
ستاره آرژانتيني توانست طلسم 
گلزني در ليگ با پيراهني غيراز 

بارسا را باطل كند

شايد باورش دشوار به نظر برسد، اما بازي با مس 
رفسنجان در هفته پنجم، تا مدت ها آخرين مسابقه 

خارج از تهران پرسپوليس خواهد بود

  گل نوبرانه 
لئو مسي

  خوش نشيني سرخ ها 
در تهران

  جشنواره گل فصلي

ايراندوست، سرمربي تيم ملي فوتبال زنان مي گويد تيمش بيشتر از اردو   كودايي را قوي تر از قبل داريم 
24به بازي تداركاتي نياز دارد اما هيچ تيمي با ما بازي نمي كند

دوشنبه   1 آذر  1400    16  ربيع الثانی 1443      سال بيست و نهم        شـماره  8368         4صفحه

ساعت 
بيدارباش

  پايان اوله
23

23 22

ی|
زینل

ضا 
لیر

س| ع
    عك

 

منچستر سرانجام دلش آمد سرمربي اش را اخراج كند

4سالاستپرسپوليسبههمينبديشروعميكند
ورقباازاينفرصتاستفادهنميكنند
قرمزهاامسالهمفرصتقهرمانيدارند
بهشرطآنكهمثلهرسالسروقتازخواببيدارشوند

يادداشت
نادر قدياني ؛ مدير انتشارات قدياني

در اين چند ســالي كه از اجــراي طرح هاي فصلي 
نمايشگاه كتاب مي  گذرد و امسال شاهد هجدهمين 
نوبت طرح هاي فصلي در قالب پاييزه كتاب1400 هســتيم، روند رو به رشد و 
قابل توجهي در اين راستا طي شده كه در جاي خود قابل بحث است و از زواياي 
مختلف اين موضوع اهميت دارد. اگر به پيشينه اين طرح نگاه كنيم، در سال هاي 
اول تا حدودي خام و تقريبا جديد بود و نمي شــد انتظارات زيادي از آن داشت 
 اما هرچه زمان جلوتر رفت، استقبال از اين طرح ها بيشتر شد و رونق بيشتري 

يافت.
نكته مهم بعدي كه يــادآوري آن در اين فرصت خالي از لطف نيســت، توجه 
روز افزون قشرهاي مختلف به اين طرح اســت. در اين جريان فراگيري كرونا 
كه همانند بسياري از كســب  وكارها، فروشــگاه هاي كتاب را هم تحت تأثير 
قرار داد و همچنين گراني كاالها كــه دامن محصوالت فرهنگي مانند كتاب را 
هم گرفت، اين اندك تخفيف را كه در اجــراي طرح پاييزه كتاب به خريداران 
تعلق مي گيرد، غالب خريداران كتاب كه اغلب از قشر متوسط جامعه هستند، 
 به تهيه كتاب  هاي مورد عالقه خودشــان تشــويق كرد كه اين نكته اهميت

زيادي دارد.
 از ســوي ديگر، با توجه به اينكه دنياي مجازي امــروزه نقش قابل توجهي در 
زندگي شهروندان دارد، نمايشــگاه مجازي كه ســايت خانه كتاب و ادبيات 
ايران در قالب طرح پاييــزه كتــاب1400 راه اندازي كــرده مي تواند زمينه 
 مراجعه بســياري از عالقه مندان كتاب به اين نمايشــگاه مجــازي را فراهم 

كند. 
اگر از اين شرايط به شــكل بهينه اي استفاده شــود، مطمئنم اتفاقات خوبي 
در اين حــوزه خواهد افتــاد. در واقع از طريق همين ســايت امــكان تبديل 
يك مغازه كتابفروشــي 12متــري به فضاي گســترده وجــود دارد؛ يعني 
فرقي نمي كند كه فروشــنده كتاب مغازه 12متري داشــته باشد يا مساحت 
مغازه اش 200 مترمربع باشــد. در فضــاي آنالين همه مي تواننــد به عرضه 
كتاب هاي منتشــره خود اقدام كنند. توصيه من به مسئوالن وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمي كه متولي اين امر در حوزه كتاب هســتند اين اســت كه 
عالوه بر فعاليت هاي مفيــد و قابل توجهي مثل همين نمايشــگاه پاييزه كه 
 مدت زمان اجراي آن معموال محدود اســت، نيم نگاهي هم به آينده داشــته

باشند. 
در ايــن خصــوص، به نظرم بهتر اســت بــا تقويــت زيرســاخت هاي الزم 
به فكر تــداوم بخشــي خدمــات اين طــرح در طول ســال باشــند. مثال 
هميــن فضاي آناليــن كــه در پايــان مهلت كوتاه مدت بســته مي شــود، 
در طول ســال باز باشــد و ناشــران كتاب هاي موجود و تازه منتشره خود را 
 در ايــن فضا در معــرض ديــد عالقه مندان بــه كتــاب و كتابخوانــي قرار 

دهند.
 در آن صورت، هــر عالقه مند به كتاب كه در طول ســال دنبــال كتاب هاي 
مورد عالقه اش اســت، با مراجعــه به اين ســايت مي توانــد از تازه هاي بازار 
نشــر و مجموعه فعاليت هاي ناشر مورد نظر خود مطلع شــود. طبيعي است 
 كه در چنيــن وضعيتي ارتباط ناشــر و خريــدار كتاب در طول ســال قطع 

نمي شود. 
در واقــع اكنــون ايــن خــأ وجــود دارد و برطرف كــردن آن بــه همت 
مســئوالن فرهنگــي، ازجملــه معاونــت فرهنگــي وزارت فرهنــگ و 
 ارشــاد اســالمي بســتگي دارد كــه همــت كــرده و آن را براي هميشــه

 برطرف كنند.

لزوم توسعه زيرساخت 
طرح هاي  فصلي كتاب

نگاه
اميرحسين جاللي ؛ روانپزشك و دبير پويش »حرف  و گفت«

پويش حرف و گفت از امروز تا هفتم آذر، در كشور 
اجرايي مي شود؛ اين پويشي است كه از سوي وزارت 
بهداشت و با همكاري سازمان صدا و ســيما، برگزار شده است. ما در سال هاي 
اخير، با افزايش طالق و روند نســبتا فزاينده و غيرقابل قبول خشــونت هاي 
خانگي مواجه بوده ايم. در همين مدت هم شيوع كرونا در دنيا، منجر شد تا تمام 
اختالالت و تنش ها شدت بيشــتري پيدا كند. از همه اينها مهم  تر در ماه هاي 
اول شــيوع اين ويروس، قرنطينه هاي طوالني مدتي اعمال شــد كه منجر به 
تقابل دانش  آموزان و دانشجويان با خانواده هايشان شد و خانواده ها را با تنگنا و 

تنش هاي زيادي مواجه كرد. 
موضوع غيرقابل انكار اين اســت كه در پاندمي كرونا، همه  چيز به هم ريخت، 
اقتصاد تعطيل شد، شكل آموزش تغيير كرد و سبك زندگي، به هم ريخت. در 
كنار همه اينها پيامدهاي اجتماعي و رواني كرونا، گريبان مردم را گرفت، افراد 
با سوگ هاي ناتمام مواجه شــده اند و همه اينها روي روان شان تأثير گذاشته 
و همچنان هم ادامه دارد. مجموعه اين مســائل منجر شــد تا روانپزشكان و 
دست اندركاران سالمت روان در وزارت بهداشت، به اين نتيجه برسند كه شايد 
الزم باشد  در زمينه روابط خانوادگي سالم، براي افزايش آگاهي جامعه، پويشي 
راه اندازي كنند تا تلنگري به جامعه بزند. بــه هر حال كاركرد پويش  ها هم در 
حد تلنگر زدن و جلب توجه نســبت به يك موضوع است. همين موضوع سبب 
شد تا پويش »حرف و گفت« شكل بگيرد. نكته اي كه وجود دارد، اين است كه 
در تمام اين مدت ما روانپزشكان و روانشناسان، با اين پرسش مواجه بوديم كه 
در شرايط فعلي، راه حل چيست؟ چه روشي براي خروج از بحران سالمت روان 
وجود دارد؟ مجموعه اينها سبب شد تا در اين پويش، با ارائه مطالب آموزشي 
و علمي، كاركردهاي اصلي خانواده تقويت شود. بايد اقداماتي صورت بگيرد تا 
گفت وگو در خانواده افزايش پيدا كند، اعضاي خانواده نســبت به هم همدلي 
داشته باشند و نگاهشان به يك سو باشد. ما همه اينها را در قالب مطالب علمي 
منتشــر خواهيم كرد. ما پيش از پاندمي كرونا، با انواعــي از چالش ها مواجه 
بوديم، عمر ازدواج ها كم شــده بود و خانواده ها دچار بحران هاي زيادي شده 
 بودند، اين مســئله سياستگذاران، دانشــگاهي ها و به طور كلي مردم را نگران

كرده بود. 
همه اينها در شــرايطي اســت كه خانــواده به عنوان عنصر مهــم در زندگي 
اجتماعي و شــكل دهنده جامعه بزرگ جايگاه  برتر و مهــي دارد، اگر افراد در 
قالب خانواده ياد نگيرند كه چطور رفتار اجتماعي درســتي در آينده داشــته 
باشــند، نمي توانند بعدها در جامعه، عملكرد درســتي هم داشــته باشند و 
در نهايت جامعه از ســالمت كافي برخوردار نخواهد شــد. بررســي ها نشان 
مي دهد كه ســرانه گفت وگو در خانواده پايين اســت، ما به اســتناد همين 
 داده ها و ســاير اطالعاتي كه حكايت از وجود معضــالت در اين بخش دارد،

 روي اين پويش كار كرديم.
 بررسي هاي ما نشان مي دهد كه گفت وگو به ميزان بسيار كمي در خانواده ها 
جريان دارد و اعضاي خانواده مثل روند عمومي جامعه، بيشتر در يك حالتي از 
خود فرورفتگي قرار دارند. البته يكي از معضالت ما نبود تحقيقات كافي در اين 
زمينه است تا بتوان براساس آن كارهاي علمي انجام داد. اما به هر حال، آنچه 
مشخص شده اين است كه در خانواده گفت وگو شكل ديگري به خود گرفته و 
به صورت تعارض و خشونت و سوءتفاهم نشــان داده مي شود. همين موضوع 
سبب شد تا مســئله حرف وگفت در خانواده مطرح شــود تا گفت وگو بتواند 
 جلوي بسياري از اين معضالت و خشونت ها را بگيرد و فضاي بهتري براي افراد

 ايجاد كند.

خشونت؛ نقطه مقابل 
گفت وگو در خانواده
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آلودگيهواراگردننميگيرند

 سرنوشت
  پرونده جنجالي

پس از مرگ خرمدين
 عامل يكي از فجيع ترين جنايت 

سال هاي اخير پيش از محاكمه جان باخت
قاتالن معروفي كه هرگز به محاكمه 

نرسيدند

پاييزشلوغتئاتر

سوت زني براي تخلفات شهرداري پايتخت
مديريت شهري در راستاي  مبارزه با فساد،  سامانه اي جديد را براي اعالم و ثبت گزارش شهروندان 

از تخلفات شهرداري  تهران راه اندازي مي كند

برخورد جدی تر  با تخلفات ساختمانی شهر

 وزارت نيرو رسما مازوت سوزي در نيروگاه ها 
را رد مي كند

معاون وزير نفت ادعاي آاليندگي سوخت 
خودروها را نمي پذيرد 

  وزارت صمت منكر نقش واحدهاي شن و ماسه
در آلودگي شده است

 مهدي چمران: ترافيك و آلودگی با هم گره خورده 
و مشكل شهر شده است

صفحه25

كشــورهاي اروپايي پس از يك دوره آرام شيوع 
كرونا، بار ديگر تبديل به كانــون بحران ويروس 
شده اند. آخرين بررسي ها از وضعيت شيوع كوويد-19 در اين كشورها، نشان 
مي دهد كه از چند روز اخير، كرونــا، جان دوباره اي در اين كشــورها گرفته 
به طوري كه ركوردهاي جديدي از ابتال به اين ويروس در كشــورهاي اتريش، 
جمهوري چك، هلند، دانمارك، آلمان، نروژ و فنالند به ثبت رسيده است. همه 
اينها در حالي است كه وضعيت شيوع در اين كشورها از آغاز سال نو ميالدي تا 
يك ماه پيش، آرام گزارش شده بود. حاال در شرايط جديد، تعدادي از كشورهاي 
اروپاي غربي، بازگشت به محدوديت ها و قرنطينه هاي سراسري را در دستور كار 
قرار داده اند. در ميان اين كشورها، در اتريش از امروز )دوشنبه( عالوه بر اجراي 

قانون اجباري تزريق واكسن كرونا، قرنطينه سراسري آغاز مي شود.
هشدار نگران كننده اما از ســوي »هانس كلوگه« رئيس دفتر اروپايي سازمان 
جهاني بهداشت رقم خورده اســت. به گفته او، با وجود موج تازه كرونا در قاره 
اروپا و افزايش موارد ابتال، ممكن است 500هزار مرگ ومير ديگر تا  ماه مارس 
)فروردين1401( به ثبت برســد؛ مگر اينكه اقدامي فوري براي جلوگيري از 
شيوع كرونا صورت گيرد. او عواملي ازجمله سرما، پوشش ناكافي واكسيناسيون 
و غلبه كردن ســويه دلتا در اين منطقه را از عوامل شــيوع اين بيماري عنوان 

كرده است. 
علي ميالني، ايمونولوژيست ساكن اسپانيا و عضو انجمن ايمني شناسي و آلرژي 
ايران اما نظر ديگــري دارد. او تأكيد مي كند كه آمــار فوتي هاي اروپا كمتر از 
گذشته خواهد بود، چراكه هم اكنون سيستم  ايمني بدن به دليل تزريق واكسن، 
مقاومت بيشتري در برابر ويروس پيدا كرده و درست عمل مي كند. اين مسئله 
مي تواند حتي با افزايش ابتال، منجر به كاهش مرگ شود، اما با توجه به جمعيت 
ضدواكســن، احتمال مرگ ومير اين افراد بيشــتر خواهد بود. او درباره شيوع 
گسترده بيماري در اروپا توضيح بيشتري به همشهري مي  دهد: »در اسپانيا هم 
با وجود پوشش واكسيناسيون نزديك به 95درصد، چندي پيش با افزايش موارد 
ابتال مواجه بوديم، اما بالفاصله تزريق دوز بوستر در دستور كار قرار گرفت و اين 
مسئله مورد استقبال مردم هم بود. ولی در كشــورهايي مانند آلمان و اتريش 
كه با افزايش موارد ابتال مواجه شده اند، جمعيت زيادي از ضدواكسن ها وجود 
دارند؛ به ويژه در آلمان كه سرعت واكسيناســيون هم بسيار كم بود.« ميالني 
ادامه مي دهد: »در اتريش به دليل وضعيت بحرانــي ابتال، امروز و فردا تعطيل 
سراسري اعالم شــده و در هلند هم دولت به كساني كه تاكنون واكسن تزريق 
نكرده اند، هشدار ماندن در خانه در شب عيد سال نو ميالدي را داده است. در 
اين وضعيت، مردم اين مناطق، در واكنش به واكسيناســيون اجباري و شروع 

دوباره قرنطينه  اعتراضات گسترده اي كرده اند.« 
به گفته اين پزشــك، با وجود اثرگذاري مناســب واكســن بر افزايش ايمني، 
نكته اي كه بايد به آن توجه كرد، از بين رفتن اثربخشي واكسن ها پس از گذشت 
مدت زمان مشخصي است: »افزايش چرخش ويروس در جامعه و ابتال به بيماري 
حاكي از كاهش ايمني است. هم اكنون مشخص شده كه ايمني زايي 90درصدي 
واكسن فايزر و واكسن هايي با پلتفرم mRNA بعد از 5 تا 6 ماه نصف مي شود. 
اين يكي از معضالت كشــورهاي اروپايي شــده، چراكه دولت ها با تالش زياد 
برخي افراد مخالف واكسن را مجاب به تزريق كرده اند و اكنون با وجود كاهش 
ايمني زايي در مقابل واريانت هايي ازجمله دلتا آنها دوباره براي تزريق دوز بوستر 
مراجعه نخواهند كرد. اين مسئله در كشــور روسيه هم اتفاق افتاده است. آنها 
اصال واكسن نمي زنند، به همين دليل مرگ ومير در اين كشور بيداد مي كند. 
اما در اســپانيا با توجه به آگاهي زودهنگام از اين وضعيت، رونق دوباره مراكز 

واكسيناسيون را شاهد بوديم و همين مسئله منجر به كنترل بيماري شد.« 
ميالني در ادامــه، ميزان اســتقبال از واكسيناســيون در ايــران را مطلوب 
مي دانــد و بر تزريق دوز ســوم پس از گذشــت مدت زمان مشــخص، تأكيد 
 مي كند تــا سرنوشــت فعلــي كشــورهاي اروپايــي بــراي ايــران تكرار 

نشود.

ركوردشكني دوباره كرونا در اروپا

وعده 2ساله برای تکمیل فاضالب اهواز
سرانه دسترسی به شبكه فاضالب مدرن 

در كشور

50
درصد

خوزستان

37
درصد

پیشرفت شبكه فاضالب اهواز 

41
از زمانی که به قرارگاه  درصد

خاتم االنبیاص سپرده شده است

25
درصد

35
درصد

 تاكنون اجرا 
شده است

با 320هزار میلیارد اعتبار  به 
بخش خصوصی واگذار می شود

 روزانه
 250هزار مترمكعب 
فاضالب اهواز به طور 
مستقیم وارد منابع 

آبی می شود

 250هزار 
مترمكعب 
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 محلـه با همشهری محـله باصفاست
با ما به محله های تهران سـر بزنید

قرار ما؛ چهارشنبه های هر هفته، ضمیمه روزنامه همشهری
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دوشنبه 1 آذر 21400
ايران شماره  8368

 »شــاهين مصطفــي اف« معــاون 
سیاست 
نخســت وزير جمهوري آذربايجان خارجی

ديروز در رأس هيأتــي به ايران  آمد؛ 
سفري كه بيشتر برنامه ها و جلسات آن بر مسائل 
اقتصادي متمركز است، اما پس از تنش هاي ميان 
2كشور كه در مهر ماه به اوج خود رسيد، مي تواند 
پيام سياســي مهمي هم داشته باشد؛ گرچه نقطه 
آغاز همان تنش ها هم مسائل اقتصادي بود. هيأت 
جمهــوري آذربايجان به سرپرســتي »شــاهين 
مصطفي اف« معاون نخســت وزير اين كشــور كه 
رياست مشترك كميسيون دولتي امور اقتصادي، 
بازرگاني و بشردوستانه جمهوري آذربايجان و ايران 
را برعهده دارد، به تهران ســفر كرده اســت. طبق 
گزارش خبرگزاري »آذرتاج« جمهوري آذربايجان، 
در اين ســفر ديدارهايــي در وزارتخانه هاي راه و 
شهرسازي و نفت ايران برگزار می شود  و چشم انداز 
همكاري  هاي دوجانبه مورد بحث و بررســي قرار 
خواهد گرفــت. اخيرا »جيحــون بايراموف« وزير 
خارجــه جمهــوري آذربايجــان در مصاحبه  با 
خبرگزاري صدا و ســيما گفته بود: »عالقه مند به 
توسعه روابط با ايران هستيم و همكاري هاي زيادي 
پيش روي 2كشور است. مي توانم بگويم با توجه به 
اشتراكات فراوان 2كشــور، طرح هاي زيادي براي 
همكاري هاي دوجانبه  وجود دارد. مطمئن هستم 
كه روابط خوب گذشته را مي توانيم براساس حسن 

همسايگي توسعه دهيم.«

  چرا سفر هیأت جمهوري آذربايجان مهم است؟
اهميت سياسي اين سفر اقتصادي اما چيست؟ 2ماه 
از روي كار آمدن دولت جديد در ايران نگذشته بود 
كه خبرهايي از شمال غرب كشور به گوش رسيد؛ 
»دولت آذربايجان مانع عبور كاميون هاي ايراني از 
مرز اين كشور به سمت اروپا و ارمنستان مي شود و 
از آنها عوارض سنگيني طلب مي كند.« موضوعي 
كه ابتدا اقتصادي بود، اما در پي باال گرفتن چالش 
ميان 2كشور ارمنســتان و آذربايجان و ادعا هاي 
رئيس جمهوري آذربايجــان در مورد ايران، اندك 
اندك موضوع رنگ و بوي سياسي گرفت. پيامدهاي 
تنش در قره باغ چنان تجارت ايــران با آذربايجان 
را تحت تأثير قــرار داد كه عده اي از تجار هشــدار 
دادند   چنانچه اين تنش ها ادامه دار باشد، ممكن 
اســت تجارت ايران و آذربايجان متوقف  شود.  از 
ديگر ســو، الهام علي اف، رئيس جمهور آذربايجان 
اعالم كــرده كه كاميون هاي ايراني بــراي عبور از 
خاك قره باغ بايد ماليات بدهند. علي اف همچنين 
برگزاري يك رزمايش توســط ايــران در نزديكي 
مرز آذربايجــان را تعجب برانگيز خواند و گفت: هر 
كشوري مي تواند در خاك خودش رزمايش انجام 
دهد. اين حق مسلم آنهاســت، اما چرا حاال و چرا 
در مرز ما؟ رئيس جمهــور آذربايجان چندي بعد 
هم در ادامه ادعاهاي ضد ايراني خــود، ايران را به 
كمك به ارمنستان براي قاچاق مواد مخدر به اروپا 
متهم كرد!  اين ادعاي علي اف واكنش تند مقامات 

ايراني را درپي داشت و دبير شــوراي عالي امنيت 
ملي و سخنگوي وزارت خارجه و وزير كشور به آن 

پاسخ دادند.
علي شــمخاني، دبيــر شــوراي عالي امنيت ملي 
جمهوري اســالمي در توييتي بــه رئيس جمهور 
آذربايجان هشدار داد و نوشــت: »مراقب دام هاي 
پرهزينه شــياطين باشيد.« ســعيد خطيب زاده، 
ســخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
نيز ضمن تكذيب »ادعاهاي تعجب برانگيز جديد 
رئيس جمهوري آذربايجان عليه جمهوري اسالمي« 
آن را ساختگي دانست و تأكيد كرد: »طرح چنين 
اتهامات رســانه اي صرفا در راســتاي منافع رژيم 
صهيونيســتي مبني بر تحت تأثير قراردادن روابط 
برادرانه 2ملت ايران و آذربايجان اســت. مسئوالن 
آذربايجاني اجازه ندهند طرف هاي ســومي براي 

آنان دام پهن كنند.«

احمد وحيدي، وزير كشــور هم با بيان اينكه اين 
موضوع را هيچ كــس تأييد نمي كنــد، گفت: اين 
ادعاهاي خوبي نيســت و با حســن همجواري و 
همســايگي مطابقت ندارد.  اين يــك نوع بحران 
است و نگرانيم كه دست هايي پشــت پرده باشد.   
سيدعباس موسوي، سفير كشــورمان در باكو نيز 
اعالم كرد كــه به شــركت هاي ايراني حمل ونقل 
سوخت كه كاميون هايشــان به صورت غيرقانوني 
به منطقه قره باغ آذربايجان رفته اند، هشــدار داده 
شــده اســت و تأكيد كرد كه روابط ميان ايران و 
آذربايجان آنقدر قوي اســت كه هيچ تالشي براي 
آســيب زدن به آن به ثمر نمي رسد. به رغم مواضع 
دوستانه ايران، همان زمان حسين قلي اف، نماينده 
مجلس آذربايجان در مصاحبه با روزنامه يني شفق 
تركيه اظهارات گستاخانه اي عليه تماميت ارضي 
جمهوري اســالمي ايران بيان كــرد كه واكنش 

تند مقامــات ايراني را در پي داشــت. تنش ها اما، 
اين بار با دستگيري 2راننده كاميون ايراني از سوي 
آذربايجان تداوم يافت.  البته نگراني هاي ايران در 
مورد آذربايجان فراتر از اين مســائل بود و بارها از 
ســوي مقامات وزارت خارجه اعالم شد؛ چنان كه 
حسين امير عبد اللهيان، رئيس دستگاه ديپلماسي 
ايران در اين باره گفت: »ما نگران جدي هستيم كه 
در آينده نه چندان دور براي حكومت آذربايجان و 

صهيونيست ها ايجاد مشكل كنند.«
به هر حال، رانندگان ايراني چندي بعد آزاد شدند 
و اواخر مهر ماه هم سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي طي بخشــنامه اي ورود رانندگان و اتباع 
ايراني بــه منطقه قره بــاغ و الچيــن جمهوري 

آذربايجان را ممنوع اعالم كرد.
انــدك اندك تنش هــا كاهش يافت تــا اينكه در 
نيمه هاي آبان بود كه جيحون بايراموف، وزيرخارجه 
جمهوري آذربايجان بــه خبرنگاران گفت كه طي 
هفته هاي اخيــر خبرهايي مثبت ازســوي ايران 
رســيده  و باكو از اين پيام ها اســتقبال مي كند و 
آذربايجان همانند گذشــته به دنبال توسعه روابط 

با ايران است.
اميرعبداللهيان نيــز با بيان اينكــه روابط ايران و 
جمهوري آذربايجان در مســير مثبت همسايگي 
تداوم دارد، گفت: توافــق كرده ايم همكاري هاي 
دو طــرف را براي مديريت بهتــر فضاي عمومي و 
رســانه اي افزايش داده و كميته مشتركي تشكيل 

شود.
حال به نظر مي رســد همانطور كه مقامات دولت 
سيزدهم بارها تأكيد كرده اند كه »كار با همسايگان 
اولويت دولت ســيزدهم است« تنش  ها با همسايه 
شــمال غربي هــم در حال رفع شــدن اســت و 
سوءتفاهم ها برطرف شــده است؛ امري كه چه بسا 
بيش از سياست مي توان در اقتصاد نشانه هاي آن 

را جست.

سال هاســت كه جمهوري اسالمي 
ايران به عنوان اصلي ترين لنگرگاه دفاعی

ثبــات و امنيــت دريايــي در 
خليج فارس مطرح اســت و با توجــه به جايگاه 
ژئواســتراتژيك كشــورمان در منطقه، افزايش 
روزافزون اقتدار و آمادگي نيروهاي دريايي ايران، 
ازجمله سپاه و ارتش، ضرورتي انكارناپذير به شمار 
مي رود كه در ســال هاي اخير روند شتاباني هم 
داشته و دست برتر سپاه پاسداران در رويارويي با 
نيروهــاي فرامنطقه اي، ازجملــه اياالت متحده 
آمريكا در خليج فارس و تنگه هرمز گواهي براين 

مدعاست.
 درچنين شرايطي نيروي دريايي سپاه با استفاده 
از ســامانه هاي موشــكي، پدافندي، جنگالي، 
پهپادي، سطحي و زيرسطحي بومي و همچنين 
با به كارگيري يگان هاي رزمي شناوري و تكاوري، 
در ســطح آمادگي قابل توجهي به سر مي برد و 
از قدرت »واكنش ســريع« ويــژه اي برخوردار 
است. برهمين اساس هم هست كه در سال هاي 
اخير، جمهوري اسالمي در نبردهاي دريايي در 
خليج فارس و تنگه هرمز با نيروهاي فرامنطقه اي 
دســت باال را داشته و توانســته با قدرت نمايي 
قابل توجهي، عرصه را بــراي جوالن اين نيروها 

بيش  از پيش تنگ كند.

آخرين رويارويي
آخريــن رويارويي دريايــي سپاه پاســداران با 
نيروي دريايي اياالت متحــده در خليج فارس در 
دوازدهمين روز آبان  ماه به وقوع پيوست كه طي 
آن عمليات نيروي دريايي ارتــش آمريكا براي 
سرقت نفت جمهوري  اســالمي ايران در درياي 
عمان ناكام ماند و اين كشــور كه قصد داشــت 
نفتكش حامل نفت صادراتي ايران را در آب هاي 
درياي عمــان مصادره و محمولــه را به نفتكش 
ديگري منتقل كند، با آمادگي يگان هاي دريايي 

سپاه، در دستيابي به هدف خود ناكام ماند.
اما اين تنها بخشــي از رويارويي دريايي ايران و 
آمريكا در خليج فارس به شــمار مي رود؛ نبردي 
كه پيشينه آن به سال هاي پاياني جنگ تحميلي 
عراق عليه كشــورمان برمي گــردد كه طي آن 
اياالت متحده به صورت مســتقيم و درحمايت از 
رژيم بعث عراق وارد نبرد دريايي با ايران شد و موج 
جديدي از »جنگ نفتكش ها« را در خليج فارس و 

درياي عمان آغاز كرد.
قدرت دريايــي  تاكنــون  ســال ها  آن  از 
جمهوري اســالمي ايــران، به ويــژه در حــوزه 

خليج فــارس و دريــاي عمــان افزايــش قابل 
مالحظه اي داشــته، به گونه اي كه اكنون ســپاه 
پاســداران به عنــوان ســد محكمــي درمقابل 
توســعه طلبي روزافزون اياالت متحــده در اين 
منطقه به حساب مي آيد. برهمين اساس هم بود 
كه فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران ديروز 
در هفتمين اجالســيه »كنگــره ملي همفكري 
بســيج دانش آموزي« كــه در مجتمع فرهنگي 
۱۳آبان )النه جاسوسي سابق( برگزار شد، از وارد 
آوردن 9سيلي »به يادماندني« ازسوي اين نيرو به 
آمريكايي ها در نبردهاي مستقيم در خليج فارس 

خبر داد.
سردار دريادار پاســدار عليرضا تنگسيري دراين 
مراســم گفت: تاكنون در نبردهاي مســتقيم، 
9ســيلي به يادماندني به آمريكايي هــا زده ايم، 
به طوري كه آنان سيادت ايران در عرصه دريايي 
را به خوبي متوجه شده اند. اهميت خليج فارس را 
جوانان بايد بدانند و اينكه كشورمان داراي منابع و 
ظرفيت هاي مهم در اين منطقه بوده و از اهميت 

جغرافيايي بسيار بااليي برخوردار است.
وي همچنين از الحاق ۳شــناور بــه اين نيرو در 
ســال جاري خبر داد و گفت: اهميت  اين منطقه 
سبب شده آمريكايي ها چشم طمع به منابع عظيم 

آن داشــته باشــند و با تحمل هزينه هاي گزاف 
و ســختي هاي فراوان، به خليج هميشــه فارس 
بيايند. با توجه به اين موضوع، نيروي دريايي سپاه 
از بدو تأسيس، دوشادوش همرزمان غيور نيروي 
دريايي ارتش، توانسته به خوبي از منابع و منافع 
جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و درياي 

عمان حفاظت كند.
سردار تنگسيري همچنين عنوان كرد: در نيروي 
دريايي سپاه براي دفاع از حريم كشور عزيزمان در 
خليج فارس، تاكنون 9شهيد در نبردهاي مستقيم 
با آمريكايي هــا تقديم نظام اســالمي كرده ايم. 
البته بعضي از درگيري هايي كــه با آمريكايي ها 
داشته ايم، به دليل وجود برخي مالحظات، تاكنون 

رسانه اي نشده  است.

سیلي هاي به يادماندني
فرمانده نيروي دريايي ســپاه به چنــد نمونه از 

سيلي هاي به يادماندني سپاه به نيروهاي آمريكايي 
در خليج فارس نيز اشــاره كــرد و گفت: نيروي 
دريايي سپاه در دفاع مقدس از موشك هاي قديمي 
چيني »اچ.واي.تو« استفاده مي كرد و با استفاده 
از اين موشــك ها كه عراقي ها هم از آن داشتند، 
نخستين سيلي را به نفتكش »سانگاري« آمريكا 

زد.
سردار تنگســيري اضافه كرد: پس از آن، حمله 
به شناورهاي »سي اور ســي تي« و »بريجتون« 
و ناو »ســاموئل«، انهدام يك بالگرد توسط گروه 
»شــهيد مهدوي« و بالگردي ديگــر در حوالي 
جزيره ابوموســي، اســارت 4نفــر از تفنگداران 
آمريكايي با 2 خدمه كويتي و مورد آخر، توقيف 
نفتكش در  ماه جاري سيلي هاي ديگري بود كه 
ازسوي ايران به آمريكا زده شد و درخصوص اين 
نفتكش، آمريكايي ها با وجود تالشي كه داشتند، 

نتوانستند موفق شوند.

سفر معاون نخست وزير جمهوري آذربايجان را مي توان نشانه اي 
مبني بر پايان سوء تفاهم هاي پيش آمده ميان 2كشور تفسير كرد

خبرهيأت آشتی در تهران

 جزئیات  كیفرخواست 
سركرده االحوازيه 

دادسراي عمومي و انقالب تهران كيفرخواست حبيب فرج اهلل 
چعب، ملقب به حبيب اسيود، ســركرده گروهك تروريستي 
االحوازيه را ۱۳ماه پس از بازداشــت و انتقال او به داخل كشور 
صادر كرد. مركز رسانه قوه قضاييه فيلم ابالغ اين كيفرخواست 
با حضور خود متهم را منتشر كرد. اين گروهك تروريستي در 
عمليات تروريستي مراسم رژه ۳۱شهريورماه۱۳97نيروهاي 
مسلح در اهواز 24نفر را شــهيد و بيش از 60نفر را نيز مجروح 
كردند. اواخر مهرماه۱۳99سركرده گروهك تروريستي در جوار 
مرزهاي ايران توسط وزارت اطالعات دستگير و به داخل كشور 
منتقل شد. تاكنون حداقل در ۳مستند تلويزيوني طي يك سال 
اخير به اعترافات اين متهم پرداخته شــده است. عمليات هاي 
تروريستي حركت  النضال منجر به شهادت و مجروحيت بيش 

از 450نفر از ايرانيان در خوزستان شده است.

اســيود در جريان جلسه ابالغ كيفرخواســت، خود را كارمند 
اداره كار ســوئد و داراي تابعيت ســوئد معرفي كرد. براساس 
كيفرخواست صادره، اتهام وي اداره و سرگروهي گروه تروريستي 
به نام »حركــت النضال العربــي لتحريراالحــواز« و طراحي 
و اجراي عمليات هــاي بمب گذاري و تروريســتي متعدد در 
اســتان خوزســتان و تخريب اموال عمومي به قصد مقابله با 
نظام جمهوري اســالمي ايران اســت. در جريان جلسه ابالغ 
كيفرخواســت به اسيود تأكيد شــد وكيل متهم حتما بايد در 

دادگاه حضور داشته باشد.
بمب گذاري در اداره مســكن و شهرســازي اهــواز، عمليات 
بمب گذاري ســازمان برنامه و بودجه اهــواز، بمب گذاري در 
اداره محيط زيســت، بمب گذاري انتقال خــط لوله هاي نفت، 
بمب گذاري در محــور انتقال نفت آبادان و اهواز و ماهشــهر، 
بمب گذاري در فرمانداري دزفول و آبادان و برنامه ريزي به جهت 
بمب گذاري در دادگســتري اهواز از اهم موارد تفهيم شده به 

متهم در جريان ابالغ كيفرخواست بود.
حبيب اسيود از ســال 2005 فعاليت هاي تروريستي خود را 
تحت حمايت ســرويس هاي اطالعاتي و جاسوســي ازجمله 
موساد و عربستان ســعودي و در چتر حمايتي سوئد آغاز كرد. 
گروهك تروريستي االحوازيه به سركردگي اسيود فقط در سال 
۱۳۸4، ۱0 مورد عمليات تروريســتي انجام داده كه منجر به 
شهادت تعداد زيادي از هموطنان شده است. نخستين عمليات 
تروريستي اين گروهك به سركردگي اسيود 22 آذرماه ۱۳۸4 
بوده اســت. در گزارش هاي وزارت اطالعات و اعترافات پخش 
شــده تلويزيوني متهم تأكيد شده است ســرويس  اطالعاتي 
عربستان و اســرائيل برنامه هايي براي عمليات تروريستي اين 
گروهك در داخل ايران طراحي كرده بودند. عوامل با گريختن 
از كشور بدون هيچ منعي در برخي كشورهاي اروپايي رفت وآمد 
و در ايران عضوگيري مي كردند. حبيب اسيود از سال۱۳9۱با 
اين گروهك ارتباط مي گيرد. اعترافات برخي عوامل ديگر اين 
گروهك نيز طي يك سال گذشــته پخش شده است. حبيب 
چعب در بخشــي از اعترافاتش مي گويد: »ما در همان مقطع 
زمانی با رئيس اطالعاتي عربستان كار را شروع كرديم و جلسات 

متعددي با آنها داشتيم.« 

سردار تنگسيري،  فرمانده نيروي دريايي سپاه مطرح كرد
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شهر شماره  8368 

همایش شاهدان شهر با حضور ۶۳۰فرزند 
شهید شاغل در شهرداری تهران به مناسبت شهر

هفته بسیج برگزار شد. 
شــهردار تهران در این همایش در ســالن گردهمایی های 
برج میالد گفت: شهروندان از ما ناراحت و ناراضی هستند و 
سرمایه های اجتماعی در شهر آسیب دیده، اما مثلث شهر، 
شهروند و شــهرداری اگر خوب ترسیم شــود می توانیم با 
خدمتگزاری مناسب راه را برای آینده پایتخت باز کنیم. به 
گزارش همشهری، علیرضا زاکانی افزود: هفته بسیج یادآور 
غیرت، بزرگی، عظمت، ایثار، شــجاعت، اخالص، بندگی و 
خدمتگزاری است. امروز اگر از این ویژگی ها صحبت می کنیم 
شــاید برخی بگویند که این موارد به تاریخ سپرده شده اما 
حقیقت این است که این ویژگی ها همیشه در تاریخ جاودان 
هستند و دیروز، امروز و فردا نمی شناسد. یاد و نام شهید، بزرگی 

و عظمت آموزگارانی است که باید از آنها درس ها بیاموزیم.

تبعیض بین شمال و جنوب تهران 
شــهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود بیان 
کرد: در یک نهاد خدمتگزار به نام شهرداری هستیم. مثلث 
شهر، شهروند و شهرداری اگر خوب ترسیم شود می توانیم 
راه را برای آینده باز کنیم. او گفت: بین شمال و جنوب تهران 
تبعیض نهادینه شــده ای وجود دارد و تهران نیازمند تحول 
در روح و کالبد است. باید شهر را به عنوان یک موجودیت به 
سمت تحول روح و کالبد سوق دهیم و یک الگوی کالنشهر 
جهان اسالم بسازیم. او خطاب به خانواده شهدا گفت: موارد 
درخواستی شــما حق حداقلی و طبیعی تان است که انجام 
ندادن آن بی انصافی اســت. اگر دیگران ایــن حق را رعایت 
نکردند، در واقع از اصل شهید و شهادت غفلت کرده اند و این 
نامالیمات گریبانگیرشان خواهد شد. وظیفه ما این ادای حق 
است و این مسأله امری قطعی است. شهردار تهران ادامه  داد: 
۲ماه و ۱۹روز است که به عنوان شــهردار تهران در خدمت 
شما هستم و مسیری را می رویم تا به شهر الگو برسیم. برای 
این ماجرا ۴خط راهبردی جدی را دنبال می کنیم. ابتدا اینکه 
تعریف مشخصی از افق آینده را داشته  باشیم و برنامه مدون 
محقق کننده آن افق را تنظیم کنیم و نیروی انسانی شایسته 
آن افق را در خدمت شهرداری قرار دهیم . زاکانی اضافه کرد: 
راهبرد دوم هم داستانی مسئوالن و مردم در رسیدن به این 
افق عالی است. اگر همه مسئوالن پای برداشت این مشکالت 
از تهران نایستند، دچار مشکل خواهیم شد. سومین راهبرد 
این است که مسیر را طوری دنبال کنیم که مردم ساالری در 
تهران محقق شــود. همه این مشکالت با حضور و مشارکت 
مردم قابل حل است. لذا شهرداری باید خود را برای تحول مهیا 
کند و مسئولیت های خود را بپذیرد. مثال دیدم که در روز های 

گذشته، یک رام قطار نیم ساعت در یک ایستگاه دچار نقص 
شــد و دیدیم که چه ناراحتی هایی برای مردم به وجود آمد. 
زاکانی ادامه داد: باید ظرفیت های مردم را پای کار بیاوریم که 
مردم نیز سود خود را از حوزه ها ببرند تا یک رویکرد برد-برد 
شکل بگیرد و بدون اینکه شهرداری برای خودش جیب بدوزد 
کار پیش برود. شهرداری اگر در موضع نوکری و خدمتگزاری 
وارد شود امکان و ظرفیت های زیادی برای شهر وجود دارد. او 
بیان کرد: موضوع بعدی زیرساخت های شهر است. در شهر 
کارهای عمرانی به ویژه در دوره آقای قالیباف صورت گرفته اما 
باید امتداد پیدا کند و گلوگاه های شهر شناسایی شود. از جمله 
اینکه ادامه ساخت و توسعه شهید صیاد، یادگار امام، شهید 
بروجردی و رینگ های تهران پیگیری و دنبال شود. توسعه 

کالبد و روح شهر هزار و یک امکان خدمت می خواهد. ادامه این 
مسیر بر مدار هوشمندسازی و بر مدار مردم محقق می شود و 
این کارها جز با کمک شما شدنی نیست.  شهردار تهران عنوان 
کرد: ۱۵خط تالش را ترسیم کردیم که خط تالش اول در حوزه 

مسائل مالی و دومی در حوزه مسئولیت های اجتماعی است.
زاکانی افزود: در شهرداری بنا داریم با فرهنگی که با آن ایران 
در مقابل ۴۳کشور جهان ایستاد و امروز نیز در عرصه جهانی 
با ۱۶میلیارد دالر در مقابل ۸هزار میلیارد دالر آمریکا بر این 
کشور پیروز شد، مسیر را ادامه دهیم. در واقع در شهرداری 
با مقاومت و تفکرات اینچنینی به دنبال تحول هستیم. او به 
فرزندان شهدا گفت: نیازمند مشارکت مردم در مسیر تحول 

و همچنین مشارکت همه شما هستیم. 

شهردار تهران در همایش شاهدان شهر که با حضور ۶۳۹ فرزند شهید شاغل در شهرداری برگزار شد، اعالم کرد

مثلث شهر، شهروند و شهرداری؛ راهگشای آینده پایتخت 
علیرضا زاکانی: ادامه ساخت بزرگراه های شهید صیاد، یادگار امام، شهید بروجردی و رینگ های تهران دنبال خواهد شد

 سوت ها برای که 
به صدا درمی آیند؟

شهروندان تهراني به زودي مي توانند در راستاي ایجاد و ارتقاي امنیت در شهر، تخلفات 
و موضوع فساد در مسائل شهرداري را در سامانه اي با نام »فاش« براي رسیدگي به ثبت 
برسانند؛ هرچند که چنین سامانه اي با عنوان سوت زني در شهرداري مشهد راه اندازي 
شد و در دوره مدیریت شهري پیشین در تهران هم قرار بود راه اندازي شود، اما به معناي 
واقعي اجرایي نشد. حال مراحل پایاني تکمیل ســامانه اعالم تخلفات همراه با تمامي 
فرایندهاي قانوني و سازوکارهاي تشویق شهروندان طي مي شود و در آینده اي نزدیک به 
راه خواهد افتاد. به همین منظور، عصر دیروز رئیس سازمان بازرسي شهرداري با همراهي 
چند عضو شوراي شــهر از سامانه ۱۸۸۸شــهرداري و درگاه جدیدي که به آن اضافه 
مي شــود، بازدید کردند. در این بازدید نقاط قوت و ضعف ۲سامانه ۱۳7و ۱۸۸۸مورد 
بررسي قرار گرفت تا اقدامات الزم جهت تلفیق این دو سامانه انجام شود و شهروندان 

به زودي بتوانند فساد و تخلفات را در مرکز نظارت همگاني به ثبت برسانند.
مشابه سامانه »فاش« یا همان»سوت زنی« در دستگاه قوه قضاییه براي مبارزه با فساد 
راه اندازي شده و این سامانه در شهرداري هم تا حدودي عملکردي شبیه به آن  دارد؛ البته 
که موضوعات مرتبط با حوزه شهرسازي پررنگ تر است. نکته مهم اینکه در این سامانه، 
هویت شهرونداني که تخلفي را اطالع مي دهند، فاش نمي شود. این سامانه درواقع براي 
اطالع، پیگیري و ثبت هرگونه فساد و تخلفي در معاونت هاي شهرداري برنامه ریزي و 
طراحي شده و قرار است با نظارت سازمان بازرسي شــهرداري تهران اجرایي شود. از 
سوي دیگر، در آیین نامه  سامانه گزارش فســاد، براي صیانت و حمایت از گزارشگران 
فساد، کمیسیون هاي ویژه اي با حضور مدیران واحدهاي نظارتي شهرداري، نمایندگاني 
از شورا، سازمان هاي مردم نهاد و یکي از گزارشگران فساد در شهرداري به انتخاب شورا 
تشکیل مي شود. همچنین به منظور صیانت و حمایت حقوقي و قضایي از گزارشگران 
فساد، شهرداري ملزم به پشــتیباني و تأمین حمایت حقوقي از طریق تأمین و خرید 

خدمات از وکالست.
 سرپرست سازمان بازرسي شــهرداري تهران در این خصوص به همشهري مي گوید: 
»مسئله اصلي ما در دوره جدید مدیریت شهري ارتقای کارآمدي شهرداري و افزایش 
خدمت به مردم است. ما به دنبال این هستیم که این خدمت ملموس تر و سریع تر باشد. 
الزمه این کار این اســت که هم ما در فرایندها، ســاختارها، رویه ها و دستورالعمل ها 
تغییراتي را ایجاد کنیم و هم اینکه قرار است از ظرفیت هاي مردمي براي ایجاد شرایط 
مطلوب در شهر بیشــتر استفاده کنیم و به شهروندان در اســرع زمان خدمات را ارائه 
دهیم.«  داوود گودرزي با بیان اینکه سامانه ۱۸۸۸و ۱۳7تا کنون پلي بود براي ارتباط 
شهروندان با مدیران تا موضوعاتي از قبیل انتقاد، پیشنهاد، خألهاي شهري و شکایات 
را ارجاع دهند، مي افزاید: »با تغییري که در این دو ســامانه ایجاد خواهد شــد امکان 
اعالم تخلفات و فسادهاي موجود در بدنه شهرداري نیز فراهم مي شود. در واقع به دنبال 
یکپارچه کردن هر دو سامانه و اســتفاده از داده ها و تحلیل آنها براي انجام اصالحات 
الزم در ساختارها، رویه ها و دستورالعمل ها و بهینه ســازي  مدیریت شهري هستیم. 

به این ترتیب شهروندان درگیر فضاي تحولي مي شــوند و هرآنچه را الزم است به این 
فضا ارجاع مي دهند. براي تعامل بیشتر با شهروندان به زودي اطالع رساني گسترده اي 
صورت خواهد گرفت. با رویکرد جدید شاهد ۲ اتفاق خواهیم بود؛ اول آنکه گزارشي که 
ارائه مي شود به صورت جدي پیگیري خواهد شد و از سوي دیگر گزارشگران فساد این 

اطمینان را دارند که از آنها صیانت و حمایت مي شود.«
این طرح به صورت پایلوت با ۱۵نفر از نیروهاي سامانه ۱۸۸۸و ۱۳7در حال انجام است 

و چنانچه طرح تأیید شود تا ۱۵آذر عملیاتي خواهد شد.

برخورد بدون مالحظه
احمد صادقي، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شوراي اسالمي شهر تهران هم 
مي گوید: »ما سامانه اي به نام ۱۳7و ۱۸۸۸داریم که تمامي گزارش هاي مردمي از طریق 
آنها ثبت و ضبط مي شود. شوراي پنجم مصوبه اي داشت مبني بر اینکه شهرونداني که 
گزارش هاي خودشان را به این سامانه ها اعالم مي  کنند اول باید محرمانگي اطالعات آنها 
حفظ شود. همچنین یکسري حمایت هاي تشویقي هم در نظر گرفته شود. به عبارت 
دیگر کساني که کشف فساد مي کنند و گزارش مي دهند اوال یک حریم شخصي دارند 
که کســي نباید به هویت آنها پي ببرد  و در کنارش باید از یکســري مزایاي تشویقي 
هم بهره مند شوند. این مصوبه براي اواخر کار شــوراي پیشین بود که از لحاظ اجرایي 
مشکالتي داشت. با توجه به این موضوع، مصوبه دوباره به شوراي شهر ششم ارجاع داده 
شد تا در کمیته نظارت و حقوقي شوراي شهر بررسي شود. یکي از ایراد هایي که به این 
مصوبه وارد شده این است که شورایي را درنظر گرفته اند که رئیس شوراي شهر ریاست 
آن را برعهده دارد. این در شرایطي است که موضوع بازرسي یک کار اجرایي بوده و در 
حیطه وظایف این سازمان است و شوراي شهر مي تواند به عنوان ناظر کارها را پیگیري 
کند ولي نباید در کار اجرایي ورود کند که این موضوع دخالت در کار شهرداري محسوب 
مي شود. در مجموع مواردي از این دست وجود دارد که شوراي شهر درحال بررسي و 
بازنگري آنهاست. به هرحال سامانه »فاش« موضوع بسیار مهمي است و از طریق آن، 
سامانه ها ۱۳7و ۱۸۸۸نیز به روز، هوشمند و سریع مي شوند. اخیرا که این سامانه را از 
مدیران قبلي تحویل گرفته ایم گزارش هایي براي ۱۵ماه قبل در آن است که به آنها توجه 
نشــده و حتي پیام را باز نکرده اند. براي این منظور به نیروهاي باانگیزه و پروتکل هاي 
نظارتي مشخص نیاز داریم.« صادقي تأکید مي کند که در برخورد با تخلفات و فسادهایي 
که درون شهرداري کشف و گزارش مي شود، هیچ مالحظه اي ندارند: »قطعا در مواردي 
که تخلف هاي گزارش شده مستند و محرز باشد، بدون هیچ گونه مالحظه و چشم پوشي 

با فرد متخلف برخورد مي شود. 
عالوه بر شهرداري، شوراي شهر هم بر این سامانه نظارت دارد. همچنین گزارش هاي 
رسیده فقط از یک مجرا بررسي نمي شود. حساسیت و سختگیري هاي ما در برخورد با 

تخلف ها از سامانه »سوت زن« قوه قضاییه هم بیشتر است.« 

    زهرا کریمی 
خبر نگار

مهدي اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران
مســئله اي که در حال حاضر دنبال مي شود بحث ســوت زني و موضوع صیانت از 
گزارشگران فساد است. از این منظر، جلساتي با دستگاه هاي نظارتي شهرداري تهران 
ازجمله مجموعه سازمان بازرسي که سامانه هاي 137و 1888نیز ذیل آن قرار دارند، 
همچنین حراست، مرکز حقوقي و رسیدگي به تخلفات، گزینش و سایر دستگاه هایي 
که بحث هاي نظارتي را دنبال مي کنند، در کمیســیون حقوقي و نظارت شورا برگزار 
شــده اســت. هدف  از این طرح، ایجاد فضاي امنیت رواني براي گزارشگران فساد، 
سمن ها و انجمن هایي اســت که آمادگي همكاري به منظور ارتقاي سطح نظارت در 
مجموعه شهرداري با شوراي ششم شهر را دارند. درواقع این امكان فراهم مي شود 
که آنها گزارش هاي خود را به دست نمایندگان خود در شورا برسانند. اتفاقي که براي 
کارآمدي بیشتر خواهیم داشت تلفیق این دو سامانه در بخش اپراتوري و پاسخگویي 
به پیام هاست. راه اندازي این سامانه مزیت هاي دیگري هم به دنبال دارد؛ ازجمله اینكه 
سامانه 1888نیز در سایر ساعات غیراداري پاسخگوي تماس هاي شهروندان خواهد 
بود؛ ضمن آنكه مدت زمان انتظار در پاسخگویي هم کاهش مي یابد. به هر ترتیب حرکت 
به سمت طرح هاي تحولي در موضوعات نظارتي و استفاده از ظرفیت فضاي مجازي و 
رسانه به منظور بازدارندگي براي مقابله با تخلفات در شهرداري تهران از موضوعاتي 
است که مي تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین یكي از سیاست هاي شوراي ششم 
حرکت به سمت کاهش پرونده ها در دستگاه هاي قضایي است. ما براي مبارزه با فساد 
باید با سرمنشأ فساد یعني جایي که تخلف در آن شكل مي گیرد مبارزه کنیم که بخشي 
از این موضوع نیازمند اصالح فرایندهاست. این اصالح فرایند فقط به مجموعه بازرسي 
برنمي گردد، بلكه در یك فضاي تعاملي بین بازرسي و سایر بخش ها به ویژه معاونت 
توسعه منابع انساني مي توان از منشأ تخلفات جلوگیري کرد. هم اکنون اصلي ترین 

دغدغه  موجود صیانت از گزارشگران فساد است.

دغدغه هاي صيانت  
مصطفي خلیلي، حقوقدان

آنچه در راه اندازي سامانه هاي افشاگري فساد در اداره هاي دولتي و غیردولتي مهم است، 
به شناخت مفاهیم آن مربوط مي شود؛ یعني در وهله اول باید سازوکاري درنظر گرفته شود 
تا شهروندان از همه تخلفات مدنظر اطالع داشته باشند؛ در غیر این صورت این مسئله 
مي تواند فساد به همراه داشته باشد؛ به گونه اي که شهروندان مواردي را مطرح کنند که 
طرح این گونه مسائل علیه شهروندان و کارمندان سازمان هاي مختلف تحت عنوان تهمت 
و افترا قابل بررسي شود و باب این گونه مسائل را باز کند. پس براي جلوگیري از چنین 
مواردي الزم است کساني که مي خواهند تخلفات و فسادي را با سامانه هاي مشخص در 
میان بگذارند از مفاهیم مرتبط با آن اطالعات حداقلي کسب کنند. مسئله دیگر، درنظر 
گرفتن سازوکاري جهت جلوگیري از واکنش هاي تالفي جویانه و جلوگیري از قرار گرفتن 
شهروند در مقابل شهروند و همكار در مقابل همكار یا شهروند در مقابل کارمند دولت و 
سازمان هاي عمومي است. با این سازوکار، افراد تا حدي از واکنش هاي تالفي جویانه دور 
خواهند شد و کساني که به هر حال مواردي را افشا مي کنند، تحت حمایت واقعي قانوني 
قرار مي گیرند. مسئله بعدي در این باره عدم تصویب قوانین متناقض با این موضوع است 
که قوانین متناقض باید ملغي شود؛ چون قوانین هم عرض و متناقض به نوعي سد راه براي 
پیاده سازي فرایندها مي شود. همچنین مورد دیگر اعمال ضمانت اجراهاي مكفي و واقعي 
و سختگیرانه در قبال فسادها و تخلفات مكشوفه به حساب مي آید و متعاقبا اطالع رساني 
این ضمانت اجراها به شهروندان و عدم تبعیض در برخورد با متخلفان در هر جایگاه و مقام 
مهم است. اگر بخواهیم به پیشینه افشاي فساد و تقلب در جهان اشاره کنیم باید گفت 
پیشینه آن به کشور انگلستان با قانون افشاي نفع قانوني که مصوب 1۹۹8 میالدي است، 
برمي گردد، اما به هر حال امري الزم و مهم براي شهرداري هاي کشور به شمار مي رود. با این 
پیش فرض بایسته هاي حقوقي مورد توجه قرار مي گیرد؛ زیرا بدون درنظر گرفتن چنین 

فرایندي خروجي موردنظر را نخواهد داشت.

بايسته هاي حقوقي مهم است 

 مدیریت شهري در راستاي 
 مبارزه با فساد،  سامانه و درگاهي 
 جدید را براي اعالم و ثبت گزارش

  شهروندان از تخلفات شهرداري  تهران
 راه اندازي مي کند

درگاه هاي ثبت پيام از طرف افشاگران فساد
  bazresi.tehran.ir پرتال سازمان بازرسي   

 tehran.ir  
 سامانه 1888

  سامانه پیامكي 1370001888
  سایت و اپلیكیشن تهران من 

هدف از سامانه »فاش« شهرداري تهران:
   کاهش فساد

   کاهش هزینه ها

اقداماتي که در فاز نخست انجام مي شود:
ادغام اپراتوري 2 سامانه 1888و 137

پیام به صورت هوشــمند با توجه به موضوع تخلف در 
سامانه 137یا 1888مي نشیند )ارتقاء پرسنل به لحاظ 

توانمندي ها، فرهنگسازي  و اطالع رساني به مردم(
هوشمند سازي  و شفافیت در فرایندهاي اطالع رساني 
گزارش، دریافت گزارش و به سرانجام رساندن گزارش 

افشاگران
جدیت و سرعت در پیگیري مسائل مربوط به هر یك از 

معاونت هاي شهرداري تهران

صیانت، حمایت و تشــویق از گزارشــگران فساد 
)طرح هاي متنوع تشویقي(

اصطالح »سوت زني« و »فاش« از کجا آمده؟
اصطالح »سوت زني« از رفتار مأموران پلیس اخذ شده 
است؛ زماني که بعد از مشاهده خالفي مثل دعوا یا دزدي 
در خیابان، در سوت خود مي دمند تا همه مردم خبردار 
شوند. در این روش نیز قرار است مردم بالفاصله پس از 
مطلع شدن از یك خالف اداري آن را افشا کنند تا فورا 
نهاد هاي ذیربط در این مســیر وارد عمل شوند. با این 

حال در مورد سامانه شهرداري، عنوان »فاش« انتخاب 
شده؛ چراکه پشتیباني حقوقي و سیستمي قوي براي 
فاش نشدن هویت شهروندان و اطالع دهندگان فساد 

وجود دارد.

چه موضوعاتي را مي توان افشا کرد؟
رشوه، تبانی و اختالس

دریافت هزینه هاي مازاد در خدمت رساني به مردم
تخلف در قراردادها و واگذاري ها

نقض قوانین و مقررات و سهل انگاری در انجام وظایف

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به 
مناسبت هفته  کتاب و کتابخوانی از کتاب فروشی ها 
و کتاب فروش هــای دســت فروش خیابان انقالب 

بازدید کرد.
 به گــزارش همشــهری، محمــد امین توکلی زاده 
درخصوص وضعیت بازار کتــاب گفت: امیدوارم این 
هفته که به صورت مناسبتی به مسئله کتاب اختصاص 
یافته است، بتواند مشکالت حوزه نشر را تا حدودی 

حل کند، برای این مسئله شهرداری تهران نیاز دارد 
با کمک دستگاه های مرتبط مانند وزارت فرهنگ و 
ارشاد و سازمان تبلیغات اســالمی، کتاب را به سبد 
کاالهای فرهنگی جامعه مجــددا بازگرداند تا مردم 

بتوانند از این محصول فرهنگی استفاده کنند.
  او افزود: در حال حاضر شــرایط اقتصادی و افزایش 
قیمت کتاب ها باعث شــده که عموم مردم، خصوصا 
دانشجویان، کتاب را در دسترس خود نبینند و وظیفه 

ما این است که بتوانیم شــرایط را برای   حفظ بستر 
کتاب و کتاب خوانی، فراهم کنیم.

توکلی زاده گفت: با تسهیل گری که صورت خواهیم 
داد، قصــد داریــم کتاب فروشــی  ها را در ســطح 
فرهنگســراها، مدارس و مســاجد در محالت فعال 
کنیم؛ البته فعال کردن کتاب فروشــی های سیار در 
سطح شهر مانند گذشته، در دستور کار است که به 
یک جریان سازی رســانه ای و تبلیغاتی نیاز دارد که 
موضوع محور و مناسبتی در ســطح تهران، مستقر 
شوند تا شاید با این اقدام   فرهنگ کتاب خوانی را در 

محالت افزایش دهیم .

کتاب فروشی های سیار  فعال می شوند

   300 واگن مترو از رده خارج هستند
شهردار تهران در همایش شاهدان شهر به برخی از مشكالت اداره پایتخت مانند کاستی های حمل ونقل عمومی و بودجه 

اشاره کرد که به طور خالصه در زیر می خوانید:   
   در 7خط مترو، 1۵00واگن مهیا شده در حالی که این 7خط نیاز به 3هزار واگن دارد. از تعداد موجود 3۶۴واگن از رده 
خارج هستند و بیش از دوسوم آنها نیز نیاز به اورهال دارند. همچنین این 7خط برای تكمیل و خدمت شایسته به 100هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. برای سایر خطوط نیز 200هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. در اتوبوسرانی هم 
برای بازسازی و نوسازی اتوبوس ها به 70هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. در مجموع برای بخش حمل ونقلی ۴00 تا 

۵00هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهیم تا حال مردم را خوب و مشكالت را حل کنیم.  
   در 2 سال ونیم گذشته شهرداری کار می کرد که فقط حقوق ها را بپردازد. ۶7 تا 70درصد اعتبارات از شهرسازی فراهم می شد که آن 
بخش نیز قفل شده بود. اما با ایجاد انضباط مالی حقوق ها را در بیست وهشتم ماه واریز و به شورا اعالم کردیم که با حاکم کردن نظم مالی 

دیگر تنش مالی نداریم. 2 ماه است که حقوق پرداخت می شود و اعتبار نگهداشت شهر برای ماه آینده را نیز دیروز پرداخت کردیم. 
    21هزار معتاد متجاهر داریم که مِن مسئول باید به آنها خدمت کنم. همچنین ۴هزار کودک خیابانی داریم که باید به آنها 
رسیدگی کنیم. برخی دستگاه ها این افراد را جمع آوری و بعد از ۶ماه آزاد می کنند، این مشكلی را حل نخواهد کرد، این 
چرخه معیوب است. بر همین اساس در استانداری و سایر نهادها مصوب شد که شهرداری محور باشد و دستگاه ها را جمع 

کند و این معضل را از شهر تهران برطرف کند. 
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دوشنبه 1 آذر 41400
اقتصاد شماره  8368

   نيروگاه ها با سوخت دوم
ناموزون بودن ســبد انرژي در ايران و تكيه زياد آن به انرژي هاي فسيلي باعث شده در ماه هاي 
اوج مصرف، حتي دولت براي تامين سوخت نيروگاه ها، گاز آنها را قطع و سوخت دوم يا گازوئيل را 
جايگزين كند، آن هم در شرايطي كه راندمان نيروگاه ها به واسطه به روزرساني نشدن آنها مطلوب 
نيست. جليل ساالري درباره آاليندگي سوخت ارسالي به نيروگاه ها تأكيدكرد ؛ در آاليندگي هوا 
ذرات معلق بيشترين تأثير را دارد، اين موضوع طبيعتا به ســوخت ارتباطي ندارد. او مي گويد؛  
بخشي از موضوع كيفيت سوخت به راندمان نيروگاه ها نيز بازمي گردد. راندمان بخش نيروگاهي 
بايد از 30درصد باالتر برود. اكنون برق توليدي پااليشگاه ها مستقل است و در اين بخش راندمان 
اين نيروگاه ها 50تا 58درصد است. او يادآور شد: از متوسط مصرف 220ميليون ليتري نفت گاز در 

نيروگاه ها فقط 12ميليون ليتر سوخت مازوت است.

   حال و هواي چابهار بدون افغانستان
اهميت افغانستان براي بندر چابهار از اين لحاظ است كه هند براي توسعه نفوذ خود در اين كشور، همكاري فشرده تري براي 
سرمايه گذاري و توسعه اين بندر با ايران داشت، اما حذف افغانستان از توافق چندجانبه اين بندر استراتژيك نيز نمي تواند 
از اهميت اين بندر اقيانوسي بكاهد يا ساير اهداف تعيين شده براي طرح توسعه آن را كمرنگ كند. بهروز آقايي، مديركل 
بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان در گفت وگو با همشهري با اشاره به فعاليت قابل توجه بندر چابهار در ماه هاي 
اخير، اعالم كرد: امكانات و ظرفيت هاي ايجاد شده در بندر چابهار باعث شده حدود 10 درصد واردات كاالي اساسي به 
كشور از اين بندر انجام شود و فعاًل اين بندر با حداكثر ظرفيت در حال سرويس دهي به شناورهاي حامل كاالهاي مرتبط 
به ايران است. جداي از فعاليت بندر چابهار در حوزه واردات كاالهاي اساسي، بررسي ها نيز نشان مي دهد كه حتي بعد از 
حذف افغانستان از محور چابهار، ترافيك بار در بندر چابهار صعودي بوده و محموله هايي از روسيه، قطر، روماني و استراليا 
شامل محصوالت غذايي مانند جو، گندم و ذرت با نقش آفريني اين بندر جابه جا شده است. براساس آمارهاي قبلي، روسيه 
از شهريورماه امسال 8محموله شامل 5.3هزار تن گندم از طريق چابهار منتقل كرده و همچنين در اين مدت، صادرات از 
اين بندر به كشورهاي امارات، كويت و براي نخستين بار به بنگالدش تسهيل شده است. طبق آخرين داده هاي دولتي، اين 
بندر اقدامات الزم را براي تحويل و انتقال محموله هايي از روسيه، برزيل، تايلند، آلمان، اوكراين، قطر، استراليا، كويت، 

روماني، بنگالدش و امارات انجام داده است. كاالهاي تحويل شده بيشتر شامل گندم، ذرت، جو، شكر و دام بوده است.

چهره روز

نقد خبر

بندر چابهــار بعد از ســلطه طالبان بر  تجارت
افغانســتان با محوريت واردات ايران و 
جذب محموله هاي روســيه و آسياي 
ميانه فعاليت مي كرد، اما اكنون خبرها حاكي از اين 
است كه امارت اسالمي طالبان زيرفشارهاي اقتصادي، 
خواستار برقراري رابطه اقتصادي و ديپلماتيك با هند 
شــده كه اين مي تواند فرصت دوباره اي براي تسريع 

توسعه در بندر استراتژيك چابهار باشد.
به گزارش همشهري، اواســط تابستان امسال بود كه 
هند پيشنهاد تشــكيل كارگروه چهارجانبه با حضور 
ايران، هند، افغانســتان و ازبكستان را براي گفت وگو 
در مورد استفاده مشترك از بندر چابهار مطرح كرد، 
اما چندي بعد، وقتي طالبان كل خاك افغانستان را به 
ســلطه خود درآورد، مقامات وزارت امور خارجه هند 
اعالم كردند كه افغانســتان تحت حاكميت طالبان، 
بخشي از گروه چهارجانبه هند، ايران و ازبكستان براي 
استفاده از بندر چابهار نخواهد بود و اگرچه اين كريدور 
همچنان براي هند در اولويت اســت، اما در مذاكرات 
بندر چابهار، افغانســتان حضور نخواهد داشت. حاال 
اما، در شــرايطي كه 3 ماه از تغيير نــگاه هند به بندر 
چابهار و ارسال محموله به افغانستان مي گذرد، خبرها 
حاكي از آن است كه با درخواســت طالبان مبني بر 
روابط ديپلماتيك و اقتصادي با هند، فرايند برگشت 
فعاليت هاي بندري هند در چابهار آغاز شده و اين بندر 

در حال بازگشت به مأموريت استراتژيك خود است.

اهميت چابهار
هند در چارچوب اســتراتژي كالن خود، افغانستان 
را در حلقه دوم اســتراتژيك خود تعريف كرده است 
كه دروازه ورود اين كشور به آسياي مركزي به شمار 
مي رود. همچنين، اهميت افغانستان براي هند از اين 
 جهت است كه مي تواند با توسعه نفوذ در اين كشور، 
عمق استراتژيك رقيب منطقه اي خود يعني پاكستان 
را به چالش بكشد. تالش هاي هند براي توسعه بندر 

چابهار، معاهده سه جانبه تهران 2016ميان 3كشور 
ايران، هند و افغانستان، سرمايه گذاري هاي چشمگير 
اين كشور در زيرساخت هاي افغانستان در دوران حضور 
نيروهاي خارجي و همچنيــن همكاري هاي امنيتي 
با دولت هاي كرزي و غنــي، همگي در اين چارچوب 
قابل ارزيابي هستند. در اين رابطه بندر شهيدبهشتي 
چابهار يك گلوگاه مهم براي تحقق اهداف اقتصادي 
سياسي هند در افغانستان در مقابل چين و پاكستان 
بوده است؛ زيرا چين، برخالف هند از مسير تنگه واخان 
دسترسي زميني مستقيم به افغانســتان دارد و اين 
كشور را در چارچوب مسير ترانزيتي كالن خود، يعني 
پروژه يك كمربند و يك راه مي بيند. با اين تفاصيل، به 
لحاظ استراتژيك، 2پروژه ترانزيتي مهم در اين منطقه 
وجود دارد؛ پروژه كريدور اقتصادي چين-پاكســتان 

)CPEC( و پروژه سه جانبه ايران-هند - افغانستان.
در اولي چين و پاكســتان در كنار افغانســتان ايفاي 
نقش مي كنند و در ديگري، هند و ايــران، بازيگران 
اصلي در كنار افغانستان هســتند. پروژه نخست كه 
قديمي تر است، از بندر گوادر در جنوب پاكستان آغاز و 
تا شمال پاكستان كشيده شده و به استان سين كيانگ 
چين مي رسد. ابتكار دوم، يعني بندر چابهار را درواقع 
هند براي رقابت با CPEC پيگيــري مي كرد كه در 
سال2016 در سفر نخست وزير نارندرا مودي به تهران، 
در قالب موافقتنامه ســه جانبه ايران-هند-پاكستان 
متجلي شد. اين پروژه قرار بود بندر چابهار را از مسير 
راه آهن به زاهدان و زابل و سپس از مسير بزرگراه زرنج- 
دالرام به خاك داخلي افغانستان متصل كند و هدف 
نهايي آن هم فراهم كردن دسترسي امن، سريع و ارزان 
هند به آسياي مركزي در مرزهاي شمالي افغانستان و 
اتصال كشورهاي محصور در خشكي آسياي ميانه به 

آب هاي آزاد از مسير ايران بود.
 با تحقق اين ابتكار، هند كه مرز زميني مشــتركي با 
افغانستان و آسياي مركزي ندارد، مي توانست به واسطه 
بندر چابهــار به حلقه دوم كالن اســتراتژي خود كه 

آسياي مركزي و افغانستان بود متصل شود و كاالهاي 
خود را به آنجا صادر كند؛ اما همه اين معادالت، با علم 

شدن امارت اسالمي طالبان با چالش مواجه شد.

چرخش تحوالت بر محور چابهار
با ســقوط غيرمنتظره ارگ كابل در تابستان امسال، 
عماًل صحنه رقابــت ميان 2پــروژه حمل ونقل مهم 
منطقه دگرگون شــد؛ زيرا از 3مقامي كــه قرارداد 
ســه جانبه 2016براي توســعه بندر چابهار را امضا 
كردند، رئيس جمهور افغانســتان از كشور فرار كرد و 
ديگر مسئوليتي ندارد، نخست وزير هند، بزرگ ترين 
دشــمن و رقيب خود را در كابل بر سر كار مي بيند و 
حسن روحاني نيز دوران مسئوليتش به سر آمده است. 
در اين وضعيت، همه تحليل هــا حاكي از اين بود كه 
دوران رقابت پروژه ترانزيتي بندر چابهار با بندر گوادر، 
تا آنجا كه به دسترســي اين دو به افغانستان مربوط 
مي شــود، با ضريب اطمينان بااليي به سر رسيده و 
حضور هند در بندر چابهار بر مبناي دسترسي به بازار 
كشورهاي آســياي ميانه ادامه پيدا خواهد كرد، اما 
ادعاي روزنامه تايمز هند در مورد درخواست طالبان 
براي روابط ديپلماتيك و تجاري خوب با هند و حمايت 
از نقش بندر چابهار در تســهيل تجارت منطقه اي و 
جهاني، درصورتي كه با اســتقبال هند مواجه شود، 
مي تواند افق هاي جديدي در مشــاركت افغانستان و 
هند در اين بندر ايجاد كنــد. البته اين نرمش طالبان 
مي تواند ناشي از فشــار اقتصادي اخير در افغانستان 
باشد كه استمرار آن با ترديدهاي جدي مواجه خواهد 
بود؛ ضمن اينكه تاكنون مقامات هندي نيز اظهارنظري 
در مورد تصميم خود براي همكاري يا توقف همكاري با 

طالبان اعالم نكرده اند.

ســطح آلودگــي در هواي  گزارش
كالنشهرهاي ايران دوباره اوج 
گرفته اســت. هرچند نفس 
شــهروندان به تنــگ آمده امــا هيچ مقام 
مسئولي تصميمي جدي نمي گيرند، گويا به 
روال گذشــته همه بــه اميد بــاران و باد 
نشســته اند. اوج گيري مصرف سوخت هاي 
فسيلي در 3دهه اخير و كم توجهي ملي به 
بهينه سازي مصرف سوخت در بخش هاي 
مختلف خانگي و حمل ونقــل، باز هم پاييز 
تلخي را براي شــهروندان ايراني، به ويژه در 
كالنشهرها، رقم زده و هرچند آماري رسمي 
از ميــزان مرگ وميــر يا ناراحتــي قلبي و 
همچنيــن مراجعه بــه مراكــز درماني و 
بهداشتي، ناشي از آلودگي هوا منتشر نشده، 
اما براي همه روشن اســت راز پشت پرده 
سرفه ها و سردردها و احساس سنگيني در 
قفسه سينه ها چيست. قلب مردم و شهرها از 
آلودگي به شــماره افتاده و همه دنبال رفع 

اتهام از خود هستند.

همه به دنبال رفع اتهام
پس از آنكه وزارت نيرو رســما اعالم كرد؛ 
نيروگاه هاي كالنشــهرها مــازوت مصرف 
نمي كنند، ديروز معاون وزير نفت هم ضمن 
تأييد اين ادعا، همزمــان از كيفيت بنزين 
و گازوئيل مصرفي در خودروهاي ســبك و 
سنگين دفاع كرد. جليل ســاالري با بيان 
اينكه كيفيت سوخت تحويلي به نيروگاه ها 
مطلوب اســت، مي گويد: ســوخت، مقصر 
آلودگي هواي كالنشــهرها نيست، ضمن 
اينكه مازوت در هيچ كــدام از نيروگاه هاي 
كالنشــهرها مصرف نمي شــود. ساالري 
همچنين از رشــد مصرف بنزين با كاهش 
محدوديت هاي كرونايي به 90ميليون ليتر 
در روز خبر داد و از احتمال رشــد مصرف 
بنزين و گازوئيــل در ماه هاي پيش رو پرده 
برداشت. به نظر مي رسد با توجه به چشم انداز 
رشد مصرف سوخت، چشــم انداز آلودگي 
هوا قاعدتا مي بايســت تيره  وتار تر از وضع 

فعلي باشد.
در واكنشي ديگر به آلودگي هواي پايتخت، 
اين بار سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران 
هم از نقش معادن شــن و ماسه در آلودگي 

هوا رفع اتهام و اعالم كرد: فعاليت واحدهاي 
توليدي معدني تهران شامل واحدهاي شن 
و ماسه، آسفالت، بتن آماده تعطيل خواهند 
بود. علي عبدي، معاون امور معادن و صنايع 
معدني ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
تهران با تأكيــد براينكه بارها اعالم شــده 
فعاليت اين معادن تأثير چنداني در افزايش 
آاليندگي ها و آلودگي هوا ندارد، اعالم كرد: 
واحد ايمني بهداشت سازمان در اين جلسه 
حضور داشته است و حدود 100واحد شن 
و ماســه و حدود 200واحــد توليد بتن در 
تهران فعال هستند كه فعال تعطيل شده اند. 
او افزود: معتقديم فعاليــت معادن مذكور 
تأثيري در افزايش آلودگي هوا ندارند. به طور 
مثال واحدهاي توليد بتن كه سيمان و آب 
تركيب و توليد صورت مي گيرد، چه آلودگي 
خواهد داشــت كه به تعطيلي منجر شود. 
عمده آلودگي هواي تهران ناشي از خودروها 
و برخي صنايع است. بارها هم اعالم كرده ايم 
كه معــادن تهران تأثير چندانــي در ايجاد 

آلودگي هواي استان ندارند.

دنده معكوس ايران 
تنگي نفس شهرها و شهروندان به احتمال 

زياد با برداشته شدن محدوديت هاي كرونايي 
و همچنين بازگشايي دانشگاه ها و مدارس 
به سبب رشد مصرف سوخت هاي فسيلي 
و افزايش حجــم ترافيك تشــديد خواهد 
شد. هرچند گزارش سازمان محيط زيست 
مي گويد كيفيت سوخت بنزين و گازوئيل 
مطلوب است اما يك گزارش جهاني نشان 
داده تهران ديروز در زمره 10شــهر آلوده 
جهان قرار داشــته اســت. در شرايطي كه 
كشــورهاي مختلف جهان در تالش براي 
كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي و حركت 
به ســمت حمل ونقل پاك هستند، معاون 
وزير نفت ايران از احداث پااليشــگاه جديد 
خبر مي دهد و اين احتمــال وجود دارد كه 

درصورت افزايش روند مصرف بنزين بازهم 
گزينه توليد بنزين در واحدهاي پتروشيمي 

روي ميز تصميم گيري قرار گيرد.
دنده معكوس سياســت هاي عرضه انرژي 
فســيلي در ايران برخالف رونــد جهاني، 
مي تواند در سال هاي آينده ميزان آاليندگي 
هوا را تشديد و زندگي و سالمت شهروندان 
را تهديد كند، اكنون پرسش مهم اين است 
كه آيا ســرمايه گذاري براي عرضه هرچه 
بيشتر سوخت هاي فسيلي و كم توجهي به 
مديريت مصرف سوخت توجيه دارد؟ فعال 
كه سياست وزارت نفت و دولت اين است كه؛ 
اولويت مصرف سوخت هاي فسيلي ازجمله 
گاز، بنزين و گازوئيل تامين نياز داخلي باشد. 

آلودگي هوا را گردن نمي گيرند
پس از آنكه وزارت نيرو مازوت سوزي در نيروگاه ها را تكذيب كرد، معاون وزير نفت ادعاي آاليندگي سوخت خودروهاي 

سبك و سنگين را رد كرد و يك مقام وزارت صنعت هم نقش واحدهاي شن و ماسه را در توليد آلودگي هوا منكر شد
راز گراني ها و دالر 4200توماني

محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهوري 
و  زمينه هــا  گراني هــا،  مي گويــد: 
پيش فرض هايــي دارد؛ زيرا دولت با يك 
كســري بودجه جدي و محدوديت هاي 
درآمدي مواجه اســت. او در عين حال 
مي گويد: ارز ترجيحــي را مفيد به حال 

كشــور نمي دانم زيرا فنر قيمت ها را در اين چند ســال متراكم نگه 
داشته است.

اينكه روايت و برداشت معاون اول از گران شدن قيمت كاالها و خدمات 
چيست و سياست هاي دولت  تا چه اندازه مي تواند جلوي ماراتن رشد 
قيمت ها را بگيرد، ازجمله معماهاي اقتصاد ايران است. مخبر مي گويد 
دولت 3سياست را دنبال مي كند، اول اينكه، اجازه ندهد فراواني اجناس 

دچار اختالل شود، دوم، ثبات قيمت ها و سوم، ارزاني قيمت هاست.
به گفته معاون اول رئيس جمهوري، 2سياست نخست دولت در حال 
اتفاق افتادن است؛ به اين ترتيب مردم منتظر تحقق سياست سوم يا 
همان ارزاني قيمت ها هستند. گذشــت زمان ثابت مي كند كه تلقی 
معاون اول از راز گراني ها چيست و آيا سياست دولت نتيجه مطلوب 
را به همراه دارد. فعال كه مردم نظاره گر ســبقت قيمت ها از همديگر 
هستند و تجربه دالر 4200توماني هم ثابت كرده كه رؤياي ارزاني با 
ارزپاشي تصور باطلي است. گويا سرتيم و هماهنگ كننده تيم اقتصادي 
دولت ريشه تورم را در ناترازي بانك ها و كسري بودجه دولت نمي داند و 
اگر هم بداند نسخه اي براي پايين آوردن تب قيمت ها معرفي نمي كند. 
چنان كه اگر ريشه تورم درست شناسايي شود، نشستن در ستاد تنظيم 

بازار منطق ندارد.

سنگ بزرگ واردات خودرو به جای صادرات 
  خبر: روح اهلل لطيفي، ســخنگوي گمرك ايران مي گويد: در 7 ماه 
امسال ۵۸ميليون دالر خودرو و لوازم يدكي صادر شده كه آذربايجان 
با خريد 971هزار و ۸9۸دالر در صدر كشــورهاي وارد كننده خودرو 

از ايران بوده است.
  نقد: درصورت ابالغ طرح ساماندهي بازار خودرو از شوراي نگهبان از 
اين پس هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو و 
قطعات به واردات خودرو اقدام كند. در واقع طبق طرح مصوب مجلس، 
پيش شــرط اصلي براي تامين ارز مورد نياز واردات خودرو، صادرات 
است. اگر ميانگين قيمت هر دستگاه خودرو وارداتي را 2۵هزار دالر 
درنظر بگيريم، بــا ۵۸ ميليون دالر ارز حاصــل از صادرات قطعات و 
خودرو، حداكثر 2هزار دستگاه خودرو مي توان وارد كرد. درحالي كه 
به اذعان متوليان صنعت خودرو، بازار ايران نيازمند عرضه ســاالنه 
1.۵ميليون دستگاه خودرو براي پاسخگويي به تقاضاي موجود است. 
در چنين شرايطي آيا گره زدن واردات خودرو به صادرات، دستاوردي 

جز آمارسازي غيرواقعي به دنبال خواهد داشت؟ 

 اجراي سياست اعمال جريمه 
 عليه  مشتركان پرمصرف  برق و گاز جدي شد 

آغاز مقابله با بدمصرف ها 
در شرايطي كه تعرفه جديد برق پرمصرف ها در انتظار تصميم دولت 

است وزارت نفت از امروز جريمه مشتركان پرمصرف گاز را اعمال مي كند

در شــرايطي كه وزير نيــرو در تالش بــراي گرفتن مجــوز دولت براي  انرژی
واقعي ســازي قيمت برق براي بدمصرف هاست، وزير نفت هم مي گويد از 
امروز، اول آذر، مشــتركاني كه گاز را بيش از اندازه مصرف كنند، جريمه 
مي شوند. اين تازه ترين تدبير دولت سيزدهم براي جلوگيري از روند افزايش قيمت برق و 

گاز است. بعيد نيست كه همين الگو در تابستان براي آب هم پياده شود.
به  گزارش همشــهري، سياســت دولت و مجلس در افزايش قيمــت آب، برق و گاز در 
واقع، اعمال يك  نوع سياست قيمت گذاري جديد دولتي و جايگزيني تعرفه هاي جديد 
به جاي تعرفه هاي فعلي اســت. البته تجربه نشــان داده اين سياســت در ميان مدت و 
بلندمدت نمي تواند جلــوي روند افزايش مصرف را بگيرد زيرا پس از گذشــت چند ماه 
مصرف كنندگان به قيمت هــاي جديد عادت مي كنند. جايگزينــي قيمت هاي جديد 
دولتي به جاي قيمت هاي فعلي و آزادســازي واقعي قيمت ها و اختصاص درآمد ناشي 
از آزادسازي به صورت شفاف بين همه شهروندان، در طول 3دهه گذشته نشان داده در 
نهايت سياستگذاران انرژي به هدف مطلوب نمي رسند. چنان كه در سال آخر دولت قبل 
هم تصميم گرفته شد كه برق، آب و گاز كم مصرف ها رايگان شود و به جاي آن قيمت براي 
پرمصرف ها زياد شود به گونه اي كه دخل و خرج شركت هاي عرضه كننده اين حامل ها 

تغيير نكند.

پيشنهاد افزايش قيمت برق
مصطفي رجبي مشهدي  با اشاره به برنامه دولت براي افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف 
و حتي اخذ قيمت تمام شده از آنها گفت: هم اكنون هيچ افزايش قيمتي در هيأت وزيران 
تصويب نشده اســت. طبق تعرفه كنوني، از ارديبهشــت 7درصد به قيمت برق افزوده 
شده است البته مشتركان پرمصرف 16درصد عالوه بر اين ميزان هزينه بيشتر پرداخت 
مي كنند. ســخنگوي صنعت برق در عين حال تأكيد كرد: پيشنهاد افزايش قيمت برق 
منتظر تأييد هيأت دولت است. زماني كه اين پيشنهاد در دولت تصويب شود مورد اجرا 
قرار خواهد گرفت. او توضيح داد: هم اكنون نرخ هزينه برق مشــتركاني كه در حد الگو 
مصرف مي كنند، ۸0تومان به ازاي هر كيلووات ســاعت تخمين زده مي شــود كه سهم 
مصرفي اين بخش 40ميليارد كيلووات ساعت است. او گفت: در نقطه مقابل نرخ مشتركان 

پرمصرف 2.۵برابر اين رقم است و به 2۵0تومان، به ازاي هر كيلووات ساعت مي رسد.
اين مقام وزارت نيــرو مي گويد: آيين نامه اصــالح قيمت برق، براســاس ماده۸ قانون 
بودجه1400، براي اصالح تعرفه هاي مشتركان خانگي، در مراحل كارشناسي و طراحي 
به پايان رسيده است؛ در صورت تصويب آن در هيأت دولت، با كاهش يارانه برق پرداختي 
به اين دسته از مشتركان، نرخ برق مصرفي مشتركان پرمصرف با قيمت تمام شده محاسبه 

خواهد شد.

رونمايي از فرمول جديد
يك نماينده مجلس هم تأييد كرد كه وزارت نيروی دولت سيزدهم فرمولي براي محاسبه 
تعرفه گذاري اعالم كرده و كميته نيرو در كميسيون انرژي مسئول بررسي بيشتر در اين 
زمينه شده است. عليرضا ورناصري گفت: تعرفه گذاري پلكاني براي مشتركان پرمصرف 
دربرگيرنده همه راهكارها در بخش مديريت مصرف و اصالحات يارانه انرژي نمي شود زيرا 
از ابتداي فرايند توليد برق در كشور تا زمان توزيع و مصرف، مشكالت بسيار زيادي وجود 
دارد. او افزود: اگر به  دنبال اصالح روش و الگوي مصرف برق و واقعي كردن قيمت انرژي 
هستيم، بايد همه اين فرايند چندگانه مورد بررسي قرار بگيرد. تعرفه گذاري پلكاني براي 

بخش خانگي و انتهاي زنجيره مصرف مناسب و اثرگذار است.
اين نماينده مجلس افزود: مشتركان پرمصرف بيشــترين استفاده را از برق مي برند، اما 
كمترين هزينه ها را پرداخت مي كننــد و بايد جلوي آن گرفته شــود. در اجراي طرح 
تعرفه گذاري پلكاني افزايشي بايد مناطقي كه از نظر جغرافيايي مجبور به استفاده بيشتر 
از انرژي هستند شناسايي شوند و نرخ برق آنها به طور يكسان با ديگر نقاط كشور محاسبه 

نشود ولي اصل كار بسيار مهم، اثرگذار و درست است.
ورناصري با اشاره به بررسي طرح اصالح تعرفه گذاري پلكاني در مجلس گفت: با توجه به 
اينكه قرار است برنامه هفتم توسعه به زودي به مجلس داده شود، سياست هاي  يارانه اي 
و تعرفه اي اصالح مي شــود و نمايندگان مجلس در قانون بودجه1400 نيز اين موضوع 
را تأكيد كردند و در مرحله اول تاكنون نيز وزارت نيروی دولت ســيزدهم فرمولي براي 
محاسبه تعرفه گذاري اعالم كرده و كميته نيرو در كميسيون انرژي مسئول بررسي بيشتر 
در اين باره شده است. او با بيان اينكه با پيش بيني كمبود گاز در فصول سرد سال، احتمال 
افزايش مصرف گاز و ايجاد بحران در ماه هاي آينده وجود دارد، تصريح كرد: شركت گاز با 
اصالح تعرفه هاي پلكاني قيمتي قبل از مواجهه با بحران مي تواند جلوي افزايش ميزان 

مصرف براي مشتركان پرمصرف را بگيرد.

آغاز جريمه مشتركان گاز
جواد اوجي، وزير نفت هم ديروز با اشاره به ثبت ركورد مصرف ۵40ميليون مترمكعب گاز 
در پاييز، گفت: براي مشتركاني كه الگوي مصرف را رعايت نكنند، تعرفه ها از امروز)اول 
آذرماه( افزايش پيدا مي كند. او با اشــاره به اينكه گازبهاي مشتركان به  صورت پلكاني و 
در 12پله محاسبه مي شود، افزود: مشتركاني كه در 3پله اول هستند همان قيمت گاز 
پارسال را مي پردازند و مشتركان پرمصرف و خارج از الگوي مصرف به صورت پلكاني شامل 
جريمه مي شوند. وزير نفت با تأكيد بر اينكه بيشترين يارانه انرژي را مشتركان پرمصرف 
دريافت مي كنند، ادامه داد: با اين حال مبناي افزايش تعرفه گاز مشــتركان پرمصرف، 

قيمت گاز صادراتي نيست.

بليت هواپيما ارزان نشد 
نرخ سازي روي هوا

در شرايطي كه گفته مي شد بعداز حذف محدوديت استفاده 60درصدي از  حمل و نقل
ظرفيت هواپيما در دوره كرونا، متوليان صنعت هوايي براي كاهش قيمت 
بليت هواپيما با ايرالين ها به توافق رســيده اند، ايــن توافق به كاهش 2 تا 
33درصدي سقف قيمت بليت در نرخنامه قبلي منجر شد و عمال هيچ الزامي براي كاهش 
قيمت هاي فعلي متوجه شركت هاي هواپيمايي نكرد. به گزارش همشهري، فشار اقتصادي 
به ايرالين ها در دوره كرونا در كنار ملزم شــدن آنها به مســافرپذيري به ميزان 60درصد 
ظرفيت هواپيما باعث شد شــركت هاي هواپيمايي درخواست هاي مكرري براي افزايش 
قيمت بليت ارائــه دهند و بعــد از بي توجهي دولــت و وزارت راه و شهرســازي به اين 
درخواست ها، ايرالين ها به صورت آتش به اختيار نسبت به افزايش 20تا 30درصدي قيمت 
بليت در اغلب مسيرهاي داخلي اقدام كردند و گاه در مسيرهاي پرتقاضا از طريق فروش 
بليت خارج از سيستم از سقف نرخنامه مصوب نيز عدول كردند. حاال در شرايطي گفته 
مي شــود بليت هواپيما ارزان شده كه در توافق با ايرالين ها، ســقف نرخنامه آنها به طور 

ميانگين 12درصد پايين آمده است.

جنگ زرگري با آزادسازي
 از سال94 و پس از اجراي فرايند آزادسازي قيمت بليت هواپيما، ايرالين ها مجاز شدند بليت 
پروازهاي داخلي خود را به صورت شناور و برحسب وضعيت تقاضا، در چارچوب نرخنامه 
مصوبي كه كف و ســقف قيمت بليت را تعيين كرده بود، به فروش برسانند. در سال هاي 
ابتدايي آزادسازي نرخ بليت هواپيما، براي جلوگيري از رقابت مخرب ايرالين ها و بازارشكني 
ايرالين هاي بزرگ، رعايت كف قيمتي براي فروش بليت نيز الزامي بود اما از سال گذشته و 
در نرخنامه جديد، عمال الزام رعايت كف قيمت منتفي و نرخنامه جديد بدون تعيين كف 
قيمت ابالغ شد. در اين ميان با شيوع كرونا و كسادشدن بازار مسافرت هاي هوايي و ملزم 
شدن شركت هاي هواپيمايي به خالي گذاشتن 40درصد ظرفيت هواپيماها، ايرالين ها 
جبران هزينه هاي خود از طريق پرداخت تسهيالت دولتي يا تخصيص ارز ارزان قيمت را 
خواستار شدند اما نه تنها اين درخواست آنها مورد قبول واقع نشد؛ اما درنهايت، پس ازاينكه 
ايرالين ها صورت هاي مالي 6ماهه دوم99 را براي بررسي هزينه هر ساعت پرواز به وزارت 
راه و شهرسازي فرستادند و جوابي نگرفتند، راسا نسبت به افزايش قيمت بليت هواپيما تا 
حوالي سقف نرخنامه اقدام كردند و حتي در مسيرهاي پرتقاضا نظير مشهد مقدس و نجف 
اشرف، از سقف نرخنامه نيز عدول كردند ضمن اينكه در موارد متعدد، توصيه نامه ستاد 
مقابله با كرونا مبني بر استفاده 60درصدي از ظرفيت هواپيما را نيز نقض كرده و پروازها را 
با ظرفيت كامل انجام دادند. در اين ميان، به بهانه مقابله با شيوع كرونا، برخي از هزينه هاي 
پرواز نظير توزيع غذا و نوشيدني حين پرواز نيز باوجود محاسبه وجه روي بليت، از برنامه 
ايرالين ها حذف شد تا از اين مسير، بخشي از هزينه هاي پرواز كه متقاضي در بسياري از 

آنها بي تقصير بود، جبران شود.

   توافق هوايي براي قيمت بليت
آنگونه كه دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي مي گويد: در جلسه اخير اين انجمن با مسئوالن 
سازمان هواپيمايي كشوري، بر كاهش 2 تا 33درصدي سقف نرخنامه مصوب توافق شده و به طور 
ميانگين سقف قيمت بليت در مسيرهاي مختلف 12تا 13درصد كاهش پيدا كرده است. مقصود 
اسعدي ساماني به مهر مي گويد: اعمال نرخ هاي جديد در سيستم هاي شركت هاي هواپيمايي يكي 
دو روز زمان مي برد اما انتظار مي رود از فردا اين اتفاق به طور كامل رخ دهد. طبق اظهارات اسعدي 
ساماني بيشترين كاهش قيمت به پرواز تهران- بم با كاهش 33درصدي اختصاص دارد و در مابقي 
مسيرهاي داخلي، ميزان كاهش قيمت 2تا 28درصد بوده است. او مي گويد: سقف قيمت مسير 
پروازي تهران- مشهد قبال يك ميليون و ۷8هزار تومان بود كه با كاهش ۹درصدي در نرخنامه 
جديد به ۹82هزار و 482تومان كاهش يافته است. همچنين در نرخنامه جديد ارزان ترين سقف 
قيمتي مسيرهاي پروازي به پرواز تهران- اراك با قيمت 5۶۶هزار و 800تومان اختصاص دارد. 
نكته مهمي كه دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اعالم كرده، اين است كه همچنان قيمت بليت 
هواپيما براساس قواعد آزادسازي نرخ ها به فروش مي رود، يعني قيمت ها شناور است و قرار نيست 
به نرخ مصوب برگردد. به عبارت ديگر، آنچه به عنوان كاهش قيمت بليت مطرح شده، لزوما به معني 
ارزان تر شدن بهاي فروش بليت نيست، بلكه به منزله كاهش ارتفاع سقف قيمت بليت در نرخنامه 
است كه ايرالين ها يا دفاتر فروش بليت آنها در دوره هاي پيك سفر ابايي براي عبور از آن ندارند. 

گشايش دوباره دروازه ملل در چابهار
درپی درخواست طالبان براي برقراري رابطه خوب اقتصادي با هند، فرصت دوباره اي براي توسعه بندر چابهار ايجاد شده است
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رئيس هيأت مديره اتحاديه سراسري 
مرغداران تخمگذار ميهن در گفت وگو 
با همشــهري: عرضه بيش از نياز بازار 
تخم مــرغ تركيه اي، با نرخ هر شــانه 
43هــزار تومــان، به دليــل كيفيت 
پايين و تاريــخ مصرف كم، بــا اقبال 

مصرف كنندگان مواجه نشده است 

با وجود رشد توليد داخل و واردات  بازار
بيــش از نيــاز تخم مرغ هــاي 
تركيــه اي، عرضــه چند نرخي و 
گراني تخم مرغ به رويــه اي عادي در بازار تبديل 
شده و مشتريان اقبال چنداني به تخم مرغ هاي 

وارداتي نشان نمي دهند.
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري، در مراكز 
عرضه مستقيم و خرده فروشي هاي سطح شهر 
تهران، بيانگر تداوم عرضه چند نرخي تخم مرغ و 
ناتواني واردات تخم مرغ از تركيه در كاهش فاصله 
بين نرخ مصوب خرده فروشي و قيمت بازار اين 
ماده پروتئيني اســت. اكنون هر شانه 30عددي 
تخم مرغ توليد داخل يا وارداتي به نرخ 43، 45، 
50 و حتي 55هزار تومان بــه مصرف كنندگان 
عرضه مي شــود. اين فاصله در انــواع تخم مرغ 
بسته بندي به مراتب بيش از تخم مرغ فله است كه 
در برخي موارد قيمت فروش تخم مرغ به دوبرابر 
نرخ مصوب اعالم شده مي رســد. از سوي ديگر 
توليد كنندگان داخلي با اشاره به تكافوي توليد 
داخل براي تامين نياز بازار تخم مرغ، علت نوسان 
قيمت خرده فروشــي اين ماده پروتئيني را رشد 
10 تا 15درصدي تقاضاي آن در نيمه دوم امسال 
به دليل افزايش قيمت ساير مواد پروتئيني مانند 

گوشت و مرغ قلمداد مي كنند.

رنگ پريدگي نرخ مصوب تخم مرغ 
براســاس قيمت مصــوب اعالم شــده وزارت 
جهادكشاورزي براي كاالهاي اساسي، حداكثر 
قيمت مصوب خرده فروشي هر شانه تخم مرغ فله 
30عددي توليد داخل و وارداتي 43هزار تومان و 
نرخ هر كيلوگرم تخم مرغ 22هزار و 500تومان و 
حداكثر قيمت مصوب هر شانه تخم مرغ 30عددي 
بسته بندي شده 51هزار تومان اعالم شده است. 
همچنين نرخ مصوب تخم مرغ بســته 4عددي 
7هزار و 600، بســته 6عددي 11هزار و 400، 
بســته 9عددي 17هزار و 100، بسته 15عددي 
28هزار و 500، بســته 20عددي 38هزار، بسته 
24عددي 45هــزار و 600 و بســته 30عددي 
شيرينگ پك شده با درب رو 51هزار تومان تعيين 
شده است اما نرخ فروش انواع تخم مرغ بسته بندي 
درخرده فروشــي هاي ســطح شــهر و برخي 
فروشگاه هاي بزرگ به مراتب بيش از نرخ مصوب 
اعالم شده اســت. اكنون در خرده فروشي هاي 
سطح شهر هر عدد تخم مرغ به نرخ هاي متفاوت 
2هزار تا 2هزارو 500 الي 2هزار و 700تومان به 

مشتريان عرضه مي شود.

اشباع بازار مرغ منجمد و تخم مرغ 
به تازگي نشست بررسي و ارزيابي عملكرد هفتگي 
دســتگاه هاي متولي بازار تخم مرغ برگزار شد. 
دبيركل اتاق اصناف ايران درباره نتايج اين نشست، 
گفت: در اين نشســت مســافت زياد واحدهاي 
صنفي با انبارها و ســردخانه ها به عنوان يكي از 
چالش هاي اصلي توزيع مرغ منجمد و تخم مرغ با 

نرخ مصوب اعالم شد. 
محمدباقر مجتبايي  افزود: از آنجا كه قبال وزارت 
جهادكشاورزي آمادگي خود مبني بر توزيع اين 
اقالم در واحدهاي صنفي را اعالم كرده بود، در اين 

جلسه پيشنهاد شد تا ثبت درخواست واحدهاي 
صنفي در ســامانه اي انجام و شركت پشتيباني 
امور دام مرغ منجمد و تخم مرغ را در واحد صنفي 
تحويل و نسخه اي از گزارش تحويل اين اقالم را به 
اتاق هاي اصناف ايران، تهران و سازمان تعزيرات 
حكومتي ارائــه كند. او افزود: سيستمي شــدن 
فرايند توزيع مرغ منجمــد و تخم مرغ مزايايي 
ازجمله افزايش سرعت توزيع، بهبود دسترسي 
و كاهش قيمت مصرف كننده و افزايش نظارت 
و ترغيب واحدهاي صنفــي به توزيع اين اقالم را 
به دنبال خواهد داشــت و موجب اشباع بازار اين 

اقالم مي شود.

عوامل كمبود و گراني تخم مرغ 
رئيس هيأت مديره اتحاديه سراسري مرغداران 
تخمگذار ميهن هم در گفت وگو با همشهري از 
ثبت سفارش واردات 10هزار تن تخم مرغ تركيه اي 
از مسير شركت پشتيباني امور دام خبر داد. او در 
مورد علت عرضه چند نرخــي و گراني تخم مرغ، 
گفت: قيمت تخم  مرغ يــك روزه افزايش نيافته 
و از ســال گذشــته تعلل و ضعف تصميم  گيري 
دســتگاه هاي دولتي براي رفع مشكالت توليد و 
تنظيم بازار تخم مرغ موجب شده تا از نيمه دوم 
امسال با مشكل توليد و افزايش قيمت تخم مرغ 

مواجه شويم. 
حميدرضــا كاشــاني تأكيد كرد: پــس از روي 
كار آمدن دولــت جديد توانســتيم با همكاري 
دستگاه هاي دولتي برخي مشكالت توليد را رفع 

و با تولك بري بخشــي از گله هاي مرغ تخمگذار 
كه قرار بود از رده خارج شود، بخشي از نياز بازار 
تخم مرغ را تامين كنيم. او بــا بيان اينكه قيمت 
مصوب تخم مرغ در مرغداري نسبت به نرخ اين 
محصول در بازار به مراتب كمتر است، افزود: نرخ 
هر شــانه تخم مرغ در مرغداري از 36تا حداكثر 
38هزار تومان اســت، با اين رونــد حداكثر نرخ 
مصوب خرده فروشي اين محصول 43هزار تومان 
خواهد بود. همچنين تخم مرغ با نرخ مصوب براي 
عرضه در ميادين و فروشــگاه هاي زنجيره اي به 
ميزان مورد نياز را تامين مي كنيم. ميزان توليد 
تخم مرغ با رشــد 10درصدي از يك ميليون تن 
در سال گذشــته به يك ميليون و 100هزار تن 
افزايش يافته است. كاشاني رشد 10تا 15درصدي 
تقاضاي تخم مرغ در نيمه دوم امسال را ناشي از 
افزايش قيمت ساير مواد پروتئيني مانند گوشت 
قرمز، ســفيد و مرغ را عامل باال ماندن قيمت و 
عرضه چندنرخي تخم مرغ در بازار خرده فروشي 
دانست و افزود: معموال در نيمه دوم سال، سرانه 
مصرف تخم مرغ باالتر مي رود. نيــاز روزانه بازار 
تخم مرغ 3هزار و 200تن است كه اكنون همين 
ميزان توليد و عرضه مي شــود و از محل واردات 
تخم مرغ از تركيه نيز تا كنون 10هزار تن تخم مرغ 
ثبت سفارش و 4هزار تن آن در يك ماه گذشته در 

بازار عرضه شده است.

واردات مازاد تخم مرغ تركيه اي
رئيس هيأت مديره اتحاديه سراسري مرغداران 
تخمگذار ميهن با گاليه از واردات مازاد تخم مرغ 
تركيه اي گفت: متأسفانه ميزان تخم مرغ وارداتي 
از تركيه بيش از نياز بازار اســت. قبال مقرر شده 
بود تا 2هــزار تن تخم مرغ براي تنظيــم بازار از 
تركيه وارد شود كه شركت پشتيباني امور دام با 
تخصيص ارزدولتي نسبت به ثبت سفارش واردات 
10هزار تن تخم مرغ از اين كشــور اقدام كرد و 

تا كنون 8هزار تن آن در بازار عرضه شده است. 
كاشــاني افــزود: تخم مرغ هاي تركيــه اي كه 
با ارز دولتي وارد شــده به نرخ هر شانه 43هزار 
تومان)معادل نرخ مصوب تخم مرغ توليد داخل( 
در سوپر ماركت ها و خرده فروشي هاي سطح شهر 
عرضه مي شود. او نسبت به لطمه اي كه واردات 
مازاد تخم مــرغ تركيه اي به توليــد داخل وارد 
مي كند، هشــدار داد و گفت: توليد تخم مرغ در 
داخل به روال عادي بازگشــته است با اين روند 
در نيمه نخست سال آينده صادر كننده تخم مرغ 

خواهيم بود. 
هميشه توليد تخم مرغ در داخل از نياز بازار بيشتر 
بوده است اما طي 2ســال گذشته به دليل شيوع 
كرونا ميزان تقاضاي تخم مرغ در بازار افزايش يافته 
و اين امر موجب نوسان قيمت و عرضه چند نرخي 

اين محصول شده است.

گزارش ميداني همشهري از عرضه چند نرخي و تأثير واردات بيش از نياز تخم مرغ بر بازار

درحالي كه مقرر شده بود تا 2هزار تن تخم مرغ تركيه اي براي تنظيم بازار وارد شود، شركت پشتيباني امور دام تا كنون نسبت به ثبت سفارش 10هزار تن 
تخم مرغ اقدام كرده كه 8هزارتن آن در بازار عرضه شده است.

تخم مرغ تركيه اي بازار  را تنظيم نكرد
روغن های گياهی و آجيلی، چند؟

گرانی آجيل قيمت روغن های اســتحصال شــده از  تره  بار
دانه های آجيــل را هم باال برده اســت. بــه گزارش 
همشهری، نرخنامه جديد سازمان ميادين ميوه و تره بار 
نشان می دهد قيمت روغن های بكر عرضه مستقيم در ميادين ميوه و 
تره بار كه با دســتگاه های پرس مســتقر در اين مراكز تهيه می شود 
به شدت باال رفته به طوری كه قيمت هر شيشه 500ميلی ليتری روغن 
بادام شيرين به 220هزار تومان رسيده است. روغن كنجد كه به طور 
معمول پرمصرف ترين روغن برای مصرف كنندگان دارای رژيم های 
تغذيه ای است با قيمت 60هزار تومان عرضه می شود و روغن هسته 
انگور نيز كه در چند سال اخير به جمع روغن های پر تقاضا پيوسته، 
ليتری 160هزار تومان قيمت خورده است. براساس نرخنامه ميادين 
ميوه  و تره بار تهران، روغن مغز فندق با قيمت حدود 600هزار تومانی 
برای هر ليتر، گران قيمت ترين روغن عرضه شده محسوب می شود. نام 
و قيمت انواع روغن های استحصالی در ميادين ميوه و تره بار در جدول 

ذيل آمده است.
عالوه بر روغن، انواع كره بكر و تصفيه نشــده نيز در بعضی از ميادين 
ميوه و تره بار از آجيل چرخكرده با دســتگاه استحصال می شود كه 
اين محصوالت در مقايســه با انواع كارخانــه ای آن قيمت به مراتب 
مناســب تری دارد. با اين حال با توجه به گرانــی آجيل، قيمت اين 
محصوالت نيز بسيار باالست. براساس نرخ نامه سازمان ميادين ميوه 
و تره بار در ميان انواع كره های تصفيه نشــده، كره مغز بادام زمينی 
پايين ترين قيمت را دارد و كره مغز پسته گران ترين است. هر كيلو كره 
بادام زمينی كه پرمصرف ترين و به صرفه ترين كره آجيلی محسوب 
می شود، 96هزار تومان در نرخنامه قيمت خورده كه انواع شركتی اين 
محصول در سوپرماركت ها دوبرابر اين قيمت به فروش می رسند. هر 
كيلو كره مغز پســته نيز با قيمت 440هزار تومان به فروش می رسد. 
بر همين اساس قيمت كره مغز فندق با هر كيلو 310هزار تومان، كره 
مغز بادام درختی شيرين هر كيلو 250هزار تومان و كره مغز گردوی 
سفيد، هركيلو 240هزار تومان تعيين شده و كره كنجد هم هر كيلو 

76هزارو500تومان به فروش می رسد.

قیمت انواع روغن در میادین میوه و تره بار تهران
قیمت - تومانمشخصاتنوع محصول

50055.000میلی لیتریروغن تخمه آفتابگردان
50065.000میلی لیتریروغن بذر كتان

500165.000میلی لیتریروغن مغز بادام درختی تلخ
500220.000میلی لیتریروغن مغز بادام درختی شیرین

500185.000میلی لیتریروغن تخمه كدو
6043.000میلی لیتریروغن مغز فندق
500295.000میلی لیتریروغن مغز فندق

500168.000میلی لیتریروغن مغز گردو سفید
116.000یك لیتریروغن دانه كنجد

50088.000میلی لیتریروغن هسته انگور
500140.000میلی لیتریروغن پودر نارگیل
130.000یك لیتریروغن دانه كرچك
500135.000میلی لیتریروغن هسته انار

50098.000میلی لیتریروغن مغز هسته زردآلو

 علي ابراهيمي
خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روز گذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 
287شركت كاهش و 280شركت افزایش یافت. قیمت 

سهام 11شركت هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
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614سهامداران حقوقی

713

3376

3277

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به ميليارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 3هزار و 277میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 
حقیقی به 3هزار و 376میلیارد تومان رسید. سهامداران 

حقیقی دیروز 99میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج 
كردند. این میزان سهام را سهامداران حقوقی خریدند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 3هزارو 
480واحد، معادل 0.25درصد رشد كرد و به یك میلیون و 

386هزار و 973واحد رسید.

دیروز 6هزار و 316میلیارد تومان اوراق بهادار در بازار 
سرمایه دادوستد شد كه از این میزان 3هزار و 990میلیارد 

تومان نیز به معامالت خرد سهام اختصاص یافت.

3990میلیارد تومان

1,388

1,387

1,386

1,385

1,384

1,383

1,382

1,381

با وجود آنكه منحنی شاخص بورس تهران 1.2درصد  بورس
باالتر از سطح آخر آبان ماه پارسال ايستاده است اما 
آمار ها نشان می دهد ازآبان پارســال تاكنون بازده 
75درصد صنايع بورس نزولی بوده است اين موضوع نشان می دهد؛ 

شاخص ها نتوانسته اند بيانگر همه واقعيت های بازار باشند.
به گزارش همشهری، روند نزولی بورس كه از مرداد پارسال شروع 
شده، با وجود يك دور رشد كوتاه مدت در تابستان امسال، همچنان 
ادامه دارد. آمارها نشان می دهد به جز سهامدارانی كه در همان مرداد 
پارسال سهام خود را در بورس فروخته اند، تقريبا اغلب سهامداران در 
زيان هستند. آمارهای موجود از ميزان بازده صنايع از آبان ماه پارسال 
تا آخر آبان امسال نيز نشان می دهد بازار ســهام با ركودی فراگير 
مواجه شده و اين موضوع به خروج گسترده نقدينگی از بازار سهام 
منجر شده اســت طبق آمار های موجود از اواسط پارسال تاكنون 
120هزار ميليارد تومان نقدينگی سهامداران حقيقی از بورس خارج 
شده و ارزش روزانه معامالت از سطوح 20 تا 25هزار ميليارد تومان 

به كمتر از 8 تا 10هزار ميليارد تومان رسيده است.

ابعاد نزول
داده های آماری از ميزان نوسان های بازار سهام در يك سال گذشته 
نشان می دهد در يك دوره يك ساله يعنی از آبان ماه پارسال تا آخر 
آبان امســال از مجموع كل 40صنعت فعال در بازار ســهام، بازده 
سهام 30صنعت نزولی بوده و فقط ســهامداران 10صنعت با رشد 
ارزش دارايی هايشــان مواجه شــده اند.اين به معنای آن است كه 
در اين مدت بــازده 75درصد از صنايع بورس منفــی بوده و فقط 
بازده ســهام 25درصد از صنايع بورس مثبت بوده اســت. اين در 
حالی اســت كه هم اكنون شــاخص كل بورس تهران در محدوده 
يك ميليون و387هزار واحد است كه اين ميزان 1.2درصد باالتر از 
30آبان ماه پارسال است مقايسه ميزان افت ارزش شركت های بورس 
و شاخص كل نشان می دهد شدت نزول در بورس عميق تر از آنچه 
شاخص بورس نشان می دهد است. حتی مقايسه 30صنعتی كه در 
يك سال گذشته بازده شان منفی بوده با 10صنعتی كه بازده مثبت 
داشته اند اين موضوع را تأييد می كند و نشان می دهد در يك سال 

گذشته اغلب سهامداران زيان كرده اند.

صنايع زيان ده
داده های آماری نشان می دهد در ميان صنايع حاضر در بازار سهام 
4صنعت بوده اند كه بيش از 40درصد از ارزششان را از دست داده اند. 
در اين ميان گروه چاپ و نشر با 61.5درصد افت، بدترين عملكرد را 
داشته و سهامداران شركت های اين گروه بيشترين زيان را در كل 
بورس تجربه كرده اند. بعد از ايــن صنعت، گروه محصوالت چرمی 
با 53درصد افت در رتبه دوم قرار گرفته اســت. گروه های ديگری 
همچون حمل ونقل، انبوه ســازی  و كاشی و ســراميك كه ازجمله 
صنايع مهم بورس هستند و سهامداران زيادی دارند نيز در فهرست 
زيان ده ترين صنايع بورس طبقه بندی شــده اند و سهامداران آنها 
در يك سال گذشته و تا آخر آبان امسال به طور ميانگين بين 37 تا 
40درصد زيان كرده اند. سهامداران شركت های خودروساز و تايرساز 
نيز در يك سال گذشته بين 30 تا 35درصد ارزش دارايی هايشان را 

از دست داده اند.

صنايع سودده 
هرچند ركود فراگير يك سال گذشــته، به زيان اغلب سهامداران 
منجر شده اما در همين مدت ســهامدارانی هم بوده اند كه ارزش 
سهامشان رشد كرده است. طبق آمارها سهامدارانی كه در آبان ماه 
پارسال در گروه زراعت ســرمايه گذاری كرده اند و همچنان سهام 
خود را نفروخته اند برندگان اصلی بازار سرمايه بوده اند. اين صنعت 
با بازده 61.6درصدی بيشترين رشد را در كل بازار سرمايه داشته 
است. بعد از شيوع كرونا قيمت محصوالت زراعی نه فقط در ايران 
بلكه در كل جهان با رشد مواجه و به افزايش سود صنايع فعال در اين 
بخش منجر شده است. بعد از گروه زراعت شركت هايی كه در تامين 
آب و برق و گاز فعال هستند بيشترين رشــد را داشته اند و به طور 
ميانگين 44.3درصد بازده نصيب ســرمايه گذاران اين گروه شده 
است. سهامداران توليد كننده های مواد معدنی كه در گروه كانه های 
فلزی دست بندی می شوند و همينطور منسوجات نيز در يك سال 
گذشته به طور ميانگين بين 40 تا 44درصد سود كرده اند.از ديگر 
صنايعی كه در يك سال گذشــته بازده مطلوبی داشته اند می توان 
به گروه توليد كننده های محصوالت شــيميايی، فلزات اساسی و 

دارو سازی  اشاره كرد.

2%

50% 48%

همشهری ابعاد ضرر وارد شده به سرمايه گذاران را در يك سال گذشته بررسی می كند

زيان سهامداران 75درصد صنايع بورس

تك خط خبر

دفتر توزیع و فروش شركت بازرگانی دولتی ایران 
از صدور مجوز عرضه  150هزار تن برنج در بازار خبر 

داد. بر این اساس، 150هزار تن برنج در 2مرحله 
از طریق شبكه های توزیع عرضه خواهد شد. در 

مرحله اول 100هزار تن و در مرحله دوم 50هزار تن 
دیگر از برنج های وارداتی شركت بازرگانی دولتی 

ایران با همان قیمت های تثبیتی قبلی وارد شبكه 
توزیع در بازار خواهد شد.

روابط عمومی بانك مركزی اعالم كرد: »سامانه 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانك مركزی« به 
نشانی ve.cbi.ir تنها مرجع رسمی برای ثبت نام 

متقاضیان تسهیالت یادشده است و این سامانه 
ارتباطی با هیچ یك از سایت های فعال در این زمینه 
ندارد. متقاضیان می توانند به طور مستقیم نسبت 

به ثبت نام خود در سامانه یادشده اقدام كنند.

سازمان حمایت اعالم كرد: از ابتدای سال جاری 
تا پایان مهرماه، 300 هزار و 451مورد بازرسی برای 

مقابله با عرضه، نگهداری و فروش كاالهای قاچاق 
در سطح كشور انجام شده است. بر این اساس 

مواد غذایی و لوازم یدكی در صدر اقالم قاچاق 
شده هستند. الستیك، رایانه و قطعات جانبی و 

لوازم خانگی نیز در رده های بعدی قرار دارند.

تازه ترین آمار معاونت مسكن و ساختمان نشان 
می دهد: متقاضیان نهضت ملی مسكن از 

1/5میلیون نفر گذشته و تاكنون یك میلیون و 
505هزار و 792نفر در سامانه نهضت ملی مسكن 
ثبت نام كرده اند. ثبت نام نهضت ملی از 28مهرماه 

آغاز شد و تا 15آذرماه ادامه دارد.

نقل قول خبر

فاطمه دادگر
مدیركل دفتر مدیریت اموال و دارایی های 

دولت وزارت اقتصاد: 2500ملك مازاد 
دولتی به ارزش 17هزار میلیارد تومان آماده 

فروش است كه این امالك همگی دارای سند 
مالكیت و فاقد معارض و متصرف هستند و 

پروسه كاملی برای تعیین مازاد بودن آنها طی 
شده است.

سعید محمد
مشاور رئیس جمهوری: مناطق آزاد در 
سال های گذشته به جای آنكه بر تولید 

صادرات، اشتغال و سرمایه گذاری تمركز 
كنند، بعضا به انحرافاتی وارد شدند و آن هم 
زمین فروشی و تأكید بر منابع ناپایدار بوده 
است. بعضی شهرها را نیز برخی نمایندگان 
مجلس به اصرار وارد منطقه آزاد كرده اند كه 

این یك آسیب جدی بوده است.

سیدرضا سیدآقازاده
مدیركل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان 
توسعه تجارت: در تهاتر میان ایران و 

پاكستان، محصوالت سوختی شامل نفت و 
كاالهای هیدروكربنی می توانند سهم باالیی 

داشته باشند كه می تواند گاز LPG را هم 
شامل شود. این بستگی به تجار دارد كه از چه 

مكانیسمی بخواهند استفاده كنند.

مصطفی قلی خسروی
رئیس اتحادیه مشاوران امالك: در مناطق 
مركزی و جنوبی شهر تهران قیمت مسكن 
10 تا 12درصد كاهش یافته است، اما در 

شمال تهران افت قیمت چندان محسوس 
نبوده زیرا عمده فروشندگان در این مناطق 

نیاز چندانی به پول ندارند.

مسعود میركاظمی
رئیس سازمان برنامه و بودجه: تا سال1405 
دولت باید 535هزار میلیارد تومان اصل و 

سود اوراق دولت قبل را پرداخت كند، دولت 
سیزدهم تاكنون بیشتر از آنكه اوراق بفروشد 

اوراق تسویه كرده است.

عكس خبر

 رونق صنعت رفوگری 
با افزایش شكاف معشیتی در جامعه به دلیل رشد شدید تورم، 
برخی شغل ها هم رونق بیشتری پیدا كرده اند یكی از شغل هایی 

كه اتفاقا قدمت دیرینه ای هم دارد رفوگری است كه به نظر 
می رسد این روز ها تقاضا برای آن افزایش یافته است.

   بي ميلي مردم به تخم مرغ تركيه اي
رئيس هيأت مديره اتحاديه سراسري مرغداران تخمگذار ميهن از اقبال نداشتن 
مشتريان و تأثيرگذاري ناچيز واردات و عرضه تخم مرغ تركيه اي در تنظيم بازار 
خبر داد و گفت: تخم مرغ هاي وارداتي به دليل سابقه ساليان گذشته در زمينه 
كيفيت، تاريخ مصرف، قيمت برابر با تخم مرغ توليد داخل و... با اقبال چنداني 
در بازار ايران مواجه نشده، مي توان گفت واردات اين حجم از تخم مرغ تركيه اي 

تأثير چنداني در تنظيم بازار تخم مرغ نداشته است. همچنين طعم تخم مرغ تركيه اي چندان مطلوب نيست. در 
سال هاي گذشته نيز هزار و 500تن تخم مرغ وارداتي به دليل اقبال نداشتن مردم به خريد آن از بين رفت. كاشاني 
با بيان اينكه طعم و كيفيت تخم مرغ ايراني نسبت به انواع تخم مرغ وارداتي، حتي از تخم مرغ هاي توليدي در 
جمهوري آذربايجان بهتر است، افزود: اين شرايط موجب رقابت ايران و تركيه در بازار جهاني تخم مرغ شده اما 
متأسفانه ايران كه قبال در رتبه هشتم جهاني تخم مرغ قرار داشت، اكنون به رتبه دهم نزول كرده و جايگاه قبلي 
خود را به تركيه داده است. او عرضه چند نرخي تخم مرغ در خرده فروشي هاي سطح شهر را ناشي از سودجويي 
برخي افراد دانست و افزود: عرضه تخم مرغ با قيمت بيش از نرخ مصوب 43هزار توماني هر شانه 30عددي 
قطعا گرانفروشي است و بايد دستگاه هاي نظارتي با اين تخلف برخورد كنند. زيرا قيمت مصوب تخم مرغ در 
مرغداري 38هزار تومان و حداكثر نرخ خرده فروشي هر شانه از اين محصول 43هزار تومان تعيين شده و هيچ 

محدوديتي در عرضه تخم مرغ نداريم.

میزان بازده صنایع بورس در یك سال گذشته )ارقام به درصد(
بازده 12ماههبازده 6ماههبازده 3ماههبازده ماهصنعت

61.52-46.35-43.56-12.83-چاپ و نشر
53.07-7.851.76-18.84-محصوالت چرمی

41.31-17.755.84-5حمل ونقل
40.07-19.218.15-4.09-ابزار رادیویی

39.9-14.52-21.08-0.15انبوه سازی 
37.9-36.36-18.11-3.8-محصوالت كاغذی
37.23-30.55-12.21-3.17-كاشی و سرامیك

33.34-6.1418.03-14.51خودروسازی
32.01-33.24-18.82-4.67-قندوشكر

31.21-11.66-26.03-2.23-الستیك و پالستیك
31.19-24.12-25.92-8.04-خرده فروشی

30.98-6.78-33.15-9.11-استخراج نفت و گاز
30.53-17.4-19.27-4.28محصوالت فلزی
26.98-19.35-17.67-3.21كانی غیرفلزی

26.39-11.89-22.83-5.42-بانكداری
24.74-30.797.1317.14-وسایل ارتباطی

23.48-14.82-9.86-0.41سرمایه گذاری ها
23.17-19.15-16.36-2.63-سایرنهاد های مالی

21.99-10.01-14.68-1.67-مالی
20.53-13.95-15.88-5.46-ماشین آالت

15.92-18.6528.07-1.88فنی مهندسی
15.41-7.51-5.29-10.89اطالعات و ارتباطات
10.73-17.546.93-5.76-بیمه و بازنشستگی
9.86-10.13-15.98-0.04-دستگاه های برقی

8.75-10.4533.68-4.65-هلدینگ ها
8.72-17.99-28.76-5.72-سیمان
4.01-10.91.37-2.08-رایانه

3.82-2.8650.69-2.27-فراورده نفتی
2.55-3.315.9854سایر معادن

0.98-6.789.16-1.48محصوالت غذایی
11.7512.1835.771.22نهاد های مالی
24.763.37-18.73-12.31-زغال سنگ

49.93.53-20.31-2.76محصوالت چوبی
6.5617.944.56-2.92-دارو سازی 

7.1928.9114.65-2.51-فلزات اساسی
4.6157.6625.3-4.05-شیمیایی
3.6740.08-40.54-17.71-منسوجات

8.349.8544.29-2.63كانه های فلزی
3.468.4668.6144.36-تامین آب، برق، گاز

12.110.8426.9561.64زراعت
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پیگیری

خوسف، كمبود گاز مايع ندارد

در روزهاي گذشته خبرهايي از تشــکیل صف هاي طوالنی كپسول گاز مايع در خوسف 
خراسان جنوبي شنیده شد؛ خبري كه در آستانه فصل سرما، شهروندان اين شهرستان را 

نگران كرده و موجب شده تا رسانه ها هم نسبت به آن حساس شوند.
به گفته يکي از اهالي خوسف، بیشترين كســاني كه از اين موضوع دچار مشکل شده اند 
روستايیاني هستند كه يا گاز به روستايشان نرسیده يا توان گازكشي ندارند، زيرا با اينکه 
علمك هاي گاز در روستاها نصب شده، اما هنوز لوله كشي و گازكشي خانه ها انجام نشده 
است. فرماندار شهرستان خوسف درباره اين مشکل به همشهري مي گويد: مسئله كمبود 
گاز مايع در خوسف، موقتي بود كه رفع شد. در مجموع بیش از70درصد مناطق گازرساني 
شده است و بیشتر افرادي هم كه از گاز مايع استفاده مي كنند كارگاه هاي صنعتی هستند.
محمدعلي آخوندي با بیان اينکه دلیل مشــکلي كه پیش آمده هماهنگ نبودن نماينده 
پخش گاز اســتان و نماينده شهرستان، بر ســر قیمت حمل ونقل كپسول هاي گاز بود، 
مي افزايد: خوشبختانه گاز مايع هر هفته در شهرستان پخش مي شود و فقط يك بار توزيع 

نشدن گاز، موجب مشکالتي براي شهروندان شد.
وي با بیان اينکه تصاويري كه از صف هاي طوالنی گاز منتشر شده آرشیوي است و چنین 
صف هايي در خوسف تشکیل نشده، می گويد: مشکلي بین پیمانکاران پیش آمده بود كه 

رفع شد و اكنون مسئله اي براي تامین گاز مايع وجود ندارد.
فرماندار خوسف با بیان اينکه گاز مايع خوسف تامین شده است، مي افزايد: پیش از آنکه 
شهرستان خوسف به گاز طبیعي دسترسي پیدا كند، سهمیه گاز مايع آن 100تن بود و 
هم اكنون هم همین اندازه سهمیه داريم. به همین دلیل كمبودي وجود ندارد. اين میزان 
اصال براي شهرستان و روستاهاي اطراف آن كم نیست و حتي روستاهاي بیرجند كه به 

خوسف نزديك تر هستند، كپسول گاز مايع موردنیاز خود را از خوسف تهیه مي كنند.
آخوندي درباره اينکه اين شهر گازرساني شده و كسي در شهر براي مصارف خانگي از گاز 
مايع استفاده نمي كند، می گويد: روستاهاي اين شهرستان هم 80درصد گازرساني شده 
و حتي روستاهايي با 3خانوار هم گاز دارند. تعداد كمي از روستاها از گاز طبیعي استفاده 

نمي كنند كه در ماه هاي آينده، مشکل آنها حل خواهد شد.
آخوندي با بیان اينکه مشکل اصلي تکمیل نشدن گازرساني خانه هاي روستايي خوسف، 
مشکالت مالي بعضي از روستايیان براي پرداخت هزينه لوله كشي داخلي است، مي گويد: 
علمك گاز در روستاها قرار داده شده است، اما هنوز بعضي روستايیان به اين شبکه متصل 
نشده اند. هزينه لوله كشي داخلي هم بسته به مساحت خانه ها، بین 5 تا 15میلیون تومان 
بوده كه ممکن است بعضي از خانواده ها توانايي پرداخت آن را نداشته باشند. به همین دلیل، 
تسهیالتي در نظر گرفته شده كه روستايیان بتوانند هرچه زودتر به گاز طبیعي دسترسي 
داشته باشند. مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي خراسان جنوبي گفت: مشکلي در 
تامین گاز مايع وجود ندارد و اگر اين مشکل وجود داشت، بايد عالوه بر شهرستان خوسف 

در ساير شهرستان ها هم صف هاي طويل گاز مايع تشکیل مي شد.
قربانعلي مرداني، با بیان اينکه در مهر امسال ۴1تن گاز مايع در خوسف عرضه شده است، 
می گويد: در روز23  ماه آبان نیز ۹0تن گاز مايع در شهرستان توزيع شده است. وي با اشاره 
به افزايش 117درصدي توزيع گاز مايع نســبت به ماه هاي گذشته در خوسف مي افزايد: 
طی ۹سال گذشــته نیز میانگین مصرف گاز مايع در اين شهرستان ماهانه 100تن بوده 
است. مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي خراسان جنوبي تأكید مي كند: سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان، وظیفه اصلي نظارت بر نحوه توزيع گاز مايع را برعهده دارد.

ســرد شــدن دوباره هوا، پديده تكراري و 
هميشگي وارونگي و متعاقب آن آلودگي هوا 
را به شهرهايمان آورده است. چند هفته اي 
است كه دوباره بســياري از شهرها به ويژه 
كالنشهرها با مشــكل هر ساله آلودگي هوا 
مواجه شــده اند كه متهم رديــف اول اين 
آلودگــي، منابع آالينــده متحرك يعني 
همان خودروها هســتند. در اين ميان اما 
منابع آلودگي، شهر به شهر متفاوت است و 
درباره برخي از شــهرها و استان ها مي توان 
به متهم هاي ديگري در اين معضل هميشگي 
اشــاره كرد؛ به عنوان مثال در استان البرز 
3هزار و500واحــد صنعتــي فعاليت دارد 
كه حــدود 100واحد جــزو صنايع آالينده 
هوا هســتند؛ صنايعي كه در خبرها آمده 
در شــرايط اضطرار به طــور موقت تعطيل 
خواهند شد. در اين گزارش كوتاه با همراهي 
»فردين حكيمي«، رئيس محيط زيســت 
البرز و »محمدرضا فالح نژاد«، مدير بحران 
استانداري البرز به بررسي زواياي اين اقدام 
و تأثير آن در كاهش آلودگــي هواي البرز 

پرداخته ايم.

   واحدهاي بالقوه آالينده  
بر اســاس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
حدود 3هزار و500واحد صنعتي در استان البرز 
وجود دارد كه عمده اين واحدها در 11شهرك 
صنعتي استان جا گرفته اند. اينطور كه »فردين 
حکیمي«، رئیس محیط زيست البرز مي گويد، 
برخي از اين واحدها بالقوه آالينده هستند؛ يعني 

اگر سیستم كنترلي استفاده نکنند، مي توانند 
به عنوان واحد آالينده تلقي شوند؛ مثل واحدهاي 
ريخته گري، كارخانه سیمان و كارخانه هايي كه 
سوخت مايع مصرف مي كنند. نکته قابل توجه 
اين اســت كه اگر اين واحدها مجهز به سیستم 
كنترلي شوند، ديگر آالينده نخواهند بود. اداره 
محیط زيســت با ورود به اين موضوع، با صدور 
اخطاريه و پیگیري هاي قضايي درصدد اســت 
تا اين واحدها هر چه ســريع تر به سیستم هاي 

كنترلي مجهز شوند.

100واحد صنعتي آلوده كننده هوا
در اين میان امــا برخــي از واحدهاي صنعتي 
اســتان البرز ماهیتا آاليندگي هوا دارند و نصب 
سیستم كنترلي براي آنها دردي را دوا نخواهد 
كرد. حکیمي در اين بــاره مي گويد: »واحدهاي 
ريخته گري، آســفالت، معــادن كوهي، معادن 
شن و ماســه و كارخانه هاي تولید بتن ازجمله 
واحدهاي آالينده هوا هســتند. در استان البرز 
2۴واحد ريخته گري، حدود 50معدن شــن و 
ماســه و كوهي و 10كارخانه آسفالت فعالیت 
دارند. همچنین تعدادي واحدهاي تولیدي بتن 
هم داريم كه اگرچه آاليندگي بااليي ندارند اما 
چون تولیدات آنها نیاز بــه حمل با خودروهاي 
سنگین دارد و از طرفي تولید آنها به منزله انجام 
فعالیت هاي عمراني است و فعالیت هاي عمراني 
ازجمله فعالیت هاي آلوده كننده هوا به حساب 
مي آيد، با اين واحدها هم مانند واحدهاي صنعتي 

آالينده رفتار مي كنیم.«

  تعطيلي موقت؛ دواي درد
بر اســاس تبصره3  ماده 3قانون هواي پاك، در 
فصل پايیز و زمســتان كه به دلیل پايداري هوا و 

وارونگي دما، شــاهد انباشت آالينده ها هستیم، 
جلســات كمیته اضطرار تشــکیل مي شود. در 
اين جلسه ها براساس شــدت و ضعف آلودگي، 
تصمیم گیري هايي انجام مي شــود تا از شرايط 
اضطرار عبور كنیم. يکي از تصمیم ها كه به تازگي 
در طبق دســتورالعمل تعییــن محدوديت ها و 
ممنوعیت هــاي مکانــي و نوعــي در شــرايط 
اضطرار آلودگي هوا گرفته شــده، جلوگیري از 
فعالیت هاي عمراني شهرداري ها و تعطیلي موقت 
واحدهاي صنعتي آالينده است. اينطور كه رئیس 
محیط زيست استان البرز مي گويد، قرار است در 
بازه هاي زماني كه آاليندگي هوا تشخیص داده 
مي شــود، تمام واحدهاي صنعتــي آالينده كه 
پیش از اين ذكر شد، به طور موقت تعطیل شوند. 
بازه تعطیلي اين واحدها به گونه اي است كه هم 
مشــکلي متوجه كاركنان اين صنايع نشود، هم 
مواداولیه و مورد نیاز مردم كه تولیدات اين واحدها 
هستند در بازار كم نشود و هم در عین حال آلودگي 
هوا دست كم در شرايط اضطرار كاهش پیدا كند. 
در حال حاضر كه كیفیت هوای بیشــتر مناطق 
استان البرز در وضعیت قرمز قرار دارد، تمام اين 

صنايع آالينده به طور موقت تعطیل شده اند.

  ســهم آالينده هاي غيرمتحــرك؛ 30تا 
40درصد

تعطیلي موقت واحدهاي صنعتي آالينده در حالي 
در دستور كار كمیته اضطرار استان البرز در شرايط 
اضطرار قرار دارد كه اساســا ســهم آالينده هاي 
غیرمتحــرك يعني همیــن واحدهاي صنعتي 
در آلودگي هواي اســتان البرز، 30تا ۴0درصد 
اســت. اينطور كه مســئوالن ذي ربط در حوزه 
آلودگي هوا مي گويند سهم اول آلودگي مربوط 
به منابــع متحرك يعني همان خودروهاســت. 

اســتان البرز هم از اين قاعده مستثني نیست و 
قريب به 60درصد آلودگي هاي هوا در اين استان 
پرتردد، به رفت وآمد اتومبیل ها اختصاص دارد. 
راهکار رفع اين مشکل عالوه بر نوسازي ناوگان 
حمل ونقل عمومي، تشديد نظارت بر معاينه فني 
خودروهاست كه در دســتور كار كمیته اضطرار 
قرار دارد. البته در اين میان نبايد از اين نکته غافل 
شد كه وقتي از ســهم 30تا ۴0درصدي صنايع 
آالينده در آلودگي هوا صحبت مي كنیم، منظور 
صرفا دودكش اين واحدها و آاليندگي مستقیم 
آنهاســت. درحالي كه تولیدات ايــن واحدهاي 
صنعتي با خودروهاي سنگین جابه جا مي شوند 
و خودروها در زمره منابــع متحرك آالينده قرار 
دارند اما در نتیجه عملکرد اين واحدهاي صنعتي 
در رفت وآمدند. به همین دلیل درنهايت ســهم 
واحدهاي صنعتي آالينده در آلودگي هوا بیشتر از 

اين درصد خواهد شد.

    استان هاي همجوار و تأثيرپذير
معضل آلودگي هواي البــرز، پیچیده تر از اين 
حرف هاست. اينکه در 8ماه ابتدايي سال1۴00 
حتي يك روز پاك هم در البرز به ثبت نرسیده، 
نشــان از وضعیت بغرنج و پیچیده اين استان 
استراتژيك است. »محمدرضا فالح نژاد«، مدير 

بحران استانداري البرز مي گويد: »آلودگي هواي 
استان داليل مختلفي دارد كه براساس اطالعات 
محیط زيست، عمده ترينش ريزگردهايي است 
كه از منطقه قزوين، مالرد، اشتهارد، ماهدشت 
و... به سمت البرز مي آيد. كاشت درخت توسط 
منابع طبیعي و جلوگیري از هدررفت بوته ها در 
اين محدوده ازجمله اقداماتي اســت كه در اين 
خصوص صورت گرفته و در ادامه انجام خواهد 
شد تا مشکل ريزگردهاي البرز به كمترين مقدار 
خود برســد.« فالح نژاد با بیــان اين مطلب كه 
همجواري 5اســتان قزوين، مركزي، البرز، قم 
و تهران با شرايط خاصي كه دارند، به طور كلي 
باعث آلودگي اين محدوده شده، اضافه مي كند: 
»نیروگاه شهید رجايي قزوين، كارخانه هاي بتن 
تهران دشــت و جاده قزلحصار، سیمان 
آبیــك و...، عوامل بیروني اســت كه 
از اســتان هاي همجــوار هواي 
 ما را تحت تأثیر قــرار مي دهد.

 بــراي رفع اين مشــکل بايد 
اقدامات فرااستاني انجام شود 
كه اين اقدامات بــا پاي كار 
آمدن اين 5استان همجوار و 
سازمان محیط زيست در حال 

بررسي است.«

پرنيان سلطاني
خبرنگار

ميانگين سرانه دسترسي به شبكه فاضالب مدرن در كشور به بيش از 50درصد 
رسيده، اما اين رقم در خوزســتان 3۷درصد است. در اهواز طي ۲4ساعت 
شبانه روز 300هزار مترمكعب فاضالب توليد و از اين رقم ۲50هزار مترمكعب 
به طور مستقيم وارد منابع آبي مي شود. از سوي ديگر اهواز و ساير شهرهاي 
خوزستان شبكه دفع آب هاي سطحي ندارند، شبكه فاضالب هم جوابگوي 
جمعيت فعلي نيست. به همين دليل پس از هر بارندگي آب هاي سطحي به 
شبكه فاضالب فرسوده استان وارد مي شود و در نتيجه  فاضالب باال مي زند. 
مهدي قمشي، استاد دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران 
اهواز پيش از اين به همشــهري گفته بود كه در زمان بارندگي، بار آب هاي 

سطحي بر دوش شبكه فاضالب قرار مي گيرد و اين شبكه بايد حداقل ۷برابر 
ظرفيت آب تخليه كند كه مهم ترين دليل آب گرفتگي و باقي ماندن آب در 
خيابان هاي اهواز، ماهشهر، خرمشهر، بندرامام)ره( و... همين است. حاال با 
تعيين بودجه در ســال هاي 1401و 140۲اين اميدواري وجود دارد كه شبكه 
فاضالب در شهرهاي بزرگ خوزستان حل شود و از سوي ديگر شهرداري ها 
متعهد شده اند مطالعاتي را درباره شبكه هاي آب هاي سطحي خود انجام دهند 
تا در فصل بارندگي كمتر شاهد بروز بحران آب گرفتگي در اين شهرها باشيم.

با وجود اين، روز گذشته )يكشنبه 30آبان( شهرداري دزفول از آب گرفتگي 
منازل مسكوني و گرفتار شدن خودروها در مســيرها و خيابان هاي شهر 
خبر داد كه مي توان آن را نقطه آغازي براي شروع بحران هاي آب گرفتگي 

خوزستان دانست.

سيده زهرا عباسی
خبر نگار

تعطيلي آالينده هاي البرز در شرايط اضطرار
استان البرز 3500واحد صنعتي دارد كه حدود 100واحد جزو صنايع آالينده هوا هستند

برخورد قانوني با وسايل نقليه آالينده
روز گذشته كيفيت هواي بيشتر مناطق استان البرز در وضعيت قرمز قرار گرفت كه بيانگر ناسالم 
بودن هوا براي تمام گروه هاي جامعه است. براساس آمار به دست آمده از ايستگاه هاي سنجش 
آلودگي استان، شاخص ذرات معلق كمتر از ۲/5ميكرون در شهرستان هاي البرز باالتر از عدد 
150است. اين ميزان  در شهرستان هاي اشتهارد و كرج به عدد 1۷3و 165رسيده است. قرمز 
شدن وضعيت هواي استان البرز باعث تصويب طرح هاي مختلف در كميته اضطرار آلودگي هوا 
شده است كه يكي از آنها تشديد برخورد قانوني با وسايل نقليه آالينده دودزا و فاقد معاينه 
فني در استان است. به گفته  ســرهنگ »حمداهلل رحمتي پور«، سرپرست پليس راهنمايي 
و رانندگي البرز  روزانه بين 5تا 6هزار وســيله نقليه بدون معاينه فني در معابر درون شهري 
استان البرز جريمه مي شوند. قرار است در اين روزهاي آلوده با خودروهاي شخصي و دولتي و 
موتورسيكلت هاي بدون برچسب معاينه فني برخورد جدي تري صورت بگيرد.   براساس قانون 
معاينه فني، خودروهايي كه عمر توليد آنها بيشتر از 4سال باشد، بايد برگه معاينه فني دريافت 
كنند. اكنون 11مركز معاينه فني خودرو در استان البرز فعال است كه يك مركز در شهرستان 

ساوجبالغ، 3مركز درنظرآباد و ۷مركز ديگر در كرج واقع شده است.

ث
مک

 درخواست زمان بندی
برای پروژه هاي آب و فاضالب

نماينده خوزستان در مجلس شوراي اسالمي با بیان اينکه آب و فاضالب يکي از مهم ترين 
مشکالت استان و 8شهر اصلي آن محسوب مي شود به همشهري مي گويد: با توجه به اين 
مشکل قديمي، تالش مجمع نمايندگان در يك سال و نیم گذشته تامین اعتبار براي اجراي 

پروژه هاي فاضالب و همچنین دفع آب هاي سطحي بود.

جمع اعتبار فاضالب خوزستان 
مجید يوسفي با بیان اينکه با همین نگاه بودجه از 2هزار میلیارد تومان در سال  گذشته به 
5هزار و 500میلیارد تومان در سال جاري رسیده است، مي افزايد: اين بودجه غیراز پیش بیني 
2226هزار میلیارد تومان اعتباري است كه با توجه به ظرفیت بانك ها و ماده5درنظر گرفته 
شده. او با بیان اينکه به طور مجزا 300میلیارد تومان براي آب هاي سطحي اهواز و 13۴میلیارد 
تومان براي نخستین بار به عنوان رديف اعتباري براي فاضالب باوي، مالثاني، شیبان، حمیديه 
و كوت عبداهلل درنظر گرفته شده است، می گويد:  اين اعتبار تمام تالشي است كه نمايندگان 

خوزستان از جنبه قانونگذاري انجام داده اند.
يوسفي در مجموع اعتبار اهواز براي تکمیل شبکه فاضالب را در سال جاري 1750میلیارد 
تومان و براي شبکه آب هاي سطحي 300میلیارد تومان اعالم مي كند. او درباره اعتبار توافق 
شده با وزارت نفت به عنوان سهم مســئولیت اجتماعي هم تصريح مي كند: اين اعتبار قرار 
است طي 3سال اختصاص يابد و از 5هزار میلیارد تومان توافق شده 1500میلیارد تومان به 
مصوبه هاي آب و فاضالب تخصیص يافته است كه بخشي از آن همان اعتباري است كه در 

سفر رئیس جمهوري قرار شد به آب و فاضالب اهواز اختصاص پیدا كند.

اعتبار از دست رفته صندوق توسعه ملي
نماينده اهواز در بخش ديگري از ســخنان خود درباره اعتبار 100میلیون يورويي كه سال 
گذشته قرار شــد با دستور مقام معظم رهبري و از صندوق توســعه ملي پرداخت شود هم 
توضیح مي دهد: 50میلیون يوروي اين مبلغ اختصاص يافت كه در محاسبه مبلغ ارز با چالش 
مواجه بود، اما اين اختالف قیمت ارزي كه بايد در بودجه سال گذشته اصالح مي شد، اصالح 
نشد و در واقع مبلغ ريالي پايین تري از آنچه انتظار داشتیم به حساب استان واريز شد. از سوي 
ديگر با توجه به برداشت هاي متعدد  از صندوق توسعه ملي، پروژه فاضالب اهواز و بسیاري از 
پروژه هاي ديگر امکان برداشت بقیه اعتبار را پیدا نکردند، اما ما امسال از اين منبع 800میلیارد 

تومان اختصاص داديم كه در رقم كلي اعتبار شبکه فاضالب ذكر شد.

ضرورت نظارت بر اجراي پروژه ها
نماينده اهواز در ادامه با اشاره به مشکالت اجراي پروژه هاي فاضالب و شبکه دفع آب هاي 
سطحي در گذشته مي گويد: درخواست ما اين است كه اعتبارات اختصاص يافته مانند 
اعتبار وام بانك جهاني نشود كه بعد از سال ها تکلیف چگونگي هزينه بخشي از آن هنوز 
روشن نیست. از سوي ديگر مشکالتي چون ساخت تصفیه خانه در شرق اهواز و فاضالب 
در غرب شهر و استفاده از لوله هايي با جنس بي كیفیت كه منجر به ريزش فاضالب در 
650نقطه از اهواز هم اكنون شده است، نشان مي دهد نظارتي براي هزينه اعتبار و اجراي 
پروژه ها نبوده است. يوسفي مهم ترين نگراني را پرداخت نشدن اعتبار و نبود نظارت بر 
اجرا مي داند و مي افزايد: قرار است پروژه فاضالب اهواز طي 2سال به پايان برسد و تکمیل 
فاضالب 7شهر اصلي خوزستان هم تسريع شــود. به همین دلیل تعداد پیمانکاران در 
11جبهه در كالنشهر اهواز مشغول به كار هستند، اما بايد ماهانه 170تا 200میلیارد 
تومان اعتبار براي پرداخت به پیمانکاران داده شود كه از ابتداي سال تاكنون دولت فقط 
100میلیارد تومان اعتبار را پرداخت كرده است. او ادامه مي دهد: ما نگران هستیم با اين 
روند پیمانکاران اعتبار نگیرند، كار نیمه كاره بماند و نه تنها مشکل فاضالب اهواز حل 
نشود بلکه شهر به يك كارگاه حفاري تبديل شود كه پر از چاله است. يوسفي از مسئوالن 
درخواست مي كند يك برنامه قابل پايش زمانبندي شده ارائه بدهند، زيرا اگر مشکالت 
خشکسالي و زيرساختي خوزستان حل نشود همه مردم حاشیه نشین شهرهاي مركزي 

خواهند شد.

پیشرفت  فیزیكی تصفیه خانه های فاضالب پیشرفت شبكه فاضالب اهواز سرانه دسترسی به شبكه فاضالب مدرن 

ورود فاضالب به محیط زیست

در كشور

50
درصد

خوزستان

37
درصد

بیش از 80درصد 
فاضالب های جهان 

بدون تصفیه به 
محیط زیست وارد 

می شوند

در ایران حدود 
80درصد فاضالب 
استان های شمالی 
و جنوبی وارد دریا 

می شود

روزانه 250هزار مترمكعب فاضالب اهواز 
به طور مستقیم وارد منابع آبی می شود

250هزار مترمكعب 

تاكنون اجرا شده است

41
درصد

از زمانی که 
به قرارگاه 
خاتم االنبیاص 
سپرده شده است

25
درصد

با 320هزار میلیارد اعتبار با 
مناقصه به بخش خصوصی 
واگذار می شود

35
درصد

حميده پازوكي
خبرنگار

80
درصد

70
درصد

69
درصد

95
درصد

57
درصد

60
درصد 

بندر امام خمینی ره

شبكه دفع آب های 
سطحی به كجا رسید؟

 از 85شهر خوزستان فقط 
62شهر مطالعات مربوط به 
دفع آب های سطحی خود را 

انجام داده اند

 فقط مطالعات 3شهر در 
دست تصویب است 

طی ۹سال گذشته، میانگین مصرف گاز مایع در شهرستان خوسف 
خراسان جنوبی، ماهانه ۱۰۰تن بوده است.

۱۰۰تن

روســتاهای شهرســتان خوســف 8۰درصد گازرســانی شــده و حتی 
روستاهایی با 3خانوار هم گاز دارند.

8۰درصد

هزینه لوله كشی داخلی گاز بین 5 تا ۱5میلیون تومان و ممكن است 
بعضی توانایی پرداخت آن را نداشته باشند.

5 تا ۱5میلیون تومان

وعده 2ساله برای تکميل فاضالب اهواز
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هرچه تنفس مي كنيم دود است و دود 
 آلودگي 

است و دود. اين روزها مي توانيد انواع هوا
آالينده هاي سمي و ذرات سرطان آور 

را در هواي شهرهاي بزرگ تنفس كنيد.
كالنشهرهاي تبريز، اصفهان، كرج، تهران، مشهد، 
اهواز و اراك طي يك هفته اخير 6روز آلوده داشــته 
و امروز نيز هــواي آنها آلوده مي ماند تا شــايد باد و 
باران اندكي به داد ريه 45ميليون شهروند شهرهاي 

بزرگ برسد. 
در چنيــن شــرايطي برخــي ايســتگاه هاي 
ســنجش آلودگي هوا در شــهرهاي بزرگ ديروز 
 يا خاموش بودنــد يا اطالعات غلط به شــهروندان

 اعالم كردند.
در تهران شاخص 24ســاعته روي عدد150 ماند؛ 
درحالي كه 7ايستگاه از 20ايستگاه شركت كنترل 

كيفيت هوا تعطيل بودند. 
در عين حال طبق اطالعات اعالمي سازمان حفاظت 
محيط زيســت، 18ايســتگاه در وضعيت قرمز قرار 
داشتند. هواي كرج و لواسان نيز در وضع قرمز بود. در 
اصفهان نيز كه آلوده ترين شهر كشور طي هفته اخير 
بود، بار ديگر عدد روي 172 باقي ماند؛ درحالي كه نه 

بادي وزيده و نه باراني آمده بود. 
براساس مصوبه هيأت وزيران و رويه كميته اضطرار 
كالنشهرها بايد در پي پايداري شاخص باالي 150، 
ترددهاي شــهري به طور كامل قطع شود. برهمين 
اساس است كه طي سال هاي اخير با وقوع آلودگي 

سطح باال، شهر تعطيل اعالم مي شد.  

آمار غیر واقعی 
شاخص كيفيت هوا يك عدد است، اما برای داشتن 

يك آمار دقيق بايد تمام ايستگاه ها  فعال باشند. 
محمد درويش، فعال محيط زيست و رئيس كرسي 
سالمت اجتماعي كميته محيط زيست يونسكو در 
ايران با تأييد اين موضوع به همشــهري مي گويد: 
موضوع خاموش بودن ايستگاه هاي سنجش آلودگي 
هوا مشكل امروز نيست و مســبوق به سابقه است 
كه منجر به اعالم آمار غير دقيق شــاخص آلودگی 

هوا می شود.
به گفته درويش، تا زماني كه نهادهاي مســتقل در 
اين زمينه كار را در دســت نگيرند و دانشــگاه ها به 
وظايف خودشان در موضوع آلودگي هوا عمل نكنند، 
محافظه كاري در اين رخداد تلــخ كنار نرود و اعالم 
واقعيت، جايگزين نشود نيز نبايد انتظار داشت اقدام 
جدي براي كاهش آلودگي هوا انجام شود. اين اقدام 
البته بايد از سوي نهادهاي مردمي همچون مجلس 
و صحن بهارستان آغاز شود؛ يعني تا زماني كه درباره 
آلودگي هوا اعالم كنيم همه  چيز خوب است و چقدر 

خوشبختيم، بودجه اي هم براي آن وضع نمي شود.
اين فعال محيط زيســت تصريح مي كند: ديروز كه 
آمار شاخص آلودگي هواي روزانه اعالم شد، آلودگي 
هواي شــهر اردكان 172 بود. مي دانيد كه اين شهر 
كمتر از 100هزار نفر جمعيــت دارد و در عين حال 
عدد شاخص روزانه كالنشــهر اصفهان نيز با وجود 
همه ترددهاي آالينده و صنايع سنگين اطراف، 172 
اعالم شد! اين موارد نشان دهنده غيردقيق بودن آمار 
آلودگي هوا و بيانگر آن است كه به ظرفيت زيستي 
در چيدمان توسعه توجه نشده و حاال شاهد چنين 

وضعيت نگران كننده اي هستيم.

رئيس كرسي سالمت اجتماعي كميته محيط زيست 
يونسكو در ايران، درباره احتمال اثرگذاري تحريم ها 
در جلوگيري از واردات دستگاه هاي پايش آلودگي 
هوا كه مي تواند زمينه ساز ارائه آمار غلط آلودگي هوا 
باشد، به همشــهري مي  گويد: مگر قبل از تحريم ها 
مشكل آلودگي هوا نداشــتيم؟ بنابراين بايد تقصير 
را جاي تحريم ها به گردن ضعــف  مديريتي در در 
زمينه محيط زيســت بيندازيم. همان مديريتی كه 
تصور مي كند با ســختگيري بر كيفيت خودروها و 
كيفيت سوخت، مي تواند مشــكل آلودگي هوا را در 
تهران و شــهرهاي بزرگ حل كند. او مي گويد: مگر 
كشورهاي هلند، دانمارك و آلمان هم دچار تحريم 
بودند كه براي حل آلودگي هوا مبلمان شهري خود 
را تغيير دادند تا مردم كمتر از خودروي شــخصي 
اســتفاده كنند؟ اين فهم بايد در ايران ايجاد شود و 
بدانيم مثال در شــهري مانند تهران هر اندازه معابر 
بيشتري ايجاد و بزرگراه ها و تقاطع هاي غيرهمسطح 
بيشتر و طوالني تري احداث شود، درواقع چراغ سبز 
به تردد بيشتر خودروها و تشديد آلودگي هوا ست. 
تصور اين موضوع سخت است كه تهران يكي از معدود 
كالنشهرهاي دنيا شده است كه سهم دولت در تجهيز 
ناوگان عمومي  آن نسبت به قبل كاهش پيدا كرده 
است. مفهوم اين جمله آن اســت كه مردم كمتر از 
مترو و اتوبوس اســتفاده مي كنند؛ چون حاكميت 
تشويق مي كند كه مردم بيشتر با خودروي شخصي 
تردد كنند؛ اقدامي كــه موجب افزايش آلودگي هوا 
مي شود. سازندگان خودروهاي بي كيفيت هم اجازه 
نمي دهند نگاه معطوف به منافع و سالمت مردم در 
دولت شكل بگيرد؛ چون همواره به دنبال كسب سود 

بيشتر است.

شاخص آلودگی هوا دقت ندارد

برخورد نزديك
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سیدمحمد فخار
خبرنگار

  تولد 6گورخر ایرانی در پارك ملی كویر
مديركل حفاظت محيط زيســت استان ســمنان گفت: هم اكنون با 
زادآوری موفق گورخرها، 10 گورخر ماده و پنج گورخر نر در پارك ملی 
كوير گرمسار در غرب استان سمنان زيست می كنند. امير عبدوس به 
ايرنا گفت: از 10 گورخر ماده كه در پارك ملی كوير زيست می كنند، 
2 گورخر در طبيعت و يك گورخر در اسارت نابالغ هستند. به گفته وی، 
از 5 گورخر نر موجود در پارك ملی كوير گرمسار در استان سمنان نيز 
2 گورخر نر نابالغ هستند. وی افزود: از زمانی كه گورخرها به پارك ملی 
كوير در شهرستان گرمسار در غرب استان سمنان منتقل شدند 6 تولد 
موفق ثبت شده است كه 4 تولد پس از رهاسازی گورخرها در طبيعت 

ثبت شد و 2 گورخر از گورهای در اسارت متولد شدند.

  كارزار مردمي براي دفاع از جنگل در برابر آتش
كارزار مردمي درخواســت تجهيز ناوگان هوايي كشور به امكانات 
اطفاي حريق جنگل ها راه افتاد. در متن اين كارزار 3 درخواست به اين 
شرح آمده است: »تخصيص بودجه مشخص و مداوم به منظور تجهيز 
و پشتيباني ناوگان هوايي كشــور با به روزترين هواپيماهاي اطفاي 
حريق، تهيه نقشه مناطق بالقوه و در خطر آتش سوزي و پايش دوره اي 
آن ها، بررسي علل و عوامل سهل انگاري در اطفاي آتش سوزي ها در 
پوشش هاي گياهي زيست بوم كشــور به خصوص منطقه زاگرس و 

برخورد قاطع با مسئولين و مديران خاطي و سهل انگار«.

سنبل آبی به صورت خزنده و آرام تاالب ها 
محیط 
و آبگيرهای استان گيالن را درمی نوردد و  زیست

مقابله مكانيكی برای حــذف آن با يك 
دستگاه »برداشت علوفه از سطح آب« هم به كندی پيش 
می رود. سنبل آبی در كمتر از 2هفته قابليت تكثير به 
ميزان دوبرابر را دارد. اين گياه زيانبار برای پهنه های آبی 
حاال از ســوی مردم به عنوان گيــاه تزئينی خريداری 
می شود. بدين ترتيب مدتی از سطح تاالب جدا  و دوباره 
در پهنه ای ديگر رها می شود. سنبل آبی چنان مهاجم 
است كه می تواند خود را بارها و بارها تكثير كند و حيات 
را برای ســاير گياهان و جانوران در نقاط آبی به حداقل 
برســاند. اداره كل حفاظت محيط زيست استان گيالن 
حاال از مردم خواسته است كه از چيدن سنبل آبی و رها 
كردن آن در نقاط ديگر خودداری كنند. براساس آنچه 
روابط عمومی اداره كل حفاظت محيط زيســت استان 
گيالن منتشر كرده است، هم اكنون بسياری از مكان های 
جديد آلوده، پهنه های آبی تفريحی استان گيالن هستند 
و كامال مشخص اســت افرادی كه برای گردش به اين 
مناطق رفته انــد، ســنبل آبــی را از روی ناآگاهی در 

اكوسيستم های آبی رهاسازی كرده اند.
خريدوفروش گياه مهاجم و غيربومی سنبل آبی كه ريشه  
در آمريكای جنوبی دارد در ايران ممنوع است. در برنامه  
7ساله ای كه برای احيای تاالب انزلی تدوين شده است 
قرار بود با كمك دستگاه »برداشت علوفه از سطح آب«، 
تاالب انزلی از گياه مهاجم سنبل آبی پاكسازی شود. اين 
دستگاه ابتدای سال به سازمان حفاظت محيط زيست 
تحويل شد، اما وسعت حضور و سرعت تكثير سنبل آبی 
در تاالب ها به اندازه ای است كه مبارزه مكانيكی با آن به 
اين زودی ها راه به جايی نخواهد برد. مقابله با سنبل آبی 
كار هزينه بر و طوالنی مدتی است؛ زيرا بذرهای اين گياه 
قادر است بين 15تا 27سال در خاك زنده بماند.  به گفته 
منصور ســربازی، معاون محيط طبيعی استان گيالن 
»بهترين شيوه مبارزه با آن روش مكانيكی )جمع آوری 
دســتی يا با ماشين( است و شــهروندان بايد به محض 
مشاهده اين گياه آن را از آب خارج و در مكانی مناسب 

در همان محدوده از تاالب دفع كنند.«
بررسی های يك مقاله پژوهشی دانشكده محيط زيست 
دانشگاه گيالن نشان داده است كه طی سال های مختلف 
7تا 84نقطــه از تاالب انزلی با وســعت تقريبی 100تا 
1000مترمربع آلوده به سنبل آبی بوده است و فقط در 
اثر سرمای زمستان1395 گستره گياه در سال1396 به 
حداقل ميزان خود رسيد.  ولی دانه ها قدرت ناميه خود را 

حفظ و 2سال بعد دوباره نمو  كرده اند.
كار مبارزه مكانيكی با گياه ســنبل آبی را نخستين بار 
بخش مهندسی ارتش آمريكا به صورت متمركز در سال 

1897انجام داد. اين گياه تمام آبراهه های رودخانه سنت 
جونز را گرفته بود و ديگر امكان قايقرانی و ماهيگيری 
وجود نداشــت. اين گياه می تواند اليه های ضخيمی را 

روی آب تشكيل دهد. 
سنبل آبی در همه جای دنيا به جز بخش هايی از آمازون، 
گياهی مهاجم است و دشــمن طبيعی ندارد. در بنگال 
»شــيطان آبی«، در هند »ترور بنگال«، در بنگالدش 
»علف هرز آلمانی« و در سريالنكا »مشكل ژاپنی« ناميده 
می شود. اين گياه در چين در يك دوره محدودی برای 
اســتفاده تجاری به عنوان خوراك دام كاشته شد، ولی 
آنجا هم به طور گسترده در رودخانه ها رشد كرد و مانع 

عبور و مرور شد.
شــيوع ســنبل آبی می تواند تنوع زيســتی را در هر 
اكوسيســتم آبی از بين ببرد. علی ارواحی، متخصص 
اكوسيستم های تاالبی در گفت وگو با همشهری می گويد: 
نه تنها تاالب انزلی كه ساير تاالب های كشور هم مشكل 
گونه های مهاجم را دارند. همانطور كه در تاالب شادگان 
مشكل ماهی تيالپيا را داريم يا در تاالب نئور گونه ماهی 
غيربومی كاراس، قزل آالی بومی ما را از بين برده است، 
در تاالب انزلی نيز سنبل آبی به گونه مهاجم تبديل شده 
است. اساسا گونه های مهاجم با گونه های بومی رقابت 
می كنند؛ به طوری كه ممكن است به حذف گونه بومی 
منجر شود. سنبل آبی شــرايط هوازی را به غيرهوازی 
تبديل می كند؛ يعنی ميزان اكسيژن را كم و ازت و فسفر 
را بيشتر می كند. اين فرايند به مرور باعث از بين رفتن 
گونه های آبزی تاالب می شود. غيرهوازی شدن تاالب، 
حجم آن را كــم می كند كه در نتيجــه وقتی رواناب يا 
سيالبی وارد تاالب می شــود در تاالب نمانده و شاهد 
خارج شدن آن هستيم. او معتقد اســت كه نه تنها در 
مورد سنبل آبی كه در مورد همه انواع گونه های مهاجم 
و غيربومی ناموفق بوده ايم. علی ارواحی می گويد: به نظر 
می رسد كه بايد بپذيريم كه دانش و تجربه مان در حذف 
گونه های مهاجم كافی نيست و بايد از تجارب بين المللی 

كمك بگيريم.

ابتدای امسال برای نخستين بار در كشور دستگاه دروگر 
گياه مهاجم ســنبل آبی با كمك صنايع دريايی شهيد 
تمجيدی گيالن ساخته شد. اين دستگاه به دنبال اجرايی 
كردن يكی از بند های برنامه 7ساله احيای تاالب انزلی 
از روی نسخه كانادايی »دستگاه برداشت كننده علوفه 
از سطح آب« به صورت مهندسی معكوس طراحی شد. 
اين دستگاه با صرفه جويی 50درصدی نسبت به ورژن 

خارجی آن در كمتر از 6 ماه پس از سفارش ساخته شد.
او در مورد استفاده از اين دســتگاه می گويد: طی اين 
چند سال شــيوه های مختلفی برای حذف سنبل آبی 
استفاده شده كه تا كنون پاسخگوی نياز ما نبوده است. 
قطعا ما نمی توانيم با يك عدد دستگاه مشكل سنبل آبی 
را كم كنيم؛ آن هم پس از يك دهه حضور ســنبل آبی 
در منطقه. اين نيازمند يك واكنش اضطراری اســت و 
بايد از روش های كارآمد جهانی كمك گرفته شود تا به 
سرعت وارد مرحله پايلوت شده و پس از مثبت ارزيابی 
شدن طرح توسعه يابد، ولی متأسفانه حركت كند است 
و ما داريم منابع و زمان را در انزلی از دســت می دهيم. 
او نقش مشــاركت مردم در مبارزه با گونه های مهاجم 
با اجرای شــيوه هايی كه می تواند به حل مسئله كمك 
كند را بســيار پررنگ ارزيابی می كند و می گويد: يكی 
از پيامد های سنبل آبی افزايش تبخير و تعرق در تاالب 
است؛ يعنی به واسطه اين گونه آب بيشتری را در تاالب 
از دســت می دهيم. حال درنظر بگيريد كه دريای خزر 
در حال پسروی است، رسوبات و آالينده ها از باالدست 
همچنان وارد انزلی می شود و جريان آب شيرين رودها به 
انزلی به دليل بهره برداری های بی شمار و بارش پايين تر از 

نرمال به مراتب كمتر شده است.
سنبل آبی شــناور در آب مانع از ورود نور خورشيد به 
آب می شود و پوسيدگی آن باعث مصرف مقدار زيادی 
اكسيژن محلول در آب می شود، آب را آلوده می كند و 
می تواند ساير گياهان آبزی را از بين ببرد. شيوع سنبل 
آبی به طور جدی بر تنوع زيستی اكوسيستم محلی تأثير 
گذاشته و توليد، زندگی و سالمت ساكنان جامعه را به 

خطر انداخته است.

سنبل آبی نخرید
اداره كل حفاظت محيط زيست گيالن از مردم خواسته است از خريد و 

نگهداری گياه مهاجم سنبل آبی خودداری كنند

زهرا رفیعی
خبرنگار

داوود كاظمیطرح روز

كارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، هالل احمر، اورژانس 
سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس راهور و شهرداری تهران 

را مكلف به انجام اقداماتی برای كاهش آلودگی هوا كرد.

طبق اطالعات اعالمي سازمان حفاظت محيط زيست، 18ايستگاه در وضعيت قرمز قرار داشتند

بررسي سناریوهاي احتمال دستكاري
موضوعي كه در اعالم پايين شاخص آلودگي هوا مؤثر 
است، از رده خارج شدن ايستگاه هاي سنجش آلودگي 
هوا در نقاط بســيار آلوده اي اســت كه مي تواند بر 
شاخص كل شهر سايه بيندازد. براي نمونه روز شنبه 
همين هفته، ايستگاه منطقه2 آلوده ترين ايستگاه كل 
شهر بود كه ديروز اين ايستگاه خاموش و به مرحله 
اورهال رفت. مورد ديگر ايستگاه شهرداري منطقه20 
است كه طبق آمار ساالنه، همواره آلوده ترين ايستگاه 
در شهر تهران محسوب مي شود، اما ديروز خاموش 
بود. احمد طاهري، مدير واحد سنجش و نگهداري 
ايستگاه هاي شــركت كنترل كيفيت هواي تهران 
در اين باره به همشــهري مي گويد: 3ايستگاه شهيد 
محالتي، منطقــه16 و ميدان فتح شــاخص ذرات 
معلق كمتر از 2.5ميكــرون را نگهداري نمي كنند. 
يك ايســتگاه ديگر نيز در بزرگراه صدر اســت كه 
ايستگاه ترافيكي اســت و آلودگي ناوگان ترافيك را 
نشان مي دهد؛ نه آلودگي كل شهر را؛ بنابراين ما در 
سنجش شاخص روزانه آنها را مالك قرار نمي دهيم. 
ساير ايســتگاه ها نيز با زمانبندي مشخص وارد فاز 

اورهال مي شوند و اگر اين كار انجام نشود، نمي توان 
از عدد اعالمي مطمئن شــد؛ مثال ايستگاه منطقه2 
امروز اورهال شد و بايد همچنان از مدار خارج بماند. 
طاهري درباره احتمال دســتكاري در عدد شاخص 
روزانه آلودگي هوا را منتفی می داند: شاخص اعالم 
شده آنالين اســت و همزمان با مردم كه در سايت و 
نرم افزار عدد اعالمي را مي بينند به دســت مديران 
هم مي رســد. ديتاها آنالين هستند تا واسطي براي 
دستكاري نباشد و نرم افزارها شاخص را اعالم كنند. 
سناريوي احتمالي سوم در بحث دقيق نبودن شاخص 
آلودگي هوا، موضوع ايســتگاه هايي است كه بعضا 
طي ســاعات محدودي از روز اعداد بسيار باال اعالم 
مي كنند. طاهري در اين بــاره مي گويد: همين روز 
يكشنبه در جوار ايستگاه سنجش منطقه21 ديديم 
كه درختي را آتش زده بودند. حجم دود بسياري توليد 
و عدد ايستگاه غيرواقعي شد؛ به همين دليل عدد اين 
دستگاه فيلتر مي شــود يا مثال در ايستگاه هايي كه 
اطرافشان خانه اي تخريب مي شود يا كاميوني روشن 
در مجاورت دستگاه دود منتشــر مي كند نيز اعداد 

فيلتر مي شوند و در شاخص آنالين اعالم نمي شوند.

كيفيت هواي ديروز و امروز كالنشهرهاي كشور
پيش بيني امروزوضعيتشاخص يكشنبهشهر
آلودهناسالم براي همه156تبريز

آلودهناسالم براي همه172اصفهان
آلودهناسالم براي همه158كرج

آلودهناسالم براي گروه هاي حساس150تهران
آلودهناسالم براي گروه هاي حساس101مشهد
آلودهناسالم براي گروه هاي حساس125اهواز
آلودهناسالم براي گروه هاي حساس108اراك

وضعيت شهرستان هاي استان تهران
وضعيتشاخص يكشنبهشهر

ناسالم براي گروه هاي حساس150تهران
ناسالم براي همه163اسالمشهر
ناسالم براي همه158لواسانات
ناسالم براي همه171باقرشهر

ناسالم براي همه160مالرد
ناسالم براي همه167قرچك

پهنه تاالبی در گیالن وجود دارد. 

31هزار هكتار

دانه سنبل آبی می تواند زنده بماند.

27سال

اعتبــار بــرای مقابله با ســنبل آبی در 
سال گذشته اختصاص یافت.

12میلیارد تومان



دوشنبه 1 آذر 81400
شهر شماره  8368

تذكرات

 دیروز اعضای پارلمان شــهری با الیحه 
»اصالحیه مصوبه چارچوب اختیارات و شورا

وظایف كمیسیون های داخلی مناطق« 
موافقت كردند كه به گفته رئیس كمیسیون شهرسازی 
و معماری شورای شهر تهران، این الیحه سبب كاهش 
تخلفات ساختمانی می شود. مهدی عباسی گفت كه در 
پهنه R251 )پهنه مسكونی در محدوده مركزی شهر( 
سطح اشغال مجاز 50درصد تعیین شده است كه همین 
موضوع سبب بروز آشفتگی در این پهنه می شد و مالكان 
هم ناخواســته اقدام به تخلف می كردند. او ادامه داد: 
»برای یكســانی، هم شــكلی و جلوگیری از تخلفات 
ساختمانی، شــهرداری این الیحه را ارائه كرده كه یك 
فوریت آن، پیش تر تصویب شده بود. به موجب تصویب 
این الیحه ســاكنان پهنه R251 می توانند در سطح 
اشــغال 60درصدی اقدام به ساخت وساز كنند.« ناصر 
امانی در موافقت با این الیحه گفت بهترین الیحه ارائه 
شده توسط شهرداری تهران است؛ چراكه پیوست عدالت 
دارد و شــهروندان می توانند نگاه مدیریت شــهری به 
مناطق كم برخوردار را احساس كنند. حبیب كاشانی 
موافق دیگری بــود كه تأكید كرد: »ســاكنان مناطق 
فرسوده به ویژه منطقه12 در موضوع ساخت وساز دچار 
مشكل شــده اند، اما این الیحه به نوســازی بافت های 

ریزدانه  و فرسوده كمك می كند.«
دیروز اعضای پارلمان شــهری به مناسبت آغاز هفته 
بســیج، میزبان فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل)ص( 
تهران بودند؛ بر همین اســاس رئیس شــورای شــهر 
تهران در ابتــدای صحبت های خود گفت كه بســیج 
در دوران دفاع مقدس حالل مشــكالت بود، امروز هم 
این چنین است و اگر بخواهیم مســائل را حل كنیم با 
بسیج می توانیم؛ چراكه بســیج یعنی كمك گرفتن از 
نیروی همه مردم. مهدی چمران همچنین عنوان كرد 
كه بسیجی واقعی بودن یعنی از عهده هر كاری بر آمدن 
همانگونه كه در جبهه های جنگ این چنین بود. او ادامه 
داد: »بسیج در دفاع مقدس حالل مشكالت بود و هرآنچه 
حل نشدنی بود، توسط بسیج حل می شد. هر جا سختی 
بود، آماده بودند و حركت و مشكالت را حل می كردند. 
امروز به واسطه همین تجربه است كه دشمن از بسیج 
می ترسد و هراس دارد و تالش می كند چهره بسیج را 
در میان مردم مخدوش كند، اما نمی تواند؛ چراكه بسیج 
در دل همه ما جا دارد؛ چون همه بســیجی هستیم و 

خواهیم بود.« 

تقویت روزافزون بسیج و تعمیق تفكر بسیجی
در ادامه جلسه ســرتیپ دوم حسن زاده، فرمانده سپاه 
محمد رسول اهلل)ص( تهران از بســیج با عنوان شجره 
طیبه یاد كرد و گفت: »بســیج كلید اساسی حل تمام 
مشكالت كشــور و جهان اسالم اســت و تمام مردم و 

مسئوالن، مكلف به تقویت روزافزون بسیج و تعمیق تفكر 
بسیجی هستند.« او ادامه داد: »جوامع در طول تاریخ 
سعی كردند تا با بروز مكاتب مدیریتی شرایطی را فراهم 
كنند كه با اســتفاده از تمام ظرفیت ها بر مشكالتشان 
غلبه كرده و یك مدیریت كامل و جامع موفق داشــته 
باشند. در این راســتا مكاتب مختلف مدیریتی ایجاد 
كردند كه هركدام دوره اوج و افولی داشــتند؛ تا اینكه 
به انقالب اسالمی رسیدیم و حضرت امام مكتبی به نام 
بســیج را بنیان نهاد و این مكتب حالل تمام مشكالت 
و اكســیری شــد كه در تمام زمان ها، بحران ها را حل 
می كند.« فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( همچنین 
گفت كه در تهران بیش از 2500پایگاه بســیج، بالغ بر 
5000واحد بسیج قشری و حدود 2400گروه جهادی 
وجود دارد كه همه بیانگر شــبكه بــزرگ فرهنگی و 
اجتماعی اســت كه در مســیر نورانی عمل می كند و 
چشــم انداز آن را مقام معظم رهبری تعیین می كنند. 
سرتیپ دوم حسن زاده با بیان اینكه تقویت بسیج تكلیف 
و رسالت است، تأكید كرد: »تقویت بسیج و تقویت تفكر 
بسیجی یعنی رفع همه تهدیدات و تبدیل آنها به فرصت 
و رشد و گســترش شــبكه اجتماعی و فرهنگی برای 
رســیدن به جامعه و تمدن نوین اسالمی و بسترسازی 

برای ظهور.«

درخشش تهران در جهان اسالم
فرمانده ســپاه محمد رســول اهلل)ص( در ادامه به الگو 

شدن شهر تهران هم اشاره و یادآوری كرد: »تهران باید 
به عنوان یك شهر بزرگ، ســالم، پاك، پویا با مدیریت 
اسالمی و انقالبی در منظر عموم جامعه و جهان اسالم 
بدرخشد و همه مردم جهان باید طعم شیرین مدیریت 
اسالمی، انقالبی و جهادی را به واسطه این مركز بچشند 
كه قطعا با این تفكر انقالبی، اســالمی و بســیجی كه 
حاكم شده است، اتفاق خواهد افتاد.« به گفته سرتیپ 
حسن زاده تبدیل شدن تهران به الگوی جهان اسالم در 
3موضوع جسم و كالبد شهر، باطن و روح شهری و روابط 
میان شــهرداری و مردم خالصه می شــود. او در پایان 
تأكید كرد: »انتظارات رهبری، مردم، جامعه و مسئوالن 
از شهرداری تهران زیاد است و بسیج با تجربیات خود 
می تواند در زمینه كاهش آسیب های اجتماعی، توزیع 
عادالنه خدمات اجتماعی و شهری، ارتقا و تحول شیوه ها 
و نظامات مربوط به روابط انســانی در تعامل با مردم و 
ارائه خدمات بهنگام و بی منــت كمك كند. همچنین 

شــهرداری می تواند در احیا و افزایش اعتماد مردم به 
مدیریت وحدت بخش شهری، تقویت مؤلفه های سبك 
زندگی ایرانی - اسالمی، ارتقای سطح سرمایه اجتماعی 
با مشاركت مردمی بر رفع محرومیت های اجتماعی و 
شغلی، توجه به ورزش همگانی و سالمت جسم، روح و 
روان شهروندان و پیاده سازی جامع و فراگیر طرح محله 

اسالمی و... از توانمندی های بسیج استفاده كند.«

مخالفت با یك فوریت مجوز فروش ملك
دیروز در جریان بررسی یك فوریت الیحه »مجوز فروش 
و تصویب معاملــه ملك ثبتــی10۸۸/116 قطعه۷۹ 
بخش11 تهران« ابوالفضل فالح، معاون مالی شهردار 
تهران گفت: »شهرداری تهران باید در راستای تكالیف 
بودجه ای برخی امالكی كه برای مولدســازی درنظر 
گرفته است را از طریق ابزارهای قانونی به فروش برساند. 
باتوجه  به اینكه سقف این ارقام 133میلیارد تومان است 
و ملك مذكور با كاربری پاركینگ 1۸0میلیارد تومان 
است نیاز به مصوبه شوراســت؛ لذا این الیحه به صورت 
یك فوریت به صحن شورا ارائه شده است.« اما اعضای 
شورای شهر با توضیحات ارائه شده قانع نشدند و به یك 
فوریت این الیحه رأی ندادند  و مقرر شد این الیحه به 

صورت عادی در كمیسیون های مربوط بررسی شود.

انتخاب نمایندگان و بررسی پرونده باغ ها
دیروز همچنین مهدی چمران به عنوان نماینده شورا 
در »شورای راهبری و نظارت بر اجرای طرح ویژه اراضی 
عباس آباد«، مهدی بابایی و محمدصادق نیل فروشان 
برای عضویت در كمیته فنی طراحی جامع روشــنایی 
و نورپردازی فضاهای شــهری و زهرا شمس احسان به 
عنوان نماینده در كمیته اجرایی شهر دوستدار كودك 
معرفی شــدند. چندین پرونده باغ ها هم بررسی و در 

نهایت همگی رأی باغ گرفتند. 

شهرداری ملزم به اصالح چارچوب اختیارات كمیسیون های داخلی مناطق شد

برخورد جدی تر  با تخلفات شهری
 رئیس شورای شهر تهران: ترافیك و آلودگی هوا با هم گره خورده و به یك مشكل برای شهرداری، شورای 

شهر و شهروندان تبدیل شده است
    زینب  زینال زاده

خبر نگار

مزین شدن 7معبر شهری به نام شهدا
در جلسه دیروز اعضای شورای شــهر تهران با نامگذاری 7خیابان و كوچه موافقت كردند. نرگس معدنی پور، رئیس 
كمیسیون فرهنگی اجتماعی قبل از ارائه گزارش نامگذاری معابر، به نصب نشدن تابلوی بزرگراه حاج احمد متوسلیان 
واكنش نشان داد و گفت كه اواسط تیرماه حدفاصل بزرگراه فتح و بزرگراه شهید لشكری به نام سردار سرافراز حاج احمد 
متوسلیان نامگذاری شد، اما تا كنون شهرداری نسبت به نصب این تابلو اقدام نكرده است؛ لذا از شهرداری می خواهیم 

این كار در اسرع وقت انجام شود.
   میدان بی نام در خیابان شهیدقموشی منطقه2 به نام شهید منوچهر حاجی آقایی

   كوچه خورشید در منطقه11 به نام شهید محمد شكل آبادی
   كوچه31 در منطقه16 به نام شهید نادر زرپایان

   خیابان عطارد در منطقه11 به نام شهید علیرضا فضایلی
   كوچه اورانوس در منطقه11 به نام شهید رحمت اهلل ابوالقاسمی

   كوچه تابش در منطقه11 به نام شهید محسن پارسا
    كوچه درخشان در منطقه11 به نام شهید بهزاد رستمی زاهد

ضرورت جبران عقب ماندگی حمل ونقل
رئیس پارلمان شهری به موضوع ترافیك و آلودگی هوا كه در روزهای گذشته در صدر 
خبرها قرار گرفته  هم اشاره و عنوان كرد: »این دو با هم گره  خورده و به یك مشكل 
برای شهرداری، شورای شهر و شهروندان تبدیل شده است كه خوشبختانه برای حل 
آنها تالش های فراوانی شده كه امیدواریم به نتیجه برسد؛ گرچه نتایجش كوتاه مدت 
نیست.«  مهدی چمران با بیان اینكه اگر در یك دوره ای عقب ماندگی پیش بیاید، 
این امر استمرار پیدا می كند، تأكید كرد: »اگر در دوره های پیشین واگن های مترو 
به موقع وارد چرخه حمل ونقل عمومی می شد، امروز این شرایط وجود نداشت. پس 
باید بدانیم تالش ما برای ورود واگن های جدید 2سال دیگر نتیجه می دهد؛ همانطور 
كه در دوره چهارم و سوم شورا شاهد حركت و جهشی در متروی تهران بودیم و امروز 
نتایج این تالش ها نمود یافته اســت. به هرحال امیدواریم با كمك و تالش یكدیگر 
مشــكالت موجود در حوزه حمل ونقل حل شــود؛ چراكه باور داریم بهره مندی از 

خدمات مطلوب حق مردم است.«

 سیداحمد علوی:
  تخلیه نخاله در آرادكوه حداكثر ۱۵۰۰تومان 

و در آبعلی رایگان انجام می شود اما 
شنیده ها حاكی از آن است كه تخلیه نخاله 

در اراضی ری به صورت غیرمجاز انجام  
می گیرد که ضروری است

 همكاران خدمات شهری پیگیری کنند.

 احمد صادقی: 
مطابق با طرح جامع روشنایی و نورپردازی 

فضاهای شهر تهران، مدیریت شهری موظف 
است، مهندسی بهینه منابع برق، اصالح 

الگوی مصرف انرژی، طراحی نورپردازی و ...  
را سرلوحه كار خود قرار دهد.

 جعفر بندی شربیانی: 
 آمار روزهای پاك در سنوات گذشته نشان 

می دهد كه طرح های اجرا شده عمال 
نتوانسته مسئله ترافیك و آلودگی تهران را 

حل كند. با توجه  به بیانات اخیر مقام معظم 
رهبری مبنی بر تكیه بر روش های علمی و 
اصولی، راه حل این ابرچالش كشنده در 

تهران  افزایش سهم حمل ونقل عمومی در 
شهر تهران است. 

 سیدجعفر تشكری هاشمی:
 بیش از 9۰درصد ناوگان اتوبوسرانی به سن 

فرسودگی رسیده و در متروی تهران هم 
به واسطه عدم اورهال مشكالتی وجود دارد. 

مادامی كه وضعیت حمل ونقل عمومی را 
بهبود نبخشیم، صحبت كردن از حل ترافیك 

تهران بی معنی خواهد بود. 

 سیدمحمد آقامیری:  
شهرداری و شورای شهر تهران  باید رسیدگی 

 به بافت فرسوده و مسكونی محله 
ده ونك را در دستور كار قرار دهند؛ 

منطقه ای با وسعت بیش از 6۰هكتار که به  
حاشیه نشینی با تمام ابعاد مخرب در قلب 

پایتخت تبدیل شده است.
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قبل از نوشــتن كتاب »تنها گريه كن« با شــخصيت 
اشرف السادات منتظري، مادر شهيد محمد معماريان چقدر آشنا 

بوديد؟ 
پیش از نخستین ديدار با حاج خانم شناختي از ايشان نداشتم. در اولین 
ديدارم با اين مادر اسوه و الگو در زمانه ما، شیفته شخصیت و شیوه زندگي 
و اصول مديريتي او در كارهاي جهادي شدم كه برايم جالب و آموزنده بود.

ايده اوليه نوشــتن كتاب»تنها گريه كن« چگونه شكل 
گرفت و چه شد كه شما اين موضوع را براي نوشتن انتخاب كرديد؟ 

يك پروژه فرهنگي بود كه درباره مادران شهدا بايد كار مي شد. البته اين كار 
با تحقیق و پژوهش شروع مي شد و در نهايت به تألیف آثاري در ارتباط با 
زندگي و فعالیت هاي روزمره مادران شهدا ختم مي شد. در قالب آن پروژه، 
يكي از مادراني كه رصد و شناســايي شده بود، حاج خانم اشرف السادات 
منتظري بود. در ابتدا داده هاي اولیــه را كه ديدم و مطالعه كردم متوجه 
شدم اين شخصیت يك فرد عادي و معمولي نیست و خصوصیاتي دارد كه 
او را تقريباً منحصربه فرد مي كند و اگر كتابي براساس زندگي اين شخصیت 
نوشته شود، مي تواند براي بســیاري از زنان جامعه الگو باشد. البته ابتدا 
پرهیز داشتم كه اين پروژه را در دست بگیرم؛ چون نگران بودم از عهده 
كار برنیايم و نتوانم حق مطلب را آنگونه كه بايد، ادا كنم، اما با توصیه هاي 
حاج آقا كاجي، مدير انتشارات حماسه ياران تصمیم گرفتم مقدمات كار 

را شروع كنم.
شروع كار تأليف كتاب»تنها گريه كن« چگونه بود؟ آيا با 
تصورات ذهني شما نسبت به فعاليت هاي جهادي يك مادر شهيد 
همخواني داشت يا با دنياي تازه اي مواجه شديد كه براي خودتان هم 

تا آن زمان تازگي داشت؟ 
با آنكه در ابتــدا تا حدودي نگران بودم اما با نخســتین ديــداري كه با 

حاج خانم اشرف السادات منتظري داشتم، واقعاً شیفته اخالق و كارهاي 
جهادي او شدم. آنقدر صحبت هايش شیرين و رفتارش صمیمي و 

دوست داشتني بود كه تصمیم گرفتم اين ديدارها ادامه پیدا كند. با 
آنكه كتاب، بهانه اين ديدارها بود، اما همنشیني با اين مادر نمونه 
برايم لذتبخش بود؛ هر چند، هدف اصلي همان كتاب بود، اما 

در محضر ايشان من چیزهايي را ياد مي گرفتم كه براي خودم 
آموزنده و ارزشمند بود.

برنامه ريزي شــما بــراي تأليف كتاب 
براساس صحبت هاي حاج خانم اشرف السادات 

منتظري چگونه رقم خورد؟ 
ديدارهاي من با حاج خانم اشرف السادات منتظري در يك برنامه ريزي 
نســبتاً منظم تداوم يافت؛ مصاحبه ها را انجام مي دادم و كار پیاده سازي 
مصاحبه ها هم طبــق برنامه پیــش مي رفت. متن هاي پیاده شــده را 
طبقه بندي مي كردم و صحبت هاي تكمیلي هم اگر نیاز بود، انجام و به 
متن هاي اصلي اضافه مي شد. بعد هم كار نگارش شروع شد كه با توجه به 
مواد خام كافي كه در اختیار داشتم نگارش با كمترين مشكل به سرانجام 

رسید.
ماجراهاي زندگي شــخصيت اشرف السادات منتظري 
به عنوان يك مادر شهيد، محور اصلي كتاب»تنها گريه كن« است. آيا 

تعمدي داشتيد كه اختصاصا به زندگي شخصي او بپردازيد؟ 
بله اين كتاب با محوريت زندگي يك مادر شــهید است كه فعالیت هاي 
جهادي او برجسته است. من سعي كرده ام شكل گیري شخصیت او در 
دوره هاي مختلف را روايت كنم. هم اكنون شخصیت اين مادر شكل گرفته 
و شناخته شده است، اما اين پروسه مراحلي داشته كه پله به پله رشد كرده 
و به شخصیت فعلي حاج خانم اشرف السادات منتظري منتهي شده است. 
او حاال به عنوان يك الگو در جامعه مي تواند نقش آفريني كند. مخاطب در 
فصل هاي مختلف كتاب با چگونگي رشد شخصیتي اين مادر آشنا مي شود 
و طبیعي است كه او در ابتدا اين گونه نبوده است. در ابتدا دختربچه اي 
بوده مثل بسیاري از همسن و ســال هاي خودش، اما حوادث زندگي و 
تصمیم هاي مهم و سرنوشت ساز در مقاطع حساس تاريخي از او يك زن 

اسوه و الگو براي زن مسلمان ايراني ساخته است.
فعاليت هاي جهادي ايشان طي ســال هاي اخير در چه 

مواردي خالصه مي شود؟ 
ابعاد شخصیتي ايشان به گونه اي است كه او تقريباً تمام وقت خودش را 
صرف رسیدگي به كار و نیازهاي روزمره مردم كرده است. منزل او، 
يك پايگاه مردمي است كه افراد نیازمند به در خانه اش مراجعه 
مي كنند و اين بانوي نیكوكار در حد توان خود نسبت به رفع 
مشكالت مراجعه كنندگان اقدام مي كند؛ به عنوان مثال، در 
اين مدت فراگیري كرونا كه مشكالت مردم تا حدودي 
زيادشــده، منزل اين شــخص، محل رفع مشكالت 
مردم در ارتباط با پیامدهاي فراگیري كرونا شــده 
اســت. بار اصلي اين ماجرا روي دوش حاج خانم 
اشرف السادات منتظري اســت و برخي از افراد 

هم او را در اين راه ياري مي كنند. خودش معتقد اســت اگر كمكي از در 
خانه من خارج مي شود، متكي به كمك هاي مردمي است و من واسطه اي 
بین مردم و نیازمندان هستم. در بخش ديگري از فعالیت هاي اين بانوي 
جهادگر مي توان به سلسله برنامه هاي تبلیغي او در راه  ترويج فرهنگ ايثار 
و جهادگري اشاره كرد. با سخنراني ها و خاطره گويي هاي او در استان كرمان 
بیشتر ساكنان آن خطه آشنا هستند. همزمان جلسات قرآني و روضه كه 

در منزل برگزار مي كنند مخاطبان زيادي دارد.
روايت شما از زندگي اين مادر شهيد چه مقاطعي از زندگي 

ايشان را پوشش مي دهد؟ 
ماجراهاي زندگي حاج خانم اشرف السادات منتظري از دوران كودكي تا 
زمان شهادت فرزندش، محمد معماريان، محور اصلي كتاب است و در كنار 

آن به برخي خصوصیات اخالقي او هم اشاره شده است.
تحقيق و نگارش كتاب چقدر زمان برد؟ 

حدود يك سال زمان صرف تحقیق و پژوهش براي تهیه مطالب اولیه اين 
كتاب شد و براي نگارش آن هم يك سال و نیم وقت گذاشتم.

بعد از انتشار كتاب، راوي اثر چه واكنشي داشت؟ از نتيجه 
كار راضي بود؟ 

بله، يكي از خوشحالي هاي من اتفاقاً همین مسئله است كه ايشان از نتیجه 
كار راضي است و وقتي آن را ديد، خیلي خوشحال شد.

درباره عنوان و تصوير جلد توضيح می  دهيد. 
عنوان كتاب برگرفته از يكي از ســفارش هاي شهیدمحمد معماريان 
به مادرش، حاج خانم اشرف الســادات منتظري است كه مي گويد بعد 
از شهادت من در میان جمع گريه نكن و اگر مي خواهي براي شهادتم 
گريه كني در خلوت خودت و تنهايي گريه كن. تصوير روي جلد كتاب 
هم ماجرايي دارد كه در يكي از فصل هاي كتاب به آن پرداخته شــده 
و ترجیح مي دهم توضیحی ندهم و خواننده موقــع مطالعه اثر به آن 

پي ببرد.

دريچه

تصوير آرنت از »محبت« تا 
»داوري«

نشست هفتگي شــهركتاب، سه شنبه دوم 
آذر ساعت۱۴ به سخنراني فرهنگ رجايي 
با عنوان »تصوير آرنت از محبت تا داوري« 
اختصاص دارد كه به صورت مجازي برگزار 

مي شود.
هانت آرنت)۱۹۷۵-۱۹۰۶( از نامي ترين 
متفكــران در انديشــه ورزي سیاســي 
و از مطرح تريــن و پربحث شــده ترين 
نظريه پردازان در ســال هاي اخیر اســت 
كه افق بناي فكري او از امر انســاني تا امر 
سیاسي را دربرمي گیرد. در سال هاي اخیر 
بیشتر آثار آرنت به فارسي ترجمه و منتشر 

شده است.

فرهنگ رجايي، دانشــور فلسفه سیاسي و 
روابط بین الملل اســت. وي بیش از 2دهه 
است كه عمر نزديك به ۴دهه از دانشوري 
خود را به تدريس انديشــه آرنت اختصاص 
داده كــه هنوز نیــز ادامــه دارد. اخیرا نیز 
وي 2اثــر از آرنت را به فارســي برگردانده 
اســت؛ درس گفتارهايي از فلسفه سیاسي 
كانت]داوري[ كه توســط انتشارات دمان 
چاپ شده و محبت و آگوستین قديس كه 
توسط انتشــارات پارسه منتشر شده است. 
در اين نشســت به روايت او از هانا آرنت و 
توضیحش گوش مي دهیم كه چرا از میان 
آثار آرنت به برگردان اين 2اثر اهتمام ورزيده 
است كه اولي آخرين آفرينش فكري و دومي 

نخستین آفرينش فكري اوست.
عالقه منــدان مي توانند اين نشســت را از 
اينســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشــاني ketabofarhang، كانال تلگرام 
bookcitycc و صفحه اين مركز در سايت 

آپارات پیگیري كنند.

تازه هاي نشر

  انسان، موجود ناشناخته 
كتاب »انسان، موجود ناشناخته« اثر الكسیس 
كارل را پرويز دبیري به فارسي برگردانده است. 
نويسنده كتاب، تالش هاي بسیاري داشته، براي 
به تصوير كشیدن آنچه از بدن انسان شناخته و 
مهم تر از آن ناشــناخته مانده است. وی درباره 
مشكالت جهان مدرن بحث كرده و مسیرهاي 

احتمالي بهتر براي زندگي گونه انسان را مورد بررسي قرار مي دهد. 
كارل در ايــن كتاب بحث مي كنــد كه انســان ها نمي توانند تمدن 
مدرن را با اين سرعتي كه پیش مي رود دنبال كنند و در اين راه دچار 
اضمحالل خواهند شد. آنها مجذوب زيبايي هاي مربوط به علم ماده 
خنثي شده اند، اما درك نكرده اند كه بدن آنها و آگاهي شان، تابعي در 
برابر قوانین طبیعت است. قوانیني كه با وجود مبهم بودن، به اندازه 
قوانین نجومي بي رحم و تسلیم ناپذيرند. انتشــارات نگاه اين كتاب 
33۵صفحه اي را با شمارگان 3۰۰نســخه به بهاي ۱2۰هزار تومان 

منتشر كرده است.

  راه و رسم زندگي
در كتاب »راه و رســم زندگي« الكسیس كارل، 
زيســت شــناس فرانســوي برنده جايزه نوبل 
فیزيولوژي و پزشكي در سال ۱۹۱2 روشن مي كند 
كه چرا تمدن در لبه پرتگاه قرار دارد. كتاب راه و 
رسم زندگي، 3 قانون اساسي طبیعت را مطرح 
مي كند كه به اعتقاد او، تنها راه نجات بشريت در 

آن نهفته است: اثرات عوامل شیمیايي، تأثیر عوامل فیزيكي و آثار عادات 
فیزيولوژيكي. الكسیس كارل مي گويد: »كمیت عقل آنجا كه عشق قدم 
در راه مي نهد، در مي ماند و چنین به نظر مي رسد كه نیايش، بلندترين قله 
تعبیر را، در پرواز عشق، از میان شب ظلماني عقل، پیدا مي كند. نیايش، 
اگر با تمام شرايطش انجام شود و با شدت، تداوم و اخالص همراه باشد، 
هرچه را بخواهد به دســت مي آورد و هر دري را بكوبد به رويش گشوده 
مي شود...« انتشارات نگاه اين كتاب 2۴۰صفحه اي را در 3۰۰نسخه به 

بهاي ۷۰هزار تومان منتشر كرده است.

  زندگي جمع و جور اّما پرشور
كتاب »زندگي جمع و جور اّما پرشور« با عنوان 
فرعي»چگونه ساده زيســتن ارمغان بیشتري 
برايمان خواهد داشــت« نوشته كورتني كارور 
با ترجمه نورا نواپور منتشــر شد. نويسنده اين 
كتاب، زندگي شلوغ و پر تنشي داشت؛ شبانه روز 
كار مي كرد و مي دويد و رنگ آرامش را نمي ديد. 

اما ناگهان يك روز، زنگ خطري جدي برايش به صدا درآمد؛ ابتال به 
بیماري  ام .  اس. كتاب، ماحصل همین سیر و سلوك كارور است و نشان 
مي دهد چگونه او از يك آدم بیمار و گرفتار، تبديل شد به يك فرد سالم 
و آرام كه همه  زوائد اطرافش را دور ريخت و براي خود آرامش و عشق 
و سبكبالي به ارمغان آورد. اين كتاب 2۷2 صفحه اي با بهاي ۷۰ هزار 

تومان از سوي نشر خزه منتشر شده است.

كتاب »تنها گريه كن« با محوريت زندگي و فعاليت هاي جهادي اشرف السادات منتظري، مادر شهيد 
محمد معماريان به قلم اكرم اسالمي تأليف و از سوي انتشارات حماسه ياران منتشر شده است. اين 
كتاب بعد از انتشار مورد توجه عالقه مندان به كتاب قرار گرفته و به تازگي هم مزين به تقريظ مقام معظم رهبري شده است. براي آشنايي 
با مراحل شكل گيري و انتشار اين كتاب با اكرم اسالمي، نويســنده اين اثر گفت وگو كرده ايم. او معتقد است، شخصيت اشرف السادات 
منتظري با مجموعه فعاليت هاي جهادي مي تواند الگوي مناسبي براي زن مسلمان امروزي باشد كه در كنار دغدغه هاي زندگي شخصي 

به همياري همنوعان خود هم مي پردازد.

علي اهلل سليمي
روزنامه  نگار

گفت وگو با اكرم اسالمي، نويسنده كتاب »تنها گريه كن« 
كه روز گذشته تقريظ مقام معظم رهبري بر اين كتاب منتشر شد

روايت زندگي و زمانه  مادري اسوه
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قرارداد جدید بیمه تكمیلی 
بازنشستگان تأمین اجتماعی ادغام دانشگاه های علوم پزشــكی در دانشگاه های 

وابسته به وزارت علوم موضوعی است كه در هفته اخیر گزارش
حاشیه های بسیاری را میان مسئوالن وزارت بهداشت 
و وزارت علوم ایجاد كرد و مســئوالن وابســته به دانشــگاه های 
علوم پزشكی از هر تریبونی برای بیان مخالفت خود استفاده كردند. 
اما در این میان مدیركل حوزه وزارتــی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری درباره این موضوع به همشهری اعالم كرد كه وزارت علوم 
پیگیر ادغام وزارت بهداشت و علوم در بحث آموزش نیست و این 

موضوع تنها به عنوان یك ایده مطرح شده است.
ایده ادغام دانشگاه های علوم پزشكی با وزارت علوم محدود به این 
برهه زمانی نیســت و در دوره های قبل نیز چنیــن اظهارنظرها و 
ایده هایی برای یكدست شدن متولی آموزش و جدایی دانشگاه های 
علوم پزشكی از وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفته بود. براساس 
گفته ســعید رضا عاملی، دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی در 
دی ماه ۱۳۹۹ باید گفت كه در آن دوره زمانی نیز موضوع ادغام داغ 
بود: »ستاد نقشه جامع علمی كشور باید به صورت جدی موضوع 
ادغام دانشگاه های علوم پزشــكی و دانشگاه های ســایر علوم را 
پیگیری كند چرا كه جداسازی این دانشگاه ها از یكدیگر موجب نبود 
استفاده بهینه از ظرفیت های رشته ای از حوزه های بین رشته ای و 

ضعیف شدن توان دانشگاهی در سطح جهانی می شود.«
اینكه موضوع ادغام دانشگاه های علوم پزشكی با سایر دانشگاه ها 
وابســته به وزارت علوم دوباره بر سر زبان ها افتاده است، مربوط به 
صحبت های اخیر وزیر علوم می شــود. محمدعلی زلفی گل، وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه ۱۵۵ شورای ستاد راهبری نقشه 
جامع علمی اعالم كرده بود كه »شورای عالی انقالب فرهنگی اصل 
تاسیس و كاركردش این است كه فراتر از تعارض منافع و مسائل 
سیاسی باید موضوعات را پیگیری  كند. هر چه زودتر دانشگاه های 
2وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارتخانه علوم با 

هم ادغام شوند، جلوی ضررهای بیشتر گرفته خواهد شد.«
در زمانی كوتاه وزیر علوم از گفته خود عقب نشــینی كرد و با بیان 
این نكته كه »متولی واحد لزوما به معنی ادغام 2 وزارتخانه نیست 
بلكه باید از جزیره ای شدن آموزش رشته ها و سرفصل های مشترك 
خودداری شود«، تالش كرد تا از حاشیه ها و انتقادهای ایجاد شده از 

جانب دانشگاه های علوم پزشكی فاصله بگیرد.
در برابــر عقب نشــینی وزارت علوم شــاهد بودیم كه روســای 
دانشگاه های علوم پزشكی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور 
نوشــتند و از ســوی دیگر انجمن آموزش علوم پزشكی، رئیس 

فرهنگستان علوم پزشكی كشور و اعضای كمیسیون بهداشت نیز 
زبان به انتقاد از این ایده گشودند.

بســیاری از مخالفان برای مستند ســاختن نقد خود بر دو سند 
باالدستی »سیاست های كلی ســالمت« و »سیاست های علم و 
فناوری« - كه در سال ۹۳ از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شدند- 
تكیه می كنند؛ اسنادی كه وظایف آموزش عالی و بهداشت و درمان 

و آموزش پزشكی مشخص كرده اند.
در بند ۱۳ سیاست های كلی نظام سالمت آمده است: »توسعه كیفی 
و كمی نظام آموزش علوم پزشكی به صورت هدفمند، سالمت محور، 
مبتنی بر نیازهای جامعه، پاســخگو و عادالنــه و با تربیت نیروی 
انسانی كارآمد، متعهد به اخالق اسالمی حرفه ای و دارای مهارت و 

شایستگی های متناسب با نیازهای مناطق مختلف كشور.«

پیگیر ادغام وزارتخانه های بهداشت و علوم 
در بخش آموزش نیستیم

در مقابل اظهارنظرها و مخالفت های دانشگاه های علوم پزشكی، 

كمتر اظهارنظــری از مســئوالن وزارت علوم به گوش رســید 
و در همین راســتا با علی شمســی پور، مدیركل حــوزه وزارتی 
وزارت علوم، تحقیقات و فنــاوری گفت وگو كردیم. صحبت های 
شمسی پور نیز نشان از این واقعیت دارد كه وزارت علوم از موضع 
خود عقب نشینی كرده و قرار اســت موضوع ادغام دانشگاه های 

علوم پزشكی در وزارت علوم در حد یك ایده باقی بماند.
شمسی پور در توضیح حاشیه های شكل گرفته پیرامون اظهارنظر 
اخیر وزیرعلوم گفت: »بهتر است كه در كشور نظام آموزش عالی 
یك متولی واحد داشته باشد تا از گســیختگی و ناهماهنگی در 
این حوزه جلوگیری شود، این مســئله تنها با ادغام 2وزارتخانه 
اتفاق نمی افتد و می  توان  تدابیر دیگری اندیشــید. اینكه متولی 
امر در حوزه آموزش كشور یكی باشد، مسئله ای است كه در دنیا 
هم مورد پذیرش قرار گرفته است. به طور معمول در دنیا به این 
شكل است كه آموزش علوم پایه، مهندسی، كشاورزی و... تحت 
نظر یك وزارتخانه باشــند و به عبارت دیگر یك متولی دارند. در 
بعضی از كشورها نیز تمام نظام آموزشــی یعنی از مهدكودك و 

مدرسه تا آموزش عالی یك متولی دارند تا یكپارچگی در مدیریت 
حفظ شود.«

براســاس گفته مدیركل حوزه وزارتی وزارت علــوم، تحقیقات 
و فناوری زمانــی كه شــورای عالی انقالب فرهنگــی عهده دار 
سیاستگذاری تمام مباحث علم و آموزش كشور است، باید قبول 
كرد كه هیچ بخشــی از حیطه اختیارات سیاستگذاری این شورا 
مستثنی نیست. برای آنكه این سیاســتگذاری در امور اجرایی 
كشور جاری شود، نیاز به بازنگری است. در واقع این سؤال مطرح 
است كه آیا بهتر نیست همانطور كه در سیاستگذاری یك متولی 

وجود دارد، در اجرا نیز یك متولی آموزش وجود داشته باشد؟
شمسی پور معتقد است كه نباید ایده مطرح شده را به بحث ادغام 
2وزارتخانه تخفیف داد؛ چرا كه وزیر علوم نیز پیگیر موضوع وجود 

یك متولی در بحث آموزش عالی در كشور است.
پیشینه ناموفق و پر حاشیه این ایده موجب شده تا برخی احتمال 
اجرایی شدن آن را امری دور از ذهن بدانند؛ نكته  ای كه شمسی پور 
در توضیح آن گفت: »این موضوع به عنوان یك فكر و ایده مطرح 
شد و قابل بحث است، به همین دلیل نقدهای انجام شده از جانب 
دانشگاه های علوم پزشــكی ایرادی ندارد. این یك ایده  قابل نقد 
است اما در نهایت شــورای عالی انقالب فرهنگی كشور به عنوان 
متولی سیاستگذاری فرهنگی باید دست به جمع بندی بزند، در 
نهایت معتقد هستیم كه داشتن متولی واحد در سیستم آموزش 
عالی و حتی كل سیستم آموزشی اتفاق مباركی است. باید بدانید 
كه ما )وزارت علوم( حتی پیگیر ادغام وزارت بهداشــت و علوم 
در بحث آموزش نیستیم؛ در واقع یك بحث نظری در این حوزه 
مطرح شده است و در نهایت شورای عالی انقالب فرهنگی و مقام 

معظم رهبری تصمیم گیرنده هستند.«
مدیركل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این ایده 
را در قامت مطرح شدن یك نگاه كارشناسی تعریف كرد و گفت 
كه وزارت علوم برای پیگیری این موضوع حتــی یك نامه نزده 
است: »یك بحثی مطرح شــد اما در زمینه اجرایی هیچ پیگیری 
خاصی انجام نمی دهیم و از اول هم چنین اقدامی از جانب وزارت 
علوم انجام نداده بودیم. همیشــه بحث های مختلفی در كشــور 
مطرح می شــود و این موضوع نیز به عنوان یك پیشنهاد و بحث 
نظری مطرح شده است. با قاطعیت بگویم كه وزارت علوم پیگیر 
این موضوع نیســت و حتی یك نامه هم برای ایــن كار نزده ایم. 
حاشیه های ایجاد شده پیرامون این موضوع اتفاق مباركی است 
و اگر امكان اجرایی شــدن آن وجود نداشــته باشد، بدون شك 
دستگاه  های متولی دســتور به اجرایی شدن آن نخواهند داد. در 
نهایت باید گفت كه مســئوالن وزارت علوم این ایده را یك ایده 

كارشناسی و مناسب می دانند اما پیگیر این موضوع نیستند.«

عقب نشینی از ادغام دانشگاه های وزارت بهداشت و علوم 
مدیركل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با همشهری می گوید: 

مسئوالن وزارت علوم ایده ادغام را یك ایده كارشناسی و مناسب می دانند اما پیگیر این موضوع نیستند

لیال شریف
خبر نگار

مبلغ بیمه تكمیلی در قرارداد جدید به ازای هر نفر 
است كه برای هر بازنشسته درنظر گرفته شده است. 

۹۱هزار تومان

شامل درمان جراحی سرطان، تومورهای بدخیم، اعمال 
جراحی مغز و اعصاب و نخاع، قلب، آنژیوپالستی، عروق 
محیطی، پیوند ریه، پیوند قلب، پیوند كلیه، پیوند مغز 

استخوان، كبد، كلیه و.. می شود و از مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 
به ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال افزایش یافته است.

سقف تعهدات بستری فوق تخصصی: 

شامل هزینه های درمانی بیمارستانی و اعمال جراحی 
به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراكز جراحی 
آنژیوگرافی قلب، چشم)پیوند قرنیه و...( و... است.

تعهدات بستری عمومی:

شامل انواع آنژیوگرافی، سی تی آنژیوگرافی، انواع 
اسكن، اسكن ۳بعدی، انواع سی تی اسكن و... است و 

همچنین تعهدات مربوط به اعمال مجاز سرپایی ۴۴درصد 
آزمایش های پاتولوژی ۵۵درصد، لیزیك ۳۰درصد بیماران 

خاص و صعب العالج ۵۰درصد و هزینه های مربوط به 
آمبوالنس نیز ۵۰درصد افزایش یافته است.

تعهدات پاراكلینیكی: 
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روز گذشــته، يك بار ديگر شاهد 
امنيت 
يك حمله سايبري بوديم. اين بار سايبري

شــركت هواپيمايي ماهان مورد 
حمله قرار گرفت، اما مسئوالن شركت از خنثي 
كردن آن و ادامه پروازها طبق برنامه قبلي خبر 
دادند. اگرچه اين شــركت اعالم كرده كه اين 
مورد نخستين حمله به اين شركت نبوده، اما بر 
اين نكته تأكيد كرده كه تيم امنيت ســايبري 
ماهان، هوشمندانه و به موقع وارد عمل شده و آن 
را خنثي كرده است. اين حمله در حالي صورت 
مي گيرد كه طي چند ماه اخير شاهد حمله هاي 
ديگر هم بوده ايم. شايد گسترده ترين آن، حمله 
به سامانه سوخت بود كه كل كشور را تحت تأثير 
قرار داد. پيــش از آن هم ســازمان هاي ديگر 
ازجمله راه آهن، ســازمان زندان هــا، فرودگاه 
مشهد و چند ســازمان ديگر با اينگونه حمالت 
روبه رو شــدند؛ اگرچه همه آنها تأييد نشد. روز 
گذشته اما براساس آنچه در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شده گروهي از كساني كه پيش از اين با 
هواپيمايي ماهان سفر داشتند پيامكي درباره 
حمله سايبري به اين شركت دريافت كردند كه 
به نظر دسترسي به بخشــي از ديتابيس سايت 
خريد بليت اين شركت را نشان مي دهد. تا لحظه 
تنظيم خبر هم سايت رســمي اين شركت در 

دسترس نيست و به اصطالح داون بوده است.

سايت هنوز در دسترس نيست
يك منبع آگاه در گفت وگو با همشهري ضمن 
تأييد حمله سايبري به شركت ماهان، در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا سايت شركت بارگذاري 
نمي شــود، مي گويد: »به خاطــر اختاللي كه 
پس از حمله صورت گرفــت، همكاران امنيت 

سايبري تالش مي كنند كه سايت هر چه زودتر 
در دسترس قرار بگيرد.«

با اين حال او در پاســخ به اين پرســش كه آيا 
شركت تصميم به از دسترس خارج كردن سايت 
گرفته يا حمله ســايبري باعث اين اتفاق شده 
اســت، با اشــاره به اينكه به نظر مي رسد شاهد 

يك اتفاق توامان بوده ايم، مي گويد: »شــركت 
در حال به روزرساني سايت بود كه اين اتفاق هم 
رخ داد، اما تا چند روز آينده كه از امنيت سايت 
اطمينان حاصل شود، دوباره سايت در دسترس 
قرار مي گيرد.«  اين منبــع آگاه ادامه مي دهد: 
»كاركنان شركت ماهان همه تالش خود را به كار 
مي بندند تا سايت براي خريد بليت و موارد ديگر، 

زودتر در دسترس عموم قرار بگيرد.« 
مجتبــي مصطفــوي، كارشــناس امنيــت 
سايبري در گفت وگو با همشــهري مي گويد: 
»درصورتي كه ما با يك حمله سايبري مواجه 
باشيم، ۲حالت كلي را شاهد هستيم. در حالت 
اول خود سرويس آسيب پذيري دارد و در حالت 
دوم ســازمان هك مي شــود.« اين كارشناس 
مي گويد: »در حالت اول ايــن احتمال وجود 
دارد كه سرويس آســيب پذير بوده و حمله از 
طريق سرويس انجام شده باشد.«  او مي گويد: 
»در حالت دوم اين احتمال وجود دارد كه يك 
سازمان داراي پيمانكار اســت و ممكن است 

پيمانكار هك شده باشد.«
 

تدوين استانداردها
خليل طاهري، كارشناس حوزه امنيت فناوري 
اطالعات هــم در گفت وگو با همشــهري، در 
مورد وجود يك ســازمان متمركــز كه بتواند 
اســتانداردهاي حــوزه امنيــت ســايبري 
مجموعه هاي مختلف كشــور را تدوين كند، 
معتقد است كه »اصوال در حوزه امنيت سايبري، 
وجود سازماني كه به طور متمركز استانداردهاي 
حــوزه امنيت ســايبري قابل اســتفاده براي 
مجموعه هاي مختلف را تدويــن كند، در دنيا 
پذيرفته شــده اســت و اجرا مي شــود«. اين 
 NIST كارشــناس در اين مورد به ســازمان
اشاره مي كند كه اســتانداردها، چك  ليست ها 
و سياستگذاري ها را در اين حوزه انجام مي دهد. 

پس از چند مورد حمله سنگين 
ازجمله از كار افتادن سامانه سوخت 

 ديروز هواپيمايي ماهان هدف
يك حمله سايبري قرار گرفت

 دشمنان سايبری
در حال كارند

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

دنياي رمزارز

اعالم خطر بيت كوين براي دالر 

بيت كوين هفته گذشته با رشد فوق العاده اي كه داشت، تمام ضرر 
و زيان هاي قبلي اش را جبران كرد و توانست ركورد جديدي را از 
خود بر جاي گذارد. اگرچه پــس از آن اوج گيري، اكنون بار ديگر 
ارزش آن به زير 60هزار دالر رســيده است. به گزارش وب سايت 
نشــريه فوربز، هيالري كلينتون، نامزد پيشين رياست جمهوري 
آمريكا و وزير خارجه دولت باراك اوباما، هشــدار داده اســت كه 
افزايش استخراج بيت كوين و ســاير ارزهاي ديجيتال مي تواند 
وضعيت ذخيــره دالر آمريكا را تضعيف كنــد. او در يك ميزگرد 
اقتصادي در سنگاپور گفت: »به نظر مي رسد تالشي بسيار جالب و 
تا حدودي عجيب و غريب براي استخراج واقعي سكه هاي جديد 
به منظور تجارت با آنها شــكل گرفته است. رمزارزها پتانسيل آن 
را دارند كه منجر به تضعيف نقش دالر به عنوان ارز ذخيره، براي 

بي ثبات كردن كشــورها شوند. شــايد اين موضوع از كشورهاي 
كوچك شروع شود. اميدوارم كشورها توجه بيشتري به پيدايش 
ارزهاي ديجيتال داشــته باشند.« از ســوي ديگر، نجيب بوكله، 
رئيس جمهوري السالوادور نيز اعالم كرده است كه كشورش قصد 
دارد نخستين »شهر بيت كوين« جهان را بسازد. او در اين خصوص 
گفت: »اينجا سرمايه گذاري كنيد و تمام پولي را كه مي خواهيد 
به دست آوريد. اين يك شــهر كاماًل زيست محيطي است كه كار 
مي كند و توسط يك آتشفشان انرژي مي گيرد.« السالوادور در ماه 
سپتامبر نخستين كشور در جهان بود كه بيت كوين را به عنوان پول 
رسمي خود پذيرفت. اگرچه بوكله رئيس جمهور محبوبي است، 
اما نظرسنجي ها نشان مي دهد كه مردم سالوادور نسبت به عشق 
او به بيت كوين ترديد دارند و معرفي اين رمزارز به عنوان پول ملي 
در كنار دالر آمريكا، اعتراض ها عليه دولت را تشديد كرده است. 
بوكله با تشبيه طرح خود به شهرهايي كه توسط اسكندر مقدوني 
تأسيس شده است، گفت كه شهر بيت كوين دايره اي خواهد بود 
و داراي يك فرودگاه، مناطق مســكوني و تجاري و همچنين يك 
ميدان مركزي خواهد بود كه به شــكلي شبيه به نماد بيت كوين 
طراحي شده است. بوكله 40ساله كه در زمينه فناوري، اطالعات 
خوبي هم دارد، در ماه ســپتامبر در توييتر خــود را »ديكتاتور« 
السالوادور معرفي كرد. او حاال مي گويد: »اگر مي خواهيد بيت كوين 

در سراسر جهان پخش شود، ما بايد اسكندريه آن را بسازيم.«

بيمارســتان ها پر شده است 
از بيمــاران كوويد-19كــه 
واكســن نزده انــد. از مردي 
۲0ســاله به ظاهر قوي كه همواره رژيــم غذايي اش را 
رعايت مي كرد و عادت به ورزش  داشت تا زن 50ساله اي 
كه منتظر شواهد بيشــتري از ايمني واكسن بود تا مادر 
بارداري كه مي ترســيد، واكســن روي جنينش اثر سوء 
بگذارد.به گزارش گاردين، در ميان آنها مردي 60ســاله 
كه با سطح اكسيژن 70درصد با آمبوالنس به بيمارستان 
منتقل شده بود، حضور داشت كه در لحظات آخري كه 
او را به بيمارستان مي رساندند،  همسرش هم فوت كرد! 
هر دو   معتقد بودند كه واكسن يك كاله  برداري گسترده 
است و در واقع شركت هاي دارويي، دولت ها را براي اثبات 

اثربخشي واكسن ها، تطميع كرده اند.

داستان متفاوت مراقبت هاي ويژه
بيشــتر افرادي كه به شــدت درگير 
كوويد-19شــده اند، واكسن نزده اند 
و بدون هيچ گونه بيمــاري زمينه ای 
در بيمارســتان هاي انگليس بستري 
هســتند. البته افرادي هم بودند كه 
واكسن زده بودند و باز هم بيمار شده 
بودند. اين افراد شــامل ســالمندان 
يا آنهايي مي شــود كه دچار مشكل 
سيســتم ايمني يا بيماري زمينه ای 

هســتند. برخي هم با بيماري هايي نظير سرطان خون و  
شــيمي درماني درگيرند. تعداد كمي هم افراد بدشانس 
سالمي هستند كه با وجود زدن واكسن باز هم به بيماري 
مبتال شده و كارشان به بستري هم كشــيده شده است. 
معموال اين افراد با چند روز اكســيژن گرفتن مشكل شان 
حل و مرخص مي شــوند. اما قصه در بخش مراقبت هاي 
ويژه متفاوت است. در آنجا جمعيت بيماران شامل تعداد 
كمي بيمار با مشــكل زمينه ای و تعداد زيادي فرد سالم و 
جوان واكسن نزده است كه خودشــان انتخاب كرده اند، 
واكســينه نشــوند. ديدن اين تركيب در هفته هاي اخير، 
نشان مي دهد اخيرا كمتر كســي به واكسن زدن ترغيب 

مي شــود. يك متخصص بيماري هاي تنفسي در يكي از 
بيمارستان هاي لندن مي گويد: شايد يكي از داليل پافشاري 
افراد ضد واكسن روي موضع خود، ديدن افرادي است كه 
همچنان با وجود واكسيناسيون به كوويد مبتال مي شوند. 
اما بايد اين را درنظر بگيرند كه اگر همه واكسينه شده باشند 
بيمارستان ها زيربار فشار كمتري مي روند.او معتقد است 
بيشترين منابعي كه در بيمارستان به كوويد-19 اختصاص 
داده شده است براي واكســن نزده ها خرج مي شود.  بله، 
واكسينه شدن خوشايند نيست، عوارض دارد، ممكن است 
حتي پس از آن هم مبتال شــويد. اما بسياري از افراد پس 
از واكسن زدن يك يا ۲ روز حال بدي داشتند و پس از آن 
ديگر فقط از ايمني حاصل از آن لذت برده اند. ممكن است 
افرادي پس از واكســن زدن باز هم به بيماري مبتال شوند 

اما درصد بااليي از آنها كارشان به بيمارستان نمي كشد.

مقاومت سنگين ضدواكسن ها
مراحل صدور تأييديه براي واكسن ها 
با دقت و ســختگيري خاصي دنبال 
شــده اســت و ما حــاال داده هاي 
بي شــماري از دنياي واقعــي داريم 
كه نشــان مي دهد همه واكسن هاي 
تأييد شــده كار كرده اند. با اين حال 
همچنان، مقاومت ضدواكسن ها براي 
تزريق نكردن تنها سالح فعلي مقابله 
با همه گيري، از داليل بي شمار علمي 
و منطقي قوي تر است، مگر اينكه مقررات بازدارنده مانند 
محدوديت هاي اداري و عبورومروري براي واكسينه نشده ها 
با قدرت اجرا شود و درصدي از آنها را براي واكسيناسيون 
ترغيب كند.با شــمار واكسينه نشــده هاي زياد در اروپا، 
سازمان بهداشت جهاني از بروز موج هاي جديد همه گيري 
در اين قاره ابراز نگراني كرده است. بسياري از متخصصان 
عامل اصلي اين موج جديد در اروپا را عادي انگاري و تمايل 
افراد به بازگشــت به دوران پيش از كرونا، رعايت نكردن 
پروتكل هاي بهداشــتي و همچنين افراد ضد واكســني 
مي دانند كه با مقاومت در برابر واكسينه شدن، اجازه قطع 

شدن اين زنجيره را نمي دهند.

47درصد 
جهــان  از جمعیــت 
تاکنـــــون  حتــــی یــک دوز 
19 را هــم  واکســن کوویــد-

دریافت نکرده اند

بودجه برای امنيت
حوزه امنيت سايبري هم مانند بسياري ديگر 
از حوزه هاي امنيت نياز به بودجه مشــخص 
و كافي دارد. ياشار شاهين زاده، كارشناس 
امنيت ســايبري دراين مورد به همشهري 
مي گويد: »در بســياري از سازمان ها، هك 
شــدن زماني خطرناك محسوب مي شود 
كه اطالعات به ســرقت مي رود. در نتيجه 
كارشناسان آنها ســراغ راه حل هايي مثل 
تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات مي روند. 
درحالي كه نفس هك شــدن يك سايت يا 
سيستم، حتي اگر اطالعات كاربران آن نشت 
نكرده باشد، مشكل بسيار بزرگي است. چون 
مي توان از نفوذ به يك سيستم به هدف هاي 
نامطلوب ديگري رســيد.« او مي گويد: »به 
خاطر همين نگاه اشتباه، برخالف بيشتر نقاط 
دنيا، امنيت سايبري بودجه معيني ندارد و 
معموال بخشــي از بودجه »آي تي« سازمان 
براي آن صرف مي شود. همچنين مسئوالن 
تصميم گيرنده تصور مي كنند كه وقتي با يك 
نسخه پشتيبان مي توان مشكل را حل كرد، 
چرا بايد كارشــناس خبره استخدام كنند و 

مبلغ زيادي صرف پرداخت حقوق او كنند.«

زهرا خلجي
خبر نگار

بحران جهانی واكسن نزده ها
  براساس تحقيقات علمي صورت گرفته اكثر كساني كه اين روزها به خاطر

 ابتال به كوويد-19 حتي در اروپا كارشان به آي سي يو كشيده مي شود افرادي هستند
كه در دريافت واكسن سهل انگاري كرده اند
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انواع ذرات آالینده

 ذرات معلق )ناشی از احتراق سوخت 
و ترافیک جاده ای(

  دی اکسید نیتروژن )ناشی از ترافیک 
جــاده ای یــا چراغ هــای خوراک پــزی 

داخلی(
  دی اکسید گوگرد )ناشــی از احتراق 

سوخت های فسیلی(
  ازن )ناشــی از واکنش نور خورشــید 
با آالینده های منتشــر شــده از وسایل 

نقلیه(

تاثیر مخرب 
آلودگی هوا

 در کــودکان: آســیب بــه 
کــودک،  مغــزی  رشــد 
ســرطان های  ایجــاد 
کودکــی،  دوران 
اختالالت شــناختی، 
عفونت هــای تنفســی 
کوتــاه مــدت و کاهــش 

رشد عملکردی ریه
بــــــزرگســــــــــاالن:  در   
بیماری هــای روان و مغــزی، 
حمله آسمی، عفونت دستگاه 
تنفسی، نارسایی قلبی و مرگ 
زودهنــگام در افــراد مبتــال بــه 
بیماری  های مزمن ریوی، حمله 
قلبــی، نارســایی قلبی، ســکته 
و حتــی مــرگ،  اثــر مخــرب بــر 
سلول های مغز )آلزایمر، بیماری 
پارکینسون و شیزوفرنی( و ایجاد 

افسردگی

عالئم

   ســوزش و آبریــزش 
بینــی و چشــم، ســرفه، 
خــس خــس، تنگــی نفس 

و خستگی غیرمعمول

  ذرات با انــدازه 2.5 میکرون خطرات بیشــتری 
دارنــد و وارد سیســتم تنفســی می شــود و افــراد 
بیشــتری را در معرض بیماری قــرار می دهد. این 
ذرات از فلــزات ســنگین، آنیون ها، کاســیون ها، 
سولفات و نیترات تشکیل شده بر سالمتی انسان 

اثر منفی دارد.
  اولین قسمت از بدن انسان که درگیر این ذرات 

آالینده می شود، مجاری تنفسی  است.
  آلودگی هوا می تواند هم باعث افزایش ابتال به کرونا 

و هم مرگ بیشتر افراد مبتال به این بیماری شود.
  افرادی که مبتال به کرونا باشند دچار ضعف در 

سیستم ایمنی و یا درگیری ریوی هستند.

ورود به بدن
 از طریق تنفس، پوست، مخاط بدن، مخاط 

چشم، گوش و بینی و دستگاه گوارش 
 نشست ذرات بزرگتر ابتدا در بینی، حلق و 

حنجره، نای و نایژه
 رســوب ذرات ریــز در نایــژک و کیســه های 

هوایی
 نفــوذ و باقــی مانــدن ذرات بســیار ریزتر در 

سطوح دستگاه تنفسی

آلودگی هوا چه بالیی بر سر ما می آورد؟

تعداد روزهاي ناسالم در تهران و برخي كالنشهرها، 
افزايش پيدا كرده و حاال بيش از همه، بيماران مبتال به 
كرونا در معرض خطر ابتالي حادتر و حتي مرگ، قرار 
گرفته اند. گفته مي شود، شاخص هاي آلودگي هواي 
تهران نسبت به سال گذشته، شديدتر نشده اما به 
دليل كاهش زودهنگام دمای هوا، پديده وارونگی 
دما زودتر رخ داده و تعداد روزهاي آلوده را باال برده، 
اين در حالی است كه به تاكيد متخصصان، آلودگی 
هوا سيستم ايمنی بدن را تضعيف كرده و ابتال به 
بيماری های ويروسی را افزايش مي دهد و منجر به 
تشديد بيماري هاي غيرويروسي مي شود. از سوی 
ديگر براساس نتايج آخرين مطالعات انجام شده، 
آلودگي هوا، نشانه هاي ابتال به كرونا را حادتر مي كند 
و افزايش تماس با ذرات آالينده ۲.۵ ميکرومتری هوا 
احتمال 3 برابر شدن استفاده از دستگاه های كمک 
تنفسی و دو برابر شدن بستری در بخش مراقبت های 
ويژه بيمارستان را به همراه دارد. همچنين برخی 
شواهد حاكی از اين است كه آلودگی هوا می تواند 
ذرات ويروس را پخش كرده و از اين طريق، سرايت 
بيماری های ويروسی را هم  افزايش دهد.  ضمن آنکه 
همزمانی افزايش ابتال به انواع بيماری های واگير و 
غيرواگير منجر به افزايش بيماری زايی اين ذرات 

هم شده است.

 ذرات آالينده غليظ تر و بيماري زاتر شده اند
محمد نجمي، رئیس اداره بیماري هاي تنفسي غیرواگیر 
وزارت بهداشــت جزئیات عملكــرد ذرات آالينده در 
بدن افراد را بررســي مي کند و به همشهري مي گويد: 
»ماهیت و شكل آالينده ها در طول زمان تغییر نمي کند 
اما به طور کلي مكانیسم اثر اين ذرات، روي بدن با ايجاد 
راديكا ل هاي آزاد، تخريب سلول هاي دفاعي بدن، ايجاد 
التهاب و تضعیف سیستم ايمني مي توانند به بدن آسیب 
بزنند. بنابراين همیشه اين آسیب پذيري نسبت به مواد 
آالينده وجود دارد و شكل آن هم يكسان است. اين ذرات 
گاهي مي توانند باعث تخريب کامل ســلو ل ها شوند و 
گاهي منجر به جهش در سلول ها و بروز برخي بیماري ها 
از جمله سرطان شوند.« براساس اعام او، تقويت سیستم 
دفاعي و باال بردن ايمني بدن، يكي از مهم ترين راه هاي 
مقابله با آاليندگي هاست. نجمي درباره مقاومت بدن 
در مقابل آالينده ها هم توضیحاتي مي دهد. به گفته او، 

بخش زيادي از ذرات آالينده از راه سیستم گوارشي و 
کلیه ها دفع مي شود، اما زماني که غلظت و میزان ورود 
مواد سمي به بدن باال باشد، آسیب پذيري بیشتري ايجاد 
مي شود. او تأکید مي کند که آلودگي هوا در کنار تشديد 
بیماري هاي ويروسي مانند کرونا و آنفلوآنزا، بیماري هاي 

غیرويروســي و غیرواگیر ازجمله 
قلبي و ريوي را هم درگیر مي کند. 
به همین دلیل توصیه مي شود افراد 
در معرض خطر يعني زنان باردار، 
کودکان و سالمندان تا حد امكان 
در معرض هواي آلوده نباشند. اين 
مسئول در وزارت بهداشت درباره 
میزان درگیري بیمــاران مبتا به 
کرونا و آنفلوآنزا در شرايط آلودگي 
هوا، توضیح مي دهد: »اگر پوشش 
التهاب در بدن به طــور طبیعي بر 
اثر بیمــاري رقم خورده باشــد يا 
سلول هاي دفاعي بدن آسیب ديده 
باشند، آن پوشش هاي دفاعي مثا 
در ريه ها کاهش پیدا مي کند و بدن 
در مواجهه با اين مــواد مضر، قادر 

به مقابله مناسب نخواهد بود، چرا که بدن به دلیل ابتا 
به برخي بیماري ها از قبل دچار آســیب ديدگي شده و 
سلول هاي دفاعي کاهش پیدا کرد ه اند. در اين وضعیت 
بدن نمي تواند عملكرد خوبي داشــته باشد.« براساس 
اعام نجمي، ذرات آالينده به دلیل صنايعي که فعالیت 
مي کنند، در طول زمان دچار تغییــر در نوع و غلظت 
شده اند، از سوي ديگر شیوع انواع بیماري هاي واگیر و 

غیرواگیر، منجر به افزايش بیماري زايي اين ذرات شده 
است. آمارها نشــان مي دهد که بیماري هاي غیرواگیر 
ازجمله قلبي و ريوي شیوع بیشتري پیدا کرده اند آن 
هم درحالي که در گذشته میزان شیوع اين بیماري ها 
تا اين اندازه نبــود. او اين را هم اضافــه مي کند که هر 
چقدر افراد مدت زمان طوالني تري 
در معرض آلودگي ها قرار داشــته 
باشند، سلول هاي بدنشان بیشتر 
دچار تخريب مي شــود، بنابراين 
بهتر اســت که زمــان مواجهه با 
آاليندگي ها به صفر نزديك  شود. 
او در ادامه بــه تأثیر تغذيه در دفع 
آالينده ها اشاره مي کند و مي گويد: 
»مصرف آنتي اکســیدان ها، مثل 
ويتامین هاي سي، آ و  اي مي تواند 
سیستم دفاعي بدن را تقويت کند 
و بخشي از مواد مضر را از بین ببرد. 
شــیر و مواد لبنــي کم چرب هم 
به دلیل اينكه کلسیم داخل شیر 
از جذب سرب پیشگیري مي کند 
و کارايي سیســتم ايمني را باالتر 
مي برد، بسیار توصیه مي شود. همچنین مصرف مواد 
غذايي حاوي روي، سديم و منیزيم به بدن کمك مي کند 
چرا که مانع جذب مواد سمي مثل سرب مي شود. مصرف 
مواد پروتئیني ازجمله گوشــت، مرغ، ماهي، حبوبات، 
آجیل ها، تخم مرغ و سبزيجات )داراي رنگ سبز تیره( 
هم در دفع آالينده ها مؤثر است.« او در ادامه به مصرف 
ماهي  به عنوان يكي از مواد غذايي دفع کننده آالينده ها 

هم اشــاره مي کند:» مصرف ماهي هاي چرب ازجمله 
سالمون منجر به تقويت ريه مي شود، مصرف اين ماهي 
براي کودکان هم توصیه مي شود، چرا که ريه کودکان در 
برابر آاليندگي ها آسیب پذيري بیشتري دارد، بنابراين 

الزم است که با مواد غذايي آن را تقويت کنند.«

خطر افزايش مرگ و ابتــالي كرونايي ها، به دليل 
آلودگي هوا

عباس شاهسوني، رئیس گروه ســامت هواي مرکز 
سامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره ويژگي ذرات 
آالينده اي که در تشــديد انواع بیماري هاي ويروسي و 
غیرويروسي مؤثر است، به همشهري مي گويد: »اندازه 
ذرات آالينده بسیار مهم است، به طوري که ذرات با اندازه 
2.5میكرون خطرناك ترند چرا که به راحتي مي توانند 
وارد سیستم تنفسي شــوند و افراد را در معرض خطر 
بیماري قرار دهند، اين ذرات از اجزايي مثل فلزات، فلزات 
سنگین، آنیون ها، کاسیون ها، سولفات و نیترات تشكیل 
شــده اند که تأثیرات مخربي بر بــدن دارند.«  به گفته 
اين متخصص، مجاري تنفســي، نخستین قسمت از 
بدن انسان است که درگیر اين ذرات آالينده مي شود: 
»مكانیسم بدن انســان به گونه اي است که تا حدودي 
قدرت دفع آالينده اي که در بدن به وجود آمده را دارد اما 
بخش بیشتري از اين مواد مي تواند منجر به آسیب شود.« 
ماجرا اما به اينجا ختم نمي شود، حاال در کنار آلودگي هوا، 
شیوع کرونا و ابتاي افراد به اين ويروس، نگراني از تشديد 
بیماري هاي تنفسي را باال برده است، اين موضوعي است 
که رئیس گروه ســامت هواي مرکز سامت محیط و 
کار وزارت بهداشت هم به آن اشاره مي کند: »به هرحال 
طبق بررسي هاي انجام شده در دنیا و ايران، آلودگي هوا 
مي تواند عائم ابتا به کرونا را در افراد تشديد کند، چرا 
که مكانیسم هر عامل )ذرات آالينده و ويروس( مشابه 
هم است و از طريق سیستم تنفسي وارد بدن مي شود. به 
همین دلیل آلودگي هوا مي تواند هم باعث افزايش ابتا به 
کرونا و هم مرگ بیشتر افراد مبتا به اين بیماري شود.« 
اين مسئول در پاسخ به اين ســؤال که عملكرد ذرات 
آالينده در بدن با توجه به بروز برخي  بیماري ها ازجمله 
کرونا و آنفلوآنزا، متفاوت از گذشته است، مي گويد: »افراد 
مبتا به کرونا درگیري ريوي و ضعف در سیستم ايمني 
دارند، به همین دلیل با توجه به درگیري بدن با يك نوع از 
بیماري، جوابگويي درستي براي مقابله با اين آالينده ها 
وجود نخواهد داشت. بايد به اين مسئله توجه داشت که 
افزايش آلودگي هوا مي تواند میزان آسیب پذيري دستگاه 
تنفسي را افزايش دهد و کیفیت پايین هوا خطر جدي 
براي بیماري هاي حاد و مزمن تنفســي و بیماري هاي 
قلبي و عروقي است.« او همچنین درباره تغییر در نوع 
آالينده ها و قوي تر شدن آنها در ايجاد بیماري، توضیح 
مي دهد:»از آنجايي که منابع آالينده در کانشــهرها، 
تغییر چنداني نكرده، قاعدتا خصوصیات و ويژگي هاي 

اين ذرات هم با تغییر چنداني مواجه نشده است.«

 مريم سرخوش
خبرنگار

ورود ذرات آالينده به بدن چه تاثیری بر ارگان هاي درگیر کوويد- 19 می گذارد؟

تشدید کرونا با آلودگی هوا

 عملکرد 
پس از ورود

  تشدید فاکتورهای التهابی و 
استرس در بدن

 ســخت کــردن ســرخرگ ها 
و افزایــش خطــر حملــه قلبی و 

سکته های مغزی
  آســیب بــه ســالمت روانــی 
و بیماری هــای انحطاطــی مغــز 
مانند بیماری آلزایمــر، بیماری 

پارکینسون و شیزوفرنی
  ایجاد التهاب در بدن

  ایجــاد آلــرژی  بــه آلودگــی بــا 
عالئمی مانند سرفه و آبریزش 

بینی
  عفونت در ریه ها و واکنشــی 

التهابی
  آسیب کلیوی پس از ورود به 
خــون و اختــالل در کلیه ها برای 

تصفیه خون
  پیــری ســریع تر پوســت و 
بروز چین و چروک و لکه های 

مرتبط با افزایش سن
  سردرد
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دوشنبه 1  آذر 201400
جهان شماره  8368

وضعیت هشدار
حل و فصل بحران

بدترشدن بحران
بهتر شدن بحران

78ســال از روزی كه لبنان، استقالل خود را به دســت آورد و از قیومیت فرانسه خارج شد 
می گذرد؛ قیمومیتی كه آثار مهمی بر تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لبنان از خود 
بر جای گذاشته است. بسیاری استیالی فرانسه را همچون دیگر الگوهای استعماری در آسیا، 
آفریقا یا آمریكای جنوبی، میراثی تلخ و سیاه برای مردم لبنان به شمار می آورند؛ میراثی كه مانع از استقالل سیاسی و توسعه 
اقتصادی این كشور به معنای حقیقی شده و لبنان را تا همیشه به كشوری وابسته به خارج تبدیل كرد. در مقابل اما گروهی 
دیگر با تأكید بر توسعه برخی زیرساخت های مدنی و اقتصادی در لبنان، همزمان با حضور فرانسوی ها، این قیمومیت را الگویی 

متفاوت و نسبتاً موفق در تاریخ خاورمیانه به حساب می آورند.

سیاوش فالح پور 
خبرنگار

لبنان و فرانسه؛ 8  دهه پس از استعمار
با گذشت نزدیك به 80سال از استقالل لبنان از قیومیت فرانسه، پاریس همچنان از نفوذ و تأثیرگذاری ویژه ای در 

معادالت داخلی این كشور برخوردار است

نبض بحران

ادامه بحران

بندر بیروت؛ نماد فروپاشی لبنان
انفجار بندر بیروت را می توان مهم تریــن واقعه رخ داده در این 
كشور، دست كم طی یك دهه گذشته به شمار آورد. رسانه های 
لبنانی تاریخ 4آگوست )روز انفجار( را نقطه تحولی اساسی در 
تاریخ معاصر این كشــور می دانند. این حادثه باعث شد دولت 
حســان دیاب كه با حمایت ائتالف 8مارس )متحدان حزب اهلل( 
روی كار آمده بود، سقوط كرده و زمینه برای شكل گیری یك بحران 
سیاسی بلندمدت در این كشور مهیا شود؛ آن هم در شرایطی كه 
فروپاشــی اقتصادی لبنان عمال از یك سال قبل آغاز شده بود. 
محافل سیاسی و جامعه لبنان حادثه انفجار بندر بیروت را نمادی 
از فساد و ناكارآمدی نظام حاكم بر این كشور می دانند؛ نظامی كه 
از سال 1991با توافق طائف شكل گرفته و اكنون به نظر می رسد به 
آخرین بخش از عمر سیاسی خود رسیده است. با گذشت بیش از 
یك سال از حادثه انفجار مهیب بندر، نه تنها هیچ اقدامی در زمینه 
بازسازی آن صورت نگرفته بلكه حتی پرونده قضایی رسیدگی به 
عامالن حادثه نیز هیچ پیشرفت قابل مالحظه ای نداشته است. 
یكی از مهم ترین مطالبات مردم، شناسایی و محاكمه مسئوالنی 
است كه طی 10سال گذشــته با اهمال و فساد خود باعث شدند 

چنین حادثه فاجعه باری رخ دهد.

رز
ویت

س: ر
عك

رفیق حریری؛  پدر لبنان جدید
نام رفیق حریری با تاریخ معاصر لبنــان پیوند خورده و 
بازخوانی زندگی  سیاسی اش، عاملی كلیدی برای درك 
تحوالت لبنان ظرف 3دهه گذشته است. او را پدر لبنان 
جدید می نامند؛ سیاستمدار تاجری كه نقشی اساسی در 
پایان دادن به جنگ داخلی لبنان و پس از آن، بازسازی 
این كشور جنگ زده داشــت. اگرچه در خانواده ای فقیر 
متولد شد اما مسیر سرنوشت او را به یكی از ثروتمندترین 
شــخصیت های جهان تبدیل كرد؛ مردی كه سایه اش با 
گذشت 15سال از ترور، همچنان بر تحوالت سیاسی و 

اقتصادی لبنان سنگینی می كند.
رفیق حریری از مسلمانان ســنی مذهب شهر صیدا در 
جنوب لبنان بــود؛ منطقه ای با اكثریت شــیعه. او پس 
از پایان تحصیــالت مقدماتی، برای تدریس در رشــته 
حســابداری وارد دانشگاه عربی بیروت شــد. جوانی او 
همزمان بود با هژمونــی گفتمان چپ انقالبی و مقاومت 
علیه اســرائیل. به این ترتیب رفیق حریــری جوان نیز 
گرایش جدی بــه جنبش هــای عربی-لبنانی چپ گرا 
داشت. در سن 21سالگی و درحالی كه به پایان تحصیالت 
كارشناسی خود نزدیك شــده بود، به دلیل ناتوانی برای 
تامیــن مخارج دانشــگاه، تحصیل را ترك كــرد و وارد 
بازار كار شــد. حریری مانند بســیاری دیگر از جوانان 
اهل سنت جویای كار، راهی بازارهای كشورهای عربی 
خلیج فارس شــده و در شــهرهای مختلف عربســتان 
ســعودی، ازجمله جده مشغول به كار شــد؛ از تدریس 
ریاضی در مــدارس ابتدایی گرفته تا حســابداری برای 
شركت های كوچك. شرایط كاری حریری در عربستان 
برخالف لبنان پیشــرفت خوبی داشت به گونه ای كه در 
25سالگی توانست یك شركت محدود پیمانكاری برای 
اجرای پروژه های عمرانی تاسیس كند. فعالیت های این 
شركت در ســایه نهضت عمرانی عربستان در دهه های 
1960و 1970میالدی توســعه یافت. نقطه اوج زندگی 
كاری حریری اما خرید شــركت فرانســوی »اوجیه« 
است؛ شركتی ورشكسته كه با سرمایه گذاری حریری از 
نابودی كامل نجات پیدا كرد. حریری نام این شركت را 
به »سعودی اوجیه« تغییر داد و با تكیه به آن، به یكی از 
بزرگ ترین پیمانكاران پروژه های عمرانی در خلیج فارس، 
لبنان و حتی شمال آفریقا تبدیل شد. فعالیت های عمرانی 
گســترده و ثروت باال، حریری را به تدریــج به خاندان 
آل سعود نزدیك كرد. به این ترتیب او در 35سالگی حق 
اقامت دائمی به عنوان یك شهروند عربستان را از ملك فهد 
دریافت كرده و كمی بعد نیز به عنوان نماینده ویژه پادشاه 
سعودی در امور لبنان منصوب شد. حریری در اوایل دهه 
1980میالدی وارد فهرست 100شــخصیت ثروتمند 
جهان شده و با این پیشینه به لبنان بازگشت؛ اگرچه این 
بار نه به عنوان جوانی فقیــر و جویای كار، بلكه در قامت 
مردی ثروتمند كه برای تغییر معادالت سیاسی با حمایت 

قاطع عربستان وارد این كشور شده است.
حریری به عنوان بازیگر محوری توافــق طائف )توافقی 
كه در ســال 1991به جنگ های داخلی 15ساله لبنان 
خاتمه داد( توانست ریاست دولت را در دوران پساجنگ 
و بازســازی در اختیار بگیرد. او در نخستین دولت خود، 
انقالبی اقتصادی در لبنان به پــا كرد. این تحول رضایت  
بخش عمده شــهروندان این كشــور را به دنبال داشت؛ 
از افزایــش 15درصدی ارزش لیر مقابــل دالر گرفته تا 
كاهش 10درصدی مالیات های عمومی، كاهش تورم از 
130درصد به كمتر از 20درصد، افزایش رشد اقتصادی 
تا 10درصد و البته از همه مهم تر، هدایت نهضت بازسازی 
لبنان جنگ زده در قالب طرحی به نام چشم انداز 2000.

او طی 6ســال، بسیاری از زیرســاخت های آسیب دیده 
لبنان را نوسازی كرد و میراث بزرگی برای توسعه عمرانی 
این كشور بر جای گذاشــت؛ از فرودگاه و بندر گرفته تا 
بیمارستان، دانشگاه، خطوط اصلی حمل ونقل و شبكه 

ارتباطات.
اما ریشــه تمام این موفقیت های چشــمگیر چه بود؟ 
پاسخ ساده و روشن است؛ اســتقراض بزرگ از صندوق 
بین المللی پول. حریری برای اجرای پروژه های بازسازی 
خود، لبنان را به شــكلی بی ســابقه وامــدار نهادها و 
بانك های خارجی كرد. اگرچه او توانست به این وسیله 
رؤیای خود برای بازســازی لبنان و توسعه اقتصادی را 
محقق كند، اما با گذشــت زمان نشــانه های منفی این 
سیاست در اقتصاد لبنان نمایان شد. دولت لبنان دیگر 
قادر به بازپرداخت حجم باالی بدهی های خارجی نبود 
و بنابراین، چــاره ای جز پذیــرش برنامه های ریاضتی 
بانك جهانی برای عبور از بحران و بازپرداخت بدهی ها 
نداشت. رفیق حریری در ســال 2004به دلیل افزایش 
فشــارهای مالی بر دولت و تشــدید اختالفات سیاسی 
از نخســت وزیری اســتعفا كرد اما تا پیش از برگزاری 
انتخابات پارلمانی به عنوان رئیس دولت موقت به فعالیت 
خود ادامه داد. اگرچه حریری برنامه  گســترده ای برای 
تمركز بر فعالیت های حزبی و سیاســی داشت اما ترور 
وی در سال 2005مســیر زندگی اش را به پایان رساند. 
انفجار بمبی حاوی بیش از 1800تن تی ان تی در مسیر 
كاروان خودرویی حریری در بیروت، باعث كشته شدن 
رفیق حریری شــد. پرونده ترور رفیــق حریری، یكی 
از پیچیده ترین پرونده های قضایــی جهان طی 2دهه 
گذشته بوده اســت. در آن ســال ها، حامیان حریری، 
ســوریه را به دلیل حضور نظامی و اطالعاتی گســترده 
در لبنان به عنوان عامل ترور حریــری متهم كردند. اما 
دادگاه بین المللی این پرونده پس از 15سال، هیچیك از 

اتهامات یادشده را تأیید نكرد.

سومالی 
خشكسالی، افزون بر جنگ داخلی

خشكسالی در سومالی، كشــوری كه سال هاست درگیر 
جنگ داخلی اســت، آوارگی دســت كم 100هزار نفر را 
به دنبال داشته است. مردم به امید دسترسی به آب و غذا، 
از منطقه ای به منطقه  ای دیگر كوچ می كنند اما مســئله 
این اســت كه طبق برآورد ســازمان ملل، به زودی بیش 
از 80درصد این كشور درگیر خشكســالی خواهد بود. از 
74شهر سومالی، دست كم در 57شهر، وضعیت دسترسی 
به آب و موادغذایی بحرانی است. چاه ها خشك شده اند و 
دامداران علوفه ای  برای تغذیه دام های خود ندارند. بیش 
از 2میلیون و 300هــزار نفر در این مناطــق تحت تأثیر 
وضعیت خشكســالی قرار گرفته اند. این چهارمین سالی 
است كه مردم ســومالی بدون بارندگی  گذران می كنند. 
سومالی درگیر جنگ داخلی است اما به گفته سازمان ملل، 
بیشترین دلیل آوارگی مردم از شــهری به شهر دیگر در 
این كشور به دلیل خشكسالی بوده است. سومالی از سال 
1990تاكنون 12بار درگیر خشكســالی و 19بار درگیر 
سیل های مرگبار شده است. سازمان ملل پیش بینی كرده 
طی سال آینده میالدی، در ســومالی برای تامین غذای 
خود نیازمند كمك هستند از حدد 6میلیون نفر به حدود 
8میلیون نفر خواهد رسید. این تعداد، نیمی از جمعیت این 

كشور خواهد بود.

افغانستان 
جان گرفتن شاخه خراسان داعش

با گذشــت 3 ماه از ســقوط دولت اشــرف غنی و استقرار 
حكومت طالبان در كابل، این گروه هنوز نتوانســته امنیت 
را در افغانســتان تامین كند و حمالت داعش در این كشور 
روزبه روز شدت می گیرد. هدف بیشتر حمالت داعش تا به 
اینجا نیروهای طالبان و اقلیت شیعیان هزار بوده است. اگر 
حضور نیروهای داعش تحت پرچم والیت خراسان، در دولت 
قبلی محدود به مناطق شرقی افغانستان بود، اكنون به سراسر 
این كشور گسترش پیدا كرده است. دبورا لیونز، فرستاده ویژه 
سازمان ملل در امور افغانستان، با حضور در نشست شورای 
امنیت درباره جان گرفتن شاخه خراسان داعش هشدار داده 
و گفته كه به نظر می رسد این گروه اكنون در همه 34 والیت 
این كشور حضور داشته باشد. به گفته این مقام سازمان ملل، 
شمار حمالت داعش در افغانستان از 60 مورد در سال 2020 
به 334 مورد در ســال جاری افزایش یافته است. براساس 
گزارش های متعدد نهادهای امنیتی غربی، برخی از نیروهای 
ارتش افغانستان نیز از ترس جان خود به داعش پیوسته ا ند و 
باعث تقویت این گروه شده اند. افغانستان با یك بحران انسانی 
نیز روبه رو است. فرستاده ویژه سازمان ملل پیش بینی كرده 
كه 60 درصد از جمعیت 38میلیونی افغانســتان با بحران 
گرسنگی روبه رو باشند؛ وضعیتی كه احتماال با رسیدن سرما 

بدتر خواهد شد.

پرچم لبنان، یادگار استقالل از فرانسه
از جمله نشانه های رسمی استقالل لبنان، تغییر 
پرچم این كشور بود. انقالبیون لبنانی، در همان 
سال 1943پرچم كشور خود را كه براساس 3رنگ 
پرچم فرانسه تعیین شده بود، تغییر دادند. دو 
حاشیه قرمز در باال و پایین پرچم جدید لبنان، 
نمادی از خون های ریخته شده برای استقالل 
این كشور است. رنگ سفید در میانه نیز نشانی از 
برف های همیشگی در ارتفاعات جبل لبنان است. 
درخت »ارز« نیز از خانواده درخت صنوبر است 
كه به وفور در جبل لبنان یافت شده و به نمادی 

بین المللی برای این كشور تبدیل شده است.

ث
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اوكراین
بحران در مرزهای شرقی

همزمان با افزایش شــمار نیروهای روسیه در پشت مرز های 
شرقی اوكراین، مقامات كی یف به این تحركات نظامی اعتراض 
كرده اند. یس اســتولتنبرگ، وزیر خارجه اوكراین، نســبت 
به هرگونه اقدام تهاجمی روســیه هشــدار داده و بر ضرورت 
كنترل تنش تأكید كرده اســت. به گفته ولودیمیر زلنسكی، 
رئیس جمهور اوكراین، هم اكنون حدود 100هزار سرباز روسی 
در نزدیكی مرز اوكراین حضور دارند. بحران در شرق اوكراین 
به سال 2014بازمی گردد. انقالب 2014 اوكراین و بركناری 
رئیس جمهور این كشــور ویكتور یانوكویچ، باعث ناآرامی در 
مناطق دونتسك و لوهانسك )دونباس( در شرق اوكراین شد. 
تجزیه طلبان مورد حمایت روسیه در این مناطق در نهایت در 
پی درگیری با دولت مركزی، موفق به جدایی آن شدند. پس از 
آن در جریان مداخله نظامی روسیه در شبه جزیره كریمه )در 
جنوب اوكراین(، 7هزار نیروی نظامی روس وارد این منطقه 
شــدند و كنترل آن را به دســت گرفتند تا بحران ابعادی تازه 
بگیرد. هفته گذشته كی یف اعالم كرد كه 2سرباز اوكراینی در 
اثر درگیری های پراكنده توســط نیروهای جدایی طلب مورد 
حمایت روسیه، كشته شده اند. ارتش اوكراین در بیانیه ای اعالم 
كرد كه اقدام متقابل انجام داده و دشــمن را مجبور به توقف 
شلیك كرده است. اكنون انتقال ادوات نظامی شامل نیروهای 
زرهی به جنوب غربی روســیه و در نزدیكی خاك اوكراین بار 

دیگر بحران را تشدید كرده است.

ارمنستان-آذربایجان
آتش زیر خاكستر

درگیری های پراكنده و تیراندازی های بی هدف در امتداد 
خطوط آتش بس میان ارمنســتان و آذربایجان باالخره به 
رویارویی خونین سربازان دو طرف منجر شد. درگیری های 
چند ساعته در مرز دست كم 6كشته در سمت ارمنستان و 
7كشته در ســمت آذربایجان به جا گذاشته است. تصاویر 
منتشر شده در شبكه های اجتماعی نشان می دهد دوطرف 
با استفاده از توپخانه مواضع یكدیگر را بمباران كرده اند. پس 
از چند ساعت درگیری، روســیه با میانجیگری موفق شد 
بار دیگر آتش بس را برقرار كند. با این حال، به نظر می رسد 
وضعیت شكننده در منطقه همچون آتش زیرخاكستر است 
و ممكن اســت بار دیگر به رویارویی همه جانبه دو كشور 
همسایه منجر شود. نیروهای روسیه از سال گذشته، یعنی 
بعد از آنكه ایروان و باكو بر ســر یك توافق صلح به نتیجه 
رسیدند، در منطقه  مرزی میان دو طرف مستقر شده اند اما 
طی ماه های اخیر گزارش های متعدد از تیراندازی نیروهای 
ارمنستان و آذربایجان با ســالح های سبك به سمت هم 
حكایت داشته اســت. سال گذشــته 44روز جنگ بر سر 
منطقه قره باغ میان ارمنستان و آذربایجان دست كم 6هزار 
كشته به جا گذاشت. آذربایجان كه در نهایت دست باال را در 
جنگ داشت، موفق شد طی توافقنامه ای با ارمنستان بخش 

عمده منطقه قره باغ را در اختیار بگیرد.
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فروپاشی عثمانی و رؤیای »كشوری مسیحی«
ماجرای قیمومیت فرانســه بر لبنان با جنگ جهانی اول و سقوط 
امپراتوری بزرگ عثمانی آغاز می شود. در آن زمان، لبنان همچون 
دیگر نقاط جهان عرب، بخشــی از امپراتوری اســالمی ترك های 
عثمانی به شــمار می رفت؛ امپراتوری كه برای سال های طوالنی از 
معضل توسعه نیافتگی و فساد رنج می برد و در جریان آخرین اقدام 
سرنوشت ساز خود تصمیم گرفت همراه با آلمانی ها، وارد جنگ جهانی 
با كشورهای متفقین )فرانسه، انگلیس، روسیه و در ادامه آمریكا( شود. 
این تصمیم اشتباه به بهای فروپاشی كامل امپراتوری عثمانی و تقسیم 
مناطق گسترده نفوذ آن در جهان عرب به مثابه غنیمت جنگی میان 
قدرت های اروپایی تمام شد. بر این اساس دو قدرت استعماری اروپا، 
یعنی انگلیس و فرانسه پس از مذاكراتی سخت و فشرده، به توافقی 
مشهور برای تقسیم كشورهای عربی امپراتوری عثمانی میان یكدیگر 
دست یافتند؛ توافقی به نام سایكس-پیكو )نام 2كارمند وزارت خارجه 
انگلیس و فرانسه كه مسئول مذاكرات بودند(. در این توافق، مناطقی 
كه امروزه تحت عنوان اردن، فلســطین، بخش های جنوبی عراق و 
همچنین خلیج فارس شناخته می شوند ســهم انگلیس شدند. در 
مقابل، قسمت های شمالی عراق )موصل(، سوریه و لبنان به كنترل 
فرانسه درآمد. پیش از این، نام لبنان به منطقه ای كوهستانی در نوار 
مرزی سوریه )جبل لبنان( اطالق می شــد كه با اكثریتی مسلمان 
و اقلیتی مســیحی، زیر ســلطه امپراتوری عثمانی قرار داشت. اما 
فرانسوی ها در ســال 1920تصمیم گرفتند 3امارت ساحلی صور، 
بیروت و طرابلس را نیز به جبل لبنان الحاق كرده و از كشــوری به 
نام »لبنان بزرگ« رونمایی كنند. دوران قیمومیت فرانسه بر لبنان 
مجموعاً 23ســال به طول انجامید. در این دوران، لبنان كه به دلیل 
سیطره امپراتوری بحران زده عثمانی به منطقه ای فقیر و عقب مانده 
تبدیل شده بود، شاهد رشد سریع زیرســاخت های مدرن شهری 
و اقتصادی بود؛ زیرســاخت هایی كه البته تماماً متناسب با منافع 
اقتصادی پاریس در شــرق مدیترانه بنا شد. مطالعه اسناد تاریخی 
هیچ جای شك و تردیدی باقی نمی گذارد كه فرانسه طی این سال ها 
به دنبال تأسیس »كشوری مسیحی« در قلب جهان عرب و اسالم 
بود؛ هدفی كه باید با پاكسازی لبنان از مسلمان ها و تقویت جایگاه 
مسیحیان محقق می شد. اگرچه فرانسه برای تقویت جایگاه مسیحیان 
در لبنان قدم های بزرگی برداشت )اعطای امتیازهای سیاسی اداری 
غیرعادالنه، حمایت از افزایش جمعیت، همكاری های بازرگانی پرسود 
با تجار مسیحی و...( اما هرگز نتوانست مسلمانان اهل سنت و شیعه 
را به طور كلی از صحنه این كشور حذف كند. از سوی دیگر، در مقابل 
رویكرد غیرعادالنه فرانسوی ها، به تدریج مقاومتی اسالمی نسبت به 
استعمار خارجی در لبنان شكل گرفت. جریان مقاومت اسالمی به 
3دلیل عمده حاضر نشد قیمومیت فرانسه بر لبنان را پذیرفته و در 

مقابل اخذ برخی امتیازات از آرمان های خود دست بكشد؛
1- سیاست های استعماری فرانســه، اكثریت مسلمان لبنان را در 
درازمدت ناچار به مهاجرت یا پذیرش زندگی در شرایطی ناعادالنه 

می كرد.
2- مسلمانان عرب پس از رهایی از سیطره عثمانی، خواهان پیوستن 

به كشــور ســوریه بزرگ با رهبری امیر فیصل بودند؛ كشوری كه 
به دلیل مخالفت انگلیس و فرانسه هرگز تشكیل نشد.

3- حاكمیت یك قدرت اســتعماری خارجی با دیانت مسیحی بر 
سرزمین لبنان، هرگز مورد پذیرش اكثریت مسلمان واقع نشد.

در نتیجه این عوامل، جنبش استقالل طلبانه مردم لبنان با حضور 
گروه های ملی و اسالمی از سال 1930به تدریج آغاز شد و مطالبه 
تغییر قانون اساسی كشور به شكلی عادالنه تر را طرح كرد. با تقویت 
شاخه های سیاسی و نظامی این جنبش، سرانجام دولت فرانسه در 
22نوامبر سال 1943استقالل كشور لبنان را به رسمیت شناخت و 
تا سال 1946تمامی نیروهای نظامی خود را از این كشور خارج كرد. 
جنبش ملی- اســالمی لبنان تا پیش از پیروزی موفق شد حمایت 
برخی از جریانات مسیحی این كشور را هم برای مقابله با قیمومیت 

فرانسوی ها جلب كند.

ابریشم و بازار شام؛ 2محور رقابت های انگلیس و فرانسه
سرزمین لبنان و شهر بیروت، به عنوان مهم ترین دروازه ارتباط 
دریایی خاورمیانه با مدیترانه، در دوران جنگ جهانی از 2منظر 
برای اســتعمار اروپا اهمیت داشــت؛ اول، ظرفیت باالی این 
منطقه برای تولید و صادرات ابریشــم و دوم، بازارهای بزرگ 
شــام برای مصرف كاالهای اروپایی. كریدور بیروت-دمشــق 
یكی از مهم ترین مســیرهای بازرگانی جهان در دوران جنگ 
جهانی اول به حســاب می آمد. بر این اساس، رقابت های میان 
انگلیس و فرانسه برای حضور در این منطقه و سیطره بر آینده 
آن، از پیش از ســقوط عثمانی به واسطه ســرمایه گذاری های 
اقتصادی آغاز شد. اگرچه انگلیس به دلیل قدرت باال در حوزه 
دریایی، ابتدا موفق شد نفوذ خوبی در صنایع كشتیرانی و بیمه 
بندر بیروت داشــته باشــد اما در ادامه، بازی را به حجم باالی 

سرمایه گذاری های زیرساختی فرانسوی ها باخت.
مهم ترین ســرمایه گذاری های فرانسه در لبنان شــامل موارد زیر 

بوده است؛
1- ساخت جاده بیروت-دمشــق كه طی مسافت 110كیلومتری 

میان این دو شهر را به كمتر از 3ساعت رساند.
2- برقراری نخستین شبكه تماس تلگرافی در بیروت.

3- انعقاد قرارداد اجاره 100ساله بندر بیروت كه شامل توسعه تمام 
زیرساخت های بندر می شد.

4- سرمایه گذاری 170میلیون فرانكی برای توسعه خطوط ریلی و 
جاده ای از بیروت به سایر نقاط جبل لبنان.

5- تأسیس بیش از 100كارگاه تولید ابریشم كه البته اغلب كارگران 
آن مسیحی بودند.

زمانی كه بــرای انگلیس روشــن شــد بــا وجود حجــم باالی 
سرمایه گذاری های فرانســه، شــانس باالیی برای نفوذ در آینده 
لبنان نــدارد، تمركز خود را بــر بندر حیفا در فلســطین معطوف 
كرد. به این ترتیب رقابت میــان بنادر بیروت و حیفــا، به یكی از 
مهم ترین جلوه های تقابل منافع انگلیس و فرانسه به عنوان دو قدرت 
استعماری در قرن 19 بدل شد. فواز طرابلسی، پژوهشگر تاریخ لبنان 

در كتاب مشهور خود »تاریخ معاصر لبنان« می نویسد: فرانسه با نفوذ 
و سرمایه گذاری های خود بر كریدور بیروت-دمشق و تمام بازارهای 
آن سیطره یافت. در مقابل انگلیس تالش كرد با حضور در فلسطین، 

حیفا و كانال سوئز، امنیت مسیر تجاری هند را حفظ كند.

عصر جدید؛ لبنان، دروازه بازگشت فرانسه به خاورمیانه
تصاویر قــدم زدن امانوئل مكــرون، رئیس جمهور فرانســه، میان 
شهروندان لبنانی در خیابان های بیروت، پس از انفجار بندر این شهر 
در سال 2020برای بسیاری از رســانه ها و همچنین افكار عمومی 
كشورهایی كه با تاریخ لبنان آشنایی چندانی نداشتند، شگفت آور 
بود. مكرون در جریان این ســفر از پیش اعالم نشده به سادگی وارد 
خیابان های بیروت شد، با مردم معترض این كشور چهره به چهره 
ســخن گفت و پس از آن، نمایندگان تمامی احزاب لبنانی را برای 
رایزنی فراخوانــد؛ رایزنی هایی كه مقدمه ای بود بــرای تولد دولت 
نجیب میقاتی. مكرون در فرانســه ازجمله حامیان تفكری به شمار 
می رود كه خواهان احیای نفوذ این كشــور در خاورمیانه است. این 
تفكر باور دارد كه پس از تضعیف موقعیت جهانی آمریكا، شرایط برای 
بازیابی حضور تاریخی فرانسه در خاورمیانه، همچون دوران ناپلئون 
و ژنرال دوگل مهیا شده و بدون شك، لبنان دروازه بازگشت فرانسه 
به این منطقه است. بر این اساس، طی سال های اخیر، نفوذ فرانسه در 
لبنان بار دیگر در مدار صعودی قرار گرفته است؛ از سرمایه گذاری و 
كمك های اقتصادی گرفته تا مداخله برای تشكیل دولت ها و برگزاری 
كنفرانس های بین المللی برای جمع آوری كمك های مالی. در این 
میان، باید توجه داشــت كه رویكرد فرانسه در قبال لبنان، برخالف 
رویكرد آمریكا و عربستان سعودی در قبال این كشور، مبتنی بر حفظ 
ثبات داخلی و تعامل با همه گروه ها، ازجمله حزب اهلل لبنان بوده است. 
این كشور اروپایی وقوع هرگونه آشوب و ناامنی در لبنان را به دالیل 
مختلفی ازجمله بحران مهاجرت و تضعیف موقعیتش در خاورمیانه، 
به ضرر خود می داند. بر این اساس فرانسه تاكنون با سیاست آمریكا و 
عربستان برای تحریم شبكه بانكی حزب اهلل در لبنان همراهی نكرده 
و تالش كرده لبنان بتواند با تشكیل دولت، از بحرانی كه مدت هاست 

گریبان آن را گرفته خارج شود.



ستاره آرژانتيني توانست طلسم 
گلزني در ليگ با پيراهني غيراز 

بارسا را باطل كند

شايد باورش دشوار به نظر برسد، اما بازي با مس 
رفسنجان در هفته پنجم، تا مدت ها آخرين مسابقه 

خارج از تهران پرسپوليس خواهد بود

  گل نوبرانه 
لئو مسي

  خوش نشيني سرخ ها 
در تهران

  جشنواره گل فصلي

ايراندوست، سرمربي تيم ملي فوتبال زنان مي گويد تيمش بيشتر از اردو   كودايي را قوي تر از قبل داريم 
24به بازي تداركاتي نياز دارد اما هيچ تيمي با ما بازي نمي كند
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عليپور عليه عيسي و عبدي؟
مهاجمان پرسپوليس زودتر بايد ميخ خود را بكوبند

علي عليپور كه با اصرار فراوان و با قصد پيشــرفت راهي فوتبال اروپا شد، 
طي يك سال گذشته مدام نسبت به شــايعه بازگشتش به پرسپوليس 
موضع منفي سفت و سخت مي گرفت. او مدعي بود حاال حاالها در اروپا 
كار دارد و بايد خودش را نشان بدهد. ماريتيمو در ليگ پرتغال تيم ضعيفي 
است و خود عليپور هم آنجا زياد گل نمي زند. حتي گاهي پيش آمده كه 
او در مسابقات تيمش نيمكت نشين باشد. مجموعه اين شرايط باعث شده 
حداقل روي كاغذ شرايط براي اين بازيكن خيلي فوق العاده به نظر نرسد، اما 
او هميشه اصرار داشت كه مي جنگد و حقش را مي گيرد. حاال اما با انتشار 
شايعه بازگشت اين بازيكن به پرسپوليس در پنجره زمستاني، او مواضعش 
را تعديل كرده و از آرزوي بازي دوباره با پيراهن اين تيم و... سخن گفته است.
به نظر مي رسد عليپور از شــرايط خودش در ماريتيمو خسته شده است. 
اگر اين مسئله جدي باشد، بازگشت او مي تواند تهديدي براي مهاجمان 
پرسپوليس مخصوصا عيسي آل كثير و مهدي عبدي تلقي شود. اين دو 

بازيكن البته هر كدام در فصل جديد 2 گل زده اند، اما به خودي خود هم 
حضوري نامنظم در تركيب تيم داشته اند. خود يحيي گل محمدي سردرگم 
است كه تيمش را با چه سيستمي به زمين بفرستد، يك مهاجم نوك داشته 
باشد يا 2 تا و از كدام يك از اين نفرات استفاده كند. حاال تصور كنيد عليپور 
هم به اين معادله اضافه شود؛ قطعا اوضاع به سود عيسي و عبدي نخواهد بود 

و آنها تا دير نشده بايد ميخ خود را محكم بكوبند.
در بازي اخير پرسپوليس برابر مس رفسنجان اين عيسي آل كثير بود كه 
بخت حضور در تركيب اصلي را پيدا كرد. او نه تنها موفق به گلزني نشد، بلكه 
2 فرصت خوب را از دست داد و مخصوصا به خاطر اصرار آماتورش براي زدن 
پنالتي تيم مورد انتقاد قرار گرفت. با اينكه مهدي ترابي پنالتي زن اول قرمزها 
محسوب مي شود، عيسي اصرار داشت ضربه را خودش بزند و نزديك بود اين 
كشمكش به قيمت از كف رفتن تمركز ترابي تمام شود. با اين شرايط شايد 

آل كثير مسابقه بعدي را از روي نيمكت شروع كند.

ميالد تقي زاده مرتضايي|  نتايج پرســپوليس در هفته هاي 
ابتدايي اين فصل اصال هواداران را راضي نكرده است. در آن سو 
اما، كادر فني سرخپوشان دائما تأكيد مي كنند كه درباره اين 
تيم از كلمه »بحران« استفاده نشود چون شرايط چندان هم بد 
نيست. در نگاه اول به نظر مي رسد ادعاي يكي از 2 طيف منطقي 
نيست اما با نگاهي به شرايط پرسپوليس در شروع ليگ هاي 
گذشته مي توان به هر دو طرف حق داد. پرسپوليس اين روزها 
آن قدر خوب نيست كه هوادارانش را راضي كند اما اوضاعش 
آن قدرها هم بد نيست كه كسي از قهرماني اين تيم نااميد شود. 
چون در دو سه سال گذشته هم قرمزها بعد از يك شروع ضعيف 
به قهرماني رسيده اند. از زمان رفتن برانكو و حتي در آخرين 
سال حضور او پرسپوليس هميشــه ليگ را با نتايج متوسط 
شروع كرده اما هيچ تيمي از اين فرصت بهره نبرده و از قرمزها 
فاصله نگرفته است. رقبا هميشه به پرسپوليس اين فرصت را 
داده اند تا از نيمه هاي نيم فصل يا حتي از پايان نيم فصل اوج 

بگيرد و در صدر جدول يكه تازي كند.

  3سال است همينطور قهرمان مي شوند
فصل گذشته را به خاطر بياوريد. پرســپوليس كه بايد در آذرماه 
فينال آســيا را برگزار مي كرد قبل از فينال 4هفته در ليگ بازي 
كرد و به 2برد و 2تساوي رسيد. بعد از شكست در فينال و بازگشت 
از قطر، تيم يحيي در 4بازي متوالي با حريفانش مساوي كرد تا از 
8بازي فقط 12امتياز داشته باشد. بعد از آن سرخپوشان با مشقت 
يك پيروزي مقابل فوالد به دست آوردند و بالفاصله در هفته بعد 
به آلومينيوم اراك باختند. يعني حاصــل كار آنها بعد از 10بازي 
15امتياز بود )1/5امتياز از هر بازي( درحالي كه فصل جاري از هر 
بازي 1/6 امتياز گرفته اند. فصل قبل از آن هم شــرايط قرمزها در 
هفته هاي آغازين بهتر از اين نبــود. در آن فصل كالدرون كه تازه 

به پرســپوليس آمده بود در 6بازي اول به 3برد و 3باخت رسيد، 
يعني 9امتياز! پرسپوليس فعلي از 5بازي 8امتياز دارد و حتي اگر 
اين چهارشــنبه در تهران با نفت آبادان هم مساوي كند تازه بعد 
از 6بازي با پرســپوليس كالدرون هم امتياز مي شود! در آن فصل 
هم مثل پارسال، هيچ تيم قدرتمندي وجود نداشت كه از شروع 
ضعيف سرخپوشان استفاده كند و در صدر جدول دست نيافتني 
شــود. حتي در ليگ هجدهم )آخرين فصل حضــور برانكو( هم 
پرسپوليس بعد از 5هفته 9امتياز بيشــتر نداشت و در رتبه سوم 
جدول بود. صدرنشين ليگ هجدهم در پايان هفته پنجم پديده 
مشــهد )با مربيگري همين يحيي( بود كــه در آن روز 12امتياز 
داشت اما بعدا به زير كشيده شد. صدرنشين هاي فعلي ليگ، حتي 
به اندازه آن پديده هم امتياز نگرفته اند و چهره ترســناكي براي 
تعقيب كننده هاي خود ندارند. بنابراين پرسپوليس در تمام فصول 
اخير موتورش دير راه افتاده و براي قهرماني از تيم هاي ليگ مهلت 
خواسته است. مهلتي كه هميشه به آنها داده شده و ظاهرا امسال 

هم از آنها دريغ نخواهد شد.

  يك پيشنهاد؛ اسدي را به خط دفاع ببريد
مثل دو سه سال گذشــته هيچ تيمي در هفته هاي ابتدايي يكه تاز 
ليگ نشده تا فرصت بازيابي براي پرسپوليس )و البته بقيه تيم ها( 
فراهم باشد. يحيي و تيمش هم تالش براي بازيابي را آغاز كرده اند. 
تغييرات اخير و روي آوردن به دفاع 3نفره بخشي از اين تدابير است 
كه البته براي ثمر دادن اين تحوالت، هنوز نياز به فرصت هســت. 
پرســپوليس در 2 بازي اخير پيشرفت داشــته اما با شيبي بسيار 
ماليم. تيم در بازي با گل گهر كمتر از بازي با آلومينيوم بد بود و در 
بازي با مس به سطح متوسط رسيد. تعداد موقعيت هاي ساخته شده 
در رفســنجان از مجموع موقعيت هاي 2 بازي قبلي بيشتر بود اما 

همچنان در روند تيم سكته هاي زيادي هست. كنعاني زادگان كه 
هميشه دريچه هاي خوبي براي انتقال توپ به خط هافبك و حتي 
حمله پيدا مي كرد رفته و مدافعان فعلي به راحتي پرس مي شوند 
و به پاس هاي بلند و بي هدف روي مي آورنــد. احمد نوراللهي كه 
با جابه جايي هاي مداوم براي پرســپوليس در سمت چپ و راست 
زمين برتري عددي ايجاد مي كرد ديگر نيست و وظايف او از عهده 
هيچ يك از هافبك هاي ايســتاي فعلي برنمي آيد. نه اســدي و نه 
ميالد سرلك هافبك باكس تو باكس نيستند و انتقاد از اسدي هر 
روز بيشتر مي شود. در اين ميان شــايد انتقال اين بازيكن به خط 
دفاعي هم ترفند مؤثري باشــد. در ليگ نوزدهــم )2 فصل قبل( 
تراكتور به دليل كمبود مدافع از رضا اسدي در دفاع مياني استفاده 
مي كرد و او بعد از 10بازي در اين پست حتي در تيم منتخب فصل 
هم قرار گرفت. جالب است كه در تيم منتخب ليگ نوزدهم از نگاه 
متريكا، 2 مدافع مياني سيدجالل حســيني از پرسپوليس و رضا 
اســدي از تراكتور بودند. شــايد االن هم انتقال او به خط دفاعي، 
مشكالت پرســپوليس در اين خط را برطرف كند و باالخره روند 
كلين شيت هاي سرخپوشان آغاز شود. اين البته به شرطي است كه 
باالخره معلوم شود چه بر سر كمال كاميابي نيا آمده و او با بازگشت 
به تركيب بتوانــد مثل روزهاي اوجش منافــذ مقابل خط دفاع را 
ببندد. جاي نوراللهي البته همچنان خالي خواهد بود كه شايد در 
نيم فصل با بازگشت خودش پر شود. مثل فصل گذشته كه بازگشت 
ترابي در نيم فصل پرسپوليس را به جاده قهرماني برگرداند، امسال 
هم ممكن است بازگشــت نوراللهي گره هاي كور را باز كند. تا آن 
زمان هم يحيــي مي تواند نگاه خريدارانه تري به احســان پهلوان 
بيندازد. هافبكي كه البته تقريبا هيچ كس طرفدار او نيست اما اگر 
كمي تحركش را باالتر ببرد، با توجه به قدرت حمل توپش شــايد 

بتواند در قحط الرجال كنوني جاي نوراللهي را تا حدودي پر كند.

پرسپوليس ليگ بيســت ويكم را خوب شــروع نكرده و انتقادات 
زيادي از اين تيم به عمل مي آيد. كار چنان بيخ پيدا كرده كه حتي 
كادر فني ســرخ ها ناگزير به تغيير سيســتم پايه تيم شده است؛ 
هرچند فعال اين دگرگوني عجيب هم جواب نداده. شــايد يحيي 
گل محمدي خيلي خوش شــانس بوده كه سپاهان و استقالل هم 
در اين هفته ها امتيازات چند بازي را از دست داده اند، وگرنه حتما 
عرصه بر سرمربي سرخپوشان تنگ تر مي شد. به هر جهت، يحيي 
از هواداران پرسپوليس خواسته صبورتر باشند. او قول داده تيم در 
هفته هاي پيش رو بهتر شود و به نظر مي  رسد يكي از مسائلي كه در 
اين مسير مي تواند به قرمزها كمك كند، قرعه شگفت انگيز و بسيار 

مناسب پرسپوليس در اين مقطع است.

  6هفته اقامت دلچسب در تهران
شايد باورش دشوار به نظر برسد، اما بازي با مس رفسنجان در هفته 
پنجم، تا مدت ها آخرين مسابقه خارج از تهران پرسپوليس خواهد 
بود. تيم يحيي ديگر از پايتخت خارج نمي شود، تا هفته دوازدهم 
كه بايد در اصفهان ميهمان سپاهان باشــد. در طول اين 6هفته، 
پرسپوليس يا ميزبان اســت يا ميهمان رقباي تهراني خواهد بود. 
قرمزها ابتدا با 2ميزباني پياپي استارت مي زنند؛ اتفاقي كه در هر 
فصل يك بار ممكن است براي هر تيمي رخ بدهد و 2بار پشت سر 
هم ميزبان يا ميهمان باشد. بر اين اســاس پرسپوليس در 2بازي 
آينده پذيراي نفت آبادان و نفت مسجدسليمان خواهد بود. اين تيم 
در هفته هشتم داربي بزرگ پايتخت را به ميزباني استقالل پيش رو 

دارد. پرسپوليس حتي پس داربي راحتي هم دارد و بعد از شهرآورد 
پايتخت بايد رودرروي تيم تازه صعود كرده هوادار باشد. شاگردان 
گل محمدي در ادامه ميهمان پيكان خواهند بود و در هفته يازدهم 
نيز از ذوب آهن پذيرايي مي كنند. سرانجام در هفته دوازدهم نوبت 

به حضور در نصف جهان و ديدار حيثيتي با سپاهان خواهد رسيد.

  با حضور تماشاگران
آنچه آغاز اقامت طوالني پرســپوليس در تهــران را براي اين تيم 
شــيرين تر مي كند، همزماني اين قرعه با بازگشت تماشاگران به 
ورزشگاه ها ست. از هفته گذشته و بازي استقالل و نساجي حضور 
هواداران در ورزشگاه ها آزاد شــد و حاال پرسپوليس هم مي  تواند 
براي 6بازي پياپــي از حمايت مؤثر هوادارانش ســود ببرد. قطعا 
تماشاگران بعد از 2ســال غيبت در ورزشگاه، اشتياق زيادي براي 
حضور روي ســكوها دارند و به تيم كمك خواهند كرد. نخستين 
بازي با تماشاگر پرسپوليس روز چهارشنبه برابر نفت آبادان برگزار 

خواهد شد.

  خوش نشيني سرخ ها در تهران
آيا برنامه جادويي، به احياي پرسپوليس كمك مي كند؟

ی|
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  عك

نكته بازي   

آماربازي

فوتبال، تقويم تاريخ نيست

خانه خاله هم اينطوري نيست

حرف فرهاد به كرسي نشست

بعد از شكســت پرســپوليس برابر 
آلومينيوم، يحيــي گل محمدي 
گفت: »پارســال هــم در اراك 
باختيم، اما 6 بازي بعــد از آن را 
برديم و قهرمان شــديم.« همان 
زمان به ســرمربي ســرخ ها يادآوري 
كرديم كه اين يكي فــرق مي كند و قرار نيســت هر گردي 
گردو باشد. تيم او برابر گل گهر برنده نشد و درحالي كه يحيي 
پيش از بازي با مس رفسنجان گفته بود: »از اين بازي به برد 
برمي گرديم«، پرسپوليس خوش اقبال بود كه دومين شكست 
فصلش را تجربه نكرد. حاال تيم زير فشار شديد منتقدان است، 
اما اين اتفاقات بايد براي يحيي يك درس داشته باشد؛ اينكه 
فوتبال برنامه تقويم تاريخ نيست كه در آن سالگردها يادآوري 
شوند. اينجا هر شكست، خودش يك اتفاق ناگوار است كه اگر 

درست تحليلش نكني، پل پيروزي هم نخواهد شد.

شــجاع خليل زاده كه پارســال از 
پرسپوليس جدا شــد، از همان 
زمان در كانــون انتقادات زيادي 
قرار گرفت. جدايــي او در حالي 
رخ مي داد كه اين بازيكن مدام الف 
تعصب و وفاداري به پرسپوليس مي زد 
و حتي مدعي بود حاضر است با سرخ ها قرارداد 6 ساله ببندد. 
درنهايت اما خليل زاده به الريان پيوست و به نخستين و آخرين 
نفر در تاريخ اين باشگاه تبديل شد كه لوگوي آن را مي بوسد! 
حاال شجاع مصاحبه كرده و گفته: »پرسپوليس خانه من است 
و هر زمان بخواهم به اين تيم برمي گردم.« او احتماال خواسته 
عالقه اش به اين تيم را نشان بدهد، اما ادبيات مناسبي را براي 
اين كار انتخاب نكرده است. شجاع حداقل يك عبارت »اگر 
مرا بخواهند« را بايد مورد استفاده قرار مي داد، وگرنه آدم در 

مورد خانه خاله اش هم اينطوري حرف نمي زند!

قبل از تعطيلــي ليگ، اســتقالل 
ميهمان فجر سپاســي بــود و با 
دريافت يــك گل ثانيــه آخري 
برابر اين تيم متوقف شــد. بعد از 
آن مسابقه فرهاد مجيدي به شدت 
به حضور تعدادي از هواداران فجر در 
ورزشگاه اعتراض كرد و اين مسئله غيرقانوني را از عوامل ناكامي 
تيمش خواند. مجيدي گفت: »اگر ورود تماشاگر به ورزشگاه ها 
آزاد شــده به ما هم بگويند. از همين جا از هواداران اســتقالل 
مي خواهم هفته آينده به ورزشگاه بيايند.« فرهاد اين حرف را از 
سر عصبانيت زد، اما دقيقا اتفاقي كه او در موردش سخن گفته 
بود رخ داد و ديدار هفته پنجم اســتقالل و نساجي به نخستين 
مسابقه با تماشاگر در دوران پساكرونا تبديل شد. حاال اگر مربي 
رقيب سنتي اين حرف را زده بود و چنين اتفاقي رخ مي داد، خدا 

مي داند مجيدي چه مي گفت!

متريكا

ســپاهان در بــازي مقابــل تراكتور با 

64درصــد مالكيت تــوپ و 673پاس، 64
مالكانه ترين بازي اين هفته از ليگ برتر 
را ارائه داد. امــا هيچ يك از اين ركوردها 
منجر به پيروزي سپاهان نشدند و اين تيم باز هم امتياز از دست داد. 
جالب تر اينكه در هفته پنجم هيچ تيمي به اندازه سپاهان شوت نزد و 
در زمينه شــوت داخل چارچوب هم اين تيم به همــراه آلومينيوم 
بهترين عملكرد را داشــت. آلومينيوم همچنين با تحمل 3شــوت 
كمترين فرصت شــوتزني را به حريف داد. اما حريف اين تيم يعني 
نفت مسجدسليمان يكي از 3شوتي كه به سمت دروازه آلومينيوم زد 
را گل كرد تا باالترين نرخ تبديل شــوت به گل را داشته باشد. نفت 
آبادان هم با موفقيت در 57درصد از نبردها، قلدرترين تيم هفته بود.

 در جمع بازيكنان ركورددار اين هفته هم 

نام چند بازيكن از سپاهان ديده مي شود؛ 99
بيشــترين شوت )8(، بيشــترين پاس 
كليدي )4( و بيشترين پاس سالم )99( 
به ترتيب به نام دانيال اسماعيلي فر، محمد كريمي و عزت پورقاز ثبت 
شده است. در دريبل موفق هم اسماعيلي فر مشتركا با آرياكيا بهترين 
عملكرد )4دريبل موفق( را داشته است. بيشترين نبرد هوايي موفق 
را گولسياني و شروين بزرگ داشته اند. جالل حسيني بيشتر از همه 
دفع توپ داشت )13( و محمدرضا اخباري بيشترين مهار )5( را به 
نام خود ثبت كرد. مصطفي احمدي 10تكل موفق داشــت و محمد 
حسيني از هوادار و اميرمهدي جانملكي از نساجي هم با بازي خواني 

باال 10مرتبه پاس هاي حريف را در ميانه راه قطع كردند.

 تيم نســاجي با 13اخطــار و 2اخراج 

خشــن ترين تيم ليگ تا ايــن مقطع از 15
فصل بوده اســت. از جمــع كارت هاي 
نساجي چي ها 4كارت زرد و يك كارت 
قرمز سهم مسعود شجاعي بوده و كاپيتان سابق تيم ملي نقش مؤثري 
در ركوردشــكني تيمش داشته است! بعد از نســاجي، دومين تيم 
پركارت فصل جاري گل گهر است كه 13كارت زرد گرفته اما هنوز 
اخراجي نداشــته اســت. پيكان با 10كارت زرد و يك كارت قرمز 
سومين تيم بي انضباط و خشــن اين فصل محسوب مي شود. نفت 
مسجدســليمان هم بــا 4كارت زرد طي 5بــازي باانضباط ترين و 
كم كارت ترين تيم ليگ جاري اســت و پديده و مس رفســنجان با 
5كارت زرد در رتبه بعدي قرار دارنــد. البته پديده و مس يك بازي 

كمتر از بقيه تيم ها انجام داده اند.

ساعت بيدارباش
 4سال است پرسپوليس به همين بدي شروع مي كند و رقبا از اين فرصت استفاده نمي كنند؛ قرمزها امسال هم فرصت قهرماني دارند 

به شرط آنكه مثل هر سال سر وقت از خواب بيدار شوند

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيست ويكم
امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه
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منچســتريونايتد به لطف مدافعــان و هافبك هاي پراشــتباهش و همچنين 
سرمربي اش، از تيم تازه صعود كرده و ته جدولي واتفورد هم 4بر يك شكست 
خورد تا تغييــرات روي نيمكت اين تيــم كليد بخورد. در آخر اين مســابقه 
اوله گونار سولسشائر از هواداران با حركت دست خداحافظي كرد. هيأت مديره 
باشگاه كه از فرصت تعطيلي 2 هفته اي ليگ در فيفادي اخير براي تغيير مربي 
بهره اي نبرده بود، ديروز به اين نتيجه رسيد كه ديگر نمي شود با اين سرمربي 
نروژي ادامه داد. نتيجه جلسه 5ساعته كه به اطالع اد وودواردز، نايب رئيس 
باشگاه براي اقدام رسيد، اين بود كه طرفين محترمانه به اين همكاري پايان 

دهند. فعال مايكل كريگ، ســرمربي موقت خواهد بود و ديگر بازيكن متوسط 
هم دوره او در همين تيم يعني درن فلچر به وظيفه كمك مربيگري ادامه خواهد 

داد. كريگ و فلچر در كادرفني مانده اند تا ســرمربي تازه مشخص شود. با توجه به 
در پيش بودن بازي ســخت هفته بعد مقابل چلسي و ديدار اين هفته ليگ قهرمانان 
مقابل ويارئال در اســپانيا، فعال از معرفي ســرمربي جديد خبري نيست اما باشگاه 
همچنان در حال مذاكره و رايزني براي انتخاب ســرمربي جديد است. گفته مي شود 
مذاكراتي پنهاني با تن هاخ، ســرمربي تحت قرارداد با آژاكس صــورت گرفته تا اگر 
توافقي دوجانبه حاصل شــد، باشــگاه براي جذب اين مربي موفق با باشگاه هلندي 
وارد مذاكره شود. زيدان همچنان نظرش اين است كه پيشنهاد من يونايتد را نپذيرد 
چون انگليسي اش كامل نيست. به شوخي گفته اند كه زيدان دارد زبان انگليسي ياد 
مي گيرد تا به پيشنهاد منچستر پاسخ منفي دهد. اين در حالي است كه رونالدو زيدان 
را روي نيمكت تيم مي خواهــد. با وجود تمام حرف و حديث هــا برخي از منابع خبر 
داده اند دور تازه مذاكرات براي قانع كردن سرمربي فرانسوي هم آغاز شده. بي بي سي 
ادعا كرده كه منچستريونايتد حاضر است تمام شرط هاي زيدان را براي راضي كردن 
او بپذيرد. اما گزينه هاي عجيب ديگري هم در ليست هستند. جانلوكا دي مارتزيو كه 

آقاي پاس گل 
يك مدافع است

پاس گلي كه ترنت الكســاندر آرنولد 
براي ساديو مانه ارسال كرد، پنجاهمين 
پاس گل او با لباس ليورپول در تمامي 
رقابت ها به حساب مي آمد. او تا به حال 
در ليگ برتر، 10 پاس گل براي ساديو 
مانه ارسال كرده تا دوبرابر بيشتر از هر 
بازيكن ديگري براي مانه گل ســازي 
 كرده باشــد. همچنين از ابتداي فصل
19 -201۸، ترنت در ليگ برتر ۳۸ بار 
پاس گل ارســال كرده تا از اين حيث 
بهترين آمــار را به خود اختصاص داده 
باشــد؛ ترنت الكســاندر آرنولد )۳۷(، 
كوين دي بروين )۳4( و اندي رابرتسون 
)۳1( بهتريــن آمــار را در اين زمينه 
داشته اند. اين نهمين پاس گل آرنولد 

در 6بازي اخيرش براي ليورپول 
بود. او در اين 6بازي يك گل 

هم به ثمر رسانده است.

پايان اوله
منچستر سرانجام دلش آمد 

سرمربي اش را اخراج كند

منچستر زيرنظر اوله روي هم رفته 168 بازي انجام داد كه حاصل 
آن 91 برد، 37 تساوي و 40 باخت بود. اين آمار نشان مي دهد اين 

مربي با 54.17درصد پيروزي از سمتش اخراج شد.

 داويد دخه آ كه از 31 ضربه پنالتي قبلي در ليگ برتر تنها 2ضربه 
را گرفته بود، حاال هر 2 ضربه آخر را مهار كرده اما اين آمار هم 

به داد اوله نرسيد.

كريس رونالدو از سال2003 كه به منچستريونايتد پيوست، در 
92بازي مقابل تيم هاي تازه صعودكرده به ليگ برتر توانسته بود 
روي 105گل تأثير بگذارد؛ 83گل و 21پاس گل كه در باخت 4بر 
يك به واتفورد توانست تعداد پاس گل هايش مقابل اين تيم ها را 

يكي افزايش بدهد.

منچستر در 7ديدار گذشــته تنها يك برد 3بر صفر مقابل تيم 
نگون بخت تاتنهام داشته كه آن هم پيش از آمدن كونته به دست 
آمده؛ يك باخت 2بر صفر در داربي منچستر، شكست 5بر صفر 
از ليورپول و 4 بر 2 از لستر، باخت يك بر صفر به استون ويال و 
تساوي يك-يك مقابل اورتون نتايج درخشان اوله پيش از بازي 
با واتفورد بوده است. اين دومين شكست سولسشائر از واتفورد 

بود. مورينيو هم يك بار مقابل اين تيم يك شكست داشت.

باخت به واتفورد سنگين ترين شكست تاريخ منچستر مقابل يك 
تيم تازه صعود كرده بود. شياطين سرخ پيش از اين در تاريخ ليگ و 
پيش از ليگ برتر در سال1989با نتيجه 5بر يك به منچسترسيتي 

باخته بودند و حاال اين ركورد منفي در دست سولسشائر است.

من يونايتد در اين فصل فقط از 2 تيــم ديگر ليگ جزيره كمتر 
گل خورده؛ 29گل خورده در برابر 30گلي كه لســتر و نوريچ 

دريافت كرده اند.

رونالدو در 13بازي روي 11گل براي سولسشائر تأثيرگذار بود اما 
نتوانســت جلوي اخراج اين مربي را بگيرد. مروري بر آمار اين 
بازيكن زيرنظر ساير مربيان هم در نوع خود جالب است. فرگوسن: 
292بــازي، 118گل، 73پاس گل، پلگرينــي: 35بازي، 33گل، 
12پاس گل، مورينيو: 164بازي، 168گل، 49پاس گل، آنچلوتي: 
101بازي، 112گل، 47پاس گل، بنيتس: 24بازي، 25گل، 8پاس گل، 
زيدان: 114بازي، 112گل، 30پــاس گل، آلگري: 43بازي، 28گل، 
11پاس گل، ســاري: 46بازي، 37گل، 9پاس گل، پيرلو: 44بازي، 

36گل، 5پاس گل و سولسشائر: 13بازي، 9گل، 2پاس گل. در اخبار نقل وانتقاالت منبع معتبري به حساب مي آيد، از مذاكره منچستريونايتد با 
رونالد كومان و فرانك دي بوئر براي جانشيني اوله خبر داده بود؛ 2مربي هلندي ناكام 
سال2021 كه از بارسلونا و تيم ملي هلند اخراج شــده اند! در بيانيه باشگاه آمده كه 
فعال منچستر دنبال يك  سرمربي موقت تا پايان فصل است. به نظر مي رسد گزينه رالف 
رانگنيك آلماني مدنظر گليزرها براي اين مقطع باشد. به اين نكته هم بايد اشاره داشت 

كه مايك فيالن هم با سولسشائر اولدترافورد را ترك خواهد كرد.

جشنواره گل فصلي
تيمهايانگليسيبههمديگررحمنميكنند

در 8 ديداري كه روز شنبه در ليگ برتر انگليس برگزار شد، 30 توپ از خط دروازه ها عبور كرد تا بيشترين تعداد گل زده در يك روز از اين بازي ها )حداكثر 8 بازي( از 
سپتامبر 2015تاكنون به ثبت برسد. اين در حالي است كه در نخستين روز از هفته هفتم فصل16 -2015  ،35 توپ از خط دروازه ها عبور كرده بود.

ليورپول؛ كابوس توپچي ها
با شكســت قابل پيش بيني آرســنال در زمين ليورپول، تعداد گل هاي 
خورده اين تيم در آنفيلد در 5سال اخير در 6بازي به عدد22رسيده؛ در 
برابر تنها 4گل زده! آرســنال در اين بازي فقط 5 لمس توپ در محوطه 
جريمه حريف داشــت. اين ضعيف ترين آمار آرســنال از اين لحاظ در 
6 فصل اخير است. آرون رمزديل در بازي مقابل ليورپول به اندازه 9 بازي 
ابتدايي اش براي آرسنال گل خورد )4 گل(. او همچنين 5 سيو هم داشت 
كه يكي از آنها تريپل سيو و يكي دبل سيو بود. يكي ديگر از چهره هاي اين 
بازي مينامينوي ژاپني بود، بازيكني كه فقط 4۸ ثانيه نياز داشت تا دروازه 

آرسنال را باز كند. اين پنجاهمين كلين شيت آليسون در ليگ برتر بود.

مندي به پتر كبير رسيد
ادوارد منــدي مثل پتر چك از رن به چلســي پيوســته و هم اكنون راه اين 
دروازه بان بزرگ را ادامه مي دهد. چك سال2004و مندي در سال2020به 
باشگاه لندني آمدند. چك در 60 بازي نخست خود با پيراهن آبي ها موفق به 
ثبت ۳5 كلين شيت شــد و مندي هم در برد ۳بر صفر مقابل لستر كه 2 مهار 
عالي داشــت، توانســت دقيقا همين ركورد را تكرار كند؛ ۳5كلين شيت در 
60بازي اول براي چلســي. بد نيســت نگاهي هم به آمار رودريگر داشــته 
باشيم. او در ليگ برتر تنها ۸بار موفق به گلزني شده كه نيمي از اين گل ها به 
لسترسيتي بوده. با اين گل تعداد گل هاي مدافعان چلسي در اين فصل ليگ به 
عدد1۳رسيد كه يك گل از مجموع گل هاي همه مدافعان ليگ بيشتر است.

جهان

منچستري ها ديروز با انتشار بيانيه اي رسما با اوله خداحافظي كردند. 
در بخشي از اين بيانيه آمده است: »ناكامي هاي چند هفته اخير نبايد 

همه كارهايي را كه او در طول 3 سال گذشته براي بازسازي بناي تيم در 
جهت كسب موفقيت هاي طوالني مدت انجام داده، كمرنگ كند. اوله 
در حالي باشگاه را ترك مي كند كه قدرداني هاي صميمانه ما را براي 
تالش هاي خستگي ناپذيرش به عنوان سرمربي، به همراه خود دارد 

و ما برايش در آينده بهترين آرزوها را خواهيم داشت. جايگاه 
او براي هميشه در تاريخ باشگاه جاودانه خواهد ماند، نه 

فقط به عنوان يك بازيكن، بلكه به عنوان يك مرد 
فوق العاده و مربي ای كه به ما لحظه  هاي 

عالي و بزرگي را هديه داد.«

گل نوبرانه مسي
ستاره آرژانتيني توانست طلسم گلزني در ليگ با پيراهني غيراز بارسا را باطل كند

با وجود اينكه ترديدهايي درباره تعصب مسي 
به باشگاه فرانسوي اش ايجاد شده بود و باشگاه 
از بي احتياطي بازيكنــش در دوران نقاهت و 
پيوســتن او به اردوي تيم ملي ناراضي بود و 
درحالي كه همگان انتقــاد مي كردند كه اين 
بازيكن فقط با پيراهن بارســلونا مي توانست 
گل بزند، او ســرانجام بــه همــه انتقادها و 
ترديدها پاســخ داد و پايــش در ليگ به گل 
باز شــد. هواداران پاريس هم برايش ســنگ 
تمام گذاشــتند و 200مــاده دودزاي رنگي 
به افتخار او در پارك دوپرنس روشــن كردند 
كه اين يك ركورد اســت. لئو مســي پس از 
190روز در رقابت هــاي ليگ موفق به گلزني 

شد. او زننده گل ســوم پاري سن ژرمن در برد 
۳بر يك مقابل نانت بود. مســي براي رسيدن 
به نخستين گلش در لوشامپيونه يا ليگ يك 
با پيراهــن پاري ســن ژرمن 411دقيقه صبر 
كرد و اين در حالي اســت كه براي نخستين 
گلش در الليگا تنها به ۷5دقيقــه زمان نياز 
داشت. او به هفدهمين بازيكن آرژانتيني تاريخ 
پاري سن ژرمن تبديل شد كه در ليگ موفق به 
گلزني مي شود. گل مسي به نانت، پانزدهمين 
گل خارج از محوطه او در ســال 2021بود و 
در اين زمينه بــا اختالف در رتبــه يك قرار 
دارد. تعداد گل هاي بيــرون محوطه جريمه 
در 5 فصل اخير ليگ؛ مســي 44 گل و رونالدو 

۷ گل. نانت هشتادوسومين حريفي است كه 
اين ســتاره آرژانتيني در رده باشــگاهي در 

دوران حرفه اي اش مقابل آن به گل مي رسد.
مسي در اين بازي 6شوت زد و ۷۷تا از ۸۷پاس 
او به مقصد رسيد؛ ازجمله ۳ پاس كليدي و 2 
دريبل از 5اقدامش به دريبل موفق از كار در 
آمد. خودش درباره اهميت اين گل مي گويد: 
»خيلي خوشحالم كه نخستين گلم را در ليگ 
به ثمر رســاندم با وجود اينكــه قبال در ليگ 
قهرمانان اروپا گل زده ام. من در اين مسابقه و 
قبل از آن چندين موقعيت داشتم كه متأسفانه 
نتوانستم آنها را به گل تبديل كنم اما باالخره 

امشب توانستم گل بزنم.«

لطف طارمي به پسر سرمربي

پورتو در جام حذفي پرتغال به مصاف فيرنزه رفت و موفق شد اين 
تيم را در حضور ۷4 دقيقه اي طارمي با نتيجه 5بر يك شكســت 
دهد. طارمي در اين بازي گلي نزد اما يك پرش بلند داشــت كه 
سوژه رسانه ها شد و يك پنالتي گرفت كه مي توانست آن را به گل 
تبديل كند اما تصميم گرفت اين پنالتي را به پســر سرمربي تيم 
بدهد! در پايان بازي كونسيسائو به پسرش توصيه كرد كه از مهدي 
طارمي به خاطر ازخودگذشتگي تشكر كند. فرانسيسكو يك سال 
بود موفق به گلزني نشــده بود. كونسيسائو در اين خصوص گفته 
است: »اعتراف مي كنم نخستين چيزي كه به ذهنم رسيد اين بود 
كه پسرم برود از مهدي تشــكر كند، چون او معموال پنالتي ها را 
مي زند. مهم بود كه به يك مهاجم روحيه بدهيم نه به اين دليل كه 
فرانسيسكو بود، بلكه به اين دليل كه او يك مهاجم دنبال گل بود.«

 

پيرترين دبل كار ليگ
ميالن در شب درخشش والهوويچ، مهاجم پرمشتري فيورنتينا، 
نخستين شكست خود در اين فصل سري آ را تجربه كرد. شاگردان 
پيولي در اين بازي با نتيجه 4بر ۳شكســت خوردنــد اما زالتان 
ايبراهيموويچ تمام نشدني باز هم ركورد زد. او با 40 سال و 4۸ روز 
سن، به مسن ترين بازيكن تاريخ ســري آ تبديل شد كه موفق به 
ثبت دبل مي شود. او در جدول گلزنان با 5گل به رتبه هشتم رسيد.

آسيابان 600تايي شد

توماس مولر )مولر به معناي آســيابان( تعــداد بازي هاي خود با 
پيراهن بايرن مونيخ را به عدد 600رساند. او حاال پس از اولي كان 
و سپ مه ير در رده سوم باسابقه ترين بازيكنان تاريخ اين باشگاه و 
نخستين بازيكن غيردروازه بان در اين ليست قرار گرفته است. مولر 
در اين 600 بازي، 2۳0 گل براي بايرني ها زده، 2۳1 گل ساخته و 

29 بار قهرمان تورنمنت هاي مختلف شده است.

خوش شانسي مهندس در گام نخست
نخستين حضور ژاوي روي نيمكت بارسلونا در حضور بيش از ۷5هزار 
تماشاگر با برد همراه بود. اين در حالي است كه كاتاالن ها در آخرين 
بازي خانگي خود پيش از حضور ژاوي، تنها پذيراي ۳۷ هزار هوادار در 
نوكمپ بودند. اين نخستين برد بارســا در الليگا پس از يك ماه بود و 
نخستين كلين شيت در ليگ از اول مهر به اين سو كه با كاديس بدون 
گل مساوي كرده بودند. مهندس خيلي شانس آورد كه 2 بار توپ به 
تير دروازه تيمش خورد و اسپانيول در اين داربي 12بار نزديك بود با 
شوت هاي خود به گل برسد. آخرين بار تيم تحت هدايت فرانك رايكارد 
در نخستين بازي الليگايي خود به عنوان سرمربي بارسلونا تعداد شوت 
بيشتري از رقيب را دريافت كرده بود. در آن ديدار)آگوست 2002(، 

اتلتيك بيلبائو 1۷ بار به سمت دروازه بارسا شوت زده بود.

نقل قول

آنتوان گريزمان، مهاجم فرانسوي اتلتيكومادريد كه به صورت 
قرضي از بارســلونا به اين تيم پيوســته: »فكر مي كنم دوران 
حضورم در بارسلونا به هيچ وجه فاجعه بار نبود زيرا من در هر 
فصل تقريبا 20گل به ثمر رساندم. بسيار مفتخرم كه در بارسلونا 
بازي كردم. خيلي خوشحالم كه در بارســلونا بازي كردم. من 
هم تيمي هاي خارق العاده اي داشتم، از مربيانم چيزهاي زيادي 
ياد گرفتم، حتي در مواقعي كه بازي نكردم يا حتي وقتي اوضاع 
پيچيده شد. فكر مي كنم اينجا در اتلتيكومادريد، آنها كسي كه 
من هستم و چيزي كه هستم را دوست دارند، بنابراين اين براي 
همه عالي است. در مورد شروعم در اين فصل نگران بودم. من 
مي دانم كه شروع خوبي نداشتم اما مي دانستم كه قرار است تمام 
توانم را در زمين بازي به كار بگيرم تا اعتماد به نفسم را بازيابي 

كنم و حاال مي دانم كه همه  چيز بسيار خوب پيش مي رود.«

پوچتينو، سرمربي پاري سن ژرمن در گفت و گو با گاردين: »فصل 
بسيار سختي داريم. همه فكر مي كنند حتي قبل از حضور در 
مسابقات بايد پيروز ميدان باشــيم. بعد از گذشت يك دقيقه 
اگر 3، 4يا 5گل نزده باشيم، همه بالفاصله حس مي كنند اتفاق 
فاجعه باري به وقوع پيوسته اســت. همه انتظار دارند در ليگ 
قهرمانان به قهرماني برســيم و اگر اين اتفاق نيفتد يعني ناكام 
بوده ايم. بايد سبك بازي مان را بهبود ببخشيم. اين موضوع نياز 
به زمان و تعهد بازيكنان دارد. فقط درصورتي كه همه در تيم به 
اهميت شان واقف باشند، مي توانيم در اروپا حرفي براي گفتن 
داشته باشيم. در تالشيم راهي پيدا كنيم  تا  ام باپه، نيمار و مسي 
در جريان بازي راحت باشند. كار آســاني نيست ولي چالشي 

لذتبخش است.«
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فرزانه در اوج

لیگ های ایرانی

در فوتبال ما اصوال باخت فنی وجود ندارد و شکســت ها با 
بهانه هایی از قبیل توطئه، ناداوری، بدخواهی، شرایط جوی 
و ... توجیه می شوند. ســرمربی یکی از تیم های لیگ برتر 
زنان پس از شکست در هفته اول گفت گل حریف شانسی 
بود وگرنه ما بهتر بودیم. هفته دوم وقتي تیمش با اختالف 
4گل باخت، طبیعا نمي توانست هر 4 گل را به شانس ربط 
بدهد و چه بهانه اي بهتر از داوري. او پای داور را وسط کشید 
و شکست تیمش را گردن داور انداخت. محال است عکس 
این اتفاق بیفتد، مثال تیمي ببرد و مربي اش بگوید پیروزي 

تیم به خاطر ناداوری و اتفاقات دیگر بوده است.

فرزانه توســلی بهتریــن دروازه بان تاریخ فوتســال زنان 
ایران است. او 3بار در لیســت بهترین دروازه بانان جهان 
قرار گرفته و 2بار بهترین دروازه بان آســیا شــده. عقاب 
فوتسال زنان آســیا در سن 35 ســالگی همچنان در اوج 
اســت و این فصل براي تیم نصر بازي مي کند و عالوه بر 
تداوم عملکرد خوبش، گل هم می زند. توســلی این هفته 
دروازه ملی حفاری که از تیم های خوب لیگ فوتسال است 
و دروازه بانش هم عضو تیم ملي بوده را باز کرد تا نشان دهد 

که انگیزه ها و انضباط حرفه ای خود را حفظ کرده است. 

در هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنــان 27 گل در 6 بازی به ثمر 
رسید. در حالی که هفته پنجم لیگ مردان فقط 10 گل در 8بازی 
داشــت. در لیگ زنان به دلیل سطح اختالف چشمگیر تیم ها، 
گاهی نتایج واترپلویی به ثبت می رسد. این به خاطر توانایي باالي 
گلزنان تیم هاي زنان نیست، سطح بعضي از تیم ها به قدري پایین 
است که فقط در لیگ حضور دارند و تجربه کسب مي کنند. براي 
مثال این هفته ســپاهان 8 گل به سارگل بوشهر زد و سیرجان 
7 گل وارد دروازه نماینده شهرکرد کرد. اما در لیگ مردان عالوه 
بر نزدیک تر بودن سطح تیم ها، کیفیت بازی ها هم باالست و این 
کیفیت هر سال باالتر هم مي رود. دست کم تا بازی های این هفته 
که چنین بوده است؛ ببینیم آیا در هر دو لیگ و در ادامه بازی ها، 

تغییر مثبت چشمگیری رخ مي دهد یا خیر.

كودايي را قوي تر از قبل داريم 
ایراندوست، سرمربي تیم ملي فوتبال زنان مي گوید تیمش بیشتر از اردو به بازي تدارکاتي نیاز دارد اما هیچ تیمي با ما بازي نمي کند

گل زن

مربی همیشه معترض

الهام محمودي 
 روزنامه نگار
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نقل قول

گالره ناظمي داور فوتســال كه نامش بيــن 16داور برگزيده 
سال2021قرار گرفته، مسئول برگزاري ليگ فوتبال زنان 
ايران است. او از باشگاه هايي كه حاضر نشده اند به 
تيم ملي بازيكن بدهند، حمايت كرده و به ايسنا گفته 
است: »سپاهان، خاتون بم و شهرداري سيرجان 
به خاطر مسابقات مهمي كه روزهاي آينده پيش 
رو دارند، دل نگراني هايي داشتند. تيم ملي هم 
مسابقات مهمي پيش رو دارد. از قبل بين تيم 
ملي و باشــگاه ها تعامل وجود داشت و در 
اين مورد خاص هم جلسه اي فوري ترتيب 
داده ايم تا حرف  باشگاه ها و تيم ملي را 
بشنويم. هدف باشگاه ها اين 
اســت كه بخواهند مشكلي 
پيش بياورند. نگاه سازمان 

ليگ قهري نيست.«

جدول 8368
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افقي:
 1- یکــي از زبان هاي مردم 
افغانســتان- از توابع استان 

گیالن- خداي هندو
2- رمانــي مشـــــــهور 
از والتر اســکات، نویسنده 
انگلیسي- وســط- درخت 

زبان گنجشک
3- از خوانندگان سرشناس 

موسیقي اصیل ایراني
4- منطقــه اي سردســیر 
در شــمال روســیه- کال- 

سرکرده
5- پهلوان- ابــزار نجاري- 

ارزش و اهمیت
6- اعشــاري- سنگ ترازو- 

شبکه گسترده جهاني
7- درخشان- ادویه اي تند- 

گلي زیبا
8- صندلي دندانپزشــکي- 

گازي رادیواکتیو
9- از پوشاك زنانه- برخي 
از آب گل آلــود مي گیرند!- 

آسایش
10- مفلوج- سمت راست- 

خوش چهره
11- ساالد خوشمزه لبناني- 
روزنامه چــاپ ترکیه- بله 

فرانسوي
12- قرار داده شده- هر چیز 

بي جان- به تازگي

13- کارگــــــردان فیلم 
بي خوابي با بازي آل پاچینو

14- بله روسي- پایاني- از 
کتب فقهي شــیعه تألیف 

شیخ صدوق
15- خشــنودي- نویسنده 
رمان سه تفنگدار - رنگارنگ

  
عمودي:

1- ایراني- شیشـــــــــه 
آزمایشگاهي- آزرده و دلگیر
2- چیز- شب اول زمستان- 

وام خواهي
3- توبه کننده- اشــاره به 

نزدیک- بي گناه
4- وســیله کمک حرکتي 
بیمــاران- فراخــــــوان- 
معاهــده اي که بــه جنگ 

جهاني اول پایان داد
5- فرزنــد نتیجــه- عید 

کریسمس- اریکه سلطنت
6- اسب قهوه اي- احسان- 

دورافتاده
7- قســم- نوعــي انرژي- 

سودمند
8- شــهري در پاکستان- 

یاران پیغمبر)ص(
9- فیزیک دان فرانســوي و 
بنیانگذار الکترودینامیک- 

سوغات کرمان- بي آبرو
10- گلي زیبا و خوشــبو- 

اشاره- دوستي
11- خداحافظــي بیگانه- معادل 
فارسي تیتر- واگذار کردن کاري 

به دیگري
12- صباغ- از تقســیمات قرآن- 

خدمتگزار
13- قبیلــه- بیــزاري- از القاب 

امراي ترك
14- دســتگاه نمایش کامپیوتر- 

اصطبل- از اقمار سیاره مشتري
1515- همدم- غالم- پیدا کردن

نوتاخخلسمطبر
هديزرونوخيسورع
ياردنفااتكيد
دراكبيقررولاو
رنتمهتخسانزب
اسيناورسختسار
تفارظزارگيدق

يمارتحارهچونم
هدرهقفنباينا

مراتلاتسيركشش
زوملاظوزينكت
يدوجوترادشوتر
سايابودگسلقا

تممديويدروديرك
يپقحاكندماسب

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4077
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

974812365
615473829
832965174
149586237
358247691
726391458
283159746
497638512
561724983

متوسط

    9 8 4   
   4  5   1
      5 2 9
    4 2 6   
 3      5  
  7 9 6     
2 8 4       
9   3  7    
  3 8 1     913784256

784256391
562913784
847562913
139847562
625139847
478625139
256391478
391478625

ساده

متوسط

175298436
692435781
348176529
819542673
436781952
527963148
284659317
951327864
763814295

سخت

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

ساده

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

ليلي خرسند| هيچ تيم آسيايي فعال حاضر نشده است 
با تيم ملي فوتبال زنان ايران بازي دوستانه داشته باشد. 
اردوي شارلوا لغو شده، تيم هاي باشگاهي بازيكن به تيم 
ملي نمي دهند و يكي از مدافعان اصلي تيم ملي هم آسيب 
ديده و شايد تا 8ماه ديگر نتواند پا به توپ شود. روحيه 
دروازه بان اول تيم را هم كه اردني ها به هم ريخته اند. در 
اين شــرايط تيم ملي بايد تا دي ماه خودش را براي جام 
ملت هاي آســيا آماده كند؛ مســابقاتي كه زنان ايراني 
براي نخستين بار تجربه اش مي كنند. مريم ايراندوست 
ســرمربي تيم ملي كه طبعا از اين شرايط راضي نيست 
 در گفت وگويي با همشهري به ســؤاالت ما پاسخ داده

 است.

  شرايط تيم ملي خوب به نظر نمي رسد. اردويي 
كه قرار بود در باشــگاه شــارلواي بلژيك برگزار شود، 
به خاطر مسائل غيرفوتبالي لغو شد. لغو اين اردو به تيم 

لطمه نمي زند؟
لغو این اردو خیلي به تیم ما آسیب نمي زند، چون قرار بود آنجا 
یک اردوي 5روزه و یک بازي دوستانه داشته باشیم. دغدغه 
اصلي ما بازي هاي تدارکاتي است. درخواست من از فدراسیون، 
داشتن بازي دوستانه با کره جنوبي، ژاپن، ویتنام و تایلند بود، 
فدراسیون هم رایزني  کرد اما آنها جواب منفي دادند. امیدواریم 
در این زماني که مانده 3 یا 4بازي دوستانه خوب داشته باشیم. 
فدراسیون با چند کشور دیگر مکاتبه کرده و منتظر جواب آنها 
هســتیم. امیدواریم از 23 تا 30آذر بتوانیم 2بازي دوستانه 
برگزار کنیم و 2بازي هم هفته هــاي اول دي و قبل از اعزام 

داشته باشیم.

  با چه تيم هايي بازي داشــته باشيد، برايتان 
راضي كننده است؟

براي ما بازي  با تیم هاي ملي کشــورها مهم است؛ تیم هایي 
که حداقل از ما پایین تر نباشند. ما با تیم ملی چین باید بازي 
کنیم که 8بــار قهرمان جام ملت ها شــده و در جام جهاني و 
المپیک شرکت کرده است. دوســت داریم در جام ملت ها از 
حیثیت ایران دفاع کنیم نه اینکه هفت هشت تا گل بخوریم. 
خوب بازي کردن به تدارکات نیاز دارد. تونس یکي از تیم هایي 
است که درخواست بازي با آنها را داده ایم. تونس با هند و اردن 
هم بازي تدارکاتي داشــت و هر دوتیم را برد. از نظر رنکینگ 

هم باالست.
  اميدواريد جواب مثبت بدهند؟ به هر حال آنها 

هم نمي خواهند با تيم ضعيفي بازي داشته باشند.
ما هنوز داریم تاوان 2ســالي که از رنکینگ خارج شدیم را 
مي دهیم. مي دانم که فدراسیون به ســیزده چهارده کشور 
ایمیــل زده و تلفني هــم با آنهــا در تماس بوده تــا بتواند 
راضي شان کند اما متأســفانه هرکدام بهانه ها و دالیل خاص 
خودشان را داشــتند. امیدواریم که حداقل ازبکستان حاضر 

شود با ما بازي کند.

  هنــد ميزبــان جــام ملت هــا و يكي از 
همگروهي  هاي ما با برزيل بازي تداركاتي دارد.

هند اصلي ترین حریف ماســت و بازي اول ما با آنهاســت. 
هندي ها این هفته در برزیل بازي دارند و یکشنبه هفته بعد 
با شیلي. آنها تا قبل از شروع جام ملت ها 14بازي تدارکاتي 

انجام مي دهند.

 تيم شما از وقتي ليگ شروع شده حتي اردوي 
خوبي هم نداشته است.

قبل از اینکه لیگ شروع شــود همه اردوهاي ما منظم بود و 
همه بازیکنان در اردو بودند. با شروع لیگ طوري برنامه ریزي 
کردیم که 5روز بچه ها در اردوي تیم ملي باشــند و 12روز 

در اختیار باشــگاه ها، اما متأســفانه االن که در اردو هستیم 
21بازیکن را نداریم.

 ليگ مي تواند به آماده شدن بازيكنان كمك 
كند اما بايد نگران مصدوميت ها هم باشــيد. گلنوش 

خسروي را در ليگ از دست داديد.
براي گلنوش و خودمان که او را نداریم، خیلي 
ناراحتم. گلنــوش بازیکن حرفــه اي و دفاع 
خوبي براي تیم بود. احتماال هم رباط صلیبي 
و هم مینیسک او آسیب دیده و اگر MRI این 
مصدومیت را تأیید کند، حدودا 8ماه از فوتبال 
دور مي ماند. من خودم موافق برگزاري لیگ 
بودم و هستم، چون مربي باشگاهي بوده ام و 
مشکالت باشــگاه ها را مي دانم. سعي کردیم 
تعامل باشد که نه باشــگاه ها ضرر کنند و نه 
تیم ملي. اما نیاز داریم که باشــگاه ها بیشتر 

کمک کنند.
 چه انتظاري از باشگاه ها داريد؟

تنها انتظارم این است که بتوانیم اردوها را برگزار 
کنیم. خوب نیســت که 21بازیکن سر تمرین 

غایب باشند.

 باشگاه ها راضي  مي شوند بازيكن 
بدهند؟

مسئوالن فدراسیون جلسه داشتند و قرار است این مشکل را 
حل کنند. 15بازیکن دیگر در اردو هستند و تمرینات را با آنها 
شروع کرده ایم. اگر بازیکناني که دعوت شده اند به اردو نیایند، 

از بازیکنان دیگر استفاده مي کنیم تا تیم ملي ضرر نکند.

 وضعيت زهره كودايي چطور اســت؟ اعتراض 

اردني ها و زدن اتهام جنسيتي، روحيه او را به هم نريخته؟
زهره از نظر روحي خیلي قوي اســت و من فکر نمي کنم این 
موضوع به او آسیب زده باشد. زهره را در بازي ذوب آهن و ملوان 
دیدم، عملکردش فوق العاده بود؛ خونسرد و خیلي راحت کار 
مي کرد و چند سیو عالي هم داشت. به نظرم زهره نه تنها از نظر 
روحي دچار تزلزل نشــده که از این اتفاقات خیلي هم انگیزه 
گرفته و اعتماد به نفســش باال رفته است. 
خودش به من گفــت: »خدایي که آن باال 
هست مي داند من چقدر زحمت کشیدم، با 
این کار اردني ها فهمیدم که عملکردم عالي 
بود و خواســتند من را بزنند.« این خیلي 
خوب اســت که او نکته خوب این اتفاق را 
دید. ما زهره را قوي تر از قبل داریم و باید از 

اردني ها تشکر کنیم.

 زهرا عليــزاده را هم به تيم 
ملي دعوت كرديد ولي نيامد. صحبت 

نكرديد راضي اش كنيد؟
او بازیکن فوق العاده اي است. اردیبهشت ماه  
در اردوي اول هم خواســتم که او در تیم 
باشد اما گفت نمي آید. خیلي تالش کردیم 
که راضي اش کنیم امــا او هم دغدغه هاي 
خودش را دارد و مي گوید نمي تواند شرایط 
اردویي را تحمل کند. به زور نمي توانیم بازیکن را به تیم بیاوریم. 
با این حال به سادگي از او نگذشتیم و براي این اردو هم دعوتش 
کردیم. باز هم گفت نمي آید. ما تــالش کردیم ولي تصمیم با 
خودش اســت. امیدواریم بازیکنان حرفه اي تر باشــند. شاید 
چون فوتبال زنان پخش تلویزیوني ندارد و دیده نمي شود، او 
انگیزه اي ندارد. تا حاال نشده بازیکني در فوتبال مردان از تیم 

ملي بگذرد.

دغدغه اصلي من بازي هاي 
تداركاتي است.درخواست 

من از فدراسيون داشتن بازي 
دوستانه با كره جنوبي، ژاپن، 

ويتنام و تايلند بود، فدراسيون 
هم رايزني  كرد اما آنها جواب 

منفي دادند.اميدواريم كه 
حداقل ازبكستان حاضر شود با 

ما بازي كند
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مدیرانمدارسازبازگشاییمدارسطفرهمیروند
با اعالم بازگشایی مدارس از اول آذر هنوز تعدادی از مدارس بالتكلیف 
هســتند و مدیران اعالم می كنند كه برای بازگشایی نیازمند مجوز 
هستیم درحالی كه در خبرها آمده بود بازگشایی به صالحدید مدیران 
اســت. فرزند من دانش آموز مدرسه آینده ســازان ایران درمنطقه ۵ 
شهرداری است و مدرسه از بازگشایی طفره می رود.اكنون ما سرگردان 
شده ایم كه مدرسه فرزندمان باز می شود یا خیر و اگر باز نشود تا كی این 
روش آموزش آنالین ادامه خواهد داشت و تكلیف مشكالت آموزشی 

فرزندانمان چیست.
سماییازتهران

معادنتبریزفعالشود،بیكاریازبینمیرود
استان آذربایجان شــرقی دارای ذخایر غنی معدنی است و آنگونه كه 
مسئوالن می گویند تنها 20درصد از ظرفیت آن بهره برداری می شود. 
چرا در این بخش سرمایه گذاری نمی كنند كه بیش از نیمی از معادن 

استان دایر یا فعال شوند و بیكاری در استان به صفر برسد؟
خوشدلازتبریز

فكریبهحالكاسبانشود
كاسبان بیمه ندارند و از پس اجاره برنمی آیند، كاسبی نیست، مالیات 
و برق و پسماند هم باید بدهند. رونقی هم در بازار نیست. چقدر باید 
از جیبمان هزینه كنیم. افزایش حقوق ها تأثیری در رونق اقتصادی 

كاسبان ندارد.
بلورفروشازتهران

تاریكیبلوارباباییاندرحكیمیه
روشنایی بلوار باباییان در منطقه حكیمیه به خیابان دماوند بسیار كم 
است و با توجه به دست اندازهای فراوان این خیابان، آسیب های فراوانی 
به خودروها وارد و در برخی مواقع موجب تصادف می شود. از مسئوالن 

تقاضا داریم نسبت به تامین روشنایی این بلوار اقدام كنند.
حسینیازتهران

بالتكلیفیدرصدورمجددكارتسوخت
یك ماه اســت كارت ســوختم را گم كرده ام و با هر بــار مراجعه به 
پلیس10+ می گویند كه سیستم قطع است! باالخره تكلیف افرادی 
مثل من چیست؟ تا كی باید از حق خود محروم باشم و منتظر بمانم تا 

به من كارت سوخت مجدد بدهند.
حقازلیازتهران

جاذبههایگردشگریكرجناشناختهماندهاست
كشور ما از معدود كشورهایی است كه به واسطه شرایط اقلیمی مناسب، 
زیبایی های 4فصل را دارد. به عنوان نمونه در همین اطراف شهر كرج، 
روستاهای بسیار دیدنی وجود دارد كه بسیاری از مردم از وجودشان 
بی اطالعند. پیشنهاد می كنم این مناطق در برنامه های تلویزیونی و 
فضای مجازی تبلیغ شوند تا مردم از وجودشان مطلع و بهره مند شوند.
سالجقهازكرج

معابرویژهمعلوالنبایدافزایشیابد
چرا هیچ معبری برای عبور معلوالن با ویلچر در فضاهای پرجمعیت 
تعبیه نشده است. من به عنوان یك فرد كم توان به حد كافی برای عبور 
و مرور نگرانی و اضطراب دارم كه عبور از مكان های شلوغ این نگرانی 
را مضاعف می كند. ما هم جزو همین مردم و شــهروند همین كشور 
هستیم. درخواست داریم تا بیشتر به رفاه حال افراد كم توان توجه شود.
كدخدازادهازتهران

شهریارفضاهایمناسببرایبازیكودكانندارد
ما كودكی مان را در كوچه ها و بازی كردن با هم ســن و سال هایمان 
سپری كردیم و بهترین اوقات زندگی مان بود. هم اكنون چنین امكانی 
برای بچه ها وجود ندارد اما شهرداری می تواند با ایجاد فضای مناسب 
در هر محله و منطقه امكان بازی و تفریح را برای كودكان فراهم كند كه 

نسبت به این موضوع در شهریار غفلت شده است.
اهللوردیازشهریار

كسانیكهمیتوانندبرایزندگیبهشهرهایكوچكبروند
واقعا این روزها با توسعه امكانات كه به صورت نسبی در گوشه و كنار 
كشور هســت خیلی ها می توانند ساكن شــهرهای كوچك شوند و 
كالنشهرها خلوت تر شود. مثال كالنشهرهایی مثل تهران و اصفهان و 
شیراز و... پراسترس هستند و اگر كسی شغلش وابسته به حضورش 
در این شهرها نیست بهتر است به شهرهای كوچك تر برود تا زندگی 

آرام تری را تجربه كند تا به مدیریت شهرهای بزرگ نیز كمك شود.
محمدمروتیازتهران

مانعزدایینشودپیشرفتنخواهیمكرد
تا مانع زدایی ها در بخش تولید صورت نگیرد پیشرفتی حاصل نمی شود 
و در نتیجه اقتصاد كشور بهبود نخواهد یافت.لذا از مسئوالن نهایت 
انتظار می رود كه كوتاه كردن زمینه ها و دست های ناپاك و اخاللگر را 

در دستور كار و در اولویت قرار بدهند.
عسكرآبادیازتهران

گیالنپربارانچرابایدسیلداشتهباشد
درحالی كه استانی مثل گیالن قرن هاست بارش باران را در همه فصول 
تجربه می كند، چگونه است كه در آن ســیل جاری می شود. مگر نه 
اینكه بعضی راهكارها قرن ها در شهرهای این استان اعمال می شود. 
پس چه شده است كه هر دم سیل می آید غیر از این است جنگل تراشی 
و نابودی مزارع و درختان این وضعیت را رقم زده اســت. از مسئوالن 
انقالبی تقاضا داریم جلوی بدتر شــدن این معضل را بگیرند و اجازه 

بدهند گیالن پابرجا بماند.
یوسفیازلنگرود

شماره تلفن ارتباطی با خوانندگان...........................

ارسال پیام كوتاه خوانندگان......................................
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02123023916

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

زن شيرازی يك سال با جسد 
موميايی شوهرش زندگی كرد

راز گم شــدن مــرد 4۵ســاله ای در شــیراز با 
دستگیری همســر دومش و پیدا شدن جسد جنایی

مومیایی شده او كه زیر تختخواب دفن شده بود، 
فاش شد.

به گزارش همشــهری، مرداد سال گذشــته زنی راهی اداره 
آگاهی شیراز شد و گفت كه برادر 4۵ساله اش به طرز مرموزی 
ناپدید شده است. این زن گفت: برادرم كه از همسر اولش یك 
پسر داشت، مدتی قبل با زنی 43ساله ازدواج كرد و با او زندگی 
می كرد اما حاال چند روز اســت كه خبری ازاو نیست. وقتی به 
مقابل خانه شان رفتم و از همسرش پرس وجو كردم، او مدعی 
شــد كه برادرم آخرین بار برای انجام كاری خانه را ترك كرد و 

دیگر برنگشت و او نیز نگران است.
با اظهارات این زن، پرونده ای تشكیل و تحقیقات پلیس برای 
یافتن ردی از مرد گمشده آغاز شد. مأموران در نخستین اقدام 
به سراغ همسر دوم این مرد رفتند اما او مدعی بود كه اطالعی از 
سرنوشت شوهرش ندارد و نمی داند چه اتفاقی برای او رخ داده 
است. از سوی دیگر پسر مرد گمشده به نامادری اش مشكوك 
و مدعی بود كه این زن با پدرش اختالف داشــته و احتماال از 

سرنوشت وی خبر دارد.
ماموران هر چند به این زن مشكوك شــده بودند اما در ادامه 
تحقیقات هیچ سرنخی كه نشان دهد وی در ماجرای گم شدن 
شــوهرش نقش دارد به دســت نیاوردند. به این ترتیب ماه ها 
گذشــت و این در حالی بود كه كارآگاهان پلیس همچنان به 

همسر مرد گمشده مشكوك بودند و او را زیرنظر داشتند.

رازهولناك
بیشتر از یك سال از گم شدن مرد 4۵ساله گذشته و هیچ ردی 
از وی به دســت نیامده بود تا اینكه كارآگاهان متوجه شــدند 
همسر دوم او به تازگی با فرد دیگری ازدواج كرده و با او زندگی 
می كند. این ماجرا كامال عجیب بود، چرا كه هنوز مشخص نبود 
مرد گمشده گرفتار چه سرنوشتی شده و با این حال همسرش 
اقدام به ازدواج مجدد كرده بود. كارآگاهان كه مطمئن شــده 
بودند زن 43ساله راز گم شدن شــوهرش را می داند با دستور 
قضایی او را بازداشــت كردند واودر جریان بازجویی ها پرده از 

قتل شوهرش برداشت.
این زن گفت: همسرم به مخدر شیشه اعتیاد داشت و من با این 
قضیه مشكل داشتم. یكی از شب های مرداد سال گذشته بود كه 
او به دلیل مصرف زیاد مواد بدحال شد و چون از دست او عصبانی 
بودم، مقداری قرص را درآب حل كردم و به او خوراندم و صبح 

كه بیدار شدم، فهمیدم كه همسرم فوت شده است. چون خیلی 
ترسیده بودم و از طرفی نمی دانستم با جسد شوهرم چه كنم، 

تصمیم گرفتم همانجا دفنش كنم.
متهم ادامه داد: مقداری نمك و پارچه آوردم و جسد را مومیایی 
كردم. بعد تختخواب مان را كنار زدم و شــروع به كندن زمین 
كردم. چون خانه مان ویالیی است، كسی متوجه ماجرا نشد و بعد 
جسد مومیایی شده شوهرم را همانجا و زیر تختخواب دفن كردم 
و رویش را پوشاندم. مدتی بعد، وقتی احساس كردم كه دیگر 
پلیس پیگیر ماجرا نیست، با فرد دیگری ازدواج كردم و این در 
حالی بود كه روی همان تختخوابی كه شوهرم كمی پایین ترش 

دفن شده بود، استراحت می كردیم.
سرهنگ كاووس حبیبی، رئیس پلیس آگاهی استان فارس با 
بیان این خبر گفت: پس از اعترافات هولناك این زن كارآگاهان 
به خانه مرد گمشده رفتند و با كندن كف اتاق خواب، جسد او را 

كشف و تحویل پزشكی قانونی دادند.
وی ادامه داد: هر چند متهم مدعی شده كه شوهرش را به دلیل 
اعتیاد به مواد مخدر به قتل رسانده اما بررسی ها نشان می دهد 
كه انگیزه او از این جنایت اختالفــات خانوادگی و مالی بوده و 
هم اكنون متهم راهی زندان شده و پرونده اش در اختیار مرجع 

قضایی قرار گرفته است.

قتل نوعروس 16ساله در مزرعه گندم

زورگيران لباس و كفش قربانيان را هم سرقت می كردند
بیشترقربانیاناینباند،پسران15تا20سالهبودند

   قاتالن معروفي كه هرگز به محاكمه نرسيدند
اكبرخرمدینتنهاقاتلينیستكهپیشازآغازمحاكمهاشجانباختهاست.درتاریخجنایيایرانقاتالن

معروفدیگريهمبهچشمميخورندكهپایشانهرگزبهدادگاهنرسید.

قاتليباطنابسفید
مجیدسالكمحمودي،یكيازمخوفترینقاتالنسریاليتاریخ
ایرانبودوطعمههاياصلياوزنانمتاهلبودند.اینقاتلبراياینكه
بههدفاصلياشبرسد،ازكشــتنكودكانيكههمراهقربانیانش
بودندهمابایينداشــت.ناماینجنایتكارسریاليكهخیليهااز
اوباعنوانقاتلطنابســفیدیادميكنند،درسالهاي64و65
درمطبوعاتمطرحشداماقتلهایيكهويرقمزدازسالهاپیش
ازآن،یعنياززمستانسال59آغازشدهبود.اوباشناسایيزنان
متاهلدرشهرهايمختلفكشورآنهارابهقتلميرساندودرنهایت
در24بهمنســال64بهصورتكامالاتفاقيخودرويويتوسط
پلیستوقیفوباكشفچندتكهطنابسفیدكهاودرجنایاتش

استفادهميكرددرصندوقعقباینخودرو،مجیدتحتبازجویيقرارگرفتوخیليزوداعترافكرد
كهقتلهايزیاديرامرتكبشدهاست.هرچندبرخيمعتقدندكهويدستكم24تا49نفررابهقتل
رساندهبوداماهرگزرازجنایاتويفاشنشد.چراكهاوهشتمخرداد65،درحاليكههنوزرسیدگيبه
پروندهاشدردادگاهشروعنشدهبود،خودراباطنابيكهازحاشیهپتوهايسلولدرستكردهبوددر

زندانحلقآویزكرد.

مرگقاتلسریاليزنانماهشهريدرزندان
قاتلسریاليزنانماهشهريكهبهاتهامقتل4زنبازداشتشدهبود،درسال1388بهعلتنامعلوميدر
زندانجانباخت.اوبهدنبالقتل3زندرخردادوتیرماههمانسالتحتتعقیبقرارگرفتومدتيبعد
كارآگاهانجنایيموفقشدندباسرنخهايموجودويرادستگیركنند.قربانياینجنایتهازناني20تا
30سالهبودندكههركدامبرايانجامكاريازخانهخارجشدهبودنداماهیچوقتبهخانهبازنگشتندوچند
روزپسازناپدیدشدنشان،اجسادآنهادرحاشیهشهركشفشدهبود.قاتلسریاليزنانماهشهريكه
حكیمنامداشتو34سالهبوددرشهریور1388دستگیرشدودربازجویيهابهقتل4زناعترافكردو
مدعيشدكهقربانیانشرابهعنوانمسافرسوارماشینميكردهوبعدباكشاندنبهمحليخلوتآنهارا
بهقتلميرساندهاست.بااعترافاتاو،رسیدگيبهاینپروندهادامهداشتتااینكهحكیمبهعلتسكته

قلبيدربازداشتگاهادارهآگاهيجانباختوهرگزپایشبهمحاكمهنرسید.

خودكشيقاتلدوزن
درسال94وبهدنبالپیداشدناجســاد2زندراسدآبادهمدان،
تحقیقاتپلیسبرايشناسایيودستگیريعامالناینجنایاتآغاز
شد.نخستینزنبراثرضربهبهسرشكشتهشدهوبعداموالشبه
سرقترفتهبود.اوبرايدریافتسوابقبیمهخودازمحلكارسابقش
بهاسدآبادرفتهوبهنظرميرسیدتوسطرانندهايمسافركشبهقتل
رسیدهاست.باشناسایياینرانندهويدستگیرشدودربازجویيها
اعترافكردكهیكسالقبلنیزباهمینشگردوباانگیزهسرقت،
زندیگريراسوارماشینخودكردهودربینراهبهقتلرساندهو

اموالشرادزدیدهبود.بااعترافاتاینمرد،ويبهبازداشــتگاهانتقالیافتامادرحاليكهتحقیقاتدر
پروندهويهنوزكاملنشدهومعلومنبودكهويافراددیگريراهمبهقتلرساندهیانه،دربازداشتگاهبه

زندگيخودپایانداد.

قتلوحیدمرادي
وحیدمراديیكيازاشرارمعروفكشوربودكه26اردیبهشت9۷در
درگیريدریكمهمانيدرخیابان21ولنجك،باضرباتچاقویكياز
دوستان28سالهاشبهنامحسینرابهقتلرساند.اوپسازجنایت
بهسمتتركیهگریختواماهنگامفرارازكشورودر500متريمرز
تركیهازسويپلیسدستگیرشد.وحیدپسازآنبهزندانمنتقل
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سرنوشت پرونده جنایی پس از مرگ خرمدین

درخواستبازدیدازشهركاكباتانبهشهردارمنطقه5منتقلشد
روابط عمومی منطقه ۵شــهرداری تهران پیرو چاپ پیام مردمی با 
عنوان ضرورت رسیدگی به مشكالت شهرك اكباتان در ستون با مردم 
روز 13آبان پاسخ داده است: »موضوع درخواست شهروندان محترم 
مبنی بر بازدید شهردار منطقه ۵تهران از شهرك اكباتان به دفتر ایشان 
منتقل شده است و در اسرع وقت بازدید از این شهرك در برنامه كاری 

شهرداری منطقه۵ قرار خواهد گرفت.«

مرد افغان كه پس از قتل خواهر 16ساله اش 
در مزرعه گندم، از ایران فرار كرده بود، پس 
از 6 ماه فرار و بازگشت به كشور دستگیر شد.

به گزارش همشهری، شامگاه بیست و هفتم 
اردیبهشت امسال جسد دختري 16ساله كه 
بر اثر خفگي به قتل رسیده بود در یك مزرعه 
گندم حوالي كهریزك پیدا شد. برادر مقتول 
كه در محل جنایت حضور داشت به ماموران 
پلیس گفت:  قاتل، برادر دیگرم به نام سعید 
اســت. وی ادامه داد: خواهرم چند ماه قبل 
عقد كرد، اما با شوهرش مشكالتی داشت. 
به همین دلیل در خانه پدرم زندگی می كرد. 
با این حال برادرم ســعید به خاطر رفتارش 
همیشــه به او گیر می داد و با هم اختالف 
داشتند. ســعید می گفت كه همه فامیل و 
آشنایان پشت سر خواهرم صحبت می كنند 
و آبرویمان رفته است و ســرانجام یك روز 

خواهرمان شیوا را می كشد.  

جوان افغان ادامه داد: حدود ساعت 9شب 
بود كه سعید به من زنگ زد و با گریه گفت 
كه خواهرمان شیوا را در مزرعه گندم به قتل 
رسانده و تلفن را قطع كرد.  فورا خودم را به 
مزرعه رساندم و با جســد خواهرم مواجه 

شدم، اما برادرم فرار كرده بود. 
جسد نوعروس 16ســاله به پزشكی قانونی 
انتقال یافت و نام برادر او در لیست افراد تحت 
تعقیب قرار گرفت. اما تحقیقات نشان می داد 
كه سعید پس از قتل، قاچاقی از ایران خارج 
شده و به افغانســتان گریخته است. او 6ماه 
فراري بود تا اینكه چنــد روز پیش به ایران 
برگشــت و در حالي كه در اصفهان مخفي 
شده بود، از سوي پلیس دستگیر شد. مرد 
جنایتكار دیروز برای تحقیق به دادســرای 
جنایی تهران انتقال یافــت و   وقتی پیش 
روی قاضی محمدجواد شــفیعی، بازپرس 
شعبه پنجم دادســرای جنایی تهران قرار 

گرفت به قتــل خواهرش اعتــراف كرد. او 
گفت:  شیوا از وقتي با شوهرش دچار اختالف 
شد به خانه پدرم برگشــت اما اهمیتی به 
حرف های ما نمــی داد و آبرویمــان را نزد 
فامیل و همشهریانمان برده بود. مثال 2 ماه 
غیبش می زد و وقتي به خانه برمی گشــت  
می گفت كه در این مدت به ســفر رفته یا 
در جســت و جوی كار بوده است. بارها به او 
تذكر داده بودم كه رفتــارش را اصالح كند 

اما گوشش به حرف های من بدهكار نبود. 
وي ادامه داد: شب حادثه با خواهرم به مزرعه 
گندم رفتیم كه حــرف بزنیم. بــه او گفتم 
رفتارش را اصالح كند اما بــا تندي جوابم را 
داد. من هم عصباني شدم و خفه اش كردم و به 
افغانستان فراركردم اما به خاطر عذاب وجدان 
برگشتم و دستگیر شدم. با اعترافات این مرد 
پرونــده در اختیــار دادگاه كهریزك، یعني 
محلي كه جرم در آنجا رخ داده بود قرار گرفت. 

اكبر خرمدین كه به اتهام 
قتل و مثله كردن اجســاد پیگیری

پســر، دختر و دامادش در 
زندان رجایي شهر بود و در چند روز اخیر 
به دلیل بیماري سرطان بارها از زندان به 
بیمارســتان انتقال یافته و تحت درمان 
قرار گرفته بود، دیروز به دلیل ایست قلبي 
در زنــدان رجایي شــهر جانــش را از 

داد. دست 
به گزارش همشهري، اكبر خرمدین مردي 
81ساله بود كه 26اردیبهشت ماه امسال 
مرتكب یكي از هولناك ترین جنایت هاي 
سال هاي اخیر پایتخت شــد. او پسرش 
بابك خرمدین را كه مستندساز و مدرس 
ســینما بود با همدســتي همسرش در 
خانه شان در شهرك اكباتان به قتل رساند، 
جسد وي را مثله و بعضي از قطعات آن را 
در ســطل زباله رها كرد كه با پیدا شدن 
بخش هایي از جســد بابــك، خیلي زود 
رازش فاش شــد و پلیس او و همسرش 
را دســتگیر كرد. در تحقیق از پدر و مادر 
بابك خرمدین اسرار دو جنایت دیگر نیز 
برمال و مشخص شــد كه این زوج سال ها 
قبل دخترشان آرزو و شوهر سابق او به نام 
فرامرز را نیز به قتل رســانده و جسدشان 
را مثله و در نقاط مختلف شهر رها كرده 
بودند. این درحالي بود كه آرزو و فرامرز از 
سال ها قبل به شكل عجیبي ناپدید شده 
بودند و هیچ كس از سرنوشت آنها اطالعي 
نداشت. اعتراف اكبر خرمدین و همسرش 
به این جنایات موجب شد تا افكار عمومي 
تا مدت ها تحت تأثیر این پرونده قرار گرفته 

و همه پیگیر سرنوشت آن شوند.
اكبر خرمدین و همســرش اقرار كردند 
كه فرامرز)خواهــرزاده اكبر خرمدین( را 
در ســال90و آرزو را در ســال97به قتل 
رســانده بودند و پس از این اعترافات هر 
دو با دستور قاضي محمد جواد شفیعي، 
بازپرس پرونده بازداشــت و روانه زندان 

رجایي شهر شدند.

درحالي كه پرونده اكبر به اتهام مباشرت 
در 3فقره قتل عمدي و همسرش به اتهام 
معاونت در 3فقره قتل عمــدي در حال 
رسیدگي در دادسرا بود، اواخر شهریور ماه 
خواهر و برادران فرامرز)داماد خرمدین ها( 
به عنوان تعدادي از اولیاي دم در دادسراي 

جنایي تهران حاضر شدند و اكبر خرمدین 
را كه دایي شان بود بخشیدند. هرچند كه 
آنها از قصاص دایي شان گذشت كردند اما 
هنوز مادر فرامرز نظــرش را اعالم نكرده 
بود. او به دلیل اینكه ســالخورده و بیمار 
است براســاس نظریه پزشــكي قانوني 

مهجور شناخته شده و نمي توانست درباره 
مجازات قاتل پسرش تصمیم گیري كند.

در این شرایط پرونده طبق ماده 3۵6قانون 
مجازات اســالمي براي تصمیم گیري به 
دفتر رئیس قوه قضاییه فرســتاده شــد. 
مطابق این ماده اگر ولي دم مقتول مجنون 
باشــد، تصمیم گیري درباره سرنوشــت 
قاتل با رئیس قوه قضاییه یا دادستان هاي 

مربوطه است.
در این شرایط سرنوشــت اكبر خرمدین 
به تصمیم مسئوالن بلند پایه قضایي گره 
خورده بود و او در زندان انتظار محاكمه را 
مي كشید اما به دلیل اینكه دچار سرطان 
پیشــرفته شــده و چند روز اخیر حال 
عمومي خوبي نداشت چندین بار از زندان 
به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان 
قرار گرفته بود. آخرین بار نیز چند روز قبل 
از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از 
بستري و درمان مجددا به زندان بازگشت 
اما ساعت 12:30روز گذشــته در زندان 

به دلیل ایست قلبي فوت شد.

   سرنوشت پرونده
بامرگاكبرخرمدین،مهمترینسؤالایناستكهسرنوشتپروندهچهخواهدشد.یكياز
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درنظرگرفتهخواهدشد.

3جوان زورگیر با استفاده از خودروی سرقتی راهی خیابان های شهر 
چهارباغ در استان البرز می شدند و پس از سوار كردن مسافرانی كه 1۵ 
تا 20ساله بودند، با تهدید چاقو اموالشان را سرقت می كردند. اعضای 
این باند برخی از قربانیانشان را كه پسران نوجوان بودند آزار و اذیت 

می كردند و با سرقت كفش ها و لباس هایشان فرار می كردند.
به گزارش همشهری، تحقیقات كارآگاهان پلیس آگاهی استان البرز 
برای دستگیری این باند مخوف با شكایت تعدادی از مالباختگان آغاز 
شد. آنها می گفتند زمانی كه از چهارباغ قصد رفتن به مناطقی مثل 
كمالشهر، حصارك، سهیلیه یا بهشت سكینه را داشته اند سوار یك 
خودروی پراید شده اند كه عالوه بر راننده 2سرنشین دیگر هم داشته 
اســت. این دو نفر كه در ابتدا وانمود می كردند مسافرند، پس از طی 
مسیری كوتاه، با استفاده از چاقو و قمه شروع به تهدید مالباخته ها 
كرده و راننده نیز در همین هنگام تغییر مسیر داده و مالباخته ها را به 
مكان هایی خلوت می كشاند. اعضای این باند با تهدید و ضرب و شتم 
مالباخته ها، اموال آنها را سرقت كرده و به زوركارت  عابربانك شان به 
همراه رمز آن را نیز می گرفتند و به این ترتیب حساب طعمه هایشان 
را خالی كرده و آنها را در محل هایی خلوت از ماشــین به بیرون پرت 
می كردند. ماموران همچنین متوجه شدند كه بیشتر طعمه های این 
باند پسرانی 1۵ تا 20ساله بودند و زورگیران نه تنها اموال طعمه های 
نوجوانشان را ســرقت می كردند بلكه با كشاندن این افراد به مناطق 
بیابانی و خلوت، دســت و پای آنها را بســته و مورد آزار و اذیت قرار 

می دادند و كفش ها و لباس های آنها را نیز سرقت می كردند.
با این اطالعات و با توجه به حساسیت موضوع، بررسی های گسترده 
پلیسی برای شناســایی و دســتگیری این باند مخوف ادامه یافت و 
كارآگاهان موفق شدند با سرنخ های به دست آمده از زورگیران آنها را 
كه مجرمانی سابقه دار هستند در شهرهای كرج و چهارباغ شناسایی و 
در عملیات جداگانه و همزمان دستگیر كنند. شاپور صفری، دادستان 
عمومی و انقالب چهارباغ با اعالم این خبر گفت: با شناسایی متهمان از 
سوی شاكیان و از آنجا كه احتمال می رود افراد زیادی قربانی این باند 
مخوف شده  اند، مجوز قضایی انتشار تصاویر بدون پوشش چهره آنها 
صادر شده و شاكیان احتمالی می توانند با اطمینان از محفوظ ماندن 
نام و مشخصات شان نزد پلیس و دستگاه قضایی برای شكایت از آنها 

به پلیس آگاهی شهرستان چهارباغ مراجعه كنند.

تصویرمتهمانبامجوزقضاییمنتشرمیشود



دوشنبه 1 آذر 261400
ادبوهنر شماره  8368

بلندگوها در اردوگاه
ليلي عاج، از اواخر آبان ماه »بابا آدم« را در سالن چهارسوي 
تئاترشهر روي صحنه دارد؛ نمايشنامه نويس و كارگرداني 
كه اجراهايش روي صحنه با اســتقبال تماشاگران روبه رو 
بوده است. عاج هميشه ســوژه هاي خاصي را براي نوشتن 
نمايشــنامه و كارگرداني درنظر دارد. اين بار هم به سراغ 
پدران و مادراني رفته كه فرزندان خود را در قرارگاه اشرف 
گم كرده اند و هيچ ردي از فرزندان خود ندارند. عاج معتقد 
است كه اين انتظار بســيار رنج آور است و اين نمايش نگاه 
انساني دارد و اينكه ايدئولوژي انحرافي چه بر سر انسان ها 
مي  آورد. نمايشنامه »بابا آدم« توســط انتشارات نمايش 
منتشر شده است؛ موضوعي كه عاج معتقد است قصه هاي 
فراواني در دل اين ماجرا وجود ندارد و وجه تمايزش قصه 
انساني است كه مي تواند تماشاگران را درگير خودش كند.

ليلي عاج، نمايشــنامه نويس و كارگردان درباره »بابا آدم« 
مي گويد: »ايده اين نمايشنامه هميشه همراهم بود. خاطرم 
اســت زماني كه كودك بوديم، با توجه بــه زندگي  مان در 
گيالن غرب شاهد اتفاقاتي بوديم. ايده اوليه از همين نگراني 
شــكل گرفت و همچنان با من بود تا اينكه فرصت نوشتن 

نمايشنامه را پيدا كردم.« 
كارگردان »روزمرگي« از نگارش اين نمايشنامه  مي گويد: 
»از طرف انتشــارات نمايش دعوت شدم؛ صحبت هايي از 
نگارش نمايشــنامه با موضوع تاريخ معاصر شد و تصميم 

بر اين شــد تا »بابا آدم« را بنويســم. نمايشنامه براساس 
مستندات نوشته شــده؛ خانواده هايي كه 20سال بيشتر 
اســت كه بچه هاي خود را نديده اند و منتظــر ديدار آنها 
هستند. فرزنداني كه زنده هســتند؛ انگار مرده اند. زنداني 
هســتند اما در اصل در زندان نيســتند. اين خودش يك 
بالتكليفي است و يك دوري دردناك كه خيلي از خانواده ها 

درگيرش شده اند.« 
عاج در توضيح بيشــتر از نگاهش و اين كه داستان درباره 
گروهك منافقين است، می گويد: يك ايدئولوژي انحرافي 
باعث مي شــود  انسان ها چه سرنوشــت بدي پيدا كنند و 
عالوه بر آن، گروهي از مردمان را درگير مي كند؛ افرادي كه 
زندگي عادي و ساده خود را دارند. وي نمايش »بابا آدم« را 
جنگ بلندگوها مي نامد؛ بلندگوهايي كه در طول نمايش 

صداها را به گوش تماشاگران مي رساند.
وي از اســتقبال تماشــاگران مي گويد: »نزديك به 4روز 
نمايش را روي صحنه داريم. با توجه به فروش 50درصدي 
بليت ها نمي تــوان گفت  وضعيت فوق العاده اي اســت اما 
نسبت به وضعيت امروز قابل توجه است. تماشاگران كم كم 

به سالن هاي نمايش بر مي گردند.«

پاييزشلوغتئاتر
گروه هاي تئاتري؛ هر شب 75نمايش را روي صحنه مي برند

به مردم اصفهان و آب خشكيده 
زاينده رود...

مسعود كيميايي در جشن حافظ، جايزه بزرگداشت خود 
را تقديم كرد

بيســت ويكمين دوره جشنواره 
حافظ در هتل اســپيناس پاالس 
تهران برگــزار شــد.به گزارش 
همشــهري، در اين مراســم كه 
مخاطبان آن را به صورت آنالين 
دنبال كردند، از شهيدعلي لندي، 
مســعود  و  دكترجاللي فخــر 

كيميايي تقدير شد. 
جواد طوســي بــه نمايندگي از 
كيميايي جايزه اش را دريافت كرد 
و گفت كه ايشان به دليل كسالت 
نتوانســته در مراسم حاضر شود؛ 
اما جايزه اش را به مردم اصفهان 
و آب خشكيده زاينده رود تقديم 
مي كند. همچنين تنديس حافظ 

بهترين دســتاورد فني و هنري با يادي از ارشا اقدســي هنرمند بدلكار، به مادر اين 
هنرمند اهدا شد.
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رونق رنگ ها 
گالري  ها   برنامه نمايشگاه هاي خود را تا آخر سال آينده بسته اند

با آغاز واكسيناسيون در ايران، شاهد فروكش كردن 
ملموس بيماري كرونا در اواخر نيمه  نخست سال جاري 
بوديم. به نحــوي كه برخي از طرح هــاي اجرايي كه 
به منظور جلوگيري از ســرعت و ميــزان انتقال اين 
بيماري ايجاد شــده بود، لغو شد و به تبع آن بسياري 
از مشاغلي كه از نخستين روزهاي ظهور اين اپيدمي 
تعطيل شــده بودند، فعاليت خود را از ســر گرفتند. 
ازجمله اين مشــاغل، گالري ها هستند كه در كشور، 
با عنوان گروه سوم شغلي دســته بندي شده  بودند و 
در حدود 2سال گذشــته، تنها چندماه اجازه فعاليت 
يافتند. واكسيناسيون سراســري، نويد استمرار اين 
بازگشــايي را تا جايــي تقويت كرده كه بســياري از 
گالري ها نه تنها تا انتهاي سال جاري كه تا پايان سال 

آينده نيز برنامه هاي خود را بسته اند.
شــروع جدي كار گالري ها عمومــا از  ماه 
شــهريور بود و اكنون در ابتــداي آذرماه، 
غالب گالري ها بــه روال پيــش از كرونا 
بازگشــته اند. در جمعه اي كه گذشــت 
)28آبان(، عالوه  بر نمايشگاه هاي جاري، 
نزديك به 30نمايشــگاه در گالري هاي 
تهران افتتاح شدند. ازجمله آنها مي توان 
به مروري بر آثار طراحي عبدالحســين 
پازوكــي در گالــري علي هــا و »غزل 
غزل هاي كيميايي« )نمايشگاه گروهي 
عكس( تا 3آذر در گالري گلستان اشاره 
كرد. عكس هاي حامد كاتــوزي هم تا 
۶آذر در گالري شــماره2 فرهنگسراي 
 نياوران نمايش داده مي شود. همچنين

»ياد استاد« در بزرگداشت اصغر كفشچيان مقدم، طراح 
و نقاش فقيد، در گالري استاد مميز و »حرف وگفت« 
از علي وراميني در گالري زمســتان خانه هنرمندان 
ايران و نمايشــگاه هاي »آب، باد، خاك و آتش« مينا 
سبزي در گالري ســهراب، »ژكوند« شامل آثار جاني 
فورنارزيو )هنرمند ايتاليايي( در گالري ويستا و »بزك« 
مولود عكاف زاده در گالري ژاله تا 8آذرماه برپا هستند. 
نمايشگاه »يال« نيز عكس هايي از ايليا محمدي است 
كه در گالري كاما در معرض ديد مخاطبان قرار دارد. 
مدير گالري كاما از تعطيلي گالري ها مي گويد و اينكه 
در سال هاي 98 و 99 وضعيت نمايشگاه هايي كه برگزار 
مي شــد، غيرقابل پيش بيني بود. وي به همشــهري 
مي گويد: »ســال99، سه ماه را جســته و گريخته باز 
بوديم و 4 يا 5 نمايشــگاه نيز برپــا كرديم كه بالطبع 

كيفيت الزم را نداشت تا شــهريور امسال كه اوضاع 
تقريبا به شكل گذشته برگشــت. اين روند ضررهاي 
مالي سرسام آوري را مانند بقيه شغل ها به ما وارد كرد 
و به همين مقدار هم راضي نشــد. اما ما با وجود اين 
درهم ريختگي شرايط اقتصادي در 2سال اخير، نه تنها 
افزايش هزينه اي نداشتيم كه از هنرمندان خود هيچ 
هزينه اي كه مربوط به گالري باشد، دريافت نكرديم. 
مواردي كه مربوط به تبليغات، چاپ و به طور كلي خود 
آثار هست نيز در حداقل ترين شكل از هنرمند دريافت 
شده است. حتي در اين دوران خود من حامي گالري 
شدم تا شرايط بهتر شود. از پيشكسوت ها و هنرمنداني 
كه ناتوان از پرداخت هستند حتي اين هزينه ها را هم 
دريافت نمي كنيم.« مونا خوش اقبال در پاسخ به اينكه 

آيا وضع گالري ها از سينماها و تئاترها بهتر بوده يا 
نه توضيح داد: »واقعيت اين است كه اين مشاغل 
همگي در يك گروه دسته بندي شدند و تعطيلي 
يا عدم تعطيلي شان هم مشابه بوده است. حال اگر 
گالري اي غيرقانوني نمايشــگاهي را برگزار كرده 
است، به شــخص خودش برمي گردد. داللي هم 
مي تواند بوده باشــد. به اين معني كه يك يا چند 
كار به گالري پيشنهاد مي شود، آنها هم مشتري ها 
و خريداران خاص خود را دارند كــه از آنها دعوت 
 مي كنند تك نفره از اثر بازديد كنند و فروش انجام 
مي شود؛ ولي برگزاري مراسم، معرفي هنرمند جديد 

و... قطعا نبوده است.«
اين گالري دار در پايان پيشنهادي براي بازگشت رونق 
به حوزه كاري صنف خود ارائــه داد و گفت: »دولت 
مي توانســت در اين دوران به مخاطبــان آثار هنري 
وام خريد بدهد. منظور من وام بالعوض يا بدون بهره 
نيست كه مسئوالن امر بگويند مقدور نيست. منظورم 
مانند همان وام هايي است كه براي خريد كاالي منزل 
يا غيره مي دهند. مخصوصا االن كه يك ركود 2ساله 
اتفاق افتاده بايد اين كار را بكنند. اين، هم به نفع من 
گالري دار است، هم هنرمند و هم خريدار آثار هنري 
و چرخه اقتصاد هنر را كه خيلي زياد كند شــده و در 
بعضي قسمت ها از كار افتاده است، دوباره به گردش 
درمي آورد. همچنين اجرايي ترين مدل ممكن است 

كه به جايي آسيب نزند.«

پالن

خبر

ساخت فيلم مبتذل ممنوع 
رئيس سازمان سينمايي: به فيلم هاي سخيف مجوز نمي دهيم 

با صحبت هاي تازه رئيس سازمان سينمايي، دليل صادر نشدن پروانه 
ســاخت براي فيلم هاي سينمايي در دولت ســيزدهم مشخص شد. 
محمد خزاعي با حضور در مجلس شوراي اسالمي گزارشي از وضعيت، 
مشكالت و چالش هاي ســينما ارائه داد. او گفت: »ما مخالف فيلم در 
حوزه هاي سياسي يا ژانرهاي ديگر نيستيم اما ديگر در ميان آثار توليدي، 
فيلم مبتذل نخواهيم داشت. اگر چه سازمان سينمايي االن با انبوهي از 
توليدات دپو شده مواجه است كه بايد مشكالت و اشكاالت آنها مديريت 
شود اما در دولت جديد هيچ مجوزي براي ساخت فيلم هاي سخيف و 
مبتذل صادر نمي كنيم.« همانطور كه خزاعي گفته درحال حاضر يكي از 
مشكالت سازمان سينمايي، انبوه فيلم هاي اكران نشده است. تعدادي از 
اين فيلم ها به خاطر شرايط كرونايي موفق به اكران نشده اند و برخي شان 
هم در دوره مديريت قبلي نتوانسته اند پروانه نمايش دريافت كنند. تعداد 
فيلم هاي ساخته شده در نوبت نمايش، نسبتي با ظرفيت اكران سينماها 
ندارند. طبيعي است كه نشود اين همه فيلم را در سينماها اكران كرد؛ 
به خصوص اينكه تعريف فيلم سينمايي هم در اين سال ها با ايجاد گروه 
هنر و تجربه كمي تغيير كرده اســت. ضمن اينكه بخشي از توليدات 
ساالنه سينماي ايران هم اساسا نه با هدف اكران در ايران كه براي حضور 
در فستيوال هاي خارجي ساخته مي شــوند. مشكل در مورد ترافيك 
فيلم هايي است كه با سرمايه بخش خصوصي ساخته شده اند. فيلم هايي 
كه سازمان سينمايي قصد دارد آنها را به شكلي مديريت و اكران شان 
كند. اين فيلم ها محصول دوره مديريت سابق سازمان سينمايي هستند 
و خزاعي و همكارانش احتماال مي كوشند با تسامح و تساهل و اگر الزم 
شد اصالح برخي آثار، امكان نمايش عمومي شــان را فراهم كنند. اما 
ظاهرا سياستي كه براي نمايش عمومي اعمال خواهد شد، متفاوت از 
ضوابط حاكم بر صدور پروانه ساخت فيلم هاي تازه خواهد بود. اما پروانه 
ساخت هاي جديد چگونه صادر خواهد شد؟ به گفته خزاعي در اين زمينه 
بنا بر شفافيت و درصورت لزوم گفت وگو با هنرمندان است:»اگر طرحي 
داراي ايراد است درصورت اصالح كامل، مجوز ساخت خواهد گرفت و 
با اين روش ديگر كارگردان و سازندگان فيلم بعد از ساخت اثر گرفتار 

موانع و آسيب نمي شوند.«

انتقاد عضو شوراي پروانه ساخت
 شــوراهاي صدور پروانه ســاخت و نمايــش در همه اين ســال ها با 
فراز و نشيب ها و چالش هايي مواجه شــده اند. عده اي معتقد به تغيير 
سازوكارها با توجه به تغيير و تحوالت اين سال ها هستند. يكي از آخرين 
كســاني كه در اين رابطه اظهارنظر كرده سيدضياء هاشمي است كه 
خودش عضو شوراي پروانه ساخت است: »من همچنان با ماهيت تشكيل 
اين شورا نقد دارم چون به اعتقادم هنر را با بخشنامه و دستور نمي توان 
هدايت كرد و تا زماني كه اين شورا وجود دارد مشكالت فيلمسازي به 
قوت خود پا برجاست و بعد از 40سال ديگر بايد به فيلمسازان نامدار و 
باسابقه خود اعتماد كنيم و من به عنوان عضوي از شوراي پروانه ساخت 
تالش مي كنم افراد را متقاعد كنم تشكيل اين شورا مشكلي از سينماي 
ايران را حل نمي كند اما تا زماني كه در اين شــورا باشم تالش مي كنم 

مشكالت فيلمسازان را به حداقل برسانم.«

به دنبال سينماي استاندارد
معموال هر گروهي كه بر مسند مديريت سينماي ايران قرار مي گيرد، بحث 
ارتقاي كيفي آثار را در دستور كارش قرار مي دهد ولي از آنجا كه كيفيت 
فيلم ها را نمي شود با بخشنامه و دستورالعمل ارتقا داد، معموال مديران 
با غرق شــدن در امور جاري و مشــكالت اجرايي، داستان كيفيت را به 
فراموشي مي سپارند. به نظر مي رسد در اين دوره بنا بر اين است كه مرحله 
بررسي فيلمنامه با دقت و حساسيت بيشتري دنبال شود. اين صحبت هاي 
سعيد مستغاثي است كه به صورت توامان عضو هر دو شوراي پروانه ساخت 
و پروانه نمايش است:»مهم ترين نكته آن است كه فيلمنامه اي كه به شورا 
مي آيد از نظر سينمايي استاندارد باشد. اين نكته براي نخستين بار است 
كه در شوراي پروانه ساخت و نمايش صورت مي گيرد. تا قبل از اين بيشتر 
مميزي ها مورد توجه قرار داشت اما اين بار تالش و مبناي ما اين است كه 

استانداردهاي سينمايي را در فيلمنامه ارزيابي كنيم.«

راهي براي تعامل با بخش خصوصي 
دشوارترين ماموريت سازمان ســينمايي، يافتن راهي براي تعامل با 
بخش خصوصي اســت. به خصوص اينكه به نظر مي رسد ميان سليقه 
مديــران و تصميم گيران و بدنه ســينما دربــاره تعريف اصطالحات 
مناقشه برانگيزي چون مبتذل و سخيف، اختالف نظر هايي وجود داشته 
باشد. يافتن راهي ميانه كه هم خزاعي و همكارانش از آن رضايت داشته 

باشند و هم حسين فرحبخش و رفقايش، شايد خيلي آسان نباشد .

ديگر هيچ »هيچي« وجود نخواهد داشت
قالب  هاي مجسمه هاي پرويز تناولي در موزه او معدوم شدند 

با حضور تعــدادي از گالــري داران، مجموعــه داران، كيوريتورها و 
دوســت داران آثار پرويز تناولي در موزه او قالب مجسمه هاي معروف 
هيچ و ديوار)پرسپوليس( معدوم شدند. به گزارش همشهري،»تنديس 
تناولي« فرزند پرويز تناولي در اين رويداد گفت: 2سال است كه انجام 
چنين رويدادي را در دســت برنامه ريزي داريم و باالخره امروز محقق 
شد. معدومي قالب مجســمه هاي يك هنرمند، پديده اي است كه در 
زمان فروش نسخه هاي هر اثر انجام مي شود تا پس از آن نسخه ديگري 
از آن اثر ساخته نشود و اين كاري است كه تمام مجسمه سازان دنيا انجام 
مي دهند. مدير موزه پرويز تناولي همچنين افزود: امروز تمام قالب هاي 
فايبرگالس آثار اين هنرمند در كنار 70قالب گچي مجسمه هاي كوچك 
برنزي او و 13قالب ديوار، مربوط به مجسمه پرسپوليس  كه سال2008 
در حراج كريستيز چكش خورد را نابود مي كنيم. اين قالب ها كه از قبل 
داخل استخر منزل تناولي ريخته شده بودند، توسط 2نفر پتك به دست 
خرد شدند و در هنگام نابودي قالب هاي مجسمه مشهور پرسپوليس، 
شماري از گالري داران و مجموعه داران هم به آنها پيوستند. مشابه اين 
رويداد در گذشته توســط پرويز تناولي در كانادا براي قالب  بخشي از 

مجسمه هاي بزرگ و برنزي انجام گرفته بود.

شهاب مهدوي
روزنامه نگار

با شروع آذرماه، سالن هاي نمايشي ميزبان 
اجراهاي جديد خود شــدند. در 2سال 
گذشته بيشترين آسيب را گروه هاي نمايشي ديدند؛ گروه هايي كه به واسطه اجراها 
و هزينه هايي كه صرف توليد تئاتر مي شود، مجبور به اجراي نمايش هاي خود بوده 
يا در انتظار بهتر شدن وضعيت بودند. تعطيلي پشــت سر هم سالن هاي نمايشي 
بيشترين آسيب را به گروه ها و صاحبان تماشاخانه زد. اما حاال ورق برگشته و به نظر 
وضعيت گروه ها به ثبات رسيده اســت. در همين شب هاي پاييز 75گروه نمايشي 
اجراي خود را دارد و بايد اميدوار بود كه با ثبات وضعيت فعلي، شــرايط گروه هاي 

نمايشي بهتر خواهد شد.

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

احتمال افزايش قيمت بليت ها
نمايش هايي كه در تماشاخانه هاي خصوصي و دولتي اجرا مي شوند معموال با قيمت بليت 40هزار 
توماني و تا سقف بليت 70هزار توماني روي صحنه مي روند. تنها »بانوي محبوب من« گالب آدينه 
نمايشي 3ساعتي است كه با بليت 90هزار توماني اجرا مي شود. با توجه به بازگشت تماشاگران 
به سالن هاي نمايش، محمد عمروآبادي، يكي از مديران سايت هاي فروش بليت درباره وضعيت 
فروش  بليت ها به همشهري مي گويد: »با توجه به واكسيناسيون عموم مردم، 75اثر نمايشي در 
بخش هاي مختلف روي صحنه است. خوشــبختانه با وضعيت پر از فراز و نشيبي كه در اجراي 
نمايش ها داشتيم، اين بار با روندي مواجهيم كه تقريبا ثبات خود را دارد. بعد از 2سال سختي كه 
داشتيم، شرايط فعلي دلگرم كننده است. اگر روند كنوني ادامه داشته باشد، استقبال ها بيشتر هم 
مي شود.« وي ادامه مي دهد: »گروه ها با حضور تماشاگران انگيزه پيدا كردند. اكثر تئاترها فروش 
خوبي دارند. با اينكه ظرفيت فروش نصف صندلي هاي سالن است، اما بليت ها فروش خوبي دارند. 
اميدوارم اگر مالحظات بهداشتي به درستي انجام شود و واكسيناسيون كامل شود، اجراهاي ديگر 
را خواهيم داشت و فاصله زيادي تا بازگشت به شرايط قبل كرونا نداريم.« وي همچنين  درباره 
افزايش قيمت بليت گفت: اگر بخواهيم  نگاه منطقي داشــته باشيم، بايد وضعيت اقتصادي در 
مملكت را درنظر بگيريم. در يك شرايط خاص قرار داريم. نمي شود گفت تئاتر، سينما و موسيقي 
جزيره جدا ست. معاش همه به يكديگر و به وضعيت حال بستگي دارد. بايد بپذيريم توليد هنر مانند 
توليدات ديگر هزينه هايي دارد. قيمت كاال و محصول هنري هم ناگزير از افزايش است. همپاي 
مسائل ديگر، قيمت ها افزايش زيادي نداشته است. با اين حال تمام هنرمندان و خانواده هايشان 
هم در همين جامعه زندگي  مي كنند. به نظرم افزايش 30 تا 40درصدی قيمت بليت ها ضروري 

است؛ هر چند ما تعيين كننده نيستيم و تصميم  را كساني ديگر مي گيرند.«

 يكي از نمايش هايي كه قرار است در مهرگان 
روي صحنه برود، »ماشين نشــين ها« كار 
علي خودســياني اســت. اصغر فرهادي 
28ســال پيش با نمايش ماشين نشين ها 
پا به عرصه هنر گذاشــت. بعد از 28سال، 
نويســنده ماشين نشــين ها با 2بازيگر 
جوان دوباره اين نمايش را به اجرا مي برد. 
خودســياني از  12آذر اين نمايش را روي 
صحنه مي آورد. كنسرت - نمايش »دوازده« 
هم از چهارم آذر اجراي خود را در مهرگان 
شــروع مي كند. در همين تماشــاخانه، 
»خداي كشتار« ياسمينا رضا با كارگرداني 
سيده سحر طباطبايي نيا اجراي خود را از 
17آذر آغاز مي كند. سالن اصلي مولوي هم از 
اول آذر »كريم« را روي صحنه دارد. محمود 
كريمي اين نمايش را نزديك به 20روز اجرا 
مي كند. تا 30آذر در تاالر كوچك مولوي هم 
نمايش »سنتز« اجرا مي شود. »سوتيراس« 
شايان قنادزاده كه اجراي خود را 25آبان 
در شــهرزاد آغاز كرده، تا 17آذر اجرايش 
ادامه دارد. نمايش »هاري« به كارگرداني 
افشين زماني از سوم آذر اجراي خود را در 
شهرزاد آغاز مي كند. »تختي در اتاق 23 
هتل آتالنتيك« از ديگر نمايش هايي است 
كه به كارگرداني تينــو صالحي از دوم آذر 

اجرايش را شروع مي كند.
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   همكاري هــاي نظامي 
چين و امارات

امارات در جريان توسعه روابط خود 
با قدرت هاي شــرقي همواره تالش 
داشــته از خطوط قرمز واشــنگتن 
فاصله بگيرد. بر اين اساس، مهم ترين 
محور روابط امــارات با چين، اقتصاد 
و مبادالت تجاري بوده اســت. با اين 
حال، پاي سالح و تجهيزات نظامي نيز 
به تدريج به روابط حساسيت برانگيز 
پكن با ابوظبي باز شــده؛ اگرچه در 
مقياسي بســيار محدود. امارات از 
سال 2017با توجه به استراتژي خود 
مبني بر متنوع ســاختن منابع خريد 
سالح، به يكي از مشتريان تسليحاتي 
چين تبديل شده اســت. مهم ترين 
اين تســليحات، پهپادهاي هجومي 
است كه تا كنون در جنگ هاي ليبي و 
يمن به طور محدود مورد استفاده قرار 
گرفته است. عالوه بر اين، موشك هاي 
ضد تانك و راكت هاي با برد كوتاه نيز 
در فهرست خريدهاي امارات از چين 
ديده مي شــود. پيش بيني مي شد با 
ادامه حضور ترامــپ در قدرت، روند 
خريدهاي تســليحاتي امــارات از 
چين توسعه يابد، اما به نظر مي رسد 
اين فرآيند با بازگشــت دمكرات ها 
به كاخ سفيد دســت كم به طور موقت 

متوقف شده است.

كيوسك

روز شنبه روزنامه آمريكايي 
وال  اســتريت ژورنــال در گزارش 1

گزارشي جنجالي از اجراي 
پروژه اي محرمانه توسط چيني ها در بندر 
خليفه )واقع در 50كيلومتري ابوظبي( 
خبر داد. براســاس اين گــزارش كه با 
استناد به تصاوير ماهواره اي و همچنين 
نقل قول هايي از مقامات امنيتي آمريكا 
تنظيم شده، شركت چيني COSCO از 
ابتداي ســال ميالدي جاري يك سري 
تاسيســات را در يكــي از ترمينال هاي 
كانتينري بندر خليفه بنا كرده كه براي 
مقاصد نظامي و اطالعاتي از آنها  استفاده 
مي شــود. اين خبر به فاصله كوتاهي از 
سوي ساير رسانه هاي مطرح آمريكا تأييد 
شــد و در نهايت، شبكه ســي ان ان روز 
گذشــته از توقف اين پروژه محرمانه با 
فشــار دولت بايــدن و دســتور وليعهد 
ابوظبي خبر داد. به نوشــته وال استريت 
ژورنال، رايزني هاي محرمانه آمريكايي ها 
با امارات براي توقف اين پروژه چندين ماه 
به طــول انجاميده؛ تا جايــي كه برخي 
نمايندگان كنگره، اين كشور عربي را به 
لغو قرارداد فروش جنگنده هاي اف-35و 
برخي تجهيزات نظامي پيشــرفته ديگر 
همچون پهپاد تهديد كرده اند. براي درك 
ميزان حساســيت اين پروژه كافي است 
بدانيم تاسيســات نظامي ساخته شده 
توســط چين در بندر خليفــه، كمتر از 
32كيلومتر با يكي از مهم ترين پايگاه هاي 
نظامــي آمريكا در امــارات فاصله دارد؛ 
پايگاهي كه ميزبان هزاران سرباز ارتش 
آمريــكا و برخي تجهيــزات نظامي اين 

كشور است.
براساس اســناد منتشر شــده، شركت 
COSCO چين در سال 2019قراردادي 
را به منظور توســعه بندر خليفه با دولت 
امارات بــه امضا مي رســاند. اگرچه اين 
قرارداد صرفا شــامل ابعاد تجاري بوده، 
اما ســازمان اطالعات خارجــي آمريكا 
به تدريج متوجه رفت وآمد كشتي هايي 
از چيــن به داخــل اين بندر مي شــود 
كه به رغــم ظاهر تجاري، بــراي مقاصد 
اطالعاتي مورد اســتفاده قرار مي گيرند. 
اين مســئله بــه مقدمه اي بــراي رصد 
بلندمدت فعاليت هــاي چين در داخل 
اين بنــدر از طريق تصاويــر ماهواره اي 
و همچنيــن منابع اطالعاتــي محلي و 
در نهايت درخواســت از رهبران امارات 

براي توقف اين پــروژه نيمه كاره تبديل 
مي شود. اين درخواست مستقيما توسط 
جو بايــدن خطاب به وليعهــد ابوظبي، 
محمد بن زايد مطرح شــده و او نيز در 
مقابل گفته اســت: پيام شــما را به طور 
كامل متوجه شدم. پيش از اين نيز آمريكا 
نگراني هاي مشابهي را نسبت به حضور 
پيمانكاران چيني در اسرائيل ابراز كرده 
بود. جان بولتون، مشاور وقت امنيت ملي 
رئيس جمهور آمريكا در جريان ســفر به 
سرزمين هاي اشغالي، از كنترل بندر حيفا 
توسط شركت هاي چيني به دليل نزديكي 
آن به پايگاه هاي نظامي آمريكا در شرق 
درياي مديترانه ابراز نارضايتي كرده بود. 
البته قرارداد اداره و توســعه بندر حيفا 
ميان چين و رژيم صهيونيســتي مطابق 
شروط تعيين شــده پيش رفت و زودتر 
از موعد متوقف نشد.انتشار اين گزارش 

و تأييد خبر توقف پــروژه چين در بندر 
خليفه، بار ديگر جنجال ها بر سر روابط 
آمريكا و امارات را زنده كرده؛ روابطي كه 
طي 10سال اخير براي نخستين بار شاهد 
برخــي چالش هاي مرتبط با سياســت 
خارجي ابوظبي بوده اســت. سي ان ان با 
اشــاره به اين موضوع گزارش مي دهد: 
بخشــي از مقامات دولت بايدن با ديده 
ترديد، مواضع سران امارات درباره روابط 
اين كشــور با چين را ارزيابي مي كنند و 
اعتماد ســابق ميان طرفين از بين رفته 
است. با وجود اين يوسف العتبيه، سفير 
مشهور امارات در واشنگتن كه به عنوان 
مهنــدس البي هاي خارجي كشــورش 
شناخته مي شود، روز گذشته در واكنش 
به ايــن جنجال ها گفت: امــارات هيچ 
قراردادي براي ساخت تاسيسات نظامي، 
امنيتي يا هرگونه ساخت وساز غيرتجاري 

با طرف چيني منعقد نكرده است.

امارات در انتظار دوران پساآمريكا
ماجراي روابــط گرم امارات بــا رقباي 
شــرقي آمريكا از مدت ها قبل به يكي از 
موضوعات جنجالي در محافل سياســي 
واشــنگتن تبديــل شــده اســت. اين 
حساســيت به طور ويژه طي ســال هاي 
اخير، همزمان با تشــديد تقابل آمريكا و 
چين رو به افزايش است. ابوظبي از سال 
2010تا كنون تالش كرده به اصلي ترين 
پايــگاه چيــن در خليج فــارس تبديل 
شود. نشــانه هاي اين تالش را به خوبي 
مي توان در ســرمايه گذاري چين براي 
توسعه شــبكه ارتباطات 5G در امارات، 
فروش خط توليد واكسن سينوفارم و... 
مشــاهده كرد. انور قرقاش، وزير مشاور 
پيشــين در سياســت خارجي امارات و 

يكي از مهم تريــن چهره هاي بين المللي 
اين كشور سال گذشــته در واكنش به 
اين حساسيت ها گفت: منافع اقتصادي 
و امنيتي، قطب نماي سياســت خارجي 
امارات اســت. از ديد ما، شــكل گيري 
جنگ ســرد ميان آمريكا و چين به ضرر 
تمام جهان اســت. او ضمــن تأكيد بر 
روابط اســتراتژيك كشــورش با آمريكا 
گفت: تمايل نداريــم در اين تقابل، عليه 
هيچ كدام از 2كشــور  وارد عمل شده و 
توازن سازنده سال هاي پيشين را برهم 

بزنيم.
تالش مقامات اماراتي براي بيان مواضع 
بي طرفانه نســبت به نبرد آمريكا و چين 
در حالي است كه نمي توان به سادگي از 
تمايل اين كشــور براي توسعه روابطش 
با چيــن چشــم  پوشــيد. عبدالخالق 
عبداهلل، اســتاد علوم سياســي دانشگاه 
امارات و مشاور پيشين وليعهد ابوظبي 
در اين باره مي گويد: تحوالت ســال هاي 
اخير، مخصوصا ناكامي آمريكا در بحران 
ســوريه، توافق هســته اي ايران، خروج 
آمريــكا از افغانســتان و... باعث شــده 
اعتماد كشــورهاي عربي خليج فارس به 
واشنگتن كاهش يابد. اين استاد دانشگاه 
مي گويد: خأل آمريكا در منطقه خاورميانه 
و خليج فارس توسط قدرت هاي جديدي 
همچون چين و روســيه پر مي شــود؛ 
بنابراين توســعه روابط بــا قدرت هاي 
شــرقي به ضرورتي غيرقابــل انكار در 
سياست خارجي كشورهاي عربي تبديل 

شده است.

 هشدار آمريكا براي توقف پروژه چين در بندر خليفه امارات، نشانه اي جديد
از نگراني هاي واشنگتن نسبت به روابط رو به افزايش پكن و ابوظبي است 

خط و نشان آمريكا براي چين و امارات جهان نما

موجي از خشم و آتش در اروپا
 مردم در نقاط مختلف اروپا 

به محدوديت هاي جديد كرونايي معترض شده اند

اين روزها موجي از خشم و آتش 
اروپا را فراگرفته است. قوانين و 
محدوديت هاي جديد كرونايي كه از ســوي دولت ها اعمال شده، 
گروه هايي از مردم را خشمگين كرده  و معترضان در جای جای اروپا 
به خيابان ها آمده اند. گروه هاي راســت افراطي در اتريش، هدايت 
اعتراضات خياباني را در دست گرفته  و تجمع ها را مديريت مي كنند.

چند كشور اروپايي در آستانه فصل سرما براي مبارزه با موج جديد 
شيوع كرونا، اقدامات سختگيرانه تري را اعمال كرده اند. دليلش هم 
هشداري است كه از سوي سازمان بهداشــت جهاني مطرح شده 
است. اين سازمان اعالم كرده؛ درصورت  اقدام نكردن فوري دولت ها 
براي كنترل موج تــازه كرونا در اروپا، طي 4 ماه آينده دســت كم 
500هزار نفر در اين منطقه جان خواهند داد. جمعه گذشته، دولت 
اتريش در سراسر كشور قرنطينه و محدوديت هاي كرونايي اعالم 
كرده كه از چشمگيرترين محدوديت ها در اروپاي غربي درماه هاي 
گذشته به شمار مي آيد. اما كشورهاي ديگر اروپا، محدوديت هاي 
كمتري را اعمال و ورود افراد واكســينه نشــده را به رستوران ها و 

كافه ها ممنوع كرده اند.

هلند
اعتراضات در هلند از جمعه شــروع شــده و همچنان ادامه دارد. 
براســاس گزارش دويچه ولــه، در دومين شــب اعتراضات عليه 
محدوديت هاي كرونايي در اين كشور، مردم خشمگين و آشوبگران 
با ســنگ و ترقه هاي دست ساز، به ســوي پليس حمله ور شدند و 
تعدادي موتورسيكلت را آتش زدند. يك روز قبل از اين، در تظاهرات 
شهر روتردام 2 نفر با شليك گلوله از سوي پليس مجروح و 51نفر 
دستگير شده اند. در اين شهر، معترضان يك خودروي پليس را هم 
به آتش كشيدند. يك نفر هم در اعتراضات الهه دستگير شده است. 
صبح روز شنبه، چندين هزار نفر در اعتراض به تصميم دولت براي 
محدوديت هاي تردد در آمســتردام تجمع كردند. در شهر جنوبي 
بردا، در نزديكي مرز بلژيك، يك گروه موسيقي محلي در اعتراض 
عليه محدوديت هاي كرونايي در ساعت 8شب، بعد از بسته شدن 
كافه ها، رستوران ها و كلوپ ها، برنامه اي اجرا كردند كه صد ها نفر را 
به سوي خود كشانده است. هلند با اعالم حداقل 3 هفته محدوديت، 
نخستين قرنطينه زمستاني اروپاي غربي را آغاز كرده و اكنون در 
حال برنامه ريزي براي اجراي طرح ممنوعيت ورود افراد واكسينه 

نشده به برخي از مكان هاي عمومي است.

اتريش
ديروز حدود 35هزار معترض كه بسياري از آنها اعضاي گروه هاي 
راســت افراطي بودند، در شــهر وين، پايتخت اتريش راهپيمايي 
كردند. در ميان معترضان، عالوه بر گروه هاي راست افراطي، گروه 
ضد واكسن »ام.جي.اف« نيز حضور داشتند. به گفته پليس اتريش، 
حدود هزار و300مأمور براي كنتــرل معترضان به خيابان ها اعزام 
شده اند. از تعداد بازداشت شدگان، آماري ارائه نشده است. از امروز 
)دوشنبه( حدود 9ميليون اتريشي جز براي رفتن به محل كار، خريد 
لوازم ضروري و ورزش، اجازه خروج از خانه را ندارند. محدوديت ها 
ابتدا 20روز اعالم شد كه در بررســي هاي مجدد به 10روز كاهش 
يافت. دولت اتريش واكسيناسيون را از اواسط بهمن امسال اجباري 

مي كند.

ايرلند شمالي
در ايرلند شمالي، صدها نفر مخالف پاســپورت واكسن، در مقابل 
شهرداري بلفاست تظاهرات كردند. دولت اين كشور، اعالم كرد كه 
مردم از 22آذر امسال تنها با داشــتن كارت واكسن مي توانند وارد 
رستوران ها و كافه ها شوند. برخي از معترضان، تابلوهايي در دست 
داشتند كه محدوديت هاي اعالم شده را با اقدامات آلمان نازي برابر 

دانسته اند.

كرواسي
در كرواســي هزاران نفر در زاگرب، پايتخت كشور، تجمع كردند. 
برخي از معترضان پرچم ها، نمادهاي ملي و مذهبي، بنرهايي عليه 
واكسيناسيون و نمادهايي به عنوان مخالفت با محدود كردن آزادي 

مردم حمل مي كردند.

ايتاليا
در ايتاليا 3هزار نفر در ورزشگاه ســيركوس ماكسيموس، تجمع 
كردند. در اين كشور براي حضور در محل كار، رستوران ها، سينماها، 
تئاترها، اماكن و سالن هاي ورزشي و همچنين براي سفرهاي طوالني 
با قطار، اتوبوس يا كشتي به پاسپورت واكسيناسيون نياز است. يكي 
از معترضان در بنري با رنگ هاي قرمز، سفيد و سبز )پرچم ايتاليا( 
نوشته بود: »امثال ما هرگز تسليم نمي شود.« در اين تجمع تقريبا 

هيچ كس ماسك بر صورت نداشت.

دانمارك
در دانمارك، حدود هزاران نفر به برنامه هاي دولت براي بازگرداندن 
محدوديت هاي كرونايي براي كارمندان دولت كه به سركار مي روند، 
اعتراض كردند. برخي از معترضان در تجمعي ســازماندهي شده 
توســط گروه افراطي مردان ســياه پوش كه ويروس كرونا را انكار 

مي كنند، فرياد مي زدند: »آزادي براي دانمارك«.

فرانسه
دولت فرانسه روز شــنبه نيروهاي امنيتي خود را به مجمع الجزاير 
گوادلوپ در درياي كارائيب فرستاد تا خشونت ناشي از اعتراض به 
محدوديت هاي كرونايي را سركوب كنند. به دليل آتش زدن موانع در 
خيابان ها و ادامه ناآرامي هاي جزيره كارائيب، مأموران امنيتي يك 
هفته در اين جزيره مستقر خواهند شد. به گفته جرالد دارونين، وزير 
كشور فرانســه، يك تيم50نفره از نيروهاي ويژه ضد تروريسم اين 
كشور هم به گوادلوپ اعزام مي شوند. 70درصد مردم فرانسه واكسينه 

شده اند، اما سهم مردم گوادلوپ كمتر از 50درصد بوده است.

روزنامه بوستون گلوب ]آمريكا[

روزنامه استارتريبون ]آمريكا[

هجوم بيماران غيركرونايي به 
بيمارستان هاي آمريكا

 بايدن در انتخابات 2024 
شركت مي كند

بوستون گلوب گزارش داده كه بيمارستان هاي 
آمريكا پس از عبور از موج دلتاي ويروس كرونا  
اكنون مملو از بيماران غيركرونايي است. بيماران 
از ترس وضعيت وخيم بيمارســتان ها، درمان 
خود را بارها و بارها به تعويق انداخته اند و حاال با 
فروكش كردن موج دلتا فرصتي پيش آمده تا براي 
درمان خود راهي مراكز درماني شوند. با گذشت 
20 ماه از شيوع كرونا در آمريكا، كادر درمان در 
اين كشور به شدت فرسوده شده و بيمارستان ها 

با كمبود نيرو روبه رو هستند.

برخي از اعضاي تيم جو بايدن به رســانه ها 
گفته  اند كــه او تصميــم دارد در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا در سال 2024 شركت 
كند. به نوشته استار تريبون، برخي از اعضاي 
ارشد حزب دمكرات، در مورد سن بايدن ابراز 
نگراني كرده  اند. او اكنون 79 ساله است و در 
انتخابات بعدي 82 ســاله خواهد بود. ميزان 
محبوبيــت بايدن به دليــل عملكرد ضعيف 
اقتصادي اش به حدود 40 درصد رسيده و اين 

نگراني ديگري براي دمكرات هاست. 

بازنده بحراني كــه در ماه هاي اخيــر در مرز ميان 
بالروس و اتحاديه اروپا خلق شــده، بدون شــك گزارش 2

پناهجويــان هســتند؛ به ويــژه پناهجوياني كه با 
پرداخت هزينه هاي گزاف به قاچاقچيان و اتكا به وعده  دروغين 
عبور راحت از مرز و رسيدن به قلب اروپا، از خاورميانه  خود را به 
مرز بالروس و لهستان رسانده اند. همه مي دانند كه وقايع اخير، 
ســاخته و پرداخته دولت بالروس با هدف تحت فشار قراردادن 
اتحاديه اروپا براي لغو تحريم هاي اين كشــور بوده است. گرچه 
دولت بالروس تاكنون در بهره برداري از اين بحران خودســاخته 
ناكام مانده، اما وضعيت پناهجويان در مرز، بخشي از منافع حزب 

حاكم لهستان را تأمين كرده است.
مرگ تعدادي از پناهجويان در اثر ســرماي شــديد جنگل هاي 
مرزي بالروس، تشــديد تنش مرزي به واســطه بروز درگيري 
ميان پناهجويان و نيروهاي مرزي لهســتان در روزهاي اخير و 
وضع بســته تحريمي جديد اتحاديه اروپــا عليه دولت بالروس، 
همگي خبر از وخامت بحراني مي دهند كه مرزهاي شرقي اروپا را 
هفته هاست به خود مشغول كرده است. آخرين رويداد، برچيدن 
كمپ مرزي پناهجويان و استقرار آنها در مركزي در نزديكي مرز 
و بازگشت صدها عراقي به وطن است. طي روزهاي اخير، آرامشي 
نسبي در مرز  ميان دو كشور برقرار شده، اما اين واقعيت تلخ باقی 
مانده كه دولت های بالروس و لهستان، از شرايط نامساعد هزاران 
انسان، بهره برداري سياسي كردند. دولت لهستان عمال اين بحران 
را به دستاويزي تبديل كرده تا به كمك آن بتواند توجه داخلي و 
خارجي را از مجموعه اي از مسائل داخلي كه برخالف ميل حزب 

حاكم در جريان بود، منحرف سازد.

بحران مرزي ناجي حزب حاكم
حزب ملي گراي قانون و عدالت )PiS(، كه در انتخابات سال2015 
اكثريت مطلق آرا را در لهستان به دست آورد، در سال هاي اخير 
شاهد كاهش كرســي هاي خود در پارلمان بوده است. اين حزب 
همچنين درباره حاكميت قانــون اتحاديه اروپا بر لهســتان، با 

كميسيون اروپا درگيري هايي دارد.
براساس گزارش سي ان ان، اوايل ماه جاري مرگ يك زن لهستاني 
باردار، آتش اختالف ها بر سر ممنوعيت سقط جنين در لهستان را 
دوباره روشن كرد و اعتراضات نسبت به اين موضوع به خيابان ها 
كشــيده شــد. در ميانه اين بحران، بحراني ناخواسته اما جدي 
در مرزهاي شــرقي با بالروس، به داد دولت لهســتان رســيد. 

پيوتر بوراش، رئيس شــوراي روابط خارجي اروپا، در گفت وگو 
با سي ان ان  گفته اســت كه بحران پناهجويان از منظر سياست 
داخلي براي حزب حاكم لهستان بســيار كاربردي بود، زيرا اين 
حزب مدت هاست كه با مشكالت داخلي دست به گريبان است؛ 
ازجمله اينكه قدرت آنها در پارلمان لهســتان به واسطه از دست 

دادن اكثريت، رو به افول گذاشته است.
پيش از اين، ائتالف حزب حاكم اكثريت نســبي مجلس سفالي 
لهستان را در اختيار داشــت اما از تابستان ســال جاري پس از 
جداشــدن 3نماينده مجلس از اين حزب، عمال ورق برگشت و 

حزب ملي گراي قانون و عدالت، اكثريت خود را در مجلس از دست 
داد. اين حزب مجبور شد براي جبران اين ضعف به جلب حمايت 
نمايندگان مســتقل روی آورد. حزب حاكم پيــش از اين و در 

انتخابات سال2019 هم كنترل مجلس سنا را از دست داده بود.
همزمان افزايش تورم در لهستان بسياري از شهروندان اين كشور 
را به سختي انداخته و نظرسنجي ها نشان مي دهد در هفته هاي 
اخير ميزان رضايــت از دولت در ميان شــهروندان لهســتاني 
كاهش پيدا كرده است. بوراش گفته است: »نبايد بحران مرزي 
ايجادشــده را كم اهميت جلوه داد؛ چراكه تركيبي از يك فاجعه 

روابط اقتصادی امارات و چین به روایت آمار

70میلیارد دالر11.87میلیارد دالر

60%2.78میلیارد دالر

%23%41.7

حجم مبادالت تجاری 2كشور تا پایان ارزش سرمایه گذاری های چین در امارات 
سال 2020

ارزش سرمايه گذاری های امارات 
در چين

  از صادرات چین از مبدأ 
بنادر اماراتی به سایر نقاط جهان مجددا 
ارسال می شود

سهم چین از تجارت خارجی امارات سهم امارات از روابط تجاری چین با جهان عرب

بحران پناهجويان؛ به نام بالروس، به كام لهستان
طي هفته هاي اخير حزب حاكم لهستان، همپاي دولت بالروس، از بحران پناهجويان در مرز براي انحراف افكار عمومي از مشكالت داخلي بهره برداري كرده است

   آخرين وضعيت پناهجويان 
نيروهاي مرزي بــالروس روز جمعه اعالم 
كردند تمامي پناهجويان به صورت داوطلبانه 
از كمپ هاي خودساخته اي كه در نقطه مرزي 
»بروژگوي« ايجاد كرده بودنــد، به مراكز 
لجستيك نظامي منتقل شده اند و ديگر هيچ 
پناهجويي در بخش بالروســي مرز حضور 
ندارد. تصاوير ثبت شده از چادرهاي خالي 

در اين نقطه مرزي ادعــاي مقامات مرزي 
بالروس را تأييد مي كنــد. همزمان حدود 
400نفر از پناهجويان عراقي روز پنجشنبه 
با استفاده از نخستين پرواز ويژه اي كه دولت 
عراق براي بازگرداندن پناهجويان به لهستان 
فرستاده بود، به بغداد بازگردانده شدند. به 
اين ترتيب درحال حاضر بيش از هزار پناهجو 

در ســوله اي عظيم در نزديكي مرز بالروس 
مستقر شده اند. پليس مرزي لهستان اعالم 
كرده كه از اواسط ماه مرداد سال جاري بيش 
از 35هزار مورد تالش براي ورود غيرقانوني 
به مرز لهستان صورت گرفته است. تاكنون 
جســد 7نفر در سمت لهســتاني مرز پيدا 

شده است.

انســاني و يك بحران امنيتي اســت. اما به طور قطع تالش هايي 
براي سرمايه گذاري سياسي روي اين بحران انجام گرفته است.«

جودي دمپسي، تحليلگر انديشكده كارنگي اروپا با اين نظريه كه 
از بحران رخ داده در راســتاي تامين منافع حزب حاكم لهستان 
بهره برداري شده موافق است و مي گويد: »با وجود كاهش رضايت 
مردم از دولت، بحران پناهجويان در مرز اكنون حزب حاكم را به 
قهرمان حفاظت از تماميت ارضي لهستان و محافظت از مرزهاي 

اروپا تبديل كرده است.«

بهره برداري از وضعيت اضطراري
تصميم دولت لهســتان براي جلوگيــري از ورود پناهجويان و 
محافظت شديد از مرزها مورد حمايت گسترده لهستاني ها قرار 
گرفته است. در عين حال، اين تصميم سياستمداران، اپوزيسيون 
را در موقعيت دشواري قرار داده اســت. آنها اگرچه با بخشي از 
تصميمات دولت مخالف هســتند، اما نمي توانند اعتراض خود 
را بيان كنند زيرا ممكن اســت اين اعتراض بــه مخالفت آنها با 
محافظت از مرزها تعبير شود. ورشو تالش كرده بحران را از چشم 
مردم و رســانه ها دور نگه دارد، از اين رو خبرنگاران، امدادگران و 
پزشكان را با وجود شــرايط اضطراري حاكم بر منطقه، از بخش 
لهستاني مرز دور نگه داشته است. با اين حال، اين اقدام لزوما به 
نفع دولت لهستان تمام نشــده است. بخشي از تكان دهنده ترين 
لحظات درگيري ها و زدوخورد ميان پناهجويان و نيروهاي مرزي 
لهستان، از سمت خاك بالروس توســط خبرنگاران بين المللي 

ثبت شده اند.
بحران كنوني در عين حال اتحاديه اروپا را وادار كرده در شرايطي 
كه ميان كميســيون اروپا و لهســتان بر ســر حاكميت قانون 
اتحاديه اروپا و اســتقالل قوه قضاييه اين كشور اختالف نظرهاي 
شديدي وجود دارد، از دولت لهستان حمايت كند. درپي اختالف 
پيش آمده،  ماه گذشته ديوان دادگستري اتحاديه اروپا لهستان 
را به پرداخــت غرامت روزانه يك ميليون يــورو محكوم كرد. اما 
اكنون با وجود اين اختالفات، اتحاديــه اروپا و قدرت هاي بزرگ 
اروپايي مجبورند در دفاع و حمايت از دولت لهســتان به عنوان 
حامي مرزهاي شــرقي اتحاديه صحبت كنند. بــوراش معتقد 
است كه اعضاي حزب حاكم لهســتان اميد دارند اتحاديه اروپا 
به واسطه بحران مرزي، انعطاف بيشــتري از خود نشان دهند و 
سختگيري هاي خود در مورد مســائل مربوط به حاكميت قانون 

اتحاديه اروپا را كنار بگذارند.
فارغ از همه اينها، حتي در صورتي كــه بحران مرزي پايان يابد، 
بهره برداري دولت لهستان از شور ملي گرايانه اي كه به راه انداخته ، 
ادامه خواهد داشت. البته نبايد فراموش كرد كه در لهستان هستند 
افرادي كه با سياســت راه ندادن پناهجويان به شدت مخالفند و 
در صورت كمرنگ تر شــدن بحران مرزي، مخالفت هاي همين 
گروه هاي فعال حقوق بشــر و گروه هاي اپوزيسيون مي تواند به 
مرور از اثرگذاري شور ملي گرايانه محبوب دولت لهستان بكاهد. 
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 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
كسي كه با مردمان منازعه و ستيز كند  

دشمنانش بسيار شوند.
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زندگــي ما بــه برق وصــل اســت و اگر فاطمه عباسي در اين دوره و زمانه كامال واضح اســت كه 
چندساعتي نباشد واقعا از كار مي افتيم. اين موضوع  تابستان امسال بيشتر 
خودش را نشان داد؛ همان ساعت هايي كه برق مي رفت و نزديك به 2ساعت 
بايد در تاريكي مي نشستيم و هيچ كاري از دست مان ساخته نبود. اما اين 
تاريكي فقط در خانه ها گريبان گيرمان نبوده و نيست؛ نبود روشنايي در 
معابر شهري و بوســتان ها كه البته ربطي به تابســتان و زمستان ندارد، 
مدت هاست مردم در محله هاي مختلف را آزار مي دهد و تابستان امسال هم 
در پي خاموشي هاي مكرر به اوج خود رســيد تا جايي كه حتي اتوبان ها 
تاريك شد و چراغ هاي راهنمايي از كار افتاد. نتيجه اين تاريكي ها هم اين 

شد كه بسياري از شهروندان احساس امنيت نمي كردند و بعضي از معابر و 
پارك ها به دليل تاريكي تبديل به محل تجمع برخي اراذل و اوباش و البته 

معتادان شده بودند.
 مشكل ديگري كه تاريكي خيابان هاي اصلي به وجود مي آورد، تصادفات 
رانندگي اســت كه معموال به خاطر نبود ديد كافي رخ مي دهد و تابستان 
امســال تعدادش افزايش داشــت. علت اين تاريكي ها البته تا حدودي 
مشخص است؛ بسياري از چراغ ها در سال هاي گذشته به دليل خاموشي 
از رده خارج شده و رسيدگي نشــده اند و برخي ديگر نيز دزديده شده اند. 
حاال عالوه بر وزارت نيرو، شــهرداري، شوراي شــهر و سازمان زيباسازي 
شهرداري هم پاي كار آمده اند تا اين خاموشي ها را رفع كرده و مشكالت 

را از بين ببرند. البته كه اضافه كردن چراغ مي تواند كارساز باشد، اما آنطور 
كه احمد صادقي، عضو شوراي شهر مي گويد، بهتر است با استفاده از تجربه 
ديگر كشورها، نورپردازي هوشــمند را در شهرمان امتحان كنيم. يكي از 
كاربردهاي اصلي هوشمند كردن روشــنايي، تنظيم شدت نور يا روشن 
و خاموش كردن چراغ ها براي كاهش مصرف برق اســت؛ يعني ديگر در 
معابر بدون رهگذر يا خودرو روشــنايي بيهوده ايجاد نمي شود. آنطور كه 
كارشناســان مي گويند، با كاهش تنها 20درصد مصرف روشنايي معابر 
ناشي از هوشمندســازي، مي توان حدود هزارگيگاوات ساعت در مصرف 
ســاالنه برق)معادل مصرف ســاالنه حدود 330هزار مشترك خانگي( 

صرفه جويي كرد.

روشن باش اما هوشمند
موتورسیكلت
مدیرعامل ستاد مركزی 
معاینه فنی شهر تهران با 
بیان اینكه برآورد می شود 
در شهر تهران 3میلیون 
دستگاه موتورسیكلت 

تردد می كنند، گفت: طی 
8 ماه نخست سال تنها ۱۶۰ 
دستگاه موتورسیكلت برای 

معاینه فنی به ۱۱ خط مكانیزه 
موتورسیكلت احداث شده 

توسط شهرداری تهران 
مراجعه كرده اند.
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میلیون تومان
قیمت اوراق مسكن نسبت به 
هفته قبل افزایشی بوده است 

و براساس آخرین قیمت ها  
متاهل های تهرانی برای این 
اوراق و اخذ وام ۴8۰ میلیون 
 تومانی باید ۷۹ میلیون و 

 ۲۹۶ هزار تومان
پرداخت كنند.

79

دالر
رئیس كمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی ایران می گوید: 
برآوردها نشان می دهد كه 
ورود هر گردشگر خارجی به 

ایران، حدود هزار دالر ارزآوری 
برای كشور دارد و در شرایطی 

كه ما با محدودیت های 
تحریمی مواجه هستیم  
این فرصتی مطلوب برای 

دسترسی به منابع ارزی جدید 
است.

1000

كارهــاي اداري و بانكي معموال به مذاق 
كسي خوش نمي آيد. اگر يك روز مجبور 
باشــيد به بانك مراجعه كنيد، احتماال 
دقايق زيادي را بايــددر انتظار بگذرانيد 
تا نوبتتان شود و كارتان راه بيفتد. در بين 
همه كارهايي كه در بانك انجام مي شود، 
افتتاح حســاب معموال كار راحت تري 
اســت؛ پر كردن فرم و ارائــه كارت ملي 
و گرفتن كارت و دفترچه حســاب. اما 
گويا برخي از بانك هــا به تازگي مقررات 
جديدي وضع كرده اند و مشــتريان بايد 
مدارك بيشتري براي احراز هويت ارائه 
دهند. تا پيش از اين افــراد با ارائه كارت 
ملي و در نبود آن با ارائه شناسنامه امكان 
افتتاح حساب در بانك ها را داشتند، اما از 
چند روز گذشته شرايط افتتاح حساب 
تغيير كرده و به غيــراز ارائه اصل و كپي 
شناســنامه و كارت ملي، ارائه مداركي 
ازجمله اصل ســند ملك يا اجاره و كپي 
آن و همچنين معرفي نامــه از محل كار 
با مهر و امضا به تعداد مدارك  الزم براي 
افتتاح حساب، اضافه شده است. با اينكه 
اين مقررات جديــد بانكي كالفه كننده 
به نظر مي رسد و كار مشتريان را سخت تر 
مي كند، امــا آنطــور كــه محمدرضا 
جمشيدي، دبير كانون بانك ها و مؤسسات 
اعتباري خصوصي مي گويد، اعمال شرايط 
جديد براي افتتاح حساب موجب احراز 
هويت افراد مي شــود. از طرفــي هم با 
گرفتن اين مدارك و اسناد، وضعيت مالي 
مشتريان بررسي مي شود. پس از افتتاح 
حساب، بانك ها مشــتريان را در 3گروه 
طبقه بندي مي كنند و سطح مالي افراد 
بررسي خواهد شــد و پس از آن اگر فرد 
چك هايي با ارقام بيشتر از آن ارقام صادر 
كند، آن چك به كميسيون پولشويي براي 
بررسي هاي بيشتر منتقل مي شود. به اين 
صورت ديگــر راه كالهبرداري و گردش 
مالي مشكوك حساب بسته خواهد شد 

كه در نهايت به نفع مشتريان است.

افتتاح سخت

برداشت چای ترش در شهرستان کارون/عکس : فاطمه رحيماويان اول آخر

عدد خبر
حافظ

فرصت شمار صحبت کز اين دوراهه منزل

چون بگذريم ديگر نتوان به هم رسيدن
نویسندگان باشگاه

دوشنبه

اهميت کفش هاي پشت در آپارتمان

چند وقت پيش اعالم كردنــد براي اينكه 
سارقان را به اشــتباه بيندازيد، بهتر است 
چند جفت كفش به صورت نامنظم جلو در 

آپارتمان بگذاريد تا فكر كنند در خانه حضور داريد.
- خيلي فكر خوبي است؛ البته هر دو ساعت يك بار بايد كفش ها را 

تجديد كنيد؛ چون قبلي ها را دزد برده!
- اصوال دزدها يكي از كفش پشت در آپارتمان مي ترسند، يكي از 
المپ يا راديوي روشن داخل آپارتمان. اگر يك المپ روشن بگذاريد 
توي كفش جلوي در، هيچ دزدي جرأت نمي كند نزديك شود. اگر از 

كفش صداي راديو هم بيايد كه ديگر فبها.
- دزدها 4 طبقه با تجهيزات كامل پله هــا را مي روند باال و همين 
كه مي بينند چنــد جفت كفش دم در پارك شــده، مي زنند روي 
پيشاني شان و مي گويند: »بخشكي شانس! بازم به كاهدون زديم!«

- به كفش هاي دم در قفل فرمان يا قفل پدال بزنيد.
- براي پيشگيري از خفت شدن در كوچه هاي خلوت هم با خودتان 
چند جفت كفش حمل كنيد؛ البته كفش ها به صورت نامنظم باشد. 

يك المپ روشن هم در دست داشته باشيد، خوب است.
- پارسال يك دسته چك داشتم كه دزد بردش اما چون قبلش چند 
جفت كفش جلوي آپارتمان گذاشــته بودم، دزد ترسيد چك ها را 

خرج كند.
- وقتي ماشين را در كوچه پارك كرده ايد، حتما المپ اتاق ماشين 
و راديو پخش را روشــن بگذاريد. اين جوري دزد تصور مي كند كه 
كسي داخل ماشين است و آن را نمي برد. فقط يادتان باشد صبح به 

صبح بايد باتري ماشين را عوض كنيد.
- قديم 4انگشــت دزدها را قطع مي كردند، االن اگر جلوي دزدها 
و خفت گيرها مقاومــت كنيد، با قمه مي زنند 4انگشــتت را قطع 
مي كنند. اگر دنبال شــان كنيد و بيفتند زير ماشين و بميرند بايد 

ديه هم بدهيد.
- چه خوب كه جلوي بيت المال هم كفــش بگذارند تا خاوري ها 

هوس دزدي به سرشان نيفتد.

محمدرضا نصيري

خارج شدن ازصف !

روز هميشــه روشــن اســت حتــي اگــر 
تاريك ترين روز باشــد پس ترديــد ندارم 
شــما هم واقف بر اين امر بديهي هستيد كه 
خودشناسي، حكمت و خود را از ياد بردن با پوزش بسيار بالهت 
است به عبارت ســاده تر وقتي نمي دانيم و دوست هم نداريم كه 
بدانيم در را بايد طوري بســت كه بتوان آن را بازكرد، قاعدتا بايد 
بپذيريم رودخانه از حركت بازمي ماند حتي اگر نامش زاينده رود 

باشد!
پرسش ســاده ؛ آيا بيكاري 49 درصد از فارغ التحصيالن رشته 
حفاظت از محيط زيست ســاده ترين نتيجه اش فرونشست زمين 
 و از كار افتادن رودخانه ها، خشــك شــدن باغ هــا و علفزاران و

گندمزاران است؟
پاســخ من مثل هميشه دقيق و علمي وپژوهشــي نيست ! عموما 
تجربي، فهمي و شــايد هم احساسي باشــد. بااين حال مي گويم 
صرف نظر از كاهش نزوالت آســماني، باران هاي شرشر و همهمه 
نــاودان و برف هــاي زمينگير، در عــدم  مديريت منابــع آبي و 
موجوديت منابع طبيعي است ! مثل ناتواني درجلوگيري يا كنترل 
خاكسترشــدن جنگل ها، فرســايش خاك و هدر رفت غم انگيز 
سرمايه هاي متنوع زيست محيطي درسطوح مختلف!يعني همين 
اتفاقي كه اين روزها در اصفهان شاهد هستيم! بله بيكاري فزاينده 
نيمي از دانشگاه ديده ها در رشته حفاظت از محيط زيست، حاكي 
از بي توجهــي جبران ناپذير و ناباورانه ما به حفظ محيط زيســت 
اســت. راســت اين اســت، يكي از وجوه كم توجهي هاي پيوسته 
همه ما كه نام ديگرش خيانت به آيندگان اســت خارج شــدن از 
صف حمايت و هم افزايي داشته ها و ســرمايه ها و رفتن به سمتي 
نامعلوم اســت؛ يعني همان كاري كه دهه ها ودهه هاست درحق 
منابع طبيعي خود روا مي داريم و هر نوع ميراث ازلي و خدادادي 
را خاكستر مي كنيم! جنگل را تبر مي زنيم و يا خاكستر مي كنيم 
تا آسمانخراش ويال بسازيم و حتي با تيشــه دامنه وگردن كوه را 
مي شــكنيم وبه جايش بلندمرتبه مي كاريم! چــرا؟ چون دربرابر 
طبيعت احساس قدرت مي كنيم، چون فكر مي كنيم دنيا را براي 
ما ســاخته اند نه ما را براي دنيا و چون فقط خود را دوست داريم 
نمي توانيم از قدرت تخريب خود در برابر محيط زيست چشم پوشي 
كنيم، درست عين دوست داشتن و دلبندي هايمان كه همواره با 
زورگويي همراه است! راست اين است افزايش تعداد مبتاليان به 
اختالالت رواني و رفتاري چون اضطراب و افســردگي و خشونت 
به خاطر كنش ها و واكنش هاي غيرعقالني ماست وبه همين دليل 
بيش از پيش نيازمند جامعه شناسي و روانكاوي تحليلي هستيم. 
شايد بهانه جويي وخرده گيري هاي غيرضرور ما نسبت به هركسي 
كه به كوچك ترين موفقيتي دســت مي يابد به دليل بهم ريختگي 
 توازن شــخصي يا اجتماعــي ما باشــد! آيا بيــكاري 27درصد

دانشگاه رفته هاي رشته هنر و20درصد فارغ التحصيالن رشته هاي 
علوم رفتاري و اجتماعي خبر ازكم توجهي ما به سامان بخشــي به 
نابســاماني هاي فردي واجتماعي مثل گفتــار آزاد يعني گفتار 

پرورش يافته نيست؟ آنگونه كه دائم باهم درقهر و نزاع هستيم؟ 
سؤال ناچيز؛ ماگفتن و شــنيدن و تفاهم وتحمل نمي دانيم هم 
باخود، هم با ديگران و نيز با دار و درخت و سبزه و گل وگياه و صد 
البته آب كه مايه حيات اســت؟ ما اصال چرا و چگونه و كجاگفتن 
نمي دانيم چون زورگو بار آمده ايم پس آب را خشك، راه را بن بست 

و جنگل را سوزان مي كنيم! 
نکته ناچيز؛وقتي40 درصد درس خوانده هاي رشــته كامپيوتر 
و 26درصد مهندســان معمار بيكارند، يعنــي تخصص را ناديده 
مي گيريم!كاش چنين نباشد يا بسيار كمتر باشد تا مهم ترين كار 
درس خوانده ها دنبال كار رفتن! و كاردانان خبره مهاجرت نباشد! 
اميدوارم؛ بســي اميدوارم صاحبان قدرت در هــر رده اي كمي از 
قدرت خود صرف نظر كرده واندكي ديگران را دوست داشته باشند، 

زيرا دوست داشتن گذشتن از قدرت بي مهار است.

فريدون صديقي /کارشناس رسانه

بلیت 
آلودگی

زمان درج شده در نيم دايره بااليی  معادل زمانی خطوط نقطه چين و 
زمان سفر به انضمام معطلی ها و  زمان درج شده پايين نيم دايره نماد 
خط ممتد و زمان کلی سفر است.

طول نقطه چين ها نماد زمان تقريبي صرف شده براي تهيه و تدارك مقدمات و 
موخرات اداری سفر شامل معطلي در گيت فرودگاه براي سفر هوايي  و چادر 
زدن براي دوچرخه سواري است و غيره است

رنگ هاي زير هر يك 
وسايل نقليه مندرج 

در ستون باال در 
مارپيچ هاي قاعده 
نقشه، نماد ميزان 

مسافتي است که با هر 
يك از اين وسايل بايد 
بين اين دو شهر  طي 
کنيم. براي نمونه در 
مارپيچ ها خط بنفش 

که از ساير خطوط 
صاف تر است نماد 
مسافتي است که 

هواپيما در مسيري 
نسبتا مستقيم تر طي 

مي کند.

مسافت 

زمان 

ظرفیت

ظرفیت

سوخت

حجم سفيد وسيله نقليه نماد 
تکميل ظرفيت الزم براي 
حرکت وسيله نقليه است  

)درصد(

ميزان سوخت 
مصرفي )ليتر( 

 هزينه
)يورو(

CO2
در اين اينفوگرافي حتي ميزان co2 توليد شده توسط 
دم و بازدم دوچرخه سوار ها هم محاسبه شده است. 
همچنين به اين واقعيت توجه داشته باشيم که پرواز 
با هواپيما به نسبت هر مسافر 8 برابر بيش از سفر با 
اتوبوس co2 توليد مي کند. حتي با وجود طي شدن 
مسافتي بسيار کمتر از اتوبوس، هواپيما ها وسايلي 
آالينده به شمار می آيند.  

آلودگي هوا تبديل به ترجيع بنــد تکراري روز هاي پاييزي و زمســتاني پايتخت و باقي 
کالنشهر هاي ايران شده است. تجربه کشور هايي که از اين گردنه عبور کرده اند و چتر سياه 
آلودگي را از روي شهرهاشان برداشته اند نشان مي دهد جداي از جايگزين کردن سوخت هاي 
آالينده کارخانه ها، تغيير فرهنگ استفاده از وسايل نقليه آالينده و رو آوردن مردم به استفاده 
از وسايل نقليه عمومي يا برخي وسايل نقليه پاك همچون دوچرخه مهمترين عامل نفس 
کشيدن دوباره اين شهر ها بوده است. در تهران هم طي چند ماه اخير 175 دستگاه اتوبوس 

تك کابين  خريداری شد که در فاز نخست 110 دستگاه از آنها وارد ناوگان حمل و نقل عمومي 
شده است. همچنين به محض پاك شدن هوا مي توان بيش از پيش از دوچرخه هاي هوشمند 
موسوم به بيدود اســتفاده کرد. براي پي بردن به اهميت برگزيدن وسايل نقليه عمومي و 
دوچرخه هاي هوشمند بد نيست به اين واقعيت اشاره کنيم که فقط در پايتخت چين 4ميليون 
دوچرخه تردد مي کنند. براي مقايسه ميزان آالينده ها، مسافت، زمان و ساير پارامتر هاي 

موجود در انواع وسايل نقليه هم خواندن آمار هاي اين اينفوگرافي خالي از لطف نيست.

براي بيان تفاوت هاي پارامتر هاي آاليندگي و طول مسافت و وسايل گوناگون نقليه در اين اينفوگرافي، مسير ميان آمستردام تا فرانکفورت انتخاب شده است تا داده هاي آماري آن شامل انواع وسايل نقليه همچون 
کشتي تفريحی کروز، هواپيما و حتي قطار هاي سريع السير باشد. اين گوناگوني تصوير واضحي براي مقايسه به دست مي دهد.

کشتي کروز
دوچرخه
اتوبوس

قطار
خودروي شخصي
قطار سريع السير

هواپيما

 فاصله 
عامل فاصله در اين اينفوگرافي نشان مي دهد فاصله 

365کيلومتري ميان اين دو شهر چنانچه با کشتي هاي تفريحي 
کروز طي شود به 517کيلومتر افزايش مي يابد. همچنين 

با دوچرخه اين فاصله به 491کيلومتر و در نهايت با قطار به 
440کيلومتر می رسد.

زمان
براي تعيين عامل زمان در اينفوگرافي 
حاضر، تمام زمان هايي که بسته به نوع 
سفر به زمان اصلي سفر افزوده مي شود به 
طور تقريبي محاسبه شده است.

 براي نمونه خطوط نقطه چين حول حباب 
زماني سفرپ با دوچرخه شامل زمان چادر 
 زدن، تعمير احتمالي دوچرخه 
هم مي شود. نقطه چين هاي حول حباب 
زماني سفر با هواپيما هم شامل معطلي هاي 
معمول در گيت فرودگاه،  زمان انتظار براي 
 تحويل دادن و گرفتن چمدان ها و 
غيره مي شود. 
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ساعت

مسعود مير
همين طور بي خودي بايد صبــوري را تمديد 
كرد. راســتش بي خودي هم كه نه چون بهانه 
بسيار است براي حرص خوردن و ذوب شدن 
و يخ صبوري هم بي وقفه در حال آب شــدن 
است. همين كه هنوز اين ماسك لعنتي روي 
لبخندهاي احتمالي را پوشــانده و آســمان 

ابري شــهر به روي مبارك نمي آورد كه وسط 
اين همه وارونگي و آلودگي، بهتر است بي خيال 
رد نشــود و همين جا بارش را زمين بگذارد، 
خودش به اندازه كافي حرص آدم را در مي آورد. 
البته به اين بهانه هاي حرص خوردن تا دلتان 
بخواهد مي توان گزينه اضافه كرد. دستتان را 
در جيبتان كنيد، اصال آخرين پيامك بانك تان 
را ببينيد يا حتي چند لحظه خيره شــويد به 

صفحه تلويزيــون و خبرها را دنبــال كنيد تا 
حساب كار دستتان بيايد. با اينهمه اما ما قسم 
خورده ايم كه كلمه را ارج بنهيم و اينگونه است 
كه زندگي و لبخند و دلخوشي را هم با كلمه، 
مؤمن مي شــويم. با اين پيش فرض مي شود 
براي آغاز آذر؛  ماه آخر پاييز ذوق كرد. فكرتان 
را متمركز كنيد به نارنجي خرمالو و زردي برگ 
و حتي اگر روي سجل شما نشــاني از اين ماه 

محبوب نيست باور كنيد كه آذر  ماه آخر پاييز 
كه نه،  ماه آخر سال مي تواند باشد. آذر فرصتي 
اســت براي زندگي و لبخند و بهانه اش را هم 
مي شود با آفتاب هاي مطلوب ظهر و سرماهاي 
محبوب شــب هماهنگ كرد. غوغاي گرما و 
سرما حاال اگر با باران و برف هم همدست شوند 
روزگار زيبايي هايش را به رخ خواهد كشــيد. 

حلول آذر مبارك...

آذر 
ماه آخر سال

برگردان: مهديا گل محمدی 
/https://visual.ly :منبع آماری

سوخت
ميزان سوخت به ميزان ميانگين مصرف الزم براي هر 

مسافر محاسبه شده است. به طور حتم دوچرخه يا قطار 
برقي سوخت فسيلي مصرف نمي کنند اما در اينفوگرافي 
حاضر تمام انواع انرژي از جمله برق به واحد سوخت هاي 

فسيلي و ليتر تبديل و محاسبه شده است.
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