
129053 نفر
 از ابتدای شیوع 
 ويروس کرونا تاکنون 
جان باخته اند

متروي پرند؛ 10سال 
در ايستگاه انتظار

3200ميليارد تومان سرمايه گذاري مترو، معطل 650ميليارد تومان 
بودجه مانده است

روزانه بين 30 تا 40هزار شــهروند پرندي با خودروي شخصي 
راهي تهران مي شوند و شب ها به محل سكونت خود بازمي گردند؛ 
اقدامي كه به خاطر نبود حمل ونقل عمومي مناسب، با تصادفات 
بسيار در محور مواصالتي ســاوه-پرند-تهران همراه مي شود؛ 
به گونه اي كه ســال گذشته 58ساكن اين شــهر اقماري، جان 

خود را بر اثر تصادف از دســت داده اند.اين مشكالت با تكميل 
خط متروي پرند-تهران به شدت كاهش پيدا مي كند. اين خط 
با پيشرفت 90درصدي، نيازمند 650ميليارد تومان منابع مالي 
است كه اگر امسال تأمين نشود، رقمش به خاطر تورم در سال 

آينده به هزارميليارد تومان خواهد رسيد. صفحه3 را بخوانيد.

 زن روزنامه خوان، همسايه اش راکاهش 8 درصدي تورم در 2ماه نخست دولت
از مرگ نجات داد

انتشار گزارش نجات 2پيرزن از مرگ در روزنامه، موجب شد تا زنی كه سرگرم خواندن اين 
گزارش بود، به ياد پيرزن همسايه  بيفتد و او را از خطر مرگ نجات دهد. به گزارش همشهری، 
چند روز قبل گزارشی در روزنامه همشهری منتشر شــد كه از نجات معجزه آسای 2 زن 

سالمند با كمك همسايه ها و پليس حكايت داشت.  صفحه21 را بخوانيد.

انتشار گزارش نجات معجزه آساي 2زن سالمند اتفاق شيريني را رقم زد

   نرخ تورم نقطه به نقطه 8 واحد درصد  و نرخ تورم 12 ماهه 1/4درصد كاهش يافت
  سرفصل برنامه های وزارت اقتصاد و دارايي   برای مهار پايدار تورم اعالم شد

مركز آمار ايران می گويد نرخ تورم نقطه به نقطه از 43.7 واحد 
درصد در پايان شهريور امســال با كاهش 8واحد درصدی به 
35.7 درصد در پايان آبان ســال جاری رســيده و نرخ تورم 
12ماهه نيز در همين مدت از 45.8 درصد با افتی 1.4درصدی 

به 44.4 درصد رسيده است. اين آمارها همزمان با انتشار برنامه 
وزارت اقتصاد برای مهار تورم منتشر شده است. سيدابراهيم 
رئيســی قول داده در ســال دوم عمر دولت نرخ تــورم را به 

20درصد برساند. صفحه4 را بخوانيد.

 مناقشه برگ سبز
به مجلس رسيد

 مردم همچنان در دوراهي
 دريافت سند قطعي خودرو يا انصراف

از آن قرار دارند

يادداشت
هومن حسن پور ؛ رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران

كتاب براي همه، شعاري است كه در نقاط 
مختلف دنيا آن را به شــكل هاي گوناگون 
سرداده و مي دهند و در راستاي تحقق آن، 
برنامه هاي بسياري تدارك ديده مي شود كه 
يكي از آنها تخفيف براي خريد كتاب است 
تا دسترســي به اين كاالي فرهنگي را براي 
اقشــار مختلف جامعه، به ويژه دانش آموزان و دانشجويان و مخاطبان با 

توانايي كمتر براي خريد كتاب فراهم كنند.
در كشــور ما نيز طرح هاي تخفيف كتاب انجام مي شــود كه برگزاري 
طرح  هاي فصلي از اين دســته اند. اين روزها طرح پاييــزه كتاب برگزار 
مي شــود و مهم ترين تأثيــر اين طرح، توســعه كتابخوانــي در جامعه 

است كه رشــد خريد و فروش كتاب را به دنبال خواهد داشت. برگزاري 
طرح هايي از اين دست مي تواند قدمي در راستاي حمايت از مخاطبان و 
كتاب دوستان و از سوي ديگر كتابفروشان باشد. همچنين تجربه دوره هاي 
پيشين طرح هاي فروش فصلي كتاب نشان داده كه مردم و البته بيشتر 
كتابخوانان از طرح هايي اينچنيني استقبال مي كنند، به ويژه آنكه عالوه 
بر تخفيفي كه ماهيت طرح دارد بسياري از ناشران 10 تا 15درصد هم به 
15درصد اوليه اضافه مي كنند و در بسياري از كتابفروشي ها، كتاب ها تا 
30درصد تخفيف هم عرضه مي شود كه طبيعتا استقبال بيشتري را هم 
از سوي خريداران كتاب در بر دارد. البته ناگفته نماند كه در اوضاع كنوني 
بازار نشر، گراني كاغذ و نوسانات آن سبب شــده كه بسياري از ناشران 

خصوصي با سختي ها و مشكالت زيادي براي چاپ كتاب مواجه باشند.
در دوره هاي گذشته بسياري از كتابفروشان و ناشران در طرح هاي فصلي 
فروش كتاب مشاركت نداشتند. و اينكه امســال در طرح پاييزه فروش 
كتاب، بيش از 900كتابفروش حضور يافته اند نشان از اين مهم دارد كه 
اوضاع كتابفروشــان و فعاالن اين عرصه آنچنان كه بايد و شايد مناسب 
نيســت و به دليل همين وضعيت بحراني به سطحي رسيده اند كه از اين 
طرح هاي حمايتي بهره مند شــوند. به اين اميد كه از اين بحران ها عبور 
كنند و روزهاي بهتري را شاهد باشــند. بنابراين نياز است كه طرح هاي 
فصلي كارشناسانه تر و با اعتبار بيشتر و متناسب با تورم در جامعه برگزار 

شوند تا مرهمي بر دل كتابفروشان باشــند و اندكي كمك رسان آنها در 
اين وضعيت بد اقتصادي باشــد. از اين رو بهتر است سقف خريد كتاب 
براي هر شــهروند نســبت به دوره هاي پيشــين افزايش يابد، چراكه با 
300هزار تومان مي توان تعداد محدودي كتــاب خريداري كرد. اگر در 
دوره هاي بعدي سقف خريد براي هر شهروند بيشتر شود، كتابفروشان 
هم مي تواننــد با عرضه كتاب هــاي به روز و جديد و حتــي پرفروش به 
كتابفروشــي خود رونق دهند و كمتر تحت فشارهاي اقتصادي ناشي از 
تورم و گراني باشند. همچنين بازه زماني كه براي اين طرح درنظر گرفته 
شده است چراغ بسياري از كتابفروشي ها را روشن نگه مي دارد. از آنجا كه 
كتابفروشي ها ويترين عرضه كتاب هستند و اين طرح ها فرصت مناسبي 
براي شناخته شدن و معرفي كتابفروشي ها به مردم را فراهم مي كند بايد 
همه كتابفروشي ها نهايت استفاده را از اجراي اين طرح ها داشته باشند. 
همچنين از ســوي ديگر با اجراي اين طرح ها مردم با كتابفروشــي ها و 
فضاي آنها ارتبــاط نزديك تري پيدا مي كنند تا با اســتمرار اين طرح ها 
شاهد فروش و خريد كتاب هاي بيشتري باشيم. البته به عنوان كالم آخر 
اين را هم بگويم كه تخفيف هايي كه براي چنين طرح هايي درنظر گرفته 
شده است، براي آن دســته از افراد جامعه  كه توان خريد كتاب را ندارند 
فرصتي فراهم مي كند تا كتاب هاي مورد نياز خود را در اين فرصت زماني 

خريداري كنند.

 طرح های فصلی 
نيازمند اعتبار متناسب با تورم 
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مورد عجيب 
كولبران هيزم

 کمبود سوخت، ساکنان روستاهاي 
چند استان را وادار به جمع آوري هيزم 

کرده است

پس از 234روز توفاني، آمار فوتي هاي كرونا دورقمي 
شد و روي عدد97 قرار گرفت؛ 97مرگ در اثر ابتال کرونا

به كرونا در 24ســاعت اخير. آخرين بار دوازدهم 
فروردين بود كه شمار مرگ هاي روزانه كرونا، زير 100نفر يعني 
94نفر بود. پس از آن از سيزدهم فروردين، با ثبت فوت 117بيمار 
مبتال به كرونا، موج باالرونده مرگ هاي كرونايي در كشور آغاز شد 
و پرونده نخستين ماه از سال، با 395فوتي در آخرين روز، بسته شد. 
در ارديبهشت هم همين روند ادامه داشت. در خرداد، آمار فوتي ها 
كمي پايين رفت، به طوري كه از ابتدا تا انتهاي اين ماه، تنها 3روز 
آمار فوت باالي 200نفر ثبت شد. اين وضعيت در تير ماه به همين 
روال پيش رفت اما در مرداد بار ديگر روند صعودي به خود گرفت؛ 
به طوري كه ميزان فوتي ها در اين ماه با 210مرگ در نخستين روز، 
آغاز و با 685نفر، تمام شد. شــهريور اما براي فوت و ابتالي كرونا، 
توفاني بود. 610فوتي در نخستين روز اين  ماه ثبت شد و يك روز 
بعد، آمار به 709مرگ در روز رســيد و توانســت ركــورد تعداد 
فوتي هاي روزانه كرونا را از ابتداي شــيوع، بشكند. روند فزاينده 
مرگ هاي كرونا تا 18شــهريور ادامه داشــت اما پس از آن، آمار 
به تدريج كاهش پيدا كرد و در سي ويكمين روز شهريور، به 286نفر 
رسيد.  مهرماه، شرايط ديگري رقم خورد. شمار مرگ ها در روزهاي 
اول اين  ماه باال بود اما به تدريج، كم شد و در روز آخر به 165فوتي 
در روز رسيد. آبان اما وضعيت اميدبخشي نسبت به 6 ماه قبلش را 
تجربه كرد. تعداد فوتي ها به شكل قابل مالحظه اي روند نزولي به 
 خود گرفت و تا 104نفر در روز هم رسيد. اما در نخستين روز آذر 
بود كه پس از گذشت حدود 7 ماه و نيم، تعداد فوتي ها سرانجام به 
زير 100رسيد و عدد97 را ثبت كرد تا مدال قهرماني كاهش تعداد 

فوتي ها دور گردن واكسيناسيون انداخته شود؛ واكسيناسيوني كه 
از 20بهمن سال گذشــته براي كادر درمان آغاز شد و در ابتداي 
امسال با اولويت ، براي جمعيت عمومي جامعه درنظر گرفته شد، 
هرچند كه در اين مدت تالش كادر درمان  برای كنترل شيوع كرونا 

غيرقابل انكار است.
براساس آخرين اعالم وزارت بهداشت، تا روز گذشته، 102ميليون 
و 749هــزار و 34دوز واكســن تزريق شــده كه از ايــن تعداد، 
56ميليون و 830هزار و 741نفر دوز اول، 45ميليون و 115هزار 
و 3نفر دوز دوم و 803هزار و 290نفر، دوز ســوم واكسن كرونا را 
دريافت كرده اند. آمارها حكايت از تكميل پوشش واكسيناسيون 
56درصدي ايراني ها دارد. حاال براســاس اعــالم محمدمهدي 
گويا، رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، تا 
اول آذر، 65درصد جمعيت 12 تا 18ســال و 83درصد جمعيت 
18سال به باال دوز اول واكسن خود را گرفته اند. اين در حالي است 
كه از گروه جمعيت واكسينه سالمندان باالي 60سال و گروه هاي 
پرخطر كشور در زمستان سال گذشــته و اوايل سال جاري بيش 
از 4 ماه گذشته و بر تزريق واكسيناسيون دوز سوم اين گروه براي 
افزايش ايمني  در سيســتم دفاعي اين افراد تأكيد مي شــود.  به 
اســتناد آمارها، روند بســتري ها و فوتي هاي كرونا نزولي است و 
مراجعات سرپايي هم كاهش چشــمگيري يافته است. هرچند 
به گفته رئيس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، 
وضعيت اســتان هايي ازجمله ايالم، آذربايجان غربي، كردستان، 
يزد، خراسان جنوبي، ســمنان، كرمان و چهارمحال و بختياري 
همچنان نگران كننده اســت و بايد تمهيداتي براي كاهش روند 

بيماري درنظر گرفته شود.
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 مسعود شجاعي:
 از هیچکس توقعی ندارم

14

سد  100   شكست
پس از 234 روز، سرانجام آمار فوتي هاي کرونا به 97نفر رسيد

103ميليون دوز
 واکسن کرونا  تا ديروز 
تزريق شده است

83درصد
 جمعیت کل کشور 

 تا  اول آذر، دوز اول 
واكسن را گرفته اند

 709مرگ
 باالترین میزان فوتی 

در اولین  روز شهریور بود
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 ســفر مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در شرايط 
حســاس كنوني با چه رويكردي 

انجام مي شود؟
به طــور طبيعــي مديــركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي و كارشناسان و 
بازرسان اين نهاد، براساس پادمان هاي 
آژانس بازديدهايــي را از فعاليت هاي 
هســته اي كشــورهاي عضــو انجام 
مي دهند و ســفر بــه تهــران نيز در 
وهله اول درايــن چارچوب مي گنجد 
و قابل بررســي اســت، اما موضوعي 
كه درشــرايط كنوني، اين سفر را از 
اهميت ويژه اي برخوردار كرده است، 
برگزاري نشست شوراي حكام آژانس 
در روزهاي پيش روســت كــه قطعا 
گزارش گروسي از ايران مي تواند 
تأثير ويــژه اي بر جهت گيري 
اعضا نســبت به فعاليت هاي 
هسته اي كشورمان داشته 
باشــد. درصورت ارائه 
صحيــح  گــزارش 
ازســوي گروســي 
مي توان بــه آينده 
تعامــات دوجانبه 

اميدوار بود.
چه  مجلس 
ديدگاهي نســبت به اين 

سفر دارد؟
نمايندگان مجلس شوراي 
اســامي از گروســي و 
گزارش هاي غيرواقع بينانه 
آژانــس گايه دارنــد. از 
مديركل آژانس بين المللي 
انرژي انتظاراتي داريم كه 
تاكنون برآورده نشده است. متأسفانه 
گزارش هــاي آژانــس چنــدان كه 
بايد، فني نيســت و به نظر مي رسد با 

رويكردهاي جانبدارانه تنظيم مي شود. 
اين موضوع سبب شده كه قدرت هاي 
جهانــي كــه مترصد فرصتــي براي 
آســيب زدن به منافع ايران هستند، 
از اين گزارش ها درمســير دستيابي 
به اهداف نامشروع خود سوءاستفاده 
كنند. برهمين اساس هم هست كه از 
دولت انتظار داريم از گروسي توضيح 
بخواهند و اين گايه ها را مطرح كنند.

ايــن گاليه هــا چــه 
محورهايي دارد؟

نخســتين گايه مربوط به ابهام هايي 
اســت در زمينــه تبعــات امنيتــي 
بازرسي هاي آژانس و درز اطاعات آن 
از سوي اين نهاد. بيشتر خرابكاري ها 
در تأسيســات هســته اي كشورمان 
بعد از بازديدهاي كارشناسان و حتي 
مديركل آژانس به وقوع پيوسته است و 
حتي شاهد بوديم در برخي موارد رژيم 
صهيونيستي نيز به وضوح مسئوليت 
اين خرابكاري ها را پذيرفت.  بنابراين 
مردم ايــران عاقه مند هســتند كه 
مسئوالن آژانس اثبات كنند كه با اين 
اتفاق ها ارتباط ندارند. گروسي بايد در 
اين زمينه شفاف ســازي هاي الزم را 

انجام و پاسخ قانع كننده اي ارائه دهد.
چه انتقادهــاي ديگري 

ازسوي مجلس مطرح است؟
دومين گايه ما اين است كه زماني كه 
مسئوالن آژانس بين المللي انرژي اتمي 
سؤاالت و ترديدهايي را مطرح مي كنند 
و مسئوالن ايراني همكاري هاي الزم 
را انجام مي دهند، پرونــده به نتيجه 
مثبتي برسد و شاهد رفع شدن ابهام ها 
و سؤاالت باشيم. اين درحالي است كه 
متأسفانه شاهديم با وجود اينكه ايران 
همواره همكاري هاي مناسبي با آژانس 
داشته  اســت و اطاعات الزم را ارائه 

داده و امكان برخي بازرسي ها را فراهم 
كرده، اما آژانس به جاي اينكه پرونده را 
ببندد، آن را به اهرم فشاري در دست 
قدرت هاي غربي براي تحت فشار قرار 
دادن جمهوري اســامي ايران تبديل 

كرده  است.
اين موضوع چه آسيب ها و 

تهديدهايي را به همراه دارد؟
جمهوري اســامي ايران همــواره از 
صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي 
خود اطمينان داشــته و اين موضوع 
را هميشــه مطرح كرده است و براين 
اســاس به اصطاح از محاسبه باكي 
نداريم، امــا اينكه آژانــس پرونده را 
باز نگه مــي دارد و بــه ترديدها پايان 
نمي دهد، موضوعي اســت كه سبب 
خدشه وارد شــدن به اعتبار اين نهاد 

بين المللي مي شود.
اين ســفر چه ارتباطي با 

نشست آتي شوراي حكام دارد؟
مطمئنا بي ارتباط نيســت و گزارش 
آژانس از اين سفر مورد استناد اعضاي 
شوراي حكام قرار مي گيرد و مي تواند 
مبنــاي تصميم هاي مهمي باشــد. 
متأســفانه بعضا شــاهديم مديركل 
آژانس از برخي كشورها مانند آمريكا، 
به عنــوان »شــريك« يــاد مي كند؛ 
موضوعي كه ابهام هاي زيادي را ايجاد 

مي كند.
چقدر به نتايج مثبت اين 

سفر اميدوار هستيد؟
با توجه به تجربه ها و رفتارهاي گذشته، 
از آژانس انتظار كارگشــايي سياسي 
نداريــم. اميدواريم گروســي دراين 
ســفر به حداقل وظايــف خود عمل 
كند و حداقل گرهي در مسير پرونده 
هسته اي ايران به وجود نياورد، چراكه 

به خير آنها اميدي نداريم.

 در جريان سفر مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران تحوالت برجام بررسي مي شود

مسافر آژانس در تهران 
گزارش

انتخاب استانداران در گام هاي پاياني
انتصاب مديران ارشد اجرايي استان ها با معارفه و آغاز به كار حدود 
90درصد استانداران كشور زودتر از آنچه تصور مي شد، به مراحل 
پاياني خود نزديك مي شود. معرفي استانداران در ابتداي راه دولت 
»ايران قوي« همپاي سفرهاي استاني رئيس جمهور در هفته هاي 
نخســت دنبال شــد، اما به تدريج ســرعت گرفت و در جلسات 
يكشنبه ها و چهارشنبه هاي هيأت دولت در هر هفته تا 3استاندار 
نيز جابه جا شدند. عدد اين تغييرات در هفته جاري در مجموع به 
27استاندار رسيد و تا تكميل فهرست مديران ارشد اجرايي دولت 
سيدابراهيم رئيسي انتصاب 4استاندار خراسان شمالي، خراسان 
جنوبي، كرمان و كرمانشاه باقي مانده است. اكثريت قريب به اتفاق 
استانداران منصوب شده با رويكرد بومي گزيني احمد وحيدي، وزير 
كشور به استان محل تولد خود مأمور شده اند. برنامه دولت براي 
كاهش سني مديران و قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 
تغييرات اساسي ديگر در كاهش سن استانداران را رقم زده است و 

ميانگين سني حدود 52 را براي آنان ثبت كرده است.
وزير كشــور درباره 2معيار جوانگرايــي و بومي گزيني گفته بود 
»رويكرد وزارت كشور بر انتخاب چهره  هايي است كه بتوانند مسائل 
استان را پيش ببرند و پيشرفت و منافع استان را موجب شوند و در 
اين ميان بومي بودن استاندار به شرط توانمندي اولويت است.« او 
تأكيد داشت: »مدير انتخاب شده بايد حتما كفايت الزم را داشته 
باشد تا بتواند پاسخگوي نياز مردم باشــد  و در اين انتصابات بايد 
توجه به جوانگرايي هم باشد، اما مفهوم جوانگرايي اين نيست كه 
فرد بي كفايت را براي كاري انتخاب كنيم. در انتخاب مديران بايد 
به گونه اي انتخاب كنيم كه هم جوانگرايي و هم كفايت همزمان 
محقق شود. اگر هم در مواردي امكان انتخاب همزمان محقق نشد، 

بايد به طور تدريجي آن انتخاب منجر به جوانگرايي شود.«
او آبان ماه نيز در چارچوب بررسي و ارزيابي دقيق صاحيت هاي 
مديران در اســتان ها طي نامه اي خطاب به اســتانداران هرگونه 
انتصاب معاونان استاندار، فرمانداران و بخشداران را با طي كردن 
فراينــد قانوني ملزم كرد. وحيــدي در اين نامه نوشــته بود: »با 
عنايت بــه رويكرد و سياســت هاي دولت ســيزدهم در اهتمام 
بــه عدالت محــوري، انقابي گــري، مردمداري ، پاكدســتي و 
فسادســتيزي....  هرگونه انتصاب معاونان اســتاندار، فرمانداران 
و بخشــداران پس از طي فرايندهــاي قانوني مربــوط، مصوبه 

شوراي عالي اداري، صرفا با حكم وزير كشور صورت مي پذيرد.«
پيش از آن ســيدابراهيم رئيســي، رئيس جمهور در جلسه سوم 
شهريورماه بررسي رأي اعتماد به كابينه در مجلس، از نظر مستقيم 
خود درباره انتصابات استانداران نيز سخن گفته بود. او با بيان اينكه 
وزيري كه وارد يك مجموعه شود تنها نيست، گفت: در كنار وزير، 
تيمي كه مي خواهد وزارتخانه را اداره كند، براي ما بسيار مهم است 
يعني بنده عاوه بر وزير نســبت به تيم وزارتخانه هم حتما نظر 
خواهم داشت كه وزرا، معاونيني كارآمد داشته باشند. اگر معاون، 
كارآمد نباشد، اگر اســتانداران كارآمد نباشند و اگر سفرا كارآمد 
نباشند، وزيران ما هر چند وزير خوبي باشند، اتفاقي نمي افتد. لذا 
حتما نسبت به معاونين وزرا و مديران كل و همينطور بخش هاي 
مختلف نظر خواهيم داشت و از مشــورت دوستان هم بهره  مند 

خواهيم شد تا بتوانيم يك وزارتخانه حقيقتا قوي داشته باشيم.

 رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي ديشب وارد تهران شد تا گفت وگوهاي 
هسته اي جمهوري اسالمي ايران و آژانس وارد مرحله تازه اي شود؛ سفري كه در آستانه برگزاري برجام

نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي )4آذرماه( و ازسرگيري مذاكرات هسته اي 
در وين )8آذرماه( از اهميت دوچنداني برخوردار شده  است. سفر گروسي، دومين حضور مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در ايران پس از روي  كار آمدن دولت سيزدهم به حساب مي آيد و قرار است وي با رئيس 
سازمان انرژي اتمي و وزير امورخارجه جمهوري اسالمي ايران ديدار كند؛ ديدارهايي كه به نظر مي رسد نقش 
تعيين كننده اي بر نحوه چگونگي طرح پرونده هسته اي ايران در نشست آتي شوراي حكام خواهد داشت.  
درحالي كه ايران همواره از آژانس بين المللي انرژي اتمي درخواست كرده  فعاليت هاي هسته اي كشورمان 
مانند ساير اعضا، در فرايندي عادي و به دور از سياسي كاري مورد بررسي قرار گيرد، اما همچنان انتظارات 
فراپادماني آژانس از ايران ادامه دارد و درخواست هايي ازسوي مسئوالن اين نهاد طرح مي شود كه با توجه به 
توقف اجراي تعهدهاي فني و نظارتي برجامي ازسوي ايران ازحدود 2سال قبل و پس از خروج آمريكا از برجام، 

بيشتر داراي ابعاد سياسي است تا فني و كارشناسي.

  پيامي پيش  از سفر
در چنين شــرايطي رافائل گروســي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، پيش از سفر به تهران، ابراز 

اميدواري كرد آژانس بتواند آنچه را كه وي »فعاليت هاي راستي آزمايي ضروري در ايران« عنوان 
كرد، ازسر بگيرد. وي با انتشار پيامي در حساب توييتر خود نوشت: »امروز به تهران سفر 

مي كنم تا با مقامات ايراني ديدار كنم و به ســؤاالت مهم در ايران بپردازم. اميدوارم 
بتوانم يك كانال مؤثر و بر مبناي مشاركت از گفت وگوي مستقيم ايجاد كنم تا آژانس 
اتمي بتواند فعاليت هاي راســتي آزمايي ضروري خود را دراين كشور از سر بگيرد.« 

تكرار درخواست براي فعاليت هاي راستي آزمايي در زمينه فعاليت هاي هسته اي ايران 
درحالي است كه مسئوالن جمهوري اســالمي معتقدند طرح تقاضاهاي فراپادماني از 

كشورمان هيچ توجيهي ندارد و آژانس بين المللي انرژي اتمي نبايد درمسير دلخواه 
آمريكايي ها و همچنين اروپايي ها گام بردارد، چراكه بخش مهمي از راهبرد 

طرف هاي غربي، بر فشار قطعنامه اي بر جمهوري اسالمي ايران استوار شده 
است.

  انتظارات ايران از آژانس
دراين ميان سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان 
با طــرح انتظارات ايران از آژانس، در نشســت خبــري ديروز خود 
گفت كه جمهوري اســالمي همواره به آژانس توصيــه كرده كه در 
مســير همكاري هاي فني باقي بماند و اجازه ندهد برخي كشــورها 

جهت گيري هاي سياسي و اغراض سياسي شــان را به نام آژانس جلو 
ببرند. وي همچنين با ابراز اميدواري نســبت به اين موضوع كه ســفر 

گروسي به تهران مانند سفرهاي گذشته سازنده باشد، عنوان كرد كه »همواره 
ســعي شده اســت روابط ايران و آژانس در چارچوب رويه هاي آژانس باشد.« 
خطيب زاده درباره دستور كار سفر گروسي به تهران هم تصريح كرد: هيچ سفر 

ديپلماتيكي انجام نمي شود مگر اينكه دستوركار مشخص داشته باشد. اينكه يك 
فهرست بلندباال، متوسط و كوتاه باشد تفاوتي نمي كند، اما آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به خوبي مي داند همه خرابكاري ها و اعمال تروريستي كه متأسفانه برخي 
كشــورهاي مدعي هم همراه بوده تأثير قابل توجهي بر برخي ابعاد فني گذاشته 

است. اين مسائل بين ما و آژانس در چارچوب خودش پيگيري شده و دراين سفر 
هم پيگيري مي شود.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت و گو با همشهری مطرح كرد

هشدار مجلس به گروسي
سفر رافائل گروســي، مديركل آژانس انرژي اتمي به ايران 
كه درآستانه نشســت شــوراي حكام اين آژانس انجام 
مي شــود، از اهميت ويژه اي در راستاي ادامه همكاري هاي 
جمهوري اسالمي ايران با اين نهاد بين المللي برخوردار است 
و تهران انتظار دارد آژانس پاسخ هاي قانع كننده اي براي رفع 
نگراني هاي ايران داشته باشد و با ارائه گزارش هاي كارشناسي 

دقيق و به دور از سياسي كاري، مسير همكاري هاي آينده 
را هموار كند؛ موضوعي كه محمود عباس زاده مشــكيني، 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
نيز در گفت وگو با همشهري برآن تأكيد مي كند و معتقد است 
آژانس بايد گام هاي اعتمادساز مناسبي در پاسخ به انتظارات 

ايران بردارد. اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.

واكاوي تحركات فرانسوي ها پيش از مذاكرات احياي برجام  در گفت وگوي همشهري با رامين مهمان پرست 

بازي فرانسوي

تحركات فرانســه در زمينه احياي 
مذاكرات برجام اخيرا افزايش يافته است. به نظر 
شما چرا فرانسه سعي دارد نقش خود را بيشتر يا 
مهم تر از ديگر كشورهاي اروپايي نشان دهد. آيا 
درواقع در حال ايفاي نقش به عنوان واسطه ميان 

ايران و آمريكاست يا اهداف ديگري هم دارد؟
اگر بخواهيم درباره نقش فرانسه صحبت كنيم بايد 
ببينيم كه در اتحاديه اروپا چه اتفاقاتي افتاده است كه 
فرانسوي ها تحركات جديدي پيدا كرده اند. اوال بعد از 
خروج انگليس از اتحاديه اروپا و بحث برگزيت، نقش 
2كشور آلمان و فرانسه طبيعتا پررنگ تر شده است و 

اين دو كشور داعيه رهبري اروپا را دارند.
البته فرانسه هميشه زير سايه قدرت اقتصادي آلمان 
نقش دوم را ايفا كرده است، اما با توجه به اينكه خانم 
مركل بعد از 16ســال كه حاكميت مقتدرانه اي در 
آلمان داشت، كنار رفت و دولت در آلمان عوض شد، 
فرانسوي ها احســاس مي كنند كه فرصتي به دست 
آمده تا در ســايه رقابتي كه با آلمان دارند، رهبري 

اتحاديه را بر عهده بگيرند.
اين نقش اوليه اي است كه فرانسوي ها براي خودشان 
در اتحاديه اروپا قائلند و به همين دليل تحركاتي را 
در موضوعات مختلف دارند كه آنها را به هدفشــان 

برساند.
در رابطه با بحث هســته اي، من رفتار فرانســوي ها 
را در 3دوره يــادآوري مي كنم. به خاطــر داريم كه 
فرانسوي ها در همان آغاز مذاكرات برجام در دور اول 
نقش »پليس بد« را بازي مي كردند و سعي داشتند 
در بين كشورهاي غربي كه در برجام حضور داشتند 
هميشه همكاري پشت پرده اي با آمريكايي ها داشته 

باشــند و مواضع خود را طوري تنظيم مي كردند تا 
بتوانند امتيازات بيشتري از كشورمان بگيرند. درواقع 
تحركات جديد فرانســه هم يادآور همان اقداماتي 
است كه در آغاز برگزاري مذاكرات برجام هم از آنها 

ديده بوديم.
همچنين به خاطر داريم كه بعد از آنكه آمريكايي ها 
به دنبال رياست جمهوري آقاي ترامپ از برجام خارج 
شدند، اروپايي ها اصرار داشتند كه نقش خود را در 
غياب آمريكا هم مهم جلوه دهند و تأكيد مي كردند 
كه به رغم خروج آمريكا از برجام آنها مي توانند برجام 
را حفظ كننــد و به اصطاح مانع از فروپاشــي آن 
شــوند؛ از اين رو براي تبادالت بانكي و خنثي كردن 
تحريم هاي آمريكايي ها بحث اينســتكس را مطرح 
كردند كه شــاهد بوديم آن هم به نتيجه اي نرسيد. 
حال يا واقعا توانايي مقابله با آمريكايي ها را نداشتند 
يا اراده سياسي الزم در اين باره وجود نداشت و شايد 
بيشتر قصد بازي كردن داشتند. در هر صورت نقش 
اتحاديه اروپا و فرانســوي ها در زمان خروج آمريكا 
از برجام هم نتوانســت تأثير جدي در حفظ برجام 

داشته باشد.
اقدام ديگــري كه آن دوران مكــرون دنبال مي كرد 
و مي خواســت كه فرانســه را به عنوان يك كشــور 
تعيين كننده نشان دهد، اين بود كه يك خط اعتباري 
15ميليارد دالري را مطرح  كرد و در كنار آن، اصرار 
داشت كه در حاشيه اجاس مجمع عمومي سازمان 
ملل ديداري را ميان رئيس جمهوري كشورمان، آقاي 
روحاني و آقاي ترامپ ترتيب بدهــد يا حداقل يك 
عكس يادگاري بگيرد كه بتواند از آن استفاده سياسي 
كند. آنها در قبال اين ديدار، وعده بسيار تحقيرآميز 

خط اعتباري با مهلت 4ماهه كه تا پايان سال ميادي 
همان زمان بود را به طرف ايراني پيشنهاد كرده بودند. 
اين پيشنهاد درواقع در قبال اين بود كه ايران انعطاف 
نشان دهد كه اين مسئله اصا براي كشورمان جالب 
نبود و خط اعتباري يك وام چندماهه در قبال اينكه 
طبق برجام بايد همه تحريم ها لغو مي شد و نفت ما به 
فروش مي رسيد و درآمدهاي ارزي ما منتقل مي شد، 
اصا برابري نمي كرد و همان موقع هم فرانســوي ها 
سعي مي كردند كه مانور بدهند كه ما در حال انجام 
يك كار تأثيرگذار هستيم كه آن هم با هشياري طرف 

ايراني به نتيجه نرسيد.
يعني تحركات فرانســوي ها در ادامه 
همان رفتارهاست و آيا اين رفتارهاي فرانسوي ها 
مستقل است يا با ديگر طرف هاي غربي هماهنگ 

است؟
االن كه بعد از يك وقفه چندماهه قرار است مذاكرات 
جديد برگزار شــود و در حال نزديك شــدن به آن 
هســتيم و دولت جديد هم با مواضــع محكمي كه 
اتخاذ كرده اســت مي خواهد وارد مذاكرات شــود، 
به نظر مي آيد يك هماهنگي اي بين كشورهاي غربي 
يعني آمريكايي ها و اروپايي ها در حال شكل گرفتن 
است كه شايد فرانسوي ها دوباره مي خواهند نقش 
پليس بد را بر عهده بگيرند. هدف آنها هم اين است 
كه شرايط سختي را براي ايران ايجاد و تهديد كنند 
و طرف ايراني را تحت فشــار بگذراند تا امتيازاتي را 
بگيرند يا در مواضع كشــور ما يك مقدار اعتدال و 
انعطاف ايجاد كنند؛ به همين دليل شروع كرده اند به 
اينكه اگر طرف ايراني نخواهد مذاكرات را از انتهاي 
آن 6مذاكره قبلي آغاز كند، ممكن است مشكاتي 

در اصل برجام به وجود بياورد و آن را از اهدافش دور 
بكند. اينها فضاسازي است كه فرانسوي ها در حال 

انجام آن هستند.
به طور كلــي غربي هــا در مذاكرات 
به دنبال چه چيزي هســتند و چه نگراني اي از 

جانب ايران دارند؟
 درواقع ما االن در مذاكرات مواضع روشن و مشخصي 
داريم؛ بحث لغو تحريم هايي كه آمريكايي ها براساس 
برجام قرار بود انجام دهند و نه تنهــا انجام ندادند، 
بلكه در دوره رياســت جمهوري آقــاي ترامپ هم 
ايــن تحريم ها اضافه شــد و حتي هميــن اواخر و 
روزهاي اخير هم شاهد هســتيم كه آمريكايي ها به 
اشــكال مختلف اين تحريم ها را اضافه مي كنند. بر 
اين اساس لغو تحريم ها شــرط اساسي براي شروع 
مذاكرات خواهد بود. اين براي طرف غربي مي تواند 
شرايط را سخت كند. از سوي ديگر  آنها مايلند اين 
مذاكرات هرچه زودتر به نتيجه برسد؛ چون  كاهش 
محدوديت هايي كه ما به دليل نقض برجام توســط 
آمريكايي ها دنبال كرده ايم باعث شــده اســت كه 
ما فعاليت هســته اي خود را در يك ســطح باالتر و 
مهم تري دنبال كنيم و آنها نگرانند كه ما به يك نقطه 

برگشت ناپذير هسته اي برسيم.
از طرفي مايلند اين مذاكرات به نتيجه برسد و هم از 
سوي ديگر يك بازي سياســي و جنگ رواني را آغاز 
كرده اند تا مواضع طرف ايراني را تعديل كنند و بتوانند 

به خواسته هاي خود نزديك تر شوند.
اين اقدام فرانسه كه از شوراي حكام 
سازمان ملل خواسته اســت كه پيام نيرومند و 
محكمي به ايران بفرستد را هم در چارچوب همين 
جنگ رواني تحليل مي كنيد؟ يا اينكه تاكيد دارند 
مسائل موشــكي هم به مذاكرات احياي برجام 

اضافه شود هم با قصد فشار بر ايران است؟
قطعا به منظور فشار به طرف ايراني انجام مي شود؛ 
چون طرف ايراني مواضعش كاما روشن است و به 
هيچ وجه نمي خواهد موضوع مذاكرات هسته اي را 
به فعاليت هاي موشكي كشــور يا حضور منطقه اي 

ما ارتباط دهد.
 اين سه موضوع ارتباطي با يكديگر ندارند و خواسته 
طرف غربي، خواسته اي بيجاست، ولي براي اينكه 
بتوانند زمينــه اي براي آن ادعاها و خواســته هاي 
غيرقانوني خودشــان ايجاد كنند تاش مي كنند 
كه فشــارهايي بياورند و ممكن است كه در همين 
ايام از طــرف بعضي از ديگر كشــورهاي غربي هم 
شاهد باشيم؛ مثل بحثي كه به صورت نمايشي براي 
محاكمه مســئوالن ما به صورت دادگاه مردمي راه 
انداخته اند و موضوعــات ديگري كه همه آنها كاما 
مرتبط با نزديك شدن آغاز دوباره مذاكرات هسته اي 
و به قصد جنگ رواني اســت؛ از ايــن رو بايد خيلي 

هشيارانه وارد بحث شد.
6سال از برقراري توافق برجام گذشته 
اســت. در اين مدت ما تجربياتي داشته ايم كه 
مي تواند در مواضع كشور ما مؤثر باشد. تحليل 

شما در اين باره چيست؟
ما مواضع محكمي داريم و چيزي براي از دست 

دادن نداريــم. اگر قرار باشــد برجام بدون 
خاصيت باشد براي ما، بود و نبودش فرقي 
نمي كند. همانطور كه در زمان توافق برجام 
در ابتدايي كه آمريكايي ها كاما پشتيبان 
آن بودند و آقاي اوبامــا و آقاي جان كري 

اين توافــق را دنبال مي كردنــد، در همان 
زمان هم برجام دســتاورد اقتصادي خاصي 

براي ما نداشت و عما با شگردهايي 
كه بــه كار بــرده بودنــد اجازه 

نمي دادند كــه تحريم ها كنار 
بروند و شركت ها و كشورها 
را مي ترساندند از اينكه با 
ما كار كنند. اگر قرار باشد 
همان فضا ادامه پيدا كند 
خب ما مســير خودمان 
را بايــد دنبــال كنيم و 
بحث هاي اقتصادي خود 
را با تقويت بنيه اقتصادي 

داخل در دســتور كار قرار 
دهيم. اگر قرار است كه برجام 

دستاوردي داشته باشد شرطش 
اين اســت كه آنها خواسته هاي 
بيجاي خود را كنار بگذارند و به 
تعهداتشــان عمل و تحريم ها را 
لغو كنند. همچنين شرايط كار 
اقتصادي با ايران به صورت عادي 
دربيايد. در مقابــل ما نيز همه 
تعهدات هســته اي خودمان را 

انجام خواهيم داد.
با توجه به اينكه 
جلسه شوراي حكام چهارم 
آذر اســت و جلسه آغاز 
مذاكرات هشتم آذرماه، 
ممكن كه تصميم خاصي 
عليه ايران گرفته شود يا 
اتفاق خاصــي رخ دهد كه 
مذاكرات را تحت تاثير قرار 

دهد؟
ببينيــد اين كاما بــه تصميم 
كشورهاي غربي برمي گردد. اگر 

بخواهند وارد اين بازي شوند و 
اگر بخواهند تهديد كنند 

يا محدوديت هاي جــدي ايجاد كننــد طبيعتا ما از 
مواضع خودمان عدول نخواهيم كــرد و آنها بايد اين 
ريســك را بپذيرند يا بايد براســاس توافق برجام به 
تعهداتشان عمل و تحريم ها را لغو كنند يا بايد قبول 
كنند كه اين برجامي كه ديگر براي ماخاصيتي ندارد 
مي تواند كنار گذاشته شود و ما به فعاليت هسته اي 
خود بدون هيچ محدوديتي ادامه دهيم. اين 
ريسك براي آنها به سادگي قابل قبول نيست 
و مطمئن باشيد كه كشــورهاي غربي اگر 
احســاس كنند كه ما بر مواضع خودمان 
محكم ايستاده ايم مجبورند انعطاف نشان 
دهند و خواســته هاي بي مــورد خود را 
كنار بگذارند. آنها فشــار رواني 
ايجاد مي كننــد و با توجه 
به مشــكات اقتصادي 
كه در داخل كشــور 
هست سعي مي كنند 
بــه اعتراض هــاي 
اجتماعــي داخل 
كشور كه به خاطر 
مسائل اقتصادي 
است دامن بزنند؛ 
از ايــن رو طوري 
وانمود مي كنند كه 
تنها راه حل مشكات 
داخل كشور ما اين است كه 
ما هــر شــرطي را در برجام 
 بپذيريم و به هــر توافقي

 هر چنــد توافق بــد، قانع 
شــويم. اين فشــارها در آن 
جهــت انجــام مي شــود. اما 
آنها بايــد متوجه باشــند كه 
خواسته هايشان غيرقانوني است 
و مقصر اصلي به نتيجه نرسيدن 
برجام كشــورهاي غربي بودند؛ 
هم آمريكايي هايي كه از برجام 
خارج شدند و هم اروپايي هايي 
كه نتوانستند يا نخواستند كه در 
غياب آمريكا تعهدات برجامي را 
در قبال ايــران انجام دهند. االن 
آنها هستند كه بايد تصميم نهايي 
را بگيرند يــا برگردند به تعهدات 
و تحريم هــا را لغو كننــد يا اگر 
بخواهند وارد ريسك بزرگي شوند 
و ايران را تحت فشــار قرار دهند، 
بايد ايــن احتمــال را بپذيرند كه 
ممكن است اين برجام بي خاصيت 
كا از سوي كشور ما كنار گذاشته شود.

 سلمان زند
خبرنگار

هرچه به روز برگزاري نشست 
وين و مذاكــرات احياي برجام 
نزديك مي شــويم تحركات 
سياسي كشورهاي حاضر در نشست هم افزايش مي يابد؛ تحركاتي كه 
يا همچون ديدارهاي مقامات و ديپلمات هاي ايراني براي تبيين هرچه 
دقيق تر مواضع ايران در اين نشست است يا همچون روسيه و چين كه 
در راستاي حفظ برجام فعاليت هايي را انجام مي دهند. اما در اين ميان 
كشورهاي  اروپايي و به ويژه فرانسه، سعي دارند به همان نقش پيشين 
خود به عنوان »پليس بد« بازگردند و چه بسا اين بار پررنگ تر هم آن 

نقش را پذيرفته اند؛ چراكه مقامات اين كشورها در اظهارات خود سعي 
دارند فشارهايي را به ايران وارد كنند. رامين مهمان پرست، ديپلمات، 
سفير سابق و سخنگو ي پيشين وزارت امور خارجه در اين باره ضمن 
بازخواني رفتار فرانسه در مذاكرات برجام و تحركات جديد آنها معتقد 
است كه بعد از خروج انگليس از اتحاديه اروپا و نيز كنار رفتن آنگال 
مركل از قدرت در آلمان، فرانســه احساس مي كند فرصتي به دست 
آمده تا رهبري اتحاديه اروپا را برعهده بگيرد؛ از اين رو در مورد برجام 
هم تحركات خود را البته در نقش همان پليس بد افزايش داده است. 

مشروح اين گفت وگو را بخوانيد.
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روزانه بين 30 تا 40هزار شهروند 
پرندي با خودروي شخصي راهي گزارش

تهران مي شوند و شب ها به محل 
سكونت خود بازمي گردند؛ اقدامي كه به خاطر 
نبود حمل ونقل عمومي مناســب، با تصادفات 
بسيار در محور مواصالتي  ساوه-  پرند- تهران 
همراه مي شــود؛ به گونه اي كه ســال گذشته 
58ساكن اين شــهر اقماري، جان خود را بر اثر 
تصادف از دست دادند، بماند كه صدها نفر نيز از 
نظر جسمي به شدت آسيب ديده اند. البته به همه 
اينها، اگر ميزان ســوختي كــه خودروها در 
ترددشان مصرف مي كنند و حجم آالينده هايي كه 
از اين طريق به آســمان وارد مي شود را اضافه 
كنيم، قطعا ميزان خسارت ها چند برابر مي شود؛ 
خســارت هايي كه با تكميل خط متروي پرند-
تهران به شدت كاهش پيدا مي كند. اين خط با 
پيشرفت 90درصدي، نيازمند 650ميليارد تومان 
منابع مالي است كه اگر امســال تأمين نشود، 
رقمش به خاطر تورم در سال آينده به هزارميليارد 
تومان خواهد رسيد. آمار تصادفات جاده اي نشان 
مي دهد كه جاده هاي مواصالتي كشــور، جزو 
پرخطرتريــن محورها هســتند. در يك دهه 
گذشته، ساالنه به طور متوسط 270  الي 340هزار 
نفر در سوانح جاده اي دچار جرح و آسيب ديدگي 
شــده و بين 15 تا 20هزار نفر نيز جان خود را از 
دست داده اند كه بخش زيادي از اين سوانح در 
محور شهرهاي اقماري و حاشيه اي به شهرهاي 
بزرگ رقم خورده است. در مقياس استانداردهاي 

جهاني، اين آمار فاجعه بار تلقي مي شود.

58 جان باخته طي يك سال
پس از استان فارس، بيشــترين تعداد تصادفات 
وسايل نقليه به استان تهران مربوط مي شود. به طور 
مثال در 6ماهه نخست امســال، وقوع 582فقره 
تصادفات درون شهري، برون شهري و روستايي در 
استان تهران ثبت شده و نكته عجيب تر آن كه در 
شهريور امســال 122نفر بر اثر اين تصادفات جان 
خود را از دســت داده اند. اما يكي از پرخطرترين 
جاده هاي بين شهري استان تهران، آزادراه تهران-

ســاوه )موســوم به جاده مرگ( است؛ نبود 
دوربين هاي نظارتي به اندازه كافي، 

خســتگي و خواب آلودگــي 
رانندگان، تردد وسايل نقليه 
سنگين و نواقص سيستم 
روشنايي آزادراه، اين معبر 
پرتردد حمل ونقلي را بسيار 
مخوف كرده اســت. طبق 

آخرين داده هــاي آماري، 
سال گذشته 58نفر در آزادراه 

تهران-ساوه جان خود را از دست 
داده و شمار بسيار بيشتري از هموطنان 

دچار نقص عضو يا آســيب ديدگي هاي خفيف و 
شديد شده اند.

تردد روزانه 30 تا 40هزار نفر بين تهران و پرند
يكي از شــهرهاي اقماري اطراف تهــران كه طي 
ســال هاي اخير رشد جمعيت پرشــتابي را تجربه 
كرده و پيش بيني مي شــود تا ســال1405 تعداد 
ساكنان آن به مرز 700هزار نفر برسد، شهر جديد 
پرند اســت. هم اكنون روزانه بين 30 تا 40هزار نفر 
بين شهرهاي تهران و پرند در تردد هستند كه بخش 
عمده اي از آنهــا از طريق آزادراه تهران-ســاوه به 

محل كار خود دسترسي پيدا مي كنند. در حقيقت 
دغدغه خانواده هاي اين جمعيت قابل توجه، صحت 
و سالمت سرپرستان خانوارهايي است كه براي امرار 
معاش، مجبورند هر روز با جاده مرگ مواجه شوند. 
اين امر در حالي رخ مي دهد كه راه حل در دسترس 
و معقولي براي رفع مشــكل موجود وجود دارد. در 
اين بين، يكي از مشــكالت اصلي شهر جديد پرند، 
فقدان سامانه حمل ونقل عمومي است كه به عنوان 
يك مطالبه جدي و مردمي، از ســوي سخنان امام 
جمعه شهر پرند مطرح مي شود. حجت االسالم 
مصطفي كاظمــي، با بيــان اينكه 
شــهر پرند يكي از محروم ترين 
شــهرهاي كشــور اســت، 
مي گويد: »واقعا جاي تأسف 
اســت كه پرند، سيســتم 
حمل ونقل عمومي ندارد. 
متروي اين شهر به سمت 
تهران، با وجود پيشــرفت 
فيزيكــي قابــل مالحظــه، 
معطل مانع مالــي جديد مانده و 
 دولت بايد نگاه ويژه اي به اين مســئله 

داشته باشد.«
 از سوي ديگر بازخواني سخنان چند وقت پيش مقام 
معظم رهبري در مورد مشكالت حمل ونقلي شهرها، 
گوياي اين نكته مهم است كه مسائل اينچنيني حتما 
راه حل علمي دارد. در مورد شــهر جديــد پرند كه 
خط متروی آن داراي پيشــرفت عمليات ساختماني 
90درصد است، امروز اين پرسش مطرح است كه چرا 
سرمايه گذاري صورت گرفته طي 9سال اخير، ابتر و 

بي نتيجه مانده است؟
ارزش مســتحدثات اين خط به ارزش امــروز كاال و 
خدمات، بيش از 3200ميليارد تومان بوده و تكميل 

آن به 650ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد تا بتوان از 
20كيلومتر مسير ايجادشده راه آهن ريلي بين شهري، 

استفاده كرد.

راه حل چيست؟ 
با توجه به تخصيص منابع مالي به صورت ســنواتي و 
در درازمدت كه با تورم روزانه قيمت كاال و خدمات 
همراه شده است، هزينه هاي پروژه  ماه به  ماه افزايش 
يافته و ادامه اين روند، تكميل طرح را ســخت تر و 
بغرنج تر مي كند. از طرفي كمبود اعتبارات پروژه و 
همچنين مشكل كاهش ارزش اوراق خزانه اسالمي 
)ناشي از دستورالعمل هاي واگذاري با حفظ قدرت 
خريد و شرايط فروش اسناد در بازار سرمايه( باعث 
شده كه عمال فقط حدود 50درصد مبلغ اسناد كه 

منبع اصلي تأمين اعتبارات پروژه است، نقد شود.
در چنين شــرايطي، به نظر مي رســد تخصيص 
اعتبــاري درخور نيازهــاي واقعي خــط متروی 
تهران-پرند از سوي سازمان برنامه و بودجه براي 
ســال1401 مي تواند بســيار كارســاز و راهگشا 
باشــد. اما اين امر فقــط يكي از شــروط اصلي به 
ثمر نشســتن پروژه مذكور اســت. از سوي ديگر 
شركت عمران شهر جديد پرند كه تحت نظر وزارت 
راه وشهرسازي فعاليت مي كند به همراه استانداري 
تهران بايد فكري عاجل براي تغيير كاربري اراضي 
قابل واگذاري به پيمانــكاران اجرايي پروژه كنند 
 تا قفل مشــكالت مالي خط متــروی تهران-پرند

 باز شود.
شنيده ها حكايت از تصويب مسئله تغيير كاربري 
25هكتار زمين در كارگروه زيربناهاي استان براي 
تأمين منابع مالي پروژه دارد و به محض ابالغ مصوبه 
توسط شوراي برنامه ريزي اســتان تهران، امكان 

فروش اراضي مورد بحث وجود خواهد داشت.
علي امام، مديرعامل شركت متروي تهران كه ديروز 
با تعدادي از خبرنگاران به بازديد پروژه رفته بود، 
از راهكار واگذاري زمين 25هكتاري كنار ايستگاه 
متروی پرند به پيمانكار براي حل مشكل كسري 
بودجه اين خط خبر مي دهد: »خط متروي پرند 
در امتداد خط يك متروي تهران است كه از سه راه 
شاهد جدا مي شود و تا شــهر جديد پرند به طول 
50كيلومتر امتداد دارد. در سنوات گذشته بخشي 
از اين خط تا فــرودگاه بين المللــي امام خميني 
كه طول آن 31كيلومتر اســت راه اندازي شده و 
19كيلومتر از آن باقي مانده اســت. تكميل اين 
19كيلومتر مسير رفت و برگشت كه باقي مانده، 
چيزي در حدود 2هزار و 200ميليارد تومان منابع 
مي خواهد كه باتوجه به شــرايط اقتصادي و تورم 
موجود در شركت متروي شهر تهران، سناريويی 
براي اين منظور پيش بيني شده است. برنامه ما اين 
است كه با بودجه 750ميليارد توماني يك خط از 
اين مسير راه اندازي شود تا مردم خوب پرند هرچه 
زودتر از نعمت مترو بهره مند شوند. حدود 100 تا 
120ميليارد تومان از بودجه عمراني در شــرايط 
حاضر و به نــرخ امروز قابل تحقق اســت و حدود 
650ميليارد تومان هم كمبــود منابع داريم و اين 
كمبود براساس صورتجلسه اي كه سال گذشته با 
حضور استانداري تهران، شركت عمران شهرهاي 
جديد و شهرداري پرند امضا شد، محقق مي شود. 
بر اين اساس توافق شــد 25هكتار از اراضي كنار 
ايســتگاه متروی پرند با تغيير كاربري در اختيار 
پيمانكار مترو قرار بگيرد. اين صورتجلسه هم اكنون 
عملياتي نشده و متأسفانه هنوز نتوانسته ايم اقدام 
مؤثري در اين خصوص انجام بدهيم. اگر اين كار 
هرچه سريع تر انجام شود و اين زمين در اختيار ما 
قرار بگيرد، مي توانيم يك ساله پروژه را به سرانجام 
برسانيم و اين خط را افتتاح كنيم. براي اين منظور 
بايد كارهاي مربوط به تغييــر كاربري اين زمين 
توسط اســتانداري تهران انجام شده و تشريفات 

قانوني واگذاري آن انجام شود.«

شــهردار تهران خدمت بي منت در جهت گره گشايي از 
زندگي مردم و ساختن يك جامعه الگو   راكاري دانست كه شهری

تنها از بســيج برمي آيد. به گزارش همشــهري، عليرضا 
زاكاني در همايش بسيجيان شهرداري تهران گفت: آنچه براي ما ماندگار 

است و به ما هويت مي دهد موضوع تفكر و فرهنگي است كه بسيج از آن  
برخوردار است. شهردار تهران ضمن تسليت درگذشت سردار محمدكريم 
بيات، فرمانده يگان حفاظت شهرداري تهران كه به دليل ابتال به كرونا فوت 
كرد، افزود: مفتخريم كه در هفته بســيج آن هم در مجموعه شهرداري 

به عنوان يك نهاد خدمتگزار اجتماعي حضور داريم و بايد در همه شئون 
جامعه اين خدمتگزاري را براي مردم دنبال كنيم. راهي جز نوكري انقالبي 
نداريم، يعني خدمــت بي منت در جهت گره گشــايي از زندگي مردم و 
ساختن يك جامعه الگو و اين كار از بسيج برمي آيد. بايد خودمان را مكلف 
كنيم كه شرايط را آنگونه دنبال كنيم كه به اقتضاي يك بنده بسيجي از 

ما انتظار است.
 زاكانــي ادامه داد: وقتــي در عمليات بــدر دچار مشــكل و مجبور به 
عقب نشيني شــديم و ادوات ما يك به يك منفجر مي شدند تا به دست 
دشمن نيفتند، بچه ها زار زار گريه مي كردند و آنقدر اين مسئله برايشان 
سنگين بود كه گويي آخر دنياست. اما امام)ره( پيام دادند كه شما پيروزيد 

و از امروز به فكر عمليات بعدي باشيد؛ درحالي كه ما عقب نشيني كرده 
بوديم. شهردار تهران بيان كرد: در عمليات والفجر 8 صدام شيوه تقابلي را 
با عنوان دفاع متحرك در پيش گرفت و مهران را تصرف كرد، ما نيز فاو را 
گرفته بوديم. مهران آن روز چند خانه خرابه بيش نبود، هر چند گردي از 
خاك ما به دنيا مي ارزد اما فاو با مهران قابل مقايسه نبود. وقتي صدام تبليغ 
گسترده اي درباره گرفتن مهران انجام داد، امام)ره( فرمود كه مهران بايد 
آزاد شود. زاكاني يادآور شد: با وجود اينكه در آن زمان 2 عمليات بزرگ 
يگان هاي ما را درگير كرده بود و حتي شناسايي هاي ما براي آزادسازي 
مهران كامل نشده بود، اما شب اول مهران آزاد شد و شب سوم بچه هاي 

ما مشرف به شهر بدره عراق شدند.

شهردار در همايش بسيجيان شهرداري تهران:

كار بسيجي، خدمت بي منت است
آنچه براي ما ماندگار است و به ما هويت مي دهد موضوع تفكر و فرهنگ بسيج است 

جلسه  طرح خط راه آهن تهران - تبريز درباره ساخت محور باغ راه  حضرت فاطمه)س( 
با حضور شهردار تهران تشكيل شــد. اين باغ راه با طول 5/8 كيلومتر در مناطق 17 و 
18 و روي خطوط راه آهن واقع شده اســت.  عليرضا زاكاني در اين نشست گفت: باغ راه 
حضرت فاطمه)س( مي تواند به مجموعه ماندگار انقالب اســالمي، مردم و گردشگران 
تبديل شــود. او با ذكر 6 ســرفصل در اجراي اين پروژه، گفت: سرفصل نخست در اين 
 طرح موضوع الهام بخشي براســاس حقايق ديني و سرفصل دوم معيار و الگوي معماري
ايرانی اسالمي است.  زاكاني با شرح سرفصل سوم بيان كرد: در باغ راه حضرت فاطمه)س( 
نمي توان مغازه و مجموعه انتفاعي احداث كــرد اما مي توان مجموعه هايي خلق كرد كه 
در حوزه توليد و ارتقاي حوزه دانش و صنايع خالق به نتيجه مطلوب برســيم.  شهردار 
تهران افزود: سرفصل چهارم اين است كه طرح اســباب رفاه و آسايش مردم را فراهم 
كند و ويژگي بعدي بايد اين باشــد كه منجر به تفريح و ســرگرمي شــود و در اهداف 
نيز ســالمت محور باشــد.  او با بيان اين مطلب كه ويژگي آخر اين است كه طرح باغ راه 
حضرت فاطمه)س( در حوزه زيســت محيطي بتواند كمك كند تــا طراوتي در مناطق 
ايجاد شــود، گفت: موضوع اين اســت كه براي محيط پيراموني آن بايد فكر شود زيرا 
 يك راســته 9 كيلومتري نياز به فضــاي پيرامون دارد كه اين موضــوع به نفع امالك
منطقه است.  در منطقه 18 كارخانه هاي زيادي قرار دارد و مي توان طرحي در اين باغ راه ديد 
كه احداث آن به نفع مردم باشد. به عنوان مثال صنايع ايجاد شده در اين طرح بايد منطبق با 
نام حضرت فاطمه)س( باشد. زاكاني ادامه داد: قرارگيري 8 عدد سوله دوقلو طرح را ضايع 
مي كند و هر اقدامي انجام شود به واسطه اين سوله هاي دوقلو منقطع مي شود. پيش بيني 

پاركينگ و پيگيري موضوعات در حوزه پدافند غيرعامل نيز ضروري است.

باغ راه حضرت فاطمه)س(
 مي تواند مجموعه ماندگار انقالب باشد

   فضاي سبز: 9 بوستان در پايتخت داريم كه ازجمله آنها 
مي توان به شيران، كوهسار و ياس فاطمي اشاره كرد كه از 
اين 9 بوستان يك بوستان عملياتي شده و 8 بوستان ديگر 
باقي مانده است. در بخشي از برنامه ها گفتيم اين موضوع 
وارد چرخه اي شود كه مشاركت مجموعه هاي مختلفي را 
در  خود بپذيرد زيرا به عنوان مثال بوســتان ياس فاطمي 
مساحتي بالغ بر 1400 هكتار و كوهسار بالغ بر 5 هزار هكتار 
دارد و يكي از پروژه هاي بزرگ آينده به سرانجام رساندن 

همين 8 بوستان است.
   توسعه دانشگاه:  طرح فريز شــدن امالك پيرامون 
دانشگاه تهران لغو و به ما ابالغ شده است و وزارت راه نيز 
موضوع را دنبال مي كند اما هنوز اتفاق جديدي براي طرح 

دانشگاه اميركبير رخ نداده است.
   ســرمايه گذاري :  در حوزه مالي، كالن پروژه تعريف 
كرديم تا زنجيره اي واحد داشــته باشيم و با شكل دهي 
شركت ها، كارگزاري ها، تامين سرمايه، صندوق سرمايه 
قابل معامله در بــورس، صندوق زمين و ســاختمان و 
بازارگرداني به موفقيت دست پيدا كنيم. كارگروه بانك، 
بورس و تامين سرمايه خارجي در مديريت شهري شكل 
گرفته است. 3 جهت مشخص دنبال می شود تا در نهايت به 

ارتقاي نظام مالي دست پيدا كنيم. در اين زمينه 4 كارگروه 
فعال و الگويي استخراج شده است تا براساس آن بتوانيم 
خريد هاي خود را درســت انجام دهيم و تضميني براي 
اقدام هاي آتي مديريت شــهري و پروژه هاي مختلف در 

حال انجام فراهم شود.
    سركشي به مناطق: بايد در هر منطقه جلسه برگزار 
شــود و موضوعات با معاونت هاي شهرداري تطبيق داده 
شود. وظيفه معاون هاي شــهرداري است كه در مناطق 
حضور پيدا كننــد. همكاران موضوعــات را به تفصيل 
دســته بندي كنند تا پس از آن تكاليف براي معاونت ها 

شكل بگيرد.
    مطالبات دستگاه ها:  در حوزه مطالبات كل، دوستان 
بايد سيســتم خود را بازنگري كنند تا راهگشايي شود. 
به عنوان مثال در بازنگري انجام شده در منطقه 3 پروژه اي 
احصا شد كه از بانك شــهر 9 هزار ميليارد تومان مطالبه 
دارد. بايد تأييد كنم ما در شهرداري تهران هر سال 13 هزار 
ميليارد تومان سود بانكي پرداخت مي كنيم و اين دست 
پروژه ها براي شــهرداري در حال كنتور انداختن است. 
سازمان تامين اجتماعي هم مدعي بود 6 هزار ميليارد از 
ما طلب دارد كه پس از تشكيل كارگروه مالي در شهرداري 

مشخص شد 10 درصد اين عدد مطالبه است و الباقي هنوز 
معلوم نيست. اين در حالي است كه پيش از صدور حكم، 
اين سازمان در حال گرفتن ملكي از شهرداري به ارزش 

1500 ميليارد تومان بود.
   استفاده از فرصت ها  :  در برخي از مناطق فرصت هايي 
وجود دارد كه در ظاهر تهديد محســوب مي شود. از اين 
دست فرصت ها مي توان به شــن چاله منطقه 18 با 158 
هكتار مســاحت و 100 متر عمق اشاره كرد كه اگر خداي 
نكرده رانش كند، مي تواند بخشي از شهر را ببلعد. يكي 
ديگر از اين دست فرصت هاي شهري، كوره هاي آجرپزي 
در منطقه 19 است كه بايد به كالن پروژه تبديل شود. بايد 
روي اين پروژه ها با كاربري معيــن ورود كرده و در قالب 
نيازهاي شهري فعاليت كرد كه موضوعاتي از اين دست 
مي تواند با اولويت در كميســيون ماده 5 بررسي شود و 
آن قسمت از مشكالت كه نياز به جلسه و گفت وگو دارد، 

جلسه آن تشكيل مي شود.
    ترافيك:  در بخش نگهداشت پل هاي مكانيزه عابر پياده 
جمع بندي انجام و تصميم بر اين شد تا پل هاي مكانيزه از 
سازمان حمل ونقل و ترافيك گرفته شود و مقدمات آن نيز 

در حال اجراست.

8 بوستان بزرگ در پايتخت
 ساخته مي شود

شهردار تهران در دومين جلسه شوراي شهرداران مناطق، نكاتي را درباره آخرين اقدام هاي انجام شده در 
حوزه مديريت پايتخت   بيان كرد كه بخشي از آنها را به تفكيك محور هاي اصلي مي خوانيد.

گزارش2

ياری بسيج براي كاهش آسيب های 
اجتماعی در هرندي 

عمليات مشترك گروه هاي جهادي براي كاهش آسيب هاي 
اجتماعي در محله هاي آسيب ديده، پنجم آذر شروع مي شود

عمليات مشــترك بســيج و گروه هاي جهــادي باهدف كاهش 
آسيب هاي اجتماعي، پنجم آذر ماه در محله هرندي اجرا مي شود. 
گرچه هرندي برند آســيب اجتماعي پايتخت محسوب مي شود 
اما ســاير محالت هم با چنين معضالتي دست به گريبان هستند 
و به گفته شــهردار تهران، يك ســازمان و نهاد، به تنهايي قادر به 

ساماندهي آسيب هاي اجتماعي پايتخت نخواهد بود.
به گزارش همشهری، عليرضا زاكاني هم در زمان ارائه برنامه هايش 
و هم در بازديدها و جلساتي كه با مسئوالن ساير نهادها و سازمان ها 
داشته، به كرات عنوان كرده كه كاهش آسيب هاي اجتماعي دغدغه 
جدي اش اســت و اميد دارد با همكاري همه دســتگاه ها بتواند 
معضالتي را كه امروز سبب مخدوش شــدن چهره شهر و سلب 

آسايش شهروندان شده است، ساماندهي كند.

هرندي؛ كانون آسيب اجتماعي ايران
 شــكل گيري مثلث توزيع مواد مخدر، ســرقت و اعتياد در محله 
هرندي آن را به كلوني آسيب هاي اجتماعي نه تنها در پايتخت بلكه 
در كشور تبديل كرده اســت. تردد روزانه 8هزار معتاد، استعمال 
مواد مخدر در كوچه ها، وجود خانه هاي پالك قرمز، ترويج فساد 
در خانه هاي مجردي و افزايش ســرقت  تنها بخشي از معضالتي 
است كه ســبب نارضايتي 24هزار ســكنه اين محله شده است؛ 
ساكناني كه گرچه روزگاراني به وجود شهيد هرندي، حاج طيب 
رضايي و علمايي چون رجبعلي نكو گويان )رجبعلي خياط( افتخار 
مي كردند، اما امروز از همسايگي با معتادان ناخرسندند و با اكراه 
نشاني منزلشان را مي دهند.  به گفته عضو شوراي شهر تهران، هر 
آنچه در هرندي مي گذرد، بر كسي پوشــيده نيست و چند سالي 
است كه نام محله هرندي بر سر زبان ها افتاده و مسائل و مشكالت 
اين محله به اطالع مسئوالن كشور هم رسيده است. ناصر اماني در 
بازديد از اين محله وضعيت زندگي سكنه را توصيف كرد و گفت كه 
تاكنون ميلياردها تومان پول با عناوين مختلف براي بهبود شرايط 
محله هزينه شــده است اما هنوز مشــكالت وجود دارند و اهالي 
از شرايط موجود گاليه مند هستند. به راســتي چرا هنوز آسيب 

اجتماعي در اين محله بيداد مي كند؟

نبرد بسيج در ميدان آسيب هاي اجتماعي
حضور بســيج در محله هرندي و شــروع نبرد آنها با آســيب هاي 
اجتماعي را شايد بتوان به فال نيك گرفت و به روزهاي خوش هرندي 
اميدوار بود؛ چرا كه به گفته فرمانده ســپاه محمد رســول اهلل)ص( 
تهران، آســيب هاي اجتماعي چهره شــهر را مخدوش كرده اند و   
رسيدگي به اين موضوع ضرورت دارد. سرتيپ دوم حسن حسن زاده 
با ابراز نارضايتي از وجود آســيب در برخي از محــالت تهران، به 
همشهري گفت: »متأسفانه در تهران 6محله آسيب  ديده ازجمله 
شوش و هرندي شناسايي شده اند كه نياز به بهبود وضعيت دارند. 
هرچند در سال هاي اخير اقدامات خوبي در راستاي ساماندهي اين 
محالت صورت گرفته اما همچنان شاهد بروز آسيب هاي اجتماعي 

هستيم كه به نوعي امنيت شهروندان را تهديد مي كند.«
او با بيان اينكه بهبود وضعيت محله هاي آسيب ديده محقق نمي شود 
مگر با اســتفاده از ظرفيت گروه هاي جهادي، به تشــكيل قرارگاه 
اجتماعي اشاره و عنوان كرد: »برنامه ريزي ها براي عمليات مشترك 
به گونه اي اســت كه گروه هاي جهادي عمراني، سالمت و درمان، 
فرهنگي و... حضور دارند، لذا براي ايجاد هماهنگي و انسجام در ميان 
گروه ها ضروري بود تا اين قرارگاه در محالت آســيب ديده تشكيل 
شود كه اين كار انجام شده و پنجم آذر هم نخستين عمليات مشترك 
با حضور تمامي گروه هاي جهادي به صورت منســجم و يكپارچه 
 در محله هرندي اجرا مي شــود و پس از آن در ســاير محالت اجرا 
خواهد شد.« به گفته فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( چند ماه 
پس از اجراي عمليات شــهروندان مي توانند شــاهد نتايج آن در 

محله هاي آسيب ديده ازجمله هرندي باشند.

نرگسمعدنیپور
رئیسكمیسیونفرهنگیاجتماعی

شورایشهرتهران:

 پیشگیری از  وقوع آسیب های اجتماعی

بهترینراهمقابلهباپدیدهآسیباجتماعی،
درپیشگرفتنرویكردپیشگیرانهاست
كهبابرنامهریزیدرحوزههایفرهنگی،

هنری،اجتماعیوورزشیمحققمیشود.
اینپدیدهدامنهگستردهایدارد،ازاینرو
اگرتمامدستگاههاونهادهابهمسئولیت

اجتماعیخودعملكنند،میتوانیم
شاهدنتایجخوبیباشیم.بههرحال،
اكنوندرمحلههرندیبهدلیلغفلتاز

رویكردپیشگیرانهشاهدبروزپدیدهآسیب
اجتماعیهستیم.برایكاهشاینپدیده
بایدبرنامهریزیكردوضروریاستاین

كاربراساسمطالعاتوپژوهشهایعلمی
انجامشودوقطعابایدازكسانیكهنگاه

تخصصیبهموضوعآسیباجتماعیدارند،
كمكخواست.مدیریتشهریازجمله

نهادهاییاستكهدراینموضوعدغدغه
داردوتالشمیكندبامشاركتدستگاههای
مختلفازجملهنیروهایانتظامیوبسیج
آسیبهایاجتماعیتهرانبهویژهدرمحله

هرندیراكاهشدهد.

 افزايش 250ميليارد توماني
هزينه پروژه در يك سال 

عليرضا كردرســتمي، مجري پــروژه خط متروی 
فرودگاه امام)ره( به شهر جديد پرند:

هر چقدر تكميل و افتتاح پروژه خط متروي فرودگاه امام به پرند 
به تأخير بيفتد با توجه به نرخ تورم هزينه هاي بيشــتري به مردم 
و دولت تحميل مي شــود. در اجراي اين پروژه بــا توجه به اينكه 
سنواتي شده، يك اتفاق بدي كه افتاد اين است كه به دليل وجود 
تورم در كشور عمال ما هر سال نسبت به سال قبل مجبور شده ايم 
هزينه بيشــتري را در برآوردهايمان پيش بيني كنيم. طي چند 
سال اخير بودجه و منابعي كه دولت اختصاص داده كمتر از تورم 
بوده است، يعني ما همواره نسبت به آن چيزي كه مدنظرمان بود 
عقب تر افتاده ايم. تجهيزات همان تجهيزات است و چيزي اضافه 
نشده، حتي در برخي موارد كمتر هم شده است، اما به دليل رشد 
نرخ تورم و افزايش قيمت ها همواره عقب تــر مي افتيم. قطعا اگر 
قرار باشد نرخي كه از پارســال به امسال منتقل شد امسال هم به 
سال بعد منتقل شود، بودجه 750ميلياردي الزم براي راه اندازي 
يك خط، باالي هزارميليارد تومان خواهد شد. پارسال تا امسال 
حدود 250ميليارد تومان هزينه پروژه افزايش يافته و از پارسال 
تا امســال به ما 100ميليارد پول داده شده است. سال گذشته با 
همين سناريو، راه اندازي پروژه حدود 500ميليارد تومان مي شد، 
اما اكنون 750ميليارد تومان شده است. البته حدود 200ميليارد 
تومان تخصيص داده اند، اما اين مبلغ در قالب اسناد خزانه اسالمي 
با سررسيد 1403 بوده كه سالي 15درصد حفظ قدرت خريد به 
آن تعلق مي گيرد. يعني چيزي حدود نصف اين اســناد در بازار 
سرمايه به نقدينگي تبديل مي شــود و به داخل پروژه مي آيد تا 
صرف خريد مصالح و پرداخت دستمزد ها شــود. به عبارت ديگر 
عمال اين اسناد 50درصد ارزش خود را از دست مي دهند. اعداد و 
ارقامي كه به عنوان يارانه هاي پرداخته شده توسط دولت و مردم 
براي جابه جايي جاده اي مسافر از شهر پرند به تهران بيان مي شود، 
در واقع بسيار بيشتر است. در اين محاسبات هيچ يك از هزينه هايي 
كه براي تعميرات و نگهداشــت جاده و تصادفات احتمالي و غيره 
وجود دارد، لحاظ نشده است. شــما ميزان خسارت مالي ناشي از 
آلودگي هوا را چطور مي توانيد اندازه گيــري كنيد؟ آلودگي هوا 
فقط مختص 350هزار اهالي پرند نيســت و شــامل 10ميليون 
نفري مي شود كه در تهران ســكونت دارند.  فكر مي كنم با توجه 
به نرخ امروز ميزان سرمايه گذاري كه تاكنون در اين پروژه انجام 
شده است، به ارزش روز چيزي حدود 3هزار و 200ميليارد تومان 
مي شــود. اما رقمي كه براي تكميل و راه اندازي پروژه نياز داريم، 
بسيار كم اســت و فكر مي كنم با توجه به رويكرد دولت جديد در 
بحث محروميت زدايي، با حمايت دولت اين پول تامين شود و در 

سال آينده با توكل به خدا از خجالت مردم دربياييم.

3200ميليارد تومان سرمايه گذاري مترو، معطل 650ميليارد تومان بودجه مانده است

متروی پرند؛ 10 سال در ایستگاه انتظار

پیشرفت عملیات ساختماین
۹۰ درصد

جمعیت تا سال ۱۴۰۴
۷۰۰ هزار نفر

جمعیت شهر جدید پرند
۲۷۰ هزار نفر

مطالعات خط تهران تا پرند
از سال ۱۳۸۴ آغاز شد

فاصله پرند تا فرودگاه
حدود ۲۰ کیلومرت

پول مورد نیاز برای فاز نخست
۶۵۰ میلیارد تومان

این طرح در سال ۱۳۹۱
به شهرداری تهران واگذار 

در مسري فرودگاه تا پرند
چهار پل ساخته شده است

روزانه 30 تا 40 هزار نفر از پرند
به تهران مراجعه و بازیم گردند

پرند

فرودگاه

تردد روزانه 30 تا 40هزار شهروند ساكن پرند به شهر تهران با فوت ده ها نفر بر اثر تصادف و 
هدررفت ميلياردها تومان پول طي هرسال همراه مي شود

مهدي اسماعيل پور
خبرنگار

پروژه 10 ساله
طرح ساخت متروی پرند که سال ها 

قبل مطرح شده بود از سال 1391 به 
مرحله اجرا رسید. تا سال 95 نزدیک 

31 کیلومتر که تهران را به فرودگاه امام 
متصل می کرد ساخته شد اما ساخت 

بقیه مسیر به طول 19 کیلومتر 
همچنان باقی مانده است

روزانه 40 هزار تردد از پرند به تهران انجام می شود که 
اگر هزینه بنزین مصرف شده در آن را محاسبه کنیم به 

اعداد زیر می رسیم:

8 ليتر
متوسط مصرفي سوخت 

ترکیبي 

230 روز
تعداد ایام غیرتعطیل در 

سال 

920 ميلياردتومان يارانه 
 پرداختي دولت 

در سال

110 ميليارد تومان
بهاي پرداختي مردم در 

سال 

شد
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برنامه خاندوزی برای شکست تورم
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سید ابراهیم رئیسی، روز گذشــته همزمان با انتشار آمار رسمي از روند 
کاهنده نرخ تورم، سرفصل برنامه های این وزارتخانه را برای مهار پایدار تورم اعالم کرد. بر اساس این برنامه قرار 
است در کوتاه مدت با کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسان قیمت ارز و همچنین کاهش انتظارات تورمی جلوی 
پیشروی تورم گرفته شود و در میان مدت، هم خلق پول توسط بانک ها منضبط شده و هم ناترازی بودجه رفع شود.
البته برنامه وزیر اقتصاد همچنان کلی است و به شفافیت و نقد نیاز دارد. خاندوزی قول داده منابع بلوکه شده ارزی 
ایران را با دیپلماسی فعال آزاد کند، با کشورهای دیگر پیمان های دو و چندجانبه پولی انعقاد کرده و با فعالسازی 
واحد مبارزه با پولشویی جلوی قاچاق ارز را بگیرد. او در برنامه اش می گوید ممنوعیت های صادراتی کم می شود، 
تهاتر نفت به جای کاال را فعال می سازد و حذف تدریجی ارز 4200 را اجرایی می کند و سراغ تقویت پیمان سپاری 
ارزی خواهد رفت تا فشار بر تراز ارزی کشور را کمتر سازد. او برای مدیریت افکار عمومی با هدف کاهش انتظارات 
تورمی، دنبال اجرای سیاست رسانه ای به گفته خودش مناسب و همچنین بودجه انقباضی است. خاندوزي برای 
جلوگیری از شدت تورم از کانال بانک ها، وعده کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را داده و برنامه او شامل 4 
محور رصد ترازنامه بانک ها در هر ماه، نظارت بر کیفیت وام دهی بانک ها و ثبات در نرخ بهره بین بانکی و همچنین 

جداسازی سپرده های جاری از سپرده های مدت دار است.
راه دیگر مهار تورم از نظر خانــدوزی رفع ناترازی در دخل و خرج دولت اســت. او در حالی از واگذاری اموال و 
دارایی های دولت در 4 ماه آخر سال خبر داده که چند روز پیش به رئیس جمهوري نامه نوشته و از 15 مانع بر سر 
درآمدسازی دولت با فروش اموال و امالک اضافه خبر داده است. کاهش مصارف و افزایش منابع بودجه هم برنامه 
دیگر وزیر اقتصاد است که برای سنجش این برنامه ها باید منتظر رونمایی از اولین الیحه بودجه دولت ماند و دید چه 
اتفاقی در نهایت رخ خواهد داد؛ چراکه او می گوید برای رفع مشکل ناترازی بودجه دولت باید هزینه صندوق های 
تامین اجتماعی، سالمت و پرداختی به کارکنان کاهش یابد و قرار است یک بسته اصالحات نظام حقوق و دستمزد 

کارکنان و مستمری بازنشستگان ارائه شود. 

ث
مك

   ثبت ركورد  ركود در منطقه5 تهران
بررسي برنامه ریزي براي تولید مسکن به تفکیک مناطق 22گانه تهران در بهار امسال نسبت به بهار 
سال قبل حاکي از این است که رکورد بیشترین کاهش تولید به منطقه5 تهران تعلق دارد که همواره 
بورس مسکن تهران محسوب مي شــود و ضمن ثبت بیشترین معامالت خریدوفروش مسکن در این 
منطقه، ازنظر قیمت گذاري و تعیین تکلیف براي کلیت بازار نیز از جایگاه ویژه اي در بازار مسکن تهران 
برخوردار است و بخش قابل توجهي از تقاضاي سرمایه گذاري بازار را نیز جذب مي کند؛ اما حاال آمارهای 
رسمي از سقوط 81درصدی برنامه ریزي براي تولید مسکن جدید در این منطقه خبر مي دهد. همچنین 
براســاس آمارها، در منطقه یک تهران نیز که گران ترین منطقه تهران محسوب مي شود و بیشترین 
تعداد از ســاختمان هاي لوکس را در خود جاي داده، برنامه ریزي براي تولید مسکن جدید 27درصد 
افت کرده است. از سوي دیگر، منطقه6 نیز به عنوان یک منطقه شاخص تجاري- اداري پایتخت، در 
برنامه ریزي براي تولید مسکن جدید با سقوط 54درصدي مواجه شده است. در این میان در منطقه22 
تهران به عنوان منطقه اي که انبوه سازي شرکتي و تعاوني سازي در آن رایج است، برنامه ریزي براي تولید 
مسکن جدید 34درصد رشد داشته است. البته براساس آمارها در 12منطقه تهران رشد تولید مسکن 
تجربه شده که از میان آنها منطقه7 با رشد 76درصد در صدر قرار گرفته و منطقه4 با رشد 7درصد در 
رتبه آخر قرار داشته؛ اما ضریب کاهش تولید مســکن در 10منطقه دیگر بیش از میزان رشد در سایر 

مناطق است و آمار میانگین شهر نیز با افت 13.8درصدی مواجه شده است.

انرژی

 جزئیات افزایش قیمت گاز 
براي بدمصرف ها اعالم شد

دولت تعرفه گاز را با هدف جريمه مشتركان پرمصرف اصالح كرد. به 
اين ترتيب، مشتركاني كه در هر اقليم تا پله۳ مصرف گاز داشته باشند، 
مشمول جريمه هاي سنگين نمي شوند، اما مشتركاني كه مصرف گاز 
آنها وارد پله مصرفي چهارم و بعد از آن شــود، مشمول جريمه هاي 
ســنگين خواهند شــد. جواد اوجي، وزير نفت پيش تر گفته بود كه 
از ابتداي آذر، دولت جريمه ســنگينی را براي بدمصرف هاي گازي 
در نظر گرفته است. حاال محمد عسگري، ســخنگوي شركت ملي 
گاز ايران مي گويد: مصرف گاز 75درصد مشتركان در ۳ پله نخست 
مصرفي قرار مي گيرد كه اين دسته از مشتركان، هيچ گونه تغييري در 
پرداخت بهاي مصرفي نخواهند داشت؛ اما 25درصد مشتركان، مصرف 
گازي باالتر از الگوي مصرف دارند و اين دسته از مشتركان كه نيمي 
از مصرف گاز بخش خانگي را به خود اختصاص داده اند، از امروز شامل 

جريمه هاي سنگينی در قبوض مصرفي خواهند شد.
به گزارش همشهري، هرچند جزئيات مصوبه دولت اعالم نشده، اما 
به نظر مي رسد تعرفه گذاري گاز از پله 4تا 12 براي فصول سرد سال 
دچار تغيير شود و قبض مشتركاني كه در ماه هاي سرد سال كمتر از 

200متر مكعب در  ماه مصرف گاز داشته باشند، رايگان خواهد بود.
سخنگوي شركت ملي گاز مي گويد: 25درصد مشتركان صنعت گاز 
پرمصرف هستند و قرار شده كه از اين ماه، جرائم سنگيني براي آنها 
اعمال شود .او با اشاره به آخرين وضعيت مصرف گاز گفت: هم اكنون 
ميزان مصرف، روي 5۳۶ ميليون مترمكعب است كه به طور ميانگين 
در آبان ماه نسبت به سال گذشــته 100 ميليون مترمكعب افزايش 

مصرف داشته ايم.
احمد زماني، سرپرست مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد شركت 
ملي گاز هم خبر داده؛ مصرف بر توليد پيشي گرفته است. هوشنگ 
فالحتيان، معاون وزير نفت هم اعالم كرد؛ مشتركاني كه طی 5 روز 
متوالي، ۳0درصــد ميزان مصرف گاز خــود را كاهش دهند، معادل 
10درصد در گاز بهاي همان دوره براي آنها تخفيف قائل مي شويم. او 
هشدار داد كه اگر برودت هوا بيشتر شــود و افراد رفتار مصرفي خود 
را در محل كار، زندگي، كسب وكار تغيير ندهند، با كمبود گاز مواجه 

مي شويم كه اين موضوع بر توليد برق نيز تأثير منفي دارد.
او اعالم كرد؛ وزارت نفت در تعرفه جديد خود، براي هر مشترك گازي 
كه نسبت به مصرف سال گذشته  خود يك درصد صرفه جويي كند، 
معادل ۳درصد تا سقف 45درصد گازبها براي او تخفيف قائل خواهد 
شد و مشتركاني كه در دهك 4 تا 12 هستند، اگر صرفه جويي نكنند 
به تبع آن مشــمول افزايش تعرفه خواهند شــد و به ازاي هر پلكان 

40درصد تعرفه آنها افزايش مي يابد.

مركز آمار ايران می گويد نرخ تورم نقطه به  گزارش
نقطه از 4۳.7 واحد درصد در پايان شهريور 
امسال با كاهش 8واحد درصدی به ۳5.7 
درصد در پايان آبان سال جاری رسيده و نرخ تورم 12 ماهه 
نيز در همين مدت از 45.8 درصد با افتی 1.4 درصدی به 
44.4 درصد رسيده اســت. اين آمارها همزمان با انتشار 
برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم منتشــر شده است. 
سيدابراهيم رئيسی قول داده در سال دوم عمر دولت نرخ 

تورم را به 20درصد برساند.
به گزارش همشهری، تازه ترين داده های رسمی مركز آمار 
گويای اين واقعيت است كه نرخ تورم ماهانه در آبان امسال 
به 2.5درصد رســيده كه پايين ترين رشــد سرعت تورم 
ماهانه از تيرماه امسال به حساب می آيد. نرخ تورم نقطه 
به نقطه در فروردين امسال به 49.5درصد رسيده و پس از 
آن روندی كاهشی به خود گرفته است. همچنين نرخ تورم 
12ماهه در شهريورماه امسال 45.8 درصد اعالم شده بود 
كه يك ركورد تاريخی پس از ثبت تورم باالی 49درصد در 
سال 1۳74 به شمار می رفت، اما در 2 ماه اخير روند نرخ 

تورم 12 ماهه هم در مسير نزول قرار گرفته است.
اين گزارش می افزايد: نرخ تــورم نقطه به نقطه ايران يك 
ماه پس از خروج آمريكا از برجام از ارديبهشــت سال 97 
از كانال تك رقمی خارج شــد و در شــهريور همان سال 
نرخ تورم 12ماهه هم همين روند را تجربه كرد و به 11.۳ 
درصد رسيد. يك سال پس از ترك برجام از سوی دولت 
وقت آمريكا و اعمال تحريم ها نرخ تورم نقطه به نقطه در 
ارديبهشت سال 98 به ركورد تاريخی 52.1 درصد رسيد 
و در شهريور همان ســال نرخ تورم 12 ماهه 42.7 درصد 

را ثبت كرد. 
روند كاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه های بعد ادامه 
داشت تا اينكه در فروردين سال 99 به 19.8 درصد رسيد 
و نرخ تورم 12 ماهه هم با چند ماه تاخير در مرداد همان 
ســال به 25.8 درصد رســيد و پس از آن بود كه دوباره 
تورم خيز برداشت و با شتاب بيشــتر در فروردين امسال 
خانوارهاي ايراني شاهد رونمايی از تورم 49.5 درصدی در 
فروردين امسال و 45.8 درصدی در پايان تابستان گذشته 
بودند. حاال 2 ماه است كه به گفته مركز آمار روند نرخ تورم 

كاهشی شده است.

نرخ تورم چگونه کاهش یافت؟
كاهش سرعت رشد تورم پس از 4ماه نوسان در محدوده 
باالی ۳درصد در فاصله ماه های تير تا مهر ســال جاری و 
رسيدن به 2.5درصد در آبان و اســتمرار آن به كانال زير 
يك درصد در ماه های آينده ايــن گزاره را تقويت می كند 
كه نرخ تورم در ايران مسير كاهشی را تجربه خواهد كرد؛ 
مشروط به اينكه دولت بتواند در نبرد با ناترازی بانك ها و 

كسری بودجه موفق شود.

همزمان با كاهش نرخ تورم ماهانه، 2 شاخص تورم نقطه به 
نقطه و 12ماهه هم روند نزولی را تجربه كرده، اما اگر دولت 
در ماه های باقيمانده ســال به دليل كسری بودجه سراغ 
منابع پرقدرت و تورم ساز بانك مركزی برود و پايه پولی و 
نقدينگی رشد كند، اين احتمال وجود دارد كه روند نزولی 

نرخ تورم متوقف شود.
به گفته مركز آمار ايران، نرخ تورم ماهانه در نقاط شهری 
ايران از 4درصد در شــهريورماه به 2.4 درصد در آبان ماه 
رسيده و نرخ تورم نقطه به نقطه شهری هم روند كاهشی 
را در همين مدت تجربه كرده و از 42.9 درصد شــهريور 
به ۳5.۳ درصد و نرخ تورم ســاالنه هم از 45.1 درصد به 
4۳.۶ درصد كاهش يافته اســت.  در نقاط روستايی اما 
همچنان روستاييان شاهد فشار تورمی بيشتری نسبت به 
شهرنشينان هستند؛ به نحوی كه هرچند نرخ تورم ماهانه از 
4.1 درصد در مهر به 2.7 درصد در آبان كاهش يافته و نرخ 
تورم نقطه به نقطه هم پس از تكرار رشد 47.8 درصدی در 
۳ماهه تير تا شهريور امسال در آبان به ۳7.8 درصد رسيده، 
اما نرخ تورم ساالنه به رغم كاهش اندك، همچنان باالی 

48درصد برآورد شده است.

تورم به تفکیک کاالها و خدمات
داده های جديد مركز آمار بيانگر اين واقعيت است كه نرخ 
تورم نقطه ای و ســاالنه گروه خوراكی ها و آشاميدنی ها 
در پايان آبان امســال به ترتيب 47 و ۶0.1 درصد بوده و 
دخانيات هم در همين مدت 28.1 درصد و 41.9 درصد 
رشد قيمت را تجربه كرده است. همچنين نرخ تورم نقطه 
به نقطه پوشــاك و كفش 48.8 درصد و تورم ساالنه آن 
52.1 درصد، مسكن و حامل های انرژی هم تورم نقطه ای 
25.۶ درصد و تورم ســاالنه 2۶.7 درصد و لوازم خانگی و 

مبلمان هم نرخ تورم نقطه ای ۳9.۶ درصد و تورم ساالنه 
58.1 درصد را تجربه كرده است.

برآوردهای رسمی نشان می دهد ميانگين هزينه بهداشت 
و ســالمت در آبان امسال نســبت به آبان پارسال ۳5.2 
درصد، هزينه حمل و نقل 25 درصد، ارتباطات 1.2 درصد، 
تفريح و فرهنگ ۳2.4 درصد، خدمات هتل و رســتوران 
۶2.4 درصد و ســاير كاالها و خدمات هــم ۳۶.5 درصد 

رشد كرده است.
طبق اين گزارش در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته 
شــاخص كل قيمت خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات 
4۶.4 درصد، كاالهای غيرخوراكی و خدمات ۳02 درصد، 
شاخص اجاره بها 25.8 درصد، تورم كااليی ۳9.5 درصد، 
كاالهای بادوام 22.4 درصد، كاالهای بی دوام 4۳.2 درصد 
و كاالهای كم دوام هم 44 درصد رشد كرده و تورم خدمات 
رشدی 29درصدی داشته است. با اين حال آنچه بيشتر 
خانوارها را نگران می كند رشــد قيمت كاالهای خوراكی 
اســت؛ به گونه ای كه خوراكی های تازه در آبان امســال 
نسبت به آبان سال گذشته 48.9درصد و ساير خوراكی ها 
44.4درصد رشــد كرده و نرخ تورم خوراكی های تازه در 
12 ماه منتهی به آبان ۶2.۳ درصد و ساير خوراكی ها 5۶.9 

درصد برآورد شده است.

تورم از نگاه دولت و مردم
به گزارش همشــهری، ايران همچنين جزو 10 كشــور 
دنياســت كه نرخ تورم بااليی را تجربــه می كند و موتور 
رشد قيمت ها همچنان روشن است؛ هرچند دولت تالش 
می كند با اختصاص ارز با نرخ ترجيحی و همچنين تثبيت 
قيمت ها و فعال سازی گروه های كنترل بازار جلوی رشد 
قيمت ها را بگيرد، اما ترديدی نيســت كه 2موتور تورمی 
همچنان سياست های ضدتورمی دولت را تهديد می كند. 
در غياب نرخ تورم هدف گذاری شده دولت و بانك مركزی، 
چشــم اندازی از تصوير مورد انتظار تورم در نزد دولت و 
سياستگذار پولی يعنی بانك مركزی در دسترس نيست 
و بيم آن مــی رود در صورت شكســت برنامه ضدتورمی 
دولت و استقراض مستقيم و غيرمستقيم از بانك مركزی 
يا منابع صندوق توســعه ملی، نرخ تورم پس از چندماه 
دوباره قد بكشد. افزون بر اين، ثبات نرخ ارز هم شكننده 
به نظر می رســد و در صورت پرش قيمت ارز، شــاخص 
كاالهای بادوام رشــد خواهد كرد و اقتصاد ايران دوباره با 
جهش های تورمی مواجه خواهد شد؛ ضمن اينكه بخشی 
از تورم ناشی از وضع ترازنامه بانك هاست؛ هرچند دولت 
در تالش برای مهار ترازنامه بانك ها و اســتقراض آنها از 
بانك مركزی اســت، اما اثرپذيری سياست های پولی از 
سياســت های مالی و به ويژه بودجه دولــت و همچنين 
حجم باالی تســهيالت تحميلی و تكليفی بانك ها موتور 
تورم را روشــن  نگه می دارد. البته دولت به گفته مسعود 
ميركاظمی، رئيس سازمان برنامه و بودجه تا به امروز هم با 
وجود تمام محدوديت ها سراغ استفاده از پايه پولی نرفته 
است. حال آنكه برای سنجش عملكرد دولت بايد منتظر 
انتشار آمارهای بانك مركزی از وضعيت متغيرهای كالن 

بانك مركزی ماند. 

كاهش 8 درصدي تورم در 2ماه نخست دولت
 مركز آمار: در 2 ماه نخست فعاليت دولت سيزدهم، نرخ تورم نقطه به نقطه 8 واحد درصد 

و نرخ تورم 12 ماهه 1.4 درصد كاهش يافت

همزمان با رونمايی از جزئيات برنامه وزارت اقتصاد اعالم شد

آمارهاي رسمي از سرايت ركود توليد مسكن تهران به شهرستان ها حكايت دارد؛ در  مسكن
اين ميان، بررسي وضعيت صدور پروانه هاي ساختماني در مناطق 22گانه پايتخت و 
تعداد واحدهاي پيش بيني شــده در اين پروانه ها نشان مي دهد صنعت ساختمان 

مسكوني تهران در اغلب پايگاه هاي مسكن مصرفي و سرمايه گذاري با افول مواجه شده است.
به گزارش همشهري، نتايج طرح آمارگيري از پروانه هاي ساختماني صادر شده در شهرداري هاي 
كشور نشان مي دهد در بهار امسال، تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده با 27.9درصد كاهش 
نســبت به فصل قبل به ۳7هزار و755فقره رسيده اســت. در مجموع اين پروانه ها، براي احداث 
10۳هزار و410واحد مسكوني برنامه ريزي شده كه اين تعداد نيز نسبت به فصل قبل 24.۶درصد 
كاهش نشان مي دهد. آمارهاي كشوري صدور پروانه ساختماني نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز 
7.۶درصد كاهش دارد و فقط تعداد واحدهاي برنامه ريزي شده 1.2درصد افزايش نشان مي دهد 

كه اين ميزان رشد نيز نسبت به ميزان افزايش هاي تجربه شده در فصل گذشته بسيار كمتر است.

نماي تولید مسکن در کشور
مركز آمار ايران، تعداد كل پروانه هاي صادر شده در شــهرداري هاي كشور را ۳7هزار و755فقره 
اعالم كرده كه 27.9درصد كمتر از فصل گذشته)زمستان پارسال( است و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل)بهار پارسال( نيز 7.۶درصد كاهش نشان مي دهد. 7.9درصد از پروانه هاي صادره مربوط 
به افزايش بنا و مابقي مربوط به احداث بناي جديد اســت؛ نكته قابل توجه اينكه از اين منظر نيز 
تعداد پروانه هاي احداث بناي جديد نسبت به فصل قبل 28درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

9.4درصد كاهش نشان مي دهد.
به گزارش همشهري، از اوايل سال گذشته، با تشديد گراني نهاده هاي ساختماني و تداوم رشد قيمت 
زمين، عمال هزينه توليد ساختمان در شهر تهران به شدت افزايش پيدا كرد و كار به جايي رسيد كه 
انبوه سازان و سازندگان رغبت كمتري براي برنامه ريزي پروژه هاي جديد نشان دادند؛ درحالي كه 
همزمان به دليل ترقي قيمت مسكن در شهرستان ها و جذاب شدن حاشيه سود ساخت وساز، صدور 
پروانه هاي ساختماني در شهرستان ها با افزايش خوبي مواجه شد. در آن زمان، انبوه سازان معتقد 
بودند اين رونق نيز دير يا زود تابع ركود بازار مسكن تهران خواهد شد و رشد توليد مسكن در مناطق 
شهري خارج از تهران متوقف خواهد شد. بررسي آمارهاي مربوط به صدور پروانه هاي ساختماني 
در فصول زمستان و بهار نشان مي دهد كه اين پيش بيني تقريبا درست از آب درآمده و گراني توليد 

ساختمان، دامن سازندگان شهرستاني را نيز گرفته است.

نقشه تولید مسکن در پایتخت
استمرار ركود در ساخت وساز مسكوني پايتخت، بارزترين نكته اي كه داده هاي مركز آمار ايران بر آن 
داللت دارد. براساس آمارهاي رسمي، در بهار امسال 1۳99پروانه ساختماني در شهرداري تهران 
صادر شده كه اين تعداد نسبت به فصل قبل)زمستان پارسال( 22.7درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته)بهار پارسال( 1۶.8درصد كاهش نشــان مي دهد. از سوي ديگر، براساس اين آمارها 
در بهار امسال، درمجموع پروانه هاي ساختماني صادر شده در تهران براي توليد 11هزار و55واحد 
مسكوني برنامه ريزي شده كه اين تعداد نيز نسبت به فصل قبل 17.2درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل 1۳.8درصد كمتر است. يكي از نكات قابل تامل، اطالعات مركز آمار ايران است كه در بهار 
امسال، سهم توليد مسكن شهر تهران از كل مسكن توليدي در كشور به 10.7درصد رسيده كه اين 
رقم بي سابقه ترين رقم در طول دوره آمارگيري از صدور پروانه هاي ساختماني محسوب مي شود. 
بررسي ها نشان مي دهد سهم توليد مسكن تهران از توليد مسكن كشور از سال75 تاكنون در اغلب 
سال ها باالي 20درصد بوده و حتي ركود ۳9درصد نيز براي آن ثبت شده اما اين رقم در سال1۳99 
نقل قولبه 11درصد رسيده و حاال در فصل بهار1400 ركورد بي سابقه 10.7درصد براي آن ثبت شده است.

علی جدی
عضو كمیسیون صنایع مجلس: هم اكنون 

میلیاردها دالر صادرات داریم و قطعه سازان 
داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات 

انجام می دهند؛ حتی برخی شركت های 
بخش خصوصی در حوزه قطعه سازی  و نیرو 

محركه به كشور آلمان و شركت هایی همچون 
بنزو بی ام و صادرات انجام می دهند.

ابوالفضل روغنی
رئیس سندیكای تولیدكنندگان كاغذ: 
هم اكنون عرضه خاصی در حوزه واردات 
كاغذ روزنامه انجام نمی شود و آن مقدار 

عرضه ای هم كه داریم بسیار گران است؛ از 
این رو مسئوالن روزنامه ها و مطبوعات اعالم 

كرده اند كه چاپ به صرفه نیست.

محمد الهوتی
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران: اگر اتفاق 
غیرقابل پیش بینی رخ ندهد می توان انتظار 
داشت كه روند رو به رشد صادرات با اندكی 

كاهش تا پایان سال نیز ادامه پیدا كند برآورد 
ما این است كه این عدد تا آخر ۱۴۰۰، بین ۲۵ 

تا ۳۰درصد رشد را نشان خواهد داد.

جريان ركود توليد مسكن از تهران به شهرستان ها سرايت كرد

نقص فني در موتور بازار مسکن

   درصد تغییر برنامه ریزی برای تولید مسکن جدید در مناطق 22گانه تهران

منطقه 3443

-27

23
-81

-54

-53

-54
-60

-50
-26

-1934

34
16

1412
-35

76
8

22 7

10 11
13
14

1516

20

21

22

1718
19

12

1

2

6 7 8

9

5
3 4

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده 
در پروانه های ساختمانی بهار1400 بیشتر 
از بهار 1399 بوده است

برنامه ریزی برای تولید مسکن در منطقه5 
تهران 81درصد کاهش یافته است

درمنطقه 7 تهران برنامه ریزی برای تولید 
مسکن 76درصد افزایش یافته است

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده 
در پروانه های ساختمانی بهار1400 کمتر 
از بهار 1399 بوده است



5 سه شنبه 2 آذر 1400
اقتصاد شماره  8369 

در شرایطی كه تورم رو به رشد است  بورس
و بازارها ازجمله بــورس در ركود 
هستند، ســرمایه گذاری در بازار 
طالی آب شده، رونق گرفته اســت. با این حال 
آمار ها نشــان می دهد؛ هیچ یك از بازارها قادر به 
پوشش اثرات تورمی نیستند و بازده واقعی همه 

بازارها منفی بوده است.
به گزارش همشهری، با وجود رشد شدید نقدینگی 
كه اثرات تورمی زیانباری برجای گذاشته است 
بازارهای دارایی در ركود هستند. درگذشته رشد 
نقدینگی به ایجاد تالطم در بازارهای طال و ارز و 
مسكن منجر می شد و این تالطم ها اثرات تورمی 
مضاعفی بر اقتصاد تحمیل می كرد. مهم ترین دوره 
این تالطم ها به سال1397 بازمی گردد كه طی آن 
بازارهای طال، ارز، مســكن و حتی بورس با رشد 
شدیدی مواجه شدند، ساختار های اقتصاد ایران 
از آن زمان تاكنون دچار دگرگونی های اساســی 
شده است. اگرچه محرك اصلی این رشد خروج 
آمریكا از برجام در اردیبهشت1397 بود اما این 
رشد بر بستر هجوم نقدینگی به این بازار ها اتفاق 
افتاد و موجب شد بی سابقه ترین تالطم ها در بازار 
دارایی ها و حتی بازار كاال و خدمات رقم بخورد و از 
آن زمان تاكنون اقتصاد ایران شدید ترین تورم ها 

را تجربه كرده است.
از ابتدای ســال جاری اما تغییراتــی در جریان 
ورود نقدینگی به بازارها اتفاق افتاده است و بازار 
دارایی ها هم با ركود مواجه شده اند. ركود از آن 
منظر كه رشــد ارزش دارایی ها متناسب با نرخ 
تورم نبوده اســت. در واقع اگرچــه قیمت ها در 
بازار طال و ارز با رشــد مواجه شده اما این میزان 
رشد با تورم 45درصدی اقتصاد ایران متناسب 

نبوده است.
 به نظر می رســد بخشــی از نقدینگــی به دلیل 
سیاســت های كالن دولت به ســمت بازار اوراق 
بدهی و برخی دیگر به دلیل نزول بورس به سمت 
رمزارز ها رفتــه و این موضوع بــه كاهش ورود 
نقدینگی به سمت بازار دارایی ها منجر شده است. 
طبق آمارها دولت از ابتدای سال تاكنون 114هزار 
میلیارد تومان نقدینگی را جذب بازار اوراق بدهی 
كرده اما از میزان نقدینگی كه به سمت رمزارز ها 

رفته است اطالعی در دست نیست.

تغییر در استراتژی سرمایه گذاران 
همزمان بــا رونق بازار اوراق بدهــی و رمزارزها، 
داده های آماری نشــان می دهد به دلیل اعمال 
سیاست های دولت در بازار ارز و ركود حاكم بر بازار 
سهام بخشی از نقدینگی به سمت سرمایه گذاری 

در بازار طالی آب شده حركت كرده است. طبق 
داده های موجود افزایش تقاضا برای خرید طالی 
آب شده موجب شــده قیمت هر مثقال طالی 
آب شــده از ابتدای امســال تاكنون با 730هزار 
تومان افزایش از 4میلیــون  و685هزار تومان به 
5میلیون  و39هزار تومان برسد. قیمت هر مثقال 
طالی آب شــده از اول سال تاكنون 15.6درصد 
رشد كرده است كه بیشتر از همه بازار ها ازجمله 
بازارهای طالی گرمی، ســكه، ارز و سهام بوده 
اســت. هر گرم طالی 18عیار هم در این مدت 
با همین میزان افزایش اكنــون به یك میلیون 
و 250هزار تومان رســیده است. قیمت هر گرم 
طالی 18عیار هم از ابتدای سال تاكنون به دلیل 

رشد تقاضا 168هزار تومان گران تر شده است.
این روند رو به رشد سرمایه گذاری در بازار طالی 
آب شده حتی در آبان ماه شدت گرفته و با وجود 
آنكه بخشی از نقدینگی به سمت سرمایه گذاری 
در بازارسكه رفته است، قیمت هر مثقال طالی 
آب شــده و هر گرم طالی 18عیار در آبان ماه با 
7.5درصد رشد مواجه شده است. این میزان رشد 

نیز باالترین میزان بازده در كنار بازار سكه است. 
قیمت هر سكه طرح قدیم در آبان ماه با 7.6درصد 
رشد در كنار طالی آب شده بیشترین بازده را در 
میان بازار دارایی ها داشته است. از ابتدای امسال 
تاكنون تقاضا برای خرید سكه طرح قدیم افزایش 
یافته و میزان رشد قیمت آن بیش از سكه طرح 
جدید بوده است. هم اكنون قیمت هر سكه طرح 
جدید گران تر از سكه طرح قدیم است با این حال 
قیمت هر ســكه طرح قدیم به دلیل اینكه تقاضا 
برای خریدش بیشتر بوده اســت. در طول 8 ماه 
گذشته 14.4درصد رشد كرده درحالی كه قیمت 
هر ســكه طرح جدید با 11.1درصد رشد مواجه 

شده است.

سهامداران؛ زیان دیده های اصلی
با وجود آنكه افــرادی كه در بازار طال و ســكه 
ســرمایه گذاری كرده انــد در آبان مــاه به طور 
میانگین 7.5درصد ســود كرده انــد اما آمار ها 
نشان می دهد شــاخص كل بورس در این ماه با 
3.4درصد افت مواجه شده است. این بیشترین 

میزان نزول، در میان همه بازار ها، در طول آبان ماه 
امسال اســت. با توجه به اینكه شاخص بورس 
بیانگر میزان بازده سرمایه گذاری در بورس است 
می توان گفت؛ سهامداران، زیان دیده های اصلی 
در میان بازارهــای دارایی درآبان مــاه بوده اند. 
شاخص بورس حتی در 8 ماه سال جاری با وجود 
تورم 45درصدی كمترین رشد را داشته است و با 
6.1درصد افزایش در قعر فهرست بازار دارایی ها 

جای گرفته است. 
نكته مهم تــر اما این اســت كه با وجود رشــد 
بیشتر ســایر بازارها در مقابل بورس، این بازار ها 
نیز نتوانسته اند بازده ای متناســب با تورم برای 
سرمایه گذارانشــان به ارمغان بیاورند و این رویه 
موجب شده ارزش دارایی اغلب سرمایه گذاران 
كاهش یابد. در واقع شــرایط فعلی اقتصاد ایران 
نوعی سردرگمی در میان مردم ایجاد كرده زیرا 
اكنون مردم نه می توانند دارایی های مالی شان را 
با نرخ 20درصد در بانك سرمایه گذاری كنند و نه 
قادرند در ســایر بازار ها بازده ای متناسب با تورم 

داشته باشند تا ارزش پولشان حفظ شود.

همشهری روند بازارها در 8 ماه امسال را ردیابی می كند

قیمت طالی آب شده با 15/6درصد رشد در 8 ماه گذشته بیشترین رشد را در میان بازارها داشته است

بازده بورس درآبان ماه منفی شد؛ سهامداران زیان دیده اصلی بازارها در 8 ماه گذشته بوده اند.

تغییر جهت پول ها به سمت طالی آب شده
محصوالت قابل عرضه در میادین از آذر پارسال چقدر گران شدند؟

 افزایش 2برابری قیمت سیب زمینی
در یك سال

میانگین قیمت انواع میوه در میادین میوه وتره بار تهران  تره  بار
در اول آذر 1400، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
37درصد و میانگین قیمت سبزی و صیفی نیز در این 

بازه زمانی 26درصد رشد داشته است.
به گزارش همشهری، نرخنامه ســازمان مدیریت میادین شهرداری 
تهران نشان می دهد در یك سال گذشته، به ترتیب خیار با 7.5درصد، 
پرتقال با 8.5درصد و پیاز با 11درصد، كمترین افزایش قیمت را در 
میادین میوه وتره بار دارند و بعد از آنها، به ترتیب گوجه فرنگی، كدوی 
مسمایی و لوبیا سبز، افزایش قیمت پایینی داشته اند. طی این مدت، 
بادمجان با بیش از 2برابر، سبزی های برگی و همچنین سیب زمینی 
با نزدیك به 2برابر، به ترتیب بیشــترین افزایش قیمت را در میادین 
میوه وتره بار داشــته اند و بعد از آنها، به ترتیب مــوز، كدو حلوایی و 

سیب زرد افزایش قیمت باالیی را تجربه كرده اند.
 گزارش های آماری منتشــر شــده نشــان می دهد امسال قیمت 
محصوالت كشاورزی افزایش قابل مالحظه ای را در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل داشته است. 
جدیدترین گزارش مركز آمار از متوســط قیمت محصوالت و هزینه 
خدمات كشــاورزی نیز گرانی 2برابری ســیب زمینی را تأیید كرده 
است. بر اساس این گزارش در تابستان امسال، در بخش سبزیجات، 
سیب زمینی  نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل تورم 90/2 درصدی 
داشــته اســت. براســاس این گزارش، هندوانه با 124.4و خربزه با 
135.3درصد افزایش قیمت در میان محصوالت جالیزی گران شده 

طی امسال هستند.

قیمت انواع میوه در میادین میوه وتره بار تهران
كیلو- توماننام محصولكیلو- توماننام محصول

12.300انواع نارنگی 14.500انار
24.000انگور بی دانه سفید10.500پرتقال تامسون جنوب
18.000انگور بی دانه سیاه9.500پرتقال تامسون شمال

25.000زالزالك13.500سیب زرد لبنان
18.700خرمالو11.300سیب قرمز لبنان

26.800موز آمریكای جنوبی15.500لیمو شیرین
14.900به8.800گریپ فروت
44.000نارگیل 23.000انجیر زرد

قیمت انواع سبزی و صیفی  در میادین میوه وتره بار تهران
كیلو- توماننام محصولكیلو- توماننام محصول

5.200ترب سفید- ترب سیاه6.400بادمجان دلمه
6.200چغندر- شلغم6.800بادمجان دزفولی
8.900سبزی جور8.200خیار گلخانه ای
62.000زنجبیل9.900گوجه فرنگی

6.500نارنج6.200پیاز سفید صدفی
5.900كاهو رسمی 8.100سیب زمینی

4.900كاهو پیچ12.500فلفل دلمه سبز
7.700گل كلم14.200فلفل دلمه رنگی

6.800كدو مسمایی13.000سیب زمینی ترشی
6.600كدو حلوایی12.400لیموترش انواع

6.300كلم سفید7.900هویج 
5.300كرفس12.400لوبیا سبز

 علی ابراهیمی
خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روز گذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 227 
شركت كاهش و 338 شركت افزایش یافت. قیمت سهام 22 

شركت هم تغییری نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
ر وا

هزا
به 
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میزان فروش 
785سهامداران حقوقی

715

3201

3270

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز، سهامداران حقیقی 3 هزار و 270 میلیارد 
تومان سهام خریدند، اما در مقابل حجم فروش سهامداران 

حقیقی به 3هزار و 201 میلیارد تومان رسید. سهامداران حقیقی 
دیروز 69 میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سهام كردند. 

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 20 هزار و 
192 واحد، معادل 1.46 درصد رشد كرد و به یك میلیون و 

407 هزار و 127 واحد رسید.

دیروز 71 هزار و 817 میلیارد تومان اوراق بهادار در 
بازار سرمایه دادوستد شد كه بخش عمده آن به معامالت 
اوراق بدهی اختصاص یافت و فقط 3 هزار و 985 میلیارد 

تومان آن مربوط به معامالت خرد سهام بود.

3985 میلیارد تومان
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تك خط خبر

مقایسه رقم تسهیالت اعطایی بانك ها طی 7ماه 
سال جاری با 7ماه سال 1398 نشان می دهد که 

تسهیالت دهی بانك ها طی 2 سال اخیر به طور میانگین 
رشد 225درصدی داشته و از 457هزار میلیارد تومان به 

1500هزار میلیارد تومان رسیده است.

بررسی آمارهای 9 ماه 2021 گمرك چین نشان 
می دهد که حجم تجارت ایران با چین در این دوره 

10میلیارد و 426میلیون دالر بوده است. به این 
ترتیب حجم تجارت ایران با چین در بین 17كشور 

منطقه و همسایه، رتبه 9 را دارد.

براساس آمارهای مركز آمار ایران در تابستان 1400 
متوسط قیمت فروش یك كیلوگرم گوجه فرنگی 
در كل كشور 3678 تومان بوده كه قیمت فروش 

این محصول نسبت به تابستان 1399، معادل 
230.1 درصد افزایش داشته است.

نقل قول

عبدالرضا شیخان
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان: دولت 
می خواهد به جای گاز به تولیدكنندگان 
سیمان، مازوت بدهد، هزینه حمل ونقل 
مازوت بسیار بیشتر از گاز است و احتماال 

این موضوع در افزایش قیمت سیمان تأثیر 
خواهد گذاشت.

مجتبی پالوج
قائم مقام مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی 
اقتصاد كشاورزی: دومین وارد كننده بزرگ 
جو در دنیا هستیم و با وجود استعداد باالی 
كشت جو در كشور و اقلیم مناسب برای 

كشت این محصول، ساالنه 4میلیون تن جو 
وارد می كنیم كه تأسف بار است.

ناصر نبی پور 
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 

استان تهران: در حوزه تولید تخم مرغ با كمبود 
مواجه نیستیم بلكه مصرف سرانه این كاال 

در كشور به دلیل گرانی محصوالت پروتئینی 
افزایش یافته است. به طور قطع می توانیم 
بگوییم مصرف این كاال ٢٠ درصد نسبت به 

پارسال افزایش داشته است.

رضا یزدخواستی
رئیس هیأت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات: اكثر نیروگاه های 

كشور فرسوده هستند و عمر مفید آنها هم به 
اتمام رسیده كه باید جایگزین شوند، اما در 
سال های گذشته، در حوزه سرمایه گذاری در 
زمینه صنعت برق و گاز بی تدبیری شده، كه 
همین موضوع اكنون گریبان صنایع مختلف 

ازجمله فوالد را گرفته است.

سجاد غرقی
نایب رئیس كمیسیون صنعت و معدن 
اتاق تهران: عملیات معدن كاری به دلیل 

محدودیت در واردات ماشین آالت و تولید 
ناچیز در داخل با چالش های زیادی در 

حال انجام است. حمایت از تولید داخلی 
ماشین آالت مورد حمایت همه معدن كاران 
است، اما نباید با این استدالل، واردات برای 

تجهیز معادن متوقف شود.

مقایسه بازده بازار ها در آبان  ماه و 8  ماه گذشته
درصد تغییر آبان ماهدرصد تغییر 8ماههمقدار تغییر آبان ماهمقدار تغییر 8ماههآخر آباناول آبانابتدای سالبازار

252002760028480328088013.03.2دالر )تومان(
0.2-707.9-2979032205321352345یورو )تومان(

112500001178000012500000125000072000011.16.1سكه طرح جدید )تومان(
107500001143000012300000155000087000014.47.6سكه طرح قدیم)تومان(

1081536116325712500571685218680015.67.5هر گرم طالی 18عیار )تومان(
46850005039000541500073000037600015.67.5مثقال طال )تومان(

3.4-493846.1-13077071436357138697379266شاخص بورس )واحد(

عدد خبر

دیروز قیمت هر دالر آمریكا با 70تومان افزایش 
بــه 28هــزارو 450تومــان رســید. قیمــت هــر یورو هــم با 

85تومان افزایش، 31هزارو 100تومان مبادله شد.

28450تومان

به دنبال رشــد قیمت دالر، هر گرم طالی 18عیار 
هم دیروز 3هزارو 925تومان گران تر شد و به یك میلیون 
و 249هزارو 365تومان رسید. هر مثقال طال هم 17هزار 
تومان رشــد كرد و به قیمت 5میلیــون و 412هزار تومان 

خرید و فروش شد.

3925تومان

قیمت هر سكه طرح جدید دیروز 100هزار تومان 
افزایش یافت و به 12میلیون و 530هزار تومان رسید. هر 
ســكه طرح قدیم هم 50هزار تومان گران تــر و به قیمت 

12میلیون و 300هزار تومان مبادله شد.

100000تومان

وضع بــازار گوشــت 
گوسفندی و گوساله چگونه است؟

با توجه بــه مازاد عرضه دام ســبك و 
ســنگین به بازار اكنون هیچ كمبودی 
برای گوشــت قرمز منجمد و گرم در 
بازار داخلی نداریم و متأسفانه همچنان 
شاهد دپوی دام زنده در میادین فروش هســتیم. این انباشت دام 
سبك و سنگین پرواری در شرایطی اســت كه قبال مقرر شده بود 
با توجه به كاهش تقاضای گوشت قرمز به دلیل شیوع كرونا و افت 
قدرت خرید مردم و برای جلوگیری از زیان بیشتر دامداران، بخشی 
از دام كشتارشده توسط شركت پشتیبانی امور دام خریداری و زمینه 
صادرات دام زنده نیز فراهم شود، اما با كندی اجرای این سیاست ها 
اكنون دامدار به مرحله ای رسیده كه برای جلوگیری از زیان بیشتر 
و ناتوانی در تامین علوفه و سایر نهاده های تولید كل گله اعم از نر و 
ماده را می فروشد و این امر زمینه رشد كشتار دام ماده و آبستن را 

فراهم كرده است.
قیمت پایه كنونی دام سبك و سنگین زنده چقدر 

است؟
شرایط بازار دام زنده و گوشت قرمز به گونه ای است كه تا پایان امسال 
نه تنها هیچ كمبودی در این زمینه نخواهیم داشت، بلكه با مازاد این 
اقالم مواجه هستیم. با این روند، اكنون قیمت پایه هر كیلوگرم دام 
سبك زنده )بره نر كشتاری( 54هزار تومان، بره نر ریز 44تا 48هزار 
تومان و بره ماده بین 40تا 42هزار تومان بوده است. همچنین قیمت 
هر كیلوگرم دام زنده سنگین )گوســاله نر پرواری( حدود 55هزار 

تومان است.
با این نرخ دام زنده حداكثر قیمت خرده فروشــی 

گوشت گوسفندی و گوساله چقدر خواهد بود؟
قیمت عمده فروشی هر كیلوگرم گوشت الشه گوسفندی تحویل 
در مغازه های خرده فروشــی 110هزار تومان است كه با احتساب 
سود 10درصدی خرده فروشی مغازه داران باید قیمت هر كیلوگرم 
گوشت شقه گوسفندی 125تا 135هزار تومان باشد، اما قیمت انواع 
گوشت گوسفندی با احتساب هزینه قطعه بندی و بنابر محل عرضه 
آن در مناطق مختلف شــهر تهران برای ران گوسفندی به 150تا 
180هزار تومان هم می رسد. این در حالی است كه باید قیمت هر 
كیلوگرم گوشت شقه گوسفندی حداكثر 135هزار تومان باشد. در 
مورد گوشت گوساله نیز نرخ عمده فروشی هر كیلوگرم گوشت الشه 

گوساله نر پرواری 125هزار تومان است، اما با احتساب هزینه سود 
خرده فروشی، قطعه بندی و... قیمت هر كیلوگرم گوشت ران گوساله 

بدون استخوان به 165تا 175هزار تومان افزایش می یابد.
اما این قیمت ها نسبت به چند ماه گذشته افزایش 

یافته، علت چیست؟
اینگونه نیست. قیمت گوشت گوساله و گوسفندی در 2 ماه گذشته 
ثابت بوده یا سیر نزولی داشته؛ به نحوی كه در ابتدای آبان ماه امسال 
به دلیل عرضه مازاد دام زنده، قیمت هر كیلوگرم گوشــت شــقه 
گوسفندی 12هزار تومان و گوشت گوساله6تا 7هزار تومان كاهش 

داشته است.
با توجه به دپوی دام پرواری سبك و سنگین مازاد، 
علت اصلی افزایش كشتار دام های ماده و آبستن در چند ماه 

اخیر چیست؟
علت اصلی افزایش كشتار دام های ماده و آبستن آن است كه به دلیل 
خشكسالی و رشد قیمت علوفه و سایر نهاده های تولید و تشدید ركود 
بازار، دامداران به دلیل باال بــودن هزینه ها قادر به تامین نهاده های 
نگهداری دام نیســتند و به ناچار دام های ماده و آبســتن را راهی 
كشتارگاه ها می كنند. درواقع كشتار دام ماده وقتی اتفاق می افتد كه 
دامدار نسبت به عرضه آن به كشتارگاه اقدام كند و وقتی نهاده های 
تولید گران است و مشتری برای دام زنده و گوشت قرمز وجود ندارد، 
دامدار ناگزیر است تا دام ماده و حتی آبستن را راهی كشتارگاه كند. 
این كشتار در شرایطی است كه اكنون حتی مشتری برای دام پروار 

سبك و سنگین وجود ندارد.
آیا آماری از میزان كشتار دام ماده و آبستن سبك 

و سنگین دارید؟ 
میزان كشتار دام سبك و سنگین ماده و آبستن هنوز مشخص نیست، 
اما آنچه معلوم است اینكه دام های ماده و آبستن همچنان كشتار 
می شود. تا زمانی كه ضرر و زیان تولید كنندگان دام سبك و سنگین 
جبران نشود، شاهد كشتار دام ماده و آبستن نیز خواهیم بود. باید 
سیاست های جبرانی مانند خرید حمایتی گوشت قرمز و صادرات 
دام زنده اجرایی شود تا دامداران از محدوده ضرر و زیان خارج شده و 
ناگزیر به عرضه دام ماده و آبستن با زیان بیشتر به كشتارگاه ها نشوند؛ 

زیرا هیچ دامداری مایل به كشتار دام مولد خود نیست.
چرا سیاست های حمایتی تولید و عرضه دام اجرا 

نمی شود؟ 
چندی پیش شركت پشــتیبانی امور دام به همه استان ها نامه زده 

كه كسانی كه می خواهند دام خود را عرضه كنند، این شركت مایل 
به خرید دام زنده آنها با قیمت مصوب است. اكنون با باال رفتن سن 
دام های پرواری و افت كیفیت گوشت آنها، نگهداری دام مازاد مقرون 
به صرفه نیست و شركت پشــتیبانی امور دام هر كیلوگرم بره زنده 
نر پرواری را به نرخ 62هزار تومان و گوســاله نر پرواری را به قیمت 
59هزار تومان خریداری می كند. در زمینه صادرات دام زنده نیز بعد 
از 3سال ممنوعیت صادرات، هنوز ناهماهنگی در بین دستگاه های 
ذیربط وجود دارد. عالوه بر آن، كل مجوزی كه دولت برای صادرات 
دام زنده سبك و سنگین صادر كرده است حدود 150تا 160هزار 
راس اســت كه عدد قابل توجهی نیســت؛ این در حالی است كه با 
توجه به اهمیت گوشت در ســبد مصرفی خانوارها باید دولت روی 
پرواربندی های گوسفندی و گوساله متمركز شــود و بعد از پروار، 
این دام ها را به بازار عرضه كند تا گوشت قرمز موردنیاز كشور تامین 
شود، اما متأســفانه نه تنها به پروار بندی اهمیتی داده نشده، بلكه 
سیاست های جبرانی مانند خرید حمایتی گوشت قرمز به كندی 
اجرایی شــده و با واردات گوشــت قرمز و ممنوعیت های بی رویه 

صادرات تولید كنندگان دام سبك و سنگین سركوب شده  است.
راهكار جلوگیری از كشتار دام های ماده و آبستن 

چیست؟
تنها راه مقابله با كشتار دام ماده و آبســتن، اجرای درست و كامل 
طرح های جبرانــی برای كمك به تولید كنندگان اســت، اما هنوز 
هم سیاست های جبرانی مانند خرید حمایتی و صادرات دام زنده 
به صورت محدود اجرا می شــود و برای تداوم چنین رویكردی باید 
منتظر آثار و نتایج تعلل در اجرای این سیاســت های حمایتی در 
بخش تولید دام سبك و سنگین باشیم. سازوكار جلوگیری از كشتار 
دام های ماده و آبستن كاهش هزینه تمام شده است كه اكنون به دلیل 
كمبود و گرانی علوفه و سایر نهاده های تولید افزایش داشته و نبود 
مشتری برای خرید دام زنده سبك و سنگین و كسادی بازار گوشت 

قرمز نیز مزید برعلت شده است.

رئیس شورای تأمین دام در گفت وگو با همشهری اعالم كرد

كاهش قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در آبان ماه
رشد همزمان عرضه و ركود در بازار گوشت قرمز به دلیل زیاندهی دامداران و كاهش قدرت خرید 
مشتریان ادامه دارد. تازه ترین خبرها از رشد كشتار دام های ماده و آبستن در برخی كشتارگاه های 
كشور حكایت دارد. دیروز مرتضی تورك، معاون دادســتان تهران در امور حقوق عامه از ذبح دام های ماده و آبستن در كشتارگاه 
اسالمشهر خبر داد و اعالم كرد: براساس قانون، كشتار و ذبح دام آبستن مطلقا ممنوع است و ذبح دام ماده نیز باید تحت شرایطی خاص 
با مجوز وزارت جهادكشاورزی صورت گیرد، اما به دلیل ناهماهنگی جهادكشاورزی استان تهران و سازمان دامپزشكی، متأسفانه شاهد 
كشتار روزانه دام ماده و آبستن در كشتارگاه فجر اسالمشهر هستیم و در سایر كشتارگاه ها نیز گزارش هایی از كشتار و ذبح دام های ماده 
و آبستن واصل شده كه موضوع به صورت فوری در حال بررسی است. با منصور پوریان، رئیس شورای تامین كنندگان دام زنده كشور در 

مورد وضعیت بازار گوشت قرمز و علت كشتار دام های ماده و آبستن در برخی كشتارگاه ها گفت وگو كرده ایم.

39%

57%

4%

بازده بازارها در آبان ماه و 8 ماه گذشته - ارقام به درصد
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اخبار کوتاه

غــار و پناهــگاه صخــره ای
»بــاوه یــوان«، مجموعه ای میراث

باستانی در نزدیکی کرمانشاه 
است که دوره چهارم کاوش های آن از ابتدای 
مهر امسال در حال انجام است. در این محوطه، 
آثاری از حیات نئاندرتال ها دیده می شود که به 
حدود 39هزار ســال قبل بازمی گردد. کشف 
دندان شیری یک کودک 6ساله نئاندرتال، یکی 
از مهم ترین کشــفیات این منطقه اســت و 
می تواند اطالعات قابل توجهــی را از زندگی 
ساکنان باستانی کرمانشاه در اختیار محققان و 

باستان شناسان قرار دهد.  به گفته سرپرست 
گروه کاوش این منطقه، انســان های مدرن از 
حدود ۴۱ هزار سال قبل در کرمانشاه زندگی 
می کردند، یعنی همان زمان که نئاندرتال ها هم 
بوده اند، بنابراین با اســتناد بــه اطالعاتی که 
داریــم، معتقدیــم در ایــن دوره احتماال در 

کرمانشاه یکدیگر را دیده اند.
سامان حیدری گوران می گوید: با توجه به در 
دســترس بودن غار »باوه  یوان« و قرارگرفتن 
این منطقه باستانی در کنار اتوبان کرمانشاه به 
کامیاران این منطقه می تواند به یک ژئوپارک 

تبدیل شود تا همه مردم از آن بازدید کنند.
وی تماشــای عملیات کاوش را یکی دیگر از 
جذابیت هــای ایجاد چنیــن فضایی می داند 

و اظهار می کند: با ســاماندهی این محوطه، 
ایجاد یک پارکینگ در فاصله ای مناسب از آن و 
ساخت یک پل هوایی و فضایی جذاب و دیدنی، 
مردم می توانند عالوه بر غار »بــاوه  یوان«، از 
چشمه یوان و تپه  باستانی که آن سوی جاده 

است نیز بازدید کنند. 
مدیرکل میــراث فرهنگی کرمانشــاه درباره 
این پیشنهاد به همشــهری می گوید: یکی از 
برنامه های در دســت انجام میراث فرهنگی 
کرمانشاه، ایجاد موزه سنگ و پارینه سنگی به 
همت حیدری گوران در محوطه ثبت جهانی 
شده بیستون است. به همین دلیل ایجاد یک 
محوطه دیگر مربوط بــه همین دوره تاریخی 

شاید برای عموم مخاطبان جذاب نباشد.
جبار گوهری درباره ایــن موضوع که قدمت 
چند ده هزارســاله منطقه می تواند مخاطبان 

بسیاری را به خود جلب کند و موجب رونق این 
بخش از جاده کرمانشاه به کامیاران شود، اظهار 
می کند: طرحی که پیشنهاد شده بسیار خوب 
اســت و می توان آن را مورد بررسی قرار داد. 
چنین مجموعه هایی با قدمت  70هزار ساله در 
دیگر نقاط استان هم وجود دارد، اما اگر بتوانیم 
شــرایط ایجاد فضایی جدید و جــذاب را در 
محوطه »باوه یوان« فراهم کنیم، برای بسیاری 
از عالقه مندان به تاریخ و باستان شناسی جالب 
توجه خواهد بود. این محوطه باستانی در کنار 
یک جــاده پررفت وآمد قــرار دارد، مدیرکل 
میراث فرهنگی کرمانشاه درباره محافظت از 
این فضا می افزاید: کل محوطــه »باوه یوان« 
زیر نظر آقای حیدری گوران است و هر تغییر و 
توسعه ای در فضای پیرامونی منطقه، زیر نظر 

ایشان انجام می شود.

سیالب فروردین ماه98 و شکسته شدن دیوار 
ساحلی شهر پلدختر خسارات بسیاری را به پیگیری

منازل مسکونی شهرهای حاشیه رودخانه 
وارد کرد. اکنون با شروع فصل پاییز و احتمال بارش های 
فصلی، این نگرانی وجــود دارد که ناتمام ماندن این دیوار 
ساحلی مشکالتی را برای مردم ایجاد کند. به گفته معاون 
بحران لرســتان، این پــروژه در حال تکمیل اســت که 
امیدواریم با سفر رئیس جمهوری به این استان اعتبارات 
الزم برای تکمیل آن اختصاص یابد. به گفته خورشیدی، 
پروژه ساخت دیوار ساحلی بر عهده شرکت آب منطقه ای 
اســتان اســت و امیدواریم به زودی این دیوار ساحلی به 

بهره برداری برسد.
در پی نگرانی مردم و مطالبه برای تکمیل این پروژه، معاون 
شرکت آب منطقه ای لرســتان وعده داده است که دیوار 
ساحلی شــهر »معموالن« تا 5 ماه دیگر تکمیل می شود. 
سیاوش زیدعلی، تکمیل پروژه ایجاد دیوار ساحلی شهر 
معموالن را در گرو تخصیص اعتبارات می داند و می گوید: 
به دلیل محدودیتی کــه در تأمین منابع مالی مطرح بود، 
ادامه کار چندماهی متوقف شد. وی با بیان اینکه بیش از 
۱3میلیارد تومان به پیمانکاران فعال در این طرح بدهکار 

هستیم، عنوان کرد: اخیراً با پیگیری های صورت گرفته، 
۲0میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کار به شــرکت آب 
منطقه ای استان اختصاص پیدا کرده است. به گفته معاون 
شرکت آب منطقه ای لرســتان، پس از بررسی مطالعات 
طرح، گزینه ای که از نظر فنی و اقتصادی توجیه داشت، 

انتخاب شد. اسناد مناقصه تهیه شده و ظرف هفته آینده 
فراخوان عمومی برای انتخــاب پیمانکار ذی صالح انجام 
 می گیرد. زیدعلی وعده داده اســت طبق زمانبندی 5 تا
6  ماهه، کل عملیات اجرایی پروژه در هزارمتر باقیمانده 

کار به طور کامل به اتمام برسد.

دیدار با نئاندرتال ها در کرمانشاه

تكمیل دیوار ساحلی معموالن؛ سال آینده

حمیده پازوکی
خبرنگار 

شــهروندان ایذه ای می گویند این 
شهرســتان آنقدر محروم است که گزارش

اغلب مردم برای کارگری به شهرهای 
دیگر می روند، اما استعدادهای ورزشی منطقه هم 
آن قدر زیاد است که در فهرســت نام  بازیكنان 
فوتبال، کشتی گیران یا ورزش های دیگر همواره 
نام چند ورزشكار ایذه ای به چشم می آید. عارف 
آقاسی، علی کریمی، علی فرهادی یا ایمان مبعلی 
فقط چند مورد از چهره های فوتبالی ایذه هستند 
که شاید هر کدام تجربه ای از فرود بالگرد اورژانس 
وسط بازی شان در استادیوم تختی داشته باشند؛ 
تجربه ای که این روزها فیلم آن هم در شبكه های 
مجازی دست به دست می شود تا شاید مسئوالن 
علوم پزشكی، ورزش و جوانان خوزستان باالخره 
به فكر ایجاد پد فرود بالگــرد در جایی خارج از 

زمین چمن باشند.

    فرودهای درمانی و سیاسی

فرود بالگرد وسط زمین چمن اســتادیوم تختی ایذه 
به عنوان تنها زمین چمن فوتبال این شهرســتان فقط 
محدود به اورژانس نیست و همین چند وقت پیش هم 
که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری و 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایذه سفر کرده 
بود، بازی تیم های فوتبال ایذه لغو شد. یکی از بازیکنان 
پیشــین تیم ســپاهان ایذه در این باره به همشهری 
می گوید: همه می دانند خوزســتان اســتان محرومی 
است و ایذه هم یکی از محروم ترین شهرستان های آن 
محسوب می شود. همین محرومیت موجب شده است 
روستاها و شهرهای کوچک اطراف ایذه امکانات درمانی 
کافی نداشته باشند و همچنین به دلیل وجود روستاهای 
صعب العبور، بیماران یا مصدومان اورژانسی به ناچار با 
بالگرد به مرکز شهرستان منتقل می شوند. از آنجایی که 
پد فرود در ایذه تعبیه نشده است، بالگرد در زمین چمن 
استادیوم تختی فرود می آید. او البته توضیح می دهد که 
بیمارستان شهدای ایذه هم امکانات چندانی ندارد و در 

واقع یک مرکز درمانی است که نام بیمارستان را یدک 
می کشد، اما به هر حال بیماران اورژانسی با آمبوالنس 
از زمین چمن به بیمارســتان منتقل می شــوند. این 
فوتبالیست، ایذه را یک روستای بزرگ توصیف و اظهار 
می کند: با همه این محرومیت ها این شــهر سرشار از 
استعداد، نه فقط در رشــته فوتبال بلکه در کشتی هم 
معروف است. بسیاری از فوتبالیست های بزرگ تیم ملی 
یا تیم های باشگاهی مطرح کشور از همین زمین چمن 
تختی پیشرفت کردند. او توضیح می دهد: اهالی ایذه از 
کوچک و بزرگ هر روز از ساعت 7صبح بازی فوتبال را 
از زمین چمن، زمین های چمن مصنوعی و مدرسه های 
فوتبال شــروع و گاهی تا نیمه شــب بازی می کنند. 
والدین با هزار امید و آرزو آنها را برای بازی به باشگاه ها 
می فرستند، اما امکانات اولیه نه تنها   در رشته فوتبال که 

در رشته های دیگر هم بسیار محدود است.

    یك زمین و چند کاربری

زمیــن چمن اســتادیوم تختــی فقط بــرای بازی 

فوتبال یا فرود بالگرد کاربرد نــدارد و حاال در نبود 
زیرساخت های مناســب، کاربری های زیادی برای 
اهالی پیدا کرده اســت؛ محلی برای اســتقبال از 
مســئوالن و چهره ها، محل تجمع هــای مردمی و 
انتخاباتی و کاربری های دیگر کــه گاهی منجر به 
مختل شدن تمرین یا بازی  های فوتبال باشگاه های 

شهرستان می شود.
خدایــار زمــزم، معلم بازنشســته اهل 

ایــذه این موضــوع را می گویــد و به 
همشــهری توضیح می دهــد: ایذه 
شــهری با بیش از ۲00هــزار نفر 
جمعیت اســت که با جمع ساکنان 
شهرها و روستاهای اطراف به حدود 

500هــزار نفــر می رســند، اما این 
 شهرستان کمبودهای زیادی در بخش 

درمانی دارد.
او با اشــاره به کمبــود مراکز درمانــی، تجهیزات 
و پزشــکی می گویــد: در اطراف ایذه روســتاهای 
صعب العبور زیادی وجود دارد و از مرکز شهرستان 
تا اهواز ۲ تا 3ساعت فاصله است. اگر بیمار اورژانسی 
داشته باشیم نمی توانیم او را بموقع تا اهواز برسانیم 
و به همیــن دلیل بالگرد بــرای انتقــال بیماران، 
بهترین گزینه است. یک زمین کشاورزی روبه روی 
فرمانداری است، اما تا بیمارستان ایذه فاصله زیادی 
دارد و برای انتقال بیماران بدحال، مناسب نیست. در 
نتیجه زمین چمن استادیوم تختی، بهترین گزینه 
موجود برای فرود بالگرد است، اما سؤال ما این است 
که چرا باید امکانــات درمانی ایذه به قدری محدود 

باشد که نیاز به اعزام بیماران داشته باشیم؟

   یك زمین چمن برای 32 باشگاه 

شهرستان ایذه براساس اعالم اداره ورزش و جوانان، 
3۲ باشگاه، ۱۲مدرســه فوتبال و ۱3تیم فوتبال و 
فوتســال در لیگ های مختلف اســتانی و کشوری 
دارد که تمرین، مسابقات شهری، استانی، کشوری 
و همه اتفاقات مربوط به این رشــته در تنها زمین 
چمن طبیعی آن یعنی زمین استادیوم تختی برگزار 

می شود.
رئیس اداره ورزش و جوانان ایذه بــا بیان اینکه در 
کنار زمین چمن طبیعــی 6 زمین  چمن مصنوعی 
هم در ایذه فعال است، به همشهری می گوید: همه 
فرودهای بالگرد، بازی فوتبال را کنسل نکرده و فقط 
فرودهای خیلی اورژانسی این اتفاق را رقم می زند؛ 
در غیراین صورت فرودهای دیگر اغلب با هماهنگی 

قبلی انجام می شود.
کورش احمدی در پاسخ به کمبود زیرساخت های 
ورزشی هم توضیح می دهد: اعتبار خوبی در کمیته 
برنامه ریزی شهرستان درنظر گرفته شده است که به 

شهرستان ایذه در خوزستان پد فرود بالگرد ندارد و در مواقع اضطراری، بالگردها در زمین فوتبال این شهر فرود می آیند

فرود اضطراری در مستطیل سبز

4قطعه زمین
 برای احداث پد فرود  

رئیس شبكه بهداشــت ایذه با بیان 
اینكه مجوز پد فــرود بالگرد برای 
ایذه یك ســال پیش دریافت شده 
است به همشهری می گوید: 20روز 
پیش که نماینده شهرستان 
و رئیس دانشگاه علوم 
پزشــكی خوزستان 
به ایذه آمده بودند، 
نامه نگاری هایــی 
انجام و قرار شد یك 
محل و زمینی برای 
ســاخت پد بالگرد 

درنظر گرفته شود.
از  امیریاراحمــدی 
انتخاب 4مكان برای ایجاد 
پد فرود بالگرد خبر می دهد و 
می افزاید: روز گذشته یكی از زمین ها 
را بازدید کردیم، اما باقی زمین ها را 
خود فرمانداری بررسی می کند و در 
نهایت از بیــن این 4مورد یك زمین 
دولتی با جاده دسترسی مناسب که 
ساختمان در اطرافش نباشد، انتخاب 
می شود. به گفته وی، ایذه شهرستان 
محرومی است که از سال ها پیش با 
کمبود پزشك و تجهیزات مواجه بوده 
و دانشگاه علوم پزشكی خوزستان 
وعده داده است که امسال اعتبار و 

تجهیزاتی به آن اختصاص دهد.

ث
مک

محض تصویب و طی مراحل اداری، برگزاری مناقصه 
و تعیین پیمانکار برای کشت زمین چمن و حفاری 
چاه عمیق، زمین چمن دوم شهرستان در کلدوزخ، 
راه اندازی می شود و بخشی از مشکالت زیرساختی 

را رفع می کند.
او همچنین دربــاره کمبود زیرســاختی در بخش 
کشــتی نیز اظهار می کند:  رشته کشتی هم یکی از 
رشته های دارای پتانسیل اســت که قهرمانی های 
جهانی زیــاد و همچنین یک باشــگاه مطرح به نام 
سیناصنعت دارد که در لیگ برتر کشور حاضر است. 
با وجود این استعداد اما شهرستان قهرمان خیز ایذه 

فعال یک سالن اختصاصی برای کشتی دارد.
به گفته احمدی، خانه کشــتی ایذه در حال ساخت 
است، فاز اول آن تکمیل شده، فاز دوم در حال کار 
است و فاز سوم به محض تامین اعتبار آغاز می شود.

او تأکید می کند که از محل توسعه توازن، 8میلیارد 
تومان به این خانه اختصاص یافته و قرار است از محل 
ارزش افزوده هم اعتبار بگیرد که درصورت پرداخت 

اعتبار تا پایان سال ۱۴0۱به بهره برداری می رسد.

سیده زهرا عباسی
خبرنگار 

شهره کیانوش راد 
خبرنگار 

آواربرداری  50واحد مسكونی در فین
در زلزلــه اخیر که روســتاهای 
بخش فین بندرعباس را لرزاند، 
۲هــزار و ۴98واحد مســکونی 
آســیب دیــد. در همیــن یک 
هفتــه ای کــه از زمیــن لرزه 
6/۴ریشتری هرمزگان می گذرد، 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
آواربــرداری بیــش از 50واحد 

مسکونی زلزله زدگان بخش فین و سیاهوی بندرعباس را آواربرداری 
کرده که همزمان با این آواربرداری، عملیات اجرایی آنها نیز در حال 
انجام است. هم اکنون حدود ۲0اکیپ اجرایی در این مناطق حضور 

دارند و مشغول بازسازی و تعمیر خانه های آسیب دیده هستند.

 اعتراض مردم  چهارمحال و بختیاری 
به جابه جایی حوزه آب
کمبود آب در استان چهارمحال و 
بختیاری، برای دومین روز متوالی 
تجمع اعتراضی مردم این استان 
را در پی داشت. درحالی که نیمی 
از جمعیت استان چهارمحال و 
بختیاری یعنی حدود ۴60هزار 
نفــر در تامین آب شــرب خود 
مشــکل دارنــد و همچنین آب 

شرب بیش از ۲00روســتا از طریق تانکر و به صورت سیار تامین 
می شود، مردم چهارمحال و بختیاری در تجمعات مردمی، نسبت 
به مشکالت آب استان که بخشی از آن مربوط به خشکسالی است 
و بخشی دیگر به سوء مدیریت منابع آبی اختصاص دارد، اعتراض 

کردند.

احیای 41واحد  تولیدی راکد در سمنان
از ابتدای ســال جاری ۴۱واحد 
تولیدی راکد اســتان سمنان به 
چرخه تولید بازگشته است. این 
در حالی است که طبق اطالعات 
سازمان صمت اســتان سمنان، 
در این مدت با رفع موانع و انجام 
پشــتیبانی های مالی و بانکی، 
۱0۴واحد تولیدی ســمنان هم 

افزایش تولید داشته اند. نکته جالب توجه در این باره این است که 
تاکنون 87طرح سرمایه گذاری در استان نیز راه اندازی شده که این 
طرح ها با پیشرفت فیزیکی باالی 60درصد، به چرخه تولید سمنان 

اضافه شده اند.

افزایش صادرات عسل  استان مرکزی
استان مرکزی از ابتدای امسال تا 
به امروز ۲۱هزار و 5۲7کیلوگرم 
عسل صادر کرده که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
روند افزایشی داشته است. این در 
حالی است که در همین مدت، 
یک میلیون و 975هزار کیلوگرم 
خوراک و مکمل آبزیــان از این 

استان صادر شــده که به گفته مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی 
این مقدار به نســبت مدت مشابه ســال  قبل ۱00درصد افزایش 

یافته است.

واکسیناسیون بانوان  باردار قم 
رضایت بخش نیست

براساس آخرین آمار ارائه شده از 
سوی معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی قم، تاکنون در این 
اســتان فقط 6هزار و 700دوز 
واکسن به بانوان باردار و مادران 
تازه زایمان کرده تزریق شــده 
است. در بررســی های به عمل 
آمده از پرونده مادران باردار مبتال 

به کرونا در آبان ماه مشخص شــد که 88درصد آنها واکسن کرونا 
دریافت نکرده اند، ۱0درصد فقط یک دوز واکسن را تزریق کرده و 
فقط ۲درصد آنها هر دو نوبت واکســن خود را آن هم 6 ماه پیش از 

بارداری دریافت کرده اند.

فروکش آبگرفتگی خانه ها در شوشتر
روز یکشــنبه 30آبان ماه بارش 
شــدید باران در شوشتر، باعث 
روان شدن آب به منازل مردم شد 
و ۱30خانواده را به اردوگاه های 
اسکان اضطراری راهی کرد. حاال 
با فروکش کردن آب، این خانوارها 
در حال بازگشت به خانه هایشان 
هســتند و اینطور که فرماندار 

شوشتر می گوید، ارزیابی خســارت به خانه های این افراد در حال 
انجام است. آبگرفتگی بارش 8۱میلی متری باران شوشتر همچنین 
باعث آبگرفتگی معابر شهرک علم الهدی، چشمه سوزنگر، مسکن 

مهر، کوی نیرو و برخی مناطق شهری و روستایی شوشتر شد.
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روز اصفهان به پايان رســيده است. 
ميراث 
زاينده رود خشكيده و چهارباغ عباسي فرهنگي

اصفهان براي تبديل شدن به پياده راه 
بي روح و سنگفرش شــده زير و رو شده تا جريان 
زندگي در اين خيابان تاريخي به هم بريزد. بولدوزرها 
حريم درجه يــك ميدان نقش جهــان اصفهان را 
درست پشت مسجد شيخ لطف اهلل نقض و به بهانه 
خيابان كشي، خانه هاي تاريخي را با خاك يكسان 
كردند. ترك هــاي عميق بر تن پل هــاي تاريخي 
خواجو و چوبي و سي و سه پل به دليل خشكيدگي 
زنده رود و فرونشست زمين ايجاد شده است. كرونا 
هم كه ناگهان سر برآورد و قطب نخست گردشگري 
ايران در ميان مقاصد جهاني گردشگران را به طور 
كامــل خالي از گردشــگر كــرد. فروشــگاه هاي 
صنايع دســتي نقش جهــان متروك شــده اند و 
ترك هايي كه به جان ميــدان نقش جهان افتاده و 
ســقف بخش هايي از بازار تاريخي دور اين ميراث 
جهاني را نيز به آستانه فروپاشي رسانده است، مرثيه 
تلخ و غم انگيزي اســت كه مي توان حــاال در روز 
بنا نهادن نخستين خشت شكل گيري شهر اصفهان، 
آن هم درصورت فلكي قوس كه نشان شكل گيري 
شهر اصفهان در نخستين روز از  ماه آذر است بر آنچه 
بر مقصد اسطوره اي گردشــگري ايران رفته است، 

گريست.

خيابان های خطرناک برای آثار تاریخی
همين 3هفته قبل بود كه لودرها خانه قاجاري ثبت 
ملي شده و ارزشمند امام جمعه اصفهان را درست 
در همسايگي مسجد جامع اصفهان تخريب كردند. 
محمدمهدي كالنتري از فعــاالن ميراث فرهنگي 
اصفهان به همشــهري مي گويد، خانه امام جمعه 
يكي از بناهاي باارزش شهر اصفهان بود كه 3حياط 
داشــت و حاال يك حياط آن به طور كامل تخريب 
شــده و ديوارهای خانه نيز برچيده شده است. اين 
اتفاق3هفته پيش از فرارسيدن روز اصفهان افتاده 

است.
بناهاي تاريخي شــهر اصفهــان و حتي بافت هاي 
تاريخي اين شهر نيز هر بار با تهديد تازه ای مواجه 
مي شوند. خيابان كشــي هاي مختلف در بافت هاي 
تاريخي اصفهــان، تخريب زنجيــره اي خانه هاي 

تاريخي اين شــهر را سرعت بخشــيده است. گذر 
آقانجفي همان خياباني است كه 4سال قبل از دل 
خانه هاي تاريخي واقع در حريم درجه يك ميدان 
نقش جهان اصفهان عبور كرد و ادامه ساخت آن با 
تصميم شوراي عالي معماري و شهرسازي منتفي 
شــد، اما كار از كار گذشــته بود و تعداد زيادي از 
خانه هاي تاريخي اين بافت فروريخته بودند. بافت 
تاريخي واقع در جبهه شرقي مسجد جامع اصفهان 
نيز از هجوم لودرها در امــان نماند. خياباني كه در 
بافت تاريخي جويبار اصفهان كشــيدند ده ها خانه 
تاريخي را از دم تيغ لودرها رد كرد و آب از آب هم 
تكان نخورد. اين خيابان هم درست در زمان احداث 
گذر آقانجفي احــداث و تخريب خانه هاي تاريخي 

اصفهان را شدت داد.
محمدمهدي كالنتــري، فعال ميــراث فرهنگي 
اصفهان كه در دوران احــداث گذر آقانجفي تالش 
زيادي بــراي توقف طرحي كه حريــم درجه يك 
ميدان نقش جهان را ويران مي كرد داشــت، حاال 
به همشــهري مي گويد: خانه هاي تاريخي پشــت 

مســجد رحيم خان هم در حال تخريب است و در 
تازه ترين اتفاق يك بناي قاجاري ديوار به ديوار اين 
مسجد تاريخي تخريب شــد و جاي آن يك سازه 

نوساز نشست.
او مي گويد: خيابان چهارباغ را هم كه ســنگفرش 
كردند و حتي حوض و ســنگفرش تاريخي خيابان 
را هم بدون مطالعات باستان شناسي زير بتن دفن 
كردند. در همين خيابــان تاريخي اصفهان، مجوز 
ساخت يك هتل و يك مجتمع تجاري را به ارتفاع 
22متر و آن ديگري در حريم نقش جهان به ارتفاع 
9و نيم متر صادر كردند. خانه نايل متعلق به دوره 

صفوي هم كه 3سال قبل تخريب شد.

پيشرفت ترک ها در بناهای تاریخی
پل هاي تاريخــي اصفهان در جهان زبانزد اســت. 
زاينده رود كه خشكيد، ديگر آب به پايه پل ها نرسيد. 
آبخوان  كه خشكيد، ديگر زمين هم طاقت تحمل بار 
تاريخي را ندارد و فرونشست زمين هم مزيد بر علت 
شده اســت تا پل هاي صفوي اصفهان يك به يك 

ترك بخورند و دلهره فروريختن آنها هر روز بيشتر 
شود. كالنتري مي گويد: دستگاه تي بي ام مترو هم 
به سي و سه پل آسيب زد؛ چون از مسير منحرف شد 

و با پي بناي سي وسه پل برخورد كرد.
همين سال گذشته بود كه مرمت غيراصولي گنبد 
مســجد شــيخ لطف اهلل اصفهان هم رنگ از چهره 
نقش جهان گرفت و يكي از مهم ترين بناهاي تاريخي 

و ثبت جهاني شده اين ميدان را به خطر انداخت.
اما شاهين ســپنتا كه پيگيري هاي او موجب شد 
نخســتين روز آذرماه روز اصفهان نامگذاري شود، 
حاال پس از گذشت 11سال از بنا نهادن سنگ بناي 
روز اصفهان چه نظري درباره اين شهر تاريخي دارد؟ 
او مي گويد: كارشناســان ميراث فرهنگي در بخش 
دولتي اعتقاد دارند كه هنــوز آثار تاريخي اصفهان 
تأثيري از فرونشســت زميــن نگرفته اند و مدعي 
هستند ترك هايي كه بر آثار تاريخي اصفهان نمايان 
شــده با توجه به قدمت بناهــاي تاريخي اصفهان 
طبيعي است. اما كارشناسان مستقل و مهندسين 
مرمت و متخصصان ســازه در خــارج از مجموعه 

روز اصفهان در شرايطي به پايان رسيد كه هويت تاريخی شهر نياز به حمايت جدی دارد

چهره روز

مرمتگري كه وزیر دستش را بوسيد

عزت اهلل ضرغامي، وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
كه رئيس جمهوري را در سفر به زنجان همراهي  می كرد، در بازديد 
از گنبدسلطانيه زنجان بوسه اي بر دستان يك مرمتگر پيشكسوت 
زد و خطاب به او گفت: »يك خودكار خوب به شما هديه مي دهم.« 

اما آن مرد سپيدموي الغر اندام و خوشرو كيست؟ 
سيدعلي غفاري، سپيد مويي كه وزير بر دستانش بوسه زد، مرمتگر 
زنجاني متولد 1320اســت. او از 19ســالگي براي مرمت گنبد 
سلطانيه زنجان، اين اثر باشكوه دوره ايلخاني در ايران پاي در اين 
بناي تاريخي ثبت جهاني شده گذاشت و هنوز در سن 80سالگي 

گاه و بيگاه براي مرمت گنبد سلطانيه زنجان دعوت مي شود.
ســيدعلي غفاري، نه تنها مرمت گنبد و روي گنبد و ديواره هاي 
اين بناي تاريخي ارزشمند كشور را انجام داده است كه با دستان 
هنرمند خويش بسياري از بناهاي تاريخي كشور در استان زنجان، 
اســتان قزوين و حتي ابهر را هم مرمت و از خطــر نابودي نجات 
داده است. او پيش از انقالب با گروه مرمتگران ايتاليايي در گنبد 
ســلطانيه زنجان كار كرده و پس از انقالب نيز خشت و آجرهاي 
سلطانيه را روي يكديگر محكم مي كرد تا اين اثر برجاي مانده از 
قرون گذشته ســالياني ديگر برجاي بماند. در وصف اين مرمتگر 
كهنه كار گنبد ســلطانيه، همين بس حاال كه او بازنشسته شده 
است و با 80سال ســن، همچنان تجربيات خود را در خدمت به 
مرمت گنبدخانه و بناي ســلطانيه زنجان قرار داده است. او عمر 
خود را براي گنبد سلطانيه زنجان گذاشت و حاال با حقوق ناچيز 

بازنشستگي گذران عمر مي كند.
ســيدعلي غفاري بي ترديد از آن مرمتگران ارزشمند كشور است 
كه به شيوه سينه به سينه و استاد شــاگردي هنر مرمت بناهاي 
تاريخي را تا به امروز كشانده است. او بي ترديد از مفاخر فرهنگي 
كشور در حوزه معماري و مرمت ابنيه تاريخي است كه عمر خود 
را به پاي آثار تاريخي ايران ريخته اســت و بايد قدردان زحماتش 
بود. اصال بايد نامش را در فهرســت مفاخر فرهنگي ايران به ثبت 
رساند تا شايد اندكي از لطف او به فرهنگ معماري تاريخي ايران 

جبران شود.

محمد باریكاني
دبير گروه زيست بوم
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ميراث فرهنگــي كه آثار تاريخي شــهر اصفهان را نامهربانی با یادگار های نصف جهان
پايش و رصد مي كنند، معتقدند فرونشست زمين 
تأثير خود را بر بناهاي تاريخي اصفهان گذاشــته 
اســت و به تدريج شــاهد ايجاد ترك هاي جديد و 
عميق تر شدن آنها هستيم؛ تا جايي كه هر اندازه اين 

ترك ها مرمت شود، باز هم ادامه مي يابند.
به گفته شاهين ســپنتا، ترك هاي روي پل چوبي، 
پل خواجو و مســاجد تاريخي اصفهان، ترك هاي 
فعال هســتند كه بر جان ديگر آثار تاريخي شــهر 
اصفهان نيز افتاده اند. ميراث فرهنگي نيز تنها اقدام 
به مرمت موضعي ترك ها مي كند كه خود تالشــي 
خطرناك براي پوشــاندن آنهاســت؛ چون بيننده 
را فريب مي دهد كه بنا مشــكل ندارد؛ درحالي كه 
ترك ها در حال پيشرفت در بناهاي تاريخي هستند.

زنگ خطر برای گردشگری اصفهان
پيشــنهاد دهنده اصلي نامگذاري روز اول آذرماه 
به عنوان روز اصفهان حاال به همشــهري مي گويد: 
بافت هــا و خانه هاي تاريخي شــهر اصفهان تحت 
عناوين مختلف پروژه هاي عمراني مثل خيابان كشي 
و بازسازي تخريب مي شــوند. خانه  تاريخي نايل و 
خانه تاريخي نواب هم در اين سال ها به همين بهانه 
تخريب شــدند. گذر آقانجفي هم كه تعداد زيادي 
از خانه هاي قديمي و تاريخي محله واقع در پشــت 
ميدان نقش جهان را تخريب كــرد با همين بهانه 

احداث شد.
او از رها شدن و تخريب تدريجي كارخانه ريسباف 
اصفهان كه قرار بود تبديل به موزه منطقه اي اصفهان 
شود، خبر داده و گفته است كه به دليل بي توجهي ها 
روزبه روز بر حجم تخريب كارخانه ريسباف افزوده 
مي شود؛ درحالي كه نه اين كارخانه ثبت ملي شده 
را مرمت مي كنند و نه اجــازه حضور متخصصان و 
فعاالن ميراث فرهنگي را بــراي تهيه يك گزارش 

مي دهند.
او مي گويد: در اصفهان گروه هاي مختلف از مالكين 
خصوصي گرفته تــا برخي مالكين ســهامي عام 
همچون بانك ها و ديگر نهادها به آثار تاريخي لطمه 
مي زنند. به گفته سپنتا، ســقف هاي بازار تاريخي 
اصفهان سياه شــده و در حال ريزش است. اگر در 
اين بازار قدم بزنيد با چهره بسيار نابساماني از بازار 
بزرگ اصفهان كه زماني در دنيا بي نظير بود، مواجه 
مي شــويد. اصفهان با اين توضيحات در شرايطي 
روز خود را پشت سر گذاشــته است كه اين مقصد 
مهم گردشــگري ايران در جهان ديگر حال و روز 
مساعدي ندارد. شرايط اقليمي، ريزگردها، آلودگي 
هوا، فرونشســت زمين و نامهربانی با آثار تاريخی 
ممكن اســت به آرامي اين مقصد مهم گردشگري 
ايران را از بســته ســفرها كنار بگذارد و مهم ترين 
منبع ارزآوري و اشتغال صنعت توريسم ايران را از 

خاطره ها محو كند.
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ورود واژگان گويش هاي مختلف مانند »پكيدن« كه 
اصالتًا مربوط به شيراز و استان فارس است و امروز در ادبيات 
مصطلح اســت، »ان قلت« در دايره اصطالحــات تهراني و... 
درصورت قابل فهم بودن براي همه مردم ايران، چقدر به صواب 

و صالح است تا در يك متن ترجمه شسته رفته بيايد؟
من از گفته ابراهيم گلستان در ابتداي كتاب »خروس« وام مي گيرم. 
او مي گويد: »من نمي دانم واژه هاي بومي )منطقه جنوب( چه گناهي 
دارند كه نبايد وارد ادبيات ما شوند. البته ايشان درباره داستان فارسي 
اين موضوع را مي گويد، اما اين مهم را در زمينه ترجمه هم مي توان 
تعميم داد. ترجمــه هم مي تواند سرشــار از واژه هاي بومي و محلي 
باشد كه اتفاقاً بهتر منظور نويسنده را برساند؛ به شرطي كه آن متن 
اجازه ورود آن واژه محلي و بومي را بدهد و مانند يك وصله ناجور در 

متن جلوه نكند؛ مثاًل شــما كتاب آمريكايي ترجمه مي كنيد و 
درمي يابيد درباره منطقه اي خاص در آمريكاست و با مزيت ها 
و لهجه خاص مواجهيد. اگر متن راه بدهد و خواننده متوجه 
اين فاصله نشــود و مخاطب در يك كالم احساس تفاوت 
شــديد بين متن و انتخاب آن واژه نكند و از سوي ديگر به 

جاي اينكه خواننده را وارد فضــاي بومي اياالت متحده 
آمريكا كنــد، ما را وارد فضاي بومــي ايران نكند، 

مترجم مجاز است كه آن را در ترجمه اش به كار 
ببرد. اينجا مترجم اگر بتواند به شكل ماليم اين 
انتقال كالمي را انجام دهد به نظرم در كارش 
موفق اســت. اين چالشــي براي مترجم 
محسوب مي شود تا بتواند از آن استفاده 
كند و يك واژه بومي را در جاي مناسب 
متن قرار دهد. به نظرم اين كار هم تنوع 

واژگان را بيشتر مي كند و هم باعث ايجاد 
حالت خودماني با مخاطب مي شــود. اينها 

درواقع ســويه هاي مختلف پاسخ به پرسش 
شماست و صدالبته ممكن است متناقض به نظر 

برسد. وظيفه مترجم اين است كه شكل انتقال را 
هر چه بيشتر ماليم كند تا مخاطب راحت تر با متن 

ارتباط برقرار كند.

شما به عنوان مترجم، نظر 
فني و شخصي تان درباره ورود واژگان 
انگليسي، عربي، فرانسوي، هندي، 
يوناني، روسي و... چيست؟ اگر اين 
تركيبات باعث غناي زبان مي شود، 
نظرتان درباره ورود واژگان بيگانه به 

فارسي چيست؟
من به شخصه اعتقاد دارم كه هم اكنون 
افراط بيش از حدي انجام مي شود. اين 
حركت ديگر ورود واژگان نيست، بلكه 
هجوم واژگان بيگانه به فارســي است. 
اين هجوم، زبان فارسي ما را الغر و نزار 
مي كند. هــر روز دايــره واژگاني 

ما كوچك و كوچك تر مي شــود. اعتقاد شــخصي ام اين 
است كه حتي المقدور از واژه هاي فارسي استفاده كنيم؛ 
واژه هايي كه از جاهاي ديگر مي آيد بايد همان ابتدا برايش 
معادل سازي شــود و غناي زباني را كه كاركرد چندين 
هزارســاله دارد، حفظ كنيم. ما با دست خودمان داريم 

تيشه به ريشه غناي اين زبان مي زنيم.
درباره واژه هايي كــه با ورود 
تكنولوژي به كشور، وارد زبان مي شوند، 
چطور؟ گاهي نمي توان معادل سازي 

كرد.
ما بايد در حد ايده آل و آرمان مراكزي 
ايجاد كنيم كه پيش از اينكه تكنولوژي 
وارد كشور شــود، براي واژه هايش 
معادل سازي كنيم؛ نه اينكه وقتي وارد 
شد و چندسال از آن گذشت، بعدش كاسه 

چه كنم چه كنم دست بگيريم.
درباره رايانه و گوشــي هاي 
لمسي شايد براي همه نرم افزارهايش 
نتوان معادل ســازي كرد. اينجا چه كار 

كنيم؟

زبان فارسي آن قدر نحيف نيست، قابليت فراواني دارد و مي تواند 
تركيب سازي كند. شما مي توانيد مصدري بسازيد و بر مبناي آن 
كلمات مختلف در زبان بيافرينيد. بسيار پيشوند و پسوند داريم. 
زبان فارسي انبوهي از اجزاي دســتوري و تنوع دارد كه مي توان 
بر مبناي آنها معادل ســازي كرد، اما اين كار را بايد زبان شناسان 
انجام دهند. به گمانم بايد زبان شناسان را وارد اين حوزه كرد. نمونه 
فلسفي اش، داريوش آشوري در »چنين گفت زردشت« است كه 

به سادگي واژه سازي مي كند و معادل مي آفريند.
شما داستان فارسي هم عالوه 
بر ترجمه، زيــاد خوانده ايد و مخاطب 
حرفه اي اين حوزه  هستيد. نظرتان درباره 
رمان هايي كه در پايان كتاب فهرســت 
واژگاني دارند و در پايان كتاب واژه هاي 
تركي و كردي خراساني را به كار برده اند، 
چيست. اصطالحاتي مانند »تيار كردن 
چاي« به جاي »دم كردن چاي«، »گسنه« 
به جاي »گرســنه« يا »خواب افتادم« به 
جاي »خوابم برد« چيســت؟ نمونه اين 
شاخصه محمود دولت آبادي است. اين كار 

را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
 لذتي مضاعف مي بــرم وقتي مي بينم يك 
نويســنده ايراني از واژه هاي بومي استفاده 
مي كند؛ چراكه اين واژه ها با سنت و تاريخ و جغرافياي ما ارتباط 
مستقيم دارد. حيف است كه واژگاني كه در طول ساليان شكل 
گرفته و هر يك خصوصيات خودشــان را دارنــد، وارد ادبيات  
داســتاني مان نشــود. يك واژه مي تواند رنگ و بو در منطقه ای 
جغرافيايي را زنده كند و در جان و ذهن مخاطب آن منطقه حي 
و حاضر بروز و ظهور بيروني داشته باشد و ذات جغرافيايي آن اثر 
را زنده مي دارد. نبايد خودمان را به عنوان نويسنده از اين امكانات 
محروم كنيم. خودم به شخصه از آوردن اين واژه ها در متن هاي 
ادبيات  داستاني استقبال مي كنم. ببينيد احمد محمود چقدر 
از اين واژه ها در رمان ها و داستان هايش بهره  برده است؛ ضمن 
اينكه كاري مي كند كه زبان هاي بومي از بين نرود و زنده بمانند.

با توجه به اينكه اصالتاً كرمانشــاهي هســتيد، 
خودتان در ترجمه چقدر از واژه هاي بومي بهره  برده ايد؟

بايد بگويم كه در اين زمينه قدري كاهلي بــه خرج داده ام. زياد 
به كار نبرده ام، اما همواره دغدغه ام بــوده كه بتوانم اين واژه ها را 
به شكلي وارد ترجمه هايم كنم. شايد بتوانم در زبان كردي واژه 
مناســبي بيابم كه در ترجمه از آن استفاده كرد. همواره در پس 
ذهنم به اين مباحث انديشــيده ام. همواره فكــر كرده ام كه آن 

اختالف سطح به وجود نيايد 
و آن واژه قابل فهم باشد.

تازه هاي نشر

  ابرهاي ندانستن
ابرهاي ندانستن، نوشته »كارمن آسويدوبوچر« 
را صبا ثابتي به فارسي برگردانده و به تازگي از 

سوي انتشارات ققنوس منتشر شده است.
اين كتاب ابر باران زايي اســت، براي هر 
آن كس كه جان او چونان كويري تشــنه 
است. نويسنده ناشــناس آن آموزگاري 
اســتثنايي اســت. او، صفحه به صفحه، 

صبورانــه توضيح مي دهد كــه نيايش مراقبه گرانه چيســت و 
چگونه مي تواند بــه هرگونه عطــش روحي پايان دهــد. او از 
طريق تمرينات روحي و عملي، كه آنها را »ابر ندانستن« و »ابر 
فراموشي« مي خواند به ما مي آموزد كه بي وقفه عبادت كنيم و 
نشان مي دهد كه مكالمه با آن وجود رازآميز نه تنها ممكن است، 
بلكه در واقع »آن عمل روح اســت كه بيش از هر عمل ديگري 
آفريدگار را خشنود مي ســازد.« ابرهاي ندانستن و كتاب اندرز 
ســربه ُمهر در برهه ای از نيمه دوم قرن چهاردهم ميالدي، عصر 
بيماري همه گير طاعون، در انگلستان نوشته شدند. ميليون ها نفر 
به طاعون مبتال شدند و تقريباً نيمي از جمعيت انگلستان مرد. 
در اين ميان، مهرباني نيز دچار مرگ تدريجي شد. طاعون فقط 
يكي از مشــكالت قرن چهاردهم بود. از دل طاعون، جنگ هاي 
خودخواهانه، بي نظمي و تبعيض اجتماعي، كليســاي چندپاره 
و تحوالت ناشي از فناوري، نمونه هاي شاخصي از متون نيايشي 
در انگلستان، به شكل بي ســابقه و تكرارناشدني، سر برآوردند. 
نويســنده كتاب هم خوش بين اســت و هم واقع بين و از همه 
مهم تر، توصيفات او از مراقبه نشان مي دهد، نوشته هايش برآمده 
از تجربه است. اين كتاب 335صفحه اي به بهاي 68هزار تومان 

منتشر شده است.

  راز و رمز آماده سازي  ذهني
بســياري از مــا در محيــط كار و زندگي 
شخصي از خود مي پرسيم چه كار كنيم كه 
مثل برنده ها فكر كنيم و خود را براي آينده 
آماده ســازيم؟ ما نيز همچون ورزشكاران 
حرفه اي بايد اهداف خود را تعيين كنيم، با 

موانع روبه رو شويم و در رفع آنها بكوشيم.
كتاب راز و رمز آماده سازي ذهني، با الهام 

از روش هاي آماده سازي قهرمانان ورزشي به شما كمك مي كند 
ذهن خود را تقويت و قابليت هاي خود را فعال كنيد و به پيروزي 
دست يابيد. سباســتين توماس، نويســنده اين كتاب، بيش از 
14سال اســت كه با ورزشــكاران رده باال و همچنين مربيان در 
زمينه آماده سازي ذهن كار مي كند. ديدگاه هاي او درباره مديريت 
و پيشبرد ذهن، موفقيت آميز بوده و در بسياري از زمينه ها كاربرد 

عملي دارد.
راز و رمز آماده سازي  ذهني را فرزانه مهري به فارسي برگردانده و 
به تازگي از سوي انتشارات ققنوس در 152صفحه به بهاي 25هزار 

تومان منتشر شده است.

مجتبي ويسي از مترجمان موفق 2دهه اخير است. كتاب هاي متعددي از او انتشار يافته  كه مي توان 
ازجمله شاخص ترين آنها، به »جنون كتاب« نوشته »آليسون هوور باتلت« كه يك اثر غيرداستاني 
است و از سوي نشر ثالث منتشر شده، اشاره كرد. اين كتاب درباره شخصيتي است كه شيفته كتاب است و به دليل فقر، دوست دارد كتاب ها 
را بدزدد. ايده آل او اين است كه يك كتابخانه شيك از آثار ناياب داشته باشد؛ به همين دليل تن به هر كاري مي دهد تا دستش به كتاب ها 
برسد. كتاب »پايان غياب« اثر مايكل هريس با ترجمه او نيز به تازگي از سوي نشر خزه راهي بازار كتاب شده است. اين كتاب درباره مواجهه 
با دنياي اينترنت است و اينكه فضاي مجازي چه تأثيري بر ذهن افراد گذاشته است. درواقع فضاي مجازي نوعي ازخودبيگانگي در آنها پديد 

مي آورد و اينكه آنها را از آن تمركز خاص خودشان خارج و وارد فضاي آشفته ذهني مي كند. گفت وگوي ما را با ويسي بخوانيد.

فرشاد شيرزادي
روزنامه  نگار

ديدار با مجتبي ويسي، مترجمي كه به تازگي برگرداِن »پايان غياب« را منتشركرده است

واژه، رنگ و بوي یک جغرافيا را زنده مي كند 
دريچه

پژوهش هايي در آثار علمي و فلسفي ابن سينا

سي  وششــمين نشســت از مجموعه درس گفتارهايي درباره 
بوعلي سينا، چهارشنبه سوم آذر ســاعت11 صبح به بررسي 
كتاب »پژوهش هايــي در آثار علمي و فلســفي ابن ســينا« 
اختصــاص دارد كه با حضــور مهدي گلشــني، محمدجواد 
 ناطق و جعفــر آقاياني چاووشــي به صورت مجــازي پخش 

خواهد  شد.
ابن سينا يكي از بزرگ ترين 
فالســفه و دانشمندان در 
تمام قرون و اعصار اســت 
كه با نبوغ شگرف و تالش 
خــود  خســتگي ناپذير 
در عرصه هــاي مختلــف 
فلســفه، منطق، فيزيك، 
رياضيات و نجوم از يك سو 
و پزشــكي، روانپزشكي و 
عرفان از ديگر سو، به نيكي 
درخشيد و جهان علم را تا 
ابد مرهون دانش خود كرد. 
از همان قرون وســطي، 
كوشــش هاي مهمي در 

اروپا براي ترجمــه آثار اين عالم بزرگ ايرانــي از عربي به التين 
صورت گرفت، تا غرب مسيحي را با معلومات وسيع و شگفت انگيز 
اين اعجوبه همه اعصار، آشنا ســازد. امروزه نيز برخي از نظريات 
پربار او در زمينه هاي فلســفه و علوم از قبيــل منطق موجهات، 
كيهان شناسي و ارتباط ميان ذهن و مغز و نظاير آن، مستقيما با 
مباحث علمي كنوني انطباق دارد و به همين دليل مورد پژوهش 
و توجه بسياري از دانشمندان شرقي و غربي قرار گرفته است؛ به 
اين اميد كه از وراي آنها بتوانند به بعضي از پرسش هاي دانش روز 
پاسخ گويند. ابن ســينا افزون بر ابعاد وسيع علمي و فلسفي اش، 
يك دانشمند جهان اسالم بود و به خاطر اين التزام و تعهد اخالقي 
هم رنج هاي فراوان كشــيد تا ثابت كند كه علم نمي تواند تهي از 

تعهدات اخالقي باشد.
كتاب »پژوهش هايــي در آثار علمي و فلســفي ابن ســينا« با 
گردآوري، ويرايش و مقدمه جعفر آقاياني چاووشــي به تازگي به 
همت نشر رمز منتشر شده است و اين حكيم جامع االطراف را از 
چشم انداز كامال جديدي بررسي مي كند. اهميت مجموعه حاضر 
در آن است كه اوال نويســندگان و مترجمان مقاالت، همگي در 
موضوع پژوهش خود صاحب نظرند و ثانيا بيشتر مقاالت مختص 

موضوعات مطرح روز است.
عالقه مندان مي توانند اين برنامه را از اينستاگرام مركز فرهنگي 
شــهركتاب به نشــاني ketabofarhang، تلگــرام اين مركز 
به نشــاني bookcitycc و صفحه اين مركز در ســايت آپارات 

پيگيري كنند.

يــك واژه مي توانــد رنگ و 
بوی منطقه ای جغرافيايي را 
زنده كنــد و در جان و ذهن 
مخاطــب آن منطقه حي و 
حاضر بــروز و ظهور بيروني 
داشته باشد و ذات جغرافيايي 

آن اثر را زنده  دارد

متن كامل اين گفت وگو را در   
همشهري آنالين بخوانيد
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عدد خبر

درست دو ماه و نيم است كه مناقشه بر 
ســر كفايت ســند ســبز خودرو در گزارش

معامالت آغــاز شــده. در اين ميان 
خريداران و فروشــندگان خودرو بيش از هر فرد 
ديگري سردرگمند. اين روزها مراجعه براي دريافت 
سند قطعي خودرو در دفاتر اســناد رسمي 80 تا 
90درصد كاهش داشته است. اين در حالي است كه 
طبق ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي 
و رانندگي، بعد از مراجعه به مراكز تعويض پالك، 
مراجعه به دفاتر ثبت اســناد براي »ثبت و ضبط 
رســمي ســند« الزامي اســت. نماينــده كانون 
سردفترداران به همشــهري مي گويد: »بخشنامه 
دادستان كل كشور درحالي به سردفترداران ارسال 
شده است كه مرجع تصميم گيري براي اين موضوع 
و استفسار قانون، مجلس شوراي اسالمي است. به 
همين دليل تا روشــن شدن اين موضوع در صحن 
علني مجلس، همچنان خريدار و فروشنده موظف 

به دريافت سند قطعي از دفاتر رسمي هستند.«
سند برگ سبز خودرو، مهم ترين صحبتي است كه 
اين روزها مي توان نقلش را در نمايشگاه هاي خودرو 
شــنيد. خريدار و فروشنده ســردرگم از ضرورت 
دريافت سند قطعي، درباره مراجعه يا عدم مراجعه 
به دفتر اسناد رســمي حرف مي زنند. »علي اصغر 
موسوي« نمايشگاه داري در جنوب تهران است. او 
مي گويد: »پيش از اين اگر فردي خودروی خود را 
براي فروش به نمايشگاه مي سپرد، در دفاتر رسمي 
از او وكالت كاري مي گرفتيم تا بتوانيم به كارهاي 
مربوط به تعويض پالك و... رســيدگي كنيم. اما با 
حذف سند قطعي، اين وكالت نامه هم توسط دفاتر 
صادر نمي شود و خريدار، فروشنده و نمايشگاه دار 

را به دردسر مي اندازد.«
نگراني ديگري كه اين روزها ذهن نمايشگاه داران را 
به خود مشغول كرده، ماليات و هزينه هايي است كه 
در زمان انتقال سند خودرو پرداخت مي شد، اما اين 
روزها بي آنكه راه جايگزيني براي آن درنظر گرفته 
شده باشــد، از چرخه خريد و فروش خودرو حذف 
شده است. موسوي مي گويد:»خودروها با توجه به 
مدل و قيمتشــان، هزينه هاي تعريف شده اي در 
دفاتر اسناد رسمي دارند. تنها بخشي از اين هزينه 

مربوط بــه حق التحرير دفترداران اســت و مابقي 
شــامل ماليات و حق الثبت و... است كه به حساب 
دولت واريز مي شود. طبيعي اســت كه خريدار و 
فروشــنده از حذف هزينه ســند قطعي استقبال 
مي كنند. امــا مي دانيم كه دولت بــه فكر افزايش 
درآمد از طريق ماليات هاســت و به زودي افرادي 
كه اين هزينه ها را در يكي، دو ماه گذشــته هنگام 
نقل و انتقال خودرو پرداخت نكرده اند دچار مشكل 
مي شوند. فرض كنيد خودرويي در اين مدت 3 بار 
دست به دست چرخيده باشد. اين، يعني خودرو 3 
بار هزينه هايي ازجمله ماليات را پرداخت نكرده. بعد 
دوباره اعالم شــود كه همه بايد اين سند قطعي را 
دريافت كنند. اين يعني آخرين مالك خودرو براي 
دريافت ســند قطعي بايد ماليات 3 نفر قبل را هم 

پرداخت كند تا بتواند اين سند را دريافت كند.«
هزينه هاي دريافت سند رسمي براي خودروهاي 
مختلــف متفــاوت اســت و از 500هــزار تومان 
براي خــودروي مدل پايين پرايد آغاز مي شــود و 

تا 20ميليون تومــان براي خودروهــاي خارجي 
مي رسد.

چالشي پيش روي سندهاي رسمي
كار به ديوان عدالت اداري كشيده شد و اين مركز، 
مراجعه به دفتر اســناد رسمي براي ثبت معامالت 
خودرو را اختياري دانست؛ رأيي كه »نه سيخ بسوزد 
و نه كباب« نهفته اي در آن به چشم مي خورد. البته 
مسئوليت اين تصميم را در نهايت بر عهده مردم، 
يعني خريدار و فروشنده مي گذارد. قوه قضاييه در 
حالي همچنان از عدم الزام به ســند قطعي خودرو 
حمايت مي كند كــه اختالف نظرهــا به مجلس 
شوراي اســالمي هم راه پيدا كرده است. »كاميار 
شيبت زاده«، سردفتر اســناد رسمي و نماينده اي 
است كه از طرف كانون سردفترداران براي مصاحبه 
با همشهري معرفي مي شــود. او مي گويد:»ما در 
اينكه سند برگ ســبز خودرو سندي رسمي است 
بحثــي نداريم و ايــن موضــوع را مي پذيريم، اما 

مناقشــه اصلي بر سر اين اســت كه آيا خريداران 
خودرو ديگر به دريافت ســند قطعي ملزم هستند 
يا خير؟ بــراي فهميدن اين جــواب بايد به قانون 
مراجعه كنيم؛ ماده 29قانون رسيدگي به تخلفات 
رانندگي مي گويد مالكان بعد از تعويض پالك مكلف 
هستند ســند را در دفاتر رسمي تنظيم كنند و در 
ادامه به لزوم فعاليت تعداد كافي دفترخانه رسمي 
در نزديكي مراكز تعويض پالك اشــاره مي شود. 
موضوعي كه اين روزها مطرح مي شود بخش دوم 
اين قانون اســت كه از ثبت رسمي اسناد مي گويد 
و همچنين طبق قانون ثبت، انتقال اموال تنها در 

دفاتر رسمي امكان پذير است.«
معامالت خودرو، تنها به خريــد و فروش محدود 
نمي شــود و رهن، هبــه، صلح و انــواع ديگري از 
واگذاري ها در قانون تعريف شــده كه مرجع ثبت 
رســمي همه آنها دفاتر رسمي هســتند؛ چالش 
ديگري كــه در پيش روي عدم الزام ســند قطعي 

وجود دارد.

مرضيه موسوي
خبر نگار

دختــر ۱۰ تــا ۱۴ ســاله در بهــار ســال جاری ازدواج 
كرده انــد كــه در قیــاس بــا آمارهــای فصلــی 2 ســال اخیر 

باالترین آمار فصلی ازدواج این سن است.

۹ هزار و ۷۵۳

 والدت بــرای مادرانــی كــه زمــان ثبت تولــد فرزند 
خود ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند به ثبت رسیده كه از این 
تعداد 2 والدت به مادران ۱۰ ساله، ۷ والدت به مادران ۱۱ 
ساله، 2۰ والدت به مادران ۱2 ساله، ۱2۰ والدت به مادران 
۱۳ ساله و ۵۹۸ والدت به مادران ۱۴ ساله مربوط می شود.

۷۴۷

كودك از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله در بهار ۱۴۰۰ به ثبت 
رسيده است.

۱۵ هزار و ۳۵۵ 

پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله در بهار ۱۴۰۰ ازدواج كرده اند.

۶ هزار و ۵۷۳

دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در بهار ۱۴۰۰ ازدواج كرده اند.

۴۵ هزار و ۵۲۲ 

پسر كمتر از ۱۵ سال در بهار ۱۴۰۰ ازدواج كرده اند.

۶

كودك از پدران ۱۵ تا ۱۹ ساله در بهار ۱۴۰۰ به ثبت 
رسيده است.

 ۶۷۴

براساس آخرين پيگيري ها، قرار است ماده 29تخلفات رانندگي به درخواست كانون دفترداران براي تفسير به صحن علني برود

مردم همچنان در دوراهي دريافت سند قطعي خودرو يا انصراف از آن قرار دارند

مناقشه برگ سبز به مجلس رسيد
   چه كسي قانون را تفسير مي كند؟
ســردرگمي پيش آمده در معامــات خودرو، 
گرهي است كه بايد به دست قانون باز شود. براي 
همين هم كانون دفترداران درخواست استفسار 
ماده 29قانون رســيدگي به تخلفات رانندگي 
را به مجلس شوراي اســامي ارائه كرده است. 
شيبت زاده مي گويد:»حتي با وجود اباغ بخشنامه 
دادستان كل كشور، تغيير اين قانون و تفسير آن 
بر عهده مجلس شوراي اسامي قرار دارد. به همين 
دليل درخواست استفسار اين قانون را به مجلس 
ارائه داده ايم. اين قانون بايد در صحن علني مجلس 
بررسي و نتيجه از طريق نمايندگان اعام شود. من 
فكر مي كنم رسيدگي به اين موضوع ظرف يك يا 
2 ماه آينده توسط نمايندگان انجام شود و با اعام 
نتيجه نهايي، همه مردم هم در جريان اين موضوع 

قرار مي گيرند.«
اين سردفتردار از سهم 2درصدي خزانه دولت و 
اداره دارايي به عنــوان مهم ترين هزينه هايي كه 
عاوه بر حق التحرير، دريافت مي شود ياد مي كند 
و مي گويد:»ســهم دفترداران از ثبت سندهاي 
قطعي خودرو مشخص است. بخش مهمي از مبلغي 
كه در اين معامات دريافت مي شــود مربوط به 
درآمدهای دولت اســت. درحالي كه با حذف اين 
ســند، فكري هم به حال اين هزينه ها نشده.« او 
از كاهش قابل لمس مراجعات به دفاتر رســمي 
مي گويد:»تنها در يك دفترخانه، در  ماه گذشته 
مراجعات از 50 به 5 رسيده است. همين ارقام را در 
تعداد دفترخانه هاي كشور ضرب كنيد تا ببينيد با 
چه ارقامي روبه رو هستيد. قطعا كاهش اين ميزان 
از درآمد براي دولت هم مهم اســت. ضمن اينكه 
درآمد دفترخانه ها هم كاهش پيدا كرده. درآمدي 
كه درصد بسيار ناچيزي از آن سهم سردفتر است 
و مابقي براي هزينه هايي مثل درآمد كاركنان و... 

صرف مي شود.«

سند رسمي مالكيت خوردو

ورد
ی ن

گيت
ن 

حس
س: م

عك
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 نمونه هاي ديگر از هواپيماهاي برقي
هواپيماي برقي از پيل هاي سوختي، سلول هاي خورشيدي، برق بي سيم يا باتري براي به دست آوردن نيروي رانش خود استفاده 

مي كنند. شركت هاي بسياري مدت هاست به دنبال ساخت هواپيماهاي برقي هستند.

 ساسان شادمان منفرد
خبرنگار

 پس از قرائت گزارش كميسيون 
اقتصــادي مجلــس دربــاره رمزارز

رمزارزها كه در انتهاي آن يك 
طرح هم پيشنهاد شده بود، دولت از مجلس 
درخواست كرد كه فعال اين طرح متوقف شود 
تا دولت اليحه اي را تقديم مجلس كند. اكنون 
و درحالي كه2/5 مــاه از آن زمان مي گذرد، 
دولت اين اليحه را تدوين و براي فعاالن بخش 
خصوصي ارسال كرده تا نظرات آنان را جويا 
شــود. اگرچه نفس دريافت نظــرات بخش 
خصوصي دربــاره لوايــح و طرح هــا امري 
پسنديده محســوب مي شــود، اما بعضي از 
فعاالن بخش خصوصي نسبت به مدت زمان 
تعيين شــده )3 - 2روز( بــراي دريافت نظر 
بخش خصوصــي و تدوين اليحــه پيش از 
شنيدن اين نظرات گاليه دارند. نكته ديگري 
كه بعضي از فعاالن بخش خصوصي نسبت به 
آن انتقاد دارند اين است كه روح حاكم بر اين 
اليحه »سلبي« است. همچنين آنها معتقدند 
كه اين اليحــه جامع نيســت و صرفا منافع 
وزارت نيرو در آن لحاظ شــده و اين در حالي 
است كه هيچ نامي از وزارت اقتصاد در آن برده 

نشده است.

با بخش خصوصي مشورت نشده
اميــد علوي، رئيــس هيأت مديــره انجمن 
فنــاوران زنجيره بلوك)انجمــن بالكچين( 
با اشــاره به اينكه تدوين كننــده اصلي اين 
اليحه وزارت نيروســت، مي گويــد: »پيش 
از تدوين اين اليحه هيچ مشــورتي با بخش 

خصوصي صورت نگرفته اســت، اگرچه پس 
از تدوين، مركز فناوري اطالعات، ارتباطات و 
امنيت رياست جمهوري با ارسال اين اليحه، 
خواستار نظر بخش خصوصي طي 3 - 2روز 

شده است.«
به گفته او »مگر مي شود براي بخش خصوصي 
قوانيني تدويــن كرد، اما نظــر اين بخش را 

دريافت نكــرد. اين موضوع جز خســارت به 
بخش خصوصي و نابودي آن، نتيجه ديگري 

نخواهد داشت.« 
علوي همچنين به اين موضوع اشاره مي كند 
كه »ارائه اليحه اي كــه نظر بخش خصوصي 
در آن ديده نشــده، به معني صــرف هزينه 
براي كشــور اســت. به عبارت ديگر، وزارت 
نيرو اليحه اي را تدوين مي كند، سپس بخش 
خصوصي مخالفت خود را اعــالم مي كند و 
رســانه ها اين مخالفت را منعكس مي كنند 

كه به معني هزينه سازي  براي كشور است.«

هدايت ماينينگ به زيرزمين
علوي به مصوبه 13مرداد1398 هيأت وزيران 
اشــاره مي كند و ادامه مي دهد: »پس از اين 
مصوبه، هم وزارت صنعــت و هم وزارت نيرو 
برخي دستورالعمل ها و آيين نامه ها را تدوين 
كردند كه نتيجه آن مصــرف 300مگاواتي 
برق براي ماينينگ قانوني و هــزار مگاواتي 
غيرقانوني بود.« اين كارشناس حوزه ماينينگ 
معتقد اســت كه »اين اتفاق نشان دهنده آن 
اســت كه مقررات وضع شــده، فعاليت اين 
صنعت را به ســمت زيرزميني شــدن سوق 
داده است.«  علوي همچنين با اشاره به سلبي 
بودن اين اليحه بر اين نكته تأكيد مي كند كه 
»وقتي قرار بر پيش بيني جريمه در يك قانون 

است، تشويق را هم بايد درنظر گرفت.« 
او با اشاره به اينكه ما با جريمه متخلفان مخالف 
نيســتيم، اما با تعرفه هاي غيرمنطقي برق و 
گاز مخالفيم، ادامــه مي دهد: »درصورتي كه 
قيمت ها منطقي باشــد، آن وقت به راحتي 
مي توان جريمه هــا را اعمال كــرد و بخش 

خصوصي هم از آن حمايت مي كند.«

 درســت دو ماه پس از 
نخســتين پرواز »روح 
نــوآوري« رولزرويس، 
اين هواپيما توانســت ركورد پرواز با سرعت 623كيلومتر 
در ساعت را به ثبت رسانده و  عنوان سريع ترين هواپيماي 
تمام برقي جهان را از آن خود كند. به گزارش وب ســايت 
انگجت، شــركت رولزرويس كه نبايد آن را با »رولزرويس 
موتور« سازنده خودرو اشــتباه گرفت، ادعا كرده است كه 
اين هواپيما در طول يك مســير 3كيلومتري توانسته با 
سرعت 555/9كيلومتر در ســاعت پرواز كند. همچنين 
»روح نوآوري« توانست پرواز با سرعت 532/1كيلومتر در 
ساعت در طول 15 كيلومتر و صعود به ارتفاع 3هزار متري 
در 202ثانيه را هم به فهرســت ركوردهاي خود بيفزايد. 
رولزرويس، اين آزمايش ها را در روز شانزدهم نوامبر انجام 
داده است. آنها براي تأييد ســوابق، آزمايش هاي خود را 
به فدراســيون بين المللي هوانــوردي )FAI(، نهادي كه 
مسئول ركوردهاي هوانوردي جهان است، ارسال كرده اند. 
درصورت تأييد، به نظر مي رســد كه اين هواپيماي تمام 
الكتريكي بتواند حتي با سرعت بسيار بيشتري نسبت به 

ركورد 623كيلومتر در ســاعتي كه برجاي گذاشته پرواز 
كند. »روح نوآوري« يك هواپيماي طرح قديمي اســت و 
مي تواند به همان ســرعتي كه به نظر مي رسد، پرواز كند. 
نيروي رانش اين هواپيماي تمام برقي توســط يك موتور 
750ولتي 400كيلووات ساعتي )معادل 535اسب بخار( 
تامين مي شــود. رولزرويس گفته كه در ايــن هواپيما از 
»پرقدرت ترين بسته باتري پيشــرانه اي كه تا به حال در 
صنايع هوافضا مونتاژ شده است« با 6480سلول استفاده 
كرده اســت. به طور كلي هواپيماهاي الكتريكي كاربردي 
نيستند، زيرا باتري هاي فعلي 50برابر كمتر از سوخت جت، 
چگالي انرژي دارند. با اين حال، ايــن هواپيماها وعده اي 
براي سفرهاي بسيار كوتاه مطرح كرده اند، مانند يك سفر 
30دقيقه اي بين ونكوور و ويكتوريــا در كانادا و برخالف 
موتورهاي بدون توربوشارژ ICE، موتورهاي الكتريكي با 
باال رفتن هواپيما قدرت كامل خود را حفظ مي كنند و آنها 
را براي ثبت ركورد زمانــي ارتفاع گرفتن ايده آل مي كند؛ 
همانطور كه »روح نوآوري« اخيرا نشان داده است. حداكثر 
وزن »روح نــوآوري« به هنگام بلندشــدن از روي زمين، 

1200كيلوگرم است. 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آينده

مطالعه ميكروسكوپي روي ماسك هاي 
مرطوب

 پس از مطالعات فراوان روي اثربخشي اليه هاي مختلف ماسك هاي 
تنفســي در جلوگيري از خروج قطرات ويروســي تنفسي، يك تيم 
بين المللــي از محققان حاال توجه خود را به مدل ســازي  اين قطرات 
براي كشف اتفاقي كه پس از تماس با ماسك مرطوب مي افتد، معطوف 
كرده اند. به گزارش وب ســايت فيز، نتايج اين تحقيقات نشان داد كه 
ماســك هاي مرطوب همچنان در جلوگيري از خروج اين قطرات از 
ماسك و اتميزه شدن آنها به ذرات آئروسل كوچك تر با انتشار آسان تر 

مؤثر هستند.
محققان در نتيجه اين مطالعات، هشدار دادند كه افراد بايد حتما پس 
از مرطوب شدن ماسك، آن را عوض كنند. از آنجايي كه تنفس كردن با 
ماسك خيس سخت تر است و در فيلتر كردن هواي استنشاقي كارايي 
كمتري دارد نسبت به ماسك هاي خشك مي تواند هواي بيشتري را در 

اطراف لبه ماسك تخليه كند.
تيم هايي از مهندسان دانشــگاه كاليفرنيا سن ديه  گو، مؤسسه علمي 
هندي و دانشــگاه تورنتو درباره اين تحقيق نوشــتند: از زمان اجبار 
استفاده از ماسك، مي بينيم كه بسياري از مردم در ساعت هاي طوالني 
از ماسك اســتفاده مي كنند و در اين مدت ماتريكس ماسك به دليل 

قطرات تنفسي حاصل از بازدم، سرفه، عطسه و... مرطوب مي شود.

آنها دريافتند كه ماسك مرطوب در واقع كار را براي قطرات تنفسي در 
نفوذ و خروج از ماسك سخت مي كند و بنابراين به قطرات كوچك تر و 
ذرات آئروسل تبديل مي شود. تحقيق نشان مي دهد قطرات كوچك تر 
بيشتر احتمال دارد كه ويروس SARS-CoV-2 را در هوا منتشر كند 
و ذرات كوچك تر طوالني تر از قطرات بزرگ تر در هوا مانده و شــناور 

مي شوند و ديرتر به زمين مي افتند.
آنها دريافتند كه در ماسك هاي آبگريز با جذب كم، مانند ماسك هاي 
جراحي، قطرات تنفســي دانه هاي كوچكي را روي ســطح ماســك 
تشكيل مي دهند و مقاومت بيشــتري را براي قطرات نهفته در برابر 
نفوذ احتمالي ايجاد مي كنند. به طور خالصه، اين تحقيق نشــان داد 
كه ماسك هاي مرطوب بهتر از ماسك هاي خشك مي توانند قطرات 
تنفسي بالستيك را محدود كنند. با اين حال توصيه اكيد اين است كه 
درصورت مرطوب شدن ماسك در نخستين فرصت ماسك عوض شود.

شهر ايرباس

ايربــاس، يكي از غول هــاي صنايع 
 City( »هوايي با پروژه »شهر ايرباس
Airbus( برنامه هايي را براي ساخت 
پرنده هاي عمودپرواز آغاز كرده است 
كه نخستين نمونه در روز سوم ماه مه 
2019توانست نخستين پرواز آزمايشي 

خود را انجام دهد.

برقی ناسا

از سوي ديگر ناسا هم نخستين پرواز 
رسمي هواپيماي ايكس-57مكسول 
خود را قرار اســت در روز 24فوريه 
ســال آينده ميالدي انجام دهد. اين 
هواپيما با 14موتور الكتريكي مي تواند 
با حداكثر ســرعت 282كيلومتر در 

ساعت پرواز كند. 

تك موتوره با دو كابين

شركت پيپيستريل اسلوني چندين نمونه 
هواپيماي برقي را توليد كرده كه بزرگ ترين 
پروژه آنها توروس G4 نام دارد. هواپيماي 
تك موتوره 4نفره كه فــرم خاصي دارد. 
درست مثل اينكه دو هواپيما را به يكديگر 
چسبانده باشــيد. موتور هواپيما معادل 

201اسب بخار نيرو توليد مي كند.

فعاالن بخش خصوصي در واكنش به 
اليحه دولت درباره استخراج رمزارز 

مي گويند برخورد سلبي مي تواند اين 
صنعت را به سمت زيرزميني شدن ببرد 

ماينينگ در مسير 
پرواز با برقزيرزميني شدن

شركت رولزرويس با هواپيماي روح نوآوري، ركورد سرعت در 
ميان هواپيماهاي برقي را شكست

   جاي خالي وزارت اقتصاد
رئيس هيأت مديره انجمن بالكچين با اشــاره به 
اينكه وزارت نيرو با اين اليحــه، ماينينگ را به 
سمت زيرزميني شدن مي برد، دليل اين ادعا را 
جاي خالي وزارت اقتصاد و دارايي در اين اليحه 
مي داند. علوي مي گويد: »وقتي يك بيت كوين 
استخراج مي شود، قاعدتا بايد ماليات و عوارض 
قانوني آن پرداخت شود، درحالي كه تمركز اين 
اليحه بر مصرف برق ماينرهاســت. درواقع هر 
صنعتي كه مي خواهد ساماندهي شود، در نتيجه 
يك دارايي )ديجيتال( خلق مي شود كه سازمان 
مالياتي كشــور هم در آن ذي نفع و صاحب نقش 
اســت. به عبارت ديگر، در اين اليحه دولت فقط 
از طريق مصرف بــرق درآمدزايي مي كند.« اين 
كارشــناس حوزه ماينينگ با اشاره به اينكه اگر 
وزارت نيرو با كمبود برق مواجه اســت، بايد به 
وزارت نفت اجازه داده شــود كه قيمت مناسبي 
براي گاز تعيين كند، ادامه مي دهد: »تصور ما آن 
است كه به وزارت نفت فشار وارد مي شود تا قيمت 
گاز را به گونه اي تعيين كند كه بخش خصوصي به 
ناچار از برق وزارت نيرو اســتفاده كند.« علوي 
تأكيد مي كند كه »اين كار نوعي انحصار است و 
نتيجه آن هم زيرزميني شدن اين صنعت خواهد 
بود.« به گفته او »اگر دســتگاه هاي ماينينگ به 
خانه هاي مردم راه يابد، نمي توان به راحتي بر آن 
نظارت كرد االن هر زيرزميني است و درصورت 
چنين اتفاقي، شبكه برق كشور تحت فشار قرار 
مي گيرد و هزينه بااليي به كشور تحميل مي كند.«
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 خطر مرگ 
در اثر آلودگی هوا

تعداد فوتی ها در سال
 به ازای هر 1۰۰ هــزار نفر، 63.1  ) ســاالنه بیش 

از 50 هزار نفر بر اساس جمعیت 84 میلیونی(
فوتی های سال 99 )تهران(

 3751 مــرگ منتســب بــه آلودگی هــوا )کاهش 
نسبت به سال های گذشته با عدد 4500 مرگ(

  به طور میانگیــن روزانــه 10 نفر از مــردم تهران 
جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست داده اند

تعداد روزهای آلوده
 از ابتدای سال تاکنون

54 روز  تا اول آذر
سال 99: 123 روز
سال 98: 101 روز

کاهش فعالیت  و تعطیلی ها
 بر اساس شاخص آلودگی بیش از 150 
و خطرناک برای همه گروه های سنی را 

کارگروه متشکل از ارگان های مختلف از 
جمله استانداری، علوم پزشکی، آموزش و 
پرورش، راهنمایی و رانندگی تصمیم گیری 

خواهند کرد
شهرهای دارای بیشترین آالیندگی 

اهوازتهرانزابل

مشهد اصفهان

 آلوده ترین شهرهای ایران 
در اولین روز آذر 

میبد

تبریز

کرج

مشهد اصفهان

تهران

اراک

قزوین

شوشتر

میانگین غلظت 
ذرات معلق 

2.5MP در کشور 
 ۶ برابر استاندارد 

سازمان جهانی 
بهداشت

6

 
مهاجرت پزشــكان؛ این پربحث ترین موضوع نشســت 
خبری روز گذشته رئیس جدید ســازمان نظام پزشكی 
بود. پیش از این در اول شــهریور، محمدرضا ظفرقندی، 
رئیس پیشــین این ســازمان، گفته بود که تنها در یك 
ســال، 3هزار گواهی گوداستندینگ )سوءپیشینه( برای 
پزشكان صادر شده است. این گواهی برای پزشكانی صادر 
می شود که می خواهند از کشور خارج و در کشور دیگری 
مشغول به طبابت شــوند. همان موقع او تأکید کرده بود 
که این درخواست ها در دوران کرونا، افزایش بیشتری پیدا 
کرده است. با این حال محمد رئیس زاده، رئیس فعلی این 
سازمان، درحالی که از سوی چندین خبرنگار درباره موضوع 
مهاجرت پزشكان مورد پرسش قرار گرفته بود، زیر بار تأثیر 
شیوع کرونا بر افزایش تمایل پزشــكان برای مهاجرت از 
کشور نرفت: »مهاجرت پزشكان نسبت به کل مهاجرت ها، 
عدد باالیی نیست با این حال حتی یك مورد مهاجرت هم 
سنگین است. این وضعیت از قبل هم وجود داشته است.« او 
درباره تعداد گواهی های صادر شده پزشكان برای مهاجرت 
از کشور، هم به همشــهری گفت که ماهانه 300گواهی 
گوداستندینگ، برای پزشكان صادر می شود؛ درحالی که 
پیش از این رضا الری پور، ســخنگوی این سازمان گفته 
بود که میزان درخواست برای صدور این گواهی باال رفته 
و اکنون ماهی 300گواهی است؛ حال آنكه طی 10سال 
گذشته، هر  ماه 10تا 15گواهی درخواست می شد. پیش 
از این هم در آمارهایی که از ســوی دانشگاه علوم پزشكی 
تهران منتشر شــده بود، آمده بود که 117نفر از مجموع 
درخواست کنندگان مدرك تحصیلی این دانشگاه، پزشكانی 

بودند که قصد مهاجرت به آمریكا و کانادا را داشتند.

چراپزشكانمهاجرتمیكنند؟
رئیس زاده درباره دالیل مهاجرت پزشــكان از کشــور، 
توضیحاتی داد. به گفته او، فاکتورهای زیادی برای مهاجرت 
پزشكان وجود دارد. این افراد که اغلب پزشكان عمومی 
هستند، امكان ادامه تحصیل و گرفتن تخصص را ندارند. 
از سوی دیگر دوران رزیدنتی از نظر فشار کاری و معیشتی 
دشوار شده، تعرفه های درمانی غیرواقعی است و انگیزه ای 
برای فعالیت آنها وجود ندارد و شرایط فعالیت شان کم شده 
است. به گفته او، شرایط اقتصادی برای فعالیت یك پزشك 
عمومی در کشور، مهیا نیست و نظام سالمت نتوانسته 
این افراد را در قالب پزشــك خانواده و سیستم ارجاع به 
کار گیرد. اردیبهشت امسال بود که جامعه پزشكی دچار 
شوك بزرگی شد و خبر خودکشی 4دانشجو در دانشگاه 
علوم پزشكی جندی شاپور اهواز به سرخط خبرها تبدیل 
شد. همان موقع مرگ این افراد به مجموعه ای از عوامل 
ازجمله مصرف مواد مخدر گره خورد، امــا در این میان 
آنچه مورد تأکید قرار گرفت، فشار کاری و تبعیض ها در 
حقوق های دریافتی و مشقت های رزیدنتی عنوان شد. 
هر چند که رئیس زاده دیروز با اشــاره به این خبر گفت 
که خودکشی این افراد ممكن است الزاما به طور مستقیم 
به مسائل دوره دستیاری ارتباط نداشته باشد، اما حتما 

شرایط کاری، روی روحیه رزیدنت ها تأثیر می گذارد.
بررسی ها نشان می دهد بین 10تا 15هزار پزشك بیكارند 
یا شغل طبابت را رها کرده اند. پزشكان می گویند درآمد 
یك پزشك عمومی به طور میانگین 8میلیون تومان در ماه 
است، اگر این پزشك بتواند در مطب شخصی خود فعالیت 
داشته و مراجعانی هم داشته باشد، میزان درآمد ماهانه اش 
به حدود 20میلیون تومان می رسد و اگر وارد حوزه های 
دیگر مثل انجام کارهای زیبایی بدون جراحی، مانند تزریق 
ژل و بوتاکس و... شود، درآمدش در  ماه به حدود 80میلیون 

تومان می رسد. اما به گفته یك مقام مسئول که نخواست 
نامش در گزارش بیاید، این گونه اقدامات موردپسند تمام 
پزشكان نیست؛ به همین دلیل بیشتر آنها در همان مرحله 
درآمد 8میلیون تومانی می مانند. در این میان سخنگوی 
سازمان نظام پزشكی به تمام این موارد، ساعت های طوالنی 
کشیك، شیفت های شبانه سنگین، نبود تناسب میان 
درآمد با میزان تالش پزشكان را اضافه می کند. به گفته او، 
معیار قضاوت مردم از شرایط معیشتی رشته پزشكی تنها 
برای حدود 7درصد از جامعه پزشكی است؛ درحالی که 

93درصد از این قاعده مستثنی هستند.

بهكجامهاجرتمیكنند؟
پزشكان عمومی باالترین میزان مهاجرت را در میان سایر 
گروه های پزشكی دارند. آنها کم درآمدترین  گروه پزشكی  
هستند. گفته می شــود کشــورهای کانادا، انگلستان، 
آلمان، اســترالیا و نیوزیلند، دانمارك، ســوئد و نروژ در 
کنار کشورهای حاشــیه خلیج فارس، از پرطرفدارترین 
کشــورها برای مهاجرت پزشكان  به شــمار می روند. به 
استناد اطالعات منتشر شده از میزان درآمد این کشورها، 
برای نمونه، کمترین حقوق ساالنه برای یك پزشك در 
ســال های اولیه کار در کانادا، 124هزار دالر است. یكی 
از پزشكان مطلع در این زمینه به همشهری می  گوید که 
پزشكان با مهاجرت به کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
با پاسپورت شان، به راحتی می توانند به 80تا 100کشور 
دنیا سفر کنند. حاال هم که بحث برگزاری جام جهانی در 
کشور قطر مطرح شده، به هر حال این کشور هم در تالش 
است تا برای پوشش درمانی جام جهانی، پزشكان بیشتری  
را وارد کشورش کند. قطعا قطر از سوئیس و آلمان، پزشك 
وارد نمی کند و ایران برایش گزینه بهتری است. حاال در 
این وضعیت، اعالم می شــود که با این حجم از مهاجرت 
پزشكان، نظام سالمت در آینده در بسیاری از رشته های 
تخصصی و فوق تخصصی، مثل داخلی، بیهوشی، کودکان، 
فوق تخصص جراحی اطفال و جراحی قلب و فوق تخصص 
کلیه با کمبود مواجه می شود. این موضوع را رئیس  سازمان 
نظام پزشكی هم در نشست خبری مطرح کرد و گفت: »اگر 
شرایط مهاجرت پزشكان ادامه داشته باشد، در آینده ناگزیر 
می شویم تعدادی از بیماران را به خارج از کشور بفرستیم 
یا درخواست اعزام پزشــك برای رشته های تخصصی از 
خارج کنیم.«  نگاهی به وضعیت مهاجرت پزشكان در دنیا 
نشان می دهد، نزدیك به 50درصد پزشكان آموزش دیده 
خارجی در آمریكا، از کشورهای آسیایی مثل هند، فیلیپین 
و پاکســتان مهاجرت کرده اند. بررسی دالیل مهاجرت 
پزشكان در دنیا نشان می دهد حقوق باال، کیفیت آموزش، 
رضایت شغلی، شــیوه بهتر زندگی، فرصت های شغلی 

بیشتر و... مهم ترین علت مهاجرت این گروه است. 

زهراجعفرزاده
خبرنگار

هشدار برای 
كوچ پزشكان

نگاهیبهمتوسطدرآمدپزشكاندردنیا

میانگین حقوق ساالنهنام كشورها

متخصص از 338هزار تا 370هزار دالرآمریكا
پزشك عمومی از 230هزار تا 270هزار دالر

متخصص 260 هزار دالر استرالیا
پزشك عمومی  140هزار دالر

متخصص از 90هزار تا 250هزار دالر اروپا 
پزشك عمومی از 110هزار تا 130هزار دالر

 كشورهای عربی
پزشك عمومی 65تا 75هزار دالر  )امارات، كویت، قطر و عمان( 

 مرگ منتسب
 به آلودگی هوا 
میانگین ۷.۶۷ 
درصد فوتی به 

نسبت جمعیت 
شهرهای کشور
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 شاخص های آلودگی 
در دیگر شهرها

 از جمله مشهد، زابل، اهواز و اصفهان در 
سال گذشته بیش از دیگر شهرها اعالم 

شده و عدد قابل توجهی از مرگ ومیرهای 
ساالنه 40 تا 50 هزار نفری ایران بر اثر 

آلودگی را به خود اختصاص می دهند. 

قانون هوای پاک
قرار بود با اجرای قانون هوای پاک 

تعداد مرگ و بیماری های منتسب به 
آلودگی هوا کاهش یابد اما تا کنون 
تغییر مشخصی در کاهش غلظت 

آالینده های هوا رخ نداده است

قوانین فراموش شده
 قوانین مرتبط با هوای پاک 
سال ۱۳۷۴ ابالغ و در سال 

۱۳۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت 
اما تا کنون اجرا نشده است

رئیس سازمان نظام پزشكی از صدور ماهانه 300گواهی مرتبط 
با مهاجرت بخشی از نیروهای کادر درمان  خبر داد

می
 اما

دی
 مه

ك:
رافی

وگ
ینف

ا
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فلسفه زندگي
آرتور شوپنهاور

 جهان و تامالت فيلسوف 
 چهره هر انسان يك هيروگليف )نوعي خط قديمي مصريان كه در 
آن به جاي اســتفاده از حروف براي نوشتن نام اشــيا، تصوير آنها را 
مي كشيدند( اســت كه البته مطمئنا قابل رمزگشايي است و اصال 
الفباي آن چيزي است كه درون داريم. حقيقت اين است كه قاعدتا، 
چهره انسان نســبت به زبانش حكايات جالب تري نقل مي كند، زيرا 
همچنان كه دفتر ثبت تمامي افكار و آمال اوســت، خالصه هر آنچه 
خواهد گفت نيز هســت. به عالوه، زبان تنها افكار يك انسان را بيان 
مي كند، درحالي كه چهره بيانگر تصوري از طبيعت اســت. بنابراين 
مشاهده دقيق مردم، حتي اگر ارزش مصاحبت نداشته باشند، مهم 
و ارزشمند اســت. هركســي در باطن به اين اصل گرايش دارد كه 
انسان آن چيزي است كه به نظر مي رســد؛ اما در كاربرد آن مشكلي 
وجــود دارد. توان به كار بــردن آن تا حدودي فطــري و تا حدودي 
اكتسابي است؛ اما هيچ كس آن را به كمال درك نمي كند، زيرا حتي 
باتجربه ترين انسان هم ممكن است اشتباه كند. با اين حال، همانطور 
كه فيگارو )نمايشنامه نويس و طنزپرداز اسپانيايي( مي گويد، چهره 
نيســت كه فريب مي دهد، ماييم كه با خواندن آنچه نوشــته نشده 
فريب مي خوريم. كشف رمز چهره به يقين هنري دشوار و بااهميت 
است. شرط اول اين است كه بايد از نقطه نظري تمام عيني به انسان 
نظر شــود. اين نگاه نخست اســت كه تصوير تمام عيني يك چهره 
را به شخص مي دهد و رمزگشــايي آن را براي وي ممكن مي سازد. 
يك رايحه تنها در بار اول مــا را متاثر مي كند؛ به همين ترتيب، تنها 
هنگامي كه چهره اي را براي نخستين بار مي بينيم، تأثير عميقي بر ما 
مي گذارد. بنابراين بايد به دقت به نخستين تأثير توجه كرد، بايد آن 
را به خاطر سپرد و حتي اگر بشود بايد آن را به روي كاغذ آورد  يعني، 
اگر بتوان به غريزه چهره شناسي خود اعتماد كرد. آشنايي و مراوده 

بعدي آن تأثير را محو خواهد كرد، اما اين در آينده معلوم مي شود.

ماركوس اورليوس
 تامالت 

 همه ما براي هدف واحدي بــا يكديگر همكاري مي كنيم؛ بعضي 
آگاهانه و عامدانه، بعضي ديگر ناآگاهانه )بــه قول هراكليتوس، 
»انسان ها حتي در خواب هم ســرگرم كارند« و سهم خود را در 
گردش چرخ جهان ادا مي كنند.( هركس وظيفه اي دارد؛ در واقع 
حتي ناراضياني هم كه سعي در كارشكني و خرابكاري دارند سهم 
خود را ادا مي كنند، زيرا جهان به آنها هم نياز دارد. ديگر به عهده 
خودت اســت كه بخواهي در صف كدام گروه قرار داشته باشي. 
نيروي حاكم بر جهان به هر حال از تو استفاده خواهد كرد و تو را 
به كار واخواهد داشت. فقط مواظب باش كه به قول خروسيپوس 

)فيلسوف رواقي( نقش دلقك صحنه را بازي نكني.

فريدريش ويلِهلم نيچه
 چنين گفت زرتشت 

 َوه كــه اگر نان شــان رايگان مي رســيد، ديگر بــراي چه فرياد 
برمي آوردند؟ به چنگ آوردن معاش عيش راستين شان است و بايد 
آن را دشوار به چنگ آورند! آنان در »كاركردن« شان نيز جانوران 
رباينده اند؛ در »دستاورد« شان دستبرد هست، نيرنگ هست! ازين 
رو مي بايد آن را دشوار به چنگ آورند! پس مي بايد جانوران رباينده 
بهتري شوند، عيارتر، مكارتر، انسان وارتر، زيرا انسان بهترين جانور 
رباينده است. انسان فضيلت هاي همه جانوران را از ايشان ربوده 
است و ازين رو كار زندگي بر انسان از همه جانوران دشوارتر است! 
تنها پرندگان هنوز بر فراز اويند و اگر انسان پرواز نيز مي آموخت، 

واي، شهوت ربايندگي او تا كدام فراز كه پر نمي كشيد!
ميشل دو مونتني

 مقاالت 
 پاره اي از زندگي ما مبتني برجنــون، و پاره اي مبتني بر حكمت 
است: هر كه آن را صرفا محترمانه و منضبط بداند، بيش از نيمي از 

آن را ناديده گرفته است.
ويليام جيمز

 اصول روانشناسي 
 اگر به لحاظ مادي مقدور بود، بدترين مجازاتي كه مي شــد براي 
فردي درنظر گرفت اين بود كه همه پيوندهاي اجتماعي شخص را 
بگسليم چنان كه ديگر هيچ كس در جامعه كوچك ترين توجهي به 
آن شخص نداشته باشد. اگر وقتي وارد جايي مي شويم كسي سرش 
را برنگرداند، اگر وقتي سؤالي مي پرسيم كسي پاسخ مان را ندهد، 
يا هيچ كس هيچ اعتنايي به آنچه مي كنيم نداشته باشد، خالصه 
هيچ كس محل سگ هم به ما نگذارد و همه طوري با ما رفتار كنند 
كه گويي اصال وجود نداريم خشم و ياسي چنان كشنده وجودمان 
را فرامي گيرد كه در مقابلش بي رحمانه ترين شكنجه هاي جسماني 
گوارا مي آيد؛ چون در ميانه شــكنجه ها، هرقدر هم وضعمان بد و 
وخيم باشد، باز احساس مي كنيم هنوز تا آن حد نزول نكرده ايم كه 

حتي ارزش نگاه كردن نداشته باشيم.

سنكا
نامه هاي سنكا به لو سيليوس 

 مي خواهم بــه تو بگويم كه امــروز از چه چيــزي در }آثار هكاتوي 
فيلسوف{ خوشم آمد؛ اين كلمات: »مي پرسي چه پيشرفتي كرده ام؟ 
شروع كرده ام كه با خودم دوست باشم.« اين واقعا امتيازي بزرگ بود؛... 

مي تواني مطمئن باشي كه چنين فردي دوست تمام انسان هاست.
ايمانوئل كانت

  فكرت يك تاريخ جهانشمول 
در غايتي جهان وطني 

 منظورم از تضــاد در اينجا همان معاشــرت طلبي غيراجتماعي 
انسان هاســت، يعني ميل آنها بــه گردآمدن با هــم در اجتماع، 
جفت شــدن، و در عين حال مقاومتي دائمي در برابر آنكه چنين 
گردآمدن هايي را تهديد مي كند. چنين استعدادي آشكارا ريشه 
در طبيعت بشري دارد. انسان ميلي طبيعي به زيستن در اجتماع 
دارد، زيرا احســاس مي كند در اين حالت بيشــتر انسان است، 
يعني احساس مي كند مي تواند در اين حالت بيشتر توانايي هاي 
طبيعي اش را رشد بدهد. اما در ضمن انسان ميل زيادي به زيست 
فردي دارد، به جدا كردن خويش، زيرا درون خويشتن با خصايصي 
غيراجتماعي هم مواجه مي شود كه او را به اين سمت مي راند كه 
هر چيزي را طبق انديشه هاي خويش پيش ببرد. بنابراين، انسان 
همه آنچه را در اطرافش هســت در برابر خويش مي يابد، درست 
همانطور كه مي داند خودش، به نوبه خويش دوست دارد در برابر 

ديگران مقاومت بورزد.

مردم در زيرزمين تهران بيشتر چه چيزهايي گم مي كنند؟ 
بيشتر از همه كارت ملي و شناسنامه.  ماه به ماه كه فهرست 
اشيای گمشده مترو را در metro.tehran.ir دنبال كنيد، 
هر قدر كه باال و پايين برويد، بازهم هيچ جســم فيزيكي اي 
پيدا نمي كنيد كه قادر به رقابت با كارت ملي و شناسنامه در 
گم شدن باشد. البته طبيعي هم به نظرمي رسد؛ تقريبا براي 
پيش رفتن هر خواسته اي در شــهر نياز به ارائه كارت ملي 
يا شناسنامه اســت و گاهي هر دو باهم! پس خيلي ها براي 
محكم كاري، هر روز اين دو را با خودشــان حمل مي كنند. 
اينها طوري به وجود آدم ها چسبيده اند كه آدم مثل خودش، 
گاهي در اين شهر آنها را هم فراموش كند. فقط آن لحظه اي 
مي فهميم آنها بــه ما خيانت كرده اند كه كســي مي گويد: 

كارت ملي لطفا... .
      

اصوال كارت را مثل كليد براي گم شدن ساخته اند؛ كارت ها 
همه جا براي گم شــدن باهم در رقابت هستند و زيرزمين 

هم. كارت ســوخت، گواهينامه و كارت خودرو، هر سه كنار 
هم خوابيده در كيف جيبي، در فرصت مناسب خودشان را 
به گم شدن مي زنند و درست در بدترين زمان ممكن، كاري 
مي كنند خودروي شخصي زمين گير شــود. آنها – كارت 
سوخت، كارت خودرو و گواهينامه رانندگي – به همراه كيف 
جيبي، پس از كارت ملي و شناســنامه در رده دوم اشيای 

گمشده در زيرزمين تهران قرار دارند.
      

موبايل، كيف، ساعت، طال، جزوه، كتاب، عينك... وجه نقد، 
كوله پشــتي و هدفون قبول، كفش؟! چرا اين همه كفش در 
مترو جا مي ماند؟ خريده اند، در مسير يادشان رفته از كنار 
دست يا زير پاي شان بردارند يا پاي شــان نبوده و يادشان 
رفته با خودشان ببرند؟ شايد هم كفش نو به پا كرده باشند 
و آن جفت قديمي را همانجا در زيرزمين به حال خودشان 
رها كرده اند ولي مگر مي شــود؟ مگر مي شود آدم كپسول 
آتش نشاني جايي جا بگذارد؟ يا چرخ دنده؟ پالك خودرو؟ 

گرچه گاهي ماجرا از آن ور هم براي مان عجيب مي شــود؛ 
»نخ دندان« حتي اگر در كشوي اول كابينت آشپزخانه هم 
خودش را به گم شدن بزند، كســي حال ندارد يك كابينت 
آن ورتر هم دنبالش بگردد، چه برســد كه ساعت هفت و نيم 
صبح شماره 999دو صفر 171الي 2را بگيرد و بگويد:... الو، 
مي خواستم بپرسم شما امروز يك نخ دندان پيدا نكرده ايد؟ 

      
عصا يك چيزي، ولي چتر ديگر چه مي گويد كه فهرســت 
گمشده هاي مترو در هر ماهي را نگاه مي كني، آن هم هست. 
از پاييز تا شب هاي برفي و ... عينك، ساعت، قفل پدال، چتر... 
لوازم آرايــش، بدليجات، روغن كنجد، چتــر... لوازم يدكي 
خودرو، پاوربانك، دســتگاه كارتخوان، چتــر... لنت ترمز، 
چراغ قوه، جوراب، چتر... چتر، چتــر، چتر. در گزارش هاي 
ماهانه مترو از اشيای گمشده، هيچ فهرستي وجود ندارد كه 
در آن پاي يك چتر در ميان نباشــد. حاال كه به فصل باران 
رسيده ايم و اينطور كه از سوز هوا برمي آيد، همين روزهاست 

كه برف هم ببارد، با اين حال، مرور اشيای گمشده در مترو 
نشان مي دهد كه هيچ ماهي نيســت كه در آن چتري گم 
نشده باشد، حتي اگر ماه ها از عبور آخرين تكه ابر از آسمان 
شهر گذشته باشد و مثال در نيمه مرداد، آفتاب در هر قدم به 

آدم پس گردني هاي سوزناك بزند. 
آدم چاره اي ندارد جز اينكه فكر كنــد وجود اين همه چتر 
در فهرست اشــيای گمشده مترو حاصل اشــتباه مسئول 
تهيه فهرست اســت كه يادش مي رود نام چتر را براي  ماه 
بعد از فهرست بردارد، يا به شــكلي نيمه شاعرانه، اين فقط 
يك چتر است كه زماني در واگن جا مانده و هنوز هم كسي 
براي بردنش به زيرزمين تهران نيامده و حاال  ماه و  ماه و  ماه 
از اين جدايي گذشــته و اين همان چتر است كه هنوز پيدا 
نشده يا... ياي ديگري نمي ماند جز اينكه اگر هيچ يك از اين 
فرضيه ها نزديك به واقعيت نيست، چترها بدون ترديد بايد 
به اتهام تردد مشكوك در زيرزمين تهران تحت پيگرد قانوني 

قرار بگيرند.

عليرضا درخشاني
خبرنگار

خيلي خوب مي شــد اگــر آدم هرگز چنين 
تجربه اي نداشــت كه وقتي بعد از يك روز 
كامل اين كار و آن كار كردن در شــهر، وقتي به در ورودي خانه مي رسد، هر جيب و 
كيف و جاي ديگري را كه مي گردد، نشــاني از كليد در خانه پيدا نكند. خيلي خوب 
مي شد اگر آدم هرگز چنين شبي را تجربه نمي كرد ولي خب مي دانيم كه اين رؤيايي 
بيش نيست و لعنتي ها )كليدهاي لعنتي( هميشه بدترين زمان ممكن را براي گم شدن 
انتخاب مي كنند. كارت ملي درست در لحظه پر كردن برگه نقد كردن چك در بانك، 
شناسنامه وقت پر كردن قرارداد اجاره، كارت بانكي وقت كارت كشيدن براي دوستاني 
كه مهمان شان كرده اي و روي صندلي هاي رســتوران منتظر نشسته اند كه تو كارت 
بكشي و با هم برويد مرحله بعدي اين خوشي حاال ديگر به فنا رفته و كليدها، كليدها، 
كليدها كه خدا مي داند از كجا مي فهمند در چه لحظه اي گم شدنشان حكم تير خالص را 
دارد! حاال بايد خونسردي ات را حفظ كني، روي پله اي، جايي بنشيني و به مسيري - به 
تمام مسيرهايي - كه امروز رفته اي فكر كني. كجا و با چه و... زيرزمين؛ ايستگاه ها و 
واگن هاي مترو، مكان هاي محبوب اشيا براي گم شدن هستند. كسي چه مي داند، شايد 
باركالمي زيرزمين و شكل مارپيچي تونل هاي مترو جوگيرشان مي كند كه كمي زندگي 

را براي مان شبيه به فيلم هاي اكشن، هيجان انگيز كنند.

شهرام فرهنگي
 روزنامه نگار

 مورد مشكوك
چترهاي تهران

در جست و جو ميان فهرست هاي ماهانه وسايل پيدا شده 
مسافران مترو واقعيت هاي جالبي برمال مي شود 

پول از گوش
ون می ريزد  بير

تحقيقات سازمان جهاني بهداشت نشان مي دهد تا سال 2050 از هر 10نفر 
يك نفر دچار كم شنوايي مي شود به اين ترتيب سرمايه گذاري روي خدمات 

شنوايي در زمره كسب وكارهاي پردرآمد قرار مي گيرد
گوش شنوا كم پيدا مي شود. دست كم در ميان نسل جوان، 
كمتر كسي پيدا مي شود كه توصيه هاي متخصصان را جدي 
بگيرد. گواه اين موضوع آخرين آمار منتشــر شده از سوي 
سازمان جهاني بهداشت درباره شنوايي است. اين آمار، مي گويد تعداد زيادي از جوانان در 
سراسر كره زمين به دليل شيوه هاي ناايمن گوش دادن در معرض خطر از دست دادن شنوايي 
هستند. اين عالوه بر آمار تكان دهنده اي است كه مي گويد تعداد جمعيت كم شنواي جهان 
تا 30سال آينده به 2.5ميليارد نفر مي رســد. در ايران هم، براساس محاسبات مركز آمار و 
اطالعات راهبردي وزارت تعاون، تعداد معلوليت مددجويان ناشنوا در سال 1399به بيش از 
223هزار نفر رسيده است كه نسبت به سال 1395حدود 22.3درصد افزايش دارد. نكته جالت 
درباره كاهش ميزان شنوايي در جهان، باال رفتن ارزش سرمايه گذاري روي خدمات شنوايي 
است. تحقيقات سازمان جهاني بهداشت نشان مي دهد، ارزش هر دالر سرمايه گذاري شده 
روي چنين خدماتي در 10سال به 16برابر مي رسد. جزئيات گزارش سازمان جهاني بهداشت و 

آمارهاي به دست آمده در ايران را مي توانيد در ادامه بخوانيد.

700 میلیون نفر

تا سال 2050

2/5 میلیارد نفر

همچنین حدود

تا حدی دچار كم شنوايی می شوند

به توانبخشی شنوايی
 نياز خواهند داشت
از هر 10نفر يك نفر

 دچار كم شنوايي مي شود

غرب اقيانوس آرام...  136.5ميليون نفر
جنوب شرقي آسيا.....  109.4ميليون نفر 
مديترانه شرقي..........  22.1ميليون نفر
..................  57.3ميليون نفر قاره اروپا

................  39.9ميليون نفر  قاره آفريقا
................  62.7ميليون نفر  قاره آمريكا

نمودار شيوع كم توانی شنوايی  )درجه متوسط يا باالتر( 
در مناطق سازمان جهانی بهداشت 2021

%7/1

%6/2 %3/1

%6/2

%6/2

%3/6

علل عمده ناشنوايي، وراثت، 
سرخجه مادرزادي، پيش رسي 

)تولد با وزن كمتر از 2.5كيلوگرم(، 
ناسازگاري هاي خوني، مننژيت، 

عفونت گوش مياني، باالرفتن سن، 
بيماري هاي كه به سيستم عصبي 

آسيب برسانند و... است.

بيش از يك ميليارد نفر از جوانان 
به دليل شيوه هاي ناايمن گوش 

دادن در معرض خطر از دست دادن 
شنوايي دائمي كه قابل جلوگيري 

است قرار دارند.

سرمايه گذاري 
ساالنه كمتر از 

1.4دالر آمريكا براي هر نفر جهت 
افزايش خدمات مراقبت از گوش و 

شنوايي در سطح دنيا مورد نياز 
است.

طي يك دوره 10ساله، 
سرمايه گذاري روي خدمات 

شنوايي نويد بازگشت 16دالر 
آمريكا براي هر دالر سرمايه گذاري 

شده را مي دهد.

27/3

17/6 9/5 

ميزان افزايش ناشنوايی از سال 95  تا 99 در ايران به تفكيك جنسيت 

بيشترين  و كمترين سهم مددجويان كم توان شنوايي در كشور

ميــزان افزايش ناشــنوايی  به تفكيك 
جنسيت  در دنيا از نظر تفاوت جنسيتي، 
شيوع جهاني كم شنوايي متوسط يا بيشتر 

در بين مردان كمي بيشتر از زنان است.

 سيستان و بلوچستان قم

18/8 

نمودار تعداد افراد و درصد شيوع كم توانی شنوايی 
برحسب شدت در جهان 2021)ميليون نفر(

1/153/000/000 نفر

%73
226/000/000 نفر

%17
103/000/000 نفر

%6
30/700/000 نفر

%2
17/200/000 نفر

%1
12/600/000 نفر

%1

  تخفيف  

 متوسط  

  نسبتا شديد  

  شديد 

  خيلي شديد   

  كامال ناشنوا  

رتبه
 سوم

ناشنوايي از لحاظ 
معلوليت در كشور

دل
ا عا

 من
س:

عك
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مرز

اقتصادی

افزایشدرآمدآذربایجانغربي
باتوسعهمرزبازرگان

مرز زميني بازرگان آذربايجان غربــي را فعال ترين مرز زميني ايران 
در سال هاي گذشته مي دانند؛ مرزي كه فقط در نيمه نخست امسال 
حدود 86هزار تن صادرات داشت و توسعه آن مي تواند ضمن افزايش 
صادرات و ترانزيت موجب درآمد استان نيز شود. فاز دوم توسعه مرز 
بازرگان هفته گذشته آغاز شــد كه مي تواند عالوه بر بهبود شرايط 
مرز براي صادرات بيشتر، اشتغال مرزنشينان آذربايجان غربي را نيز 

بهبود بخشد.
معاون هماهنگي امور اقتصــادي اســتاندار آذربايجان غربي با 
بيان اينكه فاز نخســت توســعه مرز بازرگان از ســال های97تا 
99با 130ميليارد ريال بودجه انجام شد به همشهري مي گويد: 
هم اكنون فاز دوم اين طرح با 400ميليارد ريال بودجه آغاز شده 
كه شامل محوطه سازي و ايجاد زيرساخت هايي براي تسهيل تردد 
مسافران و خودروهاي حمل بار و كاميون هاست و سال آينده به 

بهره برداري خواهد رسيد.
نادر صادقي درباره تأثير اجراي فاز دوم توســعه مرز بازرگان بر 
فعال ترشــدن آن مي افزايد: گمرك بازرگان و گمرك گوربوالغ 
تركيه مرزهاي 24ســاعته هســتند و به هميــن دليل ظرفيت 
پذيرش نامحدودي از مســافر و خــودرو دارند. بــا اين حال در 
بهترين شــرايط و در پيك تردد روزانه 550تــا 600كاميون از 
مرز عبور مي كنند. هم اكنون به دليل كاهــش فعاليت ها هر روز 
300تا 320كاميون بين 2كشــور جابه جا مي شوند و اجراي فاز 
دوم مي تواند ما را به ميزان مطلوب تــردد خودروهاي ترانزيتي 

و صادراتي برساند.
وي بدون ذكر عدد مشخصي درباره درآمدزايي گمرك بازرگان 
براي آذربايجان غربي نيز اظهار مي كند: اين مرز از طريق ترانزيت 
كاال از تركيه و صادرات كاال، برای درآمدزايي دارد كه بخشي از آن 

هم به استان اختصاص مي يابد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان غربي با بيان 
اينكه مشاغل جانبي گمرك نيز براي استان بسيار ارزشمند است، 
مي افزايد: وجود گمرك براي مرزنشــينان هم مشاغل متعددي 

ايجاد مي كند.

صادرات۷ميليوندالريتعاونيهاي
خراسانجنوبي

تعاوني ها ازجمله نهادهاي مؤثر در حوزه توليد و اشتغال استان ها 
محسوب مي شوند و نقش مهمي در كسب درآمد دارند. مديركل 
تعــاون، كار و رفــاه اجتماعي خراســان جنوبي با بيــان اينكه 
تعاوني هاي اين استان امســال بيش از 7ميليون و 62 هزار دالر 
صادرات داشته اند به همشهري مي گويد: رسيدن به چنين آماري 
در خراسان جنوبي بيانگر برنامه محوري و پويايي در حوزه اقتصاد 

تعاوني هاست.
غالمرضا اشرفي درباره شــركت  هاي تعاوني صادركننده استان 
نيز اظهار مي كند: 22شركت تعاوني فعال استان در 7ماه امسال 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم به كشــورهايي ازجمله امارات 
متحده عربي، عراق، سوريه، آلمان، يونان، دانمارك، قطر و آفريقاي 

جنوبي كاال صادر كردند.
وي با اشــاره به اينكه كاالهاي صادراتي اســتان شــامل فرش، 
جوجه شترمرغ، سنگ بازالت، محصوالت كشاورزي، صنايع دستي، 
زرشك و زعفران بوده است، مي افزايد: توسعه صادرات در شرايط 
نوظهور جهاني شدن اقتصاد و از بين رفتن مرزهاي تجاري كشورها 

مهم ترين مسئله است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي ادامه مي دهد: 
براي رســيدن به اين هدف پيش از هر چيز الزم اســت نيازهاي 
داخلي كشور رفع شــود و صادرات كاال و خدمات مازاد بر مصرف 

داخلي نيز توسعه پيدا كند.
وي با اشاره به لزوم برندســازي محصوالت توليدي تعاوني هاي 
استان مي گويد: برندسازي محصوالت توليدي تعاوني هاي مي تواند 
در افزايش صادرات بسيار مؤثر باشــد و در همين راستا، از سال 
گذشته تاكنون 32 برند با نشان منطقه توسط 27تعاوني استان 

ايجاد شده است.
اشرفي از تشــكيل كميته رفع موانع تعاوني هاي استان هم خبر 
مي دهد و اظهار مي كند: براي بهبود تعاوني هاي اســتان مسائل 
و مشكالت آنها ماهانه با حضور اعضاي اتاق تعاون و بانك توسعه 
تعاون پيگيري مي شــود كه يكي از مهم ترين اين مســائل توجه 
به اعطاي تسهيالت به تعاوني هاســت. مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي خراسان جنوبي با اشاره به نظارت بر تعاوني ها مي افزايد: 
با وجود همه محدوديت ها و معذوريت هاي ناشي از شيوع ويروس 
كرونا از ابتداي امسال نظارت هاي مستمري بر تعاوني ها انجام و با 

متخلفان برخورد شده است.
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كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، چهارمحال و بختياري، اصفهان، آذربايجان غربي و مناطقي از اردبيل، استان هايي هستند كه 
بيشترين ميزان كوله بري هيزم در آنها ديده مي شود

زمستانامســالهمدرحالفرارسيدناستومسئلهتامين
انرژيگرمایشيدربسياريازمناطقكشوركهنهدسترسيبه
گازطبيعيدارندونهمنبعانرژيدیگريمانندانرژيخورشيدي،
حلنشدهاست؛مشكليكهسالهاستبهویژهبرايساكنانحاشيهجنگلهايزاگرسوالبرز،
پدیدهايبهنامكولهبريهيزمایجادكرده.كولهبريگرچههميشهباناممرزنشينانوجابهجایي

كاالازآنسويمرزبهاینسوگرهخورده،اماحملهيزمبرشانههايزنان،كودكانونوجوانان
مناطقيكهچوب،بهترین،ارزانترینوهمچنيندردسترسترینوسيلهبرايتامينگرمایشان
درزمستاناست،رنجيكمترازحملباردرگردهكولهبرانكاالندارد.كهگيلویهوبویراحمد،
گيالن،چهارمحالوبختياري،اصفهان،آذربایجانغربيومناطقيازاردبيل،استانهایيهستند

كهبيشترینميزانكولهبريهيزمدرآنهادیدهميشود.

ستارهحجتي
خبرنگار

كوله بران هيزم

زیالیيومرگبلوطها
منطقه زياليي در كهگيلويــه و بويراحمد يكي 
از مناطقي در كشــور اســت كه بيشترين قطع 
درخت ها به قصد برداشــت هيزم را داراســت؛ 
مسئله اي كه بلوط هاي زاگرس را در فصل پاييز و 
زمستان با خطر مرگ هر روزه مواجه كرده است. 
گازرساني به روستاهاي محروم زياليي در نيمه 
دوم سال98به مناقصه رفت و قرار بر اجراي اين 
طرح با 50ميليارد تومان اعتبار بود كه با تأخير 
در اجرا و به دليل افزايش قيمت ها امكان اجراي 
طرح با ايــن اعتبار مقدور نبــود. اكنون يك بار 
ديگر براي اجراي اين طرح 100ميليارد تومان 
اعتبار منظور شده اســت. موضوع نبود گاز در 
كنار دسترسي اندك به آب آشاميدني، بيكاري و 
درآمد اندك حاصل از كار دامپروري روستاهاي 
زياليي را با مهاجرت گسترده اي به شهرها روبه رو 

كرده است.
حسن فقط 15ســال دارد. پدرش 2سال است 
براي ســرايداري برجي در تهران به ســفارش 
يكي از فاميل ها به پايتخت رفته و حسن، فرزند 
ارشد خانواده بسياري از مسئوليت ها را به دوش 
دارد. اما شانه هاي حســن نه فقط زير بار رواني 
مســئوليت خانواده در غياب پدر كــه زير تل 
هيزم هايي كه براي پخت وپز و گرما از جنگل ها به 

خانه مي آورد هم درد مي كند.
او مي گويد: ما سهميه نفت و كپسول گاز داريم، 
اما اين سهميه كفاف مصرف خانواده را نمي دهد. 
از طرفــي هزينه اش هــم برايمان گــران تمام 
مي شود. درآمد پدرم آن قدر زياد نيست و ما بايد 
براي خيلي چيزها صرفه جويي كنيم. مثال يك 
سال قبل كه يخچال مان خراب شد پدرم گوشي 
تلفنش را فروخت تا پول تعمير يخچال را بدهد.

حسن درباره ســختي اين كار هم مي گويد: هر 
روز هيزم جمع نمي كنيم. شايد هفته اي يك بار 
يا 10 روز يك بار. براي روزهاي برفي هم ذخيره 
مي كنيم. يعني هر دفعه، چندبار بيشتر از نياز آن 

موقع مان هيزم مي آورم.
حســن همه  چيز را با خنده تعريــف مي كند و 
مي گويد كــه قرار اســت تا چند ســال آينده 

گازكشي كنند تا اوضاع كمي بهتر شود.
موحد، زغال فروش و هيزم فروش 28سال دارد و 
مي گويد: از سال ها پيش قرار بود براي ما گازكشي 
كنند، اما هنوز اين كار را نكرده اند. هيزم فروشي 
درآمد زيادي ندارد و مشتري آن بيشتر آدم هاي 
مسن هســتند كه خودشــان نمي توانند براي 
جمع آوري هيزم بروند. خانواده هايي كه نوجوان 

دارند، مسئوليت جمع كردن هيزم با آنان است.
او مي افزايد: به ما مي گويند مجرم، اما نمي گويند 
اگر اين كار را نكنيم چه كنيم. مگر ما خودمان 
خوشمان مي آيد به جان جنگل بيفتيم؟ چاره اي 
نيســت و دام هايمان را هم بايد به جنگل ببريم 
و هيزم مان را هــم بايد از جنــگل جمع كنيم. 
نانمان را هم بايــد از همين جنگل فراهم كنيم. 
مي گويند بلوط هاي جنگل را جمع نكنيد. خب 

پس خودمان و دام هايمان از گرسنگي بميريم؟
موحد ادامه مي دهد: 2ســال اســت كه زياليي 
بخش شده. گفتند با بخش شدن امكانات مي آيد، 

اما نيامد و گاز هم به ما نمي رسد.

پنلخورشيديبهجايهيزم
گاز  توزيــع  شــركت  مديرعامــل 
كهگيلويه وبويراحمد ســال گذشته در نشستي 

خبري وعــده داده بود كه تا 
نيمه سال 1400 اين استان با 
تكميل طرح هاي گازرساني به 
استاني سبز تبديل خواهد شد 
كه قطع و سوزاندن درختان 
به منظور مصــارف پخت وپز 
و گرمــا در آن از بين خواهد 
رفت، اما او هم اكنون محقق 
نشــدن آن را به نبود اعتبار 
نسبت مي دهد. رحمان خادم 
مي گويــد: متأســفانه بنا به 
مشكالت اعتباري گازرساني 
در 58روســتاي دهســتان 
زياليــي هنــوز بــر زمين 
مانده اســت، اما خوشبختانه 
75درصد از مناطق روستايي 
استان از نعمت گاز برخوردار 

هستند.
او با بيــان اينكه گازرســاني بــه زياليي براي 
چهارمين بار به مناقصه رفته اســت، مي افزايد: 
علت تأخير در انجام اين پروژه مشخص نشدن 
پيمانكار اســت، امــا همه مشــخصات طرح 
روشن است و گازرســاني به دهستان زياليي از 

چهارمحال و بختياري انجام خواهد شد.
به گفته خادم، گازرســاني به دهستان زياليي 
يك بار پيش تر به پيمانكار واگذار شده است، اما 

پيمانكار به دليل افزايش قيمت ها از اجراي طرح 
انصراف داده.

برداشــت هيزم از جنگل هاي بلوط كهگيلويه 
و بويراحمد در حالــي رقم مي خــورد كه اين 
اســتان تجربه موفق مهــار اســتفاده از هيزم 
و بوتــه دربــاره عشــاير را 
داشــته اســت. مديــركل 
امــور عشــايري كهگيلويه 
مي گويــد:  بويراحمــد  و 
500پنــل خورشــيدي در 
ميان خانوارهاي عشــايري 
توزيع شــده است تا عالوه بر 
قطع برداشت هيزم و بوته از 
جنگل در مصرف نفت سفيد 

هم صرفه جويي شود.
فضل اهلل آذرفــرد مي افزايد: 
البته نفت هم به شكل مرتب 
توزيــع مي شــود. امكانات 
بســيار بيشتر شــده است و 
شايد فقط حدود 2تا 3درصد 
 از عشاير ما هنوز از هيزم هم 

استفاده كنند.

گيالنوساالنه۷هكتارجنگلخواري
قطع گسترده درختان جنگل هاي گيالن نيز با از 
بين بردن ساالنه 7هكتار از جنگل هاي گيالن و 
به طور خاص در شهرستان هاي شفت، سياهكل، 
رودبار و تالش موضوع را به شوراي حفظ حقوق 
بيت المال اســتان كشــانيد. فعال اجتماعي و 
از خبرنگاران محلي اين اســتان به همشهري 
مي گويد: در كنار قاچــاق چوب كه براي فروش 

بــه كارخانه ها و كارگاه هــاي توليد محصوالت 
چوبي انجام مي شود متأسفانه با كوله بران هيزم 
در استان نيز به عنوان قاچاقچي برخورد مي شود. 
درحالي كه بيشــتر اين افراد، محلي روســتاها 
هســتند يا هيزم و چوب را براي مصرف خود و 
فروش زغال استفاده مي كنند. چاره اين موضوع 
نيز در دادگاهي كردن مردم نيســت، بلكه بايد 
موضوع اشــتغال و تامين سوخت مورد نياز آنها 

حل شود.
فرشــته رضايي توضيح مي دهد كه بنا به اعالم 
شــركت پخش فراورده هاي نفتي گيالن سال 
گذشته 24ميليون ليتر نفت در ميان خانواده هاي 
ســاكن مناطق محروم از گاز طبيعي و مناطق 
صعب العبور استان توزيع شــد، اما با وجود اين، 
قطع درختان در اين اســتان 40درصد افزايش 
داشــته اســت كه البته ســهم كوله بران هيزم 
آن چندان زياد نيســت اما همه آنــان در زمره 

قاچاقچيان چوب قرار مي گيرند.
ليال، اهل روســتاي صعب العبور ِدگاسر رودبار 
كه از سهميه نفت سفيد براي گرمايش استفاده 
مي كند اما به نمونه اي از راه حل استفاده از پنل 
خورشيدي در كانكس كالس درس اين روستا 

اشاره مي كند.
او در كنار اين تجربه موفق اما توضيح مي دهد: 
معموال نفت را بــراي والورهــا و عالءالدين ها 
نگه مي داريم، زيرا در روزها و شــب هاي ســرد 
مجبوريم از چنــد چراغ نفتي اســتفاده كنيم. 
شركت توزيع نفت سهميه مشــخصي براي ما 
معين مي كند و سرماي شــديد ناگهاني و برف 
را لحاظ نمي كند. ما از خدايمان اســت كه گاز 
داشته باشيم يا باتري خورشيدي تا ديگر دست 
خود و فرزندانمان از شدت جمع كردن هيزم و 

بوته پينه نبندد.
      

با وجود نبود اعداد تفكيكــي از پديده كوله بري 
هيزم در استان هاي كشــور، بنابر گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اســالمي تا پايان 
ســال97بيش از يك ميليون و 500هزارنفر در 
سراسر كشور در كنار استفاده از سوخت يارانه اي 
گاز مايع و نفت ســفيد از هيزم و بوته نيز براي 
گرما در فصل پاييز و زمستان استفاده مي كنند؛ 
مسئله اي كه عالوه بر تخريب و آسيب به مناطق 
جنگلي كشــور، ابتال به بيماري هاي تنفســي 
ناشي از تنفس دوده را در ميان اين گروه افزايش 
داده اســت. همچنين ايمني اندك استفاده از 
وسايل گرمايشي نفتي و هيزمي، ساالنه حوادث 
بغرنج زيادي در سراسر كشــور به ويژه روستاها 
ايجاد مي كند. نمونه موفق استفاده از پنل هاي 
خورشيدي عالوه بر عشاير كهگيلويه و بويراحمد، 
فريدون شــهر اصفهان، روستاهاي صعب العبور 
خلخال، برخي روســتاهاي گنبــدكاووس در 
استان گلستان و همچنين روستاهاي سيستان و 
بلوچستان است كه امتحان خود را با نمره قبولي 
پس داده اند و مي تواننــد گزينه اي قابل اعتنا بر 
برداشته شدن چالش سوخت هيزم و بوته باشد؛ 
چالشي كه هم رنج مردم را همراه دارد و هم مرگ 

جنگل ها را.

فریدونشهر
فريدونشــهر اصفهان يكي از مناطقي در كشــور بــود كه طي 
سال هاي گذشــته بدون گاز طبيعي و با وجود استفاده از نفت 
سفيد سهميه بندي، مقادير قابل توجهي هيزم و بوته مي سوزاند. 
حاال اما بنا بر اعالم اداره كل حفاظت محيط زيســت اين استان، 
در اقدامي مشترك ميان دستگاه هاي اجرايي استان اين پديده 
مهارشده اســت. ســيدمصطفي قادريان، مدير روابط عمومي و 
ارتباط رسانه اين سازمان مي گويد: به خاطر حفظ بلوط ها در اين 
منطقه، عالوه بر توزيع كپسول هاي گاز و نفت طي 5سال گذشته 
با توزيع تنورهاي گازي، ســيلندرهاي گازي، 745دستگاه پنل 
خورشيدي رايگان، پرداخت يارانه سيلندر گاز مطلقاً از درخت 
براي انرژي گرمايشي در اين منطقه استفاده نمي شود و اين پديده 
هم در فريدونشهر و در هم ســاير مناطق زاگرس نشين استان 
ريشه كن شده است. به نظر مي رسد در بســياري از استان هاي 
ديگر كشور هم اين پديده در جريان است، اما دستگاه هاي ذيربط 
آمار دقيقي از تفكيك كوله بران هيزم نسبت به قاچاقچيان بزرگ 
چوب ندارند. گرچه نام آذربايجان غربي هم در ميان استان هاي 
داراي پديده كوله بري هيزم به چشم مي خورد اما محمد صوري، 
مدير روابط عمومي شــركت توزيع گاز اين استان مي گويد: اين 
پديده در مناطق جنگلي و نقاط مرزي اســتان به شكل محدود 
وجود دارد ولي دولت با توزيع سوخت يارانه اي و گاز مايع سعي بر 

از بين بردن كامل آن دارد.

به سوی آينده

يك تجربه موفق

هيزم فروشي درآمد 
زيادي ندارد و مشتري 

آن بيشتر آدم هاي مسن 
هستند كه خودشان 

نمي توانند براي 
جمع آوري هيزم بروند. 
خانواده هايي كه نوجوان 
دارند، مسئوليت جمع 
كردن هيزم با آنان است

يك مترمكعب قاچاق
سال99سعيدرفيعي،رئيسفراكسيونمحيطزیستمجلسشوراياسالمياعالم
كردهبودكهقاچاقچوبنسبتبهسالقبلازآنرشد35درصديداشتهوبهحجم
6500مترمكعبرسيدهاست.اوهمچنيناعالمكردكهدرسال6350،99پرونده
قاچاقچوبتشكيلشدهاست؛عدديكهنشانميدهدسهمآنچهمدیرانكشور
بهنامقاچاقميخوانندبرايهرپروندهیــاقاچاقچيكمیبيشازیكمترمكعب
چوبخواهدبودكهگرچهدرتجميعاینمتراژبهعددبزرگيخواهيمرســيد،
امانميتوانمتصوربودیكمترمكعبچوببرايفروشومصارفگستردهیك
قاچاقچيازجنگلبرداشتهشود.همچنينرشد35درصدياینشكلازقاچاق
چوبدرشرایطياعالمشدهكهازسال9۷اجرايطرحجایگزینيسوختمناسب
بهجايهيزموبوتهازسويسازمانجنگلها،مراتعوآبخيزداريكشورشروعشد.

ث
مك

طي5سالگذشتهباتوزیعتنورهاي
گازي،سيلندرهايگازي،۷45دستگاه
پنلخورشيديرایگان،پرداختیارانه
سيلندرگازمطلقاازدرختبرايانرژي

گرمایشيدرفریدونشهراصفهان
استفادهنشدهاست.

  100
میلیارد

گازرسانيبهروستاهايمحروم
زیالیيدرنيمهدومسال98به
مناقصهرفتوهماكنونیكبار

دیگربراياجراياینطرح
100ميلياردتوماناعتبارمنظور

شدهاست.

  500
پنل

500پنلخورشيديدرميان
خانوارهايعشایريتوزیعشده
استتاعالوهبرقطعبرداشت
هيزموبوتهازجنگلدرمصرف
نفتسفيدهمصرفهجویيشود.

  75
درصد

بهدليلمشكالتاعتباري
گازرسانيدر58روستايزیالیي

هنوزبرزمينماندهاست،اما
۷5درصدازمناطقروستایي

كهگيلویهوبویراحمدازنعمتگاز
برخوردارهستند.

ســال گذشــته 24ميليون ليتر نفــت در 
ميان خانواده های ســاكن مناطق محروم از گاز 
طبيعــی و مناطــق صعب العبــور گيــان توزيــع 
شــد، اما با وجود ايــن، قطع درختــان 40درصد 

افزايش داشت.

    000 /24/000     لیتر

بيــش از يــك ميليــون و 500هزارنفــر در 
سراســر كشــور در كنــار اســتفاده از ســوخت 
يارانــه ای گاز مايع و نفت ســفيد از هيــزم و بوته 
نيز برای گرما در فصل پاييز و زمستان استفاده 

می كنند.

    000 /1/500     نفر

سال99 سعید رفیعی، رئیس فراکسیون 
محیط زیست مجلس شورای اسامی 

اعام کرده بود که قاچاق چوب نسبت به 
سال قبل از آن رشد 35درصدی داشته و 

 به حجم 6500مترمکعب رسیده است

مدیرعامل شرکت توزیع گاز 
کهگیلویه وبویراحمد سال گذشته وعده 

داده بود که تا نیمه سال ۱400 این استان 
با تکمیل طرح های گازرسانی به استانی 

سبز تبدیل خواهد شد که به دلیل کمبود 
 اعتبار محقق نشد

در سال 99، 6350پرونده قاچاق چوب 
تشکیل شده است؛ عددی که نشان 
می دهد سهم آنچه مدیران کشور به 

نام قاچاق می خوانند برای هر پرونده یا 
قاچاقچی فقط یک متر مکعب چوب است
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 ضربه بحران كمبود چيپ
 بر زندگي مردم جهان 

كمبود جهانی چيپ بيشتر از يك سال است كه جهان را با مشكل 
روبه رو كرده است اما براساس گزارش هاي جديد حاال اين مسئله 

باعث مشكالت جدي در زندگي مردم شده است.
به گزارش سي ان بي ســي، اكنون ماجراي جهاني كمبود چيپ 
از كامپيوترها، گوشــي هاي موبايل و خودروها به وسايل روزمره 
زندگي ازجمله مسواك هاي برقي و ماشين هاي لباسشويي رسيده 
است. كمبود چيپ باعث شــده تا توليد اين محصوالت كاهش 
پيدا كرده و قيمت ها در بازارهاي جهاني افزايش جدي پيدا كند.

ســازنده چيپ هاي آلماني اينفينئون انتظار دارد كمبود جهاني 
نيمه هادي ها تا سال 2022باقي بماند. به همين خاطر و به دليل 
افزايش تقاضا براي تراشــه هاي مورد استفاده در همه وسايل، از 
خودرو گرفته تا لوازم خانگي، درآمد ســه ماهه چهارم خود را با 
10درصد افزايش پيش بيني كرد كه باعــث افزايش 2درصدي 
سهام اين شركت شــد. اينفينئون كه حدود 40درصد از فروش 
خود را از بخش خودرو به دست مي آورد، درآمد 3ميليارد يورويي 
را براي سه ماهه اول سال آينده پيش بيني كرد كه از 2/97ميليارد 
 Vara Research يوروي پيش بيني شده درنظرسنجي مؤسسه
فراتر مي رود. راينهارد پلوس، مدير اجرايي اين شركت گفته است 
كه تقاضا به مراتب بيشتر از عرضه است. او ادامه مي دهد:»مسلماً 
در نهايت ميزان عرضه با ميــزان تقاضا برابري خواهد كرد، اما ما 
نمي توانيم اين اتفاق را در مقياس وسيع تر در سال 2022شاهد 

باشيم.« 

مشكل ادامه دارد
اين كمبود قطعات بر صنايع مختلف، از كنســول هاي بازي و 
تجهيزات شبكه گرفته تا تجهيزات پزشكي تأثير گذاشته است. 
در ماه اكتبر، اپل كمبود تراشه را عامل كاهش نتايج مالي خود 
دانست و اينتل هشدار داد كه اين مشكل احتماال تا سال 2022 

ادامه خواهد داشت.
به طور خالصه، زنجيره تأمين نيمه هادي ها دچار مشــكالتي 
شده است كه ريشه هاي عميقي دارند و رفع آنها آسان نيست. 
تقاضا سريع تر از آنچه سازندگان تراشه مي توانند پاسخ دهند، 

در حال افزايش است.
همچنين تحريم هاي آمريكا عليه شــركت هاي چيني مانند 
هواوي، توليدكننده پيشرو گوشي هاي هوشمند و تجهيزات 
شبكه، برخي شركت هاي چيني را بر آن داشت كه تا حدممكن 

قطعاتشان را احتكار كنند.
كمبود در بازار تراشه ها نتيجه طوفان كاملي از افزايش تقاضا و 
عرضه محدود است. تمايل بي سابقه براي سرگرمي خانگي در 
پي همه گيري كوويد- 19، باعث شده كه تقاضا براي مواردي 
مانند كارت هاي گرافيك و كنســول هاي بازي افزايش پيدا 
كند. همچنين كار كردن كارمندان از خانه هم منجر به رشد 
قابل توجه فروش لپ تاپ ها شده است. در همين حال، بايد به 
ركوردشكني قيمت رمزارزها هم اشــاره كنيم كه باعث شده 
افراد زيادي براي اســتخراج كردن آنها، به فكر خريد قطعات 

پردازشي بيفتند.
TSMC به عنوان بزرگ ترين توليد كننده تراشه در جهان اعالم 
كرده تمام تالش خود را براي تامين تراشه مورد نياز به كار بسته 
است اما اين شــركت مي گويد تا ســال آينده ميالدي جهان 

همچنان با مشكل تأمين چيپ روبه رو خواهد بود.
 اين شركت اعالم كرده كه ظرفيت توليد خود را افزايش خواهد 
داد و تالش مي كند قيمت ها را نيز در حــد معقول نگه دارد. 
در اين گزارش عنوان شــده اســت كه بزرگ ترين ســازنده 
تراشه هاي جهان با رشد 19.4 درصدي سود خود در سه ماهه 
نخست سال جاري ميالدي روبه رو بوده است. رقم عنوان شده 
از برآوردهاي قبلي شــركت بيشتر اســت. يكي از داليل اين 
موضوع مي تواند به تقاضاي باالي خريد تراشه به دنبال تغيير 
 TSMC شيوه كار و آموزش آنالين مربوط شود. سود خالص
براي سه ماهه نخست ســال 2021 تقريبا 4.93 ميليارد دالر 

اعالم شده است.

نبرد چيپ ها 
همه حرف های اقتصاد ســنتی را از ياد ببريد. برخالف دنيای 
قديم كه نفت و منابع زير زمينی مايه پز كشــورها بودند حاال 
فناوری های تك اســت كه ثروتمند يا فقير بودن كشــورها 
را تعيين می كنــد. چيپ ها پايه هــای اقتصــاد ديجيتال و 
امنيت ملی در جهان هســتند. بانك ها در واقع سيستم های 
كامپيوتری هســتند كه كار جابجايی پول را انجام می دهند، 
در جنگ ها، نبرد ســايبری حرف اول را می زنــد و خودروها 
 تبديــل بــه كاميپوترهايی شــده اند كه چهار چــرخ دارند! 
به هميــن خاطــر اســت كــه كمبــود چيــپ در جهان 
 می توانــد تبديــل بــه يــك بحــران بين المللــی شــود. 
چينی   ها تالش گسترده  ای طی ســالهای گذشته داشته اند 
كه به يكه تــازی آمريكا در توليد چيپ ها يــا به طور دقيق تر 
نيمه هادی هــا پايان دهنــد. در ســال 2014 دولت چين از 
سرمايه گذاری 1۵0 ميليارد دالری برای جهش توليد داخلی 
چيپ در اين كشــور خبر داد. اين كشــور برنامه دارد تا سال 
202۵ تبديل به يكی از پيشتازان توليد چيپ در جهان شود. 
اين برنامه چين حتی باعث شد تا باراك اوباما در زمان رياست 
جمهوری خود فروش برخی چيپ های پيشرفته شركت اينتل 
به پكن را ممنوع كند. حاال نبرد اين حوزه به اوج رسيده است 
و آمريكايی ها حتی مانع از خريد شركت های فعال حوزه چيپ 

از كره جنوبی و تايوان توسط چين شده اند.

چشم انداز آينده

ساسان شادمان منفرد 
خبرنگار

شايد زماني براي مردم جهان رانندگي با دنده اتوماتيك يا بدون نياز به گرفتن كالچ و عوض كردن دنده مسئله اي دور 
از ذهن بود. خودروهاي با گيربكس اتوماتيك اكنون تبديل به يك مسئله عادي در جهان شده اند و حتي در برخي 
از كشورها ديگر ديدن خودروي دنده اي عجيب به حساب مي آيد! چنين ماجرايي اكنون براي خودروهاي خودران 
پيش بيني مي شود. شايد زماني ديگر نياز به توجه مدام و هميشگي به جاده و چرخاندن فرمان هم فراموش شود و انتظار براي رسيدن به مقصد 
كافي باشد. بحث خودران ها اين روزها بسيار داغ تر از هميشه شده است و بسياري از شركت هاي بزرگ خودروسازي و همچنين استارت آپ هاي 
تازه كار به دنبال ساخت و توليد اين خودروها هستند. در طول سال ها، طرح هاي مفهومي فراواني ارائه شده كه تعداد اندكي از آنها را در نهايت در 
خيابان ها ديده ايم. اصطالح »اتوپايلوت« براي دهه ها در صنعت هواپيما استفاده  شده است و خلبانان را قادر مي سازد تا بار كاري خود را با اجازه 
دادن به هواپيما براي پرواز عملي در بخش هاي »كروز« سفر كاهش دهند. همين امر اكنون در حال رخ دادن براي خودروهاست، زيرا خودروهاي 
داراي سيستم راننده خودكار به سرعت در حال تبديل شدن به وســايل نقليه خودمختارتر و خودران هستند و به رانندگان اجازه مي دهند تا 

خودروها خودشان در بخش هاي خاصي از سفر، مانند بزرگراه ها، رانندگي كنند.

فراموشي تدريجي رانندگي
 وسايل نقليه خودران اين روزها به حرف نخست در صنعت خودروسازي جهان تبديل شده و 

آينده اي متفاوت را در حمل ونقل رقم مي زنند

ده ها ميليون تراشه رنگي كه اندازه شان از 
يك سانتي متر كوچك تر است در فضا پراكنده اند.

انســان ها يك ســوم عمــر خود 
را در تختخــواب مي گذارنــد 
و دانشــمندان هنوز دليل آن را 
نمي دانند. نظريه هاي مختلفي درباره علت خواب حيوانات 
و انسان ها وجود دارد كه از دليل براي ذخيره كردن انرژي تا 
كمك به مغز براي حفظ خاطرات و اطالعات جديد تا رفتار 
تكامل يافته اي است كه ما را از جسارت به شب هاي خطرناك 
بازمي دارد، متغير هستند. اما دانشمندان هرگز نتوانسته اند 

درباره درستي هيچ يك از اين نظريه ها به قطعيت برسند.

يك بازسازي كامل
اما يك دليل بســيار كوچك تر اما مهم تر وجود دارد كه چرا 
موجودات زنده اي مانند ما نياز دارند كه بخوابند تا خستگي يك 
Mo�روز را از تن به در كنند. در يافته هاي جديدي كه در مجله 

lecular Cell منتشر شده است، محققان دانشگاه بارايالن، 
به اين نتيجه رسيده اند كه اصلي ترين دليل تكامل يافته براي 
خواب، فعال شدن سيستم ترميم بدن براي اصالح آسيب هاي 
است كه به DNA سلول ها وارد شده است. DNA سلول هاي 
ما به واسطه اشــعه ماورای بنفش، تابش اشــعه ها، فشارهاي 
فيزيكي و بيوشــيمي، صدمه مي بيند. بدن ما سيســتم هاي 
ترميم كننده اي براي ترميم اين ترك ها و نقص هاي DNA در 
سلول ها دارد اما اين سيستم هاي ترميم در ساعات خواب بسيار 
مؤثرتر از ســاعت هاي بيداري عمل مي كنند، احتماالً به اين 
دليل كه بدن مي تواند منابع بيشتري را براي ترميم اختصاص 
دهد. ليور اپلبام يكي از نويسنده هاي اين مطالعه مي گويد: اين 
به ويژه درباره DNA عصب هاي ما به عنوان اساسي ترين بخش 
مغز ما بسيار درست است. در طول زمان بيداري، نورون ها با 

چيزهاي مختلف بسياري، مشغول هستند.

آسيب به مغز با كم خوابي
مطالعه جديد مي گويد هرچه بيشــتر بيدار بمانيد، آسيب 
بيشتري به DNA عصبي وارد مي شود و سرعت آن به حدي 
است كه سيستم ترميم بدن نمي تواند آن را ترميم كند. اگر 
سيستم ترميم بدن شما اجازه نداشــته باشد در تنظيمات 
بهينه كار كند، آســيب مي تواند به قدري خطرناك باشد كه 

به طور موقت يا حتي دائم به مغز آسيب بزند.
هدف مطالعه جديد، جداسازي ريشــه ارتباط بين خواب و 
ترميم DNA است. محققان تصميم گرفتند براي اين كار يك 
آزمايش را روي ماهي زبرا انجام دهند؛ يك حيوان شفاف با 
ساختاري شبيه به مغز پستانداران اما بسيار ساده تر و آسان تر 

براي مطالعه.
اپلبام مي گويد: با استفاده از اين مدل، ما توانستيم ديناميك 
كروموزم هــا و فرايند ترميم را در عصــب ماهي زنده هنگام 
خواب و بيداري تجسم كنيم. ماهي زبرا همچنين يك مدل 
عالي براي دستكاري ژنتيك است بنابراين ما همه ابزارهاي 

الزم مولكولي و تصويربرداري را توانستيم توسعه دهيم.

مطالعه دو بخش بسيار مهم داشت. يك اينكه، تيم بار ايالن 
از ابزارهاي تابشي و دارو براي آســيب زدن به DNA ماهي 
استفاده كرد و سپس دريافت كه آسيب بيشتر، منجر به نياز 
به خواب بيشتر شد تا بدن بتواند سيستم ترميم را راه اندازي 
كند. كمترين ميزان زمان خوابي كه الزم بود، 6ساعت بود و 
كمتر از اين مدت يعني ماهي زبرا نمي توانست به اندازه كافي 

DNA را ترميم كند.
در بخش دوم، اپلبام و تيم او از ابــزار ويرايش ژن براي بازي 
با پروتئيني به نام PARP1   اســتفاده كرد، اين پروتئين به 
بدن مي گويد كه چه بخشي از DNA ســلول نياز به ترميم 
دارد. محققان دريافتند كــه افزايش مقادير اين پروتئين در 
ماهي زبرا باعث خواب بيشتر و در نتيجه ترميم بيشتر وابسته 
به خواب مي شود. جلوگيري از توليدPARP1  يعني ماهي 
به خواب نمي رود و بنابرايــن DNA آن نيز به خوبي ترميم 
نمي شود. چندين كارآزمايي مشــابه روي موش نيز ارتباط

PARP1  را تأييد كرد.
به اعتقاد اپلبام برخي مفاهيم مهــم در اين مطالعات وجود 
دارد كه نشــان مي دهد احتماال مشــكالت خواب، منجر به 
اختالالت عصبي مانند پاركينســون و آلزايمر مي شــود. او 
مي گويد: ممكن است انباشــت كم خوابي، سالمت سلول ها 
را كاهش دهد و اين يكي از داليل بيماري هاي عصبي است. 
  PARP1اگر اين درست باشد، مدل سازي فعاليت پروتئين

مي تواند از نظر تئوري يك راه درمان اين بيماري باشد.
وو نيز مي گويد: از منظري وســيع تر، اين مطالعات مي تواند 
تحقيقات در مــورد رابطه بين اســترس و خواب اســت را 
گسترش دهد. كه اين نمونه ديگري از اهميت داشتن خواب 
باكيفيت كافي است. بسياري از مطالعات نشان مي دهد كه 
بزرگساالن آمريكايي به طور متوسط   كمتر از 6ساعت در شب 
مي خوابند كه اين ميزان كمتر از 7تا 8ســاعت توصيه شده 
است. بنابراين اگر مي خواهيد DNA سالم تري داشته باشيد، 

بهتر است زودتر به تختخواب برويد.

اگر مي توانيــد، يك اتاق كوچك و 
تقريبا آبي  رنگ را با سيم هاي زياد، 
صفحه هاي نمايش و سنسورهاي 
گوناگون كه يادگارهايي از جهان قديمي است تصور كنيد. در اين اتاق 
كسي زندگي مي كند كه قرنطينه شــده است. يك آشپزخانه مشترك 
هم در پايين راهرو وجود دارد كه او با چنــد غريبه كه به صورت آنالين 
آنها را مالقات كرده در آن سهيم اســت. با اين حال، او بيشتر غذاهاي 
خود را از طريق يك پلتفرم ســفارش مي دهد. ميكروفون ها تعامالت او 
را ضبط مي كنند و يك حسگر حركتي روي مچ دســت، به او يادآوري 
مي كند كه عملكرد خود را بهبود بخشد. همچنين يك دستگاه نظارت 
جيبي به او يادآوري مي كند كه گياهان خود را آبياري كند. او اين خبر 
را دريافت مي كند: ثروتمندترين مرد جهان به تازگي جو زمين را ترك 
كرده است. اين تصويري از خانه هاي سال2021 است اما آيا خانه هاي 
ســال20۵0 مي توانند تصوير اميدواركننده تري نسبت به اين كابوس 
ويرانگر كه برخي از ما طي 2سال گذشته تجربه كرده ايم، ارائه دهند يا ما 
به طور اجتناب ناپذيري در دنياي نظارت و اتمي سازي، بحران آب وهوا و 
بحران مسكن مي لغزيم و درحالي كه هدست هاي متا، اطالعات را از روح 
و روان ما مي مكند، به تنهايي در اين فضا غرق مي شويم؟ سارا داگالس، 
مدير شركت ليمينال اسپيس مي گويد: »شايد هر دو.« او برگزاركننده 
نمايشگاه Tomorrow’s Home در »موزه خانه« شرق لندن است كه 
زندگي ما را از 3دهه آينده به تصوير خواهد كشــيد. داگالس مي گويد: 
» نمايشــگاه خانه آينده مي تواند به ما كمك كند تــا روش هاي بهتر و 
پيچيده تر طراحي را شــكوفا كنيم؛ به شــرطي كه ميان مزاياي زياد و 
پرسش هاي اخالقي كه فناوري هاي تعاملي جديد به ارمغان مي آورند، 
هماهنگي ايجاد كنيم.« اين نمايشگاه كه با همكاري دانشگاه كالج لندن 
توليد شده است، خانه اي را تصور مي كند كه 3نفر در آن زندگي مي كنند. 
كاي كه 17سال سن دارد و براي يك شركت چاپ سه بعدي كار مي كند، 
در متاورس وقت مي گذراند. يك شخص مسن به نام مو با 76سال سن كه 
يك معلم بازنشسته است. او دچار زوال عقل زودرس شده است و چارلي 
34ساله كه فلج مغزي دارد و براي يك توليدكننده پروتئين مستقر در 
بوينس آيرس كار مي كند. زندگي در ســال 20۵0با 3»پديده كالن« 
فراگير همراه اســت؛ بحران آب و هوا، پيري جمعيت و انقالب صنعتي 
 )data�gathering(چهارم كه منجر به نفوذ فناوري جمع آوري داده
به صميمي تريــن فضاهاي ما خواهد شــد. حاال ببينيــم فضاي خانه 

20۵0چگونه است؟

اتاق نشيمن
همه حسگرها، ميكروفن ها، دوربين ها و مانيتورها احتماالً تا سال20۵0 
بسيار متداول تر و هوشمندتر خواهند شد. نسخه آينده الكسا ممكن است 
در يك شمعدان يا گلدان تعبيه شود. ممكن است با مواد طبيعي بيشتر 
مانند چوب، كنف و كاه تركيب شــود و نه تنها به آنچه مي گوييد پاسخ 
مي دهد، بلكه به لحن و حجم صداي شــما هم واكنش نشان مي دهد 
و متوجه مي شــود كه چه زماني ســر فرزندانتان فرياد مي زنيد. ايوان 

راجــرز، رئيس علوم 
كامپيوتر در دانشگاه 
UCL مي گويد: »با 
اين حال، اگر بتوانيم 
كنترل داده هاي خود 
را در دست بگيريم، 
هيچ يك از اينها چيز 

وحشتناكي نيست.« به عنوان مثال، شايد كاغذ ديواري هاي ديجيتال 
بسته به احساسات موجود در خانه تغيير رنگ دهند.

آشپزخانه
ايــن بخــش از خانه طي 
نســل هاي اخير تغييرات 
بزرگي را به خود ديده است: 
از اتاقي شبيه يك گالري 
كه براي خدمتــكار خانه 
طراحي شده است تا فضاي 

بزرگ و جمعي كه كانون زندگي خانوادگي است و اتاق غذاخوري را حذف 
كرده است. اين بدان معنا نيست كه ما در حال پخت وپز  بيشتر هستيم. 
به نظر مي رسد تحويل غذا با پهپاد، استفاده از گوشت هاي آزمايشگاهي و 
برنامه هاي غذايي بهينه سازي شده را تجربه خواهيم كرد. يخچالي كه تا 
حدودي محيط خود را درك مي كند، از طريق اينترنت اشيا مي تواند اعالم 
كند كه در حال خالي شدن است. همچنين سطل زباله اي را تصور كنيد كه 
بتواند دورريز شما را محاسبه كند و با تخفيف مالياتي به شما پاداش دهد.

حمام
آينده معمــوالً به عنوان 
فضايي درخشــان، سفيد 
و ضدعفوني شــده بــه 
تصوير كشــيده مي شود. 
در اين شرايط اما، ما تنوع 
ميكروبي مورد نياز بدنمان 

را دريافــت نمي كنيم و اين منجــر به بســياري از بيماري هاي مزمن 
جديد مي شــود. براي مقابله با ايــن وضعيت، برخي در حال توســعه 
مصالح ساختماني هستند كه طبيعت را به داخل خانه مي آورد. نمونه 
آن كاشي هاي حمام حاوي اسپور يا هاگ هايي است كه ميكروب هاي 

مفيدي دارند.

اتاق خواب
پتو يا احتماالً تشك شما به چيزي تبديل مي شود كه خواب شما را كنترل 
مي كند. داگالس مي گويد: »اكنون، وقتي به فناوري هاي پوشيدني فكر 
مي كنيم، به دستگاه هايي شبيه آيفون با صفحه نمايش فكر مي كنيم اما 
در آينده شاهد خواهيم بود كه اين دستگاه هاي جمع آوري داده بسيار 
انساني تر مي شوند.« شايد در آينده كمدهاي مجازي داشته باشيم كه 
به ما امكان مي دهند به راحتي لباس ها را با دوستان و همسايه ها عوض 

كنيم.

خانه های آينده چگونه خواهند بود؟
شايد در سال 20۵0يخچالي در آشپزخانه داشته باشيد كه كمبودها را به شما اعالم كند

ترميم دی ان ای های آسيب ديده در خواب
محققان دريافتند كه يكي از داليل نياز بدن به خواب، ترميم DNA سلول هايي 

عماد الدين قاسمی پناه است كه در طول روز به دليل عوامل مختلف آسيب ديده اند
خبرنگار

زهرا خلجي 
خبرنگار

A8 آئودی
نســل چهارم اين خودرو كه از نوامبر2017 در خط توليد قرار گرفته داراي سيستم هاي 
خودران است. اين آئودي داراي گيربكس 8دنده اتوماتيك بوده و با موتورهاي متفاوتي به 
بازار عرضه شده است. موتورهاي بنزيني، گازوئيلي و هيبريد. موتور ديزلي 268اسب بخار 
نيرو توليد مي كند و شــتاب صفر تا 100كيلومتر آن حدود 6ثانيه اســت. مدل بنزيني 
340اسب بخار نيرو توليد مي كند و شتاب صفر تا 100كيلومترش ۵/6ثانيه است. قدرت 

موتور هيبريد اما 33۵اسب بخار بوده و صفر تا 100كيلومتر را در 4/9ثانيه مي پيمايد.

و وهای بدون راننده :  جاده پيش ر خودر

X تسال مدل
اين مدل از سال201۵تاكنون در حال توليد است. تسال مدال X، يك كراس اوور متوسط است با 
۵بسته متفاوت باتري ارائه مي شود كه قدرتمندترين آن، 100كيلووات ساعتي است. اين باتري 

به تسال مدل X اجازه مي دهد تا مسافتي در حدود ۵23كيلومتر را با يك بار شارژ كامل 
طي كند. اين خودرو، 2موتور الكتريكي دارد كه موتور جلويي معادل 2۵9اسب بخار 
و موتور عقب معادل ۵03اسب بخار نيرو توليد مي كند. حداكثر سرعت اين مدل، 

2۵0كيلومتر در ساعت است و صفر تا صد كيلومتر را در 3/8ثانيه مي پيمايد.

ct 6 كاديالك
خودروي لوكس ساخت شــركت جنرال موتورز يكي از برترين وسايل نقليه خودران در 
جهان محسوب مي شود. اين خودرو با موتور 6ســيلندر تويين توربو گنجايشي 3ليتري 
دارد و 404اسب بخار نيرو توليد مي كند. حداكثر سرعت اين كاديالك روي 240كيلومتر 

محدود شده و شتاب صفر تا صد كيلومتر آن نيز ۵ثانيه است.

Mach-E فورد موستانگ
يك خودروي برقي با داشتن سيستم هاي خودران كه در نوع خود يكي از شاهكارهاي 
ساخته فورد محسوب مي شود. موستانگ Mach�E مدل2021بسته به باتري هايش 

بين 330تا 480كيلومتر را با يك شارژ كامل مي پيمايد.
 بسته به مدل هاي مختلف شتاب صفر تا 100كيلومتر اين خودرو بين 4/۵تا 6/۵ثانيه 
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اسب بخار قدرت دارد.
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جنرال موتورز در 
نمايشگاه جهاني 

فيوچراما، خودران 
مفهومي خود را 

ارائه كرد.

چالش بزرگ دارپا
در آمريكا 

نخستين رقابت 
بزرگ براي طراحي 

خودران ها بود.

گوگل خودران هاي 
خود را معرفي 

كرد. پس از طي 
1/3ميليون مايل 

نخستين تصادف در 
فوريه2016گزارش 

شد.

دايملر در آلمان 
مجوز تست زنده 

كاميون هاي 
خودران را گرفت.

يك فرد 40ساله 
در اوهايو زماني كه تســالي مدل 
اس تصادف كرد، كشته شد. شايد 
اين نخستين مرگ در تصادف يك 
خودران به حساب بيايد. گمان بر 
اين است كه خودرو، كاميون سفيد 
را با آسمان آبي اشتباه گرفته باشد.

فناوری
رادار

وسيله نقليه 
به زيرساخت

اندازه گيري جي پي اس
اينرسي

ليداردوربين ها نرم افزار

ارسال اطالعات بين وسائل  نقليه

سناريوی جهانی
آمريكا:
كاليفرنيا، 
فلوريدا، 
ميشگان و 
واشنگتن 
قانون مصوب 
دارند.

بريتانيا:
قوانيني در اين 
خصوص به تصويب 
رسيده است.

سوئد:
مجوزهاي آزمايش
 صادر شده است.

هندوستان:
برنامه هايي 
براي معرفي 
تاكسي هاي 
خودران در دست 
است.

شركت ها
تسال موتورز، گوگل، اپل، تام تام، 

بايدو، فارادي، ب ام و ، فيوچر
 و جگوار  لندروور

باتري ها
براي قدرت 
دادن 
به خودرو

طراحي داخلي
براي سواري 
نه براي 
رانندگي

حسگرها
رادارها و دوربين ها 
براي مسيريابي

سيستم هاي 
پشتيباني
براي 
فرمان دادن، 
ترمزكردن و 
محاسبات

تغييرات پس از اجرايی شدن
 خودران ها مي توانند، ميليون ها راننده را بيكار كنند.

  سيستم و نرم افزارها بايد بومي سازي شوند و با 
فرهنگ و قوانين كشور مقصد سازگار باشد.

  آژانس هاي امنيتي عليه تصويربرداري براي 
سيستم جي پي اس خودران ها هستند.



سه شنبه 2 آذر 161400
ادب و هنر شماره  8369

نگاه

مرحوم جمشيد ارجمند
منتقد و ویراستار

 جسدهاي شيشه اي
 فيلمي »نساخته« است

آخرهاي شــب بــود كــه دیدم 
حرف هایمان به ظاهر تمام شــده، 
از آسمان و ریسمان گفته ایم و دیگر 
چيزي نمانده است. حرف هاي من و كيميایي هميشه محورهاي معيني 
داشت. برخالف آنچه همه ممكن است تصور كنند، كمتر از سينما حرف 
مي زدیم و كمتر از آن درباره فيلم هاي خود او. شــاید اگر من سر حرف 
را باز مي كردم، او دنبالش را مي گرفت؛ شــاید. ولي بين من و او هميشه 
پرده اي بود كه جلوي ســينما آویخته مي شد. گویي من، مرد تنهایي و 
كاغذ و مداد بودم و او خویشــتن داري و غروري داشت كه نمي خواست 
درباره آثار گذشته اش چيزي به زبان آورد. درباره آثار آینده اش هم هرگز 
چيزي به زبان نمي آورد. من هميشه بر این باور بودم كه در زمينه كارهاي 
گذشته اش، از »قيصر« بگير تا »دندان مار« و »فریاد« و... چيزي نمي توانم 
بگویم. مسعود كيميایي است و یك دنيا نكته و حرف. شاید اگر فيلمساز 
بودم وادارش مي كردم حرف بزند. ولي آدم دست به قلم، اگر حرفي داشته 
نوشته و اگر ننوشته البد دليلي داشــته، پس حرف ما مرزش مشخص 
بود. سينماي ما سينماي آمریكا بود و فيلمسازهایي مثل ساموئل فولر و 
فضاهایي مثل »جيب بري در خيابان جنوب«. تازه شوخي ها و طنز مسعود 
كيميایي مگر اجازه مي داد كه آدم دوتــاكالم حرف جدي بزند؟ حرف 
جدي مان كه آرزوي او و رؤیاي من بود، خلق یك بازساخت از جيب بري... 
بود )كه تظاهرش در »ســلطان« دیده شد كه مي دانم خودش را راضي 

نكرد و مرا قانع نساخت؛ با آن داستان ها.(
باري آن شــب مي خواســتم پا شــوم و بيایم بيرون كه گفت بنشين 
مي خواهم چيزي برایت بخوانم. دعوت غيرمنتظره اي بود. نشســتم 
و مسعود كيميایي دســته كاغذي را كه پيش رو داشت جلوتر آورد و 
شروع كرد به خواندن. انگار داشت طرح یك فيلم بسيار كيميایي وار را 
مي خواند. حدود 30صفحه كه خواند، من دیگر انگار جلوي پرده سينما 
نشسته بودم و آن آدم هاي بي قرار قصه را مي دیدم. یادم است در صفحه 
حدود سي ام به او گفتم تا اینجا 2تا فيلم كامل در مي آید. گفت بلكه هم 
3تا، و من فكركردم اگر خودت بخواهي 4تا! آبشار حادثه ها مي ریخت و 
من گاهي در الله زار بودم و گاهي در نادري. گاهي جلویم گودزیال توي 
خيابان مي دوید و گاهي كارآگاه دشيل همت. همان شب اول نمي دانم 
چند صفحه و تا كي خواند، ولي یادم است كه در صحنه فرو رفتن در دیگ 
گالب، دیگر نتوانستم طاقت بياورم. گفتم مسعود دیگر نخوان، و او لب 

از داستان فروبست.
تازه گفت این بخش هایي اســت از رماني كه دارم مي نویســم به اسم 
جسدهاي شيشه اي؛ چه اســمي! چه تكان دهنده، چه سوررئاليستي. 
احتمال مي دهم خودم به او پيشنهاد كردم كه وقتي تمامش كردي بده 
من ویرایش كنم. خودم آن موقع نمي دانستم مرزهاي ویرایش رمان از 
كجا شروع مي شود و تا كجا حق پيشروي دارد اما به یك چيز اطمينان 
داشتم. كاري را كه مسعود كيميایي بنویسد، فقط من باید ویرایش كنم: 
فضایمان آسمان مشترك داشت. كوچه هایمان دیوارهاي هم قد و اندازه 
داشت و خانه هایمان دیوار به دیوار بود.  بال هاي مسعود را مي شناختم، 
قدرت پروازش را در سينما دیده بودم. افق سياسي و اجتماعي اش را 
مي شــناختم. افق من از یك نقطه در ۱330 شروع مي شد و به یك 
نقطه در ۱332 ختم مي شــد و بعد در وجود مقدس یك مرد ادامه 
پيدا مي كرد. مدتي غایب مي شــد و باز، از ۱34۷ با قيصر خودش را 
نشان مي داد، یك جاهایي براي یك شب سر از خيابان بهار درمي آورد 
و كوچه پسكوچه هاي مزین الدوله، بعد رخت مي كشيد به باالي شهر، 
فرمانيه و جردن. اما هيچ وقت مثل فيلم هاي روشنفكرهاي اروپا، مثال 
فليني، زمان نمي شناخت. زمانش دست خودمان بود... باري جسدهاي 
شيشه اي را نوشت و مرا دیوانه كرد. جور عجيبي بود. انگار مي كردم آن 
را خودم نوشته ام. بعد از تمام كردنش حالت كسي را داشتم كه كاري 
را به آخر برده و حاال خسته، كنار نشسته است. از فراواني آن همه آدم، 
از خشــونت آن همه ماجرا، از لطافت و حجب آن عشق خسته بودم؛ 
خســته و راضي. تكرار مي كنم انگار مي كردم خودم آن را نوشته ام. 
یادم نيست چقدر وقت طول كشيد تا تمامش كردم، ولي مطمئنم كه 
زودتر از هركار مشابه دیگري تمام شــد. مشابه كه مي گویم از نظر ژانر 
كار، یعني »رمان« بود. خواهش كردم از ناشر كه غلط گيري اش را هم 
خودم بكنم كه چنين هم شد و احتماال كار كم غلطي از چاپ درآمد. اما 
من در ویرایش جسدهاي شيشه اي چه كردم؟ یك اصل بسيار محترم 
در ویرایش این است كه كمترین ميزان دخالت از سوي ویراستار انجام 
شود. من حتي در نخستين سال هاي ویرایش نيز همين اعتقاد را داشتم 
و این مهم ترین و برترین دستور ویرایش، براي حفظ اصالت و خطوط و 

ویژگي هاي نثر نویسنده است. 
مسعود كيميایي كه خودش مي داند اما براي اطالع خواننده ها مي گویم 
كه مي توان ادعا كرد از نظر حفظ ویژگي هــاي زبان كيميایي، تقریبا 
كمترین ميزان دخالت من - تا حد یك تا 2درصد- در نثر جســدهاي 
شيشه اي به كار رفته است. پس سهم ویراســتار در این كتاب چه بوده 
اســت؟ یك متن، بعد از ویرایش وقتي چاپ شده اش منتشر مي شود، 
به قاعده نباید هيچ اثري از انجام ویرایش در آن به چشــم بخورد و این 
اتفاقي است كه در مورد جسدهاي شيشه اي افتاده است. متن جسدهاي 
شيشه اي از نظر ویرایش متني پاكيزه و روان بود. دخالت مؤثر من در این 
متن شاید منحصر باشد به چند مورد انگشت شمار سهوهاي قلمي كه 
به زمان هيجان و دور برداشتن قلم اتفاق مي افتد. من خود از این بابت 
سهوهاي بسيار كرده ام، ازجمله یكي در همين چند روزه، اینكه فيلم 

زیباي روز بونوئل را به حساب برگمان گذاشته ام.
یك وقت در همين مجله فيلم نوشتم كه بعضي كارها هست كه حسرت 
و آرزوي انجامش را داري و وقتي بشنوي یكي دیگر آن كار را كرده، تو 
نفسی راحت مي كشي. انگار تكليفي بوده كه از گردنت ساقط شده، مانند 
حكم واجب كفایي. نوشته بودم با »هشــت و نيم« فليني و جسدهاي 
شيشــه اي كيميایي این حال براي من اتفاق افتاد و یكــي از یاران و 
همراهان قدیم، خيلي قدیم، نمي دانم در چه حالتي بوده كه این مضمون 
را به معناي دیگري گرفت و مرا مورد سرزنشــي سخت قرار داد كه چرا 
چنين گفته ام و چرا كيميایي را در ردیف فليني قرار داده ام و اصال چرا در 
این سن و سال هنوز طرفدار كيميایي هستم. گویا طرفدار كيميایي بودن 
اوال عيب است و ثانيا شرط سني دارد و اصال من حق ندارم جانب دار این 
فيلمساز باشم. در این مورد چون دلم سوخته بود، به خالف روش همه 
عمرم، یادداشتي خطاب به آن دوست نوشتم كه فقط در آن یادآوري ایام 
قدیم را كردم و حق و حقوقي را كه آن دوست برگردن من دارد به یادش 
آوردم. ولي نمي دانم در دستگاه فاكس مجله چه پيش آمد كه یادداشت 
من سر به نيست شد و وقتي در نوبت دوم یعني ماه دوم هم باز همان را 
فرستادم، همان سرنوشت تكرار شد و معلوم شد كه دستگاه فاكس هم 
به نحوي هوشمند است و نمي خواهد چيزي از من در این باره منتقل كند، 

هرچند كه آن چيز سراپا ستایش آن مخاطب باشد.
شب عيد است. جاي گله نيست: ورنه این سيل دمادم ببرد بنيادم... 

دلم مي خواست جسدهاي شيشه اي را من نوشته بودم. اگر چنين شده 
بود امروز دورخيز نمي كردم كه خود رماني بنویسم... اگر عمري بود.

منبع: هفدهمين کتاب سال سينمای ایران، مجله فيلم، 1386

ابراهيم گلستان
گلستان )1301( داستان نویسي صاحب سبك 
است که تلقي خاصي از داستان دارد و براي 
نویســندگان دیگري که نثر و زبان و نگاه او 
را مي ســتایند، الگو و سرمشق بوده است. 
مجموعه داستان هاي »آذر، ماه آخر پایيز« 
)1327(، »شكار ســایه« )1334(، »جوي و 
دیوار و تشنه« )1346( و »مد و مه« )1348( 
و دو داستان بلند »اســرار گنج دره جني« 
)1353( و »خروس« )1374( هر کدام نيازمند 
بررسي و توجهي مجزا و مبسوط هستند که 
در اینجا قصد و فرصت پرداختن به همه آنها 
نيست اما تعدد داســتان هایي که او نوشته 
خود نشان مي دهد که داستان نویسي براي 
گلستان تا چه حد موضوعي جدي بوده است. 
گلستان، از یك سو، زبان مي دانست و این 
فرصت را داشت تا آثار ادبي طراز اول جهان 
را بخواند و از سوي دیگر، به دليل آشنایي اش 
با ادبيات کهن فارسي، زباني غني و پرمایه اي 
در نوشتن اختيار کرد. داستان هاي او همچون 
فيلم هاي مستند و بلندش مهر او را بر پيشاني 
دارند و از مهم ترین آثار ادبي تاریخ ادبيات 

ایران به شمار مي روند.

فريدون گله
خيلي ها که فریدون گلــه )1384ـ  1319( را با فيلم هایي نظير »دشــنه« 
)1351(، »زیر پوست شــب« )1353(، »مهرگياه« )1354( و »کندو« )1354( 
مي شناسند، خبر ندارند که گله پيش از ساخت نخستين فيلمش داستاني به 
نام »چشم کاغذي ها« نوشته است؛ داستاني درباره عشق و نفرت، وصال و فراق، 
تردید و اطمينان که شخصيت هاي اصلي اش دختر و پسري به نام  هاي »ني ني« 
و »مهر« و زن و مرد سردوگرم چشيده اي به نام هاي »بانو« و »سروش« هستند. 
ني ني با وجود عشقي که به مهر دارد، اما از رفتارها و غيبت هاي گاه و بي گاه مهر 
ـ که نمي تواند از قمار دست بكشدـ  خسته شده و قصد ترك او را دارد، اما این 
رفتن براي او به این راحتي ها نيست. در این ميان، سروش و بانو هر کدام نظر 
متفاوتي درباره تصميم ني ني دارند. داستان حال و هوایي غمگسارانه دارد و 
گله در انتقال این حال و هوا به خواننده موفق است. شروع داستان براي فهم 
فضاي داستان مناسب است: »صبح، باران همه جا را خيس کرده بود. 2 ردیف 
درخت در 2طرف جاده دنبال هم صف کشيده بودند و تا آخرین نقطه دید که 
انتهاي یك سرباالیي بود به چشــم مي خوردند. برگ هاي زرد و سرخ پایيزي 
اینجا و آنجا پراکنده بودند و به زیبایي افسرده صبح مي افزودند. آسمان پوشيده 
از ابرهاي خاکستري تيره و روشن بود و به نظر مي آمد که از ميان آنان نسيمي 
شرق را به سوي غرب مي پيماید. بانو بند روب دوشامبرش را روي شكمش گره 
زد و درحالي که با یك دســت موي طرفين صورتش 
را به پشت گوش هایش مي فرستاد یك وري بدن 
نسبتا سنگينش را از ميان در اتاق خواب بيرون 
کشيد و در را پشت سرش بست...  .« این داستان 
که احتماال در ســال1346 منتشر شده، به 
رغم افزایش محبوبيت گله در سال هاي بعد 
از انقالب، هرگز به چاپ دوم نرســيده است و 
تجدید چاپ آن مي تواند ور داستان نویس 

گله را به عالقه مندانش بشناساند.

شاپور قريب
شاپور قریب )1391ـ 1311( که نخستين فيلمش 
را در سال 1347به نام »دختر شاه پریون« ساخت، 
پيش از ورود به عالم ســينما 2مجموعه داستان 
منتشر کرد. حســن ميرعابدیني در کتاب »صد 
سال داستان نویسي« 2مجموعه »عصر پایيزي« 
)1339( و »گنبد حلبي« )1341( شــاپور قریب را 
داســتان هایي »فقرنگار« معرفي مي کند. »عصر 
پایيزي« 6داستان اســت که زندگي بي حاصل و 
معاش ســخت آدم ها را مورد توجه قرار مي دهد. 
قریب در نوشتن این داستان ها به محيط پيرامون 
خود چشــم داشته و ســعي کرده در حد توانش 
تصویري رئاليســتي از اجتماع ارائه دهد. چه در 
»عصر پایيزي« و چه در »گنبد حلبي«، نثر قریب 
پيچيده یا مطنطن نيســت و زبان مردم کوچه و 
بازار در آنها به کار گرفته شده است. گاه حتي زبان 
داســتان از ظرافت ادبي تهي مي شود و به سوي 
گزارش مي رود. با این حال، نمي توان منكر شــد 
که برخي داستان هاي این دو مجموعه خواندني و 
جذاب اند. »گنبد حلبي« شامل 5داستان است و 
در خود داستان گنبد حلبي، قریب »باطن ظلماني« 
)تعبيري از ميرعابدیني( آدمي به ظاهرپارســا و 
پرهيزکار را به تصویر مي کشــد. فقر با شكل هاي 
مختلفش در داستان هاي قریب طنين انداز است و 
دغدغه اصلي او را مي نمایاند. او بعد از این 2مجموعه 
داستان به سراغ فيلمسازي رفت اما این 2 کتاب 

سال هاست که تجدید چاپ نشده اند.

مسعود كيميايی
مسعود کيميایي )1320( سال ها بعد از اینكه کار سينما را شروع کرد، سراغ داستان نویسي رفت. نخستين رمان 
کيميایي »جسدهاي شيشه اي« بود که در سال 1380منتشر شد. مطابق معمول همه کارهایي که از کيميایي سر 
مي زند، رمان نویسي او هم با استقبال طرفدارانش مواجه شد و دوستدارانش این رمان را چشمه دیگري از خالقيت 
و استعداد کيميایي درنظر گرفتند. »جسدهاي شيشه اي« داستاني عاشقانه بر بستري از حوادث سياسي است. 
شخصيت ها با آنها که سينماي کيميایي را مي شناسند غریبگي نمي کنند. حال و هواي داستان و نوع حرف زدن 
شخصيت ها نيز آشناست. در واقع این رمان فيلم عكاسي نشده اي است که کيميایيـ  به جاي جلوي دوربين ـ  
روي کاغذ دکوپاژش کرده. بعد از این رمان، کيميایي »حسد بر زندگي عين القضاه« را در سال 1384منتشر کرد 
که زندگي عين القضات همداني، عارف نامي ایراني، را دســتمایه کار خود قرار داده است. سال 1394کيميایي 
رمان 3جلدي »سرودهاي مخالف ارکسترهاي بزرگ ندارند« را منتشر کرد که اگر شك و شبهه اي هم بود که 
کيميایي از سرتفنن مي نویسد، این تردید را محو کرد. باز هم مي توان فضاي ذهني کيميایي را به راحتي در 

این اثر تشخيص داد. احتماال در آینده باز هم از کيميایي خواهيم خواند.

قلم  های نگاتيوی
10  کارگردانی که  داستان نوشته اند

امير نادری
داستان »ساز دهني« نوشــته امير نادري )1324( که اول بار در شماره هاي 
دوم و ســوم »آیندگان ادبي« در خرداد 1357منتشــر شد، داستان پسر 
الغر و زردنبویي با چشم هاي درشــت و موهاي وزکرده به نام عبدل است 
که به بيماري اسهال دچار شــده اما از خوردن دوا سر باز مي زند. پدرش به 
عبدل وعده مي دهد که اگر دوا بخورد و بازي درنياورد، به او یك ساز دهني 
مي دهد و عبدل قبول مي کند و صاحب ساز مي شود. عبدل از قبل ساز توجه 
هم سن وساالنش را به دست مي آورد و پسربچه اي به نام اميرو که بسيار به ساز 
عالقه مند شده اما پولي ندارد که در ازاي  ساز زدن به عبدول بدهد، حاضر 
مي شود به عبدول کولي دهد. نادري در دهه50، 2داستان »تجربه« )مجله 
رودکي، بهمن و اسفند 1355( و »این طوري مرد شدم« )روزنامه آیندگان، 
دي 1357( را نيز نوشت و بعدا این داستان ها در قالب کتاب »ساز دهني و 
چند قصه دیگر« )انتشارات آوانوشت، 1384( منتشر شدند. محمد بهارلو، 

منتقد ادبي، درباره این داستان ها چنين نوشته 
است: »به گمان من داستان هاي او در بهترین 
حالت طرح ها و یادداشــت هاي به سرعت 
نوشته شــده اي براي فيلم هستند؛ نقطه 

شروعي براي اینكه تصورات و 
عواطف او ثبت شوند تا بعد به 

تصویر درآیند«. 

داريوش مهرجويی
براي مهرجویي )1318( هم رمان نویسي سال ها بعد از ورودش به ســينما آغاز مي شود. سال 1388نخستين رمان 
مهرجویي با عنوان »به خاطر یك فيلم بلند لعنتي« منتشر شد. داســتاني درباره عشق و سينما. مگر مهرجویي در 
فيلم هایش مثل »هامون« )1368( یا »ليال« )1375( از عشق، از شوریدگي، از دلباختگي، از فنا شدن در راه عشق، از 
ایثار عاشقانه نگفته؟ یا در »ميكس« )1378( سينما را موضوع فيلمش نكرده؟ در »خرابات مغان« )1391( مهرجویي 
مي کوشد داستاني فلسفي را روایت کند و عشق و ایمان و تفاوت و مدارا را با هم گره مي زند تا به داستانش شكل دهد. 
»سفر به سرزمين فرشتگان« )1395( داستان زوجي به نام هاي کسري و سيماســت که با دریافت اي ميلي متوجه 
مي شوند برنده یك جایزه 8ميليون دالري شده اند. دریافت این جایزه منوط به حضور آنها در لس آنجلس آمریكاست 
که به شهر فرشتگان معروف است. به همين خاطر آنها همه زندگي خود را مي فروشند و راهي آمریكا مي شوند. کتاب »دو 
خاطره: سفرنامه پاریس، عوج کالب« )1395( با اینكه بر پيشاني اش عنوان »خاطره« حك شده، اما روایتي رمان گونه 
دارد و وقایع این دو سفرنامه از خيال مهرجویي یا تجارب واقعي او نشأت گرفته است. قهرمان دو  رمان دیگر مهرجویي، 

»آن رسيد لعنتي« )1396( و »برزخ ژوري« )1397(، یك کارگردان است و از این بابت 
شاید حتي بتوان در این دو کتاب مشابهت هایي ميان شخصيت هاي اصلي و خود 

مهرجویي پيدا کرد. در »برزخ ژوري«، یك کارگردان مطرح ایراني به عنوان یكي 
از اعضاي هيأت ژوري یك جشنواره بين المللي باید عازم ایتاليا شود، اما دکترش 

به او خبر مي دهد که تومور مغزي او در حال رشد است و باید هرچه زودتر عمل 
شود. این مسئله کارگردان داستان را با پرسش هایي هستي شناختي در 
آستانه این رویداد هنري مواجه مي کند. مهرجویي ترجمه هایي هم دارد 

که در بازار کتاب پرفروش هستند.

ناصر تقوايی
به روایت حسن ميرعابدیني در کتاب »صد سال داستان نویسي« ناصر تقوایي )1320( در 
اوایل دهه40 همراه نجف دریابندري داستان هاي جنوبي در مجله »آرش« چاپ مي کرده 
است. در واقع تقوایي را باید از طالیه داران مكتب ادبيات جنوب دانست. ميرعابدیني 
درباره داستان هاي تقوایي مي نویسد: »ماجراي تمامي داستان هاي تقوایي حول محيط 
کارگري جنوب مي گردد و او نخستين نویسنده ایراني است که به صورت جدي به این 
محيط پرداخته است.« بعد و در اواسط دهه40، تقوایي با جمعي از نویسندگان جوان و 
پرشور جنوبي، در گاهنامه »ادبيات و هنر جنوب«، دید خود را به داستان نویسي قوام 
داد. تقوایي در سال1348»تابستان همان سال« را که شامل 8داستان پيوسته است 
منتشر کرد. سرمشق و الگوي تقوایي در داستان نویســي ارنست همينگوي و البته 
ابراهيم گلســتان بود که خودش تا حدودي تحت تأثير همينگوي قرار داشت. عباس 
بهارلو در مقاله »سينما و هنرهاي دیگر؛ از آغاز تا امروز« )هفدهمين کتاب سال سينماي 
ایران مجله فيلم، 1386( درباره این مجموعه داستان مي نویسد: »داستان هاي پيوسته 
تابستان همان سال که به تعبيري جزو نخستين داستان هاي »کارگريـ  صنعتي« ادبيات 
ایران محسوب مي شود، وصف زندگي آدم هاي سرگردان و بي پناهي است در روزهاي 
گرم و بيچارگي ایام بي کاري و عشق ورزي و حماقت و کله شقي؛ مثل همان تصویرهایي 
که همينگوي در »خورشيد همچنان مي دمد« از فساد و قهر و وحشت و سرگشتگي 

نســل جوان بعد از جنگ ارائه داده است؛ بدون آنكه معترض 
موجبات اجتماعي بيچارگي و بي عاري آنها شود؛  عنصري که 

سخت در تقوایي رسوب کرد و در فيلم هایش از »آرامش 
در حضور دیگران« تا »ناخدا خورشيد« هم نمود نظرگيري 
دارد.« »تابستان همان ســال« مدت هاست که در بازار 
نيست و باید به سختي در دست دومي ها پيدایش کرد یا 

در اینترنت به نسخه پي دي اف آن بسنده کرد. البته طبق 
اطالعات ســایت کتابخانه ملي، این کتاب امسال از سوي 

نشر نریمان فيپا گرفته و شاید به زودي منتشر شود؛ البته 
اگر قرار بر جرح  و تعدیل باشد، مسلم است که 

تقوایی به انتشارش رضایت نمی دهد.

 نادر ابراهيمی
نادر ابراهيمي )1387ـ1315( نویســنده اي بود، به قول 
خودش، ابوالمشاغل یا ابن مشغله؛ هم نمایشنامه نوشت، هم 
فيلمنامه، هم نقد، هم تحليل، هم داستان کودکانه و هم داستان و 
رمان براي بزرگساالن. بسيار مي نوشت و نوشتن حرفه اش بود. شعر 
هم گفت و ترجمه هم کرد. فيلم و سریال هم ساخت. معروف ترین 

کتاب ابراهيمي رمان 7جلدي »آتش بدون 
دود« است که خودش سریالي 32قسمتي 
از آن در پيش از انقالب ساخت. ابراهيمي 
دو بار در ســينما بخت خود را آزمود؛ 
اول بار با »صداي صحرا« )1354( و بار 
دوم با »روزي که هوا ایستاد« )1376(. 
در ســال هاي اخير، به واسطه مطرح 

شدن نام برخي کتاب هاي ابراهيمي در 
برنامه هاي صداوسيما، او مورد توجه عده ای 

از کتابخوانان قرار گرفته و بعضي کتاب هایش 
بارها تجدید چاپ شده است.

ج كريمی اير
ایرج کریمي )1394ـ  1332( را یكي از معدود منتقدان اثرگذار تاریخ سينماي 
ایران مي دانند. با اینكه او هم فيلم ســاخت، هم ترجمه کرد، هم داستان و 
نمایشنامه نوشت، هم شعر گفت اما آنچه باعث اعتبار و ماندگاري نام و یاد 
کریمي شد، نقدهایش بود. نقدهاي کریمي همچون یك داستان خواندني و 
جذاب و سرشار از بينش و الهام بودند. در سال هایي که نقدنویسي سينمایي 
هنوز در این مملكت رونق داشت و هتاکي به فيلم ها و کارگردانان مساوي نقد 
فيلم نبود، مجله فيلم جایي بود که مي شد نقدهاي کریمي را پيدا کرد و خواند 
و لذت برد. با این حال، کریمي هم دو بار داستان نویسي را آزمود. یك بار در 
سال 1379با »هوسي به نام قطار« و کتاب دیگرش با نام »مالل جدول باز« که 
در سال 1398بعد از فوتش منتشر شد. شهرام اشرف ابيانه، منتقد، در نقدي 
بر این رمان نوشته: »در پس تصاویر داستان، شرحي است که به بيان نيامده 
و بيشتر دیدني است تا آنكه ادبي باشد. نوعي ایهام هست که به صحنه هاي 
داستان حسي از بصري بودن مي دهد. به این مي ماند که در حال 
دیدن فيلمي آوانگارد و تجربي هستيم از تهران زمان بمباران 
هوایي و جنگ، با صداي راوي اي که از چيز به کل متفاوتي 
صحبت مي کند. این چيز، نوعي دلزدگي است که آدم هاي 
داستان به زبان نمي آورند اما در رابطه ميان شخصيت هاي 
قصه حس مي شود. چيزي ميان شخصيت هاي قصه 
فاصله انداخته.« افسوس که کریمي زود از این دنياي 

مالل انگيز خسته شد و رفت.

ج طهماسب  اير
ایرج طهماسب )1338( تا بوده و هست و خواهد بود، »آقاي مجري« است. هر وقت اسمش را بشنویم یا تصویرش را ببينيم، یاد این مي افتيم که او به همراه 
یار غار و رفيق گرمابه و گلستانش، حميد جبلي، خالق تعدادي از دوست داشتني ترین و بامزه ترین عروسك هاي تلویزیون و سينما بوده و 
نسلي از آدم ها را با داستان ها و قصه ها و شيطنت هاي این عروسك ها سرگرم کرده است. طهماسب که 6تجربه کارگرداني در سينما دارد 
و معروف ترین شان »کاله قرمزي و پسرخاله« )1373( است، یك بار طبع خود را در قصه نویسي آزمود که حاصلش شد کتابي به نام »سه 
قصه« )1395(. کتابي کم حجم که سر و صدایي نكرد و کسي غبطه نخورد که چرا طهماسب این همه سال ننوشته است. پوریا عالمي 
مقدمه کوتاهي براي این کتاب نوشته که در بخش پایاني آن آورده است: »سه قصه« ایرج طهماسب نمونه اي است از دست برداشتن 
نویسنده از به رخ کشيدن متن و روایت و برگزیدن شيوه اي در ظاهر ساده براي تعریف قصه هایي مهيب و عجيب که به درد خواب 
کردن خواننده نمي خورد و چشم او را باز مي کند. داستان هاي این کتاب به ترتيب عبارتند از: »بالشي پُر از پِر سفيد«، »خروس 

سفيد«)فصل اول، فصل دوم، فصل سوم(، »ماه بر پيشاني« و »سرگذشت فنچ ها«.

رابطه سينما و ادبيات تصویر جاده دوطرفه اي 
را تداعي مي کند که حرکت در هر ســوي آن، 
احتماال، عزیمت به سوي دیگر را به دنبال دارد. 
فيلمسازي و نویسندگي، با وجود همه تفاوت ها، حداقل در یك نقطهـ  که همان 
ذات آفرینش گري باشدـ  به هم مي رسند و در عالي ترین نمونه هایشان مي توانند 
به داالن هاي تودرتوي ذهن ورود کنند یا تصویري ملموس از انســان و اجتماع 
به دست دهند. این ذات مشابه آفرینش منجر شــده گاه آنها که نوشتن را پيشه 
خود ساخته اند، به سمت سينما کشيده شــوند و گاه کساني که دنيا را از دریچه 
دوربين مي بينند، تاب ایستادگي در برابر وسوسه نوشتن را از کف بدهند. معموال 
داستان نویســان در مقام فيلمنامه نویس پا به عرصه هنر هفتم گذاشــته اند و 
نمونه های داستان نویساني که براي پرده نقره اي قلم  زده اند زیادند اما کارگرداناني 
هم بوده اند که پيش از شهرت در دنياي سينما تجربه داستان نویسي داشته اند یا 
بعد از سال ها کار در عالم سينما، سراغ نوشتن داستان رفته اند. در این روزها که 
به واسطه هفته کتاب حرف از ادبيات و داستان و نوشتن داغ است، کارنامه ادبي 

کارگرداناني را که تجربه داستان نویسي داشته اند مرور کرده ایم.

محمدناصر احدي
روزنامه نگار
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هفته يكي مانده به آخر مرحله گروهی ليگ 
قهرمانان اروپا را دنبال كنيد

كاپيتان سابق ايران هنوز از دعوت به تيم ملي نااميد نشده است؛ او درباره مسئله طارمي مي گويد 
اين مشكل حل شدني است و مهدي بايد هرچه زودتر به تيم ملي برگردد

شه بخش، نخستين مدال آور جهاني در تاريخ بوكس ايران مي گويد مسئوالن با كمي توجه به استعدادهاي   مدال گرفتم  و  پـرواز كردم
20سيستان و بلوچستان  مي توانند طالي المپيك و جهان استخراج كنند

21:15 ديناموكييف23:30 بايرنمونيخسويا ولفسبورگ

23:30 بنفيكا23:30 بارسلوناسالزبورگ ليل

21:15 منچستريونايتد23:30 ويارئالزنيت مالمو

23:30 آتاالنتا23:30 يانگبويزيوونتوس چلسي 19
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از هیچکس توقعی 
ندارم

كاپيتان سابق ايران هنوز از دعوت به تيم ملي نااميد نشده است؛ او درباره مسئله طارمي 
مي گويد اين مشكل حل شدني است و مهدي بايد هرچه زودتر به تيم ملي برگردد

محمد زارعي| مسعود شجاعي با 3دوره حضور در جام جهاني 
ركورد ويژه اي را به نام خودش ثبت كــرده كه هيچ ايراني 
ديگري به آن نرسيده است. او حاال در 37سالگي همچنان 
در ليگ برتر حضور دارد و در اين فصل به نساجي قائمشهر 
پيوســته تا رزومه حرفه اي اش را طوالني تر و پربارتر كند. 
شجاعي كه معموال خيلي كم مصاحبه مي كند، در گفت وگويي 
با همشــهري از شــرايط اين روزهاي فوتبال و همچنين 

دوري اش از تيم ملي گفته است.

 بازي هاي ايــن فصل ليگ را چطــور مي بيني؟ 
بازي هاي نســاجي در 5هفته اي كه از ليگ گذشته از نظرت 

راضي كننده بوده؟
نساجي امسال شرايط خيلي خوبي دارد و ان شاءاهلل تا آخر فصل 
بهترين فوتبالي را كه ممكن اســت در بين تيم هاي ليگ برتري 
به نمايش مي گذاريم. با توجه به تمريناتــي كه انجام مي دهيم، 
تاكتيكي كه مربيان اتخاذ كرده اند، سيستمي كه بازي مي كنيم 
و كيفيتي كه بازيكنانمان دارند، در اين 5هفته بازي هاي خوبي 
داشــته ايم، هرچند نتيجه دلخواهمان نبوده اســت. با اين حال 
فكر مي كنم داريم كم كم به چيزي كه مي خواهيم، دســت پيدا 
مي كنيم. اين فصل هم ليگ سختي داريم. تيم ها خيلي نزديك 
به هم هستند، بردن و امتياز گرفتن واقعا سخت شده است. از اين 

نظر يكي از دشوارترين سال ها را داريم.

 گفته بودي كه مي خواهي به تيم ملي برگردي. اين 
حرف چقدر جدي است؟

پوشيدن پيراهن تيم ملي آرزوي هر بازيكني است و من هم از اين 
قاعده مستثني نيستم. سال هاي زيادي ملي پوش بودم اما يكي دو 
سال است كه با تشــخيص كادر فني جديد از تيم ملي دور بودم 
ولي تالش مي كنم كه اگر كادر فني به صالح ديد و من هم توانايي 
كمك كردن داشتم، در خدمت تيم ملي باشم. فعال تمركزم روي 
تيم باشگاهي  ام، تمرينات و بازي هاي ليگ است. اگر به تيم ملي 
دعوت شوم كه خيلي عالي است، اگر هم نشد، همچنان براي تيم 

ملي آرزوي موفقيت مي كنم.

 اما بعضي ها معتقدند توقع زيادي است كه شما در 
37سالگي در تيم ملي بازي كنيد.

هر كسي مي تواند نظر خودش را بگويد. من از نظرات مثبت انرژي 

مثبت مي  گيرم و به نظرات منفي خيلي توجه نمي كنم. آن چيزي 
را كه فكر مي كنم درست است و من را به  هدفم مي رساند، انجام 

مي دهم.

 تيم ملي در مقدماتــي جام جهاني نتيجه گرفته 
است. با اين حال از اسكوچيچ، كيفيت فني و سبك بازي تيم 

ملي ايراد گرفته مي شود. اين نقدها را قبول داريد؟
اجازه بدهيد به عنوان يك بازيكن درباره تيم ملي و سرمربي اش 
نظر ندهم. من فقط مي توانم بگويم نتايج تيم خوب اســت، حاال 
اينكه از نظر فني مشــكالت هست يا نه، دوســتان كارشناس و 

مربيان صاحب نظر و صاحب سبك نظر بدهند، بهتر است.

 بازيكنان تيم ملي به پاداش ها و لباس ها اعتراض 
دارند. در تيم كي روش هم اين مشكالت بود؟

ما هميشه با اين مســائل پيش پاافتاده درگير هستيم. سال هاي 
ســال اســت كه فوتبال ايران درگير مسائلي 
مثل زمين خوب، لباس و امكانات مناسب و... 
است و نمي دانم چرا هيچ وقت اين مسائل حل 
نمي شود. اين مشكالت در ســطح باشگاهي 
هم هســت. فقط يكي دو باشــگاه هستند كه 
شرايط حرفه اي را براي تيم فوتبالشان فراهم 
مي كنند. در فوتبال حرفه اي اين مشكالت را 
نمي بينيم، حتي در همين كشورهاي همسايه 
كه فوتبالشان تا چند ســال پيش از ما عقب تر 
بود. نخستين چيزي كه بايد در فوتبال فراهم 
باشد، همين امكانات ابتدايي است. بعد از اينكه 
اين امكانات فراهم شــد، مي توانيم از بازيكن 
بخواهيم همه تمركــزش را در زمين بگذارد و 

بازدهي باال داشته باشد.

 مهدي طارمي به خاطر مشــكلي كه با سرمربي 
پيدا كرد، 2بازي را از دســت داد. فكر مي كنيد مشكل آنها 

حل شدني  است؟
تيم ملي متعلق به همه اســت و مسائل شــخصي را نبايد داخل 
تيم كنيم. با اين حال، از اين اتفاقات پيش از اين هم در تيم ملي 
داشــتيم. بعضي مواقع بين بازيكن و مربــي اختالف نظر پيش 
مي آيد، حتي شــاهد بوديم كه رئيس فدراســيون با مربي يا با 

بازيكن تيم ملي به مشــكل خورده اما بايد چاره اي بينديشيم تا 
تيم ملي ضربه نخورد. مهدي طارمي يكي از آماده ترين و بهترين 
بازيكنان ماست و بايد راهي پيدا كنيم تا او هر چه سريع تر به تيم 
ملي برگردد. به نظر اين مسئله، مسئله بزرگي نيست و حل شدني 
است. هم ما به مهدي احتياج داريم و هم مهدي به تيم ملي نياز 
دارد. بازيكني كه در تيم ملي بازي مي كند، جايگاه خيلي باالتري 

در اروپا دارد و بيشتر ديده مي شود.

 شما و اشــكان دژاگه به يكباره از تيم ملي كنار 
گذاشته شديد. اشكان گاليه دارد و مي گويد حتي يك تماس 

با او نگرفتند. شما هم از نوع برخوردي كه كردند، دلخوريد؟
قبال هم گفته ام از هيچ كــس توقعي ندارم. تيــم ملي متعلق به 
همه اســت و ما ســعي مي كنيم زماني كه پيراهن تيم ملي را بر 
تن داريم، بهترين عملكرد را داشــته باشــيم و براي كشورمان 
افتخارآفريني كنيم. وقتي بازيكني كنار گذاشته مي شود، ممكن 
است دلخوري پيش بيايد. اشكان دژاگه بازيكن 
بزرگ و باكيفيتي اســت. از نظر فني فوق العاده 
و از نظر اخالقي هم بي نظيــر بود. ما در فوتبال 
ايران مثل او نداشتيم. طبيعي است كه او و من 
از نبودمان در تيم ملي ناراحت شويم، به هر حال 
مدت طوالني در تيم ملي بوديم و به تيم كمك 
كرديم. اگر نمي خواهند بازيكني را دعوت كنند، 
به خصوص اگــر آن بازيكن باتجربــه و قديمي 
است، به رســم احترام يك تماس مي  گيرند و 
اطالع مي دهند ولي متأسفانه اين اتفاق در مورد 
ما نيفتاد. البته باز هم مي گويم، من هميشه سعي 
كرده ام هيچ توقعي از هيچ كسي نداشته باشم تا 

بتوانم راحت تر زندگي كنم.

 شــما دوره طوالني در تيم ملي 
بوديد و با برانكو، امير قلعه نويي، علي دايي، افشين قطبي، 
كي روش و ويلموتس كار كرديد. از نظر شما اين مربيان چه 

تفاوتي با هم داشتند؟ 
نتايج و عملكــرد تيم ملي در هر دوره بازگوي همه  چيز اســت و 
مشخص مي كند هر مربي چه عملكردي داشته است. براي قضاوت 
اين مربيان، زمان بهترين قاضي است. من از كار با همه اين عزيزان 
استفاده كردم و لذت بردم و سعي كردم چيزهاي جديد ياد بگيرم.

پرسپوليس مســابقات ليگ 21را خوب شروع نكرده و تقريبا بعد از 
هر بازي اين تيم شاهد تكرار يك اســم بين كامنت هاي اعتراضي 
بوده ايم؛ كمال كاميابي نيا. هافبك تخريبي سرخ ها ماه هاست كه به 

شكل عجيبي به بازي گرفته نمي شود. زماني در مورد او گفته مي شد 
مصدوم است، اما شــايد اگر كمال رباط هم داده بود تا االن شرايط 
بازي را پيدا مي كرد. به عالوه كاميابي نيا در مسابقات دوستانه اخير 
پرســپوليس هم حاضر بوده و مثال در جريان تســاوي برابر پديده 
مشــهد يك پنالتي هم خراب كرد. با اين حال روشــن نيست چرا 
يحيي گل محمدي از اين بازيكن براي تقويت ساختار دفاعي تيمش 
استفاده نمي كند. در اين هفته ها انتقادات بسيار زيادي از عملكرد 
رضا اسدي وجود داشته اســت، اما يحيي كماكان منتظر بازگشت 

او به فرم ايده آل است و شايد فكر مي كند بايد آنقدر به اين بازيكن 
ميدان بدهد تا او خودش را ثابت كند. ادامه اين پافشاري اما ممكن 
است منجر به از دست رفتن امتيازات ديگري شود. عجيب است كه 
گل محمدي براي حل مشكل دفاعي پرسپوليس حتي تغيير سيستم 
پايه را هم امتحان كرد، اما كمــال را بازي نداد! نكته مهم اينكه تيم 
او با فرم 3 دفاعه هم برابر گل گهر و مس رفســنجان گل خورد؛ آيا 
باالخره شــاهد تغييري در تركيب هافبك هــاي دفاعي برابر نفت 

آبادان خواهيم بود؟

كمالباالخرهبرميگردد؟
معماي عجيب يك هافبك دفاعي در پرسپوليس

واه|
رخ

 خي
ين

حس
مير

س| ا
  عك

   
نكته بازي

آماربازي

خداوكيليآنجاچهكارميكني؟

مگرقراربوددستبكشيد؟

سايزاينتيمهاراميدانيد؟

اگر اين چند تا بازي ملي نبود و به 
همين بهانه ســعيد عزت اللهي 
را نمي ديديم كــه هنوز چقدر 
اســتعداد دارد، فكر مي كرديم 
فوتبال اين بازيكن كال تمام شده 
كه در حوزه باشــگاهي بــه چنين 
وضعيتي گرفتار شــده اســت. ســعيد در دانمارك براي 
وايله بلدكوب تــوپ مي زند؛ تيمي كه ايــن هفته هم يك 
شكست 4 گله ديگر را تجربه كرد تا با 8 امتياز از 16بازي با 
اقتدار در رده آخر جدول 12تيمي ليگ دانمارك باقي بماند. 
همين االن قهرمان ليگ دانمارك در ليگ ايران شركت كند 
معلوم نيست رتبه اش چند خواهد شد، بعد بازيكن فيكس 
تيم ملي ما رفته در آخرين تيم جدول آنها بازي مي كند و هر 
هفته 4 تا و 6 تا مي خورد. آقا خداوكيلي داستان چيست؟ 

دوربين مخفي است؟ گرفته ايد ما را؟ يعني چه؟

عليرضا مرزبان، دستيار محرم نويدكيا 
گفته: »سپاهان به هيچ وجه دست 
از تالش بــراي قهرمان شــدن 
نمي كشد.«؛ يعني يك طوري كه 
انگار االن هفته بيست وپنجم است 
و سپاهان هم 10امتياز با صدر جدول 
فاصله دارد! خب مگر قرار بود از هفته پنجم بي خيال قهرماني 
شويد؟ هنوز اصال خيلي ها كار را براي قهرماني شروع نكرده اند، 
بعد شما از حفظ اميد و اين چيزها حرف مي زنيد؟ مرزبان دليل 
افت سپاهان و دو سه نتيجه ضعيف اخير را هم جدايي بازيكناني 
مثل پيام نيازمند، حاج صفي، محبــي، تركمان، كي روش و... 
عنوان كرده و گفته تيم نياز به زمان دارد. بله خب؛ اما خاطرتان 
باشد باشگاه شما امثال ريگي، فرشاد احمدزاده، شهريار مغانلو 
و... را هم به يك دوجين ســتاره قبلي اش اضافه كرده است. 

خالصه امسال كارنامه اي جز قهرماني قابل دفاع نيست استاد.

يك نــوع ســرماخوردگي در جهان 
داريم كه فوري خوب مي شود. اين 
ســرماخوردگي فقط مخصوص 
بازيكنان استقالل است. مثال وريا 
غفوري ســرما خورده بود و به گفته 
فرهاد مجيدي نمي توانســت جلوي 
نساجي بازي كند، اما نيمه دوم به زمين آمد و عكس داريم كه 2 متر 
پريده روي هوا. بعد هم خبر رسيد مجيدي با بابك كريمي برخورد 
كرده و اجازه تمرين به او نداده. باشگاه اما اعالم كرد كريمي هم 
سرما خورده، هرچند او هم ظرف 24ساعت خوب شد و برگشت! اگر 
بيماري كريمي درست بوده كه هيچ، اما اگر او در همين هفته پنجم 
به نيمكت نشيني اعتراض دارد، براي چنين بازيكني متأسفيم. 
درست مثل عليرضا ابراهيمي كه بعد از 2 هفته نيمكت نشيني 
از پرســپوليس قهر كرده بود. آقا اصال شما جايگاه پرسپوليس و 

استقالل را مي شناسيد كه اينطوري ناز مي كنيد؟

متريكا

ميانگيــن  بــا  حقيقــي  عليرضــا 

امتياز7/06بهتريــن دروازه بان ليگ تا 7/06
اين مقطع بوده است. گلر نساجي تنها 
بازيكني اســت كه در ايــن فصل 2بار 
به عنوان بازيكن برتر ميدان انتخاب شده و در 5هفته اي كه از فصل 
جاري گذشته از اين لحاظ ركورددار است. او هفته سوم در مصاف با 
گل گهر بهترين بازيكن زمين شد و اين هفته در مصاف با استقالل 
هم اين موفقيت را تكرار كــرد. حقيقي در 5بــازي 2بار موفق به 
كلين شيت شده و ميانگين گل خورده اش هم يك گل در هر بازي 
بوده است. او به طور ميانگين در هر بازي 3/2مهار موفق داشته و در 
مجموع 76درصد ضرباتي كه به چارچوب دروازه اش رسيده را مهار 

كرده است. دقت پاس هاي حقيقي هم 65/1درصد بوده است.

اما عليرضــا حقيقي در صــدر جدول 

دروازه بان ها يك شريك هم دارد. ايمان 7/03
صادقي كه در اين فصل با فجرسپاسي به 
ليگ برتر برگشته طي 5بازي درست به 
اندازه عليرضا حقيقي كلين شيت داشته و حتي 2گل هم كمتر از او 
خورده است. برخالف حقيقي، صادقي در هيچ مسابقه اي بيشتر از 
يك گل نخورده و با 3گل خورده در 5بازي به ميانگين 0/6گل در هر 
بازي رسيده است. او در هر بازي به طور ميانگين 3مهار موفق داشته 
و درصد مهارهايش 83/3درصد بوده است. درصد موفقيت صادقي 
در پاس ها 50درصد بوده كه در اين آيتم از حقيقي عقب تر است. بعد 
از حقيقي و صادقي، حســين پورحميدي )آلومينيوم( با ميانگين 

امتياز7/03سومين دروازه بان موفق فصل جاري است.

امير قلعه نويي، سرمربي گل گهر در آستانه 

بازي با استقالل دروازه بان اصلي تيمش 7/00
يعني محســن فــروزان را بــه داليل 
انضباطي كنار گذاشته اســت. اين در 
حالي است كه فروزان در هر 5بازي قبلي گلر فيكس گل گهر بود و 
نمرات نسبتا خوبي هم در اين هفته ها گرفت. فروزان طي 5بازي 3گل 
خورده، 2بار كلين شيت كرده و فقط يك اشتباه از او سر زده است. او 
با 2كلين شــيت و ميانگين گل خورده 0/6در هر بازي به ميانگين 
امتياز 7رسيده و چهارمين دروازه بان برتر ليگ طي 5هفته ابتدايي 
بوده است. با وجود اين آمارها قلعه نويي در مصاف با استقالل از اين 
گلر صرف نظر كرده و دروازه تيمش را به محمدحسين اكبرمنادي 

خواهد سپرد كه در اين فصل هنوز يك دقيقه هم بازي نكرده است.

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيست ويكم
امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه

61511-532آلومينيوم اراک1

51411-532استقالل2

531161510سپاهان3
531152310پيكان4
52307349گل گهرسيرجان5

9-244-53ذوب آهن6

52217528پرسپوليس7

52124317فجر سپاسی8
37-521247فوالد9

5-512255مس رفسنجان10

25-512235نساجی مازندران11

35-512225نفت  مسجدسليمان12
24-511357تراکتور13

44-511326صنعت نفت آبادان14

33-425-51هوادار15

71-1418-5پديده مشهد16

برنامه  

چهارشنبه 3آذر 1400

تراکتور- پديده 

نساجی - پيكان

فجرشهيد سپاسی -  سپاهان

هوادار - آلومينيوم

گل گهر - استقالل

ذوب آهن -  فوالد

نفت مسجدسليمان - مس رفسنجان

پرسپوليس - صنعت نفت

ليگ برتر- هفته ششم

15:00

16:00

17:00

18:00

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

پنجشنبه 7 بهمن 1400

سهشنبه 12 بهمن 1400

پنجشنبه 4 فروردين 1401

سهشنبه 9 فروردين 1401

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

دوشنبه 8 آذر 1400

سه شنبه 9 آذر 1400

پيكان-گل گهرسيرجان

پديده مشهد-فجر سپاسی

آلومينيوم اراک- ذوب آهن

صنعت نفت آبادان-استقالل

سپاهان-نساجی مازندران

مس رفسنجان-هوادار

فوالد-تراکتور

پرسپوليس-نفت  مسجدسليمان

ليگ برتر- هفته هفتم

15:00

15:00

16:00

16:00

18:00
تيممليمتعلقبههمهاست
وماســعيميكنيمزماني
كهپيراهنتيمملــيرابر
تنداريم،بهترينعملكرد
راداشــتهباشــيموبراي
كشــورمانافتخارآفريني
كنيم.وقتــيبازيكنيكنار
گذاشتهميشــود،ممكن

استدلخوريپيشبيايد

 اولين داربي سرخابي در فصل جاري با تساوي بدون گل به پايان رسيد. عصر ديروز جوانان استقالل و پرسپوليس در چارچوب هفته نهم ليگ 
برتر به مصاف هم رفتند تا در فاصله 11 روز تا داربي بزرگساالن، نخستين شهرآورد پايتخت گلي نداشته باشد. پرسپوليس در حالي گام به 

اين بازي گذاشت كه با 4 امتياز روي پله پانزدهم جدول ايستاده بود. اين تيم شرايط خوبي با ادموند بزيك ندارد.

عكسخبر



19
2 3 0 2 3 6 0 2   سه شنبه 2 آذر 1400    شماره  8369  

فوتبال ايران

   يوونتوس كه با بازگشــت آلگري و جدايي كريســتيانو 
رونالدو فصل را در سري آ افتضاح آغاز كرده بود، حاال در ليگ 
به وضعيت پايداري رسيده اما در ليگ قهرمانان از همان روز 
اول وضعيتش خوب بود. يووه هر 4 بازي خود را ازجمله بازي 
رودررو با مدافع عنوان قهرماني يعني چلسي  برده. با توجه به 
نتايجي كه چلسي به عنوان تيم دوم در بازي رودررو با زنيت 
به دســت آورده و اين تيم را رفت و برگشت شكست داده، 
صعود اين تيم هم به مرحله بعدي قطعي اســت. امشــب 
چلسي و يووه براي سرگروهي با هم مبارزه مي كنند. غير از 
سرگروهي مسئله پول هم هست. براي مثال، اگر يووه 2 بازي 
باقيمانده با چلســي و مالمو را هم ببــرد، 5/6ميليون يورو 
پاداش اضافــه دريافت مي كند. زنيت با ســردار آزمون در 
فاصله 6امتيازي با چلســي با مالموي بــدون امتياز بازي 
مي كند بلكه راهي براي راهيابي به ليگ اروپا به دست آورد. 
چلسي در مسابقات امسال اروپايي تنها يك گل خورده كه 
آن هم مقابل يووه بوده. بــا رفتن رونالدو وظيفه گلزني بين 
بازيكنان توزيع شده. ديباال و بونوچي هر كدام 3 گل زده اند 
و چند تا 2گله هم در تيم هستند. موراتا و كيه زا 20 روز است 
هيچ گلي نزده اند. آلگري غير از داربي ايتاليا كه در مصاف با 
اينتر به تســاوي يك-يك رضايت داد و شكســت 2بر يك 
مقابل ناپولي، تمام بازي  هاي بزرگ اين فصل را برده است. 
چلســي در ليگ برتر با اقتدار صدرنشــين اســت. رومن 
آبراموويچ، مالك روس تبار اين باشگاه كه به دليل قوانين كار 
نمي توانست از ســال2018 به اين ســو به انگليس برود، 
مي تواند امشب براي نخستين بار در 3 سال اخير بازي تيمش 
را از نزديك و در استمفوردبريج ببيند. مدافعان چلسي در 
اين فصل ليگ 13گل به ثمر رســانده اند كه هم اندازه همه 
مدافعان گلزن تيم هاي ليگ است. چلسي 3 گل به لستر زد 
و 3 گل ديگر اين تيم هم آفســايد گرفته شــد. بنابراين در 
رويارويي 2 مربي كه اســتاد كارهاي دفاعي هســتند، اين 
توماس توخل اســت كه بايد راهي براي رسيدن به دروازه 
همتاي خود در يوونتوس پيدا كند. دربــاره داور اين بازي 
يعني سرجان يووانوويچ از صربستان هم بدانيد كه او فينال 
المپيك را در تابســتان قضاوت كرد كــه 11كارت زرد و 

يك كارت قرمز به بازيكنان داد.

   بايرني ها مثل بقيه مردم 
آلمان با مــوج جديد كرونا 
دســت وپنجه نرم مي  كنند. 
محدوديت هــاي جديــد 
رفت وآمد و ساعت منع تردد 
كه از ساعت 10شب اجرايي 
شده، ممكن است بازي هفته 
آخر بايرن مقابل بارسلونا را 
بــدون تماشــاگر كنــد. 
هم اكنون زوله در تيم بايرن 
به كوويد-19 دچار شده و 
بازيكنانــي مثــل ســرژ 
گنبري، جمال موســياال، 

چوپو موتينگ، ميشل كويسانس و يوزوا كيميش كه با او تماس داشته اند، در قرنطينه به سرمي برند و اوضاع 
تيم كمي به هم ريخته است. البته صعود بايرن قطعي است. بازيكناني كه در قرنطينه هستند، اگر واكسن زده 
باشند يك هفته ايزوله مي مانند و اگر نزده باشند، بايد 2 هفته از تيم دور باشند. با توجه به اينكه كيميش با 
افتخار اعالم كرده كه واكسن نزده، بايد بيشتر در قرنطينه بماند. باشگاه گفته كه قصد ندارد در دوران قرنطينه 
به اين بازيكنان حقوق بدهد؛ يعني حقوق كيميش قطع مي شود. با اين اتفاق، او كه سالي 20ميليون يورو 
دســتمزد مي گيرد، بايد هفته اي 384هزار يورو ضرر كند. البته بازيكنان با هم متحد شده اند تا جلوي اين 
تصميم باشگاه بايستند و قرنطينه اي ها بتوانند حقوق شان را طبق روال دريافت كنند. اوپامكانو هم براي اين 
بازي محروم است. بايرن اين هفته به آگزبورگ ته جدولي باخت. براي نخستين بار از سال 200۷، بايرن 2 بازي 
پياپي مقابل تيم هاي پايين جدول را با شكست پشت سر گذاشــته كه اين آمار با مجموع باخت هايش در 
101بازي گذشته برابر بوده است. از طرفي، بايرن هفته گذشته با ركورد كلن )101( براي گل زده در يك سال 

تقويمي در بوندس ليگا برابري كرد.
   بارسا با ژاوي توانست بعد از يك ماه در الليگا به پيروزي برسد. بارساي ژاوي از تيم كومان هم بدتر بود و 
شانس آورد كه به اسپانيول نباخت. يك خبرنگار كاتالوني نوشت: »تفاوت بارسا با ژاوي و بارسا با كومان در 
اين بود كه ديپاي در وايكاس يك پنالتي را از دست داد درحالي كه توانست در مقابل اسپانيول گل بزند.« حاال 
ممفيس ديپاي با لوئيس ســوارز به عنوان بازيكني كه بيشترين ضربه پنالتي در يك فصل الليگا را از فصل 
06-2005 به گل تبديل كرده، برابري مي كند. بيشترين تعداد ضربه پنالتي براي نيمار است كه در فصل 
16-2015 توانست 8پنالتي را به گل تبديل كند. با 2 بردي كه در برابر دينامو كي يف به دست آمده، اميدهاي 
صعود همچنان پابرجاست. ژاوي دومين حضورش در بارسا به عنوان سرمربي را هم در نوكمپ تجربه خواهد 
كرد. در بازي اولش تعداد تماشاگران دو برابر شده بود. پيروزنشدن در بازي امشب مي تواند به منزله سقوط به 

ليگ اروپا باشد. بازي رفت 3بر صفر به سود بنفيكا تمام شد.

������������������������  بايرن مونيخ / داور: ملر از تركيه ديناموكي يف
بارسلونا ��������������������������������  بنفيكا / داور: كاراسف از روسيه

   باشگاه منچستريونايتد سرانجام رضايت داد با سرمربي باشخصيت و دوست داشتني خود وداع كند. سولسشائر در مصاحبه آخر 
بغضش تركيد. هواداران از رفتن او هم خوشحالند و هم ناراحت. سرمربي نروژي نتوانست در 3 سال حضورش در اولدترافورد هيچ 
جامي بياورد؛ يك فينال ليگ اروپا، يك دومي و يك ســومي در ليگ برتــر تمام هنر او بود. آخرين برد ليــگ برتري اوله گونار با 
منچستريونايتد مقابل نونو اسپيريتو ســانتو )تاتنهام( به دســت آمد؛ آخرين برد ليگ برتري نونو با تاتنهام مقابل دين اسميت 
)آستون ويال( و آخرين برد ليگ برتري دين اسميت با آستون ويال مقابل اوله گونار )منچســتريونايتد( و هر 3 مربي از كار بركنار 
شده اند! از زماني كه اوله سرمربي من يونايتد شده و براي اين تيم در ليگ برتر 19۷امتياز گرفته )برابر با چلسي(، ليورپول با كلوپ 

245امتياز جمع كرده و من سيتي با پپ 244 امتياز به دست آورده است. 
جالب اينكه 26 گل از مجموع 195 گل منچستريونايتد با هدايت اوله در 
ليگ برتر از روي نقطه پنالتي به ثمر رسيدند )13 درصد(. در بين مربياني 
كه حداقل 100 بار در ليگ برتر روي نيمكت مربيگري يك تيم نشسته اند، 
تنها كريستال پاالس هاجسون درصد باالتري از گل هاي خود را از روي 
نقطه پنالتي به ثمر رسانده بود )14 درصد(. آخرين گل شياطين سرخ در 
عصر اوله توسط دوني فن دبيك به ثمر رسيد؛ بازيكني كه هرگز فرصت 
كافي براي خودنمايي را به دست نياورد. بازي رفت با درخشش كريستيانو 
رونالدو در دقيقه پاياني به سود منچستر تمام شد و حاال در اسپانيا جدالي 
انتقامي در پيش است و يونايتد در نخستين تجربه با سرمربي موقت خود 
-مايكل كريگ- بايد فينال ليگ اروپاي فصل پيش را تكرار كند و شنبه 

هم به مصاف چلسي، ترسناك ترين تيم اروپا برود.

������������������������������������������������ منچستريونايتد / داور: بريش از آلمان ويارئال
�������������������������������������������������������  آتاالنتا / داور: شيبرت از آلمان يانگ بويز

   اين گروه را اگر خوره فوتبال نباشــيد، با گروه هاي ليگ اروپا يا ليگ كنفرانس اشتباه مي گيريد. ليل قهرمان فصل قبل ليگ 
فرانسه بوده و براي همين چنين گروه خنده داري در قرعه كشي به وجود آمده است. خود هواداران اين تيم ها هم به زور نتايج گروه 
را دنبال مي كنند اما اگر بخواهيد شرايط صعود را بدانيد، همين قدر كافي است كه بدانيد وضعيت مدعي اصلي صعود يعني سويا 
اصال خوب نيست. تيم اسپانيايي كه در ســال هاي اخير 3 بار قهرمان ليگ اروپا شده، فعال با 3 امتياز در رده آخر قرار دارد و براي 
صعود به مرحله حذفي يا انتقال به ليگ اروپا هنوز نااميد نيست. سالزبورگ اتريش با ۷امتياز فعال شانس اصلي صعود است و ليل 

و ولفسبورگ 5امتيازي هستند. تيم هايي كه از مرحله گروهي صعود مي كنند، آرزو دارند به تيم هاي اين گروه بخورند.

������������������������������������������������������������  ولفسبورگ / داور: چاكر از تركيه سويا
������������������������������������������������������������  سالزبورگ / داور: تيلور از انگليس ليل

يك قدم مانده به گل
هفته يكي مانده به آخر مرحله گروهی ليگ قهرمانان اروپا را دنبال كنيد

يوفا فرمول مســابقات مرحله گروهي اش را در اين فصل 
تغيير داده� در چند سال گذشته در دور برگشت، بازي ها به 
اين صورت برگزار مي شد كه ابتدا بازي برگشت آخرين ديدار 
مرحله رفت انجام مي شد، سپس بازي اول مرحله گروهي و 
در انتها بازي دوم دور رفــت؛ يعني روال به اين ترتيب بود؛ 
بازي با حريف اول، بازي با حريف دوم، بازي با حريف سوم، 
بازي با حريف سوم، بازي با حريف اول، بازي با حريف دوم� 
امســال اين رويه تغيير كرده و تيم ها بازي آخرشــان در 

دور گروهي را با نخستين حريف شان در اين مرحله انجام 
مي دهند� براي همين امشب به جاي اينكه بارسلونا در زمين 
بايرن مونيخ به ميدان برود تا شاهد يك بازي بزرگ باشيم، 
تيم ژاوي بايد از بنفيكا پذيرايي كند� با وجود اين بازي هاي 
هفته پنجم امشب و فرداشب در گروه هاي هشت گانه برگزار 
مي شود� در بازي هاي امشب ديناموكي يف و بايرن و ويارئال 
و منچستريونايتد ساعت 21:15 به مصاف هم مي روند و ساير 

بازي ها ساعت 23:30 آغاز خواهند شد�

مالمو���������������������  زنيت؛ داور / تريمانيس از ليتواني
چلسي�������� يوونتوس؛ داور / يووانوويچ از صربستان

پنالتي رونالدو، بيمه عمر نبود
چرا بيرانوند به نيمكت دوخته شد؟ واقعا 

حقيقي نمي داند؟

عليرضا حقيقي كه قبال در طعنه به بيرانوند خودش 
را بهترين دروازه بان ايــران معرفي مي كرد، حاال 
حامي گلر تيم ملي شده و در مورد نيمكت نشيني 
اخير بيرو برابر ســوريه گفته: »منتظر نخستين 
اشتباه بيرانوند بودند تا فضا را براي او خراب كنند� 
در دوره حضور من در تيم ملي هم از اين اتفاقات رخ 
مي داد� فراموش نكنيم بيرانوند پنالتي كريستيانو 
رونالدو را گرفته است�« آيا استدالل هاي حقيقي 
درست است؟ آيا واقعا در حق دروازه بان شماره يك 

اين سال هاي تيم ملي ظلم و اجحاف شده؟
علي بيرانوند براي كل مردم ايران عزيز اســت، 
اما مهار پنالتــي كريس رونالــدو »بيمه عمر« 
نيست كه قرار باشــد تا آخر دنيا از جايگاه يك 
دروازه بان محافظت كند� رونالدو تا كنون حدود 
30 ضربه پنالتي از دست داده كه خيلي از آنها را 
دروازه بان هاي رقيب گرفته اند� اين چيزي از ارزش 
كار بيرانوند كم نمي كنــد، اما آن صحنه در همان 
كشور روسيه تمام شد و رفت� مردم و رسانه ها هم 
به اندازه كافي از اين داستان تقدير كردند و شايد 
خود عليرضا مجموعا ده ها ساعت در مورد آن لحظه 
در برنامه هاي راديويي، تلويزيوني، اينترنتي و نيز 

مصاحبه هاي سايتي و مكتوب حرف زده باشد�
در فوتبال هيچ وقت كســي را فقط به دليل يك 
خاطره »فيكس« نمي كنند� بيرانوند تا ســال ها 
دروازه بان اول خوب تيم ملي ايران بود و با عملكرد 
نســبتا مطمئنش از اين موقعيت دفاع مي كرد، 
اما ايــن اواخر قصه فرق كرده اســت� بيرو نه در 
عرصه باشگاهي عملكردي چشمگير دارد و نه در 
مسابقات ملي همان دروازه بان كم اشتباه و متمركز 
سابق است� اقدام او به دريبل زني برابر مهاجمان 
لبنان، اگر منجر به گل دوم حريف مي شــد شايد 
االن كل معادالت گروه را عــوض كرده بود� يك 
دروازه بان حق ندارد در چنين ميداني اينقدر سر 
به هوا باشد� البته عجيب نيست كه عليرضا حقيقي 
چنين مسئله اي را درك نمي كند� او سال ها پس از 
اشتباهاتي كه خودش داشت، به منتقدان يورش 
برده و االن هم مطابق همان اصل، حامي بيرانوند 

شده است!

جماعت لذت كش
بدترين برنامه ريزي دنيا را در ليگ برتر ببينيد

ليگ برتر ايران با شرايط بســيار عجيبي برگزار مي شود؛ 
وضعي كه در آن شاهد بدترين برنامه ريزي ممكن هستيم. 
يك وقفه بي دليل و مخرب يك ماهه در آغاز مسابقات، حاال 
باعث شــده بازي ها از همين هفته هاي نخست با شتابي 
نامتعارف همراه باشد. وضعيتي كه در آن هستيم به معناي 
واقعي كلمه »خنده دار« است. در شرايطي كه امروز ليگ 
برتر ايران جايگاه خودش را بين مردم پيدا كرده و خيلي ها 
در كنار مسابقات پرسپوليس و استقالل دوست دارند بازي 
تيم هايي مثل ســپاهان، تراكتور، فوالد، گل گهر و حتي 
آلومينيوم اراك، نفت آبادان و... را ببينند، ســازمان ليگ 
همه بازي ها را در يك روز برگزار مي كند تا بخش زيادي از 

اين لذت بالقوه زايل شود.
بازي هاي هفته پنجم ليگ در روزهاي پنجشنبه و جمعه 
گذشته برگزار شــد؛ با اين توضيح كه مسابقات تيم هاي 
پرهوادارتر در روز جمعه جمع شده بود. برنامه هفته ششم 
اما بامزه تر اســت و تمامي ديدارها روز چهارشنبه انجام 
خواهد شــد. چرا؟ چون وقت نداريم، آن هم درحالي كه 
هنوز اول كار است. قطعا اگر بازي هاي هر هفته )مثل همه 
جاي جهان( طي چند روز پخش شود، مسابقات بيشتري 
ديده خواهد شد و بازيكنان كمتر شناخته شده، با انگيزه 
باالتري به كار ادامه خواهند داد. با اين تقويم اما همه تيم ها 
زير سايه پرسپوليس و اســتقالل و كل كل هاي رايج بين 

هواداران اين دو تيم قرار مي گيرند.
در اين ميان اما اوج شاهكار ســازمان ليگ اين است كه 
داربي معروف تهران يعني مسابقه پرسپوليس و استقالل 
را در هفته هشتم، براي ساعت 4بعدازظهر روز شنبه 13آذر 
برنامه ريزي كرده است. حتي تماشاي تلويزيوني بازي در 
اين ساعت هم براي خيلي از اقشــار شاغل كشور دشوار 
است، چه برسد به اينكه مردم بخواهند بليت تهيه كنند 
و به ورزشگاه بروند. خالصه اگر خواهان از بين رفتن همه 
لذت هاي ساده دنيا هستيد و اگر مي خواهيد با بدترين مدل 
برنامه ريزي ممكن مواجه شــويد، كار را دست مسئوالن 

فوتبال ايران بدهيد. حتما راضي تان خواهند كرد!

ويني عذرخواهي كند
وينيسيوس در اواسط ديدار با گرانادا تعويض شد. دليل تعويض او در اين برد 
4 بر يك خارج از خانه، خشونت بازيكنان تيم ميزبان روي 
اين بازيكن كه منجر به اخراج يكي از آنها شد و 
همچنين حساسيت تماشاگران نسبت به اين 
برزيلي بود. رئالي هــا از اينكه اوضاع به گونه اي 
شــده كه همگان انتظار دارند وينــي به خاطر 
دريبل ها و كارهاي تكنيكي اش بايد از ديگران عذرخواهي كند 
ناراحتند. ويني نخستين بازيكن متولد سال2000 به بعد است كه در يك 
فصل الليگا تعداد گل هايش را دورقمي مي كند. وينيسيوس در 1۷بازي در 
اين فصل 10گل و 5پاس گل به نام خــود ثبت كرده. رئال با گلزني هاي او و 
بنزما و ديگران بهترين خط حمله الليگا را با اختالف در اختيار دارد؛ 32گل 

زده و فاصله 9گله با نزديك ترين تعقيب كننده يعني سويا.

ليگ فرانسه ميدان جنگ داخلي
براي سومين بار در اين فصل تماشــاگران به بازيكنان مارسي 

اشيايي پرت كردند. مارســي كه خودش كانون آشوب در 
فوتبال فرانســه محسوب مي شــود، اين بار هم قرباني 
هوليگانيسم شــد. در جريان ديدار حســاس ليون و 
مارســي تنها پس از 4دقيقه از آغاز مسابقه، يك بطري 

آب پرت شده از سمت تماشاگران تيم ميزبان به سر ديميتري 
پايت، بازيكن سرشناس ميهمان خورد. بازي ابتدا 2 ساعت متوقف و در نهايت 

با تصميم داور تعطيل شــد. يك بار در اين فصل ديدار مارسي در زمين نيس 
به همين دليل و به خاطر پرتاب بطري به سمت ديميتري پايت تعطيل شده 
بود. پايت در آن بازي همان بطري را به سمت تماشاگران پرت كرد. هواداران 
در بازي تيم هاي النس و ليل، مارسي و آنژي و بوردو و مون پوليه نيز منجر به 

شكل گيري آشوب در فوتبال فرانسه شده بودند.
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كميسيونها

انتخابات كميسيون هاي ورزشكاران، مربيان و داوران فدراسيون 
بسكتبال براي مجمع انتخابي رياســت اين فدراسيون با حرف 
و حديث هاي فراوان برگزار شــد. در اين انتخابات صحبت هاي 
هميشگي مبني بر مهندسي كردن آرا به گوش رسيد. با توجه به 
فضاي كنوني بسكتبال، چند نامزد با هم ائتالف كردند و انتخابات 
اعضاي كميسيون مربيان به نفع آنها شد اما اعضاي كميسيون هاي 
ورزشكاران و داوران فقط به نفع يكي از نامزدهاست. آراي مربيان، 
شايعه هرگونه دخل و تصرف در سامانه را باطل كرد چون با استناد 
به فهرست منتسب به يكي از نامزدها، فقط يك مربي كه نامش 
در گروه ائتالف هم بود، رأي آورد و 2 نفر ديگر از همان فهرست، 

اعضاي علي البدل كميسيون مربيان شدند.

هوايتازه

4سال پيش كه بسكتبال زنان از فيبا مجوز بازي در مسابقه هاي 
رسمي را گرفت به هواي تازه نياز داشت اما متأسفانه سال به سال 
دريغ از پارسال. زنان بين »مطالبه گري« با »وضع موجود« مانده اند 
و مشخص نيست بايد براي آنان امكانات بيشتري فراهم كرد و مربي 
خارجي آورد يا همين حد كه در مسابقه ها حضور مي يابند، كافي 
است. اگر بسكتبال دسته 2 آســيا در كنار صعود تيم قهرمان به 
دسته يك، سيستم سقوط داشت تيم ايران بعد از عنوان ششم در 
جمع 6تيم به دسته3مي رفت. بسكتبال زنان به حمايت نياز دارد و 
با درس گرفتن از شكست ها بايد نگاه از درون داشته باشد و ببيند 

در 4سال گذشته كجاها اشتباه  كرده است.

شه بخش، نخستين مدال آور جهاني در تاريخ بوكس ايران مي گويد مسئوالن با كمي توجه به استعدادهاي سيستان و بلوچستان
 مي توانند طالي المپيك و جهان استخراج كنند

زير حلقه

مصطفي هاشمي، سرمربي تيم ملي بسكتبال 14بازيكن را براي 
مســابقه با بحرين به خط كرد. پنجره هاي انتخابي جام جهاني 
2023روزهاي جمعه 5و دوشنبه 8آذر در تهران و منامه برگزار 
مي شود. در تركيب تيم ملي بســكتبال 2 گروه بازيكنان باالي 
30و پايين 30سال به چشــم مي خورند كه با از سرگيري روند 
جوانگرايي در تيم ملي بايد در مراحل بعدي به مرور از جوان ترها 
اســتفاده كرد. تيم ملي عالوه بر پنجره ها، بازي هاي آســيايي 
2022چين را در پيش دارد و تــا بازي هاي جام جهاني 2023با 
تعداد بيشتري از بازيكنان ســن باال )35+( به مشكل مي خورد. 
اميرحســين آذري و متين آقاجانپور بازيكنان زير 23سال اين 

اميدواري را ايجاد كرده اند كه جوانان هم ديده مي شوند.

تهران-منامه

محسن محمودصفري| دانيال شــه بخش، بوكسور كشورمان توانست در مسابقات 
قهرماني جهان كه در صربستان برگزار شد تاريخ ساز شود. او نخستين مدال تاريخ 
بوكس ايران را در رقابت هاي جهاني كســب كرد، مدالي كه سال ها حسرتش بر دل 
اهالي بوكس مانده بود. شه بخش بعد از آنكه به نيمه نهايي رسيد با ممانعت پزشكان 
به دليل آسيب ديدگي داخل رينگ نيامد و بدون شكست به مدال برنز جهان رسيد. 
اين بوكسور اهل سيستان و بلوچستان در گفت وگو با همشهري از روزهاي سخت 

رسيدن به مدال و همچنين از شرايط استان محرومش گفته است.

  فكر مي كردي نخستين مدال تاريخ بوكس ايران را كسب كني؟
باور كنيد خودم را روي سكوي جهاني مي ديدم. تقريبا 3ماه بعد از المپيك به مسابقات جهاني 
رفتيم. تيمي يكدست و همدل بوديم و كسب مدال اصال برايمان دور از دسترس نبود. من در 
المپيك هم مي توانستم مدال بگيرم ولي مصدوميت و بدشانسي باعث شد نتوانم به هدفم برسم. 
براي مدال جهاني مسير سختي را طي كردم. البته كه يك تيم بوديم و اين سختي راه براي همه 
ما بود. در مسابقات قهرماني آسيا بعد از 16سال 2 فيناليست داشتيم و اينها نشان مي داد كه تيم 

ايران توانايي كسب مدال را دارد. خدا را شكر اين اتفاق افتاد و اميدوارم تداوم هم داشته باشد.

  چطور مي شود خودت را روي سكوي جهاني ديده باشي وقتي ايران تا 
به حال مدالي در مسابقات جهاني نداشته؟ پيش از اين حتي كسب يك برد هم براي 

بوكسورها اتفاق بزرگي بوده است.
از زماني كه به بلگراد محل برگزاري مسابقات رسيديم مطمئن بودم مدال مي گيرم. فشار 
زيادي روي من بود ولي به خودم اطمينان داشتم. ذهنم آماده كسب مدال بود و بارها صحنه 
مدال گرفتن را در ذهنم مرور كرده بودم. كادر فني و مربيان هم خيلي كمك كردند تا اين 

اتفاق براي نخستين بار در تاريخ بوكس افتاد.

  گويا جايزه مسابقات هم كم نبوده است؟
اين را جايي نگفتم ولي كسب مدال طال در اين مســابقات 100هزار دالر جايزه داشت 
كه چيزي حدود 3ميليارد تومان مي شود. ما اگر مدال طالي المپيك را هم مي گرفتيم 
جايزه اش در ايران 2ميليارد بود! ولي براي من انگيزه مالي در اولويت نبود. مي خواستم 
مدال بگيرم تا به بي مدالي ايران در مسابقات جهاني پايان بدهم. حاال هم خوشحالم كه 

باعث شدم نام ايران در جدول مدال آوران مسابقات جهاني بوكس نوشته شود.

  جايزه نفرات دوم و سوم چقدر بود؟
نفر اول 100هزار دالر، نفر دوم 50هزار و نفرات سوم 25هزار دالر جايزه گرفتند.

  گفتي تحت فشار بودي درحالي كه قبل از اين هم چيزي حدود 60سال 
مدال نداشتيم. پس چه فشاري روي تو بوده است؟

ما تيم خوبي داشتيم و با روندي كه طي كرده بوديم، كسب مدال دور از دسترس نبود. ولي 
خيلي از اتفاقات ازجمله داوري و قرعه باعث شد 9نفر از تيم 10نفره ما شكست بخورند 
و از دور مسابقات حذف شوند. در اين شرايط من تنها مانده بودم و مدام مي ديدم همه از 
طلسم شكني و تاريخ سازي صحبت مي كنند. اين شرايط را در مسابقات قهرماني جوانان 
جهان هم تجربه كرده بودم. در جوانان جهان تا يك قدمي مدال رفتم ولي دستم به مدال 
نرسيد. ولي اين بار ماجرا را با كمك مربيان مديريت كردم و تجربه اي كه داشتم به كارم 
آمد تا بتوانم مدال را براي ايران كسب كنم. خدا را شكر مردم دلشان با اين مدال شاد شد 

و اميدوارم باز هم بتوانم پرچم ايران را به اهتزاز درآورم.

 بعد از كسب مدال، واكنش ها را در فضاي مجازي دنبال مي كردي؟
مردم واقعا لطف داشتند. اين مدال نتيجه زحمت يك تيم يكدست و همدل بود كه مربيان 

ساخته بودند. وقتي آقاي علي دايي در مصاحبه از من اسم مي برد و به مدال بوكس اشاره 
مي كند يا آقاي عليرضا دبير رئيس فدراسيون كشتي كه تيمشان هميشه روي سكوهاي 

جهاني مي رود در پست اينستاگرامي اين مدال را تبريك مي گويد باعث افتخار است.

 شما اهل سيستان و بلوچستان هستي. چطور شد كه سراغ بوكس رفتي؟
شــايد برايتان خنده دار باشد بگويم من دوست داشتم ژيمناســت شوم و به مرحله اي 
برسم كه پرواز كنم. اصال به فكر بوكسور شــدن نبودم. البته حاال فكر مي كنم با كسب 
مدال بوكس همان پروازي را كه فكرش را در بچگي مي كردم انجام دادم. از 13سالگي 
بوكس را آغاز كردم. هم كار مي كردم هم ورزش مي كردم. استان ما پر از استعداد است 
ولي مســئوالن توجهي به آنها ندارند. بچه هاي ما بارها خودشان را در ميادين مختلف 
نشان داده اند ولي دريغ از كمي توجه. ما اسپانسر يا كارخانه اي در استان نداريم. اگر به 
استان ما توجه شود يا مسئوالن براي كشف اين اســتعدادها تالش كنند قطعا بهره آن 

را خواهند برد.

   گفتي كار مي كردي. به چه شغلي مشغول بودي؟
در يك مكانيكي كار مي كردم و براي رفتن به تمرين از محل كارم تا باشــگاه با دوچرخه 
حدود 40دقيقه در راه بودم تا برسم. خيلي ها مثل من هستند. ما در يك استان محروم ولي 
بااستعداد هستيم و اين چيزها كه من براي شما تعريف مي كنم در استان ما كامال عادي 
است. استان ما فقط نياز به توجه دارد تا كلي مدال جهان و المپيك از آن استخراج كنند.

 بعد از كسب مدالت پاداشي از مسئوالن گرفته اي؟
تا اين لحظه كه با شما صحبت مي كنم پاداشــي نگرفتم. حاال يك سري قول داده اند كه 

بايد ببينيم چه مي شود.

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال
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افقي:
 1- ورزشــي هفت نفــره- 
درختي با برگ هاي پنجه اي- 

خوشحال
2- هافبــك تيــم فوتبــال 
پرســپوليس- نوعي خواهر و 

برادر
3- شــاعر »هوا را از من بگير 
خنــده ات را نــه«- دختــر 

امام حسين)ع(- مگابايت
4- مدفــن ناصر خســرو- از 

جزاير خليج فارس- متانت
5- روشنايي- درخشان-  ماه 

دهم ميالدي
6- خوش خلــق- مهرباني- 

پوست درخت خرما
7- حــالل رنــگ- پرنــده 

لذيذ گوشت- الزم و ضروري
8- تكــرار حرفــي- ياغي و 
نافرمان- بلنــد و واال- قومي 

ايراني
9- امالء- بهشت- محل نصب 

رادار
10- طرح و الگو- چيزها- جعبه 

مقوايي
11- خبرگزاري دانشجويان- 
نرده- مجموعه دستگاه گوارش

12- بي كس- پدالي زير پاي 
راننده- داروي تزريقي

13- نوعي موســيقي غربي- 
فريب- بندري در اوكراين

14- سروري- فيلمي ساخته 
ابراهيم حاتمي كيا با بازي رضا 

كيانيان و آزيتا حاجيان
15- مرتعش- از صور فلكي 
نيمكره جنوبــي آســمان- 

فهميده
  

عمودي:
1- هنرپيشه طنز- جلو افتادن- 

نامه نگاري
2- پيشوند ســلب- تابلويي 
زيبا اثــر ادوار مانــه، نقاش 

فرانسوي
3- پريشــان خاطر- قلــوه- 

زياده خواهي
4- قدرت و توان- واحد طول 
روســي معادل 1067متر- 

ورزشي رزمي
5-  ســاز بادي بلوچســتان- 

شرط بندي- پايتخت يونان
6- شــير بيشــه- تمــدن 

مكزيك- شكرگزار
7- آماده و مهيا- سبز تيره- 
زميني كه آن را ســيل كنده 

باشد
8- فرمــان اتومبيل- لرزش 
ناخــودآگاه اندام ها- انجمن 
بين المللي حمل ونقل هوايي- 

غوزه پنبه
9- گرامي- شهر مجسمه ها 

در گيالن- برآورده شدن

10- سرباز روس تزاري- خدمتكار- 
آواي متمايز كننده معني در زبان

11- فرومايه- نوشتاري- تهيه كردن
12- جهــان معني- تاج شــاهي- 

سرپوشيده
13- پراكندگي- پيشين- بچه شلوغ 

و ناآرام
14- نويسنده رمان مشهور دزيره- 

نت سوم
15- غيــر از مورد قبلــي- ضعف و 

15سستي- همراه

امهربامسكوتشپ
نونايموهناويا
يناگياپلگربكار

سييرسرانيربيس
تلزنمهدنرلي

بوهنزويهدهد
نرتسنيراكعمال
دنودارتينويا
هافريهاموتنام
خرهامنيميسل

يوحابصهلوبت
اريخادامجررقم
فنالونرفوتسيرك
تيادهلايرخااد
نولمامودتياضر

 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 | 4078
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

298165437
675234891
314798625
732859146
869413572
541627983
923546718
457381269
186972354

متوسط

       6 4
    2    3
     5 2  9
 9    6 3 2  
  6 9  8 7   
 1 3 4    5  
1  9 8      
4    1     
6 7        514329786

387614529
629785314
146278953
973156248
258493167
831567492
762941835
495832671

ساده

متوسط

287391564
965724813
341685279
794156328
526938741
813472956
159867432
432519687
678243195

سخت

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

ساده

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

 ساشا زورف چهره جديد تنيس؛ او در فينال مسابقات 
اي تي پي دنيل مدودف را شكست داد و به قهرماني 
رسيد. زورف كه در همين مسابقات نواك جوكوويچ را حذف 
كرده بود، كار راحتي مقابل مدودف نداشت. در 5ديدار قبلي 
اين دو بازيكن، زورف بازنده بــود. او بعد از پيروزي گفت كه 
خوشــحال به تعطيالت مي رود و مشــتاقانه آماده شروع 

مسابقات سال آينده است.

عكسخبر

مدال گرفتم  و  پرواز كردم
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   انتشار بوی نامطبوع در محله سراج
چند روزی است كه در محله سراج منطقه4 تهرانپارس، بویی استشمام 
می شود كه شــبیه بوی قارچ است! این بو از چیســت و سرمنشا آن 

كجاست؟ از مسئوالن تقاضا داریم تا پیگیر این مورد باشند.
دستمالچی از تهران

  كارت منزلت برای بازنشستگان اصفهانی صادر نمی شود
یكی از ســاده ترین وظایفی كه كانون های بازنشستگی و بیمه های 
تامین اجتماعی دارند صدور كارت منزلت برای استفاده بازنشستگان 
و بهره مندی از مزایای ویژه و خدمات شهری رایگان است. متأسفانه 
حتی این كار ساده هم انجام نمی شــود و جز گرفتن حق عضویت از 

بازنشستگان و دست به سر كردن آنها اتفاق دیگری نمی افتد.
بلیغیان از اصفهان

  نظارت بر كار پزشكان بر عهده كیست؟
 متأسفانه برخی از پزشكان اصال دســتورالعمل های مربوط به كرونا 
مثل ماســك زدن یا باز بودن پنجره های مطب را رعایت نمی كنند. 
از طرفی بعضی از آنها بدون اطالع رســانی، اقدام به تعویض و تغییر 
محل طبابت خود می كنند و بیماران بیچاره را سردرگم و بالتكلیف 
باقی می گذارند. اگر پزشكان ما كه جزو طبقه ممتاز جامعه هستند تا 
این حد سهل انگار و بی توجه باشند دیگر از بقیه قشرهای جامعه چه 

توقعی می شود داشت.
محمدرضا از رشت

  ساكنان سرفاریاب، جاده تردد ندارند
ساكنان سرفاریاب از توابع كهگیلویه و بویر احمد در روستاهای بید و 
انجیر هیچ مسیری برای تردد ندارند و به ناچار از جره یا گرگر استفاده 
می كنند. این وســیله های خطرناك كه ایمنی كافی هم ندارند بارها 
باعث قطع انگشتان مردم و معلولیت آنها شده اند. بارها از این وضعیت 
شــكایت و درخواســت كمك كرده ایم ولی صدایمان به گوش هیچ 
مسئولی نرسیده است. از مسئولین تقاضا داریم همانند دوران جنگ 
به صورت جهادی راهی برای این روســتا ایجاد كنند تا مردم عمری 

دعاگویشان باشند.
بیدستانی از سرفاریاب

  معادن حاشیه شهر كاشان تعطیل شوند
در پی اعتراضات اهالی و مســئوالن شهر كاشــان تعدادی از معادن 
آالینده تعطیل شــدند اما همچنان مجوز بهره برداری ازمعدن برای 
حاشیه این شهر صادر می شود. سؤال اینجاست كه آیا افرادی كه اقدام 
به صدور چنین مجوزهایی می كنند به آلودگی محیط زیست و سالمتی 
مردم كاشان هم فكر می كنند؟ دلیل این بی توجهی و نادیده گرفتن 

حقوق مردم این شهر چیست؟ 
كاشانی از كاشان

  چرا شهرستان رودبار سیستم اگوی فاضالب ندارد؟
اگر شهرســتان رودبار سیســتم اگوی فاضالب داشــته باشد دیگر 
خانواده ها در این شرایط ســخت اقتصادی با هر باد و بارانی متحمل 
عذاب و هزینه های سنگین نمی شوند. از مسئولین محترم تقاضا داریم 

فكری به حال سیستم فاضالب این شهر بكنند.
بقایی از رودبار گیالن

  چرخ دستی ها و باربرها وارد مسیر دوچرخه ها نشوند 
ورود و تردد چرخ های دســتی حمل بار به الین دوچرخه سواری در 
خیابان بهشت، برای عبور دوچرخه سواران ایجاد مشكل كرده است. 
این در حالی است كه این مســیر صرفا برای تردد دوچرخه و ایمنی 
دوچرخه سواران درنظر گرفته شده است. از مسئولین تقاضا داریم تا به 

این وضعیت رسیدگی كنند.
داوود پور از تهران

  پل هوایی بلوار شورای كرج نیازمند نظافت است 
پل هوایی بلوار شورای شهر كرج بســیار كثیف است و برای افرادی 
كه از این محل تردد می كنند منظره ناخوشایندی دارد. از شهرداری 
كرج درخواست داریم تا در بازه های زمانی مشخص اقدام به نظافت و 

شست وشوی این پل كنند.
ابراهیمی از كرج

   نازل های پمپ بنزین ایران پارس در جنت آباد، قفل ندارند
تعدادی از نازل های جایگاه پمپ بنزیــن ایران پارس واقع در منطقه 
جنت آباد قفل ندارند و این موضوع باعث می شود تا مقداری از بنزین 
روی زمین بریزد. این كار عالوه بــر هدررفت بنزین، در صورت ایجاد 

یك جرقه كوچك می تواند فاجعه بار باشد.
كرملو از تهران

  درخواست حذف مبالغ اضافی و تصاعدی برق در فصل سرما
با شروع فصل سرما طبیعتا نیاز به استفاده از وسایل گرمایشی ازجمله 
شوفاژ، بخاری و پكیج بیشتر می شود. لذا ضروری است تا مبالغ اضافی 
و تصاعدی مصارف برق و گاز و جریمه ها در این مورد موقتا برداشته 
شود تا مردمی كه با مشكالت روزافزون ناشی از گرانی دست و پنجه 

نرم می كنند كمی از فشار اقتصادی شان كم شود.
محمود از اصفهان

   خرابی پل عابر میدان هفت تیر 
مدت هاست كه 2تا از 4تا پله های برقی خیابان هفت تیر خراب است و 
این موضوع برای سالمندان و افرادی مثل من كه مشكالت زانو دارند 
بسیار عذاب آور است. با توجه به پرتردد بودن این پل، چرا مسئولین 

اقدامی برای تعمیر آن نمی كنند؟
احمدی از تهران

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

ارسال پیام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قدردانی

  دانش آموز 14ساله 
 زندگي بخشید

با اهداي اعضاي بدن نوجوان 14ساله فسایي 
كه دچار مرگ مغزي شده بود، 3بیمار نیازمند 

فرصت زندگي دوباره یافتند.
به گزارش مهــر، مدیرعامــل انجمن اهدای 
عضو شهرستان فســا گفت: این پسر نوجوان 
بر اثر تصادف دچار ضربــه مغزی و پس از آن 
به بیمارستان منتقل شد. اما تالش پزشكان 
براي نجات وي فایده اي نداشــت و در نهایت 
وي دچار مرگ مغزي شــد. در این شــرایط 
مذاكره با خانواده وي آغاز شــد و آنها رضایت 
دادند كه اعضاي بدن پسرشــان به نام سامان 
زبیدي كه دانش آموز كالس هشــتم بود به 
بیماران نیازمند پیوند عضو، اهدا شود. راضیه 
آسوده افزود: كبد، پانكراس و 2كلیه سامان با 
انجام عمل جراحي در بیمارستان تخصصي 
و فوق تخصصي ولیعصر فســا جداســازي و 
براي پیوند به 3بیمار نیازمند به بیمارســتان 

ابوعلي سیناي شیراز انتقال داده شد.

  قاچاق مواد مخدر
 با اتوبوس مسافربري 

اعضاي یك باند حرفه اي قاچاق مواد مخدر كه 
با استفاده از اتوبوس هاي مسافربري اقدام به 
جابه جایی مواد مخدر از مرزهاي شرقي كشور 

به پایتخت مي كردند، دستگیر شدند.
به گزارش همشهري، چند روز قبل گزارشي 
در اختیار پلیــس پایتخت قــرار گرفت كه 
نشــان مي داد ســاكنان خانه اي در جنوب 
تهران رفت وآمد هاي مشكوكي دارند. به گفته 
همســایه ها اهالي این خانه از افراد سابقه دار 
و خالفكار بودنــد و نیمه شــب ها و مخفیانه 

اجناسي را به این خانه منتقل مي كردند.
با این گزارش مأموران وارد عمل شــدند و در 
تحقیقات نامحســوس دریافتند كه صاحب 
خانه یك قاچاقچي سابقه دار است. آنطور كه 
مأموران معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با مواد مخدر تهران متوجه شــدند، متهم به 
تازگي با تشــكیل یك باند قاچاق مواد مخدر 
اقدام به انتقال محموله ها از مرزهاي شــرقي 
كشور به پایتخت مي  كرد. در ادامه تحقیقات 
مشخص شد كه او مواد مخدر را با اتوبوس هاي 
مسافربري بین شهري به تهران منتقل مي كند 
و سپس به توزیع آن مي پردازد. همین كافي 
بود تا مــرد قاچاقچي و همدســتانش تحت 

تعقیب پلیس قرار بگیرند. 
در تازه ترین اطالعات به دست آمده مشخص 
شــد كه متهم به تازگي یك محموله تریاك 
از مرزهاي شــرقي كشــور خریده و درصدد 
آن است تا در پوشــش بار تجاري توسط یك 
دستگاه اتوبوس مســافربري مواد را به یكي 
از پایانه هاي مســافربري تهران منتقل كند. 
با این ســرنخ مأموران در محورهاي ورودي 
پایتخت مستقر شدند و پس از ساعت ها كنترل 
و مراقبت نامحوســس ســرانجام اتوبوس را 

شناسایي كردند. 
مأموران پس از شناســایي اتوبوس به تعقیب 
آن پرداخته و خــودرو را در یكي از پایانه هاي 
مسافربري شهر تهران توقیف و بالفاصله متهم 

و همدستش را دستگیر كردند.
سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر تهــران در این باره گفت: 
مأموران پس از توقیف اتوبوس و در بازرســي 
از آن 14كیلو و 600گرم تریاك كشف كردند.

 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران افزود: 
متهمان پس از دســتگیري بــه اداره پلیس 
منتقل شدند و به قاچاق مواد مخدر با اتوبوس 
مسافربري و توزیع آن در تهران اعتراف كردند 
و براي انجام تحقیقات بیشتر در اختیار قاضي 
پرونده قرار گرفتند. این در حالي اســت كه 
تحقیقات براي بازداشت اعضاي دیگر این گروه 

از قاچاقچیان ادامه دارد.

طالفروش؛گروگان 15هزار دالری 
آدم ربايان

2مرد آشنا به خاطر اختالف 15هزاردالری، صاحب 
یك طالفروشــی را ربودند اما گروگان با زیركی داخلی

موفق شد از دست آنها فرار كند.
به گزارش همشهری، چند روز قبل ساكنان خیابانی در شمال 
تهران متوجه درگیری 4جوان در خیابان شدند؛ 2نفر از آنها با 
میله آهنی و تبر به جان 2نفر دیگر افتاده بودند و لحظاتی بعد 
یكی از آنها را با زور و تهدید سوار هیوندا كرده و فرار كردند. جوان 
دیگر كه مصدوم شــده بود با پلیس تماس گرفت و گفت: 2فرد 
ضارب دوستش را گروگان گرفته و با خود بردند. وی به مأموران 
گفت: دوستم شایان كه او را ربوده اند ساعتی قبل به من زنگ زد 
و گفت با یكی از دوســتانش به نام فرهاد در یكی از خیابان های 
شمال تهران قرار مالقات دارد. از من خواست تا همراهش بروم و 
ما وقتی سر قرار حاضر شدیم فرهاد و دوستش با تبر و میله ما را 
زخمی و دوستم شایان را با زور سوار ماشین كردند و با خود بردند.

رهایی گروگان
درحالی كه پرونده ای درباره این حادثه تشكیل شده و مأموران 
تحقیقات خود را برای بازداشت گروگانگیران آغاز كرده بودند، 
لحظاتی بعد گروگان موفق به فرار از دســت آدم ربایان شــد و 
خودش را به اداره پلیس رساند. وی در توضیح ماجرا گفت: یكی 
از آدم ربایان فرهاد و دیگری امید از دوستان فرهاد بود. با فرهاد 
سال ها می شود كه دوست و هم باشــگاهی هستیم. من مغازه 
طالفروشــی دارم و چند وقت قبل 15هزار دالر به فرهاد قرض 
دادم. قرار بود ظرف مدتی كوتاه آن را برگرداند اما زیر قولش زد 
و برای برگرداندن آن امروز و فردا می كرد. وقتی متوجه شدم كه 
مرا سركارگذاشته از او شكایت كردم. وی ادامه داد: وقتی فرهاد 
متوجه شد كه از او شكایت كرده ام با من تماس گرفت و به بهانه 
اینكه قصد صحبت درباره اختالفاتمان را دارد با من در خیابانی در 
شمال تهران قرار مالقات گذاشت. می ترسیدم تنها در محل قرار 
حاضر شوم به همین دلیل از دوستم خواستم تا همراهم بیاید. 
اما وقتی سر قرار حاضر شــدیم فرهاد و دوستش امید به سمت 
ما هجوم آوردند و با میله و تبر به جانمــان افتادند. پس از آنكه 

هردویمان زخمی شدیم با تهدید مرا سوار بر خودروی هیوندای 
خود كرده و متواری شدند. در بین راه من با لگد به در می كوبیدم 
تا اینكه در باز شد و موفق به فرار شدم. با این حال فرهاد و امید 
به دنبالم آمدند و می خواستند با زور مرا دوباره سوار ماشین كنند. 
همان لحظه زنی از پشــت پنجره متوجه جدال من با آنها شد و 
آدم ربایان را تهدید كرد كه اگر رهایم نكنند به پلیس زنگ می زند. 

تهدید این زن سبب شد تا آدم ربایان رهایم كنند.

بازداشت
با این شكایت، مأموران با دستور قاضی محمدرضا صاحب جمعی، 
بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران موفق شدند امید، 
یكی از آدم ربایان را بازداشــت كنند. او منكر آدم ربایی شد اما 
درگیری را گردن گرفت. وی گفت: فرهاد از دوســتانم بود كه 
به او مبلغی پول بدهكار بودم. روز حادثه به ســراغم آمد و گفت 
بی خیال طلبش می شود به شرط آنكه فردی را مورد ضرب و شتم 
قرار بدهم و زهر چشم بگیرم. من هم شرطش را پذیرفتم و وارد 
این ماجرا شدم. آن روز شــاكی را با تبر و میله كتك زدم اما در 
آدم ربایی نقشی نداشتم. این متهم با قرار قانونی بازداشت شده و 
برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران 
قرار گرفته است. این در حالی است كه تحقیقات برای بازداشت 

متهم اصلی پرونده ادامه دارد.

زن روزنامه خوان، همسايه اش را از مرگ نجات داد

   حمله قلبي قاتل پس از جنايت
درگیري بر سر ارثیه این روزها یك پاي ثابت دعواهاي خانوادگي شده است. دعوا و 
جدل هایي كه گاهي با پایاني هولناك همراه مي شوند و یك طرف دعوا جانش را 
از دست مي دهد و طرف دیگر به جرم قتل دستگیر مي شود. حادثه هولناكي كه 
در شیراز رخ داد تنها جنایتي نیست كه انگیزه آن درگیري بر سر ارثیه است و تنها 
یك روز پیش از این جنایت، در حادثه اي مشــابه در شهرستان میاندرود استان 

مازندران، مردي میانسال 2خواهرش را به ضرب گلوله به قتل رساند. ماجرا از این 
قرار بود كه روز حادثه، مردي 55ساله زماني كه 3خواهرش به خانه او آمده بودند تا 

درباره ارثیه پدري شان حرف بزنند، با آنها دچار مشاجره شد. اختالف میان این مرد و 
خواهرانش بر سر ارثیه پدري از مدتي قبل و پس از مرگ پدر خانواده آغاز شده بود اما اخیرا به 

اوج رسیده و باعث كدورت میان آنها شده بود. روز حادثه وقتي مشاجره میان اعضاي این خانواده باال 
گرفت، مرد 55ساله كه كامال عصباني شده بود به سراغ سالح شكاري اش رفت و آن را به سمت خواهرانش نشانه رفته و اقدام به شلیك 
كرد. ساچمه هایي كه از تفنگ شكاري شلیك شده بود، به هر سه خواهر او اصابت كرد و باعث شد یكي از آنها كه جلوتر از بقیه بود در 
دم جانش را از دست بدهد. 2خواهر دیگر كه به شدت مجروح شده بودند با حضور اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند اما متأسفانه 
یكي از آنها روي تخت بیمارستان جان باخت و شــمار قربانیان این حادثه به دو نفر رسید. سرهنگ مجید باقري جامخانه، فرمانده 
انتظامي میاندرود با بیان این خبر گفت: با حضور مأموران در محل حادثه متهم به قتل دستگیر و سالح استفاده شده در این جنایت از 
او كشف شد اما متهم كه پس از این اقدام جنون آمیز شوكه بود، ناگهان دچار حمله قلبي شد كه با انتقال به بیمارستان از مرگ نجات 
یافت. او پس از بهبودي نسبي در تحقیقات اولیه به جرم خود مبني بر قتل خواهرانش به علت اختالفات خانوادگي و مالي اعتراف كرد.

این مرد با مخفی كردن یك قبضه كالش در ساكش راهی خانه برادرزنش شد و 5نفر را به قتل رساند

 داماد عصبانی بر سر ارثیه 
خون  به پا كرد

دوشــنبه بیســت و چهارم آبان ماه برای پیگیری پرونــده ام به دایره 
قضایی كالنتری 110شــهدا رفتم. خوشــبختانه با عنایت مأموران 
پرتالش به ویژه سروان ترابی، به ســرعت به  كار من رسیدگی شد. از 
رئیس كالنتری این محل كه شرایط مطلوبی را فراهم كرده اند تا كار 

مراجعین بدون اتالف وقت انجام شود قدردانی می كنم.
محمد سخاوی از تهران

دعوای زن و شــوهر با یكدیگر به قهر زن از خانه منجر شــد اما مرد كه به شدت 
خشمگین شده بود برای انتقام جویی دست به اسیدپاشی زد.

به گزارش همشــهری، این حادثه صبح دیروز )دوشنبه( در یكی از مناطق تهران 
رخ داد. حدود ســاعت 10 صبح بود كه به پلیس خبر رســید زنی به همراه پسر 
12ساله اش هدف اسیدپاشی قرار گرفته و از ناحیه دست و پا و صورت آسیب دیده 
و راهی بیمارستان شده اند. عامل این اسیدپاشی كسی نبود جز پدر خانواده كه پس 

از این اتفاق فرار كرده بود.
هنوز به درستی مشخص نبود كه انگیزه مرد اسیدپاش چه بوده است تا اینكه تیمی 
از مأموران پلیس آگاهی با دستور قاضی محمد حسین زارعی، بازپرس جنایی تهران 

وارد عمل شدند و با انجام تحقیقات جزئیات تازه ای از این حادثه به دست آوردند.
بررسی ها نشان می داد كه مرد اسیدپاش حدودا 50ســاله، شب قبل از حادثه با 
همسر 45ساله خود به خاطر دخترشــان كه به تازگی نامزد كرده بود درگیر شده 
بودند. آنطور كه شاهدان می گفتند دختر خانواده با نامزدش بیرون رفته بود و پدر 
وقتی برگشت به همسرش اعتراض كرد كه چرا دخترش دیروقت به خانه برگشته 
است. زن اما توضیح داد كه خودش اجازه داده كه دخترش و نامزد او برای شام بیرون 
بروند اما مرد همچنان عصبانی بود و همین مسئله باعث درگیری زوج میانسال شد. 
درگیری آنها ادامه داشت تا اینكه زن به حالت قهر خانه را ترك كرد و به همراه پسر 
12ساله اش به خانه برادرش رفت. یك روز بعد )روز حادثه( مرد كه از قهر همسرش 
خشمگین بود با یك ظرف اسید به خانه برادرزنش رفت و از همسرش خواست تا به 
حیاط خانه بیاید. زن به گمان اینكه همسرش برای آشتی و عذرخواهی به دنبال او 
آمده، بی خبر از همه جا به همراه پسرش به حیاط رفت اما مرد خشمگین بار دیگر 
با او به مشاجره پرداخت و درنهایت محتویات ظرفی كه در دستش بود را به سمت 

همسرش پاشید و موجب شد پسرش نیز در این حادثه مصدوم شود. 
در این اسیدپاشی زن از ناحیه صورت، دست و پا و پسرش نیز از ناحیه دست و پا 
مصدوم شدند و هردو برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند و مرد اسیدپاش نیز 
پا به فرار گذاشــت. براساس این گزارش، دستور بازداشــت این مرد صادر شده و 

تحقیقات برای دستگیری وی ادامه دارد.

انتشــار گزارش نجات 2پیرزن از مــرگ در روزنامه، 
موجب شــد تا زنی كه ســرگرم خواندن این گزارش 
بود، به یاد پیرزن همســایه  بیفتد و او را از خطر مرگ 

نجات دهد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل گزارشی در روزنامه 
همشهری منتشر شد كه از نجات معجزه آسای 2 زن 
سالمند با كمك همســایه ها و پلیس حكایت داشت. 
هر دو زن تنها زندگی می كردند و یكی از آنها به دلیل 

خراب بودن قفل در حمام، 5روز در آنجا زندانی شده و 
از هوش رفته بود كه همسایه ها با شنیدن صدای آب از 
خانه او نگرانش شده و پلیس را خبر كردند و این زن از 
مرگ حتمی نجات یافت. زن دیگر نیز به دلیل افت فشار 
از حال رفته و 4روز بیهوش در داخل پذیرایی افتاده بود 
كه با حضور مأموران و ورود آنها به خانه، وی نیز از مرگ 
نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد. پس از انتشار 
این گزارش، زنی خانه دار كه ســاكن یكی از مناطق 

شــرق تهران بود و هر روز روزنامه می خواند، پس از 
خواندن گزارش نجات 2 پیرزن ناگهان یاد پیرزنی افتاد 
كه در همسایگی او زندگی می كرد. این پیرزن سال ها 
بود كه تنها زندگی می كرد و زن جوان یادش افتاد كه 
چند روزی می شود از پیرزن خبری نیست. او معموال 
هر روز برای خرید از خانه اش خارج می شد اما حدود 
4روز بود كه زن روزنامه خوان وی را ندیده بود. همین 
تلنگری شد تا زن همسایه نگران وضعیت پیرزن تنها 

شود. او فورا به مقابل آپارتمان او رفت و دید كفش هایش 
مقابل در است، اما هرچه زنگ زد كسی جوابش را نداد. 
دیگر مطمئن شــده بود كه بالیی بر سر زن تنها آمده 

وقتی صدای شلیك گلوله محله عادل آباد 
شــیراز را پر كرد، همســایه ها مردی را جنایی

دیدند كه با ساك بزرگی در دست از یكی 
از خانه ها خارج شد و سوار بر ماشین فرار كرد. همه در 
ابتدا تصور می كردند كه او یك ســارق مسلح است اما 
وقتی اجساد غرق خون 5نفر در این خانه پیدا شد، اسرار 
جنایت هولناك داماد عصبانی فاش شــد. دامادی كه 
پس از گروگان گرفتن 2نفر به ضرب گلوله پلیس از پا 

درآمد.
به گزارش همشهری، حدود ساعت یك بامداد دیروزبه 
گوش رسیدن صدای شلیك گلوله  از خانه ای در محله  
عادل آباد شیراز، ساكنان منطقه را به وحشت انداخت. 
همسایه ها همزمان مردی قوی هیكل را دیدند كه یك 
ساك بزرگ در دست داشــت و سراسیمه از این خانه 
بیرون دوید و سوار بر یك خودروی سواری متواری شد.

ساك بزرگی كه در دست مرد قوی هیكل بود، احتمال 
اینكه او یك سارق اســت را قوت می بخشید و در این 
شــرایط همســایه ها با پلیس تماس گرفتند و خبر از 

دستبرد مسلحانه به خانه  همسایه دادند.

حمام خون 
نخستین تیم پلیس ظرف چند دقیقه در محل حادثه 
حاضر شد. مأموران وارد خانه ای شدند كه در داخل آن 
تیراندازی صورت گرفته بود و به محض ورود با اجساد 
غرق خون 5نفر كه همگی جانشان را از دست داده بودند 
مواجه شدند. قربانیان 2مرد، یك زن و یك دختر و پسر 
بودند و بررسی های اولیه از این حكایت داشت كه هیچ 
ســرقتی از داخل خانه صورت نگرفته و به این ترتیب 
فرضیه ســرقت رنگ باخت و مأموران حدس زدند كه 

ماجرا، یك انتقام جویی خونین است.

داماد؛ مظنون اصلی 
از همان زمــان تحقیقات برای شناســایی عامل این 
جنایت آغاز شد و كارآگاهان در جریان تماس و تحقیق 
از بستگان قربانیان متوجه شدند كه عامل جنایت كسی 
جز داماد این خانواده نیست. در ادامه بررسی ها مشخص 
شد كه این مرد 55ساله از مدتی قبل بر سر ارثیه ای كه 
قرار بوده به همسرش برسد با برادران همسرش اختالف 

داشته است. این اختالفات بارها باعث بحث و مشاجره 
میان آنها شده بود تا اینكه شب حادثه، داماد عصبانی 
درحالی كه یك قبضه كالشنیكف در داخل یك ساك 
بزرگ مخفی كــرده بود راهی خانه برادرزنش شــد تا 
اختالفاتشــان را حل كند. در زمان حادثه 2برادرزن و 
همســر و 2فرزند یكی از آنها در خانه حضور داشتند و 
داماد 55ساله ظاهرا دوباره بحث ارثیه را پیش كشیده 
اما با برادرزن هایش دچار بحث و مشــاجره شده و در 
نهایت سالح كالش را از داخل ساك بیرون كشیده و هر 
دو برادرزنش را به همراه همسر و 2فرزند یكی از آنها به 

گلوله بسته و سپس از آنجا گریخته بود.           .

جنایت ناكام 
كارآگاهان در ادامه متوجه شــدند كه این مرد پس از 
ارتكاب جنایت، سوار بر خودرواش، راهی خانه برادرزن 
دیگرش شده اســت. او ظاهرا قصد داشــته این مرد و 
خانواده اش را نیز با همین شگرد به قتل برساند اما وقتی 
به مقابل خانه آنها رسیده و زنگ در را زده، برادرزنش 
كه فهمیده وی قصد دعوا دارد در را باز نكرده و به این 
ترتیب دومین نقشه جنایت داماد عصبانی ناكام مانده 

است.

گروگانگیری 
زمان به سرعت می گذشــت و اطالعات پلیس نشان 
می  داد كه مرد جنایتكار احتمــاال قصد دارد قتل های 
دیگری را هم رقــم بزند. تحقیقــات همه جانبه برای 
دســتگیری این مرد ادامه یافت تا اینكــه كارآگاهان 
دریافتند كه متهم تحت تعقیب این بار به سراغ 2نفر 
دیگر از بستگان مقتوالن رفته، آنها را با تهدید اسلحه 
سوار ماشین كرده و با خود برده است. جست وجو برای 
ردگیری مرد جنایتكار كه هر لحظه احتمال داشــت 
قتل های دیگری را هم رقم بزند ادامــه یافت تا اینكه 
مشخص شــد این مرد گروگان هایش را به خانه ای در 
نزدیكی خانه مقتوالن برده و در آنجا مخفی شده است.

با این اطالعات، تیم های ضربتی و عملیاتی پلیس راهی 
این محل شدند و خانه مورد نظر را محاصره كردند. از 
آنجا كه جان گروگان ها در خطر بود، مأموران تصمیم 
گرفتند با قاتــل گروگانگیر وارد مذاكره شــوند و او را 

مجبور كنند   خود را تسلیم كند. اما مرد مسلح، پاسخ 
درخواست پلیس را با شلیك گلوله داد و همین باعث 
شد دیگر تیم های پلیس نیز برای كمك به دستگیری 

گروگانگیر و آزادی گروگان ها راهی محل شوند.

شلیك به گروگانگیر 
چند ســاعت از لحظه ای كــه قاتل، 5عضــو خانواده 
همســرش را قتل عام كرده بود می گذشــت و او حاال 
در خانه ای در محله   عادل آبــاد در محاصره پلیس بود. 
مأموران برای حفظ جان گروگان ها همه تالششــان 
را كردند تا داماد مســلح راضی شود سالحش را زمین 
بگذارد امــا تیراندازی های او به ســوی مأموران ادامه 
داشــت. حاال هوا كامال روشن شــده بود و عقربه های 
ساعت به عدد 11نزدیك می شد. مذاكره پلیس برای 
تسلیم شــدن گروگانگیر فایده ای نداشت و با توجه به 

خطر بزرگی كه گروگان ها را تهدید می كرد، مأموران 
به كمین نشســته بودند تا به محض دیده شدن مرد 
مسلح او را هدف قرار دهند. این فرصت حدود ساعت 
11دیروز به دست آمد و درست زمانی كه داماد عصبانی 
قصد شلیك دوباره به سوی پلیس را داشت، هدف گلوله 

مأموران قرار گرفت و از پا درآمد.
به گفته ســردار رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی 
استان فارس، افرادی كه توسط مرد جنایتكار به قتل 
رسیدند 35 تا 60 ساله بودند و خوشبختانه با سرعت 
عمل پلیس و عملیات ضربتی ماموران، این مرد حدود 
10ساعت پس از جنایت هولناكی كه رقم زد، بی آنكه 
بتواند به گروگان هایش آسیب برساند هدف گلوله پلیس 
قرار گرفت و از پا درآمد. وی افزود: علت اصلی درگیری 
برابر بررسی های اولیه پلیس اختالف مالی بر سر ارث و 

میراث بوده است.

اســت. درحالی كه به شدت نگران شــده بود با پلیس نجات معجزه آسای 2زن سالمند، حادثه شیرینی را رقم زد
تماس گرفت و موضــوع را به آنها اطــالع داد. زمان 
زیادی طول نكشید كه مأموران در محل حاضر شدند 
و پس از هماهنگی قضایی، قفل در خانه پیرزن تنها را 
شكستند. وارد آنجا و با پیكر نیمه جان او در اتاق خواب 
مواجه شدند. او به دلیل افت شدید فشار از هوش رفته 
بود اما خوشبختانه زنده بود و نفس می كشید.  پیر زن 
برای درمان به بیمارستان انتقال و از مرگ نجات یافت. 
در بررسی ها مشخص شــد كه این زن سالمند 4روز 
در خانه اش بیهوش بوده و اگر زن همســایه به داد او 
نمی رسید و از پلیس درخواست كمك نمی كرد بی شك 
جانش را از دست می داد.   هوشیاری زن روزنامه خوان 

موجب شد تا پیرزن همسایه از خطر مرگ نجات یابد.

مرد خشمگين روی همسر 
و فرزندش اسيد پاشيد
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 هوانگ دونگ هيوك 
از كارگرداني سريال بازي مركب مي گويد 

هوانگ دونــگ هيوك، خالق ســريال »بــازي مركب« در 
گفت وگو با هاليوود ريپورتر از مراحل ســاخت اين ســريال 

گفته است.
هوانگ دونگ هيوك در ابتدا در ســال 2008ساخت »بازي 
مركب« را به صورت ميني سريال براي نتفليكس پيشنهاد كرد، 
اما 10سال زمان برد تا اينكه اين سريال به ثمر بنشيند. 13سال 
قبل و زماني كه وي فيلمنامه »بــازي مركب« كه در آن زمان 
قصد ساخت آن را در قالب يك فيلم بلند داشت، به يك سري 
از استوديوهاي ارائه داد، به وي گفته شد كه داستان اين فيلم 
بسيار غيرواقعي و بيش از حد خشن است و انتظار نمي رود كه 
فيلمي با اين موضوع داستاني به موفقيت تجاري برسد. او كه 
در آن زمان تمام تالش هايش را بر ساخت اين سريال متمركز 
كرده بود، پس از عدم موفقيت در ارائه طرح ساخت فيلم »بازي 
مركب« نااميدانه خود را بر ســاخت پروژه هاي ديگر متمركز 
كرد. اما در سال 2018 و پس از محبوبيت كم نظير سريال هاي 
كره اي كه براساس وبتون ها)كميك هاي كره اي( ساخته شده 
بودنــد، در نهايت تصميم گرفت فيلمنامــه »بازي مركب« را 
تبديل به سناريوي يك سريال طوالني كند. او اين پروژه را به 
نتفليكس كه تازگي ســرمايه گذاري روي ساخت سريال هاي 
كره اي را آغاز كــرده بود، ارائــه داد و مســئوالن نتفليكس 
ســناريوي »بازي مركب« را براي ساخت يك سريال، مناسب 

تشخيص دادند.
هوانگ در اين باره به هاليوود ريپورتر مي گويد: پس از 10سال 
پاسخ متفاوتي به اين مضمون كه »سناريويي واقع گرايانه است 
و به احتمال زياد افرادي در جايي از دنيا مشغول انجام اين بازي 
هســتند«، دريافت كردم. البته فكر كنم پس از شيوع پاندمي 
كرونا اوضاع آنچنان تغيير كرد كه زمينه پذيرش سناريوي اين 

سريال مهيا شد.
به گفته هوانگ، امروز ديگر داســتان اين ســريال غيرواقعي 
و مهمل به نظر نمي رسد. اين ســريال اكنون پس از يك دهه 
مي تواند مابازاي بيروني و واقعي داشــته باشــد. شكست در 
ساخت فيلمي براساس داستان بازي مركب در ابتدا مرا به شدت 
غمگين كرد، اما درنهايت زماني كه سناريوي ساخت سريالي 
با اقتباس از اين داســتان مورد پذيرش قرار گرفت، من بسيار 

شادمان شدم.
اين فيلمســاز كــه فيلم هاي »ســاكت شــده«)2011( و 
»قلعــه«)2017( را در كارنامه خــود دارد، مي گويد: موضوع 
داستان ســريال »بازي مركب« با گذشــت زماني نزديك به 
يك دهه و به دليل افزايش شــكاف ميان فقــرا و ثروتمندان 
جنبه واقعي تــري به خود گرفتــه اســت. او همچنين ظهور 
ارزهــاي ديجيتــال را از علل مهــم واقعي به نظر رســيدن 
 داستان سريال »بازي مركب« نزد تماشــاگران عنوان كرده 

است.
او افزود: امروزه در دنياي واقعي با يــك بليت بخت آزمايي يا 
در شــرط بندي هاي )غيرمجاز( نيز برخي از مردم يك شــبه 
ثروت خود را دو برابر مي كنند. من تصور مي كنم اين وضعيت 
به تدريج دارد دنيا را به ســمت ويران شــهري سوق مي دهد. 
هرچه زمان مي گذرد مــردم كمتري را مي بينيــد كه درباره 
آينده  رؤياپردازي كنند و همين مسئله سبب مي شود تا مردم 
متأســفانه به قمار گرايش پيدا كنند. درواقع هر چه را دارند 
به اميد كسب بهترين ها و بيشــترين ها گرو مي گذارند. تصور 
مي كنم تغييرات ايجاد شده در سال هاي اخير، محيط و دنيايي 
را ايجاد كرده كه ديگر اين ايده كه مردم زندگي شان را در ازاي 
برد در يك بازي كودكانه گرو بگذارنــد، ايده مهمل و خيالي 

محسوب نمي شود.

در اين ســريال كه با نقش آفريني لي جونگ جائه، پارك هائه 
ســو و جونگ هو يئون در حال پخش اســت و اتفاقات نسبتا 
خشونت باري رخ مي دهد و شركت كنندگان در مسابقه اغلب 
جانشــان را براي بردن بازي هاي مختلف گــرو مي گذارند و 
در نهايت نيز تنها يك نفر به عنوان فــرد پيروز مبارزه معرفي 
مي شــود، هوانگ درصدد نبوده كه خشــونت را تنها به دليل 
پيروي از عواطف و احساسات به نمايش بگذارد. براي هوانگ 
استفاده از خشــونت و بي رحمي در اين سريال بيشتر نمادين 

است.
او در اين باره مي گويد: زماني كه ما در حال به تصوير كشيدن 
شيوه حذف شدن  بازيگرها از بازي ها بوديم، مي خواستم اين 
را نشان بدهم كه حذف شدن برابر با مرگ است. در كشور كره، 
ما از تفنگ و هفت تير اســتفاده نمي كنيــم؛ بنابراين نمايش 
خشونت در كره با استفاده از تفنگ، مابازاي بيروني ندارد. اين 
تصور در ذهن خود من نيز شكل گرفته بود كه حذف بازيگران 
با استفاده از تفنگ به نوعي خيلي غيرواقعي به نظر مي رسيد. 
در اين سريال نمي خواستم با اســتفاده از تفنگ خشونت را 
نشان دهم، استفاده از تفنگ بيشــتر جنبه نمادين داشت تا 
واقعي. استفاده از تفنگ به گونه اي نمادين حذف برابر با مرگ 

را نشان مي دهد.

تالش براي تفاهم

معرفی دبيران جشنواره تجسمي فجر
دبير چهاردهمين جشنواره هنرهاي تجســمي فجر، دبيران رشته هاي مختلف هنري اين 

رويداد را معرفي كرد.
به گزارش همشهري، ســيدعباس ميرهاشمي گفت: پس از جلسات بســيار با هنرمندان 
حوزه هاي مختلف، 10 نفر؛رضوان صادق زاده در رشــته نقاشــي، محســن حسن پور در 
تصويرســازي، منيژه آرمين در سفال و ســراميك، مســعود نجابتي در طراحي گرافيك، 
محمدمهدي رحيميان در عكاسي، طاهر شيخ الحكمايي در مجسمه، سيدمسعود شجاعي 
طباطبايي در كاريكاتور، علي اشــرف صندوق آبادي در خوشنويســي، امير طهماسبي در 
نگارگري و سيدنظام الدين امامي فر در بخش رســانه هاي هنري جديد دبيران رشته هاي 
مختلف چهاردهمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر خواهند بود. اين جشنواره در مرحله 

فراخوان است و هنرمندان مي توانند تا تاريخ 12 دي ماه آثار خود را به آن ارسال كنند.

اجراي آثار 3آهنگساز ايراني در آلمان 
دي ماه امسال، شهر كلن آلمان، ميزبان 3 آهنگساز ايراني در يك آنسامبل آلماني است. 

به گزارش همشهري، آنســامبل آلماني »موزيك فابريك« كه تاكنون، با آهنگسازان بزرگي 
چون مارك آنــدره، هلموت الخنمن، انو پوپه، ولفگانگ ريم، توشــيو اُُســكاوا، كارل هاينز 
اشــتوكهاوزن و... همكاري داشته و ساالنه آثار جديد بســياري را به اجرا درآورده است، در 
پروژه جديد خود آثاري براي ساز عود و آنسامبل را به 3آهنگساز ايراني و يك آهنگساز آلماني 
سفارش داده است كه در زمستان امسال برگزار مي شود. كارن كيهاني، سارا اباذري، ارشيا 
صمصامي نيا و يوآخيم هاينز، آهنگسازاني هستند كه آثارشان در اين كنسرت اجرا مي شود. 
ياسمين شاه حســيني )عودنواز ايراني( به عنوان سوليســت در تمامي قطعات اين كنسرت 

خواهد نواخت.

نقل قول

محمدرضا فرجی
مدیركل نظارت بر عرضه و نمایش 

فیلم سازمان سینمایی: 
امیدواریم تا پایان همین هفته 

محدودیت های كرونایی سینماها 
برطرف شود. )مهر(

كاظم هژیرآزاد،  بازیگر: 
آماده سازی تئاتر در این شرایط، خیلی 

 مشكل است به خصوص كه ما 
 هم در این سن و سال 
ضربه پذیریم. )ایسنا(

طاهر شیخ الحكمایی
مجسمه ساز: 

مشكالت هنرمندان پیشکسوت 
همیشه از جنس مالی نیست و خیلی 
از این هنرمندان امكانات مالی خوبی 
هم دارند؛ اما نیاز به محبت بیشتری 

دارند. )ایسنا(

با موافقت مديران سالن هاي موسيقي، كنسرت هاي پايتخت آغاز مي شود

تالش براي ازســر گيري كنسرت هاي موسيقي 
درحالي ادامه دارد كه مســائل مربوط به اجاره 
سالن ها و توافق با كنسرت گزاران بايد حل و فصل 
شود و به گفته محمدحسين توتونچيان با توجه 
به مذاكرات انجام شده به محض اينكه سالن هاي 
برگزاري بر سر قيمت ها موافقت شان را اعالم كنند، 
كنسرت گزاران درخواست مجوز براي برگزاري 

كنسرت ها را به مركز موسيقي خواهند داد.
هنوز هــم كنســرت گزاران و تهيه كنندگان، 
برگزاري كنسرت ها در كيش و خارج از تهران 
را به برگزاري كنسرت در سالن هاي موسيقي 
پايتخت ترجيح مي دهند. دليلش هم بر ســر 
قيمت اجاره بهاي سالن هاست. مديران سالن ها 
يك چهارم فروش را مي خواهند براي اجاره بها 
بردارند؛ موضوعي كه شــايد بــه اين زودي ها 
حل وفصل شــود. محمدحســين توتونچيان، 
مدير شــركت فرهنگي ققنوس و مدير سايت 
ايران كنسرت از حل اين مشكل به همشهري 
مي گويد: »كنســرت گزاران و تهيه كنندگان 
تأكيد دارند كه قيمت بليت ها حداقل تا پايان 
اســفند ماه تغيير نكند؛ چراكه افزايش قيمت 

بليت باعث مي شود كه مردم توانايي حضور در 
سالن هاي موسيقي را نداشته باشند و از سوي 
ديگر ســالن هاي خالي هم با توجه به شرايط 
امروز به ضرر همــه ما ازجمله ســالن دارها و 
گروه هاســت.« وي در ادامه توضيح مي دهد: 
»سالن هاي برگزاري كنسرت در نامه اي خواستار 
اين شدند كه از فروش، يك چهارم را بابت هزينه 
اجاره بها بردارند. با توجه به هزينه هاي كنسرت 
اين اجاره بســيار باال و درحقيقــت غيرقابل 
انجام است. اگر بخواهيم اين قيمت را بپذيريم 
رقمي كه روي بليت كنسرت كشيده مي شود، 
وحشتناك خواهد بود و در نهايت ما با سالن هاي 
خالي مواجه خواهيم شد. نكته ديگر هم فروش 
50درصد بليت هاســت كه با اين درخواســت 

مديران سالن ها منطقي نيست.«
توتونچيان توضيح مي دهد: »اين درخواست به 
لحاظ قانوني درست نيست و حتي اگر براساس 
اجاره اي كه سالن ها قبل از شيوع كرونا داشتند 
بخواهيم هزينه را حساب كنيد اين افزايش بايد 
براساس نرخ تورمي باشد كه بانك مركزي اعالم 
مي كند؛ البته اين نكته را هــم نمي توان ناديده 
گرفت كه ســالن هاي كنســرت نيز هزينه هاي 
زيادي دارند؛ سالن ها هم به نوعي حق دارند عالوه 
بر هزينه سالن، هزينه تجهيزات هم وجود دارد. به 

لحاظ سخت افزاري كه تجهيزات خارجي است اگر 
قطعه اي خراب شده و نياز به تعويض داشته باشد 
صاحب ســالن بايد به دالر هزينه كند و مخارج 

سرسام آور مي شود.«
وي يادآور مي شود: »تصميم گرفته ايم كه تا پايان 
اسفند به فكر سود يا دستمزد نباشيم و با شرايطي 
كنسرت ها را برگزار كنيم كه چرخه را به حركت 
درآوريم. با توجه به موضوعات موجود وزارت ارشاد 

جلساتي را با مديران ســالن ها و تهيه كنندگان 
برگزار كرد. ما هم از وزارت ارشاد درخواست كرديم 
به اين موضوع ورود نكنند و خودمان وارد مذاكره 
با سالن ها شديم. با تمام مديران سالن ها صحبت 
كرديم و موارد و مشــكالت را گفتيم و در نهايت 
موافقت خود را نشان دادند. حاال هم نامه نگاري ها 
انجام و تقاضاها و قيمت هاي پيشنهادي ارسال 

شده و منتظر پاسخ هستيم.«

ايمني سالن هاي سينما و تئاتر بعد از مدت ها تعطيلي نياز به بررسي هاي كارشناسي دارد

بازگشايي هاي پرمخاطره
افزايش ســرعت واكسيناســيون عمومي و كاهش تعداد قربانيان كرونا 
باعث شده مراكز نمايشي همچون سالن هاي ســينما و تئاتر كه از ابتداي 
كرونا تعطيلي هاي طوالني مدتي را تجربه كرده اند، كم كم شاهد بازگشت 
مخاطبانشان باشند. اما آيا اين سالن ها، بعد از وقفه اي تقريبا 2 ساله، آمادگي الزم را براي پذيرايي از مخاطبانشان دارند؟ آيا 
شرايط ايمني اين سالن ها بعد از مدت ها تعطيلي به بررسي نياز ندارد؟ روز گذشته جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهرداري تهران، از انتشار گاز در يك سالن نمايش خبر داد. از طرف ديگر، ديروز خبري هم درباره وقوع حادثه اي 
در مراسم اكران فيلمي در پرديس سينمايي كورش منتشر شد. اين خبرها مي تواند زنگ خطر را براي بررسي وضعيت ايمني 

سالن هاي سينما و تئاتر به صدا درآورد تا بازگشت به سينما و تئاتر براي تماشاگران همراه با خطر نباشد.

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

ياور يگانه
روزنامه نگار

حادثه نشت گاز در سالن نمايش
خبر نشت گاز مونواكســيدكربن در سالن نمايشي در خيابان 
شريعتي را سيدجالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شــهرداري تهران، منتشر كرد. وي در توضيح 
اين حادثه در گفت وگو با همشــهري گفت: »يكشــنبه شب 
يك مورد حادثه نشــت گاز مونواكســيدكربن در ساختماني 
در خيابان ملــك به ســامانه 125 آتش نشــاني اطالع داده 
شد. محل حادثه يك ســاختمان 10 طبقه اداري بود كه در 
طبقه منفي يك ســالن همايش وجود دارد كه از آن به عنوان 
سالن تئاتر اســتفاده مي شــود. بعد از اينكه حال چند نفر بد 
مي شود، با آتش نشــاني تماس مي گيرند. نيروها كه به محل 
مي رسند، بررسي هاي الزم را آغاز مي كنند و مشخص مي شود 
موتورخانه اي در مجاورت اين ســالن نمايش واقع شــده كه 
داخلش مونواكسيدكربن منتشر شده و بخشي از گاز به داخل 
ســالن نمايش نفوذ كرده است. اين ســالن چيزي در حدود 
120تا 130نفــر گنجايش دارد و در آن لحظــه حدود 70تا 
80نفر در سالن در حال تماشــاي نمايش بودند. در بررسي ها 
مشخص شد كه نقص در عملكرد موتورخانه و به خصوص در 

دودكش هــا باعث توليد و انتشــار اين 
گاز شده اســت.« ملكي در ادامه گفت: 
»حدود يك ســال و نيم است كه مراكز 

عمومي مثل سينماها و سالن هاي تئاتر به دليل شيوع ويروس 
كرونا تعطيل بوده اند و حاال كه دوباره آغاز به فعاليت كرده اند 
اين نگراني وجود دارد كه ايمني وسايل گرمايشي به درستي 
رعايت نشود. اماكن اينچنيني نبايد در طبقات منفي باشند و 
بايد در جايي باشند كه درصورت وقوع حادثه به راحتي و در 

نهايت امنيت تخليه شوند.« 
ملكي تصريح كرد: »سينماها، سالن هاي تئاتر و گالري ها بايد 
براي دريافت گواهي ايمني به ســازمان آتش نشاني مراجعه 
كنند و ما حاضر بــه همكاري كامل با آنها هســتيم. البته در 
گذشته جلسات جسته و گريخته اي با مسئوالن مراكز فرهنگي 
برگزار شده اما نتيجه خاصي نداشته است. سالن هاي قديمي 
سينما و تئاتر نياز به بررســي دارند و نهادهاي باالدستي اين 
مراكز عمومي بايد آنها را ملزم كنند تا مسائل ايمني را رعايت 

كنند.« 

آشنا: به رعايت مسائل ايمني اصرار داريم
مركز هنرهاي نمايشي وظيفه اي در قبال ايمني سالن هاي 
خصوصي ندارد و صرفا متولي بحث نظارت و اعطاي مجوز در 
اين حوزه است. با اين حال، قادر آشنا، مدير مركز هنرهاي 
نمايشي، بر رعايت تمام قوانين ايمني تأكيد مي كند. آشنا در 
اين باره به همشــهري گفت: »ما حتي در سالن هاي دولتي 
اصرار داريم كه مديران ســالن هاي تئاتر دستورالعمل هاي 
ايمني الزم را اجرا كنند. مراكزي چون تئاترشهر و سالن هاي 
دولتي از اين قضيه مســتثني نيســتند. همه سالن ها اعم 
از دولتي و خصوصي قوانين مشــخصي دارنــد و وقتي به 

اداره اماكن و شــهرداري مي روند 
بايد مجوزهاي الزم همچون اطفاي 
حريق و... را بگيرند.« وي در ادامه 

گفت: »مركز هنرهاي نمايشــي نمي توانــد اين وظايف را 
يادآوري كند چراكه اينها براي همه صاحبان سالن ها مشخص 
است و نيازي اساسي به شمار مي آيد. جان انسان ها در خطر 
است و در همين تهران كه جمعيت در هم تنيده و شلوغي 
دارد، رعايت مسائل ايمني از بديهيات است و بايد انجام شود. 

اتفاق يك بار پيش مي آيد و تبعات جبران ناپذيري دارد.« 

سرتيپي: دروغ است
روز گذشــته، يك فعال فضاي مجازي در صفحه شخصي اش 
ويدئويي از تجمعي در پرديس سينمايي كورش منتشر كرد و 
خبر داد كنترل مراسم اكران فيلم »حكم تجديد نظر«، به دليل 
حضور طرفداران 2 خواننده به نام هاي آرش و مسيح، از دست 
برگزاركنندگان اين مراسم خارج شــده و مردم زير دست و پا 
مانده اند، چند نفر عازم بيمارستان شده اند و بيني خانمي هم 
شكسته است. آنچه در ويدئوي منتشرشده مشخص است اين 
است كه در محوطه كوچك منتهي به راهرويي، جمعيتي كه با 
گنجايش آن فضا تناسبي ندارد، متراكم شده اند و همديگر را به 
اين سو و آن سو هل مي دهند تا به فردي كه مي خواهند برسند. 
به نظر نمي رسد حجم جمعيت آنقدر باشد كه كسي زير دست 
و پا مانده باشد يا از آنجا كه به وضوح تعداد مردان بيشتر از زنان 
است، احتمالش خيلي كم است كه بيني خانمي در اين بلبشو 
شكسته باشد. »حكم تجديد نظر« ساخته محمدامين كريم پور 
است كه شهرتش را مديون اينستاگرام و كليپ هاي تبليغاتي اي 
است كه از او منتشر شده است. اينها را گفتيم كه بدانيد كريم پور 
قاعده بازي را بلد است كه چطور توجه ها را به خودش و فيلمش 
جلب كند. براي اطالع از صحت و ســقم اين خبر ســراغ علي 
ســرتيپي، مدير پرديس ســينمايي كورش رفتيم. سرتيپي با 
گفتن اينكه »اين خبر كامال دروغ اســت« حرف هايش را آغاز 
كرد و ادامه داد: »آقايان براي اينكه فيلمشــان را تبليغ كنند، 

اين خبر را درســت كرده اند. به نظر من 
اين موضوع به جنگ دو گروه موســيقي 
برمي گردد. ما هفته پيش مراسم اكران 

يك قسمت از ســريال شــبكه نمايش خانگي »جزيره« را با 
حضور گروه ماكان بند داشتيم و هيچ مشكلي هم پيش نيامد. 
البته قبول داريم كه در مراسم اكران »حكم تجديد نظر« براي 
لحظاتي در كنترل جمعيت مشكل داشــتيم و پيش بيني اين 
استقبال را نمي كرديم اما اينكه كسي آسيب ديده باشد و راهي 
بيمارستان شده باشد به هيچ وجه صحت ندارد. انتشار اين خبر 
با اين سرعت و با اين حجم نشــان مي دهد كه ناشران آن قصد 

داشته اند از آن به عنوان حربه اي تبليغاتي استفاده كنند.« 
در اينكه ايــن ماجرا مي تواند حربه اي تبليغي باشــد شــكي 
نيست، اما چرا برگزاركنندگان اين مراسم حتي شرايط رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي كرونايي را فراهم نكــرده بودند؟ اين 
صفوف فشــرده كه گويا دارند براي ديدن يك نفر خودشان را 
هالك مي كنند و در البه الي شان افرادي هم هستند كه ماسك 
را بر باد داده اند، چرا خودشــان به فكر سالمتشــان نيستند؟ 
برگزاري مراســمي همچون فرش قرمز يا دعــوت از چهره ها 
نيازمند رعايت دستورالعمل ها و قواعدي است تا از وقوع چنين 
اتفاقاتي جلوگيري شود، مخصوصا حاال كه هنوز در دوره كرونا 

هستيم.

آرش نهاوندي
مترجم 
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   چين كليد حل مشكل است؟
جو بايدن براي مقابله با تورم، اقداماتي نظير تسهيل زنجيره تامين انجام داده. اما يك كار اصلي 
كه مي تواند به مهار تورم در كشورش كمك كند را انجام نداده؛ برداشتن تعرفه از واردات از چين. 
به گزارش سي ان ان، اين كار باعث مي شود كه خانوارهاي آمريكايي، در سال صدها دالر كمتر 
هزينه كنند. بماند كه اين كار مي تواند يك جنگ تجاري پرهزينه كه دولت دونالد ترامپ شروع 
كرده را هم با خوشي به پايان برسانند.اما اينجا، مالحظات سياسي و استراتژيك بيشتر از هزينه 
خانوارهاي آمريكايي اهميت دارند.پيش از نشســت مجازي بايدن و شي جين پينگ همتاي 
چيني اش، گروه هاي تجاري نامه اي به رئيس جمهور اين كشور نوشتند و خواستار لغو تعرفه ها 
شدند. به گفته آنها، اين تعرفه ها ساالنه 110ميليارد دالر هزينه براي واردكنندگان آمريكايي و 

1300دالر براي خانوارهاي آمريكايي در پي دارد.

   آلودگي؛ معضل هميشگي دهلي نو
زندگي عادي در دهلي نو برابر است با كشيدن 
6 نــخ ســيگار در روز. تراكــم ذرات معلق 
2.5 ميكرونی در آسمان پايتخت هندوستان 
به ظاهر معضلي حل نشــدني مي آيد. به ويژه 
در فصل هاي ســرد وضعيت آلودگي وخيم تر 
مي شود، زيرا كشــاورزان هندي براي توليد 
گرما، پســماند هاي زمين هاي كشاورزي خود 
را آتش مي زنند. تكرار اين معضل در ماه هاي 
اخير در هند باعث شد تا مقامات مجبور شوند 
سياســت  هاي كرونايي را براي مهار آلودگي 
در پيش بگيرند: از چند روز گذشــته تمامي 
مدارس و دانشــگاه هاي دهلي نــو به دليل 
وخامت آلودگي هوا براي مدتي نامشــخص 
تعطيل شــدند. همچنين تمامــي پروژه هاي 
ساخت و  ساز در اين شــهر موقتا متوقف شده 
و از 11 نيروگاه زغال ســنگ، فقط به 5 نيروگاه 
اجازه فعاليت داده شده اســت. تراكم ذرات 
معلق 2.5 ميكرونی در اين شهر حدود 34 برابر 
بيشتر از شاخص سازمان بهداشت جهاني است. 
تركيبي از آلودگي ناشي از خودروها و صنايع، 
گرد و غبار و سوزاندن زباله مسبب اصلي آلودگي 
دهلي نو شناخته شده است. براساس گزارش 
نشريه پزشكي »لنست«، در سال 2019 تقريبا 
1.67 ميليون نفر از شــهروندان هندي بر اثر 

آلودگي هوا جان خود را از دست داده اند. 

كيوسك

جهان در 2سال گذشته پذيرفته است 
كه كرونا را به عنوان دشمن شماره يك گزارش 1

خود درنظر بگيــرد، براي مقابله و مهار 
آن راهكار بينديشــد و بر كاهش مرگ ومير ناشي از 
ابتالي به اين ويروس متمركز شــود. امــا آيا كرونا 
جدي ترين تهديدي اســت كه جهان بايد نگران آن 

باشد؟
وحشــت از همه گيري كرونا در جهان از همان ابتدا 
فلج كننده بــود. دولت هاي مختلف بــراي مديريت 
عواقب همه گيري اقداماتي سريع، سختگيرانه و قاطع 
به اجرا گذاشتند تا جان شــهروندان و در گام بعدي 
اقتصادهاي خود را نجات دهند. از همان ابتدا آمارهاي 
مرگ ومير به صورت لحظه اي در پايگاه هاي اينترنتي 
ثبت و اعالم شدند و رقابت جهاني براي يافتن واكسن 
و داروهاي درمان كرونا به سرعت آغاز شد. تمامي اين 
تالش  ها امروز و پس از گذشت تقريبا 2 سال از زمان 
ثبت اولين مورد ابتال به كرونا در جهان و بعد از كشف 
و توزيع واكسن آن به اين نقطه رسيده است: حدود 
258 ميليون مورد ابتال و بيش از 5 ميليون و 168 هزار 

مورد مرگ. 
نكته جالب توجه درمورد آنچه طي 2ســال گذشته 
در جهان رخ داده اين است كه بحراني تقريبا مشابه 
همه گيري، سال ها ســت كــه جهان،  يا دســت كم 
كالنشــهرهاي جهان را درگير خود ســاخته است: 
آلودگي هوا. اما شايد به اين دليل كه عوارض ناشي از 
استنشاق هواي آلوده  بالفاصله بروز پيدا نمي كند، و 
شايد به دليل كمتر بودن آسيب هاي اقتصادي آلودگي 
هوا نســبت به كرونا، اقداماتي كه بــراي مديريت، 
كنترل و درمــان آن در پيش گرفته مي شــوند تا به 

امروز بي اثر بوده اند. اين بي فايده بودن سياست هاي 
مديريتي را مي توان با مقايسه آمار مرگ و مير ناشي 
از كرونا و آلودگي هوا به خوبي لمس كرد. براســاس 
گزارش ســازمان بهداشت جهاني، ســاالنه حدود 
6 تا 7 ميليون نفر در جهان بر اثــر آلودگي هوا جان 
خود را از دست مي دهند. وب ســايت بلومبرگ نيز 
با استناد به پژوهشي جديد در ســيتي كالج لندن، 
از مرگ ســاالنه 10.2 ميليون نفر در جهــان بر اثر 

آلودگي هوا خبر مي دهد. اين 
درحالي است كه طي 2سالي 
كه از آغاز همه گيري كرونا در 
جهان گذشته اســت،  ساالنه 
حدود 2.5 ميليون نفر قرباني 
بيماري شــده اند. ايــن به آن 
معني اســت كه ميزان مرگ 
جهاني به خاطــر آلودگي هوا 
بين 2 تا 4 برابر مرگ ناشي از 

كرونا ست.

مقايسه 2 آمار جهاني 
تا پايان سال 2019 چين و هند 
باالترين نرخ مرگ و مير ناشي 
از آلودگي هــوا را در جهان به 

ثبت رساندند. براساس آمار پايگاه استاتيستا، چين با 
ثبت يك ميليون و 848 هزار مورد مرگ و هند با ثبت 
يك  ميليون و 667 هزار مورد مرگ رتبه هاي اول و دوم 
جهاني را داشته اند. پس از آن پاكستان با 235 هزار و 
700 مورد، نيجريه با 197 هزار و 600 مورد، اندونزي با 
186 هزار و 300 مورد مرگ در رتبه هاي سوم تا پنجم 
جهان ايستاده اند. اين درحالي است كه آمار مرگ و مير 
ناشي از كرونا در چين ســاالنه 2 هزار و 318 مورد و 
در هندوســتان ســاالنه 232 هزار و 955 مورد ثبت 

شده است. همچنين در پاكســتان ساالنه 14 هزار و 
331 نفــر، در نيجريه هزار و 487 نفــر و در اندونزي 
71 هزار و 872 نفر بر اثر ابتــال به كرونا جان خود را از 
دست داده اند. به بياني ديگر، ميزان مرگ و مير ساالنه 
ناشي از آلودگي هوا در چين 797 برابر مرگ به خاطر 
كرونا بوده است؛ در هندوستان اين رقم به 7 برابر و در 
پاكستان به 16 برابر مي رسد. نكته مهم تر اينجاست 
كه آلودگي هوا نه تنها به خودي خود بيشــتر از كرونا 
جان انسان ها را مي گيرد، بلكه 
توانايي ويروس كرونا را هم در 
گرفتن جان انســان ها تقويت 

مي كند.

همدستي آلودگي هوا و كرونا
از  بين المللــي  گروهــي 
پژوهشگران از جمله محققان 
موسســه ماكــس پالنــك، 
پاييز ســال گذشــته با انجام 
پژوهش هايي به ايــن نتيجه 
رسيدند كه آلودگي هوا خطر 
مرگ ناشــي از ابتال به كرونا 
را افزايش مي دهد. براســاس 
ايــن پژوهــش، 15 درصد از 
مرگ و ميرهاي ناشــي از ابتال به كرونا در جهان بر اثر 
قرارگيري طوالني مدت بيماران در معرض ذرات معلق 
موجود در آلودگي هوا بوده اســت. به گفته محققان، 
ذرات معلق، عروق خوني را به شيوه اي مشابه ويروس 
كوويد-19 تخريب مي كنند و شرايطي مناسب تر را 
براي آلوده كردن سلول هاي ريه براي ويروس فراهم 

مي كنند.
براســاس اين پژوهش كه نتايج آن سال گذشته در 
نشريه علمي Cardiovascular Research منتشر 

شــده اســت، ميزان تاثير آلودگي هوا بر مرگ و مير 
ناشي از كرونا در اروپا 19 درصد، در آمريكاي شمالي 
17 درصد و در شرق آســيا 27 درصد بوده است. به 
گفته محققان، اگر پيش از همه گيري كرونا راهكاري 
براي مهار آلودگي هوا در جهان انديشيده شده  بود، 
امروز آمار مرگ و مير ناشــي از كرونا در جهان روي 
رقم كمتري مي ايســتاد. به بيانــي ديگر، درصورت 
آلوده نبودن هوا، در انگليس 6 هــزار نفر و در آمريكا 
40 هزار نفر كمتر جان خود را از دست مي دادند. در 
ســال 2003 هم با تالش محققان دانشگاه كاليفرنيا 
آمريكا، ارتباط مســتقيمي ميان نرخ مرگ ناشي از 
سارس و آلودگي هوا كشف شده بود. در اين شرايط 
تصور اينكه در 2 سال گذشته چند نفر از شهروندان 
آلوده ترين شهرهاي جهان به واسطه همدستي كرونا 
و آلودگي جان خود را از دست داده اند، چندان دشوار 

نخواهد بود. 

آلوده ترين شهرهاي جهان
در ســالي كه جهان درگير بيماري واگيردار تنفسي 
شــد، نفس كشــيدن در هواي پاك بيش از هر زمان 
ديگري اهميت پيدا كرد. اما واقعيت هميشه با نيازهاي 
حياتي بشر همخواني ندارد.  براساس آمار جهاني در 
سال 2020، از ميان 100 شهر آلوده جهان، 46 شهر 
به هند تعلق داشــته  اند. پس از آن، چين با 42 شهر، 
پاكستان با 6 شهر، بنگالدش با 4 شــهر و اندونزي و 
تايلند هركدام با يك شهر رتبه هاي بعدي آلوده ترين 
شهرهای جهان را به ثبت رســانده اند. در تمامي اين 
شهرها ميزان تراكم ذرات معلق 2.5 ميكروني بيش از 

50 واحد بوده است. 
وضعيت هند در مقايسه با ديگر كشورها در مجموع 
از هر نظر بدتر است. در فهرست ساالنه 10 شهر آلوده 
جهان، 9 شهر متعلق به هند بوده است؛ يعني شهرهاي 
قاضي آباد، بلند شــهر، بيســراخ جالل پور، بيوادي، 
نويدا، نويداي بــزرگ، كانپور، لكهنــو و دهلي نو، در 
هند واقع شده اند. البته شهر »هوتان« واقع در غرب 
»سين كيانگ« چين، رتبه اول را در ميان آلوده ترين 
شهرهاي جهان داشته است. شــهرهاي قاضي آباد، 
بلند شهر، بيســراخ جالل پور، بيوادي، نويدا، نويداي 
بزرگ، كانپــور، لكهنو و دهلــي در رتبه هاي بعدي 

آلودگي جهان در سال 2020 قرار گرفته اند.

جهان نما

ديوار آهنين مسكو مقابل واشنگتن
آشنايي با حلقه نزديكان پوتين، كه استراتژی  امنيتی-

اقتصادی روسيه مقابل آمريكا را طراحی كرده اند

تحوالت 10 سال گذشــته به خوبی نشان می دهد روسيه بار ديگر 
پس از فروپاشی نظام شوروی، بخش قابل توجهی از قدرت و نفوذ 
بين المللی خود را به دست آورده و به يكی از مهم ترين چالش های 
آمريكا در سطح جهان تبديل شده است. اين كشور، هم اكنون قادر 
است از اوكراين گرفته تا دريای مديترانه و يا حتی قلب خاورميانه، 
برای حمايت از منافع خود، مقابل آمريكا بايســتد و در بسياری از 
موارد، رقبای خود را ناچار به عقب نشــينی كند. رسانه ها و افكار 
عمومی جهان اين جهش دوباره را بيش از هر چيز مديون شخص 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روســيه و قدرتمندترين مرد اين 
كشور در عصر پسا شوروی می دانند. اما او در اين ميدان تنها نيست. 
معادالت داخلی روسيه نشــان می دهد پوتين با تكيه بر دايره ای 
محدود اما پر نفوذ از نخبگان قدرتمند روس، توانسته جايگاه پيشين 
كشــورش را در ســطح جهان و مخصوصا مقابل آمريكا احيا كند؛ 
دايره ای متشكل از 7 شخصيت كه اگرچه بيشتر در سايه بوده اند، اما 
نقشی غير قابل انكار در تدوين استراتژی های موفق نظامی-امنيتی-

اقتصادی روسيه طی سال های اخير ايفا كرده اند. 

نيكوالی پاتروشيف؛ دبير شورای امنيت ملی
او دست كم از سال 1998 تاكنون يكی از اصلی ترين 
همراهان پوتين بوده اســت. پاتروشــيف در ابتدا 
رئيس دفتر پوتين بود، سپس به عنوان دستيار ويژه 
او در امور بازرسی  انتخاب شــد و در ادامه نيز حضور در مناصبی از 
جمله رئيس اداره اقتصادی ســازمان اطالعات، رياســت سازمان 
اطالعات و در نهايت دبير شورای امنيت ملی روسيه را در كارنامه 
خود به ثبت رســاند. او اكنون 13 سال اســت كه با حكم پوتين، 
عالی ترين مقام امنيتی روسيه به حساب می آيد. به گزارش شبكه 
سی ان ان، مسئوليت بسياری از مذاكرات امنيتی-نظامی روسيه با 
آمريكايی ها طی سال های گذشته با شخص پاتروشيف بوده است. 

ايگور سيچن؛ رئيس شركت روس نفت
او رياست يكی از بزرگ ترين شركت های نفتی جهان 
را بر عهده دارد. نفت و انرژی، از جمله ميدان هاي 
اصلی نبرد غرب با روسيه به حساب می آيد و بر اين 
اساس، ســيچن يكی از مهم ترين تهديدها براي اقتصادهاي غربي 
است. او از ســال 2014 تحت تحريم مشــترك آمريكا و اروپا قرار 
گرفته است. سابقه دوستی او با پوتين به دهه 1990 ميالدی در شهر 
سن پترزبورگ روسيه بر می گردد. پيشينه اجرايی سيچن بيش از 
آنكه اقتصادی باشد امنيتی اســت. جان كری، وزير خارجه وقت 
آمريكا مدعی بود سيچن نقشی كليدی در پيروزی متحدان روسيه 

در اوكراين داشته است.
آركادی روتنبرگ؛ سرمايه دار نزديك به دولت

او از دوران كودكی با پوتين رفاقت داشته و يكی از 
معتمدترين شخصيت ها نزد رئيس جمهور روسيه 
به شــمار می رود، تا جايــی كه پوتين يــك بار از 
خاطرات خود با او در تمرين های جودو برای رسانه ها سخن گفته 
است. روتنبرگ تاكنون اجرای بســياری از ابر پروژه های عمرانی و 
انرژی دولت روسيه را بدون شــركت در هيچ مناقصه ای در اختيار 
گرفته اســت؛ از خط لوله گاز اروپا گرفته تا توسعه زير ساخت های 
شهري مســكو. به گزارش ســی ان ان، اين ميلياردر روس نقشی 
اساسی در توسعه شبكه متحدان جديد مسكو در اروپای شرقی و 

آسيا طی سال های اخير داشته است.
گنادی تيموشنكو؛ بزرگ ترين تاجر روسيه

او بر اساس گزارش فوربس در سال 2014، ششمين 
فرد ثروتمند روسيه و يكی از 50 سرمايه دار اصلی 
جهان بــه حســاب می آيــد. تيموشــنكو مالك 
بزرگ ترين هولدينگ اقتصادی روسيه است كه در حوزه های انرژی، 
حمل و نقل، زير ساخت های عمرانی و ارتباطات فعاليت دارد. او و 
تمام شركت های زير مجموعه اش به تدريج از سال 2014 تاكنون 
تحت تحريم های وزارت خزانه داری آمريكا قرار گرفته اند. به گزارش 
رويترز، تيموشنكو مرد شماره يك روسيه در طراحی استراتژی اين 

كشور برای مقابله با تحريم های آمريكا و يا دور زدن آنهاست. 
وياچسالو والودين؛ رئيس مجلس دوما

او از سال 2011 و همزمان با تشديد فشارهای غرب 
عليه روســيه در چندين محور، وزارت كشور را در 
اختيار گرفت و موفق شد ظرف مدت 5 سال، ضمن 
برقراری ثبات داخلی )پس از اعتراضات به نحوه برگزاری انتخابات( 
بخش مهمی از مخالفان پوتين در صحنه سياســی روسيه را مهار 
كند. هم اكنون 5 ســال از رياســت والودين بــر مهم ترين مركز 
قانونگذاری روســيه می گذرد. گفته می شــود تصميم الحاق شبه 
جزيره كريمه به روسيه طي مشــورت او با پوتين اتخاذ شده است. 
والودين از سال 2014 توسط وزارت خزانه داری آمريكا تحريم شده 

است.
ديميتری مدودف؛ رئيس جمهور و نخست وزير سابق

او در ميــان حلقــه محــدود يــاران پوتيــن، 
شناخته  شده ترين چهره برای افكار عمومی جهان 
به حســاب می آيد؛ چرا كه طی سال های 2008 تا 
2012 رئيس جمهور روســيه و پس از آن نيز در دوران رياســت 

پوتين، تا سال 2020 نخست وزير اين كشور بود. او هم اكنون 
رئيس حزب حاكم و جانشين دبير شورای امنيت روسيه 
اســت. بســياری مدودف را محتمل تريــن گزينه برای 

جانشينی پوتين در صورت وقوع حوادث غير منتظره به 
شمار می آورند. او از دهه1990 ميالدی تا كنون 

از جمله ياران نزديك پوتين بوده است. 
سرگئی شويگو؛ وزير دفاع

او را اصلی تريــن چهره در 
نوسازی و اصالح ساختار 
ارتش روســيه، پس از 
فروپاشــی اتحاد شــوروی می دانند. 
شــويگو برای توســعه و تقويت ارتش 
روســيه، مخصوصا در زمينه مبارزه با 

فساد در نهادهای نظامی، كارنامه بسيار 
روشــنی دارد. او همچنين در تمامی نبردهای نظامی 

روسيه پس از شــوروی، از جمله جنگ اوستيای جنوبی 
)عليه گرجستان(، فرماندهی نيروهای نظامی كشورش را 
بر عهده داشته است. به گزارش شبكه الجزيره، شويگو 
يكی از مهم ترين شخصيت هايی است كه منافع آمريكا 
و اروپا را در ســطح جهانی تهديد می كنــد. او پس از 
مدودف، دومين گزينه محتمل برای جانشينی پوتين 

است.  

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

افزايش سوءاستفاده آنالين از 
كودكان در آمريكا

فيسبوك، ناتوان از مهار 
نفرت پراكني

يو اس اي تودي نوشــته كه آمار سوءاستفاده 
آنالين از كودكان در آمريكا به وضعيت بحراني 
رسيده است. آمار منتشرشــده از سوي اين 
روزنامه مربوط به ســال 2020اســت كه در 
مقايسه با سال قبل 28درصد افزايش را نشان 
مي دهد. 17ميليون مورد سوءاستفاده آنالين 
از كودكان در سال 2019به 21.8ميليون مورد 
در سال 2020رسيده اســت. انتشار تصاوير و 
ويدئوهاي جنســي از كودكان، بخشي از اين 
نوع سوءاستفاده هاست. يو اس اي تودي نوشته 
كه تعطيلي هاي ناشي از بحران كرونا، يكي از 

داليل افزايش آمار بوده است. 

واشنگتن پست نوشــته كه شبكه اجتماعي 
فيســبوك با وجود تالش هاي انجام شده 
توانايي جلوگيري از انتشار پست هاي حاوي 
مطالب و تصاوير مرتبط بــا تبعيض نژادي و 
جنسي را نداشته است. به نوشته اين روزنامه، 
يك تيم بزرگ طي 2سال مأمور تهيه طرحي 
براي جلوگيري از انتشــار پست هاي حاوي 
مطالب مرتبط بــا نفرت پراكني بوده اند، اما 
هنوز نتوانسته اند در اين زمينه به موفقيت 
دســت پيدا كنند. ايده اصلي اين است كه 
پســت هاي اينچنيني، قبل از ديده شدن 
توسط كاربران فيســبوك از انتشار خارج 

شوند.

بدترين تــورم در آمريكا در 
3دهه گذشته، به بزرگ ترين گزارش 2

بايــدن،  جــو  چالــش 
رئيس جمهــور آمريكا و حــزب دمكرات 
تبديل شــده و همزمان بــا پايين آوردن 
كيفيت زندگي ميليون ها آمريكايي، ميزان 
رضايتمندي از بايــدن را هم كاهش داده 

است.
به گزارش اســليت، ميزان رضايتمندي از 
بايدن هفته گذشــته به 42درصد رسيد 
كه پايين تر از تمامي روســاي جمهور 
تاريخ معاصر آمريكا در ســال دوم از 
رياست جمهوري اســت. تورم البته 
تنها عامل كاهش محبوبيت بايدن 
نيست؛ دعواهاي تلخ درون حزبي 
دمكرات ها و خــروج نااميدكننده 
نظاميان آمريكايي از افغانســتان 
هــم محبوبيت بايــدن را پايين 
آورده اند. با اين حــال، هيچ كدام 
از اينها، به اندازه شــرايطي كه تورم 
در آمريكا ايجاد كرده نگران كننده نيست 
و نمي تواند ميراث بايدن را به خطر بيندازد.

به گــزارش رويترز، دولــت بايدن همين 
حاال هم به خاطر شرايط پيش آمده تحت 
فشار است چون فدرال رزرو)بانك مركزي 
آمريكا( همين ماه گذشته اعالم كرده بود 
كه تورم موقتي و گذراست اما نه تنها تورم  
از بين نرفته، كه تقويت شده و اقتصاددانان 

گفته اند كه به ســال آينــده و در حالتي 
بدبينانه، بــه آينده دورتري هم كشــيده 
خواهد شــد. نادرســتي پيش بيني فدرال 
رزرو، باعث شرمســاري اين نهاد شده اما 

مسئله از شرمساري فراتر است.
جمهوريخواهان، در شــرايطي كه اقتصاد 
به مســئله اصلي مــردم آمريــكا تبديل 
شده، به شــدت به رويكرد اقتصادي دولت 
بايدن حمله مي كننــد. با اين حال دولت و 
اقتصاددانان همفكــر مي گويند كه طرح 
اصلي دولت بايــدن، يعني طــرح نجات 
1.8تريليون دالري در درازمدت باعث رونق 
اقتصاد در آمريكا خواهد شد. تا آن زمان اما 
بايدن بايد با مسئله كاهش رضايتمندي اش 
دست وپنجه نرم كند و البته پاسخ مناسبي 
براي حمالت تند جمهوريخواهان داشــته 

باشد.

معدن طال
وضعيــت فعلــي بــراي جمهوريخواهان 
يك نعمت از آســمان رســيده است. آنها 
اميد بســيار زيادي دارند كه در انتخابات 
ميان دوره ســال بعد، اكثريت شــكننده 
دمكرات هــا در كنگــره را از چنــگ آنها 
دربياورند. كاهش رضايــت مردم از بايدن 
و انتخابــات محلــي اخير و پيــروزي در 
چند ايالت بــه جمهوريخواهان اميدواري 
داده اســت كه با تاكتيك هــاي هجومي، 
دمكرات هــا را بــه چالــش بكشــند. به 
همين خاطر اســت كه نهايت اســتفاده را 
از شــرايط فعلي مي برند و به رقيب حمله 

مي كنند.
ريك اسكات، ســناتور جمهوريخواه  حتي 
تعارف را كنــار گذاشــته و در گفت وگو با 
وال استريت ژورنال گفته است كه وضعيت 

فعلي، براي حزب او حكم معدن طال را دارد؛ 
»به راحتي مي توان ديد كــه در گام بعدي 
چه اتفاقي خواهد افتــاد. ما همچنان تورم 
خواهيم داشــت  و بعد نرخ بهره باال خواهد 

رفت. اين شــرايط، مثل اين اســت كه به 
معدن طال رسيده باشيم.«

در مقابــل ايــن انتقادهاي بســيار تند، 
دولت اين طور اســتدالل مي كند كه طرح 
1.8تريليون دالري  براي اصالح هزينه هاي 
رفاهي و اجتماعي، بــا كاهش هزينه هاي 
مردم در بخش خدمات و درمان، در نهايت 

توان اقتصادي خانواده  را افزايش مي دهد.
اما ايــن فوايد مربوط به آينــده اي در دور 
دست اســت و فعال، هر بار كه خانواده ها به 
پمپ بنزين و يا ســوپرماركت ها مي روند، 

شاهد افزايش قيمت هستند.

تورم از كجا شروع شد؟
دولت آمريكا  ماه گذشــته اعــالم كرد كه 
شــاخص قيمت مصرف كنندگان- سبدي 
شــامل محصوالت متنوعي، از ســوخت 
گرفته تا خدمات درماني و خواربار و اجاره 
منزل- نسبت به سال گذشته آن 6.2درصد 
بيشتر شــده اســت. اين ميزان، باالترين 
تورم ساالنه از نوامبر1990 به بعد به شمار 
مي رود؛ به عبارت ديگــر، آمريكا هرگز در 
3دهه اخير چنين تورمــي را تجربه نكرده 
اســت. براي نمونه، افزايــش قيمت براي 
تخم مرغ 12درصــد، بنزيــن 50درصد، 
ماشين لباسشويي 15درصد و ماشين هاي 
دست دوم 26درصد بيشتر از سال گذشته 
بوده اســت. دســتمزدها در آمريكا رشد 
كرده است، اما آنقدري نيست كه افزايش 
قيمت ها را پوشش بدهد. جالب اينكه، تورم 
در آمريكا، ثمره يك اتفاق بسيار اميدبخش 
و خوب است؛ بهبود اقتصاد در شرايط بعد 
از كرونــا. در ســال2020 و در اوج كرونا، 
مصرف كنندگان از خانه بيرون نمي رفتند 
و كسب وكارها هم تعطيل بودند. اين يعني 
شرايط بسيار بد بود. اما اقتصاد يكباره رشد 
دوباره را بعد از پايان قرنطينه هاي سراسري 
شــروع كرد و يكي از محرك هاي آن وضع 

برخي سياست هاي اضطراري توسط فدرال 
رزرو و محرك هــاي اقتصادي چشــمگير 
توســط دولت بود. در بهار، واكسيناسيون 
گسترده باعث شــد تا مردم به رستوران ها 
و مغازه ها برگردند. يكباره كســب وكارها 
از تقاضا جــا ماندند و نه تنها نتوانســتند 
نيروي كار كافي استخدام كنند، كه از سيل 
سفارش هاي مشتريان هم جا ماندند. بندرها 
هم نتوانستند ترافيك كشتي هايي كه بار 
به آمريكا برده بودنــد را مديريت و تحمل 
كنند و ورود كاالها كند شد. زنجيره تامين 
جهاني گره خورد. در نتيجه، قيمت ها باال 
رفت، و شركت ها به اين نتيجه رسيدند كه 
افزايش هزينه ها را به صورت افزايش قيمت 
به مشــتري ها منتقل كنند؛ مشتري هايي 
كــه در دوران همه گيري، اگــر نه تمامي، 
كه بخش زيادي از اندوخته هاي خود را از 

دست داده بودند.
جيسون فرمان، اقتصاددان دانشگاه هاروارد 
و مشاور اقتصادي دولت اوباما، به خبرگزاري 
آسوشيتدپرس گفته است كه بخش زيادي 
از تورم فعلــي، محصول خــروج از دوران 
كروناست. با اين حال او به اين مسئله اشاره 
مي كند كه بخشي از مشكل، سياستگذاري 
دولت اســت؛ »آنها چنان خواستار خروج 
از ركود بودند كه به صورت سيستماتيكي 
تورم را ناديده گرفتند. كاري كه آنها كردند 

مثل ريختن بنزين روي آتش بود.«
به گفته او، دولت حتي در ماه مارس )بهار( 
به بيشتر خانوارهاي آمريكايي چك هايي به 
مبلغ 1400دالر داد تا از بحران خارج شوند؛ 
اين كار، دقيقا همان مصداق ريختن بنزين 

روي آتش است.
فرمان گفته است: »تورم در آمريكا، بسيار 
بيشتر از اروپاست. آنها هم همين مشكالت 
ما را دارند و با همان مشكالت زنجيره تامين 
جهاني مواجه هســتند. اما آنها، اقدامات 

محرك اقتصادي ما را انجام نداده اند.«

رتبه 10
كیفیــت  پایــش  پایــگاه 
هوای IQAir در بخــش پایش زنده 
خــود، دیــروز تهــران را در فهرســت 
»آلوده ترین كالنشهرهای جهان« 
در رتبــه دهــم قــرار داد. كلكتــه، 
داكا، دهلی نــو، بلگــراد، الهــور، 
اوالن باتــور، كراچــی، ســارایوو و 
بیشكك پیش از تهران در رتبه های 

اول تا نهم قرار گرفته اند.

تورم؛ دشمن جديد بايدن
تورم نگران كننده در آمريكا، زندگي را بر مردم سخت كرده و 

رئيس جمهور و حزب دمكرات را هدف انتقادهاي تند جمهوريخواهان 
قرار داده است 

مقايسه آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه مرگ و مير ساالنه ناشي از آلودگي هوا در جهان تا 4 برابر 
بيشتر از تلفات ويروس كرونا بوده است

آلودگي هوا يا كرونا؛ كدام مرگبارتر است؟

جواد نصرتي
روزنامه نگار

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار
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بسياري از واجبات و مستحبات  سامان رضایی
اديان الهي شــكل مدون  و 
نظام مند شــده اخالق ها و رفتار هاي پسنديده اي 
هســتند كه از ديرباز بوده و هستند و خواهند بود. 
وجداني كه بيدار است چه در دوره ماد ها، چه در روم 
باستان چه در زنگبار  و چه در قلب الس وگاس آمريكا 
خمس و زكاتش را مي پردازد. لزوم يادآوري اديان 
هنگامــي رخ مي نمايد كه پلك هــاي وجدانمان 
ســنگين مي شــود و آنجاســت كه وجــود يك 
دستورالعمل مدون به تعيين خط مشي براي عملكرد 
در قبال جامعــه و اطرافيان معني خود را نشــان 
مي دهد. خمس و زكات صنف و مسلك هم ندارد. 
براي نمونه همين چند روز پيش در ايتاليا وكاليي كه 

وجدان شان در ســاعت بيداري به ســر مي برد و 
مي دانســتند كه زكات حرفه پردرآمد خود را بايد 
بپردازند ســراغ بي خانمان ها و كارتن خواب هايي 
رفتند كه به دليل نداشتن نشاني از حق برخورداري 
وكيل محروم اند. اين گروه از وكالي ايتاليا از ســال 
2000در شهر بولونيا مركز خدماتي براي اين منظور 
تأسيس كردند و به كار هاي عام المنفعه مي پردازند. 
نوع برخورد اين وكال با حرفه شــان بار ديگر ثابت 
كرد كه نوع شغل و حرفه بهانه  مناسبي براي شانه 
خالي كردن از پرداخت خمــس و زكاتي كه هر از 
چند گاهي وجدان و ديانت آنها را يادآوري مي كند 
نيست. زكات، صنف و مسلك ندارد. بايد پرداخت تا 

وجدان بدهكار نباشد.

زكات، صنف  و مسلك ندارد
ميليون

سخنگوی شركت ملی گاز گفت: 
۲۵ درصد مشتركان صنعت 

گاز پرمصرف هستند كه حدود 
۱۳میلیون مشترك را در برمی گیرد 

و قرار شده كه از این ماه جرایم 
سنگینی برای آنها اعمال شود.

13

درصد
وزیر راه، مسكن و شهرسازی از 
كاهش ۱۵ درصدی قیمت بلیت 
هواپیما خبر داد كه این موضوع از 

روز گذشته اجرایی شد.

15

شماره
طبق آخرین آمار از سوی سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی  
تاكنون بیش از ۳۵۷ هزار شماره 
شخصی به دلیل مزاحمت های 

پیامكی مسدود شده است.

357000

واحد
مدیركل حفاظت محیط زیست استان 

تهران با بیان اینكه در پایش های 
انجام شده در مجموع ۱۷۸ مورد 

اخطاریه محیط زیستی برای واحدهای 
آالینده صادر و به مسئوالن آنها ابالغ 
شده، گفت: طی آبان ماه و در جریان 
پایش های شبانه فعالیت ۳۴ واحد 

آالینده نیز متوقف شد.

34

نیرو
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
ناجا از به كارگیری ۶۱ هزار نیرو در 

اجرای   طرح زمستانی پلیس راهور و 
دیگر دستگاه های امدادی و خدماتی 

خبر داد.

61000

آتش در سكويا
درخت ها هم مثل فيل ها فك وفاميلي به نام 
ماموت دارند كه قدمت شان ميليوني است. 
اما ماموت هــای درخت ها برخالف فيل ها 
همچنان زنده اند و منقرض نشــده اند. اين 
فســيل هاي زنده كه با نام علمي سكويا در 
جنگل هاي كاليفرنياي آمريكا ريشه داده اند، 
چندي است در معرض خطر هستند. اگرچه 
دوستداران شان الي زرورق مي پيچندشان 
و تالش مي كنند از آنها حفاظت كنند، اما 
گرمايش زمين به شــكل آتش به جانشان 
افتاده اســت. به گزارش دويچه وله، فقط 
طي ســال جاري هزاران درخت ســكويا 
)درخت ماموت( در آتش سوخت، دقيق تر، 
3هزار و 600اصله درخت تنومند ماموت. 
امسال 5درصدشان سوختند و سال پيش 
14درصدشــان. اگر باران و برف شــديد، 
آتش سوزي هاي اواخر اكتبر سال جاري را 
مهار نمي كرد شمار بيشتري از اين درختان 
پرارزش از بين مي رفت. در ســال گذشته 
ميالدي آتش سوزي هاي جنگلي كاليفرنيا 
در  ماه اوت آغاز شــد و تا ژانويه سال جاري 

ادامه داشت.
ناگفته پيداســت كه در آينده اي نزديك، 
آتش  برای سكويا چه عواقبي خواهد داشت 
و يك حساب سرانگشتي و بدون چرتكه هم 
به هر عاقلي نشان مي دهد كه فقط تا چند 
ســال ديگر ميزبان اين درخت ها هستيم. 
درخت هايي كــه بيش از 80متــر بلندا و 
 30متر قطــر دارند و برخي شــان  بيش از

 2هزار سال سن دارند.

در آستانه بازگشايي مدارس،  بخشي از پناهجويان سوري همچنان ساكن مدارس هستند. شهر تل تمر سوريه/عكس:  گاردين اول آخر

عدد خبر
حافظ

گر ببينم خم ابروي چو محرابش باز
سجده شكر كنم و از پي شكرانه روم

نویسندگان باشگاه
سهشنبه

زرنگ بازي درنيار!

امام رضا)ع( يك جمله اي دارند كه بي نظير است. 
مي فرمايند: اگر آيه، روايت و ســنتي هم درباره 
ازدواج نبود، همين بس كه خردمندان به ازدواج 
رو آوردند.  سؤالي كه شــايد ذهن همه را درگير كند اين است كه آيا آدم 

عاقل ازدواج مي كند يا خير؟ 
پاسخ من اين است: عاقل باشي ازدواج مي كني اما آدم زرنگ، نه! ازدواج 

نمي كنه!!!
واقعا در جامعه و ســبك زندگي، مبتني و مبناي ما بر زرنگي اســت تا 

عقالنيت! 
جامعه زرنگ طالق بگير، مهريه نده و مهريه بگير است؛ در جامعه زرنگ 
بي مسئوليتي فوران مي كند. صدها پرونده قضايي وجود دارد.  در اين جامعه 
يك نفر، يك جريان، يك ضد ارزش يا حتي يك ماشين همه را دور مي زند! 
و انحراف به چپ و راست را ارزش خود مي داند و دقيقا همين جاست كه 
اخالق در محاسبات ما و جامعه لحاظ نمي شــود. به قول خودم! اخالق 

شهيد مي شود.
انســان زرنگ ازدواج نمي كند؛ چون مســئوليت پذيري را مي فهمد اما 
نمي پسندد. دنبال نان خور اضافي نيست، آقا باالسر مي خواهد چه كار!؟ 
انسان زرنگ هيچ گاه دنبال راه مستقيم نيست. او هميشه از ميانبر مي رود، 
حتي اگر آن ميانبر او را گمراه كند. آدم ها در همه دنيا، وقتي بحث ازدواج 
وسط مي آيد)هر چند مدل هاي مختلف ارتباطي ازجمله دوستي را تجربه 
كرده اند( به دليل اينكه مي دانند ازدواج به معناي مســئوليت پذيري در 

تمامي ابعاد عاطفي، اقتصادي و... است، به راحتي آن را نمي پذيرند.
ولي آدم عاقل چطور؟ او با اتكا به عقل جلو مي رود، هزينه رشــد خود را 
پرداخته و براي پيشرفتش هزينه مي كند. اصال همين ازدواج كه بخش 
مهمي از زندگي هر فرد است را مي توانيم جزئي از هزينه هاي رشد فردي 
برشمريم.دخترها و پسرهايي را مي شناسم كه سال ها عاشق هم هستند 
ولي رابطه شان دوستي اســت، آنها مي خواهند ازدواج كنند اما شرايط 
برايشان فراهم نيست؛ بنابراين مشكل جامعه امروزي ما در فراهم كردن 

بستر فرهنگي- اقتصادي ازدواج است.
از سوي ديگر برخي در يك قشر و سطحي از سن و تناسب اجتماعي، به 
تجرد قطعي )مجرد زندگي كردن( رسيده اند؛ مثال بسياري از جوانان اوايل 
دهه60، خودشان را در تجرد قطعي مي بينند كه مسئولين بايد براي آنها 

برنامه اي اساسي درنظر بگيرند.
اما نكته آخر؛  خيلي از جوانان پيش خودشــان مي گويند كه نكند من 
در ازدواجم دچار انتخاب اشتباه شــوم؛ اينها ترس هاي فردي است كه 
ريشه هاي روانشناختي دارد. يك سري از ترس ها هم بعد اجتماعي دارند؛ 
مثال برخي متأهل ها مي گويند:»ازدواج نكني ها! از دوران مجرديت استفاده 
كن.« حاال چون خودش بد ازدواج كرده اســت اين جســارت را به خود 

مي دهد كه نسخه اشتباه براي بقيه بپيچد و كسي هم جلودارش نيست.

محمد برمايي| مشاور خانواده

10سال در اوج

اسمش هم پر از حس خوب و غرور است، »اوج« 
را مي گويم. انگار قرار است با مخاطبانش با هم 
قد بكشــند. آنقدر در همه اين سال هاي بعد از 
انقالب، هنر به خصوص سينما و موسيقي به عده خاصي منتسب شده 
بود و كار را دست گرفته بودند كه جماعت حزب اللهي، عطاي اين بخش 

را به لقايش بخشيده بود و حتي به آن نزديك هم نمي شد.
خيلي از هنرمندان و مخاطبان با آن قهر كرده بودند و عرصه، خيلي 
خالي شده بود. ديگر از فيلم هاي خوب دهه 70 با آن همه بازي هاي 
درجه يك، موسيقي هاي فاخر، داستان هاي ناب چندان خبري نبود 
و ذائقه مخاطب نيز  به سمت فيلم هاي زرد عادت كرده بود و متمايل 

شده بود.
تا قبل از ورود اوج، عده قليلي از جماعت حزب اللهي وارد هنر مي شدند 
كه آنها هم از فرط تنهايي يا مي بريدند و كنار مي كشيدند يا همرنگ 

جماعت مي شدند.
اوج زماني آمد كه حاتمي كيا با سينما قهر كرده بود، خيلي از شعرا و 
خواننده ها اجازه فعاليت نداشتند و انحصار در دست عده اي خاص بود. 
از سال 90كه اوج آمد و محكم و با اقتدار در عرصه هنر وارد شد، خيلي 
شرايط تغيير كرد. اوج كه آمد، سكوت شكست و باالخره تصوير داعش 
و جنايت هايش در سينما و تلويزيون ديده شد. درست است كه خيلي 
دلمان  لرزيد و اشك ريختيم و دردمان آمد اما بخشي از واقعيت هاي 
هديه آمريكا براي كشورهاي همسايه و منطقه مان را با زبان هنر ديديم. 
حتي براي نخستين بار در سريال پربيننده اي مثل پايتخت 5، با همه 
قلب مان »مرگ بر آمريكا« هم گفتيــم. اوج آنقدر با بچه هاي انقالب 
خوب تا كرده بود كه شــخصيتي مثل ژنرال حاج قاسم سليماني هم 
آمد كنار كارهايش، سر صحنه هاي فيلم ها مي رفت، مشاوره مي داد، 
داســتان مي گفت و كارها با نظرش پيش مي رفت. خوش به سعادت 
بچه هاي 23نفر كه با حاج قاسم عكس يادگاري دارند، خوش به حال 
عوامل پايتخت 5كه حاج قاسم نخواست بابا پنجعلي اش به دست داعش 
شهيد شود تا خداي نكرده غيرت مدافعان حرم مان زير سؤال برود و 
چه سعادتي براي حاج ابراهيم و كارهايش، »به وقت شام« و... كه حاج 

قاسم را درك كرده بود.
اوج آنقدر دست را باز گذشــت و اجازه حضور به همه داد كه خيلي از 
بازيگرها، كارگردانان، شعرا و خواننده هايي كه قهر كرده بودند، اين بار 
با بچه هاي حزب اللهي كار كردند. صدها مستند، ده ها موسيقي و كليپ 
هم ساخته شد. كارهايي كه هر كدامشان چه به لحاظ محتوا  و چه فرم 

درجه يك بود و حرف براي گفتن داشت.
اوج در شبكه نمايش خانگي هم با »آقازاده« به اوج رسيد و ده ها برابر 

بودجه اوليه اش درآمدزايي داشت.
من اين مسير سخت، ده ساله و آرام را كه نگاه مي كنم، حس مي كنم 
اوج آمد و حرف هاي جديدي زد و خيلي از تحليل ها را هم بر هم زد و 
توانست به جايگاهي درخور دست پيدا كند. درست است كه بعد از يك 
دهه فعاليت، هنوز هم شايد اوج اول راه است و تا به اوج برسد، خيلي 
راه دارد، حتما خطاها و نقص ها و قصور و تقصيرهايي داشته، برخي 

كارهايش شكست خورده يا ضعيف بوده است.
اوج توقع ما را باال بــرده، ما به اين حد از اوج قانع نيســتيم و منتظر 
درخشش بيشــترش هســتيم تا در دهه دوم فعاليتش پرقدرت تر و 
موفق تر به پيش برود و در اين ميان حتما نقدها و نظرات دلسوزان و افراد 

متخصص راهگشا خواهد بود كه نبايد از آن غفلت كرد.

فضه سادات حسيني

واكسن نزن ها كه طي هفته پيش حسابي 
در برخي كشور هاي جهان راهپيمايي 
كردنــد و دم از مالكيــت خصوصــي 
بدنشــان زدند و اصال بــه روي مبارك 
هم نياوردند كه زندگي اجتماعي، قانون 
و قواعــد خاص خــودش را دارد، حتي 
با توصيــه كاترين دوم، ملكه پيشــين 
روســيه مبني بر لزوم واكسن زدن هم 
قانع نشــدند. نامه كاتريــن دوم كه در 
تاريخ 20آوريل ســال1787 ميالدي 
نوشــته شــده، اين روزها همزمان با 
شيوع بيماري »كوويد-19« در روسيه 
يادآور مشــكالت قديمي اين كشور در 
حوزه بهداشت و درمان است. اين نامه 
همزمان با نخســتين  اقدام هاي بشــر 
براي مصون ســازي و ايمنــي در برابر 
بيماري هــای واگيردار همچــون آبله 

نوشته شده است.
 نامه ياد  شده قرار است به همراه تابلويي 
از چهــره كاترين دوم  ماه دســامبر در 

لندن به حراج گذاشــته شــود. قيمت 
نامه و تابلوي كاترين دوم رقمي معادل 
يك ميليون  و400هزار يورو تخمين زده 

شده است.
به گفته كارشــناس هاي حراجي هاي 
جهان، همزمان شدن نمايش اين نامه 

با پاندمي كوويد-19 باعث شــده رقم 
پيشنهادي براي آن هم باال باشد. كاترين 
دوم يا كاترين كبير نخســتين فردي 
بود كه در امپراتوري تحت فرمانش در 
برابر بيماري آبله واكســينه شد. او در 
اين نامه به يكــي از فرمانداران مناطق 

امپراتوري روسيه دســتور مي دهد كه 
به دنبال راه اندازي كارزار واكسيناسيون 

در برابر بيماري آبله باشد.
مخالفان واكســن در حالي ســالمت 
اطرافيان خــود را به خطــر مي اندازند 
كه واكسيناســيون يكي از ايمن ترين و 
كم عوارض ترين درمان هايي اســت كه 
بشر طي قرون متمادي كشف كرده و هر 

عاقل و متخصصي آن را تأييد مي كند.
به گفته روانشــناس ها بيشــتر داليل 
مخالفــان واكســن، مبنــاي خرافي 
دارد؛ به طــوري كه در ميــان جمعيت 
واكسن نز ن ها شمار افراد خرافاتي كه به 
علم گريز هم مشهورند، بسيار زياد است. 
همچنين نارسيست ها يا خودپسند هاي 
افراطي هم بر ايــن باورند كه چيز هايي 
مي دانند كــه عامه مــردم از آن غافل 
هســتند؛ بنابرايــن نبايــد دســت به 
 رفتار هايــي بزننــد كــه عامــه مردم 

انجام مي دهند.

همهواكسنمیزنند؛حتیكاتريندوم

می شنويد؟ سمعك نيست

»آذر، شهدخت، پرويز و ديگران«
همون انگليســي ها يه ضرب المثل مهدي فخيم زاده - گوش كن ببين چي مي گم دختر! 
دارن كه مي گه:» به مردي كه ســيگار نمي كشه، اعتماد 
نكن«. البته سيگار چيز خوبي نيست. اينو انگليسي ها هم 
مي فهمن. اما منظور اينه كه مــردي كه يه پنچري هاي 
كوچيك نداره، شايد يه پنچري بزرگ داشته باشه. يعني به 
اين آسوني ها بهش اعتماد نكن. تو همون موقع كه شوهرت 
گياهخوار شد بايد بهش شك مي كردي. نه اينكه وايسي 
آشپزي كني و خودت هم گياهخوار بشي. اينجور آدم ها كه 
مي خوان زيادي خوب باشن خيلي خطرناكن. اونا از آدم 
بودن خودشون خجالت مي كشن. از دندون نيش خودشون 
شــرمنده ان. من شــنيدم اونجا مردهايي هســتن كه 

فمينيستن! آره؟!
- بله. هستن. زيادن.

- زيادن؟! مــرد فمينيســت چه طوري مي شــه؟! مرد 
فمينيســت يه چيزي مثل كچِل مو فرفريه. مگه نه؟ اينا 
زيادي نازنين شدن. نمي خوان آدم باشن. مي خوان فرشته 
باشن. اما معموال كارشــون به جنايت مي كشه. چون كه 

فرشته نمي تونه وسط آدما باشه... .

آذر،  ماه آخر پاييز
نيمه روشن مي كرد. چراغ، كنار شانه ابراهيم گلستان چــراغ نفتــي تنــگ و باريك را 
او، روي طاقچه قرار داشت. خودش روي يك جعبه  چوبي 
نشسته بود و سايه ســياه و ســنگينش روي زمين دراز 
كشيده و از 2 گوش ديوار كم رنگ كه باال مي رفت شكسته 

مي شد.

بوك مارك

گرينويچ

ديالوگ

 افراد داراي معلوليت در ايران حدود 15 درصد از 
جمعيت كشور را تشكيل مي دهند كه مي شود 
تقريباً 12 ميليون نفر. 12ميليون آدمي كه با 
مشكالت متعددي در جامعه سر و كار دارند و 
چشم اميدشان به سازمان هاي متولي است. در 
سال هاي اخير با وجود مشكالت بسيار به خاطر 
تحريم ها و موانع اقتصادي، بسياري از اين افراد از 
وجود داشتن برخي از امكانات محروم بودند. در 
اين ميان افراد ناشنوا و كم شنوا اين محروميت را 
بيشتر لمس كردند. ماجرا اين است كه مسئوالن 
سازمان بهزيستي اعالم كرده اند كه در تهيه اقالم 
كمك توانبخشي با مشكل مواجه شده اند. اغلب 
وسايل توانبخشي مانند اعضاي مصنوعي بدن 
در كشور توليد مي شــود اما آنطور كه محمد 
نفريه، معاون توانبخشي ســازمان بهزيستي 
مي گويد، تنها وســيله توانبخشي كه در ايران 
توليد نمي شود، »سمعك« است. اين به پاشنه 
آشيل اين ســازمان تبديل شده است. حتي با 
اينكه ورود وســايل كمك توانبخشي تحريم 

نيست، اما وقتي سيســتم بانكي تحريم است 
امكان وارد كردن آن وجود ندارد. از سوي ديگر 
تنها وسيله اي هم كه به آن ارز ترجيحي تعلق 
مي گيرد، سمعك اســت. به تازگي هم قيمت 
سمعك در بازار گران شده و بودجه بهزيستي 
هم كه اندك اســت. نفريــه توضيح مي دهد 
كه: با وجود اينكه در آبان مــاه بايد حدود 60 
درصد از بودجه را دريافت مي كرديم، اما تاكنون 
براي تامين تجهيزات كمك توانبخشــي 16 
درصد از بودجه دريافت شده و بودجه هايي كه 
دريافت شده بيشتر مربوط به هزينه پرستاري و 

مستمري ها بوده است.
 البته خريد تجهيزات توانبخشي زمان بر 

اســت، زيرا بايد در ســامانه دولت 
وارد شــود و روند خود را طي كند.  
هم اكنون باتري ســمعك موجود 
است، اما مقدار آن كم است. قيمت 
آن هم باال رفته اســت. ســازمان 

بهزيستي سال گذشته به تمام افراد 
ناشنوا هزينه يك ساله باتري سمعك 

را پرداخت كرد. اگر امســال هم بتوانند، 
هزينه باتري را پرداخت مي كنند. اما موضوع 

اين است كه بســياري از افراد ناشنوا معطل 
گرفتن سمعك هســتند چون سمعك ها هم 
به مرور مســتهلك و از رده خارج مي شــوند. 
حاال كه وارد كردن اين تجهيزات دشوار شده، 

كاش فكري هم به حال ساخت آن در 
كشور شود. ناشنوايان صداي 
شما را نمي شنوند، اما ما بايد 

صدايشان را بشنويم... 

آخر مصور

اعتراض به محدوديت های كرونايی
اثر : جريد رويادرز

فاطمه عباسي
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