ای را صادر نکرده اند.

 سهمیه ساالنه 100 فشنگ شکاری
حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و 
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
ساالنهبههرســالحمجازحدود۱۰۰فشنگ
دادهمیشــود؛بنابراینباتوجهبهزیادبودن
اسلحهشکاردرکشــور،دههامیلیونفشنگ
بینمردمتوزیعمیشود.تعدادقابلتوجهی
اســلحهومهماتغیرمجازوجــودداردکه
تهدیدبالقوهایبرایحیاتوحشبهشــمار
میرونــد.اینســالحهاعمدتاًبــرایصید
حیاتوحشیادســتکمشــلیکبهسمت
حیواناتاستفادهمیشوند؛درحالیکهسازمان
حفاظتمحیطزیستبهعنوانمتولیحفظ
حیاتوحشهیچنقشیدراینزمینهندارد.
هماکنونچندنوعشــکارمجــازوجوددارد
کهیکیازآنهاشــکارپرندگاناست؛هرچند
دریکی،دوســالاخیرپروانهایبرایشکار
پرندگانصادرنشدهاســت،امادرعینحال
معیشتبرخیافراد،بهشــکارپرندگانگره
خوردهاست؛بهطورمثالدرشمالکشورحتی
محدودیتهایسازمانحفاظتمحیطزیست
نتوانستهاینگروهراازصیدپرندگانبازدارد.

   تخلفات اولیه شکار به صفر رسید
منوچهر فالحی، قائم مقام فرمانــده یگان حفاظت 

محیط زیست 
دربرخیازگونههاکاهشیبودنآمارهانشاندهنده
موفقیترویکرد»عدمصدورپروانهشــکاروصید«بوده
است.درسالهایقبلوقتیمجوزشکاربهخصوصپرنده
صادرمیکردیم،عدهایبهدلیلناامنشدنمنطقهالبهالی
شکارچیانمجوزدار،اقدامبهشکارغیرمجازمیکردندیا
همانمجوزدارهاتخلفمرتکبمیشــدند؛بهطورمثال
مجوز۴قطعهپرندهداشتند،ولیبیشترشکارمیکردند.از
آنجاییکهامسالمجوزپرندهدربیشتراستانهاندادهایم

اینگونهتخلفاتدرمرحلهاولبهصفررسیدهاست.
وقتیمحلبروزجــرممثلبــازارروزفریدونکنار
برچیدهشــود،کســانیکهحاضرندبرایرسیدنبه
خواستهشــاندســتبههرکاریبزنند،ســراغعمل
غیرقانونیوخالفمیروند.تعداداینافرادکماســت.
قیمتپرندههاییکــهدربازارهایزیرزمینیشــکار
میشوند،بسیاربیشترازگونههاییمثلمرغوبوقلمون
اســت؛درنتیجهجامعههدفاینبازارافرادیهستند
کــهحاضرندهرقیمتــیرابپردازنــد؛درنتیجهافراد
کمتربرخوردار،بابهانهتامینگوشــتبهدلیلگرانی

سراغاینبازارزیرزمینینمیروند.

گسترشآموزشوفرهنگسازیدرفضایمجازیبرای
حفاظتازمحیطزیســتوهمچنینتالشمحیطبانان
برایآموزشدانشآمــوزانفارغازجنســیتدرطرح
)ســاعتیبامحیطبان(میزانتخلفشکارراکمترکرده
است.کاریکهاز۴-۳ســالپیششروعشد،هماکنون
نتیجهاشرانشانمیدهد.دانشآموزانبهسنیرسیدهاند
کهمیتوانندرویپدرشــانتأثیربگذارندومانعازشکار
شــوند.دربرخیازفرهنگهاکهشکارموردتأییداست،
بچههاییکهآموزشدیدهاند،دیگرمثلنسلقبلشکار
نمیکنند.آنهاارزشگونههابــرایطبیعترامیدانند؛
ضمناینکهدرفضایمجازینیزجوطبیعتدوســتی

افزایشیافتهوبهنفعپروژههایحفاظتیشدهاست.
درزمینهآلودگیهــا،حضورنیروهاییگانحفاظت
محیطزیســت،حمایتدفترمرکزیسازمانوحمایت
صندوقملــیمحیطزیســتازدیگرعواملکاهشــی
بودنآمارهاســت.حمایتازکارخانههابرایرسیدنبه
استانداردهایصنعتسبزدرایندورهبیشترشدهاست؛
ضمناینکهوقتیجوجامعهحفاظتازمحیطزیســت
اســت،کارخانهدارهانیزمتمایلبهحفظمحیطزیست
میشوندواحســاسدینمیکنند.خوشــبختانهعامه
مردمنســبتبهکوچکترینتخریــبطبیعتواکنش

نشانمیدهند.
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10
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اســتفاده غیرمجاز از سالح  
شکاری  مجاز در سال

شکار غیرمجاز توسط همیاران 
محیط زیست کشف می شود

تخلف شکار در گونه های پستاندار و پرنده: کل، بز، 
قوچ، میش، خرگوش و مرغابی و غاز 
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اســتاندار مازنــدران گفــت: پیش بینی 
می شود نوروز امسال شــمار مسافران 
۱۰درصــد نســبت به ســال قبل بیشــتر 
باشــد و بــه ۲۲میلیــون نفــر برســد. بــه 
گزارش مهر، ســیدمحمود حسینی پور 
افزود: سال گذشته ۲۰میلیون مسافر 
وارد مازنــدران شــد. بــا توجه بــه اینکه 
جمعیت قابل توجهی برای ایام نوروز به 
مازندران مسافرت می کنند به حمایت 

ملی نیاز داریم.

22
میلیون   

اســتان  حرفــه ای  و  فنــی  مدیــرکل 
همدان گفت: حــدود ۲۱هــزار فرصت 
شــغلی جدید بــا اجــرای دوره آموزشــی 
»ســالمندیاری« در فنــی و حرفــه ای 
ایجــاد می شــود. بــه گــزارش ایســنا، 
وهب مختاران افزود: استان همدان با 
۲۱۰هزار نفر سالمند رتبه چهارم کشور 
را دارد. ایــن فرصــت شــغلی فقــط بــا 
برگزاری دوره های آموزشی در 3بخش 
پرســتاری، مســائل روانــی و اصــول 

خانه داری و آشپزی مهیا می شود.

21000
شغل   

عدد خبر

استان مرکزی؛  رکورددار راه اندازی 
واحدهای صنعتی نیمه  تعطیل

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان مرکزی از صدور 
۳۰۰ جواز تاسیس با اشــتغال ۵ هزار و ۳۹ نفر در سال جاری خبر 
داد و گفت: این استان رتبه نخست در راه اندازی بنگاه های تعطیل 

و نیمه تعطیل را به  خود اختصاص داده است.
به گزارش فارس، علی جودکی افزود: اســتان مرکزی با بیش از ۳ 
 هزار واحد تولیدی و صنعتی قطب چهارم صنعت و با تولید۷ هزار 
و ۹۰۰ نوع کاالی صنعتی، رتبه اول تنوع محصوالت را در کشــور 

به خود اختصاص داده است.
وی افزود: این استان همچنین رتبه نخست در راه اندازی بنگاه های 
تعطیل و نیمه تعطیل و تنوع تولیدات و رتبه برتر کشوری در حوزه 

تولیدات صنایع ریلی را به  خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: یکی 
از واحدهای تولید پارچه گردباف در شهرستان محالت، نیاز کشور به 

این محصول از طریق واردات را برطرف کرده است.
وی با اشاره به فعال سازی  واحدهای صنعتی راکد افزود: در یک سال 

گذشته ۶۵ واحد معدنی، رفع تعلیق شده اند.
جودکی از صدور ۳۰۰ جواز تأسیس با اشتغال ۵ هزار و ۳۹ نفر در 
سال جاری خبر داد و گفت: در ســال جاری همچنین ۱۷۷ پروانه 
 بهره برداری با اشــتغال ۲ هزار و ۵۹۵ نفر و حجم سرمایه گذاری

۷۷ هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال صادر شده است.

 افزایش کتابخانه های سیار 
در استان زنجان

یک کتابخانه ســیار به کتابخانه های سیار اســتان زنجان اضافه 
می شود. به گزارش ایسنا، رئیس اداره امور کتابخانه ها و کتابخوانی 
 اداره  کل امور کتابخانه های اســتان زنجان گفــت: درحال حاضر

 ۴ کتابخانه سیار در شهرستان های زنجان، خدابنده و طارم فعالیت 
می کنند که یک کتابخانه ســیار نیز درحال طراحی برای شــروع 

فعالیت است.
الهه ســلیمی افزود: کتابخانه های ســیار برای خدمات رسانی به 
مکان های فاقد کتابخانه ثابت ایجاد شده اند و به عنوان یکی از مراکز 
کتابخانه های عمومی در مناطقی که به دلیل نبود زمین و جمعیت 

کم، کتابخانه ثابت وجود ندارد، فعالیت می کنند.
به گفته وی، کتابخانه های سیار با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، 
ایجاد عدالت فرهنگی و دســترس پذیر کردن منابع کتابخانه ای 
فعالیت می کنند. همچنین مخاطبان کتابخانه ســیار همه مردم 

هستند ولی بیشتر مخاطبان آن را کودکان تشکیل می دهند.
سلیمی با بیان اینکه روستاها مکان فرهنگی ندارند و کتابخانه سیار 
یک مکان فرهنگی مناسب برای کودکان و نوجوانان روستاهاست، 
ادامه داد: استقبال از کتابخانه های سیار به قدری زیاد است که اصال 
نمی توانیم فعالیت آنها را متوقف کنیم، فعالیت کتابخانه های سیار 
در امانت دهی و امانت گیری کتاب خالصه نمی شــود و کتابداران 
اقداماتی همچون قصه گویی، مسابقه، جشن، نشست های کتابخوان 
و... را نیز برگزار می کنند. وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، امکان 
ایجاد کتابخانه ثابت در روســتاهایی با جمعیت باالی ۲۵۰۰ نفر 
امکان پذیر است و در مناطقی با جمعیت کم، کتابخانه سیار فعالیت 
می کند که به صورت کلی هر کتابخانه ســیار حداقل ۱۰ روستا را 

تحت پوشش قرار می دهد.

 راه اندازی 35هکتار گلخانه 
در لرستان 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از ایجاد ۳۵ هکتار گلخانه در 
این استان تا سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش مهر، سیدعماد شــاهرخی افزود: این عدد قبل از دولت 
ســیزدهم ۷۸ هکتار بوده اســت. توسعه کشــاورزی حفاظتی، 
ارتقای مکانیزاســیون حوزه کشــاورزی و … از دیگر برنامه های 
در دستور کار است. وی با اشــاره به اجرای طرح کشت قراردادی 
در سطح ۴۳ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی گندم آبی لرستان، اظهار 
 داشت: بهره وری در ســطح دیم زارهای اســتان ۲۵ درصد رشد

پیدا کرده است.
 وی با اشــاره به افزایش سطح کشــت دانه های روغنی در استان
  از ۳ هزار و ۶۵ هکتــار به ۱۰ هــزار هکتار  افــزود: در این رابطه

۷۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی لرســتان با اشــاره به احداث 
سامانه های آبگیر و طراحی و توســعه باغات در سطح ۱۵۰ هکتار 
از اراضی شیب دار و رشد ۱۳ درصدی در این رابطه نسبت به سال 
گذشته، گفت: کاشت ۶۰۰ هکتار زعفران را داشته ایم و پیش بینی 
ما تولید ۷ کیلو زعفران در هر هکتار است و این در حالی است که 

میانگین در کشور ۵کیلوگرم است.

 بهره مندی 18روستا 
از آب آشامیدنی

مدیرعامل شرکت آبفای خوزســتان گفت: ۱۸روستای رامشیر با 
اقدامات انجام شده توسط شرکت آب و فاضالب خوزستان و قرارگاه 
منطقه ای کربال از نعمت آب شرب بهره مند شدند. به گزارش مهر، 
محمدرضا کرمی نژاد افزود: شرکت آب و فاضالب خوزستان از ابتدای 
دولت سیزدهم تاکنون، توانست با حمایت های وزارت نیرو و شرکت 
آب و فاضالب کشور، آبرسانی به ۱۷۵۳روستای خوزستان را انجام 
دهد و در این زمینه پیشتاز آبرسانی در کشور شده است.  مدیرعامل 
آب و فاضالب خوزستان با بیان اینکه پروژه آبرسانی به روستاهای 
رامشــیر در فاز اول، وارد مدار بهره برداری شــد و ۱۰روستای این 
شهرستان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند، عنوان 
کرد: از این تعداد، ۴روستا تا پیش از این، دارای شبکه آبرسانی نبوده 
و با تانکر، آبرسانی می شدند.  کرمی نژاد بیان کرد: در فاز اول آبرسانی 
به روستاهای هدف در شهرســتان رامشیر ۷۰کیلومتر خط انتقال 
آب توسط قرارگاه منطقه ای کربال اجرا شــده که اعتبار این پروژه 
۲۵۰میلیارد ریال بوده است. وی ادامه داد: ۳۰کیلومتر خط انتقال 
نیز توسط آبفا اجرا شده که براین اساس، ۸روستای دیگر با اجرای این 
پروژه آبدار شده اند؛ همچنین در مجموع برای آبرسانی به روستاهای 
رامشیر ۹۵۰میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و ۱۸روستای رامشیر از 

نعمت آب بهره مند شده اند. 

مرکزیمیز خبر

سفر ایمن در جاده ساحلی جنوب
با تکمیل کریدور نوار ساحلی جنوب کشور، مردم ۴استان جنوبی به جاده ایمن دسترسی پیدا می کنند

  خبر

آذربایجان شرقیعکس خبر

اصفهان

» نوقا«؛ شیرینی نوروزی تبریز  
 شیرینی لوکا)نوقا( یکی از شیرینی های سنتی و لذیذ

آذربایجان شرقی  است و از قدمت بسیاری در تبریز برخوردار 
است. این شیرینی  در کنار قرابیه، لوز زعفرانی و ریس، از 
مشهورترین سوغاتی های تبریز به شمار می آید. منبع: ایرنا  

احیای معدن سنگرود در گیالن

 نخستین سرمایه گذاری خارجی
در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

نخستین ســرمایه گذاری خارجی در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به ارزش ۱۱۵میلیــون یورو کلید خورد.  به گزارش 
مهر، مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم این 
خبر گفت: یکی از پروژه های مهم اجرای طرح RHU واحد 
گوگرد زدایی از ته مانده برج های خأل بود که ۸بسته اجرایی 

داشت و اینها گلوگاه پروژه بودند.
محســن قدیری ادامه داد: گره های این پروژه برطرف شد و 
نخستین قرارداد سرمایه گذاری خارجی با ارزش ۱۱۵میلیون 
یورو امضا شد که توسط بانک آلمانی سرمایه گذاری خواهد 
شــد. قدیری با بیان اینکه طبق دستور مقام معظم رهبری 
باید از خام فروشی جلوگیری کرده و به سمت پتروپاالیش 
حرکت کنیم، ابراز داشــت: بــا اقدامی کــه در پروژه های 
زیرمجموعه این شرکت انجام شده، هدف گذاری ما این است 
که تا سال۱۴۰۵ خام فروشی نداشته باشیم. وی با بیان اینکه 
پاالیشــگاه اصفهان هاب پروپیلن ایران خواهد شد، افزود: 
پاالیشــگاه اصفهان بیش از ۶۰۰ هزار تن پروپیلن تولید و 

انواع محصوالت مختلف را به پروپیلن تبدیل خواهیم کرد. 

کریدور نوار ســاحلی جنوب کشور به موازات 
ساحل، از پسابندر در جنوب شرق کشور شروع 
شده و تا شلمچه در جنوب غربی امتداد دارد و 
به طول 185۰ کیلومتر از استان های خوزستان، 
بوشهر، هرمزگان و سیســتان و بلوچستان 
کشیده می شود. ابتدای هفته جاری، ۲5 کیلومتر 
کریدور نوار ساحلی جنوب کشور در محدوده 
بندرخمیر به بندرلنگه در اســتان هرمزگان با 
حضور وزیر راه  و شهرســازی افتتاح شد و زیر 
بار ترافیکی رفت. با تکمیــل قطعات کریدور 
نوار ساحلی کشور به عنوان یکی از اولویت های 
کریدوری کشور، اهالی 4استان جنوبی از جاده 
ایمن بهره مند می شوند. عالوه بر این در آستانه 
نوروز، میزبانی از گردشگران جنوب کشور نیز با 

مسیری کوتاه و مطمئن خواهد بود.
 ناگفته نماند که این مسیر هم سهم قابل توجهی 
در ترانزیــت و حمل ونقــل دارد و هم یکی از 
اصلی ترین راه هایی است که سوخت به مرکز 

کشور منتقل  می کند.

گزا رش
راحله عبدالحسینی

 روزنامه نگار

معدن ســنگرود رودبار پس از ۳دهه انتظار با حضور اســتاندار گیالن و جمعی از مردم و 

مسئوالن دوباره راه اندازی شد.  به  گزارش مهر، استاندار گیالن گفت: فعالیت معدن، کار صنعت
سخت و دشوار است و اســتمرار آن، اراده پوالدینی را می طلبد. اسداهلل عباسی با اشاره به 
تالش های مجموعه قضایی در راه اندازی معدن سنگرود، افزود: اقدامات دستگاه قضایی در راه اندازی و احیای 
معدن سنگرود بسیار پیشــران و اثرگذار بوده است. عباســی با بیان اینکه تعطیلی معدن سنگرود، منجر به 
مهاجرت مردم از منطقه شــد، اضافه کرد: راه اندازی مجدد و به کارگیری تمام ظرفیت های معدن سنگرود، 

مهاجرت معکوسی را به همراه دارد.
وی با تأکید بر تأمین مسکن در منطقه عمارلو  افزود: مسکن کارکنان معدن در عمارلو باید سریع تر تأمین شود.

عباسی با اشاره به نام گذاری سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین  افزود: شرکت های گیالن باید در مسیر 
دانش بنیان سوق داده شود. استاندار گیالن با بیان اینکه شهرستان رودبار منطقه صنعتی و گردشگری است، 
گفت:  ســرمایه گذاری بزرگی با ظرفیت اشتغال ۵۰۰ نفر در شهرســتان رودبار در حال شکل گیری است. با 

راه اندازی دوباره معدن سنگرود برای ۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.  

نوار ساحلی جنوب کشور به دلیل برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و همچنین 
ســواحل زیبا از اهمیت خاصی برای توسعه به خصوص توســعه زیرساخت های 
حمل ونقلی برخوردار است. مدیر راه و شهرســازی جنوب سیستان و بلوچستان 
درباره اهمیت توسعه حمل ونقل در توسعه اســتان به همشهری می گوید: تا سال 
گذشته حتی یک کیلومتر هم راه کریدوری در استان نداشتیم و اکنون ۳۵کیلومتر 
در این حوزه کریدوری به استان اضافه شــده و تا پایان سال به ۵۰کیلومتر خواهد 
رسید. حمزه امیریان ادامه می دهد: در توسعه سواحل مکران، وقتی بحث گردشگری 
و تزانزیت مطرح می شــود، پای توسعه کریدور نوار ســاحلی هم به میان می آید؛ 
موضوعی که نگاه ویژه ای برای سواحل مکران و افزایش اعتبار را می طلبد. این طور 
که وزیر راه و شهرسازی می گوید احداث این مســیر کمک مؤثری برای ترانزیت 

سوخت و انتقال آن برای مصارف داخلی اســت. به گفته مهرداد بذرپاش، تا پایان 
دولت سیزدهم عملیات اجرایی احداث کریدور ساحل جنوبی کشور که سهم بسزایی 

در ترانزیت کاال و افزایش زیرساخت های اقتصادی کشور دارد، تکمیل می شود. 

نوار ساحلی جنوب کشور از نظر برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، دسترسی 
خلیج فارس و دریای عمان به آب های آزاد و سواحل زیبا و منحصر به فرد از جایگاه 
خاص و ویژه ای در اقتصاد دریا محور برخوردار است.  ایمنی رفت وآمد مسافران با 
توجه به موقعیت گردشگری و کشاورزی منطقه، تکمیل شبکه بزرگراهی جنوب 
کشور، کاهش مسافت سفر و مصرف ســوخت، کمتر شدن تصادفات جاده ای و 
بهبود رونق اقتصادی با تأمین دسترسی ایمن به مناطق مسکونی و بنادر سواحل 
جنوبی به مرکز این ۴استان و اســتان های همجوار ازجمله مزایای تکمیل نوار 

ساحلی جنوب است. با وجود این، موضوعی که مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان 
بر آن تأکید می کند، ایمنی مسیر تردد مسافران است. عباس کمالی در گفت وگو 
با همشهری می گوید: این مسیر، ایمنی ســفر را فراهم می کند و در واقع توسعه 
ناوگان حمل ونقل کشور تلقی می شــود. به گفته کمالی، کریدور نوار ساحلی در 
هرمزگان هنوز تکمیل نشده و بخشــی از آن در دست مطالعه و بخشی دیگر در 
دست اجراســت. هرمزگان یکی از قطب های اقتصادی کشور و مهم ترین درگاه 
صادرات و واردات ایران اســت که بخش قابل توجهی از ترانزیت کاال در ایران و 
کشورهای همسایه از طریق بندر شهیدرجایی صورت می گیرد. از این رو، توسعه و 
بهبود زیرساخت های حمل ونقل استان هرمزگان یکی از اولویت های اساسی است. 

مازندران
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گیالن

کریدور نوار ساحلی جنوب کشور به روایت آمار
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سهم 4استان از کریدور نوار ساحلی
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312
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640
کیلومتر

افتتاح شده

289
کیلومتر

افتتاح شده
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7-6 ساله بود که بر اثر سانحه ای پای چپش آسیب 
دید و جراحی های متعدد هم نتوانست به او کمک 
کند. او در سن جوانی تصمیم مهمی گرفت تا این 
نداشته را با داشته ای همیشگی مبادله کند. اکنون 
هادی شعبانی، جوان موفق، مخترع و بنیانگذار 
عکاسی و نقاشــی نابینایان، الگویی موفق برای 
همنوعانش اســت؛ چون به قول خودش، هرگز 

منتظر مسئوالن نمانده است.

اغلب بیماران در بستر بیماری افسرده می شوند و به 
ناامیدي های زندگی فکر می کنند اما هادی شعبانی 
روی همان تخت بیمارستان نقاشی کشیدن را آغاز 
و ســال های بعد آن را حرفه ای دنبال کرد. آقا هادی 
درباره آن دوران می گوید: »شروع این راه با حضور در 
کانون پرورش فکری همراه بود و وقتی متوجه شدم 
استعدادی در این زمینه دارم، زیرنظر استادان مطرح، 
تخصصی تر آن را ادامه دادم. در فســتیوال ها و حتی 
نمایشگاه های مختلف شرکت و از این طریق درآمد 
هم کسب کردم. در طول این سال ها به دلیل مشکالت 
حرکتی با موانع زیادی در زندگی مواجه شــدم. به 
همین خاطر تصمیم گرفتم به جای اینکه منتظر بمانم 
جامعه، خانواده یا اطرافیان و مســئوالن مشکالتم 
را حل کنند، راه حل هایی را خودم برای رســیدن به 

موفقیت پیدا کنم.«
او با ابراز تأسف از اینکه اغلب معلوالن اعتماد به نفس 
ندارند و از سوی دیگر، جامعه هم عقاید خود را به افراد 
تحمیل می کند و در نهایت این باورهای اشتباه و سنتی  
که »معلول نمی تواند«، شکل می گیرد. بنا بر این، الگوی 
موفقی وجود نداشته که بتواند راهنمایش باشد؛ »برای 

مهارت آموزی و رشــد علمی سراغ رشته های سبک 
رفتم که معلوالن هم بتوانند از آن استفاده کنند. در 
کنار انجام فعالیت های هنری مثل مجسمه سازی و 
نقاشی و تحصیل، به مؤسساتی که از معلوالن حمایت 
می کردند، معرفی شدم و داوطلبانه هر آنچه آموخته 
بودم از قبیل هنرهای تجسمی مثل نقاشی، سفالگری 
و مجسمه سازی را به آنها نیز آموزش دادم. همچنین 
در ادامه هم چون به عکاسی عالقه مند بودم، دوره های 
آموزشی عکاسی را در خانه عکاسان سپری کردم و 

عضو انجمن عکاسان ایران شدم.«

سکوی پرش
حدود ۲۰ســال این عضو آســیب  دیده را با خودش 
همراه داشت و با تصمیمی که شاید هر شخصی نتواند 
آن را اتخاذ کند با پایش خداحافظی کرد. شــعبانی 
این تصمیم را به سکوی پرش تشبیه می کند؛ »من 
معلولیت را به نوعی در سال های قبل آن تجربه کرده 
بودم اما به این نتیجه رســیدم که می توانم چیزی را 
از دست بدهیم برای به دســت آوردن چیز دیگری. 
شب قبل از عمل، نمایشگاه عکاســی و نقاشی ام را 
افتتاح کردم و همین قدر فرصت داشــتم که لوازم ام 
را جمع کنم و به بیمارســتان بروم. بعد از این عمل، 
دوچرخه ســواری را به فعالیت های زندگی ام اضافه 

کردم. یعنی آن جراحی منجر شد به از دست دادن یک 
پا و به دست آوردن توانایی دوچرخه سواری. بعد از آن 
هم خالقیت های هنری ام باعث شد تا هر وسیله ای که 
می توانست برای ادامه این راه کمکم کند، ولی وجود 

نداشت خودم طراحی کنم و بسازم.« 

نابینایان عکاسی می کنند
شاید اینکه یک فرد روشندل و نابینا بتواند عکاسی کند 
یا روی بوم، نقشی را به تصویر بکشد، دور از ذهن و باور 
باشد، اما هادی شعبانی برای به واقعیت تبدیل کردن 
این  رؤیا و آرزو هم روش و وسایلی ابداع کرده است که 
نابینایان هم هنر عکاسی را تجربه می کنند و قلمو و 
پالت رنگ به دســت می گیرند. این اختراعات باعث 
شــده تا از او به عنوان بنیانگذار »عکاسی نابینایان« 
نام برده شود. شعبانی درباره این اتفاق نادر می گوید: 
»با مطالعه و تحقیقي که روی افراد نابینا داشتم، ابداع 
روش هایی را مانند ترجمه کردن یک عمل از طریق 
ابزار یا صداهایی که افراد نابینا بتوانند درک کنند مانند 
خواندن و نوشتن نابینایان با استفاده از خط بریل آغاز 
کردم. توانستم  هم در رشــته نقاشی و هم در رشته 
عکاسی ابزار و روش هایی را به کار بگیرم که آنها بتوانند 
عکاسی و نقاشــی کنند. در همین راستا دوره های 
مختلف عکاسی و نقاشی و همچنین نمایشگاه هایی در 

این زمینه با کمک هنرجویانم برپا کرده ایم.«
شعبانی با اشــاره به اینکه برای عکاســی نابینایان، 
دوربین  و وســایل خاصی مورد نیاز است، می گوید: 
»مدل های خاصی را در تصویرهای ویژه ای طراحی 
کردیم که نابینایان با آموزش، استفاده از راهنماهای 
صوتی و شناخت این وسیله می توانند عکاسی کنند. 
همچنین در زمینه نقاشــی هم بــا کدگذاری های 
مختلف و استفاده از ترکیبات شیمیایی و ایجاد بافت 
خاص برای هر رنگ، نقاشی هم برای آنها امکان پذیر 
شده است. در این راه برخی از بدو تولد نابینا هستند 
و برای مثال تصویری از درخت یا ماشین در ذهنشان 
ندارند. با توجه به اینکه من کار مجسمه سازی هم در 
گذشته انجام داده بودم، به صورت مینیاتوری آنها را 
ســاختم و نابینایانی که در این دوره ها می توانستند 
شــرکت کنند، از طریق لمس کردن موفق شدند به 
درک واقعی درخت برسند و انواع مختلف درخت مثل 
درخت بید، درخت کاج و درخت در تابستان، درخت 
در زمستان که برگ ندارد را بشناسند یا حتی اتومبیل 

را لمس کنند.«

منتظرمسئوالننمیمانم
بنیانگذار عکاسی و نقاشی نابینایان از ادامه مسیر، کشف راه های نو و ثبت اختراعات جدید می گوید

رسم نیک حاج حسینعلي هنوز در رستم آباد زنده است

مبادا همسايه از حال همسايه بي خبر بماند

ثریا روزبهانیگزارش
روزنامه نگار
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5سال از درگذشت حاج حسینعلي نیساري، پیرغالم و خّیر محبوب محله رستم آباد مي گذرد و هنوز 

حسن حسن زادهگزارش
روزنامه نگار

جاي خالي او در فعالیت هاي خیرخواهانه مسجد تاریخي این محله احساس 
مي شــود؛ پیرغالم، پهلوان گود زورخانه و میاندار هیئت محله که چند دهه 

خانه اش در رستم آباد محل جمع آوري کمک هاي مردمي و جهیزیه براي نوعروسان کم بضاعت بود.

فرهنگسازیازطریقرسانهها

مکث
موفقیت ها و ابداعات او تمام شدنی نیست و چشم انداز آینده اش را اینگونه به تصویر می کشد؛ »برای 
نخستین بار زانوی مصنوعی را برای دوچرخه سواری اختراع کردم که اکنون ثبت آن در آمریکا انجام 
و بین المللی شده است. یک ابزار دیگر هم برای افراد معلولی که می خواهند اسکیت سواری کنند، 
طراحی کرده ام. همچنین در حال نگارش کتابی از تجربیاتم  و در حال تولید پادکست هستم. در نهایت 
مهم ترین خبر این است که هر وقت به هادی شعبانی زنگ بزنید ایران است؛ هنوز پرانرژی و همان قدر 
باانگیزه، دنبال کشف راه های جدید و وسایل جدید برای رفع محدودیت های انواع معلولیت ها. اما 
مهم است که با فرهنگسازی از طریق رسانه ها یا فضاهای مجازی، فرد معلول را آگاه کنیم. هر اندازه 
معلولیت دارید فقط کافی است افرادی شبیه به خودتان را که در گذشته این مسیر را طی کرده اند 

پیدا کنید و از آن طریق بتوانید به تجربیات جدید دست یابید.«

رسمماندگارحاجحسينعليهنوززندهاست

اهالي رستم آباد، پیرغالم محبوب محله شان را با یک رسم ماندگار به خاطر مي آورند. مکث
حاج حسینعلي موهبت میانداري و صداي گرم خود را سال ها وقف برگزاري مراسم 
تدفین و بزرگداشت شهداي محله کرده بود. او این رسم را براي درگذشتگان محله هم 
اجرا مي کرد. اهالي محله هنوز به یاد دارند که چطور حاج حسینعلي رسم همسایگي 
را در حق آنها به جا مي آورد و اجازه نمي داد خانواده هاي داغدار محله در روز درگذشت 
عزیزشان تنها بمانند. شریفي مي گوید: »حاج حسینعلي عالوه بر اینکه در مراسم 

بزرگداشت 44شهید محله سنگ تمام گذاشت، بلکه براي برگزاري مراسم تشییع 
پیکر درگذشتگان محله هم پیشقدم بود. او نگران بود که نکند محله رستم آباد هم 
آنقدر تغییر کند که همسایه از حال همسایه بي خبر بماند. براي همین هر وقت کسي از 
دنیا مي رفت اول از همه مسیر تشییع را مشخص مي کرد و از همسایه ها مي خواست از 
خانه بیرون بیایند.  مي گفت همین کار همسایه ها را به هم نزدیک مي کند تا در وقت غم 

و شادي کنار هم باشند. حاال او از دنیا رفته اما این رسم هنوز در محله ما پابرجاست.«

نام حاج حسینعلي نیساري با مسجد تاریخي محله رستم آباد گره خورده 
است. نیکوکار، پیرغالم و میاندار دسته جات عزاداري رستم آباد که چنددهه 
در شبستان مسجد شهید شاه آبادي راهنماي جوانان محله بود. پیرمرد از 
جواني با صداي گرم و پرطنین خود در شبستان همین مسجد میانداري 
کرد و با مردمداري و فعالیت هاي خیریه اش به چهره محبوب و ماندگار 
محله تبدیل شد. اکنون که 5سال از درگذشت او مي گذرد، هنوز دست هاي 
پینه بسته و کارگري حاج حسین در خاطر اهالي محله باقي مانده؛ همان 
دست ها که با بنایي و کار ســاختماني، روزي حالل به خانه مي آورد و از 

نیازمندان رستم آباد و روستاهاي شمیران دستگیري مي کرد.

خانه امید نیازمندان اینجا بود
نام حاج حسینعلي همیشه در خاطر اهالي رســتم آباد زنده است. او در 
شبستان مسجد تاریخي محله رستم آباد، شانه به شانه جوانان کمک هاي 
مردمي را جمع آوري و بسته بندي مي کرد و 
به دست نیازمندان مي رساند. خانه اش در 
نزدیکي مسجد، خانه امید نیازمندان 
بود. حیاط خانه اش همیشه پر بود از 
اقالمي که نیکوکاران محله به دست 
او ســپرده بودند؛ از مواد غذایي 
تا جهیزیه براي نوعروسان 

کم بضاعت.

محمدرضا غفاري، عضو هیأت امناي مســجد 
شــهید شــاه آبادي و یکي از اهالي رستم آباد 
مي گوید: »آبرویي که حاج حسینعلي نیساري 
از ســال ها مداحــي و میانداري در دســتگاه 
امام حسین)ع( جمع کرده بود، باعث شد آنقدر 
مورد اعتماد اهالي محله باشد که آنها وجوهات 

شرعي شان را از طریق او به دست نیازمندان برسانند تا میان خانواده هاي 
نیازمند توزیع شود.«  اهالي محله، خانه ساده و بي آالیش حاج حسینعلي 
که چند دهه خانه امید نیازمندان بود را از یاد نبرده اند. محمدرضا شریفي، 
یکي دیگر از اهالي رستم آباد مي گوید: » گوشه حیاط خانه اش همیشه پر 
بود از کمک هاي مردمي. حاج حسینعلي هم با کمک همسر و فرزندانش 
اقالم را بسته بندي و با کمک جوانان محله براي خانواده هاي نیازمند ارسال 
مي کرد. همیشه مي گفت من فقط واسطه کار خیر و امانتدار مردم هستم. 
براي همین هم هرگز آن اقالم را وارد خانه اش نمي کرد. کمک ها را گوشه 

حیاط مي گذاشت که مبادا به صورت اتفاقي وارد لوازم خانه شود.«

نیم قرن میانداري هیئت
 عشق به امام حســین)ع( در خانواده  آنها موروثي بود. پدرش حاج مرشد 
حســن نیســاري هم از میانداران و مداحان هیئت هاي رستم آباد بود. 
مرشد حسن سواد خواندن و نوشتن نداشت اما بیش از 5هزار بیت شعر 
آییني حفظ بود و محرم هر ســال در هیئت احباب الحســین)ع( که از 
هیئت هاي قدیمي محله است مداحي و نوحه خواني مي کرد. غفاري از 

عشق و ارادت حاج حسینعلي به سرور و ساالر 
شهیدان مي گوید: »حاج حسین هم عشق به 
دســتگاه اباعبداهلل)ع( را از پدرش یاد گرفت و 
شــد خدمتگزار این دســتگاه. او از نوجواني تا 
8۲سالگي و آخرین روزهاي حیاتش میاندار و بزرگ هیئت بود. پهلوان 
زورخانه بود و با آن جذبه ذاتي اش به مراسم عزاداري نظم مي داد. رسم 
ماندگار او در میانداري اکنون سینه به ســینه به جوانان هیئت رسیده 

است.«

از رستم آباد تا خط مقدم جبهه
جنگ که شد و جوانان این مرز و بوم در مقابل گلوله هاي دشمن سینه سپر 
کردند، حاج حسینعلي 5۰ساله بود اما شانه به شانه جوان هاي رستم آباد 
راهي خطوط مقدم جبهه شد. هنوز عکس هاي حضور در جبهه و مداحي 
و نوحه خواني اش براي رزمندگان در شب هاي عملیات میان اهل محل 
دست به دست مي شود. شریفي مي گوید: »جنگ که شروع شد به همراه 
جمعي از موسفیدان محله به جبهه رفت. حواسش به همه  چیز بود؛ حتي 
به اینکه ممکن است دل رزمندگان براي خانواده هایشان تنگ شود و براي 
تلفن کردن به آنها سکه نداشته باشند. تعداد زیادي سکه آماده کرده بود و از 
خطوط مقدم ایالم تا اهواز و... به رزمندگان سکه مي داد تا هر وقت دل شان 

تنگ خانه و خانواده شد به آنها تلفن کنند.«

صفر تا صد مناسبت ها با بچه های مسجد
 نوجوانانی که در مسجد درخشیده اند

کمتر روزی است که بیکار باشند، چون مناسبت های تقویم کم 
نیست و از طرفی بار مسئولیت برنامه های مسجد به دوش شان 
است. البته سن و سال زیادی ندارند اما در این سال ها با تشکیل 
گروه تواشیح، پذیرایی، خیریه، تدارکات و... توانسته اند پرچم شان 

را در مسجد شناخته شده غرب تهران باال نگه دارند.
مسجد امام جعفر صادق)ع( محله صادقیه منطقه۲ جزء مساجد 
شاخص تهران است که در هر مناسبتی مانند انتخابات، تظاهرات 
و مراسمی از این دست یکی از پایگاه های اصلی به شمار می آید. 
اما یکی دیگر از ویژگی های این مسجد برنامه هایی است که در آن 
برگزار می شود و در این میان بار اصلی کار به دوش نوجوانان مسجد 

است. این نوجوانان صفر تا صد کار را خودشان انجام می دهند.
کافی است که در تقویم مناسبتی نوشته شده باشد تا براساس آن 
برنامه هایی تدارک ببینند. مثاًل اگر جشن بزرگی باشد، عده ای 
با همان سن کم مســئولیت خرید شیرینی و شکالت را به عهده 
می گیرند و محمد و رضا که به سیستم های نرم افزاری رایانه آشنا 
هستند، پوســتر و پرچم های رنگی تهیه می کنند. یک عده هم 
سرودی را برای اجرای هماهنگ آماده کرده و می خوانند و تعدادی 

هم پیگیر وسایل الزم برای برپایی مسابقه می شوند.
محل برپایی جشن بچه های مســجد امام جعفر صادق)ع( هم 
معموالً اطراف مسجد یا ابتدای خیابان شــهدای صادقیه و در 
برنامه هایی وسیع تر داخل فضای سبز میدان اول صادقیه است. 
هادی فالح، امام جماعت مسجد می گوید: »شور و هیجان نوجوانان 
مسجد برای اجرای برنامه ها آنقدر است که هیأت امنا در مرحله 
طرح موضوع با برنامه ها موافقت کرده و بودجه را در اختیارشان 
می گذارند. خوشبختانه هم همه برنامه ها جذاب و قابل توجه برای 

مردم بوده است.«
تعداد بچه های نوجوان مســجد امام جعفر صادق)ع( در مرحله 
برنامه ریزی معموالً بین ۱۰ تا ۱5 نفر اســت امــا وقت اجرا به 
5۰ و گاهــی ۶۰ نفر هم می رســد. فــالح می گوید:»ایده های 
بچه های مسجد همیشه جالب است. مثاًل در زمان کرونا، چون 
نمی توانســتند برنامه تجمعی برگزار کنند، هر روز پیشنهادی 
می دادند. مثالً یک روز جلو مسجد ماسک و مواد ضدعفونی توزیع 
می کردند و روز دیگر ســراغ خانواده های سالمند می رفتند و در 

خرید و حتی تعمیرات منزل شان کمک حال بودند.«
بچه های مسجد نهایت سن شان به ۱8 سال می رسد اما در این 
سال ها آنقدر منظم بوده اند و گروه منسجمی شکل داده اند که در 
برنامه های بزرگ هم از گروه سرود و تواشیح آنها دعوت می شود. 
 گاه مسئول برگزاری مسابقه های بزرگ هستند و می خواهند این 

روند را ادامه دهند.

جوانان مسجد فاطمیه  موزه ای از یادگارهای شهدا ساخته اند 

  از لباس اسرا در اردوگاه های عراق 
تا قمقمه های گلوله خورده

تعدادی از بســیجیان و فعاالن مســجد فاطمیــه محله خزانه 
بخارایی یادگارهای شهدای معظم محله را جمع آوری و نگهداری 
می کنند تا پیام شهدا را به نسل آینده انتقال دهند، آنها این  کار را 

از سال۱۳۷۴ در منطقه ۱۶ آغاز کرده اند.
فعاالن مسجد فاطمیه خزانه در همان مراحل ابتدایی کار متوجه 
شــدند که اگر یادگارها و آثار برجامانده از شهدای منطقه۱۶ در 
مساجد و محله خودشان نگهداری شود، حس تعلق محلی با خود 
به ارمغان می آورد و تأثیر بیشتری در انتقال پیام شهدا به نسل های 
آینده خواهد داشت. سیامک خستو، فعال مسجد فاطمیه، بابیان 
این مطلب می گوید:»بسیاری از وصیت نامه های مکتوب و نوار 
کاست هایی که آخرین کالم شهدا در آن ضبط شده، قبل از آنکه 
به دست خانواده هایشان برسد، به دست بچه  مسجدی های محله 
فاطمیه)س( رسیده و خوانده و شنیده شده است. شاید به خاطر 
همین باشد که احساس تعلق به این یادگارها داریم و به همین 
دلیل است که بسیجیان و بچه مسجدی ها در این سال ها بسیار 

دلسوزانه برای حفظ یادگارهای شهدا تالش می کنند.«
سیامک خستو از لباس های آغشــته به خون، چفیه، پالک های 
خمیده، قمقمه های ســوراخ، عکس های یادگاری، سجاده های 
خاک آلود، کتابچه های دعا، عکس های امام)ره( و دیگر یادگارهای 
دالورمردان 8 سال دفاع مقدس صحبت می کند و می گوید: »این 
آثار ارزشمند جمع آوری شده تا موزه  شهدای  محله را راه اندازی 
کنیم. ناگفته نماند که برای جمع کردن آنها تالش های زیادی 
انجام شده. ما در مرحله نخست خانواده معظم شهدا را شناسایی 
کردیم و به منزلشان رفتیم و کوله پشتی و یادگارهای شهدا را که 
بنیاد شهید برایشــان آورده بود از آنها تحویل گرفتیم. برای آنها 
سخت بود که تنها یادگارهای فرزندانشان را در اختیار ما بگذارند 

اما وقتی از هدفمان می گفتیم آنها استقبال می کردند.«
تاکنون نزدیک به ۳هزار قطعه از وسایل شهدای این منطقه توسط 
جوانان مسجد فاطمیه جمع آوری شده و اکنون در موزه شهدای 
محله از آنها نگهداری می شود و در معرض دید عموم شهروندان 

قرار گرفته است.

»داستانبان« شما را 
داستان نویس می کند

آمــوزش مبانــی و 
اصــول پیشــرفته 
ن نویسی  ســـتا ا د
را در کــارگـــــاه 
یســی  ن نو ستا ا د
کتابخانه شیخ هادی 
نجم آبادی بیاموزید. 
این کارگاه آموزشی 

به طور رایگان برگزار می شود و هر دو هفته یک بار 
در کتابخانه شــیخ هادی نجم آبــادی میزبان 

عالقه مندان به داستان نویسی است.
مریم الســادات پیرمحمدی، نویســنده و منتقد 
ادبی، از مربیان این کارگاه داستان نویســی است 
که می گوید: »در کارگاه داستان نویســی عالوه 
بر آموزش مبانی داستان نویســی، داســتان های 
نویسندگان مبتدی بررســی و راهکارهای مؤثر 
به آنها آموزش داده می شــود. شخصیت پردازی 
مناسب، داســتان پردازی خالقانه و نقد و بررسی 
آثار نویســندگان جوان از اهداف مهم این کارگاه 
است. همچنین داستان های مشهور از نویسندگان 

صاحب قلم خوانش و نقد و بررسی می شود.«
عالقه مندان می توانند برای شرکت در این کارگاه 
آموزشی به بلوار شــهران، بعد از زیرگذر شهید 

همت، فرهنگسرای معرفت مراجعه کنند.
برای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 

۴۴۳۰۴858 تماس بگیرید.

عقب نشینی برای  تردد روان  و تسهیل 
مراجعه به ستاد ترخیص خودرو

ستاد ترخیص خودرو، مرکز تعویض پالک موتور، بازار میوه وتره بار 
و کالنتری ۱۱8 ستارخان باعث شده تا خیایان حبیب اله به یکی از 
معابر پرتردد شهر تهران تبدیل شود درحالی که این معبر کشش 

این حجم از تردد روزانه را ندارد.
خیابان حبیب اله یکی از معابر قدیمی منطقه ۲ است که در گذر 
زمان اطرافش مراکز تجاری و اداری زیادی مانند ستاد ترخیص 
خودرو، مرکز تعویض پالک، مرکز تفکیک زباله و موتورسنگین، 
ایستگاه آتش نشانی و غیره قرار گرفتند اما این خیابان کشش این 
همه مراجعه کننده  را نداشت به همین دلیل عالوه بر مشکالت 
ترافیکی، حوادث زیادی در آن رخ می داد تا اینکه مدیران شهری 

طرح اصالح هندسی و تعریض این خیابان را پیشنهاد کردند.
این طرح ها در کمیته معابر سازمان حمل ونقل و ترافیک تصویب 
شد و اکنون در حال اجرایی شدن اســت. با اجرای این طرح که 
در مرحله نخست از تقاطع خیابان های سروش تا سیادت شروع 
شده، به عرض خیابان افزوده شده و در نتیجه امکان  ترددخودروها 
افزایش می یابد. محمدحســین کریمی، معــاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار منطقه۲ می گوید: »اجرای طرح با عقب نشینی 
خیابان شروع شده و به زودی با آســفالت آن امکان تردد آسان 

فراهم می شود.«

 بهسازی مخازن مکانیزه پسماند 
در محله های منطقه۱4

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه۱۴ از آغاز 
اجرای بهسازی مخازن مکانیزه پسماندهای شهری در محله های 
این منطقه خبر داد. معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار 
منطقه۱۴ در این باره افزود: »همزمان با نزدیک شدن به روز های 
پایانی سال و در راســتای طرح بهاران خدمت بهسازی مخازن 
پسماندهای شــهری در قالب رنگ آمیزی و بازسازی مخازن و 

زیرمخزنی ها به اجرا درآمد.« 
علیرضا برزگرمرادی با اشاره به استقرار اکیپ تجهیز و بهسازی 
مخازن مکانیزه در نواحی مختلف منطقه۱۴ اضافه کرد:»در فاز 
نخســت این طرح بیش از ۱۷۰ مخزن پسماند در نقاط مختلف 
جمع آوری و در حال جانمایی و تعویض است.« وی همچنین به 
بهسازی بیش از یک هزار مخزن مکانیزه پسماند در ماه های اخیر 
اشاره کرد و گفت: »طرح شست و شــو، گندزدایی و رنگ آمیزی 
مخازن و زیرمخزنی ها با هدف ارتقای کیفیت خدمت رســانی، 
کاهش پراکندگی زباله های شــهری در معابــر عمومی، حفظ 
بهداشت محیط زیست و جلوگیری از شیوع بیماری ها در دستور 
کار است.« برزگر مرادی با بیان اینکه با برنامه ریزی منظم نسبت 
به رنگ آمیزی مخازن که نیاز به بازسازی دارند اقدام و این طرح تا 

نیمه اسفند به اتمام می رسد.

کار خوب

بچه هاي مسجد در محله

همین حوالي

 خبر

مریم باقرپور؛ روزنامه نگار

مریم قاسمی؛ روزنامه نگار



پایان 
خوش

هفته بیست وســوم لیگ برتر دیروز با 4بازی 
پیگیری شــد و اســتقالل با غلبه بر فوالد به 
رتبه دوم جدول رســید. در اولین بازی دیروز 
آلومینیوم اراک در زمین خودش با پیکان به 
تساوی بدون گل رسید. دومین بازی دیروز هم 
مساوی تمام شد اما این یکی بدون گل نبود. 
مس کرمان در تهران یک گل از هوادار پیش 
افتاد و تا دقایق پایانی هم گلش را حفظ کرد 
تا در آســتانه اولین برد خارج از خانه اش قرار 
بگیرد. اما گل مســاوی در دقیقه88 زده شد 
و ساکت الهامی که قرار اســت ژاپن و کره را 
در زمین خودشــان ببرد فعال از مس کرمان 
در زمین خــودش یک مســاوی گرفت. تیم 
ساکت در 3هفته اخیر فقط همین یک امتیاز 
را گرفته است! و اما سومین بازی روز گذشته 
که در سیرجان برگزار شــد از این لحاظ مهم 
بود که بــازی خداحافظی امیــر قلعه نویی از 
گل گهر محســوب می شــد. او که بعد از این 
بازی رسما به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی 
شد، خداحافظی اش از سیرجان را با یک برد 
پرگل جشــن گرفت و بــا زدن 4گل به نفت 
مسجدسلیمان دوباره به رتبه چهارم برگشت. 
آخرین بازی روز گذشــته هم مصاف سخت 
استقالل و فوالد بود که از ساعت19 در فوالد 
آره نا آغاز شد. ریکاردو سا پینتو بعد از مدت ها 
از شــر محرومیت رها شــده و به کنار زمین 
برگشــته بود. در آن ســوی زمین هم حضور 
علیرضا منصوریان روی نیمکــت اهوازی ها 
جدال دو تیم را جذاب تر کرد. تالش دو تیم در 
نیمه اول هیچ ثمری نداشت و هر تیم یکی دو 
موقعیت را از دســت داد. اما در نیمه دوم و در 
همان دقایق ابتدایی کوین یامگا قفل دروازه 
حریف را بــاز کرد و این بار بدون اســتفاده از 
ضربه پنالتی بــرای آبی هــا گل زد. در ادامه 
مهدی قائدی گل دوم را هم زد تا اســتقالل 
2 بر صفر به پیروزی برسد و سال1401 را در 

رتبه ای باالتر از پرسپولیس به پایان برساند.
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پخش زندهقاسمپور؛ کشتی گیر سال 1401

برنامه بازی

ليگ برتر ايران - هفته 23

صنعت نفت

ملوان
16:00

ذوب آهن

نساجی
15:00

آث میالن

سالرنیتانا
23:15

سری آ  ايتاليا

خیرونا

اتلتیکومادرید
23:30

الليگا اسپانيا

پورتو

ناپولی

اینتر

آ. فرانکفورت

23:30

23:30

منچسترسیتی

رئال مادرید

الیپزیش

لیورپول

23:30

23:30

ليگ قهرمانان اروپا

سه شنبه 23 اسفند 1401

چهارشنبه 24 اسفند 1401

پنج شنبه 25 اسفند 1401
ليگ اروپا

رئال بتیس

منچستریونایتد
21:15

فرایبورگ

رئال سوسیه داد

یوونتوس

آاس رم

21:15

23:30

آرسنال

اسپورتینگ
23:30

فرنتس واروش

بایرلورکوزن
23:30

 قلعه نو
برای امیر!
24 ساعت با ماجرای خاص انتخاب 
سرمربی تیم ملی؛ با منتفی شدن حضور 
سانچز، امیر قلعه نویی عصر دیروز رسما 
به عنوان جانشین کی روش معرفی شد

روز بازگشت عبدهللا
هفتــه بیست وســوم از رقابت هــای لیــگ 
برتر فوتبال ایــران امروز با انجــام 2بازی به 
پایان می رســد. در هفته ای که ســپاهان به 
نوعی فینــال فصل را برد و درصــد زیادی از 
راه قهرمانــی را رفت، امــروز آخرین بازی ها 
میان تیم های پایین جدول برگزار می شــود 
و هر 4تیم امروز صاحــب رتبه های دورقمی 
هستند. بازی اول از ســاعت15در فوالدشهر 
آغاز می شود و تیم ذوب آهن میزبان نساجی 
قائمشــهر خواهد بود. مهدی تارتار و حمید 
مطهری طی 22هفتــه روی هم رفته و جمعا 
10برد نداشته اند اما نام آنها در بین گزینه های 
تیم ملی دیده می شــد و حاال در شرایطی که 
ســرمربی تیم ملی باالخره مشــخص شده، 
برای حضور در رتبه های آبرومند لیگ مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند. بــازی رفت 2تیم در 
قائمشهر بدون گل مساوی تمام شد و باید دید 
در بازی برگشت باالخره 2تیم می توانند دروازه 
همدیگر را باز کنند یا نــه. ذوب آهن در این 
فصل بازی های کم گلی داشته است؛ 55درصد 
از بازی های این تیم مساوی شده و 60درصد از 
بازی ها حداکثر یک گل داشته اند. اما نساجی 
بازی های پرگلی را در لیگ خلق کرده و البته 
این پرگل شدن ها بیشــتر با گل های خورده 
نســاجی اتفاق افتاده اســت! تیــم محبوب 
قائمشهری ها سومین خط دفاعی ضعیف لیگ 
را دارد اما ششمین خط حمله موفق هم متعلق 

به همین تیم بوده است.
در دومین بــازی امروز که از ســاعت16 در 
آبادان آغاز می شود، تیم صنعت نفت از ملوان 
میزبانی می کنــد. برزیلی های لیگ 10هفته  
اســت پیروز نشــده اند و از این 10بازی فقط 
3امتیاز گرفته اند. اما تاوارس برزیلی که خالق 
این آمار بوده، هفته گذشــته آبادان را ترک 
کرد تا در هفته های پایانی عبداهلل ویسی روی 
نیمکت این تیم بنشیند. با وجود اینکه سقوط 
صنعت نفت تا حــدود زیــادی قطعی به نظر 
می رسد، اما شاید شوک حاصل از این تغییرات 
نفت را به جریان لیگ برگرداند و آبادانی ها را از 
کابوس سقوط نجات دهد. ویسی 3فصل قبل 
پیکان را در آخرین روزهای لیگ تحویل گرفت 
و به شــکلی باورنکردنی این تیم را از سقوط 
نجات داد. خوزستانی ها امیدوار به تکرار این 
معجزه اند و در نخستین گام باید به مصاف تیم 
شمالی لیگ برتر بروند. ملوان بعد از هفته های 
زیادی که خــوب نتیجه می گرفــت، دوباره 
4بازی است به روند باخت و مساوی برگشته 
اما با نتایج همان هفته ها خودش را از منطقه 
سقوط دور کرده و به ساحل امنی رسانده است. 
باید دید ویسی می تواند نخستین 3امتیازش را 
از این حریف بگیرد یا نه. آبادان برای رهایی از 
سقوط الاقل باید نیمی از 8بازی باقیمانده اش 

را ببرد.

پیشبازی
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بین دو نیمه را هم حساب کردی؟

خوب شد »معمولی« بود

مسئولیت پذیر، فقط خرید خودت!

نكته بازی

گزارش ال کالسیکوی فوتبال ایران 
به جواد خیابانی ســپرده شد که 
طبیعتا نشان دهنده حسن سلیقه 
مدیران تلویزیون بود و ما از آنها 
ممنونیم! آقــا جواد هــم انصافا 
کم کاری نکرد و سنگ تمام گذاشت. 
جمله ماندگار او در این گزارش، حاال حاالها فراموش نخواهد 
شد؛ جایی که گفت: »این فینال 3تیم دارد. فقط پرسپولیس 
و سپاهان نیستند، استقالل هم در بازی هست!« خیابانی که 
امسال 3بازی را برای پرســپولیس گزارش کرده و سرخ ها در 
هر 3مسابقه بازنده شده اند، اواخر مسابقه هم یک برگ برنده 
دیگر رو کرد و گفت: »پرسپولیس تقریبا یک ساعت است دارد 
10نفره بازی می کند.« این در حالی است که پریرا آخر نیمه اول 
اخراج شد و کل نیمه دوم هم قاعدتا 45دقیقه است؛ هرچند 

بعید نیست خیابانی بین دو نیمه را هم حساب کرده باشد!

سپاهان در تهران پیروزی بزرگی در 
برابر پرســپولیس به دست آورد و 
فرار بزرگی به سمت کسب عنوان 
قهرمانی داشت. طبیعی است که 
اعضای تیــم اصفهانی بایــد از این 
پیروزی خوشحال باشــند، با این حال 
اظهارنظر ژوزه مورایس در پایان بازی جالب توجه بود. سرمربی 
پرتغالی سپاهان گفت: »من چیزی برای جشن گرفتن نداشتم. این 
هم یک بازی معمولی بود مثل سایر مسابقات. ما در خانه حریف 
بودیم و به احترام آنها خوشحالی نکردم.« خب البته مورایس فقط 
داستان خودش را می گوید، چرا که کل تیم سپاهان بعد از این بازی 
سر از پا نمی شناختند و ورزشگاه آزادی را روی سرشان گذاشته 
بودند. امید نورافکن صحنه گردان شادی رختکن بود و پیام نیازمند 
هم گوشه زمین، خوشحالی بیرانوند در اصفهان را جبران کرد. اگر 

این یک بازی »معمولی« نبود می خواستید چه کار کنید؟

طبیعتا همه اهالی فوتبال و مخصوصا 
بازیکنان و مربیان پیشین تیم ها 
حق اظهارنظر در مورد عملکرد 
آنها را دارند. این قاعده شــامل 
حمید درخشان هم می شود، حتی 
اگر او همیشه بدیهی ترین و واضح ترین 
جمالت ممکن را به عنوان بحث کارشناسی به زبان بیاورد. با این 
حال این بخش از سخنان درخشان بعد از بازی پرسپولیس و 
ســپاهان ما را یاد یک موضوع قدیمی انداخت: »من نمی دانم 
این مهاجم برزیلی قبال چه رزومه ای داشــته اما در این چند 
بازی نتوانسته خودی نشان دهد. من از او چیزی ندیدم و نه تنها 
به عنوان یک مهاجم برزیلی گل نزد بلکه تیم را هم 10نفره کرد. 
پریرا بازیکن بی مسئولیتی است.« یک نفر به حمیدخان بگوید 
مسئولیت پذیر فقط خرید برزیلی خودت در پرسپولیس؛ یعنی 

عالیجناب تادئو که همیشه خدا شکمش در آفساید بود!

بهروز رسایلی|  شکست با گل بعد از دقیقه 90همیشه 
دردناک اســت، اگر این باخت در زمین خانگی و برابر 
هواداران خودی رقم بخورد، دردناک تر هم می شــود. 
شکست پرسپولیس مقابل سپاهان همه این ویژگی ها را 
داشت اما همزمان از جنبه های دیگری هم تلخ بود. اغراق 
نیست اگر بگوییم پرسپولیس یحیی گل محمدی عصر 

شنبه در ورزشگاه آزادی همه  چیز را با هم باخت.

  باخت به رقیب مستقیم
سپاهان با این پیروزی یک فرار بزرگ را به سمت قهرمانی 
آغاز کرد؛ مخصوصا که مسابقات باقی مانده این تیم هم 
نسبت به سایر رقبا آسان تر به نظر می رسد. به این دست 
بازی ها در فوتبال عنوان »6امتیازی« اطالق می شود و این 
یعنی شکست قرمزها در برابر سپاهان، یک باخت عادی 
نبود. آنها برای بازگشت به مســیر قهرمانی کار بسیار 

دشواری خواهند داشت.

  آچمز فنی
فقط نتیجه نبود؛ تیم یحیــی گل محمدی از نظر فنی و 
فوتبالی هم حرفی برای گفتن نداشت. به نظر می رسد 
کادرفنی سپاهان از بازی حذفی 2تیم به خوبی عبرت 
گرفته بود. آنها اشتباهاتشــان را به حداقل رساندند و 
با آنالیز دقیق پرسپولیس، فوتبال شــان را به میزبان 
دیکته کردند. چه در طول نیمه اول که 2 تیم 11به 11بازی 
می کردند و چه در وقت دوم که پرسپولیس یک بازیکن 
کم داشت، این سپاهان بود که در زمین تیم برتر به نظر 

می رسید.

  مسئله داوری
پرســپولیس یکی از تیم هایی بود که نسبت به تعدد 
اشتباهات داوری به زیان خودش سخت اعتراض داشت. 
و توالی همین اشتباهات و گالیه های یحیی گل محمدی 
باعث شد سرمربی سرخپوشان در چند مسابقه از حضور 
در نشســت های خبری خودداری کند. گاهی هم مثل 

بازی با آلومینیوم اراک، کارشناســان داوری حق را به 
سرخپوشــان می دادند. با این حال از امروز به بعد بحث 
کردن در این مورد هم کمی سخت می شود، چون در دوئل 
رودررو با رقیب مستقیم، گل سالم سپاهان آفساید گرفته 
شد و این تیم تا لحظه آخر برای زدن گل بعدی و تثبیت 

پیروزی انتظار کشید.

  مصدومیت و محرومیت
غیر از همه اینها، بازی با ســپاهان تلفات زیادی هم از 
پرسپولیس گرفت. پریرا با دریافت 2کارت زرد ناشیانه 
اخراج شــد و بازی با مس رفســنجان را از دست داد، 
محمد عمری صدمه دید و کار مرتضی پورعلی گنجی به 
بیمارستان کشید. گولسیانی هم که گفته می شد بیمار 
است، از ســر اجبار دقایقی به میدان رفت. با این همه 
هزینه اما پرسپولیس حتی نتوانست یک امتیاز از این 

دیدار بگیرد.

  تالفی یک خاطره
دریافت گل در لحظات پایانی آن هم در شرایطی که هر 
دو تیم در کورس قهرمانی بودند، یادآور گلی است که در 
هفته پایانی لیگ هفتم سپهر حیدری دقیقه 96به سپاهان 
زد و قهرمان لیگ را عوض کــرد. آن لحظه، در تمام این 
15سال جزو کلکسیون خاطرات نفیس پرسپولیس بوده، 
اما حاال اگر سپاهان قهرمان لیگ شود، به نوعی آن خاطره 
هم تالفی شده است. امید نورافکن، بازیکن سپاهان پس 
از مسابقه نخستین نفری بود که با انتشار یک استوری این 

موضوع را یادآوری کرد.

  برخی رفتارهای بد
همزمان اما روی سکوها هم رفتارهای ناشایستی از برخی 
هواداران سر می زد؛ از شعارهای زننده تا پرتاب بطری 
به سمت بازیکنان حریف. آیا نیازی به توضیح هست که 
این کارها قشنگ نیست؟ روشن نیست چرا عده ای از 

هواداران فوتبال ایران هرگز به بلوغ فکری نمی رسند...

ســپاهان در بازی بــزرگ هفته 
بیست وســوم 62.6درصــد 

مالکیــت توپ داشــت و در 
37.4درصــد از زمان بازی 
توپ را در اختیار پرســپولیس گذاشــت. این کمترین 

مالکیت توپ پرســپولیس از زمان محاسبه این پارامتر در 
لیگ ایران بوده است. پرســپولیس در لیگ جاری باالترین میانگین 
مالکیت توپ را داشته و در این بخش برترین تیم لیگ بوده است. اما در 
2هفته اخیر اوضاع کامال برخالف هفته های گذشته پیش رفته و تراکتور 
و ســپاهان رکوردهای ضعیفی را برای پرســپولیس رقم زده اند. تیم 
یحیی هفته گذشته فقط 39درصد مالکیت توپ داشت و رکورد تاریخ 
پرسپولیس را جابه جا کرد. اما آن رکورد فقط یک هفته دوام داشت و این 
بار سپاهان رکورد کمترین مالکیت توپ پرسپولیس را به 37.4رساند.

عالوه بر آمــار مالکیت توپ کــه حکم به 
برتــری مطلق ســپاهان در ایــن بخش 
می دهد، دقــت پاس 2تیم هــم اختالف 
فاحشــی دارد و در این زمینه هم سپاهان 
کامال برتر از پرسپولیس عمل کرده است. دقت پاس زردپوشان در این 
بازی 82.1درصد و دقت پاس سرخپوشان 72.5درصد بوده است. این 
اختالف 10درصدی برای بازی هایی در این سطح، اختالف بسیار زیادی 
محسوب می شود و معموال در تقابل تیم های بزرگ چنین اختالفی رقم 
نمی خورد. در بازی بزرگ هفته، تعداد شوت های سپاهان هم دقیقا 3برابر 
شوت های پرسپولیس بود. تیم میهمان 15ضربه به سمت دروازه حریف 
داشــت و آمار میزبان از 5شــوت فراتر نرفت. البته در شوت های داخل 
چهارچوب، اختالف در این حد نبود و آمار 5 بر 3 به سود سپاهان ثبت شد.

برترین بازیکن دیدار پرسپولیس و سپاهان، 
محمد کریمی بود کــه 2گل زد و با اتکا به 
یکی از آنها تیمش را برنده از میدان خارج 
کرد. او با نمره 7.96 به عنوان برترین بازیکن 
زمین برگزیده شــد. باالترین نمره کریمی در این فصل 7.35 بود که در 
بازی برگشت مقابل استقالل به دست آمد. اما هافبک میانی سپاهان دیروز 
از رکورد قبلی اش هم عبور کرد و با زدن نخستین گل خودش در این فصل 
و کسب نمره 7.96 بهترین بازیکن میدان شد. بعد از او مغانلو با نمره 7.56 
و میالد زکی پور با نمره 7.48 دیگر بازیکنان برتر سپاهان بودند. در جمع 

پرسپولیسی ها هم بیرانوند با 7.51 باالترین نمره تیمش را گرفت.

37.4

82.1

7.96

متريكاآماربازی

قلعه نو برای امیر!24 ساعت با ماجرای خاص انتخاب سرمربی تیم ملی

فدراسیون فوتبال ایران بیستمین روز اسفندماه را برای 
اعالم نام سرمربی جدید تیم ملی انتخاب کرده بود، اما 
روز شنبه هیچ خبر رسمی درخصوص نیمکت تیم ملی 
منتشر نشد. با این حال، طبق معمول منابع آگاه و افراد 
نزدیک به فدراسیون، خبر داشــتند که مهدی تاج و 
همکارانش بین مربیان داخلی و خارجی که نام هایشان 
را هفته های پیش ردیف کرده بودند، به جز یک سرمربی 
داخلی، گزینه دیگری برای نیمکت تیم ملی در ذهن 
ندارند. حدس زدن نام آن مربی هم چندان سخت به نظر 
نمی رســید؛ چراکه در فهرســت منتشرشده از سوی 
فدراســیون، فقط یک نام وجود داشت که قبال تجربه 
نشستن روی این نیمکت را داشــت؛ امیر قلعه نویی. با 
این حال، حتی بعد از نزدیک شــدن همه گمانه زنی ها 
به انتخاب امیر، اخبار ضدونقیض از اطراف فدراسیون 
به گوش می رســید. در نهایت اما رئیس فدراســیون 
انتخاب نهایی را انجام داد و گزینه مطلوب هیأت رئیسه 
را برای یک دوره تازه روی نیمکت ایران نشــاند. عصر 
دیروز و پس از دیدار گل گهر، قلعه نویی رسما به عنوان 
سرمربی تیم ملی معرفی شد تا  ژنرال برای دومین بار در 
جام ملت ها و به فاصله نزدیک به 2دهه از تجربه قبلی، 

سرمربی تیم ملی ایران لقب بگیرد.

   فلیکس سانچز؛ بن بست پول و زمان
فهرســت مربیان خارجی مدنظر فدراسیون فوتبال، 
اصال فهرست بزرگی نبود. همین چند وقت قبل، وزیر 
ورزش به فدراسیونی ها توصیه کرده  بود که زیدان را به 
خدمت بگیرند و نگران مسائل مالی نباشند! با این حال، 
در واقعیت اتفاق دیگری در فدراســیون جریان داشت 
و اتفاقا مســائل مالی نیز بسیار مهم بود. طبیعتا بخش 
مهمی از پاداش جام جهانی به بازیکنان و اطرافیان تیم 
پرداخت می شود و بدهی وحشتناک به ویلموتس نیز 
همچنان به قوت خودش باقی اســت. در نتیجه جذب 
یک مربی خارجی در این شرایط تصمیم پرریسکی برای 
مهدی تاج بود و آقای رئیس ترجیح داد این ریسک را 
قبول نکند. سانچز نه روی مسائل مالی با فدراسیون به 
توافق رسید و نه در زمینه مدت زمان قرارداد با مهدی 
تاج هم نظر بود؛ اتفاقی که موجب شد بیستم اسفند نه 
زمانی برای اعالم رسمی نام او، بلکه زمانی برای اعالم 

قطعی پایان مذاکره با این مربی شود.

   ژنرال، آماده برای بازگشت
پس از به بن بســت رســیدن مذاکره با ســانچز، نام 
امیرقلعه نویی دوباره در اطراف تیم ملی به گوش رسید. 
چند رسانه به صورت غیررسمی از انتخاب او خبر دادند 

و یکی از خبرگزاری ها اعالم کرد که قلعه نویی تحت هر 
شرایطی سرمربی تیم ملی خواهد بود. در حقیقت بیستم 
اسفند در شرایطی به پایان رسید که امیر گزینه اصلی 
هدایت تیم ملی به شمار می رفت و حتی خیلی ها توقع 
داشتند صبح روز بیست و یکم اسفند، این ماجرا رسانه ای 
شود و به تأیید رسمی فدراسیون نیز برسد؛ اتفاقی که 

البته عصر دیروز رخ داد.

   یک رقیب دقیقه نودی
صبح بیست و یکم اســفندماه، در برخی رسانه ها یک 
رقیب تازه برای نیمکت تیم ملی و قلعه نویی تراشیده 
شــد. این بار صحبت از جواد نکونام بود؛ چراکه ظاهرا 
برخی از بازیکنان باتجربه تیم عالقه زیادی داشتند تا 
با این مربی جوان کار کنند. او از حمایت بخشی از بدنه 
تیم ملی برخوردار بود اما نحوه جدایی اش از فوالد، کار را 
کمی سخت  کرد. حاال صحبت از این است که درصورت 
رسمی شــدن جدایی قلعه نویی از گل گهــر، نکو روی 
نیمکت این باشگاه بنشیند و هدایت تیم سیرجانی را 
بر عهده بگیرد. این سناریو محتمل تر از انتخاب نکونام 
به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی است. شاید اگر نکو 
در تیم ملی دســتیار کی روش می شد و به جام جهانی 
می رفت، حاال سرمربی تیم ملی ایران بود اما آن تصمیم، 

شرایط را برای این مربی تغییر داد.
 

   انصراف بده، سرمربی شو!
جالب اینجاســت که امیر قلعه نویی، نخستین مربی 
انصرافی از فهرست مربیان مدنظر فدراسیون فوتبال بود. 
ظاهرا هر کسی زودتر انصراف می داد، شانس بیشتری 
برای هدایت تیم ملی داشت! او آنقدر زود انصراف داد 
که حتی فرصت ارائه برنامه به فدراسیون پیش نیامد؛ 
موضوعی که نشان می دهد برنامه گرفتن از مربیان، اصال 
برای فدراسیون در مسیر این تصمیم اهمیت نداشته 
اســت، چرا که این برنامه ها به طور کلی تضمینی برای 
اجرا نداشته اند. به هر حال، نخستین واکنش قلعه نویی 
به این فهرست، انصراف بود. او در یک نوشته بلندباال، 
خودش را کنار کشــید اما هیچ وقت به شکل مستقیم 
نگفت که سرمربی تیم ملی نخواهد شد. امیر که قبل از 
معرفی اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی نیز گزینه 
جدی کار کردن در تیم بود، این بــار در حالی مرد اول 
نیمکت تیم ملی شده که حتی جلسه ای با فدراسیون 
نداشته است. ظاهرا نمایشی که مهدی تاج با کنار هم 
قرار دادن چندین مربی درست کرد، به مذاق امیر خوش 
نیامده بود اما تبدیل شدن به تنها گزینه تیم ملی، برای او 

خوشایند به نظر می رسد.

6باخت در یک باخت
شکست سرخپوشان در برابر سپاهان از زوایای 

مختلف برای این تیم دردناک بود

معمای وحدت
وقتی تیمی در یک دوئل مهم و حساس شکســت می خورد و جریان بازی هم طوری است که 
ناظران منصف باخت را حق این تیم می دانند، طبیعتا مشکالت فنی و تاکتیکی وجود داشته 
است. این موضوع در مورد ناکامی پرسپولیس مقابل سپاهان هم مصداق دارد. واضح است 
که یحیی گل محمدی اشــتباهات زیادی انجام داد که حاصلش استیالی 90دقیقه ای 
سپاهان بر بازی و نهایتا شکست خانگی تلخ و دردناک ســرخ ها بود. با این حال حتی 
بدون موشکافی و بحث تفصیلی هم می شود در همان نگاه اول به یک تصمیم عجیب 
گل محمدی اشاره کرد؛ اینکه او وحدت هنانوف را بعد از چند حضور موفق در سمت 
راست خط دفاعی دوباره به نیمکت برگرداند و دانیال اسماعیلی فرد را فیکس کرد. 
حضور دانیال در ترکیب اصلی با تزلزل خط دفاعی پرسپولیس از این سمت همراه 
شد تا ابهامات در مورد تصمیم یحیی دوچندان شــود. عجیب تر اینکه هنانوف در 
آخرین ثانیه های بازی قبلی با تراکتور یک گل سرنوشت ساز زده بود و روحیه بسیار باالیی 
داشت، اما یحیی این پوئن بزرگ را نادیده گرفت. در مقابل دانیال در بازی حذفی با سپاهان گل 
به خودی زده بود و شاید آمادگی روانی کافی برای حضور در این مسابقه را نداشت. در آن سوی 
میدان اما ژوزه مورایس در قبال ســیاوش یزدانی که در بازی حذفی 2پنالتی داده بود، تصمیم 

درستی گرفت و با نیمکت نشین کردن این بازیکن، به حفظ آرامش تیمش کمک کرد.

افتضاح برزیلی
به نظر می رسد جذب یورگن لوکادیا از سوی پرسپولیســی ها یک »تصادف« بوده است، چرا که 
اساسا خریدهای خارجی این تیم باید فاقد حداقل های کیفی باشند. بنابراین اینکه فوروارد هلندی 
به ایران آمد و آنطور درخشید، یک سوءتفاهم بوده که خدا را شکر)!( با خروج زودهنگام لوکادیا از 
ایران برطرف شد. قاعده کار همین است که پرسپولیسی ها بازیکنی مثل لئاندرو پریرا را بگیرند؛ 
فوتبالیستی که بعد از 5بازی نه تنها موفق نشده برای این تیم گل بزند، بلکه با اخراج بسیار عجیب 
و کودکانه اش در دقایق پایانی نیمه اول دیدار با سپاهان، کمر پرســپولیس را در دوئل با حریف 

مستقیمش برای کسب عنوان قهرمانی شکست.
اگر پرسپولیس در پایان فصل قهرمان لیگ برتر نشود، حتما بخش مهمی از گناه این ناکامی متوجه 
پریرا و البته شخص یحیی گل محمدی است؛ سرمربی سرخپوشــان که نه تنها خرید بدی انجام 
داده، بلکه با اصرار برای حضور او در ترکیب و نیز حفظ این بازیکن در زمین با وجود دریافت یک 
کارت زرد، در حقیقت مقدمات شکست تیمش را فراهم کرد. مهم نیست که گل محمدی در چینش 
اصلی دچار اشتباه شده باشد، مهم این است که وقتی او می بیند حضور پریرا در زمین جواب نداده، 
توپ به این بازیکن نمی رسد و او هم با وجود دریافت یک کارت زرد همچنان عصبی و پراشتباه است، 
باید این مهاجم را تعویض کند، ولو اینکه نیمه اول هنوز به پایان نرســیده باشد. یحیی اما هیچ کدام 
از این کارها را نکرد تا تیمش وارد یک باتالق شود. تا اینجا پریرا پرچمدار شایسته خریدهای افتضاح 
برزیلی در پرسپولیس بوده است؛ کسانی مثل دی کارمو که افشین قطبی خرید، تادئو که شاهکار حمید 
درخشان بود و البته جونیور براندائو که در دوران کالدرون جذب شد و چیزی نمانده بود مربی آرژانتینی 
او را کتک بزند! اینکه شما از فوتبال خیزترین خطه جهان این همه بازیکن افتضاح جذب کنی، واقعا هنر 

خاصی است که گویا فقط در باشگاه پرسپولیس پیدا می شود.

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

142249-23147236سپاهان1
171646-23137333استقالل2

121745-23136429پرسپولیس3

251040-23117535گل گهر4

91237-23813221مس رفسنجان5
24536-23106729تراکتور6

11532-23711516آلومینیوم7

228-20-23610718فوالد8

526-21-2368916هوادار9
24-17-22412617ذوب آهن10

524-29-2259824نساجی11

723-23-2258916ملوان12

823-18-23411810پیكان13
720-25-23481118مس کرمان14

3413-49-23271415نفت مسجد سلیمان15
1912-31-22261412صنعت نفت16
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این روزها بازیکنی گرجی در فوتبال اروپا دلبری می کند و هوش از سر همه 
باشگاه های بزرگ برده. مدیر برنامه های کواراتسخلیا اعالم کرده که خود 
این بازیکن گرجســتانی هوادار رئال مادرید است و از کودکی عاشق گوتی 
بوده. گوتی، اسطوره رئال با او رابطه خوبی از راه دور دارد. کوارا که هواداران 
ناپولی به عشق مارادونا به او لقب کوارادونا را داده اند، وقتی بچه بود پیراهن 
گوتی را در کشورش گیر نیاورد و یک پیراهن ساده رئال را گرفت و شماره14 

گوتی را پشت آن درج کرد اما رئال برای جذب او کار ساده ای ندارد 
چون از دی لورنتیس نمی شود بازیکن گرفت و مالک ناپولی با 

کســی راه نمی آید. در ضمن رئال در پست او وینیسیوس 
را دارد که فعال 2فصل است بدون تعویض و بی جانشین 
محسوب می شود. کوارا در برد 2 بر صفر مقابل آتاالنتا 
که ناپلی ها را به سومین اسکودتوی خود نزدیک تر کرد، 

تأثیرگذارترین بازیکن زمین بود و یک گل مارادونایی هم زد.
به تازگی کــوارا، بازیکن ماه ســری آ هم شــده. خویچا 

کواراتسخلیا ستاره 22ساله گرجستانی باشگاه در ماه گذشته 
3گل و یک پاس گل به نام خودش ثبت کرد. او برای ناپولی فقط 1۰میلیون 
یورو هزینه داشت. با درخشــش او و اوسیمن حاال اختالف ناپولی در صدر 
جدول با نزدیک ترین تعقیب کننده که التزیو است به 18امتیاز افزایش یافته 
و اسکودتو نزدیک تر از چیزی است که در جدول می بینید. آنها در 

قهرمانی سوم خود نیز یک مارادونا دارند؛ کوارادونا!
برای نخستین بار زیرنظر گاســپرینی، آتاالنتا در 3بازی 
پیاپی موفق به گلزنی نشده است. آنها 4بازی از 6بازی 
آخر خود را باخته اند )یک پیروزی و یک تساوی( که این 

با تعداد شکست هایشان در 2۰بازی قبلی برابر است.

سومین قهرمانی با مارادونا
کوارادونا همان مارادوناست؛ البته کم حاشیه تر

در لیگ برتر انگلیس معلوم نیست چه خبر است. یک روز لیورپول منچستریونایتد را 7تایی می کند، روز دیگر به تیم 
پایین جدولی بورنموث می بازد. این بار نوبت شکست عجیب قرمزها در زمین بورنموث بود و این در حالی است که آنها 
در دیدار رفت ۹بار دروازه حریف را گشوده بودند. این اتفاق ظرف ۱۹۶روز رخ داد. در ابتدای فصل پرگل ترین پیروزی را 
لیورپولی ها مقابل این حریف دشت کرده بودند. درست در روزهایی که لیورپول داشت اوج می گرفت و به کسب سهمیه 
چهارم لیگ قهرمانان فصل آینده امیدوار می شد، تاتنهام 3بر یک ناتینگهام را برد و قرمزها یک بر صفر به بورنموث باختند 
تا فاصله باشگاه لندنی با لیورپول دوباره افزایش یابد. با لغو بازی مقابل فوالم، لیورپول در ۴بازی آینده خود باید در زمین 
حریفان به مصاف رئال مادرید، منچسترسیتی و چلسی برود و درنهایت در آنفیلد میزبان آرسنال است. با این اوصاف 
گرفتن سهمیه اروپایی فصل آینده سخت تر است و شاید در همین 2هفته فاصله با تاتنهام افزایش یابد. در بازی های 
شنبه لیگ برتر اتفاقات دیگری هم افتاد، چلسی و منچسترسیتی بردند که اولی اتفاق بزرگی بود چون چلسی این فصل 

خیلی کم می برد و تا همین هفته پیش 35درصد امتیازات این تیم را توماس توخلی گرفت که ماه هاست اخراج شده.

   منچسترســیتی با تک گل هالند از روی 
نقطه پنالتی بر تیم ســختکوش کریستال 
پاالس غلبه کرد و پاتریک ویرا نتوانســت در 
راســتای منافع تیم محبوبش -آرسنال- از 

سیتی امتیاز بگیرد. 
   این گل شماره28 هالند در این فصل لیگ 
برتر تا هفته2۶ بود که 7گل از 2۱گل کل تیم 
کریستال پاالس بیشتر است. او 7گل دیگر تا 
رسیدن به رکورد بیشترین گل زده در یک فصل 
در تاریخ لیگ برتر با ورژن جدید فاصله دارد و 

۱۱بازی دیگر باقی مانده است.
   هالند حاال بعــد از ســرخیو آگوئرو )فصل

۱5-20۱۴( دومین بازیکن تاریخ سیتی به شمار 

می رود که توانسته در یک فصل بیش از ۱0گل 
هم در خانه و هم در خارج از خانه به ثمر برساند.

   چلســی این فصل 27گل زده؛ یکی کمتر 
از هالند.

   کریستال پاالس نخستین تیم تاریخ لیگ )از 
زمان ثبت آمار از سال2003( است که در 3بازی 
پیاپی موفق به زدن شوت به سمت چارچوب 

دروازه حریفان نشده است.
   کریستال 2رکورد منفی دیگر هم ثبت کرد؛ 
تنها تیمی است که در سال نو موفق به پیروزی 
نشده و 5تساوی و 5شکست داشته و تنها تیمی 
است که این فصل در ۱2بازی مختلف موفق به 

گلزنی نشده.

   چلسی در زمین لستر به پیروزی رسید اما 
تکلیف گراهام پاتر با این همه بازیکن مشخص 
نیست و او هنوز نمی داند باید به چه بازیکنانی 
بازی دهــد. فصل آینــده بــا ورود بازیکنان 
خریداری شده یا بازگشــت بازیکنان قرضی 
اوضاع بدتر هم خواهد شــد مگر آنکه باشگاه 

چندین فروش داشته باشد.
   برای نخستین بار از فصل ۱7-20۱۶بود که 
چلسی در یک فصل لستر را دبل کرد و رفت و 

برگشت بازی را برد.
   لستر با برندن راجرز حاال ۱۶شکست در این 
فصل دارد و فقط در ۱0مســابقه بازنده نبوده. 
هیچ تیمی غیراز آنها و ســاوتهمپتون در این 

فصل این همه نباخته اند.
   از اکتبــر2022 تاکنون چلســی هیچ 
مســابقه ای خــارج از خانه را نبــرده بود و 
۴تساوی و ۴شکست در این بازی ها داشت، 
پیــروزی در کینگ پاور نخســتین پیروزی 
آلبی ها در این مدت بود. آن زمان استون ویال 
را در ویالپارک 2بر صفر برده بودند. همچنین 
نخســتین بار از مه2022بود کــه 3گل به 
حریف می زدند. فصــل پیش 3 بر صفر لیدز 

را برده بودند.
   مارک کوکوریا در بازی مقابل لستر 7تکل 
موفق داشت که بهترین آمار در یک بازی لیگ 

برتری این فصل بود.

   هر 3تیم تازه صعود کــرده به لیگ برتر در 
فصل جاری موفق شده اند قرمزهای آنفیلد را 
متوقف کنند. فوالم در هفته نخست لیورپول را 
با تساوی 2-2 متوقف کرد و ناتینگهام فارست و 
بورنموث نیز مقابل این تیم به پیروزی رسیدند.

   بورنموث تا پیــش از بازی دیروز، در 7بازی 
آخر خود مقابل لیورپول، یک گل زده و 28گل 

خورده بود.
   این دومین برد بورنمــوث در برابر لیورپول 
بعد از پیــروزی ۴ بر 3 ســال20۱۶ و دومین 
کلین شیت پس از بازی بدون گل در سال۱۹۶8 

بود.
   لیورپول برای نخستین بار از دسامبر20۱0تا 
فوریه 20۱۱مقابل حریفی شکســت خورده 

است که در ته جدول قرار داشته.
   یورگــن کلــوپ پــس از 23بــازی )از 
مارس202۱ که به فوالم باخــت( مقابل یک 

سرمربی انگلیسی شکست خورد )گری اونیل(.
   در این دیدار محمد صالح هم بالفاصله پس 
از مصاحبه اش که گفته بــود به دلیل رقابت با 
هری کین از جیمز میلنر اجازه گرفته پنالتی زن 
اول تیم باشد، پنالتی اش را خراب کرد. درواقع 
او نخستین بار بود که در لیگ برتر پنالتی اش را 

به خارج از چارچوب می زد.
   لیورپول این فصل با لباس دوم طعم پیروزی 
را نچشیده و تنها یک تساوی در کنار ۴شکست 

به دست آورده.
   لیورپول این فصل در لیگ فقط 3برد خارج 
از خانه را کسب کرده و سال2023 فقط یک برد 

خارج از خانه را به دست آورده است.
   این هشتمین شکســت این فصل قرمزها 
در لیگ برتر بود. فصل پیش فقط 2شکســت 
داشتند و حاال درحالی که فصل به پایان نرسیده، 

تعداد باخت ها دو رقمی شده.

 Liverpool
 M

an City
 Chelsea

رئـــــــــــــــــــــــال
عقب نشینی نمی کند

رئال مادرید مقابــل حریف محبوبش یعنی اســپانیول به پیروزی 
شماره۱07 تاریخ خود رسید و تعداد گل های زده اش را به این تیم که 
بهترین رکورد رئالی هاست، به عدد 3۹0رساند. به هر حال پیروزی بر 

اسپانیول، نگه داشتن کورسوی امید به قهرمانی اللیگا بود.
  اسپانیول کال به رئال و بارسا خوب می بازد. بیشترین برد مقابل یک 
تیم در اللیگا؛ ۱07برد رئال مادرید مقابل اسپانیول، ۱0۱برد بارسلونا 

مقابل اسپانیول، ۹۶برد رئال مادرید مقابل اتلتیک بیلبائو.
  تونی کروس به رکورد ۴00بازی در رئال مادرید رســید و در این 
مدت ۴لیگ قهرمانان، 5جام جهانی باشــگاه ها، ۴سوپرجام اروپا، 
3اللیگا و 2سوپرجام اسپانیا با این تیم کسب کرد. او رکورددار بازی 
در میان آلمانی های تاریخ رئال  مادرید است با 2۶3بازی در اللیگا، 
۹3تا در چمپیونزلیــگ، 20بازی در کوپا، ۱۱بازی در ســوپرجام 
اسپانیا، ۹بازی در جام جهانی باشگاه و ۴بازی در سوپرجام اروپا. او با 
رئال به 255پیروزی رسیده و برای این تیم 27گل زده. او ششمین 
بازیکن خارجــی تاریخ رئال اســت که به ۴00بازی می رســد. در 
حال حاضر در بین خارجی های تاریخ رئال، بنزما با ۶32، مارسلو با 
5۴۶، روبرتو کارلوس با 527، مودریچ با ۴7۱ و رونالدو با ۴38بازی 

باالتر از او هستند.
  با ارسال ۱3 از ۱3توپ بلند مقابل اسپانیول، تونی کروس از ابتدای 
فصل 20۱۶-20۱5 تاکنون ۱7بازی در لیگ با ارسال بیش از ۱0توپ 
بلند با دقت ۱00درصدی داشته است. در این بازه زمانی، هیچ بازیکن 
دیگری در 5لیگ معتبر اروپایی در بیــش از ۴بازی، چنین آماری 

نداشته است.
  کارلو آنچلوتی در یکصدوســی ونهمین بــازی اش روی نیمکت 
رئال مادرید به رکورد ۱00پیروزی اللیگایی رسید که این سریع ترین 
زمانی است که یک مربی در این باشگاه به چنین رکوردی می رسد. 
در تاریخ رئال فقط 3مربی تعداد بردهای اللیگایی خود را سه رقمی 
کرده اند که میگل مونیوز با 257 و زیدان با ۱2۴پیروزی در رده های 

بعدی هستند.
  در تاریخ اللیگا فقــط گواردیوال زودتــر از آنچلوتی به ۱00برد 
اللیگایی رسیده است. پپ به ۱32بازی برای رسیدن به این رکورد 

نیاز داشت.
  آنها باز هم کام بک زدند. رئال مادرید در این فصل با کام بک زدن در 
اللیگا ۱0امتیاز گرفته اســت. در حقیقت در اللیگای امسال فقط 
ژیرونا بیش از رئال با کام بک زدن امتیاز گرفته و ۱2امتیاز کسب کرده 

است.
  میلیتائو در این فصل ۴گل با سر زده که در اللیگا رکورد است. او 
هر ۶گلی اللیگایــی اش را با پیراهن این تیم با ســر زده. از مجموع 
۱0گلش برای رئال تنها یک گل با پا زده شده که در کوپا به ویارئال 

بوده.
  خوسلو طبق معمول به رئال گل زد و گل های زده اش را به این تیم 
به 8گل رساند. او بهترین گلزن اسپانیایی این فصل اللیگا محسوب 

می شود. در قرن 2۱ فقط 3بازیکن دیگر بیش از خوسلو به رئال در 
اللیگا گل زده اند؛ مسی ۱8گل، سوارس ۱0گل و ژابی 

پریتو ۹گل. خوسلو مجموعا ۱0بار مقابل رئال قرار 
گرفته که 8گل زده، یعنی 0.8گل در هر بازی.
  وینیسیوس در برنابئو خوب گل می زند. هر 
۶گل اخیر او برای رئال در ورزشــگاه خانگی 
بوده و او در ورزشگاه های حریف که توهین 
نژادی به او می شــود، از گلزنی عاجز است. 
بیش از ۶ماه است در اللیگا گل خارج از خانه 
نــزده و آخرین بار به همین اســپانیول در 

ورزشگاه این تیم موفق به گلزنی شده بود.
  تعداد گل های اللیگایی این فصل وینی 
با تعداد کارت زردهایش مســاوی شد. 
مدافعان حریف روی اعصابش راه می روند 
و او را خوب عصبانی می کنند که این یک 
نقطه ضعف برای این برزیلی محسوب 
می شــود. در میان بازیکنان هجومی 

فقط آلخــو بــا ۹کارت زرد باالتر از 
وینیسیوس بوده.

  وینی در این فصل ۱۹گل 
برای رئا ل مادرید زده است 
که بیش از هر برزیلی دیگری 

در 5لیگ بزرگ گل زده. نیمار ۱8گل زده بود. او 
۹پاس گل هم در این فصل داده.

مسی و 
امباپه 
رکورد 

زدند

ین  بیشتر
گل + پاس گل در این فصل 

)باشگاهی+ملی(؛ 5۱مسی )20+3۱ 
در ۴0بازی(، ۴۹امباپه )۴0+۹ در ۴0بازی(، 
۴0نیمار )2۱+۱۹ در 3۴بــازی(، ۴0هالند 
)35+5 در 37بــازی(، 3۶صــالح )۱2+2۴ 

در 3۹بــازی(، 35رشــفورد )2۴+7 در 
35لواندوفســکی  ۴5بــازی(، 

)27+8 در 37بازی(.

از 
س گل  3پــا 0 0

باشگاهی مســی 2۶۹پاس گل در 
بارسلونا و 3۱پاس گل در پاریس به ثبت 
رسیده است. او پس از جام جهانی ۶بار موفق 
به گلزنی شــده و دی ماریا با 7و الئوتارو با 

۹گل در میان بازیکنــان آرژانتینی 
رکورد گلزنی بهتری از مسی

دارند.

پاریس 
دوازدهمین تیمی است 

که به 3هزار گل در لیگ می رسد 
که این تعداد گل در ۱858بازی 
به دست آمده. مارسی در ۱80۱ و 

سنت اتین در ۱8۱۶بازی برای رسیدن 
به گل شماره 3هزارکمتر صبر 

کرده اند.

امباپه 
هفته پیش به رکورد 

20۱گل با پیراهن پاریس رسید 
و از رکورد کاوانی عبور کرد. حاال او در 
لیگ یک هم رکورد کاوانی اروگوئه ای 
را زده؛ ۱38گل در ۱۶5بازی در برابر 

۱38گل کاوانی در 200بازی 
لیگ.

مسی 
در این فصل لیگ یک، 

در 22بازی، ۱3گل، ۱3پاس 
گل، 22خلق موقعیت و 3دریبل 

در هر بازی داشته و ۱2بار به عنوان 
بازیکن برتر بازی انتخاب 

شده است.

پی اس جی 
در 27بازی این فصل 

لیگ ۶۶امتیاز کسب کرده که از 
رکورد خودش در فصل ۱۶-20۱5با 
73امتیاز و فصل های ۱۹-20۱8و 
20-20۱۹با 7۴و ۶8امتیاز رکورد 

ضعیف  تری بوده.

 گل 
امباپه که با پاس 

مسی به ثمر رسید، گل 
شماره 3هزارپاریس در 

لوشامپیونه بود.

طبیعتا 
با این همه ستاره 

گران قیمت و ریخت وپاش، 
پاریس با ۶8گل بهترین خط 

حمله این فصل لیگ 
فرانسه است.

ن  ا منتقــد
مسی و پیشکســوتان پاریس از او 

انتقاد می کنند که فقط بلد است به تیم هایی مثل 

برســت، مون پلیه و از این دســت بازی های کم اهمیت گل 

بزند و در بازی های مهمی مثــل بایرن مونیخ یــا رئال مادرید گم 

می شــود. او در بازی با برســت باز هم یک رکورد زد و با ثبت پاس گلی 

دیگر تعداد پاس گل های باشگاهی اش را به عدد300 رساند. مسی هفته 

پیش رکورد 700گل باشــگاهی را ثبت کرده بود و حاال مجموع پاس  گل ها 

و گل هایش به هزار می رســد و از این حیث او تنها بازیکنی است که چنین 

آماری را در بازی های باشگاهی به ثبت می رســاند. یک خبر دیگر درباره 

تیم پرحاشیه پاریســی این اســت که منابع خبری نزدیک به پاریس 

می گویند بازیکنان پاریس اعتقادی به تمرینات گالتیه ندارند و او 

از نظر سطح فنی و تاکتیکی شبیه معلمان ورزش دبستان 

است. اگر مسی و نیمار و امباپه هر 3 فصل آینده 
بمانند، شاید اثری از گالتیه نباشد.

یک خبر تکراری

Li
on

el Messi

Kylian Mbap
pé

اتفاقات باورنکردنی در لیگ برتر ادامه دارد

 از جان لیورپول
چه می خواهند؟

Khvicha Kvaratskhelia
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افقی:
1- آینده- بزرگ ترین دریاچه 

آب شور خاورمیانه- جهانگرد
2- فیلمی کالســیک ساخته 
جوزف ال منکیه ویــچ با بازی 

بت دیویس
3- نوعی چرم نرم- لباس شنا- 

شنونده
4- حرکت دورانی- شش ضلعی-  

سـگ بیمار
5- دوره ها- کامل- از سازهای 

آیینی ایران
6- دندانه سوهان- آبرو و شرف- 

پاسبان قدیم
7- دارای سطح ناصاف- عازم- 

گلی زینتی
8- بخش مرکزی اتم- نیمسال 

تحصیلی- ماده ای مخدر
9- مقابل عمدی- ساحر- نقش 

گل و گیاه روی پارچه
10- آشــیانه- ســنگ نمک- 

ضمیری انگلیسی
11- طمع- درآمد نامشروع با 
امکانات دولتــی- انجام کاری 

بیش از یکبار
12- ضربــه ای در بوکــس- 
ششــمین خلیفه عباســی- 

شیطان
13- ماشین حساب قدیم ها- 

بادگلو- پاندول
14- نوحه قدیمی زینب زینب 

با صدای این مداح ماندگار شد
15- درخت خرما- از مشتقات 
آمونیاک- تکنوازی در موسیقی

  
عمودی:

1- از هنرمنــدان رشــته 
موســیقی- از آثــار زنده یاد 

امیرحسین فردی
2- روی پاکت نامه می چسبانند- 
میــدان جنــگ- شــهری در 

سوئیس
3- حواری خائن- پیغمبر- 

ظرف جوشاندن آب
4- تراوش کــردن مایــع از 

جایی- مهیا- بی حال
5- حرف ندا- پــرگار- اهل 

نیست
6- داستان جنگی منظوم- 

دوزخ- حرف انتخاب
 7- کتاب هنــدو- آبادی- 

به راست متمایل شدن
8- از بهترین زنان بهشــت 
است- پول مشتری در حساب 

بانکی- لطافت
9- خـشـکـــی مــــزاج- 
درگذشــتگان- جنبــش و 

حرکت
10- نشــانه جمع فارسی- 
هالک و نابودی- درختچه ای 
زینتــی کــه در مناطــق 

گرمسیری می روید

11- رنگ کردن کوتاه مدت مو- شهر 
باستانی در جزیره کیش- دوتا نون

 12- صـــفت سرو- اصـطکاک- 
لباس سنتی زنان ارمنستان

13- بیهوده- جانشــین- ســاقه 
خوراکی

14- ضمیر ســوم شخص جمع- 
آوازی در دســتگاه شــور- کاشف 

قانون وراثت
15- یاران خاص حضرت عیسی)ع(- 

رود مهم چین

دشاركافسيسلطا
روپمشاهديشمجان
هرسيملابطاسهم
مشياجيكرگيراي

لايسامنراك
هيوبلاريجاانز
ناندرايتماركا

گرسرتنرنيتتگ
فاصتاحضاواجار
تنانتناادومرب

بادنامولاه
هروكهدنزربواس
دانتخسارامريا
يقيدورهدنزنيسح
ريمولدويديتيت 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4443
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

679281534
158643792
243579681
927364158
365128479
814957263
592816347
731495826
486732915

متوسط

  3 2   1   
 7  1   9  3
 8    7   5
4  6       
 1      5  
      8  2
8   5    3  
6  7   8  1  
  9   2 7   372918465

186345972
594276183
451869327
729153846
863724591
247591638
935682714
618437259

ساده

متوسط

963254187
574186923
182937465
496825371
218793654
735461892
841579236
627348519
359612748

سخت

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

ساده

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

قاسمپور؛ کشتی گیر سال 1401

تیم ملی والیبال با دعــوت 31بازیکن به اردو، برای ســال پرکار 1402 
اســتارت زد. بهروز عطایی ســرمربی تیم ملی دیروز لیســت بازیکنان 
دعوتی اش را اعالم کرد؛ بازیکنانی که قرار اســت از 27فروردین به اردو 
بروند و خودشان را برای 4رویداد مهم آماده کنند. طبق معمول سال برای 
والیبال با لیگ  ملت ها آغاز می شــود، قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی 
2تورنمنت بعدی هستند. اما آخرین و مهم ترین مسابقه، انتخابی المپیک 

است که مهرماه برگزار می شود.
لیســت عطایی برای اردوی اول چند ســورپرایز و چند نکتــه دارد. او 
برخالف سال گذشته امیر غفور را به اردو دعوت کرده است. غفور امسال 
ارزشمندترین بازیکن لیگ شد و در رسیدن شهداب به قهرمانی، بیشترین 
نقش را داشت. آنهایی که بازی های او را دیدند، بارها روی جای خالی اش 
در تیم ملی تأکید کردند اما این انتخــاب می تواند حضور غفور را در تیم 
ملی تضمین کند؟ تیم ملی در یکی از مراحل لیگ ملت ها باید به آمریکا 
برود. با توجه به طوالنی بودن روند صدور ویزای این کشور، اسامی کسانی 
که قرار است همراه تیم باشــند از چندی پیش آماده و به مراجع مربوطه 
ارسال شده است. امیر خوش خبر، سرپرست سابق تیم ملی که سال پیش 
عطایی عذرش را خواست، مدعی اســت که نام غفور در لیست مسافران 
آمریکا نیست. عطایی، موسوی را هم به اردو دعوت کرده است. او که در 

اعتراض به شرایط اردو و تیم ملی، حاضر نشد در مسابقات قهرمانی جهان 
تیم را همراهی کند، شاید این بار هم در اردو حاضر نشود.

در این لیست بازیکنانی حضور دارند که در لیگ امسال عملکرد چندان 
قابل قبولی نداشــته اند، مثل مهدی جلوه یا نفراتی کــه در حد تیم ملی 
نیستند، مثل سلیم چپرلی. شاید عطایی درنظر دارد به آنها فرصت بدهد 
تا شــاید در اردوها خودی نشان بدهند اما عجیب اســت که چرا او صابر 
کاظمی را دعوت نکرده است. صابر هرچند در لیگ ایران حضور نداشت و 
سال پیش هم در تیم ملی روزهای خیلی درخشانی نداشت اما هنوز هم 
به عنوان یک ستاره مطرح است. عطایی چند بازیکن جوان را هم به اردو 
دعوت کرده است، مثل پوریا حسین خانزاده، محمد فالح و مبین نصری.

ایراد دیگر لیســت، به کادر فنی وارد اســت. محمود افشاردوست که در 
دوره سرمربیگری حسین معدنی، کنار عطایی دستیار بود، بعد از مدت ها 
دوری از مربیگری قرار است کمک دست سرمربی تیم ملی باشد. علیرضا 
طلوع کیان هم همچنان مربی تیم ملی اســت. او ســال پیش به واسطه 
قهرمانی با شهداب در لیگ، عضو کادر فنی شــد اما این فصل با تیمش 
اردکان نتوانســت به جمع 4تیم صعود کند. بعضی هــا جای محمدرضا 
تندروان که تیم شهداب را در این فصل به قهرمانی لیگ رساند، در کادر 

فنی خالی می بینند.

نگاهی به انتقادات درباره نظرسنجی فدراسیون کشتی که حرف و حدیث کم نداشت

کامران قاسمپور که سال2022 توانست مدال طالی سال قبل را 
تکرار کند، درباره انتخابش به عنوان برترین کشتی گیر گفت: »از 
کسب این عنوان خیلی خوشحالم چون انتخاب مردم بوده است. 
این جایزه باعث می شود که بیشتر تالش کنم تا در سال2023 هم 
باعث خوشحالی مردم عزیز کشــورم باشم. از همه کسانی که به 
من لطف داشــتند و رأی دادند، ممنونم.« قاسمپور درباره حضور 
در جام جهانی کشتی در وزن باالتر که سبب نخستین شکستش 
بعد از مدت ها شد، گفت: »هرچه بود تمام شد. واقعیت این است 
که من در 97کیلوگرم کشتی گرفتم و شکست خوردم. شکست را 
پذیرفتم و برای پیروزی باید بیشتر از قبل تالش کنم. قطعا تسلیم 
نشده ام و ادامه خواهم داد. نظر کادر فنی بود که در این وزن محک 
بخورم. شکست جزئی از ورزش است ولی ارزشمند است که بعد از 
هر شکست تالش کنید تا در رقابت بعدی آن را به پیروزی تبدیل 
کنید.« قاسمپور در مسابقات جام جهانی 2022 با حدود 90کیلو 
وزن در مقابل کایل اســنایدر، قهرمان جهان و المپیک در وزن 
97کیلوگرم کشتی گرفت که شکست خورد. وزن طبیعی اسنایدر 
باالتر از 100کیلوگرم است ولی قاسمپور که به نظر تصمیم دارد برای 
المپیک در وزن 97کیلوگرم کشتی بگیرد، این ریسک را پذیرفت 
و با اختالف وزنی مشهود نخستین کشتی اش در این وزن را مقابل 

سخت ترین حریفش برگزار کرد.

Kamran Ghasempour
قاسمپور:

تسلیمنمیشوم

سورپرایزهای
عطایی
برایوالیبال
سرمربی تیم ملی امیر غفور و محمد موسوی را 
به اردوی این تیم دعوت کرد اما گفته می شود 
غفور در لیست مسافران آمریکا نیست. صابر 
کاظمی هم غایب این لیست است

محســن محمودصفری|  کامران 
قاســمپور، دارنده 2مدال طالی جهان در 
سال های 2021 و 2022 به عنوان بهترین 
کشتی گیر سال انتخاب شد. این نظرسنجی 
توسط فدراسیون کشتی انجام شد که البته 
انتقادات زیادی را به دنبال داشــت. بیشتر 
انتقادها درباره عدم حضور حسن یزدانی و 
محمدرضا گرایی بین نامزدهای فدراسیون 
بــود. پس از کامــران قاســمپور، رحمان 
عموزاد، دیگر طالیی تیم ملی کشتی آزاد 
در جهانی صربستان در رده دوم نظرسنجی 

قرار گرفت.

   انتخاب از بین 8نامزد
کامران قاسمپور )نماینده تیم ملی کشتی 
آزاد بزرگساالن(، امین میرزازاده )نماینده 
تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن(، رحمان 
عموزاد )نماینــده تیم ملی کشــتی آزاد 
بزرگساالن(، ایمان محمدی )نماینده تیم 
ملی کشتی فرنگی جوانان و امید(، امیرعلی 
آذرپیرا )نماینده تیم ملی کشتی آزاد امید(، 
امیررضا معصومی )نماینده تیم ملی کشتی 
آزاد جوانان(، علی احمدی وفا )نماینده تیم 
ملی کشتی فرنگی نوجوانان( و ابراهیم الهی 
)نماینده تیم ملی کشــتی آزاد  نوجوانان( 
کشتی گیران حاضر در نظرسنجی بودند که 

در نهایت و طبق پیش بینی ها کشتی گیران 
رده سنی بزرگساالن عناوین اول تا سوم این 
نظرسنجی را کسب کردند. کامران قاسمپور 
به عنوان نفر نخســت انتخاب شد و پس از 
او رحمان عمــوزاد در رده دوم قرار گرفت 
و امین میرزازاده دارنــده مدال نقره جهان 
در سال2022 عنوان ســوم را کسب کرد. 
کشتی گیران رده نوجوانان هم در رده های 

هفتم و هشتم قرار گرفتند.

   لیست مجهول
از روز اول نظرســنجی هم مشــخص بود 
کشتی گیران نوجوان  در کنار ستارگان تیم 
ملی بزرگساالن شانســی نخواهند داشت. 
کشتی گیر کم سن وسالی که در رده نوجوانان 
به مدال طالی جهان رسیده مشخص است 
در مقابــل ســتارگانی همچــون کامران 
قاسمپور و رحمان عموزاد شانسی ندارد و 
این بزرگ ترین ایرادی است که می توان به 
این نظرسنجی گرفت. از دیگر نکات مبهم 
نظرسنجی، حضور 2کشتی گیر از تیم ملی 
بزرگساالن در رشته آزاد بود. درست است 
که هر دو کشتی گیر به مدال طال رسیدند 
ولی طبق لیست اعالمی در هر رده سنی یک 
نماینده حضور داشت و بهتر بود این ترتیب 

در کشتی آزاد هم رعایت شود.

    غیبت یزدانی و گرایی
حســن یزدانی و محمدرضــا گرایی در 
لیست نظرسنجی فدراسیون کشتی قرار 
نداشتند و طرفداران این دو کشتی گیر 
به این موضوع بســیار اعتراض داشتند. 
یزدانی که سال2021 مدال طالی جهان 
را کسب کرده بود، در فینال2022 کشتی 
را یک طرفه به حریف دیرینه خود واگذار 
کرد و به مدال نقره رســید. این مسئله 
نشان از تنزل او نسبت به سال قبل داشت 
و به نظــر به همین دلیل نــام یزدانی در 
بین نفرات حاضر در نظرســنجی نبود. 
محمدرضا گرایی، دارنــده مدال طالی 
جهان و المپیک که یک ســال رؤیایی را 
پشت سر گذاشته و توانســته بود مدال 
طالی جهان و المپیک را به فاصله زمانی 
2ماه کســب کند، در فینال مســابقات 
جهانی 2022 ناکام بــود و به مدال نقره 
رســید. عدم حضور او در بین نفرات برتر 
سال کشــتی هم به دلیل همین مسئله 
بوده است. انتقاد هواداران از عدم حضور 
این دو کشتی گیر بیشتر احساسی بوده 
چون آمــار نشــان می دهد کــه هر دو 
ملی پوش در عین شایســتگی و کسب 
مدال جهانی نسبت به سال گذشته افت 

داشته اند.
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جامعه،نیازمندسوادرسانهایاستچراخوبنمیبینیم؟
 همشهری به بررسی چند رویداد مهم رخ داده در سال جاری 

و سانسور هدفمند اخبار خوب از سوی برخی رسانه ها پرداخته است 
محمد لسانی، پژوهشگر رسانه: دولت مقصر عدم نفوذ پیامش است؛ مجراسازی و 

مرجع سازی رسانه ای نکرده است

نگاهرهبریبهمسائلاصلی
وفرعیونقشرسانهها
بر سطح آگاهی و تحلیل مردم بیفزایید

مطبوعات در کشــور ایران و در نظــام جمهوری 
اسالمی، کجای کارند؟ که هستند و چه هستند؟ آیا 
زائد و سرباری هستند؟ زینت المجالسی هستند؟ 
یا نه، یک عنصر حقیقی و مؤثر و اجتناب ناپذیر و 
ســازنده اند؟ نظر ما، البته، معطوف به نکته دوم و 
جمله اخیر است. ما معتقدیم که مطبوعات برای 
نظام جمهوری اســالمی، یک مقوله تجمالتی و 
تشریفاتی نیست. بنابراین، افزایش آن، تنوع آن، 
کیفیت یافتــن آن، و اگر خطایــی دارد، تصحیح 
آن، جــزو کارهای اساســی در این نظام اســت. 
مطبوعاتی که طریق سالمت بپیمایند و بنا بر عناد 
و بدجنسی نداشته باشند. اینگونه مطبوعات، در هر 
رشته ای قلم بزنند )سیاسی باشند، فرهنگی باشند، 
اقتصادی باشند، درباره مسائل خارجی حرف بزنند، 
درخصوص مسائل داخلی حرف بزنند( و هر کاری 
که بکنند، به نفع نظام حرکت کرده اند. چرا؟ چون 
بر مایه آگاهی مردم می افزایند. موضع مطبوعات 

در جمهوری اسالمی، این است. ۱۳۷۵/۰۲/۱۳

انتقاد، منطقی و واقع بینانه باشد
انتقاد منطقی، گفتن حرف صحیح اینقدر حرف های 
آشکار وجود دارد که انســان اگر ذکر آنها را بکند، 
اصاًل هم غیبت نیست، و می تواند انسان نقد بکند. 
بله مسلّم است، امروز یک جریان صحیح و حقی در 
جامعه ما وجود دارند، جریان های باطلی هم وجود 
دارند که به انواع و اقسام طرق می خواهند جامعه را 
خراب کنند، انقالب را منحرف کنند، در این شکی 
نیست. آدم هایی هم در رأس این جریانات هستند. 
چه لزومی دارد که انسان به این آدم ها تهمت بزند. 
چه لزومی دارد که غیبت اینها را بکند. حرف آشکار 
اینقدر دارند، همان حرف های آشکار را بیان بکنند، 
تبیین بکنند، توضیح بدهند، مطلب روشن خواهد 

شد.  ۱۳۸۹/۱۰/۰۷

خوب و بد را با هم ببینید
امروز متأســفانه انسان مشــاهده می کند که در 
بین برخی مســئوالن و نخبگان سیاســی و غیره 
کأنه مد شده اســت که نگاه، نگاه بدبینانه باشد، 
نگاه منفی باشد، نقاط مثبت را نبینند، روی نقاط 
منفی تکیه کنند. در رسانه ها و غیررسانه ها مرتبا 
منفی بافی می شــود. تا انســان می گوید هم چرا، 
می گویند آقا شما نمی گذارید ما واقعیات را بگوییم. 
می گویید سیاه نمایی است، می گویید فالن است، 
ما می خواهیم حقایق را بگوییم. نه، این یکسونگری 
است. خب، اگر فرض بفرمایید یک واحد تولیدی 
دچار یک اشــکالی می شود و شــما می خواهید 
به عنوان یک نــگاه واقع بینانــه آن را بیان کنید، 
بســیار خوب، در کنارش مثاًل ۲تا واحد تولیدی 
هم ایجاد شده. اگر این نقطه مثبت را بیان کنیم، 
یک جور مسائل کشور را می فهمیم، اگر این نقطه 
مثبت را بیان نکنیم، مسائل کشور را جور دیگری 
خواهیم فهمید. اگر فقط نقاط منفی را مشــاهده 
کنیم )که البته نقاط منفی وجود دارد( این طبعاً 
واقع بینی نیست، این برآورد درستی از اوضاع کشور 
به ما نخواهد داد، منجر به ناامیدی می شود، ضرر 

اجتماعی اش هم این است.  ۱۳۹۰/۰۵/۱6

به یکدیگر حسن ظن داشته باشیم
قرآن کریــم می فرماید:»لوال اذســمعتموه ظن 
المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خیراً«؛ یعنی وقتی 
افک را شنیدید چرا به همدیگر حسن ظن نداشتید؟ 
یعنی از اول رد کنید افــک را. ]اگر[ آمدند به یک 
نفری تهمت زدنــد، یک چیــزی را گفتند )حاال 
یا با عنــوان تهمت یا به عنوان غیبــت( چرا قبول 
می کنید؟ ببینید این کلمه لوالی تحذیریه در قرآن 
و در کالم عرب خیلی معنای وســیعی دارد، فقط 
معنایش »چرا« نیست، که ما بگوییم چرا این کار 
را نکردی. چرای با تأکید است. یعنی آه، وای، چرا، 
معنای »لوال« این است؛ تحذیریه است. ]چرا[ »لوال 
اذ ســمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم 
]خیراً[«؛ یعنی چرا به هم ظن نیک ندارید، چرا به 
هم حسن ظن ندارید. تا فوراً کسی آمد، شما بگویید 
بله، احتمال درستی اش هم اگر بود، آدم به صورت 
یقین آن را بداند و نقل بکند. این درست نیست، این 
ممنوع اســت. این چیزی که امروز مورد ابتالست 
در جامعه ما، از همان چیزهایی اســت که بایست 
از همین ادله غیبت بفهمیم که درست نیست، این 
وضعی که وجود دارد درست نیست.  ۱۳۸۹/۱۰/۰۷

ذهن مردم را مشغول مسائل فرعی نکنید
اینکه ما این همه عرض می کنیم، توصیه می کنیم، 
تأکید می کنیم، هم به مسئوالن، هم به مردم، که 
خودتان را به مسائل فرعی ســرگرم نکنید، برای 
خاطر این اســت. اینکه به مطبوعات، به رسانه ها، 
به روزنامه ها، به پایگاه های اینترنتی که امروز رواج 
پیدا کرده است، هی سفارش می کنیم که از وارد 
کردن حرف ها و مطالب نادرست )که ذهن مردم را 
مشغول می کند( به فضای ذهنی مردم پرهیز کنید، 

به خاطر این است.  ۱۳۹۱/۱۰/۱۹

اعتماد به نفس مردم نباید شکسته شود
انسان جایزالخطاست؛ باید تالش کند خطا نکند 
یا کمتر بکند. کسانی هم که خطای طرف مقابل 
را می بینند، باید دلسوزی کنند و خطا را به گوش 
او برســانند، اما هوچیگری کردن، مردم را دلسرد 
کردن، اعتماد به نفس مردم را شکســتن، آنها را 
ناامید کردن نسبت به آینده، هیچ روا نیست. این 
خطاب من به همه اســت، هم به مطبوعات، هم 
به رســانه ها، هم به مســئوالن، هم به کسانی که 
منبرهای گوناگون خطابه و سخن گفتن با مردم را 
دارند، در مجلس، در نمازجمعه، در جاهای دیگر، 
در دانشگاه ها. این چیزی است که بحث مصلحت 
کشور است، باید مصلحت کشور را رعایت کرد. این 
هم یکی از آن راه های مقابله ]دشمن[ با اعتماد به 

نفس ملی است.  ۱۳۸6/۱۰/۱۳

رهبری

چشمهارابایدشست

سال ها پیش سهراب سپهری در یکی از اشعار 
خود اینطور سرود که »چشم ها را باید شست، 
جور دیگــر باید دید« و این آبشــار زیبایی از 
کلماتی که از سوی او به رشته تحریر درآمد، 

نیاز امروز جامعه ایرانی است.
نوع نگــرش عمــوم جامعه ایرانــی به عنوان 
مخاطبان رســانه های متعدد نسبت به اخبار 
و اتفاقاتی که حول زندگی آنها رخ می دهد به 

یک بازنگری اساسی نیاز دارد.
اینکه در عوض توجه به حاشیه های رخ داده 
به ویدئوی منتشر شــده از یک معلم مازنی، 
توجه مخاطبان معطوف باشد به قرارداد بزرگ 
بین ایران و چین که آثار و برکات زیادی برای 
زندگی همان مردم خواهد داشت از مصادیق 
مهم همین جمله اســت که »جور دیگر باید 

دید«.
یا اینکــه در برابر عضویت ایران در ســازمان 
شانگهای که یک دستاورد بزرگ بین المللی 
برای جمهوری اسالمی به شمار می آید، جامعه 
متوجه خبر درگذشــت یک خانم در پلیس 
امنیت اخالقی شــده و کال اتفاقات مثبت را 
فراموش می کند، نوع دیگری از این دســت 
اتفاقات اســت. هرچند پرداختن به شــیوه 
مناســب عملکردی هر یک از دســتگاه ها و 
ازجمله پلیس، الزم و ضروری اســت، اما باید 
»چشم ها را هم شست« و همه  چیز را خالصه 

در اتفاقات تلخ نکرد.
ماجرای درگذشــت مهســا امینی و اتفاقات 
حول آن به گواه شــمار زیادی از کارشناسان 
امر، نقطه اوج یک برنامه از پیش تهیه شــده 
بود، برنامه ای که به مرور و در  ماه ابتدایی سال 
۱4۰۱ مخاطب را نســبت به ماجرای گشت 
ارشاد حساس کرد. اخبار ضد  و نقیض درباره 
اتفاقات رخ داده حول ماشین های ون معروف 
گشت ارشــاد یکباره از فروردین ۱4۰۱ اوج 
گرفت و در پایان شهریور ماه امسال به ماجرای 
درگذشــت مهسا امینی منجر شــد. اینگونه 
ذهن مخاطب کامال آماده شــد تا بپذیرد که 
این اتفاق قتلی عمد بوده و باید برای مقابله با 

این رویکرد به پا خاست.
سؤال اساسی اینجاســت که چرا عکس این 
اتفــاق رخ نمی دهد؟ یعنی چرا رســانه های 
ایرانی و همسو با نظام، توانایی این را ندارند که 
یک موج خبری را از زمان آغاز با یک طراحی 

دقیق در یک قله به اوج اثرگذاری برسانند؟

رســانه ها تعیین می کنند چــه چیزی را 
ببینیم

بارها در مباحث ذیل سواد رســانه ای به این 
موضوع اشاره شده که این رسانه ها هستند که 
تعیین می کنند مردم چــه چیزی را ببینند و 

چه خبری برای آنها مهم شود. براساس همین 
رویکرد هم مفهومی به نام ارزش های خبری 
تعیین شده است. براساس این ارزش ها، بین 
هزاران اتفاق ریز و درشتی که در سطح جامعه 
در حال رخ دادن است، رسانه تعیین می کند 
که کدام یک برای مردم بازگو شود، کدام یک 
ضریب بیشتری بگیرد و بیشــتر مورد توجه 
واقع شــود و کدام یک هم با درجه پایینی از 

اهمیت به صورت سرسری بیان شود.

»خودتحقیــری«، گزاره اصلــی اخبار 
حاشیه ای

در این بین پرواضح اســت که رسانه دشمن 
همیشــه می خواهد اخبار ناامید کننده برای 
مردم بزرگ نمایی شــود. او می خواهد مردم 
از دســتاوردهایی که نظام به ارمغان آورده و 
زندگی آنها را به سمت بهبودی سوق می دهد، 
بی خبر باشند. از ســوی دیگر رسانه دشمن 
سعی دارد ایران را کشوری عقب افتاده جلوه 
دهد و موفقیت های هرچند کوچک دیگران را 
هم به فرق سر مردم ایران بکوبد؛ مثال پدیده 
ترافیک و شلوغی معابر که در سراسر دنیا رخ 
می دهد، برای ایران نشــانه ای از نابخردی و 
ناتوانی مسئوالن در حل مشکالت مردم است، 
اما همین رسانه های دشمن وقتی می خواهند 
از ترافیک لس آنجلس در تعطیالت ســال نو 
بگویند تیتر می زنند که »تصاویری از ترافیک 

جالب در لس آنجلس«!
اخبار حاشــیه ای همیشه یک گزاره مشترک 
دارند و اینکه همه آنها ســعی دارند با پمپاژ 
ناامیــدی در جامعه، رونــد خودتحقیری را 
تقویــت کنند و به مخاطــب بفهمانند که در 

ایران چیزی جز سیاهی و نکبت وجود ندارد.

تفاوت بین خوب خبــر دیدن و خبر خوب 
دیدن

در مواجهه با اخبار ناامیدکننــده اما یکی از 
مطالبات همیشــگی توجه به خبرهای خوب 
اســت. در همین راستا هم شــمار زیادی از 
رسانه ها سعی کردند شعباتی برای اینکه صرفا 
اخبار خوب مخابره کنند ایجاد کنند. توجه به 
خبرهای خوب همیشه مهم بوده و هست اما 

اینجا مطالبه مسئله دیگری است.
اینکه انجام یک عمل پزشــکی توســط یک 
بانوی ایرانی چقدر امیدبخش اســت و برای 
سایر دختران این ســرزمین چقدر می تواند 
امیدوارکننده باشــد یک بحث است و اینکه 
جریانی بخواهد با پــرت کردن حواس مردم، 
آنهــا را از توجه به چنین اخباری ذهنشــان 
را معطوف به یک ماجــرای بی اهمیت کند، 

موضوع دیگری است.
به عبارتی مخاطب هوشــمند، جدای از اینکه 
باید اخبار خوب را مورد توجه قرار دهد، باید 
در دسته بندی اخبار و میزان توجه و واکنش به 
آنها نیز مدیریت شده عمل کرده و به تعبیری 

خوب اخبار را ببیند.

نقش مردم در خوب دیدن اخبار چیست؟
در گذشــته رســانه های دنیا بیشتر جمعی 
بودند و مخاطبان با دنیایی از اخبار و اطالعات 
مواجه بودند که خود نقشــی در آن نداشتند. 
اهالی کره خاکی و به ویژه اهالی ایران تا حدود 
۳۰یا نهایتا 4۰ سال پیش صرفا افرادی بودند 
که به شکل کامال صامت در برابر اخبار منتشر 
شــده از بخش های خبری رادیو و تلویزیون و 
روزنامه ها قــرار می گرفتند و هیچ گاه فرصت 
ابراز وجود و اظهارنظر نداشــتند. در آن نظام 
رسانه ای مردم جایگاه چندانی در پرداختن به 
خبرها نداشتند و نقش پررنگی برای پراهمیت 
یا بی اهمیت یک موج خبری بازی نمی کردند.

اما با پیشــرفت تکنولــوژی و آغــاز عرصه 
شبکه های اجتماعی تعامل مخاطب با رسانه 
دوسویه شده. اینجا مخاطب در تعامل با خبرها 
از طریق انتشار در صفحه شخصی یا ارسال در 
پیام رسان ها نشــان داد که چه چیزی برایش 
مهم است و رســانه وظیفه پاسخگویی به چه 

نیازی از او را دارد.
اینجا نقش مخاطب در ماجرای خوب دیدن 
اخبار قابل بحــث می شــود. مخاطب وقتی 
خبر مربوط به افتتاح بزرگ ترین بیمارستان 
منطقه را رها می کند، وقتی ماجرای رسیدن 
آب به دریاچه ارومیه را رهــا می کند، وقتی 
شــیرینی اتفــاق بزرگی مثل رســیدن آب 
شــیرین به خانواده های بوشــهری ها برای 
مخاطب، کم اهمیت می شــود، رصد داده ها و 
دیتاماینینگ نشان می دهد که در زمان انتشار 
این خبرها بیشــتر نقل قول های مردمی در 
شبکه های اجتماعی معطوف به نوسان و باال 
و پایین رفتن قیمت دالر می شــده، بی توجه 

به اینکه اثــر اتفاقات مثبــت روی زندگی او 
بیشتر است یا ۵هزار تومان گران یا ارزان شدن 
دالر؛ چه بسا که تأثیر مستقیم و بیش از حد 
قیمت دالر روی قیمت کاالها ناشی از همین 

اتفاق باشد.

خوب دیدن یا بد دیدن اخبار چه تأثیری 
روی زندگی مردم دارد؟

در مورد همیــن ماجــرای دالر در چند روز 
اخیر، باید مثال هایی زد. اینکه در هر مجمع 
تخصصــی و غیرتخصصی صحبــت از دالر و 
قیمت آن باشد نتیجه اش می شود صف هایی 
مقابل صرافی ها در وقت گران شدن، صف برای 
خرید و در وقت پایین آمدن قیمت، صف برای 
فروش. صف هایی که جز متضرر شدن مردم 
و منفعت بردن نوسان گیر ها برای فرد دیگری 

سود و زیان ندارد.
در ســوی مقابل اگر توجه مــردم به اتفاقات 
عمرانی مثبت جلب شــود، اول حس خوب و 
امید به آینده روشن برای آنها تداعی می شود 
و در ادامه نیز ســؤاالتی پیش می آید. اینکه 
نقش بخش خصوصی و سرمایه های مردمی 
در شکل گیری این اتفاقات مثبت چقدر بوده 
است؟ آیا می توان ســازوکاری تعریف کرد تا 
ســرمایه خرد مردم نیز به این تشکیالت وارد 
شود و با افزایش بودجه های عمرانی، گام های 
مؤثرتری برای پیشرفت و آبادانی برداشت؟ آیا 
سرمایه گذاری واقعی توسط مردم سوددهی 
بیشــتری برای آنها ندارد و مشارکت در امور 
مختلف اقتصادی باعث افزایش اشتغال زایی 
نیست؟ خوب دیدن اخبار، منافع گسترده ای 
دارد کــه ایرانیان را از صدر تا ذیل خرســند 
خواهد کرد؛ اما هرچه این رویه تقویت شــود 
فقط یک نفر خوشــحال خواهد بود و آن هم 
دشمنی است که تمام منافعش در تحقیر بیش 
از پیش ایران است و سیاه جلوه دادن امروز و 

فردای این سرزمین.

تفسیرسازی بر مبنای رویکرد رسانه ای 
در شــرایط کنونی و در عصر حاضر، شــاهد 
شــکل گیری اکوسیستم رســانه ای هستیم  
بدین معنــا کــه رســانه ها از یک ســوژه 
تصویرسازی کرده و تفســیر مورد نظر خود 
را در ذهن مخاطب شکل می دهند و نه لزوما 
تصویر واقعیتی کــه آن را منعکس می کنند. 
برای اســتقالل تفکرمان در فضای مجازی، 
ابتدا باید این فضا را به طور کامل بشناســیم 
و به مقطع زمانی خود و شرایط مخاطب نیز 

توجه کنیم.
از ایــن رو، بحــث انتقال نســل بــه  عنوان 
فونداسیون اکوسیستم رســانه ای در کشور 
مطرح است. انتقال نســل به معنای گم شدن 
هویت نیست، بلکه بدین معناست که یک نسل 
کشور به  دنبال ســاخت جامعه با آرمان های 
خاصی است و در عین حال نسل های مختلف 
هم در جامعه در حال رشــد هســتند اما آیا 
آرمانی که نسل اول ســاخت جامعه را با آن 
شــروع کرده به نســل های بعدی هم منتقل 
شده است؟! مشکل فضای رســانه ای کشور 

دقیقا همین مسئله است.
به عنــوان مثــال، تصور نســل دهــه۷۰ از 
شهدای دفاع مقدس توســط رسانه ها شکل 
گرفته و به  دلیل ضعف رســانه ای، متأسفانه 
دفاع مقدس به درستی برای این قشر معرفی 
نشده اســت اما همین نســل درک خوبی از 
شهدای مدافع حرم دارد و در عین حال دهه 
هشــتادی ها و دهه نودی هــا درک چندانی 
نســبت به مدافعان حرم ندارند و نتوانسته اند 
با این شــهدا ارتباطی که بایــد برقرار کنند، 
چرا که مبنای کار رسانه ای ما روزآمد نیست 
و نتوانسته است براساس شرایط و مقتضیات 
روز، خود را کارآمد و تأثیرگذار نگه دارد. امروزه 
شاهد هستیم ســبک فیلم های آمریکایی از 
ســال۲۰۰۳ و با فروپاشــی خانواده ها کاماًل 
تغییر کــرده و خانواده و جنگیــدن برای آن 
در فیلم ها محور قرار گرفته است درحالی که 
در گذشته رســانه ها به این بعد از موضوعات 
ورود نمی کردند چرا که در مقطعی آن را الزم 
نمی دانستند اما اکنون این نیاز تغییر کرده و 

خود را با نیازهای جدید هماهنگ کرده اند.
در چنین شرایطی، ما معموال در حوزه رسانه 
پدافندی عمــل می کنیم یعنــی منتظر یک 
کنش هستیم تا واکنشــی نسبت به آن نشان 
دهیم؛ در حالی که بایــد در مقابل رویدادهای 
مختلف آفند رسانه ای داشته باشیم و با به دست 
گرفتن ابتکار عمل، فضا را برای سانسور شدن 
رویدادهای خوب و برجسته شدن رویدادهای 
ناخوشایند محدود کنیم. متأسفانه باید اذعان 
کرد کــه در حال حاضر روایت و شــاخص در 
حوزه رســانه ای دست دشمن اســت و ما در 

ایــن زمینــه ضعیــف عمل 
کرده ایم که بایــد آن را به هر 
شــکل ممکن اصــالح کرد.

ساختاررسانهای
ناقصاست

تصویرسازی  اصلی  نظام 
از کشــور و حال و هوایی 
که در کشــور حاکم است 
دچار ایراد مبنایی است. 
ساختارهای رسانه ای ایران 
در مقایســه با رسانه های 
حرفه ای دنیا دچار مسئله 
هستند و حرفه ای نیستند. 
ما فاصله بســیار زیادی با 
اســتانداردهای رسانه ای 
دنیا داریم که نمود آن در 
حوزه پژوهش و مطالعات 
رسانه است. بازدیدی که 
مدیران رسانه ای ما 2دهه 
پیش از برخی رسانه های 
و  داشــتند  اروپایــی 
روایت شان در قالب مقاالت 
و کتاب هایی نیز منتشــر 
شــد، عنوان کرده اند که 
دو برابر حجم منابع انسانی 
یک رســانه را بــه حوزه 
پژوهش اختصاص داده اند، 
یعنی آنها پژوهش و مطالعه 
می کنند و یک سوم نیروها 
تولید محتــوا و عملیات 
انتشــار را برعهده دارند. 
کدامیک از رســانه های 
حرفه ای کشــور ما چنین 
ساختاری دارد؟ بنابراین 
ساختار رسانه ای کشور ما 

دچار ضعف است.

پوستاندازی
سیاستهای
رسانهای

انتقــال پیام همیشــه 
یک  و  فرســتنده  یک 
دریافت کننده داشــته 
است. گزارش های متکی 
به واقعیت هــای دقیق 
خبــری در منبع تولید و 
انتشار خبر، دعوا و مایه 
اصلی چالــش و رقابت 
رســانه ای بــوده ولی 
در ســمت مقابل خود 
همیشه به دست خریدار 
یا مصرف کننــده نهایی 
ذائقه  اســت.  نرسیده 
مخاطب همپای پیشرفت 
ابزارهای رسانه ای رو به 
گســترش و تغییر بوده 
و واقعیت هــای خــود 
را بــه منابع رســانه ای 
تحمیــل کرده اســت. 
در این ورطــه برخی از 
ضرورت پوســت اندازی 
سیاست های کالن و خرد 
رسانه ای سخن می گویند 
و برخی همچنان دستاویز 
پوسته و ظواهر سنت های 

رسانه ای باقی مانده اند. 

افکارعمومی
ضعیف

می گوینــد افکارعمومی 
حافظــه ضعیفــی دارد. 
حافظه انسان ها در مواجهه 
با اخبار همواره یک رویکرد 
و رویــه دارد. اخبار خوب 
زود فراموش می شــوند و 
اخبار بد تــا مدت ها در 
ذهــن باقــی می مانند و 
می توان آنها را تا سال ها 
بعد از وقوعش مرور کرد. 
شاید علت اینکه بعد ازهر 
موفقیتی به ناگهان خبری 
منفی منتشــر می شود را 
باید در راســتای »بازی با 
افکارعمومــی« ارزیابی 
کرد. این تردید از آنجایی 
به یقین نزدیک می شود که 
بالفاصله بعد از هر موفقیتی 
در سیاســت داخلــی یا 
موجی  کشــور  خارجی 
از اخبار فرعــی و بعضا 
ناامید کننده از سوی طیفی 
از رســانه ها و جریان ها 
منتشر می شود که عمال با 
»دوپینگ رسانه ای« خبر 
اصلی به خبری فرعی و کم 
اعتنا تبدیل می شود و خط 
خبری دیگری که عمدتا 
حاوی اخبار منفی اســت 
جایگزین آن می شــود تا 
»ناامیــدی« در جامعــه 

تزریق شود. 

گزارش
علی ترابی

دبیر گروه سیاسی

مخاطبوقتــیخبــرمربوطبــهافتتاح
بزرگتریــنبیمارســتانمنطقــهرارهــا
میکند،وقتــیماجرایرســیدنآببه
دریاچــهارومیــهرارهــامیکنــد،وقتــی
شــیرینیاتفاقبزرگیمثلرسیدنآب
شــیرینبــهخانوادههــایبوشــهریها
بــرایمخاطــب،کماهمیتمیشــود،
رصــددادههــاودیتاماینینــگنشــان
میدهــدکــهدرزمــانانتشــارایــن
خبرهــابیشــترنقــلقولهــایمردمی
درشــبکههایاجتماعــیمعطــوفبــه
نوســانوباالوپایینرفتــنقیمتدالر

میشده

رســانهدشــمنهمیشــهمیخواهــد
مــردم بــرای ناامیدکننــده اخبــار
بزرگنماییشــود.اومیخواهدمردم
ازدســتاوردهاییکــهنظامبــهارمغان
آوردهوزندگیآنهارابهسمتبهبودی
سوقمیدهد،بیخبرباشند.ازسوی
دیگررسانهدشــمنســعیداردایران
راکشــوریعقبافتــادهجلــوهدهدو
موفقیتهایهرچندکوچکدیگران
راهمبهفرقسرمردمایرانبکوبد

بین هزاران اتفاق ریز و درشتی که در سطح جامعه در حال رخ دادن است، رسانه تعیین می کند که کدام یک برای مردم بازگو شود
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چراخوبنمیبینیم؟
همشهری سانسور هدفمند اخبار خوب از سوی برخی رسانه ها را بررسی کرده است

می گویند افکارعمومی حافظه ضعیفی دارد. 
حافظه انســان ها در مواجهه با اخبار همواره 
یک رویکرد و رویــه را دارد. اخبار خوب زود 
فراموش می شوند و اخبار بد تا مدت ها در ذهن 
باقی می مانند و می توان آنها را تا سال ها بعد از 
وقوعش مرور کرد. شاید علت اینکه بعد ازهر 
موفقیتی به ناگهان خبری منفی منتشر می شود 
را باید در راســتای »بازی بــا افکارعمومی« 
ارزیابی کرد. این تردیــد از آنجایی به یقین 
نزدیک می شود که بالفاصله بعد از هر موفقیتی 
در سیاســت داخلی یا خارجی کشور، موجی 
از اخبار فرعی و بعضا ناامید کننده از ســوی 
طیفی از رسانه ها و جریان ها منتشر می شود 
که عمال با »دوپینگ رسانه ای« خبر اصلی به 
خبری فرعی و کم اعتنا تبدیل می شود و خط 
خبری دیگری که عمدتا حــاوی اخبار منفی 
است جایگزین آن می شــود تا »ناامیدی« در 
جامعه تزریق شود. در این پرونده در گفت وگو 
با کارشناسان و برخی مســئوالن  به واکاوی 
چنین رویکردی نســبت به موضوعات مثبت 
و تالش انجام شــده برای به محاق بردن آن با 
تولید محتوای ناامید کننده که اصل موضوع را 

به محاق برده است پرداخته ایم.

نظام اصلی تصویرسازی از کشــور و حال و هوایی که در کشور حاکم 
است دچار ایراد مبنایی است. ساختارهای رسانه ای ایران در مقایسه با 
رسانه های حرفه ای دنیا دچار مسئله است و حرفه ای نیستند. ما فاصله 
بسیار زیادی با استانداردهای رسانه ای دنیا داریم که نمود آن در حوزه 
پژوهش و مطالعات رسانه است. بازدیدی که مدیران رسانه ای ما 2دهه 
پیش از برخی رسانه های اروپایی داشتند و روایت شان در قالب مقاالت 
و کتاب هایی نیز منتشر شــد، عنوان کرده اند که 2برابر حجم منابع 
انسانی یک رســانه را به حوزه پژوهش اختصاص داده اند، یعنی آنها 
پژوهش و مطالعه می کنند و یک سوم نیروها تولید محتوا و عملیات 
انتشار را برعهده دارند. کدام یک از رسانه های حرفه ای کشور ما چنین 
ساختاری دارد؟ بنابراین ساختار رسانه ای کشور ما دچار ضعف است.

با وجود اینکه رهبر معظم انقالب 2دهه قبل در مورد تهاجم فرهنگی 
هشدار داده بودند، ساختارهای مرتبط با آن حوزه ها عمال خودشان 
را در شرایط جنگی و تدافعی و حتی طراحی تهاجمی قرار نداده اند. 
ما هر قدر در جنگ سخت و شــرایط منطقه ای قدرتمند بوده ایم، در 
شرایط رســانه ای و هدایت افکار عمومی دچار بحران هستیم، چون 
مدیران اجرایی ما این مســئله را اولویت درجه اول کشور نمی دانند، 
برایش اهمیت قائل نیســتند و به فرامین 3ســال اخیر رهبر معظم 
انقالب درخصوص عملیات رسانه ای عمل نشده است؛ نمود آن هم در 

تخصیص بودجه ها و تحول ساختاری است.

تکنولوژی رسانه 20سال اســت که تغییر کرده است و طی یک دهه 
اخیر با ورود گوشی های هوشمند شتاب عجیب و غریبی گرفته است. 
کدام یک از ساختارهای رسانه ای فرهنگی و سیاستگذاری مبتنی بر 
این تغییرات و تحوالت انطباق پذیری پیدا کرده است؟ اوج کار شورای  
عالی فضای مجازی بوده است که عملکردش منطبق با نیازهای روز 
کشور نیست. نکته دوم اینکه در نظام تصویرسازی به شیوه 30سال 
 Broadcast گذشته برای افکار عمومی عمل می شود، یعنی به شیوه
و از طریق رســانه های رســمی، درصورتی که االن تصویرساز اصلی 
افکار عمومی شبکه های اجتماعی برون مرز است. برایند مواجهه ما با 
شبکه های اجتماعی عموما سلبی بوده است تا ایجابی  یعنی به جای 
اینکه تولید محتوا کنیم و نوع نگرش، سیاستگذاری و مواجهه مان با 
شــبکه های اجتماعی و پلتفرم های داخلی و توسعه و ارتقای داخلی 
آنها را بهتر کنیم، پیوسته خواسته ایم ممانعت کنیم، جلوگیری کنیم 

و محدود کنیم. همین مسئله اوضاع را بدتر کرده است.
 نکته سوم اینکه فشــارهای اقتصادی باعث شده بسیاری از نخبگان 
مرتبط با صنعت رسانه را از دســت بدهیم. بسیاری از نخبگان ما در 
حوزه برنامه نویســی در داخل ایرانند ولی حقــوق دالری و یورویی 
می گیرند و برای خارج از کشور کار می کنند. هیچ یک از ساختارهای 
رسمی کشور توان پرداخت دستمزد رقابتی به این نخبگان را ندارد. 
بنابراین جای تعجب ندارد که از جهت افکار عمومی ضربه پذیر شده ایم. 
وقتی نمی شود برای کار پراسترس رسانه نیروی حرفه ای تربیت کرد 
و او را نگهداری کرد دچار ضعف می شــویم. بســیاری از خبرنگاران 
حرفه ای ما یا چند شغله شده اند یا مدت هاست از رسانه خارج شده اند 

و وارد کار کارمندی و روابط عمومی ها شده اند. 

مرتضی خلفی  زادهیادداشت
کارشناس حوزه رسانه

درمقابلهباجنگشناختیغفلتکردیمعقبماندگیدرتصویرسازیرسانهای

 در جنگ  شناختی، جنگ روانی و سونامی تحریف و دروغ و لشکرسازی 
رسانه ها ، هدف افکارعمومی است و  هدف جسم نیست. در جنگ های 
کالسیک جسم ها هدف بودند، اما در جنگ  شناختی اصالً  هدف جسم 
نیست هدف روح، روان و مغز است، بنابراین  همه نکاتی که رهبر انقالب 
درباره جهاد تبیین و مقابله با جریان تحریف و محاصره تبلیغاتی گفتند، 
برخاسته از دغدغه ایشان نسبت به هدف قرار گرفتن مغزهای بی گناه و 

افکارعمومی است.
دشمن  هم سال هاست در این حوزه تمرکز کرده و اقداماتش را  توسعه 
می بخشــد و در واقع تا حدود زیادی هم موفق بوده اســت. ما درباره 
رسانه های داخلی، رسانه های فرهنگی و  هنری و ساختارهای نرم غفلت 
داشته ایم. جمهوری اسالمی ســاختارهای الزم ازجمله وزارت ارشاد، 
سازمان تبلیغات، صداوسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، تعداد 
زیادی خبرگزاری و مطبوعات را دارد، اما نسبت به حوزه های شناختی 
و جنگ نرم غفلت شده است. این غفلت کار ضعیف دشمن را قوی نشان 
می دهد. اینگونه نیست که رسانه های دشمن بسیار قوی باشند و اصول 
و قواعد عجیبی را به کار بگیرند، بلکه از این سمت غفلت صورت گرفته 
و  همچنان نیز ادامه پیدا کرده است. ما این ساختارها را داریم ولی این 
ساختارها آنگونه که باید ایفای نقش نکرده اند. به همین دلیل رهبر انقالب 
در نخستین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم بحث بازسازی انقالبی 

ساختارهای فرهنگی را مطرح کردند.

افراد دلســوز  هم باید به افکارعمومی توجه داشــته باشند، به نیاز آنها 
به موقع پاسخ دهند، صادقانه با آنها برخورد کنند و اطالعات را به موقع در 
اختیار افکارعمومی قرار دهند، بدانند که کجای کار ایراد دارد و ایرادها 

را برطرف کنند.
متأسفانه درحال حاضر به واسطه استمرار برخی غفلت ها، نادیده گرفتن 
رســانه و حمایت نکردن از آن، به کار نگرفتن افراد حرفه ای، ضعف در 
کیفی سازی و ارتقای نیروی انسانی و ســرمایه گذاری ناکافی، دشمن 
هرروز خود را در این حوزه تقویت کرده است و این موضع سبب شده است 
رسانه های ما بازدارنده نباشند و نتوانند جلوی تعرض رسانه ای را بگیرند.

ما حمالت دشمن را به افکارعمومی مثل یک بمب خوشه ای می دانیم که 
از یک خوشه نجات پیدا کنیم، یک خوشه دیگر در پی خواهد آمد. رسانه ها 
عالوه بر افکارعمومی داخل باید دیدگاه هایی که در دنیا علیه جمهوری 

اسالمی ایجاد شده است را تصحیح کنند.
اگر افراد و کنشگران مسئول بخواهند با این راهبردها مقابله کنند، باید 
راهبرد مقابل آنها را اتخا ذ کنند. بنابراین به نظر می رسد برای جلوگیری 
از تحقق راهبردهای دشمنان، تبدیل بحران موجود به فرصت، خروج 
از محاصره تبلیغاتــی، مقابله با جریان تحریــف، بصیرت افزایی برای 
افکارعمومی بی دفاع و جلوگیری از تعرض رسانه ای غرب، باید در کنار 
اتخاذ راهبردهــای واقع نمایی، جهادتبیین، بازســازی در عرصه های 
فرهنگ، رسانه و اقتصاد، تقویت سواد رسانه ای مسئوالن، رسانه ها و مردم، 
اصالح نظام معیوب ارتباطی، استراتژی های کنشگرانه و فعال، ارائه روایت 
اول، صبر و مقاومت، آرام سازی، عادی سازی، اقناع سازی و  همراه سازی در 
دستور کار بخش های مختلف به ویژه رسانه ها، دانشگاهیان و مسئوالن 

قرار بگیرد. 

اکبرنصراللهینگاه
استاد علوم ارتباطات و رسانه

دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی 
و مذاکرات بســیار موفق عمل می کند اما 
عده ای فقط به دنبال تخریب دولت هستند. 
ما در حوزه سیاست خارجی دیگر به دنبال 
آن نیستیم که همه تخم مرغ های خود را 
در یک ســبد بگذاریم چراکه اگر این کار را انجام دهیم، منافع 

ملی کشور به خطر می افتد.
دولت ســابق نگاهی داشــت مبنی بر اینکه تنهــا راه عبور از 
مشکالت و رسیدن به توسعه و رشد، ارتباط با غرب است اما آن 
نگاه کامال اشتباه بود و ما چندین سال معطل مذاکره با غربی ها 
بودیم و هیچ نتیجه ای برای ما به دنبال نداشت. برجام فقط به 

نفع غربی ها بود و هیچ سودی برای ایران نداشت.
امروز در سطح دنیا باید با همه کشــورها تعامل داشته باشیم 
و تعامل با کشــورها باید بر مبنای منافع ملی باشد. زمانی بود 
که جهان شامل 2بلوک غرب و شرق بود، اما امروز دیگر شاهد 
دوقطبی بودن جهان نیســتیم و جهان امروز چندقطبی شده 

اســت. امروز قطب های جدیدی در جهان ظهــور و بروز پیدا 
کرده اند و بلوک غرب و شــرق را به هم ریخته است. همچنین 
زمانی بود که دنیا سلســله مراتبی شده بود و آمریکا خودش را 
کدخدای دنیا می دانســت اما االن دیگر اینگونه نیست و کامال 

متفاوت شده است.
در جهــان چندقطبی امروز، نباید در حوزه سیاســت خارجی 
یکجانبه گرایی کنیم. منافع ملی ما حکــم می کند که با تمام 
کشورهایی که در چارچوب ارزش ها و اصول سیاست خارجی 

ما قرار می گیرند، ارتباط برقرار کنیم و تعامل داشته باشیم. 
متأسفانه عده ای اخیرا این بحث را راه انداختند که دولت فقط 
به دنبال ارتباط با شــرق اســت و غرب را رها کرده که اینگونه 

نیست. 
متأســفانه باید بگویم برخی از افرادی که تا دیروز در راس 
امور بودند یا نزدیکان رســانه ای آنان، امــروز در اتاق های 
فکر خود نشســته اند و علیه دولت نقشــه می کشند. برخی 
از افراد و جریان های سیاســی زمانی کــه موفقیت دولت را 
می بینند، حاشیه ســازی می کنند و مشکالتی را برای دولت 
به وجود می آورند و می خواهند افــکار عمومی را به گونه ای 
که خودشــان می خواهند، مهندســی کنند اما قطعاً راه به 

جایی نمی برند. 

محمد صالح جوکاردریچه
رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس

جهادتبیین،ضرورتامروزجامعهاستعدهایدراتاقفکرشاندنبالتخریبدولتند

 برخی با بی انصافی اقدامات اساسی دولت تحول گرا 
را نادیده می گیرند و دشمنان نیز با سیاه نمایی، جعل، 
تحریف و بزرگ نمایی نقاط ضعف به دنبال ناامید 
کردن مردم هســتند. دولت در سال اول با مشکل 
تامین هزینه های جاری و پرداخت حقوق و معوقات 
کارکنان، و سر رسید بدهی ها مواجه بود و در سال جاری هم ماهانه حدود 
1۵هزار میلیارد تومان، بدهی های به جا مانده از دولت گذشته را باید جبران 
می کرد.دولت مردمی به رغم همه مشکالت، در کنار تامین هزینه های جاری، 
توجه ویژه ای به تکمیل زیرساخت ها و رونق تولید و افزایش اشتغال دارد و 
در جریان سفر های استانی با اولویت بندی، روند رفع گرفتاری های مردم و 
پیشرفت و آبادانی کشور را پیگیری می کند.در نزدیک به یک سال و نیم 
گذشته با اهتمام دولت مردمی ده ها پروژه در حوزه های مختلف عمرانی، 
صنعتی، معدنی، کشــاورزی، نفت و گاز در نقاط مختلف کشور آغاز شده 
است که نتایج ارزنده ای را در اشتغال زایی، تولید، صادرات و افزایش درآمد 
کشور به همراه خواهد داشت.در دولت قبل شاهد رویکرد یکسونگرانه به غرب 
بودیم و امور کشور به اخم و لبخند غربی ها گره خورده بود و توجه چندانی به 

توسعه روابط با سایر کشور ها به ویژه کشور های همسایه وجود نداشت، اما با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم در نوع نگاه و اقدام در حوزه سیاست خارجی 
تحول  مثبتی در جهت منافع ملی صورت گرفت و سیاست خارجی متوازنی 
در راستای توسعه روابط با کشور های مختلف جهان با اولویت همسایگان 
در دستورکار قرار گرفت؛ همچنین دولت به دنبال حضور فعال و استفاده از 
ظرفیت مجامع و سازمان های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان همکاری 
شانگهای و اتحادیه اوراسیاست. از دالیل اصلی اغتشاشات اخیر ایجاد وقفه 
و آسیب زدن به حرکت پر شتاب خدمت به مردم و حل مسائل کشور بود 
اقدامات سازنده و امیدآفرینی که زمینه ساز رضایت مردم و افزایش سرمایه 
اجتماعی بود در چند ماه آشوب با وجود خسارت های مادی و معنوی، دولت با 
عزم و اراده جدی تر به پیگیری امور و برنامه ها پرداخت و دشمن را ناکام کرد. 
مردم و رسانه ها باید بدانند که امروز در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم و 
دشمنان بعد از اینکه از اغتشاشات نتیجه نگرفتند بر مباحث اقتصادی متمرکز 
شدند تا معیشت و اقتصاد مردم را دچار مشکل کنند، دولت هم با جدیت به 
مقابله برخاسته تا نقشه دشمن نقش بر آب شود. دراین راستا ضرورت دارد تا 
با تالش بیشتر در زمینه جهاد تبیین نسبت به آنچه دولت انجام داده است به 
انجام برسد تا  با روشنگری هایی که در این حوزه انجام می شود، اخبار ناامید 
کننده و منفی برجسته شده از سوی دشمن نتواند اثری بر افکار عمومی 
برجای بگذارد. از این رو، جهاد تبیین که رهبر معظم انقالب بر انجام آن تاکید 

دارند ضرورتی است که همه باید خود را متعهد و مکلف به انجام آن بدانند.

 سیدمحمد حسینیروزنه
معاون پارلمانی رئیس جمهور

دریچه

دیدهشوید در متـرو با 
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
1پذیرش آگهیتبلیغات درون واگن ها 8 1 9

چرا رویدادهای امیدآفرین 
سانسور می شوند؟

نگاهی تأمل برانگیز بر رویکرد روزنامه های زنجیره ای 
به خوبی نشــان می دهد چطور رویدادهای امیدآفرین 
کشور سانسور شده و کاسبان یأس و ترس با مأموریت 
ویژه خود، اذهان جامعه را در راستای اهداف مدنظرشان 
جهت دهی کرده و با سانسور امید، سعی در تزریق یأس 
به افکارعمومی دارند. گزارش پیش رو شــامل مواردی 
از رویدادهای مثبت و دستاوردهای ملت ایران در ایام 
اخیر است که شبکه روزنامه های زنجیره ای و وابسته به 

جریان های مدعی اصالحات به آنها نپرداخته اند.

افتتاح فاز 14 پاالیشگاه پارس جنوبی
فاز 14 پاالیشگاه پارس جنوبی به عنوان ایرانی ترین فاز این مجتمع 
گازی شناخته می شود. با بهره برداری از این فاز روزانه ۵0میلیون 
مترمکعب گاز شــیرین، 400تن گوگرد ،7۵ هزار بشکه میعانات 
گازی ، یک میلیون تن اتان و یــک میلیون تن ال. پی. جی جهت 
خوراک واحدهای پتروشــیمی تولید می شود. این درحالی است 
که طراحی و مهندسی ، نصب و اجرا و راه اندازی فاز 14پاالیشگاه 
پارس جنوبی 100درصد ایرانی و با محوریت شــرکت های تابعه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط سخت تحریمی اجرایی 
شده اســت. این دســتاورد بزرگ و غرورآفرین اخیرا طی سفر 
رئیس جمهور به استان بوشــهر به بهره برداری رسید، اما برخی 

رسانه های داخلی از کنار آن به سادگی عبور کردند.

رفع مشکل آب شرب بوشهر با طرح آب شیرین کن
در اسفند 1401 و همزمان با سفر اســتانی رئیس جمهور، قطار 
بهره برداری از پروژه های آبرسانی با گذر از استان های خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری، همدان، یزد، کردستان و آذربایجان غربی به 
ایستگاه بوشهر رسید و ۵پروژه بزرگ آبی در قالب بسته طرح های 
مدیریت منابع آب در این استان افتتاح شــد. درهمین راستا با 
افتتاح 2 پروژه آب شیرین کن در بوشــهر،  آب ۵0درصد از مردم 
بوشهر تأمین شد. پروژه آب شیرین کن بوشهر، پروژه ای 100درصد 
ایرانی است که از نتایج آن می توان به رفع مشکل آب شرب مردم 
بوشهر و پایان جیره بندی آب در این استان اشاره کرد، اما این خبر 

نیز مورد توجه رسانه های مدعی اصالح طلبی قرار نگرفت.

بازگشت آب و امید به دریاچه ارومیه
فرایند ساخت این سامانه از سال۹4 آغاز شده بود، اما به دلیل عدم 
تخصیص منابع پروژه تکمیل نشده بود، تا اینکه پس از سفر رئیسی 
به آذربایجان غربی تکمیل این پروژه در دســتورکار قرار گرفت. 
این طرح که درمجموع برای اجرای آن، 3۵هــزار میلیارد ریال 
هزینه شده است، آب از مخزن ســد کانی سیب وارد تونل انتقال 
3۶کیلومتری شده، پس از آن با ورود به کانال 11کیلومتری، به 
رودخانه گدار می رسد و بعد از طی 28 کیلومتر مسیر این رودخانه 
وارد پهنه آبی دریاچه ارومیه می شود. در فاز نخست این طرح، قرار 
اســت 300میلیون مترمکعب آب به صورت ساالنه وارد دریاچه 
ارومیه شود. افتتاح این سامانه سرآغازی بر کمک به احیای دریاچه 
ارومیه خواهد بود، اما این خبرخوش ازســوی رسانه های مدعی 

به خوبی پوشش داده نشد.

حضور باشکوه در 22 بهمن
گرچه هرساله حضور مردم سربلند ایران در جشن سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی باشکوه و دیدنی است، اما مشارکت کم نظیر مردم 
در 22بهمن امسال در شرایطی که دشمنان ماه ها مشغول بمباران 
رسانه ای و جنگ روانی علیه ملت و نظام بودند، بسی شیرین تر بود. 
اما متاسفانه قلم به دستانی که پیش از آن بارها از شکاف میان مردم 
و حکومت می نوشتند، از برجسته  سازی این رویداد عظیم – که در 

واقع خط بطالنی بر تحلیل هایشان بود – پرهیز کردند.

دستیابی ایران به دانش تولید موشک  هایپرسونیک
قدرت دفاعی و توان موشکی ایران با وجود تحریم های بین المللی 
روزبه روز پیشرفته تر و حیرت انگیزتر می شــود و ضریب امنیت 
کشور باالتر می رود. در آبان ماه 1401 به فاصله چند روز از رونمایی 
موشک ماهواره بر »قائم 100« و نیز موشک »صیاد 4 بی« و افزایش 
برد باور373 به 300کیلومتر، موفقیت درخشان دیگری در عرصه 
موشکی، سپهر رسانه ای جهان را درنوردید؛ »ایران موشک جدید 
بالستیک  هایپرسونیک ساخته اســت.« این خبر مسرت بخش 
را ســردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی  در حاشیه یازدهمین سالگرد شهادت 
سردار شهید حسن طهرانی مقدم اعالم کرد.اما این دستاورد مهم 
نیز همچون سایر دستاوردهای دفاعی چندان به چشم رسانه های 

مدعی اصالحات مهم نیامد.

پروژه آبرسانی کردستان
پروژه آبرســانی از ســامانه انتقال آب ســد آزاد کردســتان به 
تصفیه خانه ســنندج یکی از پروژه های نیمه تمام استان بود که 
اجرای آن از 22بهمن ماه سال 13۹۹ آغاز شده بود و تا پایان دولت 
دوازدهم فقط 1۵درصد پیشــرفت داشت، اما در دولت سیزدهم 
اجرای آن در اولویت  قرار گرفت و با اقدام جهادی دولت مردمی 8۵ 

درصد باقیمانده طرح اجرا و این پروژه تکمیل شد.
 برای اجــرای این پــروژه که به لحــاظ توپوگرافــی در یکی از 
ناهموار ترین و صعب العبور ترین مناطق کشــور اجرا شده، 8۵0 
میلیارد تومان هزینه شده است. به دلیل ناهمواری مسیر انتقال 
آب، چند ایستگاه پمپاژ در مسیر احداث شده اند که آب را تا ارتفاع 
480 متری پمپاژ خواهند کرد. بــا بهره برداری از این طرح عالوه 
 بر ارتقای قابل توجه کیفیت آب شــرب و انتقال ساالنه حداقل 
۵7 میلیون مترمکعب آب ســالم به شهر ســنندج، پایداری آب 
آشامیدنی نیز تا افق سال 142۵ تامین خواهد شد. با این وجود اما 

این خبر خوش نیز بازتاب مناسبی نیافت.

راه آهن استراتژیک خاش- زاهدان
در آبان 1401 راه آهن چابهارـ  زاهدان، با هزینه 3۶هزارمیلیارد 
تومانی و با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء و دولت به طول 
۵7کیلومتر و ظرفیت اشتغال زایی 148نفر راه اندازی شد که برای 
نخستین بار دراین پروژه از ریل ملی استفاده و رکورد ریل گذاری 
در کشور شکسته شد،اما این پروژه ملی نیز مورد توجه روزنامه های 

زنجیره ای قرار نگرفت.
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فضایمجازیوجامعهمنفینگر
اولین و شاید مهم ترین نکته در دیده نشدن اخبار مثبت در کشور 
ما سیطره فضای مجازی ولنگار و بی قانون بر اذهان جامعه است. ما 
از سال1390 به شکل وحشتناکی با تسلط فضای مجازی ولنگار 
و بی قانون در قالب اینســتاگرام، توییتر و تلگرام بر افکار عمومی 
بخش زیادی از جامعه مواجه هستیم. این رسانه ها به قدری ذهن 
مخاطب را به صورت 24ساعته با اخبار منفی بمباران می کنند که 
دیگر جهت گیری ذهنی بسیاری از شهروندان جامعه ما منفی نگر 
شده است. این منفی نگری هر روز دارد تعمیق می شود. منظور از 
فضای مجازی صرفا پلتفرم های خارجی نیست، حتی پلتفرم های 
داخلی نیز می توانند مصداق این مسئله باشند، ولی بخش منفی 
ماجرا خودش را در قالب پلتفرم های خارجی مورد اشــاره نشان 
می دهد. مادامی که فضای مجازی قانونمند نشود و در چارچوب 
منافع و امنیت ملی کشــور قرار نگیرد، اخبار منفی بیشتر دیده 
می شــوند. باالی 80درصد محتوایی که در پلتفرم های خارجی 
تولید می شود و توسط جامعه مصرف می شود، از سوی دشمنان 
اصلی ما - صهیونیست ها، سعودی ها و منافقین - به زبان فارسی 

تولید می شود و خوراک ذهن شهروندان ایران را تامین می کند.
فردی که ذهنش توســط این اخبار منفی بمباران دائم می شود 
ممکن اســت اصال دیگر اخبار مثبت را نبیند و نشنود و اگر هم 
ببیند و بشــنود اصال باور نکند. در حال حاضر یک بی اعتمادی 
شدید نسبت به رسانه های رسمی ازجمله رسانه ملی شکل گرفته 
است که ناشی از همین فضاست. نکته دوم اینکه خبررسانی در 
حوزه های مثبت هم عموما توســط افرادی صورت می گیرد که 
آشــنایی چندانی به علم ارتباطات و قواعد اطالع رسانی ندارند. 
در اکثر دستگاه ها جایگاه روابط عمومی و اطالع رسانی به کسانی 
سپرده می شود که فاقد هرگونه تخصصی هستند و درواقع تنها 
مزیت شان ارادت و نزدیکی به مسئوالن آن سازمان است. هنوز هم 
متأسفانه تلقی ای که از روابط عمومی و اطالع رسانی در دستگاه ها 
وجود دارد یک تلقی تخصصی نیست؛ هرکسی که قرابت بیشتری با 
هرم سازمان داشت مسئول روابط عمومی می شود. اطالع رسانی در 

دستگاه ها به صورت خیلی بدوی و ابتدایی انجام می شود.
از سوی دیگر نگرش رسانه های رسمی به خبررسانی، روزمزدی 
اســت؛  وقتی که مثبت ترین اخبار را به افراد روزمزد می سپارید، 
عایدی چندانی از هدف رســانه ای به دســت نمی آید. مقصود از 
روزمزد کسی است که اصال در کارش خالقیت ندارد و صرفا یک 
نگاه شغلی به خبررسانی دارد و خبررسانی هنر و خالقیتش نیست 
و در آن تخصص ندارد. ما در رسانه های رسمی ازجمله رسانه ملی 
با این مسئله مواجه هستیم که خبرهای خوب، هنرمندانه و خالق 
بیان نمی شوند و همین مســئله نیز یک نقش قابل توجه در این 
مسئله دارد که اخبار مهم کشور دیده نشود. در یک جمع بندی 
اجمالی باید گفت کنترل قانونمند بر فعالیت شبکه های اجتماعی، 
سپردن وظیفه اطالع رسانی به افراد خبره و تخصصی نگاه کردن 
به مقوله روابط عمومی به همراه خارج کردن فضای رسانه ای کشور 
از روزمرگی و روایت های خشــک و عاری از خالقیت مهم ترین 
مواردی است که می تواند به بازگرداندن رسانه های رسمی کشور 

به متن عرصه اطالع رسانی کمک کند.

محمدصادقکوشکی؛استادیار دانشگاه تهراننگاه انتقالپیامهمیشهیکفرستندهویکدریافتکننده
داشتهاست.گزارشهایمتکیبهواقعیتهایدقیق
خبریدرمنبعتولیدوانتشــارخبر،دعواومایه
اصلیچالشورقابترســانهایبودهولیدرسمت
مقابلخودهمیشهبهدستخریداریامصرفکننده
نهایینرسیدهاست.ذائقهمخاطبهمپایپیشرفت
ابزارهایرسانهایروبهگســترشوتغییربودهو
واقعیتهایخودرابهمنابعرسانهایتحمیلکرده
است.دراینورطهبرخیازضرورتپوستاندازی
سیاستهایکالنوخردرسانهایسخنمیگویند
وبرخیهمچناندستاویزپوستهوظواهرسنتهای
رسانهایباقیماندهاند.سؤالاساسیاینجاستکه
کیفیتانتقالخبردرقالبهایجدیدرسانهایچطور
تضمینمیشودوچطورمنابعتولیدخبرودریافت
خبرهمچنانبررواییوپایایــیگزارشهاواخبار
انتقالیدراینفرایندپایبندمیمانند؟حجمباالی
اخبارراچطوردستهبندیمیکنندوبهچهقضاوت
نهاییازچینشآنهادرکناریکدیگرمیرسند؟چه
الگویذهنیبراییکنتیجهگیــریواحدازآنها
دارند؟بامحمدلسانی،فعالوپژوهشگررسانهدرباره
بازنگهداشتنمسیرانتقالاخبارخوبوبددرکنار

یکدیگروفراوانیآنهاگفتوگوکردهایم.

فضایرسانهایرسمیکشورخودشرا
تحتفشاراخبارحاشیهایومنفیمیبیند.ایناتفاق

ناشیازچیست؟
درخصوص بازنمایی رســانه ای باید گفت در همه جای 
دنیا با توجه به سهولت دسترسی به شبکه های اجتماعی 
اخباری که اصوال دارای بار احساســی هستند، بیشتر 
از طریق شــبکه های اجتماعی منتشــر می شود. اخبار 
احساســی بیشــتر در حوزه های انتقادی، بحران ها و 
آسیب ها هستند. این تنها مخصوص کشور ما نیست. با 
توجه به الگوی غالب روزنامه نگاری از دهه1960میالدی 
Ob� )به بعد در حوزه روزنامه نگاری عینی و عینیت گرا 

jective Journalism(، به صــورت خیلی خشــک، 
گزارشی از رویدادها را منتشــر می کند که فارغ از حس 
و حال به گزارش و رویداد می پردازد. این باعث می شود 
یک جای خالی ایجاد شــود تا افرادی که از شبکه های 

اجتماعی استفاده می کنند و از طبقه متوسط جامعه 
هســتند و به تفریح، خنده و حتی انتقاد خشن 
و صریح واکنش بهتری نشــان می دهند، اخبار 
رســمی آنها را ارضا نکند. اخبار رسمی رسانه ها 

مبتنی بــر روزنامه نگاری عینیت گراســت و 
باعث می شــود مخاطب رسانه های 

غیررسمی ازجمله شبکه های 
اجتماعــی با آنها احســاس 

قرابت نکند.
روایت چرا 
رسانههایغیررسمی

غالبشدهاست؟

در جهان مفهومی تحت عنوان Click Bait یعنی دزدی 
کلیک داریم، یعنی دنبال این هســتند که به هر طریق 
ممکنی کلیــک بگیرند، مثال چگونه یــک نفر خودش 
را از طبقه دهم بــه پایین پرت می کند؛ ایــن تیترها یا 
تیترهای زرد هســتند یا تیترهایی هستند که هیچ گاه 
در رسانه های رسمی گنجانده نمی شوند و در رسانه های 
اجتماعی انعکاس پیدا می کنند. بنابراین دزدی کلیک و 
اصوال سوءاستفاده از تفریح گرایی و حال گرایی مخاطبان 
و کاربران، مرگ ژورنالیســم و تولد پوپولیســم است. 
ژورنالیسم خودش را متعهد به منافع ملی و منافع 
ملت می داند. اتفاقی که در رسانه های اجتماعی 

می افتد به هیچ وجه ژورنالیسم نیست.
ایناتفاقمختصرسانههای

داخلیایراناست؟
خیر. این یک مدل جهانی و مگاترند جهانی 
در پوشش اخبار ناامیدکننده، یاس آور 
و شــوکه کننده اســت، ولی آثار 
منفی آن در کشور ما شدیدتر 
است، چون رسانه های رسمی 
قوی نیســتند. رسانه های 
اجتماعی در کشــورهای 
دیگــر همین مســائل را 

ایجاد می کنند، اما رسانه های رسمی شان جایگاه و پایگاه 
دارند. رســانه های رسمی در کشــور ما جایگاه و پایگاه 
ندارند. جهان در رادیو و تلویزیون به سمت تلویزیون های 
تعاملی رفته است، اما تلویزیون ما کامال سنتی است و از 
دهه1990 میالدی در دنیا از بین رفته اســت. همزمان 
شــبکه آمار دقیق دارد که چه تعــداد برنامه هایش را 
می بینند اما صداوســیمای ما هنوز آماری از مخاطبان 
برنامه هایش ندارد و از کف خیابان آمارها را جمع آوری 
می کند. شــبکه فیلیموی ما نمونه بسیار کوچکی از آن 
چیزی است که در همه شبکه های آنها اتفاق افتاده است. 
روش کار فیلم هــای ســوپرمارکتی و فیلیموی ما روی 
تلویزیون ســنتی آنها قرار گرفته است و تلویزیون شان 
تبدیل به تلویزیون تعاملی و ستاپ باکس شــان شــده 
است. عبور از تلویزیون ســنتی باید از داخل صداوسیما 

اتفاق می افتاد.
راهکارمتکینگهداشتنافکارعمومیبه
روایتهایدرستودقیقرسانهایچیست؟مشکل

کجابودهاست؟
ما نتوانســته ایم سواد رسانه ای را در کشــورمان به نرخ 
کف برسانیم، یعنی حداقل استانداردهای الزم در حوزه 
آموزش رسانه ای و حفاظت رسانه ای توسط فرد و خانواده 
وجود ندارد. به همین علت اســت که ما صاحب مقتول  

و مجروح ها در کف خیابان های ســایبری هســتیم که 
از ناآگاهی و عدم سیاســتگذاری درســت دارند هزینه 

می دهند.
اینآموزشوسوادرسانهایچطورباید

اتفاقبیفتد؟
آموزش در همه جای دنیا در گام اول است. 4 اقدام باید 
برای ارتقای سواد رســانه ای انجام گیرد. در همه جای 
دنیا متولی قانونی و حاکمیتی برای ســواد رســانه ای 
داریم. یعنی در حاکمیت یــک نفر به صورت خاص این 
ســواد رســانه ای را جلو می برد. ما االن چنین جایی و 
نهادی نداریم که مسئول سواد رســانه ای باشد. دومی 
تسهیل گر اجتماعی است که ســمن هایی هستند که 
وظیفه کنشگری دارند. در کشور ما هیچ نظم و نظامی 
برای این ســمن ها نداریم. جاهایی دارند کار می کنند 
ولی بیشتر دکان برای عقد قرارداد هستند که وظیفه ای 
برای خودشان قائل هستند. سومین مورد عطش فردی و 
خانوادگی است، یعنی خود پدر و مادرها می گردند عضو 
باشگاه ها و سمن ها )NGO( می شــوند و در برنامه ها 
شرکت می کنند. در کشور ما سواد رسانه ای یک مسئله 
حکومتی است یعنی مثال 98درصد دعوت ها از یک استاد 
رسانه ای از سوی ارگان های دولتی برای کارمندان شان 
است. و چهارمی مراجع و بانک های محتوایی است که 

مردم به آنها مراجعه می کنند. در جمهوری اســالمی 
یک پایگاه که به صورت روزانه متعهــد به تولید محتوا 
و برش های کاربــردی از اتفاقات روز بــرای آموزش به 
خانواده ها وجود ندارد. مثال اگر خانواده ای بخواهد بداند 
فرزندش مبتال به آسیب خاصی شده یا نه نمی داند باید به 
کدام سامانه مراجعه کند. اینها با همدیگر پیوند می خورد 
و باعث یک نظام حفاظت از افراد دربرابر آســیب های 
رســانه ای و از طرف دیگر هل دادن و تشــویق افراد به 

سمت بهره گیری از فرصت های رسانه ای می شود.
مســئلهرااززاویهدیدیــکدولتمرد
همببینیم.چــراغالبدولتهاگالیــهدارندکه
عملکردشانودستاوردهایشاندیدهنمیشوندو
تحتپوششاخبارحاشیهایومنفیقرارمیگیرد؟
مثالچراسفررئیسجمهوربهچینباحاشیهمسائل
پیشآمدهبراییکمعلمدرآملکمرنگمیشود؟

دولت خودش نخستین مقصر عدم نفوذ پیامش است. 
دولت اگر می گویــد پیام من در الیه هــای اجتماعی 
نفوذ نمی کند، اول بایــد به خودش مراجعه کند. دولت 
2کار باید کند ولی حرکتی صورت نگرفته اســت. کار 
اول مجراسازی بوده اســت که دولت می بایست مجرا 
و کانال در افکار عمومی ایجاد می کرده اســت. دولت 
صرفا به صورت ایســتا، منفعل از مجاری موجود یعنی 
رسانه های رســمی و هرآنچه که هست استفاده کرده 
اســت؛ به عبارت بهتر جایی نشســته و اعــالم کرده 
خبرنگارها بیایند و از دولت ســؤال کنند. نخســتین 
متهم این ایســتایی خود دولت است. دومین کاری که 
نشده مرجع سازی اســت. یعنی باید رسانه ها و افرادی 
که اتصال اجتماعی ایجــاد می کنند را مرجع می کرده 
است که نکرده است. ایراد این مســئله در خود دولت 
است. سومین موضوع بحث روایت سازی است. بهترین 
دولت های روایت ســاز 3دولت گذشــته بودند. دولت 
آقای خاتمی با شــعار اجتماعی آمد و احیای بخشی از 
رسانه ها و جنگ رســانه ای در دولت اصالحات اتفاق 
افتاد؛ هم بازی رسانه ای بلد بود و هم از رسانه ها استفاده 
کرد و گفتمان دولت خودش را از کف جامعه جلو برد. 
دولت آقای احمدی نژاد و شــخص خود ایشــان یک 
ابررسانه بود که با بیان خودش تحرک اجتماعی ایجاد 
می کرد. آقای احمدی نژاد این مسئله را در راس ایجاد 
کرد و روایت ســازی کرد و تحرک و پویایی در شخص 
رئیس جمهور پدیدار شد. آقای روحانی نه از توان بیان 
روسای جمهور سابق برخوردار بود و نه تحرک و پویایی 
جامعه را برانگیخت؛ آقای روحانی مرجع سازی کرد و 
فرایند ایجاد کرد. با یک دیدگاه امنیتی کلونی سازی و 
فرایندسازی کرد تا بازی رسانه ای را پیش ببرد. در دولت 
آقای رئیسی به نظر می رسد پیام دولت روی هوا معلق 
است و پیامی تولید نشده اســت که به مخاطب برسد. 
قسمتی از این مشکل به حال گرایی کاربران برمی گردد 
و قسمتی به توجه رسانه ها به مصالح آنی نه مصالح آتی 
برمی گردد. اما مــن نقش مردم و رســانه ها در انفعال 

رسانه ای دولت را زیر 30درصد می بینم.

»دزدی کلیک«، متهم اصلی اخبار منفی
محمد لسانی، پژوهشگر رسانه: دولت مقصر عدم نفوذ پیامش است؛ مجراسازی و مرجع سازی رسانه ای نکرده است
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 بررسی آثار توافق
 ایران و عربستان در منطقه

رحمان قهرمان پور، کارشناس مسائل 
بین الملل معتقد است که خیلی زود 
اســت بگوییم چین جای آمریکا را 
می گیرد؛ نه در خود چین، این انگیزه 
و عالقه  وجود دارد و نه در شرایط موجود منطقه چنین 

چیزی ممکن است.
گفت وگوی همشــهری آنالین با رحمان قهرمان پور، 

کارشناس مسائل بین الملل را بخوانید.

در پی توافق ایران و عربستان برخی معتقدند 
که آمریکا شکست خورده است. به نظر شما چرا آمریکا 

شکست خورده است؟
بازی سیاست بین الملل یک بازی درواقع حاصل جمع صفر 
نیست. اگر تلقی کشورها این باشد که یک اتفاق، یک توافق و 
یک بازی با حاصل جمع صفر است، وارد آن بازی نمی شوند.

اول اینکه اینجا اتفاقی بین آمریکا و ایران نیفتاده که بگوییم 
شکست خورده یا پیروز شده است؛ بنابراین ربط دادن آمریکا 

به این مسئله باید از زاویه دید خاورمیانه باشد.
و باید این ســؤال را مطرح کرد که آیا این توافق به جایگاه 
آمریکا در خاورمیانه ضربه زده است یا خیر؟ در این صورت 
می توان گفت که با توجه به اینکه آمریــکا در زمان اوباما از 
سال۲۰۱۲ در طرح استراتژی امنیت ملی خود صراحتا اعالم 
کرده است که یک چرخش استراتژیک به سوی آسیا انجام 
داده است. در دولت های ترامپ و بایدن نیز این سیاست ادامه 
پیدا کرده و آمریکا به دنبال کاهش حضور خود در خاورمیانه 
است؛ بنابراین نمی شود گفت که آمریکا حتما از این توافق 

متضرر می شود.
اما طبیعی است که حضور چین در خاورمیانه و نقش آفرینی 
این کشــور می تواند آن جایگاه برتر آمریــکا در معادالت 
خاورمیانه را به چالش بکشــد و این چیزی اســت که باید 

ببینیم که اتفاق می افتد یا خیر.
نکته آخر اینکه ما با ادبیات سیاســت داخلــی نمی توانیم 
سیاســت بین الملل را خوب تحلیل کنیــم؛ یعنی االن در 
داخل آمریکا عده ای معتقدند که آمریکا ضرر کرده اســت 
و عده ای هم خالف آن را می گویند؛ در ایران هم همینطور. 
در عربستان هم که فضای بســته ای دارد و چنین مسائلی 
رسانه ای نمی شود این گونه است. در خود اسرائیل هم چنین 

بحث های سیاسی و جناحی وجود دارد.
آیا این توافق و اتفاقات این چنینی ممکن است 
در مذاکرات احیای برجام نیز رخ دهد یا این اتفاق به دلیل 
فشار چین بوده است و نمی شود چنین انتظاری در مورد 

مسائل دیپلماتیک داشت؟
موضوع برجام متفاوت تر از موضوع روابط ایران و عربستان 
اســت؛ یعنی هم سطح آن متفاوت اســت و هم پیچیدگی 
بیشتری دارد. برجام مســئله  ای است در سطح قدرت های 

بزرگ و مرتبط با کنترل تسلیحاتی و امنیت بین الملل.
موضوع روابــط ایران و عربســتان یک موضوع در ســطح 
منطقه ای و مرتبــط با روابط دوجانبه اســت و نهایت تأثیر 
مستقیم روی برخی کشــورهای عربی مثل کویت، امارات 

و عمان دارد.
بنابراین اساسا نمی شود از نظر علمی نتیجه گرفت که چون 
روابط ایران و عربســتان عادی شــده، بنابراین زمینه برای 
احیای برجام فراهم شده است. این دو ارتباطی به هم ندارند.

 البته عربســتان جزو مخالفان و منتقدان برنامه هسته ای 
ایران بوده است و در برجام هم به آمریکا انتقاد داشته که چرا 
عربستان را در جریان مذاکرات قرار نداده است، ولی همان 
زمان هم با وجود مخالفت عربستان توافق هسته ای برجام 
منعقد شد؛ بنابراین بین این دو موضوع الزاما ارتباط مستقیم 

و خیلی زیادی وجود ندارد.
آیا در پی این توافق می توان برداشت کرد که 

چین جای آمریکا را گرفته است یا خیر؟
خیلی زود است که بگوییم چین جای آمریکا را می گیرد؛ نه 
در خود چین، این انگیزه و عالقه  وجود دارد و نه در شرایط 

موجود منطقه چنین چیزی ممکن است.
هنوز آمریکا بازیگر اصلی و تامین کننده اصلی امنیت برای 
عربستان، اردن، امارات و متحدان استراتژیک اسرائیل و قطر 
است و فاصله زیادی است تا تحقق این مسئله که چین بتواند 

جای آمریکا را در خاورمیانه بگیرد.
آمریکا خودش طرحی را برای کاهش حضور خود در منطقه 
شروع کرده است و از این طرف هم آن چیزی که باعث تعجب 
شده، این است که چینی ها عالقه ای به حضور در خاورمیانه 
نداشتند، اما بعد از سفر آقای شی جین پینگ به عربستان 
ناگهان شــاهد بودیم برخالف روند قبلی چین برای حضور 
در منطقه ابراز عالقه کرد. از ســویی نیز ایران و عربستان از 
مدت ها پیش خودشان تالش داشتند تا روابط را احیا کنند، 

اما چون نتوانستند مورد توجه جهانی قرار گرفتند.
آیا سیاست های آمریکا در منطقه تغییر کرده 
است یا سیاست های کشورهای منطقه با آمریکا تغییر 

کرده است؟
دومی درست است. مسئله این است که در عربستان و امارات 
و در خود اسرائیل و حتی تا حدی کمتر ترکیه این باور وجود 
دارد که آمریکا در حال کاهــش تعهدات امنیتی در منطقه 
است؛ از آن جایی که عربستان و امارات که بیشترین روابط 

امنیتی را با آمریکا دارند، نگران این موضوع هستند.
عربســتان دوره ای اختالفاتی با آمریکا داشت و حتی سفر 
بایدن هم نتوانســت این اختالفات را خاتمه دهد. امارات و 
عربستان به دنبال این هستند که سیاست خارجی خود را تا 
حدی از آمریکا مستقل کنند، ولی این به معنای استقالل از 
آمریکا نیست؛ چون هیچ کشور دیگری جز آمریکا نمی تواند 
به آنها تضمین امنیتی دهد، ولی این کشورها تالش می کنند 
ضمن حفظ رابطه نزدیک امنیتی با آمریکا روابطشــان را با 
قدرت های بزرگ دیگر ازجمله چین، هند و روسیه افزایش 

دهند.
یعنی عربســتان روابط خود را نه تنها با چین گسترش داده 
است، بلکه با هند که رقیب اصلی چین است، نیز روابطش را 

گسترش داده و به سطح استراتژیک رسانده است.
بنابراین این کشورها یک رویکرد کلی را انتخاب کرده اند و 
آن هم تنوع بخشی به سیاست خارجی خود در شرایط جدید 

منطقه ای و بین المللی است.

گفت وگو

 حضور سیدمحمد خاتمی 
عضو محترم مجمع روحانیون مبارز تهران

با سالم
با احترام، بیانیه غریبه وار جنابعالی به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و همچنین سخنان کوتاهتان 
در حرم امام)ره( را چندبار خواندم. به عنوان کســی که 
جوان امروزی نیســتم و لحظه  لحظه انقالب اسالمی از 
خطوط مقدم نبرد تا دانشگاه را با حوادث و پدیده های 
کشور زندگی کرده ام و نیز برای امور پژوهشی حداقل 
3بار صحیفه امام را ختم کرده ام، نتوانستم سکوت کنم 
و این نامه را خدمت شما ننویسم. البته اعتماد کنید که 
به دور از عرف سیاست بازان و سیاسی کاران می نویسم، 
زیرا نه حقیر تعلق جناحی و میلی به قدرت داشته و دارم 

و نه شما بهاری دیگر برای سیاست ورزی عملی دارید.
حقیقت داستان این است که من سه خاتمی می شناسم؛ 
اول خاتمی دهه6۰ و حتی 7۰، دوم خاتمی ای که در بیان 
امام »فاضل« است و در بیان رهبر معظم انقالب »خاتمی 
عزیز« و »خاتمی نجیب« است. سوم خاتمی بعد از 88 
و نسبت آن با اندیشه سیاسی امام. اکنون نمی توانم این 
ســه را جمع کنم. می خواهم خاتمی قبــل ۱388 را با 
خاتمی صادرکننده بیانیه اخیر روبه رو کنم. می خواهم 
خاتمی را نه با شخصیت امام )که حتما  برای شما محترم 
است( که با خط و مبانی امام مواجه کنم. تا سال۱388 
شما را منتسب به انصاف می دیدم اما احساس می کنم 
شما )نه الزاما شخص شما( به مرحله دیگی که برای من 
نمی جوشد، رسیده اید. به لطف الهی ذره ای حب و بغض 
و تنفر نسبت به شما ندارم. لذا آنچه می فهمم، می نویسم 
و حق هم همین است. من خاتمی ای را می شناسم که 
برایش مهم است غرب او را فهیم و پذیرنده استانداردهای 
حیات سیاسی-اجتماعی غرب به عنوان استانداردهای 
جهانشــمول بداند، اپوزیســیون حتی اگر شده یک 
سانتی متر او را با نظام فاصله دار ببیند. اصالح طلب او را 
نماد اعتراض بشناسد و نیروهای سیاسی جریان مقابل او 
را داخل نظام ببینند، شاید همین خصلت مانع پذیرش 
عضویت در مجمع تشــخیص مصلحت از ســوی شما 
بعد از خروج از قدرت بود. این مشی شما همیشه برایم 
آزاردهنده بوده است، زیرا در تفکر دینی صف ها شفاف 
است که »اشــداء علی الکفار و رحماء بینهم« یا »تولی 
و تبری« یا »سلم لمن ســالمکم و حرب لمن حاربکم 
«... نماد های مرزبندی و شــفافیت هســتند. جوهره 
روحانی بودن شما، ما را ملزم به شناخت تان با دستگاه 
معرفتی اسالم ذاتی می کند. به همین دلیل معتقدیم 
آخوند نمی تواند »اصل رضایت« در مســائل اجتماعی 
را جایگزین »قبح ذاتی« کند. اما به نظر می رســد شما 
در التقاط بین نگرش برون دینی و معرفت درون دینی 

گرفتار شده اید.
 اینجانب مشکل مکالهای اصالح طلب )اندیشمندان 
شما( را گرفتار شدن در روش و نظریه های پست  مدرن 
علوم انسانی غرب می دانم و مشکل روحانیون شما را در 
فاصله گرفتن از »اسالم فقاهتی« جست وجو می کنم. 
دومی همان چیزی است که باعث می شود روحانیون 
چپ در ذهن مــا و اجتماع، جز تعلــق عاطفی به امام، 
نســبت دیگری از خود بروز ندهنــد و از همه صحیفه 
۲۱جلدی امام جز »میزان، رأی ملت اســت« نبینند 
و حتی نگویند این عبارات امام نیز در کانتکســی آمده 
اســت که امام می گوید این مردم اسالم را می خواهند. 
دوست ندارم خاتمی ای را بشناسم که شخصیت ژله ای 
داشته باشد. بنده سخنرانی ســوم خرداد ۱377 شما 
در نیروی زمینی ســپاه را ســتوده ام، مواضع اصولی و 
دیرهنگام شما در ۱6آذر ۱383 را ستوده ام و در برپایی 
مراسم مذکور نقش اساسی داشته ام. اما گویی جو غالب 
محیط، جهت گیری آنی شما را معلوم می کند و بر هیچ 
فونداسیونی ننشسته اید. من از برخی جلسات شما قبل 
از ۱388)غیرعلنی( مطلع ام؛ سخنان ارزشی، عالقه به 
رهبری، تأکید بر اصول و.... اما همیشه برایم سؤال بوده 
است، چرا خاتمی در عیان اینگونه نیست؟ مالحظه اش 
چیست؟ از کدام هزینه می ترسد. انتساب حداکثری اش 
به نظام برایش هزینه دارد؟ با انقالب بودن خجالت آور 
است؟ مورد مالمت قرار می گیرد؟ اصال به یک انقالب یا 
جمهوری اســالمی دیگری باور دارد که ما نمی دانیم؟ 
مثال نگاهش به موسوی در جلســات محفلی چرا علنا 
عنوان نمی شود؟ مگر مصلحتی باالتر از تولید سرمایه 

اجتماعی برای نظام برآمده از اندیشه امام می شناسد؟
من خاتمی ای را می شناسم که یک خروار مطلب علیه 
آمریکای جهانخوار از او باقی مانده است. اما این سال ها 
هزار و 8۰۰تحریم را می بیند و هوا کردن توافق هسته ای 
را می نگرد اما از گل کمتر به آمریکا نمی گوید و از حال 
جمهوری اســالمی که در محاصره هزار و 8۰۰تحریم 
است، کشوری با شریط کامال معمولی را تصویر می کند 

تا بتواند به کاستی های آن حمله کند.
بعضی وقت ها می پرسم آیا »روحانیون مبارز« یک نام 
به تاریخ پیوسته اســت؟ آیا همان کسانی هستند که 
حج خونین ۱366 را برگزار کردند و پیام امام برای حج 
آن سال را »منشــور انقالب« خواندند؟ یا امروز عنوان 
»مبارزه« در پسوندشــان صرفا مبــارزه با جمهوری 
اسالمی اســت؟ فکر می کنم خط امام و نام امام صرفا 
تابلوی معتبری است که به سرنوشــت نهضت آزادی 
دچار نشوید. یکی از اصالح طلبانی که جنابعالی او را از 
سپاه به حوزه فرهنگ آوردید و اکنون در دشمنی اش با 
جمهوری خیلی صادق است، می گوید: به اصالح طلبان 
گفتم شما که دنبال دمکراسی هســتید، چه اصراری 
دارید که خط امامی باشــید؟ چه نسبتی بین آیت اهلل 
خمینی و دمکراســی وجود دارد؟ و پاسخ می شنود که 
ارتباطی بین آیت اهلل خمینی و دمکراسی وجود ندارد 

اما این تابلو معتبر است.

انحراف از امام)ه(
هم در بیانیه و هم در سخنان خویش در حرم 

امام آورده اید »معتقدم برخی انحرافات در زمان 1
امام بود ولی بحمداهلل در اواخر عمر.... اصالح کردند.« 
همین تحریف امام کافی است که بدانیم تاریخ را طوری 
تفســیر می کنید که به جایی که االن ایستاده اید، معنا 
دهــد. مصلحت ها و اضطــرار زمان جنــگ را انحراف 
می گویید؟ و معتقدیــد امام گفت ان شــاءاهلل اصالح 
می کنیم؟ و ســپس حال را می کوبید که: »ما چندان 
آثاری از تحقق سخنان ایشان را نمی بینیم« و می فرمایید 
»نمی دانیم باید به خاطر پیروزی انقالب جشن بگیریم و 
خوشحال باشیم یا آنکه به خاطر انحرافی که در مسیر آن 
ایجاد شده است، عزادار باشــیم« بدون تردید انحراف 
مدنظر شما عدم ورود برخی از همسویان شما به قدرت 
اســت و همه معرکه گیری برای آن موضوعی است که 
نظارت اســتصوابی می خوانید. شــورای نگهبان خطا 
می کند و مدعای عصمت ندارد اما اینجانب پارادایم تغییر 
چپ به اصالح طلبی را بزرگ ترین انحراف در مســیر 
جمهوری اسالمی می دانم که هم شما هزینه های آن را 
داده اید و هم فرصت های زیادی از نظام صرف نور تابانی 
به آن شد. شما را به قضاوت فرا می خوانم، مگر جنابعالی 
و حدود ۲۲۰نماینده همسو با جنابعالی با همین نظارت 
استصوابی وارد مجلس ششم و دولت نشدید؟ چرا دیگر 
نتوانستید به آن راحتی وارد شوید؟ حقیقت این است که 
شــما بهتر و دقیق تر از همه می دانید که بعد از ورود به 
قدرت با استفاده از ابزارهای قانونی، سکوالریسم را فریاد 
می زدید. در جلســات حزب مشــارکت که بعضا مورد 
اعتراض کروبی هم قــرار می گرفت، چه می گفتند؟ در 
جلســه خرداد۱38۱ در چیذر چه مسائلی طرح شد؟ 
چگونه شد که جنابعالی صدای دشــمنان این ملک و 
مملکت را از اردوگاه خود شــنیدید؟ چگونه شــد که 
همسویان فکری جنابعالی بدیل جمهوری اسالمی را در 
و  »جمهوری خواهــی«  »مشــروطه خواهی«، 
»دمکراسی خواهی« جست وجو می کردند و صدها مقاله 
و کتاب در این باره به جای گذاشته اند، اما شما دوست 
ندارید ببینید. آیا اصالح طلبی تئوریزه کردن بدیل برای 
جمهوری اسالمی بود؟ مگر شما نفرموده بودید فراتر از 
جمهوری اسالمی سراب است؟ بدون تردید حوزه فکری 
اصالح طلبان ۲5سال است برای حاکمیت سکوالریسم 
و عقب نشــینی دین از سیاســت و سیاست از فرهنگ 
می جنگد، حال آنکه امام معتقــد بودند هر حکومتی 
غیرحکومت الهــی، طاغوت اســت و »طاغوتی که در 
انقالب های دیگر جایگزین طاغوت قبلی می شود، ولو 
اینکه آدم خوبی هم باشد، به یک بعد از انسان توجه دارد 
و آن بعد مادی اســت.« اکنون شــماها اعتقاد دارید 
جمهوری اسالمی بر هر دو بعد انسان مسئول است؟ قطعا 
خیر؟ سخت معتقدم بخشــی از آنچه در چند  ماه اخیر 
گذشــت، میوه چینی مبارزات دوســتان جنابعالی با 
اســالمیت نظام اســت اما اکنون دنبال پرتقال فروش 
می گردید که آقای جمهوری اسالمی این ثمره حکمرانی 

توست! 
 نوشته اید »ولی اسالم در عرصه اجتماعی باید 

به صورتی باشد که با جمهوریت سازگار شود« و 2
گفته اید »جمهوری یعنی همان که در دنیا هست«، نه 
آقای خاتمی آن جمهوری آرمانی فرانســوی شــما، 
ریشــه اش در اومانیســم اســت. مردم ســاالری امام 
درون دینی است. امام اهل التقاط نبود که اگر بود کلمه 
دمکراتیــک را از مرحــوم بــازرگان می پذیرفت. امام 
جمهوری های غربی را در همان نوفل لوشاتو طاغوت و 
فاسد می داند. اگر قرار اســت جمهوری مثل همه دنیا 
باشد یا اســالم بتواند با جمهوریت ســازگار شود )نه 
بالعکس( که امام نمی فرمود: »اگر حکم رئیس جمهور 
توســط ولی فقیه تنفیذ نشــود، حکومتش، حکومت 
طاغوت است.« امام به اراده مردم باور حتمی داشت اما 
خطوط قرمز جمهوریت در اندیشه او حدود الهی است و 
البتــه منافاتی ندارد، چــون مردم مســلمان در امور 
فراسلیقه ای از اصول مشترکی پیروی می کنند. پس تا 

اینجا انحراف از اندیشه امام محرز است.
انحراف آنجا بود که بعد از دوم خرداد شــعار توســعه 
سیاســی را طرح کردید. شــما که در قــدرت بودید، 
رقیب تان هم که مشکلی برای ورود به قدرت نداشت، 
پس توسعه سیاسی را برای چه کسانی طرح کردید؟ غیر 

از این بود که درصدد ورود مخالفان و مطرودین امام به 
قدرت بودید؟ آیا همراهان شما نگفتند منظور از توسعه 
سیاســی یعنی همه مخالفان وارد قدرت شوند)حتی 
ساواکی ها( و استثنا، مجاهدین خلق است؟ شما ها پاسخ 
معروف امام به محتشمی پور را نادیده نگرفتید؟ شما در 
انتخابات مجلس ششــم به نهضت آزادی که تندترین 
تعابیر از امام علیه آنان اســت، مجــوز و میدان ندادید 
)سخنان مرحوم هدی صابر با نشریه چشم انداز ایران، 

شماره ۱8را بخوانید(.
حال آنکه حتی ســخنان امام 3 ماه قبل از رحلتش را 
شــنیده و خوانده بودید که فرمودند: »من امروز بعد از 
۱۰سال از پیروزی انقالب اســالمی همچون گذشته 
اعتراف می کنم که بعضی از تصمیمات اول انقالب در 
سپردن پست ها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده 
خالص و واقعی به اسالم ناب محمدی)ص( نداشته اند، 
اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان 
نمی رود. گرچه در آن موقع هم شــخصا مایل به روی 
کارآمدن آنان نبودم ولی با صالحدید و تأیید دوستان 
قبول کردم و االن هم ســخت معتقدم آنان به چیزی 
کمتر از انحراف انقالب از تمام اصولش و حرکت به سوی 
آمریکای جهانخوار قناعت نمی کننــد، درحالی که در 
کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعــا هنری ندارند. امروز 
هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان کنار ما نیستند چراکه از 
اول هم نبوده اند.« انحراف از امام اینجاست جناب آقای 
خاتمی! من حق ندارم به شــما بگویم چرا دنبال ورود 
مخالفان امام به قدرت بوده اید؟ این نظر شماســت و از 
اصول تجدیدنظر طلبی در مسیر امام است. اما حق دارم 
بگویم شما مرزتان را با امام مشــخص و از او ابراز برائت 

کنید و اینچنین تکلیف همه روشن می شود.
شما دنبال توسعه سیاســی بودید اما امام انحصار برای 
دین را جایــز می داند و خــود را انحصارطلب می داند؛ 
»البته انحصار به این معنا که باید اسالم باشد، غیراسالم 
نباشد. همه ما انحصارطلبیم و اســالم اصال اینطوری 
است. انحصارطلبی فی نفســه یک امر فاسدی نیست 
که هر انحصارطلبی فاسد اســت. انحصار که بخواهد 
همه  چیز را به نفع مادیت تمام بکند، برای خود آدم باشد، 
این انحصارطلبی فاسد است« )صحیفه امام، جلد ۱5، 
ص۱98(. از نگاه امام، جمهوریت از جایی نیامده است 
که با دین سنجاق شود. امام به وحدت دین و سیاست 
قائل بود و دین را زایشگاه سیاست می دانست و اصال به 
تفکیک قائل نبود که می فرمود: »واهلل اسالم را بد معرفی 
کردند. اسالم همه اش سیاســت است«. اگر شما این را 

نمی پسندید، اشکال ندارد، اما بر امام اصرار نفرمایید.
 امام به شــدت ضدلیبرالیســم بود؛ 4بار فقط در نامه 
۱368/۱/6به آیــت اهلل منتظری بــه لیبرال ها حمله 
می کند و به ایشــان می گوید: »شما می خواهید بعد از 
من، حکومت را به لیبرال ها و از طریق آنها به منافقین 
بدهید« و در تاریــخ ۱367/۱۲/3 می فرمایند: »من به 
آنانی که دست شــان به رادیو و تلویزیون و مطبوعات 
می رسد و چه بسا حرف های دیگران را می زنند، صراحتا 
اعالم می کنم تا من هستم، نخواهم گذاشت حکومت 
به دست لیبرال ها بیفتد« اما انحراف آنجا بود که ۲نفر 
از اعضای حزب کارگزاران – اصالح طلب -رسما حزب 
خود را لیبرال اعالم کردند و عبدالکریم سروش نیز آنان 
را ستود. باز تأکید می کنم شما و دیگران مخیر به انتخاب 
هر اندیشه ای هستید، اما با این وصف امام را رها کنید، ما 
هم از شما تشکر می کنیم. شما معتقدید اگر تالزم دین و 
آزادی رخ دهد، این دین است که باید عقب نشینی کند. 
حال یک عبارت از امام نشان دهید که معتقد باشد در 
اسالم احتمال تالزم دین و آزادی وجود دارد. آن آزادی 
که با دین تالزم می کند، آزادی غربی است. آزادی مدنظر 

امام زاییده خود دین است. شما کجا و امام کجا؟

خاتمی مقابل خاتمی:
 در بیانیه دهه فجرتان ۲بار از واژه انقالب بدون پسوند 
اسالمی استفاده کرده اید. این تلقی از انقالب اسالمی 
را مشابه ادبیات اپوزیســیون می دانیم)انقالب57(. در 
بند ۱۰بیانیه، شورای عالی انقالب فرهنگی را زیر سؤال 
برده اید، کاش می شد دفاع جانانه شما از این شورا را قبل 

و حین ریاست جمهوری تان اینجا می آوردم.
در بند 8 نامه تان سراغ خبرگان رفته اید و برای نخستین 
بار کارکرد و ترکیب آن را زیر سؤال برده اید. کاش می شد 

تمجیدهای شما از مقام معظم رهبری را اینجا می آوردم 
تا همگان ببینند داســتان، همان دیگ و نجوشــیدن 
اســت نه برای خدا. من یک خاتمی می شناسم که در 
قضایای شروع حصر آیت اهلل منتظری به میدان دفاع از 
والیت فقیه می آید و ادبیاتی را به کار می برد که احتماال 
االن آرزوی نابودی آنهــا را می کند. جنابعالی در تاریخ 
۱376/8/۲6 درباره اســالمیت، جمهوریــت، مردم و 
والیت فقیه می فرمایید: »حاال اگر مردم مسلمانند که 
اکثریت شان عالقه مندند، باید بدانند که در این قانون 
گفته که احکام و مقررات مغایر شریعت اسالم نباید باشد. 
این را باید پیاده کرد تا اســالم حاکم شود و ارزش های 
اسالمی را مورد عنایت قرار داد. اگر پیرو امامند و والیت 
فقیه را قبول دارند که خب، اکثریت دارند. این قانون ما 
والیت فقیه را به عنوان یکی از اصــول نظام درآورده و 
دیگر)فقط یک( نظریه فقیه نیست. دفاع از قانون یعنی 
دفاع از والیت فقیه. دیگر به عنوان نظریه فقهی در کنار 
نظرات دیگر نیست. اصل نظام است و در قانون اساسی 
ما هم آمده و مخالفت با آن، مخالفت با نظام اســت.« 
شما یادداشت دو قسمتی خود در روزنامه کیهان مورخ 
۱359/۱۰/9 با عنوان »به سوی نظم اسالمی« را مجدد 

مالحظه بفرمایید.
آقای خاتمی! جنابعالی و دوستان حوزه فکری اصالحات 
هنوز اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی دارید، 
اما حقیر قســم جالله می خورم، شماها اصل 57 قانون 
اساسی )والیت مطلقه فقیه( را نه در عرصه نظر و نه در 
عرصه عمل قبول ندارید و هزاران سند از امثال تاج زاده 
تا علوی تبار و حجاریان و... برای آن وجود دارد. شــما 
البد سند تأمالت راهبردی پنج ساله حزب مشارکت در 
پاییز ۱387 را خوانده اید که والیت فقیه را یکه  ساالری 
در مقابل مردم ساالری می داند و مشروعیت نظام مدنظر 
امام را از طریق مشروعیت سه گانه مارکس وبر تفسیر 

می کند.
 البد می دانیــد که وقتی چپ ها اصالح طلب شــدند و 
سیاست ورزی را با روشنفکری درهم آمیختند، هابرماس 
را جایگزین امام کردند و در سال ۱38۱ تحت لوای دولت 
جنابعالی، او را به تهران آوردند و »زیست  جهان« او را 
کپی به »زیست مســلمانی« کردند و »حوزه عمومی« 
را در مقابل نظام، مفهوم ســازی کردند و جنبش های 
اجتماعی مکتب فرانکفــورت را تئوریزه می کردند. در 
این مختصر نمی گنجد اما صالح دانستید پیغام بدهید تا 
اسناد را خدمت بفرستم که چطور هابرماس پدر فکری 
نئوچپ ها شد و شیفته او شدند و ده ها نفر درباره او سخن 

گفتند و من جمع آن را دارم. این بود خط امام؟
همه ناراحتی شــما این اســت که چرا ســکوالرهای 
دمکراســی خواه نمی توانند وارد نظام شــوند. اما این 
صداقت جمهوری اســالمی اســت که بر اصول خود 
ایستاده اســت. اگر قدرت اصالت داشت، ماکیاولیسم 
به کار گرفته می شد و نظام هر معترضی را با یک آبنبات 
سرش را گرم می کرد تا تخت و تاج شان محفوظ بماند. 
هزینه هایی که جمهوری اسالمی می دهد به همین دلیل 
است که مانع شود عده ای با فشار »راه بینداز، جا بینداز« 
سکوالریسم و عرفی گرایی و اســتحاله )بسان مجلس 
ششم( جایگزین جمهوری اســالمی کنند. جمهوری 
اسالمی می تواند کاری کند 99درصد برایش کف بزنند، 
هورا بکشند، اما دیگر جمهوری اسالمی نیست بلکه صرفا 
تن دادن به هر پلشتی برای استمرار در قدرت و استفاده 

از مواهب آن است و بس.
آقای خاتمی، در ۲5سال گذشته یک بار نفرمودید که 
در مدل اصالح طلبی شما، اسالمیت نظام چگونه تعبیه 
می شود، یک پاراگراف از یک روشنفکر اصالح طلب در 
این باره نشان دهید، اما در مقابل بنده خروارها مطلب 
علیه وحدت دین و سیاست، عقل و دین، والیت فقیه، 
حکومت دینــی و اصول تشــیع و همچنین مدل های 
جایگزین جمهوری اســالمی و راهبردهای وصول به 
آن که از سوی نزدیکان شــما تئوریزه شده را نشان تان 
می دهم. شما با ماهیت حقوقی جمهوری اسالمی- که 
در تعبیر امام، جمهوری اســالمی لفظی و در تفســیر 
رهبر انقالب، جمهوری اسالمی اسمی- موافقید. شما 
با ماهیت حقیقی جمهوری اسالمی که وجه تمایز آن 
با نظام های مرسوم و موجود جهان است، مشکل دارید 
و الگوی تان برون دینی است، اما برای فرار از آن، پشت 
آزادی و مردم مخفی می شوید. ســوار بر نارضایتی آن 

هم در زمانی که یک ملت در محاصره دشــمن است، 
هنر نیست. اینکه خود را به آن در بزنید و در این جنگ 
تمام عیار، کشوری با شرایط کامال عادی را مطالبه کنید 
و مقتضیات اداره کشور در زمان جنگ را انحراف بدانید، 
نوعی نفاق آگاهانه است. شــما به عنوان یک روحانی با 
لباس پیامبر)ص( حتما مستحضرید رضایت مردم باید 
از مسیر رضایت الهی حاصل شود و کار برای مردم باید 
منطبق با کار برای خدا باشــد. حیات این جهانی غرب 
با حیات دو جهانی ما متفاوت اســت و این در دستگاه 

معرفتی شما ملموس نیست.
سخت معتقدم شما از جلسات شــاخه سیاسی حزب 
مشارکت در ســال های ۱387 و ۱388 اطالع داشتید 
و از محتوای جلسه ۱387/4/۱7 این حزب در طراحی 
انقالب رنگی آگاهید، اما سکوت و بعدا همراهی کردید 
که خدای ناکرده از درون جریان متهم به همســویی 
با نظام نشــوید. شــما از مصاحبه میرحسین موسوی 
با هفته نامه تایمــز در ۱388/3/۲۱ مطلع هســتید و 
می دانید که او گفت، تغییر از مدتی قبل آغاز شده است. 
اگر شکست بخورم، راه های دیگر را دنبال می کنم و اگر 
پیروز شوم، فشار بر رهبری را شروع خواهم کرد )تکذیب 
هم نکرده اســت(، شما شنیدید و ســکوت کردید. هر 
موقع گفتند تقلب چی شد؟ برای فرار از پاسخ، اشکاالت 

احمدی نژاد را ردیف کردید.
هنگامی که شما رئیس جمهور بودید و در آستانه تصرف 
مجلس ششم هم بودید و در ورود به قدرت هم مشکلی 
نداشــتید، مرحوم هاشمی رفســنجانی در خاطرات 
77/۱/۲۲ می نویسد »امروز آقایان )3نفر از معاونان وزیر 
اطالعات ازجمله آقای آشنا( از وزارت اطالعات آمدند و 
گزارشی از اقدامات معاون سیاسی وزیر کشور )تاجزاده( 
علیه رهبری دادند« این فرد درون دولت شما چه اقدامی 
علیه رهبری داشتند و شما چه کردید؟ حال انصافتان 
را قاضی کنید. در انتخابات ریاســت جمهوری ۱4۰۰ 
حدود 4۰نفر از عقالی شما در انتخاب بین ۱4نفر، رأی 
سومشان برای ریاست جمهوری ایشان است. اسم این 
کار معارضه با نظام نیست؟ تولید سوءظن برای جریانی 

که آدم های خوب هم کم ندارد، محسوب نمی شود؟
در ۱5سال گذشته حتی یک بار از سیاست های کلی نظام 
حمایت نکرده اید که به نقد و سخره گرفته اید)نه شخص 
شما( خب، با این نگاه به سیاست های کلی نظام، درون 

قدرت چگونه کار خواهید کرد؟
من دفاع رهبری از شما را بارها دیده ام. در پدیده زشت 
کارناوال عاشــورا، در بیانیه روحانیت مبارز علیه شما، 
در انتخابات مجلس ششم و در تأیید کاندیداهای شما 
در ســال ۱384 این حمایت را دیده ام. اما جرم رهبری 
این بوده است که جلوی ســکوالرها محکم ایستاد و از 
میراث امام دفاع کرد و شــماها آن را تفسیر به انحصار 
و تک صدایی کردید. ما به جهان دیگر معتقدیم. دیری 
نخواهد پاییــد، آخرین بازماندگان نســل اول انقالب 
خواهند رفت و آنچه خداوند در صدف خود نگاه می دارد، 

حقانیت و اخالص است و این سنت الهی است.
 در پایان توصیه می کنم به این جمع بندی برســید که 
اصالحات، یک جنبش اجتماعی- روشــنفکری است 
یا یک جریان سیاسی در ایران اســت؟ آنگاه شاید این 
پرسش، پاسخ داده شود که چرا اصالح طلبان مرحومه 
مهسا امینی را کشته دانستند، حادثه شاهچراغ و ایذه 
را بر گردن نظام انداختند، مســمومیت دانش آموزان 
را به نظام نســبت دادند و برای نیکا شاه کرمی، ساینا 

اسماعیل زاده و دختر اردبیلی هشتگ کشته زدند؟
توصیه برادرانه و صادقانه ام این است که به اعتماد سازی  
روی آورید. وقتی سخنگوی جبهه اصالحات 63شهید 
بدون سالح اغتشاشات امسال را کســانی می داند که 
رفته اند قرآن و پرچم بسوزانند و تصادفا کشته شد ه اند، 
چطور اعتماد به دست می آید؟ به اصول انقالب اسالمی با 
لحاظ جامعیت آن، باور داشته باشید و دست به گزینش 
نزنید. بپذیرید که اگر جمهوری منهای اسالم مدنظر بود 
هرگز نباید امام میداندار آن باشد. به سیاست های کلی 
نظام تمکین کنید و پشت مردم و آزادی پنهان نشوید. 
از خداوند بزرگ علو درجات برای پدر اخالق محورتان 

آیت اهلل خاتمی و همچنین مادر عزیزتان را آرزومندم.
پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد/ گو باده صاف کن که به 

عذر ایستاده ایم
با احترام مجدد عبد اهلل گنجی

آقای خاتمی! امام)ره( اهل التقاط نبود
اسالم در عرصه اجتماعی باید به صورتی باشد که با جمهوریت سازگار شود، جمهوری یعنی همان که در دنیا هست

عبداهلل گنجیدریچه
روزنامه نگار


	01(12-22)
	02(12-22)
	03(12-22)
	04(12-22)
	05(12-22)
	06(12-22)
	07(12-22)
	08(12-22)
	09(12-22)
	10(12-22)
	11(12-22)
	12(12-22)
	13(12-22)
	14(12-22)
	15(12-22)
	16(12-22)
	17(12-22)
	18(12-22)
	19(12-22)
	20(12-22)
	21(12-22)
	22(12-21)
	23(12-21)
	24(12-22)

