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روایتی از شهادت و تفحص 
پدر و پسر در آغوش هم 

نگاه
حسن رشوند ؛ دبیر گروه سیاسی

این تیترها تنها برای روز دوشــنبه اســت؛ روز اول 
اغتشاشات

منوتو: حمله معترضان به  خودروی پلیس/ بی بی سی: فرار نیروهای ضدشورش 
از دســت معترضان/ بی بی ســی: رویارویی معترضان و ماموران/ اینترنشنال: 
آتش زدن موتور مأموران توسط معترضان/ بی بی سی: تالش برای واژگون کردن 

خودروی پلیس و...
به جز این اخبار، در همان روز اول مطابق فیلم هایی که منتشر شد معترضان ده ها 
سطل آشغال آتش زدند. ده ها پرچم ایران را به زیر پا و آتش کشیدند. چند نفر 

بسیجی را در خیابان به شکل وحشیانه ای مورد هجمه قرار دادند و....
دقت فرمایید؛ این صحنه متفاوت از اعتراضات گذشــته است. از چه جهت؟ از 

جهت آغاز و سرعت شکل گیری خشونت.
آبان 98 مردم مشهد در محله وکیل آباد تجمعی در اعتراض به افزایش قیمت بنزین 
برگزار کردند. جمعیت چندهزار نفر تخمین زده می شــد. مردم شعار می دادند و 

راهپیمایی می کردند. ناجا نیز در همان صحنه حضور داشت و فقط تماشا می کرد.
برخورد ســخت ناجا در آبان98، از روزی آغاز شــد که جریان خرابکار وارد صف 
معترضان شد و تصمیم گرفت انبار نفت سیرجان را به آتش بکشد؛ بعد از این نیز 
اساسا اعتراضات به سمت یک عملیات تروریستی شهری رفت. اینجا بود که ناجا 

مسلح وارد صحنه شد.
در تمام اغتشاشــات گذشــته، اعتراضات با جمعیتی آغاز و بعد کم کم با حضور 
تروریست های وطنی و اوباش اجیرشده به خشونت و اغتشاش کشیده می شد. اما 
این بار و برای نخستین بار از ساعت اولیه اعتراض خیابانی، پروژه اغتشاش کلید خورد.

شعارها نیز موید است.
مرور کنید:

می جنگیم می میریم ایرانو پس می گیریم
توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه

می کشم می کشم هر آنکه خواهرم کشت
این آخرین پیامه، هدف خود نظامه

اینها همه ش بهانه است. اصل نظام نشانه است
این شعارها یک پیام ساده دارد؛ آمده ایم برای جنگ خیابانی.

اما این اتفاق به این فهم مثبت است. ســال88 جریان اعتراضی، روزها و هفته ها 
راهپیمایی سکوت برگزار کرد تا به نقطه خرابکاری رسید. به همین دلیل باید یک 
جریان تبیینی شکل می گرفت تا غبار فتنه را روشن و نفاق سکوت را افشا کند. اما 
امروز خط روشن است. اتفاقا همین شفافیت کمک می کند این جریان به سرعت 

بی آبرو شده و خط مردم جدا شود.
شفافیت این جریان ابتدا کمک کرد تا کسانی که خیال می کردند ماجرا بر سر حجاب 
و گشت ارشاد و مرگ مهسا است، متوجه شوند این همه اسم رمز است. در گام نهایی 
شفافیت اعتراضات کمک می کند اساسا خط تخریب و خشونت بدون همراهی مردم 
باشد. مسیری که در تمام اعتراضات گذشته چند روز تا چند هفته طول می کشید 
تا مردم خطشان را جدا کنند. البته این روزها در میان اغتشاشگران جمعیتی نیز از 

سر هیجان و غفلت حضور دارند که آنها نیز کم کم مسئله برایشان روشن می شود.
در نهایت اینکه اعتراضاتی که از مبدا با جنگ خیابانی آغاز شده است یک ثمره بسیار 
کلیدی داشته و دارد و آن اینکه دوقطبی توهمی بی حجاب-باحجاب را تبدیل به 
دوقطبی حقیقی مردم-ضدانقالب می کند. لذا جریان جاهل و ساده لوحی که خیال 
می کرد هرکس روسری اش عقب رفته، مقابل نظام است امروز فهمید که این مردم با 

هر ظاهری، در مقابل این جنگ خیابانی صف بندی خواهند داشت.
پیام مهم روز اول اغتشاشات این بود؛ بدون مردم...

روز یکشنبه مدیرعامل مؤسسه همشهری در یادداشتی 
با عنوان »دلسوزانه با گشت ارشــاد« درباره ماجرای 
دردناک مرحومه مهسا امینی ضمن احساس همدردی نسبت به این اتفاق و تأکید 
بر اینکه مأموران گشت ارشاد باید در نقش یک معلم دلسوز با رعایت اخالق و ادب 
و احترام با افراد برخورد داشــته باشــند، از جریانی که این روزها به دروغ، خود را 
عزادار معرفی می کنند از واژه »الشــخورهای اهریمنی« استفاده کرد که برخی از 
سر دلسوزی و برخی از سر بی اطالعی نسبت به آن موضع داشتند که یقینا منظور از 
الشخورهای اهریمنی همانگونه که از پسوند این واژه روشن است هدف، دشمنان 
آشکار و تابلوداری است که سابقه سیاه و تاریکی در دوران حیات سیاسی اجتماعی 
خود برجای گذاشته و ملت ایران همواره خاطره تلخی از آنها در ذهن خویش دارند. 
برای اطالع افکار عمومی و اصالح نگاه دوســتانی که در برداشت از این واژه گرفتار 
تحلیل های اشــتباه شــدند به برخی نمونه ها و رفتارهایی که این افراد و جریان ها 

داشته اند، اشاره می شود.
یکی از گروه های ضد انقالبی که از همان ساعات اولیه خبر مرگ مهسا امینی  سعی کرد با موج سواری بر این موضوع خود را دلسوز و مدافع حقوق زنان ُکرد 1
هموطن ما نشــان دهد گروهک کومله و دمکرات کردســتان بود که با فراخوان و 
درخواست اعتصاب در شهرهای کردنشین به دنبال فضاسازی و التهاب آفرینی بودند. 
این در حالی است که سابقه این گروهک ها مملو از جنایت های وحشیانه ای است که 
بازگوکردن آن، هر انسان آزاده ای را به خشــم می آورد. ناهید فاتحی کرجو دختر 
16ساله کرد کسی بود که همین گروهک های ددمنش، 11ماه او را شکنجه دادند، 
سر او را تراشیدند و در روستاهای مناطق کردنشــین چرخاندند، دستان او را قطع 
کردند و در نهایت زنده به گورش کردند. آیا آن جوان دانشــجویی که شــعارهای 
ساختارشکنانه عبداهلل مهتدی و عناصر گروهک کومله و دمکرات را تکرار می کند، 
می داند در روزگاری نه چندان دور کومله چه بالیی بر سر دختران و زنان کرد ما آورده 
است که امروز درباره مهســا امینی به دروغ مویه می کند. کسانی که در سابقه آنها 
کندن پوست شهروند کرد و سر بریدن ســرباز با تیغه حلبی وجود دارد، نمی توانند 
دلسوز دختر ایرانی باشند. گروهکی که در سال های 60 تا 65 وارد فالن روستا می شد 
و بی توجه به ضجه های والدین، به زور دختر معصوم کرد را به همراه خود می برد، کجا 
سزوار خونخواهی از مهسا های این کشور اســت و آیا لقبی کمتر از الشخور به آنها 

می توان داد.
به جرم اینکه همســرش پاســدار بوده در جلوی منزل به رگبار می بندد 2 منافقینی که در سابقه آنها ترور 17هزار ایرانی ثبت شده و مادر و فرزندی را 

نمی تواند امروز الشخواروار برای مهسا این دختر ایرانی اشک تمساح بریزد.
چگونه می توان حمایت خاندان ننگین پهلــوی را از دختر ایرانی باور کرد  درحالی که در دوران حاکمیت آنها زنان و دختران ایرانی فقط به جرم یک 3
انتقاد ساده به شکنجه گاه های رژیم برده می شدند و وحشتناک ترین شکنجه ها را 
روی آنها پیاده می کردند. اگر فرح دیبا و رضا ربع پهلوی عملکرد حکومت 37ساله 
خود را فراموش کرده اند کافی است سفارش دهند تا از تصاویر زنان و دخترانی که در 
کمیته مشترک و زندان قصر و... شکنجه شده و این تصاویر بر دیوار موزه عبرت نقش 
بسته است عکسی گرفته و نتیجه 37ســال عمل خود را ببینند. خاطرات مرحوم 
مرضیه حدیدچی دباغ، منظر خیر حبیب اللهی، مرضیه خرازیان، طاهره سجادی و 
ده ها شیرزنی که بدنشان با فندک و سیگار سوزانده شده و از سقف به شکل صلیبی 

آویزان می شدند و شــوک الکتریکی، آپولو، دستبند قپانی، 
قفس هیتردار، باتوم برقی و شــالق با کابــل برقی و هزاران 

شکنجه جسمی و روحی دیگر را متحمل شده اند، گواه این واقعیت است که بر این 
خاندان عنوانی به جز الشخور، نمی توان اطالق کرد.

 الشخور های اهریمنی 
چه کسانی هستند؟

 پیام مهم 
 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانیددر نخستین روز اغتشاش

جلسات نمایندگان درباره مهسا امینی
ســارا فالحی، نماینده مجلس در رابطه با موضوع مهسا 
امینــی مــی گویــد: بــا تکمیــل داده هایمــان نظــر قطعی 
می دهیم. بحث یک انســان اســت که جانش را از دست 
داده، درصددیم تا حقی پایمال نشــود نه از مهسا امینی 
و خانواده اش و نه از نیروی انتظامی. مقصر هرکه باشد با 
آن برخورد جدی می شود و مجلس از آن نخواهد گذشت.

کافه رفتن هم الکچری شد
امروز در گوشــه و کنار تهــران، کافه های زیــادی یافت 
می شــود که با بوی خوش عــود و قهوه و فضایــی آرام، 
مردمــان خســته از رنــج دوران و ترافیــک شــهر را صدا 
می زنند که دمــی در آنجا قرار بگیرند و با یار و دوســت 
خود دیداری تازه کنند. اما این روزها این اســتراحت و 

قرار، جیب پُر پول می خواهد.

نرخ های نجومی سرویس مدارس
2  روز مانده به بازگشایی مدارس هنوز نرخنامه رسمی 
ســرویس مــدارس تهــران در دســترس نیســت و ایــن 
موضوع، والدین دانش آموزان را سردرگم کرده است. 
برخــی شــرکت های حمــل و نقــل مجــوز دار هنــوز نــرخ 
دریافتی شان را نمی دانند و برخی دیگر هم اعداد و ارقام 

مختلف، عجیب وغریب  و نجومی را طلب می کنند.

دوردور با مازاراتی و بنز اجاره ای در تهران
قیمت خودروهای داخلی همچنان در مسیر گرانی و خرید 
خودروهای خارجی هم برای بسیاری به رویایی دست نیافتنی 
تبدیل شده اســت. در این میــان برخی جوانان و افــراد برای 
پیشــبرد کســب  و کارشــان یــا دوردورکــردن بــا خودروهای  
الکچری  و لوکس به  سراغ »اجاره«  یا »رنت« خودرو می روند 

و میلیون ها تومان بابت آن می پردازند.

مجلس

جامعه

شهری

خودرو

ادامه در 
صفحه2

یادداشت
محسن مهدیان؛  مدیرعامل

بیش از 2 ماه از اجــرای طرح دارویار می گذرد و با اينكه قیمــت داروها 30 تا 40 
درصد در فاز اول اجرای این طرح گران شدند اما پرداختی از جیب مردم مشروط 
به داشتن نسخه، هیچ افزایشی نداشت. طرحی که با اجرای آن تخصیص ارز 
دولتی به حوزه دارو حذف شد و با اصالح سیاست های ارزی و حمایت از تولید 
داخل، مابه التفاوت این پرداخت به انتهای زنجیره توزیع یعنی بیمه ها انتقال 
یافت تا از طریــق بیمه ها به مصرف کننده نهایی برســد. در اجرای فــاز اول این 
طرح، سازمان برنامه و بودجه 4 هزار میلیارد تومان به 3 سازمان اصلی بیمه گر 
یعنی سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سالمت و سازمان بیمه نیروهای 
مســلح پرداخت کرده اســت و مطالبات داروخانه ها برای اولین بار به روز شده 
است. بر اساس اعالم سازمان بیمه سالمت، مطالبات بیمه داروخانه ها بنابر 

اين پیش پرداخت در تیر و مرداد امسال تسویه شده است.  

مریم سرخوش/گرافیک: مهدی سالمی
داده نما

 400 داروی ضروری و پرتکرار 
بیمه می شود 

235۰ میلیارد تومان
به سازمان بیمه سالمت برای 
پرداخت مطالبات شهریور به 

بیمارستان های دولتی و خصوصی  
اختصاص یافت.

39۰۰ قلم دارو
در فهرست دارونامه کشور وجود 
دارد که نزدیک به 2 هزار قلم آنها 

تحت پوشش بیمه هستند.

۶۰  درصد
 هزینه های بیمه سالمت برای 
پوشش طرح دارویار و پرداخت 

مابه التفاوت حذف ارز دارو 
افزایش داشته است.

1۰۰۰ میلیارد تومان
ماهانه برای پوشش داروها و 
مابه التفاوت ارز در کشور به 

سازمان بیمه سالمت پرداخت 
می شود.

4۰۰ قلم
داروی ضروری و پرتکرار هم تا 

پایان سال به این فهرست اضافه 
خواهد شد.

25 درصد
مراجعات بیماران همزمان با اجرای 

طرح دارویار و موج هفتم کرونا 
افزایش یافت و با فروکش کردن 

بیماری به 15 درصد رسیده است. 

 برجام در نیویورک 
به سرانجام می رسد؟

زنگ  مدرسه با اتوبوس های نونوار

 مذاکرات برجامی یکی از مهم ترین محورهای رایزنی 
مقام های ایرانی در حاشــیه مجمع سازمان ملل  است

200اتوبوس جدید و 550  اتوبوس بازسازی شده به ناوگان اضافه می شود

تصاویری از 3دیدار فشــرده وزیر امورخارجه 
کشورمان با همتایان اروپایی اش در نشست سازمان 

ملل را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.
صفحه2

صفحه15

صفحه های 6و10صفحه3

 مستندی از تخریب اموال 
عمومی در اغتشاشات 
اخیر  را با اسکن این 
کیو آرکد  ببینید.

 بخش هایی از فیلم مصاحبه با این 
پدر و مادر شهید را با اسکن این 

کیو آرکد  ببینید.

 نگاهی به مظلومیت 
 نیروی انتظامی با خویشتن داری 

در اغتشاشات

پدر مهسا امینی: 
 سوءاستفاده کنندگان از ماجرا

دلسوز ما نیستند

 شهادت 23مامور 
نیروی انتظامی  در 3ماه اخیر برای 

امنیت مردم کشور

۵  استان حادثه خیز ایران 
استان های در معرض بیشترین بالیای طبیعی معرفی شدند

خراسان 
جنوبی

43 نوع
 بالی طبیعی 

در جهان 
داریم.

32 نوع
 بالی طبیعی 
در ایران رخ 

می دهد.
لرستان کرمان گلستان گیالن

 آمار بالیای طبیعی 
در استان ها
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 شماره  8597

حکم اعضای دوره نهم مجمع تشخیص

دوره نهم مجمع تشــخیص مصلحت نظام از روز گذشته با حکم 
رهبر معظم انقالب در انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی آغاز به کار 
کرد. ترکیب دور جدید مجمع با حداقل تغییر نسبت به دور هشتم 
معرفی شده است. علی اکبر احمدیان، محسن اراکی، عباس علی 
کدخدایی، کمال خــرازی و محمد مخبــر چهره های جدیدی 

هستند که جایگزین چهره های متوفای دوره قبل شده اند.
احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، 
حسن روحانی و علی اکبر ناطق نوری نیز غائبان دور جدید مجمع 
هستند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
متن حکم آیت اهلل خامنه ای به این شرح است: بسم  اهلل الرحمن 
الرحیم، با هدایت و عنایت الهی دوره جدید مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام آغاز می شــود. این مجمع از مهم ترین نهادهای 
قانونی در جمهوری اســالمی و متعهد به 2 مســئولیت اساسی 
است: اول تشخیص مصلحت در هنگام مواجهه مجلس با شورای 
نگهبان که مستلزم نگاه ژرف و مصلحت شناس و احاطه به حقایق 
کشور است و دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاست های کلی 
نظام که متضمن راهبردی ترین تصمیم ها در اداره امور کشــور 
اســت. ارائه راه حل برای معضالت و نیز نظارت بر حسن اجرای 
سیاســت های کلی که به آن مجمع محترم احاله شده است، بر 
اهمیت این نهاد قانونی افزوده اســت. حضور جمعی از نخبگان 
مجرب و دارای سوابق اجرایی در این مجمع و تجربیات متراکم 
از دوره های گذشــته، جایگاه این نهاد را برتر و انتظارات از آن را 
افزون تر می ســازد. در بیانیه آغاز دوره قبل خواسته هایی مطرح 
شده که اکنون نیز به علت برآورده نشدن کامل، باید تکرار شود. از 
جمله سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاست ها و نیز 

پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست ها.
افزون بر آن، اتقان در تشــخیص مصلحت، تنقیح سیاست های 
ابالغ شده و بازنگری در آن در صورت لزوم، ارتباط با مراکز علمی 
و دانشگاهی و نخبگانی کشور و حضور منظم اعضاي محترم در 
جلسات مجمع، مورد تأکید است. اکنون با تشکر از اعضاي محترم 
در دوره  قبل و تقدیر از تالش های آنان و با طلب رحمت و مغفرت 
برای درگذشتگان ایشان، اعضاي دوره پنج ســاله نهم را به این 

شرح منصوب می کنم:
رئیس مجمع: 

آیت اهلل آقای حاج شیخ صادق آملی
 اشخاص حقوقی: رؤسای محترم قوای سه گانه، فقهای محترم 
شــورای نگهبان)در موارد بحث تشــخیص مصلحت(، رئیس 
ستادکل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا 
رئیس دســتگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط 
اســت، رئیس کمیســیون مرتبط با موضوع بحث در مجلس 

شورای اسالمی.
اعضای حقیقی: حجج اسالم: آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای 
قربانعلی دری نجف آبادی، آقای محمــود محمدی عراقی، آقای 
مجید انصاری، آقای غالمرضا مصباحی مقدم و آقای محسن اراکی.

حضرات: آقای غالمرضا آقازاده، آقای علــی آقامحمدی، آقای 
علی اکبر احمدیان، آقای محمود احمدی نژاد، آقای محمدجواد 
ایروانی، آقای محمدرضا باهنر، آقای احمد توکلی، آقای سعید 
جلیلی، آقــای غالمعلی حدادعادل، آقای ســیدکمال خرازی، 
آقای داوود دانش جعفری، آقای پرویز داوودی، آقای محمدباقر 
ذوالقدر، آقای محســن رضایی، آقای ســیدمحمد صدر، آقای 
محمدحسین صفارهرندی، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد 
فروزنده، آقای عباسعلی کدخدایی، آقای علی الریجانی، آقای 
حسین محمدی، آقای محمد مخبر، آقای حسین مظفر، آقای 
سیدمصطفی میرسلیم، آقای سیدمرتضی نبوی، آقای علی اکبر 

والیتی، آقای صادق واعظ زاده و آقای احمد وحیدی.
از خداوند متعال توفیق حضرات محترم را مسئلت می کنم. 
سیدعلی خامنه ای، 29 شهریور 1401

رئیس جمهور عصر دیروز در حاشیه 
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل با 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
دیــدار و گفت وگو کرد. محمد جمشــیدی، معاون 
سیاســی دفتر رئیس جمهور درباره محورهای این 
دیدار طی ســخنان کوتاهی گفت:  مذاکرات جدی 
و همه جانبه ای درباره مســائل مختلف بود و خیلی 
صحبت های خوب و قوی ای توســط رئیس جمهور 
مطرح شــد. هدف در واقع این بود کــه منافع ملت 
به  صورت قاطع و روشن بیان شــود و  در عین حال 

ابتکارهایی نیز مطرح شد.
 وزیر امور خارجه  هم که بــه  همراه رئیس جمهور با 
هدف شرکت در مجمع  عمومی ساالنه سازمان  ملل 
 متحد در نیویورک به  سر می برد، در حاشیه برگزاری 
نشست های این مجمع، با برخی مقام های مختلف 
جهان گفت وگو کــرد؛ دیدارهایی که در راســتای 
گسترش مناسبات جهانی جمهوری  اسالمی نقش 

بسزایی دارد.
به  گــزارش همشــهری، بر این اســاس حســین 
امیرعبداللهیان در نیویورک بــا مقام هایی از جمله 
پارک جین وزیر امور خارجه کره جنوبی، شیخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور 
خارجه قطر و عبداهلل بوحبیب وزیر امور خارجه لبنان 
دیدار و دوطرف پیرامون گسترش مناسبات دوجانبه 

بحث و تبادل نظر کردند.
این درحالی  است که رئیس جمهور کشورمان نیز قرار 
است طی مدت حضور در نیویورک، عالوه  بر حضور 
در نشست هایی که در سازمان ملل جریان دارد، در 
دیدار با سران برخی کشــورها به تبیین دیدگاه های 
جمهوری  اسالمی پیرامون مهم ترین مسائل منطقه ای 

و بین المللی بپردازد.

ادامه رایزنی های برجامی در نیویورک
در چنین شرایطی اما به  نظر می رسد موضوع مذاکرات 
برجامی، یکی از مهم ترین محورهای رایزنی مقام های 
کشورمان با همتایان خود از کشورهای مختلف جهان 
و به ویژه کشــورهای طرف مذاکره در وین باشــد. با 
توجه به همین موضوع هــم بود که علی باقری کنی، 

مذاکره کننده ارشد ایران در گفت وگوهای هسته ای 
اعالم کرد با توجــه به پیام های دریافتــی از آژانس 
بین المللی، با انریکه مورا، معاون سیاســت  خارجی 

اتحادیه اروپا دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
پیش  از این رئیس سازمان انرژی  اتمی کشورمان نیز در 
یک گفت وگوی تلویزیونی، به پیام های ارسالی از سوی 
آژانس بین المللی انرژی  اتمی اشاره و تصریح کرده بود 
پیغام هایی که از ســوی آژانس آمده نشان می دهد 
آنها قصد بســتن این پرونده را دارند. محمد اسالمی 
همچنین ابراز امیدواری کرده بود که طرف های مقابل 
در این زمینه صادق باشند و بیش  از این وقت خود را 
تلف نکرده و فکر نکنند که با چنین ابزاری می توانند 
فشــار حداکثری خود را بر جمهوری  اسالمی اعمال 
کنند. اینها در شرایطی است که طرف های غربی در 
مذاکرات برجامی همچنان در مسیر فضاسازی برعلیه 
جمهوری  اسالمی ایران گام برمی دارند و می کوشند 
توپ مذاکرات را به زمین ایران بیندازد. برهمین اساس 
هم بود مسئول سیاست  خارجی اتحادیه اروپا، به عنوان 
هماهنگ کننده مذاکرات وین، در حاشــیه نشست 
ساالنه مجمع عمومی ســازمان ملل با تالش برای 
مقصر جلوه دادن ایران گفت که فکر نمی کند دیدار 

با رئیس جمهور ایران در این زمینه مفید واقع شود.
جوزپ بورل در عیــن حال گفت که انتظــار ندارد 
به زودی پیشــرفتی در زمینه این مســئله در خالل 
مذاکراتی که اتحادیه اروپا تسهیل گر آن است، حاصل 
شود؛ »در 3ماه اخیر، این تعامل و روند چندمرحله ای 

نزدیک و همســو بوده  اســت. فعالیت بین طرفین 
مذاکرات درحال نتیجه دادن بــود، اما در هفته های 
اخیر، اینطور نبود؛ ما درحال  حاضر در یک بن بست 
قرار داریم.« وی در ادامه تالش برای مقصر جلوه دادن 
ایران در بن بست کنونی مذاکرات افزود:»درخواست 
آخر از سوی ایران، در راســتای یک توافق نبود و اگر 
قرار باشد بگوییم این هفته اتفاقی می افتد یا نه، من 

می گویم فکر نمی کنم.«
از سوی دیگر وزیر امور خارجه فرانسه نیز طی اظهاراتی 
در حاشیه مجمع  عمومی سازمان ملل در نیویورک 
تأکید کرد: »هیچ پیشنهاد بهتری برای ایران جهت 
احیای برجام روی میز مذاکــره قرار ندارد.« کاترین 
کلونا با بیان اینکه هیچ ابتــکاری برای خارج کردن 
شــرایط از وضعیت کنونی وجود ندارد، عنوان کرد: 
»این برعهده ایران است که تصمیم درست را بگیرد.«

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران
در پیــش گرفتن راهبــرد »فرار به  جلو« از ســوی 
مقام های اروپایی در شرایطی است که بررسی روند 
مذاکرات انجام شــده تاکنون گویای این اســت که 
بدعهدی و رفتار متناقض طــرف آمریکایی در قبال 
انجام تعهدهای برجامی خود و بی تحرکی اروپایی ها 
در این حوزه، مهم ترین عامل به بن بست کشیده شدن 

مذاکرات بوده  است.
آخرین نمونه از رفتار تناقض آمیز واشــنگتن در این 
زمینه، تحریم های جدیدی است که در روزهای اخیر 

علیه کشورمان وضع شده  است. وزارت بازرگانی آمریکا 
روز دوشنبه اعالم کرد 3فروند هواپیمای بوئینگ747 
متعلق به شرکت های هواپیمایی ایران را که به روسیه 
خدمات باری ارائه می کنند به فهرســت تحریم های 
خود اضافه کرده  اســت؛ موضوعی که نشان می دهد 
آمریکایی ها از اراده کافی برای گره گشایی از مذاکرات 

برجامی برخوردار نیستند.
اداره امنیت و صنعت وزارت بازرگانی آمریکا مدعی 
شده  است که هواپیماهای تحت کنترل شرکت های 
هواپیمایی »ماهان«، »فارس  ایر قشم« و »ایران ایر«، 
کاالهایی را ازجمله قطعات الکترونیکی، به روســیه 
ارسال کرده اند و این سبب نقض قوانین صادرات وضع 

شده توسط آمریکا علیه روسیه شده  است.
در این میــان اما فضاســازی های برجامــی علیه 
جمهوری اســالمی با واکنش روس ها مواجه شــد و 
مذاکره کننده ارشــد این کشــور در گفت وگوهای 
هســته ای از سیاســت درپیش گرفته شده از سوی 
طرف های غربی با هدف مقصر جلــوه دادن ایران به 

 دلیل وضع فعلی روند احیای برجام انتقاد کرد.
میخائیل اولیانوف دراین بــاره گفت: »به نظر می آید 
»مقصر جلوه دادن« نشانه ای است که مذاکرات وین در 
یک بن بست قرار دارد. اگر اینطور باشد، این وضعیت 
نتیجه عوامل متعددی اســت. وی ادامه داد: »تالش 
برای اینکه همه تقصیرها را به گردن ایران بیندازیم، 
منصفانه نیست. مذاکرات بیش از حد به برنامه سیاسی 

داخلی طرف دیگر مذاکرات بستگی دارد.«

اظهارات فرافکنانه مقام های غربی در شرایطی مطرح 
می شود که منابع آگاه معتقدند درپیش بودن انتخابات 
کنگره و همچنین فشارهای فزاینده مقام های رژیم 
صهیونیســتی مهم ترین عوامل بن بست ایجاد شده 
در مذاکرات هسته ای محسوب می شوند؛ موضوعی 
که پیش از این هم ســابقه داشته و این نخستین بار 
نیست که تحوالت داخلی کشــورهای عضو برجام، 
بر روند مذاکرات تأثیر می گذارد. در چنین شرایطی 
است که واشنگتن تالش می کند تمایل خود برای به 
تعویق انداختن مذاکرات برجامی و تبعات آن را متوجه 
پاسخ های ارائه شده از سوی جمهوری  اسالمی بداند. 

برجام در نیویورک به سرانجام می رسد؟
 مذاکرات برجامی یکی از مهم ترین محورهای رایزنی مقام های ایرانی با همتایان اروپایی خود  در حاشیه مجمع  عمومی سازمان ملل محسوب می شود

برجام

معرفی رسمی وزیر پیشنهادی 
تعاون به مجلس 

نامه معرفی محمدهادی زاهدی وفا، وزیر پیشنهادی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی دیروز )سه شنبه( مجلس 
اعالم وصول و متن نامه رئیس  جمهور در این زمینه در اجرای 
اصل133 قانون اساسی قرائت شد.  محمدهادی زاهدی وفا، 
اقتصاددان 59ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در 
کاناداست. وی در سال های گذشته عضو هیأت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، رئیس هیأت مدیره 
هلدینگ صنایــع نوین، رئیس  هیأت مدیــره رایتل و عضو 
شورای  عالی الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت نیز بوده  است. 

 تکذیب اظهارات دبیر وقت
 ستاد احیای امر به معروف

جلیل محبی دبیر سابق ســتاد امر به معروف و نهی از منکر در 
برنامه دوشنبه شب گفت وگوی خبری که با موضوع گشت ارشاد 
پخش شد، ادعاهایی را درباره جلسه ای در سال1398 در دفتر 
رئیس وقت قوه قضاییه مطرح کرد که از ســوی حاضران در آن 
جلسه تکذیب شد. به گزارش ایرنا، در بخشی از این برنامه که 
با حضور مسعود پزشــکیان نماینده مجلس و صادق کوشکی 
کارشناس سیاسی پخش شد، جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر روی خط برنامه آمد و اظهاراتی پیرامون 
عملکرد گشت ارشاد بیان کرد. او در بخشی از این اظهارات به 
جلسه در سال1398 در دفتر سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت 
قوه قضاییه، پیرامون گشت ارشاد اشاره کرد و مدعی شد که »در 
این جلسه راهکارهایی ارائه شد ولی گفتند اگر این برخوردها 
ادامه پیدا کند رأی آقای رئیســی در انتخابــات دچار چالش 
می شود و براساس همین، رئیس دادسرای ارشاد آن زمان که 

خیلی خوب هم داشت کار می کرد تغییر کرد.«
پس از این ادعای جلیل محبی تعدادی از حاضران در این جلسه 
در صفحه مجازی خود ضمن تکذیب ادعای جلیل محبی تأکید 
کردند که در این جلســه اصال بحثی درباره انتخابات و ریزش 
رأی آقای رئیسی نشده است. مرکز ارتباطات قوه قضاییه و مرکز 
رسانه قوه قضاییه طی اطالعیه با اشاره به اظهارات جلیل محبی 
درباره عزل رئیس وقت دادسرای ارشــاد در پی جلسه مذکور 
تأکید کرد که »اظهارات آقای جلیل محبی در مورد علت تغییر 
سرپرســت وقت دادســرای صحت ندارد و آقای حاج محمدی 
در تاریخ 22خرداد1399 با حکم آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی 
رئیس وقت قوه قضاییه به عنوان رئیس جدید سازمان زندان ها و 
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتخاب و جایگزین دکتر اصغر 
جهانگیر شــد و از نظر جایگاه شــغلی ارتقای  قابل مالحظه ای 
پیدا کرد؛ حاجی محمدی تا 8 آذر سال1400 در سمت رئیس 
سازمان زندان های کشور و عضو شورای عالی قوه قضاییه مشغول 
به فعالیت بود.« سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی 
کشور نیز که از حاضران در جلسه بوده، درباره ادعای محبی در 
صفحه شخصی خود نوشت: »آقای محبی و برخی نظرات شان را 
می پسندم، نمی دانم چه خطای شناختی رخ داده ولی به عنوان 
کسی که در جلسه موصوف ایشان در زمان قاضی القضاتی آیت اهلل 
رئیسی بوده  ام؛ حکایت ایشان را تکذیب می کنم. ایشان طرحی 

داشت در باب حجاب و به شدت محل نقد؛ چیز دیگری نبود.«

پیگیری ماجرای مهسا امینی 
تا اصالح ساختارها

رئیس مجلس در نطق میان دستور جلسه علنی روز 
سه شنبه مجلس با تســلیت درگذشت مهسا امینی 
دختر 22ســاله در بازداشتگاه پلیس امنیت اخالقی 
گفت: درگذشت ایشان، داغی بر دل های ما گذاشت 
و از ساعات اول اطالع نمایندگان از وقوع حادثه، ارکان 
نظارتی مجلس با حساسیت تمام، فرایند رسیدگی این 
حادثه را در دستور کار خود قرار دادند. اینجانب مجددا 
تأکید می کنم که رسیدگی دقیق و اطالع رسانی تمامی 
ابعاد پرونده درگذشت ایشــان، ضروری است. الزم 
است کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
با حداکثر دقت و موشــکافی کامل تمامی زوایا، در 
سریع ترین زمان ممکن نتیجه کارشناسی خود را برای 
اطالع نمایندگان و مردم شــریف ایران گزارش کند. 
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف درباره پیگیری 
درگذشت مهسا امینی اضافه کرد: همچنین کمیسیون 
مذکور وظیفه دارد عالوه بر بررسی مصداقی درگذشت 
مرحومه مهســا امینی، برای جلوگیری از تکرار این 
قبیل موارد، فرایندها و شیوه اجرا در گشت های امنیت 
اخالقی فرماندهی کل انتظامی را مورد بررسی قرار دهد 
تا برای رفع شدن اشکاالت موجود در چگونگی اجرای 
آن، اقدام شود. قالیباف افزود: متأسفانه دستگاه های 
متعدد فرهنگی و اجتماعی در مقوله حجاب وظایف 
ایجابی خود را به درستی انجام نمی دهند، در چنین 
شرایطی مواجهه با هنجارشکنی ها، نیاز به برنامه ریزی 
دقیق تر با ضوابطی روشن و استفاده از نیروهای آموزش 
دیده، توسط فرماندهی کل انتظامی دارد تا با مسئولیت 
پذیری کامل، از اعمال سلیقه های شخصی و خطاهای 
فردی و سیستمی جلوگیری نماید و این اقدامات مورد 
پذیرش عموم مردم عزیز و نجیب ایران قرار گیرد. او 
تأکید کرد: مجلس هم این اتفاق را برای روشن شدن 
موضوع و اصالحات مورد نیاز ســاختارها و فرایندها، 
رسیدگی می کند و مردم نیز اجازه هرنوع سوءاستفاده 

را به دشمنان و همراهان آنان نخواهد داد.

 خبر

مجلس

رهبری

آمادگیایرانبرایکمکبهلبنان
وزارت امور خارجه لبنان در اطالعیه ای، اعالم کرد وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای لبنانی 
خود در حاشیه مجمع  عمومی سازمان ملل، بر آمادگی تهران برای کمک به لبنان در زمینه سوخت 
و زمینه های دیگر تأکید کرده  است. در این اطالعیه ضمن اشــاره به اینکه دوطرف در این دیدار 
درخصوص روابط دوجانبه و مســائل منطقه ای و بین المللی رایزنی کرده اند، عنوان شده حسین 
امیرعبداللهیان بر آمادگی ایران برای ارسال سوخت به لبنان و تقدیم کمک های دیگر برای غلبه بر 
مشکالت در این کشور تأکید کرده  است. پیش از این، شبکه المنار نیز اعالم کرده بود که در روزهای 
اخیر یک هیأت رسمی لبنانی به تهران رفته تا درباره پرونده سوخت، برق و کمک های ایران به لبنان 
با مسئوالن ایرانی رایزنی کند. این درحالی است که مجتبی امانی، سفیر ایران در لبنان نیز در صفحه 
توییتری خود اعالم کرد به زودی اخبار خوشحال کننده ای درخصوص توافق ایران و لبنان در زمینه 
انتقال سوخت منتشر خواهد شد. در روزهای اخیر برخی منابع خبری لبنانی ادعا کرده بودند که 

ایران با ارسال 600هزارتن سوخت به لبنان طی 5ماه موافقت کرده  است.

مکث

رئیسی در اجالسیه یونسکو مطرح کرد
تحول آموزش و پرورش ایران بدون اتکا به سند2030

رئیس جمهور شامگاه دوشنبه به وقت ایران در 
اجالس تحول آموزش ســازمان ملــل که با دولت

همکاری یونسکو برگزار شد، گفت: متأسفانه 
فرهنگ سلطه، منفعت خود را در عقب نگه داشتن کشورهای 
دیگر تعریف کرده و با ایجاد نظام جهانی ناعادالنه و با سوءاستفاده 
از سازمان های بین المللی و تدوین منظومه های فکری- فرهنگی 

خویش مانع رشد و پیشرفت کشورهای دیگر شده  است.
سیدابراهیم رئیسی درباره ایده های جمهوری اسالمی ایران در 
بحث آموزش گفت: »به طور خالصه جمهوری اســالمی ایران 
معتقد است که پیشرفت، تربیت، خانواده، عدالت و معنویت را 
نمی توان جدای از هم نگریست. هر ایده ای درباره توسعه و رفع 
نیازهای بشــر باید اقتضائات تربیتی و ارزشی را در خود لحاظ 

نماید و در عین حال خانواده محور باشد؛ البته خانواده به معنای 
اصیل آن و نه صورت های خودساخته که باعث انقطاع نسل بشر 
خواهد شد. توسعه فارغ از معنویت و اخالق، موجب تباهی بیشتر 
جامعه می شــود و پایدار نخواهد ماند. سلطه فرهنگی و حبس 

دانش بدترین نوع ستم و بی عدالتی است.«
رئیس جمهور خطاب به ســران حاضر در اجالس یادآور شد: 
»آنچه انتظار می رود این است که نهادهای بین المللی با احترام 
به حق حاکمیت فرهنگی و تربیتی کشــورها، از آنان در مقابل 
تهاجم فرهنگی محافظت کنند. ما معتقدیم که تحول در آموزش 
بدون توجه به »خانواده، عدالت و معنویت« میسر نخواهد بود. 
باید بر ارزش های اخالقی همچون بزرگداشت خانواده، احترام به 
محیط زیست، عدالت، رد خشونت و افراطی گری، فراهم سازی 

فضای مجازی ایمن و اخالقی و سالم و مفید به عنوان اولویت های 
دگرگونی و تحول تعلیم و تربیت تمرکز کنیم. جمهوری اسالمی 
ایران بر این اســاس، ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
خود را با ابتناء به فلسفه تربیت ایرانی- اسالمی و بدون اتکا به 
رویکردهای تک بعدی ســکوالر موجود در سند 2030 تدوین 
کرده است. از منظر کیفیت نیز در نظام آموزشی جدید ایران، 
چرخش از نظام حافظه محور به نظام متکی بر پژوهش،  خالقیت، 
مهارت آموزی و تعهد به تربیت و ارزش های فرهنگی و دینی را 
هدفگذاری کرده است. جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا 
در عین پایبندی به سیاست های اصولی خود، وارد گفت وگوی 
تعاملی در چارچوب نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های 

واالی انسانی شود.«

 الشخور های اهریمنی 
چه کسانی هستند؟

آیا نباید به کســی کــه با وزیر  4 ادامه از 
خارجه وقت آمریــکا مالقات صفحه اول

می کند )دست بوسی مسیح علینژاد از پمپئو وزیر خارجه دولت 
ترامپ( و از او درخواست تشدید تحریم ها علیه ایران را می کند 
درحالی که می داند نتیجه تحریم علیه ایران فشــار روی ملت 
خواهد بود و امروز با مرگ مهسا مزورانه به دنبال همان اهداف 
براندازی خود اســت، لقب الشــخور داد؟ یقینا کسانی که  با 
تحریم دارو هر روز ده ها مهسا را در بیمارستان ها به کام مرگ 
دردناک تر از مهسا می کشند و الشــخوروار برای مهسا اشک 

تمساح می ریزند، برازنده این عنوان هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان درباره حضور 
2ساعته خود در منزل مرحومه مهسا امینی گفت: خبر

دیروز در منزل مرحومه مهسا امینی حضور یافته و 
مراتب تأثر و تسلیت خود را خدمت خانواده آن مرحومه ابراز کردم.

به گزارش تســنیم، عبدالرضا پورذهبی افــزود: به عنوان نماینده 
ولی فقیه، به خانواده مرحومه خانم مهسا امینی اطمینان دادم که 
همه نهادها برای دفاع از حقوقی که از خانم امینی تضییع شــده، 
اقدام خواهند کرد و هیچ حقی از خانواده آن مرحومه نادیده گرفته 

نخواهد شد.
وی با بیان اینکه خانواده آن مرحومه عزیزشان را از دست داده اند 
و این شرایط سخت واقعاً قابل درک است، ادامه داد: در منزل خانم 
امینی خطاب به خانواده آن مرحومه عنوان کردم همه از این اتفاق 

متأثر و غمگین هستیم و هیچ گاه نمی توانیم خودمان را جای شما 
بگذاریم. اتفاق تلخ و غم انگیزی بود و همه را شوکه کرد. هر حادثه 
ناگواری از این دســت حقیر را به عنوان یــک خدمتگزار ناراحت و 
دل شکسته می کند و مطمئنم رهبر عزیزمان نیز از اینکه یک دختر 

این سرزمین این چنین از دنیا رفته اند، متأثر و متألم هستند.
نماینده ولی فقیه در کردستان اضافه کرد: همچنان که به خانواده 
مهســا امینی قول داده ام، من نیز به ســهم خود، موضوع فوت آن 

مرحومه را تا نتیجه نهایی، پیگیری خواهم کرد.

دلجویی نماینده ولی فقیه در 
کردستان از خانواده مهسا امینی

خبر

یرنا
س: ا

عک
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 در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس و مراکز 
آموزشی قرار داریم و ازاین رو حل معضل ترافیک 
و تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی )اتوبوس و 
مترو( در اولویت اقدامات مدیریت شهری قرار 
گرفته است. در این بین، آنطور که سیدمجتبی 
شــفیعی معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
تهران   عنوان کرده در روزهای پیش رو شرکت 
ایران خودرو دیزل 200دستگاه اتوبوس تحویل 
شــهر تهران می دهد که به مدار خدمت رسانی 
وارد می شوند و قطعاً شرایط جابه جایی مسافران 
مطلوب تر خواهد شد. همچنین با تصویب الیحه 
»اعطای مجوز به شــهرداری تهران )شــرکت 
بهره برداری مترو( جهت انجام معامالت مربوط 
بــه خرید قطعــات یدکی، تعمیرات اساســی 
)اورهال(، تجهیزات ثابــت و متحرک متروی 
تهران« از یک ســو فرایند تقویت ناوگان ریلی 
تسریع شد و از سوی دیگر شهردار تهران اجازه 
دارد تا سقف 4هزار میلیارد تومان برای تأمین 
قطعات و... با شــرکت های خصوصــی قرارداد 

منعقد کند.
به گزارش همشــهری، از اول مهــر و همزمان با 
نواخته شدن زنگ تحصیل در مدارس و دانشگاه ها، 
میزان ترددها افزایش می یابد و عالوه بر ترافیک، 
سرانه اســتفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی هم 

صعودی می شــود و ازاین رو تسهیل عبور و مرور 
شهروندان نیازمند تمهیدات اســت. با توجه  به 
اهمیت این موضوع، رئیس شورای شهر تهران روز 
گذشته به تقویت ناوگان اتوبوسرانی اشاره کرد و 
به همشهری گفت: »طبق پیش بینی ها قرار بود 
اتوبوس های جدید وارد ناوگان شوند که تا پایان 
شــهریور این کار محقق خواهد شد . همچنین 
اورهال تعدادی از اتوبوس ها به اتمام رسیده که در 
روزهای آتی وارد مدار خدمت رسانی می شوند.« 
مهدی چمران با بیان اینکــه اتوبوس های جدید 
توسط وزارت کشور خریداری شده است؛ اما هنوز 
تعداد اتوبوس های تهران مشخص نیست، عنوان 
کرد: »در دوره چهارم شورا، حدود 6هزار دستگاه 
اتوبوس فعال در تهران وجود داشت و پیش بینی 
می شد در سال1404 این تعداد به 9هزار دستگاه 
فعال برســد که این امر محقق نشــد. اکنون در 
تالش هستیم تا پایان1404 بتوانیم به تعهدات 
خود عمل کنیم و همچنین تا پایان امسال 2هزار 

دستگاه اتوبوس به ناوگان پایتخت اضافه شود.«

 بهبود وضعیت مترو تا 1402
رئیــس پارلمان شــهری به وضعیــت مترو هم 
اشاره کرد و گفت که شبکه ریلی تهران به عنوان 
ســنگین ترین و بزرگ ترین بخــش حمل ونقل 
شهری از یک سو نیازمند ورود هزار دستگاه واگن  
جدید اســت و از ســوی دیگر هم نیاز به تعمیر، 
بازسازی و نگهداشــت دارد. او ادامه داد: »طبق 
برنامه ریزی هــای انجام شــده، واگن های جدید 

سال1402 وارد ناوگان ریلی می شود.«

تصویب یک الیحه برای تقویت ناوگان ریلی
بررسی الیحه »اعطای مجوز به شهرداری تهران 
)شرکت بهره برداری مترو( جهت انجام معامالت 
مربوط به خرید قطعات یدکی، تعمیرات اساسی 
)اورهال(، تجهیــزات ثابت و متحــرک متروی 
تهران« مهم ترین دســتور جلســه دیروز بود که 
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه 
درخصوص ضرورت ارائه ایــن الیحه گفت که در 
تبصره های بودجه، ســقف معامالت شــهرداری 
مشخص شده )120میلیارد تومان( و به دلیل باال 
بودن مبلغ مورد درخواست از حد تعیین شده نیاز 
به مجوز شورا است. او تأکید کرد: »با تصویب این 
الیحه به شهردار تهران مجوز داده می شود تا سقف 
4هزار میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات، قطعات 
و اورهال مترو با شــرکت های خصوصی قرارداد 

منعقد کند.« در نهایت این الیحه تصویب شد.

382دستگاه اتوبوس اورهال شده اند
معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار تهران 
در جریان بررســی الیحه » اعطــای مجوز به 
شهرداری تهران جهت انجام معامالت مربوط 
به خرید قطعــات یدکی و تعمیرات اساســی 
تجهیزات متروی تهران« با اشــاره به وضعیت 
ناوگان حمل ونقل عمومی گفــت که قرار بود 
تا پایان شــهریور 550دستگاه اتوبوس اورهال 
شــوند که تا کنون اورهال 382دستگاه انجام 
شده است.  ســیدمجتبی شــفیعی با اشاره به 
کمبود نــاوگان ریلی عنــوان کــرد: »عالوه بر 
قرارداد 800میلیاردتومانی متــرو برای تأمین 
قطعات و...، قراردادی با شــرکت واگن ســازی 
به مبلــغ 400میلیارد تومــان داریم. همچنین 
قراردادی 3جانبه میان وزارت کشــور، شرکت 
بهره برداری مترو و شرکت واگن سازی تهران به 
مبلغ 2هزار میلیارد تومان و قرار دادهایی هم برای 
ارتقای مرکز فرمان خطــوط 1و 2مترو به مبلغ 
360میلیارد تومان و تأمین قطعات و تجهیزات 
ایستگاهی مانند پله برقی و... به مبلغ 440میلیارد 
تومان، با شرکت خصوصی منعقد خواهد شد.« 
او در پایان تأکید کرد که عالوه بر بودجه شرکت 
بهره برداری مترو )هــزار و 200میلیارد تومان(، 
حدود هزار میلیارد تومــان منابع داخلی در این 
شــرکت وجود دارد که از طریق واگذاری غرفه و 
انجام تبلیغات و... حاصل شده و سرجمع منابع 
از محل های مختلــف و قراردادها بــه 5هزار و 

100میلیارد تومان می رسد.

زنگ مدرسه با اتوبوس های نونوار
 شورای شهر تهران به شهرداری مجوز داد تا برای معامالت خرید قطعات یدکی و اورهال مترو تا سقف 4هزار میلیارد تومان اقدام کند

200اتوبوس جدید و 550اتوبوس بازسازی شده همزمان با فرا رسیدن سال تحصیلی جدید به ناوگان حمل ونقل همگانی تهران اضافه می شود

 تعطیلی خط متروی فرودگاه امام)ره( 
طی امروز و فردا

 باتوجه  به آماده ســازی معابر  
برای برگــزاری مراســم رژه حمل ونقل

نیروهای مسلح، ایستگاه های 
شهر آفتاب و فرودگاه امام خمینی)ره( متروی 
تهران، از ابتدای صبح روز چهارشنبه 30شهریور 
تا پایان مراســم در روز پنجشنبه 31شهریور 
پذیرش مســافر نخواهند داشــت. به گزارش 
همشــهری، از ابتدای صبح روز چهارشــنبه 
30شهریورماه تا پایان مراســم رژه نیروهای 
مســلح در روز پنجشــنبه 31شــهریورماه، 
مسافرگیری و سرویس دهی در انشعاب فرودگاه 
امام خمینی)ره( انجام نمی شــود. همچنین 
ایستگاه شاهد - باقرشــهر در خط یک نیز از 

ابتدای صبح روز پنجشنبه 31شهریور تا پایان 
مراسم، تعطیل اســت و پذیرش مسافر ندارد. 
پس از پایان مراســم، ســرویس دهی در این 
ایســتگاه ها به صورت عادی و براساس برنامه 

زمانبندی از سرگرفته خواهد شد.

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

دیدار شهردار تهران با سفیر چین 

شهردار پایتخت میزبان چانگ هوآ، سفیر چین در ایران بود و 
دو طرف در محل ساختمان شهرداری درباره مسائل مختلف 

با یکدیگر تبادل نظر کردند.
به گزارش همشــهری، علیرضا زاکانی در این دیدار اظهار 
کرد: امیدواریم این دیدار پایه یک همکاری مشــترک بین 
ما قرار بگیرد. امروز مبارزه با یکجانبه گرایی آمریکا و اثرات 
نامطلوب آن در سراســر جهان که گریبانگیر ایران و چین 
شده است، امری قطعی و ضروری است. چین و ایران برای 
آینده خودشان نقشــه راهی دارند و نقاط اشتراکی در این 

نقشه وجود دارد.
 چانگ هوآ، ســفیر چین در ایران در این دیدار  اظهار کرد: 
به واسطه چند سال زندگی در تهران، احساس می کنم یک 
شــهروند تهرانی هستم. ســال 2014 پکن با تهران روابط 
دوستی را ایجاد کرد. همچنین تهران بعد از بحران کرونا در 
برج آزادی نمایش ویدئو مپینگ برای همبستگی با چین اجرا 
کرد. در سال های قبل همکاری و تعامالت دوستانه ای بین 
ایران و شهرهای چین صورت گرفته بود، در ماه های آینده 
نیز از طرف یک شــرکت چینی خــط هواپیمایی به تهران 

مجددا فعال می شود.

پوشش بتنی روی کانال مرگ
عضو هیأت  رئیسه شورای شهر تهران از اتمام عملیات 
پوشانده شدن کانال عباس آباد )ری - ورامین( تا پایان 

مهر خبر داد

کانــال ری - ورامین حدود 2هــزار و 100متر اســت که 
750متر آن در محله عباس آباد و هزار و 350متر هم در محله 
خاورشهر قرار دارد. به گزارش همشهری، توسعه شهرنشینی 
ســبب مجاورت این کانال با بافت مســکونی شده و همین 

مشکالتی زیست محیطی برای ساکنان ایجاد کرده است. 
جان باختن 4کودک به دلیل ســقوط در این کانال موجب 
شده تا ساکنان همجوار، از آن با عنوان کانال مرگ یاد کنند. 
حوادث تلخی که در سایه غفلت برخی از نهادها رخ داد و در 
نهایت با پیگیری های اعضای شورای شهر ششم مقرر شد تا 

با سرپوشیده کردن آن ایمنی سکنه تأمین شود.
اکنون در جدیدترین اظهارنظرها، جعفر بندی شربیانی، عضو 
هیأت رئیسه پارلمان شهری از پیشرفت 70درصدی عملیات 
سرپوشیده کردن این کانال خبر داد و گفت: امیدواریم این 

کار تا پایان مهر به اتمام برسد.
اواخر سال گذشته ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه  و بودجه 
شورای شهر تهران در بازدیدهای هفتگی خود از محالت، به 
منطقه20 و محله عباس آباد رفــت. او وقتی گزارش خود را 
از این محله ارائه داد به وضعیــت خطرناک کانال این محله 
اشــاره و عنوان کرد که عالوه بر مشکالت زیست محیطی و 
بوی تعفن، ایــن کانال تهدیدی جدی برای جان ســاکنان 
محله عباس آباد اســت. امانی از مدیران شهرداری منطقه 
20خواست در اســرع  وقت به این موضوع رسیدگی کنند، 
اما شهرداری در این حوزه مسئولیتی نداشت و متولی اصلی 
شرکت آب منطقه ای بود که بنا به دالیلی پیگیری های الزم 

صورت نگرفت.

سقوط مرگبار کودک 8ساله
پنجم اسفند 1400کودک خردســال با دوستانش در حال 
بازی بود که ناگهــان به دلیل نبود حفــاظ ایمنی به داخل 
این کانال سقوط کرد و دقایقی بعد مأموران اورژانس پیکر 

بی جان او را از کانال بیرون آوردند. 
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در پی این حادثه 
گفت که بنا به دستور دادستانی مقرر شد تا هر چه سریع تر 
محدوده هایی از کانال که داخل بافت مســکونی قرار دارد، 

سرپوشیده شود. 
شربیانی هم در واکنش به مرگ کودک 8 ساله گفت که پیش 
 از این 3کودک در این کانال سقوط کرده بودند و با توجه  به 
اینکه در آخرین حادثه، کودک از نقطه ای که حصار داشته 
داخل کانال افتــاده و جان باخته، ضــرورت دارد این کانال 

سرپوشیده شود.

اعتبار 20میلیاردتومانی
تیرماه امسال جلســاتی با حضور دادســتانی و فرمانداری 
شــهرری برگزار و تفاهمنامه ای میان فرمانداری و شرکت 
آب منطقه ای برای رفع خطر این کانال منعقد و مقرر شــد 
شــهرداری تهران در تأمین لوازم موردنیاز به شــرکت آب 

منطقه ای تهران کمک کند. 
محســن منصوری، اســتاندار تهران هم از تخصیص اعتبار 
20میلیــارد تومانی به عنوان ســهم فرمانــداری ری برای 
ایمن سازی این کانال خبر داد و گفت که سرپوشیده کردن 
این کانال از طرق مشارکت اســتانداری تهران، شرکت آب 

منطقه ای و شهرداری تهران انجام می شود.

اتمام فاز اول 
عملیات سرپوشــیده کردن کانال ری - ورامیــن در 2 فاز 
اجرایی می شود. فاز اول در محله عباس آباد به طول 750متر 
و فاز دوم هم در محله خاور شــهر به طول هزار و 350متر. 
آنطور که شربیانی عنوان کرده است مشکالت بوروکراسی 
اداری در شرکت آب منطقه ای پیش  آمده بود که   با مساعدت 
و پیگیری مسئوالن، در حال رفع مشکالت هستند  تا پایان 

مهر فاز اول این پروژه به پایان برسد.
به  گفته این عضو پارلمان شهری، عملیات اجرایی فاز دوم هم 

تابستان 1402 به اتمام می رسد.

 حامد عباسی نامی
 مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 

تهران 
به دنبــال ایجــاد گذرگاه هــای مهارتی در 
ایســتگاه های متــرو هســتیم. چــرا که با 
توجه  به بازگشایی مدارس، آمار مسافران 
افزایش پیدا می کند و ظرفیت مناسبی 
برای اجرای گذرگاه های مهارتی و معرفی 
صنایع دستی استان ها در 144ایستگاه 
وجود دارد، اما باتوجه به زمان محدودی 
که تا بازگشــایی مــدارس داریــم، امکان 
تجهیز و ایجاد گذرگاه مهارتی در تمامی 

ایستگاه ها وجود ندارد.

 ابوالفضل فالح
 معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار 

تهران
ایجاد شفافیت مالی، یکی از مهم ترین 
رویکردهــای جدیــد معاونــت مالــی و 
اقتصاد شهری شــهرداری تهران است 
که در نهایت منجر به واگذاری و عرضه 
امالک در بورس شــد.  پــس از عرضه و 
فروش 2 ملک در سازمان بورس کاالی 
ایــران، اکنون ســومین ملک بــه ارزش 
15میلیــارد تومــان در تــاالر شیشــه ای 

عرضه شده است.

تذکروتشکراعضاي
پارلمانشهری

   نرجس سلیمانی: 22گذر یا میدان اصلی به 
پیشنهاد شهرداران مناطق برای نصب تابلوی 
پروژه های هر منطقه مشخص شود و 22تابلو 
با ظرفیت معرفی 10پروژه برتر در هر منطقه 

مورد بهره برداری قرار گیرد.
  مهدی بابایی: فهرســت 129ساختمان، 
بسیار پرخطر و بحرانی تهران توسط سازمان 
آتش نشانی تهیه شده و شهرداران مناطق 
22گانه مکلف هستند از تمام ظرفیت های 
قانونی خود برای رفع خطر این ساختمان ها 
اســتفاده کنند؛ اما این فرایند کند است و 
ضرورت دارد در اولویت اقدامات شهرداری 

تهران قرار گیرد.
  سیدمحمد آقامیری: تردد بخش زیادی از 
زائران اربعین از شهر مهران انجام می شود و 
با توجه  به محدودیت ها و کمبود امکانات، این 
شهر ظرفیت پذیرش میلیون ها زائر را ندارد؛ 
بنابراین نیاز است تا دولت بودجه ای را برای 
افزایش ظرفیت ها به این شهر اختصاص دهد 
تا در سال های آتی خدمت رسانی به زائران 

مطلوب تر شود.
  حبیب کاشانی: اخیرا از سوی شرکت آب و 
فاضالب فیش ها و نامه هایی با موضوع اصالح 
قرارداد فاضالب به درب منزل شهروندان 
ارسال می شود که در آن مواردی قید شده 
و مشترکان باید در اسرع وقت آنها را پیگیری 
کنند در غیر این صورت انشــعاب آب قطع 
می شود. این ادبیات تهدیدآمیز برای جلب 

کمک مردم درست نیست.
  ناصر امانی: کمیسیون ماده5 باید طرح های 
موضوعی و موضعی را در چارچوبی که در طرح 
جامع پیش بینی شده تهیه، بررسی و تصویب 
کند. چرا که این طرح هــا اجزای طرح های 
جامع هستند و اگر حذف یا برخالف رویکرد 
کلی طرح جامع تهیه و تصویب شوند، ساختار 
طرح جامع تغییر می کند و در نتیجه شهر 

دچار خسارت و زیان می شود.
  علیرضا نادعلی: در چند روز اخیر برای یکی 
از دختران این سرزمین اتفاق ناگواری رخ داد 
و باعث ناراحتی و اندوه مردم شــد. در این 
حادثه اگر اشتباهی رخ  داده است مسئوالن 
مربوطه پیگیر آن هستند و باید از سخنانی که 

وحدت را از بین می برد، پرهیز کرد.
  ســیداحمد علوی: شــهرداری تهران 
برای موضوع اربعین و مراسم مشابه، بحث 
آسیب شناســی را هم برای خود و هم برای 
ارائه به صحن شورا انجام دهد. چرا که ممکن 
است با تغییر مدیران یا گذشت زمان، برخی از 
مشکالت فراموش شوند و در دوره های بعدی 

مجددا این اتفاقات رخ دهند.

نقل قول خبر

مدیرعامل شــرکت شهر ســالم از ارائه 
بیش از 25هزار خدمت در پایگاه  های 
پنجگانه شــرکت بــه زائــران و خادمان 
مراسم اربعین کشــور عراق در 2هفته 
فعالیت شبانه روزی این مراکز خبر داد. 
امیر نورمحمدی گفت: » فعالیت های 
خود را با فراخوان داوطلب برای حضور 
در عتبات عالیات آغاز کردیم. هزار نفر 
از کارگــران اعزامــی به کشــور عــراق از 
سوی تیم های بهداشــت شرکت شهر 
سالم مورد پایش سالمت و همچنین 

واکسیناسیون کرونا قرار گرفتند.« 

2۵
هزار

مدیرعامــل شــرکت یادمــان ســازه از 
پیشــرفت50درصدی عملیات اجرایی 
تعمیرات تخصصی پل تقاطع بزرگراه 
یــادگار امــام(ره) بــا خیابان ســتارخان 
خبــر داد. امیــن شــالبافان بــا اشــاره 
بــه اقدامــات پیش بینــی  شــده گفت: 
»اجرای مالت ترمیمی برای ستون های 
کمتــر تخریــب شــده، تعمیــر و مرمت 
ســتون های آســیب دیده، بتن ریــزی 
ستون ها، کاشــت آرماتور ســتون و... 
کارهایی هستند که برخی انجام شده 

و بخشی هم در حال انجام است.« 

۵۰
درصد

عدد خبر

تخریب 8ویال و آزادسازی 
11هکتار زمین زراعی

شهردار منطقه 18 از تخریب 8ویالی غیرمجاز 
و آزادســازی 11هکتار از اراضی زراعی و باغات 
در حریم منطقه خبر داد. به گزارش همشهری، 
حفظ و صیانت از حریم و اراضی کشاورزی و باغ ها 
و جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییر 
کاربری اراضی زراعی، رویکرد مدیریت شــهری 
است و در این راستا شهرداری منطقه18اقدام به 
تخریب 8ویالی غیرمجاز کرده است. آن طور که 
محمدجواد خسروی گفته: »متخلفین در سنوات 
گذشته، برخالف ضوابط و اصول شهرداری نسبت 
به احداث باغ ویــال، دیوارکشــی، ایجاد فنس، 
پرچین، احداث استخر و سکو اقدام کرده بودند. 
پس از طرح شکایت و پیگیری قضایی در نهایت 
منجر به اخذ دســتور قضایی مبنی بر قلع وقمع 
مستحدثات شــد و پس از هماهنگی های الزم 
با دســتگاه های قضایی و انتظامی این کار انجام 
و 11هکتار از زمین های کشاورزی جنوب غرب 

پایتخت آزادسازی شد.«

 خبر

خبر

60پروژهعمرانیپایتخت
اعضای شورای شهر تهران دیروز پس از بررسی الیحه »اصالح مصوبه نحوه صدور مجوز حفاری در 
شهر تهران« آن را تصویب کردند و به گفته میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای 
شهر تهران این الیحه منجر به انضباط بخش مالی شهرداری می شود. چراکه ابتدا هزینه حفاری 
از شرکت های خدمت رسان)آب، برق و گاز( توسط شهرداری دریافت و ثبت و سپس مجوز صادر 
خواهد شد. عباس شعبانی، معاون فنی و عمران شــهردار تهران هم در جریان بررسی این الیحه 
گفت که تا کنون 200میلیارد تومان مجوز حفاری صادر شده است. او همچنین از وجود 60پروژه در 
پایتخت خبر داد و عنوان کرد که عملیات عمرانی 40پروژه شروع شده و عملیات 20پروژه دیگر هم 

در حال آغاز است.

مکث

10نامجدیدبرایمعابر،بوستانوپل
 در جلسه روز گذشته پارلمان شــهری و در جریان بررسی چهاردهمین صورتجلسه کمیسیون 
نام گذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی تهران، 10نام جدید برای 7معبر، 2بوســتان و یک پل 
انتخاب و تصویب شد. براساس گزارش ارائه شده توسط نرگس معدنی پور، رئیس کمیسیون فرهنگی 

و اجتماعی شورای شهر تهران معابری در مناطق 9، 10، 15، 21 و 22به نام شهدا مزین شد.

مکث

13پالکثبتیباغاعالمشد 
در ادامه جلسه روز گذشته، بررسی 13پالک ثبتی در دستور کار قرار گرفت و جعفر شربیانی، عضو 
کمیسیون معماری و شهرسازی گزارش هر یک از پالک ها را ارائه داد و در نهایت با موافقت اعضا 

همه آنها باغ اعالم شدند.
مکث
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احــداث خانه هــای کــم تراکم و 
حیــاط دار، یکــی از راهبردهای مسکن

نهضت ملی مســکن در شهرهای 
کوچک و مناطق روستایی است که اگر دامنه آن به 
کالنشــهرهای دارای زمین کافی نیز کشیده شود، 
می تواند ضمن مردم پسند کردن مسکن دولتی، به 

توزیع جمعیتی شهرهای بزرگ نیز کمک کند.
به گزارش همشــهری، فرهنگ و ســنت ایرانی با 
خانه هــای یک طبقه و  حیاط دار معنی می شــود؛ 
اما این معنــا در پروژه های احداث مســکن انبوه 
به خصوص طرح های مســکن دولتی، مدنظر قرار 
نمی گیرد و همین مسئله یکی از عوامل گره خوردن 
کار در این طرح هاســت. البته متولیان مســکن 
دولتی، اولویت خود را احداث خانه های یک طبقه 
و  حیاط دار و مسکن ســازی به جای خوابگاه سازی 
عنوان می کنند که اگر در عمل نیــز به آن پایبند 
باشــند، می تواند به انقالبی در عرصه مســکن و 

ساختمان منجر شود.

ویالسازی؛ از حرف تا عمل
از ابتدای نهضت ملی مســکن تاکنــون، وزیر راه و 
شهرســازی بارها اعالم کرده که یکی از محورهای 
نهضت ملی مســکن، واگذاری زمین به متقاضیان 
به منظور احداث خانه های کــم تراکم و واحدهای 
ویالیی است. رستم قاســمی چند باری هم گفته 
در شــهرهایی که مشــکل زمین نداریم خانه های 
نهضت ملی مســکن، ویالیی خواهد بود. او اسفند 
سال گذشته نیز اعالم کرده بود: »ظرف 4سال باید 
600هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید ساخته 
شود و سرعت عمل در این موضوع بسیار مهم است. 
شهرهای جدید باید همه اقشار و افکار را در بر بگیرد. 
در این شهرها باید هم ویالهای 1000متری بسازیم و 
هم خانه های کوچک و این مسئله حتماً در دستور کار 
شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید قرار گیرد.« 

البته این اظهارات گرچه به دفعات در رسانه ها منتشر 
شــده و خواســتگاه قانونی نیز دارد اما عامه مردم 
در کالنشهرها و شــهرهای جدید موقعیتی برای 

مشارکت در این نوع از مســکن دولتی نداشته اند. 
به عنوان مثال، در شــهرهای جدیــد پایتخت که 
میزبان نهضت ملی مســکن تهران هستند، فقط 
درباره واگذاری زمین در شهر جدید ایوانکی سمنان 
صحبت شده و در مابقی شــهرها حتی خبری هم 
در مورد امکان ســاخت مســکن یک طبقه برای 
متقاضیان اظهار نشده است. این در حالی است که 
چندی پیش، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان 
تهران، از تأمین 160درصدی زمین در استان تهران 
خبر داده بــود که معنای آن، وفــور زمین در برابر 
تقاضای احداث مسکن دولتی است. بنابراین از منظر 
تأمین زمین، مشــکلی برای ساخت خانه های یک 
طبقه و ویالیی در نهضت ملی مسکن تهران وجود 
ندارد و فقط باید امکان انتخاب این نوع مسکن برای 

متقاضیان فراهم شود.

مسکن متناسب با عزت و تکریم خانواده
در کنار اظهــارات وزیر راه و شهرســازی در مورد 
واگذاری زمین برای احداث مســکن ویالیی و یک 
طبقه، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
نیز اولویت این وزارتخانــه را احداث خانه های یک 
طبقه و ساخت مسکن باهدف عزت و تکریم خانواده 

عنوان کرده است. 
هادی عباسی اصل که وزیر راه و شهرسازی را در سفر 
به استان فارس همراهی می کرد، با اشاره به اختیارات 
تفویض شده در طرح نهضت ملی مسکن گفته است: 
اولویت وزارت راه و شهرسازی یک طبقه سازی است. 
در بحث ســاخت خانه های یک طبقــه درمجموع 
هزینه پاگرد و آسانسور و مشاعات کم شده و باوجود 
افزایش هزینه های زیربنایی طی محاسبه انجام شده، 
درمجموع هزینه های مردم کاهش می یابد. معاون 
مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی 
مسکن با اشــاره به بیانات رهبری در مورد افزایش 
فرزندآوری و پیگیری وزیر محترم راه و شهرسازی 
دراین باره بیان کرد: ســاخت مسکن باهدف عزت 
و تکریم خانواده انجام می شــود. عباســی در مورد 
احداث مســکن دولتی در اســتان فارس، بر لزوم 

ساخت مسکن به جای خوابگاه سازی  تأکید می کند.

مزیت مسکن ویالیی در کالنشهرها
در جریــان طرح مســکن مهــر، به خصــوص در 
کالنشــهرها، فرایند کار به سمت بلندمرتبه سازی 
سوق پیدا کرد درحالی که به جز هزینه زمین، مابقی 
هزینه های بلندمرتبه سازی از احداث ساختمان های 
کم تراکم بیشــتر اســت. همچنین زیست پذیری 
ســاختمان های ویالیــی و کم تراکــم به مراتب از 
برج های احداث شــده در طرح های مسکن دولتی 

باالتر بوده و خانواده های بیشتری را جذب می کند.
این در حالی است که مثاًل در پروژه های انبوه سازی 
مسکن مهر در کالنشــهرها و به خصوص شهرهای 
جدیــد پایتخت، همچنــان زندگــی در برج های 
بلندمرتبه با چالش های جدی برای خانواده ها همراه 
اســت و ســاکنان حتی در مباحثی پیش پا افتاده 
مانند مدیریت ساختمان و تعیین مدیر ساختمان با 
مشکل مواجه هستند. این در حالی است که احداث 
ساختمان هاي ویالیی اگر با تکنولوژی های مدرن و 
تمهیداتی الزم برای تأمیــن انرژی، جمع آوری آب 
باران و تصفیه پساب همراه باشد، می تواند انقالبی در 
احداث مسکن متناسب با نیاز و خواست خانوارهای 
ایرانی باشــد و جمعیت بزرگی را راضــی به انتقال 
محل ســکونت حتی از قلب تهران بــه بیابان های 

جنوبی کند.

هزینه فرصت ویالسازی
در شــرایط فعلــی متوســط هزینه ســاخت هر 
مترمربع زیربنا در شــهر تهران )براساس داده های 
نظام مهندسی و بدون احتســاب قیمت زمین( در 
ســاختمان یک طبقه 6.4میلیون تومان است. این 
شاخص در ساختمان 5طبقه 7.5میلیون تومان، در 
ساختمان 10طبقه 9.6میلیون تومان در ساختمان 
18طبقه 13.5میلیون تومان برآورد می شــود. با 
توجه به اینکه تأمین زمین در بســیاری از مناطق 
میزبان مسکن دولتی نظیر شهر جدید پرند در تهران 
عماًل موضوعیتی ندارد، استفاده از الگوی ویالسازی 

قادر است موضوع را فراتر از خانه دار کردن مردم ببرد 
و آنها را صاحب خانه هایی متناسب با الگوی زندگی 
ایرانی- اسالمی و با زیست پذیری باال کند. در شرایط 
فعلی، طبق اطالعات ارائه شده در مراسم رونمایی از 
پروژه 496واحدی نهضت ملی مسکن در شهر پرند، 
هزینه هر مترمربع زیربنا در این واحدها که به صورت 
5طبقه احداث شــده اند، با احتســاب هزینه های 
آسانسور، پکیچ و محوطه سازی به 8میلیون تومان 
رســیده و متقاضیان این آپارتمان های 100متری 
باوجود تسهیالت 450میلیون تومانی بانک مسکن 

باید 350میلیون تومان آورده واریز کنند.
 این در حالی اســت که هر یک از ایــن متقاضیان 
می توانســتند مثاًل با دریافت 200مترمربع زمین 
و صرف هزینه 640میلیــون تومانی، صاحب یک 
واحد مسکونی 100متری شــوند که زندگی در آن 
از زمین تا آسمان با زندگی در یک سایت مسکونی 
496واحدی متفاوت است. البته اگر مسکن دولتی 
به صورت ویالیی احداث شــود، باید هزینه ای هم 
برای دیوارکشی و محوطه سازی صرف شود که اوالً 
ارزش افزوده حاصل از آن به راحتی افزایش هزینه ها 
را توجیه خواهد کرد و دوم اینکه بخش قابل توجهی 
از هزینه ها می تواند به آینده و زمان تمتع مالی خانوار 

موکول شود. 
به گزارش همشــهری، یکی از عواملی که جانمایی 
مســکن دولتی و تأمین زمین برای آن را سخت و 
پیچیده می کند، تأمین زیرساخت های حیاتی برای 
این مناطق و زیست پذیر کردن آنهاست که در مورد 
طرح ویالســازی، فقط با استفاده از تکنولوژی های 
نوین صنعت ســاختمان می توان مشکل را برطرف 
کرد. برای این کار، باید خانه های تک طبقه احداث 
شده به نیروگاه خورشیدی، مخزن جمع آوری آب 
باران و سیســتم تصفیه و چرخش فاضالب مجهز 
شــوند که در این صورت، این واحدها نه تنها از نظر 
زیرساخت های تأمین آب و برق، فشاری به وزارت 
نیرو وارد نخواهند کرد، بلکه آغــازی برای اصالح 
فرهنــگ مصرف و بهــره وری منابع انــرژی تلقی 

خواهند شد.

عبور از خوابگاه سازی با ساخت خانه های ویالیی
واگذاری زمین دولتی و احداث مسکن یک طبقه و ویالیی، می تواند طرح های مسکن دولتی را از بن بست خوابگاه سازی خارج کند

رای مجلس به 2 فوریت الیحه دولت
 گره اسقاط خودروهای فرسوده

باز می شود؟
نمایندگان مجلس شورای اســالمی با دوفوریت الیحه دولت 
برای اصالح قانون ســاماندهی صنعت خــودرو مصوب1401 
موافقت کردند، به این امید که یکی از گره های ایجاد شــده در 
فرایند اسقاط خودروهای فرسوده باز شود. هم اکنون جایگزینی 
خودروها و وسایل نقلیه موتوری فرسوده به گفته وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، به دلیل یک خأل قانونی به مشــکل برخورده و 

دولت تصمیم دارد تا نسبت به رفع این چالش اقدام کند.
به گزارش همشــهری، رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت که برای دفاع از دوفوریت الیحه پیشــنهادی دولت 
به مجلس رفته بود، اعالم کرد: در شــرایط امروز باید خودرو، 
موتورسیکلت و یا 4کامیون اسقاط شــود تا یک کامیون قابل 
شماره گذاری باشد که اصل این موضوع درست و صحیح است 
و ما باید یک ســازوکاری ایجاد کنیم تا خودروهای فرســوده، 
موتورهای فرسوده و یا خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج 
شوند، اما این قانون یک خأل اساسی دارد که برای ما مشکل ساز 
شده است. او افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت 
فرسوده می خواهد اسقاط شود، چند شــرط باید فراهم شود، 
اول باید از تردد موتورسیکلت فرســوده ممانعت شود، اما االن 
این اتفاق نمی افتد، لذا ما باید تســهیالتی در اختیار صاحبان 
موتورسیکلت، وســایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که 
این اتفاق رخ دهد، لذا ما بــرای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای 
اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا 
گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد؛ بنابراین شماره گذاری 
نیز متوقف می شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده ایم و نتیجه 
می شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید 
داشــته اند و کارخانه ها پر از موتورسیکلت شــده اند اما امکان 

عرضه ندارند.
وزیر صمت تأکید کرد: ما باید شرایط را به گونه ای پیش بینی کنیم 
که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، 
شماره گذاری متوقف نشــود، اما ما معادل مبلغی که باید بابت 
گواهی اسقاط پرداخت شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز 
دریافت کنیم و آن را بابت تسهیالت موتورسیکلت های فرسوده 
اختصاص دهیم. او درباره جزئیات الیحه پیشنهادی دولت اعالم 
کرد: با تصویب این الیحه اگر شــرایطی پیش آمد که به اندازه 
کافی گواهی اســقاط خودروی فرســوده وجود نداشت، تولید 
خودرو متوقف نشــود و یک درصد از قیمت خودروی تولیدی 
به صندوق محیط زیست واریز شده و شماره گذاری انجام شود 
و یک درصد هم برای تســهیالت از رده خارج کردن خودروها و 
موتورسیکلت ها استفاده شود. فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد 
دولت برای ســاماندهی قانون موجود گفت: با این پیشــنهاد 
2مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می رود و 
پس از آن منابعی فراهم می شود تا به مالکان و صاحبان خودروها 
و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود تا وسایل خود را از 
رده خارج کنند. او تأکید کرد: امروز گفته می شود 50هزار گواهی 
اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک 
ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف 
تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و 
امروز نیز شاهدیم گواهی اسقاط که در اسفند ماه 4میلیون تومان 
قیمت داشت، در تیرماه به مبلغ 22میلیون تومان رسید، البته با 
ارائه الیحه دولت به 16میلیون تومان رسید که شاهد بازار سیاه و 

ملتهب گواهی اسقاط هستیم.

خودروهای مرگ آفرین
در جریان بررســی الیحه دو فوریتی دولت؛ حســن لطفی در 
مخالفت با این الیحه گفت: ســاالنه 17هزار نفــر در جاده ها 
کشته می شوند و همچنین 64هزار معلول و آسیب دیده ذهنی 
و جسمی تحویل بهزیستی می دهیم، مقصر و علت اصلی این 
موضوع چیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای 
این معضل دارد. او با بیــان اینکــه بی کیفیت ترین خودروها 
در شــرکت های ایران خودرو و ســایپا بــا گران ترین قیمت و 
طوالنی ترین زمان، تحویل مردم داده می شود، افزود: تا کی مردم 
باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا آنها باید 
یک سال در صف انتظار تحویل خودروهایشان باشند. سخنگوی 
کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کرد: متأسفانه خودروهای 
فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می دهند و باعث 
مرگ ومیر مردم می شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و 
کنترل داشته باشــد. ما دچار ابهام هستیم و نمی توانیم میزان 
فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام 

وجود دارد اما این دوفوریت اولویت کشور نیست.
علی بابایی از دیگر نمایندگان مخالف الیحه دولت، خطاب به 
وزیر صمت گفت: شــما که می گویید برای عملی شدن قانون 
می خواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت 
کنید، در این حوزه قانون واضح و روشــن بوده و باید پاسخگو 
باشــیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید؛ چرا که 
مجلس مصوب کرده در ســال جاری بحــث واردات خودرو را 

عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ 

موافقان چه گفتند؟
شهباز حســن پور بیگلری با دفاع از الیحه پیشنهادی دولت، 
تأکید کرد: به رغم مصوبه مجلس درخصــوص واردات خودرو 
پس از گذشت 6ماه از سال در این خصوص هیچ اقدامی عملیاتی 
نشده اســت. اصل موضوع الیحه مذکور بهبود کیفیت و برقی 
کردن خودرو است. یکی از مهم ترین معضالت کشور هم اکنون 
وضعیت حمل ونقل اســت. او با اشــاره به اینکــه خودروهای 
زیادی وارد گمرک شده، اما امکان ترخیص ندارد، افزود: امروز 
به خودروهای باکیفیت نیاز داریــم و این موضوع باید به صورت 
فوری انجام شــود. او تأکید کرد: خودرو به بلیت بخت آزمایی 
تبدیل شده است، به واسطه ضعف در وضعیت صنعت حمل ونقل 

کاال، مقدار زیادی کاال در داخل کشور و انبارها دپو شده است.
فاطمه محمدبیگی، دیگر نماینده موافق الیحه دولت با اشاره به 
اینکه گره زدن تولید خودرو به وجود خودروهای اسقاطی یک 
اشتباه بزرگ اســت و ما را در صنعت حمل ونقل به شدت عقب 
می اندازد، درحالی که ســودآوری و اهمیت زیادی دارد، تأکید 
کرد: انباشت کاال در بنادر و انبارها، هزینه تولید را افزایش داده و 
انباشت موتورسیکلت و خودروهای فرسوده نیز آزاردهنده است. 
هم اکنون متأسفانه درجه آالیندگی محیط زیست شهرها در حال 
افزایش است و بیماری های ریوی نیز روند نگران کننده ای دارند. 
او دلیل دوفوریت الیحه را جلوگیری از افزایش آالیندگی ها به 
واسطه خودروها و موتورسیکلت های فرسوده اعالم و تأکید کرد: 
حوادث و سوانح ترافیکی ناشی از خودروهای فرسوده نیز جان 

انسان ها را به خطر می اندازد و باید پاسخگو باشیم.

 گروگان گیری 
در صندوق توسعه ملی

مهدی غضنفری، رئیس صندوق توســعه 
ملی می گوید: ما ارزی به برخی متقاضیان 
وام دادیم اما ریالی پــس گرفتیم این در 
حالی اســت که اساســا کارویژه صندوق 
اعطای وام نیست؛ زیرا ما مانند بانک مرکزی یا هر بانک دیگری 
نیســتم. او با بیان اینکه صندوق توســعه ملی قربانی تقدس 
فریب کارانه شده است، افزود: این نگرش در بخشی از افراد شکل 
گرفته که صندوق یک بانک بزرگ است و می توان در بزنگاه های 
حساس از آنجا وام گرفت از این رو حتی برای احداث مترو از ما 
تقاضای وام می کنند درحالی که اساسا این مسائل جزو وظایف 
ما نیست. به گفته رئیس صندوق توســعه ملی، نباید به بهانه 

مردم داری کاری کنیم که صندوق بنگاه داری کند یا وام بدهد.
این گفته مهدی غضنفری نشان می دهد صندوق توسعه ملی 
به عنوان یک صندوق ثروت آفرینی بین نسلی با فشارهای زیادی 
مواجه شده و حتی دولت و مجلس هم در طول ادوار مختلف از 
این صندوق به عنوان یک قلک بودجه استفاده کرده اند. نتیجه 
این شیوه برخورد با صندوق یادشده، البته شفاف است و چیزی 
جز ورشکستگی در آینده نمی توان متصور بود. مگر اینکه نگاه 
به این صندوق ملی تغییر کند تا شاهد ثروت افزایی باشیم و نه 
اینکه صندوق یادشــده گرفتار بنگاه داری یا بانکداری شود. از 
این جهت در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه انتظار می رود 
راه های دور زدن صندوق و به انحراف کشاندن منابع و سرمایه 
آن بسته شود و نباید اجازه داد که این صندوق همانند بانک ها در 
باتالق حکمرانی غلط غوطه ور شود. در غیراین صورت همه برای 
گرفتن وام از این صندوق صف خواهند کشید و منابع صندوق 
هم به تدریج ته خواهد کشید، همچنان که چاه های نفتی ما در 

حال ته کشیدن هستند.

کمک به هواپیمای زمین گیر
  خبر: مقصود اســعدی ســامانی، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی می گوید:  قطعات تحریمی 
هواپیما که شرکت ها به سختی وارد کشور کرده اند، 
به دلیل نبود ثبت ســفارش در گمرک مانده است. 
ضرورت دارد دولت مجوزی به گمرک بدهد تا این 

قطعات بدون ثبت سفارش وارد کشور شود.
  نقد: صنعت هوایی ایران در طول 4دهه گذشته، 
همواره مشــمول تحریم های ســختگیرانه بوده و 
شــرکت های خارجي، قطعات هواپیمــا را با ثبت 
سفارش به شرکت های داخلی نمی دهند و شرکت ها 
مجبورند به روش های دیگری قطعات را وارد کنند، 
اما در مرحله بعد، گمرک به دلیل نبود ثبت سفارش 
اجازه ترخیص نمی دهد. پیــش  از این با پیگیري 
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری از رئیس کل 
گمرک و با استفاده از ماده 42قانون امور گمرکی، 
نسبت به ترخیص برخی قطعات هواپیما از گمرک 
اقدام شده؛ اما به تازگی گمرک اعالم کرده ترخیص 
قطعات بدون ثبت سفارش، نیازمند مجوز از دولت 
است. در یکی دو ماه اخیر خبرهای بسیاری در مورد 
نقص فنــی هواپیماها یا ترکیدگی الســتیک آنها 
منتشر شــده؛ ازاین رو برای حفظ امنیت مردم و با 
توجه به ادامه دار بودن تحریم ها، الزم است که دولت 
تمهیدی برای رفع ریشه ای این مشکالت بیندیشد 
تا الاقل در ازای خواســته هایی که بــه ایرالین ها 
تحمیل می شــود، مفری هم برای تأمین مایحتاج 

آنها ایجاد شود.

چهره روز

نقد  خبر

خودرو

اهداء  خـــون سالم
اهداء زندگــی
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خانواده بیماران مبتال به اس ام ای، روز 
گذشــته در دومین روز متوالی در گزارش

مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کرده 
و نسبت به میزان داروهای وارد شده و همچنین تأخیر 

در توزیع اعتراض کردند.
آذرسال گذشته بود که با شــدت گرفتن اعتراضات 
خانواده های این بیماران، رئیس دولت نسبت به تامین 
داروی آنها دســتور داد. او همان موقع اعالم کرد که 
داروی موردنیاز بیماران در اسرع وقت برای یک دوره 
زمانی میان مدت و بلندمدت تهیه شود: »اکنون که در 
حال تدوین بودجه 1401 هستیم، اعتبار مورد نیاز و 
ضروری برای بیماری های خاص را هم پیشنهاد بدهید 
که در بودجه گنجانده شود.« نزدیک به 10ماه از آن روز 
می گذرد و به گفته خانواده این بیماران و انجمن هایی 
که در زمینه حمایت از مبتالیان به اس ام ای فعالیت 
می کنند، تنها برای نیمی از بیماران دارو وارد شده و 
همان هم توزیع نشده است. آنها اعتراضات شان را به 
گوش مسئوالن ســازمان غذا و دارو رسانده  و منتظر 
پاسخ اند. همه اینها در شرایطی است که حدود 2ماه 
قبل سازمان غذا و دارو اعالم کرده بود که این داروها 
وارد شده و در هفته های بعد توزیع می شود. ابراهیم 
رحیمیان، عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران 
اس ام ای روز گذشته به ایلنا گفت که سازمان به بهانه 
تدوین پروتکل برای تعیین اثربخشی دارو، اقدامی برای 
توزیع نکرده است. درحالی که تدوین پروتکل اثربخشی 
دارو برای زمانی اســت که هنوز این دارو وارد نشده 
و در حال خرید آن هســتند، همان زمان هم انجمن 
اس ام ای این موضوع را به ســازمان غذا و دارو یادآور 
شد؛ اما این کار انجام نشد. داروهای مورد درخواست 
بیماران اس ام ای، آمپول اسپینرازا و شربت خوراکی 
رسیدیپالم است که به گفته رحیمیان، داروهای نسل 
نوین ژن درمانی هستند که پس از مصرف، ژن معیوب 
را تا حدی اصالح می کنند. آمپول ژولژن اس ام ای روی 
ژن SMA1 می نشیند و آن را اصالح می کند و اگر به 
بیماران زیر 2سال تزریق شود، تقریبا درمان قطعی 
حاصل می شود. آمپول اســپینرازا و شربت خوراکی 
رســیدیپالم هم روی ژن SMA2 تأثیر دارد و آن را 
اصالح می کند. این ژن، ژن پشــتیبان SMA1 است 
و مانع تولید پروتئین اشتباه توسط این ژن می شود. 
در واقع ایــن داروها موجب توقف بیمــاری و تا حد 
زیادی بهبودی می شود. گفته می شود تاکنون حدود 
740بیمار شناسایی شده اند اما پیش بینی ها از وجود 

حدود 1500بیمار خبر می دهد.

  یک شیشه شربت؛ 240میلیون تومان
آقای »اسدی« پدر دختر 4ساله، مبتال به اس ام ای است. 
فرزند او با دستگاه تنفس زندگی می کند و به شدیدترین 
نوع بیماری مبتالست. او هم همراه خانواده های دیگر 
از ساعت 8صبح روز گذشــته به خیابان انقالب رفته و 
تا ساعت دوونیم ظهر هم در مقابل سازمان غذا و دارو 
تجمع کرده بود. او به همشــهری می گویــد: »تعداد 
تجمع کنندگان حدود 250 تا 300نفر است و از صبح 
روز گذشته مقابل سازمان ایستاده اند اما سازمان غذا و 
دارو پاسخ درستی نمی دهد، نزدیک 2ماه است دارو وارد 
کشور شده اما جز یک مورد که بیمار بسیار بدحالی بود، 
دارو به هیچ بیماری داده نشده است. یک بار پروتکل ها 
را بهانه می کنند و یک بار نداشتن پول را. درحالی که از 
قبل به آنها دستور تامین دارو را داده بودند.« به گفته او، 
هم اکنون تعدادی از بیماران بدحال مبتال به اس ام ای 
در بیمارستان بستری اند و وضعیت وخیمی دارند: »2 
داروی اسپینرازا و رسیدیپالم خوراکی و تزریقی هستند 
و با توجه به وزن بیمار، دوز مورد نیاز مشخص می شود. 
این دوزها را پزشک معالج تعیین می کند و مصرف آن 
به صورت روزانه اســت. اســپینرازا آمپول است که در 
سال اول، 6تزریق نخاعی باید داشــته باشد و از سال 
دوم 3تزریق، یعنی هر 4ماه یک بار.« اسدی می گوید، 
بیمارانی که این داروها را مصــرف کرده اند، به تدریج 
بهبود پیدا کرده اند، مثال اگر گردن نمی گرفتند یا دست 
و پایشان حرکت نمی کرد با مصرف آن، دچار حرکت 
شده اند. برخی از بیماران با کمک های مردمی توانسته  اند 
این داروها را تهیه کنند و فرزندشــان که وابســتگی 
24ساعته به دستگاه تنفسی داشت، پس از سه ، چهار ماه 
مصرف دارو، این وابستگی کمتر شده است. به گفته او، 
داروی خوراکی این بیماران، حدودا 240میلیون تومان 
است. البته این مبلغ تنها برای یک شیشه داروست، اگر 
بیمار باالی 20کیلو باشد، ماهانه به دو و نیم شیشه از این 

دارو نیاز است که مبلغ بسیار باالیی می شود.

با کمک دیگــران از گرجســتان داروی قاچاق 
خریدیم

مادر آراز حیدری، بیمار 22ماهــه ای که از بدو تولد 

درگیر اس ام ای اســت هم در میان تجمع کنندگان 
روز گذشته دیده می شــود. او از مازندران آمده  و به 
همشــهری می گوید که فرزندش به نوع شدید این 
بیماری مبتالست و حتی در بلع هم مشکل داشت. 
چندین جراحی برای او انجام شده و با دستگاه تنفس 
زنده بود. آنها پیــش از این با کمک هــای مردمی، 
توانستند به طور قاچاق یک شیشه داروی خوراکی را 
از گرجستان بخرند؛ همان یک شیشه را 260میلیون 

تومان خریدند.
 پس از آن متوجه شــدند که در هند یک بسته از این 
دارو، همراه با 2شیشه اشانتیون، به همین مبلغ فروخته 
می شود و بسته بعدی را از هند خریدند. حاال حیدری 
می گوید که فرزندش حدود 5شیشــه از این دارو را 
مصرف کــرده و آنها روند تغییــرات را از 4روز پس از 
مصرف دارو مشاهده کرده اند: »وقتی ما متوجه شدیم 
که فرزندمان وضعیت بســیار وخیمی پیدا کرده، با 
کمک های مالی دیگران، اقدام بــه تهیه دارو کردیم 
و توانستیم شربت رســیدیپالم را بخریم. به محض 
مصرف این دارو، آراز شروع به حرکت کرد، بچه ای که 
بدون دستگاه نمی توانست نفس بکشد، حاال در روز، 
حدود 5، 6ساعت بدون دستگاه می تواند نفس بکشد، 
قدرت تکلم پیدا کرده، بازی می کند و توانایی بلعش 
هم بیشتر شده است. این در حالی است که قبال به من 
گفته بودند که فرزند من به نوع شدید مبتالست و دارو 
روی او اثر ندارد. اما با 5شیشه از این داروی خوراکی، 
وضعیتش بهتر شده است.« او می گوید باید این دارو به 
سرعت در اختیار بیماران قرار بگیرد و مصرف آن قطع 
نشود، در این صورت این بیماران می توانند به حالت 

اولیه شان برگردند.
حیدری می گوید او و همسرش نسبت فامیلی دارند 
و پیش از ازدواج و پیش از بــارداری و حتی در دوران 
بارداری نگران ابتالی فرزندشان به بیماری های ژنتیک 
بوده است اما پزشکان او را برای پیگیری های بیشتر 
ارجاع نداده اند: »من چندین بار درخواســت مشاوره 
ژنتیک داده بودم، حتی در غربالگری های بارداری هم 
نگران بودم اما پزشکان توجهی نکردند. درحالی که در 

غربالگری ها قابل تشخیص بود.« 

 دارو 49روز پیش وارد شده اما توزیع نمی شود
سعید اعظمیان، مدیرعامل انجمن بیماران اس ام ای 
ایران است و به همشهری می گوید: »پس از 10ماه از 
وعده رئیس دولت و دستور او برای تامین این دارو، 
روز گذشته، تجمعی از سوی خانواده ها در اعتراض 
به تامین نشدن این داروها، انجام شد. البته روز قبل از 
آن هم تجمع کوچکی برگزار شد اما چون پیگیری از 
سوی سازمان غذا و دارو صورت نگرفت، روز گذشته 
تمام خانواده ها برای اعتراض مراجعه کردند.« به گفته 
اعظمیان، 49روز است این داروها وارد شده اما توزیع 
نمی شود، ســازمان غذا و دارو می گوید که درگیر 
کارهای اداری هستند و عالوه بر این تنها 300بیمار را 
پاسخگو هستند، این در حالی است که تعداد بیماران 
اس ام ای در کشور که نیاز به این داروها دارند، 670نفر 
اســت. او می گوید: »این داروها از آمریکا و سوئیس 
وارد کشور شده  و اطالع نداریم چقدر برای آنها هزینه 
شده، مسئله این است که سازمان غذا و دارو می گوید 
ما بیشتر از 300بیمار را نمی توانیم پوشش دهیم و 
برای بقیه بیماران دارو نداریم، همه اینها در شرایطی 
است که این داروها بســیار گران است و خانواده ها 
توانایی خرید آن را ندارند.« اعظمیان می گوید که 
رئیس دولت، دستور داده بود تا این دارو برای بیماران 
اس ام ای تامین شود، منابع مالی آن هم باید درنظر 
گرفته شود، حاال اما سازمان غذا و دارو می گوید که 
منابع مالی برای تامین داروی سایر بیماران ندارند، 
در این وضعیــت تکلیف بیمارانی کــه دارو به آنها 

نمی رسد چیست؟

چند بیمار دیگر باید جان بدهند؟
به گفته مدیرعامل انجمــن اس ام ای، تمام بیماران 
ویزیت شده اند و دوز داروی مورد نیازشان هم تعیین 
شده اســت، آنها منتظر دارو هستند، اما با توجه به 
صحبت های سازمان غذا و دارو، دارو به تمام بیماران 
نمی رسد: »ما حتی نمی دانیم چرا این همه مدت باید 
بگذرد اما دارو برای بیماران توزیع نشود. چند بیمار 
دیگر باید جانشان را از دست بدهند؟ وضعیت این 
بیماران در حال وخیم تر شدن است. از 10ماه پیش 
تاکنون 20بیمار جانشان را از دست داده اند، شاید 
اگر دارو در اختیار داشتند این اتفاق نمی افتاد.« او 
می گوید از دفتر ریاســت جمهوری هم موضوع را 
پیگیری خواهند کرد. به هــر حال برای تامین این 
داروها وعده داده شده بود. بنابراین پول آن هم باید 

تامین می شد.

نیمی از بیماران اس ام ای دارو ندارند
دیروز  برای دومین روز متوالی، خانواده بیماران  اس ام ای، در مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند، آنها می گویند چرا دارو به اندازه کافی وارد 

نشده و چرا با گذشت 2ماه توزیع نمی شود؟ 

توضیحات رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره خدمت سربازی و آخرین تغییرات به وجود آمده در قوانین
3میلیون نفر سرباز غایب داریم

 رویدادهای اجتماعی، فصل خاص خودشان را دارند. 
روزهای آغازین پاییز فصل پیگیری امور تحصیلی است جامعه

و به واسطه همین موضوع، ســؤال های فراوانی درباره 
سربازی پیش می آید. روز گذشته، سردار تقی مهری، رئیس سازمان 
وظیفه عمومی فراجا در نشستی خبری شرکت و به پرسش هایی درباره 
خدمت سربازی و آخرین تغییرات به وجود آمده در قوانین پاسخ داد. او 
گفت: »یکی از موضوعات مهمی که در این ایام مطرح است بحث معافیت 
تحصیلی مشموالن است، باتوجه به شــروع مدارس و دانشگاه ها این 
موضوع اهمیت پیدا کرده است. تمام افرادی که در کنکور شرکت کرده و 
در مقاطع مختلف پذیرفته شــده اند و باید ثبت نــام کنند با توجه به 
هوشمندسازی پلیس تمام دانشجویان پذیرفته شده از طریق اینترنت 
می توانند درخواست معافیت تحصیلی را ثبت کرده و سامانه ما به صورت 
خودکار به دانشگاه مربوطه وصل شده و معافیت برای دانشگاه ارسال 

شده و افراد می توانند ثبت نام کنند.«
به گزارش ایلنا، او درباره جزئیات مراحل ثبت نام توضیح داد: متقاضیان 
می توانند از طریق پلیس من درخواست معافیت کرده و افرادی که در 
سال گذشــته یعنی 1400 دیپلم گرفته اند و سال گذشته در کنکور 

شرکت کرده اند و امسال هم در کنکور شــرکت کرده اند تا 31مهرماه 
فرصت دارند و بعد از آن باید برگه اعزام به خدمت بگیرند و چنانچه اقدام 
نکنند برای آنها غیبت زده می شود. افرادی هم که در سال1401 دیپلم 
گرفته اند تا شهریور سال آینده فرصت دارند که در کنکور شرکت کنند. 
مشموالن غایب نمی توانند در دانشگاه ثبت نام کنند. اگر کسانی هم در 
ارائه مدارک یا ثبت نام از طریق سایت و سامانه مشکل داشتند می توانند 
از طریق مراجعه به پلیس+10 و یا سازمان وظیفه عمومی خدمات الزم 

را دریافت کنند.«
ســردار مهری در بخش دیگری از صحبت هایش به قوانین سربازی و 
کسانی که هم اکنون مشمول محسوب می شــوند اشاره کرد و گفت: 
»براساس قانون متولدین 1355 تا 1383 مشمول سربازی هستند و 
3 میلیون نفر وارد غیبت شده اند. بیش از 85درصد قوانین و مقررات 
را رعایت کرده انــد و حدود 14 تا 15درصد قوانیــن را رعایت نکرده و 
مشمول غایب هستند که براساس قانون اجازه خروج از کشور را نداشته 
و نمی توانند در ادارات دولتی اســتخدام شــوند و اگر در سازمان های 
خصوصی مشغول هستند چنانچه شناسایی شوند جریمه خواهند شد.«
به گفته سردار مهری این مشموالن از دریافت وام هم محروم هستند. 

او گفت: وب سرویس بین ســازمان وظیفه عمومی و بانک مرکزی 
برقرار است و به آنها وام داده نمی شــود. از سال 94 تا 97 افرادی که 
بیش از 8سال غیبت داشتند می توانستند جریمه را پرداخت کنند اما 
از سال97 اجرای این قانون به پایان رسید اما از سال گذشته مصوب 
شد که افرادی که در سال97 یک قسط پرداخت کرده بودند تا پایان 
سال گذشته اقساط را پرداخت کنند.« به گفته رئیس سازمان وظیفه 
عمومی فراجا »هم اکنون هیچ قانونی درباره خرید خدمت سربازی 
نداریم  و تنها تعدادی از ورزشکارها و نخبه ها امکان استفاده از معافیت 
را دارند. او توضیح داد: تمام افرادی که در بازی های المپیک یا جهانی 
مقام کســب کنند می توانند معافیت دریافت کنند. درباره 3 رشته 
فوتبال، والیبال و بســکتبال هم درصورت کسب مقام این معافیت 
شامل حال آنها خواهد شد. همچنین می توانند از قانون سرباز قهرمان 
برخوردار شوند. افراد نخبه نیز به ستاد کل معرفی شده و اسامی آنها 
به سازمان وظیفه عمومی ارسال شده و بعد از گذشت آموزش عمومی 
در بخش نخبگان پروژه تکمیل می کنند و کارت پایان خدمت دریافت 
می کنند. نخبگان خارج از کشــور هم پس از اتمام پروژه تحقیقاتی 

برایشان کارت صادر می شود.

»دارویار« دریافت نسخه را 
25درصد افزایش داد 

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت: 
افزایش دریافت نسخه، یعنی کاهش مصرف خودسرانه 

دارو در کشور و این اتفاق خوبی است 

بیش از 2ماه از اجرای طــرح دارویار می گذرد و حاال به گفته 
مهــدی رضایی، معاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان 
بیمه ســالمت اتفاق خوبی که در این حوزه رخ داد، افزایش 
استفاده مردم از نسخ برای دریافت داروست که معنای کاهش 
مصرف خودسرانه دارو خواهد بود. رضایی در توضیح بیشتر 
به همشهری می گوید: »فاز اول طرح دارویار در مرحله اول 
به درستی اجرا شده و هیچ اختاللی در پرداخت تعهدات این 
سازمان وجود نداشته اســت. در این باره بدهی تیر و مرداد 
داروخانه ها تســویه شــده و تعهدات را صفر کرده ایم. انجام 
به موقع این تعهدات ضــرورت دارد چرا که در غیراینصورت 
حدود 60درصد به نقدینگی داروخانه ها خسارت وارد خواهد 
شد. «  او در پاسخ به این سؤال که با گذشت این مدت از اجرای 
طرح دارویار، چه میزان پرداخت های بیمه با توجه به افزایش 
قیمت دارو افزایش داشته است، بیان می کند: »هزینه های 
ما در مقایســه با قبل از اجرای طرح دارویار به صورت ماهانه 
حدود 60درصد افزایش پیدا کرده، اما این مســئله با توجه 
به پیش پرداخت 4هزار میلیارد تومانی که ســازمان برنامه 
و بودجه در اختیار 3سازمان بیمه گر اصلی قرار داده، خللی 
ایجاد نکرده اســت. این مبلغ برای یک تــا دو ماه آینده هم 
کفایت خواهد کرد و ســازمان های بیمه گر کمبود منابعی 
برای پرداخت مابه التفاوت قیمت دارو نخواهند داشت.« البته 
به گفته این مسئول در بخش های سرپایی هزینه ها به سرعت 
و در بخش بستری )عموما مراکز دولتی( اسناد با تأخیر ارسال 
می شود، داروخانه ها و بخش خصوصی هم در این باره چابک تر 
هستند و مطالبات خود را به صورت الکترونیک ارسال و ماهانه 
مطالباتشــان را دریافت می کنند: »به همین دلیل بودجه 
تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه احتماال بین 
3تا 4ماه جوابگوی منابع مورد نیــاز در فاز اول طرح دارویار 
خواهد بود.« این مســئول درباره اینکه آیا در فازهای بعدی 
طرح دارویار تغییراتی خواهد داشــت، توضیح می دهد: »ما 
امیدواریم و این درخواســت را داریم که فازهای بعدی طرح 
هم اجرا شــود تا اختالل در توزیع دارو ایجاد نشود. چون در 
مرحله اول داروهای تولید داخل مشمول اجرای طرح شدند اما 
اکنون مشاهده می شود که بعضی از اقالم دارویی که برندهای 
خارجی هستند، مشــابه داخلی آنها گران تر از نوع خارجی 
درآمده است و این منجر به آسیب به طرح دارویار خواهد شد. 
از سوی دیگر داروهای برند خارج همچنان در حال استفاده 
از ارز ترجیحی هستند و با قیمت پایین تر تامین می شوند اما 
تولید داخل با ارز نیمایی گران تر می شود.« او تأکید می کند 
که این نبود، توازن توزیع و تامین دارو را دچار مشکل خواهد 
کرد و بر این اساس باید فازهای بعدی طرح هر چه زودتر به 
مرحله اجرا برســد. به گفته رضایی البته طرح دارویار برای 
اقتصاد دارویی کشور مفید بوده و به نفع دولت و مردم تمام 

خواهد شد.
معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت درباره تأثیر 
طرح دارویار در کاهش یا افزایش مصرف دارو هم بیان می کند:  
»در مدت اجرای این طرح، همزمان پیک هفتم کرونا هم در 
کشور آغاز شد و حدود 20تا 25درصد با افزایش مراجعه بیماران 
برای دریافت نسخ ثبت شد. اما اکنون کمی کاهش پیدا کرده 
و حدود 15درصد به تعداد نسخ ما بعد از فروکش پیک کرونا 
افزوده شده است. هم اکنون می توانیم ادعا کنیم که این طرح 
باعث افزایش مراجعه بیماران به پزشک و کاهش خوددرمانی ها 
شده است. البته درباره مصرف دارو آمار دقیقی در دست نیست و 

تنها   آمار دریافت نسخ را در اختیار داریم.« 

400 قلم داروی ضروری بیمه  می شود 
البته محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
ایران هم از افزایش تدریجی حدود 400 قلم داروی ضروری 
و پرتکرار در لیست بیمه  خبر می دهد و می گوید: »با اجرای 
طرح دارویار، پرداختی ما به التفاوت ارز دارو و سهم سازمان 
در 2ماه گذشته بالفاصله انجام شده و درنظر داریم با توجه به 
منابعی که در اختیار است بالفاصله پس از پایان شهریور هم 
مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنیم.« به گفته ناصحی حتی 
برای مطالبات شهریور بیمارســتان های دولتی و خصوصی 
نیز 2350 میلیارد تومان به سازمان تخصیص پیدا کرده که 
درصورت ارسال اســناد مطالبات پرداخت می شود: »اسناد 
ســرپایی به صورت الکترونیکی ارسال می شــود اما اسناد 
بستری به شــکل الکترونیک آفالین اســت و بر این اساس 
پس از جمع بندی، پرداختی ها به صورت الکترونیک صورت 
می گیرد.«  او با بیان اینکه برای مرداد بخش سرپایی سازمان 
بیمه سالمت حدود 500 میلیارد تومان درمجموع سهم خود 
و سهم ما به التفاوت ارزی را پرداخت کرده است، تأکید می کند: 
»در بخش بستری دارویی نیز همین میزان هزینه نزدیک به 
500 میلیارد تومان درماه وجود دارد که در مجموع می توان 
گفت بیمه ســالمت 1000 میلیارد تومان بــا این داروهای 
تحت پوشــش و مابه التفاوت ارز در کشور پرداخت می کند، 
یعنی سهم بیمه سالمت تاکنون منهای ملزومات و تجهیزات 
پزشکی ماهانه حدود 1000 میلیارد تومان است.« به گفته 
این مسئول برای کاهش مشــکالت مردم در بحث پوشش 
بیمه ای داروها، معاونت درمان وزارت بهداشت باید تعاریف 
و پروتکل های مربوط را تدوین کند و طبق این پروتکل ها در 
سامانه های بیمه سالمت قواعدی جاری می شود، لذا مشکالت 

را مرتفع خواهیم کرد.

 ایرج خسرونیا 
 رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی

باید مجازات های سنگینی برای مداخله 
افــراد فاقد صالحیــت در امور پزشــکی و 
درمانی درنظر گرفته شــود و مردم نیز از 
پزشــک بودن فردی که می خواهند امور 
درمانی خــود را به او بســپارند، اطمینان 
حاصــل کننــد تــا گرفتــار افــراد شــیاد و 
سودجو نشوند که با سالمت مردم بازی 
می کننــد. البته مجازات حبــس از قانون 
مداخله در امور پزشکی حذف و تبدیل به 
5میلیون جریمه نقدی شده که بازدارنده 
نبودن ایــن قانون باعث شــده تــا امروزه 
تخلفاتی در حوزه پزشکی انجام و جوالن 

افراد پزشک نما بیشتر شود./مهر 

 یوسف نوری 
 وزیر آموزش و پرورش 

95هــزار نیــرو در ســال جدیــد بــه آمــار 
می شــود  افــزوده  رســمی  معلمــان 
کــه 75هــزار نفرشــان نیــروی جدیــد 
هســتند. امســال 34هــزار و 813نفــر 
مــاده  محــل  از  جدیداالســتخدام 
28 اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان 
(پذیرفته شــدگان آزمــون اســتخدامی) 
جذب شده اند. 25هزار نفر از این افراد، 
فارغ التحصیــالن دانشــگاه فرهنگیــان 
و20هــزار نفــر هــم تبدیــل وضعیــت 
ایثارگــران و نیروهــای تعییــن تکلیفــی 
جدید هستند. 15هزار نفر از دانشجویان 
سال چهارم دانشــگاه فرهنگیان  از اول 

مهر به مدارس می روند./ ایسنا 

دانش آموز امسال در کنکور سراسری 
1401 شــرکت کردند کــه از ایــن تعداد 
19هــزار و 637نفــر مجــاز بــه انتخــاب 

رشته شدند.

و 839نفــر از ایــن دانش آمــوزان در 
رشته علوم انسانی، 948نفر در رشته 
ریاضــی و 5850نفــر در رشــته علــوم 
تجربی مجاز به انتخاب رشــته شدند. 
دانش آمــوزان کنکــوری کمیتــه امداد 
بــرای آمادگــی بیشــتر در آزمون هــای 
آزمایشی مؤسسات معتبر کنکور هم 

شرکت کردند.

از دانش آموزان تحــت حمایت کمیته 
امداد موفق به کســب رتبه تک رقمی 
در کنکــور 1401شــدند. 9نفر هــم رتبه 
2رقمــی را کســب کردنــد. در مجمــوع 
11نفر رتبه زیر 100 را کســب کردند که 

این رقم در سال گذشته 8نفر بود.

از دانش آموزان مورد حمایت نیز رتبه 
3 رقمی کنکور را به دست آوردند. 887 
نفر هم رتبه بین هزار تا 5هزار را کسب 
کردنــد. 2463 نفــر از دانش آمــوزان 
تحت حمایت مجاز به انتخاب رشته در 
دانشگاه فرهنگیان شــدند. اقدامات 
مشــاوره ای، انگیزشــی و اطالع رسانی 
بــرای ایــن دانش آمــوزان تــا مرحلــه 

انتخاب رشته ادامه داشت.

2۸
هزار

12
هزار

2
نفر

96
نفر

 آخرین تغییر ساعت رسمی 
کشور در پایان شهریور 

برای آخرین بار ساعات رسمی کشور در 31شهریور 
ماه به عقب کشیده می شود و یک ساعت عقب می رود. 
این آخرین تغییر ساعات رسمی کشور است  و دیگر 
تغییر ســاعت در آغاز ســال نو انجام نخواهد شد. 
ماجرای تغییر ســاعت در ایران، برای نخستین بار 
در سال 57به ســاعات تابستانی و زمستانی تقسیم 
شد. اما مدتی بعد این روند به حالت تعلیق در آمد و 
دوباره در سال 70براساس محاسبات، هیأت وزیران 
مصوبه ای را تصویب کرد که براســاس آن، ساعت 
رسمی کشور هر سال در اول فروردین یک ساعت به 
جلو و در 31شهریور به حالت اول برگردد. اما در اسفند 
84این مصوبه باطل شد و پس از آن در سال های 85و 
86نمایندگان مجلس شورای اسالمی، طرح هایی را 
در دستور کار خود قرار دادند تا دولت را مکلف به تغییر 
ساعت رسمی کشــور در 6ماهه نخست سال کنند. 
اما در نهایت این طرح ها به صــورت قانون درنیامد.   
در مرداد 1386 قانونی مشــتمل بر یک ماده واحده 
مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس 
رسید. ساعت رسمی کشور به همان شکل قبل در 
اول فروردین و پایان شهریور تغییر می کرد. حاال در 
اردیبهشت امسال رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نامه ای به رئیس جمهوری، قانون نسخ قانون تغییر 
ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابالغ کرد. طبق این 
مصوبه مجلس، قانون تغییر ســاعات رسمی کشور 
مصوب 31مرداد 86نسخ می شود و از این پس دولت 

مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

نقل قول 

عدد خبر

 خبر

مریم سرخوش؛ روزنامه نگارسالمت

آتروفی عضالنی نخاعی یا بیماری SMA، نوعی بیماری ژنتیک اســت که باعث ضعف عضالنی و 
مشکالت حرکتی می شود. بیماری SMA روند خطرناکی را به مرور زمان طی می  کند. درمان قطعی 
برای این بیماری وجود ندارد اما با اقدام به موقع می توان از پیشرفت آن جلوگیری کرد. نشانه های 
این بیماری، ضعف و سستی دست و پا، مشکالت حرکتی از قبیل نشستن و راه رفتن، لرزش عضالت، 
مشکالت مربوط به استخوان ها و مفاصل مانند بیماری اسکولیوز، اختالل در بلع غذا و اختالل در 

تنفس است.

نکته
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شهادت برای امنیت
چند روز قبل بود که یکی از مأموران وظیفه شناس پلیس در پست ایست و بازرسی 

در جیرفت با خودرو مورد یورش تبهکاری قرار گرفت و به دلیل شدت جراحات گزارش
وارده به شهادت رسید. اما این تنها حادثه تلخی نیست که در هفته های اخیر برای 
مأموران پلیس اتفاق افتاده و فقط در 3ماه اخیر دست کم 23نفر از مأموران در ماموریت های 
 مختلــف بــه شــهادت رســیده اند. در ایــن داده نمــا نگاهــی گــذرا بــه

 این شهدا کرده ایم.

نید
ل ک

نبا
ی د

ماع
جت

ی ا
ه ها

شبک
در 

ی را 
هر

مش
ه

t
e

l
e

g
r

a
m

t
w

i
t

t
e

r
i

n
s

t
a

g
r

a
m

@
ha
m
sh
ah
ri
ne
w
s

@
ha
m
sh
ah
ri
ne
w
s

ha
m
sh
ah
ri
ne
w
sp
ap
er

ماه ها تالش و پیگیری تیم صلح و سازش دادسرای 
جنایی تهران، صبح دیروز نتیجه داد و 6 قاتل که گزارش

هرکدام در جریان پرونده های جداگانه مرتکب 
قتل و به قصاص محکوم شده بودند از مجازات قصاص رهایی 
یافته و از زندان آزاد شدند. به گزارش همشهری، ساعت 9صبح 
دیروز  6محکوم به قصاص از زندان رجایی شهر به دادسرای 
جنایی تهران انتقال یافتند تا آخرین تالش ها از سوی تیم صلح 
و سازش دادسرا برای آزادی آنها از زندان انجام شود. تالش هایی 
که از ماه ها قبل تر آغاز و موجب شده بود که خانواده های مقتوالن 
ازاجرای حکم قصاص گذشت کنند. با این حال این محکومان 
توانایی پرداخت دیه را نداشتند و به همین دلیل پشت میله های 
زندان بودند تا اینکه دیروز آخرین مراحل قانونی برای آزادی 
آنها نیز انجام و مهر آزادی در پرونده این 6محکوم ثبت شد. در 
جلسه دیروز، محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی 
تهران، جمعی از خیرین، خانواده قاتالن، رضا درمیشــیان، 
کارگردان مطرح سینما و علی ضیاء، مجری معروف تلویزیون 
حضور داشتند. در این جلسه شهریاری، سرپرست دادسرا 
گفت: واحد صلح و سازش که از حدود 3سال قبل کارش را در 
دادسرای جنایی آغاز کرده، یک سازمان دولتی نیست و به همین 
سبب در آن به روی همه خیرین و هنرمندان و ورزشکاران برای 
کمک به محکومان قصاص باز است. این واحد تالش می کند تا به 
کمک افــرادی بروند که ناخواســته و در جریان یک لحظه 
عصبانیت مرتکب قتل شده اند و از کرده خود پشیمان هستند و 
خوشبختانه تا کنون موفق شده باعث نجات و آزادی زندانیان 
زیادی شود. صحبت های سرپرست دادسرا که به پایان رسید، 
مأموران بدرقه زندان به دستور مقام قضایی دستبند و پابند 
زندانیان را یکی پس از دیگری باز کردند و آنها که بعد از تحمل 
سال ها حبس به زندگی برگشته بودند با چشمانی اشکبار در 

آغوش خانواده هایشان قرار گرفتند.

محکومیکهرضایتمیگرفت
یکی از محکومانی که صبح دیروز طعم آزادی را چشید، شهریور 
سال88 در یک درگیری جان شوهر خواهرش را گرفت. او 13سال 
از عمرش را پشت میله های زندان گذرانده و می گوید از سال 97تا 

االن به چند زندانی محکوم به مرگ زندگی بخشیده است.
چه شد که فکر کمک به زندانیان به سرت زد؟

از سال97 به بعد زندگیم دگرگون شد؛ از روزی که پای چوبه دار 
رفتم و مرگ را مقابل چشــمانم دیدم.آنجا بود که متوجه شدم 
مرگ از رگ گردن هم به ما نزدیک تر است. مرا برده بودند تا حکم 
قصاصم را اجرا کنند اما به پای اولیای دم افتادم. حق داشــتند، 
چون من در درگیری جان عزیزشان را گرفته بودم اما از آن روز 
به بعد بارها و بارها خودم را سرزنش کرده بودم که چرا مرتکب 
چنین اشتباه بزرگ و فجیعی شده بودم. باور کنید همه  چیز در 
یک لحظه عصبانیت من رخ داد و بعد دیگر پشــیمانی سودی 
نداشــت. آن روز دل اولیای دم به رحم آمد و بزرگی کردند که 
حاضر شدند اجرای حکم را به تعویق بیندازند. مادرم پشت در 
زندان به پای آنها افتاده بود و تصور همه این چیزها عذابم می داد. 
وقتی رفتم پای چوبه دار و مرگ را از نزدیک احساس کردم و بعد 
برگشتم، دنیایم متفاوت شد. انگار فهمیدم که ما انسان ها روزی 
به نقطه پایانی می رسیم و دیگر همه  چیز متوقف می شود. از آن 
پس تصمیم گرفتم به افرادی که محکوم به قصاص شده بودند 

کمک کنم تا زندگیشان را نجات بدهم.
چطور به آنها کمک می   کردی؟

از داخل زندان با اولیای دم تمــاس می گرفتم و به آنها التماس 
می کردم تا به خاطر خدا و بچه هایشان، قاتل را ببخشند. تالشم 
نتیجه خوبی داشــت و با تماس های من چند نفــر از خانواده 

مقتوالن دلشان به رحم آمد و از قصاص صرف نظر کردند.
برویم به سراغ پرونده خودت، چه زمانی متوجه بخشش از 

سوی اولیای دم شدی؟
ســال97 به من مهلت دادند و از آن پس تالش های خانواده ام و 
تیم صلح و ســازش شروع شــد تا اینکه آنها از قصاص گذشت و 
درخواســت دیه کردند. با کمک خیرین و پادرمیانی کارگردان 
معروف، دیه پرداخت شد و امروز قرار اســت بعد از 13سال آزاد 
شوم و آزادانه در خیابان ها قدم بزنم. نمی دانید چه احساسی دارم، 
آزادی بعد از 13سال زندگی و شرایط سخت پشت میله های زندان 
و کابوس های شبانه. راستش می خواهم برای نجات زندانیان دیگر 
قدم بردارم. زمانی که در زندان بــودم، محکومان زیادی رفتند 
پای چوبه دار و دیگر برنگشتند. نمی دانید چه بار روانی ای دارد.  

می خواهم به خیلی ها کمک کردم تا زندگیشان را نجات بدهم.

میخواهمبرایپسرم،هممادرشوموهمپدر
در میان زندانیانی که دیروز در مراســم حضور داشتند، مردی 
میانسال به چشم می خورد که از سال 89 به اتهام قتل همسرش 
در زندان بود. پسر او اصرار بر قصاصش داشت اما به تازگی دلش 

به رحم آمد و پدر را بخشید.
چه احساسی داری که قرار است بعد از 12سال آزاد شوی؟

زندگیم را مدیون بخشش پسرم هســتم. آرزویم این است که 
زنده بمانم، برایش هم پدری کنم و هم مادری. اگر خدا عمری به 
من بدهد دوست دارم به مردانی که سرنوشت مشابه من دارند و 

پشیمان هستندکمک کنم تا به آنها زندگی ببخشم.
از ماجرای درگیری ای که باعث قتل همسرت شد بگو؟

با او اختالف داشتم اما هرگز قصد قتل نداشتم. درگیر شدیم و 
ناخواســته به زندگی او پایان دادم. دخترم رضایت داد اما پسرم 
نه. از من کینه به دل داشــت و هرگز به مالقاتم نیامد. از طریق 
آشنایان پیغام می فرستاد که هرگز مرا نمی بخشد اما من دست از 
تالش برنداشتم. در زندان برایش نامه نوشتم، چند نفر را واسطه 
فرستادم تا اینکه راضی شد با من صحبت کند و باالخره دلش به 
رحم آمد و مرا بخشید. بخشی از دیه را هم خیرین پرداخت کردند 

تا برای روح همسرم خرج نیازمندان شود.

اشک شوق 6محکوم 
به قصاص 

در 2ماه اخیر 16 مأمور پلیس در مأموریت های مختلف به شهادت رسیدند

  شهیدسجاد محمدی سلیمانی 
تاریخ و محل شهادت: 27شهریور، جیرفت

ستوان دوم ســجاد محمدی 
سلیمانی مأمور پاسگاه انتظامی 
اسفندقه شــامگاه یکشنبه، 
27شــهریورماه سال1401 در 
پست ایست و بازرسی مسیر 

جاده مواصالتی اســفندقه توســط یک خودرو 
زیرگرفته شد و به شهادت رسید.

  شهید امیر کیوانلو
تاریخ و محل شهادت: 13شهریور، تهران

شــهید مدافع وطــن امیر 
کیوانلو کــه در کالنتری106 
نامجــو خدمــت می کــرد 
13شهریور هنگام دستگیری 
یک ســارق منــزل از طرف 

 او هدف ضربه چاقــو قرار گرفت و به شــهادت 
رسید.

  شهید مظفر مرشدی مرام
تاریخ و محل شهادت: 19مرداد، محور میمه

شهید مظفر مرشدی مرام، متولد 
سال1369 در هرسین کرمانشاه، 
از کارکنــان اداره مبــارزه با 
قاچاقچیان مواد مخدر استان 
مرکزی بود. او روز 19مرداد 1401 

در عملیات مبارزه با قاچاق در محور میمه به دلیجان 
براثر حادثه رانندگی به شهادت رسید.

  شهید امیر آقاوردی زاده
تاریخ و محل شهادت: 7مرداد، هنگ مرزی سلماس

شــهید مدافع وطــن امیر 
آقاوردی زاده، متولد سال1381 
در شهرســتان نقده و سرباز 
نیروی پاسگاه کوزه رش هنگ 
مرزی سلماس بود. او 7مرداد 

درحالی که سوار برخودرو مشغول پایش نوار مرزی 
بود، براثر واژگونی خودرو به شهادت رسید.

  شهید علی سراوانی
تاریخ و محل شهادت: 25شهریور، گلستان

25شهریور براســاس اعالم 
گزارش به 110 مبنی بر درگیری 
خانوادگی در منطقه ای در محله 
رامیان واقع در استان گلستان، 
مأموران به محل مورد نظر اعزام 

شدند که علی سراوانی بر اثر تیراندازی شروری مسلح 
و اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نایل شد.

  شهید محمدجواد رحیمی
تاریخ و محل شهادت: 11شهریور، دامغان

شهید مدافع وطن محمدجواد 
11شــهریور هنگام  رحیمی 
تأمین امنیت شــهروندان در 
بیمارســتان والیت دامغان 
و در هنــگام دســتگیری 

 یک مجرم بــر اثر اصابــت گلوله به شــهادت 
رسید.

  شهید محمد احمدی محمدآبادی
تاریخ و محل شهادت: 19مرداد، محور میمه

شــهید محمــد احمــدی 
محمدآبادی، متولد سال1370 
در دلیجــان، از کارکنان اداره 
مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر 
اســتان مرکزی بــود که روز 

19مرداد در عملیات مبارزه با قاچاق در محور میمه 
به دلیجان براثر حادثه رانندگی به شهادت رسید.

  شهید نیما حاجی پور
تاریخ و محل شهادت: 7 مرداد، آذربایجان غربی

شــهید نیما حاجی پور، متولد 
سال1380 در کنگچین ارومیه 
و سرباز پاسگاه کوزه رش هنگ 
مرزی ســلماس ارومیه بود. او 
7مرداد درحالی که همراه با چند 

نفر دیگر از نیروهای هنگ مرزی مشغول پایش نوار 
مرزی بود، بر اثر واژگونی خودرو به شهادت رسید.

  شهید رضا شریفی
تاریخ و محل شهادت: 24شهریور، هنگ مرزی بانه

شهید مدافع وطن رضا شریفی 
متولد ســال1375 آبدانان 
ایالم، از کارکنــان مرزبانی 
گروهان مرزی بانه اســتان 
کردستان 24شــهریور1401 

 هنگام تأمیــن امنیت و پایش مرزی به شــهادت
 رسید.

  شهید احمد وحیدی پویا
تاریخ و محل شهادت: 3 شهریور، چابهار

شــهید مدافع وطــن احمد 
وحیدی پویا کــه از نیروهای 
بازنشسته پلیس بود و به عنوان 
حراســت در بانــک خدمت 
می کرد، روز سوم شهریور 1401 

هنگامی که در بانک مشغول خدمت بود از سوی اشرار 
مسلح هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

  شهید سیروس میرحسنی
تاریخ و محل شهادت: 19مرداد، حاجی آباد هرمزگان

شهید ســیروس میرحسنی، 
متولد سال1370 در هرمزگان 
از پرســنل کادر انتظامی بود 
که 19مرداد پس از شناسایی 
2دستگاه خودروی قاچاقچیان  

به آنها دستور ایست داد اما مجرمان با خودرو به سمت 
مأموران حمله ور شدند و باعث شهادت او شد.

  شهید علی برزگرپور
تاریخ و محل شهادت: 3مرداد، کرمان

شــهید مدافع وطــن علی 
برزگرپور، رئیس عملیات ویژه 
پلیس اطالعــات فرماندهی 
انتظامی اســتان کرمان بود. 
او 3مرداد در جریان عملیات 

مبارزه با قاچاقچیان موادمخــدر در کرمان براثر 
اصابت گلوله قاچاقچیان به شهادت رسید.

  شهید پوریا سلیمی
تاریخ و محل شهادت: 19 شهریور، هنگ مرزی پاوه

شــهید مدافع وطــن پوریا 
سلیمی، ســرباز هنگ مرزی 
پاوه کرمانشاه بود. او در جریان 
عملیاتی که روز 19شــهریور 
برای مبارزه بــا قاچاقچیان 

مواد مخدر اجرا شده بود هدف گلوله اشرار مسلح 
قرار گرفت و به شهادت رسید.

  شهید اسماعیل جاللی صدر
تاریخ و محل شهادت: 24مرداد ، رودبار جنوب

شهید اسماعیل جاللی صدر 
متولد ســال1379 محمدآباد 
فهرج و از کارکنان کادر یگان 
تــکاوری کرمان بــود. او در 
عملیات مبارزه با اشرار مسلح 

در محور روستای پنگ شهرستان رودبار جنوب براثر 
اصابت گلوله اشرار به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

  شهید مهدی دامن باغ
تاریخ و محل شهادت: 8مرداد، کرمانشاه

شــهید مدافع وطن مهدی 
دامن باغ، متولد سال1360 در 
کردستان، نیروی کادر کالنتری 
15 شهرستان کرمانشاه بود. او 
8مرداد هنگام تأمین امنیت 

شهروندان در عملیات دســتگیری اراذل و اوباش 
براثر اصابت گلوله یکی از آنها به شهادت رسید.

  شهید علی فاضلی شاد
تاریخ و محل شهادت: 29تیر 1401، بانه کردستان

شهید مدافع وطن علی فاضلی 
شــاد، نیروی کادر مرزبانی 
بانه بــود. او روز 29تیر هنگام 
دفاع از مرزهای کشــورمان 
در درگیــری مســلحانه با 

 گروهک تروریستی بر اثر اصابت گلوله به شهادت
رسید.

ماموران کیف 100میلیونی را به صاحبش رساندند
وقتی مأموران پلیس، کیف حاوی 100میلیون تومان پول 
نقد و طال را پیدا کردند، صاحب آن هنوز خبر نداشت که 

همه اموالش را گم کرده است.
به گزارش همشهری، روز دوشنبه ستوان یکم سیدهادی 
محمودی، سرپرست پاسگاه انتظامی بندر الفت در استان 
هرمزگان به همراه یکی از همکارانش در حال گشــتزنی 
بودند که در خیابان منتهی به اســکله، چشم شان به یک 
کیف زنانه افتاد که در گوشــه ای از خیابــان افتاده بود. 
هیچ کس در آن حوالــی نبود و به نظر می رســید فردی 
کیفش را در آنجا جا گذاشته است. به همین دلیل مأموران 

به ســمت کیف رفتند و وقتی در آن را باز کردند با مقداری طال و پول نقد روبه رو شدند. داخل کیف 
گردنبند، دستبند، گوشواره، 4عدد سکه تمام بهار و یک گوشی موبایل بود و شواهد از این حکایت داشت 
که صاحبش آن را گم کرده است. به همین دلیل مأموران تالش برای پیدا کردن وی را آغاز کردند و 
با پیدا کردن شماره تلفنی که داخل کیف بود، موفق شدند صاحب آن را پیدا کنند. صاحب کیف زنی 
جوان بود که ظاهرا برای عزیمت به جزیره قشم وارد بندرالفت شده بود و زمانی که مأموران با وی تماس 
گرفتند، در حال سوارشدن به لندینگ کرافت و خروج از الفت بود. او که تا آن زمان خبر نداشت کیفش 
را گم کرده است، وقتی در جریان ماجرا قرار گرفت، درحالی که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت به 

سرعت خود را به مأموران رساند.
به گفته سردار غالمرضا جعفری، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، پس از حضور این زن تمامی اموال 

با احراز هویت و دریافت فاکتور خرید طال و جواهرات، به وی تحویل داده شد.

قتل اسرار آمیز پزشک و سرقت 10هزار دالر 
تحقیقات برای رازگشایی از قتل یک پزشک طب سنتی 
که 10ســکه طال و 10هزاردالر از خانه اش سرقت شده، 

توسط تیم جنایی پایتخت آغاز شده است. 
به گزارش همشهری، بامداد دیروز گزارش قتل مردی به 
قاضی میثم حسین پور، بازپرس جنایی تهران اعالم شد 
که او دســتور تحقیقات در این باره را صادر کرد. مقتول 
پزشک طب سنتی بود که در خانه اش بر اثر خفگی به قتل 
رسیده و اموالش سرقت شده بود. همسر وی در تحقیقات 
گفت: یکی از فرزندانم در کنکور قبول شده و شب حادثه 
به خانه مادرم رفته بودیم تا به آنها شــیرینی قبولی در 

دانشگاه را بدهیم. همسرم هم در مطب فعالیت داشت و شــب که کارش تمام شد به خانه رفته بود. 
ما هم شبانه از خانه مادرم به خانه خود برگشتیم که متوجه شدم قفل در خانه شکسته است. فریاد 
کشیدم و از همسایه ها کمک خواستم. احتمال دادم که شوهرم در خانه نیست و دزد وارد منزلمان 
شده اما پس از ورود با پیکر نیمه جان شوهرم مواجه شدم. وی ادامه داد: چند روز قبل هم با همسرم 
داخل ماشینش بودیم که فردی سد راهمان شد. شوهرم از ماشین پیاده شده و با وی درگیر شد. پس 
از دقایقی مجددا شوهرم به داخل ماشین برگشت و وقتی من گفتم باید از فرد مزاحم شکایت کنیم 
شوهرم قبول نکرد و گفت احتماال فردی که با او درگیر شده از بیمارانش است تا اینکه امشب متوجه 
شدم جانش را از دست داده است.  در ادامه تحقیقات مشخص شد که 10 سکه طال و 10 هزاردالر از 
خانه آقای دکتر سرقت شده است که تیمی از کارآگاهان جنایی تحقیقات خود را برای کشف اسرار 

این جنایت آغاز کرده اند.

صفادشت اصفهان میان زباله ها رها شده است
30 سال از وعده مسئوالن برای اصالح وضع صفادشت خوانسار 
گذشته و با وجود وعده های مســئوالن نتیجه ای در این زمینه 
به دست نیامده است. حتی وعده های سفر استاندار اصفهان در 
اسفندماه 1400به رغم پیگیری های سریع اولیه ثمری نداشت.
صفادشت امروز نتیجه تخلیه 30 ساله پسماندها در این شهر است 
که باعث شده مسائل متعددی برای ساکنان صفادشت ایجاد شود. 
مهاجرت جوانان، خسارت به محصوالت کشاورزی و تلف شدن 
دام ها بخشی از این خســارت است که قطعا جبران ناپذیر است. 
وعده پرداخت غرامت درازای تخلیه پسماند به ساکنان منطقه 
داده شده، که آن هم عملی نشده است و با وجود راه اندازی کارخانه 

پسماند، صفادشت همچنان غرق در زباله است.
عباسی از خوانسار

تلفن های خانه موسیقی پاسخگوی مراجعان نیست
تلفن های خانه موسیقی در همه ساعات روز در زمان کاری پاسخگو 
نیست و در حالت اشغال است درحالی که شماری از اهالی موسیقی 
اموری دارند که نیازمند هماهنگی با این خانه اســت. مثال برای 
تمدید بیمه صندوق هنر نیازمند معرفی نامه از خانه موســیقی 
هستند درحالی که تلفن هایشان پاسخگو نیست که اقال بدانیم چه 

زمانی در آنجا حضور دارند.
رزاقی از تهران 

سیب های باغداران ارومیه روی دستشان مانده است
فصل برداشت سیب رســیده و باغداران حتی تمایلی به چیدن 
سیب ها ندارند چرا که خریداری برایشان نیست. نه امکان صادرات 
داریم نه دولت خرید تضمینی انجام می دهد و نه صنایع برای تبدیل 
سیب به فرآورده های دیگر وارد میدان می شوند. در این میان دالالن 
می تازند و محصول یک ساله مان را به پایین ترین قیمت می برند 

چرا که چاره ای نداریم. چه کسی فریاد ما را خواهد شنید.
اسمی از ارومیه 

ساختمان نیمه کاره شهید ورزدار کرج محل تجمع زباله 
شده است

یک ساختمان نیمه کاره در خیابان شهید ورزدار بلوار طالقانی 
کرج وجود دارد که از 10 سال پیش رها شده و تبدیل به محل 
تجمع اراذل و ریختن نخاله و زباله شده است. لطفا مسئوالن 
شهرداری کرج مالک این ساختمان را پیدا کرده و اجازه ندهند 

این وضع ادامه یابد که بسیار چهره زشتی دارد.
صفاپور از کرج

رتبه بندی معلمان با آیین نامه ضعیف بی فایده است
نحوه اجرای قانون رتبه بندی معلمان ضعیف است و این ضعف ها 
قانون رتبه بندی را از خاصیت انداخته است. اینکه معلم به نوعی 
مجبور شود که برای مشمول شدن در قانون رتبه بندی، مدارکی 
را بارگذاری کند که بعضاً متعلق به خودش نیست، کار صحیحی 
نیست و این از ضعف آیین نامه وزارتخانه آموزش و پرورش است، 
هر چند که وزارتخانه خود نخواهد که چنین اتفاقی بیفتد. لطفا 

بر این موضوع و موضوعات مشابه نظارت شود.
ابراهیم بیگی از تهران 

سد معبر نمایشگاه داران اتومبیل در سمنان نیازمند برخورد است
در بعضــی از نقاط شــهر ســمنان مشــاهده می شــود که 
نمایشــگاه داران با ایجاد سد معبر و اشــغال بخش وسیعی از 
پیاده رو، موجب افزایش ترافیک و ورود عابران به سطح معابر 
و در نتیجه افزایش احتمال تصادفات شهروندان شده اند. بارها 
موضوع را با اعالم به ســامانه های شــهری و ترافیک و پلیس 
سمنان پیگیر شده ایم،  اما به جریمه کردن اندک یا تذکر اکتفا 
شــده و بعد از چند روز دوباره همان روال ســابق از سرگرفته 

می شود. لطفا به این موضوع توجه کنید.
خوشدل از سمنان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک
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روزنامه لوموند ]فرانسه[
تصمیم مکرون برای اجرای اصالحات جنجالی 

روزنامه فرانسوی لوموند به تالش دولت فرانسه برای 
اصالح قانون بازنشستگی در این کشور پرداخته و نوشته 
به رغم تالش های امانوئل مکرون، رئیس جمهور، برای 
تسریع روند اصالحات درون دولت او صداهای مختلفی 
از چگونگی اجرایی شدن این تغییرات شنیده می شود. 
لوموند با اشاره به بی توجهی مکرون به صدای مخالفان 
این طرح، به نقل از او نوشته: »اگر فکر می کنید که برای 
انجام کاری نیاز به وحدت دارید، هرگز نمی توانید کاری 
انجام دهید.« مکرون اعالم کرده درصورت نبود اکثریت 
مطلــق در مجلس ملی، به ماده 49.3 قانون اساســی 
متوسل خواهد شد که اجازه می دهد قانونی بدون بحث 

یا رأی گیری در پارلمان تصویب شود.

کمتر از 2هفته دیگر شــهروندان 
بزرگ ترین کشور آمریکای التین  
پای صندوق هــای رأی خواهند 
رفت تــا رئیس جمهــور جدید خــود را انتخاب 
کنند. مؤسســه برزیلیIPEC در تازه ترین نتایج 
نظرســنجی خود اعالم کرده که »لوال داسیلوا«، 
رئیس جمهور پیشــین برزیل و کاندیدای کنونی 
انتخابات این کشور، در دور اول انتخابات از حمایت 
47درصــدی رأی دهنــدگان برخوردار اســت؛ 
درحالی که »ژائیر بولسونارو«، رئیس جمهور کنونی 
و رقیب اصلی داسیلوا 31درصد رأی دارد. براساس 
این نتایج نظرســنجی، در صورتی کــه انتخابات 
به دور دوم کشــیده شود، لوال داســیلوا می تواند 
54درصــد آرا را در مقابل 35درصد بولســونارو 
کسب کند. همچنین هم اکنون میزان محبوبیت 
بولسونارو روی 30درصد و میزان نارضایتی از وی 

47درصد اعالم شده است.
نتایــج این نظرســنجی اگرچــه برای داســیلوا 
امیدوارکننده به نظر می رسد، اما راه او جهت ورود 
به کاخ ریاســت جمهوری برزیل برای سومین بار 
چندان هم هموار و بی دردســر نیست. در برزیل 
یک نامزد انتخاباتی باید بیــش از 50درصد آرا را 
به دســت آورد، در غیر این صورت 2رقیب اصلی 
به دور دوم خواهند رفت و بر این اساس با توجه به 
نتایج نظرسنجی اخیر شاید کشیده شدن انتخابات 

به دور دوم چندان عجیب و دور از انتظار نباشد.

 لوال؛ نامزدی برای ششمین بار
»لوئیز ایناسیو لوال داســیلوا« که به عنوان رقیب 
اصلی ژائیر بولسونارو، مقابل رئیس جمهور کنونی 
برزیل قد علم کرده، نخســتین بار نیست که وارد 
میدان انتخابات ریاســت جمهوری می شــود. او 
دوبار متوالی در سال های 2002 و 2006 به عنوان 
رئیس جمهور  برزیل برگزیده شــد و حتی قبل از 
آن نیز در سال های 1989، 1994 و 1998 نامزد 
شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری برزیل 
بود. البته او در رقابت هــای انتخاباتی دهه1990 
نامزد جریان اصلی نبود. اکنون در انتخابات2022، 
داسیلوا برای ششــمین بار است که در رقابت های 

انتخاباتی شرکت می کند.
از نظر پایگاه اجتماعی و سیاسی، داسیلوا در اردوگاه 
چپ سیاسی برزیل قرار می گیرد و از بنیان گذاران 
حزب کارگر برزیل به شمار می رود. شبکه تلویزیونی 

بی بی ســی در گزارشی لوال داســیلوا را به عنوان 
محبوب تریــن رئیس جمهور در تاریــخ برزیل با 
محبوبیت حدود 80درصدی در زمان پایان دوره 
کاری اش معرفی می کند و می گوید: »محبوبیت او 
را می توان تا حدی به رشد اقتصادی برزیل نسبت 
داد و او نخستین رئیس جمهوری است که بسیاری 
از شــهروندان با او احســاس همزبانی و نزدیکی 

داشته اند.«
مجله نیوزویک حتی پا را فراتر گذاشته و داسیلوا را 
در سال2009 و زمانی که در سال های آخر دور دوم 
ریاســت جمهوری اش بود، به عنوان محبوب ترین 
رئیس جمهور آن زمان جهان معرفی کرد. نیوزویک 
علت محبوبیــت او را نحوه زندگــی اش توصیف 
کرده اســت. این مجلــه درباره زندگی داســیلوا 
می نویســد: »لوال آنقدر فقیر بود که تا 7ســالگی 
حتی نمی دانست نان چیست. در همین سن  و سال 
بود که با خانواده کشــاورزش با تمام دارایی  شان 
که روی یک کامیون جا شــده بود، به محله های 
فقیرنشین سائوپائولو مهاجرت کردند. او در آنجا 
کار در کارخانه های مختلف را شــروع کرد. لوال با 
عضویت در اتحادیه های کارگری مســیر رشد و 
ترقی خود را آغاز کرد.« البته داسیلوا رکوردهای 
دیگری هم دارد، ازجمله آنکه سایت های برزیلی نام 
او را به عنوان پنجمین رئیس جمهور بازداشت شده 
در این کشــور ثبــت کرده اند و البته نخســتین 
رئیس جمهور برزیل است که به دلیل فساد دستگیر 
شده  است. داســیلوا در اوایل سال2018 با حکم 

دادگاه به زندان رفت و حدود یک ســال و نیم بعد 
درحالی که مشــغول گذارنــدن دوره محکومیت 
8ســال و 10ماهه خود بود، با حکــم دیوان عالی 
برزیل آزاد شد. محکومیت داسیلوا دریافت رشوه 
بود، هرچند او ضمن تأکید بــر بی گناهی خود از 
انگیزه های سیاســی در روند رسیدگی به پرونده 
قضایی اش ســخن گفت و خواســتار تجدیدنظر 

دوباره در روند قضایی شده است.

راه سنگالخ داسیلوا
داسیلوا قرار اســت در انتخابات ریاست جمهوری 
پیش رو بــا ژائیر بولســونارو که سیاســتمداری 
پوپولیست و راست گراست رقابت کند. بولسونارو 
در رقابت با داسیلوا تالش کرده تا رأی دهندگان را 
نسبت به بازگشت دوباره این نامزد چپ گرا بترساند. 
او در یکــی از برنامه هایی انتخاباتــی خود گفت: 
»داسیلوا شیطانی است که می خواهد کمونیسم 

را بر برزیل تحمیل کند.«
براین اساس یکی از موانع اساسی پیش روی داسیلوا 
خنثی کردن مخالفان راســت گرا و محافظه کاری 
اســت که اکنــون در برزیل قدرت را در دســت 
دارند. حتی اگر داسیلوا برای ســومین بار به کاخ 
ریاســت جمهوری برزیل راه یابد، کار او بســیار 
سخت تر از 2دوره گذشته و زمانی است که قدرت را 
در دست داشت. عبور او از دروازه ریاست جمهوری 
آغاز درگیری های سیاسی با پارلمان برزیل خواهد 
بود که طی چند سال گذشته بخش قابل توجهی از 

کرسی های آن در اختیار نامزدهای راست گرا بوده 
اســت. از نظر مالی و اقتصادی نیز وضعیت امروز 
برزیل بسیار دشــوارتر از زمانی است که داسیلوا 
قدرت را در دست داشت. پرسیو آریدا، اقتصاددان 
برزیلی در گفت وگو با مجله تایم می گوید: بدهی 
عمومی دولت برزیل هم اکنــون 78درصد تولید 
ناخالص داخلی این کشــور اســت و 93درصد از 
بودجه صــرف هزینه های جــاری مانند حقوق و 
مستمری کارمندان می شــود. چشم انداز اقتصاد 
جهانی چندان روشن نیست و قیمت باالی کاالها 
اقتصاد را به شدت دچار تورم کرده است. این تورم 
به جمعیت فقیر برزیل به شــدت آسیب می زند و 
شرایط سیاسی را مهیای انتقادات و انتقام جویی 

مخالفان سیاسی خواهد کرد.
اطرافیــان و نزدیکان لوال داســیلوا می گویند که 
در صورت پیروزی او، اولویت نخســتش کمک به 
33میلیــون برزیلی اي خواهد بود کــه با کمتر از 
289دالر در ماه زندگی می کننــد. این جمعیت 
که پایین ترین دریافتی را در کشــور 212میلیون 
نفری برزیــل دارند، همواره در حال گســترش و 
رشد هستند. همچنین تغییر فرمول محاسبه نرخ 
بنزین از دیگر وعده های اقتصادی داسیلواست و او 
در سخنانش گفته که کارگران برزیلی دیگر نباید 
قیمت بنزین را بر مبنــای قیمت جهانی پرداخت 
کنند، بلکه قیمت ســوخت مبنــای ثابت داخلی 
خواهد داشت. با این حال ثابت سازی  قیمت سوخت 
و جدا کردن قیمت آن از بازار جهانی نیازمند تامین 
منابع مالی یارانه ای خواهد بود کــه به نوبه  خود 
هزینه های جدیدی را روی دســت دولت داسیلوا 
قرار خواهد داد. اما او به هر حال وعده اجرای چنین 

برنامه ای را بارها داده است.
پرسیو آریدا درباره مشــکالت پیش روی داسیلوا 
می گوید که او احتماال باید راه حلی برای دستمزد 
و حقوق کارکنــان دولتی داشــته باشــد که از 
سال2017 هیچ تغییری نکرده و افزایش حقوق ها 
ممکن است موتور تورم را سرعت بیشتری ببخشد.
افزایش مالیات بر ثروتمندان، ساده سازی  مالیات بر 
مصرف و برخی دیگر از اصالحات مالیاتی ازجمله 
دیگر وعده های داسیلواســت، اما تردیدی نیست 
که دســت بردن در نرخ مالیات خود چالش های 
اجتماعی و سیاسی جدیدی را پیش روی داسیلوا 
قــرار خواهــد داد که شــاید تا حــدی غیرقابل 

پیش بینی باشند. 

»لوال«، بخت اول انتخابات برزیل
نتایج تازه ترین نظرسنجی ها از پیشتازی لوال داسیلوا در برابر ژائیر بولسونارو در انتخابات ریاست جمهوری برزیل حکایت دارد

آزادی بزرگ ترین قاچاقچی مواد مخدر افغانستان از بند گوانتانامو 
یک سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
و به قدرت رسیدن دوباره طالبان، بشیر احمد نورزی 
معروف به »حاجی بشــیر«  از چهره هــای نزدیک به 
مالمحمد عمر، رهبر پیشــین طالبــان و آخرین زندانی افغانســتانی 

گوانتانامو با یک  سرباز آمریکایی مبادله شد.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از آزادی مارک فریکس، 
سرباز آمریکایی اذعان کرده که این آزادی مستلزم اتخاذ تصمیم  های 
دشواری بوده اســت. اشاره بایدن به مبادله بشــیر نورزی با این سرباز 
آمریکایی است. آمریکا تاکنون دولت طالبان در افغانستان را به رسمیت 
نشناخته است اما به  گزارش الجزیره، امیرخان متقی، سرپرست وزارت 
خارجه طالبان، با تأیید خبر مبادله ابراز امیدواری کرده که این رویداد 
به معنی آغاز فصل جدیدی در روابط میان کابلـ  واشنگتن باشد. متقی 
گفته اســت: »راه زور و جنگ نتیجه نمی دهد و مسائل میان آمریکا و 
افغانستان باید از طریق گفت وگو حل شود.« این مقام ارشد طالبان گفته 

است: »گفت وگو می تواند کشورها را به هم نزدیک کند.«
حاجی بشیر که در افغانستان به عنوان بزرگ ترین قاچاقچی مواد مخدر 
شناخته می شود، در سال 2005میالدی به اتهام قاچاق یک محموله 
هروئین بــه ارزش 50میلیون دالر به آمریکا بازداشــت و به حبس ابد 
محکوم شد. او که 17سال و نیم را در زندان گوانتانامو گذرانده، پس از 
آزادی مورد استقبال مقامات طالبان قرار گرفت. او در کابل گفت: »فکر 

می کنم که این مبادله وسیله صلح خواهد شد.«
بنابر اعالم دولت آمریکا، نورزی یکی از بزرگان محلی در والیت قندهار 

در جنوب افغانستان بوده که مزارع کشت خشخاش و چندین آزمایشگاه 
برای تولید مواد مخدر داشته و عملیات های قاچاق موادمخدر را فراتر از 
مرزهای افغانستان، رهبری می کرده است. الجزیره نوشته: »مقام های 
آمریکایی با مقایســه بشیر نورزی با پابلو اســکوبار، قاچاقچی معروف 
کلمبیایی، او را یکــی از بزرگ ترین قاچاقچیان موادمخدر در آســیا 
می خوانند. دادســتان های آمریکایی با متهم کردن بشــیر نورزی به 
ارتباط نزدیک با مالعمر، رهبر پیشین طالبان، می گویند که او در ازای 
اجازه برای ادامه کسب وکارش در افغانســتان، از طالبان حمایت مالی 
می کرده است. یک مقام وزارت دادگســتری آمریکا در زمان محاکمه 
بشیر نوروزی با انتشــار بیانیه ای گفته بود: »شبکه جهانی موادمخدر 
بشیر نورزی از رژیم طالبان حمایت می کند و این گروه افغانستان را به 
بستری مناسب برای ترویج و تقویت تروریسم بین المللی تبدیل کرده 

است.« با این همه، حاجی بشــیر اکنون از زندان گوانتانامو آزاد شده و 
آن گونه که رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته، جو بایدن 
شخصا حکم عفو نورزی را صادر کرده اســت. مارک فریکس60ساله، 
کهنه ســرباز نیروی دریایی و پیمانکار غیرنظامی آمریکایی که بیش از 
یک دهه بود در افغانستان فعالیت داشت. او در 31ژانویه 2020 در والیت 
خوست در جنوب کابل ربوده شد. گرچه جزئیات دقیق نحوه ربوده  شدن 
وی مشخص نیست اما برخی رسانه ها مدعی شده اند که فریکس توسط 
گروه حقانی ربوده شده است. آسوشیتدپرس سال گذشته از یک عملیات 
نظامی ناموفق نیروهای آمریکایی برای نجات فریکس گزارش داده بود. 
در فیلمی که سال گذشته منتشر شد، این کهنه سرباز آمریکایی ضمن 
درخواست برای آزادی اش گفته بود که تنها چیزی که می خواهد بازگشت 
به آغوش خانواده اش است. در پی انتشــار این فیلم، خانواده فریکس از 
دولت بایدن خواستند تا با درخواست طالبان مبنی بر آزادی نورزی در 

ازای آزادی فریکس موافقت کند.
گفته شده، فریکس پس از آزادی با یک هواپیما از کابل وارد دوحه شده 
اســت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد از قطر برای همکاری در آزادی فریکس 
تشکر کرده است. این نخســتین باری نیســت که دولت آمریکا برای 
آزادی نیروهای خود بــا طالبان مذاکره می کند. دولــت باراک اوباما، 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا، نیز در ســال 2014میــالدی مبادله 
5افغانستانی را با »بوئی برگدال« سرباز آمریکایی دربند طالبان تأیید 

کرده بود.

آسیا

گزارش

 سایه سنگین سیاست داخلی
بر روابط لندن-واشنگتن

دیدار نخست وزیر جدید انگلیس و رئیس جمهور آمریکا در 
شرایطی در نیویورک برگزار می شود که روابط دو کشور 

عمیقا تحت تأثیر تالطمات سیاست داخلی است

لیز تراس نخســت وزیر انگلیس، در آســتانه دیدارش با جو 
بایدن رئیس جمهــوری آمریکا،  اذعان کرده که رســیدن به 
توافق تجارت آزاد بــا آمریکا احتماال ســال ها طول خواهد 
کشید. او که برای شــرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به 
نیویورک سفر کرده حتی شروع مذاکرات تجاری دو کشور در 
میان مدت را نیز محتمل ندانسته است. این نخستین بار است 
که دولت نوپای لیز تراس اذعان می کند که عمال هیچ شانسی 
برای دســتیابی به توافق تجاری دوجانبه با آمریکا به عنوان 
بزرگ ترین شریک تجاری لندن وجود ندارد. ناظران با اشاره 
به اینکه اظهارات اخیر نخست وزیر انگلیس احتماال بسیاری 
از حامیان برگزیت در لندن را ناامید خواهد کرد، معتقدند که 
تراس پیش از دیدارش با بایدن تالش کرده است تا انتظارات 
از این گفت وگوها را کاهش دهد چون به خوبی می داند که باال 
رفتن انتظاراتی که امید زیادی به تحقق آنها نیست، می تواند 

به موقعیت دولت نوپایش به شدت آسیب بزند.
از زمان روی کار آمدن لیز تراس به عنوان نخست وزیر انگلیس 
گمانه زنی ها درباره سرنوشــت روابط دو کشــور انگلیس و 
آمریکا باال گرفته است؛ به ویژه اینکه تراس در چندین نشست 
خصوصی، از لزوم اســتقالل انگلیس از آمریکا در سیاســت 
خارجی گفته است. رسانه های انگلیسی فاش کرده اند که او در 
جایی حتی گفته است که روابط لندنـ  واشنگتن آنقدرها که 

می گویند هم ویژه نیست.

نزدیک به 75سال از زمانی که وینستون چرچیل نخست وزیر 
وقت انگلیــس، روابط لندن و واشــنگتن را »ویــژه« خواند 
می گذرد؛ ایده ای که رهبران دو کشــور بارهــا بر آن تأکید 
کرده اند اما به نظر می رســد که شــرایط در حال دگرگونی 
است. درست است که رویکرد خصمانه لیز تراس نخست وزیر 
انگلیس، در برابر روســیه و چیــن او را در کنــار جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا، قرار داده اما واقعیت این اســت که به 
قدرت رسیدن این دیپلمات 47ساله که از نظرش روابط لندن 
و واشنگتن چندان خاص هم نیست، می تواند به معنای فصل 

جدیدی در روابط تجاری و سیاسی دو سوی آتالنتیک باشد.
یکی از نخستین نگرانی های دولت بایدن، حمایت دولت لیز 
تراس از قانونی است که رویه های تجاری پسا برگزیت با ایرلند 
شمالی را کامال دستخوش تغییر می کند؛  امری که می تواند 
باعث تنش شــدید در روابط انگلیس و اتحادیه اروپا شده و 
صلح در ایرلند شــمالی را به خطر بیندازد. به اعتقاد ناظران، 
رویه های سختگیرانه تجاری که دولت تراس قصد دارد تا در 
مرزهای ایرلند شمالی اعمال کند می تواند شرایط اقتصادی 
متزلزل فعلی اتحادیه اروپا را بیش از پیش آشفته کند. آن هم 
در شــرایطی که دولت آمریکا تالش دارد تا جبهه ای واحد را 
در برابر روسیه ایجاد کند. به نوشــته نیویورک تایمز، کارین 
ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، آشکارا به سیاست های تراس 
تاخته و گفته است: »چنین اقداماتی شرایط مناسبی را برای 
دســتیابی به یک توافق تجاری که مورد انتظار دولت تراس 

است، ایجاد نمی کند.«
ماکس برگمان مدیر برنامه اروپا در مرکز مطالعات استراتژیک 
در واشنگتن و یکی از مشــاوران سابق وزارت خارجه آمریکا، 
می گوید: »برگزیت می تواند بار دیگر به مشــکل جدی برای 
اروپا تبدیل شود، آن هم در شرایطی که همکاری و اتحاد امری 
حیاتی به شمار می رود. لیز تراس نشان داده که حاضر است 
برای تحقق برنامه های برگزیتی خود از اعمال فشار استفاده 
کند و این نه تنها روابط انگلیس با اتحادیه اروپا که روابط لندن 
و واشنگتن را نیز متشنج خواهد کرد؛ مسئله ای که کاخ سفید 
را عمیقا نگران کرده است. برای دولت بایدن، امروز اصال زمان 

خوبی جهت درگیری با شریک نزدیکش نیست.« 
آسوشــیتدپرس در گزارشی می نویســد: دو متحد سابق در 
دوســوی آتالنتیک اکنون به لحاظ سیاسی متالطم هستند. 
چارلــز ســوم در انگلیس با پرســش های زیادی از ســوی 
افکارعمومی روبه رو است؛ پرســش هایی مانند اینکه آیا سن 
باالی او اجازه می دهد تا وظایف خود را به خوبی انجام دهد. 
لیز تراس هم که به تازگی بر کرسی نخست وزیری تکیه زده با 
چالش های جدی روبه رو است؛ از بحران انرژی گرفته تا تورم 
باال. در آمریکا نیز شرایط تقریبا مشابه است. دولت بایدن نیز 
چون لندن با تورم شدید ناشــی از همه گیری ویروس کرونا، 
تبعات اقتصادی جنگ اوکراین و هرج و مرج بازارهای جهانی 

انرژی روبه رو است.
در این میان انتخابات میان دوره ای آمریکا نیز مســئله مهمی 
برای انگلیس و اروپاست. »باربارا ای. پری« مدیر مرکز مطالعات 
ریاســت جمهوری در دانشــگاه ویرجینیا، با اشــاره به تأثیر 
سیاســت داخلی انگلیس و آمریکا بر روابــط دیپلماتیک دو 
کشــور می گوید: »انگلیس این روزها به لحاظ سیاسی درگیر 
دوره گذار اســت. در آمریکا نیــز نمی دانیم کــه در انتخابات 
میان دوره چه خواهد شد. از آن مهم تر نمی دانیم که در انتخابات 
ریاست جمهوری2024 میالدی آمریکا چه کسی پیروز خواهد 
شــد.« به اعتقاد ناظران، لیز تراس که با شــعار اجرایی کردن 
برگزیت به قدرت رسیده نیاز دارد تا دولت بایدن توافق تجاری 
پســا برگزیت با لندن را در اولویت برنامه های خود قرار دهد. 
الیوت آبرامز کارشناس سیاســت خارجی و از دست اندرکاران 
سیاست خارجی آمریکا در دولت دونالد ترامپ، می گوید: »اگر 
جای لیز تراس بودم می خواستم که نقش رهبری انگلیس در 
جامعه جهانی ازجمله در مسئله اوکراین به رسمیت شناخته 
شود. همچنین به دنبال این بودم که درباره چالش های اقتصادی 
پیام مثبت و امیدوارکننــده ای به مردم انگلیس بدهم؛ چیزی 
مثل آغاز مذاکرات توافق آزاد تجاری.« اما مســئله اینجاست 
که این امور در فهرست اولویت های دولت آمریکا جایی ندارند.

سرگئی الوروف 
وزیر خارجه روسیه

اوکراین با اســتفاده از تســلیحاتی که غرب 
در اختیــارش قــرار می دهــد، بــه بمبــاران 
تأسیســات زیرســاختی غیرنظامی ازجمله 
نیروگاه هسته ای زاپوریژیا ادامه می دهد. 
بمباران این نیروگاه، اروپا را در معرض خطر 
یک فاجعه بزرگ هسته ای قرار می دهد. ما 
بار دیگر بر لزوم توقــف فوری حمالت علیه 

این نیروگاه تأکید می کنیم. (تاس)

رجب طیب اردوغان
 رئیس جمهور ترکیه

ما هیچ نگرانی برای پیروزی در انتخابات 
ریاســت جمهوری پیــش رو در ترکیــه 
نداریم. هیچ کس جایگزین ما نخواهد 
شد، زیرا هیچ جایگزینی برای ما وجود 
نــدارد. ما هم اکنــون در موقعیتــی قرار 
داریــم کــه می توانیــم پیــروز انتخابات 

آینده باشیم. (پی بی اس)

آنتونیو گوترش
دبیرکل سازمان ملل

جهان در برابــر خطری بــزرگ و جدی قرار 
دارد. رهبران جهان که برای نخستین بار 
پــس از 3ســال به صــورت حضــوری بــا 
یکدیگــر دیــدار می کننــد، بایــد متوجــه 
خطراتی مانند درگیری ها، فجایع مربوط 
بــه تغییــرات اقلیمــی و افزایــش فقــر و 
نابرابــری باشــند. همچنیــن بایــد تفرقــه   
میان قدرت های بزرگ کــه از زمان حمله 
روسیه به اوکراین ایجاد شده مورد توجه 

قرار گیرد. (آسوشیتدپرس)

مخالفت مجدد صربستان با 
عضویت کوزوو در سازمان ملل

رئیس جمهور صربستان تأکید کرده به  رغم فشارهای 
شدید آمریکا و کشورهای اروپایی  هیچ شانسی وجود 
ندارد که کشورش اجازه دهد کوزوو به سازمان ملل 
ملحق شود. به گزارش بلومبرگ، الکساندر ووجیچ 
رئیس جمهور صربستان، در حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک گفته است:  »پس از سال ها 
مذاکره با میانجیگــری اتحادیه اروپــا که در رفع 
بن بست در مورد کوزوو ناکام بود، صربستان اکنون 
خود را برای پیامدهای اقتصادی احتمالی به خاطر 
مخالفتش با عضویت کوزوو در ســازمان ملل آماده 
می کند.«  او هفته گذشته نیز در دیدار با نمایندگان 
اتحادیه اروپا، فرانســه و آلمان، هر پیشنهادی را در 
رابطه با پیوستن کوزوو به سازمان ملل رد کرد. این 
در حالی اســت که اتحادیه اروپا از2طرف خواسته 
اگر قصد دارند به این بلــوک بپیوندند، روابط خود 
را عادی سازی کنند؛ درخواستی که رئیس جمهور 
صربستان همواره رد کرده است. ووجیچ همچنین از 
قطع روابط با مسکو یا پیوستن به تحریم های غربی 
علیه روســیه نیز امتناع کرده است. رئیس جمهور 
صربستان با اشاره به وابستگی کشورش به گاز روسیه 
گفته: »افزایش فشــارها بر صربســتان برای تغییر 
موضعش، موقعیت ما را در رابطه با امنیت انرژی و 
همچنین برای تهیه مواد غذایی و دیگر اقالم وارداتی 

پیچیده می کند.«

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

تقویتچپگراییدرآمریکایالتین
طی یک دهه گذشته گرایش به جریان های سیاسی چپ گرا در آمریکای التین روند رو به رشدی 
داشته است. در حال حاضر چپ ها در مهم ترین و بزرگ ترین کشورهای این منطقه، یعنی آرژانتین، 
بولیوی، شیلی، کلمبیا، کوبا، هندوراس، مکزیک، پاناما، پرو و ونزوئال حکومت را در دست دارند و 
شاید برزیل مقصد بعدی سیاستمداران چپ باشد. سوءمدیریت دولت  های راست گرا در بحران کرونا 
یکی از اصلی ترین عوامل تغییر مسیر جریان سیاسی در آمریکای التین بوده است. فقر و بیکاری 
که این سوء مدیریت در کشورهای آمریکای جنوبی و در تمام جهان به دنبال داشته، باعث شده تا 
رأی دهندگان به حمایت از نامزد هایی برخیزند که وعده دولت های بزرگ و تخصیص بودجه اجتماعی 
بیشتر را می دهند. برزیلی ها ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور کنونی خود را به دلیل کم اهمیت جلوه 
دادن ویروس کرونا، جلوگیری از واکسیناسیون گسترده، پاسخگو نبودن دولت در قبال بحران و 
پنهان کردن آمار حقیقی ابتال و مرگ ومیر مقصر می دانند. همین انتقادات در پرو، شیلی و کلمبیا 
هم شکل گرفته و در کنار اعتراض های اجتماعی به نابرابری، فساد و فقر، فضای ابراز وجود را برای 
نامزدهای جناح چپ باز کرده است. همزمان، رشد اشتغال غیررسمی و نرخ بیکاری در این منطقه 
افزایش یافته و به آمار افرادی که با گرســنگی زندگی می کنند، بیش از 13.8میلیون نفر افزوده 
شده است. از این رو است که نوع مدیریت همه گیری کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از آن که امروز 
بیش از خود همه گیری گریبان جهان را گرفته، موضوع بحث های انتخاباتی زیادی در کشورهای 

آمریکای التین است.
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گرینویچ

غرق شدن هولناک کشتی

خالی کردن بار کشتی های غول پیکر، کاری همیشگی 
در دنیاســت و تقریبا در تمام شبانه روز کشتی های 
زیادی در سراســر دنیا در حال خالی کردن بار خود 
هستند. این کار کامال عادی است و به سختی اتفاق 
غیرمنتظره ای در انجام آن روی می دهد. اما اخیرا غرق 
شدن یک کشتی مصری در حال تخلیه بار در ترکیه، 
حسابی توجه ها را جلب کرده است. این کشتی، در 
یکی از بنادر ترکیه لنگــر انداخته بود و کانتینرهای 
روی آن تخلیه می شــد که به یک باره، و درحالی که 
کسی انتظارش را نداشــت، به پهلو می خوابد و چند 
کانتینر آن به دریا می افتند. صحنه تکان خوردن این 
کشتی غول پیکر، حسابی ترسناک است و کارکنان 
بندر را حســابی شوکه می کند. خوشــبختانه تمام 
خدمه و ملوانان این کشتی به ســالمت از آن خارج 

شدند.

مدرسه بدون گران قیمت ها، لطفا 

خوش شانس 100هزار دالری
 

این که آدم یک بار در زندگی، برنده بلیت بخت آزمایی شود، 
خودش واقعا اوج خوش شانسی است اما اینکه یک نفر دوبار 
برنده شود، از آن اتفاق هاست که کمتر پیش می آید. حاال 
فکرش را بکنید که یک زن در آمریکا، در دوسال متوالی، 
دوبار برنده بلیت بخت آزمایی شــده است. خوش شانس تر 
از این هم داریم؟ این زن اهل آیوا در آمریکا گفته است که 
چندان اهل بخت آزمایی نبوده اما اخیرا به این کار عالقه مند 
شده و شانسش را امتحان کرده است. و خب چه شانسی. 
او هر دو بار، 100هزار دالر برنده شده است. او درباره برنده 
شدن خودش گفته اســت: »آدم فکر می کند که مثال 20 
یا 30 یــا 40 و یا نهایتا 100دالر برنده می شــود. هدف از 
بخت آزمایي ، بیشتر سرگرمی و هیجان است اما وقتی که 
من دیدم برنده شدم، باورم نمی شد و حسابی هیجان زده 
بودم.« او درباره اینکه دوباره برنده شــده هم گفته است: 
»خیلــی هیجان انگیز و در عین حال کمی ترســناک هم 
بود. اینکه این اتفاق دوبار بیفتد واقعا باورنکردنی اســت.« 
این زن واقعا هم به خوش شانســی احتیاج داشته و گفته 
است که می خواهد از پولی که برنده شده، برای بازپرداخت 
بدهی هایش اســتفاده کند و یک کســب وکار جدید راه 

بیندازد.

دوستی الک پشت و یوزپلنگ
 

همزیســتی و رابطه صمیمانه حیوانات چندان نادیده نیست 
اما معمــوال در گونه هایی کــه چندان به هم ارتبــاط ندارند، 
دیده نمی شود. حاال اما انتشــار یک ویدئو در آمریکا، بسیاری 
 را احساســاتی کرده اســت. در ایــن فیلم، یــک یوزپلنگ و

 الک پشــت، با هم سرخوشــانه بــازی می کننــد و خوش 
می گذرانند. آنطور که در فیلم مشخص است، یوزپلنگ سرش 
را به سر الک پشــت می کشد، و الک پشــت هم بدون ترس و 
واهمه، همین کار را می کند. الک پشت ها، معموال با نخستین 
احساس خطر خودشان را داخل الکشان می کشند. در مقابل 
یوزپلنگ ها هم حیوانات گوشت خوار و درنده ای هستند. چیزی 
که کاربران بعد از دیدن فیلم در شــبکه های اجتماعی به آن 
پرداخته اند، تضاد بنیادین این دو حیوان است؛ یوزپلنگ نماد 
سرعت در حیوانات است و از الک پشت هم به عنوان کندترین 
حیوان در طبیعت نام برده می شود. این فیلم را حساب رسمی 
یک پارک حفاظت شده در شمال کالیفرنیا منتشر کرده و در 

آن از مردم دعوت کرده از این پارک دیدن کنند.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

پرسه در معماری و ادبیات )4(
مجذوب آسمان تماشا

از جایی به جایی می رفتم. از مکانی که 
نشان کرده بودم به نشــان دار دیگری. 
درباره هرات خوانده بــودم و جاهایی را 
مشخص کرده بودم که حتماً ســر بزنم. حاال میان دوتا از این حتماًها 
بودم و ظهر بود و گرم بود. جایی آن سوی خیابان، کمی هم دور بودم از 
مرکز شهر و خیابان عریضی بود، ساختمانی و سردری نظرم را جلب کرد. 
مردد بودم در این گرما عرض خیابان را طی کنم و سرک بکشم یا بگذرم 
از این وسوسه. وسوسه غلبه کرد. سرک کشیدم و گورستانی بود کوچک، 
محصور به نردهایی نه چندان بلند و ساختمانی معمولی کنارش. به نظر 
محیطی خالی بود. اما ادامه وسوسه یا خیط نشدن پیش خودم در عبور از 
خیابان، واداشتم کسی که از آن ساختمان به سویی می رفت را صدا کنم. 
جوانی بود. پرسیدم اینجا کجاست و چیزهایی گفت. خواهش کردم داخل 
شوم و در را باز کرد. همراهی ام کرد و درباره مزارها و قبرها توضیحاتی 
داد. بعد، با روی خوش و پذیرا، دعوتم کرد که چای سبز مهمانش باشم. 
با هم راه افتادیم و دیدم رفت ســمت مخروطی شکل کوچکی که فکر 
می کردم تزئینی باشد یا مزاری. ورودی این مخلوطی پشت به قبرها و رو 
به خیابان بود. خودم را جمع وجور کردم تا وارد شدم و از پس در کوچک 
و راهروی باریک به اتاقی وارد شدم سفید و ساده که سقف دایره ای اش 

آسمانی سفید بود.
وارد فضایی شــده بودم که توقعم نبود؛ فضایی که در عین ســادگی و 
بی آالیشی چیزی در خود داشت که چنان خط و خاطره محکمی بر ذهنم 
باقی گذاشته است. همان نشست کوتاه و نوشیدن چای  سبز، چیزی کم از 
بناهای کهن خواجه عبداهلل انصاری، مسجدجامع هرات، ارگ هرات و بازار 
قدیمی نداشت. نوعی نگاه به معماری معتقد است معماِر اول خداست 
و اوست که با خلق جهان، »فضا« ساخت و معماران امتداد خداوندند؛ 
کاری خدایی می کنند. دشت و کویر، کوه و دریا، جنگل و دره هر کدام 
حس متفاوتی بر انسان مستولی می کند و معمار »باید« یا »می خواهد« 
حس ها را بسازد یا بازسازی کند. اگر نیاکان نخستین ما به طبیعت پناه 
می بردند و طبیعت الجرم با گوناگونی اش حس ها و تجربه های حسی 
متفاوتی را بر پــدران ما غالب می کرد، کار معمــاری، پیوند بیچارگی 
ما در مکان مندی با حس هاست. کریســتین نوربرگ شولتز، معمار و 
نظریه پرداز نروژی، می نویسد: »انواع مختلف معماری وجود ندارد بلکه 
تنها موقعیت های متفاوتی وجود دارند که نیازمند راه حل های مختلف 
جهت رضایت نیازمندی های فیزیکی و روانی انسان ها هستند.« حاال آن 
اتاقک خرطومی شکل در کنار گورستانی در هرات حس ویژه ای داشت 
و سازنده اش به هدف و مقصودش دست یافته بود. شولتز به جای حس، 

مفهوم خصلت را انتخاب می کند.
این نگاه تا حدی شاعرانه، برشی مقطعی از کار معماری ست و نه همه 
معماری. معماری کاری خداگونه نیســت، انسانی است؛ زیاده انسانی. 
»معموالً می گوییم که کنش ها و رخدادها واقع می شــوند. در حقیقت 
اینکه هر اتفاقــی را بدون ارجاع به یک موقعیــت تصور کنیم، بی معنا 
می نماید. مکان آشکارا جزء یکپارچه وجود اســت.« این جمله هم از 
شولتز اســت. معماری بی زمین و بی مکان معنایی ندارد و پیوندش با 
مکان ناگسستنی است. در عین حال عالوه بر حس  یا خصلت، ضرورت و 

کارکرد جز تفکیک ناپذیر آن است؛ به خالف ادبیات.
هرچه پای معماری بر زمین محکم است، ادبیات سر به هواست و رها از هر 
قید و بندی. ادبیات هم مثل معماری دنبال اتاقکی مخروطی شکل است 
که حس را منتقل کند. اما اتاقک های ادبیات مقید به هیچ قیدی نیست. 
داستان سالخ خانه شماره 5، نویسنده آمریکایی، کرت ونه گات، چیزی 
شبیه همان اتاقک است اما با ســقفی که بر سیاهی و سفیدی ساخته 
شده و در عین کوچکی بزرگ است. مصالح داستان ونه گات را ببینید: 
ماه های پایانی جنگ جهانی دوم است. شهر تاریخی درسدن و معروف به 
فلورانس و جعبه جواهرات آلمان، میراث دار معماری دوره های مختلف 
ازجمله سبک گوتیک و باروک است. انگلیس و آمریکا طی 2 روز بی وقفه 
3900تن یعنی ناقابل حدود 1800بمب انفجاری و آتش زا بر سر شهر 
می ریزند. دمای هوای شهر به 1600درجه سانتی گراد می رسد و انفجار و 
تخریب و آتش اگر جان کسی را نمی گرفت، کمبود اکسیژن می گرفت. از 
آن معماری کم نظیر و بافت کهن، 12هزار خانه، 700آپارتمان در 2روز تل 
خاک می شود. تا اینجای کار تاریخ است، واقعیت و حقیقت است و حاال 
ونه گات با ادبیات و داستانش حس و خصلت به واقعه می دهد. اگر تاریخ 
مثل معماری از ضرورِت بودن می آید، ادبیات ضرورت چگونه بودن است 
و نه بودن و البته اشتراک معماری و ادبیات در حس و خصلت است که 
تاریخ این یکی را ندارد. امبرتو اکو، نظریه پرداز و داستان نویس ایتالیایی، 
در بازخوانی ویژگی های ادبیات می گوید: »روایت، هنگامی که با حوادث 
و اشخاص دنیایی را بنا می نهد، نمی تواند هرآنچه مربوط به این دنیاست 
بازگو کند.« نمی دانم اگر باز به هرات سفر کنم دنبال آن اتاقک بگردم یا 
نه اما داستان سالخ خانه شماره 5 را بارها خوانده ام و باز خواهم خواند. فکر 
می کنم زور ادبیات اینجا اندکی می چربد. به قول ونه گات »آری! چنین 

است رسم روزگار.«

»ورزامشته« از شالیزار می آمد

چند نسل از انسان ها، مجذوب موجودات عجیب 
و غریب دنیایی بوده اند که یکی از متفاوت ترین 
نویســنده های جهان، بــه تنهایی ســاخته و 
 به عنوان میراث بشر، از خود به جا گذاشته است؛ 
جی آر آر تالکین، به تنهایــی جهانی خیالی را 
خلق کرده که احتماال تا روزی که بشــر وجود 

داد، به حیاتش ادامه خواهد داد.
داســتان دنیای جادویی کتاب های »هابیت« 
و ســه گانه »ارباب حلقه ها«، در سال 1937در 
چنین روزی با چاپ کتاب هابیت )یا نام کامل 
آن: »هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره«( به دنیا 
معرفی شد و همچنان، در مدیوم های مختلفی، 
از کتاب و سینما گرفته و اخیرا در سریال، جمع 
زیادی از مردم را ســرگرم و مســحور می کند. 
یک موجود عجیب کوچک کــه در حفره هایی 
زیرزمینــی زندگی می کنــد، هرگــز فراتر از 
دهکده اش را ندیده، بزرگ ترین دل نگرانی اش 
خوردن چندین وعده غذا در ســاعات متفاوت 
روز و چــرت زدن های مرغوب اســت، و از آب 
می ترسد، به سفری عجیب می رود، با موجودات 
ترسناک درگیر می شود، به جنگ اژدها می رود 
و در نهایت، با حلقــه ای به خانه بازمی گردد که 
اگر در دستان اشتباهی بیفتد، دنیایی که در این 
4کتاب تصویر شده را نابود می کند. این داستان 
کلی، چنان جزئیات تکان دهنده ای دارد، و چنان 
روایت شیرین و دلهره آور و ترسناک و خنده دار 
و میخ کوب کننده و آرامش بخشی دارد، که فقط 

می توان گفت ساختن آن، کار یک نابغه است.
تالکین، یک آکادمیســین در آکســفورد بود 
که روی متون انگلیســی کار می کرد و چندان 
به عنوان نویســنده تخیلی شــناخته نمی شد. 
معروف است که او در برگه یکی از شاگردانش، 

جمله »در یک ســوراخ در زمیــن یک هابیت 
زندگی می کرد« را دیده و مشــتاق شده است 
تا بداند هابیت چیســت. این اشتیاق، به خلق 
دنیای مسحورکننده هابیت ها و ارباب حلقه ها 
منجر شد. کتاب هابیت، به خاطر نقدهای چند 
نویسنده دیگر با استقبال مواجه شد. در ادامه، 
بی بی ســی چند برنامه رادیویی ویژه برای این 
کتاب ســاخت و همین باعث شــهرت بیشتر 

آن شد.
با وجود این، این کتــاب، ویژگی هایی متمایز 
دارد و به خاطر آنها جاودان شــده است؛ یک 
ویژگی عجیــب این کتاب، خلــق یک جهان 
منحصر به فرد است که موجودات آن، تاریخ و 
جغرافیای آن، چنان استادانه خلق شده اند که 
خواننده فراموش می کند این جهان، ســاخته 
ذهن تنها یک انســان اســت و واقعی نیست. 
تالکین برای این دنیا، حماســه ها، افســانه ها 
و زبان های منحصر به فــردی هم ایجاد کرده 
است. کتاب هابیت و ســه گانه ارباب حلقه ها، 
مشخصا بر نویسندگان بعد از تالکین اثرگذاری 
زیادی داشته اند و نمی توان تصور کرد که اگر 
آنها نوشته نشده بودند، آیا اصال هری پاتر هم 

نوشته می شد یا نه.

جهان روز

یک دنیا در دل دنیای ما 

حافظ

 چو برشکست صبا زلِف عنبرافشانش
به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش

ویتریــن مغــازه ای در یــک خیابــان پررفت وآمد 
از لوازم التحریرهــای جدید و آخرین مــدل پر بود. 
نورپردازی مغازه هم آنقدر هیجان انگیز بود که توجه 
بزرگ ترها را جلــب می کرد چه برســد به بچه های 
کنجکاو. کیف های ســیلیکونی و وارداتــی که این 
روزها بــازار تولیدات ایرانی را کســاد کرده اســت؛ 
جامدادی هایی مشهور به طرح های پاپتی از مدل های 
دختر کفش دوزکی، اسب تک شــاخ، یونیکورن های 
رنگارنگ، کیف هایــی از طرح های مــرد عنکبوتی، 
دفتر یادداشــت هایی با تصاویر سه بعدی از طرح های 
ماشین مک کویین، اسکوبی دو، باگزبانی، پیپاچو، پلنگ 
صورتی، سگ های نگهباِن دخترانه و پسرانه با رنگ های 
آبی و صورتی، همگی دختربچه و پسربچه های زیادی 
را به این ویترین خیره کرده است. ویترین و مغازه های 
اینچنین در شهرهای بزرگ زیاد هستند. ویترین هایی 
که بچه ها کنارشــان توقف می کنند تا هر کدام را به 
دقت ببینند. بچه ها دســت های پدر و مادرشــان را 
می کشــند و با اصرار می خواهند که چند لحظه کنار 
مغازه صبر کنند. بعضی بچه ها شیرین زبانی می کنند 
و موفق می شوند تا مادر یا پدرشان را به داخل مغازه 
بکشانند و باالخره ســهمی از این لوازم التحریرهای 
جدید و پرزرق و برق می برند اما تعداد زیادی از همین 
بچه ها با شیرین زبانی هم به نتیجه دلخواه نمی رسند 
و هر چه اصرار می کنند، انکار بیشتری می بینند؛ مثال 
مادر و پدر بهانه های زیادی می آورند؛ »دیر شــده«، 
»بابا منتظر اســت«، »بذار برگردیم، نگاه می کنیم«، 
»اگر دختر یا پسر خوبی بودی، شاید خریدیم«، »به 
بابا بگیم، اجازه بگیریم«، »فردا«، بهانه ها زیاد است و 
تمام نشدنی اما خودمانیم دیگر، وقتی یک جامدادی 
سیلیکونی خارجی که حفره های هیجان انگیز برجسته 
دارد، حدود 200هزار تومان آب می خورد، کیف های 
بزرگ و انواع کوله پشــتی های جدید خارجی هم تا 
یک میلیون تومان قیمت دارند. خب جیب تمام این 
پدر و مادرها اجازه نمی دهد که از انواع مهیج و آخرین 
مدل از این لوازم التحریر برای بچه هایشــان بخرند. 
شخصیت های داســتانی همچون »باب اسفنجی«، 
»مینیون«، »میکی موس« و... همه و همه در دنیای 
کودکانه فرزندشان چنان جایگاهی ویژه و خاص دارد 

که دلشان می خواهد از تمام وسایل طراحی شده شان 
داشته باشند.

 مادری که فرزند دوقلو دارد و امسال باید کالس دوم 
دبستان ثبت نام شوند، می گفت: »سال اول دبستان 
را در خانــه و پای کامپیوتر ســپری کردیم. نه کیف 
خریدیم ونه دفترهای فانتــزی و آنچنانی. هرچه که 
داشتیم استفاده کردیم. تازه بازهم بچه ها در فضای 
مجازی چیزهایی می دیدند و می خواســتند اما باز 
هم توانســتیم مقاومت کنیم. اما امسال قضیه فرق 
دارد. دیگر نمی توانیم از انــواع ارزان  قیمت مغازه ها 
تهیه کنیم. بچه ها همه  چیز می خواهند و انصافاً بازار 
هم از انواع و اقسام مدل های خارجی و ایرانی اشباع 
شده اســت. نگران هســتم که بچه هایم در مدرسه 
با دیدن وســایل بچه های دیگر اذیت شــوند. تمام 
دفترهای مشق سه بعدی، موزیکال و پرنقش و نگار 
از انواع شــخصیت های کارتونی شده اند. خط کش، 
پاک  کن، ســر مدادی، جامدادی، برچســب ها و... 
همه هزینه بر هســتند و تمام خانواده ها توان مالی 
خریدن شــان را ندارند. هزینه ها کم نیست. خرج و 
مخارج زیاد است. کاش خانواده ها هم مراعات کنند 
و اگر وسایل و لوازم التحریر جدید و آخرین مدل برای 
بچه هایشان می خرند در خانه استفاده کنند و اجازه 
ندهند که بچه ها با خودشان به مدرسه بیاورند. کاش 
تمام معلم ها بسیج شوند و به خانواده ها در این مورد 
تأکید کنند.« به حرف های منطقی و درست این مادر 
فکر می کنم، به بچه هایی که اگر چه ویترین رنگارنگ 
مغازه ها را می بینند اما لوازم التحریر آنتیک شان را به 
مدرسه نمی آورند که همکالسی ها و بغل دستی شان 
حســرت نخورند. که همان بچه، مادر یــا پدرش را 
تحت فشار نگذارد و پدر و مادر هم غصه نداری نخورند. 
اصال اینکه هر بچه ممکن اســت با آوردن این لوازم 
جذاب به مدرسه، حواس خودش و بغل دستی  اش را 
هم پرت کند کافی است که حداقل کیف بچه ها را از 
این لوازم گران قیمت پر نکنیم و آنها را در خانه استفاده 
کنیم. بالگر هایی که تصاویری از آنباکســینگ و باز 
کردن جعبه های خریدشان را در اینستاگرام و فضای 
مجازی منتشر می کنند هم بدانند و قطعا می دانند که 
با این کار فقط خانواده هایی که توانایی خریدن این 

وسایل را ندارند آزار می بینند.
وسایل شیک و آخرین مدل از شخصیت های داستانی 
و کارتونی مبارک تان باشد. کاش آنها را فقط در خانه 

استفاده کنید و به مدرسه نیاورید!

تقویم / سالروز

دغدغه

علی اکبر شیروانی
نویسنده

سمیه جاهدعطائیاننگاه
روزنامه نگار

گل میخ روی دیــوار ایوان تنهاســت، تنها و 
دلتنگ. دلتنگ همه »ورزا مشــته«هایی که 
همنشین اش بودند. گل میخ بر تن سفید دیوار غمگین است و نمی داند 
چندین و چند سال است که دستی آخرین ساقه های برنج را هنگام 
اتمام درو، به هم نبافته است تا در هیأت عروسکی بیاویزد به او؟ بیاویزد 
تا او ریز بخندد و زمزمه کند: »سالم ورزامشته جان. خوش آمدی.« چه 
روزها که گل میخ عطر شالیزار را به جان می خرید و ورزامشته از خاک 
و باران و آفتاب و رنج شــالیکار و امواج طالیی شالیزار قصه می گفت. 
گل میخ می دانست عمر ورزامشته به درازای از راه رسیدن فصل بیدار 
ساختن زمین است. گل میخ می دانست وقتی زمستان عزم رفتن کند، 
هنگام کار »ورزا« اســت، گاو نر تنومندی که زمین را شخم می زند؛ 
گاوی که کارش سخت است، پس ورزا مشته به او پیشکش می شود 
تا این نشان برکت خواهی و فراوانی، طعامش باشد و بر توانش بیفزاید. 
ورزامشته را که می بردند گل میخ تنها می ماند اما صبوری پیشه می کرد 
تا واپسین روزهای تابستان. روزهایی که همسایگان و فامیل برای دروی 
محصول به یاری صاحب شالیزار بیایند و بعد یکی از آنها آخرین دسته 
از محصول را تقدیم کند و هدیه اش را بگیرد و بعد این ساقه های برنج 
با دستان پینه بسته بانوی خانه چون عروسکی شکل بگیرد و تبدیل به 
ورزامشته ای دیگر شود. او منتظر می ماند تا بانو پس از یک دنیا کار و 

زحمت، نگاهش را روانه آسمان کند و بگوید: »الهی شکر«. بعد او 
هم یک بار دیگر بگوید: »سالم ورزامشته جان، خوش آمدی.« 

گل میخ نمی داند چندین ســال اســت که دیگر 
ورزاها، زمین را شخم نمی زنند و بعد از بانو کسی 
در خانه ای که او بر دیوار ایوانش نشسته، حواسش 

به آخرین دسته از محصول و جای خالی 
ورزامشته و دلتنگی او نیست.

مریم ساحلی

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شــوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
شــدم آن عاشــق دیوانه که بــودم...

»فریدون مشیری در صف شــاعرانی است که من با آنها گریسته ام.« 
شفیعی کدکنی با این جمله شاید دارد حس تمام مردمان دلسوخته ای 
را می گوید که خواندن و از بر کردن شعرهای »شاعر کوچه« را به کرات 
تجربه کرده اند. کدکنی بعد از این، آرزو می کند به زودی شــاعرانی 
داشته باشــیم که بیایند و آن صف را تکمیل کنند. هر چند آرزوی 
کدکنی از آن دست آرزوهای محال نیست اما باید روی این آرزو فکر 
کرد که ما آدم های امروز، دیگر حوصله شعرهای عاشقانه اشک دربیار 
را داریم یا نه؟ مشیری در تهران متولد شد و مثل بیشتر نویسندگان 
و شاعران زندگی راحتی نداشــت. او تا 8سالگی را در تهران گذراند و 
بعد به خاطر ماموریت اداری پدرش به مشهد رفت و بعد از چند سال 
دوباره به تهران بازگشت و سال های دبیرستان را در مدارس دارالفنون 
و ادیب گذراند. در سال های آخر دبیرستان بود که به خاطر مشکالت 
خانوادگی و بیماری مادر شاعرپیشــه اش، مجبور شد کارمند اداره 
پست و تلگراف شود. شغلی که با وجود نفرتی که از آن داشت 33سال 

تمام طول کشید.
مشیری در همان سال، کار مطبوعات را به عنوان خبرنگار و نویسنده 
شروع کرد و بعدها )در سال های 32تا51( مسئولیت صفحات شعر و 
ادب مجله »روشنفکر« و پس از آن صفحه شعر و ادبیات مجله »سپید 

و سیاه« و »زن روز« را بر عهده گرفت.
اولین مجموعه شــعر مشیری با نام »تشــنه توفان« در نوروز1334 
با مقدمه شــهریار چاپ شــد و پس از آن کتاب هــای دیگری چون 
»گناه دریا«، »بهار را باور کن«، »پرواز با خورشید«، »ابر و کوچه« و... را 
چاپ کرد که هرکدام بارها تجدید چاپ شد. اما شاید هیچ کس به اندازه 
نادر نادرپور این قدر واضح از پس توصیف شاعرانگی مشیری برنیامده 
باشد. نادرپور معتقد بود شــباهت کاملی بین خود مشیری و آثارش 
وجود دارد و اشــعار او از صفات و حاالت خصوصی اش جدا نیست. او 
گفته:» من مشیری را شاعر ایام شباب می بینم. شاعری سالم، زنده دل، 

آرام و البته خوش بین.«

شاعر کوچه
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ماهواره ای از ایران 

 از خانه تا مدرسه
 چند تومان؟
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حواسمان به سال 
تحصیلی جدید باشد

بعد از 2 سال کرونا و تعطیلی آموزش حضوری 
باالخره مهرماه امسال مدارس در اقصی نقاط 
کشــور پذیرای دانش آموزان مقاطع مختلف 
تحصیلی خواهند بود. موضوعی که قطعا با توجه 
به 2 سال سختی که خانواده ها و دانش آموزان 
پشت سر گذاشتند بدون دغدغه و نگرانی برای 
آنها و همچنین کادر آموزشی نخواهد بود. در 
گفت وگویی که با لیال طاهر احمدی، کارشناس 
روانشناســی خانواده داشتیم درباره ضرورت 
توجه به نیازهای عاطفی و آموزشی دانش آموزان 

صحبت کردیم.

سال تحصیلی جدید چه تفاوت هایی 
با سال های تحصیلی قبل دارد؟

امسال سال تحصیلی متفاوتی است چون بچه ها بعد 
از 2 سال آموزش غیرحضوری دوباره فرصت حضور 
در فضای مدارس را پیدا کرده اند. البته درست است 
که سال تحصیلی قبل هم بچه ها در روزهای پایانی 
سال شــانس حضور در مدارس را بعد از فروکش 
شدن کرونا پیدا کردند، اما اول مهر بحثش جداست 
و قطعا هم خانواده ها و هم اولیای مدارس باید به این 

موضوع توجه خاص کنند.

چرا؟ از چه لحاظ خاص و ویژه است؟
مــدارس ما امســال با چنــد دســته دانش آموز 
روبه روست. گروه اول کودکان دوره ابتدایی هستند 
که شروع دوره تحصیل و علم آموزی آنها همزمان 
شــد با دوران قرنطینه و آموزش مجازی؛ بنابراین 
هیچ شناختی از مدرسه، کالس درس و همکالسی 
و حتی معلم ندارد، همه شــناخت های او مجازی 
است؛ بنابراین این دانش آموزان که امسال در مقطع 
سوم ابتدایی درس می خوانند با استرس و دل نگرانی 
زیادی راهی مدرسه می شوند. ضمن اینکه قطعا به  
خاطر آموزش غیرحضوری سطح سواد قابل قبولی 
هم ندارند و باید آموزگاران با درک این موضوع وقت 
بیشتری را صرف بچه ها کرده و از تحمیل استرس 
بر بچه ها خودداری کنند؛ وگرنه ما با حجم انبوهی 
از ســرخوردگی بچه های ابتدایی از مدرسه مواجه 

می شویم.
دسته دوم چه گروهی هستند؟

دسته دوم گروهی از دانش آموزان هستند که در 2 
سال گذشته از مقطع ابتدایی راهی مقطع متوسطه 
اول شده اند. تغییر مقطع تحصیلی در کنار بلوغ های 
زودرس که هیچ آموزش کافی درباره بلوغ هم قطعا 
در این 2 ســال ندیده اند. این دانش آموزان هم به 
محض ورود به مدارس چون با شــرایط آموزشی 
جدید، تعداد آموزگاران بیشــتر، سنجش با نمره 
و حتی موضوع انتخاب رشــته مواجه هســتند با 
چالش های زیادی روبه رو خواهند شــد که البته 
یک تیم آموزشی کارآمد می تواند با هوشیاری از هر 
اتفاقی جلوگیری کند و دانش آموزان نوجوان را با 

فضای جدید آموزشی وفق دهد.
شما مهم ترین نیاز دانش آموزان را در 

بدو ورود به مدرسه چه می دانید؟
متأسفانه هم خانواده ها و هم مدارس مهم ترین نیاز 
دانش آموزان را در بدو ورود به مدارس در آســتانه 
آغاز ســال تحصیلی لوازم التحریر و پوشــاک و... 
می دانند؛ درحالی که واقعا اینطور نیست و نیازهای 
عاطفی دانش آموزان ما مهم ترین نیازهای آنها در 
شروع سال تحصیلی جدید است. متأسفانه خیلی 
از مدارس ما از وضعیت خانوادگــی دانش آموزان 
خود آگاه نیســتند و این مسئله باعث می شود تا با 
تحمیل هزینه های گزاف و تحت فشــار قراردادن 
دانش آموزان اصاًل آنهــا را از درس و تحصیل بیزار 
کنند. ما به همان اندازه که به لباس فرم مدرسه و 
زیبایی در و دیوار آن یا خرید لوازم التحریر الکچری 
بچه ها فکر می کنیم باید بــه نیازهای عاطفی آنها 
هم توجه کنیم. خیلی از دانش آموزان ما احساس 
ترس از جدایی خانواده را در زمان حضور در مدرسه 
دارند و متأســفانه به بدترین شکل بدون کمک از 
روانشناسان و کارشناسان این علم، بچه ها را راهی 
کالســی می کنند که برای او تمام ساعاتش پر از 

دغدغه و نگرانی است.
چقدر توجه به استعداد دانش آموزان 

و جلب مشارکت او در امور مدارس مهم است؟
خیلی زیاد. ما اگر قصد داریم انسان های توانمند و 
مســتقل تربیت کنیم باید از مدارس شروع کنیم. 
ما در مدارس آنقدر که ســرگرم پرداخت شهریه و 
هزینه های مدرسه از ســوی خانواده هستیم خود 
را درگیر امــور اجتماعی در مدرســه نکردیم. اگر 
دانش آموزی توانایی پرداخت هزینه شهریه مدرسه 
را ندارد از او در انجام امور مدرســه کمک بگیریم و 
اجازه بدهیم بچه ها یاد بگیرنــد که از توانایی های 
خود در مسیر علم آموزشــی و ساخت آینده شان 
کمک بگیرند. این ســبب ارتقای اعتماد به نفس 
بچه ها می شــود و باال رفتن اعتماد به نفس باعث 
می شــود تا دانش آموزان ما در سنین باالتر قدرت 

تصمیم گیری های جدی را داشته باشند.
ترحم، زیاده خواهی را آموزش می دهد و دانش آموز 
را پرتوقع بار خواهد آورد ولی توجه دقیقا همراه با 
استعدادها و توانایی های خود فرد خواهد بود. ترحم 
باعث می شود که دانش آموز سرخورده و با اعتماد 
به نفس ضعیف تری حتی همراه با عقده های روانی 

مسیر آموزشی را طی کند.
و توصیه مهم شما به اولیای مدرسه 

در فصل بازگشایی مدارس؟
مدرسه محل ســاختن شــخصیت فرزندان ما و 
امیدهای آینده ماست. از این بستری که در اختیار 
داریم باید کمک بگیریــم و دانش آموزانی با روح 
و روان آرام تربیــت کنیم. نباید اجــازه دهیم که 
دغدغه های جدید در مدرسه مسیر زندگی بچه ها 
را تغییر دهد. مدرســه بهترین مکان برای افزایش 

اعتماد به نفس و آموزش استقالل فردی است.

کپ

درس خواندن چقدر گران تر شد؟
دو روز بــه بازگشــایی مــدارس مانــده، اکثر 
خانواده هــا این روزها مشــغول آماده ســازی  
فرزندان خود برای ورود به سال تحصیلی جدید 
هستند. شروع ســال تحصیلی 1401-1402 
آن هم بعد از 2ســال غیرحضوری برگزار شدن 
کالس ها به همان اندازه که شور و شوق خاصی 
در دانش آموزان ایجاد کرده ، در بین خانواده ها 
هم تب و تاب عجیبی را باعث شــده است. همه 
این هیجانات در کنار هزینه های سرســام آور 
آماده ســازی  بچه ها برای حضور در مدرسه هم 
قابل توجه اســت. خانواده هــا معتقدند در هر 
مقطع تحصیلی که حساب کنیم، خانواده باید 
بودجه قابل مالحظه ای را برای مدرســه رفتن 
بچه هــا کنــار بگــذارد و ایــن مســئله برای 
خانواده هایی که دارای یــک تا 3 فرزند محصل 

هستند، کمی شرایط را متفاوت تر کرده است.
هزینه ثبت نــام هــر دانش آمــوز در مدارس 
دولتــی در مقاطع مختلف ابتدایی، متوســطه 
اول و متوســطه دوم بین 700هــزار تومان تا 
2میلیون و500هزار تومان متغیر است. این در 
حالی اســت که آموزش و پرورش بارها و بارها 
اعالم کرده اســت دریافت شــهریه در مدارس 
دولتی غیرقانونی اســت و خانواده ها نباید زیر 
بار این امر بروند. امــا این صحبت ها در مدارس 
خریداری ندارد. مینا کاشفی، مادر 2دانش آموز 
مقطع ابتدایی در منطقه11 شــهر تهران است. 
او می گوید برای ثبت نام فرزندانش در مدرســه 
دولتی متعهد به پرداخت حدود 2میلیون تومان 
به عنوان مشــارکت درامور مدرسه شده است؛ 
هزینه ای که هر ســال باید بپردازد در غیر این 
صورت مدرســه از ارائه کارنامه های میان ترمی 

و پایان ترمی خودداری می کند.
پرداخت هزینــه ثبت نــام که حــاال در لوای 
عنوانی چون مشــارکت معمول شــده است، 
جدا از پــول کتــاب، فوق برنامه ها و... اســت. 
البته اگر در این مقطــع بخواهیم به هزینه های 
مدارس غیرانتفاعی اشــاره کنیم، باید بگوییم 
درس خواندن یک دانش آمــوز مقطع ابتدایی 
در مــدارس غیرانتفاعــی فــارغ از هزینه های 
فوق برنامه و... صرفا در بخش شهریه از 8میلیون 
تا 20میلیون تومان بســته به درجــه و اعتبار 

مدرسه برای خانواده ها آب می خورد.
ایمان خدابنده، پدر 2دانش آموز مقطع ابتدایی 
اســت. او هم با اظهار گالیه از دریافت شهریه 
در مدارس دولتی آن هم به نام مشــارکت های 
مردمی می  گوید بارها این مســئله را پیگیری 
کرده ام اما آموزش و پرورش تــوپ را در زمین 
مدارس می اندازد و مــدارس در زمین آموزش 
و پرورش! درحالی که آمــوزش و پرورش اعالم 
می کند دریافت این شــهریه غیرقانونی است، 
مدارس اعالم می کنند هیچ بودجه ای برای اداره 

مدرسه ندارند و آموزش و پرورش آنها را مکلف 
کرده هزینه های مدرسه اعم از آب و برق و گاز 
و تلفن و... را از والدین و در قالب مشارکت های 
مردمی دریافت کنند! موضوعی که در هر شکل 
و شــمایلش متضررش فقط مردم هستند. من 
خانواده های زیادی را می شناســم که به خاطر 
این بحث و شرمندگی به خاطر ناتوانی در تامین 
هزینه مدرسه از تحصیل بچه هایشان گذشتند.

بحث داغ سرویس مدارس
بعد از ثبت نام مــدارس، نوبتی هم که باشــد، 
نوبت به ســرویس مدارس می رســد. تا قبل از 
کرونا ســرویس مدارس برای هر دانش آموز از 
2میلیون تومــان تا 4میلیون تومان براســاس 
مسافت مدرسه تا خانه محاسبه می شد. البته این 
نرخ ها هم در زمان خودش برای خانواده ها گاهی 
گران بود اما از ســر اجبار چاره ای جز پرداخت 
نداشتند مخصوصا خانواده هایی که پدر و مادر 
هر دو کارمند بودند و جز ســرویس مدرســه، 
گزینــه ای برای رفــت و برگشــت دانش آموز 
خود پیش رو نداشتند. اما امســال هزینه های 
ســرویس مدارس به قول خانواده ها سربه فلک 
کشیده است. موضوعی که در قالب سامانه سپند 
دنبال می شــود تا قانونی تر و مقرون به صرفه تر 
برای خانواده ها باشــد اما موجبات گالیه های 

خانواده ها را فراهم کرده است.
علیرضا حســینی، پدر دانش آموزی در مقطع 
متوسطه اول منطقه 6 می  گوید هزینه سرویس 
مدرسه ای که مدرســه و اپ مخصوص آن به ما 
اعالم کرده اند، حدود 20میلیون تومان اســت 
درحالی که همین مســیر را ســامانه آموزش 
و پــرورش حــدود 16میلیون تومــان اعالم 
کرده اســت. البته این اعداد و ارقام در مدارس 
غیرانتفاعی کمی بیشتر است و به قول خانواده ها 
درس خواندن بــرای دانش آموزان هم الکچری 

شده است.
خانواده ها باید بین سرویس مطمئن مدرسه و 
فردی که خود انتخــاب می کنند یک گزینه را 
انتخاب کنند. عزیز جعفری، ســاکن نازی آباد 
در تهران است و مدرسه فرزندش در شهر ری. 
بنابراین تامین سرویس مدرسه از اولویت های 
اوست: »نرخ سرویس مدارس براساس سامانه 

ســپند، حتی برای مســافت های کوتــاه 5 یا 
10دقیقه ای، رقمی معادل 7 تا 9میلیون تومان 
است و هر چه مســیر طوالنی تر شود، این ارقام 
هم باالتر می رود و حتی بــه 20میلیون تومان 
هم می رسد. پیمانکاران در این سامانه گزینش 
شــده اند و تعداد بچه ها هم تعریف شده است؛ 
یعنی همه  چیز مرتب و منظم است اما فقط اعداد 
و ارقامش با دخل و خرج ما نمی خواند در نتیجه 
مجبوریم سرویس مدرسه ای را انتخاب کنیم که 
هم تعداد بیشــتری دانش آموز را قبول می کند 

هم هزینه کمتری می گیرد.
در مناطــق پایین تر هم وضع به همین شــکل 
اســت؛ چرا که بهانه راننده ســرویس مدارس 
ترافیک خیابان ها و معطلی بیــش از اندازه در 
محله های قدیمی است. یکی از این راننده ها که 
سال هاست در مدارس منطقه10 فعالیت دارد، 
می گوید: »امسال نرخ ســرویس مدارس برای 
هر خانواده ماهانه بیــن یک میلیون و200هزار 
تومان تا یک میلیون و 800هزار و برخی مناطق 
تا 2میلیون تومان هم برآورد می شــود که این 
نرخ در کنار همه هزینه ها خیلی گران نیست!« 
او البته به این نکته هم اشــاره می کند که اغلب 
خانواده ها به خاطر شرایط اشــتغال مجبور به 

قبول کردن این نرخ ها هستند.

لباس فرم مدرسه و قصه هزار شب اش
در کنار ثبت نام بچه ها در مدرسه تهیه فرم مدرسه 
که حاال چند سالی است اجباری شده و هزینه های 
گزافی را بــه خانواده ها تحمیــل می کند، برای 
خودش داستان های شنیدنی زیادی دارد. تهیه 
لباس فرم مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی از 
350هزار تومان در مقطع ابتدایی شروع می شود 
و تا 550هــزار تومان در مقطع متوســطه ادامه 
دارد. علیرضا مجتهدی، پدر 3دختر اســت. یکی 
از دختران او در مقطــع ابتدایی درس می خواند 
و بابت لباس فرم مدرســه 280هــزار تومان به 
خیاطی طرف قرارداد مدرسه پول پرداخته است. 
او همچنین برای هر یــک از دختران دیگرش در 
مقطع متوسطه اول و سوم چیزی حدود 550هزار 
تومان پول فرم مدرسه پرداخته است؛ لباس هایی 
که هر ســال به بهانه تغییر رنــگ و تغییر مقطع 
باید دوباره خریداری شود آن هم بدون جنس و 

کیفیت مورد قبول خانواده ها.

500هــزار تا 2میلیــون تومــان هزینه 
لوازم التحریر

خیال خانواده ها که از ثبت نام مدرســه راحت 
می شــود، آنچه بــازارش این روزها حســابی 
داغ داغ اســت و برگزاری نمایشــگاه ها هم به 
این داغی بازار دامــن زده، لوازم التحریر برای 
دانش آموزان اســت؛ بســته ای کــه حداقل 
با ارزان ترین اجنــاس و اقالم چیــزی حدود 
600هزار تومــان بدون احتســاب کیف برای 
خانواده ها آب می خــورد. البته این رقم و اعداد 
برای هر دانش آموز است و اگر خانواده ای بیش 
از یک دانش آموز داشته باشد، بسته به مقطعی 
که تحصیــل می کند، متفاوت اســت. جمیله 
محمدی، مادر 2دانش آموز در مقاطع تحصیلی 
ابتدایی و متوسطه دوم است. او می گوید برای 
تهیه یک پک ساده برای شروع سال تحصیلی 
دخترم که امســال به کالس چهــارم می رود 
550هزار تومــان هزینه کرده ایم؛ بســته ای 
که هیــچ لوازم التحریر الکچــری و غیرایرانی 
هم در آن وجود ندارد کــه در کنار خرید یک 
کیف به قیمت 800هزارتومــان تنها برای این 
دانش آموزم حدود یک میلیون و 400هزارتومان 
کیف و لوازم التحریر خریداری کرده ام. البته ای 
هزینه ها بــرای فرزند بزرگ تــرم که در مقطع 
تحصیلــی متوســطه دوم درس می خوانــد، 
قابل قیاس نیســت. هزینه های باالی تحصیل 
بچه ها در مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش و 
عملی بودن اغلب درس ها هزینه های تحصیل 
را برای خانواده ها باال برده اســت. این خانواده 
برای شروع سال تحصیلی جدید فارغ از لیست 
نیازهای آموزشی که بعد از بازگشایی مدارس 
ارائه می شــود، رقمی معادل 800هزار تومان 
را بابت خرید مدادهــای خاص طراحی و لوازم 

نقشه کشی هزینه کرده است.
مادر فاطمه که فرزندش در رشته فوتوگرافیک 
در یکی از مدارس نمونه دولتی درس می خواند، 
می گوید عالوه بر شــهریه 3میلیــون تومانی 
مدرسه و سرویس مدرسه که از 8میلیون تومان 
پایه شروع می شود، برای امسال یک دوربین به 
قیمت 45میلیون تومان خریداری کرده اند که 

همه این هزینه ها فارغ از هزینه هایی است که به 
محض شروع مدرسه برای هر درس باید لوازم 

و تجهیزات آموزشی خاص را خریداری کنند.

دو دو تا چهارتای مدرسه 
بحث داغ هزینه های تحصیلی هر دانش آموز 
در مقاطع تحصیلی مختلف موضوعی است که 
این روزها همه خانواده های اقشار و دهک های 
مختلف را درگیر خود کرده است. در واقع این 
دغدغه ای است که هر دهک با توجه به میزان 
درآمد خانوار با آن دست و پنجه نرم می کند. 
الناز حسینی، کارشــناس مسائل خانواده در 
این باره می گوید: »متأســفانه اختالف های 
طبقاتی که این روزها با آن روبه رو هســتیم، 
خــودش را در حــوزه تحصیــل بچه ها هم 
نشان می دهد؛ چالشــی که تأثیر منفی روی 
دانش آموزان دارد به خصوص دانش آموزانی 
که در مناطق پایین تر شــهر زندگی و عمدتا 
مــدارس دولتــی را برای تحصیــل انتخاب 
می کنند. در 3دهه گذشــته ما این شرایط را 
نداشتیم. همزیستی اقشار مختلف درآمدی 
در کنار هم و بی توجهــی خانواده به تحصیل 
الکچری دانش آمــوزان باعث شــده بود تا 
اول مهر هر ســال همراه با شــادی و آرامش 
برای خانواده ها باشــد، اما در زمان حال ما با 
این شرایط روبه رو نیســتیم.« او با اشاره به 
تعداد فرزندان خانواده ها و رواج تک فرزندی 
می گوید: »یکی از عوامل اصلی که باعث شده 
تحصیل دانش آموزان به ســمت تحصیالت 
الکچری پیش رود، همین تک فرزندی و قاعده 
و قانونی اســت که خانواده ها برای خود وضع 
کرده اند مبنی بر اینکه برای تنها فرزندم باید 

سنگ تمام بگذارم.« 
این کارشــناس خانواده البته این نکته را هم 
متذکر می شود که شــرایط اقتصادی حاکم 
بر جامعه عامل دیگری اســت که باعث شده 
مردم شیرینی سال تحصیلی جدید را کمتر 
حس کنند: »کارگران بخش عمده جامعه ما 
را تشکیل می دهند؛ خانواده هایی که حداکثر 
درآمدشان امروز بین 6 تا 10میلیون تومان 
است حاال شما حسابش را بکنید اگر در یک 
خانواده کــه پدر یا سرپرســت خانوار کارگر 
باشد، باید برای هر دانش  آموز برای تحصیل 
در مدارس دولتی رقمی معادل 3 تا 4میلیون 
تومان هزینه کند که این هزینه قطعا فشــار 

زیادی بر خانواده تحمیل می کند.«
به گفته این کارشناس براساس قانون اساسی 
تحصیــل رایگان حــق همــه دانش آموزان 
کشور است و نباید شــرایطی فراهم شود که 
خانواده ای به خاطر محروم بودن از شــرایط 
اقتصــادی مناســب از تحصیــل فرزندش 
در مدرســه خــودداری کنــد که ایــن امر 

نتیجــه ای جــز افزایــش 
کودکان کار ســرچهار راه ها 
در پــی نخواهــد داشــت.
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عالوه بر شــهریه و ســرویس مدرسه 
کــه از 8میلیــون تومــان پایــه شــروع 
از  برخــی  بــرای خریــد  می شــود، 
تجهیزات مــورد نیــاز دانــش آموزان 
هنرستانی از جمله دوربین هم باید 
چیــزی حــدود  45میلیــون تومــان 

هزینه کرد.

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

توصیه های یک روانشناس درباره آغاز 
سال تحصیلی جدید و حضور دوباره 

دانش آموزان در مدرسه ها

بررسی هزینه های مدرسه در سال تحصیلی جدید براساس قیمت روز ثبت نام، لوازم تحریر، سرویس و...

کمتر از چند روز به 
بازگشایی مدارس و 

شروع ماه مهر نمانده 
اکثر خانواده ها 

این روزها مشغول 
آماده سازی  فرزندان 

خود برای ورود به سال 
تحصیلی جدید هستند. 

شروع سال تحصیلی 
14۰1-14۰2آن هم بعد 
از 2 سال غیرحضوری 
برگزار شدن کالس ها 

به همان اندازه که 
شور و شوق خاصی 

بین دانش آموزان 
ایجاد کرده است در 
خانواده ها هم تب و 
تاب عجیبی را باعث 

شده است

هزیه ثبت نام هر 
دانش آموز در مدارس 

دولتی در مقاطع 
مختلف ابتدایی، 

متوسطه اول و 
متوسطه دوم بین 
7۰۰هزار تومان تا 

2میلیون و 5۰۰هزار 
تومان متغیر است. 

این در حالی است که 
آموزش و پرورش بارها 

و بارها اعالم کرده 
است دریافت شهریه 

در مدارس دولتی 
غیرقانونی است و 

خانواده ها نباید زیر بار 
این امر بروند

تا قبل از کرونا سرویس 
مدارس برای هر 

دانش آموز از 2میلیون 
تومان تا 4میلیون 

تومان براساس 
مسافت مدرسه تا خانه 

محاسبه می شد. در 
سال تحصیلی جدید 

نرخ سرویس مدارس 
براساس سامانه سپند، 
حتی برای مسافت های 
کوتاه 5یا 1۰دقیقه ای، 

رقمی معادل 7تا 
9میلیون تومان است و 
هر چه مسیر طوالنی تر 

رقم این ارقام هم 
باالتر می رود حتی تا 
2۰میلیون تومان هم 

می رسد

در کنار ثبت نام بچه ها 
در مدرسه تهیه فرم 
مدرسه که حاال چند 
سالی است اجباری 

شده و هزینه های 
گزافی را به خانواده ها 

تحمیل می کند برای 
خودش داستان های 
شنیدنی زیادی دارد. 

تهیه لباس فرم مدارس 
در مقاطع مختلف 

تحصیلی از 35۰هزار 
تومان در مقطع 

ابتدایی شروع می شود 
و تا 55۰هزار تومان در 
مقطع متوسطه ادامه 

دارد

ارزان ترین بسته 
لوازم التحریر داخلی 

بدون احتساب 
قیمت کیف برای هر 

دانش آموز حدود 
۶۰۰هزار تومان 

محاسبه می شود که این 
رقم با احتساب کیف 
و ملزومات دیگر برای 

هر دانش آموز بین یک 
میلیون و 4۰۰هزار تا 

یک میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان آب می خورد 

البته اگر لوازم التحریر 
الکچری را بخواهیم 

محاسبه کنیم رقم 
تهیه این ملزومات تا 
4میلیون تومان هم 

فرامی رود

ایالن ماسک اعالم کرده که برای ارائه اینترنت 
ماهواره ای به کاربران ایرانی خواهان معافیت است

سرویس های مدرسه تحت نظارت 
شهرداری، باید طبق تعرفه فعالیت کنند

 تحلیل تبارشناسی و معناشناسی شعارها
 در تجمعات اخیر
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 برای تحلیل ترکیب و مدل و آرایش 
اغتشاشــات این چند روز یک راه گزارش 

رجوع به نهادهای امنیتی است؛ اما 
یک راه نیز تحلیل گونه شناســی و تبارشناســی و 

معناشناسی شعارهاست.
البته نشــانه های دیگری نیز موید است؛ مثل دیدن 
رهبران و صحنه گردانان تجمعات یا بررســی سبک 
اقدامات آنها مثل آتش زدن روســری یــا پرچم یا 
حمله به ماشــین پلیس و امثالهم ولی یک راه دیگر 
تحلیل گفتمان این تجمعات است که بهترین نماد 

آن، شعارهاست.
حجم شعارها و کثرت آنها روی چه موضوعاتی است؟ 
فهم این معنا برای تشخیص بسیاری از مناسبات و 
نسبت و تناسبات بین این واقعه و دیگر امور می تواند 

مفید و مؤثر باشد.
بیایید شــعارها را ببینیم و مرور کنیم. پیشاپیش 
از اینکه این شــعارها نقل می شــود عذرخواهیم. 
شاید چاره ای نباشــد زیرا صرف بیان اینکه عده ای 
شعارهای ساختارشکنانه دادند برای تحلیل دقیق 
معنای این ماجرا کافی نیســت. باید کمی با دقت 

بیشتر به صحنه نگاه کرد:
»می جنگیم، می میریم ایرانو پس می گیریم«؛ معنای 
شعار روشن اســت؛ آمده ایم برای خشونت و جنگ 
خیابانی. هدفمان گرفتن ایران اســت از چه  کسی؟ 
احتماال از حاکمیت. شعار روی محبت به ایران شکل 
گرفته و نشان می دهد کسانی این شعار را می دهند 
که ساختار نظام حاکمیت را کال قبول ندارند و قائل 
به کنار زدن آن با جنگ هستند برای آنکه ایران در 

دست شان و تحت حاکمیت شان باشد.
»توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه«؛ این شعار 
نیز اشاره به استفاده از زور برای اخراج قشر روحانیت 
دارد. معنای این شعار نیز جدا کردن نهاد روحانیت از 

ارکان تأثیر گذاری اجتماعی و حاکمیتی است.
»مرگ بر دیکتاتور«؛ این شعار نشان می دهد که 
این جماعت حکومت را دیکتاتوری می دانند و با 

آن به مقابله برخاسته اند.
»زن، زندگی، آزادی«؛ این شعار به تندی شعارهای 
قبلی نیســت. عناصر مورد توجه شعار ارزش های 
زنانه است. اموری که یک دختر یا زن می پسندد و 
دوست دارد. این نکته مهمی است که این بار هویتی 
زنانه برای انقالب مورد توجه قرار می گیرد. این در 
سبک اقدامات متعدد در ژانر واحد نیز دیده می شد. 
در تجمعات قبلی براندازان نیز وجود داشت که زنان 
در آنجا میدان دار اصلی بودنــد. یک دلیل مهم در 
این نکته آن است که هویت زنانه اساسا برای ایجاد 
قیام و حرکت و تحول مناسب است اما مهم تر از آن 
اهمیتی است که جامعه ایرانی به نحو بسیار جدی تر 
از دیگر نقاط جهان به ایــن مقوله می دهد. قوت و 
کرامت زن در ایران بســیار باالست؛ موفقیت های 
او نیز چشمگیر بوده است و همین ها باعث می شود 
که اگر بتوان او را به حرکت راضی کرد عمال جامعه 
را منفعل نسبت به او قرار خواهد داد بیش از دیگر 
جوامع. بایــد دقت کرد که احســاس ظلم بر زنان 

مؤثرتر و جانگداز تر از ظلم بر مردان است.
از همین جهت است شعار »می کشم می کشم هر آنکه 
خواهرم کشت«؛ البته باید درباره این شعار این نکته 
را اضافه کنیم که اهمیت بحث مرگ مهسا امینی نیز 

چه اندازه به این حرکت کمک کرده است.
 شــعارهای علیه رهبر انقالب هم نشان می دهد 
که مســئله این جماعت رســاندن ماجرای قتل 
دختر به حاکمیت و رأس حاکمیت اســت. اساسا 
معنای اصلی و جدی این حرکت نــه اعتراض به 
شکل و شیوه گشت ارشاد و نه اصل وجود آن و نه 
حتی آزادی حجاب و امثالهم اســت معنای اصلی 
و جدی ایــن حرکت حذف و شکســت کل نظام 

حاکمیت است.
»مرگ بر استبداد، حجاب و گشت ارشاد« نیز همین 
نکته را اشاره می کند. همه این سلسله به یک نکته 
برمی گردد و آن شکســت اراده حاکمیتی. البته این 
مقوله از ابتدا هم در بیانات رهبران فکری این جریان 

در خارج از کشور روشــن بود؛ کسانی که توصیه به 
تحریم جدی تر ایران می کردند همان ها مقابل حجاب 
و گشت ارشاد بودند. اساســا یک راه برای فهم اینکه 
چه کسی راهبری این جریان را می کند بررسی همین 

معنا و گفتمان است.
»آبان ماه خونه، رهبری ســرنگونه« یا »1500نفر 
کشته آبان ما«؛ اینها نشان می دهد این جریان اتصال 
به همان هویت تجمعات آبان دارد. تحلیل تجمعات 
آبان مهم است از این جهت. یعنی اگر آن واقعه را نیز 
یک جنگ و حمله دشمن توسط عناصر خود بدانیم 
که بر بســتر نارضایتی مردم از یک ماجرا سوار شد، 
این بار هم همان جریان وسط است. هویت این جریان 

را می توان با هویت واقعه آبان نیز شناخت.
از شعارهای دیگر  شعار علیه فرزند رهبر انقالب بود؛ 
این شعار از چند جهت مهم است. اوال مثل شعارهای 
دیگر نشان می دهد چه اندازه با دغدغه عموم مردم 
فاصله دارد. ثانیا  نشــان می دهد نسبت این جریان 
با فتنه سبز و میرحسین چگونه اســت. رابطه پیام 
میرحسین با این جریان و توجه به آینده حاکمیت 

دینی در ایران همگی از این جهت مهم خواهند بود.
»این آخرین پیامه، هدف خود نظامه«؛ اگر این شعار 
هم نبود از مجموع شعارهای قبلی، تبار این جریان و 
مقصد آن مشخص می شد. لکن این شعار به روشنی 
این نکته را تبیین می کند. هدف نه دخترکی به نام 
مهساســت نه مقوله حجاب یا بی حجابی و نه بحث 
گشت ارشاد است و نه هیچ امری از این قبیل؛ هدف 
کامال روشن است به قول خود جمعیت »اینها همش 

بهانه ست، اصل نظام نشانه ست«.
خوب همین مقدار شعارها می تواند مختصات کسانی 
که در کف خیابان هستند را مشخص کند. باید توجه 
کرد که این نقطه آن سر تیز نیزه ای است که مابقی 
نقدها و نارضایتی ها و تحلیل های بدون توجهات کالن 
و راهبردی، همگی در حکم چوبه آن نیزه خواهد بود.

از سوی دیگر می توان معنای این تجمعات را با کلمات 
تحریم کنندگان و فشــارآورندگان خارجی و بیگانه 

مقایسه کرد و از قبل آن رابطه هویتی این جریان با 
دشمن را متوجه شد.

همین طور می تــوان نســبت این جریــان را با 
نارضایتی عمومی ناشی از احتمال ظلم به دختر 
غریب که براساس روایت خاصی هم البته در فضای 
رسانه شکل گرفته، مشاهده کرد. نارضایتی اي که 
خود بر بستر فشارهای اقتصادی و معیشتی مرتبط 
با ناکارآمــدی بدنه مدیریتی کشــور در دهه90 
تشــدید هم می شــود. همه این نارضایتی به هر 
صورتی که باشد بستری می سازد و قدرتی ایجاد 
می کند تا این جریان کــه جلودارهای او همین 

جماعت هستند، به هدفش برسد.
از یک جهت البته باید خرســند بود. چراکه فاصله 
جماعت قیام کننــده با بدنه عمومی مردم بســیار 
زیاد شده است به گونه ای که دیگر نمی توانند خود 
را در پوششــی از نفاق پنهان کنند. مســئله کامال 
روشن اســت. در همان ســاعت اول آخرین حرف 
خود را می زننــد. اتفاقی که در فتنه های گذشــته 
بعد از چندین ماه رخ داد، اینجا در همان نقطه آغاز 
واقع می شود. ســوزاندن پرچم و توهین به قرآن و 
مقدسات و کتک زدن نظامی و حزب اللهی و سوزاندن 
اموال و امثالهم در همان نقطه آغاز شکل می گیرد. 
دقت کنیم که جریان فتنه عمال به یک تمحیص و 
غربالگری روشن دچار شده است. این بار اگر بناست 
روشــنگری اتفاق بیفتد از این جهت نیست که این 
جریان معرفی شــود بلکه از این جهت اســت که 
زمینه های رشد این جریان را از بین ببریم. ریشه های 
نارضایتی های عمومی متعدد و مختلف است اما همه 
آنها می توانند در جدا کردن مسیرشان از این جریان 

هماهنگ باشند.
راه حل این ماجرا، تبیین است تا این جریان در رأس 
پیکان است تحت مدیریت غرب از بدنه اجتماعی جدا 
شده و نابود شود و هر اقدام اجتماعی معنای درست 
خود و متناسب با خواست عمومی مردم پیدا کرده و از 

تحت اراده خارج از کشور نیز بیرون بیاید.

پشت پرده شعارها در یک اغتشاش
تحلیل تبارشناسی و معناشناسی شعارها در تجمعات اخیر

منوچهر متکی
رئیس خانه احزاب ایران

با توجه به دســتورهای اکید روسای 3 قوه 
در پیگیــری ســریع حادثــه رخ داده بــرای 
مرحومه مهســا امینــی و بررســی حرفه ای 
سازمان پزشکی قانونی، امیدواریم مردم 
و افکارعمومــی به زودی در جریان شــفاف 
و جامع این حادثه تلخ و برخورد با خاطیان 

احتمالی قرار گیرند./ ایرنا

مردم فریب جریانات
انحرافی را نخورند

حکمتعلی مظفری، رئیس دیــوان عدالت اداری، 
ضمن عرض تســلیت بــه خانواده مهســا امینی 
گفت:اتفاقی کــه نباید رخ داده اســت و باید اصل 
قضیه روشن شود و درصورت احراز بروز تخلف، باید 
تمامی ابعاد آن بررسی شود و با مسببان و عوامل این 

وضعیت، برخورد قانونی صورت پذیرد.
مظفری در تبیین تفاوت اعتراض و اغتشاش و آشوب 
افزود: دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسالمی 
ایران برای ناامن کردن کشور در هر مقطع و زمانی 
برنامه دارند و مترصد فرصتی هستند تا نقشه های 
خود را عملی سازند و از فوت خانم امینی نیز در حال 

بهره برداری به نفع خود هستند.
وی ادامه داد: مردم مراقب باشند و فریب جریانات 
انحرافی را نخورند و برای ایــن موضوع نباید اصل 
نظام را هدف قرار داد. دشمن با هدایت این جریان 
و انحراف آن به سمت خواسته ها و نقشه های شوم 
خودشان، ســعی در تفرقه افکنی و ارائه رفتارهای 

ساختارشکنانه و ضدیت با نظام را دارند./ ایسنا

نقل قول خبر

سیاسی

 خبر

فتانه احدی؛ روزنامه نگارگفت و گو

حمیدرضا ترقی
قائم مقام حزب موتلفه اسالمی

در سیاســت خارجی دولت آقای رئیسی 
اهمیت ویژه ای بــه پیمان های منطقه ای 
داده شــده اســت، در ایــن میــان تکیــه 
بــه قدرت هــای مهــم اقتصــادی شــرق 
به ویژه چیــن کــه تــوان اقتصــادی باالیی 
برای ســرمایه گذاری در کشــورهای عضو 
سازمان همکاری شانگهای، چه از طریق 
جاده ابریشــم و چه از طرق دیگری که در 
برنامه های ایــن ســازمان دارد، می تواند 

مورد توجه قرار گیرد. / فارس

عبدهللا مرادی
مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور

دولــت نســبت بــه احــزاب و تشــکل های 
سیاســی رویکرد تســهیل کنندگــی دارد و 
تالش می کند فعالیت احزاب، تشکل ها و 
نخبگان سیاسی در فرایندهای قانونی خود 
به سهولت انجام شود. این تفکر دولت را 
در راستای نشاط سیاسی ارزیابی می کنیم 
و احــزاب بایــد بتواننــد در فضای سیاســی 
طرح های خود را آزادانه بیان کنند. / ایسنا

پدر مهسا امینی: سوءاستفاده کنندگان 
دلسوز ما نیستند

»امجد امینی«، پدر مهسا امینی گفت: تا آنجایی که می دانم 
دخترم مقابل متروی شهید حقانی دستگیر شده و از آنجا او را 
بردند، به طوری که به محض پیاده شدن از مترو او را گرفتند 

و سوارش کردند. 
به گزارش تســنیم، وی در توضیح ماجرا افــزود: آن زمان 
مهسا و پسرم از مأموران خواهش کرده و گفته بودند ما بچه 
شهرستانیم و آدرس بلد نیســتیم و پسرم اصرار می کند که 

خواهرم را نبرید اما جوابی نگرفته بودند.  
وی ادامه داد: هفته قبل شمال بودیم و از آنجا به تهران رفتیم 
که این گونه از ما پذیرایی شد. مانتو دخترم مشکلی نداشت 
و حجابش پوشیده بود. پســرم زمانی که با من تماس گرفت 
در هشتگرد بودم و بالفاصله خودم را به بیمارستان رساندم. 
پزشکش را پیدا کردم و به گفته پزشک و پرستاران، مهسا دچار 

مرگ مغزی و ایست قلبی شده بود. 
وی توضیح داد: به ما گفتند یکسری از اعضای بدنش هنوز زنده 
است. ما امیدوار بودیم، برگردد ولی هیچ نتیجه ای نگرفتیم؛ حتی 
به من گفتند باید برای حفظ کلیه ها، مهسا دیالیز شود گفتم هر 

عمل و کاری برای حفظ جان دخترم می توانید، انجام دهید.
امجد امینی با انتقاد از برخی ادعاها درباره دخترش گفت:طرح 
برخی ادعاها مبنی بر اینکه من اجازه عمل مهسا را نداده ام، دروغ 
بوده و صحت ندارد چراکه همه برگه هــا را امضا کردم. اما فایده 
نکرد و دخترم رفت. پدر مهسا ادامه داد: انتظار خود و خانواده ام 
فقط این است که عامالن و اشخاصی که باعث فوت دخترم مهسا 
شدند، در مألعام بازجویی شوند که چرا این کار را کردند و به سزای 
عمل خود برسند تا خون دخترم پایمال نشود. مسئوالن کشوری 
قول پیگیری و بررسی علت فوت دخترم را به ما داده اند تا جایی که 
آیت اهلل رئیســی در تماس تلفنی که با خودم داشت، گفتند که 
موضوع به جد بررسی می شــود و این قوت قلب و امیدی برایمان 

شده است.
وی تاکید کرد: کسانی که از موضوع مرگ مهسا دنبال سوءاستفاده 
هستند، هیچ ارتباطی با ما ندارند و ما نیز کاری به آنان نداریم، آنها 
دلسوز ما نیستند، آن چیزی که واقعیت داشته خودم در مصاحبه ها 
اعالم کرده ام، فقط درخواستمان بررســی علت مرگ دخترم و 

برخورد با بانیان این حادثه بوده و این تنها آرزویمان است.

درگذشت مهسا امینی، دختری که از سوی واحدهای 
گشت ارشاد به  دلیل نامناسب بودن وضعیت پوشش گزارش 2

ظاهری به مرکز پلیس امنیت اخالقی در تهران منتقل 
اما در آنجا دچار عارضه قلبی شد و در بیمارستان درگذشت، بهانه 
خوبی شد تا رسانه های معاند با ایجاد بار روانی سنگین در جامعه و به 
کمک عنصر پیاده نظام خود در داخل، جــوی از ناامنی را در برخی 
شهرهای کشور به راه بیندازند. حمله به  خودروهای پلیس و ضرب و 
شتم عوامل آن، آتش زدن پرچم مقدس کشورمان، به آتش کشیدن 
وسایل نقلیه مردم و آسیب رساندن به برخی اماکن عمومی از جمله 
اقداماتی بود که به بهانه اعتراض به درگذشت مهسا امینی از سوی این 
افراد انجام شد. در این گزارش به بررسی لحظه به لحظه اقدامات انجام 

شده از سوی آشوبگران و مروجان رسانه ای آنها پرداخته ایم.

خط دهی جریان رسانه ای ضد انقالب از همان ابتدا به دنبال حمله به مأموران 
انتظامی و اعمال خشــونت افراد علیه مأموران حفــظ امنیت بود. در این 
خط دهی، سازمان دهندگان اغتشاش با ادعای اینکه آشوبگران حق دارند با 
خشونت حق خود را مطالبه و پیگیری کنند، تشویق می شوند تا با مأموران 
انتظامی درگیر شوند و این کار را نیز اخالقی می دانند. با این نگرش، در برخی 
شهرهای کشور از جمله تهران، رشت، سنندج، کامیاران، دیواندره و چند 

شهر دیگر درگیری هایی میان آشوبگران و مأموران انتظامی رخ می دهد.
همزمان با لحظات نخست شکل گیری تجمعات غیرقانونی درصبح روز 
دوشــنبه، نیروهای پلیس برای حفظ نظم و امنیــت ازتجمع کنندگان 
غیرقانونی می خواهند با رعایت قانون عقب بروند. درخواستی که از سوی 

شرکت کنندگان نادیده گرفته شد و به این دستور پلیس توجه نمی شود.
 در دانشگاه پلی تکنیک تهران، بعد از سردادن شعارهای ساختارشکن علیه 
ارکان نظام، دانشجویان بسیجی با ندای  اهلل اکبر مانع ادامه روند غیرقانونی 

برخی دانشجویان شدند. در این میان، برخی دانشجونماهای حاضر در محل 
به دانشجویان بسیجی هتاکی و با آنها به درگیری فیزیکی محدود پرداختند. 
عصر روز نخست اغتشاش ها در تهران و در خیابان حجاب، مأموران بدون 
درگیری با افراد معتــرض و درحالی که افراد تجمع کننــده را به آرامش 
فرامی خوانند، با هجوم اغتشاشــگران روبه رو شــده و بــرای جلوگیری 
از درگیری ناچار به عقب نشــینی می شــوند. در این میان یک دستگاه 
موتورسیکلت مأموران انتظامی به دست آشوبگران افتاده و آنان در میان 
هلهله و شادی، آن را به آتش می کشند. زنی که روایت این ماجرا را انجام 
می دهد از حضور مأموران پلیس در فاصلــه ای اندک از خود می گوید که 

نشان از خویشتن داری پلیس مقابل آشوبگران دارد.
عصر روز نخست اغتشاش در تهران و در میدان ولیعصر)عج(، چند خودروی 
سمند نیروی انتظامی و نیز خودروهای ویژه پلیس با آشوبگران روبه رو اما 
مأموران با آنان مدارا می کنند. با این حال، آشوبگران به خودروهای پلیس 
و مأموران انتظامی حمله و ضمن کتک زدن برخی مأموران انتظامی، قصد 
واژگون کردن خودروهای پلیس را دارند. در پس زمینه تصاویر منتشرشده، 

زنی از آشوبگران می خواهد خودروهای پلیس را منهدم کنند.
 غروب دوشنبه در شهر ســنندج و در میدان مرکزی این شهر، تعدادی از 
آشوبگران یک مأمور انتظامی را که کاله کاسکت بر سر دارد دوره کرده و با 
فحاشی های مکرر به وی او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. در این تصویر 

نیز یک زن راوی ماجراست.
عصر دوشنبه و در روز اول اغتشاش ها، در میدان ولیعصر)عج( برخی که 
به شکل غیرقانونی تجمع و رفت وآمد در این میدان مهم مرکزی پایتخت 
را با مشکل روبه رو کرده بودند با دخالت پلیس مواجه شدند و درحالی که 
مأموران با استفاده از خودروی آبپاش قصد متفرق کردن تجمع کنندگان را 

داشتند با سنگ و چوب مورد حمله قرار گرفتند.
 در شب اول اعتراضات در رشت، اغتشاشگران در خیابان معلم این  شهر 

فردی را کتک می زنند. این فرد صادق نیازمند از قاریان برجسته و شناخته 
شده قرآن  است. فردی که تصاویر کتک خوردن او را ضبط می کند خواهان 

کشتن او می شود.
دراستان کردســتان و شهر  ســقز،  در شــب اول اعتراضات در یکی از 
میدان های اصلی شــهر، پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران از سوی 
آشوبگران مورد تعرض قرار گرفته و عالوه بر تخریب دکل، پرچم کشورمان 

در میان هلهله آشوبگران لگدکوب و به آتش کشیده می شود. 
در روز دوم اغتشاش ها، در دانشــگاه علم و صنعت یک جوان بسیجی در 
دانشــگاه مورد ضرب و شــتم قرار گرفته که به کمک ماموران حراست 

دانشگاه نجات پیدا می کند.
همه این بی حرمتی ها به نماد ملی کشور و شعار های ساختارشکنانه که در 
محیط دانشگاه و خیابان ها صورت گرفت با یک رمز عملیات آغاز شد؛ همان 
رمز عملیاتی که برخی افراد فرصت طلب در مراسم تشییع این بانوی کرد 

سر دادند و از آنجا در اغتشاشات خیابانی این روزها تکرار شد.

خویشتن داری مأموران امنیتی در ساعت های نخست اغتشاش منجر به واردشدن صدمه به مأموران و تجهیزات آنان شده است

فرمان اغتشاش با رمز مهسا 

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس خواستار شد
کسی حق ندارد ملت را در برابر هم 

تعریف کند 
در پی حادثه مرگ مهسا امینی، سخنگوی فراکسیون زنان 
و خانواده مجلس شورای اسالمی با تأکید بر ورود بازرسی 
فراجا و دســتگاه قضایی به واقعه رخ داده برای او می گوید 
که باید شیوه های مواجهه با ناهنجاری های فرهنگی بدون 
آموزش و توجه به تبعــات آن تصحیح شــود. افرادی که 
مسئول چنین برنامه ای هستند نیز باید آموزش های الزم را 
دیده که برای مقابله با یک منکر، خود منکرهای بزرگ تری 
مرتکب نشوند. همشهری آنالین در گفت وگو با سارا فالحی، 
سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده برای بررسی جوانب این 

ماجرا به گفت وگو نشسته است.

مجلس برنامه ای برای شفاف شدن موضوع 
مرگ مهسا امینی دارد؟

موضوعی رخ داده است که باید همه جوانب آن بررسی شود. 
به ویژه فراکســیون زنان این موضوع را با توجه به داده های 
موجود و داده هایی کــه در ادامه دریافت می کند، پیگیری 
خواهد کرد. قطعا مجلس و کمیسیون های آن ورود خواهند 
کرد و بر اساس داده هایی که در اختیار دارند، تصمیم گیری 

و به مردم اعالم خواهد شد.

 چه زمانی بــرای این موضوع جلســه ای
 گذاشته می شود؟ 

همه مستندات ارائه شده از سوی نیروی انتظامی، دستگاه 
قضا و پزشکی قانونی جمع آوری خواهد شد. فیلم هایی که 
در این باره موجود است باید بازبینی شوند. وزیر کشور امروز 
پیرامون چگونگی برگزاری مراســم اربعین در کمیسیون 
امنیت ملی حضور خواهند یافت که حتما در حاشیه جلسه 

با ایشان در این باره گفت وگو صورت خواهد گرفت.

برخی معتقدند که پلیس و نیروی انتظامی در 
زمینه ارشاد نباید ورود کند، آیا در این باره در مجلس 

صحبتی شده است؟
نیروی انتظامی مســئول امنیت و نظم است، وقتی جامعه 
دچار بحران می شــود نیروی انتظامــی ورود می کند و بار 
عظیم تامین امنیت بر دوش نیروی انتظامی اســت. قطعا 
نیروی انتظامی حافظ جان مردم اســت و نباید این شائبه 
ایجاد شود که این نیروی زحمتکش در برابر مردم است. ما 
باید قبل از ایجاد بحران پیشگیری  کنیم. همه نهادها باید 
در پیشگیری از بحران ها با هم هم افزایی داشته باشند و یک 
نهاد را متولی مدیریت بحران ها نکنند. در حوزه فرهنگسازی 
باید تالش های بیشتری صورت گیرد تا شاهد بحران هایی 

از این دست نباشیم.

آیا باید نیروی انتظامی آموزش الزم ببینند تا 
با مردم چگونه رفتار کنند؟

من قبال هم تأکید کرده ام، مســئوالن، ماموران، ضابطان 
و نیروهای هر نهاد و ارگانی که با مردم در ارتباط هســتند 
چه در حوزه انتظامی و چه در ســایر حوزه های دســتگاه 
دیوان ساالری باید آموزش های الزم را ببینند که چگونه با 
مردم گفت وگو کنند و چگونه با آنها تعامل داشته باشند. کار 
فرهنگی ظرافت های خاص خود را دارد و نگاهی به شــیوه 
رفتار پیامبر و ائمه با مردم نشــان دهنده اهمیت این نقش 

فرهنگ در جذب مردم است.

مسئله مرگ مهســا امینی چه میزان برای 
مجلس اهمیت دارد؟

به طور کل مسئله ای  که ایجاد شده بسیار مهم است چون 
یک انســان جان باخته و جامعه ما را دچار نگرانی و تنش 
کرده اســت. از طرفی هم در فضای لجام گسیخته ای که 
ســره از ناسره قابل تشــخیص نیســت نمی توان تصمیم 
درست گرفت و متأسفانه هر لحظه افکار عمومی در فضای 
جدیدی قرار می گیرد که معلوم نیســت کدام داده درست 
و کدام غلط اســت. بنابراین در فضای هیجانی نمی توان به 
درستی تصمیم گرفت. افراد مختلف هم از اعالم نظرهای 
غیرکارشناسی و بدون اســتناد باید خودداری کنند چون 
نه تنها به حل مســئله کمــک نخواهد کرد بلکه بیشــتر 
افکار عمومی را جریحه دار می کند و اجازه موج ســواری به 
معاندینی می دهد که دلشــان برای ملت ما نسوخته است. 
داده های صحیح مجلــس را در گرفتن تصمیم درســت 
کمک خواهد کرد. نکته مهمی که خیلــی مغفول مانده و 
متأســفانه برخی تالش می کنند که آن را نادیده بگیرند و 
در جامعه ما صف بندی های منفــی و تقابلی ایجاد کنند، 
این است که همه ما مردم یک سرزمین هستیم، ما در برابر 
هم صف آرایی نکرده ایم. ما یک ملت واحد هســتیم و همه 
فرزندان یک سرزمین هستیم و دردها و آالم و شادی های 
ما مشترک است. قطعا همه مردم ناراحتند. حتی مأموران 
نیروی انتظامی که بنده در این چند روز دیدم ابراز ناراحتی 
می کردند چون آنها حافظ جان مردم هستند و نباید اجازه 
دهیم رویکردهای غلط و سیاستگذاری اشتباه، در مورد آنها 
شــائبه ایجاد کند. هیچ کس حق ندارد این ملت را در برابر 
هم تعریف کند. در واقع همه یک ملت هستیم و می توانیم 
مسائل را با گفت وگو در مسیر درســت حل کنیم. ما باید 
داده هایمان تکمیل شــود تا براساس آن بتوانیم اظهارنظر 
قطعی داشــته باشــیم. اما چون اکنون بحث یک انســان 
است که ســهوا یا عمدا جانش را از دست داده است، اینجا 
حساسیت برانگیز می شــود و درصدد هستیم اطالعات را 
کنار هم قرار دهیم تا حقی پایمال نشــود نه از فردی که از 
دنیا رفته و خانواده اش و نه از نیروی انتظامی که در بحران ها 
همیشه در کنار مردم بوده اســت؛ با این حال اگر قصوری 
اثبات شود از طرف هر کس یا هر نهادی که باشد باید با آن 
برخورد جدی صورت بگیرد و مجلس به عنوان نماد مردم 
از کنار آن نخواهد گذشت. هنوز مشخص نیست چه میزان 
اطالعاتی که اکنون براســاس آن هر دو طــرف را قضاوت 
می کنیم، درســت باشــد. پس صبر می کنیم تا داده های 
اصلی به دست مان برســد تا براســاس آن تصمیم گیری 
شــود. بر عکس هیاهوی معاندین ما به عنوان نمایندگان 
مردم خودمان مدعی دفاع از حقوق ملت هســتیم و اجازه 

نمی دهیم حقی از هیچ شهروندی ضایع شود.
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روز گذشــته، با اعــالم ایالن ماســک مبنی 
بر درخواســت معافیت از تحریم هــا برای ارائه 
اینترنت ماهواره ای در ایــران، یک بار دیگر این 
موضوع تبدیل به سوژه ای داغ برای کاربران شد. 
ایالن ماسک در حالی به تازگی در توییتر مدعی 
درخواست معافیت از تحریم های ایران در این 
حوزه شــده که برخی متخصصان بر این باورند 
که ارائه اینترنت ماهواره ای در کشــور نیازمند 
دریافت مجوزهای حقوقی از همان کشور است. 
نمونه آن هــم دریافت مجــوز از دولت هند به 
وسیله ایالن ماسک برای عرضه این نوع اینترنت 
در آن کشــور بود. درواقع، کارشناسان فناوری 
اطالعات معتقدند که فضای فرکانســی ، حریم 
و دارایی ملی هرکشــوری محسوب می شود و 
هرگونه فعالیت در این حــوزه نیازمند رعایت 
مقررات و قوانیــن اتحادیه جهانــی مخابرات 

)ITU( است.

مغایرت با قوانین بین المللی
آرش کریم بیگــی، مدیرعامــل شــاتل موبایل 
در گفت وگو با همشــهری درباره امــکان ارائه 
اینترنت ماهواره ای در کشــور معتقد است که 
»طبق کنوانســیون های بین المللی و در حوزه 
کنوانســیون های مخابراتی، فضای فرکانســی 
کشــور و چنین خدمات مخابراتی باید تابعی از 

مقررات رگوالتوری آن کشور باشد.«
کریــم بیگــی، یــادآوری می کنــد: »حقوق 
فضایی و فضای فرکانســی کشــورها براساس 
کنوانســیون های بین المللی تقســیم بندی و 
تولی گری شده است. همچنین سازمانی به نام 
»اتحادیه جهانی مخابرات« تاســیس شده که 
زیرمجموعه ســازمان ملل متحد است و قواعد 

مخابراتی در آن پیش بینی شده است.« 

تجارت و حریم خصوصی
صرف نظر از مخاطرات حریم خصوصی و امنیت 
اطالعات افراد، فرض کنید یک کشــور بخواهد 
اینترنت رایگان در اختیار کشوری دیگر قرار دهد. 

در این صورت باعث ورشکستگی سرمایه گذاران 
حوزه مخابراتی آن کشــور می شــود. اگر یک 
شرکت بدون هیچ نظارت، قانونگذاری، مجوز و 
ساختار تعرفه گذاری، اینترنت رایگان در اختیار 
مردم قرار دهــد اما مالحظات امنیــت ارتباط، 
حریم خصوصــی و اطالعات بانکــی را درنظر 
نگیرد، طبعا هیچ کشوری با چنین اقدامی موافق 

نخواهد بود
کریم بیگی با اشاره به اینکه این موضوع از منظر 
تعرفه گذاری هم اهمیت بیشتری پیدا می کند، 
می گوید: »درصورتی که یک کشــور یا شرکت 
بخواهد اینترنت رایگان در اختیار کشوری دیگر 
قرار دهد، باعث ورشکستگی ســرمایه گذاران 

حوزه مخابراتی آن کشور خواهد شد.« 
اگرچه مسائلی چون پرداخت آبونمان)به خاطر 
مشــکالت مبــادالت مالی( موضــوع اینترنت 
ماهواره ای را با چالش هایــی مواجه می کند، اما 

چندی پیــش یکی از شــرکت های ارائه دهنده 
اینترنت ماهواره ای، ارائه این ســرویس را برای 
عراق و افغانستان رایگان اعالم و هدف خود از این 
 )digital divide(اقدام را رفع شکاف دیجیتال

در جهان عنوان کرد.
مدیرعامل شاتل موبایل موضوعات تجاری مرتبط 
با اینترنت ماهواره ای را مورد توجه قرار می دهد 
و می گوید: »چنین اتفاقی باعث شــکل گیری 
نوعی دامپینگ می شود که سرمایه گذاران حوزه 
مخابراتی آن کشور را ورشکسته و حذف می کند. 
یک سال بعد هم شــرکت ارائه دهنده اینترنت 
ماهواره ای اعالم می کند که خدماتش را به ازای 

دریافت هزینه ارائه می دهد.«
کریم بیگــی با این حــال عنــوان می کند که 
منظومه های ماهواره ای به لحاظ فنی می توانند 
ســرویس های اینترنتی خود را ارائه دهند، اما 

قواعدی را بر آن مترتب می داند.

 نیاز به برنامه ریزی 
ایالن ماسک روز گذشته در پاسخ به یکی از کاربران 
توییتر که پرســیده بود آیا به لحاظ فنی این امکان 
وجود دارد که اینترنت ماهواره ای برای مردم ایران 
ارائه شود؟ در یک جمله پاسخ داد که »استارلینک 
معافیــت از تحریم هــای ایــران را در ایــن مورد 
درخواســت خواهد کرد«. اگرچه پاسخ این سؤال 
علی القاعده و با صراحت باید »مثبت« یا »منفی« 
باشد، اما مالک استارلینک مشکل اصلی را در اعمال 
تحریم ها از سوی آمریکا عنوان می کند و نه مسائل 
فنی. عالوه بر این دریافت ایــن اینترنت هم اکنون 
نیازمند تجهیزات سخت افزاری مخصوص ازجمله 
دیش و مودم مخصوص است. مدیرعامل استارلینک 
پیش از پاســخ به کاربری که در مورد ایران سؤال 
کرده بود، با اعالم خبر راه اندازی اینترنت ماهواره ای 
در قطب جنوب، تأکید کرد که اکنون همه قاره ها 

تحت پوشش اینترنت ماهواره ای قرار دارند.

فاصله دور اینترنت ماهواره ای از ایران 
ایالن ماسک طی توییتی اعالم کرده که برای ارائه اینترنت ماهواره ای به کاربران ایرانی خواهان معافیت از تحریم ها خواهد شد، 

اما به گفته کارشناسان این مسئله با واقعیت فاصله دارد

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

ماسکی که کرونا را در جمعیت 
تشخیص می دهد

محققان چینی موفق به ابداع ماسکی شده اند که به کاربران امکان 
می دهد درصورت مواجهه با کووید-19یــا آنفلوآنزا از آن باخبر 
شوند. این پیشــرفت می تواند به افراد آسیب  پذیر کمک کند. به 
گزارش سیدنی مورنینگ، حتی اگر استفاده از ماسک در بسیاری 
از نقاط جهان کاهش یافته باشد و بیشتر کشورها محدودیت  های 
کرونایی را کاهش داده باشــند، اما به دلیل اینکــه هنوز به پایان 
پاندمی نرسیده ایم وجود چنین ابزاری برای جلوگیری از انتشار 
ویروس الزم اســت. براســاس این مطالعه که توسط 6دانشمند 
دانشگاه Tongji در شانگهای انجام شده است، حسگر ساخته شده 
 H1N1 و H5N1 در این ماسک می تواند ویروس های آنفلوآنزای
و همچنین ویروس مولد بیماری کووید-19را در عرض 10دقیقه 
در هوا تشــخیص دهد و اعالن ها را به دســتگاه ارسال کند. این 
یافته های بررسی شده در مجله علمی Matter منتشر شده است.

درحالی که همه گیری باعث استفاده گسترده از ماسک  ها و تکثیر 
طرح های مختلف برای این وسیله ازجمله نسخه با میکروفون شده، 
اما کاهش الزامات مرتبط با کووید در اکثر کشورهای پردرآمد و 
بزرگ دنیا منجر به کاهش استفاده از این وسیله شده است. با این 
حال، استفاده از ماسک در کشورهایی ازجمله چین که سیاست 
سختگیرانه کووید صفر را در پیش گرفته اند، همچنان رواج دارد. 
بسیاری از مردم نیز در سراسر جهان بدون توجه به قوانین دولتی، 
برای محافظت از خــود و دیگران در برابر ویــروس همچنان از 
ماسک اســتفاده می کنند. یک نظرســنجی Axios-Ipsos در 
اوایل ســپتامبر نشــان داد که 37درصد از آمریکایی ها حداقل 
گاهی اوقات بیرون از خانه ماســک می زنند که در مقایسه با رقم 
89درصدی 2 سال گذشته، این آمار کاهش چشمگیری داشته 
است. دستگاه جدیدی که روی این ماسک با باتری لیتیومی قابل 
شارژ نصب شده است، با اسپری پاتوژن ها روی آن در یک محیط 
داخلی آزمایشگاهی و سناریویی شبیه سازی  که در آن شخصی 
در حال صحبت کردن یا سرفه کردن اســت، مورد آزمایش قرار 
گرفت. حسگرها سپس در پاسخ به مایع اسپری شده، سیگنالی 
به دستگاه های بی  سیم مانند تلفن همراه می فرستند. محققان 
می گویند که این دستگاه به بهترین وجه در فضاهای بسته ای که 
خطر عفونت باالست استفاده می شــود و در حال کار روی کوتاه 
کردن زمان تشخیص و حساسیت دســتگاه هستند. هنوز هیچ 

برآورد هزینه ای در مورد لوازم جانبی منتشر نشده است.

 تصاویر غافلگیر کننده جیمزوب
از مریخ

تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا نخستین تصاویر و طیف های 
خود را 2هفته پیش از مریخ گرفت. به گزارش ناسا، این تلسکوپ، 
چشم اندازی منحصربه فرد با حساسیت فروسرخ خود در سیاره 
همسایه زمین ارائه کرده است و تکمیل کننده داده هایی است 
که توسط مدارگردها، مریخ نوردها و سایر تلسکوپ ها جمع آوری 
می شود. اطالعاتی که با اســتفاده از دوربین نزدیک فروسرخ 
جیمز وب از مریخ به دســت آمده، اطالعات شگفت انگیزی با 
  )Hellas Basin( خود به همراه دارد. یکی از آنها حوضه هالس
است که در داغ  ترین زمان روز به  طرز عجیبی تیره تر از محیط 
اطرافش است. فشار باالی هوا در عرض جغرافیایی پایین تر این 
حوزه مانعی برای نشت گرما شده است. قابلیت های جیمز وب 
همچنین اجازه داده تا سازمان  های فضایی بتوانند با استفاده از 
طیف  سنج این تلســکوپ از ترکیبات نزدیک فروسرخ اتمسفر 
مریخ آگاه شوند. نقشــه طیف نگاری این سیاره نشان می دهد 
که مریخ کربن دی  اکســید را در طول موج  های مختلف جذب 
می کند. این تصویر همچنین وجود کربن مونواکســید و آب را 

نشان می  دهد. 

18 شــرکت عضو پارک فنــاوری پردیس 
در نمایشــگاه محصــوالت فنــاور ایرانی 
در ونزوئــال محصــوالت خــود را بــه 
نمایــش گذاشــتند. میــالد صدرخانلــو 
نماینده پارک فنــاوری پردیس در غرفه 
نمایشــگاه محصــوالت فنــاور ایرانی در 
ونزوئــال، گفت: ونزوئال شــرایط بســیار 
مناســبی برای توســعه بازار بین المللی 
محصــوالت فناورانه شــرکت های پارک 
فنــاوری پردیــس دارد و شــرایط خوبــی 
به وجود آمده تا از ظرفیت های این بازار 

برای فروش محصوالت استفاده کند.

  1۸
شرکت 

موشک استارشیپ سوپر هوی شرکت 
فضایی اســپیس ایکس برای اولین بار 
7 موتــور خــود را همزمان روشــن کرد. 
این شــرکت در حال آزمایــش برخی از 
موتورهــای پیشــران استارشــیپ قبل 
از انجام اولین پرواز مداری است. این 
بیشترین تعداد موتورهای رپتور جدید 
این شــرکت بود که تــا به حــال به طور 

همزمان آزمایش شده اند.

 ۷ 
موتور

فضا

عدد خبر

دانش
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بعد از 2 سال تعطیلی اول مهر، حاال 
کرونا کمتر شــده اســت، آموزش گزارش

مجازی توی گوشــی های کوچک 
تلفن همراه تعطیل شده، دانش آموزان باید به مدرسه 
بروند و پشت نیمکت ها بنشینند. در کالنشهر ها برای 
رفت  و آمد کوچک تر ها و آنهایی که راه طوالنی دارند، 
سرویس الزم است. از طرف دیگر رانندگان تاکسی ها 
و سرویس های مدارس هم در 2سال و نیم گذشته از 
این کار درآمدی نداشــتند. در این مدت قیمت ها 
کامال تغییر کرده اســت. به گزارش همشهری، اگر 
هزینه سرویس مدرســه هم در این مدت به صورت 
تدریجی افزایش پیدا کرده بود معیار بهتری برای آن 
به  دســت می آمد، اما کرونا باعث شد با یک فاصله 
2ساله قیمت جدید تعیین شود. حاال چند روز بیشتر 
تا شروع کالس ها نمانده و هنوز نرخ مشخصی برای 

سرویس مدارس اعالم نشده است.
گفته می شود که هزینه سرویس مدرسه خصوصی 
برای مسافت های کوتاه 7 تا 9 میلیون تومان است 
که برای مســافت های طوالنی تر تا 2برابر افزایش 
می یابد. در برخی شــهر ها مانند مشهد و اصفهان 
جدول کرایه های ســرویس ها اعالم شــده، اما در 
تهران جدولی در اختیار اولیا قرار نگرفته است. در 
یک سوی شــهر مثل منطقه 8تهران شرکت های 
تأیید صالحیت شده از سوی سامانه سپند، نرخ پایه 
برای خودروی ســواری 7.5 میلیون تومان و برای 
سرویس های ون حدود 5.5 میلیون تومان برای 5 روز 
آموزش در هفته تعیین کرده اند. درحالی که شرکت 
دیگری در سمت دیگر شهر همچون منطقه 14برای 

همین مسافت 11 میلیون تومان طلب می کند.

افزایش 20درصدی
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسالمی 
شهر تهران در ابتدای شهریور ماه اعالم کرده بود: »با 
توجه به اینکه نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی به  طور 
میانگین 25 درصد افزایش داشته است، نرخ کرایه 
ســرویس های مدارس نیز به همین میزان افزایش 
خواهد داشت.« به گفته سیدجعفر تشکری هاشمی 
»پیش بینی این است که نرخ کرایه در سال جدید 
تحصیلی بین 3 تا 9 میلیون تومان متغیر باشد.« از 
سوی دیگر رئیس اداره توســعه انجمن های اولیا و 
مربیان وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت نرخ 
سرویس مدارس گفت: » سال 98 آخرین سال ارائه 
آموزش حضوری بود و اینگونه نیســت که در سال 

1401 به نرخ اعالمی سال 98شورای شهر 25 درصد 
اضافه شود بلکه باید 3سال رشد مورد توجه باشد.«

محمدرضا ولی زاده افزود: »گاهی خانواده ها با برخی 
رانندگان خارج از مدرســه وارد مذاکره می شوند تا 
خدمات ارزان تری دریافــت کنند. در اینجا نظارتی 

نداریم و نمی توانیم وضعیت را کنترل کنیم.«

نرخ های سال قبل
معاون ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی 
شــهر تهران این موضوع را که در سال گذشته نرخ 
ســرویس مدارس تعیین نشــده بود، رد کرد و به 
همشهری آنالین گفت: »نرخ سال گذشته مشخص 
است و در ســال تحصیلی 1401-1400 حداقل 
هزینه سرویس مدارس 2میلیون و 100 و حداکثر 
6 میلیون و 200 هزار تومان بوده است؛ بنابراین برای 
تعیین نرخ سال 1402-1401 باید ضریب قانونی 

شورای شهر اعمال شود.«
علی محتشــمی پور ادامه  داد: » در شهر تهران اگر 
سقف 35 درصد را که سقف نرخ مصوب است، روی 
نرخ حداکثری سرویس مدارس برای مسافت های 
بــاالی 15 کیلومتر کــه در ســال تحصیلی قبل 
6 میلیون و 100 هزار تومان بوده، اعمال کنیم، بیشینه 
قیمت سرویس مدارس در تهران چیزی در حدود 
8 میلیون و 200 هزار تومان برای یک سال می شود، 

نه بیشتر. اینکه نرخ های دیگری در این زمینه اعمال 
شده، در اختیار ما نیست و تاکسیرانی صرفا ملزم به 
رعایت مصوبات شوراست.« او افزود: »نرخ سرویس 
مدارس تهران باید براساس مصوبه رسمی شورای 
شهر باشد؛ یعنی نرخ نامه ســال قبل باید حداکثر 
به طور میانگین 25 درصد و تا سقف 35 درصد افزایش 
داشته باشد. ما مجری قراردادها نیستیم و قراردادها 
بین مدارس و پیمانکاران سرویس منعقد می شود. 
هم اکنون 117 پیمانکار را رســما تأیید کرده و به 

آموزش و پرورش اعالم کرده ایم.«
محتشمی پور گفت: »آموزش و پرورش نرخ نامه ای 
را به کارگروه ماده 18 بــرد که بعد از اینکه تصویب 
شد، متوجه شدیم درصدهای افزایش نرخ سرویس 
مدارس به تفکیک مناطق مختلف تهران، بســیار 
باالتر از مصوبه قانونی شورای شهر تهران بوده است؛ 
به نحوی کــه حتی این افزایش بــه 80 و 90 درصد 
و باالتر هم رســیده بود؛ به همین خاطر مدیرعامل 
سازمان تاکســیرانی در این زمینه وارد عمل شد و 
جلوی ابالغ این نرخ نامه را گرفت و تأکید کرد هرگونه 

افزایش نرخ باید در چارچوب مصوبه شورا باشد.«
معاون سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران گفت: » قراردادی میان والدین دانش آموزان 
و شرکت حمل ونقل منعقد می شود که از جمع کلی 
این قرارداد 70 درصد سهم راننده است و از 30 درصد 

باقیمانده 15 درصد برای مالیــات و بیمه، 4 درصد 
سهم آموزش و پرورش اســت و 2 درصد هم طبق 
مصوبه شورای شهر برای صدور پروانه شرکت های 
سرویس به تاکسیرانی تعلق می گیرد و بقیه  هم سهم 

پیمانکار است.«
عرف این است که قرارداد سرویس مدارس 9ماهه 
بسته می شــود و بخشــی از آن در مهر ماه و بقیه 
به صورت قسطی تا بهمن و اسفند پرداخت می شود. 
هر ســال جدول نرخ کرایه ها اعالم می شد و امسال 
در پایتخت ســامانه سپند )ســامانه پایش ناوگان 
 irtusepand.ir دانش آموزی( به نشانی اینترنتی
کار ساماندهی سرویس های مدارس را انجام می دهد. 
ظاهرا با وارد کردن نشانی منزل و مدرسه باید بتوان 
نرخ مصوب شده برای 9ماه کرایه سرویس به ازای 
5روز در هفته را مشــاهده کرد و بعد با شرکت های 
تأیید شده تماس گرفت. در صفحه اول این سامانه 
4نوع کاربری شهرداری، شرکت حمل  و نقل، راننده 
و اولیا دیده می شود، اما برخی از والدین می گویند 
که وقتی با تعیین اســم کاربری و رمز وارد سامانه 
می شــوند بخش های رانندگان و اولیا در دسترس 
نیستند و شماره پشتیبانی اعالم شده در سایت هم 
پاسخگو نیست. با این وصف نمی شود قیمت رسمی 
کرایه سرویس مدارس در ســال 1402- 1401را 

پیدا کرد.

از خانه تا مدرسه چند تومان؟
سازمان تاکسیرانی: سرویس های مدرسه تحت نظارت شهرداری، باید طبق تعرفه مشخص و مصوب شورا فعالیت کنند

 29 اتوبوس و مینی بوس
در خط خانه تا مدرسه 

درجلسه مشترک شرکت واحد اتوبوســرانی تهران و اداره کل 
آموزش و پرورش، چگونگی اجرای طرح اتوبوس مدرسه، مورد 
بررسی قرار گرفت. طرح جدید اتوبوس مدرسه با به کارگیری 
29دستگاه اتوبوس و مینی بوس مناسب سازی  شده برای ارائه 
خدمات حمل ونقلی به دانش آمــوزان از ابتدای مهرماه فعالیت 

خود را آغاز خواهد کرد.
به گزارش همشهری، بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی 
در دیدار با علیرضا کریمیان، مدیرکل آموزش و پرورش شــهر 
تهران با اشــاره به چالش های جــدی در حمل ونقل عمومی و 
افزایش ترافیک همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید، اجرای 
طرح اتوبوس مدرسه را امکانی فرابخشی و راهبردی در کمک 
به نظام تعلیم و تربیت و رفاه هر چه بهتر دانش آموزان و اولیای 
عزیز توصیف کرد و گفت: »این ابتکار و اقدام نو هدیه ای از سوی 
مدیریت شهری پایتخت به آموزش و پرورش شهر تهران است 
که خود را به اجرای موفق و توسعه ناوگان آن موظف می دانیم.« 
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نیز با تشکر از شرکت واحد 
اتوبوسرانی پایتخت، حمایت و همراهی با اجرای طرح اتوبوس 
مدرســه را مورد تأکید قرار داد و گفت: »به یقین موفقیت این 
طرح باعث تقویت سرویس دهی و ارائه خدمات حمل ونقل به 
دانش آموزان عزیز خواهد شد و با توجه به موضوعات مختلفی که 
هر سال برای سرویس مدارس مطرح می شود و با توجه به ویژگی 
حمل ونقل جمعی دانش آموزان در این طرح، حجم زیادی از بار 
ترافیکی را کاهش خواهد داد.« در ادامــه علیرضا کریمیان بر 
همکاری و همراهی مناطق 19گانه آموزش و پرورش با شرکت 
واحد اتوبوســرانی در طرح اتوبوس مدرسه تأکید کرد و گفت: 
»برای نظارت و کیفیت بهتر خدمات رسانی به دانش آموزان در 
این طرح، همفکری و مشارکت خود را با شرکت واحد اتوبوسرانی 
ادامه خواهیم داد.« به گزارش همشهری، در این طرح قرار است 
تعدادی اتوبوس با ایستگاه های مشــخص به ویژه در نزدیکی 
مدارس، به جابه جایی سریع تر و راحت تر دانش آموزان در مسیر 

میان خانه تا مدرسه و برعکس کمک کنند.

خدمات رایگان حمل ونقلی
سخنگوی شــهرداری تهران اعالم کرد: »اســتفاده از اتوبوس 
و مترو در هفتــه اول مهر برای دانش آموزان و دانشــجویان در 
شهر تهران رایگان خواهد بود.« عبدالمطهر محمد خانی گفت 
که دانش آموزان با لباس فرم و دانشجویان با کارت دانشجویی 
می توانند از ناوگان ریلی و اتوبوسرانی طی مدت اشاره، رایگان 
اســتفاده کنند. او تأکید کرد: »همزمان با بازگشایی مدارس، 
شــاهد حجم ترافیک خواهیم بود و از این رو ضرورت دارد همه 
برای مدیریت و کاهش ترافیک آغاز سال تحصیلی کمک کنیم.«

مسعود درستی 
مدیرعامل شرکت متروی تهران

 فضاهایی کــه در اختیــار بهره بــردار قرار 
می گیــرد، راندمــان باالیــی نــدارد. بایــد 
استفاده از فضاهای مترو، نحوه ساخت 
و مصالــح را بازنگــری کنیــم تا به ســمت 
ارزان ســازی  ســاخت خطــوط متــرو، 
بهینه ســازی فضاهای موجــود، افزایش 
ایمنی فضاهــای کارگاهی و ســرعت کار 

پیش برویم. 

محمدحسن فصیح
معاون پدافند غیرعامل سازمان 

پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
نگهداشــت  و  امنیــت  حفــظ  بــرای 
ایستگاه های فشار قوی شبکه انتقال انرژی 
در شهرها و اهمیت پست 230کیلو ولت 
مصلــی موضــوع تخریــب دیــوار ضلــع 
شمالی بین پست 230کیلو ولت مصلی 
و پایانــه بیهقــی در اثــر مشــکالت فنــی 
زه کشی و بارش های مداوم  تابستان1401 
و احتمــال بــروز تهدیــدات امنیتــی، در 

دستور کار معاونت قرار گرفت. 

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل ونقل

از  منطقــه 19  شــهرداری  سرپرســت 
آماده سازی  جایگاه رژه نیروهای مسلح 
همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس 
بــا ارائــه خدمات شــهری ویــژه خبــر داد. 
تــورج فرهــادی گفــت: »پیش بینــی 
می شــود در بزرگراه های عالمه عســگر، 
شــهید هاشــمی، خلیج فــارس، ضلــع 
شــمال حرم مطهر و اطــراف جایــگاه رژه 
آبیــاری تانکــری و نخاله کشــی 110هــزار 
و  هــزار  تشــتک  اصــالح  مترمربــع، 
750اصلــه درخــت و 5هــزار شــاخه گل 
برای گل آرایی جایگاه مراسم انجام شود.

۵۰۰۰
گل

وحیدرضا محمدی، شــهردار منطقه 22 
با اشاره به اینکه در ایام اربعین حسینی 
جهادگــران منطقــه 22 در شهرســتان 
قصر شــیرین فعالیت داشــتند، گفت: 
»طی یــک پایش بــه عمل آمــده کمبود 
سرانه ورزشــی در این شهرســتان مرزی 
مشــهود بود، با همکاری خیران ورزشی 
کشــور یــک زمیــن چمــن مصنوعــی در 
یکی از محالت کم برخوردار شهرســتان 

قصرشیرین راه اندازی خواهد شد.« 

1
زمین چمن

می
ست

یر ر
ی/ ام

شهر
 هم

س:
عک
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نمایش 10 فیلم دفاع مقدس در موزه سینما
از »عقاب ها« تا »موقعیت مهدی« 

به مناسبت هفته دفاع مقدس از ســی و یکم شهریور تا نهم 
مهرماه، 10 فیلم با موضوع دفاع مقــدس در فضای باز موزه 

سینما نمایش داده می شود.
 برنامــه نمایش این فیلم ها به شــرح زیر است:پنجشــنبه
 31 شــهریور: »عقاب هــا«، جمعــه اول مهر: »ســفر به 
چذابه«، شــنبه دوم مهر:»مهاجر«، یکشنبه 3 مهر: »فرزند 
خاک«دوشــنبه 4 مهر: »هور در آتش«،، سه شنبه 5 مهر: 
»تنگه ابوقریب«، چهارشــنبه 6 مهر: »دوئل«، پنجشنبه 7 
مهر:»موقعیت مهدی«، جمعه 8 مهر: »کانی مانگا«، شنبه 

9 مهر: »لیلی با من است«.
در فهرستی که موزه سینما برای هفته دفاع مقدس تدارک 
دیده، تعدادی از شاخص ترین آثار جنگ به چشم می خورد. 
عقاب ها ساخته ســاموئل خاچیکیان پرمخاطب ترین فیلم 
جنگی و پرتماشاگرترین فیلم پس از انقالب است. کانی مانگا 
دیگر فیلم پرمخاطب جنگی تاریخ سینمای ایران دیگر اثری 
است که در موزه سینما به نمایش درمی آید. لیلی با من است 
به کارگردانی کمال تبریزی، نخستین کمدی جنگی سینمای 
ایران است. مهاجر ســاخته ابراهیم حاتمی کیا یکی از آثار 
غنایی دفاع مقدس است و سفر به چذابه اثر رسول مالقلی پور 
هم یکی از بهترین فیلم های این ژانر محسوب می شود.هور در 
آتش ساخته عزیز اهلل حمیدنژاد از فیلم های محبوب منتقدان 
در ژانر سینمای دفاع مقدس است. دوئل ساخته احمدرضا 
درویش هم یکــی از عظیم ترین آثار این ژانر اســت. فرزند 
خاک )محمد علی باشــه آهنگر( و موقعیت مهدی )هادی 
حجازی فر( از فیلم های دفاع مقدسی سال های اخیر هستند 

که در موزه سینما به نمایش درخواهند آمد.
این فیلم ها از 31 شهریور ماه هر شب ساعت 18:30 در فضای 
باز موزه ســینما نمایش داده خواهد شد.این فیلم ها توسط 
فیلمخانه ملی ایران، بنیاد سینمایی فارابی، مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی، ســازمان اوج، سیما فیلم، حوزه 
هنری و علی و منصور مزینانی، مرتضی شایســته )هدایت 
فیلم(، سعید حاجی میری و تقی علیقلی زاده در اختیار موزه 
سینما قرار داده شده است.نمایش فیلم ها برای عموم آزاد و 

رایگان است.

 رقابت 84اثر 
در جشنواره نمایش عروسکی 

48 نمایش در بخش های مختلف نوزدهمین جشــنواره بین المللی 
نمایش عروسکی تهران – مبارک به رقابت با هم می پردازند. با پایان 
کار بازبینی آثار ارســال شده به دبیرخانه جشــنواره، هیأت انتخاب 
بخش بزرگسال، بخش کودک، نوجوان و خانواده و بخش فضای باز 
نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران – مبارک، 
نمایش های برگزیده خود را برای رقابت در 3بخش جشنواره معرفی 
کردند. در بخش بزرگسال، از بین 167 نمایش ثبت نام شده در بخش 
بزرگسال، فیلم 84 اثر در مهلت مقرر به دبیرخانه رسید که از میان آنها 
17 اثر از سوی هیأت انتخاب برای رقابت در این بخش انتخاب شدند. از 
میان 17نمایش 3 کار مشروط هست. بخش کودک، نوجوان و خانواده 
از بین 219 نمایش ثبت نام شده در بخش کودک، نوجوان و خانواده، 
فیلم 145 اثر در مهلت مقرر به دبیرخانه رسید که از میان آنها، 18 اثر 
از سوی هیأت انتخاب برای رقابت در این بخش انتخاب شدند. از میان 
این 18اثر، 4نمایش به شکل مشروط پذیرفته شده اند. همچنین در 
بخش فضای باز از بین 127 نمایش ثبت نام شده در بخش فضای باز، 
فیلم 76 اثر در مهلت مقرر به دبیرخانه رسید که از میان آنها 13اثر از 

سوی هیأت انتخاب برای رقابت در این بخش انتخاب شدند. 

آلن باز فیلم می سازد 
وودی آلن خبر روزنامه اسپانیایی را که به نقل از او گفته بود پس 
از اتمام ساخت پنجاهمین فیلمش، قصد ندارد فیلمی بسازد، 
تکذیب کرد. روزنامه اسپانیایی ال وانگاردیا به نقل از وودی آلن 
کارگردان و بازیگر کمدین آمریکایی نوشــته بود که او قصد 
دارد از فیلمســازی کناره گیری کرده و وقت بیشتری را روی 
نویسندگی در سال های گرگ و میش بگذارد. گاردین به نقل 
از سخنگوی وودی آلن خبر روزنامه اسپانیایی را تکذیب کرده 
و نوشت وودی آلن به این فکر می کرد که فیلم نسازد، چرا که 
ساخت فیلم هایی که مستقیما به پلتفرم های استریم)جاری( 
برود بــرای او چندان لذتبخش نیســت. این 
روزنامه همچنین به نقل از آلن نوشته بود که 
پروژه بعدی او نوشتن یک رمان است. 
گاردین براساس بیانیه ای 
که از ســوی سخنگوی   
آلن منتشر شده، نوشت 
که او هرگز نگفته در حال 
بازنشستگی اســت و این را 
هم نگفته که در حال نوشتن 

رمان دیگری است. 

تئاتر

فیلم

خیال پردازها و متوهم هاسینما
نگاهی به 2فیلم به نمایش درآمده در چهل و هفتمین جشنواره فیلم تورنتو

خانواده فبلمن دقیقاً همان فیلمــی بود که همه در 
تورنتو و در دوران پس از کرونا به آن نیاز داشــتند: از 
سویی تیف پس از 2ســال برگزاری به شکل مجازی 
به فیلمی بزرگ محتاج بود تا مجبور نباشد صرفاً به 
نمایش دوباره فیلم های منتخــب کن، ونیز و برلین 
اکتفا کند. رونمایی از فیلم اسپیلبرگ که کنجکاوی 
برای تماشای آن از مدت ها پیش شــروع شده بود، 
این فرصت طالیی را در اختیار متولیان جشنواره قرار 
می داد. باألخص آنکه برای نخستین بار در تاریخ این 
جشنواره، تیف میزبانی نخستین اکران جهانی فیلمی 
از این کارگردان کهنه کار سینمای آمریکا را به عهده 
می گرفت. از سوی دیگر قرنطینه های طوالنی مدت، 
تعطیلی  پی درپی ســینماها ظرف 2سال گذشته، 
عادت کردن جماعت سینما رو به اکران های خانگی 
و ابعاد صفحه  تلویزیون، احتمــال ترک عادت فیلم 
دیدن در سالن سینما را دوچندان کرده بود. در چنین 
شرایطی شاید نام کسی مثل اســتیون اسپیلبرگ 
می توانست هیجان، شور و عالقه به سینما و پرده بزرگ 
را دوباره زنده کند. نکته جالب آنکه خود فیلم هم در 

عین اتوبیوگرافیک بودن و پرداخت صریح به جزئیات 
زندگی خالقش، در شکل نهایی، نامه ای عاشقانه به 
سینماست؛ آن هم نه با ادا و اصول های متظاهرانه باب 
روز یا بازیگوشــی )در مواردی شعبده بازی و اجرای 
آتراکسیون( با تاریخ سینما بلکه به شکلی دراماتیک، 
سرگرم کننده و البته صادقانه. برای سامی همه چیز از 
شبی از شب های ژانویه 1952 شروع می شود که برای 
نخستین بار در 6 سالگی به سینما می رود و تأثیر دیدن 
فیلم بزرگ ترین نمایش روی زمین ساخته سیسیل 
بی دومیل دیگر رهایش نمی کند. مادربزرگ می گوید 
در این خانواده علم و هنر در مقابل هم ایســتاده اند. 
پدر که مرد علم است و مهندس الکترونیک برایش 
توضیح می دهد سینما حرکت 24تصویر ثابت در یک 
ثانیه اســت که توهم حرکت را برای چشم می سازد 

و مادر که نوازنده پیانوســت ســینما را مثل رؤیایی 
می داند که »هیچ وقت فراموش نمی کنی«. پدر، سامی 
کوچک را نصیحت می کند که دنبال چیزی ملموس 
و واقعی باشد؛ چیزی که زندگی آدم ها را عوض کند 
نه رؤیا و خیال و حدس اینکه او به حرف مادر گوش 
می دهد یا نصیحت پدر چندان دشــوار نیست. ما در 
طول فیلم همراه سامی درمی یابیم که سینما چطور 
می تواند زندگی واقعی را تغییر دهد )حاال به مثبت یا 
منفی بودن این تغییر کاری نداریم( چطور آدم ها روی 
پرده و بیرون پرده باهم متفاوت اند )چطور می شود 
آنها را متفاوت ازآنچه هستند بر پرده تصویر کرد( و 
دست آخر اینکه چطور ســینما با دخل و تصرف در 
واقعیت می تواند حقیقت را مخفی یا آشکار کند. درباره 
آن سکانس پایانی و مالقات با جان فورد که نقش اش 

را دیوید لینچ بازی می کند هیچ چیز نمی توان گفت و 
فقط باید آن را دید. بعد از این اگر کسی از شما پرسید 
چرا سینما را دوست داری او را به همین فیلم ارجاع 

بدهید، خود دلیلش را خواهد فهمید.
بعد از نمایــش فیلم بود که اســپیلبرگ به اتفاق 
تونی کوشــنر و بازیگرانش به روی صحنه آمد و با 
تماشاگران حرف زد و به چند ســؤال پاسخ داد. 
سرحال بود و شــوخ طبع. می گفت همه از میزان 
عالقه اش به جان فورد آگاه  هستند اما والت دیزنی 
کسی بوده که بیشــترین تأثیر را رویش گذاشته. 
همچنین گفت همیشــه دوربین را میان خودش 
و واقعیت قرار داده که از حمله آن کمتر آســیب 
ببیند و در واکنش به حرف تونی کوشنر که گفت از 

نوشتن متنفر است از ته دل خندید.

چهل و هفتمین دوره جشــنواره بین المللی 
فیلم تورنتو)تیف( پس از 2سال وقفه با نمایش 
نزدیک به 300فیلم به مــدت 10روز با حضور 
تماشاگران، یکشنبه گذشته به کار خود پایان 
داد؛ مطابق پیش بینی هــای اولیه »خانواده 
فبلمن«، آخرین ساخته استیون اسپیلبرگ 
توانست مهم ترین جایزه جشنواره، یعنی فیلم 

منتخب از نگاه تماشاگران را از آن خود کند.

کاوه جاللی
روزنامه نگار/ تورنتو جشنواره

وضعیت وخیم
در جشنواره امسال 4فیلم مستقیم یا غیرمستقیم به سینمای ایران مربوط 
می شدند که از میان آنها تنها فرصت تماشای »تفریق« به کارگردانی مانی 
حقیقی دست داد. وقتی وارد سالن نسبتًا خلوت اکران ویژه خبرنگاران 
شدم )اکران تفریق همزمان بود با اکران »زنان سخنگو«، آخرین ساخته 
سارا پولی و در انتخابی طبیعی اکثر خبرنگاران برای تماشای آن فیلم در 
صف ایستاده بودند( داشتم به »آبادان«، نخستین ساخته فیلمساز، فکر 
می کردم و کنجکاو بودم ببینم آن خط سیر که به اژدها وارد می شود و خوک 
رسیده بود چه سرانجامی پیدا کرده است. پس از تماشای تفریق باجرات 
می توان گفت: مانی حقیقی هرچه بیشتر فیلم ساخت، بیشتر شکست 
خورد و هنوز آبادان بهترین فیلم کارنامه سینمایی اوست. تصنعی بودن 

یا فقدان شور سینمایی در آبادان با مالط تجربه گرایی قابل هضم می شد 
اما در فیلم های بعدی حتی دیگر از آن تجربه گرایی هم اثری باقی نماند و با 
فیلم های یک بارمصرفی طرف بودیم که انگار شخصیت هایشان روی دست 
فیلمساز مانده اند. حاال در فیلم تفریق این وضعیت حتی وخیم تر شده است. 
در ابتدای فیلم دوربین از میان ماشین های گرفتار در ترافیک در حال عبور 
است، از کنار ماشــین فرزانه )ترانه علیدوستی( رد می شود و بعد دوباره 
به سوی او برمی گردد. دوربین )کارگردان؟( او را شناخته یا از میان رانندگان 
گرفتار در ترافیک انتخاب کرده؟ پاسخ هرچه که باشد تأییدی است بر 
این نکته که جهان فیلم و اتفاقات آن دست چین شده و ساختگی است؛ 
اما کارگردان برای القای چنین درکی به تماشاگرش به همین حد بسنده 
نمی کند؛ حتمًا باید در تمام طول فیلم باران بیاید، حتی وقتی هوا آفتابی 
است؛ اما این هم کافی نیست و یکی از شخصیت ها وا می دارد تا به یادمان 

بیاورد که همزمانی آفتاب و رعدوبرق یعنی چیزی درست نیست. اتفاقاً حق 
با اوست. آنچه درست نیست فیلمنامه است که نمی داند با ایده زوج های 
همزاد چه کند. زندگی فرزانه و جالل در مقابل زوج همزادشان محسن و 
بیتا چندان تفاوتی نمی کند. دلیل عالقه بیتا به جالل حتی در منطق جهان 
ساختگی فیلم هم باعقل جور درنمی آید )چرا باید مردی عاشق زنی درست 

مثل همسر خودش بشود؟( حاال این خأل دراماتیک را باید چطور پر کرد؟ 
گاهی با توسل به تریلر روان شناختی )فرزانه چون قرص هایش را نخورده 
دچار توهم شده است( و بعدتر درام جنایی. همین سؤال های بی جواب، 
همین بیان تصنعی که در متقاعدکردن تماشاگرش الکن است )»خرچنگ« 
و »کشتن گوزن مقدس« از ساخته های النتیموس را به یاد بیاورید که چگونه 
قوانین ساختگی را با دنیای معاصر ترکیب می کند( و همین فقدان منطق 

دراماتیک از تفریق، فیلمی شکست خورده ساخته است.
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بیش از 18سال از تصویب » قانون مدیریت پسماندها« و آیین نامه  اجرایی 
 آن می گذرد و هنوز معضل پسماند  به خصوص در شهر های بزرگ به سامان 
نرسیده اســت. ورود اپلیکیشــن های موبایلی برای جمع آوری »زباله های 
ارزشمند قابل بازیافت« راه را برای حل بخشی از این معضل زیست محیطی 
باز کرده است ولی ماجرای حل معضل پسماند هایی که شهرنشینان تولید 

می کنند، پیچیدگی های خاص خود را دارد.
پیام جوهرچی، معاون دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست معتقد 
است که بخش خصوصی پتانسیل ورود به مدیریت پسماند را ندارد و با ذکر 
مثالی به ایسنا می گوید: »وقتی مدیریت پسماند شهر رشت را به یک شرکت 
خودروسازی واگذار می کنند، یعنی پتانسیل های عظیمی که بتوانیم در بخش 
خصوصی از آنها استفاده کنیم، وجود ندارند.« دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت 
اما معتقد اســت رویکردهای قانونی و اقتصادی وزارت کشــور در مدیریت 
پسماند مانند ســایر دستگاه ها و حوزه های کســب وکار نیست. سیدامین 
صدرنژاد   به همشهری می گوید: شرکت خودروسازی به موضوع دفن زباله وارد 
شده است. در حالی که در  صنایع عمرانی یا نفت، پیمانکاران بخش خصوصی 
شهرت منطقه  ای و گردش  مالی باالتر از پیمانکاران مدنظر سازمان حفاظت 
محیط زیست و وزارت کشور دارند. در حوزه »جمع آوری« که راه حل مدیریت 

پسماند است، نهاد صادر کننده »مجوز جمع آوری« نداشتیم.
او با اشاره به اینکه سال گذشته، اتحادیه برای برطرف کردن این خأل قانونی، 
موضوع را در »هیــأت مقررات زدایی و بهبود محیط کســب وکار« مطرح 
کرد، می گوید: »هیــأت مقررات زدایی تصویب کرد جلســات تخصصی با 
حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در اتاق بازرگانی ایران بررسی شود. 
صورتجلسه این جلســات وجود دارد که در پایان این جلسات، نمایندگان 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشــور به صراحت اعالم کردند که 
با ســاماندهی مجوزهای کســب وکار در حوزه جمع آوری پسماند مخالف 

هستند.«
سازمان حفاظت محیط زیست بارها اعالم کرده است که در حوزه مدیریت 
پسماند و هر حوزه دیگر زیست محیطی، نقش ناظر را ایفا می کند و وظایف 
اجرایی بر عهده سایر دستگاه های دولتی است. اما به گفته دبیرکل اتحادیه 
صنایع بازیافت، نگرش سازمان حفاظت محیط زیست در بسیاری از موارد 
به دســت آوردن اهرم های اعمال اختیار از مســیر نظارت و آن هم بر پایه 
»تشخیص سازمان« است نه همکاری یا مشارکت با ذی نفعان. عبارت »به 
تشخیص سازمان« را می توانید  در دستورالعمل های صادره از این سازمان 
ببینید. اکنون بعد از یک ســال تالش »هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط 
کسب وکار« دستورالعمل ساماندهی مجوزهای کسب وکار در حوزه مدیریت 
پسماند و ضایعات قابل بازیافت که شامل جمع آوری هم می شود را تدوین 
و تصویب کرده که امیدوارم تا آخر ســال اجرایی شود. براساس این مصوبه 
همانطور که مجوز شرکت های »پخش« را معاونت بازرگانی وزارت صمت 
صادر می کند، تصمیم گرفته شد که مجوز شرکت های »جمع آوری« ضایعات 

قابل بازیافت، کاالهای دست دوم و پسماند ها را نیز که زنجیره »لجستیک 
معکوس« خوانده می شوند، همین معاونت در وزارت صمت انجام دهد.

سهیم شدن مردم در سود پسماند 
سال هاست شرکت های نوپا و دانش  بنیان به دنبال ورود به فرایند جمع آوری 
زباله های قابل بازیافت از درب منازل و ســهیم کردن مردم در ســود مالی 
این کار هســتند، ولی پیچیدگی های موجود در این مسیر و صد البته سود 
مالی که مافیای زباله از خیر آن نمی گذرد، مانع از رونق کار آنها شده است. 
حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از این اپلیکیشن ها اگرچه مفید است 
ولی هنوز کارساز نشده است. ســید امین صدرنژاد در مورد ورود سازمان به 
موضوع »جمع آوری پسماند« می گوید: در مواردی که حرف از جمع آوری 
ضایعات، کاالهای دست دوم و مرجوعی مثل موبایل کارکرده یا پالستیک 
و... زده می شود، حضور نظارتی محیط زیست لزومی ندارد. چون تهدیدی بر 
محیط زیست صورت نمی پذیرد. این کاالها ارزش ریالی دارد و اصال پسماند به 
آن تعریفی که در قانون آمده، نیستند. اما در بحث نظارت بر پسماند خطرناک 
و غیرخطرناک موضوع فرق می کند. در مورد پسماند های خطرناک سازمان 
محیط زیست می تواند نظارت کند. البته مســئله پایش آالیندگی توسط 
سازمان، مسئله ای کلی اســت که درخصوص واحدهای صنعتی، معدنی و 
خدماتی صورت می پذیرد. او با اشاره به اینکه پالستیک، کاغذ، شیشه و فلز تا 
زمانی که در سطل های زباله قرار نگیرد پسماند به حساب نمی آید، می گوید: 
وقتی اپلیکیشــن های جمع آوری در فرایند »لجستیک معکوس« بتوانند 
این مواد را از درب منازل جمع آوری کنند، این اجناس دیگر زباله یا پسماند 
نیستند و ارزش ریالی باال  دارند و مردم می توانند در سود آن سهیم شوند. با 

این اپلیکیشن ها، معضل زباله گردی نیز تمام می شود و پس از آن چیزی که 
در سطل های زباله در خیابان ها باقی خواهد ماند، پسماند های  تر و ارگانیک 
است که شهرداری ها از محل درآمدهای مالیات و عوارض باید آن را جمع آوری 
و مدیریت  کنند. دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت در مورد اینکه چرا بخش 
خصوصی وارد موضوع جمع  آوری  پسماند نمی شود، گفت: »بخش خصوصی 
تمایل به حضور در این بخش ندارد، موانع موجود در 2 چیز خالصه می شود؛ 
در حیطه جمع آوری نهاد صادر کننده »مجوز جمع آوری« در کشــور فعال 
وجود ندارد و در حیطه راهکارهای انتهای خط، ساخت و مدیریت لندفیلد 
با توجه به فرمــت کنونی قراردادهای وزارت کشــور برای بخش خصوصی 
جذابیت اقتصادی ندارد. کف قیمت هر تن پسماند که به لندفیلدها پرداخت 
می شود، در کشورهای اروپایی بین 15 تا 65یورو است. ولی در ایران این رقم 
50 تا 100هزار تومان بود. در قراردادهای وزارت کشور نیز از الگوی تهاتر با 
دارایی های غیرنقدی دولت استفاده نمی شود. سید امین صدرنژاد تنها راه حل 
موجود برای حل معضل جمع آوری پسماند را فراگیر شدن اپلیکیشن های 
جمع آوری می داند و می  گوید: براســاس ماده 9 قانون مدیریت پسماند، از 
سال 83 سازمان حفاظت محیط زیســت و وزارت کشور موظف بوده اند که 
زمینه های جمع آوری پسماند  به صورت تفکیک شده را ایجاد کنند. اما تا کنون 
کاری نکرده  اند و اراده ای از سوی ایشان برای مشارکت دادن جامعه و بخش 
خصوصی در مدیریت پسماندها مشاهده نمی شود. قدر مسلم این است که 
اگر قرار بود سیستم مدیریت پســماند کامال دولتی مدنظر این دو دستگاه 
جواب دهد، تاکنون جواب داده بود و حداقل یک نمونه موفق مدیریت پسماند 
در کشور داشتیم. ما امروز راه دیگری جز توسعه اپلیکیشن ها، ایجاد انگیزه 
اقتصادی جهت مشارکت شهروندان و سپس فرهنگسازی برای آنها را نداریم.

مخالفت با کسب وکارهای خصوصی جمع  آوری پسماند
سازمان حفاظت محیط زیست با فعالیت اپلیکیشن ها و بخش خصوصی در جمع آوری پسماندها مخالف است 

همکاری متروی تهران با وزارت میراث 
فرهنگی در هفته گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
گفت: زمان انتظار مسافران در ایستگاه های مترو، فرصت مناسبی 
برای تبلیغ و معرفی ظرفیت های فرهنگی و گردشگری کشور است.

به  گزارش وزارت میراث فرهنگی، در آســتانه هفته گردشگری و 
با هدف اســتفاده از ظرفیت فضاهای مترو، جلسه مشترکی میان 
شرکت بهره برداری متروي تهران و حومه و وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی با حضور علی اصغر شالبافیان، معاون 
گردشگری، معاون توسعه گردشگری داخلی، مدیرکل دفتر توسعه 
گردشگری داخلی از وزارت میراث فرهنگی و عباس شخصی میبدی 
دستیار شــهردار در پیگیری ویژه امور اجرایی و حامد عباسی نامی 
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه و مجید رستمی 

قائم مقام عملیات این شرکت برگزار شد.
علی اصغر شالبافیان در این جلســه گفت: زمان انتظار مسافران در 
ایستگاه های مترو فرصت مناسبی برای تبلیغ و معرفی ظرفیت های 
فرهنگی و گردشگری کشور است، امیدواریم با توجه  به شکل گیری 

زمینه های الزم، همکاری خوبی در این بخش اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه گردشگری فردی هم اکنون رواج پیدا کرده است، 
ادامه داد: این گردشگران برای تردد بیشتر از مترو استفاده می کنند. با 
توسعه نرم افزارهای کاربردی مرتبط با سفر می توانیم اطالعات مربوط 
به ظرفیت سیستم حمل ونقل را با سرعت در اختیار آنها قرار دهیم. 
از ظرفیت ایستگاه های مترو می توانیم به عنوان محلی برای تولید و 
عرضه صنایع دستی به مردم استفاده کنیم زیرا این کارها باعث افزایش 
روحیه و نشاط مردم می شود. شالبافیان از تولیدمحتوای گردشگری 
شهری و توسعه ریلی خبر داد و گفت: در صورت شناسایی و معرفی 
فضا، امکان ارائه محتوا در نمایشگرهای ایستگاه ها و قطارها را داریم. 
همچنین آمادگی الزم برای اجرای برنامه های فرهنگی در ایستگاه ها 
وجود دارد. حامد عباسی  نامی، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی 
تهران و حومه ضمن اعالم آمادگی برای همکاری مشترک در زمینه 
گردشگری و میراث  فرهنگی گفت: شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه می تواند در هفته گردشگری فضاهای مناسبی را در ایستگاه ها 
در اختیار معاونت گردشگری قرار دهد تا ظرفیت های گردشگری و 
سرمایه گذاری در آن هرچه بهتر به شهروندان و مسافران معرفی شود. 
نامی با اشاره به اینکه هم اکنون روزانه یک ونیم  میلیون مسافر از متروی 
تهران استفاده می کنند، گفت: می توانیم در ایستگاه های منتخب کار را 
آغاز کنیم. وی با اشاره به رویداد جام جهانی 2022 قطر گفت: ایستگاه 
ورزشــگاه آزادی می تواند موقعیت خوبی برای گردشگری ورزشی 
باشــد. عباســی نامی  افزود: متروی تهران آماده پذیرایی از تک تک 
اســتان ها برای معرفی نمادها و آیین های مختلف در قالب برگزاری 
نمایشگاه های دائمی یا مناسبتی است. براساس توافق های انجام شده 
همکاری های وزارت میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و 
شــرکت بهره برداری متروي تهران و حومه در هفته گردشگری)6 تا 
12مهرماه( با هدف گرامیداشــت روز جهانی گردشگری با محوریت 

توسعه گردشگری شهری آغاز خواهد شد.

سیدعزت هللا ضرغامی
وزیر میراث  فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی 
مجموعــه تفریحــی ارم در ایــن ســال ها 
مدیریــت خوبــی دارد و امکانــات متنوعی 
را برای شادی و سرگرمی مردم به ویژه قشر 
متوســط فراهــم کرده اســت. بایــد بدانیم 
غفلت از آســیب های اجتماعی یا نیازها و 
مطالبات اولیه و مشروع مردم نیز  در حکم 
برداشــتن تدریجــی فنس هــا و آزاد شــدن 

قدرت تخریب آن است.

خبر روزنقل قول خبر

و مهمانپذیــر مشــهد بــرای 3روز 
پایانی مــاه صفر به طــور کامــل رزرو 
شده اســت و محمود مادرشاهیان، 
رئیــس جامعــه حرفــه ای هتلــداران 
کــه  کــرد  اعــالم  خراســان رضوی 
به عنــوان رئیــس جامعــه هتلــداران 
خراســان رضوی اگر مشــاهده شــود 
هتلــی بــه زائــر گرانفروشــی کــرده، 

به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.

72۰
هتل

بــرای اجرای مــوزه میــراث روســتایی 
گلســتان شناســایی شــده اســت 
 و آنطــور کــه محمدجــواد ســاوری، 
مدیرکل میراث  فرهنگی،گردشگری 
و صنایع دستی گلستان اعالم کرده 
56.4میلیارد ریــال اعتبــار از منابع 
ملی و استانی برای تسریع عملیات 
اجرایی فاز اول موزه میراث روستایی 

گلستان اختصاص یافته است. 

 1۰۰ 
روستا

عدد خبر

حسین جعفری
مدیر روابط عمومی  فرودگاه 

بین المللی مشهد  
تمام بلیت هــای پروازهای دهــه آخر صفر 
به مشــهد فروختــه شــد و هم اکنــون تمام 
پروازهای ورودی به مشــهد تا انتهای دهه 
پایانی صفر تکمیل شده و در هیچ سایتی 
بلیت پــرواز به مشــهد فروخته نمی شــود. 
هنوز برنامــه ای برای پروازهــای فوق العاده 

به فرودگاه مشهد اعالم نشده است.

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

ژاد
س ن

 عبا
مد

 مح
ی/

شهر
 هم

س:
عک



15 چهارشنبه 30 شهریور 1401
 شماره  8597

رتبه بندی اســتان های حادثه خیز از سوی سازمان 
مدیریت بحران کشور، نشان می دهد که استان های 
گیالن، گلستان، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان 
به عنوان 5اســتان در معرض مخاطــرات و بالیای 
طبیعی صدر جدول هســتند. بالیــای طبیعی گاه 
بدون منشا انسانی اتفاق می افتد؛ مثل سیل، زلزله، 
توفان و خشکســالی و گاهی ناشی از عملکرد انسان 
اســت؛ مثل آلودگی هوا یا سیل ناشــی از تخریب 
جنگل واغلب با خســارت های شــدید جانی و مالی 
همراه  اســت. مدیران بحران استان های حادثه خیز 
معتقدند با بهره گیری از تجربیات گذشته در مقابله 
با بحران های طبیعی، تامین اعتبار کافی برای تجهیز 
زیرساخت ها و برنامه ریزی دقیق می توان تا حد امکان 
از بروز خسارات جانی و مالی پیشگیری کرد. در آستانه 
فصل پاییز و تغییرات آب وهوایی و بارش های فصلی از 

وضعیت و میزان آمادگی این استان ها با خبر شدیم.

لرســتان، کمبود اعتبارات بــرای تکمیل 
زیرساخت ها

در بررسی بروز بالیای طبیعی در لرستان، سیل سال 
98و خسارت های آن به ذهن متبادر می شود. سیلی 
که به گفته مدیرکل بحران استانداری لرستان، بالغ بر 
15هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف خسارت 
وارد کرد و بیش از 8هزار میلیارد تومان خســارت به 

زیرساخت ها زد.
مهدی پازوکــی، کمبــود اعتبارات بــرای جبران 
خســارت های ســیل اخیــر را مهم تریــن عامل 
عقب ماندگی استان در حوزه پیشــگیری از بالیای 
طبیعی می دانــد و به همشــهری می گوید: به دلیل 
محدودیت هــای اعتبــاری به کل اســتان 3هزار و 
850میلیــارد تومــان ابــالغ شــد و فقط هــزار و 
500میلیارد تومان آن برای جبران خســارت های 

سیل درنظر گرفته  شد.
لرســتان به عنوان یکی از اســتان های کم برخوردار 
کشــور و همچنین حادثه خیز، حاال بعد از 3ســال 
در کش و قــوس تکمیــل زیرســاخت های از بین 
رفته در سیل 98اســت. پروژه هایی از جمله ساخت 
مدرسه، پل ها، راه های  دسترسی، زیرساخت شهری، 
زیرســاخت های گردشــگری، دیواره های ساحلی 
رودخانه ها و.. هنوز یا شروع نشده اند یا به دلیل کمبود 
اعتبارات در نهایت با پیشــرفت 70درصدی متوقف 

مانده اند.
 با این حال پازوکی، روند تکمیــل پروژه ها را بعد از 
سفر رئیس جمهوری به استان و اختصاص اعتبار هزار 

میلیارد تومانی برای این موضوع را با سرعت بیشتری 
ارزیابی می کند.

اما این همه ماجرا نیســت و با تکمیــل پروژه ها باز 
هم استان لرستان به دلیل شــرایط اقلیمی مستعد 
وقوع ســیل یا دیگر بالیای طبیعی است. بازسازی 
پل ها و راه ها و تجهیز زیرســاخت ها براســاس چه 
مطالعاتی یــا بهره برداری از چــه نمونه های موفقی 

صورت گرفته است؟
مدیرکل بحران لرســتان در پاســخ به این پرسش 
می گوید: طراحی پل ها معموال براساس دوره بارندگی 
25ساله اخیر انجام می شود. اما از آنجا که سیل 98در 
تاریخ 400ساله در لرســتان بی سابقه بوده، طراحی 
پل ها و مسیرهای جدید را براساس این دوره طراحی 

کردیم تا میزان خسارات کمتر باشد.

شناسایی نقاط حادثه خیز در گیالن
سیل، زلزله، برف، رانش زمین و آتش سوزی جنگل ها 
و مراتع ازجمله حوادثی اســت که بارهــا و بارها در 
استان گیالن اتفاق افتاده و این استان را جزو 5استان 
حادثه خیز کشور قرار داده . به همین دلیل مدیریت 
بحران اســتان مطالعه حوادث قبلــی و برنامه ریزی 
برای مقابله را در دســتور کار قرار داد. به عنوان مثال 
سال گذشته با شناسایی 20نقطه برف گیر در استان 
و استقرار نیروهای راهداری، راه ارتباطی با روستا ها 
بسته نشــد. مدیرکل بحران اســتانداری گیالن به 
همشــهری می گوید: در مقابله بــا حریق جنگل ها، 
شهرستان های معین را مشخص کرده ایم تا در زمان 
حریق از امکانات و تجهیزات آنــان کمک بگیریم و 

آتش سوزی کمترین گستردگی را داشته باشد.
ســیل خیز بودن اســتان گیالن و به طور مشخص 
شهرستان های فومن، شــفت، تالش و املش سبب 
شــده تا برنامه عملیاتی مدیریت ســیالب در این 
استان تدوین شود. برنامه  ای که با همکاری شرکت 
آب منطقه ای و سایر نهادها به زودی به اجرا در می آید. 
در این برنامه 164رودخانــه از 254رودخانه اصلی 
و فرعی اســتان مورد مطالعه برای مهار ســیل قرار 

گرفته است.
امیر مرادی، شناســایی پل های در معرض آسیب و 
بازسازی آنها را یکی از عوامل کاهش خسارت مالی و 
جانی درصورت بروز سیل می داند و می گوید: تعدادی 
از پل ها در دهه فجر امسال افتتاح می شود و تکمیل 

مابقی پل ها نیز تا پایان امسال در دستور کار است.
الیروبی سد و رودخانه ها، سمپاشی باغ ها در ارتفاعات 
منجیل و رودبار برای مقابله با هجوم ملخ مراکشی، 
راه اندازی ســامانه هشــدار در 6رودخانه جهنده و 
سیالبی، نصب 42شتاب نگار زلزله در نقاط مختلف 
استان و جانمایی و اســکان اضطراری در زمان بروز 
حادثه از دیگر برنامه هایی است که در مدیریت بحران 

اســتان گیالن برای کاهش خطرات بالیای طبیعی 
پیش بینی شده است.

خراسان جنوبی و مقاوم سازی خانه های روستایی
زلزله، رگبار، سیالب، خشکسالی، گرد و خاک، توفان 
و آفات نباتی ازجمله پــر تکرارترین بالیای طبیعی 
است که استان خراسان جنوبی را در صدر استان های 

حادثه خیز کشور قرار داده است.
قرار گرفتن روی 2گسل نشان می دهد که در نیم قرن 
اخیر، در این استان 4زلزله ویرانگر اتفاق افتاده است. 
زلزله هایی که در عمق کم زمین رخ داده و به همین 
دلیــل موجب بروز خســارات مالی و جانی بســیار 
شده است. در این شــرایط نخستین راه مقاوم سازی 
واحدهای روستایی به نظر می رسد. اتفاقی که هنوز 
در خراســان جنوبی جامه عمل نپوشیده و به گفته 
مدیرکل بحران استانداری خراســان جنوبی هنوز 
نیمی از 88هزار واحد روستایی استان، مقاوم سازی 
نشده اســت. محمدعلی آخونــدی می گوید: برای 
مقاوم سازی واحدهای روستایی 250میلیون تومان 
وام درنظر گرفته شده و این امر با همکاری روستاییان 

محقق می شود.
آخوندی از تدوین سند آمادگی و مقابله با بحران  خبر 
می دهد و به همشهری می گوید: حوادث اولویت دار 
استان زلزله و سیل است. نقشــه عملیاتی و اجرایی 
برای همه حوادث تدوین و تامین اعتبار هم شده است 

و به زودی مناقصه برای اجرای طرح برگزار می شود.
مدیــرکل بحــران اســتانداری خراســان جنوبی 
خشکسالی و کمبود منابع آب در استان را نیز امری 
جدی می دانــد و ادامه می دهد: خشکســالی، مادر 
بالیای طبیعی است. به آن زلزله خاموش می گوییم و 
در خراسان جنوبی با خشکسالی هم دست به گریبان 
هستیم. یکی از گرم ترین مناطق دنیا بین نهبندان تا 
کرمان اســت. درنظر داریم در این محدوده آب انبار 

احداث شود.
توفان، صاعقه، آفات نباتی، آتش سوزی و فرونشست 
زمین نیز از دیگر بالیای طبیعی است که در خراسان 

جنوبی رخ می دهد.
اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با خطرات طبیعی به 
تجهیزات به روز نیز نیاز دارد. موضوعی که از دیدگاه 
محمدعلی آخوندی، در اســتان خراسان جنوبی با 
ضعف همراه اســت. می گوید: ماشین  هاو تجهیزات 
مدیریت بحران اســتان باید به روز شود تا بتوانیم در 
حوزه مقابله با سیالب های خاصی که به دلیل اقلیم این 
استان رخ می دهد، توانمند عمل کنیم. از سویی دیگر 
در کشورهای پیشرفته، با ساخت کانال های زیرزمینی 
در شهرهای مستعد سیالب، آب به خارج شهر هدایت 
می شــود و با مطالعه دقیق از این روش هم می شود 

برای کاهش خطرات سیالب در استان استفاده کرد.

 نوسازی سیستم سنجش آلودگی هوا در کرمان
سیل، توفان، تگرک، هجوم ملخ، صاعقه، ریزگردها، 
زمین لرزه و آتش سوزی در سال های اخیر خسارت های 
بسیاری به استان کرمان وارد کرده است. با این حال 
زلزله رتبه اول بالیای طبیعی در این اســتان را دارد. 
سیستم گسلی استان کرمان از لرزه خیزترین مناطق 
حاشیه دشت لوت محسوب می شود و وقوع زمین لرزه 
در این اســتان قابل پیش بینی و تعــداد زلزله ها در 
منطقه یزدان شهر به علت فعالیت های معدنی افزایش 
یافته اســت. به گفته ســعیدی، مدیر بحران استان 
کرمان، 25ســامانه گسلی در اســتان به آمادگی در 
برابر وقوع زلزله کمک می کند. ناکافی و فرسوده بودن 
سیستم های ســنجش آلودگی هوا در استان کرمان، 
باعث شده تا کسب اطالعات دقیق ممکن نباشد و به 

تخصیص اعتبار برای نوسازی نیاز باشد.

گلستان و 130سیل در 2 دهه اخیر
در اســتان گلســتان نیز در 2 دهه اخیر بیشــتر از 
130ســیل بزرگ و کوچک رخ داد که سیالب های 
مهیب سال های 80و 81و سیل سال 97شاخص ترین 
آن بود. رانش زمین هم با توجه به بافت خاک مناطق 
مختلف هر از گاهی در گوشــه و کنار این استان رخ 
می دهد که با خســارت مالی و جانی همراه اســت. 
گلســتان روی کمربند زلزلــه قــرار دارد و یکی از 
اســتان های لرزه خیز کشــور نیز به شــمار می رود. 
خانه های غیرمقــاوم و کاهگلی در بافت روســتایی 
مهم ترین تهدید در برابر زلزله و سیل در این استان به 
شمار می رود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز 
به تازگی اعالم کرده که استان گلستان، پایلوت اجرای 
الیروبی رودخانه ها در کشــور می شود و 30 میلیارد 
تومان و همچنین ماشین های مهندسی به این استان 
اختصاص یافته اســت. الیروبــی رودخانه ها موجب 
کاهش آسیب ها در مناطق شهری و روستایی می شود.

  
پیش بینی، پیشــگیری و مقابله بــا بالیای طبیعی 
خسارت جانی و مالی را به حداقل می رساند. اینطور 
که مدیران بحران اســتان های حادثه خیز کشــور 
اظهار می کنند، راه اندازی سیســتم هشدار به موقع 
جوی، آماده بــاش نیروهای راهداری، شناســایی و 
ایمن سازی نقاط حادثه، طراحی و اجرای پروژه های 
علمی مبتنی بر تجربه های گذشته، آموزش عمومی 
ازجمله مهم ترین راهکارهای کلی  اســت. ســیل و 
زلزله کــه در اولویــت بالیای طبیعی اســتان های 
حادثه خیز طبقه بندی می شود، با ساخت سیل بند، 
آبخیزداری مناطق کوهستانی وشیبدار و مقاوم سازی  
ساختمان ها خسارت جانی و مالی کمتری را متوجه 

استان ها می کند.  

5  استان حادثه خیز ایران 
سازمان مدیریت بحران کشور 5  استان ایران را که در معرض بیشترین بالیای طبیعی قرار دارند، معرفی کرد
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 400هزار زائر 
در راه بازگشت به کشور 

آمارها نشــان می دهد از بیش از 3میلیــون زائر اربعین که 
از ابتدای شــهریور به عتبات عالیــات رفته اند، فقط حدود 
400هزار نفر در کشور عراق باقی مانده اند که به مرور در حال 

بازگشت هستند.
به گزارش همشــهری، معــاون مرکز مدیریــت راه های 
کشــورتأکید می کند که اغلب زائران باقی مانده در کشور 

عراق، غیرایرانی و از اتباع افغانستان و پاکستان هستند.
به گفته مهدی مخبــر، تراکم در 5مــرز از مرزهای 6گانه 
اربعینی کم و فقط در مرز مهران هنوز با تراکم متوسط زائران 

مواجه هستیم.
روز گذشته )سه شــنبه 29شــهریور( 550اتوبوس برای 
جابه جایی زائــران به مرز مهران اعزام شــد و تا روز اربعین 
سهم حمل ونقل عمومی از جابه جایی زائران حدود 30درصد 
بود که از اربعین به بعد این سهم به 55تا 60درصد افزایش 

یافته است.
بنابراعالم مدیر فرودگاه شــهدای ایالم، 8971مســافر در 
بازه زمانی 12 تا 28 شهریور از طریق این فرودگاه جابه جا 

شده اند.
 جواد یگانه توضیح می دهد که در این مدت تعداد پروازهای

فوق العاده ویژه اربعین هم 282 مــورد بوده و در مجموع، 
 در بازه زمانــی 12تا 28 شــهریور 5532مســافر اربعین 

جابه جا شدند.
فرماندار دشــت آزادگان در استان خوزســتان هم با اشاره 
به بازگشــت روان زائران به کشــور از مرز چذابــه از ادامه 
خدمات رسانی در این مرز خبر می دهد. حمید سیالوی با 
بیان اینکه در 24 ساعت منتهی به سه شنبه 15 هزار و 702 
نفر از مرز چذابه تردد داشتند که 14 هزار و 359 نفر از این 
تعداد وارد کشور شده اند، می گوید: از ابتدای ماه صفر تاکنون 
672 هزار و 633 نفر از مرز چذابه تردد کرده و 304 هزار و 

256 نفر از این تعداد وارد کشور شده اند.
به گفتــه وی، بیش از 50 اتوبــوس در پایانــه چذابه برای 
جا به جایی زائران بازگشته از سفر کربال فعالیت دارند با توجه 
به حجم ترددها از محورهای شملچه و چذابه در خوزستان، 
مدیرعامل راه آهن کشور می گوید: در ایام اربعین نسبت به 
تابستان برای مسیر تهران به اهواز، خرمشهر و کرمانشاه تعداد 
قطارها را دوبرابر و افزون بر آن طی 10 روز گذشته قطارهای 

تهران به خرمشهر را با توجه به حجم زائران 3برابر کردیم.
سید میعاد صالحی، توضیح می دهد ظرفیت هر ریل باس 
حدود 600 مسافر اســت و برآورد می شــود 100 تا 130 
 هزار مسافر در این ایام از پایانه شلمچه تا خرمشهر جابه جا

شده باشند.

  محمد عجمی، مدیرکل امور اتباع خارجی خراسان رضوی 
هم تأکید می کند: با موافقت مدیرکل امور اتباع خوزستان و 
ستاد اربعین این والیت، مرز شلمچه فعال برای تردد زائران 

افغانستانی باز خواهد بود.
تردد زائران از مرز خسروی اســتان کرمانشاه هم به صورت 
روان در جریان است. مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
کرمانشاه با اشاره به بازگشت 183 هزار زائر از مرز خسروی 
می گوید: روز دوشــنبه 10 هزار و 580 زائر از طریق پایانه 
مرزی خسروی به کشور بازگشــته اند و آمار کلی بازگشت 

زائران از این مرز به بیش از 183 هزار نفر رسیده است.
فریبرز کرمی با اشاره به اینکه تردد در پایانه مرزی خسروی 
به سهولت در ایام اربعین صورت گرفته است، می افزاید: بیش 
از 250 هزار نفر طی اربعین امسال از مرز خسروی به کشور 

عراق عزیمت کردند.
بنابر اعالم سرپرست فرمانداری قصرشــیرین، تردد از مرز 
رسمی خسروی به عتبات عالیات از اول ماه ربیع االول هم 
در قالب کاروان های رسمی حج و زیارت انجام می شود و در 

طول سال تداوم دارد.
محمد حیدری می گوید: توافق برای پذیرش زائران از کشور 
عراق بدون ویزا تــا پایان ماه صفر خواهد بــود و با توجه به 
بازگشایی مرز خسروی امسال شاهد تردد 500 هزار نفر از 
زائران از این گذرگاه رسمی برای حضور همایش بزرگ و با 
شکوه اربعین بودیم. مسئوالن استان کردستان هم از تردد 
بیش از 80 هزار زائر اربعین از پایانه مرزی باشماق مریوان 
خبر می دهند. از روز 11 تا 26 شهریور 80 هزار ورود و خروج 
زائر در این مرز به ثبت رسیده اســت که از این تعداد بیش 
از 50 هزار نفر از طریق مرز باشــماق به کربالی معلی تردد 
کرده اند و تاکنون حدود 29 هزار زائر نیز از طریق این مرز به 
کشور بازگشته اند. مرز تمرچین در استان آذربایجان غربی 
هم شاهد بازگشت بیش از 13هزار زائر بوده است. پذیرش 
زائران پیاده روی اربعین حســینی تا 31شهریور در پایانه 

تمرچین ادامه خواهد داشت.

  
امسال بیش از 3میلیون و 300 هزار نفر در سامانه سماح برای 
شرکت در مراسم پیاده روی اربعین حسینی ثبت نام کردند و 

بسیاری از زائران از مرزهای زمینی عازم عراق شدند.
 امید کوثری، دبیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه 
تاکنون بیش از 3میلیون و 100 هزار نفــر از زائران اربعین 
کشورمان به کشور بازگشته اند، می گوید: بیش از 200 هزار 
نفر از افرادی که در سامانه سماح ثبت نام کرده بودند، هنوز در 
عراق هستند. البته با توجه به اینکه حدود 300 هزار نفر هم 
بدون ثبت نام در سماح عازم زیارت اربعین شدند و برخی از 
آنها همچنان در عراق حضور دارند، به نظر می رسد 400 هزار 

نفر از زائران ایرانی همچنان در عراق حضور داشته باشند.

پیگیری

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

 کرمانشاه
رتبه اول بیکاری 

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه در 
بهار امسال را 15.4درصد اعالم کرد که باالترین 

نرخ بین استان های کشور است.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم مرکز آمار ایران، 
نرخ بیــکاری اســتان کرمانشــاه در فصل بهار 
امســال 15.4درصد بوده که از میانگین کشور 

)9.2درصد( 6.2درصد باالتر است.
طبق اعالم مرکز آمار ایران نرخ بیکاری اســتان 
کرمانشــاه در بهار امسال نســبت به بهار سال 

گذشته، 0.7درصد افزایش یافته است.
بهار امسال استان کرمانشاه باالترین نرخ بیکاری 
را بین اســتان های کشور داشــت و استان های 
هرمزگان با 15.3درصد و خوزستان با 14.1درصد 
در رده های بعدی باالترین نرخ بیکاری کشــور 

قرار دارند.
نرخ مشــارکت اقتصادی کرمانشــاه نیز در بهار 
امسال 42.2درصد اعالم شــده که 2.4درصد از 

بهار سال گذشته کمتر است.
کرمانشاه در سال های اخیر همواره نرخ بیکاری 
باالیی داشته و جزو استان های اول به لحاظ باال 

بودن نرخ بیکاری بوده است.
همین امر موجب شــد در ســفر اخیــر هیأت 
دولت به این اســتان پیشــنهاد ایجــاد قرارگاه 
ملی اشــتغال زایی در اســتان مطرح و تصویب 
 شــود و قرار است به زودی نخســتین جلسه آن

 برگزار شود.

 خبر

عدد خبر

مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز 
مدارس آذربایجان غربی گفت: به رغم 
تالش هــا و تکاپــوی دولــت بــرای رفــع 
محرومیت از چهــره مدارس و فضاهای 
آموزشــی ایــن اســتان، امــا همچنــان 
21درصد مــدارس مــا ناایمن هســتند. 
بــه گــزارش ایرنــا، قهرمــان رحمانــی بــا 
بیــان اینکــه 135هــزار دانش آمــوز در 
این مــدارس تحصیل می کننــد، اظهار 
کــرد: 17.1درصد ایــن فضاهــا نیازمند 
مقاوم ســازی و 3.8درصــد آنهــا نیاز به 

تخریب، بازسازی و نوسازی دارد.

21
درصد 

آذربایجان غربی

علــی بایگانــه، مدیــر زراعت ســازمان 
آغــاز  از  همــدان  جهادکشــاورزی 
مــزارع  از  چغندرقنــد  برداشــت 
همــدان خبــر داد و گفــت: پیش بینی 
می شــود امســال بیــش از 450هــزار 
تــن چغندرقنــد از حــدود 8500هکتار 

اراضی استان برداشت شود.

4۵۰۰۰۰
تن 

همدان

طرح های آبرسانی در روستاهای محروم 
بوشهر با سرمایه گذاری 700میلیارد تومان 
توسط قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن 

مجتبی(ع) سپاه اجرا می شود. 
بــه گــزارش تســنیم، ابوالحســن عالــی 
اظهــار کــرد: در چارچــوب ایــن قــرارداد 
بــه ظرفیــت 30هــزار مترمکعــب مخزن 
ذخیره آب در روســتاهای استان بوشهر 
ســاخته و بیــش از 120کیلومتــر شــبکه 
آبرســانی روســتاها نوســازی و توســعه 

داده می شود.

۷۰۰
میلیارد

بوشهر

مرکزیعکس خبر

کرمانشاه

زخم های ناسور بازار تاریخی اراک
بازار تاریخی اراک با 30سرا و کاروانسرا و تیمچه مربوط به 

دوره قاجار است که همچنان پس از گذشت حدود 200سال 
کاربری اقتصادی، فرهنگی، مذهبی خود را حفظ کرده. این 
مجموعه تاریخی که بخش اصلی هویتی شهر اراک است، 
دچار آسیب های شدیدی شده، وضعیت برخی سراها به 

هیچ عنوان مطلوب نیست و در بخشی از آنها ازجمله سرای 
کتابفروشان، سرای حاج باشی و... تخریب هایی صورت 

گرفته است. اداره میراث فرهنگی مرکزی به عنوان یکی از 
متولیان حفظ بازار، طرح جامع را تهیه کرده، اما هنوز به 

تصویب نهایی نرسیده است. منبع: ایسنا

سهم استان های حادثه خیز از وقوع بالیای طبیعی
گیالن، گلستان، خراسان جنوبی، لرستان و کرمان در معرض بیشترین بالیای طبیعی کشور قرار دارند 
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قرار است آخرین روز شهریورماه برای 
تولیدکننــدگان مــرغ و تخم مرغ گزارش

حــاوی خبرهای جدیدی باشــد؛ 
خبرهایی کــه البته برای مصرف کننــدگان چندان 
خوشایند نیست. اوایل ماه جاری و درحالی که 4ماه 
بیشتر از اعالم نرخ مصوب کاالهای اساسی نگذشته 
بود، مرغداران با استناد به افزایش هزینه های تولید و 
زیان مستمر در ماه های قبل خواستار اصالح قیمت 
مرغ و تخم مرغ شــدند، وزارت جهادکشاورزی قرار 
است فردا نرخ های جدید را با توجه به برآورد هزینه 
تولید، اعالم کند. این در حالی اســت که بنابر اعالم 
مرکز پژوهش هــای مجلس بعد از مردمی ســازی 
یارانه ها، سرانه مصرف مرغ 30 تا 50 درصد افت داشته 
و معاون تولیدات امور دامی وزارت جهادکشاورزی هم 
افت تقاضای مصرف تا رقــم30 درصد را تأیید کرده 

است.
قیمت کنونی، قیمت جدید

در اردیبهشت ماه همزمان با حذف ارز دولتی واردات 
کاالهای اساسی و پرداخت مستقیم یارانه ها، دولت 
قیمت مصوب هر کیلوگرم مــرغ را 59.800تومان و 

قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ را 38.900تومان 
اعالم کرد که برای هر شانه 30عددی با وزن تقریبی 
2 کیلوگرم قیمت به 80هزار تومان می رســید. این 
افزایش قیمت از یک سو و همزمان شدن این تغییرات 
با فصل گرم از ســوی دیگر، تقاضا برای مرغ و تخم 
مرغ را کاهــش داد به طوری که در مقطعی، ســقف 
قیمت بازار این دو محصول به ویژه مرغ، از نرخ مصوب 
پایین تر بود. کاهش تقاضا و کنــدی روند صادرات، 
زیان تولیدکنندگان را باعث شد و به درخواست آنها از 
دولت برای بازنگری و اصالح )افزایش( قیمت مصوب 
انجامید. قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ در مرغداری 
35 تا 36 هزار تومان معادل شــانه ای 65 تا 70 هزار 
تومان است که هر شانه با نرخ مصوب باید با قیمت 80 
هزار تومان به دســت مصرف کننده برسد اما درحال 
حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ در سطح خرده فروشی 
بین 90تا 100هزار تومان است و به گفته دبیر اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی تهران، قیمت عمده فروشی هر 
شانه تخم مرغ نیز که در ماه های گذشته به 60هزار 
تومان کاهش یافته بود حــاال به 70تا 85هزارتومان 
رسیده است. اما تولیدکنندگان معتقدند قیمت باید 

دســت کم 40درصد افزایش یابد؛ رقمی که قیمت 
هر شانه تخم مرغ را برای مصرف کننده تا 126هزار 

تومان باال می برد.

قیمت تولید 50هزار تومان است
رئیس هیــأت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار در 
گفت وگو با همشــهری درباره قیمت پیشــنهادی 
مرغداران برای هر کیلو تخــم مرغ، گفت: میانگین 
قیمــت خرید تخم مــرغ در مرغــداری هم اکنون 
36هزار تومان است اما واقعیت این است که تولید 
هر کیلو تخم مرغ برای مرغداران 49تا 50هزار تومان 
تمام می شــود و این قیمت به عنوان هزینه تولید به 
وزارت جهادکشاورزی ارائه شده است. ناصر نبی پور 
درباره تأثیر افزایش قیمت احتمالی تخم مرغ بر بازار 
مصرف، افزود: مردم قدرت خرید ندارند و اگر امروز 
درخواست اصالح قیمت را تولیدکنندگان تخم مرغ 
ارائه کرده اند بر مبنای توان خرید مصرف کنندگان 
نیست بلکه به این دلیل است که امکان ادامه تولید 
فراهم شــود. او افزود: با همین قیمــت کنونی در 
ماه های اخیر مصرف تخم مرغ تا 30درصد کاهش 

یافته و اگر دولت راهکاری مثل کاالبرگ یا روش های 
دیگر بــرای افزایش توان خرید مــردم اتخاذ نکند 
این رقم بیشتر هم خواهد شد. دولت وظیفه حفظ 
ســالمت مردم را بر عهده دارد و برای این کار باید 
بتواند حداقل ها را برای مردم فراهم کند، زیرا تخم 
مرغ با وجود رشد قیمت، هنوز ارزان ترین پروتئین 
مصرفی  مردم است و نباید سرانه مصرف آن بیش از 
این کاهش یابد. نبی پور درباره مازاد تولید و خرید 
حمایتی برای کاهش زیان مرغداران نیز گفت: وقتی 
قیمت 35.500برای خرید تعیین شده باید خرید 
با همین قیمت انجام شود درحالی که مرغداران ما 
از 21اردیبهشــت تا همین امروز با میانگین قیمت 
29هزار تومان محصول خود را به فروش رسانده اند و 
این راه درستی برای حمایت نیست که وقتی قیمت 
باال می رود دولت پای کار باشد و وقتی قیمت پایین 

می آید تولیدکننده را رها کند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی نیز قیمت 
تمام شــده هر کیلو مرغ در مرغــداری را 50 هزار 
تومان اعالم کرد و ضمن تأیید تأثیر منفی افزایش 
مجــدد قیمت مرغ بر معیشــت و ســرانه مصرف، 
افزود: تولیدکنندگان در زیان قرار دارند و اگر نرخ ها 
اصالح نشود قادر به ادامه روند فعلی نیستند. حبیب 
اســداهلل نژاد گفت: آنالیز قیمت مرغ بــرای اتخاذ 
تصمیم به وزارت جهاد ارسال شــده و با تأیید این 
رقم، قیمت مرغ گرم در بازار بیش از 70 هزار تومان 
خواهد شــد. او افزود: افزایش قیمت روی معیشت 
خانوار و ســرانه مصرف مرغ در کشــور تأثیر منفی 
می گذارد اما مسئله اینجاســت که تولیدکنندگان 
نیز در زیان شدید هســتند و در 45 روز گذشته از 
این مسئله به شدت آســیب دیده اند. آمارها نشان 
می دهد از اردیبهشت ماه میزان جوجه ریزی به طور 
مستمر کاهش داشــته به طوری که در اردیبهشت 
123 میلیون قطعه، خرداد 108 میلیون قطعه، تیر 
91 میلیون و 280 هــزار قطعه و مرداد 90 میلیون 
و 720 هزار قطعه جوجه  ریزی صورت گرفته که این 
موضوع کاهش 30 درصدی تولید را نشان می دهد. 
میزان جوجه ریزی در شــهریور ماه نیز تا امروز 64 
میلیون و 600 هزار قطعه بوده اســت که 50درصد 
در مقایسه با اردیبهشت کاهش یافته است. قیمت 
هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی های تهران تا روز 
گذشته 61.500تومان بود که 1.500تومان باالتر از 
نرخ مصوب است. این درحالی است که کارشناسان 
معتقدند با توجه به افزایش قیمت نهاده های دامی 
نرخ منطقی هر کیلو مرغ بسیار باالتر از ارقام کنونی 
اســت. به گفته محمدعلی کمالی، مشاور اتحادیه 
مرغداران گوشــتی، با توجه به افزایــش 6 برابری 
قیمت نهاده های دامی، تامین نقدینگی برای تولید 
مرغ زنده 2.2 برابر سال گذشته رشد داشته و قیمت 
منطقی مرغ زنده 49 تا 52 هزار تومان و مرغ گرم 74 

تا 75 هزار تومان است.

چشم بازار مرغ و تخم مرغ به دولت
بعد از درخواست مرغداران برای اصالح نرخ مصوب، دولت قرار است فردا قیمت جدید مرغ و تخم مرغ را اعالم کند

تاالر شیشه ای

تغییرات 6 ماهه قیمت دل و جگر
نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار از تثبیت قیمت 
بعضی از آالیش های گوسفندی و گوساله برای ششمین ماه 
متوالی حکایت دارد. بر این اســاس از ابتدای امسال قیمت 
اقالمی ازجمله مغز، زبان و کله پاچه تغییری نداشــته و در 
برخی دیگر از اقالم مثل جگر و دل و قلوه افزایش بین 11تا 

29درصدی مشاهده می شود.

قیمت در سطح شهرقیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

آخرین تغییرات قیمت شیر 
شیر ساده چهارمین ماه بدون تغییر قیمت را پشت 
سر گذاشت. قیمت لبنیات پرمصرف بعد از تغییر در 
اردیبهشت ماه طی ماه های پس از آن افزایش نداشته 
و ثابت بوده اســت. اقالم لبنی بــدون نرخ مصوب 
ازجمله شیرهای طعم دار در شرکت های تولیدی 

براساس هزینه تولید قیمت گذاری می شوند.

میادین

سوپرمارکت

مغز 
۳ عددی

72.000
72.000

پاچه 
4 عددی

56.000
56.000

زبان 
۳ عددی

100.000
100.000

کله 
نیم دست

90.000
91.000

دل و قلوه 
یک دست

188.000
210.000

کله 
بدون مغز و زبان

29.000
33.000

جگر 
یک عدد

120.000
155.000

سیرابی 
یک عدد

39.000
39.000

قیمت ها به تومان
پرچرب کامل  

950میلی لیتری
 23.000می ماس

نیم چرب  
950میلی لیتری

25.000رامک

 پرچرب
2لیتری

44.000مانیزان

 پرچرب، سنتی 
 یک لیتری

38.000پاک

 کم چرب
 2لیتری

38.000مانیزان

فروش حقوقی

فروش حقیقی

450
616

1912
1746

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.375
1.374
1.373
1.372
1.371
1.370
1.369
1.368
1.367

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 6هزارو 760واحد، معادل 
0.49درصد نزول کرد و به یک میلیون و 367هزارو 60واحد رسید. 
شاخص کل نیز با 2302واحد افت به 397هزار و 910واحد رسید.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی هزارو 746میلیارد تومان 
سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران حقیقی به هزارو 
912میلیارد تومان رسید. سهامداران حقیقی دیروز 166میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
درمبادالت دیروز 31هزارمیلیاردتومان نزول کرد و به 6161هزار 
میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام ایران (بورس 
و فرابورس) با توجه به اینکه هر دالر آمریکا دیروز در بازار آزاد 
در محدوده 31هزار و 780تومان دادوستد شد،  اکنون معادل 

193میلیارد و 860میلیون دالر است.

6300
6280
6260
6240
6220
6200
6180
6140
6120
6100

22 شهریور 23 شهریور 27 شهریور 28 شهریور 29 شهریور

ارقام به هزارمیلیاردتومان

در مبادالت دیروزبازارسرمایه، قیمت سهام 146شرکت 
رشد و 452شرکت کاهش یافت. قیمت سهام 

27شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

صعود
نزول

4بدون تغییر
72
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 رنگرز 
جای بنا

تکلیف کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی 
مشخص شد

علیرضا دبیر در حکمی حســن رنگرز را 
به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
منصوب کرد. محمد بنا پس از مسابقات 
جهانی صربستان وکسب عنوان چهارمی 
دنیا از سمت خود کناره گیری کرده بود. 
بنا در مقاطع مختلف ســرمربیگری تیم 
ملی را برعهده داشــته و هر بار هم که از 
تیم جدا شده، نهایتا بعد از 2 سال مجددا 
به راس کار برگشته است. باید دید این بار 
چه سرنوشتی در انتظار او و کشتی فرنگی 

است.

  تبریک بنا به رنگرز 
روز گذشته جلسه فنی در مورد تیم ملی کشتی 
فرنگی با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون، 
حمید ســوریان نایب رئیــس، علی محمدی 
مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و حسن 
رنگرز برگزار و نهایتا به مراســم معارفه رنگرز 
ختم شد. حسن رنگرز دارنده مدال طال و برنز 
جهان اســت و یکی از فنی ترین کشتی گیران 
فرنگی زمان خود محســوب می شود. او عالوه 
بر سابقه مدیریت فنی تیم ملی کشتی فرنگی، 
چندین ســال هدایت تیم ملی مراکش را نیز 
برعهده داشــته اســت. رنگرز در لیگ کشتی 
فرنگی هم سابقه درخشــانی دارد و توانسته 
به عنوان ســرمربی تیم بیمه رازی، چندین بار 
به عنوان قهرمانی لیگ برسد. رنگرز تا پیش از 
این به عنوان مدیرکل ورزش استان مازندران 
مشغول به کار بود. رنگرز بعد از مراسم معارفه 
گفت: »2 سال مأموریت بنده در ورزش استان 
مازندران به پایان رسید. هرچه داریم از کشتی 
است و همه ما به کشتی دین داریم. هرجایی که 
کشتی به وجود ما نیاز داشته باشد، باید به عنوان 
یک  سرباز و یک خادم هرآنچه داریم در طبق 
اخالص بگذاریم و درخدمت باشــیم. جا دارد 
صمیمانه از همه خدمات و افتخارات بی نظیر 
آقای محمد بنا تقدیر و تشــکر کنم. در چند 
روز گذشته خیلی تالش کردم به عنوان شاگرد 
ایشان خدمت برسم و کسب اجازه کنم اما نشد 
و حاال از همین جا رخصت می گیرم. امیدوارم که 
زمینه بازگشت ایشان در کوتاه ترین زمان ممکن 
فراهم شود. قطعا بنده امانتدار این مهم خواهم 
بود و هرموقع که ایشان اراده کردند قدمشان را 
به عنوان بزرگ کشتی فرنگی روی چشم خواهم 

گذاشت.«
محمد بنا هم بعد از معرفی حسن رنگرز به عنوان 
سرمربی تیم ملی در پیامی این انتخاب را تبریک 
گفت و نوشــت: »تبریک به حسن آقای عزیز و 
کشــتی فرنگی. امیدوارم همه کنار هم پیروز 
و موفق باشید و کشــتی گیران بدانند که مرد 
بزرگی امروز در کنارشــان قرار گرفته اســت. 

یار باشید.«

  »بنا«ی رفت و برگشت
تنها موضوع نگران کننده درباره حسن رنگرز 
اتفاقاتی اســت که برای همه جایگزین های 
محمد بنا افتاده است. محمد بنا اولین بار پس 
از شــروع کارش به عنوان ســرمربی در زمان 
مرحوم یزدانی خرم کنار گذاشته شد؛ آن هم در 
آستانه المپیک 2008 پکن که رضا سیم خواه 
جانشین او شد. پس ازکسب نتایج ضعیف و دور 
از انتظار، سیم خواه برکنار و بنا مجددا سرمربی 
تیم ملی شــد تا تیم ایران را برای اولین بار در 
مسابقات جهانی 2009 هرنینگ روی سکوی 
قهرمانی ببرد. تیم ایران در دانمارک به عنوان 
نایب قهرمانی رســید. بعد از المپیک 2012 و 
کسب نتایج درخشان شاگردان بنا، این مربی 
کاربلد در رفت وآمد بود و بــرای مقطعی هم 
حســن بابک به عنوان سرمربی موقت هدایت 
فرنگی کاران را برعهده گفــت. در نهایت و در 
ســال2014 هدایت تیم به احد پازاج سپرده 
شد. پس از آن و در یک  سال مانده به المپیک و 
بعد از کسب نتایج ضعیف در مسابقات جهانی 
2015 آمریکا، پازاج کنار رفــت و مجددا بنا 
برگشت. بنا بعد از المپیک ریو با کسب 2 مدال 
برنز شــاگردانش کنار رفت و علی اشــکانی 
هدایت تیم ملی را برعهــده گرفت. این بار هم 
پس از نتایــج دور از انتظار فرنگــی کاران در 
مسابقات جهانی 2018 مجارستان و تنها کسب 
یک مدال برنز و کســب عنوان یازدهمی دنیا، 
مجددا بنا سرمربی تیم ملی شد. به طور کل بنا 
از سال2005 هدایت تیم ملی را برعهده گرفته 
و بارها از سرمربیگری تیم ملی کنار رفته یا کنار 
گذاشته شده ولی هربار روسای فدراسیون او را 
سر کار برگردانده اند و این مسئله نشان از سایه 
سنگین او بر سر جانشینانش در تیم ملی دارد.
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یک شکر و یک شکایت

18

به احتمال فراوان بازی پرسپولیس 
و استقالل بعد از جام جهانی 

برگزار می شود

جست وجوی جاودانگی!سکته دربی؟

18

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

اسکاتلند

اوکراین
23:15

 B  - لیگ ملت های اروپا

شنبه 9 مهر 1401
لیگ برتر ایران - هفته 7

آلومینیوم

ملوان
18:00

فوالد

مس کرمان
19:00

ذوب آهن

پیکان
19:00

گل گهر

استقالل
18:30

نساجی

نفت م.س
18:00

صنعت نفت

مس رفسنجان
19:00

یکشنبه 10 مهر 1401

هوادار

سپاهان
17:00

پرسپولیس

تراکتور
18:30  کارلوس کی روش نمی تواند قید

وحید امیری مصدوم را بزند، درست مثل 
تمام مربیانی که با این ستاره کار کرده اند

مورد اعتماد 
همـــه

اتفاق روز

Vahid Amiri

مصدومیت شیخ دیاباته خبر بدی بود، 
هرچند او بازی های زیادی را از دست 

نمی دهد
18

از فهرست نهایی کارلوس کی روش برای 
جام جهانی2014، تنها »3 بازیکن« هنوز در 

تیم ملی عضویت دارند

سنگال

ایران
18:00

اروگوئه

ایران
20:00

جمعه 1   مهر 1401

سه شنبه 5   مهر 1401

دوستانه

بهروز عطايي 
سرمربي تيم 
ملي واليبال 
در گفت و گو با 
همشهري از 
عملکرد خودش 
دفاع مي کند و 
مدعي است 
به تحليل هاي 
عاميانه توجهي 
ندارد

فوتبال نیست
والیبال

لح|
 صا

بی
جت

س|م
    عک
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من و آنچلوتی و اسکوالری

این بهترین مثال ممکن نبود

انصافا پیشرفت که داشتی...

با اخراج رضا پرکاس از نفت آبادان، 
لیگ برتر یکی از جاذبه های مهمش 
را از دست داد. شرایط آقای پرکاس 
طوری بود که واقعا تصور می کنیم 
اگر بیشــتر در لیــگ می ماندند، 
خبرهای جذابی از ایشان می شنیدیم. 
کســی که در بدو ورود به آبادان گفته بود: »من از نظر ملیت 
ایرانی هستم و از نظر مربیگری آلمانی«، طبیعتا برای روز اخراج 
هم دیالوگ خوبی کنار گذاشته بود. پرکاس در این زمینه گفت: 
»حتی دل بوسکه، آنچلوتی و اســکوالری را اخراج کرده اند. 
مربیگری همین است.« خب البته ما در جایگاهی نیستیم که 
عملکرد آقای پرکاس را از نظر فنی و کیفی ارزیابی کنیم، اما جدا 
عاشق اعتماد به نفس ایشان شدیم. یادش به خیر؛ در کنفرانس 
اول شان هم گفته بودند: »به عنوان یک مربی هر لحظه ممکن 

است جذب بازار آلمان یا کشورهای عربی شوم.«

امیر قلعه نویی از شکل و شیوه قطع 
همکاری با دراگان اسکوچیچ انتقاد 
کرده اســت. ســرمربی گل گهر 
می گوید مربی کروات تیم ملی را 
در بدترین شــرایط ممکن تحویل 
گرفت و با بهترین شرایط تحویل داد، 
اما قدر و منزلتش ادا نشد. امیر حتی به این نکته اشاره کرده که 
مربی جنتلمن به درد فوتبال ایران نمی خورد. خیلی هم عالی، 
به نظر می رسد همه با این حرف ها موافق هستند، اما مثالی که 
قلعه نویی در تأیید حرفش می زند کمی عجیب است: »توخل در 
بدترین شرایط چلسی را تحویل گرفت و درنهایت اخراج شد، 
ولی رفتاری که با او صورت گرفت، اخالق مدارانه بود.« از قضا نوع 
قطع همکاری با توخل هم مخصوصا با توجه به دستاوردهایی 
که داشت در اروپا بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. امیر می توانست 

حداقل هزار مثال بهتر از قاره سبز پیدا کند!

کارلــوس کــی روش نخســتین 
مصاحبه اش در ایران را با خبرنگار 
محبوبش عادل فردوسی پور انجام 
داده که خب چنــدان دور از ذهن 
نبود. او در بخشی از این مصاحبه گفته 
است: »اگر در خودم پیشرفتی احساس 
نمی کردم، بازگشت به تیم ملی ایران را نمی پذیرفتم.« صددرصد 
شما پیشرفت داشتی دوســت عزیز؛ ناکامی با 2 تیم در مسیر 
رسیدن به جام جهانی مگر چیز کمی است؟ چه کسی می توانست 
با کلمبیا و مصر از 5 تورنمنت مختلف دست خالی بیرون بیاید و 
برای بازگشت به جام جهانی متوسل به تیم قدیمی اش شود؟ خب 
اگر عادل اینها را نمی پرسد به خاطر آن است که زیاد اذیت نشوی، 
اما حتی بدون سؤال و جواب هم همه ما قبول داریم که شما در 
این 3 سال پیشرفت کردی. به قول فردوسی پور که یک بار برای 

همیشه گفت: »چقدر خوبیم ما!«

سجاد شــهباززاده با اینکه در هفته ششم 
فقط 33دقیقه در میدان بود باالترین تعداد 
شوت ها را در این هفته به نام خودش ثبت 
کرد. در لیســت ترین های هفته ششم در 
سایت متریکا، بیشترین تعداد شوت به نام سجاد شهباززاده ثبت شده که 
از دقیقه57 بازی استقالل و نساجی وارد زمین شد و 7شوت روانه دروازه 
حریف کرد که البته فقط یک ضربه او داخل چارچوب بوده است. عالوه 
بر رکورد تعداد شوت، رکورد بیشترین پاس کلیدی هم در هفته ششم 
به یک استقاللی رسید. آرش رضاوند در بازی با نساجی 4بار یارانش را با 
پاس های کلیدی تغذیه کرد و هیچ بازیکن دیگری در این هفته به رکورد 
او نرسید. استقاللی ها همچنین علیرضا حقیقی را هم با 5مهار به رکورددار 

دروازه بان ها در این هفته تبدیل کردند.

رکورددار دریبل موفق در هفته ششم لیگ 
برتر محسن ســفیدچقایی از تیم هوادار 
است که  در بازی با مس رفسنجان 4دریبل 
موفق داشت و از این لحاظ رکورددار هفته 
ششم لقب گرفت. او طی 6 هفته گذشــته یک بار دیگر هم این عنوان 
را به دســت آورده بود و حاال کم کم دارد خودش را به عنوان یک بازیکن 
تکنیکی در لیگ برتر ایران تثبیت می کند. رکورد بیشترین پاس صحیح 
در این هفته هم به یک پرسپولیسی رسید که االن همراه با تیم ملی در 
اردوی اتریش به ســر می برد. مرتضی پورعلی گنجی با 61پاس صحیح 
در بازی با نفت مسجدســلیمان رکورددار این هفته شد و خودش را در 
جدول برترین های هفته جا داد. بیشترین تعداد پاس هم متعلق به تیم 

پرسپولیس بود که 533پاس ردوبدل کرد.

رکورد باالترین میــزان مالکیت توپ در 
هفته ششــم به تیم تراکتور رسید که در 
مصاف با نفت آبادان 63درصد مالکیت توپ 
داشــت. صنعت نفت در همه بازی هایش 
مالکیت توپ باالیی به حریفان می دهد و هم اکنون با میانگین 39.8درصد 
دومین تیم ضعیف لیگ در مالکیت توپ است. موفق ترین تیم هفته در 
بردن نبردهای تن به تن نیز ذوب آهن بود که در 59درصد نبردهایش پیروز 
شد. استقالل در مصاف با نساجی به قدری بر حریفش چیره بود که عالوه 
بر زدن بیشترین شوت و باالترین شوت داخل چارچوب، کمترین تعداد 
شوت را هم متحمل شد. نساجی در مصاف با استقالل فقط 3بار شوت 

زد که کمترین شوت ثبت شده برای یک تیم در هفته ششم بوده است.

نكته بازی

متریكاآماربازی

در شرایطی که پیش تر اعالم شــده بود نیم فصل اول مسابقات لیگ 
بیست ودوم تا پیش از برگزاری جام جهانی انجام خواهد شد و حتی 
دراگان اســکوچیچ هم با این برنامه ریزی مشکلی نداشت، حاال گویا 
با تغییر کادرفنی تیم ملی این برنامه هم دگرگون شده است. از قرار 
معلوم اردوی تیم ملی برای حضــور در جام جهانی از اوایل آبان آغاز 
خواهد شــد و طبیعتا دیگر مجالی برای برگزاری مسابقات لیگ در 
این بازه زمانی وجود نخواهد داشت. بنابراین تنها 4 یا 5 هفته دیگر 
از مســابقات تا قبل از جام جهانی می تواند برگزار شــود. هم اکنون 
برنامه مسابقات هفته های هفتم و هشتم اعالم شده که بر این اساس 

تیم های لیگی نهم و چهاردهم مهر با یکدیگر مالقات می کنند. انتظار 
می رود هفته های نهم، دهم و یازدهم نیــز تا پیش از تعطیلی لیگ و 
برپایی اردوی تیم ملی برگزار شود؛ به این ترتیب دربی تهران در هفته 
دوازدهم به بعد از جام جهانی موکول خواهد شــد؛ یعنی دست کم تا 
میانه های آذر. این تعویق مخصوصا از آن جهت محتمل است که بازی 
پرسپولیس و استقالل از نظر کادرفنی تیم ملی »سنگین« به حساب 

می آید و احتمال مصدومیت بازیکنان در آن وجود دارد.
درصورتی که این موضوع قطعی شود، بیشترین لطمه به کیفیت دربی 
تهران خواهد خورد. بدیهی است که وقتی 2 تیم در کوران مسابقات 

با هم برخورد کنند، احتمال افزایش کیفیت مســابقه وجود دارد. با 
این حال وقفه طوالنی مدت و تقریبا 45روزه، هــر دو تیم را از تب و 
تاب خواهد انداخت. به عالوه در این مدت مدام راجع  به مسابقه بحث 
می شود و حواشی و حساســیت کاذب باال می رود؛ آنچه تأثیر عکس 
روی کیفیت دربی دارد. تجربه هم نشان داده هر زمان مسابقات این 
دو تیم به هم نزدیک بوده، جذابیت بازی باال رفته، چرا که به هر حال 
این نبرد »عادی« شده اســت. درصورت تعویق دربی تا آذر، فاصله 
این بازی با شهرآورد قبلی به 9ماه خواهد رسید که چنین اتفاقی در 

سال های اخیر کم سابقه بوده است.
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جاودانگی!
3ستاره تیم ملی و یک فرصت بزرگ

از فهرســت نهایــی کارلوس کــی روش برای 
جام جهانی2014، تنها »3 بازیکن« هنوز در تیم 
ملی عضویت دارند؛ 3 بازیکنی که حاال می توانند 
یک تجربه فوق العاده را در قطر به دست بیاورند. 
قبل از این در فوتبال ایران، بازیکنانی با ســابقه 
2 حضور در جام جهانی داشــته ایم اما این 3 نفر 
می توانند تبدیل به بازیکنانی با »3 دوره« حضور 
در رقابت های جام جهانی شوند و رکورد تازه ای 
برای خودشان بسازند. علیرضا جهانبخش، کریم 
انصاری فرد و احســان حاج صفی، 3 کاپیتان تیم 
ملی و 3 مهره مهم برای ایران هستند. وقتی تیم 
ملی نخســتین بازی اش در جام جهانی2014 را 
روبه روی نیجریه انجــام داد، حاج صفی به عنوان 
هافبک چپ در ترکیب تیــم به میدان می رفت. 
در آن مسابقه علیرضا جهانبخش به عنوان مهره 
تعویضی وارد زمین شــد و کریــم انصاری فرد 
نیز 90دقیقــه روی نیمکت حضور داشــت. در 
جدال دوم با آرژانتین همین ســناریو تکرار شد. 
باز هم حاج صفــی فیکس بــود، جهانبخش به 
زمین رفت و کریــم روی نیمکت نشســت. در 
جدال ســوم روبه روی بوســنی اما هر 3 بازیکن 
فرصت بازی پیدا کردند. ایــن بار هم حاج صفی 
یکی از 11نفر تیم ملی بود و جهانبخش و کریم 
به عنوان نفرات ذخیره در این جدال توپ زدند. 
در جام جهانــی2018، ترکیب اولیــه تیم ملی 
روبه روی مراکش با حضور هــر 3 بازیکن کامل 
شد. این بار احسان در دفاع چپ، جهانبخش در 
سمت راست خط هافبک و کریم در سمت چپ 
خط هافبک دیده می شدند. علیرضا در آن مسابقه 
مصدوم شد و نتوانســت به طور کامل برای ایران 
به میدان برود. در جدال دوم با اســپانیا، علیرضا 
روی نیمکت حضور داشــت و احســان و کریم 
فیکس بودند اما جهانبخش هم در دقایقی از آن 
بازی فرصت رفتن به زمین را پیدا کرد. در جدال 
حساس آخر با پرتغال نیز، حاج صفی در ترکیب 
اصلی بود و کریم و علیرضا به عنوان نفرات ذخیره 
راهی زمین مسابقه شــدند. در آن نبرد کریم از 
روی نقطه پنالتی برای تیم ملی ایران گلزنی کرد. 
احسان حاج صفی و علیرضا جهانبخش با 6 بازی 
در جام جهانی، رکورددار بازی در این جام هستند. 
به لحاظ دقایق بازی، احسان به مراتب بیشتر از 
علیرضا بازی کرده اما شــانس جهانبخش برای 
فیکس شدن در این دوره بیشتر به نظر می رسد. 
کریم انصاری  فرد هم اگرچه شانس زیادی برای 
فیکس شدن در تیم ندارد اما شاید به عنوان یک 
ذخیره مورد اســتفاده قرار بگیــرد. او می تواند 
تبدیل به نخستین فوتبالیست تاریخ ایران شود 
که در 2 دوره از جام جهانی برای تیم ملی گلزنی 
کرده اســت. هیچ بازیکنی در تاریخ جام جهانی 
نیز نتوانســته برای ایران 2 گل به ثمر برساند و 
کریم می تواند در معرض چنیــن تجربه ای هم 
باشد. شرکت در جام جهانی برای همه بازیکن ها 
بی نهایت مهم اســت اما این 3 نفر حکایت خاص 
خودشان را دارند. نفراتی که در آستانه خلق یک 
رکورد تاریخی هســتند و اگر اتفاق خاصی رخ 
ندهد، این رکورد خیلی زود در اختیار 3تفنگدار 
تیم ملی قــرار خواهد گرفت. به لحاظ شــرایط 
ســنی، علیرضا جهانبخش حتی این شانس را 
دارد که در یک دوره دیگر از جام جهانی نیز برای 

ایران به میدان برود.
سکته دربی؟

به احتمال فراوان بازی پرسپولیس و استقالل بعد از جام جهانی برگزار می شود

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

2614-8-642پرسپولیس1
5312-8-633  گل گهرسیرجان2
4311-63217 استقالل3
529-62317 سپاهان4
229-4-523فوالد5
618-62227 تراکتور6
218-3-615 مس رفسنجان7
8-8-62228نفت مسجد سلیمان8
28-5-62223پیكان9

6-3-3-6-6 ذوب آهن10
16-8-61327نساجی11
15-8-61237  مس کرمان12
35-7-61234هوادار13
35-4-61231آلومینیوم اراک14
44-6-61142صنعت نفت15
42-8-234-5 ملوان16

خبر تلخ و غیرمنتظره برای هواداران پرسپولیس، آسیب دیدگی شیخ دیاباته از ناحیه چهارسر ران بود؛ مصدومیتی که 
گفته می شود بین 5تا 6هفته مهاجم مالیایی را خانه نشین خواهد کرد. پرسپولیسی ها که کم کم داشتند خودشان را 
آماده حضور شیخ در ترکیب می کردند و از زوج او و یورگن لوکادیا رویاها می ساختند، حاال با این خبر شوکه شده اند. 
البته نکته نسبتا خوب  برای پرسپولیسی ها اینجاست که در بازگشایی مسابقات لیگ برتر کال 4یا 5بازی بیشتر انجام 
نخواهد شد و بعد دوباره لیگ تعطیل می شود تا بازیکنان در اختیار تیم ملی قرار بگیرند. با این حساب شیخ مسابقات 
زیادی را از دست نمی دهد و حتی ممکن است به دربی تهران هم برسد. از این جهت موضوع برای سرخ ها جای 
شکر دارد، اما یک شکایت یا نگرانی هم وجود دارد؛ اینکه مصدومیت های شیخ، یک داستان دنباله دار باشد و حاال 

حاالها ادامه بیابد. با توجه به سوابق اخیر این مهاجم 34ساله مخصوصا طی فصل دوم حضورش در استقالل، 
همه می دانند که دست به مصدومیت او خوب است و شاید باز هم این اتفاق تکرار شود. این همان چیزی 
است که هواداران را بیمناک کرده و شیرین کامی خرید دیاباته را کمی به تلخی کشانده است. در مجموع 

راهی نیست جز اینکه صبر کنیم و ببینیم او در آینده چقدر به کار سرخ ها می آید.

یک شکر و یک شکایت
مصدومیت شیخ دیاباته خبر بدی بود، هرچند او بازی های 

زیادی را از دست نمی دهد

بهروز رسایلی|  شاید جالب ترین نام بین بازیکنان 
حاضر در اردوی اتریش تیم ملی، وحید امیری باشد؛ 
ستاره پرســپولیس که از اواخر فصل گذشته مصدوم 
شده و مدت هاست پا به توپ نزده است. امیری در حالی 
در لیســت کی روش جا گرفته که دراگان اسکوچیچ 
امکانات پزشکی کمپ تیم ملی را برای درمان در اختیار 
او قرار داده بود و بابت این داســتان مالمت می شد! با 
این حال او بدون حتی یک جلسه شرکت در تمرینات 
گروهی و بی آنکه رسیدنش به جام جهانی قطعی باشد، 
مسافر اتریش شده اســت. این موضوع نشان می دهد 
امیری به شــدت مورد اعتماد مربی پرتغالی اســت و 
کی روش نمی خواهد حتی از یک ســر سوزن شانس 

رسیدن وحید به قطر چشم پوشی کند.

   بدون باند، در همه باندها
نکته جالب در مورد وحید امیری این است که هرگز 
هیچ حاشیه ای نداشــته و در باند و گروه خاصی قرار 
نگرفته، اما در عین حال تمام مربیانــش از او راضی 
بودند و به این بازیکن اعتماد داشته اند. اگر فرض کنیم 
مهدی طارمی در باند کارلوس کی روش است و برای 
بازگرداندن او دست به هر کاری زد و اگر فرض کنیم 

سردار آزمون هم در باند اسکوچیچ بود، وحید امیری 
به هیچ یک از این دو مربی نزدیکی خاصی نداشت و در 
عین حال عصای دست هر دوی آنها به شمار می آمد. 
شــرایط فقط در تیم ملی برای امیری اینطور نیست، 
چراکه او در باشــگاهش هم وضعیت کامال مشابهی 
داشته است. در پرســپولیس مربیانی آمدند و رفتند 
که داستان های خاص خودشــان را داشتند. برانکو 
که جایــگاه تاریخی پیدا کرده، گابریــل کالدرون به 
ناچار وارد مناقشاتی شــد و یحیی گل محمدی هم با 
تفکرات خاص خودش سرمربی سرخ هاست، اما وجه 
مشترک هر سه آنها اعتماد کامل به امیری بود. مثال 
در دوران کالدرون، یکی از کشمکش های او با شجاع 
خلیل زاده این بود که مدافع پیشــین سرخ ها قبول 
نمی کرد در پست دفاع راست بازی کند. این موضوع 
حتی به نیمکت نشینی شجاع هم منجر شد. در مثالی 
دیگر امید عالیشاه نیز تغییر پست بازی اش در دوران 
مربی آرژانتینی را نپذیرفت و با او زاویه پیدا کرد، اما آیا 
هرگز یکی از این موارد را در مورد امیری شنیده اید؟ 
آیا به گوش تان خورده که او حاشیه ای داشته باشد یا 
نیم خط مصاحبه ناجور علیه کادرفنی، هم تیمی ها و 
حتی رقبا انجام بدهد؟ امیری در هر پســتی که الزم 

بوده بازی کرده و غر نزده؛ او در جام جهانی قبلی هم از 
بهترین بازیکنان ایران بود، بنابراین هیچ چیز عجیبی 
نیست که کی روش نتواند چشم از این بازیکن بپوشد.

   ضد همه بحران ها
نکته جالب در مورد وحید امیری این است که حتی 
اگر عده ای دیگــر بخواهنــد او را وارد بحران کنند، 
خودش تن به این داســتان نمی دهد. به عنوان مثال 
در یک سال گذشته حرف و حدیث های بسیار زیادی 
در مورد کارت معافیت از خدمت امیری وجود داشته 
است. طبیعتا ما مسئول قانونی یا کارشناس نیستیم و 
نظام وظیفه هم در چند نوبت مقابل کنجکاوی افکار 
عمومی، کارت معافیت امیری را تأیید کرده، اما مهم 
این است که خود او حتی به اندازه یک سطر هم وارد 
حواشی نشده و به کســی واکنش نشان نداده است. 
مثال دیگر این خلق وخو هم همین بحث معرفی وحید 
به عنوان کاپیتان تیم ملی از ســوی فدراسیون قبلی 
برای رای گیری در انتخابات بود که امیری به شــیوه 
احسن آن را مدیریت کرد و ضمن تعامل احترام آمیز 
با احسان حاج صفی، بار دیگر ویژگی های شخصیتی 

ممتاز خودش را نشان داد.

مورداعتمادهمه
وقتی کارلوس کی روش نمی تواند قید وحید امیری مصدوم را بزند
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 اگر فرض کنیم 
طارمی در باند 
کی روش است 

و اگر فرض 
کنیم سردار 

آزمون هم در 
باند اسکوچیچ 

بود، وحید 
امیری به 

هیچ یک از 
این دو مربی 

نزدیکی 
خاصی 

نداشت و در 
عین حال 

عصای دست 
هر دوی آنها 

به شمار 
می آمد
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  سلطان ماراتن، آماده تاریخ سازی 
کیپچوگه؛ تنها انسانی است که ماراتن را زیر 2 ساعت دویده و با آمادگی راهی برلین می شود

هفته ها شمارش معکوس برای یکی از بزرگ ترین ماراتن هایی که دنیا به چشم خود خواهد 
دید، به آخر نزدیک می شود و الیود کیپچوگه، بزرگ  ترین دونده استقامتی که دنیا به چشم 
خود دیده، کامال آماده است تا در برلین، تاریخ را به روایت خودش بنویسند. رکورددار 37ساله 
ماراتن دنیا، بعد از ماه ها تمرین طاقت فرسا برای شکست رکورد خودش، کامال آماده است 
تا به وعده ای که داده، عمل کند و بسیاری مطمئن هستند، او این بار هم به وعده اش عمل 
خواهد کرد. او در آستانه ماراتن برلین که دوشنبه آینده برگزار می شود، گفته است که کامال 
برای این مسابقه آماده است و می خواهد بهترین عملکردش را در خیابان های پایتخت آلمان 
به نمایش بگذارد: »من می خواهم مسابقه خوبی داشته باشم، حاال چه رکورد جهان باشد یا 

رکورد شخصی ام، می خواهم که مسابقه خوبی باشد.«
او قبال رکورد 2 ساعت و یک دقیقه و 39 صدم ثانیه را ثبت کرده و رکورددار ماراتن دنیاست. 
کیپچوگه که تنها انسانی است که ماراتن را زیر 2 ساعت دویده )این رکورد در یک رویداد 
خاص بدون رقابت برگزار شــد و رکورد جهانی به شــمار نمی رود(، در 37 سالگی در اوج 
آمادگی است و هیچ نشانه ای از افت در او دیده نمی شود. او مثل ساعت تمرین کرده و نه فقط 
از نظر بدنی، که از نظر روانی هم کامال آماده تاریخ سازی است. او درباره دویدن در ماراتن 

امسال برلین گفته است: »من بهترین هستم. به برلین می روم تا مسابقه خوبی داشته باشم؛ 
مسابقه ای که الهام بخش دیگران باشد و آنها را عاشق ماراتن کند.«

قهرمان ماراتن المپیک، همین حاال هم، به واسطه عملکرد و دستاوردهایش، میلیون ها 
انسان را در سراسر دنیا عاشق ماراتن کرده است. او 18 بار در ماراتن دویده و تنها 2 بار 
برنده نشده است؛ نخستین مسابقه اش در برلین، و ماراتن 2020 لندن که در شرایط 
کرونا و در پیست خاصی برگزار شد. همه  اینها، به خاطر ذهن برنده ای است که کیپچوگه 
دارد. او با دیســیپلین بی نظیر روانی، طاقت فرســاترین تمرین هایی را که یک انسان 
می تواند داشته باشد، مو به مو در چند سال اخیر پشت سر گذاشته و با پشتوانه همین 

زندگی حرفه ای بی نقص است که امیدوار است تاریخ ساز باشد.
او مشخصا در 4ماه اخیر، تمرینات طاقت فرســایی در کمپ تمرینی دهکده کاپتاگات 
در جنوب غربی کنیا داشــته و بدن و ذهن خود را برای ماراتــن برلین به اوج آمادگی 
رسانده است. اثر سال ها تمرینات سخت و طاقت فرسا را می توان در چهره او که رنجوری 
و خستگی خاصی در آن مشاهده می شــود، دید. با این حال، صحبت های او سرشار از 
اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و آرامش اســت و با همین ویژگی هاست که کیپچوگه، 

زندگی طاقت فرسای یک قهرمان بی نظیر ماراتن را تحمل می کند و بهترین عملکردش را 
در روز مسابقه ارائه می دهد. او درباره آمادگی ذهنی اش گفته است: »انسان، یعنی ذهن. 
وقتی که ذهن شما آماده باشد، عضله هایتان هم وضعیت خوبی خواهند داشت. من در 
تالش هستم تا ذهنم را متقاعد کنم که تمرین های کاملی داشته ام. من به اندازه کافی 
کار کرده ام. پاها و عضالتم آماده هستند و در روز بزرگ، باید همه اینها را به کار بگیرم.«

اتلتیکو مادرید
 12گل در 8بازی، 
1.5گل زده در 
هر مسابقه

اسپورتینگ 
18گل در 9بازی، 

2گل در هر 
مسابقه

رئال مادرید
24گل در 9بازی، 
2.7گل در هر 
مسابقه

آاس رم
 12گل در 9بازی، 

1.33گل در هر 
مسابقه

 بارسلونا
23گل در 
8بازی، 2.88گل 
در هر مسابقه

ناپولی
22گل در 9بازی، 

2.44گل در هر 
مسابقه

بایرن مونیخ
23گل در 
9بازی، 2.5گل 
در هر مسابقه

میالن
17گل در 9بازی، 

1.9گل در هر 
مسابقه

دورتموند
13گل در 9بازی، 
1.5گل در هر 
مسابقه
منچستریونایتد

 10گل در 8بازی، 
1.25گل در هر 
مسابقه

چلسی
10گل در 8بازی، 

1.25گل در هر 
مسابقه

از آغاز این فصل لیگ های اروپایی چه بر سر فوتبال آمده؟
تعطیلی فوتبال باشگاهی در فیفادی که از دوشنبه آغاز شده و تا شنبه 2هفته دیگر ادامه خواهد داشت، باعث 

نمی شــود فراموش کنیم چه اتفاقات جذابی در این فصل فوتبال اروپا در حال رخ دادن است. با اینکه درگذشت 

ملکه انگلستان موجب تعطیلی چند دیدار مهم در لیگ برتر شد و هنوز در ابتدای فصل مسابقات حساس و مهم 

برگزار نشده و از دربی های حساس خبری نیست، بازهم اتفاقات جذاب دیگری رخ داده؛ داستان هایی که مروری 
بر آنها جذابیت های خاص خودش را دارد.

لیگ برتر
منچسترسیتی )5برد، 

2تساوی( و تاتنهام 
)5برد، 2تساوی(

اللیگا
رئال مادرید )6برد، بدون 

تساوی و شکست( و بارسا 
)5برد و یک تساوی(

سری آ
ناپولی )5برد، 2تساوی، 
آتاالنتا )5برد، 2تساوی(

بوندس لیگا
اونیون برلین )5برد، 

2تساوی(

لیگ یک
پاریس )7برد، یک تساوی(، 

مارسی )6برد، 2تساوی( و 
النس )5برد، 3تساوی(.

بدون شکست 
رئال مادرید و بنفیکا تنها تیم های اروپایی هستند که همه 
دیدارهای این فصل خود را با پیروزی پشت سر گذاشته اند. 
رئال یک دیدار سوپرجام اروپا )مقابل اینتراخت(، 2 دیدار 
لیگ قهرمانان و 6 مســابقه از اللیگا را با برد به پایان برد. 
رئال در همه دیدارهای داخلی گل خورد و در دیدارهای 
اروپایی دروازه اش بسته ماند. از ابتدای فصل2022-23 
تاکنون، تنها 10تیم موفق شده اند بازی های خود را در 

رقابت های لیگ بدون شکست پشت سر بگذارند.

اخراجی ها
    تودیبو، بازیکن آکادمی بارســلونا که در تیم 
نیس حضور دارد، در ثانیه9 بازی با آنژه کارت قرمز 
گرفت که این یکی از سریع ترین اخراج های تاریخ 

فوتبال به حساب می آید.
    فرانسوی ها خشن ترین لیگ اروپا را دارند. در 
لیگ یک تا اینجا 34 بازیکن کارت قرمز گرفته اند. 
نزدیک ترین آمار در میــان 5لیگ بزرگ اروپایی، 

متعلق به اللیگا با 20 کارت قرمز است.
    در لیگ برتر که معموال فیزیکی تر و سریع تر از 
لیگ های دیگر است، فقط 4بازیکن اخراج شده اند.

لیگ کشاورزان
   فعال لیگ یک فرانســه نســبت به سایر 
لیگ های بزرگ اروپایی همچنان در سطح 

پایین تری اســت؛ حتی با حضور امباپه، 
نیمار، مســی، رامــوس و بازیکنان 
سرشناســی مثل الکازت، تولیسو، 

الکســیس و... که در این فصل به 
این لیگ پیوسته اند.

   نیمار که 5فصل است در 
پاری سن ژرمن توپ می زند 
معلوم نیست تا حاال دقیقا 
چــه کاری اینجــا انجام 
می داد. او تازه به 100بازی 
با پیراهن پاریس رسیده؛ 

100بــازی، 77 گل، 
و  گل  43 پــاس 
120تأثیر مستقیم 

روی گل.

برکناری ها
    در ایتالیا وضعیت آلگری پس از اظهارنظر مدیران حداقل تا جام 
جهانی تثبیت شده و اینتزاگی هم به دلیل اوضاع نامشخص مالی باشگاه 

اینتر و مالکان چینی فعال جایگاهش روی نیمکت را حفظ می کند.
    در بوندس لیگا ناگلزمان با رختکن بایرن مونیخ به مشکل خورده. 
برای این تیم یک  گزینه عالی به نام توخل وجود دارد. پوچتینو هم که 
در تابستان با پاری ســن ژرمن مجبور به قطع همکاری شده، یکی از 

کابوس های مربیان تیم های بزرگ در این فصل خواهد بود.
    در انگلیس اسکات پارکر، ســرمربی جوان بورنموث جایش را به 
گری اونیل به عنوان مربی موقت داده. گراهام پاتر که برایتون را تا رده 

چهارم باال برده بود، از هدایت این تیم کنار رفت و با 20میلیون 
دالر که هزینه آزادســازی اش بود، راهی چلسی شد تا جای 
توماس توخل اخراجی را بگیــرد. وضعیت برندن راجرز هم 
اصال خوب نیست. لسترسیتی با او در این فصل رکورد زده؛ 

شکستن رکورد بیشترین گل خورده یک  تیم در تاریخ 
لیگ برتر )7هفته، 22گل خورده( و شکستن رکورد 

بدترین شروع تاریخ باشگاه در 7هفته نخست با صفر برد! این عملکرد 
لسترسیتی در این فصل زیرنظر برندن راجرز است. او و استیون جرارد و 
حتی لمپارد در استون ویال و اورتون ممکن است گزینه بعدی اخراجی 

در لیگ برتر باشند.
    اللیگا هنوز تلفات نداده. گفته می شود سرخیو گونسالس ممکن 
است نخستین اخراجی اللیگا باشد. او با تیم تازه صعودکرده وایادولید 
نتایج بدی گرفته. جذاب ترین موضوع نیمکت های اللیگا در این فصل، 
نه رکوردهای آنچلوتی، نه سبقت گرفتن سیمئونه از لوییس آراگونس 
از لحاظ تعداد سرمربیگری در اتلتیکومادرید، نه بردهای پرگل ژاوی 
با بارسلونا و نه حتی نخستین تجربه گتوزو )والنسیا( در این 
لیگ، بلکه بازگشت مقتدرانه والورده است. سرمربی اسبق 
اتلتیک بیلبائو و سابق بارسلونا، 2 سال و نیم استراحت کرد و 
دوباره به بیلبائو برگشت. کسب 13 امتیاز از 18 امتیاز ممکن 
در اللیگا توسط اتلتیک بیلبائو بهترین عملکرد این باشگاه از 

سال1993 تاکنون است.

مسی و نیمار وقتی دیدند نام شان در فهرست 
30نفر اول توپ طالی امسال نیست، به سیم 
آخر زدند. رکوردهای آنها در این فصل عجیب 
است. با گلزنی در دیدار مقابل لیون، تعداد گل های 
لیونل مسی بدون احتساب ضربات پنالتی به عدد672 
رسید تا او از تعداد گل های پله و کریستیانو رونالدو )هر 
یک 671 گل( بدون احتساب ضربات پنالتی عبور کند. 
مسی برای ثبت این آمار به 145 بازی کمتر از رونالدو 
احتیاج داشت. مسی با ثبت دومین دریبل موفق خود 
در دیدار مقابل لیون، در فصل جاری لیگ یک فرانسه 
32 دریبل موفق به ثبت رســانده تا نخستین بازیکن 
شاغل در 5 لیگ معتبر اروپایی باشــد که از آغاز فصل 
16-2015 تاکنون هزار دریبل موفق را به ثبت می رساند. 
نزدیک ترین بازیکن به لئــو، 196دریبل کمتر از او 

داشته است.
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ماشین ها
خیلی ها از بوندس لیگا انتقاد می کردند که کیفیت 
پایینی دارد. یکی از دالیلی که لواندوفسکی 2 فصل 
پیاپی به توپ طال نرسید، درخشش او در لیگ آلمان 
بود. لوا برای همین به بارسلونا رفت تا خودش را اثبات 
کند. حاال او و هالند که از بوندس لیگا به اللیگا و لیگ 
برتر رفته اند، به مهاجمان و مدافعــان این دو لیگ 
درس های بزرگی داده اند؛ ارلینــگ هالند در فصل 
جاری: 10 بازی، 14گل و یک  پاس  گل و لواندوفسکی 

در فصل جاری: 8 بازی، 11 گل، 2 پاس گل.

تغییر چهره
کمتر کسی به یاد می آورد رئال مادرید تا این حد به 
بازیکنان جوانش متکی باشد. آنها در غیاب بنزما هم 
دست از برد و گلزنی برنمی دارند. رئال همیشه عادت 
داشت ستاره بزرگ بخرد اما از زمان زیدان به این سو و 
به ویژه با سیاست های سختگیرانه اقتصادی فلورنتینو 
پرس که قصد داشت ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو را 
بازسازی کند، لیســت خریدها آب رفته است. رئال 
تنها در یک  دوره زیر نظــر زیدان 300میلیون برای 
خرید بازیکن هزینه کرد و در 2 پنجره نقل وانتقاالتی 
از خرید بازیکن محروم بود و دســت کم در 4 پنجره 
دیگر هم طوری خرید کرد که انگار محروم است. با 
اینکه پرس بیش از دیگران برای درآمدهای جدید و 
راه اندازی سوپرلیگ تالش می کند، وضع رئال مادرید 
از همه باشگاه ها بهتر است. یک نمونه مثال می زنیم. 
رئال مادرید در 10 سال گذشته تنها 23 میلیون یورو 
بیش از اتلتیکو در بازار خرج کــرده و نتیجه اینکه 
رئال مادرید 20 جام و اتلتیکو 5 جام کسب کرده  است.
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 آیا رونالدو را
از دست دادند؟
غیر از ناپولی و اسپورتینگ همه تیم هایی که 

شایعه شده بود کریستیانو به آنها بپیوندد با مشکل 
گلزنی روبه رو هستند؛ حتی خود منچستر

تقریبا همه تیم هایی که در تابستان شایعه شده بود کریستیانو 
رونالدو به آنها پیشنهاد شده است، مشکل گلزنی دارند؛ ازجمله 
خود منچستر یونایتد که ستاره پرتغالی را در اختیار دارد و در طول 
فصل تنها یک بار توســط او و از روی نقطه پنالتی به گل رسیده 
اســت. بایرن مونیخ 3 بازی پیاپی در لیگ مساوی کرد و مقابل 
آگزبورگ شکست خورد. سادیو مانه نتوانسته جای لواندوفسکی 
را پر کند و هم اکنون خودش و هواداران از این وضعیت خوشحال 
نیستند. وضعیت ناگلزمان هم به دلیل نتایج ضعیف در بوندس لیگا 
وخیم است و اگر اتفاقی برای او بیفتد، توخل، زیدان، یوآخیم لوو 
و پوچتینو گزینه های جانشینی این سرمربی جوان خواهند بود. با 
از دست دادن لواندوفسکی معلوم بود بایرن نمی تواند مثل گذشته 
گل بزند. دورتموند هم همین وضعیت را دارد. وقتی هالند رفت، 
سباستین هالر از آژاکس خریداری شد اما این مهاجم حتی یک بار 
هم نتوانست در دیدارهای رسمی برای زنبورها به میدان برود و 
متوجه شد دچار سرطان اســت. مارکو رویس، کاپیتان تیم هم 
مصدوم شده و گفته می شــد جام جهانی را از دست خواهد داد 
اما انگار مصدومیت او ساده تر از چیزی است که انتظار می رفت. 
بایرن و دورتموند 2 تیمی بودند که شایعه شده بود ژرژ مندس، 
مدیر برنامه های کریستیانو این بازیکن را به آنها پیشنهاد داده و با 

پاسخ منفی روبه رو شده است.
اسپورتینگ لیسبون، یکی دیگر از گزینه های رونالدو برای حضور 
او در لیگ قهرمانان این فصل، بدون ستاره سابق خودش به تیم 
محبوب رونالدو یعنی تاتنهام 2 گل زد و خروس ها را شکست داد. 
هنوز کسی در اسپورتینگ حسرت نمی خورد که چرا رونالدو به 
لیسبون برنگشته است، هر چند که تیم هم اکنون در رتبه هشتم 
جدول دست وپا می زند اما در لیگ قهرمانان وضعیت خوب است.

در اسپانیا 3گزینه برای او وجود داشت. بارسلونا به خاطر تالش 
برای خرید لواندوفسکی هرگز ســراغ او نرفت و رئال مادرید هم 
عالقه ای به بازگرداندن بهترین گلزن تاریخش نشــان نداد اما 
اتلتیکو مادرید و دیه گو سیمئونه تا نزدیکی جذب او پیش رفته 
بودند. حاال اتلتیکو مشکل گلزنی دارد و به خاطر مسائل مالی و 
بندی که در قراردادش وجــود دارد، نمی تواند از گریزمان بیش 
از 30دقیقه در هر مســابقه بازی بگیرد. شاید اگر رونالدو جذب 

می شد، االن اتلتیکو وضعیتی بهتر از رتبه هشتم جدول داشت.
در ایتالیا هم چنــد گزینه برای کریس وجود داشــت؛ آاس رم، 
ناپولی و میالن. بحث میالن که اصال جدی نشد چون زالتان آنجا 
بود و نمی شــد این دو را جمع کرد. آاس رم هم با وجود مورینیو 
هیچ وقت به صورت جدی دنبال رونالدو نرفت. تنها ناپولی برای 
جذب او تالش کرد که آن هم نشد. این باشگاه ایتالیایی که مرتنز و 
اینیسنیه را در خط حمله و روییس و کولیبالی را در خط هافبک و 
دفاع از دست داده بود، می توانست هزینه خرید و دستمزد رونالدو 
را از محل فروش پیراهن های او که برند خود باشگاه است، جبران 
کند. با این حال ناپلی ها از جوش نخــوردن این معامله ناراضی 
نیستند. آنها میالن را برده اند و در صدر جدول سری آ به فیفادی 
رسیده اند، جدا از این در لیگ قهرمانان هم وضعیت بدی ندارند. 
کواراتسخلیا که از دینامو باتومی گرجســتان خریداری شده و 
همینطور پسر دیه گو سیمئونه –جووانی- که گل های حساسی 
به لیورپول و میالن زده، کاری کرده اند کسی به یاد رونالدو نیفتد. 
اوســیمن هم در خط حمله این تیم حضــور دارد؛ بازیکنی که 
مشتری های 100میلیون یورویی داشته. توماس توخل با پیشنهاد 
خرید رونالدو از سوی مالک باشگاه مخالفت کرد و نتیجه اش را 
دید؛ یک شکست در لیگ قهرمانان مقابل دینامو زاگرب و نتایج 
ضعیف در لیگ برتر. او اوبامیانگ را به جای رونالدو خرید؛ بازیکنی 

که هنوز موفق به ثبت گل یا پاس گل نشده.
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والیبالفوتبالنیست
بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی والیبال در گفت و گو با همشهری از عملکرد خودش دفاع می کند

و مدعی است به تحلیل های عامیانه توجهی ندارد
لیلی خرسند|  بهروز عطایی قبول دارد که تیمش در مســابقات قهرمانی جهان خوب نبود، با این حال، ایرادهایی را 
هم که منتقدان می گیرند، نمی پذیرد و می گوید نقدهایی که به او و تیم ملی والیبال می شود، نقدهای عامیانه است نه 
کارشناسی شده. سرمربی تیم ملی فرصت می خواهد تا تیم را به شرایط بهتری برساند. فدراسیون به او این فرصت را 
داده و از عملکردی که در لیگ ملت ها و مسابقات قهرمانی جهان داشته، حمایت کرده. اما عطایی فعال با تیم ملی کاری 

ندارد. لیگ شروع می شود و تا لیگ  ملت های سال آینده تیم ملی برنامه ای نخواهد داشت.
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افقی:
 1 - انتهــای زبان ایــن مزه را 
تشخیص می دهد - جنس - از 

درجات نظامی
2 - از نوازنــدگان برجســته 
و فقیــد ویولن در موســیقی 

ایرانی- لباس شنا
3 - ویران کننده - بلندمرتبه- 

 ماه بعد
4 - پراکندگــی - گرامــی - 

سلوک در راه نیل به حقیقت
5 - تیر پیــکان دار - مروارید - 

کامل ترین زبان دنیا - دریا
6 - شهری در جنوب فرانسه - 
دیو شاهنامه - توده مردم عادی
7 - زیریــن - حرکــت و 

جابه جایی - زبان عربی
8 - نوعــی ظــرف ســفالی 
پرمصرف در گیالن - عوضی- 

ظریف و شکننده
9 - پسر گودرز در شاهنامه - 

شادمانی - بی سرو صدا
10 - جدایی - زیستگاه اصلی 
گل سوسن چلچراغ در گیالن-  

نفس
11 - رنگ موی فوری - تفریق- 

دریغ - قابلیت ارتجاعی دارد
12 - بایگانــی - انتشــار - 

مجموعه قوانین چنگیزخان
13 - رنــگ - اصل و نســب - 

ضرب کننده سکه

14 - زیاده گو - مراسم مشایعت 
جنازه تا گورستان

15 - از جنگ هــای معــروف 
امام علی)ع( - ساقه خوراکی- 

قصد
  

عمودی:
1 - شیوه جنگ آرایی - دستگاه 

قدیمی برای پخش موسیقی
2 - مفلوج - اعالمیه سیاســی 
که به طور مخفیانه توزیع شود- 

جرقه آتش
3 - سربازی - پارچه باریکی که 
به لبه آستین دوخته می شود- 

تیراژ
4 - تفاوت - قسمتی از فشنگ-  

از گیاهان تک لپه ای
5 - از دو عنصر تشکیل دهنده 
نمک طعام - چنــد وکیل - از 

مستحبات نماز
6 - میوه ای ملین و اشتهاآور- 
پاک شــده بــا آب - از مصالح 

ساختمانی
7 - به نفــع او - هــر بخش از 

مسابقه بسکتبال - هم نام
8 - رودی در مــرز روســیه و 

چین- معدوم - سهیم
9 - درخشان - غمگین - زمین 

آذری
10 - خــوردن - لــرزش 

ناخودآگاه اندام ها - تنگدست

11 - پزشکان - سمت چپ - پلیدی
12 - زمینه - ماده آرایشــی مژه ها - 

شهری در استان مرکزی
13 - غذایی از گوشت چرخ کرده و آرد 
نخودچی - ساختمان کروی شکل در 

هسته سلول -  ماه هشتم
14 - مورخ ایرانی دربار غزنویان - از 

فرقه های مسیحی - زندگی کن
15 - شــهری صنعتی و تجاری در 

15آلمان - همانندی

وتسپتابکرمادف
ينموفنويشسايلا
ورکييگتسارار
سمالکشمهوابون
منميدنامامکه
يدراپاهليتايا

هنيميشوهکزوي
رواونوتااشامت

وليسدناربمار
زويکريدراکهدب
ولمراتکيلشهم
اهبشيپنلاگانب

قزوسهميهابيد
عورشمنکشهمغارچ
هاگسديلقالمهم

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4306
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

387942651
196358427
425617938
963725184
754891263
812436579
539284716
641573892
278169345

متوسط
8   9   1 2  
  5  6   4  
9 2       7
3  2 6      
         
     3 8  5
2       5 9
 4   1  3   
 7 3   8   1754623189

389541276
612879345
841236597
236795418
597418623
973164852
428357961
165982734

ساده

متوسط

834957126
715862943
926341587
352689714
198574632
467123895
281736459
649215378
573498261

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

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

جام جهانی2019 ایران را 3بر یک برده 
بود، چرا آن موقع کســی نگفــت این تیم 

ضعیف است. فرانسه قهرمان المپیک و قهرمان 
لیگ ملت ها شده بود ولی در جهانی حذف شد. در تعداد 

محدودی از مســابقات پیش می آید که یک تیــم خوب بازی 
کند ولی ببــازد. والیبال مثل فوتبال نیســت، در والیبال خوب 

بازی کردن با برد همراه است.

   مسئله این است که چرا تیم ایران در 3بازی آخر 
در حد خودش نبود.

دالیل این اتفاق را نمی توان در جمله گفت ، باید همه  چیز بررسی 
شود تا بتوانیم تیم را ترمیم کنیم. ما باید مشکالت را بررسی کنیم 

تا در آینده این مسائل تکرار نشود.

   شــما می گویید چون آرژانتین به سختی 
مصر را برد، نشــان می دهد مصر تیم ضعیفی نبود ولی 
بعضی ها می گویند این نتیجــه تأیید می  کند آرژانتین 
تیم همیشگی نبود و پیروزی ایران مقابل این تیم نباید 

بزرگ شود.
آرژانتین با همان ترکیبی در مســابقات جهانی بازی کرد که در 
المپیک سوم شــده بود. آنها قوی بودند. هر اظهارنظری که ادله 
تلقی نمی شود. هر زمان تیم ایران با کادر ایرانی یک بازی 
را می برد، اینطور تحلیل می شود که تیم ما خوب نبود 
ولی وقتی می بازد، تیم مقابل بزرگ می شود. من به 

تحلیل های عامیانه توجه نمی کنم.

   با میالد عبادی پور، کاپیتان تیم که 
صحبت می کردیم، می گفت یکی از مشکالت اصلی 
تیم بی تجربگی بود. همانطور کــه بعضی از بازیکنان 
تجربه مسابقات جهانی نداشــتند، شما هم در این سطح 
مربیگری نکرده بودید. واقعا این مســئله در کار شــما 

تأثیرگذار بود؟
این داستان ها در کشور ما شنیده می شود. مربی تیم ملی ایتالیا 
و فرانسه یا ســرمربی لهســتان هم برای  اولین بار در این سطح 
مربیگری می کردند. اینها تحلیل های درســتی نیست. قطعا در 
هر مسابقه تجربه هر کسی بیشتر می شود. من هم االن نسبت به 

مسابقات قهرمانی جهان باتجربه تر هستم.

   مسئله دیگر درباره دستیاران شماست. اینکه 
آنها توانایی زیادی برای کمک به شــما را ندارند و والیبال 
مربیان بهتــری دارد که می تواننــد روی نیمکت تیم ملی 

بنشینند.
این نظر دیگران است و تحلیل های تماشاگرانه.

   2 تورنمنت بزرگ را پشت سرگذاشتید. حاال که 
از هیجانات مسابقات گذشــته، به عنوان مربی و کارشناس 

عملکرد تیم و خودتان را چطور ارزیابی می کنید؟ 
در لیگ ملت ها با توجه به اینکه بعضــی از بازیکنان مصدوم را 
نداشــتیم، شــروعی عالی برایمان رقم نخورد. جلوتر که رفتیم 
هفته به هفته بهتر شــدیم و هفته آخر هم بهترین هفته بود و با 
عملکرد خوبمان باعث شــدیم مردم حس خوبی داشته باشند. 
برای مســابقات قهرمانی جهان ســعی کردیم از بازیکنانی که 
از مصدومیت رها شــده بودند، اســتفاده کنیم. در جام واگنر از 
تاکتیک های متفاوت و متنوع اســتفاده کردیــم و به اطالعات 
خوبی از بازیکنان رســیدیم، ولی در مسابقات جهانی به نسبت 
لیگ ملت ها کیفیــت خوبی به نمایش نگذاشــتیم و اتفاقی که 
مدنظرمان بود، نیفتاد. با آرژانتین بازی خوبی داشتیم. مصر را هم 
بردیم. برخالف تحلیل هایی که شد، مصر ضعیف نبود و آرژانتین 
در مقابل این تیم 3 بر 2 به پیروزی رسید. در مقابل هلند و برزیل 
شکست خوردیم. برزیل هم با وجود تحلیل هایی که می شد، مقام 
سوم را کسب کرد و نتیجه گرفتن در مقابل این تیم کار سختی 

بود. به هر حال توقع بیشتری داشتیم.

   چه توقعی؟ 
چون شیوه برگزاری مسابقات تغییر کرده بود، در 

مرحله دوم هر تیمی اشــتباه می کرد، حذف 
می شد و فرصت جبران نبود. همانطور که 
صربستان و هلند با توجه به پیروزی هایی 
که در مرحله گروهی داشتند، با یک بازی 
حذف شــدند. با توجه به مــدل برگزاری 

نمی شــد گفت به کجا می توانیم برسیم ولی 
دلمان می خواست به جمع 8تیم برسیم که نشد.

    رده برای شما مهم بود یا خوب بازی کردن 
تیم؟

هدف اصلی ما ایــن بود که تیم بهتریــن کیفیتش را به نمایش 
بگذارد و چه بهتر که این بازی باکیفیت با پیروزی همراه شود. اما 

در 2بازی آخر تیم از کیفیت اصلی خودش فاصله داشت.

     برای خیلی ها سؤال اســت که چطور تیم در 
یک بازی بهترین بازی را به نمایش می گذاشت ولی در بازی با 
تیم ضعیف تری مثل مصر، خوب ظاهر نمی شد. حداقل توقع 

این بود که تیم در قهرمانی جهان خوب بازی کند.
این توقع اشتباه اســت. مصر همان تیمی بود که در 

   نظر کارشناسان 
است.

کارشــناس باید مســتند حرف بزند. 
سرمربی آمریکا براساس دیدگاه های خودش 
کمک هایش را انتخــاب می کند نه با نظر کارشناســان. ایتالیا، 
برزیل و فرانســه این همه مربی خوب دارند، کدامشــان کنار 
سرمربی شان است؟ من به نظر کارشناسان احترام می گذارم ولی 
من به سرمربی نیاز ندارم، مربی می خواهم. هر کسی هر حرفی 

می زند که درست نیست. هرگونه عمل کنیم انتقاد هست.

   شما از نقد خوشتان نمی آید.
من که منتقد عملکرد خودمان هســتم. تئوری و عمل متفاوت 
است. هر کســی می تواند به خودش حق بدهد و هر نظری را که 

دلش می  خواهد بدهد، اما نقد باید چارچوب داشته باشد.

   این نظرها برای بهتر شدن تیم ملی است.
نه برای بهتر شدن نیســت. االن که شما نقد می کنید، باید برای 
بهترشــدن تیم راهکار هم بدهید. این نظرهــا زائیده فکر یک 
عده خاص است. در گذشــته هم همین شــرایط بود، چرا نقد 
نمی کردند. 4 سال پیش هم تیم ملی همین شرایط را داشت. ما 

از اهدافمان عقب تر نبوده ایم.

   اگر منظورتان از گذشــته دوره مربیان خارجی 
است، آن موقع هم نقد بود. خود شما جزو مربیانی بودید که 

به عملکرد مربیان تیم ملی نقد داشتید.
من می  گفتــم چرا تیــم اینطوری بــازی می کند. ایــراد فنی 

می گرفتم.

   اتفاقا االن هم برای کمتر کسی نتیجه مهم است. 
بیشتر ایرادها سر کیفیت بازی تیم ملی است. همه دوست 
دارند تیم ملی خوب بازی کند و به خاطر همین نقدهایی را 

به تیم وارد می کنند.
خاصیت ورزش همین اســت. یک تیم یــک روز خوب بازی 
می کند و یک روز بد. فرانسه قهرمان المپیک هم بد بازی کرد 
و حذف شــد. تالش همه ما این بود که جایگاه تیم ملی ارتقا 
پیدا کند ولی هیچ کس در این مدت نگفت که تیم ما در شرایط 
غیرمتعارف در مسابقات شرکت کرد. تیم ملی فرانسه پاسور 
و لیبروش نباشند، انگابت را از این تیم بگیری، می توانی توقع 
برد داشته باشی. تیم ما سعید معروف، محمد موسوی و امیر 

غفور را نداشت.

   خودتان نخواستید که نباشند.
دعوت نکردیم که بازیکن جدید تولید کنیم. نمی شــود که تیم 
ملی هیچ تغییری نداشته باشد. در لیگ 2021 ما سیزدهم شدیم. 
عقبگرد نداشتیم. ما با همان تیمی قهرمان آسیا شدیم و ژاپن را 

شکست دادیم که به این تیم باخته بودیم.

تیم ملی؟ 
سال بعد

لیگ والیبال از هفته دیگر شــروع می شود. عطایی که مدتی 
از تیم باشــگاهی  اش هراز آمــل دور بــود، می خواهد جبران 

کند: »3، 4روزی می شــود به تیم ملحق شــده ام. در فرصتی 
که هست ، کاســتی ها را جبران می کنم.« در این مدت تیم 
ملی تعطیل می شــود چرا که تا ســال دیگر هیچ برنامه ای 

برای تیم نیست: »تا ســال آینده برنامه خاصی نداریم. 
ســال دیگر اول از همه لیگ  ملت هــا را داریم و 

 بعد از آن هــم انتخابی هــای المپیک
 شروع می شود.« 

بهترمی شویم
    شــما  خودتان را با دوره  قبل مقایســه 

می کنید. اگر قرار بر مقایسه باشد، تیم ششمی جهان و چهارمی 
لیگ ملت ها را هم دارد.

من تیم ششم جهان را تحویل نگرفتم، تیم دوازدهم را تحویل گرفتم. اتفاقا باید مقایسه 
باشد و این مقایسه در نزدیک ترین زمان به زمان حال انجام شود. ژاپن یک روز قهرمان المپیک 

بود، نمی شود خودش را همیشه با آن مقام مقایسه کند. ما در 2 تورنمنت خوب بودیم و در جهانی 
خوب بازی نکردیم. به فرصت نیاز داریم تا بهتر شویم.

   اگر به عقب برگردید در انتخاب هایتان تجدید نظر می کنید؟
ما باید به بازیکنان بیشتر فضا بدهیم تا تجربه شان باالتر برود. باید 20، 30بازیکن در سطح ملی داشته 
باشیم تا با یک تیم در همه مسابقات شرکت نکنیم. خیلی از تیم ها در لیگ ملت ها خوب بودند ولی در 
جهانی نتیجه نگرفتند. تیم هایی مثل ایتالیا و لهستان که برای جهانی برنامه داشتند، موفق بودند. نگاه 

ما باید این باشد. ما اگر فرصت داشته باشیم، می توانیم در جاهایی که مشکل داریم، بهتر شویم.

   مثال والیبال  بازیکنان بهتری در دفاع و پاسور دارد؟
من محمدطاهر وادی را پاسور ضعیفی نمی دانم ولی ما بازیکن زیاد داریم. 

نوجوانان و جوانان ما عنوان جهانی دارند و در بین آنها بازیکنانی 
هســتند که می توانند به بازسازی تیم کمک 

کنند .



 دلنوشته رضا شاعری
 نویسنده و فعال فرهنگی 

برای ۶۰سالگی ات
 برادر شهیدم

خــب آقــای جوادجــان شــاعری، امروز 
اگر بودی 60ســاله می شــدی حکما یا یک 
مسئول مملکتی و حکومتی بودی یا بریده از 
اصحاب فتنه و انحراف! یک گوشه برای خود 
تجارت می کردی مثال در گوشــه ای از محله 
کودکی مان، خیابان امامزاده حسن)ع( حجره 
کوچکی برای خودت دست و پا می کردی و 
عصرها احتماال توی مسجد فعال بودی یا به 
سیاق گذشته هر از گاهی آموزش نظامی به 
جوان ترها می دادی، اگر بودی احتماال حاال 
چندتا نوه و عروس و داماد داشتی و بچه هایت 
هم سن و سال ما بودند. چه فانتزی و رؤیای 
قشنگی اســت این فکرها که کلمه شده اند 

آمده اند روی کاغذ...
آخر آدم دوست دارد گاهی نگاهی بیندازد به 
چهره برادرش، این قانون نانوشته مردهاست، 
البد که توی کشــاکش معرکه های سخت، 
پشت شان به برادرهاشان محکم می شود، گرم 

می شود؛ به برادرهای راستین...
موسی بن عمران)ع( از خداوند خواسته بود تا 
برادرش را همراهش کند، بلکه پشتش محکم 
بشود، دلش گرم بشود به برادرش. گفته بود؛ 
»اُشُدد بِه اَزری.« گفته بود؛ پشتم را به هارون 

محکم کن...
لحظه ای در آیه »اُشــدد بــه ازری1« تاملی 
کردم، با خــودم فکر کردم کــه از همین جا 
معلوم می شود که وقتی مرد، کنارِ نهر، دانست 
بی برادر شده، چرا دست به کمر برده و گفته 
است: »االن انکسر ظهری...؛ )عباسم از داغ تو( 
کمرم شکست.« مثال تو فکر کن سیدالشهدا 
چقدر برادرش را دوســت داشته که فرموده 
»یا کاشــف الکرب عن وجه الحسین...« )ای 

برطرف کننده غم و اندوه از روی حسین...( 
خالصه که آدم اســت دیگر دوست دارد به 

نگاهی دلش آرام بگیرد...
آخ چه دلچســب بود این مصاحبت، آه چه 

سخت است این حسرت و فراق...
 با این وصــف حال ها، جایــت در قطعه53 

بهشت زهرا)س( خوب است؟
راستش به این فکر می کنم، زنده مانده بودی 
اگر... روز جانباز و روز پاسدار را به تو تبریک 
مي گـفتیم، می شدی خان داداش، خان دایی، 
خان عمو... البته االن هم هســتی ها، اما این 
احوال برای ما زمینی ها ملموس تر بود وقت 

حضورت.
زنده بودی اگر، جامانده می شــدی... آخر 
تو این زندگی مجاهدانه را زیســته ای... با 
شــناختی که از تو دارم، قطعا در دهه 90 
به دنبال آن مرگ ســرخ آن مرگ بشکوه، 
 حتمــا ســر از بیابان های ســوریه و عراق 
درمــی آوردی، اصال راســت و حســینی 
احواالت را که شنیده و فهمیده ام، به یقین 
رسیده ام که برای شهادت به این دنیا آمده 
بودی، باید شهید می شــدی... حتی تصور 
اینکه در عملیات های متعدد خط شــکن 
بودی خیلی برایم غرورانگیز است، اگر این 
روحیه شــهادت طلبی از شجاعت مندی و 
روحیه معنوی شــما بر نیامده پس از چه 

چیزی است؟

آخر هم بــه مــرادت می رســیدی و روی 
اعالمیه ات می نوشــتی: ِمَن الُمؤِمنیَن ِرجاٌل 
َصَدقوا ما عاَهُدوا اهلل َعلَیــهِ َفِمنُهم َمن َقضی 

لوا تَبدیال2 نَحَبُه َوِمنُهم َمن ینَتِظُر َوما بَدَّ
در میان مؤمنان مردانی هســتند که بر سر 
عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ 
بعضی پیمان خود را به آخــر بردند )و در راه 
او شربت شهادت نوشیدند( و بعضی دیگر در 
انتظارند؛ و هرگز تغییــر و تبدیلی در عهد و 

پیمان خود ندادند.«
بخواب برادرجــان با خیالی راحــت... برای 
ما دعا کن! برای عاقبــت بخیری مان. دیر یا 
زود شــیپور مرگ را می نوازند و به دیار عقبا 

می آییم...
 اینکه سرانجام مان نیک باشد مهم است... که 

باید برای آن آستین همت را باال بزنی.
پي نوشت ها

 1-  آیه 31 سوره طه،2-  آیه 23 سوره األحزاب

یاد
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پای صحبت های پدر و مادر شهید جاویداالثر »اصغر عبدی« که شهید »احمد حیدرپور« را به فرزندی پذیرفتند

حاج علی، همپای پسرانش 
دفاع می کرد

روایت رزمندگان از پیرمرد نجاری که 
آرپی جی زن شد

مادرانه های
 خط مقدم

جانباز قطع نخاعی
 شرط عروس برای داماد 

صغری بستاک و همسرش محسن عابدی؛ 
ایثارگرانی که در دفاع مقدس حماسه ساختند

زنده یاد زهرا محمودی؛ تنها زنی که
 کارت تردد به خط مقدم جبهه را داشت

 ۶شهید
 از خانواده قادر 

خانزاده

پدرشان بزرگ طایفه بود و 
مرد نامی شهر بانه. خودش 
از مبارزان رژیم پهلوی بود 
که به عراق تبعید شد. آن 
هم به مدت 12سال. مجید 
قادرخانزاده از 9پســرش 
6تای آنهــا را در راه دین و 
کشــور فدا کرد. بختیار، 
نخستین شــهید خانواده 
بود کــه در ســال1359 
توسط کومله ها به شهادت 
رسید. کامیار، پسر دیگر 
در مهرمــاه ســال1361 
شهید شد. اردشیر، بهنام 
و کورش هم هر ســه در 
یک روز شهید شدند؛ در 
سال1363 و  هنگام بمباران 
هوایی. امــا دالور به وقت 
شهادت 19سال داشت. او 
بیمار بود و به همین دلیل 
خانواده تمایلی نداشتند 
به جبهه بــرود. اما دالور 
گفت: »نمی خواهم در بستر 
بمیرم.« او مدتی مسئولیت 
ســاالران  حسن  پایگاه 
ســقز را برعهده داشت و 
بعد هم مســئول گردان 
محمد رسول اهلل)ص( شد. 
سرپرستی بسیج عشایری 
هم از دیگــر فعالیت های 
او بود. دالور روز ســی ام 
فروردین مــاه1364 حین 
درگیری بــا ضد انقالب ها 
درســت حوالی روستای 
بویین ســفلی به شهادت 

رسید.

5شهید  از خانواده 
افراسیابی

علی محمد افراسیابی، پدر 
خانواده خود از رزمندگان 
دالور دوران دفاع مقــدس 
بود. هــم خــودش و هم 
پسرانش مرتب در جبهه ها 
حضــور داشــتند. حاج 
علی محمد کــه به او حاج 
معمار هــم می گفتند در 
ســال های جنگ مشغول 
کمک رسانی به رزمندگان 
بــود و در مناطق عملیاتی 
جبهه های غرب و شهرهای 
دزفول و اندیمشک حضور 
تأثیرگذاری داشــت. امیر 
افراســیابی، بزرگ ترین 
فرزند خانواده متولد1329 
بود که در عملیات رمضان در 
سال1360 به شهادت رسید. 
رضا، دومین پسر حاج علی 
محمد، در عملیات مرصاد 
شیمیایی و در سال1373 
شــهید شد. اســماعیل، 
ســومین فرزند خانواده 
ســال1337 به دنیا آمد و 
در عملیات فتح المبین در 
سال1361 به شهادت رسید. 
جواد، چهارمیــن فرزند 
خانواده هم در ســال1361 
در پنجوین عراق شــهید 
شــد. اما ابراهیم آخرین 
پسر خانواده هم  22بهمن 

سال57 به شهادت رسید. 

4شهید از 
خانواده جوادنیا

احمــد، علــی، یونس و 
محمد 4شــهید خانواده 
جوادنیا هستند. 4جوان 
رعنا که مــادر از انتخاب 
راهشــان احساس غرور 
می کند. احمد، فرزند دوم 
او در بحبوحــه درگیری 
کردستان و حمله کومله ها 
شهید شد. سال1358 و 
قبل از جنگ. علی محافظ 
امام خمینــی)ره(  بیت 
بود که با شروع جنگ به 
جبهه رفت. حضور فعالی 
داشت. البته علی و یونس 
همیشه با هم بودند و با هم 
به مناطق جنگی می رفتند. 
علی در گــردان حضرت 
علی)ع( و یونس در گردان 
حضرت زهرا)س( فعالیت 
می کردند. هــر دوی آنها 
در عملیات آزادســازی 
خرمشــهر ســال1361 
شــهید شــدند. علی با 
اصابت تیر به سر و یونس 
هم در اثر اصابت گلوله به 
پهلویش. بعد از شهادت 
آنها محمــد راهی جبهه 
شــد. تخریب چی بود و 
البته در پادگان 21حمزه 
تعلیم اسلحه می داد. هر 
45روز هم به تهران می آمد 
و سری به مادرش می زد. 
او در سال1366 و عملیات 
کربالی8 به شهادت رسید.

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

چشم به راه اصغر بودیم که احمد آمد...
37سال چشــم انتظاری؛ تصورش هم سخت 
است، چه رسد به اینکه بخواهی تجربه اش کنی. 
اما 37سال است که لحظه های این مادر و پدر 
با انتظار و داغ دردانه شان »اصغر« گره خورده 
است. غم نبود اصغر، گرد پیری روی چهره مادر نشانده و پدر شکسته شده. این حال و روز تمام 
مادران و پدران چشم به راهی است که در سخت ترین روزهای وطن، از جگرگوشه شان گذشتند 
و آنها را راهی جبهه ها کردند و حاال نه پالکی و نه نشانی از آنها هست. شهدایی که با گذشت زمان 
نه تنها فراموش نمی شوند که حتی عزیزتر هم می شوند. و این دلخوشی پدر و مادر شهید »اصغر 
عبدی« است. البته دلخوشی دیگری هم دارند؛ چند سالی است مهمان ناخوانده ای به خانه شان 
آمده. شهید »احمد حیدرپور« که تقدیر الهی سرگذشت متفاوتی در پرورشگاه برایش رقم زده 
بود. وقت رفتن به جبهه نه پدری داشته و نه مادری و حاال سال ها بعد از شهادتش، هم پدر دارد 
و هم مادر و هم خانواده! ماجرا برمی گردد به یک طرح جالب و خداپسندانه بنیاد شهید و امور 
ایثارگران که چند سال پیش اجرا شد. در این طرح شهدای یتیم به عنوان فرزندخوانده به مادران 
و پدران چشم به راه معرفی شدند. یکی از این شهدا، احمد است که نوروز سال1394  به عنوان 
فرزندخوانده به خانواده چشم انتظار شهید عبدی معرفی و دلخوشی آنها شد. از نزدیک ماجرای 

دلدادگی این پدر و مادر را جویا شدیم.

وقتی لباس رزم به تن کرد و عازم جبهه شــد 
کسی پشت سرش آب نریخت. مادری نبود که 
کنار پنجره به انتظارش بنشــیند. پدری نبود 
که دلتنگش باشد. ســال ها پیش هر دوی آنها 
را از دست داده و به ناچار در پرورشگاه بزرگ 
شده بود. خودش هم دلتنگی هایش را باید در 
سینه حبس می کرد. چون کسی را نداشت تا 
برایش مثل رفقای رزمنده اش نامه بنویسد اما 
حاال حال و هوای این روزهای احمد مثال زدنی 
است. شاید بهترین لحظات زندگی اش را این 
روزها تجربه می کند. بعد از ســال ها تنهایی، 
سوگلی یک پدر و مادر چشم به راه شده است. 
خودش هم باورش نمی شود یک روز صاحب 
خواهر و برادری شود و بچه های آنها او را »عمو 
احمد« و »دایی احمد« صدا بزنند. اما این اتفاق 

شیرین و باورنکردنی بعد از گذشت 34سال از 
شهادتش رخ داده و حاال عکس او هم بر سردر 
خانه ای نقش بسته؛ آن هم کنار برادرخوانده 
جاویداالثرش اصغر. امــا اینها فقط یک طرف 
ماجراست و طرف دیگر خانواده ای است چشم 
به راه که اینک به پاس صبر و بردباری هدیه ای 
زیبا و معنــوی از خداوند دریافــت کرده اند. 
حال و روز این خانواده و به ویژه پدر و مادر هم 

وصف ناشدنی است.

به یاد نامه های اصغر 
عکس احمــد و اصغر روی طاقچــه، صفای 
دیگری به خانه بخشیده. اگر کسی از ماجرای 
فرزندخواندگی شهید خبر نداشته باشد گمان 
می کند که 2پسر از این خانه شهید شده اند. 

البته که برای پدر و مادر همینطور است. هیچ 
فرقی میان او و اصغر نمی گذارند. گاهی از اصغر 
می گویند و گاهــی از احمد. قرار بود به خاطر 
شرایط جسمی مادر و حفظ روحیه اش، زیاد او 
را به حرف نکشیم اما چه کنیم که حاجیه خانم 
گالبتون یوسفی تا صحبت از پسرها می شود، 
خودش با شوق و ذوق برایمان تعریف می کند: 
»اصغر پســر بزرگم بــود. درس و امتحانات 
مدرسه اش که تمام شد هوای رفتن به جبهه 
به ســرش زد. همان روزها بود که بابک، پسر 
عمو و همبازی اصغــر - همین که عکس اش 
روی طاقچه اســت- به جبهه رفت و شهید 
شد. داغ از دســت دادن بابک خیلی سخت 
بود اما راهی کــه رفته بود نبایــد نیمه تمام 
می ماند. من و حاج آقا راضی شــدیم اصغر به 
جبهه برود و تفنگ بر زمین افتاده بابک را بر 
دوش بگیرد. عازم جبهه شد و 6ماه آنجا بود. 
فقط با نامه و گاهی تلفن از او خبر داشتیم.« 
حرف از نامه های اصغر که بــه میان می آید 
پدر رشته کالم را از مادر می گیرد و می گوید: 
»اصغر خیلی نوشتن را دوست داشت. وقتی به 
جبهه رفت مرتب برای ما نامه می نوشت، نامه 
که چه عرض کنم، طومــار بود. حاال هر وقت 
دلتنگش می شویم به بچه ها می گویم برایمان 

از نامه های اصغر بخوانند.«

پیکری که هنوز برنگشته 
از پدر از روز رفتن پسرش می پرسم و حاج اکبر 
عبدی می گوید: »یــک روز از جبهه تماس 
گرفت و با مادرش تلفنی صحبت کرد و گفت 
امشــب عملیات ســختی داریم. اگه بعد از 
3روز برنگشتم مطمئن باشید شهید شده ام. 

همینطور هم شد و او ســاعتی بعد از تماس 
تلفنی، زخمی می شــود. نیروهای ایرانی به 
عقــب برمی گردند و پیکر مجــروح اصغر در 
سنگر باقی می ماند. همرزمانش آخرین بار او 
را در این حالت دیده و به عقب برگشته بودند. 
به همین دلیل خیلی ها فکر می کردند اصغر 
اسیر شده. از همان موقع تا االن که نزدیک به 
37سال می شود روزهای بی قراری و بی خبری 
ما شروع شد. البته مادرش خوابی دیده بود و 
به دلش افتاده بود که اصغر شــهید شده. با 
آنکه همه به خواب های او اعتقاد داشتیم اما 
خب بی قراری امان مــان را بریده. حتی حاال 
که پیکرش هم برنگشــته. چند سال پیش از 
ما آزمایش دی ان ای گرفتند و حاال مطمئن 
هســتیم که پیکر اصغر هنوز تفحص نشده و 

همچنان منتظریم.«

احمد؛ دل برده از این پدر و مادر 
باید از این مادر رسم مادری بیاموزیم. وقتی 
صحبت از پسرها می شود بیشتر حرف هایش 
از احمد اســت و با ذوق از او می گوید: »خانم 
عباسی شــما که خبرنگارید می توانید از این 
پسر من اطالعات بیشتری پیدا کنید. شنیدم 
که وقتی خیلی کوچک بوده پدر و مادرش را 
از دســت داده. همرزمانش می گفتند خیلی 
دلســوز بوده. به همه کمک می کرده. بمیرم 
برایش. حتی کســی را نداشــته برایش نامه 
بنویسد. چقدر مظلوم بوده!« مادر به سختی 
از صندلــی بلند می شــود، عکــس احمد را 
برمی دارد و با گوشــه چادرش دســتی روی 
آن می کشــد و با ذوق به ما نشــان می دهد: 
»چشمان احمد عسلی بوده!« چقدر قشنگ 

رســم مادری را برایش ادا می کند. پدر هم با 
لبخند نگاهی به عکس احمد می کند و پشت 

نگاه محبت آمیزش یک دنیا حرف است.
مادر هر وقت حتــی برای ســاعتی از خانه 
دور می شود وقتی می رسد سریع سراغ قاب 
عکس های پسران شهید می رود. دستی روی 
عکس های احمد، اصغر و بابک می کشــد و با 
زبان شــیرین آذری می گوید: »مردای خونه 
من سالم! شهیدان من سالم... ببخشید شما 
را تنها گذاشتم.« خودش می گوید: »احمد از 
همان اول با لبخند وارد خانه ما شد و شادی 
دیگری به خانه ما بخشــید. هیچ فرقی بین 
این دو نمی گذارم، شاید هم گاهی بیشتر برای 
احمد دعا می خوانم، آخر سال هاســت برای 
اصغر دعا می خوانم و احمد فقط چند ســال 
است که به خانه ما آمده اســت و باید بیشتر 
هوایش را داشــته باشــم تا او هم از ما راضی 
باشد. خدا کند که آن دنیا ما را شفاعت کند.« 
مهربانی برای پسری که شاید تا به حال هیچ 
مادری این چنین بــه تصویرش نگاه نکرده و 
او را نبوسیده اســت. لبخند زیبای احمد هم 
جای خود دارد. میان عشــق بازی مادر و پدر 
شــهید با فرزندی که به خانه شان آمده، این 
نگاه های اصغر اســت که حرف می زند. اصغر 
هم خوشحال اســت که حاال در تنهایی مادر 
و دلتنگی های پدر، حاال یک احمدی هم پیدا 
شده که خلوت آنها را پر کرده است. اصغر هم 
حال و روز این روزهــای برادرخوانده اش را 
خوب می داند. هردو آنها غریبند و گمنام. یکی 

با مزار و بی مادر و پدر غریب 
اســت و دیگری بی مزار و در 

دوری آنها غریبی می کند.

اصغرواحمدبعدازشهادتبرادرخواندهشدند!
همزمانی سال تولد و شــهادت این دو عزیز بهانه ای مکث

بود تا یک شــهید یتیم به یک خانواده چشم به راه 
معرفی شود. 

شهید اصغر عبدی متولد 24مرداد سال1345 بود که 
دست بر قضا در همان روز تولدش 24مرداد سال1364 
در سن 19سالگی در منطقه سنندج و سقز در اثر پاتک 
نیروهای عراقی به شهادت رســید. البته به روایت 
همرزمان شــهید، آخرین دیدار آنها با او که به شدت 

مجروح و امکان شهادتش بود این روز است. 
احمد حیدرپور هم در همان سال تولد اصغر متولد 
شده و به علت فوت پدر و مادرش از دوران کودکی 
در پرورشگاهی زیرنظر بهزیستی بزرگ شد. بعد از 

پایان دوران دبیرستان وارد سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی شــد و درنهایت در سال1364 در عملیات 
والفجر8 به شهادت رسید و پیکر او در قطعه53 مزار 

شهدا به خاک سپرده شد.
چند روز به آغاز ســال1394 مانده بود که چند نفر 
از بنیاد شــهید به خانه شــهید عبدي آمدند و از  
آنها پرسیدند:  » دوســت دارید شهید یتیمی را به 
فرزندخواندگی قبول کنید؟« پدر و مادر شهید هم 
بی هیچ تعللی قبول کردند و  فردای آن روز عکس 
احمد را برای شان آوردند و نشانی مزار او را به آنها 
دادند و به این ترتیب آنها برادرخوانده شدند.  آن 

هم بعد از شهادت.

سالهادرحسرتیکمزار
پدر شهید در گوشه ای از صحبت هایش از حال و هوای مکث

این روزهایش صحبت می کند و می گوید: »راستش را 
بخواهید هنوز هم چشم انتظار آمدن اصغر هستیم. هر 
شــهید گمنامی که به تهران می آورند دل ما می لرزد. 
هرجور شده در مراسم تشییع پیکر آنها شرکت می کنم، 
شاید یکی از آنها اصغر ما باشد. تا پیش از اینکه خداوند 
این شهید را به ما بدهد، من و مادرش بی هدف به گلزار 
شهدا می رفتیم و هر بار سر یک مزار شهید گمنام فاتحه 
می خواندیم. دروغ نباشد گاهی به پدران و مادران شهدا 
که مزار پسرانشان را آب و جارو کرده و کمدشان را مرتب 
می کردند، غبطه می خوردم. اما با آمدن احمد به خانه ما، 
حاال دیگر نخستین جایی که می رویم قطعه53 و سر مزار 

احمد است. از آنجا که تا به امسال کسی را نداشته مزارش 
کهنه است و نیاز به مرمت دارد.  عکس احمد و اصغر را 
داخل کمد باالی مزار گذاشتم.  سفارش دادم یک کمد 
2 طبقه قشنگ برای احمد درست کنند تا عکس های 
بیشتری از پسرانم داخل آن بگذارم. این ها تنها دلخوشي 

ما در این زندگي هستند.« 
مادر هم به نشانه تأیید صحبت های همسرش می گوید: 
»تا نفس در جان دارم برای احمد، مثل اصغر خودم مادری 
می کنم و نمی گذارم درد بی مادری بکشد. برای هردو آنها 
نماز می خوانم و خیرات می کنم. نمی دانم احمد چه چیزی 
بیشتر دوست داشت اما من به نیت هردو آنها انواع میوه و 
شیرینی را می خرم و خیرات می کنم تا روحشان شاد شود.«

شهید احمد حیدرپور، نفر دوم از سمت راستشهید اصغر عبدی، نفر اول از سمت راست
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پدروپسرآرپیجیزن

شــهید »امیدعلی آموخت« شــغل آزاد داشــت، 
روســتازاده ای که داوطلبانه برای اعــزام به جبهه 
ثبت نام کرد. 5بار به جبهه رفت و در مناطق عملیاتی 
فتح المبین، جزیره مجنون، خرمشــهر، جنوب فاو 
و عملیات والفجر8 حضور داشــت. پســرش ایرج 
13سال داشــت، اما آنقدر می دانست که دشمن به 
کشورش حمله کرده و نوجوانان هم سن و سال او، 
خانه و زندگی خود را از دست داده اند. مصمم بود تا 
برای دفاع از کشورش کاری کند. هر بار که پدر برای 
ســر زدن به خانواده اش می آمد، ایرج به پدرش که 
مسئولیت پایگاه بســیج ثاراهلل)ع( آبیک را به عهده 
داشت می گفت: »شما مسئول پایگاه هستید و باید 
مرا به جبهه ببرید.« می گفت: »درســت است که 
سن من کم اســت، ولی می توانم به رزمندگان آب 
بدهم و زخم آنها را ببندم.« در آخرین اعزام، همراه 
پدرش که آرپی جی زن بود به جبهه رفت و در حمل 
مهمات کمک می کرد. 25بهمن13۶۴، در منطقه 
فاو و عملیات والفجر8 هر دو بر اثر اصابت خمپاره، 
مجروح و سپس به شهادت رســیدند. شهید ایرج 
آموخت در وصیت نامه اش نوشته بود: »اگر جسم و 
جان من پیش شما نیست روحم درنظرتان است. من 
به معشوقم رسیده ام. عشــقم  اهلل است و من بنده او 

هستم و حجله  عزای من حجله  دامادی من است.«

خاطرات پدر و پسری
گویسبقتراازهمربودند

شهید »ذکی بهفر« همراه تنها پسرش محمدرضا از اردبیل راهی 
جبهه شدند. وقتی سال13۶2 برای دفاع از کشورش راهی جبهه 
شد، محمدرضا هم تصمیم گرفت ســنگر درس و مدرسه را رها 
کند تا در سنگر جبهه و در کنار پدر و رزمندگان، از مرزهای کشور 
دفاع کند. وقتی موضوع را با مادرش مطرح کرد از او خواســت تا 
برگشــتن پدر، قید رفتن به جبهه را بزند اما محمدرضا در پاسخ 
گفت: »مادرجان! تو چشم من هستی و انقالب و اسالم قلب من 
است. بدون چشم می توانم به زندگی ادامه دهم ولی بدون قلب 
نه. خواهش می کنم اجازه بده برای زنــده ماندن قلبم به جبهه 
بروم.« گفتن این حرف ها برای کسب رضایت مادر کافی بود تا او 
که محصل رشته مکانیک هنرستان فنی بود، همراه پدر به جبهه 
برود و در گروه تخریب لشکر عاشورا مشغول شود. محمدرضا بعد 
از شرکت در عملیات مسلم بن عقیل، برای ادامه تحصیل به اردبیل 
برگشــت اما دغدغه حضور در کنار همرزمان مانع از ادامه درس 
شــد. روزی که حاج ذکی که در عملیات والفجر۴ مجروح  شد، 
از همرزمانش  خواست پسرش محمدرضا را از جبهه برگردانند 
غافل از اینکه فرزندش در فاصله نه چندان دوری از پدر مجروح 
و بر اثر شدت جراحت در بیمارســتان شهید مصطفی خمینی 
تهران بستری شده بود. حاج ذکی 28مهر13۶2 در محور مریوان 
)پنجوین عراق( به شهادت  رسید و پسرش محمدرضا هم 10روز 

بعد و در 8آبان به پدرش پیوست.

آسمانیشدنابراهیمواسماعیل

ابراهیم و اسماعیل طاهری، پدر و پسری بودند که به فاصله 
چند سال به شــهادت رسیدند. اســماعیل متولد 20آبان 
ماه ســال1333 بود و پس از پایان تحصیالتش در مقطع 
دبیرستان وارد ارتش و با شــروع جنگ تحمیلی از طریق 
لشــکر1۶ زرهی به جبهه اعزام شــد. 13آذرسال13۶۴ 
اســماعیل برای شرکت در جشــن تولد پسرش مرخصی 
گرفت، اما حین برگشــت از منطقه عملیاتی سردشــت 
کردســتان خودروی او روی مین رفت و به شهادت رسید. 
پدر او ابراهیم طاهری، بعد از شهادت فرزندش، با خود عهد 
بست و گفت: »اگر من اسماعیل را دادم، خودم نیز می روم 
و تا آخرین نفس می جنگم. یا صدام شکســت می خورد یا 
من شهید می شــوم.« 7مهر ســال13۶۶ در آخرین اعزام 
به جبهه، به دلیل درگیری مســتقیم با نیروهای کومله در 
منطقه بوکان کردستان درحالی که 59سال سن داشت به 
شهادت رسید. پیکر او را درحالی که سرش از تنش جدا شده 
بود، به خانواده اش تحویل دادند. برخی اعضای خانواده بعد 
از شهادت اسماعیل از او خواســته بودند که شهادت پسر 
ادای دینی بود به کشور و الزم نیست او نیز به جبهه برود، اما 
شهید ابراهیم طاهری در مقابل درخواست آنان گفته بود: 
»ما هنوز به وعده مان عمل نکرده ایم. من تا خودم ادای دین 
نکنم نمی توانم بنشینم و تماشا کنم و به دیگران بگویم شما 

وارد عرصه شوید.«

یاد

یاد

یاد 

حاجعلی،همپایپسرانشدفاعمیکرد
روایت رزمندگان از پیرمرد نجاری که آرپی جی زن شد

حاجعلیطاووســی،متولدمهرماه1302بود.اواز
فروردینســال1363تاپایاندفاعمقدسوزمان
آتشبسدرتیرماه1367،درجبهههابهعنوانرزمنده،
حضورمستمریداشتوبامجروحیتدرعملیاتکربالی5،بهافتخارجانبازینایلشد.3فرزنداوغالمرضا،
احمدرضاوحمیدرضانیزازرزمندگانوجانبازاندفاعمقدسهستندکهبهصورتهمزمان،همگاموهمپایپدر
درجبهههایدفاعمقدسحضورداشتند.نخستینحضورحاجعلیدرجبهههایغربکشوروکردستانبود.
اوسپسازسال1364تاپایانجنگدرجبهههایجنوبودرجمعرزمندگانشهرضاییبهجهادمقدسخود
ادامهداد.اودر26شهریورماهسال1390،در88سالگیودرآخرینسفرزیارتیکهبهعتباتعالیاتداشت،در
شهرنجفاشرف،بدرودحیاتگفتهوبعدبنابروصیتوآرزویهمیشگیاش،پیکرشدرقبرستانواديالسالم
بهخاکسپردهشد.مزاراینرزمندهدالور،درمسیرپیادهرویاربعینومقابلعمودشماره1234است.دراین

گزارشچندروایتبهنقلازهمرزمانوپسرانمرحومحاجعلیطاووسیرامرورکردهایم.

مرحوم حاج علی طاووسی در شــهرضا و در خانواده  ای 
کشــاورز و مذهبی به دنیا آمد. او از افراد خیر و مذهبی 
شهر بود و در شغل های مختلفی ازجمله در حرفه نجاری 
تالش و تبحر داشــت. خدمات مختلــف عام   المنفعه 
عمرانــی، مذهبــی، فرهنگــی و دیگــر فعالیت های 
حاج علی، در جریان پیروزی انقالب اســالمی و قبل از 
آن و همچنین در دوران دفاع مقدس، همواره زبانزد عام 
و خاص بوده است. حضور حاج علی بین رزمندگان، به 
لحاظ سن باال و روحیه شاد و فعالیت های مختلفی که 
در مناطق عملیاتی داشت، همواره شور و نشاط خاصی 

را به رزمندگان تزریق می کرد.

حملآرپیجیباگونی
بیشــترین حضــور او در جبهه هــا در جمــع گردان 
امام حسین)ع( و نیروهای شهرضا به عنوان آرپی جی زن 
بود. مرسوم بود آرپی جی زن ها را از بین جوانان انتخاب 
کنند؛ چرا که نقش آنها در میدان نبــرد و در مقابله با 
تانک و ادوات زرهی و ســنگرهای تیربار دشمن بسیار 
حســاس و تأثیرگذار بود. هر آرپی جی زن، چند نیروی 
کمکی برای حمل موشــک های اضافی نیــز به همراه 
داشت. نیروهای آرپی جی زن هنگام عملیات، عالوه بر 
حمل سالح آرپی جی، باید کوله هایی حاوی 3موشک 
را به همراه خود می بردند. اما حاج علی در عملیات ها از 
کوله آرپی جی استفاده نمی کرد. این رزمنده ۶۴ساله، 
در عملیات کربالی5، به جای کوله آرپی جی، از گونی 
اســتفاده کرد تا بتواند 5یا ۶موشــک را با خود حمل 
کند. نحوه حمل نارنجک توســط حاج علی، هم روشی 
خاصی بود. هر رزمنده هنگام عملیات، 2 یا 3نارنجک و یا 
حداکثر ۴نارنجک همراه خود حمل می کرد اما مرحوم 
حاج علی در عملیات کربالی 5 تعداد زیادی نارنجک در 
اطراف کمر خود بســته بود. او در خاطراتش گفته بود: 
»دور تا دور فانسقه )کمربند نظامی( خودم را نارنجک 
بسته بودم تا بتوانم در خط مقدم جبهه این نارنجک ها را 
در اختیار بقیه رزمندگان قرار دهم. فقط قسمت پشت 
کمرم جای خالی بود تا هر موقع خواستم جایی بخوابم 

مشکل نباشد.«

ساختمسجد،منبروپایهمیکروفونچوبی
رزمنــدگان هرگــردان می دانســتند اگــر حاج علی 

همراهشان باشد، هر جا مســتقر شوند، او دست به کار 
می شود و در نخســتین فرصت اقدام به ساخت مسجد 
می کند. وقتی گردان امام حسین)ع( در اطراف شوشتر 
و پادگان شهید باغبانی مستقر شد، حاج علی، جوان ترها 
را به کار گرفت. تعدادی از ســتون های فلزی که قبل از 
شروع جنگ در پادگان انرژی اتمی دارخوئین یا گردان 
مهندســی رزمی بود، را به عنوان اسکلت بندی مسجد 
اســتفاده کرد. ســپس با مهارتی که در حرفه نجاری 
داشت، با اســتفاده از تخته های صندوق موشک های 
کاتیوشا و ســایر صندوق های مهمات، سقف مسجد را 
به صورت شیب دار روی این اسکلت فلزی نصب کرد و 
روی تخته های سقف را با پالستیک پوشاند. سیدمحسن 
قریشــی از همرزمان حاج علی می گوید: »اســتفاده 
از جعبه های چوبی مهمات در ســاخت منبــر و پایه 
میکروفون و مسجد، فقط از حاج علی برمی آمد. تمامی 
رزمندگان گردان امام حســین)ع( خاطرات بسیاری از 
این مســجد چوبی خاطره انگیز دارند؛ مسجدی که در 
ســرما و گرما و حتی هنگام بارش باران های شدید نیز 
مقاوم بود.« ســاخت حمام در محل استقرار گردان از 
دیگر اقدامات مرحوم حاج علی طاووسی بود. در هر محلی 
که رزمندگان گردان مستقر می شدند، سریعا نسبت به 
برپاکردن یک حمام صحرایی و اورژانسی اقدام می کرد 

که برای رزمندگان نعمت بزرگی بود.

پدروپسردرمیدانرزم
حمیدرضا 1۶ساله بود که داوطلب اعزام به جبهه شد. او 
که اواخر جنگ تحمیلی در سال13۶7 به اتفاق پدر در 

گردان امام حسین)ع( در تیپ بقیه اهلل)عج(، در مجاورت 
انرژی اتمی دارخوئین مســتقر بــوده می گوید: »من 
نوجوانی 1۶ســاله بودم و مرحوم حاج علی، پیرمردی 
۶5ساله. پدر به عنوان آرپی جی زن گردان انتخاب شده 
بود. در برنامه های رزمی و آموزشــی شرکت می کرد و 
در ســاعات فراغت به کارهای نجاری و خدمت رسانی 
به نیروهای رزمنده گردان مشــغول بود. هیچ وقت او را 

بیکار نمی دیدم.« 

گوشبهفرمانپسر
سید کمال جالل الدینی از همرزمان حاج علی طاووسی 
در گردان امام حسین)ع( خاطره ای از عملیات والفجر 8 
و فتح فاو برایمان روایت می کند: »ســاعت 10شــب، 
به عنوان نخستین گردان خط شکن لشکرقمربنی هاشم 
وارد عمل شدیم و با 33فروند قایق موتوری در تاریکی 
شب و زیر آتش تیربارهای عراقی، از عرض اروندرود عبور 
کردیم و به مواضع عراقی ها در آن ســوی اروند یورش 
بردیم. با وجود پیچیدگی و حساسیت ماموریت گردان، 
به لطف الهی، مناطق مورد نظر با همت بلند نیروهای 
رزمنده تصرف شد. سپس در ساحل اروند پدافند کرده 
و تا 3روز در مقابل ضد حمله و پاتک های عراقی ها از آن 
منطقه حفاظت کردیم. ســرانجام با رسیدن نیروهای 
جدید، ما را به پشت جبهه و به مقر 1۴معصوم در اطراف 
دارخوئین انتقال دادند. معموال بعد از هر عملیات آفندی، 
به علت خســتگی و تلفات انســانی نیروهای رزمنده و 
خط شــکن، آنها را به مرخصی می فرستادند اما این بار 
به علت حمالت مکرر و پاتک های سنگین عراقی ها برای 
بازپس گیری فاو، شرایط به گونه ای دیگر بود. پس از چند 
روز استراحت، نیروهای گردان را به دستور فرماندهی به 
خط کردند. در این هنگام احمدرضا طاووسی، فرمانده 
21ساله ما در گردان امام حسین)ع(، با صدای بلند گفت: 
»برادران من، اکنون جبهه هــا به ما نیاز ضروری دارد و 
همرزمان مان در مناطق نبرد چشــم انتظار یاری مان 
هستند.« سپس به محلی در 100متری دورتر از آنجا که 
ایستاده بود اشاره کرد و گفت: »آنهایی که داوطلب اعزام 
مجدد به منطقه عملیاتی هستند، در آن قسمت به خط 
شوند.« حاج علی طاووسی، نخستین کسی بود که بدون 
هیچ درنگی، لبخند زنان و آرپی جی به دوش، با صدای غرا 
و بلندی  اهلل اکبر گفت و به طرف محل تعیین شده دوید. 
به دنبال ایشان، بقیه نیروها نیز پشت سر او حرکت کرده و 
عمال آمادگی خود را جهت اعزام به منطقه عملیاتی اعالم 
کردند. پیرمرد نجار، پدر احمد )فرمانده گردان( بود. این 
مرد بزرگ، همیشه برای من یادآور اخالص و صداقت و 

پاکی بوده است.«

دوشکایغنیمتی
حمل تیربار دوشکا یکی از خاطرات به یادمانی در ذهن 
همرزمان حاج علی طاووسی است. احمدرضا طاووسی 
که فرماندهی گردان را برعهده داشت، همراه رزمندگان 
در کنار دریاچه دربندیخان پدافند کرده بودند که پدر 
به اتفاق چند نفر از نیروهای رزمنده گردان به ســنگر 

عراقی ها رفتند و از قسمت هایی که عراقی ها عقب نشینی 
کرده بودند، یک قبضه تیربار دوشکا را به غنیمت گرفته و 
به سختی از این منطقه کوهستانی به عقب انتقال دادند. 
حسین کرمانپور درباره این خاطره می گوید: »حاجی 
صدا زد: »آقای کرمانپور، دوشکا کجاست؟« گفتم: »اون 
باال! نوک اون تپه... .« حاجی حرکت کرد! تند و بدون 
توقف! خجالت کشیدم. با حفظ روحیه بسیجی و با پاهای 
لرزان و با احتیاط تمام دنبال پیرمرد راه افتادم. حاجی 
همانگونه که عادت داشت برای شروع هر کاری بسم اهلل 
بگوید، با صدای بلند گفت: »بسم اهلل الرحمن الرحیم.« 
لوله دوشکا را گرفت، بلند کرد و گذاشت روی کولش. 
یکی دوتا از بچه ها هم جعبه تیر و سه پایه را برداشتند 
و داخل شیار سرازیر شدند. یکی دو جا کمک کردم سر 
دوشیا را گرفتم تا حاجی خسته نشود اما او زود فهمید که 
نسل روغن نباتی قدرت این همراهی را ندارد. حاج علی 
نخستین نفری بود که به مقر رســید و ما 7نفر با یک 

فاصله کوتاه، اما با دست هایی پر به گردان رسیدیم.«

مجروحیتوابتکارعمل
حاج علی طاووسی در عملیات کربالی5 در دی ماه13۶5 
از ناحیه دست مجروح شد. او بعد از مجروحیت تا مدتی 
برای درمان در بیمارستان شــهیدصدوقی اصفهان و 
مرکز توانبخشــی و فیزیوتراپی بروجن تردد داشت. با 
توجه به محدودیت امکانات در مراکــز فیزیوتراپی، با 
ذوق و استعداد خاص خود و با استفاده از چوب، وسایلی 
را به صورت ابتکاری ساخت که برای فیزیوتراپی بسیار 
کارآمد بود. به عنوان مثال با اســتفاده از یک تکه تخته 
چوبی، وســیله ای با انحنای الزم ســاخته بود تا برای 
مجروحانی که عصب دستشــان آسیب دیده و خشک 
شده بود استفاده شــود. همچنین برای مجروحانی که 
از ناحیه مچ آسیب دیده بودند، یک وسیله چوبی ساده 

درست کرده بود تا به وسیله آن مچ آنها نرم شود.

چایدلچسبدرقوطیخالیکنسرو
چای خوش عطر و دلچســب، خاطره به یاد ماندنی در 
ذهن بســیاری از همرزمان مرحوم حاج علی اســت.
ابراهیم ملکپورخاطــره ای ازعملیــات والفجر10 در 
اسفندماه13۶۶ در منطقه حلبچه به یاد دارد: »نیروهای 
گردان ما در ارتفاعات منطقه که به زین اسبی معروف 
بود، پدافند کرده و پس از چند روز به پشت جبهه منتقل 
شــدیم. یک هفته ای بود که چای نخورده بودیم و به 
حاج علی گفتیم که دلمان هوای چای کرده. آن موقعیت 
هیچ امکاناتی نداشــتیم، اما حاج علی گفت اگر قند و 
چای پیدا شود، من برایتان چایی دم می کنم. سرانجام 
مقداری چای و قند توســط تدارکات گردان برایمان 
آوردند اما ظرفی برای دم کردن نداشتیم. حاج علی یکی 
از سطل های فلزی که مخصوص آب دادن قاطرها بود را 
به دقت شست و با چوب های جنگلی آتشی برپا کرده و 
چای دم کرد. چای در قوطی خالی کمپوت ریخته شد 
و به همه چند چای دلچسب و گوارا رسید که هنوز هم 

عطر و طعم آن چای به یاد ماندنی را در خاطر دارم.« 

حتیفکرکردنبه
آنهمقلبانسان
رابهدردمیآورد.
فکــرکــردنبه
اینکهپدروپسریدرآغوشهمجانشانرابر
سرآرمانهایشــانتقدیمکردهباشندوقتی
باورپذیرمیشــودکهباحماسهدفاعمقدس
وحماســهکربالآشناباشیم.ســیدابراهیمو
سیدحسیناســماعیلزاده،پدروپسریکه
صاحبپالکهــای555و556بودند،باهمبه
جبههرفتندوبعداز25سال،پیکرآنهادرآغوش

همتفحصوشناساییشد.

پیکیرهای ســیدابراهیم و سیدحســین طی یک 
عملیات تفحص در منطقه »چیالت« پیدا شــدند، 
بعد از 25ســال و بعد از آنکه 2بار برای آنها مراسم 
تشییع گرفته شــده بود. وقتی آنها را پیدا کردند، 
یکی از آنها در حالت نشســته با لباس و تجهیزات 
کامل به جایگاهی تکیه داده بود و شهید دیگر در پتو 
پیچیده شده بود. می شد حدس زد که یکی مجروح 
شــده و دیگری ســرش را در آغوش گرفته است. 
شــماره پالک ها هنوز خوانده می شد: 555و 55۶.

گمانه زنی اولیه این بود که آنهــا با هم رفیق بوده و 
همراه هم پالک گرفته اند، اما بعد از تفحص و بررسی 
برای شناسایی، مشخص شد، آنها پدر و پسر هستند؛ 
او که نشسته پدر و شــهیدی که درازکشیده، پسر 
است. شهید سیدابراهیم اسماعیل زاده )پدر( همراه 
پسرش سیدحسین اهل روستای باقرتنگه بابلسر 
بودند. سیدابراهیم متولد130۴ بود و هنگام شروع 
جنگ 5۶سال سن داشــت. پسرش متولد133۶ و 
معلم روســتا بود و ۴فرزند داشت. جنگ که شروع 
شد، قید معلمی و زندگی آرام در روستایش را زد و به 
فکر رفتن به جبهه و دفاع از مردمانی شد که خانه و 

کاشانه خود را از دست داده بودند.

ماجرایاعزامبهجبهه
شنیدن سخن امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه هر کس 
توانایی حمل سالح دارد واجب است در جنگ شرکت 
کند، کافی بود تا جوانان در هر نقطه ای از کشور برای 
اعزام به جبهه داوطلب شوند. ســال13۶2 و بعد از 
رزمایشی که در پادگان آموزشی قدس سپاه بابلسر 
برگزار شد، حسین، برادرش رضا و پدرشان هر کدام 
جداگانه نام خود را برای اعزام به جبهه ثبت نام کردند 
و بعد از اطالع، هیچ کدام حاضر به انصراف نشده و هر 

سه به جبهه اعزام شدند. آنها در عملیات والفجر۶ در 
قله های »چیالت« با هم بودند، اما تقدیر این بود که 
حســین و پدرش به شهادت نایل شــوند. سیدرضا 
اســماعیل زاده ماجرای شــهادت پدر و برادرش را 
اینگونه نقل کرده اســت: »هر 3در یک منطقه و یک 
عملیات حضور داشــتیم. عملیات مــا یک عملیات 
ایذایی بود که به دلیل اهمیت حفظ جزایر مجنون اجرا 
شد. برادرم آرپی جی زن بود و پدر کمک آرپی جی زن. 
عملیات که شروع شد، دشمن توانست با پاتکی که زد 
منطقه را از ما بگیرد. منطقه کوهستانی و صعب العبور 
بود. دره های مخوف و میادین مین گسترده ای داشت 
و جنگیدن در آن شرایط سخت بود. سنگری که برادر 
و پدرم در آن مستقر بودند، باالی قله بود. برادرم برای 
دید بهتر و انهدام تانک های دشــمن به سمت دامنه 
قله حرکت می کند. بارها و بارها این مسیر را می رود و 
می آید تا بتواند گلوله آرپی جی از پدرم بگیرد. پیشانی 
و دست پدر هم از همان ابتدای عملیات ترکش خورده 
و مجروح شده بود، اما حاضر نمی شد به عقب برگردد. 
حســین برای آخرین بار به ســنگر می آید تا از پدر 
گلوله آرپی جی بگیرد، اما در مسیر بازگشت زیر آتش 
دشمن قرار می گیرد.« به گفته شاهدان این صحنه، 
پدر وقتی می بیند حسین زخمی شده خودش را به 

دامنه کوه می رساند و باالی سر حسین می رود. چون 
توان باال بردن پیکرش را نداشــته، پتویی می آورد و 
پســرش را در آن می پیچد. او را به آغوش می گیرد و 
و سرش را روی زانوهایش می گذارد. بعد هم خودش 
به شهادت می رســد و هر دو برای سال های طوالنی 
در همان حالت می مانند.منطقه ای که سیدابراهیم 
و فرزندش شهید شده بودند به دست دشمن افتاده 
بود و امــکان بازگرداندن پیکر شــهدا نبود. یک ماه 
بعد وقتی از شهادت آنها مطمئن می شوند و ساک و 
وسایل شان به دست خانواده می رسد، برای آنها مراسم 
ترحیم برگزار می کنند و 11سال بعد به خانواده خبر 
می دهند که پیکر بــرادر و پدر را پیــدا کرده اند. اما 
25سال بعد، 2شهید با پالک های 555 و 55۶ تفحص 
می شوند. مدارک شناسایی نظیر پالک، کاله، لباس 
و... . بعد از آن آزمایش های انجام شده، نشان دهنده 
این موضوع بود که این 2پیکر متعلق به پدر و پســر 
شهید هســتند. آنها بعد از 25ســال درحالی که در 
آغوش هم بوده اند، شناسایی شدند و این بار با همراهی 

خانواده و همرزمان تشییع می شوند.

ماجرای شناسایی صاحبان پالک های 555 و 55۶ که بعد از 25سال تشییع شدند
شهادتوتفحصپدروپسردرآغوشهم

 پدر و پسر آزاده
حکایتپدریکهبعدازپسرش

اسیرشد
نگاهیبهتاریــخدفاعمقدسکشــورمانوخواندن
ماجرایحضوروهمراهیپسرانوپدراندرجبهههای
دفاعمقدس،زخمیشدنیاحتیاسارتدراردوگاههای
عراقبیانگراینموضوعاســتکهوقتیپایدفاعاز
کشورمانپیشبیاید،سنوسالحدومرزینداشتهو
نداردوهمهاعضاییکخانوادهبرایدفاعازکشورازهم
پیشیمیگیرند.تاریخدفاعمقدسنشانمیدهدکه
گاهیپسریکموسنوســالبااصرارهمراهپدرشبه
جبههمیرودوگاهینیزپدریسنوسالداربهدنبال
فرزندشراهجبههراپیشمیگرفتهاست.شهید»یداهلل
دکامیزاده«یکیازپدرانیبودکهدرنخستینروزهای
شــروعجنگتحمیلیوبعدازبی خبریازپســرش
حمداهلل،بهدنبالیافتننشــانهایازاوبهمنطقهمرزی
رفت،اماوقتیبهاسارتنیروهایعراقیدرآمد،حمداهلل

رادراردوگاهاسرامالقاتکرد.

اساراتدرنخستینروزشروعجنگتحمیلی
حمداهلل دکامی زاده، با شروع انقالب اسالمی در شکل گیری 
کمیته های انقالب، جهادسازندگی و تشکیل سپاه در منطقه 
قصرشیرین نقش مؤثری ایفا کرد. او به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی پیوست. او با شروع جنگ تحمیلی در منطقه مرزی 
در حال ماموریت بود که در تاریخ یکم مهرماه ســال1359 
در مرز استان کرمانشــاه همراه با چند نفر دیگر، به اسارت 
نیروهای بعثی ارتش عراق در آمد. خبرهای نگران کننده ای 
به گوش خانواده اش می رســید. عراقی ها تا تنگه ترشابه که 
محل مأموریت حمداهلل بوده رســیده و او را اسیر کرده اند. 
برخی هم می گفتند شاید او را به شــهادت رسانده باشند. 
نگرانی پدرش یداهلل دکامی زاده و خانواده اش، موجب می شود 
تا پدر به محل خدمت پسرش برود. پدر در خاطراتش گفته: 
»مردم شهر می دانستند چه اتفاقی افتاده، ولی حاضر نبودند 
مرا در جریــان قرار بدهند. بعضی می گفتنــد نگران نباش! 
حمداهلل به سمت اســالم آباد رفته است. 3روز بعد زمانی که 

در جست و جوی پسرم بودم، توسط عراقی ها اسیر شدم.«

مالقاتدراردوگاه
پدر در یکی از بازداشتگاه های عراق در شهر خانقین باخبر 
می شود که حمداهلل زنده اســت. وقتی عراقی ها با چشمان 
بســته و با یک دســتگاه کامیون نظامی او و دیگر اسرا را به 
مکانی نامعلوم منتقل می کنند، یداهلل تنها یک آرزو داشته 
و آن دیدن فرزندش بوده اســت. دعای او با ورود به اردوگاه 
مستجاب می شود؛ »خواست خدا بود که مرا جایی بردند که 
قبال حمداهلل را برده بودند. خوشحال بودم که سرانجام پس از 
گذشت مدتی، ولو به قیمت اسیرشدن موفق به دیدار فرزند 
دلبندم شدم. با وجود تلخی اسیری، خوشحال بودم که پسرم 

را زنده می دیدم.«
روایت این دیدار از قول حمداهلل نیز خواندنی اســت: »صبح 
یکی از روزهای اسارت هنگامی که از خواب بیدار شدم، در 
کمال تعجب پدرم را در محیط اردوگاه میان اسرای جدید 

دیدم.« 
پدر با دیدن فرزندش، درحالی که گریــه امانش نمی داد او 
را در آغوش می گیرد: »گفتم: بابا! خدا را شــکر می کنم که 
زنده ای، باورم نمی شد یک بار دیگر تو را زنده ببینم.« پدر از 
حالش پرسید. حمداهلل جواب داد: »بابا! االن دیگر اسیرم؛ تا 
قبل از این اســیر نبودم، ولی با اسارت تو اسیر شدم. اسارت 
من با آمدن تو تازه شروع شده است.«گفت: »بابا! االن اگر من 
بمیرم، تو را دیده ام و خدای نکرده اگر تو بمیری، مرا دیده ای. 
راضی به رضای خدا هستیم. بچه ها و اعضای خانواده هم در 

پناه خدا هستند و خدا کمک شان می کند.«
شکنجهدادنحمداهلل

پیداکردن مدارک و شــک کردن عراقی ها از اینکه حمداهلل 
عضو سپاه پاسداران است، موجب شد تا او را از اردوگاه بیرون 
ببرند. بعد از 3روز درحالی که به شدت شکنجه شده بود، او را 
آوردند. آنقدر شکنجه شده بود که نمی توانست روی پاهایش 
بایستد. با وضعیت اسفناکی او را به داخل آسایشگاه پرتاب 
کردند. دیدن بدن زخمی پسر برای پدر هر چند سخت بود 
اما خوشــحال بود که می تواند در کنــارش و مرهمی برای 
زخم هایش باشد. بعد از مدتی اسرای بازداشتگاه را به اردوگاه 
موصل منتقل کردند. یداهلل دکامی زاده می گوید: »درموصل 
با حاج آقا ابوترابی آشنا شدیم. حمداهلل مورد اعتماد حاج آقا 
ابوترابی بود و حاج آقا، حل و فصل بسیاری از مشکالت اسرا و 
اختالفاتی که بعضا رخ می داد، را به حمداهلل سپرده بود. دوران 
اسارت دوران سختی بود اما با وجود سختی ها، مانند آزمون 
الهی بود و تالش کردیم از آن سربلند بیرون بیاییم. عشق و 
عالقه حمداهلل به قرآن و نهج البالغه، او را واداشت تا این دو 
کتاب شریف را در دوران اسارت با توجه به تفسیرشان حفظ 
کند و یکی از بهترین معلمان قــرآن و نهج البالغه در دوران 
اسارت به حساب  آید. پدر در ادامه می گوید: »10سال کنار 
هم اسیر بودیم. خداوند مزد سال های اسارت پسرم را امیری 
سپاه اسالم عنایت فرمود. 10سال اسیر بود، 10سال امیر شد، 
اما مصلحت الهی بر این شد تا از من که پدرش هستم، زودتر 

به جوار رحمت الهی بشتابد.« 
سردارحمداهلل دکامی زاده، ماه رمضان سال1381 حین انجام 
مأموریت و اعزام به شــهر تهران در سانحه رانندگی به جوار 

رحمت الهی رفت.

آزادهسلطانی؛خبرنگارگزارش

شهرهکیانوشرادگزارش
روزنامه نگار

زهرارادگزارش
روزنامه نگار
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 زهرا گرایلو؛ 
مادر جانباز در خدمت پسر جانباز

زهرا گرایلو بهیار بیمارستان بود. وقتی جنگ شروع شد 
همراه با پدر و برادرانش به جبهه رفت. در بیمارستان 
شــهید بقایی اهواز فعالیت می کرد. همسرش با این 
موضوع نه تنها مخالفتی نداشــت بلکه مشوقش هم 
بود. لحظه ای دست از تالش برنمی داشت. شجاعت و 
فداکاری او باعث شده بود افراد خانواده از او تأثیر بگیرند 
و بیشتر از همه هومن، پسر 13ساله اش تحت تأثیر قرار 
گرفته بود. هومن سال 65همراه مادرش به جبهه آمد. 
در عملیات کربالی5بود. حین دویدن پایش روی مین 
رفت و یک پایش را از دســت داد. گرایلو او را در حالی 
دید که در خون خودش می غلتید. تاب دیدن صورت 
له شده او را نداشت. هومن چند ماهی در بیمارستان 
بستری شد و حاال سال هاســت در خانه با جراحاتش 

روزگار می گذراند. 
گرایلو خود جانباز اســت. او در عملیــات کربالی5 
مورد اصابــت ترکش خمپــاره قرار گرفتــه و یکی از 
گوش هایش هم تخلیه شده است. این بانوی امدادگر 
تجربه تلخ شیمیایی شــدن با گاز خردل را هم دارد 
و اثــرات آن آزارش می دهد با این حــال می گوید که 
هیچ کدام از سختی ها و مرارت هایی که تحمل می کند 
نمی تواند او را از خوب زیســتن مایوس کند. عالوه بر 
هومن، 4برادر گرایلو هم در جنگ جانباز شده اند. داماد 
و همسرش هم به شهادت رسیده اند. با این حال خم به 
ابرو نمی آورد و خود را وقف خدمت به پسر جانبازش 
کرده اســت. او این را موهبتی از سوی خدا می داند و 
می گوید: »همه دلخوشی من دیدن روی هومن است.«

 کبری سلیم آبادی
یکه تاز میدان تیر

کبــری ســلیم آبادی مادر 
شــهیدان عبــاس و علی و 
جانبــازان حســین و امیــر 
فخارنیا اگرچه این روزها در 
بستر افتاده و فعالیت چندانی 
نــدارد امــا روزگاری برای 
خودش یکه تاز میدان بود و بخش اعظمی از نیاز جبهه را 
او تهیه می کرد. سلیم آبادی 4پسرش را روانه جبهه کرد و 
البته خودش هم مرتب به مناطق جنگی رفت وآمد داشت. 
او مرتب برای سرکشی می رفت و هر بار فهرست بلندباالیی 
از لوازم مورد نیاز رزمنده ها را می نوشت و به محض اینکه 
به تهران می آمد شروع می کرد به تهیه آنها. خانه اش را هم 

کرده بود پایگاه کمک های مردمی. 
هر روز همســایه ها در خانه او دور هم جمع می شــدند 
و از دوختن لباس تا درســت کردن ترشــی و مربا، همه 
کاری می کردند. حتی بچه ها هم بیــکار نبودند و دکمه 
می دوختند. او بانــوی فعالی بود و حضــور در مجالس و 
محافل قوت قلبی بود برای مادران و همســران شــهدا. 
سلیم آبادی حتی دوره نظامی و تیراندازی را هم آموزش 
دیده بود. گاهي پیش می آمد نحوه تیراندازی اش را برای 
پسرها تعریف می کرد. آنها هم شجاعت مادر را می ستودند 

و کلی ذوق می کردند که در میدان تیر گل کاشته است. 
ســلیم آبادی از اینکه بچه هایش در خانه باشــند و دیگر 
رزمنده ها در جبهه بجنگند حس خوبی نداشت. یک بار که 
4پسرش برای مرخصی آمده بودند رو به آنها کرد و گفت: 
»من ناراحتم که شما اینجا هســتید. اگر حمله از سوی 
دشمن شود کسی از ما در جبهه نیست که اسلحه به دست 

بگیرد. زودتر سر پست هایتان برگردید.« 

یـاد

عزت السادات فشارکیان 
یکی پشت جبهه، یکی در خط مقدم

محمد تک پسر خانواده فشارکیان بود. هم مادر و هم پدر دست و 
دلشان می لرزید اگر دست او خراشی برمی داشت. البته حق هم 
داشتند دردانه ای بود برای خودش. وقتی جنگ شد دفتر و کتاب را 
کنار گذاشت و راهی شد. او را به سومار فرستاده بودند. بعد از مدتی 
فرمانده او را به تهران فرستاد تا درسش را ادامه دهد. به او گفته بود 
جبهه به افراد تحصیل کرده هم نیاز دارد. بهمن سال 60به جای 
محمد، مادرش عزت الســادات برای کمک به جبهه راهی اهواز 
شد. در چایخانه کار می کرد. همراه با زنان دیگر لباس رزمنده ها 
را می شســت و می دوخت. محمد از نبود مادر در خانه استفاده 
کرد و توانســت با دلبری رضایت پدر را بگیرد و به جبهه برود. در 
یکی از روزها که مادر مشغول دوختن وصله به لباس رزمنده ها بود 
چشمش به لباسی افتاد که پشت آن نوشته شده بود: »محمدعلی 
فشارکیان«. درست زمانی بود که خبرهای ضد و نقیض از شهادت 
پسرش به او می دادند و او پریشان و چشم به راه بود. رشادت های 
این زن تمامی ندارد؛ بعد از شهادت محمد هم، مرد میدان بود و با 
سرپرستی کاروان حضرت زینب)س( محله غیاثی به داد دل داغدار 
مادران شهدا رســید. تالش هایش برای جمع آوری کمک های 
مردمی در پشــت جبهه ها در تهران و مسجد محله هم که جای 

خود دارد. 

یـاد

 زهرا موسوی؛ مادری که همراه پسرانش 
در جبهه حضور داشت 

کنار پسرانم حس خوبی داشتم
اینکه مادر باشــی و خودت ســربند رزم پسرانت را 
ببندی و راهی جبهه شان کنی، صبر و استقامت زینبی 
می خواهد. زهرا موســوی یکی از همین مادرهاست؛ 
مادر شهیدان سیدعلی و ســیدعلی محمد موسوی. 
او نه تنها زمینه رفتن پسرانش به جبهه را فراهم کرد 
بلکه خودش هم همراهشان بود. پشت جبهه فعالیت 
می کرد. از تهیه آذوقه تا شستن لباس رزمنده ها، همه 
تالش اش این بود که نیــاز آنها را فراهم کند. ماجرای 
ایثارگری او داســتانی مطول دارد. به مناسبت هفته 

دفاع مقدس پای صحبت او می نشینیم.

اوایل دهه50 بود که پدر مبارزه انقالبی اش را شروع کرد. 
با آیت اهلل ســیدمحمود طالقانی ارتباط داشت و به همین 
دلیل هم چند باری از سوی ساواک دســتگیر شد. مادر 
خیلی دوســت داشت همراه همســرش فعالیت سیاسی 
داشته باشد اما وجود چند بچه قد و نیم قد اجازه این کار 
را به او نمی داد و او فقط در تظاهرات شرکت می کرد. زن 
پردل و جراتی بود و از هیچ هراســی نداشت. گاهی پیش 
می آمد برای اینکــه بتواند به راهپیمایی بــرود بچه ها را 
به دســت پدربزرگ و مادربزرگشــان می ســپرد و راهی 
می شد. موسوی می گوید: »دوران پهلوی وقتی بیرون از 
خانه می رفتم پوشیه می زدم و ساواک شایعه کرده بود که 
ما خرابکار هستیم.« با شروع جنگ پدر مغازه میوه فروشی 
خود را به دست همسرش سپرد و خودش راهی جبهه شد. 
بیشتر در جنوب سوســنگرد حضور داشت. با رفتن او بار 
زندگی روی دوش مادر افتاد. باید از صبح تا شب در مغازه 
میوه و ســبزی می فروخت تا بتواند زندگی را اداره کند. 
البته علی و علی محمد نمی گذاشــتند مادر دســت تنها 
بماند. کمک حالش بودند. هر دو روزها مدرسه می رفتند 

و عصرها وردست مادرشان می شدند.

نامه رسان رزمنده ها 
سال61. سیدعلی که دیگر 15ساله شده بود عزم رفتن به 
جبهه را کرد. پیش از او برادر کوچک ترش علی محمد رفته 
بود. علی از پدرش خواست به تهران برگردد و امور خانواده 
را خود به دست بگیرد. آخر سن و سالی از پدر گذشته بود و 
اگر پشت جبهه را حمایت می کرد خیال علی هم آسوده تر 
می شد. سیدعلی راهی شــد. تخریب چی بود. هرچند ماه 
یک بار به خانه می آمد. ترجیح مــی داد در منطقه بماند. 
موسوی آن روزها را به یاد می آورد: »علی وقتی به مرخصی 
می آمد کوهی از نامه همراه خود داشت. نامه همرزمانش 
بود. یکی یکی آنها را به دســت خانواده هایشــان می داد. 
روزها کارش پخش نامه بود و شب ها به هیئت می رفت. تا 
نیمه شب بیدار می ماندم تا او بیاید. سیدعلی هر بار که به 
مرخصی می آمد چند نفری از دوستان و آشنایان را با خود 

به جبهه می برد.« 

باید پشت جبهه را تقویت می کردیم
با رفتن بچه ها به منطقه جنگی مادر که در ستاد پشتیبانی 
مالک اشــتر تهران فعالیت می کرد راهی جبهه شــد. از 
خیاطی تا شست و شــو در چایخانه همــه کاری می کرد. 
گاهی دخترهایش را هم با خودش می برد. همه تالش اش 
این بود که بتواند نیاز رزمندگان را تأمین کند. معتقد بود 
با تقویت پشت جبهه رزمنده ها روحیه می گیرند. موسوی 
از آن روزها می گوید:»در چایخانه اهواز ساعت ها مشغول 
شست و شو بودیم. ریه هایم در اثر استفاده مواد ضدعفونی 
می سوخت. خسته می شدیم اما دست از کار نمی کشیدیم. 
از اینکه کنــار بچه هایم بودم حس خوبی داشــتم. حس 
مفید بودن.« بعد از شهادت علی محمد موسوی بیشتر در 
تهران و پایگاه بسیج مالک اشتر فعالیت می کرد. او نحوه 
شهادت دردانه اش را تعریف می کند: »از رفتن علی محمد 
به جبهه تا شــهادتش خیلی طول نکشید. چند ماهی در 
کردســتان بود و از آنجا به جنوب رفت. در اروندرود هم 
شهید شد. دوستانش در جبهه یک شال سبز روی گردنش 
انداخته بودند. خیلی دوســتش داشتند. وقتی پیکرش را 
آوردند صورتش شکفته بود. تیر به چشمش خورده بود. با 

همان لباس رزم او را به خاک سپردیم.« 

اولین شهید تفحص 
اما ســیدعلی تا پایان جنگ در جبهه حضور داشت. مادر 
تصور می کرد با قبول قطعنامه598 پســرش سر خانه و 
زندگی برمی گردد و می تواند بســاط ازدواجش را فراهم 
کند. موسوی می گوید: »به علی گفتم مادر جنگ تمام شده 
بمان و کســب وکاری راه بینداز. گفت تا زنــده ام و نفس 
می کشم جبهه را رها نمی کنم. بعد از جنگ به تفحص پیکر 
شــهدا رو آورده بود. می گفت خانواده های زیادی منتظر 
بچه هایشان هســتند و باید پیکر بچه هایشــان را به آنها 
برسانم.« سال71، به هر زحمتی بود مادر توانست علی را 
راضی به ازدواج کند. قبل از عید علی به مادر گفت: »چند 
شهید تفحص شده و باید آنها را شب عیدی به خانواده شان 
برسانم.« قرار بود دو،ســه روزه برگردد اما.... در فکه بر اثر 
اصابت ترکش به شــهادت رســید. به گفته دوستانش او 

نخستین شهید تفحص است.

گزارش

می دانم کجا آمده ام!
زهرا محمودی هدایای مردم را بار کامیون کرد و راهی 
سوسنگرد شد. زن ها با ســلیقه در هر بسته مقداری 
آجیل و تنقالت، یک دســت لباس زیر مردانه و یک 
عکس امام خمینی)ره( گذاشته و کادو کرده بودند. 
وقتی ماشین به سوسنگرد رســید رزمنده هایی که 
نگهبانی می دادند جلوی ماشین را گرفتند. دیدن یک 
بانو در منطقه جنگی برای آنها تعجب داشت. یکی شان 
گفت: »مادر شما برای چه اینجا آمده اید؟ از این جلوتر 
نمی توانید بروید. برای تان خطر دارد.« اما محمودی 
مادرانه به رزمنده نگاهی کرد و کارت تردد را نشان او 
داد و گفت: »من سپاهی ام. می دانم خطرناک است. 
می دانم کجا آمده ام. اما من یک مادرم و دوست دارم در 
شرایط سخت کنار بچه هایم باشم. همه شما فرزندان 
من هســتید درســت مثل علی که او هم در جبهه 
است.« این جمله آبی شد روی آتش دل آن رزمنده. 
انگار مادرش این حرف ها را می زد. حالش خوب شد. 
راه را باز کرد و محمودی برای نخستین بار وارد منطقه 
عملیاتی شد. روزها یکی یکی از پی هم می آمدند و 
می رفتند. محمودی چنــد روز در منطقه می ماند و 
برای جمع آوری کمک هــای مردمی یکی دو روز هم 
به تهران می آمد. انگار صفا و مروه اش شده بود جاده 
تهران- جنوب. او وقتی تالش و یکدســتی مردم در 
دوران جنگ را به یاد می آورد چشم هایش برق می زد. 

انگار بهترین خاطره زندگی اش را تعریف می کرد:»غیر 
از پول و مواد خوراکی خیلی هــا طال می آوردند. من 
10کیلو طال فروختم و با پولش مایحتاج رزمنده ها را 
تهیه کردم. شاید باورتان نشود اما 30تا حمام صحرایی 
و تعداد زیادی منبع آب خریدم و به خط مقدم بردم.« 

تا سنگر رزمنده ها سینه خیز رفتم
محمودی 4سال اول جنگ بیشتر در مناطق جنوبی 
حضور داشت. یک روز دشت عباس و روز دیگر بستان 
و هویزه. نیرویی در وجودش حس می کرد که پیش از 
آن تجربه اش نکرده بود. رفت وآمد او به جبهه باعث 
شده بود رزمند ها قوت قلبی بگیرند. از دیدنش قند 
توی دلشان آب شود. تا او را می دیدند می گفتند مادر 
محمودی آمده است. بعضی هم مادر جبهه ها صدایش 
می کردند. هر چه بود به شــجاعتش می بالیدند. او 
خاطره ای تعریف می کرد: »یک بار جــاده آبادان و 
ماهشهر را بســته بودند. بچه ها روی زمین خوابیده 
بودند و تیراندازی می کردند. راننده کامیون وحشت 
کرده بود. از ماشــین پیاده شــدم و تا سنگر بچه ها 
ســینه خیز رفتم و خودم را به آنها رســاندم. بچه ها 
می جنگیدند و من کادوی شــان را کنار دست شان 
می گذاشــتم. منطقه که کمــی آرام گرفت یکی از 
رزمنده ها کم سن و ســال بود، گفت می شود امروز 

مهمان ما باشید؟ گفتم چرا نمی شود.« 

مادرانه های خط مقدم
زنده یاد زهرا محمودی؛ تنها زنی که کارت تردد به خط مقدم جبهه را داشت

محمودی از همان اولش هم دست به خیر بود. کافی 
بود بداند کســی نیاز به کمک دارد لحظه ای تردید 
نمی کرد به هر نحوی شده دستش را می گرفت. در 
دوران پهلوی خیریه کوچکی با چند خانم دیگر راه 
انداخته بود و به امور نیازمندان رســیدگی می کرد. 
انقالب که پیروز شد همین رویه را ادامه داد البته با 
خدمات بیشتر. تا اینکه جنگ شروع شد. 31شهریور 
ماه سال1359 یعنی همان روز اولی که صدام رسما 
اعالن جنگ داد، محمودی با جمعی از دوســتانش 
مقابل ساختمان مجلس رفت و بیانه ای خواند: »ما 
زنان مسلمان پشت انقالب خود ایستاده ایم و با تمام 
وجود در پشت جبهه از کشور و نظام در برابر دشمن 
متجاوز دفاع می کنیم.« این جمله اش شــعار نبود. 
بی فوت وقت آستین همت را باال زد و شروع کرد به 
جمع آوری کمک های مردمی برای جبهه. محمودی 
می گفت: »با شروع جنگ علی به جبهه رفت. من هم 
خانه ام را تبدیل به پایگاه مردمی کردم. صبح تا غروب 
زن های همسایه دسته دسته می آمدند و می رفتند 
و همگی مشغول کار بودند؛ از درست کردن سبزی 
قورمه تا نــان روغنی و حلوا. لباس زیــر مردانه هم 
می دوختیم.« او تصمیم گرفت کمک های مردمی را 
خودش به جبهه ها برساند. می خواست برای رزمنده ها 
مادری کند. می گفت: »جوان هایی که از کشور دفاع 
می کنند بیشتر از مهمات به محبت مادری و تقویت 
روحیه نیاز دارند.« برای همین ساک سفرش را بست 
که همراه با کامیون ها راهی شود. اما مسئوالن سپاه 
اجازه ندادند. البته حق هم داشــتند منطقه جنگی 
مناسب برای حضور یک بانو نبود. با این حال محمودی 
مایوس نشد. هر روز به مقر ســپاه می رفت تا بتواند 
مجوز بگیرد. آنقدر رفت وآمد تا باالخره مسئوالن وقت 

برایش برگه تردد صادر کردند.

پای صحبت های مادر شهیدان داوود، رسول و علیرضا خالقی پور و همسر جانباز دفاع مقدس
فصل کوچ پسرهای خانه

حاجیه خانم »فروغ منهی« اســوه ایثار و فداکاری است؛ کسی که 
3فرزندش را تقدیم وطن کرده و ســال ها پرستار همسر جانبازش 
بود. اما حاال او معتقد است بعد از 38سال از شهادت پسران نمونه و 
درسخوانش، چیزی تغییر نکرده است و تا آخرین لحظه عمرش با 
صالبت ایستادگی خواهد کرد. حتی اگر جنگ هم نباشد او در میدان 
دیگر با گفتار و کردارش راه شهدا را ادامه خواهد داد. با هم بخش هایی 

از صحبت های مادرانه این بانو را مرور می کنیم.

جنگ تحمیلی که آغاز شد، مردهای باغیرت خانه خالقی پور، خونشان به 
جوش آمد و یک به یک راهی خط مقدم شدند. مادر از آن روزها می گوید: 
»همسرم سال1360 نخستین بار از طریق هالل احمر به جبهه اعزام شد. 
بعد از حاجی، تابستان سال1361 داوود از طریق مدرسه به نخستین سفر 
جهادی رفت، آن هم به منطقه کردستان. خودم او را راهی کردم. بعد از آن، 
دیگر رفت وآمدهایش به جبهه قطع نشد. در عملیات والفجر مقدماتی و 
چند عملیات دیگر هم شرکت کرد تا سال1362. آن سال، حاج آقا از طرف 
ستاد مرکزی بســیج عازم لبنان شــد؛ روزهایی که با اسارت حاج احمد 
متوسلیان همراه شــده بود. در همان ایام، آنجا بمب گذاری شد که طی 
آن 14ایرانی به شهادت رسیدند. حاج آقا حدود 5ماه در لبنان ماند و بعد 
مجروح به کشور برگشت.« داوود ابتدا در پادگان امام حسین)ع( بود و بعد 
به استخدام نهاد نخست وزیری درآمد. بعد از آن وارد وزارت اطالعات شد 
اما همچنان به جبهه رفت وآمد داشت. اواخر سال1362 دوباره عازم جبهه 
شد. 22اسفند سال62 شهید شد و خبر شهادتش را روز اول عید در نبود 
پدر به مادرش دادند. خودش می گوید: »آن موقع 34سال بیشتر نداشتم و 
همسرم کنارم نبود. دوست باایمانی داشتم که اتفاقاً در منزل ما مهمان بود. 

با اطمینان گفت: »خدا را شکر کن و استوار باش.« با شنیدن حرف او دلم 
قوت گرفت. سریع وضو گرفتم، سجاده را پهن کردم و 2رکعت نماز شکر 
خواندم. هیچ وقت حال و هوای آن نماز از یادم نمی رود. اگر 2رکعت نماز در 

عمرم قبول افتاده باشد، همان است.«

شهادت برادرها در آغوش هم
با شروع عملیات خیبر حاجی دوباره عازم جبهه شــد، البته حاجی در 
کردستان بود و بچه ها در جنوب. مادر اینگونه از آن روزها روایت می کند: 
»رسول، دومین پسرم همان سال62 اعزام شــد و تا سال67 در منطقه 
بود. البته ســال65 در عملیات کربالی5 از ناحیه دست با 2تیر مستقیم 
مجروح شد. در سال66 علیرضا که به سن نوجوانی رسیده بود هم عازم شد. 
سال1367 بود که علیرضا و رسول در شب عید قربان در منطقه شلمچه 
در آغوش یکدیگر به شهادت رسیدند. پیکرشان 40روز در خاک عراق ماند 
و بعد به دست ما رسید.« حاال حاج خانم مانده است و 4 قاب عکس مردان 
خانه اش که همگی رفته اند. اما دلش خوش است و زیر لب شکر می کند که 
امیرحسین پسر کوچکش، همراه خانواده اش کنار اوست و دختر و دامادش 

هم هوای  او را دارند.

ایثار زنان در پشت سنگرها بی نظیر بود
وقتی صحبت از نقش زنان در ســال های جنگ و دفاع مقدس به میان 
می آید، مادر شــهیدان حرف های زیادی برای گفتن دارد و به خاطرات 
دهه60 و آن روزها گریزی می زند: »در دوران دفاع مقدس هر کسی در حد 
توان خود نقشی ایفا کرده است. بانوان هم چه آنها که همسران و مادران 
شهدا بودند چه غیر آنها، در این خط و میدان تالش و ایثارگری کردند. یکی 

از پول خود، یکی از تفکراتش، یکی از وجودش، یکی از گفتارش و هر کسی 
به طریقی در این مسیر قدم برداشته است. همانگونه که فرزندان و همسران 
آنها در جبهه ها ایثارگری کردند، زنان هم در پشت جبهه ها دوشادوش هم 
ایثارگری کردند. من همیشه به حال بانوانی که از جان و دل پشت جبهه ها 
زحمت می کشیدند غبطه می خوردم و دوست داشتم در حد توان مثل آنها 
باشم. خدا رحمت کند، آن سال ها دوستی داشتم که از ناحیه دوچشم نابینا 
بود اما مثل یک انسان سالم و عادی برای پیروزی رزمندگان از نظر مالی، 
جانی، فکری و گفتار تالش کرد. این خانم که سن و سالی هم از او گذشته 
بود هر روز صبح زود با من و بچه های کوچکم همراه می شد و به پایگاهی که 
برای رزمنده ها لباس و خوراکی آماده می کردند می آمد. وقتی اورکت های 
خونین شــهدا و رزمنده ها را از جبهه می آوردند آنها را می شستیم و اگر 
پارگی داشــت رفو کرده یا می دوختیم. بعد اتو می کردیم و دوباره برای 
ارسال به منطقه جنگی آماده می کردیم. این خانم نابینا کارش این بود که 
دکمه های اورکت ها و شلوارها را بدوزد. ما سوزن هایش را نخ می کردیم و او 
دکمه ها را با چشم بسته به خوبی می دوخت. بعدها به او یاد داده بودیم کاله، 
شال گردن و پلیور برای رزمنده ها می بافت. او همه این لباس ها را با هزینه 
شخصی می بافت و پول کامواها را هم خودش می پرداخت. به قدری برای 

رزمنده ها لباس بافته بود که برای او از کردستان تقدیرنامه فرستادند.«  

مادر جبهه ها صدایش می کردند. این لقب را رزمنده ها بــه او داده بودند. به پاس محبت های مادرانه اش. از 
مژگان مهرابیگزارش

روزنامه نگار
31شهریور سال1359 تا روزی که جنگ به پایان رسید پا به پای مردان در مناطق جنگی حضور داشت. کارش 
این بود که کمک های مردمی را جمع آوری کرده و به دست رزمنده ها برساند. آن هم شخصا، نه اینکه کار را  به 
دیگری واگذار کند. او حتی خانه اش را تبدیل به پایگاهی برای خدمت رسانی به جبهه ها کرده بود و هر روز پذیرای زنان آشنا و همسایه می شد تا کنار هم لوازم مورد 
نیاز جبهه ها را فراهم کنند. البته فعالیتش به اینجا ختم نمی شد. قسمت مهم کارش این بود که بسته های آماده شده را بار کامیون کند و با گفتن ذکر »یاعلی از تو مدد« 
راهی منطقه جنگی شود. او به محض ورود به خط مقدم سنگر به سنگر می رفت و پای صحبت رزمنده ها می نشست. پرس وجو می کرد چه کم و کسری دارند تا فراهم 
کند. در یک کالم زهرا محمودی شیرزنی بود که حالوت محبت مادرانه اش را کسانی که در سال های دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشتند هنوز فراموش نکرده اند. 
زنی که 8سال در خط مقدم برای رزمنده ها مادری کرد و پسرش »علی اقبال« را هم در راه کشور فدا کرد. هفته دفاع مقدس فرصت خوبی برای دیدار با او بود اما این 

مادر سال هاست مهمان پسر شهیدش شده است و در سال 89 درگذشت. به پاس مادرانه این بانو، گفت وگویی که در زمان حیاتش با او داشته ایم را مرور می کنیم.

نهفقطمادرعلی،مادرتمامرزمندهها
مکث

اسفند سال1366. بچه ها در ارتفاعات ماووت بودند. بعد از درگیری روز 
گذشته تشنگی بی تابشان کرده بود. علی اقبالی ظرفی برداشت و از کوه 
پایین آمد تا آب از رودخانه بیاورد. حین بازگشت هنوز به نیمه راه نرسیده 
هواپیماهای عراقی منطقه را بمباران کردند و علی همراه چند رزمنده 
دیگر به شهادت رسید. او در لحظه آخر به فرمانده اش گفت: »به مادرم 

بگویید پاســداری از راه امام)ره( را فراموش نکند.« روزهای اول نوروز 
سال1367 بود که پیکرش را آوردند. مادر نه گریه می کرد و نه حرفی زد. 
محکم ایستاده و فقط نظاره می کرد. می گفت: »دوست ندارم گریه ام را 
منافقین ببیندند و خوشحال شوند.« از علی 3فرزند به یادگار مانده است. 

حسین، محمد و محسن که امروز افتخار جامعه مان هستند.

رساندن آذوقه باالی کوه پر از برف
محمودی جاهایی می رفت که هیچ کس انتظار 
دیدنش را نداشت زمانی آب و غذا می رساند که 
رزمنده ها ساعت ها گرسنه و تشنه بودند. یک بار 
که به سردشت رفته بود متوجه شد هلی کوپتری 
که حامل مواد غذایــی بوده بســته ها را پایین 
انداخته و آنها در گودال افتاده و برف روی شــان 
را گرفته اســت. حتی 2نفر هم که می خواستند 
بســته ها را بیرون بیاورند زیر برف مانده بودند. 
محمودی چند بســته آذوقه برداشــت و سوار 
تراکتور شــد و خود را به دامنه کوه رســاند. بعد 
از آن پیاده تا باالی کوه رفت. بی توجه به سرمای 
گزنده و پایی که در برف گیر می کرد. به هر سختی 
بود خود را به رزمنده ها رساند. می گفت: »شهید 
صیادشیرازی، فرمانده عملیات بود تا من را دید به 
سمتم آمد و گفت مادر چرا خودت را به این خطر 
انداختی؟ شرمنده کردی! نمی دانم چطور تا آن 
باال رفته بودم. وقتی می خواستم پایین بیایم روی 

کیسه نایلونی نشستم و تا پایین سر خوردم.« 

عیادت به شرط کمک به جبهه 
انسیه اقبالی، دختر محمودی از روز مجروح شدن 
مادرش خاطره ای تعریف می کنــد: »مادرم در 
سفری که به گیالنغرب داشت حین برگشت دچار 
سانحه رانندگی شــد و طحالش پاره شد. او را در 
بیمارستان بســتری کردند. هر روز تعداد زیادی 
دوست و آشنا برای دیدنش می آمدند. او به همه 
اعالم کــرده بود هیچ چیز برای عیــادت نیاورند 
به جایش اگر می خواهند او را خوشــحال کنند 
وجهی بــرای کمک به جبهه بدهند. کیســه ای 
هم کنار تختش گذاشــته بود و مردم پول را در 
آن می انداختند. آن زمان مبلــغ 60هزار تومان 

جمع شد.« 
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در یکی از روستاهای سرسبز و خوش آب و هوای تهران 
ساکن است؛ روستای واصفجان؛ منطقه ای  در شمال 
شهر پردیس. خانه اش با آن باغچه سرسبز و فضایی که 
دارد آدم را به یاد خانــه مادربزرگ قصه ها می اندازد. 
همســرش را حاجی صدا می زند؛ مردی 60ساله که 
بیشتر سال های عمرش را روی ویلچر نشسته است. 
حاج محسن از ســال1360 جانباز شده است؛ یعنی 
در سن 19سالگی. چهره بشاش و روی گشاده اش این 
حس را القا می کند که اصال میانه خوبی با عصبانیت 
و اخم کردن ندارد. بستاک می گوید: »حاجی بهترین 
است. مهربان و دلسوز. رفاقت را در حق من تمام کرده 
است. 34سال با هم زندگی می کنیم و یک بار اخم او 
را ندیدم.« حاجی هم در جــواب او می گوید: »حاج 
خانم شکسته نفسی می کند. جان و وجودش را وقف 
رسیدگی به من کرده است. اگر خدمتی هم باشد او 
انجام داده است. ایثار او از جهاد من زیباتر است. البته 
این موضوع در مورد همه همســران جانبازان صدق 
می کند. وظیفه رزمندگان شاید جنگیدن و دفاع از 
کشور بود اما همسر جانبازان و شهدا با صبوری شان 
واژه از خودگذشتگی را خیلی خوب معنا کرده اند.« هر 
دو درست می گویند؛ هم بستاک و هم حاج محسن. با 
اینکه شرایط سختی دارند اما چه زیبا در کنار هم روز 
و شب خود را ســپری می کنند. حاج محسن به لوح 
تقدیری که روی میز قرار دارد اشاره می کند و می گوید: 
»چند ماه پیش امام جمعه شهر پردیس این لوح تقدیر 
را به همســرم داده اســت؛ به پاس فداکاری هایش. 
انگشــتری هم هدیه حضرت آقاســت که به او اهدا 

شده است.« 

برای خودم سرباز رنجری شده بودم
بستاک همینطور که برای حاج محسن میوه پوست 
می کند، سر حرف را باز می کند. از خودش می گوید 
که چه مرارت هایــی را در دوران جنگ تجربه کرده 
اســت. به روزهای اول جنگ برمی گردد؛ زمانی که 
مردم خوزستان بی خبر از فتنه بعثی ها درگیر جنگی 
ناجوانمردانه شدند. تعریف می کند: »خرمشهر زودتر 
از دیگر شهرها گرفتار حمله دشمن شد. خبر به مردم 
اندیمشک رسید. ما آن موقع ساکن اندیمشک بودیم. 

هیچ تصوری از جنگ نداشــتیم. تا چند روز اول هر 
کس را می دیدی یک رادیو بیخ گوش اش گذاشــته 
بود و پیگیر اخبار بود؛ اینکه در خرمشهر چه اتفاقی 
افتاده است. زن و بچه ها بیشتر از همه ترسیده بودند. 
دلهره داشتند هر آن تانک های عراقی وارد شهر شود.« 
فرمانده های نظامی و دیگر کسانی که سعی شان حفظ 
امنیت شهرها بود اعالم کردند خانم ها هم باید آموزش 
نظامی ببیند. بستاک جزو نخستین خانم هایی بود 
که کار با ســالح های جنگی را یاد گرفــت؛ از کلت 
تا آرپی جی. حتــی رانندگی با تانــک را هم بلد بود. 

می گوید: »برای خودم سرباز رنجری شده بودم!« 

حوض خون 
وقتی انقالب اســالمی به پیروزی رســید بستاک 
فعالیتش را در نهاد بسیج مستضعفین شروع کرد. بعد 
از شکل گیری کمیته امداد در آنجا مشغول به کار شد. 
با شروع جنگ روزها تا ظهر در کمیته امداد می ماند 
و به امور نیازمندان رســیدگی می کرد و عصرها هم 
برای کمک به پشت جبهه و تهیه آذوقه و بسته بندی 
همراه با خانم های همسایه به ستاد پشتیبانی می کرد. 
باقی ماجرا را از زبان خودش می شــنویم: »چند ماه 
از جنگ نگذشته بود و روزبه روز به تعداد مجروحان 
و شــهدا افزوده می شــد. لباس ها و پتوهای خونی 
رزمنده ها را به مسجد امام حسین)ع( می آوردند که 
مقر بچه های حزب اللهی بود. از آنجــا لباس ها را به 
خانه هایمان می بردیم. زن های همسایه و فامیل جمع 
می شدیم برای شستن. بعد که دیدند از نظر بهداشتی 
درست نیست، جایی را کنار رود دز درنظر گرفتند.« 
اما آنجا هم جوابگو نبود. بیمارستان شهید کالنتری 
مملو از مجروح  بود و باید ملحفه های تمیز به موقع به 
دستشان می رسید. از این رو رختشویخانه بیمارستان 
مهیا شد برای این کار. از خانم ها خواستند برای کمک 
به بیمارستان بروند. بستاک از کار در رختشویخانه 
می گوید: »تعدادمان زیاد بــود. هر روز حجم باالیی 
پتو و ملحفه می آوردند برای شستن. هم می شستیم و 
هم گریه می کردیم. جوی خون راه می افتاد. خیلی ها 
از خانه شان مواد شوینده می آوردند. تا اینکه یکی از 
همشهری ها، حوضچه ای درســت کرد که لباس ها 

را در آن می انداختیم. گاهــي پیش می آمد البه الی 
ملحفه ها و لباس ها تکه های بــدن رزمنده ها دیده 
می شد. زن ها آنها را غسل می دادند و خاک می کردند.« 
بستاک کتابی را می آورد با نام »حوض خون«. یکی 
از شخصیت های داســتان خود اوست. حاج محسن 
می گوید: »این کتاب ماجرای زن هایی اســت که در 

حوض خانه کار می کردند.« 

در عملیات ثامن االئمه قطع نخاع شدم
سال1360 بود که اردشیر، برادر بستاک مجروح و در 
بیمارستان اصفهان بستری شد. بستاک برای پرستاری 
از او نزد برادر ماند. 2ماهی طول کشید و او سعی کرد 
در این مدت امدادگری را یاد بگیرد. می دانســت که 
بعدا به کارش می آید. حدســش درست بود وقتی به 
اندیمشک برگشت در بیمارســتان شهید کالنتری، 
اول به عنوان نیروی کمکی کار کرد و بعد هم مسئول 
بخش شد تا سال1367. بســتاک صحبت هایش را 
نیمه کاره می گذارد و می خواهد تا حاج محسن ماجرای 
مجروح شــدنش را تعریف کند. عابدی می گوید: »ما 
اهواز زندگی می کردیم. با شروع جنگ من و 4برادرم 
مرتب در جبهه بودیم. برادرم نورالدین شهید شد و من 
در عملیات ثامن االئمه بر اثر اصابت ترکش قطع نخاع 
شدم. من را به بیمارستان تهران منتقل کردند. بعد از 
2ماه هم به آسایشگاه ثاراهلل فرستادند. مجروح های 
قطع نخاع را آنجا می فرســتادند. با خودم گفتم اگر 
مقاومت نکنم باید تا آخر عمرم اینجا باشم. برای همین 

به درخواست خودم به اهواز برگشتم.«

وصلتی که به هم خورد
شیرین ترین قسمت داستان زندگی این زوج ماجرای 
ازدواجشان است. بستاک می گوید: »هر خواستگاری 
می آمد رد می کردم. تا اینکه از طریق یکی از دوستان 
حاج محسن به خواستگاری آمد. خانواده ام مخالفت 
کردند، به خصوص مادرم که خیلی نگران این وصلت 
بود. می گفت زندگی بــا جانباز قطع نخاع یعنی باید 
همیشه از او پرستاری کنی. شاید نتوانی مادر شوی. 
همه اینها را می دانســتم اما تصمیم خــود را گرفته 
بودم.« اینکه چرا چنین تصمیمی را گرفته جای سؤال 

جانباز قطع نخاعی؛ شرط عروس برای داماد 
صغری بستاک و همسرش محسن عابدی؛ ایثارگرانی که در دفاع مقدس حماسه ساختند

مریم کاظم زاده در کنار همسرش شهید اصغر وصالی اتفاقات جنگ را ثبت می کرد
خبرنگاری که همسر فرمانده شد

یـاد

یـاد

گزارش

زوج مبارز در خرمشهر
مریم امجد یکی از شهیدانی است که در روزهای ابتدایی جنگ 
همپای مردان سرزمینش اسلحه به دست گرفت و شجاعانه از 
حریم شــهرش دفاع کرد. او را نخستین بانوي مسلح خرمشهر 
خطاب مي کنند.  آن زمان 17سال بیشتر نداشت. به عنوان زن 
مسلح و نظامی و خدمه توپ 10 فعالیت می کرد.  او هر روز در شهر 
حرکت می کرد و به مردم روحیه می داد. بعد از اشغال خرمشهر 
در بیمارستان آبادان به عنوان امدادگر کار می کرد. حسن آذرنیا، 
همسر او از خاطراتش با این بانوی شهید می گوید: »سال1359 
در سپاه خرمشهر فعالیت می کردم. امجد هم همینطور. همانجا 
با او آشــنا شــدم. در اکثر درگیری ها حضور داشــت آن هم با 
کلت کمری می جنگید.« آنها ســال60 با هم ازدواج کردند و تا 
سال1363 هم با هم در مناطق جنگی بودند. آذرنیا حرفش را 
ادامه می دهد: »امجد در بمباران های آبادان و خرمشهر و جوفیر 
شیمیایی شــده بود. برای همین کمتر می توانست در مناطق 
جنگی حاضر شود. اما من در خط مقدم حضور داشتم.« اوضاع 
جسمی امجد روزبه روز وخیم می شد. بعد از مراجعه به پزشک 
مشخص شد که او شیمیایی شده است. سردرد، تنگی نفس، موج 
گرفتگی مواردی بود که این بانو از جنگ به یادگار داشت. سرانجام 
این بانوی دالور بعد از تحمل سال ها درد و ناراحتی در بیمارستان 

بقیه اهلل)عج( در 6مهر سال1390 شهید شد.

همپای همسرش در جبهه ها
لیال جمارانی، رزمنده دیگری اســت که در 8ســال 
دفاع مقدس همپای همسرش در جبهه حضور داشت. 
او  ابتدا به عنوان نیروی امدادگر به غرب کشور اعزام شد. 
او خاطرات آن روزها را روایت می کند: »البته قبل از اینکه 
جنگ شروع شود در پادگان امام حسین)ع( آموزش 
نظامی دیده بودم. بعد از مدتی هم مربی آموزش نظامی 
به خواهران شدم.دوره امدادگری را هم یاد گرفته بودم. 
15روز از جنگ می گذشت که اعالم کردند جبهه ها نیاز 
به نیروهای امدادگر دارند. خب من هم چون فعالیت 
نظامی داشتم دوست داشــتم به جبهه بروم. من را به 
پادگان ابوذر در غرب کشور فرستادند برای کمک. تا 
آن روز این همه مجروح و زخمی یکجا ندیده بودم. با این 
حال سعی کردم مقاوم باشم و هر کاري که می توانم برای 
نجات مجروحان انجام دهم. گاهی به مناطق مرزی هم 
سرکشی می کردم. در برابر بیماران و مجروحان جنگی 
مسئولیت بزرگی احساس می کردم. همسرم در جبهه 
دیگری خدمت می کــرد. او در عملیات های نیروی 
دریایی فعال بود. مســئولیت سنگینی داشت. گاهی 
پیش می آمد 72ساعت آماده باش بودند تا اینکه کشتی 

جنگی را بتوانند هدایت کنند.«

یکی امدادگر، یکی رزمنده
زهرا سیاهپوســت از زنان امدادگر دوران دفاع مقدس اســت. 
او بهیاری را در ســال1357 یاد گرفته بود و در سال1360 در 
رشته کارشناسی پرستاری شــرکت کرده بود. همسرش احمد 
دالکه از رزمنده هایی بود که همیشه در جبهه های جنگ حضور 
داشت. مدتی از ازدواجشــان نگذشته بود که دالکه شهید شد و 
سیاهپوست بعد از شــهادت همسرش تصمیم گرفت تا بیش از 
پیش به جبهه و رزمنده ها خدمت کند. او این کار را تکلیفی برای 
خود می دانست. برای همین هر جا نیاز به کمکش بود خودش را 
بی چون و چرا می رساند. او درباره نخستین ماموریتش به جبهه 
می گوید: »وقتی به منطقه جنگی رسیدیم نخستین جایی که ما 
را بردند، جایی بود نزدیک آبادان که به آن دارخوین می گفتند. 
در دارخوین یک بیمارستان صحرایی درست کرده بودند که ما 
2هفته در آنجا مجروحان را مداوا می کردیم.« سیاهپوست بعد از 
عملیات مرصاد در سال67 به تهران بازگشت و عالوه بر همکاری 
با سپاه در بیمارستان فیروزگر مشغول به کار شد. او می گوید: »در 
عملیات مرصاد ما برای کمک به مجروحان به اسالم آباد رفتیم. 
شهر در وضعیت بدی قرار داشت. ما را به سوله ای بردند و 6روز 
آنجا بودیم؛ بي هیچ امکانات غذایی و بهداشتی. موقعیت سوله در 
جایی واقع شده بود که هم ممکن بود هواپیماهای خودی مارا 
بمباران کنند و هم هواپیماهای عراقی ما را بمباران می کردند. «

 خدیجه میرشکاری؛ بانوی آزاده ای که 
همراه با همسر شهیدش از سوسنگرد دفاع کردند 

پرواز حبیب
وقتی جنگ شروع شد، او و همسرش حبیب شریفی 
در سوسنگرد بودند. حبیب در مناطق مرزی مشغول 
جنگ و خدیجه میرشــکاری، بانوی جوانش در شهر 
مانده بود تا مایحتاج خوراکــی رزمنده ها را فراهم و 
بســته بندی کند. همه قوم و خویش میرشکاری از 
شهر رفته بودند اما او ترجیح داده بود کنار همسرش 
بماند و از کشــورش دفاع کند. تا اینکه هر دو حین 
جابه جایی مهمات توســط عراقی ها مجروح و اسیر 
شــدند. میرشــکاری می گوید: »فراز و نشیب های 
زیادی به چشم دیده و بدترین آنها شهادت همسرش 
پیــش چشــمان او و اســارتش در اردوگاه موصل 
است.« پای صحبت های او می نشینیم تا از آن روزها 

برایمان بگوید.

اواخر خرداد ســال1359 ازدواج کرد. 20ســال بیشتر 
نداشت. همســرش، حبیب معلم بود که به دلیل نیاز آن 
روز جامعه وارد سپاه شد. فرماندهی سپاه دشت آزادگان 
را برعهده داشــت. میرشــکاری روزهای خوش زندگی 
مشــترکش را تجربه کرده و هیچ وقت تصــور نمی کرد 
جنگ توفانی در زندگی اش به پــا کند. خودش می گوید: 
»ما در سوســنگرد ســاکن بودیم. خیلی زودتر از دیگر 
شــهرهای خوزســتان جنگ به ســراغمان آمد. شرایط 
بدی بود. به خصوص که دشــمن خرمشــهر را محاصره 
کرده بود. همسرم نخستین کاری که کرد آموزش نظامی 
به من بود. کار با اســلحه را یــادم داد. می گفت وقتی در 
خانه نیســتم بتوانی از خودت دفاع کنی.« صدای توپ و 
خمپاره لحظه ای قطع نمی شد. مردم هراسان و مضطرب 
نمی دانســتند چه باید کنند. خیلی ها وســایل ضروری 
با خودشان برداشــته به شــهرهای دیگری رفته بودند. 
سوسنگرد تقریبا خالی از سکنه شده بود. اما میرشکاری 
مانده بود همراه با تعداد کمی از همشهری هایش. مانده بود 
برای کمک. حسینیه ای که متولی آن پدرش بود را تبدیل 
به ســتاد پشــتیبانی کرد. زن ها روزها می آمدند و مواد 
غذایی را بسته بندی می کردند. او به آن روزها برمی گردد؛ 
»مردها از پیر و جوان اسلحه به دست گرفته و در مناطق 
مرزی می جنگیدند. ما زن ها هم کارمــان تدارکات بود. 
سوسنگرد بیمارستان نداشــت و تنها امکانات درمانی آن 
یک مرکز بهداری بود. مجروحان را آنجا می آوردند. بعضی 

از خانم ها به مجروحان رسیدگی می کردند.« 

پیشروی عراقی ها به شهر سوسنگرد
یک هفته از شروع جنگ نمی گذشــت، اما درگیری ها به 
اوج خود رســیده بود. عراقی ها لحظه به لحظه پیشروی 
می کردند و شــرایط بــدی ایجاد شــده بــود. خانواده 
میرشکاری هم شــهر را ترک کرده و به اهواز رفته بودند. 
حبیب به همسرش گفت: »من مرتب در منطقه هستم و 
نمی توانم پیش تو باشم. شهر ناامن شده و بهتر است که به 
اهواز بروی. اینطوری خیال من هم راحت تر است.« حق 
داشت. عراقی ها به هیچ کس رحم نمی کردند. میرشکاری 
با خود فکر کرد که در اهواز هــم می تواند به جبهه کمک 
کند. راضی شد به رفتن. 7مهر بود. حبیب با ماشین جیپ 
به سراغش آمد. می خواســت او را تا جایی برساند. وقتی 
میرشکاری در ماشین را باز کرد با انبوهی نارنجک مواجه 
شد که زیر صندلی جاساز شــده بودند. صندلی عقب هم 
پر از جعبه های مهمات بود. آرام روی صندلی نشســت. 
شیشه های ماشــین گلی بود و فقط روزنه ای برای دیدن 
وجود داشت. در حال خودش بود که حبیب اسلحه ای به 
دستش داد. گفت: »حواســت به بیرون باشد. این اسلحه 
را هم بگیر. ممکن اســت به کارت بیاید.« هنوز شــهر را 
ترک نکــرده بودند که عراقی ها محاصره شــان کردند. از 
هر طرف تیری به سوی آنها شــلیک می شد. بدنه ماشین 
مثل آبکش سوراخ سوراخ شده بود. میرشکاری سرش را 
پایین نگه داشــته بود و فقط نام امام حسین)ع( و حضرت 
فاطمه)س( را به زبــان می آورد. یک آن احســاس کرد 
پهلویش می سوزد. دستش را روی جای سوزش گذاشت 

و چشمش به رد خونی افتاد که از تنش جاری شده بود.

تجربه تلخ 4سال اسارت
عراقی ها جلوی ماشــین آنها را گرفتند. خدیجه و حبیب 
را بیرون آوردند. از دیدن اســلحه در دســت میرشکاری 
حرصشان گرفته بود. زن و شوهر را سوار آمبوالنس کردند. 
خدیجه دستش را زیر سر حبیب گذاشته بود. حبیب وضع 
خوبی نداشت اســتخوان رانش از گوشت بیرون زده بود. 
درد می کشید اما صدایش درنمی آمد. دم دمای صبح بود 
که حبیب به همسرش گفت می خواهد نماز صبح بخواند. 
گفت با او حرف نزند. دقایقی گذشت. حبیب چشم هایش 
را بســت. خدیجه فکر کرد از حال رفته اما متوجه شــد 
نفس نمی کشــد. حبیب شریفی شهید شــد. آن هم در 
آغوش همسرش. خدیجه میرشــکاری می گوید: »من را 
به بیمارستان بردند. دیگر خبری از حبیب نداشتم. 4ماه 
بیمارستان بودم برای مداوا. بعد از بهبودی من را به اردوگاه 
موصل منتقل کردند. از ســال1359 تا سال1361 آنجا 

بودم بعد هم آزاد شدم.« 

34سال از زندگی مشترکشان می گذرد؛ زن و شوهری که هر دو در دفاع مقدس سهم باالیی دارند. صغری 
مژگان مهرابیگزارش

روزنامه نگار
بستاک و محسن عابدی؛ ایثارگرهایی که هر کدام به سبک خودشان واژه ازخودگذشتگی را معنا کرده 
و امروز مایه افتخار جامعه مان هستند. بستاک از شستن لباس های خونی رزمنده ها در رختشویخانه تا 
امدادگری و مداوای مجروحان را انجام داده و امروز به عنوان راوی جنگ در اردوهای راهیان نور یا همایش ها فعالیت می کند. اما حاج محسن عابدی، از 
همان روزهای اول جنگ، اسلحه به دست گرفته و مقابل دشمن ایستاده تا اینکه در عملیات ثامن االئمه بر اثر اصابت ترکش قطع نخاع شده است. اما قسمت 
جذاب و شنیدنی داستان زندگی این زوج، نحوه ازدواج آنهاست. معیار بستاک برای انتخاب همسر جانبازبودن داماد بود و البته مشروط بر اینکه قطع نخاع 
باشد. این عهدی بود که او با خدای خود بسته و تا امروز همچنان بر سر قول و قراری که با خدا گذاشته مانده است. فرارسیدن هفته دفاع مقدس فرصت 

مناسبی بود تا مهمان خانه شان شویم تا برایمان خاطرات تلخ و شیرین خود را بازگو کنند.

چندماه پیش بود که مریم کاظم زاده از دنیا رفت و 
یـاد

به همسر شهیدش پیوست؛ بانوی خبرنگاری که 
برای ثبت وقایع جنگ از همان روزهای اول جنگ 
پا به پای رزمنده ها در جبهه ها حضور داشت. کاظم زاده، همسر 
شهید اصغر وصالی در روزهایی که اغلب زنان جامعه مشغول کار 
یا خانه داری بودند پا به پای مردش در مناطق جنگی حضور داشت 
و تا لحظه ای که توفیق بودن در خط مقدم را داشت گزارش و خبر 
تهیه کرد. کاظم زاده شــیرزن ایثارگر و شجاع ایرانی است که 
مصداقش در ایران کم پیدا می شود. گفت وگو با او می توانست 
بهترین تجربه کاری باشد اما افسوس که نیست و باید از خاطراتش 

برای نوشتن این گزارش استفاده کرد.

مریم کاظم زاده در خانواده ای فرهنگی و اصیل تربیت شده بود. دختری 
مستقل و تحصیل کرده که دلش می خواســت آینده درخشانی داشته 
باشد. دوست داشت معلم شود اما خانواده اش مخالفت کردند و او را برای 
ادامه تحصیل به انگلستان فرســتادند. کاظم زاده تصمیم داشت رشته 
صنایع دستی بخواند اما یک دوستی باعث شد مسیر زندگی اش عوض شود. 
او در دیار غریب با مرحوم مرضیه حدیدچی)دباغ( آشنا شد. رفت وآمد آنها 
با هم دوستی عمیقی بین شان ایجاد کرد. تا اینکه امام خمینی)ره( وارد 
پاریس شد و او همراه با چند تن از انقالبیون به دیدار ایشان راهی فرانسه 
شد. کاظم زاده تشنه دانستن بود نخستین سؤالی که از امام خمینی)ره( 
پرسید این بود که آیا یک دختر مسلمان می تواند خبرنگار شود؟ و جواب 

شنیده بود: »اشکالی ندارد مگر اینکه حجاب رعایت نشود.« 

همپای رزمنده ها راه می رفت و عکس می گرفت
بعد از پیروزی انقالب اسالمی کاظم زاده به ایران آمد و رشته خبرنگاری 
را دنبال کرد. البته عکاســی هم می کرد. تا اینکه موقعیتی پیش آمد که 
برای تهیه خبر از درگیری های کردســتان به غرب کشور برود. وقتی به 
مریوان رسید آنجا را درگیر جنگ دید. حضور یک زن با چادر آن هم در 
منطقه پرتنش کردستان نگاه ها را متعجب کرده بود. او در پادگان با دکتر 
مصطفی چمران روبه رو شد. کاظم زاده در خاطراتش آورده است: »اصغر 
وصالی با دیدن من گفت شما خبرنگاران در شهر پشت میز می نشینید و 
از جنگ می نویسید، راوی جنگ باید در صحنه حاضر باشد.« حرف اصغر 
وصالی برای خبرنگار جوان تلخ و گزنده بود اما او را ترغیب کرد که برای 
تهیه گزارش همراه نیروهای رزمنده شود و به دل ماجرا بزند. یکی، دو روز 
از این ماجرا گذشت و دکتر چمران پیشنهاد داد که همراه با گروه اصغر 
وصالی به منطقه برود و اخباری که می خواهد تهیه کند. اینکه این بانوی 
خبرنگار چه سختی هایی را به جان خرید خود شرح مفصلی دارد. او همپای 
رزمنده ها راه می رفت و عکس می گرفت. حضور پررنگ و فعال کاظم زاده 
همچنین شجاعت و متعهد بودنش باعث شد اصغر وصالی بی مقدمه از او 
خواستگاری کند. کاظم زاده هیچ وقت تصور نمی کرد روزی اصغر وصالی 
خواهان ازدواج با او باشد. حداقل این را در رفتارش نمی دید. موافقت کرد 
چرا که احســاس می کرد مثل هم فکر می کنند. زندگی شان را بی هیچ 
ریخت و پاشی شروع کردند و در شهر سرپل ذهاب ساکن شدند. کاظم زاده 
تعریف کرده بود: »اصغر در ابتدا به من گفت هر جا خواستی بروی با هم 
می رویم یا حداقل اطالع بده کجا می روی من در جریان باشم. البته خیلی 
وقت ها پیش می آمد در منطقه بود و به او دسترسی نداشتم. برای همین 

تنهایی به عکاسی می رفتم.« با شروع جنگ در 31شهریورماه سال1359 
اصغر وصالی به جنوب رفت. با اینکه تمایلی به آمدن همسرش نداشت اما 
نتوانست او را مجاب کند و کاظم زاده همراهش شد. اصغر در منطقه بود 
و می جنگید و خانم خبرنگار اتفاقات جنگ را ثبت می کرد؛ دوشادوش 
هم. با اینکه بانوی جوان شرایط مساعدی برای زندگی مشترک نداشت 
اما از اینکه کنار همسرش بود احساس رضایت می کرد، تا اینکه آن اتفاق 

تلخ رخ داد.

بعد از شهادت اصغر در جبهه ماند 
آبان ماه سال1359 بود؛ درست روز عاشــورا. اصغر حین درگیری تیری 
به سرش اصابت کرد و بعد از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید. روز 
28آبان ســال1359. بانوی خبرنگار بعد از شــهادت همسرش تا اواخر 
سال1361 در جبهه ماند اما وقتی مسئوالن نظامی اعالم کردند که خانم ها 
امکان حضور در مناطق جنگی را ندارند تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل 
به هند برود. مدتی آنجا بود و دوباره به ایران برگشت. در کنار تحصیل کار 
خود را در مطبوعات ازسر گرفت. این عکاس و خبرنگار جنگی بعد از سال ها 

فعالیت فرهنگی، سوم خرداد 1401 در 65 سالگی درگذشت.

دارد. نگاهی زیر چشــمی به حاج محسن می کند و 
ادامه می دهد: »در همان روزهای اول جنگ یکی از 
رزمنده ها به اسم مهدی صناعی به خواستگاری من 
آمد. جوان خوب و معقولی بود. هم من و هم خانواده ام 
به او جــواب مثبت دادیم. یک شــب مهمان یکی از 
اقوام بودیم؛ همان که ما را به هم معرفی کرد. او گفت 
حیف این جوان که شب ها دیدش کم است. گویا در 
زمان ساواک مویرگ چشمش پاره شده است.« این 
حرف گویا توفانی به پا کرد و نظر مســاعد خانواده را 
تغییر داد. وصلت به هم خورد و بستاک دلخور از این 
موضوع سکوت کرد. چون رسم نبود برخالف میل پدر 
و مادرش حرفی بزند. ادامه ماجرا را تعریف می کند: 
»یکی ،2 ماه گذشــت و مهدی صناعی شهید شد. از 
شهادت او خیلی اذیت شدم. همان زمان با خدا عهد 
بســتم که فقط با یک جانباز ازدواج می کنم؛ آن هم 
قطع نخاع. می خواســتم خدا را از خودم راضی کنم. 
وقتی حاج محســن را انتخاب کردم خانواده ام تصور 
می کردند از روی لجبازی چنین تصمیمی گرفته ام.« 

خاطرات تلخ و شیرین زندگی با حاج محسن
ســال1367، قبل از اینکه جنگ تمام شود بستاک 
و حاج محسن زندگی مشترکشــان را شروع کردند. 
بستاک مراسم عقد مفصلی برگزار کرد؛ چرا که دلش 
نمی خواست حاج محســن احساس کند چون روی 
ویلچر نشسته او از دوست و آشنا خجالت می کشد. او 
خاطره آن روزها را یادآوری می کند: »بعد از ازدواج در 
تعاون سپاه مشغول به کار شدم. حاج محسن هر روز 
با موتور 3چرخ جانبازی اش من را به سرکار می رساند. 
حین مسیر با هم زیاد حرف می زدیم البته بیشتر من. 
او هم فقط می خندید. همه کاری می کردم تا همسرم 
شاد باشد و فکر نکند با بقیه فرق می کند. البته چند 
ماه بعد از کارم استعفا کردم چون می خواستم همه 
وقتم را برای رسیدگی به همسرم بگذارم.« مراقبت 
از حاج محسن سختی های خودش را داشت. بستاک 
مراقب رژیم غذایی همســرش بود؛ اینکه زخم بستر 
نگیرد. مرتب کمــرش را روغن مالی می کرد و گاهي 
برای خرید او را بیرون می فرستاد که حس فرسودگی 
و بیهودگی نکند. سال1368 در آزمون حوزه علمیه 
شرکت کرد و قبول شد. آنها مدتی در قم ساکن شدند. 
حاج محسن که تا االن شنونده است لب به سخن باز 
می کند؛ »درس حوزوی را نیمه کاره رها کردم چون 
شرایط جسمی ام بد شد و برای درمان به آلمان اعزام 
شدم. وقتی که برگشتم درس را رها کردم. مدتی بعد 
برای زندگی به اصفهان رفتیم. چند سالی بودیم. از آنجا 
هم به تهران نقل مکان کردیم. جاهای زیادی گشتیم 
تا اینکه به پردیس آمدیم و در روســتای واصفجان 

ساکن شدیم.« 

یـاد


