سهم فيلها
از بازارمسكن

43/5درصد از كل ساختمانهاي
مسكوني مورد استفاده در ايران ،فاقد
اسكلت است و مقاومت الزم در برابر
سيل و زلزلههاي با شدت باال را ندارد
صفحه4
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رفع تحریمها از
حقوق مردم است
گفتوگو با لعيا جنيــدي ،معاون
حقوقي رئيسجمهور درســالگرد
رونماييازمنشورحقوقشهروندي

برخي ابطال منشور حقوق شهروندي
را بهدليل مغايرت با قانون اساســي در
ديوان عدالت اداري درخواســت كرده
بودند ،اما يك مورد از آنها هم توســط
ديوان تأييد نشده است
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هنر «مینیاتور» بهنام ايران ،آذربايجان ،تركيه و ازبكستان
و « آیینقرهكليسا» با همكاري ايران و ارمنستانثبت جهاني شد
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با توجه به خطرات ناظر به منابعطبيعي
و اراضــي ملــي ،فرصت بــراي طي
فرايندهاي طوالني وجود ندارد

افتتاح  2ايستگاه مدرن مترو با تجهيزات ايراني

اگر اقتــدار را بــه جای قــدرت خام
میخواهیــم ،باید به ســمت بردباری
سیاسی و اجتماعی گام برداریم

روحاني :باید در اطراف شهرهای بزرگ ،شهرکهایی ایجاد کنیم که با قطار حومهای به شهر متصل شوند
حناچي :تا پایان سال 10،ایستگاه جدید مترو در خطوط مختلف به بهرهبرداری میرسد

ميدانم مردم خيلي راضي نيســتند و
به آنها حق ميدهم اما واقعا اين روزها،
روزهاي دشواري است
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دالیــل پنجگانه بــرای اینکه
پرســپولیس قهرمــان آســیا
میشود و نمیشود

این یازدهطلسمشکن

نگاهی به ترکیب اصلی احتمالی
پرسپولیس در فینال

3تفــاوت مهم فینال امســال
بــا فینــال 2ســال پیــش
لیگ قهرمانان

طلسم وحید

درباره وحید امیری که به شکلی
عجیب هر دو فینال پرسپولیس
در آسیا را از دست داده است

صفحه 2را بخوانيد

مقامهــاي دولت آمريكا ايــن روزها درگيــر يكي از
عجيبترين و شايد گســتردهترين حمالت سايبري
به اين كشور هســتند .پيش از اين مشخص شده بود
كه وزارت خزانهداري ،وزارت بازرگاني و وزارت امنيت ملي هدف اين حمله بودهاند
اما تأييدشــدن رخنه به وزارت انرژي و ســازمان ملي امنيت هستهاي موضوع را
جنجاليتر كرده است.
شايد وقتي اصطالح حمله سايبري به گوش گروهي ميرسد هنوز برخي تصوري
ذهني و شايد تخيلي از آن داشته باشند .واقعيت اما اين است كه نبردها و حمالت
سايبري حتي اگر بدون اثر و نشانه بيروني باشند به مسئله هر روز كشورها تبديل
شدهاند .در حمله اخير و گســترده به نهادهاي دولتي آمريكا هم ماجرا يكشبه و
ناگهاني بهوجود نيامده است .بررســي گزارشها نشان ميدهد كه هكرها از ماهها
پيش دست به كاشت بدافزار و نفوذ دومينووار به نهادهاي مختلف زده و بهصورت
پنهان كار خود را پيش بردهاند .برخالف جنگهاي سنتي كه با سروصدا همراه است،
نبردهاي سايبري بهصورت مداوم و پنهاني ادامه دارد .به همينخاطر است كه در
دنيايي كه اطالعات ارزشمندترين دارايي كشورها شده است
ادامه در
صفحه11
و همهچيز به فناوري ارتباط پيدا ميكند ،تصاوير قدمزدن
يك رئيسجمهور در مركزي هستهاي ميتواند به كشورهاي متخاصم اطالعاتي را
بدهد كه شايد در قديم كسي فكرش را هم نميكرد.

پرسپوليس

اولسان

این یکی فرق میکنه

در معاونــت حقوقی ،خودمــان را از
جناحبندی و نگاههای سیاســی آزاد
کرده ایــم و تالش کــرده ایم ح َکم
بیطرف باشیم

جنگ سايبري
نزديكتر از هميشه

عادل فردوســيپور امروز
بازي پرسپوليس با اولسان
در فينال ليــگ قهرمانان
آســيا را بــراي صفحه
اينستاگرام AFCگزارش
ميكند ،تعداد مخاطبان اين
صفحه به اعتبــار نام او در
48ساعت گذشته ،چند برابر
شده است

اجارهنشینها

دعــاوی متعــددی علیــه اشــخاص
حقیقی و حقوقی کــه در برخی امالک
و آپارتمانهای دولتــی تحت عناوینی
بوده اند و تخلیه نکرده اند را مگر میشد
پیگیری نکرد؟
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ديدگاه

پژمان محمدي؛ استاد دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس

پيوند قانون اساسي
و منشور حقوق شهروندي
ديرزماني است كه مردمان ملل متحد ،بنا بر آنچه در مقدمه
منشور ملل متحد نيز طرح شده اســت ،ايمان خود را به
حقوق اساسي بشر و كرامت انساني و آزاديهاي بنيادين
وي اعالم داشتهاند .مسئله حقوق بنيادين بشر و كرامت وي ،هرچند با طلوع صلح از پس
تيرگي دهشــتناك جنگ بينالملل دوم در عرصه حقوق موضوعه و حقوق بينالملل
رخنمايي كرد ،لكن در بو م انديشگي به درازناي تاريخ پر فراز و نشيب حيات انسان ريشه
دارد .اديان الهي ،بهويژه اديان ابراهيمي نيز در اين مســير ،همراه نضج و بالندگي اين
انديشــه تابناك ،در غلبه بر رقيبان ناهمدل و ناهمراه حقوق بشر و كرامت ذاتي انسان،
ياريرسان او بودهاند.
از قرن بيستم بدين ســو ،خاصه پس از پايان جنگ جهاني دوم ،مردمان ملل متحد ،با
تصويب منشور ملل ،صلح و امنيت بينالمللي را همراه و قرين با حفظ حقوق بنيادين
بشر و در گرو تضمين آن قلمداد كردند و از پس آن ،با صدور اعالميه جهاني حقوق بشر
در  1948و توافق كــردن بر ميثاقين «حقوق مدني و سياســي» و «حقوق اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي» در  1966از پس آن (كه به واقــع ارزشها و هنجارهاي بنيادين
اعالميه را بدل به گزارههاي الزماالجراي حقوقي كرد) ،حقوق بشر را به جزء جداييناپذير
زندگي وسياست جهاني بدل كردند .بدين ســان ،حمايت و تضمين كرامت انساني و
ي شده بشر ،به اسناد مذكور كه بهنوعي پايهها و ستونهاي حقوق بشر
حقهاي شناساي 
هستند ،تكيه دارند كه در اصطالح جمعا تحت عنوان «منشور بينالمللي حقوق بشر»

خوانده ميشوند .بنابراين ،زماني كه در ساحت حقوق موضوعه با اين وضعيت مواجه و
از حيث افكار عمومي و انديشه ورزي شاهد شكلگيري «جنبش حقوق بشر» هستيم،
«ارتقا» و «حمايت» ( )Promotion and protectionاز اين حقوق بهگونهاي كه حتي
دولتهاي اقتدارگرا كه فاقد هرگونه تعهد و اعتقاد به حقوق بشــر و آزاديهاي اساسي
هستند نيز مجبور به تحرك و كنشگري ولو ظاهري و فاقد پيشينه نظري و عملي در آن
ميگردند ،اهميت بسزايي مييابد .باري ،در عرصه بينالمللي ،شاهد تشكيل سازمانها
و سازوكارهاي بينالمللي حمايت و ارتقاي حقوق بشر هستيم و در عرصه حقوق داخلي،
«دولتها» مخاطب اصلي و متعهد محسوب ميشوند .در بعد داخلي ،دولتها ،نخستين
و مهمترين ابزار حفظ و ارتقاي حقوق بشر و مسئول اوليه در قبال آن هستند.
كشــور ايران ،بهعنوان يكي از نخســتين دولتهاي امضاكننده منشــور ملل متحد،
سابقهاي طوالني در كنشهاي بينالمللي مرتبط دارد .بهويژه با طليع ه پيروزي مبارزات
آزاديگرايانه و جمهوريخواهانه ملت ايران در انقالب اسالمي  1357و پس از آن غرس
نهال نوپاي قانون اساســي جمهوري اســامي در  ،1358مطالبه حق ،جايگاه خود را
يافته است .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،فصلي ويژه زير عنوان «حقوق ملت»
به مطالبه يادشده ،اختصاص دادهاست؛ برابري ،تســاوي در حقوق ،حمايت از حقوق
زنان ،مصونيت اشــخاص از تعرض ،منع تفتيش عقايــد ،آزادي مطبوعات ،حفاظت از
حريم خصوصي ،آزادي فعاليت احزاب ،آزادي اجتماعات ،آزادي انتخاب شــغل ،حق
برخورداري از تأمين اجتماعي ،تكليف دولت در ارائه آموزش و پرورش رايگان ،حق بر
مسكن با اولويت روستایيان و مستضعفان ،ممنوعيت بازداشت خودسرانه ،ممنوعيت
تبعيد غيرقانوني ،حق بر دادرسي منصفانه ،حق داشتن وكيل در دادگاهها ،اصل قانوني
بودن جرم و مجازات ،اصل برائت ،ممنوعيت شكنجه ،ممنوعيت تعرض به فرد زنداني ،منع
اضرار به حقوق شهروندان ،حق ايرانيان بر تابعيت ايران ،شماري
ادامه در
صفحه11
از حقها و آزاديهايي است كه قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران بهعنوان ميثاق ملي و بنمايه نظام حقوق عمومي كشور ،شناسايي كرده و التزام و
اعتقاد خويش را به منشور بينالمللي حقوق بشر نشان داده است.
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توگو با لعيا جنيدي ،معاون حقوقي رئيسجمهور درسالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي
گف 

رفع تحریمها از حقوق مردم ايران است

باز بودن فضای رقابتی جناح ها و احزاب سیاسی باهم در یک معنا به معنی اعمال حقوق سیاسی مردم است
روند نقد يكديگر را مي پسندم اما ناسزا را نه ،فكر ميكنم اين گمشده انديشه و عمل سياسي در ايران است

اينكه يكديگر را بهشدت نقد كنند هم اشكالي ندارد ،اما نقد كنند نه اينكه ناسزا بگويند
عدد  200دعوی دولت از اشخاص حقیقی اصال معنی دار نیست

يكي از بحثهايي كــه عملكرد معاونت
حقوقي رياســتجمهوري را در بزنگاه نشــان داد،
ايستادگي در قبال وقف دماوند بود .چه شد كه شما به
اين موضوع ورود كرديد؟

يكي از وظايف اصلي معاونت حقوقي دفاع از اموال عمومي
و دولتي اســت؛ حاال از دماوند گرفته تا كوهها و درياها به
تعبير و تعريف شــرعي به آنها انفال و يا به تعبير و تعريف
مدرن و حقوقياش به آن امــوال عمومي ميگوييم .ما بر
اين مقوله حساسيت جدي داريم .حساسيت ما هم شامل
هنجارگــذاري -وضع قوانين و مقررات -ميشــود و هم
مصداقها؛ به اين معنا كه موضوعات و مصاديق تعرض به
اموال عمومي و دولتي را دنبال كنيم و اگر دیدیم چيزي در
خطر است ،برويم و آن را پيگيري كنيم .در همين فضاست
كه وقتي بحثهايي از اين دست مطرح شد ،بالفاصله آن
را دنبال و ريشهيابي كرديم تا ببينيم مشكل كجاست .بايد
توجه كنيم چيزي كه مال عمومي يا انفال است ،ملكيت
شخصي ندارد تا كسي بتواند وقفش كند؛ چراكه وقف فرع
بر ملكيت است ،يعني اول بايد مالك چيزي بود كه بتوان
خود مال را حبس و منافع آن را به قول فقها تسبيل كرد .در
قوانين كه ريشهيابي كرديم ديديم حقا از سال ،41ما قانون
مليكردن جنگلها و حفاظت از جنگلها و اراضي ملي را
داشتيم و ديگر نميتوانستيم بعد از آن در چنين حوزههايي
حق مالكيت داشته باشيم ،كه بخواهيم نسبت به آن وقف
داشته باشيم .بنابراين در اشارهاي كه ذيل تبصره 6قانون
ابطال اسنادفروش رقبات ،آب و اراضي موقوفه كه ميگويد
احيايي كه قبل از سال 65شده يعني از سال 41تا سال65
 اين بخش با قوانين و مباني و هيچ توضيحي ديگر جوردرنميآيد براي همين هم بود كه اليحهاش را نوشــتيم.
براي تصويب اين اليحه در هيأت دولت خيلي پيگير بوديم
و با استدالل و بيان مباني و جهات حقوقي موضوع و مصالح
كشور ،موافقتها را جلب كرديم.
روند تهيه اين اليحه چقدر طول كشيد؟

بالفاصله كه متن اليحه را تدوين و منقــح كرديم ،آن را
براي معاون اول محترم رئيسجمهور فرستاديم كه انصافا
همراهي و كمك كرد ،خيلي سريع اليحه را به كميسيون
لوايح دولت فرستاد ،كميسيون از دستگاهها استعالم كرد
و وقتي جواب استعالم دستگاههاي مرتبط آمد ،ما ديديم
عمده دستگاهها موافق هستند ،و با توجه به خطرات ناظر
به منابع طبيعي و اراضي ملي فرصت براي طي فرايندهاي
طوالني وجود ندارد ،لــذا از معاون اول خواهش كردم كه
بدون نوبت در دستور كار هيأت دولت قرار دهند ،ايشان
هم انصافا نسبت به موضوع حساس بودند و شرايط براي
بررسي آن مهيا شــد .در نهايت هم هيأت دولت اليحه را
تصويب كرد و اليحه را به مجلس ارائه كرديم.
در مجلس نگاه مثبتي به اليحه وجود دارد؟

زمان زيادي نيســت كه اليحه را به مجلس فرستادهايم،
انتظار هم نداريم كه در فصل بودجهنويسي بهجاي اليحه
بودجه آن را بررسي كنند اما حتما پيگير اليحه هستيم و

اميدواريم با توجه به اهميت موضوع ،مجلس همكاري كند
و زودتر به قانون تبديل شود .ما چه در هنجارگذاري و چه
مصداقي و پروندهاي بجد در پيگيري موارد مربوط به منابع
طبيعي و اموال عمومي فعال هســتيم .مثال در نمونهاي
ديگر كه متوجه شديم بحث مالكيت 25هزار هكتار زمين
را در استان اصفهان بر اساس يك مصوبه قبلي كه در دولت
ما لغو شده بود ،در خطر قرار گرفت ،معاونت حقوقي به آن
ورود كرد و مانع اين اقدام شد و موفق شديم رأي قطعي از
ديوان عدالت بگيريم .وقتي ميگوييم 25هزار هكتار؛ يعني
يك شهر ،يعني 250ميليون مترمربع! ميخواستند اين
ميزان زمين را از اموال دولتي خارج كنند و بهصورت ملك
خصوصي درآورند .ما براي گرفتن رأي قطعي و حفظ اموال
عمومي تمام مسير را جنگيديم تا ملك را نگه داشتيم .در
نمونه ديگر متوجه شديم 25هكتار زمين در كرج باليي
سرش آمده كه باز وارد شديم و با پيگيري مستمر معاونت
حقوقي (امور دعاوي) آن را بــه اموال دولتي برگردانديم.
ممكن اســت يك تعاوني بخواهد زمين بگيرد اما نبايد
اينچنين اراضي را مالك شود تعاوني بايد از طريقش و در
جايش برود زمين بگيرد .ما ديدیم در اين مورد سوءاستفاده
شده است؛ هم به ديوان رفتيم و ابطال مصوبه را گرفتيم و
هم در دادخواست و لوايح به دستگاه ذيربط كمك كرديم.
در موردي 5هكتار جنگل در شــمال هم داشتيم كه باز
بهدنبال موضوع رفتيم و مانع كار شديم .ميخواهم بگويم
هر مصداقي براي اموال عمومي و حقوق مردم مطرح بوده
كه ارتباط با ما داشــت ،وارد شده و جلوي سوءاستفاده از
آن را گرفته و ادعاي نادرست مدعي را منتفي كردهايم.
چطور معاونت حقوقي چنين پركار است؟

همه قبليها هم كار كردند ،ما هم داريم كار ميكنيم؛ يك
نهاد هستيم و موضوع شخص نيســت .اينجا فرد مطرح
نيســت ،در معاونت حقوقي يك تيم مطرح است؛ تيمي
كه عاشق كشور است و تا 12شب ميايستد كار ميكند و
دنبال كار مردم است .انصافامي خواهم بگويم اينجا كساني
هستند كه يك تيم كامال علمي و عاشق كشور را تشكيل
دادهاند .ابايي ندارم كه بگويم اين تيم متشكل از استادان
حقوق و وكالي مجربي اســت كه اگر در دفترشــان كار
ميكردند درآمد بااليي داشتند اما پروانههاي وكالتشان
را توديع كردند ،از منافع و درآمد خودشــان چشمپوشي
كردند ،چيزي نميخواهند و فقط ميخواهند براي كشور
تمام وقت و انرژي خــود را بگذارند .همه تصميم گرفتيم
يك دوره كار ملي بكنيم و بعد بهكار دانشگاهي و حرفهاي
برگرديم.
كار است؟

حلقه وصل اين تيم چيست كه چنين پاي

حلقه وصل فقط ايمــان به ايران و يكايــك مردمان اين
سرزمين است؛ همين .فرد در گذر است و من هم در اين
ميان كسي نيستم و ادعايي ندارم.
شــما گفتيد كه دايره عملكردي معاونت
حقوقي دفاع از حق مردم و اموال عمومي اســت آيا
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ميگويد در معاونت حقوقي خــودم را از جناحبندي و
فرزانه آييني
نگاههاي سياسي آزاد كرده و تالش كردهام َحكم بيطرف
خبرنگار
باشــم .همه هم در دولت اين را ميدانند كه اگر در يك
موضوعي ،نظري حقوقي داشته باشم ،ممكن نيست نظرم را تغيير بدهم .اگر بدانم درست است ،پس
درست است حتي اگر به ضرر قوه مجريه باشد! لعيا جنيدي ،معاون حقوقي رئيسجمهوري ،خودش را
در رأس تيمي ميداند كه حلقه وصلشان اميد به ايران و مردم است؛ تيمي كه خودش را از بندها و قيد
و بندهاي سياسي آزاد كرده و علمي و به تعبير خودش تكنيكال هستند ،تيمي كه عاشق كشورند و
تا 12شب ميايستند و كار ميكنند و مسيرشان را مستقيم به سمت احقاق حق مردم براساس حقوق
تعريفشده آنها تعيين كردهاند .معاون رئيسجمهور در البهالي حرفهايش گريزي به رودرروييهاي
سياسي اخير كه ميان دولت و مجلس به اوج خود رسيده ،ميزند و ميگويد« :اصال اينكه يكديگر
را بهشدت نقد كنند اشكالي ندارد؛ اما نقد كنند ،نه اينكه به هم فحش بدهند .من فكر ميكنم اينها
گمشده ايران است و بايد باشد ،اما ما بايد از افراد دو جناح عقاليي داشته باشيم كه با هم بنشينند و با
تعيين مرزهاي رقابت جديشان ،خط قرمزهايي را كه براي منافع كشور و مردم هست رسمي كنند.
متأسفانه اين بلوغ هنوز در ايران شكل نگرفته است».
او چاره كار دولت در بحث پيشــبرد مذاكرات برجام براي لغو تحريمها زير سايه مصوبه جنجالي
اخير نمايندگان را رسيدن به تفسير منطبق با قانون اساسي ميداند و ميافزايد« :بيشك تفسير
درست تفسيري است كه قانون عادي را با قانون اساسي قابل جمع ميكند .قانون اساسي حتما براي
رئيسجمهور و رئيس قوه مجريه ،صالحديد اجرايي ميخواهد .ممكن نيست جز اين باشد ،بنابراين
در اجرا بايد حواسمان باشد تفســيري را انتخاب كنيم كه قانون عادي را منطبق با قانون اساسي
ميكند يا قابل جمعش ميكند ».به بهانه سالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي با معاون حقوقي
رئيسجمهور درباره مصوبه اخير بهارســتان و تأثير آن در لغو تحريمها ،منشور حقوق شهروندي
دولت ،اقدامات قوه مجريه در اين حوزه و دايره وسيع فعاليتهاي معاونت حقوقي رياستجمهوري
از پيگيري دعاوي قضايي رئيسجمهور و دولت گرفتــه تا ورود به ماجراي وقف دماوند به گفتوگو
نشستيم كه مشروح اين گفتوگو در ادامه ميآيد.

ما دعواي مربوط به جعل امضاي
رئيسجمهور يا مقامات ديگر را عليه
اشــخاص حقيقي دنبــال ميكنيم.
ميشود نكنيم؟
شــيوهاي كه در قانــون مصوب
مجلس به عنوان اقدام راهبردی برای
لغو تحریمها آمده روش اســتاندارد
نوشتن قوانين جزايي و نيز ظاهر آن
منطبق با معيارهاي قانون اساســي
نيست
برخــي ابطــال منشــور حقوق
شــهروندي را بهدليــل مغايــرت با
قانون اساسي در ديوان عدالت اداري
درخواست كرده بودند ،اما يك مورد از
آنها هم توسط ديوان تأييد نشده است
ســندهاي بينالمللي مثل برجام هم در اين ميدان
تعريف ميشود؟

بله ،اگر حقوقي به موجب يك سند بينالمللي براي ايران
باشد آن هم بخشــي از اموال عمومي است ،درموردي از
اين روند ما يعني مجموع سازمان حقوقي دولت در ديوان
بينالمللي دادگســتري طرح دعوا كرد ،اين هم حقوق
عمومي ملت است ،در اين موضوع هم همه سازمان حقوقي
دولت و دستگاهها با هم ايستاديم ،همان روزي كه ترامپ از
برجام خارج شد ما اينجا پشت هم جلسه گذاشتيم كه چه
كاري بايد بكنيم و فهرستي از دعاوي را نوشتيم ،برخي از
آنها طرح شد كه يكي از آنها همين بود كه پيشنهاد شد و
البته همه دستگاههاي ديگر هم همراهي كردند.
پس پويايي شما وراي نگاههاي سياسي كه
در رفع تحريمها ،احياي مذاكرات بر سر پيوستن به
افايتياف و نگه داشتن برجام مطرح ميشود ،فقط
ناشي از حفظ منافع و حقوق عمومي است؟

اينها بخشي از حقوق مردم ايران است ،ما در اين معاونت
اصال نگاه سياسي نداريم و آدمهاي فني و تكنيكي هستيم.
مــا در معناي واقعــي كلمه آدمهاي بيجناح سياســي

هستيم .مسيرمان را مستقيم به سمت احياي حقوق مردم
و براساس حقوق تعريف شده آنها در قانون اساسي و اسناد
بينالمللي تعيين كردهايم.

در بحث برجام فضا خيلي سياســتزده
است درحاليكه واقعيت اين است كه اگرچه برجام در
دولت روحاني به ثمر نشست اما حاصل نگاه و همراهي
و خواست كل حاكميت بود ،بهنظرتان چه عاملي باعث
ميشود جمعي اين دستاورد را سياسي جلوه بدهند و
آن را به مناقشات سياسي بكشند؛ مناقشاتي كه حق
مردم را به حاشيه ميكشاند؟

ببينيد من به جناحها كاري ندارم ،جناح را به نفس جناح
نقد نميكنم .رقابت سياسي خوب است و بايد باشد .بخشي
از سالمت ســاختار قدرت سياسي در همين شكلگيري
رقابتهاي سياسي است پس اشتباه فكر نكنيم ،نفس باز
بودن فضاي رقابتي جناحها و احزاب سياسي با هم خودش
در يك معنا به معني اعمال حقوق سياســي مردم است و
بايد باشد ،چون اين روند است كه شفافيت قدرت سياسي
و كارآمدي نظام سياسي را بهدنبال خواهد داشت .شما از
هر جناحي باشيد براي اينكه بتوانيد از مردم رأي بگيريد
مجبوريد بيشترين تالش را بكنيد .پس خود رقابت مشكلي
ندارد اصال اينكه يكديگر را بهشدت نقد كنند هم اشكالي
ندارد ،اما نقد كنند نه اينكه ناسزا بگويند حداقل خيلي زياد
ناسزا نگويند(ميخندد) من روند نقد يكديگر را ميپسندم،
فكر ميكنم اينها گمشده انديشه و عمل سياسي در ايران
است و بايد باشد ،قوانين اساسي در دنيا آمدهاند تا ساختار
قدرت سياسي را نظاممند و قواعد بازي و عمل سياسي و
مشخصا عمل سياسي مشروع را مشخص كنند ،پس رقابت
و نقد بهعنوان مهمترين ابزار رقابت عيبي ندارد .اما در هر دو
جناح بايد عقاليي داشته باشيم كه با هم بنشينند و با تعيين
مرزهاي رقابت جدي كه دارند و بايد داشته باشند ،بيايند و
بگويند يك خط قرمزهايي براي منافع كشور و مردم هست
كه بايد آنها را با هم ترسيمش كنند ،متأسفانه اين بلوغ هنوز
در ايران شكل نگرفته است ،اين مشكل امروز ماست ،اگر
افراد خودشان را از حزب و جناح آزاد كنند و يك نورافكن
از باال بر روند رقابتهايشان بيندازند متوجه ميشوند كه
هنوز يك مراحلي را بايد طي كنيم تا رقابت سياسي بالغ را
ياد بگيريم .رقابت سياسي بالغ خيلي مهم است و بخشي
از آن به بردباري و تحمل كــردن يكديگر بر ميگردد .بله
برجام يك سندي است كه اين دولت (البته دولت يازدهم)
بهدنبال آن رفته و آن را نوشــته است ،بينقص هم نيست
من هم بهعنوان يك حقوقدان در آن تامالت و مالحظاتي
را دارم اما امروز كه اينجا نشســتهايم ،اين سند باشد بهتر
است يا نباشد؟امروز من با ارزيابي خودم ميگويم باشد بهتر
است ،اين نفع عمومي است ،هيچ عيبي ندارد در يك حدي
همديگر را نقد كنيم اما يادمان باشد كه ما بايد در مذاكرات
بينالمللي حداكثر حقوقمان را مطالبه كنيم .پس موقعيت
و جايگاه نقد را حفظ و اشكاالت را مطرح كنيم و بپذيريم .اما
در عين حال بايد فضاي معقولي را ايجاد كنيم كه براساس

مذاكرات و تعامالتي كه ممكن است اتفاق بيفتد حداكثر
منافع را براي كشور و مردم بهدست بياوريم .اين نيازمند
عقالنيت و بلوغ سياسي است البته اذعان ميكنم كه درجه
باالتري از اخالق سياسي و عقالنيت را مطالبه ميكند.
بهنظرتان مصوبه اخير مجلس با نام اقدام
راهبردي بــراي لغو تحريمها ،اين درجــه از بلوغ و
عقالنيت را داشت؟

مجلس اعتقادش اين است كه خواسته كار مثبتي انجام
دهد كه در مذاكرات كمككننده باشد البته ميشد با دولت
تعامل بهتري بكنند و حتي اگر قرار بود چنين كاري بكنند
ميشــد در درجه اول ضوابط قانون اساســي خيلي بهتر
رعايت شود و چارچوب تعهدات بينالمللي ما ديده شود و
در مقتضيترين زمانش اتفاق بيفتد.
ميتواند يكي از آســيبهاي آن بهتعويق
انداختن لغو تحريمها باشد؟

اجرا بايد اجراي عقالني باشد ،اگر اجراي آن عاقالنه و تالش
براي وفاق همه اركان حاكميت در نحوه اجرا باشد خوب
است واال ميتواند مشكلساز شود ،چون اين قانون وارد امر
اجرايي و امور موضوعي نه حكمي شده .اين تقنيني است
كه وارد ميدان اجرا شده ،يعني حدفاصل و تميز و تفكيك
قواي مقننه و مجريه در آن ديده نشده است ،به همين دليل
صالحديدهاي اجرايي را كه مربوط به قوه مجريه است اگر
نگوييم سلب كرده دستكم در ظواهر برخي عبارات و الفاظ
را خيلي محدود كرده است .اين محدوديت حتما آن چيزي
نيست كه قانون اساسي مقرر كرده است .حاال اما هرچه كه
بوده گذشته و من بهعنوان يك حقوقدان ميگويم كه اگر
يك قانون عادي را گذرانديم ،يك نگاه و تفسير آن را نزديك
به قانون اساسي ميكند و دو قانون را با هم جمع ميكند
ولي يك نگاه و تفسير آن را از قانون اساسي دور ميكند و
فاصله مياندازد .حتما بايد چنين فرض كنيم كه مجلس
و شوراي نگهبان با نگاه اول ،قانون را وضع و تأييد كردهاند.
نبايد فرض كرد قانون عادي با نگاه دوم يعني ناسازگا ِر قانون
اساسي مدنظر بوده است .حتما بين اين 2تفسير ،بيشك
تفسير درست تفسيري اســت كه قانون عادي را با قانون
اساســي قابل جمع ميكند .قانون اساسي به قوه مجريه،
تشخيص اجرايي داده است ،ممكن نيست جز اين باشد،
بنابراين در اجرا بايد حواسمان باشد كه كدام تفسير قانون
عادي را منطبق با قانون اساســي ميكند يا قابل جمعش
ميكند .قاعده جمع از اصول شناخته شده تفسير حقوقي
است و در متدولوژي و روششناسي حقوق هم در حقوق
اسالم و هم در همه نظامهاي حقوقي مدرن پذيرفته شده
است بهخصوص اگر موضوع رابطه يك قانون برتر مثل قانون
اساسي با قانون عادي باشد كه بايد قانون عادي را در جمع و
سازگار با احكام قانون اساسي مورد توجه و تفسير قرار داد.
دولت اين قانون را منطبق با قانون اساسي و
اختيارات اجرايي مقرر در آن ،اجرا ميكند؟

دولت مكلف و محق است كه اين قانون را مانند همه قوانين
ديگر با تفسيري منطبق با قانون اساسي اجرا كند .بهويژه

اصول  176 ،138 ،134 ،125 ،75 ،60 ،57و فصل ســوم
قانون اساسي را درنظر بگيرد و با پايبندي به اصول تفسير
صحيح اجرا كند.

در يكي از بندهاي اين قانون بحث مجازات
براي مستنكف مطرح شده ،با اين بند چه ميشود كرد؟

هيچ وقت اين سبك قانوننويســي در امر جزايي مرسوم
نبوده است .در امر جزايي ،اصلي داريد بهعنوان اصل تساوي
مردم در برابر قانون ،باالترين مصداق اين اصل ،هميشــه
در حقوق جزا رعايت ميشــود ،ما يك حكم مضاعف هم
در قانون اساسي داريم به اســم اصل قانونيبودن جرايم
و مجازاتها! چرا اوج تســاوي مردم را همه در قانون جزا
ميخواهند؟ چون در حقوق مدني ميشود با تفسير بعضي
از احكام را اســتخراج كنيد اما حكم ناظر به جرم و جزا را
نميشود تفسير كرد ،ميخواهم بگويم اصل قانونيبودن
در حوزه جزا از همهجا محكمتر اســت ،چون ميخواهد
حكمرانياش يعني حكومت اصــل قانونيبودن جرايم و
مجازاتها مطلق باشــد .در قانون جزا اگر هر ماده جزا را
بخوانيد ،با كلمه هركس شروع ميشود ،ميگويد هركس
تحصيل مال يا ثروت نامشروع كند ،عملش مستوجب اين
مجازات است يا هركس تصرف غيرقانوني در مال غير كند،
عملش جرم و مستوجب آن مجازات است ،اين «هركس»
نشان تساوي است ،شــيوهاي كه در اين قانون آمده روش
استاندارد نوشتن قوانين جزايي و نيز ظاهر آن منطبق با
معيارهاي قانون اساسي نيست .اين معياري نيست كه ما
در قانون جزا داريم ،چون خطاب به شخص است و از قضا
اين خطاب به باالترين مقام اجرايي كشور و منتخب مردم
است ،بله رئيسجمهور يا من در موقعيت يك شهروند عادي
اگر تحصيل نامشروع ثروت بكنيم ،هر دو نفر مشمول حكم
جرم تحصيل ثروت نامشروع هستيم ،صرفنظر از اينكه
رئيسجمهور باشيم يا يك شهروند يا مقامي در ميان اين
دو! قانون ميگويد هركســي كه اين كار را بكند ،اما روش
خطاب به فرد مشخص كه فالني مسئول است و مستنكف
مستوجب اين مجازات است ،اين روشي است كه با سنت
قانوننويسي ما و با مقتضياتي كه در قوانين ،بهويژه قانون
جزا داريم ،سازگار نيست .شيوه بيان حكم يعني مجازات
هم شيوه قاعدهمندي نيست .اينكه مجازات از درجه  2تا
 5درنظر گرفته شده است ،درست نيست قطعنظر از اينكه
مجازات را بايد از كمينه به بيشينه آن درنظر گرفت ،بايد
ميگفتند  5به  2ولي به عكس گفتهاند  2به  .5مشكل مهم
ديگر اين است كه 4قلمرو بزرگ از مجازاتها را تحت اين
حكم آوردهاند ،اگر شما بتوانيد بگوييد  2تا  5منطق حقوقي
حكم ميكند كه البد بتوانيد بگوييد  1تا  8و اين يعني از
صفر تا صد مجازاتها! در اين صورت معنياش اين است
كه شما هيچ مجازات مشــخصي را هم درنظر نميگيريد
كه حدودش معلوم باشد ،يعني 4حوزه ادامه در
بزرگ مجازات ،براي همين اســت كه صفحه 11
من ميگويم اصل قانونيبودن جرايم و مجازاتها رعايت
نشده است.

همه قوا بر وحدت ملي متمركز شوند

پاسخ دفتر آيتاهلل سيستاني به شايعات

وامدار هيچ جرياني نيستيم

حسن روحاني ،رئيسجمهور در مراســم بهرهبرداري رسمي از
دولت
۹۹پروژه ملي وزارت كشور در حوزه عمران و مديريت شهري ،با
اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري بر لزوم حفظ وحدت ملي گفت:
همه قوا بايد تمام تالش و توجه خود را بر افزايش وحدت ملي متمركز كنند.
اگر يك روز از عمر دستگاهي بگذرد كه در آن اقدام يا سخني برخالف مسير
وحدت ملي بروز يابد قطعا اقدامي خالف منافع ملي و ســخن و تأكيد مقام
معظم رهبري است.
به گزارش پايگاه اطالعرساني رياســت جمهوري ،رئيسجمهور با بيان اينكه
اين وحدت ملي اســت كه ديگران را وادار به كرنش در برابر ملت ايران ميكند
و اساس شكسته شدن تحريمهاست ،اضافه كرد :همه بايد براي بياثر كردن و
رفع تحريمها تالش كنيم و همانطور كه مقام معظم رهبري تأكيد فرمودند نبايد
اجازه دهيم اين مهم حتي يك ساعت به تأخير بيفتد .روحاني تأكيد كرد :دولت
همه توانش را براي عمل به اين رهنمود بســيار مهم مقام معظم رهبري بهكار
خواهد گرفت و اطمينان ميدهم كه ايستادگي و مقاومت مردم و وحدت ملي
ملت ايران ،موجب شكست دشمن خواهد شد.

درپي نشر گسترده شايعاتي در فضاي مجازي كه روحاهلل زم با نامهاي
مرجعيت كه نام و مهر دفتر حضرت آيتاهللالعظمي سيستاني را داشته به عراق
دعوت شده است ،دفتر مرجعيت عالي شــيعيان در نجف اشرف به
پرسش يكي از مومنين در اين خصوص پاسخ داد .به گزارش شفقنا ،در متن پاسخ
دفتر حضرت آيتاهلل سيستاني كه در اختيار شفقنا قرار گرفته آمده است :بارها اعالم
نموديم كه دفتر آقاي سيستاني هيچگونه اطالعي از آمدن آقاي زم به عراق و نقشي
در دستگيري ايشان نداشــته است .پس از انتشار ادعاي سوءاســتفاده از نام آقاي
سيستاني براي كشاندن ايشان به عراق ،در تماس با مقامهاي عاليرتبه جمهوري
اســامي ايران ،از آنان خواسته شــد توضيحاتي در اين زمينه ارائه دهند ،و بر اين
درخواست مكررا تأكيد شد ،و در تاريخ ۳۰مهر ۱۳۹۹آقاي شهرستاني نماينده آقاي
سيستاني و رئيس دفترشان در قم -طبق دستور ايشان -با آقاي رئيسي رياست قوه
قضاييه مالقات و موضوع را پيگيري نمودند .درنهايــت :مقامات ذيربط بهصورت
رسمي به ايشان و ســپس در تاريخ ۳۰آبان ۱۳۹۹به دفتر آقاي سيستاني در نجف
اشرف ابالغ نمودند كه هرگونه سوءاستفاده از نام آقاي سيستاني در جريان بازداشت
آقاي زم قاطعانه تكذيب ميشود.

رئيس ستاد انتخابات كشــور با اشاره به اينكه همه تالش ما بايد
انتخابات اين باشد كه تمامي عاليق و ساليق موجود درون خانواده انقالب
مجال رقابت داشته باشند ،گفت :ما مطلقا بدهكار و وامدار هيچ
گروه و جرياني نيستيم.
بهگــزارش فارس ،جمــال عــرف در نخســتين دوره آموزشــي مجريان و
دســتاندركاران انتخابات ۱۴۰۰كه از طريق ويدئوكنفرانس در تاالر شــيخ
صدوق حرم حضرت عبدالعظيم(ع) برگزار شــد ،در بخشي از سخنان خود ،با
اشــاره به اين نكته كه اين ميزان هجمه عليه دولتي كه در اين شرايط خاص
كشور دارد كار ميكند ،قابل درك نيســت ،گفت :هيچكس ادعا ندارد دولت
مستقر ،دولتي كامل و بينقص است اما اين ميزان دوگانگيها و چندگانگيها
كه در فضاي سياســي كشور ايجاد شــده ،واقعا نگرانكننده است .وي افزود:
ماههاي پاياني فعاليت اين دولت است اما كاري نكنيم كه اساسا مردم از نهاد
انتخابات ،صندوق رأي و نهادهاي منتج از آن دلزده و نااميد بشوند .اين بهنفع
كشور و نظام نيســت .اين ميزان هجمه و حمله ،در واقع لطماتي است كه به
كليت ساختار وارد ميشود.
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با بهرهبرداري از ايستگاههاي برج ميالد در عمق 55متري زمين و اميركبير در محدوده خيابان ۱۷شهريور ،تعداد ايستگاههاي متروي تهران به  128رسيد

يادداشت
معناي افتتاح هر ايستگاه مترو
براي مردم
علي امام

مديرعامل شركت مترو

خبرنگار

برج ميالد با افتتاح ایستگاه مترو به شبكه
گزارش حملونقل عمومي تهران وصل شد .این
مراســم باحضــور رئیسجمهــور،
وزیرکشور(بهصورت ویدئو کنفرانس) ،شهردار ،استاندار،
رئیسو اعضای شورای شهر تهران برگزار شد .پیش از این
ســاختمان و محوطه برج ،بيمارســتان ،دانشگاه علوم
پزشــكي ،ســازمان انتقــال خــون و ...با وجــود همه
مراجعهكنندگان از خطوط تاكسي و اتوبوس دائم و پيوسته
بيبهره بودند .حاال با افتتاح رسمي ايستگاههای متروی
برج ميالد و ايستگاه اميركبير به خطوط  6و  7مترو اضافه
شدند تا نياز ترددي شهروندان به مراكز اطرف برج ميالد و
همچنين خيابان17شهريور پاسخ مناسبي پيدا كند.
مراسم بهرهبرداري از اين دو ايســتگاه در روزي برگزار
شــد كه شــاخص آلودگي هواي تهران با وجود همه
محدوديتهــاي كرونا به بــاالي  140رســيده بود.
رئيسجمهور كه از طريق ويدئوكنفرانس در آن شركت
داشت ،گفت« :مسئله اليحه مديريت شهري و همچنين
اقداماتي كه انجام گرفت ،براي اليحه درآمد پايدار براي
شهرداريها و اينكه امروز بخشي از ماليات بر ارزش افزوده
مستقيمادراختيارشهرداريهاقرارميگيرد،اينهامباني
اســت كه درآمدهاي ثابت و پايدار براي شهرداريها
درست ميكند .شــهرداريها در گذشته مخصوصا در
كالنشــهرها بهويژه در تهران فضا را ميفروختند براي

اينكه بتوانند شهر را اداره كنند .در يك محلهاي كه همه
خانهها مثال سهطبقه يا چهارطبقه بود ،يكدفعه يك
برج بلند ،باال ميرفت و در واقــع حقوق مردم محله را
ميفروختند».
حسن روحاني افزود« :كالنشهرها بهويژه شهري مثل
تهران ،اصفهان ،مشهد ،تبريز و شــهرهاي بزرگ بايد
به شهركهاي اطراف پناه ببرند؛ يعني نبايد شهرها را
اينقدر زياد توسعه دا د و بلندمرتبهسازي كرد ،در عوض
بايد در اطراف شهرها شهركهاييايجاد كنيم كه اين
شهركها با قطار حومهاي به شهر متصل شود .خيلي
راحت ساكنان يك شهرك ميتوانند با قطار حومهاي
ظرف 20دقيقه به تهران و محل كار خود برســند تا در
فضاي بهتر و بدون آلودگي زندگي كنند».
وزيركشور نيز در اين مراســم درباره اقدامات دولت در
حوزه حملونقل ريلي توضيح داد :در حوزه حملونقل
۱۷۹كيلومترمسيرخطوطقطارشهريمعادل۵۴درصد
كل خطوط درحال بهرهبــرداري ،در دولت يازدهم به
شهرها اضافه شده است .همچنين ۱۱۹ايستگاه معادل
۵۳درصد ايستگاههاي قطار شهري و۶۹۱دستگاه واگن
به ناوگان مترويي كشور اضافه شــده است .عبدالرضا
رحماني فضلي بيان كرد« :يكي ديگــر از موضوعاتي
كه درحالحاضــر تعيينتكليف شــده ،اليحه درآمد
پايدار شهرداريهاست .شــهرداريها هميشه نسبت
به اينموضــوع گاليهمند بودند .ايــن اليحه از فروش
توســازهاي غيرمجاز ،ترافيك شــهري
تراكم ،ساخ 
و ...جلوگيري ميكنــد ».او افزود« :در شــهرداريها

ايستگاه برج ميالد

اگر از ميدان آرش در سمت شمالي برج ميالد و مجاور بزرگراه همت به سمت جنوب برويد،
ورودي مترو را خواهيد ديد .ايستگاه برج ميالد در عمق ۵۵متري زمين و در مسير خط۷
متروي تهران واقع شده است 22.پله برقي و6آسانسور دسترسي مسافران به سكو را فراهم
ميكند .يك ورودي آن در خيابان بين برج ،دانشگاه و بيمارستان ،يك ورودي در كنار سازه
برج و يك ورودي هم در ميدان آرش قرار دارد كه ورودي اول آن در روز افتتاح مورد استفاده
قرار گرفت .با توجه به جنس خاك بسيار سخت منطقه ،عمليات حفاري با دشواري انجام شد.
نزديك 120هزار مترمكعب حفاري و 56هزار مترمكعب بتنريزي براي اين پروژه انجام شد.
خط  7متروي تهران از ورزشگاه جهانپهلوان تختي در جنوب شرق تهران آغاز ميشود و
پسازعبورازمناطقپرجمعيتيمانندبزرگراهشهيدآيتاهللمحالتي،خيابانمولوي،خيابان
هالل احمر ،خيابان قزوين ،بزرگراه شهيد نواب صفوي ،خيابان آزادي ،ميدان توحيد ،برج و
بيمارستان ميالد و ميدان صنعت ،به ميدان بوستان در سعادتآباد ختم ميشود.

محسن هاشمي رفسنجاني ،رئيس شوراي شهر تهران

تجهيزات ايراني خط6

مراسم افتتاح در سالن اصلي ايستگاه ميالد و جايي
كه چلچراغ شيشهاي بزرگي از سقف آويخته است،
برگزار شــد و در آن شــهردار و رئيس شوراي شهر
از لوح ايســتگاه رونمايي كردند .شــهردار تهران در
سخناني با يادآوري مشــكالت دوران تحريم و كرونا
گفت« :هرچند كه تحريم شــرايط حادي را براي ما
بهوجود آورده ،ولي متروي تهران در برخي قسمتها
از تحريمها بهعنوان فرصت استفاده كرد و هماكنون
بخش زيادي از تجهيزات خط 6مترو ايراني اســت.

ايستگاه اميركبير

با بهرهبرداري از ايستگاه اميركبير در خيابان ۱۷شهريور (پايينتر از ميدان شهدا،
جنب تونل زيرگذر اميركبير) دسترسي شهروندان و كسبه ساكن محدوده ميدان
تويكمين ايستگاه
خراسان و بازار امينحضور به شبكه مترو آسان ميشود .بيس 
خط ۶متروي تهران ،داراي۲ورودي مستقل است كه ورودي شرقي آن واقع در جنب
پاركينگ تونل اميركبير ،در فاز نخست به بهرهبرداري رسيد .ايستگاه اميركبير در
عمق ۳۰متري زمين احداث شده و تجهيزات مختلفي همانند آسانسور ،پله خروج
اضطراري و ورودي مخصوص جهت تردد افراد كمتوان در آن تدارك ديده شده
است .از ديگر امكانات اين ايستگاه ميتوان به 4آسانسور و ۱۰پلهبرقي كه 8رشته
پله از آنها نصب شده است ،اشاره كرد .خط  ۶متروي تهران يك خط درونشهري
به طول ۳۸كيلومتر (۱۰كيلومتر فعال) با ۳۱ايستگاه است كه  5ايستگاه اين خط
شامل دولتآباد ،شهدا ،امامحسين(ع) ،بعثت و كيانشهر تاكنون افتتاح شدهاند.

باشد ،چيزي گير مردم نميآيد .ما مصوبات خيلي خوبي داريم .از
تامين 2هزار واگن براي كالنشــهرها مصوبه داشتيم درحاليكه
حتي يك واگن هم تامين نشده است .يا از آن ۱۹هزار اتوبوس كه
تصويب شده بود حتي يك اتوبوس تامين نشد.پاندمي كرونا نشان
داد كه حملونقل اهميت ويژهاي دارد و اين رفتوآمد با حملونقل
عمومي باعث انتشار ويروس كرونا ميشود و ما در اين بحران چون
امكانات كافي نداشتيم ،صدمه زيادي خورديم؛ درحاليكه بايد
در گذشته واگنها و اتوبوسها را افزايش ميداديم تا در بزنگاه
ضربه نخوريم.

برگزاري جشنوارههايی مانند جشنواره
خرمالــوي كن ،بهانهاي بــراي توجه به
هويتها و ميراث فرهنگي شهر است

هواي تهران؛ ناسالم براي گروههاي
حساس

سامانه مديريت آبهاي سطحي تهران فعال ميشود
بارشهاي فصلي گاهوبيگاه حال و هواي تازهاي به
فني
شهر تهران ميدهد؛ از بارانهاي مستمر در برخي
روزها گرفته تا بارندگيهاي چندساعته .از دیرباز
باران نعمت الهی محسوب ميشد و حاال همراه آن ،آبگرفتگي يا
حتي سيالب در پايتخت نگرانيها را افزايش ميدهد .البته در
آستانه عبور از فصل پاييز هنوز گزارشــي درباره آبگرفتگي يا
سيالب در پايتخت مخابره نشده است و بهنظر ميرسد پايش
مسيلها ،مسيرها و تونلها تاكنون نتيجهبخش بوده و امروز نيز
فاز نخست ســامانه پايش و مانيتورينگ بارش و رواناب شبكه
مديريت آبهاي سطحي شهر تهران با حضور شهردار پايتخت
رونمايي ميشود .قرار است پيروز حناچي بهصورت مجازي در
اين مراسم حضور داشته باشد .صفا صبوريديلمي ،معاون فني
و عمراني شهرداري تهران در اين رابطه ميگويد« :طي مراسمي
كه با حضور اعضاي كميسيون عمران و حملونقل شوراي شهر
تهران و نيز حضور مجازي شهردار تهران برگزار خواهد شد ،فاز
نخســت ســامانه پايش و مانيتورينگ بارش و رواناب شبكه
مديريت آبهاي سطحي پايتخت مورد رونمايي و بهرهبرداري
قرار ميگيرد».

شرايط كرونايي اين وضعيت را حادتر كرد چنانكه
سازمان بهشــت زهرا فشــار زيادي را تحمل كرد.
سفرهاي درون شهر نيز كاهش داشته است .ما روزانه
حدود ۵ميليون سفر را مديريت ميكرديم درحاليكه
االن تعداد آنها كمتر شــده است .مترو در هفته قبل
روزانه حدود ۵۲۰هزار نفر را جابهجا كرد درحاليكه
ظرفيت آن ۲ميليونو۲۰۰هزار سفر است».
پيروز حناچي گفت« :امروز با رياست محترم جمهوري2
ايستگاه از ايستگاههاي اصلي خطوط 6و 7متروي تهران
(اميركبير و برج ميــاد) را افتتاح ميكنيم و تا انتهاي
سال ۱۰ايستگاه ديگر هم افتتاح ميشود .خطوط  6و
 7تهران 2خط از خطوط اصلي تهران است؛ ما در دوره
حاضر ساخت خط 10مترو را هم در دست اجرا داريم كه
از ميدان كتابي به منطقه ۲۲خواهد رفت».
او ادامه داد« :شهرداران با مشكل درآمد و هزينه مواجه
هســتند اما ميتوانم ادعا كنم در دوره جديد مديريت
شهري تهران انضباط حداكثري را در شهرسازي منطبق
كرديم و پروانهاي خارج از طرح تفصيلي صادر نميشود
و پروانه دستي هم صادر نخواهد شد ».حناچي افزود:
«اتوبوســراني كه بخش خصوصي در آن فعال است ،با
شرايط حاد روبهرو شده است .ما اميدواريم قولهايي كه

دولت داد ،به نتيجه برسد و بازسازي واگنهاي نسل اول
آغاز شود ،زيرا بهاندازه توسعه ناوگان حملونقل عمومي
از آلودگي كاسته ميشود».
او درباره اقدامات شــهرداري براي زيبايي شهر گفت:
«اكنون نماي تمام ساختمانهايي كه ساخته ميشود،
بايد به تصويب برســد .در قلمــروي عمومي هم براي
فضاهاي واجد ارزش تاريخي ازجمله ميدان امام خميني
و اللهزار برنامه داريم».
حناچي در ادامه درباره تأثير آلودگــي هوا بر بيماران
كرونايي گفت« :تحقيقات نشان ميدهد كه آلودگي هوا
و شيوع حاد بيماري كرونا بر بيماران مبتال تأثير مستقيم
دارد و افزايش ذرات معلق حال مبتاليان كرونا را بدتر
ميكند .نكته مهمتر ديگر اين است كه سوخت مازوت
براي برخي صنايع در فصل زمستان تأثير مستقيمي
در افزايش آالينده دارد و صنايعي كه از سوخت مازوت
استفادهميكنند،منجربهافزايشآلودگيهواميشوند».
بر اساس اين گزارش ،مراجعان بيمارستان ميالد تاكنون
از خطوط محدود تاكسي براي رســيدن به اين محل
اســتفاده ميكردند اما از ابتداي ديماه 1399امكان
استفاده از شبكه مترو براي رسيدن به بيمارستان فراهم
خواهد شد.

گسترش حملونقل ريلي غرب استان

مردم؛ حافظ
هويت
تهران

هوا

شاخص آلودگي هواي تهران در روز جمعه به 147يعني ناسالم
براي گروههاي حساس رســيد .به گزارش همشهري و بر اساس
دادههاي شركت كنترل كيفيت هواي تهران ،در اين روز ميانگين
غلظت آالينده ذرات معلــق كمتر از ۲.۵ميكــرون با افزايش از
 134به  144رســيد و در مقابل ،ميزان مونواكسيد كربن از 37
به  31كاهش يافت .دياكســيد نيتروژن و ذرات معلق كمتر از
10ميكرون نيز به نسبت روز پيش از آن افزايش داشتند.
شاخص آلودگي در روزهاي گذشــته روند صعودي داشت و در
پنجشنبهشــب به نقطه اوج خود در عدد 152رسيد .پيشبيني
ميشــود ميزان آلودگي امروز به سطح ناســالم براي گروههاي
حساس ،يا در صورت بارندگي به قابلقبول كاهش يابد.
در عين حال نكته اينجاســت كه طي هفتههــاي اخير با اعمال
محدودیتهاي ترددي در پايتخت ،در ســاعات پس از غروب تا
حدود ســاعت 21ترافيك بزرگراههاي تهران پرحجم شده و در
نتيجه بر حجم آاليندهها افزوده شده است.

ك به چهارونيمبرابر نيــروي مورد نياز ،نيرو وجود
نزدي 
دارد كه در اليحه اســتخدامي كاركنان شهرداريها،
تعيين تكليف و قانونمند شده است .همچنين در حوزه
آسيبشناسيهاي مختلف شهري نيز اسناد مختلفي
تصويب شده و درحال اجراست».

مصوباتي كه اجرا نميشوند

بايد حملونقل عمومي در كالنشهرها
را مثل كاالهاي اساســي ببينيم؛
همانطور كــه اهميت ميدهيم مواد
غذايي مردم در بازار با قيمت مناسب
تامين شود .همه مصوبات دولت در
حملونقل اجرايي نميشود و اينها كه
امروز به نتيجه رسيده ،نتيجه اتفاقات
گذشته است و البته جاي تشكر دارد .سيستم بوروكراتيك دولت
درست عمل نميكند؛ اگر تصميمات اخير هم مثل مصوبات قبلي

عكس :همشهري /منا عادل

ضمن گراميداشت روز ملي حملونقل
و با آرزوي رفع مشكالت عديده شبكه
حملونقل عمومي كالنشهرها كه البته
عزمي ملي را طلب ميكند ،بسيار خرسندم كه بهموجب زحمات
مهندســان و كارگران زحمتكش و فعال در پروژههاي ســاخت
مترو ،امكان افزايش سطح خدمترساني به مردم صبور پايتخت
در قالب افتتاح  2ايســتگاه اميركبير و برج ميالد در خطوط  6و
 7فراهم شده اســت .اين يك واقعيت اســت كه بهرهبرداري از
ايستگاههاي جديد در شبكه مترو ،كمك حال شهروندان اقصي
نقاط پايتخت براي تردد و رفت و آمد ايمن و ارزانقيمت در سطح
شهر بوده و در حقيقت افتتاح هر ايستگاه از نظر ما بهمعناي رفع
برخي دغدغهها و مشكالت مردم است.
با ايــن رويكرد و نوع نــگاه ،قطعا انگيزه مديريت شــهري براي
توسعه شبكه مترو و بهرهبرداري هرچه سريعتر از ايستگاههاي
جديدالتاسيس ،بسيار باال بوده و در اين راه تالش زيادي صورت
گرفته تا در اوج مشكالت مالي شــهرداريها ،همچنان بتوانيم
پيامآور اميد و آسودگي خاطر براي هموطنانمان باشيم.
اما ســطح فراگيري اين دغدغه بايد ملي باشــد و شايسته است
دولتمردان نيز به شكل جديتري وارد عرصه همكاري بهمنظور
ساماندهي سيستم حملونقل عمومي كالنشهرها شوند.
در شــرايط فعلي براي همين شــهر تهران كه حدود 12درصد
كل جمعيت ايران را در خود جاي داده اســت ،امــكان افتتاح
ايستگاههاي متعدد ديگر تا پايان سال وجود دارد؛ البته به شرطي
كه تعهدات قانوني دستگاههاي ذيمدخل ،سرموقع و در موعد
مقرر انجام شود.
همين 2ايستگاهي كه اخيرا به مرحله بهرهبرداري رسمي رسيد،
هزينهاي بالغ بر 540ميليارد تومان در برداشتهاند و حاال با يك
حساب سرانگشتي ساده ،ميتوان متوجه شد افتتاح 10ايستگاه
ديگر در خطوط  6 ،3و  7كه ميانگين درصد پيشــرفت فيزيكي
آنها باالي 92درصد است ،چه ميزان پول الزم دارد .در واقع اين
ايستگاهها ظرفيتهاي بالقوهاي هستند كه ميتوانند يك به يك
به شبكه حملونقل ريلي زيرزميني تهران افزوده شده و به كمك
سالمت شهروندان بيايند .اين در حالي است كه با تزريق بموقع
منابع مالي ،ميتوان در مدت زماني كوتاه ،مشابه چنين خدمات
ارزندهاي را به كرات تقديم مردم كرد.
به همينخاطر اســت كه طي يكي دو ســال اخيــر ،تالشها و
رايزنيهاي گســتردهاي با نهادهاي دولتي صــورت گرفت تا از
ماده قانونهاي مرتبط با حمايت از توســعه حملونقل عمومي
كالنشــهرها ازجمله اوراق مشــاركت ،ماده 12قانون رفع موانع
توليد ،تبصرههاي  18و  19قانون بودجه كشوري و ...بتوان بهره
برد و چرخ حملونقل عمومي پايتخت را با ســرعت بيشتري به
حركت واداشــت .البته ناگفته مشخص اســت كه ازدياد تعداد
ايستگاهها و طول شبكه مترو ،مستلزم افزايش ناوگان قطارها و
بهروزرساني واگنهاي نيازمند تعمير و بازسازي است كه اين امر
هم الزامات و پيشنيازهاي مالي خاص خود را ميطلبد.
در پايان ذكر مجدد اين نكته الزامي اســت كه در دوران سخت
اقتصادي كه مشكل اپيدمي كرونا نيز مزيد بر علت شده است ،رفع
دغدغههاي روزمره مردم ،فقط و فقط با همكاري و همراهي تمام
نهادهاي دستاندركار محقق ميشــود و نگاه تعامل حداكثري
الزم است تا بتوان مشكالت متعدد موجود را در فضاي همافزايي
توانمنديها حل كرد.
در اين ميان انتظار ميرود حملونقل عمومي نيز بهعنوان يكي از
اولويتهاي اصلي دستگاههاي اجرايي دولت ،تحت حمايتهاي
همهجانبه و البته قانوني قرار گيرد تا بتوان از مواهب پرشمار آن
كه بركت راه پيشرو براي خدمتگزاري هرچه مؤثرتر مسئوالن
تلقي ميشود ،برخوردار شد.

محمد سرابي

افتتاح  2ايستگاه مدرن مترو با تجهيزات ايراني

بهگفته صبوريديلمــي ،اســتقرار و راهاندازي فاز نخســت
اين ســامانه از مهمترين پروژههاي بهثمر نشســته شــركت
خاكريزآب در سالجاري است .او ادامه ميدهد« :فراهم كردن
زيرساختهاي الزم براي پايش بارش و رواناب در شهر تهران
از ماموريتهاي ابالغي برنامه 5ســاله سوم توسعه شهر تهران
است».
رونمايي از ســامانه پايش و مانيتورينگ بارش و رواناب شبكه
مديريت آبهاي سطحي شهر در آستانه شب يلدا اتفاق ميافتد
و فعاليتهاي اليروبي نيروهاي شهرداري تهران در اين روزها
واكنش رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شوراي اسالمي
شهر تهران را به همراه داشته است .سيدمحمود ميرلوحي در
پيامي خطاب به پيروز حناچي ،شهردار تهران ميگويد« :جناب
آقاي دكتر حناچي ،يلداي تاريخي و فرهنگي ايرانيان امســال
تحتتأثير ويروس منحــوس كرونا بدون اجتمــاع در كانون
مهرومحبت پدربزرگها و مادربزرگها برگزار خواهد شــد و
فال حافظ شــيراز را از راه دور زمزمه خواهند كرد و با اميد به
رفع بحران كرونا و تحريم در انتظار بهار و نوروز ۱۴۰۰خواهند
نشست ».در ادامه اين پيام آمده است« :در تهران هنگاميکه

انوشيروان محسني بندپي ،استاندار تهران

يكي از عوامل تأثيرگذار در كاهش
آاليندگيها ،توسعه حملونقل ريلي
و پاك است .اقداماتي در اين زمينه
توسط شــهرداري تهران و شوراي
اسالمي شــهر تهران درحال انجام
است .براي ســاير شهرهاي استان
تهران نيز اقداماتي نظير بهرهبرداري
از قطار حومهاي ورامين-قرچك-پيشوا انجام شده كه تا پايان
سال افتتاح خواهد شد .اقدامات ريلي براي شهر قدس ،مالرد،

پريسا اميرقاسمخاني

خبرنگار

تهران با ريشههايش تهران است .اگر هويتها ،فرهنگ،
جشنواره آداب و رسوم ،تاريخ و يادگاريهاي تهران را از اين شهر
بگيريم ،ديگر نميدانيم تهران كجا هســت! هويتها
ميمانند ،چــون مردم نگهبان و حافظ آنها هســتند .مــا در تهران،
بهخصوص شمال تهران و شميرانات ،كم نداريم محلههايی مانند كن،
فرحزاد ،جماران ،دركه و ...كه ريشه در فرهنگ مردم دارند و ميتوان
گفت فولكلورهاي مردم از اين محالت نشأت ميگيرد ،ولي در تغيير و
تحوالت شهرنشيني در معرض خطر و نابودي قرار گرفتهاند .در آستانه
شب يلدا ،سومين جشنواره خرمالو در محله كن برگزار شد .برگزاري
جشنوارههايی مانند جشــنواره خرمالوي كن ،بهانهاي براي توجه به
هويتها و ميراث فرهنگي شهر است .اين مراسم در روستاي كن در
شمالغرب تهران و باغهای اين محله برپا شد.
در جشنواره خرمالوي كن كه به معرفي محصوالت كشاورزي اين محله
ازجمله خرمالو که بهعنوان يكي از شاخصهاي هويتي مردم محله كن
است ،ميپردازد ،ابتدا محمود كلهري ،شهردار منطقه  5تهران درباره
حفظ هويت محالت ،گفت :بيم آن ميرود هويت محالت كه با بستر
طبيعي آنها رابطه نزديك دارد ،مانند باغهاي ميوه و طبيعت بكر محله
كن ،دستخوش تغيير و به بهانه توسعه شهرنشيني ،از هويت اصيل خود
بارندگيهاي پيوســته و پرحجم روددرهها را لبريز كرده بود و
شهروندان تهراني شبهاي طوالني آســتانه يلدا را با آرامش
و اطمينان ســپري ميكردند ،باتالش دامنــهدار بخشهاي
مختلف عمراني و فني و خدماتي و ســتاد بحــران كه از ماهها
قبل 600كيلومتر مســيلها و مســيرها و تونلها را اليروبي
كردهاند؛ مشكل خاصي از نظر سيالب و آبگرفتگي گزارش نشد.
هدايت ميليونها مترمكعــب و دهها ميليمتر بارش به آغوش
دشتهاي جنوب تهران كاري بس ارزشمند و شايسته تقدير
است .اينجانب دست كارگران را ميبوسم و همت مهندسان و
قلم طراحان و تدبير مديران مسئول ،وظيفهشناس و فداكار را
تحسين ميكنم».
بهگزارش همشهري ،طراحي و راهاندازي يك سامانه هدفمند
پايش و مانيتورينگ بهمنظور ارزيابي كارايي و ميزان موفقيت
شبكه و طرحهاي مديريت سيالب و نيز بهبود امور بهرهبرداري
و نگهداري ،امري ضروري بــوده و اين موضوع بهعنوان يكي از
پيشنهادهای غيرسازهاي مهم و اساسي در طرح جامع مديريت
آبهاي سطحي شهر تهران نيز مطرح شده است .در اين راستا،
فاز نخست سامانه مذكور متشــكل از 12ايستگاه بارانسنج و
4ايستگاه آبسنج ،با استفاده از فناوريهاي نوين شركتهاي
دانشبنيان و نيز بهرهمندي از ظرفيت و دانش بومي در ســال
جهش توليد به بهرهبرداري ميرسد.

پرند و رباط كريم در دستوركار قرار دارد و اين موضوع در قالب
تفاهمنامهاي ميان شــهرداري تهران ،شــوراي اسالمي شهر
تهران و وزارت راه و شهرســازي انجام خواهد شد .منابع مالي
را هاندازي قطار حومهاي براي  4شهر اســتان تهران از طريق
تهاتر و اعتبار رديف بودجــه ۱۴۰۰خواهد بود .مطالعات اين كار
توسط راهآهن جمهوري اسالمي درحال انجام است و مقرر شده
كه شهرداريهاي موردنظر ،زمين را دراختيار راهآهن قرار دهند.
مطالعات نخست اين كار انجام شده و دي ۱۳۹۹عمليات اجرايي
توسط راهآهن جمهوري اسالمي ايران آغاز خواهد شد.

دور شود؛ بنابراين بايد براي خودكفايي تالش و با برنامهريزي صحيح،
گردشگران را براي بازديد از جاذبههاي چنين محالتي ترغيب كرد.
شهردار منطقه ۵افزود :مردم بايد براي آينده درخشان شهر ،در مسير
توسعه پايدار با رعايت پيوستهاي اجتماعي قدم بگذارند و با حفظ
هويت محالت ،مسير را شتاب دهند.
محمد ساالري ،رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر
نيز در اين جشنواره گفت :احساس تعلق خاطر و تعصبي كه تكتك
شهروندان كن به باغهای كن دارند باعث شده است تا بيشترين تالش
را در حفاظت از اين باغها داشــته باشند .وظيفه و رسالت ما بهعنوان
شوراي شهر و شــهرداري تهران حمايت از باغداران است .همچنين
احمدمســجدجامعي ،عضو شوراي اسالمي شــهر تهران نيز در اين
مراسم گفت :مهمترين و بزرگترين باغهای انبوه و بههمپيوسته شهر
تهران در محله كن واقع اســت.او گفت :روددره كن بايد حفظ شود.
درختان و گياهان و رویيدنيهاي اطراف روددره كن بايد شكل طبيعي
خود را داشته باشند و برگزاري چنين جشنوارههايي شرايط مطلوبي
را براي حفاظت از اين ميراثهاي طبيعي فراهــم ميآورد .او افزود:
تهران 7روددره داشته اســت .بعضا سياست براي روددرهها ،تخريب
است ،ولي روددره را بايد حفظ و ثبت كنيم .به گزارش همشهري در
سومين جشــنواره خرمالوي كن از تمبر يادبود «پل تاريخي آجري
كن» رونمايي و از باغداران ،نخبگان ،معتمدان محل ه كن و تعدادي از
مدافعان سالمت ،قدرداني شد.

مغايرت بندهايي از اليحه ماليات بر
ارزش افزوده با سياستهاي كلي نظام
در جلســه هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص
اقتصادي مصلحت نظام كه به رياست محسن رضايي برگزار
شد ،بندهايي از اليحه ماليات بر ارزش افزوده مغاير
با بندهايي از سياســتهاي كلي نظام شناخته شد .به گزارش
همشهري ،در اين نشست انطباق و عدممغايرت اليحه ماليات
بر ارزش افزوده با سياســتهاي كلي نظام مورد بررســي قرار
گرفت.
محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس،
عليرضا احمدي رئيس شورايعالي استانها و محمود عليزاده
معاون سازمان امور مالياتي در اين جلسه حضور داشتند كه
پس از ارائه گزارش كميســيونهاي دبيرخانه مجمع و بحث
و تبادل نظر اعضاي هيأت عالي نظــارت ،بند الف و جزء۱۰
ماده ۹و نيز تبصره همين مــاده ،همچنين بند الف ماده ۴۲و
ماده ۵۳اين اليحه مغاير با بندهايي از سياستهاي كلي نظام
شناخته شد.
براســاس اين گزارش ،مغايرتهاي فوق به مجلس شــوراي
اسالمي اطالعرساني خواهد شد تا در تصويب نهايي اصالح شود.
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تغيير جهت بازارها بعد از شكست ترامپ

770روز توفاني

آنچه از پاييز 1397تا آبانماه امسال همه بازارها را تحتتأثير قرار داده ،افزايش شدت
تحريمها بود .از يك طرف با افزايش تحريمها جريان ورود ارز به كشور محدود شد و از
طرف ديگر بهدليل كاهش مراودات تجاري ايران با ساير كشورها و بسته شدن درهاي
اقتصاد به روي بازارهاي جهاني موازنه عرضه و تقاضاي كل در بازار كاال و خدمات به هم
خورد؛ اين موضوع ابتدا به رشد افسار گسيخته قيمت دالر منجر شد و سپس آثارش
را در ساير بازارها نشان داد .نخستين بازارهايي كه به اين موضوع واكنش نشان دادند
بازارهاي ارز و سهام بودند و بهدنبال آن بهدليل چشمانداز تورمي كه ناشي از كاهش
طرف عرضه ايجاد شده بود ســاير بازارها ازجمله بازار مسكن تحتتأثير قرار گرفتند
اما اكنون اين اميدواري ايجاد شده كه با تغيير فضاي سياسي در آمريكا موازنه بازارها
دوباره دستخوش تغيير شود .آمارها از آغاز این تغییرات حکایت دارد.
آغاز تغييرات از 13آبان

آمارها نشان ميدهد جريان نقدينگي و بازده بازارها از 13آبانماه دچار تغييرات اساسي
شده است .طبق اين اطالعات از زمان مشخص شدن نتايج انتخابات آمريكا و شكست
ترامپ ،جهت جريان نقدينگي از بازارهاي طال و ارز به سمت بازار سرمايه تغيير كرده
است .برآورد ميشود در اين مدت تا 30هزار ميليارد تومان پول تازه به بازار سهام تزريق
شده باشد .هنوز از بازار مسكن اطالعات كاملي در دست نيست اما برخي شواهد ميداني
و گزارشهاي دريافتي از بازار مسكن نشان ميدهد اين بازار هم با ركود نسبي مواجه
شده و سرمايهگذاران انتظار دارند با وقوع يك گشايش سياسي در آينده قيمتها در
بازار مسكن كاهش يابد .در بازار طال و ارز هم شرايط همين گونه است و قيمتها در
حدود 20درصد از قبل از انتخابات آمريكا تاكنون كاهش يافته است.
بررســي قيمتها در بازار طال و ارز نشــان ميدهد يك روز قبل از اعالم نتايج اوليه
انتخابات آمريكا كه حتي شائبه انتخاب دوباره دونالد ترامپ مطرح بود ،قيمت هر دالر
از مرز 32هزار تومان فراتر رفت و قيمت هر سكه بهار آزادي هم بهدنبال آن تا محدوده
15ميليون تومان پيشروي كرد .اما يك روز بعد و پس از آنكه مشخص شد ترامپ در
انتخابات شكست خورده ،قيمتها به سرعت شروع به كاهش كرد و در نهايت از آن زمان
تاكنون قيمت هر دالر آمريكا با وجود فراز و فرودهاي مختلف به 25هزارو850تومان
رسيد كه از افت 19.2درصدی حکایت دارد .قيمت سكه هم كه تابعي از قيمت دالر
است همين وضعيت را داشته و در اين مدت با 20درصد كاهش ،دستكم 3ميليون
تومان افت كرده است .در بازار مسكن نیز گرچه هنوز اطالعات دقيقي وجود ندارد؛ اما
انتظار ميرود درصورت توقف رشد قيمت نهادههاي توليد ،بهانه رشد قيمتها گرفته
شود .سرمايهگذاران اكنون اميدوارند اين نزول به كاهش تورم منجر شود.
بازار سهام در صدر بازارها

استراتژي ســرمايهگذاران از 13آبانماه و بعد از شكست ترامپ در انتخابات آمريكا و
پايان سياست فشار حداكثري تغيير كرد .بالفاصله بخش زيادي از نقدينگي راهي بازار
سرمايه شد و اين هجوم نقدينگي به رشد شاخصهاي بورس منجر شد .بهطوريكه
بهدليل اين هجوم نقدينگي ،ارزش روزانه معامالت يكباره از سطح  6تا 7هزار ميليارد
تومان روزانه به  20تا 30هزار ميليارد تومان رســيد .حتي روز چهارشنبه هفته قبل
ارزش كل معامالت بــورس به مرز 33هزار ميليارد تومان رســيد كه باالترين ميزان
معامالت انجام شده در كل تاريخ بازار ســرمايه است .همه اين اتفاقها در حالي افتاد
كه شاخص كل بورس تهران از 20مردادماه در حال نزول بود و ارزش روزانه معامالت
به پايينترين سطح خود رسيده بود اما هجوم نقدينگي منجر شد شاخصهاي بورس
دوباره به پرواز درآيند .آمارها نشان ميدهد شاخص بورس بعد از برگزاري انتخابات
آمريكا تاكنون با 11.7درصد بازده ،بيشترين رشد را در ميان همه بازارها داشته است.

مقايسه بازده بازارها بعد از شكست ترامپ در انتخابات رياستجمهوري آمريكا
بازار
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سهم فيلها از بازار مسكن

چهره روز

43/5درصد از كل ساختمانهاي مسكوني مورد استفاده در ايران
فاقد اسكلت است و مقاومت الزم در برابر سيل و زلزلههاي با شدت باال را ندارد
سهم واحدهاي مسكوني فاقد مقاومت
مسكن
الزم در برابر سيل و زلزلههاي با شدت
باال در ايران باالست؛ بناهايي كه حتي
مقدماتيترين اصول مهندسي نيز در
آنها رعايت نشده و بدون اســكلت بتني يا فوالدي احداث
شدهاند .اين ساختمانها ،فيلهاي بازار مسكن هستند كه
مرده و زنده آنها يك قيمت است و ارزش آنها چندان فراتر از
قدرالسهم زمينشان نيست .البته بخش عمده اين واحدها
در مناطق شهري ،قبل از ايجاد نظاممهندسي و الزامي شدن
مقررات ساختمان ساخته شده و عمدتا در حال پيوستن به
جرگه كلنگيها هستند؛ اما در مناطق روستايي و شهرهاي
محروم ،همچنان احداث اين نوع بناها بهخاطر هزينه پايين
ساخت ،مرسوم است.
بهگزارش همشهري ،آخرين آمارهاي مركز تحقيقات راه،
مسكن و شهرسازي حاكي از آن است كه حدود 10ميليون
واحد از مجموع 23ميليون واحد مسكوني داراي سكنه در
ايران ،فاقد اسكلت هســتند و بهصورت ديوار باربر احداث
شدهاند .تفسير اين اطالعات از منظر مقاومت بنا ،اين است
كه 43.5درصد از كل مسكن مورد استفاده در ايران و همين
ميزان از جمعيت كشور كه در اين واحدها سكونت دارند در
مقابل بالياي طبيعي با شدت باال بهخصوص سيل و زلزله
شديد آسيبپذيرند.
عوامل بروز فقر ايمني در مسكن

بخش عمده بناهاي فاقد اسكلت در مناطق شهري ،قبل از
دهه 80و عمدتا پيش از ايجاد نظاممهندسي در سال 76و
تدوين و الزامي شدن اجراي مقررات ملي ساختمان احداث
شــدهاند و اكنون 20سال يا بيشــتر از عمر آنها ميگذرد.
حجت عباسي ،كارشــناس عمران به همشهري ميگويد:
بناهاي فاقد اسكلت كه حداقل تابآوري را در مقابل بالياي
طبيعي ،بهخصــوص زلزله دارند ،عمدتــا واحدهاي كمتر
از 3طبقه هستند كه تا 20ســال پيش بهدليل فقر دانش
مهندسي در جامعه و تمايل به ارزانسازي و بساز بفروشي
احداث شدهاند .عباسي با اشــاره به اينكه ساخت اين بناها
همچنان در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك و محروم
رايج اســت ،ميافزايد :در مناطقي كه بنياد مسكن ابتكار
عمل را بهدســت دارد ،براي اين نوع بناها ،پروانه ساخت
صادر نميشود ،اما در مناطق ديگر بهواسطه فقر اقتصادي،
مقررات ملي ساختمان با اغماض اجرا ميشود و حتي براي
دور زدن شرط تابآوري بنا براي اعطاي مجوز برق و گاز نيز

انتظار براي شکست حصر بانكها

فقط نقشه مقاومســازي بنا در پرونده درج ميشود و عمال
بنا بدون مقاومسازي سكونتپذير ميشود .اين كارشناس
عمــران ،واحدهاي مســكوني فاقد اســكلت و نامقاوم را
فيلهاي بازار مســكن ميداند كه زنده و مــرده آنها يك
قيمت دارد و مثل فيل كه فقط عاجش قيمت دارد ،ارزش
فروش اين بناها هم چندان فراتر از قدرالسهم زمين و قيمت
ضايعات آنها نيست.

عكس :همشهري /امیر رستمی

آمارها نشــان ميدهد بازارهاي دارايي در داخــل ايران ،پس از
گزارش
برگزاري انتخابات رياستجمهوري آمريكا در 13آبان ،به شكلي
آشــكار جهت حركت خود را تغيير دادهاند .در 40روز گذشته،
جريان پولهاي داغ از بازارهاي طال و ارز به سمت بازار سرمايه
تمايل پيدا كرده است .اين روند باعث شكلگيري بازده منفي در بازارهاي طال و ارز و
ثبت بازده مثبت در بازار سهام شده است .ميتوان گفت شكست ترامپ پايان يك دوره
ماراتن 770روزه براي بازارهاي دارايي در ايران و آغاز فصلي جديد در بازارها بوده كه
احتماال درصورت كاهش تنشهاي سياسي تداوم خواهد يافت.
بهگزارش همشهري ،پاييز ســال 1397نقطه عطف تحوالت بازارها بود و بعد از آن
ســرعت تحوالت روزبهروز افزايش يافت .اين تحوالت در بازارهاي طال ،ارز ،مسكن،
خودرو و سهام و حتي بازار كاالهاي بادوام به رشد شديد قيمتها دامن زد .اما جهت
اين جريان از 13آبان امسال و بعد از برگزاري انتخابات رياستجمهوري آمريكا تغيير
كرد .بهنظر ميرسد با كاهش ريسك سيستماتيك در اقتصاد ايران ،تحتتأثير نتايج
انتخابات آمريكا و افزايش اميدواريها به كاهش تحريمها و انجام گشايشهاي سياسي،
جريان سرمايهگذاري در بازارهاي دارايي تغيير كرده و حتي كاهش انتظارات تورمي
را در بازارهاي كاال و خدمات بهدنبال داشته اســت .تحليلگران بر اين باورند چنانچه
تنشهاي سياسي كاهش يابد و گشايشهاي سياسي اتفاق بيفتد توليد افزايش خواهد
يافت و اين خبر خوبي براي اقتصا د كالن است .انتظار ميرود با پيام مقام معظم رهبري
براي بررسي دوباره لوايح مرتبط با  FATFدر مجمع تشخيص مصلحتنظام گامهاي
نخست اين گشايش سياسي اتفاق بيفتد و آثار خود را در بازارها نمايان كند.

شاخص بورس  -واحد

اقتصاد
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وضعيت تابآوري مسكن كشور

علــي بيتاللهي ،رئيــس بخش زلزله مركــز تحقيقات
راه ،مسكن و شهرســازي با اشــاره به آمارهاي مربوط
به وضعيت مســكن موجود در كشــور از نظر مقاومت
بنا ،ميگويد :اينكه در كشــور حــدود ۱۰ميليون واحد
مسكوني فاقد اسكلت اســت به اين معناست كه حدود
۳۵ميليون نفر از جمعيت كشــور در واحدهايي بهسر
ميبرند كه فاقد مقاومت الزم در برابر سيل و زلزلههاي با
شدت باالست و به همين واسطه شاهديم كه با رگبارها
و بارندگيهاي شديد ،بسياري از شهرهاي كشور دچار
آبماندگي ،آبگرفتگي و رواناب و سيالب ميشوند و حتي
در دشتهاي كشاورزي و مراكز شــهري نيز مشكالت
عديدهاي را شــاهد هســتيم .بيتاللهي در گفتوگو با
پايگاه خبري وزارت راه ميافزايد :خسارتهاي وارده در
مخاطرات گوناگون نشان ميدهد كه كشور آسيبپذيري
بااليي در برابر مخاطــرات دارد؛ ازاينرو با توجه به اصل
اندازهگيري ،تابآوري يعني آسيبپذيري كم و سرعت
بازگشــت به حالت قبل از بحران ،ميتوان گفت؛ ايران
تابآوري پاييني دارد و بايد در اين زمينه بسيار كار شود.
بهگفته او ،درخصوص تابآوري در دهههاي گذشــته
كارهاي خوبي انجام شده ،اما وضعيت از نظر تابآوري در
برابر حوادث و سوانح ،همچنان نامناسب است.
راهكار كدام است؛ مقاومسازي يا نوسازي

كيفيت پايين ساختوســاز در دهههاي گذشته از يكسو
و حاشيه ســود باال براي ساختوســاز باعث شده تا اغلب
بناهاي مسكوني فاقد اسكلت ،هرگز از ميانسالي فراتر نروند
و سريعا به ملك كلنگي تبديل شوند .در اين شرايط ،عمال
بخش قابلتوجهي از توليد ساالنه مسكن در كشور بهواسطه
ضريب تخريب باال ،صرف جايگزيني بناهاي قبلي ميشود و
به افزايش عرضه مسكن منجر نميشود .عباسي ،كارشناس
عمران دليل اين ماجرا را هزينه بسيار باالي مقاومسازي در

واحدهاي قديميساز و فاقد اسكلت ميداند و ميگويد :در
بناهاي فاقد اسكلت  2و 3طبقه ،اگر اصول اوليه ساختوساز
يعني كالفبندي ســازه و استفاده از ســتونهاي اصلي
رعايت شود ،هزينه ساخت 5تا 10درصد افزايش مييابد و
درصورت رعايت همه الزامات اسكلتبندي ،هزينه ساخت
نهايتا  15تا 20درصد باالتر خواهد رفت اما در كشــورها،
اغلب بناهاي فاقد اسكلت فاقد كالفبندي هستند و همين
مسئله هزينه مقاومسازي آنها را چند برابر ميكند .عباسي
معتقد اســت :با توجه به هزينه بســيار باالي مقاومسازي
بناهاي فاقد اســكلت و كالفبندي ،صرفــه اقتصادي در
اين است كه اين بناها براي افزايش تابآوري كال تخريب
و از نو بنا شــوند .او ميگويد :وجود ســاختمانهاي فاقد
اسكلت در جغرافياي مســكن ايران باعث شده تا ميانگين
عمر ساختمان مسكوني در كشــور به 50سال نيز نرسد؛
درحاليكه رعايت همه الزامات مهندســي در ساختوساز
و رعايت دورههاي نگهداري و ترميم ميتواند عمر بنا را به
100سال و حتي در نمونههاي صنعتي به بيش از 100سال
افزايش دهد .عباسي با اشاره به اينكه سهم صنعتيسازي
از توليد مســكن ايــران از 5درصد فراتر نمــيرود ،اظهار
ميكند :اســتفاده از مصالح غيراستاندارد و غيرمرغوب در
ساختوســازهاي غيرحرفهاي بهخصوص در حوزه لوازم و
تجهيزات زيركار و اصلي ســاختمان ،باعث ميشود حتي
با حذف ساختمانهاي فاقد اسكلت و غيرمقاوم ،همچنان
عمر ساختمانهاي مسكوني در ايران پايين بماند و در آينده
با ساختمانهاي نســبتا مقاوم اما نامناسب براي سكونت
مواجه شويم؛ ازاينرو اجراي كامل مبحث 22مقررات ملي
ساختمان ضرورتي است كه بايد در دستور كار قرار بگيرد.

همشهري تغييرات احتمالي در سند دخل و خرج دولت پس از نامه رهبري را بررسي ميكند

از ميزان يارانههاي انــرژي يا به تعبير ديگر
افزايش نرخ ســوخت و حاملهــاي انرژي
باشد كه با توجه رويدادهاي گذشته در زمان
تعديل نرخ بنزين بعيد بهنظر ميرسد دولت
حسن روحاني از اين طرح استقبال كند.
هرچند نمايندگان مجلس همچنان اصرار
دارند كــه با فــرض اصالح ارقــام كليدي
بودجه 1400پــس از نامه دفتــر رهبري،
امكان رد كليات اليحه دولت وجود دارد؛ اما
كارشناسان ميگويند با اين شرايط بودجه
سال آينده را بايد در 2سناريوي متفاوت ديد،
بودجهاي قبل از انتخابات رياستجمهوري و
بودجهاي پس از انتخاب رئيسجمهور آينده.

مأموريت؛ نفتزدايي و هزينهزدايي از بودجه
در شرايطي كه دولت
بودجه
اصالح ارقام كليدي
بودجه را براساس نظر
رهبري آغــاز كرده،
محمدباقــر قاليباف در نامهاي به حســن
روحاني رئيسجمهوري ،تأكيد كرد به فكر
كاهش مصارف بودجه سال آينده باشد.
بهگزارش همشهري ،هرچند پس از پاسخ
رهبر معظم انقالب به نامه رئيسجمهوري
دربــاره ســهم صنــدوق توســعه ملي از
درآمدهاي نفتي ،در ظاهر بهنظر ميرسيد
كه فشار بر دخل و خرج دولت در سال1400
زياد خواهد شد اما بررسيهاي دقيقتر نشان
ميدهد اين تدبير يك گام بلند در مســير
شــفاف شــدن دخل و خرجها و همچنين
آزمون قواي مقننه و مجريــه براي اصالح
بودجه در ميدان عمل خواهد بود .حال بايد
ديد آيا قواي مقننــه و مجريه ميتوانند در
برابر درخواستهاي اضافه بودجه بايستند؟
برآوردهاي همشهري نشان ميدهد تغيير
احتمالي در ســهم دولت و صندوق توسعه
ملي در بودجه سال آينده دستكم 40هزار
ميليارد تومان از منابع بودجه دولت در سال
آينده كم خواهد كــرد و گزينههاي پيش
روي دولت براي پركردن اين كسري بودجه
محدود و پيچيده است.
پيشنهاد دولت چه بود؟

دولــت پيشــنهاد داده بــود ســال آينده
20درصد از كل پول صــادرات نفت ،گاز و
ميعانات گازي بهحســاب صندوق توسعه
ملي14.5 ،درصد بهحســاب شركت ملي
نفت واريز و بقيه آن بهحساب خزانه دولت
واريز شود .البته پيشفرض دولت بر مبناي
فروش 2.3ميليون بشكه نفت در روز به ازاي
هر بشــكه 40دالر و هر دالر 11هزار تومان
بود .همزمان در شــرايطي كه نمايندگان
مجلس اصرار داشــتند كه براساس قانون
برنامه ششم توسعه ،سهم صندوق در سال
آينده بايد 38درصد باشــد ،حسن روحاني
رئيسجمهوري ،در نامهاي به رهبري نظام
درخواســت كرد تا ســهم صندوق توسعه
ملي از درآمدهاي نفت و گاز در سال آينده
20درصد باقي بماند .حاال قرار اســت سهم
صندوق توســعه ملي تا سقف يك ميليون
بشــكه در روز همان 20درصد پيشنهادي
دولت باشــد و مازاد بر آن هرچه باشد ،به
نســبت 38درصد ســهم صندوق توسعه
ملي14.5 ،درصد سهم شركت ملي نفت و
47.5درصد سهم دولت تقسيم شود .افزون

بر اين دولت ملزم شده برداشتهاي قانوني
صورت گرفته از حساب صندوق توسعه ملي،
ازجمله يك ميليارد دالر تسهيالت كرونايي
را در سال آينده تســويه كند .در ضمن اين
هزينهها هم بايــد از محــل منابع بودجه
عمومي دولت در سال آينده تامين شود.
تسويه بدهيهاي دولت

بر خالف برآوردهــاي نمايندگان مجلس
كه تا پيــش از اين امكان فــروش بيش از
يكميليون بشــكه نفت در روز را ناممكن
تلقي ميكردند ،بهنظر ميرسد رهبري فرض
دولت را پذيرفتهاند .دولت ميگويد به شرط
برداشته شدن تحريمها ،توان صادرات تا يك
ميليون بشكه نفت در روز را دارد .پيشبيني
ميشــود اگر دولت بتواند در ســال آينده
بهطور ميانگين 2.3ميليون بشكه نفت در
روز بفروشد ،با احتساب سهم تعيين شده در
نامه دفتر مقام معظم رهبري ،مازاد درآمد
دولت 103هزار ميليارد تومان خواهد بود.
كه دولت بايد با اين پول بدهيهاي گذشته
خود را به صندوق توسعه ملي تسويه كند.
البته پيــش از اين هيأت امنــاي صندوق
توسعه ملي در مصوبهاي به دولت اجازه داده
بود تا بدهياش را در سال 1401تسويه كند
و اگر مبناي تصميمگيري مصوبه يادشده
باشد ،دولت دستكم فشار كمتري را تحمل
خواهد كرد و اگــر نمايندگان بخواهند اين
مصوبه را وتو كنند و دولت را ملزم ســازند
كه بدهيهاي گذشتهاش به صندوق را در
همان سال آينده تســويه كند ،كه در اين
صورت دولت يك راه بيشــتر ندارد .راهي
سخت و البته به شــرط اينكه مجلس هم
همراهي كند.
ق يا حذف رانت و يارانه
افزايش كمتر حقو 

بهنظر ميرســد مجلس هم به اين نتيجه
رسيده كه داعيههاي مطرح شده مبني بر
افزايش سطح درآمدها ،بهصورت محسوس و
پايدار ،دستكم در بودجه سال آينده ممكن
نيست و به همين دليل در نامه قاليباف به
روحاني بر كم كردن مصارف بودجه تأكيد
شده است .اين مصارف بودجه در يك معناي
روشن يعني كم كردن از هزينههاي جاري.
يك راه ســاده اما پرهزينه هم براي دولت
و هم مجلس اين اســت كه از قيد افزايش
25درصدي حقوقها و دستمزدها بگذرند
و حتي سقف معافيت مالياتي حقوقبگيران
را كاهــش دهند .ايــن پيشــنهاد را مركز
پژوهشهــاي مجلس ارائــه داده اما گفته

مجلس نبايد زيربار آن برود و منطقي است
كه دولــت آن را اصالح كنــد .راه ديگر اما
حذف برخي از رانتهاي نهفته در بودجه،
ازجملــه دالر 4200توماني اســت ،دولت
هم با اين پيشفرض پيشنهاد داده مجلس
اگر بخواهد بســاط ارز  4200را جمع كند
بايد پول بهدســت آمده را صرف معيشت و
سالمت كند .البته شايد راه ديگر كم كردن

برآورد سهم دولت ،صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت از درآمدهاي نفتي1400
شرح

دولت

شركت ملي نفت صندوق توسعه ملي

تا يك ميليون بشكه در روز

109.9

24.3

33.5

درصد سهم

65.5

14.5

20

مازاد بر يك تا سقف 2.3ميليون بشكه

103.6

31.6

82.9

درصد سهم

45.5

14.5

38

جمع كل

213.5

55.9

116.4

درصد سهم

54

14.5

31.5

بالتكليفي رديفهاي 2.8ميليارد يورويي

به گزارش همشهري هيأت وزيران در قالب اليحه بودجه سال آينده پيشنهاد داده بود2 ،ميليارد
و845ميليون يورو از منابع ورودي ســال آينده صندوق توسعه ملي را بهصورت ارزي و با تضمين
دولت ،در 14سرفصل هزينه شود اما اين پيشنهاد مورد تأييد رهبري نظام قرار نگرفت .به اين ترتيب
با توجه به اينكه سهم دولت از درآمدهاي نفتي سال آينده4هزار ميليارد تومان كم شده بايد14رديف
بودجهخوار اصالح شود .در واقع دولت اگر رديفهاي بودجه ذيل را حذف نكند بايد منابع آن را خود
تامين كند چون مسير برداشت از صندوق توسعه ملي بسته شده در اين صورت بهاحتمال زياد راهي
جز استقراض براي اين تامين مالي سنگين وجود نخواهد داشت ،مسيري كه سرانجامي جز تورم
ش روي اقتصاد ايران ترسيم نميكند.
فزاينده پي 

جدول بند 5تبصره 4اليحه بودجه1400

فاصلهگذاري نرخها در بازار شب يلدا
اختالف نرخ تنقالت شب يلدا اعم از ميوه و آجيل در مغازههاي سطح
شهر با ميادين از 30درصد فراتر رفت .مشاهدات خبرنگاران همشهري
نشان ميدهد ،در آستانه «شب چله» اختالف قيمت ميوههاي عرضه
شده در ميادين ميوه و ترهبار با ميانگين قيمتها در مغازههاي سطح
شهر به 34.5درصد رســيده و قيمت انواع سبزي و صيفي نيز با نرخ
مغازههاي سطح شهر از اختالفي 30درصدي برخوردار است .بر اين
اساس مجموع قيمت ميوه ،سبزي و صيفي در ميادين ميوه و ترهبار
تهران 33.5درصد از مغازههاي سطح شهر پايينتر است.
مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و ترهبار با سطح شهر
نام محصول

قيمت در ميادين قيمت در اختالف قيمت
مغازهها (تومان) (درصد)
(تومان)

سيب قرمز

8.500

14.000

39

سيب زرد

9.900

16.000

38

پرتقال تامسون
شمال

9.900

15.000

34

پرتقال تامسون
جنوب

12.200

18.500

34

نارنگي شمال

11.900

17.500

32

نارنگي جنوب

9.500

14.000

32

هندوانه

2.600

4.000

35

ليموشيرين

10.200

13.500

24.5

انار

13.400

20.000

33

انگور

12.500

20.000

37.5

گالبي

17.900

40

30.000

كيوي

12.900

20.000

35.5

ازگيل

13.900

20.000

30.5

خرمالو

13.500

20.000

32.5

قيمت اقالم آجيل در ميادين ميوه و ترهبار تهران
نام كاال

مشخصات

قيمت (تومان)

پسته

مغز شده

280.000

پسته

انواع ارقام

162.000-192.000

ميليون يورو

بادام درختي

مغز شده

195.000

100

بادام درختي

با پوست كاغذي

120.000

بادام زميني

مغز شده درشت

59.000

بادام زميني

غالفدار

41.000

فندق

مغز شده

270.000

فندق

با پوست

132.000

رديف

برنامه

1

طرحهاي آبياري تحت فشار و نوين

2

طرحهاي آبخيزداري و آبخوانداري

100

3

مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكههاي برق

20

4

تقويت بنيه نيروهاي مسلح

2000

5

تجهيزات آزمايشگاهي وزارت علوم و بهداشت

30

6

طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي

15

7

طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور

70

8

سازمان صدا و سيما

150

9

آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكههاي آن

100

10

شركتهاي دانش بنيان معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور

35

11

كارخانههاي نوآوري معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور

25

12

طرحهاي آب و فاضالب شهر اهواز

50

13

طرح شهيد عشوري

94

14

حق عضويت در مجامع بينالمللي

56

جمع به ميليون دالر

شبكه بانكي كشــور در حال آماده شدن
بــراي خــروج از حصر مالي دنياســت
و پيشبيني ميشــود ،پــس از تصويب
احتمالي 2اليحه پيشــنهادي دولت در
ارتباط با كنوانسيون مبارزه با تامين مالي
تروريسم ( )CFTو همچنين كنوانسيون
مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) ،ايران از فهرست سياه
مالي دنيا موســوم به  FATFخارج شــود .ديروز عبدالناصر همتي،
رئيسكل بانك مركزي در يادداشتي نوشت :بنا به درخواست دولت
و تأييد مقام معظم رهبري ،مهلت بررســي لوايح پالرمو و  CFTدر
مجمع تشخيص مصلحت نظام تمديد شده است و بايد توجه داشته
باشيم ،عدمتعيين تكليف  FATFميتواند در نبود تحريمها ،مانعي
براي سيستم بانكي كشور در انجام مبادالت بانكي بينالمللي باشد.
بهگزارش همشهري ،هشــدار رئيسكل بانك مركزي نشان ميدهد
كه حتي با فرض برداشته شدن تحريمها با روي كارآمدن جو بايدن
در كاخ سفيد ،همچنان شبكه بانكي ايران با يك چالش جدي مواجه
خواهد بود؛ چرا كه بانكهاي خارجي حاضر به همكاري با بانكهاي
ايران بهدليل قرار گرفتن نام كشــورمان در ليست ســياه مالي دنيا
نميشوند .هفته گذشته لعيا جنيدي ،معاون حقوقي رئيسجمهور
از موافقت مقام معظم رهبري در تمديد مهلت 2اليحه پيشــنهادي
دولت در مجمع تشــخيص مصلحت نظام خبر داده بــود ،اما ديروز
روابطعمومي مجمع تشــخيص مصلحت نظام در اطالعيهاي اعالم
كرد؛ رهبر معظم انقالب در پاسخ به تقاضاي رئيسجمهور «صرفا»
با تمديد زمان بررسي لوايح «افايتياف» موافقت كردهاست .اين
در حالي است كه رئيسجمهور حسن روحاني در نامهاي به رهبري
نظام درخواست كرده بود :زمان بررسي لوايح «پالرمو» و «سيافتي»
ن جمهوري اسالمي ايران به گروه اقدام مالي ()FATF
مربوط به پيوست 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام تمديد شــود و با توجه به شرايط
جديد ،زمينه الحاق به اينمعاهدات فراهم شود .اما موضعگيري ديروز
همتي نشان ميدهد كه شبكه بانكي كشور بهدليل قرار گرفتن ايران
در فهرست ســياه مالي دنيا دچار محاصره شده و اگر اعضاي مجمع
تشــخيص مصلحت نظام به لوايح بالتكليف مانده دولت رأي مثبت
ندهند ،بهاحتمال زياد برداشته شدن تحريمهاي آمريكا هم نميتواند
گرهاي از حصر بانكهاي ايران باز كند.

2845

گردو

مغز شده سفيد

223.000

گردو

پوست كاغذي

114.000

تخمه كدو

انواع ارقام

47.000-88.000

تخمه آفتابگردان

انواع ارقام

38.000-42.000

تخمه جاباني

انواع ارقام

38.000-42.000

نخودچي سفيد

30.000

بادام هندي

273.000

آگهي
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يادداشت

ودوبارهصداييكهدوستشداريم

شانس پرسپوليس و اولسان برابر است
حسين عبدي

بازيكن و سرمربي سابق پرسپوليس

عادل فردوسيپور بازي پرسپوليس با اولسان در فينال ليگ قهرمانان آسيا را گزارش ميكند
در رسانهاي كه تعداد مخاطبانش به اعتبار نام او در 48ساعت گذشته ،چند برابر شده است

عادل فردوسيپور ديروز با پرواز ساعت 4ونيم بامداد
به دوحه رفت تا بازي امروز پرســپوليس با اولسان
كرهجنوبــي در فينال ليگ قهرمانان آســيا را براي
اكانت فارسي اينســتاگرام ايافسي گزارش كند.
تعداد دنبال كنندههاي اين اكانت ،در 24ساعت ،از
260هزار نفر به بيش از 500هزار رسيد .پيشبيني
ميشــود امروز اين تعداد از مرز يكميليون نفر هم
عبور كند.
از آخرين باري كه فردوســيپور يك بازي فوتبال را
گزارش كرده ،نزديك به يكســالو9ماه ميگذرد.
در اين مدت طوالني شــايعات زيادي درباره ادامه
همكارياش با صداوسيما شنيده شده است .او كارمند
رسمي صداوسيماست اما بعد از آنكه به دستور علي
فروغي ،مدير شبكه ، 3برنامه محبوبش  90را تعطيل
كردند ،فعاليتش در اين رســانه بــه تهيهكنندگي
برنامه فوتبال 120در شــبكه ورزش محدود شــد.
ديگر نه بازيهــاي فوتبال را گــزارش ميكند و نه
جلوي دوربين ميآيد .اواســط هفته گذشته شايعه
شد كه صداوسيما از مجري مغضوبش خواسته بازي

فينال ليگ قهرمانان آسيا را در شبكه 3گزارش كند،
خودش اما اين شايعه را تكذيب كرد و گفت كسي به
او پيشنهادي نداده است.
گزارش بازي فينال ليگ قهرمانان آســيا توســط
فردوسيپور زماني اهميت بيشــتري پيدا ميكند
كه بدانيم قطر ،ميزبان اين بازي ،به محمدحســين
ميثاقي ،مجري و مهدي هاشمي ،تهيهكننده برنامه
فوتبال برتر ويزا نداده است .فوتبالبرتر همان برنامهاي
است كه اوايل سال 98جانشين برنامه 90شد و بارها
مورد انتقاد طرفــداران فوتبال قرار گرفته اســت.
براساس برخي گمانهزنيها ،دليل عدمصدور ويزاي
ميثاقي و هاشمي ،اســتفاده از عبارت توهينآميز
«ايافســيرك» در يكي از برنامههاي فوتبال برتر
بوده است .شنيدههاي ديگر اما حاكي از آن است كه
كنفدراســيون به نمايندههاي صداوسيما ويزا نداده
چون اين رســانه حق پخش بازي فينال را نخريده
است3 .ماه پيش هم مشكل مشابهي پيش آمد و در
نهايت درحاليكه ايافسي مدعي بود صداوسيماي
ايران حق پخش بازي پرسپوليس در ليگ قهرمانان

آسيا را ندارد ،بازي از شبكه 3پخش شد!
دلم براي طرفداران فوتبال تنگ شده
ساعتي پيش از ترك تهران و ســفر به دوحه ،عادل
فردوســيپور در گفتوگويي اختصاصي با خبرنگار
همشــهري توضيح داد كه برخــاف برخي ادعاها
تصميمي براي مهاجرت و همكاري با تلويزيونهاي
فارسيزبان بيرون از ايران ندارد .او گفت بعد از بازي
پرســپوليس ،به ايران باز خواهد گشت .در بخشي
ديگر از اين مصاحبه ،فردوسيپور گفت «:دلم براي
طرفداران فوتبال تنگ شده ،اميدوارم آنها هم دلشان
براي من تنگ شده باشد .حس خوبي دارم .اميدوارم
بازي خوبي باشد و اتفاقهاي خوبي بيفتد».
ركورد بيشــترين بازديدكننده اليو اينســتاگرام،
3ميليون نفر و در اختيار آجــون ايليجالي ،مجري
و روزنامهنگار اهل كشــور تركيه است .دوستداران
فردوســيپور اميدوارند گزارش بازي او بتواند اين
ركورد باورنكردني را بشكند .خودش در پاسخ به سؤال
همشهري در اينباره گفت«:نميتوانم به اين سؤال
جواب بدهم چون با اين فضا زياد آشنايي ندارم».

مطهري :اولسان بايد از ما حساب ببرد
دستيار يحيي گلمحمدي نگران غيبت مهرههاي كليدي پرسپوليس
در فينال نيست

اميرحسين اعظمي| پرســپوليس امروز بايد در
فينال ليگ قهرمانان به ميدان برود ،فينالي كه
ميتواند بزرگترين افتخار بينالمللي اين باشگاه
را رقم بزند .در آســتانه اين بازي گفتوگويي
با حميد مطهري ،دســتيار يحيي گلمحمدي
داشتيم .او اعتقاد دارد پرسپوليسيها امروز با
قلبهايشان بازي ميكنند تا هواداران پس از
بازي خوشحال باشند.

شرايط پرسپوليس در آستانه
بازي فينال چطور است؟
وضعيت ما خيلي خوب است و برنامهها طبق روال
پيش رفته است .ما تمرينات خيلي خوبي را در اين
چند روز پشتسر گذاشتيم و از هر لحاظ آماده اين
بازي هستيم .اميدواريم امروز هواداران پرسپوليس
را خوشحال كنيم.
شما 19روز از انجام بازي رسمي
دور بوديد .آيا اين موضوع ميتواند به ضرر
پرسپوليس تمام شود؟
ما دوست داشــتيم با نســاجي و ذوبآهن بازي
كنيم .ما اين پيشنهاد را داديم كه با توجه به شيوع
بيماري كرونا ،بازي رفت با نساجي در تهران برگزار
شود و بازي برگشت در قائمشــهر ولي آنها قبول
نكردند .هر چند حق آنها بــود كه تصميم بگيرند
ولي ميتوانستند اين كار را انجام دهند .براي بازي با
ذوبآهن هم كه آماده بوديم ولي بازي لغو شد .در
هر صورت قسمت اين بود كه ما اين  2بازي را انجام
ندهيم و من هم هيچوقت عادت ندارم نيمه خالي
ليوان را ببينم .ما بعد از لغو بــازي با ذوبآهن هم
يك بازي درونتيمي انجام داديم و تمامي شرايط
يك بازي رسمي را در اين مسابقه لحاظ كرديم كه
اتفاقا بازي خوبي هم شد .حاال ممكن است نظرات
درخصوص اينكه ما 19روز از بازي رسمي دور بوديم
متفاوت باشد كه ما به آنها احترام ميگذاريم.
پرسپوليس نفراتي مثل وحيد
اميري ،احسان پهلوان و عيسي آل كثير را
در اختيار ندارد .آيا اين موضوع نميتواند
تيم شما را با چالشي جدي مواجه كند؟
آنها بازيكنــان توانمند و مؤثري هســتند و براي
رســيدن به فينال ،همه بازيكنان بــه تيم كمك
كردند و از جان مايه گذاشتند .با اين حال ويژگي
مهم پرسپوليس روي كار تيمي است و اين موضوع
به مسائل فردي ارجحيت دارد .شما ديديد كه هر
بازيكن جديدي هم كه به پرســپوليس اضافه شد

در قالب كار گروهي و كار تيمي قرار گرفت .جدا از
اين راز موفقيت پرسپوليس در اين چند سال اتحاد
و همبســتگي بازيكنان ،كادر فني و ديگر اعضاي
تيم بوده است.
در مورد اولسان صحبت كنيد.
اين تيم را از لحاظ فنــي چطور توصيف
ميكنيد؟
اگر اجازه بدهيد زياد در مورد اولسان صحبت نكنم.
بازيكنان ما چند شب متوالي فيلم آناليز بازيهاي
اولســان را ديدند و تيم حريف با دقت و ريزبيني
براي آنها آناليز شده اســت .بازيكنان ما از راههاي
مختلف با تيم اولســان و خصوصيات فني اين تيم
آشنا هستند ولي مسئله مهم اين است كه ما در هر
بازي سعي كردهايم خودمان را به تيم حريف غالب
كنيم و اعتقاد من اين است كه تيمهاي حريف بايد
دنبال تجزيه و تحليل پرسپوليس باشند و از تيم ما
حساب ببرند.
حتي اولسان؟
بله ،ما بايد طوري بــازي كنيم كه لــرزه به اندام
تيمهاي حريف بيندازيم .بچههاي ما بارها خودشان
را در بازيهاي بــزرگ ثابت كردهانــد و ما به آنها
ايمان داريم.
شــما گفتيد كــه در هر بازي
ميخواهيد ســبك بازي خودتان را به
حريف ديكته كنيد .آيــا احتمال دارد در
بازي با اولسان استراتژي تدافعي را انتخاب
كنيد؟
فينال يك تكبازي اســت و ما بايد تالش كنيم تا
هدفهايمان را در زمين پياده كنيم .مسئله مهم اين
است ،با هر تاكتيكي كه بازي ميكنيم بايد بسيار
با دقت و باهوش باشــيم .حاال اينكه چگونه بازي
خواهيم كرد امروز مشخص خواهد شد.
براي هواداران چه پيغامي داريد.
با وجود كمبودهايي كه داشتيم و خيليها هم در
جريان اين موضوع هســتند ،به هواداران اين قول
را ميدهم كــه امروز با تمام وجــود بازي خواهيم
كرد تا در نهايت قهرمان شويم و اميدوارم خدا هم
كمكمان كند .شايد خيليها فكر كنند اين حرف
كليشهاي است ولي من با تمام وجودم آرزو ميكنم
كه امروز بعد از بازي خوشحالي هواداران پرسپوليس
را ببينم ،آن هم در اين شــرايط سختي كه در يك
سال گذشــته در ايران وجود داشته است .ما امروز
با قلبمان و با تمام وجودمان وارد زمين ميشويم،
ما با قلبمان بازي خواهيم كرد تا قهرمان شويم.

فينال فيناليستها

5چهره كليدي در مهمترين بازي تاريخ پرسپوليس
بهروز رســايلي| امروز پرســپوليس مهمترين بازي
تاريخش را پيش رو دارد؛ ســندش هم اينكه فينال
قبلي آسيا در  2ديدار رفت و برگشت برگزار شد ،اما
امروز در يك مسابقه ،يك جا كار تعيين قهرمان قاره
تمام ميشود .مسلما در چنين روزي همه اعضاي تيم،
از اصليها تا رزروها  ،كادرفني ،سرپرستي و تداركات
مهم هستند ،اما ما كاري دشــوار انجام دادهايم و
5چهره مهمتر بازي امروز را برگزيدهايم.

حامد لك؛ 108روز بعد
كوتاهترين و موفقيتآميزتريــن ماموريت تاريخ فوتبال
ايران در حال پايان است .حامد لك تنها 108روز پيش
از فينال ليگ قهرمانان آســيا به پرســپوليس پيوست؛
خريدي كه بازتاب چندان مثبتي بين هواداران نداشت.
شــايد خيلي از آنها آن روز ترجيــح ميدادند مثال پيام
نيازمند يا حتي رشيد مظاهري پرسپوليسي شوند ،اما لك
آمد ،در سكوت مطلق هم آمد .در سكوت كار كرد ،ستاره
شد و حاال ميرود تا افسانه شود .او در تمام مسابقاتي كه
تا امروز در آسيا و ليگ براي پرسپوليس انجام داده تنها 2
گل دريافت كرده؛ هر  2هم از روي نقطه پنالتي .در عوض
با درخشش خيرهكنندهاش در بسياري از مسابقات ناجي
قرمزها شده است .شايد اگر لك نبود ،در همان نيمه اول
نخستين بازي برابر التعاون عربســتان كار پرسپوليس
تمام ميشــد .حتي در نيمهنهايي هم با مهــار پنالتي
مايكون توسط حامد لك بود كه پرسپوليس بليت فينال
را اوكي كرد .حاال تا پايان اين ماموريت مرموز فقط 90
دقيقه باقي مانده و اميدواريم او با يك كلينشيت ديگر،
سكوتش را زماني بشكند كه سرخپوشان جام قهرماني
را به تهران آوردهاند.
جالل حسيني؛ اين  13نحس نيست
جدايي مدافعي در سطح شجاع خليلزاده شايد ميتوانست
باعث فروپاشــي دفاعي هر تيمي شــود ،اما نه تيمي كه
جالل حسيني را دارد .كاپيتان سرخها در 39سالگي هنوز
كماشــتباه ،مقتدر و پرتوان اســت .او يك غنيمت بزرگ
براي پرسپوليس اســت و االن همه بايد خوشحال باشند
كه برخالف برخي شايعات ،حسيني خداحافظي نكرد و به
دوران بازياش ادامه داد .حاال جالل اميد اصلي پرسپوليس
در برابر تيمي است كه توان تهاجمي بسيار زيادي دارد و
در تمام مسابقات اين تورنمنت گلزني كرده است .حسيني
پيش از اين فتح 12جام معتبر را در دوران بازياش تجربه
كرده ،اما اين جام سيزدهم چيز ديگري است .اين  13اصال
نحس نيست بلكه خيلي هم مبارك است و باالترين شادي
ميليونها ايراني را به همراه دارد .جالل براي رســيدن به
آن لحظه معركه ،امروز بايــد كمنقصترين بازي عمرش
را انجام بدهد.

اميد عاليشاه؛ بادآورده را بهباد نسپار
اگر اوضاع به شكل طبيعي پيش ميرفت خيلي بعيد بود
كه به اميد عاليشــاه در فينال ليگ قهرمانان آسيا بازي
برسد .او البته بازيكن بدي نيســت ،اما حتما مشكالتي
دارد كه به ندرت در تيم مورد استفاده قرار ميگيرد .هنوز
يكماه هم نميگذرد از روزي كــه يحيي گلمحمدي
بهعنوان سومين ســرمربي پياپي قرمزها عليه عاليشاه
غضب كرد و او را از فهرست كلي تيم خط زد .حاال اما ابر
و باد و مه و خورشيد و فلك دست بهدست هم دادهاند تا
عاليشاه در مهمترين بازي تاريخ پرسپوليس فيكس شود؛
مثل هنرپيشهاي كه در تمناي يك نقش معمولي بود ،اما
بهترين كارگردان دنيا در بهترين فيلمش به او نقش اول را
داده است .پس گفتن ندارد كه اين فرصت چقدر ميتواند
براي اميد حياتي باشد .امروز روزي است كه بغض اين پسر
بايد بتركد .يا امروز ،يا هيچوقت.
مهدي عبدي؛ كسي كه او را نميبينيم
اين بازي اما بــراي مهدي عبدي هــم ميتواند يك روز
خاص ،شگفتانگيز و تاريخي باشد؛ بازيكني كه يك سال
و چندماه پيش هيچكس اسمش را نميدانست ،اما در اين
مدت در چند بزنگاه كليدي بهكار آمــد .او گل پيروزي
پرســپوليس در داربي رفت فصل گذشــته را زد و اصال
اگر سرخپوشــان امروز به فينال رسيدهاند ،بهخاطر گل
ديگري بود كه عبدي در نيمهنهايي مقابل النصر به ثمر
رساند .او با آن رقم نحيف قراردادش هر چه در توان داشته
براي پرسپوليس گذاشته ،اما در اين 2ماه هيچكس يادي
از اين پسر نكرد .همه فقط دنبال عيسي آلكثير بودند و
محروميتي كه آيا بخشيده ميشود يا نه .انگار اصال عبدي
وجود ندارد و هيچ كاري از دستش ساخته نيست .عبدي
بايد نشان بدهد امثال عيسي در اين تيم «كثير» هستند.
اگر او گل قهرماني پرسپوليس در آسيا را بزند ،يكشبه راه
هزارساله را پيموده است.
يحيي گلمحمدي؛ در مرز جاودانگي
بعيد است حتي خوشبينترين هوادار پرسپوليس هم در
شب جدايي برانكو ايوانكوويچ تصور ميكرد نهتنها تيمش
دوباره قهرمان ايران شود ،بلكه حدود 18ماه بعد بار ديگر
در فينال ليگ قهرمانان آسيا به ميدان برود .اين اتفاق اما
رخ داد و در بخش مهمي از اين مسير يحيي گلمحمدي
روي نيمكت سرخپوشان حضور داشت .او از ابتداي ليگ
قهرمانان عنان كار را در دست داشت و اگرچه كار را خوب
شروع نكرد ،اما با متمركز شــدن مسابقات در قطر ،روند
تيمي پرسپوليس كامال متحول شد .او حاال در نقطهاي
ايستاده كه ميتواند نامش را براي هميشه در تاريخ باشگاه
پرسپوليس ثبت كند .تنها يك  90دقيقه ديگر تا نخستين
قهرماني قرمزها در آسيا باقي است و بيگمان مربي خالق
اين افتخار به چهرهاي ماندگار تبديل خواهد شد.

آبيها صدر را از دست دادند

استقالل در اصفهان متوقف شد ،گلگهر دوباره به صدر رسيد ،تراكتور با شجاعي مدعي شد
حاال بايد مهدي رحمتي را چهره ويژه ليگ برتر دانســت؛
چهرهاي كه هفته گذشــته تيمش به اســتقالل باخت تا
فكري و شاگردانش به صدر جدول بروند و اين هفته هم به
گلگهر باخت تا قلعهنويي به صدر جدول برگردد! البته اين
تمام ماجرا نيست چراكه استقالليها ابتدا خودشان نقشي
كليدي در تغيير صدرنشين ليگ بيستم داشتند .آبيها كه
بهعنوان صدرنشين ليگ گام به فوالدشهر گذاشته بودند،
مقابل ذوبآهن به تساوي بدون گل رسيدند تا تنها براي
يكهفته تيم اول باشــند! طبق معمــول هفتههاي اخير
استقالل فكري در مصاف با ذوبآهن هم نتوانست از لحاظ
فني انتظارات را برآورده كند و شــايد اگر رشيد مظاهري
داخل دروازه نبود ،آبيها بازنــده زمين را ترك ميكردند.
بدون شك مهمترين اتفاق اين بازي در همان دقيقه دوم رخ

داد ،جايي كه ميالد جهاني روي اشتباهات سريالي مدافعان
استقالل خودش را به پشت ششقدم رساند اما ضربه او با
واكنش تماشايي مظاهري راهي كرنر شد تا دروازه استقالل
بسته بماند .يكي ديگر از صحنههاي مهم اين بازي هم در
آخرين دقايق نيمه اول اتفاق افتاد .ارســان مطهري در
دقيقه 43بازي و روي پاس در عمق مهديپور ميرفت تا با
گردان تكبهتك شود اما عبداهلل حسيني درست روي خط
محوطه جريمه او را متوقف كرد .استقالليها اعتقاد داشتند
داور در اين صحنه بايد مدافــع ذوب را اخراج كند اما داور
چنين اعتقادي نداشت و حســيني را با كارت زرد جريمه
كرد .به اين نكته هم بايد اشاره داشت كه فكري در اين بازي
قائدي را نيمكتنشين كرد و در نيمه دوم به او ميدان داد
تا به نوعي نشان دهد از عملكرد ستاره فصل گذشته آبيها

راضي نيست .با تساوي آبيها در فوالدشهر ،اين گلگهر بود
كه با هتتريك منشا و پيروزي  3بر يك مقابل شهرخودرو
به صدر جدول رســيد .منشــا در حالحاضر با 9گل زده
صدرنشين ليگ برتر اســت .در ديگر بازي مهم ديروز هم
تراكتور در تبريز با نتيجه  3بر يك پيكان را شكســت داد
تا به رده سوم جدول برسد .شجاعي بهعنوان بازيكن مربي
حاال از 2بازي6 ،امتياز گرفته و نام تراكتور را در بين مدعيان
قهرماني قرار داده اســت .در ديگر بازيهــاي ديروز نفت
مسجدسليمان با نتيجه يك بر صفر فوالد را شكست داد و
سايپا و ماشينسازي هم به تساوي بدون گل رضايت دادند.
به اين نكته هم بايد اشاره داشت كه بازيهاي اين هفته با
بردهاي يك بر صفر آلومينيوم مقابــل نفتآبادان و مس
رفسنجان مقابل نساجي در عصر پنجشنبه آغاز شده بود.

وقتي قرار است بازي پرسپوليس و اولسان هيوندا
شروع شود شــانس هر دو تيم براي قهرمان شدن
كامال برابر است .البته اينكه ميگويند پرســپوليس چند بازيكن را در
اختيار ندارد و يا از شرايط بازي رسمي دور است ،ميتواند تأثيرگذار باشد
ولي همه مولفههاي بازي فينال فقط به اين موضوع خالصه نميشــود.
در فوتبال اتفاقات غيرقابل پيشبينــي ميتواند همهچيز را عوض كند.
شانس و موفقيت در فوتبال يك موضوع نسبي است .اينكه يك تيم خيلي
خوب بازيكن بگيرد يا زياد هزينه كند ،فقط ميتواند درصدي از موفقيت
را شكل دهد چون ما در فوتبال با عوامل انساني طرف هستيم و در زمين
مسابقه هر اتفاقي ممكن است رخ دهد ،هر اتفاقي كه شايد قبل از شروع
مسابقه هم به ذهنها خطور نكند .سرنوشت بازي ميتواند براساس اشتباه
بازيكنان يا داور تغيير كند و از طرفي انگيزه و ذهنيت بازيكنان هم بسيار
مهم است و اينكه در چه شرايطي پا به زمين مسابقه ميگذارند .اين اصال
نگرش درستي نيست كه بگوييم يك تيم بهدليل ضعيفتر بودن حتما
شكست ميخورد.
استراتژي تدافعي درست نيست
در فوتبال در هر لحظه از بازي انتقال از دفاع به حمله يا برعكس وجود دارد.
نميتوان براي بازي فينال فقط استراتژي تدافعي درنظر گرفت چون در
اين شرايط انتظار ميرود كه بازي در بيشتر لحظات در نزديكي محوطه
جريمه پرسپوليس باشد و اين يك ريسك بزرگ است كه ممكن است
براي پرسپوليس دردسر درست كند .پرســپوليس زمانيكه توپ را در
اختيار ندارد بايد بهخوبي دفاع كند و زماني هم كه صاحب توپ شد بهترين
عملكرد را در اجراي تاكتيك موردنظرش داشته باشد .البته من به بازيكنان
يك نصيحت بسيار مهم ميكنم ،اينكه تا آخرين ثانيههاي هر نيمه بازي را
رها نكنند چون فوتبال بازي لحظهها است .ممكن است حتي پرسپوليس
گل هم بخورد ولي مسئله مهم اين است كه بازيكنان تا آخرين ثانيه بازي را
رها نكنند .مسئله مهم ديگر اين است كه ما نبايد به شايستگي پرسپوليس
شك كنيم ،آنها تيم كوچكي نيستند و اولسان با قويترين تيم ايران و يكي
از بهترين تيمهاي آسيا روبهرو خواهد شد.
چالش در خط حمله
پرسپوليس در چند هفته گذشته چالشهايي در خط حمله داشته اما بايد
قبول كرد اين موضوع بهخاطر نبود بازيكني مثل عيسي آلكثير بوده است.
هر تيمي بهدنبال اين است كه براي بازيهاي مهم همه بازيكنانش را در
اختيار داشته باشد .اما اگر بازيكني مصدوم و يا محروم بود بايد از بازيكنان
جايگزين به خوبي استفاده كند تا به نتيجه برسد .وقتي سوت آغاز بازي به
صدا در ميآيد ديگر كسي به اين توجه ندارد كه تيم شما بازيكن محروم
داشته يا خير و همه دنبال اين هستند كه يك بازي خوب از تيمشان ببينند.
حاال كه پرسپوليس در خط حمله خيلي موفق نبوده حتما كادر فني اين
تيم روي اين موضوع كار كرده تا با رفع نقاط ضعف تيم ،با قدرت به مصاف
نماينده كره برود.
مخالفان پرسپوليس در ايران
پرسپوليس درصورت قهرمان شدن در ليگ قهرمانان آسيا ،حتي مخالفان
خودش در ايران را هم شكست خواهد داد .هر تيمي كه خارج از جغرافياي
ايران بهعنوان نماينده ايران بازي ميكند بايد به آن تيم نگاه ملي شود و
همه از آن تيم حمايت كنند و پرسپوليس هم از اين قضيه مستثني نيست.
در اين چند روز البته فضايي ايجاد شد و برخي دوست ندارند پرسپوليس
در اين مسابقه كه اهميت زيادي براي فوتبال ما دارد ،به قهرماني برسد ولي
كسب اين عنوان ميتواند باعث شكست مخالفان پرسپوليس هم بشود.
پرسپوليس براي رسيدن به فينال بازيهاي فوقالعادهاي انجام داد و هر
نتيجهاي در بازي فينال بهدســت بيايد ،بايد گفت كه پرسپوليس با اين
عملكرد براي خودش و فوتبال ايران احترام خريد.

نكته بازي
هياهو براي همين؟

با اينكه 2هفته از لغو بازي نساجي و پرسپوليس ميگذرد ،باشگاه
قائمشهري همچنان ولكن داستان نيســت و تازه شكايتش را
در فدراسيون پيگيري كرده است .بهنظر ميرسد سازمان ليگ
با توجه به شــراط خاص كرونايي و ســختگيريهاي قطر ،كار
درستي كرد كه پرسپوليس را به سفر نفرستاد ،با اين حال ،پرسش
اينجاست كه نساجي بعد از لغو آن بازي چه كرد؟ بيرون ميدان
كه همهاش اعتراض و غرولند بود؛ درون زميــن چه؟ اول 4تا از
سپاهان خورد و بعد در زمين خودي يك بر صفر به مس رفسنجان
باخت .واقعا با همين شرايط و فرم فني قرار بود جلوي پرسپوليس
بايســتيد؟ براي همين حتي قبول نكرديد جاي 2بازي رفت و
برگشت عوض شود و اول به تهران بياييد؟ واقعا خسته نباشيد!
خدا از دلت بشنود

عليرضــا جهانبخش در ســومين فصل حضــورش در برايتون
همچنان شــرايطي دارد كه اگر 2بازي پشتســر هم به ميدان
برود ،ملت ذوق ميكنند .حاال كاري نداريم كه ســون كرهاي در
همين ليگ آقاي گل است ،اما شرايط جهانبخش ميتوانست بهتر
از اينها باشد ،شــايد اگر انتخاب بهتري ميكرد .با اين حال ،او در
تازهترين مصاحبهاش بار ديگر همان حرفهاي دو سه سال اخير
را تكرار كرده؛ اينكه از انتخاب برايتون پشــيمان نيست و به ليگ
هلند برنميگردد .اميدواريم حرف دل عليرضا هم همين باشد .او
باز هم وعده آينده را داده و گفته گامهاي بزرگتري در ليگ برتر
برميدارد .ما هم حرفي نداريم؛ فقط يك مقدار دارد دير ميشود.
جهانبخش االن وارد 28سالگي شــده و در فوتبال اروپا هم سن،
خيلي مسئله مهمي است.
حق با شماست آقاي كيروش!

بعد از آن اخــراج جنجالي ،باالخره ســكوت كارلوس كيروش
شكست ودر مورد شرايطش گفت« :دارم تالش ميكنم ماجراي
كلمبيا را فراموش كنم ».خب ،البته كلمبياييها هم با تمام توان
دارند تالش ميكنند شــما را فراموش كنند! موضوع اما زماني
جالبتر ميشود كه كيروش به دوران حضورش در رئالمادريد
اشــاره ميكند .در بسياري از نظرســنجيها او بهعنوان يكي از
بدترين مربيان تاريخ رئال انتخاب شده است .با اين حال ،مربي
پرتغالي گفته« :آن زمان من به فلورنتينو پرز گفتم راموس و پهپه
را براي خط دفاعي ميخواهم .شايد اگر آنها جذب ميشدند ،من
هنوز سرمربي رئال بودم ».خب ،خدا را شــكر مقصر آن ضايعه
تاريخي هم بعد از 16ســال پيدا شــد .تازه بليت فرستكالس
پرسپوليس براي ژاپن هم در آن ناكامي بيتأثير نبود.

23023608

روي خط انتخابات
وامدار هيچ جرياني نيستيم

پيوند قانون اساسي
و منشورحقوق شهروندي

جنگ سايبري؛ نزديكتر از هميشه

اقدامات و تصميمات دستگاه قضايي طي 2سال گذشته ،از توجه بيشتر عدليه
نسبت به افكار عمومي حكايت دارد
اصغر صوفي

خبرنگار

«قرار بازداشت سحر تبر به قرار
قضايي وثيقه تبديل و او از زندان آزاد
شد ».اين خبر روز پنجشنبه
در حالي منتشر شــد كه فاطمه خويشوند
معروف به ســحر تبر يك هفتــه پيش ،از
محكوميت خود به 10سال حبس خبر داده و
گفته بود كه نسبت به اين حكم اعتراض كرده
است .سحر تبر19ساله از شاخهاي بهاصطالح
اينستاگرامي است كه مهرماه سال گذشته با
دستور قضايي دستگير و بازداشت شد و در
كيفرخواست صادره ،اتهامات او معاونت در
افساد فياالرض ،تشــويق به فساد از طريق
تشــويق جوانان به اباحهگــري ،توهين به
مقدسات از طريق توهين به حجاب و تحصيل
مال نامشروع عنوان شده بود.
با اين حال ،سحر تبر يك هفته پس از صدور
حكم اوليه با قرار وثيقه آزاد شده است؛ بهنظر
ميرســد كه قوه قضاييــه در دوره تحول و
تحت رياست و مديريت سيدابراهيم رئيسي
نسبت به مطالبات افكار عمومي حساسيت
بيشتري نشــان داده و يا حداقل نسبت به
آن بيتفاوت نبوده است .هرچند كه رئيس
قوه قضاييه پيشتر گفته بود «جوسازيها
هرگز در تصميم قضــات مؤمن و مخلص و
فرايند دادرسي و صدور احكام قضايي اثرگذار

نخواهد بود ».اما اقدامــات و تصميمات قوه
قضاييــه در زمينه عفــو و تخفيف مجازات
محكومــان امنيتي و سياســي طي حدود
2سال گذشته ،حاكي از آن است كه دستگاه
قضايي در مقايسه با دورههاي پيشين ،تساهل
بيشتري با محكومان امنيتي داشته است.
پيش از اين ،در 16آذرماه اعالم شــد كه با
حكم رئيس ديوان عالي كشور ،اعاده دادرسي
3محكوم اعدامي حوادث بنزيني آبانماه98
در اين ديوان پذيرفته شــده است .براساس
اين حكم ،پرونده اميرحسين مرادي ،محمد
رجبي و سعيد تمجيدي كه به اعدام محكوم
شــدهبودند ،مجددا بررســي خواهد شد.
پذيرش اعاده دادرسي اين 3متهم در حالي
بود كه در تيرماه گذشته و در پي تأييد احكام
آنها ،يك مطالبه عمومي درباره عفو و توقف
اعدام اين 3نفر شكل گرفته بود.
18شهريور سال 98شــايعاتي درباره صدور
احكام سنگين براي برخي كارگران هفت تپه
مطرح و ادعا شده بود براي اسماعيل بخشي،
كارگر هفتتپه ۱۴سال حبس تعزيري ،براي
سپيده قليان۱۹ ،سالو۶ماه حبس تعزيري
و براي محمد خنيفر ،كارگر هفتتپه  6سال
حبس تعزيري صادر شد .برخي نمايندگان
مجلس ،فعاالن سياسي و كاربران شبكههاي
مجازي خواســتار برخورد منصفانه از سوي
دستگاه قضا نسبت به اين كارگران شدند.
به فاصله كوتاهي كه شــايعه صدور احكام

سنگين براي كارگران جان ميگرفت و قوت
مييافت ،غالمحسين اسماعيلي ،سخنگوي
قوه قضاييه از صدور قــرار منع تعقيب براي
۴۱بازداشتي اعتراضات كارگري خوزستان
خبر داد و گفت :ادعــاي محكوميت برخي
افراد (در پرونده  7نفــر از متهمان ديگر) به
مجازاتهاي  17يا  18ســال حبس صحت
نداشــته و حداكثر مجازات متهمان اصلي
پرونده  7ســال و براي برخي ديگر  5ســال
است .اين واكنش از سوي قوه قضاييه مورد
اســتقبال همگاني قرار گرفت ،حتي محمد
شريعتمداري وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
در نامهاي بــه ابراهيم رئيســي رئيس قوه
قضاييه نوشــت :انتشــار خبر صدور احكام
سنگين براي برخي كارگران شركت كشت
و صنعت نيشــكر هفت تپه شوكآفرين بود
و بر همين اساس در جلســه هيأت وزيران
مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد كميتهاي
 3نفره مركب از وزير دادگســتري ،معاون
حقوقي رئيسجمهــور و اينجانب موضوع
را پيگيري كند .خوشــبختانه مطلع شديم
حضرتعالي با مداخلهاي بجا و بموقع دستور
تجديدنظر و رسيدگي منصفانه به اين احكام
را صادر فرموديد.
شريعتمداري نوشت :مســلم آن است كه با
توجه به فشــارهاي زايدالوصف بدخواهان
ايران و نظام ســلطه كه بهويــژه در تحميل
تحريمهاي ظالمانه متبلور است و خصوصاً

با توجه به ســخنان رهبر معظم انقالب كه
فرمودند «كارگر در امتحــان بزرگ دوران
انقالب و دوران دفاعمقدس نشــان داد كه
از بن دندان داراي وجــدان ديني و وجدان
ملي است» ضرورت دارد رويكرد منصفانه و
مشفقانه با مسائل و اعتراضات كارگران (كه
حق آنان است) در دستور كار همه ما متوليان
امر قرار گيرد .در دوره رياست ابراهيم رئيسي
بر قوه قضاييه ،محكومان امنيتي در 4نوبت
مشمول عفو رهبري شدند؛ اين در حالي است
كه در دورههاي گذشته ،محكومان امنيتي
مســتثني از عفو بودند و اساســا سهمي در
ليستهاي پيشنهادي روساي قوه قضاييه
نداشــتند .آبان ماه گذشــته ،ســخنگوي
قوه قضاييه از عفــو 157محكوم امنيتي به
مناســبت والدت حضرت محمد(ص) خبر

داده بود .بهگفته غالمحســين اسماعيلي،
اين ۱۵۷نفر از محكوماني بودند كه اتهامات
تبليغ عليه نظام ،اجتماع و تباني ،شــركت
در اغتشاشــات ســالهاي ،۱۳۹۷ ،۱۳۹۸
 ۱۳۹۶و ســالهاي قبل از آن داشــتند كه
بهعنوان يك اقدام ويژه مورد عفو قرار گرفتند.
زندانيان امنيتي براي نخستينبار در آبانماه
سال ،98بهمناسبت ميالد پيامبر اكرم(ص) از
سهميه ليست عفوهاي پيشنهادي برخوردار
شدند .سخنگوي قوه قضاييه ،عفو محكومان
امنيتي را نتيجه «تدبير خاص رياســت قوه
قضاييه» دانسته بود كه برخالف بسياري از
عفوهاي ديگر مســتثني ميشدند .پيش از
اين ،به مناســبت عيد فطر امسال و نيز عيد
نوروز 99تعداد قابلتوجهــي از محكومان
سياسي و امنيتي مشمول عفو ساالنه رهبري

حفظ برجام و رفع تحريمها
ازحقوق مردم ايران است

جنيدي :در معاونت حقوقي خودمان را از جناحبنديها و نگاههاي سياسي آزاد كردهايم
ادامه از
صفحه2

براي اين دامنه وســيع چه
ميشود كرد؟

اين به لحاظ حقوقي قابل نقد است ،حاال بگذريم قانون
به اين ترتيب تصويب شده و هست ،حاال هر مقامي به هر
دليلي در موضع تفسير آن قرار گرفت ،بايد تالش كند
آن را در نزديكترين حالت به قانون اساسي تفسير كند
كه موجب تعارض قانون اساسي با قانون عادي نشود.
اين بحثي كه من بر آن تأكيد ميكنم ،يك قاعده مسلم
تفسير اســت كه هم در حقوق مدرن و هم در حقوق
سنتي و هم حقوق اســامي قبولش دارند ،هر كتاب
تفسير حقوق و ازجمله كتب اصول فقهي را باز كنيد ،به
شما ميگويد قاعده «الجمع مهما امكن» يعني شما بايد
نخستين تالشتان جمع بين دوحكم باشد بهويژه اينكه
آن حكم ،حكم قانون برتر باشد ،چون قانون اساسي بر
هر حكمي تفوق دارد.
چرا روابط مجلس و دولت به ســمت
رودررويي و شكنندگي روابط كشيده ميشود ،چرا
توهين اينقدر مرسوم است؟

منشأ بســياري از اين موارد ،كليات فرهنگ سياسي
ماست .ما هنوز در فعاليت سياســي قطعنظر از بحث
احزاب و جناحها و دستهبنديها به پختگي سياسي الزم
نرسيدهايم ،من به جناح خاصي نظر ندارم و فراي آن به
موضوع نگاه ميكنم .ما در معاونت حقوقي خودمان را
از جناحبندي و نگاههاي سياســي آزاد كرده و تالش
كردهايم حكم بيطرف باشــيم ،همه هم در دولت اين
را ميدانند كه اگر نظر حقوقي در يك موضوعي داشته
باشيم و باورمان اين باشد كه همين نظر درست است،
ممكن نيســت نظرمان را تغيير بدهيم ،اگر نظري را
درست بدانم ،پس همان درست است حتي اگر به ضرر
قوه مجريه باشد! بارها و بارها هم نظر دادهام و گفتهام
حد قوه مجريه اينقدر است و بعد از آن ورود به اختيارات
ديگري است و وارد نشــدهام .بنابراين ميخواهم همه
ما به اين قاعده پايبند باشــيم ،اين اســت كه من فكر
ميكنم باور به قانون اساســي ،ساختارهاي سياسي -
حقوقي ما را قوي و كارآمد ميكند .مدنيت هم در رفتار
اجتماعي و هم در رفتار سياسي الزم است .همه اينها
ذرهذره گرد ميآيد و افزايش مييابد و ما را به مردمي
با فرهنگ سياسي و اجتماعي ارتقايافته و داراي تمدن
اعتاليافته تبديل ميكند .حتما قانون ازجمله مهمترين
ابزارهايي است كه بشر براي مديريت خود پيدا كردهاما
بهكارگيري اين ابزار نيازمند فرهنگ است.
ما بايد با باالبردن تحمل و بردباري به سمت بلوغ سياسي
و اجتماعي گام برداريم .بهخاطر همين هم ما در معاونت
حقوقي بهجــد بهدنبال محدودكردن طــرح دعواي
حقوقي حتي در زمينه ناسزاها هستيم و وزارتخانهها را
هم به اين روند ترغيب ميكنيم تا تحمل و بردباري را
باال ببريم .ما اگر اقتدار را به جاي قدرت خام ميخواهيم،
بايد به سمت بردباري سياسي و اجتماعي گام برداريم.
اخيرا مركز رســانه قوه قضاييه اعالم
كرده 200شــكايت از دولت به قوه قضاييه ارجاع
شده است ،موضوع اين شكايتها چيست و هدف
از طرحشان چه بود؟

اين عدد 200شــكايت درست نيســت ،واقعيت اين
اســت كه االن همينطور كه حساب ميكنم ،ما حدود
 5000تا  6000دعواي رفع اختالف و دعاوي حقوقي
و كيفري داريم كه نزديك به دوسوم آن حل اختالف
بيندســتگاهي درخصوص اموال منقول و غيرمنقول
و ديگر موارد اســت .بيش از 2هزار پرونده در دستگاه
قضايي در دست رسيدگي اســت .بخش اخير كه در
دستگاه قضايي در جريان اســت ،شامل دعوي و دفاع
از اموال و حقوق عمومي ،دفاع از تصميمات و مصوبات

دولت و موارد اينچنيني اســت .عــدد 200دعوي از
اشخاص حقيقي اصال معنيدار نيســت .كدام دعوي
مدنظر اســت؟ ما دعــواي مربوط به جعــل امضاي
رئيسجمهور يا مقامات ديگر را عليه اشخاص حقيقي
دنبال ميكنيم .ميشــود نكنيم؟! دعــاوي متعددي
عليه اشــخاص حقيقي و حقوقي كه در برخي امالك
و آپارتمانهاي دولتي تحت عناوينــي بودهاند و بايد
تخليه كنند و نكردهاند ،طرح كردهايم .دعاوي مربوط
به قراردادهاي دولتي را دنبال ميكنيم .دعاوي ديگران
عليه دولت را پاســخ ميدهيم يا ممكن اســت اموال
عمومي و دولتي را كسي تصرف كرده باشد كه بايد برويم
طرح دعوا كنيم تا ماجرا روشن شود و حقوق عمومي و
دولتي را حفظ كنيم .مگر ميشود چنين دعاوي مهمي
را طرح نكرد يا دفاع نكرد؟
در ميان اين دعواها ،تعداد بسيار كمي مربوط به رسانهها
بوده كه نسبت به بيشــتر آنها هم چشمپوشي شده و
عمده آنها را كنار گذاشتيم .درســت در همان روزي
كه روابطعمومي معاونــت خبر داد كه از بخشــي از
شكايات مربوط به رسانهها با پيشنهاد معاونت و موافقت
رئيسجمهور صرفنظر و گذشت كرديم ،اين گذشت
قبال انجام شــده بود .بهويژه در تاريخ 26آبان و 10آذر
2گروه گذشت از رسانهها انجام شد .شبهههايي كه بعدا
مطرح شد ،واقعا درست نبود .برخي شكايتهايي كه
ما مطابق ارجاع رئيسجمهور يا معاونان ايشان دنبال
كرديم ،عالوه بر اينكه توهين و تهديد هست ،بهصورت
جدي روي مصالح عمومي هم تأثيرگذار است ،به همين
دليل ما در اين موارد پيگير شدهايم.
ما تالشمان اين است كه شمار اين دعاوي را تا ميتوانيم
به اقل برسانيم .به همين دليل شورايي هم براي نظارت
بر دعاوي و شكايات تشكيل دادهايم كه اين موضوعات
را بررسي ميكند ،به همين دليل خيلي از موارد ارجاعي
را ما توصيــه به عدمپيگيري ميكنيم تــا بهنحوي به
بردباري سياسي كمك كنيم ،با توجه به حجم وسيع
توهينها و تهديدها كه به ما ارجاع ميشــود و شــما
ميدانيد كه روزانه موارد زيادي اتفاق ميافتد ،ما تعداد
بســيار محدودي از آنها را كه جنبه عمومي دارد ،مثال
مشمول ماده 18قانون جرايم رايانهاي است و اساسا خود
دادستان بايد پيگير آن باشد را به جريان مياندازيم و به
دادستان(دادسرا) اطالع ميدهيم .تازه برخي از آنها را
هم مكررا پيشنهاد به ناديدهگرفتن يا گذشت ميكنيم.
در مورد طرح شكايت عليه نمايندگان
عنوان شد كه معاونت حقوقي از 20نماينده به قوه
قضاييه شكايت كرده است؟

نه ،عددهــا اين نيســت ،نهايتا تا جايي كــه در مورد
توهينهاي اخير ،از امور دعاوي معاونت سؤال كردم،

تعداد  2تا 3مورد اســت كه در مورد نمايندگان براي
توهين و تهديد رئيسجمهور طرح دعوا شده ،در اين
موارد هم چون خيلي حاد بوده مورد را به دادسرا اعالم
كردهايــم .در واقع ،از آنجا كه بيشــتر موارد در فضاي
مجازي اتفاق افتاده و مشــمول ماده 18جرايم يارانه
است ،ما معتقد بوديم خود دادســتان بايد وارد شود و
موضوع را پيگيري كند و آنچه ما ميگوييم ،در حقيقت
تنها جنبه اعالمي دارد.
ما اصال عالقهاي به طرح دعــوا براي توهين و تهمت و
مسائل اينچنيني نداريم و حتما بدانيد كه اين آخرين
كاري است كه معاونت حقوقي رياستجمهوري تمايل
دارد به آن ورود كند .اميدوارم فرهنگ عمومي ما زماني
چنان رشــد كند كه ديگر دنبال اين مباحث نباشيم و
بر سر مسائل مهمتري از كشور با هم گفتوگو كنيم.
يكي از اقداماتي كه دولت روي آن تمركز
كرد ،بحث منشور حقوق شهروندي بود ،عملكرد
دولت در اين حوزه را چطور ارزيابي ميكنيد؟

منشور خودش فينفسه هدف نيســت ،بلكه طريقي
براي اجراي قانون اساسي و بهويژه فصل سوم آن است.
منشور طريقت دارد و آيينهاي است براي تبيين فصل
سوم قانون اساســي  -فصلي كه به حقوق مردم اشاره
دارد  -و اصولي كه شــايد در ديگــر فصلهاي قانون
اساسي باشند ،اما با اصول فصل سوم سنخيت دارند و
بيانگر حقوق اساسي مردم هستند .قانون اساسي منبعي
است كه هركس بر هر كرســي در اين كشور نشسته و
حتي حقوق و تكاليف شهروندان هم مشروعيتش را از
قانون اساسي ميگيرد.
منشور نقشــه راهي اســت كه طريقي را براي اجراي
حقوق مطرح در فصل سوم قانون اساسي بيان ميكند،
به همين دليل هم خيلي جاها گفته براي پيشبرد برخي
حقوق تدوين و ارائه اليحه الزم است و در همين راستا
ما لوايح زيادي را تهيــه كردهايم؛ لوايحي چون اليحه
شــفافيت ،اليحه مديريت تعارض منافع ،مسئوليت
مؤسســات عمومي ،نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي
و حتي اليحه قانوننويسي همه از دل قانون اساسي و
منشور حقوق شهروندي بيرون آمدند.

اصالح ساختار سياسي نيازمند همهپرسي است

مكث

شايد بد نباشد بدانيد كه حمله با استاكسنت به
ادامه از
صفحه اول تاسيسات غنيسازي اورانيوم در نطنز نخستين
حمله سايبري در جهان بهحساب ميآمد كه با خسارات فيزيكي همراه
بود .اين ماجرا بهقدري مهم بود كه بسياري اين پروژه مشترك آمريكا
و رژيم صهيونيستي را بهعنوان تحولي در روابط بينالملل به بزرگي
اســتفاده از بمب اتم توسط آمريكا ميدانســتند .در همين ماجراي
واكسن بيماري كوويد 19-هم چندي پيش مشخص شد كه هكرها
توانستهاند اطالعات حملونقل واكسن مشترك شركتهاي بيوانتك
و فايزر را ســرقت كنند .آمريكاييها خودشــان مدتهاست كه در
نبردهاي سايبري شيوه تهاجمي را در پيش گرفتهاند و پرونده سياهي
در حمالت اينچنيني به كشورهاي ديگر ازجمله ايران دارند .مسئله
مشخص در دنياي كنوني اين است كه فضاي مجازي يك عرصه جديد
جنگ است كه به زمين ،دريا ،هوا و فضا اضافه شده است .همانطوري
كه هر كشوري سربازان خود را براي دفاع از مرزهاي زميني ،دريايي و
هوايياش آمادهباش نگه ميدارد ،اكنون دولتهاي مختلف در تالش
براي دفاع از اين حوزه جديد درگيري هستند .در دنياي امروز كشف
حمالت سايبري پس از به نتيجه رسيدن آنها عمال ديگر ارزش چنداني
ندارد و بيشــتر ميتوان آن را در زمره محدودكردن ضرر و زيان تلقي
كرد .در حمالت جديد كاشت بدافزارها از مدتها قبل شروع ميشود.
به همينخاطر ممكن است بدافزاري مدتها بهصورت ساكت و پنهان
رخنه خود را شروع كرده باشــد و در زمان ضروري بهصورت ريموت
فعال شود.
هنوز اما بهنظر اين مسئله براي بســياري حتي سازمانهاي امنيت
سايبري كشور جا نيفتاده كه چنین حمالتي صبح ،شب و تعطيالت
برنميدارد .نمونه كوچك آن نوروز سال ۹۷بود كه حمله گسترده شبانه
باعث اختالل سراسري در اينترنت كشور شد .حمله مختص به ايران
نبود؛ حدود ۲۰۰هزار روتر سوئيچ سيسكو در كشورهاي مختلف جهان
هدف حمله قرار گرفتند كه ۳۵۰۰موردشان در كشور ما بود .اما تنها در
ايران بود كه ضربه اين حمله بسيار سنگين توسط كاربران احساس شد
و براي ساعاتي ترافيك اينترنت كشور را مختل كرد .مسئله هم اين بود
كه در تعطيالت عيد كسي نبود كه سراغ نصب پچ حياتي كه سيسكو
براي روترهايش منتشــر كرده بود برود .تجربههاي اخير و حتي ترور
شهيد فخريزاده كه گفته ميشود توسط تيرباري با كنترل ماهوارهاي
صورت گرفته است نشــان ميدهد كه ما پيش از هر چيز ديگري ،به
مركز امنيت سايبري چابك ،متخصص و هوشمند نیاز داريم كه بتواند
ارتباطات سريع و گسترده با مراكز داده و نقاط حساس ارتباطي كشور
را شكل دهد تا عالج واقعه را پيش از وقوع در اختيار داشته باشیم.

توجه بيشتر به افكار عمومي

شدند .در عيد فطر گذشته ،بيش از نيمي از
محكومان امنيتي مشمول عفو مقام معظم
رهبري قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند .عفو
محكومان امنيتي پس از آن صورت گرفت كه
قوه قضاييه بخشــنامهاي را تصويب كرد كه
براساس آن ،جرايم امنيتي تا 5سال مشروط
به اينكه محكومان يكسوم از حبس خود را
گذرانده باشند ،مشمول عفو رهبري ميشوند.
در جريان اعطاي مرخصي به زندانيان براي
پيشگيري از شيوع كرونا نيز زندانيان سياسي
و امنيتي مورد توجه مســئوالن قضايي قرار
گرفتند و اغلب زندانيان سياســي و امنيتي
اوين در دوره پس از شــيوع كرونا در كشور
به مرخصي اعزام شدند و مرخصي تعدادي
از آنها نيز به آزادي آنها پيوند خورد و ديگر به
زندان بازنگشتند.

مطابق معيارهاي ســازمان امور اداري و اســتخدامي
اجراي مصوبه حدود 26درصد پيش رفته است ،ما در
موقعيتي با مسئله ابطال مواجه شديم كه درصد باالي
آن اجرا شده بود و ابطال ناظر به گذشته نيست.
االن يك جمعيت بزرگي از جامعه زنان را داريم كه ديگر
تجربه مديريتي هم دارند و اين معيار مانع به كارگيري
آنها نميشود .با توجه به تجربه مديريتي به راحتي و با
رعايت معيار سابقه اجرايي و مديريتي هم ميتوان از
آنها استفاده كرد .بنابراين ما با ذخيرهاي از مديران زن
شايسته و توانمند روبهرو هســتيم كه ديگر بر سر كار
آمدهاند وكرسي مديريتي را در اختيار دارند .دولت در
اين زمينه نسبتا موفق بوده ،شايد با اندازه مطلوب فاصله
داشته باشد اما سياســت دولت در زمينه به كارگيري
زنان و جوانان نتيجه داشته است.
به هرحال فعال آن مصوبه لغو شده و احتماال سازمان امور
استخدامي و اداري در اين مورد پيگيري قضايي كند و
ما هم حتما كمك ميكنيم ،اما در كل ما در حوزه اجرا
براي به كارگيري مديران زنان شايسته همچنان پيگير
هستيم و به فكر اين هســتيم كه در قالب مصوبهاي با
معيارهايي كه مورد ايراد نباشد ،اين روند را ادامه دهيم.

عكس :همشهري /امير پناهپور

ادامه از
با آغاز حيات سياسي دولت تدبير و اميد ،چنانكه
صفحه اول رئيسجمهور محترم در پيشگاه ملت ،متعهد به
التزام به حقوق شهروندي و تالش بهمنظور تقويت گفتمان آن شده
بودند ،در مورخ  1395/9/29بهتصويب و رونمايي از «منشور حقوق
شهروندي» اقدام كردند .اين سند 120مادهاي كه سرشار از ارجاعات
به منشور بينالمللي حقوق بشــر و قانون اساسي جمهوري اسالمي
است مانند سند و ميثاقي ملي است كه رئيسجمهور منتخب ملت ،در
راستاي تقويت ابزار اجرايي اصل 113قانون اساسي جمهوري اسالمي
ايران (كه مسئوليت اجراي قانون اساسي را به او سپرده است) اقدام
به تدوين آن كردهاند .هرچند سند مذكور تا تعيين و تثبيت جايگاه
خويش در سلسلهمراتب قواعد هنجاري نظام حقوق عمومي ايران،
مسيري دشوار و پيچيده در مقابل داشت ،لكن با جامعنگري و صراحتي
كه در قلب خود جا داده است و در پرتو تأييد قضايي آن در ديوان عدالت
اداري ،در راستاي احقاق و اجراي فصل سوم قانون اساسي جمهوري
اسالمي ايران پيشــگام و طاليهدار اتفاقات خجســته و فرخندهاي
شده و خواهد شد؛ عالوه بر تصويبنامههاي متعدد شوراها و مجامع
قاعدهگذاري زيرمجموعه قوه مجريه بهويــژه مصوبه 1395/11/9
شــورايعالي اداري با عنوان «حقوق شــهروندي در نظام اداري» و
پيگيريهاي اجرايي آن و منصوب كردن «دستيار حقوق شهروندي»
براي عاليترين مقامات دستگاههاي اجرايي و اخذ گزارشهاي ساالنه
و گزارش دهي اين موارد ،صدور تعدادي آراي قضايي از جانب قضات
محترم به استناد منشور حقوق شهروندي گواه اين مدعاست كه اقدام
دولت در تصويب و رونمايي از منشور ،منجر به ارتقاي گفتمان حق و
حقوق بشر و گامي بلند به سمت اجراي پيوسته و قاطع قانون اساسي
و تقويت حقوق ملت بوده است.
هرچند در «حمايــت» و «ارتقای» حقوق بشــر ،نقــش و تكليف
دولتها در مرتبه بااليــي از اهميت قرار دارد ،لكــن نبايد از مقوله
مهم «توانمندسازي شهروندان» ،غافل شــد .دستيابي به اين مهم
كه از طريــق آموزش حقوق شــهروندي و گفتمــان مطالبهگري و
از طريق تقويت شــفافيت و ســاير مؤلفههــاي «حكمراني خوب»
( )good governanceممكن ميشود ،بدون نقشآفريني جامعه
مدني و استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي و مدني جامعه و شهروندان،
ممكن نخواهد بــود و اين وضعيت برپــاداري و احترام كامل حقوق
شهروندي را نشدني ميسازد.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه تحقق كامل عدالت اجتماعي
و مردمســاالري ديني (كه ارزشهاي پايان ناپذير ملت ايران از آغاز
انقالب اسالمي و مبارزات آزاديخواهانه بودهاند) بدون اجراي بيكم و
كاست قانون اساسي و پناه گرفتن همه دستگاهها و مقامات در پناهگاه
قانون اساسي ،بهويژه فصل سوم آن (حقوق ملت) نشدني خواهد بود.
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عكس :خبرگزاري ميزان

رئيس ستاد انتخابات كشور با اشــاره به اينكه همه تالش ما بايد اين
باشد كه تمامي عاليق و ســايق موجود درون خانواده انقالب مجال
رقابت داشته باشند ،گفت :ما مطلقا بدهكار و وامدار هيچ گروه و جرياني
نيســتيم .بهگزارش فارس ،جمال عرف در نخســتين دوره آموزشي
مجريان و دستاندركاران انتخابات ۱۴۰۰كه از طريق ويدئوكنفرانس
در تاالر شيخ صدوق حرم حضرت عبدالعظيم(ع) برگزار شد ،در بخشي
از سخنان خود ،با اشاره به اين نكته كه اين ميزان هجمه عليه دولتي كه
در اين شرايط خاص كشور دارد كار ميكند ،قابل درك نيست ،گفت:
هيچكس ادعا ندارد دولت مستقر ،دولتي كامل و بينقص است اما اين
ميزان دوگانگيها و چندگانگيها كه در فضاي سياسي كشور ايجاد
شده ،واقعا نگرانكننده اســت .وي افزود :ماههاي پاياني فعاليت اين
دولت است اما كاري نكنيم كه اساسا مردم از نهاد انتخابات ،صندوق
رأي و نهادهاي منتج از آن دلزده و نااميد بشوند .اين بهنفع كشور و نظام
نيست .اين ميزان هجمه و حمله ،در واقع لطماتي است كه به كليت
ساختار وارد ميشود.

سياست
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تغيير ساختار سياسي مستلزم تغيير قانون اساسي و طي فرايند اصل 177و همهپرسي است پس كار ساده و
سريعي نيست .ولي قطع نظر از اين مسئله بهنظر من بايد در اين موضوع خيلي محتاطانه و با تامل و تعمق ورود
كرد و نخبگان سياسي ،اجتماعي و اقتصادي بحث كنند .زيرا ما تجربه نظام شبهپارلماني با نخستوزير را هم
بعد از انقالب داشتيم و هم در بيش از 70سال دوره قانون اساسي مشروطيت اين تجربهوجود داشته است .اين
قانون اساسي دستاوردهاي زيادي براي كشور داشت ولي به گواهي تاريخ طي دوره نسبتا طوالني حكومت اين
قانون ،جز در يكي دو مورد ،ما ناپايدارترين دولتها را در اين ايام داشتهايم .نخستوزيران زيادي تنها 2ماه
يا 3ماه بر سر كار بودهاند .يكي از امتيازات قانون اساسي فعلي در مقايسه با قانون اساسي مشروطيت عالوه
بر تقويت جنبه مردم ساالرانه آن ،ثبات نسبي دولتهاست .يعني از اين منظر پيشرفت حاصل شده است.
بايد تجربه سالهاي  1285تا سال 1357به دقت مورد مطالعه قرار گيرد و با توجه به تاريخ حقوق اساسي و
سياسي كشور و با تعمق و بدون شتابزدگي نسبت به اين موضوعات مهم طرح و برنامه تهيه شود .آسيب اين
ناپايداريها در باالترين سطح قوه مجريه و مديريت اجرايي كشور اين است كه دولتها نميتوانند برنامه
پايداري داشته باشند و آن را پيش ببرند و ناپايداري به نفع كشور نيست .گرچه االن هم برنامههاي توسعه
به خوبي پيش نميروند ولي منشأ و سبب آن چيزهاي ديگري است كه همانها بايد رسيدگي و حل شود.

البته برخي در ضمانت اجراي آن ترديد ميكنند ولي
فراموش نكنيم كه برخي ابطال منشور حقوق شهروندي
را بهدليل مغايرت با قانون اساسي در ديوان عدالت اداري
درخواســت كرده بودند و موارد متعددي را براي اين
ابطال ارائه كردند ،اما يك مورد از آنها هم توسط ديوان
تأييد نشده است و يك سال پيگير اين امر بوديم و در
نهايت ما آخر سال 96از ديوان حكم قطعي گرفتيم كه
منشور كامال موافق قانون اساسي است.
اين طرح شكايتها عليه منشور هم مثل
برخي موارد ديگر شكايت فردي بوده است؟

بله ،در اين مورد فردي بوده است.

شما لوايح مهمي را برشمرديد كه تدوين
و تنقيح شدهاند نگران نيستيد حاصل كار شما در
رفتارهاي هيجاني و سياسي گم شود و اين لوايح
بايگانيشده بمانند؟

شايد روند بررسي آنها مدتي زمان ببرد ،اما هم ما پيگير
هستيم و هم من اميدوار هستم كه همه قواي سهگانه
اهميت اين لوايح را مورد توجه قرار دهند و در تكميل
فرايند تصويب و اجراي آنها جديت به خرج بدهند .من
قبول دارم كه نتوانســتيم در اين لوايح كه بسيار مهم
هستند و زيرساخت پيشــگيري از فساد و حكمراني
مطلوب به هدف برســيم ،ولي به هر حال مهم اســت
كه اين گفتمان را ايجاد كردهايم .اين روزها شفافيت،
مديريت تعــارض منافع و مقابله با زمينههاي فســاد
و پيشــگيري از آن كلمات روزمره ما شــدهاند .زماني
بهسادگي نميشد از اين مباحث سخني به ميان آورد.
ثمره اين منشــور حقوق شهروندي
مصداق خاصي جز تدوين لوايحي كه برشمرديد
داشته است؟

بحث اعطاي تابعيت مادران ايراني به فرزندانشان يكي
از دســتاوردهاي همين ديدگاه ترويج حقوق اساسي
و شهروندي اســت .تا حاال قريب به 70هزار پرونده در
اين زمينه ثبت شده است و تعدادي شناسنامه صادر
شده و نســبت به اجراي موضوع در استانداريها هم
رصد ميكنيم و جلسه توجيهي و ارزيابي اجرا برگزار
ميكنيم .براي تامين حقوق كســبوكار بســياري از
مشكالتشان را در كميته كسبوكار پيگيري و راهكار
پيدا ميكنيم .يكي از آنها بحث تبديل شركت بوده است
كه بعد از  10سال توقف ،مصوبه و دستورالعمل آن صادر
شد و چند هزار شركت دانش بنيان يا شركتهاي ديگر
كه منتظر بودند راه آن باز شد .البته مصوبه بعدي را قوه
قضاييه داد كه قطع نظر از مبناي آن ،همين كه موضوع
را اجرا بكند مشكل مردم حل ميشود.
مصوبه ســهم 30درصدي زنان و ابطال
آن از سوي ديوان ديگر موضوعي است كه انتظار
ميرود معاونت حقوقي از آن دفاع كند .آيا در اين
زمينه اقدامي داشتهايد؟

فراموش نكنيم مصوبه مطابق آمار معاونت محترم امور
زنان و نيز معيارهاي مورد قبول ما كه سختگيرانه است
بيش از 23درصد از  30درصد آن انجام شده است ،پس
با تالش معاونت امور زنان و ديگر دستگاههاي اجرايي،
دولت از 30درصد حدود 23درصد را اجرا كرده و حتي

شما در معاونت حقوقي رياستجمهوري
در هر ميداني كه وارد شدهايد دستاورد قابلقبولي
داشــتيد اين را هم مجلس دهميها معترفند هم
دولت و هم جامعه زنان .بهنظرتان شما حقوقدان
خوبي هستيد يا مذاكرهكننده خوبي؟

بدون اينكه نفيا و اثباتا در مقام تأييد يا رد اين قضاوت
باشــم اجماال ميتوانم بگويم كه دانش حقــوق را با
جديت فرا گرفتم و تجربه كردم .هم مباني نظري آن را
بهعنوان يك محقق و استاد دانشكده حقوق و هم نحوه
به كارگيري و تجربي آن را در مقام وكيل و داور و بهويژه
براي حل و فصل اختالف از طريق صلح و سازش .براي
همين در طول زمان ياد گرفتم چطور بايد دانش و تجربه
حقوقي را براي حل اختالف بهكار بگيرم .اين موضوع
به من قدرت مذاكره خوبــي داد بهويژه در اختالفات
تجاري ،اقتصادي و مباحــث حقوقي فكر ميكنم كه
مذاكرهكننده بدي نيستم.
در روزهايي كه دولــت به انفعال متهم
ميشود معاونت حقوقي رياستجمهوري همچنان
پر كار است ،علت پر كاري اين معاونت چيست؟

انصافا همه دولــت دارند كار ميكنند ،ما ســالهاي
خيلي سختي را ميگذرانيم .من ميدانم مردم خيلي
راضي نيستند و به آنها حق ميدهم اما واقعا اين روزها،
روزهاي دشواري است .فشار تحريمها و فشار مضاعف
كرونا بر اقتصاد ملي شرايط را بسيار سخت كرده و در
چنين شرايطي طبيعي است كه كاستيها بيشتر ديده
ميشود و تالشها بهويژه تالشهاي اقتصادي كمتر به
چشم ميآيند.
فكر نميكنيد اگر دولــت اقدامات و
دســتاوردها و حداقل تالش هايش را با پشتوانه
اجتماعــياش در ميان ميگذاشــت االن ميزان
اميد اجتماعي سطح بيشــتري داشت و مردم به
منتخبشان بيشتر اميد داشتند؟

بايد باور كنيم كه فشار تحريمها آنچنان بود كه دولت
نميتوانست رضايت مردم را باال نگه دارد ،ضمن اينكه
دولتها همواره در دوره دومشان با نقدهاي بيشتري
دست به گريبانند .در مقام سهم دولت در تامين و حفظ
اميد مردم من ميخواهم بر نقش نخبگان سياســي -
اجتماعي تكيه كنم .آنهــا بايد نقد كنند اين كار حتما
الزم است ولي مرز نقد و حفظ اميد و حفظ سرمايههاي
تاريخي كشور كه مهمترين آنها ميراث مردمساالري و
انتخابات است ،بايد مورد توجه باشد .در كنار نقد بايد
هميشه توجه داشت كه اين سرمايههاي بزرگ و مؤثر
در اداره كشــور از بين نروند و انگيزه مردم براي ايفاي
نقش در مديريت سياسي كشــور حفظ شود .اين كار
را نخبگان بايد برعهده بگيرنــد و فراي اين دولت و آن
دولت ،تالش بيش از يك قرن براي ايجاد نهاد دولت و
كارايي آن را مدنظر قرار دهند تا در عين نقد و اصالح،
اســاس كار كه ايجاد و دوام نهاد دولت بهويژه تئوري
دولت منتخب همــراه با كارآمدي و كارايي اســت از
دست نرود.
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شبكه فاضالب خوزستان با بودجه  1400به سرانجام نميرسد
با توجه به منابع در نظر گرفته شده در بودجه  1400مشكل شبكه فاضالب بسياري از شهرها مانند
اهواز ،خرمشهر ،آبادان ،زابل ،زاهدان ،شيراز و  ...حل نخواهد شد

شايد اگر مشــكالت پسزدگي فاضالب بعد از هر
سیده زهرا عباسی
بارندگي در شهرهاي خوزستان پيش نميآمد ،اهميت
خبرنگار
وجود اين شبكه و سيستم تصفيه فاضالب تا اين حد
مورد توجه قرار نميگرفت .طبق آمار رسمي وزارت نيرو ،هماكنون شاخص دسترسي جمعيت
شهري ايران به شبكه جمعآوري فاضالب 52.4درصد است و بهدليل نبود تصفيهخانه كافي بخش
زيادي ،يعني حدود 80درصد فاضالب استانهاي شمالي و جنوبي ازجمله خوزستان ،مازندران و
هرمزگان وارد دريا ميشود که البته اين آمار در جهان هم به همين ترتيب است؛ بهطوري كه بيش
ي است
از 80درصد فاضالبهاي جهان بدون تصفيه به محيطزيست وارد ميشوند .اين آمار كاف 
تا بدانيم دسترسي 50درصد جمعيت شهري به شبكه جمعآوري فاضالب آن هم در شرايطي كه
ساالنه 4.3ميليارد مترمكعب پساب در كشور توليد ميشود ،كافي نيست .از سوي ديگر ،براساس
آمار وزارت نيرو ،روزانه بهصورت اسمي 5313مترمكعب از پساب جمعآوري شده با شبكه فاضالب
تصفيه ميشود؛ يعني حدود يكميليونو939هزار مترمكعب در سال .با وجود اين بحران فراگير و
هزينهبر بودن اجراي طرحهاي فاضالب در شهرها و نوسازي شبكههاي موجود فقط 1625ميليارد
تومان در اليحه بودجه امســال براي طرحهاي آب و فاضالب درنظر گرفته شده كه از اين رقم
بودجههاي اندك براي بحرانيترين استان

به اذعان مديران آبفا در كل كشــور هيچ شــهري در
زمينه جمعآوري فاضالب با بحراني شبيه اهواز روبهرو
نيست .در شرايطي كه ميانگين ســرانه دسترسي به
شبكه فاضالب مدرن در كشــور به بيش از 50درصد
رسيده ،اين رقم در خوزستان 37درصد است .در اهواز
طي 24ساعت شبانهروز 300هزار مترمكعب فاضالب
توليد ميشود كه از اين رقم 250هزار مترمكعب بهطور
مستقيم وارد منابع آبي ميشود .با وجود اين ،رقمهايي
كه براي تكميل شبكه فاضالب در اليحه 1400گنجانده
شده ،منطقي نيست .در شــرايطي كه بهگفته صادق
حقيقيپور ،مديرعامــل آبفاي خوزســتان ،تكميل
شــبكه فاضالب اهواز بــه حدود 500ميليــون يورو
(معادل 15هزار) ميليارد تومان اعتبــار نياز دارد ،در
اليحه بودجه ســال آينده فقــط 400ميليون تومان
براي دسترســي 20هزار نفر به شبكه فاضالب درنظر
گرفته شده است .هرچند بخشي از اعتبار مورد نياز اين
كالنشهر از صندوق توسعه ملي تامين شده و بخشي هم
قرار است از طريق فاينانس پرداخت شود ،اما با همه اينها
مشخص نيست بودجه دولتي براي اين كالنشهر بر چه
مبنايي پيشنهاد شده است.
در شهرهاي ديگر استان هم رقمهاي تعيين شده براي
پروژههاي فاضالب كه اغلب از دهه 60آغاز شــدهاند،
قابل تامل است .خرمشهر ،20آبادان ،26بندر امام،12

دزفول  ،10رامهرمز ،6شادگان ،11شوشتر 6و ماهشهر
8ميليارد تومان براي افزايش دسترســي شهروندان
به شــبكه فاضالب دريافت خواهند كــرد .اين رقمها
در شرايطي تعيين شــده كه اغلب اين شهرها شبك ه
جمعآوري آبهاي ســطحي ندارند و بار آن بر دوش
شبكه فاضالب است.
شهرهاي اولويتدار فارس در اليحه بودجه

فارس هم يكي از استانهايي است كه برخي از شهرهاي
آن بهويژه كالنشــهر شيراز با مشــكل قديمي شبكه
فاضالب دســتوپنجه نرم ميكنند .با وجود يكپارچه

فاينانس خارجي براي فاضالب اهواز

حجم زیادی از فاضالب کشور بدون تصفیه وارد محیطزیست میشود .عكس:ایسنا

108ميليارد تومان سهم توسعه تاسيسات فاضالب و بازچرخاني آب است .هرچند اعتبارات زيادي
از منابع مختلف براي طرحهاي فاضالب درنظر گرفته ميشود ،اما با وضعيت تخصيص فعلي بهنظر
ميرسد نميتوان به افق 1410براي افزايش تصفيه پساب و بازچرخاني آب اميدوار بود.

شدن ادارههاي آبفاي شهري و روستايي ،در فارس اما
آبفاي شيراز از بقيه استان جداست .اين اداره در اليحه
بودجه400 ،1400ميليون تومان اعتبار براي تكميل
شبكه فاضالب خواهد داشــت .اين در حالي است كه
برخي از مناطق اين كالنشــهر ازجمله شهرك صدرا
با مشكل جدي روبهرو هســتند .فارس كه بيشترين
اعتبار را بعد از خوزســتان در اليحه دارد40 ،ميليارد
تومان براي 6شــهر اولويتدار4 ،ميليارد تومان برای
نورآباد9 ،ميليارد تومان برای كازرون11 ،ميليارد تومان
برای جهرم و 2ميليارد تومان برای اســتهبان دريافت
خواهد كرد.

مديركل دفتر روابطعمومي و ارتباطات مردمي شركت مهندسي آبفا در گفتوگو با همشهري توضيح ميدهد« :شبكه
توزيع آب آشاميدني در كشور قدمت زيادي دارد ،اما شبكه فاضالب جديدتر است و به همين دليل شهرها و روستاها
بهطور كامل تحت پوشش آن نيستند ».سيدعلي سيدزاده با بيان اينكه شركتهاي آبفاي شهري و روستايي از اواخر
سال 98يكپارچه شدند ،ميگويد« :شركتهاي روستايي دولتي بودند و شركتهاي شهري خصوصي و به همين دليل در
ي زيرساختهاي شهري و روستايي انجام
روستاها با كمبود اعتبار روبهرو بوديم و يكپارچهسازي با هدف همسطحساز 
شد ».او با اشاره به مشكل اهواز تصريح ميكند« :در كل كشور هيچ شهري مانند اهواز با اين مشكل مواجه نيست .در اين
كالنشهر ،شبكه فاضالب فرسوده است و نياز به اليروبي و بازسازي و تكميل دارد ،شبكه جمعآوري آبهاي سطحي تعبيه
نشده و بار آبهاي سطحي هم بر دوش شبكه فرسوده فاضالب است و از سوي ديگر تصفيهخانه هم تكميل نشده است».
سيدزاده تأكيد ميكند« :شبكه فاضالب اهواز نياز به اعتبار زيادي دارد تا به حالت نرمال برگردد ،اما اگر اين شبكه بهترين
شبكه فاضالب ايران هم شود و همچنان بار آبهاي سطحي را بر دوش بكشد ،باز هم با مشكل روبهرو خواهد شد ».او با
بيان اينكه 94پروژه درباره فاضالب اهواز در حال انجام و طرح ارتقاء و توسعه فاضالب با ظرفيت 102هزار مترمكعب از
طريق فاينانس خارجي با يكي از كشورها در دست مذاكره است ،ادامه ميدهد« :در ساير شهرها مشكل خاصي نداريم
و مشكالت موردي است؛ مثال در گچساران شكستگيهايي در خطوط داشتيم كه بهدليل قديمي بودن شبكه است».

محروميتها زير سايه كمبود آب

سيستانوبلوچستان نيز گرچه هميشه با مشكل كمبود
آب و دسترســي به آب آشاميدني ســالم تيتر اخبار
رسانهها بوده ،اما در زمينه دسترسي به شبكه جمعآوري
فاضالب و تصفيهخانه هم شرايط خوبي ندارد .اين استان
در حالي رتبه ســوم در دريافت اعتبارات مربوط به اين
فصل را دارد كه ساماندهي شــبكه فاضالب مركز آن
(زاهدان) سالهاســت بهدليل كمبود اعتبار به كندي
پيش ميرود .در ديگر شهر اين استان ،يعني زابل هم بنا
بر اعالم محمد سرگزي ،نماينده مجلس فقط 40درصد
جمعيت شهري از شبكه فاضالب بهرهمند هستند و در
ايام بارندگي ،اتفاقي شبيه به اهواز را شاهد هستيم .با
وجود اين بهنظر ميرســد محروميتها در اين استان
به قدري زياد است كه مواردي چون شبكه فاضالب زير
ســايه محروميت بزرگتري چون آب آشاميدني و گاز
قرار گرفته و چندان رسانهاي نشده است.
سهم بوشهریها از بودجه فاضالب5 ،ميليارد تومان

ي هم در حوزه آب و فاضالب
مشكالت شهروندان بوشهر 
كم نيســت ،اما مســئوالن آبفا تأكيد ميكنند شبكه
فاضالب اين اســتان 81درصد پيشرفت دارد .هرچند
در بسياري از شــهرها چون ديلم طرحهاي زيادي در
دســت اجراســت ،اما در اليحه بودجه فقط 5ميليارد
تومان براي تكميل شبكه فاضالب و بازچرخاني آب در
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111
بوشهر
88
خراسانرضوي
80
آذربايجانغربي
66
هرمزگان
53
كرمان
49
لرستان
46
اردبيل
46
گيالن
44
مازندران
40
زنجان
39
اصفهان
34
گلستان
32
كهگيلويه و بويراحمد
32
آذربايجانشرقي
32
خراسانجنوبي
29
كرمانشاه
27
كردستان
27
چهارمحالوبختياري
26
مركزي
26
ايالم
24
قزوين
19
همدان
19
تهران
17
خراسانشمالي
15
يزد
14
قم
9
سمنان
5
البرز
1625
جمع
مبالغ براساس ميليارد تومان
منبع :سازمان برنامه و بودجه

شهر بوشهر اختصاص يافته است .البته نبايد از اعتبار
قراردادهاي مختلف براي تكميل شبكه در اين استان
غافل شد .بوشــهر در فصل آب و فاضالب اليحه ،رتبه
چهارم را در دريافت بودجه دولتي بهدست آورده است
و جايگاه خوبي دارد .مشكل كمبود اعتبار براي تكميل
شبكه جمعآوري فاضالب و تصفيهخانهها در بسياري
از شهرهاي كشــور ازجمله تهران ،كرمانشاه ،گرگان،
قزوين ،خرمآباد ،كرج ،آبادان ،شــادگان ،خرمشــهر،
اصفهان ،پلدختر ،همدان و بروجرد هم مطرح است .از
سوي ديگر ،در شرايطي كه اغلب شبكههاي فاضالب
در شهرهاي ايران عمري بيش از 60سال دارند و بودجه
ملي براي نگهداري اين شبكه تعريف نشده ،دسترسي
روستاييان به اين شبكه هم زير يكدرصد است؛ همه
اين كمبودها نشان ميدهد تا دسترسي 100درصدي
به شبكه جمعآوري فاضالب و تصفيهخانه و همچنين
تحقق بازچرخاني آب و كاهش مصرف ،راه درازي پيش
روي وزارت نيروست.

آب و هوا
برف و کوالک در  22استان
آبگرفتگی در خوزستان
فعاليت سامانه جديد بارشي در كشور طي روزهاي گذشته جادههاي
9استان را برفي و باراني كرده و در برخي از استانها مانند خوزستان
و بوشهر موجب آبگرفتگي شده است.
به گزارش همشهري ،رئيس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس
راهور ناجا از بارش برف در محورهاي آذربايجان شــرقي ،اردبيل و
چهارمحال و بختياري و بارش باران در محورهاي آذربايجان غربي،
اصفهان ،خراسان شمالي ،فارس ،كهگيلويه و بويراحمد و گيالن خبر
ميدهد .سرهنگ «احمد شيراني» با بيان اينكه ترافيك در جادههاي
كشور روان و بدون گره است ،ميافزايد :محورهاي شهداد  -نهبندان،
خرم آباد -پلدختر و محور ســاحلي بندرريگ  -شيف  -در بوشهر تا
اطالع بعدي مسدود است .در كيلومتر  ۱۰محور قزوين  -همدان نيز
تا اطالع بعدي تردد از الين روبهروي محور و بهصورت دوطرفه انجام
ميشود .همچنين محورهاي شمشــك -ديزين ،اولنگ  -شاهرود،
سيسخت -پادنا ،گنجنامه -تويسركان ،سروآباد -پاوه ،وازك  -بلده
و پونل -خلخال بهدليل انسداد فصلي و بارش سنگين برف تا اطالع
ثانوي مسدود هستند .در چهارمحال و بختياري هم مسير 22روستا
در شهرستان كوهرنگ با برف مسدود شده است« .مرتضي زمانپور»
فرماندار كوهرنگ تأكيد ميكند ارتفاع برف در گردنههاي كوهستاني
70سانتيمتر و در مركز شهرستان 40سانتيمتر گزارش شده است
و بارش همچنان ادامه دارد.
محمدصادق ضيائيان ،مديركل پيشبيني و هشدار سريع سازمان
هواشناســي اين وضعيت را تا اواخر امروز پايدار ميداند و با اشــاره
به بارش برف و باران در  ۲۲استان كشور تا يكشنبه ميگويد :امروز
(شنبه) بهجز شمال غرب ،غرب و جنوب شرق در ساير مناطق كشور
بارش رخ خواهد داد .فردا (يكشنبه) نيز در برخي مناطق هرمزگان،
كرمان و خراسان جنوبي بارش پراكنده پيشبيني ميشود و دوشنبه
و سهشنبه هم جو پايداري در كشــور حاكم خواهد بود .تهران نیز
روزهای گذشته شــاهد بارندگی و مهگرفتگی در برخی مناطق بود
که تا صبح امروز (شنبه) ادامه داشت .در خوزستان اما بارندگيها در
شرايطي ادامه دارد که بار ديگر شهرستانهاي اهواز ،مسجد سليمان،
اللي و شوشتر شاهد آبگرفتگيهاي شــديد هستند .بارش باران در
دهه اول آذرماه نيز ۱۶شهرستان خوزستان را با مشكل مواجه کرده
و با پسزدگي فاضالب در اهواز ،ماهشهر و بندرامام(ره) پاي سازمان
بازرسي كل كشور را به اين استان باز كرده است .در روزهاي گذشته
نيز بيش از 100نقطه كالنشــهر اهواز مشكل آبگرفتگي داشتند كه
شــهرداري تأكيد ميكند 80درصد اين مناطق پاكسازي شدهاند.
عالوه بر آبگرفتگي در برخي شهرســتانها ،ايذه ،انديكا و باغملك
درگير برف هستند و امداد رســاني به اين مناطق ادامه دارد .بر اثر
بارش باران و برف در شهرستان ايذه يك منزل مسكوني در روستاي
پاماله اين شهرستان دچار ريزش شد كه در اين حادثه يك نفر جان
خود را از دست داد.

23023613

گزارش
خودروهاي فرسوده
در انتظار تصميم جديد دولت
سيدمحمد فخار

خبرنگار

شدت هواي آلوده پاييز ،بار ديگر مسئوالن را مجاب كرد كه

آلودگي آييننامهاي براي تعيين سن فرسودگي خودروها ارائه كنند.
هوا
خودروهاي فرسوده يكي از اصليترين منابع آلودگي هوا در
كالنشهرهاي كشور هستند و قوانين هيچگاه نتوانسته ضمانت اجراي الزم
براي جلوگيري از تردد آنها را فراهم آورد .حــال آنكه طي ماههاي اخير
آييننامه اجرايي همان قانوني كه اجرا نميشد هم لغو شده تا وسايل نقليه
فرسوده آزادتر از هميشه براي آلوده كردن هوا بتازند .طبق آييننامه قبلي
ماده ۸قانون هواي پاك ،سن فرسودگي خودروها 20سال تعيين شده بود
كه اين آييننامه با شكايت شخصي بهنام منصور صفايييزدي توسط ديوان
عدالت اداري لغو شــد .حاال پايگاه اطالعرســاني دفتر هيــأت دولت از
پيشنويس آييننامه اجرايي جديدي براي تعيين سن فرسودگي خودروها
خبر داده كه سن فرسودگي خودروهاي سواري را 15سال تعيين ميكند.
سازمان حفاظت محيطزيست در اين پيشنويس آورده كه «وسايل نقليه
فرسوده پس از رسيدن به سن فرسودگي بايد معاينه فني كوتاهمدتتري
نسبت به ساير وسايل انجام دهند .براي نمونه خودروهاي شخصي بايد پس
از 15سال ،هر 6ماه يكبار معاينه فني شوند .تاكسيها نيز پس از رسيدن
به سن 8سالگي ،بايد هر 3ماه معاينه فني شوند،اما نكته قابل توجه اينكه
درباره موتورسيكلتهاي كاربراتوري نيز سن فرسودگي 5سال تعيين شده
كه بايد پس از آن هر 6ماه يكبار معاينه فني شوند .اين وسايل بسيار آالينده
كه بهراحتي قابل دستكاري جريان سوخترساني هستند ،تنها چند ثانيه
پس از اخذ معاينه ميتوانند به چرخه آلودگي بسيار باال بازگردند و معاينه
فني براي آنها یک شوخی است .از طرفي در ايران هيچ مكانيسمي براي
كنترل سالمت موتور وسايل نقليه پس از اخذ معاينه فني وجود ندارد .اين
معضل هماكنون بازار كاتاليستهاي اجارهاي براي گرفتن معاينه فني را
بهشدت رونق داده است .ارائه آييننامه اجرايي جديد تعيين سن فرسودگي
خودروها در شرايطي صورتگرفته كه مطابق مطالعات وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي ،بار اقتصادي ناشــي از آلودگي هواي ۱۰استان
پرجمعيت كشور ،برابر با ۱۸۸هزار ميليارد ريال برآورد شده است .درچنين
شــرايطي با توجه به ابطــال آييننامه پيشــين آن ،ســازمان حفاظت
محيطزيست با همكاري دســتگاههاي مربوط ،اقدام به تهيه پيشنويس
آييننامه جديد اين ماده با رويكرد افزايش نظارت بر خودروهايي كه پس از
مدتي از نظر آاليندگي و ايمني در شرايط ناپايدار قرار ميگيرند ،کرده است.
بدين ترتيب پس از رسيدن انواع وســايل نقليه به مرز فرسودگي ،تعداد
دفعات معاينه فني ســاالنه خودرو و حق بيمه ثالــث مربوطه (باتوجه به
افزايش ريســك بروز حادثــه) افزايش مييابد.هماكنــون نيز آييننامه
پيشنهادي كه جهت سير مراحل بررسي و تصويب به هيأت دولت ارائه شده
اســت ،مراحل بررســي خود را در كميســيون امور زيربنايي ،صنعت و
محيطزيست طي ميكند.

زيستبوم
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فهرست میراث ناملموس جهانی ایران به  16اثر رسید

آشتیمینیاتوریفرهنگها

«مینیاتور» بهنام ايران ،آذربايجان ،تركيه و ازبكستان جهاني شد؛ افغانستان شکایت کرد
«آیین قرهكليسا» در برپايي عشاي رباني ارامنه جهان با همكاري ارمنستان جهاني شد

هنر نگارگري (مينياتور) و آيين زيارت ارامنه در
ميراث
جهاني كليســاي تادئوس مقدس در فهرســت ميراث
ناملموس جهان به ثبت رســيد و يونسكو اين دو
پرونده مشــاركتي ايران با كشــورهاي تركيــه ،آذربايجان،
ازبكستان و ارمنستان را در فهرست ميراث ناملموس جهان به
ثبت رساند.
بدينترتيب هنر مينياتور نه بهنام ايران كه بهنام 4كشور جهاني
شد و در ثبت جهاني آيين زيارت كليساي تادئوس مقدس نيز اين
ارمنستان بود كه در مشــاركت با ايران ثبت جهاني اين ميراث
ناملموس را در فهرست جهاني يونسكو ممكن كرد.
با ثبت اين دو پرونده در فهرست ميراث جهاني ناملموس يونسكو
در اجالس جامائيكا ،تعداد ميراث ثبت ناملموس جهاني شــده
كشورمان به 16اثر جهاني رسيد.
16اثر جهاني ايران در فهرست ميراث ناملموس

از سال 88تاكنون كه قرار بر ثبت جهاني ميراث ناملموس بشري
در يونسكو گذاشــته شد ،ايران توانســت بهترتيب «رديفهاي
موســيقي ســنتي ايراني»« ،هنر نمايشــي  -آيينــي تعزيه»،
«آيينهــاي پهلواني و زورخانهاي»« ،موســيقي بخشــيهاي
خراسان شمالي»« ،مهارت فرشبافي فارس»« ،مهارت فرشبافي
كاشان»« ،دانش ساخت لنج و دريانوردي با لنج در خليجفارس»
كه پرونده ثبت جهاني آن با مشــاركت گروه ســرزمين من در
روزنامه همشهري تدوين شد« ،نقالي ايراني؛ قصهگويي نمايشي»،
«آيين قاليشويان مشهد اردهال»« ،نوروز»« ،فرهنگ پخت نان
لواش» ،چوگان با عنوان «بازي سوار بر اسب همراه با روايتگري
و موسيقي»« ،هنر ســاختن و نواختن كمانچه»« ،هنر ساختن
و نواختن دوتار»« ،هنر نگارگري» (مينياتــور) و «آيين زيارت
كليساي تادئوس مقدس» را در فهرست ميراث ناملموس جهان
به ثبت برساند.
برخي از اين پروندهها البته با چالشهايي نيز مواجه بود .بهعنوان
مثال در پرونده ثبت جهاني چوگان كه پيشتر كشور آذربايجان
توانسته بود آنرا بهنام خود و با عنوان بازي با توپ سوار بر اسب
قرهباغ به ثبت جهاني برســاند ،ايران نيز از آنجا كه ثبت جهاني
بازي چوگان را بهدليل آنكه ايــن ورزش از ايران به جهان صادر
شده است ،حق خود ميدانست ،پرونده بازي سوار بر اسب همراه
با روايتگري و موسيقي را به ثبت جهاني رساند و در اذهان عمومي
چنين جاانداخــت كه مقصود از اين پرونــده همان ثبت جهاني
چوگان است.

شكايت افغانستان به دلیل جای خالی مكتب هرات

در پرونده ثبت جهاني هنر مينياتور نيز پيشتر كشورهاي تركيه
و آذربايجان زمزمههاي ثبت جهاني اين هنر توســط خود را به
راه انداخته بودند كه ايران پيشــنهاد ثبــت جهاني اين هنر در
پرونده مشترك ميان 4كشور را مطرح كرد .با اين حال2 ،كشور
هندوستان و افغانستان كه صاحب سبك در هنر مينياتور هستند
در تدوين پرونده ناديده گرفته شدند و همين ديروز ايسنا خبر
داد كه كشور افغانستان ثبت جهاني مينياتور به پيشنهاد ايران
در پرونده مشترك را برنتابيده و به دلیل نبود سبك هرات در این
پرونده ،شكايت كرده و اين اقدام را نشانه ناديده انگاشتن سهم
فرهنگي كشورهاي ديگر خوانده است .با اين حال ،محمدحسن
طالبيــان ،معاون ميراث فرهنگي كشــور ،اگرچــه تماسهاي
همشهري براي گفتوگو درخصوص ثبت جهاني 2پرونده اخير
را بيپاسخ گذاشت ،اما به ايســنا گفت :پرونده هنر مينياتور در
سال ۱۳۹۷با تقسيم كار بين 4كشــور درخواستكننده ،يعني
ايران ،تركيه ،آذربايجان و ازبكستان تهيه و بعد از تدوين نهايي
امضا شد و ســرانجام نوروز ۱۳۹۸به دبيرخانه يونسكو فرستاده
شد.
بهگفته او ،چــون پرونده ثبت جهاني مينياتور با 4كشــور آماده
شده بود و در ادامه 2كشور افغانستان و هندوستان نيز درخواست
پيوســتن به آن را دادند ،تصميم به ارســال پرونده به يونسكو
گرفتيم تا بعد از جهاني شدن ،تقاضاي 2كشور ديگر در يونسكو
ثبت و با تهي ه پرونده جديد مانند الحاق كشورهاي ديگر به پرونده
«نوروز» ،اين پرونده نيز بهروزرساني شود.
طالبيان درخصوص ارزشهاي هنر مينياتور براي ثبت در فهرست
ميراث ناملموس جهان چنين توضيح داده اســت :نشــانههاي
مينياتور در معماري و ديگر اليههاي فرهنگي كشورمان رسوخ
كرده است .همچنين از آن جايي كه قصه يك فرهنگ مشترك
است ،بسياري از زمينههاي دوستي ،صلح ،كار و تعامل فرهنگي
بين كشورها را بهوجود ميآورد.
هنر نگارگري به اعتقاد كارشناسان هنر ،امتداد هنر نقاشي ايراني
از دوران پيش از اسالم اســت .اما نگارگري كه پس از استيالي
مغولها در ايران رواج يافت و تا عصر مشروطه و حال حاضر ادامه
دارد ،داراي مكاتب متعدد است .نگارگري مكتب بغداد (عباسي)،
نگارگري مكتب سلجوقي ،نگارگري مكتب تبريز اول (ايلخاني)،
نگارگري مكتب شــيراز اول و دوم ،نگارگــري مكتب جاليري،
نگارگري مكتب هرات ،نگارگــري مكتب بخارا ،نگارگري مكتب
تبريز دوم (صفوي) ،نگارگري مكتب قزويــن ،نگارگري مكتب

پانزدهمين اجالس كميتــه بينالدول ميراثفرهنگي ناملموس
كه بهصورت مجازي به ميزباني كشور جامائيكا درحال برگزاري
است ،نظر مثبت داوران يونسكو را براي ثبت در فهرست ميراث
جهاني ناملموس كسب كند .قرهكليسا كه درشهرستان چالدران
قرار دارد در ســال 87در پرونده ثبت جهاني كليساهاي تاريخي
ايران به ثبت جهاني رسيد .آيين زيارت كليساي تادئوس مقدس
در شهرستان چالدران اســتان آذربايجانغربي نيز در نوع خود
جالب است.
مسيحيان بيشــماري در فصل زيارت قرهكليسا به شهرستان
چالدران و روستاي قرهكليسا ميروند و با برپايي هزاران چادر
مسافرتي بهمدت 3روز مراسم عشاي رباني خود را برپا ميكنند.
سال گذشــته بيش از 3هزار نفر از ارامنه پيرو آيين مسيحيت،
از كشورهاي ارمنستان ،ســوريه ،لبنان ،هلند ،فرانسه ،اتريش،
آلمان ،كانادا و ديگر كشــورهاي جهان به روســتاي قرهكليسا
رفتند.
پروندههاي ناقص ايران

اصفهان ،نگارگري دورههاي افشار و زند و نگارگري مكتب قاجار
از دورههاي تاريخي مينياتور در ايران است.
آيين جهانی شده زيارت ارامنه در ایران

«مراسم زيارت كليساي تادئوس (قرهكليســا)» نيز توانست در

اجــاس جامائيكا اما 2پرونــده ثبت جهاني ميــراث ناملموس
مشترك ايران با ديگر كشورها را ناكام گذاشت و بهدليل نقايص
موجود در اين پروندهها آنهارا به ايران بازپس فرســتاد .پرونده
ثبت جهاني «هنر ساختن و نواختن ساز عود» در فهرست ميراث
ناملموس يونســكو كه بهطور مشترك با كشــور سوريه تدوين
شده بود و همچنين پرونده ثبت جهاني «جشن مهرگان» كه با
مشاركت كشور تاجيكستان تدوين شده بود بهدليل كاستيهاي
موجود در اين دو پرونده به ايران ارجاع شــدند تــا پس از رفع
نقايص ،سال آينده امكان طرح مجدد در اجالس كميته جهاني
ميراثفرهنگي ناملموس را بيابند.

14

جامعه

شنبه  29آذر  99شماره 8114

23023618

یدهد
آمارهای رسمی و تازه از دامنهدار شدن بازماندگی از تحصیل در مناطق مختلف کشور خبر م 

هشدار درباره ترکتحصیل گسترده دانشآموزان
طبق آمارهای جدید فقط 40هزار محصل در خراسان رضوی از ادامه تحصیل منصرف شدهاند

فهيمه طباطبايي

خبرنگار

از ابتداي آذر امسال ،چند تن از مديران
گزارش آموزش و پرورش استانها از آمار باالي
تركتحصيل يــا بازماندگي از تحصيل
دانشآموزان در استانهاي خود خبر داده و وضعيت
آموزشي كودكان و نوجوانان را تحتتأثير شرايط كرونا
نگرانكننده توصيــف كردهاند .آمــار بازماندگي از
تحصيل طبق آمار رسمي در برخي مناطق چند برابر
شده است .يكي از آنها استان خراسان رضوي است كه
مسئوالنش ميگويند :با رشد  3برابري آمار كودكاني
مواجه شدهاند كه به مدرسه نميروند و به همين دليل
جلسه فوري در سطح استان تشكيل دادهاند.
هفتم آذر امسال ،حسنعلي اصغري ،مديركل آموزش
و پرورش استان قزوين ،نخســتين كسي بود كه آمار
تركتحصيل دانشآموزان استان خود را اعالم كرد .او
در اينباره گفت۲ :هزار دانشآموز بازمانده از تحصيل
در ســطح اين اســتان حضور دارند كه 1227نفر در
مقطع متوســطه و ۷۷۳نفر در دوره ابتدايي هستند.
او ســپس توضيح داده كه 527نفــر از دانشآموزان
بازمانده از تحصيل در مقطع متوسطه بايد از پايه ششم
به هفتم ميرفتند و ۷۰۰نفر نيز از پايه نهم به دهم ،ولي
هيچكدام ثبتنام نكردهاند.
احمد اسكندري نســب ،مديركل آموزش و پرورش
استان كرمان هم يازدهم آذر در اينباره توضيح داد كه
4هزارو510دانشآموز كرماني در مقطع اول متوسطه
تركتحصيــل كردهاند و 3هزارو677نفــر از 65هزار
كودك  7ساله براي ثبتنام در مقطع اول ابتدايي براي
ثبتنام مراجعه نداشتهاند .همچنين كوروش مودت،
مديركل آموزش و پرورش استان خوزستان بيست و
ششم آذر گفته كه 4هزارو 500دانشآموز در خوزستان
تركتحصيل كردهاند كه بيشــترين آمــار متعلق به
دختران است .او توضيح داده كه در سال گذشته تقريبا
تعداد ۱۱هزار دانشآموز بازمانده از تحصيل داشتيم
كه ۵هزارو۳۰۰نفر آنها شناسايي شدند و از اين تعداد
بيش از ۲۷۰۰نفر تحت پوشش قرار گرفتند و بقيه در
دسترس ما نيستند.
آنطور كه پيداست ،اســتان خراسان رضوي بيشترين
آمار تركتحصيل را در بين اســتانهاي كشور دارد،
قاسمعلي خدابنده ،مديركل آموزش و پرورش خراسان

رضوي از 40هزار دانشآموز بازمانده از تحصيل در اين
استان خبر داد .به گزارش ايلنا ،او در اينباره گفته است:
با توجه به برآوردي كه از ثبتنام دانشآموزان و آمار
ثبت شده در سامانه سناد در خراسان رضوي داشتيم،
حدود ۴۰هزار دانشآموز تركتحصيلي داريم3 ،ماه
از ســال تحصيلي گذشــته و بعيد بهنظر ميرسد كه
پروندهاي در مدارس باقي مانده باشــد كه هنوز ثبت
نشده باشد.
او گفت ،وضعيت در خراسان رضوي بسيار بغرنج است
و بهطور مثــال ،در صالحآبــاد باالترين تركتحصيل
را داريــم« :قطعا تمــام پروندهها ثبت شــده و آمار
دانشآموزان تركتحصيلي هم باالســت ،كميتهاي
در استان تشــكيل دادهايم و درخواســت داشتيم تا
در شهرستانها نيز شــكل بگيرد تا از طريق مديران
مدرسه ،دهياران و خانههاي بهداشت دانشآموزان را
به مدارس بازگردانيم .همچنين در حاشيهشهر مشهد
دفاتر تسهيلگري داريم كه از آنان درخواست داشتيم
تا درصورت شناسايي دانشآموزان تركتحصيلي ،آنان
را به ما معرفي كنند».
خدابنده اين را هم گفته كه ســال گذشــته ۱۳هزار
دانشآموز تركتحصيلي داشتيم ،درحاليكه اين آمار
طي امسال به ۴۰هزار نفر افزايش يافته است.
بازگشت نيمي از بچهها به مدرسه

اگرچه بخشــي از دانشآموزان تركتحصيل كرده يا
بازمانده از تحصيل پس از شناســايي توسط مديران
مدارس و پيگيري آنها به چرخه آموزشي برگشتهاند،
اما بهگفته اين مديران ،هنوز هــم آمار دانشآموزان
خارج از مدرسه باالست .اصغري ،مديركل آموزش و
پرورش استان قزوين در اينباره گفت773 :دانشآموز
الزمالتعليم زير11سال در استان شناسايي شدهاند كه
360نفرشان دختر و 413نفر آنها پسر هستند كه فقط
موفق به جذب 125نفر آنها شدهايم.
در مــورد وضعيت تحصيلــي دانشآموزان اســتان
خوزســتان هم كورش مودت توضيح داد« :در سال
گذشــته ،تقريبا تعداد ۱۱هزار دانشآموز بازمانده از
تحصيل داشــتيم كه ۵هزارو۳۰۰نفر آنها شناسايي
شــدند و از اين تعداد بيش از ۲۷۰۰نفر تحت پوشش
قرار گرفتند .در ميان دانشآموزان تركتحصيلي هم
از ميان ۹هزار دانشآموز ،تعــداد ۴هزارو۵۰۰نفر به
تحصيل بازگشتهاند و همين تعداد بيرون از مدرسهاند.

ميدهد كه آموزش و پــرورش در اقناع و تربيت افراد
اين جوامع نقص جدي دارد .اســتناد كــردن به اين
عوامل يعني آمــوزش و پرورش نتوانســته تغييرات
مثبت مورد نياز در برخي از استانها را ايجاد كند يا در
جايابي ساخت مدرسه ،دچار خطاي جدي هستند كه
هنوز برخي مناطق مدرسه ندارند .پس به جاي تكرار
اين عوامل ،مديران بايد در سياستهاي خود تجديد
نظر كنند.
تركتحصيل دختران بيش از پسران

عكس :تزئيني است .منبع :ايرنا

وضعيت اســتان كرمان هم تقريبا به همين شــكل
اســت ،اسكندرينســب ،مديركل آموزش و پرورش
كرمان در اينباره گفت :در دوره متوسطه اول ،تعداد
4هزارو۵۱۰دانشآمــوز داشــتيم كه امســال اقدام
بــه تركتحصيل كردنــد ،كــه 2هزارو۲۶۰نفر آنها
جذب تحصيل شــدند و همچنان 2هزارو۲۵۰نفر در
تركتحصيل هستند.
چرا تركتحصيل؟

از چنديــن علت بــراي بازماندگي يــا تركتحصيل
دانشآموزان نام برده ميشود كه مشكالت اقتصادي،
تعصبات فرهنگي و دسترسي نداشــتن به مدرسه از
مهمترين آنها هستند .مواردي كه مسئوالن آموزش
و پرورش و كارشناســان آموزشــي دائم به آن اشاره
ميكنند و روي آن تأكيد دارنــد .رضوان حكيم زاده،
معاون آموزش ابتدايي وزارت آمــوزش و پرورش در
اينباره به همشــهري گفت :برخــي از دانشآموزان
بهدليل مشــكالت اقتصادي درگير كار هســتند .در
بسياري از موارد بهدليل مســائل فرهنگي و تعصبات
خانوادگي در برخي مناطق بهويژه مناطق مرزي مانع
ادامه تحصيل دختران ميشوند .تعداد قابلتوجهي از
كودكان بازمانده از تحصيل هم اتباع بيگانه هســتند.
در سال گذشته 140هزار كودك بازمانده از تحصيل

به استانها معرفي شد كه 34هزار نفر از آنان با تالش
راهبران آموزشي و مسئوالن به مدرسه بازگشتند.
مديركل آموزش و پرورش استانها نيز تقريبا همين
داليل را براي تركتحصيل يا بازماندگي دانشآموزان
نام بردهاند اما كارشناســان آموزشــي اين داليل را
غيرقابلقبول و ناشــي از ضعف مديريــت آموزش و
پرورش ميدانند .زهرا امت علي ،كارشناس آموزشي در
اينباره به همشهري گفت :تقريبا در تمام گزارشهاي
دســتگاههاي دولتــي و نظارتي كه هر ســال درباره
تركتحصيل دانشآموزان منتشر ميشود ،تعصبات
فرهنگي ،صعب العبور بودن برخي مناطق و مشكالت
اقتصادي بهعنوان ســه عامل مهــم در تركتحصيل
دانشآموزان وجود دارد .مسئوالن آموزش و پرورش
تالش دارند كــه با پررنگ جلوه دادن اين ســه عامل
از زير مســئوليتهاي خود شانه خالي كنند و بگويند
كه عوامل بيروني باعث تشــديد اين آمار شده و به ما
مربوط نيست.
او اضافه كرد :حال اينكه آموزش و پرورش بايد توضيح
دهد كه براي تعصبــات فرهنگي در برخي مناطق كه
مانع از ادامه تحصيل دختران ميشــود ،چه اقدامي
انجام داده ؟ بســياري از والديني كه در يك دهه اخير
اجازه درس خواندن به فرزندان خود را نميدهند ،در
همين نظام آموزشــي تحصيل كردهاند و اين نشــان

آمارهاي رسمي نشان ميدهد كه در اغلب استانهاي
كشور تركتحصيل و بازماندگي از مدرسه در دختران
بيش از پسران است بهخصوص در دوره متوسطه دوم
اين آمار تفاوت معناداري پيدا ميكند .حكيمزاده البته
معتقد اســت كه اين تفاوت در حد نيم درصد است و
تفاوت معناداري ندارد « :فقط در دوره متوسطه دوم
اين رقم در بين دختران رو به افزايش است كه مسائل
فرهنگي و تعصبات خانوادگي عامل آن است».
مودت ،مديركل آموزش و پرورش خوزســتان هم در
اينباره گفت :در استان خوزستان آمار دختران بازمانده از
تحصيل باالست كه البته استاندار و دولت براي رسيدگي
به اين موضوع اعتباراتــي دادهاند و همچنين چندين
دستگاه در موضوع بازماندن دانشآموزان از تحصيل و
در راستاي شناسايي و بازگرداندن آنها به چرخه آموزشي
به ما كمك ميكنند .امت علي ،كارشناس آموزشي در
اينباره هم گفت« :آمار نيمدرصد غيرواقعي است و قطعا
تركتحصيل دختران با اســتناد به آمار منتشر شده از
سوي آموزش و پرورش استانها بيش از پسران است .در
بسياري از موارد آييننامههاي داخلي آموزش و پرورش
يا نوع استخدام معلمان هم مانع از ادامه تحصيل دختران
ميشود .مثال سال گذشته در روستاي قبله كوهدشت،
14دانشآموز دختر در دوره متوسطه دوم تركتحصيل
كردند چرا كه تنها مدرسه روستا در اين دوره پسرانه بود
و براي دختران هم معلم نداشــتند .آموزش و پرورش
منطقه پيشنهاد داده بود كه دختران به روستاي مجاور
بروند امــا خانوادهها اجازه نــداده و گفتند دختران در
همين مدرسه روستا كه پسران هستند ،درس بخوانند
چون همه ما قوم و خويش هستيم و ترجيح ميدهيم
دخترانمان در مدرســه روســتاي خودمان بمانند .اما
رضا زيني وند ،مديركل آموزش و پرورش لرســتان به
خبرگزاري تســنيم گفته بود كه كالسهاي مختلط
بخشنامه وزارتي را نقض ميكند و مانع اين اتفاق شده
بود .مشابه اين موضوع در بســياري از شهرستانها و
روســتاهاي ديگر هم رخ ميدهد .آمار تركتحصيل و
بازماندگي از مدرسه در استانهاي ديگر هنوز منتشر
نشده ،اما آنطور كه پيداســت و وزير آموزش و پرورش
هم در نشست شناســايي ،جذب ،آموزش و نگهداشت
كودكان بازمانده از تحصيل گفته كرونا تركتحصيل
دانشآموزان را افزايش داده و اين آمار در ســالجاري
چندين برابر شده است.

ايثارگران بدانند
شورايعالي ترويج و توسعه فرهنگ
ايثار و شهادت
ايثار و شهادت بهعنوان يك فرهنگ الهي در زمره عاليترين مفاهيم
ارزشي است .اگر رشادتهاي شــهدا و ايثارگران بهدرستي معرفي و
اهداف متعالي آنان تبيين شــود ،بهترين و باالترين بركات كه نمونه
بارز آن در امنيت ،پيشرفت و تعالي جامعه تجلي پيدا خواهد كرد را
به همراه خواهد داشــت .تقويت باورهاي دينــي و ملي جز با ترويج
فرهنگ ايثار و شــهادت عينيت نخواهد يافت .برابر ماده  ۶۳قانون
جامع خدماترساني به ايثارگران و با هدف توسعه ،ترويج و نهادينه
كردن فرهنگ جهاد ،ايثار و شهادت و زنده نگه داشتن ياد شهيدان و
حفظ و تقويتشأن و جايگاه الگوي عيني عرصه جهاد ايثار و شهادت،
شورايعالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت تشكيل ميشود.
شرح وظايف اين شورا به قرار زير است:
سياستگذاري در زمينه احيا ،حفظ ،ترويج و نهادينه كردن
 1فرهنگ جهاد ،ايثار و شهادت
ساماندهي و هماهنگي در برنامهريزيهاي كالن دستگاهها و
 2نهادهاي متولي دولتي و غيردولتي
بهكارگيري ظرفيتهاي جامعه و كشور براي تحقق اهداف
 3شهيدان ،جانبازان و آزادگان.
رئيس اين شــورا رئيسجمهور اســت و اعضاي اين شورا تركيبي از
مقامات عاليرتبه نظام شــامل وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي ،وزير
علوم تحقيقات و فنــاوري ،وزير آموزش و پرورش ،وزير بهداشــت،
درمان و آموزش پزشــكي ،وزير كشور ،رئيس ســتاد كل نيروهاي
مسلح ،رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران ،نماينده وليفقيه در بنياد،
رئيس بنياد حفظ آثار و نشــر ارزشهاي دفاعمقدس ،رئيس سازمان
صداوسيما ،رئيس سازمان تبليغات اســامي ،يكي از مجتهدين به
انتخاب شــورايعالي حوزه علميه قم ،رئيس مركز رسيدگي به امور
مساجد ،رئيس شوراي سياستگذاري ائمهجمعه سراسر كشور و 2نفر
از نمايندگان عضو كميســيون اجتماعي مجلس هستند؛ تركيبي از
مقاماتي كه حسب ظاهر بايد قويترين شورا در اين زمينه باشند ،اما
دريغ از آنكه مصوبهاي در ارتباط با اهداف فوق داشــته باشند؛ يعني
مصداق ضربالمثل آفتابه لگن هفتدســت شــام و ناهار هيچي .از
تصويب قانون براي تشكيل اين شورا حدود  ۸سال ميگذرد ،اما تنها
مصوبه اين شورا در اجراي تبصره  ۳ماده  ۶۳تهيه آييننامه داخلي اين
شورا بوده است .برابر تبصره  ۴ماده  ۶۳اين قانون مصوبات اين شورا با
تأييد رئيسجمهور الزماالجرا خواهد بود .شورايي كه هدف آن توسعه،
ترويج و نهادينه كردن فرهنگ جهاد ،ايثار و شهادت و زنده نگهداشتن
تقويت شأن و جايگاه الگوهاي عيني عرصه جهاد

ياد شهيدان و حفظ و
ايثار و شهادت است هنوز يك مصوبه درخصوص اهداف تعريفشده
كه با تأييد رئيسجمهور الزماالجرا شود ،ندارد .شايد در نگاه اول تصور
شود با وجود چنين تركيبي در راه اهداف آن نبايد مشكل و مانعي وجود
داشته باشد ،ولي با گذشت حدود  ۸سال از تصويب قانون و عدماقدام
جدي ،مظلوميت فرهنگ ايثار و شهادت بيشتر نمايان ميشود.
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ركوردشكني ذخيره اطالعات با نوار مغناطيسي

جهان استارتآپي

با حافظههاي پرسرعت كنوني شايد خيليها نوار مغناطيسي را فراموش كرده
باشند ،اما شركتهاي  IBMو فوجيفيلم با همين فناوري در ذخيره اطالعات ركورد
جديدي ثبت كردهاند

حمل بار در مسافتهاي طوالني با اژدها

ساسان شادمان منفرد

خبرنگار

اگرچه پهپادهاي كواد كوپتر عمر باتري نســبتا خوبي دارند ،اما
همتايان هگزا و اوكتوكوپتر آنها ميتوانند بارهاي ســنگينتري
را برداشــته و حمل كنند .با وجود اين ،پهپاد  xFoldبا بازوهاي
ملخي اضافه كه ميتواند درصورت لزوم متصل يا جدا شود ،كارايي
بيشــتري دارد؛ هم عمر باتري بااليي دارد و هم ميتواند بارهاي
ســنگينتري را جابهجا كند .به گزارش وبســايت نيو اطلس،
 xFoldتوسط استارتاپ  ZM Interactiveكه دفتر مركزي آن
در سانفرانسيســكو واقع شده اســت ،توليد ميشود .اين وسيله
نقليه در  4مدل با بدنه فيبر كربن در بازار قابل تهيه است .هريك
از اين مدلها ميتواند به شــكل كوادكوپتر پايه خود باشد يا با
 8 ،6يا حتي 12واحد پروانه كار كند .بازوها كه قابليت اتصال يا
جداسازي دارند با توجه به شرايط و نياز كاربر مورد استفاده قرار
خواهند گرفت .طبق گفته مقامات استارتاپ ،ZM Interactive
كاربران ميتوانند در عرض چند دقيقه بازوها را متصل يا از بدنه
اصلي جدا كنند .بسته به اينكه از چه پهپادي استفاده ميشود،
اپراتورها ميتوانند به ســرعت ابزارهاي اضافــي اختياري مانند
بازوي روباتيــك ،قطرهچكان خاموشكننــده آتش ،تجهيزات
پاشــش محصول (براي پاشش ســم يا آب و يا مايعات ديگر) يا
حسگرهاي سه بعدي نقشــه را نصب كنند .كوچكترين مدل،
 xFoldجاسوس نام دارد كه در تنظيمات  4پروانهاي خود داراي
عمر باتري 35دقيقهاي است كه اين ميزان در مدل 12پروانهاي
تا 25دقيقه كاهش پيدا ميكند .اين ظرفيت ادعا شده براي پرواز
پهپاد بدون بار است .در مدل اول كه ميتواند باري به وزن 2كيلو
و 700گرم را حمــل كند و در مدل دوم كــه توانايي حمل بار تا
6كيلو و 800گرم را دارد ،زمان پرواز بــه 10دقيقه كاهش پيدا
خواهد كرد .مدلهاي بزرگتر  xFoldو بهترتيب ســفر و سينما
نام دارند كه بيشتر از نمونه جاسوس ميتوانند بار حمل كنند و
در راس همه آنها  xFoldاژدها قــرار دارد كه باالترين ظرفيت را
بهخود اختصاص داده است .يكي از انواع اين مدل آخري ،اژدهاي
هيبريدي است كه از يك تامينكننده هيبريدي بنزيني -باتري-
برقي براي مــدت زمان پرواز  4تا 8ســاعت در حالت 6پروانهاي
استفاده ميكند .براســاس اعالم مقامات اين استارتاپ ،دراگون
هيبريدي در تنظيمات 12پروانــهاي ميتواند تا 454كيلوگرم
بار حمل كند.

100ثانيه خبر
تشكيل اليه يخ با ضخامت غيرعادي در درياي خزر
رومان ويلفند ،مدير علمي مركز هواشناســي روسيه اعالم كرد،
يخ بســتن آب در درياي آزوف زودتر از زمان معمول آغاز شده و
ضخامت يخ در شمال درياي خزر 30درصد بيشتر از حد معمول
اســت .بهگزارش اســپوتنيك ،ويلفند با بيان اين مطلب گفت:
«باتوجه به اينكه سرماي محسوســي در جنوب قسمت اروپايي
روسيه مشــاهده ميشود ،يخ بســتن آب در خليج تاگانروگ در
درياي آزوف آغاز شده است .همچنين آب در شمال درياي خزر
شروع به يخ زدن كرده است».
سيستم تصفيه آب فضايي روي زمين
فضانوردان مســتقر در ايســتگاه فضايي بينالمللــي از فناوري
فيلتراسيون براي بازيافت و تصفيه عرق بدنشان براي تهيه آب
آشاميدني اســتفاده ميكنند كه ميتواند روي زمين هم كاربرد
داشته باشــد .به گزارش وبســايت نيوزبرك ،محققان با اشاره
به اين نكته كه مشــكالت مدرن نياز به راهحلهاي مدرن دارد،
اعالم كردند فيلتري كه براي بازيافت و تصفيه عرق و حتي ادرار
فضانوردان جهت تهيه آب آشاميدني مورد استفاده قرار ميگيرد،
بهزودي ميتواند براي تهيه آب آشاميدني روي زمين نيز راهگشا
باشد .اكنون شركت آكواپورين كه سيستم بازيابي فاضالب ناسا
را طراحي كرده اســت ،قصد دارد از فناوري خــود در زمين هم
استفاده كند.
چينيها بهدنبال خاك مريخ
پس از موفقيت در آوردن مقداري از خاكماه به زمين ،چينيها
اكنون بهدنبال آوردن بخشي از خاك مريخ به زمين تا سال2030
هستند .به گزارش ديليميل ،سازمان ملي فضايي چين ()CNSA
پيشتر اعالم كرده بود كه ميخواهد تا سال 2030ماموريتي براي
برداشت و آوردن نمونهاي از سطح خاك مريخ به زمين را آغاز كند
كه حاال مقامات مسئول پس از موفقيت در مأموريت اخير خود در
جمعآوري نمونههايماه و ارسال آن به زمين ،ماموريت مريخ را
مورد تأييد قرار دادهاند.
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آمريكا در شوك
حمله سايبري

با گذشت چند روز ،مقامهاي امنيتي آمريكا
هنوز درباره يكي از پيچيدهترين حمالت
سايبري به اين كشور سردرگم هستند
عمادالدين قاسمي پناه

خبرنگار

آمريكاييها كه خودشان هميشه يك پاي
فناوري حمالت سايبري به كشورهاي مختلف جهان
بودهاند ،شــايد هيچوقت در موقعيت چنين
بحراني قرار نگرفته باشند.
دولت آمريكا با وجود گذشت چندين روز ،همچنان از يك
عمليات بزرگ و پيچيده هك كه مؤسســات عالي فدرال
ازجمله وزارت انرژي ،خزانــهداري و بازرگاني را تحتتأثير
قرار داده ،سردرگم است .آنطور كه گفته ميشود ،مؤسسهاي
كه مسئول زرادخانههاي سالحهاي هستهاي اين كشور است
هم هدف اين حمله سايبري قرار گرفته است.
مقامهاي رسمي هشدار فزايندهاي را در مورد اين هك كه
احتمال ميرود كار روسيه باشد ،اعالم كردند .آنها هشدار
دادند كه اين حمله «خطري جدي» براي دولتهاي فدرال،
ايالتي و محلي و همچنين «نهادهاي مهم زيرساختي» است.
حمله در حال پيشروي

آژانس امنيت سايبري و امنيت زيرساخت آمريكا ()Cisa
طي بيانيهاي همچنين هشــدار داد ،حذف بدافزاري كه از
طريق نرمافزار شبكه وارد سيستمها شده دشوار خواهد بود.
اين آژانس ميگويد :حذف اين عامل تهديد از محيطهاي در
معرض خطر براي سازمانها بسيار پيچيده و چالشبرانگيز
است.
مقياس واقعي اين نفوذ هنوز قابل شناسايي نيست ،اما بهنظر
ميرســد فراتر از دولت اياالت متحده باشد .دولت آمريكا
تأييد كرده كه اين حمله به وسيله هكرهاي حرفهاي انجام
شده و «بسيار قابل توجه و پيشرونده» است .رويترز به نقل از
منابع آگاه گزارش داد كه مايكروسافت هم بهعنوان بخشي از
اهداف اين كمپين ،هك شده است.
 ،SolarWindsبهعنوان شركت تامينكننده نرمافزاري كه
مورد هدف هكرها قرار گرفته است ،در اوايل هفته گذشته
گفت كه بيش از 18هزار مشتري از 300هزار مشتري اين
شركت ،اين بدافزار خطرناك را دانلود كردهاند.

هكرها بدافــزاري را بــه ابــزار امنيتي شــبكه محبوب
 SolarWindبه نام  Orionكه به وســيله ســازمانهاي
دولتي و شركتهاي بزرگ مورد اســتفاده قرار ميگيرد،
وارد كردهاند Orion .سامانه مديريت شبكه است كه توسط
بسياري از نهادهاي بزرگ مورد استفاده قرار ميگيرد.
نامشخصبودن عمق حمله

اين هك از اوايلماه مارس آغاز شــد كــه يك كد مخرب
بهروزرساني به شكلي پنهاني وارد  Orionشد .كار Orion
اين است كه قطعي شبكههاي كامپيوتري كسبوكارها و
دولتها را كنترل و نظارت ميكند.
بدافزار واردشده به شــبكهها امكان دسترسي از راه دور به
شبكههاي يك ســازمان ،ازجمله ايميلهاي داخلي آن را
به هكرها ميدهد .با اين حال ،محتوايي كه هكرها سرقت
كردهاند و ميزان موفقيت آنها هنوز مشخص نشده است.
آژانس امنيت سايبري و امنيت زيرساخت آمريكا ميگويد

تكذيب روسيه

اگرچه گفته ميشود گروه هكري مورد اشاره كه به نامهاي
« »APT29يا « »Cozy Bearشناخته ميشود ،روس
هستند ،اما والديمير پوتين ،رئيسجمهوري روسيه اين
ادعا را تكذيب كرده است.
نكته ديگر اين است كه با اينكه اين گروه مدتهاست كار
خود را براي نفوذ به شبكههاي دولتي آمريكا آغاز كرده،
اما ضربه نهايي تقريبا همزمان با بهرسميتشــناختن
بايدن بهعنوان رئيسجمهور منتخب آمريكا از ســوي
هيأت گزينشگران الكترال به اين شبكهها وارد ميشود.
يكي ديگر از نكات نگرانكننده اين حمله ،به ســرقت
رفتن اطالعات شخصي مالياتدهندگان آمريكايي است؛
چراكه يكي از اهداف هكرها ،وزارت خزانهداري آمريكا
بوده است2 .سناتور آمريكايي به نامهاي چاك گراسلي
و رون ويدن ميگويند :ما نســبت به اطالعات شخصي
مالياتدهندگان كه به ســازمان امور مالياتي سپرده
شده است و همچنين آسيبرسيدن به حريم خصوصي
آمريكاييها و امنيت ملي ما كه ميتواند باعث بهرهبرداري
دشمنان ما از اين دادهها شود ،بهشدت حساس هستيم.

كه در حال تجزيه و تحليل ســاير مسيرهاي مورد استفاده
مهاجمان اســت .آنچه تاكنون روشن شــده اين است كه
هكرها حداقل ايميلهاي يا بعضــي اطالعات وزارت دفاع،
امور خارجه ،خزانهداري ،امنيت داخلي و بازرگاني آمريكا
را رصد كردهاند.
وزارت انرژي آمريكا هم ميگويد كه آنها شــواهدي دارند
كه هكرها به شبكههاي آنها بهعنوان بخشي از اين كمپين
گسترده سايبري دسترســي پيدا كردهاند .پيش از اين نيز
پوليتيكو گزارش داده بود كه اداره امنيت هســتهاي ملي
كه زرادخانه ســاحهاي هستهاي اين كشــور را مديريت
ميكند ،مورد هدف قرار گرفته اســت .افشاي اين موضوع
به نگرانيهاي بيشتري درباره امنيت ملي آمريكا دامن زده
است FBI .و ساير مؤسسات اطالعاتي و امنيتي آمريكا روز
گذشته يك جلسه توجيهي طبقهبنديشده براي اعضاي
كنگره ترتيب داد .اين در حالي است كه مايكروسافت اعالم
كرده تاكنون 40شركت و سازمان مشــتريخود ازجمله
سازمانهاي دولتي ،اتاقهاي فكر ،سازمانهاي غيردولتي و
شركتهاي فناوري اطالعات را كه مورد هدف اين حمله قرار
گرفتهاند ،شناسايي كرده است .براساس اين گزارش ،حدود
80درصد از آنها در آمريكا هستند و بقيه در كانادا ،مكزيك،
بلژيك ،اسپانيا ،انگليس ،اسرائيل و امارات قرار دارند.
واكنش روساي جمهور مستقر و منتخب

درحاليكه دونالد ترامپ هنوز بهطور علني ،واكنشي نسبت
به اين هك نداشــته و به همينخاطر مــورد انتقاد يكي از
سناتورهاي مشهور هم قرار گرفته ،جو بايدن از اين هك ابراز
نگراني كردهو ميگويد كه امنيت سايبري را اولويت اصلي
دولت خود قرار خواهد داد ،اما دفا ِع قويتر و مستحكمتر در
اين مورد كفايت نميكند.
او ميگويد :ما بايد دشمنان خود را از پا بيندازيم و آنها را از
انجام حمالت سايبري قابل توجه باز داريم .ما اين كار را انجام
خواهيم داد .يكي از كارهايي كه خواهيم كرد اين است كه
هزينههاي قابل توجهي به افرادي كه مسئول چنين حمالت
مخربي هســتند ،تحميل كنيم و در ايــن راه با متحدان و
شركاي خود هماهنگ عمل خواهيم كرد.

كســاني كه سنشان كمي بيشــتر باشد
حتما آن نوارهاي چرخــان را كه در كنار
كامپيوترهاي قديمــي و مانيتورهاي غول
پيكر در بخشهاي خبري بهعنوان نمونهاي
از پيشرفت پخش ميشدند به ياد دارند.
شايد خيليها نوارهاي مغناطيسي را براي
ذخيره اطالعات منسوخ شــده بدانند ،اما
شركتهاي مهمي عقيده دارند در ذخيره
اطالعات با حجمهاي بسيار باال هنوز بايد به
آنها اميدوار بود.
بهنظر ميرســد نــوار مغناطيســي يك
فناوري ذخيره داده بســيار قديمي باشد،
اما تراكم و ظرفيت آن هنوز هم براي مراكز
داده بــزرگ ،قابلقبول اســت .بهتازگي،
شركتهاي  IBMو فوجيفيلم با همكاري
يكديگر يك نمونــه كارتريج نوار با چگالي
باال را با ظرفيت ركوردشكن 580ترابايت
ساختهاند كه ميتواند اهميت بسياري در
اســتفاده از فناوريهاي قديمي در عصر
حاضر داشته باشــد .به گزارش وبسايت
نيو اطلس ،بسياري از فناوريها آمده و از
بين رفتهاند ،اما نوار مغناطيســي از زمان
اختراع آن در ســال 1952تاكنون به يك
وسيله ذخيرهسازي كارآمد و قابل استفاده
تبديل شده است .اين به لطف دوام ،چگالي،
هزينه كم ،طــول عمر ،بازدهــي انرژي و
مقياسپذيري آن بوده كه البته طي دههها
بهبود يافته اســت .نوار مغناطيســي يك
واسط ضبط مغناطيســي است كه از يك
نوار فيلم پالســتيكي نازك و بلند پوشش
داده شــده با مواد مغناطيســي درســت
شده اســت .در اين نوار ،دادهها بهصورت
رشــتههاي بيتي روي شــيارهايي كه در
سطح نوار وجود دارد ،ذخيره ميشود .اين
درحالي اســت كه بيتهاي يك كاراكتر،
روي شيارها و در عرض نوار ضبط ميشوند.
اما جديدترين نمونه كارتريج توليد شده،
قادر بــه فشردهســازي 317گيگابيت بر
اينچ مربع (6.45مترمربع) نوار اســت كه
اگر بخواهيد آن را بــاز كنيد ،ضخامت آن
4.3ميكرومتــر و طــول آن 1.3كيلومتر
(0.8مايل) است .اين مقدار ،ظرفيت كلي
دادهها را در حــدود 580ترابايت افزايش
ميدهد كه نسبت به ركورد قبلي شركت
 IBMدر سال 2017بســيار بيشتر است.
در آن زمان ،اين شــركت بههمراه شركت
سوني يك كارتريج با ظرفيت 201گيگابيت
بر اينچ مربع با ظرفيت 330ترابايت توليد
كرده بودند كه نظر بسياري از كارشناسان

امر را بهخود جلب كــرد .درواقع اين كار،
احيــاي يك فنــاوري قديمي اســت كه
ميتوانــد همچنان در كنــار فناوريهاي
جديد و ســامانههايي كه سيســتم ضبط
و ذخيرهســازي دادهها را بهكلي متحول
كردهاند ،بهخوبي بهكار آيد .اين بهينهسازي
كه امكان ذخيرهسازي بيشــتر دادهها را
فراهم كرده ،برميگردد به مواد نوار جديدي
كه توسط فوجيفيلم تهيه شده است .اكثر
نوارهاي كنوني با ذرات مغناطيسي فريت
باريــم( )BaFeيا همان تركيب اكســيد
آهن با باريم پوشانده شــدهاند ،اما اين بار
اين شــركت از نوع جديدي از ذرات به نام
فريت استرانســيم( )SrFeاستفاده كرده
اســت .اين ذرات جديد نســبت به ذرات
 BaFeحدود 60درصد فضــاي فيزيكي
كمتري را اشغال ميكنند كه اين موضوع
باعث ميشــود تعداد بيشــتري از آنها در
يك قســمت از نوار قرار بگيرنــد .زيراليه
غيرمغناطيســي جديد نيز صافــي نوار را
بهبود ميبخشد و به هد( )Headخواندن
يا نوشتن اجازه ميدهد كه نزديكتر شوند.
درباره نقش شــركت  IBMدر نمونه اوليه
نيز بايد گفت كه كار اين شركت در اصل،
توسعه اين ه ِد خواندن يا نوشتن و همچنين
محركها و سرورهايي بود كه آنها را كنترل
ميكنند .اين شركت ميگويد كه تحوالت
جديد اجــازه ميدهد تا هدهــا در فاصله
3.2نانومتري قرار بگيرند كه اين يك ركورد
جهاني براي دقت بهحســاب ميآيد .اين
كارتريجهــاي نواري بهويژه بــراي مراكز
داده كه براي رسيدگي به ميزان روزافزون
دادههــاي مربوط بــه توليد ،پــردازش،
ذخيره و انتقــال يافته در سراســر جهان
حياتي هستند ،بســيار مفيد خواهد بود.
بد نيســت كه به اين نكته هم اشاره كنيم،
تعداد بيتهاي قابل ضبط در هر اينچ نوار
را چگالي ميگويند .چگالي را با واحد بيت
در اينچ( )bpiعنوان ميكنند كه با توجه به
نحوه نشست كاراكترها روي شيارها ،همان
بايت در اينچ يا كاراكتر در اينچ است.
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قدم زدن با خانم دالووي
درعصركرونا

نه به آخرين دورهمي يلداي قرن
آمار مرگوميــر كرونا در ايران به زير200نفر رســيد.
تالشهاي مردم و تعطيالت 2هفته قبل نتيجهبخش
بوده ،اما دورهميهاي بلندترين شب سال ممكن است
موجبايجادسياهترينپيكزمستانيكرونادرايرانشود

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

آمارهاي وزارت بهداشت نشان ميدهد بيش از نيمي از كل كساني كه اين روزها به كرونا مبتال ميشوند ،بيماري را در دورهميهاي خانوادگي و جمعهاي
دوستانه آخر هفته از فرد ناقل بدون عالمت گرفتهاند .در برخي مناطق كشور ميزان ابتال در دورهميها بيش از 80درصد هم گزارش شده است .نقطه
مخاطرهآميز در اين شيوه انتقال اين است كه در دورهميها بيماري عمدتا از ناقالن خاموش ،يعني افرادي که كرونا دارند ،اما عالمتي ندارند به ديگران
منتقل ميشود.
با سرد شدن هوا و نزديك شدن به آيين سنتي يلدا و رسم هميشگي جمع شدن افراد در خانه بزرگترها براي گراميداشت طوالنيترين شب سال ،نگراني
درباره باال رفتن دوباره تعداد مبتاليان به كرونا كه با اعمال محدوديتهاي چند هفته اخير روند كاهشي بهخود گرفته ،بيشتر شده است .در مجله نيچر،
مطالعهاي انجام شده كه نشان ميدهد در بيشتر كشورها نيز اثر شيوع بيماري در دورهميها و مهماني خانوادگي به نسبت ساير روشهاي ابتال بيشتر
است .اين به آن معناست كه بايد دورهميها براي جلوگيري از شيوع بيماري كامال تعطيل شود .اما شب يلدا سنتي است كه شرايط خاص خود را دارد و
دور هم بودن و حضور بزرگترها در آن از رسوم ديرپا و اساسي برگزاري اين مراسم آييني است.

برگزاري دورهمي زمســتانه تنها در ايران رسم
نيســت .جشــنهاي آغاز ســال نوی مسيحي
و برگزاري مراســم دورهمــي در اعياد مختلف
و آيينهای گوناگــون اين روزها كــه توصيه به
ماندن در خانه بيش از هر زماني ديگري به گوش
ميرسد ،زنگ خطر بازگشــت دوباره بيماري را
به صدا درآورده اســت .در ايران هــم كرونا موج
سينوسي خود را شروع كرده و وضعيت بهقدري
شــكننده اســت كه هر نوع بيتوجهي و رعايت
نكردن مقررات بهداشــتي ميتواند به فاجعهاي
بزرگ تبديل شــود .هيــزم آتش ايــن فاجعه را
دورهميهاي خانوادگي و ديد و بازديدهاي يلدايي
جور ميكند .روزهاي گذشته بازار خريد و فروش
تنقالت يلدايي و قول و قرارها براي مهمانيهاي
شبانه داغداغ بود .اين وضعيت باعث شده مسئوالن
پيشــنهاد اجراي محدوديتهاي تــازهاي را در
روزهاي منتهي به شب يلدا ارائه كنند .محدوديت
تردد امروز و فردا زودتر شــروع ميشود .براساس

آنسو

سالمندان در معرض تهديد

بسياري دوست دارند اين آخرين شب طوالني قرن
را كنار پدربزرگ و مادربزرگ خود بگذرانند و بعد

خبرنگار

از تحمل مدتها دوري ناشــي از محدوديتهاي
كرونايي شبي شــيرين و خاطرهانگيز را برايشان
رقم بزنند .برخي هم تصور ميكنند با خارج شدن
شــهرهاي آنان از وضعيت قرمز بــه نارنجي يا از
نارنجي به زرد ،اوضاع بيماري كنترل شده و خطر
كمتر است و يك شب هزار شب نميشود؛ تصور
نادرستي كه موجب شــده بساط برگزاري جشن
يلدا را بار ماشين كنند و با خود به خانه بزرگترها
ببرند؛ دورهمي پرمخاطرهاي كه ميتواند آخرين
يلدا براي كساني باشــد كه به ديدارشان رفتهاند.
آمارها حكايت از اين دارد كه ســالمندان و افراد
داراي بيماريهــاي زمينهاي پرريســكترين و
پرتعدادترين افرادي هستند كه در بيمارستانها
بستري ميشوند و كارشان به تخت مراقبتهاي
ويژه ميكشد و بسياري از آنها در اين بخش فوت
ميكنند.
براي جلوگيري از بروز چنين اتفاقي بايد امسال
قيد رفتن به خانه بزرگترها و ديدار با آنها را زد تا

دورهميها ،آمار مبتاليان گيالني را
3برابر كرد

شايد با اين كار بتوان سالمتي را به آنها هديه داد.
كمك از آلبوم عكس قديمي

ســالمندان مانند كوهنورداني هستند كه قله را
فتح كردهاند و در بلنداي آن ايســتادهاند .ممكن
است خسته شده باشند ،اما آنها افق ديد وسيعي
دارند و ميتوانند تجارب خود را به ديگران منتقل
كنند .وقتي سالمند در اين مرحله قرار ميگيرد،
احساس عزتنفس و بزرگي ميكند و دوست دارد
در مراسم و دورهميهايي مانند يلدا اين عزتنفس
و تجربه خود را به اشــكال مختلف بــا ديگران و
عزيزانش تقسيم كند .اما محدوديتهاي كرونايي
و فقدان حضور بچهها و عزيزان در كنارشان ،اين
فرصت را از بين برده اســت .جوانترها در اينجا
بايد كاري كنند كه سالمند در شــب يلدا بتواند
عزتنفس و لذت بيــان تجربههايش را با ديگران
احســاس كند .در اين شرايط ،اســتفاده از آلبوم
عكسهاي قديمي و ترغيب فرد سالمند تنهامانده
در شــب يلدا به ديدن عكسها و ورق زدن آلبوم
تصاوير قديم در كنار بچهها مي تواند حس خوبي
به او بدهد .حتي ارسال عكسهاي دستهجمعي
از مراسم ســالهای گذشــته براي پدر و مادر يا
پدربــزرگ و مادربزرگ ميتواند روحيــه آنها را
در شب يلداي انفرادي امسال ،تقويت كند .البته
بايد يادتان بماند كه ديــدن عكسها نبايد منجر
به دلتنگي بيشتر فرد شــود .خالقانه از عكسها
اســتفاده كنيد ،شــرحي براي آنها بنویسيد و از
بزرگترهای خانواده بخواهيد كه قصه آن عكس را
برايتان تعريف كنند.

آبتينحيدرزاده،معاونبهداشتيدانشگاهعلومپزشكيگيالن:
متأســفانه بايد اعالم كنم كه در استان گيالن اين روزها
شــاهد افزايش 3برابري تعداد بستريشدگان مبتال به
كرونا در مراكز بيمارستاني هستيم .اين وضعيت بهمراتب
بدتر از وضعيتي است كه ما در سيستم بهداشت و درمان
استان نســبت به 3ماه قبل تجربه كرده بوديم .براساس
بررسيها و سؤاالتي كه ما از بيماران مبتال و بستري شده
در بخشهاي بيمارستاني داشتيم ،متأسفانه بسياري از
بستريشدگان بهدليل برگزاري دورهميهاي خانوادگي
و انجام ديــد و بازديدهاي آخر هفته بــه بيماري مبتال
شدهاند .آمارهاي ما نشان ميدهد ،از زماني كه قرنطينه
اجباري و محدوديت تردد بين استانها اجرا شد ،تعداد
دورهميها كاهش يافت ،اما اثــرات دورهميهايي كه
45روز گذشته در استان برگزار شده بود ،منجر به افزايش
تعداد بست ريشدگان شده است .گرچه در ماههاي محرم
و صفر تعداد بستريشــدگان در بيمارستانها و مراكز
درماني ما به روزي 35نفر كاهش يافته بود ،اما بعد از اين
2ماه و با برگزاري مراسم ازدواج و دورهميهاي خانوادگي
اين عدد به 105نفر در روز افزايش يافته است .تحليل ما
اين اســت كه 80درصد مبتاليان بدون ماسك و رعايت
پروتكلهاي بهداشتي در دورهميها شركت كردهاند و
اين موضوع منجر به ابتالي تعداد زيادي از افراد به بيماري
و در نتيجه نياز آنها به استفاده از خدمات بيمارستاني شده
است و اين نگراني را داريم كه بار ديگر با افزايش تعداد
بستريشدگان شــاهد افزايش آمار جانباختگان كرونا
در گيالن باشيم .نگراني جدي اين روزهاي كادر درمان
استان ،برگزاري مراسم و دورهميهاي مرتبط با شب يلدا
است و اميدوارم مردم با خودداري از حضور در دورهميها و
برگزاري مجازي مراسم بهگونهاي عمل كنند تا در روزهاي
آينده شاهد افزايش بيش از پيش تعداد بيماران مبتال به
كرونا در گيالن نباشيم.

او جگيری جنبش «نه به واكسيناسيون» كرونا

سمانه معظمي

همزمان با آغاز واكسيناسيون كرونا در كشورهای آمريكا و انگليس ،گروههای مخالف هم به خيابانها آمدهاند

ي از مردم دنيا بيصبرانه
در روزهايي كه خيل 
منتظردريافتواكسنكروناهستند،عدهاي
در آمريكا و اروپا با آمدن به خيابانها شعار
«نه به واكسيناسيون» سر ميدهند.
چند روز بيشتر از آغاز واكسيناسيون كرونا
در آمريكا و انگليس نميگذرد كه فعاليت
گروههاي مخالف واكسينه كردن نيز در اين
كشورهااوجگرفتهاست.هفتهگذشتهتعداد
زيادي از افرادي كه مدعي هستند دغدغه
نقض حريم شخصي افراد و واكسيناسيون
اجباري را دارند ،در مناطقي مانند لندن و
جورجيا دست به تظاهرات زدند تا اعتراض
خود را به طرحهاي ملي واكسيناســيون
اعالم كنند.
كارشناسانمعتقدندكهشبكههاياجتماعي
و رسانههاي محلي نقش مهمي در دامن زدن
به اين فعاليتها داشتهاند .آمريكا هماكنون
با بيش از17ميليون مبتال و317هزار کشته،
ركورددار آمار ابتال و مرگومير ناشي از كرونا
در جهان است .در انگليس نيز تاكنون بيش
از66هزار فوتي و1.9ميليون مبتال ثبت شده
كه اين كشور را در رتبه نخست آمار ابتال در
اروپا قرار داده است.
استناد به قانون نورنبرگ در انگليس
انگليس نخستين كشوري بود كه استفاده
عمومي از واكسن محصول مشترك شركت
آمريكايي فايزر و شركت آلماني بايو ان تِك
را تأييد و حدود 10روز پيش طرح سراسري
واكسيناسيون كرونا را آغاز كرد .در هفته
نخست واكسيناسيون يعني از 18تا25آذر،
بيش از 130هزار نفــر در انگليس دوز اول
واكسن كرونا را دريافت كردند25 .ميليون
نفر شامل تيم درماني و افراد باالي 50سال
در اين كشــور در اولويت دريافت واكسن
هستند.
اما حاال دولت با چالــش گروههاي مخالف
واكسيناسيون كه فعاليت گستردهاي در
فضايمجازيدارندروبهروست.اينگروههابا

انتشاراطالعاتبياساسماننداحتمالمرگ
افراد بهدنبال واكسيناسيون و مطرح كردن
تئوريهايتوطئهمثلقراردادنميكروچيپ
يا ريزتراشه در بدن افراد ،سعي دارند مردم را
نسبت به واكسن زدن بدبين كنند.
بهگزارش ديليميل ،گروه «اســتندآپ
ايكــس» ازجملــه گروههــاي مخالف
ضدواكسيناســيون در انگليس است كه
رســالت خود را « جنگ با روتين جديد»
ميداند .اين گروه كه مدتهاست فعاليت
خود را آغاز كرده ،حضور گســتردهاي در
اينترنت دارد و تظاهراتهاي مختلفي نيز
با حضور هزاران نفر برگزار كرده است .آنها
كه از هفتههاي نخست شــيوع كرونا در
مقابل قانون فاصله اجتماعي ،ماسك زدن و
قرنطينه مقاومت كردند ،حاال نيز با استناد به
«آييننامه نورنبرگ» مخالف واكسيناسيون
هســتند .آييننامه نورنبرگ ،مجموعهاي
از قواعد اخالقي درباره امور پزشكي است
كه بعد از جنگ جهاني دوم در دادگاههاي
نورنبرگ تصويب شد .براساس اين قانون،
«هرنوعمداخلهپزشكيدرماني،پيشگيرانه
و تشــخيصي بايد با رضايت افراد باشد».
طرفداران گروه استندآپ ايكس معتقدند
واكسيناسيون اجباري انسانها را به نمونه
آزمايشيتبديلميكندكهفقطشركتهاي
دارويي و شركايشان ازجمله بيل گيتس از
آن سود ميبرند .آنها همچنين قرنطينه و
رديابي آمدوشد افراد را نقض حريم شخصي
ميدانند.
مركز ضدنفرت ديجيتال لندن (،)CCDH
انگشــت اتهام را به ســمت شبكههاي
اجتماعي گرفتــه و معتقد اســت آنها
هســتند كه به اين جنبــش بهاصطالح
«ضدواكسيناسيون» اجازه انتشار هر نوع
دروغي را ميدهند .براساس آمار اين مركز،
تعداد دنبالكننــدگان گروههاي مخالف
واكسيناسيون در ماههاي گذشته حدود
8ميليون نفر بيشتر شده است.
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در یلدای سال کرونا با ماندن در خانه از جان عزيزانمان مراقبت كنيم

پيشــنهاد قرارگاه عملياتي ســتاد ملي مقابله با
كرونا و بررســيهاي انجام شده ،براي پيشگيري
از رفتوآمدها و تجمعات شــب يلدا مقرر شــد
روزهاي شنبه و يكشنبه  29و 30آذرماه ،اصناف از
ساعت 18تعطيل و تردد خودروهاي شخصي نيز
در اين 2روز ،از ساعت 20ممنوع شود.
استاندار تهران اعالم كرده اســت كه همزمان با
شب يلدا و براي پيشگيري از تشديد شيوع ويروس
كرونا ،رفتوآمد شبانه در تهران ممنوع ميشود.
انوشيروان محســنی بندپي با اعالم اين خبر ،از
شهروندان تهران خواسته از برگزاري مراسم شب
يلدا در جمعهاي بــزرگ و رفتن به خانه يكديگر
خودداري كنند .در استان اصفهان هم ممنوعيت
مشابه رفتوآمد شبانه وضع شده است.

آمــار جانباختگانديروز

كل آمــار جا نباختگان

دستگيري مخالفان تعطيلي كسبوكارها و واكسيناسيون كرونا توسط پليس لندن

نظرسنجياي كه چند هفته پيش از سوي
مدرسه بهداشــت و طب گرمسيري لندن
انجام شد نيز نشــان داد 54درصد مردم
گفته بودند كه «قطعا» واكســن خواهند
زد ،اما بعد از اينكه شــركتكنندگان در
معرض شايعات نادرســت درباره واكسن
قرار گرفتند اين آمار 6.4درصد كمتر شد
و به حدود 48درصد رسيد .به همين دليل
كارشناسانمعتقدندكهقبلازعموميشدن
واكسيناسيونبايدكمپينهاياطالعرساني
و فرهنگسازي بيشتري براي ترويج واكسن
زدن راهاندازي شود .گاردين در خبري نوشت
كهوزارتبهداشتانگليسقصدداردازافراد
شناختهشدهوتأثيرگذاركهدنبالكنندههاي
زيادي در صفحههاي اجتماعي دارند بخواهد
كه مردم را به واكسيناسيون تشويق كنند.
اعتراضها و راهپيماييهــاي گروههاي
مخالف واكسيناسيون در انگليس درحالي
اســت كه چندروز پيش وزارت بهداشت
اين كشــور اعالم كرد كه گونه جديدي از
ويروس كرونا را كه قدرت شيوع سريعتري
دارد ،شناسايي كرده است .اكنون خيلي از
شهرهاي انگليس ازجمله لندن در باالترين
سطح محدوديتهاي كرونايي قرار دارند.

نقش شبكههاي محلي در آمريكا
در آمريــكا نيز بازار داغ شــايعات و اخبار
نادرست درباره واكسيناســيون كرونا در
ســايتها و فضاي مجازي ازجمله شبكه
تلويزيوني اينترنتــي  WFXGكه مرتبط
با شبكه فاكس اســت ،نگراني فعاالن نظام
بهداشت و درمان اين كشور را بهدنبال داشته
اســت .با توجه به اينكه برخي پلتفرمهاي
بينالمللي مانند فيسبوك و يوتيوب ،انتشار
اطالعات نادرست را محدود ميكنند ،برخي
گروههايمخالفواكسيناسيون،فعاليتخود
را به برگزاري تجمعها و ارتباط با رسانههاي
خبريمحليمحدودكردهاندتاهمپيامشانرا
كمالي
بهگوشمردمبرسانندوهمبتوانندكم 
بيشتريدريافتكنند؛روشيكهكارشناسان
از آن بهعنــوان «انحــراف اطالعاتي» ياد
ميكنند .بهگزارش انبيسينيوز ،رسانههاي
محلي از شرق تا غرب آمريكا با پوشش اخبار
اعتراضهاي جنبش ضدواكسيناســيون
و محدوديتهاي كرونا به ســكويي براي
انتشــار اطالعات نادرست تبديل شدهاند؛
چيزي كه به اعتقاد تحليلگران ،تالشهاي
جهاني براي مهار همهگيري را با مانع روبهرو
خواهد كرد ،زيرا شــبكههاي تلويزيوني

محلي ،منبــع اصلي مــردم آمريكا براي
دريافت اخبار كرونا هستند .از سوي ديگر،
حتي رسانههايي كه سعي ميكنند ديدگاه
كارشناسان و پزشــكان را هم در مخالفت
با اين جنبش منعكس كننــد ،به نوعي در
حال اعتبار دادن به مخالفان واكسيناسيون
هستند .جاشوآ كلمن كه بيش از 2سال است
در حوزه مخالفت با واكسيناسيون فعاليت
ميكند تأييد ميكند كه شيوع كرونا ،تعداد
گروههاي فعال در ايــن زمينه را در آمريكا
افزايش داده است .او كه از پوشش رسانهاي
اين جنبش مخصوصا وقتي شعارهايشــان
منتشــر ميشود ،خوشــحال است ،قصد
دارد در هفتههاي آينــده تجمعهايي را در
مكانهاي مختلف مثل بيمارستانها كه افراد
را واكسينه ميكنند ،برگزار كند .انبيسي،
تعداد شبكههاي خبري كه اخبار گروههاي
مخالف واكسيناسيون را منعكس ميكنند،
دســتكم 9عدد تخمين ميزند .همه اين
رسانههاي محلي براي توجيه كارشان ادعا
ميكنندكهفعاالنجنبشضدواكسيناسيون
طرفدار ديدگاه «آزادي درمان» و «انتخاب
آگاهانه» هســتند؛ يعني همان شعارهايي
كه اين جنبش در سالهاي اخير براي جلب
مخاطب مطرح كرده است .اما كارشناسان
معتقدندكهاينرسانههابايدصدايگروههاي
علمگرا و مدافع واكسن را نيز رساتر به گوش
مردم برسانند .با وجود اين بهنظر ميرسد
جنبشهاي ضدواكسيناسيون در آمريكا
هنوز نتوانستهاند در پيشبرد اهداف خود
موفق باشند .نظرســنجي جديد مؤسسه
گالوپ نشان ميدهد 42درصد آمريكاييها
گفتهاند كه واكسن نخواهند زد ،درحاليكه
3ماه پيش اين آمار 50درصد بود .در آمريكا
نيز كه واكسيناسيون سراسري از5روز پيش
آغاز شده ،قرار است در گام اول21ميليون نفر
از كادر درمان و3ميليون نفر از سالمنداني كه
در مراكز روزانه نگهداري ميشوند ،واكسينه
شوند.

كرونا بــراي مــن از ميان
خبرها شــروع شد .از ديدن
قرنطينه شــهري در چين،
آوازخوانيهاي دستهجمعي
مردم در بالكنهايشــان و
پاكسيما مجوزي
بعد تمام دنيــا را فرا گرفت.
نویسنده و روزنامهنگار
راهها و شهرها بسته شدند،
صورتها را فقط ميشــد از پشــت پنجرههــا ديد.
صورتهايي ماســك زده با چشــماني ترسان .كسي
نميدانست فردا چه خواهد شد .كرونا پخش ميشد و
نقشه جهان را پر از لكههاي قرمز ميكرد .همان روزها
بود كه مقالهاي در مجله نيويوركر درباره رابطه ادبيات
و همهگيري خواندم كه به جهانگيــري آنفلوآنزاي
100سال پيش اشاره داشت.
در اين مقاله بهطور خاص به رمــان خانم دالووي اثر
ويرجينيا وولف اشاره شده بود .نخستين نسخه رمان
خانم دالووي در 14مه ۱۹۲۵منتشــر شــد .رمان در
طول يك روز اتفاق ميافتد .خانم دالووي از خانه بيرون
ميرود تا براي مهماني شب خريد كند ،اما ايوان كيندلي
نويسنده آمريكايي در مقال ه نيويوركر به نكات جديدي از
اين كتاب اشاره ميكند .كيندلي مينويسد در روزهاي
ابتدايي همهگيري ويروس كرونا ،قرنطينه و تغيير سبك
زندگي مردم ،توييتهايي رايج شــد كه از زبان خانم
دالووي حرف ميزدند؛ براي مثال مينوشتند« :خانم
دالووي گفت كه وسايلش را ضدعفوني ميكند« ».خانم
دالووي گلها را سفارش داد تا برايش بياورند دم خانه».
«خانم دالووي بايد براي خودش ماسك درست كند».
كيندلي ميپرســد چه چيزي در رمان خانم دالووي
وجود دارد كه در ميانه بحران همهگيري كرونا ،براي
عدهاي جالب شده است؟ شايد شروع نشاطآور كتاب
چيزي اســت كه مخاطب اين روزهاي خانهنشــيني
را سر شــوق ميآورد .كارهايي كه روزي براي همگي
ما پيشپاافتاده و معمولي بودنــد مثل خريد كردن،
پياده روي و رفتن به مهماني بــا همهگيري كرونا به
يك حس عميق حسرت تبديل شــدند .رمان خانم
دالووي در ســال ۱۹۲۳يعني درســت  5سال بعد از
همهگيري جهاني آنفلوآنزا نوشته شد .بيماري ای كه
گفته ميشود تا ۵۰ميليون انسان را كشت و كالريسا
دالووي يكي از بازمانــدگان آن دوره بود .براي همين
است كه وقتي كالريســا به خيابان ميآيد همهچيز
براي او تازگي دارد .او نجات يافته اما بيماري به قلبش
آسيب رسانده است .ويرجينا وولف ،نويسنده اين رمان،
خودش نيز همهگيري آنفلوآنــزا را تجربه كردهبود.
مادرش كه نارسايي قلبي داشت با شيوع آنفلوآنزا جان
خود را از دست داد .فاجعهاي در زندگي وولف كه گفته
ميشود يكي از داليل آسيب رواني وارد شده به او بود.
وولف خودش بين سالهاي  ۱۹۱۶تا  ۱۹۲۵با بيماري
دست و پنجه نرم ميكرد و زمان زيادي را در تختخواب
ميگذراند.
همهگيري آنفلوآنزا  1918جان 5درصد مردم جهان را
گرفت،اما در آثار ادبي بازتاب گستردهاي نداشت .شايد
به اين دليل كه در سالهاي همهگيري جهاني آنفلوآنزا
دنيا هنوز درگير جنگ جهاني اول بود و اين بيماري را
به حاشيه برده بود .مقاله نيويوركر به يك تحقيق درباره
ادبيات در دوره همهگيري آنفلوآنزا اشــاره ميكند و
ميگويد كه «مردم عادت كردهاند تا مرگهاي جنگ
را فداكارانه و قهرمانانــه بدانند اما مرگ بر اثر آنفلوآنزا
در سالهاي جنگ تحقير آميز بود و نوشتن از اين نوع
مرگ در آن دوره حسي از بياخالقي و بيتفاوتي را دامن
ميزد .براي همين در آثار ادبي اين دوره ردپاي شاخصي
از همهگيري آنفلوآنزا ديده نميشود و اگر هم ردي باشد
اشاراتي است غيرمستقيم».
در رمان خانــم دالووي هم ويرجينيا وولف اشــارهاي
غيرمســتقيم به پايان همهگيــري آنفلوآنــزا دارد.
سرخوشيای كه خانم دالووي در گشت و گذارش دارد
و توصيف شورانگيز شلوغي شهر ازجمله تصاويري است
كه در اين رمان با شوق توصيف شدهاند .خيابانهاي
شلوغ لندن ،نگاه مردم ،عبور كالسكهها و ماشينهاي
دودي ،ساندويچفروشيهاي كنار خيابان ،اركسترهاي
خياباني و چه زندگي و چه عشقي «لندن؛ اين لحظه از
ژوئن ».همه اين تصاوير حاال يكصد سال بعد ماههاست
كه براي ما هم هيجان انگيز شدهاند :قدم زدن در اين
روزهاي پاييزي دلنشين در خيابانها ،فارغ از ترس و
دلهره همهگيري .ديدن و در آغوش كشيدن عزيزان،
رفتن به كافه و رستوران ،بازگشت به سالنهاي سينما
و تئاتر ،حضور در كنسرتي دلنشين و يا بيخيال و رها
سفر كردن .با اين حال كالريسا در رمان خانم دالووي
هميشه حسي متفاوت داشت ،حسي همراه با يك ترس
پنهان كه او را وا ميداشت تا فكر كند« :زندگي حتي
يك روزش هم ميتواند خيلي خيلي خطرناك باشد».
همهگيــري كرونا اما اينبــار يكصد ســال بعد از آن
آنفلوآنزاي مرگبار نمود گســتردهاي در هنر داشــته
است .كرونا در ميان داســتانها ،موسيقي ،عكاسي،
نقاشي و شعر خيلي زود جا باز كرد و البته جان بسياري
از هنرمندان را هم گرفت .گفتن از بيماري و حتي مرگ
ناشي از آن ،حاال نه تحقيرآميز است و نه تابو .شبكههاي
اجتماعي نقش و بستر ويژهاي شدند براي روايتهاي
دردناك و بدون خداحافظي ،خاكسپاريهاي غريبانه
در گورهاي ســفيد ،اميدهاي از دســت رفته و تكثير
فرشتگان فداكار در بيمارستانها.
ي انســانهاي
در دوره همهگيري جهاني كرونا ،زندگ 
بسياري به عدد ،آمار و نمودار تبديل شد ،اما نتهاي
موسيقي ،سطرهاي داستانها و شعرها ،رنگ روي بومها
و قاب عكسها ،زندگي را به آن عددها ،به آن آرزوهاي
در خاك شده باز ميگرداند ،دوباره به آنها جان ميدهد و
روايت اين سوگ جمعي را در تاريخ بشري براي هميشه
ثبت ميكند.

ای
ن شماره

فینال
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بیم وامید

یادداشت یک

خوشيها و حسرتها
سعيد مروتي
روزنامهنگار

لب اتوبان تهران -كرج ايســتادهام تا اتوبوس بيايد .نيمساعتي است كه
ايستادهام ،نه اتوبوس ميآيد و نه هيچ اتومبيل ديگري .كل اتوبان يخزده و
برفي است .قرار است بازي برگشت جام در جام آسيا برگزار شود كه نميشود؛
اين را يكي از بچهمحلها كه آمده لب اتوبان ميگويد .باالخره راديو خبر لغو
بازي پرسپوليس و نيسان را اعالم كرده .با توجه به مساوي يك بر يك در ژاپن،
با يك صفر ،صفر هم كار درميآيد كه خب بازي لغو ميشود و بعد از عيد تيم
ناآماده و رهاشده پرسپوليس در خانه ميبازد و جامي كه پارسال روي دستان
محمد پنجعلي باال رفته بود را نيسانيها به خانه ميبرند.
 ۴بار حضــور در نيمهنهايي در دهه 70و هر  ۴بار تــك بازي با ميزبان و
شكست و نرفتن به فينال؛ ميزباني امتيازي كه تيم رقيب در روزهاي خوبش
هميشه داشته و ما از آن بيبهره بودهايم .حسرت فينالهاي نرفته و جامهاي
نگرفته با ما ماند .براي تيمي كه بيشتر بازيكنانش در نخستين راهيابي ايران
به جام جهاني در سالهاي بعد از انقالب ،نقش مؤثر داشتند ،قهرماني آسيا
ميتوانست بديهي و در دسترس باشد كه نشد.
و حاال 2فينال ليگ قهرمانان آسيا طي  ۳سال .نخستين فينال با پنجره
بسته و تركيبي كه براي قهرماني ليگ برتر هم كمبودهاي اساسي داشت ،به
حماسه ميمانست؛ حماسهاي كه در اينجا با حسادتي قابلدرك ،تحليل و
تفسير شد؛ جامي كه 2ســال پيش در يك قدمياش بوديم و از دست رفت
چون  ۱۱بازيكن استاندارد و همسطح نداشتيم.
و دوباره فينال و باز هم به شكلي حماسي .باز هم با دستهاي خالي .بدون
عيسي ،بدون شجاع ،بدون احسان پهلوان و شايد مهمتر از همه ،بدون وحيد
اميري .ايستادهايم تا اين بار پرسپوليس در مصافي كه دشوارتر از 2سال پيش
بهنظر ميرسد ،جام را به خانه بياورد .مرور مسيري كه آخرين تيم ايراني كه
موفق به قهرماني آسيا شد با آنچه پرســپوليس در اين سالها رقم زده ،هم
تفاوتهاي جام باشگاهها با ليگ قهرمانان را نمايان ميكند و هم نشان ميدهد
كه بهترين تيم سالهاي اخير ايران تا همين جايش هم از ماموريتي غيرممكن
سربلند بيرون آمده .و حاال يك قدم مانده به جام؛ جامي كه كاپيتان سيدجالل
ميتواند نخستين ايرانياي باشد كه آن را باالي سر ميبرد.

شنبه  29 -آذر

بهروز رسایلی
روزنامهنگار

پرسپوليس در حالي پا به فينال ليگ قهرمانان آسيا ميگذارد كه در تمام اين مدت ،فضاي بيم و اميد در اطراف تيم وجود داشته است؛ اميد به اينكه نقاط قوت سرخپوشان آنها را به نخستين
قهرماني آسيا برساند و بيم از اينكه شايد كم و كاستيها و نقصانها مايه دردسر شود .در اين مطلب سعي كرديم نگاهي جامع به همه خوشبينيها و بدبينيهاي پيش از فينال بيندازيم.

گزارش

پاياندادن به اين حسرت جان ميدهد .در فوتبال همانقدر كه
توانايي جسمي و فني مهم است ،انگيزهها هم اهميت دارند .از اين
نظر مطمئنيم كه سرخپوشان ايراني دست باال را دارند .انگيزه و
اشتياقي كه2سال پيش هم سرخها را تا پاي فتح جام كشاند ،حاال
ميتواند خود قهرماني را ا براي آنها به همراه بياورد .اين عطش را
فقط باالبردن جام رفع ميكند.

چرا تهران ميزبان فينال نشد؟

باشــگاههاي ايراني بهدليل مســائلي كه
بنیامین کریمی
از عهده فوتبال خارج بود5 ،ســال است
روزنامهنگار
از ميزباني تيمهاي عربســتاني محروم و
مجبورند بازيهاي خانگي را در خارج خانه برگزار كنند .اما محروميت
از ميزباني تيمهاي عربســتاني بعــد از كرونا تعميم داده شــد و به
محروميت از همه بازيها رســيد .در شرايط ترسناك كرونايي قطر با
سخاوتمندي حاضر شد از همه تيمهاي غرب و شرق آسيا در دو نوبت
مختلف پذيرايي كند .مسابقات غرب آسيا بهگونهاي خوب پيش رفت
كه كنفدراسيون تصميم گرفت مســابقات شرق را هم در قطر برگزار
كند چون اصال داوطلبي از شــرق براي ميزبانــي رقابتها بهصورت
متمركز و تكبازي وجود نداشــت .قطريها آنقدر دستودلبازي و
خوشخدمتي به خرج دادند كه امتياز ميزباني در فينال هم از نماينده
ايران گرفته شد .تا 2سال قبل و زماني كه پرســپوليس و كاشيما به
فينال رسيده بودند ،ديدار نهايي بهصورت رفتوبرگشت برگزار ميشد
اما  AFCتصميم گرفت فينال را از آن سال به بعد بهصورت تكبازي
برگزار كند .قرار شد سال2019ديدار نهايي با ميزباني نماينده شرق
آسيا باشد كه همينطور هم شد و تيمهاي الهالل و اوراواردز در ژاپن
بازي كردند كه تيم عربستاني قهرمان شد.
امسال نوبت تيم برتر غرب آســيا بود كه ميزبان ديدار پاياني باشد
اما فدراســيون فوتبال ايران و خود باشگاه پرسپوليس هيچ تالشي
براي اســتفاده از اين امتياز نكردند .راحتتر اين بــود كه تيم را به
قطر بفرســتند تا از امكانات رايگان ميزبان بهره ببرد .فدراســيون
فوتبال چند سالي اســت كه بهصورت نمايشي درخواست ميزباني
جام ملتهاي آســيا را ارائه ميدهد اما ترجيح اين است كه ميزبان
نشويم چون هم دردسر دارد ،هم امكانات مورد نظر مثل حملونقل
و هتل و حضور تماشاگران زن در ورزشگاه از توان ما خارج است .اما
فدراسيون ميتوانست حداقل روي كاغذ و بهمنظور تشريفات اداري
و اقناع افكار عمومي براي دريافت ميزباني يك تكمســابقه فينال
باشگاهي آســيا تالش كند كه البد به زحمتش نميارزيد .جالبتر
اينكه فدراسيون حتي تالش هم نكرد درخواست كند ساعت بازي
به وقت غرب آسيا تنظيم شود .مســابقات غرب آسيا معموال زير نور
و ساعت 8شب به بعد انجام ميشــد اما فينال اين دوره به وقت شرق
و ساعت 15:30تنظيم شده اســت؛ مثل بازي برگشت پرسپوليس-
كاشــيما در فينال دو دوره قبل كه ســاعت15به وقت تهران انجام
شــده بود .بههرحال ما خودمان را از همه امتيازات محروم كردهايم و
فدراسيون فوتبالمان هر سال جايزه بهترين فدراسيون فوتبال آسيا
را ميگيرد؛ منطقي است!

استفاده شد .بنابراين ارنجي كه در فينال بازي ميكند ،تا به
حال حداكثر يكبار كنار هم چيده شده است .خب طبيعتا
اين خيلي كم است.

دوندگیپايين

تجربهقبلی
دليل براي اينكه
پرسپوليس قهرمان
ميشود
خطدفاعیخوب
بيشترين قهرمانيهاي دنيا روي شــانههاي يك خط دفاعي
خوب و قدرتمند بهدست آمده است .بسيار دشوار است كه با
خط دفاعي متزلزل ،خواب قهرماني را ببينيد؛ مخصوصا جايي
كه پاي تورنمنت و تكبازي وسط است .در جام ملتهاي اخير
آســيا تيم ملي قطر فقط با يك گل خورده بهعنوان قهرماني
دســت پيدا كرد .بنابراين گلنخوردن مهمترين چيز است.
بهترين پرسپوليس همه اين سالها ،تيم ليگ پانزدهم بود كه
استقالل را هم چهار بر دو برد ،اما آن تيم فقط بهدليل مدافعان و
دروازهبان ضعيفش از كسب عنوان قهرماني جا ماند .در فصول
بعدي و با اضافهشدن امثال بيرانوند ،جالل حسيني و شجاع
خليلزاده ،اين ضعف بهتدريج از بين رفت و سرخپوشان سه
قهرماني پياپي بهدست آوردند .هماكنون هم جنس ساختار
دفاعي پرسپوليس جور است .اگرچه شــجاع رفته اما جالل
هست و خوشبختانه مشكلي هم براي حضور در فينال ندارد.
پرســپوليس از زمان برگزاري متمركز مسابقات در قطر فقط
2گل ،آن هم از روي نقطه پنالتي خورده و حامد لك هم درون
دروازه عملكرد خوبي داشته است .بنابراين اگر پرسپوليس در
فينال بيالن خوب دفاعياش را حفظ كند شانس بسيار بااليي
براي قهرماني خواهد داشت .به قول مربيان بزرگ دنيا وقتي
گل نخوري ،باالخره يك جايي يكجوري گل خواهي زد.

تشنگیتاريخی
پرسپوليس حريص فتح قهرماني آسياســت .حتي تا پيش از
اوجگيري اين چند ساله ،پرسپوليس پرافتخارترين تيم تاريخ
مسابقات داخلي در ايران بهشمار ميآمد .حاال اما قهرمانيهاي
پيدر پي هم بهافتخارات گذشته اضافه شده و تنها چيزي كه جاي
خالياش توي ذوق ميزند ،قهرماني آسياست .پرسپوليس براي

اگرچه فينال 2سال پيش ليگ قهرمانان آسيا پايان خوشي براي
سرخپوشان نداشت و آنها در حسرت كسب نخستين قهرماني
آسيا ماندند اما در عوض آن شكست به تجربهاي تبديل شد كه
امروز بهكار خواهد آمد .حتــي با وجود تغييراتي كه درون تيم
رخ داده ،باز تعداد زيادي از بازيكنان موجود ســابقه حضور در
آن ميدان را دارند؛ از جالل حسيني و كمال كاميابينيا و احمد
نوراللهي تا اميد عاليشاه و ســيامك نعمتي .بنابراين اين تيم
ديگر آماتور نيســت و ميتواند با خويشتنداري و خونسردي
بيشتري به مصاف رقيب برود .حسن پرسپوليس فعلي اين است
كه «ميدانديده» شــده و اين در بزنگاهها ،در لحظات كليدي
بهشدت بهكار سرخپوشان خواهد آمد.

روحتيمی
بهجرأت ميتــوان گفت كه يكــي از مهمتريــن ويژگيهاي
پرسپوليس در اين سالها ،روح جمعي حاكم بر اين تيم بوده
است .بازيكنان پرســپوليس با وجود موفقيتهايي كه كسب
كردهاند ،دچار شــكاف و اختالف فاحش نشدند .به هر جهت
خرده مسائلي وجود داشت اما آنقدر حاد و جدي نبود كه تيم
را زمين بزند .همين حاال هم اين وحدت و پيوستگي به چشم
ميآيد؛ آنجا كه مثال بازيكنان پرســپوليس پس از مواجهه با
انتقادات تند رسانهها از آرمان رمضاني ،با انتشار تصوير همبازي
جديدشــان به حمايت از او برميخيزند .اين همبستگي قطعا
ميتواند كار را به نفع يك تيم در بياورد.

شخصيتكسبپيروزی
در اثــر ســالها باالنشــيني و قهرماني ،پرســپوليس از نظر
شخصيتي هم به سطحي رسيده كه در تمام مسابقات ميل به
كسب پيروزي دارد؛ حتي اگر از تمام شرايط الزم براي كسب
آن برخوردار نباشد .مخصوصا در اين دو فصل اخير بسيار پيش
آمده كه پرســپوليس پيروزيهاي يك بر صفر بهدست آورده
است .بعضا ديدهايم كه اين تيم در زمين ،طراوت الزم براي برد
را نداشته ،اما همين شخصيت قهرمان ،كاراكتر فاتح به فرياد
سرخها رسيده و باعث شده آنها با همه كمي و كاستيها3 ،امتياز
را بهحساب خودشان بريزند .در فينال هم اميدواري ما به همين
روحيه اســت؛ به تيمي كه باختن را يادش رفتــه و ناكامي را
بهدست فراموشي سپرده است.

دليل براي اينكه
پرسپوليس قهرمان
نميشود
خطحملهضعيف
حال نزار خط حمله پرسپوليس را همه ميدانند؛ خطي كه با
رفتن علي عليپور و مهدي ترابي تضعيف شد ،بعدتر با حضور
معجزهوار عيسي آلكثير دوباره جان گرفت و تا فينال آسيا
باال آمد ،اما حاال در مهمترين مسابقه سال نهتنها خود عيسي
محروم اســت ،بلكه وحيد اميري هم كه به اجبار در پست
مهاجم سايه بازي ميكرد شانس حضور در ميدان را ندارد.
گفتن و نوشتن اينكه بازيكناني مثل مهدي عبدي و آرمان
رمضاني بايد اين جاي خالي را پر كنند ،در حد حرف آسان
است اما در عمل موضوع به همين سادگي نيست .اين خط
حمله امسال هنوز در ليگ خودمان گل نزده و وقتي در بازي
با نفت مسجدسليمان بدون وحيد اميري تست شد ،نمايش
واقعا نااميدكنندهاي داشــت .حتي در ديدار با شهرخودرو
هم شايد اگر گل نجاتبخش جالل حسيني نبود ،كار گره
ميخورد .تركيبي كه براي گشودن دروازه رقباي ساده ليگي
اين همه مشكل دارد ،در برابر مدافعان باتجربه فيناليست
آسيا حتما كار سختتري پيشرو خواهد داشت .با اين حال
اميدواريم آنها از پس اين كار سخت بربيايند.

ناهماهنگیتحميلی
غيبت 3بازيكن فيكس پرســپوليس نســبت به مسابقات
مراحل قبلــي ،غير از اينكــه باعث كاهش تــوان اين تيم
ميشود ،ناهماهنگي بين نفرات جانشين با ساير بازيكنان
را هم بهدنبال مــيآورد .اين ناهماهنگــي را به وضوح در
2مسابقه آخر ليگ ديديم؛ جايي كه يحيي گلمحمدي در
حال تستكردن تركيب فينال بود و بازيكنان بهسختي با
هم تطبيق پيدا كردند .حتي در همين 2مسابقه برابر نفت
مسجدســليمان و شــهرخودرو هم از دو تركيب متفاوت

منظورمان تمام تيم پرسپوليس نيست بلكه به غيبت يك
بازيكن خاص اشــاره داريم .او وحيد اميري است؛ يكي از
محرومان كليدي پرســپوليس در فينال كه در كنار همه
مزاياي فنياش ،به شكل وحشتناك و خستگيناپذيري هم
ميدود .وحيد اميري از اين نظر يك بازيكن استثنايي است
و بارها به شوخي در موردش گفته شده دو تا «شُ ش» دارد.
بدون اميري ميزان دوندگي و پرسينگ پرسپوليسيها در
خط حمله پايين ميآيد و اين اتفاق خطرناكي است .مهدي
عبدي و آرمان رمضاني هيچكدام نه توانايي اينقدر دويدن
را دارند و نه اصال استيل فوتبالشان متناسب با اين ويژگي
است .پرسپوليس در فينال واقعا جاي خالي اميري را حس
ميكند .كاش او بود.

خروج از ريلآمادگی
تيمهاي شــرقي در ايــن مدت خيلــي منظم و فشــرده
مسابقاتشــان را برگزار كردند و االن كامــا در فرم بازي
هستند .در اين ميان فاصله ششروزه بين نيمهنهايي و فينال،
حتي احتمال خستگي تيم رقيب را هم كاهش ميدهد .وضع
پرسپوليس اما فرق دارد .شايد اگر االن فرداي بازي با النصر
بود ،خيلي محكمتر در مورد احتمال قهرماني سرخپوشــان
حرف ميزديم .با وجود اين ،پرسپوليس در اين فاصله به ايران
برگشــت ،بحرانهاي زيادي را از سر گذراند و بهصورت يك
خط در ميان در مسابقات ليگ هم حاضر شد .بنابراين شايد
هماكنون از آن فرم ايدهآل 2ماه پيش خبري نباشد.

گزينههایكمبرایتعويض
با وجود همه محرومان ،پرســپوليس براي چينش  11نفر
اصلي در زمين مشــكل چنداني ندارد .با اين حال اين يك
بازي بسيار سنگين است كه شايد حتي به وقتهاي اضافي
بكشــد .در اين صورت موجودي يحيي گلمحمدي براي
تعويض بازيكن در تيمش چندان چشــمگير نيست .او در
خط دفاعي در سه پست ،گزينهای براي تعويض ندارد و هر
اتفاقي براي جالل حسيني ،كنعانيزادگان يا سعيد آقايي
رخ بدهد ،ناچار است از نيروهاي غيرتخصصي استفاده كند.
در خط جلو هم بازيكني مثل بشــار رسن همين شرايط را
دارد و بازيسازي جز او در كار نيســت .اين در حالي است
كه غير از خستگي و مصدوميت احتمالي بازيكنان ،حضور
گزينههاي تعويضي بهمنظور اعمال تغيير در جريان مسابقه
هم ضرورت دارد.
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نگاهی به ترکیب اصلی احتمالی
پرسپولیس در فینال

با توجه به محرومیت وحید امیری ،احسان پهلوان و عیســی آلكثیر ،حدسزدن تركیب اصلی
پرسپولیس برای بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا ،سختترین كار دنیاست و به جرأت میتوان گفت
كه خود یحیی گلمحمدی هم بهعنوان سرمربی تیم ،خیلی دیر به جمعبندی رسیده است .با این
حال ما حدسهایی در این مورد زدهایم اما در نهایت امیدواریم هر تركیبی كه به زمین میرود ،با جام
بیرون بیاید و طلسم قهرماننشدن پرسپولیس در آسیا را بشكند.
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یحیی گلمحمدی
نام ورزشگاه :الجنوب

الجنوب دومین ورزشگاه آماده
شده برای جامجهانی است

گنجایش 40000 :نفر

گنجایش این ورزشگاه پس از
جامجهانی به 20هزار نفر
كاهش پیدا میكند
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كارنامه در لیگ قهرمانان
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88

4
6

10

8
11

77
2

یحیی كه پیش از این بــا ذوبآهن حضور در لیگ
قهرمانان را تجربه كرده بود ،در ســن 49سالگی به
فینال آسیا رسیده اســت .او كه در دوران بازیگری
مدافع بوده و 74بــازی و 9گل ملی در كارنامه دارد،
سن 28:سال
از 37ســالگی وارد عرصه مربیگری شــده و مربی
قد 172:سانتی متر
باتجربهتری نسبت به كیم دون هون كرهای است.
ارزش550 :
فراموش نكنیم پرسپولیس ابتدا قرار بود با كالدرون
آرژانتینی به لیگ قهرمانان امسال بیاید اما یحیی
بازی7 :
در میانه راه از شــهرخودرو بــه جمع قرمزها
پاس گل 1:
آمد تا بــه عنوان ســرمربی در فینال روی
نیمكت بنشیند .باید دید گلمحمدی
كه خودش زمانی در تیم ملی ایران
شــاگرد برانكو بوده ،میتواند
سن 23:سال
در فینال برخــاف او نتیجه
قد 178:سانتی متر
بگیرد یا خیر.
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 1مهدی شیری :اگر یحیی گلمحمدی تصمیم بگیرد از
ســیامك نعمتی در خط میانی یا حمله استفاده كند ،مهدی
شیری در پست دفاع راست فیكس خواهد شد .در این صورت
یكی از سههافبك دفاعی یا امید عالیشاه بیرون خواهند نشست.
 2آرمان رمضانی :با وجود همه انتقاداتی كه از او میشود،
بازیكن مورد عالقه یحیی گلمحمدی است و حضورش به جای
مهدی عبدی در تركیب اصلی بازی با شهرخودرو همه را شوكه
كرد .شاید برای فینال هم چنین نقشهای در سر یحیی باشد و
بخواهد از عبدی بهعنوان مهاجم ذخیره استفاده كند.
 3علی شجاعی :یك احتمال جزئی هم وجود دارد كه در
پســت وینگر چپ به جای امید عالیشــاه از علی شجاعی در
تركیب اصلی استفاده شــود .این درصورتی است كه كادرفنی
مثل خیلی از مسابقات گذشــته برای بازیندادن به عالیشاه
دلیل غیرفنی داشته باشد.
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Ahmad Nourollahi
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 1حامد لك :تكلیف او از همه روشنتر است .آقای شماره
هشــتادویك ،گلر یك پرسپولیس اســت .لك را باید یكی از
شگفتانگیزترین خریدهای تاریخ پرسپولیس دانست؛ بازیكنی
كه حضورش چندان با استقبال همراه نشد اما طوری درخشید
كه همه چشمها را خیره كرد .او از بازی اول با التعاون تا مسابقه
آخر با النصر كه پنالتی گرفت ،پرسپولیسیها را بدهكار خودش
كرده است.
 2جالل حسینی :كاپیتان پرســپولیس شاید 2ماه پیش
حتی تصورش را هم نمیكرد در فینال لیگ قهرمانان آســیا
شانس بازی داشــته باشــد .آن زمان زوج جوانتر و قبراقتر
كنعانی و شجاع خلیلزاده قلب خط دفاعی سرخپوشان را بیمه
كرده بود .با این حال جدایی شجاع باعث شد جالل به تركیب
برگردد .او در بازگشت به ماموریتش ،در لیگ برتر به خوبی خط
دفاعی تیم را رهبری كرد و حتی مقابل شــهرخودرو یك گل
گرهگشا و روحیهبخش بهثمر رساند.
 3محمدحســین كنعانیزادگان :از بهترین بازیكنان
پرسپولیس در یك ســالونیم گذشته بوده اســت .در مورد
بازگشــت او به جمع سرخپوشــان ،بدبینیهای زیادی وجود
داشــت اما كنعانی در زمین خودش را ثابت كــرد و حقش را
گرفت .او كه حاال پای ثابت دعوت به تیم ملی هم شده ،حتما در
تركیب اصلی مورد استفاده قرار میگیرد و هواداران پرسپولیس
امیدوارند صالبت همیشگی را داشته باشد.
 4ســیامك نعمتی :احتمال اینكه در سمت راست خط
دفاعی به مهدی شیری ترجیح داده شود زیاد است .نعمتی در
همه بازیهای مراحل قبلی در قطر نیز در همین پســت بازی
كرد و جزو خوبهای پرســپولیس بود .او بازیكن چندپســته
پرسپولیس اســت و حضورش در زمین باعث میشود دست
كادرفنی برای اعمال تغییرات تاكتیكی هم باز باشد .سیامك
در پستهای وینگر راست و مهاجم هم برای پرسپولیس بازی
كرده است.
 5سعید آقایی :در مسابقات آسیایی قبلی ،جزو خوبهای
پرسپولیس بود و در حركات هجومی هم عصای دست تیم است.
از اینها كه بگذریم ،یحیی گلمحمدی غیر از او گزینهای برای
بازیدادن در سمت چپ خط دفاعی در اختیار ندارد .بنابراین
حضور سعید آقایی در تركیب اصلی قطعی بهنظر میرسد.
 6میالد سرلك :درخشــش این بازیكــن در خط میانی
پرســپولیس تحســین همگان را بهدنبال داشــته اســت .او
خوشاستیل است ،روی هوا تسلط دارد و در زمین هم سخت
باج میدهد .غیراینها سرلك نشــان داده شوتزن خوبی هم
هست و این برای پرسپولیس كه شاید در فینال بهمنظور خلق
موقعیت و گلزنی مشكل داشته باشــد ،امتیاز بزرگی به شمار
میآید.
 7احمد نوراللهی :متعادلكننــده برنامههای تدافعی و
تهاجمی پرسپولیس است؛ نقطه اتكای تیم در میانه میدان كه
بسیار بعید است یحیی گلمحمدی در چنین مسابقهای روی
نام او خط قرمز بكشد .نوراللهی كه مدتی افت كرده بود ،در بازی
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با شهرخودرو نمایش خوبی داشــت و یك گل هم زد تا كسب
روحیه كند.
 8كمال كامیابینیا :اسم او را هم در تركیب اصلی نوشتیم
چون حدس میزنیم پرســپولیس با حضور هر ســه هافبك
تدافعیاش فینال را شروع خواهد كرد .كمبود عناصر تهاجمی
و نیز سنگینی و دشواری مســابقه ،احتمال استفاده از هر سه
هافبك دفاعی را افزایش میدهد .در ایــن صورت كمال یك
تخریبچی صرف خواهد بود تا سرلك و نوراللهی نیمنگاهی به
بازیسازی داشته باشند.
 9بشار رسن :او تنها پلیمیكر پرســپولیس است و اصال
بخش زیادی از دعواهای 2ماه گذشته باشگاه بهخاطر این بود
كه رسن در فینال حاضر باشد .او با شرایطی خاص در تیم باقی
ماند تا همین یك بازی را به قرمزها كمــك كند و برود .گفته
میشود حضور در فینال ،آخرین بازی رسن برای پرسپولیس
است .اگر او در فرم خوبش باشد ،واقعا پرسپولیس به قهرمانی
امیدوار خواهد شد.
 10امید عالیشاه :همهچیز دست بهدست هم داده تا وینگر
مغضوب تمام مربیان پرسپولیس ،در مهمترین مسابقه تاریخ
باشگاه شــانس بازیكردن و حتی فیكسشدن پیدا كند .اگر
اتفاق خاصی رخ ندهد ،با توجه به محرومیت احسان پهلوان و
وحید امیری ،نوبت به فیكسشــدن عالیشــاه میرسد و او با
درخشــش در این مســابقه میتواند همه دق و دلیاش بابت
مدتها نیمكتنشینی را خالی كند.
 11مهدی عبدی :به هر حال در این شرایط دشوار ،بهترین
موجودی خط حمله پرسپولیس خود اوست .عبدی اگرچه در
این فصل موفق به گلزنی نشده و انتقادات زیادی را تحمل كرده
اما فراموش نكنیم قبال كارهای مهمی برای سرخپوشان انجام
داده است .اصال اینكه االن پرسپولیس اینجاست ،بهخاطر گل
تماشایی او به النصر در نیمهنهایی است .بنابراین میتوان به این
بازیكن امیدوار بود.
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توضیح  :این جام در  11سال اخیر  9بار به شرقیها و تنها 2بار به غربیها رسیده ،جامی كه در سال  2009از آن رونمایی شد.

تهیه و تنظیم :امیرمحمد یعقوبپور

طراح اینفوگرافیک :علیرضا بهرامی

استقالل

پاس

استقالل1990؛ این یك كلیدواژه تاریخی در فوتبال ایران است .درست مثل تیمملی1998كه جایگاه خاصی در تاریخ پیدا كرد و هنوز
هم آن تیم به بهانه بازیهای خیریه و ...گاهی دور هم جمع میشوند ،استقالل1990هم تیمی است كه بازیكنان حاال سنوسالدارش
هنوز هم گاهی دور هم جمع میشــوند و خاطرات را زنده میكنند؛ خاطراتی از قهرمانی آسیا در سال90و نایبقهرمانی در سال.91
نامجومطلق ،حسنزاده و سایر همبازیها ،طی فقط چندماه افتخاراتی بهدست آوردند كه برای بعضی از تیمها در كل تاریخشان هم
بهدست نیامده است.

آخرین باشگاه ایرانیای كه قهرمان آســیا شد ،باشگاهی
اســت كه حاال دیگر وجود خارجی نــدارد! پاس تهران در
ژانویه1993با برتری مقابل الشــباب عربستان در فینال
جام باشگاههای آســیا ،این جام را برای آخرین بار به ایران
آورد .ســرمربی آن تیم فیروز كریمی بود كه در آن زمان
فقط 36سال داشت و محسن گروسی به همراه علیاصغر
مدیرروستا ستارههای خط حمله آن تیم سبزپوش بودند.
گروســی تكگل بازی فینال را زد و مدیرروستا یكی از دو
گلزن پاس در بازی نیمهنهایی بود.

نامجومطلق :هر 11نفر ملیپوش بودیم
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قهرمانی با استقالل در سال1990یك اتفاق شیرین برای ما بود .ما در بازی فینال برابر لیائونینگ چین قرار گرفتیم و بازیها بهصورت
متمركز در بنگالدش انجام میشد .در آن سال تیم فوقالعادهای داشتیم و اعتقاد من این است كه آن تیم بهترین تیم تاریخ استقالل است.
ما 11بازیكن ملیپوش داشتیم و چهار،پنج بازیكن دیگر كه تا 2سال قبل از فینال سال 90در تیم ملی بودند .آن تیم هماهنگی تاكتیكی
خوبی داشت .در فینال با  2گل رضا حسنزاده و صمد مرفاوی برنده شدیم و من هم یك پاس گل به حسنزاده دادم .آن تیم آنقدر خوب
بود كه در آن دوره از مسابقات تمامی عناوین را درو كرد و مورد تحسین كارشناسان و رسانههای خارجی هم قرار گرفت .بعد از قهرمانی
در آسیا ،یك سال بعد هم فرصت بسیار خوبی داشتیم تا دوباره به قهرمانی برسیم .ما در بازی فینال برابر الهالل عربستان قرار گرفتیم،
استقالل حتی گل اول را هم زد ولی در ادامه گل تساوی را خوردیم و بازی در نهایت به پنالتی كشید كه متأسفانه شكست خوردیم و به
مقام نایبقهرمانی رسیدیم .البته باید این را هم بگویم كه در بازی فینال من و امیر قلعهنویی مصدوم بودیم و شاهرخ بیانی هم محروم
بود و این موضوع كار استقالل را سختتر كرد .در آن دوره هم این شایستگی را داشتیم تا قهرمان شویم ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداد.
حسنزاده :حس گلزنی در فینال قابل توصیف نیست

من 3بار به همراه استقالل به فینال لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا كردم كه یكبار قهرمان شدیم و دو بار هم به نایبقهرمانی رسیدیم.
در سال90كه همراه استقالل قهرمان آسیا شدیم بهترین و كاملترین تیم را در اختیار داشتیم و به جرأت میتوانم بگویم هیچ سالی
استقالل به اندازه تیم  ۹۰بازیكن نداشت .در فینال جام باشگاههای آسیا با لیائونینگ چین روبهرو شدیم ،تیمی كه چند سال قهرمان
لیگ كشور خود شده بود و ۱۰ملیپوش داشــت .همه بازیكنان و كادر فنی استقالل همقسم شده بودند تا قهرمان آسیا شویم و هیچ
ق توپ
تیمی نمیتوانست با ما برابری كند .من در بازی فینال یك گل زدم كه هیچوقت برایم فراموششدنی نیست .مجید نامجومطل 
فوقالعادهای را ارسال كرد و من با ضربه ســر دروازه لیائونینگ را باز كردم .گل زدن در فینال آسیا لذت زیادی داشت و با هیچ كلمه و
جملهای نمیتوان این حس خوب را وصف كرد .منصور پورحیدری در قهرمانی استقالل در آسیا نقش مهمی داشت و نام او برای همیشه
در یاد و خاطره هواداران استقالل خواهد ماند.

مدیرروستا :روز خوب غالمپور بود
سالی كه همراه با پاس در جام باشــگاههای آسیا قهرمان
شدیم ،واقعا 2بازی سخت داشتیم .در نیمهنهایی یومیوری
ژاپن را بردیم كه واقعا تیم پرقدرتی بود و برای قهرمانی در
این جام خیلی هزینه كرده بود .در فینال هم برابر الشباب
عربستان برنده شدیم .آنها تیم بســیار خوبی داشتند و از
چند بازیكن برزیلی هم بهره میبردند ولی مهمترین دلیل
قهرمانی پاس ،همدلی و اتحاد مثالزدنی بازیكنان بود .در
بازی فینال ،الشباب فشــار زیادی روی دروازه ما آورد ولی
بهزاد غالمپور یكی از روزهای خوبش را پشت سر گذاشت.
البته ما هم تیم دستوپابســتهای نبودیم و جدا از گلی كه
محســن گروســی زد ،یكی دو موقعیت دیگر هم داشتیم
كه هدر رفت .آن ســال بازیها در بحرین برگزار میشد و
قهرمانی پاس یــك اتفاق مهم بود .ما واقعا تیم یكدســت
و خوبــی داشــتیم و آن قهرمانی برای مــا و فوتبال ایران
تاریخی شد.

پرسپولیس

تا قبل از فینال2018پرسپولیس سابقه رســیدن به فین
آسیا را نداشــت اما در عوض دو بار در فینال جامدرجام
فقط 12دوره (از 1990تا  )2002برگزار شد استقالل دو
مقابل تیمهای عربستانی (الهالل و الشباب) ناكام ماند .در
(الهالل و االتحاد) را در نیمهنهایی برد و به فینال رسید .یك
قرمزها از این جام بود و حمید درخشان در هر دو فینال ح
درخشان :قبل از فینال 10روز تمرین نكردیم!

قهرمانی با پرســپولیس در فینال جام در جام آســیا یك
سال1991رخ داد .ما در بازی رفت فینال در بحرین برابر
تساوی بدون گل به پایان رسید .بازی برگشت در ورزشگ
فرصت برای قهرمانی پرســپولیس بود .ما در فینــال با
محمدحسن انصاریفرد به پیروزی رســیدیم تا جام قهر
تیمهای خوبی حضور داشــتند كه قبل از فینال به هم خ
نیمهنهایی الهالل عربستان را بردیم و به فینال رفتیم .جال
هیچ پاداشی از فدراسیون ،باشگاه یا ســازمان تربیتبد
خشك و خالی هم از ما نكردند كه قهرمان آسیا شدیم! 2س
فینال جام در جام راه پیدا كردیم .در بازی رفت كه در ژاپ
1-1رسیدیم و در بازی برگشت این فرصت را داشــتیم
عین ناباوری شكست خوردیم .یادم میآید كه وقتی به ته
10روز تعطیل شد و این واقعا عجیب بود .دوست ندارم د
تعطیلی برای تیم ما به هیچ عنوان خوب و البته منطقــی
بود و نتوانستیم خوب تمرین كنیم .در بازی برگشت بد با
گل خوردیم و با همان یك گل باختیم .ما خیلی راحت م
تعطیلی دهروزه كار را خراب كرد.
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شهر :الوكره قطر

كارنامه در لیگ قهرمانان
 17برد
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 7مساوی  7باخت
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كیم دو هون 50ساله برخالف گلمحمدی در دوران
بازیگــری یكمهاجم بوده و در نــوك خط حمله
تیمهایی مثل جونبوك موتورز و سامسونگ بازی
كرده است .او 73بازی و 30گل ملی هم در كارنامه
دارد .او در دوران بازیگری 2گل هم وارد دروازه تیم
ملی ایران كرده است .شاید جالب باشد بدانید هون
بازیكن تیم ملی كرهجنوبی در جریان شكست  6بر 2
سال  1996بوده و حتی در آن بازی یكی از گلهایش
را وارد دروازه تیم ملی ایران كرده اســت .بدنیست
بدانید او از سن 44ســالگی وارد عرصه مربیگری
شده و تنها پس از 6ســاله توانسته تیمش را به
مهمترین بازی باشگاهی قاره برساند.
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اميد گل زني

س

نال لیگ قهرمانان و جام باشگاههای
م آسیا حاضر شده بود .در این جام كه
و بار به نیمهنهایی رسید اما هر دو بار
ر عوض پرسپولیس دو بار عربستانیها
ك قهرمانی و یك نایبقهرمانی سهم
حضور داشت.

ك اتفاق شــیرین برای ما بود كه در
ر المحرق قرار گرفتیم كه آن بازی با
گاه آزادی برگزار میشد كه بهترین
ازی خوبی انجــام دادیم و با تكگل
رمانی را باالی سر ببریم .در آن دوره
خوردند و حذف شدند ولی ما هم در
لب اینجاست كه ما بعد از آن قهرمانی
دنی دریافت نكردیم .حتی یك تشكر
سال بعد یعنی در سال1993باز هم به
پن برگزار شد با تیم نیسان به تساوی
م كه قهرمان شویم ولی متأسفانه در
هران برگشتیم تمرینات تیم بهمدت
در مورد برخی صحبت كنم ولی این
ی نبود .از طرفی در تهران برف آمده
ازی نكردیم ولی روی یك غافلگیری
میتوانســتیم قهرمان شویم ولی آن

ارزش بازيكن براساس اعالم سايت ترانسفرماركت (هزار يورو)

استقالل

سپاهان

4سال قبل از آنكه رقابتهای باشگاهی آسیا با فرمت سابقش
به پایان برسد ،استقالل یكبار دیگر به فینال این جام رسید و
در تهران مغلوب جوبیلوایواتا از ژاپن شد .مرحوم ناصر حجازی
كه در نیمهنهایی طی یك بازی دراماتیك دالیان چین را 4بر
3برده بود قبــل از فینال گلر اصلیاش پرویــز برومند را كنار
گذاشت و دروازه تیم را به محمدعلی یحیوی سپرد .آن فینال
تبدیل به یكی از حسرتهای بزرگ تاریخ برای استقالل شد،
برای اســتقالل ،برای حجازی و برای سیروس دینمحمدی
كه شوت تماشاییاش در فینال گل شد اما گل قهرمانی نشد.

بعد از آنكه لیگ قهرمانان آسیا با فرمت جدیدش به راه افتاد،
سپاهان نخســتین تیم ایرانی بود كه توانست به فینال این
لیگ برسد .شاید بتوان گفت شایستهترین تیم ایرانی برای
قهرمانی در لیگ قهرمانان نیز همان تیم بوده است؛ تیمی با
ستارههای فراوان و با هدایت لوكا بوناچیچ كه در یكچهارم
نهایی ،كاوازاكی ژاپن را شكســت داد امــا در فینال به یك
ژاپنی دیگر باخت.

آخرین تیم ایرانی كه در فینال لیگ قهرمانان آسیا گل زده ذوبآهن
است و آخرین گلزن ایرانی یعنی محمدرضا خلعتبری هنوز هم دارد
فوتبال بازی میكند .دقیقا 10سال قبل ذوبآهن با منصور ابراهیمزاده
به فینال آسیا رسید تا دومین ایرانی حاضر در فینال هم اصفهانی باشد.
ذوبآهن در فصلی كه در لیگ ایران بعد از سپاهان نایبقهرمان شد
در آسیا هم به همین مقام رسید .امروز از آن تیم فقط قاسم حدادیفر
باقیمانده كه هنوز برای ذوبآهن بازی میكند.

در آن سال بازی فینال بهصورت رفت و برگشت انجام میشد.
اگر خوششــانس بودیم بازی اول را در خانه حریف انجام
میدادیم تا برای بازی برگشت میزبان باشیم ولی متأسفانه
این اتفاق برای ســپاهان رخ نداد .در آن سال بازی رفت در
اصفهان برگزار شد كه نمایش خوبی هم داشتیم ولی بازی
در نهایت 1-1مساوی شد .آنها در خانه ما گل زده داشتند
و ما باید حتما در بازی برگشت گل میزدیم كه این موضوع
بازی را برای مــا جذابتر كرده بود .البته برای مســاوی یا
نباختن بازی نكردیم و دنبال برد و گل زدن بودیم .سپاهان
خوب بازی كرد ولی در نهایت اوراواردز با 2گل برنده شد و
تیم شایستهای هم بود .بزرگترین مشكل سپاهان برای بازی
فینال این بود كه زود به ژاپن رفتیم .خیلیها تصور میكنند
كه اگر تیم چند روز زودتر سفر كند خواب بازیكنان تنظیم
میشود ولی اصال اینطور نبود و خواب بچهها به هم خورد.
حتی این مشــكل برای بازیكنان پرسپولیس هم كه 2سال
پیش به فینال رفتند رخ داد .این اشــتباه بزرگی بود كه ما
چند روز زودتر به ژاپن رفتیم.

حدادیفر :جو ورزشگاه علیه ما بود
بعد از چند ســال ،یك تیم خوب در ذوبآهن دور هم جمع شدند و با
انجام بازیهای خوب توانستیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا
كنیم .ما به این خودباوری رسیدیم كه میتوانیم یك كار بزرگ انجام
دهیم و بهترین تیم تاریخ ذوبآهن در آن زمان شــكل گرفته بود .ما
تلفیقی از بازیكنان جوان و باتجربه را در اختیار داشــتیم ،همینطور
كادر فنی و مدیریت قوی كه باید از زحمــات منصور ابراهیمزاده هم
تشكر كنم.
فرمت بازیهای آن زمان سختتر از االن بود .بازی فینال هم بهصورت
تكبازی بود و برابر سئونگنام كره قرار گرفتیم .در فینال كه در توكیو
برگزار شــد ،تیم حریف بهخوبی از سوی هوادارانش حمایت میشد و
جو ورزشگاه علیه ما بود .ما در 20دقیقه اول 2گل بد خوردیم و البته
یكی را جبران كردیم .میخواســتیم گلهای دیگر را هم بزنیم ولی
غافلگیر شــدیم و گل خوردیم .اگر آن تیم تجربه بیشتری داشت ،آن
اتفاق برای ما رخ نمیداد .آنها به خوبی ما را آنالیز كرده بودند و از روی
نقاط ضعفمان به ما گل زدند .ما در مراحل قبلی الهالل و پوهانگ را
شكست دادیم كه بهمراتب از ســئونگنام قویتر بودند اما روز فینال،
روز خوب ما نبود.

دینمحمدی :كاش سهراب محروم نبود

در بازی بــا جوبیلوایواتا ،ســهراب بختیــاریزاده را بهدلیل
محرومیت در اختیار نداشــتیم كه این موضــوع تأثیر منفی
در تیم داشت و متأســفانه 2گل یكشــكل خوردیم .بعد از
بازی خیلیها گفتند كه اگر پرویز برومند بازی میكرد شاید
شكســت نمیخوردیم ولی به هر حال این تصمیمی بود كه
كادر فنی گرفت .مــا در آن روز خیلی بدشــانس بودیم و اگر
موقعیتهایمان تبدیل به گل میشــد بازی را 4-2میبردیم.
من یك گل زدم و یك گل دیگر هم میتوانستم بزنم .در یك
موقعیت خوب گلر حریف را هم دریبل كردم ولی میخواستم
پنالتی بگیرم .اگر خودم را زمین نمیانداختم شــاید ضربهام
تبدیل به گل میشد ولی گلر جوبیلو به من برخورد كرد و داور
میتوانست پنالتی بگیرد كه نگرفت .آن زمان آنالیز كردن تیم
حریف مثل فوتبال امروز نبود و ما بهخوبــی جوبیلو را آنالیز
نكرده بودیم .شاید اگر در فوتبال امروز با آنها بازی میكردیم
برنده میشدیم .آن فینال و از دست دادن قهرمانی یك حسرت
بزرگ برای استقالل بود.

درباره 3بازیكن خوششانسی كه بهواسطه
محرومیتها به تركیب اصلی رسیدهاند

پرسپولیس در بازی فینال 3محروم دارد كه حضور هر یك از آنها میتوانست قدرتی افزونتر به این تیم ببخشد .عالوه بر وحید
امیری كه در مطلب دیگری بهشكل مفصل به او پرداخته شده ،احسان پهلوان و عیسی آلكثیر2 ،محروم دیگر سرخپوشان
هستند كه بهخصوص جای آلكثیر در این بازی بهشدت خالی خواهد بود .عیسی بعد از آنكه مقابل الشارجه پایش به گلزنی
باز شد ،در مراحل یكهشتم و یكچهارم نهایی هم هر 3گل پرسپولیس را زد و اگرچه وقتی محروم شد مهدی عبدی در بازی
نیمهنهایی جورش را كشید اما هنوز كسی باور نكرده كه جای خالی عیسی در تركیب پرسپولیس پر شده باشد .آمار ضعیف
عبدی و رمضانی در لیگبرتر ،امیدواری به این دو مهاجم را ســخت كرده و تازه این معضل هم وجود دارد كه اینها برخالف
بازیهای لیگ در فینال آسیا امیری را هم كنار خودشان ندارند .از آن سو احسان پهلوان هم درست وقتی در تركیب پرسپولیس
جا افتاد و سریال پاس گلهایش كلید خورد ،با اخطاری كه مقابل النصر گرفت فینال لیگ قهرمانان را از دست داد .پهلوان در
سمت چپ خط میانی پرسپولیس جانشین بازیكنی شده بود كه همه او را ستاره اول پرسپولیس در چهارمین قهرمانی لیگ
میدانند .خأل مهدی ترابی كه مؤثرترین بازیكن فصل گذشته ســرخها بود تازه داشت با پهلوان پر میشد كه او با بدشانسی
مهمترین بازی فصل را از دست داد .در غیاب پهلوان ،آلكثیر و امیری فرصت حضور در فینال به شیری ،عالیشاه و عبدی رسیده
است .درباره مهدی عبدی همه امیدوارند در فینال شبیه همان عبدی لیگ قهرمانان باشد نه عبدی لیگ برتر .او قبل از گل
حساس مقابل النصر ،در جریان برد 4بر صفر مقابل الشارجه هم گل چهارم را زده بود و با توجه به دقایق بازیاش آمار خوبی
در این رقابتها دارد .عالیشاه هم بعد از مدتها نیمكتنشینی كه برخی اوقات با كشمكشهایی هم همراه بوده احتماال گزینه
اصلی یحیی برای بازی كردن به جای پهلوان خواهد بود .جای خالی وحید امیری را هم سیامك نعمتی پر میكند .اگر وحید
محروم نبود ،سیامك مثل بازیهای قبلی در دفاع راست بازی میكرد اما حاال باید جلو بیاید و پست دفاع راست را به مهدی
شیری بسپارد .شیری ،عبدی و عالیشاه خوششانسهایی هستند كه به لطف محرومیت همتیمیها ،افتخار بازی در فینال
آسیا را بهدست آوردهاند .مثل آدام همتی كه در شرایط ویژه و عجیب پرسپولیس در سال 2018افتخار حضور در فینال آسیا را
به دست آورد و البته كار خاصی هم نكرد .آیا شنبه اتفاق خاصی در كار خواهد بود؟

ذوب آهن

هادی عقیلی :خوابمان به هم ریخته بود

الیی وحید امیری به پیكه ،شاید تنها لحظه از عمر فوتبال
اوست كه وایرال شده و به اتكای همین صحنه او تبدیل به
یكی از نمادهای ایران در این جام شد .سالها بعد از آن جام،
همگان حضور ایران در روسیه را با 3صحنه بهخاطر خواهند
آورد؛ الیی امیری به پیكــه ،پنالتی رونالدو بــه بیرانوند و
موقعیت ازدسترفته طارمی مقابل پرتغال .اما آنچه وحید در
این سالها برای تیمملی و پرسپولیس انجام داده بسیار فراتر
از این یك لحظه و یك تندیس بوده است .منتها مسیر زندگی
او اساسا به سمتی است كه كمترین تقاطعهای ممكن را با
نقش اول بودن و ستاره شدن دارد .به تقدیر غریب او در این
سالیان ،حاال باید غیبت در 2فینال لیگ قهرمانان آسیا را هم
اضافه كنیم .سال2018او یكی از بازیكنان اصلی تیم برانكو
در 6بازی دور مقدماتی بود .اما وقتی دور حذفی فرا رســید
و ماجراجویی پرسپولیس برای رسیدن به فینال آغاز شد،
وحید به تركیه رفته بود تا در 30سالگی از نخستین و آخرین
شانس زندگیاش برای بازی در آن سوی مرزها استفاده كند.
امسال هم كه از بازی اول تا آخر پابهپای س رخها پیش آمده
بود ،یك اخطار نحس در بازی نیمهنهایی او را از حضور در
فینال محروم كرد .این فینال میتواند مهمترین بازی تاریخ
پرسپولیس باشد ،این را همه میدانند .وحید امیری هم یكی
از مؤثرترین و كارآمدترین بازیكنان تاریخ پرسپولیس بوده
اســت ،اما این یكی را خیلیها نمیدانند .شاید او در بازی
شنبه میتوانست گل قهرمانی سرخپوشان را بزند و نامش
را طوری در تاریخ بنویســد كه این بار بودنش هم به اندازه
نبودنهایش دیده شود.
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درباره وحید امیری كه به شكلی عجیب هر دو فینال
پرسپولیس در آسیا را از دست داده است

اگر ســروكله فوتبال حرفهای در زندگی وحید امیری پیدا
نمیشد ،او احتماال تحصیل در همان رشته حقوق را ادامه
میداد و االن یك استاد دانشگاه بود .البته وكالت و قضاوت
هم گزینههای دیگری برای دانشــجویان رشــته حقوق
محسوب میشوند اما بعید بود حجب و حیای ذاتی امیری
به حضور در دادگاه و كشمكشهای جاری در این مشاغل
بخورد .نه ،او قاعدتا استاد دانشگاه میشد .از آن استادهایی
كه محترمانه و بیسروصدا كارشان را میكنند اما حاشیهای
ندارند و كسی دربارهشــان حرف نمیزند .وحید امیری در
فوتبالش هم یك چنین بازیكنی اســت؛ مؤثر و محكم ،اما
بیسروصدا و محترم .او هرگز به اندازهای كه در تیمهایش
تأثیر داشــته ،ســروصدا بهپا نكرده و هیچوقــت در قالب
ستارههای خبرساز فوتبال ظاهر نشده است .همیشه انگار
در سایه ایســتاده اما از همان جا به بازی تیمش نور و جال
میدهد .مثال داستان همین آخرین قهرمانی پرسپولیس
در لیگ برتر را مــرور كنید .همه از ترابــی و علیپور حرف
میزنند ،چون بیشترین گلها به نام این دو بازیكن ثبت شد.
اما درباره نقش فراوان وحید امیری در این قهرمانی آنقدرها
كه شایسته این بازیكن جانسخت و مؤثر باشد صحبت نشد.
حال آنكه تعداد گلها و پاس گلهای امیری هم كم نبود و
تازه نقش او در شكلگیری نمایش سرخپوشان در سالهای
اخیر بسیار فراتر از گلها و پاسگلهایش بوده است .او در
تیمملی هم تا قبل از جامجهانی2018چنین شمایلی داشت
و تازه در همین جام بود كه ناگهان یك پالن از بازی با اسپانیا
او را تبدیل به نقش اول ســناریوی تیم ملی در روسیه كرد.
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سالي چقدر پولدرميآوري؟

از آنجا كه ايراني هستيم و عادتهاي خاص خودمان
بنیامین کریمی
را داريم ،هر وقت ميرويم مطب ،حساب ميكنيم
روزنامهنگار
كه دكتر هر روز چند تا بيمار دارد و تعداد آنها را در
قيمت ويزيت ضرب ميكنیم تا به درآمد ماهانه دكتر برسيم .مهماني كه ميرويم،
از صاحبخانه ميپرسيم خانه چند متر است و چند خريده و حساب ميكنيم كه به
قيمت االن چقدر ميشود .جوان فاميل را كه تازه سر كار رفته در جمع ميبينيم و
ميپرسيم ماهي چقدر حقوق ميگيرد ،از سرباز ميپرسيم چندماه خدمت است،
از زن باردار ميپرسيم چندماهه باردار اســت يا براي كي برنامه ريخته تا بچهدار
شود؟حدسزدن درآمد راننده تاكسي تلفني هم سرگرمي خوبي است؛ اينكه چند
سفر در روز مســافر ميگيرد و چقدر به خود راننده ميرسد و چه پول هنگفتي
گير اسنپ يا تپســي ميآيد .حاال هم يكي از تفريحات سالم ماها حساب درآمد
پرسپوليس از حضور در ليگ قهرمانان آسياست و مبلغي كه در صورت پيروزي
در فينال نصيب نماينده فوتبال ايران ميشــود .چرتكهها و ماشينحسابها را
آمادهكنيم .پرسپوليس با پيروزي مقابل التعاون عربســتان ،السد قطر ،شارجه
امارات و پاختاكور ازبكستان سرجمع۲۵۰هزار دالر پاداش گرفت و 20هزار دالر
هم براي مساوي در وقت قانوني مقابل النصر عربستان بهدست آورد .بردن النصر
در ضربات پنالتي 2ميليون دالر تضميني در حساب پرسپوليسيها ذخيره كرد.
صعود مرحلهبهمرحله هم هر كدام پاداشهايي دربرداشت؛ صعود به يكهشتم
۱۰۰هزار ،صعود به يكچهارم 150هزار ،حضــور در نيمهنهايي ۲۵۰هزار دالر.
شكســت در فينال شــنبه 2ميليون و برد در اين بازي 4ميليون دالر ديگر براي
قهرمان 4سال اخير ايران پاداش به همراه خواهدآورد .جمع اينها ميكند بهعبارت
4ميليونو820هزار دالر كه اگر ايراني باشي سريع اين رقم را در قيمت روز دالر
ضرب ميكني تا دستاورد ريالي حضور پرسپوليس در ليگ اين فصل آسيا را حساب
كني .اگر همين امروز طلب آسيايي پرســپوليس را بدهند اين باشگاه با قيمت
250هزار ريالي روز دالر حدود 120ميليارد تومــان معادل 1200ميليارد ريال
كاسب ميشود كه ميتواند مرهمي باشد بر همه زخمها و پوششي بر بدهيهاي
كالن باشــگاه .البته كنفدراســيون 10درصد هم از اين پــاداش براي خودش
كميسيون برميدارد كه طبق گفته  AFCاين پول صرف امور خيريه ميشود؛ شايد
از همان دست خيريهها كه بالتر و پالتيني در فيفا و يوفا كنار ميگذاشتند .همه اين
پول بالفاصله به باشگاه ايراني نخواهد رسيد؛ چون بهخاطر تحريمها كنفدراسيون
فوتبال آسيا براي رســاندن پول به نمايندههاي ايران بهانه مناسبي دارد .شايد با
رفتن ترامپ حدود 2ماه ديگر و رفع برخي تحريمها از سوي جو بايدن ،پرسپوليس
زودتر از چيزي كه فكــرش را ميكرد به اين پاداشها برســد .هر چند اين پول
بهدست صاحب باشگاه يعني وزارت ورزش ميرسد و معلوم نيست همه آن صرف
خود باشگاه و جبران بدهيها و هزينههاي جاري و پرداخت قراردادها و هزينه خريد
موز و كيك و سانديس جلسههاي هيأتمديره پرسپوليس شود .قهرماني در آسيا
ميتواند پرسپوليس را به جامجهاني باشگاهها برساند كه بهزودي و در قطر برگزار
ميشود و باخت در بازي اول اين رقابتها 500هزار دالر پاداش دارد و تيم برنده در
صورت باخت در بازي بعدي براي رتبه پنجمي يا ششمي يكميليون و با برد يك
ونيمميلیون دالر ديگر دريافت ميكند .به تيم قهرمان 10ميليون و تيمهاي دوم
تا چهارم بهترتيب 4 ،5و 3ميليون دالر ميرسد كه جايزه قهرمان نسبت به 2سال
قبل دوبرابر شده است .نكته پاداش جام جهاني باشگاهها اين است كه فيفا مثل
10 ،AFCدرصد از پاداش كسر نميكند.

اين يكي فرق ميكنه!

سه تفاوت مهم فينال امسال با فينال
دو سال پيش ليگ قهرمانان

شايد  2سال پيش كه پرسپوليس به كاشيما باخت و رؤياي فتح ليگ قهرمانان
آسيا را در يك قدمي جام بر باد رفته ديد ،كمتر كسي تصور ميكرد اين تيم
در همين فاصله كوتاه يكبار ديگر به بازي نهايي برسد؛ با اين حال شايستگي
پرسپوليس و نيز شرايط خاص اين دوره از مسابقات بهخاطر شيوع كرونا و
برگزاري متمركز و تكبازي مراحل حذفي ،ايــن امكان را پديد آورد .حاال
پرسپوليس دوباره به فينال ليگ قهرمانان آسيا رسيده و دستكم  3دليل
داريم كه نشان ميدهد اين فينال با آن فينال فرق دارد .اين يعني اين مرتبه
شانس قرمزها براي تصاحب جام بيشتر است و به همين دليل فينال امسال را
بايد مهمترين مسابقه تاريخ باشگاه پرسپوليس دانست.

سيد جالل حسینی،كاپيتان پرسپوليسيها اعتقاد دارد اگر بازيكنان
اين تيم خودشان را باور داشته باشند با دست پر از قطر برميگردند
شايد اگر شجاع خليلزاده از پرســپوليس جدا نميشد ،در فينال هفته
حميدرضا عليپور
آينده ،زوج كنعانيزادگان در قلب خط دفاع بود و ســيدجالل بهعنوان
روزنامهنگار
كاپيتان اول تيم از روي نيمكت بازي تيمش را تماشا ميكرد اما حاال شرايط
حسابي فرق كرده است .سيدجالل در سن 38سالگي به اميد اول قرمزها در خط دفاع تبديل شده و
هواداران براي رسيدن به جام روي تجربه و تواناييهاي او حسابي ويژه باز كردهاند .از همينرو پيش از
توگويي كوتاه داشتيم.
سفر پرسپوليس به قطر با سيدجالل حسيني گف 
از آخرين شرايط پرســپوليس برايمان
بگوييد .آماده دومين فينال آسيا هستيد؟

درخصوص غيبت بازيكناني مثل آلكثير،
پهلوان و وحيد اميري چه نظري داري؟

اين بازيكناني كه اســم آورديد جزو بازيكنان كليدي
ما بودند و نبــود آنها قطعا كار ما را ســختتر خواهد
كرد .ما در نبود آنها بايد دوبرابــر تالش كنيم اما اين
دليل نميشــود بهخاطر نبود آنها ماتم بگيريم و اصال
نميتوانيم چنين كاري انجــام دهيم .هر بازيكني در
فينال به ميدان رفت ،بايد بدانــد كه براي ايران بازي
ميكند و بايد از جانش مايه بگذارد.

حريفتان در فينال را چطــور ارزيابي
ميكني؟

اكثر تيمهاي شــرق آســيا قدرتمند و در عين حال
ثروتمند هستند .تيمهاي شرقي بارها اين قدرتشان
را به غربيها نشــان دادهاند و الزم نيســت من ديگر
توضيحي در اين خصوص بدهــم .طبيعتا تيمي كه از
شرق به فينال رسيده تيم خوب و باكيفيتي است كه
خودش را به ديدار نهايي رسانده است و براي رسيدن به
جام با تمام قدرت مقابل ما بازي خواهد كرد.

شجاع براي فيناليستشدن پرسپوليس خيلي زحمت
كشــيد و با تمام وجودش بازي كرد .او در موفقيت و
فيناليستشدن ما سهم بزرگي داشت .قطعا او هم دلش
با پرسپوليس است و دوست دارد ما قهرمان شويم.

به هر صورتاي كاش ميتوانستيم قبل از بازي فينال
بازي داشته باشيم اما نشد و مجبور شديم با بازيهاي
درون تيمي آمادگي خودمان را حفظ كنيم .به شخصه
اعتقــاد دارم با توجه به شــرايط موجــود ،بازيهاي
درونتيمي حسابي به نفع ما تمام شد؛ چراكه بازيكنان
حسابي تحت فشــار قرار گرفتند اما اي كاش حداقل با
ذوبآهن بازي كرده بوديم و پس از آن به قطر ميآمديم.

هيچكس نميتواند از حاال در مورد قهرماني صحبت
كند .همه تيمها امسال خوب هستند و با صحبت در
مورد قهرماني فقط فشار روي تيم زياد
ميشود.
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ساده

 -1از القــاب امامعلي(ع)-
محل تقاطع دو راسته بازار
 -2سرگشتگي -بلبل -نوعي
تسهيالت بانكي
 -3حالل رنگ الك ناخن-
عيدي
 -4غيرمصنوعي -خدمتكار-
ناتوان
 -5ساز استاد حسن ناهيد-
بدبختان -خبرگــزاري كار
ايران
 -6ناســزا -عجله و تندي-
منقار كوتاه
 -7عمارت ،ســازه-ساز ي
زهــي -نوعــي نوشــيدني
ميوهاي
 -8تاج پرندگان -سلســله
آغامحمدخــان -در توضيح
كالم بهكار ميرود
 -9دادخواهــي -رنگكردن
كوتاهمدت مو -شعور
 -10بلــه آلمانــي -فناوري
نويــن و درحال توســعه -
شيطان
 -11آماسيده -سود برنده-
ضمير حداقل دو نفره
 -12اكنــون -مربــوط به
ادبيات -مليح
 -13غلبه و چيرگي -از آالت
موسيقي آذري

 -14بزرگواري -رماني نوشته
ايوان تورگنيف روسي -شعله
آتش
 -15داراي خصلتهــاي
نيكو -خالق تابلوي هنرمندانه
لبخند ژوكوند
عمودي:

 -1پيشدرآمــد آشــغال-
رماني نوشته مجيد قيصري-
شب پيشرو
 -2زادگاه و محــل تولــد
ســتارهها -محروميت -گل
سرخ
 -3جريــان مســتقيم
برق -پايتخــت بنگالدش-
ناسازگاري
 -4لرزه -سيستم عاملي در
كامپيوتر
 -5خداي هندو -تيره -دانه
گياه
 -6نفرين -كشتي كوچك-
آشكار
 -7نفس خسته -حركتي در
ژيمناستيك -جالبتوجه
 -8زد و خورد -گل تهحوض-
مگس
 -9پيــت -تشــخيص-
پيششماره تلفن
 -10تركيــب شــيميايي
آ بدار -رهندهنــده-

خوشخوان
 -11سرپيچيكردن -سخنان
بيمار تبدار -گودي
 -12بشقاب زيراستكان -عادي
 -13شــيريني ســوغات قم-
گنديدگي -روحاني يهودي
 -14تعجب زنانه -درســت و
حســابي -مدافع چپ كروات
تيم فوتبال استقالل
 -15الف و گزاف -سرسلسله
زنديه -پيشوند سلب
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با دست بازتر

براي آن پرسپوليس خستهجاني كه آنطور پشــت پنجرههاي بسته تلفات داد و
سينهخيز به فينال رسيد ،تا هزار ســال ديگر ميشود مرثيه گفت .آن تيم واقعا
مظلوم و سختجان بود .براي هميشــه تاريخ ،نماد تيم برانكو محمد انصاري
شناخته خواهد شد كه زير فشار رباط صليبي داد و با عصا در مراسم دريافت
مدال يادبود حاضر شد .حاال اما دست پرسپوليس بازتر است .اين درست كه
سرخپوشان چند محروم دارند ،اما حتي در بدترين شرايط هم وضعشان فرق
ميكند با تيمي كه آدام همتي بازيكن فيكساش بود و حميدرضا طاهرخاني
ذخيرهاش .بنابراين پرســپوليس فعلي با موجودي و اميدواري بيشتري
راهي فينال ميشود؛ مسابقهاي كه بزرگترين بازي تاريخ سرخپوشان
است و آرزو ميكنيم بزرگترين جشن و پايكوبي آنها را هم به همراه
داشته باشد.

در شرايطي گام به فينال آسيا ميگذاريد
كه در ليگ ايران هم وضعيت خوبي داريد و با برد در
بازيهاي عقب افتاده ميتوانيد به صدر برگرديد.
پرسپوليس امسال هم مدعي قهرماني است؟

حاال چــه شانســي بــراي قهرماني
پرسپوليس قائل هستي؟

4

بدون قارهپيمايي

2سال پيش يكي از مسائلي كه بهشدت به پرسپوليس لطمه زد ،برگزاري بازي
رفت در ژاپن بود .شايد همه فكر ميكردند انجام مسابقه برگشت در تهران به
سود سرخپوشان است ،اما پرسپوليس ناچار شد ظرف يك هفته دو بار فاصله
بســيار دور ايران تا ژاپن را طي كند ،درحاليكه تيم حريف تنها يكبار چنين
پروازي را تجربه كرد .بنابراين پرســپوليس واقعا خســته بود و مخصوصا در
نيمهدوم بازي رفت كه دو بار دروازه اين تيم باز شد ،فرسودگي و به هم ريختن
ساعت بدن بازيكنان حس ميشد .اين بار اما خبري از قارهپيمايي نيست .بازي
همين بيخ گوشمان برگزار ميشود و پرسپوليس هم از 6روز پيش در دوحه
قطر است.

شجاع يكي ديگر از بازيكناني است كه در
مرحله قبلي همراه پرسپوليس بود و حاال نيست .در
اين خصوص چه حرفي داري؟

خيليها اعتقاد دارند لغو بازيهاي ليگ
به ضرر پرسپوليس تمام خواهد شد؛ اين موضوع را
قبول داري؟

متوسط

خبر از اشباع روحي نيست

2سال پيش پرسپوليس براي نخســتين بار به فينال ليگ قهرمانان آسيا رسيد و
به همين دليل بازيكنان اين تيم سر از پا نميشــناختند .به نوعي ميتوان گفت
پرسپوليس بعد از پيروزي بر الســد در تهران ،دچار اشباع روحي و انگيزشي شد
و كار را پايانيافته دانســت .آن همه جشن و شادماني ،اشــكهاي بشار رسن و
تماشاگراني كه به قول عادل فردوسيپور از ورزشگاه بيرون نميرفتند ،نشان ميداد
پرسپوليس از نظر انگيزشي سير شده است .قصه امسال اما فرق دارد .اين بار تيم
كامال «گرسنه» به فينال رسيده و خود جام را هدف گرفته است.

كار خيلي ســخت اســت اما تمام تالش خودمان را
خواهيم كرد تا نماينده خوب و شايستهاي براي فوتبال
ايران باشيم .مطمئن هستم اگر خودمان را باور داشته
باشيم قهرمان ميشويم.

خدا را شــكر تمرينات خوبي را پشتسر گذاشتهايم و
حاال آمادهايم تا براي برگزاري فينال راهي قطر شويم.
تمام بچهها از لحاظ روحي در شرايط بسيار خوبي قرار
دارند و به همينخاطر اميدوارم كه بتوانيم اين بار دست
پر از فينال بيرون بياييم.
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فینال

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri ................................

  چرا کارتبانكهاي اتباع خارجي مسدود شده؟

مدتي است کارتبانكهاي اتباع خارجي قانوني در ايران مسدود شده
و قادر به انجام هيچ كاري با کارت بانک حتي خريد تخممرغ نيستيم.
هيچ توضيحي هم درخصوص علت كارشان نميدهند.
محمدياسين اكبري از تهران

  چرا به يك كارگر ساختماني ،وام كمك معيشت نميدهند؟


قالبي؛
پرستار
سارق طالي بيماران كرونايي
پليس در تعقيب زن جواني است كه لباس پرستار به
داخلي تن كرده و پس از ورود به بيمارستانها ،سراغ بيماران
كرونايي رفتــه و با تزريق آمپول بيهوشــي به آنها،
طالهايشان را سرقت ميكند .بهگزارش همشهري ،چند روز قبل
زن جواني به اداره پليس رفت و خبر از سرقت طالهاي مادرش در
يكي از بيمارســتانها داد .وي گفت :مادرم زني 70ساله بود كه
مدتي قبل بهدليل عفونت در يكي از بيمارستانهاي شمال تهران
بستري شد .در جريان درمان بيمارياش متوجه شديم كه مبتال به
كرونا هم شده است .به همين دليل در قسمت مراقبتهاي ويژه

من كارگر ساختماني هستم و درخواست وام يك ميليوني هم دادهام،
اما اين وام به من تعلق نگرفت آيا اين عدالت است؟
  چرا سهام عدالت فروش نميرود؟

از سهامداران عدالت

  اشغال پياده رو جلوي اداره برق خيابان امام حسين(ع)

مدتي است بخشي از پيادهروي مقابل اداره برق بعد از متروي شهدا
به سمت امام حسين ،توسط كارگاه ســاختماني اشغال شده و تنها
راهروي كوچكي براي عابران باقي مانده است كه اين راهرو هم پر از
چاله ،بدون ايمنسازي و تاريك است .براي رفع مشكل بارها با 137
تماس گرفت ه و 2بار هم حضوري به معاونت عمراني شهرداري منطقه
مراجعه كرده و هر بار وعده شنيدهايم كه رفع مشكل خواهد شد ،ولي
تاكنون اقدامي نشده است.

بستري شد اما تالش كادر درمان براي نجات او فايدهاي نداشت و
مادرم به كام مرگ رفت .وي ادامه داد :مادرم وصيت كرده بود كه
پس از مرگش و پيش از مراسم هفتمش النگوهايش را بفروشيم و
خرج امور خيريه و كمك به نيازمندان كنيم .پس از مرگ مادرم و
انجام مراسم دفن و عزاداري ،طالهايش را به طالفروشي برديم و
وقتي النگوها را بههمراه فاكتــورش به طالفروش داديم ،ناباورانه
متوجه شديم كه طالها بدلي است و هيچ ارزشي ندارد .ابتدا تصور
كرديم طالفروشــي كه مادرم از او طال خريده بود ســرمان كاله
گذاشته و طالي بدلي را به جاي اصلي به مادرم فروخته است .اما
پس از پرسوجو متوجه شــديم كه طالفروش مقصر نيســت و
طالهاي مادرم در بيمارستان سرقت شــده است .او زماني كه در
بخش بســتري بوده ،فردي طالهايش را دزديــده و به جاي آن
النگوهاي قالبي در دستش كرده بود .به سراغ حراست بيمارستان
رفتيم تا موضوع را بررسي كنيم .حراست بيمارستان بالفاصله وارد

  قرنطينه از 9شب؛ عاملراهبندان شبها در شهرهاي بزرگ

حسام قديري از تبريز

  صدور ســند تفكيكي واحدهاي مجتمع ياس تا كي معطل
بماند؟

مشكل موجود بين بنياد تعاون ناجا و شهرداري منطقه يك تهران در
ارتباط با مجتمعهاي احداث شدهتوسط آن بنياد در محله سوهانك
تهران (مجتمع ياس يك ،خيابان بشارت ،مقابل دانشگاهآزاد اسالمي)
باعث تعويق چند ساله صدور سند تفكيكي واحدهاي مجتمع و به تبع
آن موجب ورود ضرر و زيان و اجحاف در حق ساكنان آن مجتمع شده
است .از شهرداري منطقه يك و بنياد تعاون ناجا انتظار ميرود ضمن
همكاري الزم با يكديگر ،به اين اختالفات پايان دهند و آرامش را به
ساكنان هديه كنند.
خالقي از ساكنان مجتمع ياس يك

  وام مستأجري را تمديد كنيد

مدت زماني كه براي پيگيري و دريافت وام مستأجري گذاشته بودند
اندك بود ،از مسئوالن تقاضا ميشود پرداخت وام مستأجري را دوباره
تمديد كنند تا شايد جاماندگاني مانند من بتوانند ازآن بهره ببرند.
محبي از تالش

  بيمه بيكاري از سال گذشته ،هنوز پرداخت نشده است

از اواخر سال گذشته كه به داليل مختلف بيكاري زياد شد ،بسياري
براي دريافت بيمه بيكاري و استفاده از حق قانوني خود اقدام كردند،
ولي متأسفانه برخي از اين افراد هنوز نتوانستهاند به حق قانوني خود
برســند؛ درحاليكه برخي از آنها سالها ســابقه پرداخت حق بيمه
مستمر داشــتهاند .همين افراد دفترچه بيمهشان هم تمديد اعتبار
نشده و از خدمات درماني بيمهاي كه سالها براي آن هزينه كردهاند
محرومند .از مسئوالن تقاضا دارم تا زمان پرداخت حقوق بيمه بيكاري،
حداقل دفترچه تامين اجتماعي اين عده را مهر اعتبار بزنند.
محمد حسين عسگري

  شهرك ويالشهر رفتگر و مخزن زباله ندارد

شهرك ويالشهر واقع در جاده مخصوص كرج و در حريم منطقه21
شهرداري تهران با وجود جمعيت فراوان ،رفتگر و مخزن زباله ندارد.
تمام جويهاي شهرك پر از زباله است و جارو نميشود .بارها از 137
پيگير شدهايم و حتي با معاون شــهردار منطقه هم صحبت كردهايم
و قول مســاعد دادند كه ظرف چند روز موضوع حل شود ،اما اكنون
چندماه گذشته و شهرك غرق در زباله و نابساماني بهداشتي است.
سيدعباس ميرقاسمي از ويالشهر تهران

  تخلف هزار و 200توماني و جريمه 48هزار توماني

پس از عبور از عوارضي تهران  -قم كه عوارض آن هزار و 200تومان
است برايم پيامك جريمه 48هزار توماني آمد .واقعا اين جريمه نيست
و فقط كسب درآمد است.
جوشقاني از قم

  ماسك  ،الكل و دستكش همچنان گران است

درحاليكه حقوقهاي ما در اول سال افزايش يافته و تا پايان سال هم
تغيير نخواهد داشت ،قيمت ماسك  ،الكل و دستكش به يك تعادل
منطقي نرسيده و كار بهجايي رسيده كه ديگر قادر به تهيه اين اقالم
نيستيم .آيا وقتش نشــده حاال كه از واكسن خبري نيست مسئوالن
اين اقالم را رايگان در اختيار مردم قرار دهند ؟
زراعتي از تهران

  پيامهاي بازرگاني هر شهر در همان شهر پخش شود

باتوجه بهوجود شــبكههاي اســتاني ،پخش كردن برخي پيامهاي
بازرگاني مختص شهرهاي مختلف در صداوسيماي سراسري كاري
بيهوده است ،مگر اينكه شبكههاي استاني كاركردي نداشته يا تعطيل
شده باشند.
مقصودي از مشهد

عمل شد و به بررسي تصاوير دوربين مداربسته پرداخت .در بازبيني
تصاوير دوربين مداربسته راز يك پرستار قالبي فاش شد و متوجه
شديم زني كه با ماسك صورتش را پوشانده بود ،النگوهاي مادرم را
ســرقت كرده و به جاي آن النگوهاي بدلي در دستان مادرم قرار
داده بود.
سرقتهاي سريالي

با اين شكايت ،گروهي از مأموران پليس با دستور قاضي رسولي،
بازپرس شعبه هشتم دادسراي ويژه سرقت راهي بيمارستان مورد
نظر شدند و تحقيقات خود را آغاز كردند .بازبيني تصاوير حكايت از
اين داشت كه زني نقش پرستار را بازي ميكرده و وارد بيمارستان
ميشده است .او به بيمار كرونايي ،آمپول بيهوشي در سرم تزريق
كرده و بعد از اينكه بيمار كامال بيهوش شده بود ،اقدام به سرقت
5النگوي گرانقيمت وي كرده و به جــاي آنها النگوهاي بدلي در

كشتارخانوادگي
درتويسركان
قتل اعضاي خانــوادهاي در يكي از
جنايي روستاهاي شهرســتان تويسركان
پليس را با معماي جنايي پيچيدهاي
مواجه كرده اســت .اجســاد 2نفر از قربانيان در
اطراف گاوداري و  3قربانی ديگر در چاهي عميق
كشف شده است .هنوز معلوم نيست چهكسي و با
چه انگيزهاي مرتكب اين جنايت شده است.
به گزارش همشــهري ،چند روزي اســت كه در
تويســركان همه درباره جنايتي كــه در يكي از
باغهاي مرادآباد اتفاق افتــاده صحبت ميكنند؛
جنايتي كه در آن 5عضو خانوادهاي شــامل پدر،
مادر ،دختر و 2پســر بــه طرز هولناكــي به قتل
رســيدند و اجســاد هر يك از آنها در گوشهاي از
زمينهاي كشاورزيشــان كشف شد .حاال ترس
و وحشت در روســتا ســايه افكنده و همه درباره
جنايت در گاوداري صحبت ميكنند .اما پليس چه
زماني از اين جنايت مطلع شد؟ ساعت  4بعدازظهر
روز سهشــنبه جواني با پليس تمــاس گرفت و از
ناپديد شدن اعضاي خانواده عمويش خبر داد و از
مأموران كمك خواست .او گفت :هيچيك از اعضاي
خانواده عمويم تلفنشان را جواب نميدهند و در
نزديكي گاوداري عمويم آثار خــون وجود دارد.
دقايقي بعد از اين تماس بــود كه مأموران خود را
به محل گاوداري در روســتاي مرادآباد رساندند.
آنطور كــه اين جوان ميگفــت عمويش صاحب
زميني چندين هكتاري بود كه در بخشــي از آن
گاوداري قرار داشــت .در بخش ديگر باغ و زمين
كشــاورزي بود ،اعضاي خانواده در همان بخش
زندگي و كار ميكردند .هنوز به درستي معلوم نبود
كه چه اتفاقي افتاده و اعضاي اين خانواده روستايي
به چه سرنوشتي دچار شدهاند؛ اما هيچيك از آنها
در گاوداري و مزرعه نبودند .با وجود اينكه خودرو،
گاوها و تعداد زيادي گوسفند در آنجا بود ،اما زماني
كه مأموران وارد شدند ،همهچيز دست نخورده بود
و با اينكه اعضاي خانواده در آنجا حضور نداشتند
اما شواهد نشان ميداد سرقتي از آنجا نشده است.
كشف نخستين جسد

ماموران در نخستين اقدام به جستوجو در مزرعه
پرداختند؛ چون ممكن بود اتفاقي براي اعضاي اين
خانواده افتاده باشد و نياز به كمك داشته باشند.
با اين حال رد خون از حادثه ناگواري خبر ميداد.

وقتي مأموران رد خــون را دنبال كردند در فاصله
حدود 100متري گاوداري با پيكر بيجان دختر
30ساله خانواده روبهرو شدند .او بر اثر اصابت جسم
ســخت مانند ميله آهني يا چوب به سرش جان
باخته بود .شــواهد اوليه از اين حكايت داشت كه
ساعتها از مرگ او ميگذرد .بالفاصله اين خبر به
قاضي جنايي اعالم شــد .با حضور تعداد بيشتري
از مأموران تحقيقات براي روشن شدن سرنوشت
ساير اعضاي اين خانواده ادامه يافت.
جســتوجوي پليس در مزرعه چندين هكتاري
ادامه پيدا كرد تا اينكه در فاصله حدود 200متري
از محل كشف جسد دختر جوان ،پيكر خونين پدر
خانواده نيز كشف شد .او نيز با ضربات جسم سخت
جانش را از دست داده بود و شواهد نشان ميداد
چندين ساعت از قتل پدر و دختر ميگذرد.
سرنوشت نامعلوم اعضاي خانواده

كشــف جســد پدر و دختر اين معماي جنايي را
پيچيده كرده بود .آنها هر دو با شــيوهاي يكسان
در مزرعهشان به قتل رسيده بودند .اما مهمترين
پرســش اين بود كه چه بر ســر 3عضو ديگر اين
خانواده آمده اســت؟ براي يافتن پاسخ اين سؤال
مأموران 48ســاعت بــه جســتوجو و تحقيق
پرداختند .از آخرين تماســي كــه نزديكان اين
خانواده با آنها داشــتند مدت زيادي ميگذشت.
در اين مدت هيچيك از اعضاي روستا آنها را نديده
بودند .آنها 5نفري در مزرعه و گاوداريشان كه در
حدود 15كيلومتري تويسركان است كار ميكردند
و جمعبندي اين اطالعات نشان ميداد بهاحتمال
زيادي ســاير اعضاي خانواده نيز قرباني شدهاند و
بايد جستوجوها در آنجا ادامه يابد.
اسرار چاه متروكه

در گوشــهاي از مزرعه خانوادگي چاه متروكهاي
قرار داشــت كه ســالها از آن اســتفاده نشده
بود .آنطور كــه افراد محلــي ميگفتند اين چاه
70متري هنوز آب دارد .روز پنجشنبه مأموران
تصميم گرفتنــد تا درون چاه را بررســي كنند.
آنها از هاللاحمر و آتشنشاني و نيروهاي غواص
كمك گرفتند و از تجهيزات ويژهاي مثل جرثقيل
استفاده شد .اعضاي تيم جستوجو پس از انجام
ســاعتها جســتوجو در عمق چاه درحاليكه

خطرات زيادي را بهدنبال داشــت موفق شدند
اجســاد دو نفر ديگر از اعضاي اين خانواده یعنی
مادر و يكي از فرزندان را كشف كنند .عمق زياد
و متروكه بودن چاه از يك سو و وجود آب در آن
سبب شده بود عمليات به سختي ادامه پيدا كند.
هرچند جستوجو شامگاه پنجشــنبه موقتا به
پايان رســيد ،اما صبح جمعه بــا ادامه تالشها
پيكر بيجان پنجمين عضو ايــن خانواده نيز از
چاه متروكه بيرون كشيده شد .بررسيها نشان
ميدهد كه تنها عضو بازمانده اين خانواده ،پسر
بزرگ خانواده است كه چند ســال قبل ازدواج
كرده و در تهران زندگي ميكند كه بعد از شنيدن
خبر قتل عامل خانوادهاش خــودش را به محل
حادثه رساند.
در همين حال ســرهنگ رضا زارعي ،جانشــين
انتظامي استان همدان در گفتوگو با همشهري
از تحقيقات گســترده براي رازگشــايي از اسرار
اين جنايت هولناك خبر داد .او گفت :تالشهاي
فني و تخصصي پليس آگاهي براي كشف زواياي
پنهان اين حادثه آغاز شده و در انتظار گزارش اوليه
پزشكي قانوني درخصوص زمان و چگونگي قتل
اعضاي اين خانواده هســتيم .هنوز معلوم نيست
چه فرد يا افرادي در اين جنايت دخالت داشتهاند و
قربانيان تك تك يا بهصورت دسته جمعي به قتل
رسيدهاند .بررســيهاي تكميلي تا روشن شدن
نتيجه ادامه خواهد يافت.

كورس خياباني پسران سانتافهسوار با دو
دختر پژوسوار در خيابانهاي تهران پايان
خونيني داشت.
به گزارش همشــهري ،چند شــب قبل
گزارش درگيــري خونينــي در يكي از
خيابانهاي شمال تهران به پليس اعالم
شد .اين درگيري بين دو گروه از پسران
جوان رخ داده بود و در جريان آن يكي از
آنها با مشت 3نفر ديگر را بهشدت مصدوم
كرده بود .شــدت ضربــات بهحدي بود
كه يكي از مصدومان بــه كما رفته بود و
2مصدوم ديگر نيز آســيب زيادي ديده
بودند.
بهدنبال اين اتفاق ،مأمــوران به تحقيق
از طرفيــن درگيــري پرداختند و جوان
ضارب را شناســايي و دستگير كردند .او
در بازجوييها به جرم خــود اقرار كرد و
گفت :من بوكسور هســتم و شب حادثه

زورگيران خشن در نقش همسايه قدم به خانه مرد تهراني گذاشتند و با تهديد و ضرب
و شتم 2ميليارد و750ميليون تومان اموال او را سرقت كردند.
بهگزارش همشهري ،اواخر آبانماه امسال مأموران پليس در جريان سرقت ميلياردي از
خانهاي در شمالغرب تهران قرار گرفتند و راهي آنجا شدند .صاحبخانه زن جواني بود
كه در تحقيقات گفت :ساعتي قبل در خانه بودم كه زنگ در بهصدا درآمد .از چشمي
در كه نگاه كردم 2جوان را ديدم .آنها گفتند كه همساي ه طبقه باال هستند و من هم در
را باز كردم .اما بهمحض باز شدن در 2مرد كه ظاهرا در كنار ديوار مخفي شده بودند و
چهرهشان را پوشانده بودند ،من را هل داده و وارد منزل شدند.
شاكي ادامه داد :آنها شروع به ضرب و شتم من كردند و گفتند كه اگر محل نگهداري
طالهايم را نگويم ،مرا خواهند كشت .من هم از ترس جانم محل طالها را اعالم كردم و
آنها همه طالهايم بههمراه 30هزار دالر را كه درمجموع 2ميلياردو750ميليون تومان
ارزش داشت ،بهسرقت بردند و فرار كردند.
با اين شــكايت ،تيمي از مأموران پايگاه دوم پليس آگاهي تهران براي شناســايي و
دستگيري دزدان وارد عمل شــدند .آنها در نخســتين اقدام به بررسي دوربينهاي
مداربسته بيرون ساختمان و ساختمانهاي اطراف پرداختند و متوجه شدند كه دزدان
3مرد و 2زن بودند كه سوار بر يك خودروي تيبا سفيد مقابل ساختمان مالباخته توقف
كرده و پس از آن 2مرد و 2زن از ماشين پياده و وارد خانه شده و نقشه سرقت را عملي
كردهاند .ماموران كه حدس ميزدند ســارقان از قبل از وجود طالها و دالرها در خانه
شاكي باخبر بودهاند ،تحقيقات خود را ادامه دادند و متوجه شدند كه يكي از اقوام شاكي
زني بهنام سميراست كه شوهرش يك خودروي تيباي سفيد دارد.
در ادامه سرنخهايي بهدست آمد كه نشان ميداد خودرويي كه دزدان براي سرقت از آن
استفاده كردهاند ،همان خودروي شوهر سميرا بهنام كامران بوده است .مأموران سميرا
و كامران را زيرنظر گرفتند و دريافتند كه هردوي آنها بههمراه يكي از دوستان سميرا
بهنام ناهيد در اين سرقت نقش داشتهاند كه با دســتور قضايي هر 3نفر آنها دستگير
شــدند و از مخفيگاه آنها در حومه تهران 200ميليون تومان پــول نقد بههمراه يك
خودروي صفر كه متهمان با پولهاي سرقتي خريده بودند كشف شد.
ســرهنگ بهزاد اختيار ،رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران با بيان اين خبر گفت:
با دستگيري 3متهم پرونده ،خودرو و اموال مســروقه كشف شده از مخفيگاه آنها كه
ارزش آنها يكميليارد تومان بود به اداره آگاهي منتقل شد و تحقيقات براي دستگيري
همدستان متهمان در اين سرقت ادامه دارد.

2شبانهروز جدال با مرگ در مخزن مازوت

شناسايي مظنونان جنايت

از ســوي ديگر علي بهادري ،دادستان شهرستان
تويسركان از شناسايي مظنونان جنايت خبر داد
و به ميزان گفت :افرادي در مظان ارتكاب اين قتل
هســتند كه توســط نيروي انتطامي شناسايي و
دستور تعقيب آنان صادر شده است.
او درباره علــت قتل قربانيان گفــت :تا زماني كه
جواب پزشــكي قانوني اعالم نشود نميتوان علت
اصلي مرگ را بهطور شــفاف گفت؛ اما ظواهر امر
نشــان از اين دارد كه مقتوالن بر اثر ضربه با شئ
سخت به قتل رسيدهاند .با وجود اين هنوز انگيزه
قتل مشخص نيست.
كارگران ناپديد شده

در همين حال يكي از اقوام قربانيان به همشهري
ميگويد :قربانيان براي انجــام كارهاي گاوداري
و مزرعه تعدادي كارگر مهاجر غيرمجاز داشــتند
كه بعد از ايــن حادثه همه آنها ناپديد شــدهاند و
تحقيقات پليس براي پيداكردن آنها آغاز شــده
است.

پايان خونين كورس خياباني
با دوستانم سوار ماشــين بوديم تا براي
انجام يك معامله به خانه دوست ديگرمان
برويم .در يكي از اتوبانهاي شمال تهران
بوديم كه متوجه سرعت زياد دو خودرو
شديم .يكي از خودروها هيوندا سانتافه و
خودروي ديگر پژو بود.
وي ادامه داد :سرنشينان سانتافه 3پسر
جوان بودند و داخل پژو نيز 2دختر بودند.
خوب كه دقت كردم ،ديدم يكي از دختران
پژوسوار ،مهنار ،دختر مورد عالقهام است.
تصور كردم كه پسران سانتافهسوار قصد
مزاحمت بــراي دختر مــورد عالقهام و
دوســتش را دارند و خبر نداشتم كه آنها
كورس گذاشتهاند .چنان عصباني شدم
كه تصميم گرفتم از پسران سانتافهسوار
انتقام بگيرم .به تعقيبشــان پرداختم و
مقابل ماشــين آنها پيچيدم ،سپس هر
3نفرشــان را از ماشــين پياده كرده و با

دستانش قرار داده بود .او پس از سرقت از بيمارستان متواري شده
بود .همچنان كه تحقيقات براي شناسايي سارق بدل انداز ادامه
داشت 4شكايت مشــابه ديگر پيش روي تيم تحقيق قرار گرفت
كه نشان ميداد پرستار قالبي با اين شگرد از بيماران ديگري هم
سرقت كرده بود .او در ســرقتهاي ديگر با لباس پرستاري وارد
بيمارستانها شده و دست به ســرقت بيماران كرونايي زده بود.
متهم در جريان سرقتهاي ديگر نيز پس از تزريق داروي بيهوشي،
بيماران را بيهوش و سپس نقشه سرقت و بدلاندازي را اجرا كرده
بود .اما در آخرين سرقت بهدليل اينكه پرستاران بخش وارد اتاق
شده بودند موفق نشده بود كه طالي بدلي را جايگزين كند و فورا از
بيمارستان فرار كرده بود .در شرايطي كه تحقيقات نشان ميدهد
همه اين سرقتها توسط يك زن صورت گرفته است ،گروهي از
مأموران پليس آگاهي تهران با دســتور بازپرس دادســراي ويژه
سرقت ،تحقيقات براي شناسايي و بازداشت او را آغاز كردهاند.

سرقت ميلياردي همسايههاي قالبي

هدايت از محله امام حسين تهران

قانون قرنطينه از 9شب به بعد عامل شماره يك ترافيك بسيار سنگين
در خيابانهاي تبريز ،تهران ،مشــهد و ...است .وضعيت خيابانهاي
تبريز در ساعات قبل از قرنطينه واقعا آزاردهنده است .همين قانون
باعث شــلوغي بيش از اندازه مترو و اتوبوس اســت و قطعا اينگونه
نميتوان جلوي شــيوع كرونا را گرفت .لطفا مسئوالن در اين قانون
تجديد نظر كنند.
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فيروز ناطقنيا از كرج

درحاليكه مســئوالن مردم را تشــويق به انتخاب روش سهامداري
بهصورت مستقيم در موضوع سهام عدالت كردند،اكنون ماههاست
كه سهام روي دستمان مانده و قادر به فروش آن نيستيم .آيا درست
است كه 30ميليون انساني كه روش سهامداري مستقيم را انتخاب
كردهاند ،بالتكليف و سرگردان بمانند و حتي نتوانند يك برگه سهام
خود را بفروشند؟

حوادث
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مشت به جانشان افتادم.
پسر جوان در ادامه گفت :من سالهاست
كه ورزش بوكس ميكنم و در آن لحظه
بهحدي عصبانــي بودم كه با مشــت به
سر و صورت 3پســر جوان كوبيدم و آنها
بيهوش و راهي بيمارســتان شــدند .دو
نفرشــان بههوش آمدند و يكي از آنها در
كماست .بعد از آن بود كه فهميدم دختر
موردعالقهام و دوستش در خيابان آنها را
ديده و شرطبندي كرده بودند كه هركدام
زودتر به مقصد برسند ،برنده هستند .حاال
بهشدت پشيمانم.
متهم پس از اقرار به جرم خود با دســتور
بازپرس كشيك دادسراي جنايي تهران
بازداشت شد و در اختيار مأموران پليس
آگاهي تهران قرار گرفــت .اين در حالي
اســت كه جوان مصدوم كه تا يكقدمي
مرگ پيــش رفته و در كما بــود از مرگ

نجات يافته و پس از گذشــت يك هفته
به هوش آمد .تحقيقــات در اين پرونده
همچنان ادامه دارد.

كارگر جوان كه در حادثهاي عجيب داخل
مخزن زيرزميني مازوت سقوط كرده بود،
پس از 2روز جدال با مرگ بهطور اتفاقي
نجات پيدا كرد.
بهگزارش همشهري ،صبح روز پنجشنبه
فردي بهطــور اتفاقــي از نزديكي مخزن
زميني سوخت مازوت در منطقه خيرآباد
وراميــن عبور ميكــرد كه صــداي ناله
ضعيفي را از آنجا شــنيد .او كه كنجكاو
شده بود وقتي جلو رفت متوجه حفرهاي
زميني شــد كــه ظاهرا مخــزن زميني
سوخت بود و صدا از آنجا شنيده ميشد.
ظاهرا فــردي داخل مخزن افتــاده بود و
كمك ميخواست .در اين شرايط بود كه
او با آتشنشــاني ورامين تماس گرفت و
درخواست كمك كرد .دقايقي بعد با حضور
آتشنشانان در محل حادثه مشخص شد
مردي داخل مخزن سوخت است و شرايط
وخيمي دارد .آنها با استفاده از تجهيزات
مخصوص تالش كردند او را نجات دهند
و دقايقي بعد ســرانجام مرد جوان بيرون
كشيده شد .او كه همه وجودش را مازوت

فراگرفته بود به آتشنشــانان گفت 2روز
قبل داخل مخزن افتــاده و در اين مدت
با همه توان براي نجــات خودش از مرگ
تالش كرده اســت .او گفت 2شــبانهروز
را در ســوخت شــناور بودم و مدام فرياد
ميكشيدم و كمك ميخواستم .ديگر اميد
چنداني به زنده ماندن نداشتم تا اينكه يك
رهگذر صدايم را شنيد و نجات پيدا كردم.
محســن پارســا ،مديرعامل آتشنشاني
ورامين در اينباره گفت :عوامل ايســتگاه
شماره 2سازمان آتشنشــاني ورامين با
اطالع از وقوع حادثه ســقوط يك فرد در
مخزن زيرزميني نفت ســياه در منطقه
خيرآباد ورامين ،سريع به محل اعزام شدند
و با تجهيز كارگاه ،عمليات رهاسازي اين
كارگر را آغــاز كردند .وي ادامــه داد :در
بررسيها مشــخص شــد كه اين كارگر
2روز قبل در اين تانكر سوخت زيرزميني
سقوط و از آخرين توان خود براي مقابله
با مرگ اســتفاده كرده است كه با تالش
آتشنشانان از عمق مخزن نجات يافت و
به اورژانس تحويل داده شد.

22

ادبوهنر
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مستقلها ديرترجمع ميشوند
38كارگردان فيلماولي در آخرين دوره جشنواره فيلم
ساندنس دور هم جمع ميشوند

جشنواره فيلم ساندنس كه
آرش نهاوندي
بهنمايش فيلمهاي سينماي
روزنامه نگار
مســتقل ميپــردازد ،از
28ژانويه تا سوم فوريه  9( 2021تا 15بهمن )1399در «پارك سيتي»
ايالت يوتا در آمريكا برگزار ميشود .افتتاحيه اين جشنواره بهدليل
تداخل با مراســم تحليف رئيسجمهور جديد آمريكا چند روزي به
تعويق افتاد .شيوع ويروس كرونا نيز باعث تغييراتي در نحوه برگزاري
اين جشنواره شد .مؤسسه فيلم ساندنس اعالم كرد كه در سال2021
اين جشنواره ســينمايي با نمايش فيلمهاي كمتري نسبت به سابق
برگزار خواهد شد .سال قبل در جشنواره ساندنس 128فيلم نمايش
داده شد كه اين رقم به 72فيلم رسيده است .پيش از اعالم فهرست
نهايي فيلمهاي اين دوره از جشنواره ساندنس 3500فيلم متقاضي
حضور در اين رويداد بودهاند.

انتخاب مریم جاللی بهعنوان دبیر جشنواره شعر فجر موجی از واکنشهای اعتراضی شاعران را سبب شده است

شعر را غريب گيرآوردهاند

شاعران در نامهای خطاب به وزیر ارشاد خواستار تجدید نظر در انتخاب دبیر جشنواره شدهاند

38كارگردان اولي

در ســاندنس 2021همچنيــن 38فيلم
كارگردان اوليها نمايش داده خواهد شد.
اقتباس ســينمايي از رمان «رهگذر» به
كارگرداني ربكا هال« ،زمين» ساخته رابين
رايت« ،روي شماره »3به كارگرداني مايكل
كارمايكل و «تابستان روح» ،ساخته احمير
تامسون ازجمله فيلمهاي مهم كارگردان
اوليهايي اســت كه در ســاندنس2021
بهنمايــش درميآيد .از ميــان فيلمهاي
كارگردان اوليها ،فيل م «ربكا هال» و فيلم
«جرود مايكل» در بخش رقابتي جشنواره
ســاندنس حضور دارند .در بخش رقابتي
جشنواره ساندنس 2021مختص نمايش
فيلمهاي درام آمريكايي ،نيز فيلمهاي «پس
درآمد» به كارگرداني سيان هدر« ،من يك
انسان ساده بودم» ساخته كريستوفر ماكوتو
يوگي« ،جوكي» اثر كلينت بنتلي« ،جان و
حفره» ساخته پاسكوال سيستو« ،به كمك
بشتابيد» اثر كارن سينوره« ،روي شماره»۳
بهكارگرداني جرود كارمايكل« ،رهگذر»
ســاخته ربكا هال« ،مافوق» ساخته ارين
واسيلوپولوس« ،باهم باهم» بهكارگرداني
نيكول بكويت و «سرخپوســت وحشي»
ساخته ليل ميچل كوربين جونيور نمايش
داده خواهند شــد .در بخــش بينالمللي
اين جشــنواره نيز فيلمهايي از سينماي
كشورهاي اسپانيا ،آرژانتين ،هند ،آلمان،
چين ،برزيل ،ســوئد ،لهســتان ،مالت و
كوزوو حضور دارند .بهدليل شيوع ويروس
كرونا فيلمهاي منتخب ساندنس در 7روز
بهصورت فشرده نمايش داده خواهند شد،
با اين حال بهدليل مجازي برگزار شــدن
اين جشنواره مخاطبان بســيار بيشتري
نسبت به گذشته قادر خواهند بود فيلمهاي
جشــنواره را ببينند .برنامههاي جشنواره
ساندنس 2021از طريق پلتفرم اينترنتي
ويژه اين جشــنواره ،بهصورت مجازي در
دســترس مخاطبان قــرار خواهد گرفت.
مراسم فرش قرمز نيز بهمنظور پيشگيري
از شــيوع ويروس كرونــا در افتتاحيه اين
جشنواره برگزار نخواهد شد .در جشنواره
ساندنس 2021همچنين فيلمهاي منتخب
جشنواره كن 2020كه بهدليل شيوع كرونا

تغييرات مهم ساندنس

در ايــن دور از جشــنواره بخــش فيلم
داســتاني و بخــش مســتند در بخــش
«فيلمهــاي برتر» ادغام شــدهاند .در اين
بخش فيلمهاي باكيفيت باالتر نشان داده
ميشود« .در زمين» ســاخته بن ويتلي،
«زندانيان سرزمين ارواح» ساخته سيون
سونو با نقشآفريني نيكالس كيج ،مستند
«برادران اسپاركز» ســاخته ادگار رايت و
فيلمهاي مستندي از لوســي واكر و نانفو
وانگ از مهمترين فيلمهــاي نمايش داده
شده در اين بخش جديد هســتند .تابيتا
جكسون ،مدير جشــنواره فيلم ساندنس
پس از اعالم فهرست فيلمهاي راهيافته به
اين جشنواره در سخناني گفت :امسال براي
همه ،سال بسيار جنجالي و پرسروصدايي
بوده است .در چنين شــرايطي ناگزير به
انجام تغييرات گستردهاي در نحوه برگزاري
اين جشنواره شدهايم .شيوع ويروس كرونا
سبب شده تا ما تجربيات جديدي در زمينه
برگزاري جشنواره كسب كنيم كه اگر اين
همهگيري نبود شــايد خيلــي ديرتر اين
تجربيات را بهدست ميآورديم .در اين دوره
هم بهدليل نياز و هم بهدليل اســتفاده از
تكنولوژي ،اهداف ما براي پوشش مخاطبان
بيشتر محقق شده است .همچنين بهگفته
جكســون ،از فيلمهاي انتخاب شده براي
ســاندنس50 ،2021درصد آنها ساخته
كارگردانان زن هســتند يــا حداقل يك
كارگردان زن در ساخت آنها مشاركت دارد.
۷۱فيلم را نيز كارگردانان غيرسفيدپوست
ساختهاند.
جكسون در ادامه اظهارات خود افزود :در
اين جشنواره فيلمســازاني با گرايشهاي
مختلــف حضــور خواهند داشــت .اين
فيلمسازان هم در پشت دوربين و هم جلوي
دوربين همانهايي هستند كه نشان داده
ميشوند .ما هميشه درباره هويت ،سازنده
و اصالت فيلمها ســخن گفتهايم .امسال
اما ميتوانيم بگوييم كه تمــام فيلمهاي
ما از جنس فيلمهايي اســت كه تنها خود
فيلمساز ميتوانسته آنها را بسازد.

تجربهاي كه ميتواند موفق باشد

جشنواره سينماحقيقت به پنجمين روز برگزاري خود رسيد

روزنامه نگار

عصر سهشنبه ،زماني كه نام اعضاي هيأت
گزارش علمي جشنواره شعر فجر اعالم شد ،كمتر
كسي فكر ميكرد گمنامترين عضو هيأت
علمي بهعنوان دبير جشنواره معرفي شود .اما در كمال
ناباوري ،مريم جاللي بهعنوان دبير جشنواره انتخاب
شد .پرسشها از لحظه معرفي او بهعنوان دبير جشنواره
آغاز شده است :مريم جاللي كيست و چه سابقهاي در
حوزه ادبيات و شعر داشــته و چگونه توانسته است به
جايگاه دبيري جشنواره شعر فجر ،مهمترين جشنواره
رسمي كشور در حوزه شعر ،برسد؟ اعتراض شاعران در
روزهاي آخر هفته گذشته در شبكههاي اجتماعي آغاز
شد .شماري از شاعران اعتراض خود را در نامهاي خطاب
به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نوشتهاند و واكنشهاي
معترضانه ديگر شــاعران هنوز هم در شــبكههاي
اجتماعي و گروههاي مجازي شعر ادامه دارد.
جشنواره پانزدهم شعر فجر از لحظه آغاز دچار حاشيه
شده است؛ حاشــيههايي كه در روزهاي آينده بيشتر
خواهد شد.

سهشنبه گذشــته اعضاي هيأت علمي جشنواره پانزدهم
شعر فجر منصوب شدند .سيدعباس صالحي در حكمهاي
جداگانــهاي جعفر ابراهيمي (شــاهد) ،زكريــا اخالقي،
محمدكاظم كاظمي ،قربان ولئيي ،احمد نادمي ،افشــين
عال ،حميدرضا شكارسري ،محمود اكراميفر ،مريم جاللي
را به عضويت هيــأت علمي پانزدهمين جايزه شــعر فجر
منصوب كرد.
پيش از آغاز بهكار جشنواره شعر فجر ،نام گزينههاي ديگري
براي دبيري جشنواره به گوش ميرسيد؛ ازجمله سيدعلي
ميرافضلي ،شاعر و پژوهشگر حوزه رباعي و شعر كوتاه كه
كارنامهاي معتبر در شعر و پژوهش دارد و عليمحمد مؤدب،
شاعر و مدير مؤسسه شهرستان ادب .اما درنهايت قرعه به
نام مريم جاللي افتاد؛ نامي كه پيشتر در حوزه شعر كمتر
شنيده شده است.

انتخاب بيسابقه

از لحظه انتخاب مريم جاللي بيشتر بحثها جايگاه و سابقه
او در حوزه ادبيات و شعر اســت .مريم جاللي ،عضو هيأت
علمي دانشگاه شهيدبهشتي است و آنچه از او منتشر شده،
بيشتر شامل آثار پژوهشي در حوزه ادبيات كودك و نوجوان
بوده است .وی مثل بسياري از دانشگاهيان انبوه مقاله در
حوزه شعر و ادبيات كودك دارد .چند اثر از او بهعنوان شاعر
و نويسنده كودكان نيز منتشــر شده است ،اما كمتر كسي
او را بهعنوان شاعر و نويسنده كودك و نوجوان ميشناسد.
البته جشــنواره شــعر فجر بخش كودك و نوجوان دارد و
كساني از حوزه ادبيات كودك و نوجوان همواره عضو هيأت
علمي جشنواره بودهاند؛ همچنانكه اين بخش درباره شعر
به كتابهاي پژوهشي مربوط به شعر ميپردازد و كساني
كه وجهه پژوهشــي دارند نيز عضو هيأت علمي جشنواره
بودهاند .اما در دورههاي گذشــته ســابقه نداشــته است
كه كســي از حوزه ادبيات كودك و نوجوان يا شــخصيتي
دانشگاهي كه بيشتر سابقه پژوهشــي دارد ،بهعنوان دبير
جشنواره منصوب شود.
آيا كســي از حوزه ادبيات كودك و نوجوان كه بيشــتر به
كارهاي پژوهشي مشغول بوده است ،صالحيت و مقبوليت
الزم براي دبيري جشنواره شعر فجر را دارد؟ آيا او ،فارغ از
مقبوليت عمومي ،اشراف كافي به جريانهاي شعر امروز را
دارد و ميتواند درباره انتخابهاي نهايي نظر بدهد؟
محاقي كاهنده و سيري قهقرايي

ناصر فيض و محمود حبيبيكسبي نامهاي معترضانه خطاب

دبيران بالقوهاي كه انتخاب نشدند

اگر فرض بگيريم كه جشنواره شعر فجر قرار نبوده كه يكي از
دبيران دورههاي گذشته را بهعنوان دبير انتخاب كند ،باز هم
در ميان اعضاي هيأت علمي دوره پانزدهم كساني حاضرند كه
ميتوانستند دبير جشنواره باشند .قربان ولئيي ،غزلسرايي
است كه اكنون استاد دانشگاه زنجان است .وی در سالهاي
گذشته مجموعه غزلهاي بسياري منتشر كرده و در حوزه
پژوهشهاي دانشگاهي نيز بيشتر به متون كهن فارسي و
ادبيات عرفاني پرداخته است .حميدرضا شكارسري ،شاعر
و منتقدي است كه كارنامهاي پربرگوبار در شعر و نقد دارد
و بسياري از شاعران جوان در يكي ،دو دهه اخير دورهاي از
كارگاههاي او را گذراندهاند .جامعيت و اشــراف سيداحمد
نادمي در شعر ايران و جهان سبب ميشــود كه او نيز يكي از گزينههاي دبيري جشنواره باشــد .اگرچه شمار آثار منتشر شده او
اندك است .زكريا اخالقي ،غزلسراي خلوتگزيده صاحبسبك امروز نيز شاعري است كه كمتر درباره شعر امروز سخن گفته ،اما
اندكنوشتههاي او نشان ميدهد كه جريانهاي شعر امروز را بهخوبي دنبال ميكند .با اين همه معلوم نيست چرا برگزاركنندگان
جشنواره ،مريم جاللي را بهعنوان دبير جشنواره انتخاب كردهاند .حتي اگر برگزاركنندگان جشنواره ميخواستند يكي از شاعران
كودك و نوجوان را بهعنوان دبير انتخاب كنند،باز هم شاعراني مثل جعفر ابراهيمي و افشين عال كه كارنامهاي روشن در حوزه شعر
كودك و نوجوان دارند و از مقبوليت عمومي برخوردارند ،گزينههاي بهتري به شمار ميرفتند ،اما چنانكه گذشت كسي مريم جاللي
را بهعنوان شاعر كودك و نوجوان نميشناسد.

برلين فقط مجازي
برليناله 2021آنالين برگزار ميشود

ساندنس؛ سكوي پرتاب تارانتينو و جيم جارموش

جشنواره فيلم ساندنس بزرگترين جشنواره سينماي مستقل در آمريكاست .اين جشنواره
براي نخستينبار در سال ۱۹۷۸برگزار شد .جشنواره ساندنس درماه ژانويه هر سال ميالدي در
بخشهايي چون مستند ،درام و فيلمهاي آمريكايي و جهان برگزار ميشود .اين جشنواره همواره
از اهميت ويژهاي برخوردار بوده؛ چراكه بسياري از فيلمسازان مستقل شاخص از اين جشنواره
به سينماي جهان معرفي شدهاند .فيلمهاي بسياري از فيلمسازان مشهور سينماي آمريكا مانند
كوئنتين تارانتينو ،استيون سودربرگ ،جيم جارموش و كوين اسميت براي نخستينبار در اين
جشنواره بهنمايش درآمد و مقدم ه را براي شهرت امروزين اين چهرهها فراهم كرده است.

گزارش

مرتضی کاردر

نامي كه كمتر كسي آن را شنيده است

لغو شد بهنمايش درخواهد آمد.
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هفتادويـكمـــين دوره
فرحناز دبلشكي
جشنواره بينالمللي فيلم
روزنامه نگار
برلين (برليناله) قرار است
بهصورت آنالين برگزار شود .به گزارش ورايتي ،اين جشنواره در ابتدا
قرار بود مانند گذشــته بهصورت فيزيكي از تاريخ  11تا 21فوريه2021
(23بهمن تا 3اسفند )1399برگزار شود ،اما افزايش موارد شيوع ويروس
كوويد 19-در آلمان ،باعث شد مديران جشنواره فيلم برلين در تصميم
اوليه خود مبني بر برگزاري فيزيكي اين جشنواره ،تجديدنظر كنند.
بنابر اطالعاتي كه ورايتي به آن دست يافته ،مديران جشنواره فيلم برلين
اكنون بهدنبال برگزاري بخش رقابتي اين جشنواره درماه مارس2021
(اسفند -99فروردين )1400به صورت مجازي هستند .براساس آخرين
اخبار ،جشــنواره «بازار فيلم اروپا» نيز همزمان قرار است بهعنوان
رويدادي مجازي برگزار شود( .جشنواره فيلم بازار اروپا همهساله همزمان
با برليناله برگزار ميشود ).مقامات برگزاركننده جشنواره برلين همچنين
درصدد برگزاري يك جشنواره كوچك درماه ژوئيه( 2021تير و مرداد
 )1400با نمايش تعدادي از فيلمهاي بينالمللي در ســالنهاي سينما و
بهصورت حضوري هستند .براي اطالع بيشتر درباره جزئيات برگزاري
جشنواره برلين با يكي از سخنگويان اين جشنواره تماس گرفته شد كه
او ضمن خودداري از ارائه جزئيات بيشتر درباره اين جشنواره ،اعالم كرد
كه جشنواره بينالمللي فيلم برلين برنامههاي خود را براي سال 2021در
اين هفته اعالم خواهد كرد.

به سيدعباس صالحي منتشر كردهاند .در سطرهايي از اين
نامه آمده است« :متأسفانه در سالهاي اخير كه برگزاري
اين رويداد به بنياد شعر و ادبيات داستاني سپرده شده ،هر
سال بيش از پيش در محاقي كاهنده و سيري قهقرايي فرو
رفته است .آنگونه برگزار شــده كه برگزار شدن و نشدنش
هيچگونه توفيري ايجاد نكند؛ چراكه مسئولين بنياد مزبور
به اجراي خنثي و بيســروصداي جشــنواره اصرار و ابرام
بيحد و مرزي داشــته و دارند .سياستگذاران جشنواره در
سالهاي اخير شــعر را غريب گير آوردهاند ...بخش شعر را
از كتاب سال حذف كردند .جوايز ادبي مانند كتاب فصل را
تعطيل كردند!....
با تمام احترامي كه براي سركار خانم مريم جاللي قائليم،
اما در چند روز اخير دهها شــاعر حرفــهاي فقط از حقير
پرسيدهاند كه اص ً
ال ايشان كيست؟ اين فاجعه است كه دبير
علمي جشنواره شعر فجر را حتي شاعران حرفهاي مملكت
نشناسند و حتي نام ايشان را نشنيده باشند . ...حتي اگر بنا
بر انتخاب چهرهاي دانشگاهي بهعنوان دبير جشنواره بود،
بسياري از شــاعران بنام را ميشناسيم كه در قامت استاد
دانشگاه نيز چهرههاي تأثيرگذاري هستند.
جناب آقاي وزير از آنجايي كه مسئوالن و دستاندركاران
دفتر گسترش شعر و ادبيات داستاني حتي يك نظر انتقادي
محترمانه زير پستشان در فضاي مجازي را نيز برنميتابند
و پاسخ اهالي ادبيات را نميدهند،ناچار اعتراض شاعران را
در محضر جنابعالي مطرح ميكنيم ،باشد كه مؤثر و مثمر
ثمر افتد ».ناصر فيض نامه را در صفحه اينســتاگرام خود
منتشر كرده و از ديگر شــاعران نيز خواسته است به جمع
امضاكنندگان نامه بپيوندند .تاكنون شاعران بسياري ذيل
نامه را امضا كردهاند .دير نيست كه هم شمار امضاكنندگان
نامه فعلي بيشتر شود و هم اعتراضهاي ديگر نيز سر و شكل
رسمي پيدا كند و نامههاي ديگري به وزير فرهنگ و ارشاد
اسالمي ارسال شود.
بهنظر ميرسد مســئوالن معاونت فرهنگي وزارت ارشاد
و «دفتر گسترش شعر و ادبيات داســتاني» ميخواستند
سال آخر جشــنواره در دولت فعلي را بدون تنش سپري
كنند و انتخاب شخصيتي دانشگاهي كه وابسته به هيچيك
از گروهها و جريانهاي ادبي نباشــد ،بيدردســرترين راه
ممكن بهنظر ميرسيد .اما حاال انگار انتخاب مريم جاللي
كار را دشوارتر كرده اســت .وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
دو راه پيشرو دارد؛ تغيير مريم جاللي و انتخاب گزينهاي
كه مقبوليت بيشــتري در ميان شاعران داشــته باشد يا
ابقاي او و پذيرفتن اعتراضهاي شــاعران و عدممقبوليت
جشنوارهاي كه خيلي وقتها در جلب نظر جامعه شاعران
موفق نبوده است.

دولت آلمان و جيمزباند؛ عوامل تأخير برليناله

پيشتر اما مقامــات برليناله درنظر داشــتند
بهعنوان يكي از راهحلهاي جايگزين ،جشنواره
بينالمللي فيلم برليــن را درماه آوريل2021
(فرورديــن  -ارديبهشــت )1400بهصورت
حضوري برگزار كننــد ،اما دولــت آلمان كه
تامينكننده بخش عمده سرمايه موردنياز براي
برگزاري اين جشنواره اســت ،از هزينه كردن
براي برگزاري فيزيكي جشــنواره برلين د ر ماه
آوريل بهدليل اينكه همچنان وضعيت شــيوع
ويروس كرونا در آن زمان نامشــخص خواهد
بود ،خودداري كرد .بودجه ســاالنه برليناله در
ســال ،2020رقمي برابر با 27.2ميليون يورو
(33ميليون دالر) بود .يكي ديگر از مشــكالت
برگزاري فيزيكي جشــنواره فيلم برلين درماه
آوريل ،تالقي برگزاري اين جشــنواره با تاريخ
اكران بيستوپنجمين فيلم از سري فيلمهاي
جيمز باند با عنوان «زماني براي مردن نيست»،
بود .براســاس خبر ســايت ورايتي ،صاحبان
سالنهاي ســينما چندان روي خوشي به در
اختيار قرار دادن ســالنهاي ســينماي خود
براي نمايش فيلمهاي برليناله نشان ندادهاند؛
چراكه آنها بيشتر خواستار نمايش فيلم جديد
جيمز باند هســتند كه چندين بــار اكران آن
بهدليل شيوع كرونا به تعويق افتاده بود.
وضعيت همچنان مبهم

خيلي از حرفهايهاي صنعت سينما كه اميدوار
به برگزاري جشنواره «بازار فيلم اروپا» بهصورت
فيزيكي درماه آوريل بودند نيــز اكنون بر اين
باورند كهماه آوريل 2021همچنان براي انجام
ســفر بهمنظور حضور در هرگونه جشــنواره
ســينمايي و انجام معامالت مربوط به خريد و
فروش فيلمهاي مهم سال ،زمان مناسبي بهنظر
نميرسد .با اين حال ،بسياري از فعاالن صنعت
سينما براين باورند كه برگزاري جشنواره فيلم
«بازار اروپا» (كه در ســالهاي قبل همزمان با
جشــنواره فيلم برلين برگزار ميشد) ،در ماه
مارس (اسفند) باعث خواهد شد زمان برگزاري
اين فستيوال با جشنواره فيلم كن 2021تالقي
پيدا نكند .البته هنوز بهطور دقيق تاريخ برگزاري

جشــنواره فيلم كن 2021مشــخص نيست.
پيشتر قرار بود اين جشنواره درماه مه2021
(ارديبهشت  -خرداد  )1400برگزار شود ،اما اين
امكان وجود دارد كه برگزاري فيزيكي جشنواره
كن نيز تا اواخرماه ژوئن يا اوايلماه ژوئيه2021
(مردادماه )1400بهتعويق بيفتد.
برليناله 2020از دريچه آمار

جشنواره برليناله رويداد بزرگي هم براي مردم
آلمان و هم براي صنعت سينماست18 .هزارو
518نفــر فعــال در عرصه صنعت ســينما از
132كشور در سال 2020مهمان جشنوارههاي
برليناله و «بازار فيلم اروپــا» بودند .در همين
سال 3هزارو447خبرنگار از 82كشور همزمان
براي پوشش برليناله و جشنواره فيلم بازار اروپا
در آلمان حضور يافته بودند و ميزان اســتقبال
مردمي از جشــنواره برليناله در ســال،2020
479هزارو365نفــر بود .در بخــش عمومي
جشــنواره برلين در ســال341 ،2020فيلم
نمايش داده شد و در جشــنواره فيلم اروپا كه
همهســاله همزمان با برليناله برگزار ميشود،
نيز 732فيلم نشــان داده شد15 .سالن سينما
در ســال 2020به نمايش عمومي 29فيلم از
فيلمهاي جشــنواره برليناله اختصاص يافت.
در همين ســال نيز 40فيلم از جشنواره فيلم
اروپا در سالنهاي سينماي برلين نمايش داده
شد .خبرهاي مربوط به انجام تغييرات در نحوه
برگزاري جشنواره برليناله 2021يك هفته پس
از آن اعالم ميشــود كه موارد ابتال به ويروس
كرونا در آلمان ركورد جديــدي را ثبت كرده
است .موسســه «رابرت كخ» آژانس نظارت بر
وضعيت شــيوع و موارد ابتال به ويروس كرونا
در آلمان در تازهترين گزارش خود اعالم كرده
است كه روز چهارشنبه هفته گذشته 952نفر
در آلمان بر اثر ابتال به كرونا جان خود را از دست
دادهاند كــه از زمان آغاز شــيوع ويروس كرونا
باالترين ميزان مرگومير ثبت شــده در آلمان
بر اثر اين ويروس محســوب ميشود .همزمان
با اعمــال محدوديتهاي شــديدتر در آلمان،
27هزارو728مورد جديد ابتال به ويروس كرونا
در اين كشور اعالم شده است.

سينماحقيقت پنجـمين
فهيمه پناهآذر
روزنامه نگار
روز از برگزاري جشنواره
۱۴ســاله خود را سپري
ميكند؛ جشنوارهاي كه به شــكل آنالين در حال برگزاري
اســت .تجربه اكران آنالين در جشــنوارههاي سينمايي،
دورههاي آزمون و خطايش را ميگذراند؛ اكران آناليني که
شايد سال ديگر شاهدش نباشيم و امسال نخستين و آخرين
دورهاش باشد و شــايد برپايي آنالين جشنوارهها ،سنتي
در تقويم برگزاري آنها براي چندسال شود؛ هنوز هيچچيز
مشخص نيست.
نگاهي به مستندهاي روز چهارم

در چهارمين روز از اين جشــنواره عالوه بر بزرگداشــت فرشاد
فدائيان ،مستندســاز؛ نزديك به ۸۰فيلم مستند در بخشهاي
ملي ،كرونــا و ...اكران خود را داشــتند .براســاس برنامهريزي
انجامشده ساعت  17تا  18:30هر روز از جشنواره به بزرگداشت
و نكوداشــت بزرگان عرصه مســتند اختصاص دارد .در اين روز
مســتندهاي «كاميون آبي»« ،بازگشت دوباره»« ،كل فاطمه»،
«كراس»« ،سينه ماركس» در ساعت  10:30تا  ،11مستندهاي
«ناخــدا دريايــي»« ،رش او»« ،كاكل»« ،بــرف مينامــد»،
«بر سر خاك»« ،بيست دو بيســت دو» در ساعت  12:30تا 14
و مســتندهاي «ســاكنين طبقه باالي اللهزار»« ،وايو»« ،زخم
قند»« ،موسيقي زندگي من است»« ،گردان تكنفره» در ساعت
 14:30تا  16تحتعنوان «فيلمخبر»  12 ،10و  13در آمفيتئاتر
باغكتاب تهران نقد و بررسي شدند.
برنامه پنجمين روز جشنواره

در جدول نمايش عمومي فيلمهاي جشنواره سينماحقيقت؛امروز
شنبه فيلمهاي مستند آنجا سپيدهدم،آخرين نفسها ،به يك آن،
طاهر و ...به نمايش درميآيد .همچنين در بخش مسابقه كرونا؛
فيلمهايي چون پسقله و روايت جهاد ،اكران آنالين خواهند داشت.
در بخش مسابقه شــهيدآويني؛ دز هنوز از شهر من رد ميشود،
كراس و قمار اكران خواهد شد .در بخش كارآفريني نيز آالگل و
زير اين چتر باران ميبرد اكران آنالين خود را خواهند داشت .اين
فيلمها از سامانه هاشور نمايش داده ميشوند .در پلتفرمهاي ديگر
چون تيوا و فيليمو و نماوا نيز نزديك به ۶۰فيلم مستند ديگر در
بخشهاي مختلف اكران خواهند داشت.
كارگاههاي آنالين و مهمانان خارجي

در كنار نمايش فيلمها و برگزاري جلسات نقد و بررسي مستندهاي
شركتكننده در جشــنواره امسال ،وركشــاپهاي آموزشي نيز
برنامههاي خود را دارند .يكي از اين كارگاهها؛ «مســتند بيوگرافي
و اســتفاده از تصاوير آرشــيوي» به روايت برت مورگن بود .برت
مورگن مستندساز در بخشي از اين كارگاه آنالين عنوان كرد« :در
هر شاخهاي از هنر وقتي مستندساز زندگي فرد ديگري را به تصوير
ميكشد ،در واقع انعكاســي از زندگي خود را به نمايش ميگذارد.
وقتي فيلمي درباره سوژه تاريخي و بيوگرافي ميسازيد نخستين
ســؤال از خود اين اســت كه چرا اين فيلم را براي ساخت انتخاب
كردم ».وي همچنيــن اضافه كرد« :اگر قرار باشــد فيلمي درباره
فردي بسازيم كه چهره بزرگي باشــد ،نبايد همه اطالعات از او را
يكجا بدهيد .بايد بدانيد كه خط اصلي داستان چيست و براساس آن
اطالعات الزم را بدهيد.
مخاطب ميتواند بقيه اطالعات را از جاهاي ديگري نيز بهدســت
بياورد .رويكرد من به فيلم مستند ،ژورناليستي نيست؛ بلكه تصوير
كردن قسمتي از حقيقت اســت ».در اين دوره با توجه به برگزاري
آنالين نزديك به ۲۰كارگاه آموزشي تا دوم ديماه برگزار ميشود.
با اين حال برگزاري جشنواره به شــكل آنالين با نظريات متفاوت
مستندسازان روبهروســت .به زعم برخي مستندسازان اين اكران
آنالين ميتواند مخاطب گستردهاي داشته باشد و عالقهمندان به
سينمامستند عالوه بر تهران اكران آنالين را در شهرهاي ديگر دنبال
ميكنند .برخي نيز معتقدند بدي اكران آنالين اين است كه مخاطب
خود را نميبينند و نميتوانند حس و حال مخاطب را نسبت به اثر
خود بدانند .وقتي مخاطب در سالن حضور دارد؛ در گفتوگوهاي
بعد از اكران فيلم معموال بديها و خوبيهاي كار از سوي تماشاگران
اعالم و كارگردان از نقاط قوت و ضعف كار خود آگاه ميشود.
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جنگ در افغانستان ،باعث آوارگي مردم اين كشور در سرزمين خودشان شده است .عكس :رويترز

جهاننما
قدرتنمايي كشورهاي عربي مقابل تركيه
محمــد بنزايــد ،وليعهــد
سياوش فالحپور
ابوظبــي چهارشــنبه هفته
روزنامهنگار
گذشته در سفري كوتاه عازم
قاهره ،پايتخت مصر شــد و با عبدالفتاح سيسي ،رئيسجمهور اين
كشور مالقات كرد .به نوشته خبرگزاري رويترز مهمترين دستاورد اين
سفر ،اعالم پيوستن امارات به «مجمع گاز شرق مديترانه» بهعنوان
عضو ناظر بوده است .رئيسجمهور مصر روز گذشته در يك نشست
خبري با اشاره به اين مسئله گفت :بدون شك وزنه حضور امارات به
افزايش منافــع مجمع گاز و تقويت همكاريهاي ميان كشــورهاي
عضو اين پيمان كمك خواهد كــرد .تمام اينها در حالي اســت كه
امارات هيچگونه مرز ساحلي با درياي مديترانه نداشته و البته بازيگر
مهمي هم در بازار بينالمللي گاز بهشمار نميرود .اهميت مجمع گاز
شرق مديترانه در چيست و چرا كشوري با ويژگيهاي امارات به آن
پيوسته است؟
مجمع گاز :پل استراتژيك اسرائيل

مجمع گاز شــرق مديترانه ( )EGFدر اوايل سال 2019با مشاركت
كشورهاي مصر ،قبرس ،يونان ،اردن ،فلسطين و ايتاليا به همراه رژيم
صهيونيستي تاسيس شد .هدف از تشكيل اين مجمع ،راهاندازي بازار
منطقهاي براي گاز ،تقويت روابط تجاري ميان اعضا و تنظيم مناسبات
عرضه و تقاضا عنوان شده است .مقر اين مجمع در شهر قاهره است و
تاكنون عالوه بر وزراي انرژي كشورهاي عضو ،نمايندگان اتحاديه اروپا،
صندوق بينالمللي پول و شركتهاي توتال ،اني ،نوفتك و اكسون نيز
در نشستهاي آن حضور داشتهاند .روشن است كه تاسيس اين مجمع
با روند اكتشاف منابع گاز در شرق درياي مديترانه بيارتباط نيست؛
منابعي كه گفته ميشود طي دهههاي آينده نقش مهمي در تامين
نيازهاي انرژي جهان خواهد داشت .اما بسياري از رسانهها و تحليلگران
اين مجمع را بخشي از نبرد ميان آمريكا و اروپا عليه روسيه بر سر آينده
بازارهاي انرژي دانسته و در واقع آن را فاقد هويتي مستقل ميدانند.
شبكه الجزيره در گزارش خود با اشاره به اين موضوع مينويسد :آمريكا
و اروپا ،تشكيل ائتالفي جديد به رهبري اسرائيل براي نقشآفريني در
بازارهاي گاز را عاملي مهم در مهار روسيه بهشمار ميآورند .ازجمله
موانع موجود در اين مسير ،انزواي منطقهاي اسرائيل و عدمهمكاري
اقتصادي كشورهاي منطقه با اين رژيم است .بر اين اساس ميتوان
گفت حضور اســرائيل در كنار كشــورهاي عربي عضــو مجمع گاز
ي روابط اين رژيم با دولتهاي عربي،
مديترانه ،مقدمه روند عاديساز 
ازجمله امارات بوده است؛ مقدمهاي كه البته در سال 2019چندان
مورد توجه رسانهها قرار نگرفت.
حسن نافعه ،استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره نيز ائتالف كشورهاي
عربي و اروپايي با اسرائيل را در حقيقت پوششي براي ورود اين رژيم
به بازارهاي انرژي بهشمار آورده اســت .او مينويسد :تقويت روابط
همهجانبه قاهره با تلآويو پس از كودتاي سال ،2014بيانگر اهميت
مصر در چشمانداز آمريكا-اروپا-اســرائيل در آينده بازارهاي انرژي
اســت؛ چراكه اين كشور ميتواند با چشمپوشــي از حقوق تاريخي
خود به پلي اســتراتژيك براي اسرائيل تبديل شــود .تمام اينها در
حالي است كه اسرائيل با استفاده از حمايتهاي بينالمللي و قدرت
خود ،حقوق كشورهاي عربي در ميادين گازي شرق مديترانه را زير
پا گذاشته است.
تركيه؛ مهمترين مانع

در ميان كشــورهاي عربي يا اروپايي مشــرف به ســواحل شــرق
درياي مديترانه ،هيچ نيــروي تأثيرگذاري مقابل اســرائيل يافت
نميشــود؛ چراكه اين كشــورها يا مانند مصر و يونان ،همپيمانان
رژيم صهيونيســتي بوده يا مانند لبنان و سوريه ،توان چنداني براي
رويارويي با سياســتهاي گازي اســرائيل ندارند .اما در اين ميان،
تركيه كشوري است كه ميتواند تمام معادالت مذكور را تغيير دهد.
تركيه از يكسو چشــمانداز آمريكا و اروپا براي آينده بازار انرژي را
در تعارض با منافع خود ارزيابي كرده و از سوي ديگر ،توانايي مقابله
با اين سياســتها را نيز دارد .شايد بهترين نشــانه از اين واقعيت،
تنشهاي اخير ميان تركيه و اتحاديه اروپا بر سر حفاري در مديترانه
باشد؛ تنشهايي كه براساس آن تحريمهاي بيسابقهاي عليه تركيه
وضع شده است.
كشورهاي اروپايي با محوريت فرانسه از تركيه ميخواهند در جريان
كشــف و اســتخراج منابع گاز از مرز دريايي خود خارج نشــود اما
درمقابل ،تركيه با استناد به حضور آزادانه و بدون محدوديت اسرائيل
در اين منطقه ،حاضر به پذيرش درخواستهاي طرف مقابل نيست.
رجب طيب اردوغان ،سياستهاي اتحاديه اروپا در زمينه منابع انرژي
در شرق مديترانه را «توطئهاي براي تاراج ثروت ملتهاي منطقه»
توصيف كرده اســت .تمام اينها در حالي اســت كه موقعيت تركيه
نسبت به روسيه تغيير كرده و اين كشــور همچون گذشته ،پايگاه
ناتو براي مقابله با روسها بهشــمار نميآيد .روزنامه العربي الجديد
در اينباره مينويسد :افزايش همكاريهاي ميان روسيه و تركيه در
سالهاي اخير ،نگرانيها درباره شكست راهبرد غرب در حوزه انرژي
را دوچندان كرده است .حاال با اين مقدمات شايد بتوان درك بهتري
از حضور تاملبرانگيز امارات (مهمترين رقيب منطقهاي تركيه) در
مجمع كشورهاي شرق مديترانه داشت .علي باقر ،پژوهشگر سياسي
تركيه ،پيش از اين در مقالهاي كه در مركز پژوهشهاي شبكه الجزيره
منتشر شد ،مجمع گاز مديترانه را كانون فشار منطقهاي و بينالمللي
عليه تركيه طي سالهاي آينده توصيف كرده است.

سمانه معظمي
روزنامهنگار

كميتــه بينالمللي نجــات ( )IRCدر
گزارش جديدتريــن گــزارش خــود از يمن،
افغانستان ،سوريه ،جمهوري دمكراتيك
كنگو ،اتيوپي ،بوركينافاســو ،سودان جنوبي ،نيجريه،
ونزوئال و موزامبيك بهعنوان 10كشور بحراني جهان نام
برده و خواستار توجه جهاني به وضعيت آنها شده است.
طبق اعالم اين نهاد ،كشــورهاي يادشده با بيشترين
بحرانهاي انساني و سياسي در ســال 2021روبهرو
خواهند بود .مثلث جنگ ،كرونا و تغييرات آبوهوايي،
مردم اين كشــورهاي ضعيف آســيايي و آفريقايي را
محاصره كرده و برخي از آنها را در آستانه قحطي قرار
داده است.
كميته بينالمللي نجات ،يك نهاد بينالمللي غيردولتي
مســتقر در نيويورك اســت و در زمينــه كمكهاي
بشردوستانه به آوارگان جنگ و بالياي طبيعي فعاليت
دارد .اين ســازمان اعــام كرده كه فهرســت 2021
درواقع هشداري براي سياســتگذاران ،دولتمردان و
شهروندان سراسر جهان درباره عواقب غفلت از كمك
به آسيبديدگان بحرانهاي بينالمللي است .نهادهاي
بشردوســتانه بايد قبل از اينكه نتيجــه دههها تالش
براي فقرزدايي در جهان از بين برود ،هرچه ســريعتر
براي مقابله با اين بحرانها دســت بهكار شوند .ديويد
ميليبند ،رئيس و مديرعامل كميته بينالمللي نجات،
در اين رابطه گفته است« :سال 2020بهعنوان يكي از
آشفتهترين سالها رو به پايان است ،اما كمكهاي ما به
كساني كه بيشترين رنج را از اين بحرانها ميبرند ،در
تاريخ فراموش نخواهد شد».
يمن:يمن براي سومين سال پياپي در
فهرست بحرانيترين كشورهاي كميته
بينالمللي نجات ،رتبه نخست را دارد.
ايــن كشــور 29.8ميليون نفــر جمعيــت دارد كه
ن يعني 80درصدشــان نياز به
24.3ميليــون نفــر آ 
كمكهاي بشردوستانه دارند5 .سال جنگ ،فقر شديد
و حاال بحران كرونا ،ميزان كمكهاي بشردوستانه را در
يمن به پايينترين حد خود رسانده است.ماه گذشته
سازمان ملل متحد اعالم كرد كه كمكهاي مالي كه اين
كشور در سالجاري ميالدي دريافت كرده فقط نيمي از
نيازهاي آن را پوشش ميدهد .سياستمداران اين كشور
نيز زير بار مســئوليت حفاظت از شهروندان و تسهيل
دسترسي كمكهاي انساندوستانه نميروند.
مردم يمن بــه نمايندگان كميتــه بينالمللي نجات
گفتهاند ،آنها بيشتر از كرونا ،نگران گرسنگي و قحطي
هســتند .گزارش كميته بينالمللي نجات پيشبيني
ميكند بهدليل موفق نبودن تالشها براي ايجاد صلح
و ادامه كشــمكشها ،خطر باال گرفتن بحران يمن در
سال 2021وجود دارد.
افغانستان:افغانستان با 38.9ميليون
نفر جمعيت كــه 18.4ميليون نفر آنها
نياز به كمك فوري دارند ،در جايگاه دوم
اين فهرست قرار دارد .اين كشور نيز همزمان با 3بحران
كرونا ،تغييرات آبوهوايي و كشمكش بين دولت و گروه
طالبان روبهروست .طبق اعالم نهادهاي بينالمللي نياز
به كمكهاي انساندوســتانه در افغاســتان با وجود
گسترش كرونا ،نبود ثبات سياسي و خشونت بيامان،
در سال آينده نسبت به امسال حدود دوبرابر خواهد شد
و زندگي مــردم عــادي و گروههاي امدادرســاني را

10كشور جهان
در محاصره بحران

مثلث جنگ ،كرونا و تغييرات آبوهوايي بالي جان مردم در
10كشور بحرانزده جهان شده است
تحتتأثير قرار خواهد داد .همهگيري ،مردم افغانستان
را در داخل و خارج از اين كشور در فقر قرار داده و بحران
دسترســي به غذا احتماال در ماههاي آينده بيشتر هم
ميشــود .باليــاي طبيعي كــه عمدتا بــه تغييرات
آبوهوايي برميگردد ،منجر شده خيلي از خانوادهها
محل زندگي خود را ترك كنند .مشــكالت اجتماعي
ازجمله باال رفتن آمار ازدواج زودهنگام و خشونت عليه
زنان نيز بيشتر شده است.
سوريه :كشور سوريه كه در جايگاه سوم
فهرســت كميته بينالمللي نجات قرار
دارد17.5 ،ميليون نفر جمعيت دارد که
از اين تعداد 13ميليون نفر نيازمند كمك هستند .اين
كشــور يكدهه است كه درگير جنگ اســت .با ادامه
خشــونت و تبعيد ،نياز به كمكهاي بشردوستانه در
ماههاي آينــده نيز ادامــه خواهد داشــت .خيلي از
خانوادهها بارها مجبور شدهاند به جای جديد نقل مكان
كنند .ســوريه ،مرگبارترين كشــور براي گروههاي
بشردوستانه است؛ جايي كه حمله به نيروهاي امدادي،
شهروندان ،خانهها و بيمارستانها امري كامال طبيعي
است .از سوي ديگر ،نظام سالمت سوريه در سالهاي
گذشته تضعيف شده و همين توانايي رويارويي با شيوع
كرونا را تحتتأثير قرار داده است.
براســاس اين گــزارش ،در ســال ،2021جنگ در
شــمالغربي ســوريه و ادامه همهگيري ،به بيثباتي
اين كشور دامن خواهد زد .مشــكل ديگر محدوديت
دسترسي نهادهاي بشردوستانه از كشورهاي همسايه
به مردم نيازمند سوري ه است كه پيشبيني ميشود در
سال جديد تشديد شود.
جمهوري دمكراتيك كنگو :كنگو با
89.6ميليون نفر جمعيت19.6 ،ميليون
نفر نيازمند دارد كه اين كشور را در رده
چهارم فهرســت قرار ميدهد .آمار افرادي كه در اين
كشور از بحران گرسنگي رنج ميبرند در جهان بيسابقه
است .اين كشور براي سومين سال پياپي جزو 5كشور
نخست فهرست كشورهاي بحراني كميته بينالمللي
نجات قــرار گرفته اســت .بحران انســاني ناشــي از
درگيريهاي داخلي و شيوع بيماريهاي عفوني مانند
ابوال ،اين كشــور را 4دهه در تنگنا قرار داده و امسال
ويروس كرونا نيز به فهرست مشكالت اضافه شده است.
براساس گزارش كميته بينالمللي نجات ،پيشبيني
ميشــود ،رقابت گروههاي نظامي محلي در شــرق
كنگو براي در دست گرفتن كنترل منابع طبيعي اين
كشور ،سال آينده نيز ادامه يابد و اين كشور را در زمره
خطرناكترين مناطق براي شــهروندان و امدادگران
قرار دهد .جنگ ،بحران اقتصــادي و كرونا ميتواند به
قحطي بينجامد .بهدليل زيرساختهاي ضعيف سيستم
بهداشت و درمان مانند پوشش ناچيز واكسيناسيون،
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شــيوع بيماريهاي مختلف ادامه خواهد داشت .همه
اينها در حالي است كه ميزان كمكهاي بشردوستانه
در اين منطقه رو به كاهش است.
اتيوپي:پنجمين كشور ،اتيوپي است كه
115ميليون نفر جمعيت و 21.3ميليون
نفر نيازمند كمك دارد .اين كشــور در
حالي وارد سال 2021ميشود كه درگيري در منطقه
تيگراي بين دولت فدرال و جبهــه آزاديبخش خلق
تيگراي( )TPLFدر جريان اســت .همزمان ،تغييرات
آبوهوايي ،هجوم بيسابقه ملخها و شيوع كرونا تعداد
افراد نيازمند كمك در اتيوپــي را افزايش خواهد داد؛
بهطوريكه پيشبيني ميشود اين كشور از نظر تعداد
نيازمندان در سال 2021بعد از يمن در جايگاه دوم قرار
بگیرد .اتيوپي ،دهههاست كانون ملخهاي مهاجم است
كه كشاورزي اين منطقه را در معرض خطر جدي قرار
داده؛ بحراني كه احتماال ســال آينده نيز ادامه خواهد
داشت .كشمكشها در منطقه تيگراي و خشونت عليه
شهروندان ،دامنه بيثباتي و ناامني را به ديگر مناطق
اتيوپي نيز رسانده و موج مهاجرت پناهجويان به سودان
را افزايش داده است.
بوركينافاسو:كشــور بوركينافاسو با
20.9ميليون نفر جمعيت و 2.5ميليون
نفر نيازمند كمك بشردوستانه در رتبه
ششم فهرست قرار دارد .تا 2سال پيش بوركينافاسو با
بحران جدي روبهرو نبود .اين كشور براي نخستينبار
سال گذشته وارد فهرست كشــورهاي بحراني كميته
بينالمللــي نجــات شــد .افزايــش درگيريها در
بوركينافاسو همزمان با شيوع كرونا خطر قحطي را در
اين منطقــه افزايش داده اســت .هماكنــون بيش از
يكميليون نفر در اين كشور آواره شدهاند كه نسبت به
ابتداي سال 2020افزايش دوبرابري دارد.
پيشبينيها حاكي است در ماههاي آينده درگيريها
بيــن نيروهــاي دولتــي و گروههاي شــبهنظامي و
جنگطلب محلي بيشــتر ميشــود كــه نهتنها به
زيرساختهاي آموزش و سالمت آسيب ميزند ،بلكه
تعداد بيشتري از جمعيت را در معرض خطر مرگ قرار
میدهد .شيوع كرونا نيز به اين وضعيت دامن خواهد زد.
سودان جنوبي:كشور سودان جنوبي
در رتبه هفتم كشورهاي نيازمند كمك
فوري قرار دارد .از جمعيت 11.2ميليون
نفري اين كشــور7.5 ،ميليون نفر در وضعيت بحراني
بهسرميبرند .با اينكه صلح موقتي در اين كشور برقرار
ش نجات كشور از جنگهاي داخلي و خشونت
شده ،چال 
و بحــران اقتصادي ادامه دارد .شــيوع كرونــا نيز در
كشــوري كه يكي از ضعيفترين نظامهاي بهداشت و
درمان را دارد ،به مشكالت دامن زده است.

بهنظرميرسد قرارداد صلح سال 2018دولت سودان
جنوبي و گروههــاي مخالف ،دوام چنداني نداشــته
باشــد و حتي اگر همچنان برقرار باشد ،درگيريهاي
محلي ادامه خواهد داشت .سيل ،حمله ملخها و شيوع
كرونا ازجمله داليلي اســت كه خطر قحطي را در اين
كشــور در ســال آينده افزايش ميدهد .پيشبيني
ميشود شــهروندان ،نيروهاي امدادي و نظام سالمت
نيز همچنان در معرض آسيب جدي باشند.
نيجريه:كشور نيجريه با 206.1ميليون
نفر جمعيت در جايگاه هشتم كشورهاي
بحراني قرار دارد و 8.9ميليون نفر در اين
كشــور نيازمند امداد فوري هســتند .بعد از يك دهه
كشمكش سياسي كه منجر به بيخانماني 3ميليون نفر
و گرســنگي ميليونها نفر شــده ،هنوز خشونت در
شمالشــرقي نيجريه ادامــه دارد .اين كشــور جزو
مرگبارترين مناطق براي شهروندان و نيروهاي امدادي
است.
كميته بينالمللي نجات در گــزارش خود پيشبيني
ميكند با شدت گرفتن درگيريها بهويژه بين نيروهاي
محلي و گروههاي جنايي در شمالشرقي نيجريه ،نياز به
كمكهاي بشردوستانه در اين كشور افزايش يابد .مانند
ديگر كشورها ،شيوع كرونا نيز ميتواند بحران قحطي را
در اين كشور جديتر كند.
ونزوئال:كشور ونزوئال با 28.7ميليون نفر
جمعيت و 7ميليون نيازمند ،در رتبه نهم
فهرست كشــورهاي بحراني قرار دارد.
فروپاشــي صنعت نفــت ونزوئال در اثــر تحريمهاي
آمريكاعامل مهمي در عميقتر شدن بحران اقتصادي و
زمينگير شدن نظام درمان اين كشور بوده و درنهايت
گرســنگي و بيخانماني گســترده را رقم زده است.
محدوديتهاي كرونا مردم ونزوئال را در برزخ قرار داده
و امكان دسترسي به امنيت و خدمات درماني در ديگر
كشورها را هم از آنها سلب كرده است.
ازآنجاكه محدوديتهاي تردد و قرنطينه بســياري از
افراد را در معرض بيكاري قــرار داده ،بحران اقتصادي
و قحطي در ســال 2021اجتنابناپذير است .كمبود
و گراني غذا و سوخت ،ناآراميهاي اجتماعي و جنايت
از مشكالت ديگري است كه احتماال در ماههاي آينده
افراد بيشتري را در زمره گروههاي نيازمند كمك قرار
ميدهد.
موزامبيك:موزابيك ،آخرين كشور در
فهرســت مناطــق بحرانــي كميتــه
بينالمللي نجات است و 1.3ميليون نفر
از 31.3ميليون جمعيت اين كشور به كمك فوري نياز
دارند .تعداد نيازمندان موزامبيك بعد از وقوع 2توفان
شديد در سال 2019تقريبا دوبرابر شده است .افزايش
تنشها در استان كابو دلگادو ،نهتنها اين كشور را براي
نخستينبار در اين فهرست قرار داده ،بلكه جزو يكي از
كشورهايي اســت كه نهادهاي بشردوستانه بيشترين
نگراني را درباره آن دارنــد .ارزيابي كميته بينالمللي
نجات نشان ميدهد كه حمله گروههاي شبهنظامي به
غيرنظاميان و اجبار آنها به ترك خانههايشان در سال
آينده نيز ادامه خواهد داشت .اين موضوع در كنار كرونا
و تغييرات آبوهوايي به معيشت مردم آسيب ميزند و
بحران گرســنگي را بهدنبال خواهد داشت .همچنين
جادههاي نامناسب و محدوديتهاي وضع شده از سوي
نيروهاي امنيتي ،دسترسي نهادهاي امدادي به مردم
نيازمند موزامبيك را با مشكل روبهرو ميكند.

كيوسك

روزنامه يواسايتودي [آمريكا]

ويروس آمريكايي

يوا ساي تــودي در گــزارش مفصلي به
بررسي ضعفهاي نظام بهداشتي و سيستم
تصميمگيري در آمريكا براي مقابله با ويروس
كرونا پرداخته اســت .آمريكا هماكنون با
بيش از 17ميليون مبتال و 317هزار كشته،
ركورددار آمار ابتال و مرگ ومير ناشــي از
كرونا در جهان است .روزنامه يواساي تودي،
آشفتگي موجود در دولت آمريكا را «ويروس
آمريكايي» ناميده و وضعيت اين كشــور
در رويارويي با اين بحــران را يك تراژدي
خوانده اســت .ويروس آمريكايي در برابر
سخنان دونالد ترامپ قرار ميگيرد كه كرونا
را ويروس چيني ناميده بود.

روزنامه ديليتلگراف [انگليس]

بحران در مذاكرات برگزيت

نخســتوزير انگليس كه اين روزها غير
از بحران كرونا با بحــران خروج از اتحاديه
اروپا يا همان برگزيت هم دست به گريبان
است ،از مقامهاي اروپايي خواسته وقت را
تلف نكرده و با خواستههاي كشورش براي
رسيدن به يك توافق نهايي موافقت كنند.
بوريس جانسون هفته گذشته اروپاييها را با
احتمال خروج از مذاكرات تهديد كرده بود.
به نوشته ديليتلگراف ،اختالفات ميان دو
طرف همچنان حل نشده باقي مانده است.

روزنامه العربي الجديد [قطر]

برنامهريزي بايدن براي
عقبنشيني از تحريمها

به نوشــته روزنامه العربيالجديد ،يكي از
مهمترين برنامههــاي رئيسجمهور جديد
آمريكا ،تجديــد نظر در رژيم گســترده
تحريمهايي است كه در دوران ترامپ عليه
روســيه ،چين و ايران اعمال شده است .از
ســوي ديگر اظهارات رئيسجمهور ايران
نيز نشان ميدهد اين كشور درباره بازگشت
آمريكا به برجام و لغــو تحريمهاي ترامپ
خوشبين است .اين در حالي است كه هيچ
نشانهاي مبني بر بهبود روابط آمريكا و تركيه
در دوران بايدن ديده نميشود.
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ماسك 15هزار دالري تامكروز

ي اوريگاميك طي 3ساعت
خانهساز 

سختترين شرط تعطيلي مدارس

2بابانوئل؛ عامل انتشار كرونا

نيويورك :بازيگر 58ساله فيلمهاي ماموريت غيرممكن
براي غيرممكن كردن مبتالشــدنش به كرونا ماسكي به
قيمت 15هزار دالر تهيه كرده است .بهگزارش ديليميل،
خبر اين ماسك زماني منتشر شد كه تامكروز براي دومينبار
با چند نفر از عوامل فيلم تــازهاش بهخاطر رعايت نكردن
پروتكلهاي بهداشتي ضدشــيوع كرونا جر و بحث كرده و
آنها را تهديد به اخراج كرده بود .مقامات بهداشتي آمريكا
اين ماسك را براي پيشگيري از كرونا توصيه نميكنند.

لندن :شــركتي با نام  Brette Hausخانههاي چوبي را با
استفاده از روش اوريگامي ميسازد و آنها را ظرف 3ساعت در
محل دلخواه مشتري نصب ميكند .بهگزارش آديتيسنترال،
اين خانهها مانند طرحهاي كاغــذي اوريگامي درهمتنيده و
تاشده هستند و بهمحض بازشدن و ســفتكردن اتصالها،
مانند يك خانه محكم قابل اســتفاده ميشوند .براي ساخت
برخي سفارشها اين شركت 8هفته وقت ميخواهد اما نصب
آنها همان 3ساعت وقت را ميطلبد.

ســيبري :مطابق قوانين منطقهاي در شــمال روسيه
دانشآموزهــا فقط زمانــي ميتوانند بهدليل ســردي
هوا به مدرســه نروند كه دمــاي هوا به كمتــر از منفي
52درجه سانتيگراد برســد .به گزارش آديتيسنترال،
دانشآموزهاي منطقه اوياماكون  Oymyakonكه يكي
از سرسختترين دانشآموزهاي جهان نيز ناميده ش دهاند
چنانچه بيش از 11ســال سن داشته باشــند در دماي
51درجه سانتيگراد زيرصفر راهي مدرسه ميشوند.

جورجيا :زوج آمريكايي كه بهعنوان آقــا و خانم نوئل در
مراســمي براي دســتكم ۵۰كودك نقش بابانوئل را ايفا
كردند و با آنها عكس گرفتند2 ،روز بعد از اين مراسم ،جواب
تســت كروناي هر دو نفر آنها مثبت اعالم شــد .به گزارش
اينديپندنت ،اين در حالي بود كه 50كودك از فاصله نزديك
با اين 2نفر در ارتباط بودند و احتمال مبتالشــدن آنها نيز
در حال بررسي است .مقامات محلي شهر برگزاركننده اين
مراسم ،نامههاي تهديدآميز دريافت كردند.

يادداشت

فريبا خاني

ما مگر سفير مرگيم...
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كاهش نرخ ارز بهنفع رانتخواران است
مجادله دربــاره «نرخ ارز» فضاي اقتصادي ايــران را پركرده
است .برخي از كارشناسان اقتصادي با انتقاد از حساسيتهاي
ارزي دولت خواســتار كاهــش نرخ ارزهاي معتبــر به ريال
هســتند .برخي ديگر از كارشناســان اين اقدام را باتوجه به
محدوديتهاي تجاري عملي غيراقتصادي ميدانند.
غالمرضا سالمي ،رئيس انجمن حسابداران خبره ايران گفته
است :كاهش نرخ ارز به سود رانتخواران است .آنها ميدانند كه
كاهش نرخ ارز در شرايط فعلي دوره كوتاهمدتي است و قصد
دارند كه سرمايههاي خود را تبديل به ارز كرده و آن را از كشور
خارج كنند .كاهش نرخ ارز موجب از بين رفتن صادرات سنتي
۳ميليارد دالري ميشود.

درين حضرت چو مشتاقان نياز آرند ،ناز آرند
كه با اين درد اگر دربند در مانند ،درمانند
چو منصور از مراد آنان كه بردارند ،بردارند
بدين درگاه حافظ را چو ميخوانند ،ميرانند

نياز ،درخواست و تمنايي اســت كه گاه با نا ِز نگاري همراه ميشود و گاهي با آز و
طمع .در نظر حافظ ،گريه سحري و نيا ِز نيمشبي دفع صد بال بكند .او ميگويد «در
سن دوست» و از همين رو گله ميكند:
نميگيرد نياز و ناز ما با ُح ِ
آه از آن جور و تطاول كه در اين دامگه بود
آه از آن سوز و نيازي كه در آن محفل بود
خواجه شيراز ،نياز را كيمياي مراد ميداند و شاكر اســت كه خدا او را ز زه ِد ريا،
خون جگر طهارت كرده است.
بينياز كرده و از س ِر درد ،به آبِ ديده و ِ
دل پُرنيا ِز خاقاني در آتش است ،او از نگار به ناز آب ميطلبد؛ جگر سوخته است و
ِ
كمر نياز ميبندد و ميسرايد:
بخت ز من دست شست ،شايد اگر من
نقش اميد از رخ نياز بشويم
انوري هم ناز را با نياز پيوند ميزند« :روزي كه بهدســت ناز برخيزي  /دانم ز نياز
من خبر داري»
مولوي خود را «اَبايزي ِد نياز» ميخوان َد و چنين ميخواهد« :يكبارگي از وفا َمش ُو
دست  /يكبار ديگر ببين نيازم»
صائب بيش از نياز ،از بينيازي ميگويد:
تلخ دريا ،بينياز
ميكند ما را ز روي ِ
قطره آبي كه در دل ،چون گهر داريم ما
و آنگاه كه پاي نياز در ميان است ،ميسرايد:
عاقبت زد بر زمينم آنكه از روي نياز
سالها روي دستش چون دعا ميداشتم

نويسنده و روزنامهنگار

قديميها چه ميگفتنــد؟ ميگفتند دنيا
گوش بزرگي دارد كه شنواســت .حرف
بيماري و مرگ و گورســتان نزنيم .آنها
براي زندگي و تقدس زندگي ارزش قائل
بودند .وقتي كنار هم بودند و كسي حرف مرگ و نيستي ميزد
و فضا متاثر ميشــد ،يكي ميگفت« :حرف شادي بزنيم!»
منظور اين بود كه زندگيانديش باشيم نه مرگ انديش .اما اين
روزها ما هيجان خاصي در فضاي مجازي براي گفتن خبرهاي
تلخ داريم .انگار ميدانيم كه مرگ و بدبختي بيشــتر حس
مخاطب را برميانگيزد .خوشمان آمده سفير مرگ باشيم.
شايد همان كاسبي اليك و توجه هم باشد .شايد از اين حس
همدردي ديگران لذت ميبريم ...شايد ترسهايمان از مرگ
را چال ميكنيم .اين هيجان ما در رســاندن خبر مرگ افراد
مشهور و عزيزان و دوســتان به يكديگر عجيب است .شايد
اين روزها قاصد خبر مرگ ديگران بودن تنها هيجان زندگي
ما شده است .انگار ميخواهيم بگوييم ما زندهايم هنوز ،هي
فالني مرگ هنوز دستش به ما نرسيده ،اما اين و آن ُمردند.
كرونا هم در اين ماهها بازار مرگ را گرم كرده اســت .او قاتل
مخوفي است .يك قاتل زنجيرهاي ترسناك .درست است دنيا
اين روزها اميدوار واكسن مانده اســت ،اما اين قاتل بيرحم
همچنان ميتازد ...كرونا ما را بيــش از پيش به دامن فضاي
مجازي انداخت ه است .اما اين وسط لذت جويي ما در رساندن
مرگ به گوش ديگران چيست؟ آيا ما مردماني مرگانديش
هستيم .سهم زندگي و اميد كجاست؟ حتما بيكاري و مشكالت
معيشتي سهم بزرگي در اين نااميدي داشتهاند و دارند ...حتما
تحريمها و گراني دارو ما را از جانمان سير كرده است.
روزي كــه مارادونا درگذشــت يادتان هســت؟ ديديد در
اينستاگرام و فيسبوك و توييتر چه هيجاني برپا شد .سرتاسر
فضاي مجازي پســتهاي مارادونا دست بهدســتشد .او
فوتباليست مهمي بود و فوتبال هميشه از يك بازي معمولي
فراتر است و گاهي فوتبال يك آيين است ،اما اين حجم هيجان
عجيب نبود؟ مرگ استاد محمد رضا شجريان دردناك بود ،اما
خبر مرگ او را دادن هم براي ما هيجاني عجيب داشت .مرگ
چنگيز جليلوند گوينده ،دكتر اكبــر عالمي ،مرگ كامبوزيا
پرتوي كارگــردان و ....حتي در دادن آمــار مرگومير در اثر
كرونا نوعي هيجان عجيبي ميبينم كه مرا هراسناك ميكند.
ما شكارچي خبر مرگ شــدهايم و اين زندگي چيزي فراتر از
هيجان مرگ ندارد .من امروز از شما ميپرسم هيجان زندگي
كجاســت؟ نكند ما به مرگ ديگران هم حسادت ميورزيم؟
قبل از كرونا چه ميكرديم .چيزي يادمان مانده؟ ما اگر حالي
داشــتيم روزمرگي را با حضور در خيابان و خريد و خوردن
يك پيتزاي مخلــوط يا يك قهوه جــا ميداديم ،اما همين
امكان هم از ما گرفته شده است .باشگاه ،ورزش ،پيادهروي و
طبيعتگردي هم با اكراه شده است .ما ماندهايم و يك حس
نوموفوبيا يعني بيگوشي هراســي ...نشستهايم و خبر مرگ
شكار ميكنيم .آيا خبر مرگ همان پيتزاي معمولي است كه با
سس تند ميخورديم ،همان فنجان قهوه ترك در كافيشاپ
است ،به همان تلخي ...نه مرگ يك تراژدي است اين را همه
ميدانيم .مخصوصا اگر دراثر كرونا باشد...
چه بر سر ما آمده است؟ محمود درويش ،شاعر فلسطيني شعر
غريبي دارد ميگويد«:همه آنهايي كه مردهاند /به طرز عجيبي
از زندگي نجات يافتهاند» او يك شرقي است.زاده خاورميانه...
بايد هم اينجور بگويد .اما يادمان باشد كه ويليام بويد در كتاب
«نوازش شيرين» جور ديگر ميبيند .او ميگويد« :هر چقدر
عمر كني باز زندگي كوتاه است!» پس بياييد با همه سختيها
و نكبتها و خبرهاي تلخ ،كمي زندگي كنيم.

« نيا ِز نيمشبي»

فضاي مجازي
بازار شهر ياكوتسك .شهري كه با دماي متوسط ساالنه 38درجه سانتيگراد زير صفر ،سردترين شهر جهان نام دارد  -روسيه      عكس :گاردين

جايجاي ايران ،زيباســت .اين عكسها هم مربوط به بيشــه دورود لرســتان
است .ايســتگاه قطاري كه ۴فصل ديدني و رؤيايي دارد .كاربران در توييتر هم
با انتشــار يكي از عكسهاي اين ايســتگاه قطار منحصربهفــرد ،در زيبايي آن
نوشتهاند.

طهران قديم
باغ اللهزار ،باغ وحش فتحعليشاه
خيابان اللــهزار در اواخــر دوره قاجار و اوايل
دوران پهلــوي اول به نوعي نمــاد نوگرايي
ايران بود و عدهاي به آن «شــانزهليزه تهران»
ميگفتنــد .اين خيابان پر بود از ســالنهاي
نمايش تئاتــر ،رســتورانها ،تجارتخانهها،
خياطخانهها ،سينماها و فروشگاههايي كه نام و
نشاني براي خود دست و پا كرده بودند و خيلي
از آنهايي كه تازه به نان و نوايي رسيده بودند،
در اين مغازهها دست به جيب ميشدند و پول
خرج ميكردند .اينكه نام خيابان از كجا آمده،
برميگردد به دوراني كــه اين محدوده ضلع
غربي باغ اللهزار بود؛ باغي زيبا و چشمنواز و پر
از دار و درخت و سرسبز كه نخستين باغ بيرون
از شهر دوره سلطنت فتحعليشاه و محمدشاه

اينجا بيشه لرستان است

قاجار و اوايل سلطنت ناصرالدينشاه بهحساب
ميآمد.
درباره محــدوده اين باغ وســيع «مهدي قلي
مخبرالســلطنه» در كتاب خاطرات و خطرات
مينويسد« :اللهزار باغي بود بين خيابان اللهزار
و ميداني در خيابان اسالمبول .قسمت شرقي آن
را باغوحش ميگفتند و خيابان لختي (سعدي)
آن 2قسمت را از هم جدا كرده است .ناصرالدين
شاه ،اللهزار را به نود هزارتومان فروخت .تولوزان
[طبيب ناصرالدينشــاه] التماس كرد كه نگاه
بدارند كه سبب لطافت شــهر است ،نشنيدند.
در تابستان ،خيابان اللهزار ،هواي خنك بسيار
خوبي داشت .در آن اوقات كه خيابان ،خوشهوا
و روحافزا بود ،اهالي كمتر استفاده ميكردند»...

خيابان اللهزار از اوايل مشــروطيت تغيير كرد
و نخستين مهمانخانه ايراني به نام گراند هتل
در اين خيابان ساخته شد .باغ اللهزار تا مدتي
«باغوحش» هم بود و در دوران فتحعليشــاه،
3فيل و يك كرگدن در آن نگهداري ميشدند
و طاووســي هم در آن آزادانه پرسه ميزد .به
دستور ناصرالدين شاه ،اين باغ را محل پذيرايي
سفراي خارجي قرار داده بودند و توجه چنداني
به آن نميشد .پس از وقايع تنباكو ،براي جبران

رويدادهاي فرهنگي و هنري
كنسرتهاي آنالين شب يلدا
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي با همكاري مركز ارتباطات و امور بينالملل شــهرداري تهران به مناســبت شب
يلدا با توجه به محدوديتهاي كرونايي 2كنســرت آنالين را  29و 30آذر ســاعت ۲۱برگزار ميكند .كنسرتهاي
«محمدمعتمدي» (۲۹آذر)« ،علي زندوكيلي» (۳۰آذر) بهصورت زنده از تلويزيــون اينترنتي تيوا ،صفحه مجازي
پايگاه خبري شهر و همچنين اينستاگرام روزنامه همشهري به نشاني hamshahrinewspaper1پخش ميشود.
اداره كل امور بانوان شهرداري تهران هم جشنواره شــب يلدا را در بخشهاي فيلم (آشپزي پدر و كودك ،پانتوميم
خانوادگي ،حافظخواني و نقالي خانوادگي ،قصهخواني پدربزرگها و مادربزرگها) و فايل صوتي(راديو يلداي خانواده
شامل بخشهايي مانند خاطرهگويي ،حافظخواني ،نقالي ،موسيقي و )...برگزار ميكند .عالقهمندان براي شركت در
اين جشنواره ميتوانند آثار خود را تا چهارم دي به پست الكترونيك  info.banovan@tehran.irارسال كنند.

خســارت كمپاني«رژي» ،باغ اللهزار فروخته
شد .باغ به فروش رسيد و كمكم زمين آن شد
خانه و مغازه و درختهاي سر به فلك كشيده را
هم بريدند .چون خانه ميرزا علياصغر اتابك در
اللهزار بود ،براي راحتي رفتوآمد او به خانهاش
يك خط واگن اســبي از ميدان سپه به اللهزار
كشيدند و در نهايت 2خيابان از باغ اللهزار شاخه
گرفتند كه يكي همين خيابان اللهزار و ديگري
هم خيابان سعدي است.

ويترين
بدرود آناتولي
«بدرود آناتولي» نوشته «ديدو سوتيريو» است
كه با ترجمه غالمحســين سالمي از سوي نشر
نگاه منتشر شده است .بدرود آناتولي كه به زبان
يوناني نوشته شده به زبانهاي فرانسه ،انگليسي،
روسي ،مجاري ،بلغاري ،سوئدي و تركي و چند
زبان ديگر ترجمه شــده و از زمان ترجمه به زبان تركي در سال ،۱۹۷۰نقش
مهمي در تنشزدايي و آشتي ملي دو كشور يونان و تركيه داشته است .سوتيريو
در سال ۱۹۰۹به دنيا آمد ،كودكياش را در شهرهاي آدنا و ازمير گذراند .او در
كودكي شاهد جنگهاي بالكان و جنگ ميان تركيه و يونان بود .بعد از فاجعه
خونبار آســياي صغير و قتلعام ارامنه به يونان پناه برد .تجربه دردناك كنار
ارامنه و نظاميان يوناني دستمايه نگارش دو كتاب مشهور او« ،مردهها منتظرند»
و «بدرود آناتولي» شد .او در ميان دو جنگ جهاني ادبيات فرانسه خواند و به
اروپا رفت و بهعنوان روزنامهنگار در جنبشهاي ضدفاشيستي فعاالنه شركت
كرد .كتاب ،داستان تراژيك سقوط هلنيسم در آسياي صغير ،عمليات ايذايي
قدرتهاي استعماري ،تب نفت و فساد را روايت ميكند .رمان ديدو سوتيريو
از زمان انتشار در ســال ،۱۹۶۲پرفروشترين رمان يونان بوده است .داستان
مانوليس آكســيوتيس ،روســتايي فقير متولد محلههاي مجاور خرابههاي
افسيوس اســت كه بهعنوان قهرمان داستان شــاهد پختگي دلهرهآور است.
فاجعه آسياي صغير يونان ،كشتار غيرنظاميان بهويژه ارامنه و اخراج بيش از دو
ميليون يوناني در حالت برهنه از تركيه بهدست نيروهاي انقالبي ترك به رهبري
مصطفي كمال پاشا (آتاتورك) در اواخر سال .۱۹۲۲انتشارات نگاه اين كتاب را
بهبهاي 50هزار تومان منتشر كرده است.

