
تغییر ساعت کار برای مهار ترافیک مهر
شناورشدن ساعت کار و افزایش زمان اجرای 
طرح ترافیک از مهر ماه، در حال بررسی است

پلیس راهور پایتخت  از افزایش 30درصدی
ترافیک با نواخته شدن زنگ مدرسه خبر داد

سال هاي دور از نیمکت

پیشنهاد فروش نفت به مردم

 هنوز وضعیت تحصیل بچه های افغانستانی 
فاقد مدرک شناسایی در ایران مشخص نیست

طرح عرضه اوراق گواهی سپرده کاالیی نفت  روی میز شورای اقتصاد

زنده باد هیچ کدام!

 كناره گيری صدر؛ 
برزخ سياسی  در عراق 

سهم ناچیز زیستگاه ها 
از درآمد شکار

انتخابات فدراسیون در حالي 
برگزار مي شود که نامزدها با اقبال 

افکارعمومي مواجه نشده اند

هنوز مشخص نیست دومین 
کناره گیری صدر از سیاست 

تصمیمی قطعی یا مقطعی است

بخشی از درآمدهای حاصل از 
شکار در ایران باید صرف حفاظت 

از زیستگاه ها شود

یادداشت
محمود کبیری یگانه؛ معاون ارتباطات شورای اسالمی شهر تهران

بسیاری تهران قدیم را با باغ هایش نگاشته و به تصویر 
کشــیده اند؛ منطقه ای خــوش آب و هوا، سرســبز و 
پردرخت که به دلیل قرار گرفتن در مســیر 7روددره 
پرآب، قریه ها و آبادی های پایین دست آن جمعیت پذیر 
بوده و به همین دلیل امروزه هسته مســکونی شهر تهران در راستای این روددره ها 
و حول آنها شکل گرفته است. شــاید همین شرایط دلپذیری و چشم نوازانه  موجب 
برگزیده شدنش برای پایتختی دوران قاجاریه می شود و از همین جاست که سمفونی 
غم انگیز باغ های تهران شــروع به نواختن می کند. توســعه و شهرنشینی یکی از 
بزرگ ترین موانعی به شمار می رود که از همان ابتدا بالی جان باغ های تهران شد؛ هر 
چند با تشکیل بلدیه و ارگان های قانونگذار، قوانینی برای حفظ باغ ها نوشته شده و 
تا امروز نیز مورد اصالح و بازبینی بی شمار قرار گرفته، اما داستان باغ های تهران که 
هر روز غریبانه تر از پیش در حال نگارش است، باید ضرباهنگی به جز قلع و قمع را به 

رشته تحریر درآورد و این مقال به دنبال چنین رویکردی است.
الزم است کمی به عقب بازگردیم؛ قبل از پیروزی انقالب اسالمی، قانونی به نام »حفظ 
و گسترش فضای سبز در شهرها« وجود داشت. در سال1359 شورای انقالب، قانونی 
تقریبا مشابه را با تغییراتی اندک، تصویب کرد که مبنای کار شهرداری برای حفاظت و 
گسترش فضای سبز قرار گرفت. بعد ها این قانون نیز در جلسه علنی مورخ1387/12/14 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و مواد یک و 4 آن که مورد ایراد شورای نگهبان 
قرار گرفته بود، در تاریخ1388/4/20 با اصالحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و برای اجرا به دولت ابالغ شد.
البته پیش از این تغییرات، برای نخستین بار در دوره دوم شورای اسالمی شهر تهران و 
بعد از قلع و قمع بی رویه درختان در دهه70، شورای شهر تهران مصوبه ای را در راستای 
صیانت و حفاظت از باغ های تهران گذراند و در ادامه با پیگیری های اعضای شورا در 
دوره سوم، همزمان با تصویب طرح جامع پیوست سوم،در این طرح که می توان از آن 
به عنوان الیه باغ ها نام برد نیز اصالحاتی صورت گرفت و در نهایت در دوره چهارم مصوبه 
»ســاماندهی، صیانت و حفاظت از باغ ها و اراضی مشجر شهر تهران« در جلسه347 
شورای چهارم به تصویب رسید که در آن بندهایی مبنی بر شناسنامه دار شدن باغ ها 
و درختان شهر و نیز تکالیفی بر شهرداری تهران الزام آور شد که از آن جمله می توان 
به تخصیص بودجه مشخص برای خرید باغ های شهر و نیز گذراندن لوایحی در جهت 
تشویق مالکان برای حفظ باغ ها و همچنین الزام به ایجاد الیه جدید باغ های شهر تهران 
توسط مراجع قانونی ذیربط )کمیسیون ماده 5( اشاره داشت. براساس این مصوبه که به 
غلط و تنها براساس لفظی کامال بنگاه مآبانه به عنوان مصوبه برج باغ معروف است، ضوابط 
ساخت در پهنه های مسکونی براساس متراژ زمین تعریف شده و آنجایی این مصوبه 
محل تعارض عمومی می شود که پرونده ای در پهنه های غیرمسکونی مجوز ساخت 
می گیرد؛ بر همین اساس آمارها نشان می دهد که از سال1387 تا سال 1397 - که 
شورای پنجم نسبت به لغو مصوبه »حفظ و صیانت از باغ ها و فضای سبز تهران« اقدام 
می کند برای حدود 493پرونده درخواســت صدور پروانه ثبت می شود و این دوره از 
شورا با این شعار که مصوبه برج باغ بالی جان باغ ها شده است، اقدام به اصالح پیوست 
سوم طرح جامع در سال139۶ می کند و در نهایت مصوبه »خانه باغ« را در سال1397 
به تصویب می رساند و مجددا پیوست ســوم طرح جامع را اصالح می کند که به مرور 
زمان نشان داد فارغ از نیت مصوبان آن، در عمل قابلیت اجرا نداشت و نتیجه آن تنها 
یک یا 2مورد صدور مجوز خانه باغ در کالنشهر تهران بود که شاید در نگاه اول آمارهای 
امیدبخشی باشد، اما آن روی سکه نارضایتی شهروندان، پایمال شدن حقوق مالکان 
و شهروندان بود که مدیریت شهری را با چالش های جدیدی مواجه می کند. بخشی از 

تبعات اصالحیه های متفاوت برای باغ ها نیز در چند سال آینده اثر 
خود را نشان خواهند داد؛ چراکه با نادیده گرفتن حقوق شهروندان 

و عدم مجوزهای الزم از مسیرهای قانونی، بسیاری از مالکان باغ ها را به خشک کردن و از 
بین بردن درختان یا سایر روش ها برای دور زدن قانون مجبور خواهند کرد.

پایتخت باغ ها 
رئیس دولت ســیزدهم در نخســتین نشست خبری 
پاســخگوی طیف گسترده ای از ســؤاالت نمایندگان 
رسانه های داخلی و خارجی در موضوعات مختلف بود. 
پاسخ های زمان بندی شده، دور از حاشیه و به نسبت 
صریح و خارج از مالحظات در نشست پررنگ بود 
و پای موضوعات مهم مذاکرات رفع تحریم ها، 
فشارهای اقتصاد تحمیلی بر مردم و ... را به 

این نشست باز کرد...

دفاع رئیسی در نشست خبری یک سالگی دولت
 مدیریت میدانی مقابل مدیریت کارتابلی
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از همان نخســتین برخورد می توان دریافت که شکیب شجره 
کارش به عنوان بازیگر را دوســت دارد و این حرفه را جدی 

می گیرد. توضیحاتش در مورد نقش جمشــید در فیلم 
»انفرادی« دلیلی بر این مدعاست؛ زمانی که توضیح 
می دهد چگونه نقــش را ذره ذره و حین تحقیقات 
ساخته و شکل داده است. شکیب شجره که با نقش 
یک داروفروش در مجموعه نمایش خانگی »هیوال« 

شناخته شد خیلی زود مورد توجه قرار گرفت...

روایت مادر از شهید جواد صراف
فرار فرمانده؛ از بیمارستان تا خط مقدم

گفت وگو با »شکیب شجره« به بهانه بازی در فیلم »انفرادی«
خودم را تکرار نمی کنم
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24

چهل و یکمین ســالروز انفجار دفتر نخســت وزیری در حالی 
فرا می رسد که هنوز نام محمد علی رجایی به عنوان رئیس جمهور 
تراز نظام اســالمی، بر تارک تاریخ آن برجسته است. این مهم 
ما را بر آن داشــت تا در این موسم، به بازخوانی تحلیلی 
منش فردی و اجتماعی آن بــزرگ، در آینه 5روایت 
بپردازیم؛ روایاتی که دوستان و نزدیکانش به تاریخ 
 ســپرده اند. امید آنکه عموم عالقه مندان را مفید 

و مقبول آید.

سیره شهید رجایی در ادوار گوناگون با 5روایت
شهادتم، سرمایه گذاری برای انقالب است!

کمتر رزمنده ای است که شرح رشــادت ها و دالوری های 
جوان ترین فرمانده گردان شــهادت لشــکر 27محمد 
رسول اهلل)ص( را نشــنیده باشد؛ کســی که شجاعت و 
جسارتش در جنگ زبانزد عام و خاص بود و همین امر سبب 

شد تا در اوج جوانی مسئولیت سنگین فرماندهی 
گردان را عهده دار شود. آوازه خط شکنی های این 
دالور هنوز نقل محافل است و راویان جنگ از 

رزم آوری های او سخن می گویند...
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

نکاتمهموبهترینزمانمصرفویتامینها
مصــرف مکمل هــا و ویتامین هــای داروخانــه ای در 
ســال های اخیــر بســیار رواج یافتــه تــا آنجا کــه قرص، 
شربت و کپسول به یکی از محصوالت متنوع موجود در 
داروخانه ها تبدیل شده اســت. شرکت های گوناگون 
مکمل هایــی را بــا هــدف خــاص مثال بــرای ریــزش مو، 

پوست و ناخن، استخوان و... تولید و عرضه می کنند.

باهوشترینمردمجهانرابشناسید
براساس آخرین آمار ارائه شده در سایت  آی کیو تست، 
میانگیــن  آی کیو(بهــره هوشــی) ایرانی ها 84 اســت و 
بنا بر این آمــار، مردم ایران از میان 199 کشــور جایگاه 
صدو نوزدهــم را به خود اختصــاص داده انــد. البته در 
ســایت های مختلــف ارزیابی هــای متفاوتــی از بهــره 

هوشی ایرانی ها شده است.
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 جمعیت سگ های ولگرد
در نقطه بحرانی

عقیم سازی سگ های ولگرد  باید در کل کشور صورت بگیرد

۱00میلیاردتومان
 ساالنه هزینه مدیریت 
سگ ها در ایران می شود.

30هزار
 سگ ولگرد درمحدوده حریم

 بیرونی پایتخت پرسه می زنند.

۲40هزار
 نفر سال گذشته مورد حمله

 سگ های ولگرد  قرار گرفتند.

۱6نهاد و دستگاه ملی
   برای مدیریت  سگ های ولگرد 

در کشور وظیفه دارند.

تصاویــر  حمله ســگ های  ولگرد بــه مردم و 
 گفته های شــهروندانی که مورد گزیدگی سگ ها 

قرار گرفتند را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.
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رئیس دولت ســیزدهم در نشستی 
خبری، پاسخگوی طیف گسترده ای دولت

از ســؤاالت نمایندگان رسانه های 
داخلــی و خارجــی در موضوعات 
مختلف بود. پاسخ های زمان بندی شده، دور از حاشیه و 
به نسبت صریح و خارج از مالحظات در نشست پررنگ 
بود و پای موضوعات مهم مذاکــرات رفع تحریم ها، 
فشارهای اقتصاد تحمیلی بر مردم و ارزیابی شعارهای 
کلیدی دولت در ســاخت مســکن و ایجاد شغل در 
نخستین سال فعالیت دولت را به این نشست باز کرد. 
طرح مطالبات کلیدی فصل مشترک عمده رسانه های 
همسو و غیرهمســوی حاضر در این نشست بود. به 
گزارش همشهری، ســیدابراهیم رئیسی در بخش 
مفصلی از سخنان ابتدایی خود در این نشست خبری 
بر تفاوت رویکردهای مدیریتی دولتش در مقایسه با 
دولت سابق تأکید داشــت. این اظهارات بی ارتباط با 
یک سالگی عمر »دولت مردمی« و ارزیابی های شخصی 
رئیس جمهور از عملکرد دولت سیزدهم نبودند. او در 
توضیح وجه شاخص  »دولت مردمی«  گفت »نخستین 
تغییر رویکردی که ما بر آن تأکیــد کردیم، توجه به 
خواست مردم و حضور در میان مردم بود و تأکید بنده 
و دولت این است که همواره با مردم باشیم که حضور در 
31استان و بیش از 50شهر و روستا در راستای همین 
نگاه انجام شــده اســت. حضور در مجامع کارگری، 
کشاورزی، تعلیم و تربیت و سایر موارد در همین راستا 
بوده است و کسانی که مالمت می کردند ثمر این حضور 
در بین مردم چیست و نگران آن بودند، تجربه میان 

مردم بودن و لذت آن را نچشیده اند.«
رئیس جمهور به تفــاوت مدیریت میدانی با مدیریت 
کارتابلی اشاره داشت و گفت: فرق می کند که انسان 
پشت میز بنشیند و نشســته مدیریت کند یا اینکه 
در میدان حضور پیدا کند، با مردم بودن و مشکالت 
مردم را از نزدیک احساس کردن یک رویکرد و اصل 
به شمار می رود و شناخت مسئله و حل رفع آن و دنبال 
 کردن مسائل مردم نیز در کنار هم قرار دارد. همواره 
به دولتمردان تأکید شده که باید این نگاه را به مردم 
داشته باشند. اینکه مردم مشــکل دارو داشتند و از 
نزدیک نبینیم که مشکل دارو دارند، یعنی چه و چه 
باید کرد. »اصالح ساختار فسادزا«، »عدالت محوری«، 
»همگرایی دســتگاه های مختلف کشور«، »حرکت 
جهادی برای پیشــبرد امور کشــور«، »نگاه درون زا 
به رفع مشکالت کشــور«، »مســئولیت پذیری«، 
»تصمیم گیری« و »معطل نکردن شــرایط کشور« 
کلیدواژه های رئیســی در توصیف ویژگی های دولت 

سیزدهم بودند.

دولت بدون حاشیه
رئیسی در بخشی از صحبت هایش گفت: »ما به هیچ 
عنوان در دولــت اجازه نداده ایم که گرفتار حاشــیه 
شویم، اما در برخی از ادوار، دولت هایی بودند که دچار 
حاشیه ها شدند و حاشیه بر متن یعنی خدمتگزاری 

مردم ترجیح پیدا کرد.«
او با بیان اینکه حرکت جهادی برای پیشــبرد امور 
کشور از تأکیدات دولت بوده است، گفت: »معتقدیم 
که نگاه به دست های بیگانگان ما را معطل می گذارد، 
کما اینکه سال ها کشور در برخی از حوزه ها معطل 
گذاشته شد و آن عمل بایســته انجام نشد که شاید 
نگاه دیگران تغییر کند. نگاه دولت مردمی به درون 
و توانایی ها و داشــته های بســیاری است که درون 

وجود دارد.«
رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه در دولت همواره 
تأکید شده که معطل نکردن وضعیت و شرایط کشور 
را داشته باشیم و مسئوالن مســئولیت پذیر باشند، 
تأکید داشت: »اگر در برخی از مقاطع در زمان خودش 

تصمیم مناســب را می گرفتیم، شاید امروز وضعیت  
ما در حوزه اقتصــادی با وضع فعلی متفــاوت بود و 
اکنون دچار برخی از مشکالت نبودیم. اگر در برخی 
از تصمیم گیری ها آن مســئولیت پذیری الزم انجام 
می شد، دچار برخی مشــکالت نبودیم کما اینکه در 
برخی موارد تصمیم گیری ها در جایی انجام شــد که 
شــاهد نتایج بســیار خوبی بودیم. در حوزه امنیت، 
تولید، نانوتکنولوژی و دیگر مسائل اقدامات به موقعی 

صورت گرفت.«

معیشت مردم، نخستین سؤال
نخستین سؤال در نشست خبری رئیس جمهور این بود 
که »در زمان انتخابات وعده هایی برای بهبود معیشت 
مردم دادید ازجمله پرداخت های فزاینده دولت گذشته، 
حذف ارز رانتی و غیره، سؤال این است که پایان پروژه 
آواربرداری دولت قبل چه وقت به اتمام می رســد؟« 
رئیسی در پاسخ گفت:  »مسئله معیشت مردم از ابتدای 
دولت مورد بحث بوده و در پی حل این معضل بودیم. 
پیگیری دولت برای حل مشــکالت مردم هم اکنون 
روزانه و ساعتی است. اقدام دولت در ارتباط با پرداخت 
یارانه ها فقر مطلق را مورد توجه قرار داده است، البته فقر 
مطلق با زیر خط فقر فرق دارد. من می خواهم به مردم 
اطمینان بدهم که تورم در آینده کاهشی خواهد بود و 

معیشت مردم بهبود خواهد یافت.«

گشت ارشاد مدیران داریم
رئیسی در سؤال محوری دوم این نشست و در پاسخ 
به این گالیه که »قول دادید گشت ارشاد برای مدیران 
راه اندازی می کنید، اما گشت ارشاد اجتماعی بیشتر در 
جامعه منعکس و دیده شده است، برای گشت ارشاد 
مدیران چه کردید«، گفت: »مــن وعده دادم و عمل 
کردم و زیرنظر بازرسی ریاست جمهوری این گشت 
ارشاد برای مدیران تشکیل شــد و بعضی از تخلفات 
به محض گزارش شدن نتیجه اش در حد برکناری بوده 
است؛ حتی در سطح معاون وزیر. موردهایی در رابطه 
با فساد اعالم شــده و خود دولت آنها را به قوه قضاییه 
معرفی کرده و تحویل داده است. این دستور فقط برای 
یقه گرفتن نیست، برای این است که اگر دستگاهی 
توجه نکند، ارشــاد و حضور بازرســان آنها را متوجه 
عمل شان کند. دولت مســئله نبودن کجی و روابط 

ناسالم را پیگیری می کند.«

در شعار مسکن و اشتغال بازنگری نمی کنیم
رئیســی درباره امکان برای بازنگری دولت در برخی 
وعده های خود، گفت: »رفع بیــکاری ضرورت و نیاز 
جدی کشور است، نه یک وعده تبلیغاتی تا دیگران ما 
را ببینند یا به ما توجه کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد و 
یک میلیون شغل شکل نگیرد ما شاهد افزایش بیکاری 
هستیم. وضعیت امروز در مسکن به دلیل عقب ماندگی 
سال های پیش است که باید یک میلیون مسکن ایجاد 
می شد و نشد. ما مصمم هستیم که آن را انجام دهیم و 
آن را قابل اجرا می دانیم. بانک زمین هم داریم. درباره 
اشتغال هم چه در ۶ماهه دوم 1400 و چه طي این 5ماه 
1401 عددی که داریم 970هزار اشــتغال است که 
البته آن را کافی نمی دانیم و زمینه را برای ایجاد اشتغال 
بیشــتر می دانیم. پس ما در پیمان خود تجدیدنظر 
نخواهیم کرد و به مردم و وعــده ای که داده ایم وفادار 

خواهیم بود.« 

دفاع رئیسی در نشست خبری یک سالگی دولت

مدیریتمیدانیمقابلمدیریتکارتابلی
 رسانه ها از معیشت، گرانی، مسکن، بیکاری، اینترنت و برجام پرسیدند

تورم 60درصدی را 40 درصد کردیم
رئیس جمهور در جریان نشست خبری  با اشاره به رفع مشکل کسر بودجه برای تغییر و تحول 
در اداره کشور، گفت: شهریور 1400 قریب به ۶0 درصد تورم داشتیم لذا نخستین اقدام مهار 
خود دولت بود که با اقدامات تورم زا 2 مرتبه تورم افزوده نشود. کار به جایی رسید که شاهد 
بودیم با اقدامات اقتصادی دولت در اســفند 1400 و فروردین 1401 میزان تورم روند کاهشی 
به خود گرفت اما اصالحات اقتصادی  در اردیبهشت 1401 باعث تورم 12 درصدی جدیدی شد. 
سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه تورم زمینه برای افزایش قیمت ها ایجاد می کند بر لزوم مهار 
آن تأکید کرد و گفت: تورم حال حاضر 5، 40 درصد است اما در شهریور سال گذشته قریب ۶0 

درصد تورم در کشور وجود داشت. اراده دولت بر مهار و کاهش تورم است.

مکث

   بیانیه مرجــع تقلید عراقی بــرای اطاعت از 
رهبر انقالب

آیت اهلل سیدکاظم حسینی حائری از مراجع تقلید شیعه در 
عراق، اعالم کرد به دلیل کهولت ســن از مرجعیت انصراف 
می دهد، اما ضمن تذکــر به جریان صــدر، از طرفدارانش 
می خواهــد از رهبــر انقالب اســالمی، آیــت اهلل العظمی 
سیدعلی خامنه ای اطاعت کنند. به گزارش فارس، آیت اهلل 
حســینی حائری دراین بیانیه  ضمن اعــالم تصمیم خود و 
اینکه نماینــدگان وی دیگر حق دریافت وجوع شــرعی را 
ندارند، مقلدان خود و شیعیان را به تبعیت و اطاعت از آیت اهلل 
العظمی خامنه ای دعوت کرده و ایشان را شایسته ترین فرد 
برای رهبری امت اسالم دانســت. در بیانیه آیت اهلل حائری 
همچنین آمده است که هر کسی بخواهد با بهره بردن از نام 
2شهید صدر میان مردم عراق اختالف بیندازد و درحالی که 
فاقد درجه اجتهاد و دیگر شرایط الزم است، بخواهد رهبری 

شرعی را برعهده بگیرد، از صدری ها نیست.

   محورهای رایزنی وزیران خارجه ایران و عراق
وزیــر امورخارجه عراق دیــروز پس از ورود بــه تهران با 
همتای ایرانی خود دیــدار و گفت وگو کــرد. به گزارش 
تســنیم، گفته می شــود تقویت روابط دوجانبه، بررسی 
آخرین روند مذاکرات ایران و عربســتان، بررسی اوضاع 
منطقه و روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و روند 
مذاکرات مربوط به پرونده هســته ای ایران از محورهای 
رایزنی فؤاد حسین در سفر به ایران و گفت وگو با حسین 

امیرعبداللهیان بوده  است.

رسیدگی ویژه به گزارش 
فوالد مبارکه در دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه در نشســت شورای  عالی این قوه 
درباره نحوه رســیدگی به گزارش تحقیق و تفحص 
از فوالد مبارکه دســتورهای مهمی صادر کرد و از 
دادستان تهران خواست شعبه  ویژه ای برای رسیدگی 
به این موضــوع اختصاص یابد. به گــزارش میزان، 
غالمحسین محسنی اژه ای گفت: پیرامون بسیاری 
از گزارش های این چنینی که واصل می شود، به ویژه 
در مواردی که خود اعضای هیأت تحقیق و تفحص 
تصریح دارند هنوز جمع بندی نهایی را انجام نداده 
و هنوز همه دفاعیات را استماع نکرده اند، بعضاً اخبار 
و مســائل خامی در ســطح جامعه منتشر می شود 
که متولیان تحقیق و تفحص هم این اخبار را قبول 
ندارند. در مورد اخیر مرتبط با فوالد مبارکه نیز برخی 
نمایندگان مجلس توضیحاتی را ارائه کردند؛ بر این 
اساس ضرورت دارد گزارش تحقیق و تفحص اخیر 
مجلس هرچه ســریع تر و درنهایت دقت و انصاف و 
رعایت ضوابط قانونی مورد پیگیری و بررســی قرار 
گیرد و آن مقدار که مطابق با حق و حقیقت اســت، 

به صورت مستدل و متقن به مردم اعالم شود.

خبرهای کوتاه

قضایی

سیاست همسایگی

4  شرط ایران برای دستیابی به توافق
تشریح دیدگاه های ایران در 

مذاکرات برجامــی یکی از برجام
محورهــای  مهم تریــن 
صحبت های رئیس جمهور 
در نشست خبری دیروز خود بود و سیدابراهیم 
رئیســی تأکیــد کــرد »تضمین هــای 
اطمینــان آور«، »راســتی آزمایی عینــی و 
عملی«، »رفع تحریم هــا به صورت معنادار و 
پایدار« و »بسته شدن ادعاهای سیاسی درباره 
پادمان« 4شرط محوری برای حصول توافق 

به حساب می آید.
بــه گــزارش همشــهری موضع گیــری 
رئیس جمهــور دربــاره روند مذاکــرات در 

شــرایطی اســت که پاســخ آمریکا به متن 
پیشنهادی اتحادیه اروپا همچنان در تهران 
درحال انجام بررســی های کارشناسی است 
که گفته می شــود تــا پایان هفتــه جاری 
ادامه خواهد داشــت. با وجود این اما برخی 
گمانه زنی ها حکایــت از آن دارد که مباحث 
پادمانی همچنان یکی از مهم ترین اختالف  ها 
برای دستیابی به توافق در مذاکرات وین است.
موضع گیری مقام های ایرانی در روزهای اخیر 
حکایت از آن دارد که جمهوری اسالمی قصد 
ندارد مسیر اعمال فشار به کشور را از طریق 
طرح مستمر ادعاهای آژانس باز بگذارد و اجازه 
نخواهد داد مسائل پادمانی به »استخوانی الی 

زخم« تبدیل شود. برهمین اساس هم بود که 
رئیس جمهور در نشســت خبری دیروز خود 
تأکید کرد توافق باید با حل وفصل مســائل 
پادمانی همراه باشد. رئیســی با بیان اینکه 
مذاکرات بــا محوریت رفــع تحریم ها انجام 
می شــود، اظهارکرد جمهوری اســالمی بر 
راستی آزمایی اطمینان بخش و تضمین های 
اعتمادآفرین در گفت وگوها تأکید دارد. وی به 
این موضوع هم اشاره کرد که مسائل پادمانی 
حتما باید حل وفصل شود و این یک رکن در 
مذاکرات است و بدون آن سخن گفتن از توافق 
معنا ندارد. رئیس جمهور همچنین عنوان کرد: 
ما تأکید داریم که در توافق، اول تضمین های 

اطمینــان آور و دوم راســتی آزمایی عینی و 
عملی و سوم رفع تحریم ها به صورت معنادار 
و پایدار و چهارم بسته شدن ادعاهای سیاسی 
درباره پادمان که به نظر ما اساسی هم ندارد، 
انجام شود. رئیســی براین موضوع هم تأکید 
کرد که دولت سیزدهم راهبرد خنثی سازی 
تحریم ها را دنبال می کند و قرارگاهی نیز برای 
تحقق این منظور تشــکیل داده است؛ »رفع 
تحریم ها را بــا وزارت امورخارجه و از طریق 

مذاکرات نیز دنبال می کنیم«.
وی با بیان اینکه سطح تعامل ما با کشورهای 
منطقه تا 5برابر افزایش یافته است، ادامه داد: 
تأکید ما دراین مذاکرات، رفع تحریم هاست. 
برای برداشتن تحریم ها، ما میز مذاکره را ترک 
نکردیم؛ آنهایی که به تعهد خود پشت پا زدند 

باید برگردند و تعهدات شان را اجرا کنند. 

بحران سیاسی عراق، مانع برگزاری 
دور ششم مذاکرات تهران - ریاض 

گفت وگوهــای تهــران - ریاض باهــدف ازســرگیری روابط 
دیپلماتیک، پس از برگــزاری 5دور مذاکره »نســبتا موفق« و 
»روبه جلو« مدتی است با تأخیر مواجه شده است؛ موضوعی که 
گفته می شود دلیل آن، بحران سیاسی حاکم بر میزبان مذاکرات، 

یعنی عراق است. 
به گزارش همشــهری، پنجمین دور از گفت وگوهــای ایران و 
عربستان در نخستین روز اردیبهشــت ماه سال جاری در بغداد 
برگزار شد و اخبار منتشر شده ازسوی منابع مختلف، حکایت از 
آن داشت که دوطرف ارزیابی مثبتی از روند گفت وگو داشته اند. 
برهمین اســاس هم بود که وزیر امورخارجه عراق درآن مقطع 
اعالم کرد بغداد پس از پایان دور پنجــم، میزبان دور جدیدی 
از مذاکرات بیــن تهران و ریاض خواهد بــود. این موضع گیری 
درحالی بود که گمانه زنی ها حکایت از آن داشــت که براساس 
توافق طرفین، ادامه مذاکــرات از مجرای گفت وگوهای امنیتی 
خارج شده و دوطرف گفت وگوها را به فاز دیپلماتیک و باحضور 
مقام های سطح باالتر وزارت امورخارجه خود منتقل خواهند کرد.

تعویق در گفت وگوها؛ خواست مشترک ایران و عربستان
پایگاه خبری »العربی الجدید« به نقل از یک منبع مطلع در وزارت 
امورخارجه عراق گزارش داده است که با توجه به شرایط موجود 
در عراق، تهران و ریاض ترجیــح داده اند که مذاکرات به تعویق 
بیفتد. دراین گزارش آمده است که قرار بود دور ششم مذاکرات 
ایران و عربســتان در اواخر جوالی )اوایل مرداد( برگزار شود و 
بغداد همه تدارکات و آمادگی ها را برای برگزاری این نشست که 
قرار بود با مشارکت مسئوالن عالی رتبه دو کشور باشد را انجام 
داده بود، اما تحوالت سیاسی در عراق و هجوم طرفداران جریان 
صدر به منطقه »خضرا« زمینه ساز تعویق این دور از مذاکرات شد. 
منابع عراقی معتقدند تعویق دور ششم مذاکرات تهران - ریاض 
ازسوی بغداد نبوده ، بلکه به درخواست ایران و عربستان بوده است. 
آن گونه که گفته می شود، این 2کشور تأکید داشته اند که اوضاع 
سیاســی موجود در عراق مناســب برگزاری چنین مذاکراتی، 
به ویژه در سطح وزیران نیست. گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که 
تحصن طرفداران جریان صدر در منطقه »خضرا« و در نزدیکی 
مکان هایی که معموال مذاکرات تهــران و ریاض در آنجا برگزار 
می شده اســت، دوطرف را مجاب کرده که برگزاری دور ششم 

گفت وگوها را به زمان مناسب تری موکول کنند. 

جزئیات بیشتر از دور ششم 
مذاکرات

در روزهای اخیر محمد ایرانی، سفیر ایران در کویت 
در گفت وگو با روزنامه »الرأی« جزئیات بیشتری از 
این موضوع را رسانه ای کرد و گفت که قرار بوده دور 
ششم مذاکرات میان ایران و عربستان ماه گذشته 
برگزار شود و به محض پایان این گفت وگوها، حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجــه ایران و فیصل 
بن فرحان، وزیر امورخارجه عربســتان با یکدیگر 
دیدار کنند. وی براین نکته هم تأکید کرده اســت 
که با توجه به تحوالت اخیر در عراق، طبیعی است 
که باید منتظر بمانیم تا کشور میزبان آماده میزبانی 
مذاکرات شــود؛ »موضوع ازســرگیری مذاکرات 
و برگزاری دور ششــم مورد اتفاق نظر اســت، اما 
منتظر فراهم شــدن زمینه مناسب برای مذاکرات 
در عراق هستیم. کمیسیون های ایرانی و سعودی 
آماده ازسرگیری مذاکرات هستند.« ازسوی دیگر 
سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در نشست خبری 
اخیر خود نتیجــه 5دور گفت وگو میــان تهران و 
ریاض را »مثبت« ارزیابی کرده و گفته بود که درک 
مشــترکی که میان ایران و عربستان شکل گرفته، 
زمینه ساز تداوم گفت وگوها برای ازسرگیری روابط 
دوجانبه شده است. ناصر کنعانی همچنین با تأکید 
بر اینکه ایران از ادامه گفت وگوها استقبال می کند 
و امیدوار است به نتایج ملموس و عملی منجر شود، 
درباره زمان دور بعدی این مذاکرات نیز عنوان کرده 
بود که »در قالب رایزنی های مشترکی که از طریق 
بغداد درحال انجام است، به طور عمومی توافق شده 
در آینده نزدیک دور جدید مذاکرات را برگزار کنیم، 

اما هنوز به تاریخ دقیقی نرسیده ایم.«

ری
مهو

ت ج
یاس

ی ر
سان

الع ر
ه اط

یگا
س: پا

عک



3 سه شنبه 8 شهریور 1401
 شماره  8579

هفدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی از امروز در 
بوستان گفتگوی تهران آغاز به کار می کند

 خرید به صرفه و با کیفیت
 از 310غرفه دستاورد بانوان

هفدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی امروز در حالی آغاز به کار 
می کند که قرار است حدود 4هزار و ۶52بانو که بخش اعظمی از 
آنها زنان سرپرست خانوار هستند، در فضایی به مساحت 4هزار و 
400متر و در 310غرفه دستاوردها و محصوالت تولیدی خود را 
مستقیم عرضه کنند. آنطور که مریم اردبیلی، مدیرکل اداره امور 
بانوان شــهرداری تهران در دومین نشست خود که روز گذشته 
با حضور اصحاب رســانه در خیابان بهشــت برگزار شد، گفت 
حذف واسطه ها و عرضه مســتقیم کاال، کیفیت خوب و قیمت 

مقرون به صرفه، مهم ترین ویژگی های این نمایشگاه هستند.
به گزارش همشهری، حدود 8ماه از حضور مریم اردبیلی به عنوان 
مدیرکل اداره امور بانوان شهرداری تهران می گذرد و نخستین 
نشست خبری او ۶ماه قبل و در راستای رونمایی از طرح ریحانه 
شهر و تشریح برنامه های پیش بینی شده در این پروژه بود. تشریح 
ابعاد مختلف برگزاری هفدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی، محور 
اصلی نشست روز گذشته بود که به گفته مدیرکل اداره امور بانوان 
شهرداری تهران در برپایی این نمایشگاه قطعا به تجارب دوره های 
پیشین توجه شده است؛ چراکه از طریق آسیب شناسی می توان 
نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کرد و در نتیجه به یک 
مدل ایده آل رسید. مریم اردبیلی تأکید کرد: »در این نمایشگاه 
توجه ویژه ای به حضور زنان سرپرست خانوار شده و بخش زیادی 
از غرفه ها در اختیار آنها قرار گرفته است؛ چراکه آنها در حوزه تولید 
محصوالت توانمند شــده اند و در بخش عرضه با موانعی روبه رو 
بودند که برگزاری چنین نمایشگاهی می تواند فرصت خوبی برای 
عرضه محصوالت آنها باشد.« آنطور که او گفته، عالوه بر برپایی 
نمایشگاه های موردی، 4بازارچه دائمی )جنت، حکیمیه، خاوران 
و گلشن( هم در تهران وجود دارد که غرفه ها از ۶ماه تا 2سال در 
اختیار زنان سرپرست خانوار قرار می گیرد. البته برای طی شدن 
فرایند قانونی عقد قرارداد، مبالغ بسیار ناچیزی در قبال واگذاری 
غرفه ها به بانوان دریافت می شود. همچنین توسعه این بازارچه ها 

در دستورکار شهرداری تهران قرار دارد.

 آزادی 1۶5زن زندانی به شرط اشتغال
براساس آخرین آمارها در استان تهران حدود 800زن زندانی 
وجود دارد که 200زن زندانــی دارای رأی باز )زندانی فرصت 
دارد در کنار گذران محکومیت، ضمن بهره مندی از برنامه های 
اصالحی در کارگاه ها و... مورد تأیید مشــغول به کار شــود( 
هســتند. به گفته اردبیلی، شــهرداری تهران از این فرصت 
اســتفاده کرده و طی امضای تفاهمنامه با سازمان زندان ها و 
پذیرش قوه قضاییه زمینه اشــتغال 200زن زندانی را فراهم 
کرده اســت که تا کنون 1۶5زن زندانی طبق این تفاهمنامه 
آزاد شده اند. مدیرکل اداره امور بانوان شــهرداری تهران در 
ادامه عنوان کرد که برخی از زنان در مشاغل خانگی مشغول 
به کار شده  و تعدادی هم در مراکز کارآفرینی پذیرش شده اند. 
آنطور که این مقام مســئول گفته برخی از زنان حدود ۶ماه تا 
یک سال از مدت محکومیتشان باقی مانده است؛ بنابراین در 
مشاغل موقتی پذیرش شده اند و تعدادی از زنان هم که مدت 
محکومیت طوالنی تری دارند، در کارگاه ها و مراکز کارآفرینی 
مشغول به کار شده اند. او به موضوع حقوق هم اشاره کرد و گفت: 
»1۶5زن زندانی که مشمول آزادی به شرط اشتغال هستند، 
متناسب با کاری که انجام می دهند، حقوق می گیرند و حتی 
بحث بیمه آنها هم قابل پیگیری است.« آنطور که اردبیلی گفته، 
اعالم حضور زنان زندانی در کارگاه و مراکز تولیدی از ســوی 
شــهرداری تهران به قوه قضاییه تنها سیستم نظارتی است و 
این زنان پابند ندارند. همچنین در یک فضای عادالنه تعدادی 
از غرفه های هفدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی به این زنان 

اختصاص داده شده است.

ایجاد 4شهردخت نوآور تا پایان سال
استفاده از ظرفیت استارت آپ ها در مراکز کارآفرینی کوثر یک 
ضرورت است؛ موضوعی که مدیرکل اداره امور بانوان شهرداری 
تهران در نشســت خبری به آن اشــاره کرد و گفت که عالوه بر 
بهره برداری از توانمندی شرکت های دانش بنیان در 74مرکز کوثر، 
قرار است تا پایان سال 4شهردخت نوآور در مناطق 2، 5، 8 و 17 
ایجاد شود. این فضاها ویژه دختران نوجوان و جوان است و البته 
یکی از شهر دخت  ها هم به دختربچه ها اختصاص داده خواهد شد. 
فراهم سازی زمینه شکوفایی استعدادها، خالقیت ها و ایده های 
نسل آینده ساز و تعامل دوجانبه و اســتفاده از ایده های جوانان 
در مدیریت شهری، اهداف شــهردخت های نوآور است و آنطور 
که اردبیلی عنوان کرده، دختران نوجــوان و جوان در کارگاه ها، 
رویدادهای کارآفرینی، نوآوری و راه اندازی استارت آپ ها شرکت 
می کنند و پس از احصای مشکالت امور شهری به عنوان کنشگر 
آنها را پیگیری و با ارائه راهکارهای مناسب مدیران شهری را در 

حل مشکالت یاری خواهند کرد.

 مسائل مطرح شده در نشست خبری
در نشســت خبری مریم اردبیلــی، مدیرکل اداره امــور بانوان 
شهرداری تهران مســائل و موضوعات مختلف دیگری بیان شد 

که عبارتند از:
  ارائه خدمات مشــاوره: در راســتای توانمندسازی زنان 
سرپرســت خانوار عالوه بر فراهم کردن زمینه اشتغال، خدمات 
مشاوره در قالب کالس های آموزشی برگزار می شود. همچنین 
برای فرزندان زنان سرپرست خانوار برنامه ریزی های الزم جهت 
ارتقای شغلی و آموزشی و پرورش استعدادها، صورت گرفته است.

  طرح هزار امید: اردوی کارآفرینی برای دختران 13 تا 18سال 
در قالب طرح هزار امید پیش بینی شده است که فاز اول آن با حضور 
هزار دختر اجرایی شد و فازهای بعدی هم با طرح های نوآورانه و 
کنشگری دختران اجرا می شود. همچنین روز دانش آموز )13آبان( 

نمایشگاهی از دستاوردهای دختران برگزار خواهد شد.

زنان

 نیمه دوم سال و ســال تحصیلی 
جدید هنــوز از راه نرســیده که با گزارش

بازگشت ســاعت کار شرکت ها و 
ادارات به روال قبل، این روزها یکباره شاهد سنگین تر 
شدن ترافیک شهر تهران هســتیم. با توجه به این 
شرایط پیش بینی می شــود که از اواخر شهریور و 
همزمان با نواخته شــدن زنگ مدارس و بازگشایی 
مراکز آموزشی شاهد تشــدید ترافیک و حتی قفل 
شدن برخی از معابر تهران باشیم. در چنین شرایطی 
نیاز است تا دستگاه های ذیربط تدابیر و راهکارهایی 
برای کنترل و مدیریت این وضع اتخاذ کرده و اجرا 
کنند. در ایــن میــان مدیرعامل شــرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران از راه اندازی اتوبوس مدرسه برای 
نخستین بار در پایتخت خبر می دهد. به گفته بهرام 
نکاحی در برنامه  ریزی مهرماه امسال عالوه بر اضافه 
شــدن اتوبوس هــای نــو و بازسازی شــده برای 
خدمت رســانی بهتــر، مانند خیلی از شــهرهای 
توســعه یافته اتوبوس هــای ویــژه ای مخصوص 
دانش آموزان در شهر به کار گرفته می شوند تا هم به 
جابه جایی ایمن و سریع آنها کمک کنند و هم از بار 

ترافیکی بکاهند.
به گزارش همشــهری، از 21خرداد بود که با هدف 

کاهش مصرف برق ســاعت کار ادارات و شرکت ها 
دستخوش تغییر شد و بر همین اساس ساعت آغاز 
و پایان کار تمامی دســتگاه های اجرایی، بانک ها، 
نیرو های مســلح و نهاد های عمومــی غیردولتی 
از 21خرداد تا 3شــهریورماه 7صبــح الی 13:30   
اعالم شد که نتیجه اش ســنگین تر شدن ترافیک 
پایتخت بود. در همین رابطه سرهنگ مجید رنجبر 
کارشناس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند پلیس 
راهور تهران بزرگ می گوید: »با بررســی و تجزیه 
و تحلیل های صورت گرفته در روز های گذشــته، با 
تغییر ساعات کار ادارات و شرکت ها، از ابتدای صبح 
تا ساعت11-10 ترافیک تهران تغییر چندانی نکرده، 

اما بعدازظهرها به واسطه تعطیلی ادارات در ساعت 
15، 1۶ و 17 و همچنین همزمانی آن با پایان اجرای 
محدودیت طرح ترافیک، یکباره به حجم ترافیک 
پایتخت اضافه می شود.«  در این شرایط سرهنگ 
رنجبر برای گیر نیفتــادن در ترافیک عصرگاهی 
تهران به شــهروندان توصیه می کند به جای تردد 
با وسایل نقلیه شــخصی از حمل ونقل عمومی به 
ویژه مترو اســتفاده کنند: »بهتر است شهروندان 
صبح ها زودتر حرکت کنند و تا ساعت 10 الی 11 با 
مدیریت مؤثر سفر به کارهای اداری خود پرداخته 
و حتی المقدور از تردد با خودروهای تک سرنشین 

خودداری کنند. «

 احتمال افزایش ساعت طرح ترافیک
با توجه به در پیش بودن سال تحصیلی جدید، سرهنگ 
ســیدابوالفضل موسوی پور، جانشــین رئیس پلیس 
راهور تهران بزرگ نیز از پیش بینی ها مبنی بر افزایش 
30درصدی ترافیک پایتخت خبر می دهد و می گوید: 
»معموال در هفته نخست بازگشایی مدارس، 20درصد به 
ترافیک عادی شهر اضافه می شود، اما برای سال تحصیلی 
جدید پیش بینی ما افزایش بیش از 30درصد ترافیک 
شهر تهران است.«  یکی از پیشنهادهای پلیس راهور 
برای کاهش و کنترل ترافیک شهر تهران در نیمه دوم 
سال و شروع سال تحصیلی جدید، تغییر و شناورشدن 
ساعت کار اداره ها و شرکت هاست.  یکی دیگر از راه حل ها 
و راهکارها، تغییر و افزایش ساعت اجرای طرح ترافیک 
است. در آخرین جلسه شورای ترافیک مقرر شده بود که 
اگر این کار ضرورت پیدا کند و یا پیک عصرگاهی ایجاد 
شود، این شورا بازنگری در ساعت اجرای طرح ترافیک 
داشته باشد و تصمیمات الزم را اتخاذ کند و ساعت پایانی 
طرح از 17 به ساعت 19 افزایش پیدا کند. در همین رابطه 
پلیس راهور تهران بزرگ تقاضای برگزاری جلسه شورای 
ترافیک را کرده و احتمال اینکه یکسری تصمیمات و 
محدودیت های جدید برای کنترل ترافیک پایتخت در 

نیمه دوم سال اعمال شود، بسیار زیاد است.

تغییرساعتکاربرایمهارترافیکمهر
پلیس راهور تهران: پیش بینی می شودترافیک پایتخت از اول مهر ماه30درصد افزایش یابد

حسین نظری
معاون امور مناطق شهرداری تهران 

شــهرداری تهران برای وقوع بارش های 
احتمالی فصل پاییز اقدام به شناسایی 
نقــاط حادثه خیــز شــهر کــرده اســت و 
ایــن اطالعــات در اختیــار شــهرداران 
مناطــق 22گانــه قــرار گرفتــه تا قبــل از 
شــروع بارش هــای فصلــی تمهیــدات 
الزم پیش بینی شــود. از ســازمان های 
مربوطه نیز درخواست شده تا نسبت 
بــه بررســی ایمنــی گودهــای خطرناک 

اقدامات الزم را انجام دهند.

پرویز سروری
نایب رئیس شورای شهر تهران

موضــوع مهــم بــرای مراســم اربعیــن 
امســال میزان گرما در روزهای پیش رو 
اســت کــه ضــرورت دارد بــا ایجــاد 
فضــای مناســب و ســرمایش مطلــوب 
این مســئله حــل شــود. البتــه از طریق 
هم افزایــی خوبــی کــه بــا محوریــت 
شــهرداری تهران شــکل گرفته، شــاهد 
حضــور پاکبان هــای کالنشــهرها در 
مناطق مرزی و ستادهای 4شهر سامرا، 

کربال، نجف و کاظمین خواهیم بود.

خدمــات  معــاون  مــرادی  مرتضــی 
شــهری و محیط زیســت منطقــه 5 از 
ابــالغ گواهینامــه سیســتم مدیریــت 
محیط زیســت به مــدت یــک ســال در 
منطقــه خبــر داد و گفــت: »بــر اســاس 
ایــن گواهینامــه اقداماتــی با مشــارکت 
شــرکت های دانش بنیــان در 4محــور از 
جمله راه اندازی 13 سیستم بازچرخانی 
ســرویس های  در  خاکســتری  آب 
بهداشتی وتوسعه استفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر انجام می شود.«

شــهردار منطقــه 9 از اجــرای طــرح 
جهــادی بازرســی HSE (بهداشــت، 
ایمنــی و محیط زیســت) در 13فضــای 
عمومــی خبــر داد. ســیدمحمد رحیــم 
مرتضــوی گفــت: »طــرح جهــادی 
بازرســی از بوســتان ها (ارغــوان، کوثر 
و...)، سوله بازیافت، مجتمع ورزشی 
فرهنگــی شــهربانو، شــهرک آمــوزش 
ترافیک، تپه های میدان آزادی، لچکی 
ابتــدای خیابــان آیــت هللا ســعیدی، 
لچکی میــان میدان فتح، فضای ســبز 
ضلــع غربــی و شــرقی میــدان فتــح، 
میدان هــاي بوتان و شــیر پاســتوریزه، 

انجام شد.«

4
محور

9
طرح

نقل قول 

عدد خبر

پایتخت باغ ها  
 به طور کلی قانونی در جامعه 
قابلیت اجرا پیدا می کند که در 
آن نفع همه طرفین دیده شده 
باشد و قانونی که نتواند ابعاد مختلف یک موضوع را 
درنظر بگیرد به مرور ناکارآمدی خود را نشان خواهد 
داد. در موضوع درختان و باغ های تهران نیز نباید با 
رویکرد سیاسی و شعارزدگی عمل کرد. این به معنای 
تسهیل و انفعال در قطع درختان نیست، بلکه باید 
قانون به گونه ای تنظیم شود که هم حقوق شهر و 
هم حقوق شــهروندان در آن دیده شود. بر همین 
اساس و به استناد راهبردهای مقام معظم رهبری 

در بندهای 15گانه سیاســت های نظام در حوزه 
محیط زیست که از سوی ایشــان به قوای سه گانه 
ابالغ شده است و نیز ماده 50قانون اساسی که حفظ 
محیط زیست را وظیفه عمومی برشمرده است، نگاه 
سیاسی و جوزدگی، آفت چنین موضوعاتی به شمار 
می آید؛ پس بیاییم همگی در این حوزه به سمتی 
پیش برویم که در جهت حفــظ و نگهداری باغ ها 
و حتی گســترش آنها گام برداریم و شورای شهر 
تهران و مدیریت شــهری پذیرای نه تنها انتقادات 
که دوصدچندان منتظر پیشنهادها و راهکارهای 
اساسی و اجرایی برای ایجاد »پایتخت باغ ها« است 
و این میسر نخواهد شد، مگر آنکه همگی حول یک 

منشور اخالقی برای حفظ باغ ها گام برداریم.

معاون شهرســازی و معماری 
شهردار تهران از مناسب سازی شهرسازی

منزل شهروندان معلول خبر داد 
و گفت: نشانی منزل 8700فرد دارای معلولیت 
احصا و به شهرداری های مناطق ارسال شده و هر 
منطقه ملزم است   به صورت پایلوت 2محور مهم 
منتهی به منازل معلوالن را مناسب سازی کند. به 
گزارش همشهری، عالوه بر مناسب سازی منازل 
معلوالن، مناسب ســازی در 3فاز بوســتان ها و 
فضای ســبز، معابر و ابنیه شــهرداری هم انجام 

می شود که به گفته حمیدرضا صارمی، فاز نخست 
پروژه ها در حال اجراست. او گفت: »برای امسال 
میزان مناسب ســازی در حوزه معابر 5۶درصد، 
ساختمان های شهرداری ۶0درصد و بوستان ها 
55درصد بوده است و شهرداران مناطق 22گانه، 
ملزم به اتمام فاز اول پروژه ها تا آبان ماه هستند.«  
اوبه ایجاد سامانه پایش پروژه های مناسب سازی 
اشــاره  کرد و افزود: »با راه اندازی این ســامانه، 
اقدامات انجام شــده مناطق 22گانــه در حوزه 

مناسب سازی رصد می شود.«

ادامه از 
صفحه اول

مناسب سازی منزل 8700شهروند معلول

شــمارش معکوس برای نواخته شدن زنگ 
گزارش2

 
مدارس و آغاز سال تحصیلی شروع شده و 
حدود 23روز تا مهر باقی مانده، ازاین رو شرح 
وظایف سازمان ها و دســتگاه های شهرداری تهران در قالب 

دستورالعمل مشخص و ابالغ شده که اهم آنها عبارتند از:
  سازمان حمل ونقل و ترافیک: 8وظیفه بر عهده این 
سازمان گذاشته شده که شــامل ارائه برنامه های آموزشی 
به دانش آمــوزان، رانندگان و اولیا، تهیــه و تولید محتوای 
آموزشی مرتبط با بازگشــایی مدارس، تشویق شهروندان 
به بازآموزی مقــررات راهنمایی ورانندگی و ایمنی در عبور 
و مرور، ترغیب شهروندان به استفاده از مدهای حمل ونقل 
پیاده و دوچرخه، ایمن سازی و اصالح هندسی گلوگاه های 

ترافیکی و... می شود.

  شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران: این شرکت 
11وظیفه مهم دارد که می توان بــه برنامه ریزی و نظارت 
دقیق بر عملکرد شبکه اتوبوسرانی تندرو و عادی، افزایش 
ناوگان حمل ونقل عمومی و کاهش سرفاصله زمانی، اعزام 
ســرویس های فوق العاده به ایســتگاه های مجــاور مراکز 
آموزشی و افزایش ناوگان مسافران بین مسیر بنا بر تقاضای 

مسافر و تعمیر و تجهیز و  نظافت اتوبوس ها اشاره کرد.
  شرکت کنترل ترافیک تهران :نصب، بازسازی و تعمیر 
انواع چراغ های راهنمایی ورانندگــی، دوربین های نظارتی 
تصویری و ثبت تخلف، ارائه برنامــه پیش بینی اکیپ های 
اجرایی بــرای رفع ســریع خرابی چراغ هــای راهنمایی، 
بهنگام ســازی  زمانبندی و فازبندی چراغ های راهنمایی، 
شناســایی نقاط پرتراکم و هماهنگی برای استقرار پلیس 

راهور، اهم وظایف تعیین شده برای شرکت کنترل ترافیک 
هستند.

  سازمان تاکســیرانی تهران: ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شــهر تهران 9وظیفه برعهده دارد که 
می توان به صدور پروانه فعالیــت حمل ونقل دانش آموزان 
برای شــرکت های حمل ونقلی متقاضی، صــدور گواهی 
صالحیت رانندگان سرویس مدارس، ارائه برنامه سرویس 
مدرسه رایگان برای دانش آموزان معلول، نظارت بر عملکرد 
تاکسی ها، استقرار بازرســان در مراکز و محل های ازدحام 
مســافران و ارائه برنامه برای اعزام تاکســی به این مراکز، 
راه اندازی گشــت ویژه نظارت بر سرویس مدارس و نظارت 
بر جابه جایی مســافر در نقاط دارای تقاضای باالی ســفر 

اشاره کرد.

آماده باش دستگاه ها برای استقبال از مهر

هم
ر اد

 امی
ی/

شهر
 هم

س:
عک

آغاز ثبت نام سرویس مدارس
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی تهران و حومه از راه اندازی اتوبوس مدرسه به صورت 
آزمایشی از ابتدای مهر امســال خبر می دهد. بهرام نکاحی با تأکید بر اینکه مد حمل ونقل 
دانش آموزی دارای ایرادات اساسی است، می گوید: »در تمامی دنیا شاهد سرویس مدرسه یا 
school bus هستیم اما در پایتخت ایران چنین چیزی وجود ندارد. طرح راه اندازی اتوبوس 

مدرسه به صورت آزمایشی از ابتدای مهر اجرا خواهد شد. باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد 
که سرویس دانش آموزی به سمت سرویس جمعی دانش آموزی حرکت کند.« از سوی دیگر 
وحید سرلک، معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران نیز از آغاز ثبت نام 
و تأیید صالحیت متقاضیان سرویس مدارس خبر می دهد و می گوید: »امسال نقاط تجمعی که 
دارای کمبود سرویس در سال های گذشته بوده اند، شناسایی شده تا مشکالت ازدحام مسافر 

و کمبود تاکسی رفع شود.«

مکث
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پیشــنهاد وزارت نفت درخصوص 
فروش نفت خام بــه مردم در قالب نفت

اوراق گواهی سپرده کاالیی نفت در 
کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی شد. قرار 
اســت این طرح پس از نهایی شــدن و تصویب در 
شورای اقتصاد و تأیید دولت به اجرا گذاشته شود. 
مرداد سال99 بود که دولت حسن روحانی از طرح 
گشایش اقتصادی یا همان فروش نفت خام به مردم 
رونمایی کرد؛ طرحی که در نهایت به دلیل مخالفت 
مجلس به نتیجه نرسید، زیرا مشخص نبود آیا در این 
طرح فــروش نفت به مردم در قالــب صندوق قابل 
معامله کاالیی انجام می گیرد یا با فروش اوراق سلف 
استاندارد موازی عملیاتی خواهد شد؟ حاال وزارت 
نفت دولت سیزدهم پیشــنهاد فروش نفت خام به 
مردم را با هدف مهار نقدینگی، در قالب اوراق گواهی 
سپرده کاالیی نفت خام، مطرح کرده است. به گفته 
محسن خجسته مهر، بخشی از تامین مالی پروژه های 
نفتی از مسیر فروش این اوراق در بورس انرژی صورت 
می گیرد. به گفته این مقام نفتی طرح پیشنهادی در 
مراحل پایانی کارشناســی قرار دارد. در خبری تازه 
سازمان برنامه و بودجه دیروز اعالم کرد پیشنهاد ارائه 
شده از وزارت نفت، در کمیسیون تخصصی شورای 

اقتصاد بررسی شده است.

مدل فروش نفت به مردم
به گزارش همشــهری، براســاس اطالعات منتشر 
شده قرار است، اوراق گواهی ســپرده کاالیی نفت 
در بورس)احتمــاال بورس انرژی( عرضه شــود. در 
قالب این طرح ســرمایه گذاران می توانند این اوراق 
مبتنی بر نفت را خریداری کنند. گفته شده نقدینگی 
جمع شــده از این طریق به پروژه های نفتی تزریق 
خواهد شد. اوراق گواهی سپرده کاالیی نفت که بر 
پایه نفت خام منتشر خواهد شد، با احتساب نوسان 

قیمت جهانی نفت خام، در بورس عرضه خواهد شد. 
اوراق مورد نظر در بــازار ثانویه یعنی تابلوی بورس 
قابل معامله خواهد بود. متقاضیان در زمان تسویه، 
می توانند اوراق خود را به بشــکه های نفت تبدیل 
کنند. مقامات وزارت نفت می گویند: انتشار این اوراق 
با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت در بازار جهانی 
می تواند جذابیت های الزم را برای جذب سرمایه از 

بورس داشته باشد.

نقدینگی در مسیر نفت
در صورت تصویب نهایی پیشنهاد جدید وزارت نفت 
در شورای اقتصاد، نه تنها نقدینگی از سطح جامعه 
جمع خواهد شــد بلکه می تواند به راهکاری برای 
تامین نقدینگی در پروژه های باالدستی نفتی تبدیل 
شود، ضمن اینکه سرمایه گذاران می توانند از محل 
سود حاصل از سرمایه گذاری خود در بورس درآمد 
مناسبی شناســایی کنند. سال هاست که پیشنهاد 
فروش نفت خام به مردم در دولت های مختلف مطرح 
بوده، طرحی که تاکنون در هیچ دولتی به جمع بندی 
نهایی و مرحله اجرا نرســیده است. حسن مرادی، 
نماینده پیشین مجلس و کارشناس انرژی با اشاره 
به نیاز صنعت نفت به نقدینگی و نبود سرمایه گذاری 
مؤثر خارجی در این صنعت می گوید: دولت باید سود 
این اوراق را متناسب تعیین کند، به گونه ای که سبب 
جذابیت نسبت به دیگر اوراق شــود، زیرا اگر سود 
قابل توجهی داشته باشد، دلیلی ندارد از طرف جامعه 

مورد استقبال قرار نگیرد.
اردیبهشــت ماه امســال محسن خجســته مهر، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره آخرین وضعیت 
اجرای طرح اوراق گواهی ســپرده کاالیی نفت خام 
گفته بود: جزئیــات این طرح تا 2مــاه آینده اعالم 
خواهد شــد. او تأکید کرد: پــس از مذاکره با بانک 
مرکزی، بورس انرژی و سازمان برنامه و بودجه، در 

حال مذاکره برای دریافت مجوز هستیم و قرار است 
این طرح همسو با اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی 
اقتصاد باشد و به تنوع روش های فروش در شرکت 
ملی نفت ایران کمک کند. به گفته این مقام ارشــد 
نفتی با اجرایی شدن طرح فروش نفت خام به مردم، 
هم الگوی جدیدی برای سرمایه گذاری پیش روی 
مردم قرار می گیرد، هم اینکه نقدینگی جمع آوری 

و نرخ تورم کنترل خواهد شد.

نفت بخریم یا سکه و دالر؟
دولت امیدوار است با این طرح جدید مردم را تشویق 
کند به جای ســرمایه گذاری در بازارهــای دارای 
قدرت نقدشوندگی باال نظیر ســکه، طال و ارز، آنها 
را به ســرمایه گذاری در بازار نفت خام سوق دهد تا 
پس اندازهای خود را به تامین مالی پروژه های نفتی 
اختصاص دهند. البته چالش اصلی به لغو تحریم ها 
بستگی دارد که در این صورت ممکن است دولت با 
برداشته شــدن تحریم ها، انگیزه کافی برای فروش 

نفت خام به مردم را نداشته باشد.

تفاوت طرح روحانی و رئیسی
وقتی در مرداد ســال99 دولت حسن روحانی برای 
جبران کســری بودجه طرح گشــایش اقتصادی 
را برای انتشار اوراق ســلف نفتی به میزان 70هزار 
میلیارد تومان به مجلس پیشنهاد کرد، کمیسیون 
تلفیق بودجه این پیشنهاد را رد و مرکز پژوهش های 
مجلس هم آن را مخرب اعــالم کرد. اما طرح دولت 
رئیسی چیست؟ هرچند جزئیات طرح پیشنهادی 
وزارت نفت اعالم نشــده اما اوراق ســپرده کاالیی، 
نوعی قبض انبار و اوراق بهاداری اســت که دارنده 
آن مالکیت میزان معینی از نفــت خام را در اختیار 
می گیرد. پشــتوانه این اوراق قبض انبار استاندارد 
مورد تأیید بورس انرژی است که از آن به عنوان یک 

دارایی امن یاد می شود. به این ترتیب شرکت ملی 
نفت ایران به میزان مشخصی اوراق نفتی را، براساس 
موجــودی انبار هایش، در یک پلتفــرم معامالتی، 
یعنی بورس، عرضه می کند و افراد حقیقی و حقوقی 
می توانند به یک میزان مشــخص که جزئیات آن 
هنوز تعیین نشده به خرید اوراق نفتی با یک تاریخ 
سررسید مشــخص، اقدام کنند. نقطه تمایز طرح 
دولت رئیسی با طرح مدنظر دولت روحانی این است 
که در طرح دولت فعلی، تعهدی برای دولت جهت 
بازپرداخت اصل پول و بهره آن ایجاد نمی شود زیرا 
خریداران اوراق باید نفت را در سررســید به صورت 
فیزیکی از انبارها تحویل بگیرند به این ترتیب اوراق 
نزدیک به سررسید را قاعدتا تنها شرکت های نفتی 
یا صادرکنندگان آگاه به تجارت بین الملل باید بخرند 
و مالک شــوند، اما معامله این اوراق در بازار ثانویه و 
تاالر بورس طبیعتا برای سرمایه گذاران حقوقی از 
جذابیت باالیی برخوردار خواهد بــود. البته گفته 
می شود در آخرین ویرایش نسخه پیشنهادی وزارت 
نفت راهکار هایی برای مشارکت سرمایه گذاران خرد 
هم پیش بینی شده اما باید دید راهکار طراحان این 
ایده برای پوشش ریسک ســرمایه گذاران، ناشی از 
افت احتمالی قیمت نفت چیست؟ آیا امکان عرضه 
اوراق مشتقه، برمبنای این بازار برای پوشش ریسک 
فراهم خواهد شد؟  چراکه در طرح جدید قرار نیست 
کف قیمتی برای نفت از سوی دولت تعیین شود اما 
از سوی دیگر این امکان وجود دارد که خریداران این 
اوراق به صورت مستقیم یا از طریق کارگزاران واسط 
با استفاده از ابزارهای مالی بین المللی اوراق خود را 
به نوعی بیمه کرده و ریسک کاهش قیمت را پوشش 
دهند. از ســوی دیگر قرار اســت که اوراق سپرده 
کاالیی نفت به صورت ارزی و ریالی عرضه شــود و 
با شــکل گیری بازار ثانویه خریداران و فروشندگان 

می توانند با هم معامله کنند.

پیشنهادفروشنفتبهمردم
بررسی پیشنهاد وزارت نفت برای عرضه اوراق گواهی سپرده کاالیی نفت در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد آغاز شد

همشهری رونمایی می کند

شکاف 14/5 درصدی تورم استانی
نرخ تورم نقطه به نقطه در بین اســتان های ایران نشان از 

شکاف 14.5درصدی دارد به گونه ای که باالترین نرخ تورم داده نما
نقطه ای را شهروندان 3استان آذربایجان غربی، اردبیل و 
کرمان با ۶0.3درصد و کمترین را شهروندان استان خوزستان با 45.8درصد 

در مرداد 1401تجربه کرده اند.

فروش ارز و بلیت اربعین آغاز شد
از دیروز فروش بلیت پروازهای اربعین با نرخ مصوب آغاز 
شد، همزمان 900صرافی و شعبه بانکی نیز تخصیص ارز 

به زائران را انجام می دهند

فروش بلیت هواپیما با نرخ مصوب ایام اربعین از دیروز آغاز شد. 
طبق قاعده اعالم شده شرکت های هواپیمایی اگر بخواهند در ایام 
اربعین پروازی به مقصد نجف اشرف برگزار کنند، حق فروش بلیت 
به بهایی باالتر از نرخ مصوب )۶میلیون تومان برای رفت وبرگشت( 
را ندارند. همزمان زائران می توانند بــرای دریافت 100دالر ارز 
تخصیص داده شــده به زائران اربعین به صورت دالر یا دینار به 

900صرافی و شعبه بانکی تعیین شده در کشور مراجعه کنند.
به گزارش همشــهری، کمتر از 3هفته تا برگزاری بزرگ ترین 
گردهمایی مذهبی جهان در کربال باقی مانده است بنا به دستوری 
که هفته پیش رئیس جمهوری صادر کرد، همه دستگاه ها برای 
برگزاری ســفری ارزان، آســان و ایمن در اربعین1401 تالش 
می کنند. بازار متشکل ارزی مسئولیت تأمین و تخصیص ارز به 
زائران را برعهده گرفته و سازمان هواپیمایی کشوری نیز بر فروش 

بلیت پروازهای اربعین نظارت می کند.

فروش بلیت فقط با نرخ مصوب
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری 
از آغاز فروش بلیت اربعین از دیروز )دوشــنبه( براســاس نرخ 
تعیین شده مصوب خبر داد. حسن خوش خو اعالم کرد: به هیچ 
شرکت هواپیمایی اجازه داده نمی شود خارج از نرخ تعیین شده 
۶ میلیون تومانی بلیتی را به فروش برساند. البته قبال، بازه زمانی 
مشمول نرخ مصوب اربعین، 20شهریور اعالم شده بود و بلیت 
پروازهایی که از این تاریخ به بعد در مسیر نجف فروخته می شد 
ملزم به رعایت نرخ مصوب بودند؛ اما حاال بازه زمانی از 20شهریور 
به 15شهریور تغییر کرده و ایرالین ها به فروش بلیت های این 
بازه زمانی به نرخ مصوب ملزم هستند. طبق اظهارات خوش خو، 
بلیت هایی که پیش از تغییر تاریخ پیش فروش بلیت های اربعین 
تا دیروز، خارج از نرخ مصوب فروخته شده اند از قیمت گذاری 
معاف هستند؛ اما از دیروز، هیچ کدام از شرکت های هواپیمایی 
حق ندارند که خارج از نرخ تعیین شده بلیتی را به فروش برساند.

انتقال 2/5درصد زائران با هواپیما
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری 
گفت: هیچ اجباری برای مشــارکت شرکت های هواپیمایی در 
جابه جایی مسافران ایام اربعین با نرخ مصوب وجود نداشت؛ اما 
همه شرکت های هواپیمایی مایل اند حتی با کمترین سود، در 
این امر مقدس مشارکت داشته باشند. خوش خو با بیان اینکه 
ظرفیت حمل ونقل هوایی برای جابه جایی مسافر محدود است، 
افزود: از 5میلیون مســافری که پیش بینی شده متقاضی سفر 
در ایام اربعین هستند، ســهم جابه جایی و حمل ونقل هوایی 
2.5درصد اســت. او درباره کمبود عرضه بلیــت در پروازهای 
داخلی در روزهای اخیر نیز گفت: 80درصد ظرفیت شرکت های 
هواپیمایی به پروازهای داخلی و 20درصــد آنها به پروازهای 
خارجی تخصیص داده شده؛ اما در روزهای پایانی فصل سفر، 
شاهد رشد تقاضا برای انجام سفرهای هوایی هستیم که ناوگان 
را با کمبود عرضه بلیت روبه رو ساخته است. طبق آمار، هر ماه 
2میلیون و800هزار نفر در پروازهای داخلی و 200هزار نفر در 

پروازهای خارجی شرکت های ایرانی جابه جا می شوند.

معادل 100دالر برای هر زائر
در فرایند آماده ســازی مقدمات برای برگزاری باشکوه مراسم 
عزاداری اربعین حســینی، تخصیص ارز به زائــران اربعین نیز 
در دستور کار قرار گرفته اســت. مدیرعامل بازار متشکل ارزی 
می گوید: برای این کار شعبه های منتخب بانکی و صرافی های 
عضو کانون صرافان برای فروش ارز به زائران تجهیز شده و برای 
خدمات رسانی بهتر به زوار حسینی، برنامه ای تدارک دیده شده 
تا مردم در شهر و استان مبدأ خود ارز مورد نیاز را تهیه کنند و 
آن را به روزهای آخر منتهی به اربعین وانگذارند. امیر هامونی، 
می افزاید: به همین منظور بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی با 
هماهنگی بانک ها و صرافی های عضو کانون صرافان 900شعبه 
بانکی و صرافی را تجهیز کرده و خدمات رسانی را در اقصی نقاط 
ایران انجام خواهد داد. به گفته او، ســرفصل جداگانه ای تحت 
عنوان ارز اربعین به ازای هر نفر 100دالر درنظر گرفته شــده 
که قابل تخصیص است. مدیرعامل بازار متشکل ارزی می گوید: 
صرافی ها از هفته پیش کار را شروع کرده اند. بانک ها هم با یک 
روز تأخیر از دیروز آماده خدمات رسانی به زوار هستند. او تأکید 
می کند: به محض تأمین دینار، این ارز براســاس موجودی در 
جغرافیای ایران توزیع می شود و تخصیص ارز دینار نیز معادل 

100دالر است که حدود 150هزار دینار عراقی خواهد بود.

آغاز فروش ارز اربعین در بانک سپه
طبق اعالم مدیرعامل بازار متشــکل ارزی، شبکه بانکی، یک 
هفته بعد از آغاز فــروش ارز اربعین در شــبکه صرافی، آماده 
خدمت رسانی شده اند. پیرو این اظهارنظر، دیروز بانک سپه اعالم 
کرد از امروز )سه شنبه هشتم شهریور( در شعب منتخب سراسر 
کشور به زائران اربعین حسینی ارز اربعین ارائه می کنند. طبق 
اعالم بانک سپه، 150شعبه منتخب این بانک در سراسر کشور 
به منظور تسهیل شرایط عزیمت زائران به کربالی معلی در ایام 
اربعین حسینی، طبق بخشنامه بانک مرکزی و با هماهنگی بازار 
متشکل ارزی نسبت به فروش ارز به میزان 100دالر به ازای هر 
نفر اقدام می کنند. بر این اساس، متقاضیان واجد شرایط باالی 
18سال می توانند برای خرید ارز اربعین با همراه داشتن اصل 
کارت ملی، دارا بودن کارت بانکی و شــماره تلفن همراه به نام 
متقاضی و ارائه پرینت ثبت نام در ســامانه سماح )کد رهگیری 
10رقمی( به شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور مراجعه 
کنند. فهرست شعب منتخب بانک ســپه در سایت این بانک 

اعالم شده است.

علت ها را بیابید
نامساعد شدن شرایط اقتصادی خانوارها، 
انگیزه عــدول از قوانیــن و قواعد تأمین 
اجتماعی بــرای تمتع مالــی را افزایش 
می دهد؛ در ســطح خرد، ایــن اتفاقات 
می تواند در حد بیکاری صوری نیروی کار برای دریافت مستمری 
بیکاری، پنهان ســازی اموال برای ورود به فهرســت نهادهای 
حمایتی و حتی طالق مصلحتی و صوری برای دریافت مستمری 
والدین بازنشسته خالصه شود، اما در سطوح باالتر که پای اعداد 
و ارقام بزرگ تــری از حمایت ها و معافیت هــا به میان می آید، 
زد و بندها برای دریافت معافیت هــای کالن مالیاتی، دریافت 
تسهیالت بانکی سنگین، دریافت مواد اولیه یارانه ای و... به  حد 

اعال می رسد.
در این شرایط، وظیفه قانونگذاران، مجریان و ناظران این است که 
شناسایی و رفع علت ها را مقدم بر برخورد با معلول در دستور کار 
قرار دهند و به جای صرف نیرو برای مصادیق فساد و تخلف، اصل 
موضوع فسادزا و تخلف آفرین را نابود کنند؛ درست مانند اتفاقی 
که در ماجرای حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم رخ داد 
و بساط همه رانت های دالر دولتی را جمع کرد. حاال، علی اصغر 
عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به رشد 
طالق های صوری در سنین باال گفته است طبق گزارش ها، تا 
30درصد این طالق ها با هدف دور زدن قانون به نیت دریافت 
مستمری پدران است و اگر از امروز تدابیری برای این طالق ها 
در نظر گرفته نشود، بی شک مسیری برای ورشکستگی صندوق 

بازنشستگی تأمین اجتماعی خواهد بود. 
حال سؤال این است که در قبال این اتفاق، باید با کسانی برخورد 
کرد که طالق می گیرند تا از مستمری پدر مرحوم خود بهره مند 
شــوند یا باید قانون تمتع بازماندگان از مستمری پدر را تغییر 
داد یا باید با ارتقای سطح رفاه جامعه، انگیزه استفاده از چنین 
ابزاری را از بین برد؟ فراموش نکنیم که نامساعد شدن معیشت 
خانوارها و ناتوانی شاغالن از تامین معیشت خانوار، بسیاری را به 
سمت کسب سهمیه از محل های عمومی و دولتی سوق می دهد.

این موضوع به طرز مشــهود در حوزه یارانه قابل بررسی است؛ 
در شرایطی که قانون هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی 
به دهک های پایین جامعه را تجویز کــرده، تقریباً 90 درصد 
خانوارهای کشور در فهرست دریافت یارانه نقدی حضور دارند 
و بخش بزرگی از خانوارهای حذف شده نیز خواستار برگشت 
به فهرست دریافت یارانه هستند؛ چراکه در جریان تنش های 

اقتصادی به شدت ضعیف شده اند.

حلقه مفقوده بازار اجاره
  خبر: محمدحســین فرهنگی، نماینده مردم 
تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس در نشست علنی 
دیروز مجلس، در یک تذکر آیین نامه ای گفت: بعد 
از تصویب 2فوریت ساماندهی بازار اجاره مسکن، آن 
طرح به کمیسیون رفت و براساس اطالعات رسیده 
3ماه از طرح این موضوع گذشــته و کمیسیون نیز 
به صورت فعال به آن رسیدگی نکرده که این موضوع 
خالف قانون آیین نامه داخلی مجلس است و با توجه 
به اهمیت موضوع و ورود سران قوا به آن، الزم است 
جزئیات هرچه سریع تر بررسی شــود. محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: 
این طرح بعد از بررسی در کمیسیون یک بار به صحن 
آمد اما در رسیدگی به آن در نوبت دوم تأخیر شده 

که باید تسریع شود.
  نقد: هر سال حوالی خردادماه که تب بازار اجاره 
مســکن باال می گیرد، متولیان مسکن دست به کار 
معرفی برنامه های کارشناسی شده و به گفتاردرمانی 
برای کنترل بازار مشغول می شوند و یکی دو ماه بعد 
که به قول معروف آب ها از آسیاب افتاد، دیگر سراغی 
از برنامه ها و شــعارهای خود نمی گیرند. امسال اما 
ماجرا جور دیگری اســت، از یک سو سنت دوساله 
ستاد مقابله با کرونا برای ساماندهی بازار اجاره وجود 
داشته و به نوعی راه برای ساماندهی قاعده مند بازار 
باز بوده و از سوی دیگر با اقدام شورای عالی سران قوا 
و تصویب پیشنهاد های وزارت راه و شهرسازی برای 
کنترل بازار اجاره، یک گام دیگر در مســیر اصالح 
سازوکار بازار اجاره برداشــته شده اما در این میان، 
قرار بود طرح مجلس برای ســاماندهی بازار اجاره، 
مکمل بسته پیشــنهادی وزارت راه و شهرسازی و 
مصوبه سران قوا باشد و به نوعی بستر قانونی اصالح 
سازوکار بازار اجاره را مهیا کند. بر همین اساس است 
که تأخیر در بررسی و تصویب طرح مجلس، حتی اگر 
به خیال عبور از بحران بازار اجاره باشد، قابل قبول 
نیست و به فرصت سوزی برای اصالح قواعد این بازار 

دامن می زند.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

شاخصکلتورماستانی

بیشترین نقطه ای
آذربایجان غربی، کرمان و اردبیل

 60.3 درصد

کمترین نقطه ای
خوزستان

 45.8 درصد
شکاف نرخ تورم استانی

 14.5 درصد

بیشترین ماهانه
مرکزی

 3.5 درصد

کمترین ماهانه
آذربایجان غربی

 0.6 درصد

بیشترین ساالنه
کهگیلویه و بویراحمد

 47.8 درصد

کمترین ساالنه
سیستان و بلوچستان

 36.6 درصد

باالترین ماهانه
مرکزی

 3.7 درصد

پایین ترین ماهانه
آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان

 1 درصد
باالترین نقطه ای

اردبیل
 59.7 درصد

پایین ترین نقطه ای
خوزستان

 44.9 درصد
باالترین ساالنه

مازندران
 46.6 درصد

پایین ترین ساالنه
سیستان و بلوچستان

 35.7 درصد

شاخصتورمشهری

ثبتتورمماهانهصفردرصدیدرزنجان
ثبتتورممنفیماهانه0.3درصددرآذربایجانشرقی
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اردیبهشــت ســال1394 بود که با دستور مقام 
معظم رهبری، آموزش و پرورش مکلف به پذیرش 
تمامی کودکان مهاجر افغانســتانی در مدارس 
و فراهم کردن بســتر آموزش رایگان آنها شــد؛ 
دستوری که بازتاب گسترده ای در خارج و داخل 
مرزهای کشور داشت چرا که ایران نخستین کشور 
در دنیا بود که چنین امتیاز ویژه ای به مهاجرانش 
می داد. آن زمان خیلی ها معتقد بودند این دستور 
برخاسته از نگاه آرمان گرایانه جمهوری اسالمی 
ایران به مهاجران اســت. چرا که تا آن زمان هیچ 
مقام ارشد کشوری چنین دستوری درخصوص 

حمایت از مهاجران صادر نکرده بود.
صــدور این دســتور همان و شــروع ثبــت نام 
دانش آموزان مهاجر در مقاطع مختلف تحصیلی 

در مــدارس دولتــی همــان، انتقــال بچه ها از 
مدرسه های خودگردان به مدارس دولتی چنان 
با سرعت وشوق و ذوق بسیار دانش آموزان انجام 
شد که مدارس خودگردان که تا قبل از صدور این 
دســتور تنها مامن امن درس خواندن کودکان 
مهاجر بودند تعطیل شــدند.اما بعد از گذشــت 
2 سال و تبدیل شــدن این دستور به یک مصوبه 
قانونی، قانون ها و تبصره های زیادی به آن اضافه 
شد همین مسئله باعث شد تا ثبت نام مهاجران 

در مدارس دولتی کمی سخت تر شود.
هرچند این مشــکالت هم در ســایه همکاری 
وزارت کشــور و وزارت آمــوزش و پرورش حل 
شد اما بازهم در سال گذشــته و امسال به گفته 
حمیدرضا بوالی یکی از آموزگاران مدارس حاشیه 
شهر، ســنگ اندازی ها مانع از ثبت نام کودکان 

افغانستانی در مدارس شده است.
او کــه سال هاســت به عنــوان معلــم داوطلب 
در مدارس حاشــیه شــهر تهران بــه آموزش 

دانش آموزان اتباع افغانســتانی مشــغول است 
می گویــد: »انتظار می رفت امســال بــا اجرای 
طرح سرشــماری اتباع افغانســتانی و دریافت 
برگه سرشــماری، ثبت نام دانش آموزان دیگر با 
دغدغه ای همراه نباشــد اما امروز این برگه ها را 
آموزش و پرورش قبول نــدارد. درحالی که فقط 
کمتر از 23روز به بازگشــایی مــدارس مانده نه 
دســتورالعملی برای ثبت نام ایــن بچه ها صادر 
شده نه درباره ســال تحصیلی آینده تکلیفشان 

روشن است!«
به گفتــه او طبــق سرشــماری انجــام شــده 
2میلیون و300هزار نفر از اتباع افغانستانی فاقد 
مدرک شناســایی و هویت در سرشماری اخیر 
شرکت و برگه های سرشماری را دریافت کرده اند. 
جمعیتی که شــامل مهاجران قبــل از حکومت 
طالبان و بعد از حکومت طالبان اســت و حدود 
500هزار نفر از ایــن جمعیت را کــودکان زیر 

18سال تشکیل می دهند.

سالهایدورازنیمکت
تعداد بچه های افغانستانی حاضر در ایران افزایش یافته اما در فاصله چند روز به بازگشایی 

مدارس، هنوز وضعیت تحصیل آنها مشخص نیست

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

 اطالعیه  قوه قضاییه
 درباره جرم »سقط جنین« 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره 
جرم »ســقط جنین« توضیحاتی ارائه کرد. این معاونت با 
اعالم اینکــه انجام دادن یا نــدادن کاری که منجر به مرگ 
جنین شود، ســقط جنین و ازجمله جرائم  مقید به نتیجه 
اســت، اعالم کرد: »این جرم با هر نوع صدمه به رحم حتی 
استعمال ادویه ، داروها و مواد شــیمیایی نیز ممکن است 
اتفاق بیفتد. بنابراین هر عملی که از زمان شکل گیری نطفه 
در رحم مادر تا پایان رشد کامل و زمان خارج شدن از رحم 
 صورت گیرد، سقط جنین است و مرتکب، مستوجب کیفر 
اســت.«   در ادامه این اطالعیه آمده اســت: »بــرای افراد 
متخصص در زمینه پزشکی مجازات ابطال پروانه، پرداخت 

دیه و حبس مقرر شده است. 
در مورد ســایر اشــخاص، انجام عمدی جرِم سقط جنین 
موجب پرداخت دیه و مجازات حبس خواهد بود و درصورت 
غیرعمدی بودن، موجب پرداخت دیــه می گردد. در موارد 
محــدودی ازجمله نجات جان مــادر یــا عقب افتادگی یا 
ناقص الخلقه بودن جنین، بنا به تشــخیص پزشکی قانونی 
سقط جنین مجاز است و در این صورت مسئولیتی متوجه 

هیچ شخصی نخواهد بود.«/ ایلنا 

 تولید »سمعک«
 برای اولین بار در ایران

مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی 
کشور از تولید سمعک برای نخستین بار در کشور خبر داد. 
براســاس اعالم رامین رضایی، با همکاری و قرارداد معاونت 
فناوری ریاست جمهوری و شــرکت های دانش بنیان برای 
نخستین بار سمعک ایرانی از سال آینده تولید خواهد شد:  
»ابالغ اعتبارات تامین تجهیزات توانبخشــی در کوتاه ترین 
زمان ممکن به اســتان ها ازجمله اقدامات دولت سیزدهم 
است و هنوز به ۶ماه اول سال نرسیده ایم که 50درصد از کل 

این اعتبارات ابالغ شده است.
 البته دولت نقطه ضعفی در عملکرد خود نداشته اســت. در 
عین حال بزرگ ترین چالشــی که با آن مواجــه بوده ایم و 
به خاطر تحریم ها بوده، ناتوانی شــرکت های وارد کننده در 
وارد کردن برخی از تجهیزات توانبخشی مانند سمعک بود 
که نمونه مشابه داخلی آن را در کشور نداریم. با وجود اینکه 
منابع مالی خرید ســمعک پیش بینی شــده، نبود سمعک 
ازجمله چالش هاست که شــرکت های وارد کننده به دلیل 

محدودیت ها در این باره مشکل اساسی دارند.« / ایرنا 

علی ذوالقدری
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا  
تاکنون و برابــر آخرین آمارها، امســال 
نسبت به سال 98، 81درصد و نسبت 
بــه ســال گذشــته 400درصــد افزایش 
صدور گذرنامه را داشــتیم و این نشان 
می دهد که بیشــترین خدمات مربوط 
به صــدور گذرنامه در ایــن مدت انجام 

شده است. 

عباس مسجدی 
رئیس سازمان پزشکی قانونی 

بخش مشاوره روانپزشکی قانونی با هدف 
تســریع در پاســخ دهی بــه پرونده هــای 
حوزه روانپزشــکی راه اندازی شــده است. 
بــا راه انــدازی آن ضمــن تســهیل در ارائــه 
خدمــات مشــاوره بــه مــردم و مراجعیــن، 
پاســخ دهی بــه پرونده هــا نیــز بــا ســرعت 
بیشــتری انجــام می شــود. ایــن موضــوع 
ضرورت توســعه خدمات بخش مشــاوره 

روانپزشکی را دوچندان می کند./ ایسنا 

از 150هــزار میلیــارد تومــان بودجــه 
آموزش و پــرورش، در اختیار آموزش و 
پرورش نیست و بابت حقوق معلمان 
صرف می شود و مســتقیما به حساب 

معلم واریز می شود.

 معلــم اســتخدام می شــوند و پــس از 
انجــام مصاحبــه در مناطــق مختلــف 
کشــور بــا اولویــت مناطــق محــروم 

مشغول به کار خواهند شد./ ایسنا 

نفر ظرفیــت بــرای نگهــداری معتادان 
متجاهــر ایجــاد شــده و اقدامــات 
عملیاتــی و اجرایــی بــرای ایجــاد 5 تــا 
6هزار ظرفیت باقیمانــده هم پیگیری 
می شــود. براســاس اعــالم محســن 
آمــار  تهــران  منصــوری، اســتاندار 
معتــادان متجاهر هــم حــدود 25هزار 
نفر است و از این تعداد بیش از 17هزار 

نفر جمع آوری شده اند./ ایرنا 

96
درصد

3۸
هزار

۲0
هزار

نقل قول 

عدد خبر

افزایش چشمگیر دانش آموزان مهاجرمیز خبر
نادر موســوی، مدیر و مؤسس نخستین مدرسه 
خودگردان مهاجــران در تهران هــم از افزایش 
تعداد مهاجران در یک ســال اخیر خبر می دهد 
و می گوید: »قبل از حضور طالبان در افغانستان 
تعــداد دانش آموزان مــا 240نفر بــود و بعد از 
تغییرات سیاسی کشور افغانســتان و مهاجرت 
جمع کثیری از آنها به ایران تعداد دانش آموزان ما 
به 980نفر رسید. به طوری که مجبور شدیم برای 
تشکیل کالس های درس بیشتر 2مکان دیگر هم 
در نزدیکی مدرسه فرهنگ پیش بینی کنیم و با 
توجه به مراجعات فعلی پیش بینی می کنیم این 

تعداد بیشتر هم شود.
او می گویــد اغلب ایــن مهاجــران در مناطق 
حاشیه ای شهرها ساکن شده اند و قطعا بعد از رفع 
موانع قانونی برای ثبــت نام با چالش نبود فضای 
کافی در مدارس دولتی پرتراکم روبه رو خواهند 
شد به خاطر همین همه ما نگرانیم. مدرسه هایی 
که در ابتدای شروع فصل پاییز برای دانش آموزان 
ایرانی هم جا ندارند قطعا از پذیرش دانش آموزان 

افغانستانی سر  باز  می زنند.

نگرانی های وزیر درباره دانش آموزان مهاجر
نگرانی هایی که نادر موســوی و همه آموزگاران 
دانش آموزان اتباع مهاجــر دارند را وزیر آموزش 
و پرورش هم دارد چرا که در همین تابستانی که 
گذشت طی یکی دو ســخنرانی مهم خودش به 
افزایش تعداد دانش آموزان مهاجر و نبود فضای 

کافی برای پذیرش آنها اشاره کرد.
یوسف نوری می گوید:  ورود این افراد به مناطقی 
است که تراکم دانش آموزی ما ظرفیت بیش از این 
جمعیت را ندارد و باید کالس جدید ایجاد کنیم. 
از طرفی به دلیل محدودیت دارایی ها و سرمایه و 
تورم امکان افزایش کالس در محله های پرتراکم 

به سرعت برایمان مقدور نیست.

منتظر تصمیم وزارت کشور هستیم 
کارشناس مرکز اتباع امور بین المللی وزارت آموزش 
و پرورش در این باره می گوید: دانش آموزان مهاجری 
که بعد از تغییر و تحوالت کشــور افغانستان وارد 
ایران شدند نســبت به دریافت  کارت سرشماری 
اقدام کردند اما تکلیف این کارت های سرشماری 
از سوی وزارت کشور مشخص نشده و در سامانه 
وزارت آموزش و پرورش تعریف نشــده بنابراین 
منتظر اعالم وزارت کشور برای دریافت مجوزهای 
ثبت نام هستیم. به گفته وحدانی در سال تحصیلی 
گذشــته 550هزار نفر از دانش آموزان کشــور را 
دانش آموزان مهاجر تشکیل می داد که پیش بینی 

می شود امسال این رقم خیلی بیشتر شود.
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فرهنگیان مهرآفرین را دریابید
سال 1382به دســتور رئیس جمهور وقت حدود 70هزار 
نفر به صورت حق التدریس به اســتخدام آموزش و پرورش 
درآمدند که در ســال 1390این وضعیت بــه پیمانکاری 
تبدیل شــد. به تازگی رتبه بندی جدیدی برای فرهنگیان 
اعمال شــده و مبلغی حدود 11میلیون تومــان به عنوان 
علی الحساب برایشان واریز شده که هیچ کدام از این موارد 
شامل حال ما نشده است. چون به گفته آقایان ما مهرآفرین 
هستیم و می بایست برای اســتخدام دوباره، آزمون ورودی 
بدهیم. این موضــوع در حق افرادی که ســال ها صادقانه 
برای آینده سازان کشور زحمت کشــیده اند اجحاف است. 
از مسئوالن خواهشمندیم تا عدالت را برای ما 70هزار نفر 

اجرا کنند.
محسنی از اهواز

بلوارهای شهرک اندیشه شهریار تاریک است
از اداره برق منطقه اندیشه شهریار درخواست داریم نسبت 
به تأمین روشنایی در بلوار والیت، بلوارگل های غربی درفاز4 
اندیشه و بلوار امیرکبیر درانتهای فاز5 اندیشه شهریار اقدام 
کنند. شب ها این مسیرها تاریک اســت و برای رهگذران 

خطراتی به دنبال دارد.
شهریاری از اندیشه 

فاز 11پردیس، نانوایی ندارد
 به تازگی آپارتمانی را در فاز 11پردیــس خریده و در این 
شهرک ساکن شده ام. متأسفانه اینجا نانوایی وجود ندارد و ما 
برای تهیه نان ناچاریم کلی پیاده روی کنیم. نان قوت غالب 
مردم است و وجود یک نانوایی در هر محله ای ضروری است.
سلطانیه از پردیس

داروی voxzogo با قیمت دولتی وارد شود
فرزندم بیماری آکندورپالزی دارد  و جز داروی voxzogo یا 
وزوگو درمان دیگری برای او متصور نیست، حاال تصور کنید 
این دارو که در اغلب کشــورها به صورت رایگان در اختیار 
بیماران قرار می گیرد در ایران اصال نیست یا در بازار آزاد با 
قیمت های چندصدبرابری عرضه می شود؛ تازه اگر تقلبی در 
کار نباشد و تاریخ مصرف دارو نگذشته باشد. لطفا مسئوالن 
به فکر بیماران خاص به خصوص آکندورپالزی ها باشــند و 

اجازه ندهند زجر بکشد.
وردی نژاد از بروجرد 

نرخ های متفاوت دالر عامل سودجویی 
اینکه چندین مدل نرخ برای دالر هســت فرصت سازی  
برای سودجویان اســت. هم اکنون دالر به نرخ نیما، نرخ 
سنا، نرخ صرافی ملی، نرخ بازار متشکل ارزی، نرخ بازار 
آزاد، نرخ توافقی، نرخ تسعیر و... وجود دارد؛ درحالی که 
می توان اینها را یک کاســه کرد و جلوی سودجویی ها را 

گرفت.
مدنی از تهران 

نظارتی بر تکریم ارباب رجوع در مطب های پزشکی نیست
متأسفانه در مطب بعضی از پزشــکان  شأن انسانی رعایت 
نمی شود و نظارتی بر تکریم ارباب رجوع صورت نمی گیرد. 
شــما کمتر پزشــکی را می بینید که مطابق ساعت اعالم 
شده برای حضور بیمار در مطب عمل کند و اغلب بیماران 
ساعت های متمادی حتی سرپا در مطب حضور دارند و اگر 

اعتراض کنند با آنها برخورد نامناسبی می شود.
یونس از تهران 

سطل های زباله میدان هروی نیازمند شست وشوست
سطل های زباله در میدان هروی بوی تعفن می دهند و زیر 
شمشــادها و درختان کنار جوی پر از زباله اســت. چندبار   

اطالع داده ایم ولی اقدامی نشده است.
سیدان از تهران 

چرا بانک ها ارز اربعین را زودتر نمی دهند
در خبرها آمده که فروش ارز اربعین در بانک ها و صرافی ها 
شروع شده و بانک های منتخب عامل فروش هستند  اما در 
عمل چنین اتفاقی نیفتاده و بانک ها اقدام به فروش نکرده اند. 
اگر فروش ارز اربعین دیرتر از این صورت گیرد قطعا ترافیک 
خریدار و بازار ســیاه به وجود می آید. پس برای جلوگیری 
از سوء استفاده سودجویان بهتر اســت کار به روزهای آخر 

محول نشود.
ایوبی از تهران 

وضعیت آب شهرستان خدابنده دست کمی از همدان ندارد
درحالی که قرار اســت کســری آب همدان از ســد تالوار 
شهرستان خدابنده جبران شــود،  وضعیت آب شهرستان 
خدابنده دســت کمی از همــدان ندارد. در ادوار گذشــته 
مجوزهای انتقال آب از سد تالوار به شهرستان خدابنده در 
استان زنجان اخذ شده است اما این طرح هنوز بعد از سال ها 
به مرحله اجرا نرسیده است ولی بالفاصله بعد از بروز چالش 
آب در همدان، با توجه به شرایط و تنگنای آبی، این استان در 
اولویت برداشت آب از سد تالوار قرار گرفت درحالی که هنوز 

مردم خود شهر و استان از آن منتفع نشده اند.
قهرمانی از خدابنده زنجان 

کیفیت آرد نانوایی ها کاهش یافته است
به عنوان کسی که 21سال اســت در نانوایی کار می کنم از 
کیفیت آردهای عرضه شده گالیه مندم. واقعا ما نمی دانیم 
چه وقت و چگونه آرد را خمیر کنیم تا نان مطلوبی به دست  
آید؛ از یک طرف هم مشــتری مدام به کیفیــت نان ایراد 
می گیرد و توقع نان مرغوب دارد. جدای این مبحث سالمت 
شهروندان هم مهم است که نان کیفی می تواند بخشی از آن 

را پوشش دهد.
شاطر رضا از مشهد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

زورگیر بزرگراه نیایش
در برابر اتهام محاربه

12روز پس از انتشار فیلم جنجالی زورگیری در بزرگراه نیایش که 
در جریان آن جوانی با تهدید قمه اموال یک راننده زن را سرقت 
کرده بود، پرونده این زورگیری با صدور کیفرخواست برای متهم 

به اتهام محاربه به دادگاه فرستاده شد.
به گزارش همشهری، این حادثه عصر روز چهارشنبه 2۶مردادماه 
امســال در بزرگراه نیایش اتفاق افتاد. آن زمــان بزرگراه زیر بار 
ترافیک عصرگاهی بود و خودروهای زیادی در ترافیک گرفتار شده 
بودند. یکی از این خودروها یک پژو 20۶و راننده اش دختری جوان 
بود. درست در همان لحظات که خودروها توقف کرده بودند ناگهان 
پسر جوانی که یک قمه در دست داشت سراغ راننده 20۶رفت، در 
ماشین را باز کرد و با تهدید توانست موبایل دختر جوان را زورگیری 
و در ادامه سوار بر موتورسیکلتی که در آن سوی بزرگراه منتظرش 
بود، فرار کند. این سرقت خشن مقابل چشــمان بهت زده سایر 
رانندگان اتفاق افتاد و چند دقیقه طول کشید. یکی از رانندگان 
توانست با گوشی موبایلش از لحظه زورگیری فیلمبرداری کند و 

انتشار این فیلم در  شبکه های اجتماعی جنجال زیادی به پا کرد.
با انتشار این فیلم گروهی از کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی 
تهران وارد عمل شدند و توانستند سارق را شناسایی کنند. او یکی 
از اتباع افغانستان و مجرمی سابقه دار بود که به تازگی از زندان آزاد 
شده بود. در این شرایط مأموران توانستند متهم را دستگیر کنند. 
تحقیق از او نشان می داد که وی با همدستش با این شیوه از ده ها 

نفر زورگیری کرده  است. 
از آن روز تا به حال بررسی ابعاد مختلف این پرونده در دادسرا ادامه 
داشت تا اینکه روز گذشته دادستان تهران از صدور کیفرخواست 
برای متهــم به اتهام محاربــه خبر داد. علی صالحی در جلســه 
شورای عالی قضایی از تشکیل یک قرارگاه ویژه برای مقابله سریع، 
قاطعانه و قانونی با سارقان مســلح، زورگیرها و افراد شروری که 
امنیت جامعه را ســلب می کنند خبر داد و گفت: جلســات این 
قرارگاه به صورت مستمر در دادســرای تهران در حال برگزاری 
است؛ ضمن آنکه 2شعبه دادسرای ویژه سرقت های مسلحانه را نیز 

به این امر اختصاص داده ایم.
او ادامه داد: با تالش و زحمات شبانه روزی و پس از پیگیری های 
به عمل آمده، قرار مجرمیت و کیفرخواست سارق مسلح بزرگراه 
نیایش با اتهام محاربه صادر و این پرونده روز دوشــنبه به دادگاه 

ارسال شد.

اعدام برای قتل 4نفر در شهریار
پسر جوانی که در جنایتی هولناک 4نفر را در شهریار به قتل رسانده 
و یک روز بعد در خیابان طالقانی به  سوی مأموران پلیس تیراندازی 
کرده بود با رأی قاضی دادگاه انقالب اســالمی به اتهام محاربه و 

افساد فی االرض به اعدام محکوم شد.
به گزارش همشــهری، این پرونده صبح روز جمعه ششم خرداد 
ماه امسال با قتل 4نفر در روستای باالبان شهریار با شلیک گلوله 
گشوده شد. مقتوالن، نگهبانان یک سازمان دولتی بودند که در 
محدوده زمین های این ســازمان نگهبانی می دادند که ناگهان 
پسری جوان به ســوی آنها تیراندازی کرد. در این حادثه عالوه بر 

4نفری که به قتل رسیدند 2نفر دیگر نیز مجروح شدند.
از همان لحظات اولیه تحقیقات در این باره ادامه داشت تا اینکه یک 
روز بعد جوان مسلح درحالی که به تهران گریخته بود در خیابان 
طالقانی به سوی چند نفر از مأموران پلیس تیراندازی کرد. در این 
حادثه 4نفر از مأموران مجروح شدند و در نهایت مرد مسلح دستگیر 
شــد. متهم وقتی تحت بازجویی قرار گرفت اعتراف کرد به دلیل 
اختالفات ملکی که پدرش با این سازمان دولتی داشته دست به 
این جنایت زده است. با تکمیل شدن تحقیقات در این باره، پرونده 
متهم با صدور کیفرخواســت به اتهام محاربه بــه دادگاه انقالب 

اسالمی فرستاده شد.

در دادگاه
در جلسه دادگاه که هفته گذشته در شعبه15 دادگاه انقالب تهران 
به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد نماینده دادستان 
جزئیات بیشتری از این جنایت هولناک متهم فاش کرد. او گفت:  
متهم با یک کلت کمری 4نفر از نگهبانان شرکتی را در شهریار به 
قتل رسانده و به هر کدام تیر خالص نیز زده است. او همچنین در 
خیابان طالقانی به  سوی پلیس تیراندازی کرده که از میان 4مأمور 
مجروح یکی از آنها بینایی اش را از دست داده است. در ادامه این 
جلسه، مأموران انتظامی و خانواده مقتوالن شکایت شان را مطرح 
کردند و پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، ختم دادرســی 

اعالم شد.
روز گذشته، درحالی که یک هفته از محاکمه می گذشت متهم بار 
دیگر به دادگاه انقالب منتقل شــد تا رأی دادگاه به او ابالغ شود. 
هیأت قضایی شــعبه15 دادگاه انقالب وی را بــه اتهام محاربه و 
افســاد فی االرض از طریق تیراندازی به ســمت افراد و مأموران 
فراجا، مباشرت در 4فقره قتل عمدی، شروع به قتل با استفاده از 
سالح گرم نسبت به مأموران فراجا و ایجاد رعب و وحشت در بین 
مردم در شهر تهران و شهرستان شهریار با استفاده از سالح گرم 

به اعدام محکوم کرد.
قاضی صلواتی با اشاره به اتهامات متهم گفت: اقاریر صریح و منطبق 
با واقع این فرد در تمامی مراحل دادرسی، حاکی از این است که 
وی اقدام به تهیه سالح و مهمات، استفاده از سالح کلت کمری، 
ارتکاب 4فقره قتل در شهریار، تیراندازی به سمت مأموران فراجا 
و مجروح کردن حداقل 5نفر کرده است. با توجه به قرائن و شواهد 
موجود در پرونده، اقدامات متهم از مصادیق محاربه است و براساس 
مواد 279، 283 و بند الف ماده282 قانون مجازات اسالمی مصوب 
سال1392، او به اعدام محکوم شــد. به گفته قاضی صلواتی این 
حکم به صورت حضوری به متهم ابالغ شده و ظرف مدت 20روز 

قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

خارجی

داخلی

 دادسرا

دعوای سارقان بر سر تقسیم اموال مسروقه، کار دستشان داد 

پرونده سرقت بزرگ از خودروی ویژه حمل جواهرات در آمریکا وارد مرحله ای تازه شده است

چند ماه پس از قصاص پسر جوانی در زندان رجایی شهر، پدر او ناگفته های پرونده را بازگو می کند

سرقت 100ميليون دالر جواهر؛ وقتی نگهبان خواب بود
کامیون ویژه حمل جواهرات شــرکت برینکس که در 
ایستگاهی در جنوب کالیفرنیا پارک شده بود همه  چیز 
داشت؛ طال، ســنگ های قیمتی، ساعت های رولکس و 
البته نگهبانی که کامال خوابیده بود. دزدان که باورشان نمی شد با چنین 
موقعیتی روبه رو شوند، به راحتی قفل در کامیون را شکستند و 22کیسه 
پر از جواهر را که گفته می شــود ارزش آنها بیش از 100میلیون دالر بود 

به سرقت بردند.
به گزارش همشهری به نقل از واشنگتن پست، این سرقت عجیب اواسط 
تیرماه رخ داد اما جزئیات آن که به تازگی منتشر شده، جنجال زیادی در 
رسانه ها به پا کرده است. ده ها جواهرساز در آمریکا که جواهرات گران قیمت 
خود را برای شرکت در نمایشگاه بین المللی جواهرات به سانفرانسیسکو 
منتقل کــرده بودند، پس از پایان نمایشــگاه، همه ایــن جواهرات را به 
شرکت برینکس ســپردند تا آنها را به مغازه هایشــان برگردانند. شرکت 
برینکس دارای هزاران خودروی ویژه زرهی است که در زمینه حمل ونقل 
کاالهای گران قیمت ازجمله شمش های طال و جواهرات فعالیت می کند 
و خودروهای ویژه آن در 100کشور جهان مشغول کارند. غروب 19تیرماه 
و با پایان کار نمایشگاه بین المللی جواهرات، بیش از 70کیسه جواهرات 
در یکی از کامیون های شرکت برینکس در جنوب سانفرانسیسکو بارگیری 
شد. کامیون در حالی  که یک نگهبان کامال مسلح رانندگی آن را به عهده 
داشت و نگهبان مسلح دیگری نیز کنار او نشسته بود به سمت لس آنجلس 
حرکت کرد. چندساعت بعد کامیون به ایســتگاهی در جنوب کالیفرنیا 
رسید که مخصوص استراحت راننده کامیون ها بود. راننده برای خوردن 
غذا از ماشین پیاده شد و نگهبان دوم همچنان داخل ماشین بود. او اما با 

رفتن راننده به خوابی عمیق فرو رفت و همین فرصت کافی بود که نقشه 
سرقتی بزرگ رقم بخورد. 27دقیقه بعد وقتی راننده برگشت متوجه شد که 
قفل عقب کامیون بریده شده است. او وحشت زده خودش را به همکارش 
که داخل ماشین بود رساند اما او هنوز خواب بود. راننده وی را بیدار کرد و 
هردو به عقب کامیون رفتند اما از 22کیسه حاوی جواهرات خبری نبود. 
این در حالی بود که نگهبانی که داخل ماشین خواب بود می گفت که اصال 
متوجه سروصدا و مسئله ای غیرعادی نشده است. با گزارش ماجرا به پلیس، 
تیمی از مأموران پلیس لس آنجلس و همچنین مأموران اف بی آی راهی 
محل حادثه شدند. به گفته گروهبان مایکل مایلسکی، از دفتر کالنتری 
لس آنجلس، بررسی صحنه سرقت نشان می داد که چندین دزد از مکانیسم 
قفل کامیون عبور کرده اند که ظاهرا کار سختی هم نبوده است. فیلم هایی 
مربوط به این حادثه به دست آمده اما هنوز ردی از سارقان پیدا نشده است. 
در این ماجرا 22کیسه پر از جواهرات به سرقت رفته و ما از دزدیدن چندین 

میلیون دالر حرف می زنیم که رقم هنگفتی است.

دعوای حقوقی 
حاال و با گذشــت کمتر از 2ماه از این ســرقت بزرگ، ایــن پرونده ابعاد 
دیگری هم پیدا کرده است. ماجرا از این قرار است که شرکت برینکس که 
مسئولیت حمل جواهرات را به عهده داشته، در دادگاه مدعی شده که ارزش 
جواهرات سرقت شده حدود 10میلیون دالر است. اما جواهرسازانی که همه 
جواهراتشان در این ماجرا سرقت شده می گویند که ارزش جواهرات بیشتر 
از 100میلیون دالر است. وکالی شرکت برینکس مدعی هستند براساس 
اظهارات ثبت شده جواهرسازان در هنگام تحویل محموله ها به این شرکت، 

ارزش جواهرات ســرقتی حدود 10میلیون دالر است و این شرکت فقط 
بابت این مبلغ در قبال مالباختگان مسئولیت دارد. حال آنکه جواهرسازان 
می گویند که آنها در هنگام تحویل محموله ها به شرکت برینکس، عمدا 
ارزش جواهرات را پایین اعالم کرده بودند که هزینه بیمه کمتری پرداخت 
کنند و در حقیقت ارزش جواهرات سرقت شده بالغ بر 100میلیون دالر 
است. در صورت درست بودن گفته های جواهرسازان، این یکی از بزرگ ترین 
سرقت های تاریخ است که تنها به دلیل خواب بودن نگهبان صورت گرفته 
است. آرنولد دوک، رئیس نمایشــگاه بین المللی جواهرات نیز پس از این 
سرقت بزرگ گفت: »این یک سرقت کامال بزرگ است. ما از طال، الماس، 
یاقوت، زمرد و انبوهی از ساعت های لوکس صحبت می کنیم. آنهایی که 
متضرر شده اند همه  چیزشان را از دســت داده اند. چون همه آنها را برای 
حضور در نمایشگاه به اینجا منتقل کرده بودند و حاال تقریبا نابود شده اند.«

وقتی اعضای یک باند سرقت بر ســر تقسیم اموال مسروقه 
بحث شــان شــد، خبر نداشــتند که دختــری به صورت 
اتفاقی حرف های آنها را شنیده اســت. این دختر شجاع با 
یادداشت کردن شماره پالک خودروی سارقان و تماس با پلیس کاری کرد که 

همه اعضای باند سرقت، در دام مأموران گرفتار شوند.
به گزارش همشــهری، از مدتی قبل گزارش ســرقت های سریالی به پلیس 
پایتخت اعالم شد که نشان می داد اعضای یک گروه با پوشاندن صورت های 
خود و با تخریب قفل در خانه ها، وارد آنجا شــده و دست به سرقت دالر، پول 

و طال می زنند.
یکی از مالباخته ها که در غیاب او دزدان به خانه اش دستبرد زده بودند، تاجری 
ثروتمند بود که می گفت: دزدان با تخریب در به خانه ام دســتبرد زده و چند 
سکه طال، دالر و پول نقد سرقت کرده و متواری شده اند.  من در خانه ام لوازم 
آنتیک، گوشی موبایل،  تبلت و لپ تاپ، تابلوفرش و لوازم قیمتی دیگر داشتم 
اما دزدان فقط پول، طال و ارز سرقت کرده بودند. درحالی که تعداد شاکیان این 
پرونده در حال افزایش بود، مأموران پلیس با دستور قاضی تقی زاده، بازپرس 
شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران به تالش برای یافتن ردی از سارقان ادامه 

می دادند تا اینکه اتفاق عجیبی رخ داد.

تماس دختر شجاع با پلیس
چند روز پیش دختر جوانی با پلیس تماس گرفت و گفت: »خودروی پرایدی 
با شماره پالک... در خیابان... پارک است و سرنشینان آن ظاهرا دزد هستند و 

بر سر تقسیم اموال مسروقه با یکدیگر درگیر شده اند.« 
او سپس شماره پالک ماشین را اعالم کرد و توضیح داد: در حال گذر از خیابان 
بودم که متوجه شدم سرنشینان خودروی پرایدی با هم در حال بحث و جدل 
هستند. یکی از آنها با فریاد می گفت که می خواهد هر چه می دزدد مال خودش 
باشد و دیگر حاضر نیست از سهم اش پولی به افراد نیازمند بدهد. دیگری اما 
می گفت که باید بخشی از پول های دزدی را به افراد نیازمند بدهند و از اول 

قرارشان همین بوده است.
دختر جوان ادامه داد: از حرف هایشــان متوجه شدم که آنها سارق هستند و 
خانه های مردم را خالی می کنند. به بهانه اینکه منتظر کسی هستم به ماشین 
آنها نزدیک شدم و همانجا ایستادم تا بیشتر به حرف هایشان گوش کنم. وقتی 
مطمئن شدم که همه آنها سارق هستند  شماره پالک ماشینشان را یادداشت 

کردم و بعد از آنجا دور شدم تا به پلیس زنگ بزنم.
تماس این دختر شجاع با پلیس موجب شد تا تیمی از مأموران، راهی محل 
شوند و سرنشینان پراید را دستگیر کنند. در همان تحقیقات اولیه معلوم شد 
این افراد همان  دزدان تحت تعقیبی هستند که پلیس از مدتی قبل به دنبالشان 
بود. اعضای این گروه ۶نفر بودند و سرکردگان آن نیز بارها به اتهام سرقت راهی 
زندان شده بودند. آنها به سرقت های سریالی از خانه ها اقرار کردند و بخشی از 
اموال مسروقه در مخفیگاه شان کشف شد. در ادامه دزدان اعتراف کردند که 
فقط پول، طال و دالر از خانه ها سرقت کردند که با دستور بازپرس پرونده برای 
انجام تحقیقات بیشتر، شناسایی جرایم احتمالی دیگر و شاکیان تازه در اختیار 

مأموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

رابین هود بازی دزدان
یکی از سارقان دستگیری شده مدعی است که 
آنها پس از هر سرقت، بخشی از اموال مسروقه 

را به نیازمندان می دادند. گفت وگو با این سارق را بخوانید. 

چرا به نیازمندان کمک می کردید؟
راستش من و 2 نفر از همدستانم سابقه دار و در زندان با هم 
آشنا شده بودیم اما  3نفر دیگر هیچ سابقه ای نداشتند. وقتی 
به آنها پیشنهاد سرقت دادیم، ابتدا قبول نکردند اما بعد با این 
شرط که باید بخشی از اموال مسروقه را به افراد نیازمند بدهیم 
وارد بازی ما شدند. اینطوری احساس می کردند که بار گناه و 

عذاب وجدان شان کم می شود. 
چطور افراد نیازمند را شناسایی می کردید؟

کافی است سرتان را بچرخانید و کلی آدم نیازمند پیدا کنید. 
در بین فامیل و بستگان ما  پُر بودند از این افراد. البته خودمان 
هم دست کمی از آنها نداشتیم. اگر سرقت نمی کردیم، بی پول 

و فقیر می ماندیم.
هرکس فقیر باشد باید دزدی کند؟

نه. ما هم اشتباه کردیم. ما پس از هر سرقت، جزئیات اموال 
مسروقه را می نوشــتیم. این را هم بگویم که فقط طال، دالر 
و سکه ســرقت می کردیم. بعد اموال را تقسیم می کردیم و 
هرکس از سهم اش پولی وسط می گذاشــت که آن را بذل و 

بخشش می کردیم.
اما ظاهرا یکی از شما مخالف این بذل و بخشش بود؟

بله. من بودم. آن روز هم داخل ماشین به بچه ها می گفتم که ما 
این همه استرس متحمل می شویم و با ریسک فراوان قدم در 
خانه ها می گذاریم و بعد به راحتی آن را بذل و بخشش می کنیم. 
می گفتم که دیگر مخالف این کار هســتم  اما دوستانم قبول 
نمی کردند. ســر همین ماجرا هم بحث مان شد و ظاهرا یکی 

صدایمان را شنیده و پلیس را خبر کرده بود. 
چطور سرقت می کردید؟

ما خانه ای در جنوب تهران اجاره کردیم که پاتوقمان باشد و 
در آنجا نقشه می کشیدیم.  معموال شب ها 4یا 5نفری راهی 
سرقت می شدیم؛ 3نفر از ما با تخریب در ورودی یا بالکن ها 
وارد خانه ها می شــدند و مابقی افراد مقابــل خانه  زاغ زنی 
می کردند.  ما فکر همه جا را کرده بودیم تا شناسایی نشویم اما 

در نهایت لو رفتیم و حاال به شدت پشیمانیم.

گفت و گو

»پسرم به خاطر یک اشتباه مرتکب 
قتل شــد و خانواده مقتــول او را 
قصاص کردند. اما  ای کاش خانواده 
مقتول بین کسی که از روی اشتباه مرتکب قتل شده 
با کسی که یک خالفکار و جانی است، تفاوتی قائل 

بودند و درباره بخشش بیشتر فکر می کردند.« 
این چکیده حرف های مردی است که پسر جوانش 
چندی قبل در جریان یک دوئل عشقی مرتکب قتل 
دوست صمیمی اش شد و با وجود همه تالش هایی 
که برای بخشش او انجام شد اما اولیای دم حاضر به 
گذشت نشدند و پرونده زندگی او با طناب دار بسته 
شد. به گزارش همشــهری، این درگیری خونین به 
مهرماه سال 98برمی گردد. آن روز 2 پسر جوان پس 
از مدت ها رفاقت، با یکدیگر دچار اختالف شده بودند. 
اختالف آنها بر سر دختری جوان بود که هر دو به او 
عالقه داشتند. دختر جوان اول با سعید آشنا شده بود 
اما در  ادامه پای دوســت سعید هم به میان کشیده 
شده و همین ماجرا باعث کدورت بین آنها شده بود. 
پیش از این دوست سعید حتی برخی شب ها به خانه 
آنها می رفت و آنجا می ماند اما این اختالف همه  چیز 
را به هم زده بود. طوری که روز حادثه آنها با یکدیگر 
در یکی از محله های شرق تهران قرار دعوا گذاشتند.

وقتی هر دو، سر قرار رســیدند درگیری شروع شد. 
دوست سعید به طرف او اسپری اشک آور زد و سعید 
درحالی که چاقو در دستش بود، ضرباتی را به طرف 
مقابل پرتاب کرد. یکی از این ضربات اما درست به 
قلب دوستش نشست. ســعید هنوز چشمانش به 
درستی نمی دید و گمان می کرد ضربه چاقو به دست و 
پای طرف مقابل برخورد کرده است. او در همان حال 
از آنجا فرار کرد و دقایقی بعد جوان مجروح پیش از 

انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.
سعید پس از این حادثه به خانه خواهرش پناه برده 
بود؛ اما 2 روز بعد وقتی فهمید که دوستش در این 
درگیری به قتل رســیده، با پای خودش به پلیس 
آگاهی رفت و تسلیم شد. طولی نکشید که پسرجوان 
در دادگاه کیفری یک اســتان تهران محاکمه و به 
قصاص محکوم شــد. این رأی در دیوانعالی کشور 
مهر تأیید خورد و با گذشــت حدود 3ســال سعید 
در زندان رجایی شــهر قصاص شــد. حاال مدتی از 
اجرای این حکم گذشته و طرفین این درگیری که 
هر دو جوان بودند زیر خروارهــا خاک خوابیده، اما 
خانواده های شان هنوز عزادارند و وقتی به جای خالی 
فرزندان شان نگاه می کنند، باورشان نمی شود که آنها 

دیگر به خانه برنمی گردند.
مسعود نساج رضایی، پدر سعید از ساکنان قدیمی 
یکی از محله های خیابان پیروزی اســت. با گذشت 
مدتی از اجرای حکم قصاص پســرش، او اما هنوز 
داغدار است و وقتی اســم سعید می آید چشمانش 
پر از اشک می شود. او می گوید: خانواده مقتول پای 
دیگ سمنو گفتند پسرم را بخشیده اند و او را مجازات 
نمی کنند، اما چند روز بعد از زندان تماس گرفتند که 
بیایید برای آخرین مالقات و چند روز بعد هم پسرم 
قصاص شــد. درست است که پســرم مرتکب قتل 
شده بود، اما او یک جانی نبود و می شد از تقصیرش 
گذشت. این مرد با صدای گرفته اش ادامه می دهد: 
سعید 25ساله بود. او حدود ۶سال بود که به دختری 
عالقه داشت و می خواست با او ازدواج کند؛ اما چون 
شغل ثابتی نداشت ما مانع شــدیم. مدتی گذشت 
و وقتی او پافشــاری کرد گفتم اگر کار ثابتی داشته 
باشی خودم برایت به خواستگاری می روم. این شد 

که او در مغازه برادرش مشغول به کار شد. بعد از آن 
بود که به خواستگاری رفتیم و آنها نامزد شدند و با 

هم رفت وآمد می کردند.
او ادامه می دهد: مقتول هم از چند سال قبل دوست 

صمیمی پسرم بود؛ طوری که مرا عمو صدا می کرد.
این مرد در ادامه می گوید: مدتی گذشــت تا اینکه 
سعید فهمید دوستش هم به آن دختر عالقه دارد. 
وقتی ســعید این موضــوع را فهمید با دوســتش 
دچار اختالف شــد. آنها چندین مرتبــه با یکدیگر 
درگیر شــدند تا اینکه روز حادثه بــا یکدیگر قرار 
دعوا گذاشتند. در همان ابتدا دوستش به صورت او 
اسپری اشک آور زد و ســعید که چاقو دستش بود 
اما چشمانش نمی دید، ضربه ای به او زد. پسرم فکر 
می کرد این ضربه به دست او خورده اما چاقو به قلب 

دوستش برخورد کرده و باعث مرگش شده بود.
پدر سعید می گوید: پسرم خودش به پلیس آگاهی 
رفت و خود  را تسلیم کرد. او پشیمان بود و می گفت 
ناخواسته مرتکب قتل شده است. من افراد زیادی را 
واسطه قرار دادم تا اینکه یک مرتبه وعده دادند که 

پسرم بخشیده می شود و قصاص نمی شود. 
او می گوید: ما در حال فراهم کردن مبلغ دیه بودیم 
که چند روز بعد از زندان تماس گرفتند و گفتند که 
بیایید برای آخرین مالقات؛ باورمان نمی شد. آن شب 
باز در خانه مقتول رفتیم و هرچقدر که می توانستیم 
التماس کردیم ولی فایده نداشــت. حتی جلوی در 
زندان هم به پای شــان افتادیم اما راضی به گذشت 
نشدند. رفتند داخل زندان و یک ساعت بعد مأمور 
زندان خبر داد که سعید قصاص شده است. آن روز 

برایم چه جهنمی بود. خدا برای کسی نخواهد.
پدر ســعید می گوید: قبول دارم که پسرم مرتکب 

قتل شده بود اما 2ماه قبل از این حادثه او و مقتول 
با هم دوســت صمیمی بودند و این ماجرا در یک 
حادثه اتفاق افتاد. پسرم جوان بود و اشتباه کرد. اما 
نباید بین کسی که هیچ ســابقه ای ندارد و مرتکب 
اشتباه شده و فردی که یک سابقه دار است و مرتکب 
جنایت شــده فرقی باشد؟ درســت است که حق 
با خانواده مقتول بود که بچه شــان کشته شده اما 
بخشش قشنگ تر از قصاص است. پدر سعید ادامه 
می  دهد: حکم پسرم اجرا و او قصاص شد و حاال روی 
صحبتم با خانواده مقتوالنی است که فرزندشان در 
یک درگیری و به خاطر اشتباه و عصبانیت آنی یک 
نفر دیگر به قتل رســیده است. قصاص حق شرعی 
و قانونی آنهاست اما همیشــه گفته اند لذتی که در 
گذشت است، در انتقام نیست. حاال در این حادثه 
2خانواده عزادارند. از دست دادن فرزند، داغ بزرگی 
است و افرادی که با گذشت شان، اجازه نمی دهند 
افراد دیگری چنین داغی را تجربه کنند، دست به کار 

بزرگی می زنند.

پایان دردناک دوئل عشقی در خیابان پیروزی
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هفته نامه گاردین ]انگلیس[
۶ ماه جهنم

هفته نامه گاردین به مناسبت ششــمین ماه جنگ اوکراین و 
روسیه در گزارشی با عنوان »۶ ماه جهنم« صفحه نخست خود 
را به انتشار تصویری از صورت گل آلود و هراسان استپانوف، 
راننده تانک اوکراینی در خط مقدم دونباس، اختصاص داده 
است. این نشریه همچنین در گزارشــی با عنوان »آیا رکود، 
اروپا را فرا خواهد گرفت؟« به بحران اقتصادی ناشی از جنگ 
و تهدیدات محیط زیستی در قاره اروپا پرداخته است. تشدید 
اختالفات سیاسی در پاکستان و شرایط سخت فعاالن اجتماعی 
در عربستان نیز ازجمله موضوعاتی است که هفته نامه گاردین 

در شماره اخیر خود به آنها پرداخته است.

تنش های ترکیه و یونان بار دیگر 
به صــدر اخبار جهان بازگشــته 
اســت. آنــکارا اعالم کــرده که 
سامانه های دفاع هوایی اس300 یونان در جزیره 
کرت در جریان ماموریت نیروی هوایی ترکیه بر 
فراز دریای اژه و شرق مدیترانه، جنگنده های این 
کشــور را به مدت نیم ســاعت رهگیری کرده اند. 
ترکیه با خصمانه خوانــدن این اقدام یونان تأکید 
کرده که آتن به عنوان یکی از هم پیمانان ترکیه در 
ائتالف پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( خالف اصول 
اتحاد عمل کرده است. ترکیه همچنین بار دیگر 
از کشورهای غربی به دلیل سرزنش نکردن یونان 
انتقاد کرده و آنان را به در پیش گرفتن سیاســت 

دوگانه  در قبال ترکیه متهم کرده است.
خصومت در روابط دوجانبه آتــن - آنکارا پدیده 
جدیــدی نیســت. در کارنامه روابط 2کشــور 
مجموعه ای از اقدامات تحریک آمیز، لفاظی های 
دیپلماتیــک و حتی درگیری هــای نظامی دیده 
می شــود، اما آنچه به اعتقاد ناظــران، این دور از 
تنش هــا را متمایز کرده همزمانــی اش با جنگ 
اوکراین و روســیه اســت. حدود ۶ماه پیش بود 
که میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان برای دیدار 
رودررو با رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه به استانبول رفت. در آن زمان فضای دیدار 
مثبت و سازنده توصیف شــد و رهبران 2کشور 
تأکید کردند کــه با وجود جنــگ اوکراین، آتن 
و آنــکارا به عنوان اعضای پیمان ناتو مســئولیت 
ویژه ای در حفظ امنیت اروپــا دارند؛ امنیتی که 
به گفته آنان با جنگ اوکراین به شدت در معرض 
خطر قرار گرفته اســت. اما شــرایط خیلی زود 
دستخوش تغییر شد و روابط ترکیه   و یونان پس 
از دیدار استانبول رو به وخامت گذاشت؛ به طوری 
که حدود 1.5مــاه بعد آتن پــرواز جنگنده های 
نظامی ترکیه بر فراز جزایر یونان در دریای اژه در 
مدیترانه را نقض »بی ســابقه« حریم هوایی خود 
خواند و به این اقدام آنکارا شــدیدا اعتراض کرد. 
همچنین میتسوتاکیس در سفر خود به واشنگتن 
با یادآوری رفتار ترکیه سعی کرد تا با البی کردن 
با نماینــدگان کنگره، آنان را ترغیــب کند که با 
طرح دولت جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا، 
برای فروش جنگنده های F16 آمریکایی به آنکارا 
مخالفت کنند؛ اقدامی که با واکنش تند اردوغان 
روبه رو شد. رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به 
البی های ضد ترکیه ای میتسوتاکیس در واشنگتن 
گفت که »دیگر شــخصی به نام میتســوتاکیس 
برایش وجود خارجی نــدارد؛ بنابراین در آینده 
گفت وگویی هم با او نخواهد داشــت.« پس از آن 
بود که مولود چاووش اوغلــو، وزیر خارجه ترکیه، 
هم در واکنش به اســتقرار تجهیزات ســنگین 
نظامی در جزایر دریای اژه از سوی یونان، آتن را به 
نظامی سازی غیرقانونی اراضی خود در این منطقه 
متهم کرد. وزیر خارجه ترکیه همچنین هشــدار 
داد درصورتی که یونان از غیرنظامی کردن جزایر 
دریای اژه خودداری کند، آنکارا مالکیت یونان بر 

این جزایر را به چالش خواهد کشید.

نقطه سرآغاز تنش ها 
آب های سرزمینی هسته اصلی اختالفات ترکیه 
و یونان است. مرزهای آبی میان این دو کشور در 
دریای اژه محصول مجموعــه ای از درگیری های 
نظامی و توافق های بین المللی اســت. با امضای 
معاهده لوزان در ســال1923 میالدی، ترکیه و 
یونان بر سر مرزهای آبی خود در دریای اژه توافق 
کردند. براســاس این توافق، آتن مالکیت بیشتر 
جزایر اصلی در ســواحل آناتولی را حفظ کرد، اما 
پذیرفت کــه هیچ پایگاه دریایی و اســتحکامات 
نظامی را در این جزایر مســتقر نکند. همچنین 
براساس این توافق، 2کشــور محدودیت هایی را 
برای پروازهــای نظامی خود بر فــراز این جزایر 
پذیرفتند. اما نه معاهده لوزان و نه معاهده دوستی 
پاریس که در ســال1947 میالدی میان 2کشور 
امضا شد، نتوانست از ســطح تنش ها و اختالفات 
2همســایه بکاهد. تقابل آتن و آنکارا در اواســط 
دهه1990 به اوج خود رســید؛ زمانی که یونان 
اعالم کرد که طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد 
درباره حقوق دریاها محدوده آب های سرزمینی 
این کشــور می تواند تا 12مایل )19.3کیلومتر( 
باشد؛ این در حالی است که ترکیه ضمن مخالفت 
آشکار با این اقدام، همواره اعالم کرده که اگر یونان 
براساس کنوانسیون سازمان ملل مرزهای آبی خود 
را گســترش دهد، راه های آبی این کشور به سوی 
آب های آزاد به شــدت محدود می شود. تنش ها 
به حدی بــاال گرفت که 2کشــور آرایش جنگی 
به خود گرفتند و ژانویــه199۶ میالدی بود که با 
استقرار نیروهای ترکیه در جزیره سنگی کارداک و 
برافراشتن پرچم ترکیه در این جزیره، دولت یونان 
تسلیم شد. از آن زمان تاکنون اختالفات حقوقی 
و دیپلماتیک 2کشور به قوت خود باقی است. در 
تازه ترین رویارویی نیز که 2روز پیش اتفاق افتاد، 

یونان بار دیگــر ترکیه را به نقــض حریم هوایی 
خود متهم کرده و ترکیــه نیز با خصمانه خواندن 
رهگیری جنگنده های خود توســط سامانه های 
هوایی یونان که به اعتقاد آنکارا به طور غیرقانونی 
در جزایر دریای اژه مستقر شده اند از پیمان شکنی 

آتن سخن گفته است.

ردپای جنگ اوکراین بر مناقشه جزایر اژه 
اما آنچه این دور از تنش ها را متفاوت از گذشــته 
کرده، ردپای جنگ اوکراین است. نشریه تحلیلی 
»وار آن راکس« می نویسد میانجیگری اخیر ترکیه 
برای ازسرگیری صادرات غالت که در پی جنگ 
اوکراین و روسیه متوقف شده بود و می رفت که به 
تهدیدی جدی برای امنیت غذایی جهان تبدیل 
شــود، دســتاورد بزرگی برای دولت اردوغان در 
سیاست خارجی به شمار می رود. دولت اردوغان 
همچنین موفق شــده که با بهبود نســبی روابط 
خود با آمریکا دولت جو بایدن را متقاعد کند که 
جنگنده های F16 آمریکایی را به آنکارا بفروشد؛ 
)روندی که با خرید تســلیحات روســی از سوی 
ترکیه متوقف شــده بــود(. این دســتاوردها در 
سیاست خارجی که در سایه جنگ اوکراین برای 
ترکیه میسر شده ناظران اروپایی را بر آن داشته 
تا گمانه زنی کنند که بحران اوکراین فرصتی را در 
اختیار آنکارا گذاشته که رویکرد خصمانه تری را در 
برابر اختالفات خود در یونان در پیش بگیرد. سلیم 
کورو، کارشناس علوم سیاســی معتقد است که 
رئیس جمهوری ترکیه به جنگ اوکراین به عنوان 
فرصتی برای پیشــبرد اهداف خود در سیاســت 
خارجی نگاه می کند؛ آن هم در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمانی سال آینده. بنا بر این 
تحلیل، ترکیه اکنون درگیر تورم افسارگسیخته 
و بحران اقتصادی اســت؛ بنابراین این تمایل در 

آنکارا وجود دارد که بــرای انحراف افکار عمومی 
از مشــکالت جدی داخلی توجه ها را به سیاست 
خارجی معطوف کند. این در حالی اســت که در 
یونان نیز طیف تندرویی وجود دارند که از تشدید 
تنش ها استقبال می کنند؛ به عنوان مثال یانیس 
اگولفوپولوس، دریاســاالر ســابق یونانی در یک 
برنامه زنده تلویزیونی با خط و نشان کشیدن برای 
آنکارا گفته است: »فقط بگذارید ترکیه دست از پا 
خطا کند، آنگاه چیــزی را تجربه خواهد کرد که 

هرگز مانند آن را ندیده است.«

وقوع جنگ؛ آری یا خیر؟
با وجود تشدید تنش های ترکیه و یونان، عضویت 
2کشــور در پیمان ناتو برخی از ناظران سیاسی 
را بر آن داشــته کــه خطر جدی جنــگ را انکار 
کنند. آنها بر این باورند که پادرمیانی همیشــگی 
رهبران ناتو و هزینه های اقتصادی یک درگیری 
احتمالی، وقوع جنگ در بخش دیگری از جهان را 
به امری بعید تبدیل می کند. وار آن راکس نوشته: 
گروهی از ناظران معتقدند هرقدر هم فشــارهای 
داخلی رهبران 2کشور را مجبور کند که رویکرد 
شدیدتری را در برابر اختالفات موجود در دریای 
اژه در پیش بگیرند، دالیل زیادی وجود دارد که 
می تواند از وقوع یک جنــگ احتمالی جلوگیری 
کند؛ ازجمله اینکه آتن و آنکارا با وجود اختالفات 
شدید چندین دهه است که توانسته اند از درگیری 
دوباره اجتناب کنند. عالوه بــر این، هزینه های 
سیاســی و اقتصادی رویارویی مســلحانه برای 
هردوکشور بسیار سنگین خواهد بود؛ به وی ژه اینکه 
ترکیه و یونان، هر دو اکنون به شدت درگیر بحران 
اقتصادی هستند. براســاس این تحلیل، گذشته 
از بحران تورم و آمار بــاالی بیکاری در ترکیه که 
نارضایتی های گســترده ای را در این کشور ایجاد 
کرده اســت، دولت یونان نیز با کســری بودجه 
189درصدی نســبت به تولیــد ناخالص داخلی 
روبه رو است و افزایش نگران کننده قیمت انرژی 
آن هم در آستانه آغاز فصل ســرما بار اقتصادی 

سنگینی را بر دولت تحمیل کرده است.
اما ناظرانی نیز هستند که با اشاره به وقوع جنگ 
اوکراین تأکید می کنند نباید خطر وقوع جنگ را 
دست کم گرفت. رایان گینگراس، کارشناس روابط 
بین الملل در امور ترکیه و بالکان، معتقد است که 
حمایت های اتحادیه اروپــا از یونان بدون درنظر 
گرفتن دغدغه های آنکارا باعث شده تا ترکیه بارها 
از عدم بی طرفی اروپا انتقاد کند. از طرفی استقرار 
تسلیحات سنگین نظامی در جزایر مورد مناقشه 
از ســوی یونان، ترکیه را عمیقا نســبت به وقوع 
یک جنگ نیابتی نگران کرده است. گینگراس با 
اشــاره به اینکه اختالفات سرزمینی میان روسیه 
و اوکراین نیز تاریخی طوالنی داشــت، می گوید: 
»اگر قرار باشــد از بحران اوکراین درسی بگیریم 
این اســت که هیچ گاه نباید خطــر وقوع جنگ 
را دســت کم گرفت. جنگ یونان و ترکیه نه تنها 
ممکن اســت که می توانــد در مقطعی محتمل 

هم باشد.«

 کناره گیری صدر  
برزخ سیاسی در عراق 

هنوز مشخص نیست دومین کناره گیری صدر از سیاست 
تصمیمی قطعی یا مقطعی است از این رو آینده تشکیل 

کابینه سیاسی در بغداد همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد

برای دومین بــار طی کمتــر از 3ماه گذشــته، »مقتدی 
صدر«، رهبر جریان صدر عراق اعالم کرد که از سیاســت 
کناره گیری می کند. رهبر جنبش صدر کناره گیری اش از 
همه فعالیت های سیاسی را در بیانیه ای توییتری در حساب 
کاربری رســمی خود اعالم کرد و گفت از همه ســمت ها 
کناره گیری کــرده و تعطیلی همه مؤسســات به جز حرم 

مطهر، موزه شریف و کمیسیون صدر را اعالم می کند.
 صدر البته در بیانیه خود بهترین راه را گفت وگوی سازنده 
عنوان کرده و گفته اســت که برای حفــظ توانمندی های 
کشور باید به همه اختالفات فعلی پایان دهیم. پس از بیانیه 
مقتدی صدر، دفتر او نیز با انتشــار بیانیه از ممنوعیت های 
گسترده فعالیت به اسم جریان صدر در عراق خبر داد و اعالم 
کرد مشارکت به اسم جریان صدر در امور سیاسی و دولتی 
و همه نهادهای وابســته آن و همه فعالیت های اجتماعی 
ممنوع است. سر دادن شــعار و اهتزاز پرچم به اسم جریان 
صدر و همچنین اســتفاده از هرگونه ابزار رسانه ای ازجمله 

شبکه های اجتماعی به اسم این جریان ممنوع است.

تغییر رأی صدر 
درحالی که صدر تا همین چنــد روز پیش از عزم خود برای 
حمایت از معترضان و رسیدن به اهداف نهایی اعتراضات در 
عراق سخن می گفت و حتی اعتراضات را انقالب می نامید، 
روز دوشــنبه پس از آن کناره گیری خود را اعالم کرد که 
انتقادات از او به دلیل ادامه تظاهرات چند هفته گذشته در 

عراق باال گرفته بود. 

شاید تأثیرگذارترین نقد از جریان صدر را آیت اهلل سیدکاظم 
حسینی حائری اعالم کرد که به عنوان مرجع تقلید بسیاری 
از حامیان جریان صدر و شــخص مقتدی صدر شــناخته 
می شــود. آیت اهلل ســیدکاظم حســینی حائری با اعالم 
کناره گیری خــود از مرجعیت به دلیل بیمــاری و کهولت 
سن، به طور غیرمستقیم مقتدی صدر را خطاب قرار داد و از 
تفرقه افکنی میان مردم عراق به نام شهیدین صدر به شدت 
انتقاد کرد. پس از کناره گیری آیت اهلل حائری از مرجعیت در 
عراق، مقتدی صدر نیز کناره گیری خود را اعالم و تأکید کرد 
که »نجف اشرف مقر اصلی مرجعیت دینی  بوده و هست« 
و افزود که هرگز ادعای عصمت یــا اجتهاد یا حتی رهبری 
نکرده و صرفا خــود را »امرکننده به معروف و نهی کننده از 
منکر« می داند و هدفی جز »اصالح اعوجاجی که عامل اصلی 
آن نیروهای سیاسی شیعه بوده اند« ندارد و می خواسته آنان 

را »به ملتشان نزدیک کند.«

آینده تشکیل کابینه در عراق
این نخستین بار نیست که صدر کناره گیری اش از سیاست 
را اعالم می کند. در اواخر خردادماه امسال نیز خبری مبنی 
بر کناره گیری مقتدی صدر از فضای سیاسی عراق منتشر 
شد. صدر اعالم کرد از روند سیاسی کناره گیری می کند تا 
در دنیا و آخرت شریک سیاستمداران »فاسد« نشود. در آن 
زمان صدر کناره گیری اش از سیاست در عراق را 3روز پس 
از درخواســت از همه نمایندگان این جریان برای استعفا 
از پارلمان عراق اعالم کرد. درخواســتی که به کناره گیری 
73عضو پارلمان منجر شد و در عمل باعث شد تا نمایندگان 
»چارچوب هماهنگی شــیعیان« جای خالــی نمایندگان 
مستعفی را پرکنند. اما وقتی نمایندگان چارچوب هماهنگی 
شــیعیان که پس از کناره گیری جریان صــدر از پارلمان 
اکثریت را به دســت آورده بودند می خواستند جلسه رأی 
اعتماد برای نخســت وزیری »محمد شــیاع السودانی« را 
برگزار کنند، حامیــان جریان صدر به منطقه ســبز عراق 
ریختند و پس از یک هفته تحصن در پارلمان و تعلیق کار 
این نهاد قانون گذاری، شــورای عالی قضایی را نیز به مدت 
2روز هدف قرار دادند. اعتراضاتی که در عمل بغداد را دچار 

اغمای سیاسی کرد.
بغــداد اگرچه هنوز در التهاب اســت، اما هنــوز امید به از 
ســرگیری کار پارلمان همچنان پرنگ اســت. اکنون که 
صدر پس از 3هفتــه جار و جنجال در منطقه ســبز بغداد 
از حامیان خود خواســته میدان اعتــراض را ترک کنند، 
احتمال می رود که پارلمان بتواند کار خود را ازسر گیرد، اما 
برخالف این تصور ابتدایی و ساده، شاید شروع به کار دوباره 
پارلمان به این سادگی نباشد. صدر تا کنون در چند مقطع 
کناره گیری اش از سیاست را اعالم کرده و پس از مدتی کوتاه 
دوباره به میدان تحوالت سیاسی بازگشته است. اکنون نیز 
مشــخص نیســت که آیا کناره گیری صدر از سیاست یک 

تصمیم قطعی است یا یک تصمیم کوتاه مدت و مقطعی.
در واقع اعالم کناره گیری صدر از سیاســت آینده تحوالت 
مربوط به تعییــن تکلیف دولت و کابینه سیاســی عراق را 
بیش از هر زمان دیگری دچار ابهام خواهد کرد و مشخص 
نیســت درصورتی که باردیگر نمایندگان پارلمان به سمت 
تعیین نخست وزیر آتی عراق بروند، آیا صدر این بار فقط یک 
نظاره گر ساکت خواهد بود یا مانند هفته های پیش باردیگر 
طرفدارانش صندلی های قرمز پارلمان عراق را برای چند روز 
اشغال خواهند کرد. تصمیم اخیر صدر بیش از آنکه یک راه 
مشخص را پیش روی سیاســتمداران عراقی قرار دهد، در 
واقع آنان را در برزخی قرار داده تا با نگرانی در انتظار حرکت 

بعدی صدر بمانند.

آن لینده 
وزیر امور خارجه سوئد

مذاکرات با ترکیه درباره روند عضویت 
در ائتــالف ناتــو پــس از برافراشــتن 
توســط  »پ ک ک«  گــروه  پرچــم 
نماینــدگان حــزب چپ ســوئد دشــوار 
شــد. رســانه های ترکیه به طــور مداوم 
ایــن موضــوع و رویدادهــای مشــابه را 
پوشش می دهند، اما براساس قوانین 
ســوئد، ما می گوییــم که ایــن »آزادی 

بیان« است. (ریا نووستی)

آنتونیو گوترش
دبیرکل سازمان ملل

جهــان مــا مدتــی طوالنــی اســت کــه 
گــروگان تســلیحات هســته ای قــرار 
گرفته اســت. این دســتگاه های مرگ 
نــه پیــروزی را تضمیــن می کننــد و نــه 
امنیــت را، آنها هدفشــان تنهــا ویرانی 

به بار آوردن است.
بیاییــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه 
آزمایش های هســته ای برای همیشــه 
متوقف شــده و تســلیحات هســته ای 
را یک بار برای همیشه به بایگانی های 

تاریخ بفرستیم. (توییتر)

اروپا پیگیر آزادی زندانی 
فلسطینی

درخواســت های بین المللی برای آزادســازی 
»خلیــل عــواوده« زندانی فلســطینی که در 
اعتراض به محبوس شدنش بدون داشتن هیچ 
اتهام مشخصی، از بیش از ۶ماه پیش دست به 
اعتصاب غذا زده افزایش یافته اســت. تصاویر 
چهره و بدن به شــدت تکیده ایــن زندانی که 
توسط همسر او در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده  است، موجی از درخواســت ها را از سوی 
نهاد های مختلف از جمله هیــأت نمایندگان 
اتحادیه اروپا در فلسطین برای آزادسازی این 
زندانی به پا کرده اســت. این هیــأت در بیانیه 
خود اعالم کــرد از دیدن تصاویر دهشــتناک 
این زندانی بهت زده شــده و تأکید کرد عواوده 
در معرض خطر جانی جــدی قرار دارد. در این 
بیانیه صراحتا درخواســت شده یا اتهامی علیه 
این زندانی ارائه و یا به حبس غیرقانونی او پایان 

داده شود.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

اتهام زنی اوکراین و روسیه علیه یکدیگر برســر نیروگاه هسته ای »زاپروژیا« همچنان 
ادامه دارد. روسیه اوکراین را به تالش برای خرابکاری در نیروگاه متهم می کند و اوکراین 
روسیه را مقصر فاجعه هسته ای معرفی می کند که درصورت ادامه گلوله باران های روسیه 
در اطراف نیروگاهی که تحت کنترل نیروهای روس اســت، رخ خواهد داد. این اتهام زنی ها نگرانی های 
مجامع بین المللی نسبت به بروز فاجعه ای مشابه فاجعه چرنوبیل را افزایش داده است. از این رو گروهی از 
نمایندگان آژانس بین المللی انرژی هسته ای روز دوشنبه راهی این نیروگاه شدند تا از نزدیک وضعیت آن 
را بررسی کنند. نیروگاه زاپروژیا یک ماه پس از آغاز جنگ، به دست نیروهای ارتش روسیه افتاد.  رافائل 
گروسی، رئیس آژانس انرژی هسته ای در پستی توییتری اعالم کرد که باید از ایمنی و امنیت بزرگ ترین 
نیروگاه هسته ای اوکراین و اروپا محافظت شود. او به همراه گروهی از ناظران آژانس قرار است این هفته 
خود را به زاپروژیا که در حاشیه رود دنیپرو در نزدیکی خط مقدم جنوب اوکراین واقع شده برسانند، اما 
روز دقیق بازدید از نیروگاه هنوز مشخص نشده است. آژانس انرژی هسته ای هم در توییتی مجزا اعالم 
کرده است که بازدید از زاپروژیا شامل بازبینی آسیب های فیزیکی، ارزیابی وضعیت کارکنان و بررسی 
عملکرد سیستم های ایمنی و امنیتی خواهد بود. کرملین هم روز دوشنبه اعالم کرده که ماموریت آژانس 
بین المللی هســته ای به نیروگاه زاپروژیا ضروری اســت و از مجامع بین المللی خواست تا برای کاهش 

تنش های نظامی اطراف نیروگاه، اوکراین را تحت  فشار قرار دهند.

اعزام ناظران آژانس انرژی هسته ای به اوکراین

رویداد

گزارش

ترکیه

مقدونیه بلغارستان
شمالی

آلبانی

یونان
 دریای

 اژه

آتنوآنکارا؛متحدانمتخاصم
با رهگیری جنگنده های ترکیه ای توسط یونان، بار دیگر گمانه زنی ها درباره احتمال وقوع درگیری میان 2عضو ناتو باال گرفته است 
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گرینویچ

توقف ترسناک مار کبرا 

 

هند ســرزمین عجایب و اتفاق های نادر خوانده 
می شود، اما انتشــار یک تصویر، مردم این کشور 
را هم شوکه کرده اســت. یک محیط بان هندی، 
فیلمی را منتشر کرده که دیدن آن،  دل و جرأت 
زیادی می خواهد. این مار کبــرا، وقتی دید یک 
زن در حیاط خانه اســتراحت می کند، آرام روی 
او خزید و همانجا نیم خیز ایســتاد. آنطور که در 
فیلم مشخص است، این مار حالت هجومی گرفته 
و منتظر این است که کســی نزدیک شود تا به او 
حمله کند. زن بیچاره هم وحشت زده و هراسان، 
فقط ناله می کند و کمک می خواهد. اما کســی 
جرأت نمی کند سمت او برود. مار خوش رنگ البته 
بعد از چند دقیقه که همینطور آنجا ایستاده بود، 
راهش را گرفت و بدون اینکه به این زن آســیب 

بزند به جنگل رفت. 

پاییزتابستانیدرراهاست

پز دادن با خانه همسایه 

پست کردن عکس های شیک در رســتوران ها و جاهای 
لوکس، به یک سنت در میان کاربران اینستاگرام تبدیل 
شــده؛ مردم طوری در رســتورا ن ها عکس می گیرند که 
انگار آنجا مال خودشان است، اما پز دادن با خانه همسایه 
در اینســتاگرام واقعا مورد عجیبی اســت. یک خانواده 
در انگلیس، از این شــاکی اســت که هر چه بــه خانه و 
حیاط و باغش می رســد، به نام همســایه فرصب طلبش 
در اینستاگرام ثبت می شود. این رفتار چنان آنها را عذاب 
داده که صدایشان را بلند کرده و به رسانه ها گله کرده اند. 
خانم صاحبخانه  که مدت زمان زیادی صرف کرده تا کلبه 
روستایی شان را به یک امارت زیبا تبدیل کند، گفته است 
که همسایگانشــان تمام زحمت او را به  نام خود زده و در 
اینســتاگرام نوشــته اند بعد از ۶ماه زحمت شبانه روزی، 
خانه قدیمی را به چیزی که حاال هســت تبدیل کرده اند. 
واقعیت اما این است که خانه صاحب اکانت، عمال در میانه 
بازسازی است و بیشــتر به یک ویرانه شباهت دارد. البته 
بعد از روشن شدن ماجرا، مردم در کامنت ها، به همسایه 
فرصت طلب حمله کرده و خواسته اند عکس خانه  مردم را 

به نام خودش نزند.

مرگ تنهاترین مرد دنیا 
 

ما خیلی شنیده ایم که انسان های بدوی هنوز در جنگل های 
آمازون در برزیل زندگی می کنند و تصاویر نادری هم از آنها 
دیده ایم. اطالعات درباره آنها، محدود و اندک است و از طریق 
مقامات برزیلی به دنیای خارج مخابره می شــوند. آنها حاال، 
به دنیا اعالم کرده اند که آخریــن بازمانده یک قبیله بدوی 
درگذشته و این قبیله، مطلقا از روی زمین محو شده است. 
این مرد که 2۶سال گذشته را به تنهایی در جنگل های انبوه 
مرز بولیوی زندگی می کرده، آخریــن مرد از قبیله اش بوده 
است. در سال1995 میالدی، ۶نفر از این قبیله کشته شدند. 
بیشتر مردم آن، در ابتدای دهه70 میالدی، توسط گاودارانی 
که چشم به زمین های این قبیله داشتند، کشته شده بودند. 
مقامات گفته اند آخرین نفر این قبیلــه، مرده در کنار کلبه 
جنگلی اش پیدا شده اســت. او به مرد حفره ای معروف بود 
چون حفره هایی در جنگل می کند تا شکار و وسایلش را در 
آنها پنهان کند. او پیشنهاد مقامات برای زندگی در مناطق 

امن را رد کرده بود.

آویخته به کلمات    عکس/ همشهری: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سهشنبه

  شکالت تلخ

البد در میان دوستان و آشنایان شما 
هم کسانی هســتند که در صحبت  
با دیگران خیلی صریح و بی پرده حــرف می زنند. من خودم هم 
چنین هستم و بعضی ها به من ایراد می گیرند که در مشاوره های 
رسمی یا در گفت وگوهای دوستانه، رک حرف می زنی و ممکن 
است مخاطبت از نوع گفتارت برنجد. البته من این را قبول دارم 
که گاهی چنین حرف زدن می تواند موجب دلخوری و کدورت 
اطرافیان شود، اما چه بســا که عامدانه و عالمانه چنین صحبت 
کرده ام و خواســته ام طرف مقابل کمی دردش بیاید و به عمق 
ایرادی که باید متوجهش باشد پی ببرد و از طرفی اگر با صداقت 
و آینه وار با کسی صحبت کنیم علی القاعده نباید برنجد. معتقدم 
یک دوست یا یک مشاور باید مانند آینه واقعیت ها را نشان دهد و 
معایب و نواقص تو را به وضوح برای خودت نمایان کند تا بتوانی 

برای رفع آنها اقدام کنی.
البته شــرط این صراحت در گفتار این اســت که اوالً صادقانه و 
خیرخواهانه باشد و دوماً از دایره ادب و احترام و نزاکت خارج نشود. 
آخر خیلی ها با جسارت و بی احترامی با دیگران صحبت می کنند 
و آن را پای رک بودن و بی رودربایستی بودن می گذارند. این را نه 
دین و نه اخالق اجتماعی و نه طبع بشری هیچ کدام قبول ندارند.

حدیثی معروف از امام صادق علیه السالم است که فرمودند: بهترین 
دوستان من کسانی هستند که عیب های مرا به من هدیه بدهند. 
این عبارت خیلی عجیب است و چون گوشزد کردن عیب را مانند 
هدیه ای می داند که دوست به دوستش می دهد، علی القاعده باید 
او را خوشحال کند نه آنکه دلخورش سازد. این همان نقشی است 
که آینه در مواجهه با ما دارد و همین کار را می کند و عیب مان را 
به ما هدیه می دهد. به خاطر همین است که دوستش داریم و هر 
روز به بهترین شکل تمیزش می کنیم و با نوازش، غبار از رویش 
می گیریم تا معایب مان را بهتر و واضح تر نشان دهد و ما بتوانیم 
آن را برطرف کنیم. یعنی خود را اصالح می کنیم نه اینکه از آینه 
دلخور شویم و آن را بشکنیم. آینه گر عیب تو بنمود راست/ خود 

شکن آینه شکستن خطاست.
بنابراین اگر حرفی صادقانه زده شــد که کمی هم تلخ بود عیبی 
ندارد که گاهی کمی تلخی برای تداوم دوستی ها و به خطر نیفتادن 
دوستان الزم است. دوستان و مشاور آدمی باید مانند شکالت تلخ 
باشند. شکالت تلخ یا شکالت ســیاه گاهی به خاطر مزه تلخش 
انسان را آزرده کام می کند یا حداقل اینکه لذت شکالت شیرین را 
ندارد، اما البد می دانید که بیش از 20 خاصیت دارد. ازجمله فواید 
و خواص فراوان آن می توان به بهبود سالمت قلب، کاهش فشار 
خون، درمان کم خونی، جوان سازی  سلول ها، کاهش افسردگی و 

مراقبت از پوست و زیبایی اشاره کرد.
پس دوست صادق و مهربان ممکن است هرازگاهی در لحظه کام 
انسان را شــیرین نکند و حس خیلی خوشایندی به وی نبخشد 
اما تأثیر و خاصیتش متفاوت و مفید است؛ درست مثل شکالت 
تلخ. چنین دوستی بدون تردید بســیار ترجیح دارد بر دوست 
مثل شکالت شــیرین که آدمی را گول می زند، وسوسه می کند 
و به بیراهه ها می کشاند. خیلی از این شکالت شیرین ها با تملق 
و چرب زبانی و به به گفتن الکی و چه چه کردن چاپلوسانه معایب 
انسان را می پوشانند و مسیر آدمی را عوض می کنند و انسان وقتی 
می فهمد که کار از کار گذشته و متحمل خسارت های فراوانی شده 
و گاه راه بازگشتش بسیار سخت است. زیرا انسان شکالت شیرین 
را می خورد و در لحظه از آن لذت می برد، اما یک روز که بیماری 
قند یا سایر بیماری ها به ســراغش آمد، از خوردن آن پشیمان 
می شود. قرآن می گوید روز قیامت انسان  گناهکار که تحت تأثیر 
دوست از راه حق بازمانده و به راه نادرست کشیده شده، می گوید 
 ای کاش فالنی را به دوستی برنمی گزیدم، چرا که من را گمراه کرد 

و از راه راست منحرف ساخت.
یادش بخیر، شهید بهشتی با آن جمله ماندگارش که من تلخی 

برخورد صادقانه را بر شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم.
بنابراین بیاییم اوالً برای همدیگر شکالت تلخ باشیم نه شکالت 
شیرین و در ثانی شکالت تلخ های زندگی مان را از خود نرانیم و 
کنارشان نگذاریم. شاید در لحظه دل آزارده شویم یا کام مان تلخ 
شــود یا طعم گس صحبت های آنها جان مان را بلرزاند اما هرچه 
می گذرد بیشــتر به خاصیت این رفاقت پی خواهیم برد و خدا را 

شکر می کنیم.

تا به حال به این فکر کرده اید 
که قوطــی رنــگ و قلمویی 
بردارید و دیوارهای خالی محله  خود را رنگ آمیزی کنید؟ 
معاون فرماندار اســتان » نامیب« از قدرت و خالقیت مردم 

کمک گرفته تا چهره بندر ماه در کشور آنگوال را تغییر دهد.
»اِما سومالی داســیلوا«، معاون فرماندار استان »نامیب« با 
بسیج کردن ساکنان شهر ســاحلی و بندر »موچامدس«، 
پروژه نوسازی شهر را راه اندازی کرده است. این کار با هدف 
تغییر چهره شــهر و بهبود روحیه مردم طراحی شده است. 
در این طرح آثار قدیمی مانند سینما و سالن های بزرگ اما 
خالی، به مراکز فرهنگی تبدیل شده و دوباره زنده می شوند. 
این طرح با همراهی نقاشان و هنرمندان خیابانی آغاز شده 
و مردم شــهر نیز به این پروژه کمک می کنند. فرماندار این 
استان هدف از اجرای این طرح را عالوه بر زیباسازی و ایجاد 
نشاط در شهر، اشتغال زایی برای هنرمندان، فعالیت مجدد 
مراکز فرهنگی و جلب نظر گردشگران برای بازدید از این بندر 

عنوان کرده است.
درحال حاضر شــهر   بندر موچامدس در اســتان نامیب را 
می توان نمونه ای از ایجاد فرصت شغلی برای هنرمندان و افراد 
خالق دانست. این مشارکت فعالیت های اقتصادی- فرهنگی 
بین بخش خصوصی و دولتی است. پایه اصلی این فعالیت 
برپایه هنر، معماری و سینماست. بندر موچامدس یکی از 
بندرهای مهم ماهیگیری در جنوب غربی کشور آنگوالست.

»داسیلوا« درباره این طرح می گوید:»هدف اولیه و مرحله 
نخست این طرح، استراتژی در راستای ایجاد روحیه جمعی 
و فراگیر بود. اما پس از آن به برنامه ای برای بازسازی و زنده 
کردن آثار کهن و بازگشایی مراکزی که به هر دلیل- مانند 
جنگ- امکان افتتاح آنها وجود نداشت، تبدیل شد« او اضافه 
می کند:»باید پیش برویم و آنچه را که در ذهن ســازندگان 
طرح ها، بناها و ساختمان ها وجود داشت، زنده کنیم تا بتوانیم 
این استان را در سطح ملی به عنوان مرکزی هنری- فرهنگی 
معرفی کنیم.« در همین راستا، داسیلوا، ارتشی از نقاشان و 
هنرمندان را بسیج کرده تا نمای ساختمان ها، خانه ها و تمام 
مراکز قدیمی، در سراسر شهر بازســازی شوند. مردم نیز با 

این طرح همراه شده و از تغییر چهره شهر بسیار خشنودند.
آنچه ایــن طرح را بــه امری مهم برای ســاکنان اســتان 
نامیب تبدیل می کند، مســئله »اشــتغال زایی« آن است. 

در این طــرح از هنرمنــدان تــا تولید کننــدگان رنگ و 
قلمــو و... درگیر فعالیت شــغلی می شــوند. پائولو دانیل، 
 یکــی از هنرمنــدان همــراه این پــروژه معتقد اســت:

»اجرای این طرح می تواند به کاهش آمار بیکاری کمک کند. 
هنر شغل است. ما می توانیم با این طرح هنرمندانی را که به 
حاشیه رانده شده و بیکار هستند، دوباره به کار مشغول کنیم. 
اینگونه عالوه بر زیبایی شهر، بسیاری از شهروندان نیز دوباره 

درآمد و شغلی خواهند داشت.«
اِما سومالی داسیلوا نیز می گوید:»شهر را سرزنده  و رنگارنگ 
خواهیم کرد. آن را نوسازی کرده و پناهگاه های خورشید و 

دریا زیباتر خواهند شد.« 

زندگی پدیا

بندر ماه، نقاشی می شود

تقویم / رویدادعدد خبر

 راه رجا

ساعت 3بعدازظهر روز 8شهریور13۶0، 
جلسه شــورای امنیت کشور برگزار 
می شود؛ حاضران: محمدعلی رجایی 
رئیس جمهــور، محمد جــواد باهنر 
نخســت وزیر و مســعود کشمیری 
جانشین دبیر شورای امنیت دور   میز 
جلســه نشسته اند. تیمســار وحید 
دســتجردی کنار باهنر و بعــد از او 
اخیانی به جای فرماندهی ژاندارمری 
کل نشســته، در کنــار او به ترتیب 
تیمسار کتیبه، ســرورالدینی معاون 
وزیر کشور، خسرو تهرانی از اطالعات 
نخســت وزیری، کالهدوز قائم مقام 
سپاه یک طرف میز نشسته اند. طرف 
دیگر میز تیمســار شرف خواه معاون 
نیروی زمینی، سرهنگ وحیدی معاون 
هماهنگی ســتاد مشترک، سرهنگ 
وصالی فرمانده عملیات نیروی زمینی و 
سرهنگ صفاپور فرمانده عملیات ستاد 
مشترک قرار دارند. ضبط صوت بزرگ 
کشمیری که مخصوص ضبط جلسات 
است، درســت نزدیک رجایی و باهنر 
قرار می گیرد. »کشمیری« قرار نبود 
در آن جلسه شرکت کند و درصورت 
شــرکت احتمالی هم، باید در انتهای 
ضلع طولی چپ میز یعنی تقریباً آخرین 
فاصله از رئیس جمهور و نخست وزیر 
می نشست. ولی در کنار رئیس جمهور 
که جای نشســتن مسئول اطالعات و 
تحقیقات نخست وزیری یعنی »خسرو 
تهرانی« است، جا می گیرد. بعد بدون 
کیف، از جای خود بلند می شود. برای 
باهنر و رجایی چای می ریزد. از پشت 
باهنر و دســتجردی بــه طرف جای 
اصلی استقرار خود در انتهای میز که 
»خســرو تهرانی«  آنجا نشسته بود، 

می رود. با او مکالمه کوتاهی می کند. 
به جای اینکه برود و ســرجای جدید 
خود در کنار مرحوم رجایی بنشیند، 
از در خارج می شود... چند دقیقه بعد 
صدایی آرامش پاستور را به هم می ریزد. 
اول صدا و بعــد دود و آتش؛ اتاق105 
نخست وزیری منفجر می شود. رجایی 
و باهنر و تعدادی از مقامات کشوری به 
شهادت می رسند. کشمیری از کشور 
فرار می کند و منافقین اعالم می کنند 

که انفجار کار آنها بوده.
  

شهید رجایی هنگام شهادت 48سال 
سن داشــت. پس از پیروزی انقالب 
ابتدا ســمت وزارت آموزش و پرورش 
را برعهده داشت و بعد در سال1359 
به نمایندگی ازمردم تهران وارد مجلس 
شورای اسالمی شد. در 20مرداد1359 
به نخســت وزیری و پــس از عزل 
بنی صدر از مقام ریاســت جمهوری، 
در انتخابات دوم مرداد13۶0 با کسب 
بیش از 13میلیون رأی مردم به عنوان 
دومین رئیس جمهوری اسالمی ایران 
انتخاب شد. باهنر نیز هنگام شهادت 
48ساله بود. او پس از پیروزی انقالب 
مســئولیت هایی ازجمله عضویت در 
شورای انقالب، نمایندگی مردم کرمان 
در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم 
تهران در مجلس شــورای اسالمی، 
وزارت آموزش و پــرورش )در کابینه 
شــهید رجایــی( و دبیرکلی حزب 
جمهوری اسالمی )پس از شهادت دکتر 
بهشــتی( را برعهده داشت. او پس از 
انتخاب رجایی به ریاست جمهوری، از 
سوی وی به نخست وزیری جمهوری 

اسالمی ایران برگزیده شد.

حافظ

 در َخم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟
نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست

تابستان امسال غافلگیرمان کرد. داشتیم در گرمای جهنمی 
اواسط مرداد پخته می شدیم که باران های سیل آسا زد همه 
تصوراتمان از این فصل را به هم ریخت. چند روزی هوا خنک 
شد، باران بارید، آب همه جا را گرفت و ما که در تهران روزگار 
می گذرانیم و گرفتار سیل های ناگهانی نشده بودیم، کمی 
خوش خوشانمان شد و این بارش ها را به فال نیک گرفتیم. اما 
خب، همان چند روز بود که باران حالمان را جا آورد و بعدش 
دوباره آسمان از ابر خالی شد و تصویر تابستان، با آفتاب تیز 

و برنده اش برگشت سرجای خودش.
حاال خیلی از ما داریم خودمان را آمــاده می کنیم که پاییز 
مثل سابق همانطور که برگ ها را زرد و نارنجی می کند و گرما 
را دور می زند، ابرها را دوباره به آســمان بیاورد و بوی باران 
بپیچد توی کوچه ها. اما یک خبر این تصویر قدیمی را هم به 

هم ریخته: »پاییز گرم و کم بارشی در راه است.«
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی آب پاکی 
را ریخته روی دستمان که چون سامانه مونسون در تابستان 
فعالیت داشته، حاال سیستم های بارشی در پاییز دیرتر وارد 
کشور می شــوند و پاییزی کم بارش و با دمایی بیش از حد 
نرمال خواهیم داشت. بعد توضیح کامل تری هم داده موعید 
همین حرف ها: »عالوه بر کم بودن میــزان بارش ها، زمان 
آغاز آنها نیز دیرتر خواهد بود، چراکه فعالیت های ســامانه 
مونسون زیاد است و فعالیت این سامانه، ورود سیستم های 
بارشی به کشور را با تأخیر مواجه می کند و به همین دلیل نیز 
بارندگی ها دیرتر شروع می شوند و شاید بارش های پاییزی 
نسبت به سال گذشته که کمتر از نرمال بود هم کمتر شود.«

بله، شــاه فصل ها هم انگار قرار نیست به ســیاق گذشته، 
درمانی برای این گرما و بی آبی داشته باشد و رگبار باران های 
گاه و بیگاه، حواله به آینده اســت. برای ما، از پاییز امســال 
غروب هــای دلگیرش می ماند و خیابان های خیس نشــده 

از باران.

کیانو ریــوز، فوق 
ستاره سینما، یکی 
از محبوب ترین بازیگرانی است که دنیا به خود 
دیده است و دلیل آن،  نه هنرنمایی معرکه او 
در فیلم ها،  که شــخصیت سخاوتمند و بسیار 
فروتن این بازیگر کانادایی اســت. او هر چند 
وقت یک بار، با یک کار فروتنانه، به مردم دنیا 
یادآوری می کند که چقدر خاکی و یکی مثل 
همه ماست. و البته با این کارهایش محبوب تر 
هم می شــود. ریوز مثل مــردم از حمل ونقل 
عمومی استفاده می کند، لباس های معمولی 
می پوشــد، یک موتور معمولــی دارد و بارها 
پیش آمده در خیابان بــه کمک مردم عادی 
رفته است. اخیرا یک عکس از او منتشر شده 
 که نشان می دهد ریوز چقدر ساده و بی تکلف 
در عروسی یک زوج شرکت کرده است. عروس 
خانم، وقتی ریوز را در البی هتل محل مراسم 
عروســی اش دیده، از او درخواست کرده که 
در مراسم شــرکت کند و ریوز هم خیلی زود 
رفته و روی تی شرتش یک کت پوشیده و در 
مراسم حاضر شده اســت. عکس حضور او در 
این مراسم، به شــدت مورد توجه قرار گرفته 
است. ریوز با وجود اینکه یکی از پولسازترین 
بازیگران دنیاست، زندگی ساده و بی آالیشی 
دارد و یک بار در یــک نقل قول معروف، گفته 
اســت که پول آخرین چیزی است که به آن 

فکر می کند.

جهان نما

جواد نصرتی مهتاب خسروشاهی

شهروند سلبریتی

روز سوم: »شما که هستید 
یعنی ایران هنــوز زنده 

است.«
روز پنجاه و هشتم: »همه خوبند. خیالت از بابت 

ما راحت باشد.«
روز یکصد و هفتادم: »پســرم به رزمنده ها بگو 

مادرت برای همه تان دعا می کند.«
روز پانصد و پنجاهم: »امسال پای سفره هفت سین 

جایت خالی بود.«
روز نهصــدم: »دســتکش و جــوراب بــرای 

هم سنگرانت گذاشته ام.«
روز دوهزار و یازدهم: »مژده بده؛ دایی شدی! من 

هم مادربزرگ شدم.«
روز چهارهزار و یکصد و یکم: »اسم همبازی های 
کودکی ات را بر خیابان ها گذاشــته اند. هر جا که 

می روم صورت هاشان جلو رویم می آید.«
روز شش هزار و نود و پنجم: »پدرت بیمار شده. 
همه اش میان مطب دکترها و راهرو مریض خانه ها 

سرگردان هستیم.«
روز هفت هزار و دویستم: »پا درد نمی گذارد زیاد 
بیرون بروم ولی بچه ها گاهی می آیند و از تنهایی 
درم می آورند. راست می گویند که نوه شیرین ترین 

موجود دنیاست.«
روز ده هزار و دویست و نود و پنجم: »این عکست 
را بیشتر از بقیه دوست دارم. خوب یادم هست چه 
روزی آن را انداختی. با آن پیراهن آبی آسمانی 

چقدر شبیه پدرم شده بودی.«
 زن مثل هر روز دستی بر قاب عکس کشید و بعد 
آن را در جای همیشگی اش گذاشت. زیر عکس 
با خطی خوش نوشــته بودند: »تاریخ شهادت 
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حضور

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

فراخوان

داستان 
وارده

پژمان سهرابی
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خدماتتوانبخشی
وروانشناختی،نیاز
ضروریزندانیان

اواسط تیرماه بود که طرح رعد انجام شد و براساس 
اعالم رئیس پلیس تهران بزرگ، 1078مجرم در 
این طرح دستگیر شدند. آن زمان فرمانده پلیس 
تهران از مقام قضایی، اشــد مجازات را برای اراذل 
و اوباش درخواســت کرد که باید به این پیام نگاه 
جدی تری هم داشــت؛ نه تنها برخوردهای قاطع، 
بلکه زندان باید جایی باشــد که برای فرد مجرم 
منجر به بازسازی و بازتوانی هم شود؛ اقداماتی که 
باعث شود فرد نسبت به رفتاری که داشته پشیمان 
شود و آگاه سازی و توانبخشــی اجتماعی برای او 
به وجود بیاید تا هنگام برگشت به جامعه مسائل و 
مشکالتش حل شده باشد و در ساختار مناسبی قرار 
بگیرد. اما این مسئله عمدتا در زندان ها رخ نمی دهد 
و آثار تأدیبی فردی که زندانی می شود مضاعف شده 
مجرمیت او خواهد بــود. در این باره حتی اینطور 
عنوان می شــود که فرد پس از دوره زندان درباره 
بزهی که انجــام داده حرفه ای تر و آموزش دیده تر 
هم می شود و این ضعف درون ســازمان زندان ها 
در بخش مجرمان اســت که باید برطرف شود. در 
این باره 2نکته اهمیــت دارد؛ اول اینکه در بحث 
ساختار قوه قضاییه برای زندان ها بازنگری صورت 
بگیرد و دوم باید برای مجرمان اتفاقات جدیدی رخ 
دهد؛ یعنی فردی که به هر دلیلی ارتکاب جرم دارد، 
پس از دستگیری خدمات توانبخشی و روانشناختی 
دریافت کند تا به تعادل شخصیت و سالمت جسم 
و روان برگردد. این در حالی است که دولت ها هم 
موظف هستند زمینه ســالمت اجتماعی را برای 
شهروندان به وجود بیاورند و این شرایط، هم شامل 
کسانی است که به صورت عادی زندگی می کنند و 
هم کســانی که مرتکب جرم شده  و برای تنبیه به 
زندان منتقل می شوند. مجرمان باید بدانند فعلی 
که انجام داده اند غلط بوده و نباید بعد از گذشــت 
مدت حبس، دوباره در بازگشت به جامعه مرتکب 
سرقت شوند. اگر چنین شــود نشان می دهد که 
آثار تأدیبی، تنبیهی و بازسازی شخصیت فرد در 
دورانی که محکومیتش را ســپری کرده، مناسب 
نبوده است. این در حالی است که با ورود نسل های 
آینده اگر تدابیری برای تعادل شخصیت و سالمت 
جسم مجرمان اندیشیده نشود، حتی ممکن است 
آمار ســرقت ها و رفتارهای خشن در آینده و نسل  
آینده هم افزایش پیدا کند؛ چراکه همین حاال هم 
در جامعه جهانی رفتارهای خشــن و سرقت های 
خشونت بار بیشتر شده است. شــاید شکاف بین 
نسل ها، فاصله بین فقیر و غنی، مشکالت هویتی، 
پاسخگو نبودن به نیازهای هویتی افراد و... به نوعی 
دست به دست همه داده و شرایط را به گونه ای مهیا 
کرده که فرد به خودش اجــازه می دهد از هر نوع 
خشــونت و رفتاری برای رسیدن به خواسته خود 
بهره ببرد، اما باید به این مســئله توجه داشت که 
ارتکاب جرائم با سالح ســرد ازجمله قمه، خنجر 
و... نشــان دهنده اختالالت عصبی و شــخیصتی 
در مجرم اســت و او هیچ ترس و نگرانی از نگرش 
منفی جامعه نسبت به خود ندارد. چنین مواردی 
باید ریشه یابی شود و این سؤال مطرح است که آیا 
توانســته ایم جامعه جوان را بشناسیم و بهداشت 
روانی آنها را مورد بررســی قرار دهیم. در جرائمی 
مثل دزدی باید نیازها و هیجان ها بررســی شوند. 
هیجان می توانــد به عنوان یک رفتــار منفی رخ 
بدهد و ادامه داشته باشــد. در بحث نیاز هم باید 
بخش های تأثیرگذار رفاهی جامعه پاسخگو باشند. 
دزدی های بسیار کوچک در مارکت ها و مغازه ها از 
سوی افرادی انجام می شود که شاید سابقه سرقت 
نداشته باشــند و این مسئله ناشــی از فقر و فشار 
اقتصادی رخ می دهد و باعث می شــود آنها برخی 
اخالقیات را زیر پا بگذارند. اما درباره سرقت هایی 
که با خشنونت همراه اســت، برخوردهای قاطع 
می تواند نقش ایضایی مفید و قاطع داشته باشد. به 
جز این، نیاز است که آثار تأدیبی این دستگیری هم 
نشان داده شود؛ چراکه برخی پرونده های سرقت 
آثار تکان دهنده ای در جامعه دارند و نباید فقط به 
دستگیری مجرم ختم شوند. هم اکنون فیلم یک 
سرقت منتشر و در مدت کوتاهی سارق یا سارقان 
دستگیر می شوند، اما پس از آن هیچ اقدام رسانه ای 
در این باره انجام نمی شــود. درحالی که با انتشار 
محتوای مناسب درباره دالیل وقوع جرم، زندگی 
گذشــته این مجرمان، برخوردهای قاطع با آنها و 
اقداماتی که قرار است برایشان رخ دهد، می تواند 
مانع از افزایش چنین جرائمی شــود. آثار تأدیبی 
این دســتگیری می تواند برای افرادی که ممکن 
است در آینده دچار همان جرم شوند، مفید باشد 
و آنها را از رفتار مجرمانه دور کند. از ســوی دیگر 
اکنون در عصر تبادل ســریع اطالعات نمی توان 
مانع از انتشــار آنها در فضای گسترده مجازی شد 
و مواردی از محتوای منتشر شده از چنین جرائمی 
می تواند منجر به افزایــش اضطراب در جامعه هم 
باشــد. در این باره نیروی انتظامی و پلیس فتا باید 
اقدامات بیشــتری در حوزه رسانه انجام دهند و با 
تولید محتوای آموزشــی، راه هــای مراقبتی را به 
مردم اطالع رسانی کنند. همچنین با برقراری نظم 
و امنیت عمومی و اطمینان خاطر به شهروندان، این 
میزان افزایش اضطراب مدیریت شود. البته نباید در 
ایجاد چنین فضایی به تنهایی از پلیس انتظار داشت 
و این یک اقدام تیمی است که نیاز به حضور تمامی 
ارگان ها و حتی مردم دارد. دولت ها موظفند امنیت 
اقتصادی، اجتماعی و روانی را برای شهروندان رقم 
بزنند؛ چراکه هر قدر فقر در جامعه افزایش پیدا کند 
و نیازهای مردم به خوبی پاسخ داده نشود، احتمال 
فراوانی ارتکاب به ســرقت امــری اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. هر میزان شــرایط امن تری در جامعه 
برقرار باشد، همه اقشــار، تحت تأثیر این شرایط 

مثبت خواهند بود.
*دبیر انجمن حمایت از سالمت و بهداشت روان جامعه

یادداشت
ناصر قاسم زاده*

چرااینهمهخستهایم؟
احساس خســتگی، ضعف 
و بی حالــی و در کنــار آن 
بی انگیزگی و ناامیدی؛ این 
وضعیتی است که این روزها 
خیلی ها را کالفه کرده اســت. بخشی از آن 
فیزیکی است و گفته می شود یکی از مهم ترین 
عوارض پس از بهبــودی از کرونا که گریبان 
افراد را می گیرد، احســاس ضعف و بی حالی 
است؛ عارضه ای که تا مدت ها باقی می ماند و 
از آن تحت عنوان »خستگی پس از ویروس« 
یاد می شــود. به گفته پزشکان، کمبود برخی 
ویتامین ها مانند ویتامین دی، ســی و ب12 یا 
فلزاتی مانند آهن هم روی احساس خستگی، 
ضعف و بی حالی تأثیر می گــذارد. تغییر در 
ســبک زندگی، حذف برخــی از وعده های 
غذایی، شــب بیداری، مصرف فست فودها، 
شیرینی و بستنی و مصرف کم آب هم در دایره 
اتفاقاتی قرار می گیرد که این وضعیت را تشدید 
می کنند. رژیم های غذایی ناســالم با هدف 
کاهش وزن، فعالیت بدنی پایین، ساعت های 
طوالنی کار و پشــت میز نشستن ها و شیفت 
شب هم در ایجاد احساس خستگی تأثیر دارند.

 کرونا، آدم ها را خسته تر کرد
عارضه ســندروم »خســتگی پــس از ویروس« 
گریبان خیلی ها را پس از بهبودی از کرونا گرفت؛ 
سندرومی که نشــانه اصلی آن خستگی مفرط و 
مزمنی اســت که با انجام هرگونه فعالیت ذهنی 
یا جسمی، شدیدتر می شــود. این بیماری با انواع 
دیگر خستگی مزمن و معمول مثل خستگی ناشی 
از کم خوابی، کمبود ویتامین دی، افســردگی و... 
متفاوت اســت. افراد پس از هر بار فعالیت ذهنی 
یا جسمی به شدت خسته می شوند و در کنار آن 
ممکن است احساس سرگیجه و سنگینی سر هم 

در آنها ایجاد شود.
حسین کرمانی، پزشــک و مدیر بخش اورژانس 
بیمارستان سیناست. او در 2سال و نیم گذشته، 
به طور مرتب درباره وضعیت شــیوع و نشانه های 
بیماری و عــوارض و... آن اطالع رســانی کرده و 
معتقد است که احساس ضعف و خستگی، یکی 
از شــایع ترین عالئم کووید-19 است که به طور 
ماندگار پــس از گذرانــدن دوران نقاهت دیده 
می شــود. این وضعیت هم تا مدت ها ادامه دارد. 
به گفته او، تحقیقات نشــان داده که این مسئله، 
بخشــی از ماهیت ویروس اســت؛ یعنی ویروس 
وقتی وارد بدن می شود، احساس ضعف و بی حالی 
ایجاد می کند که البته گفته می شود بخشی از آن 
به دلیل مصرف داروست؛ یعنی مصرف زیاد دارو در 
دوران کرونا، اثربخشی آن را تا مدت ها در بدن نگه 
می دارد و زمان می برد تا دفع شود و همین موضوع 
سبب می شــود تا فرد در یک شــرایط خستگی، 
ضعف و بی حالی قرار گیــرد. کرمانی می گوید در 
کنار این مسئله، رخوتی که افراد در دوره نقاهت 
پیدا می کنند، به این وضعیت دامن می زند؛ یعنی 
به دلیل ضعف جســمانی تا از بیــن رفتن عالئم 

ناشی از ابتال به کرونا، باید در خانه قرنطینه شوند 
که همین موضوع در ایجاد خستگی مفرط، مؤثر 
است: »افسردگی ناشــی از در خانه ماندن، روی 
روان تأثیر می گذارد و تــا مدت ها فرد را همراهی 
می کند. از سوی دیگر، ابتال به کرونا به طور کلی در 
ضعیف و خسته تر کردن افراد نقش داشته است. 
فرد در این دوران تغذیه مناسبی ندارد، آب کمی 
مصرف می کند و مواد مضر ناشی از مصرف داروها 
در بدنش باقی می ماند. این را هم می توان به دالیل 
ماندگاری احساس خستگی در افراد اضافه کرد.« 
این پزشک، به بعد روانی ماجرا هم اشاره می کند: 
»فرد در کنار ابتال به کرونا، ممکن است به از دست 
دادن شغل، کم شدن درآمد و... هم فکر کند و این 
مسئله هم او را وارد مرحله بی انگیزگی و ناامیدی 
می کند که نتیجه آن می تواند احســاس ضعف و 

بی حالی باشد.«
تغییر در سبک زندگی، شب زنده داری و بی توجهی 
به تغذیه، بخش دیگری از دالیل احساس ضعف و 
خستگی افراد است. کرمانی   این موضوع را تأیید 
و به ایــن عوامل، آلودگی هوا و نداشــتن تحرک 
 را هــم اضافه می کنــد. به گفتــه او، اینها نتیجه 

مدرنیته است.
متخصصان می گویند، خســتگی نشانه کمبود 
اکسیژن در سلول های بدن است که موجب کاهش 
عملکرد سیستم عصبی مغز می شود و در پی آن، 
این حالت در افراد بروز پیدا می کند. اگر اکسیژن 
ســلول های بدن کاهش پیدا کند، هورمون های 
شادی آور مانند ســروتونین آزاد نمی شوند و فرد 
احساس خســتگی می کند. خســتگی در هوای 
آلوده شایع تر است؛ به این دلیل که اکسیژن بدن 
کاهش پیدا می کند و مواد آالینده ای مانند سرب 
وارد جریان خون می شود. کرمانی می گوید: »این 
عوامل قبال وجود نداشت. افراد زندگی  سالم تری 

داشتند، آفتاب به طور مســتقیم به آنها می تابید 
و ویتامین دی بدنشان را تامین می کرد. حاال اما 
آفتاب پشت غبار و آلودگی می تابد و حتی به اندازه 
کافی نمی تواند ویتامیــن دی بدن را تامین کند. 
این مسئله در ایجاد نشــاط و شادابی افراد بسیار 
مؤثر اســت.« در کنار تمام ایــن عوامل، به گفته 
متخصصان، کمبود برخی از ویتامین ها می تواند 
منجر به احساس خستگی و بی حوصلگی مداوم 
در افراد شود. یکی از آنها ویتامین B12 است. این 
ویتامین ســلول های قرمز خون را تولید می کند 
و در عملکرد سیســتم عصبی افراد نقش مهمی 
 B12 دارد. زمانی که بدن به اندازه کافی ویتامین
دریافت نمی کند، فرد همیشه احساس ضعف دارد. 
این ویتامین، اکســیژن را به بدن منتقل می کند 
و روی احساس خســتگی اثرگذار است. مصرف 
موادغذایــی ای مثل ماهی، گوشــت و تخم مرغ 
این ویتامین را از طریق تغذیه به بدن، می رساند.  
ویتامین دیگر، ویتامین دی اســت. این ویتامین 
بر عملکرد سالمت اســتخوان ها و دندان ها تأثیر 
می گذارد و در جذب کلسیم از طریق رژیم غذایی 
نقش دارد. همچنین عملکرد سیستم ایمنی بدن 
را بهبود می بخشد. کمبود این ویتامین می تواند 
منجر به خستگی شود؛ موضوعی که کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد. استفاده از مواد غذایی ای مانند 
ماهی قزل آال، روغن جگــر ماهی، زرده تخم مرغ، 
قارچ و غذاهای غنی شده، این ویتامین را در بدن 
تولید می کند. از دیگر ویتامین هایی که کمبودشان 
در بدن، منجر به ایجاد احساس خستگی می شود، 
ویتامین سی است. این ویتامین، سیستم ایمنی 
بدن را تقویت می کند. ویتامین سی در جذب آهن 
نقش داشته و عملکرد خوبی برای تولید سلول های 
قرمز خــون دارد. کیوی، آنانــاس، توت فرنگی، 
هندوانه و انبه، جزو میوه هایی هستند که ویتامین 
ســی دارند. کرمانی هم تأکید می کند که بخش 
قابل توجهی از احســاس خستگی و بی حوصلگی 
می تواند ناشــی از کمبود ویتامین ها و فلزات در 
بدن باشد؛ مثل ویتامین های روی یا آهن، پتاسیم 
و کلسیم. اینها باید به طور مرتب بررسی و براساس 

آنها هم مکمل های مربوطه تجویز شود.

خستگی در روان
اما این تمام ماجرا نیســت، ابعاد روانی هم تأثیر 
قابل توجهی بر تشــدید احســاس خستگی در 
افراد دارد؛ مثل اســترس که انرژی بــدن را کم 
می کند. روانشناســان می  گوینــد زمانی که فرد 
به طور پیوسته با شرایطی در محیط خود مواجه 
می شــود که توانایی حل کردنشــان را ندارد یا با 
تغییراتی روبه رو می شــود که به راحتی نمی تواند 
خود را با آنها تطبیق دهد، پس از گذشــت زمان، 
این خســتگی را تجربه می کنــد. زمانی که افراد 
اهداف بلندمدت و دشــواری بــرای خود تعیین 
کنند و نتوانند پیشــرفت قابل مالحظه ای را در 
خود ببینند به مرور زمان با چنین شرایطی روبه رو 
می شــوند؛ به عبارتی اهداف درازمدت و غیرقابل 
دسترس، خستگی و بی حالی را به وجود می آورند. 

این همان نکته هایی است که امیرحسین جاللی، 
روانپزشــک هم به آنها اشــاره می کند. او معتقد 
است احســاس خســتگی، بی انگیزگی در کنار 
مشکالت جسمی، می تواند نشأت گرفته از روان 
افراد باشد. او به همشــهری می گوید: »احساس 
بی انگیزگی و خســتگی می تواند ناشــی از یک 
وضعیت روانشناختی باشــد؛ یعنی اگر این سؤال 
پرسیده شــود که آیا می توان از نگاه روانشناسانه 
به این وضعیت نگاه کرد؟ پاســخ مثبت اســت؛ 
بنابراین باید برای آن تجویزهای روانشــناختی 
هم داده شــود.« به گفته این روانپزشک، انسان 
نیاز دارد کــه خوب زندگی کند، احســاس مؤثر 
بودن داشته باشد، هر روز با اشتیاق سر کار برود و 
احساس پویایی کند؛ مگر اینکه فرد دچار افسردگی 
باشد. جاللی به موضوع دیگری اشاره می کند. او 
می گوید بســیاری از مواقع افراد تصور می کنند 
حس خستگی و بی انگیزگی آنها ناشی از افسردگی 
است؛ درحالی که ممکن است افراد دچار فرسودگی 
شده باشند تا افسردگی: »افسردگی یک بیماری 
است که به دالیلی که بخشی از آن ژنتیک است، 
ایجاد می شــود. در این وضعیت، افراد تحت تأثیر 
عوامل تنش زا، در دوره ای عالئم مختلف را تجربه 
می کنند؛ در حالی که فرسودگی وضعیتی است که 
با وجود داشتن عالئمی شبیه به افسردگی، بیشتر 
خودش را در نقش های مهم زندگی، مثل شغل، 
روابط اجتماعی و خانوادگی و... نشــان می دهد و 
به راحتی به تغییرات محیطی پاســخ می دهد.« 
براساس اعالم او، ممکن است فرد در محیط کار، 
ابتکار عملی نداشته باشد، به دلیل سلسله مراتب 
سازمانی نتواند حرفش را بزند، احساس کند به او 
زور گفته می شود، دستمزد پایین می گیرد، اما کار 
زیادی انجام می دهد و امکان تغییر ندارد، توانایی 
پیشرفت و رشد شــغلی ندارد و... در این وضعیت 

فرد دچار فرسودگی شده اســت. او سر کار دچار 
خواب آلودگی است، با همکاران یا مراجعه کنندگان 
درگیر می شــود، رفتارهای تندی از خود نشــان 
می دهد و در مجموع، این احســاس را در دیگران 
ایجاد می کند که دچار افســردگی شــده است؛ 
درحالی که این افسردگی نیست، بلکه فرسودگی 
شغلی است. به گفته جاللی، در مقیاس بزرگ تر، 
یعنی در جامعه هم ممکن اســت چنین اتفاقی 
بیفتد؛ فرد احساس بی انگیزگی برای  آینده کند، 
شــرایط برایش تغییر نکند، اگر هم تغییر کند، 
وضعیت به مراتب نامناسب تر شود، خودش را در 
جایگاه عاملیت و اثربخشی که در مراتب اجتماعی 
بسیار بااهمیت اســت، نبیند. تصور این است که 
فرد هرقدر بیشــتر کار کنــد، زندگی بهتری هم 
خواهد داشــت، اما عمال این اتفاق نیفتد و هرچه 
پس انداز کند، نتواند به خواســته هایش برسد یا 
اینکه بشنود که اگر 72سال حقوقش را پس انداز 
کند، می تواند در نهایت خانه ای بخرد و این خبر 
برایش ناامید کننده باشد. در این صورت او به طور 
مداوم در معرض انواع اخبار منفی اســت، شرایط 
بورس و ارز و... هر روز ســرخورده ترش می کند و 
هیچ پیش بینی ای از وضعیت آینده ندارد که تمام 
اینها به او احساس استیصال می دهد. در این شرایط 
زندگی  شــخصی اش تحت تأثیر قــرار می گیرد، 
بی حوصله و کالفه می شود و اختالل خواب پیدا 
می کند؛ در نتیجه در یک وضعیتی قرار می گیرد 

که همیشه احساس خستگی و بی حالی می کند.

سایه سنگین فرسودگی اجتماعی
این روانپزشــک می گوید این روزها، افراد بسیاری 
دیده می شــوند که دچار خســتگی و بدخوابی اند، 
دردهای بدنی دارند و در یک تنش مداومی به ســر 
می برند؛ تا جایی که حتی خودشان هم نمی دانند چرا 
دچار این وضعیت شده اند: »افراد با این شرایط دچار 
فرسودگی اجتماعی می شوند؛ چراکه این فرسودگی 
تنها مربــوط به یک زمینه خاصی نمی شــود؛ مثال 
اینطور نیســت که فرد تنها در محل کارش ناراضی 
باشــد و ممکن اســت در تمام بخش های زندگی 
این احســاس را تجربه کند.« جاللی می گوید افراد 
برای زندگی کردن، نیاز بــه انگیزه دارند، زمانی که 
فرسودگی ایجاد می شود، مفهوم و ادارکی که فرد از 
خودش دارد، دستخوش تغییر می شود. به جای اینکه 
احساس خالقیت و به آینده فکر کند، خودش را یک 
موجود خسته، بی مصرف و کالفه و بدخواب می بیند 
که با همه سر جنگ دارد. به اعتقاد او، یکی از راه های 
مقابله با این احساس، دور شدن از فضاهایی است که 
این وضعیت را برای فرد تشدید می کنند؛ مثل فضای 
مجازی. در این فضا در کنــار اخباری که هر لحظه 
به روز می شــود، گروهی هم مــدام تنها بخش های 
منفی زندگی شان را منعکس می کنند؛ مثال توییتر 
چنین فضایی دارد و احساس ناامیدی و سرخوردگی 
را در فرد ایجاد می کند. شاید بهتر باشد افراد مدیریت 

بیشــتری برای حضــور در این 
فضاها داشته باشند و ساعت های 
حضورشــان را محــدود کنند.
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دولت ریل مذاکرات را از شتابزدگی و هیاهوی 
رسانه ای به هوشمندی در مذاکرات تغییر داد 

با مصوبه اخیر دولت، تکالیف دستگاه های مرتبط 
به وضوح مشخص شده
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سندرومیكهنشانه

اصلیآنخستگیمفرط
ومزمنیاستكهبا

انجامهرگونهفعالیت
ذهنییاجسمی،
شدیدترمیشود.
اینبیماریباانواع

دیگرخستگیمزمنو
معمولمثلخستگی
ناشیازكمخوبی،
كمبودویتامیندی،

افسردگیو...متفاوت
است.افرادپساز

هربارفعالیتذهنی
یاجسمی،بهشدت
خستهمیشوندودر
كنارآنممكناست
احساسسرگیجهو

سنگینیسرهمدرفرد
ایجادشود

حسینكرمانی،پزشك
ومدیربخشاورژانس

بیمارستانسینا:
افسردگیناشیازدر

خانهماندن،رویروان
تاثیرمیگذاردوتا

مدتهافردراهمراهی
میكند.ازسویدیگر،
ابتالبهكرونا،بهطور

كلی،درضعیفو
خستهتركردنافراد

نقشداشتهاست.فرد
درایندورانتغذیه

مناسبیندارد،آبكمی
مصرفمیكندومواد
مضرناشیازمصرف

داروها،دربدنش
باقیمیماند.اینرا
هممیتوانبهدالیل
ماندگاریاحساس

خستگیدرافراد
اضافهكرد

امیرحسینجاللی،
روانپزشك:

انساننیازداردكه
خوبزندگیكند،

احساسموثربودن
كند،هرروزبااشتیاق
سركاربرودواحساس
پویاییداشتهباشد.
مگراینكهفرددچار

افسردگیباشد.جاللی
بهموضوعدیگریاشاره

میكند.اومیگوید
بسیاریازمواقعافراد
تصورمیكنندحس

خستگیوبیانگیزگی
آنهاناشیازافسردگی

است.درحالیكه
ممكناستافراددچار
فرسودگیشدهباشند

تاافسردگی

افسردگییكبیماری
استكهبهدالیلیكه
بخشیازآنژنتیك

است،ایجادمیشود.
دراینوضعیتافراد
تحتتاثیرعوامل
تنشزا،دردورهای

عالئممختلفراتجربه
میكنند؛درحالیکه
فرسودگیوضعیتی
استكهباوجود

داشتنعالئمیشبیه
بهافسردگی،بیشتر

خودشرادرنقشهای
مهمزندگی،مثلشغل،

روابطاجتماعیو
خانوادگیو...نشان
میدهدوبهراحتیبه

تغییراتمحیطی
پاسخمیدهد

 خالصه گزارش 

متخصصان در گفت وگو با همشهری از دالیل همه گیری خستگی، ضعف و بی انگیزگی می گویند. به گفته آنها بخشی از این احساس، فیزیکی 
و به دلیل عوارض کرونا و کمبود ویتامین هاست و بخشی دیگر به میزان رضایت از زندگی برمی گردد
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حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبر نگار

نایب رئیس مجلس در همایش بسیج ادارات:
مسائل مذاکرات برای مردم تبیین شود 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: با وجود فرمایشات 
مقام معظم رهبری درباره جهاد تبیین، بسیاری از تریبون ها 

به وظیفه ای که بر دوش داشته اند عمل نکرده اند.
به گزارش همشــهری، علی نیکزاد در همایش ملی بســیج 
ادارات و کارمندان که در ســالن همایش های غدیر وزارت 
کشور برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر افزود: فرماندهان بسیج، بسیجیان و فعاالن این حوزه 
باید با تبیین مســائلی مانند عملکرد شهید همدانی مانع از 
تحریف شهدایی مانند سردار همدانی شوند و اجازه ندهند 
با یاوه گویی  برخی این تحریف رخ دهــد. جهاد تبیین ابعاد 
گسترده ای دارد و این مســئله را باید در مذاکرات سیاسی، 
تعامل ما با دنیا، رفتار دنیا با ما و نیز عملکرد نظام در دستور 

کار قرار داد تا مردم از واقعیت های روز مطلع باشند.
رئیس سازمان بسیج ادارات کشور نیز در این همایش گفت: 
امروز فرصت بزرگی در اختیار داریم که دولت سیزدهم خود 
باور جدی در راستای تحقق دولت اسالمی دارد و وظیفه ما 

نیز بسیج ادارات کمک به تحقق این هدف است.
فضل اله کفیل با اشــاره به اینکه 15هزار کارمند در دوران 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در راستای تحقق شکل گیری 
دولت اسالمی به شهادت رسیدند خاطرنشان کرد: سازمان 
بسیج ادارات به بلوغ کافی رسیده است به گونه ای که اکنون 
۶7درصد جمعیت کارمندان کشــور در قالــب ۶18حوزه 
مقاومت و 9100پایگاه بسیج عضوی از این سازمان هستند.

وی با بیان اینکه گام های عملی برای تحقق بیانیه گام دوم 
انقالب برداشته شده است و سازمان بســیج کارمندان نیز 
نقش مهمی در تحقــق اهداف این بیانیــه دارد اضافه کرد: 
ارتقای کارآمدی مجموعه دستگاه های اداری نظام مهم ترین 
و اساسی ترین هدف مجموعه بسیج ادارات و کارمندان است 
که در این راستا بســیجیان باید نیروهای مومن، انقالبی و 

آماده برای محقق کردن دولت اسالمی باشند.
فرمانده سپاه حضرت محمد رســول اهلل)ص( تهران بزرگ 
نیز در این همایش گفت: رهبر معظم انقالب در بیانیه گام 
دوم انقالب اســالمی ایجاد و تحقق جامعه اسالمی، تمدن 
نوین اسالمی و بسترسازی برای ظهور را به عنوان چشم انداز 
مطرح کردنــد و این بیانیــه تیر خالص به تفکــر غربی و 

صهیونیستی بود.
سردار حسن حسن زاده افزود: طبیعتا فرماندهان بسیج باید 
خودشان را مفســر این موضوعات بدانند؛ سپاه نیز به عنوان 
پاسدار و مدافع انقالب اسالمی باید بیشترین و جامع ترین 
فهم را نسبت به این بیانیه داشته باشد زیرا این بیانیه منشور 
مانایی انقالب اسالمی است و سپاه پاسداران باید قشری باشد 
که این بیانیه را تبیین و تشریح می کند و گفتمان سازی آن 

را انجام می دهد.

هادی اصغرپور
رئیس عقیدتی - سیاسی هوافضای 

وزارت دفاع 
قبــل از انقــالب درمجمــوع 30صنعــت 
تولیدی در حــوزه نظامــی داشــتیم و آنها 
را هــم غربی هــا راه انــدازی و مدیریــت 
می کردنــد امــا هم اکنــون 800 محصــول 
دفاعــی داریــم کــه شــاخص ترین آنهــا 
صنعت پهپادی و موشــکی است.اکنون  
برخی از کشورهای اسم و رسم دار دنیا از 
محصوالت ما بهره گیری می کنند. / ایسنا

عدالت و جمهوریت
گفتمان دولت سیزدهم

محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری گفت: تمام دولت های 
گذشته گفتمانی را برای خود برگزیده بودند. در این 
دوره نیز پس از برگزاری جلسات متعدد و همفکری 
انجام شــده، گفتمانی که برآمده از رفتار و منویات 
شــخص رئیس جمهور بود انتخاب شــد. ازاین رو 
گفتمان عدالت و جمهوریت به عنوان گفتمان دولت 
سیزدهم انتخاب شد. گفتمانی که سابقه فعالیت ها 
و شخصیت رئیس جمهور هم بیانگر آن است. در این 
راستا مرکز بررسی ها در 3ســاحت به پیگیری این 
موضوع پرداخته است. وی  از توسعه شبکه نخبگانی 
به عنوان دومین مأموریت این مرکز نام برد و گفت: 
این مأموریت در راستای ایجاد ارتباط دولت با بدنه 
نخبگانی کشور تعریف شده است چرا که این روزها 
مسائل نخبگانی مانند مهاجرت نخبگان مطرح است 

و باید برای آن چاره اندیشید./ مهر 

نقل قول خبر

خبر

 گزارش 2

نصرهللا پژمانفر
نماینده مجلس

اقدامــات دولــت ماننــد تحــرک و تقویت 
دیپلماســی، رشــد اقتصــادی، رونــق 
گردشــگری، افزایــش واکسیناســیون و 
ســفرهای اســتانی قابــل توجــه اســت. 
رئیسی تاکنون به دنبال آن بوده است که 
بدون ایجــاد نگرانی برای مردم، مســائل 

کشور را مدیریت کند. / مهر 

دولت ریل مذاکرات را از شتابزدگی و هیاهوی رسانه ای به هوشمندی در مذاکرات تغییر داد 

گرچه دولت یازدهم با شعار بلدبودن زبان مذاکره 
به پشتوانه تجربه سیاسی و بین المللی خود شکل 
گرفت، اما در 2دوره ریاســت 4ساله بر جمهور، 
عملکرد ها نشــان داد دولت مدعی آشــنایی با 
زبان دنیا، چندان هم با این زبان آشــنا نیســت! 
ادعای شکســتن ســازمان تحریم ها و تضمین 
دانستن امضای وزیر خارجه بر پای توافق برجام، 
اوج ایــن نابلدی بود. با وجــود اینکه دولت وقت 
همه سیاســت ها و برنامه های خــود را معطوف 
در برجام دیده بود، بــا روی کارآمدن ترامپ در 
آمریکا، برجامی که برای به دســت آمدنش ماه ها 
مذاکره شده بود به ســادگی با یک امضا منتفی 
شد. خوش خیالی و اصرار بر غیرقابل خروج شدن 
آمریکا از برجام و تضمین دانســته شدن امضای 
وزیر خارجه آمریکا پای آن به عنوان تعهد دولت 
آمریکا، ناگهان مشخص کرد مذاکره کنندگانی که 
با امیرکبیر قیاس می شدند، برای مقابله با خروج 
آمریکا از برجام دستشــان خالی است. در چنین 
شــرایطی دولت وقت مدارا و ســکوت را مقابل 
بدعهدی آمریکا در پیش گرفت تا شاید با سکوتی 
که کرده است، تحریم های کمتری از سوی آمریکا 
به کشور تحمیل شود. اما وضعیت به قدری برای 
سکانداران سیاســت خارجی تنگ شده بود که 
صدای اعتراض وزیر وقت خارجه را هم بلند کرد. 
محمدجواد ظریف تیرماه98، در گفت وگو با رادیو
NPR  آمریکا تأکید کرد بــا تفکر تعامل با غرب 

اعتبارش را در ایران از دســت داده است. او گفته 
بود: »مردم دیگر نگاهشــان بــه تعامل با جامعه 
بین المللی نیست، نگاهشــان به آمریکا نیست؛ 
به دلیل اینکه به قولش عمل نکرد و به اروپایی ها 
هم نیست؛ به خاطر اینکه آنها نتوانستند در برابر 
آمریکا ایســتادگی کنند؛ بنابراین، بله، تعامل با 
غرب اعتبارش را در ایران از دست داده و بر همین 
اســاس، من هم اعتبارم را از دست داده ام.« این 
رویه تا انتخابات ســال1400 ریاست جمهوری 
ادامه یافــت. با مشــخص شــدن کاندیداهای 
انتخابات، هنگامی که شانس سیدابراهیم رئیسی 
برای رســیدن به ریاســت جمهوری بیشتر شد، 
پیکان انتقاد جریان مدافع مذاکره با آمریکا، سمت 
او تیزتر می شــد. منتقدان معتقد بودند رئیسی 

دولتسیزدهموزبانمذاکرهبادنیا

با زبان گفت وگو با مردم خود آشــنا نیست و به 
این دلیل چگونه می خواهد با زبان دنیا پای میز 
مذاکره برود؟ به این دلیل، رقبای سیاسی رفتن 
رئیسی به پاستور را نگران کننده می دانستند. در 
میان هیاهوی سیاسی بر ســر بلد بودن یا نبودن 
فن مذاکره ازسوی رئیسی، انتخابات برگزار شد 
و رئیس وقت قوه قضاییه، رخت ریاست جمهوری 

را بر تن کرد.

وقتی نابلدها پای مذاکره رفتند 
بسیاری ورود رئیس سابق قوه قضاییه به پاستور 
را ورود به دوره افراطی گری در حوزه سیاســت 
خارجی و مسئله هسته ای ایران دانستند و از تیره 
و تار شــدن آینده برجام خبر دادند. فردای روز 
انتخابات، رئیسی که این بار در قامت رئیس دولت 
سخنرانی می کرد، یکی از شــعارهای دولتش را 
بازگشت به برجام به شرط لغو تحریم ها اعالم کرد 
و با این شــعار روند مذکرات را تغییر داد؛ روندی 
که به گفته زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس، با گذشته تفاوتی 
اساسی داشــت؛ تفاوتی که الهیان درباره آن به 

همشهری می گوید: »مذاکرات در دولت روحانی 
بدون نتیجه استمرار داشت. در دولت جدید این 
رویه را شــاهد نبودیم. روند مذاکرات در گذشته 
فرسایشی بود و بعید است در دوره جدید این روند 
ادامه پیدا کند.« گرچه دولت تازه نفس، قصد کرده 
بود مذاکرات رفع تحریم ها را با سرعت اما، قاطعانه 
پیگیری کند، ولــی وزیر وقت امــور خارجه در 
آخرین ساعت های حضور خود در وزارت خارجه 
با لحنی نه چندان مناسب دستاوردهای خود در 
مذاکرات را »باالترین امتیازاتی که می شد از طرف 
غربی گرفت«، معرفی کــرد. محمدجواد ظریف 
گفته بود: »نمی توانید به طرف مقابل بگویید من 
این محصول را می خواهم. او هم نمی تواند بگوید! 
آقایانی که این صحبت ها را می کنند، بیایند به من 
نشان بدهند 2 صفحه با یک نفر توافق نوشته اند؛ 

نه 200 یا 150 صفحه.« 

رویکردی تهاجمی به جای دفاعی
با رفتن ظریف کــه چنین تفکــری را در روابط 
خارجی کشــور جاری کــرده بود، تیــم جدید 
سیاســت خارجی و مذاکره کنندگان هسته ای، 

رویکردی تهاجمی و نه دفاعی را در میز مذاکرات 
هســته ای پیش گرفتند؛ رویکردی که به گفته 
ســیدمحمد مرندی، تحلیلگر سیاسی و مشاور 
هیأت مذاکره کننده هســته ای دولت سیزدهم، 
نه با عجله و زیر فشــار، بلکه به آرامــی و به دور 
از هیاهوهای رســانه ای پیگیری شــد: »یکی از 
ویژگی های رئیسی اصرار او برای رسیدن به یک 
توافق خوب بود. آقای رئیسی هیچ گاه برای زودتر 
به نتیجه رســیدن مذاکرات، نمایندگان ایران در 
گفت وگوهای هسته ای را تحت فشار قرار نداد و 
تحت تأثیر فضای احساسی قرار نگرفت و مخالف 
هر نوع شــتاب زدگی در این عرصه بود.« با این 
حال، با گذشت یک ســال از آغاز مذاکرات تیم 
جدید، به نظر می رسد رسیدن به توافقی بهتر از 
برجام موضوعی است که طرف های مذاکره کننده 
غربی به آن اذعان دارند و بر این باورند که رسیدن 
به توافــق و رفع همه تحریم ها دور از دســترس 
نیست؛ اتفاقی که درصورت وقوعش می تواند یکی 
دیگر از وعده های دولت سیزدهم را محقق کند؛ 
وعده ای که تحقق آن، شاید تنها به چند روز انتظار 
و یک تصمیم سیاسی در آمریکا نیاز داشته باشد.
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با مصوبــه اخیــر هیأت دولــت کــه درواقع 
کامل کننده و فصل الخطاب مصوبات قبلی است، 
فعاالن حوزه رمزارز و به ویژه استخراج کنندگان 
از بالتکلیفــی خارج می شــوند. همزمان با این 
مصوبه، مجلــس هم بانک مرکــزی را به عنوان 
رگوالتور این حــوزه تعیین کرد کــه در برخی 
رسانه ها این موضوع به صورت گزینشی منتشر 
شــد. در واقع، بانک مرکزی قرار است به عنوان 
تنظیم گر)رگوالتــور( حــوزه رمزارزهایی که 
CBDC ،ماهیت پولی و ارزی)ماننــد رمزریال

ها و اســتیبل کوین ها( دارند و البتــه به عنوان 
ناظر حوزه تبادل تعیین شــود و نــه کل حوزه 
رمزارزها. همچنین مصوبــه اخیر هیأت وزیران 
در مقایســه با مصوبات پیشــین، جامع تر شده 
و برای دســتگاه های مربوطه تکالیفی را تعیین 
کرده اســت. برخی کارشناســان معتقدند که 
مصوبه اخیر دولت به معنــای پایان بالتکلیفی 
کسب وکارهای حوزه استخراج و شکوفایی این 

صنعت خواهد بود.

تعیین متولیان استخراج
علی بابک نیا، رئیس کارگروه اســتخراج انجمن 
بالکچین ایــران در گفت وگو با همشــهری به 
چالش فقــدان متولی در حــوزه رمزارزها طی 

سال های گذشته در کشور اشاره می کند.
بابک نیا چندصدایی و اظهارنظر دســتگاه های 
غیرمرتبط در حوزه اســتخراج، تبادل رمزارزها 
یا حوزه توکنایز کردن را مســبب تدوین نشدن 
مقررات مشخص و مدون در این حوزه می داند و 
می گوید: با این حال، در دولت جدید، با دستور 
آقای رئیسی در ســند تحول دولت مردمی که 
موضوعــات مهم اقتصادی کشــور را بررســی 
می کردند، یک ســرفصل بــرای رمزارزها با نام 

»رمزارزش ها« تعیین شد.
او با اشــاره به اینکــه در این ســند تحول همه 
ابعاد رمزارزش ها بررسی شــد و تعیین ماهیت 
صورت گرفت، ادامه می دهد: »بــه این ترتیب 
کمیته ای می تواند افراز ماهیت کند و متناسب 
با افــراز صورت گرفتــه، نهاد متولــی تعیین و 

دستورالعمل ها ابالغ شود.«
بابک نیا با اشاره به اینکه ستاد تحول رمزارزش ها 
ذیل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری شروع 
بــه کار کــرده و مقــررات و آیین نامه های این 
حوزه را تدوین کرده اســت، یــادآوری می کند 
که روز یکشنبه گذشــته ما شــاهد بودیم که 
بخش اســتخراج رمزارز)یکــی از چند ماهیت 
رمزارزش هــا( مورد توافــق هیــأت وزیران و 
دستگاه های مربوطه قرار گرفته و مصوبه هیأت 

وزیران تدوین و ابالغ شده است.

تفاوت مصوبه ها
رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران 
همچنین در پاسخ به این ســؤال که تفاوت این 
مصوبه با مصوبات قبلی در چیســت، می گوید: 
»در هر 2مصوبه ما شــاهد ایجــاد یک فضای 
شفاف و واضح برای حوزه کسب وکارها هستیم، 
به گونه ای که آنهــا از بالتکلیفی خارج خواهند 

شد. به این ترتیب شاهد فعالیت قانونی در حوزه 
تبادل و رشــد و شــکوفایی در حوزه استخراج 

خواهیم بود.«
با این حال بابک نیا با اشــاره به اینکه نخستین 
مصوبه در تاریــخ 13مرداد98 تصویب شــد و 
متعاقب آن بعضی دســتورالعمل هایی صادر و 
اجرایی شد، یادآوری می کند که متأسفانه بعضی 
از دســتگاه ها به خاطر جامع نبودن این مصوبه، 

الزامی برای اجرای مفاد آن نداشتند.
به گفتــه او »بعضی از دســتگاه ها با صالحدید 
خود و با توجه به حدود اختیاراتی که داشــتند 
می توانستند جلوی اجرای آن را بگیرند. به عنوان 
مثال، وزارت صمت از یک ســال و نیم پیش به 
بهانه مالحظــات حوزه انــرژی، جلوی هرگونه 
صدور مجوز و فعالیت قانونــی را گرفته و حتی 

برای ادامه فعالیت کســانی کــه پروانه فعالیت 
داشتند مشکالتی ایجاد کرد.«

این در حالی اســت که بابک نیا معتقد اســت با 
مصوبه اخیر، همه ابهاماتی که در مصوبات قبلی 
وجود داشت برطرف شــده و حدود اختیارات و 
وظایف دستگاه ها به صراحت تعیین شده است.

او در یک مقایســه کلی تفاوت خاصی را در این 
مصوبه با مصوبات پیشین نمی بیند و می گوید: 
»به عنــوان مثــال، مبنای ســوخت به صورت 
میانگین صادراتی در هر دو مصوبه یکی است.« 

با این حال، رئیس کارگروه اســتخراج انجمن 
بالکچین ایران با اشاره به وجود بخش تخفیفات 
در هر دو مصوبــه، این تخفیفــات را در مصوبه 
اخیر واضح تر و مشخص تر می داند و تأکید آن را 
بیشتر بر بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور 

عنوان می کند.
بابک نیا همچنین معتقد اســت که مصوبه اخیر 
شرح وظایف دســتگاه ها را بیشتر کرده است و 
می گوید: »در مصوبه اخیر یک تقسیم کار فنی 
خوب را شاهد هســتیم و به طور کلی می توان 
گفت اجازه اقدام خودســرانه به دستگاه ها برای 

جلوگیری از اجرای مصوبه داده نشده است.«
این کارشناس حوزه استخراج با ذکر یک مثال 
می گوید: »بــه وزارت نیرو و نفــت این اختیار 
داده شده که در هر نقطه ای که امکان واگذاری 
انشــعاب وجود داشت، نســبت به صدور مجوز 

اقدام کنند.«

سامانه های هوشمند ردیابی 
در بخشی از این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف 
شده که نسبت به »استقرار سامانه های هوشمند« 

برای شناسایی متخلفان اقدام کند.
رئیس کارگروه اســتخراج انجمــن بالکچین 
ایران در پاسخ به این پرســش که آیا سامانه ای 
وجود دارد که بتواند دستگاه های غیرقانونی را 
شناسایی کند، می گوید: »این سامانه ها امکان 
ردیابی دســتگاه های غیرمجاز را ندارند، اما این 
توانایــی را دارند که مراکز غیرمجاز اســتخراج 

رمزارز را شناسایی کنند.«
بابک نیا با اشــاره به اینکه طی سال های پیش 
وزارت نیرو با 3روش مراکز غیرمجاز را کشــف 
می کرد، یادآوری می کند که سوت زنی، بررسی 
میزان مصرف و گزارش هــای وزارت ارتباطات 
مبنی بر خروج دیتــا امکان شناســایی مراکز 

غیرمجاز را فراهم می کرد.
او همچنین وظایف وزارت ارتباطات در مصوبات 
قبلی را در قالب »همکاری« عنوان می کند، اما 
می گوید: »در مصوبه اخیر این وظایف به عنوان 

تکلیف برای این وزارتخانه تعیین شده است.« 

پایانبالتکلیفیاستخراجرمزارز
با مصوبه اخیر دولت، تکالیف دستگاه های مرتبط به وضوح مشخص شده و هیچ دستگاهی نمی تواند مانع اجرای مصوبه شود

عمادالدین قاسمی پناهرمزارز
روزنامه نگار

تشخیص زودهنگام پارکینسون با 
هوش مصنوعی

تشخیص بیماری پارکینسون برای متخصصان مغز و اعصاب 
کار ســخت و چالش برانگیزی اســت. این بیماری عصبی در 
درجه اول با عالئــم حرکتی مانند لرزش، ســفتی عضالت و 
کندی حرکت خود را نشان می دهد، اما مسئله این است که این 
عالئم اغلب چندین سال پس از شروع بیماری ظاهر می شوند. 
به گزارش نوروســاینس، هم اکنون، دینا کاتابی و نیکول فام، 
استاد گروه مهندسی برق و علوم کامپیوتر در دانشگاه MIT و 
محقق اصلی در کلینیک MIT Jameel به همراه تیمش یک 
مدل هوش مصنوعی توسعه داده اند که می تواند پارکینسون را 

با خواندن الگوهای تنفسی یک فرد تشخیص دهد.
ابزار مورد بحث یک شــبکه عصبی و در واقــع مجموعه ای از 
الگوریتم های متصل اســت که با تقلید از نحوه عملکرد مغز 
انســان می تواند از طریق الگوهای تنفســی هنــگام خواب، 
تشخیص دهد که آیا فردی به پارکینسون مبتالست یا خیر. 
یوز یانگ، دانشــجوی دکترای MIT و یوان یوان دانشــجوی 
فوق دکترا، این مــدل هوش مصنوعی را آمــوزش داده اند و 
به این ترتیب این شــبکه عصبی می تواند عالوه بر تشخیص 
شدت بیماری پارکینسون، پیشرفت بیماری را در طول زمان 
ردیابی کند. یانگ و یوان نخستین نویسنده های مقاله جدیدی 
هستند که نحوه کار این ابزار را توصیف می کند. کاتبی، عالوه 
بر آزمایشگاه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی MIT، مدیر مرکز 
شبکه های بی سیم و محاسبات سیار است، نیز نویسنده ارشد 

این مقاله است.

تشخیص سریع و دقیق

سال هاســت که محققان پتانسیل تشــخیص پارکینسون را با 
اســتفاده از مایع مغزی نخاعی و تصویربرداری عصبی بررسی 
می کنند، اما این روش ها عالوه بــر تهاجمی بودن، پرهزینه هم 
هستند و نیاز به دسترسی به مراکز پزشکی تخصصی دارند، اما 
محققان MIT نشان دادند که تشــخیص پارکینسون با هوش 
مصنوعی را می توان در خانه و درحالی که فرد خواب است، بدون 
لمس بدن او انجام داد. برای انجام این کار، این تیم، دستگاهی با 
ظاهر یک روتر وای فای خانگی توسعه دادند، اما به جای دسترسی 
به اینترنت، دستگاه، ســیگنال  های رادیویی منتشر می کند و 
ســپس بازتاب آنها را از محیط اطراف آنالیز می کند و الگوهای 
تنفسی سوژه را استخراج می کند. سپس سیگنال تنفسی برای 
ارزیابی پارکینسون به صورت غیرفعال به شبکه عصبی فرستاده 
می شود و در این فرایند هیچ تالشی از جانب بیمار و مراقب مورد 
نیاز نیست. برخی از مطالعات پزشــکی نشان داده اند که عالئم 
تنفسی بیماری، ســال ها قبل از عالئم حرکتی ظاهر می شوند؛ 
به این معنی که ویژگی های تنفسی می تواند برای ارزیابی خطر 
قبل از تشخیص پارکینســون امیدوارکننده باشد. پارکینسون 
دومین بیماری شایع اختالل عصبی پس از آلزایمر در دنیاست. 
فقط در آمریکا یک میلیون نفر با این بیماری دست و پنجه نرم 
می کنند و ساالنه 52میلیارد دالر برای درمان آن هزینه می شود. 
کاتابی یادآور شده است که این مطالعه برای تسریع در توسعه 
دارو و مراقبت های بالینی مفاهیم مهمی دارد: در بحث توسعه 
دارو نتیجه این مطالعه می تواند کارآزمایی های بالینی را با مدت 
کمتر و شــرکت کنندگان کمتری همراهی کند که به شدت در 
سرعت بخشــی به درمان های اثربخش جدید کمک می کند. او 
درباره مراقبت های بالینی نیز گفت: از نظر مراقبت  های بالینی، 
این رویکرد می تواند به ارزیابی بیماران پارکینســون در جوامع 
سنتی کمک کند؛ ازجمله کسانی که در مناطق روستایی زندگی 
می کنند و کســانی که به دلیل محدودیت تحــرک یا اختالل 

شناختی برای بیرون رفتن از خانه مشکل دارند.
ری دورســی، پروفســور نورولوژی در دانشــگاه روچستر و 
متخصص پارکینسون که در نوشتن این مقاله همکاری داشته 
است، می گوید: ما هیچ پیشرفت درمانی در این قرن نداشته  ایم 
که نشــان دهد رویکردهای فعلی ما برای ارزیابی درمان  های 

جدید کمتر از حد مطلوب است. 

رئیسی: دولت های قبلی در تأمین 
زیرساخت های اینترنت کم کاری کردند

رئیس جمهور در نشســت خبری روز گذشــته در پاسخ به 
پرسشی درباره سرعت و کیفیت اینترنت با بیان اینکه وزیر 
ارتباطات مسئول پیگیری این امر شــده است و باید درباره 
پیشــرفت کار در اینترنت ماهانه 2گزارش ارائه کند، گفت: 
از ابتدای دولــت 1.5میلیون محیط خانه و کســب وکار به 
فیبر نوری دسترسی پیدا کرده اند که تا پایان سال 5میلیون 
و تا پایان دولت 20میلیون محیــط کاری و خانواده به فیبر 
نوری دسترسی پیدا می کنند که سرعت اینترنت را حداقل 

10برابر می کند.
به گزارش پیوست، سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه امروز 
کسب وکار و مســائل فرهنگی و اجتماعی و زندگی مردم به 
فضای مجازی گره خورده اســت، گفت: ایجاد این سرعت و 
دسترسی بســیار مهم اســت، اما نکته مهم تر این است که 
کارهایی باید در سنوات گذشته در حوزه زیرساخت ها انجام 
می شد که تامین نشده است و اگر این زیرساخت ها کامل شده 
بود، امروز شاهد این مشکالت نبودیم و خود آنها هم قبول 
دارند که این میزان زیرساخت ها باید انجام می شد که نشده 
است. رئیسی با تأکید بر جبران عقب ماندگی در این حوزه ، 
گفت: دولت این زیرساخت ها را با همکاری بخش خصوصی 
باید جبران و ایجاد کند. رشد این زیرساخت ها به صورت عدد 
و رقم به صورت روزانه پیگیری می شود تا مشخص شود که 
دولت پیگیر این موضوع است. وی ادامه داد: دسترسی رایگان 
دهک های پایین به اینترنت هم به دلیــل امکان انجام آن، 
اجرایی شده و دهک های پایین به اینترنت دسترسی رایگان 
یافتند و می خواهیم وعده ای که داده شــده اجرایی شود و 

مردم هم شاهد آن باشند.

محققــان بــا مطالعــه روی چنــد فســیل 
دریافته اند که گونه ای از اجداد انسان ها 
ظاهرا از 7میلیون ســال پیش شــروع به 
حرکــت روی 2پــا کرده اند. پژوهشــگران 
دانشــگاه پوآتیــه فرانســه بــه بررســی 
اســتخوان ران و 2اســتخوان دســت زنــد 
زیرین پرداختند و نشــانه هایی را در این 
استخوان ها پیدا کردند که از حرکت این 

موجودات روی 2پا خبر می دهد.

 ۷ 
میلیون سال 

گروهــی از محققــان در هند مشــغول 
توســعه یــک ابــزار مبتنــی بــر ماشــین 
یادگیــری هســتند کــه بــه پزشــکان 
کمــک می کنــد بیماری های اســتوایی 
مختلف ازجمله تب دانگ و ماالریا را از 
یکدیگر تمایز دهند. این تحقیق نوین 
روش های آماری و یادگیری ماشینی را 
به طور همزمان بررسی می کند تا بین 
عفونت های استوایی تمایز ایجاد کند.

 4 
بیماری

پژوهشــگران بــا انجــام یــک مطالعــه، با 
اندازه گیــری نســبت نیتــروژن اوره خون 
به آلبومین در بیماران مبتال به کووید-19 
دریافتنــد کــه نســبت ایــن دو نشــانگر 
می توانــد در تعییــن شــدت بیمــاری 
کوویــد-19 و پیش بینــی مرگ ومیــر ایــن 
بیماران مؤثر باشد. پژوهشگران به دنبال 
این هستند که عوامل خطری را که باعث 
افزایش مرگ ومیر، شناســایی کنند و تا 
حدودی از مرگ ومیر ناشی از این بیماری 

بکاهند.

 ۲ 
نشانگر 

اینترنت

عدد خبر

دانش

بانک مرکزی متولی کدام حوزه است
علی بابک نیا، رئیس کارگروه اســتخراج انجمن بالکچین ایران در مورد نقش بانک مرکزی 
 در مصوبه مجلس می گوید: »بعضی از رمزارزها ماهیت پولــی و ارزی دارند، مانند رمزریال،
CBDCها و استیبل کوین ها که در حدود اختیارات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و 

نهادهای پولی کشور هستند.«
به گفته بابک نیا »بخشی دیگر هم در حوزه توکنایز کردن و دارایی های دیجیتال تقسیم بندی 
می شوند که مشــخصا نهادهایی مانند بورس و فرابورس به عنوان نهاد ناظر عمل می کنند و 
بخشی دیگر از فعالیت رمزارزها هم در حوزه صنعت است که مرتبط با وزارت صنایع، نیرو، نفت 

و سازمان امور مالیاتی طبقه بندی می شوند.«
او درباره قانونی که در مجلس تصویب شد، می گوید: »این قانون اشاره می کند که تصمیم گیری 

و قانونگذاری در حوزه رمزارزها به بانک مرکزی محول شده است.«
بابک نیا با اشاره به اینکه این خبر به صورت گزینشی تیتر رسانه ها شده است، تأکید می کند 
که جزئیات زیادی در مصوبه مجلس وجــود دارد که بخش مختصری از آن به حوزه رمزارزها 
پرداخته است. رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران همچنین تصریح می کند که 
برای جلوگیری از ابهام)ارتباط و تداخل این مصوبه با مصوبه دولت( باید در نظر داشت که در 
این قانون مشخصا ساماندهی در حوزه رمزارزها عنوان شده؛ با این تفسیر که »رمزارزهای با 
ماهیت پولی و ارزی« جزو اختیارات بانک مرکزی است. بابک نیا با اشاره به اینکه این موضوع 
اکنون در هیأت رئیسه مجلس برای گنجانده شدن در متن نهایی در حال بررسی است، معتقد 
است به این ترتیب از چندصدایی و تداخل بین دستگاهی جلوگیری می شود و صرفا قانونگذار 
حدود اختیارات حوزه رمزارزها با ماهیت پولی و ارزی و البته بخشی از مقررات حوزه تبادل که 

یک طرف معامالت با این رمزارزهاست به عهده بانک مرکزی قرار می دهد.

مکث
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انسان ها و خفاش ها بیشترین جمعیت گوشتخوار 
جهان را تشکیل می دهند و پس از آنها سگ ها 
در جایگاه ســوم قرار دارند. اگر سگ گله، سگ 
نگهبان و سگ هایی که حامیان و افراد حقیقی 
از آنها نگهــداری  می کنند را فاکتــور بگیریم، 
75درصد ســگ های جهان بالصاحب هستند. 
سگ ها به طبیعت تعلق دارند و در شرایط عادی 
حریم خود را در طبیعــت تعیین می کنند، اما 
زندگی شهری حریم سگ ها را تغییر داده است. 
چنان که در همین کالنشــهر تهران بسیاری از 
سگ های ولگرد حریم خود را در شهر جست وجو 
می کنند و این موضوع، نوع برخورد با سگ های 
ولگرد را در شهرداری تهران با مشکالتی روبه رو 

کرده است. 
به گفته مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند، 
اکنــون وضعیت ســگ های ولگرد در شــهر 
تهران به نقطه بحرانی رســیده است: »در واقع 
دستورالعمل ها به تنهایی پاسخگو نیست؛ ضمن 
اینکه مسئله دوستداران حیوانات و حامیان سگ 

نیز کار را پیچیده تر کرده است.« 
محمدمهدی عزیزی معتقد اســت برای اینکه 
عقیم ســازی سگ ها در شــهر تهران به نتیجه 
قابل قبولی برسد، باید این برنامه در سراسر کشور 
اجرا شود. او به همشهری می گوید: »برنامه های 
عقیم سازی برای اینکه جواب دهد، باید در کل 
کشور صورت بگیرد، اما در شهرستان های اطراف 
ســگ های ولگرد را زنده گیری کرده و به دلیل 
نداشتن پناهگاه در حریم تهران رها می کنند.« 

روش های برخورد با سگ های ولگرد
در دنیا معدوم سازی سگ های ولگرد تا 15درصد 
استانداردسازی شده اســت، در شهر تهران اما 
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری تهران 
معدوم ســازی را جــزو روش های برخــورد با 
سگ های ولگرد قرار نداده است. معدوم سازی 
سگ ها مخالفان بسیاری در تهران دارد و حامیان 
سگ ها مخالف سرسخت معدوم سازی محسوب 
می شــوند. در عین حال، گزیدگی انســان ها، 
به خصوص کودکان توسط سگ ها نگرانی های 

بسیاری را به وجود آورده است. سگ های ولگرد 
برای انسان ها می توانند خطرآفرین باشند، اما 
روش برخورد با ســگ ها نیز اهمیت بســیاری 
دارد. هم اکنون روش زنده گیری، عقیم سازی و 
نگهداری برای سگ های ولگرد توسط شهرداری 

تهران صورت می گیرد. 
معاون امور مناطق ســازمان مدیریت پسماند 
شــهر تهران درباره حمله ســگ  به انســان به 
همشهری می گوید: »گفته می شود اگر سگ ها 
توسط انسان ها تحریک نشــوند، اغلب حمله 
نمی کنند، اما واقعیت این است که ما در مناطق 
شهری نمی توانیم انتظار داشته باشیم که وقتی 
شهروندان با ســگ ولگرد مواجه می شوند، از 
روی ترس عکس المللی نشان ندهند.« شادی 
مالکی اضافه می کنــد: »در عین حال، آموزش 
همه شــهروندان تهرانی با این کثرت جمعیت 

امکان پذیر نیست.« 
به هر ترتیب آنطور که بررسی ها و پژوهش های 
آماری مرکز مطالعات و سازمان مدیریت پسماند 
شهر تهران با همراهی کارشناسان محیط زیستی 
نشــان می دهد، رفتــار غیرآگاهانــه برخی از 
شــهروندان و حامیان حیوانات با ســگ های 
ولگرد از یک سو و سو ءاستفاده عده ای از وضعیت 
پیش آمده برای درآمدزایی )مثل درآمد از محل 
تامین غذا برای سگ ها، توله گیری از سگ ها و 
فروش آنها و...( باعث شــده جمعیت سگ های 
حاشــیه شــهر تهران،   رو به افزایش بگذارد و 
حریم خود را رها کنند و بیشتر در سطح معابر 
شهری حضور یابند. این در حالی است که نتیجه 
رهاکردن سکونتگاهی از سوی سگ ها در دامنه 
کوه ها و فضاهای حاشــیه ای شهر، جلوآمدن و 
قدم گذاشتن حیوانات غیراهلی مانند گرگ ها 
به حریم سگ ها درپی دارد. به عبارتی گرگ ها 
یا گرگاس ها )گرگ-سگ( به محل سکونتگاهی 
انســان ها نزدیک شــده اند که می تواند بسیار 
خطرناک باشد؛ به گونه ای که طی ماه های اخیر 
برخی از ساکنان سوهانک در تماس با روزنامه 
همشــهری اعالم کرده اند که در محله خود و 
باالتر از محدوده های سرآســیاب، شاهد تردد 
گرگ بوده اند. از ســوی دیگر به همه اینها باید 
تغییرات مخرب زیست محیطی و برهم خوردن 
شرایط سکونتگاهی حیوانات و همچنین شیوع 

برخی از بیماری ها را هم اضافه کرد.

جمعیتسگهایولگرد،درنقطهبحرانی
بررسی های مرکز مطالعات و سازمان پسماند شهرداری تهران نشان می دهد

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

مافیای سگ ها و سودجویی های مالی
حیوانات وحشی آنهایی هستند که در حیات وحش بدون دخالت 
انسان زندگی می کنند. انسان در طول تاریخ، حیواناتی را برای 
رفع نیازهای خودش اهلی کرده است. با این نگاه، حیوانات اساسا 
هیچ گونه زیستگاه حیاتی مستقل از انسان ها ندارند و حاال که 
انسان به دالیلی نیاز زیادی به سگ های اهلی شده ندارد، آنان با 
زاد و ولد و افزایش تعدادشان هیچ ایستگاه حیاتی برای زندگی 
ندارند. در تعریف علمی، ســگ ولگرد، سگی است که کنترلی 
روی رفتارش نیست؛ حتی اگر سگی دارای صاحب باشد و چنین 
حالتی داشته باشد، سگ ولگرد به حساب می آید. با این تعریف 
در استرالیا شتر ولگرد دارند که برایشان بحران ایجاد کرده است؛ 
به همین خاطر این کشور در سال 201۶حدود 10هزار نفر شتر 
ولگرد را معدوم کرده و از بین برد. در این بین باید توجه داشت که 

سگ های ولگرد 5تهدید اصلی ایجاد می کنند:
1 در حیات وحش دست به شکار می زنند.

2 رقابت غذایی با حیوانات حیات وحش ایجاد می کنند.
3 خطر هیبرید شدن با سایر حیوانات و از بین بردن ژن های خاص.

4 باعث انتقال بیماری ها می شوند.
5 ناامنی زیستی را در پی دارند.

با این اوصاف، طی سالیان گذشته مراکزی که شهرداری به عنوان 
پناهگاه یا نقاهتگاه اعالم کرده، به معنای علمی پناهگاه به شمار 
نمی آیند. از سوی دیگر، ماجرای رهاسازی پس از عقیم سازی نیز 
به عنوان گزاره  غلطی باب شده؛ درحالی که براساس فرمول های 
جهانی حتما باید تعدادی از ســگ های ولگرد معدوم شــوند. 
)یوناتایز کردن سگ ها در دنیا با جدیت دنبال می شود و تعداد 
دیگری را در مناطق خاص نگهــداری می کنند.( اما اکنون در 
ایران روزانه 700تــا 750نفر به طور میانگین واکســن هاری 
دریافت می کنند که معادل یک و نیم میلیارد تومان برای کشور 

هزینه دارد.
  نتیجه: طبق برآوردهــای صورت گرفته در ایران ســالی 
حدود 100میلیــارد تومان هزینه مدیریت ســگ های ولگرد 
است؛ درحالی که بودجه ســاالنه ملی حمایت از یوز ایرانی در 
سال 2میلیارد تومان است. برای آنکه هم جلوی این هزینه های 
سنگین گرفته شود و هم خود حیوانات و محیط زیست آسیب 
نبینند، در شهرهای توســعه یافته غذا دادن به حیوانات توسط 
مردم ممنوع شده اســت و نادیده گرفتن این موضوع مشمول 
جریمه می شــود، اما در ایران یکی از مسائل بغرنج فعلی تقابل 
با آدم های سودجوســت که در این زمینه نوعی مافیا درســت 
کرده اند و حتی از بی خبری و ناآگاهی مردم برای کسب منافع 
مالی بهره می برند. حتی طبق پرونده های قوه قضاییه برخی از 
این گروه ها با شبکه های ماهواره ای نظیر من و تو مرتبط هستند 
و پول های دریافتی از مردم را به حساب آنان واریز می کنند. این 
گروه ها در قالب صدها پیج مجازی در حال جمع کردن کمک های 
مالی و اعانه از مردم برای سگ ها هستند؛ حتی دست به کارهای 
عجیب تر نظیر نذری برای ســگ ها زده انــد و مردم را تحریک 
می کنند تا جهت خیرات اموات شان برای سگ ها غذا تهیه کنند.
* کارشناس محیط زیست و مجری مطالعات سگ های بالصاحب

حمید صاحب
مدیرکل اداره سالمت شهرداری تهران

مدیریــت شــهری در ایــن دوره، نه تنهــا 
به موضوعات کالبدی، بلکه نســبت به 
روح شهر نیز توجه ویژه ای دارد و درصدد 
است تا حال آدم ها را خوب کند؛ چراکه 
حــال خــوب شــهروندان ســبب پویایی و 
نشــاط اجتماعــی در شــهر می شــود. در 
راستای تحقق این هدف، تصمیم داریم 
کانون هــای ســالمت محور را در محله ها 

تشکیل دهیم.

هادی حق بین
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق 

شهرداری تهران
عملیات اجرایی پروژه پارکینگ طبقاتی 
امیرکبیــر بــه مــرز 90درصــد رســیده و تا 
پایان شــهریور به بهره برداری می رســد. 
ایــن پارکینــگ در 3طبقــه زیرزمیــن بــا 
زیربنــای 20هــزار مترمربــع و ظرفیــت 
550دســتگاه خــودرو در حــال ســاخت 
اســت کــه معضــل کمبــود پارکینــگ در 
منطقه 14را تا حدود زیادی حل می کند.

نقل قول خبر

عدد خبر

سیدمهدی نبییان*یادداشت

رضــا شــنگی، شــهردار منطقــه 17 از 
بازپس گیــری ملــک شــهرداری پــس از 
11ســال خبــر داد و گفــت: »ایــن ملــک 
بــه مســاحت 237مترمربــع عرصــه و 
352متــر اعیان، شــامل 4پــالک ثبتی و 
به ارزش 90میلیارد ریال در تصرف یکی 
از شــرکت های بخش خصوصی بود که 
در راســتای صیانــت از اموال شــهرداری 
تهــران، پیگیری هــای قضایی انجــام و از 

متصرف پس گرفته شد.«

90
میلیارد

شــهردار منطقه 19از اشتغال 10مددجو 
در کارگاه کفاشی گرمخانه مهر خبر داد 
و گفــت کــه ایــن مرکــز ظرفیــت پذیرش 
150مددجــو را دارد. آنطــور کــه علیرضا 
جعفــری عنــوان کــرده اشــتغال زایی، 
اســکان، تأمیــن درآمــد و حمایــت از 
خانــواده مهم تریــن مؤلفه هــای کاهش 
آسیب های اجتماعی هستند و در همین 
راســتا افراد پس از پذیــرش در گرمخانه 
مهــر در دوره هــای آمــوزش خیاطــی و 

کفاشی شرکت می کنند.

۱0
مددجو

روش برخورد شهرداری تهران با سگ های ولگرد
3  نگهداری 2  عقیم سازی1  زنده گیری

نقاهتگاه آرادکوه
نگهداری از حدود 1700 سگ

تامین غذای سگ ها در نقاهتگاه آرادکوه

تعداد اکیپ زنده گیری
10 اکیپ

50 تا 70 قالده زنده گیری می شود.

مجموعه های دهکده مهربانی 
(تحت پوشش حامیان حیوانات)

نگهداری از حدود 1300 سگ

عقیم سازی سگ های ولگرد
600 قالده از ابتدای سال تاکنون

یکمیلیون و200 هزار تومان هزینه عقیم سازی از طریق تزریق
900 هزار تومان هزینه عقیم سازی از طریق جراحی

آمار گزیدگی توسط سگ های ولگرد
 800 نفر در سال 1366

240هزار نفر در سال 1400

2.5 تن غذا در روز
300 تا 500 کیلوگرم غذا را حامیان سگ ها تامین می کنند.

طول عمر سگ ها در نقاهتگاه آرادکوه
حدود 7سال

حدود 10 هزار سگ در حاشیه تهران
حدود 30 هزار سگ در حریم بیرونی تهران 

 75 درصد از سگ های دنیا بالصاحب هستند.
 16 دستگاه در سطح ملی نسبت به سگ های ولگرد مسئولیت و شرح وظایف دارند.

هزینه مدیریت سگ های ولگرد در ایران
 100میلیارد تومان در سال
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آتشخشمترادراختیاربگیر »خشمگینی« از منظر قرآن و روایات 
در قرآن شریف و منابع روایی، بحث غیظ و غضب،  تحت عناوین 
مختلف،  مورد بررسی قرار گرفته است. در آیه 134آل عمران آمده 
است:  همان ها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند و خشم 
خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران 

را دوست دارد.
  در آیه 43سوره فصلت آمده است: » هرگز نیکی و بدی یکسان 
نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن! ناگاه خواهی دید همان کس که 
میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی می شود 
و این خصلت را جز کسانی که شکیبا بوده اند، نمی یابند و آن را جز 

صاحب بهره ای بزرگ، نخواهند یافت.« 
  در سوره شــوری آیه 73 درخصوص یکی از ویژگی های بارز 
مومنین می خوانیم که  » مومنین زمانی که خشمگین می شوند 

)با فرو خوردن خشم خود( عفو می کنند.«
  پیامبر اعظــم)ص( می فرمایند: » آنکه در فرو بردن خشــم از 
دیگران بیشتر است از همه کس دوراندیش تر است.« و در جای 
دیگر از آن حضرت نقل شده است:  »می خواهید شما را با آن کس 
که از همه زورمندتر است، رهبری کنم؟ آنکه هنگام خشم، بهتر 

خود را نگاه می دارد.«
بیشتر آیات و روایات در راستای عصبانیت، غیظ و غضب، قبل از 
آنکه نحوه درمان را بازگو کنند، جنبه پیشگیری را بیان کرده اند. 
به همین جهت قرآن شریف در آیه 84سوره یوسف و آیه 37سوره 
شوری، مســلمانان را در مورد فروبردن خشم و پیشگیری از آن 

تشویق می کند.
  رسول گرامی اسالم ص می فرمایند: »َو أَْحَزُم النَّاِس أَکَظُمُهْم 
لِلَْغیِظ«. و استوارترین مردم هم کسی است که خشم خود را فرو 

برد. )من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص: 395(
  منابع روایی از امام علی)ع( ایــن چنین نقل قول کرده اند: » از 
خشم بپرهیزید که آن آتشی سوزاننده است.« در روایات دیگری 
از ایشان نقل شده است که »خشم ایمان را آنچنان فاسد می کند 

که سرکه عسل را.«
  از امام باقر)ع( نقل شده اســت که  در کتاب تورات در ضمن 
مناجات خدای عزوجل با موسی)ع( آمده است:  »ای موسی خشم 
خود را از کسی که تو را بر او مسلط ساخته ام، بازگیر تا خشم خود 
را از تو بازگیرم.« در روایت دیگری از آن حضرت نقل شده است:  
»غضب، آتش پاره ای است از شیطان که در باطن فرزند آدم است 
و چون کسی از شما عصبانی شــد، چشم های او سرخ می شود و 

باد به رگ های او می افتد و شیطان در وجودش داخل می شود.«
   امام صادق)ع( در این خصوص می فرمایند: »هیچ بنده ای خشم 
خود را فرو نخورد، مگر اینکه خداوند عزوجل بر عزت او در دنیا و 
آخرت افزود«. در حدیث دیگری نیز از آن حضرت نقل شده است:  
3فرد هستند که جز در 3جا شناخته نمی شــوند: بردبار جز در 
هنگام خشم، شجاع جز در جنگ و برادر جز در هنگام نیازمندی.

در روایت دیگر آمده است: »الغضب من الّشیطان و الّشیطان خلق 
من الّنار و الماء یطفی الّنار؛ خشم از شیطان است و شیطان از آتش 
پدید آمده و آتش را با آب می توان خاموش کرد؛ وقتی یکی از شما 

خشمگین شود، وضو گیرد.« )نهج الفصاحه، ص: 58۶(

دشمن لکه سرامیک
سرامیک ها به دلیل استفاده طوالنی و در معرض مواد 
مختلف بودن پس از مدتی به سختی قابل لکه برداری 
هستند، پس بهتر است برای براق و سالم نگه داشتن 
سرامیک  ها به طور منظم آنها را تمیز کنید و حداقل 
یک بار در طول هفته آنها را جارو کرده و پاک کنید تا از 
تجمع لکه و جرم روی آنها جلوگیری شود و همچنین 
از یک برس با موهای ریز نرم اســتفاده کنید تا روی 
سطح سرامیک ها خط نیفتد.برای تمیز کردن لکه های 
سختی که به ســادگی از بین نمی روند می توانید از 
بخارشو استفاده کنید. از جمله مواد محبوب دیگری 
که برای برق انداختن ســرامیک اســتفاده می شود 
می توان جوش شیرین را نام برد. مقداری جوش شیرین 
را در آب مخلوط کــرده و آن را روی ســطح لکه دار 
بپاشید و اجازه دهید مخلوط برای چند ساعت روی 
سرامیک ها بماند.سپس با دستمال یا تی سرامیک ها 
را محکم بشویید و در نهایت باقی مانده مخلوط را با یک 

اسفنج خیس شده در آب گرم پاک کنید.

میوه هایی فوق العاده برای حافظه
دســت و پنجه نرم کردن با ضعف حافظه یکی از مشکالتی 
است که در سالمندی به ســراغ افراد می آید اما تحقیقات 
پزشــکی نشــان داده که مصرف میوه ها و مواد غذایی که 
حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیباتی مانند آنتوســیانید 
و فالونویید باشــد می تواند تأثیر مهمی در بهبود عملکرد 
حافظه داشته باشد. توت فرنگی میوه ای است که می تواند در 
پیشگیری از ابتال به بیماری های قلبی و سرطانی مؤثر بوده 
و خاصیت ضدالتهابی داشته باشد. این میوه منبعی غنی از 
پتاسیم، فیبر، امگا3، منیزیم و همچنین ویتامین های گروه 
B وC اســت و می تواند به عنوان بهترین منبع برای تأمین 
ویتامین Cمورد نیاز بدن در دوره سالمندی مورد استفاده 
قرار گیرد.شاتوت نیز میوه ای است که به عنوان میوه سالمت 
از آن نام برده می شود.این میوه نیز مانند توت فرنگی مقاومت 
بدن در برابــر عوامل بیماری زای عفونــی را افزایش داده و 
رادیکال های آزادی را که برای سالمت سلول های بدن مضر 
است از بین می برد.از آنجا که شــاتوت حاوی مقادیر قابل 
توجهی از ویتامین های B، اســیدفولیک و نیاسین است 
در سوخت  وســاز کربوهیدرات ها، چربی هــا و پروتئین ها 

نیز مؤثر است.

سایه سار

ترفند

روشـنا

               مهارت مقابله و برخورد مؤثر با هیجانات مختلف ازجمله مهارت هایی است که همه افراد نیاز به فراگیری آن دارند. خوشحالی، 
مهدیه تقوی رادگزارش

روزنامه نگار
خشم،  ناراحتی، ترس، تعجب، شادی و... ازجمله هیجاناتی است که هر فرد در طول زندگی بارها و بارها با آن مواجه می شود. 

برخی هیجانات نه تنها برای فرد مفید هستند بلکه داشتن عکس العمل مناسب در موقعیت های خطرناک باعث می شود 
تا فرد عکس العمل مناسبی در مقابل خطرات از خود نشان دهد. بنابراین داشتن مهارت مقابله باهیجان می تواند کمک مؤثری در زندگی سالم داشته باشد. مهارت 
کنترل خشم یکی از مهارت هایی است که هر فرد باید در ابتدای زندگی خود آن را آموزش ببیند. اما این آموزش مستلزم این است که فرد آموزش دهنده نیز از مهارت 

کافی در این زمینه برخوردار باشد. صحبت های زهرا رهنما، روانشناس و مدیر سابق مرکز پیشگیری و کنترل خشم شهرداری تهران را در این زمینه بخوانید.

یکی از مشکالت اصلی بیشتر افراد نداشتن مهارت تنظیم هیجان )ترس، غم، 
شادی، مهربانی و...( است. همه ما باید آموزش ببینیم که چطور با این هیجانات 
آشنا شده و زندگی کنیم و یاد بگیریم چطور از برخی هیجانات بد و نامناسب 

پیشگیری کرده یا آنها را کنترل کنیم. 
زهرا رهنما، روانشناس، با بیان این جمالت به همشهری می گوید:  قطعا خانواده 
نخستین محلی است که افراد باید کنترل همه هیجانات ازجمله خشم را یاد 
بگیرند و الزمه این کار این است که ابتدا والدین یاد بگیرند چطور هیجان خشم 
خود را کنترل کنند ولی متأسفانه آنچه ما شاهدش هستیم این است که انگار 

خانواده ها حوصله بسیاری از کارها ازجمله آموزش کنترل خشم را ندارند.
اما همیشه هم عصبانی و خشمگین شدن بد نیست، برخی اوقات اگر فرد از 
اتفاقی که افتاده عصبانی نشود نمی تواند از حقوق خود دفاع کند یا اگر درموقع 
خطر، ترس را تجربه نکند نمی تواند عکس العمل مناسبی از خود نشان دهد 
بنابراین الزم است که افراد هیجانات مختلف را به صورت سالم تجربه کنند و 
آن را در زندگی به کار بگیرند. اما همین هیجانــات زمانی برای زندگی و فرد 
دردسر ساز می شود که هیجاناتی مثل خشم و عصبانیت را به صورت نامناسب 
و کنترل نشده بروز دهد. رهنما با اشاره به اینکه خشم در برخی مواقع می تواند 
ویرانگر باشد، می گوید:   خشم ویرانگر می تواند منجر به پرخاشگری و ایجاد 
صدمات عاطفی یا جسمانی در طرف مقابل و یا خود فرد شود. برای همین است 
که مسئله کنترل خشم، مسئله ای مهم و بعضا حیاتی است. ما در مسئله خشم 
غیراز کنترل آن باید به درمان آن نیز فکر کنیم. در مبحث بیماری ها دو مبحث 
کنترل و درمان وجود دارد، کنترل کردن به این معنی است که اوضاع بدتر از 
آنچه هست نشود ولی کار اساسی در بخش درمان صورت می گیرد. در مبحث 
خشم هم اینگونه است گاهی اوقات مسئله کنترل و برخی مواقع درمان را الزم 

داریم پس برای کار اساسی در مسئله خشم باید نگاه درمانی داشته باشیم.

ریشه عصبانیت در کودکی است
او با بیان اینکه تندمزاجی و عصبانیت ریشه در دوران کودکی دارد، 
می گوید:  افرادی که در کودکی نیازهایشان برآورده نشود افرادی 
هستند که در بزرگسالی تند مزاج می شوند. این نیاز ممکن است 
نیاز به تفریح کردن، دویدن، خانــه مادربزرگ رفتن، رفتن به 
طبیعت یا بازی کردن باشد که  می تواند استرس و اضطراب را 
از آنها دور کند و از خشم آنها جلوگیری کند. بازی کردن بچه ها 

پس اندازی برای آینده آنهاســت یعنی ما با اجازه دادن به بچه ها 
برای بازی کردن کمک می کنیم که در زمان بزرگسالی انسان های 

سالم تری باشــند. یکی از علل پرخاشــگری افراد بزرگسال 
می تواند این موضوع باشــد که در زمان کودکی تفریح 

مناسبی نداشته اند. اینکه گفته می شود برطرف کردن 
نیاز به دلبستگی ایمن مرتبط است یعنی فرد بداند 
که یک نفر واقعا او را دوست دارد و نیازهای عاطفی 
و احساســی اش را برطرف می کند، این پایگاه 
ایمن در زمان کودکی، پدر و مادر فرد هستند 
که جایگاه مادر مهم تر از پدر است. پس مادر 
باید 3ویژگی داشته باشد: در دسترس باشد، 
پاسخگو بوده و به موقع جواب نیاز کودک را 
بدهد و در نهایت مسئله ای که از همه مهم تر 
است اینکه پیش بینی پذیر باشد یعنی االن 
به بچه محبت نکند و چند دقیقه بعد سر 
بچه داد بزند. مادری کــه چندگانه رفتار 

می کند مادری پیش بینی ناپذیر است.

یادگیری مهارت مدیریت خشم از راهکارهایی است که به زندگی بهتر کمک می کند

مدیریت بهتر از پشیمانی است
 هنگام خشم و عصبانیت برخی راه ها وجود دارد که همه ما کم و بیش با مکث

آنها آشنا هستیم،  مثال می گویند، یک لیوان آب بخور یا نفس عمیق بکش 
و موقعیتت را تغییر بده، اینها مسکن های لحظه ای هستند امااگر بخواهیم 
به شکل اساسی خشم را درمان کنیم نیاز به کار ریشه ای داریم. در مبحث 
درمانی ابتدا بینش فرد را نسبت به هیجانات، خواسته ها و نیازهایش 
بررسی می کنیم تا ببینیم آیا این نیازها باید به صورت لحظه ای برطرف 
شود یا در شرایط مناسب تر و با یاد گرفتن تکنیک ها و مهارت ها به وقت 
مناسب تری موکول شود. اما مشکلی که وجود دارد این است که انسان ها 
تمایل دارند مشکالتشان در لحظه برطرف شود. در کار درمانی ما به فرد 
می گوییم ابتدا باید هیجانش را بشناسد و یاد بگیرد که این خشمگین 

شدن و پرخاشگری چه آســیب های فیزیکی، روحی و ارتباطی به او 
می زند و علت و خاستگاه این آسیب ها از چه زمانی )کودکی یا نوجوانی( 
بوده؟ چرا که معموال نحوه مقابله با خشم از سن قبل از 21سالگی شکل 
می گیرد بنابراین آموزش کنترل خشم و دیگر مهارت های زندگی باید در 
خانواده ها و مراکز تربیتی خصوصا از سن مهدکودک و پیش دبستانی آغاز 
شود و این کار هم باید توسط افراد متخصص آشنا صورت پذیرد. علت 
این مسئله این است که بچه ها از سن 3سالگی اجتماعی شدن را آغاز 
می کنند و از 5سالگی اجتماعی شدن را آموزش می بینند. در درمان خشم 
افراد بزرگسال باید روی 3مسئله تمرکز کرد: احساس،  فکر و رفتار. یعنی 
احساس به اضافه فکر است که رفتار فرد را درست می کند. اگر فردی 

رفتاری پرخاشگرانه دارد باید ببینیم آن زمان چه احساسی داشته و 
چه اتفاقی افتاده که پرخاشگر شده. احساس منفی فکر منفی ایجاد 
می کند و به دنبال خود رفتار منفی را نمایان می کنند. یکی از روش های 
خالص شدن از احساس منفی »توجه برگردانی« است یعنی همان زمان 
که این احساس به سراغ فرد می آید به فرد آموزش می دهیم که به طور 
لحظه ای توجهش را به کاری که دوست دارد برگرداند یا مثال موسیقی 
مورد عالقه اش را گوش دهد یا با فردی که عالقه دارد تلفنی یا حضوری 
صحبت کند که البته تمام این کارها در اثر تمرین کردن می تواند ملکه 
ذهن فرد شود و نباید توقع داشته باشیم که بدون تمرین و بالفاصله فرد 

در زمان عصبانیت برود موسیقی گوش کند.
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مؤسسات توریستی این روزها تورهای شکار را برای ارائه 
در حراجی هایی آماده می کنند که در آنها هر تور شکار 
تفریحی به قیمت  15 تا 70هزار دالر فروخته می شود. 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز هنوز هیچ تصمیمی 
برای تعداد مجوزهایی که برای شکار چهارپا در مناطق 
قرق می دهد نگرفته و ممکن است مانند نخستین سال 
شیوع کرونا هیچ مجوزی هم صادر نشود. اما در سال هایی 
که مجوز شکار در مناطق قرق اختصاصی صادر شد، تنها 
یک گزارش از سوی صندوق ملی محیط زیست در مورد 
هزینه کرد درآمدهای حاصل از شکار منتشر شده است.

درحالی که به اعتقاد کارشناسان، بهره برداری از گونه های 
حیات وحش به شرط پایداری، نقش مهمی در حفاظت از 
زیستگاه ها دارد و به عنوان ابزار مدیریتی به سیاستگذاران 
توصیه می شــود اما، نقــش درآمد حاصــل از فروش 
 مجوز های شکار در حفاظت از زیستگاه ها در کشور هنوز

مشخص نیست.

ارزآوری از شکار بدون هزینه در زیستگاه
در میان بهره مندان از درآمد پروانه های شکار، زیستگاه ها 
کمترین سهم را دارند. به اعتقاد منتقدان، بهانه دولتی ها 
برای اصرار به شکار از زیستگاه   درگیر خشکسالی و بیماری، 

»ارزآوری« است. 
درحالی که در میان ارقام این تجارت، سهم ناچیز دولت 
تعرفه ای بین یک تا 3هزار دالر است و همین مبلغ هم 
وقتی به خزانه دولت واریز شود، دوباره برای حفاظت از 
زیستگاه باز نمی گردد. عبداهلل ساالری، اکولوژیست در 
گفت وگو با همشهری می گوید: در مورد درآمد حاصل 
از شــکار، 3ردیف مالی وجود دارد. یکی پولی است که 
به عنوان پروانه به خزانه دولت واریز می شود. این مبلغ برای 
شکارچیان داخلی کمتر از یک میلیون تومان است. تا به 
حال کسی ندیده  که این پول برای »حفاظت از زیستگاه« 
از خزانه دولت بازگردد. در سال هایی نیز صندوق ملی 
محیط زیست پروانه هایی فروخت که قرار بود براساس 
آن 70درصد درآمد صرف زیستگاه و جوامع محلی شود. 
در یک نمونه از اجرای موفق این کار، طی بازدیدی که 
از خراسان شمالی داشتم می توانم بگویم که هزینه کرد 
درآمد حاصل از فروش مجوز شکار منجر به رضایت جامعه 
محلی، شکارچی و محیط بان شده بود. به این معنا که برای 
محیط بان پاسگاه محیط بانی مجهز ساخته شده بود، پول 
تعارضات بین حیات وحش و جامعه محلی پرداخت شده 

بود، در ساخت مسجد و مدرسه نیز از این پول استفاده 
شده بود و... اما صندوق ملی محیط زیست به صورت شفاف 
و درست هزینه کرد  فروش پروانه ها در مناطق را به جز در 

سال99، منتشر نکرد.
او مخالف بهره برداری از حیات وحش به نفع حفاظت از 
زیستگاه نیست ولی به نکته ای اشاره می کند که مورد انتقاد 
مخالفان شکار نیز هست. این اکولوژیست می گوید: مقداری 
از پولی که صندوق ملی محیط زیست دریافت می کند در 
اختیار برگزار کننده تور شکار قرار می گیرد. اشکال کار 
 )Outfitter(اینجاست که برگزارکنندگان تور شکار
یک ریال از این پول و سود فروش تورها را به قیمت های 
چند ده برابری نسبت به مجوز دریافتی، برای حفاظت 
زیســتگاه هزینه نمی کنند. این مشکل در کشورهای 
دیگر هم تجربه شده است. در اجالس IUCN که در 
مجارستان برگزار شد گروهی به نام »اوفا« که در آفریقا 
فعال هستند، تجربه  خود درباره این معضل را به دیگر 
کشورها ارائه کردند. آنها با ایجاد یک سازمان مستقل، 
با رصد تورهای شکار به برگزارکنندگان شان گواهینامه 
می دهند که نشان می دهد این مؤسسه توریستی چقدر 
در مسئولیت اجتماعی خود در امر حفاظت از زیستگاه 
متعهد و فعال است. جالب اینجاست که این گواهینامه 
در تمایل شکارچی ها در خرید تور از این مؤسسات تأثیر 
مثبت دارد. در ایران اما رقمی که به خزانه دولت واریز 
می شود مشخص است. ولی رقمی که برگزارکنندگان 
تور از مشتری ها می گیرند شفاف نیست. در واقع حلقه 
مفقوده »نظارت بر کسانی است که هیچ بخشی از سود 

خود را صرف توسعه حفاظت در زیستگاه یا حتی بهبود 
شرایط جامعه محلی نمی کنند.«

تالش برای توسعه قرق ها
هر ساله، برای 4قرق اختصاصی در کشور پروانه شکار کل 
و قوچ صادر می شود. چندی پیش حسن اکبری، معاون 
محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اعالم کرد 
که تقریبا از 13استان مختلف به خصوص خراسان شمالی، 
خراسان جنوبی، کرمان، اصفهان و هرمزگان پیشنهادهایی 
برای راه اندازی قرق های اختصاصی مطرح شده است. 
سازمان حفاظت محیط زیســت نیز هماهنگی هایی با 
سازمان منابع طبیعی برای واگذاری بدون مالکیت زمین 

انجام داده است، ولی اجازه نهایی راه اندازی قرق جدید در 
اختیار شورای عالی محیط زیست است.

اصلی ترین هدف راه اندازی قرق های اختصاصی، فراهم 
آوردن شرایطی بود که طی آن جامعه محلی، این مناطق 
و گونه های حیات وحش را حفاظــت کنند و جمعیت 
آنها را افزایش  دهند. در سال اولی که به قرقداران اجازه 
بهره برداری داده شد، به ادعای مدیرکل وقت حفاظت و 
مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، 
از گردشگری شکار در 3منطقه بیش از 200هزار دالر 
عاید جوامع محلی شد. در این سال ها، تنها گزارشی که 
در مورد درآمد شکار منتشر شد نیز مربوط به گزارش 
صندوق ملی محیط زیست در سال99 است. براساس آن 
گزارش، عواید فروش شکار در مجموع، حدود 40میلیارد 
ریال بود و از مجموع درآمد حاصله 30درصد برای جوامع 
محلی، 20درصد برای حمایت از محیط بانان و 50درصد 
مابقی برای تامین تجهیزات مــورد نیاز همان مناطق 
هزینه شد. هدف از ایجاد صندوق ملی محیط زیست هم 
واریز درآمد حاصل از شکار و صرف پول به دست آمده در 
همان منطقه شکار است ولی در این گزارش اشاره ای به 

درآمد هر استان نشده بود.
اکنون و در آستانه برگزاری حراج  تورهای شکار و با توجه 
به دیدگاه سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان 
داخلی و بین المللی نسبت به اینکه برداشت مسئوالنه 
از حیات وحش بخشــی از فرایند حفاظت است به نظر 
می رسد پیش از هر چیز باید به سهم زیستگاه ها به صورت 

مستقل توجه شود.

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

خسارت آلودگی هوا به اقتصاد جهان
آلودگی هوا زمانی اتفاق می افتد که حجم 
زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها، 
ذرات و زیست مولکول ها وارد اتمسفر کره 
زمین شوند. انجمن مشترک مهندسین 
آلودگی هوا و کنترل آن، آلودگی هوا را اینگونه تعریف کرده اند: 
»آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند آالینده در هوای 
آزاد مانند گازها، بخارات، گردوغبار، بو، دود غلیظ با کمیت، 
مشخصات و زمان ماند کافی که برای زندگی انسان، حیوان و 
گیاه خطرناک و برای اموال مضر باشد یا به طور غیرقابل قبول 
مانع اســتفاده راحت از زندگی و اموال شــود.« آلودگی هوا 
می تواند باعث افزایش بیماری ها در انســان یا گرمایش کره 
زمین شود. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، آلودگی 
هوا در سال2012 باعث مرگ 7میلیون انسان در سراسر جهان 
شــد. مقداری از آلودگی هوا از منابع طبیعــی مانند فعالیت 
آتشفشان ها و بیشتر آن ناشــی از فعالیت های انسانی مانند 
سوزاندن سوخت های فسیلی یا فعالیت های کشاورزی است. 
تخمین زده می شود کاهش بهره وری و کاهش کیفیت زندگی 
ناشی از آلودگی هوا، ساالنه 5تریلیون دالر برای اقتصاد جهان 
هزینه دربردارد و در کنار تأثیرات منفی روی سالمت و افزایش 
مرگ ومیر، یکی از عوارض جانبی نظــام اقتصادی معاصر و 
بیشتر فعالیت های انسانی اســت. اگرچه آلودگی هوا گاهی 
اوقات به طور نسبی کنترل و نظارت می شود؛ چون فناوری ها و 
استراتژی های مختلفی برای کاهش آلودگی هوا نیز وجود دارد. 
برای کاهش اثرات آلودگی هوا، قوانین و مقررات بین المللی و 
ملی اجرا می شود. قوانین محلی در مواردی که به خوبی اجرا 
می شوند، منجر به بهبود ســالمت عمومی شده اند. در سطح 

بین المللی نیز برخی از این تالش ها موفقیت آمیز بوده اند.

برخی از راهکار های مبارزه با آلودگی هوا
  صرفه جویــی در مصرف انــرژی: در ایــن صورت 
شــما می توانید از تخریب محیط زیســت با کاهش میزان 
سوخت های فسیلی که باید سوزانده شوند، جلوگیری کنید.

  از دســتگاه های کارآمد انرژی اســتفاده کنید: 
چراغ های کم مصرف نســبت به المپ های قدیمی بســیار 
بهینه تر هســتند، برق کمتری مصرف می کنند، عمرشان 

طوالنی تر است و به کاهش مصرف انرژی کمک می کنند. 
تالش های چندگانه در ســطوح شخصی، صنعتی و دولتی در 
سراسر جهان برای جلوگیری از شدت آلودگی هوا افزایش یافته 
است که یک اقدام مستقیم در افزایش گرمایش جهانی است. 
با اینکه ما امروزه شاهد یک ســری نوآوری ها و آزمایش هایی 
هســتیم که با گزینه های متناوب و غیرمتعارف برای کاهش 
آالینده ها همراه است، اما همچنان عوامل اصلی آلودگی هوا 

دردسرساز هستند و باید توجه بیشتری به آنها شود.

سیدحسین موسوی فر
رئیــس مرکــز کنوانســیون های ســازمان 

حفاظت محیط زیست
در نخســتین ســال فعالیت دولت، سازمان 
فعالیت گسترده ای در زمینه افزایش تعامالت 
منطقــه ای و بین المللــی و عملیاتــی کــردن 
سیاســت های ابالغــی مقــام معظــم رهبری 
انجام داده است. حضور در چهارمین مجمع 
آسیا و اقیانوسیه، کنوانسیون تغییرات آب و 
هوایی گالسکو و سفر به کشورهای سوریه، 

کویت و عراق از آن جمله است.

سیده مریم محمدی
مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان

آتش ســوزی اتاقــک محیط بانــی در منطقه 
حفاظت  شده »خانگرمز« تویسرکان منجر 
به فوت یکی از محیط بانان و مصدومیت یکی 
از محیط بانان شد. در این حریق به رغم تالش 
نیروها و انتقــال مصدومان به بیمارســتان، 
حشــمت هللا ملکی از محیط بانان تالشــگر 
این ســازمان بــر اثــر انفجــار کپســول گاز در 
اتاقک محیط بانی، جان خود را از دست داد.

مترمکعــب حجــم مخــزن دریاچــه 
 ســد خداآفریــن اســت کــه ســبز رنگ

شده است. 
به گــزارش ایرنا، رنگ آب مخزن ســد 
خداآفریــن بــه تازگی به رنگ ســبز در 
آمده که کارشناســان نظارت و پایش 
اداره کل حفاظــت محیط زیســت 
آذربایجــان شــرقی پــس از انجــام 
آزمایشــات الزم، دلیــل آن را پدیــده 

بلوم جلبکی تشخیص دادند.

۱/6
 میلیارد 

از انتشار آخرین فهرست مهره داران 
در معــرض خطــر انقــراض ایــران، 

 نسخه جدید آن منتشر شد. 
بــه گــزارش ایســنا، حســن اکبــری 
معاون محیط زیست طبیعی سازمان 
گفــت:  محیط زیســت  حفاظــت 
براســاس ایــن فهرســت 100گونــه در 
فهرســت در معــرض خطــر انقــراض 
قرار دارنــد و بیــش از 160گونــه نیز در 
فهرست گونه های حفاظت شده قرار 

گرفته اند.

۲0
سال 

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر روز سهمناچیززیستگاههاازدرآمدشکار
بخشی از درآمدهای حاصل از شکار در ایران باید صرف حفاظت از زیستگاه ها شود اما هیچ آماری از میزان هزینه کرد درآمدهای شکار در زیستگاه ها وجود ندارد

معصومه میراوتاری کالیه؛ پژوهشگر محیط زیست

تعرفه های شكار در سال1400
گونه نام گذاری شده 

قیمت سال2022توسط فروشنده 

29هزار دالرقوچ اصفهان 

34هزار دالرقوچ اوریال )افغان(

30هزار دالرقوچ کرمان 

32هزار دالرقوچ اوریال )کاسپین(

15هزار دالرکل ایرانی 

27هزار دالرقوچ ارمنی 

50هزار دالرقوچ شیراز 

70هزار دالرقوچ الرستان 
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 افتتاح پروژه آبرسانی پایدار 
به 1۶ روستای کهگیلویه

پروژه آبرســانی پایــدار بــه 1۶ روســتای شهرســتان کهگیلویه 
و بویراحمد با حضور وزیر کشــور افتتاح شــد. به گــزارش فارس، 
مدیرعامــل آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد ســهم اســتان از 
اعتبارات محرومیت زدایی را 218 میلیاردتومان عنوان و اظهار کرد: با 
پیگیری های استاندار این اعتبار به صورت نقد در حساب آب و فاضالب 
نشســت. اســفندیار برخه افزود: ظرف دو ماه 1۶4 کیلومتر خطوط 
انتقال و شبکه توزیع آب اجرا کردیم. وی با بیان اینکه کار 1۶ روستا 
به صورت صددرصد انجام شده اســت، گفت:عملیات اجرایی در  54 
روستای دیگر در حال اجراست که ظرف دوماه آینده عملیات اجرایی 
آن ها تمام می شــود. مدیرعامل آب و فاضالب کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: در پروژه آبرسانی پایدار به 1۶ روستای شهرستان کهگیلویه 25 
کیلومتر خط انتقال و 87 کیلومتر شبکه توزیع انجام شده است.  وی 
محل تامین اعتبار این پروژه را اعتبارات محرومیت زدایی با مشارکت 
بسیج سازندگی عنوان و خاطرنشان کرد: احداث سه مخزن با مجموع 

ظرفیت ۶59 مترمکعب در این پروژه انجام شد.
برخه از اختصــاص 900 میلیــارد تومان اعتبارات توســط بخش 
محرومیت زدایی و وزارت نیرو برای اســتان نیز خبر داد و یادآور شد: 
قرارداد اولیه برای 183 روستاست که در فاز اول 71 روستا و مابقی را 

در فاز دوم عملیاتی خواهد شد.

 افزایش 30درصدی
خرید تضمینی گندم در اردبیل 

خرید تضمینی گندم در اردبیل 30درصد افزایش یافت. به گزارش 
تسنیم، مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی استان اردبیل با اعالم این 
خبرگفت: در 5ماهه نخست امسال بیش از ۶500تن کاالی اساسی 
در استان اردبیل توزیع شده و با هدف تنظیم بازار توزیع کاال 3هزار و 
300تن انواع برنج واردانی و 3هزار و 298تن شکر رقم خورده است.
علی نوبخت افزود: هیچ مشکلی در تامین و توزیع کاالهای مورد نیاز 
مردم وجود ندارد و با هماهنگی انجام شده توزیع انواع برنج هندی، 
پاکستانی و تایلندی و شکر برای مصارف هیأت های مذهبی در ایام 
محرم نیز به نحوه مطلوب انجام شده است. نوبخت تصریح کرد: از 
ابتدای برداشت گندم تاکنون حدود 220هزار تن گندم و 4هزار و 
400تن کلزا از کشاورزان استان اردبیل به صورت تضمینی خریداری 
شده است. او درخصوص خرید تضمینی دانه های روغنی نیز گفت: 
امسال همزمان با خرید تضمینی گندم 4هزار و 410تن دانه روغنی 
کلزا از کشــاورزان به ارزش 103میلیارد تومان خریداری شده که 
کل مطالبات به حساب کلزاکاران پرداخت شده است. نوبخت تاکید 
کرد: تمام سعی و تالش ما بر این است که در راستای بهبود وضعیت 
اقتصادی برنامه های مناسبی انجام یابد تا بتوانیم به تمامی اهداف 

خود دست یافته و مشکالت و موانع موجود را برطرف کنیم.

عدد خبرخبر 

جانشین فرمانده سپاه بوشهر گفت: 6 
موکب درمانی استان بوشهر با همکاری 
دانشــگاه علوم پزشــکی، هالل احمــر 
و بســیج جامعــه پزشــکی بوشــهر در 
اربعین حسینی از 10 شــهریور به زائران 
در عــراق خدمت رســانی می کننــد. بــه 
گزارش تسنیم، سردار عبدالرضا دشتی 
افــزود: در این موکب ها 116نفــر از کادر 
علوم پزشــکی شــامل 31پزشــک و 85 

پرستار مستقر می شوند.

6
موکب 

بوشهر

پیش بینــی می شــود امســال 187 هزار 
تن خرما از نخیالت خوزستان برداشت 
شود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
تورج نــوروزی، معــاون بهبــود تولیدات 
گیاهی جهادکشاورزی اســتان با اعالم 
این خبر گفت: برداشت خرما در استان 
از 10 شهریور آغاز شده است. برداشت 
نوبرانه محصــوالت خرما شــامل خارک 
و رطــب به صــورت تازه خــوری از 20 روز 

گذشته آغاز شده است.

۱۸۷000
تن

خوزستان

لرستان در رشد اقتصادی معموال در بین استان های 
کم برخوردار رده بندی می شــود؛  اســتانی محروم 
که آمار بــاالی بیکاری در آن همــواره معضل جدی 
بوده است. اگر مولفه های رشد اقتصادی را در مواردی 
ازجمله افزایش نیروی کار، افزایش مهارت کارگران، 
سرمایه یا زیرساخت فیزیکی، بهبود فناوری، صادرات 
و... خالصه کنیم؛ خبر خوش این روزها برای لرستان 
رشــد اقتصادی با محوریت اشــتغال زایی به همراه 
افزایش صادرات است. موضوعی که معاون اقتصادی 
وزیر کشــور از آن با عنوان صعود 8پله ای در جدول 
نماگرهای اقتصادی نام می برد. حاال لرســتان از بین 

5استان آخر به میانه این جدول رسیده  است.
 رونــد رشــد اقتصــادی لرســتان بعــد از ســفر 
رئیس جمهوری در آذر ســال گذشــته، با اختصاص 
اعتبار استانی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و ارائه 
تسهیالت به واحدهای تولیدی آغاز شد. یکی از همین 
واحدهای تولیدی در کوهدشت با صادرات 105تن 
پای مرغ برای نخســتین بار از ایران به قرقیزســتان 
توانســت برای 100نفر اشــتغال زایی کند. در این 
گزارش 2مولفه   اصلی رشــد اقتصادی لرستان را که 
کاهش نرخ بیکاری در سایه اشــتغالزایی و صادرات 

عنوان می شود، بررسی کرده ایم.

کاهش 2/7درصدی بیکاری
کاهش نرخ بیکاری یکی از مولفه های رشد اقتصادی 
است که در لرستان با جدیت پیگیری می شود. معاون 
اقتصادی استاندار لرســتان در این باره به همشهری 
می گوید: طبق آمار وزارت کشــور، نرخ مشــارکت 
اقتصادی در ســال1399، 34.8درصد بــوده و در 
سال1400 به 3۶.1 رسیده است. در سال1399 نرخ 
بیکاری 15.2 بود و ســال1400 به 12.5 رسید؛ این 

یعنی 2.7درصد کاهش بیکاری در استان.
گذر از بحران بیکاری لرســتان در سال های اخیر به 
عوامل مختلفی بستگی داشته که سیروس ابراهیمی 
اینطور تحلیل می کند: لرســتان در 3ســال اخیر به 
واسطه گذر از بحران های سیل ســال98 و بعد از آن 
شیوع کرونا، با رکود اقتصادی شدیدی دست و پنجه 
نرم کرد، اما با آغاز سال جاری و فروکش کردن بحران 

کرونا، روزگار بهتری را در حوزه اشتغال می گذراند.

در ســفر رئیس جمهــور بــه اســتان حــدود 
۶هزارو500میلیارد تومان اعتبار اســتانی در اختیار 
لرستان قرار گرفت. اعتبارات برای تکمیل 13پروژه 
نیمه تمام ورزشــی، تکمیل زیرساخت های پرورش 
ماهی، تکمیل کتابخانه های استان، حل مشکل آب در 
500روستا، توسعه 2ناحیه صنعتی در استان، احداث 
سد معشوره، احیای صنایع نیمه تعطیل و راه اندازی 
صنایع تبدیلی و پروژه هــای خرد و کالن دیگر صرف 
می شــود. معاون اقتصادی اســتاندار ادامه می دهد: 
حدود 1050میلیارد تومان از محل تسهیالت حمایتی 
تبصره18 برای واحد های تولیدی در اختیار اســتان 
قرار گرفت. در هفته دولت نیــز چند طرح صنعتی، 
درمانی و کشــاورزی با 457میلیــارد و500میلیون 
تومــان اعتبار در اســتان به بهره برداری رســید که 
قرار است زمینه ســاز 40هزار فرصت شغلی تا پایان 

سال باشد.
ابراهیمی با تأکید بر تهیه برنامه یک ســاله اقتصادی 

حول 500پروژه و تدوین پروژه های پیشــران برای 
تکمیل پروژه های نیمه تمام می گوید: اولویت برنامه 
اقتصادی با ســرمایه گذاری در حوزه مسکن، توسعه 
گلخانه ها و مرغداری هاست. بعد از آن سرمایه گذاری 
در صنایع دستی، گردشــگری و بومگردی و اشتغال 
خانگی را در برنامــه داریم. البته با ارائه تســهیالت 
از ســهم مؤسســات دانش بنیان  از رونق تولید نباید 

غافل شویم.

نخســتین اســتان صادرکننده پای مرغ به 
قرقیزستان 

موضوع دیگری که در بحث رشــد اقتصادی استان 
پر رنگ شده، راه اندازی و توســعه واحد تولیدی در 
کوهدشــت برای صادرات پای مرغ اســت. هر چند 
صادرات پای  مرغ به کشورهای شــرق آسیا پیش از 
این از استان های دیگر هم انجام می شد، اما این واحد 
تولیدی توانسته با کسب اســتاندارهای بین المللی 

برای نخســتین بار از ایران به قرقیزســتان پای مرغ 
صادرات کند؛ صنعتی که حمایت از آن اشتغال زایی 
را در پی خواهد داشت.  همچنین مصطفی زبردست، 
مدیرکل دامپزشکی لرستان در این باره به همشهری 
می گوید: از شهریور سال گذشته تا امسال یک میلیون 
و 4۶هزارو500کیلوگــرم پای مرغ به قرقیزســتان، 

هنک کنگ، ویتنام و تایلند صادر شده است.
به تفکیک نیز 105تــن به قرقیزســتان، 25تن به 
هنــک کنــگ، 187تــن بــه تایلنــد و 170تن و 
500کیلوگرم به ویتنام صادرات داشــته ایم. به گفته 
سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی، لرستان قطب 
کشاورزی و دامپروری است، اما مدیرکل دامپزشکی 
اســتان با تأکید بر اینکه در تولید و پرورش طیور هم 
لرستان رتبه خوبی در بین اســتان ها دارد می گوید: 
 ســعی داریم لرســتان را به قطب صادرات پای مرغ

تبدیل کنیم.

   
تســریع در روند صادرات پای مرغ، عالوه بر تقویت 
اشتغالزایی باعث ارزآوری حداکثری و حضور پررنگ 
لرســتان در بازارهای جهانی خواهد شــد. به گفته 
مدیرکل دامپزشکی استان در آینده نزدیک، عالوه بر 

پای مرغ، خوراک  ماهیان نیز صادر خواهد شد.

صعود8پلهایاقتصادلرستانبااشتغالزایی
لرستان با کاهش 2/7درصدی نرخ بیکاری در جدول نماگرهای اقتصادی استان ها 8پله صعود کرده است

راحله عبدالحسینیگپ
روزنامه نگار

مرکزیعکس خبر

مزرعه آفتابگردان
گل آفتابگردان گیاهی است یکساله و تا حدود 3متر رشد 

 می کند. گل آن درشت و زیبا و به قطر
 35 سانتیمتر است. در استان مرکزی به دلیل وجود شرایط 

آب و هوایی مساعد برای رشد گل آفتابگردان، می توان مزارع 
و دشت های بسیار وسیعی از آفتابگردان را مشاهده کرد؛ 
دشت هایی که با وسعت بسیار زیادی که دارند، می توانند 
زیباترین و دیدنی ترین مناظر و چشم اندازها را برای شما به 

 نمایش بگذارند. 
عکس: مهر/ بهنام یوسفی

 فرصت سرمایه گذاری اقتصادی
لرستان با کاهش نرخ بیکاری و افزایش صادرات به عنوان دو مولفه رشد اقتصادی، توانسته خود را 
از انتهای جدول نماگرهای اقتصادی استان ها، به میانه بکشاند. به گفته معاون اقتصادی استاندار، 
با سرمایه گذاری 20هزار میلیاردی در حوزه مسکن برای ساخت بیش از 88هزار واحد تا 3سال 

آینده، 200شغل ایجاد می شود تا با کاهش بیکاری، روند رشد اقتصادی بیشتری را شاهد باشیم.

مکث

کهگیلویه و بویراحمد

اردبیل

شی
روی

د د
سجا

ی/ 
شهر

 هم
س:

عک
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به دنبال نزول 18درصــدی تولید 
گزارش

 
خودرو های سواری در تیرماه تیراژ 
تولید در مردادماه هم با 9.5درصد 
افت مواجه شد. به نظر می رسد شرکت های خودرو ساز 
با مدیریت دولتی توانی بیش از ایــن ندارند و فرمان 
8مــاده ای رئیس جمهــور بــرای واگذاری ســهام 
شرکت های خودرو سازی  به بخش خصوصی باید هرچه 

سریع تر اجرا شود.
به گزارش همشهری، طبق هدف گذاری وزارت صنعت، 
تیراژ تولید خودرو در ســال جاری باید به 1.5میلیون 
دستگاه برسد تا قیمت ها در بازار خودرو با ثبات باشد. 
آنطور که مقامات وزارت صنعت قبال اظهارنظر کرده 
بودند حجــم تقاضا برای خرید خــودرو در طول یک 
سال رقمی معادل 1.5میلیون دستگاه است و چنانچه 
این میزان خودرو در کشــور تولید شود، کفه عرضه و 
تقاضا با هم متعادل و قیمت ها با ثبات می شود. پارسال 
تیراژ تولید خودروهای سواری در کشور فقط 850هزار 
دســتگاه بود؛ یعنی برای متعادل شدن روند عرضه و 
تقاضا، تعداد خودرو های تولیدی توسط خودروسازان 
باید ۶50هزار دســتگاه در سال جاری افزایش یابد. بر 

همین اساس وزارت صنعت با تدوین طرح تحول صنعت 
خودرو از ابتدای سال جاری تالش کرده که میزان تولید 
را در شرکت های خودرو ســازی  متناسب با تقاضای 
مردم افزایش دهد. محاســبات نشــان می دهد برای 
اینکه شرکت های خودرو سازی  بتوانند به هدف گذاری 
انجام شده برسند باید ماهانه 125هزار دستگاه خودرو 
تولید کنند تا هدف گذاری انجام شــده وزارت صنعت 
محقق شود. در چنین شرایطی آمار ها اما بیانگر آن است 
که احتماال هدف گذاری انجام شده محقق نخواهد شد.

نزول دوباره تولید
با وجود آنکه شــرکت های خودرو سازی  در خردادماه 
امسال با تولید 104هزار دســتگاه خودروی سواری 
به ارقام هدف گذاری شده نزدیک شــده بودند، اما از 
تیرماه امســال دوباره روند تولید نزولی شده. آمارها 
نشــان می دهد این روند نزولی در مردادماه هم ادامه 
یافته اســت. اطالعات منتشر شــده از شرکت های 
خودروسازی در سامانه کدال نشان می دهد جمع کل 
تولید خودرو های سواری در 3شــرکت ایران خودرو، 
ســایپا و پارس خودرو در مردادماه به 77هزار دستگاه 

رسیده که این میزان 9.5درصد نســبت به تیرماه و 
2۶درصد نسبت به خردادماه کاهش را نشان می دهد. 
اوج تولید خودرو در خرداد سال جاری رخ داده است. این 
برای دومین  ماه متوالی است که تیراژ تولید خودرو با 
کاهش مواجه می شود. در تیرماه هم تیراژ تولید خودرو 

19هزار دستگاه معادل 18درصد افت کرده بود.
آمارها نشان می دهد بیشترین میزان افت تولید مربوط 
به ایران خودرو بوده اســت. این شــرکت در مردادماه 
امسال جمعا 41هزارو342دستگاه خودرو تولید کرده 
است که در مقایسه با تیرماه 10.3درصد و در مقایسه با 

خردادماه 29درصد افت نشان می دهد.
طبق این اطالعات، تیراژ تولید در سایپا و پارس خودرو 
نیز در ماه گذشته به ترتیب 8.۶ و 7.9 افت کرده است. 
جمع کل خودرو های تولیدشــده در مردادماه امسال 
8هزار دستگاه کمتر از تیرماه و 27هزار دستگاه کمتر 
از خرداد ماه بوده اســت. اهمیت نوســان تیراژ تولید 
خودرو های سواری در این است که کاهش آن موجب 
رشد قیمت و افزایش آن به تعادل در بازار منجر می شود. 
به باور بسیاری از کارشناســان و حتی تأیید مقامات 
وزارت صنعت، یکی از دالیل رشد قیمت خودرو در چند 

سال گذشته کاهش تولید و حذف برخی خودرو های 
پرتقاضا از شرکت های خودروساز بوده است.

آیا ثبات بازار خودرو ادامه دار است؟
آمارها نشــان می دهد 3شــرکت ایران خودرو، سایپا 
و پارس خودرو که بخش عمده خودروهای ســواری 
در ایــران را تولید می کننــد در طول 5ماه از ســال 
388هزارو440دســتگاه خودرو تولید کرده اند. طبق 
هدف گذاری انجام شده باید ۶25هزار دستگاه خودروی 
جدید تولیــد می کردند که این آمار نشــان می دهد 
شــرکت های خودرو ســاز از هدف گذاری انجام شده 

عقب هستند.
با توجه به اینکــه میانگین تولید خــودرو از ابتدای 
ســال جاری تاکنون 78هزار دســتگاه بــوده برآورد 
می شــود در خوش بینانه ترین حالت شــرکت های 
ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان سال رقمی 
حدود ۶00هزار دســتگاه خودروی دیگر تولید کنند 
که با احتساب میزان تولید انجام شده در 5ماه امسال 
احتماال رقم کل تولید به  یک میلیون دستگاه نخواهد 
رسید. در چنین شرایطی با توجه به تقاضای انباشته ای 
که در بازار خودرو وجود دارد، نگرانی ها از این است که 
ثبات موجود در بازار دستخوش تغییر شود؛ مگر اینکه 
دولت تالش کند از طریــق واردات کمبود 500هزار 
دســتگاه در بازار را جبران کند. این موضوعی اســت 
که ظرف چند هفته گذشــته در دولت پیگیری شده 
و گمان می رود دولت در تالش اســت با پرکردن این 
خأل مانع از رشد دوباره قیمت خودرو شود. اما با توجه 
به ســقف یک میلیارد یورویی که در آیین نامه واردات 
خودرو برای واردات خودروهای خارجی درنظر گرفته 
شده است، انتظار نمی رود تعداد خودروهای وارداتی 
از مرز 100هزار دستگاه فراتر رود. این موضوع نشان 
می دهد حتی با فــرض تحقق واردات، بــازار خودرو 
همچنان با کمبود 400هزار دســتگاه خودرو مواجه 
است. تحلیلگران بر این باورند که راه حل این مشکل 
افزایش توان داخلی برای تولید خودرو های بیشتر است 
و این موضوع فقط از طریق واگذاری سهام شرکت های 
خودرو ســازی  به بخش خصوصی امکان پذیر است؛ 
موضوعی که به دنبال فرمان 8ماده ای رئیس جمهوری 
طرح آن در وزارت صنعت نوشــته شده، اما هنوز اجرا 
نشده است. اسفندماه پارســال سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور خواستار تحول در این صنعت و واگذاری 
سهام این شرکت ها به بخش خصوصی حداکثر ظرف 

مدت ۶ماه شد.
 به نظر می رســد راه حل افزایش تیراژ تولید با وجود 
برنامه ریزی هــای وزارت صنعــت عمل بــه فرمان 
رئیس جمهور و اصالح ساختار صنعت خودرو از طریق 
فروش سهام به بخش خصوصی است تا از این طریق 
تیراژ تولید در این شرکت ها نیز به هدف گذاری هایی که 

انجام می شود، نزدیک شود.

کاهشتولیدخودروبرایدومینماهمتوالی
تیراژ تولید خودرو در مردادماه 9/5درصد کاهش یافت

کاهش قیمت میوه  در میادین
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از کاهش قیمت 
برخی از انواع میوه در این مراکز خرید خبر داد. براساس نرخنامه 
جدید سازمان میادین بعضی از میوه های فصل از جمله انواع 
انگور، انجیر و توت فرنگی و همچنین 2 قلم از میوه های وارداتی 
به تازگی و با آغاز شهریور کاهش قیمت داشته اند. انبه و آناناس 
2 میوه وارداتی هســتند که به ترتیب با قیمــت کیلویی ۶9 و 
71هزار تومان به فروش می رسند. موز و نارگیل دیگر وارداتی ها 

هستند که تغییر قیمت نداشته اند.

انجیر زرد
27.000

انگور مهری
20.000

انجیر سیاه
22.000

انگورکندری
21.000

کیلوگرم/ تومان

انگور رطبی
20.000

جانا
8.300

توت فرنگی
35.000

آلوزرد 
قطره طال

27.000

تغییرات قیمت شامپو
قیمت انواع شــامپوی مــو در 3ماه گذشــته بین 
20 تا 30درصد افزایش یافته است. سازمان حمایت، 
خردادماه امسال با افزایش قیمت شوینده ها تا سقف 
25درصد موافقت کرد، اما مقایســه قیمت کنونی 
بعضی انواع شــامپو با قیمت اردیبهشت ماه نشان 
می دهد بعضی محصوالت بیش از ســقف مصوب 
تغییر قیمت داشــته اند. شــامپوهای شرکت های 
تولیدکننده داخلی دارای طیف وســیعی از قیمت 

متناسب با قدرت خرید مصرف کنندگان هستند.

قیمت ها به تومان 

20055.000میلی لیتریکلیر

20053.000میلی لیتریآدرا

20053.000میلی لیتریداو

40085.000میلی لیتریفولیكا

40050.000میلی لیتریکریستال

میادین

سوپرمارکت

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

556
568

2362
2351

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1447000
144۶500
144۶000

1445500
1445000
1444500
1444000

1443500

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز هزارو 52واحد، 
معادل 0.07درصد رشد کرد و به یک میلیون و 445هزارو 

139واحد رسید.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی 2هزارو 
351میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش 

سهامداران حقیقی به 2هزارو 362میلیارد تومان رسید. 

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
درمبادالت دیروز 4هزارمیلیاردتومان رشد کرد و به 6503هزار 
میلیارد تومان رسید. این به معنای آن است که ارزش دالری 
کل بازار سهام ایران با توجه به اینکه هردالر آمریکا دیروز 

در بازار آزاد در محدوده 29هزار و 650تومان دادوستد شد، 
هم اکنون معادل 219میلیارد و 330میلیون دالر است.

۶540
۶520
۶500
۶480
۶4۶0
۶440
۶420
۶400
۶380

1 شهریور 2 شهریور 5 شهریور ۶شهریور 7شهریور

ارقام به هزارمیلیاردتومان

در مبادالت دیروزبازارسرمایه، قیمت سهام 342شرکت 
رشد و 246شرکت کاهش یافت. قیمت سهام 

35شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

صعود
نزول

بدون تغییر

6
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...وباالخره
انتخابات

بهروز رسایلیتیتر یک
روزنامه نگار

قرار اســت امــروز دوران بالتکلیفی 
فدراســیون فوتبال به پایان برسد و 
رئیس این مجموعه مشــخص شود. 
قاعدتــا باید از این اتفاق خوشــحال 
باشیم، اما کیفیت نامزدهای راه یافته 
به مرحله نهایی طوری است که مجال 
شــادمانی و امیدواری نمی دهد. پس 
از کش و قوس های فراوان، ســرانجام 
صالحیت مهدی تاج، عزیزاهلل محمدی و 
میرشاد ماجدی برای حضور در انتخابات 
تأیید شده، اما به نظر می رسد اگر مردم 
حق رأی داشتند و گزینه »هیچ کدام« 
در دسترس بود، این گزینه حائز اکثریت 

قاطع آرا می شد!

  تاج؛ بدون شرح
بحث برانگیزترین چهره حاضر در انتخابات 
مهدی تاج اســت. او که نزد افکار عمومی و 
حتی بیگانگان با فوتبال بــا تراژدی بزرگ 
»ویلموتس گیت« شــناخته می شــود و تا 
این لحظه ســنگین ترین بدهی بین المللی 
تاریخ این رشته ورزشــی را به ایران تحمیل 
کرده، به شــکلی غیرمنتظــره در انتخابات 
نام نویســی کرد و بعد از انبوهی از شایعات 
در مــورد ردصالحیتــش فرصــت حضور 
مرحله نهایی را به دســت آورد. بازگشت تاج 
به صحنه که بعد از قلــب درد مبهم او اتفاق 
افتاد، کمکی به افزایش مقبولیت این رئیس 
پیشین فدراســیون فوتبال نکرد. او با وجود 
تریبون های متعددی که در اختیار داشــت 
و به کمک آنها بســیار پررنگ تر از سایرین 
در رسانه ها ظاهر شــد، نتوانست وجهه اش 
را ترمیم کند. بلکه برعکــس؛ هر عذر بدتر 
از گناه تاج، به برهانی دیگــر علیه او تبدیل 
شــد و کار را برای این نامزد سخت کرد. هر 
چند تاج اساســا اعتنایی به افــکار عمومی 
ندارد و به ترکیب و ساختمان رای دهندگان 
امیدوار است؛ کسانی که بعضا سال ها با او کار 
کرده اند و حاضرند با وجود همه هجمه ها به 

این مدیر رأی بدهند.

  عزیزمحمدی؛ امان از شوالیه
بین نامزدها شــاید عزیزاهلل محمدی قدری 
مقبول تر از سایرین می نماید. به هر حال او 
سال ها در سازمان لیگ زحمت کشیده و تنها 
نوبتی که حق پخش تلویزیونی از صداوسیما 
دریافت شده، مربوط به حضور عزیزمحمدی 
در فدراسیون می شده است. با این همه اما، 
زمانی که او علــی فتــح اهلل زاده را به عنوان 
نایب رئیس اول خود معرفی می کند، همین 
مختصر امید و خوش بینی نسبت به خودش 
را هم از بین می برد! چه تحولی قرار است در 
انتظار فوتبال ایران باشد، وقتی فتح اهلل زاده 
مغز متفکر و بازوی اجرایــی عزیزمحمدی 
لقب می گیرد؟ البته که مدیرعامل اســبق 
استقالل موفقیت هایی در این باشگاه داشته 
است، اما انبوهی از انتقادات متوجه اوست؛ 
از گران ســازی فوتبال و کمک به تشــدید 
تورم این رشته ورزشی با ترکاندن بمب های 
مختلف تا افکار و اعمالی که فرســنگ ها با 
مدیریت مدرن و روزآمد فاصله دارند. زمانی 
که او متهم شــده بود به پرداخت پول برای 
خرید عنوان شــوالیه، در دفــاع از خودش 
چنین جمله ناامیدکننــده ای به زبان آورد: 
»پول دادم شوالیه خریدم، حشیش نخریدم 
که.« )خبرگزاری ایرنا، 18تیر 92( شــاید 
اینها جزئــی و پیش پا افتاده به نظر برســد، 
اما واقعــا اینطور نیســت و جهان بینی یکی 
مثل فتــح اهلل زاده را نشــان می دهد؛ مردی 
که قرار بود لیونل مســی را برای اســتقالل 
بخرد و حاال روشن نیست چگونه می تواند به 

عزیزمحمدی کمک کند.

  ماجدی؛ بانی بحران 
قضاوت در مورد میرشــاد ماجــدی حتی 
آسان تر هم هست، چرا که او در طول ماه های 
اخیر سرپرســت فدراســیون فوتبال بوده و 
عملکردش به خوبــی می تواند عیــار او را 
نشان بدهد. سردرگمی و اختالفات عجیب 
حاکم بر تیــم ملی ایران در ایــن مقطع، به 
خوبی سطح توان مدیریتی ماجدی را نشان 
می دهد. لغو پیاپی مســابقات دوستانه تیم 
ملی، غائله بازی تدارکاتی با کانادا، حواشی 
بی پایان اردوی قطر، دو دســتگی و اختالف 
نظر در تیم ملی، اجازه یافتن مقامات دولتی 
برای مداخله در امور تیم ملی، تناقض گویی 
پیرامون سرنوشــت کادرفنی و... تنها بخش 
کوچکی از مصایب و مشکالت دوران مدیریت 
ماجدی است؛ کســی که در همین مقطع، 
تصادفا برادرش به عضویــت کادرفنی تیم 
ملی جوانان درآمد و نیــز برخی تحرکات او 
در آستانه انتخابات مخصوصا در زمینه تغییر 
کاپیتان های تیم ملی حســابی بحث برانگیز 

شد. بیش از این چه می توان گفت؟

  تنها آرزو
این انتخاباتی نیست که آرزو کنیم از دل آن 
بهترین گزینه برای هدایت فدراسیون بیرون 
بیاید، تنها می توانیم امیدوار باشیم مدیری 
برگزیده شود که ضرر و زیان او کمتر باشد. 

همین!
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شیخدریکقدمیاست
آیا آخر هفته پرسپولیسی ها با آمدن شیخ 

دیاباته شیرین می شود؟ او قول داده 
خودش را به زودی به تهران برساند

20

با حضور لواندوفسکی و در اوج 
ماندن بنزما،  اللیگا صاحب دوئلی 

تماشایی شده است

شکستتیمناقصجوانان34ساله
تیم ملی بسکتبال مقابل استرالیا باخت؛  

نبود 4بازیکن اصلی و سفر 40ساعته بازی 
را برای ایران سخت تر از همیشه کرد

19

روزماندهتا
جامجهانی

پخش زنده

لیگ برتر ایران - هفته 4

پیکان

نساجی
19:00

نفت.م.س

استقالل
20:30

مس کرمان

گل گهر
19:30

ملوان

ذوب آهن
19:00

پرسپولیس

صنعت نفت
18:30

تراکتور

هوادار
18:30

چهارشنبه 9 شهریور 1401

سپاهان

فوالد
19:00

لیگ برتر ایران - هفته 4

مس رفسنجان

آلومینیوم
19:30

برنامه بازی

ایران

هلند
20:00

مسابقات قهرمانی جهان - والیبال
چهارشنبه 9 شهریور 1401

چهارشنبه 9 شهریور 1401

والنسیا

اتلتیکو مادرید
00:30

اللیگا اسپانیا

ساوتهمپتون

چلسی
23:15

لیگ برتر انگلیس

ساسولو

آث میالن
21:00

سری آ ایتالیا

زندهبادهیچکدام!
انتخابات فدراسيون فوتبال در حالي 

برگزار مي شود که هيچ يک از نامزدها با 
اقبال افکار عمومي مواجه نشده اند

در مورد گرفتاری های برنده انتخابات هشتم شهریور، در خیابان سئول
فدراسیونفقط»تیمملی«نیست

IRIFF Electoral General Assembly
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ساپینتوانرژی
خوبیدارد

 آرش رضاوند معتقد است استقالل
 بعد از پنج شش هفته به فرم ایده آل می رسد

آرش رضاوند هافبک استقالل در دیدار تیمش مقابل 
مس کرمان برای نخســتین بار در ترکیب اصلی قرار 
گرفت و عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت. 
تا حدی کــه عملکردش در فضای مجازی از ســوی 
هواداران استقالل مورد تمجید قرار گرفت. رضاوند در 
نقل وانتقاالت، باشگاه فوالد را خواهان خودش می دید 
اما نهایتا در جمع استقاللی ها ماندگار شد. او درخصوص 
بازی هفته گذشته با مس کرمان و شرایط استقالل در 
ادامه لیگ با همشهری گفت وگو کرده است که گزیده 

صحبت های او را می خوانید.

  پنج شش هفته زمان می خواهیم
شرایط استقالل خوب است اما هنوز اول لیگ هستیم و 
باید تالش کنیم تا هواداران را خوشحال کنیم. آنها هم 
در این شرایط از ما حمایت کنند. به نظر من امتیازات 
اول فصل خیلی مهم اســت تا جایی که می شود باید 
امتیازات را جمع کنیم تا زمانی که تیم شکل واقعی اش 
را گرفت در ادامه بردهای الزم را به دســت بیاوریم. ما 
تغییرات زیادی در بخش بازیکن و مربی داشتیم. خود 
من هم نیم فصل دوم پارسال نبودم و تازه اضافه شدم. 
به هرحال تا مربی ایده های خودش را پیاده کند پنج 
شش هفته زمان می برد. امیدوارم به زودی به آن شکلی 

که مدنظرمان است برسیم.

  ساپینتو به ما انرژی می دهد
شرایط خودم خوب است. از آقای ساپینتو هم تشکر 
می کنم که لطفش شامل حال من شد و قسمت شد 
دوباره لباس استقالل را بر تن کنم. ان شاءاهلل تا آنجا که 
توان دارم برای موفقیت تیم و شاد کردن دل هواداران 
تالش خواهم کرد. آقای ســاپینتو یــک آدم اکتیو و 
پرانرژی است که این انرژی را به تیم هم تزریق می کند. 

او به همه بچه ها انگیزه می دهد.

  لیگ امسال بهتر شده است
لیگ امسال، لیگ سختی است. لیگی که هزار تا اتفاق در 
آن می افتد. همه تیم ها خوب بسته شده اند. شش هفت 
تیم باالی جدول امسال واقعا خوب هستند و در کنارش 
تیم هایی مثل نفت مسجدسلیمان و پیکان هم می توانند 
شگفتی ساز شوند. لیگ با بازگشت برخی از لژیونرها 
کیفیتش خیلی باالتر از فصل قبل شده است. در این 
چند سال لیگ دوقطبی شده بود اما امسال چند تیم 
مدعی هستند و حتی می توان گل گهر و مس رفسنجان 

را هم در جمع تیم های مدعی نام برد.

  نیم فصل خوبی با فوالد داشتم
من نیم فصل خوبی با فوالد داشــتم و اگر برگشــتم 
می خواهم تجربه کسب کنم. می خواهم با عملکردم 
هم به خودم و هم به باشگاه بزرگ استقالل کمک کنم. 
در مورد انتقاداتی هم که می شد باید بگویم همیشه در 

تیم های بزرگ انتقاد برای کل 
بازیکنان هســت. ما باید با 
عملکردمان جواب انتظارات 

را بدهیم.

چشمسرخابیها
بهنکونام

هفته چهارم مسابقات لیگ برتر در حالی برگزار خواهد 
شد که سرخابی ها حداقل روی کاغذ برنامه آسان تری 
نسبت به سپاهان دارند. بر این اساس پرسپولیس در 
تهران باید به مصاف صنعت نفت آبادان برود و استقالل 
هم باید در مسجدســلیمان با نفت این شهر مصاف 
بدهد. ضمن احترام به 2تیم نفتی و محبوب خوزستان، 
طبیعتا بازی با آنها در شرایط فعلی به عنوان سخت ترین 
مسابقات فصل ســرخابی ها قلمداد نمی شود، اما در 
همین هفته سپاهان یکی از آن بازی های دشوارش را 
پشت سر خواهد گذاشت. شاگردان ژوزه مورایس که 
از 3بازی اول 7امتیاز گرفته اند، این هفته باید به مصاف 
فوالد خوزستان بروند که انصافا مسابقه سختی است. 
فوالد، تنها نماینده ایران در آسیا و تیمی سخت جان 
است که امسال کلی هم ستاره جذب کرده، بنابراین آنها 
راحت به کسی باج نخواهند داد. اگر فوالد موفق شود در 
اصفهان سپاهان را متوقف کند، استقالل ۶امتیازی و 
پرسپولیس 5امتیازی فرصت سبقت از این تیم را پیدا 
خواهند کرد؛ آنچه در همین هفته های آغازین فصل 
می تواند جذاب و دلگرم کننده باشد. استقالل امشب 
مهمان نفت مسجدسلیمان خواهد بود، اما پرسپولیس 
و سپاهان فردا به مصاف رقبای خود می روند. ببینیم 
آخر این هفته جذاب چه خواهد شد و چهارشنبه شب 

چیدمان جدول به چه شکلی درمی آید.

پس کی مخالف بود؟

ای خسته از شب!

سلطان مذاکره

شکر خدا نخستین حضور گروهی 
از هواداران زن در ورزشگاه آزادی 
برای تماشــای یک بازی لیگی 
بدون هیچ حاشیه خاصی اتفاق 
افتاد و فضا آنقدر امن و آرام بود که 
حاال قرار شده برای مسابقه این هفته 
پرسپولیس و نفت آبادان، تعداد بیشتری از زنان امکان حضور 
در ورزشــگاه آزادی را پیدا کنند. در ایــن میان واکنش های 
بسیار مثبتی هم به ماجرا صورت گرفته و هر کسی را هر جایی 
می بینی در حال تقدیر از اتفاق رخ داده است. فضا طوری شده 
که آدم فکر می کند اگر همه اینقدر مشتاق و موافق بودند، پس 
چرا ماجرای حضور زنان این همه به درازا کشــید؟ گاهی ما 
خودمان مسائل را برای خودمان سخت و الینحل می کنیم، اما 
بعد از مدتی می بینیم موضوع آنقدرها هم پیچیده نبوده. این، 

از همان دست است.

خوبی فوتبــال ایران این اســت که 
شما وقتی واردش می شوی، دیگر 
به این راحتی ها خــارج نخواهی 
شــد. نخســتین تیم را که پیدا 
کنی، می شود رزومه ات و می توانی 
تیم های دوم و ســوم را هم به استناد 
همان بگیری. چیزی هم که کمترین اهمیت را دارد، عملکرد 
شماست. تا تیم های مختلف بفهمند آبی از شما گرم نخواهد 
شد، خودش مدت ها طول می کشد و در این فاصله می توانی 
از بستن قراردادهای تپل لذت ببری. اینها را عرض کردیم که 
بگوییم شرزود تمیروف هم بعد از جدایی از پرسپولیس به پیکان 
پیوست و قراردادش را با این تیم امضا کرد. حاال اینکه پیکانی ها 
در وجود این بنده خدا چه چیزی دیده انــد که او را گرفته اند، 
بعدها مشخص خواهد شد. به هر حال فعال برچسب »بازیکن 

سابق پرسپولیس« روی او خورده و این کم چیزی نیست!

یکی از معماهای این فصل هم کاوه 
رضایی اســت؛ بازیکنی که بعد از 
پشت ســر گذاشــتن یک فصل 
محو در بلژیک، تصمیم گرفته در 
ماه های منتهی بــه جام جهانی به 
ایران بیاید. قرار بود او استقاللی شود 
و حتی مدت ها در تمرینات آبی پوشان حاضر شد، اما خودش 
در اروپا مشکالت اقامتی داشت و باشگاه هم با مسئله پر بودن 
فهرست بازیکنانش مواجه شد. در نتیجه کار به جایی رسید 
که او نتوانست آبی پوش شود و مذاکره با چند تیم را در دستور 
کار قرار داد. شاید االن که شما این مطلب را می خوانید تکلیف 
کاوه مشخص شده باشد، اما فعال او به شغل دلخواهش یعنی 
»مذاکره« مشغول است. رضایی که این کار را از فوتبال بازی 
کردن بیشتر دوست دارد، تابستان 95هم یک ماه تمام مشغول 

مذاکره با سرخابی ها بود!

بهترین بازیکنان هفته سوم لیگ برتر از 
بازی فوالد و تراکتور بیرون آمدند. مجید 
علیاری، مهاجــم فوالد در ایــن بازی به 
نمره8.10 رســید و ریکاردو آلوز بازیکن 
خارجی تراکتور هم نمــره8.04 را از متریکا دریافــت کرد. این 2نفر، 
تنها بازیکنان هفته سوم بودند که نمره باالتر از 8گرفتند و نمره سایر 
بازیکنان زیر 8بود. طبیعتا علیاری به عنوان بهترین بازیکن هفته از نگاه 
متریکا هم برگزیده شد. ریکاردو آلوز هم با پاس گلی که در این بازی داد 
به آمار 3پاس گل طی 3بازی رسید و در صدر جدول پاسورهای لیگ22 
قرار گرفت. پاس گل او در این بازی به محمد آقاجانپور داده شد که او هم 

با نمره7.27 به تیم منتخب هفته رسید.

عالوه بر تراکتــور که 2بازیکــن به تیم 
منتخب هفته معرفی کــرد، تیم پیکان 
هم 2بازیکن برگزیده در میان منتخبان 
این هفته داشت. سامان فالح، جوان ترین 
کاپیتان این فصل یک بــار دیگر در خط دفاعی پیکان درخشــید و با 
نمره7.۶4 به تیم منتخب هفته رســید. در خــط میانی هم غالمرضا 
ثابت ایمانی از پیکان با نمره7.83 یکی از هافبک های برگزیده هفته 
بود. به این ترتیب 2تیم تراکتور و پیکان هر کدام 2نماینده در تیم 
منتخب هفته دارند و 7بازیکن دیگر از 7تیم مختلف می آیند. میثم 
تهی دست، مدافع میانی نفت آبادان، زوج فالح در دفاع میانی است 
و پست دفاع چپ هم به میالد زکی پور از سپاهان رسیده که این 

هفته به اندازه کل دوران فوتبالش گل زد.

طی 3هفتــه ای که از لیــگ برتر 
سپری شده، کوین یامگا 2بار به تیم 
منتخب هفته رسیده و از این لحاظ 
رکورددار اســت. یامگا هفته دوم به 

همراه 2استقاللی دیگر در تیم منتخب حضور داشت و این هفته هم 
با نمره7.81 تنها نماینده آبی ها است. اما پرسپولیس که در 2هفته اول 

هیچ بازیکنی در تیم منتخب نداشت، این هفته با میالد سرلک طلسم 
را شکست. ســرلک در 2بازی از 3بازی، بهترین بازیکن تیمش بوده و 
این بار در تیم منتخب هم قرار گرفته اســت. به جز 9نفری که نامشان 
ذکر شــد، نفرات باقیمانده تیم منتخب هفته سوم حبیب فرعباسی 
)ذوب آهن( و ایوب کالنتری )نساجی( هستند. فرعباسی این هفته به 
دومین کلین شــیت خودش در دروازه ذوب آهن رسید و برای این کار 

پنالتی گادوین منشا را هم مهار کرد.

نكتهبازی

متریكاآماربازی

8/10

7/83

7/81

چهرهروز شیخدریکقدمیاست
آیا آخر هفته پرسپولیسی ها با آمدن شیخ دیاباته شیرین می شود؟

به نظر می رسد دراگان اسکوچیچ را باید خوش بین ترین آدم بالتکلیف 
دنیا دانست؛ کسی که نمی داند رو زهای آینده  سرمربی تیم ملی است 
یا نه، اما از صعود به مرحله دوم جام جهانی سخن می گوید و وعده انجام 
کاری را می  دهد که در تاریخ فوتبال ایران سابقه نداشته است. مربی 
کروات تازه ترین مصاحبه اش با این مضمون را همین چند روز پیش 
انجام داده؛ زمانی که مهدی تاج به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات 
فدراسیون فوتبال به صراحت اعالم کرد اگر کرسی ریاست را فتح کند، 
با کارلوس کی روش برای بازگشت به نیمکت تیم ملی به طور جدی 
مذاکره خواهد کرد. این موضوع به وضوح نشان می داد حداقل یکی از 
نامزدهای انتخابات اساسا اعتقادی به ادامه همکاری با اسکوچیچ ندارد 

و شاید حتی اگر دست او به کی روش هم نرسد، سراغ یک مربی دیگر 
برود. دراگان البته به این موضوع هم واکنش نشان داده و گفته: »آنقدر 
مشغله دارم که نمی توانم به حرف کاندیداها توجه کنم.« با این حال، 
حتما خودش می داند داستان جدی تر از این حرف هاست و کاندیداها 

آنقدر وقت دارند که درصورت پیروزی، او را برکنار کنند!
طبیعتا از استراتژی اســکوچیچ نمی توان ایراد چندانی گرفت. او 
تیمش را به جام جهانی رسانده و خودش را ســزاوار حضور در این 
تورنمنت می داند. خیلی ها که بیرون از گود به او »استعفا« را توصیه 
می کنند، شــاید اگر در چنین شرایطی قرار داشــتند شبیه خود 
دراگان رفتار می کردند. با این همه اما، مشکالت جاری تیم ملی هم 

بسیار بیشتر از آن است که بشود آنها را ندید. اسکوچیچ در حالی از 
عدم دودستگی بین بازیکنان تیم ملی حرف می زند که چنین شکافی 
واضح است و بارها خودش را نشان داده. او حتی اگر بر مسندش باقی 
بماند، برای ایجاد وحدت و همدلی در این تیم کار ســختی خواهد 
داشت. در این شرایط حرف زدن از صعود به مرحله دوم جام جهانی 
کمی عجیب است؛ هرچند شاید اسکو با این باور که ممکن است قبل 
از جام جهانی حذفش کنند، در حال باال بردن مطالبات افکار عمومی 
از سرمربی بعدی باشد. اگر او را بردارند و تیم ملی از گروهش صعود 
نکند، می تواند ژســت حق به جانب بگیرد و به مصاحبه های امروز 

استناد کند.

خوشبینترینبالتکلیفدنیا!
اسکوچیچ از صعود تیم ملی به مرحله دوم جام جهانی سخن می گوید؛ آیا او رؤیایی محال در سر دارد؟

بهروز رســایلی| نزدیکی انتخابات فدراسیون فوتبال به 
جام جهانی 2022باعث شده بسیاری به اشتباه تصور کنند 
تنها وظیفه رئیس بعدی این اســت که امور تیم ملی را رتق 
و فتق کند و مهم تر از همه اینکه در مورد سرمربی این تیم، 
یک تصمیم مهم و تاریخی بگیرد. البته که همه اینها هست 
و اساســا تیم ملی بزرگساالن، برای فدراســیون فوتبال هر 
کشوری یک ویترین بزرگ محســوب می شود، اما کاهش 
دادن سطح گرفتاری های رئیس بعدی به همین یک مورد، 
تصویری غیرواقعــی پیش روی او می گذارد. هر کســی که 
برنده انتخابات هشتم شهریور شد و به خیابان سئول رفت، 
از همین حاال باید بداند بدون درنظر گرفتن مصائب عظیم 
مربوط به تیم ملی، کلی گرفتاری دیگر پیش رو دارد که حل 
 و فصل آنها مطالبه رسانه ها و افکار عمومی از او باقی خواهد

 ماند.

VAR مسئله  
این یک دغدغه بسیار بزرگ برای فوتبال ایران است. کم کم 
دارد شــبیه این می شــود که ما می خواهیم بازی کنیم، اما 
»تــوپ« نداریم. کمــک داور ویدئویی به تدریــج به چنین 
جایگاهی از اهمیت رسیده و امروز دیگر تصور کردن فوتبال 

بدون آن محال است. همه کشورها با هر سطحی از توان فنی 
و تجهیزاتی آرام آرام به این سیستم متصل شدند و زشت و 
زننده است که فوتبال ایران به عنوان رتبه اول آسیا حتی یک 
بازی هم با VAR برگزار نکرده. فقط هم موضوع این نیست که 
عقب ماندگی فوتبال ایران در این زمینه زشت و قبیح است. 
موضوع در ابعاد مختلف به زیان ما تمام می شود. بازیکنان مان 
چون به طور مستمر با این سیستم کار نمی کنند، با آن بیگانه 
هســتند و در میادین بین المللی مرتکب اشتباهات زیادی 
می شوند. از ســوی دیگر داوران ایرانی هم به همین دلیل از 
فهرست تورنمنت های بین المللی خط می خورند. در نتیجه 
طبیعی است که میزبانی هم سخت تر به ما بدهند. بنابراین 
رئیس بعدی باید به سرعت این مشکل را حل کند که البته 

ساده هم نخواهد بود.

  طلب ویلموتس
بله؛ ما با صعود به مرحله نهایی جام جهانی صاحب 12میلیون 
دالر پاداش فیفا شــدیم، اما به دلیل تحریم های بین المللی، 
وصول این پول در همین لحظه ناممکن اســت. فیفا هم آب 
پاکی را روی دســت فدراســیون ریخته و گفته دیگر طلب 
ایران را با بدهی هایش تهاتر نمی کند. بنابراین باید راهی پیدا 

کنیم تا نزدیک به 4میلیون یورو طلب ویلموتس و همکاران 
مفت خورش را به دست آنها برسانیم. آقایان در جریان باشند 
که در لحظه انتخابات هم تحریم وجود دارد و معلوم نیست 
کی از بین برود. مبادا فردا این پول را ندهیم و آنها همه  چیز 
را گردن تنگناهــای بین المللی بیندازند. ایــن بهانه دیگر 

قابل قبول نیست.

  حق پخش تلویزیونی
بزرگ ترین حفره اقتصادی فوتبال ایران حق پخش تلویزیونی 
است؛ آنچه بدون آن رؤیای حرفه ای شدن تعبیر نخواهد شد. 
باشــگاه ها تا به حال تالش های زیادی برای اعاده این حق 
به کار گرفته اند، اما یک یک این کوشش ها با شکست همراه 
شده است. فدراسیون باید در این جدال کنار باشگاه ها باشد 
و از حق آنها دفاع کند. گشــایش در این زمینه به سود کل 
فوتبال است؛ آیا رئیس بعدی توان انجام این کار را دارد؟ آیا 
اصال به آن فکر می کند؟ یا فقط دنبال این اســت که به آن 
کرسی برســد و بعد همه  چیز را گردن مشکالت ساختاری 
و فرامتنــی بینــدازد؟ در زمان انتخابات می دانســتید چه 
مشکالتی داریم و مطمئن باشید بعد از پیروزی هم در مورد 

این مسائل از شما سؤال خواهیم کرد.

فدراسیون فقط »تیم ملی« نیست
در مورد گرفتاری های برنده انتخابات هشتم شهریور، در خیابان سئول

داستان جذب مهاجم خارجی برای پرسپولیس همچنان یکی از 
سوژه های مهم رسانه هاســت؛ موضوعی که قبل از آمدن یورگن 
لوکادیا هم برای تیم سرخ پوش تهرانی کالفه کننده شده بود. در 
یک هفته اخیر هم خبرهای مختلفــی در مورد قطعی یا منتفی 
شدن حضور شیخ دیاباته در پرســپولیس منتشر شد و هنوز 
هم مدیران این باشــگاه نمی دانند داســتان جذب دومین 
مهاجم خارجی به کجا خواهد رسید. جالب اینجاست که 
یکشنبه شب خبرگزاری فارس خبری پیرامون امضای 
الکترونیکی قرارداد از ســوی دیاباته منتشر کرد ولی 
این خبر دیروز از سوی باشــگاه پرسپولیس تکذیب 
شد. قرمزها قرار اســت مانند خبر لوکادیا در مورد 
دیاباته نیز به محض امضای قرارداد الکترونیکی و 

ارسال آن، اطالع رسانی کنند.
امیر علی حسینی، مسئول امور بین الملل باشگاه 
پرســپولیس مراحل مذاکره با شــیخ دیاباته را 
پیگیری می کند ولی هنوز قراردادی میان باشگاه و 
این بازیکن انجام نشده است. نکته دیگر اینکه باشگاه 
پرسپولیس مذاکره با مهاجم سابق استقالل را از طریق 
ایجنت فرانسوی انجام می دهد، هر چند که در چند روز گذشته 
برخی از ایجنت های ایرانی هم در تالش بودند تا پروسه حضور 

این بازیکن در پرسپولیس را به تأخیر بیندازند.
روز گذشته اما یکی از مسئوالن پرسپولیس درخصوص اینکه 
باالخره دیاباته به این تیم خواهد آمد یا خیر، به همشــهری 

ورزشی گفت: »متأسفانه رسانه ها براســاس حدس و گمان 
خودشــان در مورد این بازیکن خبر منتشــر می کنند. برای 
دیاباته قرارداد الکترونیکی ارســال نشــده و این خبر صحت 
ندارد. با توجه به اینکه دیاباته به کشور محل تولدش )مالی( 
رفته است، بحث حضور او در ایران کمی زمان بر است چراکه 
این بازیکن باید به فرانســه برگردد و سپس از طریق ترکیه یا 

دوبی به ایران بیاید.«
این مقام مسئول در پاسخ به این پرســش که آیا می توان حضور 
دیاباته را در پرسپولیس قطعی دانست، تأکید کرد: »این بازیکن 
به ما قــول داده که امروز یا فــردا خودش را به ایران برســاند. از 
نظر ما مشــکلی وجود ندارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دیاباته 
ظرف یکی دو روز آینده به ایران می آید تا در باشــگاه پرسپولیس 

قراردادش را امضا کند.«

آیادیاباتهآمادهاست؟
پرســپولیس در حالی اقدام به جذب دیاباته کــرده که لوکادیا 
مهاجم هلندی این تیم به دلیل دوری از شرایط مسابقه هنوز آماده 
نیســت. این موضوع حتی با نارضایتی یحیی گل محمدی همراه 
شده و حاال باید دید آیا دیاباته هم شــرایطی مشابه لوکادیا دارد 
یا اینکه شرایط ایده آلی برای همراهی پرسپولیس خواهد داشت. 
پرسپولیس 2جای خالی در لیست بزرگساالن خود دارد و با جذب 
شیخ دیاباته، امکان خرید یک بازیکن دیگر هم برای این باشگاه 

وجود خواهد داشت.
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بعد از 3برد متوالی در لیگ فرانسه، پی اس  جی باالخره متوقف شد و در 
نخستین بازی بزرگ فصل، نشان داد که هنوز آن تیم رؤیایی و مخوفی 

که هوادارانش انتظار دارند، نشده است. وولند خیلی زود دروازه پاریسی ها 
را باز کرد و البته ناچار شد به دلیل مصدومیت از زمین خارج شود و زمان بسیار زیادی 
طول کشید تا تیم گالتیه به بازی برگردد. آنها البته حمالت بسیار زیادی  انجام دادند 
و چندبار نیز توپ را به تیر دروازه کوبیدند. پاریس در این بازی با بدشانسی های بزرگی 
روبه رو  شد اما استراتژی درست موناکو و البته درخشش بادیاشیل در خط دفاعی این 
تیم، پاریس را آزار داد. تیم گالتیه با پنالتی نیمار، یک امتیاز از این بازی گرفت. نیمار 
که در این بازی به شدت آماده نشان می داد، خودش برای تیم پنالتی گرفت و بالفاصله 
خودش پشت این توپ ایســتاد و فرصتی به امباپه نداد تا ضربه را بزند. به نظر می رسد 
رابطه بین او و امباپه هنوز به شرایط عادی برنگشته است. »پرزیدنت امباپه« روبه روی 
موناکو نمایش بسیار ضعیفی داشت. او تقریبا یک توپ دروازه خالی را از دست داد و 
در بسیاری از موقعیت های بازی نیز تکروی کرد و به این خاطر مورد انتقاد هوادارها 
قرار گرفت. لئو مسی نیز در دقایق پایانی تعویض شد و بعد از این تعویض با چهره ای 

بسیار متعجب به ســرمربی تیم اش نگاه کرد. از زمان بازگشت موناکو به سطح اول 
فوتبال فرانسه در سال2013، پاریس تنها در 7مســابقه از 19تقابل با این تیم برنده 
بوده است. این ضعیف ترین آمار آنها روبه روی تیم های فرانسوی در چند سال گذشته 
اســت. پاریس در 5نبرد اخیر با موناکو فقط یک بار زمین را به عنوان تیم برنده ترک 
کرده است. موناکو در 5مسابقه اخیرش در لیگ فرانســه فقط یک بار برنده بوده و با 
این حال باز هم روبه روی پاریس نمایش بسیار خوبی داشته است. 2برد و 3مساوی در 
5بازی خانگی اخیر در لیگ فرانسه، اصال آمار خوبی برای پاریس نیست. این بازی به 

همه نشان داد که تصویری که در ابتدای فصل از پاریس به نمایش گذاشته اند، 
چندان واقعی به نظر نمی رسد.

تب و تاب خریدهای جدید برای یونایتد، ظاهرا هرگز فروکش 
نمی  کند. همین تابستان گذشته بود که آنها با کریستیانو به توافق 
رسیدند و این بازیکن را دوباره به اولدترافورد برگرداندند. حاال اما 
کریس در این باشگاه به بن بست نزدیک شده و شیاطین سرخ 
به سراغ یک خرید سه رقمی رفته اند. تن هاخ بعد از انتخاب شدن 
به عنوان ســرمربی جدید یونایتد، لیســاندرو مارتینز را از تیم 
ســابقش جذب کرد؛ بازیکنی که در 2نمایش اول برای باشگاه 

رؤیایی ظاهر شده و به ســرعت در بین هوادارها محبوبیت 
زیادی به دست آورده است. حاال زمانی برای یک امضای 
دیگر از آژاکس اســت و تن هاخ دوباره با یکــی دیگر از 
ستاره های تیم سابقش کار خواهد کرد. »آنتونی« تازه ترین 
خرید تابستانی این باشگاه به شمار می رود. آنتونی متیوس 
دوس سانتوس که ســال2000 به دنیا آمده، در فهرست 

گران قیمت ترین خریدهای تاریخ یونایتــد قرار می گیرد. 
ستاره ای که با 100میلیون یورو به انگلستان خواهد 

رفت. شــاید خیلی ها این ستاره را نشناسند 
اما هواداران آژاکــس به خوبی می دانند 

که این وینگر، چــه قابلیت هایی دارد. 
آنتونی وقتی تنها 10ســال داشت، 

به آکادمی ســائوپائولو رفت و 
تا 18ســالگی در رده های 
سنی مختلف این آکادمی 
ظاهر شد. او 2سال هم در 
عضویت تیم بزرگســاالن 
باشگاه قرار گرفت و سپس 

با قراردادی 13میلیون پوندی راهی آژاکس 

شــد. او 2فصل برای آژاکس بازی کــرده و در 82بازی 25گل 
برای این تیم زده است. نخستین چیزی که در مورد این بازیکن 
جلب توجه می کند، تکنیک بســیار باالی او ســت. او قدرت 
عجیبی در دریبل زدن دارد و فوتبال را بســیار تماشایی بازی 
می کند. این بازیکــن در اردوهای اخیر تیم ملی بزرگســاالن 
برزیل نیز حاضر بوده است. او به محض روبه رو شدن با پیشنهاد 
یونایتد، قیــد تمرین کردن با آژاکــس را زد و حتی در 
رســانه ها از عالقه اش برای ترک این باشــگاه 
پرده برداشــت. آنتونی می توانــد یک خرید 
بســیار جذاب برای یونایتد باشد. هر چند که 
رقم قرارداد او در این سن و سال، کمی عجیب 
به نظر می رســد. نقل و انتقاالت در انگلیس، 
این روزها دیوانه وار شــده اســت. باشگاهی 
مثل چلسی، برای بازیکنی مثل فوفانا که بیشتر 
هفته های فصل گذشــته مصدوم بوده، 
90میلیون یــورو هزینه می کند 
و منچستر برای یک بازیکن 
جوان که به جز آژاکس برای 
تیم دیگری بــازی نکرده، 
100میلیون می دهد. باید 
کمی صبر کــرد و نتیجه 
ایــن خریدهای بســیار 
گران قیمت را دید. فشار 
انتظارها از آنتونی به خاطر 
این قــرارداد از همان هفته 

اول، بسیار باال خواهد بود.

 با حضور لواندوفسکی و در اوج ماندن بنزما،
 اللیگا صاحب دوئلی تماشایی شده است

جوانان 

ساله!
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را در اختیــار دمبله، فاتی و رافینیا 
قرار می دهد. او همچنین تماشاگران 
زیادی را به استادیوم می کشاند و 
میزان استقبال از بازی های بارسا 
را به مراتب از فصل گذشته بیشتر 
کرده است. لواندوفسکی با 34سال 
و 7روز، مســن ترین بازیکنی است که 
در 3 بازی ابتدایی اش در اللیگا 4گل می زند. 
قبل از او آخرین بازیکنی که توانسته بود در 3بازی 
ابتدایی اش در اللیگا 4گل بزند، رادامل فالکائو بعد از 
پیوستن به آتلتی در سال2011 بود. در قرن بیست 
و یکم هیچ بازیکنی نتوانســته چنین شروعی در 
بارسا داشته باشــد. عثمان دمبله هم ستاره دیگر 
این بازی بود که تعداد پاس گل هایش در سال2022 
را به عدد12 رســاند. این بهترین آمار در بین همه 
بازیکن ها در 5 لیگ معتبر اروپایی است. بارسا در 

نبرد مســی و رونالدو را فراموش کنید. اللیگا حاال 
صاحب یک دوئل بســیار جذاب دیگر شده است. 
شــاید انتظار می رفت که بعــد از جدایی 2نابغه 
آرژانتینی و پرتغالي، 2فوتبالیست کم سن وسال مثل 
وینیسیوس جونیور و آنسو فاتی پادشاهان جدید 
فوتبال اسپانیا باشند اما زیباترین رقابت این روزها 
در اللیگا، بین 2 بازیکن 34ساله اتفاق افتاده است. 
کریم بنزما و رابرت لواندوفسکی، ثابت کرده اند که 
می شود در 34سالگی همچنان در اوج بود. 2 ستاره 
با انعطاف بدنی فوق العاده، آمادگی مثال زدنی، قدرت 
گلزنی باورنکردنی که این روزها رهبر تیم شان در 
مسیر فتح اللیگا هستند. محال است که هواداران 2 

باشگاه از تماشای این 2نفر به وجد نیایند.
شاهکارآقایلوانگلسکی!

توماس مولر حق داشت که در همه این سال ها رابرت 
لواندوفسکی را آقای »لوانگلسکی« صدا می زد. او 

حقیقتا یک گلزن مادرزاد است که می تواند از هر 
توپ مرده ای، یک گل بسازد. این ستاره 

آنقدر برای بایرن گل زده بود که دیگر 
همه به این موضوع عادت کرده بودند 
و به اندازه کافی سرگرم ستایش این 

ســتاره نبودند. رفتن به یک لیگ 
جدید و درخشــش خیره کننده 
در همان هفته هــای ابتدایی آن 
هم در 34ســالگی، چالشی بود 
که ارزش هــای واقعی لوا را به همه 

نشان داد. ستاره تیم ژاوی این هفته 
روبه روی وایادولید، 2 گل تماشایی زد. 

اول، یک ضربه دیدنی که شــباهت زیادی به 
لوگوی بوندس لیگا داشــت و دوم یک پشت پای 
هوشمندانه و مهارنشــدنی که بازیکنان حریف را 
مات و مبهوت کرد. حاال دیگر همه می دانند که بارسا 
با خرید لوا، چه تصمیم درستی گرفته است. این فقط 
گل ها نیستند که اهمیت مهاجم لهستانی را برای 
بارسا نشــان می دهند. او رابطه خوبی با مهره های 
جوان تیم برقرار کرده و به خوبــی آنها را هدایت 
می کند. بازی کنار لوا، بهترین فرصت برای پیشرفت 

این دیدار از مدافع جدیدش ژول 
کونده نیز رونمایی کرد. بازیکنی 
که با بیرون کشیدن یک توپ از 

روی خط دروازه، شروع درخشانی 
در این باشگاه داشت.

کریم،مهارنشدنیترین
تولد دوباره کریم بنزمــا در رئال مادرید، همچنان 
ادامه دارد. او این هفتــه در جریان نبرد تیمش با 
اسپانیول، شــاهکار کرد. کریم در آخرین دقایق 
بازی، گل دوم تیمش را در یک شرایط بسیار سخت 
به ثمر رساند و در وقت های اضافه، گل سوم تیمش 
را هم از روی یک ضربه ایســتگاهی زد تا نشــان 
بدهد که همچنان مرگبارترین سالح رئال مادرید و 
کارلتو است. برنده بعدی توپ طال، به تازگی بهترین 
بازیکن سال اروپا هم شــده و همچنان به روزهای 

خوبش در جمع کهکشانی ها تداوم بخشیده است. 
کریم از شروع سال2022 میالدی توانسته 28گل 
برای رئال مادرید بزند. این بهترین آمار برای همه 
بازیکنان در 5لیگ معتبر فوتبال اروپا به حســاب 
می آید. ذخیره های طالیی رئال مادرید هم در این 
بازی به شدت به کمک تیم شان آمدند. جالب است 
بدانید که از سپتامبر سال گذشــته در 12بازی از 
13مسابقه ای که کاماوینگا و رودریگو از روی نیمکت 
به ترکیب رئال اضافه شده اند، این تیم بازی را برده 
است. تنها شکست رئال بعد از ورود این دو ستاره 
از روی نیمکت در یک بــازی، مربوط به نبرد فصل 
گذشته با چلسی است که آن هم به صعود رئالی ها به 
دور بعدی منجر شد. به هر حال رقابت کریم و لوا این 
روزها هیجان زیادی به اللیگا تزریق کرده و این لیگ 
را دوباره به تیتر اول اخبار رسانده است. البته 2تیم 
ســتاره های دیگری هم دارند که چشم ها را خیره 
می کنند اما این 2نفر، فعال مهم ترین، کلیدی ترین و 

البته گلزن ترین بازیکنان تیم شان هستند.
وحشتدربندر 

خبر عجیبی که این روزها خارج 
از زمین فوتبال در اسپانیا منتشر 
شده، خبر سرقت از منزل ستاره 
بارسا بوده است. اوبامیانگ و 
اعضای خانواده اش با ورود 4مرد 
مسلح به خانه روبه رو شده اند. 
سارقانی که آنها را کتک زده اند 
و ظاهرا چیزهای باارزشــی را از 
خانه شان به سرقت برده اند. این اتفاق 
همه ساکنان بندر بارسلون را نگران کرده است. 
چرا که چنین مسئله ای در این ماه ها برای بازیکنان 
دیگری نیز اتفاق افتاده است. اوبامیانگ روزهای 
خوبی را در بارسا پشت سر نمی گذارد. او به نیمکت 
تیم دوخته شده و حاال هم این مسئله، ناراحتی اش 
را بیشتر کرده است. اوبا پیشــنهادهای زیادی از 
تیم های انگلیســی دارد و بعید نیست در روزهای 
آینده، تصمیم به بازگشت به فوتبال انگلیس بگیرد 

و اسپانیا را ترک کند.

تصویری که در ابتدای فصل از پاریس به نمایش 
گذاشته  شد، چندان واقعی به نظر نمی رسد

پیاسهالیوود! پرنده»صدمیلیونی«
خوشبختی!

مهاجرایرانی
مهاجرپرتغالی

در آغاز هفته چهارم لیگ برتر، استقالل امشب 
در مسجدسلیمان به مصاف نفت می رود

هفته چهارم از رقابت های لیگ برتر، امشب با 4بازی آغاز می شود و در 
مهم ترین بازی استقالل در مسجدسلیمان به مصاف تیم نفت این شهر 
خواهد رفت. استقالل بعد از شکست در هفته اول، در 2بازی بعدی خود 
پیروز شده و امروز در صورت شکســت حریف می تواند حتی به صدر 
جدول هم صعود کند. شاگردان ریکاردو ساپینتو در بازی قبلی مقابل 
دفاع همه جانبه مس به مشکل خوردند و به سختی با گل کوین یامگا به 
پیروزی رسیدند. نفت مسجدسلیمان هم در سال های گذشته تیمی 
کم بنیه در خط حمله بود که مقابل تیم های بزرگ، با همین سبک و با 
یک بازی کامال بسته به دنبال مساوی صفر- صفر می گشت. کما اینکه 
در آخرین بازی این دو تیم نیز مسجدسلیمانی ها مقابل استقالِل فرهاد 
مجیدی یک مساوی بدون گل در تهران کسب کردند. اما رضا مهاجری 
امسال شکل بازی زردپوشان مسجدسلیمان را کامال تغییر داده است؛ 
چنان که بازی های این تیم پرگل ترین بازی های لیگ برتر در 3هفته 
ابتدایی بوده و به طور میانگین در هریک از بازی های این تیم 3.33گل 
ردوبدل شده است. نفت به همراه تراکتور تنها تیم هایی هستند که در 
همه بازی هایشان هر دو تیم به گل رسیده اند و هیچ کلین شیتی اتفاق 
نیفتاده است. باید دید شاگردان رضا مهاجری در مقابل استقالل هم 
این روند را ادامه می دهند یا در این مسابقه با تاکتیک دیگری به میدان 
می روند. استقالل فصل گذشته در مسجدسلیمان به پیروزی 3 بر صفر 
رسید اما آن برد در روزی به دست آمد که نفت سرمربی نداشت و بدترین 

روزهایش را می گذراند.

  دربی دستیاران یحیی
عالوه بر مسابقه استقالل در مسجدسلیمان، 3بازی دیگر از هفته چهارم 
امشب در تهران، انزلی و کرمان برگزار می شود. در تهران و از ساعت19 تیم 
پیکان میزبان نساجی قائمشهر خواهد بود. این بازی، رویارویی دستیاران 
سابق یحیی گل محمدی روی نیمکت های 2تیم است. حمید مطهری 
که امسال از دستیاری به ســرمربیگری ارتقا پیدا کرده، مقابل مجتبی 
حسینی قرار می گیرد که چند سال بیشتر از حریفش سابقه سرمربیگری 
دارد. پیکان از 3هفته اول 2برد و ۶امتیاز به دست آورده اما نساجی هنوز 
هیچ بردی ندارد و 2امتیازی است. همزمان با این بازی، 2تیم بدون برد 
ملوان و ذوب آهن هم در شهر انزلی روبه روی هم قرار می گیرند. ملوان بعد 
از باخت 3بر یک به استقالل، یک مساوی 2-2 در قائمشهر به دست آورد 
تا به تنهایی به پرگل تر شــدن بازی های لیگ برتر کمک کند. ذوب آهن 
اما نقطه مقابل این تیم است و مهدی تارتار را باید از متهمان ردیف اول 
کم گل بودن لیگ دانست. تیم تارتار در هر 3 بازی قبلی اش مساوی کرده و 
در بازی های این تیم فقط 2گل ردوبدل شده است.  آخرین مسابقه امروز 
هم جدال 2تیم چغر استان کرمان است که از ساعت19:30 آغاز می شود. 
گل گهر در هفته دوم با مس رفســنجان بازی کرد و این هفته هم باید به 
زمین مس کرمان برود. این از اتفاقات جالب قرعه کشی امسال است که 
تیم قلعه نویی هر دو دربی خودش را در همین 4هفته اول برگزار می کند. 
در واقع تیم گل گهر تا هفته ششم از استان کرمان خارج نمی شود و باالخره 

در آن هفته برای بازی با پیکان به تهران می آید.

هفتمیزناندرآسيا
تیم ملي والیبال زنان در آخرین بازي خود در جام کنفدراسیون آسیا به 
پیروزي رسید و در جایگاه هفتمي این رقابت ها قرار گرفت. ایران که در این 
بازي مقابل استرالیا قرار گرفته بود، در 3ست،25-19، 25-18 و 22-25 
حریف را شکست داد. این دومین پیروزي ایران در رقابت ها بود. شاگردان 
الساندار کمپدلي در بازي اولین تیم جوان کره جنوبي را شکست داده بودند.

پیشبازی

خبرآخر



20
2 3 0 2 3 6 0   سه شنبه   8 شهریور 1401    شماره  8579  2

شگفتی کامل شد. هندبالیســت های نوجوان ایران که 
با شکســت بحرین میزبان مســابقات قهرمانی آسیا و 
قهرمان 2دوره گذشته شگفتی ساز شده بودند، در مرحله 
بعد عربستان را هم شکســت دادند. تیم ایران با پیروزی 
مقابل بحرین سهمیه جهانی را گرفته بود و با سابقه ای که 
عربستان در هندبال دارد، به نظر می رسید بازیکنان ایران 
نه توان مقابله با این حریف را داشته باشند و نه انگیزه ای 
برای کسب یک پیروزی دیگر. اما یکشنبه شب در منامه 
همه اتفاقات خالف این پیش بینی بود. هم انگیزه بازیکنان 
مثال زدنی بود و هم توانشــان. ایران و عربستان که برای 
حضور در فینال رقابت می کردند، در پایان ۶0دقیقه وقت 
قانونی بازی به تساوی 24-24 رسیدند. نتیجه وقت اضافه 
اول هم تساوی 29-29 بود. ولی در وقت اضافه دوم و بعد 
از 80دقیقه بازی ایران کار را تمام کرد و با یک گل بیشتر 
33-32 به پیروزی رسید. این نتیجه ایران را به فینال برد. 
کره جنوبی با شکســت دادن ژاپن حریف ایران در بازی 

آخر اســت. ایران در مرحله گروهی نخســتین بازی را با 
کره جنوبی انجام داد و تا امروز تنها شکست ایران در مقابل 
این تیم است. فینال مسابقات ساعت19:30 روز چهارشنبه 

برگزار می شود.
در پایان بازی ایران و عربستان 2اتفاق افتاد. اتفاق خوب 
برای ایران بود که صابر حیــدری بهترین بازیکن میدان 
انتخاب شــد. ولی اتفاق بد؛ بالفاصله بعد از اینکه سوت 
پایان بازی زده شد، یکی از بازیکنان عربستان روی زمین 
افتاد و از هوش رفت. رضا سرســنگی، آسیب شناس تیم 
ملی ایران که به وســط زمین رفته بود تا همراه بازیکنان 
شــادی کند، به همراه مجید رحیمی زاده سرمربی ایران 
به کمک این بازیکن رفتند. همه نگران این بازیکن بودند و 
حتی بازیکنان ایران فرصتی برای شادی پیدا نکردند ولی با 
امدادرسانی سرسنگی این بازیکن به هوش آمد و توانست 
سرپا بایستد. گزارشگر تلویزیون بحرین نیز با ایول ایول 

گفتن، از این کار سرسنگی تمجید کرد.

علیرضا دبیر معتقد است ورزش ایران با تفکر پوالدگر راه 
به جایی نمی  برد. رئیس فدراسیون کشتی روز گذشته در 
نشست خبری که در فدراسیون کشتی برگزار شد، گفت: 
»اجازه نمی دهم مشــکالت به تیم های ملی راه پیدا کند. 
خودم سینه ام را جلو می دهم و حرفم را می زنم. سالی که 

فدراســیون را تحویل گرفتم، 59میلیارد بدهی داشتیم. 
یادمان باشد کجا بودیم و امروز کجا هستیم. من همیشه 
گفته ام حمال کشتی هســتم. مثال لباس های مرا مسخره 
می کنند. اینجا از ۶صبح سر پروژه می روم. من آدم عملیاتی 
هستم و سر پروژه که می روم، خاکی می شوم. از آن طرف 

آدم فنی هستم و لخت می شوم و با بچه ها تمرین می کنم. 
چطور توقع دارند من همیشه با کت و شلوار باشم؟«

برایخودمچیزینخواستم
دبیر با اشــاره به اینکه هیچ چیز برای خودش نخواسته، 
گفت: »اینکه کار یک نفر شســتن دستشــویی باشد اما 
کارش را خوب انجام بدهد، شرف دارد به مسئولی که خوب 
وظایفش را انجام نمی دهد. من کشتی گیر آسیب دیده رده 
چهارم تیم ملی را مجانی بــردم و عمل کردم. این وظیفه 
من است. بعد یک مسئول غیرکارشناس در وزارت ورزش 
حرفی می زند، من به هم می ریزم. من در اندازه ای نیستم 
که به کســی بی احترامی کنم اما ادبیات من به کلی تند 

است. من وقتی زخم ها را می بینم، به هم می ریزم. جنگیدن 
برای حق کشتی را وظیفه ام می دانم. یک سری اینجا آمدند 
جهان پهلوان بشوند و بروند، اما من آمدم خودم را هزینه 
کنم که کشتی باال برود. یک نفر را پیدا کنید که بگوید علی 

دبیر چیزی را برای خودش خواسته است.«
وزارتباتفکراتپوالدگرراهبهجایینمیبرد

دبیر با اشاره به درگیری های چند وقت اخیرش با پوالدگر، 
معاون قهرمانی وزارت ورزش گفت: »من غصه ام می گیرد 
وقتی می بینم مدیران میانی وزارت ورزش برخالف مدیران 
دولت جلو می روند. رک بگویم این وزارت با تفکرات پوالدگر 
راه به جایی نمی برد. به او در جلســه گفتم سیستم غالب 

در تکواندو چیســت؟ گفت یعنی چه؟ گفتم در کشــتی 
سیستم غالب الکتیک است و باید بعد از یک مبارزه با ماساژ 
کشــتی گیر را آماده حضور در مبارزه بعدی کنم. پوالدگر 
درکی از ورزش قهرمانی ندارد و فقط دیده اســت. شــاید 
در نوجوانی یک ورزشی هم کرده باشــد. به من می گوید 
ما ماســاژور با تکواندو نمی بردیم. گفتم به من چه! همین 
کارها را کردی که تکواندو نتیجه نگرفت. کشتی که نتیجه 
می گیرد، از رئیس جمهور تا بقیه مسئوالن پیام می دهند. 
خب، در همان تکواندو می ماندی! هــر چند آنجا هم رأی 
نیاورد. بیش از 2ماه است که صورتجلسه مجمع کشتی را 
امضا نمی کند. او مشکلش با دبیر نیست و رسما آمده کشتی 

را زمین بزند.«

انتظاری جز شکست نبود. تیم ملی بســکتبال ایران ظهر دیروز در 
پنجره چهارم انتخابی جام جهانی2023 با استرالیا بازی داشت و همان 
جمعه شب که تیم از تهران راهی بندیگو محل برگزاری بازی شد، باخت 
به نام ایران زده شد. حامد حدادی، بهنام یخچالی و ارسالن کاظمی 
هر کدام به بهانه ای تیم را همراهی نکردند. تیم سفری 40ساعته به 
بندیگو داشت و دیروز که بازی را شروع کرد، هنوز خستگی راه را به تن 
داشت. ایران به جای 12نفر، 11نفر را در بازی داشت. محمد حسن زاده 
هم نبود و مشخص نشد که او را کی و کجا کنار گذاشته اند. جای غایبان 
را متین آقاجانپور، ساالر منجی و حسن علی اکبری پر کرده بودند و 
عجیب بود که روی شماره پیراهن علی اکبری را با چسب پوشانده بودند 
تا او با شماره2 بازی کند. این موضوع به نظر می رسد ارتباط مستقیم با 
غیبت حسن زاده دارد؛ وقتی در دقیقه آخر حسن زاده حاضر نشده بود 
به استرالیا برود، علی اکبری جایگزین شده بود و کادر فنی به اجبار با 
چسب پیراهنی به نام او تهیه کرده بودند. آیا فدراسیون و سعید ارمغانی، 

سرمربی تیم ملی این بی انضباطی حسن زاده را بی جواب می گذارند؟
تیم در شرایط نابرابر مقابل اســترالیا قرار گرفت. هر چند میانگین 
ســنی 2تیم در عدد25 یکی بود، اما اســترالیایی ها با میانگین قد 
199سانتی متر، ۶سانتی متر بلندتر از بازیکنان ایران بودند. اما تفاوت 
فقط همین نبود. استرالیا هیچ یک از بازیکنان حاضر در NBA را در 
ترکیب نداشت، نیک کی 30ساله باتجربه ترین بازیکن این تیم بود و بقیه 
یا جوان بودند یا بازی زیادی در تیم ملی نداشتند. با این حال، هم توان 
آنها باالتر بود و هم مهارت های ابتدایی بسکتبال را بهتر بلد بودند. ایران 

سابقه بازی با استرالیا را داشت و در المپیک پکن شکست سنگینی از 
این تیم خورده بود. در کاپ 2017 آســیا هم با اختالف 15امتیاز به 
این تیم باخته بودیم. در پنجره های انتخابی 2019 اما ایران در تهران 
استرالیا را شکست داد و در بازی برگشت باخت. هر چند پیروزی مقابل 
این تیم شــیرین بود اما در آن پنجره هم مثل دیروز بیشتر بازیکنان 

استرالیا چهره های ناشناخته بودند.
در بازی دیروز ایران 2چهره متفاوت داشت؛ ملی پوشان ایران 3کوارتر 
ضعیف بازی کردند و یک کوارتر بازی قابل قبولی داشتند. ایران کوارتر 
اول را 27-15 از دســت داد. در دقایقی از کوارتر دوم این اختالف به 
17امتیاز رسید. تایم اوت ارمغانی و فریادهای او کارساز بود و ایران به 
بازی برگشت و حتی در کوارتر دوم 15-14 برنده بود. این برتری در 
کوارتر سوم ادامه داشت و حتی برای دقایقی ایران در امتیازات کلی از 
استرالیا جلو افتاد. اما این برتری عمر چندانی نداشت. استرالیا دوباره 
بازی را در دست گرفت. کوارتر چهارم اوج بازی بد ایران بود. پاس هایی 
که نیمه راه قطع می شد، شوت  هایی که وارد سبد نمی شدند و... باعث 
باخت سنگین ایران شدند؛ 98-۶8. در تیم استرالیا بهترین بازیکن 
دژان واسیلیویچ بود که 23امتیاز و 5ریباند داشت. در تیم ایران هم 
سجاد مشایخی با 11امتیاز و ۶ریباند بهترین بود. تفاوت این دو نفر، 

تفاوت 2تیم را نشان می دهد.
ایران آبان ماه در پنجره پنجم در تهران با چین روبه رو می شود و برای 
صعود به امتیازات این بازی نیاز مبرم دارد. البته باید امیدوار باشیم که 

قزاقستان هم در بازی های بعدی اش امتیاز نگیرد.
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 1- از مــاه هــــای حــرام- 

همراه بامیه- کودکی
2- عنوانــی احترام آمیز برای 

بانوی سالخورده -  ژلـه
 3- مــاهــــی کـنـسـروی- 
ذرات ریز تشکیل دهنده سنگ- 

زمــان سـنج
4- نامی دخترانه- بیماری ناشی 
از تجمع اسید اوریک در خون- 

همسر حضرت یعقوب)ع(
5- زبانــی از شــاخه زبان های 

سامی- عزیز- گاز مرداب
 ۶- مــرکـــز مـازنــــدران- 
رئیس نقــاالن و معرکه گیران 

دوره صفوی- شادمانی
 7- ضمیــر متکلم وحــده- 

گـرد و خـاک- درخشنده
معمولــی-  و   8- طبیعــی 

از مــلزومات اداری
9- بتخانــه هند که توســط 
 سلطان محمود غزنوی فتح شد- 
گوی شیشــه ای بــرای بازی 
کودکانه- ستاره ای در دب اکبر

10- ســندروم نقــص ایمنی 
اکتسابی- دوزخ- چهارپا

11- کیسه پول قدیمی- آرزو- 
نقشه صحنه تصادف

12- خــون بــــها- پــارچه 
خشک کردن دست و صورت- 
سامانه ای در سیستم بانکی برای 

انتقال پول
13- بیمــاری مشــترک بین 
انســان و میمون- جاسوس- 

مساوی
14- ترکیب شیمیایی آب دار- 
 شــــــهری در ایـــالــــت 

پـنجاب پـاکستان
15- سمت راست- شوهر مادر- 

تاب و توان
  

عمودی:
1- لباس، جامه- عطرمایه- 

غیرقابل انکار
2- فداکار- فضای ذهنی- دریا

3- کاربن بی کار شده!- مادر 
 ادبــیات کـودک و نـوجوان 

در ایران
4- کرایه دهنده چهارپایان- 
ابزار نجاری- پایتخت سوئیس

5- شفاهی- ســخن چین- 
همسر آدم

۶- ســنگ تــرازو- گیــاه- 
خبرنامه

7- گویشــی در غرب ایران- 
گفتار- بافنده

8- کیف انگلیســی- فرشته 
شب اول قبر- فراهم آوردن- 

نوعی موسیقی غربی
9- نزدیک شــدن- دشمنی 
 کــــسی را در دل داشـتن- 

از اقوام آریایی

 10- آژیــر خطــر- دردمنــدی- 
حـد و مـرز

11- نخ تابیده- بنا- سستی و تنبلی
12- مجلس جشــن و شــادی- 

پرورش دهنده- از درجات نظامی
13- بازیگر پر آوازه فیلم های عظیم 

ال سید و بن هور- یـادداشت
14- شکم بند طبی- قدرت و توان- 

جزیره ای بزرگ در ژاپن
 15- مســاوی و برابــر- مجــاور- 

15مـوی صـورت مـردان
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شکست تیم ناقص
 تیم ملی بسکتبال در پنجره انتخابی جام جهانی مقابل استرالیا باخت

 نبود 4بازیکن اصلی و سفر 40ساعته بازی را برای ایران سخت تر از همیشه کرد

یکقدمتاآقاییآسیا
 تیم هندبال نوجوانان ایران با کره جنوبی در فینال آسیا بازی می کند 

پوالدگرباکشتیبداستنهبادبیر
 رئیس فدراسیون کشتی روز گذشته در نشست خبری مواضع تند خودش 

را علیه پوالدگر، معاون قهرمانی وزارت ورزش تکرار کرد
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ساخت و تجهیز سالن برای شهرهایی که باالی 
50هزار نفر جمعیت دارند 

ناوگان سینمایی کشــور تجهیز می شود. ساخت و 
تجهیز سالن برای شــهرهایی که باالی 50هزار نفر 
جمعیت دارند، با توجه به تعداد شهرهای بدون سینما، 
می تواند یکی از مهم ترین دستاورد های دولت سیزدهم 

در حوزه سینما باشد. 
چندی پیش وزیر ارشاد وعده داد تا پایان سال آینده 
تعداد سالن های کشور به 1000سالن خواهد رسید. 
محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به وجود ۶38سالن 
نمایش فیلم در کشور، گفت: از برنامه های کوتاه مدت 
این دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دولت، 
افزایش تعداد سالن های نمایش سینماهای کشور به 
هزار سالن تا سال1402 خواهد بود. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با اشاره به رویکرد و اولویت دولت مبنی 
بر تکمیل طرح های نیمه تمام به جای کلنگ زنی جدید 
در سراسر کشور، تأکید کرد: »این وزارتخانه مصمم 
است تا در راستای این رویکرد و سیاستگذاری دولت، 
مبنا را بر تکمیل و ساخت و تجهیز طرح های فرهنگی 
و هنری نیمه تمام گذاشته تا از این طریق بتوانیم ضمن 
پایان دادن به اینگونه طرح  های مانده از قبل، بالفاصله 
روی طرح های جدیــد برنامه ریزی کنیم و اقدامات 

بایسته را در دستور کار  قرار دهیم.«

روشن کردن چراغ سینما در شهرهایی که باالی 
50هزار نفر جمعیت دارند

حاال اما مدیران سینمایی دولت سیزدهم با اطمینان 
خاطر از پیگیری موضوع تجهیز و گسترش ناوگان 
سینمایی کشور خبر می  دهند. معاون فناوری نوین و 
مطالعات سینمایی با اشاره به تالش برای مدرن کردن 
سینماها بیان کرد:  دولت تالش می کند در شهرهایی 
که باالی 50هزار نفر جمعیت دارند، چراغ سینما را 
روشن کند. قادر آشنا ضمن ارائه گزارشی درباره عملکرد 
این معاونت، با اشاره به مهم ترین برنامه هایی که قرار 
است در این دولت در بخش سینما انجام شود، گفت: 
»مدرن کردن سینماهای ایران تالش بعدی ما ست 
که بحث های تشویقی هم در این میان مدنظر داریم؛ 
در این راستا تسهیالتی به بخش خصوصی و دولتی 
اختصاص دادیم تا کمک کنیم که به این سمت برود. 
در حوزه سینمایی در رابطه با زیرساخت ها اقداماتی 
را انجام خواهیم داد و در حوزه آموزشــگاه های آزاد 
هنری  که مجموعه های مهمی محسوب می شوند، 
استانداردســازی کامل در رابطه با مکان، مدرسان، 

سرفصل ها و رتبه بندی را درنظر داریم.«

افزایش 10۶ سالن به ظرفیت سینماهای کشور 
اما این همه داستان نیست. هاشم میرزاخانی، مدیرعامل 
مؤسسه سینما شهر نیز با اشاره به حمایت گسترده 
دولت سیزدهم از زیرساخت های سینما، عنوان کرد: با 
اجرای سیاست های حمایتی از ابتدای دولت سیزدهم 
ساخت سینما در تهران و شهرستان ها رونق گرفته 
است، به طوری که از تیر ماه سال1400 تاکنون تعداد 
10۶سالن جدید به بهره برداری رسیده  و هم اکنون نیز 
300سالن دیگر هم در مراحل مختلف ساخت قرار 
دارند که از این تعداد 80سالن آماده افتتاح هستند 
یا در مراحل نهایی آماده سازی  قرار دارند. مدیرعامل 
مؤسسه سینما شهر همچنین به ساخت 8سینمای 
جدید با 38سالن که در مراحل پایانی کار هستند، 
اشاره کرد و گفت: از آنجا که استفاده از فضاهای موجود 
و بهینه کردن آنها از وظایف مؤسسه سینما شهر است، 
بازسازی و چند سالنه شدن آنها )تبدیل به پردیس 
سینمایی( در دستور کار قرار دارد. هم اکنون در کشور 
350سینما با ۶82سالن وجود دارد و هم اکنون 15پروژه 
با 44سالن نمایش در حال بازسازی است که با توجه 
به سرعت مناسب بازسازی پیش بینی می شود که این 
سینماها تا پایان سال1401 به سالن های فعال کشور 
اضافه شوند. میرزاخانی با توضیح اینکه در یک سال 
گذشته قرارداد حمایتی 14پروژه با 42سالن تنظیم 
شده درباره اقدامات صورت  گرفته در حوزه گسترش 
زیرساخت های سینما در سراسر کشور نیز گفت: تجهیز 
سالن های مجتمع های فرهنگی و تبدیل آنها به سینما 
نیز از دیگر فعالیت های مؤسسه سینما شهر است. 
هم اکنون 89 مجتمع فرهنگی ارشاد در سراسر کشور 
تجهیز و راه اندازی شده  و در یک سال گذشته 3سالن 
دیگر در شهرهای خاش و نیک شهر و زابل تجهیز شده 
است. مدیرعامل مؤسسه سینما شهر با اشاره به ارتقای 
تجهیزات فنی سینماهای تحت پوشش این مؤسسه در 
یک سال گذشته، افزود: هم اکنون 14سالن به تجهیزات 
لیزری مجهز شده و 30سالن دیگر هم در دست اقدام و 
انجام خدمات فنی است. وی با توضیح اینکه سیاست 
ساخت سینما در شــهرهای فاقد سینما در دستور 
کار قرار گرفته و به طور جدی دنبال می شود، گفت: 
این سینماها توسط شهرداری ها با حمایت سازمان 
سینمایی تجهیز و آماده می شود. نقشه های معماری 
توسط مؤسسه کارشناسی می شود و درصورت تأیید، 
قرارداد حمایت به شهرداری مربوطه منعقد می شود.

به گفته وی،   28پردیس با 90سالن در دستور کار قرار 
دارد که 7پروژه با 23سالن دارای کارگاه فعال است 
و یک پروژه هم در نجف آباد به زودی افتتاح می شود. 
مدیرعامل مؤسسه سینما شهر در ادامه به اقدامات 
انجام شده در حوزه ســینماها بعد از شیوع بیماری 
کرونا پرداخت و تصریح کرد: در نخستین سال فعالیت 
دولت سیزدهم و با توجه به وضعیت کشور و بیماری 
کرونا و لزوم از سرگیری فعالیت سینماها، مؤسسه 
سینما شهر درخصوص حمایت از سالن های سینما و 
فیلم های اکران شده مصوبات شورای کرونای سازمان 
را اجرا کرده است. خوشبختانه در یک سال گذشته 
با توجه به رونق دوباره سینماها و فروش مناسب آنها 
به خصوص در 7ماه گذشته به نظر می رسد سازوکار 
اکران به مسیر طبیعی برگردد. مؤسسه سینما شهر 
همچنان از عملیات آماده سازی  فیلم ها در استودیوهای 
فنی حمایت می کند.   این مؤسسه در بازه زمانی یک 

سال گذشته از 39فیلم حمایت کرده است. 

شهاب مهدویسینما
روزنامه نگار
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الناز شاکردوست؛ منجی گیشه
سینمایایران؛هرسانس23تماشاگر

فروش اغلب فیلم های روی پرده تعریف چندانی ندارد و فیلمی 
نیست که مردم برای دیدنش ســر و دست بشکنند. تا زمان اکران

تنظیم این گزارش، تعداد کل مخاطبان ســینمای ایران در 
 ســال 1401، مطابق آمار سمفا)ســامانه مدیریت فروش و اکران ســینما(،

 539 ،793، ۶ نفر در 920، 297 سانس بوده است. بر این اساس می شود گفت 
که به طور میانگین در هر سانس 22.8تماشاگر در سالن حضور داشته اند؛ تقریبا 

نزدیک به 23نفر در هر سانس. این عدد به خودی خود نشان می دهد که سینما 
چقدر برای مردم اهمیت دارد و مسئوالن سینما باید فکر عاجلی برای این وضع 
بکنند. با توجه به تعداد فیلم های پشــت خط اکران مانده و عجله ای که برای 
اکرانشان وجود دارد، به نظر نمی رسد این وضع در ماه های آینده هم رو به بهبود  
برود. با این حــال، در همین رکود مزمن هم گاه فیلم هایــی وجود دارند که 
سینماروها اســتقبال بهتری از آنها دارند و حاضرند برای تماشای شان بلیت 

بخرند. 2فیلم الناز شاکردوست، یعنی »تی تی« ساخته آیدا پناهنده و »ابلق« 
ساخته نرگس آبیار، فروش کم و بیش قابل قبولی داشته اند. »تی تی« که از 15تیر 
به روی پرده رفته، بیش از 1۶میلیارد فروخته و »ابلق« هم که از 2۶مرداد اکران 

شده، بیش از ۶ میلیارد تومان در گیشه فروش داشته است. 
نکته مشــترک این دو فیلم جز حضور شاکردوست در نقش 

اصلی، حضور کارگردان  زن در پشت دوربین است.

23

شهادتم،سرمایهگذاری
برایانقالباست!

 سیره شهید رجایی
در ادوار گوناگون با 5روایت
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فرارفرمانده؛
ازبیمارستانتاخطمقدم

شهید جواد صراف؛ جوان ترین فرمانده گردان 
شهادت لشکر 27محمدرسول اهلل)ص(

خودمرا
تكرارنمیكنم

 گفت وگو با »شکیب شجره« 
به بهانه بازی در فیلم »انفرادی«

انبوه مجوز و ترافیک در اکران
از آبان ســال گذشته تا کنون 

پروانه ســاخت 53 فیلم در نظارت
ژانرهای گوناگون از ســوی 
دفتر نظارت بر تولید فیلم صادر شده است که 
از ایــن تعــداد فیلــم، 35کارگــردان و 
44تهیه کننــده به شــکل حرفــه ای و 18 
کارگردان 10تهیه کننده فیلم اولی محسوب 

می شوند. 
به نظر می رسد رویکرد ســازمان سینمایی در 
صدور پروانه های ساخت ، تنوع در موضوعات 
مختلف اســت. در   فهرســتی که ســازمان 
ســینمایی اعالم کرده نام فیلمسازانی چون 
بهمن فرمــان آرا، کیانوش عیــاری، محمود 
کالری، پرویز شــهبازی، عزیزاهلل حمید نژاد، 
علیرضا امینــی، علیرضا معتمــدی، تهمینه 
میالنــی، هــادی مقدم دوســت، شــهریار 
بحرانی، مجید مظفری، علی اصغر شــادوران 
و محمدحســین لطیفی دیده می شــود. این 
فیلمســازان و تهیه کنندگان در حالی مجوز 

ساخت گرفته اند که عنوان شده آثار سینمایی 
آنها در مراحل مختلف ساخت قرار گرفته است. 
البته اسم فیلم هایی هم به چشم می خورد که 
یا اکران نشــده اند یا در نوبت اکران هستند. 
فیلم هایی هم هستند مثل»مسیح پسر مریم« 
به کارگردانی علی جعفرآباد که در جشــنواره 
نتوانست حضور پیدا کند و به نوبت اکران هم 
نرسید. از دیگر فیلم هایی که سازمان سینمایی 
اعالم کرده، »چشــمهایش بزرگ علوی« به 

کارگردانی بهمن فرمان آرا است. 
»فیل« بــه تهیه کنندگی فریــدون جیرانی 
و کارگردانی رضــا گوران، »ماه رخســار« به 
کارگردانی عزیزاهلل حمیدنژاد، »آتش بس3« 
به کارگردانــی تهمینه میالنــی، »نامیرا«ی 
شهریار بحرانی، »ویالی ســاحلی« یا »رکر« 
به کارگردانی کیانوش عیاری، »عطرآلود« به 
کارگردانی هادی مقدم دوســت و »آینه« به 
کارگردانی محمود کالری از دیگر فیلم هایی 

است در این لیست به چشم می خورد.

در این لیســت بلند باال برخــی از فیلم ها هم 
ممکن است تولید نشوند اما با حجم تولیدات 
مشخص نیســت این فیلم ها چه زمان فرصت 

اکران خوب را پیدا خواهند کرد.
روز گذشــته هم برخی از فیلمسازان با اینکه 
فیلم هایی را در نوبت اکران دارند، درخواست 
مجوز ســاخت داده اند. آیــدا پناهنده که این 
روزها »تی تی« را در حال اکران دارد، درصدد 
ســاخت فیلمی جدیدی با نام »ماجرای قوی 

سیاه« است. 
دیگر فیلمســازی که متقاضی دریافت پروانه 
ساخت شده فرزاد موتمن اســت که آخرین 
فیلمش با نام »شــبگرد« هنوز اکران عمومی 
نشده و به جشــنواره فجر ســال قبل نیز راه 
نیافته بود. او اخیرا برای فیلم »اســتیک« به 
تهیه کنندگی سیدیاســر جعفری درخواست 

مجوز داده است.
بهتاش صناعی ها هم که هنوز نتوانسته برای 
»قصیــده گاو ســفید« مجوز اکــران بگیرد، 

برای فیلمی جدیــد با نام »کیــک محبوب 
من« به دنبال دریافت پروانه ســاخت اســت. 
کاظم راســت گفتار هــم قصــد دارد »داماد 
مقبول« را بســازد. آرش معیریان با ســابقه 
ســاخت فیلم هایی همچون »کمــا«، »چپ 
دســت« و»زن ها فرشــته اند 2« نیز به دنبال 
ساخت فیلمی اســت با نام »دیوانه باش آدم 

باش« که حســین پوراســماعیلی به عنوان 
 تهیه کننده برای ســاخت آن متقاضی مجوز
 شده است. همچنین 2 فیلم »خاطرات بندباز« 
با بازی فــرزاد موتمن و »رویاهای ســاحل« 

به کارگردانی آرش ســجادی 
حســینی هم مجوز نمایش 

خود را گرفتند. 

»تی تی« محصول 1399 به کارگردانی و تهیه کنندگی آیدا 
پناهنده و نویسندگی مشــترک ارسالن امیری و پناهنده 
است. عالوه بر شاکردوست، پارسا پیروزفر و هوتن شکیبا 
از دیگر بازیگران این فیلم هستند. این فیلم در سی و نهمین 
دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشــت اما به دلیل اینکه 
نمایش اول آن در سی وسومین جشنواره بین المللی فیلم 
توکیو 2020 بــود، از داوری در 2 بخــش بهترین فیلم و 
بهترین کارگردانی ناکام شد. »تی تی« در جدول رده  بندی 
منتقدان مجله فیلم که هر سال بعد از پایان جشنواره فیلم 
فجر برگزار می شــود، در 2بخش بهتریــن فیلم و بهترین 
فیلمنامه برگزیده شــد. مجله فیلمنامه نویسی فیلم نگار 
نیز در شماره 218 خود این فیلم را به عنوان محبوب ترین 
فیلمنامه ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجــر به انتخاب 
منتقدان این مجله معرفی کرد. همچنین این فیلم بهترین 
فیلم ســی و نهمین دوره جشــنواره فجر از نگاه منتقدان 
سینما شد. شاکردوســت در این فیلم نقش زن جوانی به 
نام »تی تی« را بازی می کند کــه از نظر اطرافیانش کمی 
شیرین عقل است و با اجاره دادن رحمش به خانواده هایی که 
بچه دار نمی شوند، می خواهد به جهان کمک کند. تی تی در 

بیمارستانی که به عنوان نظافتچی کار می کند، با یک استاد 
فیزیک )با بازی پارسا پیروزفر( آشنا می شود و آشنایی این 
دو حوادث بعدی را رقم می زند. شاکردوست موفق می شود 
شخصیت تی تی را به مخاطب بباوراند و با استفاده درست 
از لهجه شمالی شمایل دختری خوش قلب را ترسیم کند. 
تی تی انتخاب کرده که در زندگی به آدم ها خوبی کند؛ برای 
او مهم نیست که آدم ها ممکن است از خوبی او سوءاستفاده 
کنند. او آنقدر بــه خوبی کردن باور دارد کــه فقط به فکر 
کنش خودش است، نه واکنش اطرافیانش. فضای ملودرام 
و فانتزی فیلم باعث شــده که این فیلم تجربه ای خاص در 
سینمای ایرانـ  که به کمدی و فیلم اجتماعی مبتالست 
ـ باشد. در کنار پیروزفر و شاکردوست، هوتن شکیبا دیگر 

بازیگر »تی تی« است که اتفاقا او هم در ابلق حضور دارد.

»ابلق« در سی و نهمین دوره جشــنواره فیلم فجر حضور 
داشت و ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
را به دســت آورد. این فیلم دومین همــکاری نرگس آبیار 
با هوتن شکیبا و الناز شاکردوســت پس از »شبی که ماه 

کامل شد« است. 
نخستین واکنش ها به »ابلق« پس از نمایش در جشنواره 
این بود که این فیلم تحت تأثیر جنبش »من هم« است. به 
اعتقاد برخی ها، این رابطــه با یک جنبش زنانه عیب تلقی 
می شد و عده ای دیگر آن را حســن فیلم می دانستند. به 
هر حال، این انتخاب فیلمســاز بوده که چنین داستان و 
موقعیتی را برگزیند و روایت خود را از دل آن به تماشــاگر 
عرضه کند. آبیار درباره ایــن فیلم گفته: »این فیلم صدای 
فروخورده همه آدم ها به خصوص زنان در شرایطی است که 
جامعه به آنها تحمیل می کند. امیدوارم زمانی برســد که 
فریاد عدالت خواهی مخفی نماند، کتمان نشود و صدایمان 

را بلند بکنیم برای اینکه حقیقت را ببینیم.« 
هوشنگ گلمکانی، منتقد سینما، درباره این فیلم نوشته: 
»نرگس آبیار باز هم  گام بلند دیگری برداشته است؛ بلندتر 
از فیلم بلندپروازانه قبلی اش. ابلــق فیلمی تکان دهنده و 

تأثیرگذار اســت با یک کارگردانی ماهرانــه و پرزحمت و 
بازی های چشــمگیر. هرچند که به دالیلی شخصی، من 
نفس را همچنان بیشتر دوســت دارم.« همچنین مسعود 
فراستی درباره ابلق چنین اظهارنظر کرده است: »فیلم ابلق 
داستان ندارد و شخصی به شخصی نظر دارد و ظاهرا فیلم 
درباره جنبش اخیر مد شده در اروپا به نام »می تو« است اما 

در فیلم بیشتر »یو تو« است.«
شاکردوســت در این فیلم در نقش راحلــه متقاعدکننده 
اســت و در نقشــی کامال متفاوت از »تی تی« ظاهر شده 
است. به هر حال، تماشاگر سینما  این روزها 2بازی خوب 
 از الناز شاکردوست روی پرده می بیند و متوجه توانایی او 
در بازی در نقش های متفاوت می شود که چند سالی است 

در کارنامه شاکردوست جلب توجه می کنند. 

نمایشگاه
نقاشیاحمدی

آخــر این هفتــه دومین 
نقاشی های  نمایشــگاه 
احمدرضا احمدی باعنوان 
»لکه ای از عمر بر دیوار بود« 

در گالری اُ افتتاح می شود.
به گزارش همشهری، گالری 
اُ با انتشــار تصویری از این 
شــاعر در حال نقاشی در 
آتلیه خود این خبر را منتشر 

کرد.
اولین نمایشــگاه نقاشی 
احمدرضا احمدی با عنوان 
»هزار اقاقیا در چشمان تو 
هیچ بود« اردیبهشت ماه 
سال 97در گالری کاما برگزار 
شد. آثار نخستین نمایشگاه 
احمدی با تکنیک آبرنگ 
و جوهر رنگی خلق شده و 
عنوان آن نمایشگاه از شعر 
معروف این شــاعر گرفته 

شده بود.
در این نمایشگاه نیز اکثر 
آثار با تکنیک آبرنگ خلق 
شده اند و نام نمایشگاه از 
روی کتابی با همین عنوان از 

احمدی انتخاب شده است.
نمایشگاه نقاشی »لکه ای 
از عمر بر دیوار بود « جمعه 
این هفته 11شهریور افتتاح 
و تا سه شنبه 22 شهریور در 

گالری اُ ادامه دارد.

آخرین
اثردرودی

جمعه 11 شهریور ماه همزمان 
با روز تولد 8۶سالگی ایران 
درودی از آخرین نقاشــی 
این نقاش فقیــد رونمایی 

می شود.
به گــزارش همشــهری، 
مؤسسه ایراندخت درودی 
با همکاری موزه بانک ملی 
ایران، مراسم گرامیداشت 
ایــران درودی را همراه با 
رونمایی از آخرین اثر ناتمام، 
سه پایه نقاشی و صندلی کار 

این هنرمند برگزار می کند.
این اثر ناتمــام در روزهای 
پایانی عمر ایرانی درودی 
و زمانی کــه او به بیماری 
 کرونا مبتال بوده، نقاشــی

شده است.
ایران دوردی، پس از تحمل 
 3مــاه بیمــاری و مبارزه
بــا آن 7 آبان مــاه 1400 

درگذشت.
مراســم تولد 8۶ سالگی 
ایــران درودی جمعه 11 
شهریورماه در موزه بانک 

ملی ایران برگزار می شود.

وضعیت
سالمتیکاسبی

فرزنــد محمد کاســبی 
از ترخیــص پــدرش از 

بیمارستان خبر داد.
یلدا کاسبی در گفت وگویی 
با ایســنا خاطرنشان کرد: 
پدرم روز شــنبهـ  پنجم 
شهریور ماهـ  پس از 18 روز 
 بستری شــدن در بخش
آی ســی یو بیمارستان 
عرفان به منزل منتقل شدند 
و هم اکنون همچنان تحت 

درمان هستند.
وی درباره ادامــه درمان 
محمد کاســبی و بهبود 
وضعیت قلب این هنرمند 
هم گفت: پزشک معالج پدر، 
دکتر بابک شریف کاشانی 
ابراز امیــدواری کردند که 
اگر وضعیت قلب تا یک ماه 
آینده به شکل پایدار ادامه 
پیدا کند، می توانند برای 

باتری قلب اقدام کنند.
یلدا کاســبی اظهار کرد: 
هم اکنون خداراشکر فعال 
وضعیت قلب و ریه پایدار 
است که امیدوارم این شرایط 
ادامه پیدا کند. از طرفی پدر 
نیاز به فیزیوتراپ دارند که 
هر روز به منزل می آید و کار 
فیزیوتراپی ایشان را انجام 
می دهند. ان شاءاهلل به زودی 
شاهد بهبودی کامل باشیم. 
از مردم می خواهم همچنان 

برای پدر دعا کنند.
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مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

کمتر رزمنده ای اســت که شــرح رشادت ها و 
دالوری های جوان ترین فرمانده گردان شهادت 
لشکر 27محمد رسول اهلل)ص( را نشنیده باشد؛ 
کسی که شجاعت و جسارتش در جنگ زبانزد 
عام و خاص بود و همین امر ســبب شد تا در اوج 
جوانی مسئولیت ســنگین فرماندهی گردان را 
عهده دار شــود. آوازه خط شکنی های این دالور 
هنوز نقل محافل است و راویان جنگ با افتخار 
از رزم آوری های او ســخن می گویند. شــهید 
محمدجواد حاج ابوالقاســم صراف، معروف به 
جواد صراف، فقط فرمانده گردان شهادت نبود، 
فرمانده دل همه آدم هایی بود که می شناختندش؛ 
عصای دست سالمندان، محرم راز جوانان، حامی 
نیازمندان و نور چشم فامیل که رسیدگی به آنها را 
بر خود واجب کرده بود. این دالور وقتی بال پرواز 
گشود، فقط 25بهار را به چشم دیده بود. خاطرات 
شهید را زینت توتونی، مادر و رضا صراف، برادرش، 

برای مان روایت می کنند.

جنگ که شروع شد جواد هم به نیروی سپاه پیوست. 
می خواست قدمی برای کشــورش بردارد. عازم جبهه 
غرب شد؛ ســر پل ذهاب. با اینکه سن و سالی نداشت 
اما به اندازه یک نظامی با تجربه از خود جربزه نشــان 
می داد. همرزمانش هنوز از شــجاعت او می گویند که 
چطور بی محابا و بدون واهمه به دل دشمن می زد. جواد 
به اندازه بی باکی اش، باهوش هم بود و می دانست چه 
تاکتیکی را کجا به کار ببرد. او بعد از پیوستن به لشکر 
27محمد رســول اهلل)ص( به جبهه جنوب رفت و در 
عملیات های زیادی مثل مسلم بن عقیل، رمضان، والفجر 
مقدماتی، والفجر یک، کربالی یک و کربالی 5حضور 
پیدا کرد. مادرش از رشــادت های او تعریف می کند: 

»جواد فوق العاده مسئولیت پذیر بود. از بی نظمی هم 
خیلی بدش می آمد. می گفت کاری که برعهده گرفتی 
باید درســت و به موقع انجام دهی. هــر زمان هم که 
موقعیتش پیش می آمد برای بچه های گردان مراسم 
روضه و ســینه زنی برگزار می کرد. یــادم می آید حاج 

محمدرضا طاهری هم بود. او هم همراهی می کرد.« 

به جای نشستن در خانه به همسایه ها سر بزن!
جواد هم مهربان بود و هم محجوب. نمی گذاشــت 
کسی از دستش دلخور باشد. سریع دلجویی می کرد. 
بچه های هم سن و سالش او را خیلی دوست داشتند. 
برایش احترام خاصی قائل بودند. او را محرم رازشان 
می دانستند. با اینکه برای نصیحت کردن خیلی جوان 
بود اما دوستانش از او حرف شنویی داشتند. مادرش 
می گوید: »جواد قبل از اینکه فرمانده گردان باشــد 
فرمانده دل ها بود. هر کس با نخســتین برخوردی 
که با او داشت مجذوب رفتارش می شد. نگاه نافذی 
داشــت و جدی بود امــا لبخند از روی لــب او هیچ 

وقت محو نمی شــد. هم صحبتی بــا او آدم را به یاد 
خدا می انداخت.« جــواد از آن آدم هایی نبود که اگر 
کسی دلخورش کرده باشــد دیگر سراغش را نگیرد. 
کار خودش را می کرد. بی توجه به برخورد نامناسب 
دیگران بود و همین رفتار کریمانه اش بیشــتر آنها 
را شــرمنده می کرد. مادر می گوید: »جواد نسبت به 
اشتباهات دیگران خیلی باگذشت بود. همیشه هم 
همین را به من توصیه می کرد که گذشت دوستی ها را 
عمیق می کند. اهل دلخوری و کدورت نبود. تذکراتش 
عملی بود نه کالمی. خیلی هم به صله رحم اهمیت 
می داد. آن را مثل نماز بر خود واجب کرده بود. بارها 
می شد به من می گفت به جای نشستن کنج خانه برو 
به همسایه ها و دوست و آشــنا سری بزن از حالشان 

باخبر شو اگر نیاز به کمک دارند انجام بده.« 

خدمت به دیگران را وظیفه خود می دانست
خودش هم همینطور بود. مرتب به همسایه ها و اقوام 
سرمی زد. حواسش بود که کسی مشــکل مالی در 

زندگی اش نداشته باشد. مادر تعریف می کند: »جواد 
آن موقع حقوق زیادی نمی گرفت اما اگر در فامیل یا 
دوست و آشــنا متوجه نیاز کسی می شد، دستشان 
را می گرفت و مشکلشان را برطرف می کرد. دوست 
نداشت کسی متوجه این موضوع شود. اما خب گاهی 
هم پیش می آمد و ناچاری کمکش عیان می شد. یکی 
از اقوام دست تنگ بود و چند سر عائله داشت. ماهانه 
مبلغی از حقوق خودش را به او می داد. یا یکی دیگر از 
اقوام تازه خانه ساخته بود و شرایط مالی خوبی نداشت 
از فروشگاه سپاه چراغ نفتی خرید و به آنها داد تا در 

سرمای زمستان بچه هایش اذیت نشوند.« 

اثر سیلی که از جواد خوردم 
 رضا، برادر کوچک تر جواد، موفقیــت امروز خود را 
مدیون برادر شهیدش مي داند. او  بعد از جواد به جبهه 
رفت. درس و مدرســه را رها کرده بود و می خواست 
در آنجا خدمت کند. اما جواد راضی به این امر نبود. 
به او گفت که به تهران برگردد و سر درس و مشقش 
بنشــیند.  رضا تعریف می کند: »فرمانده گردان بود. 
وقتی گفتم در این اوضاع درس به چه کارم می آید، 
یک ســیلی به صورتم زد و گفت این را زدم که یادت 
بماند از درس نخواندن به هیچ نتیجه ای نمی رسی.« 
او در ادامه به خاطره یکی از همرزمان برادرش اشاره 
می کند و می گوید: »آقای گودرزی  یکی از همرزمان 
جواد می گفت یک روز ســوار بر یک ماشین لندرور، 
داشتیم به طرف مهران می رفتیم. کنار جاده، دیدم 
یک نفر لنگ لنگان در حال حرکت است. رفتم به طرف 
او. دیدم جواد صراف است و همینطور به زحمت در 
کنار جاده  می رود. تا او را دیدم، گفتم: »آقا جواد، کجا 
می روی؟« گفت: »مجروح شدم و مرا به بیمارستان 
ایالم بردند. دکتر ها گفتند باید بستری شوم ولی من 
دیدم که گردان در خط است و این انصاف نیست  در 
بیمارستان استراحت کنم. این بود که از بیمارستان 
 جیــم زدم و حاال هم کــه می بینــی، دارم می روم 

سمت خط.«

گشتی در خانه موزه شهیدرجایی به بهانه سالگرد شهادتش 

خانه رئیس جمهور اینجاست؟
مـــحبوب بــود و مــــاند. 
رجایــی  شــهیدمحمدعلی 
ازجمله سیاســتمدارانی است 
که با گذشــت 4دهه از شــهادتش هنوز هم نام و یادش به عنوان 
رئیس جمهوري محبوب کشور در اذهان باقی مانده است. گرچه کین 
دشمن به او فرصت کوتاه ریاســت جمهوری داده بود اما پیش تر در 
سمت نخست وزیری، وزارت آموزش و پرورش و... صداقت در عمل و 
گفتارش را به همگان ثابت کرده بود. مردی بسیار ساده، قانع و صرفه جو 
که در ایام نخست وزیری ساختماني قدیمی را در بهارستان به عنوان 
مکان نخست وزیری برگزید. اعتقاد داشت اگر محل کار تشریفاتی و 
رفاه زده باشد، بر خلق و رفتار آدمی اثر منفی می گذارد و او را اسیر 
پست و مقام می سازد. همین طرز فکر در سبک زندگی شخصی اش 
هم جاری بود. گواه آن خانه ساده و بی آالیش که از او به جا مانده و اینک 
به عنوان خانه موزه برای بازدید عموم باز است. از آنجا که دولت رجایی، 
نخستین دولت مکتبی بود که عهده دار امور اجرایی کشور شد و در آن 
دوره بحرانی، بیشترین حد از تالش را برای خدمت به اهداف مقدس 
انقالب از خود نشان داد به مناسبت شهادت او و شهید باهنر هفته 
نخست شهریور به عنوان »هفته دولت« نامگذاری شده است. به این 
بهانه سری به این خانه موزه در خیابان مجاهدان اسالم، خیابان شهید 

آجانلو، کوچه شهید میرزایی، پالک ۶ زد ه ایم.

قدمت بنای خانه شهید رجایی به دوره پهلوی دوم می رسد. این خانه از 
1343 تا حدود 17 سال محل سکونت محمدعلی رجایی بود؛ خانه ای که 
او ابتدا با قرض 13هزار تومانی آن را خریداری کرد. پس از شهادت رجایی، 
همسر و فرزندانش تا سال 1373 در این خانه زندگی کردند تا اینکه این 
خانه را بنیادشهید خرید. بنیادشهید پس از مرمت و ثبت ملی این خانه 
ارزشمند آن را به عنوان خانه موزه  شهیدمحمدعلی رجایی مورد استفاده 

همگان قرار داد. مساحت خانه حدود 254 مترمربع است که با زیرزمین 
2طبقه محسوب می شود. از در چوبی کوچک وارد خانه می شویم همین 
راهرو به ۶ در دیگر راه دارد: در ورودی ساختمان، درهای 2اتاق، آشپزخانه، 
سرویس بهداشتی و حیاط. اتاق هایی که با تابلوهایی یکی اتاق نشیمن 
معرفی شده و دیگری اتاق پذیرایی که خودش متشکل از 2اتاق »تو در تو« 
است. در همان نگاه اول محو اتاق نشیمن این خانه می شویم و خاطرات 
روزهای گذشته و کودکی خودمان را ورق می زنیم. اتاق با همان وسعت کم، 
یک کرسی قدیمی را در دل خود جا داده است. روی کرسی یک دست پایه 
لیوان گیره دار نقره ای مختص پذیرایی چیده  شده است. گوشه دیگر همین 
اتاق یک تلویزیون کوچک، 2پشتی دستباف ترکمن، چمدان سفری، یک 

چراغ عالء الدین و تصاویری از شهیدرجایی به چشم می خورد.
 

از پای تخته های سیاه تا پشت میز ریاست جمهوری
در یکی از اتاق های این موزه یک میز کار آهنی کوچک با روکش چرمی 
دیده می شود. درست شبیه همان  میزهایی که در دهه ۶0 در همه مدارس 
به عنوان میز معلم در کالس های درس دیده می شد. اینجاست که برای 
خود، دوران معلمی شــهید رجایی را مرور می کنیم. مــردی که از پای 
تخته های سیاه در مدارس به پشت میز ریاست جمهوری رسید اما خود و 
گذشته اش را فراموش نکرد. در قسمت باالی همین میز، کتابخانه ای قرار 
گرفته است که داخل آن چندین جلد کتاب قرار دارد. هر طرف این خانه 
را که نگاه می کنیم یاد و خاطره شهید برایمان زنده می شود. تصور اینکه 
روزگاری شهیدرجایی در همین خانه و کنار کرسی می نشسته یا از این 
کتابخانه، کتابی برمی داشته می خوانده برایمان آشناست. البته با تماشای 
مجسمه ای از شهیدرجایی با همان لباس های ساده ای که در ذهن مردم 
جاخوش کرده این تصور ملموس تر می شود. مجسمه او درحالی که ایستاده 
و کتاب »آشنایی با علوم اسالمی، منطق و فلسفه« شهیدمطهری را در 
دست دارد، گوشه ای از اتاق قرار گرفته است. در اتاق مرتبط با اتاق پذیرایی، 

برخی وسایل شخصی شهیدرجایی و برخی هدایای اهدایی به او در زمان 
حیاتش و پس از آن دیده می شود که بعضا نامرتب چیده شده اند. 2پیراهن 
شهیدرجایی، یک رادیو دو موج، یک کیف سامسونت که نوشته شده حاوی 
2اسلحه صاحبش بوده، پوستری با تصویر شهیدان رجایی و باهنر که همین 
سامسونت در دست اوست، تصویر اهدای اعتبارنامه شهید رجایی از سوی 
امام)ره( درحالی که رئیس جمهور شهید دست مقتدای خود را می بوسد، 
یک صندوق چوبی اهدایی مادر رجایی، کتابخانه ای با در کشویی شیشه ای، 
رخت آویز طراحی شده شهید رجایی، تابلو گلیم با نقشه ایران که به خانواده 
شهید رجایی اهدا شده بود، وسایل این اتاق هستند. در گوشه ای از اتاق هم 
تابلویی نصب شده با این مضمون »جای خالی فرشی که شهید رجایی به 
یک مستمند اهدا کرد.«  در این موزه همچنین تعدادی از لوازم شخصی 
شهید رجایی نظیر دندان شهید به عنوان تنها نشانه شناسایی وی بعد از 
انفجار دفتر ریاست جمهوری، چمدان سفری، اتاق مطالعه به همراه میز 
و لوازم  التحریر، دکور ساده و صمیمی خانه به همراه لباس ها، لوازم خانه 
و... به نمایش گذاشته شده است. البته قلم استنسیل، فنجان چینی چای 
شخصی او و اعتبارنامه اش در محفظه های شیشه ای نگهداری می شوند.از 
حیاط باچند پله کوتاه دیگر به زیرزمین باصفای آجری می رسیم. زیرزمین 
به شکل بســیار قدیمی و با طاق های آجری که محل حمام، آب انبار و 
 طباخ خانه صاحب اولیه این خانه بوده اســت. ولی در دوره شهیدرجایی 
تغییر کاربری داده و شاید اتاق کار و مطالعه او بوده است. حاال تصاویر و 

لوازم شهیدرجایی جان تازه به این زیرزمین بخشیده اند.

 یادی از شهید ناصر کاظمی
 فرمانده پاوه به مناسبت سالروز شهادتش

مهتاب کردستان 
ششم شهریور ماه سالروز شهادت شهید ناصر کاظمی، فرمانده 
غیور پاوه بود؛ مردی که برای آزادسازی شهر پاوه از محاصره 
کومله ها از جان مایه گذاشت و ســرانجام در همین راه هم 
به شهادت رسید. در بین قوم کرد به »مهتاب کردستان« یا 
»کاک ناصر« معروف است. خیلی شان به دلیل دالوری هایی 
که این فرمانده جوان برای نجات شهرشان انجام داده بود، نام 
فرزند خود را ناصر گذاشته اند. آنها هیچ وقت از یاد نمی برند 
مردی را که تا آخرین لحظه زندگی اش، برای دفاع از مردم کرد 

دالورانه جنگید.

ناصر کاظمی از آن دسته بچه های بامرام پایین شهر بود که هیچ 
وقت دلش نمی خواست زندگی بهتر و مرفه تری نسبت به دیگران 
داشته باشد. همیشه سعی می کرد به گونه اي رفتار کند که دیگران 
را به یاد خدا بیندازد. ناصر با ورود به دانشگاه در کنار تحصیل در 
رشته تربیت بدنی، شغل معلمی را انتخاب کرد تا بتواند قدمی برای 
کمک به دانش آموزان محروم بردارد. او با هزینه خود جزوه و کتاب 
برای آنها تهیه می کرد و همیشه مشوقشان بود تا تحصیالت خود 
را ادامه دهند. از سال 5۶درست بعد از آشنا شدن با گروه مبارزان 
انقالبی در فعالیت های سیاسی شرکت کرد. یکی از اقدامات مهم 
او آتش کشیدن پرچم آمریکا در زمان ورود ورزشکاران آمریکایی 
به اســتادیوم آزادی بود. برای همین کارش هم از سوی ساواک 

دستگیر شد و به زندان قصر افتاد.

حماسه ناصر در کردستان 
بعد از پیروزی انقالب اســالمی به عضویت نیروی سپاه درآمد و 
برای خدمت به مردم سیستان و بلوچســتان راهی آن دیار شد. 
مدتی را آنجا بود که غائله شــورش خلق عرب رخ داد و کاظمی 
برای برقراری امنیت و مبارزه با شورشگران به خرمشهر رفت. تا 
پایان درگیری هم آنجا بود. اما هنوز خستگی مبارزه با آشوبگران 
را از تن به در نکرده بود که خبردار شد کومله ها و دمکرات ها در 
کردستان بلوا برپا کرده اند. او بدون فوت وقت به کردستان رفت. از 
آنجا که آوازه رشادت او به گوش شهید محمد بروجردی، فرمانده 
سپاه کردستان رسیده بود، شــهید کاظمی را به عنوان فرمانده 
ســپاه پاوه انتخاب کرد و برای کمک به مردم به آن دیار فرستاد. 
محاصره پاوه توســط کومله ها، جو بدی را ایجاد کرده بود برای 
همین شــهید کاظمی تصمیم گرفت با کمک خود مردم بومی، 
پاوه را پاکســازی کند. ایده او جواب داد و در مدت زمان کمی، 
پاوه آزاد شد. اما این پایان کار فرمانده جوان نبود. او در بهار سال 
1359با یک حمله جسورانه، باینگان و سپس نوسود را پاکسازی 
کرد. شهید کاظمی بعد از یک سال و نیم تالش بی وقفه در پاوه به 
سنندج اعزام و به عنوان مسئول سپاه پاسداران کردستان انتخاب 
شــد. او بعد از قبول این مســئولیت، اقدام به پاکسازی مناطق 
استراتژیکی چون جاده بانه – سردشت، کامیاران، مریوان، تکاب، 

صائین دژ و بوکان کرد.

درسی که شهید همت از او گرفت
شــرح دالوری های شــهید ناصر کاظمی زیاد است و گفتنش 
ساعت ها وقت می طلبد. اما آنچه امروز مردم کرد درباره این شهید 
می گویند جانفشانی اوست که چون برادری دلسوز در کنار آنها 
جنگید و از حریم شهرشــان دفاع کرد. شهید ابراهیم همت بعد 
از شــهادت او گفته بود: »من دروس فرماندهی ام را مدیون ناصر 
کاظمی هستم. به راستی نام شهید ناصر کاظمی با کردستان گره 
خورده است.« ناصر کاظمی بعد از تالش بی وقفه برای خدمت به 
مردم کردستان سرانجام در ۶شــهریور سال ۶1حین پاکسازی 
محور پیرانشهر- سردشت به شهادت رسید. او متولد 21خرداد 

سال 35بود.

فوتبال و جنگ 
درباره شهید ناصر کاظمی، فرمانده شهر پاوه کتاب های زیادی 
نوشته شــده که می توان به »کردســتان، مردم و پاسدار شهید 
کاظمی«، »مهتاب کردستان«، »پ ی ش اني  و ع ش ق«، »مثل شمشیر، 
 مثل ابر«، »فوتبال و جنگ«، »یــادگاران14؛ کتاب کاظمی«، 
» فرمانده موفق«، »کاک ناصر«، »نیمه پنهان ماه«، »کردستان، 
حماسه همیشه جاوید« و »حماسه سازان عصر امام خمینی)ره(« 
اشاره کرد. از بین آثار مطرح شده کتاب فوتبال و جنگ را معرفی 
می کنیم. کتاب فوتبال و جنگ را محمود جوانبخت نوشته و در 
انتشارات سوره هم به چاپ رسیده است. این کتاب داستان زندگی 
شهید ناصر کاظمی از دوران کودکی تا شهادتش را روایت می کند. 
در بخشــی از کتاب آمده اســت: »دلم می خواست حاج احمد 
متوســلیان را پیدا می کردم و به او می گفتم: این فرماندار جدید 
به درد این منطقه نمی خورد. بــا آن موهای فرفری و ریش های 

پروفسوری اش آدم به درد بخوری به نظر نمی آید.
فرماندار از راه نرسیده راه افتاده اینجا و آنجا سخنرانی می کند. اصاًل 
معلوم نیست حرف حسابش چیست؟ نمی شود فهمید طرفدار 
کدام فرقه و جناح اســت. آینه دق بچه های ســپاه شده. من که 
خیلی به او مشکوکم. به مرور میانه فرماندار با گروه های ضد انقالب 
خیلی خوب شد. حتی بعضی شب ها با آنها جلسه می گذاشت و...  
روزها گذشــت و فرماندار اصاًل عوض نشد. با گروهک ها حسابی 
رفیق شده بود. این کارهایش بود که دیگران را به خود مشکوک 
می کرد. آن روز از عملیات برمی گشتیم. 3روستا را پاکسازی کرده 
و تعداد زیادی از ضد انقالب به اسارت درآمده بودند. 2نفر از آنها 
جلوتر از من درحال حرکت بودند و داشتند با هم حرف می زدند. 

کنجکاوی ام تحریک شد که گوش کنم ببینم چه می گویند:
به خدا اگر می دانستم این فرماندار  ریش بزی از اینهاست، همان 
روز اول که به پاوه آمد یه خشاب توی شکمش خالی می کردم. 
باباجان فکر کردیم ریش پروفسور گذاشته، از اینها نیست... 
گولمان زد واال بچه های ســپاه از کجا خبر داشتند ما رفتیم 
توی این روستا؟ عجب نفهم هایی هستیم ما... فکر کردیم از 
ما طرفداری می کند... هرچه داشتیم و نداشتیم با او در میان 

گذاشتیم ...  این هم نتیجه اش...
نمی دانستم بخندم یا شرمنده باشم، شرمنده از اینکه نفهمیدم و 

این همه به او تهمت زدیم!«

 »بیست سال و سه روز«
 به چاپ ششم رسید

همزمان با ســالروز قمری شهادت 
جوان ترین شــهید مدافــع حرم، 
انتشــارات روایت فتح چاپ ششم 
کتاب »بیست سال و سه روز«، روایت 
زندگی شهید سیدمصطفی موسوی 
را روانه بازار کرد. این کتاب مستندی 
است داستانی از زندگی جوانی دهه 
هفتادی، درس خوان، باهوش، اهل 

تفریح و کامال امروزی که در بزنگاهی خاص انتخابی خاص تر 
داشــت و در آبان94 در راســتای دفاع از حرم بانوی صبر، 

حضرت زینب)س(، در العیس سوریه به شهادت رسید.
سمانه خاکبازان با قلم خود داســتان زندگی این شهید را از 
زمان کودکی  تا لحظه شهادت در 21۶صفحه نوشته است . اگر 
می خواهید بدانید چگونه یک جوان 20ساله پرشور و امیدوار 
به آینده ای درخشان، راه کشــوری غریب درپیش می گیرد 
و دل از آرزوهایش می کنــد و اگر پیگیر راز ایــن انتخابید، 
مطالعه این کتاب را فرامــوش نکنید. در بخش هایی از کتاب 
می خوانیم: »موقتی خیال سیدمصطفی راحت شد که مادر 
سراغ کارهایش رفته، برگه دومی را از الی کتابش بیرون کشید 
و به آقا سیدگفت: رضایت نامه دوم رو امضا می کنی؟ آقا سید 
لبخندی زد و گفت:  ای کلک! فکرشو می کردی مامان بیاد نه. 
آقا سید نگاهی به چهره خندان سیدمصطفی انداخت و گفت: 
برو دانشگاه درس بخون! مملکت ما به آدم های تحصیل کرده 
بیشتر نیاز داره. جنگ حاال حاال هست. سیدمصطفی نگاهی به 
چشمان آرام پدر انداخت و گفت: شاید جنگ حاال حاال تمام 
نشه، اما ممکنه من عوض بشم، 2سال دیگه که درسم تموم 

شد، آدم امروز نباشم.«

»راز انگشتر فیروزه« برمال شد
»راز انگشــتر فیــروزه« 
خاطرات شــهناز عبدی، 
همســر شــهید مدافــع 
حرم علی آقایــی، به قلم 
لیال نظری گیالنده توسط 
انتشــارات خــط مقدم 
منتشــر و روانه بازار نشر 
شد. شــهید علی آقایی از 

رزمندگان مدافع حرم بود که ۶ ماه بعد از شروع 
زندگــی مشــترک در بهمــن1394 به صورت 
داوطلبانه روانه جبهه مبارزه با تروریســت های 
تکفیری شد و هفتم اسفند ماه 94در حلب سوریه 
به شهادت رسید. پیکر این شهید را تروریست های 
داعش تحویل ندادند که با تالش های تیم تفحص 
در تیرماه1398بعد از 4سال دوری از خانواده به 
وطن بازگشت و در شهر اردبیل به خاک سپرده 
شد. در این کتاب شهناز عبدی روایتی از زندگی 
کوتاه با این شــهید بزرگوار را روایت کرده است 
و از دلهره هایی می گوید که بعــد از بی خبری از 

همسرش با آن دست به گریبان بوده است.
در بخشی از این اثر آمده اســت: »کارم شده بود 
نوشتن یادداشــت برای علی و رفتن به سقاخانه. 
دیگر طاقتم طاق شده بود. هر بار که به سقاخانه 
می رفتم با حضــرت ابوالفضــل)ع( اتمام حجت 
می کردم و می گفتم: این سه شــنبه هم گذشت 
ولی بدون بار آخره که مــی آم. همه میگن اینجا 
جواب می گیرن! پس چرا من جواب نمی گیرم؟«

 تمام استان ها صاحب
موزه دفاع مقدس می شوند

24 موزه دفاع مقدس در کشــور ایجاد شده و تا سال 1404 هر 
استان حداقل یک موزه دفاع مقدس خواهد داشت.

مدیرعامل موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس با اعالم این 
خبر گفت: »امسال 4موزه جدید افتتاح خواهد شد و با ساخت 
موزه بین المللی استکبارستیزی در صحرای طبس که تا سال 
آینده به اتمام خواهد رسید در مجموع تا سال 1404، تعداد 37 

موزه دفاع مقدس در سطح کشور خواهیم داشت.« 
علی اصغر جعفری با بیان اینکه این موزه ها ظرفیت ارزشمندی 
برای حضور نسل جوان و انتقال ارزش هاست گفت:  »بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس با تدبیر رهبر معظم انقالب 
اسالمی در راســتای نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس در 
کشــور و انتقال این ارزش ها به نحو مناسب به نسل های آینده 
راه اندازی شــد.«  معاون بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس با تأکید بــر اینکه دفاع مقــدس فقط یک مقطع 
تاریخی و حماســه تاریخی نبود، گفت: »دفاع مقدس بلکه یک 
گفتمان جاری را در کشور ایجاد کرد و بسیاری از برکات موجود 
در کشــور در همه عرصه ها را مدیون آن دوران هستیم. جدای 
از بحث امنیت، اقتدار و شکوه ناشی از این پیروزی عظیم، برای 
نخستین بار جنگی به کشور تحمیل شد و ملت ایران و رزمندگان 
اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور به دست دشمنان بیفتد، 

دفاع مقدس یک زندگی و سبک زندگی را به مردم ارائه کرد.«
وی خاطرنشان کرد: »از آنجا که تحریف گران در تالش هستند 
این مقطع حساس را تحریف و نســل جوان را نسبت به عقبه 
پر افتخار این زمان مأیوس کنند لذا کار ما ســنگین تر شده و 
مأموریت داریم روی این حوزه کار ویژه کنیم که در همین راستا 
قرارگاه »جهــاد تبیین در دفاع مقــدس و مقاومت« راه اندازی 

شده است.«
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شهید جواد صراف؛ جوان ترین فرمانده گردان شهادت لشکر 27محمدرسول اهلل)ص( به روایت مادر

فرارفرمانده؛ازبیمارستانتاخطمقدم

مهناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

رفتار جالب فرمانده  با اسرای عراقی 
 بــه اعتــراف همــه بچه های 
رزمنده ای که با شــهید صراف، 
فرمانــده گردان شــهادت کار 
کرده اند این شهید در جسارت، 
دالوری و همچنین روحیه شاد و پرانرژی در صحنه 
نبرد مشهور بود. جواد در صحنه نبرد آنچنان روحیه 
داشت که انگار نه انگار به مصاف دشمن تا بن دندان 
مسلح می رود و به معنی واقعی کلمه مرگ را به بازی 
می گرفت. او همچنین رفتار جالبی را با جمعی از 
اسرای عراقی که تا لحظاتی پیش او و همرزمانش را 

با تانک هدف گرفته بودند نشان داد؛ موضوع برمی گردد به عملیات کربالی یک در تیرماه ۶5 . این عملیات یکی 
از میدان های سخت و حساس نبرد بود که فرمانده صراف ابهت دشمن را شکست. او با دشمنی که تا دقایقی 
پیش پشت تانک نشسته بود و با گلوله مستقیم تانک، نفر را شکار می کرد، گفت  وگو می کند و در آخر به آنها 
یادآور می شود که خطری تهدیدشان نمی کند و می توانند لباس های خود را دربیاورند تا کمی خنک شوند و 
پاهایشان که داغ شده بود را از پوتین خارج کنند تا پاهایشان هوا بخورد. سپس کلمن آب یخ آماده و در ادامه 
از آنها پذیرایی می کند. این برخورد او با اسرای عراقی در قاب دوربین ضبط شده و در این تصویر می توانید 

رویارویی سردار شهید جواد صراف با اسرای عراقی را ببینید.

مکث
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خس بی سروپا
کتــاب »خــس بی ســروپا« 
خاطــرات حمیــد حســام از 
پیاده روی اربعین حســینی و 
سفرنامه این هنرمند در سال93 
به کربال اســت که به بیان شور 
و حال مردم برای شــرکت در 
اربعین حسینی پرداخته و در 
آن تصاویری از پیاده روی شهید 
همدانی در اربعین حســینی 

منتشر شده است. این سفرنامه که از سوی انتشارات سوره مهر 
منتشر شده، حاصل مشــاهدات حمید حسام در راهپیمایی 
90کیلومتری نجف تا کربال اســت. در فصل دوم این کتاب، 
سفر به کربال در پیاده روی اربعین به صورت لحظه به لحظه و 
ساعت به ساعت گزارش شده است و برای اینکه خواننده آگاه 
باشد و بیشتر بداند که آیین اربعین در قاموس اعتقادی ما چه 
جایگاهی دارد به صورت گذرا درخصــوص مباحث اعتقادی 
اربعین در قالب بیان مباحث روایــی و حدیثی به زمینه های 
اعتقادی این موضوع در فصل نخســت کتاب به آن پرداخته  
شده است. از احادیث قدسی تا آیات قرآن کریم و تا رسیدن به 
این موضوع که کمال هر چیز در عدد 40 است و اربعین کمال 
عاشورا است در این فصل بیان شده است و فصل سوم و پایانی 
کتاب شامل عکس های زیبا، جذاب و پرکششی است که 2نفر 
از جوانان که توفیق این سفر را داشــته اند، ضبط کرده اند. در 
بخشی از کتاب می خوانیم: »سوار اتوبوس می شوم و در دفترم 
می نویسم: اینجا هیچ کس مالک و متعلق به هیچ چیز نیست. 
اینجا همان آرمانشهری است که در هیاهوی عصر مدرنیسم، 
غریب و ناشناخته مانده است. دین در اینجا دکان دنیاخواهی 
نیســت. مردم این ســرزمین فریاد علی)ع( را از اعماق تاریخ 

شنیده اند.«

تاریخ تشییع

تاریخ مقاومت فرمایش مسئول آموزش و پرورش مملکت است که 
حتی نیم نمره بی دلیل، نباید داده شود! حاال هر کسی 
که می خواهد خراب کند و بشکند و آتش بزند، راه باز 
و جاده دراز! متحصنان که دیدند قضیه جدی است، 
رفتند. فقط3-2نفری ماندند و قصد ایجاد بلوا داشتند، 
که دستگیرشان کردیم و بردیم و نصیحت شان کردیم 
که به جای شلوغ کاری بروند بنشینند و درس شان را 

بخوانند... .«

روایت چهارم
تیراندازی در اطراف خانه آقای نخست وزیر

بی تردید همسر شهید محمدعلی رجایی، از منابع 
اصلی اطالعــات و خاطرات درباره او اســت. وی در 
یکی از گفت وگوهای مطبوعاتــی، در باب توکل و 
رضای شوی خویش در زندگی، اینگونه  گفته است: 
»خاطرات در زندگی پرماجرای مشــترک با ایشان، 
فراوان اند. در ایامی که شهید رجایی در زندان قصر 
به ســر می برد، نماز جماعت ممنوع بود! عده ای از 
زندانیان مؤمن تصمیم می گیرند، تــا این مقررات 
ضددینی را بشکنند و اقدام به برگزاری نماز جماعت 
می کنند. رئیس زندان هم به این جــرم، آنان را به 
زندان عادی می فرستد و با دزدها و قاتل ها و معتادها 
هم بند می کند! در مالقاتی که با ایشان داشتم، ایشان 
تکه کاغذی را که روی آن شعری نوشته بود، به رغم 
مراقبت مأموران به شیشــه چســباند و من سریع 
یادداشت کردم. آن شعر را به خاطر ندارم اما مضمون 
آن مبارزه با دشمن و مقاومت در برابر آزار و اذیت های 
دشمنان اسالم و آزادی بود. ایشان در آن شعر مرا به 
مقاومت و صبر دعوت کرده و از من خواسته بود که 
کاری نکنم تا دشــمنان تصور کنند ضعیف شده و 

روحیه مقاومت خود را از دست داده ایم. یک بار هم 
شبی در دوران نخست وزیری ایشان، در اطراف خانه 
ما تیراندازی شد و بچه ها سخت نگران پدرشان شدند! 
ایشان وقتی به خانه برگشت، با خونسردی تمام گفت: 
نگران نشوید، من اگر کشته شــوم، سرمایه گذاری 
برای اسالم و انقالب است! ایشان همواره دعا می کرد: 
خدایا! به من آنچه را که مصلحت هست عطا کن، نه 
چیزی را که خودم می خواهــم، مرا به راهی هدایت 
کن که عاقبت به خیری برای خود و خانواده ام و مردم 
مملکتم را به همراه داشته باشد... همیشه در برابر امر 
خدا، حالت تسلیم و رضا داشت. من حدود 20سال با 
مردی زندگی کردم که جز رضای حق و جز خدمت 
به محرومان و فرودستان هدف و انگیزه ای نداشت و از 
همین روی جز شهادت، چیز دیگری را شایسته وی 

نمی دانستم... .«

روایت پنجم
 بدن تماما سوخته ای که از طریق دندان ها 

شناسایی شد!
زنده یاد محمدرضا اعتمادیان، از همکاران شــهید 
محمدعلی رجایی است که پس از واقعه انفجار در دفتر 
نخست وزیری، با دشواری توانست تا به شناسایی پیکر 
او بپردازد. او بعدها خاطره تلخ آن روز را به شرح ذیل 
واگویه کرد: »حدود ساعت 3بعدازظهر یکشنبه بود 
که در سازمان اوقاف نشسته بودم و مشغول کار بودم 
که ناگهان صدای انفجار مهیبی را شنیدم! به یکی، دو  
جا تلفن زدم و معلوم شــد که انفجار در ساختمان 
دفتر نخســت وزیری رخ داده است. سریع خود را به 
آنجا رساندم و دیدم که در اتاق جلسه شهید رجایی و 
شهید باهنر و عده ای دیگر، انفجار وحشتناکی رخ داده 
است! کسی خبر درستی نمی داد! یک عده می گفتند 
مجروح شده اند، یک عده می  گفتند سالم از معرکه 
بیرون رفته اند! من می دانستم که از آن انفجار مهیب، 
کسی نمی تواند جان سالم به در ببرد! همه جا پر از 
دود بود و ماشین های آتش نشانی تالش می کردند 
آتش را خاموش کنند. با دلهره و یأس، به ســازمان 
اوقاف برگشتم و به یکی، دو تن از دوستان تلفن زدم. 
آنها هم خبر درستی نداشتند! طاقت نیاوردم و دوباره 
به نخست وزیری برگشتم و شنیدم که جنازه ها را به 
پزشکی قانونی برده اند! سریع خود را به آنجا رساندم 
و به هر زحمتی که بود و با رفع موانع زیاد، خود را به 
سردخانه رساندم و دیدم جنازه ای را که مثل زغال 
سیاه شده و ابدا قابل شناسایی نیست، در سردخانه 
گذاشته اند! بدن کامال سوخته بود و در آن، هیچ نشانه 
ـ  مشخصی وجود نداشت! فقط تکه ای پارچه سیاهـ 
ـ به جنازه چسبیده  که معلوم بود بخشی از عباستـ 
بود! حدس زدم که باید، پیکر شهید باهنر باشد! چند 
دندان جلویی جنازه هم، مصنوعی بود! فورا به یکی 
از برادران روحانی که مدت ها با شــهید باهنر رفیق 
بود زنگ زدم و پرسیدم: آیا دندان های جلوی آقای 
باهنر مصنوعی بود؟ ایشان پاسخ مثبت داد و مطمئن 
شدم که جنازه متعلق به شــهید باهنر است! از آنجا 
بیرون آمدم و دنبال جنازه شهید رجایی گشتم. به 
من گفتند: یکی،دو جنازه را به بیمارســتان انقالب 
برده اند. بعد به من گفتند: یــک جنازه دیگر هم، در 
سردخانه هست. این جنازه از قبلی هم، بیشتر سوخته 
بود! حتی دهان و لب هم، سوخته بود و امکان اینکه 
دهان را باز و جسد را از روی دندان ها شناسایی کنیم، 
وجود نداشــت! باالخره دکتر هادی منافی و آقای 
هادی غفاری آمدند. دکتر منافی دستور داد: مقداری 
آب اکسیژنه آوردند و به هر زحمتی که بود، دهان را 
باز کردیم! من طرز قرار گرفتن دندان ها را یادداشت 
کردم و به خانه برگشتم و با برادری که با خانواده شهید 
رجایی آشنایی داشت، تماس گرفتم و گفتم: از خانم 
ایشان بپرسد که آیا در میان دندان های آقای رجایی، 
نشانه خاصی یادش هست یا خیر؟ ایشان هم تلفنی، 
2نشانه را به من گفت و یادداشت کردم. نهایتا معلوم 

شد که جنازه متعلق به شهید رجایی است... .«

شهادتم،سرمایهگذاریبرایانقالباست!
سیره شهید رجایی در ادوار گوناگون با 5روایت

 شهید محمدعلی رجایی
ابوالحسن بنی صدر و چالش انتخاب کابینه

روزهای دشوار در نخست وزیری
در زندگی سیاسی شهید محمدعلی رجایی، چالش با ابوالحسن 
بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسالمی ایران در موضوع 
تعیین اعضای کابینه، یک نقطه عطف به شــمار می رود. این 
ماجرا، با افت و خیزهای فراوان همراه بود و نهایتا نیز، پیامدهای 
آن تا فــرار رئیس جمهور وقت تداوم یافــت. مصطفی جوان، 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، ماجرا را به ترتیب پی آمده به شرح 
نشسته است: »پس از انتخاب شهید رجایی به نخست وزیری، از 
همان آغاز بر سر انتخاب کابینه، اختالفات جدی به وجود آمد. 
در این مقطع دیدگاه های طرفین، در مورد کابینه متفاوت بود. 
رجایی بر کابینه یکدست و بنی صدر بر کابینه ائتالفی تأکید 
می کرد. ازآنجا که رجایی و بنی صدر از بینش متفاوتی برخوردار 
بودند، صالحیت ها و لیاقت های افراد نیز، در اندیشه هر یک از 
آنها متفاوت بود و هر یک معیارهایی درخصوص وزرا داشتند. 
بنی صدر خواستار آن بود که کابینه ای ائتالفی را، از همفکران 
خود انتخاب کند و تمایل نداشت وزرا از نهادهای انقالبی که 
غالبا افرادی متعهد و انقالبی بودند، باشند و فقط بر تخصص 
تأکید می کرد. رجایی در این باره، نظری مخالف رئیس جمهور 
داشــت و همانند حزب جمهوری اســالمی، بر اهمیت تعهد 
در کنار تخصص پافشــاری می کرد. وی معتقد بود برای آنکه 
بتواند کشــور را اداره کند، باید کابینه ای یکدست از نیروهای 
انقالبی و متعهد شکل گیرد. رجایی در دیدار و مشورت با امام 
خمینی)ره( در 1شهریور 1359، توضیحاتی درخصوص روند 
انتخاب کابینه، به اطالع ایشــان رساند. فردای آن روز رجایی 
در مالقات با رئیس جمهور، لیست20 نفره اعضای کابینه خود 
را به وی معرفی کرد. بنی صدر پس از این جلسه، در 3شهریور 
دو نامه متفاوت خطاب به رجایی نوشت. در نامه اول اعالم کرد 
به جز وزرای دفاع و کشور، به دلیل حساسیت وضع کشور، در 
مورد سایر وزرا کاری ندارد، اما در نامه دوم اعتراض شدید خود 
را به نحوه و چگونگی گزینش وزرا اعالم کرد. بنابراین به دلیل 
مخالفت بنی صدر با بعضی از وزرا خصوصا وزیر کشور، معرفی 

کابینه به تأخیر افتاد... .«
برای شــهید رجایی اختالف نخســت وزیر با رئیس جمهور، 
در آغازیــن دوره از ریاســت جمهوری در تاریــخ نظــام 
جمهوری اســالمی، بس تلخ و دشــوار به نظر می رسید. او در 
پی آن بود که جریان تشکیل کابینه را، در توافق با بنی صدر به 
پیش ببرد؛ امری که عمال محقق نشد. ناصر رضایی از دوستان 
شهیدرجایی، در این باره روایت می کند:»بنی صدر دائما اذیت 
می کرد و نمی گذاشت ایشان کارش را انجام بدهد. یک روز من 
در اتاق ایشان بودم و دیدم تلفنی با بنی صدر صحبت می کند 
و می گوید: من وقتی وزیر امور خارجــه، وزیر بازرگانی، وزیر 
اقتصاد و دارایی ندارم، چگونه می توانم دولت را اداره کنم؟ این 
درست مثل این است که بگویند مدرسه ای را بدون مدیر و ناظم 
و دفتردار اداره کن... شهید رجایی خیلی خوب می دانست که 

بنی صدر درباره وزرا، تعلل و کارشکنی می کرد تا او را در تشکیل 
کابینه و اداره کشور، ناتوان جلوه بدهد. شهیدرجایی روزهای 
فوق العاده دشواری را سپری می کرد. ایشان که در زندان های 
رژیم ستمشاهی به مرد پوالدین ملقب شده بود، این روزها هر 
بار که می دیدمش، نسبت به دفعه قبل الغرتر و ضعیف تر شده 
بود! اگر عکس های آن دوره را مرور کنید، خواهید دید که در 
تمام عکس ها کسل اســت، چون بنی صدر به عناوین مختلف 

ایشان را اذیت می کرد!.. .«
فضای عمومی حاکم بر اندیشه مردم و مسئوالن در سال 1359، 
نهایتا شرایط تشکیل دولت و اســتقرار کابینه را، به نفع جریان 
خط امام –که شــهید رجایی از نمادهای آن در جامعه به شمار 
می رفت- سوق داد. امری که بنی صدر با تمامی سنگ اندازی ها و 
حرکت های ایذایی خویش، توان جلوگیری از آن را نداشت و ناگزیر 
از واگذاری مسند و فرار از کشور شد. حسین مظفری نژاد از مراودان 
شهیدرجایی، در این فقره معتقد است: »شهید رجایی مثل اغلب 
سران نظام، خط فکری ضد انقالب به ویژه رویکرد انحرافی بنی صدر 
را شناخته بود و می دانســت که او درصدد صدمه زدن به انقالب 
است؛ به همین دلیل تالش کرد در تریبون مجلس، با به کارگیری 
تمام نیروهای مردمی، در برابر اینگونه انحرافات بایستد و جلوی 
ضربه دیدن انقالب را بگیرد. اگر امثال شــهید رجایی در مجلس 
یا نخســت وزیری حضور نداشــتند، بنی صدر و اعوان و انصارش 
می توانستند کار را پیش ببرند و او با اتکا به 1 1میلیون رأی، دست به 
تخریب های غیرقابل جبرانی می زد، اما شهید رجایی به میدان آمد 
و با رویکردهای مستدل و متین و به همراه دیگر مسئوالن انقالبی، 
زمینه های خلع بنی صدر را فراهم کرد و بعد هم خود با نزدیک به 

پانزده میلیون رأی به ریاست جمهوری رسید... .«
* مستندات این یادداشت، از تارنمای پژوهشکده 
مطالعات تاریخ معاصر ایران اخذ شده است.

نگاه

تاریخ تفکر

چهل و یکمین سالروز انفجار دفتر نخست وزیری 
در حالی فرا می رســد، که هنوز نام محمد علی 
رجایی به عنوان رئیس جمهور تراز نظام اسالمی، 
بر تارک تاریخ آن برجسته است. این مهم ما را بر 
آن داشت تا در این موسم، به بازخوانی تحلیلی 
منش فردی و اجتماعی آن بزرگ، در آینه 5روایت 
بپردازیم؛ روایاتی که دوســتان و نزدیکانش به 
تاریخ سپرده اند. امید آنکه عموم عالقه مندان را 

مفید و مقبول  آید.

روایت نخست
 در اســتادیوم امجدیه، در روز بــازی ایران و 

اسرائیل!
 سید محمدصادق قاضی طباطبایی از مبارزان دیرپای 
انقالب اسالمی اســت. او در مسجد هدایت تهران و 
در مراوده با زنده یاد آیت اهلل سیدمحمود طالقانی، با 
شهید محمدعلی رجایی آشنا شد. قاضی طباطبایی 
بعدها، منش فردی و مبارزاتی دوست دیرین خویش 
را، به ترتیب پی آمده به تاریخ سپرد: »شهید رجایی از 
نوجوانی، طعم فقر را چشیده، کار کرده و انسان بسیار 
خودساخته ای شده بود. همیشه فقط کارهایی را انجام 
می داد که واقعا به آنها باور داشت و بدون اعتقاد قلبی، 
دست به کاری نمی زد. ایشان از دوره نوجوانی، مبارزه 
را شروع کرده بود. نه من اهل فوتبال بودم، نه شهید 
رجایی، ولی در روز مسابقه ایران و اسرائیل، به امجدیه 
رفتیم که شلوغ کنیم! البته ما پول نداشتیم تا بلیت 
بخریم و بیرون از ورزشگاه بودیم! موقعی که ایران به 
اسرائیل گل زد، در خیابان تظاهرات به راه انداختیم! 
شــعار می دادیم و مردم را تحریــک می کردیم و تا 
پاسی از نیمه شــب، این کار را ادامه دادیم. ایشان را 
در نزدیکی میدان توپخانه دستگیر کردند و به زندان 
شــهربانی بردند و تا 3-2 روز، حسابی از او پذیرایی 
کردند! شهید رجایی انسان باکماالت، خوش فکر و 
بسیار متدین و صادقی بود. مطلقا زیر بار حرف زور 
نمی رفت و بسیار شجاع بود. یک بار یک مأمور ساواک 
سعی کرد تا اسم فرزندش را در مدرسه رفاه بنویسد، 
اما شهید رجایی زیر بار نرفت و با اینکه امکان خطر از 
طرف آن مأمور ساواک برایش وجود داشت، این کار را 
انجام نداد! با همه اینها، بسیار صبور و خوش اخالق نیز 
بود. شهید رجایی با بزرگان و مبارزانی چون مرحوم 
آقای طالقانی، شهید بهشــتی، شهید باهنر، شهید 
مفتح و حتی با سران نهضت آزادی، رفاقت قدیمی 
داشت و بین همه احزاب و گروه ها، آدم خوش نامی 
بود. طبیعی است که شــهید بهشتی هم با توجه به 
سوابق درخشان مبارزاتی شهید رجایی و ویژگی های 
اخالقی برجســته او، با او ارتباط صمیمانــه و به او 
اعتماد قلبی داشت. ایشان در دولت موقت هم، کفیل 
آموزش و پرورش بود و نهضت آزادی ها هم به او عالقه 
داشتند، ولی هر چه زمان گذشت، فاصله فکری شان 

بیشتر شد... .«

روایت دوم
 این آقا غیر از این کت یا پیراهن، لباس دیگری 

ندارد؟
علی واعظیان از یاران دیرین شهید محمد علی رجایی 
است که پیشینه مراوده اش با وی، به ربع قرن می رسد. 
او ثبات در زندگی، متانت و نیز محبوبیت نزد همکاران 
و شاگردان را، در زمره ویژگی های آن دوست همدل 
می شمارد و در این باره می گوید: »شهید رجایی چه 
زمانی که یک دانشجوی ســاده بود، چه بعدها که 
معلم شــد و چه پس از انقالب که به وکالت، وزارت، 
نخست وزیری و ریاست جمهوری رسید، کوچک ترین 
تغییری در نوع و فرم لباس پوشــیدنش دیده نشد. 
حتی گاهی بعضی ها می پرسیدند: این آقا غیر از این 
کت یا پیراهن لباس ندارد؟ تابستان ها یک پیراهن 

ساده می پوشید و زمستان ها روی آن، یک ژاکت به 
تن می کرد. همیشه هم مرتب، منظم و پاکیزه بود. 
در مدت 25سالی که با او دوســت بودم، هیچ وقت 
ندیدم که فرم لباس پوشیدن، کفش پوشیدن و حتی 
اصالح صورتش تغییر کند. این تغییر نکردن را، در 
رفتار هم داشــت. در دورانی هم که رئیس جمهور 
بود، همانطور با تواضع و صمیمیت حرف می زد، که 
در دوران دانشجویی و دوستان قدیمی را، همچنان 
با نام کوچکشــان صدا می زد! به خاطر همین ثبات 
رفتاری بود که همه دوستش داشتند و به او اعتماد 
می کردند. تواضــع و مهربانی در کنار شــجاعت و 
صراحت لهجه و قاطعیت، از او شخصیت محبوب و 
ممتازی ساخته بود. یادم هست که در سال 1352یا 
1353، برای دانشجویان دانشکده علوم، دانشسرای 
عالی و دانشگاه ملی، یک کالس کارآموزی گذاشته 
بودند. بعــد از یکی، دو هفته قرار شــد نماینده ای را 
انتخاب کنیم که خواسته های ما را به گوش مسئوالن 
برساند. با اینکه در آن کالس افراد مسن تر و باسابقه تر 
از شهید رجایی هم زیاد بودند اما همه به اتفاق آراء، او 
را برای نمایندگی انتخاب کردند. خود او از پذیرفتن 
این مســئولیت ابا داشــت و ترجیح می داد یکی از 
پیشکسوت ها این مسئولیت را به عهده بگیرد، ولی 
وقتی اصرار اکثریت را دید، قبول کرد. او هم می رفت 
و با قاطعیت، نقدها را مطــرح می کرد و واقعا در بین 
نمایندگان کالس ها سرآمد بود و همیشه می توانست 
با اســتدالل و منطق، خواســته های دانشجویان را 

عملی کند... .«

روایت سوم
 اگر محصل نمره مفت بگیرد، فردا مملکت از 

مدرک گرفتگان بی سواد و مهارت پر می شود!
زنده یاد مرضیه دباغ، نخستین فرمانده سپاه پاسداران 
در شهر همدان و از مبارزان پرآوازه انقالب اسالمی بود. 
وی از دوران مسئولیت در این شهر، خاطره ای مهم و 
اعجاب آور از شهید محمدعلی رجایی نقل می کندکه 
از یک سو همچنان درد نظام آموزشی کشور محسوب 
می شود و از سوی دیگر، نمادی از دوراندیشی او است: 
»در اوایل انقالب، من مدتی فرمانده ســپاه همدان 
بودم و باید امنیت شهر را حفظ می کردیم. آن روزها 
شــهید رجایی، کفیل وزارت آموزش و پرورش بود. 
تجدیدی های ســال 1357، قصد داشــتند کنکور 
بدهند و خیلی هایشــان به خاطــر جریانات انقالب 
و تعطیلی های مکرر مدارس، نمره نیــاورده بودند! 
اینها حدود 150نفری می شدند و البته عده ای هم، 
که قصد ایجاد بلوا و شــورش داشــتند، خودشان را 
بین آنها جا زده بودند! اینها در اداره آموزش و پرورش 
 شهر، تحصن کرده بودند. من رفتم و به آنها گفتم که

 3- 2نفرشان به عنوان نماینده، بمانند و دیگران بروند 
تا من بروم و از مسئوالن وزارتخانه کسب تکلیف کنم. 
از اینکه امنیت همدان به هم بخورد و بلوا به پا شود، 
بسیار نگران بودم. خود را به تهران رساندم و نزد شهید 
رجایی رفتم. ایشان با نهایت بزرگ منشی و تواضع، از 
من استقبال کرد و پرسید: مشکل چیست؟ توضیح 
دادم و در ادامه گفتم: اینها تهدید کرده اند درصورتی 
که به درخواست شــان ترتیب اثر ندهیم، ساختمان 
آموزش و پرورش را آتش می زنند! ایشــان لبخندی 
زد و گفت: اگر ساختمان را آتش بزنند، می شود این 
آتش را با آب خاموش کرد، ولی اگر نمره مفت و بدون 
زحمت بگیرند، فردا مملکت پر می شــود از آدم های 
مدرک داری که ســواد و مهارت انجام هیچ کاری را 
ندارند... . من حقیقتا از این پاسخ و دوراندیشی ایشان 
مبهوت شدم! االن برای من، واقعا اسباب رنج و مصیبت 
است که با این مدرک های تولید انبوهی که به همه 
داده اند، این پیش بینی شهید رجایی، چقدر درست از 
آب درآمده است! موقعی که شهید رجایی این حرف 
را به من زد، واقعا دلم تکان خورد، اما درعین حال از 
صراحت و قاطعیت ایشان، بسیار لذت بردم. برگشتم 
و به کســانی هم که تحصن کرده بودند، گفتم: این 

1359.شهید محمدعلی رجایی در حال ایراد سخنرانی 
پیش از خطبه، در نماز جمعه تهران

احمد سینایی
روزنامه نگار گزارش

علیواعظیــان:»شــهیدرجاییچه
زمانیکهیکدانشجویسادهبود،
چــهبعدهاکــهمعلمشــدوچــهپس
ازانقــالبکــهبــهوکالــت،وزارت،
نخســتوزیریوریاســتجمهوری
تغییــریدر رســید،کوچکتریــن
نــوعوفــرملبــاسپوشــیدنشدیده
نشــد.تابســتانهاپیراهــنســاده
میپوشــیدوزمســتانهارویآن،
یکژاکتبهتنمیکرد.همیشههم
مرتب،منظموپاکیزهبود.درمدت
25سالیکهبااودوستبودم،هیچ
وقتندیدمکهفرملباسپوشیدن،
اصــالح حتــی و پوشــیدن کفــش

صورتشتغییرکند...«

فضــایعمومــیحاکــمبــراندیشــهمــردمو
مســئوالندرســال1359،نهایتــاشــرایط
تشــکیلدولــتواســتقرارکابینــهرا،بــهنفع
جریــانخــطامــام–کــهشــهیدرجایــیاز
نمادهــایآندرجامعــهبــهشــمارمیرفــت-
ســوقداد؛امریکــهابوالحســنبنیصــدربا
تمامیســنگاندازیهاوحرکتهایایذایی
خویــش،تــوانجلوگیــریازآنرانداشــتو
ناگزیرازواگذاریمسندوفرارازکشورشد
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علی احمدی فراهانی؛ تاریخ پژوه

آزاداندیشی
کتاب »آزاداندیشــی« نوشته 
صدیقه رمضانــی تمیجانی و 
مجید اســدپور، اثر تحقیقی 
و پژوهشــی درباره پیشرفت 
در ســاحت تفکر و تأملی در 
باب چگونگی فرهنگســازی 
آزاداندیشی است که به تازگی 
از سوی نشــر صاد در تهران 
چاپ و منتشــر شــده است. 

کتاب آزاداندیشی درباره ضرورت آزاداندیشی است. در مقدمه 
این کتاب دلیل اهمیت این موضوع و نسبت آن با نواندیشی، 
خالقیت، گفت وگو و گشودگی در برابر نقد شرح داده شده 
اســت. این کتاب خالصه و گزیده ای از نتایج پژوهش های 
مختلفی است که نویسندگان در قالب همکاری در طرح های 
مختلفی چون »ساماندهی و گســترش فضای آزاداندیشی 
در جامعه علوم انسانی و ایجاد ســازوکارهای فرهنگسازی 
آن« به سفارش »ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور«، 
»آسیب شناسی کرسی های آزاداندیشی« به سفارش »بنیاد 
ملی نخبگان«، »چیستی، موانع و راهکارهای تحقق فرهنگ 
آزاداندیشی در دانشگاه« به سفارش »دفتر سیاستگذاری و 
برنامه ریزی فرهنگــی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و 
فناوری کشور«، »احصا و دسته بندی مسائل پیشروی کشور 
در موضوع آزاداندیشی دینی« به ســفارش »بنیاد توسعه 
فردا« و »آزاداندیشی؛ پیشرفت در ساحت تفکر« به سفارش 
»پژوهشکده مطالعات فناوری« انجام داده اند. در این کتاب 
ابتدا به لزوم فرهنگسازی آزاداندیشی پرداخته شده و جایگاه 
و اهمیت آزاداندیشــی از منظر آیــت اهلل العظمی خامنه ای 
بررسی شده و سپس به واکاوی نظری و مفهومی آزاداندیشی 

از نگاه صاحب نظران داخلی و خارجی پرداخته شده است. 

از حاج ابراهیم تا خان طومان
کتــاب »از حــاج ابراهیم 
تــا خان طومــان« حاوی 
خاطراتی از رشادت شهدای 
لشکر 25کربال در ارتفاعات 
حاج ابراهیــم و مبــارزه با 
ضد انقالب و سپس شرکت 
در جنگ ســوریه و دفاع از 
حرم اهل بیت)ع( است. این 
شهدا را فقط یک کلمه و آن 
هم دفاع از اســالم گرد هم 

آورد و با این صمیمیت و قول و قرار هایی که با هم گذاشتند 
پس از ماه ها دفاع در ارتفاعات سخت حاج ابراهیم همگی با 
هم عزم سفر کردند و در جنگ سوریه شرکت کرده و همگی 
در کنار هم به فیض شهادت نایل شدند؛ شهدایی که وقتی 
خاطرات و زندگی آنها را مرور می کنی به این نتیجه می رسی 
که مقامی شایسته تر از شهادت برازنده این مجاهدان نبوده 
و نیست. خاطراتی از مجاهدت شهدایی همچون شهیدان 
کابلی، مرداخانــی، حبیب پور، خلیلی، قنبــری، بواس، 
شالیکار، خانزاد، رجایی فر، مشتاقی، سلطانی، حاجی زاده، 
کمالی، صحرایی، طاهر، عابدینی، جمشــیدی، بریری، 
سالخورده، رادمهر، بلباسی، شیخ االسالمی و... . در قسمتی 
از کتاب می خوانیم: نفربر زیر آتش سنگین برگشت. در نفربر 
را که باز کردم خشکم زد. رو به کاوه گفتم: پس سالخورده 
کو؟! گفت: نیامد، بین زخمی ها ماند. توی بیسیم با حرص 
گفتم: چرا برنگشتی؟«  از حاج ابراهیم تا خان طومان به قلم 
عبدالرضا هاشمی ارســنجانی تالیف و از سوی انتشارات 

شهید کاظمی منتشر شده است.
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از همان نخســتین برخورد می توان دریافت که شکیب شجره 
کارش به عنوان بازیگر را دوست دارد و این حرفه را جدی می گیرد. 
توضیحاتش در مورد نقش جمشید در فیلم »انفرادی« دلیلی برای 
این مدعی است؛ زمانی که توضیح می دهد چگونه نقش را ذره ذره و 
حین تحقیقات ساخته و شکل داده است. شکیب شجره که با نقش یک داروفروش در مجموعه نمایش 
خانگی »هیوال« به کارگردانی مهران مدیری شناخته شد خیلی زود مورد توجه قرار گرفت. علت شاید 
در همان جدیتش در حرفه بازیگری باشد. زمانی که صحبت می کند متوجه می شوید که برای کاری که 
دوست دارد وقت می گذارد و حاضر است برای هر نقشی نیرو و توان فراوانی صرف کند. این گفت وگو 
به بهانه حضور او در فیلم »انفرادی« انجام شد؛ فیلمی ســاخته سال 1398که حاال بعد از 3 سال به 
نمایش درآمده است تا نخستین 3 نقشی که از شکیب شجره می بینیم، نقش های کمدی باشد. در هر 
3 نقشي که به نظر می رسد او با اغراق و غلو ایفا کرده است. اما خودش نظر دیگری دارد. شاید باید به 

انتظار بازی های او در نقش های رئالیستی یا دراماتیکی باشیم که به زودی به نمایش درخواهند آمد.

 در زندگینامه ای که از شما در فضای 
مجازی منتشر شده، آمده که در ایران کارشناسی 
فیزیک گرفته اید و بعد مدرک کارشناسی ارشد 
بازیگری را از استرالیا اخذ کرده اید و دوره هایی 
را هم در استرالیا گذرانده اید؛ ازجمله دوره هایی 
برای صدا، رقص و آموزش به عنوان دلقک؛ چطور 

شد که برای بازیگری به استرالیا رفتید؟
دوره کارشناســی فیزیک من 7ســال طول کشید، 
چون بیشتر به دانشکده سینما و تئاتر می رفتم و در 
کارهای کالسی و پایان نامه ها بازی می کردم. همین 
موضوع باعث شــد که وقت کمی را بــرای خواندن 
فیزیک بگذارم. آن قدر به دانشــکده ســینما و تئاتر 
رفت وآمد داشــتم که خیلی ها فکــر می کردند من 
آنجا دانشجو هستم. ارتباط با دانشجویان و استادان 
دانشــکده ســینما و تئاتر ارتباط من را با بازیگری 
قوی تر کرد. ترم دوم رشــته فیزیک، در 19سالگی 
بود که به بازیگری عالقه مند شدم. نخستین اجرای 
عمومی ام در دانشــکده علوم و تحقیقات بود؛ متن 
داریو فو، »همــه دزدها که دزد نیســتند«. بعد که 
بازیگری برای ام جالب شد و سر کالس های مختلف 
در دانشگاه نشستم و به ورک شاپ های مختلف رفتم؛ 
مثل ورک شاپ های علی اکبر علی زاد، اصغر دشتی، 
مسعود دل خواه، سعید کشن فالح و چند ورک شاپ 
با حضور هنرمندان غیرایرانی. بعد تصمیم گرفتم که 
برای تحصیل بازیگری اقدام کنم. چون زبان انگلیسی 
بلد بودم در ابتدا قصد داشتم به آمریکا بروم. ولی آن قدر 
نشدنی به نظر می رسید که باید به سراغ دو گزینه دیگر 
می رفتم که یکی انگلستان بود و دیگری استرالیا. با 
اینکه از انگلستان پذیرش داشتم اما به دلیل هزینه 
خیلی باال ممکن نشد و در نهایت استرالیا را انتخاب 
کردم. چون مدارک کارشناسی ام غیرمرتبط بود کسی 
مثل من را خیلی سخت قبول می کردند اما من حدود 
98مدرک از اجراهای مختلف یا ورک شاپ هایی که 
شرکت کرده بودم، فرستادم. از 5دانشگاه در استرالیا 
پذیرش گرفتم و در نهایت دانشــگاه وولون گانگ را 
انتخاب کردم که نزدیک شــهر سیدنی است. چون 
تحقیق کرده بودم و اســتادانش را می شناختم و به 
آنچه درنظر داشــتم خیلی نزدیک بــود. با توجه به 
مدارکی که فرســتاده بودم از ترم دوم سر کالس ها 
حاضر شدم و در پایان ترم سوم متد بازیگری اِمیم ترا 
را ارائه دادم. من قباًل روی این متد کار کرده بودم و در 
ایران ورک شاپ هایی هم براساس این متد گذاشته 
بودم. چون متد تازه بود، خیلی سخت پذیرفتند. بعد 
از پایان نامه براساس همین متد ورک شاپی در همان 
دانشگاه گذاشتم. بعد به ویکتوریا اکتینگ در ملبورن 
دعوت شدم و یک ورک شاپ سه روزه در آنجا داشتم. 

بعد از اینها به ایران برگشتم.
 در صحبت های تان گفتید که دانشگاه 
وولون گانگ را به این دلیل انتخاب کردید که به 
آنچه می خواستید نزدیک بود؛ آنچه می خواستید 

چه بود؟
می خواستم متدم را پرورش دهم و همین که ببینم 
تکنیک های روز بازیگری جهان در نسبت با ایران در 
چه سطحی هستند. چون در ایران از نظر مطالعه یا 
منابع نظری و مکتوب در نسبت با متدهای روز دنیا 
خیلی محدودیت داریم. می خواســتم ببینم که چه 
چیزهایی سطح بازیگری در اروپا یا هالیوود را این قدر 

نسبت به ایران متفاوت می کند. آنچه در آنجا دیدم 
این بود که روی بازیگری رئالیستی تمرکز می کردند 
اما در عین حال چیزهایی به بازیگر آموزش می دهد 
که در اجراهای دیگر مثــل نمایش موزیکال، اجرای 
فیزیکال یا... بتواند گلیم اش را از آب بیرون بکشد. این 
چیزی بود که در تهران هم درنظر داشتم. به همین 
دلیل در تهران هم، 5ســال، زیرنظر لوریس هوویان 
کالس آواز می رفتم. پیانو هم به همین شکل. اما همه 
اینها در راستای بازیگری بود. سعی کردم همیشه این 
توانایی ها را در باالترین ســطحی که در توان دارم، 
حفظ کنم. تفاوت میان آنچه در ایران و استرالیاست 
نسبتاً زیاد است. در اســترالیا کلید جادویی به من 
ندادند ولی نگرش شــان طوری بود که به ایده ای که 
از ذهن انســان های مختلف بیرون می آید اهمیت 
فراوان می دادند و اعتماد به نفسی که به من و دیگر 
دانشجویان می دادند من را خیلی جذب کرد. یعنی 
هر کس به راحتی ایده ای می داد، همه روی ایده نظر 
می دادند، کسی مسخره اش نمی کرد و ممکن بود اتفاق 
خیلی جالبی از همان ایده به وجود بیاید. پایه و بنیان 
کار در ایران و استرالیا یکی بود، اما آزادی که در آنجا در 
همه وجوه وجود دارد به شکل گرفتن اجراهایی منجر 
می شود که در ایران ناممکن است. متد هایی که در 
استرالیا بود هم با متدهایی که در ایران آموزش داده 
می شود تفاوتی نداشت، اما نتیجه ای که در استرالیا 
از همین متدهایی که در ایران هم برای ما آشناست 

می گرفتند، با ایران تفاوت فاحشی داشت.
 چیزی که تاکنون ما از شما در سینما 
– چه فیلم و چه شبکه نمایش خانگی - دیده ایم، 
بیشتر بازی های غیررئالیستی بود که بر میمیک 
یا ژست های اغراق آمیز استوار است. گفتید که در 
استرالیا اما تأکید بیشتر بر بازی رئالیستی بود. 
به نظر می رسد که بازی مورد عالقه تان هم بیشتر 
بر میمیک، بازی فیزیکال و اغراق آمیز است تا 

بازی رئالیستی.
من در حدود 35نمایش بازی کردم که بســیاری از 

این اجراها، مبتنی بر اجرای کاماًل رئالیستی بود که 
بر ساخت شخصیت استوار است. اما پیشنهادهایی 
که در سینما به من شد در این حال و هوا بودند. یعنی 
نقش هایی که در سینما به من پیشنهاد شده بیشتر 
در قالب هایی مثل فانتزی، کمدی یا تاریخی بوده و 
از همین رو برای یک ســری غلوهای خاص جا دارد. 
نخستین پیشنهاد ســینمایی من کار آقای مهران 
مدیری بود که نقــش داوود را در ســریال »هیوال« 
به من پیشــنهاد دادند. برای همــان کار هم من3 
روز ناصرخســرو رفتم و در کنار فروشــندگان دارو، 
داروفروشی کردم. ولی چیزی که باید بگویم این است 
که بازی من شاید به این دلیل غلوآمیز به نظر می رسید 
که ما کم به آدم ها نگاه می کنیم. شــاید اگر به سراغ 
داروفروش های معمولی بروید به نظرتان برسد که من 
در ایفای نقش داوود حتی شاید از اغراق و غلو کم کرده 
باشم. یا شاید چون ما انگار برای بازی در گونه ای مثل 
فانتزی یک چارچوب مشخص تعریف کرده ایم و انتظار 
داریم که بازیگر در همان چارچوب و براساس همان 
که عرف شده، بازی کند و این بازی را به عنوان بازی 
ناتورالیستی پذیرفته ایم. در ضمن تاکنون بازی هایی 
که در سینما از من به نمایش درآمده اند در این راستا 
و این قالب ها بوده. مثاًل االن در شبکه نمایش خانگی 
مشغول بازی در یک نقش کاماًل رئالیستی هستم که 
باید برایش شخصیت سازی می کردم. نقش، نقشی 
کاماًل جدی است. یا در فیلم آقای کیمیایی با اینکه 
برای غلو جا دارد اما باز هم رئالیستی بازی کرده ام. یا در 
فیلم علی رضا امینی هم فضا و بازی من رئالیستی است. 
چنین تجربیاتی را در سینما هم تا االن کم نداشته ام، 
اما متأسفانه تا االن به نمایش درنیامده تا جنس بازی 

رئالیستی من دیده شود.
 ولی نقش هایی که ما تاکنون از شما 
در سینما دیده ایم نقاط اشتراکی دارند که به نظر 
من جنسی از گروتسک اســت که انگار شما به 
نقش ها اضافه کرده اید. هر چند هر ســه نقشی 
که ما از شما دیده ایم این گروتسک را می طلبید 
به خصوص نقش جمشید در فیلم »انفرادی« که 
نقش یک قاتل مزدور را در یک فیلم کمدی اکشن 
ایفا می کنید. اما باز هم به نظر می رســد که این 
گروتسک لزوماً خواست کارگردان ها نبوده که در 
فیلمنامه پیش بینی شده باشد. به نظر می رسد که 

انگار عالقه خود شماست.
من جزو بازیگرانی هستم که برای نقش آورده دارم 
و دوست ندارم که جلو دوربین خودم را تکرار کنم، 
طوالنی مدت تمرین می کنم و چیزهایی را به نقش 
اضافه می کنم که فقط مختص همان شخصیت باشد.
روز اول که ســر فیلمبرداری فیلم »انفرادی« رفتم، 
آقای اطیابی در مورد دندان زدنی که به شــخصیت 
جمشــید اضافه کرده بودم از من پرسید که این کار 

را جای دیگری نکرده ای؟ من گفتم نه و دندان زدن 
فقط مختص به شخصیت جمشید و این فیلم است.

برای نقش جمشید روی قاتل های سریالی تحقیق 
کردم و فیلم این قاتل ها و اســناد مختلف مرتبط به 
آنها را در اینترنت تماشا کردم. به چیزی که رسیدم 
این بود که حجم و میزان انرژی شان خیلی باالست 
و بعدهای روانی خیلی عجیبی دارند. مثاًل دیدم که 
فک یکی از قاتل ها قفل می کرد و دندان زدن را از آن 
الهام گرفتم. این توضیح را هم بدهم که چیزی را از 
جایی نمی دزدم بلکه می کوشم الهام بگیرم و دیدم که 
چون کار کمدی اکشن است به نقش می خورد. حین 
فیلمبرداری برای من وقت اســتراحتم است. چون 

همه  چیز قباًل ساخته شده است.
 فیلم »انفرادی«، فیلم ژانر اســت. 
فارغ از منابعی که گفتید، فیلم های مشابه چقدر 
کمک تان می کنند؟ به ســراغ فیلم های مشابه 

می روید یا فقط از واقعیت الهام می گیرید؟
نه، اصالً. اتفاقاً بعد از اینکه نقش را می سازم، فیلم هایی 
را که به نقش نزدیک است می بینیم که مبادا کار من 
تکرار آنها باشد. فیلم های خوب را تماشا می کنم، اما 
برای لذت شخصی و کارشــان را تحسین می کنم اما 
اصاًل چیزی از بازی هایی را کــه در فیلم ها می بینم 
استفاده نمی کنم. حتی از آدم های واقعی هم چیزی 
را برنمــی دارم. از آنها الهام می گیرم، امــا باید درون 
من بچرخد و به شــکل دیگری نمود پیدا کند. اما در 
»انفرادی« آقای اطیابی بارها کارهای فیزیکی من را 
تشویق کرد، چون مدام تمرین می کنم، می توانم از این 
قابلیت ها استفاده کنم. حیوان درونی جمشید را خفاش 
درنظر گرفتم. در راه رفتن جمشید شلختگی اضافه 
کردم که از پر زدن خفاش الهام گرفته بودم که چون 
کار آقای اطیابی کمدی و فانتزی بود، بیرون نمی زد و 
مناســب فضا بود. چیزی که پشت صحنه می گفتند 
این بود که جمشید چیزی بین انیمیشن و فیلم است.

 روشی که می گویید مبتنی بر ساخت 
فردی بازیگر است. نقش کارگردان در این فرایند 
چیست؟ امکان دارد که تحقیقات یا چیزی که 
شما از نقش ساخته اید با خواست کارگردان در 
تضاد باشد و مشکل ایجاد کند؟ تاکنون به چنین 

مشکلی با کارگردان ها برخورد کرده اید؟
من بعد از اینکه اطالعات مــورد نیازم برای نقش را 
جمع آوری کــردم، با کارگــردان صحبت می کنم. 
در گفت وگو با کارگردان اطالعات زیادی به دســت 
می آورم. اگر فرصت کافی داشته باشم، تقریباً هر 10 
روز یک بار کارگردان را می بینم و با او صحبت می کنم 
و می گویم به چه چیزهایی رسیده ام و از کارگردان 
نظر می پرسم که با کدام بخش موافق یا مخالف است. 
چیزهایی که با خواست کارگردان در منافات باشد 
حذف می کنم. برای فیلم »انفرادی« این فرصت مهیا 
نبود. اما موقع صحبت بــا او فهمیدم که کارگردانی 
اســت که اگر بفهمد بازیگر کارش را بلد است به او 
اجازه بازی می دهد. روز اول که با او صحبت کردم تا 

حد زیادی خیالم را راحت کرد.
 فیلم هایی که تاکنون از شما دیده ایم 
ذیل فیلم های تجاری قــرار می گیرند و چنین 
فیلم هایی معموالً زمان فیلمبرداری محدودی 
دارند؛ این زمان محدود چقــدر امکان چنین 
تحقیقات و طراحی هایی را به شما می دهند؟ این 

فرایند که توصیف کردید چقدر زمان می برد؟
چون مــن 4 روز در هفته تمرین می کنــم، تقریباً 
همیشه آمادگی الزم را دارم. در ضمن که متد اِمیم ترا 
به این شکل طراحی شــده که بازیگر در کوتاه ترین 
زمان ممکن به نقش برسد. اگر حداقل بین 5روز تا 
یک هفته فرصت داشته باشم چیز جدیدی می سازم. 
اگر فرصت کمتر باشد سعی می کنم تا 50درصد را 

بسازم و باقی در زمان فیلمبرداری کامل می شود.
 در فیلــم »انفرادی« چقــدر زمان 

داشتید؟
حدود 20روز وقت داشتم. در ابتدا برای نقش دیگری 
رفته بودم که در نهایــت آن نقش را علی رضا مهران 

بازی کرد.

خودمراتكرارنمیكنم
گفت وگو با »شکیب شجره« به بهانه بازی در فیلم »انفرادی«

حافظ روحانیگفت وگو
روزنامه نگار

تماشاگر عادت خواهد کرد
من برای همه نقش هایم تحقیق می کنم و چیزی را بدون تحقیق به نقش اضافه نمی کنم. 
حدود 50 درصد را براساس تحقیقات بنا می کنم و کارهایی می کنم که نقش پرورش پیدا 
کند. مثاًل برای سریال »خوب، بد، جلف« من سربازان چچنی را از طریق یوتیوب تماشا 
کردم و مراسم شان را دیدم. من از اغراق های شان کم کردم و نقش را به سمت کمدی سوق 
دادم. همیشه دوست دارم در بازیگری از خودم دور شوم و جای دیگری بنشینم. برای این 
کار بازیگر 4روش در پیش دارد؛ یکی از نظر بدنی است. مثاًل رفتارهای شما صد درصد با 
من تفاوت دارد. من باید به رفتارهای شما، غذا خوردن شما، صحبت کردن شما و... برسم. 
دوم از نظر عملکرد غریزی درونی است که مثاًل باز شما چگونه عملکردهای غریزی را به 
شکلی متفاوت از من انجام می دهید. یکی دیگر از طریق بعد احساسی، عاطفی و روانی 
است که درون شما بر حسب تربیت یا آموزش ها شکل گرفته و در نهایت از طریق طرز 
تفکر است. متد بازیگری من بر این اساس شکل گرفته. شاکله اصلی همه اینها از طریق 
محرکی حرکت می کند که همان انرژی است که ما روی کره زمین داریم و از این انرژی 
استفاده می کنیم. مدار انرژی و ضرباهنگ تنفسی شما به این ترتیب است و براساس اینها 
رفتار، عملکرد غریزی، احساسات و طرز تفکر شما شکل گرفته. من باید بتوانم انرژی و 
ضرباهنگ تنفسی ام را تغییر دهم تا بتوانم به شما برسم تا بتوانم آن 4 مسیر را طی کنم و 
جای شما بنشینم. من همه اینها را می سازم و بعد براساس چارچوب فیلمنامه تغییراتی 
در نقش ایجاد می کنم. مثاًل اگر فانتزی باشد چیزهایی را اضافه یا کم می کنم. یعنی زیاد 
و کم کردن نقش براساس این روش و نوع پیشنهاد و فضای فیلمنامه است. من باید جای 
دیگری بنشینم و فکر می کنم که این شیوه به مرور زمان هم، کم کم، جا بیفتد. بازیگران 
قدیمی تر در ضمن چون زیاد دیده شده اند برای تماشاچی عادی شده اند و حتی اگر کاری 
هم بکنند ممکن است به چشم نیاید. شاید چون من کم دیده شده ام کارم به نظر جدید و 

اغراق آمیز به نظر برسد. به مرور زمان تماشاگر عادت خواهد کرد.

مکث

نگاهی به فیلم »تلفن سیاه«  
تلفن سیاه زنگ می زند 

فیلم »تلفن سیاه« به تازگي وارد شبکه نمایش خانگي در ایران 
شده است و در این مطلب نگاهي به آن داریم.  وقتی به صورت کسی 
می نگریم و درپی شناخت او برمی آییم، پشت آن صورت گریان، 
متبسم  یا اندوهناک، نمی دانیم او به چه می اندیشد و در هزارتوی 
مغز او چه می گذرد. برای شناخت یک فرد باید به درون او راه پیدا 
کرد و از تفکراتش آگاه شد تا دالیل رفتارش را در ک کرد. انسان 
همانگونه که بر تمامی موجودات دیگر برتری دارد، همان قدر هم 
غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره است. سرشت انسان می تواند 
به سوی نیکی یا بدی سوق پیدا کند. ذهن انسان همانند یک لوح 
سفید است که هر نقشی می تواند بر آن نقش ببندد و این ماهیت 
انسان است. تازه ترین ساخته اسکات دریکسون، »تلفن سیاه« 
که براساس داستانی به همین نام نوشته جو هیل ساخته شده، 
داستان تفکرات انسان است؛ ماجرای دنیایی ناشناخته و مبهم. 
قصه شکل گیری اندیشه های تازه در آدمی عصیانگر و نافرمان. 
اینکه یک فرد چگونه می تواند تغییر کند و تبدیل به فرد دیگری 
شــود و چگونه می تواند هویت تازه ای پیدا کند. جریان فیلم با 
داستان هیل تفاوت ها یی دارد و دریکسون تفکرات خود را با آن 
ترکیب کرده است. برخی از جنبه های داستان در فیلم پردازش 
و گسترش یافته و بعضی دیگر حذف شده است. برای مثال گوئن 
در نسخه سینمایی، از نیروی فراطبیعی و رؤیاهای روان پریشانه 
برخوردار اســت، نیرویی که از مادرش به ارث برده و از وجود آن 
در کتاب هیل خبری نیســت یا نقش بروس یامادا )تریســتان 
پراوونگ( در نجات فینی که در فیلم بسیار برجسته شده است. 
تلفن سیاه درباره مراحل رشد عقالنی و ظهور تفکراتی تازه است 
که از لحاظ سبک و تکنیک، مربوط به دهه 70میالدی، نوجوانان 
دوچرخه ســوار و وحشــت دوران نوجوانی در یک شهر کوچک 
نزدیک دنور است. فیلم نشان دهنده فرهنگ آن دوران است. زمانی 
که اکثر نوجوانان دوچرخه داشتند و تمامی دغدغه والدین این بود 
که دنیا برای کودکان و نوجوانان، دیگر امن نیست و کمپین های 
ضد قلدری راهرو های مدرسه را پر کرده بودند. فیلمبردار این فیلم 
تالش کرده تا با استفاده از لنزهای خاص، انتخاب نور، لباس های 
مناسب و گریم ها، شخصیت های دهه 70 را خلق کند. اما در این 
فیلم کارگردان به ارجاع فرهنگی به آن دوران پایبند نیست و این 
موضوع را به زمان حال گسترش می دهد. او در این اثر خود به وفور 
از مدیوم شات برای تأکید روی شخصیت اصلی داستان، نشان دادن 
محیط پیرامون و همچنین نمایش احساسات شخصیت ها استفاده 
می کند و سعی دارد مخاطب را از آنچه در اطرافش می گذرد آگاه 
کند. فیلم با یک مقدمه چینی آغاز می شــود. وجود پررنگ این 
مقدمه تا انتها در تعریف فضا و حس و حال قصه احساس می شود. 
در فیلم های ترســناک نظاره گر انواع هیوالها، ارواح و خانه های 
تسخیر شده هستیم؛ چیزی که با هیچ منطقی سازگار نیست. در 
این فیلم نیز شاهد یک منطق روایی و منسجم از وقایع نیستیم. 
کارگردان با نمایش یک قاتل سریالی )ایتان هاوک( با انگیزه های 
نامعلوم و ناشناخته، واهمه را برای تماشاگر ایجاد می کند؛ ترس 
از رخدادهایی پیش بینی نشده و غیرقابل انتظار. قتل ها به تدریج 
اتفاق می افتد و باعث ایجاد کنجکاوی در تماشــاگر درخصوص 
چگونگی برخورد یک نوجوان با این پدیده می شــود. تلفن سیاه 
فیلمی است جسورانه که برخوردی تازه با پدیده آدم ربایی و قتل 
می کند و تماشاگرش را به نوعی درگیر آن می نماید. فیلمی از نوع 
اسلشر که به ژانر سینمای وحشت تعلق دارد و با مضامینی مانند 
دوستی و خانواده همراه شده و تالش می کند این وحشت و دلهره را 
با استفاده از بروز موقعیت ها ایجاد کند تا دنیای ناشناخته، پرابهام و 
پرتنش نوجوانان و تفکرات آنان را برای بزرگ تر ها به تصویر درآورد؛ 
آنها یی که زندگی عادی و روزمره خود را دارند و از مشکالتی که 

نوجوانان با آن روبه رو هستند غافلند. 

دقت کنید به این گفته کریستین به فینی بلیک )میسون تیمز( 
که می گوید:»هیچ کس من را ندید و من را نشــناخت و یکباره 
همه بچه ها اسم ام را یاد گرفتند.« این جمله خود نشان از غریب 
و ناشناخته بودن نوجوانان برای دیگران دارد. او برای ترسیم این 
جهان تاریک، از حرکات دقیق دوربین و جلوه های بصری و استفاده 
بجا و مناسب از نور و سایه بهره می برد. مانند نمای تیلت از فینی 
از پشت پنجره که تنهایی او را در حبس نشان می دهد یا دورشدن 
دوربین از او هنگام گریه کردن در زیرزمین. گاهی اوقات فقط یک 
دید از دریچه لنز دوربین دیده می شود، مانند نشان دادن پله های 
زیرزمین که نمی دانیم در انتهایش چیست. در این قبیل فیلم ها 
نماهای کلوزآپ نقش مهمی را ایفا می کنند. مانند کلوزآپ های 
مکرر از صورت فینی یــا خواهرش. با تنگ شــدن زاویه دید و 
استفاده از یک حرکت کوچک دوربین، می شود از آن برای یک 
آشکارسازی بزرگ استفاده کرد. محیط زیرزمین به طور کلی از 
لحاظ صحنه آرایی و نورپردازی، خفقان آور و نشان دهنده انزواست 
و تدوین فیلم توانسته سطح اضطراب را در فیلم افزایش دهد. در 
ابتدای فیلم کارگردان با نشان دادن تصاویر سیم های ارتباطی، 
وسایل  بازی، اعالمیه های کودکان گمشده، بچه های خون آلود 
و بادکنک های سیاه که نشــانه ناامیدی و افسردگی است، سعی 
در بیان مفهوم فیلم خود دارد. فیلم درباره عدم ارتباط نوجوانان با 
والدین و بزرگ تر ها و ارتباط آنان با یکدیگر است. پدر گوئن به خاطر 
خواب دیدن، او را می زند. افسران پلیس حرف های او را در مورد 
خواب هایش باور نمی کنند. توجه کنید به ظاهر شدن بچه های 
گمشده روبه روی گوئن؛ درست در جلوی خانه قاتل، که همین 
باعث شناسایی آن توسط او می شود. آنچه برای کارگردان در این 
فیلم اهمیت دارد ذهنیت فینی است. او یک زندگی مأیوسانه در 
یک منجالب دارد و 3پسر مرتباً او را مورد آزار و اذیت قرار می دهند 
و پدر دائم الخمرش )جرمی دیویس( هم در خانه مشروبات الکلی 
مصرف می کند و با فرزندانش به خشونت رفتار می کند. منفعل 
و مأیوس، روزگار می گذراند. امــا در این میان فینی و خواهرش 
به عنوان عناصری رهاشــده و تنها مطرح می شــوند. زمانی که 
فینی در زیرزمین رباینده محبوس است، دوربین بارها بر تنهایی 
و انزوای او در آن وضعیت تأکید می کند. وقتــی از خواب بیدار 
می شود، چالش های زندگی اش را مرور می کند که به شدت روی 
او تأثیرگذاشته است. پس ما درمی یابیم که این فیلم یک تجربه 
روان شناختی و مجذوب کننده برای تماشاگر است و نشان دهنده 

دوران انتقال و گذشت از مرحله کودکی به جوانی است.

ویراست دوم کتاب »اخبار و 
اسناد کلنل وزیری«   

مؤسسه فرهنگی - هنری 
ماهــور ویراســت دوم 
کتاب »اخبار و اســناد 
کلنل علینقی وزیری در 
مطبوعات عصر قاجار و 
پهلوی و آرشــیو اسناد 
ملی« به کوشش مهدی 
نورمحمــدی را در 440 

صفحه و بهای 220هزار تومان منتشر کرد. این کتاب، 
با توجه به ارائه  نکات و آگاه های نو و پیش تر منتشــر 
نشده، موجب شناخت بیشتر وزیری و زندگی، آثار و 
افکار وی شده و دریچه  جدیدی به روی پژوهشگران و 
عالقه مندان این شخصیت نامدار فرهنگی و هنری صد 
سال اخیر ایران می گشاید. اسناد این کتاب در زمینه 
آتش سوزی مدرسه عالی موسیقی برای نخستین بار 
اســت که در اختیار مخاطبان قرار می گیرند. کلنل 
وزیری در سال 1307 ساختمانی را در خیابان الله زار 
از حاج ربیع آقای تبریزی برای مدرسه عالی موسیقی 
اجاره می کند. در تاریخ هفتم مهر 1307 بنای مدرسه 
دچار آتش سوزی شده و تمام سازها، کتاب ها و تابلوهای 
نقاشی زینت دهنده ساختمان طعمه حریق می شود و 
همچنین خود بنا نیز دچار خسارت سنگین می شود. اما 
در این کتاب اسنادی مربوط به شکایت مالک ساختمان 
یعنی حاج ربیع آقای تبریزی از کلنل وزیری ارائه شده 
که نشان می دهد که برخالف گفته زنده یاد خالقی، این 

آتش سوزی فراتر از یک غفلت بوده است. 

از میان گفته هاي شکیب شجره
درباره بازی در کمدی یا نقش های فیزیکال 

کارهایی که تا االن از من پخش شده در این سمت و سو بوده. 
همانطور که گفتم الزمه بازیگر این است که همه این شیوه ها 
را بداند. اتفاقاً شخصیت خودم خیلی جدی است و در تئاتر هم 
تقریباً همیشــه کارهای جدی بازی کرده ام و کمدی خیلی 
ژانر مورد عالقه خودم نیست. ولی مثاًل دوست دارم به عنوان 
کارگردان با کسانی مثل رضا عطاران کار کنم یا مجدد با مهران 
مدیری کار کنم. اگر دوره هایی مثل دلقک رفتم به این واسطه 
بود که ذیل متد ژاک لکوک بود، در کنارش ماسک خنثی و 

چیزهای دیگر هم بوده.

 نگراني درباره ایفای نقــش در مجموعه ها و فیلم های 
کمدی در شروع کار

نه فقط در ایران که در دنیا هــم بازیگران نقش های کمدی 
خیلی مورد توجه نیســتند، ولی واقعاً نمی ترســیدم. چون 
به خودم ایمان دارم. به ایــن خاطر که می دانم این یک نقش 
است و باید درست اجرا شود. در ابتدا خیلی ها می گفتند که من 
وارد نقش های کمدی می شوم اما من می دانستم که به مرور 
زمان این ماجرا فراموش می شود و دیگران می فهمند که من 

صرفاً بازیگر کمدی نیستم.

حق انتخاب در نخستین نقش های سینمایي 
هیچ وقت با این فرض کار نمی کنم کــه به خاطر از یاد رفتن 
یا مضیقه مالی یا چیزهایی شبیه به این نقشی را قبول کنم. 
نقش هایی را که قبول می کنم صرفاً به این دلیل است که فکر 
می کنم نقش جای کار دارد. آدم ثروتمندی نیستم یا بیکاری 
طوالنی باعث افسردگی ام می شــود اما اجازه نمی دهم که 
انتخاب ها من را انتخاب کنند، بلکه سعی می کنم من نقش 

را انتخاب کنم.

 جنبش دانشجویی 19۶0 
دانشــجویی  »جنبــش  کتــاب 
دهــه19۶0« با ویرایش الکســاندر 
کــرودن به تازگی بــا ترجمه فاطمه 
شاداب توســط انتشــارات ققنوس 
منتشــر و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب چهارمین عنوان از مجموعه 
»چشــم اندازهایی از تاریخ معاصر« 
است که این ناشر ترجمه اش را منتشر 

می کند و نسخه اصلی اش سال 2012 توسط انتشارات بهشت سبز 
منتشر شده است. موضوع کتاب »جنبش دانشجویی دهه19۶0«، 
همانطور که از نامش مشخص است، شکل گیری و چرایی تاسیس 
جنبش های اعتراضی دانشجویان جهان در دهه19۶0 است. پیش 
از دهه19۶0 به جوانان توجه چندانی نمی شــد و حکومت ها در 
دست افراد سالخورده بودند اما در دهه مورد اشاره، شرایط ناگهان 
تغییر کرد و چاشــنی انفجاری که در جهان رخ داد، دانشجویان 
بودند. آنها که به تنگ آمده بودند، نظم جهانــی را به هم زدند و 
رهبری جنبش های معترض را به عهده گرفتند. در تمام سال های 
این دهه دانشجویان برای حمایت از حقوق بشــر، صلح، آزادی 
و اصالحات آموزشــی و همچنین علیه کاستی هایی که حاصل 
اقدامات بزرگ ترهایشــان بود مبارزه کردنــد. کتاب پیش رو، به 
اعتراضات و تحوالتی که از پی این جنبش شکل گرفت می پردازد. 
مقاالتی که در این اثر گردآوری شده اند، شرح فردگرایی خارق العاده 
کنشگران جوانی را شامل می شوند که خود را به ایجاد نوع جدیدی 
از دمکراســی آمریکایی متعهد می دانستند. دانشــجویان، با به 
خطر انداختن بورس تحصیلی، مدرک دانشگاهی، شغل و حتی 
زندگی خود، یک خط مقدم برای مبارزه تشکیل دادند تا حقوق 
مدنی کسب کنند و با خونسردی، منطق و شجاعت بدون خشونت، 
خواسته های خود را پیگیری کنند. این کتاب 3بخش اصلی دارد 

که هرکدام از این  بخش ها چند دیدگاه یا مقاله را شامل می شوند.
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