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 با آب دريا
 ابرپروژه انتقال آب از خليج فارس

و درياي عمان توقف ندارد
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والدت باسعادت مولود كعبه، مولي الموحدين، حضرت اميرالمؤمنين، امام علي بن ابي طالب عليه السالم را تبريك مي گوييم

يادداشت
سيدرضا اكرمي؛ عضو جامعه روحانيت مبارز

 چراغ راه 
مردان سياست

در قــرآن كريــم 102بار كلمــه ولد، 
والدت و مولود ذكر شــده كه يكي از 
مصداق هاي بــارز آن حضرت علي)ع( 
اســت كه در كعبه به  دنيا آمدند و اين، 
موضوع بي بديلي بود كــه هرگز تكرار 

نشد. صفحه2 را بخوانيد.
برای حفظ قدرت خريد سال۹۹ كارگران بايد حدود 2ميليون تومان به دستمزد آنها اضافه شود

امروز در همشهری ورزشی بخوانيد

شكوه يك خداحافظي

يك مجلسي تجمع را خراب كرد

نيم فصل دوم  بهتر مي شويم

 گفت وگو با  شيدا فالح، كاپيتان تيم ملي هندبال
كه بعد از 20سال خداحافظي كرد

گزارشي از تجمع ديروز استقاللي ها كه با  حمله بوقچي ها 
به  تنش كشيده شد

يحيي گل محمدي، سرمربي پرسپوليس  به همشهري  
مي گويد دوست ندارد به عقب برگردد

شرط احیای سفره کارگران

سراوان 48 ساعت 
بعد از حادثه

پدر، قهرمان 
زندگي من

اعتراض ها و درگيري هاي اخير در مرز 
سراوان در دو ســه روز گذشته بازتاب  
گسترده اي در فضاي مجازي داشت و 
اخبار و شايعه هاي مختلفي پيرامون علل 
حادثه و تعداد كشته ها و مجروحان آن 
منتشر شد؛ ماجرايي كه با تجمع تعداد 
زيادي از جمعيت سوخت برهايي كه در 
منطقه مرزي شمسر حضور داشتند، 
آغاز و تنش ها حتي به فرمانداري سراوان 

هم كشيده شد. صفحه2 را بخوانيد.
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فرزندان شهدای معروف  وطن

   روايت فرزندان شخصيت های 
فرهنگی برجسته از پدرانشان

   نگاهی بــه خاص ترين پدران 
ايران؛ پدرهايی كه در ياد ماندند

   ماندگارتريــن پدرانه هــای 
سينما و تلويزيون ايران

   قهرمانان واقعــی در لباس پدر؛ 
آنهاپدر همه ما محسوب می شوند

ناوگان زرد
در وضعيت نارنجي

 همشهری در گفت و گو با مديرعامل سازمان تاكسيراني و رانندگان
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 بامداد ديروز ايران براساس قانون اقدام راهبردي لغو 
تحريم ها رســما از پروتــكل الحاقي خارج شــد؛ دولت 

خروجي كه توافقي جديد با آژانس بين المللي انرژي 
اتمي را براي كشور به ارمغان آورد كه حاال هم دولت را نسبت به 
حل گره هاي پيش آمده در مسير رفع تحريم ها اميدوار كرده است 
و هم وزير امور خارجه در راس دســتگاه ديپلماســي آن را يك 

موفقيت بي نظير ديپلماتيك لقب داده است.
چنانچه دولت ساعاتي بعد از انتشــار متن اظهارات مقام معظم 
رهبري، در بيانيه اي ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقالب 
اسالمي براي ايجاد يك صدايي در كشور در اجراي قانون مجلس، 
تأكيد كرد كه مذاكرات و توافقات جمهوري اسالمي ايران با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي كامال منطبق با قانون اساســي و قوانين 
كشور و به ويژه مصوبه شــوراي عالي امنيت ملي بوده است و به 
اذعان همه كارشناسان و متخصصان و مسئوالن امنيت ملي كشور 
كارآمدترين و كم هزينه ترين شــيوه براي اجــراي كامل مصوبه 

مجلس شوراي اسالمي است.
در مقدمه اين بيانيه آمده است كه دولت جمهوري اسالمي ايران 
با ابراز تأسف شديد از سخنان برخي نمايندگان محترم و تصميم 
غيرمنطقي و خالف امنيت ملي روز دوشــنبه مجلس شــوراي 
اسالمي عليه اقدامات حساب شده و عزتمندانه جمهوري اسالمي 
ايران براي مديريت پرونده هسته اي بر مبناي مصوبه شوراي عالي 
امنيت ملي به منظور اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي، 
تأكيد مي كند: آنچه در سفر مديركل آژانس به ايران با تأكيد بر 
ضرورت احترام به قانون مجلس و اجراي آن، توافق شــد آن بود 
كه اجراي پروتكل الحاقي و دسترسي هاي برجامي به طور كامل 
متوقف شود و صرفا تعهدات پادماني ايران اجرا شود. بر اين اساس، 
طبق قانون مجلس هيچ دسترســي فراپادمانــي به آژانس اعطا 
نخواهد شد و هيچ گونه بازرســي فراپادماني نيز انجام نمي شود. 
مقصود از تداوم راستي آزمايي و نظارت ضروري كه در بند۲ بيانيه 
آمده، اين است كه ايران به مدت ۳ ماه اطالعات برخي فعاليت ها 
و تجهيزات نظارتي را كه در پيوست مشخص شده ضبط كرده و 
نزد خود نگه خواهد داشت. در اين مدت، آژانس به اين اطالعات 
هيچ دسترسي نخواهد داشت و اطالعات منحصرا نزد ايران باقي 
مي ماند. چنانچه تا زمان ارائه گزارش ساالنه بعدي ايران به آژانس 
خواسته هاي مجلس محترم رعايت شد، ايران اين اطالعات را در 

اختيار آژانس مي گذارد، در غيراين صورت اطالعات براي هميشه 
پاك خواهد شد.

البته حمايت دولت از توافق سازمان انرژي اتمي با گروسي محدود 
به اين بيانيه نشد و حضور محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
كشــورمان هم در جمع خبرنگاران در حاشيه يك همايش را به 
فرصتي براي دفاع از اين توافق بدل كرد. وزير امور خارجه با بيان 
اينكه توافق با آژانس از نقاط قوت ماست، گفت: آنچه آقاي صالحي 
با آژانس بين المللي انرژي اتمي تفاهم كردند، يك موفقيت بي نظير 
ديپلماتيك است كه آقاي دكتر صالحي با شجاعت، توانمندي و 
با اتكا به اين ملت انجام دادند. به گزارش ايرنا، ظريف درباره سفر 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: گروسي به ايران آمد 
تا ترتيباتي براي اطمينان از اجراي قانون داشته باشيم و در نهايت 
درباره اين ترتيبات با وي به توافق رسيديم. ترتيبات هم اصلش 
اين است كه نوارهايي كه از فعاليت هاي ما ضبط مي شود، هيچ گاه 
به صورت زنده براي آژانس فرستاده نمي شود و در ايران نگهداري 
مي شود. وي افزود: اجراي پادمان ادامه پيدا مي كند. پادمان تعهد 
ايران است. قانون مجلس نيز اجازه فراتر از پادمان را نمي دهد. اين 
به معناي اين است كه همكاري ما با آژانس ادامه پيدا مي كند. در 
كنار دفاع تمام قد ظريف از اين توافق، علي ربيعي، سخنگوي دولت 
هم در نشست خبري ديروزش به دنبال كاهش مسائل حاشيه اي 
عليه دولت با وجود عمل به مصوبه مجلــس برآمد. او خطاب به 
اقدامات تند صورت گرفته در تجمع اعتراضي نســبت به حضور 
گروسي در ايران گفت: »بايد با عقالنيت تمام و پرهيز از شعارزدگي 
عمل كنيم. به نظرم اينگونه تجمعات حق همه است اما در مواضعي 
كه از تريبون هاي رسمي اتخاذ مي شــود قطعا دنبال كردن اين 
موضع بدون شعار و براساس يك خرد جمعي كه همه اركان به آن 
رسيده اند، يك ضرورت اجتناب ناپذير است.«  به گزارش ايسنا، 
ربيعي تأكيد كرد: »سياست دولت براساس قوانين و رهنمون هاي 
مقام معظم رهبري بوده و قطعا تحت تأثير فضاي احساساتي قرار 
نخواهيم گرفت و آنچه در اين روزها مشــاهده مي شود خللي در 
اراده دولت در آنچه فكر مي كند به نفع و مصلحت مردم و زندگي و 

معيشت آنهاست، وارد نخواهد كرد.«

اعتراض هــا و درگيري هاي 
اخير در مرز سراوان در دو سه بازتاب

بازتــاب   گذشــته  روز 
گسترده اي در فضاي مجازي داشت و اخبار و 
شايعه هاي مختلفي پيرامون علل حادثه و 
تعداد كشته ها و مجروحان آن منتشر شد؛ 
ماجرايي كه با تجمع تعداد زيادي از جمعيت 
سوخت برهايي كه در منطقه مرزي شمسر 
حضور داشــتند، آغاز و تنش هــا حتي به 
فرمانداري سراوان هم كشيده شد.  محمد 
هادي مرعشــي، معاون امنيتی و انتظامی 
استاندار سيستان و بلوچســتان با اشاره به 
حوادث روزهاي اخير در سراوان با بيان اينكه 
درگيري در مرز ســراوان ســاعت 8صبح 
دوشنبه در منطقه »شمسر« رخ داد، گفت: 
در اين منطقه مرزي گذرگاهي را براي  بهبود 
معيشت مرزنشينان ايجاد كرديم كه كنترل 
الزم در زمينه ورود و خروج از آن ازســوي 
نيروهاي نظامــي انجام مي شــود. وي در 
گفت وگو با ايرنا افزود: دوشنبه تجمع زيادي 
از جمعيت ســوخت برهايي كه به صورت 
غيرقانوني اقدام به ايــن كار مي كردند، در 
پشت مرز مشــاهده شــد و اين افراد قصد 

داشتند از گذرگاه مرزي وارد شوند. بيش  از 
۲ســاعت با ايــن افــراد مذاكره شــد كه 
خويشتنداري و در چارچوب قواعد درنظر 
گرفته شده اقدام كنند، اما ظاهرا در آن سوي 
مرز مأموران پاكستاني اقدام به تيراندازي 
مي كنند و اين موضوع باعــث هجوم اين 
سوخت برها مي شود. وي ادامه داد: اين افراد 
با شكستن درها و ايجاد خسارت وارد گذرگاه 
مرزي مي شوند كه درميان اين جمعيت براثر 
تيراندازي از آن سوي مرز، يك نفر كشته و 
4نفر مجروح مي شوند. متأسفانه برخي افراد 
حاضر در ميان جمعيت اقدام به موج سواري 
كرده و به پاسگاه شمسر حمله ور مي شوند، 
به طوري كه موتور يكي از مأموران را آتش زده 
و شيشــه خودروها را شكستند.مرعشــي 
تصريح كرد: مأموران به دليل هجوم اين افراد 
به پاسگاه، مجبور به تيراندازي شده و تعدادي 
مجروح می شوند و اين جمعيت پس از مدتي 
متفرق مي شــوند. مجروحان اين حادثه به 
بيمارستان منتقل مي شوند و متأسفانه يك 
نفر در بيمارستان فوت مي كند كه درحال 
بررسي علت فوت هستيم. معاون استاندار 
سيستان و بلوچستان ادامه داد: پس از اين 

اتفاق افرادي در فضاي مجازي مردم را براي 
تجمع در شهر سراوان تحريك مي كنند كه 
در اين زمينه نشســت هايي با بــزرگان و 
معتمدان سراوان برگزار شد تا اين موضوع را 
كنتــرل كنند. ايــن تجمع تا ســاعت10 
امروز)ديروز( كنترل شده بود، اما متأسفانه 
پس از آن افرادي به سوي فرمانداري هجوم 
آوردند كه بالفاصله متفرق شدند.  وي اضافه 
كرد: چندي قبل گروه جيش الظلم كليپي را 
پخش كرد و گذرهاي مرزي كه در سيستان 
و بلوچستان براي ساماندهي سوخت برها 
ايجاد شده بود را زير سؤال برد و اين موضوع 

مشخص كرد قرار است اتفاقي رخ دهد. 
 مولوي عبدالحميد امام جمعه اهل سنت 
با صــدور بيانيه اي، حادثــه تيراندازي به  
سوي سوخت بران را كه منجر به كشته و 
زخمي شــدن جمعي از آنان شد، شديدا 

محكوم كرد.
به گزارش تسنيم، در بخشي از اين بيانيه آمده 
است كه دولت ها وظيفه دارند براي معيشت 
مردم برنامه ريزي كنند تا كسي ناچار به اختيار 
نمودن شغل هاي پرخطر نشود. بدون شك 
اين مرز مشترك متعلق به همين مردم است 
و نفعش بايد به همين مردم محروم برسد، 
نه كساني كه با تجارت كالن سوخت، سود 

ميلياردي به دست مي آورند.

 به رغم هياهوي دوشنبه مخالفان برجام در بهارستان 
كه زمينه ساز  به جريان انداختن دادخواست قضايي مجلس

برای متخلفان قانون و در راس آنها رئيس جمهور شد 
ديروز اما مجلس در فضايي آرام تر و به دور از غوغاســازي جلسه 
گذشته اش با اقدام دولت كنار آمد و حتي محمدباقر قاليباف در راس 
مجلس دستور به تشكيل كميته حل اختالف ميان دولت و مجلس 
بر سر چند وچون اجراي قانون اقدام راهبردي لغو تحريم ها را داد.  
رئيس مجلس در آغاز نشست ديروز بهارستان با اشاره به سخنان 
اخير مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان اعالم 
كرد كه مجلس براي تعامل با دولت و حل اختالفات درخصوص 
توافق اخير ايران با سازمان بين المللي انرژي اتمي يك »كميسيون 
حل اختالف« تشــكيل خواهد داد. او تأكيد كرد كه تشكيل اين 
كميسيون در راستاي سخنراني مقام معظم رهبري است. او افزود: 
ضرورت دارد دغدغه نمايندگان مردم در مجلس در اجراي كامل و 
دقيق قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها در صدر پيگيري ها و 
رايزني ها قرار داشته باشند. بنا به دستور قاليباف كميسيون حل 
اختالف مأمور شده است تا با محوريت دبيرخانه شوراي عالي امنيت 
ملي و در تعامل با نهادهاي مرتبط دولتي، موضوع چگونگي اجراي 
قانون اقدام راهبردي لغو تحريم ها را پيگيري و نتيجه را در صحن 
علني به ديگر نمايندگان اطالع دهند. مجتبي ذوالنوري، رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و فريدون عباسي رئيس 
كميســيون انرژي مجلس كه هر دو از چهره هــاي پايداري در 
بهارستان و منتقد دوآتشه دولت هستند با حكم قاليباف مأمور به 
تشكيل اين كميسيون وي ژه اند. اين گام مجلس در حالي است كه 
قريب به ۲00تن از نمايندگان در نشست قبلي خود به شكايت از 
دولت براساس ماده۲۳4 آيين نامه داخلي مجلس رأي داده بودند و 
به واسطه آن خواســتار ابطال توافق سه ماهه با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي شدند. اگرچه كه مقام معظم رهبري ساعاتي بعد از اين 
هياهوي بهارستان در سخنراني اي تأكيد كردند كه مجلس و دولت 
اختالف نظر شان را حل كنند كه نشان دهنده دوصدايي نباشد. حاال 
به نظر مي رســد در اين روند كــه دولت با هماهنگــي دبيرخانه 
شوراي عالي امنيت ملي مســير حصول توافق را پيش برده بود، 

مجلس مجبور به تعامل با دولت و همراهي با توافقي شده است كه 
منافع ملي كشور را تامين خواهد كرد.

اختالف نظر مجلس و دولت بر سر چيست؟
آذرماه گذشته مجلس براساس قانون »اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايــران« با تعيين ضرب االجلي 
دوماهه از اجراي ايــن قانون، دولــت را موظف كــرده بود اگر 
تحريم هاي آمريكا لغو نشود، با خروج پروتكل الحاقي مانع بازرسي 
سرزده بازرسان آژانس از مراكز هسته اي شود و روند توليد اورانيوم 
غني شده با خلوص ۲0درصد را در دستور كار قرار دهد. براساس 
اين ضرب االجل دولت بايد 5اسفندماه رسما قانون مجلس را اجرا 
مي كرد. در آستانه اين ضرب االجل اما رافائل گروسي راهي ايران 
شد و در مذاكرات فشرده با مقامات ايراني به يك راه ميانبري دست 
يافتند كه براي هدف لغو تحريم ها فرصت سازي  مي كند. توافقي كه 
يكشنبه گذشته در خاتمه سفر او در قالب بيانيه اي از سوي سازمان 
انرژي اتمي ايران خبرساز شد. براساس اين بيانيه سازمان انرژي 
اتمي كشورمان از توافق ۳ماهه با آژانس بين المللي انرژي اتمي و 
همچنين ادامه نظارت ضروري بر فعاليت هاي هسته اي ايران خبر 
داد. سازمان انرژي اتمي ايران همچنين اعالم كرد كه مقصود از 
تداوم راستي آزمايي و نظارت ضروري در پيوست توافق شرح داده 
شده، اين است كه ايران به مدت ۳ ماه اطالعات برخي فعاليت ها و 
تجهيزات نظارتي را كه در پيوســت مشخص شده ضبط كرده و 
نزد خود نگه خواهد داشت. در اين مدت، آژانس به اين اطالعات 
هيچ دسترسي اي نخواهد داشــت و اطالعات منحصرا نزد ايران 
باقي مي ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحريم ها به طور كامل لغو شد، 
ايران اين اطالعات را در اختيار آژانس مي گذارد، در غيراين صورت 
اطالعات براي هميشه پاك خواهد شــد. نكته قابل تامل بيانيه 
سازمان انرژي اتمي كه منجر به بروز انتقاداتي از سوي مجلس شد 
اين است كه در بخشي از اين بيانيه آمده است به دليل مالحظات 
حفاظتي درباره تاسيسات هسته اي اين كشور، پيوست توافق با 
آژانس محرمانه مي ماند. در همان ساعت اوليه انتشار بيانيه عبارت 
فرصت ۳ ماهه و ضبط روند فعاليت ها منجر به تعبير دور زدن قانون 

مجلس از سوي منتقدانش شد.

واکنش اروپایی ها به توقف اجرای پروتکل الحاقی
وزيران خارجه ۳ كشور اروپايی عصر ديروز با انتشار بيانيه ای به 
توقف اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی از ســوی ايران واكنش 
نشان دادند. به گزارش فارس، »دومينيك راب«، وزيرامورخارجه 
انگليس، »هايكو ماس«، وزيــر امورخارجه آلمــان و »ژان ايو 
لودريان«، وزيرامورخارجه فرانســه دراين بيانيه از اينكه ايران 
اجرای پروتكل الحاقی و تدابير شفافيت ســاز خــود ذيل برنامه 
جامع اقدام مشترك را به حالت تعليق درآورده ابراز تأسف كرده 
و اقدامات ايران را درحكم نقض بيشــتر تعهداتش ذيل برجام 

ارزيابی كردند. 
دراين بيانيه ضمن تقدير از تالش های ادامه دار مديركل آژانس 
بين المللی انرژی اتمی و دبيرخانه اين آژانس در زمينه نظارت و 
راستی آزمايی  تعهدات هسته ای ايران، تصريح شده است كه اين 
اقدام ايران توانايی آژانس بين المللی اتمی برای راستی آزمايی و 
نظارت بر برنامه هسته ای ايران و فعاليت های مرتبط هسته ای را 

محدود خواهد كرد.

 
در قرآن كريــم 10۲بار 

كلمه ولد، والدت و مولود یادداشت
ذكر شــده كــه يكي از 

مصداق هاي بارز آن حضرت علي)ع( است كه در كعبه به  دنيا آمدند و 
اين، موضوع بي بديلي بود كه هرگز تكرار نشد. اگرچه در كالم اهلل مجيد 
نام آن حضرت مستقيما ذكر نشده است، اما به كرات با آياتي مواجه 
مي شويم كه آدرس و مسمايي از اميرالمومنين)ع( را در خود دارد و 
گوياي اين نكته است كه خداوند متعال هم آن حضرت را به عنوان 
شاهد رسالت معرفي كرده كه به عنوان مثال رد آن را در آخرين آيه از 
سوره رعد و همچنين در سوره مائده مي توان يافت. با كمك گرفتن از 
اين نشانه ها، كالم و سيره موالي متقيان امروزه نه تنها در حكم چراغ 
راهي براي زيست هرچه بهتر بشر است، بلكه راهنماي كاملي براي 
مردان سياست مي تواند باشد تا با استفاده از شاخصه هاي حكمراني 

آن حضرت در مسير ايجاد جامعه اي ايده آل گام بردارند.
بر همين اساس است كه حضرت علي)ع( شيعيان را به حفظ اجتماع 
و اتحاد توصيه و مكررا نيز بر حفظ آن تأكيد مي كنند. آن حضرت اين 
الگو را پيش روي انســان ها قرار مي دهند كه همواره بنا را بر وصل و 
ارتباط بگذارند. ايشان در آخرين لحظات زندگي پربار خود، به تواصل و 
تباذل سفارش  مي كنند و از پشت كردن به يكديگر و قطع رابطه اخوت 
و مودت ديني برحذر مي دارند. اين موضوع مي تواند سرلوحه عملكرد 

دولتمردان باشد تا با بســط الگوي تعاون و رسيدگي به محرومان و 
مظلومان در كنار حفظ وحدت، به وضعيت كنوني كه جامعه درگير 

آن است، سروساماني بدهند.
در كنار مواردي كه گفته شد، يك موضوع محوري ديگر را كه مناسب 
جامعه كنوني ماست، مي توان در سيره حضرت علي)ع( سراغ گرفت 
كه آن مردمي بودن است. آن حضرت زندگي ساده اي داشت و همه 
دارايي خود را در اختيار فقــرا و محرومان قرار مي داد و هيچ فقيري 
نبود كه بگويد علي)ع( زندگي بهتري از من دارد. اين در سياســت 
عملي ايشان هم نمود داشت؛ با اينكه پس از وفات پيامبر مكرم اسالم، 
حضرت محمد)ص(، علي)ع( را خانه نشــين كردند و آن حضرت از 
حق خود گذشــتند، اما در خدمت به مردم چيزي كم نگذاشتند و 
همواره براي رفع مشكالت آنان تالش زائدالوصفي داشتند. اما نكته 
مهم براي سياستمداران كشورمان كه امروز يكي از قشرهاي مخاطب 
كالم اميرالمومنين)ع( هستند، رعايت مرز باريك ميان مردمي بودن 
و پوپوليسم است. با الگو گرفتن از سيره آن حضرت بايد اين نكته را 
مدنظر قرار داد كه رعايت انصاف در هر شرايطي مي تواند راهگشاي 
مسيري باشد كه آفت آن عوام زدگي است. اگر زماني برسد كه مسئولي 
هرآنچه براي خود خواســت، براي مردم هم تجويز كرد، مي توان به 

مردمي بودن واقعي آن مسئول اميدوار بود.
در كل بايد چنين گفت كه ســيره حضرت علي)ع( و رعايت آن در 
جامعه و ازسوي همه اقشار، به ويژه توسط سياستمداران و مسئوالن 
مي تواند در شرايط كنوني كشور راهگشــاي بسياري از مشكالت 

مبتالبه باشد.

اميدواري به توافق سازنده
  ظريف: تفاهم با آژانس يك موفقيت بی نظير ديپلماتيك است   بهارستان براي حل اختالف با پاستور كميسيون وي ژه تشكيل داد

يادداشت

دو راهي سخت پيش روي ایران و آمریکا 

 

اين روزهــا و با توجــه به فرارســيدن 
ضرب االجل هســته اي مجلس، احياي 
برجام به يكي از اصلي ترين دغدغه هاي 

ديپلماتيك طرف هاي حاضر در اين توافق تبديل شده است. تحرك 
ديپلمات ها پيرامون اين موضوع در ايران، اروپا و اياالت متحده شدت 
بيشتري گرفته و همه مي كوشند راهي به احياي برجام بيابند.  پس 
از روي كارآمدن بايدن و انجــام اقدامات ابتدايي وي و برنامه هايي كه 
در دستوركار اصلي مقامات كاخ سفيد قرار گرفت، اين نكته به وضوح 
قابل مشاهده بود كه تيم جديد اولويت هاي ديگري  جز برجام مدنظر 
دارد و برهمين اساس هم مي توان گفت بايدن در اين حوزه عملكردي 
نداشته است. ازسوي ديگر بايد دقت داشت شرايط به گونه اي است كه 
در هر ۲كشور مالحظات سياسي-  امنيتي ويژه اي پيرامون اين موضوع 
شكل گرفته است؛ از يك طرف در اياالت متحده درك درستي درباره 
نحوه برخورد با ايران وجود ندارد و فشارها از سوي البي هاي مختلف 
كه مخالف هرگونه همكاري با ايران هستند، سبب مي شود دستيابي 
سريع به يك توافق مناسب مشكل به نظر برسد. در طرف مقابل در ايران 
هم با توجه به نظرات مجلس، شرايطي به وجود آمده كه نمي توان انتظار 
داشت بتوان گرهي كه در كالف برجام افتاده را به سرعت گشود. هر دو 
دولت بر سر دو راهي سختي قرار گرفته اند كه تصميم گيري براي آنان 
را سخت تر كرده است؛ آمريكا از سوي البي هاي صهيونيستي و برخي 
كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس  تحت فشار است. در يك سو بايدن 
براي عمل به وعده هاي انتخاباتي خود درباره برجام تحت فشار است و 
درمقابل  خواسته متحدان و شركاي راهبردي آمريكا قرار دارد. در ايران 
هم شرايط مشابهي وجود دارد؛ از يك سو مصوبه مجلس قرار دارد كه 
براي رفع تحريم ها ضرب االجل تعيين كرده  و ازســوي ديگر دولت از 
ناحيه تحريم ها، فشارهاي اقتصادي و وضعيت معيشتي مردم در شرايط 
سختي به سر مي برد. مجموع اين شــرايط چنين القا مي كند كه در 
شرايط كنوني بازگشت به برجام چندان سهل نيست. اينها در شرايطي 
است كه صرف بازگشت به برجام مهم نيست و بايد دستاوردهاي عملي 
كه دراين حوزه حاصل مي شــود را ارزيابي كرد؛ براي ايران مهم اين 
است كه بتواند صادرات نفت خود را افزايش دهد و با سهولت بيشتري 
به مبادالت نفتي بپردازد. راهكار ايران براي حصول خواســته هايش 
كاهش تعهدات برجامي و لغو اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي است 
و براساس گفته هاي رافائل گروســي، رئيس آژانس بين المللي انرژي 
اتمي پس از سفر به ايران، درصورت اجرايي شدن راهبردهاي مدنظر 
جمهوري اسالمي، امكان نظارت فوري از اين آژانس سلب مي شود. اين 
موضوع مايه نگراني اياالت متحــده و طرف هاي اروپايي برجام خواهد 
بود و بايد ديد در شرايط جديد تمايل آنان براي تعامل با ايران باهدف 
بازگشت به برجام دچار چه تغييراتي خواهد شد.تاكنون فرصت ها براي 
دستيابي به توافقي مناسب از دست رفته است و دليل اصلي آن را، عالوه 
بر فشارهاي درون ايران و البي هاي مخالف، مي توان موضع غيرشفاف 
آمريكا، طرف هاي اروپايي و حتي چين و روســيه دانست. آنان بايد 
پاسخگو باشند و جواب روشني به سؤال بدهند كه اساسا عزم شان براي 
احياي برجام جدي هست يا نه؟ اين درشرايطي است كه دولت ايران 
تحت فشار مخالفان برجام است كه اين روزها در مجلس نمود بيشتري 
دارد. در اين ميان دولت ايــران تالش مي كند با درنظر گرفتن مصوبه 
هسته اي مجلس، موضوع بازگشت به برجام را مديريت كند كه البته 

ممكن است اين كار به كندي پيش برود.

نشست رسمي با آمريكا نخواهيم داشت
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درباره پيشــنهاد 
بورل براي برگزاري نشست ایران و 1+5، با بيان اینکه 
نشست رسمي با آمریکا نخواهيم داشت به خاطر اینکه 
عضو برجام نيست، گفت: درباره یك نشست غيررسمي 
که آمریکا عضو نباشــد و دعوت شود، در حال بررسي 
هستيم. علي ربيعي، ســخنگوي دولت هم در پاسخ به 
این سؤال که دولت جمهوري اسالمي تا چه حد اختيار 
تعامل با دولت آمریکا را دارد گفت: این ما نيستيم که باید 
با آمریکا همراهي کنيم بلکه آمریکاست که باید اقدامات 
خود را با قوانين و مقررات بين المللي همراه کند و آنطور 
که رئيس جمهور آمریکا اقرار کرده با برگشت به جامعه 

بين الملل و هنجارهاي بين المللي باید احترام بگذارد.

ث
مك

محمد مهدي مظاهري
 استاد دانشگاه و مشاور وزير امور خارجه

سيدرضا اکرمي
 عضو جامعه روحانيت مبارز 

 برگزاري دومين جلسه مجمعچراغ راه مردان سياستسراوان 48 ساعت بعد از حادثه
FATF براي بررسي 

رئيــس كل بانك مركزي از برگزاري دومين جلســه 
مشــترك كميســيون هاي مجمــع تشــخيص مجمع

مصلحت نظام درخصــوص مباحث FATF خبر داد. 
عبدالناصر همتي در حساب اينســتاگرام خود درباره اين موضوع 
نوشــت: به اتفــاق وزراي ذي ربط، در دومين جلســه مشــترك 
كميسيون هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص مباحث 
FATF شركت كرديم. در پاسخ به سؤاالتي كه مطرح شد، مطالب 
مهمي از طرف نمايندگان دولت در جلســه درخصوص ضرورت و 
اهميت پيوستن به كنوانسيون هاي مرتبط ارائه شد. وي دراين متن 
اشــاره كرد: معامالت حواله هاي ارزي در ســامانه نيما در يك ماه 
گذشته به صورت روان و با ثبات قابل توجهي در جريان بوده  است. 
در يك ماه منتهي به ســوم اســفندماه، معادل 1.9ميليارد دالر با 
ميانگين نرخ ۲۳500تومان به ازاي هر دالر معامله شده  است. اين 
رقم عالوه بر ارز تأمين شــده توســط بانك مركزي و نيز واردات در 
مقابل صادرات طي اين مدت بوده  اســت. نكته جالب توجه اينكه، 
همواره عرضه بيش  از ۲برابر معامالت انجام شده در اين بازار است. 
همتي تصريح  كرد: ميزان تسهيالت پرداخت شده توسط سيستم 
بانكي در 10ماهه امســال به رقم حدود 1400هزار ميليارد تومان 
رسيد. حجم مجموع ســپرده ها با 44درصد رشد نسبت به ابتداي 
سال، در دي ماه به حدود ۳600ميليارد تومان رسيد. رئيس كل بانك 
مركــزي همچنين تصريح  كرده  اســت كــه عالوه بــر تأمين ارز 
واكسن هاي مورد نياز وارداتي از كشــورهاي اعالم شده قبلي، ارز 

مورد نياز خريد واكسن از هند نيز تخصيص يافت.
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  اعضاي پارلمان شهري روز گذشته با رد اعتراض هيأت 
تطبيق فرمانداري تهران به مصوبه »الحاق يك تبصره شورا

به عنوان تبصره چهارم ذيل بند »و« ماده چهارم مصوبه 
نحوه محاسبه و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني 
و عوارض اســتفاده موقت در شــهر تهران«، روي مصوبه مبتني بر 

دريافت عوارض دومرحله اي از هتل سازان پافشاري كردند.
به گزارش همشــهري، مصوبه »نحوه محاســبه و دريافت عوارض 
صدور پروانه ســاختماني نظارت فني و عوارض استفاده موقت در 
شهر تهران« در جريان جلسه پارلمان شهري بررسي شد و پس از 
اضافه شدن الحاقيه »عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي از اجراي 
طرح هاي توسعه شــهري در بند»د« مصوبه ســاماندهي و توسعه 
تاسيسات گردشــگري در تهران«، به تصويب رسيد. با اين الحاقيه 
سرمايه گذاران در هتل سازي  و ايجاد فضاهاي اقامتي و گردشگري 
مي توانند در 2مرحله، ابتدا 40درصد عوارض صدور پروانه را به صورت 
علي الحساب و 60درصد مابقي هم پس از بهره برداري پرداخت كنند.

محمد ساالري در جريان بررسي نامه اعتراض فرمانداري به مصوبه 
قبلي گفت: »هيأت تطبيق اعتقاد دارد اين موضوع از مصاديق تخفيف 
است و بر اساس رأي ديوان عدالت اداري شوراهاي شهر توان تخفيف 
دادن ندارند اما اين در صورتي است كه شــوراهاي شهر مي توانند 
عوارض را براي كاربري هاي مختلف، متفاوت در نظر بگيرند. لذا ما 

اين ادعاي فرمانداري را نمي پذيريم.« 
سيدابراهيم اميني هم كه رياست جلسه شورا را به عهده داشت در 
حمايت از مصوبه قبلي گفت: »تبصره3 مــاده50 قانون ماليات بر 
ارزش افزوده، پيش بيني كرده است كه اعطاي تخفيف ملغي است. 
همچنين وقتي از تخفيف سخن مي گوييم كه عوارضي از قبل وجود 
داشته باشد. اما در اينجا مصوبه گذاري كرده ايم. لذا تصويب لوايح يا 
لغو عوارض شهر و تغيير ميزان، ازجمله اختيارات شوراي شهر است. 
پس ما اصرار بر مصوبه داريم چون مغايرتي با قانون ندارد.« در پايان 
نظر كميسيون ها مبني بر اصرار شورا بر مصوبه خود به رأي گذاشته 

شد و با 18رأي موافق به تصويب رسيد.

ادغام 2معاونت قطعي شد
در ادامه جلسه سيدحسن رســولي در جريان بررسي اليحه ادغام 
2معاونت برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شــورا و توسعه منابع 
انســاني، با تأكيد بر ضرورت اين كار گفت: »برنامه سوم شهرداري 
تهران كه بهمن97 تصويب شد، شهرداري تهران را موظف به كاهش 

حوزه هاي معاونت خود كرد. 
از سوي ديگر ســازمان هاي نظارتي ايراد قطعي قانوني و غيرقابل 
خدشــه به  وجود برخي از معاونت هايي كه به دليــل تدوام حيات 
غيرقانوني بوده و به صــورت عرفي پذيرفته شــده اند، گرفته اند و 

هم اكنون شهرداري تهران براســاس برنامه توسعه سوم مي خواهد 
به كاري كه اشتباه و خالف مسير قانوني بوده پايان دهد و مأموريت 

حوزه منابع انساني را در معاونت برنامه ريزي جانمايي كند تا اين خأل 
قانوني برطرف شود.« اين اليحه با 16رأي تصويب شد.

دريافت دومرحله ای عوارض از هتل سازان تصويب شد

حمایت شورا از سرمایه گذاری در گردشگری تهران

خبر

 فراخوان جشنواره 
ساختمان برتر سال شهرداري تهران

فراخوان »جشنواره ساختمان برتر سال« به منظور معرفي الگوهاي 
برتر، با هدف ترويج هنر معماري و ارتقاي كيفي فرهنگ ساخت وساز، 
بهبود كيفي زيست شهري و توجه به منافع عمومي شهروندان در 
شهر تهران آغاز شــد. به گزارش همشــهري، عبدالرضا گلپايگاني 
معاون شهرســازي و معماري شــهرداري تهران دراين باره گفت: 
»معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران به عنوان نهاد متولي 
در امر راهبري و نظارت ساخت وساز درنظر دارد تا از طريق برگزاري 
»جشنواره ساختمان برتر سال« گامي مؤثر در راستاي ارتقاي كيفي 
ساخت وساز و افزايش ميزان رضايت شهروندان بردارد.« هدف اين 
جشنواره تشويق سازندگان به رعايت معيارها و استانداردهاي مورد 
تأييد در حوزه ساخت وساز اســت تا عالوه بر كمك به رفع نيازهاي 
كاربران بنا به بهترين شكل، گامي مثبت در راستاي توجه به حقوق 
شــهروندي از طريق ايجاد حس فضاي شــهري مطلوب برداشته 
شــود.«   به اين ترتيب، شــركت كنندگان از پنجم اسفندماه99 تا 
پايان خردادماه1400 مهلت دارند با مراجعه به ســامانه تهران من 
به آدرس)my.tehran.ir(  قســمت »خدمات ملك و شهرسازي« 
و انتخاب بخش »مسابقه ساختمان برتر ســال شهرداري تهران« 
آثار خود را بارگذاري كرده و به دبيرخانه اين رويداد ارســال كنند؛ 
همچنين شماره تلفن هاي )96026144 و 96026180( پاسخگوي 

سؤاالت احتمالي شركت كنندگان است.

 3 ايستگاه آتش نشاني جديد 
به تهران افزوده مي شود

امروز بــا بهره بــرداري از 3ايســتگاه آتش نشــاني جديد مجموع 
ايستگاه هاي موجود در شهر تهران به 133 ايستگاه خواهد رسيد. به 
گزارش مهر، مديرعامل سازمان آتش نشاني تهران ضمن اعالم اين 
خبر گفت: يكي از ايستگاه هاي جديد پايتخت در منطقه3 محدوده 
ميرداماد، ايســتگاه ديگر در منطقه12 محدوده خيابان سعدي و 
ايستگاه سوم در حريم منطقه19 محدوده صالح آباد واقع شده است.

مهدي داوري درباره تجهيزات مورد نياز ايستگاه هاي جديد، بيان 
كرد: تعدادي تجهيزات عملياتي شامل پمپ و تجهيزات هيدروليكي، 
موتورســيكلت عملياتي، موتور چهارچرخ، تشــك نجات جديد و 
بخشي ديگر شــامل تجهيزات انفرادي آتش نشانان اعم از اوركت و 
شلوار مقاوم در برابر حريق، دستگاه تنفسي و... كه بخشي از لوازم و 
تجهيزات توليد داخل و بخشي ديگر نظير البسه و پمپ ها وارداتي 
هستند. او افزود: ايستگاه هاي آتش نشاني در ابتداي فعاليت به صورت 
حداقل نيرو و تجهيزات فعاليت خود را آغاز مي كنند تا به مرور زمان 

تجهيزات تكميل شوند.
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 شهردار تهران در مراسم كلنگ زني 
ســاخت همراه ســراي بيمارستان شهردار

امام خميني)ره( ابراز اميدواري كرد 
كه شــهرداري بتواند براي ســاير بيمارستان هاي 

دولتي نيز چنين همراه سراهايي بسازد.
به گزارش پايگاه خبري شــهر، پيــروز حناچي در 
اين مراسم گفت: در اطراف بيمارستان هاي دولتي 
به ويژه در فصول گرم سال شاهد چادر زدن همراهان 
بيماراني هســتيم كه در بيمارســتان هاي دولتي 
بســتري شــدند و اين شــرايط نامطلوبي را ايجاد 

مي كند.
اين همراه سرا به نام زهره سعيدي خير نيك انديش 
است و شــهرداري در ساخت آن مشــاركت دارد. 
شهردار تهران همانند ديگر سه شنبه ها و در راستاي 
پويش »سه شنبه هاي بدون خودرو« با دوچرخه به 

بيمارستان امام خميني رفته بود. شهرداري تهران در 
سال هاي گذشته آمادگي خود را براي مشاركت در 
ساخت همراه سرا يا فراهم كردن امكانات مربوط به 

ساخت چنين بنا هايي اعالم كرده است. 
طي سال هاي گذشــته برخي از شــهرداري هاي 
مناطق نيز در اين زمينه اقداماتــي انجام داده اند تا 
همراه سرا ها در نزديكي بيمارستان ها ايجاد شوند و 
همراهان بيماران به خصوص آنهايي كه از شهرهاي 
ديگر به تهران مي آيند، نياز به رفت وآمد كمتري در 
شهر داشته باشند؛ چنان كه همراه سراي مركز طبي 
كودك )عماد( در آبان امسال با حضور شهردار تهران 

در خيابان اروميه منطقه11 افتتاح شد. 
بخش ديگــري از برنامه هاي شــهرداري تهران در 
بهبود ارائه خدمات حوزه سالمت به شهروندان شامل 
حمايت از ساخت بيمارســتان ها در نقاط مختلف 

شهر مي شود كه در مناطقي مانند 22 و 19 اقداماتي 
درحال انجام است. در سال1400 ساخت بيمارستان 
فوق تخصصي كليه كوي فراز آغاز مي شود كه پروژه 
مشتركي ميان شهرداري تهران، شهرداري منطقه2 
و وزارت بهداشت اســت. ساخت اين بيمارستان در 

سال1402 به پايان خواهد رسيد.

انتقال تجربيات حمل و نقل برقي نروژ به تهران
شهردار تهران همچنين ديروز در دفتر خود با سفير 
نروژ ديدار كرد و خواستار همكاري با اين كشور براي 
استفاده از انرژي هاي پاك مانند ساخت سلول هاي 
خورشيدي و خودروهاي برقي شد. حناچي در اين 
ديدار گفت: شــهرداري تهران به دنبال برقي سازي 

ناوگان حمل و نقل عمومي و موتورسيكلت هاست.
»سيگو الدتومين هائوگر« نيز گفت: نروژ در زمينه 

برقي كردن ناوگان حمل ونقل شــهري و ســاخت 
پنل هاي خورشيدي تجربيات خوبي داشته و تمايل 
دارد اين تجربيات را به تهران منتقل كند، مخصوصا 
كه شهرداري تهران در زمينه محيط زيست دغدغه 

دارد و به فكر حل آلودگي شهر تهران است. 

تسال در تهران و خيام در بلگراد
حناچي سپس ديداري مجازي با شــهردار بلگراد 
داشت؛ ديداري كه بر اساس آن مقرر شد تنديس هاي 
مشاهير ايراني و صرب در شهرهاي بلگراد و تهران 

نصب شود. زوران رادوويجيچ در اين ويدئوكنفرانس 
بيان كرد: بلگراد هم مانند ســاير كالنشهرهاي دنيا 
سال بسيار سختي را پشت ســر گذاشته است. من 
جراح كودكان هســتم و با پزشكان خوب ايراني در 
بلگراد همكاري مي كنم و مي دانم كه با وجود كادر 
مجرب درماني ايران شــرايط در كشــور شما بهتر 

خواهد شد. 
شــهردار تهران در اين ديدار مجازي گفت: نيكوال 
تســال و حكيم عمر خيام از نخستين تنديس هايي 

است كه در تهران و بلگراد نصب خواهد شد.

آغاز ساخت همراه سراي بيمارستان امام ره
پيروز حناچي با سفير نروژ ديدار و با شهردار بلگراد گفت و گو كرد

اعالم آمادگي شهردار تهران براي توسعه همراه سراهاي پايتخت

   گالیه از وزیربهداشت
صحبت هاي اخير سعيد نمكي، وزير بهداشــت كه از لقب »مرده شور« استفاده كرده بود،  ســبب گاليه مندي كادر بهشت زهرا  شده است. 
سيدابراهيم اميني، نايب رئيس شوراي شهر تهران نيز پس از پايان جلسه روز گذشته، در جمع خبرنگاران حاضر شد و در حمايت از زحمات 
پرسنل سازمان بهشت زهرا گفت: »كاركنان بهشــت زهرا در دوران كرونا بهترين عملكرد را داشتند كه حتي رعايت مسائل ديني و شرعي و 
بهداشتي در حاشيه قرار نگرفت. بنابراين توقع از وزير بهداشت اين نبود كه اين سخنان را بيان كنند و انتظار ما از وزير بهداشت اين است كه 

عذرخواهي كنند و آنها را در اولويت تزريق واكسن قرار دهد.« 
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گزارش

مهر تأييد روحاني برحصر زدايي از ارزهاي 
بلوكه شده با رأي مثبــت كميته مزد بــه هزينه 

معيشــت 6ميليون و89۵ هزارتوماني 
خانوارهاي كارگري، عمال تحميل هزينه 
حدود 2ميليون توماني به خانوارهاي كارگري در سال99 

تأييد شد.
به گزارش همشهري، باالخره وقت كشي در تعيين هزينه 
معيشــت كارگران به پايان رسيد و شــركاي اجتماعي 
روي مبلــغ 6ميليون و89۵هزار تومــان به عنوان هزينه 
معيشت يك خانوار كارگري 3.3نفره توافق كردند. در اين 
شرايط فقط براي حفظ قدرت خريد كارگران و جلوگيري 
از افزايش شــكاف ميان مزد و معيشــت، بايد دستمزد 
سال1400 قانون كار حداقل يك ميليون و9۵۵هزار تومان 
افزايش پيدا كند؛ در اين صــورت گويي »نه خاني آمده و 

نه خاني رفته«.

تورم 39.57درصدي هزينه معيشت
در جلسه اخير كميته مزد شــوراي عالي كار، نمايندگان 
كارگــري، كارفرمايي و دولت افزايــش 39.۵7درصدي 
حداقــل هزينــه معيشــت خانوارهــاي كارگــري در 
ســال98 را تأييد كردند و رقم ســبد معيشت كارگران 
از 4ميليون و940هــزار تومــان در اســفند1398 بــه 
6ميليون و89۵هــزار تومان در اســفند1399 افزايش 
يافت. با توجه به شــكاف موجود ميان دستمزد و هزينه 
معيشت كارگران، حتي جبران افزايش 39.۵7درصدي 
هزينه معيشــت و اضافه كردن حدود 2ميليون توماني 
دســتمزدهاي فعلي، فقط مي تواند شــرايط معيشتي 
كارگران را به وضعيت ابتداي سال1399 برگرداند و هيچ 

گشايشي در مشكل آنها ايجاد نمي كند.
براساس تبصره2 ماده41 قانون كار، رقمي كه در كميته 
مزد به عنوان هزينه معيشت تعيين شــده است، بايد در 
كنار نرخ تورم اعالمي از ســوي مراجع رســمي يكي از 
مباني تعيين مزد سال آينده باشد. نرخ تورم كل كشور در 
بهمن ماه 34.2درصد و تورم نقطه به نقطه 48.2درصد اعالم 
شده بود و تورم اعمال شده بر هزينه معيشت نيز با توجه 
به سهم اقالم مختلف به خصوص خوراكي و آشاميدني در 
سبد مصرفي خانوارهاي كارگري 39.۵7درصد بوده كه 
تقريبا حد ميانه تورم كل و نقطه به نقطه محسوب مي شود.

درخواست براي افزايش ريالي دستمزد
بــا توجــه بــه محاســبه حداقــل هزينه معيشــت 
6ميليون و89۵هزارتومانــي براي بعد خانــوار 3.3نفر، 
هزينه معيشــت يــك خانــوار 4نفــره كارگــري به 
8ميليون و3۵7هزار تومان مي رسد كه حداقل دستمزد 

2ميليون و992هزارتوماني يك كارگــر متأهل و داراي 
دو فرزند، فقط 3۵.8درصد آن را پوشش مي دهد. اين در 
حالي است كه همين دستمزد در سال1399 مي توانست 
60.۵درصد سبد معيشــت 4ميليون و940هزارتوماني 
امسال را پوشــش دهد. بر اين اساس، براي حفظ شكاف 
موجود ميان مزد و معيشــت يك كارگــر حداقلي بگير 
كه سرپرست يك خانوار 4نفره اســت، بايد دستمزد او 
در ســال1400 حدود 2ميليون و64هزار تومان افزايش 
پيدا كند تا قدرت خريد او در مقايسه با سال1399بدون 
تغيير بماند و شكاف 39.۵درصدي ميان مزد و معيشت او 
حفظ شود. اين ميزان افزايش معادل 69درصد است؛ اما 
طرف كارگري اصرار دارد به جاي صحبت از درصد هايي 
كه ظاهري اغواكننده و ترسناك دارند، چانه زني ها روي 

مبلغ و رقم افزايش مزد باشد.
پيش  از اين علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار در انتقاد از تعيين درصــد افزايش مزد در مجلس به 
همشهري گفته بود: افزايش 3۵درصدي مزد كه برخي 
نمايندگان مي گويند، كمتر از 700هزار تومان به دريافتي 
كارگر اضافه مي كند درحالي كه رشد هزينه ها در سال99 
به مراتب بيش از اين رقم بوده است ؛ ازاين رو طرف كارگري 
در مذاكرات مزد1400 به جاي صحبت درباره درصد فقط 

روي مبلغ بحث مي كند. 
فرامرز توفيقي، رئيس كميته مزد شوراي اسالمي كار نيز 
در گفت وگو با همشهري، با اشاره به اينكه هزينه معيشت 
تعيين شده در جلســه اخير كميته مزد، هزينه حداقلي 
بوده و با سبد معيشت شرافتمندانه تفاوت دارد، مي گويد: 
در محاســبات طرف كارگري رقم 8ميليون و73۵هزار 
تومان براي معيشت شــرافتمندانه تعيين شده بود اما 
طرف كارفرمايي )اعم از دولت و بخش خصوصي( قائل به 
پرداخت حداقل ها به كارگران بودند و درنهايت چانه زني، 
رقــم 6ميليون و89۵هزارتوماني با ســاده ترين شــيوه 
محاســبه و به عنوان حداقل هزينه معيشت يك خانوار 

3.3نفره تعيين شد. 
توفيقي نيز با اشاره به اينكه افزايش هزينه معيشت نسبت 
به ســال قبل يك ميليون و9۵۵هزار تومان بوده اســت، 
مي افزايد: كف درخواســت طرف كارگري اين است كه 
اين مبلغ به عنوان جبران هزينه تحميل شده به معيشت 
كارگران به مزد آنها اضافه شــود تا كارگران به وضعيت 
اول سال99 برگردند و بعد از آن بر سر تعيين مزد1400 
متناسب با شــرايط ســال آينده بحث و رايزني شود. به 
عقيده او، طرف كارفرمايي و دولت نيز از وخامت اوضاع 
معيشت كارگران اطالع دارند و مي دانند كه به بيراهه بردن 

بحث دستمزد قابل توجيه نيست.

يك روز پس از انتشــار خبر اختصاصي همشــهري مبنــي بر قول 
كره جنوبي براي آزادسازي يك ميليارد دالر از منابع ارزي بلوكه شده 
ايران، رئيس جمهوري و ســخنگوي دولت اين خبــر را تأييد كردند. 
تازه ترين خبر اختصاصي همشهري حاكي از آن است كه بانك مركزي 
قصد دارد منابع ارزي آزاد شده را براي تامين كاالهاي اساسي، دارو و 

تجهيزات پزشكي صرف كند.

توافق ايران و كره چه بود؟
ديروز وزارت امور خارجه كره جنوبي ضمن تأييد توافق سفير اين كشور 
با رئيس كل بانك مركزي ايران اعالم كرد: پس از مشــورت با آمريكا 
پول هاي ايران را آزاد خواهد كرد. چوي يونگ سام، سخنگوي وزارت 
خارجه كره جنوبي گفته است: در ديدار سفير كره جنوبي و رئيس بانك 
مركزي ايران، دو طرف كمي به گزينه هاي يكديگر نزديك تر شده اند 
و ايران موافقت خود را با پيشنهادهاي ما اعالم كرد. اين در حالي است 
كه اطالعات دريافتي همشهري نشان مي دهد: پيشنهاد  دهنده اصلي 
براي برگزاري نشســت، طرف كره جنوبي بوده و طرف ايراني ضمن 
پذيرش پيشنهاد مذاكره تأكيد كرده ايران از موضع رسمي خود و حتي 
پيگيري هاي حقوقي اش چشم پوشي نخواهد كرد و اينكه طرف كره اي 
بخواهد با مقامات آمريكا مشورت كند، مسئله اي است كه سئول بايد 

آن را دنبال كند و به ايران ارتباطي ندارد.

عمان، عراق و ژاپن هم هستند
به گزارش همشهري، ديروز رئيس كل بانك مركزي در نشست ستاد 
اقتصادي دولت با حضور رئيس جمهوري گزارشــي از مذاكرات اخير 
خود و توافق هاي به دست آمده درباره آزادسازي منابع ارزي ارائه كرد. 
حسن روحاني پس از ارائه گزارش عبدالناصر همتي درباره توافق هاي 
انجام شده با 4كشور كره جنوبي، ژاپن، عراق و عمان درباره آزاد سازي  
منابع ارزي ايران گفت: شاهد طليعه هاي اميدبخش شكست دشمن 
در جنگ تحميلي اقتصادي و ناكارآمدي تحريم ها هستيم. او افزود: 
ازجمله اين ثمرات، آزادســازي منابع ارزي بلوكه شده ايران است كه 
بي ترديد گشــايش هايي را در فضاي اقتصادي كشور فراهم مي كند. 
ديروز علي ربيعي، ســخنگوي دولت هم با تأييد گزارش همشهري با 
اســتناد به گزارش رئيس كل بانك مركزي اعالم كرد: با نمايندگان 
كشورهاي كره جنوبي و ژاپن درباره نحوه استفاده از منابع بلوكه شده 
ايران گفت وگوهايي انجام شده است. او افزود: در گام اول يك ميليارد 
دالر از منابع ارزي بانك مركزي ايران در كره جنوبي در اختيار ما قرار 
خواهد گرفت. به گفته ربيعي، مقامات بانك مركزي مذاكرات ديگري 
با كشورهاي عراق و عمان داشــته اند كه بتوانند از منابع ارزي ايران 
براي تامين نيازهاي اساســي و ضروري كشور مثل كاالهاي اساسي، 

نهاده هاي كشاورزي، دارو و تجهيزات پزشكي استفاده كنند.

اختصاصي همشهري: منابع ارزي آزاد شده صرف تامين نياز 
ارزي كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي مي شود

برای حفظ قدرت خريد سال 99 كارگران بايد حدود 2 ميليون تومان به دستمزد آنها اضافه شود

شرط احیای سفره کارگران
دستمزد

آب

 رئيس جمهور: در زمينــه تأمين آب مورد 
نياز براي شــرب و صنعت از منابع مختلف 
مطالعات و بررسي هاي الزم انجام و تالش 
شده است در اين خصوص با لحاظ الزامات 
و اقتضائات زيست محيطي از منابعي چون 

خليج فارس تأمين شود

دولت روحاني براي تامين نياز 
آبي صنايع بزرگ و البته بخشي 
از نياز شــهرهاي داراي تنش 
آبي در 6استان هرمزگان، كرمان، يزد، سيستان 
و بلوچستان، خراسان جنوبي و خراسان رضوي 
سرمايه گذاري ســنگيني را با استفاده از منابع 
صندوق توســعه ملي و بانك ها انجام داده كه 
پس از بهره برداري از فاز نخست در آبان ماه، در 
آينده فاز ديگري از اين ابرپروژه ملي در شرايط 
تحريم مورد اســتفاده قرار مي گيرد. به گزارش 
همشــهري، ديروز 2وزارتخانه نيرو و صنعت به 
همراه ســازمان هاي حفاظت از محيط زيست 
و ســازمان برنامه و بودجه گــزارش ويژه خود 
را با حســن روحاني رئيس جمهوري، در ميان 
گذاشتند تا درباره طرح ملي نمك زدايي آب دريا 
و انتقال آب از خليج فارس به مركز فالت ايران 

تصميم گيري شود.
به گزارش همشــهري، طرح انتقال آب، شامل 
انتقال آب خليج فارس به استان هاي هرمزگان، 
كرمان و يزد و همچنين انتقال آب از درياي عمان 
به استان هاي سيســتان و بلوچستان، خراسان 
جنوبي و سرانجام خراســان رضوي مي شود و 
قرار نيست كه از اين دو مسير، آبي براي استان 
ســمنان انتقال پيدا كند. در نشست ديروز كه 
با حضور رئيس جمهوري برگزار شــد، حاضران 
درباره مسير انتقال آب، تأمين منابع مالي و ايجاد 
زيرســاخت هاي الزم و زمانبندي اجراي طرح 
تصميم گيري كردند و قرار شد مصوبات جلسه به 
دستگاه هاي مربوط ابالغ شود. رئيس جمهوري، 
با اشاره به برخي حساسيت ها، بر هماهنگي ميان 
دستگاه ها در اجراي اين طرح ملي تأكيد كرد: در 
زمينه تأمين آب مورد نياز براي شرب و صنعت از 
منابع مختلف مطالعات و بررسي هاي الزم انجام و 
تالش شده است در اين خصوص با لحاظ الزامات 
و اقتضائــات زيســت محيطي از منابعي چون 

خليج فارس تأمين شود.
او وزارتخانه هــاي نيرو و صنعــت و همچنين 
سازمان حفاظت از محيط زيست و دستگاه هاي 
مرتبط را موظف كرد در حفاظت از محيط زيست 
و مديريت منابع آبي، با هماهنگي و در چارچوب 
سياست تصويب شده و برنامه ريزي هاي واحد، 

اقدام كنند.
به  گزارش همشــهري، نتيجه جلســه ديروز 
هماهنگي و حركت همه دستگاه های در مسير 

از پيش  تعيين شده براي انتقال آب بود، زيرا يكي 
از چالش هاي انتقال آب به ويژه از خليج فارس، 
بروز برخي ناهماهنگي ها و مطالبات منطقه اي 
براي انحراف در مسير انتقال آب بود كه به نظر 
مي رسد با تصميم گيري دولت، روند اجراي طرح 

سرعت بيشتري پيدا كند.

جزئيات انتقال آب خليج فارس 
طرح ملي انتقــال آب از خليج فارس شــامل 
3قطعه مي شــود كه در قطعه نخســت، آب از 
تاسيســات نمك زدايي بندرعباس با يك خط 
لوله فوالدي به ســمت معدن گل گهر سيرجان 
در اســتان كرمان پمپاژ خواهد شد. طول اين 
خط لوله 300كيلومتر با دبي آب 4.4مترمكعب 
بر ثانيــه خواهد بــود. قطعه دوم خــط انتقال 
آب خليج فارس با طــول 1۵0كيلومتر در حد 
فاصل مخزن گل گهر سيرجان تا مجتمع مس 
سرچشــمه كرمان خواهد بود كه دبي آب آن 
3مترمكعب بر ثانيه برآورد شده است. قطعه سوم 
خط انتقال آب خليج فارس به طول 370كيلومتر 
به سمت مجتمع فوالد اردكان يزد خواهد بود و 

آب مجتمع آهن چادرملو هم از اين مسير تامين 
خواهد شــد و دبي آب آن 2مترمكعب بر ثانيه 

تعيين شده است.
هدف از پروژه انتقــال آب از درياي عمان هم، 
توليد آب شــيرين از اين دريــا و انتقال آن به 
استان هاي شرقي ايران )سيستان و بلوچستان، 
خراســان جنوبي و خراســان رضوي( اســت 
كه به دليــل بهينه ســازي فنــي و اقتصادي، 
شيرين ســازي و انتقال آب در 3فاز مختلف و 
از طريــق ماژول هايي با ظرفيــت 2.۵ميليون 
مترمكعب در روز انجام مي شود. اين پروژه شامل 
3بخش اصلي آبگير و كارخانه آب شيرين كن در 
منطقه مكران شهر چابهارو نيروگاه و خط انتقال 
آب از چابهار به زاهدان، بيرجند و در نهايت شهر 

مشهد مي شود.

سرمايه گذاري 16هزار ميليارد توماني
عليرضا رزم حســيني در مصاحبه اي با اشــاره 
به پروژه مهم و ملي انتقــال آب خليج فارس به 
فالت مركزي ايران، گفت: اجــراي اين طرح با 
مســئوليت وزارت صمت و با ســرمايه گذاري 
شركت هاي بزرگ معدني كشور صورت مي گيرد 
و عملياتي شدن اين طرح، اتفاق بزرگ و تحول 
عظيمي را در استان هاي مســير انتقال ايجاد 

خواهد كرد.
وزير صنعت، معــدن و تجارت با بيــان اينكه 
حدود 70درصد از تاسيسات آب شيرين كن در 
داخل كشور ساخته شده است، گفت: در طول 
اجراي اين پروژه نزديك به 8هزار نفر مشــغول 
به كار مي شــوند و 16هزار ميليــارد تومان نيز 

سرمايه گذاري شده است.

تأمين نيازآبي 6  استان با آب دريا
ابرپروژه انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان توقف ندارد
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نمايندگان مجلــس، به دولت  بورس
اجازه دادند تــا از ظرفيت بازار 
سرمايه براي اجراي پروژه هاي 
عمراني استفاده كند. آمارها نشان مي دهد بازار 
ســرمايه اين ظرفيت را دارد كه ساالنه تا چند 
صدهزارميليارد تومان از منابــع مالي مورد نياز 
براي تكميل پروژه هــاي عمراني در بخش هاي 
مختلف اقتصاد و حتي پروژه هاي شهري و تجاري 

را تامين كند.
به گزارش همشــهري، طبق محاســبات مراكز 
تحقيقاتي اقتصاد ايران شــرط الزم براي رشد 
ســاالنه اقتصاد، دســت كم به ميــزان 3درصد 
نيازمند تامين مالي اســت. چندي پيش فرهاد 
دژپسند، وزير اقتصاد تأكيد كرد: اگر ايران بخواهد 
به رشــد اقتصادي معقولي برســد بايد حداقل 
1000هزار ميليارد تومان سرمايه بخش دولتي، 
عمومي و خصوصي داشته باشد. به گفته اسحاق 
جهانگيري، معــاون اول رئيس جمهوري، ايران 
ســاالنه براي ايجاد 950هزار شغل به 700هزار 
ميلياردتومــان منابع مالي نياز دارد. يك ســال 
پيش سازمان برنامه و بودجه هم با انتشار گزارشي 
اعالم كرد ايران ســاالنه دست كم به 65ميليارد 
دالر تامين مالي خارجي نياز دارد. اما با وجود اين 
گزارش ها، مسير تامين مالي پروژه هاي اقتصادي 
به دليل كسري بودجه دولت و همينطور تحريم ها 

هم از جنبه داخلي و هم خارجي مسدود است.

چه بر سر پروژه هاي عمراني آمده است
چالش هاي موجود بر سر تامين منابع مالي مورد 
نياز براي ســاختن و آباداني ايران زنگ خطر را 
به صدا درآورده است، زيرا پول كافي براي اجراي 
پروژه هاي عمراني در دســت نيســت. مطابق 
برآوردهاي مركز پژوهش هاي مجلس، 87هزار 
طرح ملي و اســتاني نيمه تمام براي تكميل به 
600هزارميليارد تومان اعتبــار نياز دارد. طبق 
مستندات موجود در ســال هاي76 تا 98 سهم 
بودجه هاي عمراني به دليــل بي پولي دولت ها از 
45درصد به 14درصد رســيده است. براساس 
بررســي هاي ســازمان برنامه وبودجه، به دليل 
كســري بودجه، طول زمان اجــراي طرح هاي 

عمراني از 10سال به 16سال رسيده است.
مسعود دانشمند، كارشــناس اقتصادي درباره 
آثار ســوء كاهش بودجه هاي عمراني مي گويد: 
كاهش بودجه عمراني بــر توليد ناخالص ملي و 
اشتغال تأثير مي گذارد. او تأكيد مي كند: 87هزار 
پروژه ناتمام در كشــور وجود دارد، با اين فرض 
كه در هر پروژه 10نفر مشــغول به كار شــوند، 
از ســرگيري فعاليت در ايــن پروژه ها مي تواند 
به اشــتغال 870هزار نفر منجر شــود. موسي 
پورموسوي، اقتصاددان هم مي گويد: در سال هاي 
اخير به بودجه جاري دولت 60درصد اضافه شده، 
درحالي كه در بودجه عمراني رشــدي كمتر از 

6درصد پيش بيني شده است.

راه حل چالش بزرگ اقتصاد در دست بورس 
با وجود آنكه پروژه هاي عمراني زمينگير شده اند 
اما بازار ســرمايه ظرفيت هاي زيادي براي حل 
مشكل پروژه هاي عمراني و آباداني كشور دارد، 
موضوعي كه دولــت و مجلس هرگز به آن توجه 
نكرده بودند تا اينكه ديــروز باالخره نمايندگان 
مجلس در جريان بررسي اليحه بودجه، به دولت 
اجازه دادند تا از ظرفيت بازار سرمايه براي اجراي 
پروژه هاي عمراني استفاده كند. اطالعات موجود 
نشان مي دهد فقط در 10ماه امسال 4450هزار 
ميليارد تومان، يعني معادل 175ميليارد دالر، 

معامله در بازار ســرمايه انجام شده و ارزش كل 
اوراق بدهي مبادله شــده در اين بــازار به مرز 
500هزار ميليارد تومان رســيده اســت. همه 
اينها در حالي اســت كه حجم نقدينگي از مرز 
3000هزار ميليارد تومان فراتر رفته و در طول 
سال هاي اخير بخش پولي آن در بازارهاي طال، 
ارز، مسكن و خودرو به رشد تورم منجر شده است. 
درمقابل بازار سرمايه مي تواند از طريق ابزارهاي 
نوين مالي و همينطور اوراق بدهي پول هاي داغ 
و تورم ساز را به  سمت پروژه هاي عمراني هدايت 
كند و مردم هم در عين حال از سود اين پروژه ها 

منتفع شوند.
محمدجواد شــاهجويي، كارشــناس اقتصادي 
مي گويد: نقدينگــي 3000هزار ميليارد توماني 
مي تواند گره كور تكميــل پروژه هاي نيمه تمام 
عمراني را به راحتي باز كند، ضمن آنكه مي تواند 
از گسيل شدن آن به ســمت بازارهاي غيرمولد 

جلوگيري كند.
ديروز سيدشمس الدين حسيني عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس هم كه خود پيشــنهاد دهنده 
اين طرح بود گفت: بازار سرمايه فرصت مناسبي 
است كه بايد از آن براي اجراي پروژه هاي عمراني 
اســتفاده كنيم. به گفته او پروژه هــاي عمراني 
مي توانند تا 30درصد از ســقف هر فصل از بازار 

سرمايه تامين مالي شوند.

كمبود و افزايش شديد قيمت ميوه و تره بار در  بازار
آســتانه ســال نو از همين روزهاي نخســت 
اسفندماه آغاز شده اســت. مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشهري حاكي است قيمت خرده فروشي انواع ميوه 
و مركبات و تره بار در ميوه فروشي هاي سطح شهر و حتي ميادين 
ميوه و تره بار نسبت به 2 ماه گذشته دوبرابر شده است. اين روزها 
هيچ ميوه و مركباتي را به نرخ كمتــر از 10هزار تومان نمي توان 
خريد. آن دســته از فعاالن بازار ميوه كه با همشهري گفت وگو 
كرده اند، مي گويند خريد و ذخيره سازي  ميوه براي شب عيد يا 
خودداري واسطه ها از عرضه انواع ميوه و مركبات، با هدف عرضه 
آن در ايام پاياني س ال با قيمت هاي باالتر، عامل كمبود و گراني 

ميوه و مركبات در روزهاي اخير است.
رشد قيمت ها به حدي بوده كه عرضه برخي انواع مركبات توليد 
داخل مانند انواع نارنگي شمال و جنوب در ميادين ميوه و تره بار 
متوقف و قيمت آن در بازار خرده فروشــي تــا چندبرابر افزايش 
يافته است. ميوه فروشي هاي ســطح شهر هر كيلوگرم نارنگي را 
بنا بر كيفيت در محدوده 20 تــا 50هزار تومان عرضه مي كنند. 
مشترياني كه تا 3 ماه پيش براي خريد هر كيلوگرم انواع سيب و 
پرتقال كمتر از 10هزار تومان پرداخت مي كردند، اين روزها براي 
خريد سيب و پرتقال شمال با كيفيت به نسبت مناسب بايد 15 تا 
20هزار تومان و براي پرتقال جنوب از 26 تا 38هزار تومان هزينه 
كنند. اين افزايش قيمت به انواع صيفي جات مانند خيار گلخانه اي 
و بوته اي و سبزيجات نيز تسري يافته و اكنون در ميادين ميوه و 
تره بار و خرده فروشي هاي سطح شهر هر كيلوگرم خيار به 15 تا 

18هزار تومان رسيده است.

ميوه فراوان اما با قيمت گران
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي تهران در گفت وگو با همشهري از 
كاهش تقاضاي خريد در بازار ميوه خبــر داد و گفت: طبق روال 
همه ســاله در اســفند تقاضا براي خريد ميوه نسبت به ماه هاي 
گذشــته كاهش مي يابد و در روز هاي پاياني اين  ماه به اوج خود 
مي رسد. اسداهلل كارگر در مورد كمبود و گراني اغلب انواع ميوه 
و تره بار، افزود: هيچ كمبودي در انواع ميوه و مركبات و سبزي و 
صيفي در ميدان مركزي ميوه و تره بار نداريم. در ميدان مركزي 
ميوه و تره بار از 4بعدازظهــر تا 8صبح انواع ميــوه و مركبات و 
سبزيجات به وفور عرضه مي شود اما اگر قيمت ميوه و تره بار در 
سطح خرده فروشي افزايش مي يابد، به دليل افزايش نرخ آن در 
ميدان مركزي ميوه و تره بار است. رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه 
و سبزي تهران گفت: با وجود كشف قيمت ها در ميدان مركزي 
ميوه و تره بار، قيمت مبنايي براي عمده فروشي ميوه و تره بار وجود 
ندارد زيرا ممكن است توليد يك محصول زياد باشد اما عرضه آن 
به دليل انبار كردن ميوه كم شود. كارگر افزود: ميوه و تره بار كااليي 
است كه فروشندگان نمي توانند براي آن قيمت تعيين كنند و به 

فروش آن براســاس عرضه و تقاضا و 3نوع قيمت كشف شده در 
ميدان مركزي و بر اساس فاكتور ملزم هستند.

رشد قيمت از آبان تا اسفند
او با اشــاره به افزايش قيمت عمده فروشــي ميــوه در ميدان 
مركزي ميوه و تره بار از 25آبان ماه امســال تا كنون گفت: قيمت 
ســيب زرد دماوند در دي ماه امســال 7 تا 12هزار، سيب قرمز 
7 تا 11هزار، پرتقال تامسون شــمال 6 تا 8هزار، پرتقال رسمي 
جنوب 8 تا 10هزار و پرتقال ناول 11 تا 14هــزار تومان بود اما 
نرخ عمده فروشي اين اقالم در اسفندماه براي سيب زرد دماوند 
8 تا 16هزار، سيب قرمز دماوند 5 تا 9هزار، پرتقال تامسون شمال 
9 تا 13هزار و پرتقال رسمي جنوب 10 تا 13هزار تومان اعالم شده 
است. اين دايره شديد نوسان قيمت موجب اختالف خرده فروشي 
اين محصوالت در بازار مي شــود؛ به نحوي كه اكنون مثال برخي 
ســيب زرد را 12هزار و برخي ديگر 16هزار تومان خريداري و با 
سود مصوب عرضه مي كنند. كارگر تأكيد كرد: اميدواريم عرضه 
سيب و پرتقال تنظيم بازاري شب عيد موجب افت قيمت ميوه و 
تره بار در بازار خرده فروشي شود. او همچنين قيمت عمده فروشي 
كنوني هر كيلوگرم موز درجه يك در ميدان مركزي ميوه و تره بار 
را از 34 تا 47هزار تومان اعالم كرد و در واكنش به عرضه نارنگي 
با نرخ 50هزار تومان در بازار گفت: قيمت عمده فروشي كنوني هر 
كيلو نارنگي انشو 12هزار تا 18هزار، نارنگي بندري 20 تا 27هزار، 
نارنگي تانجلو 7 تا 11هزار و نارنگي تخم پاكســتاني 12هزار تا 

18هزار تومان است.

توزيع سيب و پرتقال از اواسط اسفند
عباس قبادي، دبير ستاد تنظيم بازار هم در گفت وگو با همشهري 
از توزيع ســيب و پرتقال هاي تنظيم بازاري از اواسط اسفند99 
خبر داد و گفت: علت گراني اين روزهاي ميوه، صادرات اســت؛ 
زيرا اين روزها ميزان صادرات ميوه در مقايسه با سنوات گذشته 
افزايش يافته اســت. عباس قبادي با تأكيد بر اينكه افزايش نرخ 
ارز يكي از داليل اصلي رونق صادرات ميوه اســت، افزود: تأخير 
در حمل به دليل بارش هاي اخير و همچنين سرمازدگي برخي 
ميوه ها در استان هاي فارس و كرمان از ديگر داليل افزايش قيمت 

ميوه در بازار است.
معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت با اشاره به اينكه ميوه هاي 
تنظيم بازاري از اواسط اسفند عرضه مي شوند، افزود: اين اقدام تا 
حدودي قيمت ها را تعديل مي كند. او افزايش قيمت ميوه به دليل 
خريدهاي تنظيم بازاري را شــايعه خوانــد و گفت: خريدهاي 
تنظيم بازاري سيب و پرتقال 2 ماه قبل انجام شده و ارتباطي به 
گراني هاي اخير ندارد. به گفته او، ميزان ذخيره ســازي سيب و 
پرتقال 30 تا 40هزار تن است كه به نسبت يك ميليون تن سيب و 

پرتقال توليدي كشور قابل مقايسه نيست.

فاصله قيمت از ميدان تا مغازه
بر اســاس قيمت هاي كشف شــده در ميــدان ميــوه و تره بار 
مركزي تهران، در اســفند ماه جاري، قيمت هر كيلوگرم پرتقال 
تامســون شــمال از 9 تا 13هزار، پرتقال جنوب 10 تا 13هزار، 
خيار رســمي 8 تا 13هزار، خيار گلخانه اي 11 تا 14هزار، سيب 
زرد دماوند 8 تا 16هزار، ســيب زرد لبناني 7 تا 16هزار، ســيب 
قرمز دماونــد 5 تا 9هزار، ســيب قرمز مراغه 8 تــا 13هزار، موز 
34 تا 47هزار و نارنگي بندري 22 تا 28هزارتومان تعيين شــده 
است، خرده فروشان هم مي بايست اين اقالم را با احتساب سود 
35درصدي عرضه كنند. اما اين روزها خرده فروشي هاي سطح 
شهر تهران هر كيلو موز داخلي را به قيمت 38هزار، موز وارداتي 
50 تا 60هزار، پرتقال تامســون شــمال 15 تا 20هزار، پرتقال 
جنوب 28 تا 38هزار، ســيب قرمز 18هزار و 900، ســيب زرد 
18هزار و 500، خيــار 15 تا 17هزار و نارنگي بنــدري را به نرخ 

28 تا 50هزارتومان به مشتريان عرضه مي كنند.

قيمتبرخيازانواعميوهومركباتدرميادينميوهوترهبار)5اسفند99(
قيمت)كيلوگرم-تومان(نوعميوه
10.800سيبزرد
14.200ليموشيرين
12.500خيارگلخانهاي
8.900سيبقرمز
22.000موز

14.500پرتقالجنوب
11.800پرتقالتامسونشمال

14.500نارنگي
16.200انار

6.800گريپفروت
17.000گالبي
14.100كيوي

12.700ليموترشسنگي
14.200به

گزارش تحليلي همشهري از ظرفيت هاي بازار سرمايه براي تكميل پروژه هاي عمراني

مجلس براي تامين مالي پروژه هاي عمراني به بورس مجوز داد

اين روزها هيچ ميوه و مركباتي را به نرخ كمتر از 10هزار تومان نمي توان خريد بورسبهكمكآبادانيايرانميآيد
پايان بازِ قيمت ها در بازار ميوه
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تاكسيرانان در گفت وگو با همشهري 
گاليه هايشان را گفتند و برحسب تاكسيراني

وظيفه پيگير مشكالت آنها شديم و 
ســراغ محمــد روشــني، مديرعامل ســازمان 
تاكسيراني شــهر تهران رفتيم. هرچند روشني 
كمتر از 4 ماه است كه مســئوليت اين سازمان را 
به عهده گرفته و گاليه تاكسيرانان هم مربوط به 
سال هاي گذشته است اما به گفته خودش دغدغه 
راننــدگان را مي دانــد و از ايــن رو بــا صبوري 
خواسته هاي تاكسيرانان را كه ما روايت مي كنيم، 
مي شنود و پاســخ مي دهد. تاكسيرانان خواستار 
انجمن يا صنف هستند تا بتوانند مشكالتشان را 
مطرح كنند؛ خواسته اي كه به گفته محمد روشني 
مي تواند بحق باشــد، اما ســازمان تاكســيراني 
اختياري براي دادن مجوز انجمن يا صنف ندارد: 
»تشكيل انجمن صنفي و سازمان هاي مردم نهاد 
يكي از خواسته هاي رانندگان است كه ضوابط و 
شرايط خاصي براي تشكيل و اداره آنها تعيين شده 
است. باتوجه به قوانين و مقررات سازماني و شرح 
وظايف ذكرشده در اساسنامه، سازمان تاكسيراني 
مسئوليتي درخصوص تشــكيل انجمن ندارد و 

تصميم گيرندگان، افراد ديگري هستند.« 
به گفته وي مسئوالن ســازمان تاكسيراني شهر 
تهران آمادگي كامل دارند تا صداي تاكسيرانان و 
نمايندگان آنها را بشنوند: »تشكيل انجمن توسط 
تاكســيرانان نياز به مجوزهاي قانوني و رســمي 
كشوري دارد كه ما هم در حد توان تالش مي كنيم 

روند اين كار تسهيل شود.« 
بر اســاس آيين نامه اجرايي كه ســال74 توسط 
هيأت وزيران تصويب شده، اداره امور تاكسيراني 
در شــهرهاي بــاالي 200هزار نفر به ســازمان 
تاكســيراني محول شده اســت. بنابراين صدور 
پروانه كار با تاكسي، پيشنهاد نرخ ساالنه به شوراي 
اسالمي شهر، نظارت بر اجراي كرايه هاي مصوب، 
رسيدگي به امور رانندگان، تشويق رانندگان امين 
و وظيفه شناس و برخورد با رانندگان متخلف و... 

بخشي از فعاليت هاي سازمان است. 
روشــني گريزي هم بــه فعاليــت اتحاديه هاي 
تاكســيراني مي زند و مي گويد: »در تهران حدود 
100هزار تاكســيران و حدود 80هزار دســتگاه 
تاكســي وجود دارد كه با ســهم 22درصدي از 
سفرهاي حمل ونقل درون شــهري روزانه بيش 
از 4ميليون مسافر براي جابه جايي از اين ناوگان 
اســتفاده مي كنند. بــه همين دليل ســازمان 
تاكسيراني خانواده بزرگي دارد و براي حمايت از 
آنها اتحاديه هايي در كل كشــور تشكيل شده اند 
كه زير نظر وزارت كشور فعاليت مي كنند و تا كنون 
حمايت هاي خــوب و شايســته اي از رانندگان 

داشته اند.«

كاهش 45 درصدی  مسافران
»درآمدهــاي ناشــي از فعاليــت مجموعه هاي 
در اختيار اين ســازمان حــدود 4ميليارد تومان 
پيش بيني شده بود كه به علت كرونا محقق نشده 

است«. 

محمد روشني، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر 
تهران، با بيان اين مطلب، به كاهش 45درصدي 
مسافران اشــاره مي كند و مي گويد: »در برخي 
خطوط و پايانه ها ماننــد پايانه هاي فرودگاهي و 
راه آهن، كاهش مسافران چشمگير و ملموس بوده 
است و از اين رو درآمد رانندگان هم روند كاهشي 
داشــته و به لحاظ معيشــتي روزهاي سختي را 

سپري مي كنند.«
او به طور كلي خســارت هاي كرونا به ســازمان 
تاكسيراني را در 3بخش دســته بندي مي كند: 
 »بخــش اول درآمد شــركت هاي مســافربري
حمل ونقل كه باتوجه بــه كاهش رفت وآمدهاي 
تاكســي و لغو طرف هاي قرارداد منجر به كاهش 
هزينه ها شده اســت. بخش دوم درآمد رانندگان 
تاكســي كه برمبناي كاركرد روزانــه دارند كه با 
شــيوع كرونا درآمدهاي آنها ماهانــه به كمتر از 
5ميليون تومان رسيده اســت و بخش سوم هم 
درآمدهاي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
است كه باتوجه به تعطيلي مدارس، سرويس هاي 
مدارس نيز فعاليتي نداشته اند  و درآمدهاي ناشي 
از اين اقدام در سال1399 صفر شده، درحالي كه 
سال گذشته 2ميلياردو760ميليون تومان از بابت 
بررســي صالحيت رانندگان و صدور پروانه هاي 

فعاليت آنها درآمد كسب شده بود.«

جبران خسارت تاكسيرانان
فعاليــت شــركت هاي اينترنتــي در حــوزه 
حمل ونقل چندســالي اســت كه كسب وكار 
تاكسيرانان را كســاد كرده اند. محمد روشني 
اين موضــوع را تأييــد مي كنــد و مي گويد: 
»گاليه رانندگان تاكســي در اين مورد كامال 
بحق است. شــركت هاي اينترنتي سال97 بر 
اساس ضوابط و مقررات وزارت كشور، تأسيس 
شده اند و ساماندهي اين وضعيت هم از حيطه 
اختيارات و وظايف سازمان خارج است. هرچند 
اين تاكســي ها به صورت دراختيار و تك مسافر 
فعاليت مي كنند و از اين رو  در كاهش مســافر 

ناوگان تاكسيراني تأثير داشته و دارد.«
 اين مقام مســئول به برخي از تدابير حمايتي 
اشــاره مي كند و مي گويد: »تاكســيراناني كه 
به عنوان سرويس مدارس فعاليت مي كردند، با 
شيوع كرونا و تعطيلي مدارس به شدت آسيب 
ديدند. بنابراين خدمت رساني به آنها در اولويت 
قرار دارد و در نخستين گام تالش كرديم از آنها 
در خطوطي كــه نياز و تقاضاي ســفر باالتري 
داشته و دارند استفاده كنيم. عالوه بر آن سازمان 
آمادگي دارد با سازمان ها و ارگان هايي كه تمايل 

دارند از تاكسي به عنوان مد حمل ونقل عمومي 
استفاده كنند، قرارداد منعقد كند تا شايد با اين 

شيوه مشكالت تاكسيرانان به حداقل برسد.«

روند نوسازي كند است
باتوجــه بــه نوســازي هاي انجام شــده ناوگان 
دوگانه سوز سهم 87درصدي داشته اما در ناوگان 
تك سوز 13درصد اين كار انجام شده است. روشني 
اين مطلب را عنوان مي كند و مي گويد: »شرايط 
اقتصادي قطعا روند نوســازي را كنــد كرده اما 
سازمان در حد توان سعي مي كند به تاكسيرانان 

در اين امر كمك كند.« 
به گفته مديرعامل سازمان تاكسيراني، در 11 ماه 
گذشته حدود 3هزار دستگاه در ناوگان تاكسيراني 
تهران نوســازي شده  است: »امســال 17هزار و 
844متقاضي براي نوســازي ثبت نــام كرده اند 
كه 2206دستگاه تاكسي توســط خودروسازان 
تحويل داده شده اســت. بنابراين با استناد به اين 
اعداد و ارقام مي توان گفت بيــن تقاضا و عرضه 
تناســبي وجود ندارد و از اين رو در تالش هستيم 
تا مسير نوسازي ناوگان تاكســيراني در تهران را 

هموارتر كنيم.«

آزاد سازي  سند تاكسي بانوان
موضوع بالتكليفــي بانوان تاكســيران به دليل 
نداشتن سند، قدمت 14ســاله دارد كه به گفته 
روشني به دليل همين مشكل در سنوات گذشته 
تعدادي از بانــوان با توجه به شــرايط قراردادي 
منفك شده اند و تعدادي همچنان بالتكليف اند. او 
با ابراز تأسف از مشكل ايجادشده مي گويد: »يكي 
از مهم ترين مسائلي كه بعد از ورودم به سازمان آن 
را پيگيري كردم، مشكل مربوط به سند تاكسي 
بانوان بوده كه در ايــن كار يكي از وكالي مجرب 
هم كمك مي كند. ما جلسات متعددي با مديران 
بانك عامل در اين پرونده داشــتيم و چون سن 
عمر اين ناوگان رو به فرســودگي است قول هاي 
مساعدي دادند تا اسناد در رهن بانك مورد بررسي 
قرار گيرند و اقدامات مربوط به آزاد ســازي  انجام 
شود. اميدواريم به زودي شــاهد رفع اين مشكل 

14ساله باشيم.«

پيگير معاينه فني و بيمه هستيم
به  گفته مديرعامل سازمان تاكسيراني، مشكالت 
مربوط به بيمه تاكسيرانان و معاينه فني تاكسي ها 
در دســتور كار قرار گرفته اند: »بنا به مالحظاتي 
كه وجود دارد اكنون اظهارنظــر نمي كنم اما به 

رانندگان قول مي دهم اين مشكالت رفع شوند.«

كرونا كه به كشور آمد، كمتر 
كســي جرأت مي كرد سوار گزارش

تاكسي شــود. اما با توجه به 
اينكه تاكسي ها نقش مهمي در جابه جايي 
شــهروندان دارند، كم كم دوباره به چرخه 
حمل ونقل عمومي بازگشــتند. كاورهاي 
جداكننده ميان راننده و مسافران، الزاماتي 
مانند سواركردن حداكثر 3مسافر، استفاده 
از ماسك و دستكش و رونق اپليكيشن های 
پرداخت اينترنتي باعث شــدند تا مردم با 
اطمينان بيشتري سوار تاكسي ها شوند. در 
اين ميان، خطوط مختلف تاكسيراني تهران 
جاني دوباره گرفتند اما كرونا آنقدر آسيبش 
زياد بوده و هست كه بسياري از تاكسيرانان 
و خانواده هايشان زير بار فشار اقتصادي كمر 
خم كرده و هنوز نتوانســته اند قامت راست 

كنند.
اين در حالي اســت كــه جــدا از موضوع 
معيشت تاكسيرانان؛ بخش مهمی از ناوگان 
تاكسيراني در كشور به ويژه كالنشهر تهران 
فرســوده بوده و نياز به نوســازی دارد. در 
تهران حدود 80هزار دستگاه تاكسي وجود 
دارد و معيشت 320هزار نفر با اين ناوگان 
گره خورده اســت. در يك ســال گذشته و 
باتوجه به كاهش تعداد مســافران به دليل 
كرونا وضعيت معيشــت رانندگان تاكسی 
 سخت تر از گذشته شــده  است. اين روزها  
تاكسيرانان دغدغه نان دارند و امنيت شغلي 
و البته امنيت ســالمت و جان. وقتي پاي 
صحبت تاكســيرانان در تهران مي نشينيم 
اغلــب آنهــا از بي توجهي گاليــه دارند و 
مي گويند: »در تمام ســازمان ها، ارگان ها و 
نهادها مديران رسيدگي به وضعيت نيروها و 
كارمندان خود را در اولويت قرار مي دهند اما 
ما نمي دانيم بايد از چه كسي تقاضاي توجه و 

حمايت داشته باشيم؟« 

انجمن قانوني مي خواهيم
اين روزها تاكسيرانان دل پرغصه اي دارند 
و وقتي به سراغشــان مي رويــم هر كدام 
موضوعی را بيان می كنند. محمود عباسي، 
ســخنگوي تشــكل تاكســيرانان تهران، 
كه سال هاســت مطالبات تاكســيرانان را 
پيگيری می كند، مي گويد: »عمده مشكل 
ما اين اســت كه نمي دانيم وابســته به چه 
ســازمان و ارگاني در جامعه هســتيم. اگر 
جزو صنف هــاي تهران هســتيم پس چرا 
اتاق اصناف نظارتي ندارد؟ اگر ســازمان ها 
متولي ما هستند چرا خدمات مناسبی به ما 
ارائه نمی دهند؟ چرا استانداري، فرمانداري 
و مجلــس زمان نوشــتن قانون بــراي ما 
ذينفع هستند اما مســئوليت اجتماعي ما 
را قبول ندارنــد؟« او حرف هايش را با  يك 
پيشنهاد تمام مي كند: »پيشــنهاد ما اين 
است كه انجمني قانوني داشــته باشيم تا 
 بتوانيم مشــكالتمان را به گوش مسئوالن

 برسانيم.« 

آسيب شركت هاي اينترنتي به تاكسي
مشكالت تاكسيرانان به اينجا ختم نمي شود 
و حسن ســالك غالمي، ديگرعضو تشكل 
تاكســيرانان تهران به موضوع شركت هاي 
اينترنتي اشاره مي كند و مي گويد: »مشكل 
عمده از آنجا شــروع شــد كه شركت هاي 
اينترنتي راه اندازي شدند. شركت هايي كه 
با گذشت حدود 5سال هنوز قانوني در زمينه 
فعاليتشان وجود ندارد. با ورود اين شركت ها 
به ناوگان حمل ونقل عمومي، كســب وكار 
تاكســيرانان به شدت آســيب ديد و سفره 
خانواده تاكسي كوچك شد. اگر قرار است 
اين شــركت ها در كنار ناوگان حمل ونقل 
عمومي فعال باشند بايد مانند ساير ناوگان 
اعم از اتوبوس و مترو و تاكسي، قانون داشته 
باشــند.« عالوه بر شــركت هاي اينترنتي، 
ورود خودروهاي شــخصي بــه جابه جايي 
مسافران از يك سو و كرونا هم از سوي ديگر 
آسيب هاي جدي به تاكسيرانان وارد كرده  
است كه به گفته غالمي فعاليت تاكسيرانان 
به واسطه همين موارد بسيار كم شده است: 
»كرونا كسب وكارها را كساد كرده. از اين رو 
مردم براي امرار معاش خانواده هايشــان با 
خودروهاي شــخصي به مسافركشي روي 

آورده اند. اگر ما قانون داريم كه براســاس 
آن نرخ كرايه ها تصويب مي شود قطعاً بايد 
همين قانون در چنين شرايطي از ما حمايت 
كند كه متأســفانه اقدامي صورت نگرفته 
است و هر روز با مســافركش های شخصی 
بيشــتر و افزايش رانندگان تاكســی های 

اينترنتی رو به رو هستيم. «

حمايت ناچيز كرونايي
پس از شــيوع كرونا، دولت براي حمايت از 
افراد آسيب ديده ناشــي از كرونا بسته هاي 
حمايتي پيش بيني كرد كه به گفته محمد 
رستمي، ســهم تاكســيرانان از اين بسته 
حمايتي وام 6ميليون توماني بوده اســت. 
او كــه در خط ميــدان هفت تيــر- ميدان 
آژرانتين، مشغول كار است مي گويد: »اين 
وام با بهره 4درصدي بود و ابتدا خوشــحال 
شــديم اما وقتي در جريان شرط و شروط 
دريافت آن قرار گرفتيم از دســت يافتن به 
آن نااميد شديم. شرايط گرفتن اين وام به 
حدي سخت بود كه تعداد زيادي از دريافت 
آن انصراف دادند. به جرأت مي توانم بگويم 
تعداد بسيار كمي از تاكســيرانان موفق به 
دريافت آن شدند.« به گفته رستمي با توجه 
به شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه قطعاً اين 
مبلغ قابل توجه نبوده اســت: »هزينه هاي 
زندگي در وضعيت كنوني بســيار باالست 
و با ايــن وام 6ميليوني نه تنهــا نمي توانيم 
گره اي از زندگي مان باز كنيــم بلكه براي 
بازپرداخت آن حتماً با مشــكالت ديگري 
مواجه مي شــويم. همچنين زمزمه وام 2 تا 
5ميليون تومانی از سوي سازمان تاكسيراني 
شنيده مي شود كه گويا اين وام براي انجام 
تعميرات تاكســي، آســيب هاي ناشي از 
بيكاري و در مواقع بيماري، به تاكسيرانان 
تعلق مي گيــرد كه خبر خوبی اســت ولی 
درخواست ما اين است كه برای پرداخت آن 

سختگيری صورت نگيرد.«

نوسازي تاكســي ها با مبلغ 110ميليون 
تومان

بخش زيادي از تاكسي هاي شهر تهران بيش 
از 10سال عمر دارند و برابر قانون هواي پاك 
بايد نوسازي شوند. به گفته علي سليم زاده، 
يكي از تاكســيرانان پايتخت، ســال هاي 

قبل اين كار بــا 25 تا 35ميليــون تومان 
انجام مي شد اما امروز با شرايط كنوني براي 
نوسازي حداقل نياز به 110ميليون تومان 
اســت. او مي گويد: »دولت مدام مي گويد 
كه به تاكســيرانان وام مي دهد اما در هيچ 
بانكي به راننده هاي تاكسي وام نمي دهند. 
به تازگي بخش خصوصي با سازمان مذاكره 
كرد و قرار اســت 90ميليون تومان با سود 
4درصد به تاكســيرانان داده شــود و اگر 
مبلغ اسقاط خودرو را بين 15 تا 20ميليون 
تومان فرض كنيــم، مي توانيم خودروی نو 
دريافت كنيم. نكته مهم اما اين اســت كه 
آيا خودرويي كه در اختيار تاكسيرانان قرار 

مي گيرد كيفيت خوبي دارد؟«  

تجهيزات به تعداد نيست
توزيع كاور يــا حفاظ جداكننــده يكي از 
اقالم ضروري و مورد نياز تاكســيرانان در 
زمان كرونا بــود كه امير حجتــي، يكي از 
تاكسيرانان مشــغول به كار در مركز شهر، 
مي گويد: »روزهاي اول اپيدمي كرونا، توزيع 
ماسك و مواد ضدعفوني كننده به طور مرتب 
و مســتمر در ايســتگاه هاي تاكسي انجام 
مي شد اما به مرور توزيع اين اقالم كم و كمتر 
شد، تا جايي كه حفاظ جداكننده در اختيار 
همه تاكسيرانان قرار نگرفت و وقتي اعتراض 
كرديــم گفتند كه به تعداد نبوده اســت.« 
به گفته او تاكســيرانان از روزهاي ابتدايي 
شيوع كرونا حتي يك روز تعطيل نبودند و 
مانند مدافعان سالمت اما در سنگر ديگري 
مشغول خدمت رساني به مسافران بوده اند. 
حجتي مي گويد: »تاكسيرانان وظيفه شان را 
انجام داده اند و منتي بر سر مردم و مسافران 
نيست اما حمايت از سوي مديران و متوليان 
حداقل توقعي اســت كه مي توانيم داشته 
باشــيم.ما هر روز در معرض خطر شــديد 
هســتيم و تعداد زيادی از همكارانمان به 
دليل ابتال به كرونا جانشــان را از دســت 
داده اند، يكی از درخواست های ما اين است 
كه مواد ضدعفونی كننده و ماسك مرتب در 
اختيار ما قرار گيرد و ما را در اولويت واكسن 

كرونا هم بگذارند.« 

برگه معاينه فني با هزينه 300 تا 500هزار 
تومان

دريافت برگه معاينه فني براي تاكســي ها 
الزامي اســت و از اين رو هر 3مــاه يك بار 
تاكســي ها در مراكــز معاينه فني تســت 
مي شــوند. اين كار در كمتر از 15دقيقه و 
نهايتاً با 37هزار تومان انجام مي شــود اما 
راننده هاي تاكســي به دليل فرســودگي 
تاكسي هايشــان مجبورند حــدود 300 تا 
500هزار تومان هزينــه كنند و پس از رفع 
نواقص برگه معاينه فني دريافت كنند. رضا 
اكبرزاده،يك تاكسيران با تأييد اين موضوع 
مي گويد: »بخش زيادي از ناوگان تاكسيراني 
تهران فرسوده است و در حالت عادي قطعاً 
در آزمون هاي تست معاينه فني رد مي شوند. 
از سوي ديگر داشتن برگه معاينه فني هم 
براي تاكسيرانان الزامي است كه اين برگه ها 
حداقل 300هزار تومان براي ما هزينه دارد. 
مديران به شرايط اين ناوگان واقف هستند 
به همين دليــل تقاضا داريــم كمك حال 

تاكسيرانان باشند.«

بيمه تاكسيرانان در هاله اي از ابهام
حل مشــكل بيمــه يكــی از اصلی ترين 
خواســته های تاكسيرانان اســت.  حسين 
خندان، راننده تاكسی می گويد: »بالتكليفي 
بدترين وضعيتي است كه براي انسان پيش 
مي آيد. يك بار مي گوينــد بيمه مي كنيم و 
چند روز بعد از اين تصميم منصرف مي شوند 
و ســال بعد مجدداً اين موضــوع را مطرح 
مي كنند. ما نمي دانيم االن وضعيت بيمه مان 
چگونه است.«بسياری از تاكسيرانان از اين 
موضوع ناراضي هستند و حرف هاي خندان 
را تأييد مي كننــد و تقاضا دارنــد مديران 
مربوطه به اين موضــوع ورودو يكبار برای 
هميشه مشــكل بيمه رانندگان تاكسی را 

حل كنند.

خبرنگار همشهری با حضور در چند خط اصلی تاكسيرانی تهران، پای درد دل تعدادی از تاكسيرانان نشست

وضعيت نارنجي ناوگان زرد

در ابتدا بايد 
كه  بگويــم 
ن  نا ا كسير تا
چون مدافعان سالمت در خط خدمت رساني حضور داشتند 
و از ابتداي شيوع كرونا تالش كردند با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي از سالمت خود و مسافران حراست كنند. در مدت 
يك سال بيش از 1380نفر از تاكسيرانان به كوويد-19مبتال 

شده اند كه متأسفانه بيش از 150نفر آنان فوت كرده اند. 
 در چنين شرايطي مي پذيريم مشكالت تاكسيرانان افزايش 
يافته و مهم ترين دغدغه تاكسيرانان كه بحق است، بحث 

بيمه شان است. 
اين موضوع سال88 وقتي دولت تعهد كرد كه 50درصد از 
حق بيمه رانندگان تاكسي را پرداخت كند جدي شد. پس از 

آن بخشي از بيمه رانندگان با تأييد وزارت كشور، سازمان 
شهرداري و دهياري ها، به سازمان تأمين اجتماعي واريز  شد 
ولي از سال92 پرداخت 50درصد حق بيمه رانندگان توسط 
دولت به تأمين اجتماعي متوقف شد و تأمين اجتماعي هم 

اعالم كرد كه نمي تواند، تاكسيرانان را بيمه كند. 
موضوع ديگر اين است كه در طرح همپوشاني بيمه تأمين 
اجتماعي، مشخص شد تعدادي از افرادي كه راننده تاكسي 
نبودند نامشان در ليست رانندگان تاكسي قرار داشت و از 

اين طريق بيمه مي شدند. 
به همين دليل ســازمان تأمين اجتماعي نام اين افراد را از 
ليست حذف كرد و فرصت مناسب بود تا ما اسامي جديد را 
وارد ليست كنيم اما اين امكان فراهم نشد. سال97 هم در 
بودجه دولت، بندي به عنوان پرداخت مطالبات دولت براي 
بيمه رانندگان تاكسي به تأمين اجتماعي پيش بيني نشد و 

مشكل همچنان به قوت خود باقي ماند. 

سال گذشته اعتبارات الزم براي 
بيمه رانندگان تاكسي در بودجه 
اضافه شد و تأمين اجتماعي هم 
قبول كرد ليست ها را به روز كند 
و با خروج افراد غيرذيحق اين 
كار محقق شــود. امروز گاليه 

رانندگان مربوط به تعاوني هاست. چرا كه برخي از تعاوني ها 
پول بيمه را از رانندگان تاكســي دريافت كرده  اند اما به 
سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نكرده اند و از اين رو بايد 

پاسخگو باشند. 
معاينه فني هم دغدغه همه تاكسيرانان است. مي پذيريم 
تعداد زيادي از تاكسي ها فرسوده اند اما تست 3ماهه تاكسي 
در مراكز معاينه فني مصوبه هيأت وزيران اســت و به نظر 
شهرداري ها با تمهيدات خاص ازجمله كمك در تأمين هزينه 

معاينه فني مي توانند به تاكسيرانان كمك كنند.

ث
مرتضي ضامنيمك

مديرعامل اتحاديه تاكسيراني كشور

خدمت رساني تاكسيرانان در شرايط كرونايي

    زينب زينال زاده
خبر نگار

 مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران به گاليه های رانندگان تاكسي پاسخ داد 
و گفت كه پيگير مشكالت اين قشر از جامعه خواهد بود

صدايتاكسيرانهاشنيدهميشود

 خدمات رفاهي ارائه شده 
به تاكسيرانان

تعدادعنوان
61038حلقهالستيك تحويلي

اختصاص وام بالعوض 
20ميليون توماني به 

تاكسيرانان
100نفر

65001نفربيمه عمر و حوادث
23432نفربيمه تكميلي

 اختصاص وام تعميرات 
174نفر4ميليون توماني

ارسال بسته شب يلدا به 
87عددخانواده تاكسيرانان

ارسال بسته معيشتي 
به خانواده تاكسيرانان 

جان باخته كرونا 
400عدد

حمايت كرونايي؛ از ابتدا تا پايان
به گفته روشني سياست و اقدامات سازمان تاكسيراني شهر تهران پس از اپيدمي كرونا مبتني 
بر تداوم اقدامات پيشگيرانه و اجراي اقدامات جديد در راستاي خدمت رساني مطلوب تر به 
تاكسيرانان بوده است. مديرعامل سازمان تاكسيراني مي گويد: »خدمت رساني در روزهاي 
كرونايي شايد نواقصي داشــته اما اينكه عنوان شود سازمان تاكسيراني كاري انجام نداده 
بي انصافي است. راه اندازي غرفه فروش اقالم بهداشتي با نرخ مصوب دولتي در پايانه هاي 
تاكسيراني، ضدعفوني تاكسي ها، اجراي طرح پايش سالمت تاكسيرانان، ارائه بسته هاي 
حمايتي و معيشتي به تاكسيرانان داراي بيماري خاص و زمينه اي، توزيع و نصب كـاور محافظ 
جداكننده در ميان تاكسيرانان و... تنها بخشي از اقدامات سازمان در روزهاي اپيدمي كرونا 
بوده است.« كاهش تعداد مسافران در زمان كرونا هم تدبير ديگري بوده كه به گفته مديرعامل 
سازمان تاكسيراني در راستاي حفظ سالمت رانندگان اتخاذ شده است: »در سياست جديد 
براي سالمت رانندگان و مسافران  قرار شد به جاي 4مسافر تاكسي ها 3مسافر سوار كنند 
و كرايه نفر چهارم هم بين 3مسافر ديگر تقســيم شود. در حقيقت با اين كار اوال به رعايت 
فاصله اجتماعي كمك كرديم و ثانيا نخواستيم به لحاظ اقتصادي فشار زيادي را به تاكسيرانان 

تحميل كنيم.« به گفته مديرعامل ســازمان تاكسيراني شهر 
تهران در مدت يك سال كه از شيوع كرونا مي گذرد بيش 

از 150 نفر از تاكســيرانان كه در خط اول خدمت رساني 
مشــغول انجام وظيفه بودند بر اثر ابتال به كرونا، فوت 
كرده اند: »با توجه به اينكــه رانندگان هم مانند كادر 
درمان در خط مقدم قرار دارنــد، معاون حمل ونقل و 

ترافيك شهردار تهران طي نامه اي از دكتر زالي، 
رئيس ستاد مقابله با كرونای شهر 

تهران خواســتار در اولويت 
قرار دادن تزريق واكســن 

به رانندگان تاكســي و 
اتوبوس شده است.«

ث
مك

   بانوان؛ درگير نداشتن سند
بانوان تاكســيران عالوه بر مشكالتي 
كه توســط تاكســيرانان مــرد مطرح 
شده با مشكل نداشتن ســند مالكيت 
تاكسي هايشــان هم روبه رو هســتند. 
نســرين شــكرايي با 12ســال سابقه 
كار به عنوان نماينده بانــوان مي گويد: 
»مشكل سند تاكسي بانوان به سال86 
برمي گردد. آن سال از طريق يك شركت، 
تاكسي هاي خود را به شــرط تمليك با 

پرداخت 4ميليون و 500هزار تومان دريافت كرديم. هزينه نهايي پرايد در آن ســال 12ميليون 
تومان تعيين شد و مديران شــركت مقرر كردند مابقي پول را به طور اقساط بپردازيم و همزمان 
با پرداخت آخرين قسط، ســندها را به نام مي زنند و تحويل مي دهند.« سال92 كالهبرداري اين 
شركت مشخص مي شود كه شــكرايي با بيان اين مطلب مي گويد: »سال92 شروع انتقال سندها 
بود كه شــنيديم مديرعامل شركت بدون اطالع ما ســند خودروها را رهن بانك رفاه گذاشته و 
وام گرفته است. از آن ســال به بعد به مراجع مختلف مراجعه و شكايت كرديم اما تا همين امروز 
هيچ نهاد و ارگانی پاسخگوي ما نيست.« مشــكالت به اينجا ختم نمي شود و بانوان تاكسيران 
به واسطه نداشــتن همين سند با مشكالت ديگري هم دســت به گريبان هستند كه شكرايي در 
توضيح بيشــتر مي گويد: »سازمان تجهيزات و لوازمي چون الســتيك به نرخ دولتي در اختيار 
راننده ها قرار مي دهد كه با ارائه ســند مي تــوان آنها را دريافت كرد. ما چون ســند نداريم از 
 دريافت اين اقالم محروم هســتيم. همچنين براي نوسازي تاكســي هاي خود كه االن فرسوده

 هستند هم نمي توانيم اقدام كنيم.«
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چند روز بعد از انتشــار خبر ابالغيه 
وزارت كشور به جمعيت امام علي)ع( گزارش

براي انحالل ايــن انجمن غيردولتي، 
روز گذشته دبيرخانه شوراي ملي توسعه و حمايت 
از سازمان هاي مردم نهاد )زيرمجموعه وزارت كشور( 
در بيانيــه اي اعالم كرد: »ســازمان هاي مردم نهاد 
مكلف هستند در چارچوب اساسنامه مصوب تشكل، 
نســبت به اجراي اهداف و برنامه هــاي خود طبق 
ضوابط و مقررات موضوعه اقــدام كنند. در همين 
راســتا، جمعيــت امــداد دانشــجويي مردمــي 
امام علــي)ع( بنا به گزارش هــای مردمي و نظرات 
مراجع نظارتي مسئول، دچار انحراف از اساسنامه در 
فعاليت ها و عملكردهاي خود شده و تذكرات متعدد 
شفاهي و مكتوب شــوراي ملي توسعه و حمايت از 
تشكل هاي مردم نهاد به هيأت مديره و هيأت امناي 
جمعيت مذكور طي سال هاي 1398 و 1399 مؤثر 
واقع نشــده اســت و كما في الســابق بــر ادامه 
فعاليت هاي غيرقانوني و خالف اساســنامه تحت 
عنوان جمعيت مذكور، اقدام كرده است. لذا شوراي 
ملي توســعه و حمايت از تشــكل هاي مردم نهاد 
به عنوان شــوراي فرابخشــي و متولــي نظارت بر 
عملكرد و فعاليت ســازمان هاي مردم نهاد پس از 
برگزاري چندين جلسه با اعضاي هيأت امنا و مديره 
آن جمعيت پيرامون مصاديق تخلفات صورت گرفته 
و استماع توضيحات و دفاعيات اعضاي جمعيت به 
اســتناد مفاد مواد8 و 3۴ آيين نامه تشــكل هاي 
مردم نهاد به هيــأت امنــا و هيأت مديره جمعيت 

مذكور تذكــر مكتوب مبنــي بر پرهيــز از انجام 
رويه هاي موجود خالف اساسنامه و اصالح وضعيت 
جمعيت براي شــفافيت عملكرد مالي و اجرايي و 
همچنين اصالح ساختار جمعيت به منظور تقويت 
مشاركت قانوني و مدني همه اعضا و داوطلبان فعال 
در آن براي جلوگيــري از انحصار ايجاد شــده در 
ساختار تصميم گيري و سياستگذاري جمعيت كه از 
عوامل انحراف جمعيت در اجراي اصول اساسنامه 
بوده است، ابالغ كرده اســت«. در بخش ديگري از 
اين بيانيه آمده است: »متأسفانه اعضاي هيأت امناي 
جمعيــت مذكور به رغــم تأكيد بــر مردمي بودن 
فعاليت هاي جمعيت در بيانيه ها و موضع گيري هاي 
رســانه اي خود، ضمن عدم اجراي تمامی تذكرات 
شوراي ملي طي صورت جلسه اي رسمي اعالم كردند 
كه »با رأي شوراي ملي )مرجع نظارتي( درخصوص 
اصالح ساختار جمعيت براي ايجاد شرايط مشاركت 
همه اعضاي خود در برنامه ها و تصميمات رســمي 
جمعيت مخالفــت مي نمايند«. و از انجام ســاير 
تذكــرات نيــز اســتنكاف ورزيدند. بــا عنايت به 
عدم پذيرش تذكرات صورت گرفته و اصرار بر انجام 
فعاليت هاي خارج از اساسنامه، شوراي ملي توسعه 
و حمايت از ســازمان هاي مردم نهاد نسبت به ارائه 
درخواســت انحالل جمعيت امام علي)ع( از مرجع 
قضايي مستند به بند3 ماده3۴ آيين نامه صدور رأي 

نمود كه برابر ضوابط موافقت با انحالل سازمان هاي 
مردم نهاد از اختيارات مراجع قضايي است. الزم به 
تأكيد است تمامی اعضا و داوطلبان دفاتر نمايندگي 
و شعب اين جمعيت در استان ها درصورت انحالل 
جمعيت مي توانند با ايجاد يك تشــكل مردم نهاد 
مســتقل از آن جمعيت، به فعاليت هــاي خود در 
چارچوب مقررات ادامه دهند و هيچ گونه منعي براي 
ادامه فعاليت هاي اجتماعي آنها ايجاد نخواهد شد.«
اين بيانيه در شــرايطي صادر شد كه طي روزهاي 
گذشــته زهــرا رحيمــي، مديرعامــل جمعيت 
امام علي)ع( خبر از انحــالل جمعيت امام علي)ع( 
داد. او اعالم كرد: »براســاس ابالغيه واصله، وزارت 
كشور دادخواســت انحالل جمعيت امام علي)ع( را 
در مرجع قضايي مطرح كرده كه موعد رسيدگي آن 

12اسفندماه سال جاري تعيين شده است«.  
خطر انحالل جمعيت امام علي)ع( به عنوان يكي از 
بزرگ ترين تشكل هاي مردم نهاد كشور در روزهاي 
گذشــته با واكنش هــاي زيادي از ســوي فعاالن 
اجتماعي روبه رو شده است؛ تشكلي كه در شهرهاي 
مختلف كشــور جمعيت زيادي از كــودكان كار و 
آسيب ديده، زنان سرپرست خانوار و آسيب ديده و 
مهاجران خارجي را تحت پوشش خود دارد و به آنها 

خدمات مختلفي ارائه مي دهد.
نگراني نسبت به انحالل جمعيت امام علی)ع( روز 

گذشته به جلســه هفتگي ســخنگوي دولت هم 
كشيده شد و علي ربيعي در پاسخ به سؤالي درباره 
خبر انحالل جمعيت امام علــي)ع( گفت: »يكي از 
سياست هاي دولت، گسترش سازمان هاي مردم نهاد 
بوده و هست. اين موضوع همواره به عنوان يك اصل 
از سال هاي92 و 93 دنبال شده است. ما سال1392، 
۴هزارو300 تشكل خيريه اي داشتيم. در برج ششم 
از سال1399 به 9800تشكل رسيده ايم. به عنوان 
يك اعتقاد شــخصي عرض مي كنم كه حمايت از 
سمن ها را به عنوان يك اصل در دولت قبول داريم. 
در مورد اين تشكل خاص كه سؤال كرديد، وزارت 
كشــور بيانيه اي صادر كردند. مي شود به آن بيانيه 
تفصيلي مراجعه كــرد. در اين مورد پرونده قضايي 
وجود دارد. شوراي ملي توسعه و حمايت از سمن ها 
بر اين موضوع نظارت مي كنــد«. او گفت: »باتوجه 
به اهميت حفظ تشــكل ها خــودم بارها موضوع 
اين تشــكل را پيگيري كردم. ســاختاري شــكل 
گرفته تا ســازمان موجود براي حمايت افراد تحت 
پوشش شــان از بين نرود. تمهيداتي انديشيده شد 
كه دفاتر آنها مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند. 
درصورت بروز مشكل براي شــعبه مركزي تمامی 
اعضا و داوطلبان در شــعب و اســتان ها مي توانند 
به عنوان جمعيت مســتقل به فعاليــت خود ادامه 
دهند. ما از اين اتفاق خوشحال نيستيم بلكه ناراحت 

هســتيم، اما وزارت كشــور مي تواند در اين راستا 
توضيح دهد«.

موضوع انحالل جمعيت امام علي)ع( در شرايطي در 
روزهاي گذشته مطرح شده است كه ابتداي تير ماه 
شارمين ميمندي نژاد، مؤسس، مرتضي كي منش 
مسئول رسانه اي و كتايون افرازه بازرس علي البدل 
جمعيت امام علي بازداشــت و البتــه چند روز بعد 
اين افراد با وثيقه آزاد شدند. زهرا عابديني، معاون 
مشاركت هاي اجتماعي وزارت كشور در واكنش به 
بازداشت ســه نفر از اعضاي جمعيت امام علي)ع(، 
آن زمان به ايلنا گفته بود: »اگر مواردي در ارتباط 
با فعاليت هاي جمعيت مطرح باشد طبيعتا مرجع 
رسيدگي به فعاليت مؤسســات مردم نهاد شوراي 
ملي توسعه و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد است 
و به طور طبيعي اگر موضوع تخلف تشــكلي مطرح 
باشد مراتب تخلف در اين شورا بررسي خواهد شد و 
درصورتي كه شوراي ملي رأي به انحالل و جلوگيري 
از فعاليت تشكلي بدهد طبق قوانين بازهم تصميم 
شــوراي ملي بــا تأييد مراجــع قضايــي قابليت 
اجرايي شدن پيدا خواهد كرد. جمعيت امام علي)ع( 
يك مؤسسه خيريه است كه با مجوز وزارت كشور 
به عنوان يك مؤسسه خيريه با اهداف كامال اجتماعي 
و حمايتي ايجاد شده است و مانند همه مؤسسات 
خيريه در كشور متعهد است در چارچوب اساسنامه 
مصوب خود فعاليت كند و به طور قطع فعاليت هاي 
مؤسســات و ســازمان هاي مردم نهاد مادام كه در 
چارچوب اساسنامه و ضوابط باشد تحت حمايت هاي 
قانوني قرار دارد«. او گفته بود: »دستگيري اعضاي 
جمعيت امام علي)ع( براساس حكم مرجع قضايي 
صورت گرفته است و برابر بررســي ها هيچ كدام از 
دفاتر جمعيت امام علي)ع( بسته نشده و هم اكنون 
موضوع جلوگيري از فعاليت هاي اجتماعي جمعيت 

مطرح نيست«.
جمعيت امداد دانشــجويي مردمــي امام علي)ع( 
يكي از بزرگ ترين مؤسســات خيريــه غيردولتي 
در ايران است كه ســال1378 فعاليت خود را آغاز 
و سال1379 نخســتين دفتر رســمي خود را در 
دانشگاه شريف تاسيس كرد. اين مؤسسه خيريه از 
سال2010 به عضويت شوراي اقتصادي و اجتماعي 
سازمان ملل متحد درآمده و بيش از 10هزار همكار 

داوطلب در استان هاي مختلف ايران دارد.

خطر انحالل جمعيت امام علي ع جدي تر شد
سخنگوي دولت و دبيرخانه شوراي ملي توسعه و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد درباره خبر انحالل جمعيت امام علي ع توضيح دادند

خبر

بازديد رئيس ستاد اجرايي فرمان امام از مناطق زلزله زده سي سخت
ارسال 100كانكس به منطقه زلزله زده 

سي سخت

رئيس ســتاد اجرايي فرمان امام از اعطاي وام بالعوض براي بازســازي 
خانه هاي تخريب شده در زلزله اخير استان كهگيلويه و بويراحمد خبر 
داد. محمد مخبر صبح ديروز از مناطق زلزله زده شهرستان دنا بازديد و با 
زلزله زدگان گفت وگو كرد. رئيس ستاد اجرايي فرمان امام درحاشيه اين 
بازديد و درجمع خبرنگاران گفت: از نخستين لحظه  وقوع زمين لرزه هفته 
گذشته، تمام نيروهاي امدادي و جهادي ستاد اجرايي فرمان امام براي 
كمك به مردم بسيج شدند و در نخستين ساعات، قرارگاه جهادي ستاد در 
سي سخت راه اندازي شد. وي افزود: چندين محموله حامل هزاران بسته 
غذاي آماده، پتو، چادر، بخاري، اقالم بهداشتي و ضدكرونايي به اين منطقه 
ارسال و بين مردم توزيع كرديم، 2 آشپزخانه مجهز براي طبخ 3هزارغذاي 
گرم در هر وعده و يك كاروان سالمت براي ارائه خدمات رايگان پزشكي 
و دارويي در سي سخت مستقر و راه اندازي كرديم. وي افزود: با توجه به 
برودت هوا در اين شهرستان، از ديروز بيش از 100كانكس براي اسكان 
موقت زلزله زده ها و 100سرويس بهداشتي مجزا در سي سخت به ارزش 
2ميليارد و2۵0ميليون تومان توسط ستاد اجرايي فرمان امام ارسال و 
مستقر شد. اگر احساس كنيم كه منطقه به تعداد كانكس بيشتري نياز 
دارد، باز هم خواهيم فرستاد. مخبر با اشــاره به تخريب بخش زيادي از 
منازل مردم گفت: اولويت اول بازسازي خانه هايي است كه 100درصد 
تخريب شده اند و به اين منظور ستاد اجرايي فرمان امام 10ميليون تومان 
وام بالعوض به صاحبان اين منازل اعطا مي كند. وي افزود: بازســازي 
خانه هايي كه در خانواده آنها 2معلول يا بيشتر وجود دارند را به طور كامل 
و 100درصد برعهده مي گيريم، ضمن اينكه مبلغي را هم دراختيار بنياد 
مسكن و گروه هاي جهادي جهت بازسازي و مرمت خانه هاي مردم قرار 
خواهيم داد. مخبر خاطرنشــان كرد: پس از عادي شدن شرايط زندگي 
مردم در اين منطقه، بسته هاي لوازم خانگي هم به خانواده هاي آسيب ديده 
اهدا مي كنيم. رئيس ســتاد اجرايي فرمان امام درخصوص طرح هاي 
اشتغال زايي ستاد در استان نيز گفت: اجراي هزارطرح با ظرفيت ايجاد 
3هزارشغل جديد و سرمايه گذاري 130ميليارد تومان در استان كهگيلويه 
و بويراحمد در دستور كار ستاد قرار دارد، ضمن اينكه به زودي خبرهاي 
خوبي در زمينه راه اندازي و احياي كارخانه هاي نيمه تعطيل و نيمه كاره 

اين شهرستان براي مردم خواهيم داشت.

 درصورت بروز مشــكل براي شعبه 
مركزي جمعيت امــام علي تمامی 
اعضا و داوطلبان در شعب و استان ها 
مي توانند به عنوان جمعيت مستقل 
به فعاليت خود ادامه دهند. ما از اين 
اتفاق خوشحال نيستيم بلكه ناراحت 
هستيم، اما وزارت كشور مي تواند در 

اين راستا توضيح دهد

تصويری از آيين كوچه گردانان عاشق كه در سال های گذشته از سوي جمعيت امام علي ع برگزار شده است.    عكس: ايسنا
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 هرچند بسياري از مردم طي سال هاي 
اخير از خدمــات الكترونيكي بانك ها فناوري

اســتفاده كرده اند، اما هميشــه براي 
كارهايي مثل باز كردن حســاب مجبور به حضور در 
شعب بانك ها بوده اند. اكنون اما با مصوبه امكان احراز 
هويت آنالين توســط بانك هــا مي توان بــه آمدن 

بانك هاي تماما آنالين حتي بدون شعبه اميدوار بود.
پس از يــك دوره تقريبــا طوالنــي و پيگيري هاي 
مســتمر، باالخره با اصالح و ابــالغ آيين نامه اجرايي 
قانون مبارزه با پولشــويي از سوي هيأت دولت، احراز 
هويت آنالين مشتريان به وسيله بانك ها ممكن شد. 
شــوراي عالي مبارزه با پولشــويي در تيرماه امسال 
پيشنهاد بانك مركزي را مورد توجه قرار داد و نسبت 
به حذف بند مربوط به دريافت مدارك هويتي و رويت 
آن از آيين نامه اجرايي اين قانون اقدام كرد. با اين حال، 
حدود 8 ماه زمان برد تا هيــأت دولت آن را تصويب و 

ابالغ كند. اين در حالي بود كه چندي پيش 
فرايند احراز هويت آنالين براي سجام 

كه پيش از اين تنها به صورت 
حضوري امكان پذير 
بود اجرايي شــده 
بــود، امــا به علت 
وجود بنــد مذكور 
در قانــون مبارزه 
پولشــويي،  بــا 
مشتريان بانك ها 
همچنان ناگزير به 

حضور در يكي از شعب 
و ارائه اسناد هويتي بودند. 
شيوع ويروس كرونا اگرچه 

كام بسياري از هموطنان ما را 
تلخ كرده است، اما روي ديگر 
سكه، تســريع در فرايندهاي 

ديجيتال شــدن بســياري از 
كارها، ازجمله عدم نياز به حضور 

فيزيكي مــردم در بانك ها بود. به 
اين ترتيب يك بار ديگــر تكنولوژي به 

ياري مردم آمد.

چگونگي احراز هويت آنالين
نيما اميرشكاري، مشــاور بانك مركزي در گفت وگو 
با همشــهري در مورد فرايند تصويــب مجوز احراز 
هويت آنالين مشتريان از ســوي بانك ها مي گويد: 
بانك مركــزي فراينــدي را در كارگــروه بانكداري 
ديجيتــال تصويــب و آن را بــراي شــوراي پول و 
اعتبار ارســال كرد. اين فرايند درنهايــت تبديل به 
مصوبه اي شد كه براســاس آن، بانك ها و مؤسسات 
مالي و اعتباري، اكنون مي تواننــد از راه دور اقدام به 
احراز هويت مشــتريان كنند. اين احراز هويت چند 
فاكتور دارد كه در آن مستند به آن اشاره شده است. 
به گفته اميرشكاري »براساس اين فاكتورها بانك ها 
و مؤسســات مالي و اعتباري مي توانند طي مراحلي 
نســبت به احراز هويت اقدام كنند. در اين مســتند 
مشخص شده اســت كه چه ويژگي ها و فاكتورهايي 
را مي تــوان به عنــوان هويت بصري يــك فرد و چه 
فاكتورهايــي را به عنوان هويــت بيومتريك درنظر 

گرفت. به اين ترتيب با كمك نظام بانكي و اداره ثبت، 
بانك ها مي توانند احراز هويــت از راه دور را پذيرش 
كنند.  مشــاور بانك مركزي در توضيح فاكتورهاي 
احراز هويت كه شامل فاكتورهاي دوعامله و سه عامله 
اســت، مي گويد: يك فرد در حالت دوعامله، چيزي 
در ذهن خود دارد و چيزي در دســت؛ به عنوان مثال 
گوشــي و كارت بانكي آن چيزي است كه در دست 
دارد و رمز آن چيزي است كه در ذهن خود محفوظ 
نگه داشته اســت. اين در حالي اســت كه در حالت 
سه عامله، چيزي در ذهن اســت، ديگري در دست و 
سومين عامل، آن چيزي اســت كه فرد »هست« كه 
آنچه »هست« در واقع المان بيومتريك فرد محسوب 
مي شود؛ به عنوان مثال چهره، اثر انگشت و چشم كه 

در بدن فرد قرار دارد و مختص اوست.

چه خدماتي را مي توان دريافت كرد؟ 
اميرشكاري در مورد خدمات پايه اي كه از اين به بعد، 
پس از احراز هويت آنالين، مشــتريان مي توانند از آن 
استفاده كنند، مي گويد: افتتاح حساب، مبادالت مالي 
تا سقف ُمجازي كه ريسك انجام آن از راه دور قابل قبول 
باشــد، خريد آنالين، انتقال وجه و پرداخت قبوض و 
موارد ديگر، بخشــي از خدماتي است كه مشتريان را 
از حضور فيزيكي در شــعب بانك هــا بي نياز مي كند. 
همچنين بانك مركزي پذيرفته كه ســقف مالي اين 
خدمات باالتر از آن چيزي باشــد كــه اكنون در حال 

انجام است.

چشم انداز روشن براي بانك هاي تمام آنالين
مشاور بانك مركزي با اشاره به اينكه اين مصوبه گامي 
مثبت در جهت تمام آنالين شدن بانك هاست، هدف 
بانك مركزي را دنبال كــردن تكنولوژي هاي نوين 
براي دستيابي به اين هدف مي داند.به گفته 
اميرشكاري »با فراهم شدن امكان 
احراز هويت آنالين مي توانيم در 
آينده شاهد تاســيس بانك هاي 
تمام آنالين باشيم. اين نوع بانك ها 
ديگر شعبه فيزيكي نخواهند داشت يا 
با حداقل شعبه مي توانند در نظام بانكي حضور 
يابند و انواع خدمات بانكي را به مشتريان ارائه دهند. 
بانك هاي فعلي هم مي توانند در روند كاهش شــعب 

خود قرار بگيرند.«

باز شدن راه براي بانك هاي كامال آنالين 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوي آينده

صدا و تصوير مريخ از ديد »پشتكاري«

مريخ نــورد Perseverance پنجشــنبه گذشــته هنــگام فرود 
هيجان انگيز خــود روي مريخ، ويدئويي را ضبط كرد كه ناســا از آن 
با عنوان »چگونه در مريخ فرود بياييم« ياد كرده اســت. به گزارش 
سي ان ان، اين ويدئو، به همراه ســاير تصاوير تازه منتشر شده، حس 
بهتري از مناظر و اصوات موجود در ســياره سرخ را به زميني ها ارائه 
كرده است. اين مريخ نورد براي نخســتين بار ويدئو و صداي محيط 

مريخ را توسط دوربين هاي پرقدرت خود به زمين ارسال كرده است.
دوربين هاي »پرسي« )Percy(، همانطور كه مريخ نورد با آرامي ارتفاع 
كم مي كرد، براي نخستين بار چشم انداز فرود يك فضاپيما در مريخ 
را به نمايش گذاشت. اين ويدئو، 230ثانيه پس از ورود مريخ نورد به 
جو سياره سرخ و قرار گرفتن در ارتفاع 11/5كيلومتري از سطح اين 
سياره آغاز مي شود و با لمس خاك مريخ به پايان مي رسد. نخستين 
صدا از مريخ نيز بــراي مدت كوتاهي توســط ميكروفون موجود در 
مريخ نورد ضبط شد كه پس از رسيدن به سطح اين سياره، چند ثانيه 
از وزش نسيم در سياره سرخ و همچنين صداي مريخ نورد را به زمين 
مخابره كرد. اگرچه ميكروفون هيچ »داده قابل استفاده اي« را ضبط 
نكرده است، اما به نظر مي رسد كه اين روند همچنان ادامه پيدا كند. 
حساب توييتر مريخ نورد نيز صداها را به اشتراك گذاشته و نوشته است: 
»حاال كه مريخ را ديديد، آن را بشنويد. هدفون بياوريد و به نخستين 
صداهاي ضبط شده توسط يكي از ميكروفون هاي من گوش دهيد.« 
توماس زوربوچن، عضو مديريت اداره ماموريت هاي علمي ناســا در 
 Perseverance بيانيه اي اعالم كرد: »اين ويدئو از فرود مريخ نورد
نزديك ترين چيزي اســت كه مي توانيد براي فرود روي مريخ بدون 
پوشيدن لباس فشار داشته باشيد. اين مهم بايد به يك ديد اجباري 
تبديل شود؛ براي زنان و مردان جواني كه نه تنها مي خواهند در كرات 
ديگر كاوش كنند و فضاپيمايي را كه آنها را به آنجا مي رساند، بسازند، 
بلكه قصد دارند به عنوان بخشــي از تيم هاي مختلف براي دستيابي 
به اهداف جســورانه در آينده فعال باشند.« درحالي كه فضاپيماهاي 
قبلي فيلم هايي را ارسال كرده اند كه در واقع فقط تصاويري هستند 
 Perseverance روي هــم قرار گرفته اند، امــا GIF كه به صورت
دوربين هايي با قابليت فيلمبرداري دارد. در مجموع، اين مريخ نورد 
داراي 23دوربين اســت كه قابليت بزرگ نمايي نيز دارد و مي تواند 

تصاوير باكيفيت و رنگي را به زمين ارسال كند.

دعواي دولت فدرال اســتراليا و شبكه 
شبكه هاي 
اجتماعي فيسبوك به جاهاي باريكي اجتماعي

رسيده است؛ جدالي كه بر سر پرداخت 
هزينه به رسانه ها بابت توليد محتوا شروع شد حاال به 
نقطه اي رســيد كه مي تواند سرنوشــت شبكه هاي 

اجتماعي را تعيين كند.
پس از آنكه فيســبوك راه دسترســي استراليايي ها 
به اخبار را مســدود كرد، دولت اين كشور هم اعالم 
كرد تبليغات خود را از فيســبوك خارج مي كند. به 
گزارش بي بي سي، در همين زمينه گرگ هانت، وزير 
بهداشت استراليا، ، اعالم كرد كه مجموعه تحت نظر او 

از فيسبوك براي امور تبليغاتي استفاده نخواهد كرد.
اين ماجرا باعث شده اســت كه دوطرف بار ديگر پاي 
ميز مذاكره در اين رابطه بنشينند. مقام هايي از دولت 
استراليا در تالش براي مصالحه در اين رابطه هستند.

اما سايمون بيرمنگام، وزير دارايي استراليا، مي گويد 
كه اين ممنوعيت تبليغ در فيســبوك در اين كشور 
گسترش خواهد يافت؛ »وقتي آنها حركت وحشتناك 
عدم دسترسي ملت و دولت ما به اخبار را عملي كردند، 
بايد هم منتظر واكنش ما باشند. آنها به دنبال اعمال 
قدرت يا نفوذ بر سيستم هاي دمكراتيك ما هستند و ما 
اين را تحمل نخواهيم كرد. قاطعانه بر قانون جديدي 
كه وضع كرديم خواهيم ايستاد و تمام نكات تبليغاتي 
را بررسي خواهيم كرد.« به گفته وزير بهداشت استراليا 
آنها از ظرفيت هاي ديگري ماننــد تلويزيون، راديو و 
روزنامه ها براي انتشار پيام در مورد واكسن كوويد-19 
استفاده مي كنند. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه 
فيسبوك هفته گذشته اخبار و صفحات مرتبط با اخبار 
را براي كاربران استراليايي مسدود كرد. در اين ميان 

صفحات خيريه، بهداشت، بخش آتش نشاني و خدمات 
اضطراري و اداره هواشناسي نيز سهوا مسدود شدند.

هرچند فيســبوك روز گذشــته اعالم كرد بار ديگر 
صفحات مسدودشــده را احيا خواهد كرد، اما جدال 

همچنان ادامه دارد.
اقدام فيســبوك با اليحه قانوني دولت انجام شــد تا 
غول هاي فنــاوري ديجيتال را مجبور بــه مذاكره با 
ناشران در مورد مبلغ پرداختي به آنها براي استفاده از 
اخبار در نتايج جست وجو يا در شبكه هاي اجتماعي 
كند. بيرمنگام، وزير دارايي استراليا مي گويد باوجود 
بحث و گفت وگوهاي مداوم با فيسبوك، دولت به شكل 
فعلي اين اليحه متعهد است. اما جاي تأسف است كه 
اين اتفاق دقيقا در ميانه يك بيماري همه گير بحراني 
رقم خورده اســت؛ جايي كه به اطالع رساني بيش از 

هميشه نياز است.
سخنگوي فيسبوك نيز مي گويد: ما با هدف دستيابي 
به يك مسير ثابت و منصفانه، هم براي فيسبوك و هم 
براي ناشران، به كار با دولت در زمينه اصالحات قانون 

ادامه خواهيم داد.

جدال استراليا و فيسبوك؛ نبرد سرنوشت ساز شبكه هاي اجتماعي
 جنجال پرداخت پول به توليدكنندگان محتوا از سوي غول هاي فناوري همچنان ادامه دارد و 

مي تواند آينده شبكه هاي اجتماعي را تغيير دهد

   عواقب ناخواسته
پس از مسدودكردن اخبار در استراليا، خيلي زود مشخص شد كه يكي از تأثيرات منفي اين رفتار فيسبوك مسدود شدن 
سرويس هاي اضطراري بود. برخي از صفحات بخش بهداشت و خدمات اضطراري دولت استراليا متوجه شدند كه حساب 
فيسبوك آنها تحت تأثير قرار گرفته است كه البته بعد از اطالع به فيسبوك بازيابي شدند. جو فالناگان، مدير اجرايي 
اين گروه، مي گويد: ما كالس هاي فعاليت بدني و اخبار به روز درباره كوويد-19 را از طريق فيسبوك پخش مي كنيم. 
حتي بيشتر از اين، مددجويان ما در زمان نداشتن اعتبار تلفن همراه، از پيام رسان موجود در فيسبوك براي تماس با ما 
استفاده مي كنند و حركتي كه فيسبوك انجام داد مخل اين روند بود. البته هم اكنون و با رايزني هاي انجام شده صفحه 

دوباره به حالت قبل برگشته است.
ويل ايستون، مديرعامل فيسبوك استراليا، مي گويد: صفحاتي مانند دولت، صفحات ايمني عمومي و آموزش نبايد 
تحت تأثير اين حركت قرار بگيرند. ما از هر صفحه اي كه ناخواسته تحت تأثير قرار گرفته است عذرخواهي مي كنيم. 
روز بعد از ممنوعيت، برخي از صفحات را كه با مشكل روبه رو شده بودند بررسي كرديم و همه آنها دوباره فعال شدند. 

فيسبوك مي گويد در تالش است تا سايت هاي ديگري را نيز كه ناخواسته مسدود شده اند بازگرداند.
فيسبوك در پاســخ به منتقدان خود مي گويد تعهد خود در مبارزه با اطالعات غلط را تغيير نمي دهد؛ »ما مردم را به 
سمت اطالعات معتبر بهداشتي هدايت مي كنيم و از طريق مركز اطالعاتي كوويد-19 آنها را از به روزرساني هاي جديد 

مطلع مي  سازيم.«

پس از حدود 8 ماه با اصالح و ابالغ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي از سوي هيأت دولت  
احراز هويت آنالين مشتريان به وسيله بانك ها ممكن شد
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جانشين معاون عمليات ترافيك راهور نيروي انتظامي از 
ممنوعيت ورود خودروهاي غيربومي به برخي شهرهاي 
استان هاي غربي و خوزستان براساس تصميمات جديد 
ستاد ملي مقابله با كرونا خبر داد. رســول ابراهيمي در 
توضيح بيشــتر به ايرنا گفت: »از آنجايــي كه وضعيت 
شيوع كرونا در استان خوزستان قرمز شده است، خروج 
خودروهاي بومي از شهرهاي اين استان به ساير استان ها 
و ورود خودروهاي غيربومي به شــهرهاي اين استان ها 
ممنوع و رانندگان درصورت بي توجهــي به اين مصوبه 
10ميليون ريال جريمه مي شــوند.« به گفته او، مأموران 
راهور در ورودي شهرهاي استان هاي خوزستان و غربي 
كشور حضور داشته و با برگرداندن خودروها، رانندگاني 
را كه نسبت به اجراي اين مصوبه بي توجه بودند، جريمه 
مي كنند. جانشــين معاون عمليات ترافيك راهور ناجا، 
همچنين به ادامه دار بودن منع تــردد و محدوديت هاي 
شبانه براي جلوگيري از شيوع كرونا اشاره كرد و گفت: »از 
آنجايي كه برخي شهرهاي استان هاي غربي از وضعيت 
زرد به نارنجي تبديل شدند، ورود خودروهاي غيربومي 
به ساير استان ها و خروج خودروهاي بومي به استان هاي 
ديگر ممنوع شد.« به گفته او، افرادي كه به دليل ماهيت 
كاري يا كارهاي درماني و قضايي نياز به ورود به اين شهرها 
دارند بايد مجوز الزم را از فرمانداري ها كسب كنند. او ادامه 
داد: »پيش از اين محدوديت طرح شــبانه در شهرهاي 
نارنجي از ساعت۲1 تا 3بامداد اعالم شده بود و اين تردد 
در شهرهاي زرد و آبي با توجه به مصوبات استاني اعمال 
مي شد، اما اكنون براساس مصوبه وزارت كشور تردد شبانه 
در همه شهرها براساس همان ســاعت اعالم شده دوباره 
اعمال خواهد شــد و رانندگان خاطي به مبلغ ۲ميليون 
ريال جريمه خواهند شد.« به گفته او، وضعيت منع تردد 
و محدوديت هاي ترافيكي  از روز شنبه 18بهمن ماه تردد 
خودروهاي غيربومي به اســتان هاي مازندران، گيالن و 
گلستان ممنوع شده  اســت. او ادامه داد: »براساس اين 
مصوبه   تردد خودروهاي غيربومي به شهرهاي استان قم، 
مشهد، اصفهان، شيراز، بندرعباس، بوشهر، جزيره قشم و 
كيش به دليل مسافر پذير بودن ممنوع است. با توجه به 
اين مصوبه عالوه بر جلوگيــري از خودروهاي غيربومي 
به شهرهاي اعالم شده، رانندگاني كه به اين مصوبه توجه 
نكنند مبلغ 5 ميليون ريال جريمه براي پالك خودرو آنها 

درنظر گرفته مي شود.«

 ممنوعيت ورود 
خودروهاي غيربومي به 
خوزستان و چند شهر ديگر

خبر

كادر درمان بيمارستان هاي دولتي تهران مي گويند 
در روزهاي گذشــته با افزايش قابل توجه ميزان 
مراجعه بيماران سرپايي و بستري كرونا مواجه بوده اند

6روز پس از يك سالگي كرونا در ايران، شيوع ويروس، 
بار ديگر روند صعودي به خود گرفته است؛ تا جايي كه 
روز گذشته براســاس آمارهاي رسمي وزارت بهداشت 
و با اســتناد به ميزان افرادي كه به بيمارستان مراجعه 
داشــته اند، 8هزارو330مورد جديد ابتال ثبت شده و 
91نفر هم جانشان را از دســت داده اند. همه اينها در 
شرايطي است كه تا اواســط بهمن، روند ابتال و فوت، 
شــيب كندي پيدا كرده بود، اما از شــانزدهم بهمن با 
رســيدن تعداد ابتالهاي روزانه به باالي 7هزار نفر، در 
كمتر از يك ماه، آمار شيوع رسمي به باالي 8هزار مورد 
رسيده است. اين آغاز رسمي پيك چهارم شيوع كرونا 
در سيصد و هفتاد و يكمين روز از ورود اين ويروس به 
كشور است. پيك سوم در كشور با تلفات بسيار زيادي 
همراه بود؛ تا جايي كه از اول آذر، محدوديت هاي تردد و 
ممنوعيت فعاليت برخي از اصناف اعمال شد و تا هفته ها 
هم ادامه داشت. از اوايل دي، اما دايره قرنطينه كوچك تر 
شد و بسياري بار ديگر ترددها و فعاليت هايشان را از سر 
گرفتند. نتيجه مســتقيم اين اتفاقات را مي توان روي 
نمودارهاي شيوع ويروس در كشور ديد. در همين روزها، 
گزارش هاي رسيده از بيمارستان ها نشان از وخيم شدن 
شرايط دارد. از اوايل اســفند، بار ديگر روند مراجعه به 
بيمارستان ها، صعودي شده است، ميزان مراجعه هاي 
سرپايي و بســتري ها، براي كادر درمان برخي از مراكز 
درماني، خاطره تلخ شيوع در اسفند98 و فروردين99 
را تداعي كرده اســت. يكي از آنها، پرستار بيمارستان 
حضرت رسول است كه به همشهري مي گويد: »تعداد 
مراجعه هاي سرپايي زيادشده، درست شبيه وضعيت 
اســفند98 و فروردين امســال كه بيماري در اوجش 
بود. در روزهای گذشــته دوباره تخت هاي آي سي يو و 
داخلي كرونا پر شده و بيمارستان ديگر ظرفيت پذيرش 
بيمار جديد را ندارد.« او مي گويد، مردم همچنان دير 

براي درمان اقدام مي كنند و زماني كه به بيمارســتان 
مي رسند نياز به بستري در بخش آي سي يو دارند: »با 
كاهش تعداد مبتاليان در ماه هاي گذشته، تعدادي از 
بخش ها به شرايط عادي بازگشته بود، اما حاال با افزايش 
مراجعه ها، بار ديگر، بخش ها بــراي بيماران كرونايي 
در حال خالي شدن اســت.« اين پرستار به فاصله چند 
ساعت جابه جايي شــيفت، متوجه اضافه شدن تعداد 
زيادي از بيماران در ۲روز گذشــته شده است. به گفته 
او، بيمارســتان 3بخش  آي ســي يو دارد كه هر بخش، 
10 تا 1۲تخــت دارد و در مجمــوع نزديك 36تخت 
بخش مراقبت  هاي ويژه در بيمارســتان وجود دارد و 
بخش داخلي كرونا هم 40 تا 50تخت دارد كه تمام اين 
تخت ها پرشده اند: »70درصد اين بيماران سرپايي اند، 
از ميان آنها 30درصد نياز به بستري دارند. از اين تعداد، 
حدود 13درصد، وخامت حال دارنــد و 17درصد هم 
در بخش هاي مراقبتي بســتري مي شــوند.« پرستار 
بيمارستان حضرت رســول مي گويد وضعيت در اين 
بيمارستان از چهارشنبه و پنجشــنبه هفته گذشته، 
شدت گرفته اســت و هر روز هم آمار مراجعه ها باالتر 

مي رود.

پيك چهارم آغاز شده
اين اتفاق اما تنها محدود به بيمارستان حضرت رسول 
نيست. در بيمارستان يافت آباد، به عنوان نخستين مركز 
پذيرش كننده بيمار كرونايي، وضعيت مشابهي حاكم 
است. محمد رضا ساور، سوپروايزر بيمارستان يافت آباد 
به همشهري مي گويد كه بيماران تخت هاي آي سي يو 
و بخش داخلي كرونا افزايش پيدا كرده اســت. تا اول 
اســفند 14بيمار در بخش داخلي كرونا بستري بود، 
حاال آمار به باالي ۲۲نفر رســيده است. بخش ايزوله 
تنفسي هم كه تا اول اســفند، حداكثر 6بيمار داشت، 

حاال 1۲بيمار دارد. او به نكته ديگري هم اشاره مي كند 
و آن پايين آمدن سن مبتاليان است.

پيش از اين هم اعالم شده بود كه يكي از ويژگي هاي 
كروناي انگليســي ابتالي افراد در سنين پايين است. 
وزير بهداشــت هم در صحبت هايش به اين موضوع 
اشــاره كرده و براي اثبات گفته هايش، خبر از مرگ 
۲كودك يك و 9ســاله در خوزســتان بر اثر ابتال به 
كروناي جهش يافتــه داده بود. حاال در اين شــرايط 
ساور، نگران اســت اوضاع به شــرايط آبان و آذرماه 
بازگــردد: »زماني كه ميــزان مراجعه هاي ســرپايي 
باال مي رود، تعداد بســتري ها و در ادامه  فوتي ها هم 
بيشتر مي شود. ظاهرا اين پيك چهارم است كه شروع 
شده.« سوپروايزر بيمارستان شــهداي هفت تير هم 
تأكيد مي كند كه از ميان مراجعه هاي سرپايي، 10تا 
15درصد بستري مي شوند و از اين ميزان، 3 تا 5درصد 
حالشان وخيم مي شود. از بيمارستان لقمان هم خبر 
مي رســد كه تعداد مبتاليان با شيب ماليمي در حال 
افزايش است. ايالد علوي، متخصص عفوني بيمارستان 
لقمان، به همشهري مي گويد كه هنوز نمي توان گفت 
كه آمار در اين بيمارستان به شدت باال رفته، اما روند 
مراجعه مانند وضعيتي است كه از 10روز پيش شروع 
شده بود، ميزان مراجعه و بســتري باال رفته، اما بايد 
به اين نكته هم توجه كرد كه در اين بيمارستان تنها 
بيماران بدحال بستري مي شوند كه واقعا نياز به درمان 
جدي دارند. برخالف بيمارستان هاي ديگر كه بيماران 

را با نشانه هاي متوسط بيماري هم بستري مي كنند.
محمدرضا هاشميان، فوق تخصص بيماري هاي عفوني 
بيمارستان مسيح دانشــوري هم مي گويد كه ميزان 
بستري ها در بخش  آي ســي يوي اين بيمارستان كه 
به عنوان مركز مراقبت از بيماران مبتال به كرونا شناخته 
مي شود، حدود 10درصد افزايش داشته است؛ هر چند 

كه به گفته اين متخصص، اوضاع مانند اســفند سال 
گذشته نيست.

نگرانی از افزایش تعداد  شهرهای قرمز
پيش از اين هشــدارهاي فراواني دربــاره آغاز پيك 
چهارم بيماري در اسفند ماه داده شــده بود و به نظر 
مي رســد نشــانه هاي آغاز اين پيــك را مي توان در 
آمارهــاي وزارت بهداشــت و ميــزان مراجعــه به 
بيمارستان ها ديد. روز گذشته عليرضا زالي، فرمانده 
ســتاد مقابله با كروناي تهران، اعالم كرد كه تنها در 
يــك روز، ۲80بيمار جديد در بخش عــادي كرونا و 
9۲بيمار هم در بخش هاي ويژه بيمارستان هاي استان 
تهران بستري شده اند. 4500بيمار با عالئم مشكوك 
به صورت سرپايي به مراكز بهداشتي و ۲400نفر هم 
به مراكز درماني مراجعه كرده انــد. با افزايش ميزان 
ابتال، شــهرها در حال رنگ باختن  هســتند. آنهايي 
كه زرد و نارنجي بودند به تدريــج وارد وضعيت قرمز 
مي شــوند؛ به طوري كه هم اكنون 11شهرســتان در 
وضعيت قرمــز، 5۲شهرســتان در وضعيت نارنجي 
و ۲17شهرســتان وضعيــت زرد را تجربه مي كنند. 
براساس اعالم سخنگوي وزارت بهداشت، خوزستان 
همچنان در تب كرونا مي ســوزد و شــهرهايي مثل 
آبادان، اهواز، بندرماهشهر و خرمشهر در گروه قرمزها 
قرار دارند. به اســتناد گفته هاي مســئوالن وزارت 
بهداشت، ردپاي ويروس انگليسي در خوزستان ديده 
شده و تاكنون ۲كشته داده است. در تهران هم 3مورد 
مرگ بر اثر ابتال به اين ويروس گزارش شده كه اخيرا 
از سوي فرمانده ســتاد مقابله با كروناي تهران، اعالم 
شد. عليرضا زالي روز گذشته هم درباره اين ويروس 
جهش يافته صحبت كــرد و گفت كــه اين ويروس 
افراد زير 10 و باالي 70ســال را درگير مي كند: »در 

استان تهران آمار مبتاليان و ميزان بستري گروه هاي 
سني زير 10ســال از حدود 0.9درصد در اسفند98 
به 11درصد در بهمن ماه99 رســيده است و در گروه 
سني باالي 80ســال از 7.4درصد به 1۲درصد و در 
گروه ســني   بين 80-70 ســال هم از 11درصد به 
14درصد افزايش يافته اســت. اين درحالي اســت 
كه ميزان مبتاليان و بســتري در گروه هاي ســني 
50-40سال و 60-50سال    و 70-60سال نسبت به 
اسفندماه سال گذشته حدود 1۲ تا 18درصد كاهش 
داشته است.« زالي، تأكيد مي كند كه در اين شرايط 
بايد سختگيري هاي بيشتري براي رعايت پروتكل ها 
اعمال شود؛ چراكه قدرت انتشار ويروس، باالتر رفته و 
احتمال افزايش موارد مرگ ومير زياد است: »گروه هاي 
سني كه قبال آسيب پذير نبودند، در مواجهه با ويروس 
جهش يافته بيشــتر در معرض ابتال قرار مي گيرند و 
گروه هاي پرخطر نيز در مخاطره بيشتري قرار دارند.« 
چند روز پيش عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت و سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا، گفته 
بود كه ميزان رعايت پروتكل هــا به طور ميانگين در 
كشور، 14درصد افت داشته كه اين ميزان در برخي 
استان ها باالتر است؛ مثل خوزستان كه زير 10درصد 

مردم پروتكل هاي بهداشتي را رعايت مي كنند.
پيك چهارم كرونا شروع شده، آمار ابتال و فوتي ها شيب 
تندتري به خــود گرفته، ميزان رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتي كاهش پيدا كرده و حاال در اين شــرايط، 
تردد بين شهري هم روند صعودي به خود گرفته است. 
همزمان با تعطيالت روزهاي آينده و نزديك شــدن 
به پايان ســال و احتمال افزايش زودهنگام سفرهاي 
نوروزي، خطر انتقال بيشتر اين ويروس، باال رفته است 
و نگراني هايي از ورود آلودگي بــه مناطق كم خطرتر 

ايجاد شده است.

دوباره   بیمارستان ها شلوغ شد

زهرا جعفرزاده
خبرنگار



زندگی من
قهرمان

چهارشنبه

شماره8168
6اسفند1399  ویژه روز پدر

دنیای كودكانه ما تنها یك قهرمان داشت؛ قهرمانی كه در نگاه ما از 
همه آدم های دیگر قوی تر بود، هر ناممكنی را ممكن می كرد و هیچ 

كاری برایش سخت نبود. سال ها بعد وقتی به بزرگسالی رسیدیم 
و شاید خودمان پدر و مادر شدیم، دیگر فهمیده بودیم كه پدر 

از همه آدم های دنیا قوی تر نبود، اما تنها قهرمان دنیا بود كه 
همه توان و انرژی خود را برای حال خوب ما به كار گرفته 

بود. فهمیدیم پدرمان چه سختی هایی را به آسانی 
و چه ناممكن هایی را به ممكن تبدیل كرد تا ما قد 

بكشیم و به امروز برسیم. باالخره فهمیدیم دنیای 
ما واقعا یك قهرمان داشته و دارد و آن قهرمان 
كسی نیســت جز پدر. دكتر سیما فردوسی، 
روانشــناس، برایمان از جایگاه و نقش پدر در 

ذهن و تربیت فرزندان می گویــد، از تغییرات 
الگوی پدربودن در نسل جوان حرف می زند و بر لزوم 

ساختن رابطه مؤثر بین پدران و فرزندان تأكید می كند.

همه پدرها، آنهایی نیستند كه خونشــان در رگ فرزندانشان جریان دارد و پدر 
بیولوژیك آنها محسوب می شوند. پدران زیادی هستند كه سایه پرمهرشان را 
بر سر كودكان این آب و خاك گسترده اند و برای آنها پدری می كنند، بدون اینكه 
حتی نام فرزندشان را بدانند. ایران ما قهرمانان بی ادعای زیادی دارد، كه لباس 

پدر پوشیده اند.

محمدتقی داورپناه، جز فرزندانی كه خونش 
در رگ های آنها جریان دارد، هــزاران فرزند 
دیگر هم دارد كه پشــت میــز و نیمكت های 
مدرسه های او نشسته اند. این خّیر مدرسه ساز، 
خودش هم كم ســختی ندیده بــود. از همان 
دوران كودكــی به كارهای مختلف مشــغول 
شــد، ابتدا چوپانی كرد و بعد از اینكه مادرش 
را در سن 9سالگی از دســت داد، به شاگردی 

گیوه دوزی رو آورد و سپس به شغل پدر، سنگ تراشی، مشــغول شد. زمانی كه همراه پدر و 
برادرهایش در تهران بود، با پادویی، كارگری و برف روبی روزگار می گذراند. مدتی بعد به تهران 
برگشــت و با دختر صاحبخانه خود ازدواج كرد و چندی بعد در میدان شوش تهران، در یك 
سایه بان كه از پسر عمویش به امانت گرفته بود، كارگاه سنگ تراشی شخصی خود را راه انداخت 
و بعد از تالش های فراوان توانست یك كارخانه سنگبری بسازد. او در آغاز دهه 70، به خیرین 
مدرسه ساز پیوست و نخستین مدرسه را به نام پدرش، رحمان داورپناه، در سال1374 افتتاح 
كرد. این مدارس در سراسر كشور، به ویژه نقاط محروم ساخته شده است. تعداد مدارسی كه 
ساخته در پایان سال1395 به 236باب رسیده است كه 6واحد آن در زادگاهش خمینی شهر 
بنا شده است. این پدر معنوی دانش آموزان، خود را متعهد دانسته تا روزی كه زنده است تعداد 

این مدارس را به 1000دستگاه برساند.

محمدتقی داورپناه

فرزندان دانش آموز من

اسطوره ای به نام پدر
پدر در زندگی هر فرد، به عنوان یك اسطوره دیده می شود، مظهر قدرت، پشتیبانی 
و حمایت اســت و رفتار اجتماعی را از او می آموزیم. در خانواده، بقیه اعضا پدر را 
پشتیبان اصلی خود می بینند، فرقی نمی كند كه این پشتیبانی قرار است در برابر 
چه افراد یا موضوعاتی باشد. اگر اختالفی رخ دهد یا موضوعی به حل مسئله احتیاج 
دارد، اعضای خانواده بر نقش پشــتیبانی پدر تكیه می كننــد. از طرف دیگر برای 
بســیاری از كودكان، نخستین الگویی كه دوست دارند شــبیه به او شوند و رفتار 
كنند، پدر است.پدرها خصوصیات رفتاری مختلفی دارند اما چیزی كه جایگاه آنها 
را در زندگی فرزندانشان متمایز می كند، محبت و حمایت پدرانه و داشتن قدرت و 
استراتژی است. به همین دلیل هم اگر از هر كودكی بپرسیم قدرتمندترین آدم دنیا 
كیست، حتما پاسخ این است: پدرم. این نشــان می دهد پدر در ذهن یك كودك، 
نماد قدرت و توان است. پدر باید اقتدار و مدیریت خود را به فرزندان تفهیم كند، اما 
همزمان آغوش مهر و محبت خود را روی فرزندانش باز كند تا آنها از امنیت مهربانی 

پدرانه بهره مند شوند.

پدران دیروز، پدران امروز
در گذشــته تصویری كه از پدران دیده می شــد، تصویر مردی بود كه به تنهایی 
مســئولیت تامین نیازهای اقتصادی خانواده را برعهده داشت، بنابراین بیرون از 
خانه كار می كرد و زمان زیادی برای حضور در خانه نداشت. حتی گاهی این تصویر 
با تصویر مردی كه خسته و بداخالق از سر كار آمده و بچه ها باید ساكت باشند تا او 
استراحت كند، تركیب می شد. اما پدران امروز از این تصویر فاصله زیادی دارند. در 
جامعه امروز، بسیاری از زنان هم همپای مردان در تامین نیازهای اقتصادی خانواده 
نقش دارند و این موضوع، نقش پدر را از این جنبه تغییر داده است. هرچند هنوز 
هم در بسیاری از خانواده ها، تمام مســئولیت توسعه اقتصادی بر دوش پدر است. 
با این حال پدران امروزی با پدران ســنتی تفاوت دارند. پدر همچنان سرپرست 
خانواده محسوب می شــود و وظیفه خود می داند كه نیازهای مادی بقیه اعضای 
خانواده را تامین كند. داشتن مســئولیت تامین مالی خانواده، به این معنا نیست 
كه پدران از برعهده گرفتن نقش تربیتی خــود در زندگی فرزندان كناره بگیرند. 
در گذشته كه دید سنتی وجود داشــت، وظایف پدر را در بیرون از خانه تعریف 
می كردند و مســئولیت تربیت فرزندان را به مادر می دادند. هرچند امروز دیگر 
این نگاه وجود ندارد، اما باز هم باید برای اصالح بعضی باورها درباره نقش پدری 
تالش كنیم. هنوز هم هســتند افرادی كه تصور می كنند همه امور شــخصی 
كودكی كه به دنیا آمده، برعهده مادر است. پیش از همه این پدران هستند كه 
 باید اهمیت نقش تربیتی خود را در زندگی فرزندانشــان باور كنند و قدم های 

بیشتری در این راه بردارند.

پدر؛ مراقبی همپای مادر
كودكان از لحظه تولد به كسی مهر می ورزند كه از آنها مراقبت كرده باشد. 
فرقی نمی كند پدر باشــد یا مادر، نوزادان با فردی كــه آنها را در بغل 
می گیرد، می خواباند، لباسشــان را عوض می كنــد، آنها را به حمام 
می برد یا غذا می دهد، به سرعت انس می گیرند و چون حس مراقبت 
را از این فرد دریافت می كنند، محبت بین آنها شكل می گیرد. این 
همان نقطه ای است كه پدران جوان باید حواسشان را جمع كنند و 
به موقع به عنوان یك والد، رابطه عاطفی خود را با فرزند شكل دهند. 
در گذشته همان قدر كه مردان را مشغول شستن ظرف ها، 
پختن غذا و انجام كارهای معمول خانه نمی دیدیم، در 
حال غذادادن به بچه ها یا خواباندن آنها هم مشاهده 
نمی كردیم. اما ایــن تصویر نبایــد از پدران جوان 
امروزی ساخته شود. یك پدر امروزی همانطور كه 
به عنوان همسر، به این موضوع واقف است كه باید 
در كارهای خانه مشــاركت داشته باشد، به این 
باور هم رســیده كه در انجام كارهای مراقبتی 
و تامین نیازهای اولیه فرزندان، به اندازه مادر 
وظیفه دارد. اگر یك پدر جوان هستید، برای 
انجام كارهای روزمره فرزندان پیشقدم شوید 
و همزمان بــا اینكه نقش تربیتــی خود را ایفا 

می كنید، از بودن در كنار كودك لذت ببرید.

پدران جوان بیاموزند
روش های فرزندپروری نســبت به گذشــته تغییرات 
زیادی داشته است و حاال دیگر اصول تربیتی مختلفی 
وجــود دارد. به همین دلیل هم نقــش تربیتی والدین 
دچار تغییراتی شده است، به خصوص نقش تربیتی پدر 
كه شاید قبال به این اندازه در امور اینچنینی مشاركت 
نمی كرد. این، اتفاق مهمی در رونــد تربیتی كودكان 
اســت و به همین دلیل هم الزم است پدران جوان بعد 
از پذیرفتن نقــش خود، برای یادگیــری گام های آن، 
آموزش ببینند. پدران جــوان باید به صورت تئوری و با 
شركت در دوره هایی، یاد بگیرند كه یك پدر امروزی چه 
نقش های تربیتی را باید برعهده بگیرد و چگونه باید این 
كار را به درســتی انجام دهد؟ یكی از دالیلی كه بعضی 
زوج های امروزی از فرزنددارشدن هراس دارند، نداشتن 
این دست آگاهی هاست و جای خالی این اطالعات، تنها 
با آموزش پرشدنی اســت. یكی از مهم ترین نكاتی كه 
پدران جوان باید به آن توجه كنند، داشتن ارتباط مؤثر و 
سازنده با همسرشان است، چراكه بچه ها با دیدن احترام 
بین والدین و هماهنگی آنها در امور تربیتی، می آموزند 
كه باید به یك اندازه از پدر و مادر حرف شــنوی داشته 

باشند.

الگویی در نوجوانی
در دوره نوجوانی، نقش پدرها اهمیتی بیشتر از قبل پیدا می كند. فرزندان در این 
سن به الگوهای اطراف خود دقت بیشــتری می كنند و به دنبال انتخاب الگویی 
هســتند كه از نظر آنها كامل تر است. در ســاختار خانواده معموال مادران الگوی 
عاطفی و پدران الگوی رفتار اجتماعی فرزندان درنظر گرفته می شوند. هرچه پدر 
محبت خود را با اقتدار و منطق همراه كند، شخصیت تأثیرگذارتری در باور فرزندان 
خود خواهد بود. تحقیقات نشان داده كه فرزندان در نوجوانی، به دالیل مختلف 
حرف شنوی بیشتری از پدر دارند تا مادر، بنابراین در این دوره نقش تربیتی پدر 
هم اهمیت بیشــتری پیدا می كند. عناصر زیادی وجود دارند كه كمك می كنند 
نقش تربیتی پدر، پررنگ تر دیده شود. رسانه ها، آموزش وپرورش و كتاب ها باید 
آن قدر به این موضوع بپردازند تا باورها درباره نقــش تربیتی پدر تغییر كند. این 
نكته هم قابل توجه است كه برای حفظ اقتدار پدر و حرف شنوی فرزندان، نباید از 
پدران تصویری ترسناك در ذهن فرزندانشان بسازیم. روش اشتباه گذشته این بود 
كه فرزند را از سرزنش یا تنبیه پدر آن قدر می ترساندند كه به مرور فاصله ای روانی 
بین پدر و فرزند ایجاد می كرد و همین در آینده، باعث می شــد رابطه صمیمانه و 

عاطفی آنها دچار آسیب شود.

در روزی به نام پدران
هرچه گفتیم درباره پــدران بود، درباره 
نقش آنها در زندگی و رشــد فرزندان و 
الگویی كه از آنها ســاخته می شود، اما 
نگفتیم كــه همین قهرمانــان بی ادعا و 
فداكار، چه نیازهایی دارنــد و فرزندان 
باید چه كنند تا ارتباط مؤثری بین آنها و 
پدرشان شكل بگیرد. شاید روزی كه به 
نام پدر ثبت شده، بهترین فرصت برای 
فكركردن به این موضوع باشد. نخستین 
قدم، قدردانی است. بســیاری از پدران 
حس می كنند با وجــود همه تالش ها و 
زحمت هایشان برای ساختن یك زندگی 
مناسب، فرزندان قدرشان را نمی دانند. با 
گفتن چند جمله ساده مثل اینكه »پدر 
ما به تو افتخار می كنیــم« یا »پدر قدر 
زحماتت را می دانیم«، می توانیم قدردانی 

خود را نشــان دهیم و باعــث دلگرمی 
پدرمان شــویم. غم انگیز اســت كه این 
روزها پدران موسفید زیادی، دلشكسته 
هستند، چراكه فرزندانشان نه تنها از آنها 
قدردانی نمی كنند، بلكه با توقعات عجیب 
و غریب، از آنها گالیه و آنها را ســرزنش 
می كنند. در روزی كه به نام پدران ثبت 
شــده، باید به فرزندان یادآوری شود كه 
حرف زدن با پدر همیشه و به خصوص در 
چنین روزی باید همراه با احترام، بدون 
تندی و جسارت باشد. پدران بسیاری از 
ما حاال دیگر به سن كهنسالی رسیده اند 
و دیگر توانایی جسمی گذشته را ندارند، 
بنابراین وظیفه ما فرزندان اســت كه در 
انجام كارهای مختلف به خصوص كارهای 
فیزیكی، قبل از اینكه پدر درخواســت 

كمك كند، خودمان پیشــقدم شــویم. 
یكی دیگر از مشــكالتی كــه در ارتباط 
پدران و فرزندان دیده می شــود، وجود 
فاصله  عاطفــه بی دلیل اســت. پدرها 
می توانند خودشــان برای ایجاد فضای 
صمیمانه قــدم برداند، فرزنــدان را دور 
خود جمــع كنند و از عالیــق، كارهای 
روزمره یا برنامه های آینده شان بپرسند 
تا جریان گفت وگو شــكل بگیرد. برای 
بســیاری از فرزنــدان گفتــن جملــه 
»دوســتت دارم« به مادر راحت است، 
اما نمی توانند همین جمله را به پدرشان 
بگویند. درحالی كــه پدرها هم به همان 
اندازه به ابراز محبت كالمی نیاز دارند و 
 برای گفتن جمالت محبت آمیز به آنها، 

چه روزی بهتر از روز پدر؟

دكتر سیما فردوسی از نقش پدرها 
در مسیر تربیتی فرزندان می گوید

دردورهنوجوانی،
نقشپدرها

اهمیتیبیشتراز
قبلپیدامیكند.
فرزنداندراین
سنبهالگوهای
اطرافخوددقت
بیشتریمیكنند
وبهدنبالانتخاب
الگوییهستند
كهازنظرآنها
كاملتراست

جهانگیر ابراهیمی وقتی تصمیم گرفت كودك 
یتیمی را سرپرستی كند، تصور نمی كرد روزی 
آن قدر در این مســیر پیش رود كه دوستان و 
نزدیكانش را هم با خود همــراه كند و تعداد 
كودكان یتیمی كه حمایــت از آنها را برعهده 
می گیرنــد، به بیــش از 60هزار نفر برســد. 
سال1381 با همراهی پدر و برادرانش حمایت 
از ایتام را شروع كرد. او می گوید: »اگر امروز در 

سیستان وبلوچستان، هرمزگان یا جنوب كرمان، فرزندی كه پدر ندارد به خاطر فقر از تحصیل 
باز بماند یا از دنیا برود، من به سهم خودم مســئولم و نمی توانم از این مسئولیت شانه خالی 
كنم«. این اعتقاد بود كه باعث شــد در حمایت از ایتام، ثابت قدم بمانــد و حاال فرزندانی در 
27استان داشته باشد. كتابخانه محل كارش كه یك فرش فروشی است، پر است از پرونده هایی 
با عكس و اسم و مشخصات فرزندانش در سراســر ایران؛ فرزندانی كه او را بابا جهانگیر صدا 
می كنند و برایش نامه می نویسند، پیام های محبت آمیز می فرستند و می گویند دوست دارند 
روزی مثل او، به دیگران كمك كنند. او كه خود ســایه پدر را بر سر احساس كرده، نتوانسته 
بی پناهی كودكان یتیم را تاب بیاورد و خوشحال است كه خدا كمكش كرده تا با داشتن شغلی 
مناسب، بتواند امكانات الزم را برای حمایت مالی از ایتام فراهم كند و بیش از نیمی از درآمدش 

را به این كودكان اختصاص می دهد؛ »آنها همه بچه های من هستند.« 

جهانگیر ابراهیمی

بابا جهانگیر یتیمان

می توانســت به كشــورش برنگردد و حاال در 
یكی از پیشرفته ترین كشورهای دنیا، مشغول 
حرفه خود باشد؛ جراحی گوش و حلق و بینی. 
اما او راه دیگری در پیش گرفته است. محمد 
اجل لوئیان، پروفسور و پزشك اصفهانی است 
كه تصمیم گرفته هدیه ای ارزشمند به كودكان 
ناشنوا هدیه دهد؛ شنیدن صدا. او جراحی الزم 
را برای كودكان نیازمنــد، بدون دریافت هیچ 
دستمزدی انجام می دهد. با اینكه سال ها درس 

خوانده و تالش كرده تا به این جایگاه رسیده، معتقد است دكتر و پروفسور، القابی است كه در 
زندگی او تأثیری ندارد و برایش مهم این است كه در مسابقه خدمت، برنده باشد. او در استرالیا 
تخصص جراحی گوش گرفت، اما به ایران برگشت؛ »قرار بود برگردم، من از همین مردم هستم 
و می خواهم برای همین مردم كار كنم.« كودكانی كه این پدر معنوی به یاری آنها آمده، ناشنوا 
هستند و به همین دلیل، توانایی تكلم هم ندارند، اما او با یك جراحی پیچیده و انحصاری كه 
تنها در مراكزی محدود قابل انجام است، دســتگاهی را در گوش آنها كار می گذارد تا بتوانند 
شنوایی خود را به دست بیاورند و برای این جراحی فوق تخصصی، هیچ هزینه ای از كودكان 
نیازمند دریافت نمی كند. او می گوید: »خوشحالم كه خداوند دستم را گرفت و مرا به این راه 
كشاند. از این خوشحالی بغض می كنم. وقتی بچه ها مدتی بعد، با من حرف می زنند، می خندند 

و شعر می خوانند، شیرین ترین لحظه های زندگی را تجربه می كنم«.

محمد اجل لوئیان

پدرانه ای برای ناشنوایان

داســتان فداكاری هــای معلمــان به گوش 
ما ایرانیان آشناســت، آن قدر كــه معلمانی 
دلسوز با احساس وظیفه، دانش آموزانشان را 
مثل فرزندان خود دوست داشــته اند و برای 
كمك به آنهــا، مثل پدر و مــادری فداكار از 
خود گذشته اند. قصه حســین اسدی، معلم 
اندیمشكی هم با مهر پدرانه گره خورده است. 
او كه كارنامــه ای پر از افتخــار و تقدیر دارد، 
اصالتش به شمال خوزستان می رسد. خودش 

5فرزند دارد و می گوید: »به همان اندازه كه نگران بچه های خودم هستم برای دانش آموزانم 
هم نگران و پردغدغه ام. آنها هم فرزندان من محسوب می شوند«. سال1337 برای نخستین 
تجربه های معلمی، راهی مناطق محروم خوزستان می شود و گاهی برای رسیدن به مدرسه 
روستایی، 7ساعت در مناطق كوهســتانی پیاده روی می كند، اما عشق به معلمی و بچه ها 
او را برای 20سال خدمت ســرپا نگه می دارد. پدر آقا معلم یك بازاری دست به خیر بود، به 
همین علت همیشه وقتی حسین راهی مدارس روستایی می شد به او سفارش می كرد مبادا 
دست خالی به این مناطق برود كه مردم چشــم به راهند. عاقبت هم ارثیه میلیاردی همین 
پدر بود كه راه را برای كار خیری بزرگ در روزگار كرونایی هموار كرد. معلم فداكار تصمیم 
گرفت در روزگاری كه كودكان مناطق محروم به دلیل نداشتن امكانات، از تحصیل مجازی 
بازمانده اند، ارثیه پدری را برای خرید تبلت اختصــاص دهد.343تبلتی كه آقا معلم برای 
 دانش آموزان محروم و نیازمند تهیه می كند، می شود انگیزه ای برای پای كار آمدن نیكوكاران 

سراسر كشور.

حسین اسدی

معلمی با مهر پدرانه

مردانی كه پدر همه ما محسوب می شوند

قهرمانان واقعی در لباس پدر
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مریم صیادشیرازی

 پدر چه در 
دوران جنگ و 

چه سال ها بعد 
از آن به سبب 
مسئولیت های 
سنگینی كه 

داشتند كمتر در 
خانه بودند اما 
همین حضور 

اندك او برای ما 
ارزشمند بود. 

شرایط ما طوری 
بود كه دورادور 
ارتباط داشتیم 
و حضورشان 
را فقط از راه 
دور احساس 

می كردم

سمیه بروجردی

بارزترین ویژگی 
پدر اخالق نیكو و 
گذشت و صبور 

بودن ایشان بود. 
توكل به خدا، 
ایمان راسخ، 

اخالص در اعمال 
و كارهایش در 
بعد اجتماعی 
و شخصیتی 

مطرح بود. جز 
امر ولی فقیه امر 
دیگری برایش 
قابل اهمیت 
نبود. اینها 

خصلت هایی از 
پدر است كه از 
زبان اطرافیان 
به وفور شنیده ام

علی صیاد شــیرازی یكی از فرماندهان بزرگ و بی بدیل ارتش ایران در دوران جنگ تحمیلی 
به شــمار می رود كه با ایجاد وحدت میان قوای مســلح كشــور و نیروهای دفاعی خدمات 
بزرگی برای پیشــبرد اهداف و سیاســت های كشــور و نظام انجام داد. مریم صیاد شیرازی 
 دختر شــهید كه اینك دكتری روانشناســی دارد، از نــگاه دخترانه اش شــهید را برای ما 

توصیف می كند.
 

  از پدر و خاطراتی كه  در زندگی تان با او داشــتید برایمان بگویید. زمان شهادت پدر 
چند سال داشتید؟

من هنگام شهادت پدر 24سال داشــتم و ازدواج كرده بودم. پدر چه در دوران جنگ و چه سال ها بعد از آن 
به سبب مسئولیت های سنگینی كه داشتند كمتر در خانه بودند اما همین حضور اندك او برای ما ارزشمند 
بود. شرایط ما طوری بود كه دورادور ارتباط داشتیم و حضورشــان را فقط از راه دور احساس می كردیم. ما 
در مدت دفاع مقدس خیلی جمع خانوادگی در كنار هم  نداشــتیم اما مهربانی و اقتدار پدر را همیشــه در 
ذهن دارم. در این سال ها خاطره ای از پدر همیشه در ذهنم مانده است و آن به روزهایی بازمی گردد كه پدر 
اصرار به یاد گرفتن رانندگی من داشتند. بعد از اخذ دیپلم، پدر به من گفت باید گواهینامه رانندگی بگیری 
و پس از اخذ گواهینامه رانندگی در طول هفته 2تا 3روز بعد از نماز صبح به بهانه خرید نان تازه با هم برای 
تمرین رانندگی می رفتیم. پیش می آمد در آن ســاعات از صبح، با ماشــین پارك شده در خیابان برخورد 
می كردیم و پدرم یادداشتی زیر برف پاك كن ماشــین آسیب دیده می گذاشتند و آدرس محل كار و شماره 

تماس ارائه می دادند تا غرامت را به صاحب ماشین پرداخت كنند.
  عصبانی نمی شــدند كه تصادف می كردید؟ در حد اینكه كمــی اخم كنند یا مثال با 

كنایه ای سرزنش كنند؟
 زمانی كه تصادف می كردیم، پدر عصبانی نمی شــدند ولی خیلی رنگشان می پرید؛ ایشان سعی می كردند 
تا به خودش فشار آورند تا من هول نشــوم. یك بار درحالی كه در اتوبان تمرین رانندگی می كردیم، یكی از 
الستیك های ماشین داخل جوی آب افتاد؛ منتظر بودیم كه جرثقیل یا وسیله ای بیاید تا ماشین را از توی 
جوی آب بیرون آورد با اینكه در آن منطقه اكثراً پدر را می شناختند در این شرایط هم پدر عصبانی نشدند. 
از جایی كه پدر خیلی اصرار داشــتند به خوبی رانندگی را یاد بگیرم، بعد از شهادتشان به اضطرار رانندگی 
را به خوبی یاد گرفتم و نیت كردم نخستین بار به بهشت زهرا)س( بروم و این كار را انجام دادم. همان شب 
خواب پدر را دیدم و به ایشان گفتم: »بابا دیدی تا بهشت زهرا)س( آمدم«. سرش را تكان داد و گفت: »آره 
دیدم«. انگار عهدی با ایشان بســته بودم كه این قضیه را به نتیجه ای برســانم و خوشحال بودم كه موفق 

شدم.
   مشــغله كاری پدر به عنوان یك نظامی با مســئولیت های خطیــر، او را از وظایف 

پدرانه اش دور نكرده بود؟
گرچه پدر اغلب نبود اما حواسش به درس و مدرســه ما بود. در آن زمان كه ما 4فرزند به مدرسه می رفتیم، 
پدر عضو فعال اولیا و مربیان مــدارس ما بودند و وقتشــان را طوری تنظیم می كردند تــا هر كاری كه از 
دستشــان برمی آمد، انجام دهند و معتقد بودند كه خداونــد عزتی به مــن داده و می خواهم از این عزت 
استفاده كنم و تا جایی كه ممكن است دســت افراد را بگیرم؛ هیچ وقت مشغله كاری باعث نشده بود كه از 
انجام تكالیف شانه خالی كنند. گاهی با من و برادرانم مباحث درسی را كار می كرد. پدر می دانست كه من 
به رشته روانشناسی عالقه دارم و در آن سال هایی كه در دوره دبیرســتان تحصیل می كردم، با استادان و 

روانشناسان جلسه می گذاشتند و از آنها راهنمایی می گرفتند.
  در آستانه روز پدر هســتیم. این روز بی شك برای 

شما سخت می گذرد؟
البته. شــهادت پدرم جانگــداز و مظلومانه بود و مــن هنوز هم با 
یادآوری خاطرات پدر و روز شهادتش متاثر شده و اشك می ریزم 
اما یك اعتقاد قلبی دارم و آن این است كه معتقدم پدرم همیشه 
و هر زمان كنارم هســت. باورتان نمی شــود امــا در عالم  رؤیا و 

خواب، پدرم حواســش به كارهای روزمره و درس و دانشگاه 
من است. یك بار به خوابم آمد و گفت حتما از دوستی كه 

برای ترجمه از او كمك گرفته بودی قدردانی كن. از 
این دســت اتفاقات در زندگی من زیاد افتاد و من 

قلبا باور دارم كه روح پدرم اینجا كنار ماســت و 
هوای ما را دارد.

چهره های شناخته شده فرهنگی با آثارشان برای ما شناخته شده هستند؛ با كتاب ها، رمان ها، 
شعرها و فعالیت های ادبی و فرهنگی شان. اما همه این كاراكترهای نام آشنا در كنار وجه شغلی 
و حرفه ای شان، وجه دیگری هم دارند كه این وجه در حضورشان در خانه و در تعامالت شان 
با همسر و فرزندان شان تعریف می شــود؛ وجهی كه معموال زیر سایه فعالیت های برجسته 
فرهنگی شان مغفول مانده و كمتر كسی از ما از ویژگی های اخالقی و شخصیتی شان باخبر 
است. ویژه نامه روز پدر بهانه ای شد تا سراغی از فرزندان این شخصیت های بزرگ فرهنگی 
كشورمان گرفته و از آنها درباره ویژگی های اخالقی پدرشــان بپرسیم؛ از اینكه این افراد 

نام آشنا در جامعه، در خانه چطور رفتار می كرده و در یك كالم چگونه پدری بوده اند.

در 8سال دفاع مقدس خالقیت و نبوغ جنگی سردار سرلشكر محمد بروجردی زبانزد بود و او در 
بازگرداندن كنترل كردستان نقش كلیدی داشت. سمیه بروجردی، دختر سردار در زمان شهادت 
پدر سن و سال زیادی نداشت و شناخت او از پدر پرافتخارش به صحبت های اطرافیانش معطوف 
می شود. او البته معتقداست گرچه از حضور مادی و جسمانی پدر محروم بوده اما حضور معنوی 
و دعای او را با همه وجود حس می كند. او كه اینك با مدرك دكتری پزشكی در كسوت مدافعان 
ســالمت به مردم خدمت می كند و درباره پدر و ویژگی های اخالقی او این چنین به سؤاالت ما 

پاسخ می دهد.

  از آخرین روزهای حضور پدر تصویری در ذهن تان مانده است؟
زمان شهادت پدر من سن زیادی نداشــته و خاطرات مبهمی در ذهن دارم. اما حقیقت این است كه پدرم 
به خاطر مبارزاتی كه داشــت كمتر در خانه بود. نكته مهــم در این بخش همراهی مادرم اســت و همین 
همراهی مادر قــوت قلبی برای پدر بود كه با آرامش به مبارزات سیاســی و حضور در كردســتان بپردازد. 
مادر ســختی هایی را تحمل كرده و گنجینه ای از اسرار را در ســینه دارد. او از ابتدای ورود پدر به مبارزات 
همراهش بود، یك بار از مادر پرسیدم امكانش بود مسافرتی باهم بروید؟ گفت همیشه یا كسی همراهمان 
بود یا تجهیزات مبارزات مســلحانه را همراه داشتیم، این نشــان می دهد چقدر مادر در این مسیر همراه 
بوده و صبورانه و با عزت نفس مســیر  ده ساله زندگی مشــترك را به زیبایی جلو برده است، چون 10سال 
 زندگی با شــخصی كه مدام در حال مبارزه اســت و خبر نداریم ممكن اســت در روز چه اتفاقاتی برای او 

بیفتد بسیار سخت است.
  كدام ویژگی پدر را دوست دارید و به آن افتخار می كنید؟

بارزترین ویژگی پدر اخالق نیكو و گذشــت و صبور بودن ایشان بود. توكل به خدا، ایمان راسخ، اخالص در 
اعمال و كارهایش در بعد اجتماعی و شخصیتی مطرح بود. جز امر ولی فقیه امر دیگری برایش قابل اهمیت 

نبود. اینها خصلت هایی از پدر است كه از زبان اطرافیان به وفور شنیده ام.
  فرزند شهید به ویژه شهدای شاخص و مطرح بودن، بار مسئولیت های فردی و اجتماعی 

شما را سنگین كرده است؟ 
قطعا مسئولیت ما بیشتر می شود چون هم باید الگو باشیم هم باید پدر را به جامعه امروز معرفی كنیم. یك 

پشتوانه معنوی )شهید( بار مسئولیت ما را سنگین می كند.
  شما به عنوان فرزند شهید چندین دهه از زندگی تان را با رنج 

دوری پدر سپری كرده و این فصل مشــترك همه فرزندان 
شهداست. از این حال و هوا برایمان بگویید.

نبود پدر باالخره برای همه ســخت اســت خصوصا برای دختر. چون پدر 
پشــتوانه دختر اســت. اگرچه از نعمت پدر به ظاهر محــروم بودم ولی 

حضور معنوی و دعای او را با همه وجود حس كــرده و می كنم. حاال 
كه در آستانه میالد امام علی)ع( و روز پدر هستیم می خواهم از این 

فرصت استفاده كرده تا از فرشته ای كه با رنج های بسیار جای 
پدر را برای ما در حد توان خود پر كرده تشكر كنم. در این 

سال ها مادرم بســیار صبوری و از خودگذشتگی كرد تا 
فرزندان را به ســرانجامی نیك برساند. تشكر از فرشته 
 زمینی خانه مــا كم ترین واژه ای اســت كه می توان 

به كار برد.

روایت خواندنی فرزندان شخصیت های فرهنگی برجسته كشور از پدرانشان

رنگ شاعرانه زندگی ما

دختر شهید صیاد شیرازی

پدر، مهربان و مقتدر بود

فرزند شهید بروجردی

حضور معنوی پدرم را همیشه احساس می كنم

دكتر محمد معین را همه ما با »فرهنگ فارسی معین« می شناسیم. 
اما این بزرگمرد ادب فارسی، آثار ماندگار دیگری هم از خود برجا 
گذاشته كه هركدام از آنها حكم گنجینه ای در ادبیات فارسی این 
مرز و بوم را دارند. او كه 53سال بیشــتر عمر نكرد و از این مدت 
كوتاه عمر، 4ســال و 7ماهش را هم در ُكما بود، روزی 18ساعت 
كار می كرد، اما به طور معجزه آسایی همیشه برای فرزندانش وقت 
داشت. مهدخت معین، فرزند ارشد این استاد مسلم ادبیات فارسی 

در این باره می گوید: »بعدازظهرها قبل از استراحت بسیار كوتاه چند دقیقه ای خودشان، برایمان قصه می گفتند؛ آن 
هم قصه هایی كه فی البداهه از ذهن شان تراوش می كرد. سر بزنگاه داستان را نگه می داشتند و بقیه را روز بعد تعریف 
می كردند. هر چندماه یك بار به ما می گفتند ببینید چه فیلمی خوب است، برویم سینما. هر 10 یا 20روز یك بار 
هم برای مدت نیم ساعت یا به ندرت بیشتر، ما را به منزل اقوام نزدیك می بردند. مراسم نوروز، حتی اگر تحویل سال 
ساعت 2 یا 3 بعد از نیمه شب بود، حتما پای هفت سین برگزار می شد و دید و بازدیدهای نوروزی و هدایا برای ما و 
بچه های فامیل فراموش نمی شد. در درس ها هم همیشه كمك مان می كردند. هر مشكلی كه در درس داشتیم، 

از ریاضی، فیزیك، شیمی و علوم طبیعی، به پدر مراجعه می كردیم و ایشان همیشه راهنمایی مان می كردند«.

پدر قصه گوی بچه ها

محمد معین

احمد محمود كه نیازی به معرفی نــدارد؛ یكی از بزرگ ترین 
نویســندگان معاصر كه خالــق داســتان های »غریبه ها«، 
»همسایه ها«، »زمین سوخته«، »مدار صفر درجه«، »درخت 
انجیر معابد« و... است، برای همه ما نام شناخته شده ای است. 
اما اینكه این نویســنده پرآوازه معاصر برای فرزندانش چگونه 
پدری بود، سؤالی است كه آن را از بابك اعطا، یكی از پسرانش 
می پرسیم و با این پاســخ مواجه می شویم: »احمد محمود در 

جامعه یك نویسنده بود، اما در خانه، مرد خانه بود؛ یك پدر بسیار خوب كه هیچ وقت برای خانواده اش كم 
نگذاشت. از آن زمانی كه پس از ســپری كردن حبس و تبعید درنتیجه فعالیت های سیاسی اش، باالی سر 
خانواده بود، هر آنچه در توانش بود را برای ما انجام می داد. حتی گاهی فراتر از توانش هم برایمان كار می كرد«. 
و بعد تعریف می كند: »با اینكه دفتر كار بابا طبقه پایین خانه مان بود، اما این باعث نشده بود زمان كار بابا با 
وقتی كه برای خانواده اش می گذاشت، تداخل پیدا كند. مثل یك كارمند هر روز صبح زود به دفترش می رفت 
و می نوشت، عصرها هم قرار مالقات هایش را برگزار می كرد و تحت هر شرایطی كه بود، ساعت 8، 8/5 شب 
باال می آمد و پدر خانواده می شد. روزهای جمعه اش را هم كار نمی كرد و كال در اختیار خانواده بود. با ما شوخی 

می كرد، می گفت و می خندید و جدا از قصه ها و داستان های خودش، همیشه برایمان حافظ می خواند«.

 مرد خوش اخالق خانواده

احمد محمود

محمدتقی بهار، شــاعر پرآوازه معاصر كه همــه او را با عنوان 
ملك الشعرای بهار می شناسیم، شاعر »مرغ سحر«، »دماوندیه«، 
»چشمه و سنگ«، »رنج و گنج« و...، استاد دانشگاه، پژوهشگر 
ادبی، روزنامه نگار، تاریخ نویس و سیاستمدار، به همان اندازه كه 
در جامعه بسیار فعال ظاهر می شد و زندگی اش را وقف وطنش 
كرده بود، به همان اندازه در خانه هم خاطرات خوشی را برای 
فرزندانش رقم می زد. این را چهــرزاد بهار، كوچك ترین فرزند 

ملك الشعرا می گوید. وقتی از او می خواهیم برایمان از ویژگی های اخالقی پدرش تعریف كند، می گوید: »من 
پدرم را درست نشناختم، چون فقط 14ســالم بود كه او را از دست دادم. اما می دانم چگونه مردی بود. یكی 
از اصلی ترین ویژگی های اخالقی پدرم، احترام گذاشــتن به مقام زن بود. شعر معروف »زن شعر خداست« 
به خوبی این احترام را به تصویر كشیده است. آقاجون به خانواده، به خصوص همسرش خیلی عالقه مند بود 
و احترام می گذاشت. همیشــه او را با نام »بهار جون« خطاب می كرد و باعث شده بود همه حتی خود ما هم 
مادرم را با همین نام صدا كنیم. درست یادم هست كه یك روز وقتی در حیاط خانه مشغول بازی بودم، دیدم 
یك آقای دفتردار كه از آشناهایمان بود به همراه 2 مرد دیگر به خانه مان آمدند و یكراست به اتاق بابام رفتند. 

بعدا متوجه شدیم كه آقاجون كل خانه ای را كه با زحمت خیلی زیاد ساخته بود، به نام مادرم كرده است«.

احترام به مقام زن

ملك الشعرای بهار

تصور جامعه ادبی و زبان فارسی بدون وجود سید جعفر شهیدی، 
رئیس موسســه لغت نامه دهخدا و بنیانگذار مركز بین المللی 
آموزش زبان فارسی عمال غیرممكن اســت. او كه در تدوین 
فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا نقش بسیار پررنگی ایفا كرده، 
چندین و چند تالیف، ترجمه و تصحیــح هم از خود به یادگار 
گذاشته تا به این ترتیب ادبیات فارسی برای همیشه وامدار او 
باشد. سیدمحسن شهیدی سومین فرزند این ادیب و پژوهشگر 

نام آشنا در آســتانه روز پدر از خاطراتش از این پدر نمونه برایمان تعریف می كند؛ »رویكرد پدر در مسائل 
تربیتی، رویكرد امر به  معروف و نهی از منكر بود كه از تربیت حوزوی اش نشأت می گرفت. به همین دلیل چه 
در مسائل عبادی، چه در زمینه موضوعات روزمره زندگی مثل درس خواندن و مراودات اجتماعی و حتی در 
مسائل شخصیتی مانند اعمال و رفتار فردی، بابا تربیتی ارشادی و غیرمستقیم را در پیش می گرفت كه به نظر 
من بسیار تاثیرگذار بود«. بعد با ورق زدن خاطراتی كه از پدرش دارد، می گوید: »بابا در تهیه فیش های لغتنامه 
دهخدا، ما را هم مشاركت می داد. تابستان ها فیش ها را روی زمین می چید، بعد از ما می خواست كمكش كنیم 
و آنها را به ترتیب حروف الفبا مرتب كنیم. روی زودخوابیدن ما هم خیلی حساس بود. هر شب ساعت 9 كه 

می شد برایمان می خواند: هر نیك و بدی كه در كتاب است / بر هم بزنید كه وقت خواب است«.

روش تربیتی اثرگذار 

سیدجعفر شهیدی

فرقی نمی كند هركدام از ما چقدر اهل شعر و شاعری باشیم. همه 
ما دست كم به اندازه یك اثر هم كه شده، مهدی اخوان ثالث، شاعر 
پرآوازه معاصر را می شناسیم و گاهی حتی شعرهایش را زیر لب 
زمزمه می كنیم. اما این شــناخت ما از مهدی اخوان ثالث، صرفا 
به آثارش محدود می شــود، در حالی كه او در محیط خانه و برای 
فرزندانش، یك پدر تمام عیار بوده. مزدك اخوان ثالث، كوچك ترین 
فرزند »م. امید« در این باره می گوید: »بابا روحیه طنزی داشت و 

مشخصه اصلی اش، بذله گویی و شوخ طبعی اش بود. ضمن اینكه او هیچ وقت ما را به كاری مجبور نمی كرد. معتقد بود 
بچه ها باید آزاد باشند تا خودشان راهشان را پیدا كنند. یك روز یكی از دوستان پدرم بعد از مدت ها به خانه ما آمده 
بود. من را كه دید به بابا گفت:»این مزدكه؟ ماشاال چقدر بزرگ شده. مهدی جان، كالس چندمه؟« بابا نگاهی به من 
كرد و پرسید: »مزدك جان كالس چندمی؟« گفتم:»سال دوم پزشكی ام«. بابا گفت: »آفرین، پزشكی می خوانی؟ 
چقدر خوب. برو كیف سامسونت من را بیاور«. كیف را برایش آوردم، داخلش را خالی كرد و آن را به عنوان كادوی 
قبولی دانشگاه به من داد! یعنی تازه سال دوم دانشــگاه بودم كه بابا متوجه شد چه رشته ای درس می خوانم! بابا 

معتقد بود باید راه رشد را به بچه نشان بدهی، بعد او را آزاد بگذاری كه در این مسیر هرچه خواست انتخاب كند«.

پدری شوخ طبع و بذله گو

مهدی اخوان ثالث
باشگاه استقالل از ســال1324 و تحت عنوان »دوچرخه ســواران« فعالیتش را شروع كرد و در این 
دهه های طوالنی و پر فراز و نشیب نام آوران بسیاری از دل این باشگاه به فوتبال ایران معرفی شدند 
اما لقب»پدر استقالل« فقط به پسوند نام منصور پورحیدری سنجاق شد. در سال هایی كه پول همه 
معیارهای اخالقی را در فوتبال برهم زد خیلی ها او را مظهر نجابت و شرافت در مربیگری می دانستند 
و به واسطه وفاداری به یكی از دو باشگاه بزرگ پایتخت لقب »پدر استقالل« را سزاوارش دانستند. به 
همین بهانه و در آستانه روز پدر با همسر اسطوره فقید استقالل و همدم روزهای تلخ و شیرین او در این 
باشگاه گفت وگو كرده ایم. فریده شجاعی، منصور پورحیدری را یكی از عاشق پیشه ترین مربیان تاریخ 

فوتبال ایران می داند و معتقد است منصورخان استقالل را مثل فرزندش می دانست.

  منصور پورحیدری به شكل عجیبی 
زندگی ورزشی اش را وقف استقالل كرد 
و برای همین از سوی هواداران این تیم 
با لقب پدر اســتقالل شناخته می شد. 
این لقب نخستین بار چه زمانی و توسط 

چه كسی به ایشان داده شد؟
احساس می كنم در آخرین روزهای عمر منصورخان 
و در روزهایی كه ایشان از روی تخت بیمارستان هم 
پیگیر نتایج و وضعیت استقالل بود واژه پدر استقالل 

بر ســر زبان ها افتاد و بعد از درگذشــت منصورخان 
بیشتر شد. شــخصا ارتباط خوبی با این لقب برقرار 
كردم چون معتقدم منصور پورحیــدری با خیلی از 
شــاگردانش رابطه پدر و فرزندی داشت و از طرفی 

استقالل را هم فرزند خودش می دانست.
  فكر می كنید چنیــن لقبی حاصل 
غلیان احساسات هواداران در روزهای 
بعد از درگذشت منصورخان بود یا باور 
داشتند كه جز او كسی شایسته چنین 

لقبی نیست؟
من فكر می كنــم هــواداران اســتقالل عمیقا باور 
داشتند كه منصورخان برای اســتقالل سنگ تمام 
گذاشته بود و می خواســتند به او ادای دین كنند. در 
فضای مجازی مطالب بســیاری منتشر می شد كه از 
منصور پورحیدری به عنوان پدر معنوی اســتقالل 
یاد می كردند و این جریان به رســانه ها تسری پیدا 
كرد.تصور من این است كه لقب پدر استقالل پاداش 
یك عمر وفاداری به اســتقالل بود امــا قبل از فوت 
منصورخان نشنیده بودم كسی ایشان را با چنین لقبی 
مورد خطاب قرار بدهد؛حتی در روزهایی كه به شدت 

بیمار بود و آخرین روزهای عمرش را سپری می كرد.
  مرحوم پورحیدری در سال1378 
به خاطر نشستن روی نیمكت استقالل 
عطای سرمربیگری تیم ملی را به لقایش 
بخشید و بیشترین افتخارات را هم با 
این تیم كســب كرد. شاید اغراق آمیز 
نباشــد اگر بگوییم ایشان استقالل را 
مثل فرزندش می دانست و به آن عشق 

می ورزید.
به عنوان شــاهد عینی همه اتفاقات پیرامون زندگی 
ورزشــی منصورخان می توانم بگویم عشــق ایشان 

به اســتقالل فرازمینی بود. او به خانواده اش عشــق 
می ورزید اما برای عشقش به اســتقالل حدی قائل 
نبود و زندگی اش را پای استقالل گذاشت. شاید فقط 
یك پدر بتواند به خاطر فرزند از همه دلبستگی هایش 
دست بكشــد و منصورخان چنین بود. تصور من این 
است كه در ورزش ایران دیگر كسی عاشق تر از منصور 
پورحیدری ظهور نخواهد كرد.یادم هســت تا قبل از 
آنكه به كما برود، تلویزیون بیمارســتان روی شبكه 

گفت وگو با فریده شجاعی، همسر منصور پورحیدری كه پدر معنوی باشگاه استقالل بود 

منصورخان آمده بود پدری كند 

چند روایت پدرانه از زبان فرزندان شهدای معروف كشورمان

پـدران آســـمانی
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مجتبی مطهری

 بیشترین 
تنبیه پدر قهر و 
كم محلی بود، 

مگر اینكه خطای 
بزرگی از ما سر 
می زد. خاطرم 

هست در كودكی 
گاهی با دست 
ضربه كوچك 
و آرامی به ما 

می زد تا ناراحتی 
خودش را از این 
خطا نشان دهد. 
بزرگ تر كه شدیم 
اگر اشتباهی از ما 
سر می زد با زبان 
خاص خودش و 
منطقی نصیحت 

می كرد

مهدی تندگویان

تعهدپذیری 
در برخورد با 
مشكالت و 

موانعی كه در 
زندگی داشتند 

چه در حوزه 
عملكرد كاری و 

چه در موضوعات 
خانوادگی چه 
قبل از انقالب 
در برخورد با 

رژیم گذشته و 
ساواك و چه 

بعد از انقالب و 
در جایگاهی كه 
قرار داشت، از 
ویژگی های بارز 

پدر بود

مرتضی مطهری از برجسته ترین علمای اسالمی در قرن معاصر بوده و آثار فاخر و متعددش مؤید این 
موضوع است. فرزند ارشدش، مجتبی مطهری كه بیش از دیگر فرزندان او، روحیه عرفانی و لطافت 
معنوی پدرش را به ارث برده است درباره شهید مطهری و خاطرات دوران كودكی اش اینگونه برایمان 

صحبت می كند.

  از علم و سواد و منش سیاسی استاد بسیار شــنیده ایم، امروز می خواهیم از رفتارها و 
خاطرات پدرانه استاد مطهری برایمان بگویید.

ما 7خواهر و برادر بودیم كه بالطبع در كودكی و نوجوانی سرو صدای زیادی در خانه داشتیم و گاهی پدرم به این 
سروصدا كه مخل تمركز و آرامش در زمان مطالعه  اش بود اعتراض می كرد. بیشترین تنبیه پدر قهر و كم محلی 
بود، مگر اینكه خطای بزرگی از ما سر می زد. خاطرم هست در كودكی گاهی با دست ضربه كوچك و آرامی به ما 
می زد تا ناراحتی خودش را از این خطا نشان دهد. بزرگ تر كه شدیم اگر اشتباهی از ما سر می زد با زبان خاص 
خودش و منطقی نصیحت می كرد. آن زمان فكر می كردم پدرم سختگیری می كند اما بعدا فهمیدم كه به  خاطر 
محیط آلوده آن زمان، حساس تر بود؛ مثال ما گاهی رادیو روشن می كردیم و موسیقی گوش می دادیم. پدر با آن 

سبك موسیقی موافق نبود اما برخورد شدید نمی كرد. 
  از رفتارهای شهید مطهری به عنوان پدر با شما به عنوان یك جوان برایمان بگویید.

پدر هیچ وقت به عقیده یا كاری اصرار نمی كردند. سعه وجودی باالیی داشتند. من محاسنم بلند نبود و با ماشین 
صاف می كردم. یك بار نگفتند كه چرا ریش ات را زده ای؟ حتی خاطرم هســت سال1355برای مداوای بیماری 
عالمه طباطبایی به خارج از كشور رفتند و كت و شلواری برای من سوغات آوردند و گفتند بپوش ببینم چطور 
می شود. حتی خاطرم هست یكی از استادان دانشگاه فطرت پاكی داشتند اما نماز نمی خواندند و همسرشان هم 
بی حجاب بود. او را از دانشگاه بازنشسته كردند و پدرم به شدت ناراحت شدند و گفتند این فرد كه آزارش به كسی 
نمی رسید و درسش را می داد. به اینكه نماز نمی خواند چه كار دارید؟ دقیقا مثل امام خمینی)ره(. آن استاد هم كه 
تفكر فرنگی مآبی داشت، احترام خاصی به پدر می گذاشت و اگر اختالف نظری داشت می گفت حتما من نمی فهمم.
  پدر دوست نداشتند كه شما تحصیالت حوزوی داشته باشید و روحانی شوید؟ به هر حال 

شما پسر ارشد ایشان بودید.
من عالقه زیادی به رشته هنرهای زیبا داشتم و در زمان طاغوت 

دانشــگاه این رشــته از نظر اخــالق و رعایت شــئونات 
اســالمی شــرایط بدتری نســبت به ســایر مراكز 
آموزش عالی داشت. خاطرم هســت پدرم می گفت 

اگر می خواهــی به این دانشــگاه بروی برو امــا از یاد 
خدا، اخالق و انســانیت دور نشــو، من هم هدایت ات 
می كنم اما اگر من جای تو بودم طلبه می شدم. من در 
نهایت تحصیل در رشته معارف اسالمی در دانشگاه 

را انتخاب كــردم؛ اجبار یا اصــراری در كار نبود. 
تأكید داشتند كه انسان هرچه بااخالق تر باشد، 
ارزشمندتر اســت. می گفتند اگر دانشگاه هم 
می روی از سلوك الهی، عرفان، ادبیات عرفانی 
حافظ، موالنا، موسیقی ســنتی و عرفانی و... 
غافل نشو؛ اینها باعث می شود آدم توفیقاتش 

در زندگی بهتر شود.

شهید محمدجواد تندگویان، سیاستمدار و مدیر اجرایی در زمان شروع جنگ تحمیلی بود كه 
در آبان ماه ۱۳۵۹ به عنوان وزیر نفت در مسیر بازدید از پاالیشگاه آبادان و در جاده ماهشهر به 
آبادان، به اسارت نیروهای ارتش عراق درآمد و پس از مدتی نامعلوم زیر شكنجه به شهادت رسید. 
دوران كودكی و نوجوانی  پسر این شهید یعنی محمدمهدی تندگویان با روزهای پرالتهاب جنگ 
و اسارت و انتظار برای بازگشت پدر عجین شده بود و حاال از آن روزها و مسئولیتی كه بردوش 
دارد برایمان می گوید. ناگفته نماند او معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است 

و پیش تر عضو شورای اسالمی شهر تهران در دوره چهارم بود.

  از پدر و خاطراتی كه از ایشان دارید برایمان بگویید.
وقتی پدر اسیر شد 7سال داشتم و هنگام شهادتش 17ساله بودم. خاطرات بسیاری از یك دهه زندگی پراضطراب 
دارم. در میان همه خاطرات، سفری كه در آخرین روزها به آبادان داشتیم در خاطرم مانده است. پدرم یك سفر 
قبل از اینكه به اسارت دربیایند مرا با خودش به آبادان و اهواز برده بود و همه لحظاتی كه با هم به پاالیشگاه ها 
می رفتیم در كنارش بودم. با اینكه اهواز و آبادان جزو مناطق جنگی بودند و در نزدیكی ما خمپاره اصابت می كرد 
همراه پدرم بودم. یكی از دالیل اینكه پدر مرا با خودش به مناطق جنگی می برد شاید این بوده كه می خواست 
به پرسنل پاالیشگاه آبادان بگوید تفاوتی بین شما و خانواده ام قائل نیستم و همه با هم باید از خاك كشورمان و 
تاسیساتی كه در این شهر وجود دارد دفاع كنیم. البته آنها هم روحیه مضاعفی پیدا كنند و ببینند نه تنها وزیر اینجا 
حاضر شده بلكه اعضای خانواده اش را هم با خود به این منطقه ناامن آورده است. آن روزها برای خود من هم جزء 
بهترین خاطرات زندگی ام است كه شاید آخرین تصاویر و لحظاتی است كه كنار پدرم بودم و هیچ گاه برخوردهای 
او در این سفر از خاطرم نمی رود. در سفر آخر دو سه روزی با پدرم در مناطق جنگی بودیم و بعد به تهران برگشتیم.

  فرزند شهید بودن مسئولیت فردی و اجتماعی شما را سنگین تر كرده است؟
فرزند شهید بودن، یك عزت است كه همه ما فرزندان شهدا به آن افتخار می كنیم. به نظرم این افتخار مثابه 
یك درجه است كه نه كسی می تواند آن را از ما بگیرد و نه خدشه دار می شود. مگر اینكه خود ما خدایی نكرده 
كاری انجام دهیم كه نتوانیم این افتخار و درجه را حفظ كنیم. متأسفانه گاهی عملكرد بد بعضی از ما فرزندان 
شهدا باعث می شود كه آن اسم و اهمیت و جایگاهی كه آن شهید دارد را تحت الشعاع قرار دهد. این همیشه ما 
را گرفتارتر می كند. واقعا خود من در كنار اینكه افتخار می كنم یك ترسی هم همیشه وجود دارد كه خدایی 
نكرده اتفاق یا اقدامی صورت نگیرد كه باعث خدشــه دار شدن آن عنوان شهید شود. همیشه تالش می كنم 
حین خدمت به مردم در ارگان های مختلف، به گونه ای عمل كنم كه به نام و اعتبار شهید خدشه ای وارد نشود. 

ما فرزندان شهدا همیشه مسئولیت پاسداری از نام و یاد شهدا را به عهده داریم.
  در آســتانه روز پدر اگر بخواهید پدرتان را توصیف كنید كدام ویژگی از دید شــما 

شاخص تر است؟
تعهدپذیری در برخورد با مشــكالت و موانعی كه در زندگی داشــتند چه در حوزه عملكرد كاری و چه در 
موضوعات خانوادگی چه قبل از انقالب در برخورد با رژیم گذشته و ساواك و چه بعد از انقالب و در جایگاهی 
كه قرار داشت، از ویژگی های بارز پدر بود. عنصر و وجود این آدم به گونه ای بود كه در مواقعی كه تحت فشار 
قرار می گرفت برای اینكه به هدفی كه مدنظرش است برسد، برخوردش كامال متفاوت می شد. به جای اینكه 
منفعل باشند یا حداقل تقیه كند، به سمت ارائه راهكار در شرایط سخت می رفتند. تا آن فشار را بشكند و نوعی 
عملیاتی انجام دهد كه اثرات آن تا ســال ها باقی بماند. بعد از پیروزی انقالب مدل عملیاتی آن در وزارتخانه 

این مهم را نشان می دهد. شــاید به عنوان وزیر نفت هیچ گاه نیازی 
نبود كه پدر در مناطق جنگی حضور پیدا كنند و می توانســت از 
مركز مدیریت كنند. این به نظرم یكی از شاخصه های پدر بود كه 
همین باعث شده بود همیشه در منطقه حاضر باشد و نهایتا هم 

به اسارت درآمدند.
  كدام ویژگی پدر را شما به ارث برده اید؟ 

ایــن را مردم و جامعه كــه ما در آن خدمــت می كنیم باید 
قضاوت كنند. من تمام تــالش خود را می كنم 

كه ان شــااهلل هــم در الگوهــای مدیریتی و 
هم در مــدل برخورد با مــردم و آن جامعه 
هدفی كه حداقل در مقاطع مختلف كاری 
با آنها در ارتبــاط بودم، از مــدل رفتاری 
 پدر الگــو بگیرم. حاال چقــدر موفق بودم 

نمی دانم.

از قدیم االیام رســم بر این بوده كه هركس در یك زمینه ای بســیار خوش می درخشید و 
می توانست تحولی در حوزه فعالیتش ایجاد كند، به او لقب »پدر« می دادند. به عنوان مثال پدر 
علم فیزیك، پدر جراحی، پدر شعر فارسی، پدر معماری، پدر علم حقوق، پدر طب كودكان و...  
اما بعضی از این عنوان ها كمتر به گوش مان خورده و احتماال به همین دلیل برایمان جذاب تر 
هستند. مثل پدر چای ایران، پدر زلزله شناسی، پدر واكسن و... . در این پرونده به مناسبت روز 

پدر، یادی كرده ایم از پدران كمتر شناخته شده این سرزمین.

نگاهی به فهرست افراد دارای لقب »پدر« در علم، پزشكی، فرهنگ، هنر و...

همیشه ماندگار

محمد مهدی تندگویان 

حفظ نام و اعتبار پدر برایم مهم است

 فرزند ارشد شهید مطهری

بیشترین تنبیه پدر قهر و كم محلی بود

ورزش بود و بازی های اســتقالل را با هیجان زیادی 
دنبال می كــرد. منصورخان چیزهایــی را به خاطر 
استقالل از دست داد كه شاید باورش برای خیلی ها 

سخت باشد.
  چه چیزهایی را؟

ایشان به خاطر اســتقالل بارها از نظر مادی متضرر 
شــد. گاهی اوقات بازیكن به خاطر بی پولی تمرین 
نمی كــرد و در این مواقع منصورخــان مجبور بود 

از جیبش پول بازیكن را بدهــد. نمونه هایی از این 
دست كم نداشتیم. یادم هست بازیكنی بود كه شب 
بازی با پرسپولیس گفت اگر پولم را نگیرم فردا بازی 
نمی كنم. باشــگاه هم پول نداشت به بازیكن بدهد 
و منصورخان وســایل زندگی و ماشین زیر پایش 
را فروخت تا بازیكن در دربی بــازی كند. او مربی، 
سرپرست، مدیر، اسپانسر و پدر و غمخوار استقالل 
بود و ما هم نمی توانستیم مانعش شویم. گاهی اوقات 
احساس می كنم منصورخان اســتقالل را حتی به 
خانواده ترجیح می داد. حس می كردم شاید كارهایی 
كه برای استقالل انجام می داد را برای فرزندانش و 
برای خانواده اش انجــام نمی داد.نمی توانم بگویم 
استقالل را از بچه هایش بیشــتر دوست داشت اما 
یقین دارم این تیم را به اندازه فرزندانش دوســت 
داشــت. به همین دلیــل می گویم پدراســتقالل 
معنادارترین لقبی است كه می توانستند به او بدهند.

  منصــور پورحیدری به داشــتن 
رابطه دوستانه و بعضا پدر و فرزندی با 
شاگردانش شهره بود. از بین شاگردان 
نسل قدیم و جدید كسانی بودند كه به 

این روابط پایبند باشند؟ 
خیلی ها بودند كه قدرش را می دانســتند و عده ای 

دیگــر در قید و بنــد احساســات نبودند.خیلی ها 
بودند كه برای هر كاری ایشــان را طرف مشــورت 
قرار می دادند. بازیكنانی كــه در دهه های 60 و 70 
با منصورخــان كار كردند هنوز با احتــرام از او یاد 
می كنند و به اصولی كه در مكتب ایشان یاد گرفته اند 
وفادار مانده اند. از بین بازیكنان نسل قدیم با صمد 
مرفاوی، مجید نامجومطلق و امیر قلعه نویی رابطه 
پدر و فرزندی داشــت و از بین نسل بعد هم فرهاد 
مجیدی و محمود فكری و چند بازیكن دیگر را جور 
دیگری دوست داشت. او حتی با برخی خبرنگاران 
هم چنین روابط صمیمانه ای داشــت.گاهی اوقات 
فكر می كنم منصور آمده بــود برای آدم های خوب 

اطرافش پدری كند و برود.
  خیلی ها معتقدند بعد از درگذشت 
منصور پورحیدری استقالل با مشكالت 
بسیاری مواجه شــده است. شاید اگر 
منصورخان در قید حیات بود محمود 
فكری با آرامش بیشتر در استقالل كار 
می كرد. فكر می كنید جای خالی ایشان 

در استقالل احساس می شود؟
شــخصا تصور می كنم جای خالی ایشان به شدت 
احساس می شود. گاهی اوقات اوضاع این روزهای 

استقالل را با سال های نسبتا دور مقایسه می كنم و 
به این نتیجه می رسم كه اگر منصورخان بود، برای 
به اوج رسیدن استقالل از خیلی چیزها می گذشت 
و مشكالت این تیم را به حداقل می رساند. من فكر 
می كنم دوستان و شــاگردان قدیمی او و هواداران 
استقالل هم چنین احساسی دارند.البته با قاطعیت 
هم نمی توان گفت بودن یا نبودن یك نفر تا این حد 
اوضاع یك باشــگاه را دگرگون می كند. به هر حال 
اوضاع فوتبال در مقایســه با چند ســال قبل فرق 

كرده است.
  بــرای روز پدر برنامــه ای تدارك 

دیده اید؟
ما هر سال روز پدر را ســر مزار منصورخان برگزار 
می كنیم.خیلی از هواداران استقالل هم می آیند. آنها 
در روز تولد و سالگرد درگذشت منصورخان هم سر 
مزارش می آیند و سنگ تمام می گذارند. الحمدهلل كه 
سنگ مزار منصور پورحیدری همیشه خیس است. 
این كارها، كار هوادارانی اســت كه او را پدر معنوی 
اســتقالل می دانند.گاهی اوقات قبل از ما می آیند 
سنگ مزار منصورخان را شست وشو می دهند و یك 
شاخه گل می گذارند و می روند. دیدن این صحنه ها 

برای ما تسلی بخش است.

چند روایت پدرانه از زبان فرزندان شهدای معروف كشورمان

پـدران آســـمانی

با هر جنبش كوچك زمین به خصوص در كالنشهر تهران، اسم پروفسور بهرام 
عكاشه را می شنویم؛ پدر علم زلزله شناسی ایران و متخصص برجسته زلزله شناسی 
و زمین شناسی. این پدر زلزله شناسی متولد سال 1315است و در سال 1348در 
مؤسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران مشغول به كار شد. او كه سال ها رئیس بخش 
زلزله شناسی این مؤسسه بود، حاال رئیس دانشكده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران- شمال است. جالب اینكه پروفسور بهرام عكاشه، این استاد مسلم حوزه زلزله شناسی، از طرفداران پر و 
پا قرص تغییر محل پایتخت برای به حداقل رساندن تلفات ناشی از زلزله احتمالی تهران است.

پدر زلزله شناسی ایران

شاید برای تان جالب باشد بدانید همین چای كه امروز به بخش جدایی ناپذیر 
زندگی ایرانی ها تبدیل شده، بیش از 100سال پیش به همت فردی به نام 
محمدمیرزا كاشف السلطنه وارد ایران شد و لقب پدر چای ایران را به او رساند. 
كاشف السلطنه كه دیپلمات، نویسنده و مشروطه خواه دوره قاجار و پهلوی 
بود، در جوانی با سمت ژنرال كنسولی ایران به هند اعزام شد و آنجا با چای و 

كشت آن آشنا شد. او در سال 1285شمسی مقداری تخم چای را با خود به ایران آورد و به كشت و تولید چای 
در شهرهای گیالن به ویژه الهیجان پرداخت.

پدر چای ایران

به خاطر تالش برای تولید واكســن های دامی، واكسن و سرم دیفتری، كزاز و 
سیاه سرفه و همچنین تولید واكسن برای بیماری های ویروسی سرخك، فلج 
اطفال، سرخجه و اوریون و انتقال دانش فنی ساخت واكسن ها به ایران، لقب 
پدر واكسن ایران را از آن خود كرد. سیدحسین میرشمسی را می گوییم؛ چهره 
ماندگار و دانشمند معاصر ایران كه اگر نبود، معلوم نبود امروز چه بر سر همه 

ما آمده بود. او كه بنیانگذار تولید واكسن های انسانی در مؤسسه تحقیقات و سرم سازی رازی بود، فخر جامعه 
دامپزشكی ایران هم به حساب می آید و امروز از او با عنوان پدر واكسن ایران نام برده می شود.

پدر واكسن ایران

ایرانی ها از گذشته تا به امروز در علم نجوم و ستاره شناسی، سری در سرها داشته اند. 
یكی از فعاالن نام آشــنای این حوزه، احمد دالكی اســت؛ كسی كه اگر بگوییم 
شاخص ترین چهره ستاره شناســی ایران در 3دهه اخیر است، بیراه نگفته ایم. 
او كه لقب پدر نجوم آماتوری ایران را بر دوش می كشــد، بنیانگذار مركز علوم و 
ستاره شناسی تهران است و تاكنون بیش از 20عنوان كتاب درباره علم نجوم نوشته 

است. اگر كنجكاو هستید درباره اصطالح »آماتور« هم بیشتر بدانید، باید بگوییم در دنیای ستاره شناسی به كسی 
آماتور گفته می شود كه نجوم، حرفه اش نباشد و برای دل خودش قدم به این دنیای شگفت انگیز بگذارد.

پدر نجوم آماتوری ایران

می دانستید ما برای آسایشــگاه های معلوالن و سالمندان هم، عنوان افتخاری 
»پدر« داریم؟! بله، این عنوان به محمدرضا حكیم زاده الهیجی، پزشك نیكوكار 
ایرانی رسیده كه بنیانگذار نخستین آسایشگاه سالمندان ایران در رشت و مؤسسه 
خیریه كهریزك است. این پزشك نیكوكار، سال 1293در الهیجان به دنیا آمد و 
سال 1358در 65سالگی چشم از دنیا فروبست. اما در مدت زمان عمر با بركتش، 

پایه گذار یك امر خیر ماندگار شد كه دامنه فعالیتش به قدری گسترش یافت كه امروز هزاران نفر را تحت پوشش 
قرار داده است. تاسیس آسایشگاه معلوالن و سالمندان كهریزك، كار خیر ماندگار این پزشك خیر و نیكوكار است.

پدر آسایشگاه های معلوالن

برق امروزه آنقدر در زندگی ما تأثیرگذار است كه حتی قطعی چند ساعته آن هم 
می تواند زندگی همه مان را تحت الشعاع قرار دهد. فقط كافی است چند دقیقه ای 
قطعی برق و در نتیجه نبود كامپیوتر، تلویزیون، تلفن و حتی سیستم سرمایشی 
و گرمایشی را تصور كنیم تا متوجه خدمت محمدحسین امین الضرب اصفهانی 
به ایرانی ها بشویم. او كه »پدر برق ایران« است، سرمایه دار ایرانی دوره قاجار و 

پهلوی بود كه در دوره حكومت مظفرالدین شاه قاجار، نخستین دستگاه تولید برق را از روسیه خرید و به ایران 
آورد تا به این ترتیب بانی صنعت برق در ایران شود و نامش را در این حوزه ماندگار كند.

پدر برق ایران

عنوان »پدر انیمیشن ایران« هم به اســتاد نورالدین زرین كلك رسیده؛ 
نگارگر كتاب كودك و فیلمســاز انیمیشــن كه در ســال های 2004تا 
2006رئیس آسیفای بین المللی )انجمن بین المللی فیلم های انیمیشن( 
بوده. این استاد مسلم انیمیشن یا به تعبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
»پویانمایی«، متولد سال 1316است كه در سال 1353نخستین مدرسه 

پویانمایی در ایران را تاسیس كرد و 3سال بعد رشته پویانمایی را در دانشگاه فارابی )دانشگاه هنر امروز( 
دایر كرد. او كه سال 1972در آكادمی سلطنتی بلژیك، كارگردانی انیمیشن خوانده، آثار ماندگار بسیاری 

در این حوزه خلق كرده و به حق به عنوان پدر انیمیشن ایران رسیده است.

پدر انیمیشن ایران

یكی دیگر از القاب پدر كمتر شناخته كشــور، »پدر سكه شناسی ایران« 
اســت؛ لقبی كه به ســید جمال ترابی طباطبایی از برترین سكه شناسان 
معاصر رسیده است. ســیدجمال ترابی طباطبایی بیش از 60سال از عمر 
84ساله اش را صرف سكه شناسی ایرانی و اسالمی كرد و در این زمینه آثار 
نوشتاری باارزشــی از خود به یادگار گذاشــت. جمع آوری هزاران سند و 

عكس تاریخی، بررسی علمی سكه های ایرانی و اسالمی و همچنین انتقال تجارب در زمینه خط شناسی و 
كتیبه خوانی به نسل های بعد از ترابی طباطبایی یك محقق تمام عیار در این حوزه ساخت كه امروز تصور 

باستان شناسی در ایران بدون نام او امكانپذیر نیست.

پدر سكه شناسی ایران

امروز را نگاه نكنید كه پیدا كردن معنی كلمات انگلیسی حتی با یك سرچ ساده 
در اینترنت امكانپذیر است. روزگاری اگر كسی می خواست متنی را از انگلیسی 
به فارســی برگرداند، هیچ منبعی در اختیار نداشــت تا اینكه سلیمان حییم، 
فرهنگ نویس، پژوهشگر، مترجم، نویسنده، شاعر و زبان شناس ایرانی، تصمیم 
گرفت فرهنگ كوچكی از ترجمه واژگان انگلیسی به فارسی را تالیف كند. شاید 

برایتان جالب باشد بدانید نخستین فرهنگ نامه انگلیسی در ایران به همت سلیمان حییم در سال 1308خورشیدی 
تالیف و منتشر شد؛ یعنی بیش از 90سال پیش. به همین دلیل هم او را پدر فرهنگ نویسی دوزبانه ایران می نامند.

پدر دیكشنری ایران

عنوان »پدر گرافیك ایران« هم در اختیار مرحوم مرتضی ممیز است؛ طراح گرافیك 
و تصویرگر پرآوازه ای كه بی شك لقب پدر هنر گرافیك معاصر ایران برازنده اوست. 
اگر در ذهن تان به دنبال نامی از این استاد گرافیك می گردید یا در جست و جوی 
نشانی از او هستید، نشــان ملی اســتاندارد ایران را به یاد بیاورید؛ معروف ترین 
نشان واره طراحی شده به دست استاد ممیز كه سال هاست روی كاالهای مختلف 

دیده می شود. عالوه بر این، پدر گرافیك ایران را با آثار ماندگار دیگری به یاد خواهیم آورد كه از مهم ترین آنها می توان 
به نشان موزه رضا عباسی، شركت تولید اتومبیل سایپا، شهرداری تهران، سازمان آتش نشانی و... اشاره كرد.

پدر گرافیك ایران
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همه پدران خاص هستند اما بعضی از پدران به دالیلی چند، خاص تر و موردتوجه تر از پدرهای دیگر بوده و هستند، 
طوری كه باعث می شود رسانه ها و مردم درباره آنها بیشتر سخن بگویند. طی سال های گذشته نیز غالبا رسانه ها 
سروقت این پدران رفته و ســعی كرده اند كه از آنها گزارش ها و مطالبی را چاپ كنند. با هم، نگاهی به چند پدر 
خاص سال های اخیر می اندازیم كه موردتوجه مردم و رسانه ها قرار گرفته اند؛ خاص  هایی كه هر كدام شان به دلیلی 

ماندگار شده اند.

چهارشنبه16

شماره 8168
 ویژه روز پدر6 اسفند 1399 

نگاهی به خاص ترین پدران ایران

پدرهایی كه در یاد ماندند

تصور كنید كه پدری وجود داشته باشــد كه خودش جانباز 
شیمیایی باشد و 5 پســرش را هم تقدیم انقالب و ایران كرده 
باشد. اینها مشخصات علی محمد افراسیابی است كه در پایان 
دهه 80 شمسی دار فانی را وداع گفته و آسمانی شد؛ مردی كه 

صبر او زبانزد همه بود و همین ها، از او پدری خاص ساخته بود. نام فرزندان او ابراهیم، امیر، اسماعیل، 
جواد و علیرضا بودند كه در طول 8سال دفاع مقدس به شهادت رسیده بودند؛ البته ابراهیم سیزده ساله 
بود كه 21بهمن 57 و توسط عوامل شاه به شهادت رسید. خودش هم كه بیش از 24بار به جبهه رفته و 
در عملیات كربالی پنج شیمیایی شده بود. او هر بار كه خبر شهادت یكی از پسرهایش را می شنید، خدا 

را شكر كرده و دعا می كرد كه ان شاء اهلل این هدیه توسط خداوند پذیرفته شود.

شــهید محمدمهدی احمدی، از مدافعان حرمــی بود كه در 
لشكر فاطمیون حضور داشت. تنها 17سال داشت كه توسط 
داعش و در دفــاع از حرم حضــرت زینب)س( به شــهادت 
رسید. از 14سالگی وارد ارتش افغانستان شده و با اوج گرفتن 
درگیری های سوریه، به صورت داوطلبانه به فاطمیون پیوست. 

او ابتدا به اسارت تكفیری ها درآمد و سپس سر 
از تنش جدا شد. پدرش می گوید كه قبل از 
تولد محمدمهدی، خواب عجیبی دیده بود. 
خواب دیده بود كه كسی مهدی را به آغوش او 

می دهد و می گوید فرزند صالحی است 
كه به تو داده می شــود، از تو گرفته 
خواهد شد و در سرزمینی خارج از 
والیت و كشورت در راه خدا كشته 
خواهد شد. مادرش وقتی كه این 
خواب پدر را شنیده بود، هر وقت 
كه فرزنــدش را می دید، دلش 
می لرزید و خواب پدر، سرانجام 

در سوریه تعبیر شد.

ماندگارترین پدرانه های سینما و تلویزیون ایران

سایه پدرها بر سر نماها
نقش آفرینان سینما و تلویزیون، همیشه در حال ایفای نقش هایی هستند كه غالبا در جامعه و زندگی های روزمره، نمونه هایی از آن را می بینیم. 
این نقش  ها را هم سناریست ها و كارگردان ها شكل می دهند. در این میانه نقشی اجتماعی و خانوادگی به نام »پدر«، یكی از الگوها و كلیشه های 
همیشگی نقش آفرینی در این آثار است؛ كلیشه هایی كه حاال یا می توانند نقش مثبت باشند یا نقش منفی یا حتی نقش خنثی. بستگی به 
سناریوها دارد و بستگی به این دارد كه كارگردان ها چطور فیلم و سریال شان را از آب در بیاورند و بستگی به ایفای نقش آكتورها دارد. به همین 
نسبت است كه می توانیم یكی دو جین از نقش های پدر ماندگار در سینما و تلویزیون ایران را فهرست كنیم؛ نقش هایی كه به یادمان می آورند 
پدر بودن، گاهی چه مسئولیت سنگین و گریزناپذیری است؛ مسئولیتی كه در ایفای آن نه می توانی ضعفی از خودت بروز بدهی، نه می توانی آن را 
تعطیل كنی. حاال كه در آستانه روز پدر قرار گرفته ایم، بد نیست به گذشته ها برگردیم و چند تایی از این نقش های ماندگار پدرانگی های تلویزیون 

و سینما را با هم مرور كنیم؛ نقش هایی كه گاهی از حیث اثرگذاری باال، بعد از چند دهه نیز هنوز در ذهن مان ماندگارند و به آنها فكر می  كنیم.

  خسروشكیبایی
یكی از محبوب ترین سریال های بعد از انقالب را، باید »خانه 
ســبز« بدانیم كه در سال 1375 از شــبكه دوم سیما پخش 
شد. البته چند وقت پیش هم بازپخش شــد. در این سریال، 
رامبد جوان هنوز یك جوان نورســیده در سینما و تلویزیون 
ایران بود و به شــهرت و ماندگاری امروز نرســیده بود. بازی 
خسرو شكیبایی در این ســریال واقعا اثرگذار و ماندگار بود؛ 
یك پدر كه به موقع ســنتی می شــد و به موقع مدرن. البته 
داریوش اســدزاده هم در این فیلم، نقش یك پدربزرگ خوب را بــازی می كرد، اما بحثی 
 نیست كه پدر اصلی را باید همان خسرو شــكیبایی بدانیم؛ پدری كه حتی برای عروسش 

هم یك پدر واقعی بود.

سریال خانه سبز
  خسرو شكیبایی

البد پیش فرض شــما این اســت كه پدر، همیشــه باید كنار 
فرزندانش باشد و همیشه سایه اش باید باالی سرشان باشد. اما 
گاهی بخشی از نقش  های سینمایی چنین نیست. مثل همین 
فیلم ماندگار »كیمیا«، از احمدرضا درویــش. فیلمی با بازی 
عالی خسرو شــكیبایی. او زمان جنگ، همســرش را از دست 
می دهد و خودش هم به اسارت بعثی ها در می آید؛ درحالی كه 
خبری از سرنوشــت دخترش كه آن موقع نوزادی بیش نبود، 

ندارد. بعد از جنگ و آزادی از اسارت به مشهد می رود تا دخترش را پیدا كند. او یك پدر است 
و نمی تواند از دخترش بگذرد، اما در انتخابی جانكاه، تصمیم می گیرد پدرانگی خودش را به 

پای آینده دخترش فدا كند.

كیمیا

  علی نصیریان
یكی از فیلم های ماندگار ابراهیــم حاتمی كیا را باید همین اثر 
»بوی پیراهن یوسف« بدانیم. فیلمی كه با بازی درخشان علی 
نصیریان، تبدیل به اثری ماندگار شده است. نصیریان در این فیلم 
راننده تاكسی فرودگاهی است كه پسرش را از دست داده است. 
البته پیكر پسرش هیچ وقت بازنگشته بود، ولی مطمئن بود كه به 
شهادت رسیده. از سوی دیگر نیكی كریمی هم از خارج كشور 
بازمی گردد تا برادر مفقوداالثرش را پیــدا كند. زمانه هم زمان 

آزادی اسراســت. نصیریان به نوعی برای نیكی كریمی پدری می كند و در نهایت نیز متوجه 
می شود كه پسرش زنده و در اسارت بوده است.

بوی پیراهن یوسف

  رضا ناجی
كریم كه نقشــش را رضا ناجی بازی می كنــد، در یك مزرعه 
پرورش شترمرغ كار می كند و البته كارش را هم خیلی دوست 
دارد. اما اتفاقی می افتد و یكی از شترمرغ ها فرار می كند. كریم 
هر كاری كه می كند موفق نمی شــود شــترمرغ فراری را پیدا 
كند. در نتیجه از كار اخراج می شود. اما او یك پدر است و باید 
خانواده اش را جمع و جور كند. در نتیجه به شــهر می رود و به 
 كار با موتور می پردازد. در عین حال ســنگ صبور خانواده اش 

هم هست. او كه برای نخستین بار است كه به شهر رفته، در جریان اتفاقات مختلف، رشد و 
نمو پیدا می كند.

آواز گنجشك ها

  شهاب حسینی
یكی از پدرهای خاص ســینمای ایران در همین فیلم »حوض 
نقاشی« اســت كه نمود پیدا كرده است. شهاب حسینی و نگار 
جواهریان در این اثر مازیار میــری، نقش آفرینی فوق العاده ای 
از خودشان به جا گذاشته اند. آنها زوجی دارای معلولیت ذهنی 
هستند كه پسری نوجوان دارند. پســر آنها سالم است، اما نگاه 
اطرافیان و هم  كالســی ها باعث می شود تا او بداخالقی كند و از 
اینكه پدر و مادری این چنینی دارد، ناراحت باشد. شهاب حسینی 
در این اثر در نقش پدری مهربان ظاهر می شود كه با حرف های 

پسرش نمی رنجد. هرچند پسرشان در نهایت متوجه می شــود كه كانون گرم خانواده آنها را 
نمی تواند در جایی دیگر پیدا كند.

حوض نقاشی

  مهدی سلطانی
سریال »پدر«، دو سال پیش پخش شده و بازخوردهای زیادی 
هم داشت. مهدی سلطانی در این سریال نقش یك پدر كامل 
و الگو و مانــدگار را خلق كرده. اصال وقتی كه شــما به تیتراژ 
ســریال دقت می كنید، دقیقا این حس پدرانگــی را دریافت 
می كنید؛ جایی كه مهدی سلطانی در آن، آرام و سنگین، انگار 
كه مسئولیتی بزرگ به دوش می كشــد، در حال دور شدن از 
ما و رفتن به سمت نور است. ســلطانی در این سریال در نقش 
حاج علی تهرانی، در ســر دوراهی های مختلفی قرار می گیرد و سعی می كند كه حتی برای 
عروسش، كه حاال شوهرش را از دســت داده، پدری كند. دیگران گاهی به او نیش و كنایه 

می زنند، اما او از وظیفه خودش كوتاه نمی آید.

سریال پدر

  محمدعلی كشاورز
این ســریال تماشــایی هم در میانه دهه70 شمسی ساخته 
و از تلویزیون پخش شــد؛ با بازی های درخشان محمدعلی 
كشــاورز، حمیده خیرآبادی و جمیله شیخی. كشاورز نقش 
اســداهلل خان را بازی می كرد كه پدری ســنتی و مهربان بود 
كه البته ســختگیری های خاص خودش را هم داشــت. او به 
بچه هایش اجازه نمی داد كه به ســبك دیگری زندگی كنند 
و حتی شــغلی دیگری داشته باشــند. اما در ادامه مسیر كه 
دچار بیماری قلبی می شــود، با نصیحت های پیرمردی كه با او كار می كند، از رفتارهایش 
عقب نشینی كرده و هر كدام از پسرانش را مخیر می كند كه دنبال زندگی خودشان بروند و 

لزومی ندارد حتما با او در یك خانه زندگی كنند.

سریال پدرساالر

  محمد كاسبی  
مهراهلل نوجوانی است كه برای كار به شــهر دیگری می رود. 
پدرش را مدت هاست از دست داده. اما وقتی كه به شهرش و 
نزد خانواده اش برمی گردد، متوجه می شود كه مادرش ازدواج 
كرده. از دست مادر و خواهرش ناراحت می شود و می خواهد 
كه از ناپدری اش انتقام بگیرد. ناپدری او یك ژاندارم اســت با 
بازی بی بدیل محمد كاسبی كه برای او سیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر جشــنواره فجر را هم به همراه آورد. محمد كاسبی با 
اینكه یك ناپدری است، اما در نقش پدری واقعی، ســعی می كند به دنیای مهراهلل راه پیدا 

كند و دست آخر نیز موفق به این كار می شود و در هیبت پدر واقعی اش ظهور پیدا می كند.

  پرویز پرستویی
پرویز پرستویی هم از آن آكتورهایی است كه 
نقش های پدرانه زیادی بازی كرده. یكی از 
آن  نقش های خاص را باید در همین اثر »به 
نام پدر« جست وجو كرد. او رزمنده دوران 
دفاع مقدس بوده. دســت بر قضــا حبیبه، 
دخترش به مناطق جنگی می رود و درست 
در همانجایی كه پدرش زمانی مین كاشته 
بود، پایش روی مین می رود و... . همین قصه، كافی است تا پرویز پرستویی 
را در میان تردیدهــای زیادی قرار دهد. او نمی داند تــاوان چه چیزی را 
پس می دهد و چرا زمانه چنین شده است. او یك پدر است و زمانی برای 
 حفاظت از ســرزمینش به جنگ رفته بود؛ برای او ایــن وضعیت فعلی 

قابل هضم نیست و فیلم، درباره هضم این موقعیت جدید است.

  داریوش ارجمند
مجموعه های »ستایش« كه در چند فصل 
تولید و پخش شده اند، تصویری از یك پدر 
سنتی و ســختگیر را ارائه می كنند؛ پدری 
به نام حشــمت فردوس كه نمی تواند قبول 
كند اتفاقی برخالف نظــرش می افتد. او در 
فصل های مختلف ستایش با پسر و نوه اش، 
وارد داستان های جدیدی می شود. در فصل  
نهایی نیز به واسطه ارتباط با نوه  اش، درگیر دنیای جدید می شود و كمی 
از آن ابهت همیشگی اش ریخته می شود. حشمت فردوس از آن پدرهای 
خیلی پرقدرت و دوست داشتنی و... سریال های ایرانی است كه البته كمی 
هم خرده شیشه دارد، ولی واقعا آدم بدی نیست. او بعدها، ثابت می كند 

كه قلب صافی دارد و... .

پدر

ستایشبه نام پدر

در سال های گذشته در بعضی از خبرها نوشته بودند پیرترین 
پدربزرگ ایرانی كه بچه ندارد، ولی 100 نوه دارد. طبیعی بود 
كه هر كسی از خواندن چنین تیتری تعجب می كرد. اما برای 
پدر بودن كه حتما نیازی نیست واقعا پدر باشید؛ درست مثل 
حاج احمد صوفی، پدری كه 100 نوه داشت و یك پدر واقعی 
محسوب می شــد. بر اساس سرشماری ســال 1395، احمد 
صوفی با 135 سال سن، پیرترین فرد ایران محسوب می شد. 
پاییز امسال هم به 139 سالگی رسید. اما قسمت نبود كه 140 
سالگی اش را ببیند. او در سقز از دنیا رفت، مردی كه در سال 
1260 شمســی به دنیا آمده بود. او با زنی ازدواج كرد كه پنج 
فرزند داشت و سرپرســتی آن ها را عهده دار شد. فرزندانی كه 
حاال در مجموع 100 نوه و نتیجه برای حاج احمد آورده اند. او 

اگر زنده بود، همین شنبه آینده 140 ساله می شد.

چندقلوهاي زیادي در كشــور داریم، اما یكي از خاص تریــن آن ها را باید خانواده 
جعفري در اصفهان بدانیم. تازگي ها خانواده جعفري به واسطه هدیه پنج تبلتي كه 
براي بچه  ها از طرف آموزش و پرورش گرفتند، دوباره معروف شدند. این پنج قلوها 
حاال به سن مدرسه رسیده اند و البته براي خانواده جعفري، سختي هایي را ایجاد 
كرده اند. این پنج قلوها در آبان ماه 1392 به دنیــا آمدند؛ به نام هاي آوا، هلیا، رها، 
امیرحســین و امیرعباس. پدرشــان هم كه به وجود آن ها خیلي افتخار مي كند. 
جالب این كه یك صفحه اینستاگرامي هم ایجاد كرده و در این صفحه، حسابي از 
بچه هایش عكس مي گذارد. كلي هم دنبال كننده پیدا كرده است و خیلي ها پیگیر 
اخبار این خانواده خاص هســتند. در واقع آقاي جعفري را باید یكي از خاص ترین 
پدرهاي ایراني بدانیم؛ پدري كه حاال دارد مزد زحمت هاي خودش را، با مدرســه 

رفتن بچه هایش دریافت مي كند و لذتش را مي برد.

ادعا درباره اینكه پرجمعیت ترین خانواده ایرانی كدام است، كمی سخت است اما تا سال ها این عنوان متعلق به 
خانواده  ای در روستای مخور در 25كیلومتری شهر چالدران بود كه 10دختر و 9پسر داشت. حتی یك بار هم 
برای تهیه گزارش به روستای آنها رفتیم و از نزدیك این خانواده بزرگ و روستایی را دیدیم. قاسم علیلوئی متولد 
1334بود و در 24سالگی ازدواج كرده بود. قاسم بی سواد بود و شغل كشاورزی داشت. نخستین فرزندش هم 
در سال 1359به دنیا آمد. جالب اینكه همه فرزندانش را هم از یك همسر داشت. البته بعدها بیشتر فرزندان او 
با قالیبافی سنتی، تصمیم گرفتند كه پدر را در تأمین هزینه ها یاری كنند. قاسم علیلوئی، چند سال پیش دار 
فانی را وداع گفت ولی هنوز هم تصویر او كه در سفره ای با همه فرزندانش نشسته است، در ذهن مان مانده است.

پیرترین پدری كه فرزندی نداشت

پدر پنج قلوهاي اصفهاني

پدر بیشترین فرزندان ایران

همه فرزندان شهید من

محمدمسلم وافی یزدی هم از آن پدرهای خاص و به یاد ماندنی ایرانی است كه یكی، 
دو سال پیش حسابی خبرساز شد. او یك طلبه 37ســاله است كه 12فرزند و البته 
2نوه هم دارد. زمان خودش او را پدر پرجمعیت ترین خانواده ایرانی می دانستند كه 
البته كمی اغراق بود ولی قطعا یكــی از خاص ترین پدران ایران و یكی از جوان ترین 
پدربزرگ های كشور هم هســت. او برخالف خیلی ها، فرزندان را هدیه ای از طرف 
خداوند می داند و معتقد اســت كــه ازدواج بایــد زود اتفاق بیفتــد. او در آن دوره 
7 دختر و 4پسر داشــت و البته فرزند دوازدهمش هم در راه بود. محمدمسلم وقتی 
كه 15سال داشت با همسرش ازدواج كرد؛ همســری كه یك و نیم سال با او فاصله 
 سنی داشــت. ولی این پدر دهه شــصتی  را قطعا باید پدر پرجمعیت ترین خانواده 

جوان كشور دانست.

پدر پرجمعیت ترین خانواده كشور
پدر جوان ترین شهید مدافع حرم

جوان ترین پدر ایران

چند سال پیش گزارشی تحت عنوان  جوان ترین پدر ایرانی، همه توجه ها 
را به خودش جلب كرد. این جوان ترین پدر ایرانی، در واقع بهزاد آریش بود 
كه تنها 13سال داشت و با دخترعموی 15ساله اش ازدواج كرده و صاحب 
یك نوزاد شده  بودند كه آن موقع ها 17روزه بود. جالب اینكه موقع تهیه 
گزارش، از عمر ازدواج آنها هم دو سالی بود كه می گذشت. شغلش هم 
كارگری در میدان شهر بود. آن روزها اشاره می كرد كه اجباری هم برای 
ازدواج نداشته اســت و چون دخترعمو و پسرعمو بودند، زیر یك سقف 
رفته اند. اسم پسرشان را هم گذاشــته بودند امیرصادق. سواد خواندن و 
نوشتن هم نداشت و از مسئوالن درخواست كمك می كرد تا بتواند از پس 
زندگی اش برآید. او آن موقع خانه مادرزنش زندگی می كرد ولی باید اتاقی 
اجاره می كرد؛ چرا كه پدرزنش فوت كرده بود و نیاز به اجاره اش داشتند.
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بازي ضعيف تلويزيون
 در زمين فوتبال

بيشتر شــبكه هاي تلويزيوني  از ورود به انتخابات فدراسيون 
فوتبال منع شده بودند البد براي اينكه شبكه3 بتواند به تنهايي 
در اين زمين تركتازي كند. خروجي شبكه3 اما نااميدكننده بود؛ 

يك برنامه ضبط شده بي روح كه شباهتي به مناظره  نداشت.
ابتداي برنامه محمدحســين ميثاقي توضيح داد كه گفت وگو با 
نامزدهاي رياست فدراسيون فوتبال، به شكل مناظره نخواهد بود 
چون قرار نيست مردم در اين انتخابات رأي بدهند. او اما توضيح 
نداد كه اگر حرف هاي نامزدها به مــردم عادي ربطي ندارد، چرا 
بايد نزديك به 2ساعت از زمان اين شبكه به برنامه اي اختصاص 

داده شود كه مخاطبش فقط 89عضو مجمع فدراسيون هستند.
مجري جنجالي برنامه كه بعد از داستان تعطيلي برنامه90 هنوز 
نتوانسته مشروعيتي براي خودش دست وپا كند، توضيح نداد كه 
چرا به كانديداها تأكيد شده بود كاري به هم نداشته باشند و فقط 
از برنامه هاي خودشان دفاع كنند. او حتي به مخاطبانش نگفت 
كه اين برنامه يك روز قبل تر ضبط شده است و زنده نيست. اين 
توضيح مهم بود و بايد گفته مي شد چراكه علي كريمي دقيقا به 

همين بهانه از حضور در برنامه خودداري كرده بود.
مصطفي آجرلو، شهاب عزيزي خادم و كيومرث هاشمي، 3 نفر از 
4 كانديداي رياست فدراسيون فوتبال، دوشنبه شب در برنامه 
فوتبال برتر از نقشه هايشان براي نجات فوتبال گفتند اما غيراز 
چندبار كه آجرلو به هاشمي طعنه زد، كاري به همديگر نداشتند.

آجرلو يك بار از موفقيت هايش در تيم پاس گفت و يادآوري كرد 
كه آن باشگاه موفق با تصميم سازمان تربيت بدني در دوره اي كه 
كيومرث هاشمي معاون بود، به همدان انتقال داده شد. يك بار هم 
وقتي داشت از استقالل فدراسيون مي گفت، داستان انتخاب علي 
دايي به سرمربيگري تيم ملي و بركناري اش را يادآوري كرد كه هر 
دو تصميم از باال ديكته شده بود. او اين بار هم به كيومرث هاشمي 
طعنه زد چون مربيگري دايي در تيم ملي با معاونت هاشمي در 

سازمان تربيت بدني همزمان بود.
كيومرث هاشــمي پيش از اين هم نشــان داده بود كه هيچ گاه 
عالقه اي به مجادله ندارد. او كه آخرين بــار نزديك به دوازده 
سيزده سال پيش مجبور شده بود در برنامه90 با محسن صفايي 

فراهاني بحث و جدل كند، اين بار ترجيح 
داد طعنه هاي آجرلو را بي پاسخ بگذارد.

هاشــمي و آجرلو هر دو اصولگرا هستند. 
گفته مي شــود آنها در رايزني  با اعضاي 
مجمع تالش كرده اند خــود را نزديك به 
مجلس فعلي و نماينده دولت آينده معرفي 

كنند.
انتخابات فدراسيون فوتبال يكشنبه آينده 

برگزار مي شود.

   بايكوت علي كريمي
چند ســاعت بعد از پخش ويژه برنامه انتخاباتي 

شبكه3، برخي از افراد نزديك به علي كريمي مدعي 
شــدند برنامه اي كه او در يــك تلويزيون اينترنتي 

ضبط كرده، مجوز پخش نگرفته اســت. پخش چنين 
برنامه هايي بايد به تأييد سازمان تنظيم مقررات صوت و 

تصوير فراگير )ساترا( برسد. اين سازمان ديروز ظهر مدعي 
شد كه خبر ممانعت از پخش مصاحبه علي كريمي درست 

نيست: »ضمن تكذيب خبر منتشــره مبني بر عدم صدور 
مجوز در برخي از رسانه ها، اعالم مي شود يكشنبه 3اسفند ماه 

درخواستي ازسوي فيليمو براي پخش برنامه يكي از كانديداهاي 
فدراسيون فوتبال به دبيرخانه ســاترا وصول شد كه در مسير 

معمول براي اين برنامه ها قرار دارد.« 
ساترا همچنين مدعي شــد كه فرايند درنظر گرفته شده براي 
برنامه علي كريمي همان فرايندي است كه براي برنامه هايي مانند 

همرفيق و سريال هاي قورباغه و خوب بد جلف طي شده است.
 با وجود اين توضيحات، كم نيستند كساني كه همچنان معتقدند 
دليل عدم پخش برنامه علي كريمي، خــودداري او از حضور در 

شبكه3 و نمايشي خواندن برنامه ضبط شده اين شبكه است.
منتقدان صداوســيما معتقدند اين رسانه انحصاري، تحملش از 
هميشه كمتر شده و برنامه علي كريمي همان سرنوشتي را پيدا 

كرده كه پيش از اين برنامه عادل فردوسي پور، پيدا كرده بود.

   يك مجلسي تجمع را    شكوه يك خداحافظي 
خراب كرد شيدا فالح، كاپيتان تيم ملي هندبال بعد از 20سال 

خداحافظي كرد. در گفت وگو با همشهري او از حال و هواي 
تعدادي از بوقچي ها به معترضان كه عليه فكري عجيب بازي آخر گفته است 

شعار مي دادند حمله بردند

گل محمدي، سرمربي پرسپوليس از روزهاي سخت و 
حاشيه هايي كه با برخي اعضاي هيأت مديره داشت عبور 
كرده است. او مي گويد: ديگر دوست ندارم به عقب برگردم
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علي كفاشــيان، رئيس 
پيشــين  نايب رئيس  و 
فدراســيون فوتبــال 
مي گويد برنامه تلويزيوني نامزدهاي رياست فدراسيون 
را نديده است. به اعتقاد او، اين انتخابات با  وجود تغييرات 
در اساسنامه و حضور افراد فوتبالي اصال خاص نيست و 

مثل مجامع قبلي است. 

 قرار بود نامزدهاي رياست فدراسيون با هم مناظره 

كنند، اما عمال مناظره اي در كار نبود.
 من برنامه را نگاه نكردم، يعني وقت نكــردم، جايي بودم و 

نشد ببينم.
  جايي بوديد يا خواب بوديد؟

خواب بودم! 
  خيلي ها مي گويند اين انتخابات بنا به شرايط موجود 

خيلي خاص است.
نه اتفاقا به نظرم مثل بقيه مجامع انتخاباتي است، اصال خاص 

نيست.

 تعداد اعضاي مجمع از 74نفر به 89نفر رســيده، 
تغييرات اساسي در اساسنامه ايجاد شده است و فوتبالي ها 
هم مي توانند كانديدا بشوند. اينها به نظرتان شرايط را خاص 

نمي كند؟
نفراتي به اعضاي مجمع اضافه شده اند، نفراتي كه از خانواده 
فوتبال هستند ولي در كليت ماجرا تفاوتي ايجاد نشده. البته 
حضور فوتبالي ها در انتخابات اتفاق خوبي اســت. حاال بايد 

ببينيم اعضاي مجمع به كدام كانديدا رأي مي دهند.
  به نظر مي رسد رئيس آينده فدراسيون مشكالت 
فراواني پيش رو دارد ازجمله بدهي هاي اين فدراسيون براي 

ويلموتس و هزينه هاي جاري فدراسيون و تيم هاي ملي.
اداره فدراسيون مشكل نخواهد بود و فقط موضوع ويلموتس 
است و مشكل ديگري ندارد. البته كرونا باعث شد يك ركودي 
را در تمام دنيا شاهد باشــيم. تحريم ها هم باعث شده دست 

فدراسيون بسته شود. ان شاءاهلل اين مسائل هم حل مي شود.
 اگر رئيس جديد بخواهد به عنوان مشاور با او كار 

مي كنيد؟
بله، هر كسي رئيس شود، مشــورت و نظري بخواهد كمك 

مي كنم.
  آيا ممكن است پست هم بگيريد؟

نه، پست نمي گيرم. به هرحال پســت گرفتن بايد در مجمع 
انتخاب و توســط اعضاي مجمع تعيين شود و من شرايطش 

را ندارم.
  علي كريمي به عنوان يكي از كانديداهاي رياست 
فدراسيون به شما انتقادات تندي داشت، نمي خواهيد جواب 

او را بدهيد؟
نظر خاصي ندارم  تا ان شــاءاهلل انتخابات برگزار شــود، بعد 

درموردش صحبت مي كنم.

همزمان با جلوگيري از پخش گفت وگوي  علي كريمي
  ويژه برنامه اي با حضور  3كانديداي رياست فدراسيون فوتبال 

از تلويزيون  پخش شد  كه شباهتي به مناظره هاي انتخاباتي نداشت 

    محمد زارعي
خبر نگار

   نيم فصل دوم
 از اين هم بهتر مي شويم

18

رئال با كلي مصدوم به برگامو مي رود تا در شهري كه    شب نشيني  در كانون كرونا
يكي از مراكز گسترش كرونا در اروپا بود بازي كند

رئال مادريد23:30 آتاالنتا

جواب كريمي بماند براي بعد از انتخابات 
كفاشيان،رئيس پيشين فدراسيون فوتبال مي گويد بعد از انتخابات درباره انتقادهاي علي كريمي حرف خواهد زد
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نكته بازي

آماربازي

اصاًلازاينبهترنميشود

همهدرتراكتوركارنيمهتمامدارند

اينقدربيتابيهمخوبنيست

احمد مــددي، مديرعامل باشــگاه 
اســتقالل در مورد شرايط اين تيم 
گفته:»اوضاع خيلي خوب اســت 
و به هيچ وجه جاي نگراني وجود 
ندارد«. راســتش يا ما مفاهيم اين 
كلمات را درست نمي دانيم يا مددي در 
جريان نيست كه در كدام تيم مسئوليت دارد. شايان ذكر است 
در همين جلسه تمريني كه مديرعامل استقالل تشريف داشتند، 
مهدي قائدي براي هفتمين روز متوالي غيبت داشت. اين ماجرا 
آنقدر تابلو شده كه ديگر كسي نمي گويد قائدي سرماخورده يا 
كمرش درد مي كند. غيبت او قطعا اعتراضي است. ميليچ هم كه 
نيست. بقيه آنهايي كه هستند هم به عدم وصول مطالباتشان 
اعتراض دارند. هواداران هم شاكي هستند و در فضاي مجازي 
قرار تجمع مي گذارند. واقعا خســته شــديم از اين همه اتفاق 

خوب؛ شما بفرماييد اصاًل شرايط از اين بهتر ممكن است؟

باالخره رســول خطيبــي در تبريز 
به عنوان ســرمربي جديد تراكتور 
معارفه شد و درســت در همين 
روز، آلومينيــوم اراك بيانيه داد 
كه رسول هنوز ســرمربي ماست! 
به هر حال اين فوتبال ايران است و با 
هيچ كجاي جهان قابل مقايسه نيست. از اينكه بگذريم معاون 
ورزشي باشــگاه تراكتور گفته:»خطيبي در تراكتور يك كار 
ناتمام دارد«. تا آنجا كه ما يادمان مي آيد، همه در تراكتور يك 
كار نيمه تمام دارند. كار امثال توشاك، دنيزلي، ليكنز و... در اين 
تيم تمام نشد و تازه عليرضا منصوريان هم هست. توني اوليويرا 
هي رفت و برگشت كه كارش را تمام كند اما نشد. كار مسعود 
شجاعي هم اصاًل درست و حسابي شروع نشد كه بخواهد تمام 
شود. در نتيجه مردم خيلي از اتفاقات باشگاه تراكتور سورپرايز 

نمي شوند. شما راحت باشيد!

مهــدي مهدي خاني از آن دســته 
خريدهــاي پرســپوليس بود كه 
قشنگ كلكســيون گل نزن هاي 
اين تيم را كامل كرد. مهدي خاني 
يك موقعيت عجيب و غريب را هم 
جلوي مس رفســنجان خراب كرد تا 
انتقادات از جذب اين بازيكن به اوج برســد. البته هنوز براي 
قضاوت خيلي زود است اما مهدي خاني در همين نمايش هاي 
چند دقيقه اي نشــان داده حاال حاالها خيلي جاي كار دارد و 
طول مي كشد تا هنرش را ببينيم. او در تازه ترين مصاحبه اش 
گفته: »بي صبرانه منتظر نخســتين گلم براي پرســپوليس 
هســتم«. خب البته اين همه بي تابي زياد هم خوب نيست؛ 
مخصوصا كــه كارنامه ات نشــان مي دهد در 54بــازي براي 
شــهرخودرو و واراژدين كال 3گل به ثمر رسانده اي. با همين 
فرمول احتماال نخستين گلت براي پرسپوليس به امسال قد 

نمي دهد و بايد تا فصل آينده دندان سر جگر بگذاري.

اگر باال بــودن تعداد شــوت ها را مالك 

تهاجمي بــودن يك تيم فــرض كنيم، 14.3
گل گهر سيرجان هجومي ترين تيم ليگ 
بيستم در نيم فصل اول بوده است. تيم امير 
قلعه نويي در هر دو آيتم »شوت« و »شوت در چارچوب« باالترين آمار را 
در ميان 16تيم ليگ برتــر دارد. گل گهري ها حتــي در بازي هايي كه 
شكست خوردند هم شوت هاي زيادي به سمت دروازه رقبا زدند و از اين 
حيث تيم پرقدرتي بودند. گل گهر در هر بازي به طور ميانگين 14.3شوت 
زده و استقالل )11.8( و پرسپوليس )11.7( با فاصله بعد از اين تيم قرار 
دارند. سايت مرجع متريكا تعداد شوت هاي در چارچوب گل گهر را هم 
5.1در هر بازي ثبت كرده اســت؛ باالتر از پرســپوليس و سپاهان كه 

به ترتيب 4.9 و 4.3شوت در چارچوب داشته اند.

مالكانه تريــن فوتبــال ليگ بيســتم را 

پرسپوليســي ها ارائه داده اند اما بيشترين 56.0
تعداد پاس را استقالل ردوبدل كرده است. 
آمارهاي متريكا در زمينــه مالكيت توپ 
نشان مي دهد تيم يحيي گل محمدي به طور ميانگين در هر بازي 56درصد 
مالكيت توپ داشته كه اين بيشترين ميزان مالكيت توپ در ميان همه 
تيم هاست. جالب اينكه رتبه دوم را در اين بخش تراكتور دارد كه به طور 
ميانگين در 54.9درصد زمان بازي ها توپ را در اختيار داشــته اما بهره 
چنداني از اين مالكيت نبرده است. گل گهر )54.5درصد( در رتبه سوم 
است. استقالل )54.4( و ســپاهان )54.0( در رتبه هاي چهارم و پنجم 
هستند اما رتبه آنها در جدول ليگ نشان مي دهد از لحاظ امتيازگيري بهتر 
از تراكتور و گل گهر عمل كرده اند. شهرخودرو هم با مالكيت 52.4درصدي 

مالكانه ترين فوتبال را در ميان تيم هاي پايين جدولي داشته است.

استقالل با وجود اينكه در مالكيت توپ تيم 

چهارم ليــگ بوده امــا در همــان زمان 512.7
54.4درصدي بيشــترين تعــداد پاس را 
ردوبدل كرده است. ميانگين 512.7پاس 
در هر بازي اســتقالل را در اين آيتم باالتر از ساير تيم ها قرار داده و اين 
همان آماري است كه محمود فكري هم با تكيه بر آن سعي داشت پاسخ 
تمامي منتقدانش را بدهد. استقالل ركورد بيشترين تعداد پاس در يك 
بازي را هم دارد كه در مصاف با نساجي با 704پاس براي آبي پوشان ثبت 
شده است. در واقع اســتقالل تنها تيم ليگ بيستم است كه توانسته در 
جريان يك بازي از مرز 700پاس عبور كند. بعد از اين تيم، پرسپوليس با 
ميانگين 506.7پاس در هر بازي و تراكتور با 484.9پاس در رتبه هاي 

دوم و سوم اين آيتم قرار دارند.

متريكا

يك مجلسي تجمع را خراب كرد

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازيها تيم رتبه

1330 8 21 1 6 8 15 پرسپوليس 1 

728 18 25 3 4 8 15 سپاهان 2 

726 11 18 3 5 7 15 استقالل 3 

623 10 16 2 8 5 15 فوالد 4 

323 12 15 4 5 6 15 صنعت نفت آبادان 5 

122 14 15 3 7 5 15 آلومينيوم اراک 6 

122 13 14 5 4 6 15 تراکتور 7 

122 12 13 5 4 6 15 مس رفسنجان 8 

22- 18 18 5 4 6 15 گل گهرسيرجان 9 

118- 12 11 5 6 4 15 نفت  مسجدسليمان 10 

218- 17 15 5 6 4 15 پيكان 11 

418- 19 15 7 3 5 15 شهر خودرو 12 

317- 13 10 4 8 3 15 سايپا 13 

811- 23 15 6 8 1 15 ذوب آهن 14 

99- 20 11 10 3 2 15 نساجی مازندران 15 

8 12- 22 10 9 5 1 15 ماشين سازی تبريز 16 

رشيد مظاهري اوايل فصل موفق بود و اواخر نيم فصل افت 
كرد. حسيني اما اصال افت نكرد چون از همان اول در افت 
بود و جايي براي افت بيشــتر نداشــت. حاال هر دو از شرايط 
ناراضي اند و هر دو هم مشتري دارند. آيا يكي از آنها استقالل را 

ترك مي كند؟

عليرضا جهانبخش بعد از مصدوميتــي كه او را 43روز از 
ميادين دور نگه داشته بود در بازي با كريستال پاالس دوباره 
فرصت بازي پيدا كرد و از دقيقه81 براي برايتون به ميدان رفت. او 
طي 9دقيقه يك بار دروازه حريف را به خطر انداخت اما با بدشانسي 

ناكام ماند و برايتون 2بريك شكست خورد.

عكسخبر

گلمحمدي:نيمفصلدومازاينهمبهترميشويم

محمد زارعی| يحيي گل محمدي در نيم فصل اول فشار فراواني را تحمل 
كرد. بعد از شكست در فينال آســيا، تيم او در ليگ نتايج جالبي نگرفت و 
در خيلي از مسابقات به خصوص داربي تهران انتقادات زيادي متوجه كادر 
فني سرخپوشان شد. اما يحيي و دستيارانش از آن روزهاي سخت به خوبي 
عبور كردند و با 5برد متوالي در 5بازي آخر، توانستند پايان خوبي را رقم 
بزنند. يحيي گل محمدي حاال دوباره صدرنشين ليگ است. او بعد از كسب 
قهرماني نيم فصل و بازگشت از سفر پيروزمندانه به سيرجان، در فرودگاه به 

سؤاالت خبرنگار همشهري پاسخ داد.

    پرسپوليس قهرمان نيم فصل شد، آيا اين همان نتيجه اي 
بود كه پيش بيني مي كرديد؟

بازيكنان زحمات زيادي كشــيدند تا توانســتيم يك نتيجه خوب مقابل 
گل گهر بگيريم و اين عنوان را به دســت بياوريم. جا دارد از هيأت مديره، 
مديريت، كادر فني و بازيكنان تشــكر كنيم. روزهاي سختي را پشت سر 
گذاشــتيم. با همدلي و اتحاد توانســتيم روند خودمان را پيدا كنيم و به 

موفقيت برسيم.
    ظاهراً قرار است بازيكنان جديدي جذب كنيد. با آمدن 
ترابي، آل كثير و يكي دو بازيكن جديد، سخت است كه تيمي بتواند 

قهرماني را از شما بگيرد.
تالش مي كنيم با برنامه ريزي شرايطي را فراهم كنيم كه روند خوبمان در 
نيم فصل دوم هم ادامه داشته باشد. اعتقاد دارم در نيم فصل دوم با توجه به 
شرايط تيم ها و شناخت حريفان از يكديگر كارمان به مراتب سخت تر خواهد 
شد. هم اكنون به چيزي جز اينكه شرايط مان را روزبه روز بهتر كنيم، فكر 
نمي كنيم. تالش مي كنيم انتظاراتي كه هواداران دارند برآورده شود. البته 

سخت اســت از حاال درباره قهرماني حرف بزنيم. نيمي از راه مانده و قطعا 
تيم هاي ديگر هم به راحتي با تكرار قهرماني ما كنار نخواهند آمد.

    و داستان جذب بازيكنان جديد؟
ما هم مثل بقيه تيم ها بنا به نقاط ضعف و قوت خود تالش مي كنيم تيم مان 
را تقويت كنيم. االن اسم بازيكني را نمي برم اما باشگاه بهتر در جريان است. 
برخي مواقع نام هايي در رسانه ها منتشر مي شود كه نمي توانم آنها را تأييد 

يا تكذيب كنم.
    شما مهدي ترابي را جذب كرديد، فكر مي كنيد او چقدر 

مي تواند به شما كمك كند؟
خيلي زياد. مهدي بازيكني است كه در گذشته توانايي هايش را ثابت كرده 
است. من با او كار كرده ام و به خوبي مي دانم چه توانايي هايي دارد. خوشحالم 

او را دوباره در لباس پرسپوليس مي بينم.
    با وجود اينكه توانستيد به فينال ليگ قهرمانان صعود 
كنيد، در برهه اي از سوي برخي افراد اطراف باشگاه فشارهاي زيادي 
به شما وارد شد. بعد از تغييرات مديريتي احتماالً حاال راحت تر كارتان 

را دنبال مي كنيد.
من ديگر دوست ندارم به عقب برگردم و راجع به آن مشكالت صحبت كنم. 
خدا را شكر مشكالت را يك به يك برطرف كرديم؛ آن هم با صبر، شكيبايي 
و همدلي. به هرحال همه به خصوص هواداران كمك كردند. نقش شان خيلي 
تأثيرگذار بود. با حوصله اي كه داشتند خيلي صبورانه با اين مسائل برخورد 
كردند. هيچ گاه هم حمايت شــان را كم نكردند. فكر مي كنم  اصلي ترين 
مسئله اين    بود كه هواداران به ما فرصت دادند تا بتوانيم خودمان را پيدا 
كنيم، راه مان را پيدا كنيم. خوشبختانه توانســتيم 5بازي آخر را ببريم و 

به عنوان قهرمان نيم فصل خودمان را معرفي كنيم.

    در صحبت هايتان بــه نقش مديريت، 
هيأت مديره، دســتيارانتان در كنــار بازيكنان در 

رسيدن به موفقيت اشاره كرديد. اين نشان مي دهد 
هيچ گاه نمي خواهيد موفقيت هــا را فقط به نام 

خودتان ثبت كنيد.
وقتي موفقيتي كسب مي شــود همه عوامل 

باشگاه از هيأت مديره و مديريت گرفته 
تا كادر فني و بازيكنان در آن نقش 
دارنــد. هيچ وقت يك ســرمربي 
نمي توانــد موفقيت تيمش را به 
تنهايي به نام خودش بزند. من 
ممنون همه اعضاي باشــگاه 

هستم.
    نيم فصل اول 
ليگ امسال منتقدان زيادي 

دارد. آنها مي گويند ليگ از 
نظر كيفي افت كرده است. فكر 

مي كنيد در نيم فصل دوم هم بازي ها 
همين كيفيت را خواهد داشت؟

امســال بازي ها خيلي به هم نزديك 
شده اســت و به نظرم همين فشردگي 

در كيفيت مســابقات تأثيرگذار بود. من 
فكر مي كنم نيم فصــل دوم اوضاع بهتر 

خواهد شد.

تعدادي از بوقچي ها به 
معترضان كه عليه فكري 

شعار مي دادند حمله بردند
»هوادار به هوش باش، در روزهاي اخير در برخي 
رســانه هاي مجازي خبري مبني بر تجمع مقابل 
مجلس شوراي اسالمي منتشــر شده كه باشگاه 
استقالل به اين وسيله به هواداران دلسوز و عاشق 
خود اعالم مي كند اين تجمع غيرقانوني اســت. 
باشــگاه اســتقالل از هواداران خود مي خواهد 
ضمن خويشتنداري، از هرگونه اقدامي كه منجر 
به برهم خوردن آرامش مجموعه تيم مي شــود، 
خودداري كنند.« اين بيانيه باشــگاه اســتقالل 
پيش از تجمــع ديروز هــواداران جلوي مجلس 
بود و برايند تحليل ها اين اســت كه همين بيانيه 
باعث خبردارشدن هواداران براي تجمع شد و تا 
پيش از آن خيلي ها خبر نداشتند كه عده قليلي 
قصد فراخوان براي تجمع دارند. مسئوالن باشگاه 
به موازات كانال ها و صفحه هاي هواداري كه توسط 
ادمين هايي كم سن وسال با هويت ناشناخته اداره 
مي شوند، به آتش حاشيه ها دامن مي زنند. براي 

نمونه مي توان به هميــن بيانيه يا تصميم عجيب 
اطالع رســاني روزانه در ســاعت4و44دقيقه كه 
3 تا 4 يعني عدد محبوب اســتقاللي ها را در خود 

دارد اشاره كرد.
هنوز دليل اصلي تجمع و نارضايتي ديروز هواداران 
مشخص نيست و كسي نمي داند چرا در اين اوضاع 
كرونايي كه برخي مشاغل هنوز با محدوديت هايي 
روبه رو هستند، چنين تشكل هايي شكل مي گيرد. 
اما ديــروز در ميانه تجمع زماني كــه يك نفر از 
داخل ساختمان مجلس به ســوي آنها با انگشت 
عدد6 را نشــان داد عصبانيــت تجمع كنندگان 
بيشتر شــد و دليل موجه تري براي اعتراض پيدا 
كردند. برخي فرياد مي زدنــد و خواهان برخورد 
با فرد كري خوان بودند كــه احتماال از كارمندان 
مجلس بوده است. هواداران ابتدا خواهان استعفاي 
احمد مددي بودند و ســپس دامنه اعتراضاتشان 
دامان محمود فكري را هم گرفت كه همين باعث 

عصبانيت ليدرهــا و بوقچي هاي حاضر در تجمع 
شــد و درگيري هايي به وجود آمد. گفته مي شود 
ليدرها برخي از حاضــران را به باد كتك گرفتند؛ 
آنها تنها قشري هستند كه هنوز از سرمربيگري 
فكري حمايت مي كنند. در جريان تجمع در محل 
تمرين هم بوقچي ها مثــل باديگارد دور فكري را 
احاطه كرده بودند. حضــور هاني كرده در تمرين 

استقالل هم حاشيه هايي را به وجود آورده بود.
گفتــه مي شــود از مدت هــا پيش ســايت ها و 
رسانه های رســمي از هرگونه پوشش تصويري 
اينگونه تجمعات منع شده اند و برخي خبرنگاران 
كــه از اعتراضــات و درگيري ها عكــس و فيلم 
گذاشــته بودند گويا مجبور به حذف آنها شده اند 
اما به هرحال تصاوير آنها توســط خود شهروند-
خبرنگاران در شــبكه هاي اجتماعي به شــكلي 
گسترده بازتاب يافت. اصال مگر تصويربرداري از 

جلوي ساختمان مجلس ممنوع نيست؟

هــواداران پرســپوليس دليل تجمعــات پياپي 
استقاللي ها در شــهر و اعتراضات آنها در فضاي 
مجازي را به موفقيت تيم خودشان در سال هاي 
اخير نســبت مي دهند و معتقدنــد كه اين حال 
خوب پرسپوليس است كه استقاللي ها را ناراحت 
و غمگين كرده و اينكه چرا پرسپوليس بايد 4سال 
پياپي قهرمان شود و شانس اول قهرماني امسال 
هم باشد اما تيم آنها اين همه فراز و نشيب دارد. 
كري هاي كودكانه مقاماتي مثل وزير جوان هم 
فرضيه حمايت وزارت ورزش از پرســپوليس را 
در تحليل هاي آبي ها تقويت مي كند. به هرحال، 
كري ها بين 2 قطب فوتبال ادامــه دارد؛ روزي 
وزير كري مي خواند، روز ديگر ســردر باشــگاه 
پرســپوليس آبي مي شــود، روزي ديگر سردر 
باشگاه استقالل غذا به كنايه از اعتراض بازيكنان 
اين تيم به كمبود تنوع غذايــي در اردوها نصب 

مي شود.

واعظآشتياني:اگرفكريبرود
رتبهاستقاللدورقميميشود

 هركدام از اين 3نفر رئيس شوند 
تغييري در فوتبال رخ نخواهد داد

كريم اعظمي| چند روز بعد از حاشيه هايي كه در تمرينات استقالل ايجاد 
شد، هواداران اين تيم روز گذشــته مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع 
كرده و عالوه بر سردادن شعارهايي عليه مديريت استقالل و وزارت ورزش، 
باز هم خواهان بركناري محمود فكري از هدايت اين تيم شدند. استقالل 
سال ها پيش هم چنين موقعيتي را با شدت كمتر تجربه كرده بود؛ زمان 
مديريت اميررضا واعظ آشــتياني كه صمد مرفاوي هدايت استقالل را بر 
عهده داشت. واعظ آشتياني در گفت وگو با همشهري ورزشي، درخصوص 
حاشيه هاي چندهفته اخير اســتقالل و تجمع هواداران اين تيم مقابل 
مجلس شوراي اسالمي مي گويد: »اين اتفاقات زماني كه ما در استقالل 

مسئوليت داشتيم و آقاي مرفاوي سرمربي بودند هم رخ داد كه البته اينقدر 
شديد نبود. احساس من اين است كه برخي آقايان كه در گذشته جايگاه 
اســتقالل در جدول را دورقمي ديده بودند مي خواهند در ويترين آقايان 
فعلي هم اين اتفاق تكرار شود. اگر مديريت فعلي توانايي مقاومت داشته 
باشــد و وزارت ورزش هم كمك كند، باشگاه نبايد به سمت تغيير فكري 
برود. اگر اين اتفاق رخ دهد و فرد ديگري هدايت استقالل را بر عهده بگيرد 
بعيد نيست كه استقالل در پايان ليگ برتر صاحب رتبه دورقمي شود تا 
برخي هم به اهدافشان برسند.« آشتياني در قسمت ديگري از حرف هايش 
عنوان مي كند: »اتفاقات اخير يك ســناريو است و يك عده منفعت طلب 
دوست دارند استقالل به اين روز بيفتد. من معتقدم كه مديريت باشگاه بايد 
از فكري حمايت كند و سرمربي استقالل هم بايد نهايت بهره برداري را از 
اين موضوع ببرد. از طرفي باشگاه نيز بايد مطالبات بازيكنان را پرداخت كند 
تا ذهن آنها آرام شده و استقالل هم با آرامش كارش را پيش ببرد. سال ها 
پيش استقالل در هفته هاي ابتدايي مرحوم ناصر حجازي را كنار گذاشت و 
ديديد كه استقالل در پايان فصل در رتبه دورقمي قرار گرفت.« او در پاسخ 
به اين پرسش كه موفقيت هاي پرسپوليس چقدر در تحت فشار قرارگرفتن 
اســتقالل نقش دارد، مي گويد: »قطعا اين موضوع هم حائز اهميت است 

ولي من معتقدم اگر استقالل آرامش داشته باشد، دور از ذهن نيست كه 
قهرمان ليگ برتر شود.«

  اعالم برنامه بود، نه مناظره
از آشتياني در خصوص مناظره كانديداهاي رياست فدراسيون فوتبال 
ســؤال مي كنيم و اينكه علي كريمي حاضر به حضــور در يك برنامه 
ضبط شده نبود. او مي گويد: » ما مناظره نديديم بلكه اعالم برنامه ديديم. 
طبيعتا اگر مناظره صورت مي گرفت برنامه شكل ديگري داشت ولي فكر 
مي كنم اگر علي كريمي هم حضور پيدا مي كرد بد نبود. او مي توانست 
بخشي از رأي خاكستري مجمع را به ســمت خودش بكشاند ولي فكر 
مي كنم كريمي براي بردن انتخابات نيامده و براي شــركت كردن آمده 
است. او مي توانست با حضور در رســانه حرفش را جدي و بدون شائبه 
بزند ولي اين فرصت را از دست داد.« آشتياني در خصوص شانس كريمي 
براي برنده شــدن و اينكه پيش بيني خودش از برنده انتخابات چيست، 
تأكيد مي كند: »با اتفاقات پيش آمده بعيد مي دانم كريمي شانسي داشته 
باشد. از بين 3نفر ديگر هم هر فردي رئيس فدراسيون شود بعيد مي دانم 

تغييري در فوتبال رخ دهد.«

سرمربي پرسپوليس از روزهاي سخت و حاشيه هايي كه با برخي اعضاي هيأت مديره داشت عبور كرده است. او مي گويد: ديگر دوست ندارم به عقب برگردم

فوتبال ايران

برنامه  بازي ها

دوشنبه 11 اسفند 1399
نفت مسجدسليمان - تراکتور تبريز

ماشين سازی تبريز- شهرخودرو مشهد

پيكان - صنعت نفت آبادان

سپاهان - گل گهرسيرجان

پرسپوليس - سايپا

فوالد خوزستان - ذوب آهن اصفهان

مس رفسنجان - استقالل

نساجی مازندران - آلومينيوم اراک

15:00

15:45

17:25

17:35

هفته شانزدهم ليگ برتر

شنبه 1۶ اسفند 1399
سايپا - نفت مسجدسليمان

صنعت نفت آبادان - پرسپوليس

آلومينيوم اراک - سپاهان

تراکتور تبريز- نساجی مازندران

ذوب آهن اصفهان - ماشين سازی تبريز

استقالل - فوالد خوزستان

شهرخودرو مشهد - پيكان

گل گهرسيرجان - مس رفسنجان

15:00

15:30

17:30

هفته هفدهم ليگ برتر

استقالل - قائدي؛ در 
جست وجوي راه حل قانوني

مهــدي قائدي تصميــم گرفته تــا زماني كه 
مشكلش حل نشود در تمرينات استقالل شركت 
نكند. او در ابتداي فصل براي اينكه حضورش در 
يك تيم خارجي براي باشگاه استقالل سودمند 
باشد براي 2فصل ديگر قراردادش را تمديد كرد 
و در هنگام تمديد به او قول داده شــد كه مبلغ 
قراردادش، همتــراز بازيكنان درجه اول آبي ها 
خواهد شــد. اما بعدا متوجه شد قراردادش در 
ســازمان ليگ براي فصل جاري 850ميليون 
تومان تنظيم شــده اســت. او بعد از پي بردن 
به اصل ماجرا در اين باره با احمد ســعادتمند 
صحبت كرد و قرار شد قرارداد او همانند قرارداد 
وريا غفــوري تغيير كند اما ايــن اتفاق صورت 
نگرفت. قائدي بعد از رفتن سعادتمند با مديريت 
جديد استقالل هم در اين زمينه چندبار صحبت 
كرده ولي هنوز نتيجه اي نگرفته اســت. ديروز 
مديرعامل باشگاه استقالل در يك گفت وگوي 
راديويــي درخصوص وضعيــت قائدي گفت: 
»مهدي پسر استقالل است و بيشترين پرداختي 
اين دوره را به او داشتيم كه 67درصد پرداختي 
صورت گرفته است. متأسفانه رقم قرارداد برخي 
بازيكنان افزايش نامتعارف داشــته اســت. به 
قائدي هم در آن دوره وعده هايي داده شده اما به 
آن عمل نشد. البته او تا سال1402 با ما قرارداد 
دارد و تالش مي كنيم تا در يك فرايند قانوني و 
با مذاكره نهادهاي ذيربــط بتوانيم قرارداد اين 

بازيكن را ترميم كنيم.«
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رئال مادريد با زيدان كه بيشترين تلفات و مصدوم را بين همه تيم هاي بزرگ 
اروپايي در اين فصل با 41مصدوم دارد، امشب براي بازي رفت نخستين مرحله 
حذفي ليگ قهرمانان بازيكنان زيادي براي فرســتادن به زمين در اختيار 
ندارد. آن هم مقابل يكي از مشكوك ترين و ترسناك ترين تيم هاي 2 فصل 
اخير اروپا كه بدون ترس به همه تيم ها گل هاي زيادي مي زند و االن برخالف 
مرحله حذفي ليگ قهرمانان فصل قبل ايليچيچ را هم در اختيار دارد. اشتيلر 
آلماني داور بازي امشب است كه تنها يك بار براي رئال قضاوت كرده؛ پيروزي 
3بر يك مقابل كلوب بروخه در فصل گذشــته ليگ قهرمانان. درديگر بازي 
امشب منچسترسيتي كه 18برد پياپي به دست آورده، با مونشن گالدباخ بازي 
مي كند؛ حريف آلماني در دور گروهي با رئال و اينتر همگروه بود و موفق شد 
اينتر را جا بگذارد اما اين دليل نمي شود كه آسان ترين حريف براي مدعيان 

در قرعه كشي اين مرحله نباشد.

   مصدومان
تعداد بازيكنان تيم اصلي به زور به 12نفر مي رســد كه 2تاي آنها دروازه بان 
هستند و يكي ايسكو! ايسكو انگار مثل گرت بيل ديگر عالقه اي به فوتبال 
ندارد. او در روزهايي كه همه اصلي ها به دليل مصدوميت و محروميت غيبت 
دارند، باز هم به بازي گرفته نمي شود و وقتي قرار است به عنوان يار تعويضي 
به ميدان برود، فقط يك دقيقه و 20ثانيه طول مي كشد تا موهايش را ببندد و 
سپس آماده شود. وقتي در زمين است، تيم 10 نفره مي شود. 10 نفره كه سهل 
است؛ با حضور وينيسيوس تيم قبال 10 نفره شده است. زيدان جدا از سالم يا 
مصدوم بودن بازيكنانش افرادي را در اختيار دارد كه در حالت طبيعي نبايد 
اصال جزو ذخيره ها بودند؛ بازيكناني مثل اودريوسوال، ميليتائو، وينيسيوس 
و حتي ماريانو و ادن آزار و همين ايســكو. براي بازي امشب اين بازيكنان 

در دسترس نيســتند و نيمي از آنها براي بازي برگشت هم غايب خواهند 
بود؛ راموس، ميليتائو، كارواخال، مارســلو، كريم بنزما، ادن آزار، رودريگو، 

اودريوسوال و فده والورده.

  راموس
غيبت راموس و بنزما از بقيه مهم تر است. رئال در ليگ قهرمانان بدون راموس 
قادر به بردن كمتر تيمي بوده. كاپيتان 3 روز قبل از بازي برگشت كه ششم 
مارس خواهد بود آماده بازي مي شود. در الليگاي امسال هم در 11بازي بدون 
راموس تنها 5برد و 5شكست به دست آمده. با راموس تنها2 شكست در كل 

رقابت ها نصيب تيم شده است.

  بنزما
بنزماي 17گله هم بود و نبودش كلي توفير دارد. بدون بنزما 13بازيكن مادريد 
باقي مي ماند كه روي هم رفته 23گل زده اند. كاســميرو با 6 و لوكا مورديچ 
با 4گل بهترين گلزنان ليست فعلي رئال هســتند. از زمان جدايي رونالدو، 
بنزما 11بازي را به دليل مصدوميت از دســت داده است كه تيم در غياب او 
6برد، 2مساوي و 3باخت داشته؛ 19گل در 11بازي كه 6گل آن در ديدار جام 
حذفي مقابل مليا بوده. بدون كريم 34درصد گل هاي فصل از دست رفته و 
با احتساب آمار گلزني مصدومان در مجموع زننده هاي 23گل فصل رئال در 

تركيب حضور ندارند.

  جوانان
در غياب اصلي ها 6 بازيكن جوان از تيم جوانان و دوم به ليست اضافه شده اند؛ 
شامل آلتوبه، چوست، ميگل گوتيرس، آنتونيو بالنكو، آريباس و هوگو دورو كه 

هيچ كدام ليگ قهرمانان را از نزديك نديده اند و جمع دقايق همه آنها روي هم 
در الليگا و جام حذفي به 180دقيقه نمي رسد.

  كاسميرو
هافبك دفاعي برزيلي 29ساله شد. او چند فصل است بدون جانشين و بدون 
غيبت طوالني در قلب خط مياني بازي مي كنــد. در اين فصل در 17بازي از 
19بازي حضور مفيد داشته و 6گل زده. كاسميرو اگر در بازي امشب كارت زرد 
بگيرد، بازي برگشــت را به دليل محروميت از دست مي دهد كه قابل جبران 
نيست. در تركيب رئال در 268بازي 29گل زده و 20بار پاس گل داده و 14جام 
با رئال و 3 جام كوپا آمريكا هم با تيم ملي برزيل به دست آورده. كريستين 
رومرو و جيمسيتي هم با دريافت كارت زرد در اين بازي، بازي برگشت را از 

دست مي دهند و خط دفاعي آتاالنتا را خالي مي كنند.

  گلزني
رئال حتي بعد از رفتن كريســتيانو كه بهترين متخصص پرواز در محوطه 
جريمه حريفان بود، باز هم روي هوا توانايي خاصي دارد. مادريد تيمي است 
كه در الليگا بيشترين گل را از طريق توپ هاي هوايي با 11گل به ثمر رسانده؛ 
4گل بيشتر از گرانادا و سويا. رئال در 5بازي از 6مسابقه مرحله گروهي ليگ 

قهرمانان 2 گل يا بيشتر وارد دروازه حريفانش كرد.

  آتاالنتا
آتاالنتا با خط حمله ديوانه اش شــامل زاپاتا و موريــل و ايليچيچ در همين 
هفته هاي اخير ميالن را 3 هيــچ و ناپولي را 4 بر 2بــرده. مقابل ناپولي در 
دقيقه27ده نفره شــده و باز هم پرگل برده. فصل قبل هم ركورددار تعداد 
بردهاي پرگل بود و 7 تا 7 تا به حريفان مي زد. آنها در 11بازي خانگي قبلي در 
برگامو تنها يك بار باخته و 8بازي را برده اند. شاگردان گاسپريني در 9بار از 
اين بازي هاي خانگي حداقل 3 گل به حريفان زده اند. فصل قبل تا يك چهارم 
پاياني پيش رفتند و در تك بازي و در دقايق آخر به پاري سن ژرمن فيناليست 
باختند. همين فصل هم ليورپول را در آنفيلد شكســت دادند و براي صعود 
آژاكس را حذف كردند. اين تيم شــايد بهترين تيم تاريخ 113ساله باشگاه 

باشد. آتاالنتا با 3 برد پياپي از رئال كه 4برد پشت هم دارد پذيرايي مي كند.

جهان

ليگ برتر با تماشاگر

رونالدو ركوردزني را ول نمي كند

خبر خــوب براي فوتبال دوســتان 
اين اســت كه ليگ برتر به زودي 
با تماشــاگر دنبال خواهد شد و 
خبر بد اين اســت كه تاريخي كه 
براي آزاد شــدن حضور هواداران 
در ورزشگاه ها اعالم شده، به آخر فصل 
نزديك است. بوريس جانسون، نخست وزير انگليس پيشنهاد 
داده است تماشاگران رويدادهاي ورزشي از 17مه به ورزشگاه ها 
برگردند. به اين ترتيب ورزشگاه هايي با ظرفيت 40هزار تماشاگر 
مي توانند 10 هزار بليت بفروشــند يعني به ميزان يك چهارم 

ظرفيت شان.

حتما خسته شــده ايد از بس هر روز 
درباره ركورد جديد رونالدو و مسي 
خبــر خوانده ايد ولي بــاور كنيد 
كريستيانو رونالدو بعد از ركوردزني 
مســي در الليگا طاقت نيــاورد و 
يك شــب هم صبر نكرد تا ركوردهاي 
جديدي به نام خودش ثبت كند. بعد از مســي كه قرباني هاي 
گلزني اش را در الليگا به عدد38رساند، رونالدو هم با 2گلي كه 
به بنونتو زد، حاال مقابل 78تيم مختلف در 5ليگ معتبر اروپايي 
موفق به گلزني شده است؛ در بين بازيكنان فعال، فقط زالتان 
ايبراهيموويچ از او باالتر است كه مقابل 79تيم مختلف گل زده و 
البته هر 79تاي آن در 5ليگ بزرگ نبودند. رونالدو در ليگ برتر، 
پرتغال، الليگا و سري آ بازي كرده و زالتان در ليگ برتر، سري آ، 
الليگا، سوئد، آمريكا و ليگ يك فرانسه. رونالدو با 2 گل ضربه 
سر ديگر ركورد گل هايش با سر را به عدد133رساند. او حاال در 
14فصل پياپي حداقل 25گل در هر فصل به ثمر رسانده كه اين 
هم ركورد است. رونالدو سريع ترين بازيكن تاريخ سري آ شده كه 
به 70گل در ليگ مي رسند. تعداد كل گل هاي او براي يوونتوس 
به 90رسيد كه يكي از پيپو اينتزاگي بيشتر است و اين تعداد 
گل رونالدو را به رده پانزدهم بهترين گلزنان تاريخ باشگاه آن هم 
تنها در 2فصل و نيم رساند. او 8گل از ديباال و 14گل از ميشل 
پالتيني بزرگ كمتر گل زده و به نظر مي رسد تا پايان فصل به 
هر دو برسد اما ركورد 290گل دل پيرو دست نيافتني است مگر 

آنكه كريستيانو 4 فصل ديگر هم همين جا بماند.

نقل قول

ماركو فان باستن:  »هالند، لواندوفسكي جديد نيست بلكه از 
او بهتر است.«

لوييس سوارس: »در بارسلونا به من گفتند كه پير شدي و ديگر 
در سطح باشگاه نيستي. شايسته احترام بيشتري بودم.«

توماس توخل: »ارزشي كه ليگ برتر براي چلسي دارد، از ارزش 
لوشامپيونه براي پاري سن ژرمن بيشتر است.«

 بوفون:  »من هميشه آمادگي ام را مي سنجم و هم اكنون كامال 
از آمادگي ام راضي ام. من هر هفته ميزان پرش خودم را اندازه 

مي گيرم و تا زماني كه خوب باشد، ادامه مي دهم.«

شب نشيني در كانون كرونا
رئال با كلي مصدوم به برگامو مي رود تا در شهري كه يكي از مراكز گسترش كرونا در اروپا بود بازي كند

فدریکو والوردهكاسميروتيبو كورتوا ایسکوادن آزارماركو آسنسيوكریم بنزما 

آندری لونين

لوكا مودریچ

تونی كروس

آلوارو اودریزوال

ماریانو  دیاز مخييا

سرخيو راموس

لوكاس واسکز

ناچو

مارسلو 

رودریگو گوئس

 فرالن مندی

رافائل واران

 ادر ميليتائو

دنی كارواخالوینيسيوس جونيور

اين روزهــا تقريبا از تمــام تيم هاي ليــگ برتري 
اظهارنظرهاي مشــابهي به گوش مي رســد با اين 
مضمون كه »هيچ ليست مازادي نداريم.« خب اين 
يعني چه؟ يعني صددرصد بازيكناني كه در نيم فصل 
اول براي 16تيم ليگ برتر به ميدان رفتند عملكرد 
خوبي داشتند و رضايت كادرفني را برآورده كرده اند؟ 

طبيعي است كه اينطور نباشد. اصوالً به نظر مي رسد 
باشــگاه هاي ايراني در مورد عبارت ليســت مازاد 
دچار سوءتفاهم هســتند و چون آن را معادل اخراج 
بازيكن مي دانند، حاضر نيستند از نظر معنوي چنين 
هزينه اي بپردازند. اين در حالي است كه همه جاي 
دنيا ليست مازاد داريم و باالخره بازيكناني هستند كه 
براي خودشان و تيم بهتر است به فكر مقصدي ديگر 
باشند. اصال شايد بازيكني كه اينجا موفق نبود، جاي 
ديگر ستاره باشد. خيلي از باشگاه ها هم از اين فرصت 
براي معاوضه نفرات اســتفاده مي كنند اما در ايران 

همه فقط ياد گرفته اند بگويند ليســت مازاد نداريم. 
بدون تعارف االن پرسپوليســي ها آرمان رمضاني را 
مي خواهند چه كار؟ اين اواخر همينطوري هم به او 
بازي نمي رسيد، حاال با حضور مهدي ترابي، بازگشت 
عيسي آل كثير و جذب احتمالي يك مهاجم چقدر 
شانس براي او باقي خواهد ماند؟ يا در استقالل چرا 
بازيكني مثل فرشيد باقري بايد حفظ شود؟ كه هر دو 
هفته يك بار او را كنار بگذارند؟ كمي منطقي باشيد 
و باالخره بعد از 20ســال ادبيات حرفه اي را بر اين 

فوتبال حاكم كنيد.

چرا به همه مي گويي نه؟
فرهاد مجيدي و رفتاري كه به شايعات دامن مي زند

زمستان بازگشت ها

نقل و انتقاالت زمستاني در فوتبال ايران شــروع شده و باشگاه ها در حال 
رفع نقاط ضعف شان هستند. تا اينجا اما مهم ترين اخبار مربوط به بازگشت 

2بازيكن و 2مربي به تيم هاي سابق شان است.

  مهدي ترابي در پرسپوليس
در مورد مهدي ترابي، با توجه به شكست حضور اين بازيكن در العربي قطر كامال 
قابل پيش بيني بود كه او به پرسپوليس برگردد. اين اتفاق رخ داده و ترابي هم اكنون 
در حال تمرين با سرخپوشان است. در صورت باز شــدن پنجره نقل و انتقاالتي 
باشــگاه، اين بازيكن از ابتداي نيم فصل دوم مي تواند براي تيمش به ميدان برود. 
ترابي قبل از پيوستن به ليگ ستارگان قطر، يك سال ونيم براي پرسپوليس بازي 
كرد و يكي از بهترين نفرات اين تيم بود. سبك جدايي او باعث دلخوري هواداران 

شده است.
  رسول خطيبي در تراكتور

اين يكي تا حدود زيادي غيرمنتظره و ناگهاني بود. رسول خطيبي پيش از اين در 
ليگ هاي سيزدهم و چهاردهم سابقه حضور روي نيمكت تراكتور را داشت اما بعدا 

مسيرش به سمت ماشين سازي و آلومينيوم اراك چرخيد. خطيبي نيم فصل اول 
خوبي در اراك داشت و با آلومينيوم درست به اندازه تراكتور امتياز جمع كرد. او 
حاال به تبريز برگشته تا شايد اميد به كسب عنوان قهرماني را به تراكتور برگرداند.

  پيمان بابايي در تراكتور
پيمان بابايي نخستين صيد درشــت تراكتور از بازار زمستاني بود؛ بازيكني كه از 
ماشين سازي تبريز جذب شد و پيش از آن سابقه حضور در گسترش فوالد را هم 
داشته است. بابايي تربيت شــده تيم جوانان تراكتور است و يك فصل هم در تيم 
بزرگساالن بازي كرده، هرچند 2بازي بيشتر به او نرسيده است. اين پيمان اما با آن 

بازيكن قبلي خيلي فرق دارد و شايد گره از كار تراكتور باز كند.
  مجتبي حسيني در ذوب آهن

سرمربي نفت مسجدســليمان در نيم فصل اول در حالي اين باشگاه را ترك كرد 
و براي دور برگشت ليگ بيســتم هدايت ذوب آهن را پذيرفت كه قبال هم سابقه 
دستياري و هم ســابقه ســرمربيگري در اين تيم را داشته اســت. اصوال دوران 
سرمربيگري حسيني از زماني شروع شد كه يحيي گل محمدي ذوب آهن را ترك 

كرد و مديران باشگاه او را به عنوان نفر اول برگزيدند.
  نفر بعدي كيست؟

احتمال اينكه در اين زمستان باز هم بازگشت مشــابه داشته باشيم كم نيست. 
به عنوان مثال اين روزها از حضور احســان حاج صفي در سپاهان زياد حرف زده 
مي شود اما روشن نيست اين اتفاق رخ بدهد. خود احسان چند ماه پيش به صراحت 
گفته بود بسيار مايل است به سپاهان برگردد و بار ديگر پيراهن اين تيم را بپوشد.

فعاًل همه دارند به تيم هاي سابق شان برمي گردند

بسياري بر اين باورند كه 
اگر محمود فكري به هر 
دليلي از استقالل جدا 
شود، فرهاد مجيدي 
محـتمل ترين گزينه 
بــراي جانشــيني  
بــود.  خـــواهد  او 
شماره 7محبوب هواداران 
كه در گذشــته جاي وينفرد 
شفر و آندره آ  استراماچوني را 
گرفته، هيچ بعيد نيســت اين 
بار به جاي فكري روي نيمكت 
آبي ها بنشــيند. صد البته اگر 
اين اتفاق رخ بدهد، تبعات زيادي 
براي مجيدي خواهد داشت. در دو 
نوبت قبلي 2مربي خارجي جاي خود 
را به مجيدي دادند اما فكري يك مربي 
ايراني است كه همچنان در اين فوتبال 
باقي خواهد ماند و ممكن اســت عليه 
فرهاد جبهه بگيرد. در اين بين رفتارهاي 
خود مجيدي هم به شايعات دامن مي زند. 
او در خانه نشسته و پيشنهادهاي مختلف 
را رد مي كند. بنابراين واضح اســت كه 
سايرين در تفســير اين رفتار، بگويند 
فرهاد منتظر خالي شدن نيمكت استقالل 

است.

  از تراكتور تا ذوب آهن، از نســاجي تا 
آلومينيوم

اخبار رسمي و غيررسمي حاكي از آن است 
كه فرهاد مجيدي در يك ســال گذشته 
حداقل 4پيشنهاد ليگ برتري را رد كرده 
است. دســت كم 2مورد از آنها را خود او 
تأييد كرده است. بعد از بركناري عليرضا 
منصوريان از تراكتور، حضور روي نيمكت 
اين تيم به فرهاد پيشنهاد شد اما خودش 
نپذيرفت و گفت:»هم در ابتداي فصل و هم 
در اين مقطع از باشگاه تراكتور با من صحبت 
كردند. ضمن احترام به اين باشگاه پرطرفدار 
و مالك محترم و به رغم اينكه كار در تراكتور 
را براي هر مربي ايراني مايه افتخار مي دانم، 
فعال امكان همكاري با ايــن تيم بزرگ را 
ندارم«. مجيدي اخيرا نيز با ادبياتي مشابه از 
رد پيشنهاد ذوب آهن خبر داده و با تشكر از 
مديران باشگاه اصفهاني گفته به دليل برخي 
مشكالت نمي تواند با آنها كار كند. به همين 
موازات شنيده ها حاكي از آن است كه فرهاد 
به سينه آلومينيوم اراك و نساجي قائم شهر 
هم دست رد زده است. مسلما ارائه اين همه 
پيشــنهاد فقط به خاطر توانايي هاي فني 
مجيدي نيست و كاراكتر جذاب و خبرساز 
او هم روي تصميم مديران باشگاه ها تأثير 
دارد، اما پرسش اينجاست كه او چرا همه 
را رد مي كند؟ آيا واقعــا هيچ كدام از اين 
تيم ها، شرايط همكاري را نداشتند؟ يكجا 
ساختار باشگاه غلط است، يكجا وضعيت 

تيم خوب نيســت، يكجا بضاعت انساني 
كافي وجود نــدارد... خب آخرش كه چه؟ 
ما در ليگ ايران همين تيم ها را داريم و اگر 
نيت مجيدي كار كردن باشد، بايد از همين 
گزينه ها يكي را انتخاب كند. اينكه او مدام 
همه درخواست هاي همكاري را رد مي كند، 
درست يا غلط مخاطب عامي را به اين باور 
مي رســاند كه فرهاد فقط به فكر نيمكت 

استقالل است.

  تا كي رفت وآمد روي نيمكت آبي؟
اگر مجيدي باز هم سرمربي استقالل شود، 
براي سومين بار اين اتفاق را تجربه كرده 
و اين در حالي اســت كه او فقط 44سال 
دارد. 3دوره حضــور روي نيمكت يكي از 
بزرگ ترين تيم هاي ايرانــي )هرچند كه 
دوره اول موقتي بوده باشد( در اين سن و 
سال واقعا عجيب اســت. طبيعتا اين آمد 
و شــدها كم كم مردم را هم خسته خواهد 
كرد و جذابيت فرهــاد را براي هواداران از 
بين مي برد. به عالوه هميشــه خأل اثبات 
توانايي هاي مجيدي در يك تيم ديگر باقي 
خواهد ماند. شايد بهتر باشد او نگاهش را در 
دنياي مربيگري تغيير بدهد و به نيمكت هاي 
ديگر هم فكر كند. مربيگري شــبيه بازي 
نيست كه بگويي غير از پيراهن استقالل 
لباس هيچ تيم ديگري را به تن نمي كنم. اين 
قصه فرق دارد و اگر قواعدش را بلد نباشي، 

زود محو خواهي شد.

بهروز رسايلي
روزنامه نگار

ليست مازاد »فحش« نيست
قابل توجه باشگاه هاي ليگ برتري
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افقي:
 1- ســختي دادن به جسم 
براي تزكيــه روح- حائل در 

مقابل خطر- تلخ
2- آساني- شهري در جنوب 

آلمان- اهل روستا
3- بــدذات- قــراردادن- 

سبزه زار
4- آواي رسا- از باشگاه هاي 

فوتبال اسپانيا
5- پايتخت كانــادا- پهنه 

دشت- اشتباه
6- پيوند- آلت نشانه روي در 

اسلحه- از حواس پنج گانه
7- تركيب طــا و نقره در 

جيوه- خواستن... است
8- تازه زايمان كرده- نوعي 

قلم رسم- زاپاس
9- معادل فارسي اينترنت- 

گابي
10- ظرف نمــك- ميزبان 

المپيك2012- فرشته
11- اقامتــگاه مســافر- 

ثروتمند- بايگاني
12- پاينــده- دانه اي ريز و 

لعاب دار با مصرف دارويي
13- پناهگاه- گردهمايي- 

بدون آستر
14- سخت و محكم- ادويه 

پيتزا- منجمد
15- ســوغات اصفهــان- 

مردي كه مطيع و فرمانبردار 
مطلق همسر است- آغشته 

به خون
  

عمودي:
1- طوقــه چرخ خــودرو- 

باركد- خواب ابدي
2- جناح لشكر- از شما دور 
باد- آنكه از حد و مرز خود پا 

را فراتر مي گذارد
3- انتقال مفاهيم به ديگران 

بدون صحبت كردن
4- واحــد اندازه گيري توان 
الكتريكــي- جمع مكســر 

ماده- شهر ماركوپولو
5- زمينــه- پيك كاغذي- 
سركش و نافرمان- دوتا نون

6- نقاش چيره دست هلندي 
قرن نوزدهم- شوفر

7- سال- نمك اسيد استيك- 
شبه جزيره اي در شمال غرب 

روسيه
8- خبــر ارســالي- گــرز 
آهنين- سرباز نيروي دريايي
9- پيشــامد- خبرگزاري 
جمهوري اســامي ايران- 

سال آذري
10- تخم مــرغ عســلي- 

تابندگي
11- دشــمن سرســخت- 
سياره زهره- درس نگارشي- 

رشته باريك
12- مايع نشاسته- پدرمرده- يك 

نفر
13- شاعر و نويســنده روسي در 
قرن نوزدهــم و خالق اثــر دختر 

سروان
14- پايان پذير- نابينا- بي اعتنا به 

قيد و بندها
15- خرده ســنگ- نوعــي لوح 

فشرده- شهري در استان كرمان
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قانون همه يا هيچ

پروژه ها واقعي اند؟ 

چند روز پيش خبر دادند وزارت ورزش لباس آكروژيم زنان را براي 
حضور در مسابقات بين المللي تأييد كرده است. سايت و كانال 
تلگرامي وزارت ورزش هم به نقل از روابط عمومي فدراســيون 
ژيمناستيك اين خبر را منتشر كردند. اما چند ساعت بعد  خبر را 
حذف كردند. جالب تر از آن اظهارنظر مهين فرهادي زاد، معاونت 
ورزش زنان وزارت ورزش است او كا ماجرا را تكذيب كرده: »اصًا 
لباسي تأييد نشــده«. تقصيرها را هم گردن كسي انداخته كه 
كوچك ترين نقشي در ماجرا نداشته است؛»شايد روابط عمومي 
اين حس را داشته كه لباس تأييد شده.« كاش يكي بود شهامت 

داشت و مي گفت كه چه كسي با لباس مخالفت كرد.

ســميرا زرگري، ســرمربي تيم ملي اســكي زنان كه تا ديروز 
مورد حمايت افكار عمومي بود، با يك پســت اينستاگرامي در 
دســته مغضوبين قرار گرفت. زرگري به خواســت همسرش 
ممنوع الخروج شــد و نتوانســت همراه تيم ملي به مسابقات 
قهرماني جهان برود. هفته گذشته، خيلي ها از او حمايت كردند 
و خواستار اصاح قانون گذرنامه به نفع زنان شدند. آخرين خبر 
اين بود كه كميته ملي المپيك به  زرگري قول كمك داده است. 
اما حرفي كه خود زرگري زد، خيلي ها را عصباني كرد؛»حداقل 
قانون براي زنان ورزشكار اصاح شود.« گروهي اين جمله زرگري 
را منفعت طلبي خوانده اند و گفته انــد اين قانون بايد براي همه 

اصاح شود نه فقط براي سلبريتي ها و افراد خاص.

مديركل ورزش و جوانان خراسان جنوبي خبر داده كه 63پروژه 
ورزشي آماده بهره   برداري اند. اين روزها از اين دست خبرها كم 
نيست. داشتن اين همه خبر خوش فضاي هر جامعه  ورزشي را 
اميدوار مي كند. مثا االن بايد شهروندان طبس، نهبندان، بيرجند 
و... خيلي بايد خوشحال باشــند اما باور كردن اين خبرها كمي 
سخت است. تجربه دوره هاي قبل نشان داده هر چه به روزهاي 
آخر رياســت وزير ورزش و مديركل هايش نزديك تر مي شويم، 
تعداد پروژه هايي كه افتتاح مي شوند، بيشتر مي شود. فقط كسي 
نيست به اين سؤال جواب بدهد كه چرا هميشه ورزشكاران حتي 

در سطح حرفه اي مي نالند كه جا براي تمرين ندارند؟

شكوه يك خداحافظي در هندبال زنان
شيدا فالح، كاپيتان تيم ملي هندبال بعد از 20سال خداحافظي كرد. در گفت وگو با همشهري او از حال و هواي عجيب بازي آخر گفته است 
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 جمعی از توليدكننــدگان، باشــگاهداران، مربيان، 
قهرمانان ملی و فعاالن صنعت اســب در بيانيه اي كه 
به وزير جهاد كشاورزي نوشــته اند به تصميم  يكي از 
معاونت هاي اين وزارتخانه معترض شده اند. يك سال 
و نيم پيش رديف اولويت واردات اســب مولد از رديف 
21 به رديف 27 تغيير كرد. با اين تغيير اين اســب به 
كااليي الكچري تبديل و واردات آن ممنوع شد. جامعه 
سواركاري معتقد است كه اين اتفاق باعث شده چند 
واردكننده با استفاده از رانت، مبالغ نجومي روي اين 
اسب ها بگذارند. آنها مي گويند تداوم اجراي ممنوعيت 
واردات اسب مولد سرمايه بخش خصوصي را با تهديد 

روبه رو مي كند و موجب بيكاري هزاران نفر مي شود.
در صنعت اسب، نقش اســب مولد در توليد و تكثير و 
گردش اين چرخه حياتی است. گونه های خط خونی 
داخلی هنوز فاصله  زيادي با اســب هايي دارد كه خط 
خونی خارجی دارند. مجيد شــريفی ركورددار پرش 
اسب ايران در اين باره می گويد: »همه ما در مسير توليد 
اسب داخلی هم گام های مهمی بر داشته ايم اما به دليل 
عدم امكانات لجستيكی و سخت افزاری، اقا 30سال 
در پرورش اسب با قابليت مسابقه از نمونه های خارجی 
عقب تر هستيم. در حالی كه ركورد پرش از مانع بين 
155 تا 160سانتی متر است، اين ركوردها را بچه های 
سواركار ايرانی در داخل كشور و با اسب های دارای خط 
خونی خوب می پرند، درحالــی كه بهترين گونه های 

اسب ايرانی كمتر از 130سانتی متر می پرند.«
رضا اهلل دادی پرافتخارترين ايرانی در مسابقات اسب 
زيبايی كه قهرمانی جهان را هم در كارنامه اش دارد می 
گويد: »متاسفانه در كشور ما تا به امروز حتي يك دالر 
نيمايی هم صرف واردات اسب نشده و تمام اين چرخه 
نهايتا يك ميليون دالری ساالنه برای واردات اسب مولد 
با اين دســتورالعمل ممنوع شده است و شاهد پديده 
قاچاق واردات اسب به كشور از يك طرف و افزايش غير 
قابل باور در قيمت كره اسب ها هستيم. االن اسبی را كه 
بايد با همين قيمت دالر در نهايت 200 تا 300ميليون 
تومان باشد به قيمت 800ميليون تا يك ميليارد تومان 
می فروشند. قيمت هر كشش برای توليد مثل هم به 
ارقام نجومی رسيده اســت و  تعداد انگشت شماری از 
همكاران ما كه قبل از اين دستورالعمل عجيب يكباره 
تعداد زيادی اسب وارد كرده بودند، به طور انحصاری 

صاحب سودهای آنچنانی شدند.«

گزارش

پايان 20سال بازي در اوج. اين پايان با اشك و لبخند همراه بود. 
شيدا فالح با اشك هايي كه ريخت، در ياد هندبالي ها مي ماند؛ در 
قابي كه تير دروازه را مي بوسد و اشك مي ريزد؛ در قابي كه روي 
دســتان هم تيمي هايش و در فضا معلق است و پيراهن آخرين 
تيم را روي صورتش كشيده تا اشك هايش ديده نشود. آخرين 
بازي براي فالح با قهرماني به پايان رسيد و البته با ديده شدن؛ 

ديده شدني كه براي نخستين بار در هندبال زنان اتفاق افتاد.
فالح كاپيتان تيم ملي هندبال در فينال ليگ برتر از زمين بازي 
خداحافظي كرد. هم تيمي هايش از وقتي متوجه تصميم او شدند، 
با تمام توان بازي كردند تا اشتادسازه قهرمان شود و خداحافظي 
شيدا در يكي از بهترين روزها اتفاق بيفتد: »دست تك تك آنها 
را مي بوسم. بچه ها با تك تك سلول  هايشان بازي كردند  تا تيم 

قهرمان شود و من با دست پر از هندبال خداحافظي كنم.« 
شيدا گفته تا 5سال ديگر هم مي توانسته بازي كند اما چرا صبر 
نكرد تا در بازي ملي خداحافظي كند: »34سال دارم اما از نظر 
بدني فكر مي كنم هنوز هفده هجده سالم است. حداقل 5سال 
ديگر به راحتي مي توانستم بازي كنم اما از بچگي به خودم قول 
داده بودم، در اوج خداحافظي كنم. نمي توانستم براي بازي ملي 
صبر كنم. با وضعيت كرونا معلوم نيســت كه بازي ملي داشته 
باشيم يا نه. دوست داشتم كنار بروم تا بچه  هاي ديگر هم بتوانند 

بازي كنند. با رفتن ما براي يكي ديگر كه هم پست من است، جا 
باز مي شود.« 

آخرين قهرماني براي شــيدا متفاوت بــود؛ خداحافظي كرد: 
»خداحافظي از زمين هندبال بعد از 20سال حال و هواي ديگري 
داشت. غيرقابل توصيف است.« و هم اينكه براي نخستين بار بازي 
هندبال زنان پخش زنده داشت: »براي نخستين بازي بازي ما از 
آپارات فدراسيون پخش شد.« بعد از ديدن بازي و خداحافظي، 
خيلي ها براي شيدا پيام داشتند: »با استوري ها و متن هايي كه 
در فضاي مجازي ديدم، معلوم است كه خيلي ها بازي و مراسم 
خداحافظي را ديده بودند. خيلي ها بهم پيام داده و نوشته بودند 
فوق العاده بودي ، درخشيدي و... بعضي ها هم ناراحت بودند كه چرا 
خداحافظي كرده ام. پيام ها حس خيلي خوبي داد. خيلي از كساني 

را كه پيام داده بودند، نمي شناختم.«
شيدا گفته براي روز خداحافظي 3روز سخت را پشت سرگذاشت. 
او مردد بوده است؟ »نه، اصال ترديدي نداشتم. تصميم براي رفتن 
مثل مردن مي ماند. وقتي تصميم مي گيري ولي يك ايران بهت 
مي  گويد زود است و نبايد بروي، هم حس خوب داري و هم حس 
ناراحتي. من به اين فكر كردم كه بايد يك چالش جديد را تجربه 
كنم اما رفتن هم ســخت بود. مدام به اين فكر مي كردم كه اين 
آخرين باري است كه مي توانم شوت كنم، آخرين باري است كه 

به عنوان بازيكن وارد زمين مي شوم و...«
شيدا دختر شيرازي است كه از 14سالگي وارد هندبال شده و از 
همان سن به تيم ملي دعوت شده. اين 20سال دستاوردي هم 

براي او داشته است؟ »براي من 20سال در اوج گذشت. در سن 
نونهاالن بودم اما به تيم ملي بزرگساالن دعوت شدم. هندبال 
برايم خيلي خوب شروع شد و دوست داشتم خيلي خوب هم 
تمام شود. اين 20سال به زبان 20سال است، در آخرين بازي حس 
مي  كردم نخستين باري است كه وارد زمين شده ام. در اين سال ها 
خيلي چيزها به دســت آوردم و بعضي از چيزها را هم از دست 
دادم. افتخارش براي من خيلي زياد بود. خيلي مهم است كه در 
يك جمعيت زياد، فقط يك نفر كاپيتان تيم ملي باشد. اين افتخار 

نصيب هر كسي نمي شود.« 
در هندبال هم مثل ديگر رشــته ها، زنان دســتمزد چنداني 
نمي گيرند. اينجا هم بازيكناني هستند كه يا پول نمي گيرند يا 
اگر بگيرند كفاف هزينه هاي رفت وآمد را هم نمي دهد اما شيدا 
بازيكن گراني بود: »تاپ ترين بازيكنان در هندبال 50ميليون 
مي گيرند. من تقريبا هميشه ســقف را گرفته ام و از 19سالگي 
حقوق داشــته ام. اما خيلي از بازيكنان هستند كه با كمترين 
دســتمزدها بازي مي كنند.«  هندبال براي شيدا تمام نشده. او 
قرار است مربيگري را آغاز كند: »دوره هاي تخصصي مربيگري 
بدنسازي را گذرانده ام. مدرك درجه يك مربيگري هندبال را 
هم دارم. اميد دارم در مربيگري هم مثل دوران بازيكني، روزهاي 
روشني در انتظارم باشد.«  او چند ســاعت بعد از خداحافظي 
2پيشنهاد سرمربيگري در تيم هاي ليگ برتري را گرفت. از فصل 
بعد مي شود كنار زمين هندبال ديدش. اما هنوز در حال و هواي 

خداحافظي است: »حس عجيبي بود؛ حس يك پايان.«

ليلي خرسند 
خبرنگار

اعتراض جامعه سواركاري به يك 
تصميم جنجالي

اسب مولد، كاالي الكچري نيست
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  عوارض تردد آزادراه گرمدره بي سر و صدا افزايش يافت
عوارض تردد در آزادراه گرمدره قباًل 4هزارتومان بود كه خيلي بي سر و 
صدا به 6هزارتومان رسيد و معلوم نيست اين روال افزايش قيمت تردد 

در آزادراه ها تا كي ادامه خواهد داشت.
فاطمي از تهران 

 
   همه سرمايه مان را در بورس باختيم

به تشويق دولت و مسئوالن وارد بورس شــديم و همه زندگي مان را 
باختيم. وقتي گزارشگران به روستاي ما آمدند و اسم روستايمان را به 
مال استريت تغيير دادند بيشتر تشويق شديم و هر كسي هر چه داشت 
فروخت و وارد بورس كرد اما اين روزها اهالي روستاي ما نه كشاورزي 
و دامداري دارند و نه از ســود و اصل پول شان در بورس خبري است. 
چه كسي پاسخگوي امثال ماست كه به وعده هاي مسئوالن و تشويق 
آنها براي ورود به بورس دل ســپرديم و اكنون حتي دامي نداريم كه 

نانمان را از آن درآوريم يا زميني كه در آن كشاورزي كنيم.
مواليي از روستاي مال مال كهگيلويه و بويراحمد

 
  تاريكي خيابان شيري در شهرري

روشنايي خيايان شهيد مهدي شيري در كوي 13 آبان شهرري اصال 
مناسب اين معبر نبوده و در حد تاريكي اســت. در اين معبر عموما 
از المپ هاي قديمي در تيرهاي چراغ برق اســتفاده شــده كه باعث 

عدم تامين روشنايي و ايجاد مشكل تردد براي عابران شده است.
مناني از شهرري

 
  بلندگوها آرامش مردم شهرقدس را گرفته اند

جز در مورد پخش اذان كه آرامش بخش و مقدس است واقعا روا نيست 
بلندگوها دائم در حال پخش صدا و ايجاد مزاحمت براي شهروندان 
باشند حاال چه در قالب شادي و غم و چه در قالب ختم درگذشتگان 
و چه در قالب دوره گردها و دستفروشان. لطفا مردم و مسئوالن توجه 

كنند.
موسوي از شهر قدس

 
  ارگان ها در پيگيري حقوق مالباختگان همسو عمل نمي كنند

قوه قضاييه و بانك مركزي در پيگيري حقوق مالباختگان يكپارچه و 
همسو عمل نمي كنند كه اگر يكپارچه عمل كنند كسي كه كالهبردار 
است نمي تواند تراكنش داشــته باشد و مســائلي از اين دست. اين 
عدم تعامل ناشي از چيست و چرا پيگيري شكايات به صورت آنالين 

صورت نمي گيرد؟
رسولي از مشهد 

 
  صداي وانت هاي دوره گرد آرامش را از تهرانسر گرفته است 

گويا هيچ سازماني مســئول برخورد با دوره گردهايي كه با بلندگو 
به ايجاد ســرو صدا و مزاحمت مي پردازند، نيســت. در تهرانسر از 
ساعات ابتدايي روز ) حتي روزهاي تعطيل( وانت هاي دوره گرد سر 
و صدا مي كنند تا ساعات پاياني شب. واقعا آسايش شهروندان سلب 

شده است.
حسين پور از تهرانسر

  بندرتركمن فاقد زيرساخت هاي گردشگري است
درحالي كــه بندرتركمن از ديرباز مي توانســته يكــي از قطب هاي 
گردشگري كشور باشــد تاكنون از پتانســيل هاي گردشگري شهر 
بندرتركمن بهره برداري نشده است و زيرساخت هاي گردشگري نيز 
براي اين شهر بندري تعبيه نشــده است. مسئوالن در راستاي ايجاد 

اشتغال براي جوانان بندرتركمن به اين مهم توجه كنند.
عرازبخت از تركمن صحرا

  ورودي هاي استان خوزستان همچنان باز است
به رغم آنكه مسئوالن اعالم كرده اند بر ورود و خروج به استان خوزستان 
نظارت مي شــود، همچنان نظارتي بر ورود و خروج از اين اســتان 
نمي شود درحالي كه در خبرها آمده است كه شهر اهواز مركز خوزستان 

در رديف كانون هاي شيوع كروناي انگليسي است.
نصوح از اهواز

  ماليات كارمندان و كارگران به حداقل برسد
باتوجه به نرخ تورم، مشكالت ناشي از تحريم، گراني روزافزون كاالها 
و مواد غذايي و ناكافي بودن افزايش ساالنه حقوق ها بهتر است دولت 
ماليات كارمندان و كارگران را  كه اكثرا هم از حقوق مكفي برخوردار 

نيستند به حد اقل برساند.
ميري از تهران 

  تعجيل در صدور حكم قضايي باعث تضييع حقوق است
عدم اختصاص وقت كافي، جهت رســيدگي به پرونده هاي قضايي و 
تعجيل در بررســي پرونده هاي قضايي موجب عدم دقت و درنتيجه 
تضييع حقوق شاكيان پرونده مي شود. از قوه قضاييه تقاضا داريم ضمن 

سرعت در صدور حكم نهايت دقت را به كار گيرند.
ظفري از شهركرد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

مجرماني با انگيزه هاي عجيب
 با اجراي همزمــان 2طرح صاعقه و اقتدار از ســوي 

پايتخت، 850تبهكار در نقاط مختلف تهران بازداشت پيگيري
شدند.

به گزارش همشهري، سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي پايتخت 
در جمع خبرنگاران گفت: يكي از طرح هاي اجرا شده، ششمين مرحله 
از طرح صاعقه بود كه هدف آن برخورد با سارقان، زورگيران و مالخران 
بود و ديگري طرح اقتدار كــه به منظور برخورد با اراذل و اوباشــان 
صورت گرفت. با اجــراي طرح صاعقه 463كيف قــاپ، موبايل قاپ، 
زورگير و مالخر دستگير شدند كه از آنها 62دستگاه خودروي مسروقه 
كشف شــد و 47باب منزل كه داراي 147اتاقك بودند و البته پاتوق 
مجرمان، كه همگي پلمب شدند. در طرح اقتدار نيز 219نفر از اراذل 
و اوباشان، توزيع كنندگان مواد مخدر، گردانندگان مراكز قمار و فساد 

و همچنين 127نفر ديگر درخصوص حمل سالح بازداشت شدند و 
حدود 1400قبضه سالح ســرد نامتعارف از قبيل قمه، شمشير و... 
جمع آوري شد. در اين طرح 41نفر اراذل و اوباش سطح دار كه تحت 
تعقيب بودند نيز دستگير شدند. به گفته سردار رحيمي، با دستگيري 
اين افراد 129پرونده درخصوص شــرارت، درگيري، عربده كشــي، 
قدرت نمايي، ضرب و جرح و... تشكيل شــد و 121محله و منطقه و 
ازجمله قهوه خانه ها، سفره خانه ها، باشگاه هاي بدنسازي، پارك ها و... 
پاكسازي شدند و يك ميليون  و 237هزار و 863عدد انواع مواد محترقه 
كشف شد. وي با اشــاره به فعاليت برخي از اراذل و اوباش در فضاي 
مجازي نيز گفت: با اجراي طرح اقتدار، 20صفحه مجازي مجرمانه 
شناسايي، 4مورد از آنها مسدود و 4نفر از گردانندگان و ادمين هاي 
كانال هاي اراذل و اوباش در بستر فضاي مجازي احضار و توجيه شدند.

 مرگ دختر 12ساله و  زن جوان 
با مشروبات تقلبي

استفاده از مشروبات الكلي 
تقلبي در يــك مهماني داخلي

2نفره جان دختر 12ساله 
و زنــي جــوان را گرفت و فروشــنده 

مشروبات به اتهام قتل بازداشت شد.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل به 
مأمــوران پليس پايتخت گزارش شــد 
كه دختري 12ســاله و زني 28ساله كه 
به دليل مسموميت با مشروبات الكلي به 
يكي از بيمارستان ها منتقل شده بودند، 
جان خود را از دست داده اند. بررسي هاي 
اوليه نشان مي داد كه نزديكان زن جوان 
ساعتي قبل با پيكر نيمه جان او و دختر 

نوجوان كه مهمانش بود در خانه اش رو به رو شــده و آنها را به 
بيمارســتان منتقل كرده اند. زن جــوان در لحظاتي كه هنوز 
هوشيار بود به پزشــكان گفته بود كه دختر نوجوان مهمانش 
بوده و با يكديگر مشروبات الكلي مصرف كرده و مسموم شده اند. 
او همچنين نشاني هاي پســر جواني كه مشروب را از او خريده 
بود در اختيار پزشكان گذاشت اما ســاعتي بعد ناباورانه بر اثر 
شدت مسموميت همراه دختر 12ساله روي تحت بيمارستان 

جان باخت.
با مرگ اين 2نفر ماجرا به بازپــرس جنايي پايتخت گزارش و 
با دســتور او تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. گزارش اوليه 
پزشكي قانوني نشــان مي داد كه اين 2نفر به دليل وجود الكل 
صنعتي در مشــروب جان خود را از دســت داده اند. همچنين 
تحقيقات درخصوص فروشنده نشان داد كه او جواني است كه 
به صورت سيار در شــرق تهران مشروبات الكلي مي فروشد و از 
افراد معروف و سابقه دار منطقه است و روز حادثه دختر 12ساله 

يك بطري مشروب از او خريده بود.
در همين حال مأموران براي روشن شدن ابعاد ديگر اين حادثه 

به تحقيق درخصوص زندگي خصوصي 
2قرباني پرداختند. اين بررسي ها حاكي 
از آن بود كه زن جوان به تنهايي زندگي 
مي كرد اما دختر 12ساله بعد از جدايي 
پدر و مادرش از يكديگر با مادربزرگش 
زندگي مي كرد و با زن جــوان كه خاله 
يكي از دوســتانش بود نيز دوست بود 
و به خانه اش رفت وآمــد مي كرد. او روز 
حادثه هم به دعوت زن جوان به خانه اش 
رفته بود. آن روز قرار بود عالوه بر دختر 
12ساله يكي از دوســتانش نيز به آنجا 
برود اما چون كاري برايش پيش آمده 

بود به اين مهماني نرفت.
در شرايطي كه با ادامه تحقيقات ابعاد بيشتري از اين حادثه تلخ 
در حال روشن شدن بود، پدر و مادر دختر نوجوان از يك سو و 
خانواده زن جوان از سوي ديگر در دادسراي امور جنايي شكايتي 
را مطرح كردند و خواستار روشن شدن ماجرا و مجازات عامل 
مرگ عزيزان شان شدند. در اين شرايط بود كه به دستور بازپرس 
پرونده فروشنده مشروبات الكلي دســتگير و به پليس آگاهي 
منتقل شد. با اينكه او در بازجويي هاي اوليه اين ماجرا را به كلي 
منكر مي شد اما در ادامه پذيرفت كه به قربانيان مشروبات الكلي 
فروخته اما از مسموم و تقلبي بودن آن بي اطالع بوده است. او در 
اعترافاتش گفت: من مشروباتي كه مي فروشم را از فرد ديگري 
مي خرم و از محتويات داخلش اطالعــي ندارم. زن جوان چند 
مرتبه از من مشروب خريد و از مشتريانم بود اما اين بار دختر 
نوجواني را سراغم فرســتاد. باور كنيد كه نمي دانستم داخل 

بطري متانول است و بي گناهم.
به دنبال اعترافات اين مرد حكم دســتگيري فروشنده اصلي 
مشروبات الكلي مسموم صادر شد و مأموران پليس به تالش هاي 

خود براي دستگيري او ادامه دادند.

پدر و نامادري كودك آزار  در  دام پليس

اجراي همزمان طرح صاعقه و اقتدار از سوي 

پليس پايتخت، مجرمان را غافلگير كرد

استفاده از اتوبوس هاي برقي در دستور كار است
 روابط عمومي معاونت حمل ونقل ترافيك شهرداري تهران پيرو چاپ 
پيام مردمي با عنوان »اتوبوس برقي نياز پايتخت اســت« در ستون 
با مردم روز 27بهمن ماه پاســخ داده است: اســتفاده از اتوبوس هاي 
برقي در دستور كار شــهرداري تهران قرار دارد. با توجه به اينكه در 
سال1373 نخستين اتوبوس هاي برقي در 2 خيابان تهران راه اندازي 
شدند و با وجود مشكالت زياد براي ارتفاع، برق گرفتگي، انواع و اقسام 
مشكالت در آن زمان به نظر مي رسيد تا اقدام مفيدي در جهت آلودگي 
هوا انجام شده است ولي بعد از مدتي پس از راه اندازي خطوط بي آرتي 
و تصميم به ســاخت پياده راه هفده شــهريور باعث شد اين خطوط 
جمع آوري شوند. اين در حالي است كه شركت واحد اتوبوسراني امسال 
64دســتگاه اتوبوس برقي را با همكاري دانشگاه تهران به روزرساني 
كرده تا در مكان هايي كه امكان نصب ليتيوم به برق شبكه باالي سر 
وجود دارد كه مخصوص اتوبوس برقي است استفاده شود و اميد است 
با انجام كارهاي مطالعاتي استفاده از اتوبوس هاي برقي در دستور كار 

شهرداري تهران قرار گيرد.

   سارقي با خالكوبي1970
يكي از سياستمداران چند روز قبل به دام يك 
زورگير خشن گرفتار شد. زورگيري با خالكوبي 
عدد1970 پشــت گردنش. اين مشخصات كه 
شاكي به خاطر سپرده بود به كمك پليس آمد 
و باعث شــد مأموران كالنتري عباس آباد كه 
چند روز قبل در جريان طرح صاعقه سارقي را 
هنگام زورگيري دستگير كرده بودند، با ديدن 
خالكوبي1970 پشت گردنش راز سرقت قبلي 
وي را هم فاش كنند. با دستگيري دزد 26ساله 
مشخص شــد كه وي ظرف مدت 2 ماه حدود 

13سرقت در مركز تهران انجام داده است.

انگيزه ات از زورگيري چه بود؟
2 ماه قبل برادرم كشــته شــد. بعد از مرگ او 

به شــدت دچار افسردگي شــدم و تصميم 
گرفتم زورگيري كنم تــا كمي به آرامش 

برسم.
مي خواستي با زورگيري 

به آرامش برسي؟
هركس با انجام كاري به آرامش مي رسد. 

آدم ها با هم فرق دارند. من هم با زورگيري 
به آرامش مي رسم.

چرا برادرت كشته شد؟
به خاطر اختالفات خانوادگي به خودش چاقو زد.

از چند نفر سرقت كردي؟
حالم خوب نيســت نمي دانم از چند نفر ســرقت كرده ام اما 

مي گويند 13نفر.
چرا حالت خوب نيست؟

به خاطر برادرم. نمي دانم چرا اين كار را كرد. فكر نمي كردم خودش را بكشد. من هم مثل برادرم اهل درگيري 
هستم. جاي ضربه چاقو روي سرم را مي بينيد؟ به خاطر اين است كه هميشه دعوا مي كنم.

ظاهرا يكي از طعمه هايت، مرد سياستمداري بوده كه از روي عددي كه پشت گردنت 
خالكوبي كردي شناسايي ات كرده است؟

من عاشق عدد 1970 هستم و اين عدد را مدت ها قبل پشت گردنم خالكوبي كردم. عددي كه هميشه فكر 
مي كردم عدد شانس من است شد بالي جانم. يكي از شاكيانم كه من گوشي موبايلش را سرقت كردم ظاهرا 
يك سياستمدار بوده. البته هنگام سرقت او را نشناختم. مثل يك آدم عادي بود. بعدا كه دستگير شدم به من 

گفتند كه او يكي از سياسيون بوده است.

   حمله خونين به متهم مقابل دادسرا
ماموران پليس پايتخت در تازه ترين طرح صاعقه، پسري را دستگير كردند كه مقابل 
يكي از دادسراهاي تهران به سمت متهمي هجوم برده  و او را با چاقو زخمي كرده بود. 
او كه خودش با قرار وثيقه از زندان آزاد شــده مي گويد كه براي انتقام جويي چنين 

نقشه اي را كشيده بود.

چطور جرأت كردي مقابل دادسرا با قمه به سمت متهم حمله كني؟
اشتباه كردم. هر وقت عصباني مي شوم نمي توانم خودم را كنترل كنم. او برادرم را كتك زده بود و 

من براي انتقام جويي دست به چنين كار اشتباهي زدم.
پس او به اتهام ضرب و شتم برادرت دستگير شده بود؟

بله. او در سفره خانه اي مهمان برادرم بود. در اين مهماني دوستانه متهم با يكي از دوستان برادرم 
درگير شد. ظاهرا دعوايشان بر سر اين بود كه دوست برادرم پشت سر رفيق متهم حرف زده بود. 
ناگهان دعوا باال گرفته و متهم با سر به صورت برادرم كه قصد ميانجيگري داشت زد و از سفره خانه 
بيرون رفت. او و دوستش همان شــب در خيابان به اتهام قدرت نمايي دستگير شدند. روز بعد به 
دادسرا رفتم و به متهم گفتم چرا برادرم را زدي و او در جواب گفت خوب كاري كردم. همين باعث 
شد تا از او كينه به دل بگيرم و نقشه 

انتقام جويي بكشم.
از روز حادثه بگو؟

آن روز متوجه شــدم كه قرار است 
متهم را با وثيقه آزاد كنند. من هم 
براي انتقام جويي مقابل دادسرا رفتم 
و با قمه به سمت وي حمله ور شدم. 
چند ضربه بــه او زدم و زخمي اش 

كردم اما همان جا دستگير شدم.
روي دسـتــــت 
خالكوبي كردي »خدايا توبه«؛ 

دليلش چيست؟
من سابقه دارم و چند ماه قبل وقتي 
از زندان آزاد شــدم توبه كردم كه 
دور خالف را خط بكشم. به همين 
دليل روي دســتم خالكوبي كردم 

خدايا توبه.
به توبــه ات پايبند 

بودي؟
نه خيلي زود آن را شكستم. حاال هم 

دوباره بايد به زندان برگردم.

   سرقت براي هيجان 
عاشق خودروي سمند بود و براي هيجان و تفريح شيشه خودروهاي سمند 
را ســرقت مي كرد. خودش مي گويد تبحر خاصي در سرقت شيشه هاي 
ماشين سمند داشته و فقط براي هيجان و تفريح تبديل به دزد شده است. او 
سرانجام به دام مأموران كالنتري ابوسعيد افتاد و حاال مي گويد كه به شدت 

پشيمان است.

فقط براي هيجان و تفريح سرقت مي كردي؟
عاشــق هيجان دزدي هســتم. خودم مغازه دارم و به هيچ عنوان مشكل مالي ندارم. 

شايد باورتان نشود اما وضع مالي 
خيلي خوبي دارم و فقط به خاطر 
هيجان دست به سرقت مي زدم.
حاال چرا شيشه 
خودروهاي سمند را سرقت 

مي كردي؟
راســتش من عاشــق ماشين 
ســمندم. يعني حاضر نيستم 
ســمند را با بنز، بي ام دبليو يا 
پورشــه عوض كنم. دوره ديدم 
و خــوب بلدم كــه بــا ابزاري 
خاص شيشه خودروي سمند 
را از جا دربيــاورم و بدزدم. هر 
بار كه سرقت مي كنم احساس 
خوبــي دارم. از اينكه مي توانم 
از مهارتم استفاده كنم يا بهتر 
بگويم از اســتعدادي كه دارم! 

لذت مي برم.
سابقه داري؟

سابقه كه بله دارم. سرقت لوازم 
خودرو. سرقت شيشه خودروهاي سمند. حدود 3 يا 4بار به زندان رفتم و جمعا 9سال 

حبس كشيدم.
و باز هم به كارهاي خالفت ادامه دادي؟

گفتم كه از هيجانش خوشم مي آيد. به شكل تفريح نگاهش مي كنم.
ارزش اين را دارد كه هر بار زنداني شوي؟

خب اين بخش زندان رفتنش اصال خوب نيست! از زندگي در زندان بيزارم.
با شيشه هاي سرقتي چه مي كردي؟
يكي را براي خودم برمي داشتم و مابقي را مي فروختم.

   فيلم جنجالي
»مردي ديوانه وار با چاقو به راننده206 ضربه مي زند و 
تالش افراد رهگذر براي ميانجيگري بي نتيجه است« 
اين بخشي از فيلم هولناكي است كه چند روز قبل در 
شبكه هاي مجازي دست به دست و جنجالي شد. ضارب 
حدود 65ضربه چاقو به راننده زد و پا به فرار گذاشت و 
پس از آن جوان زخمي به بيمارستان انتقال يافت و تحت 
درمان قرار گرفت. با انتشار اين فيلم مأموران كالنتري 
جنت آباد ضارب فراري را در جريان طرح صاعقه به دام 
انداختند و او ديروز در ميان متهمان دستگير شده بود.

چرا با بي رحمي 65ضربه به راننده206 
زدي؟

جنون سراغم آمده بود. دليلش هم اين بود كه آنها برادرم 
را با چاقو زده بودند و من فكر كردم كه او فوت شده است.

منظورت از آنها كيست؟
همان راننده اي كه حاال در بيمارستان است و دوستش. آنها 
چند روز قبل ماشين شان را مقابل پاركينگ ساختمان ما 
پارك كرده بودند كه برادرم به آنها اعتراض كرده بود. ظاهرا 
بر سر اين موضوع درگير شده و از برادرم كينه به دل گرفته 
بودند. به همين دليل روز حادثه سراغ برادرم آمدند تا دست 

به انتقام جويي بزنند. آنها با چاقو ضرباتي به برادرم زدند كه 
خوشــبختانه زنده ماند اما من در آن لحظه تصور كردم او 

فوت شده است.
بيشتر توضيح بده؟

ماجراي فيلم منتشرشده درباره روزي است كه من داخل 
خانه نشسته و در حال تماشاي فيلم بودم. ناگهان صداي 
درگيــري از بيرون شــنيدم. مقابل پنجــره رفتم و ديدم 
برادرم با 2مرد ناشــناس درگير شده اســت. يعني همان 
راننده مجروح و دوستش. من روي برادرم خيلي حساس 
هستم و نمي توانم ببينم كسي او را اذيت مي كند. به سرعت 

خودم را به خيابان رســاندم و با صحنه وحشتناكي روبه رو 
شدم. برادرم خون آلود روي زمين افتاده بود و با ديدن اين 
وضعيت كنترلم را از دســت دادم. فكر كردم برادرم جان 
باخته است. درحالي كه به شــدت عصباني بودم به سمت 
سرنشينان206 هجوم بردم و چاقو را از دست يكي از آنها 
قاپيدم و شروع كردم به ضربه زدن. اصال ديوانه شده بودم و 

متوجه چيزي نبودم.
از كسي كه او را با چاقو زدي خبر داري؟

بله. خوشــبختانه زنده مانده. من ضربه هــا را به جاهاي 
حساس بدنش نزدم.

چند روز پس از افشاي كودك آزاري دلخراش در سبزوار كه 
در جريان آن پسر 9ساله اي به نام دانيال توسط پدر معتاد و 
نامادري اش مورد ضرب و شتم و آزار قرار گرفته بود، اين دو 

متهم سرانجام دستگير شدند.
به  گزارش همشهري، 9ماه قبل به دنبال باالگرفتن اختالفات 
پدر و مادر دانيال، آنها از يكديگر جدا شدند و به دليل اعتياد 
پدر، حضانت دانيال به مادرش سپرده شد، اما پدر دانيال كه 
حاضر نبود او را تحويل دهد پسرش را مخفي و وانمود كرد از 
او اطالعي ندارد. در اين مــدت مادر دانيال و مأموران پليس 
تالش هاي گسترده اي براي پيداكردن او انجام داده بودند اما 

هيچ كدام از اين تالش ها به نتيجه اي نرسيده بود.
ماجرا ادامه داشــت تا اينكه چند روز قبل دايي دانيال نزد 
مأموران پليس سبزوار رفت و خبر داد كه خواهرزاده اش كه 
از نه  ماه پيش مفقود شده اســت، توسط پدرش در يك انبار 
كاه زنداني شده و مورد آزار و شكنجه او قرار گرفته است. اين 
خبر كافي بود تا مأموران پسر آزارديده را كه به شدت دچار 
جراحت و سوختگي بود نجات دهند اما از همان زمان، پدر و 

نامادري اش فراري شدند.

با تشــكيل پرونده كــودك آزاري، تحقيقــات پليس براي 
دستگيري پدر و نامادري كودك آزار آغاز شد تا اينكه عصر 
روز دوشنبه سرانجام آنها دســتگير شدند. ميرعلم سيدي، 
رئيس دادگستري سبزوار، در اين باره گفت: اين كودك آزاري 
بازتاب گسترده اي داشــت و افكار عمومي جريحه دار شد، 
به هميــن دليل تالش هاي گســترده اي براي دســتگيري 

متهمان آغاز شد.
وي در ادامه گفت: با تالش و پيگيري هاي مســتمر پليس 
آگاهي ســبزوار، ابتدا نامادري اين كودك دستگير و در پي 
تعقيب و مراقبت هاي صورت گرفته پدر دانيال نيز در سبزوار 
دستگير شد. رئيس دادگستري سبزوار ادامه داد: در اجراي 
ماده5 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، با توجه به اينكه 
كودك آزاري از جرائمي است كه براي رسيدگي قضايي به آن 
نيازمند شكايت شاكي خصوصي نيست به اطالع شهروندان 
مي رساند به محض اطالع و مشاهده احدي از كاركنان پليس 
آگاهي سبزوار از اين جرم، بي درنگ به اين پرونده ورود كرد 
و در بدو امر اين كودك آســيب ديده به بيمارستان منتقل و 

تحويل مادرش شد.

 دستگيري قاتل راننده تاكسي
در پلدختر

مردي كه در اشتهارد كرج يك راننده تاكسي را به قتل رسانده بود پس از چند روز فرار در پلدختر 
دستگير شد.

به گزارش همشهري، سرهنگ علي اماني، فرمانده انتظامي پلدختر، در اين باره گفت: اين فرد يك 
راننده تاكسي را به قتل رسانده و پس از ارتكاب جرم، براي در امان ماندن از قانون به پلدختر فرار 
كرده بود. وي ادامه داد: قاتل پس از پيگيري و بررسي هاي الزم توسط نيروي انتظامي در مخفيگاهش 

دستگير و براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي شهرستان معرفي شد.
سرهنگ اماني با بيان اينكه پليس، حافظ امنيت و جان مردم است يادآورشد: نيروي انتظامي با تالش 
شبانه روزي براي امنيت و آرامش مردم از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد و برخورد قاطعي با مخالن 

امنيت و آرامش جامعه خواهد كرد.
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حقاشتراكغولهاياينترنتي

آرشنهاوندي
مترجم

نتفليكس
طرح پايــه نتفليكس 8.99دالر در  ماه اســت)در 
گذشته طرح پايه ماهانه 7.99دالر بود( كه به نظر 
طــرح خوبي بــراي افــرادي اســت كــه قصد 
پس انداز كردن پول خود را دارند . در اين طرح اما نمي توان برنامه ها را با كيفيت 
باال )HD( مشاهده كرد.  طرح اشتراك  استاندارد نتفليكس ماهانه 13.99دالر 
براي 2021 در نظر گرفته شده است)اين طرح قبال با قيمت 12.99دالر به 
كاربران ارائه مي شد(. در اين طرح 2 كاربر مي توانند به طور همزمان از اشتراك 
نتفليكس استفاده و تمام برنامه هاي اين شبكه را با كيفيت HD دريافت كنند. 
طرح پرميوم نيز با قيمت 17.99دالر در ماه، برنامه هاي نتفليكس را در دسترس 
كل اعضاي خانواده قرار مي دهد و همه آنها  مي توانند با استفاده از يك حساب 

كاربري برنامه هاي نتفليكس را تماشا كنند.

ديزنيپالس
ديزني پالس هم اكنون دو طرح براي اشتراك كاربران 
درنظر گرفته اســت؛ طرح ماهانه كه بر مبناي آن 
كاربران با پرداخــت 6.99دالر به مدت يك ماه به 
هزاران سريال و فيلم موجود در پلتفرم ديزني پالس دسترسي خواهند داشت. 
طرح ســاالنه ديزني پالس نيز با قيمت 60.99دالر، برنامه هاي اين شــبكه 
اينترنتي را به مدت يك ســال در اختيار كاربران قرار مي دهد. براي كاربران 
بين المللي در اروپا، كانادا، استراليا و نيوزيلند نيز ديزني پالس در حال راه اندازي 
يك بخش خدماتي به نام استار )Star( نيوزيلند است. اين بخش خدماتي در 

اواخر فوريه2021 راه اندازي مي شود.

هولو
هولو 4گزينه قيمتي را در اختيــار كاربرانش قرار 
مي دهد. گزينه هاي با آگهــي بازرگاني با قيمت 
مناسب تر و گزينه   برنامه هاي بدون آگهي بازرگاني 
با قيمت بيشتر، در اختيار كاربران قرار مي گيرند. گزينه دريافت فيلم و سريال 
اينترنتي از كتابخانه هولو به همراه پخش آگهي هــاي بازرگاني، به قيمت 
5.99دالر در اختيار كاربران قرار مي گيرد. گزينه »پخش برنامه هاي هولو بدون 
تبليغات بازرگاني«، به قيمت 11.99دالر در ماه در دسترس كاربران خواهد بود. 
گزينه »دريافت برنامه هاي هولو به عالوه برنامه هاي زنده تلويزيوني زنده همراه 
با آگهي هاي بازرگاني«، نيز ماهانه به قيمت 64.99دالر در اختيار كاربران قرار 
مي گيرد. »دريافت برنامه هاي هولو به عالوه برنامه هاي زنده تلويزيوني بدون 
آگهي بازرگاني«، نيز ماهانه به قيمت 70.99دالر در دســترس كاربران قرار 

مي گيرد.

آمازونپرايم
آمازون پرايم اشتراك ماهانه به قيمت 12.99دالر. 
از اعضاي مستقل اين شبكه نيز ماهانه براي اشتراك 
ويدئويي تنها 8.99دالر دريافت مي شود. كاربران 
براي دسترســي ســاالنه به برنامه ها و ويدئوهاي آمازون بايــد 119دالر 

پرداخت كنند.

حق اشتراك ماهانه  2پلتفرم نمايش آنالين ناگهان افزايش يافت

گراني، ميوه درخت انحصار

»فيليمو« و »نماوا«، كــه 2پلتفرم نمايش 
درخواستي آنالين هستند، هرقدر هم با هم 
رقابت داشته باشند،  وقتي پاي سود بيشتر 

به ميان آيد، كامال با هم هماهنگي دارند. 
در چند روز گذشته، هزينه اشتراك ماهانه 
اين 2 پلتفرم به طور چشــمگيري افزايش 
پيدا كرده و از حــدود 25هــزار تومان به 
تقريبا 60هزار تومان رســيده است؛ يعني 
بيش از 50درصد افزايش بهــا. تازه به اين 
مبلغ 9درصد ماليات هم اضافه مي شــود. 
به ايــن ترتيب، اگــر كســي بخواهد براي 
 12 ماه مشــترك اين 2 پلتفرم باشــد بايد 
بيش از 700هــزار تومان در ســال هزينه 
كند. اما چه چيز باعــث اين افزايش قيمت 

شده است؟

»توهيچــينميدونيجاناســنو«؛
مخصوصااز»انحصار«

بازار انحصاري هميشه به گردانندگانش اين 
قدرت و جســارت را مي دهد كه خودشان 

قوانين بازار را تعيين كنند. 
در ماه هاي گذشــته، بسياري از سايت هاي 
دانلود رايگان فيلــم از حالت رايگان خارج 
شده اند و دانلود فيلم و ســريال از آنها نياز 
به پرداخــت حق اشــتراك دارد. فيلم ها و 
سريال هايي كه در اين ســايت هاي دانلود 
رايگان در دســترس بودنــد، عموما همان 
فيلم ها و ســريال هايي بودند كه فيلميو و 
نماوا عرضه مي كردند، منتهــا با يك فرق 
بزرگ؛ آثار سايت هاي دانلود رايگان بدون 
سانســور و جرح و تعديل بود كه فيليمو و 
نماوا اعمال مي كننــد. پس طبيعتا تا وقتي 
كه ســايت هاي دانلود رايگان و بدون جرح 
و تعديل حضور داشــتند، فيليمــو و نماوا 
بايد به رقابتي تن مي دادند كه نمي توانست 
در آن برنده باشــند؛ اما وقتي سايت دانلود 
رايگان در دسترس نباشــد رقابتي هم در 

 ميان نخواهد بود. اغلب ســايت هاي دانلود 
رايــگان، جــدا از پولي كــردن دانلــود 
محتواي شان، ناچار به سانسور قسمت هايي 
از فيلم هــا و ســريــــال ها شــده اند كه 

بــا قوانيــن كشــور مطابقت 
نــدارد. حتي اغلب 

زيرنويس هــاي 
و  فيــلم هـــا 
سريال ها هم از 
جرح و تعديل 
در امان نمانده 
و از ايــن بابت 
ي  يت ها ســا
دانلود رايگان 
بســيار بــه 
و  فيليمــو 

نمــاوا شــبيه 
شــده اند كــه 
لبتــه ذره اي  ا
نه  پشــتوا از 
لــــــي  مــا
و حمـــــايتي 

آنهــا  بهــــره  
ند. تصور  نــبــرده ا

كنيد در اين وضعيت با چه 
»بازي تاج و تخت«ي روبه رو خواهيد شد؛ 

شيري بي يال و دم و اِشكم كه داستانش را 

بايد حدس زد. پس در غياب رقيب مي توان 
 قيمت را باال برد و معترضي هم نداشــت.

سرمايهگذاريازجيبمخاطب
برگ برنــده فيليمو و نمــاوا نه در 
نمايِش بدون خريد 
پخــش  حــق 
ي  فيلم هـــــا
سانسورشــده 
خارجي كـه در 
اكــران آنالين 
بــود. حداقل، 
در آغــاز راه 
افتادن اكران 
 ، يــن نال آ

چنيــن 
تصــور مي شد. 
اما بعد از اينكه 
ي  نســخه ها
ز  مجــا غير
اكــران آنالين 
ســاعتي  چند 
بعــد از شــروع 
آناليــن  نمايــش 
نخستين فيلم ها در سايت ها 
و كانال هــاي تلگرامي دانلود فيلم دســت 
به دســت شــد و ســينماگران رغبــت و 

اعتمادشان را به اكران آنالين از دست دادند، 
معلوم شــد كه اين دو پلتفرم در اين زمينه 
هم دســت باال را نخواهند يافــت. حاال اگر 
فرض كنيم اين افزايش حق اشتراك ماهانه 
قرار اســت صرف افزايش امنيت و بهسازي 
زيرســاخت هاي اين دو پلتفرم شــود، چرا 
هزينه اش بايد از جيب مردم پرداخت شود؟ 
شايد نزديك شــدن به عيد نوروز و استفاده 
بيشتر مردم از فيلم ها و سريال هاي موجود 
در اين دو پلتفرم در افزايش بهاي ناگهاني 
هزينه اشتراك آنها نقش داشته است. چه بسا 
رقابت فيلميو و نماوا در سريال سازي آنها را 
به اتخاذ چنين تصميمی واداشته است. حتي 
مي توان گمان كرد دستمزد نيروي انساني 
متخصص و غيرمتخصص، هزينه هاي جاري 
يا حتي بهاي اينترنت مصرفي اين دو پلتفرم 
باعث چنين اتفاقي شــده است. اما واقعيت 
اين است كه اين افزايش حق اشتراك، با هر 
توجيهي، ناموجه است؛ خصوصا وقتي بدانيم 
فيلميو و نماوا حق پخش بخش عمده اي از 
آثار خارجي را نخريده اند و عمال براي تهيه 
بسياري از فيلم ها و ســريال هاي خارجي 
هزينه نكرده اند و از طرف ديگر زمزمه هايي 
درباره بهره مندي ايــن دو پلتفرم از فروش 

ترافيك اينترنت شنيده مي شود. 

چهكسيمسئولاست؟
سامانه هاي ويدئوي درخواستي مثل فيليمو 
و نماوا زيرنظر كدام سازمان هستند؟ كدام 
مرجع قانوني بايد به مســئله افزايش حق 
اشــتراك اين دو پلتفرم رســيدگي كند؟ 
سازمان ســينمايي وزارت ارشاد؟ معاونت 
فضاي مجازي سازمان صداوسيما؟ سازمان 
تنظيم مقررات صوت و تصويــر فراگير در 
فضاي مجــازي يا به اختصار »ســاترا« كه 
آن هم به صدا و ســيما وابسته است؟ نماوا 
و فيليمــو حتي يكــي از 31عضو »انجمن 
صنفي شركت هاي نمايش ويدئوي آنالين 
ايران« هم نيستند و براي افزايش بهاي حق 

اشتراك ماهانه شان رأسا اقدام كرده اند. 

تبريك

اجراي 57 اثر  در جشنواره نمايش عروسكي  مبارك
پلتفرمهاميزبانعروسكهاهستند

قرار بود جشنواره تئاتر عروسكي كه دبيرش )گلزار محمدي( يك سال 
است كه ديگر در اين دنيا نيست و  اسفند سال گذشته به دليل سرطان 
از دنيا رفت؛ مرداد ماه برگزار شود و به دليل گسترش موج سوم كرونا 
در تابســتان به نيمه اول اسفند موكول شــد. اين جشنواره به شكل 
مجازي از دهم تا 17 اسفند برگزار مي شود و به گفته برگزار كنندگان 
جشنواره با توجه به تفاهم نامه ميان انجمن هنرهاي نمايشي و برخي 

از پلتفرم ها؛ شيوه اجرا و پخش آن مجازي است.
در هر دوره و افتتاحيه جشنواره ؛ كارناوال عروسك ها در خيابان هاي 
پايتخت برگزار مي شد اما امسال به دليل كرونا ديگر اين بخش وجود 
ندارد و به همين دليل برگزار كنندگان تصميم گرفتند در اين دوره؛ 
كودكان با همراهی خانواده های خود عروسك بسازند و از نمايش هايی 
كه در خانه توليد كرده اند، فيلم های كوتاهی برای جشنواره بفرستند.

در اين دوره از جشــنواره 57 اثر نمايشی شركت دارند كه 16 استان 
ميهمان پايتخت خواهند بود. اين جشــنواره بــا بودجه نزديك به 
2ميليارد تومان برگزار مي شود و تماشاگران عالقمند به نمايش هاي 
عروسكي مي توانند بخشــي از نمايش ها را به صورت رايگان تماشا 
كنند و برخي از نمايش ها نيز با قيمت بليت 8 هزار توماني در دسترس 
قرار مي گيرد. در اين دوره از جشنواره چند كتاب تئاتر عروسكي نيز 
رونمايي خواهد شد. برپايي نمايشگاه عكس تئاتر از ديگر رويدادهاي 

اين جشنواره است كه در خانه هنرمندان برگزار مي شود.

 در اختتاميه سي وششمين جشنواره موسيقي فجر 2مطلب از 
روزنامه همشهري به عنوان مطلب برتر بخش موسيقي و رسانه 
توسط هيأت داوران اين بخش معرفي شد. اين دو مطلب »كه 
از باد و باران نيابد گزند«، نوشــته نگار حسينخاني و »تذكره 
دلتنگي« نوشــته صابر محمــدي، در ويژه نامه چهلمين روز 
درگذشت استاد محمدرضا شــجريان در روزنامه همشهري، 
27آبان منتشر شــده بود. روزنامه همشــهري، موفقيت اين 

2همكار را تبريك مي گويد.

   ميل معطوف به تسلط
تكنولوژي،هموسيلهايبرايرسيدنبههدفاســتوهمفعاليتيانسانيوعمومفعاليتهايانساني
بهسويتسلطوافزايشسودخودوبريدندستسايرينازمزاياومنافعموجودميلميكند.اگرامروز
سامانههايويدئويدرخواستيازتسلطبيچونوچرايخودراضياندبايدبهخاطربياورندروزگاريرا
كهديويديفروشهايكنارخيابانپادشانمطلقحوزهسرگرميبودند.باهمهبرخوردهاوزدوبندهابا
بساطيهايديويدي،آنهاساليانسالبهكارشانادامهدادندوبهتاميننيازمشتريانشانپرداختند.
وقتيسايتهايدانلودرايگانفيلمراهافتادند،امپراتوريبساطيهاسرنگونشدوپسازمدتيديگر
رقابتسايتهايدانلودنهبرسرتعدادعناوينكهبرسركيفيتآثارشانبود.هنوزهمدربرخيسايتها
وكانالهايتلگراميدانلودرايگانوجوددارندكهكاربرانشانرابانايابترينعناوينوبهترينكيفيتها
شگفتزدهميكنند.هنوزامكاندانلودازتورنتورسيدنبهدريايبيكرانفيلموسريالوجوددارد.
اگراينامكانهافراگيرشوند،چيزيكهپلتفرمهاينمايشآنالينرانجاتميدهد،نهمحتوايجرحو
تعديلشدهشانبلكهخدماتياستكهبهمشتريانشاندادهاندوبرايدواماينتجارتميتوانندروي

وفادارييامصرفجوييآنهاحسابكنند.انحصارطلبيدرنهايتمحكومبهشكستاست.

محمدناصراحدي
روزنامه نگار
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 هند، یكي از قدرت هاي دنيا 
در توليد واکسن، ميليون ها گزارش

دوز واکســن کرونــا بــه 
دوستانش و دیگران هدیه مي دهد. هدفش، 
مقابله با چين است؛ کشــوري که اهداي 
واکسن را به یكي از ابزارهاي افزایش نفوذ 
بين المللي خود تبدیل کرده است. از سوي 
دیگر، امارات هم به پشــتوانه ثروت نفتي 
خود، به نمایندگي از متحدانش واکســن 

مي خرد.
 واکســن کرونــا، یكــي از کاالهایي که 
بيشــترین تقاضا را در دنيــا دارد، به ارز 
جدیدي براي دیپلماسي بين المللي تبدیل 
شده است. کشورهایي که ابزارها یا دانش 
آن را دارند، از این واکسن براي پيدا کردن 
دوست یا دفع دشمنان استفاده مي کنند. 
هند، این واکســن ها را به نپال فرســتاده 
است؛ کشوري که اخيرا زیر نفوذ سنگين 
چين رفته است و سریالنكا، در ميانه جنگ 
لفظي شدید دهلي نو و پكن، از هردو کشور 

واکسن دریافت مي کند.
این استراتژي، خطراتي براي چين و هند 
دارد؛ هر دو کشور براي بقيه دنيا واکسن 
توليد مي کنند، اما هر دو جمعيت بســيار 
زیادي دارند که به واکســن نيــاز دارند. 
هرچند هنوز اعتراض ها در این زمينه باال 
نگرفته، اما ممكن اســت در هر دو کشور 
مردم به زودي عليه این دست و دلبازي هاي 
دولت موضع بگيرند. مانوج جوشي، محقق 
بنياد تحقيقات آبزرور در دهلي گفته است: 
»اگر نيازهاي خودمان برطرف شده بود، 
قابل هضم بود، اما این مسئله، یعني وقتي 
که خودمان نياز داریــم ولي در عين حال 
واکســن را به خارج از کشور مي فرستيم، 

کمي ثقيل است.«
هم اکنون، کشورهاي ثروتمند مثل آمریكا 
تا مي توانند واکسن مي خرند و کشورهاي 
فقير هم با شــرایط ســختي براي تامين 
واکسن مواجه هستند. سازمان بهداشت 
جهاني، اخيرا درباره یك ســقوط اخالقي 

فاجعه بار هشدار داده است. کشورهایي که 
توان باالیي ندارند، حاضرند هر کاري بكنند 
تا واکســن بگيرند و همين به کشورهاي 
اهداکننده این فرصــت را مي دهد که در 
مقابل، حسن نيت سياســي خود را به رخ 
بكشند و از آن سو، همراهي بيشتري طلب 

کنند.
چين، نخستين کشوري بود که وعده اهداي 
واکسن را داد و عمال شــروع کننده رقابت 
واکسني در دنيا به شمار مي رود. اما برخي 
خلف وعده هاي چيــن، به خاطر تأخير در 
ارسال واکسن یا کمبود کارایي واکسن هاي 

این کشور را به چالش کشيده است.
در این شرایط، هند فرصتي استثنایي پيدا 
کرده است. انستيتو سرم هند، بزرگ ترین 
کارخانه واکسن دنيا، توانایي توليد روزانه 
2.5ميليون دوز واکسن را دارد. دهلي نو به 
پشتوانه این کارخانه عظيم به کشورهایي 
مثل نپال، ســریالنكا، بنگالدش، ميانمار، 
مالدیو، سيشــل و افغانستان واکسن اهدا 

کرده است.
براي هند، قدت نرم واکســن، ســرانجام 
و بعد از ســال ها مشــاهده اعمال نفوذ و 
دستاوردهاي سياسي چين در کشورهاي 
منطقه، لحظه پيروزي به شــمار مي رود. 
یكي از کشورهاي مهم در این قدرت نمایي 
با واکسن، نپال بوده است؛ کشوري که بين 
هند و چين ساندویچ شده و در سال هاي 
اخير، عمال به دامن چين افتاده اســت. با 
این حال، به لطف برتــري هند در اهداي 
واکسن، به نظر مي رسد دهلي نو ورق را در 

این زمينه برگردانده است.
با این همه اســتراتژي دل به دست آوردن 
با واکسن، در همه موارد هم موفقيت آميز 
نبوده اســت. امارات متحده عربي- که بعد 
از اسرائيل بيشترین واکسيناسيون را در 
دنيا داشته- بعد از خرید واکسن سينوفارم 
از چين، آن را به کشــورهایي کــه با آنها 
ارتباطات تجاري و استراتژیك دارد، اهدا 
کرده است؛ ازجمله به سيشل در اقيانوس 

هند و مصر.
اما در مصر پزشــكان عليه این کار امارات 
موضــع گرفتند و گفتند که بــه امارات و 

واکسن هاي چيني اعتماد ندارند. مالزي، 
یكي از شــرکاي بزرگ تجاري امارات هم 
اعالم کرد که هدیه 500هزار دوزي واکسن 
چيني از ســوي امارات را قبول نمي کند؛ 
چون نتایج تحقيقــات چيني ها به صورت 
مستقل توســط مالزي تأیيد نشده است. 
مالزي بعدها واکســن فایزر،  آسترازنكا-

آکســفورد و یك واکســن چيني دیگر، 
سينوواك را خرید.

در عين حال، حتي حســن نيت واکسني 
هم مي تواند کوتاه مدت باشــد. مثال آن، 
سریالنكاســت؛ جایي که هند و چين در 
رقابتي نزدیك براي نفوذ بيشتر هستند. 
از ســال 2019 که گوتابایا راجاپاسكا در 
سریالنكا قدرت را   به دست گرفته، دهلي نو 
نتوانســته او را مجاب کند که به توافقي 
که در دولت پيشــين این کشــور با هند 
بسته عمل کند. این توافق، بر سر احداث 
یك ترمينال در بندر کلمبو بوده اســت. 
این در حالي اســت که پروژه هاي عظيم 
 چيني، در همين مدت به سرعت در حال

پيشرفت بوده اند.
ماه پيش، وزیر خارجه هند براي تأکيد بر 
اهميت این پروژه، به سریالنكا سفر کرد. 
در همان ماه،  نيم ميليون دوز واکسن هم 
از هند به سریالنكا فرستاده شد و قرارداد 
خرید 18ميليون دوز از انستيتو سرم هند 
بسته شد. رســانه هاي هند، این اتفاق را 
پيروزي سياســي خواندند، اما مدتي بعد، 
سریالنكا یك هدیه دیگر و این بار از چين 

دریافت کرد: 300هزار دوز واکسن.
این دوئل در کمك هاي خيریه، بخشي از 
یك رقابت دیپلماتيك بزرگ تر است. یك 
هفته بعد از اعالم خبر اهداي واکسن چيني 
به سریالنكا، دولت این کشور اعالم کرد که 
هند را از پروژه بندر کلمبو بيرون مي اندازد 
و خودش به تنهایي ایــن پروژه را به پایان 
مي رســاند. بســياري در دهلي نو منتظر 
این هســتند که به زودي اعالم شود چين 
جاي هند را در این پــروژه خواهد گرفت؛ 
مگر اینكه چند صد هزار دوز هدیه دیگر، 
نگاه مقامات در سریالنكا را دوباره به سمت 

دهلي نو برگرداند.

چين، هند و امارات از واکسن کرونا به عنوان ابزاري براي نفوذ در کشورهاي دیگر استفاده مي کنند 

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[ديپلماسي واكسن

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه گلوب اند ميل ]كانادا[

حمايت  از بازگشت آمريكا به برجام

ميزباني پوتين از لوكاشنكو

راي كانادا عليه »نسل كشي« در چين

شماري از مقام هاي  ارتش اســرائيل و آژانس 
جاسوسي موساد در نامه اي به  نتانياهو از بازگشت 
آمريكا به توافق هسته اي با ايران حمايت كردند. 
در اين نامه آمده كه احيــاي برجام به معناي 
بازگشت ايران به تعهداتش نيز خواهد بود. آن ها 
در عين حال خواستار حفظ تحريم هاي ايران تا 

زمان بازگشت تهران به توافق شده اند.

جهان نما

تغيير چهره جنگ با پهپادها

پرندگان بدون سرنشين یا همان پهپادها در سال هاي اخير به یكي 
از مهم ترین اجزاي مناقشات بين المللي تبدیل شده اند. افزایش 
استفاده و تقویت کارایي پهپادها، آنها را وارد جنگ هاي تمام عيار 

هم کرده است.
به گزارش الجزیره، بيش از 20سال است که از پهپادهاي نظامي 
براي کشتن هدفمند استفاده مي شــود. اما، نزاع ناگورنو-قره باغ 
و برتري آذربایجاني ها به لطف پشت گرمي شــان به فناوري هاي 
پهپادي ترکيه نشان داد که چهره جنگ ها تغيير کرده و پهپادها 

نقشي غيرقابل چشم پوشي در نبرد دارند.
کشورهاي بيشتري در سراسر دنيا بيشــتر از گذشته به پهپادها 
وابسته شده اند، به خصوص از زماني که پهپادها دیگر فقط نقش 
شناسایي و شليك براي کشتن ندارند و به وسيله اي براي هماهنگي 
توپخانه، تانك ها و نيروهاي پياده تبدیل شده اند. هم اکنون، پهپادها 
در طيف وسيعي مورد استفاده قرار مي  گيرند؛ از پهپادهاي معمولي 
نبرد گرفته تا مدل هاي کاميكازه )انتحاري(. برخي پهپادها حتي 
توانایي این را دارند که در سيستم دفاع هوایي و مخابراتي طرف 
مقابل اختالل ایجاد کننــد. با توجه به ميــزان اثرگذاري باالي 
پهپادها، قيمت معقولشان و راحتي به کارگيري آنها در هر فضایي، 
تعجب آور نيست که آنها در هر نيروي نظامي اي ، به بخشي ضروري 

از ساختار آن تبدیل شده اند.
براي نخســتين بار، آمریكا در دوران جورج دبليو بوش از پهپادها 
براي ترور هدفمند اعضاي القاعده و دیگر گروه هاي تروریســتي 
اســتفاده کرد. این طرح، چنان موفقيت آميز بود که  با استقبال 
رهبران بعدي آمریــكا مواجه  و توســعه داده شــد. هم اکنون، 
کشورهاي زیادي طيف متنوع و وســيعي از پهپادها را در اختيار 
دارند. بازیگران اصلي این عرصه، چين، اسرائيل و ترکيه هستند 

که این فناوري را به سراسر دنيا صادر مي کنند.

بازار پهپادها هم به تبع این استقبال روزافزون، رشد داشته است. 
در سال2019 ميالدي، ارزش این بازار 10.53ميليارد دالر بوده 
است. پيش بيني شده که این بازار تا سال2027 به 23.78ميليارد 
دالر برسد؛ این رقم، با توجه به اینكه همين حاال نزدیك به 30هزار 

پهپاد نظامي مورد استفاده است، کمي غافلگيرکننده است.
با این حال، اســتفاده روزافزون از پهپادهــا، نگراني هایي را هم 
مطرح کرده است. براي نمونه، این امكان وجود دارد که کشورها 
سرمایه گذاري در تسليحات متعارف خود را با هدف سرمایه گذاري 
بيشتر روي پهپادها کاهش دهند و یا حتي تعطيل کنند. مائورو 
جيلي، محقق ارشــد مرکز مطالعات امنيتي دانشگاه پلي تكنيك 
زوریخ معتقد اســت که این نگراني، تا حد زیادي به خود ارتش ها  
و نيروهاي نظامي ربط دارد. او مي گوید: »مسئله وقتي خطرناك 
مي شود که ارتش ها و کشورها فكر کنند که پهپادها مي توانند دیگر 

ضعف هاي ساختار نظامي شان را بپوشانند.«
جيلي در عين حال به این مســئله اشــاره مي کند کــه پهپادها 
گزینه هاي رزمي نيروهاي مسلح را در نقاط مختلف دنيا افزایش 
داده اند؛ »15ســال پيــش، بزرگ ترین تهدید براي کشــورها و 
جمعيت آنها، بمب هاي دست ساز و کنار جاده اي بودند؛ بمب هایي 
که از راه دور با تلفن فعال مي شدند. امروزه اما مي توان این بمب ها 

را به روي اهداف پرواز داد تا اثر برخورد آنها را تقویت کرد.« 
عالوه بر کشورها، بازیگران غيردولتي هم این توانایي ها و قابليت ها 
را به خوبي شناســایي کرده اند. با همين پهپادها بوده اســت که 
بازیگران غيردولتي در بحران هاي عراق، سوریه و یمن دست باال 
را پيدا کرده اند و در مقابل نيروهاي دولتي قــد علم کرده اند. در 
ابتدا، داعش از ميني پهپادها در مقياس باال اســتفاده کرد. هدف 
البته بيشتر شناسایي بود؛ پهپادها به پرواز در مي آمدند و منطقه را 
بررسي مي کردند تا هدفي مشخص براي خودروهاي بمب گذاري 
شــده انتحاري پيدا کنند. امــا وقتي که فناوري هــاي مربوطه 
پيشرفته تر و دردسترس تر شد، داعش پهپادها را با مواد منفجره 

مسلح کرد و نتيجه، تكان دهنده بود.
اخيرا، حوثي ها در یمن از پهپادها استفاده تأثيرگذاري داشته اند 
و نمونه اي از نيروهاي موفق در استفاده از این تسليحات به شمار 
مي روند. گرچه آنها از نظر نظامي در درجه پایين تري از عربستان 
سعودي قرار دارند، اما موفق شــده اند با استفاده از پهپادها به هر 
جایي در عربستان سعودي که خواسته اند، حمله کنند؛ هر جایي 
ازجمله تاسيســات نفتي حياتي در عمق خاك عربســتان. این 
توانایي، کارکردي بازدارنده داشته و ریسك حمله به اهداف حياتي 

یمن را براي عربستان باال برده است.
جيلي گفته است: »این تحوالت نشان مي دهد که این توانایي هاي 
نه چندان پيشــرفته مي توانند اثرات و خسارت هاي چشمگيري 
داشته باشــند.« حمالت پهپادي ثابت کرده اند که این پرنده ها، 
به نخســتين گزینه در نبردهاي مدرن تبدیل شده اند. اما به نظر 
نمي رسد که وضعيت فعلي در دراز مدت ماندگار باشد. جيلي معتقد 
است که پهپادها هم محدودیت هایي دارند به خصوص که جامعه 
جهاني توجه زیادي به آنها نشان مي دهند؛ »چند کشور به شدت 
روي قابليت ها و توانایي هاي ضدپهپادي سرمایه گذاري کرده اند تا 

ریسك این تسليحات را تا حد بسيار زیادي پایين بياورند.«
یك مسئله حياتي در استفاده گسترده از پهپادها، »تلفات جانبي« 
آنهاست. استفاده از این پرنده ها براي نابودي اهداف مشخص، با 
کشته شدن غيرنظاميان زیادي همراه بوده است. استفاده از پهپادها 
در عراق، افغانستان و یمن از ســوي آمریكا مشخصا به منتقدان 
دالیل زیادي مي دهد که خواستار محدودیت استفاده از پهپادها 
به خاطر تلفات جانبي آنها باشند. البته کارشناسان نظامي در پاسخ 
به این انتقادها، این مسئله را پيش مي کشند که فناوري هاي سنتي 
مانند خمپاره، خودروهاي بمب گذاري شده و همينطور تسليحات 
سبك، همچنان باعث کشته شدن غيرنظاميان در مقياس بزرگ 
مي شوند. جيلي در این باره گفته است: »در مجموع، وقتي که به 
آمار نگاه مي کنيم، به نظر مي رســد که در 20سال گذشته عامل 
اصلي تلفات غيرنظاميان در مناقشات، نه پهپادها که سالح هاي 

سبك بوده است.«

شرایط اضطراري اســرائيل بار دیگر 
محاکمه بنيامين نتانياهو، نخست وزیر 
این رژیم را به تأخير انداخته است. او از 
سال2018 به فساد و سوءاستفاده از 
قدرت در 3پرونده سياسي و اقتصادي 
متهم شــده، اما تاکنون توانســته با 
روش هاي مختلــف محاکمه خود را 
به تأخير انداخته و همچنان در رأس 
قدرت باقــي بماند.ســقوط دولت، 
عدم توافــق با احزاب براي تشــكيل 
کابينه و شــرایط امنيتي ویژه در نوار 
غزه، مهم ترین اتفاقاتي بوده که طي 
3سال گذشته فرصتي دوباره در اختيار 
مرد شماره یك اسرائيل قرار داده اند. او 
حاال بار دیگر به دليل ســقوط دولت، 
برگزاري انتخابــات زودهنگام و البته 
بحران کرونا موفق شــده باز هم روند 
محاکمــه را به زماني دیگــر موکول 
کند. براســاس بيانيــه دادگاه عالي 
رژیم صهيونيستي، نخستين جلسه از 
محاکمه نتانياهو براي استماع بيانات 
شاهدان در 14فروردین سال آینده، 
یعني 11روز پس از انتخابات پارلماني 
اسرائيل برگزار خواهد شد؛ انتخاباتي 
که بعيد نيست با پيروزي نتانياهو و 

ائتالف حامي او همراه باشد.

آخرين نظرسنجي ها
اگرچــه هنــوز براي 
پيش بينــي دقيــق 
نتایج انتخابات رژیم 
صهيونيســتي در 
سوم فروردین ماه 
اســــــت،  زود 
امــا مجموعـــه 
نظرســنجي هاي 

صــورت گرفته تا 
امروز نشــان مي دهد 

بنيامين نتانياهو و ليست مورد 
حمایت حزب ليكود از بيشترین 
شــانس براي پيــروزي در این 

انتخابات برخوردار هستند. نظرسنجي 
شــبكه عبري »کان« که روز گذشته 
منتشر شد نشان مي دهد ائتالف حامي 
نتانياهو مي تواند با کسب 62کرسي )از 
مجموع 120( اکثریت پارلمان را در 
دست بگيرد. در نتيجه به تنهایي قادر 
 به تشكيل دولت خواهد بود. در جریان

3 دوره انتخابات پارلمانــي اخير در 
2سال گذشــته، ائتالف آبي-سفيد 
)نظاميان راست گرا( مانع از دستيابي 
حزب ليكود به اکثریت شد، اما به نظر 
مي رسد رقباي راســت گراي نتانياهو 
از آبي-ســفيدها گرفته تا اميد جدید 
)نيروهاي جدا شــده از حزب ليكود( 
توانایي ســابق براي مهار نخست وزیر 
اسرائيل را دیگر ندارند؛ نخست وزیري 
که از سال2009 تا کنون به طور بي وقفه 
در رأس قدرت بوده است. رسانه هاي 
اسرائيلي برتري نسبي نتانياهو مقابل 
رقباي راســت گرا را با واکسيناسيون 
موفق کرونا و توافق هاي عادي سازي  
با کشــورهاي عربي مرتبط مي دانند. 
روزنامه هاآرتص در این باره مي نویسد: 
نتانياهو تالش کرده برنامه خرید انبوه 
واکسن از آمریكا براي مقابله با ویروس 
کرونا را به عنوان مهم ترین دســتاورد 

انتخاباتي خود معرفي کند.
او در عين حال، عادي سازي  
روابط با کشورهاي امارات، 
بحریــن، عمان و ســودان 
را نيــز در کارنامــه خود 
دارد؛ توافق هایــي 
کــه در ســایه بن 
مذاکرات  بســت 
صلــح، رؤیایــي 
 دور از دســترس

به نظر مي آمد. 
این در حالي است 
که جریــان مقابل 
به دليل وضعيت ناشي 
از بحران کرونا، فرصت 
چنداني براي تبليغات 
 و یــا انتقــاد از نتانياهو

نداشته است.

نتانياهو در وقت اضافه
 دادگاه عالي رژیم صهيونيستي محاکمه نتانياهو را 

در پرونده هاي فساد به بعد از برگزاري انتخابات موکول کرد

همزمــان با کاهش شــدت 
سرماي هوا در ارمنستان، بار رويداد

دیگر خيابان هاي ایروان شاهد 
تظاهرات ضددولتي است؛ تظاهراتي که در 
جریان آن معترضان خواســتار اســتعفاي 

نخست وزیر شده اند.
به گــزارش الجزیره، تجمع کننــدگان در 
پایتخت، اقدام نيكل پاشينيان را در پذیرش 
توافق صلح با جمهوري آذربایجان و تخليه 
مناطــق اطــراف ناگورنو-قره بــاغ خيانت 
مي دانند. به همين دليل خواستار برکناري او 
هستند. نيروهاي پليس در پایتخت با ایجاد 
موانع در خيابان ها مانع حرکت معترضان به 
سمت ساختمان هاي دولتي و پارلمان شدند.

معترضان 3 مــاه قبل نيــز در خيابان هاي 
پایتخت و شــهرهاي بزرگ دست به تجمع 
زدند و با نيروهــاي پليس درگير شــدند. 
تعدادي از معترضان نيز ساختمان پارلمان 

را تصرف کردند.
موج تازه اعتراض ها را گروه ها و جریان  هاي 
سياســي مخالف نخســت وزیر ارمنستان 
موسوم به جنبش »نجات ميهن« سازماندهي 

و هدایت کرده انــد. وازگين مانوکيان، یكي 
از چهره هاي مخالــف پاشــينيان و نامزد 
اصلي جنبــش نجات ميهن بــراي تصدي 
پست نخســت وزیري، دیروز طي سخناني 
خواستار آغاز اعتصابات سراسري و تظاهرات 
تا برکناري دولت و نخســت وزیر شــد. این 
جنبش اعالم کرده اعترض هاي سراســري 

قرار است هر روز در ارمنستان برگزار شود.
بعد از شكست ارمنستان در جنگ 44روزه 
با جمهوري آذربایجــان در منطقه ناگورنو-

قره باغ کــه با توافق ســه جانبه ایروان، باکو 
و مسكو به آتش بس منجر شــد، انتقادها و 
تظاهرات عليه نخســت وزیر ارمنستان آغاز 
شــد. پاشــينيان اما پذیرش این آتش بس 
را ضروري دانســت و اعالم کــرد که براي 
جلوگيري از کشته شدن ســربازان ارمني 
گرفتار در محاصره نيروهاي آذربایجان، چاره  
دیگري نداشته است. ارمنستان در این جنگ 
بعد از پيشروي نيروهاي آذربایجان، مجبور 
شد هفت منطقه اشــغالي این کشور را در 
منطقه قره باغ تخليه و به مرزهاي بين المللي 

عقب نشيني کند.

جواد نصرتي
روزنامه نگار

   امكان تغيير معادله وجود دارد؟
پاسخ اين سؤال در نگاه اول منفي است؛  چرا كه تمام نظرسنجي ها بيانگر پيشتازي 
قابل توجه حزب ليكود هستند. رقباي نتانياهو از اتحاد الزم برخوردار نيستند. 
ژنرال بني گانتز و گدعون ســاعر، مهم ترين رقباي نتانياهو به شمار مي روند كه 
رهبري ائتالف هاي آبي-ســفيد و اميد جديد را در اختيار دارند. اگرچه اين دو 
ائتالف درنظرسنجي ها مجموعا كمتر از 61رأي كسب كرده اند، اما اين احتمال وجود 
دارد كه درصورت توافق و اعالم ائتالفي جديد بتوانند در روز انتخابات از سد ليكود 
عبور كنند. اين احتمال با نامه اخير 130فرمانده ارتش اسرائيل به ژنرال بني گانتز 
براي كناره گيري از رقابت ها قوت گرفته است. آنان با توجه به نتايج نظرسنجي ها از 
گانتز خواسته اند به انشقاق در اردوگاه مخالفان نتانياهو پايان داده و حمايت خود از 
گدعون ساعر، عضو پيشين حزب ليكود را اعالم كند. در ميان ليست امضا كنندگان 
اين نامه، اسامي شخصيت هايي نظير ايهود باراك؛ نخست وزير سابق اسرائيل، داني 
ياتوم؛ رئيس سابق موساد و كرمي گيلون؛ رئيس سابق شاباك )اطالعات ارتش( 
ديده مي شود. روزنامه العربي الجديد با اشاره به اين تحوالت مي نويسد: درصورت 
توافق اردوگاه راست بر سر ليست واحد، امكان شكست نتانياهو و يا دست كم 
عدم دستيابي وي به حدنصاب برای تشكيل دولت جدي تر مي شود. در عين حال 
نبايد فراموش كرد كه رقباي نتانياهو در اين انتخابات از حمايت غيرمستقيم دولت 

جديد آمريكا نيز برخوردار هستند.

گلوب اند ميل نتيجه راي گيري در مورد قطعنامه 
كشتار مسلمانان در چين را منتشر كرده است: 
266 راي مثبت در برابر هيچ راي منفي. بر اين 
اســاس، پارلمان كانادا برخورد دولت چين با 
مسلمانان اويغور را »نسل كشي« دانسته است. 

فايننشــال تايمز ميزباني والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روسيه، از همتاي بالروس خود 
الكساندر لوكاشنكو در سوچي را  اعالم حمايت 

دوباره  از لوكاشنكو دانسته است.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

آغاز موج تازه اعتراض ها عليه نخست وزير ارمنستان
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می دانم روز عید است، اما  ما همان هایی هستیم كه مسعود میر
شادمانی هایمان هم پر از بغض است و اشك. پس با این 
كلمات بــه دنیــای پدرانه ای پــا بگذاریــد كه ما 
همیشه بچه ها در هر سن و ســال و موقعیتی آن را از 
پس المروتی های روزگار تماشا كردیم و بعد یادتان 
بیاورید تا دست پدر را ببوسید و یا مزارش را بشویید.

آن ترانه ســرا چه خوب گفته بود كه پدر روحی بود 
روی موج اف اِم كه كنج اتاق می نشســت و ســرگرم 
بخت خودش می شــد. بختش كه بود؟ همین مایی 
كه همیشــه مهربانی مادر را روی ســر گذاشتیم اما 
خیلی سر از مرتبت لطف پدری درنیاوردیم كه گاهی 
تشر داشت و خشــن بود. پدر بود دیگر، مگر می شد 
از او حســاب نبرد؟ مگر می شــد پیش نگاه نافذش 

ماست های شــیطنت و بی خیالی را كیسه نكرد؟ او 
اما همین بود، همین نــگاه و همین صدای نجواگونه 
كه تا عمق مغز می پیچید و همین گوشه نشــینی و 

خیره شدن به استكان چای و رادیوی بدخبر.
حواسم هســت كه در این مطلب پیشــانی صفحه 
شادمان باشم و بی اشــك، اما باز هم نمی شود گاهی. 
چرایی اش را بگذار به پــای همین ویروس چینی كه 
دلتنگمان كرد برای آغوش پدر، برای آن ســعادتی 
كه در یكی دو عید و مناسبت در طول سال بین ابرو 
درهم كشــیدن های بابا كه ول كن بچه و اشاره های 
مامان كه پدرت را اذیت نكن، دســت می داد و حاال 
خاطره شده است. حاال البد بسیاری هم می گویند كه 
باز شكر كنید كه سایه پدرتان بر سرتان هست و ما چه 
بگوییم كه خاك، عمود خیمه روزگارمان را شكست 

و در خود كشید. باید اشك ریخت و لعنت فرستاد به 
خبری كه می گوید اشك چشــم هم می تواند باعث 

سرایت كرونا شود.
كرونا هســت اما خاطره و لبخند پشت بندش از آن 
مسری تر است، پس بگذارید برگردم به آن احواالت 
دلنشین یادآوری و شیشــه آن پیكان را پایین بدهم 
تا هوای روزهای رفته و موهای سپید از راه رسیده به 
سرم بخورد. از روزگاری كه آن ارابه همیشه قراضه، 
دلنشین ترین و اشرافی ترین وسیله حمل  ونقل بود و 
چقدر شبیه بود نفس به شماره افتاده پیكان به خلق 

پدر كه تنگ می شد از تكان های چرخ روزگار.
بگذار پلك بزنیم روزهای ســخت را و خودمان را هر 
جور شده برسانیم به روز پدر؛ مردی كه از بچگی هم 

مرد بود. دردهایت به جانم، به جانمان پدر...

پیشكش به پدرهایی كه از كودكی مرد  بودند

دوستانش بود، و نه دوستدارانش. اگرچه خوش محضر حمیدرضا محمدی تا سال ها كسی به خلوتش راه نداشت؛ جلوتش نیز با 
بود، دوستانش هم جمِع معدود و محدودی بودند؛ هم، هم سن وسال هایش بودند و هم 
جواناِن اهِل فضل. او اما در معاشرت و مجالست ُخلِق عجیبی داشت: گاهی سرشار از 
حرف و گاهی در سكوِت محض. سایه در »سیاه مشق« و »تاسیان« جلوه می كرد و گه گاه، 
تك وتوك شــعِر تازه ای در بخارا؛ نــه حضور در مجالس و محافــل، نه گفت وگو های 

مطبوعاتی، و نه البته در گفت وگو با مهرنامه كه محصوِل هزارویك لطایف الحیل بود.
حتی در عكس ها هم غبارآلود بود؛ مردی سردرگریبان، با نگاهی سرد و سخت.

جز دو سه مراسم شعرخوانی، كه مشهورترین شان »بال در بال« بود، چیز دیگری از صدا  
و سیمایش یافت نمی شد. خصیصه خاِص شخصیتش درپرده بودن را بیشتر می پسندید 
و هاله ای از ابهام را پیراموِن خود، و اصاًل همین هم جذابش می كرد. نه كه اهل تكبر و 

تبختر باشد، بل، بالذات گوشه گیر و گزین گوی بود.
اما از حول وحوش 90 سالگی گویی كه ورق برگشت. خانه اش شد جای حضورِ همگان؛ 
انگار پایتخِت جهان باشد، روزهایی كه مقیِم وطن بود این مسافِر میاِن تهران  و كلن. او 
كه انتقاد را خوش نداشت و شلوغی جوانی حوصله اش را زود پُر می كرد، حاال با جوانانی 
می جوشید كه با وجوِد 70 سال تفاوِت سن، گاه بی محابا به باد نقدش می گرفتند. سایه 

چغِر اغلب كج خو و بدُخلق، حاال محبوب شده بود.
مصاحبه هایش بیشتر شد، شعرخوانی هایش، چه عمومی و چه خصوصی، افزون و روند 
و رواِل نشر شعرهایش سریع. می سرود و می خواند و می نوشت و آفریده های طبعش 
دست به دست می چرخید. در شبكه های اجتماعی، با صدایش و تصویرش، كارهای بسیار 
ساخته شد و آنقدر صفحات مختلف به نامش ساختند كه دخترش به ناگزیر و ناچار، مدام 

در مقام تكذیب برمی آمد كه »ه. ا. سایه« هیچ صفحه ای در هیچ جا ندارد.
»امیرهوشنگ ابتهاج«، این آخرین شاعر نسل غول های ادبی ایران معاصر و واپسین حلقه 
زنجیِر پیوند ما با قافله رؤیایی و طالیی آن نسل، هنوز هم در مركز نگاه و كانون توجه 
است. از سرایندگان زاده دهه1300 حاال فقط یداهلل مفتون امینی مانده است و او. و او 
-كه امروز، زادروزِ 93سالگی اش است- همچنان، می درخشد و چشمه فیاِض شعرش 

جاری و ساری است و از آرزوهای مهتابگون می تراود.
* برگرفته از غزِل »تو بمان«، سروده سایه

خدا را تو بمان* 

معاون وزیر آموزش و 
پرورش از وجود ۴۷هزار 
بخاری گازی در مدارس 
كشور خبر داده و گفته:  
وجود شعله مستقیم گاز 
در مدارس ممنوع است .

47000 
بخاری

 60
درصد

افزایش  3هزار میلیارد 
تومانی مالیات اپراتورها 
که با مصوبه مجلس 

شورای اسالمی انجام شد 
درآمد صدا و سیما از محل 

این مالیات را افزایش 
می دهد . از سوی دیگر  
به گفته وزیر ارتباطات، 

باید منتظر افزایش 
چشمگیر قیمت اینترنت 

در سال آینده باشیم.

3000
میلیارد تومان

 حضرت امیر المؤمنین علی ع: 
كسی كه عمر خود را سپری كند در غیر از چیزی كه او 
را نجات و رستگاری دهد، آرمان و هدف خود را ضایع 

كرده است.
  اذان ظهر:  12:17 غروب آفتاب:17:55

 اذان مغرب: 18:13  نیمه شب شرعی: 23:35
 اذان صبح: 5:16 طلوع آفتاب: 6:39

یكــي از پلتفرم هاي خدمــات بیمه 
اعالم كرد از این پس مردم مي توانند 
خســارت هاي مربوط به خــودرو را 
به صــورت آنالیــن دریافــت كنند. 
شــیوع ویروس كرونــا و به دنبال آن 
موج  هاي جدید این بیماري، بسیاري 
از شركت ها را بر آن داشت تا خدمات 
خود را   آنالین عرضه كنند تا به شیوع 
بیماري دامن نزنند. طــي این طرح 
كساني كه بیمه شان را از این پلتفرم 
خریداري كرده اند با مراجعه به سایت 
آن مي توانند خسارت خودروشان را 
به صورت غیرحضوري دریافت كنند. 
به گفته مدیران  ایــن پلتفرم   كاربر ها 
برای طی مراحل نام نویســی و غیره 
چنانچه مطابق دســتور العمل های 
مندرج در سایت پیش بروند با مشكلی  

روبه رو نخواهند شد.

پس از مصــرف نوعی مرغ ســوخاری 
بسته بندی شــده در انگلســتان یك 
نفر كشــته و بیش از 100نفــر دچار 
مسمومیت شدید با سم سالمونال شدند. 
كارشناســان تغذیه در حالی نسبت به 
مصرف برخی مواد غذایی بسته بندی 
شــده و صنعتی هشــدار می دهند كه 
چند هفته پیش هم 480نفر در لهستان 
بر اثر مصرف غذای آماده بســته بندی 
شده راهی بیمارستان شدند. چنانچه 
مواد غذایی بسته بندی شده در شرایط 
مناســب و اســتانداردی قرار نگیرند 
شرایط برای تولید این سم مهلك فراهم 
می شود. همچنین مراجعه به فروشگاه 
های معتبر احتمال خرید مواد غذایی 

آلوده به سم را كاهش می دهد. 

 مسمومیت
   با سالمونال

پرداخت آنالین 
خسارت خودرو

عدد خبر

توزیع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000
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سازمان  آگهی ها و نیازمندی ها:
 خیابان قائم مقــام فراهانی میدان شــعاع ، خیابان شــهید خدری  
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افغانستان، مزار شریف/ هرچند اینجا مزار حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم نیست اما سرشار است از عشق شیعیان 
علی به امیر دل ها،سرور نجف... اول آخر

بیش از 60درصد كل 
درآمدهای مالیاتی را 
صنایع و كارخانه های 

تولیدی پرداخت می كنند.   
سهم مالیاتی بخش 

صنعت و معدن، تقریباً 
بیش از ۴برابر سهم این 
بخش در اقتصاد است.

طالقانی، نبش وصال، سینما عصر جدید قدیم!
سینما عصر جدید با نام قدیمی تر تخت جمشید،  مرا به سال های میانی دهه 70می برد. تابستان ابراهیم ایرج زاد
سال 1376 بود كه با ثبت نام در هنرستان تازه تاسیس سوره، نخستین قدمم را 
برای قرار گرفتن در مدار سینما برداشتم. اول هر ماه، دكه روزنامه، خریدن مجله 
فیلم، خواندن ورق به ورق و انتظاركشیدن برای دیدن فیلم هایی كه خبرهای 
تولیدش را  ماه به ماه پیگیری می كردم؛ از شرق دور، از مشهد. هر سال 10روز 
جشنواره فیلم فجر مهم ترین روزهای تقویمم بود. پس انداز های چندرغازی جمع 
می شد و غروب روزی كه فردایش جشنواره آغاز می شد، من به همراه چند دوست 
دیگر كه مثل خودم مریض ســینما بودند ســوار بر قطار آرزوهــای دور اما 
دست یافتنی  راهی تهران می شدیم. ورود به تهران، مسافرخانه ای ارزان در میدان 
توپخانه، پرت كردن ساك های سبكمان به گوشه اتاقی حقیر و ما برای از دست 
ندادن وقت، خیلی زود سوار بر اتوبوسی كه ولیعصر را باال می رفت، می شدیم. 
چشم های حریص ما همه طول خیابان ولیعصر با آن درخت های چنار بلندش را 
دید می زد تا لحظه شنیدن صدای راننده كه داد می زد؛ طالقانی، طالقانی نبود...! 
آدرس برایمان مشخص بود؛ طالقانی، نبش خیابان وصال، سینما عصر جدید...

شنیده بودیم سینما عصر جدید با داشتن 3سالن كه سالن اصلی اش نیز بیشتر 
از 600نفر ظرفیت دارد، یكی از بهترین سینماهای تهران است. من به واسطه 
سینما های قدیمی و بزرگ مشهد یعنی آفریقا، هویزه و... تجربه دلچسب دیدن 
فیلم در سالن بزرگ را داشتم؛ به همین خاطر همیشه دوست دارم كه فیلم های 
خوب را در سالن های بزرگ ببینم، هم نفس جمعیت تماشاگران كه حضورشان 
دنیای فیلم را زنده تر می كند. با همه اینها مهم ترین ویژگی كه باعث شد همه 
جمع مشهدی های خوره فیلم در ســینما عصر جدید پاتوق كنیم و كمتر به 
سینماهای دیگر ســر بزنیم این بود كه هر 3سالن عصر جدید جدول نمایش 
مستقلی داشت و این تنوع باعث می شد بدون نیاز به جابه جایی برای مایی كه 
تهران را خوب بلد نبودیم و خب خیلی هم پول برای خرج كردن وجود نداشت، 
بتوانیم بیشترین تعداد فیلم را ببینیم؛ تعداد فیلم هایی كه زمان برگشت توی 

كوپه قطار شمرده می شد تا مشخص شود ركورد چه كسی باالتر بوده است.
سینما عصر جدید آن سال ها برای خودش كاخ جشنواره ای بود هم اهالی حرفه ای 
سینما را می شد دید و هم صف هایی كه بسته به اهمیت فیلم، گاهی طولش تا 
میدان فلسطین هم می رسید و صف باز های حرفه ای خوره فیلمی كه كافی بود یك 
سؤال درباره فیلمی پرسیده شود تا تاریخ سینما را برایتان مرور كنند. لهجه های 
مختلف آدم ها نشان می داد كه فقط ما نبودیم كه كیلومترها راه را به عشق سینما 
آمده بودیم؛ عشقی كه به مشهد، اصفهان، شیراز، شهرهای جنوب و شمال هم 

خالصه نمی شد. و همه گیر تر از آن چیزی بود كه می شد تصور كرد.
سینما عصر جدید در كنار سینماهای دیگر تهران در آن سال ها كاخ آرزوهای 
خیلی از جوان ها بود. سینمایی كه همچنان می تواند با روشن ماندن چراغش 
خیال ساز باشد و صف های زیادی را جلوی خودش ببیند. امیدوارم این ویروس 
نحس هرچه زودتر ریشه كن شود و نه تنها چراغ هیچ سینمایی خاموش نشود 

كه عصرجدید های 
در  بیشــتری 
همه شــهرهای 
ایران ســاخته و 
چراغشان روشن 

 شود.

زندگی پدیا
سمفونی مردگان

یكسر صحنه بازی است، من عباس معروفی  من خوب می دانم كه زندگی 
خوب می دانم اما بدان كه همه برای بازی های حقیر آفریده 
نشده اند. به یاد داشته باش كه روزها و لحظه ها هیچ گاه باز 
نمی گردند. به زمــان بیندیش و شــبیخون ظالمانه آن. 
زمســتان طوالنی و ســخت در پیش رو خواهیم داشت؛ 
زمستانی كه از یاد نخواهد رفت، دیگر چه می توانم گفت، جز 

اینكه لباس های زمستانی ات را فراموش نكن.

بوك مارك

مهربان باش باخودت

خوشم كه تندبادها می گذرند
حساس، بارها و بارها سراغ من سید مرتضی توكلی مراجعان آشــفته در لحظات 
آمده اند. من خودم هم بارها در آشفتگی، شانس نشستن مقابل 
مشاورم را داشته ام. ساعت های آشفتگی خیلی بد است؛ تازه 
اتفاقی رخ داده و آدم هنگ كرده. نمی داند چه كند.پس از همه 
سال ها و همه روزها می توانم این را به جرأت و صراحت بنویسم 
كه تندبادها دائمی نیســتند و می گذرند. در طول مسیر یاد 
گرفته ام و به شما هم می گویم كه  اكسیر »گذر زمان« به احتمال 
خیلی خیلی زیاد باعث بهبود حال ما خواهد شد. می توانیم به 
خودمان اجازه بدهیم »كم كم« مسئله ای را هضم كنیم. روان مان را 
در ساعت هایی آســوده تر بگذاریم تا با خودش كنار بیاید و 
یادمان باشد وظیفه ای اگر در مقابل خود داریم همین است كه به 

كمتر از آنچه لیاقت داریم، راضی نشویم و تالش كنیم.

برای آنها كه باخته اند؛ مات شده اند
نه انگار كه سختی هست؛ انگار نه انگار كه نود و نه برایم سیدمحمدحسین هاشمی بعضی وقت ها باید رها كرد همشهری! باید گذشت. انگار 
هیچ چیزی نداشت جز غصه. بعضی وقت ها باید رها كرد همشهری! باید دل بدهی به حرف 
دلت. باید دستور بدهد و تو اجرا كنی؛ باید تابع باشی؛ حتی همین حوالی زمستانی كه رنگ 
زمستان ندارد؛ حتی همین زمستانی كه آفتابش می سوزاند، سرمایش نا ندارد؛ حوصله برف 
ندارد كه هیچ، باران  را هم دریغ می كند. باید رها كنی؛ بروی یكی از این دوچرخه های نارنجی 
را از یك گوشه شهر برداری و ركاب بزنی به امید اینكه پروانه ها دوباره به شهرمان برگردند. 
راستی! خیلی وقت است پروانه ندیدیم. از آن سال كه یكهو توی شهر جشن گرفته بودند و 
هر جا كه می رفتیم برایمان شادمانه می رقصیدند خیلی وقت است گذشته و خیلی وقت 
است كه حتی یكی شان را هم ندیدم. ركاب می زنم تا ببینم دلم می گوید كجا. البالی شلوغی 
مركز شهر، بگذار یاد خاطرات كنم در بوســتان الله. آخر مگر می شود قدم زدن هایش را 
فراموش كرد؟ مگر می شود درس خواندن البالی درختان بلندش را روی نیمكت های چوبی 
از یاد برد. مگر طعم آش رشته بازارچه باالیی اش را می توان فراموش كرد؟ حسرت رفتن توی 
موزه هنرهای معاصر. دیدن مجسمه های حیاتش را. ركاب می زنم و شهر را می بینم تا حالم 
عوض شود. آدم ها را می بینم. آدم هایی كه یك زمان سرخوشانه باروبندیل شام را جمع 
می كردند و گوشه ای از چمن می نشستند از گرگ و میش تا سكوت شهر. اما حاال از آن آدم ها 
چه مانده است؟ دارم فكر می كنم به پیرمردهایی كه یك گوشه نشسته اند و زل زده اند به 
ناكجا. مغزشان جایی در دیروز مانده است. یك جایی گیر افتاده اند انگار. چشمان شان این را 
فریاد می زد. چشم هایشان دروغ نمی گوید. چین و چروك اطرافشان را كنار بزنی، می بینی 
كه دارند به روزهایی فكر می كنند كه همین حوالی، دغدغه شان این بود كه بچه ها توپ شان 
را محكم شوت نكنند تا مبادا به جایی برود كه نتوانند بروند و بیاورندشان. ركاب می زنم و 
می رسم كنار آنهایی كه دارند صفحه شطرنج را نگاه می كنند. انگار دنیا هم برایشان سیاه و 
سفید شده. شاه دلشان را گذاشته اند گوشه ای؛ سربازانشان از نا افتاده اند؛ رخ ندارند كه نشان 
دهند و از اسب افتاده اند. حاال آنها روزشان را فراموش كرده اند انگار. آنقدر فراموش شده اند 
كه یادشان نمی آید یك روزگاری چقدر پدر بودند. دوچرخه ام را بر می دارم، ركاب می زنم 

و فكر می كنم به آنهایی كه باخته اند؛ مات شده اند.

روشنفکری در خیابان

خبر آخر

فرفره  تا بهار می چرخد
مهلــت ارائــه آثــار به 
دبیرخانــه جشــنواره 
فرهنگی و  هنری »فرفره« 
كه قرار است با محوریت 
و  »كــودكان  موضوعی 
در  كرونایــی«  دوران 

2بخش هنری و ادبی برگزار شود، تا 2۰ فروردین  ماه1۴۰۰ تمدید شد. این جشنواره 
به برخی از وجوه زندگــی كودكان در دوران مواجهه با شــیوع ویروس كرونا در 
2 بخش هنری شامل عکاسی و نقاشی و بخش ادبی شــامل شعر و داستان كوتاه 
می پردازد. یکی از داوران این دوره جشنواره نیز فریدون عموزاده خلیلی خواهد 
 بود. شركت كنندگان می توانند آثار خود را به ایمیل دبیرخانه جشنواره به آدرس
 modir@capf.ir ارسال و برای كسب اطالع بیشتر نیز به سایت این جشنواره به 

نشانی WWW.CAPF.IR مراجعه كنند.

ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگــی ملل متحد)یونســكو(، باســوادی را 
توانایی»تغییر«)Change( اعالم كرد. این چهارمین بار است كه تعریف سواد 
توسط یونسكو تغییر می كند. مطابق تعریف جدید باسواد كسی است كه بتواند از 
خوانده ها و دانسته های خود تغییری در زندگی خود ایجاد كند. نخستین تعریف 
از سواد توانایی در خواندن و نوشتن بود و پس از چند دهه این تعریف به 12 مورد 
شامل توانایی هایی همچون سواد عاطفی، سواد ارتباطی  و حتی سواد رسانه ای 
شــد. تعریف جدید اما به توانایی فرد در تغییر و انطباق با شرایط جدید تمركز 
می كند. با این تفاسیر بهتر است از همین حاال از همه داشته های خود برای تغییر 

مثبت در روند زندگی تان بهره ببرید تا بی سواد نمانید.

تغییر تعریف یونسکو از سواد
جهان خبر

نه اینکه این دریا را نمی شناسم، نه
خیال تو
غرقم می كند
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