
ادامه 
در صفحه 2

یادداشت
حسن رشوند؛ دبیر گروه سیاسی

امنیت، انتظار نخست انســان ها از حکومت هاست 
که امروزه ابعاد گســترده و متنوعی یافته اســت. 
فیلسوفانی که دغدغه عدالت داشــته اند، آن را شرط ضروری عدل دانسته اند 
و کسانی که به رفاه می اندیشــیده اند، آن را عامل اصلی آسایش شمرده اند و 
آنان که بر توسعه سیاسی یا اقتصادی تکیه کرده اند، امنیت را عامل اساسی آن 
تلقی کرده اند و همه کسانی که برای حاکمیت ارزش های معنوی یک جامعه 
تالش می کنند، امنیت را مقدمه واجب برای یک حکمرانی سالم می دانند. نگاه 
به امنیت در اسالم بسیار عمیق تر از مکاتب دیگر رخ نمایانده است تا آنجا که 
کلماتی با ریشه امن 789بار در قرآن کریم تکرار شده است که حکایت از اهمیت 
فوق العاده این مفهوم در اسالم دارد. قطعا از همین منظر است که پیامبر مکرم 
اسالم)ص(، می فرمایند: »النعمتان مجهولتان، الصحه و االمان« 2نعمت است 
که مورد قدر ناشناسی و ناسپاسی اســت؛ یکی نعمت امنیت و دیگری نعمت 
سالمتی. یا امیر سخن علی بن ابی طالب می فرمایند: »ال نعمه اهنا من االمن«؛ 

هیچ نعمتی گواراتر از امنیت وجود ندارد.
اینکه رهبر معظم انقالب به دنبال حوادث تلخی که در طول این سال ها در حوزه 
امنیت کشور رخ داده، مکرر هشدار می دهند بی توجهی به مبحث مهم امنیت 
چشم طمع دشمن را به این کشور متوجه می کند، ناشی از نگاه عمیق ایشان 
و اهمیت امنیت به عنوان بزرگ ترین نعمت است که در این روزهای پر التهاب 
همچون جنگ احزاب همه دشمنان از تجزیه طلبان گرفته تا منافقین تروریست 
و سلطنت طلبان را دور هم جمع کرده است. حکیم دانای انقالب 3سال پیش هم 
در ابتدای درس خارج فقه خود درباره مسائل پیش آمده در فتنه بنزینی فرموده 
بودند: »ناامنی بزرگ ترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه ای 
است، اینها قصدشان این است... همه مراکز شــرارت دنیا علیه ما این کارها را 
تشویق کردند، از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و 
جنایتکار منافقین، اینها دارند مرتبا در فضای مجازی و در جاهای دیگر تشویق 

می کنند، ترغیب می کنند که این شرارت ها انجام بگیرد.
من عرضم این است؛ هیچ کس به این اشــرار کمک نکند، هیچ انسان عاقل و 
شایسته ای که به کشــور خودش عالقه مند اســت، به زندگی راحت خودش 
عالقه مند اســت، به اینها نباید کمک بکند؛ اینها اشرارند، این کارها کار مردم 
معمولی نیست.« اگر آن روز که رهبر انقالب آن هشدار را دادند به آن توجه الزم 
می شد، حتما امروز شاهد این همه بی حرمتی به نظام و آشوب در کشور در حرم 
امن شاهچراغ نبودیم. بنابراین سخن رهبر انقالب، حکایت از این منطق قوی 
دارد که امنیت به عنوان یکی از 2 رکن اساسی برای اداره یک کشور و حکمرانی 
سالم در آن است. طبیعی است وقتی دشــمن هویت ملت  ما را نشانه می رود، 
باید بپذیریم که تهدیدات هویتی، مرجع اساسی ناامنی خواهد بود و برخالف 

آن، پیوستگی و اتحاد میان یک ملت نخستین ابزار تحقق امنیت خواهد بود.
بنابراین در چنین جامعه ای باید نسبت به هر آنچه زمینه ساز ناامنی می شود و 
به نوعی هویت انسجام یافته و همبستگی ملت آن را خدشه دار می کند، حساس 
بوده و بــا آن مقابله کرد. اتفاقات تلخی که در این 40روز به بهانه فوت مهســا 
امینی رخ داد و اوج آن در حمله تروریســتی به حرم حضرت احمد ابن موسی 
)شــاهچراغ( صورت گرفت، یا در بابل کســی به خود جرأت می دهد با سالح 
کمری 2بسیجی را به شهادت برســاند و یا فردی با سالح شکاری در پایتخت 

با شــلیک تیر هوایی رعب و وحشت ایجاد می کند  و فضای 
کشــور آنقدر ناامن می شــود که با ترور کردن، آتش زدن، 

ویران کردن اموال عمومی و شخصی و تهدید جان، مال و ناموس مردم چنان 
جوی در کشور ایجاد می شود که مردم احساس ناامنی می کنند، باید هم انتظار 

چنین روزهایی را داشت.

 وقتی پنجه های کشیده شده
به رخ امنیت را نمی بینیم در ســیره جوانمردان و دینداران، دشمنی نیز دارای 

آداب و رسومی اســت که به رغم دشمنی، انسانیت و 
اخالق در جای خود باقی می ماند. 

در حوادث اخیر کشــور مهم ترین اصلی که دشمنان 
رعایت نکردند، اخالق بود. مواردي مانند تهمــت و دروغ به هر قیمت، تحریک به 
هر وســیله، جنگ روانی به هر روش به صورت حداکثری بود. ازجمله توفیقاتی که 
خداوند به حضرت امام عطا  کرد، رعایت اخالق و انصاف در حق دشــمنی بود که 
دنبال سرنگونی آن بود.  امام به شــاه توهین نمی کرد و خانواده اش را به هزار دروغ 
متهم نمی کرد. برای هر عمل، او راه اندازی جنگ روانی را نمی پذیرفت. بعد از انقالب 
اسالمی نیز برخی از کسانی که با امام به بن بست رسیدند، به اخالق پایبند بودند که 
نمونه آن مرحومین سحابی و بازرگان هستند. آنان اخالق و سیاست را با هم ممزوج 
کردند؛ یعنی حاضر نبودند با دشمن علیه نظامی که قبول ندارند همکاری کنند، 
دروغ بگویند، مردم را به جنگ داخلی ترغیب کنند، به یاران امام هر تهمتی را بزنند 
و چقدر جای چنین اپوزیسیونی در مقابل جمهوری اسالمی خالی است. البته در 

کشور معدود اپوزیسیونی هستند که به این قاعده پایبند هستند.
اردشیر زاهدی نیز از این جنس بود؛ اپوزیسیونی که با تحریم ایران مخالفند، از این 
جنس هســتند یعنی بویی از اخالق برده اند، چارچوب هایی را برای خود قائل اند. 
دشمن اخالق مدار نمی گوید فاجعه شــاهچراغ کار خودشان بود. علت فوت کسی 
که به خاطر مسائل غیراخالقی  شخصي فوت شــده را حکومت نمی  داند. دروغ و 
احساسات را با هم نمی آمیزد تا آمار تلفات را باال ببرد. نبود جمهوری اسالمی را به هر 
قیمت )ویرانی یا تجزیه( نمی خواهد. برای بازگشت به قدرت، خشونت و روش های 
آن را تجویز نمی کند. به هر جایی و هر چیزی برای مبارزه چنگ نمی زند. این اخالق 
اکنون گمشده ماست. البته بخشی هم در کشور هستند که اپوزیسیون نیستند اما 

نفاق شان آلوده به بی اخالقی است.
کشته شدن عده ای در مقابل کالنتری 16زاهدان تأسف بار و دردناک است که دولت 
جسورانه به آن ورود کرد و باید پاسخگو باشد اما همتراز دیدن کشته شدگان درب 
کالنتری با زیارت کنندگان درون حرم شاهچراغ غیراخالقی است چون آنجا زد و 

خورد و تلفات دوجانبه است و در شاهچراغ  بي گناهي و بي خبري توأم است. 
هرجا هر دختری بــه هردلیل فوت کرد هشــتگ زنجیره کشــته ها راه انداختن 
غیراخالقی است. در آن سوی ماجرا، مدیران جمهوری اسالمی نیز باید بدانند که رمز 
توفیقات امام رعایت اخالق و تقوا در دشمنی بود. شهید بهشتی سرآمد این مهم بود. 
مقام معظم رهبری در همه عمر اخالق را در حق دشمن رعایت و بارها به دیگران 
هم توصیه کردند. شــرط اخالق ورزی دوری از کینه ورزی اســت. کینه و تنفر-  
خصوصا شخصی-  اخالق را می میراند و به مســلخ می برد به صورتی که انسان از 
مقام حیوانیت نیز نازل تر می شود. ترور از مهم ترین وجوه ضداخالقی رفتار است 
که اکنون کمابیش آن را می بینیم. چقدر خوب است دشمن نیز دشمنی  خود را 
در قالب انســانیت و جوانمردی و مروت ابراز و اعمال کند که هم از انسانیت دفاع 

کرده باشد و هم از انصاف.
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آداب و اخالق دشمنی

داده نما

آنفلوآنزا را بیشتر بشناسیم
باشروعفصلسردسال،بیماریآنفلوآنزاوسرماخوردگیشیوعمییابد.
ســرماخوردگیوآنفلوآنزاعالئــممتفاوتیدارندکهباآگاهــیازآنهابااین
دوبیماریمیتوانمقابلهکرد.آنفلوآنزابیماریمســریاستکهتوسط

ویروسایجادوازطریقفردبهفردپخشمیشود.

عالئمبیماری

گرافیک: مهدی سالمی

ورزشکنید.

آببنوشید.

ازدستمالشخصیاستفادهکنید. درمحیطهایآلودهماسکبزنید.

میوهمصرفکنید.

سردرد

التهاببینی

گلودرد سرفه

تبشديد

دردعضالت
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راهکارهایپیشگیری

سرماخوردگی
ازدستدادناشتها

گلودرد
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آبريزشبينی

آنفلوآنزا
دردعضالت
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دستانخودراضدعفونیکنید.

فریاد پایان  مماشات
مردم سراسر کشور ضمن محکومیت حادثه تروریستی شیراز، خواستار پایان مدارا با آشوبگران شدند

يدواحدهدر
برابرآشوبگران

 پیام رهبر معظم انقالب 
 در پی حادثه تروریستی 
در حرم مطهر شاهچرا غ )ع(
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طرح ایجاد 21هزار فضای پارک از طریق سامانه »تهران من« 
توسط شهرداری وارد فاز عملیاتی شد

 جالل مقامی، دوبلور با سابقه سینما و تلویزیون ایران،  پنجشنبه
5 آبان و در 81سالگی از دنیا رفت

جالل، از دوبله ایران رفتهوشمند  پارک کنید آنتیبیوتیکرسید
50 تن

دارویآنتیبیوتیک
کمبود آنتی بیوتیک در کشور به دلیل شیوع  سرماخوردگی و آنفلوآنزا  به سرعت برطرف می شوددیشبواردکشورشد.
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43روز است »خط خشونت« 
بدون سانســور یا حتی یک گزارش

تذکر ساده از سوی کشورهای 
میزبان در رسانه های معاند فارسی زبان تبلیغ 
و ترویج می شــود. رویکردی که با استاندارد 
دوگانه دنیای »متمدن غرب« با سکوتی مرگبار 
و مرگ آفرین همراه شده است. آموزش نحوه 
ساخت کوکتل مولوتف تا مجاز دانستن کشتن 
مأموران یا افرادی که ظــن همکاری آنان با 
مأموران امنیتی وجود دارد، در دســتور کار 
مروجان ترور، خشونت و آشوب بوده است.
اقداماتی که اثــر آن را می شــود در ترور 
شهروندان عادی و قتل عام نمازگزاران در حرم 
حضرت احمدابن موسی)ع( در شیراز مشاهده 
کرد. رویکردی که به نظر می رســد ناشی از 
شکست طرح »براندازی« یا »تجزیه ایران « 
است. موضوعی که »اتاق فکر اغتشاشات« آن 
را با هدف ایجاد »خأل قدرت« و »ایجاد ناامنی« 
دنبال می کند تا به ظن باطل خود از این راه به 

آرزوی 43ساله خود دست پیدا کند.

دیرزمانی است غرب، سازوبرگ ترور را پروپیمان 
می کند. درســت زمانی که »دونالــد ترامپ« به 
شکلی ســهوی اعتراف کرد »داعش« را آمریکا 
ســاخته و پرداخته کرده اســت؛ خط آشوب و 
جنایت طراحی و اجرا شــد. برای داعشــی که 
تمرین فعالیت های ضد بشری خود را در سوریه 
انجام داده بود؛ نقشــه های بزرگ تری از ســوی 

محور عبری - عربی - غربی کشیده شده بود. 
گرچه داعش با تالش های سردار شهید حاج 
قاسم ســلیمانی و دیگر نیروهای ضد داعش 
با شکستی سخت رو به رو شــد اما این نیروها 

ماموریت دیگری نیز داشتند؛ »طراحی 
و اجرای ترور در ایران« ماموریتی 

است که این گروهک منفور در 
دســتور کار خــود دارد. براین 
اساس، چهارشــنبه گذشته 
یــک عضــو ایــن گروهک 
تروریســتی - تکفیــری با 
ورود به حرم شاهچراغ در 
شیراز با به شهادت رساندن 

13زائر و زخمی کردن ده هــا زائر دیگر لکه ننگ 
دیگری را بر دامن ســیاه خود و حامیانش افزود 
و ماموریت خــود را در ایران چند ســال پس از 
حمله به ســاختمان مجلس شــورای اسالمی و 
حرم امام راحل تکرار کرد و مسئولیت آن را رسما 
در هفته نامــه خود پذیرفت. گرچه رســانه های 
معاند فارســی زبان حاضر به پذیرش این جنایت 
از سوی داعش نشــدند و این اقدام تروریستی را 
به جمهوری اسالمی نسبت دادند اما پذیرش این 
جنایت در هفته نامه رسمی داعش خط بطالنی 
بود بر پروژه ســفیدنمایی گروهک تروریســتی 
داعش و برچسب زنی رســانه های همسو با این 
گروهک تروریســتی و آشــوب طلبانی که بیش 
از 40روز اســت با ترویج خشــونت آرامش را از 
ملت ایران سلب کرده اند. ماموریتی که »حسین 
کنعانی مقدم« کارشــناس مسائل سیاسی آن را 

ایجاد آشــوب و ناامنی در ایران تحلیل می کند: 
»سال هاســت عناصر گروهک تروریستی داعش 
در اطــراف مرزهای ایــران آمــوزش اقدامات 
تروریستی دریافت می کنند. این نیروها به انواع 
ســالح ها تجهیز شــده اند و در اطراف مرزهای 
سرزمینی ایران از نقطه  ای به نقطه دیگر می روند 
و مترصد فرصتی هستند تا با نفوذ به داخل کشور 
پروژه سوریه ســازی  یا بالکانیزه کــردن ایران را 
اجرا کنند.« گرچه این کارشــناس سیاســی از 
سیاست های خشونت طلبانه غربی ها در مواجهه 
با مردم ایران خبر می دهد اما در حوادث 43روز 
گذشــته جنگی که به گفته او با »جنگ جهانی 
رسانه ای« همراه شــده ابعاد جدیدی پیدا کرده 
است. »سوابق قبلی نشان می دهد هر بار جنایتی 
مانند آنچه در شیراز و حرم شــاهچراغ رخ داد، 
بستر و خاستگاه آن در اغتشــاش ها و آشوب ها 

بوده است. به این معنا که هر بار آشوبی در کشور 
ایجاد شد محصول آن جنایتی می شود که مردم 
بیگناه در آن هدف گرفته می شوند.« جنایتی که 
کنعانی مقدم درباره آن حرف  می زند اهداف خاص 
خود را دارد. ایجاد نزاع مذهبــی و دامن زدن به 
نزاع برای تهیه »هیزم اغتشاش« و روشن کردن 

موتور براندازی با کمک »داعش«.

شورش با طعم اقدام تروریستی
گرچه ماجرای غم انگیز درگذشت مهسا امینی از 
سوی مردم با همدردی فراوانی روبه رو و مسئوالن 
کشــور نیز همگام با ملت در این غم شــریک و 
دســتور پیگیری موضوع را دادند اما ضد انقالب 
از این موضوع نهایت بهره را برد تا شــاید بتواند 
با اسم رمز »مهســا« به هدف خود برسد. ایجاد 
اغتشاش به بهانه مرگ مهسا و تداوم اغتشاش و 
بی ثبات سازی کشور و نیز برجسته سازی موضوع 
حقوق بشــر و ایجاد عملیات روانی - رســانه ای 
سنگین از سوی کشــورهای غربی و رسانه های 
همســو با آنان ازجمله اقداماتی بــود که در این 
مدت انجام شد. اقداماتی که به گفته »رضا سراج« 
کارشناس مسائل سیاسی با هدف ایجاد » فشار 
از بیرون و شــورش در درون« انجام شده است: 
»دشــمنان ملت ایــران درنظر داشــتند که با 
عملیاتی کردن 3فاز جنگ شناختی در رسانه ها، 
اغتشاش و شــورش اجتماعی با خیابانی سازی  
اعتراضــات و تقابل مــردم با حاکمیــت و نیز 
سوریه سازی با تصاعد خشــونت، ایران را به مرز 
فروپاشی سیاسی- اجتماعی و تجزیه برسانند. این 
اقدامات پس از شکست شورش اجتماعی همگانی 
و جدا شدن عموم معترضان از صف آشوب طلبان 
فریب خورده ســبب شده اســت تالش ها برای 
انجام اقدامات تروریســتی با ظرفیت گروه های 
تروریســتی مختلف تحت هدایت سرویس های 
اطالعاتی دشمن وارد فاز جدیدی شود.« او براین 
باور اســت که جنایت در حرم شــاهچراغ برای 
تضعیف قوه عاقله در جمهوری اسالمی طراحی و 
اجرا شده است: »یکی از وجوه آنچه آمریکایی ها 
در حال انجام آن هستند جنگ محاسباتی علیه 
قوه عاقله نظام اســت تا نظام جمهوری اسالمی 

ایران را وادار به اتخاذ تصمیمات اشتباه کند.« 

آرزوی 43ساله ای که جریان برانداز با ترور و جنایت قصد رسیدن به آن را در 43روز داشت

محصول آشوب خیابانی؛ جنایت سیاه در شیراز 

رئیسی: اقدام تروریستی شاهچراغ بی پاسخ نخواهد ماند
 رئیس جمهور در آیین افتتاح رســمی 5 نیروگاه برق 

حرارتی با ظرفیت یک هزار و 26مــگاوات در زنجان دولت
گفت: تمام اغتشاشات با هدف این است که برای علم و 
دانش و برای کسب وکار مردم زحمت ایجاد کنند. سیدابراهیم رئیسی 
با محکومیت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ و تسلیت به خانواده های 
شهدای این حادثه، ادامه داد: اغتشاش و به هم ریختگی، ظلم به علم و 
دانش، کســب وکار، امنیت، آرامــش و مردم بی گناهی اســت که در 
خیابان ها آســیب می بینند و در این اتفاقات به وضوح دست دشمن را 
می بینیم، ما به دنبال ایجاد اشــتغال هستیم و دشمنان به دنبال بیکار 

کردن آنها هستند.
رئیســی با تأکید بر اینکه اغتشــاش و بی نظمــی زمینه حرکت های 
تروریستی را فراهم می کند، افزود: به دنبال همین اقدامات در سومین 
حرم اهل بیت عصمت و طهارت، حرم حضرت شاهچراغ، مردم بیگناه 
در حال عبادت و بندگی خدا را به رگبار بستند و بعد داعشی ها رسما 

اعالم کردند که این کار را ما کرده ایم.
وی با بیان اینکه امنیت و آرامش اصل و الزمه همه اقدامات، کار و تالش، 
تولید، علم افزایی و دیگر فعالیت های علمی، اقتصادی، فرهنگی است، 
گفت: امنیت اصل و همه اقدامات فرع بر حفظ امنیت است، مردم کشور 
ببینند دشمن با توطئه ها و فتنه گری ها نمی خواهد ایران اسالمی رشد 

و پیشرفت کند.
رئیس جمهــور با بیــان اینکه امروز شــاهد جنگ اراده ها هســتیم، 

خاطرنشان کرد: دشمنان اراده کرده اند که ملت ایران مستقل نبوده و 
پیشرفت نکند، اما ملت ایران اراده کرده که عزیز و سرافراز باشد، روی 
پای خود بایستد و زیر بار نظام ســلطه نرود؛ تردیدی ندارم که در این 

جنگ اراده ها پیروزی متعلق به ملت بزرگ ایران است.
رئیســی با محکوم کردن اقدام تروریســتی در حــرم مطهر حضرت 
شــاهچراغ و قبول مســئولیت این اقدام ذلیالنه و خبیثانه از ســوی 
گروهک داعش، با طرح این ســؤال ها که داعش را چه کســانی ایجاد 
کردند، چه کسانی از این گروهک حمایت کرده و او را به جان ملت های 
منطقه انداختند؟ گفت: امروز مردم ایران و آزادی خواهان جهان سؤال 
می کنند که آمریکایی ها که رســما به ایجاد داعش اعتراف کرده اند، 

چگونه و با چه رویی ادعای حمایت از حقوق انسان و بشر را می کنند! 
آیا زنان، مردان و کودکانی که در حرم حضرت شاهچراغ در خون خود 

غلطیدند، انسان نبودند؟
رئیس جمهور با بیان اینکه کارنامه آمریکایی ها پر از جنایت است، افزود: 
مگر مردم دنیا ندیدند که در مقابل چشم آنها، قهرمان مبارزه با تروریسم 
را به شهادت رساندید؟ شما چگونه و با چه رویی دم از انسانیت و حقوق 
بشر می زنید؟ این مردم ایران هستند که مدافعان واقعی حقوق انسان 

و نوع بشر هستند.
همچنین رئیسی در پیامی در واکنش به حادثه تروریستی شاهچراغ 
اعالم کرده است:این شرارت، قطعا بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه های 
امنیتی و انتظامی با شناســایی عقبه های این جنایت کور، به آمران و 
طراحان آن پاسخ پشیمان کننده و عبرت آموزی خواهند داد. وی گفته 
است: ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران، این بار در حرم مطهر حضرت 
احمد بن موسی)ع( طنین انداز شد و جنایتی دیگر بر سیاهه جنایات 

دشمنان انقالب اسالمی ایران افزود.
رئیس جمهور در ادامه، شــهادت و زخمی شدن جمعی از زائران حرم 
مطهر حضــرت احمدابن موســی)ع( در این حمله تروریســتی را به 

خانواده های این عزیزان و همه مردم ایران تسلیت عرض کرد.
رئیسی گفت: تجربه نشــان می دهد دشمنان ایران، انتقام استیصال و 
به سنگ خوردن تیرهایشان در ایجاد انشقاق در صفوف متحد ملت و 

پیشرفت کشور را با خشونت و ترور می گیرند.

به نام اعتراض، به کام برانداز
 40روز از اعتراضات و تبدیل آن به اغتشاشات به بهانه مرگ 
مرحومه مهســا امینی می گذرد. شعارشــان زن، زندگی و 
آزادی است. آنچه در عمل از اینها دیده نمی شود احترام به 
مقام زن و زندگی عزتمندانه و آزادی های اجتماعی اســت. 
برای نمونه در دانشــگاه که باید منصــه ظهور مترقی ترین 
اندیشه ها، متعالی ترین راهبردها و مهم ترین تریبون جامعه 
برای پیگیری مطالبات مردم توســط دانشــجویان باشند 
برخالف آن جمالت و شعارهای رکیک و فحاشی در دانشگاه 
توسط برخی دانشجویان سر داده شد که در تاریخ سیاسی، 
اجتماعی و علمی ایران تا به امروز ســابقه نداشــته است. 
درخصوص آگاهی بخشی شاید در ابتدا صحنه برای عده ای 
فریب خورده، تحریک شــده و معترض غبارآلود و غیرقابل 
تشــخیص بود ولی با گذشــت زمان و تا به امروز که شاهد 
حرکت تروریستی داعش در حرم حضرت احمد ابن موسی)ع( 
در شیراز هســتیم دیگر جای هیچ گونه ابهام و تردیدی در 
فهم نقشه شوم دشــمن باقی نمی گذارد که جبهه استکبار 
و اتاق فرماندهی ضد انقالب چه خوابی بــرای فردای ایران 
دیده است. از پرچم های برافراشــته شده در تجمعات شان 
به روشــنی می توان دریافت که تمامیت ارضی، یکپارچگی 
و همبســتگی اجتماعی ایران هدف است و تنها نامی که در 
فردای براندازی باقی نخواهد ماند ایران است! رویکرد مدارا، 
صبر استراتژیک و مشی خویشتن دارانه حاکمیت اسالمی در 
برخورد با اغتشاشگران که نام معترض بر خود گذاشته اند - 
شما بخوانید براندازان - موجب شده تا برخی جریانات و افراد 
گستاخانه با اشتباهات محاسباتی نتیجه گیری کنند که نظام 
اسالمی خسته شده و دیگر کار انقالب اسالمی تمام است! 
ولی با ترسیم نقش محوری انقالب اسالمی در خط مقاومت 
منطقه، ممانعت مقتدرانــه از تغییر مرز هــای بین المللی 
در جنگ ارمنســتان -آذربایجان با هشــدار قاطع ایران در 
میدان و دیپلماســی، رونمایی از گوشه های منحصر به فرد 
از توانمندی های نظامی ایران و در آخر خنثی و بی اثر سازی  
تحریم ها به واســطه تدابیر مبتنی بر اصول اساســی عزت، 
حکمت و مصلحت در دوره جدید ریاســت جمهوری، باید 
وضعیت موجود را با جهاد تبییــن برای آحاد مردم و به ویژه 
فریب خوردگان تشریح کرد تا بدانند و اقناع شوند که امروز 
دیگر انقالب اســالمی ایران یک قدرت منطقه ای نیســت 
بلکه با رهبــری حکیمانه، مقتدرانه و هوشــمندانه ولی امر 
مسلمین جهان، حضرت آیت اهلل امام خامنه ای مدظله العالی 
مولفه های مبدل شــدن به ابرقدرت جهانــی یکی پس از 
دیگری در حال تحقق، تثبیت و بهره برداری از دســتاوردها 
در پهنه و معادالت در ســطح جهان اســت. همچنین در 
صحنه خوانی واقعیت های اتفاق افتاده، امروز عدالت خواهان 
و رادیکال های اصالح طلب و اصولگرای مصلحت اندیش چه 
بخواهند یا نخواهند در زمین تعریف و تبیین شده ضد انقالب 
بازی می کنند و به عبارتی همه داشــته ها و اثرگذاری های 
اجتماعی آنان به سبد ضد انقالب واریز و محاسبه خواهد شد 
و با این جهت گیری اشتباه آنها عملکردشان به سوخت موتور 
جریانات ضد انقالب تبدیل می شــود. اینکه عدالت خواهان 
ادامه اعتراضات را مطالبه می کنند و میان اتفاقات تروریستی 
شیراز و اغتشاشگران با معترضان مرزبندی قائل می شوند و 
آن را جدا و بی ربط از هم تحلیل و تفســیر می کنند گذشته 
از اینکه فاقد صالحیت و قدرت تحلیل در مناسبات سیاسی 
است در واقعیت در تقویت فشار ضد انقالب بر نظام مقدس 
جمهوری اسالمی برای نقطه زنی ضد انقالب همچون دیده بان 
در میدان جنگ ایفای نقش می کنند و به اتاق فرماندهی و 
طرح ریزی ضد انقالب برای آسیب رساندن به حیات انقالب 
گرا می دهند. با تأســف باید از همسویی نرم و احتماال از سر 
غفلت جریانات به اصطالح عدالت خواه و مدعی اصالح طلبی 
با براندازان تشنه به خون این ملت، احساس نگرانی کرد. چرا 
برخی با تحلیل های ناصواب و خطای محاسباتی وحشتناکی 
که دارند، فرق بین رفتار نه چنــدان صواب عدالت خواهانه 
با ترویج خشونت توسط ســلطنت طلب ها، همجنس بازها، 
کمونیست ها، منافقین، تجزیه طلبان و امپریالیسم در برابر 
انقالب اســالمی که در یک خط علیه ملت ایران صف آرایی 

آشکار دارند را نمی بینند؟!

بدون اغماض با مجرمان برخورد 
می کنیم

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: وظیفه قانونی ما 
است که در کمال استقالل بدون هیچ گونه اغماض و با اقتدار 

و براساس مر قانون به وظیفه خود عمل کنیم.
به گزارش همشهری، حجت االسالم والمسلمین احمدرضا 
پورخاقان در حاشــیه کارگاه آموزشی کارشناسان سازمان 
قضایی نیروهای مسلح درخصوص حواشی به وجود آمده در 
مقر انتظامی زاهدان و شایعات مطرح شده در فضای مجازی 
مبنی بر کشته شدن تعدادی از هموطنان، بیان کرد: سازمان 
قضایی نیروهای مســلح پس از اینکه تعدادی از اولیای دم 
به دادســرای نظامی زاهدان مراجعه کردند به این موضوع 

ورود کرد.
وی با بیان اینکه در این رابطه بازپرس پرونده در حال انجام 
تحقیقات خود است، گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح 
به عنوان دستگاه مســتقلی که زیرنظر قوه قضاییه وظایف 
خود را انجام می دهد، به مردم شــریف قــول می دهد که 
به ابعاد مختلف این واقعه رســیدگی کند و تمام جوانب را 

درنظر بگیرد.
وی افزود: در بررسی پرونده ها در ســازمان قضایی، افراد از 
هر قوم، مذهب باشــند، هیچ تفاوتی نــدارد، همانگونه که 
همکارانم در اقصی نقاط کشور به جرایم احتمالی نیروهای 
مسلح رسیدگی می کنند. در این مورد نیز در کمال بی طرفی 
به پرونده رسیدگی خواهد شد و نتیجه تحقیقات را به مردم 
نجیب کشور به ویژه مردم عزیز سیستان و بلوچستان اعالم 

خواهیم کرد.
حجت االسالم والمســلمین پورخاقان تصریح کرد: بدیهی 
است چنانچه افرادی در این زمینه مرتکب جرم شده باشند، 

طبق قانون و شرع با مجرمان برخورد قانونی خواهد شد.

 پیام رهبر معظم انقالب در پی حادثه تروریستی 
در حرم مطهر شاهچرا غ )ع(

ید واحده  در برابر آشوبگران 
حضرت آیت اهلل خامنه ای درپی حادثه تروریستی در حرم حضرت 
احمدبن موسی)شــاهچراغ( شــیراز در پیامی تأکید کردند: داغ 
عزیــزان و نیز هتک حرمت حــرم اهل بیت علیهم الســالم جز با 
جســت وجو از سررشــته این فاجعه آفرینی ها و اقــدام قاطع و 

خردمندانه درباره آن، جبران نخواهد شد.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
جنایت شــقاوت آمیز در حرم مطهر حضرت احمدبن موســی 
علیهماالسالم که به شــهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و 
کودک بی گناه انجامید، دل ها را اندوهگین و داغدار کرد. عامل 
یا عامالن این جنایت اندوهبار یقینا مجازات خواهند شد، ولی 
داغ عزیزان و نیز هتک حرمت حرم اهل بیت علیهم السالم جز 
با جســت وجو از سررشــته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع 
و خردمندانــه درباره آن، جبران نخواهد شــد. همه در مقابله 
با دست دشــمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او 
وظایفی برعهده داریم؛ از دســتگاه های حافــظ امنیت و قوه 
قضاییه تا فعاالن عرصه فکر و تبلیــغ و تا آحاد مردم عزیز باید 
ید واحده  اي باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت 
آنان و مقدسات آنان بی اعتنایي و بی احترامی روا می دارد. ملت 
عزیز و دستگاه های مسئول یقینا بر توطئه خباثت آمیز دشمنان 
فائق خواهند آمد، ان شاءاهلل. اینجانب به خانواده های عزادار این 
حادثه و به مردم شیراز و به همه ملت ایران تسلیت می گویم و 

شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می کنم.

تأکید رؤسای قضاییه و مجلس 
به  برخورد با  تروریست ها

رئیس قوه قضاییه در پیام تســلیتی حادثه  شهادت 
جمعــی از زائران حــرم مطهر حضــرت احمد بن 
موسی )علیه السالم( شیراز به دست تروریست های 
مزدور را تسلیت گفت. دربخشــی از این پیام آمده 
است:»کینه و عداوت دشمنان خبیث ملت انقالبی 
و بصیر ایران اسالمی چنان است که در مسیر تحقق 
توطئه های خود برای مقابله با امنیت کشور، این بار 
زائران حرم احمد بن موسی )علیه السالم( را هدف 
تیرهای دشمنی خود قرار دادند.« در پیام تسلیت 
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای آمده 
است:»اینجانب ضمن آرزوی بهبودی و عافیت برای 
مجروحان این حادثه تروریستی، تسلّي و همدردی 
خود را به خانواده های شهدای عزیز عرض می کنم و 
صبر و سکینه  الهی را برای آنان و علّو درجات را برای 

شهیدان مسألت می نمایم.« 

با گلوله کینه خود را نشان دادند
رئیس مجلس شورای اســالمی نیز در پیامی وقوع 
حادثه تروریســتی در حرم مطهر احمد بن  موسی 
علیه الســالم که منجر به شــهادت و مجروحیت 
جمعی از زائران و هموطنان عزیز شــد را تســلیت 
گفت. محمدباقرقالیباف در این پیام آورده است:» در 
روزهای اخیر که یادآور جنگ احزاب و صف آرایی 
همه جانبه دشمنان است، آنان با تمام توان و ظرفیت  
خویش نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند؛ اما 
این بار با اقدامی به شیوه تروریست های تکفیری و با 
شلیک گلوله به روی مردم مظلوم ، بی دفاع و متدین، 
آنان را به خاک و خون کشاندند و نشان دادند اصل 
و اســاس کینه و عداوت آنان با دیانت مردم است .« 
وی اضافه کرده اســت:» ملت شــریف ایران ثابت 
کرده اند با اینگونه اقدامات ذلیالنه و ناجوانمردانه، 
از پای ننشســته و ذره ای از مواضع انقالبی خویش 

عقب نشینی نخواهند کرد.«

رهبری

وقتی پنجه های کشیده شده به رخ 
امنیت را نمی بینیم

قانون شکنی و امنیت زدایی از جامعه ایران،  ادامه از 
همواره رمز حمله دشمن بیرونی و عوامل صفحه اول

میدانی آنها در داخل بوده است. این در حالی است که سیاست 
منبعث از آموزه های دینی به نعمت امنیتی است که کتاب خدا و 
پیامبرش بر آن تأکید داشته اند؛ چراکه توجه به امنیت و احترام 
به قانون، شاه بیت یک حکمرانی سالم است و بی توجهی به این 
شاه بیت، ســرانجامی جز آنچه در ســوریه، لیبی، افغانستان و 
کشورهایی که محرک ناامنی آن دشمنان بیرونی و پیاده نظام 
آن عناصر وابســته داخلی بوده اند، نخواهد داشت. برای جبران 
غفلت هایی که تاکنون داشته ایم، تنها یک راه وجود دارد و آن »ید 
واحده« اســت که رهبر حکیم انقالب در پیام تسلیت خود برای 
اقدام تروریستی که در شاهچراغ اتفاق افتاد، فرمودند: »همه در 
مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او 
وظایفی برعهده داریم؛ از دستگاه های حافظ امنیت و قوه   قضاییه تا 
فعاالن عرصه  فکر و تبلیغ و تا آحــاد مردم عزیز باید ید واحده ای 
باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات 

آنان بی اعتنایی و بی احترامی روا می دارد.«

قضایی

بیانیه

محمد میالدی؛ جامعه شناسیادداشت

کوثری:نیازمندتجديدنظردرعملکردمأمورانامنیتیهستیم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: محورعبری - عربی - غربی 
با یکدیگر همسو شده اند تا ایران یکپارچه را تجزیه و از میان بردارند اما هرگز به این هدف نمی رسند. 
اسماعیل کوثری در گفت وگو با همشهری گفت: اکنون شاهدیم گرو هک هایی مانند کومله، منافقین، 
سلطنت طلب ها، هم جنس بازان، شیطان پرست ها، مارکسیست ها و چپ ها درعین اختالفاتی که با 
یکدیگر دارند با یکدیگر متحد شده و درتالشند تا گام به گام مسیر تجزیه ایران را عملیاتی کنند. 
وی در ادامه با بیان اینکه جریان برانداز اکنون دریافته است پس از 4۰روز اغتشاش و ناامنی نمی تواند 
به هدف خود دست پیدا کند، رویه خشن تری را برای رسیدن به هدفش انتخاب کرده است، افزود: از 
ابتدای روند آشوب ها، با هوشیاری مدافعان امنیت کشور، صدها قبضه سالح جنگی از تروریست هایی 
که قصد وارد کردن آنها را به داخل شهرها برای استفاده در آشوب ها داشتند کشف و ضبط شده است. 
این موضوع نشان می دهد خط ترور از سوی آشوبگران و حامیان آنها از روزهای آغاز ناامنی ها پیگیری 
شده است. کوثری اضافه کرد: با وجود تالش های انجام شده، در روزهای گذشته شاهد حمله بزدالنه 
و ناشی از استیصال آشوبگران و حامیان آنان به مردم نمازگزار در حرم شاهچراغ در شیراز و قتل عام 
13تن از نمازگزاران در این مکان امن الهی بودیم. این اقدام با هدف ترساندن مردم و ایجاد وحشت در 
جامعه رخ داد. همزمان با آن، شاهد افزایش حمله به نیروهای امنیتی و انتظامی و افزایش تعداد شهدای 
مدافع امنیت هستیم که این موضوع نشان می دهد اغتشاشگران و حامیان آنان دستورالعمل ناامنی 
و ترور را در پیش گرفته اند.  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به 
مطالبه مردم برای پیگرد اغتشاشگران و کسانی که امنیت شهروندان را با اقدامات خود به مخاطره 
انداخته اند، اشاره کرد و از برگزاری جلساتی درشورای عالی امنیت ملی و نیز کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی در این باره خبر داد و گفت: 
پیش بینی می شود در این جلسات، درباره نحوه عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی 
برای برخورد با افرادی که امنیت عمومی را به خطر انداخته و با سالح موجب شهادت 
مردم و نیروهای مدافع امنیت می شوند تجدیدنظر شود. کوثری تأکید کرد: مطالبه 
مردم برای امنیت مطالبه بحقی است و مسئوالن وظیفه دارند در راستای تامین آن 
برای شهروندان از ابزارهای الزم برای مقابله با اغتشاشگران و افرادی که دست 
به اسلحه برده و دست به ترورهایی مانند آنچه در حرم شاهچراغ در شیراز و 
نقاط مختلف کشور زده اند استفاده تا زمینه برای دستگیری تروریست ها 

و برخورد با آنها فراهم شود. 

مکث

س
 فار

ری
گزا

خبر
س: 

عک



3 شنبه 7 آبان 1401
 شماره  8624

 نخســتین مرکز مدیریت یکپارچه 
پسماند شــهری، امروز در دهمین گزارش

شنبه امید و افتخار در پهنه کوهک با 
حضور شهردار تهران افتتاح می شود. سازمان مدیریت 
پسماند شهر تهران برای رسیدن به اهداف طرح جامع 
 MRF مدیریتــی پســماند، احــداث 8ایســتگاه
)مجتمع های نوین پردازش پسماند( را پیش بینی کرده 
است که اکنون مرکز MRF پهنه کوهک در مناطق 
5،21 و22به مرحله بهره برداری رسیده است. به گفته 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، این 
پروژه سبب می شود تا 75تن زباله در مناطق 5، 21 و 
22، توسط این مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری 
مدیریت شــود. به گزارش همشهری، محمدمهدی 
عزیزی گفت: »هــدف اصلی این پروژه جداســازی 
حداکثری پســماند با ارزش، از مبدأ است. همچنین 
کاهش میزان تــردد و حمل زبالــه به میزان حداقل 
10درصد تناژ در مسیر حمل به سمت آرادکوه یکی 
دیگر از اهداف این طرح اســت.« او با بیــان اینکه با 
راه اندازی مرکز مدیریت یکپارچه پســماند شهری، 
کاهش حداکثری فعالیــت زباله گردها رخ می دهد، 

عنوان کــرد: »این پــروژه یک مدل موفق اســت تا 
زباله گردها کاهش پیدا کنند.« 

اجــرای طرح احــداث مرکــز مدیریــت یکپارچه 
پســماند شــهر با هدف تفکیک اصولی و حداکثری 
پسماند، فشرده ســازی ، حل موضوع شیرابه، کاهش 
معضل زباله گردی، کاهش هزینه هــای جابه جایی 
و انتقال پســماند تا مجتمع آرادکــوه، جلوگیری از 
میان رفتن پسماندهای خشــک ارزشمند همچون 
کاغذ و شیشه و کاهش دفع و دفن منابع ملی صورت 
می گیرد. ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری در 
گام نخست 4ایســتگاه MRF در پهنه های کوهک، 
ســرخه حصار)مناطق 8-13-14(، حکیمیه )7-4( 
و آزادگان )12-15-16( را در دســتور کار قرار داده 
بود که امروز مرکز کوهک به بهره برداری می رســد. 
سخنگوی شــهرداری تهران در این رابطه گفته بود: 
»در راســتای شــنبه های امید و افتخار شنبه هفته 
آینده)امــروز( بهره برداری از نخســتین ایســتگاه 
MRF )ایستگاه میانی پســماند( تهران در کوهک 

منطقه22 به بهره برداری می رسد و تا پایان سال نیز 
3ایستگاه دیگر در تهران به بهره برداری خواهد رسید.« 

عبدالمطهر محمدخانی در ادامه درباره شــنبه های 
امید و افتخار عنــوان کرده بــود: »70کالن پروژه تا 
12بهمن ماه در شنبه های امید و افتخار افتتاح می شود 
که البته 20درصد آنها آغاز بــه کار برخی پروژه های 
 بزرگ مقیاس اســت. در حقیقت عمــده پروژه های

بزرگ مقیاس که موانعی برای شروع و یا تکمیل آنها 
تاکنون وجود داشــته و نیاز به هماهنگی فرابخشی 
داشتند، در این مدت مورد توجه قرار گرفته است که 

اصل آغاز آنها نیز کار بزرگی است.« 
همزمان با افتتاح نخستین مرکز مدیریت یکپارچه 
پسماند شهری، 55غرفه بازیافت در سطح شهر تهران 
نیز افتتاح می شود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری تهران در این رابطه گفــت: »همزمان با 
افتتاحیه ایــن مرکز، 55غرفه با موضوع بســته های 
تشویقی برای مشارکت شــهروندان نظیر پسماند، 
گلماند، هایپرپسماند، بیمه پسماند، ورزش ماند و... 

مورد بهره برداری رسمی قرار خواهند گرفت.« 

مسئله دفن زباله 
اگر زمانی مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه 

کارایی حداکثری در زمینه مدیریت پسماند داشت، 
امروز ایــن مجتمع یک معضل جــدی در پایتخت 
محسوب می شود. بیشتر از 60ســال از عمر مرکز 
آرادکوه می گذرد و به نظر می رسد دفن زباله در این 
مرکز تنها تا 20ســال آینده ادامه پیدا کند. روزانه 
5هزارو500تن پســماند به مرکــز آرادکوه منتقل 
می شود و اگر این روند ادامه داشته باشد، تا 20سال 
آینده امکان دفن پسماند در این مرکز وجود نخواهد 
داشت. ســازمان مدیریت پســماند با اجرای طرح 
جامع مدیریت پسماند درنظر دارد تا در 2 سال آینده 
میزان پسماند ورودی به مرکز آرادکوه را به کمتر از 
30درصد افزایش دهد. یکــی از فعالیت های مهم 
سازمان مدیریت پسماند برای کاهش انتقال پسماند 
به مرکز آرادکوه، احداث مرکز MRF اســت. مرکز 
MRF  پهنه کوهک امروز به صورت رسمی فعالیت 

خود را آغاز می کند و مدیریت متمرکز پســماند از 
جمع آوری و حمل تا پــردازش و دفن در این مرکز 
به پیمانکار واگذار شده است. موضوعی که عالوه بر 
کاهش ورودی زباله به مرکز آرادکوه، از مشــکالت 

زباله گردی هم می کاهد.

پسماندها پیش از آرادکوه کم حجم می شوند
امروز و در قالب دهمین شنبه »امید و افتخار«، نخستین مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری به بهره برداری می رسد

شهردار تهران در دیدار با بانوان ورزشکار مدال آور تأکید کرد
خلق هویت ورزشی برای پایتخت

نشست شهردار تهران و بانوان ورزشکار مدال آور در خیابان 
بهشت برگزار شد و علیرضا زاکانی با بیان اینکه نیمی از نشست

جامعه ما بانوان هســتند، گفت: »در مجموعه مدیریت 
شهری به این قائل هستیم که تهران باید هویت ورزشی پیدا کند؛ چراکه این 
شهر غیر از هویت پایتختی، هویت دیگری ندارد و این خلق هویت برای ما 
موضوعیت دارد تا شهروندان افتخار کنند که تهرانی هستند.« به گزارش 
همشهری، در این مراســم که به میزبانی شــهرداری تهران برگزار شد، 
محمدامین توکلی زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، 
فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی، زهرا 
شمس احسان رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران، حسین اوجاقی 
مدیرعامل سازمان ورزش شــهرداری تهران و ورزشکارانی چون فرشته 
کریمی )فوتسالیســت(، فرحناز ارباب )مربی تیم کاراته(، مریم سلطانی 
)قهرمان پرتاب نیزه(، مریم موسوی اصل )دوومیدانی(، شهرزاد نصیری 
)مسئول لیگ فوتسال بانوان(، مریم یوسفی )هندبال(، زینب عباس نژاد 

)بسکتبال( و... حضور داشتند. 

ایجاد امید با خلق افتخار
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت هایش به اهمیت خلق افتخار 
ورزشــکاران اشــاره و تأکید کرد: »وقتی با یک مجموعه ای از شــرایط 
مواجهیم که ممکن است ما را به سمت ناامیدی و مشکالت سوق دهد و 
برای   نوجوانان و جوانان آثار سوء داشته باشد، با خلق افتخار توسط شما 
ورزشکاران این قشر امید پیدا می کند و افق روشنی فراروی خودش می بیند؛ 
بنابراین ورزش و به طور خاص ورزش بانوان برای ما بســیار مهم است و 
عالقه مند هستیم در این حوزه سرمایه گذاری کنیم و معتقدیم آورده ویژه ای 
برای شهر تهران دارد.« زاکانی خطاب به ورزشکاران گفت: »شما مدال آوران 
و قهرمانان هم الگوی کسانی هستید که به ورزش روی می آورند و هم نماد 

و افتخار در عرصه بین المللی. امروز موضوع ایران و سرآمدی ایران در عرصه 
جهانی بسیار مهم است و عده ای به درودیوار می زنند این نام بر سرزبان ها و 

این پرچم در دست ها نیفتد.«

توجه به مطالبات بانوان ورزشکار
 شهردار تهران در ادامه به پیگیری برخی از مطالبات بانوان ورزشکار اشاره و 
عنوان کرد: »در مجموعه سازمان ورزش تالش می کنیم حتما قدرالسهمی 
برای جذب خانم های ورزشــکار لحاظ شــود تا بتوانیم با موضوع ورزش 
به صورت حرفه ای و دقیق و مؤثر مواجه شــویم؛ عالوه بر این، در موضوع 
مسکن هم ســعی می کنیم تفاهمنامه ای با وزارت ورزش داشته باشیم. 
درخصوص استفاده از ظرفیت های ورزشی شهرداری تهران هم می توانیم با 
همکاری سازمان ورزش کارت طالیی برای ورزشکاران صادر کنیم.« زاکانی 
در پایان با بیان اینکه اهتمام ما این است تا از زیرساخت ها و اقتضائات شهر 
برای تشویق عموم مردم به ورزش استفاده کنیم، تأکید کرد: »اراده ما در 
مدیریت شهری، تقویت عرصه ورزش است که بخش عمده ای از این تقویت 
ارج نهادن به قهرمانان ورزشی است؛ چراکه اگر این  چنین نباشد، بخش 

پیشران و انگیزه بخش این حوزه مورد غفلت قرار می گیرد.«
 

سیاست های کالن توسعه ورزش
زهرا شمس احســان، رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران هم در این 
مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور قهرمانان در رقابت های جهانی گفت 
که زنان قهرمان کشورمان با رعایت تمام موازین تعریف شده و با احترام به 
قوانین در مسابقات مختلف حضور پیدا کرده و برای کشور افتخار آفریدند؛ 
این زنان قهرمان ضمن دنبال کردن ورزش حرفه ای در راستای تحکیم بنیان 
خانواده و ایفای نقش مادری نیز توانمند حاضر شدند. او با اشاره به رویکرد 
فرهنگی عنوان کرد: »موضوعی که باید در کنار هم پیگیری کنیم، تغییر 

الگوی رفتار مردم و خانواده ها از طریق ورزش با رویکرد فرهنگی اســت؛ 
بنابراین همراهی شما ورزشکاران و قهرمانان را در این جهت می طلبیم 
تا به صورت هدفمند مطالبات ورزشــی را در شهر دنبال کنیم و فرهنگ 
ورزش را ارتقا دهیم.« شمس احسان گفت که شهرداری باید به پرورش 
استعدادهای ورزشی با رویکرد محله محوری توجه کند؛ چراکه استعدادها 
از دل مسابقات محالت شناسایی می شوند. به گفته رئیس کمیته ورزش 
شورای شهر تهران 16 سیاست کالن در راستای توسعه ورزش شهروندی 
با رویکرد توسعه فعالیت بدنی و ایجاد شهر فعال تدوین شده که به واسطه 
این سیاست ها شهروندان بیشتری تحت پوشش فعالیت های ورزشی قرار 

می گیرند و فعالیت های بدنی شهروندان ارتقا می یابد.

پیوند قهرمانان و مدیریت شهری
در این مراسم نکات و مواردی مطرح شد که همه بیانگر پیوند میان قهرمانان 

و مدیریت شهری بود.
  محمدامین توکلــی زاده، معاون امــور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران: قهرمانان با اثبات توانمندی خود پیشران توانمندی 
کشــور می شــوند و خیل بزرگی از جوانان را به سمت پیشرفت حرکت 
می دهند. امیدواریم با پیوستگی قهرمانان و حوزه مدیریت شهری بتوانیم 
این الگوسازی را گسترش دهیم. تقاضای ما این است که ورزشکاران در شهر 
پرچمدار ورزش و نشاط و سالمتی شوند تا ما هم بتوانیم در مدیریت شهری، 

شهر را از این حوزه مستغنی کنیم و فضای شهر را تغییر دهیم.
  فاطمه قاسم پور، نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی: مسیر 
قهرمانی در کشور ما شروع شده، ولی مسیر حرفه ای شدن را دیر آغاز کردیم. 
با وزارت ورزش فرایندی را در مجلس برای حل مشکالت ورزشکاران شروع 
کردیم و امیدواریم در برنامه توسعه هفتم و بودجه کمک کنیم که مسیر 
حرفه ای ورزش قهرمانی بانوان جایگاه اصلی خــود را پیدا کند. در بحث 
رسانه ای شدن نیز در ورزش بانوان نیاز به اقدامات بیشتری است که این 

مسئله را نیز پیگیری می کنیم.

 معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری
 در گفت وگو با همشهری اعالم کرد

 ورزش به گستردگی
 تمام بانوان تهرانی 

 »سالن ورزشی خیلی از محل سکونتم 
دور است«؛ »برای 2ساعت ورزش در 
روز، باید مبلغ زیادی را ماهانه به یک 
 باشــگاه خصوصی بپردازم و از توان 
من خارج اســت« و... اینها دالیل برخی از بانوان برای 
ورزش نکردن است. به گزارش همشهری، واقعیت آن 
است که با وجود گسترش امکانات ورزشی در محله های 
شهر تهران اما همچنان بســیاری از دختران و بانوان، 
برای ورزش کردن با مشــکالتی روبه رو هستند. اندک 
فضاهای ورزشی که در همه ساعات روز تنها به بانوان، 
خدمت ارائه کنند، نبود سالن ها و زمین های ورزشی در 
برخی از محله ها و... ازجمله مشکالت در این خصوص 
است. به همین  خاطر توســعه و گسترش ورزش بانوان 
یکی از برنامه ها و سیاست های شهرداری تهران شده 
که مورد تأکید علیرضا زاکانی، شــهردار پایتخت هم 
قرار گرفته اســت. در همین راستا، از ابتدای سال برای 
بانوان برنامه ها و رویدادهای ورزشی گوناگونی اجرا شده 
است که مسابقات »قهرمان شــهر« ازجمله مهم ترین 
آنهاســت. عالوه بر این به زودی چند رشته ورزشی و 
ایستگاه تندرستی و مجموعه ورزشی جدید به امکانات 
و داشته های ورزشی بانوان پایتخت افزوده خواهد شد. به 
همین خاطر با مرجان میرزایی قاضی، معاون ورزش بانوان 
سازمان ورزش شهرداری تهران گفت وگو کرده ایم که در 

ادامه می خوانید.

بســیاری از دختران و زنان و مادران شهر 
تهران، دالیلي مثل نبود امکانات ورزشی ارزان قیمت و 
باشگاه های مربوط به شهرداری را دلیل ورزش نکردن 
عنوان می کنند؛ برای این منظور شــهرداری چه کاری 

می تواند انجام دهد؟
ما، محله محــوری، خانواده محوری و مســجدمحوری را جزو 
رویکردهای اصلی سازمان ورزش شــهرداری تهران در بحث 
ورزش بانوان آورده ایم. در همین ارتباط برنامه ها را به 3بخش 
ایستگاه های ورزش شهروندی، رقابت ها و رویدادهای ورزشی و 
آموزش و برگزاری دوره های آموزشی برای شهروندان و مربیان 
ورزش بانوان تقسیم کرده ایم که ایستگاه های ورزش شهروندی 
در محله ها و مناطق 22گانه شــهر تهران فعال شده اند. در این 
بخش ایستگاه های ورزشی عمومی و تخصصی را داریم که در 
بخش تخصصی ورزش هایی چون بدمینتون، تنیس روی میز، 
دارت، دستگاه های بدنسازی پارکی و... را داریم. ایستگاه های 
شادمانه مخصوص کودکان و ایستگاه های سالمندی هم برای 

بانوان 60سال و باالتر فعال است.
برخی بانوان   به دالیــل خاصی عالقه ای به 
ورزش در فضاهای همگانی و باشگاهی ندارند. برای این 

قشر از بانوان کاری نمی توان انجام داد؟
برای این بانوان، ایستگاه هایی در داخل مساجد فعال شده اند. 
از طرفی باید گفت که ایستگاه های تندرستی جدا از بوستان ها، 
مجموعه هــای ورزشــی و زمین هــای چمن، در مســاجد و 
مجتمع های مسکونی دارای 100واحد مســکونی و بیشتر و 

هر فضایی که مناسب محصور و مسقف باشد، برگزار می شود.
در همه ایستگاه ها مربی هم حضور دارد؟

بله. در تمام ایســتگاه ها از مربیان و متخصصــان دوره دیده و 
دارای کارت مربیگری استفاده می شود که با برگزاری دوره ها و 
سمینارهای مختلف دانش افزایی، تخصص و علم و اطالعات آنها 
در مواردی چون تغذیه، ورزش سالمندی، ورزش بانوان، ورزش 
کودکان، ورزش برای افراد دارای بیماری زمینه ای، مهارت های 
ارتباطی و... به روزرسانی شده و ارتقا پیدا می کند. هدف سازمان 
ورزش شهرداری تهران جذب بانوان برای حضور حداکثری آنها 

در برنامه ها و رویداد های ورزشی است. 
چه رویدادها و مسابقاتی را در برنامه دارید؟

در این بخش، برنامه های ما به 2بخش افراد سالم و اقشار خاص 
دسته بندی می شود که در همین راســتا از ابتدا تا انتهای سال 
مسابقات متنوع و گوناگونی با عناوین مختلف در مناطق 22گانه 
شهر تهران برگزار می گردد. منظور از اقشار خاص کودکان کار، 
ســالمندان، معلوالن ذهنی و حرکتی، افراد کم توان جسمی، 
کم بینایان و نابینایان، بانوان کم شنوا و ناشنوا، بانوان رهایافته 
از دام اعتیاد و... است. در این بخش مهم ترین رویداد مسابقات 
»قهرمان شهر« اســت که بانوان تهرانی از 354محله پایتخت 
به صورت تیمی یا انفرادی در 8رشته ورزشی والیبال، بسکتبال، 
داژبال، بدمینتون، آمادگی جســمانی، تنیس روی میز، شنا و 
ژیمناســتیک با یکدیگر رقابت می کنند تا در نهایت قهرمان 
شهر در هر کدام از این رشته ها مشخص و معرفی شود. مرحله 
محله ای مسابقه »قهرمان شهر« در شــهریور به پایان رسید و 

نفرات و تیم های برتر هر محله مشخص شدند.
 مرحله منطقه اي و نهایی چــه زمانی برگزار 

می شود؟
در آبان ماه مرحله منطقه ای را داریم و تا پایان سال قهرمان شهر 

در هر رشته مشخص خواهد شد.
آیا مسابقات دیگری هم برگزار خواهد شد؟

برخی مسابقات در مناسبت های مختلف برگزار شد که تعدادی 
از آنها همچنان ادامه دارد. ازجمله مسابقات »المپیاد خورشید« 
که به مناسبت هفته سالمند و هفته کودک برگزار شد و طی آن 
مادربزرگ ها در کنار نوه های خودشان یک تیم ورزشی تشکیل 
داده و با هم رقابت کردند. مسابقات »مینی فوتبال محالت« نیز 
در حال برگزاری است که اختتامیه آن در هفته های آتی برگزار 
خواهد شد. مسابقات »پارا المپیا« هم که از 24مهر آغاز شده تا 
اواسط آذرماه ادامه دارد. گل بال، ویلچررانی، دارت و ایردارت، 
تیراندازی با ســالح، بهکاپ، شــطرنج، پارتیله، شنا، بوچیا و 
مسابقات ایستگاهی رشته هایی هستند که طی آن بانوان دارای 
معلولیت و همچنین کم توان جسمی و ذهنی ازجمله اتیسم، 
کم شنوا و ناشــنوا، کم بینا و نابینا، سندروم داون و... با یکدیگر 
رقابت می کنند.عالوه بر اینها برای روزهای آینده مســابقه دو 
ماراتن با کالسکه را داریم که با حضور پدر و مادر و فرزند برگزار 
می شود. مســابقات المپیاد فرزندان شهدای مدافع حرم شهر 
تهران و مسابقات ویژه بانوان رها یافته هم از دیگر برنامه هایی 

است که در آینده ای نزدیک اجرا خواهد شد.

سودهنجفی
عضوهیأترئیسهشورایشهرتهران
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بزرگــراهشــهیداحمــدمتوســلیاندر
داخلمجموعهنظامینیرویهواییبه
عمق۵۰متر)درتهــرانوجوددارندکه
خطرآفرینهســتندوهرچهســریعتر
بایدتدابیریبرایآنهااندیشیدهشود.

پرویزسروری
نایبرئیسشورایشهرتهران

انتقــالنمایشــگاههابــهشــهرآفتاب
مطالبهمردمیاست،چراکهبرگزاری
نمایشــگاههایمختلــفدرخیابــان
ســئولموجبترافیک،آلودگــیهواو
دردسربرایمردمشدهاست؛بنابراین
ضــرورتداردازظرفیــتموجــودبرای
راضیوقانعکردندولتاستفادهکرد
واینمسئلهبایدتاانتقالنمایشگاهها
بــهشــهرآفتابادامــهیابــدوشــهردار
تهــرانهــمبایــدموضــوعرادرهیــأت
دولــتپیگیــریکنــد.تأکیــدمیکنــم
کــهازمســئلهانتقــالنمایشــگاههابه

شهرآفتابعقبنشینینمیکنیم.

ورزششــهروندیبانــواندرمناطــق
22گانهشهرتهرانفعالاست. 617

ایستگاه

ومتخصــصورزشــیدارایکارت
مربیگریدر۶۱۷ایستگاهتندرستیبه
بانوانتهرانیخدماتارائهمیکنند. 414

مربی

ورزشــیدرشــهرتهــرانبــهبانــوان
خدماتورزشــیارائــهمیکننــدکهبه
تفکیــکشــامل۵۰مجموعــهورزشــی
الزهــرا،۵۵مجموعهآبــیچندمنظوره
و۱۰۸مجموعــهورزشــیچندمنظــوره

میشود.
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مجموعه

ورزشــیآبــیبعــدازاورهــالبــهزودی
برایبانوانبازگشاییمیشود. 5

مجموعه

درمجموعههایورزشیمختلف،بین
ســاعتهای۷صبحالــی۶و۳۰دقیقه
عصر،خدماتورزشیمتنوعبهبانوان

ارائهمیشود.
11/5
ساعت

ورزشــیازجملهوالیبال،ســوارکاری،
قایقرانــی،پاراگالیــدر،ایروبیــک،
بدمینتــون،ورزشهــایزورخانــهایو
جامپینــگدرمجموعههــایورزشــی
شــهرداریتهــرانفعــالبــودهودر

دسترسبانوانتهرانیقراردارد.

68
رشته

غم بزرگ ایران
حادثه تروریستی آستان متبرک شاهچراغ همگان را متاثر 
کرد و سبب شــد باردیگر کاربران شبکه های اجتماعی 
#ایران تسلیت را به اشتراک بگذارند. در این میان مدیران 
شهری هم در پیام های جداگانه ای ضمن محکوم کردن 
این حادثه با مردم همدل و همصدا شدند و این واقعه تلخ 
را که غم بزرگی برای ایران بود، تسلیت گفتند. علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران هم در صفحه شخصی خود)توییتر( 
با نوشتن این پیام به مردم ایران تسلیت گفت: »حادثه 
تروریستی حرم شــاهچراغ، غم بزرگی برای همه ایران 
است و به مردم عزیز شــیراز باید ویژه تسلیت و تهنیت 
گفت. دشمن شقی ترین فرد را برای به شهادت رساندن 
مؤمن ترین افراد و ایجاد بلوا به کار گرفت؛ غافل از اینکه 
خون شــهدای مظلوم ما نابودگر همه طراحی های آنها 
در کل کشور خواهد شد.« مهدی چمران، رئیس شورای 
اسالمی شهر تهران هم در پیامی نوشت: »انا هلل و اناالیه 
راجعون، شــهادت ناجوانمردانه جمعــی از هموطنان 
شریف و مظلوم در حادثه تروریســتی حمله به آستان 
متبرک شاهچراغ شیراز، موجب تأثر و اندوه فراوان شد. 
این ترور تلخ و کوردالنه، نشانه ناامیدی دشمنان نظام، 
اسالم و انقالب از ایجاد اختالل، یاس و ناامیدی در میان 
امت مسلمان و ملت والیت مدار ایران اسالمی و توسل به 
حرکات غیرانسانی و متوحش برای ضربه واردکردن به 
ایران و اسالم است. امید است ملت بابصیرت و آگاه ایران 
اسالمی با شناخت شرایط حساس کشور و برنامه ریزی 
دشمنان برای القای آشــوب و ناامنی در کشور، بار دیگر 
حمایت و همراهی خود را در حفــظ امنیت و صیانت از 

اسالم و انقالب به رخ دشمنان این مرزوبوم بکشند.«

نقل قول خبر

عدد خبر

پیام تسلیت

مهدی اسماعیل پور؛ روزنامه نگارگپ

16سیاستمديريتشهریبرایتوسعهورزششهروندیچیست؟
1  هوشمندسازی فرایند مدیریت اماکن ورزشی تحت پوشش سازمان ورزش

2  هوشمندسازی فرایندهای شناسایی، جذب، حفظ و هدایت مخاطبان برنامه های اجرایی سازمان ورزش
3  توسعه نظام یکپارچه ارائه خدمات ورزشی به شهروندان در همکاری بین بخشی

4  توسعه نظام یکپارچه ارائه خدمات ورزشی به شهروندان در همکاری های فرابخشی
5  افزایش بهره وری اماکن و مجموعه های ورزشی تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران

6  افزایش بهره  وری مربیان و منابع انسانی سازمان ورزشی شهرداری تهران
7  توجه به »خانواده محوری« در طراحی برنامه ها و رویدادهای ورزشی

8  طراحی و اجرای بسته سیاستی جامع مدیریت و واگذاری اماکن و مجموعه های ورزشی
9  طراحی و اجرای طرح جامع »تهران فعال و دوستدار ورزش«

10  طراحی و اجرای طرح جامع »محله قهرمان« و برگزاری همایش ها
11  طراحی پویش های آگاهی بخش، جذاب و متنوع ورزشی متناسب با نگرش و نیاز شهروندان 

12  طراحی برنامه جامع توسعه همکاری های بین بخشی سازمان ورزش شهرداری تهران 
13  طراحی یکپارچه ارائه خدمات تفریحی و ورزشی به کارکنان شاغل در شهرداری تهران و خانواده های آنان

14  طراحی برنامه جامع توسعه زیرساخت های استاندارد فعالیت های بدنی و تفریحی در فضاهای عمومی شهر تهران
15  تکمیل و بهره برداری از 23پروژه نیمه تمام ورزشی در مناطق 22گانه

16  تکمیل طرح »دهکده ورزشی« در شهر تهران

مکث
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 سرمایه گذاری های دولت و بخش 
خصوصی برای رفع ناترازی 20هزار نیرو

مگاواتی بین تولیــد و مصرف برق 
وارد فاز عملیاتی شد. پس از عبور از تابستان1401 
بدون اعمال خاموشی  در کشور و کاهش 10درصدی 
مصرف برق خانگی، حاال وزارت نیرو مصمم است تا 
6هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور بیفزاید. در 
گام نخســت با حضور رئیس جمهوری و وزیر نیرو 

1026مگاوات به ظرفیت تولید برق اضافه شد.
به گزارش همشهری، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو 
با بیان صرفه جویی 10درصدی مصرف برق خانگی 
در تابستان امسال آن هم پس از 30سال، اعالم کرد: 
افزایش 6هزار مگاواتی ظرفیت برق بی نظیر است. 
او صبح پنجشنبه گذشــته در آیین افتتاح رسمی 
6واحد نیروگاه حرارتی به ظرفیت 1026 مگاوات که 
در محل نیروگاه حرارتی آریان2 زنجان برگزار شد، 
افزود: در چند سال اخیر به دلیل برخی بی توجهی ها 
و عدم سرمایه گذاری شــاهد یک ناترازی 20هزار 
مگاواتی  بودیم و در یک سال گذشته با برنامه ریزی 
و تالش فعاالن صنعت برق 6هزار مگاوات به ظرفیت 
نیروگاه های کشور افزوده شد که این رقم پیش  از این 
حتی در بهترین شرایط مالی کشور نیز محقق نشده 
بود. به گفته محرابیان ضریب آمادگی نیروگاه های 
حرارتی کشور تابســتان امسال به رکورد 98درصد 
رســید و تعمیرات تمامی واحدهای نیروگاهی در 
موعد مقرر  انجام شد. او درباره افتتاح 2واحد گازی 
183مگاواتی نیــروگاه آریان زنجــان، گفت: این 
نیروگاه 150هزار سهامدار دارد؛ به این معنا که کامال 
خصوصی و مردمی است و با حمایت صورت گرفته 
قرار است تا سال1402 شاهد افتتاح واحد بخار این 
نیروگاه نیز باشــیم که بدون مصرف سوخت جدید 
160 تا 170مــگاوات دیگر به تولید کشــور اضافه 
خواهد کرد. وزیر نیرو با اشاره به اینکه امروز در کنار 
این پروژه 4 واحد بخار دیگر در نیروگاه فردوســی 
مشهد، هریس آذربایجان شــرقی، جهرم فارس و 
ارومیه هم به بهره برداری می رسند، اعالم کرد: تامین 
انرژی و آب مهم ترین عنصر رشد اقتصادی و ایجاد 
رضایتمندی است که امیدواریم با حمایت های دولت 
و مجلس بتوانیم به صورت مطلــوب و مورد انتظار 

مردم در این حوزه اقدام کنیم.

نیروگاه های تمام ایرانی
عبدالرســول پیشــاهنگ، مدیرعامل شرکت برق 
حرارتی با بیان اینکه تمامی این واحدهای نیروگاهی 
توســط متخصصان داخلی ســاخته شــده است، 
گفت: برای پیک تابســتان امسال توانسته ایم یکی 
از واحدهای نیــروگاه یزد را که پیــش از این دچار 
آتش سوزی شده و از نظر کارشناسان جی ای آمریکا 
کامال ناکارآمد شده بود را مجددا با توان متخصصان 
ایرانی به چرخــه تولید برق بازگردانیــم. او تأکید 
کرد: براساس برنامه وزارت نیرو برای تابستان سال 
آینده در تالشــیم تا بیش از 6هزار مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی جدید وارد مدار کرده و رکورد جدیدی در 
این زمینه به ثبت برسانیم. او با اشاره به برنامه ریزی 
وزارت نیرو برای افزودن 30هزار مگاوات به ظرفیت 
نیروگاه های کشــور، تأکید کرد: خاموشــی های 
تابستان ســال گذشته موجب شــده بود تا آبروی 
40ساله صنعت برق خدشه دار شــود، اما با تالش 
تمامی دست اندرکاران صنعت برق توانستیم تابستان 
امسال را بدون خاموشی سپری کرده و رضایت مردم 

را فراهم کنیم.
پیشــاهنگ با اشــاره به ســرمایه گذاری 23هزار 

میلیاردتومانی پروژه های افتتاح شــده با دســتور 
رئیس جمهــوری، گفت: یکــی از ویژگی های مهم 
پروژه های افتتاح شده امروز مربوط به 4واحد بخار 
سیکل ترکیبی است که بدون نیاز به مصرف سوخت 
اضافی به بهره برداری رسیده اند و با افتتاح آنها ساالنه 
یک میلیارد مترمکعب در مصرف گاز صرفه جویی 
خواهد شد. مدیرعامل برق حرارتی درباره جزئیات 
افزایش 6هزار مگاواتی نیروگاه هــا تأکید کرد: این 
برنامه از طریــق 3 هزار مگاوات نیــروگاه حرارتی، 
1400مگاوات نیروگاه صنایع، هزار مگاوات نیروگاه 
تولیــد پراکنــده و مابقی آن توســط نیروگاه های 
تجدیدپذیــر و ورود دوباره واحدهــای معیوب به 

چرخه تولید برق محقق خواهد شد.

عبور از خاموشی با کنترل مصرف
به گزارش همشهری، حتی اگر وزارت نیرو به وعده 
خود تا 3ســال آینده درباره افزایش ظرفیت تولید 
تا 30هزار مگاوات بیفزاید، اما چــاره ای برای مهار 
وضعیت مصرف نداشته باشــد، تردیدی نیست که 
ناترازی بیــن تولید و مصرف ادامــه خواهد یافت، 
نشانه ای از این اســت که راه عبور از خاموشی ها، با 

مدیریت تقاضا هموار می شود. سکاندار صنعت آب و 
برق ایران در تازه ترین گزارش خود از میزان مصرف 
برق می گویــد: 18درصد مشــترکان پرمصرف به 
محدوده الگوی مصرف آمده اند و مشترکانی که کمتر 
از 100کیلووات در ماه مصرف داشــتند 10درصد 
افزایش مصرف داشته اند، به این معنا که برق بیشتری 
برای آنها فراهم شــده و عمده مصارف در محدوده 
الگوی مصرف اتفاق افتاده است. محرابیان می افزاید: 
تا پایان شهریورماه 56میلیون قبض برق صادر شده 
که از این تعداد حدود 22میلیون قبض شامل پاداش 
خوش مصرفی شده اند و از همین تعداد نیز 8میلیون 
قبض رایگان یا بستانکار ثبت شده و در مجموع یک 
هزار و 357میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی ثبت 
شده است. او با اشــاره به صرفه جویی 650مگاواتی 
مصرف اداری و 1500مگاواتی مصرف بخش خانگی 
افزود: در کشــور 630هزار واحد صنعتی تولیدی 
در حال فعالیت هســتند که 580هــزار واحد آن 
شامل کارگاه های کوچک تولیدی می شوند و میزان 
تاب آوری آنها در برابر قطعی برق و مشکالت آن بسیار 
کم است اما خوشبختانه امسال با تالش های صورت 
گرفته این واحدها حتی یک کیلووات هم محدودیت 

در تامین برق نداشته اند.

تابستان14۰2 خاموشی نداریم؟
همایون حایری، معاون بــرق و انرژی وزیر نیرو هم 
از تدوین 140برنامه برای عبور از تابســتانی بدون 
خاموشی در ســال آینده خبر داده و می گوید: این 
برنامه ها در 4محور تولید و تأمیــن برق، مدیریت 
مصرف و تقاضا، شبکه های انتقال و فوق توزیع برق 
و همکاری ها و اقدام های ســتادی تدوین و تبیین 
شده است. او درباره جزئیات افزایش 6هزار مگاواتی 
ظرفیت تولید برق، گفت: این برنامه افزایش ظرفیت 
شــامل به مدار آوردن 3هزارو26مگاوات واحدهای 
نیروگاه حرارتــی جدیــد، یک هزارو478مگاوات 
واحدهای نیــروگاه جدید صنایــع، 850مگاوات 
واحدهــای نیــروگاه تجدیدپذیــر، 290مگاوات 
واحدهای نیروگاه تولیــد پراکنده مقیاس کوچک، 
ارتقای توان و بازســازی به میــزان 490مگاوات از 
واحدهای نیروگاهی حرارتی موجود و ارتقای توان به 
میزان 25مگاوات واحد سوم نیروگاه برقابی دز است.

عبور از بی برقی با تولید بیشتر و مصرف کمتر
تالش وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق ادامه دارد

بانک مرکزي روایت کرد
تصویر اقتصاد ایران در پایان تابستان

باال رفتن نرخ بهــره بین بانکی، افزایش حجم 
اقتصاد 

پایه پولی و نقدینگی نشــان می دهد اقتصاد کالن
ایران در نیمه نخست سال جاری همچنان با 
امواج تورمی مواجه اســت و دولت و بانــک مرکزی در تالش 
هســتند با انضباط پولی و مالی جلوی پیشــروی نرخ تورم را 
بگیرند. هفته گذشته مرکز آمار اعالم کرده بود: نرخ تورم ماهانه 
و ساالنه در مهرماه1401 روندی صعودی داشته، اما نرخ تورم 

نقطه به نقطه نزولی شده است.
به گزارش همشــهری، با این تغییر در ســطح عمومی قیمت 
کاالها و خدمات، به نظر می رسد روند کاهشی مورد انتظار برای 
فروکش کردن تورم، سخت و پیچیده خواهد بود؛ به نحوی که 
پیش بینی می شود نرخ تورم در پایان ســال به زیر 40درصد 

نرسد.
بانک مرکزی در گــزارش »تحلیل تحــوالت اقتصاد کالن و 
اقدامات این بانک در شهریورماه1401« اعالم کرد: نرخ تورم 
ماهانه در آخرین ماه تابستان با 0.2درصد افزایش به 2.6درصد 
و نرخ تورم نقطه به نقطه هم با 0.9درصد کاهش به 44.9 و نرخ 
تورم ساالنه با 0.5درصد افت به 39.6درصد رسیده است. این 
گزارش می افزاید: نرخ تورم گروه های کاالیی در شهریور امسال 
5واحد درصد افزایش و به 1.9واحد درصد رسیده درحالی که 
تورم خدمات اندکی کاهش یافته و به 3.9درصد رسیده است.

بانک مرکزی می گوید شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها 
با ضریب اهمیت 25.5درصد با 1.3واحد درصد افزایش نسبت 
به مرداد و ثبت تــورم ماهانه 2.1درصدی، ســهمی معادل 
0.8واحد درصد را از تورم ماهانه شهریورماه داشته و دلیل تغییر 
تورم بخش خدمات هم ناشی از نوسان قیمت در گروه مسکن و 
خدمات ساختمانی و بهداشت و درمان بوده است. پیش از این 
هم مرکز آمار دلیل اصلی افزایشی شدن نرخ تورم در مهرماه 
امسال را ناشی از رشد ماهانه شاخص اجاره بها به میزان 6واحد 

درصد اعالم کرده بود.

افزایش نرخ دالر
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد در شهریور امسال 
میانگین قیمت فروش دالر حواله ای نســبت بــه ماه قبل با 
1.1واحد درصد افزایش به 26هزار و 850تومان و نرخ فروش 
دالر به صورت اســکناس به 28هزار و 340تومان رسیده که 
نســبت به مرداد 0.8درصد کاهش یافته و در بازار غیررسمی 
نیز متوسط نرخ دالر در شهریورماه نسبت به ماه قبل از آن، با 

کاهش همراه بود.
این گزارش نشان می دهد حجم نقدینگی در پایان شهریورماه 
ســال1401 به 5595هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به پایان سال1400 رشــدی 15.8درصدی را نشان می دهد. 
به گفته بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در شهریور نسبت به 
مرداد 1.2واحد درصد کاهش یافته و نرخ رشد 12 ماهه شاخص 
نقدینگی در آخرین ماه تابستان سال جاری با 35.7درصد رشد 
مواجه شده اســت. البته این نهاد ناظر بر بازار پول می گوید: 
نرخ رشد واقعی 12ماهه نقدینگی پس از کسر سهم بانک های 
نظامی ادغام شده در بانک سپه 35درصد نسبت به مدت مشابه 

در شهریور سال گذشته بوده است.

رشد پول تورم ساز
به گزارش همشــهری، تازه ترین روایت بانــک مرکزی بیانگر 
رشد پایه پولی در 12ماه منتهی به شــهریور امسال به میزان 
33.1درصد است. این گزارش نشان می دهد: حجم پایه پولی 
در پایان شهریورماه سال1401 معادل 697هزار میلیارد تومان 
بوده و نسبت به پایان سال1400، رشدی معادل 14.4درصد 
داشته که در مقایسه با رشد متغیر یادشده در دوره مشابه سال 

قبل به میزان 1.3واحد درصد افزایش یافته است.

بهره بانکی در اوج
بررسی تحوالت بازار بین بانکی در شهریورماه نشانگر کاهش 
نسبی در حجم معامالت و کاهش وجوه در دسترس بانک ها و 
به تبع آن افزایش مالیم در نرخ بازار بود که ازجمله دالیل آن 
می توان به افزایش حراج های اوراق دولتی از 74.6هزار میلیارد 
ریال در مردادماه به 200.7هزارمیلیارد ریال در شــهریورماه 
اشاره کرد. بانک مرکزی می گوید: نرخ بازار بین بانکی کماکان 
در محدوده داالن از پیش تعیین شــده قرار دارد. این گزارش 
می افزاید: در شهریورماه سال1401، متوسط ماهانه نرخ بازده 
اسناد خزانه اسالمی با سررسید یک، 2 و 3ساله با اندکی کاهش 
نسبت به ماه قبل به  ترتیب به 21.56درصد، 22.50درصد و 
22.37درصد رسیده است. همچنین در شهریور امسال منحنی 
بازده در تمام سررسیدها)به استثناي سررسید 18 تا 24ماهه( 
نسبت به 2ماه گذشته در ســطحی پایین تر قرار گرفته است. 
به گفته بانک مرکزی، کاهش نرخ های بازده در شهریورماه به 
دالیلی نظیر ثبات نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازارهای موازی، 
رکود حاکم بر بازار ســهام و تداوم روند نزولی شــاخص کل، 
عرضه نشــدن اوراق اسناد خزانه اســالمی و سررسید شدن 
برخی نمادهای این اوراق مربوط است که موجب تقویت تقاضا 

و کاهش نرخ های بازده در سررسیدهای مختلف شده است.

آتش تورم زیر خاکستر بازار اجاره
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دستگاه های مسئول را 

موظف کرد به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از تورم 
اجاره بها در ماه های آینده عمل کنند

فصل نقل وانتقال مســتأجران بدون اجرایی شــدن بسته ها و 
طرح های اجاره ای دولت و مجلس به پایان رســید و همچنان 
تنور تورم در بازار اجاره زبانه می کشد؛ ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت اواخر هفته گذشته، دستگاه های مسئول را موظف کرد به 
وظایف قانونی خود برای جلوگیری از تورم اجاره بها در ماه های 
آینده عمل کنند؛ آیا این اتفاق رخ می دهد؟ به گزارش همشهری، 
از اواخر بهار امسال، ضمن تعیین سقف افزایش قیمت مجاز در 
تمدید قراردادهای اجاره، 2بسته سیاستی تدوین شده در وزارت 
راه و شهرســازی به نمایندگی از دولت و یک بسته کنترل بازار 
مسکن و اجاره تنظیم شده در مجلس، در دستور کار قرار گرفت 
اما بازهم شــتاب تورم در این بازار کاهش پیدا نکرد. متأسفانه 
آنگونه که گزارش مرکز آمار نشان می دهد، این شتاب تورمی در 

مهرماه نیز برخالف سنوات قبل ادامه پیدا کرده است.

تاوان رهاشدگی بازار اجاره
بازار اجاره در اقتصاد ایران تابعی از بازار سرمایه ای مسکن است 
و متناســب با رشد روزافزون قیمت مســکن، قیمت اجاره نیز 
با افزایش مستمر روبه رو می شود. با اســتمرار این وضعیت در 
دوره های متوالی، ارزش یک واحد مســکونی به چندین برابر 
میانگین درآمد ساالنه خانوارها رسیده است و همزمان نسبت 
هزینه اجاره مسکن به درآمد ماهانه خانوار نیز به شدت افزایش 
پیدا کرده و معیشت خانوارهای مستأجر را تحت تأثیر قرار داده 
است. در این شــرایط که بیش از یک دهه جامعه مستأجران را 
درگیر کرده، متولیان حوزه مســکن در وزارت راه و شهرسازی 
در هیچ دوره ای برنامه مدون و کارشناســی برای کنترل بازار 
اجاره نداشــته اند و در بهترین حالت تالش کرده اند از مســیر 
ساخت مسکن انبوه دولتی برای متقاضیان خانه اولی، عرضه و 
تقاضای بازار اجاره را متناسب کرده و از این طریق قیمت اجاره 
را تحت تأثیر قرار دهند که البته تجربه نشان می دهد این ابزار نیز 
کارگشا نبوده است. در این میان، پیشنهاد راه اندازی شرکت های 
اجاره داری حرفه ای، مترقی ترین سیاستی بود که می توانست با 
وارد کردن مسکن استیجاری انبوه به بازار کالنشهرها و کاهش 
هزینه اجاره از طریق قراردادهای بلندمدت، تا حدودی فشار به 
خانوارهای مســتأجر را کم کرده و بازار اجاره را نیز تا حدودی 
رقابتی کند؛ اما این سیاست مترقی نیز قریب به سه سال است 
که روی کاغذ مانده و گویا در یک سال گذشته نیز، کمیسیون 

اقتصاد دولت مشغول بررسی آن بوده است. 
با این حساب، از منظر کالن، تاکنون هیچ راه نجاتی برای بازار 
اجاره باز نشده و حتی دستور ستاد اقتصادی دولت نیز نمی تواند 
سرنوشــت این بازار را تغییر دهد. نکته قابل توجه این است که 
بازار مسکن به عنوان یک بازار سرمایه ای متأثر از شرایط اقتصاد 
کالن بوده و بازار اجاره نیز ذاتاً و طبق سنت بازار از مسکن پیروی 
می کند؛ درنتیجه مادامی که فکری برای ساماندهی اقتصاد کالن 
و شفاف سازی چشم انداز بلندمدت آن نشود، نمی توان بازار اجاره 

را کنترل یا ساماندهی کرد.

نشت تورم اجاره به پاییز
در همه دوره ها، بعد از فروکش کردن تقاضای اجازه تابستانی، 
این بازار به ساحل آرامش می رســید و به تدریج در فصل پاییز، 
بخشی از تورم آن در فصل پاییز کاهش پیدا می کرد اما امسال، 
بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در نخستین ماه پاییز نه تنها چنین 
اتفاقی رخ نداده؛ بلکه یکی از متورم ترین گروه های کاال و خدمات 
در سبد تورم، همین بازار اجاره بوده است؛ به گونه ای که آمارها 
نشــان می دهد تورم ماهانه اجاره مسکن که حدود یک سوم از 
وزن شاخص تورم )CPI( را تشــکیل می دهد، در مهر امسال 
به 6.1درصد رســیده و به یک وزنه برای باال بردن کل شاخص 

تبدیل شده است. 
افزایش 6.1درصدی میانگین قیمت اجاره مسکن در مهرماه که 
رسانه ها آن را اتفاقی شوک آور قلمداد کرده اند، به این معناست 
که یا همچنان در فصل پاییز نیز تقاضا برای مسکن استیجاری 
بیش از عرضه بازار بوده که در این صورت نشان دهنده کمبود 
مسکن استیجاری در مناطق شهری است و همین عامل می تواند 
تورم اجاره را در ماه های آتی نیز افزایش دهد. در این وضعیت، 
با توجه به کاهش شــدید آمار صدور پروانه های ساختمانی در 
مناطق شهری، بحرانی شدن فصل نقل وانتقال مستأجران در 
تابستان سال آینده نیز دور از انتظار نیست. البته دلیل دیگری 
که می تواند افزایش 6.1درصدی تورم اجاره در مهرماه را توجیه 
کند، این است که با تداوم رکود تورمی مسکن و رشد ادامه دار 
قیمت امالک و مستغالت، بازار مسکن نیز فارغ از وضعیت عرضه 
و تقاضا در حال باال بردن قیمت هاست که در این مورد، اجرای 
درســت قانون مالیات بر خانه های خالی و تکمیل شدن بانک 

اطالعاتی سامانه ملی امالک و اسکان می تواند راهگشا باشد.

سابقه گفتاردرمانی بازار اجاره
در خرداد امســال که بازار اجــاره با موج تورمی همــراه بود، 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا بنا به ضرورت، 
بسته پیشــنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار 
قراردادهای اجاره را تصویب کرد تا مانند دو سال قبل که ستاد 
مقابله با کرونا مانعی برای جهش تورم بــازار اجاره ایجاد کرده 
بود، در سال 1401نیز این مانع وجود داشته باشد؛ هرچند در 
هیچ کدام از این سال ها، اثرگذاری تعیین سقف قیمت، مشمول 
درصد باالیی از قراردادهای اجاره نشد. بعدازاین مصوبه، قرار بود 
طرح ها و بسته های دیگری برای ساماندهی بازار مسکن توسط 
دولت و مجلس ارائه شده و در مسیر قانونی تصویب شود و پیرو 
همین، در تیرماه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها با هدف حمایت از مستأجران 
و تشویق موجران قانون مدار در هیأت دولت به تصویب رسید که 
نقطه عطف آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط 
کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به 
ثبت اطالعات طرفین در سامانه ملی امالک و اسکان و موظف 
شدن مشــاوران امالک به اخذ کد رهگیری براساس اطالعات 
اقامتگاه ثبت شده در این سامانه بود و عماًل نورافکن شفافیت را 

در حوزه امالک و مستغالت روشن می کرد. 
در ادامه مجلس نیز بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی 
اجاره بهای مسکن را در دســتور کار قرار داد که قرار بود قواعد 
قدیمی و نخ نمای بازار امالک و مستغالت را تغییر دهد و یک بار 
برای همیشه ابزاری برای سیاســتگذاری حوزه مسکن و اجاره 
در اختیار دولت قرار دهد. در ادامه اما، از اواخر تابستان که بازار 
نقل وانتقال مستأجران رو به پایان بود، دیگر خبری از پیگیری 

برای تصویب یا اجرای این مصوبات نشد.

نبش قبر بنزین
3سال از تغییر سیاســت بنزین دولت در 
آبان 1398می گــذرد. اتفاقی که نقدهای 
بســیاری بــه آن وارد شــد. در ادامه نیز 
به واســطه تداوم تورم سرکش، ثمرات آن 
ناپیدا باقی ماند. حاال اما، مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با ایسنا، از ایجاد 
سازوکاری برای مقابله با قاچاق سوخت از نیروگاه ها خبر داده 
و گفته است: به زودی با واقعی شــدن قیمت سوخت نیروگاه 
به دنبال قانون مجلس، جلوی قاچاق ســوخت از نیروگاه ها نیز 
گرفته می شود. او به تجربه تغییر نظام توزیع یارانه در حوزه آرد 
و نان اشاره می کند و می گوید: در بازار محدود نان و آرد براساس 
آمار اعالم شده با اصالح سیاســت توزیع یارانه و جلوگیری از 
قاچاق 4هزار میلیارد تومان صرفه جویی شده از نظر من با واقعی 
شدن قیمت سوخت نیروگاه ها این رقم صرفه جویی باید به بیش 
از 10برابر برسد. جدای از اینکه جامعه بنا به تجربیات گذشته، 
دل خوشــی از مطرح شــدن خبرهای مرتبط با تغییر قواعد 
توزیع انرژی و برجسته کردن مباحث مربوط به قاچاق سوخت 
در رســانه ندارد، توجه به این نکته ضروری اســت که از سال 
93تفاهمنامه سه جانبه جلوگیری از قاچاق سوخت میان شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
نیروگاه های کشور منعقد شده و طبق این تفاهمنامه نیروگاه ها به 
تجهیزات کنترل و نظارت مجهز شده و اطالعات آنها به شرکت 
برق حرارتی و شرکت ملی پخش فراورده ارسال می شود، پس 
اگر قوانین و قواعد قبلی کارکرد درستی داشته باشد، هرگونه 
قاچاقی از نیروگاه ها انجام شود باید قابل پیگیری باشد. از سوی 
دیگر واقعی سازی  قیمت انرژی برای نیروگاه ها هرچند روی کاغذ 
برای مصرف کننده اثری نداشته باشد اما در عمل می تواند تبعاتی 
برای او داشته باشد؛ پس قبل از نسخه پیچی برای حوزه انرژی، 

جوانب احتمالی آن را بسنجید.

رویای 12میلیارد دالری
  خبر: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 4طرح 
را بــه ارزش 12میلیارد دالر بــرای کنترل مصرف 
فراورده های نفتی به شورای اقتصاد پیشنهاد داده 
است. این طرح ها شــامل جایگزینی 4.3میلیون 
بخاری فرسوده، نوسازی 346هزار دستگاه ناوگان 
حمل ونقل شهری، نوسازي 85هزار دستگاه ناوگان 
حمل ونقــل برون شــهري و ایجاد ســامانه پایش 
هوشــمند تردد جاده ای برای 368هزار دســتگاه 

ناوگان که قرار است طی 5سال اجرایي شود.
  نقد: سال هاست که قرار است از محل ماده12 
قانون رفع موانع تولید طرح هایی برای کنترل روند 
فزاینده مصرف سوخت درکشور اجرا شود و عملکرد 
اجرای این قانون مصرف اردیبهشت1394 تاکنون 
البته مطلوب نبوده است. می توان دالیل مختلفی را 
بر شکست دولت پیشین در اجرای این قانون ردیف 
کرد اما در نبود یک استراتژی روشن و برنامه قابل 
اجرا، تردیدی نیست که دولت فعلی هم راه به جایی 
نخواهد برد مگر اینکه مســئولیت مدیریت مصرف 
انرژی در کشور در سطوح باالی تصمیم گیری شفاف 
شــود. البته تا زمانی که بازار انرژی کشــور از نظام 
قیمتی تعادلی فاصله داشــته باشد، انگیزه ای برای 
مدیریت مصرف وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر 
مشوق ها و حمایت های قانونی هم برای جاری شدن 
در میدان عمل نیازمند ریل گذاری در ســطح ملی 
به عنوان یک مطالبه و ضرورت ملی است. در غیراین 
صورت حتی اگر شــورای اقتصاد هم مجوز بدهد، 
نه تنها در 5ســال آینده که در 10سال پیش رو هم 
شاهد بهینه سازی مؤثر انرژی در کشور نخواهیم بود.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

ظرفیت نصب شده نیروگاه ها
کلظرفیتفعلی

89365مگاوات
سهمنیروگاههای

حرارتی درصد81.2

سهمنیروگاههای
برقابی درصد13.6

سهمنیروگاههای
اتمی درصد1.1

سهمتولیدپراکندهو
تجدیدپذیرودیزلی درصد4.1

سهمبخشخصوصی
ازنیروگاههایحرارتی درصد68

تعدادمشترکانجدیددرسالجاری
529.000

مشترکانجدیدخانگی
374.000

مشترکانجدیدبخشعمومی
57.000

مشترکانجدیدبخشکشاورزی
12.000

مشترکانجدیدبخشصنعتی
86.000

آخرین وضعیت مشترکان برق
تعدادکلمشترکانبرق

39.000.000
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 50تن داروی آنتی بیوتیک شــامل 
3.5میلیون عدد انواع سوسپانسیون گزارش

آنتی بیوتیک شب گذشته وارد کشور 
شد و براساس اعالم ســازمان غذا و دارو، با توزیع این 
محموله بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی در 
کشور به سرعت برطرف خواهد شد؛ کمبودهایی که با 
شروع فصل سرما و شــیوع زودهنگام بیماری هایی 
ازجمله سرماخوردگی و آنفلوآنزا بیشتر خودش را نشان 
داد و مشــکالت زیادی را برای بیماران به وجود آورد. 
مشکالتی که البته بخش عمده آن به توقف تولید در 
شرکت های آنتی بیوتیک ساز برمی گشت و به تأکید 
مسئوالن وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و حتی 
برخی اعضای کمیســیون بهداشت و درمان مجلس، 
شرکت های دارویی به دلیل اخباری که برای افزایش 
قیمت ها شنیده می شد، صبر کردند تا محصوالت خود 
را بعد از افزایش قیمت عرضه کنند و در این باره دپوی 
دارو در انبار برخــی از این شــرکت ها رخ داد. آن هم 
درحالی که وعده داده شده بود که 2ماه بعد از اجرای 
طرح دارویار، کمبودهای دارویی کشور را برطرف کنند؛ 

نکته ای که البته وزیر بهداشت هم هفته گذشته در آیین 
نکوداشــت روز ملی بیمه ســالمت و افتتاح صندوق 
حمایت از بیماران سخت و صعب العالج به آن اشاره کرد 
و گفت: »برخی تولیدکنندگان دارویی اقالم دارویی 
مورد نیاز را به موقع تامین نمی کنند و اگر اجرای طرح 
دارویار شکست بخورد، من مقصر نیستم، بلکه نهادهای 
همکار ما مقصر هستند.«  او همچنین در آخرین جلسه 
هیأت دولت از نقش 2شــرکت دارویــی در کمبود 
آنتی بیوتیک در کشــور پرده برداشــت و تأکید کرد: 
»مواداولیه موجود بوده و 2شرکت دارویی باید در زمان 
مناسب داروی مورد نیاز را تولید می کردند اما در ارائه 
اظهارات تخلف کرده و تولیدشان را به بهانه سود بیشتر، 
در شهریور ماه کاهش داده اند. البته آنها اکنون به صورت 
سه شیفت مشغول کار هستند تا کمبود برخی اقالم 
دارویی را برطرف کنند.« این در حالی اســت که علی 
فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان، تأمین دارو و 
ذخایر اســتراتژیک دارو در کشور را مهم  ترین مسئله 
عنوان کرده و گفته: »اولین انتظار ما این است که بحث 
ذخایر استراتژیک دارو نه در سطح وزارت بهداشت بلکه 

در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود چون زیبنده 
کشورمان نیست که مردم برای تهیه شربت استامینوفن 

ساده، آموکسی سیلین و غیره دچار مشکل شوند.« 

راضی به واردات نیستیم 
»وزارت بهداشت ناچار به واردات دارو شده است«؛ این 
جمله ای است که وزیر بهداشت اواخر هفته گذشته در 
حاشیه اجالس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
درباره تمهیدات اندیشیده شده برای جبران کمبودهای 
دارویی در کشور عنوان کرد و گفت: »با توجه به کمبود 
شماری از داروها که در جریان موج آنفلوآنزا ایجاد شده 
و نبود تولید کافی دارو در داخــل، واردات 50تن دارو 
پیگیری شد. البته  ما تمایلی به واردات دارو نداریم اما 
وقتی شرکت های تولیدکننده داخلی به هر دلیل به 
میزان مورد نیاز تولید نمی  کنند، برای جلوگیری از لطمه 
به مردم ناچار به واردات هستیم.« به گفته این مسئول، 
سیاست وزارت بهداشت حمایت از تولیدات داخلی در 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است: »از مباحث مهم 
اجالس اخیر روسای دانشــگاه ها حمایت از تولیدات 

داخلــی دارو، تجهیزات پزشــکی و پارک های علم و 
فناوری و شرکت های دانش بنیان  حوزه سالمت است.« 
البته چند روزی اســت که با بازنگری و اصالح قیمت 
برخی داروها، براساس اعالم سجاد اسماعیلی، مشاور 
رئیس سازمان غذا و دارو شرکت های تولیدکننده در 
3شیفت کاری در حال تولید آنتی بیوتیک مورد نیاز 
کشور هستند و شرکت های توزیع کننده هم موظف 
به توزیع سریع این محصوالت شده اند: »در روزهای 
گذشته جلساتی با شــرکت های دارویی گذاشته شد 
تا وضعیت موجــودی و تعهدات تأمیــن داروی آنها 
مورد بررسی قرار بگیرد. از این شرکت  ها تعهد دوباره 
گرفته شد تا براســاس برنامه ریزی که به سازمان غذا 
و دارو ارائه می دهند، داروی مورد نیاز را تأمین کنند.« 
به گفته اسماعیلی »5شرکت تولید آنتی بیوتیک در 
کشور وجود دارد که در کنار آن نیاز بازار دارویی کشور 
از طریق واردات هم تامین می شــود.« بررســی های 
همشهری نشان می دهد که قیمت برخی از محصوالت 
بیش از 2برابــر افزایش پیدا کرده و ایــن عدد درباره 
شــربت خوراکی اســتامینوفن از 65هزار تومان به 
140هزار تومان رسیده یا شربت های دیفن هیدرامین 
و اکســپکتورانت با افزایش 40هزار تومانی به ترتیب 
100 و 120هــزار تومان اصالح قیمــت خورده اند؛ 
افزایشی که البته براساس طرح دارویار، هزینه اضافه 
به بیماران تحمیل نخواهد کرد و تحت پوشش بیمه و 
نسخ به اندازه همان قیمت های اولیه هزینه بر است اما 
برای بیماران بدون بیمه  یا خرید آزاد این افزایش قیمت 

وجود خواهد داشت.

کمبود تولید داخل در حال برطرف شدن 
این در حالی است که به گفته صولت مرتضوی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ناهماهنگی هایی که تا کنون 
در تولید و تامین دارو و ســرم وجود داشته با دستور 
رئیس جمهور و تالش شــرکت های دارویی در حال 
برطرف شدن است. مرتضوی با بیان اینکه در فصل پاییز 
ویروس آنفلوآنزا مشکالتی ایجاد کرد، گفت: »50درصد 
مواداولیه دارویی در مجموعه های دارویی زیرمجموعه 
تامین اجتماعی تولید می شود. همچنین 30درصد 
تولید و 30درصد توزیــع دارو در این مجموعه انجام 
می شود. نگاه ما در این مجموعه نگاه انتفاعی نیست و 
وزارت رفاه، وزارت مردم است. هدف ما رفع نیاز مردم 
است و تا سر حد امکان به تولید می اندیشیم.« او ادامه 
داد: »اکنون ظرفیت تولید ماهانه این شرکت دارویی، 
3میلیون واحد اســت که در یک بازه زمانی مناسب 
تا آخر سال به 6میلیون ســرم در ماه خواهد رسید. 
امیداریم بستر صادرات و تامین محصوالت دارویی در 
کشورهای هدف را نیز فراهم کنیم. در این میان آنچه 
برای ما اطمینان بخش اســت، جاری شدن فرهنگ 
جهادی اســت. اینکه قرارگاه جهادی تشکیل شده و 
تولید شبانه روزی انجام می شود، قابل تحسین است.«

آنتی بیوتیک رسید 
در محموله دارویی 50تنی، 3/5میلیون عدد انواع سوسپانسیون آنتی بیوتیک وارد کشور شد
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 5۰درصد تست های آنفلوآنزا 
مثبت است 

رئیس انجمن عفونی ایران: رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی منجر به افزایش ابتال به آنفلوآنزا شده و این در 
شرایطی است که هنوز به دوره پیک بیماری نرسیده ایم

ابتال به آنفلوآنزا و بستری در مراکز درمانی و بخش آی سی یو 
رو به افزایش است و حاال برخی استان ها هم مواردی از مرگ 
بیماران گزارش می کنند. حدود 50درصد تست هایی که این 
روزها از بیماران گرفته می شود، آنفلوآنزاست و گزارش هایي 
هم که از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، درباره وضعیت 
شیوع آنفلوآنزا در کشور، ارائه می شــود نشان می دهد که 
بیشــتر بیماران مبتال به نوع A این ویروس هســتند. آمار 
بیماران نیازمند به بستری در بخش های آی سی یو هم روند 
افزایشــی دارد. البته وزیر بهداشت هم هفته گذشته عنوان 
کرد که کشــور وارد اپیدمی آنفلوآنزا شده است. بسیاری از 
متخصصان استفاده از ماســک، تهویه ایمن، رعایت فاصله 
فیزیکــی و پرهیز از دســت دادن و روبوســی را از راه های 
پیشــگیری از ابتال به آنفلوآنزا و کرونا عنــوان می کنند، اما 
درباره تشــخیص 2 بیماری ویروســی شــایع امروز یعنی 
آنفلوآنزا و کرونا می گویند: »مسئله  خیلی مهم در آنفلوآنزا 
این اســت که به طور ناگهانی تب و بدن درد بیمار شــروع 
می شود. درحالی که در عفونت های تنفسی ویروسی دیگر، 
معموال بیمار اینقدر به وضوح این عالمت مشخص را ندارد.« 
آمیتیس رمضانی، رئیس انجمــن عفونی ایران و مدیرگروه 
تحقیقات بالینی و اپیدمیولوژی انســتیتو پاستور ایران در 
گفت وگو با همشهری درباره وضعیت فعلی این بیماری در 
کشور توضیحات بیشتری می دهد و درباره اینکه آیا این نوع 
از بیماری می تواند خطر مــرگ را در بیماران افزایش دهد 
می گوید: »تنها گروه های پرخطر ازجمله ســالمندان، افراد 
دارای بیماری های زمینه ای و زنان باردار عمدتا به دنبال ابتال 
به این بیماری در بیمارستان بستری و ممکن است به خاطر 
شرایط حاد بیماری کارشان به بستری در آی سی یو برسد یا 
جانشان را از دست بدهند.«  به گفته رمضانی آنفلوآنزا شامل 
انواع A، B، C و D است که تنها 2نوع A و B منجر به بیماری 
 A انسان ها می شود: »در میان این 2نوع هم آنفلوآنزای نوع
عفونت حادتری داشته و به اصطالح بیماری پرسرو صداتری 
به لحاظ عالئم بیماری اســت. اما آنفلوآنزای نوع B با عالئم 

کمتر و خفیف تری خود را نشان می دهد.« 
رئیس انجمن عفونی ایران با بیان اینکه تا قبل از شــیوع 
کرونا، اوایل پاییز فصل شیوع آنفلوآنزای نوع A بود، تأکید 
می کند:  »شــیوع بیماری به تدریج تا آذر هم ادامه داشت 
و در دی به پیک خود می رســید. پس از آن هم در بهمن 
زمان شیوع آنفلوآنزای نوع B بود که شدت کمتری داشت 
و مرگ ومیر کمتری هم در پی ابتالی بیماران به آن اتفاق 
می افتاد. هم اکنون هم روال به همین صورت اســت با این 
تفاوت که ما در 2.5سال گذشته کرونارا پشت سرگذاشتیم 
و مردم در زمان شیوع کرونا با رعایت مسائل بهداشتی، در 
برابر آنفلوآنزا هم مقاوم بودند.« او ادامه می دهد: »از سوی 
دیگر چون تعداد بیمــاران مبتال کمتر بود گردش ویروس 
در جامعه هم اتفاق نمی افتاد. اما حاال بعد از 2سال گردش 
ویروس آنفلوآنزا در جامعه شروع شده چون مردم در 2سال 
گذشته مواجهه ای با این ویروس نداشته و ایمنی سابق را 
هم ندارند. این مســئله باعث شده تا شــاهد شیوع شدید 

بیماری در جامعه باشیم.« 
به گفته او این روزها عمدتا گروه های پر خطر راهی بیمارستان 
و برخی هــم به دلیل ناتوانی در مبارزه بــا بیماری به بخش 
آی سی یو منتقل می شوند که احتمال مرگ آنها هم وجود 
دارد:  »این افراد شــامل زنان باردار، بیماران مبتال به انواع 
سرطان ها، ســالمندان و حتی بیماران دارای بیماری های 
زمینه ای هستند.« مدیرگروه تحقیقات بالینی و اپیدمیولوژی 
انستیتو پاستور ایران در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش آمار 
فوتی ها به خاطر کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی از 
سوی مردم است، بیان می کند: »رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی از ســوی مردم باعث می شــود که موارد ابتال به 
ویروس بیشتر شود، این در شرایطی است که ما هنوز به دوره 

پیک بیماری نرسیده ایم.« 
به اعتقاد رمضانی گرچه افزایش تعداد مبتالیان به آنفلوآنزا 
در کشور نگران کننده است اما الزم نیست برخوردهای شبیه 
با بیماری کرونا در برابر آن داشته باشیم چرا که هم سرایتش 
مانند کرونا نیســت هم درمانش در دسترس است:  »حتی 
می توانیم در مواردی با اقدامات پیشگیرانه وتجویز داروهایی 
از ابتالی افرادی که با بیماران دچار آنفلوآنزا در ارتباط بودند 
جلوگیری کنیم.  با این همه باز بیماران پر خطر باید رعایت 
بیشتری داشته باشند و به محض بروز کوچک ترین عالئمی 
قبل از درگیری ریه ها به پزشک مراجعه کنند. این افراد باید 

از حضور در فضاهای شلوغ خودداری کنند.«
مدیر گروه تحقیقات بالینی و اپیدمیولوژی انستیتو پاستور 
ایران درباره دوره نقاهت و ریکاوری بیمــاری آنفلوآنزا هم 
تأکید می کند: »این بیماری بین 4 تا 5روز اســت و ممکن 
اســت افراد حتی بعد از درمان تا 10روز هــم با عالئم این 
بیماری روبه رو باشند. هرچه ســن افراد بیشتر باشد دوره 

نقاهت هم طوالنی تر خواهد بود.« 

تست PCR آنفلوآنزا دقیق تر است 
موضوع آنفلوآنزا هرســال با آغاز فصل سرما ایجاد می شود 
اما طی 2ســال اخیر به دلیل پاندمی کرونا کمرنگ تر شده 
بود. این هم نکته ای اســت که آرش ســیفی، رئیس بخش 
عفونی مجتمع بیمارســتانی امــام خمینی به آن اشــاره 
می کند و می گویــد:  »از ابتدای مهر امســال به طور جدی 
به ویژه شاهد گســترش آنفلوآنزای نوع A در بین مراجعین 
مجتمع هستیم. طبیعتا موضوع واکسیناسیون کادر درمان، 
ایزوالسیون بیماران بستری مبتال به آنفلوآنزا و استعالجی 
 همکاران درصورت درگیری با این ویروس، از موضوعات مهم 

است.« 
به گفته این پزشــک برخالف کووید-19، با توجه به دقت 
باالی تســت PCR در آنفلوآنزا، منفی بــودن نتیجه یعنی 
بیمار قطعا به ویروس آنفلوآنزا مبتال نیست: »باتوجه به اینکه 
ســرایت پذیری آنفلوآنزا هم نســبت به کووید کمتر است، 
می توان تا زمان آماده شدن جواب PCR برای ایزوالسیون 

بیماران بستری مبتال به آنفلوآنزا صبر کرد.« 
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رهایی کودک 10میلیاردی از مخفیگاه آدم ربایان
انگیزه؛بدهی14میلیاردی

طراح نقشــه کودک ربایی، مردی گفت وگو
جوان است که با یکی از اقوام پدر 
مجتبی دوست بوده اســت. او خبر داشت که پدر 
مجتبی وضع مالی خوبی دارد و برای همین پسر وی 

را به عنوان گروگان انتخاب کرده بود.

چه شد که نقشه کودک ربایی کشیدی؟
من و همدستم بهروز نزدیک به 14میلیاردتومان بدهی 
باال آورده بودیم و برای جبران آن این نقشه را کشیدیم. 
یک سالی می شد که ما در بورس فارکس و کریپتو کار 
می  کردیم. از مردم پول می گرفتیم تا به آنها سود بدهیم 
و خودمان هم سود کنیم. از فامیل گرفته تا دوست و 
آشنا. از هر کس باالی 1۰۰میلیون پول گرفتیم به این 
امید که سود این سهام چند برابر می شود و زندگی مان 
تکان می خورد. اما بدجوری ضرر کردیم. مثال یک شب 
خوابیدیم و صبحش که بیدار شدیم، فهمیدیم قیمت 
سهامی که خرید ه ایم به شدت افت کرده و 6میلیارد 
تومان ضرر کرده ایم. در مجموع با معامالتی که انجام 
دادیم نزدیک به 14میلیارد تومان ضرر کردیم. از سوی 
دیگر مردم هم پول هایشان را می خواستند. برای همین 

نقشه آدم ربایی کشیدیم.
به عواقب این کار فکر نکردید؟

اگر به عواقبش فکر کرده بودیم که هرگز دست به چنین 
کاری نمی زدیم. ما تا به حال یک تخم مرغ هم سرقت 
نکرده بودیم اما ناچار شــدیم برای رسیدن به پول، 
بچه ای را بدزدیم و گروگان بگیریم. اما باور کنید اصال 
قصد آسیب رساندن به او را نداشتیم. آن تماس ها هم 

فقط برای تهدید بود.
چه شد که رفتید سراغ مجتبی؟

پدرش را از قبل می شناختم و می دانستم وضع مالی 
خوبی دارد. 3-2 هفته قبــل از آدم ربایی به همراه 
همدستم به اطراف خانه آنها رفتیم و متوجه شدیم که 
او هر روز ظهر به تنهایی راهی مدرسه اش می شود. به 
همین دلیل روز حادثه سوار بر ماشین یکی از دوستانم 
شــدیم، پالک را مخدوش کردیم و منتظر گروگان 
نشستیم تا اینکه رسید و بعد او را با خود بردیم. اول 
رفتیم کاشان؛ جایی که همدستم زندگی می کند. یک 
شب آنجا بودیم اما همسر و بچه او که به خانه یکی از 
اقوام رفته بودند قرار بود برگردند. به همین دلیل به 
خانه دوســتم در قم رفتیم. هر بار هم پارچه ای روی 

صورت مجتبی می انداختیم تا جایی را نبیند.
اگر به پول می رسیدید، با پسربچه چه 

می کردید؟
می خواستیم در یک پارک رهایش کنیم. راستش همان 
روز اول هم که او را ربودیم ترسیدیم و می خواستیم بچه 
را رها کنیم اما گفتیم که باید این کار را به پایان برسانیم.

با همدستت چطور آشنا شدی؟
هر دویمان حســابداریم و از این طریق با هم آشنا 

شدیم.

خسارت پروازهای تأخیردار پرداخت نمی شود
درحالی که مطابق آخرین اصالحیه آیین حقوق مســافر، 
درصورت تأخیر بیش از 4ساعت در پرواز، شرکت هواپیمایی 
موظف است، نسبت به جبران خسارت به میزان 30درصد 
نرخ پایه بلیت اقدام کند و در صــورت ابطال پرواز، موظف  
به استرداد کامل وجه به عالوه جبران خسارت به میزان 50 
درصد نرخ پایه بلیت است، شرکت های هواپیمایی نسبت به 
پرداخت خسارت های پروازهای دارای تأخیر بی تفاوتند و 

حتی عذرخواهی کالمی و پیامکی نیز نمی کنند.
کافی از تهران 

نیم بها شــدن بلیت، اثری بر افزایش بینندگان سینما 
ندارد

در اصفهان بلیت برخی از سینماها نیم بهاست،  اما در همان 
تایم نیم بها هم به تعداد انگشتان دست، مردم برای تماشای 
فیلم آمده اند و این نشــان می دهد که نیم بها کردن بلیت، 
راهکار جذب مخاطبان به سینما نیست. بلکه کیفی سازی  
فیلم ها و به کارگیری اســتانداردهای بین المللی ســاخت 
فیلم، باعث جذب مخاطب به ســینما خواهد شــد. نیم بها 
شدن بلیت، فقط به ضرر سینماداران ا ست که سال هاست 

ورشکسته هستند.
پوالدی از اصفهان

نرخ تعمیرات و تعویض قطعات خودرو، سلیقه ای است
چند روز پیش برای تعمیر و تعویض قطعاتی از ماشــینم 
به چند تعمیرگاه مختلف سرزدم تا شــاید بتوانم با هزینه 
کمتری ایــن کار را انجام دهم. رقم دســتمزد هرکدام از 
تعمیرگاه ها با دیگری متفاوت و قیمت قطعات یکســان و 
ساخت یک شرکت هم متفاوت. ســؤالم این است که مگر 
در زمان صرف شــده و رونــد کار تفاوتی وجــود دارد که 
قیمت ها متفاوت اســت؟ مگر یک شرکت چند نوع لنت یا 
صفحه کالج تولید می کند که از فروشگاه به فروشگاه دیگر 
قیمت فرق دارد؟ چرا نظارت درســت و دقیقی بر کار این 

صنف نیست؟
جابری از تهران

صرفه جویی در مصرف آب در تهران جدی گرفته شود
وقتی میــزان ذخایر آب اعالم می شــود،  نگرانــی به جان 
شــهروندان می افتد اما این نگرانی اگر صرفا نگرانی باشد 
بی فایده است؛ بلکه باید به واسطه آن در مصرف آب بیشتر 
صرفه جویی کرد تــا بتوانیم فصل هایــی را که پیش بینی 

می شود خشک هستند پشت سر بگذاریم.
اسفندیاری از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

ابعاد تازه حمله تروریستی شیراز
چند روز پس از حمله تروریستی به زائران حرم شاهچراغ در شیراز 
که  ایران را عزادار کرد ابعاد تازه تری از آنچه در غروب چهارشنبه 

رخ داد منتشر شده است.
به گزارش همشهری، شــامگاه چهارشنبه گذشــته خبر حمله 
مسلحانه به حرم شاهچراغ در شــیراز همه را غافلگیر کرد. عامل 
حمله تروریستی پس از ورود به صحن هر که را سر راه خود می دید 
هدف گلوله قرار می داد. هرچند او در زمان کوتاهی توانست شمار 
زیادی از زائران و خادمان شاهچراغ را هدف قرار دهد اما دقایقی 
بعد در محاصره نیروهای واکنش ســریع پلیس قرار گرفت و در 
شرایطی که مجروح شده بود بازداشت شد. در شرایطی که عامل 
حمله تروریستی در بیمارستان تحت درمان قرار داشت هویت او 
نیز منتشر شد. خبرگزاری فارس اعالم کرد: مهاجم به نام »حامد 
بدخشان« پس از زخمی شدن توسط پلیس دستگیر شد و یک تیر 
به شکم او اصابت کرده بود. او 6 خشاب سالح کالشینکف به همراه  
داشته که از 2 خشاب خود استفاده کرده است. با وجود اینکه وی 
برای مداوا به بیمارستان منتقل شده بود اما بعد از انجام چند عمل 
جراحی به هالکت رســید. این حمله تروریستی موجب شهادت 
13نفر و مصدومیت 19نفر دیگر شد. یکی از مصدومان پسربچه ای 
5ساله به نام آرتین است که ماجرای شهادت پدر، مادر و برادرش 
در این جنایت هولناک به تلخی آن افزود. عباس اسماعیلی، دایی 
آرتین درباره آخرین وضعیت این کودک به ایرنا گفت: آرتین صبح 
جمعه از بیمارستان مرخص شد. متأسفانه هنوز نتوانسته ایم خبر 
شهادت خانواده آرتین را به او بدهیم؛ وقتی آرتین را به خانه آوردیم 
سراغ پدر و مادرش را می گرفت و نمی دانیم چگونه این موضوع را 
به او بگوییم. از سوی دیگر آرتین یک خواهر 21ساله هم دارد که 
به تازگی عقد کرده و قرار بود مراســم ازدواجش تا 10 یا 15 روز 
دیگر برگزار شود اما با این حادثه غافلگیرانه همه اقوام و آشنایان در 
شوک عمیقی فرو رفته اند. مراسم تشییع پیکر شهدای این حادثه 
تروریستی امروز هفتم آبان ماه ساعت 9 صبح در شیراز و سپس 

مشهد برگزار می شود.

شهادت جوان بسیجی در اکباتان
بســیجی جوان »آرمان علــی وردی« در 
ناآرامی های چهارشنبه شب تهران مجروح 

و سپس به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
به گزارش فارس، در ناآرامی های چهارشنبه 

شــب، بســیجی »آرمان علی وردی« در اکباتان در اثر جراحت 
شدید ناشی از حمله اغتشاشگران مجروح و به بیمارستان منتقل 
شد و سپس به شهادت رسید. شهید علی وردی 21 ساله، طلبه 
بسیجی و مربی کانون تربیتی حوزه علمیه آیت اهلل مجتهدی)ره( 
و همچنین عضو بســیجیان یــگان امام رضا)ع( ســپاه محمد 

رسول اهلل)ص( تهران بزرگ بود. 

کوتاه از حادثه خانواده پسربچه 1۰ساله، 1۰ روز پس از ربوده شدن با دیدن او در مقر فرماندهی پلیس تهران شوکه شدند

»پــدر و مــادر مجتبی، پســر بچه 

داخلی
10ســاله ای کــه از 10روز قبل در 
پایتخت ربوده شــده بود، در ســتاد 
فرماندهی نیروی انتظامی تهران نشسته اند و نگرانی در 
چهره شــان موج می زند. تصور می کنند که قرار است 
رئیس پلیس تهران درباره آخرین تحقیقات و اطالعات 
به دست آمده از پسرشان با آنها صحبت کند اما در این 
هنگام در اتاق سردار حســین رحیمی باز می شود و 
مجتبی درست مقابل پدر و مادرش، در چهارچوب در 
ظاهر می شود. پدر و مادر برای لحظاتی شوکه شده اند و 
با دیدن پسرشان که صحیح و سالم در چند قدمی آنها 
ایســتاده، گریه کنان از روی صندلی بلند می شــوند، 
به سوی او می دوند و کودکشان را پس از گذشت 10روز 
از آدم ربایی در آغوش می گیرند«. این چکیده اتفاقی 
است که شامگاه پنجشنبه در مقر فرماندهی انتظامی 
تهران اتفاق افتاد و اشک شوق به چشمان همه افرادی 

نشاند که شاهد آن بودند.
به گزارش همشهری، مجتبی که 10سال بیشتر ندارد 
ظهر دوشنبه، بیســت و پنجم مهرماه برای رفتن به 
مدرسه از خانه خارج شد و این آخرین باری بود که پدر 
و مادرش او را می دیدنــد. او از آن پس به طرز عجیبی 
ناپدید شد تا اینکه چند ساعت بعد و از طریق یک تماس 
تلفنی معلوم شد که توسط آدم ربایان گروگان گرفته 
شده است. آدم ربایان در تماس با خانواده مجتبی آنها را 
تهدید کردند که اگر 10میلیارد تومان پول نقد به آنها 

پرداخت نشود، پسرشان را هرگز نخواهند دید.
اما پسربچه 10ساله چگونه ربوده شد؟ سردار حسین 
رحیمی، رئیس پلیس پایتخت شامگاه پنجشنبه درباره 
جزئیات این گروگانگیری گفت: حدود 10روز قبل بود 
که همکارانم در جریان ربودن پســربچه 10ساله در 
منطقه دولت آباد شهرری قرار گرفتند. از همان زمان 
تیم ویژه ای تحقیقات روی این پرونده را شروع کردند 
و  بررسی ها حکایت از این داشــت که مجتبی در راه 
رفتن به مدرسه بوده که توســط گروگانگیران ربوده 
شده است. تحقیقات همکارانم در حوزه پلیس آگاهی 
پایتخت نشان می داد که آدم ربایان آن روز با قرار گرفتن 
در مسیر این پسربچه، وی را ربوده و پس از آن او را به 

استان قم منتقل کرده اند.
وی ادامه داد:آدم ربایان در ابتدا مبلغ 10میلیاردتومان 
از خانواده پسربچه در ازای آزادی او درخواست کرده 
بودند که با آموزش هایی که مأموران پلیس آگاهی به 
خانواده این کودک دادند تالش کردیم سرنخ هایی در 
این پرونده پیدا کنیم.  سرانجام تالش کارآگاهان پلیس 

آگاهی تهران نتیجه داد و مخفیگاه آدم ربایان پس از 
گذشت 10روز شناسایی شد. به گفته سردار رحیمی، به 
محض شناسایی محل اختفای متهمان، 4تیم عملیاتی 
ویژه با دریافت نیابت قضایی راهی اســتان قم شدند و 
وقتی از حضور گروگان در این محل اطمینان یافتند، 
در یک عملیات ضربتی وارد آنجا شده و 2گروگانگیر را 

دستگیر و گروگان 10ساله را آزاد کردند.

پایان بی خوابی پدر و مادر 
شامگاه پنجشنبه پدر و مادر مجتبی که پس از گذشت 
10روز نگرانی، وحشــت و بی خوابی پسرشــان را در 
آغوش گرفته بودند، اشــک می ریختند اما این بار نه 
از روی وحشــت و نگرانی، که از روی خوشحالی. مادر 
مجتبی می گفت که 10روز اســت خواب به چشمش 
نیامده. او می گفت در این مــدت 2 بار تلفنی صدای 
پســرش را شــنیده و آدم ربایان اجازه داده بودند که 
فقط در حد چند جمله با او صحبت کرده و بعد تماس 

قطع شده بود.
پدر مجتبی نیز گفــت: روزهای اولی کــه این اتفاق 
افتاد، خیلی ناامید بودیم و اصال فکرش را نمی کردیم 
پســرمان را دوباره ببینیم. مخصوصا وقتی آدم ربایان 
تهدید می کردند که اگر پول را تهیه نکنیم، انگشــت 
پسرم یا گوش هایش را می برند و برایمان می فرستند. 
وحشت زده بودیم و نمی توانستیم شب ها بخوابیم. حاال 
با اینکه پسرم آزاد شده اما به یاد آوردن روزهای سختی 

که بر ما گذشت ، قلبم را به درد می آورد. 
او  درباره روز ربوده شــدن پســرش نیــز گفت: ظهر 
دوشــنبه بیســت وپنجم مهرماه مجتبی ناهارش را 

خورد و برای رفتن به مدرسه از خانه خارج شد. مدرسه 
او دو کوچه بــا خانه ما فاصلــه دارد و معموال خودش 
به تنهایی می رود و ســاعت 5 برمی گردد. آن روز اما 
برنگشت و ما نگران شدیم. پســر دیگرم را به مدرسه 
فرســتادیم و پس از پرس وجو متوجه شــدیم که آن 
روز مجتبی اصال به مدرســه نرفته است. کمی بعد  از 
یکی از همکالسی هایش شنیدیم که ظهر روز حادثه 
سرنشینان یک خودروی تیبا پســرم را در راه مدرسه 
سوار بر ماشین کرده و با خود برده اند. بعد از 24ساعت 
آدم ربایان با ما تماس گرفته ودرخواســت 10میلیارد 
تومان پول کردند. وضع مالی من بد نیســت اما رقمی 
که آدم ربایان تعیین کــرده بودند کم نبــود. آنها در 
تماس های بعدی درخواست 4میلیارد تومان کردند و 
در نهایت نیز خواستند که آن را به صورت بیت کوین یا 

دیگر ارزهای دیجیتال پرداخت کنیم.
 پدر مجتبی در ادامــه می گوید: حاال که تالش پلیس 
نتیجه داده، ما قــدردان محبت آنها هســتیم که به 
چشم انتظاری و نگرانی من و همسرم پایان دادند و هرگز 

این لحظه را فراموش نخواهیم کرد.
مجتبی که 10روز در خانه گروگانگیران زندانی بوده، 
حاال خنده های کودکانه اش قطع نمی شــود. از کنار 
مادرش تــکان نمی خورد و می گویــد دلتنگ خانه و 
خانواده اش بوده اســت. او می گوید: وقتی مرا ســوار 
ماشین کردند به من گفتند چشمانت را ببند. چندبار 
چشمانم را باز کردم و دیدم در جاده هستیم. شب ها در 
یک اتاق کنار گروگانگیران می خوابیدم و در این 10 روز 
فقط چندبار نان و پنیر به من دادند. حمام هم که نرفتم، 

چون حمام شان آب نداشت. 
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هفتهنامهگاردین[ انگلیس]

سوناک،انگلیس را نجات می دهد؟
هفته نامه گاردین مطلب اصلی خود را به انتخاب بی دردسر 
و کم رقیب »ریشی سوناک« به عنوان نخست وزیر جدید 
انگلیس اختصاص داده و نوشته است: سوناک بدون اینکه 
حتی کسی به او رأی دهد، نخســت وزیر شد. او سومین 
نخست وزیر انگلیس در کمتر از 2ماه و پنجمین نخست وزیر 
در 6 سال گذشته و همچنین نخستین رهبر رنگین پوست و 
نخستین هندویی است که نخست وزیر این کشور می شود. 
به قدرت رسیدن ناگهانی سوناک بدلیل اقدامات اشتباه 
نخست وزیران قبلی تسریع شد. نویســنده این سؤال 
را مطرح می کند که آیا نخســت وزیری که گمان می شود 
ثروتش 2برابر پادشاه چارلز سوم است، واقعًا فرد مناسبی 
برای نخســت وزیری انگلیس در میانه تورم و هزینه های 

سنگین و بحران اقتصادی است یا خیر؟

»آمریکا عالقه دارد تا از چین به عنوان 
بهانه ای برای توجیه دردسرهای خود 
استفاده کند؛ مثال اخیرا رسانه های 
آمریکایی پای چیــن را به غائله تشــدید اختالفات 
واشنگتن و ریاض کشیده اند. در یک مورد، خبرگزاری 
بلومبرگ از عمیق تر شــدن روابط پکن با سعودی ها 
و دیگر کشــورهای منطقه خلیج فــارس همزمان با 
تشدید تنش میان آمریکا و عربستان نوشته و چین 
را به بهره گیری از این اختالفات متهم کرده اســت.« 
این بخشــی از گزارش 2هفته پیش روزنامه دولتی 
گلوبال تایمز چین است؛ گزارشی که گذشته از درستی 
یا نادرستی ادعاهای مطرح شده در آن از یک واقعیت 
حکایت دارد: نزدیکی روزافزون چین به کشــورهای 
خاورمیانه همزمان با کمرنگ شــدن نفوذ آمریکا در 

منطقه.
روابط چین با کشورهای خاورمیانه در سال های اخیر 
به طور قابل مالحظه ای توسعه یافته است. چین برای 
تقویت رشد اقتصادی خود و تبدیل شدن به بزرگ ترین 
صادرکننده کاال در جهان به نفت وگاز نیــاز دارد. از 
سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز برای 
تامین مالی پروژه های اقتصــادی خود به درآمدهای 
صادراتی نیاز دارند. به گزارش نشریه »چاینا بریفینگ«، 
پکن در ســال جاری میالدی یک قــرارداد تجاری و 
ســرمایه گذاری کالن به ارزش 400میلیارد دالر با 
عربستان امضا کرده است؛ درباره توافقنامه تجارت آزاد 
در حال مذاکره با شورای همکاری خلیج فارس است و 
هنگ کنگ قرار است به عنوان یکی از قطب های مالی 

جهان این پروژه ها را تامین مالی کند.
بنا بر آمارهای چاینا بریفینگ، چین در سال2021 با 
330میلیارد دالر مراودات تجاری، بزرگ ترین شریک 
اقتصادی کشورهای عربی بوده اســت. در این سال، 
ارقام تجارت چین با عربستان و امارات متحده عربی 
به تنهایی بالغ بر 200میلیارد دالر بوده است. همچنین 
سرمایه گذاری چین در منطقه خلیج فارس ازجمله 
در بنادر و زیرســاخت ها به بیش از 177میلیارد دالر 

رسیده است.

تاریخ روابط چین و خاورمیانه 
پایه های روابط چینـ  خاورمیانــه از دوران رهبری 
»دنگ شیائو پینگ« در سال1978 گذاشته شد؛ زمانی 
که دولت با هدف حمایت از برنامه عظیم مدرن سازی 
چین روابط دیپلماتیک با کشورهای خاورمیانه را آغاز 
و همکاری  اقتصادی اش را با تمرکز بر 2محور فروش 
تســلیحات و اعزام کارگران چینی به کشورهای این 

منطقه پایه گذاری کرد. با این حال، از آنجایی که جنگ 
سرد هنوز در جریان بود و خاورمیانه به عنوان منطقه ای 
کلیدی در رقابت میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی 
جایگاه ویژه ای داشت، دیگر جایی برای قدرت خارجی 
سومی وجود نداشت. به این ترتیب خاورمیانه در این 
دوران در حاشیه سیاست خارجی چین باقی ماند. با 
فروکش کردن جنگ سرد، رویکرد چین در خاورمیانه 
تا سال1992 توســعه نفوذ و تعمیق روابط اقتصادی 
با دولت های منطقه بود. یک ســال بعد، چین یکی از 
بزرگ ترین واردکنندگان محصوالت پتروشــیمی 
منطقه شد. با رشــد اقتصادی چین در دهه1990، 
روابط نفتی پکن با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز 

گسترش پیدا کرد.

حضور امنیتی چین در خاورمیانه 
از زمان آغاز اصالحات و باز شدن درهای چین به روی 
جهان در سال1978، اولویت اصلی چین در خاورمیانه 
کسب حداکثری منافع اقتصادی و اجتناب از هر گونه 
دخالت سیاسی بود؛ رویکردی که در سال2008 تغییر 
کرد. چین در این سال 3کشتی نیروی دریایی را برای 
شرکت در عملیات چندجانبه مقابله با دزدی دریایی 
به خلیج عدن اعزام کرد. این حضور امنیتی در طول 
جنگ داخلی لیبی در سال2011 نیز تکرار شد؛ زمانی 
که پکن در واکنش به انتظارات روزافزون داخلی مبنی 
بر لزوم حمایت ارتش از کارگران چینی مســتقر در 
لیبی، یگان های هوایی و دریایی ارتش آزادی بخش 
خلق را برای تخلیه 35هزار شــهروند چینی مستقر 
در لیبی به این کشور اعزام کرد.یکی دیگر از اقداماتی 
که توسعه حضور امنیتی چین در خاورمیانه و شمال 

آفریقا را تأیید می کرد، کمک پکن به اعزام 700نیروی 
حافظ صلح ســازمان ملل متحد به ســودان تا پایان 
ســال2012 بود. چین همچنین چندصد پرســنل 
مهندسی و پزشکی را در قالب نیروهای موقت سازمان 
ملل در لبنان مستقر کرده است. نکته قابل توجه در 
چنین اقداماتی، زیرســؤال رفتن اصل اول سیاست 
خارجی چین یعنی »عدم  مداخلــه در امور داخلی 
کشورهای در حال توسعه« اســت. این اصل یکی از 
5اصل همزیستی مسالمت آمیزی است که پکن در 
کنفرانس آسیایی ـ آفریقایی کشورهای غیرمتعهد در 
سال1955 اعالم کرده بود.در ســال2014 بود که 
چین و جیبوتی توافقی را امضا کردند که براســاس 
آن نیروی دریایــی چین اجازه پیدا کــرد تا از بندر 
جیبوتی برای سوختگیری کشتی های خود استفاده 
کند. یک ســال بعد 2کشــور، مذاکراتی را شروع 
کردند که به چین اجازه می دهــد تا در بندر دوراله، 
تاسیســات دریایی خود را بنا کند. این نخســتین 
پایگاه نظامی چین در خارج از این کشــور است که 
به اذعان مقام های نظامی آمریکا، توان دریایی ارتش 
چین را ازجمله در زمینه عملیات  ناوهای هواپیمابر و 
زیردریایی های هسته ای، به طور قابل توجهی افزایش 
داده است.عالوه بر پایگاه دریایی جیبوتی که نقطه 
عطفی در توسعه حضور نظامی چین در خاورمیانه 
و شمال آفریقا به شــمار می رود، پکن در سال های 
گذشته عملیات ها و مانورهای مشترک نظامی خود 
با کشورهای منطقه را نیز به طور قابل توجهی افزایش 
داده است. به عنوان مثال، 2ناو دریایی این کشور در 
ســال2014 در بندرعباس مانور نظامی مشترکی 
را با نیروهای نظامی ایــران برگزار کردند. همچنین 

نیروهای ویژه چین در سال هاي 2016 و 2019 به 
همراه نیروهایی از عربستان مانورهای نظامی مشترک 
دریایی برگزار کردند. مصر، روســیه و پاکستان نیز 
ازجمله کشورهایی هستند که چین در سال های بعد 
عملیات ها و مانورهای نظامی مشترکی را با حضور 

نیروهای نظامی آنان برگزار کرد.

همکاری نظامی و توافق های زیربنایی
سال2018 بود که رژیم صهیونیستی با گروه بین المللی 
شانگهای قراردادی 25ساله را برای بهره برداری از بندر 
حیفا امضا کرد. توافق چین با یکــی از نزدیک ترین 
متحدان آمریکا به منظور بهره بــرداری از بندری که 
کشتی های آمریکا مرتبا به آنجا رفت وآمد داشتند زنگ 
خطر را در واشنگتن به صدا درآورد و آمریکایی ها بارها 
نسبت به حضور چین در بندر حیفا به تل آویو هشدار 

دادند؛ هشداری که نادیده گرفته شده است.
 عالوه بر بنــدر حیفا، چیــن در قالب طــرح »جاده 
ابریشم دریایی« در چندین بندر استراتژیک دیگر نیز 
سرمایه گذاری کرده است. به گزارش واشنگتن پست، 
شرکت های چینی در شهرک های صنعتی مصر در 
امتداد کانال سوئز و در کشور عمان در بندر الدقم عمان 
نیز سرمایه گذاری های سنگینی داشته اند. گرچه چین 
بر غیرنظامی بودن این سرمایه گذاری ها تأکید دارد اما 
مقام های آمریکایی معتقدنــد که پکن با نیم نگاهی 
به موقعیت های اســتراتژیک این بنادر قصد دارد که 
در آینده در صورت لــزوم از آنها به عنوان پایگاه های 
نظامی استفاده کند.خاورمیانه به لحاظ تاریخی بازار 
پرسودی برای فروش تســلیحات چینی بوده است. 
عربستان سعودی در دهه1980 به باشگاه مشتریان 
پکن پیوست و 50فروند موشک میان برد دانگ فنگ3 
خریــد. در پایان جنگ ســرد، چین بــه چهارمین 
صادرکننده بزرگ تســلیحات در جهان تبدیل شد 
که یکی از مهم ترین بازارهایش کشورهای خاورمیانه 
بود. این روند در ســال های اخیر با توسعه صادرات 
هواپیماهای نظامی، ناوهای جنگی، سیســتم های 
پیشرفته موشکی و پهپادها سرعت بیشتری هم گرفته 
اســت.مجله واشنگتن پست می نویســد: »چین در 
خاورمیانه در مقایسه با آمریکا رویکرد متواضعانه تری 
داشته است و در سایه همین رویکرد توانسته اهداف 
اصلی خود در منطقه ازجمله منافع اقتصادی و تقویت 
اعتبارش به عنوان یک قدرت برتر نظامی را پیش ببرد. 
در این میان، آنچه تمایل منطقــه به تقویت حضور 
امنیتی چین را تقویت کرده، موفقیت پکن در تضمین 

امنیت حمل ونقل تجاری خود بوده است.«

ردپای چین در خاورمیانه
همزمان با کمرنگ شدن نفوذ آمریکا در خاورمیانه، حضور امنیتی- اقتصادی چین در منطقه افزایش یافته است 

نخست وزیر پیشین پاکستان به دنبال انحالل مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام است
آغاز راهپیمایی 8روزه عمران خان 

عمران خان، نخســت وزیر پیشین پاکستان روز جمعه 
راهپیمایی اعتراضی خــود را از منطقه لیبرتی چوک 
الهور در فاصله 400کیلومتری اسالم آباد آغاز کرد. این 

راهپیمایی قرار است تا 4نوامبر یعنی به مدت 8روز ادامه داشته باشد.
یک روز قبل از برگزاری این راهپیمایی، عمران خان، هدف خود از برگزاری 
این مراســم اعتراضی را مجبور کردن دولت به منظور موافقت با انحالل 
مجلس ملی و اعــالم انتخابات زودهنگام اعالم کــرده بود. عمران خان 
70ساله که اخیرا با حکم کمیســیون انتخابات بابت عدم اطالع رسانی 
درباره پول های ناشــی از فــروش هدایای دریافتی موســوم به پرونده 
»توشه خانه« رد صالحیت شده، درباره فراخوان خود گفته بود: »خودم 
رهبری این اعتراضات را برعهده خواهم داشــت؛ ما ساعت 11 صبح به 
وقت محلی به سمت اسالم آباد حرکت می کنیم. این راهپیمایی به واقع 
نبرد حقیقی کشور برای آزادی واقعی است و معترضان از طریق اعتراض 
صلح آمیز به خواسته های خود خواهند رسید. ما برای درگیری و خشونت 
به اسالم آباد نمی رویم. ما به دنبال نقض قوانین نیستیم. ما وارد منطقه 
امنیتی قرمز نمی شویم، بلکه در منطقه ای که توسط دیوان عالی تعیین 

شده، اعتراض مان را برگزار می کنیم.« 
عمران خان 6ماه قبل بــا رأی عدم اعتماد مجلس پاکســتان از قدرت 

برکنار شــد و از آن زمان چندین تجمع در سراســر کشور برگزار کرده 
اســت. همزمان با آغاز دور جدیدی از اعتراضــات عمران خان، منابع 
خبری پاکستان گزارش داده اند که برخی جاده های اصلی و مکان های 
عمومی مهم در اسالم آباد با کانتینر و موانع خاص بسته شده اند. پیش تر 
رسانه های پاکستانی گزارش داده بودند که دادگاه درخواست دولت برای 

توقف فوری راهپیمایی طوالنی حامیان عمران خان را رد کرده است.
هنوز مشخص نیست که آیا عمران خان پس از تظاهرات به خانه بازخواهد 

گشت یا این راهپیمایی اعتراضی را تبدیل به یک تحصن طوالنی مدت 
خواهد کرد. عمران خان البته سابقه تحصن های اعتراضی طوالنی مدت 
را هم دارد و در سال 2014 اعتراض خود را تبدیل به یک تحصن 126روزه 
با همراهی هوادارانش در مقابل ساختمان مجلس کرد. اکنون این احتمال 
وجود دارد که راهپیمایــی روز جمعه درنهایت به تحصن طوالنی مدت 

حزب »تحریک انصاف« عمران خان در اسالم آباد منجر شود.
»طالل چودری«، رهبر حزب مســلم لیگ به عنوان حــزب حاکم در 
پاکستان گفته اســت که اعضای معترض حزب تحریک انصاف ممکن 

است نه یک روز بلکه 100روز در اسالم آباد بمانند.
روز جمعه اگرچه راهپیمایی عمران خان و حامیانش با چند ســاعت 
تأخیر آغاز شــد، اما به نظر می رســد که مقامات محلی پاکستان نیز 
اقدامات الزم برای جلوگیری از بی نظمی در جریان برگزاری راهپیمایی 
حامیان عمران خان را درنظــر گرفته اند. »پرویز الهی«، مقام ارشــد 
محلی ایالت پنجاب گفته که امنیت بی عیــب و نقص همزمان با آغاز 
راهپیمایان طوالنی مدت حزب تحریک انصاف تامین خواهد شــد و 
کل مســیر تظاهرات با کمک دوربین رصد می شــود. وی در توییتی 
افزود که همزمان با این راهپیمایی، یک طرح امنیتی آماده شده و در 

حال اجراست.

آسیا

بالتکلیفی کرسی ریاست جمهوری 
در لبنان

2روز مانده به پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون 
در لبنان، هنوز جانشین او مشخص نشده است

دوره میشــل عون، رئیس جمهور لبنان، تا 2روز دیگر یعنی 
تا 31اکتبر به پایان می رســد و در غیاب توافق میان احزاب 
و گروه هــای مختلــف در پارلمان برای تعییــن جایگزین 
رئیس جمهور، هیچ چشم انداز روشنی از آینده سیاسی این 

کشور دیده نمی شود.
اگر شرایط تا اول نوامبر به شکل فعلی و بدون تعیین رئیس 
ادامه یابد، لبنانی ها به احتمال زیاد روز سه شــنبه را بدون 
رئیس جمهور از خواب بیدار خواهند شد. نامزد موردنظر برای 
پست ریاست جمهوری لبنان باید از میان مسیحیان مارونی 
معرفی و توسط نمایندگان مجلس برگزیده شود. انتخاب او 
توسط نمایندگان همه گروه ها و اقوام لبنانی صورت می گیرد 
اما هنوز یک اجماع سیاسی بر سر نامزدی خاص وجود ندارد. 
برای اینکه نامزد ریاست جمهوری بتواند در دور اول انتخابات 
پیروز شــود، باید دوســوم رأی مخفی پارلمان، متشکل از 
128نماینده را به دست آورد. اگر این دوسوم به دست نیاید، 
لبنان بار دیگر با بن بست سیاسی روبه رو خواهد شد. تاکنون 
طی یک ماه گذشته 4 جلســه بی نتیجه در پارلمان لبنان 
برگزار شده و بدبینانه ترین چیز این است که لبنان باردیگر با 

چشم انداز خأل قدرت روبه رو شود.

تجربه خأل قدرت
لینا خطیــب، مدیر برنامــه خاورمیانه و شــمال آفریقا در 
اندیشــکده چتم هاوس بــه خبرگزاری فرانســه گفته که 
محتمل ترین ســناریو پس از پایان دوره عون، خأل طوالنی 
مدت ریاســت جمهوری در بیروت اســت. لبنان از ســال 
1988تاکنــون 3بار خأل ریاســت جمهوری را تجربه کرده 
اســت و لبنانی ها نگرانند که این اتفاق برای بار چهارم بعد 
از خروج میشــل عون از کاخ بعبدا تکرار شود. آخرین خأل 
ریاســت جمهوری لبنان به قبــل از انتخاب میشــل عون 
برمی گردد. »میشــل ســلیمان« رئیس جمهور سابق این 
کشــور در 25می 2014کاخ بعبدا را ترک کــرد اما تعیین 
رئیس جمهــور بعدی، بیش از 2 ســال زمان بــرد، تا آنکه 
ســرانجام پارلمان لبنان در 31اکتبر 2016میشل عون را 

به عنوان رئیس جمهور برای یک دوره 6 ساله انتخاب کرد.
یکی از مهم ترین دالیلی که باعث ایجاد بن بســت سیاسی 
در تعیین رئیس جمهور لبنان شــده، ترکیب پارلمان فعلی 
است. در پارلمان فعلی، هیچ یک از احزاب و ائتالف ها اکثریت 
مطلق را ندارند و همین وضعیت موجب پراکندگی آرایش 
نمایندگان و عدم اجماع میان آنها شده است. براین اساس، 
انتخاب رئیس جمهور منوط به شکل گیری ائتالف سیاسی 

احزاب مختلف است که هنوز به دست نیامده است.

ادامه حیات سیاسی عون 
براساس قانون اساسی لبنان، امکان نامزدی دوباره میشل عون 
88ســاله برای دومین بار پیاپی وجود ندارد و ورود میشــل 
عون به رقابت های ریاســت جمهوری منتفی است. اما عون 
88ساله همچنان مصمم اســت که در میدان سیاسی لبنان 
فعال باشد. به نوشته وب ســایت المانیتور او درنظر دارد که 
تحرکات سیاســی خود را در قالب حزب متبوعش با عنوان 
جنبش میهنی آزاد (FPM) پس از ترک ریاســت جمهوری 
ادامه دهد.عون به مدت 5سال و نیم از 1989ریاست ارتش 
لبنان را برعهده داشت. او وقتی نامزد ریاست جمهوری شد، 
وعده مبارزه با فساد و تقویت اتحاد داخلی و رونق اقتصادی 
در کشورش را داد، اما به نظر نمی رسد که وضعیت اقتصادی 
امروز لبنان بهتر از زمانی باشــد که عون کار خــود را آغاز 
کرد. لبنان در دوره عون تــورم 240درصدی را تجربه کرد. 
اگرچه نرخ تورم اکنون کمی فروکش کرده اما همچنان عدد 
162درصد برای تورم، یک فاجعه اقتصادی اســت.المانیتور 
در گزارش خود کارنامه کاری عون را با انتقاد بررســی کرده 
و می نویســد: »رئیس جمهور فعلی لبنان اغلب به نارضایتی 
مردم پاسخ درســتی نداده و در میان تظاهرات سراسری در 
ســال 2019، او تا آنجا پیش رفت که به لبنانی ها گفت اگر 
از کشوری که به ســوی جهنم می رود، ناراضی هستند، باید 
مهاجرت کنند.«عون البته در طول زندگی سیاسی خود نشان 
داده که هرگز توقفی درکارش نیست. او در سال 1990به دلیل 
مخالفت با حضور سوریه در لبنان، ابتدا به سفارت فرانسه و 
سپس به پاریس گریخت، همه فکر می کردند کارش به پایان 
رسیده است، اما در ســال 2005پس از عقب نشینی ارتش 
ســوریه از لبنان دوباره به بیروت بازگشت.براساس گزارش 
المانیتور، عون یک شخصیت بحث برانگیز در لبنان است که 
مخالفان بسیار سرسخت و طرفداران دوآتشه و بسیار تندرویی 
دارد که او را به عنوان یک رهبر فساد ناپذیر می ستایند. این 
سیاستمدار کارکشته نشان داده که بسیار عملگرا است و پس 
از بازگشت به بیروت در ســال 2005به مخالفان سابق خود 
نزدیک شد و در حلقه متحدان حزب اهلل درآمد.عون در دوره 
مسئولیت خود نشان داده که هراسی از خویشاوندساالری به 
نفع نزدیکان خود ندارد. او همــواره مدافع تمام قد دامادش، 
»جبران باســیل« بوده که با وجود انتقادات فراوان از سال 
2014تا 2020سکان وزارت خارجه لبنان را در دست داشت. 
حتی بسیاری باسیل را رئیس جمهور در سایه لبنان می دانند 
که تصمیمات عون تحت تأثیر او اتخاذ شده است. آنگونه که 
المانیتور گزارش می دهد، عون همچنین تالش های زیادی در 
دوره ریاست جمهوری اش انجام داد تا داماد دیگر خود را رئیس 
ارتش کند و این مسئله باعث شد تا اتهامات خویشاوندساالری 

علیه عون تقویت شود.

سیدحسننصرهللا
دبیرکلحزبهللالبنان

توافقترســیممرزهایدریاییبــاتلآویو،
یکمعاهدهبینالمللینبودهودربردارنده
هیچعادیســازینیســت.تلآویواذعان
داردکــههیــچتضمیــنامنیتــیدریافــت
نکردهاســت.آنچــهصورتگرفتــه،حتی
ازلحاظظاهــرینیزتأکیــدیبرایــندارد
کهصحبتازعادیسازیبیپایهواساس
اســت.لبنــان،مرحلــهمهمــیرابــهپایان
رساندهواینکشوررادربرابرفرصتهای

تازهقرارخواهدداد.(المیادین)

والدیمیرپوتین
رئیسجمهورروسیه

دورانتسلطغرببرجهاندرحالسپری
شــدناســت.جهــانخطرناکتریــنو
غیرقابــلپیشبینیتریــنودرعینحال
مهمتریندههاززمانپایانجنگجهانی
دومتاکنونرادرپیشدارد.روسیهآرزوی
هژمونــیدرجهــانچنــدقطبــیجدیــدرا

ندارد.(خبرگزاریتاس) 

جوزپبورل
مسئولسیاستخارجهاتحادیهاروپا

تاکنونهیچشــواهدیدالبرتروریســتی
بــودنانفجــارخــطلولــهنــورداســتریم،
بهدســتنیامدهاســت.تحقیقاتدرباره
انفجاراینخطلولهبســیاردشــواراست،
دلیــلآنهــمایــناســتکهخــطلولــهدر
عمــقاقیانــوسقــراردارد.هنــوزدادهای
دربارهعامالناینحادثهدردستنیست.

(ریانووستی)

گمانه زنی ها درباره احتمال 
جدایی کری از بایدن

جان کری، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور 
تغییرات آب و هوایی، به دنبــال خروج و کناره گیری 
از دولت بایدن پس از نشست COP27 در ماه آینده 
است. وب سایت خبری تحلیلی آکسیوس با اعالم این 
خبر گزارش داده که هنوز کری تصمیم نهایی را نگرفته 
اما در حال بررســی این مسئله است. ویتنی اسمیت، 
سخنگوی کری با تکذیب تصمیم او برای کناره گیری 
از دولت بایدن گفت: »کری برنامــه ای برای جدایی 
ندارد و تمرکز او تنها بر COP27 است و هر گمانه زنی 
دیگری بی اساس است.« به گزارش آکسیوس، کری 
روی استفاده از ســرمایه خصوصی برای تامین مالی 
پروژه های انرژی پاک متمرکز اســت، اما نگران است 
که بانک های بزرگ خطرات افزایــش دمای زمین را 
درک نکنند و پروژه های سوخت فسیلی را تامین مالی 
کافی نکنند. جان کری روز سه شنبه در سخنرانی خود 
در شــورای روابط خارجی گفت: »به ازای هر 1دالر 
سرمایه گذاری در تامین انرژی کم آالینده، 1.10دالر در 
سوخت های فسیلی پر آالینده سرمایه گذاری می شود.« 
براساس گزارش آکسیوس، کری با وجود ثروت قابل 
توجه به ویژه از جانب همسرش، اما عالقه مند است به 
بخش خصوصی برود تا دارایی شخصی خود را افزایش 
دهد. گزارش شده که خروج کری مي تواند بخشی از 
خانه تکانی دولت بایدن باشد که پیش تر برخی منابع 

از کاخ سفید آن را اعالم کرده بودند.
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گرینویچ

تأخیر 84ساله

 پس ندادن کتاب هــای قرضی، بیــن کتابخوان ها 
بسیار شایع اســت. حالت خوش بینانه این است که 
قرض گیرنده، فراموش می کند که کتاب را برگرداند. 
حاال در یک مورد عجیب در انگلیس، نوه یک مرد که 
سال ها پیش در گذشته، بعد از 84سال، کتاب قرضی 
پدربزرگش را به یک کتابخانه برگردانده اســت.این 
تأخیر البته مثل همه جای دنیا، با جریمه همراه بوده 
و نوه پدربزرگ فراموشکار،  مجبور شده حدود 20پوند 
جریمه بدهد. این کتابخانه در کاونتری گفته است که 
مردی به نام پدی ریوردان اخیرا به آنها مراجعه کرده 
تا کتاب »آهوی سرخ« را که یک رمان نوشته ریچارد 
جفریز است، پس بدهد. این کتاب، 84سال توسط 
پدربزرگ این مرد، به نام ویلیام هریسون قرض گرفته 
و در خانواده او ماندگار شده بود. ریوردان گفته است 
که این کتاب را اخیرا در بین لوازم مادرش که به تازگی 

درگذشته پیدا کرده است. 

ترس و استقبال از پاییز گرم اروپاعطر دمنوش، رایحه سالمت

نجات هواپیما با شاهین روباتیک 
 

بزرگ ترین دشمن هواپیماهای مســافربری هنگام نشستن و 
برخاستن در فرودگاه ها، پرنده ها هســتند. برخورد با پرنده و 
یا گیرافتادن آنها در موتور هواپیماها، بارها حتی باعث سقوط 
هواپیماهای بزرگ شده است. این مسئله، به خاطر لغو پروازها و 
آسیب ها، ساالنه 1.4میلیارد دالر برای صنعت هوانوردی هزینه 
دارد. و در طرف مقابل، ساالنه هزاران پرنده هم به خاطر برخورد 
با هواپیماها کشته می شوند. مقامات فرودگاه ها، مدت هاست 
طرح هایی مثل فراری دادن پرنده ها با پهپاد و یا شــاهین های 
دســت آموز را مطالعه می کنند.  اخیرا، یک شاهین روباتیک 
ساخته شده در دانشگاه گرونینگن در هلند، حسابی توجه ها را 
به خود جلب کرده است. این شاهین70 سانتی متری، به خوبی 
مانورهای شاهین های واقعی را تقلید می کند و در فراری دادن 
پرنده ها، بسیار موفق بوده اســت. این شاهین که 2موتور در 2 
بال خود دارد، از زمین کنترل می شود و یک دوربین دارد تا به 
هدایت کننده آن دید واقعی از پرواز بدهد. این پرنده روباتیک 
که حدود 250گرم وزن دارد، در آزمایش ها توانسته 5دقیقه بعد 
از شروع پرواز، چندین دسته پرنده را فراری دهد و در 70ثانیه، 
 50درصد منطقه  هدف را پاکســازی کند. این شــاهین البته 
محدودیت هایی هم دارد؛ شاهین روباتیک در باران نمی تواند 

پرواز کند و عمر باتری آن، فقط 15دقیقه است.

با دهان بند نخوابید
 

توصیه های خطرناک پزشــکی در محیط های غیرپزشــکی، 
یکی از مصیبت هایی اســت که متخصصان را حسابی درگیر 
می کند. یک توصیه، اخیرا در شبکه اجتماعی تیک تاک حسابی 
پرطرفدار شده و البته کارشناســان را هم حسابی به دردسر 
انداخته. اینفلوئنسرهای تیک تاکی، به فالوورهای خود توصیه 
کرده اند  شب ها موقع خواب، دهانشان را با نوارچسب ببندند تا 
از راه بینی نفس بکشند و در نتیجه، خواب راحتی داشته باشند. 
آنها همچنین مدعی اند که این کار، باعث می شــود خر و پف   
افراد هم قطع شود. اما کارشناسان شدیدا درباره این کار هشدار 
داده و گفته اند این کار نه تنها مانع تنفس می شود، که وضعیت 
خوابیدن را بدتر می کند و می تواند پیامدهایی مثل حساسیت 
به نوار در اطراف دهان داشته باشند. تنفس از راه دهان، به گفته 
آنها، گاهی حیاتی اســت، به خصوص در مواردی که راه بینی 
بسته می شود. یک استاد دانشگاه در این باره به سی ان ان گفته 
است که هیچ مدرکی در درست نیست که ثابت کند نوار چسب 

زدن به دهان، به خواب آدم کمک می کند.

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

  نماز باران از قطر تا ایران

قطری ها نماز بــاران خواندند؛ آیین نیایشــی که با 
حضور امیر و تنی چند از ســران این کشــور برگزار 
شــد تا آوای طلب باران از خاک سرزمین شان روانه 

آسمان شود.
خبر برگزاری این نماز از سوی بسیاری از رسانه های 
کشور ما مورد توجه قرار گرفت، اما آنچه کمتر بدان 
پرداخته شد، این است که قطر سال هاست با معضل 
کم آبی دست به گریبان اســت و مسئوالن این کشور 
در کنار نماز و دعا، همواره تالش کرده اند تا با فراهم 
آوردن زیرســاخت های الزم و تدبیر و دوراندیشی، 
اهالی این کشور را از ســایه سیاه کرکس کم آبی دور 
نگه دارند. واقعیت این است که قطر از لحاظ منابع آبی 
تجدیدپذیر در رده کشورهای بسیار خشک قرار دارد 
اما با همه این احوال، مســئوالنش از سال ها پیش به 
فهم و درک درستی از شرایط این کشور رسیده اند و 
با استفاده از راهکارهای مناسب، نظیر شیرین کردن 
آب، بازیافت فاضالب و استفاده صحیح از منابع آب 
زیرزمینی توانسته اند در مسیر رشد و توسعه حرکت 
کنند و البته این همان مســیری ا ســت که ما طی 

نکرده ایم.
از یاد نبرده ایم که همین چند روز پیش اعالم شد که 
تهران فقط برای 100روز آب دارد. اگرچه همان موقع 
این خبر تکذیب شد اما موضوع کم آبی همچنان به 
قوت خود باقی است. همچنین کم آبی مشکلی نیست 
که بشود با برنامه ریزی کوتاه مدت به رفع آن پرداخت. 
اما از یاد نباید برد که متأســفانه استفاده نادرست از 
منابع آبی، هدررفت آب و اثرات تغییر اقلیم، حکایت 
امروز و دیروز نیست. بدین ترتیب، حال باید پرسید، 
تا کنون چه میزان برنامه ریزی و اقدام مناسب با تکیه 
بر اصول توسعه پایدار، در راســتای حل این معضل 
که بسیاری از نقاط ایران به آن دچارند، انجام گرفته 

است؟ 
به گمانم ما اکنون، هم باید نماز باران بخوانیم و هم 

باید برای طلِب تعهد، خردورزی و تدبیر دعا کنیم.

حافظ

صالِح کار کجا و مِن خراب کجا
ببین تفاوِت ره کز کجاست تا به کجا

نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی چند 
سالی هســت که در تهران برگزار می شود. 
امسال هم ششمین دوره این نمایشگاه قرار 
است از دهم تا سیزدهم آبان در مصلی تهران 
برپا شــود تا »طالی سبز« بیشــتر به مردم 
معرفی شود. هر چند که احتماال خیلی از ما 
از خواص برخــی از گیاهان دارویی باخبریم 
و تعدادی از این گیاهــان را در خانه داریم، 
اما هســتند کســانی که اعتقادی به طب 
سنتی ندارند و علم پزشکی مدرن را ترجیح 
می دهند. با این حال با وجود پیشرفت های 
پزشــکی و فناوری دوران مــدرن، تقاضای 
جهانی برای داروهای گیاهی در حال افزایش 
است و گیاهان دارویی تبدیل به یک صنعت 
پرسود شده اند. حتی برخی از پزشکان طب 
مدرن هم گاهی برای درمــان برخی از این 
گیاهان را پیشــنهاد می کنند و مخالفتی با 
طب ســنتی ندارند، چرا که بــرای قرن ها، 
فرهنگ های سراسر جهان برای رفع نیازهای 
درمانی خود به گیاهان دارویی سنتی متکی 
بوده اند. مردم کشورهایی مثل چین، ایران و 
یونان از سالیان قبل از این گیاهان برای درمان 

بیماری ها استفاده می کردند.
بد نیست بدانید که طبق پیش بینی سازمان 
بهداشت جهانی میزان تولید و مصرف گیاهان 

دارویی در سطح جهان در ســال 2050 به 
5هزار میلیارد دالر می رسد، درحالی که فقط 
0/4درصد از کل سهم تجارت جهانی در این 
حوزه به ایران تعلق دارد. این در حالی است 
که کشور ما بهشت گیاهان دارویی است و با 
داشــتن 11اقلیم از 13اقلیم جهان، یکی از 
بهترین خاستگاه های رشد و تکثیر این طالی 
سبز است. اما انگار اهمیت این محصول هنوز 
آن قدر که باید و شاید برای ما ثابت نشده و 
نتوانســته ایم در این زمینه پیشرفت زیادی 
داشته باشــیم. برگزاری نمایشگاه گیاهان 
دارویی و طب ســنتی یکی از راه هایی است 
که اهمیت ایــن گیاهان را به مردم نشــان 
می دهد. آنطور کــه برگزارکننــدگان این 
رویداد پیش بینی کرده اند، بیش از 100نفر 
از تجار و هیأت های بازرگانی خارجی در این 
نمایشگاه حضور خواهند داشت؛ میهمان هایی 
از کشورهای عراق، ترکیه، روسیه، افغانستان، 
ســوریه، عمان، کنیــا و ونزوئــال. یکی از 
اصلی ترین بخش های این نمایشــگاه هم، 
نمایش فناوری هــا و دســتاوردهای حوزه 
زنجیره ارزش گیاهان دارویی و طب سنتی 
است. پاویون صادراتی نیز در راستای توسعه 
بازار بین الملل این حوزه ازجمله بخش های 

جذاب این دوره از نمایشگاه است.

بی تعارف و تکلف ، 
مثــل همیــن متن 
کوتاهی که می بینیــد. ما منتظریم تا 
نوشــته هایتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکالت و دغدغه هایتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور 
و طراحی هم هســتید جایتان اینجا 
محفوظ است. متن یا طرح تان که آماده 
شــد یک تماس  با شماره 23۰23636 
بگیریــد تا بــرای رســاندنش به ما  

راهنمایی تان کنیم. 

فراخوان

مریم ساحلی
روزنامه نگار

جهنم آدم ها مربــوط به آینده 
آنها نیست؛ اگر جهنمی در کار 
باشد، همین است که در مقابل ماست. جهنمی که هر 
روز در آن زندگی می کنیم و با در کنار هم بودن آن را 
تشکیل می دهیم. برای رنج نبردن از این وضع 2راه حل 
وجود دارد. راه اول برای بسیاری از آدم ها آسان است: 
جهنم را قبول می کنند و جزئی از آن می شوند و دیگر 
آن را نمی بینند. دومی، راهی است پرخطر که نیازمند 
توجه، شناخت و استمرار اســت. جست وجو و توانایی 
تشخیص اینکه چه کسی و چه چیزی در میان جهنم، 
جهنمی نیست، و اینکه آن را تداوم بخشید و برای آن 

جا باز کرد.

ایتالو کالوینو

شهرهای ناپیدا
بوک  مارک

پاییز گــرم در جنــوب اروپا، بــا واکنش های 
مختلفی از سوی کارشناســان و مردم عادی 
مواجه شده و درحالی که بسیاری را از پیامدهای 
تغییرات اقلیمی نگران کرده، مردم عادی را که 
زیر فشار زندگی اســتخوان خرد می کنند را از 
اینکه مجبور نیســتند پول بیشتری برای گاز 

بدهند به وجد آورده است.
جنــوب اروپا در ایــن موقع از ســال )انتهای 
اکتبر(، وارد فصل ســرد خود می شود و مردم 
با شن ها و آب های گرم سواحل اسپانیا و فرانسه 
خداحافظی می کنند. اما امسال، از سرما خبری 
نیســت و مردم همچنان در ســواحل معروف 
این کشــورها، ازجمله ریویه را در فرانســه، از 
آب های گرمی که دمایشــان به 20تا21درجه 
می رسد لذت می برند. به صورت سنتی در این 
روزها در این ساحل، هوا ســرد می شود و روز 
اول نوامبر)3روز دیگر(، بارش های فصل سرد 
شروع می شــوند. این اتفاق، نشــانه ترسناک 
دیگری از تغییرات گسترده اقلیمی در جهان 
و اروپاست اما برای میلیون ها شهروند اروپایی 
که هفته هاست خود را برای یک زمستان سخت 
آماده می کنند، خوشایند است. قیمت گاز در 
اروپا، به خاطر شــرایط اقتصادی و همینطور 
جنگ اوکراین و روســیه به شــدت باال رفته و 
پیش بینی می شــود چنان هزینه ســنگینی 
بر مردم در کشــورهای مختلف وارد کند، که 
بســیاری از خیر گرم کردن خانه خود بگذرند 
و چند ماه در سرمای کشنده اروپا زجر بکشند. 
هوای گرم در انتهای اکتبر، یعنی اینکه آنها چند 
هفته دیرتر مجبور می شــوند برای گرم کردن 

خانه هایشان اقدام کنند و می توانند صرفه جویی 
زیادی در قبض های گاز داشته باشند.

اما همزمان با این موج شــادی، کارشناســان 
به شــدت نگران این وضعیــت در جنوب اروپا 
هستند،  قاره ای که در همین تابستان، به خاطر 
موج گرمای بی سابقه دچار شوک شد و درگیر 
آتش سوزی ها و خشکســالی بود. کارشناسان 
اقلیمی مدت هاســت می گویند کــه به خاطر 
تغییرات اقلیمی که پیامد دخالت انســان در 
روند طبیعت اســت، موج های گرمــا در اروپا 
تشدید و طوالنی تر شده اند. حاال به نظر می رسد، 
همین موج گرما، خود را به میانه پاییز در اروپا 
هم کشانده اســت. نیس در جنوب فرانسه، در 
روزهای آینده دمای 24درجه را تجربه خواهد 
کرد که برای این فصل ســال، عجیب و غریب 
است. فرانســه در 10روز اخیر، دمای هوایی را 
تجربه کرده که 5تا 6درجه باالتر از حد نرمال 
در این موقع سال بوده است. وضعیت در اسپانیا 
هم همین است و در ماالگا در جنوب این کشور 
هم دمای هوا در روزهای آینده، حدود 24درجه 

سانتی گراد خواهد بود.
 در انگلیس هم پیش بینی شده که دمای هوا در 
روزهای آینده، تا 20درجه سانتی گراد باال برود 
که در سال های اخیر در این موقع سال، بسیار 
کم سابقه بوده است. آلمان هم خود را برای یک 
هفته گرم پاییزی آماده می کند. هر دو کشور، 
در تابستان گذشته، گرم ترین سال های اخیر را 
تجربه کردند و در انگلیس، گرم ترین روز ثبت 
شده در تاریخ این کشــور در همین تابستان 

تجربه شد.

وقتی مجری با آن لهجه غلیظ ایتالیایــی اعالم کرد که 
»زندگی زیباست« برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شده، 
روبرتو بنینی، کارگردان و بازیگر فیلم نمی دانست که از 
خوشــحالی باید چه کار کند. از روی صندلی ها خودش 
را به روی ســن رساند و شــروع کرد به جیغ و داد کردن 
)مشابه همه آن کارهایی که توی فیلم کرده بود( تا یکی 
از جذاب ترین و طنز آلود ترین لحظه های تاریخ خشک و 

رسمی مراسم اسکار را رقم بزند.
روبرتو بنینی یکی از چهره های شاخص فرهنگی و هنری 
ایتالیا در 2دهه گذشــته بوده است. بخشی از زندگینامه 
این بازیگر، کمدین، فیلمنامه نویــس و کارگردان تئاتر، 
تلویزیون و ســینما و البته شــوالیه فرهنگی ایتالیا چند 
سال پیش در گاردین به چاپ رسید که خواندنش خالی 

از لطف نیست.
  

من توی یک خانواده خیلی فقیر بزرگ شدم. پدرم کشاورز 
بود، مادرم هم همینطور، ولــی دوره بچگی خیلی خوبی 
داشتم. پدرم صبح تا شــب توی توسکانی )شمال ایتالیا( 
دنبال کار می گشت. برای همین هیچ وقت توی خانه نبود. 
3 تا خواهر داشتم که از من بزرگ تر بودند. بعد ما رفتیم 
یک شهر دیگر و من شروع به درس خواندن کردم. مادرم 
مدام جادو جمبل می کرد تا یک ذره قیافه ام بهتر شــود، 
راستش من خیلی زشت بودم و مادرم فکر می کرد به خاطر 
این زشتی ام عاقبت خوبی ندارم. بعد من مریضی سختی 
گرفتم و مادرم یک کشیش قدبلند را آورد که کمی برایم 

دعا کند. کشــیش یک لیوان آب داد بهم تا بخورم و بعد 
گفت: »چیزی احساس می کنی پسر کوچولو؟« من هم 
دیدم خنده دار است، گفتم: »بله، یک چیزهایی احساس 
می کنم.« بعد به مادرم گفت: »من این پسر را به مدرسه 

کشیش ها می برم تا ازش یک کشیش خوب بسازم.«
آن موقع فقط 12ســالم بود که برای درس خواندن توی 
یک مدرســه مذهبی به فلورانس رفتم. سال1964 سیل 
وحشتناکی در فلورانس آمد. مردم جیغ و داد می کردند 
و همه جا را آب گرفته بود. دقیقــا مثل فیلم های فلینی. 
خالصه اینکه از مدرسه فرار کردم و دوباره رفتم پیش مادرم 
و بهش گفتم: »به خدا دیگه هیچی احساس نمی کنم.« 
بعد از آن جریان من دستیار شعبده بازی در سیرک شدم. 
مادرم از این بابت خیلی خوشحال بود، چون یک نان خور از 
خانواده مان کم شده بود. کار توی سیرک خیلی راحت بود. 
بعدازظهرها می شدم دستیار شعبده باز و وانمود می کردم 
هیپنوتیزم شده ام. خیلی ابلهانه بود ولی مردم این کار را 
دوست داشتند. یک حقه شــعبده بازی دیگر هم بود که 
مردم خیلی دوست داشتند، شعبده باز یک پودر را به کف 
دستم می مالید و بعد دســتم را آتش می زد بدون اینکه 
دستم بسوزد. یک بار این کار را خوب انجام نداد و دستم 
واقعا سوخت. دوباره فرار کردم و رفتم پیش مادرم و گفتم: 
»من دیگه هیچی رو دوست ندارم.« دفعه اول با آب نجات 
پیدا کردم و دفعه دوم با آتش... نخستین فیلمم، »خانه ای 

که عاشقش بودم« را از روی همین خاطراتم ساختم.
خیلی از وقت ها که با فیلمنامه نویســم نشسته ام، یک 

دفعه به صورت تصادفی منولوگی شبیه حرف های یک 
زن باستانی با یک سگ اسپانیایی به زبانم می آید. ماجرای 
»زندگی زیباست« هم همین جوری به ذهنم رسید. یک 
دفعه منولوگی از زبان یک مردی که توی بازداشتگاه بود 
به زبانم آمد، یکی از وحشــتناک ترین جاهای دنیا، اما 
من کمدین بودم و نمی توانستم آن حرف ها را تلخ بیان 
کنم. بنابراین وانمود کردم که آن زندان جالب ترین جای 
دنیاست... راستش کمی می ترســیدم. چون نوع کارم 
شبیه کمدین ها نبود. هر چه باشد جنایت نازی ها یک 
تراژدی وحشتناک بود و واکنش نشان دادن نسبت به 
آن کامال قابل درک. مــردم فکر می کنند که کمدین ها 
نباید سراغ این موضوعات بروند، اما به نظرم خیلی اوقات 
فقط کمدین ها هستند که می توانند به اوج تراژدی دست 
پیدا کنند. توی دوزخ دانته یک جایی هست که نوشته: 
»ســوگی بزرگ تر از این نیســت که آدم توی نکبت و 

بدبختی فکر کند که خوشحال است.«

تقویم / سالروز

زندگی زیبای آقای کمدین

بعد از حادثه- حرم مطهر حضرت شاهچراغ )ع(    عکس: طاهره رخ بخش اول آخر

مسلمانی ما 3نســل است و از 
او هیچ، آری، اما من از اســالم 
او بوی تازگی می شنوم و از مسلمانی تو تنها بوی غرور 
جاهلی می آید. ما 60ساله مسلمانیم. این چه تفاخری 
است که به ایمان خویش می کنی؟ که تو اگر مسلمانی 

از پدر داری، او این گنج به رنج خویش یافته است.

شهرام اسدی

دیالوگ

روز واقعه
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داستان 
اسباب بازی هایی که 

خیلی مهم هستند
در نظر بســیاری از افــراد، اســباب بازی برای 
کودکان، فقط جنبه سرگرمی و تفریح دارد. اما 
علم روانشناسی کودک، قدرت اسباب بازی ها را 
تا تأثیر و نقشی برجسته بر چگونگی شکل گیری 
چارچوب رفتاری و شــخصیتی کودکان و حتی 
آینده خانوادگی و شــغلی آنهــا، ارتقا می دهد. 
در واقع، اســباب بازی ها کارکــردی تربیتی و 
الگوسازانه دارند که آموزه هایشــان با توجه به 
ارزش افــزوده بــازی و تفریح، بیشــتر نهادینه 
می شــوند. ایجاد نشــاط و تعامــل اجتماعی، 
لذت بخشــی، کشــف توانایی هــا، بالندگــی 
شخصیت، سرگرمی  و تفریح، مسئولیت پذیری، 
سازگاری، خالقیت، مزایای درمانی، امیدواری 
و فراگیــری برنامه ریــزی در زندگــی و امــور 
اجتماعی ازجمله مهم ترین مزایای بهره مندی 
از اســباب بازی ها به عنوان یکی  از زیرگروه های 
مرتبط به بازی کــودکان و نوجوانان اســت. از 
سویی، کاهش اضطراب، اســترس، افسردگی، 
مشکالت ارتباطی و سایر اختالالت مانند اُتیسم، 
بیش فعالی و آســیب های دیگــر را نیز می توان 
از نتایج بازی درمانی دانســت کــه هم اکنون 
در بســیاری از کشــورهای جهان مورد توجه و 
استقبال روانشناســان و پزشکان متخصص در 
حوزه کودکان اســت. بنابراین گزینش و تهیه 
اســباب بازی برای کودک باید با دقت بسیار و 
متناسب با ســن، جنس و شــرایط محیطی با 
هدف رشد فکری )احساسات، افکار، خالقیت( 
انجــام گیرد. بایــد اســباب بازی هایی انتخاب 
شوند که ضمن رشد هوشی، مهارت های فردی، 
اجتماعی، فیزیکی، زبانی و شناختی کودک را نیز 
تقویت کنند. برای نیل به این مقصود، بهتر است 
آگاهی مان نسبت به اثربخشی انواع دسته بندی 
اســباب بازی ها را افزایش دهیم. به عنوان مثال 
اسباب بازی های عروسکی، شخصیت کارتونی، 
وسایل نقلیه، ورزشــی و فعالیت بدنی، مهارتی، 
موزیکال، نمایشی، گروهی، معمایی و بازی های 
هیجان انگیز، سازه ای، اکتشافی، کمک درمانی، 
مهره، صفحــه و تــاس را بشناســیم و بعد، از 
نسبت شان با شرایط کودک مطلع شویم. با کمک 
این شیوه می توان در رشــد روانی کودک گامی 
مؤثر برداشــت. تعداد و حجم اسباب بازی ها نیز 
حائز اهمیت است. هرچه تعداد آنها در یک بازه 
زمانی مشخص، بیشتر باشد، از خالقیت و تمرکز 
کودک کاسته می شود و لذت از بازی در کودک 
به حداقل می رسد. یا هرچه سن کودکان کمتر 
باشد، اسباب بازی آنها باید نرم تر انتخاب شود تا 
توانایی برقراری ارتباط با آن، عزت نفس کودک 
را شــکل دهد. چرا که شکســت در بازی، برای 
بهداشــت روانی کودک، خطری جبران ناپذیر 
محسوب می شــود. تنوع در انواع اسباب بازی ها 
نیز موضوع قابل توجه دیگر اســت که به سبب 
رعایت آن، حواس پنج گانه کــودک تحریک و 
تقویت می شــود. از نظر جنســیتی نیز معموال 
کودکان به صورت ژنتیک، به اســباب بازی های 
متناســب با جنس خود گرایش دارنــد. اما اگر 
کودک گرایش به بازی  و اسباب بازی های جنس 
مخالف داشته باشــد، نباید این مسئله از سوی 
والدین با اشــکال مختلف تقویت شود. به عنوان 
مثال اگر دختری به اســباب بازی های پســرانه 
گرایش دارد، تقویت این عمل او از سوی والدین، 
در شکل گیری هویت او در بزرگسالی تأثیرگذار 
خواهد بود. اما چنانچــه والدین این عمل فرزند 
خود را در زمان مناسب نادیده بگیرند و به صورت 
غیرمستقیم کودک را از مواجهه با آنها دور نگه 
دارند، قدرت بازســازی مغز کــودک به حالت 
مطلوب خود بازخواهد گشت. »استعدادیابی« 
موضوع مهم دیگری اســت که در ســایه بازی 
و ارتباط کــودک با اســباب بازی هایش تجلی 
می یابد. شناسایی تمایل و عالقه کودک به بازی 
یا اسباب بازی خاص، به چالش کشیدن آن تمایل 
و عالقه، گفت وگو درباره آن و اجرای شیوه های 
ظهور می تواند مکملی مناســب بــر عملکرد و 
قدرت اســباب بازی ها باشد. قدرتی که استعداد 
کــودک را در 8جایــگاه )هوش زبانی و کالمی، 
منطقی و ریاضی، بصری و فضایی، موســیقایی، 
بدنی و جنبشــی، درون فــردی، برون فردی و 
طبیعت گرایــی( به نمایش می گــذارد تا چراغ 
راه والدین در اســتعدادپروری فرزندان و ارائه 
آموزش هــای تکمیلی و تخصصی باشــد. ابزار 
تکمیلــی و تخصصــی در ایــن بخش نیــز باز 
اســباب بازی ها  هســتند. برای مثال انواع پازل 
ســه بعدی و یا لگوهای ســخت، اینجا کارساز 
 است. البته از نقش والدین به عنوان حمایتگران 
بی قید و شرط و نیز هم بازی هایی که قدرتشان 
حتی از تأثیرگذاری اسباب بازی ها بیشتر است، 
نباید غافل شــد. والدینی که باید بدانند وقت و 
هزینه ای بیشــتر از آنچه برای رشــد جسمانی 
فرزندانشان صرف می کنند باید برای رشد روانی 
آنها نیز پرداخــت کنند تا آینده ای درخشــان 

نمایان شود.

شیرین توانایادداشت
روانشناس و پژوهشگر اجتماعی

روســتای »خورخــوره« در 55کیلومتری 
شهرســتان بــوکان )اســتان آذربایجــان 
غربی(، جایی  است که 21سال پیش، کوتاه 
قامت ترین مرد ایران و جهان در آن متولد شد. 
»محمد قادرزاده« این مــرد کوچک ایرانی 
با 64ســانتی متر و 7میلی متر قد و 6کیلو و 
500گرم وزن بعــد از ثبت نام خود در کتاب 
»رکوردهای ایرانی 1400« حاال در مســیر 
ثبت جهانی رکوردهــای گینس قرار گرفته 
است. این داســتان مرد جوان و کوتاه قامتی 
اســت کــه در یکــی از دورافتاده تریــن 
روستاهای غرب کشور، آرزوهایی بزرگ در 
سر می پروراند و چشــم به راه حمایت های 

نیکوکاران است.

تولد با 8۰۰گرم وزن!
خنــده رو و شــوخ طبع اســت. آنقــدر که 
لبخند به جزئی الینفــک از صورتش تبدیل 
شــده و صــدای خنده هایش اغلــب حین 
گفت وگویمــان طنین می انــدازد. اصال به 
 سبب همین گشاده رویی و اخالق نیک است 
که بین اهالی روستایشــان، به کوتاه قامِت 
خنده رو شــهرت یافته. موهای کم پشــتش 
را به سمت راست شــانه زده و لباس کردی 
به تن کرده. سایز لباســش 3 یا 4 )نوزادان 
یک تا 2ساله( اســت که آن هم باز بزرگ تر 
از جثه اش به نظر می رسد. رنگ لباسش هم 
همان رنگ مورد عالقه اش است که معموال 
مشابه آن بســیار دارد. فرکانس زیر و پایین 
صدایش با لهجه کردی که آمیخته می شود، 
کلمات را اندکی نامفهوم به گوش می رساند. 
برای همین، او کمتر سخن می گوید و بیشتر 
»اســماعیل قادرزاده«، پدر این مرد کوچک 
بوکانی، گفت وگــو را پیش می بــرد. گاهی 
هم که الزم باشــد مانند مترجم ها، عبارات 
محدود و کوتاه محمد را با تکرار و زبان ساده، 
برایمان قابــل فهم می کند. اســماعیل، در 
خاطراتش به گذشته بازمی گردد. به 22تیر 
ماه ســال1381 که محمد به دنیا آمد: »من 
و همســرم، قوم وخویش نزدیک هستیم. به 
همین خاطر، پیش از تولد آقامحمد، 2فرزند 
دیگر داشتیم که از دست دادیم. امکانات در 
روستای کوچک ما خیلی کم بوده و هست؛ 
طوری که کمتر کسی از دردسرهای احتمالی 
ازدواج فامیلی خبر داشت. نه مرکز بهداشت 
ثابتی، نه دوا و دکتر خوبی. خاتون )اشــاره 
به همســرش و مادر کوتاه ترین مرد جهان 
می کند( کــه درد زایمانش گرفــت، با هزار 
زحمت او را به بیمارســتان بوکان رساندیم. 
دکتر و پرستارها بعد از کلی معاینه و آزمایش، 
دست به کار شدند تا آقامحمد به دنیا بیاید؛ 
آن هم با 800گرم وزن! تا چند ماه در دستگاه 

بخش مراقبت های ویژه نوزادان بستری بود 
و کسی هم درست و حســابی به ما توضیح 
نمی داد مشکل فرزندمان چیست؛ چرا وزن 
نمی گیرد یا چرا رشد کافی مثل بقیه نوزادها 
ندارد! گاهی از بعضی پرستارها می شنیدیم 
که امیدی به زنده ماندن این پســرمان هم 
مانند فرزنــدان قبلی مان نیســت. تا اینکه 
وزن آقامحمد رســید به یک کیلوگرم و بعد 
هم او را گذاشــتند بغلمان و گفتند پسرتان 
مشــکل ژنتیک دارد و بهتر است ببریدش 
تهران برای مداوای بیشــتر. کارگر روزمزد 
بودم و تنگ دســت. با کلی قــرض و بدهی، 
همراه خاتون و آقامحمد راهی تهران شدیم. 
از این بیمارســتان به آن بیمارستان؛ از این 
آزمایشگاه به آن آزمایشگاه! روزگار سختی 
بود. خدا دیگر بَرشــان نَگرداند. از یک طرف 
غصه بیماری ناشــناخته طفلکم و از طرفی 
روزی تنگ. گاهی فکــر می کنیم اگر اوضاع 
مالی مان بهتر بود شاید آقامحمد با توجه به 

این همه پیشرفت علم، درمان می شد.«

کوتاه قامت اما بااستعداد
محمِد کوتاه قامت، طــوری به صحبت های 
پدرش گوش می دهد که گویی نخستین بار 
است داستان خود را از دهان پدر می شنود. 
دســتان کوچکش را روی هم گذاشــته و با 
چشمان درشــتش، صورت پدر را می پاید. 
حالت چهره اش از خوشــحالی بــه ناراحتی 
و برعکس با بازگویی خاطــرات پدر، تغییر 
می کند. گاهی لبخند می زند و گاهی غمگین 
می شود. اسماعیل ادامه می دهد: »چند ماهی 
گذشــت تا اینکه باالخره پزشکان تهران هم 

مشکل ژنتیک آقامحمد را تأیید کردند 
و گفتند که درمان خاصی نمی توان 
برای ادامه رشد جسمی و طبیعی او 
انجام داد. گفتند که پسر شما با این 

مشکل ژنتیک متولد شده 
و با آن هم باید زندگی 
کند. فقط یادم هست 
3عدد آمپــول برای 
آقامحمــد تجویــز 
نایی  کردند تــا توا
راه رفتن در او تقویت 
شــود. آمپول هایی 
گران قیمــت کــه 
ز چنــد ماه  بعــد ا

جســت و جو در ایران 
یافت نشد و دست آخر 
به واســطه یکی از اقوام 
محمــد  قا ن آ شــکا پز
از یکــی از کشــورهای 
اروپایــی تهیه شــد. با 
تزریق آمپول ها، پســرم 
توانست راه برود. هر چند 
هنوز هم پای راســتش 
هنگام پیــاده روی کمی 

لنگ می زند و گاهی هم درد امانش نمی دهد. 
ضعف بدنی، رشد ناقص و دندان های ناکافی 
هم اذیتش می کند اما باز هم خدا را شــکر. 
خدا را شکر که پســرمان انسان خوش قلبی 
اســت و بین مردم، محبوب. من و مادرش، 
یک روز را هم بدون حضور آقامحمد در خانه 
نمی توانیم ســر کنیم. مایه نشاط و دلگرمی 
ماســت و اغلب اوقات در ایــوان خانه، تکه 
فرشی می اندازیم و ساعت ها حرف می زنیم 
و چای می خوریم. آقامحمد که حرف می زند 
احساس می کنم دیگر هیچ خواسته و آرزویی 
ندارم جز عاقبت به خیری او. همســایه ها و 
فامیل نیز به عشق آقامحمد، َدِر خانه مان را 
می زنند و احوالمان را می پرسند. به ویژه از آن 
زمان که جمعی از خیران، نخستین مدرسه 
روســتا را به خاطر آقامحمد ساختند. اصال 
برکت خانه و روســتای ما، آقامحمد است. 
حتی یک بار هم بابت وضعیت جسمانی او به 
درگاه خدا شــکایت نکردم. تا بوده دعا بود و 
شکر. گاهی هم اگر غمگین و ناراحت می شوم 
فقط از روی شرمندگی برآورده نکردن نیازها 
و آرزوهای او و ترس از آینده اش بعد از مرگ 
خودم است. پسرم خیلی باهوش و بااستعداد 
است. همیشــه دلش می خواســته مدرسه 
برود و مانند هم سن و ســال هایش خواندن 
و نوشــتن یاد بگیرد اما به هزار و یک دلیل 
از کمبود کالس درس در روســتا گرفته تا 
ثبت نام نکردن او به علت نقص جســمانی، 
این آرزو محقق نشد. چون خودم سواد ندارم 
برای رســیدن آقامحمد به این آرزو بسیار 
تالش کردم. یا به آمــوزش و پرورش بوکان 
می رفتم یا از بهزیستی کمک می گرفتم. اما 
اینها هیچ کدام به نتیجه نرسید و یک گوشی 
دست دوم هوشمند برایش خریدم تا با 
آن به صورت خودآمــوز چند کلمه ای 
را یاد بگیــرد. هر چه یــاد می گرفت 
به مــن و مادرش هــم یاد مــی داد.« 
اســماعیل در صحبت هایش همچنین 
به خــرده تراژدی های زندگی شــان 
نیز اشــاره می کند و می گوید: »بعد 

از آتش ســوزی خانه مان )ناشــی از برق(، 
آســیب دیدگی من )در پی فرو ریختن دیوار 
حین کار( و بدتر شدن اوضاع اقتصادی مان، 
ماجرای شــهرت آقامحمد و ثبت رکوردش 
به عنوان کوتاه ترین مرد ایران و جهان پیش 
آمد. بعد از آن به همت یک نیکوکار، قرار شد 
هر روز معلم خصوصی از نهضت سوادآموزی 
آمــوزش و پرورش شهرســتان بــوکان به 
خانه مان بیاید و سواد یاد آقامحمد بدهد. در 
همه این مدت نیز از پیگیری های درمانی و 
پزشکی او غافل نشدیم. چراکه ضعف بدنی، 
باعث سرماخوردگی های مداوم در او می شود 

و باید تحت مراقبت همیشگی باشد.«

چشم به لطف خدا و یاری خیران داریم
اســماعیل و خاتون )محمدی( بــا توجه به 
ازدواج فامیلــی و اختــالل ژنتیــک برای 
همیشه از فرزندآوری منع شده اند. اسماعیل 
بیشــتر توضیح می دهد: »مشــکل ژنتیک 
من و همسرم باعث شد تا پزشــکان ما را از 
فرزندآوری منع کنند. ما هم که راضی هستیم 
به رضای خدا و از طرفــی آقامحمد برایمان 
نعمتــی تمام و کمال اســت، بــرای همین 
ترجیح دادیم او تک فرزند بماند. حاال درست 
اســت که تا به امروز نتوانســتیم مهم ترین 
آرزوهایش مانند نقل مکان به شــهر با هدف 
اســتفاده از امکانات بهتر و بیشتر، فراگیری 
مهارت رانندگی، با سواد شدن، معلم شدن، 
ورزشکار شدن و راه اندازی مرکز استعدادیابی 
ویژه افراد توانیاب یــا دارای اختالل ژنتیک 
را برآورده کنیــم اما به لطف خــدا و یاری 
خیران چشــم دوخته ایم تا آقامحمد، فرزند 
ایران، استعدادهایش شــکوفا شود. او برای 
اینکه سواد خواندن و نوشــتن یاد بگیرد تا 
مدت ها، شب و روز گریه می کرد و بی قرار بود. 
به ویژه وقتی می دید همه دوستان و هم سن 
و ســال هایش به بهانه ادامه تحصیل، شاغل 
شــدن و یا اعزام به خدمت سربازی از روستا 
مهاجرت می کنند. تا اینکه برای اولین بار از 
صدا و سیمای مهاباد آمدند و از مورد عجیب 

آقامحمد، چند باری فیلم تهیه کردند. بعد آن 
هم، مســئوالن کمیته ثبت رکوردهای ملی 
ایران با ما تماس گرفتند تا نام او را ثبت کنند. 
اینها همه اتفاقات خوبی هســتند که حتما 
آقامحمد را در رسیدن به آرزوهایش کمک 
می کند و به اختالل ژنتیکش معنایی متفاوت 

می بخشد.«

گفته هایی از فرکانس زیر
وقتــی از این جــوان کوتاه قامــت بوکانی 
می خواهیم تا چند کالمی برایم صحبت کند، 
می گوید: »روســتای ما امکانات اولیه ندارد. 
گاز نداریم. تابستان ها هم آب نداریم. کالس 
درس هم که تازگی ها نونوار شــده. شــاید 
جمعیت روستا به زحمت به 250نفر برسد که 
امیدشان به زمین کشاورزی یا زور بازویشان 
است. ولی اینها برای رسیدن به آرزوهایشان 
کافی نیســت. آرزو نباید به حسرت تبدیل 
شود. من 21سال دارم و هنوز آنطور که باید 
خواندن و نوشــتن نمی دانم. علتش شــاید 
مشکالت جسمانی ام باشد ولی بی امکاناتی 
هم در آن نقش داشــته. از کوتــاه بودنم نه 
خجالت می کشــم و نــه آن را مانعی بزرگ 
برای رسیدن به آرزوهایم می دانم. با همین 
قد کوتاه می توانم کارهایی را انجام دهم که 
خیلی از افراد معمولی توانایی اش را ندارند. 
کارهایی که مسئوالن باید هم کشفشان کنند 
و هم برایش شرایط به روزی را فراهم کنند. 
امور تبلیغاتی، هنری، فرهنگی و فعالیت در 
فضاهای مجازی یکی از هزاران کاری ا ست که 
ظرفیت کشــف و بسترسازی دارد. آدم هایی 
مثل من، مهارت هــای خارق العاده ای دارند 
که متأسفانه از بین آن همه توانایی و مهارت، 
فقط ثبت رکوردمان به چشم می آید. کاش 
کسی پیدا شود و دستمان را برای رسیدن به 
آرزوهایمان بگیرد.« او که اوقات فراغتش را با 
تماشای فیلم، مسابقات فوتبال و گشت و گذار 
در فضای مجازی سپری می کند، خیلی کوتاه 
می گوید: »کاش بعد از ثبت رکورد، حمایتی 

هم در کار بود.«

»هادی رضایی«، مسئول کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران:
ثبترکوردباهدفمعرفیوجلبحمايتخیران

یکی از شرایط ثبت رکورد در حوزه رکوردهای اندامی یا بدنی، رسیدن 
به سن قانونی و سپری کردن سن رشد است. »هادی رضایی«، مسئول 
کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران در این باره توضیح می دهد: »پیش تر 
با محمدقادرزاده به عنوان مرد کوتاه ایرانی آشنایی داشتیم اما برای 
وضعیت او و یا ثبت رکوردی با نام او باید صبر می کردیم تا ســن 
قانونی اش فرا برسد. تا اینکه 18ســال آقای قادرزاده کوچک، 
تکمیل شد و ما هم دست به کار شدیم. در زمان ثبت رکورد 
ایشــان، رکورد کوتاه ترین مرد جهان در اختیار فردی 
کلمبیایی با 72سانتی متر و یک میلی متر بود که با سنجش 
دقیق قد آقای قادرزاده رکورد آن فرد کلمبیایی 
شکسته شد و محمد قادرزاده بوکانی با توجه 
به شرایط جســمانی اش، هم توانست عنوان 
کوتاه ترین مرد جهان و هم عنوان سبک ترین 
مرد جهان را از آن خود کند.« رضایی همچنین 
می افزاید: »هم اکنون با جمع آوری مستندات 

و تکمیل پرونده آقای قادرزاده در حال برنامه ریزی برای اقدام ثبت 
جهانی در گینس هم هستیم. البته در این پروسه ثبت جهانی، جمعی از 
دوستان و خیران کمک می کنند تا با اعزام ایشان به یکی از دفاتر شعب 
گینس در کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی، ثبت رکورد با 
سرعت بیشتری انجام شود. از طرفی این سرعت در ثبت رکورد جهانی 
باعث می شود تا معرفی ایشان به شرکت ها و افراد خیر بیشتر، شرایط 
زندگی شان کمی مساعد شود و یا بستر اشتغال برایشان فراهم شود. 
همچنان که بعد از ثبت رکورد آقای قادرزاده در ایران، شرایط تحصیل 
ایشان و رسیدن به آرزو و رؤیای دیرینه اش نیز محقق شد.« مسئول 
کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران، گفته هایش را با بیان این جمالت به 
پایان می رساند: »کمیته ثبت رکوردهای ملی را از سال1391 با همکاری 
وزارت ورزش راه اندازی کردیم تا ضمن شناسایی، طبقه بندی و پایش 
استعدادها، مهارت ها و شــگفتی ها، راه  را برای شناخته شدن افراد 
خاص هموار کنیم. افرادی که تا پیش از این به علت ناآگاهی و یا سودای 
ثبت رکورد خود در شــرکت گینس، متحمل هزینه های سرسام آور 
می شدند که بسیاری حتی خانه و زندگی شان را برای رسیدن به گینس 
می فروختند! هزینه ثبت رکورد در کمیته و کتاب رکوردهای ایران، 

رایگان و در بعضی موارد شاید با هزینه ای ناچیز همراه باشد.« 

نکته
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سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

خالصه گزارش

گاهی از بعضی 
پرستارها می شنیدیم 

که امیدی به زنده 
ماندن این پسرمان 
هم مانند فرزندان 
قبلی مان نیست. 

تا اینکه وزن 
آقامحمد رسید به یک 

کیلوگرم و بعد هم 
گذاشتندش بغلمان 

و گفتند پسرتان 
مشکل ژنتیک دارد و 
بهتر است ببریدش 
تهران برای مداوای 

بیشتر.

برکت خانه و روستای 
ما، آقامحمد است. 

حتی یک بار هم بابت 
وضعیت جسمانی او 

به درگاه خدا شکایت 
نکردم. تا بوده دعا 

بود و شکر. گاهی هم 
اگر غمگین و ناراحت 
می شوم فقط از روی 

شرمندگی برآورده 
نکردن نیازها و 

آرزوهای او و ترس از 
آینده اش بعد از مرگ 

خودم است.

کوتاه ترین مرد 
جهان، برای اینکه 

سواد خواندن و 
نوشتن یاد بگیرد 

تا مدت ها، شب و 
روز گریه می کرد 

و بی قرار بود. 
به ویژه وقتی می دید 

همه دوستان و 
همسن وسال هایش 

به بهانه ادامه 
تحصیل، شاغل 

شدن و یا اعزام به 
خدمت سربازی 

از روستا مهاجرت 
می کنند.

رکورد کوتاه ترین 
مرد جهان در اختیار 

فردی کلمبیایی با 
72سانتی متر و یک 

میلی متر بود که با 
سنجش دقیق قد 

آقای قادرزاده رکورد 
آن فرد کلمبیایی 

شکسته شد و محمد 
قادرزاده بوکانی 

با توجه به شرایط 
جسمانی اش هم 

توانست عنوان 
کوتاه ترین مرد 

جهان را و هم عنوان 
سبک ترین مرد 

جهان را از آن خود 
کند.

با جمع آوری 
مستندات و تکمیل 

پرونده آقای 
قادرزاده در حال 
برنامه ریزی برای 

اقدام ثبت جهانی 
در گینس هستیم. 

البته در این پروسه، 
جمعی از خیران 

کمک می کنند تا با 
اعزام ایشان به یکی 

از دفاتر گینس در 
کشورهای همسایه 

مانند امارات متحده 
عربی، ثبت رکورد 
با سرعت بیشتری 

انجام شود.

آرزوهای مرد 6کیلو و 500گرمی

مردم در آیین پرشکوه تشییع شهدای 
امنیت و  حرم شاهچراغ خواستار ایجاد 

امنیت در کشور شدند 

سردار جاللی در هفته پدافند غیرعامل از 120حمله 
سنگین طی 20روز به زیرساخت های کشور خبر 

داده  که با 90درصد آنها مقابله شده است

طرح ایجاد 21هزار فضای پارک از طریق 
سامانه »تهران من« توسط شهرداری پایتخت 

وارد فاز عملیاتی شد

هوشمند پارک کنیدنیاز به آماده باش سایبریفریادپایان مماشات

محمد قادرزاده با 21سال سن و 64سانتی متر و 7میلی متر قد، کوتاه ترین مرد جهان است
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مردم تهران در آیین پرشکوه تشییع شهدای امنیت و 
حرم شاهچراغ خواستار اقدام مسئوالن برای ایجاد امنیت در کشور شدند 

عیادت » مخبر« از آرتین در شیراز 
معاون اول رئیس جمهور 
در ســفر به شــیراز، با 
حضور در بیمارســتان 
محل بستری مجروحان 
حادثــه تروریســتی، از 
مجروحــان و مصدومان 

این حادثه عیادت کرد و در گفت وگو با پزشکان و کادر درمان 
بیمارستان، در جریان آخرین وضعیت سالمت مجروحان این 

حادثه و روند درمان آنها قرار گرفت.
مخبر ابتدا در بیمارستان نمازی از کودک بازمانده خانواده 
سرایداران که پدر، مادر و برادر خود را در این حادثه دلخراش 
از دست داده بود، عیادت کرد و آخرین وضعیت درمانی او را از 
کادر درمان جویا شد. وي سپس در دیدار با پدربزرگ آرتین 
ضمن دلجویی و تسلیت، از آمادگی کامل برای حمایت از این 

کودک بازمانده حادثه خبر داد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در جلسه شورای تامین 
استان شرکت کرد و مســئوالن انتظامی، امنیتی و قضایی 
اســتان گزارشــی از اقدامات و پیگیری های صورت گرفته 

درخصوص عملیات تروریستی اخیر ارائه کردند./فارس

فریاد پایان مماشاتدولت

محمدجوادآذریجهرمی
وزیرسابقارتباطات

خشــونتراهرســیدنبهآرامــشوصلح
نیست،اماشفقت،نسخهنجاتبخش
اســت.آنانــیکــهبــادندانهــایبــههم
فشرده،باتماموجودبهترویجوآموزش
وتجویزخشــونتمیپردازند،خیرخواه
مردمنیســتند.امیدوارمتلخــیحوادث
ایــنایــامزمینــهایبــرایتوقــفســریع

خشونتدرکشورباشد./ایسنا

سیدمحمدمولوی
نمایندهمجلس

دشمنهمیشــهبهاماکنمذهبینگاه
طمعداشــتهوآنرابهعنــواندژمحکم
مقابــلخــوددیــدهاســت؛دشــمنان
ایرانبدانندملتایرانهمــوارهیکدلو
یکپارچه،پایآرمانسرخشهادتوعزت
واقتدارانقالباسالمیایستادهاندواین
حرکاتوحشــیانه،ذرهایازاقتدارایران

اسالمینخواهدکاست./مهر

نقل قول خبر

اقدام تروریستی روز چهارشنبه در حرم 
شــاهچراغ در شــیراز ثابت کــرد که گزارش

دشــمنان ملت ایران برای رسیدن به 
اهداف خود از هیچ جنایتی فروگذار نیســتند. آنان در 
تالشند تا اهدافشان را که بارها با دست رد از سوی ملت 
ایران ناکام مانده است این بار به زور اسلحه و توسل به ترور 
و خشونت به نتیجه برسانند. اقدامی که نشان دهنده نبود 
شــناخت آنان از ملت ایران اســت و هر بــار نتیجه ای 
ناخوشایند برایشان به ارمغان می آورد. با این حال، ملت 
صبور ایــران در 43روز گذشــته همزمان بــا ناآرامی 
سازماندهی شده از سوی عناصر ضد انقالب که به بهانه 
درگذشت مهسا امینی شکل گرفت؛ همه تجربه 43ساله 
ضدیت خود با نظام را به صحنه آوردند تا این بار تیری که 
گمان می کردند قرار اســت به هدف اصابت کرده و نظام 
اســالمی را زمینگیر کند به هدف بخــورد. با این حال، 

شکست پروژه آشوب خیابانی طراحی دوم آشوبگران طرح 
ترور را در دستور کار تروریست های حرفه ای قرار داد تا با 
کشتار مردم و حافظان امنیت کشــور؛ ثبات سیاسی و 
اجتماعی جمهوری اسالمی دستخوش تکانه هایی شود تا 
شاید از رهاورد این تکانه ها، زمینه سرنگونی جمهوری 
اسالمی فراهم شود. اما نمی دانستند خون شهدا، نه تنها 
خللی در عزم ملت ایران برای مقابله با تروریســت ها و 
ناامن کنندگان امنیت کشور ایجاد نمی کند بلکه طومار 
آنان را در هم پیچیده و مردم را متحدتر از هر زمان دیگری 

مقابل این جریان قرار می دهد.

انتقام خون شهدا را می گیریم 
نمازگزاران جمعه در شــهرهای مختلف کشور، پس از 
پایان نماز و به دعوت گروه هــا و جریان های مختلف با 
برپایی راهپیمایــی خواهان پایان دادن بــه ناامنی ها و 

آشوب ها از سوی مسئوالن و برخورد جدی با جنایتکارانی 
شدند که امنیت مردم را به خطر انداخته اند. در تهران نیز، 
محمدجواد علی اکبری، خطیب نمازجمعه تهران با اشاره 
به حادثه تروریستی شیراز گفت:»جنایت شیراز، حقیقتا 
اتفاق تلخی بود که با بی رحمی انســان های مظلومی را 
که در حال عبادت در وقت نمــاز بودند با وضع فجیعی 
به شــهادت رســاندند و امام و امت را داغدار کردند. به 
لطف الهی انتقام این خون های پاک از مســببان اصلی 
این حوادث یعنی اســتکبار جهانی گرفته خواهد شد.« 
وی ادامه داد:»وقتی با امنیت کشــور بازی می شود، این 
اتفاقات رخ می دهد. کسی نمی تواند با امنیت کشور بازی 
کند. از این طرف داعش همان آمریکای ریش دار خونخوار 
و دژخیم وسط میدان است. داعش همان آمریکای ادکلن 
نزده اســت، ملت ما فریب نخورد.« مــردم تهران بعد از 
اقامه نماز، با برگزاری راهپیمایی، جنایت تروریســتی 

در حرم مطهر حضرت احمدابن موســی )علیه السالم( 
را محکوم کردند. راهپیمایان در این مراســم ضمن ابراز 
همدردی با خانواده شــهدای حادثه تروریســتی حرم 
حضرت احمدابن موســی )علیه الســالم( انزجار و تنفر 
خود از دشمنان ایران اسالمی را نشان دادند. در ابتدای 
این مراسم و پس از اقامه نمازجمعه تهران، پیکر شهید 
سرگرد پاسدار امیر کمندی و شهید سیدفرید معصومی 
نیز تشییع شد. سرگرد پاسدار شهید امیر کمندی چند 
شب پیش در غرب تهران در جریان اغتشاشات و درگیری 
میان آشوبگران و نیروهای حافظ امنیت به درجه شهادت 
نائل شد.شهید ســیدفرید معصومی از نخبه های علمی 
کشورمان که جهت ماموریت به شــیراز سفر کرده بود 
و پس از اتمام ماموریت به زیارت حرم شاهچراغ مشرف 

شده بود در جریان حمله تروریستی به شهادت رسید.

حجت بر همه تمام است؛ دیگر مماشات بس است
راهپیمایان در پایان مراســم با انتشار بیانیه ای خواستار 
برخورد جدی با عامالن ناامنی و اغتشاشات اخیر شدند. 
در این بیانیه آمده است: »این روزها ایران اسالمی شاهد 
اتفاقات تلخ و ناگواری بوده که بیانگرعمق کینه استکبار 
جهانی و مزدورانش از نظام اســالمی و مــردم بیدار و 
همیشه درصحنه است. ملت بزرگ و صبور ایران اسالمی 
طی روزهای اخیر مورد هجمه وحشــیانه دشمنان و در 
معرض جنگ ترکیبی زخم خوردگان از نظام اســالمی 
قرار گرفته است. حمله به نوامیس مردم، آتش زدن اموال 
عمومی و خصوصی، به شهادت رساندن حافظان امنیت 
و بی حرمتی به ســاحت مقدس کالم اهلل مجید و هتک 
حرمت مســاجد و اماکن و مشاهد شــریفه گوشه ای از 
اقدامات پلیدی است که از سر استیصال، توسط مزدوران 
استکبار جهانی و صهیونیســم بین الملل صورت گرفته 
و بی گمان هریک از اینها، گناه نابخشــودنی اســت که 
قطعاً توسط مردم غیرتمند و جوانان برومند کشورمان 
بی پاســخ نخواهد ماند.« در ادامه این بیانیه تأکید شده 
است:»گناه عظیم و اقدام پلید حمله به بارگاه ملکوتی و 
قدسی حضرت احمدابن موسی)علیهم السالم( و جنایت 
هولناک به شهادت رساندن جمعی از زائران مظلوم این 
حرم مطهر نزد هر انسان آزاده محکوم و ننگ ابدی را برای 
عامالن و زمینه سازان این اقدام تروریستی در پی خواهد 
داشــت.« راهپیمایان در ادامه با درخواست از مسئوالن 
برای محکوم کردن تروریست های عامل حمله به حرم 
شاهچراغ به اشد مجازات تأکید کرده ا ند:»ما این جنایت 
سخیف و شهادت زوار مظلوم و بی دفاع را به  شدت محکوم 
کرده و خواستار اشد مجازات برای عوامل پیدا و پنهان و 
زمینه سازان این جنایت وحشیانه هستیم. عالوه بر این، 
آنانی که طی هفته های اخیر با تحریکات خود زمینه ساز 
و مشوق فتنه گران شدند؛ دستانشان در خون بیگناهان و 
گام هایشان در مسیر آماده سازی  این جنایت خونبار بوده و 
ملت مقتدر ایران هرگز آنها را نخواهند بخشید و مسئوالن 

قضایی باید طبق قانون با آنان برخورد نمایند .«

راهپیمایان با تأکید بر اهمیت وحدت میان اقوام ایرانی 
یادآور شده اند:»با تأکید بر وحدت ملی، قومی و مذهبی 
و تشکر از سعه صدر مســئوالن محترم نظام اسالمی و 
نیروهای حافظ نظم و امنیــت دربرابر فتنه گران، اعالم 
می کنیم دیگر صبر و تحمل دربرابر اقدامات این عمال 
بیگانه جایز نیست و از دستگاه قضایی و مسئوالن حافظ 
نظم وامنیــت می خواهیم بدون کمتریــن مالحظه، با 
قاطعیت با عوامل اصلی فتنه اخیر و شــکاف آفرینان در 
حریم وحدت ملی برخورد قانونی نمایند.« در بند دیگری 
از بیانیه پایانی راهپیمایان نمازجمعه تهران با اشاره به 
نقش آمریکا و جریان ضد انقالب بر پیگرد قانونی آنان از 
سوی دستگاه دیپلماسی خارجی تأکید شده و با اشاره 
به نقش دانشگاه ها آمده است:»سنگر تعلیم و تربیت و 
دانشگاه دارای تقدس بوده و دانشجویان و دانش آموزان 
عزیز آینده سازان کشور و مایه افتخار ما هستند. از آنان 
می خواهیم همچون گذشته ادامه دهندگان راه امام راحل 
و شهدای عزیز و تحقق بخش رهنمودهای مقام معظم 
رهبری در گام دوم انقالب بوده و توطئه های شوم عمال 
استکبار و فتنه گران مزدور را خنثی کنند.« راهپیمایان 
در ادامه با اشاره به اسائه ادب به ساحت والیت از سوی 
برخی افراد، این اقدام را به شدت محکوم کردند و با تأکید 
بر اینکه شهادت فرزندان ملت راه را بر هرگونه مماشاتی 
با عامالن آن بسته است، تأکید شده است: »جنایت به 
شهادت رساندن جمعی از فرزندان این مرز و بوم حجت 
را بر همه تمام کرده و راه هرگونه عذر و بهانه ای را بسته 
و از خواص جامعه می خواهیم با اهتمام به جهاد تبیین با 
تمام وجود به روشنگری پرداخته و توطئه های تبلیغاتی 
دشمن را خنثی کنند.« مشــابه این مراسم نیز در همه 
شهرها و مناطق مختلف کشــور با حضور پرشور مردم 

برگزار شد.

آغاز محاکمه آشوبگران با 4 آشوبگر متهم به محاربه
دســتگاه قضایی نیز اعالم کرد روند رسیدگی قضایی به 
اتهامات آشوبگرانی که امنیت کشور را به خطر انداخته اند 
آغاز شده است. حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
رئیس قوه قضاییه گفت: همکاران قضایی ما ضمن التزام 
به موارد قانونی، تالش کردند تا در حدود کمتر از یک  ماه 
کیفرخواست بسیاری از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر 
را صادر و به دادگاه ارسال کنند؛ این پرونده ها در دادگاه 
تعیین وقت شده و رســیدگی به برخی از آنها نیز شروع 
شده است. ســخنگوی قوه قضاییه نیز با ارائه آماری در 
این باره گفت: تاکنون برای 315متهم آشوب های اخیر 
کیفرخواست صادر شده است. به گفته مسعود ستایشی، 
روند آغاز برگزاری دادگاه ها در 4استان آغاز شده است: 
اکنون در 4استان شامل تهران، البرز، اصفهان و کردستان 
کیفرخواســت متهمان آشــوب های اخیر صادر شده 
است. علی صالحی دادستان تهران نیز گفته است برای 
4متهم آشوب های اخیر پایتخت کیفرخواستی به اتهام 

»محاربه« صادر شده است. 
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خسارت80هزارمیلیاردتومانی
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل طی سخناني در سالروز تشکیل این ســازمان اشاره ای هم به 
کسب وکارهای اینترنتی کرد که طی 4۰روز اخیر خسارت های سنگینی متحمل شده اند. غالمرضا 
جاللی با تأیید تلویحی اختالل در اینترنت طی این مدت و خسارت به کسب وکارهای اینترنتی گفت: 
»آنهایی که برای تلگرام، واتساپ و اینستاگرام فرش قرمز پهن کردند، امروز باید پاسخگوی وضعیت 

اقتصادی کسب وکارهای مجازی باشند.«
آمارهای رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم مؤید همین موضوع است. 
»فرزین فردیس« با اشاره به محدود شدن دسترسی به اینترنت طی یک ماه اخیر، به تازگی گفته 
است که براساس بررسی های صورت گرفته، 35هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه 

فناوری اطالعات خسارت وارد شده است.
به گفته او همچنین به طور غیرمســتقیم به کســب و کارهای خارج از صنعت فناوری اطالعات و 
ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده می کنند، خسارتی 45هزار میلیارد تومانی وارد شده 
است. به عبارت دیگر، در مجموع، اقتصاد کشور طی این مدت 8۰هزار میلیارد تومان خسارت دیده 
است که به اعتقاد رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نتیجه آن اخالل 

در اقتصاد دیجیتال کشور است.

مکث

رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
در حالی از سنگین ترین حمالت 
ســایبری طی 20روز خبر داده 
است که امســال هفته پدافند غیرعامل به نام 
»پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیرســاخت ها 
و تــداوم کارکردها« نام گذاری شــده اســت. 
ســردارغالمرضا جاللی دلیل ایــن نام گذاری 
را مورد تهدید قرار گرفتن زیرســاخت ها طی 
سال های گذشــته عنوان کرده اســت. در این 
سال ها، صنایع مختلف، سامانه ها، دوربین ها و 
وب سایت ها هدف شدیدترین حمالت سایبری 
قرار گرفته است. بعد از استاکس نت که بخشی 
از زیرساخت های هسته ای کشور را هدف قرار 
داد، شاید اختالل در ســامانه سوخت را بتوان 
گسترده ترین و تأثیرگذارترین حمله سال های 
اخیر عنوان کرد. با این حال، تالش های مؤثری 
هم در حوزه امنیت ســایبری شــکل گرفته و 
توانسته با همه دشواری ها و البته با صرف زمان 
حمالت صورت گرفته را خنثی کند. همچنین 
ساختار دفاع سایبری کشــور طی این سال ها 
و تقســیم کاری که برای هریک از عناصر این 
ساختار تعریف شده، تا حد بســیاری توانسته 
این حمالت را دفع کند. این در حالی است که 
با گذشت زمان، به نظر می رسد که این ساختار 
نیاز به تغییراتی دارد. بارها روزنامه همشــهری 
بر ضرورت ایجاد یک ســتاد مشترک در حوزه 
امنیت ســایبری برای مقابله با تهدیدهای این 
حوزه تأکید کرده اســت. این در حالی اســت 
که هر یک از ســازمان های فعلی با تقسیم کار 
صورت گرفته بین آنها، از انسجام الزم برخوردار 
نیســتند. چندی پیش هم وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات تقسیم کاری که در این حوزه 
در کشور انجام  شده را شفاف و کارآمد ندانست 
و بر تغییر این روند تأکیــد کرد. به عنوان مثال، 
در هک سامانه ایمیل یکی از کارکنان سازمان 
انرژی اتمی، شاهد بودیم که نفوذ امنیتی ناشی 
از آپدیت نشدن سامانه ایمیل مورد استفاده بوده 
است. درواقع، بسیاری از افراد با این تصور که با 
آپدیت، چیز جدیدی به نرم افزار، اپلیکیشــن، 
سامانه و هر هدف مورد عالقه مهاجمان، اضافه 
نمی شود، به روزرســانی ها را جدی نمی گیرند. 
غافل از اینکه مهم ترین کارکرد آپدیت ها، رفع 
باگ های امنیتی است. به عبارت دیگر، متولیان 
امنیت سایبری کشور باید توجه کنند که امنیت 
ســایبری یک موضوع مقطعی نیست و پایش 
پیوسته و مستمر از نیازهای این حوزه به شمار 

می رود.
 

12۰حمله در 2۰روز
بدیهی است در عین حال که حمالت سایبری 
سنگین تر می شود، توانمند کردن زیرساخت ها 
هم بیشــتر مورد توجه قــرار می گیرد. همین 
موضوع محور سخنان رئیس ســازمان پدافند 
غیرعامل در سالروز شــکل گیری این سازمان 
قرار گرفت و اعالم کرد که طی 20روز گذشته 
با 120حمله سنگین سایبری از نوع DDoS به 

زیرساخت ها مقابله شد.
به گفته غالمرضا جاللی، این حجم از تهدیدات 

سایبری تاکنون علیه کشــوری صورت نگرفته 
است، اما با 90درصد آنها مقابله شد.

او با اشاره به اینکه با سامانه های بومی که دارای 
کیفیت خوبی هستند، با این حمالت مقابله شد 
از سنگین ترین حمله های رسانه ای، سایبری و 
شــناختی علیه ایران خبر داد و گفت: اگر این 
حمالت برای هر کشــوری رخ مــی داد، از بین 

می رفت.
رئیس ســازمان پدافند غیرعامــل همچنین با 
اشاره به شعار »پدافند دانش بنیان، حفاظت از 
زیرساخت ها و تداوم کارکردها« برای سال جاری 
گفت: »سطح جدیدی از فناوری های نو نیازمند 
رویکرد دانشــی پدافندی است و همایش هایی 
به منظور موشــکافی ایــن رویکردهــا برگزار 

می شود.«
جاللی در عین حال یکی از مهم ترین رویکردها 
برای خدمــت بــه مــردم را تــداوم کارکرد 
زیرساخت های اساسی دانست و یادآوری کرد 

که برنامه ملی حفاظت از زیرساخت های کشور 
پس از 3سال مطالعه، تنظیم و ابالغ شد.

 
ضرورت ستاد مشترک

مجتبی مصطفوی، کارشــناس امنیت سایبری 
در گفت وگو با همشــهری با اشاره به اینکه این 
ســازمان ها به طور غیرمتمرکز مشغول فعالیت 

هستند، پایش ها را کافی نمی داند.
به گفتــه مصطفوی »هر کدام از ســازمان های 
متولی امنیت سایبری کشــور بخشی از کار را 
به عهده گرفته انــد و در حال انجام وظایف خود 
هســتند، اما از آنجا که این ســازمان ها به طور 
غیرمتمرکز مشــغول فعالیت هســتند، به نظر 

می رسد که پایش های آنها کافی نیست«.
این متخصص حوزه امنیت سایبری معتقد است 
که »این سازمان ها در حالت کلی به سازمان ها 
و دســتگاه ها توصیه های عمومی می کنند، اما 
»توصیه« به تنهایــی نمی تواند اثرگذار و کافی 

باشد«.مصطفوی در پاســخ به این پرسش که 
آیا لزوم یک نهاد فراقوه ای یا فرادستگاهی برای 
الزام سازمان های کشور به رعایت نکات امنیتی 
احســاس می شــود، می گوید: »ما برای چنین 
کاری با مشکالت بسیاری روبه رو هستیم. یکی 
از این مشکالت، کمبود نیروی انسانی متخصص 

در حوزه امنیت است.«
 

DDoS ارتباط محدودیت اینترنتی با
حملــه DDoS که رئیــس ســازمان پدافند 
غیرعامل به آن اشــاره کرده، یکی از شایع ترین 
حمالت اینترنتی اســت. DDoS به زبان ساده 
به معنی حمله های توزیع شــده است. درواقع، 
در این حمله چند سیســتم یا دســتگاه به طور 
همزمان پهنای باند یا منابع سیستم مورد هدف 
را با بسته های سیل آسا مورد حمله قرار می دهند. 
در محدودیت هــای اینترنتــی کاربران تالش 
می کنند به ابزارهایی دسترســی پیدا کنند که 
این محدودیت ها را دور بزنــد. بنابراین کاربران 
ممکن است در دام ابزارهایی بیفتند که در ظاهر 
وی پی ان و در باطن بدافزار هستند. این بدافزار 
می تواند کنترل دســتگاه را به دســت بگیرد و 
کاربر را ناخواســته تبدیل به اصطالحا »زامبی« 
کند. هکر هم بدون اینکه کاربر متوجه باشــد، 
در یک حمله DDoS از دستگاه او برای ارسال 
درخواست به یک سامانه استفاده می کند. وقتی 
سرور یک سامانه با درخواست های زیاد مواجه 
می شود، دچار بار اضافه می شود و دیگر نمی تواند 
پاسخگوی درخواست های جدید باشد. درواقع 
یــک ترافیک کاذب بــرای یک ســامانه ایجاد 
می شود و کاربران واقعی نمی توانند به آن سامانه 

دسترسی داشته باشند.

نیاز به آماده باش سایبری
 سردار جاللی در هفته پدافند غیرعامل از 120حمله سنگین طی 20روز به زیرساخت های کشور خبر داده

 که با 90درصد آنها مقابله شده است

خواب های مالک جدید برای توییتر
ایالن ماســک ماجراجو، پس از کش و قوس هــای فراوان، 
نهایتا مالک توییتر شــد. او پس از تکمیل خرید 44میلیارد 
دالری خود در روز پنجشــنبه، با اشــاره بــه لوگوی پرنده 
توییتر با اشــاره به تمایل خود برای دیدن محدودیت های 
کمتری در محتواهای پست شده در این پلتفرم اجتماعی، 
در حساب توییترش نوشت: »پرنده آزاد شد«. با وجود این او 
در نخستین اقدام خود، مدیرعامل، مدیر ارشد مالی و وکیل 

ارشد شرکت را برکنار کرده است.
مدیران رده باالی توییتر برای ترک این شرکت مبالغ باالیی 
دریافت کرده اند. طبق گزارش ها، آگراوال 38.7 میلیون دالر، 
سگال 25.4 میلیون دالر، گاد 12.5 میلیون دالر و پرسونت 

هم 11.2 میلیون دالر دریافت کرده اند.
 به گزارش یورونیوز، ماسک در مقام مدیرعامل جدید توییتر 
قرار است ممنوعیت مادام العمر کاربران توییتر را لغو کند. 
او چند ماه پیش برنامه خود برای لغو ممنوعیت های مادام 
العمر توییتر را اعالم کرد که انتقادات شــدیدی را به همراه 
داشت چراکه حســاب های ممنوع الفعالیت شده در توییتر 
شامل افراد انکار کننده کووید-19، طرفداران نئونازی ها و 

رئیس جمهور سابق ایاالت متحده بود.

چه چیزهایی تغییر می کند؟
ماسک در نخستین اقدام بزرگ خود در اوایل روز پنجشنبه، 
سعی کرد شــرکت های تبلیغاتی فعال توییتر را آرام کند و 
گفت که این پلتفرم را برای کمک به بشــریت خریده است و 
نمی  خواهد این پلتفرم به یک منظره جهنمی رایگان برای همه 
تبدیل شود. به نظر می  رسد هدف از این پیام رفع نگرانی  های 
تبلیغ کنندگان به عنوان منبع اصلی درآمد توییتر اســت. او 
در بیانیه ای طوالنی نوشت: دلیلی که من توییتر را تصاحب 
کردم این است که برای آیندگان یک میدان شهری دیجیتال 
مشترک داشته باشــیم که در آن بتوان طیف گسترده  ای از 
عقاید را به شــیوه ای سالم و بدون توســل به خشونت مورد 

بحث قرار داد.
اهداف دیگر او عبارتند است از از بین بردن ربات های اسپم در 
توییتر و در دسترس قرار دادن الگوریتم هایی که نشان می دهد 
چگونه محتوا به کاربران ارائه شود. با این حال ماسک جزئیاتی 
در مورد چگونگی دســتیابی به همه اینها و اینکه چه کسی 
شرکت را اداره خواهد کرد، ارائه نکرده است. او گفته است که 
قصد تعدیل نیرو و اخراج 7500کارمند توییتر را دارد که این 
باعث نگرانی بســیاری از کارمندان این شرکت شده است. او 
همچنین گفت که توییتر را برای کسب درآمد بیشتر نخریده 
است، بلکه برای کمک به بشــریتی که دوستش دارد، تالش 

می کند.
البته ماسک قبل از نهایی شدن قرارداد، روز چهارشنبه در دفتر 
توییتر حاضر شد و سعی کرد ترس کارمندان را از اخراج  های 
بزرگ کم کند. او همچنین به تبلیغ کنندگان اطمینان داد که 
انتقادات گذشته  اش از قوانین تعدیل محتوای توییتر به جذابیت 
آن لطمه نمی  زند. رگوالتورهای اروپایی همچنین هشدارهای 
گذشته را تکرار کردند که تحت رهبری ماسک، توییتر همچنان 
باید از قانون خدمات دیجیتال منطقه پیروی کند که درصورت  
کنترل نشدن محتوای غیرقانونی، جریمه های سنگینی را برای 

شرکت ها وضع می کند.
با وجود نهایی شدن این خرید، به سهامداران توییتر 54.20 
دالر به ازای هر سهم پرداخت می شود و این شبکه اجتماعی 

اکنون به عنوان یک شرکت خصوصی فعالیت خواهد کرد.

افزایش نگران کننده سل در جهان
سازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد تعداد مبتالیان به سل، 
ازجمله نوع مقاوم به دارو برای نخستین بار در سال های اخیر 
در سطح جهان افزایش یافته است. به گزارش آسوشیتدپرس، 
این آژانس سازمان ملل متحد گفت بیش از 10میلیون نفر در 
سراسر جهان در سال2021 به بیماری سل مبتال شده اند که 
نسبت به ســال قبل 4.5درصد افزایش داشته است. به گفته 
این ســازمان، حدود 1.6میلیون نفر جان خود را در این بین 
از دست دادند. ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کرد حدود 
450هزار مورد مبتال به سل مقاوم به دارو هستند که 3درصد 
بیشتر از سال2020 است. دکتر مل اسپیگلمن، رئیس اتحادیه 
غیرانتفاعی ســل، گفت: با ظهور کووید-19 در سال2020، 
بیش از یک دهه پیشرفت در زمینه از بین بردن سل از دست 
رفت. اسپیگلمن گفت: »با وجود دستاوردهایی مانند درمان 
پیشــگیرانه، ما هنوز تقریبا از هدف مان در مورد ســل عقب 
هستیم.«سازمان بهداشــت جهانی همچنین کووید-19 را 
عامل افزایش ســل دانســت و گفت که این بیماری همه گیر 
همچنان تأثیر مخربی بر دسترســی به تشــخیص و درمان 
سل دارد. از آنجایی که تشــخیص ابتال به این بیماری بسیار 
عفونی، کم شده است، بیماران بیشتری به طور ناآگاهانه سل 
را به دیگران منتقل می کنند که ممکن اســت در کشورهایی 
با سیستم های بهداشــتی ضعیف به بحران تبدیل شود. این 
سازمان همچنین گفت محدودیت  های کووید-19، ازجمله 
قرنطینه و پروتکل  های فاصله  گذاری فیزیکی، خدمات درمانی 
سل را با مشکل مواجه کرده و ممکن است برخی از افراد به دلیل 
ترس از ابتال به ویروس کرونا به مراکز بهداشتی مراجعه نکنند. 
حدود نیمی از بیماران سل و خانواده هایشان به دلیل درمان با 

هزینه های فاجعه  بار مواجه هستند.

دانش اینترنت

دانشــمندانمیگوینددریخچالیدرفالت
تبت۳۸ویروس۱۵هزارسالهپیداکردهاندکه
2۸موردآنهاقبالدیدهنشدهبودند.گروهی
ازمحققاندانشگاهایالتیاوهایوبهرهبری
از اســتفاده بــا ژونــگ« »ژی-پینــگ
تکنیکهــایمتاژنومیــکوروشهــای
نویــناســتریلنگــهداشــتننمونــهیخها،
توانســتهانداطالعــاتمهمــیرادربــاره
محتویــاتاینخاکهایمنجمدبهدســت

بیاورند.

15
 هزار سال

چینتصمیمداردباســاختیــکمزرعه
بــادیجدیــدبــاظرفیــتتامیــنبــرق
۱۳میلیونخانهتاقبــلاز2۰2۵میالدی،
رکــوردخــودبــرایبزرگتریــنمزرعــه
بــادیجهــانرابشــکند.ایــنمزرعــهبــه
طــول۱۰کیلومتــرهــزارانتوربیــنبــادی
رادربرمیگیــردکــهدرفاصلــه۷۵تــا
۱۸۵کیلومتــریســاحلقــراردارنــد.ایــن
توربینهامیتوانندبین۴۳تــا۴9درصد

مواقعفعالیتکنند.

13
میلیون خانه

رگوالتــورآنتیتراســتهنــدبــهدلیــل
و گــوگل ضدرقابتــی عملکردهــای
سوءاســتفادهشــرکتازموقعیــتبرتــر
خــوددرفروشــگاهاپلیکیشــنموبایــل
جریمــهای9۸میلیــونپونــدیبــرای
آنتعییــنکــردهاســت.ایــندومیــن
جریمهایاســتکــهدرعــرضیکهفته
هندعلیهگوگلوضعکردهاست.رگوالتور
آنتیتراستهندازگوگلخواسته۸راهکار
برایسازگاریباقوانینطی۳ماهارائهکند.

98
میلیون پوند

عدد خبر
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طرح هوشمندسازی جای پارک در 
تهران با ایجاد 21هزار فضای پارک گزارش

حاشــیه ای در 14منطقه وارد فاز 
عملیاتی شد؛ جای پارک هایی که دسترسی به آنها از 
طریق نرم افزار »تهران من« امکان پذیر اســت. این 
فضاها با نصب تابلو مشخص می شــود و رانندگان 
می توانند از طریق تلفن همراه و به آســانی و بدون 
نگرانی از پرداخت جریمه، با وارد کردن مشخصات 
الزم در قسمت »پارک حاشیه ای« بخش »خودروی 
من« خودروی خود را پارک کنند. این تعداد فضای 
پارک اغلب در محدوده مراکز پررفت وآمد شهر شکل 
می گیرند و البته تاکنون تعــدادی از آنها در برخی 
مناطق ایجاد شده اند. البته هم اکنون ممکن است 
گاهی اوقات این قســمت از اپلیکیشن تهران من از 
ســمت ســرور دچار اختالل شــود کــه به دلیل 
به روزرسانی اطالعات بوده و به زودی اختالالت نیز 

به طور کامل رفع خواهد شد.
به گزارش همشهری، آنطور که سردار محمدحسین 
حمیدی، رئیس راهــور تهران اعالم کــرده تعداد 
خودروهــا در پایتخت 8برابر ظرفیت معابر اســت 
و ازاین رو نبود جــای پارک حاشــیه ای به یکی از 
معضالت جدی شهروندان تبدیل شده است. بنابراین 
شــهرداری تهران ســعی می کند، عالوه بر احداث 
پارکینگ  های زیرســطحی و مکانیزه، فضای پارک 
حاشــیه ای شــهر را هم از طریق هوشمندسازی 
ســاماندهی کند تا به مرور، جای پــارک خودرو از 

کیمیا بودن خارج شود.
 این در حالی است که مدیریت شهری طرح بازگشت 
پارکبانان را با شکل و شمایل و نحوه فعالیت جدید 
نیز در دســت مطالعه دارد. از قرار معلوم پارکبانان 
بدون آنکه مجوز دریافت پول داشته باشند، تنها با 
راهنمایی رانندگان و کنترل جای پارک به خیابان ها 

بازمی گردند.
در این میــان، به گفته عبدالمطهــر محمدخانی، 
سخنگوی شهرداری تهران، مدیریت شهری قصد 
دارد با اســتفاده از فناوری جدید )در بستر سامانه 
آی تی( ســاماندهی پارک حاشــیه ای را به صورت 
هوشــمند در 14منطقــه اجرایی کنــد. به گفته 
ســخنگوی شــهرداری تهران در برخی از مناطق 
مشکل پارک حاشیه ای کمتری وجود دارد؛ اما در 
بعضی دیگر مانند مناطق مرکزی و شمالی که دارای 
محدوده های تجاری و اداری هستند، مشکل بیشتر 

است و ازاین رو در اولویت قرار دارند.

مشارکت گروه های دانش بنیان
برای اجرای بهتر طرح ســاماندهی هوشمند پارک 
حاشیه ای، بخش خصوصی و گروه های دانش بنیان 
در کنار شــهرداری تهران خواهند بــود. آنطور که 
محمدخانی عنــوان کرده: »در مدیریت شــهری 
این نگاه وجود دارد که هر موضوعی که قرار اســت 
اساسی حل شود، اوال باید آن را مردمی سازی کرد 
و در مرحله بعد مدل اقتصــادی مدنظر قرار گیرد. 

این بدان معنا نیست که الزاما نگاه درآمدزایی برای 
شهرداری تهران وجود داشته باشد. در حقیقت اگر 
طرحی یک اقتصاد پایدار و چرخه برای خود ایجاد 
کند، منطقی ترین حالت تحقــق موضوع به وجود 
می آید؛ به گونه ای که بخش خصوصی همراهی کند 
و گروه های دانش بنیان وارد عمل شــوند تا صرفه و 
صالح چندجانبه اتفاق بیفتد؛ یعنی هم شرکت های 
دانش بنیان و بخش خصوصی از این کار منتفع شوند، 

هم مشکل شــهروندان حل شــود و شهرداری هم 
می تواند این زیرساخت را فراهم کند.«

پرداخت هوشمند در ازای پارک هوشمند
معاون بهره بــرداری از سیســتم های حمل ونقل 
و محدوده  هــای ترافیکی ســازمان حمل ونقل و 
ترافیک درخصوص نحوه بهره مندی شهروندان از 
امکانات پارک حاشیه ای هوشمند گفت: »سیستم 
پارک حاشــیه ای هوشــمند مانند طرح ترافیک 
براســاس پالک خوانی اســت؛ یعنی پس از پارک 
خودرو در فضای ایجاد شــده پــالک رصد و مبلغ 
طبق مدت زمان توقف در سامانه »تهران من« ثبت 
می شود. در این روش همه اقدامات به صورت شفاف 
و دقیق اســت و هیچ پول اضافه ای از شــهروندان 

دریافت نمی شود.«
 به گفته عمار سعیدیان فر، ثبت پالک برحسب یک 
سیستم مکانیزه انجام می شــود، اما در معابری که 
به علت ترافیک امکان اســتفاده از سیستم مکانیزه 
وجود ندارد، این کار توسط نیروی انسانی و با استفاده 

از دستگاه های ویژه انجام خواهد شد.
به گفته این مقام مســئول، شــهروندان می توانند 
سؤاالت، نظرات و پیشنهادهای خود را در این زمینه 

در سامانه 137 ثبت کنند.

هوشمند پارک کنید
طرح ایجاد 21هزار فضای پارک از طریق سامانه »تهران من« توسط شهرداری پایتخت وارد فاز عملیاتی شد

نخستین ایستگاه هوشمند اتوبوس 
در تجریش

نخستین ایستگاه هوشمند اتوبوس کشــور در میدان تجریش 
تهران راه اندازی شد. به گزارش همشهری، این ایستگاه با هدف 
کاهش ترافیک های شهری و سفرهای درون شهری در ایستگاه 
اتوبوس های تندروي خط میدان تجریش- میدان راه آهن نصب 
شده است. این ایستگاه مسقف دارای 2مانیتور در 2طرف جداره 
ایستگاه اتوبوس است که مســافران می توانند با مراجعه به آنها 
از خدماتش بهره مند شوند. مانیتورهای این ایستگاه هوشمند، 
صفحه لمسی دارند، ضد گرد و خاک هستند و با نور محیط سازگار 
می شوند و هر شهروند با لمس آن می تواند از خدمات شهری و 
بانکی آن اســتفاده کند. خدماتی همچون شارژ بلیت اتوبوس 
و مترو، مطلع شدن از زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه، امکان 
جابه جایی وجه بانکی، جست وجوی اماکن توریستی و زیارتی 
شمیران، موقعیت فعلی شــهروند و وضعیت آب و هوا ازجمله 
امکانات این مانتیورهاست. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
منطقه یک در توضیحات بیشتر گفت: »عالوه بر مانیتورهایی که 
خدمات خاصی را به شهروندان ارائه می کنند، این ایستگاه به دلیل 
شکل هندسی خاصی که دارد سبب شده تا مسافران داخل آن 
ایمنی کامل  داشته باشند.« به گفته علیرضا اسفراینی  نژاد، طول 
ایستگاه 12متر است و یک اتوبوس 2کابینه)بی آرتی( را به طور 
کامل پوشــش می دهد. اندازه هر مانیتور هم 90سانتی متر در 
170سانتی متر است و درون ایستگاه 4نیمکت 2.5متری برای 
نشستن مسافران وجود دارد. از قرار معلوم، به زودی نمونه چنین 

ایستگاهی در میدان ونک هم ساخته و اجرا می شود.

حمله آشوبگران به پرسنل منطقه5
2نفر از پرسنل شهرداری منطقه5 چهارشنبه شب هفته گذشته 
و در پی حمله تعدادی از اغتشاشگران مجروح شدند. به گزارش 
روابط عمومی شهرداری منطقه5 تهران، تعدادی از اغتشاشگران 
چهارشنبه شب)4 آبان ماه( به 2نفر از پرسنل شهرداری منطقه5 
حین انجام مأموریت حمله کردند. آشوبگران پس از مسدود کردن 
بخشی از خیابان آیت اهلل کاشانی، درحالی که عوامل شهرداری با 
لباس و خودروی سازمانی، جهت جمع آوری نخاله و کارتن های 
ریخته شده در معبر حاضر بودند، به آنها حمله ور شده و با چاقو و 
سالح های سرد عالوه بر تخریب خودروی سازمانی، شهردار شب 
ناحیه7 و »پاکبان« همراهش را به شدت مجروح کردند. گفتنی 
است، پس از وقوع این حمله آشوبگران، با حضور به موقع نیروهای 
امنیتی، اوضاع تحت کنترل قرار گرفت و این دو کارمند خدوم 
شهرداری درحالی که شرایط جسمی مناسبی نداشتند، به یکی از 
بیمارستان های منطقه منتقل شدند و تحت مداوای کادر درمان 
قرار گرفتند. به موجب این حادثه دلخراش، شهرداری منطقه5 
اعالم کرد با همکاری نیروی انتظامی و از طریق مراجع قضایی 
موضوع را پیگیری می کند و اقدام قضایی الزم را انجام خواهد داد.

نرگسمعدنیپور
رئیسکمیسیونفرهنگیشورایشهر

شــهردارانمناطــقبایــدتوجــهداشــته
باشــندکهبودجــهفرهنگــیواجتماعی
نبایــددرســایرحوزههــاهزینــهشــود.
براســاسبررســیهایصورتگرفتــه
هماکنونمعاونتاجتماعیشــهرداری
تهــرانبعضــیازردیفهــایبودجــهای
را۱۰۰درصــدبازکــردهوضروریاســتتا
مناطقازاینفرصتدرراستایتکمیل
پروژههایحوزهفرهنگیاستفادهکنند.

علیرضاجاوید
معاونهماهنگیامورمناطقشهرداری
طیسالهایاخیرمســئلهپیوندمحله
وعناصرفعــالدرمحلههابــرایهمافزا
کردنعملکردهاموردغفلتواقعشده
وضــرورتداردســراهایمحلــهضمــن
انجــامکارکــردظاهــریخــود،کانونــی
بــرایپیونــدهمافزایتمــاماجــزایمؤثر
اجتماعــیآنمحلــهباشــندودرکنــار
آنبایــدیــکجریــانرقابتحــولمحور

خدمتایجادکنیم.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

معاونوزیــرکشــورگفت:»درجلســه
هماهنگیقانــونهوایپاکمقررشــد
دســتگاههایمرتبــطبــاایــنموضــوع،
2هفتــهضمــناعــالمآخریــن ـی طـ
اقدامــاتصــورتگرفتــه؛ارزیابیهــای
دقیــقوکارشناســیدرزمینــهموانــع
پیشرویاینقانــونبهعمــلآورند.«
لینــژادافــزود:»تــالش مهدیجما
میشودنتیجهبررسیهایکارشناسی
صورتگرفتهدرخصــوصقانونهوای
پــاکدرالیحــهبودجــهســال۱۴۰2کل
کشــوروقانــونبرنامــههفتــمتوســعه

کشورلحاظشود.«

2
هفته

پور
ناه

یر پ
ی/ ام

شهر
 هم

س:
عک

21هزار پارک حاشیه ای؛ در کدام مناطق؟
  21هزارجایپارکحاشیهایجدیدهوشمندایجادمیشود.

  14منطقهدراولویتایجادفضاهایپارکحاشیهایجدیدهستند.
جــایپــارکحاشــیهایدرمناطــقیــک،22،2۱،۱۷،۱۴،۱۳،۱2،۱۱،۱۰،9،۵،۴،۳،2

ایجادخواهدشد.
بهازایهر70جایپارکحاشیهاییکجایپارکبرایمعلوالنطراحیمیشود.

پارکبرایمعلوالندرفضاهایپارکحاشیهایرایگاناست.
اگرهزینهپارکبهموقعپرداختنشود،اینهزینهباتأخیریاعدمپرداخترویعوارض

وسیلهنقلیهحسابمیشود.
ساعتاجرایطرحمدیریتپارکحاشیهایدرروزهایغیرتعطیلازساعت۷تا2۱است.

نرخ عوارض )هزینه( پارک حاشیه ای طبق مصوبه شورای اسالمی شهر تهران
نرخمدت زماننوع خودرو

رایگاننیم ساعت اولانواع خودرو
1600تومانحداکثر تا 2ساعتوانت و سواری
2000تومانبیش از 2ساعت و به ازای هر نیم ساعتوانت و سواری

3200تومانحداکثر تا 2ساعتکامیون و مینی بوس
3900تومانبیش از 2ساعت و به ازای هر نیم ساعتکامیون و مینی بوس

40000
مترمربع

محمدجوادخسروی،شهردارمنطقه۱۸
ازتجــاوزبــهحریــمشــهرتهــرانخبــر
دادوگفــت:»درحریــمشــهرتهــرانو
ریــکمــوردشــخصیبــاپرداخــت د
۳۰۰میلیونتومان،۴۰هزارمتردیوارکشی
کــرده،اســتخرســاختهودســتگاههای
خدماترساننیزبهآنخدماتدادهاند

کهاینیکفاجعهاست.«
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سالمتی در سرما با چند میوه 
زمســتان نیز مانند دیگر فصل های ســال میوه ها و سبزیجات 
بســیاری را با خود به همراه مــی آورد. با وجود انــواع میوه ها و 
سبزیجات فصلی در زمستان، باید بدانید که کدامیک از میوه ها 
برای سالمتی شما مفید هستند. این میوه ها به تقویت سیستم 
ایمنی بدن در فصل سرما و شیوع بیماری های این فصل کمک 

خواهند کرد.

انار
انار میوه ای ســالم، زیبا و منحصر به فرد است و در مبارزه با فشار 
خون باال عالی است. منبع فیبر است که می تواند به سیستم هضم 
کمک کند؛ از آب انار برای بهبود التهاب مفاصل استفاده می شود. 
انارهای دانه دانه شده را می توانید در ساالد بریزید یا برای تزئین 
سوپ از آنها استفاده کنید. همچنین انار می تواند برای طعم دار 

کردن مرغ های ادیویه دار بهترین گزینه باشد.
سیب 

توانایی سیب برای نگهداری طوالنی مدت پس از برداشت باعث 
می شود برای ماه های زمستان عالی باشند. طبق بانک اطالعاتی 
مواد غذایی USDA، یک سیب متوسط حاوی 95 کالری، مقدار 
مناسبی ویتامین C و بیش از 4گرم فیبر است. این میوه ترد برای 

قلب شما نیز مفید است.
خرمالو

یکی از این میوه های نارنجی حاوی حدود 118 کالری اســت و 
دوزهای قابل توجهی ویتامین های C و A، به عالوه 6 گرم فیبر 
در خود دارد خرمالو اســت. این خبر خوبی برای هر کسی است 
که می خواهد وزن کم کند یک مطالعه اخیر نشان داده است که 
صرفاً افزایش مصرف فیبر می تواند منجر به کاهش وزن شــود. 
خرمالوهایی را انتخاب کنید که نرم و رســیده باشند؛ اگر سفت 
و محکم باشــند بیش از حد قابض و تلخ خواهنــد بود. عالوه بر 
مصرف خام از آنها در تهیه مربا، اسموتی خرمالو یا یک ساالد زیبا 

استفاده کنید.
پرتقال و لیمو شیرین

پرتقال و لیمو شیرین شاید رایج ترین میوه های زمستانی در ایران 
باشد. این میوه ها منبع خوبی از ویتامین C هستند که برای سالم 
ماندن در این فصل کاماًل ضروری هســتند. با این حال، مصرف 
پرتقال یک مزیت مهم دیگر نیز دارد؛ مطالعات نشان داده است که 
این میوه بی سر و صدا، در کاهش خطر ابتال به سرطان مؤثر است.

کیوی
کیوی از آنچه تصور می کنید قوی تر است. با داشتن ویتامین 
C بیشتر از یک پرتقال و پتاسیم بیشتر از یک موز، یک عدد 
کیوی می تواند حال شــما را خوب کند. اگرچه می توانید از 
کیوی برای تهیه مربا استفاده کنید اما طعم آن بهتر است خام 
بماند. سعی کنید چند برش از میوه های زمستانی را در ساالد 

میوه خود بریزید. 

قلب ارغوانی 
قلب ارغوانی یکی از گیاهان مقاوم از خانواده برگ 
بیدی اســت که مقاومت باالیی در برابر شرایط 
محیطی دارد و درصورتی که نور کافی به آن برسد 
گل های ارغوانی رنگ تولیــد می کند. این گیاه 
نسبت به سایه تا حدودی مقاوم است اما به محیط 
روشن با نور غیرمســتقیم یا مالیم احتیاج دارد. 
درصورت قرار گرفتن در نور شــدید و گرم روی 
برگ ها لک های قهوه ای پیدا می شود و می سوزد. 
درصورت کمبود نور هم برگ ها رنگ بنفش شان را 
از دست می دهند و فاصله برگ ها از هم زیادشده 

و گیاه رشد علفی پیدا می کند.
 قلب ارغوانی نسبت به خشکی تا حدودی مقاوم 
است اما بهتر است که زیاد خشکی نکشد و بعد از 
خشک شدن سطح خاک، آبیاری بشود. گل قلب 
ارغوانی در آب هم ریشــه دار می شود و مدت ها 
می تواند در آب رشد کند و حتی گلدهی داشته 

باشد.

آثار روزی حالل در زندگی
براساس احادیث مختلفی از پیامبر اکرم)ص(، روزی حالل 
آمرزش گناهان، استجابت دعا، محبوب شدن نزد خداوند، 
نورانیت دل و جان، نسل صالح،  برکت مال،  بازشدن درهای 
بهشت را به همراه دارد. پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »هر که 
از دسترنج حالل خود بخورد، درهای بهشت به رویش گشوده 

شود و از هر در که خواهد وارد شود.«
)میزان الحکمه(

 فقرزدایی و رقم خوردن زندگی شــرافتمندانه هم از دیگر 
اثرات روزی حالل است. به گفته پیامبر اکرم)ص(»هر که از 
زور بازوی خود نان بخورد، خداوند به رحمت در او نظر  کرده، 

هیچ گاه عذابش نفرماید.«
)بحاراالنوار(

 به گفته عالمه طباطبایی)ره( پس از اینکه خداوند تناول کردن 
را مباح گردانید به بیان اینکه خوردنی چه وصفی باید داشته 
باشد، پرداخت. چون در میان خوردنی ها، حالل و حرام هر دو 
وجود دارد و حرام موجب هالکت و حــالل باعث نیرومندی 
بر انجام عبادت اســت. به همین علت، پیامبر اکرم)ص( یکی 
از حقوق فرزند را غذا و روزی حالل بیــان کرده و می فرماید: 

»بر پدر الزم است به فرزندش جز روزی پاک و حالل ندهد.«
 )میزان الحکمه( 

روشنا

باغ گل

تندرست

تک فرزندی همیشــه هم بد نیست و گاهی پدر و 
مادرها به دالیل پزشکی ناچار شده اند که به داشتن 
یک فرزند اکتفا کنند. بچه هایی که حاال به هر دلیل 
از داشتن خواهر و برادر محروم شده اند و انگ »تک فرزندی«، »یکی 
یکدانه«، »خودخواه«و... را باید یک عمر به دنبال خود بکشــند. 
بسیاری از والدین هستند که آرزوی داشتن چند فرزند را دارند اما 
متأسفانه تقدیر برای آنها چنین رقم خورده که نتوانند بیشتر از یک 
فرزند داشته باشند، سقط های مکرر، نازایی بعد از نخستین زایمان، 
توصیه پزشکان برای باردار نشــدن مجدد مادر به دلیل خطراتی 
که برای سالمت او دارد، سن باال و... ازجمله دالیلی است که باعث 
شــده برخی خانواده ها فقط یک فرزند داشته باشند و اگر شرایط 
برایشان مهیا بود شاید چندین فرزند داشتند. تک فرزند بودن به 
هر دلیلی که باشد در نگاه برخی مردم خوب و در نگاه برخی دیگر 
تابویی است که به دنبال خود انگ هایی همچون یکه زا بودن برای 
مادر خانواده و لوس بودن برای تنها فرزند خانواده را به دنبال خود 
دارد پیشداوری هایی که هر کدام شاید حکم تیری در قلب این افراد 
را داشته باشد که گاهی حتی با هزاران بار محبت کردن هم درمان 

نمی شود.

تنها در خانه
تک فرزندها از سیستم حمایتی خواهر و برادری محروم هستند

تا چند دهه قبل فرزندان به عنوان بازوی کمکی خانواده ها محسوب می شدند 
و داشــتن فرزندان زیاد مزیتی برای یک خانواده محسوب می شد  چرا که 
فرزندان با کار کردن از همان سنین کودکی می توانستند کمک خرج خانواده 
باشند اما با تغییراتی که در سبک زندگی ایجاد شد و سخت تر شدن شرایط 
اقتصادی و همینطور اهمیت پیدا کردن تحصیالت، کم کم خانواده ها به 
سمت داشتن فرزندان کمتر و برخی نیز به داشتن تنها یک فرزند کفایت 
کردند. در این میان شــعار »فرزند کمتر، زندگی بهتر«  در سال های دهه 
70هم مزید بر علت شد تا خانواده هایی که تا قبل از این داشتن تعداد فرزند 
زیاد را عیب و عار نمی دانستند، حاال به سمت و سوی تک فرزندی بروند و 
بهانه هایی همچون وضعیت اقتصادی نامناسب، رسیدگی بهتر به تک فرزند 
به جای چند فرزند و... را مدنظر خود قرار دهند و تک فرزندی به سرعت در 
بین زوج های جوان گسترش پیدا کرد به گونه ای که در برهه ای از زمان به 
ناگهان رشد جمعیت در کشورمان رو به افول نهاد و چراغ خطر پیر شدن 

جمعیت و کاهش تعداد موالید به سرعت به صدا درآمد.

فرمانروایان خانه
هر قدر هم که کارشناسان، مسئوالن، رسانه ها و... درخصوص معایب تک 
فرزندی بگویند در نهایت این خانواده ها هستند که با توجه به شرایطی 
که دارند، درخصوص تعداد فرزندان خود تصمیم می گیرند. تک فرزندی 
معایبی دارد که شاید بسیاری از ما با آنها آشنا باشیم. همه والدین سعی 
دارند تا با توجه به سن کودک نیازهای او را در حد توان خود برآورده کنند 
این موضوع درخصوص تک فرزندها بیشــتر صدق می کند و خانواده ها 
هر آنچه در توان دارند یا خودشان در کودکی آرزوی آن را داشتند برای 
تنها نوردیده شــان فراهم می کنند، همین توجه بیش از حد به کودک و 

نیازهایش که گاهی ممکن است خیلی هم فوری و حیاتی نباشد،  می تواند 
برای کودک و خانواده اش دردسرساز شــود. وقتی کودکی تمام توجه و 
عشق و عاطفه مورد نیاز خود را بی دریغ از پدر و مادرش دریافت می کند 
کم کم تصور می کند دنیا باید بر مدار خواسته های او بچرخد و خود را محق 

می دانند هر چیزی را که تمایل دارند بالفاصله در اختیارشان قرار بگیرد.

هنرش نیز بگو 
هر قدر هم از معایب تک فرزندی صحبت شود اما نمی توان منکر مزایای 
آن شــد. برخالف تصور عموم مبنی بر وابســته بودن، خودخواه بودن و 

لوس بودن تک فرزندها، برخی خانوارهای دارای تک فرزند، توانسته اند 
انسان های توانمند و مفیدی را برای جامعه تربیت کنند که خدمات مفیدی 
را انجام داده اند. مطالعات روانشناسی نشان می دهد که تک فرزندها اگر 
چه وابستگی بیشتری نسبت به دیگران به والدین خود دارند اما در عین 
رابطه والدین و این فرزندان بسیار قوی تر و بهتر از خانواده هایی است که 
چند فرزند دارند. چرا که والدین تمام تمرکز خود را به روی رشد و تربیت 
و پرورش شــخصیت یک فرزند گذاشــته اند و چنانچه در این راه مسیر 
صحیحی را پیموده باشند، انســان موفقی را تحویل جامعه داده اند. این 
کودکان به این دلیل که خواهر و برادر نداشته اند در نتیجه شاهد چالش 
بین خود و دیگران نیز نبوده اند و تمرکز آنها به جای حل چالش بین خود 
و خواهر و برادرشان به روی رشد شخصیتی شان بوده و مجبور نبوده اند تا 

برای جلب توجه والدین با خواهر و برادرشان رقابت کنند.

مستقل و ماهر
شاغل بودن والدین باعث شده تا بچه ها زمان زیادی را در خانه تنها باشند 
این مســئله در مورد تک فرزندها باعث شده تا خودشان شروع به کشف 
مسائلی کنند که با آنها روبه رو می شوند و انگیزه های درونی شان پرورش 
پیدا  کند. تک فرزندها خواهر وبرادری ندارند تا با آنها مقایسه شوند و فضای 
مناسب تری برای تفکر و شناخت توانایی هایشان دارند و از تنهایی شان 
به عنوان فرصت برای یادگیری و کشــف و شهود استفاده می کنند. این 
کودکان به این دلیل که ارتباط بیشــتری با بزرگساالن دارند رفتارهای 
بالغانه تری از خود نشان می دهند و همین ارتباط ها باعث می شود تا در 
روابط و کارهای خود ماهرتر از بقیه بچه ها باشــند. این بچه ها در انجام 

کارهای خانه، گفت وگو با والدین و دیگران مشارکت بیشتری دارند.

گزارش

تنهامانده
تک فرزندها از یکی از مهم تریــن مزایای خانواده های 
چند فرزندی محروم هستند، آنها در هر صورت در خانه 
همبازی هم سن و ســال خود را ندارند و همبازی های 
مهدکودک هم نمی توانند جای خواهر و برادر را برایشان 
بگیرد. برخی کودکان سعی می کنند تا تنهایی خود را با 
اجتماعی شدن پر کنند. درحالی  که یکی از مزیت های 
داشتن خواهر و برادر این است که کودک در سنین پایین 
همبازی دارد و در بزرگسالی همدل و همراه. چرا که برادر 
و خواهر می توانند همانند یک سیستم حمایتی از یکدیگر 
حمایت کنند و در زمان فقدان پدر و مادر، پشت و پناه 
همدیگر باشند. در زمان سالمندی والدین هم به نوبت 
از آنها نگهداری کنند. درصورت تک فرزندی، زمانی که 
والدین به سالمندی و ناتوانی می رسند، تمام بار مسئولیت 

و حمایت از آنها بر دوش یکی یک دانه خانواده می افتد.

مکث
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4ماهمهمانیدرايران
همه ساله در زمستان 15۰گونه پرنده زمستان گذران با جمعیتی بالغ بر یک میلیون  و5۰۰هزار بال 
به تاالب و آب بندان های مازندران ازجمله تاالب بین المللی میانکاله می آیند. امید نیزامسال 2روز 
زودتر نسبت به سال گذشته برای زمستان گذرانی به تاالب بین المللی فریدون کنار و سرخرود رسید 
تا در دوره 4ماهه زمستان گذرانی خود با تغذیه در محدوده دامگاه های سنتی از باران و سرخرود و 
فریدون کنار روزگار بگذراند. جوامع محلی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران باتوجه 
به اهمیت این پرنده به عنوان پرنده ای در خطر انقراض طی سال های اخیر تالش کرده از تیراندازی به 
امید و کشته شدن او جلوگیری کند. سال گذشته این درنا 7آبان در تاالب فریدون کنار فرود آمده 
بود و پس از 131روز زمستان گذرانی دراین تاالب در 17اسفند14۰۰ به سیبری بازگشت. این پرنده 
سردسیری با نام علمی گروس لئوکوجرانوس (Grus leucogeranus( از خانواده درناهاست. 
سن تخمینی امید براساس تخمین  پرنده شناس ها، 35سال است، اما این پرنده در بهترین شرایط 
زیستی می تواند تا 7۰سال زنده بماند؛ یعنی اگر شرایط فراهم باشد امید، 35سال دیگر زنده می ماند. 
امید، این تنهاترین پرنده بازمانده از گله غربی درناهای سیبری، وفادار به تاالب های مازندران است 

و باید برای حمایت از او بیشترین تالش ها صورت گیرد.

مکث

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

امید، تک درنای سیبری پنجشــنبه 5آبان ماه وارد 
ایران شد تا زمستانی دیگر را در تاالب فریدون کنار 
بگذراند. تنها بازمانده گله غربی درناهای ســیبری 
15سال است که مسیر 5هزار کیلومتری سیبری تا 

مازندران را طی می کند.
نخستین بار زمستان سال86 بود که 3درنای سپید 
ســیبری در  تاالب فریدون کنار به زمین نشستند. 
البته پیش از این در ســال1353 نخستین درناهای 
سیبری در ایران دیده شده بودند. اما آنها از جمعیت 
درنای سپید نبودند. در همان ســال86 یکی از این 
3درنا توســط شــکارچیان تلف شــد و دیگری که 
همسر امید بود، ســال87 تلف شــد اما از آن سال 
تاکنون، تک درنای باقی مانده گله غربی ســیبری 
 امید است که برای زمستان گذرانی به ایران می آید. 
او 14سال اســت که به عنوان تنهاترین پرنده دنیا، 
هزاران کیلومتر را بین صحراهای سیبری و آبگیرهای 
شمال کشــورمان، به تنهایی در رفت وآمد است، تا 
نمادی از امید و مقاومت باشــد. از سویی طرفداران 
محیط زیست در ایران هفته های آخر مهرماه و اوایل 
آبان ماه، در قالب تورهایی به منطقــه فریدون کنار 
می روند تا چشــم به آســمان بدوزند و پرنده سپید 
امید را با شاه پرهای سیاهرنگ و پاهای سرخ و منقار 
سیاه درصورت قرمزرنگ تاالب های شرق مازندران 
ببینند. امید 160سانتی متر قد دارد. در طول مسیر 
و زمانی که بال هایش را می گشــاید بیش از 2متر از 
فضای آســمان را می گیرد.علیرضا شهرداری فعال 
محیط زیست و جانورشــناس در این باره می گوید: 
متأســفانه از جمعیت غربی این پرنده فقط و فقط 
همین یک بــال باقی مانده که توانســته خود را در 
حوالی روزهای کوچ پرندگان سیبری به ایران برساند. 
درنای سیبری به 3جمعیت شرقی، غربی و مرکزی 
تقسیم می شود. جمعیت مرکزی که در گذشته به 
هند مهاجرت می کردند، به طور کامل منقرض شده 
است. جمعیت شرقی که هر سال به چین مهاجرت 
می کند، بیش از 3هزار بال باقی مانده اما سرنوشت 
جمعیت غربی که به ایران مهاجرت می کردند،  بسیار 
غم انگیز است و همین یک بال باقی مانده است. نکته 
تأسف برانگیز اینکه امکان تکثیر با جنس شرقی نیز 
برای امید وجود ندارد. بنابراین با از دست دادن امید، 

اینگونه زیبا از فهرست پرندگان ایران حذف و برای 
همیشه منقرض می شود.به گفته شهرداری، درناهای 
سیبری در هر 3دسته ســاالنه 2بار کوچ می کنند 
و در این مسیر با خطرات بســیاری روبه رو هستند. 
مهاجرت های طوالنی، وقایع طبیعی و غیرطبیعی 
مسیر مهاجرت نظیر جنگ و پرواز هواپیماها، نرخ 

پایین جوجه آوری، مکانیسم های پیچیده تولیدمثل، 
ســن باالی بلوغ، عدم تخمگذاری و آشیانه ســازی 
ساالنه و نیاز به زیســتگاه ویژه و اختصاصی موجب 
شده جمعیت اینگونه نسبت به سایر پرندگان کوچ رو 
به نحو چشــمگیری کاهش یابد. بنابراین حفظ و 
نگهداری از امید، به عنــوان تنهاترین پرنده مهاجر 

ایران، برای ماندگاری اینگونه اهمیت دوچندان دارد.

مسیر شگفت کوچ
»امید« ایــن پرنده شــگفت انگیز هرســال از غرب 
دریای خزر وارد ایران می شــود و در تاالب بین المللی 
فریدون کنار زمستان گذرانی می کند. امید در مسیر 
5هزار کیلومتری کوچ از سیبری تا ایران تمامی چربی 
ذخیره شده زیر پوســت خود را از دست می دهد و به 
همین دلیل به محض رسیدن به مقصد مهاجرتی خود 
به تغذیه فراوان نیاز دارد. او آنقدر در مسیر مهاجرت، 
بال های خود را حرکت می دهد که بدنش درجه حرارت 
بسیار باالیی تولید می کند و به همین دلیل پس از فرود 
در تاالب به طور مکرر به زیر آب می رود و بیرون می آید تا 
دمای بدنش را متعادل کند و آرام بگیرد. مسیر مهاجرت 
برگشت این پرنده نیز از فریدون کنار به سوی سواحل 
غربی دریای خزر ادامه پیدا می کند و پس از گذشتن از 
استان گیالن به سمت جمهوری آذربایجان، داغستان و 
منطقه آستراخان روسیه به سوی تاالب نارزوم در شمال 
قزاقستان می رود و سپس تا رودخانه اوب در نزدیکی 

اقیانوس منجمد شمالی ادامه می یابد.

پرهای »امید«در فریدون کنار آرام گرفت
تنهاترین پرنده جهان برای پانزدهمین سال مسیر 5هزار کیلومتری سیبری تا ایران را طی کرد و به فریدون کنار رسید

ادارات و تاسیسات گردشگری 
فارس تعطیل است

در پی حملــه تروریســتی روز پنجشــنبه به زائــران در حرم 
شاهچراغ)ع( و به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان در این اقدام 
تروریستی، 3روز عزای عمومی در استان فارس  اعالم و همزمان، 

تمامی تاسیسات گردشگری و ادارات این استان تعطیل شدند.
محمد فرخ زاده، معــاون هماهنگی امور زائرین و گردشــگری 
استانداری فارس در گفت وگو با همشهری با اشاره به مصوبه شورای 
تامین این استان در تاریخ 5آبان ماه 1401مبنی بر تعطیلی تمامی 
ادارات و دستگاه ها و اماکن گردشــگری این استان اعالم کرد: بر 
اساس مصوبه شورای تامین استان فارس تمامی ادارات و تاسیسات 
گردشــگری این اســتان همزمان با اعالم 3روز عــزای عمومی 
 امروز)شنبه 7آبان ماه( تعطیل است و تعطیلی مجموعه تاریخی
 – فرهنگی پاســارگاد نیز نه به دلیل هفتم آبان ماه بلکه همچون 
تمامی تاسیسات گردشگری این استان به دلیل عزای عمومی و 
اولویت در برگزاری تشییع باشکوه شهدای حادثه تروریستی حرم 

شاهچراغ)ع( تعطیل شده است.
معاون هماهنگی و امور زائرین و گردشــگری استانداری استان 
فارس اعالم کرد: تردد در مســیر مجموعه فرهنگی – تاریخی 
پاسارگاد براساس مصوبه شورای تامین استان فارس امکانپذیر 
نیســت و این مجموعه نیز همچون دیگر تاسیسات گردشگری 

استان فارس روز شنبه هفتم آبان ماه بسته است.
محمد فرخ زاده در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا بحث های 
مطرح شده درخصوص بستن تمامی مسیرهای فرعی دسترسی 
به آرامگاه کورش و اقدام به خاکریزی مسیر این مجموعه تاریخی و 
استقرار نیروهای امنیتی در آن صحت دارد؟ گفت: مصوبات شورای 
تامین استان الزم االجرا است و بنده از بستن مسیرهای دسترسی 
به مجموعه پاسارگاد و... اطالع ندارم. اما می گویم که اصال نیازی 
به بستن مسیرها و استقرار نیروهای امنیتی در این مجموعه وجود 
نداشته و تنها پلیس راهور اقدامات مرتبط با نظم دهی ترافیکی 
و... را در این مسیر انجام می دهد.معاون هماهنگی و امور زائرین و 
گردشگری استانداری فارس تأکید کرد: اولویت اصلی در استان 
فارس تشییع در شان شهدای حرم شــاهچراغ)ع( است که در 
اقدام تروریستی روز پنجشنبه به شهادت رسیدند و 3 روز عزای 
عمومی در استان و تعطیلی تمامی ادارات و دستگاه ها و تاسیسات 

گردشگری استان هم به همین دلیل اعالم شده است.

خبر روز نقل قول خبر

توماناعتباراستحکامبخشیدیواره
غربیمجموعــهجهانیبهســازههای
آبیشوشترتخصیصیافتوبهگفته
احمدشمسآبادی،مسئولانجمن
دوســتدارانمیراثفرهنگیشوشتر،
رانــشدیــوارهغربــیســازههایآبــی
شوشــتراینبخــشازمجموعــهرادر
معرضخطرریزشقراردادهوممکن
استباعدمرسیدگیتخریبشود.

60
میلیارد

اســتــــانچــهارمــحـــــالوبــختــــیاری
نیازمنــدتعییــنحریــمفــوریاســت
وبهگفتــهعلیرضــاجیــالن،مدیــرکل
میراثفرهنگــیاســتان،از۷۶۸اثــر
ملیاســتانچهارمحالوبختیاریتنها
۴۸اثرتعیینحریمشــدهاند.بهگفته
او،درحریمبرخیآثارتاریخی،امالک
خصوصیقرارداردکهمحدودیتهای
قانونــی،موجــباعتــراضمالــکانبه

حریمتعیینشدهاست.
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اثر تاریخی

عدد خبر

مریمجاللی
معاونصنایعدستی

صنایعدســتی از عمومــی ویــر ص ت
کلیشــهایومحدودبهچندمحصول
است؛درحالیکهدرایراندارای۳۰۰
نوعصنایعدستیدر۱۸رشتهاست.
صنایعدســتیایــرانحاصــلدانــش،
مهارت،ســلیقه،ذوق،هنــر،اصالت
وهویــتزنــانایرانــیوخانوادههــا
اســت.درحــالحاضــر229رشــتهاز
میان۴۰۰نوعمحصولصنایعدستی
ثبتجهانیشدهدرفهرستیونسکو

متعلقبهایراناست.

نصرهللارشنودی
سرکنسولایراندراربیلعراق

تبریــززیرســاختهایالزمدرحــوزه
گردشــگریراداردوآمادگیالزمبرای
همکاریگردشگریشهرهایمختلف
عراقازجملهکرکوک،سلیمانیهونینوا
برایجــذبگردشــگربــهتبریــزوجود
دارد.برهمیناساسسفرهیأتهای
تجــاریوبازرگانــیعــراقبــهتبریــزبــا
وجــودجاذبههــایتاریخــیوفرهنگی
اینشهرنیزفرصتخوبیبرایتوسعه

همکاریهایهمهجانبهاست.
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کرمانشاه به کریدور بزرگراهی 
غرب وصل شد

با افتتاح بزرگــراه کرمانشــاه-کامیاران 42کیلومتــر از کریدور 
بزرگراهی شمال غرب به جنوب غرب کشــور در استان کرمانشاه 
تکمیل شد. به گزارش همشــهری، کریدور بزرگراهی غرب کشور 
به طول 1482کیلومتر، مسیری ترانزیتی است که از مرز بازرگان در 
آذربایجان غربی آغاز می شود و تا بندر امام خمینی)ره( در خوزستان 
ادامه می یابد. این کریدور از 5اســتان آذربایجان غربی، کردستان، 

کرمانشاه، لرستان و خوزستان می گذرد.
تکمیل بزرگــراه کرمانشــاه–کامیاران یکی از مصوبه های ســفر 
رئیس جمهــوری به اســتان کرمانشــاه بــود و حاال بــا تکمیل 
 و افتتــاح این پــروژه، کرمانشــاه به یــک کریــدور بین المللی

متصل می شود. طول مســیر افتتاح شــده 42کیلومتر است که 
33کیلومتر آن تا سال1400 به بهره برداری رسیده بود و کار تعریض 

9کیلومتر باقیمانده نیز به سرانجام رسید.
با اجرای این جاده ترانزیتی، یک موقعیت ممتاز تجاری و مبادالتی 

برای استان های نوار غربی کشور به ویژه کرمانشاه ایجاد می شود.
بهزاد باباخانی، معاون اقتصادی اســتاندار کرمانشاه، در این باره به 
همشــهری می گوید: بی شــک افتتاح این بزرگراه برای کرمانشاه 
با داشــتن بیش از 2میلیون نفر جمعیت، دستاوردهای اقتصادی 
همراه خواهد داشــت. زیرا عالوه بر ارتباط بین اســتان ها، امکان 
دسترسی به بازارهای کشــورهای همسایه در حاشیه دریای خزر، 
ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم و محصوالت و کاالها 

از کرمانشاه به آسانی به این کشورها صادر خواهد شد.

یکی از محورهای بسیار مهم مبادالتی از کرمانشاه به اهواز و بنادر 
ساحلی خلیج فارس از مســیر اســالم آباد، پل دختر و اندیمشک 
میسر بوده اســت. با تکمیل کامل کریدور بزرگراهی شمال غرب 
به جنوب غرب کشور، دسترسی تازه از مســیر هرسین، خرم آباد، 
پــل زال و اهــواز ایجاد خواهد شــد کــه با طی کردن مســیری 
 کوتاه تر، موقعیت تجــاری ویژه ای نیز برای اســتان کرمانشــاه

به ارمغان می آورد.

جاده ای ایمن برای تجارت
استاندار کرمانشاه، نیز مسیر کرمانشــاه به کامیاران را یک مسیر 
کلیدی برای توسعه مبادالتی کشــور توصیف می کند و می گوید: 
بزرگراه کرمانشــاه -کامیاران یکی از محورهای مبادالتی بســیار 
مهم استان است که در ادامه به راهگذر تجاری شمال غرب کشور 
 و مرز بازرگان و ســپس ترکیــه و اروپا متصل می شــود. به گفته

بهمن امیری مقدم، این پروژه بزرگ با رکود مواجه بود و تکمیل آن 
به یک مدیریت جهادی و میدانی نیاز داشت. استاندار کرمانشاه با 
اشاره به اینکه با افتتاح این پروژه، محور کلیدی کرمانشاه به کامیاران 
به صورت کامل دوبانده می شــود، می گوید: این مســیر پرخطر و 
پرحادثه به جاده ای ایمن برای تردد تجاری و مسافری بین 2استان 
تبدیل خواهد شد. 200پروژه با اعتبار 33هزارو742 میلیارد تومان 
در کرمانشاه به تصویب رسید که حدود 250میلیارد تومان آن سهم 

پروژه بزرگراه کرمانشاه به کامیاران بوده است.

  
کرمانشــاه با بیــش از 8هــزار راه اصلــی، فرعی و روســتایی از 
نظــر جغرافیایــی در مرکزیت شــهرهای بــزرگ غــرب ایران 
همچــون خرم آبــاد، همــدان، ایــالم و ســنندج واقع شــده 
و با هــر یــک از این شــهرها حــدود 2ســاعت فاصلــه زمانی 
دارد. باتوجــه بــه ایــن ظرفیت هــا، تقویــت زیرســاخت های 
 محورهــای مبادالتی و مســافری، یکی از اولویت هــای اصلی در 

کرمانشاه است.

عدد خبرپیگیری 

مدیرکلورزشوجـــوانانسیستانوبلوچستان
گفت:۴۰۰خانهورزشروستاییدراین
اســتانباهمــکاریشــورایهماهنگی
مبارزهباموادمخدربهمنظورگسترش
فضایورزشــیراهاندازیوتجهیزشده
است.بهگزارشایرنا،ادهمکردزابلی،
میــزپینگپنــگ،راکــتوتــوپ،میــز
فوتبالدستی،صفحهشــطرنج،دارت
وتاتامــیراازتجهیــزاتایــنخانههــای

ورزشروستاییعنوانکرد.

400
خانه 
ستانوبلوچستان

سی

یــرراهوشهرســازیگفــت:عملیــات وز
اجرایــیبیــشاز۳۰هــزارواحدمســکونی
درقالــبطــرحنهضــتملــیمســکندر
مشهدحدود۳هفتهآیندهآغازمیشود.
بهگــزارشایســنا،رســتمقاســمیگفت:
زمیــناختصــاصیافتــهدرمشــهدبــرای
ایــنطــرحمناســبونزدیــکبــهخدمات
یعملیــات د و هز ـ ـ ـتوب سـ هریا ـ شـ
اجرایــیبیــشاز۳۰هــزارواحدمســکونی

دراینکالنشهرآغازخواهدشد.

30000
واحد
خراسانرضوی

3شهر مذهبی مشــهد، قم و شیراز 
گرچــه از ســال1394 به عنــوان گزارش

کالنشهر مذهبی شناخته شدند تا 
اعتبارات مناسبی برای رفع مشکالت خود دریافت کنند 
 اما هیأت وزیران، امســال تصمیم دیگــری برای آنها 

گرفته اند.
ارتقای کارگروه ملی زیارت، به »شــورای ملی زیارت« 
به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ 
تصمیمــات هماهنگ درباره امــور فرهنگی، عمرانی، 
زیربنایی و زیرساخت ها در امور زائران در مقیاس ملی 

و بین المللی.
به گزارش همشــهری، بررسی مشــکالت این 3شهر 
مذهبی، نشــان می دهد که مهم ترین مشکالت آنها را 
می توان در امور زیرســاختی و به ویژه حاشیه  نشینی 

دانست که در اطراف شان شکل گرفته است. 
حاال به نظر می رســد ارتقای کارگروه ملــی زیارت به 
»شورای ملی زیارت« عالوه بر اینکه به طور جدی و مؤثر 
حوزه زیارت را حمایت می کند، تمرکز بر توسعه حریم 
حرم ها و همچنین بهبود مشکالت بافت های فرسوده 

اطراف حرم را افزایش می  دهد.

مشهد، نخستین حرم اهل بیت)ع(
کالنشهر مشهد، دومین شهر پهناور ایران پس از تهران 
با جمعیتی بیش از 3میلیون نفر، دومین شهر پرجمعیت 
ایران و نود و پنجمین شهر پرجمعیت دنیاست. این شهر 
به دلیل وجود حرم علی بن موسی الرضا)ع( هشتمین امام 
شیعیان، ساالنه پذیرای بیش از 27میلیون زائر از داخل 
و 2میلیون زائر از خارج از کشور است و به نام حرم اول 

اهل بیت)ع( در ایران شناخته می شود.
با توجه به اهمیت مشهد در میان 3شهر مذهبی ایران، 
دبیرخانه شورای ملی زیارت در این استان و به دبیری 

استاندار خراسان رضوی شکل گرفته است.
طرح توسعه حرم علی بن موسی الرضا)ع( و به سرانجام 
رساندن بافت تاریخی اطراف آن، از حدود 26سال پیش 
در دستور کار متولیان شهری و میراث فرهنگی مشهد 

قرار گرفته و همچنان در دست انجام است.
به  تازگی نیز جلسه بحث و تبادل نظر درباره هم افزایی و 
توسعه همکاری های تخصصی بین مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی و سازمان عمران و توسعه حریم حرم 

حضرت رضا)ع( برگزار شد.
در این جلسه سرپرســت مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرســازی تأکید کرد که مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی با پشتوانه 50ســال فعالیت های علمی و 
تخصصی،  آمادگی دارد تا با همکاری متخصصان سازمان 
عمران و توسعه حریم حرم، در جهت هم افزایی و انجام 

همکاری های تخصصی مشترک اقدام کند.
معاون طرح و برنامه ســازمان عمران و توســعه حریم 
حرم نیز با اشــاره به پیچیدگی هــای مختص حرم به 
لحاظ تاریخی، ارزشی و جایگاه ویژه آن تأکید کرد که 
مقاوم سازی بخش های مختلف حرم، درهای ضد حریق، 
مستندســازی امور عمرانی صورت گرفته، باید مورد 
توجه قرار گیرد. دبیر شــورای ملی زیارت و اســتاندار 
خراســان رضوی نیز در این باره می  گوید: زیارت باید 
گسترده، آسان و ارزان باشد و وظیفه ما نیز مهیا کردن 
این شرایط برای حضور تمامی زائران داخلی و خارجی 
در شهر مقدس مشهد است. یعقوبعلی نظری می افزاید: 
بخش های حاکمیتی و غیرحاکمیتی در سراسر کشور 
باید در این موضوع شــرایطی را فراهــم کنند تا با یک 
مفاهمه مشترک، موضوع زیارت و تسهیل آن به خوبی، 

قابلیت پیگیری داشته باشد.
پیگیری قطار ســریع السیر مشــهد-تهران هم برای 

دسترسی سریع مردم برای انجام زیارت در بارگاه منور 
رضوی از نگاه استاندار، مهم بوده و باید در سطح کشوری 

دیده شود.

قم، دومین حرم اهل بیت)ع(
کالنشهر مذهبی قم با بیش از یک  میلیون  و100هزار 
نفر جمعیت، هشتمین شــهر پر جمعیت ایران است 
که القابی چــون پایتخت مذهبی و قطــب فرهنگی 
ایران، دومین حرم اهل بیت)ع(، شهر علم، استراحتگاه 
مؤمنین، دارالموحدین و شــهر کریمه اهل بیت)ع( را 
در اختیار دارد. حضرت فاطمــه معصومه)س( دختر 
موسی بن جعفر)ع( و خواهر علی بن موسی الرضا)ع( است 
که در مسیر مرو در ساوه مسموم شدند. ایشان 17روز 
بعد در قم از دنیا رفتند و حاال حرم شــان در قم ساالنه 

پذیرای میلیون ها زائر است.
طــرح جامع توســعه حــرم حضــرت معصومه)س( 
سال1395 در کمیسیون ماده5 استان به تصویب رسید 
و طی آن قرار شــد برنامه های توســعه آستان مقدس 
کریمه اهل بیت)س( در راســتای چشــم انداز1420 
تصویب شود.  براســاس تمهیدات در نظر گرفته شده 
برای چشــم انداز ســال1420، فضاهای موجود حرم 
کریمه اهل بیت)س( از حدود 7هکتار به 19هکتار توسعه 
خواهد یافت که این توســعه در تمامی جهات شمالی، 
جنوبی، شرقی و غربی وجود خواهد داشت. با توجه به 
افزایش زائران حرم کریمه اهل بیت)س(، آنچه در طرح 
توسعه سال1420 آستان مقدس در نظر گرفته شده، 

پذیرای 36میلیون زائر در سال است.
 حجت االسالم والمسلمین سید محمد سعیدی، تولیت 
آستان مقدس حضرت معصومه)س( نیز چندی پیش 
تأکید کرد که حرم مطهر، مرکز شهر مقدس قم است 
و توسعه آن باید در اجرای طرح های عمرانی در اولویت 

باشــد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با 
اشاره به اهمیت ســاماندهی اطراف حرم مطهر و بافت 
فرسوده می گوید: کمیته فنی سازماندهی بافت فرسوده 
اطراف حرم مطهر حضرت معصومه)س( باید تشکیل 

شود که در این راستا نیازمند همت ویژه ای هستیم.
ابراهیم معتمدی بــا بیان اینکه اراضــی 48هکتاری 
پردیســان نیز کمک دولت به این موضوع بوده است، 
می افزاید: با تشــکیل کمیته راهبــری امیدواریم این 

موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.

شیراز، سومین حرم اهل بیت)ع( 
کالنشــهر شــیراز با بیش از یک  میلیــون  و500هزار 
نفر جمعیت، به عنوان پنجمین شــهر بــزرگ ایران و 
پرجمعیت ترین شــهر جنوب کشــور، عالوه بر همه 
جاذبه هــای گردشــگری، با وجــود ســومین حرم 
اهل بیت)ع( یعنی حرم حضرت احمد بن موسی)ع( در 

طول سال، میزبان زائران زیادی از سراسر کشور است.
احمد بن موسی)ع( پسر ارشد امام موسی کاظم)ع( در راه 
پیوستن به برادر خود علی بن موسی الرضا)ع( که به سوی 
خراسان ســفر کرده بود، به ایران آمد که از سوی افراد 

مأمون خلیفه عباسی در شهر شیراز به شهادت رسید.
طرح توسعه حرم شــاهچراغ شــیراز در سال1389 
 شروع و پس از 4سال لغو شــد اما خرداد امسال بود که 
محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس دستور داد تا ارتقای 
حریم حرم های مطهر آستان مقدس احمدبن موسی)ع( 
و سیدعالءالدین الحسین)ع( شهر شیراز به 360هکتار 
در کمیســیون ماده5 مطرح شــود. معاون هماهنگی 
امور زائران و گردشگری استانداری فارس، این طرح را 
مهم ترین تصمیم گرفته شده بعد از شکل گیری شورای 
ملی زیارت می دانــد و به همشــهری می گوید: بعد از 
شکل گیری این شورا، یک شورای عالی زیارت در استان 

فارس به ریاست استاندار و جانشینی بنده شکل گرفت 
که مسائل مختلف این حوزه را پیگیری می کند.

محمد فرخ زاده با اشاره به رتبه اول شیراز در موقوفات، 
بیشــترین تعداد امامزاده در میان شــهرها، وجود60 
امامزاده دارای بارگاه و صحن،5 امامزاده واجب التکریم 
توضیح می دهــد: ابتدا بــرای حریم ایــن امامزاده ها 
مساحتی در حدود 57هکتار پیش بینی شده بود که این 
محدوده بعد از تشکیل شورا به 360هکتار افزایش یافت. 
به گفته وی، طرح توســعه حریم حرم های امامزادگان 
شیراز از ســوی وزارت راه وشهرســازی، وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی، معاون عمرانی 
استانداری فارس و دستگاه های دست اندرکار در حال 
آماده سازی است تا پس از تأیید کمیسیون ماده5 برای 

تصویب به شورای عالی معماری و شهرسازی برود.
فرخ زاده تأکید می کند، درصــورت تصویب این طرح 
با حفظ بافت تاریخی و بناهــای دارای ارزش و مرمت 
این بناها، آنها به اماکنی بــرای فعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی، مذهبی و خدماتی تغییر کاربری داده و حفظ 
و صیانت می شــوند. طرح منفصل توسعه 30هکتاری 
حرم علی بن حمزه)ع(، تهیه تقویم مناسبت ها و اجرای 
برنامه هــای مذهبی، رفع موانع مربــوط به پروژه های 
گردشــگری و زیارتــی ماننــد زائرســراها، هتل ها، 
اقامتگاه های بوم گردی و مراکز خدماتی مربوط به زائران 
و مجاوران در کارگروه رفــع موانع تولید و پنجره واحد 
سرمایه گذاری، تسهیل ســرمایه گذاری در بافت های 
اطراف حرم با هدف ارتقای خدمــات رفاهی با رایگان 
شدن عوارض، پروانه ساخت و مجوزهای الزم و پرداخت 
600میلیون تومان تسهیالت مســکن با بازپرداخت 
10ساله و بهره 4درصدی به دهک های اول، دوم و سوم 
ساکن در بافت حرم های مطهر بخشی از اقداماتی است 
که از سوی شورای عالی زیارت فارس در دستور کار قرار 

گرفته است.

  
عالوه بر شکل  گیری شــورای عالی زیارت، بنابر اعالم 
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، به تازگی نیز تدوین 
سند ملی زیارت توسط شــورای عالی انقالب فرهنگی 
ابالغ شده و قرار است برای تقویت گردشگری مذهبی 

در کشور، مورد استفاده قرار گیرد.

طرح های توسعه حرم در 3 شهر مذهبی
شورای ملی زیارت عالوه بر ترویج فرهنگ زیارت،طرح های توسعه حرم در مشهد، شیراز و قم را پیگیری می کند

اعطایتسهیالتبهبافتهایفرسودهشهرهایمذهبی
 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به تازگی از پرداخت تا سقف 6۰۰میلیون تومان تسهیالت 

در بافت های فرسوده قم و اطراف حرم حضرت معصومه)س( خبر داده است.
محمد آیینی با تأکید بر اینکه سقف تسهیالت به واحدهای واقع در اطراف حرم های مطهر 4شهر 
مشهد، قم، شیراز و تهران پرداخت می شود، می گوید: سقف وام 45۰میلیون تومان است، اما در 
4شهر مشهد، قم، شــیراز و تهران و در محدوده حرم امام رضا)ع(، حرم حضرت معصومه)س(، 
حرم شاهچراغ)ع( و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( تا سقف 6۰۰میلیون تومان رسیده که 

15۰میلیون تومان از وام کلیه متقاضیان بدون سود بانکی پرداخت می شود.

مکث

عکس خبر

خبر

قزوین

بازارپرندهفروشانقزوین
راستهپرندهفروشانحدودیکقرناستکهدرانتهایبازار
سنتیبزرگقزوینقراردارد.دراینبازارانواعپرندههای
زینتیمانندقناری،مرغعشقوکبوترخریدوفروش

میشود.منبع:ایرنا

احیای 8۰۰ واحد راکد 
تولیدی گیالن تا پایان سال

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اقدامات انجام 
شــده برای احیای واحدهای راکد گفت: تا پایان سال 
بخش زیادی از 800واحد راکــد در گیالن به چرخه 
تولید باز می گردد. به گزارش مهر، محسن کوشش تبار 
افزود: احیــای 162واحد راکد در مــدت زمان کوتاه 
و 439واحد جدیدالتاسیســی کــه وارد چرخه تولید 
شدند، فرصت های جدیدی را در گیالن ایجاد می کند. 
به گفته وی، با احیای واحدهــای راکد، 3500فرصت 
شغلی در گیالن ایجاد شده است. معاون اقتصادی وزیر 
کشور معتقد است پیگیری تحقق کامل پنجره واحد 
سرمایه گذاری و تدوین فرصت های سرمایه گذاری و 
تهیه اطلس سرمایه گذاری از اقدامات مؤثر در جذب و 

حضور سرمایه گذاران در استان خواهد بود. 

گیالن

کرمانشاه
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   به دنبال نزول های سنگین شاخص 
بورس در هفته گذشــته که به افت گزارش

335هزار میلیارد تومانی ارزش بازار 
سهام و حتی اعتصاب برخی کارگزاران بورس منجر شد، 
روز پنجشنبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 
با برگزاری یک نشست اضطراری راهکارهای کوتاه مدت 
حمایــت از بازار ســهام را بررســی کرد. قرار اســت 
تصمیم های این نشســت از امروزدر بازارسهام اعمال 

شود. 
به گزارش همشــهری، با وجود ماه ها نزول، درست از 
روز اول آبان ماه در روز یکشــنبه هفته گذشته، افت 
شاخص های بورس ابعاد تازه تری به خود گرفت و سرعت 
نزول شــاخص بورس و خروج نقدینگی از بازار سهام 
افزایش قابل توجهی پیدا کرد. آمار ها نشــان می دهد 
فقط در طول روزهای یکشنبه تا چهارشنبه شاخص 
کل بورس تهران 68هزار واحد معادل2/5 درصد نزول 
کرده و 335هزار میلیارد تومان از ارزش بازار ســهام 
کاسته شده است. در این مدت همچنین 1600میلیارد 
تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده و نسبت خروج 
نقدینگی سهامداران حقیقی به ارزش معامالت خرد به 
26.5 رسیده که نشان می دهد شتاب خروج سهامداران 

حقیقی از بورس سرعت زیادی پیدا کرده است. 
به دنبال این تحوالت روز پنجشــنبه ســازمان بورس 
برای بررسی راهکار های حمایتی از بازار سرمایه جلسه 

فوق العاده تشکیل داد. 

جزئیات نشست فوق العاده
محمدهادی سلیمی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان 
بورس دیروز اعالم کرد: با مجوز ریاســت شورای عالی 
بورس، جلسات فوق العاده بررسی راهکارهای کوتاه مدت 
حمایت از بازار ســرمایه برای اقدامات عملیاتی فوری 
روز پنجشنبه برگزار شــد.  او همچنین درباره برخی 
از تصمیمات این نشســت گفت:درپــی تصمیمات 
هیأت مدیره سازمان بورس، تعهدات فروش بازارگردان ها 
طی روزهای آینده محدود شــده و عرضه های اولیه تا 
زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد. همچنین 
اصالحیه دستورالعمل بازارگردانی نیز جمع بندی شده 
و به زودی ابالغ می شــود.  او اما جزئیات بیشتری ارائه 
نکرد اما برخی خبر های تأیید نشده و غیررسمی نشان 
می دهد محور تصمیم های این نشست تزریق 11هزار 
میلیاردتومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
و حمایت ســهامداران حقوقی از ســهام شرکت های 
بورس برای جلوگیری از نزول بیشتر شاخص بوده است. 

خبر ها حاکی از آن است که با پیشنهاد رئیس سازمان 
بورس و تأکید رئیس جمهور قرار است به زودی حداقل 
11هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
تزریق شود. به موازات تزریق این نقدینگی به بورس، قرار 
است سهامداران حقوقی و بازارگردان ها نیز از بازار سهام 
حمایت کنند. پیش از این دو هفته پیش سازمان بورس 
نشست مشابهی را با حضور وزیراقتصاد با هلدینگ های 
بزرگ بازار سرمایه برای حمایت از بورس برگزار کرده 
بود.  عالوه بر این برخی خبرهای غیررسمی دیگر نشان 
می دهد در نشست روز پنجشنبه، گفت وگو هایی نیز 
در مورد محدود کردن کف دامنه نوسان قیمت سهام 
شرکت ها انجام شده اما مشخص نیست آیا تصمیمی 
در این باره گرفته شده اســت یا خیر؟ سوابق رفتاری 
سازمان بورس در گذشــته نشان می دهد این سازمان 
در مواقع بحرانی مجوز محدودکردن کف دامنه نوسان 
را برای جلوگیری از نزول بیشتر قیمت سهام صادر کرده 
است. آخرین نمونه آن به زمان ترور شهید سردار قاسم 
سلیمانی بازمی گردد که مجوز تغییر کاهش دامنه نوسان 
صادر شد و این رویه مانع از افت بیشتر قیمت سهام شد. 
اگر خبرهای غیررســمی در مورد تصمیم های گرفته 
شده در این نشست صحت داشته باشد باید منتظر بود 
این تغییرات از امروز در بازار سرمایه اجرا شود چرا که 
به گفته مدیر روابط عمومی سازمان بورس تصمیمات 
این نشست پس از دریافت مجوزهای الزم از نهادهای 

ذیربط از شنبه)امروز( اعمال می شود. 

راه های نجات بازار سرمایه
همگام با برگزاری نشست فوق العاده از سوی سازمان 
بورس برای نجات بازار ســرمایه تحلیلگران معتقدند 
صرف تزریق 11هزار میلیارد تومــان نقدینگی برای 
حمایت از بازار سهام کافی نیست و باید تغییراتی نیز 
در برخی سیاســت ها انجام شود.  حســن کاظم زاده 
کارشناس بازار سرمایه در این باره می گوید: اگر تزریق 
11هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه عمال محقق شده و در راستای حمایت از بازار 
سرمایه صرف شود و در حد خبر نباشد، می تواند مانع 
قفل شدن بازار شــود. با این حال این منابع نباید فقط 
صرف حمایت از سهم های بزرگ و بنیادی شود چرا که 
هم اکنون سهامداران حقوقی شرکت های بزرگ، نیاز 
زیادی به نقدینگی دارندو چه بســا تزریق نقدینگی به 
سهام این شرکت ها فقط تامین مالی سهامداران حقوقی 

این شرکت ها را تسهیل کند. 
او درادامه درمورد راهکارهای بهبود شرایط بازار سهام 
نیز توضیح داد: برای بهبود وضعیت بازار سرمایه باید 
سیاســت های پولی و مالی اصالح شــود. مادامی که 
سیاست های پولی و مالی اصالح نشود، نمی توان انتظار 
رونق در بازار سرمایه را داشت.  او با تاکید بر اینکه روند 
بازارسرمایه ازسیاست های پولی و مالی تأثیر می پذیرد 
ادامه می دهد: بودجه ریزی به گونه ای است که از یک سو 
هزینه شرکت ها مدام افزایش می یابد و از سوی دیگر 
سودآوری شرکت ها رو به کاهش است. لذا حاشیه سود 

شرکت ها به شدت از سوی سیاستگذاران مالی تحت تأثیر 
قرار گرفته و کوچک شــده است.  حمیدرضا فوالدگر، 
مشــاور وزیر اقتصاد نیز در این باره می گوید:بازارسهام 
در وضعیت فعلی با وجود ارزندگی بسیاری از شرکت ها 
با چند ابهام مهم روبه روست که مانع از افزایش حجم 

معامالت و تزریق نقدینگی حقیقی ها می شود. 
او تأکید می کند: ازجمله این ابهامات می توان به تداوم 
قیمت گذاری دستوری دولتی، نرخ خوراک گاز صنایع 
در بودجه1402، نرخ سود بین بانکی باالی 21درصد و 

افزایش فاصله نرخ دالر نیمایی  و آزاد اشاره کرد. 
شاهین احمدی کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان اینکه 
انتشار اخبار خوب برای بازار سهام سودی ندارد چراکه 
تصمیم گیری در کشور از جانب مجلس و سازمان برنامه 
و بودجه است توضیح می دهد: برای پیش بینی روند بازار 
سهام تا انتهای سال چند شاخصه تأثیرگذار وجود دارد 
و مهم ترین آن بحث بودجه است. باید دید تصمیمات 
دولت درباره بودجه چگونه است و به چه نحوی درباره 
مهم ترین پارامتر موجود در بودجه یعنی قیمت سوخت 
و خوراک صنایع ازجمله پتروشیمی ها، تولید کننده های 

فلزی و سیمان تصمیم گیری خواهد شد. 
او با تأکید براینکه تصمیمات دولت در این دست متغیرها 
بسیار تأثیرگذار است ادامه می دهد: در عدم توافق در 
مذاکرات هســته ای از دیگر عوامل تأثیرگذار در روند 
بازار سهام اســت، که بدون این توافق پیش بینی بازار 

سهام دشوار است. 

برگزاری نشست اضطراری برای نجات بورس
 به دنبال سقوط 335هزار میلیارد تومانی بازار سهام در هفته گذشته، سازمان بورس نشست فوق العاده برگزار کرد

تنوع محصوالت فصل در میادین
با افزایش تنوع محصوالت فصلی در میادین میوه و تره بار قیمت 
بیشتر سبزی ها و محصوالت صیفی و  فرنگی نیز کاهش یافته 
است. چغندر، شــلغم و کدو حلوایی از محصوالتی هستند که 
تقاضا برای خرید آنها این روزها افزایش یافته است. قیمت این 
محصوالت در مغازه های سطح شهر 2 برابر قیمت آنها در میادین 

میوه و تره بار است.

قیمت در سطح شهرقیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

قیمت ماست تغییر نکرد
قیمت بیشتر انواع ماســت در 3ماه گذشته بدون 
تغییر بوده است. بررسی تغییرات قیمت انواع ماست 
ساده نشان می دهد این ماده لبنی پرمصرف در نیمه 
ابتدایی امســال به طور میانگین 50درصد افزایش 
قیمت داشته که این افزایش در اردیبهشت ماه بوده 
و پس از آن برای انواع ماســت ساده نوسان قیمت 
ناچیز بوده است. نرخ مصوب ماست دبه ای کم چرب 

2.5کیلویی 49.800تومان تعیین شده است.

میادین

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
فروردین

آبان
دامداران،همزده 

پرچرب - 2.2کیلوگرمی
42.۰۰۰
75.۰۰۰

فروردین
آبان

کاله، کم چرب - 
1.5کیلوگرمی

37.5۰۰
5۰.۰۰۰

فروردین
آبان

کاله، الکتیویا 
کم چرب - 900گرمی

28.۰۰۰
48.۰۰۰

فروردین
آبان

می ماس، پرچرب - 
500گرمی

9.9۰۰
18.۰۰۰

بادمجان
7.2۰۰
18.۰۰۰

شلغم
9.9۰۰
3۰.۰۰۰

گوجه
9.2۰۰
17.۰۰۰

چغندر
9.2۰۰
2۰.۰۰۰

کدو 
حلوایی
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 رشد 2۰ تا 4۰درصدی
 قیمت گوشت قرمز در مهرماه

با وجود آنکه رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تهران 
خبر جهش قیمت گوشــت قرمز را تکذیب می کند اما مشاهدات 
میدانی نشان می دهد بازار گوشت در مهرماه درصد باالیی از رشد 
قیمت را شاهد بوده اســت. به گزارش همشهری، علی اصغر ملکی 
پنجشنبه هفته گذشته در گفت وگو با ایلنا گفت: گوشت قرمز در 
اوایل هفته با افزایش قیمت جزئی روبه رو بوده اما خبر جهش اعالمی 
در برخی رسانه ها صحت ندارد. او بخشی از تغییرات قیمت گوشت را 
به افزایش فصلی تقاضا نسبت داد و گفت: همه ساله در آغاز فصل پاییز 
و ماه های مهر و آبان با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف پروتئین، تا 
حدودی شاهد افزایش قیمت گوشت هستیم که امسال کمتر شدن 
ذخیره دام زنده و افزایش قیمت آن نیز مزید بر علت شــده است. 
به گفته ملکی، به رغم ادعای فعاالن تشکل های دامپروری مبنی بر 
ثبات قیمت دام زنده و وجود دام مازاد در کشور، قیمت دام زنده با 
افزایش روبه رو بوده و بره نری که پیش از این با قیمت کیلویی 60 تا 
70هزار تومان معامله می شد امروز بیش از 85هزار تومان به فروش 
می رسد که این رشــد قیمت بر نرخ  های بازار اثرگذار بوده است. با 
افزایش تعداد دام مــازاد و زیان دامداران، دولت صــادرات دام را از 
مردادماه آزاد کرد. صادرات دام در ابتدای امر با مشکالتی مواجه بود و 
با تأخیری یک ماهه آغاز شد اما به نظر می رسد در مهرماه تا حدودی 
توانسته قیمت های بازار را تحت تأثیر قرار دهد. ملکی درباره قیمت 
روز گوشت گوسفندی در بازار تهران نیز گفت: اول آبان ماه در میدان 
بهمن گوشت شقه گوسفندی با قیمت 170 تا 175هزارتومان عرضه 
شد که خرده فروشی ها می توانند این گوشت را با 10 تا 15درصد سود 
به فروش برســانند. گفته های رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت 
گوسفندی به معنای این است که قیمت گوشت برای مصرف کننده 
در خرده فروشــی ها باید حداقل کیلویی 187و حداکثر کیلویی 
202هزار تومان باشد، اما مشــاهدات میدانی حاکی است قیمت 

گوشت در قصابی ها بیش از این ارقام است.

تغییرات یک ماهه قیمت 
هم اکنون قیمت هر کیلو راسته بی اســتخوان گوسفندی حداقل 
280هزار تومان، هر کیلو راسته با استخوان دست کم 265هزار تومان 
و هر کیلو ران گوسفندی کیلویی 250هزار تومان است. کمترین 
قیمت مشاهده شده برای هر کیلو سردست نیز 250هزار تومان است. 
میانگین قیمت برای هر کیلو راسته گوسفندی در خرده فروشی های 
تهران در شهریور ماه 200هزار تومان، هر کیلو ران کامل بین 180 تا 
200 و هر کیلو سردست بین 165 تا 180هزار تومان بود. این ارقام 
نشان می دهد قیمت گوشت گوسفندی در مهرماه 38درصد رشد 
داشته است. گوشت گوســاله نیز در این مدت دست کم 20درصد 
افزایش قیمت داشته است. مشاهدات بازار نشان می دهد در هفته 
گذشته هر کیلو سردست گوساله با حداقل قیمت 256هزار تومان، 
هر کیلو ران گوساله با قیمت 257هزار تومان و هر کیلو راسته گوساله 
330هزار تومان به فروش رسید. این در حالی است که تا شهریور ماه 
قیمت برای هر کیلو سردست، ران و راسته گوساله به ترتیب 212هزار 

تومان، 227هزار تومان و 300هزار تومان بود.
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ُکپی!
استقالل درست مثل پرسپولیس با اختالف 
حداقلی پیروز شد. درخشش دوباره محبی 
و بازگشت موفقیت آمیز مطهری، یک برد 
خارج از خانه برای استقالل به همراه داشت

    هفته یازدهم لیــگ برتر در حالی به پایان 
رســید که هم پرســپولیس و هم استقالل، 
حریف شان را با حداقل اختالف ممکن شکست 
دادند. تیم صدرنشــین یحیــی در غیاب این 
مربی، روبه روی مس قرار گرفت و با نخستین 
گل شیخ دیاباته، صدرنشینی اش را در شروع 
تعطیالت لیگ تثبیت کــرد. فوالد هم دوباره 
در زمین خودی ناکام شــد و این بار روبه روی 
گل گهر ســیرجان شکســت خــورد. هضم 
شکست مقابل تیم امیر قلعه نویی برای جواد 
نکونام اصال ساده به نظر نمی رسید. تراکتور در 
خانه، 2امتیاز را از دست داد و با یک قضاوت 
جنجالی، موفق به شکست دادن ملوان نشد. 
هفتمین پــاس گل ریکاردو آلــوز اما در این 
مســابقه رقم خورد؛ بازیکنی که ظاهرا قصد 
دارد همه رکوردهای پــاس گل در یک فصل 
از فوتبال ایران را جابه جــا کند و رکوردهای 
جدیدی ثبت کند. در روز نه چندان خوب برای 
میزبان ها در لیگ برتر، نفت آبادان تا آخرین 
ثانیه ها در حال رسیدن به نخستین پیروزی 
با هدایت فیروز کریمی بود اما شوت تماشایی 
هافبک پیکان همه  چیز را به تساوی کشاند تا 
نفت همچنان در اوج بحــران باقی بماند. تیم 
مجتبی حسینی متخصص بازگشت از شکست 

به تساوی نشان داده است.
    تیــم ریــکاردو ســاپینتو نیــز در پایان 
محرومیت این مربی، روبــه روی هوادار قرار 
گرفت؛ مســابقه ای خارج از خانه که البته در 
تهران برگزار می شــد. نکته جالب این بازی، 
ترکیب اولیه ســرمربی پرتغالی بود. او که در 
این هفته ها مدام مهاجــم مرکزی تیمش را 
تغییر داده، تصمیم به استفاده ثابت از ارسالن 
مطهری در ترکیب گرفــت. بازیکنی که برای 
مدت ها به نیمکت اســتقالل دوخته شده بود 
و این اواخر هم اصال نتوانسته بود از ابتدا برای 
این تیم بــه میدان برود. ســاپینتو نه تنها در 
ترکیب اصلــی به صالح حردانــی و ابوالفضل 
جاللی بازی نداد کــه حتی مهدی مهدی پور 
را نیز برای نخستین بار در این فصل از ترکیب 
اصلی خارج کرد و به جای این بازیکن سعید 
مهری را به زمین فرســتاد. ظاهرا ســرمربی 
اســتقالل این روزها عالقه زیادی به استفاده 
از مهره های ملی پوش ایــن تیم ندارد. اتفاقی 
که شاید به این بازیکن ها در جهت ماندن در 
فهرســت نهایی تیم ملی لطمه بزند. در تیم 
مقابل هم حضور نفراتــی مثل بابک مرادی و 
داریوش شــجاعیان در ترکیب اصلی جالب 
توجه به نظر می رســید. بازیکنانی که زمانی 

برای همین تیم استقالل به میدان رفته اند.
     تنها دقایقی بعد از شــروع بازی، ارسالن 
مطهری با یک پاس دقیــق، محمد محبی را 
در نزدیکی دروازه حریف صاحب توپ کرد و 
ضربه عالی و مهارنشدنی محبی، به تور دروازه 
هوادار رسید. گلی که فشار را از روی شانه های 
استقالل برداشــت. این چهارمین گل برای 
بهترین خرید تابستانی این فصل استقالل بوده 
است. بازیکنی که به گلزنی برای این تیم خو 
گرفته و این روزها در فرم بسیار ایده آلی دیده 
می شود. محبی با این گل مهم و 3امتیازی، در 
یک قدمی رفتن به جام جهانی قطر قرار دارد. 
او ایــن اواخر هم پای ثابــت مینی کمپ های 
کارلوس کی روش بوده است. برخالف محمد 
محبی، اوضاع برای مهدی قایدی در استقالل 
اصال خوب نیست. بازیکنی که باز هم نتوانست 
برای این تیم گل بزند و حدود یک ساعت بعد 
از شروع بازی تعویض شد. قایدی در این فصل 
به جز یک بازی، در هیچ مسابقه دیگری موفق 
به گلزنی برای اســتقالل نشــده و روزهایی 

بحرانی را در ترکیب این تیم سپری می کند.
     بر خالف مســابقه ســرد هفته گذشته، 
اســتقاللی ها این بار نمایش بهتری داشتند. 
بازگشــت ســاپینتو به نیمکت نیز به تهییج 
بازیکنــان تیم کمک بیشــتری کــرده بود. 
استقالل می توانســت در همان نیمه اول کار 
را تمام کند اما موقعیت ارســالن مطهری از 
دست رفت تا اختالف حداقلی 2تیم تا پایان 
مسابقه حفظ شود. دوري تیم  ساکت الهامی 
از دفاع مطلق، به این بازی جذابیت بخشــید. 
تیم الهامی اما در خلق موقعیت، موفق نبود و 
برد اســتقالل را با تهدید جدی روبه رو نکرد. 
در دقایق پایانی بازی نیز آبی ها ترجیح دادند 
دســت به خطر نزنند و این برد را به دردســر 

نیندازند.
     این ششــمین برد فصل استقالل بود که 
شاگردان ساپینتو را موقتا به رده دوم جدول 
برگرداند. استقالل برای سومین بازی متوالی 
نیز توانســت دروازه اش را بسته نگه دارد. این 
سومین برد فصل استقالل با نتیجه یک بر صفر 
بود. نتیجه ای که به نظر می رسد سرخابی های 

پایتخت در آن متخصص شده باشند.
    در دیگر بازی های این هفته سپاهان پس از 
2 برد متوالی، در خارج از خانه مقابل رفسنجان 
به تســاوی بدون گل رضایت داد و آلومینیوم 
اراک که هفته گذشته از استقالل یک مساوی 
گرفته بود؛ در خانه با نتیجه 3 بر صفر نساجی 
را شکست داد. در این دیدار نساجی از دقیقه 

30 بازی با یک بازیکن کمتر بازی کرد.
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کاش راست گفته باشی
در حالی که احتمال می دهند بیرانوند 

به خاطر کمردرد  جام جهانی را از 
دست بدهد، او مصدومیتش را جدی نمی داند

باالتر از مسی و سیمئونهبزرگ شو مرد!
طارمی، مهاجم تیم ملی ایران به 
تیم گل نخور لیگ قهرمانان اروپا 

درس بزرگی داد

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

بایرن مونیخ

آینتراخت

ماینتس

دورتموند

17:00

20:00

بوندس لیگا آلمان

الیپزیش

بایرلورکوزن
17:00

سانتاکالرا

پورتو
18:00

لیگ برتر پرتغال

اینتر

سمپدوریا
22:15

لچه

یوونتوس
19:30

سری آ  ایتالیا

پاری سن ژرمن

تروا
18:30

لیگ یک فرانسه

برایتون

چلسی
17:30

لسترسیتی

لیورپول

منچسترسیتی

لیدز

15:00

22:15

لیگ برتر انگلیس

والنسیا

بارسلونا
22:30

کادیز

اتلتیکومادرید
17:45

اللیگا اسپانیا

قرار ما دربی
سرخابي ها با 2 برد مشابه يک بر صفر به تعطيالت رفتند

حاال دربي تهران پس از جام جهاني، جنگ بر سر صدرنشيني خواهد بود

1819

بعد از نتایج ضعیف یک احتمال 
جذاب برای نیمکت بارسلونا مطرح 

شد؛ ژاوی برود، ونگر بیاید
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می بخشم، اما فراموش نمی کنم

گرفتاری بی پایان جهانبخش

مطمئنی یک رقمی می شوید؟

داستان سیاوش یزدانی در استقالل 
حسابی عجیب و غریب شده است. 
ایــن بازیکن که بعــد از خدمت 
ســربازی پرماجرا و کوتاه مدت 
خود به جمع آبی پوشان بازگشت، 
با توجه به تغییرات رخ داده در کادرفنی 
این تیم نتوانست دوباره به ترکیب اصلی برسد. گفته می شود یکی 
از انگیزه های سیاوش هم از آن حمله عجیب توییتری به سرمربی 
استقالل، همین بود که ســاپینتو او را در ترکیب قرار نمی داد. 
هرچه بود بعد از حضور علی فتــح اهلل زاده در راس کادر اجرایی 
استقالل، او پادرمیانی کرد و یزدانی بخشیده شد. سیاوش از چند 
روز پیش در تمرینات آبی پوشان شرکت کرده، اما درنهایت برای 
بازی با هوادار هم بار دیگر از فهرست 18نفره تیم خط خورد. انگار 
کار سیاوش حاال حاالها بیخ دارد. شاید ساپینتو هم از آنهایی 

است که می بخشند، اما فراموش نمی کنند!

مســئله مهم در مــورد علیرضا 
جهانبخش مربوط به مصدومیت 
دســت او نمی شــد، چــرا که 
خوشــبختانه به نظر می رســد 
چیز مهمی نبوده باشــد. نکته 
اینجاســت که بعــد از یــک فراز 
کوتاه و امیدوارکننده، ســتاره اقبــال جهانبخش دوباره 
غروب کرده است. او در بســیاری از مسابقات اخیر فاینورد 
نیمکت نشــین بوده و هرگاه هم به میــدان رفته، عملکرد 
چندان خوبی نداشته است. در همین مســابقه با اشتورم 
گراتس در لیگ اروپا که به شکست یک بر صفر تیم هلندی 
انجامید، جهانبخش یک ســاعت حضور ناموفق در زمین 
داشــت و عملکرد ضعیف او باعث افزایش دوباره انتقادات 
از این بازیکن شد. حتی یکی از پیشکسوتان فاینورد گفته: 
»تماشــای بازی جهانبخش رقت انگیز است.« آنچه نشان 
می دهد گرفتاری کاپیتان تیم ملی پایان ناپذیر اســت و او 

همچنان باید با نقدهاي تند دست و پنجه نرم کند.

فیروز کریمی از آن جمله مربیان 
پرحاشیه فوتبال ایران است که 
برخی عقیده دارند دوره شــان 
گذشــته، امــا هنوز هســتند 
تیم هایی که بــه امثال او اعتماد 
می کنند. آقا فیــروز که اوایل فصل 
بعد از نتایج ضعیــف رضا پرکاس در صنعــت نفت آبادان 
جانشین این مربی شــد، همان زمان قول داد رتبه نفت در 
پایان فصل یک رقمی شود، اما به نظر می رسد فعال صنعت 
در چنین مســیری حرکت نمی کند. کریمــی هنوز با تیم 
جدیدش موفق به کسب پیروزی نشده. آنها بعد از 3شکست 
پیاپی، این هفته در خانه یک مساوی از پیکان گرفتند که 
باز هم به تغییر وضعیت شــان در انتهای جدول رده بندی 
کمکی نکرد. حاال باید پرسید که آیا کریمی هنوز سر قولش 
برای تک رقمی کردن نفت هست یا نه؟ هرچند پشیمانی او 

سودی به حال تیم محبوب جنوبی نخواهد داشت.

وزنكته بازی چهره ر

 به اسکوربرد
 نگاه نکنید!

این فقط اسکوربردها نیستند که »تفاوت« مربیان 
را نشان می دهند، این فقط نتایج نیستند که معیار 
قضاوت در مورد مربیان محســوب می شوند. برای 
پی بردن به مهم ترین حقایق در مورد مربیان، باید 
به چیزهای بیشــتری توجه کرد؛ چیزهایی مثل 
رفتار یا واکنش آنها در موقعیت های نسبتا دشوار. 
سرمربی روس تراکتورســازی این هفته چیزی از 
خودش نشان داد که نقطه تمایز او با سایر مربیان 
لیگ برتری بود؛ رفتاری که مشابه اش را کمتر در 
فوتبال ایران دیده ایم. در موقعیت قربان بردی اف، 
چنین رفتاری تحسین برانگیز به نظر می رسد. شاید 
هم مربیان لیگ برتر آنقدر سطح توقع مان را پایین 
 آورده اند که از هر رفتــار متفاوتی به وجد می آییم!

قربان بــردی اف این هفتــه به همــه امتیازهای 
مســابقه حســاس تراکتور و ملوان نیاز داشت. او 
اصال نمی  توانست بپذیرد که تیمش بعد از شکست 
سنگین هفته گذشــته در اصفهان، روبه روی یکی 
از تیم های پایین جدولی لیــگ برتر امتیاز بدهد. 
تراکتور در بازی خانگی با ملوان، کامال برتر بود اما 
در نهایت به تساوی یک -یک رسید. ملوانی ها با یک 
پنالتی، به بازی برگشتند اما اشتباه فاجعه بار کمک 
داور در آفســاید اعالم کردن گل سالم تیم میزبان 
در نیمه دوم، بیشــترین تأثیر را روی این تساوی 
گذاشــت. اگر یکی دیگر از مربیــان لیگ در این 
وضعیت قرار می گرفت، چــه برخوردی از خودش 
نشان می داد؟ اگر ماجرا برعکس می شد و گل سالم 
ملوان را آفســاید اعالم می کردند، مازیار زارع چه 
صحبت هایی روبه روی خبرنگارها به زبان می آورد 
و از چه عبارت هایی برای توصیف داور اســتفاده 
می کرد؟ بردی اف اما واکنشــی کامال محترمانه و 
به دور از حاشیه نسبت به این اشتباه بزرگ داشت. 
او تأکید کرد که به هیچ وجه در مورد داوری صحبت 
نمی کند و قصد ندارد در کار داور دخالت کند. با این 
حال، بردی اف گفت کــه »دیدگاه هایی« در مورد 
داوران ایرانی دارد. در حقیقت او به شــکل مستتر 
انتقادش را مطرح کرد، کنایه اش را زد اما در عین 
حال رفتاری بســیار محترمانه داشت. این رفتار را 
با عملکرد مربیانی مقایسه کنید که 24ساعته در 
حال حرف زدن درباره داور هستند. بعضی مربیان 
لیگ برتر حتی بیشتر از نکات فنی، در مورد داوری 
صحبت می کنند. این ماجــرا ایرانی و خارجی هم 
ندارد؛ چرا که همین حاال یکــی از مربیان خارجی 
فوتبال ایران، خودش به ســمبل اعتراض مداوم 
علیه داوری تبدیل شده است. از نگاه این مربیان، 
داور فقط وقتی درســت عمل کرده که تیم شــان 
بازی را ببرد. در غیر این صورت، گروه داوری مقصر 

رقم خوردن شکست بوده است!
 بردی  اف، راه جدیدی را در فوتبال ایران به باشگاه 
تراکتور نشان داده است. باشگاهی که همیشه درگیر 
حواشی بزرگ و هیاهوی قطع نشدنی بود، حاال با 
متد متفاوتی اداره می شود. او نشان داده می توان 
خوب بازی کــرد، روی فوتبال تمرکز داشــت، به 
حاشــیه ها دامن نزد و »حرفه ای« بود. ترکیبی از 
تجربه بسیار زیاد این مربی، کاراکتر خاص و آرامش 
همیشگی او، می تواند تراکتور را در یک مسیر جدید 
قرار بدهد. البته که در نهایت، نتیجه  ها همه  چیز را 
تعیین می کنند اما حداقل در این مقطع، صرفا نباید 
درگیر نگاه به اسکوربرد شــد. تأثیر برخی مربیان 

روی فوتبال، چیزی بیشتر از بردن یا باختن است.

وز سوژه ر

مرکز بازپروری!
گل گهر یکی از جذاب ترین تیم های این فصل لیگ است. 

تیمی که شــاید »فوق العاده« نتیجه نگرفته اما فوتبال 
خوبی بازی کرده و بردهای مهمی به دست آورده است. در مورد گل 
گهر، یک حقیقت کلیدی دیگر هم وجود دارد. بسیاری از بازیکنان 
این تیم مثل سرمربی، از دل یک دوران سخت به این فصل خوب 
رسیده اند. امیرقلعه نویی در سپاهان ناکام شد و پس از این ناکامی 
بزرگ، پروژه گل گهر را تحویل گرفت. بســیاری از نفرات ثابت و 
کلیدی این تیم مثل محسن فروزان، آرمین سهرابیان و بهنام برزای 
نیز قبال رویاهای شکست خورده زیادی داشته اند. حتی اریک بایناما 
نیز فصل گذشته یک کابوس واقعی را زندگی کرد اما برگشت تا یکی 
از بهترین های این فصل گل گهر شود. این وضعیت برای ستاره های 
این تیم در مسیر کسب پیروزی مهم در اهواز نیز وجود داشته است. 
رضا شکاری در سن و سال کم، چهره شد و حتی به فوتبال روسیه 
رفت. در بازگشــت به ایران اما محرومیت و دور شدن از فرم خوب 
انتظار این بازیکن را می کشید. بازیکنی که این فصل به یک ستاره 
درخشان برای گل گهر تبدیل شده و این هفته روبه روی فوالد نیز 
گل زده است. ســتاره دیگر آنها در این بازی، مرتضی تبریزی بود. 
بازیکنی که در استقالل اصال موفق ظاهر نشد و در این تیم شکست 
خورد اما حاال در لباس گل گهر، دوباره به فرم خوب گذشته برگشته 
است. بســیاری از نفرات این تیم، با قضاوت های تلخی در گذشته 
روبه رو شده اند. بعضی ها حتی تصور می کردند که دوران فوتبال این 
ستاره ها تمام شده باشد. این ذهنیت در مورد قلعه نویی نیز وجود 
داشته و در این چند سال خیلی ها از پایان عصر او صحبت به میان 
آورده اند. گل گهری ها اما فعال به سالمت از دل این آتش گذشته اند 
و توانسته اند خودی نشان بدهند. این فصل برای تک تک این نفرات 
بی نهایت مهم به نظر می رســد. آنها مزه شکســت را خیلی خوب 
می دانند و حاال دیگر فقط به طعم شــیرین پیروزی فکر می کنند. 
نماینده سیرجان، تیمی است که از دیدن بازی هایش در لیگ بیست 
و دوم پشیمان نمی شوید. تیمی که خیلی از اعضایش، تولدی دوباره 

را تجربه کرده اند.

ناپلئوندرآزادی
 پیروزی های حداقلی پرسپولیس ادامه دارد؛

آنها امتیاز جمع می کنند، اما توقعات را برآورده نمی کنند
عصر پنجشنبه در ورزشگاه آزادی همان داستان مکرر این فصل 
و حتی یکی، دو فصل گذشته برای پرسپولیس تکرار شد. باز هم 
این تیم با وجود آنکه از نظر کیفی نمایشی نه چندان تماشایی 
و مطلوب داشت، موفق شد با یک گل از سد حریف خود بگذرد. 
به این ترتیب قرمزها با 24امتیاز صدرنشــینی خود را تا پیش 
از جام جهانی و دربی تهران تثبیت کردنــد، هرچند همچنان 

نگرانی هایی در مورد وضعیت فنی تیم وجود دارد.

پنجمین برد اقتصادی
پیروزی بر مس کرمان، هفتمین برد این فصل پرسپولیسی ها 
به شمار می آمد و جالب اینکه از این 7برتری، 5برد با فاصله تنها 
یک گل رقم خورده است. پرســپولیس برابر آلومینیوم اراک، 
نفت مسجد سلیمان، مس رفسنجان، ملوان و مس کرمان تنها با 
یک گل فاصله به پیروزی رسیده و هر لحظه در آستانه از دست 
دادن امتیازات کامل بازی بوده اســت. این مدل پیروزی ها را 
اهالی فوتبال به اصطالح »اقتصادی« یا »ناپلئونی« می خوانند. 
تنها برتری های متفاوت این فصل پرســپولیس در برابر صنعت 
نفت آبادان و هوادار )با 2 و 3گل( رقم خورده است که از این بین 

نمایش قرمزها برابر هوادار بهترین بازی فصل آنها بود. در بقیه 
موارد و به خصوص بعد از تعطیالت لیگ برای برگزاری بازی های 
دوستانه ملی، پرســپولیس دیگر به فرم مطلوب بازنگشت. این 
تیم هم اکنون برنده می شــود، اما توقعات را برآورده نمی کند. 
فراموش نکنیم ملوان و مس کرمان که در 2هفته اخیر به سختی 
برابر پرسپولیس مغلوب شــدند، 2تیم تازه صعودکرده به لیگ 
برتر هستند که در مجموع روی هم تنها 3پیروزی در این فصل 
کســب کرده اند. در نتیجه انتظار می رود پرسپولیس دست کم 

برابر چنین رقبایی عملکرد بهتری داشته باشد.

شیخ؛ زودتر از موعد
زمانی که شیخ دیاباته در نخستین جلسات تمرینی پرسپولیس 
مصدوم شد، در موردش گفتند که تا بعد از جام جهانی آماده بازی 
نخواهد بود. این موضوع حتی دســتمایه شوخی های زیادی هم 
شد، چرا که تکرر مصدومیت های دیاباته اینطور نشان می داد که 
پرسپولیس در مورد خرید این بازیکن دچار اشتباه شده است. با 
این حال شیخ زودتر از موعد بهبودی یافت و در بازی با ملوان هم 
حضور مؤثر و خطرناکی در زمین داشــت. در ادامه این روند، او 

مقابل مس کرمان در نیمه دوم راهی زمین شد و با تنها گلش گره 
مهم بازی را برای پرسپولیس باز کرد. این 3امتیاز برای پرسپولیس 
بسیار ارزشمند بود و شاید قیمت واقعی آن در پایان فصل کشف 

شود؛ امتیازاتی که حاصل بهبودی زودتر از موعد شیخ بود.

ترابی، خارج از سرویس
دیگر نکته این بــازی هم ادامه یافتن روزهــای دور از آمادگی 
مهدی ترابی بود. در شــرایطی که با حضور کارلوس کی روش 
این بازیکن به بازی در جام جهانی )هرچند به عنوان نفر ذخیره( 
امیدوارتر شده، اما سطح کیفی پایین او در پرسپولیس صدای 
همه را در آورده و ممکن اســت موقعیتش را در تیم ملی هم به 
خطر بیندازد. ترابی در این بازی هم برای پنجمین مسابقه پیاپی 
از زمین بیرون رفت؛ تعویض هایی که فقط جنبه »فنی« دارد و 
حاصل ناکامی این بازیکن در برآوردن توقعات کادرفنی است. 
در تمام طول این مدت یحیی گل محمدی در مقابل انتقادات و 
فشارها برای نیمکت نشین کردن ترابی مقاومت کرد، اما او الاقل 
تا قبل از جام جهانی نتوانست پاسخ خوبی به این اعتماد بدهد. 

ببینیم بعد از مسابقات قطر چه پیش خواهد آمد.

کاش راست گفته باشی
علیرضا بیرانوند مصدومیتش را جدی نمی داند

حواس پرتی جواد
به نظر می رسد حواشی حضور نکونام در تیم ملی، بیشتر از همه به ضرر فوالد تمام شده باشد

چه کسی تصور می کرد فوالد خوزستان، تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا که یکی از بهترین فصول نقل وانتقاالتی تاریخش را پشت 
سر گذاشته بود، با گذشت 11هفته از لیگ برتر تنها موفق به کسب 2برد و مجموعا 12امتیاز شود؟ تیمی که انتظار می رفت امسال 
از مدعیان مهم کسب عنوان قهرمانی باشد، فعال در میانه های جدول و حتی مایل به رده های پایینی جا گرفته است؛ نتایجی 
که قطعا نمی تواند برای هواداران این تیم راضی کننده باشد. با وجود نمایش های ضعیف، فوالد تا 2هفته پیش دست کم 
دلخوش به رکورد بی شکستی بود که حاال آن هم از بین رفته است. سرخپوشان اهوازی هفته گذشته با نتیجه 2بر یک به 
نساجی مازندران باختند و این هفته با نتیجه مشابه برابر گل گهر سیرجان شکست خوردند. آنها همچنین تا کنون تنها 

8گل به ثمر رسانده اند که به هیچ وجه آمار جالبی برای شان نیست.
فوالد البته یک بازی عقب افتاده با ملوان دارد که شــاید به بهبود وضعیت این تیم کمک کند، اما در مجموع آنچه از 
قرمزهای اهوازی دیده شده فرسنگ ها با توقعات مخاطبان فاصله داشته است. حتما این موضوع ریشه های فنی هم 
دارد، اما به نظر می رسد بخش مهمی از مشکالت فوالد ریشه در عدم تمرکز کادرفنی این تیم داشته باشد. مدت هاست 
که بحث پیوستن نکونام به کارلوس کی روش در تیم ملی مطرح شده؛ آنچه هر بار مخالفت مدیران فوالد را به همراه داشته 
است. این بحث آنقدر ادامه یافت که کم کم لوس، زننده و حوصله سر بر شد، اما دست کم تا لحظه تنظیم این مطلب هنوز 
نمی دانیم فرجام آن چیست. نتیجه این کشمکش هم از دست رفتن ثلث اول فصل برای فوالد بود؛ تیمی که بعید است بتواند 
فاصله زیادش با مدعیان را جبران کند. فوالد 12امتیازی هم اکنون درست نصف پرسپولیس صدرنشین امتیاز گرفته است.

نکونام چندی پیش در توضیح دالیل رد پیشنهاد تیم ملی گفته بود: »خودم را مدیون فوالد می بینم و نمی خواهم به این 
تیم لطمه وارد شود.« با این حال به نظر می رســد رویه فعلی و یک بام و دوهوای جواد حتی بیشتر از جدایی او به تیم خوب 
اهوازی ضربه زده است. به عالوه فراموش نکنیم نتایج ضعیف او هم اساسا انتخاب این مربی برای کمک به تیم ملی را زیر سؤال می برد.

دروازه بان اصلی تیم ملی کشورمان روز پنجشنبه صدمین بازی اش با لباس پرسپولیس را انجام داد و 
موفق به ثبت کلین شیت شماره64 شد. این آمار خوبی برای علیرضا محسوب می شود و خودش هم 
در پایان مسابقه گفت از حاال به بعد تمرکزش روی حضور در تیم ملی و موفقیت در جام جهانی خواهد 
بود. همه ما امیدواریم بیرانوند که در حساس ترین پست قرار گرفته، عملکردی درخشان داشته باشد. 
با این حال هفته های گذشته نگرانی های زیادی پیرامون مصدومیت ضمنی کمر این دروازه بان وجود 
داشته است. حتی برخی رسانه ها گزارش دادند ممکن است بیرو درصورت تشدید مصدومیتش حضور 
در جام جهانی را از دســت بدهد، اما خودش با همان اعتماد به نفس باالیی که دارد گفته: »آنهایی 
که این حرف ها را می زنند سوژه ندارند و به کمر من گیر می دهند.« امیدواریم حق با علیرضا باشد، 
هرچند که برخی می گویند او در محافل دوســتانه و صمیمی از وضعیت کمرش ابراز نگرانی کرده 
است. به عالوه تصاویر زیادی هم از احســاس ناراحتی علیرضا از همین قسمت در هفته های اخیر 
توسط عکاسان شکار شده است. حتی تعویض او در بازی دوستانه با اروگوئه هم به شایعات دامن زد. 
با این حال آرزو می کنیم حق با بیرو باشد و رسانه ها این مسایل را صرفا از سر »بی سوژگی« مطرح 

کرده باشند. علیرضا برای تیم ملی مهره بسیار مهمی است.

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

3824-1173111 پرسپولیس1
6622-1164112 استقالل2
9821-1163217 گل گهر3
8720-1155115سپاهان4
4316-114437آلومینیوم5
12216-1144314نساجی6
15-14-1143414 تراکتور7
4114-112815مس رفسنجان8
12-8-102628 فوالد9

312-11-113358 هوادار10
312-9-112636پیکان11
110-5-101724 ذوب آهن12
39-12-112369مس کرمان13
109-20-1023510نفت مسجد سلیمان14
66-13-101367ملوان15
96-14-111375 صنعت نفت16

* در جدول نتیجه بازی ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان لحاظ نشده است.
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سقوط آزاد 
اللیگا

چندی پیش در تحلیل های فنی مشــخص 
شــد اللیــگا در بیــن لیگ هــای بزرگ 
اروپایــی، کمترین میزان دقایــق مفید در 
طول یک مسابقه 90 دقیقه ای را دارد. رقم 
دریافتی حق پخش تلویزیونی این لیگ 
با لیگ برتر قابل قیاس نیســت. انگار 
لیگ اسپانیا از چشــم افتاده است. 
اللیگا که از زمان جدایی کریستیانو 
رونالدو و ســپس مســی و سرخیو 
راموس بخش زیــادی از جذابیت و 
درآمدهای خود را از دســت داده، در 
این فصل لیگ قهرمانــان اروپا بدترین 
عملکرد خود را ثبت کرد؛ بارســلونا به لیگ 
اروپا ســقوط کرد و ســویا و اتلتیکو برای 
راهیابی به لیگ اروپا باید تا هفته پایانی صبر 
کنند. تنها رئال مادرید توانسته صعودش را 
به دور حذفی قطعی کند و تازه، این خطر هم 
برای سفیدپوشــان وجود دارد که در هفته 
آخر صدر جــدول را هم از دســت بدهند و 
مثل فصل گذشته با قرعه دشواری در مرحله 
یک هشتم روبه رو شــوند. برای اولین بار در 
تاریخ برگزاری این رقابت ها، 3 تیم اسپانیایی 
همزمان از نخستین مرحله حذف می شوند. 
برای اولین بار از سال1999، رئال مادرید تنها 
نماینده اسپانیایی مرحله حذفی خواهد بود!

    مقایسه عملکرد 4لیگ بزرگ اروپایی که 4 یا 
5سهمیه در لیگ قهرمانان دارند، نشان می دهد 
که اللیگا از همه لیگ ها بدتر عمل کرده است؛ 
لیگ برتر )41 امتیاز(، بوندس لیگا )43امتیاز(، 

سری آ )35امتیاز( و اللیگا )24امتیاز(.
    مرحله یک شانزدهم و سپس یک هشتم 
پایانی لیگ اروپا در این فصل با جذابیتی 
یکســان با لیگ قهرمانان دنبال می شود؛ 
آرســنال، منچســتریونایتد، بارســلونا، 
اتلتیکومادرید، ســویا، یوونتــوس )اگر این 
3 تیم به لیگ اروپــا راه پیدا کننــد(، رئال 
بتیس، رئال سوســیداد و احتماال آاس رم. 
نکته اینجاست که منچستر، آرسنال، بارسا، 
اتلتیکو و یووه در فهرســت اولیه سوپرلیگ 
اروپا قرار داشتند و حاال باید در لیگ درجه 

دوم اروپایی به حیات خود ادامه دهند.
    تیم هــای صعــود کــرده بــه مرحله 
حذفی لیگ قهرمانــان؛ رئال مادرید، اینتر، 
منچسترســیتی، چلســی، ناپولی، کلوب 
بروخه، بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن، بنفیکا، 

دورتموند، لیورپول و پورتو.
    تیم های حذف شــده از مرحله گروهی 
لیــگ قهرمانــان؛ بارســلونا، یوونتــوس، 
اتلتیکو مادرید، آژاکس، رنجرز، بایرلورکوزن، 
ویکتوریا پلــژن، دینامو زاگرب، ســلتیک، 

کپنهاگن، سویا و مکابی.
    تکلیف 4تیــم باقیمانده جهت صعود به 
مرحله حذفی در بازی ششــم و آخر مرحله 

گروهی مشخص خواهد شد.

باالترازمسیوسیمئونه
مهاجم تیم ملی ایران به تیم گل نخور لیگ قهرمانان اروپا 

درس بزرگی داد

طارمی

 تغییر سیستم
و تغییر شادی گل

رونالدو مثل گذشته پس از گلزنی خوشحالی نمی کند
کریستیانو رونالدو برای دومین بار در این فصل در لیگ اروپا موفق به گلزنی شد که این سومین گل 
او در فصل جاری در همه رقابت ها بود. او در پیروزی 3 بر صفر مقابل شریف مولداوی گل سوم یونایتد 
را زد. کریستیانو که در بازی با تاتنهام به دلیل قرار نگرفتن در ترکیب قهر کرده بود، از فهرست بازی با 
چلسی خط خورد اما در این بازی اروپایی مثل سایر دیدارهای این فصل از ابتدا در ترکیب قرار گرفت. 
او دومین باری است که شادی گل معروف خود »سیوووووو« را تکرار نمی کند و به شادی گل آرام تر و 

مغمومی روی آورده است.
    کریس پــس از گارناچو با رأی هــواداران دومین 
بازیکن برتر زمین شــناخته شد تا مشخص شود 
هنوز محبوبیتی بین منچستری ها دارد. حاال با 
اتفاقاتی که رخ داده، ممکن است من یونایتد 
و رونالدو در مرحله یک شــانزدهم لیگ 
اروپا به تور بارسلونا بخورند؛ حریفی که 
رونالدو همیشــه مقابل آن درخشیده 
است. البته منچستر در دیدار هفته آخر 
با پیروزی برابر سوســیداد با اختالف 
2 گل می تواند به عنوان صدرنشــین 
صعود کند و مستقیم به دور یک هشتم 
بــرود و از بازی با بارســا یــا تیم های 

سقوط کرده از لیگ قهرمانان معاف شود.
    تن هاخ که به خواســته اش رسیده و به 
رونالدو نشان داده رئیس کیست، حاال از موضع 
نرم تری با این ستاره رفتار می کند. او پس از این پیروزی 
گفته: »کریس تســلیم  نشــد. من فکر می  کنم تمام دوران 
حرفه ای او همین است. به همین دلیل است که او  همیشه خوب است، در نهایت، او پاداش تالشش 
را گرفت. در نیمه دوم می خواستم کریستیانو رونالدو و مارکوس راشفورد را در موقعیت های 9 و 10 
نزدیک به هم ببینم. فکر می کنم این می تواند یک تهدید برای همه مدافعان باشد. دفاع کردن مقابل 
چنین زوجی سخت است و آنها می توانند از یکدیگر سود ببرند.« این اظهارات نشان می دهد سرمربی 
هلندی راهی برای گنجاندن ســتاره پرتغالی در ترکیب پیدا کرده؛ بازی با 2 مهاجم در پست های 
شماره 9 و 10 به جای بازی با سیستم 1-3-2-4 قبلی. به نظر می رسد مشکل رونالدو حل شده باشد. 
تن هاخ توضیح بیشتری داده: »رونالدو موقعیت ایجاد می کند، تیم هم برای او موقعیت ایجاد می کند 

و ما می دانیم که او می تواند گل بزند. او یک گل زد و من مطمئنم گل های بیشتری هم خواهد زد.«
    کریستیانو در 38سالگی و درحالی که  بابت از دست دادن فرزندش در ابتدای فصل- که تأثیرش روی 
شادی گلش مشخص است- عملکرد بدی نداشته؛ آن هم درحالی که همواره از سوی سرمربی مورد 
بی مهری قرار گرفته و دقایق  کمی بازی کرده است. او در 8بازی آخر که حتی برای دقایقی فرصت بازی 
پیدا کرده، توانسته 3گل و 2 پاس گل به نام خودش ثبت کند. شاید آشتی با سرمربی هلندی شایعات 

درباره جدایی او در نیم فصل را متوقف سازد و او تا پایان قراردادش در تابستان در اولدترافورد بماند.

مهدی طارمی با ثبت 2 گل و یک  پاس گل دیگر در بازی با بروخه، عالوه بر باطل کردن طلســم گل نخوردن مینیوله، دروازه بان بلژیکی 
این تیم در این فصل، به عنوان بهترین بازیکن هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا برگزیده شد؛ باالتر از مسی )پاریس(، رافا سیلوا )بنفیکا( و 
جووانی سیمئونه )ناپولی(. او با این 2 گل توانست به بهترین گلزن ایرانی لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شود. طارمی که تازه در سن 27سالگی 
به اروپا رفته و 2 سال پیش نخستین بازی اش را در لیگ قهرمانان اروپا انجام داده بود، ظرف 2 سال با ثبت آمار 7 گل و 4 پاس گل در 16 بازی 
از همه بازیکنان ایرانی تاریخ این رقابت ها جلو زد. سردار آزمون با 6 گل در 23بازی نفر دوم این فهرست است. علی دایی پس از طارمی و 

آزمون با 3 گل زده در رتبه دوم بهترین گلزنان ایرانی مسابقات ایستاده است.
    طارمی گلزنی در لیگ قهرمانان را از نخستین حضور ثابتش در ترکیب اصلی مقابل یوونتوس آغاز کرده بود. زدن 4 گل در این فصل 
لیگ قهرمانان، طارمی را در بین بهترین گلزنان این فصل مسابقات قرار داده است. هم اکنون کیلیان امباپه با 6گل، آقای گل لیگ قهرمانان 

است و بعد از او هالند، محمد صالح و رابرت لواندوفسکی 5گله هستند.
    او و بازیکنان پورتو در هواپیما پس از گل نشدن پنالتی دقیقه 99 اتلتیکو، صعود به دور حذفی لیگ قهرمانان اروپا را جشن گرفتند.

این گل شــماره145 رونالدو در رقابت های اروپایی بود و همچنین 
گل شــماره125 او با پــای غیرتخصصی یعنی پــای چپ، گل 

شــماره701 او با تیم های باشــگاهی و گل شماره818 در 
رقابت های باشگاهی و ملی، گل شماره144 با پیراهن 

منچستریونایتد و گل شماره26 از زمان 
بازگشت به این تیم.

145

کریســتیانو 
برای 18امین سال پیاپی 15گل 

یا بیشتر در یک فصل به ثمر رساند؛ 2022 

)15گل(، 2021 )47گل(،  2020)44گل(، 

2019 )39گل(، 2018 )49گل(، 2017 )53گل(، 

2016 )55گل(، 2015 )57گل(، 2014 )61گل(، 

2013 )69گل(، 2012 )63گل(، 2011 )60گل(، 

2010 )48گل(، 2009 )30گل(، 2008 

)35گل(، 2007 )34گل(، 2006 
)25گل( و 2005 )15گل(.

تــو  پور
بــرای ســومین بار در لیــگ 

قهرمانــان 3 بازی متوالــی را بدون گل 
خورده بــه پایان برد. تیــم بلژیکی 392دقیقه 

دروازه اش را بســته نگــه داشــته بــود. بروخه با 
اینکه در این فصل گلی دریافــت نکرده بود، به لطف 

طارمی یک  رکورد منفی را به خــود اختصاص داد. 
بروخه حاال تنها تیمی اســت که از ابتدای فصل 

گذشــته این رقابت ها در 5بازی، 4گل یا 
بیشــتر دریافت کرده اســت.

بزرگ شو مرد!
یک احتمال جذاب برای نیمکت بارسلونا؛ 

ژاوی برود، ونگر بیاید
دقیقا یک سال است که رونالد کومان از مربیگری بارسلونا برکنار شده 
و جای خود را به ژاوی داده است. در هفته های گذشته با ذکر جزئیات، 
تحلیل و آمار نوشــته بودیم که ژاوی مربی بزرگی برای این باشگاه 
بزرگ نیست و حاال هر بار مدارک و دالیل تازه ای از بزرگ نبودن او 
رو می شود. بارسا با سرمربی سابق السد برای دومین سال پیاپی از لیگ قهرمانان به لیگ اروپا 
سقوط کرد و این یعنی از دست دادن 20میلیون یورو از محل بازاریابی و بلیت فروشی. البته 
همه درآمدها از بین نرفته و بارسا با قهرمانی در لیگ اروپا می تواند 14.4میلیون یورو 
درآمد داشته باشد. درصورت پیروزی مقابل پلژن، این باشگاه با سود 22میلیونی 
مسابقات لیگ قهرمانان را ترک خواهد کرد. بنابراین بارسلونا هنوز فرصتی برای 

متعادل کردن بودجه دارد اما این کافی نیست.

ژاوی از مارکوس آلونســو در پست مدافع میانی استفاده کرد 
درحالی که او یک مدافع چپ است. او اشتباهات فاحش بیرین 
را در سمت راست خط دفاعی ندید. با اینکه فلسفه تیم 4-3-3 
اســت، ژاوی ترکیب را با 4هافبک چید، یک لواندوفسکی در 
نوک حمله و یک دمبله در جناح راست. او پیش از این مسابقه بازیکنان را برای تماشای بازی 

اینتر-پلژن کنار هم نشاند و پس از گل دوم اینتر به حریف چک، به حدی عصبی 
شد که صندلی را به گوشه ای در رختکن پرت کرد. پیروزی اینتر اندک امید 
بارسایی ها به معجزه را از بین برد. ژاوی اگر مربی بزرگی بود، چنین اشتباهی 
نمی کرد که تیم را برای برد قابل پیش بینی حریف جمع کند و به آن شکل 
واکنش نشان دهد. او در این یک سال به سیاق کومان همواره برخی بازیکنان، 
داور و بدشانســی را مقصر عملکرد بد تیمش دانسته. ژاوی روحیه ای به تیم 

تزریق کرده که از باخت در ال کالسیکوی سوپرجام خوشحال می شوند چون 
معتقدند خوب بازی کرده اند و از شکســت در زمیــن بایرن مونیخ به اوج لذت 

می رسند چون مدعی اند با آن نمایش می توانند در نوکمپ جبران کنند. بازیکنان 
و هواداران از برد دل خوش کنک ال کالســیکوی برگشت اللیگا در فصل پیش که تأثیری در 
سرنوشت اللیگا نداشت، در آسمان ها سیر می کردند و با پیروزی در ال کالسیکوی دوستانه 
پیش فصل امسال به همه آرزوهای خود رسیدند. بارسای او تیم بزرگی نیست؛ چون خودش 
مربی بزرگی نیست. بارسای او باشگاهی است که فقط بازیکن و ستاره می خرد و مثل اینکه قرار 
نیست این روند پایانی داشته باشد. او مرد بازی های بزرگ نیست و این موضوع را در آسیا و لیگ 
قهرمانان این قاره بارها ثابت کرده است. او در 53بازی روی نیمکت بارسا 1.91امتیاز در هر بازی 

کسب کرده. دستیارش برادر خودش است که وظیفه فحاشی به نیمکت حریف و داور را دارد.

با اینکه الپورتا از ژاوی اعالم حمایت کرده، خبرنگاری به نام 
روبن اوریا ادعا می کند که این سرمربی بیش از آنچه خیلی ها 
فکر می کنند در بازی اینتر در معرض خطر قرار گرفت و آن 
زمان هیأت مدیره از ژاوی خواســته بود سمت خود را ترک 
کند. تیری آنری، اسطوره سابق آرسنال و بارسلونا که این روزها به عنوان مفسر تلویزیونی 
فعالیت دارد، گفته: »اگر در این لحظه بارسا مربی اي غیراز ژاوی داشت، تا االن در یک قدمی 
اخراج قرار می گرفت.« دیلی فوتبال هم مدعی شده که درصورت اخراج ژاوی، آرسن ونگر 
یکی از گزینه های اصلی هدایت بارسلونا خواهد بود . سرمربی سابق آرسنال 2 بار پیشنهاد 
فلورنتینو پرس برای مربیگری در رئال مادرید را رد کرده بود چون آن موقع داشت ورزشگاه 

جدید آرسنال را می ساخت.

هم اکنون که اوضاع در اللیگا چندان بد نیست و در آستانه بازی 
امشب با والنسیا تیم در رده دوم جدول جای دارد، گزینه تغییر 
سرمربی مطرح نیســت اما افرادی در داخل باشگاه به آن فکر 
می کنند و مربیانی فهرست شده اند. فعال راه حل باشگاه برای 
برون رفت از این بحران و ناکامی در بازی های بزرگ، خریدهای جدید در زمســتان است اما 
مشکل اینجاست که پولی در بساط وجود ندارد. باشگاه بدون هزینه باال در بازار زمستان به دنبال 
یک مدافع راست و یک هافبک خواهد بود. به دلیل آغاز بازسازی نوکمپ و همچنین خرج کردن 
بخشی از درآمدهای 25سال آینده باشگاه، دیگر مثل تابستان قبل امکان خریدهای بزرگ وجود 
ندارد و آنها سعی خواهند کرد بازیکنانی را هدف قرار دهند که قراردادشان در ژوئن2023 تمام 
می شود و ممکن است با قیمت پایینی وارد بازار شوند. جالب اینکه هواداران هنوز هم اسطوره 
سابق را مقصر نمی دانند و علیه ژاوی موضع نگرفته اند. آنها پس از شکست 3 بر صفر از بایرن 

مونیخ، شعار »مسی، مسی« سرمی دادند.

قبــال 
یک بــار دیگــر در 

و   1997-98 فصل هــای 
99-1998 بارســا بــا فان خال 
در 2 فصل پیاپــی از راهیابی به 

مرحله حذفی لیگ قهرمانان 
اروپا بــاز مانده بود.

ی  شکست ها
بارســلونا در نوکمپ 

)تمامی رقابت ها(؛ 2009 
تا 2019: 13 شکست و 

2020 تا 2022: 14 
شکست.

لیــان  یو
نخستین  ناگلزمان 

مربــی ای اســت کــه به 
4 پیروزی مقابل بارســلونا 

در لیــگ قهرمانــان 
می رســد.

این 
شکســت  دهمین 

بارســا برابر بایرن در لیگ 
قهرمانان بود و هیچ تیم دیگری 
مقابل یک حریــف متحمل 

این تعداد شکست نشده 
اســت.

د  عملکــر
فاجعه بــار ژاوی در 

لیگ قهرمانان اروپــا و کمتر 
از یک ســال در ایــن تورنمنت؛ 
7 مســابقه، یک بــرد، 4 باخت، 

و  زده  8 گل  2 مســاوی، 
13 گل خــورده.

د  ا تعد
باخــت بــا 3 گل در 

لیگ قهرمانان از سال 1955 
تــا 2017؛ 9 شکســت و تعداد 
باخت با 3  گل در لیگ قهرمانان 

اروپــا از ســال 2017 تــا 
2022؛ 11 شکست.

بایرن 
در 5تقابل آخر با بارسا 

که هر 5بــازی را برده، 19بر 2 از 
این حریف پیش است. بایرنی ها تنها 
در آن دیدار تاریخی 8 بر 2 از بارسا گل 
خوردند و این بار حتــی در غیاب نویر 

هم بارسا نتوانست دروازه بایرن را 
تهدید کند و موقعیت گل 

زد. بسا

آمار 6 بازی اخیر بین بایرن و بارسا
 شوت ها: بایرن 99 ..................................... بارسا 52
شوت های در چارچوب: بایرن 45 ........ بارسا 15
گل ها: بایرن 22............................................... بارسا 4
 بردها: بایرن 6 .......................................... بارسا صفر

لواندوفسکی 
در 43 بــازی آخرش با 

بایــرن در اروپا 3 شکســت 
داشت و حاال در 5 بازی آخرش 

با بارســا هم 3 شکست 
دارد.
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مجسمه  بسازیم؟

در نشست کمیته فنی فدراسیون والیبال که هفته پیش برگزار 
شــد، حاضران نقدهای خوبی را به تیم  ملی و تیم های رده های 
سنی داشتند. اکثر افراد به نقاط ضعف والیبال در پاسوری اشاره 
و از مسائل دیگر صحبت کردند. البته یکی دو نفر هم تعارف تکه 
پاره کردند و نزدیک بود اصل رسالت کمیته که بررسی صادقانه 
شرایط تیم ملی است، به بیراهه برود. ولی عجیب ترین پیشنهادی 
که در این جلسه مطرح شد، ساختن مجسمه یکی از مربیان بود 
که از قضا بیشتر حاضرین نسبت به عملکرد او انتقاد داشتند. هر 
فردی حق دارد نظر خود را بگوید ولی فراموش نکنیم که والیبال 

ما با استعدادها و نفراتی که دارد، شایسته بهترین هاست.

لیگ بدون پدیده 

لیگ برتر والیبال تا این هفته پدیده نوظهوری نداشــته است. 
در 6هفته ای که از لیگ گذشته است، هیچ یک از تیم ها بازیکن 
جدیدی را که چشمگیر باشد، معرفی نکرده اند. باز جای شکرش 
باقی است که جوانانی چون محمد بربست فرصتی پیدا کرده اند تا 
خودی نشان بدهند. این جوان ارومی تیم گیتی پسند قادر به زدن 
هر توپی است و قدرت پرش بی نظیری دارد. یکی دیگر از جوانانی 
که پارسال در لیگ بود و امسال تازه بازی اش گرفته است، علی 
حاجی پور نام دارد. او که در تیم هرازآمل بازی می کند، پشتوانه 
ارزشمندی برای والیبال در پست قطر پاسور است. حاجی پور 

تاکنون در هر مسابقه باالی 20امتیاز گرفته.

در ست دوم دیدار تیم های گیتی پسند و هورسان در هفته 
ششــم لیگ برتر والیبال اتفاق عجیبــی رخ داد. داور اول 
سرمربی تیم هورســان را با کارت زرد و قرمز از زمین اخراج 
کرد اما مربی زیر بار رأی داور نرفت و کار به مأمور انتظامی 
کشــید و این اتفاقات منجر به توقف 10دقیقه بازی شــد. 
هرچند اوضاع داوری والیبال با مردان پرحاشیه ای که همه 
می شناســند، چنگی به دل نمی زند ولی در هیچ جای دنیا 
هیچ مربی ای مقابل رأی داور نمی ایســتد. قبول داریم که 
برخی از داوران در حد قضاوت در لیگ برتر نیستند و کمیته 
داوران سرمایه گذاری بیهوده روی آنها انجام می دهد اما اگر 

به قوانین احترام نگذاریم، سنگ روی سنگ بند نمی شود.

اتفاق نادر...

پشت  خط زن 
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال
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افقی:
 1- بیشترین حد- سرخوش- 
نپریدن اسب مســابقه از روی 

مانع
2- فیلمــی ســاخته ویتوریو 
دسیکا، ســینماگر ایتالیایی- 

پیامبران
3- گلــی زیبـــــا- هدیــه 
چهره گشایی عروس- پسر کاوه 

آهنگر
4- خطی در دایره- سه گوشه- 

کاشف اقیانوس آرام
5- معادل فارسی دراور- آوازی 

در دستگاه شور- سیخونک
6- حرف فاصلــه- چاه جهنم- 

ابزاری برای شخم زدن زمین
7- سفید مایل به صورتی- وارد 
کردن دارو از طریق ســرنگ- 

اریکه سلطنت
8- واحــد پــول بین المللی- 
محمل- بازی قهوه خانه ای قدیم

9- خــواری و خفـــــــت- 
حبل الوریــد- گوشــه ای در 

دستگاه ماهور
10- نوعی گاو با شاخ های بلند- 

ترس و وحشت- مادر عرب
11- تیر پیکاندار- رســتگار- 

سهل انگاری
12- از نماهــای ســینمایی- 
بینی- نخستین مسجدی که در 

تاریخ اسالم ساخته شد

13- نان خرد شده در آبگوشت- 
فیلمــی ســاخته داریــوش 

مهرجویی- جانور تک سلولی
14- روزنامه چاپ ژاپن- آلبومی 
با آواز شــهرام ناظری و اشعار 

سهراب سپهری
15- قصد- از مذاهب چهارگانه 
اهل سنت- نوعی فراورده قندی 

سرخ کردنی
  

عمودی:
1- پایــداری در انجام کاری- 

گروهی از مهره داران خونسرد
2- خوشــی و خرمی- واحد 

شمارش درخت- تحقیق
3- آماده کردن- یک ششــم 

ملک- نان شب مانده
4- بی فایــده- راننده- غرور و 

خودپسندی
5- ضمیر غائب- نام چند تن از 
پادشاهان فرانسه بود- ماه دهم 

قمری- دریا
6- نخســت وزیر بریتانیــا در 

جنگ جهانی دوم- موفق
7- آدرس ترســیمی- مجهز 

کردن- طرح و الگو
8- از غذاهای محلی شــمال 
خراسان- شرح و تفسیر خبر- 

نشان تجاری کاال
9- شــعور- قورباغه درختی- 

عطش

10- فالش تانک- کتابی تألیف شیخ 
مرتضی انصاری 

11- نشــانه مفعولی- چاردیواری 
مسقف- خوراک- آب بند

12- وسایل حمل ونقل- صد بار اگر...
شکستی بازآ- جامه صاف کن

13- گوشت به سیخ کشیده شده- 
شجاع- ادب از بی ادبان آموخت
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بصیر
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 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 | 4333
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 از شروع فصل، اعتراضات به داوری کم نبوده 
است. می گویند سطح داوری در حد لیگ 

برتر والیبال و بازی  هایــی که برگزار 
می شود نیست ولی در بازی هورسان 
رامسر و گیتی پسند اصفهان که در 
هفته ششم برگزار شد، اعتراضات 
جدی تر بود در حــدی که رحمان 

محمدی راد، سرمربی هورسان کارت 
قرمز گرفت. او شکست تیمش را خیلی 

به داوری ربط نمی دهد اما او و باشگاه به حدی 
از داوری شاکی هستند که شکایتشان را به کمیته داوری ببرند.

امیدوارم
ديگر

اينداور
رانبینم

 رحمان محمدی راد
سرمربی تیم والیبال 

هورسان رامسر از داور بازی 
با گیتی پسند شاکی است 
و می گوید باشگاه امروز به 

کمیته داوران شکایت می کند

   از اتفاقات بازی با گیتی پسند بگویید. 
داور شما را با کارت قرمز اخراج کرد و حتی کار به 

نیروی انتظامی هم کشیده شد.
من فقط در ست دوم اخراج شــدم و در ست بعدی کنار 
زمین بودم. اگر بگویم ما در این بازی باختیم چون داوری 
بد بود، درست نیســت اما داور خیلی تأثیرگذار بود. داور 
تصمیماتی گرفت که به ضرر مــا و ناعادالنه بود. اتفاقات 
مشابهی مثل خطای دوضرب برای هر دو تیم افتاد، برای 
تیم مقابل سوت نمی زد ولی قانون را برای ما اجرا می کرد. 
در کل در بازی هایی که در شهرســتان ها برگزار می شود، 
داور نباید همه نظرات خط نگه  دارها را بپذیرد و بیشتر به 
داوری تسلط داشته باشد. اما داور این بازی همه رأی های 

خط نگه دارها را تأیید می  کرد.

  روی چه تصمیمی شما اعتراض کردید 
و کارت گرفتید؟

در لحظه ای که داور به من کارت قرمز داد، 7اشتباه کرده 
بود که به ضرر تیم ما بود. امیدوارم و فقط آرزو می کنم 
که در دوران مربیگری ام دیگر این داور را نبینم، به جز 

آرزو کردن کار دیگری نمی توانم انجام بدهم.

  نمی خواهید اعتراض کنید؟
باشــگاه روز شــنبه به کمیته داوران اعتراض 
می کند. چینش داوری از سطح بازی پایین تر 
بود. نمی گویم داوران ضعیف هســتند اما 
این کوبل داوری در حد بازی نبود. امیدوارم 
کمیته داوری فیلم بازی را ببیند. امیدوارم 
که من اشــتباه کرده باشــم که اگر اینطور 
باشد، از همه عذرخواهی می کنم. اگر اشتباه از 
داوری باشد، دوست دارم به قدری شجاعت داشته باشند 

که حداقل این را اعالم کنند.

  انتقادی که از شما می شود این است که 
چرا رأی داور را برای اخراج نپذیرفتید و حتی کار به 

مداخله نیروی انتظامی کشید.
بازی ناظر دارد چرا باید نیروی انتظامی ورود می  کرد؟ به این 
دلیل که هیچ یک از کسانی که آنجا بودند با هم هماهنگ 
نبودند. در یک تعویض داور باال می گفت می توانی تعویض 
انجام بدهی، داور پاییــن می گفت نمی توانی. من تجربه 
زیادی در مربیگری ندارم اما در این سال ها برای اولین بار 
بود که اینقدر عصبانی می شــدم. لبخند و حرکات داور 
باعث شــد از کوره در بروم. نه تنها من که بازیکنان هم 
عصبی شدند و روی بازی کنترلی نداشتیم. ما بازی قابل 
انتقادی ارائه دادیم و به خودمان باختیم ولی اشتباهات 

داوری هم بیش از حد تأثیرگذار بود.

  از شروع لیگ انتقاد به داوری زیاد است و 
بعضی ها داوری را در سطح لیگ نمی دانند.

در بازی با گنبد هم ما به عنوان تیم برنده و هم گنبد به عنوان 
تیم بازنده بــه داوری معترض بودیم. در ســطح دنیا هیچ 
مسابقه ای بدون ویدئوچک برگزار نمی شود. ما مدعی هستیم 
که جزو چند لیگ برتر جهان هستیم اما متأسفانه ساز وکاری 
که داریم، در  شأن بازیکنان و والیبالمان نیست. ویدئوچک به 
داوران کمک می کند که خطاهایشان را کمتر کنند. یک سری 
اشتباهات سلیقه ای است که ویدئوچک هم نمی تواند برایش 
کاری کند ولی با سرعتی که توپ دارد، داور هم کار سختی 
دارد و حتما باید ویدئوچک باشد. امسال که گذشت، امیدوارم 

سال آینده قانون استفاده از ویدئوچک را اجرا کنیم.

  اول فصل گفته شد که قرار است تیم شما 
از ویدئوچک استفاده کند.

همینطور بود و قرارداد بستیم و می خواستیم همه مسابقات را 
با ویدئوچک برگزار کنیم اما با فدراسیون به مشکل خوردیم. 
هزینه استفاده از ویدئوچک برای هر بازی 20میلیون تومان 
بود. فدراسیون گفت حق داوری داور ویدئوچک را پرداخت 
می کند ولی بقیه هزینه ها مثل هزینه هتل، رفت وآمد و تغذیه 
را باید خود باشگاه هورسان بپردازد. ما هم که نمی خواستیم 
هزینه ای را به هزینه های باشگاه اضافه کنیم، منصرف شدیم. 

باشگاه ما خصوصی است و نمی شود فشار زیادی آورد.

  از لیگ و تیم راضی هستید؟ 
تیم خوبی داریــم اما درحالی که همه ســالن ها ایراد دارند، 
فدراسیون فقط به ما میزبانی نداد. میزبانی در رشت هزینه ها 
را باال برده است. هدف تیم صعود به پلی آف است و امیدواریم 
این اتفاق بیفتد. لیگ سختی هم داریم. بازیکنان در تیم ها 

تقسیم شده اند و بازی ها با کیفیت خوبی برگزار می شود.
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نقاشی جدید 
 »روح االمین«

برای شهدای شاهچراغ

حســن روح االمین در پی حادثه تروریستی 
روزچهارشنبه در حرم شــاهچراغ، نقاشی ای 
با عنوان از خــون جوانان وطــن الله دمیده 

کشیده است.
به گزارش همشهری، یکی از هنرمندانی که در 
مناسبت های مختلف اثر هنری خلق می کند، 

حسن روح االمین است. 
در روزچهارشــنبه، هفته گذشــته در حرم 
شاهچراغ واقع در شــیراز عملیات تروریستی 
صورت گرفت که بر اثر آن 13 زائر جام شهادت 

را نوشیدند.
به همین مناسبت حسن روح االمین در نقاشی 
جدید خود با عنوان »از خون جوانان وطن الله 
دمیده« تصویر مادر و فرزندی که جزو شــهدا 

بودند را نقاشی کرده است.

 آغاز نیم بهای اکران
 یک فیلم کمدی

فیلم ســینمایی »طبقه یک ونیــم« به عنوان 
تازه ترین فیلم کمدی ترکیب اکران امســال، 
از روز سه شنبه و با بلیت نیم بها اکران خود را 

آغاز خواهد کرد.
به گزارش همشــهری، فیلم سینمایی »طبقه 
یک ونیم« ساخته نوید اســماعیلی که در ژانر 
کمدی ساخته شده و بازیگرانی چون مهدی 
هاشمی، سیروس همتی، امیرمحمد متقیان و 
صحرا اسداللهی در آن نقش آفرینی کرده اند از 
روز سه شنبه، 10آبان ماه در سینماهای سراسر 
کشور روی پرده می رود. شورای صنفی نمایش 
در جلسه هفته گذشــته ضمن ثبت قرارداد 
اکران این فیلم، از آغــاز اکران آن از این هفته 
خبر داده بود اما بنابر تصمیم عوامل، به جای روز 
چهارشنبه که روز مرسوم ورود فیلم های جدید 
در هر هفته به چرخه اکران محسوب می شود، 
این فیلم یک روز زودتر و در روز سه شنبه که 
بلیت سینماها به صورت نیم بها عرضه می شود، 

اکران خود را آغاز می کند.

 نمایندگان ارشاد 
 در جلسه صدور 

مجوز ساترا

سرپرست معاونت کاربران و تنظیم گری اجتماعی 
ساترا گفت: »2نماینده از وزارت ارشاد به شورای 
صدور مجوز تولید و شــورای انتشار سریال های 
نمایش خانگی دعوت شــده اند.« محمدصادق 
افراسیابی، افزود: »یکی از مصادیق طرح تحول 
ساترا در حوزه هم افزایی در تنظیم گری با سایر 
نهادهای مرتبط، هم افزایی با وزارت ارشاد است. 
ساترا در هفته گذشته طرح تحولش را رسانه ای 
کرد که در بخــش رویکردها، حرکت به ســوی 
یکپارچگی راهبردی و الزام بــه هم افزایی میان 
رســانه ملی و بخش خصوصــی، هم افزایی در 
تنظیم گری با ســایر نهادهای مرتبط و تقویت 
ســواد تنظیم گری صوت  و تصویر فراگیر میان 
عموم مردم، کارشناسان و مسئوالن مورد تأکید 
قرار گرفت.« به گفته افراسیابی، »ساترا و وزارت 
ارشاد در مسیر تعامل سازنده با یکدیگر قرار دارند 
و ســاترا طبق آخرین تفاهم خود با وزارت ارشاد 
از 2نفر از نماینــدگان آن وزارتخانه برای حضور 
در شــورای صدور مجوز تولید و شورای انتشار 

سریال های نمایش خانگی دعوت کرده است.«

خبر
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 مجنون وار 
در جزیره مجنون

 گفت وگو با احمدرضا طاووسی
 از فرماندهان دفاع مقدس

 اسرار خواندنی 
از عملیات های شناسایی 

 مروري بر کتاب »هم مرز با آتش« 
خاطرات حمید قبادی

 پشت پرده
آشوب آمریکایی

 جزئیات بیانیه  مشترک 
سازمان اطالعات سپاه و  وزارت اطالعات

جالل، از دوبله ایران رفت
جالل مقامی، دوبلور با سابقه سینما و تلویزیون ایران،  پنجشنبه 5 آبان و در 81سالگی از دنیا رفت

جالل مقامــی، دوبلور با ســابقه ســینما و تلویزیون ایران  
پنجشنبه 5 آبان و در سن 81سالگی از دنیا رفت.

زنده  یاد مقامی به عنوان دوبلور و مدیر دوبالژ آثار ماندگاری 
 را از خــود در عرصــه ســینما و تلویزیون ایــران به ثبت 

رسانده است.
وی در آثار مطرح ســینمای جهان صداپیشگی بازیگران 
مطرحی چون رابین ویلیامز، رابرت ردفورد، عمر شــریف، 
وارن بیتی، مونتگومری کلیفت، مارچلو ماستریانی، مایکل 
کین، استیو مک کویین، داستین هافمن، کلینت ایستوود، 

جک نیکلسون و آل پاچینو را انجام داده است.

زنده یاد مقامی از ســال1362 اجرای برنامه »دیدنی ها« را 
برعهده داشت که به عنوان یکی از محبوب ترین برنامه های 

تلویزیونی ایران شناخته می شود.
جالل مقامی کنــار نام هــای بزرگی همچــون منوچهر 
اســماعیلی، چنگیز جلیلوند، ناصر تهماســب، خســرو 
خسروشاهی و... یکی از صداهای ماندگار دوبله فارسی بود. 
از مهم ترین دوبلورهای سینما و تلویزیون ایران که بهترین 
و به یاد ماندنی ترین کارهایش را در عصر طالیی دوبله انجام 
داد؛ در دهه40 که مثل بقیه همکارانش، همه آن صاحبان 
صداهای منحصر به فــرد، در اوج جوانی فضای مناســبی 
برای درخشــش یافت. به عنوان جوان اول جای بازیگران 
زیادی حرف زد. تشــخص صدایش متناســب با بازیگران 
اغلب خوش ســیمایی بود که با صدا پیشــگی به جایشان، 
ارزش افزوده ای را به همراه می آورد که ویژگی و شــاخصه 

دوران طالیی دوبله بود . جالل مقامی جوان با رابرت ردفورد 
در»پابرهنه در پارک«، »ســه روز کندور« و»بوچ کسیدی 
و سندانس کید«، وارن بیتی در »شــکوه علفزار« و »بانی 
و کالید«، عمر شــریف در »لورنس عربســتان« و »دکتر 

ژیواگو«، در یادها ماند.
به عنوان جــوان اول با صدایی که همیشــه جــوان ماند، 
فرصت های مغتنمی در دهه های 40 و 50 شمســی برای 
درخشش یافت. ازجمله در دوبله اول »پدرخوانده« که جای 
آل پاچینو صحبت کرد و فقط ســینما روهای دهه50 از آن 
خاطره دارند. )نسخه در دسترس دوبله ویدئویی است که 

خسرو خسروشاهی جای پاچینو صحبت کرده است.(
از شروع فعالیت حرفه ای اش به عنوان دوبلور در سال1337 
تا صدا پیشــگی در نقش های مهم آثار شاخص، در ابتدای 
دهه40، با توجه به فضای رقابتی دوبله ایران در آن سال ها 

و انبوه صداهایی که حاال ماندگار شــده اند، جز اســتعداد، 
سختکوشی هم می طلبید که جالل مقامی از آن برخوردار 

بود.
جنس صدایش بیشتر از هر دوبلوری به خسرو خسروشاهی 
نزدیک بود و بی جهت نبود که هر دو جای بازیگران مشابهی 
صحبت می کردند. هرچند آن ویژگی مهم صاحبان صداهای 

ماندگار، یعنی فردیت، تفاوت ها را رقم می زد.
در مورد او، این جلــوه و جالل بود که رمانتیســم جوانانه 
و روشــنفکرانه نقش ها را موکد می کــرد و به آنها حالوتی 
می بخشید که مهم ترین دســتاورد دوبله فارسی بود. جز 
نقش  های بلند، در فرازهای کوتاه نیز می درخشــید؛ مثل 

صحبت به جای کاراکتر جعفر ابن ابی طالب 
در فیلم »محمد رســول اهلل« کــه هنوز و 

همچنان به یاد ماندنی است.

شهاب مهدویدوبله
روزنامه نگار

در دهه6۰،  در دورانی کــه واژه هایی چون »ســرگرمی« و »جذابیت« به ندرت 
در تلویزیون معنا می شــد، تعدادی از دوبلورها اجرای برنامه های تلویزیونی را 
برعهده گرفتند؛ حسین باغی در »یک مسابقه، سی سؤال«، منوچهر نوذری در 
»مسابقه هفته« و جالل مقامی در »دیدنی ها«. اجرای دیدنی ها به عنوان یکی از 
پرمخاطب ترین برنامه های تلویزیونی دهه6۰، جالل مقامی را به یکی از ستاره های 
تلوزیون  گریزان از ستاره دهه6۰ مبدل کرد؛ بخشی از حافظه جمعی ایرانیان در 
سال های دشوار جنگ تحمیلی. در انتهای این دهه صداپیشگی اش در 2سریال مهم 
و پربیننده »لبه تاریکی« و »ارتش سری« نقطه عطفی بود برای دوبلور معروفی که 

به ندرت نقش های دلخواهی برای دوبله می یافت. در همین سال ها بود که با صحبت 
به جای مهدی فخیم زاده در »تشریفات« و مصطفی طاری در »بی پناه« از پرسونای 
ثابتش هم با مهارت و انعطافی مثال زدنی فاصله گرفت و در »شیر سنگی« با صحبت 

به جای علیرضا شجاع نوری بهره ای مطلوب از تجربه های گذشته اش گرفت.
جالل مقامی را در آخرین سال های فعالیت حرفه ای اش با برد پیت در فیلم »هفت«، 
رابین ویلیامز در »خانم دات فایر« و نیکالس کیــج در »اقتباس« به جا آوردیم؛ 
دوبلوری که سال94  دچار سکته شد، همچنان به فعالیت ادامه داد و پس از آن دیگر، 
امکان و متأسفانه حنجره ای باقی نماند تا پنجشنبه تلخ 5آبان14۰1 که داستان این 
صدای ماندگار هم به پایان رسید. بعد از چنگیز جلیلوند و منوچهر اسماعیلی، دوبله 

فارسی دوباره سیاه پوش شد.

مکث
ديدنی،شنیدنی

یک صدا
یک کارنامه

سیما تمام تالشش را می کند با تولیداتی که از گذشته مانده و به تدریج 
به ثمر می رســد؛ آنتن خود را در ماه های آینده پــر کند. یکی از سریال

ســریال هایي که نمایش آن از هفته پیش رو در شبکه یک شروع 
می شود سریال »گیل دخت« است؛ سریالی درام در بستر تاریخی که 
در فاصله سال هاي 98 تا 14۰۰ تولید شده و روانه آنتن شبکه یک می شود. این سریال6۰ 
قسمتی ساعت 22 و 15 دقیقه پخش می شود و تا اواخر بهار سال آینده ادامه دارد. این 
سریال تاریخی که تولیدش بیش از 2 سال طول کشیده در سکوت خبری به کارگردانی 
مجید اسماعیلی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی تولید شده است. فیلمنامه این 

سریال را مجید آسودگان به سفارش مرکز فیلم و سریال معاونت برون مرزی سازمان 
صدا و سیما نوشته و نگارش آن حدود 5سال زمان برده است. داستان سریال حکایت 
گلنار و اسماعیل است که در میان هیاهو و مهلکه قجری تاروپود دلشون با مهر و محبت 
هم بافته می شود و... .   از بازیگران اصلی این سریال 6۰قسمتی می توان به سعید راد، 
سعید چنگیزیان، شقایق فراهانی، پریوش نظریه، رامتین خداپناهی، ثریا قاسمی، 

محمود پاک نیت، حبیب دهقان نسب، فخرالدین صدیق شریف، 
فریبا متخصص، صالح میرزاآقایی، نفیسه روشن، حمید ابراهیمی، 

محمد فیلی و... اشاره کرد. 

 »گیل دخت«  به آنتن رسید

دغدغه سریال سازی  در رسانه ملی در سال های اخیر بیشتر شده، موضوعی 
که حتی به توقف روند تولید برخی از سریال ها رسیده است، اما پیمان جبلی، 
رئیس رسانه ملی به شکل مستقیم آن را تأیید نمی کند و با این حال 
معتقد است: » کارهای بزرگی را به تدریج ارائه می کنیم. قبال هم 
عرض کرده بودیم این تولیدات را به دوره های مختلف پاییز، 
زمستان و نوروز خواهیم رساند. روند تولید متوقف نشده 
اما به دالیل متعدد که مهم تریــن آن باال رفتن نرخ تولید 
است، به ویژه با راه افتادن تولیدات شبکه خانگی که نرخ 
تولید را بسیار بسیار باال برده اند.« وی همچنین بزرگ ترین 
دغدغه را بودجه اعالم کرده و می گوید: »بودجه در اختیار 
سازمان با ارقام واقعی تولید همخوانی ندارد، درخواست ما 
از مجلس و دولت این است که حمایت کنند، ما در تلویزیون 

نیازمند تولید نمایشی و سرگرمی هستیم اما توان صدا و سیما محدود است.
اگر این توان افزایش یابد با حمایت دولت و مجلس حتما کارهای فاخرتر هم 
ارائه می دهیم.« به نظر نبود بودجه حرف اول را در ســازمان می زند و حاال 
ساترا به عنوان سازمانی زیرنظر رسانه ملی با هزینه های باال مشغول تولید 
سریال های نمایش خانگی است؛ این موضوع برای رسانه ملی کار را دشوار 
کرده است. سهم ســازمان صداوســیما در بودجه پیشنهادی سال جاری 
5هزارو289میلیارد تومان پیش بینی شده بود که مقرر شد بیشترین رقم 
اختصاص یافته از این بودجه - 3هزارو872میلیارد تومان - در بخش تولیدات 

تلویزیونی صرف شود.
الیحه پیشنهادی بودجه سال14۰۰ هم سهم سازمان صداوسیما برای تولید 
برنامه های صوتی و تصویری را معادل 2619میلیارد تومان درنظر گرفته بود 

که این میزان، درنهایت به رقمی برابر با 3هزارو384میلیارد تومان رسید.

مقایسه بودجه سریال سازی  در تلویزیون و نمایش خانگی دغدغه جدید رسانه ملی
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سردارمحمدرضاحسنیآهنگر
رئیسدانشگاهجامعامامحسینع

مدلوالگویمادردانشگاهامامحسین(ع)
ایناستکهگنجینهارزشمنددفاعمقدس
رادرقالبدانشوفناوریهاییکهبتواند
بهکتــابتبدیــلشــود،بــهفرماندهــانو
رزمنــدگانآینــدهســپاهمنتقلکنیــم.در
اینحــوزه۱۴گروهتخصصیدردانشــگاه
تشکیلشدهوتبدیلبهکتبمعتبرعلمی
ومنبــعدردســتورکارقرارگرفتهاســتتا
کتبدرســیومنبــعدردانشــگاههاراکه
براساستجربیاتغنیدفاعمقدساست
برایتدریسدردانشگاهامامحسین(ع)
ارزشــمند تجربیــات و آمادهســازيم
دفاعمقــدسبــرایاســتفادهآینــدگانو

تربیتپاسدارانحفظشود.ایسنا

سرداراحمدعلیگودرزی
فرماندهمرزبانیفراجا

مرزبانان،چشــمانبیدارنظــامجمهوری
اسالمیهستند؛نیروهایمسلحجمهوری
اســالمیایــرانباتمــامتــوانآمــادهدفاع
ازایــرانهســتندوحاضرنــدازجــانخــود
بگذرند،امــایکوجــبازخاکایــرانرااز
دســتندهنــد.خوشــبختانهباوحــدتو
همدلیشیعهوســنیدرخراسانجنوبی
وهمراهیآنهابامرزبانــان،امنیتپایدار
درمرزهایایناستانبرقراراست.دراین
سالهاتوجهخاصیبهمرزهایخراسان
جنوبیشدهوباهوشمندسازی،مرزهای

»روطه« در 40قسمت تدوین شده  و شامل مجموعه ایناستاننفوذناپذیراست.دفاعپرس
خاطراتی از دومین ســال جنگ تا آخرین روزهای 
دفاع مقدس اســت. مزیت این خاطــرات در متنوع 
بودن حوادث مربوط به عملیات های موفق و ناموفق 
رزمندگان اســالم در مناطق مختلــف عملیاتی در 
جبهه های جنوب و غرب کشور و همچنین منطقه 
کردستان است. نخســتین عملیات های تهاجمی 
رزمندگان اسالم و سایر عملیات های شاخص و مهم 
همانند آزادسازی شهرهای بستان و خرمشهر، فتح 
جزایر مجنون و بندر اســتراتژیک فاو و غیره با ذکر 
اســامی فرماندهان و برخی رزمندگان بخش اصلی 
کتاب را تشــکیل می دهد. عالوه بر ایــن، در کتاب 
روطه، خاطرات نویسنده از سفر به عراق در 31سالگی 
و مالقات با امام خمینی)ره( در نجف اشرف و حوادث 
انقالب اسالمی آمده اســت. همچنین سایر حوادث 
مرتبط با جنگ تحمیلی ازجمله جمعه خونین مکه 
در حج سال 66، فاجعه انسانی در حلبچه، همچنین 
عملیات تهاجمی منافقین به خاک کشورمان در پایان 
جنگ و مقابله رزمندگان اسالم با منافقین در عملیات 
مرصاد نیز توضیح داده شده که نویسنده به عنوان راوی 
خاطرات در تمامی این صحنه ها حضور مستقیم داشته 
و به همین دلیل خاطرات را با ذکر جزئیات به چاپ 
رسانده است. با توجه به سیر منظم تاریخی، خاطرات 
این مجموعه می تواند ارائه گر یک نگاه جامع و کلی 
نسبت  به روند عمومی و کالن جنگ تحمیلی و دوران 

دفاع مقدس باشد.

نوجوانی که می خواست شــکایتش را به گوش 
امام)ره( برساند

احمدرضا طاووسی از نوجوانی در بطن حوادث انقالب 
بود و بعد از پیروزی انقالب اسالمی و همزمان با شروع 
جنگ تحمیلی او نیز مانند بســیاری از نوجوانان و 
جوانان، داوطلب اعزام به جبهه می شود اما به دالیل 
مختلف نمی تواند رضایت خانواده را به دست بیاورد؛ 
»درحالی کــه در حوزه علمیــه صاحب الزمان )عج( 
شــهرضا مشــغول تحصیل دروس دینی و طلبگی 
بودم، برای نخستین بار در مرداد ماه 1360 درصدد 
ثبت نام و اعزام به جبهه برآمــدم اما به دلیل ثبت نام 
همزمان برادرم غالمرضا و پسرعمویم مهدی، با اعزام 
من موافقت نشد. پســرعمویم مهدی طاووسی که 
نوجوانی 15 ســاله بود، در مهرماه 1360در عملیات 
ثامن االئمه)ع( به شهادت رســید. برادرم غالمرضا 
نیز از ناحیه گردن مجروح شد. با شهادت مهدی که 
نخستین شهید بسیجی شهرمان در دفاع مقدس بود، 
میل و اشتیاقم برای اعزام به جبهه به شکل فوق العاده 
و غیرقابل وصفی بیشتر شد. به همین دلیل با وجود 
مخالفت خانواده، حوزه علمیه و ســپاه پاســداران، 

به شدت برای اعزام به جبهه پافشــاری می کردم.« 
طاووسی سرانجام موفق به کسب رضایت خانواده اش 
می شود و درتاریخ 13مهر سال 1360برای گذراندن 
دوره آموزش نظامی به اردوگاه آموزشی سپاه شهرضا 
و بعد از آن به جبهه جنوب اعزام می شود اما با توجه به 
سن کم، اندام الغر و بنیه ضعیفی که داشته 3هفته ای 
را در خط پدافندی می گذراند. نیروهای رزمنده برای 
عملیات طریق القدس در حال ســازماندهی بودند، 
اما نام احمدرضا جزو این رزمنده ها نبود و همچنان 
باید در خط پدافندی باقــی می ماند. او خاطره اعزام 
برای عملیات را اینگونه روایت می کند: »صحبت با 
ســیدابراهیم میرکاظمی، فرمانده گروهان و بشیر 
ابراهیمی، فرمانده گردان برای شــرکت در عملیات 
بی فایده بود. من هم که به شدت شاکی شده بودم و 
وقتی دیدم اصرارم بی نتیجه است به حاج رضا حبیب 
الهی که در آن زمان مسئول محور بود متوسل شدم. 
باز هم نتیجه ای نگرفتم. شروع به گریه و زاری کردم 
تا جایی کــه کارمان به بحث و درگیری کشــید. در 
نهایت با سادگی و صداقت نوجوانی به آنها گفتم که 
اگر مرا در گردان های عملیاتی ســازماندهی نکنید، 
به تهران می روم و از شما به امام خمینی)ره( شکایت 
می کنم! سرانجام با اصرار و چانه زنی فراوان، موافقت 
آنها را به دست آوردم و در گروهان ابوالفضل از گردان 
شهید بشیر ابراهیمی سازماندهی شدم. در آن زمان 
نیروهای گروهان ما که اکثرا بســیجی بودند به نام 
گروهان ابوالفضل)ع( در گردان معروف به گردان بشیر 

سازماندهی شدند.« 

روطه؛ جزیره ای در مجنون 
نام کتاب »روطه« برگرفته از خاطــره ای مربوط به 
عملیات خیبر اســت. زمانی که نیروهای رزمنده به 
جزایر مجنون در هورالعظیم اعزام شدند، از آنجا در 
منطقه ای به نام »روطــه« در نزدیکی دجله پدافند 
کردند. چاپ اول و دوم این کتاب در سال 1393توسط 
حوزه هنری و انتشارات سوره مهر منتشر شد. چاپ 
سوم آن به صورت مشترک توسط انتشارات سوره مهر 
و انتشارات ستارگان درخشان اصفهان و چاپ چهارم 
در انتشارات به نشــر و زیرنظر آستان قدس رضوی 
منتشر و روانه بازار کتاب شد. نویسنده خاطره عملیات 
خیبر را به طور مفصل و با جزئیات روایت کرده است. 
احمدرضا طاووســی، پــس از عملیــات والفجر 4و 

بازگشت از مرخصی 
در دی مــاه 1362به 
تیپ قمربنی هاشم)ع( 
اعزام و با سازماندهی 
جدید گردان یا مهدی 
به عنــوان فرمانــده 

گروهان شهید مدنی مشغول خدمت شد. طاووسی 
در بخشی از این کتاب شرایط سخت منطقه روطه را 
توصیف کرده است: »با شروع مرحله اول عملیات خیبر 
و فتح جزیره مجنون قرار بود تیپ قمربنی هاشم)ع( 
در مرحله دوم و در محور روطه وارد عمل شود. گردان 
یامهدی)عج( هم ماموریت داشــت تــا پس از عبور 
از آب های هور تا ســاحل رود دجله و نزدیکی شهر 
القرنه پیشروی کند. بنابراین نیروهای گردان را ابتدا 
با هلی کوپتر به جزیره مجنون شمالی بردند تا پس از 
آن به وسیله قایق به منطقه روطه اعزام شویم. مدتی 
در جزیره مجنون شمالی مستقر شدیم و در ساحل 
آن منتظر رســیدن قایق و انتقال به خط پدافندی 
روطه بودیم. با توجه به اینکه هنوز ادوات ضد هوایی 
و قبضه های پدافند هوایی ما به جزیره مجنون منتقل 
نشده بود هواپیماهای عراقی در ارتفاع بسیار پایینی 
پرواز می کردند و عالوه بــر بمباران نیروها در جزیره 
مجنون به راحتی به ما نزدیک شده و با تیربارهای خود 
به طرف ما شلیک می کردند. هنگامی که در جزیره 
مجنون در حال پیگیری اعزام نیروها به روطه بودیم، 
تعدادی از اســرای عراقی که در حال انتقال به پشت 
جبهه بودند توسط هواپیماهای عراقی مورد هجوم 
قرار گرفتند و تعدادی از آنها کشته و مجروح شدند.« 

روطه نفرین شده را فراموش نمی کنیم
طاووســی در ادامه خاطراتش به بیــان جزئیاتی از 
منطقه روطه با وسعتی بسیار محدود با عرض حدود 
10متر می پردازد و در ادامه می گوید: »در شــرح و 
بیان وضعیت ســخت و دشــوار نیروهای ما در خط 
مقدم درگیری روطه، شــاید هیچ بیانی به رســایی 
توصیف سردار شجاع جبهه ها یعنی شهید محمد علی 
شاهمرادی، مسئول عملیات لشکر قمربنی هاشم)ع( 
نباشد. او که از شــجاع ترین فرماندهان دفاع مقدس 
بود در این خصوص دست نوشته ای دارد که سختی 
شرایط روطه را توصیف کرده است: »در هیچ حمله ای 
اشک نریختم به جز دو حمله، یکی حمله روطه که 
برای مظلومیت بســیجی ها گریســتم و در والفجر 
4زمانی که دوست عزیزم ریاحی  از دست رفت.« وقتی 
از روطه بازمی گشــتیم با نگاهی غم انگیز و چشمی 
اشکبار در غم از دست دادن همرزمانمان، روطه نفرین 
شده را رهاکردیم. روطه برای ما جزیره ای نفرین شده 

بود که هرگز آن را فراموش نمی کنیم.«

کربالی 4؛ نبرد در  ام الرصاص
در هفتمین ســال دفاع مقدس و در نیمه دوم سال 
1365تبلیغات زیادی پیرامون عملیات آینده به عنوان 
عملیاتی مهم و سرنوشت ســاز انجام می شد. محور 
اصلی تبلیغات بر این اساس بود که با توجه به طوالنی 
شدن جنگ تحمیلی قرار اســت در عملیات آینده 
سرنوشت جنگ یکسره شده و به آن پایان داده شود. 
روایت کوتاهی از این عملیــات را از کتاب »روطه« 
به قلم طاووســی مرور می کنیم که نشــان می دهد 
خبرهای دلگرم کننده از سوی خانواده ها آن هم در 
بحبوحه جنگ تــا چه اندازه در باال بــردن و تقویت 
روحیه رزمندگان تأثیر داشته است: »در این عملیات 
که بعدا به عنوان کربالی 4نامگذاری شــد، لشکر ما 
می بایست در کنار لشکرهای مقتدر امام حسین)ع( 
و نجف اشرف وارد عمل می شــد. بنابراین نیروهای 
ما باید از اروندرود و جزایــر  ام الرصاص و ام البابی که 
در مقابل خرمشــهر و در میانه رودخانــه اروند واقع 

مجنون وار در جزیره مجنون
گفت وگو با احمدرضا طاووسی، از فرماندهان دفاع مقدس که خاطراتش را در کتابی به نام »روطه؛ جبهه ای به عرض 10 متر« به چاپ رسانده است

مروري بر کتاب »هم مرز با آتش« ؛ خاطرات حمید قبادی
 اسرار خواندنی 

از عملیات های شناسایی 
با گذشــت ســال ها از پایان 8 ســال دفاع مقدس ملت 
مســلمان ایران در مقابل تجــاوز ارتش بعثــی عراق به 
پشتیبانی دشمنان قسم خورده انقالب اسالمی، بسیاری 
از واقعیت های آن رویداد بزرگ همچون راز سر به مهری 
در سینه افرادی نهفته است که روزگاری به عنوان رزمنده 
عاشق آرمان های انقالب اسالمی و آب و خاک میهن خود 
در میدان های نبرد حاضر بودنــد و لحظه لحظه های آن 

سال ها را با گوشت و پوست و خون خود لمس کرده اند. 
البته بخشــی از این وقایع به صورت خاطرات رزمندگان 
حاضر در میادین نبرد آن ایام در ســال های بعد از پایان 
جنــگ در قالب کتاب هــای خاطرات رزمنــدگان چاپ 
و منتشــر شــده اســت. یکی از این آثار، کتاب خاطرات 
زنده یاد ســردار حمید قبادی با عنوان »هم مرز با آتش« 
اســت که در زمان حیات وی توســط انتشــارات سوره 
مهر در تهران چاپ و منتشــر شــده اســت. این کتاب 
پانصدو چهاردهمین محصول دفتر ادبیات و هنر مقاومت 
حوزه هنری اســت که در بخش خاطــرات جنگ ایران و 

عراق، یکصد و پنجاه و سومین کتاب محسوب می شود. 
در ابتدای کتاب، در بخش 
اشاره آمده است: حتی آن 
روزها که نیروهای ســپاه 
ســتاره ای به دوش خود 
نداشــتند، حمید قبادی 
بــرای مردم کوهدشــت 
ســرداری فداکار بود. چه 
رســد به حاال کــه آوازه 
قهرمانی و فداکاری او دهان به دهان در این شهر کوچک 
گشــته اســت. خاطرات ســردار قبادی حکایت یکی از 
کهنه سربازان جنگ تحمیلی است که ما را با تلخ و شیرین 
آن روزهــا پیوند می دهــد؛ روزهایی که هــر ثانیه اش با 
حوادثی مهم همراه بود. حمید قبادی در این کتاب عالوه 
بر راوی خاطرات بودن، نویسنده متن کتاب هم محسوب 
می شــود. از این روی، نثر این اثر را می تــوان به قلم وی 
نســبت داد که در آن صورت هــم محدودیت خاصی در 

کلیت کار دیده نمی شود. 
مجموعه خاطراتی که در این کتاب آمده است از نثر ساده 
و بی پیرایه ای برخوردار اســت. راوی در فصل اول، قبل از 
پرداختن به موضوع اصلی کتاب، نویسنده شرح مختصری 
از تولد و دوران کودکــی و نوجوانی خــود ارائه می دهد 
که به روزهای وقوع و ســرانجام پیروزی انقالب اسالمی 
ختم می شــود، اما خیلی زود می رود سراغ موضوع اصلی 
که همان دفاع مقدس اســت و روایت خود را از نخستین 
روزهای آغاز این نبرد هشت ســاله شروع می کند: »دوم 
مهر ماه 1359بود که برای اعزام به مناطق مرزی در سپاه 
کوهدشــت همراه پدرم ثبت نام کردم. 4 یا 5 روز توسط 
عده ای که ســربازی رفته بودند به طور فشــرده آموزش 

نظامی دیدیم. 
تمرینات نظامی در زمین 
خاکــی فوتبــال، اطراف 
سپاه کوهدشت و در کنار 
میدان توحید انجام شــد. 
زمین ســفت و ســختی 
بود؛ اما عشــق به شرکت 
در جنگ هر مشــکلی را 
آسان می کرد.« راوی در 
ادامه فصــل اول کتاب به 
روزهــای آغازین جنگ 
اشاره می کند که با فراز و 
نشیب هایی همراه است و 

سرانجام به عملیات فتح المبین در منطقه عمومی شوش- 
دزفول و دشــت عباس ختم می شود. در فصل دوم کتاب، 
راوی به بازگویی خاطرات خــود از عملیات بیت المقدس 
می پردازد. دیده و شنیده های او از این نبرد نظامی حاوی 
نکته های قابل تاملی است که بسیاری از ناگفته های جنگ 

تحمیلی را بازگو می کند. 
قبــادی در ادامه این فصل، ماجرای مجروح شــدن خود 
در مرحله دوم عملیات بیت المقدس را شرح می دهد که 
برای مدتی او را از صحنه های نبرد دور نگه می دارد. فصل 
سوم کتاب با عنوان »یک عملیات بزرگ« به وقایع جنگ 
از بهمن ماه 1362به بعد می پــردازد. فصل چهارم کتاب 
باعنوان »مریوان« به فعالیت های اطالعاتی حمید قبادی 

در جبهه های استان کردستان می پردازد. 
راوی در ادامه این فصل، به شرح چندین عملیات شناسایی 
در خطــوط مرزی و خاک عــراق می پــردازد که تمامی 
آنها در به ثمر رســیدن عملیات هــای رزمندگان نقش 
تعیین کننده ای داشته است. سرانجام در اوایل فروردین 
1365حمید قبادی به همراه بقیه اعضای گروه شناسایی، 
مریوان را به قصد پادگان شــهید شــفیع خانی در حوالی 
اندیمشک که محل اســتراحت و اردوگاه تیپ بوده ترک 

می کنند. 
البته بعد از مدتــی، آنها به جبهه شــمال غرب و منطقه 
حاج عمران در مناطق مرزی شهر پیرانشهر اعزام می شوند. 
او همچنین در این فصل موضوع تبدیل سازمان تیپ 57 

ابوالفضل سپاه لرستان به لشکر را مطرح می کند. 
شــرح وقایع عملیات های کربــالی 4و 5از منظر حمید 
قبادی هم از اهم بخش های فصل پنجــم کتاب هم مرز 
با آتش است. قبادی با شــرح کامل دیده و شنیده هایش 
در عملیات کربالی 4، به توصیف وقایع عملیات کربالی 
5 می پــردازد. او در چهاردهمین روز از ایــن عملیات از 
ناحیه صورت و گوش مــورد اصابت ترکش قرار می گیرد. 
حمید قبادی در فصل ششم کتاب به ماموریت های سال 
1366خود پرداخته است. فصل هفتم و آخر کتاب هم با 
عنوان »پایان جنگ« به وقایع سال آخر جنگ می پردازد 
که در آن، حمید قبادی به شــرح فعالیت های اطالعاتی 
خود در واپســین ماه ها و روزهای جنگ هشت ساله عراق 

علیه ایران می پردازد. 
اشــاره به اتفاقات عملیات مرصاد، آخرین برگ های دفتر 
خاطرات سردار پاسدار حمید قبادی از حضور هشت ساله 

خود در میدان های نبرد دفاع مقدس است. 

 اجرای فیلم نمایش »41۰« 
در برج میالد

فصل اول »ســینمایش 
410« به تهیه کنندگی 
و  کوه فــر  علیرضــا 
کارگردانــی کــورش 
زارعی اجــرای خود را از 
25مهر به مدت 15شب 
در برج میالد تهران آغاز 
کرده است. »سینمایش« ابداعی تازه از حوزه هنری 
انقالب اسالمی است که با ترکیبی از قالب تئاتر و 
جلوه های ویژه سینمایی اثری متفاوت را به نمایش 
می گذارد. از جلوه های ویژه این اثربزرگ می توان 
به بزرگ ترین آکواریوم تئاتری با ظرفیت 100هزار 
لیتر آب اشــاره کرد.  این برنامــه روایتی متفاوت 
از دفاع مقدس با محوریت شــهید ســپهبد قاسم 
سلیمانی و فتح گردان غواصی لشکر 41ثاراهلل است 
که در یک سانس در برج میالد تهران و با ظرفیت 
باالی 4هزار نفر تماشــاگر از ساعت 19 الی 21 در 
محوطه پارکینگ 3 برج میالد اجرا می شود. ناگفته 

نماند اجرای این برای تماشاگران رایگان است.
زارعی، کارگردان این فیلم نمایش درباره اینکه 
در این اثر محتــوا و تکنیک در چــه جایگاهی 
قرار می گیرند، توضیــح داد: »نمی خواهیم فقط 
توپ و ترقه نشــان بدهیم بلکه اســتفاده از این 
ابزار در راستای اندیشــه کار است. چون محتوا 
و تفکر کار برایمان اهمیــت دارد تا به کمک آن 
بتوانیم تأثیرگذار باشــیم آن هم از نظر عقالنی 

و نه احساسی.« 

زنی که قطره قطره فرو می ریخت
کتاب »زود پرستو شو، بیا!« خاطراتی 
از جانبازان شــیمیایی 8سال جنگ 
تحمیلی به قلم غالمعلی نسائی است. 
در ادامه گوشه اي از زندگی یک جانباز 
را می خوانیم:  »رضوان گریه نمی کرد؛ 
فرو می ریخت. اشــک، زیر پلک های 
کم خواب و خسته اش، در گودی کبود 
چشم هایش می نشست. اشک هایش 
اشــک نبودند؛ خنجری بودند که بر 

دردهای تلنبارشده اش فرود می آمدند و روح خسته و سرسختش 
را خراش می دادند. حمید، سنگدالنه و بی رحمانه، پسر16ساله اش 
را تا ســرحد مرگ، زیر مشــت و لگد مچاله می کرد. با هر نعره 
حمید، رضوان گریه می شد و قطره قطره و بی صدا فرو  می ریخت. 
گریه اش مرور 15 سال زندگی با رزمنده موج گرفته ای بود که زیر 

چرخ دنده های خردکننده فراموشی له می شد.
پرسیدم: »چرا او را ترک نمی کنی؟ مگر نمی گویی 7سال تمام 
اســت که مادرت را به خاطر او ندیده ای؟ آرمان چه گناهی کرده 
که باید زیرمشــت و لگد پدرش له و لورده شود؟« سکوت کرد؛ 
عمیق و طوالنی. بار 7نفر را که 2نفرشان معلول و مجروح بودند، به 
دوش می کشید. یکی شان شوهرش بود؛ پسر عمویش که در سال 
1367در فاو شیمیایی و موجی شده بود. رضوان گفت: »می گویند 
موجی است، دیوانه است، باید ازش دور شد. باید دست و پایش را 
به تخت بست، باید با هزار بدبختی هر ماه 100هزارتومان هزینه  
دارو و درمانش کرد، باید 250هزار تومان اجاره خانه داد؛ هزینه ای 
که با خیاطی کردن توی خانه تهیه می شود. اسمم را می خواهی 
برای چه؟ بنویس زینب بالکش! بنویس یک زن؛ زنی که دلش 
برای شوهرش می ســوزد... مگر شوهرش چه گناهی کرده؟ آدم 
کشته؟ چاقو کشی کرده؟ باباجان! رفته جنگ، رفته جبهه، از من 

و شما دفاع کرده. از من و شما، از ناموس شما.«

نقل قول خبر

خاطره

 خبر

علی اهلل سلیمی؛ روزنامه نگاریادداشت

شــده بود عبور می کردند و پس از پاکسازی ساحل 
تا منتهی الیه این منطقه عملیاتی پیشــروی کنند. 
نیروهای ما ماموریت داشتند تا پس از قطع جاده های 
اصلی منطقه تا ساحل آب های خورعبداهلل پیش رفته 
و با ادامه عملیات، نیروهــای عراقی را در منطقه فاو 
محاصره کنند. به همین دلیل گردان ما مأمور بود تا 
پس از نفوذ نیروهای غواص به مواضع دشمن، در یک 
عملیات آبی- خاکی به عنوان گردان خط شکن وارد 
عمل شده و پس از درگیری با نیروهای عراقی مستقر 
در این منطقه عملیاتی به اهداف مورد نظر خود دست 
یابد. در آذر 1365درحالی که تمام دغدغه ذهنی من 
عملیات آینده و سازماندهی و برنامه های آموزشی و 
آمادگی رزم گردان بود شــنیدن خبری به شدت مرا 
شوکه کرد. در تماس تلفنی مطلع شدم که همسرم 
باردار است و به زودی پدر خواهم شد. پس از شنیدن 
این خبر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم... .« 

زنان؛ ایثارگران گمنام دفاع مقدس
همواره پشت ســر یک رزمنده  سلحشــور و موفق، 
همسر و خانواده ای صبور، مقاوم و ایثارگر حضور دارد 
که در ادبیات دفاع مقدس به آنها پرداخته شده است. 
احمدرضا طاووسی در 6فروردین 1365و در گرماگرم 
دوران جنگ تحمیلی ازدواج می کند. او با پای مجروح 
و لنگ لنگان در مجلس عقدکنان حاضر می شــود و 
بعد از آن دوباره به جبهه می رود. 30ماه پایانی جنگ 
که همزمان با زندگی مشترک او بوده اکثر اوقات در 
جبهه بوده و فقط گاهی به مرخصی می آمده؛ آن هم 
یا در مواقع مجروحیت و یا برای ادامه درمان، مدتی 
را در کنار خانواده ســپری می کرده است. دو سه ماه 
از ازدواجش نگذشــته بود که از ناحیه دست و فک و 
صورت مجروح می شود. او در عملیات کربالی 5که 
همزمان با دوران بارداری همســرش بوده به شدت 
مجروح می شــود، اما به گفته خودش، همسرش با 
صبر و تحمل مثال زدنی این دوران حماسه و خون را با 
افتخار و سربلندی پشت سر می گذارد. طاووسی معتقد 
اســت: »درباره ایثار و فداکاری مادران، همسران و 
خانواده های رزمندگان در خاطرات دفاع مقدس کمتر 
اشاره  شده اســت درحالی که خاطرات این ایثارگران 
گمنام و شرایط روحی و روانی آنها در دوران حماسه 
و خون به ویــژه در زمان عملیات هــای تهاجمی در 
جبهه های نبرد، به تنهایی می تواند موضوع مقاالت 
و کتاب های گوناگون و متفاوتی باشــد. متأســفانه 
تاکنون کمتر در این مورد اقدامی شــده و در ادبیات 
دفاع مقدس بیشــتر به شــرح حال و نقل خاطرات 
رزمندگان جانبازان و آزادگان پرداخته شده که الزم 
است مسئوالن فرهنگی کشور در این راستا تجدید نظر 
کنند. بنابراین شرح حال این ایثارگران گمنام و تقدیر 
و سپاس از همت و فداکاری آنها بسیار الزم و ضروری 
است. چرا که زمانی یک نیروی رزمنده می توانست با 
اطمینان خاطر در جبهه ها بجنگد که احساس می کرد 
همسر و خانواده اش در آرامش بوده و ظرفیت و تحمل 
دوری از همسر یا فرزند خود و مقابله با حوادثی مانند 
مجروحیت، شهادت یا اسارت و معلولیت و جانبازی 
آنها را دارند. معتقدم واژه ایثارگران گمنام تا حدودی 
می تواند بیانگر نقش بارز و تعیین کننده این ایثارگران 
خاموش پشــت صحنه در روند پیروزی های 8سال 

دفاع مقدس باشد.«

17ساله بود که مسئولیت فرماندهی دسته عملیاتی به او واگذار شد. بعدها در سال های حضور خود در 
شهره کیانوش رادگزارش

روزنامه نگار
جبهه جنوب و غرب کشور، فرماندهی گروهان، معاون گردان، فرمانده گردان خط شکن و مسئولیت 
عملیات تیپ در عملیات های مختلف را برعهده داشته است. »احمدرضا طاووسی« خاطراتش از دوران 
دفاع مقدس را در کتابی به نام»روطه؛ جبهه ای به عرض 1۰متر« جمع آوری کرده است. یکی از ویژگی های این کتاب ذکر اسامی افراد مختلفی است که در طول 
جنگ تحمیلی با احمدرضا طاووسی همرزم بوده اند. نویسنده، کتاب را به 188هزار شهید 8سال دفاع مقدس و تمام رزمندگان، آزادگان، جانبازان و به ویژه 

جانبازان اعصاب و روان تقدیم کرده است. همراه او خاطرات تلخ و شیرین از دوران حضورش در جبهه را مرور کرده ایم.

دلگرمیرزمندهها
مکث

او در ادامه از حضور آیت اهلل خامنه ای، رئیس جمهور وقت در جبهه های جنوب می گوید: »حضور 
ایشان در شرایط بحرانی پس از پذیرش قطعنامه بسیار آرام بخش و تسکین دهنده بود. آیت اهلل 
خامنه ای به مدت 2هفته از نزدیــک با رزمندگان مالقات می کردند تا احساســات و عواطف 
آسیب دیده آنان را بعد از پذیرش قطعنامه ترمیم کنند. ایشان با سرکشی و بازدید هر روزه خود 
از تیپ ها و لشکرهای مختلف و سخنرانی در جمع رزمندگان و تحلیل شرایط سیاسی و نظامی 
کشور باعث تقویت وحی نیروهای رزمنده بودند. بدین ترتیب در آن شرایط حساس تاریخی 
ایشان با حضور اثربخش روحیه خود روح تازه ای در جبهه های جنگ دمیدند.« جنگ به پایان 
رسید، اما ویژگی شاخص و بارز در جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 8ساله ایران چه بود؟ طاووسی 
در این باره می گوید: »بُعد اعتقادی، مشارکت گسترده مردمی و حضور نیروهای داوطلب بسیجی 
در جبهه های جنگ بود که قداست ویژه ای به دفاع مقدس داده بود. حمایت و پشتیبانی مردمی 
باعث شده بود تا نظام نوپای جمهوری اسالمی بتواند در آن شرایط حساس و حیاتی و به رغم تمام 
محدودیت های اقتصادی، نظامی و تسلیحاتی و با وجود اجماع ابرقدرت ها و دولت های وابسته به 

آنها، علیه کشورمان با موفقیت جنگ را پشت سر گذاشته و مانع از تحقق هداف دشمن شود.«

وقتينیروهایايرانیوعراقیبرايهمديگردستتکانميدادند
مکث

پس از پذیرش قطعنامه 598توسط 2کشــور ایران و عراق، نیروهای ناظر سازمان ملل متحد 
به کشورهای ایران و عراق اعزام شدند. این نیروها در جبهه های جنوب و غرب مستقر شدند 
تا به عنوان ناظران صلح بر اجرای قطعنامه و روند آتش بس نظارت داشــته باشــند. در مرداد 
1367تعدادی از این ناظران که ملبس به یونیفرم ســازمان ملل و از ملیت های مختلف بودند 
برای نظارت بر جبهه های جنوب وارد شهر اهواز شدند. طاووسی خاطره آخرین روزهای جنگ 
را اینگونه توصیف می کند:»در روزهای پایان جنگ و در چند روز باقی مانده تا زمان مقرر جهت 
آتش بس به تدریج درگیری ها و آتش طرفین متوقف شد و نیروهای ایرانی و عراقی روی خاکریزها 
و سنگرهای خود آزادانه تردد داشــتند. به همین دلیل روز قبل از زمان آتش بس رسمی که به 
نوعی آخرین روز جنگ تلقی می شد به اتفاق برادر نصراهلل نصیری مأمور شدیم تا وضعیت خطوط 
پدافندی را به نیروی زمینی سپاه گزارش کنیم. در قسمتی از خط پدافندی شلمچه در منطقه 
معروف به کانال ادب فاصله نیروهای ایرانی و عراقی تنها به اندازه یک کانال انتقال آب بود. در این 
روز نیروهای ایرانی و عراقی در دو طرف کانالی که عرض آن کمتر از 5۰متر بود ایستاده بودند و 

یکدیگر را صدا می زدند و برای همدیگر دست تکان می دادند.«
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نخســت: در بیانیه حاضر، اتقان داده ها و مســتند بودن آنها 
مورد تأکیــد ویژه ای بوده اســت. بنابراین نهایــت تالش به کار 
 رفته تا اطالعاِت حاصله از روش های مختلف اطالعاتی در اینجا 

عرضه شوند.
دوم: براساس اطالعات موجود، محرز شده است که زمینه سازی، 
مقدمه چینی و نیز بخش مهمی از عملیات اجرایی آشوب های اخیر 
توسط سرویس های جاسوسی بیگانه در قالب بسته ای طراحی و 
به واسطه برخی گروه ها و شبکه های مرتبط با آنها به روش های 
مختلف درون کشور پیاده سازی شده است؛ از سوی دیگر واقعیت 
مهم دیگری نیز وجــود دارد مبنی بر اینکه این ســرویس ها در 
عملیات اخیر خود تالش کرده اند از بسترها و زمینه های برخی 
نارضایتی های موجود در جامعه سوءاستفاده کرده و حتی المقدور 
پروژه های اطالعاتی خود را بر سوءاستفاده از این بسترها و زمینه ها 

استوار سازند.
سوم: رصدهای دقیق و مســتمر اطالعاتی در بیش از  یک سال 
گذشته، همچنین مســتندات موجود از مقطع اغتشاشات اخیر 
و نیز اطالعات به دست آمده از ســناریوهای دشمن برای مقطع 
پســابحران، مصادیق فراوان و اســتنادات غیرقابــل انکاری از 
نقش آفرینی همه جانبه رژیم تروریستی آمریکا در طراحی، اجرا 
و استمرار غائله مذکور دارد. بنابراین تمرکز مبنایی بیانیه حاضر 
بر نقش رژیم مافیایی آمریکا، هم پیمانان و پیاده نظام شــان در 
اغتشاشات اخیر کشور، در سه مقطِع پیش، حین و پساآشوب های 

کشورمان است.

بخش اول: مرحله پیش از آشوب
رژیم سفاک آمریکا در وقایع اخیر با مستمسک قرار دادن ماجرایی 
دردناک و پیــش از اعالم نتایج تحقیقات )درگذشــت مرحومه 
امینی(، با نوعی شعف و خرســندی پنهان ناشدنی که در کلیه 
سخنان و موضع گیری های مقامات آن رژیم موج می زد،  یک پروژه  
از پیش طراحی و آماده شده و )حتی چند نوبت به تعویق افتاده( را 
آغاز کرد. بدیهی است که رژیم آمریکا اساساً نسبت به رویدادهای 
جهان نگاهی ابزاری و سوء استفاده گر دارد. این در حالی است که 
آن رژیم درخصوص رویدادی عمدی، قطعی، دردناک، آشــکار 
و ضدحقوق بشری همچون قتل فجیع و مثله کردن وحشتناک 
جمال خاشقچی که به اذعان خودشان اقدامی تعمدی از سوی 
رژیم بدوی آل سعود بود و به وحشیانه ترین شکل ممکن روی داد، 
بسیار آسان و سریع از کنار آن گذر کرد. همچنین است موضع آن 
رژیم در قبال قتل عمد )و نه فوت ناگهانی( خانم شیرین ابوعاقله 
توسط صهیونیســت های خونخوار، که با بی تفاوتی کامل دولت 
تروریست پَرور آمریکا مواجه شد. از همین قبیل است قتل های 
وحشیانه رنگین پوستان آمریکا توسط پلیس نژادپرست آن رژیم 
که روزانه به چندین جنایت منجر می شود و تنها تعدادی از آنها که 

تصویربرداری شده اند، به اطالع عموم می رسند.
مستندات اطالعاتی موجود نشان می دهند سرویس جاسوسی 
سیا)C.I.A( با همکاری ســرویس های جاسوسی هم پیمان و 
نیابتی های مرتجع، پیش از آغاز آشوب ها، به شیوه هایی که اشاره 
خواهد شــد برای راه اندازی  یک غائله سراسری در ایران با هدف 
ارتکاب جنایت علیه ملت بزرگ ایران و تمامیت ارضی کشور و نیز 
زمینه سازی برای تشدید فشارهای خارجی، طراحی مبسوطی 
به عمل آورده بود. طبق اطالعات موجــود نقش اصلی را در این 
میان آژانس اطالعات مرکزی آمریکا)C.I.A( به عهده داشت و 
از همکاری نزدیک ســرویس اطالعات خارجی انگلیس خبیث، 
سرویس اطالعات خارجی رژیم کودک کش صهیونیستی)موساد( 
و ســرویس اطالعات خارجی اشــرافیت بدوی آل سعود و چند 
کشــور دیگر برخوردار بود. اطالعات معتبری در اختیار اســت 
که برنامه ریزی و اجرای عملیاتی بخش عمده آشــوب ها توسط 
سرویس موساد با همکاری شقی ترین گروهک های تروریستی 
صورت گرفته است. شایان ذکر است که پیش از حادثه اخیر و از 
سال گذشته، ائتالف مذکور، موضوعات و مناسبت های دیگری 
را برای آغاز آشــوب ها طراحی کرده بودند که با الطاف حضرت 
احدیت و تالش های ســربازان گمنــام امام زمان)عج( و جامعه 
اطالعاتی پرافتخار کشور خنثی شــده بودند؛ مقاطعی همچون 
سالگرد برخی وقایع سال های گذشته، مقطع اجرای طرح بزرگ 
و ملی مردمی سازی  یارانه ها در اوایل سال جاری و پروژه آمریکایی 

کشف حجاب در 21تیرماه گذشته.
اما برخی اقدامات ســرویس های جاسوســی فوق االشاره برای 

زمینه سازی آشوب ها به شرح ذیل بوده است:

1- تأسیس شبکه »سازمان های همدستان«
 2/1- برگزاری نشست حقوق بشر اسلو

 این نشست سوم تا پنجم خردادماه سال جاری با حمایت دولت 
آمریکا و مؤسســات صهیونیستی در اســلو نروژ برگزار گردید. 
مهم ترین هدف این نشســت، گستراندن پوشــش به  اصطالح 
پشتیبانی از کمپین های موســوم به »حمایت از حقوق زنان و 
اقلیت ها در ایران« و ایجاد همگرایی بیــن این قبیل عناصر در 
ایران و افغانستان بوده است. منجمله در مذاکرات پنهان مقامات 
سیا در حاشیه این اجالس با یکی از زنان مزدور)که از سخنرانان 
این نشســت بود(، عالوه بر موضوع زنان، به لزوم بهره برداری از 
هر حادثه ای منجمله حادثه متروپل آبادان برای شــکل گیری 
اعتراضات گسترده تأکید می نمایند! و البته آن عنصر ضدانقالب 
پس از دریافت دستور از مقامات سازمان سیا در این زمینه بسیار 
تالش کرد و تا مدت ها سوءاستفاده از حادثه غمبار برج متروپل 

آبادان را در دستور کار خود داشت.
 2/2- القای بحران کارآمدی:  عوامل آمریکایی پس از حادثه 
ناگوار هواپیمای اوکراینی و نیز پــس از واقعه متروپل آبادان، به 
عوامل رسانه ای خود تأکید داشتند از هر چالش و مشکلی برای 
القای بحران کارآمدی و استنتاج عدم مشروعیت نظام در عرصه 

داخلی و بین المللی استفاده نمایند.
 2/3- مطالبه ســازی  کاذب؛ با هدف پنهان کردن تأثیر 

تحریم های ظالمانه
2/4- تمرکز بر اقشار به اصطالح به حاشیه رانده شده

2- دوره های آموزش جنگ های ترکیبی و براندازی نرم
 در بیانیه تبیینی مورخ 8مهرماه گذشته اشاره شد که سرویس های 
جاسوســی غربی و صهیونیســتی دوره های »آموزش مربیان 
جنگ های ترکیبی« برای تعداد قابل توجهی از عناصر مرتبط و 
از پیش نشان شده برگزار و به آنها مأموریت داده اند که آموخته ها 
را به دیگران منتقل و بر مبنای آنها به صورت تشــکیالتی عمل 
نمایند. اکنون اضافه می شود که رصد دقیق اطالعاتی تحرکات 
مؤسسات همکار ســتاد نفوذ حریف در فضای حقیقی و مجازی 
نشــان از برنامه ریزی جدی و مســتمر با هدِف تأثیرگذاری در 
الیه های مختلف اجتماعی به ویــژه در حوزه های مربوط به زنان 
اســت. مأمورین رژیم دژخیم آمریکا بــا برنامه های به اصطالح 
»توسعه دمکراســی و آزادی« تحت پروژه های گوناگونی نظیر 
)2(POMED و )NERD)3 و نظایر آنها، پیاده نظام اجاره ای 
خود را تأمین مالی می کنند، آموزش اقســام جنگ شــهری و 

تکنیک های شورش اجتماعی می دهند، اراذل و اوباش را شناسایی 
و سازماندهی کرده و به جان مردم و اموال آنها می اندازند؛ و از سوی 
دیگر توســط عوامل خود یا افراِد غافل، هر آن کس که سناریوی 
فوق الذکر را کشف کند و آشــکار نماید یا حتی مورد اشاره قرار 
دهد، بالفاصله به »توهم توطئه« منتسب می سازند. تا آنجا که 
شوربختانه، برخی خواص نیز به صورت آگاه یا ناآگاه گرفتار این 
دام شده و با جماعت پیش گفته هم نوا می شوند!  اطالعاِت معتبر 
موجود پیرامون برخی دیگر از ابعاد این دوره ها به شرح ذیل است:

3/1- متولــی دوره های مذکور وزارت خارجه آمریکاســت که 
از حمایت کامل سرویس جاسوســی C.I.A و تعداد معتنابهی 
از مؤسســات، بنیادها، دانشگاه ها و اندیشــکده های به اصطالح 

غیردولتی استفاده می نماید.
3/2- مفاد دوره ها در فشرده ترین تعبیر در چارچوب مؤلفه های 
»جنگ ترکیبی و براندازی نرم« تعریف می شود. ذیل این راهبرد، 
سرفصل هایی با اسامی و عناوین موجه و غالبا انسان دوستانه اما 
در عمل پی جوی راهبردها و خط مشــی دولت و دســتگاه های 
اطالعاتی آمریکا هستند؛ همچون: شبکه سازی و کمپین سازی 
در موضوعات گوناگون و از عناصر مختلف، توانمندسازی زنان، 
تولید بهانه های حقوق بشری علیه ایران و گزارش به مبادی تعیین 
شده، توانمندسازی سندیکاهای تحت امر، آموزش وجوه مختلف 
نافرمانی مدنی، پرورش رهبران جواِن گوش به فرمان، کنشگری به 
 اصطالح مدنی، خبرنگاری و خبرسازی در دوره بحران، کنشگری 
در توسعه اجتماعی و مدنی، آموزش جنبش های آنالین، آموزش 
امنیت ارتباطات در فضای مجازی، دوره های آموزش وکالت رایگان 
برای حمایت از همکاران پروژه های آمریکایی، دوره آموزش های 
حمایتی از حقوق گروه های منحرف جنسی، آموزش روند مدیریت 
فرایند مطالبه برای تغییر قوانین، راه اندازی کلینیک های حقوقی 
با هدف القای ناکارآمدی دستگاه قضایی، تعریف اقشار و نقش ها 
برای فعالین مدنی در چارچوب کودتاهای رنگین و پشتیبانی از 
اغتشاشگران خیابانی، ترویج شهروندخبرنگاری مورد نیاز آمریکا، 

شبکه سازی از عناصر مشهور، همسو و تأثیرگذار اجتماعی
 3/3- محل برگزاری دوره های آموزشــی تاکنون کشورهایی 
همچون ترکیه، امارات، هلند، ارمنســتان، گرجستان، مالزی، 
اندونزی، تایلند، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، ایتالیا، جزیره 
سیشــل)در اقیانوس هند( بوده که با آگاهی یــا بدون آگاهی 

دولت های مذکور تشکیل داده اند.
3/4- تعدادی از سازمان های برگزار کننده دوره ها تحت عناوین 
واقعی یا جعلــی همچون اتحاد برای ایــران، عدالت برای ایران، 
آیرکس، خانه آزادی، اِسمال مدیا، بنیاد سیامک پورزند، ائتالف 
ایمپکت ایران، تواناتک، بنیاد عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان 
حقوق بشر)به سرکردگی شیرین عبادی(، مؤسسه ای لدا و افراد 
ایرانی خودفروخته شناسایی شده و عناصر آمریکایی اطالعاتی، 
نظامی و سیاسی بوده اند. مؤسسات و افراد پیش گفته هر کدام بر 

یک قشر و صنف و جنسیت تمرکز دارند.
3/5- هزینه دوره ها اعم از بلیت رفت و برگشت به کشور هدف، 
هزینه هتل محل اقامت، غذا و برنامه های تفریح و ســرگرمی و 
هدایا توسط برگزارکنندگان دوره ها پرداخت می شود. مثال هزینه 
دوره آموزشی چند روزه برگزار شده در کشور گرجستان توسط 
عنصر آواره و عضو فراکسیون اصالحات در مجلس ششم، فاطمه 

حقیقت جو پرداخت شده است!
 3/6- رد اطالعاتــی و عملیاتی تعدادی از عناصــر مذکور در 
اغتشاشات اخیر و پیش از آن نیز مشــاهده و حسب مورد اقدام 
مقتضی به عمل آمده است. به عنوان مثال انتشار نخستین عکس 
از مرحومه امینی روی تخت بیمارســتان توسط »ن.ح« صورت 
گرفت که از آموزش دیدگان همین دوره ها در خارج از کشور بود. 
او با استفاده از پوشش خبرنگاری از نخستین افرادی بود که در 
بیمارستان حضور و استقرار  یافته، به تحریک بستگان متوفی و 

ارسال اخبار جهت دار پرداخت. 
همچنین است اقدامات »الف.م« که با استفاده از همان پوشش 
با حضور فوری در شهرستان سقز، به تحریک اطرافیان مرحومه، 
کارگردانی برخی صحنه ها و انعکاس اخبار و تصاویر جهت دار از 
مراسم تشییع، تدفین و تجمعاِت شکل گرفته در آن شهر به ایفای 

مأموریت پرداخت. 
این فرد نیز آموزش دیــده دوره های رژیم مافیایــی آمریکا در 
کشورهای خارجی است؛ ضمن آنکه هر دو نفر نقش منابع اولیه 

خبرسازی برای رسانه های بیگانه را ایفا کرده اند.
4- نقش اندیشکده ها و مؤسسات آمریکایی و غربی

طی ماه های گذشــته، اندیشــکده ها و مؤسســات آمریکایی- 

صهیونیســتی و غربی به نظریه پردازی و انگاره ســازی پیرامون 
نقش زنان در حوادث پیش روی ایــران پرداخته اند و این مبانی 
در محتویات محصوالت آنان گفتمان ســازی  شــده است. این 
اندیشــکده ها به مثابه مغز متفکر جریان تحریف، با بزرگ نمایی 
یا کوچک نمایی هدف دار وقایــع در قالب توصیه نامه هایی که به 
دستور کارفرمایان خود ارائه  می دهند، بر حجم توهمات مقامات 
رسمی آمریکا نسبت به ماهیت وقایع می افزایند. به عنوان نمونه  به 
یکی از القائات اندیشکده میدل ایست  )MEI()4(اشاره می شود. 
این اندیشکده در تاریخ 17اسفند1400 آورده است: »در شرایط 
کنونی ایران، جریانات مختلف سیاسی، از سوسیالیست ها گرفته تا 
لیبرال ها و از سلطنت طلب ها تا جمهوریخواهان، همگی با  یکدیگر 
همکاری می کنند تا جایگزینی جدی برای جمهوری اسالمی ایجاد 

نمایند و زنان نقش اصلی را در این تالش ایفا می کنند.«
 اما غالبا مأموریت این اندیشکده ها با گذر از پوشش گفتمان سازی 
و ارائه توصیه نامــه،  یک یا چند  واســطه وارد حوزه های جنگ 
خیابانی می شوند. اطالعات کاماًل معتبری که اخیراً به دست آمده 
حاکی است که این تشکیالت ماه ها پیش از اغتشاشات اخیر، در 
حال فراهم آوردن تمهیداتی برای آن بوده است. از نگاه طراحان 
آمریکایی- صهیونیستی این پروژه، اوالً جنبش ها موفق نخواهند 
بود مگر اینکه با خشونت همراه باشند. ثانیاً به پیاده نظامی نیاز 
است که هیچ خط قرمزی نداشته و حاضر باشند دست به هر کاری 
بزنند. عالوه بر تشکیالت FDD، ده ها مؤسسه پوششی آمریکایی 
و پروژه های متعدد دیگر تحت عناوین مختلف در حال فعالیت 

علیه ایران اسالمی هستند. از قبیل:

  1-مؤسســه اعانه مّلی 2- مرکز آمریکایی برای همبســتگی 
کارگران 3- بنیاد جامعه باز 4- خانه آزادی 5- صندوق ژرمن 
مارشال آمریکا 6- بنیاد دمکراسی در ایران 7- مرکز بین المللی 

برای انتقال دمکراسی

 5– زنجیره هــای ارتباط مالی سرشــبکه های خارجی با 
مزدوران داخلی

انتقال و توزیع پول بیگانگان بین عوامل مزدبگیر داخلی که متولی 
پروژه های نفوذ هستند به روش های مختلف و متنوعی صورت 
می گیرد. تاکنون شیوه های گوناگونی کشف و عوامل متعددی 
بازداشت شــده اند. به عنوان مثال اخیراً شــبکه ای شناسایی و 
بازداشت شد که از »روش تهاتر« با افراد ایرانی متردد به خارج از 
کشور، همچون دانشجویان و فعالین حوزه ساخت وساز مسکن 
سوءاستفاده می کرد. در این شــیوه، عامل اصلی یا کارگزار وی 
در یکی از کشورهای همسایه، افراد نیازمند ارز خارجی در کشور 
مقصد را شناسایی کرده، مبلغ مورد نیاز آنها به همراه پورسانت 
همکاری را تأمیــن نموده و از آنان می خواســتند وجه را پس از 
بازگشت به کشــور به حساب تعیین شده )حســاب پیاده نظام 

آمریکا( واریز کنند.

6- شناسایی و سازماندهی شبکه اراذل و اوباش
سرویس های اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های 
گذشته از طریق شناسایی اراذل و اوباش متردد به خارج از کشور 
در مراکز قمار و فساد و فحشــاء و ارتباط گیری بعدی با آنها در 
داخل کشور، تالش های گسترده ای برای تزریق پول و امکانات، 
مسلح کردن آنها به سالح گرم و انواع دیگر تجهیزات، ارائه آموزش 
به طرق مختلف به منظــور توانمندکردن آنان بــرای عملیات 
خرابکارانه علیه مراکز و تأسیسات مهم، راه اندازی آشوب و تولید 
خشونت علیه مردم عادی و همچنین نیروهای انتظامی و بسیج به 
عمل آورده اند. متأسفانه حضور پرحجم و اقدامات مجرمانه اراذل 
و اوباش و نوپدیدها درآشوب های اخیر کاماًل مشهود و حکایت از 

سازماندهی قبلی داشت.

 7- سندیکا سازی  و پیوند آنها به یکدیگر

 8- تشدید و ترکیب سیاست فشار حداکثری ترامپ توسط 
بایدن

 9- حمایت از گروهک های تروریستی و تالش برای ائتالف 
آنها !

تماس آمریکایی ها با گروهک جنایت پیشه و شخص عبدالمالک 
ریگی معدوم در گذشــته تا ارتباطات این روزها با گروهک های 
مختلف تروریستی که نام اقوام شــریف ایرانی کرد، تُرک، عرب 
و بلوچ را بر خود می نهند اما جملگی آن گروهک ها، دشمنان آن 

اقواِم عزیِز غیوِر گرامی بوده و تجزیه طلبانی هستند که مأموریت 
آمریکا و اذنابش را دنبال می کنند.

 بخش دوم( مرحله حین آشوب ها
 در بخش اول به اختصار بخشی از تمهیداِت ائتالف شیطان بزرگ 
برای آماده سازی قبلی و زدن جرقه آشوب ها مورد اشاره قرار گرفت. 
در این بخش نیز صرفاً به گوشه ای دیگر از خباثت های آن ائتالف و 
البته در حّدی که مالحظات امنیتی اجازه می دهند، اشاره می شود.

1- بودجه ویژه فضای سایبر در زمان آشوب 
طبق اطالعات کاماًل موثق، سازمان CIA عالوه بر بودجه ساالنه 
اختصاص داده شده برای سازمان های سابق االشاره ، اخیراً و پس از 
آغاز آشوب ها در ایران، بودجه کمکی معادل حدود 53میلیون دالر 
دیگر، با ترک تشریفات اداری- مالی در 2 مرحله به آن سازمان ها 
اختصاص داده و توصیه کرده است که این بودجه در درجه اول 
برای امور به اصطالح رسانه ای و تقویت ابزارهای اینترنتی به منظور 

حفظ ارتباط با آشوبگران هزینه شود!

2- اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در حوزه های 
فناوری و رسانه

ردیابی، شناسایی، ضربه و افشای چند صد هزار حساب کاربری 
قالبی فارســی زبان، که با توســل به اخبار جعلی و بزرگ نمایی 
مشکالت و کوچک نمایی دستاوردها، به طور ناشیانه ای اقدام به 
تولید میلیون ها پیام و محتوای گمراه کننده برای فریب مخاطبان 
فارسی زبان می کردند، ناکارآمدی توان عملیاتی دست اندرکاران 
این پروژه ها را به کارفرمایان آمریکایی خــود اثبات کرد. هدف 
پنهانی این کمپین ها ترویج تنفر در جامعه ایرانی و ایجاد رفتارهای 
خشن قطبی بود. افزون براین، تأمین مالی و شبکه سازی کنشگران 
اجاره ای ضدانقالب برای اجرای جنگ شناختی علیه مردم ایران از 
طریق آنچه »مرکز تعامل جهانی« )GEC()7( نامیده اند، نمونه ای 
از فعالیت های ضربه خورده دیگر آمریکا در این حوزه بوده که تحت 
اشراف قرار گرفته است. آمریکایی ها در عرصه فناوری و فعالیت های 
رســانه ای با عنایت به افزایش اثرگذاری شبکه های اجتماعی و 
مرجعیت خبری آنها، عملیات های تأثیرگذاری و جنگ ترکیبی 
بزرگی علیه مردم مظلوم ایران در فضای سایبر به راه انداختند که 

ذیاًل مواردی به اختصار مورد اشاره قرار می گیرند:

2/1- توییتر:  توییتر به دستور رژیم آمریکا، میدان نبرد و جنگ 
رسانه ای علیه جمهوری اســالمی ایران را با نادیده گرفتن همه 
قوانین بین المللی و دستورالعمل های فّنی و حقوقی توییتر، به 
سود دشمنان ایران هموار کرد تا پیاده نظام اجاره ای و ضدانقالب 
خارج نشین به هدایت سرویس های اطالعاتی، و با ساختن هزاران 
کاربر جعلی )ربات( و انتشار اخبار هدفمند و دروغ، افکار عمومی را 

در ایران و جهان فریب دهند.
 2/2- اینستاگرام:  اینستاگرام با برانگیختن احساسات جامعه 
ایرانی خصوصاً جوانان و نوجوانان سعی در ایجاد ناامیدی، باال بردن 
سطح خشونت و ایجاد شکاف اجتماعی در الیه های مختلف جامعه 
داشت و با اجرای عملیات تأثیرگذاری سایبری بر افکار عمومی، 
کاربران ایرانی این فضا را مورد حمالت شــناختی قرار داد. یکی 
از معروف ترین شگردهای این جنگ شــناختی، »اجاره انسان 
رسانه ها« نام دارد. در این روش، دشــمن برخی از حساب های 
کاربری معروف در اینســتاگرام و دیگر شــبکه های اجتماعی 
آمریکایی مربوط به چهره های معروف )سلبریتی ها( که دارای 
دنبال کنندگان میلیونی هســتند را برای مدتی اجاره می کند و 
با انتشار اطالعات جعلی یا جهت دار، از هویت آن چهره ها برای 
باورپذیری مخاطب سوءاستفاده می کند. براساس اطالعات موثق 
در اغتشاشات ایران برخی از انسان  رسانه های مقیم آلمان و امارات 
حساب های کاربری خود را به طور کامل به عوامل شناخته شده 

سرویس اطالعاتی آمریکا اجاره دادند!
  2/3- استارلینک:  کارگزاران دولت مافیایی آمریکا در اقدامی 
مداخله جویانه به شرکت استارلینک دستور دادند بدون رعایت 
ضوابط و مقررات بین المللی و بــدون دریافت مجوزهای الزم در 
ایران، برای دسترسی اغتشاشگران، اینترنت غیرقانونی ارائه دهد. 
همزمان سرویس های اطالعاتی دشمن نیز ظرفیت های مختلف 
خود برای قاچاق تجهیزات غیرقانونی این شبکه به داخل کشور 

را فعال کردند.
2/4- حمالت سایبری

3- حضور تیم سازمان سیا در مقر گروهک های ضد انقالب: 
در تاریخ 1401/06/29تیمی از C.I.A با پوشش وزارت خارجه 

آمریکا، با حضور در مقر گروهک تجزیه طلب موســوم »به حزب 
دمکرات کردستان ایران« در شهر اربیل کردستان عراق با سرکرده 
آن گروهک به نام مصطفی هجری دیــدار و گفت وگو کرد. تیم 
سازمان جاسوسی آمریکا ضمن تقدیر از ادغام 2 جناح گروهک، 
از آنها می خواهند که در اغتشاشات رخ داده در برخی شهرهای 
کردستان ایران، بیش از این ایفای نقش نمایند. در این نشست، 
طاهر محمودی، کمال کریمی، محمد نظیــف قادری و محمد 
صالح قادری، سرکرده گروهک را همراهی می کردند. شایان ذکر 
است که در گذشته نیز ســازمان سیا، مصطفی هجری و عبداهلل 
مهتدی )سرکرده گروهک کومله( را به آمریکا فراخوانده و به آنها 
ابالغ نموده بود که باید با یکدیگر ادغام شوند و اال کمک های مالی 
و تسلیحاتی رژیم مافیایی آمریکا به هر دو گروهک قطع خواهد 
شد! در اجرای آن دستور و به عنوان گام اول، 2 جناح انشعابی حزب 
منحله موسوم به دمکرات کردستان ایران در تابستان گذشته با  
یکدیگر ادغام شدند و در حال فراهم آوردن زمینه برای ادغام با 
گروهک کومله بودند که با افشاگری رسوا کننده وزارت اطالعات 
پیرامون وابستگی کومله به رژیم کودک کش صهیونیستی مواجه 
شدند )اطالعیه پنجم مرداد ماه روابط عمومی وزارت اطالعات و 
مســتند »عملیات بزرگ« که اخیراً از صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران پخش شد( و لذا مجبور به تعویق برنامه دستوری 

ادغام 2 گروهک خائن و وابسته به بیگانگان شدند.

4-  دیدار تیم آمریکایی از مقر گروهک موسوم به پاک:در 
تاریخ 1401/7/15هیأت سازمان جاسوســی آمریکا به صورت 
پنهان و درهتل دیوان اربیل با ســرکرده گروهــک پاک به نام 
حســین یزدان پناه مالقات و به بررسی آخرین وضعیت گروهک 
پس از موشک باران مقر آن توســط دالورمردان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی پرداختند. آنها به وی قول کمک های بیشتر و امید 
دادند تا زودتر اوضاع گروهک را ترمیم و به صحنه مبارزه با نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران برگرداند. سپس تیم C.I.A برای 
دادن روحیه به گروهک درهم پاشیده، به همراه حسین یزدان پناه 
و همسرش )هاِمنو( از زخمی های موشــک باران فوق االشاره در 
بیمارستانی در اربیل عیادت کردند. همچنین کارشناسان نظامی 
همراه هیأت آمریکایی از محل اصابت موشک های رزمندگان اسالم 
در مقرهای مختلف ضدانقالب بازدید نمودند تا توان و دقت تخریب 

موشک های سپاه مقتدر اسالم را ارزیابی نمایند.

  5- شبکه های ماهواره ای سفارشی کار
بخش سوم( مرحله پساآشوب

دریک ماه و نیم گذشته، دشمن آمریکایی و هم پیمانان خبیث 
 و پیاده نظام مزدور و نارســانه های سفارشــی کار آنها،  یقیناً با

کل توان خویش وارد عرصه جنگ ترکیبی تمام عیار و بزرگ ترین 
عملیات تأثیرگذاری با نظام مقدس جمهوری اسالمی شدند. برای 
جامعه اطالعاتی پرافتخار کشور که شبانه روزی و لحظه به لحظه 
تحرکات ائتالف شــیطان بزرگ را تعقیب می کردند، کمترین 
تردیدی وجود ندارد که حریف کّل  سناریوهای جنگ نرم و ترکیبی 
و عملیات تأثیرگذاری خویش را با همه توانمندی های قشون خود 
و هم پیمانان، وارد صحنه نبرد با ملت مقاوم و سرافراز ایران اسالمی 
کرد. اذعان داریم که دشمن مزاحمت ایجاد نمود، خسارت وارد 
کرد، تعدادی از جوانان این مرز و بوم را به خاک و خون کشید، اما 
با اتقان کامل می گوییم او نتوانست به هیچ یک از اهداف اصلی از 

پیش تعیین شده خود دست  یابد. 
این ارزیابی مستدل و قطعی ماست که از قضای روزگار، دشمن 
آمریکایی و انگلیــس خبیث نیز بدان اذعان دارنــد اما جرأت و 
جسارت اعتراف آشکار به آن را ندارند. جامعه اطالعاتی کشور، با 
الطاف الهی و عنایات اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( به 
ارزیابی داخلی سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس دسترسی 
یافته اســت که صریحا دربردارنده آن اعترافات، هم در پیرامون 
شکست سناریوهای مجمع شیاطین و هم در باب اذعان به ریشه دار 
بودن »درخت تناور ایران اسالمی« و در قبول اقتدار غیرقابل انکار 
»ایران قوی« هستند. امروز مصالح اطالعاتی و امنیتی به ما اجازه 
نمی دهند که عین ارزیابی های اردوگاه ســلطه را افشا  کنیم، اما 
شاید در آینده، محذورهای کنونی رفع و امکان بر مالکردن آن 
گزارش ها فراهم شــود؛ که در آن صورت طبل رسوایی دشمنان 
آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی از بام فلک بر زمین خواهد افتاد.
عالوه بر دشمنی های گذشــته و جاری، رژیم آمریکا در تالش 
است تا سیاست فشــار حداکثری ترکیبی را علیه ملت شریف 
ایران در سال آتی میالدی نیز اعمال کند و بودجه های متعددی 
را بر پایه توهمات خود برای این منظور درنظر گرفته است. وزارت 

خزانه داری آمریکا به اتفاق بخش های مختلف در جامعه اطالعاتی 
و وزارت امور خارجه آن رژیم، ظرفیت انسانی و مالی بی سابقه ای 
را برای ایجاد فشار بر ایران اسالمی در قالب بسته های تحریمی 
به کار گرفته است. عالوه بر سیاست فشار حداکثری، ده ها پروژه 
به منظور بی ثبات سازی محیط داخلی ایران در قالب های گوناگون 
مذکور درنظر گرفته و صرفا برای یکی از پروژه های مذکور که در 
این راستا طراحی شده 55میلیون دالر تخصیص داده شده است. 
آژانس رسانه های جهانی آمریکا که یکی از شکست خورده ترین 
بخش های سیاســت نفوذ آمریکا در پوشش دیپلماسی عمومی 
است و بودجه 840میلیون دالری دارد، صرفا برای مقابله رسانه  ای 
و عملیات روانی علیه مردم ایران مبلغ 131/3میلیون دالر درنظر 
گرفته است. این پروژه ها صرفا معطوف به عملیات روانی علیه مردم 
داخل کشور نیست؛ یکی از برنامه های آتی رژیم آمریکا تخریب 
وجهه ملت ایران در میان ملت های دوست و همسایه و در نتیجه 
تضعیف سیاست های ثبات ساز جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
و انتقال ناامنی  های پیرامونی کشور به داخل است، به طوری که در 
جهت تحقق آن، بودجه اختصاصی تعریف کرده و برای دفتر متولی 

این امور 353میلیون دالر درنظر گرفته است.
عالوه بر این موارد، دولت جنایتکار آمریکا که تنها استفاده کننده 
از سالح کشتارجمعی هسته ای در طول تاریخ بوده و هم اکنون نیز 
از رژیم صهیونیستی )دارنده تســلیحات هسته ای بدون نظارت 
هیچ نهاد بین المللی( حمایت می کند، برای به اصطالح مقابله و از 
بین بردن ظرفیت هسته ای صلح آمیز ایران و فشار بر برخی دیگر 
از کشورها مبلغ 295میلیون دالر درنظر گرفته است. این موارد 
صرفا بخشی از بودجه ها و امکاناتی است که رژیم تروریست آمریکا 
برای تضییع حقوق ملت بزرگ ایران تحت عناوین مختلف وضع 
کرده است و ظرفیت های مختلف دیگری را نیز در قالب های پنهان 
و غیررسمی اختصاص داده که هدف اصلی آن حمایت پنهان از 
عناصر تولید ناامنی و آشــوب در داخل کشور و زنده نگه داشتن 
کورسوی آتش اغتشاشات اســت. طبق اطالعات معتبر، پس از 
سیر نزولی یافتن پروژه اغتشاشات، کانال های منتهی به ائتالف 
شــیطانی، به پیاده نظام خود ابالغ کرده اند تا آمادگی خویش را 
حفظ و محورهای ذیل الذکر را به عنــوان خطوط اصلی اقدامات 

مورد تأکید قرار داده اند:

1- تقویت ابزارهای مخرب تأثیرگذاری از طریق فضای ســایبر 
به هر شکل ممکن و از هر طریقی. )شبکه های اجتماعی آمریکایی 

به مثابه سالح استراتژیک.(
2- عالوه بر مقامات آمریکایی و انگلیســی، با دولتمردان سایر 
کشورهای اروپایی نیز ارتباط برقرار کرده و تالش کنند آنها را در 

این پروژه دخیل نمایند.
3- حفظ آهنگ تخریبی نارسانه های فارسی زبان عمدتا لندنی- 

سعودی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران.
4- تحریک به اعتصاب در صنایع مختلف به ویژه در صنایع نفت و 
گاز با هدف قطع درآمدهای نفتی و نیز فلج کردن حمل ونقل کشور.

5- دامن زدن به اعتصاب مغازه ها و بستن بازارهای کشور با هدف 
فشار بر مردم و افزایش نارضایتی و نهایتا پیوند اعتصابات مختلف 

به یکدیگر.
6- تأکید ویژه بر کشته سازی از طریق انتساب هر قتل و حادثه ای 
به نیروهای امنیتی و انتظامی، یا هدف قرار دادن اغتشاشگران در 
صحنه توسط تروریست های اجاره ای و انتساب آنها به نیروهای 

نظام یا بهره گیری از سایر روش  ها.
7- هر اتفاق طبیعی و مصنوعی باید به سمت  یک اغتشاش سیر 

کند و نیز هر اعتراض مدنی به شورشی خونین تبدیل شود.
8- به تعطیلی کشاندن مدارس و دانشگاه ها.

رژیم دژخیم آمریکا نه پیشــینه درخشــانی دارد که به اعتبار 
تاریخش اکنون صالحیت دخالــت در عرصه های جهانی را دارا 
باشــد و نه آینده ای که به امید آن، در اندیشه حکمرانی جهانی 
در آینده باشد. در باب گذشته آمریکا، شالوده مافیایی آن رژیم بر 
غصب سرزمین بومیان و قتل و نابودسازی حرث و نسل صاحبان 
آن ُملک شکل گرفته و پس از آن با ربایش و اسارت سیاهپوستان 
آفریقایی و اســتثمار شــیره جان آنهــا و اعمــال بزرگ ترین، 
عمیق ترین و بی سابقه ترین تبعیض نژادی در طول تاریخ و پهنه 
جغرافیا، گردآمدن قسی ترین و حرفه ای ترین جانیان جهان در 
آن جغرافیا، تشکیل گســترده ترین دولت متشکل از حرامیان 
سرگردنه های جهان، تنها به کار برنده سالح های هسته ای در دنیا، 
عامل کودتاهای متعدد و خونین در پهنه گیتی، عامل مستقیم 
و غیرمستقیم خونبارترین جنگ های روی زمین، بانیان آشکار 
تروریسم رسمی و دولتی در عرصه بین المللی آن هم بنا به شهادت 
سردار بزرگ جهان اسالم حاج قاسم سلیمانی، بزرگ ترین سازنده و 
دالل تسلیحات کشتارجمعی، خالق جنایتکارترین تروریست های 
آدم خوار همچون داعش و گروهک های تکفیری هم ســنخ آن، 
حامی پرســابقه ترین و خائن ترین تروریست های جهانی از نوع 
تروریست های آلبانی نشــین با حداقل 12هزارقربانی، پشتیبان 
خونریزترین و بدوی ترین رژیم هــای روی زمین همچون رژیم 
آل سعود، بزرگ ترین و صریح ترین استعمارگر جهان که در روزگار 
کنونی هم صریح و آشــکار و با صدای بلند، دولت فرومایه تحت 
استعمار خود را »گاو شیرده« می خواند، نماد توحش به روز شده 
و جاهلیت مدرن، و باالخره رژیم ایاالت متحده به عنوان عصاره 
همه پلیدی های اهریمنی که به درستی و دقت و حکمت توسط 
حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایران 
به صفت »شیطان بزرگ« متصف شد؛ اکنون این جرثومه همه 
زشت خویی ها برای ملت سربلند ایران ابراز نگرانی می کند، در عین 
حال تنها آرزویی که برای این ملت مستغنی می نماید، استفاده از 
شبکه های اجتماعی آمریکایی است و بس! و اما در پیرامون آینده، 
سردمداران رژیم آمریکا خوب می دانند که »آن سبو بشکست و 

آن پیمانه ریخت«. 
مطلع هستند که از سال ها پیش نظم نوینی در حال شکل گیری 
است که سردمداری آن رژیم در این نظام تنها در حد وهم و خیال 
و در عوالم مجاز امکان پذیر است، در همان فضایی که اخیرا خود 
و پیاده نظام شان، به کرات نظام جمهوری اسالمی را در آن ساقط 
کردند؛ در فضای مجازی! همچنان که پیشینیان آنها در 43سال 
گذشــته و در فواصل 6ماهه ، 86بار حاکمیت ایــران را جابه جا 
کردند! جمهوری اســالمی ایران همان درخت تنومندی است 
که رهبر حکیم انقالب اســالمی )مدظله العالی( اخیرا توصیف 
کردند؛ درختی که حوادث زمانه نه تنها گزندی متوجه آن نکرده 
است بلکه هر رویدادی، ریشه آن را عمیق تر، تنه اش را نیرومندتر 
و سایه اش را گسترده تر کرده و »ایران قوی« را آفریده است که 
به اذن الهی، روزبه روز در حال قوی تر شدن خواهد بود. حوادث 
اخیر کشور نیز بیش از همه، عنایات خداوندی به این آب و خاک 
را نشان داد؛ »پروژه ویران ســازی  ایران« شکست مفتضحانه ای 

خورد. همان پــروژه ای که 
قبال در افغانســتان و عراق 

 و ســوریه و  یمن و لیبی پیاده کردند، اما در ایران قوی شکست 
سختی خورد.

پشت پرده  آشوب آمریکایی 
جزئیات بیانیه  مشترک سازمان اطالعات سپاه و  وزارت اطالعات

اولین بیانیه مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پیرامون »مداخالت رژیم 

گزارش
آمریکا در اغتشاشات اخیر کشور« منتشر شد. در بخشی از متن این بیانیه که نسخه ای 

از آن در اختیار همشهری قرار گرفته آمده  است:
با عرض تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حرم حضرت احمد بن موسی)علیه السالم( و شهدای 
امنیت کشور و دعای متضرعانه در محضر خدای سبحان برای عّلو درجات آن شهدا و صبر و اجر صبر برای 
بازماندگان داغدار آنها و شفای کامل و عاجل مجروحین و آسیب دیدگان واقعه تروریستی آن حرم مطهر، 

همراه با عهدی از سِویدای وجود با آن شهدا و با خدای عزوجل بر پیگیری اطالعاتی همه جانبه، دقیق و با 
تمام توان تا کشف و مجازات کلیه عوامل این جنایت وحشیانه و حامیان آنها، در هر زمان و هر مکان که 
باشند، به استحضار ملت شریف ایران می رساند: در مورد ابعادی از اغتشاشات اخیر، پیش از این و طی 
بیانیه تبیینی مورخ 8مهرماه گذشته، اطالعات و توضیحاتی ارائه شد. اینک با حصول اطالعات متقن 
و جدید، همچنین با رفع محذورهای حفاظتی و امنیتی از بخش دیگری از اطالعات موجود، توضیحات 

بیشتری را به آگاهی مردم سربلند ایران اسالمی می رساند.

 متن کامل را در   
همشهری آنالین بخوانید


