
بازگشت همه به سوی اوست
 شوراي اسالمي شــهر تهران، درگذشــت سردار سرتيپ بيات، 
فرمانده حفاظت شهرداري تهران را به خانواده محترم و همه همكاران تسليت 
مي گويد و براي او غفران و رحمت الهي از خداي بزرگ مسئلت مي دارد.
مهدي چمران، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران

يادداشت
حسن بهشتي پور؛كارشناس سياست خارجي

 به نظر مي رسد سفر مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به تهران و ديدار با رئيس ســازمان انرژي اتمي 
و وزير امورخارجه كشــورمان در راستاي آماده سازي 
براي توافق در مذاكرات برجام انجام شده باشد. با توجه 
به نشست خبري گروسي در پايان ديدار با اســالمي، رئيس سازمان انرژي اتمي و 
اظهارنظرهاي مثبت وي براي پيدا كردن زمينه هاي مشترك همكاري ميان ايران 
و آژانس مي تواند در جلسه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه به شكل 

آنالين با موضوع ايران برگزار مي شود تأثير بسزايي داشته باشد.
گرچه به نظر نمي رسد گروســي در ســفر به تهران ديدگاه منفي درباره اقدامات 
كشورمان داشته باشد اما آژانس انتظار دارد ايران به تعهدات برجامي خود بازگردد 
درحالي كه مقامات كشورمان تأكيد دارند اين طرف مقابل بوده است كه از برجام 

خارج شده و به تعهدات خود عمل نكرده است.
نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي در بعد 
فعاليت هاي حقوقي و فني با ايران مشكلي ندارد و براساس اساسنامه خود وظيفه 
دارد تا از اشاعه سالح هاي هســته اي در قالب قوانين ان.پي.تي و پروتكل الحاقي 
جلوگيري كند. آژانس اين اساسنامه را براي همه كشــورهاي عضو اجرا مي كند. 
بخشي از اين ماموريت به شكل فني است و در اين فرايند، آژانس عملكرد اعضا را 
درباره اينكه فعاليت ها صلح آميز است يا نه، مقدار توليد مواد و مقدار ذخيره سازي را 
بررسي مي كند. ايران همواره در اين حوزه با آژانس همكاري كرده است و مشكلي 
در اين باره نداشته است و در 14گزارش قبلي آژانس نيز به اين موضوع اشاره و تأكيد 
شده است كه اقدامات ايران مورد تأييد بوده است و همه تعهداتي كه ايران در برجام 

پذيرفته بوده اجرا شده اند.
موضوع اما زماني مورد مناقشه قرار مي گيرد كه سياسي كاري رخ مي دهد و يك يا 
چند كشور مدعي مي شــوند ايران خارج از چارچوب آژانس اقداماتي را انجام داده 
است. آژانس موضوع را بررسي و براســاس گزارش هايي كه دريافت كرده است از 
ايران توضيح مي خواهد. ايران نيز به اين ســؤاالت پاسخ داده اما آژانس پاسخ ها را 
قانع كننده ندانسته است در اين رابطه به نظر مي رسد اين سؤاالت و مسائل، جز در 

چارچوب مذاكرات سياسي با 1+4 قابل برطرف شدن نيست.
نكته اي كه وجود دارد اين است كه مسائلي كه آژانس بر سر آن سؤال دارد مربوط به 
18سال قبل است و رسانه ها با برجسته سازي آن و طرح سؤاالتي درباره غني سازي 
5درصدي در مكان هاي اعالم نشده وجهه سياسي داده و تالش مي كنند موضوعاتي 
كه اهميت چنداني ندارد به عنوان مسئله اصلي مطرح كنند. اين در حالي است كه 
ايران هميشه زير شديدترين نظارت هاي آژانس قرار داشته و همكاري بسيار وسيعي 
را با آژانس بين المللي انرژي اتمي داشته و كنترل هايي در تاسيسات هسته اي خود 

داشته كه در هيچ كشوري سابقه انجام آن نبوده است.
از سوي ديگر، هفته آينده مذاكرات 1+4برگزار خواهد شد و انتظار مي رود تحت تأثير 
گزارش گروسي و نوع همكاري ايران و آژانس مذاكرات نيز جهت خود را پيدا كند. 
اگر گزارش گروسي مثبت باشد دســت ايران در مذاكرات بازتر است و اگر منفي 
باشد بايد انتظار فشار بيشتري از سوي اين گروه بر كشورمان باشيم. فكر مي كنم به 
نفع ايران است كه با وجود سياسي كاري هايي كه در آژانس وجود دارد همكاري ها 
را تقويت كرده و از خدشه دار شــدن همكاري ايران با آژانس و دادن بهانه به دست 

دشمنان ايران براي پرونده سازي  جلوگيري كند.
معتقدم اقداماتي كه ايران مي كند زيرنظر آژانس است و آژانس مي خواهد نظارت 
بيشتري در چارچوب برجام داشته باشد درحالي كه طرف آمريكايي و اروپايي هم 
بايد تعهدات خــود را انجام دهند تا ايران نيز به تعهــدات برجامي خود كه آژانس 
خواهان آن اســت بازگردد. اگر آمريكا و اروپا تعهدات خــود را اجرايي كنند اين 
اقدام مثبت منجر به تشــويق ايران براي عمل به تعهدات خود در چارچوب برجام 

خواهد شد.
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شهردار تهران گفت: ملت يمن ۷سال با ايستادگي خود پيام هايي را به دنيا 
مخابره كرده است و هر لحظه كه اقدام جديدي رخ مي دهد ملت با بصيرت شهر

يمن دست پنهان را مي بيند و از مادر و زاينده اين جنايت نام مي برد.
به گزارش همشهری، عليرضا زاكاني در »دومين اجالسيه مجمع جهاني مستضعفان با 
موضوع يمن، محور تحول و خودباوري« كه در سالن همايش هاي بين المللي اجالس 
سران برگزار شد، ضمن گراميداشت هفته بسيج گفت: آنچه 1۰۰سال ملت ها را در 
بند كشيد، استبداد و استكبار بود و اين دولبه قيچي كوشيدند با غارت امكانات ملت ها 

و هويت آنها آزادي و استقالل را از ملت ها بگيرند.

او با تأكيد بر اينكه يمن، اوج مقاومت در مقابل اســتكبار اســت، بيان كرد: حضور 
مســتكبران در قرن 18 و 1۹ در كشــورها چه به شكل مســتقيم مانند هند و چه 
غيرمستقيم مانند دوران قاجار امكاناتي را فراهم كرد كه حاصل آن جز كمك به اهداف 
نظام سلطه و از بين بردن ملت ها نبود. ده ها سال تالش و كوشش استكبار براي حضور 
مستقيم در مستعمره ها و غارت امكانات كشــورها از يك سو و از سوي ديگر حضور 
عناصر وابسته باعث شد ملت ها ضعيف و مستكبران فربه و با اشتهاي بيشتر در عرصه 
حاضر باشند. شهردار تهران افزود: بعد از به دست آوردن شناخت جديد از كشورها، 
نظام سلطه، اهداف جديدي را دنبال مي كرد و حكومت هايي مانند پهلوي در ايران 
و ساير ايادي آنها در كشورهاي ديگر تالش كردند تا آنچه مستكبران مي خواستند، 
با كمترين بها براي آنها فراهم شود. او  گفت: شرايط در منطقه اما با پيروزي انقالب 
اسالمي در ايران و شعار اســتقالل و آزادي تغيير كرد و انقالب، معنويت و پيشرفت 
را به معني كامل به مردم هديه داد. در واقع ۳ويژگي با انقالب اسالمي مشخص شد 
كه قدرت اول آن دين بود. هرجا به دين و اعتقادات توجه شد، حتما پيروزي حادث 
مي شود. قدرت دوم، مردم بودند. انقالب اسالمي نشان داد هرجا مردم باشند صحنه از 
پيش تعيين تكليف مي شود. قدرت سوم هم قدرت رهبري ديني بود؛ آنجا كه بين دين 
و ملت بر مدار رهبري، پيوستگي جداناپذيري شكل مي گرفت و در صحنه هاي آسان و 
دشوار اين پيوستگي متجلي مي شد. شهردار تهران افزود: عربستان لكه ننگي بر پهنه 
سرزمين هاي اسالمي است، به ويژه در مكان هاي شريفي كه آنها غصب كردند. اين 
۷سال هم نشان داد ملت يمن از اوج بصيرت، ايمان و خودباوري برخوردار و بهره مند 
است. رهبري ملت يمن نشان از اوج مقاومت در مقابل استكبار دارد و هيچ كس فكر 
نمي كرد ۷سال پيش كه به يمن تهاجم شد ملت يمن مقاومت كند و كشوري مانند 
عربستان و رژيم صهيونيستي صحنه را خالي كنند و يمن بعد از ۷سال مقاومت در 
آستانه پيروزي قرار گرفته است؛ به تعبير رهبرمان اين قرن، قرن پيروزي بر استبداد 

است و ميخ آخر بر تابوت سلطه زده مي شود.
او با بيان اينكه نمي شود در چنين مجلسي حاضر بود و از سيدشهداي مقاومت، شهيد 
حاج قاسم سليماني ياد نكرد، گفت: در دنيايي كه زر و زيور چشم همه را ربوده بود اين 
رادمرد با بندگي به درگاه الهي، درايت، شجاعت و با استواري پا به عرصه نبرد گذاشت؛ 
لذا با همه وجود به پيشگاه امام راحل، حاج قاسم، محور مقاومت و رزمندگان آن در 
كشورهاي اسالمي به ويژه ملت رشيد يمن كه يكپارچه شجاعت به خرج داد، درود 

مي فرستيم.

يمن، اوج مقاومت در مقابل استكبار 
شهردار تهران: ۷سال است كه ملت يمن با دست خالي در مقابل استكبار 

در حال جنگ است

دالر رانتی،مردم را به صف کرد
توزيع بي دليل 4ميليون تومان رانت در صرافي های رسمی،  باعث  ازدحام بيشتر برای خريد دالر شده است

 راز بقای 
حقوق های نجومی

 سبقت ايران از اروپا 
در واکسيناسيون

 همشهري جايگاه شيوع، ابتال، تلفات كرونا 
و واكسيناسيون ايران را با كشورهاي جهان بررسي كرد

 نرخ باالترين مرگ روزانه در فرانسه از هر يك ميليون نفر 14/۳۹نفر، در انگليس 
1۳/8۷نفر ، در ايتاليا 1۳/4۹ و در آلمان 2/۹۳نفر اعالم شد.  اين عدد براي ايران 

از هر يك ميليون نفر، 1/6۰ نفر ثبت شد. صفحه12 را بخوانيد.

 پرداخت دستمزد نجومي به مديران پتروشيمی اميركبير
تخلف اداری بوده يا طبق آيين نامه پرداخت شده است؟

مشكالت، دستوری 
حل نمی شود

 محمد رضا باهنر
اعتراضات آبان و مسير 

احياي برجام را تحليل کرد

   نمي توانيم سيم خاردار به دور 
 خودمان بكشيم و بگوييم 

با هيچ جاي دنيا، كار نداريم

  براي احياي برجام مي توان
  قدم به قدم پيش رفت تا برسيم 

به همان تفاهم نهايي
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ارسال حیات وحش با پست

در8سال
صفرمطلق

بررسی عملكرد دولت های يازدهم و    
                     دوازدهم در اجرای تعهداتش به 

بخش حمل ونقل عمومی شهر تهران 

35درصد
قطارهایشهرینیازبه

تعمیراساسیدارد

2200اتوبوس
فعالداریمکه8سالقبل

6هزاراتوبوسبود

40.000میلیاردتومان
دولتدربخشمترو

بهشهرداریبدهكاراست

8سال
دولتهیچقطاروواگنی
تحویلمترویتهراننداده

58.600میلیاردتومان
مطالباتشهرداریتهران

ازدولت

7000میلیاردتومان
بدهیدولتبابتیارانه

بلیتبهشهرداری



چهارشنبه 3 آذر 21400
ايران شماره  8370

آمريكاباتحريف،راهبهجايينميبرد
در آستانه ازسرگيري مذاكرات هســته اي ميان ايران و 1+4در وين، رايزني هاي 
ديپلماتيك در اين زمينه ســرعت قابل توجهي به خود گرفته است و در اين ميان 
اياالت متحده آمريكا مي كوشــد با طرح ابهام هاي گوناگون بر روند مذاكرات تأثير 
بگذارد؛ ابهام هايي ازجمله طرح موضوع »بازگشت متقابل به برجام« كه با واكنش 

مسئوالن ايراني هم مواجه شد.
بر اين اساس بود كه ديروز سخنگوي وزارت امور خارجه با انتشار مطلبي در حساب 
توييتري خود، به اين موضوع واكنش نشــان داد و تالش آمريكا براي طرح چنين 
ابهام هايي را بي فايده دانست. سعيد خطيب زاده در اين زمينه نوشت: اياالت متحده 
همچنان به توليد گزاره هاي جعلي ادامه مي دهد. به راه انداختن يك نشست نمايشي 
براي گرفتن عكس دسته جمعي با هدف غالب كردن يك روايت مجعول در مورد لزوم 
»بازگشت متقابل به برجام« اين واقعيت را تغيير نمي دهد كه برخالف اياالت متحده، 
ايران هرگز برجام را ترك نكرد. آمريكا با تحريف راه به جايي نمي برد و تصميمات 

عاقالنه، نظير پايان دادن به شكست حداكثري شايد نتيجه بخش باشد.

ث
مك

اذعانبنيگاتزبهتجهيزاتنظامي
پيشرفتهايران

بني گاتز، وزير جنگ اسرائيل در كنفرانسي مدعي شد 
كه ايران براي انجام عمليات در كرانه باختري سعي كرده 
از پايگاه »T4« در سوريه با پهپاد به كرانه باختري مواد 
منفجره ارســال كند. وزير جنگ رژيم صهيونيستي 
همچنين از 2 پايگاه در جنوب ايران نام برد و مدعي شد 
كه در اين پايگاه ها، پهپادهاي هجومي پيشرفته مستقر 

شده  است.

ث
مك

 »آژانس هيــچ انحرافي در 
برنامه هاي هســته اي ايران ديپلماسی

مشاهده نكرده  است«؛ اين 
جمله را مي تــوان محوري ترين خروجي 
ديدارهاي ديروز رافائل گروسي، مديركل 
آژانس بين المللي انــرژي  اتمي در تهران 
دانست؛ موضوعي كه نشان مي دهد سفر 
گروســي به تهران تا اينجاي كار سازنده 
بــوده و دوطرف از مذاكرات انجام شــده 

راضي بوده اند.
گروسي ديروز براي نخستين بار به ديدار 
حسين اميرعبداللهيان، وزيرامورخارجه 
كشــورمان رفــت و با محمد اســامي، 
رئيس ســازمان انرژي اتمي ايــران نيز 
ديدار و گفت وگو كرد تا تعامل هاي ايران 
و آژانس در مســير جديدي قــرار گيرد. 
اين موضوع درحالي اســت كه از مدت ها 
قبل حاشيه هاي بسياري پيرامون حضور 
مديركل آژانس در تهــران به وجود آمده 
بود و حساسيت موضوع زماني دوچندان 
شد كه انتظار مي رفت گزارش گروسي از 

سفر به تهران تأثير قابل توجهي بر نشست 
آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي كه قرار اســت فردا برگزار شــود، 

بگذارد.
عاوه  بــر اين، نزديك شــدن بــه موعد 
ازسرگيري مذاكرات هسته اي ميان ايران 
و تروئيكاي اروپايي در ويــن نيز از ديگر 
داليل اهميت سفر گروسي به تهران بود و 
برهمين اساس كارشناسان معتقدند نتايج 
و دستاوردهاي اين سفر نقش بسزايي در 
جهت دهي به مذاكرات وين خواهد داشت 
و مي تواند به مبنايي بــراي رايزني ها در 
مسير لغو تحريم هاي ظالمانه عليه ايران 
تبديل شــود؛ موضوعي كــه بايد منتظر 
ماند و ديد اظهارات گروســي در نشست 
خبري با رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، 
در گزارش هايي كه قرار اســت به نشست 
شوراي حكام ارائه شود نيز بازتاب مي يابد 
يا اينكه باز هم شــاهد تناقض گويي هاي 
آژانس درباره ايران و شبهه افكني هاي اين 
نهاد درباره فعاليت هاي هسته اي صلح آميز 

كشورمان خواهيم بود.

در مسير تعامل سازنده
اما آنچه از رايزني هاي ديــروز برمي آيد، 
نشــان مي دهد دوطرف قصــد دارند به 
گفت وگوها با هدف دســتيابي به توافقي 
سازنده ادامه دهند؛ موضوعي كه مي تواند 
نقش مثبتي در رفع ابهام هاي ايجاد شده 
در پرونــده فعاليت هاي هســته اي ايران 
ازسوي ديپلمات هاي كشورمان در جريان 

مذاكرات وين داشته باشد.
در اين ميان اراده جمهوري اسامي ايران 
براي پيشــبرد فعاليت هــاي صلح آميز 
هســته اي خود، از ديگر محورهايي است 
كه در جريان ســفر رافائل گروسي مورد 
تأكيد مسئوالن كشــورمان قرار گرفته؛ 
موضوعي كه نشان مي دهد ابهام افكني ها 
و تناقض گويي هاي آژانس كــه بارها در 
گزارش هاي مختلف اين نهاد بين المللي 
درباره برنامه هسته اي جمهوري اسامي 
مشاهده شده  است، تأثيري بر اراده ايران 
در اين زمينه ندارد. برهمين اســاس هم 
بود كه محمد اســامي، رئيس سازمان 
انرژي اتمي ايران ديروز در جريان برگزاري 
نشست خبري مشترك با رافائل گروسي 
اعام كرد كه »جمهوري اسامي ايران در 
پيشبرد اهداف و برنامه هاي هسته اي خود 
مصمم اســت«؛ راهبردي كه چشم انداز 
روشــني را پيش روي فرايند توســعه در 
كشورمان قرار مي دهد و انرژي هسته اي 
به مثابه ابزار تكنولوژيــك بهينه اي  تلقي 
مي شود كه اســتفاده مؤثري در زندگي 

مردم خواهد داشت. 

مسائل موجود ميان ايران و آژانس كامال 
فني است

ازسوي ديگر نشست خبري ديروز اسامي 

و گروســي  كه پــس  از انجــام مذاكرات 
دوطرف پيرامون فعاليت هاي هســته اي 
كشورمان برگزار شد، حاوي توضيحاتي 
درباره جزئيات مذاكــرات و موارد توافق 
شــده ميان ايران و آژانــس بين المللي 
انرژي اتمي بود كــه در حضور خبرنگاران 
تشريح شد. رئيس ســازمان انرژي اتمي 
ايران در اين نشســت خبري ضمن ابراز 
خرسندي از مذاكره انجام شده با گروسي 
گفــت: در ماقات بــا مديــركل آژانس 
بين المللي انرژي  اتمي، گفت وگوهايي با 
هدف طرح مسائل موجود ميان دوطرف 
و توســعه همكاري هــاي دوجانبه انجام 
شــد و نكته حائــز اهميت ايــن بود كه 
مسائل موجود ميان ايران و آژانس كاما 
فني است و مسائل سياســي و نفوذهاي 
توطئه آميز دشــمنان ايران براي آژانس 

موضوعيت ندارد.
معاون رئيس جمهوري تصريح كرد: مطلب 
مهمي كه گروسي چندين بار در صحبت ها 
بيان كرد، اين بود كه هيــچ انحرافي در 
برنامه هســته اي ايــران وجود نــدارد و 
ابهامي در اين زمينه مشــاهده نكرده اند 
و فعاليت هاي هســته اي ايران براساس 
ضوابــط و معاهده ها درحــال انجام بوده 

و مطالب و مدارك منتشرشــده ازسوي 
دشمنان بي اهميت اســت. براين اساس 
تفاهم كرديم تا اين موضوع ها ادامه پيدا 

نكند.
اســامي درباره مطالب و ســؤاالتي كه 
ازسوي دشمنان ايران منتشر و در اختيار 
آژانس قرار گرفته است نيز گفت كه به اين 
سؤاالت پاسخ داده و قسمت هايي از آنها 
باقي مانده كه مربوط به گذشته بوده و قبا 
به آنها پرداخته شده است. وي عنوان كرد: 
امروز تفاهم كرديم كه اين موارد را پايان 
دهيم و با رويه اي كــه اتخاذ خواهيم كرد 
كه مذاكراتش هم هنوز ادامه دارد، چنين 

موضوع هايي تداوم نخواهد يافت.
اسامي همچنين با بيان اينكه در ادامه و 
پيشبرد برنامه هاي هسته اي خود مصمم 
هســتيم، گفت: بايد تأثيرها و همه ابعاد 
برنامه هســته اي ايــران در زندگي مردم 
مورد بهره برداري قــرار گيرد و آژانس در 

اين زمينه با ما همكاري مي كند.
وي افزود: توليــد و ايجاد ظرفيت حداقل 
10هزار مگاوات برق هسته اي با استفاده 
از نيروگاه هاي ماژوالر كوچك كه ظرفيت 
حداكثر۳00مگاوات را دارد، جزو اهداف و 
برنامه هاي اصلي سازمان انرژي اتمي ايران 

است و از ظرفيت هاي صنعتي اين فناوري 
با حمايت هاي آژانس بايد حداكثر استفاده 

را داشته باشيم.

تأكيد بر ادامه همكاري ها
موضع گيري رئيس  ســازمان انرژي اتمي 
كشورمان درحالي  بود كه مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيز بر ادامه تعامل 
با ايران و تعميق گفت وگوها ميان دوطرف 
تأكيد كرد. رافائل گروســي ضمن تشكر 
از اســامي گفت: چند ماه پيش با رئيس 
ســازمان انرژي اتمي ايران توافق كرديم 
كه چند مــاه ديگر برمي گرديــم تا ادامه 
همــكاري در شفاف ســازي موضوع ها را 

پيگيري كنيم.
وي ادامــه داد: به دنبال تــداوم و تعميق 
گفت وگو با دولت ايران هستيم. مذاكرات 
امروز فشــرده بــود و موضوع هاي مهم 
درحال بررسي است. به دنبال اين هستيم 
كه مذاكرات را ادامــه دهيم و زمينه هاي 
مشتركي پيدا كنيم. هدف اصلي اين است 
كه چشم انداز برنامه هسته اي با توجه به 
تغييرات اقليمي به توليد انرژي پاك منجر 
شــود و تاش مي كنيم از نشست امروز 

نتيجه گيري مثبتي داشته باشيم.

 ديــروز تهــران در كانــون 
سياست 
رايزني هــاي ديپلماتيك قرار خارجی

داشت و پاستور نيز روز شلوغي 
را در ايــن زمينــه پشت ســر گذاشــت؛ از 
گفت وگوهاي رافائل گروسي، مديركل آژانس 
انرژي  اتمي با مســئوالن كشورمان گرفته تا 
ديدارهاي ديپلماتيك سيدابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهــوري با نمايندگان كشــورهاي 
مختلف؛ رايزني هايي كه نشان مي دهد دولت 
سيزدهم روزهاي پركاري را در حوزه سياست  

خارجي سپري مي كند.
رفت وآمدهاي ديپلماتيــك ديروز در تهران 
نشــان مي دهد جمهوري  اســامي، حساب 
ويژه اي روي گسترش روابط منطقه اي، به ويژه 
با همسايگان آســيايي خود باز كرده  است و 
براســاس آنچه مســئوالن دولت سيزدهم 
بارها تأكيد كرده اند، ايــران ديگر قصد ندارد 
همه تخم مرغ هاي خود را در سبد »برجام« و 
»غرب« بگذارد؛ رويكردي كه در رايزني هاي 
ديپلماتيك ديروز در تهران نيز به وضوح قابل 
مشــاهده بود. اين موضوع درحالي است كه 
گسترش روابط جمهوري اسامي با كشورهاي 
اروپايي، بــدون محوريــت دولت هاي عضو 
تروئيكاي اروپايي طرف مذاكــره با ايران در 
گفت وگوهاي هسته اي نيز ديروز و درجريان 
گفت وگوي رئيسي با نمايندگان برخي از اين 

كشورها مورد تأكيد قرار گرفت.

مانع زدايي از همكاري كشورهاي عضو اكو
درچنين شرايطي ديروز و درآستانه برگزاري 
پانزدهمين نشست سران سازمان همكاري 
اقتصادي )اكو( در 7آذرماه به ميزباني شــهر 
عشق آباد در تركمنســتان، رئيس جمهوري 
كشورمان با »خســرو ناظري«، دبيركل اين 
سازمان ديدار و گفت وگو كرد و ضمن تأكيد بر 
اهميت گسترش همكاري هاي منطقه اي براي 
جمهوري  اســامي ايران، از وي خواست تا 
راهكارهاي مناسبي براي فعال كردن ظرفيت 
و ارتقــاي ســطح همكاري هــاي اقتصادي 

كشورهاي عضو اكو اتخاذ شود.
رئيسي در اين ديدار شناســايي و رفع موانع 
و مشــكات افزايش ســطح مناســبات و 
همكاري هاي كشــورهاي عضو را در آستانه 
برگزاري اجاس سران اكو، ضروري دانست 
و اظهارداشت: بايد هرگونه مانع و مشكل در 
مسير توسعه همكاري ها رفع شود تا تبادالت 
و مناسبات اقتصادي كشورهاي عضو اكو در 

سطح باالتر و برتري انجام شود.
رئيس جمهــوري كشــورمان با اشــاره به 
ظرفيت هاي اقتصادي فراواني كه كشورهاي 
عضــو اكــو در حوزه هــاي مختلــف از آن 
برخوردارند، فعال كردن ايــن ظرفيت ها را 
زمينه ســاز رونق اقتصادي منطقــه عنوان 
كرد؛ موضوعي كه در راهبردهاي سياســي و 

اقتصادي دولت سيزدهم نمود ويژه اي دارد.

رئيســي همچنين با اشــاره به ظرفيت هاي 
كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي اكو 
در حوزه انرژي، تجارت، حمل ونقل، اقتصاد 
ديجيتال، اقتصاد دريا و گردشــگري گفت: 
برنامه ريزي ها و اقدام هــاي جامع دبيرخانه 
سازمان اكو براي فعال كردن اين ظرفيت ها 
مي تواند رونق اقتصادي منطقه و پيشــرفت 
و آباداني كشــورهاي عضو اكــو را به همراه 

داشته باشد.
رئيســي با تأكيد بر اينكه جمهوري اسامي 
ايران از فعال شــدن و توســعه فعاليت هاي 
ســازمان اكو حمايت مي كند، افزود: تهران 
براي همكاري هاي منطقه اي در قالب سازمان 
همكاري هاي اقتصادي اهميت ويژه اي قائل 

است و از اينگونه فعاليت ها حمايت مي كند.

گسترش روابط فرابرجامي
تأكيد بر توسعه همكاري هاي منطقه اي ايران 
درحالي است كه رئيس جمهوري كشورمان 
ديــروز و درجريان گفت وگو بــا نمايندگان 
كشورهايي ازجمله نيوزيلند، اسپانيا و هلند، 
بر گسترش روابط و همكاري هاي ميان ايران 
و ايــن كشــورها تأكيد كــرد؛ موضوعي كه 
نمايان كننده سياســت هاي راهبردي دولت 
سيزدهم در زمينه گسترش روابط فرابرجامي 
با كشورهاي مختلف جهان براساس احترام 

متقابل و تأمين منافع دوجانبه است.
بــر همين اســاس هــم بــود كــه ديروز 
رئيس جمهوري كشــورمان هنگام دريافت 
اســتوارنامه آنخل لوســادا فرناندس، سفير 
جديد اسپانيا در تهران، سطح كنوني روابط 
2كشــور را غيرقابل قبول دانست و بر توسعه 
همكاري هاي دوجانبه تأكيد كرد. رئيســي 
در اين ديــدار گفت: اراده ما، توســعه روابط 
اقتصادي، سياســي، فرهنگي و ورزشــي با 
اسپانياست و ظرفيت هاي خوبي در 2كشور 

براي ارتقاي روابط وجود دارد.
وي با بيان اينكه سطح كنوني روابط اقتصادي 
بين ايران و اســپانيا قابل قبول نيست، ادامه 
داد: بايد تاش شــود همكاري هاي دوجانبه 
بيش  از پيش توسعه پيدا كند؛ موضوعي كه 
از سوي ســفير جديد اســپانيا در تهران نيز 
مورد تأكيد قرار گرفت و فرناندس اعام كرد 
كه همه تاش خود را براي اعتاي پيوندهاي 
ديپلماتيك و اقتصادي بين ايران و اســپانيا 

به كار مي گيرد.

توسعه همكاري هاي ايران و هلند
فرانسيسكوس يوهان ماريا مولن، سفير جديد 
هلند در تهــران نيز ديگــر ديپلماتي بود كه 
در ابتداي آغاز به كار خــود در ايران به ديدار 
رئيس جمهوري كشورمان رفت و بر اراده اين 
كشور براي گســترش روابط دوجانبه تأكيد 
كرد. تأكيد بر توســعه همكاري هاي 2كشور 
در حوزه هاي اقتصادي و زيســت محيطي از 
محورهايي بود كه دراين ديدار مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت.
رئيس جمهوري كشــورمان در اين ديدار با 
تأكيد بر توســعه روابط تجاري ايران و هلند، 
 خواســتار تقويت همكاري هاي 2كشور در 
حوزه فناوري، به ويژه مسائل زيست محيطي و 

آب شد. رئيسي ضمن تأكيد بر توسعه روابط 
دوجانبه، عنوان كرد كه ميــان ايران و هلند 
در زمينه تجاري، اقتصادي و فرهنگي روابط 

ديرينه و تاريخي وجود دارد.
وي همچنين در اين ديدار با انتقاد از دستاويز 
قرار دادن موضوع حقوق  بشــر ازسوي نظام 
سلطه براي تحت فشار قرار دادن كشورهاي 
درحال توســعه، عنوان كرد: مــا مبتني بر 
آموزه هــاي ديني و انقابي، خــود را موظف 
مي دانيم به حقوق انســان ها احترام بگذاريم 
و مثال آن ميزباني از ۴ميليون افغانســتاني 
در ايران اســت. يوهان ماريا مولن نيز در اين 
ديدار ضمن اباغ سام گرم پادشاهي هلند به 
سيد ابراهيم رئيسي گفت: روابط ايران و هلند 
قدمتي ۴00ساله دارد و ايران هميشه مقصد 
تجاري مهمي براي ما بوده  است. ايران، كشور 
قدرتمندي در منطقه اســت و فرصت هاي 
بسيار خوبي در زمينه تجارت و سرمايه گذاري 

ميان 2كشور وجود دارد.
ديدار و گفت وگوي رئيس جمهوري كشورمان 
با »مايكل وهي ميلتونگاوالش« سفير جديد 
نيوزيلنــد در تهران نيز از ديگــر برنامه هاي 
ديپلماتيك ديروز در پاستور بود؛ ديداري كه 
طي آن دوطرف بر لزوم توسعه روابط دوجانبه 

تأكيد كردند.

گروسي چند روز قبل از مذاكرات وين به تهران آمد

نكته روز

رجزخواني اسرائيل مقابل برجام
نخست وزير رژيم صهيونيستی در آســتانه مذاكرات وين بار ديگر 
عليه برنامه هسته اي و مواضع منطقه اي ايران موضع گيري كرد. 
بنا بر گزارش رسانه هاي رژيم صهيونيستي، نفتالي بنت در ابتداي 
سخنانش گفت: »ايراني ها درحالي كه با امنيت در تهران نشسته 
بودند، اسرائيل را با موشك محاصره كردند. آنها ما را از راه دور اذيت 

مي كنند و به ما آسيب مي زنند.«
نفتالي بنت مدعي شد: »حتي اگر توافقي بين ايران و ابرقدرت ها 
وجود داشته باشد، اسرائيل جزئي از آن )توافق( نيست و به آن متعهد 
نيست. ممكن است يك دوره پيچيده شامل عدم توافق با متحدانمان 
وجود داشته باشد. ما به حفظ آزادي عمل اسرائيل ادامه خواهيم داد. 
اين نخستين بار نخواهد بود. حتي اگر بازگشتي به توافق )برجام( 

وجود داشته باشد.«
نخست وزير رژيم صهيونيستي ادامه داد: »اشــتباه پس از توافق 
هسته اي سال 201۵ )برجام( باز نخواهد گشت. مثل قرص خواب ما 
را تحت تأثير قرار داد و اسرائيل به خواب رفت. ما از اين اشتباه درس 

خواهيم گرفت. ما آزادي عمل خود را حفظ خواهيم كرد.«
اظهارات روز سه شنبه نفتالي بنت در شرايطي مطرح شده كه قرار 
است تا ۶ روز ديگر )هشتم آذر ماه( مذاكرات با واسطه بين ايران و 
آمريكا در وين با موضوع برجام برگزار شود. طبق برنامه قرار است 
مذاكرات مســتقيم ميان ايران و گروه 1+۴ )اعضاي كميســيون 
مشترك برجام( برگزار شود و »رابرت مالي« نماينده ويژه آمريكا در 

امور ايران هم در وين حاضر شود.
به دنبال خروج غيرقانوني آمريكا از برجام در دولت دونالد ترامپ و 
پس از اينكه وعده ها و تعهدات آلمان، فرانسه و انگليس براي جبران 
اين خروج و تضمين مزاياي اقتصادي ايران به جايي نرسيد، تهران 
طبق بند ۳۶ برجام در ۶ گام كاهش تعهدات برجامي را در دستور 

كار قرار داد تا ديگر طرف هاي اين توافق به تعهداتشان عمل كنند.
براساس گزارش فارس، نخست وزير رژيم اشغالگر قدس كه از »آزار 
ايراني ها از راه دور عليه اسرائيل« سخن گفته بود، در بخش ديگري 
از اظهاراتش مدعي شــد كه »رژيم ايران در حال فرسايش است... 
اين رژيمي است كه در تامين آب براي شهروندان خود ناكام است. 

اقتصادش ضعيف است.«
اظهارات روز سه شــنبه )ديروز( نفتالي بنت، نخســت وزير رژيم 
صهيونيستي عليه ايران در شرايطي مطرح شده كه او اواخر مهر ماه 
طي يك ســخنراني ضمن اتهام زني عليه برنامه هسته اي ايران، 
از »قدرت هاي جهاني« خواســته بود كــه به دليل نقض تعهدات 

هسته اي، ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ببرند.
بنت در »كنفرانس ديپلماتيك جروزالم پست« گفته بود: »من انتظار 
دارم قدرت هاي جهاني )ايران( را مسئول بدانند و آنها را به شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد ببرند. اين مسير، مسالمت آميز خواهد 
بود. مســيرهاي ديگري هم وجود دارد اما اين مسير )كشاندن به 
شوراي امنيت( اقدامي درست براي انجام دادن است و ما در هفته ها 

و ماه هاي آينده به در پيش گرفتن اين مسير ادامه خواهيم داد.« 

ايرانوآژانس؛يكگامبهپيش

سفراي چند كشور اروپايي در ديدار با رئيس جمهوري كشورمان بر توسعه روابط دوجانبه تأكيد كردند

ايران در مسير توسعه روابط فرابرجامي

احزاب

روي خط مجلس

محمد رضا باهنر در گفت وگو با همشهري:
مشكالت،  دستوری حل نمی شود

گفت وگو با محمدرضا باهنر، سياســتمدار نام آشــناي اصولگرا، 
دبيركل جامعه اسامي مهندسان و عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در دفتر جامعه اسامي مهندســان انجام شد.  باهنر در مقام 
سياستمداران كهنه كار، ضمن دفاع از كارهاي انجام شده ازسوي همه 
دولت ها در مقام كليت نظام، تك تك آنها را هم داراي اشكال دانست. 
او هجمه به دولت ها را موجب باالرفتن مطالبات مردم عنوان كرد و در 
مورد ديدارهاي رو در روي مقامات دولت سيزدهم با مردم هم تأكيد 
كرد كه نبايد به گونه اي رفتار كنند كه مطالبات بيشتر شود و بايد 
تاش كنند كه مطالبات مردم را تعديل كنند. باهنر دليل مسكوت 
بررسي FATF  در مجمع تشــخيص را هم انتظار اعضا براي اعام 
موضع دولت سيد ابراهيم رئيسي عنوان كرد. متن كامل گفت وگو 

را در ادامه بخوانيد.
بحث را با كليد واژه »آبان« شروع كنيم. گرچه  ماه 
آبان به پايان رسيد، اما همچنان شاهد اعتراضاتي هستيم كه 
از اصفهان آغاز شده  و در روزهاي اخير به استان ها و شهرهاي 
همسايه اين استان هم كشيده شده است. چنان كه   عالوه بر 
اصفهان شــاهد تجمع هايي هم در شهركرد بوده ايم. تحليل 
شما از اين اجتماعات چيست؟ از ريشه ها و عوامل آن تا نحوه 
مديريت موضوع توســط دولت ها. چرا كه ما سال98 و زمان 
دولت آقاي روحاني هم شاهد اعتراضاتي بوديم كه به هرحال 
به خشونت كشيده شد و افرادي كشته شدند. اصال مي توان 
اعتراضات بنزيني دولت روحاني را با اعتراضات آب در دولت 

رئيسي مقايسه كرد و اين قياس درست است؟
ببينيد ما مسائل روزمره در كشور زياد داريم. روز اولي كه ما خدمت 
آقاي رئيسي و آقاي مخبر و بعضي از وزرا بعد از آنكه بر كرسي رياست 
نشسته بودند، رسيديم، خدمتشان عرض كردم كه مسائل روزمره 
آنقدر زياد اســت كه معموال همه وقت مسئوالن را به خود مشغول 
مي كند؛ يك روز كرونا، يك روز زلزله، اعتصاب، سيل، خشكسالي، 
يك روز سيلوها خالي مي شود، يك روز براي گاوها كنجاله نداريم و 

يك روز براي مرغ ها دانه! اينها مسائل روزمره 
است و هميشه هم هســت. مخصوصا با اين 

تحريم هاي ناجوانمردانه كه من غيرحق بر ما تحميل شده و فشار ها 
زياد است.

  مردم را دسته بندي و جدا كرده ايم
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در نشستي با حضور برخي نويسندگان 
به مناسبت هفته كتابخواني با بيان اينكه مردم تكيه گاه كشور هستند، 
درحالي كه ما آنها را با دسته بندي هاي مختلف جدا كرده ايم، گفت: زماني 
كه از انقابي گري حرف مي زنيم اگر در متن آن عدل و عقل نباشــد و 
انسان ها حرمت نداشته باشند و اگر ما به عنوان مديري سياسي، حرف 
و دعواهاي سياســي و باورهاي مختلف مردم را نپذيريم و نگاه عدل و 
عقل بر تصميمات ما نباشد و جامعه آن را نبيند، موضوعات ملي كه در 
سرنوشت همه ما تأثير دارد به سمت بي هويتي مي رود و فرهنگ براي 

آن بي ارزش مي شود.

  ورود مجلس به پرونده نجومي بگيرهاي پتروشيمي
نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به انتشار فيش حقوقي 
نامتعارف تعدادي از مديران پتروشيمي اميركبير كه با واكنش گسترده 
فعاالن فضاي مجازي مواجه شد، به تسنيم گفت:  با توجه به محرز بودن 
تخلف در پتروشيمي اميركبير، هيأت تحقيق و تفحص از حقوق هاي 
نجومي و ديوان محاسبات با جديت به اين مسئله ورود خواهد كرد. انتشار 
فيش هاي حقوقي اين پتروشيمي حكايت از پرداخت ارقامي تا سقف 
210ميليون تومان در  ماه داشت. محمدرضا ميرتاج الديني همچنين با 
اشاره به الزام دستگاه هاي دولتي در عملياتي كردن سامانه ثبت حقوق 
كاركنان دولتي، اظهار داشت: براساس يكي از مواد بودجه كل كشور، 
دستگاه هاي دولتي موظف اند تمامي اطاعات مربوط به پرداخت حقوق 
و مزاياي كاركنان خود را در سامانه اي تحت عنوان پاكنا بارگذاري كنند. 
درصورت اجراي دقيق اين مصوبه، قطعا ديگر شاهد چنين تخلفات در 

دستگاه هاي دولتي نخواهيم بود.

  از شركت هاي دولتي تفحص مي كنيم
سخنگوي هيأت رئيســه مجلس از قصدش براي كليد زدن تحقيق و 
تحفص از شركت هاي دولتي خبر داد و گفت كه مسئله در شركت هاي 
دولتي و شبه دولتي فقط » حقوق هاي نجومي« نيست. به گزارش ايسنا، 
سيدنظام موسوي، نماينده تهران در صفحه توييتر خود نوشت: »مسئله 
در شركت هاي دولتي و شبه دولتي فقط » حقوق هاي نجومي« نيست. 
تأسف بارتر اين است كه در بسياري موارد اين حقوق ها را كساني مي گيرند 
كه نه به  دليل دانش و تجربه بلكه به واسطه ارتباطات، مسئوليت گرفته اند، 
يعني: رانت ضربدر رانت! به زودي تحقيق و تفحص از شركت هاي دولتي را 

در مجلس كليد مي زنيم.«

  منتظر رسيدگي به ترك فعل هاي روحاني هستيم
احمد عليرضابيگي، عضو كميسيون امور داخلي كشــور و شوراها در 
گفت وگو با فارس با اشاره به شكايت  هاي نمايندگان و گزارشات ارسالي 
كميســيون هاي مجلس عليه حســن روحاني به قوه قضاييه گفت: 
افكار عمومي منتظر برخورد دســتگاه عدليه براي برخورد با فعل ها و 
ترك فعل هاست. عليرضابيگي افزود: مردم بعد از شكايت هاي متعدد 
كميسيون  هاي مجلس و نمايندگان از حسن روحاني و دولت وي به قوه 
قضاييه بايد اينگونه حس كنند كه عدليه به تخلفات صورت گرفته دولت 
دوازدهم كه قابليت رسيدگي دارد ورود كرده و كساني كه هم اكنون در 
رأس اين مسئوليت ها قرار گرفته اند متوجه خواهند شد كه اگر آنها هم 
خطا كنند به اين سرنوشت دچار خواهند شد و اگر اين رسيدگي قضايي 
صورت نگيرد زمينه تجري و جسارت بيشتر متخلفين فراهم خواهد شد.

اتحادوانسجامبراساسوجهمشتركاديانابراهيمي
رئيس جمهوري ديروز هنگام دريافت استوارنامه »آندژي يوزوويچ« سفير جديد واتيكان در 
تهران گفت: براساس آموزه هاي قرآني، وجه مشترك ما كه همان اديان ابراهيمي است، موجب 

اتحاد و انسجام ما مي شود.
سيدابراهيم رئيسي افزود: كســاني كه امروز در جهان ظلم مي كنند، اگر به آموزه هاي مسيح 

توجه كنند، ديگر مرتكب ظلم نمي شوند و واتيكان مي تواند در اين زمينه نقش فعالي ايفا كند.
وي اضافه كرد: مفاهيم دين مسيح و آنچه پيامبراكرم)ص( به ما آموختند، بايد در نشست هاي 

علمي مورد مباحثه قرار گيرند تا ديدگاه ها به يكديگر نزديك تر شوند.
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 شــاخص آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر به 
باالترین حد غیرمجاز رسیده و نفس كشیدن را برای شورا

پایتخت نشینان ســخت كرده است. اگر درگذشته 
آلودگی هوا معضل بود، امروز تبدیل به بحران شده؛ به گونه ای كه 
اعضای پارلمان شــهری هم در جلسه روز گذشــته از وضعیت 
پیش آمده انتقاد كردند و خواستار اقدام سریع و مؤثر شدند. رئیس 
شورای شهر تهران هم با تأكید بر اینكه اقدامات در راستای كاهش 
آلودگی هوای تهران باید جهادگونه باشد، گفت: »ضرورت دارد 
تالش كنیم تا با كارهــا و حركت های هرچنــد كوچك و كوتاه 

رضایت مردم جلب شود.«
به گزارش همشهری، بحران آلودگی هوا چنان جدی شده است 
كه رئیس شورای شــهر تهران دیروز پیش از شــروع جلسه در 
جمع خبرنگاران حاضر شــد و گفت كه درباره ترافیك و آلودگی 
هوا متأســفانه چیز جدیدی نداریم كه به مردم بگوییم. مهدی 
چمران ادامه داد: »امروز شــاهد نتیجه كم كاری، نخریدن واگن 
و اتوبوس توسط دولت های پیشــین هستیم و در سال های اخیر 
نه تنها نتوانســتیم وضعیــت را بهتر كنیم، بلكــه وضعیت بدتر 
شده است. در دوره چهارم تالش كردیم 6هزار دستگاه اتوبوس 
تهران حفظ شــود، اما امروز شاهد هســتیم تعداد اتوبوس ها به 
2هزار و 200دســتگاه و هزار واگن هم به 400واگن رسیده و در 
نتیجه شرایط بدتر شده است.« او با اشــاره به سوخت نامناسب 
خودروهای ســنگین گفت: »گازوئیلی كه به شركت واحد داده 
می شــود دارای 500پی پی ام مجاز اســت، ولــی آنچه آلودگی 
هوای تهران امروز نشــان می دهد عدد 5هزار پی پی ام اســت.« 
رئیس شــورای شــهر تهران با بیان اینكه برای رفع آلودگی هوا 
باید همه دســتگاه ها به وظایف خود عمل كنند، گفت: »نه فقط 
شورا و شهرداری كه همه دســتگاه ها باید به وظایف خود عمل 
كنند. همچنان كه نقش وزارت نفت در تأمین گازوئیل مناسب و 
جلوگیری از سوخت های نامناسب در كارخانجات و... بسیار مؤثر 
است، سایر وزارتخانه ها و دســتگاه ها هم باید در میدان باشند تا 

میزان آلودگی كمتر شود یا حداقل از این میزان بیشتر نشود.«

جلسات آلودگی هوا محرمانه نیست
چمران در ادامه به موضوع محرمانگی جلسات شورا درباره آلودگی 
هوا كه در یكی از رسانه ها منتشر شده بود هم اشاره و عنوان كرد: 
»اینها تهمت بوده و درواقع فرار رو به  جلوی كسانی است كه در 
دوره قبل مسئولیت هایی در قبال كاهش آلودگی هوا داشتند، اما 

انجام ندادند؛ بنابراین شورای ششم با وجود اینكه تازه شروع به 
كار كرده، اقداماتی انجام داده كه نتایج آن مناسب بوده است.« او 
درباره ترافیك تهران هم گفت: »وقتی مسافر زیاد می شود و مردم 
به دلیل ازدحام نمی توانند از مترو و اتوبوس استفاده كنند، به اجبار 
سراغ خودروهای شــخصی می روند و در نتیجه ترافیك افزایش 
می یابد. البته با بازگشــایی مدارس و مراكز آموزشی 20درصد 

ترافیك تهران افزایش خواهد داشت.«

وارث اقدامات انجام نشده
ناصر امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران بود كه از آلودگی هوای 
این كالنشهر به شــدت انتقاد كرد و گفت: »امروز تردد و تنفس 
مردم دچار اختالل شده اســت؛ یعنی از یك سو به دلیل ترافیك 

تردد مردم دچار مشكل شده و از سوی دیگر شاخص آلودگی هوا 
نشان می دهد در حال نزدیك شدن به وضعیت هشدار هستیم.« 
عضو كمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران ادامه داد: »ما 
وارث كارهای انجام نشــده گذشتگان هســتیم و قبول داریم و 
می دانیم در كوتاه مدت نمی شــود برای حل مشكل آلودگی هوا 
كاری كرد و بهبود شــرایط نیاز به كارهای درازمدت دارد كه در 
دست دولت است، اما مردم و مسئوالن بدانند با برگزاری جلسه 
و شورا، مشــكل آلودگی هوا حل نمی شــود.« به گفته او، حدود 
4میلیون موتورســیكلت در تهران وجود دارد كه 90درصدشان 

آالینده هستند و هرچه سریع تر باید تعیین تكلیف شوند.

تفكرات اشتباه پیشینیان
رئیس كمیســیون عمران و حمل ونقل شــورای شهر تهران هم 
درباره موضوع آلودگی هوا گفــت: »آلودگی هوا و ترافیك نتیجه 
تفكرات اشــتباه مدیران گذشته اســت كه می خواستند شهر را 
ارزان اداره كنند و به واسطه همین تفكر نگهداشت شهر به شدت 
آسیب دیده است. امروز با شبكه اتوبوسرانی ضعیف، عدم نوسازی 
خودروها و حتــی عدم تعمیر خودروها مواجه هســتیم. اكنون 
به شدت نیازمند تأمین قطعات هستیم. واگن های مترو فرسوده 
شده اند و نیاز به اورهال دارند.« ســیدجعفر تشكری هاشمی در 
ادامه با انتقاد از عملكرد و تصمیمات كارگروه اضطرار آلودگی هوا 
عنوان كرد كه موتورسیكلت ها بیش از 6برابر یك خودروی یورو2 
آلودگی تولید می كنند، اما معاینه فنی برای آنها اجباری نیست. 
به گفته او، در ســال های اخیر كمتر از 5 درصــد از خودروهای 
فرسوده نوسازی و جایگزین شده و همچنین موتورسیكلت های 

برقی جایگزین موتورسیكلت های كاربراتوری نشده اند.

حمایت اعضا از مشاركت بخش خصوصی
اعضای پارلمان شــهری دیروز با تصویب الیحه »تعیین ضابطه 
تعرفه گذاری بهای محصوالت حاصل از طرح های سرمایه گذاری 
مشاركت عمومی و خصوصی« از مشــاركت بخش خصوصی در 
حوزه حمل ونقــل حمایت كردند. معــاون حمل ونقل و ترافیك 
شهردار تهران در توضیح بیشتر این الیحه گفت: »سال هاست كه 
شرایط منابع مالی شهرداری اجازه نمی دهد مدیریت شهری مانند 
گذشته بتواند با اتكا بر منابع داخلی و دولتی، حمل ونقل عمومی را 
توسعه دهد. در این الیحه تعریف شده كه بخش خصوصی غیر از 
درآمدهای عملیاتی، هزینه های غیرعملیاتی را از محل تبلیغات، 
حمایت دولت و شهرداری و... نیز كسب كند.« به گفته سیدمجتبی 
شــفیعی با تصویب این الیحه به زودی 50دستگاه اتوبوس برقی 

وارد ناوگان می شود. 

 

  دی ماه سال1386 بود كه مجلس شورای 
اسالمی قانون توسعه حمل ونقل عمومی و گزارش

مدیریت سوخت را مصوب كرد، اما بعد از 
گذشت 13سال از مصوب شدن الزام دولت به كمك برای 
توسعه حمل ونقل عمومی در شهرها، دولت های قبلی به 
هر بهانه ای از انجام تعهد و وظایف قانونی خودشان در قبال 
مدیریت شهری شانه خالی كردند و سر باز زدند؛ به ویژه در 
8سال گذشته كه با وجود مشكالت و كمبودهای متعدد 
شهر تهران در حوزه حمل ونقل عمومی، دولت های یازدهم 
و دوازدهــم در عمل تقریبا هیچ توجهــی به این بخش 
نداشتند؛ به شكلی كه حتی باعث شد تا اعضای شورای 
پنجم شهر - كه در ابتدای كارشان تعامل مناسبی با دولت 
وقت داشتند - هم نســبت به این موضوع واكنش نشان 
دهند. ازجمله محمد علیخانی، رئیس وقت كمیسیون 
حمل ونقل شورای شــهر پنجم كه در واكنش به وعده 
چندین باره دولت برای كمك به توسعه ناوگان اتوبوسرانی 
كه هیچ كدام محقق نشده بود، گفت: »سنگ بزرگ عالمت 
نزدن است! ما از همان اول هم می دانستیم كه وعده دولت 
در مورد كمك به تامیــن اتوبوس، یك وعده غیراجرایی 
بوده و عمال نمی تواند محقق شود. از حدود 6هزار دستگاه 
اتوبوس تهران، بالغ بر ۷0درصد آنها فرسوده هستند؛ این 

در حالی است كه تهران باید 9هزار اتوبوس داشته باشد، 
اما حاال تهران ناوگانی دارد با 4هزار اتوبوس فرســوده و 

دست كم نیاز به 3هزار اتوبوس جدید دارد.« 
ماجرا از این قرار بود كه وزارت كشور در تاریخ 23فروردین 
سال99، طی نامه ای به حســن روحانی، رئیس جمهور 
وقت درخواســت خرید فوری 500دستگاه اتوبوس در 
شــهر تهران را داد كه چند روز بعد رئیس جمهور با این 
پیشــنهاد موافقت كرد و گفت: »اگر در تهران به 500 و 
در استان های دیگر هم 1500 دستگاه اتوبوس نیاز است، 
ما حاضریم در این زمینه كمك كنیم، اما به شرط آنكه 
بتوانند اتوبوس های داخلی یا خارجی را تا پایان اردیبهشت 
خریداری كرده و تحویل بگیرند. آن وقت ما هم حاضریم 
در این زمینه كمك كنیم؛ مخصوصا در مورد قسط اولی 
كه باید پرداخت كنند تا اتوبوس آماده شود، به عنوان دولت 
كمك می كنیم و بقیه اقســاط را هم خود شهرداری ها 
پرداخت می كنند.« براساس این توافق شهرداری تهران 
فقط تا پایان اردیبهشت و حدود یك ماه ونیم فرصت داشت 
تا 500دســتگاه اتوبوس خریداری كند، اما نكته اصلی 
اینجاســت كه اصوال اتوبوس براساس سفارش مشتری 
تولید می شود و تقریبا هیچ اتوبوس آماده ای برای خرید 
وجود نداشت. همچنین پس از انعقاد قرارداد باید مبلغ 
پیش پرداخت به تولید كننده داده می شد و سپس حدود 
6 ماه زمان می برد تا نخســتین اتوبوس های تولید شده 
تحویل داده شود؛ اگرچه با توجه به تحریم كشور به ویژه 

تحریم های بانكی امكان خرید اتوبوس از شــركت های 
خارجی هم وجود نداشت. همچنین در آذر سال99 اعالم 
شد كه متروی تهران به 3هزار واگن جدید نیاز دارد؛ آن هم 
در شرایطی كه متروی تهران فقط 1500دستگاه واگن در 
اختیار داشت و تازه از این تعداد 44دستگاه هم فرسوده و 

نیازمند به اورهال بودند. 
چند سال قبل قرارداد ساخت 630 واگن با چین بسته شد 
و دولت وقت متعهد شد هزینه اولیه فاینانس آن را بپردازد، 
اما دولت در این مورد هم به تعهدش عمل نكرد و حتی 
پیش پرداخت الزم را هم بــه طرف قرارداد چینی نداد تا 
دست كم ساخت این واگن ها آغاز شود. گالیه ها از عملكرد 
دولت یازدهم و دوازدهم به ویژه در بحث عمل نكردن به 
تعهداتش در مورد حمل ونقل عمومی پایتخت همچنان از 
طرف اعضای شورای شهر ششم و مدیران شهری شنیده 
می شود و آنها مشكالت عدیده و شرایط بحرانی كه امروز 
در بخش های مختلف حمل ونقل عمومی شاهد هستیم 
را نتیجه و محصول رفتار دولت قبلی طی 8سال گذشته 
می دانند؛ تا جایی كه دیروز مهدی چمران، رئیس شورای 
شهر تهران گفت: امروز شاهد نتیجه كم كاری، نخریدن 
واگن و اتوبوس توسط دولت های پیشین هستیم. برای 
اینكه متوجه شــویم در این بازه زمانی چه بر سر مترو و 
اتوبوسرانی شهر تهران آمده است و در نتیجه امروز در چه 
شرایطی قرار داریم، بخشی از آمار و اطالعات مربوط به این 

بخش را بررسی و مرور می كنیم.

اعضای پارلمان شهری در جلسه دیروز با انتقاد از افزایش شاخص های آالینده، علت را نتیجه 
عمل  نكردن دولت های پیشین به تعهدات شان در حوزه حمل ونقل عمومی دانستند

همهبهوظایفخودبرایمقابلهباآلودگیهواعملکنند

   خدمات شهری در صدر مشكالت
معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران روز گذشته در صحن شورا گزارشی از طرح تحول در نگهداشت شهر ارائه داد و گفت: »آراستگی شهر، ارتقای 
سطح خدمات به شهروندان، افزایش رضایتمندی شهروندی و به كارگیری حداكثری ظرفیت پیمانكاران اهداف این طرح هستند.« حسین نظری به مشكالت 
احصا شده هم اشاره و عنوان كرد: »مشكالت شهر تهران از طریق 34هزارو348پیام مردمی ثبت شده در سامانه های 1888 و 137 احصا شده كه بیش از 

56درصد موارد مربوط به حوزه خدمات شهری و محیط زیست و كمترین میزان با حدود 8درصد به حوزه فنی و عمران اختصاص دارد.« 

بررسی عملكرد دولت های یازدهم و دوازدهم در اجرای تعهداتش به بخش حمل ونقل عمومی شهر تهران 

صفر مطلق در 8 سال
دیپلماسی شهری

ژاپن 33 دستگاه بازیافت خودكار به تهران اهدا می كند
تشكیل كارگروه مشترك تهران و توكیو

شهردار تهران پیشنهاد داد كه كارگروه مشتركی بین نمایندگان شهرداری 
تهران و فرمانداری توكیو تشكیل شود تا سطح روابط از مقام تعارفات به 

دستاوردهای عملی برسد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاكانی، شهردار تهران در دفتر خود 
میزبان آیكاوا كازوتوشی، سفیر ژاپن در ایران بود. او در این دیدار گفت: در 
گذشته تجارب خوبی در رابطه با همكاری شهرداری تهران و سازمان جایكا 
در حوزه مدیریت بحران داشتیم و امیدوار هستیم كه نشست امروز منجر 
به همكاری در موضوعاتی مانند حمل ونقل، محیط زیست، پسماند و دیگر 
حوزه ها كه به ایمنی تهران ارتباط دارد شود. همچنین می توانیم از تجارب 

بزرگی كه ژاپن در بحث زلزله و تكنولوژی دارد استفاده كنیم.
زاكانی تأكید كرد: معتقدیم ارتباط و اعتماد متقابل بین 2كشور كه در 
سطح سران دنبال می شــود را می توانیم در سطح 2شهر تهران و توكیو 
كه حرف های مشترك زیادی باهم دارند نیز در مقام عمل دنبال كنیم و 

پیوستگی های جدی داشته باشیم.
در ادامه  سفیر ژاپن،  آیكاوا كازوتوشی گفت: مدیریت شهر بزرگ تهران 

بسیار سخت و دشوار است و در این راه موفقیت شما را آرزومندیم.
او ادامه داد: موضوع دستگاه بازیافت خودكار)RVM( برای بازیافت بطری 
پالستیكی را در گذشته داشتیم و پیش تر 18دستگاه را به شهرداری تهران 
اهدا كرده بودیم و 33دستگاه  دیگر نیز اهدا خواهد شد، چرا كه موضوع 

بازیافت برای حفظ محیط زیست مهم است.

در شهر

عكس خبر

مراسم وداع و تشییع پیكر سردار محمد كریم بیات، فرمانده یگان 
حفاظت شهرداری تهران دیروز در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران انجام شــد. این مراسم با حضور سردار 
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، علیرضا زاكانی شهردار 
تهران، سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت و جمعی 
دیگر از روسا، فرماندهان و كاركنان نیروی انتظامی برگزار شد. 
سردار بیات، روز یكشنبه بر اثر ابتال به بیماری كرونا جان باخت و 
پیكرش پس از وداع و تشییع در قطعه 66 بهشت زهرا)س( به خاك 

سپرده می شود. )همشهری(

مهدی اسماعیل پور
خبرنگار

    زینب  زینال زاده
خبر نگار

1000 واگن

  دولت قبلی در قالب پروژه خرید ۲هزار دستگاه واگن مترو، متعهد به تامین بخشی از واگن های مورد نیاز 
تهران شده بود كه نخستین بخش از این پروژه شامل قرارداد ۶۳0دستگاه واگن به نتیجه نرسید.

   در مجموع سهم تهران از پروژه تامین ۲هزار دستگاه واگن حدود 10۵0دستگاه واگن بوده است.
   دولت طی 8سال گذشته هیچ قطار و واگنی تحویل متروی تهران نداده است.

   متروی تهران 1000 واگن قطار كمبود دارد
   تهران در 8سال گذشته هزار واگن مترو داشت كه امروز به 400مورد كاهش  یافته است.

   در 4سال گذشته هیچ قراردادی برای خریداری واگن مترو منعقد نشده است. از زمانی كه تصمیم به خرید 
واگن گرفته می شود تا زمانی كه واگن به چرخه حمل ونقل عمومی وارد شود بین ۲ تا ۲سال ونیم زمان می برد.

۲00 رام قطار

 برای تكمیل ظرفیت بهره برداری خطوط یــك، ۲، ۳، 4، ۶، ۷ و فرودگاه امام خمینــی)ره( و مهرآباد، حداقل
۲00 رام قطار   موردنیاز است.

  بیش از ۳۵درصد قطار های شهری نیاز به اورهال دارد.
    از ۷۵درصد تردد حمل ونقل عمومی، سهم مترو باید ۳0درصد باشد كه هم اكنون به 10درصد می رسد.

   بی توجهی دولت به انجام تعهداتش طی 8سال گذشته در قبال مترو باعث شده تا امروز با كمبود های جدی در 
بحث قطار و واگن روبه رو باشیم و حداقل ترین فاصله به لحاظ فنی برای حركت قطار ها درنظر گرفته شده است.

  سهم اتوبوسرانی از حمل ونقل عمومی شهر تهران حدود ۲۳درصد است.
    در دوره قبلی مدیریت شــهری ۲1۶اتوبوس و 1۷8مینی بوس توســط شــهرداری به نــاوگان حمل ونقل 
شهرداری اضافه شده است و ۵۵۵دستگاه نیز بازسازی شده اند كه سهم دولت در تامین و تعمیر اتوبوس ها 

تقریبا صفر بود.
 8سال قبل شهر تهران ۶هزار اتوبوس فعال داشت و در نتیجه عمل نكردن دولت به تعهداتش در سال های 

گذشته ،این تعداد به ۲۲00دستگاه اتوبوس فعال كاهش یافت.
   تهران برای رسیدن به شرایط مطلوب درمجموع به 9هزار اتوبوس نیاز دارد.

   تهران برای جبران كمبود های به جامانده از سال های گذشــته به ۲هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارد 
كه از این تعداد 110دســتگاه اضافه شــده و قرار اســت تا پایان ســال تعداد اتوبوس های اضافه شده به 

۲۷۵دستگاه برسد.

9000 اتوبوس

عباس شعبانی
 معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران: 
بزرگراه و تونل شهید شوشتری محوری 

شمالی- جنوبی در منتهی الیه شرق تهران و 
به عنوان محور كمكی بزرگراه بسیج احداث 
خواهد شد.این بزرگراه، بزرگراه های آزادگان 
و امام رضا)ع( در جنوب شرق پایتخت را به 

بزرگراه شهید یاسینی در شمال شرق متصل 
می سازد. تكمیل بخش باقیمانده پروژه كه 
از سال 1397 متوقف شده بود، به زودی از 

سرگرفته می شود.

لطف هللا فروزنده 
معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی 
و امور شورا: نیروهای شهرداری با قدرت به 
فعالیت خود ادامه دهند. فرایند استخدام 
مراحلی دارد. در واقع ما عملكرد نیروهای 
موجود شهرداری را در كانون ارزیابی مورد 
بررسی قرار دادیم و در نهایت بعضی در 
جایگاه خود تثبیت شدند و درباره برخی 

از سمت ها بعد از جمع بندی كانون 
و معاونت های مربوطه گزینه دیگری 

انتخاب شد. 

سیدمجتبی شفیعی
معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداری تهران: 

نحوه اجرای طرح كنترل آلودگی هوا باید 
مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز به تغییرات 

باشد، در سال آینده اعمال شود تا پایان سال 
برنامه ای برای تغییر این طرح نداریم، در 

چند ماه باقیمانده از سال جاری، بررسی ها را 
انجام می دهیم و اگر نیاز به تغییرات باشد در 

سال آینده اعمال خواهیم كرد. 

علی احمدی
شهردار منطقه 13:  طرح احداث یك ایستگاه 

مترو در ادامه خط۴ در محدوده منطقه 13 
در دست بررسی قرار دارد. به همین منظور 
طی بازدید از محدوده میدان شهید برادران 

رحیمی، فلكه اطالعات و ابتدای بزرگراه 
شهید باقری واقع در ناحیه۴ در راستای 

طرح توسعه خط ۴ مترو، معارضات ملكی 
به منظور تسریع در آغاز عملیات احداث 
ایستگاه مترو و هواكش های میان طولی 

بررسی شد.

افتتاح مجموعه پروژه های زیست محیطی در جنوب تهران
مراسم افتتاحیه 3پروژه شهری و زیست محیطی با عنوان »كارواش نانو بخار پسماند«، »مركز بازیافت الستیك های فرسوده« 

و »سامانه هوشمند آبیاری مویرگی« با حضور مهدی پیرهادی، رئیس كمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای پسماند
اسالمی شهر تهران، جالل بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، اصغر عطایی، مدیر كل خدمات شهری 
شهرداری تهران، شهردار و معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 19 برگزار شد. به گزارش همشهری،  كارواش نانوبخار كه در زمینی 
به مساحت 300 متر مربع راه اندازی شده است، ضمن تجاری سازی پســماند، كمك بسیاری به صرفه جویی در مصرف آب با صرف حداقل 
آب برای شستشوی خودروها می كند.  ضد عفونی سازگار با محیط زیست، كاهش هزینه نیروی كار و هزینه های دفع ضایعات، شست وشوی 
عمیق تر، كاهش حساسیت و حفظ شرایط بهداشتی از جمله مزایای استفاده از اتوواش نانوبخار هستند. مركز بازیافت الستیك های فرسوده 
نیز برای اولین بار در شهر تهران با هدف كمك به سالمت محیط زیست و كاهش آلودگی های ناشی از الستیك های فرسوده، جلوگیری از 

آتش افروزی ها، دپو و دفن الستیك ها ایجاد شده است. سامانه هوشمند آبیاری مویرگی از دیگر پروژه های افتتاح شده بود.
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۵8.۶ هزار میلیارد

   هزینه اورهال هر رام قطار به طور متوسط 40میلیارد تومان است.
  مطالبات شهرداری تهران از دولت و دستگاه های دولتی رقمی حدود ۵8.۶هزار میلیارد تومان است.

   دولت طی 8سال گذشته در بخش مترو رقمی حدود ۳0 تا 40هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهكار است.
   دولت طی 8سال گذشته رقمی بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان بابت یارانه بلیت به شهرداری بدهكار است.

   درخصوص قیمت تمام شــده بلیت مترو و اتوبوس، یك سوم هزینه با مســافران، یك سوم با شهرداری و 
یك سوم با دولت است. دولت های پیشین اما هیچ گاه سهم یك سومی خود را پرداخت نكرده اند.

امیرحسن جعفری ورامینی 
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان 
مدیریت پسماند: جلسه ای پیرو تفاهمنامه 

میان شهردار تهران و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برگزار و مقرر شد 
تا نسبت به ورود شركت های دانش بنیان و 

به كارگیری تكنولوژی های جدید در شهرداری 
تهران در حوزه های مختلف اقدامات مناسبی 
صورت گیرد. قرار است با تشكیل كارگروه 

مشترك نیازهای مدیریت پسماند مشخص 
و ارائه شود.



چهارشنبه 3 آذر 41400
اقتصاد شماره  8370

همشهري بررسي مي كند: پرداخت دستمزد نجومي به مديران پتروشيمي اميركبير تخلف اداري بوده يا حقوق ها برمبناي آيين نامه هاي خاص به حساب ها واريز شده است.

   راهكارهاي ترميم معيشت كارگران
مذاكرات مزد1401 در حالي آغاز شده كه همزمان بحث حذف ارز ترجيحي نيز در دولت و مجلس دنبال مي شود و اين مسئله كار را براي چانه زني هاي 
مزدي به شدت سخت مي كند. طرف كارگري معتقد است با خارج شدن واردات كاالهاي اساسي از چتر تخصيص دالر 4200توماني، تورم اقالم خوراكي 
تا 80درصد افزايش مي يابد و اين مسئله هزينه معيشت كارگري را به شدت باال مي برد. بر همين اساس دولت بايد براي حذف ارز ترجيحي، سناريوي 
كارآمدي براي جبران هزينه معيشت كارگران ارائه دهد. رئيس كميته مزد شوراي اسالمي كار از طرفداران اين رويكرد است و مي گويد دولت بايد برنامه 
مشخص و كارآمدي براي جبران تأثير حذف ارز ترجيحي بر سفره كارگران داشته باشند. فرامرز توفيقي، در گفت وگو با همشهري مي افزايد: جامعه كارگري 
بزرگ ترين جزء در جمعيت ايران است و 65درصد جمعيت كشور را در برمي گيرد ازاين رو وضع اقتصادي و فشار معيشتي آن بر كسي پوشيده نيست. 
او در مورد راهكارهاي ترميم معيشت كارگري معتقد است: ابتدا بايد ميزان مسئوليت پذيري دولت جديد در حوزه وظايف حاكميتي و حمايتي مشخص 
شود تا نزديك كردن دستمزد و معيشت امكان پذير باشد. او اعالم كرد: ماجراي تعيين مزد كارگري يك موضوع چندجانبه است كه عوامل متعددي بر آن 
اثرگذار خواهد بود؛ اما درنهايت چنانچه كارفرمايان و دولت به عنوان كارفرماي بزرگ توجهي به مشكالت اقتصادي كارگران نكنند، بر 65درصد جمعيت 

كشور فشار وارد مي شود و اين مسئله اي نيست كه بتوان به راحتي از آن گذشت.

   درگاه هاي مشكوك را ببنديد
يكي از منافذ اصلي پرداخت هاي نجومي، قراردادهاي خاص مشاوره يا سپردن امور صوري به افراد سفارشي بدون درنظر 
گرفتن كارايي و سنجش دقيق عملكرد آنهاست به گونه اي كه يكي از مسيرهاي انحرافي دادن هداياي خاص در قالب 
سكه، كارت هاي هديه و بودجه هاي محرمانه است. هرچند وزير كار فعال دستور داده خريد سكه، كارت هديه يا تصويب 
بودجه هاي محرمانه ممنوع شــود ولي حجت اهلل عبدالملكي در عين حال تأكيد مي كند در موارد خاص صرفا با اجازه 
باالترين رده صندوق يا سازمان با پذيرش مسئوليت مقام مربوط، اين كار مجاز خواهد بود. به گزارش همشهري، صدور 
احكام و دستورهاي دوپهلو مي تواند راه انحرافي را باز بگذارد و در غياب الزامات حاكميت شركتي، بروز پديده هايي چون 
پرداخت هاي خاص به افراد خاص رخ خواهد داد.يكي از راه هاي موقت بستن مسير پرداخت هاي نجومي، صدور دستور 
صريح، شفاف و بدون استثنا از عالي ترين مقام اجرايي كشور به همه دستگاه هاي اجرايي است به طوري كه جلوي هرگونه 
پرداخت خاص و محرمانه را، حتي با تأييد باالترين مقام مسئول، بگيرد. البته باز هم اين تازه نخستين گام است، دولت 

سيزدهم براي شفاف كردن پرداخت ها راهي طوالني، سخت و پردست انداز در پيش دارد.

خودرو

دبیر انجمن واردكنندگان خودرو در گفت وگو با همشهری اعالم كرد 
پرونده ترخيص خودروهای خارجی 

روی ميز دولت 
پــس از رأی مثبت مجلس 
به طرح واردات خودرو، در 
تازه ترين اقدام برای رشد عرضه خودروهای خارجی، اخيرا 
رئيس جمهوری دستور پيگيری وضع خودروهای دپو شده در 
گمرك را صادر كرده است. مقرر شده گمرك ايران پيش نويس 
پيشنهادی طرحی را برای حل موضوع به وزارت اقتصاد ارائه 
كند تا در هيأت دولت بررسی و تصويب شود. درصورت تأييد 
هيأت وزيران، به مالكان خودروهای رســوبی و دپو شده در 
گمرك مهلت 6 ماهه ای داده می شود تا طبق ضوابط تعيين 
شده به ترخيص اين خودروها اقدام كنند. خودروهای رسوبی 
باقی مانده 12هزار و 261دستگاه خودرويی است كه با تغيير 
سياســت دولت و ممنوعيت واردات در گمرك و بندرهای 

مختلف دپو شده است. 
با مهدی دادفر، دبير انجمن وارد كنندگان خودرو در مورد اين 

دستور گفت وگو كرده ايم.

آخريــن وضعيت دپوی 
خودروهای وارداتــی در گمرك و 
مبنای دستور اخير رئيس جمهوری 
برای ترخيص اين خودروها چيست؟ 
باقی مانــده  خودروهــا  ایــن 
12هزارو261دستگاه خودروی وارداتی است كه بعد از ممنوعیت 
واردات خودرو در گمرك و بندرها دپو شــد اما در دولت گذشته، 
براســاس چند مصوبه هیأت دولت، 10هزارو12دســتگاه از این 
خودروها به تدریج ترخیص شد، اكنون فقط 2هزارو249دستگاه 
خــودروی وارداتــی در گمــرك رســوب كــرده اســت. از 
2هزارو249خودروی باقی مانده در گمرك نیز هزار و 24دستگاه 
خودرو در اختیار مراجع قضایی و تعــداد 1225خودرو هم فاقد 
برگ ثبت سفارش است. همچنین 303دستگاه خودرو در گمرك 
خرمشــهر متوقف شده و 210دســتگاه هم از جمله خودروهای 
آمریكایی اســت كه پیش از ممنوعیت ثبت ســفارش به گمرك 
وارد شــده بود. این خودروها در بندرهای مختلف كشــور مانند 

آستارا، بازرگان، بندرلنگه و... 
پراكنده شده اند اما اغلب آنها 
در گمرك های جنوب كشور 
دپو شده است. ترخیص این 
خودروها بر مبنای دســتور 
جدید رئیس جمهــوری به 
چند الزام مانند ثبت سفارش 
و مجــوز ورود )خودروهای 
آمریكایی( نیــاز دارد. تهیه 
پیش نویس اعــالم وضعیت 
این خودروها در گمرك، كه 
در جریان ریز واردات اینگونه 
خودروهاســت و ارائه آن به 
هیأت وزیران اقــدام خوبی 
اســت كه موجب می شــود 
تا برخــی مردم بــه اموال و 

دارایی های خود برسند.
نظر شما در مورد 
تعيين مهلت 6ماهه برای 
ترخيص ايــن خودروها 

چيست؟
اینكه گمرك متولــی ارائه 
پیش نویــس چنین طرحی 
شده كار خوبی است. تعیین 
مهلت 6ماهه برای طی فرایند 

قانونی ترخیص خودروهای مذكور نیز بســیار مناســب اســت. 
در مصوبات دولت گذشــته زمان 45روز و 3 مــاه برای ترخیص 
خودروها درنظر گرفته می شد كه همزمانی آن با برخی تعطیالت 
و مناسبت های رســمی مانند عید نوروز یا محرم موجب می شد 
تا وارد كنندگان قــادر به طی بوروكراســی اداری برای ترخیص 
خودروهایشان نباشند. ولی حاال وقتی این مصوبه صادر شود وزارت 
صمت به ارائه ثبت سفارش ملزم است و سازمان ملی استاندارد نیز 
باید ترخیص این خودروها را با تعداد استانداردهای زمان ورود این 

خودروها تطبیق دهد.
برآوردی از ارزش اين خودروهای دپو شده و مالكان 

آن داريد؟
اگر متوســط قیمــت هر یــك از ایــن خودروهــای وارداتی را 
30هــزار دالر درنظــر بگیریــم ارزش دالری ایــن خودروهــا 
67میلیون و470هزار دالر اســت كه با احتســاب نــرخ 28هزار 
تومان به ازای هر دالر، ارزش ریالی این خودروها به 1889میلیارد 
تومان می رســد. به جز 1000 خودرو كه پرونــده قضایی دارند، 
بقیه خودروهای دپو شــده به اشــخاص حقیقی تعلق دارد كه 
نســبت به واردات خودرو اقدام كرده اما بــه ترخیص آن موفق 
نشده اند. همچنین بعید است كه خودروهای دپو شده در گمرك با 
خودروهای پیش فروش شده قبلی مرتبط باشد كه بتوان با ترخیص 
آن از گمرك ایفای تعهد كرد زیرا اغلب واردكنندگان خودرو نسبت 
به ایفای تعهدات پیش فروش خودرو های خارجی اقدام كرده اند و 
كسانی نیز كه قادر به ایفای تعهدات خود نبوده اند اصال خودرویی 
در اختیار ندارند تا به مشتری بدهند و برخی نیز با احكام قضایی 
به پرداخت خسارت مشتریان ملزم شــده اند اما این احتمال نیز 
وجود دارد كه دعــوای پیش فروش برخی از ایــن خودروها بین 
وارد كنندگان و مشتریان همچنان ادامه داشته باشد كه درصورت 
ترخیص این خودروها مشــتریان می توانند دریافت خودروهای 

ثبت نامی را درخواست كنند.
با توجه بــه دپوی اين خودروهــا در فضاهای باز 
گمرك ها و بندرها، وضع ســالمت خودروهای مذكور برای 

عرضه به مشتريان چگونه است؟
این خودروها قابل استفاده است، اگرچه با گذشت چند سال از قرار 
گرفتن خودروهای مذكور در معرض گرما و سرمای هوا، باید برخی 
قطعات پالستیكی، الستیك ها، باتری، صندلی، جلوداشبورد و... 
تعویض شوند، ضمن اینكه رنگ این خودروها نیازمند پولیش كاری 
مناسب اســت. همچنین احتماال به سیســتم برقی برخی از این 
خودروها، به دلیل استفاده از الیاف جدید در سیم كشی ها، كه مورد 
عالقه برخی جوندگان مانند موش است، آسیب وارد شده كه باید 

عیوب آن رفع شود.

مشخص نیســت آیا مبلغ یادشده به حساب فرد واریز 
شده یا اینكه این كارت هاي هدیه، به گونه اي كارسازي 
شده كه بعدا، طبق روال اداري در بسیاري از سازمان ها 
و شركت ها، به مصارف خاص در قالب اعطاي هدیه به 
دیگران واگذار شود؟ همین معما باعث شده وزارت كار 
در بخشنامه اي پرداخت هرگونه كارت هدیه را ممنوع 
اعالم كند ولي بازهم مشخص نیست كه این اتفاق در 
سایر دستگاه هاي اجرایي و شركت هاي دولتي هم رخ 

خواهد داد یا نه؟

مبناي پرداخت حقوق در شركت هاي نفتی چيست؟
از دیگر معماهاي مطرح درخصوص پرداخت حقوق هاي 
نجومي به ســازوكار تعیین و پرداخت حقوق ها و مزایا 
مربوط مي شــود، در صنعت نفت آیین نامه نظام هاي 
اداري و استخدامي خاصي حاكم است كه براساس قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب مجلس، اجرایي 
مي شود. براساس این آیین نامه حقوق هر پایه از مشاغل 
كارمندان، با بهره گیري از 2 روش امتیازي، مبتني بر 
عوامل شغلي شامل مسئولیت ها، مهارت هاي جسمي 
و فكري، شــرایط غیرعادي كار، تحصیالت و تجربه و 
مقایسه عوامل اصلي ســه گانه ارزیابي شغل، ازجمله 
دانش كار، مشكل گشایي و پاســخگویي حسب نرخ 
نیروي انساني در بازار كار، به منظور تقویت رقابت پذیري، 
تعیین و در دامنه حداقل، متوسط و حداكثر، با توجه 

به تعیین كمیت و كیفیت سمت ها و پایه سمت هاي 
سازماني، مشخص مي شود. به همین سبب همه ساله 
جدول خاصي برمبنــاي اضافات عمومــي حقوق و 
شایســتگي، مورد بازنگري قرار مي گیــرد. در همین 
آیین نامه عوامــل و متغیرهایي در تعییــن و افزایش 
حقوق پایه تعیین شــده و پرداخت هایي هم در قالب 
  فوق العاده ها صورت مي گیرد. هدف از این كار جبران 
نقدي خدمت اعالم شده است. این فوق العاده ها شامل 
7ردیف  فوق العاده هاي عمومــي،  فوق العاده هاي نوع 
برنامه كار،  فوق العاده هاي نوع شــغل،  فوق العاده هاي 
شرایط محیط كار،  فوق العاده جذب و نگهداري ممتازین 
و مشاغل ویژه،  فوق العاده هاي محل خدمت و زندگي و 

 فوق العاده هاي ایثارگري مي شود.

خأل قانوني يا نرخ نيروي انساني؟
نظام اداري و استخدامي ایران داراي اشكاالت زیادي 
است، به گونه اي كه حتي پس از تصویب و ابالغ قانون 
مدیریت خدمات كشــوري، هركدام از دستگاه هاي 
اجرایي و شــركت هاي حقوقي با اســتناد قراردادن 
متغیرهاي خاص، خواهان اصــالح قانون، به صورت 
مــوردي و افزایش میزان حقــوق و مزایاي پرداختي 
مي شــود. ازجمله اینكه وقتي مجلس در قالب قانون 
بودجه، سقف حقوق مدیران و كاركنان صنعت را تعدیل 
كرد، اعتراض ها شدت گرفت و سرانجام مجلس و دولت 

به اصالح قانون مجلس رضایت دادند. حاال پرســش 
اصلي اینجاست كه آیا در نظم دادن به میزان حقوق و 
مزایا، خأل قانوني وجود دارد یا اینكه نرخ گذاري حقوق 
و مزایا بدون درنظر گرفتن شاخص نرخ نیروي انساني 
در بازار رقابت باعث خروج نخبگان و مهاجرت آنها از 
پست هاي دولتي به سمت شركت هاي خصوصي و حتي 
بازار كار دیگر كشورها مي شود. همین ابهام درخصوص 
حقوق مدیران شركت ها هم وجود دارد به گونه اي كه 
در یك مصداق عیني، مدیرعامل شركت پتروشیمي 
امیركبیر، در حكم صادرشده، براي سرپرست جدید 
مدیریت توسعه منابع انساني تأكید دارد كه  آیین نامه ها 
و دستور العمل ها مورد بازنگري قرار گیرد و مقررات و 
آیین نامه هاي جدید به گونه اي تدوین شود كه نتیجه 

راز بقای حقوق های نجومی

چون خودروهای خارجی 
چند ســال در فضای باز 
گمــرك، در معرض گرما 
و ســرما قرار داشــته اند، 
درصــورت ترخیص باید 
پالســتیكی،  قطعــات 
الستیك ها، باتری، صندلی 
و جلوداشبوردشان تعویض 
شود. رنگ این خودروها 
نیز نیازمند پولیش كاری 
مناسب است. همچنین 
احتماال سیســتم برقی 
برخی از ایــن خودروها را 
جوندگانــی مانند موش 
خورده اند كه باید عیوب 

آن رفع شود

 علی ابراهيمی
خبرنگار

در هجوم گراني، ســفره كارگران كوچك تر از همیشه  دستمزد
شده، فعال حداقل دستمزد مصوب قانون كار براي یك 
خانوار كارگري كمتر از 40درصد هزینه معیشت این 
خانوار را پوشش مي دهد و در این وضعیت حتي براي بازگشت قدرت 
خرید كارگران به شرایط سال1399 باید حداقل دستمزد و مزایاي 
قانون كار به شــدت افزایش پیدا كند. محاســبات همشهري نشان 
مي دهد هزینه سبد معیشت مصوب شــوراي عالي كار در آبان ماه به 
حوالي 10.4میلیون تومان رسیده و با فرض تداوم كاهش شیب تورم، 
این رقم در انتهاي سال به 11میلیون و480هزار تومان خواهد رسید 
كه در این شرایط حتي درصورت تداوم كاهش شیب تورم، بازهم براي 
رساندن قدرت خرید خانوارهاي كارگري به شرایط ابتداي سال1399 
باید مزد مصوب 64درصد افزایش پیدا كند. البته با این میزان افزایش 
نیز معیشت كارگران كامال تأمین نمي شود؛ اما مانند ابتداي سال هاي 
1390 و 1400، شــكاف میان مزد و معیشــت به 39درصد كاهش 
مي یابد و دستمزد پرداختي آنها مي تواند 61درصد هزینه معیشت را 

پوشش دهد.

فشار گراني به معيشت كارگران
دوشنبه گذشته، نخستین جلســه كمیته مزد شوراي عالي كار براي 

بررسي مقدمات تعیین مزد سال1401 بي نتیجه به پایان رسید. در 
این میان، گراني و رشد ادامه دار تورم، همچنان بر معیشت كارگري 
مي تازد و براساس آخرین محاسبات، شكاف میان مزد و معیشت را به 
بیش از 60درصد رسانده است؛ یعني حداقل دستمزد پرداختي به یك 
خانوار كارگري فقط كفاف 40درصد هزینه هاي معیشت را مي دهد و 
مابقي هزینه ها باید از محل هاي دیگر نظیر برداشت از سرمایه، دریافت 
قرض و وام، فروش اموال، صرفه جویي و كاهش كیفیت زندگي تأمین 
شود. بررسي هاي غیررسمي حاكي است هزینه سبد معیشت مصوب 
شوراي عالي كار از 6میلیون  و895هزار تومان در بهمن سال گذشته، 
به حوالي 10میلیون  و400هــزار تومان در اواخر آبان ســال جاري 
رسیده است با این حساب، شكاف میان مزد و معیشت از 39درصد در 
ابتداي سال1400 به بیش از 60درصد در آبان ماه افزایش پیدا كرده 
است. البته این محاسبات براساس هزینه معیشت مصوب شوراي عالي 
كار انجام شــده و نتایج آن مالیم تر از محاســبات هزینه معیشــت 
شرافتمندانه است كه تشــكل هاي كارگري اعالم مي كنند. اگر سبد 
معیشت شرافتمندانه كارگري به جاي سبد حداقلي شوراي عالي كار 
مالك قرار بگیرد، هزینه معیشت كارگري در پایان امسال به 12میلیون  
و700هزار تومان خواهد رسید و براي حفظ قدرت خرید كارگران باید 

حداقل مزد 81درصد افزایش پیدا كند.

بهاي جبران فشار اقتصادي به كارگران
محاسبات همشهري نشان مي دهد: بازگشت قدرت خرید كارگران به وضعیت سال99 

نیازمند افزایش 64درصدي حداقل دستمزد است

ماه هاي سرنوشت ساز
با فرض اینكه دولت سیزدهم در مهار نرخ تورم موفق عمل كند و بتواند 
در 4 ماه باقي مانده سال، نرخ تورم ماهانه خوراكي ها را، به 2.5درصد 
برساند، هزینه معیشت كارگري در روزهاي پایاني سال جاري به مرز 
11میلیون  و480هزار تومان خواهد رسید؛ در این صورت، اگر شركاي 
اجتماعي در جلســات كمیته مزد1401 بخواهنــد مانند مذاكرات 
مزدي ســال قبل، قدرت خرید كارگران را به همان شــرایط ابتداي 
ســال برگردانند، باید حداقل مزد پرداختي به یك خانوار كارگري را 
براي ســال آینده 64درصد افزایش دهند تا شــكاف مزد و معیشت 

بي تغییر بماند.
به گزارش همشهري، هزینه معیشــت 11.48میلیون توماني برآورد 
شده براي انتهاي سال1400 معادل 3برابر حداقل دستمزدي است 
كه فعال طبق قانون كار به یك خانوار 3.3نفره پرداخت مي شود و در 
بهترین حالت فقط كفاف 10روز از هزینه معیشت خانوار را مي دهد. 

باوجود اینكه رقم افزایش 64درصدي حداقل مزد و مزایا مي تواند از 
نظر كارفرمایان و دولت به عنوان كارفرماي بزرگ، رقم بزرگي محسوب 
شده و اتهاماتي نظیر تورم زایي و فشار به تولید نیز به آن نسبت داده 
شود؛ اما واقعیت این است كه حتي با این میزان افزایش، بازهم حداقل 
دســتمزد خانوار كارگري به كمتر از 6.9میلیون تومان مي رسد و در 
بهترین حالت مي تواند 60درصد حداقل هزینه معیشت معادل 18روز 
در  ماه را پوشش دهد. ازآنجا  كه در فرایند تعیین مزد ساالنه كارگران، 
توجه چنداني به هزینه معیشت نمي شود و بیشــتر از هرچیز، نرخ 
تورم انتظاري براي سال آینده مدنظر قرار مي گیرد، خطر بزرگي كه 
مذاكرات مزد1401 را تهدید مي كند این است كه نرخ تورم پایین تر 
از واقعیت مدنظر قرار بگیرد و توجهي به عقب ماندگي مزدي كارگران 
نشــود. در این شــرایط، حتي افزایش مزد كارگران به میزان 2برابر 
نرخ تورم نیز از 50درصد فراتر نمي رود و گره كور معیشــت كارگري 

همچنان بسته خواهد ماند.

آن شفاف شــدن فرایندها و مبارزه با فساد اداري، در 
مواردي شود كه خأل وجود دارد.

باالترين حقوق برای نيروهای عملياتی نه ستادی
تابستان امسال اعتراض كاركنان صنعت نفت به میزان 
تعدیل حقوق و مزایاي آنها رسانه اي شد. در همان زمان 
ابراهیم فوالدوند منصوري، مدیركل اســبق تدوین و 
هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت اعالم 
كرد: نظام پرداختي در صنعت نفت عملیات محور است، 
یعني در این نظام كمترین حقوق در پایه هاي مساوي 
را نیروهاي ستادي مي گیرند و حقوق نیروهایي كه در 
مناطق عملیاتي كار مي كنند بیشتر است. در این نظام 
پرداخت، هم شخص پایه شخصي دارد و هم پست او 
گرید ســازماني دارد. در این نظام طبقه بندي از نظام 

سلسله مراتبي نیروهاي نظامي الگو گرفته شده است.
این مقام ســابق نفتي فاش كرده اســت: بسیاري از 
مهندســان و نیروهاي خبره صنعت نفــت به دلیل 
جذابیت هاي مالي كار در سایر كشورها، ایران را ترك 
مي كنند. حتي در همین پارس جنوبي طرف قطري در 
حال تالش اســت تا نیروهاي عملیاتي ایراني را براي 
تولید گاز جذب كند و پیشنهادهاي مالي جذابي هم 
ارائه مي دهد، بنابراین اگر حقــوق متعادلي پرداخت 
نكنیم با مهاجرت نیروي عملیاتي مواجه خواهیم شد.

اما نكته این اســت گاهی حقوق هــای نجومی مانند 
موارد اخیر كه رسانه ای و خبرساز شده اند، به نیروهای 

ستادی پرداخت شده است، نه نیروهای عملیاتی.

پشت پرده شركت هاي دولتي
به گزارش همشهري، واقعیت این است كه نظام تعیین 
حقوق و مزایاي مدیران و كاركنان دولت و شركت هاي 
دولتي داراي شــائبه ناعادالنه بودن و همچنین نبود 
شایسته ســاالري در انتصاب مدیران اســت. تالش 
چندساله دولت و مجلس براي اصالح این فرایند تاكنون 
نتیجه مطلوب نداشــته و بیم آن مــي رود درصورت 
برخورد سلبي با ماجراي حقوق هاي نجومي به جاي 
اصالح فرایندها و رویه ها و شفاف شــدن ســازوكار 
پرداخت حقوق  و مزایا، صورت مســئله پاك شــده و 
دوباره پس از گذشت چند ســال معماي فیش هاي 

چندصد میلیون توماني خبرساز شود.

انتشار فیش حقوقي چند تن از مدیران  گزارش
ارشد شــركت پتروشــیمي امیركبیر 
باردیگر سوژه حقوق هاي نجومي را داغ 
كرد. این پرسش مطرح است كه صرف بركناري این 
افراد كه حقوق نامتعارفي مي گیرند، به معناي پایان 
پرداخت حقوق هاي نجومــي و چند میلیون توماني 
اســت؟ البته پرسش مهم تر این اســت كه پرداخت 
اینگونه حقوق و مزایا به مدیران شــركت هاي بخش 

غیردولتي چه سازوكاري دارد؟
آن دســته از مقام هاي مســئول وزارت نفــت كه با 
همشــهري گفت وگو كرده اند، مي گویند: پرداخت 
حقوق و مزایــا در شــركت هاي وابســته به بخش 
غیردولتي، ازجمله پتروشیمي ها، به وزارت نفت ربطي 
ندارد. اگر هم تخلفي صورت گرفته باید از طریق مراجع 
قانوني پیگیري شــود.  آنها در عین حال ضمن تأیید 
سازوكار متفاوت پرداخت دســتمزد در شركت هاي 
وابســته به صنعت نفت توضیح مي دهند: تمام آنچه 
در صنعت نفت پرداخت مي شــود براساس قوانین و 
مقررات حاكم و همچنین آیین نامه نظام هاي اداري 
و استخدامي كاركنان نفت اســت. ولي در عین حال 
هریك از شــركت هاي غیردولتي كه در صنعت نفت 

فعالیت مي كنند، مقررات خاص خود را دارند.

در پتروشيمي اميركبير چه خبر بوده است؟
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد در گزارش هیأت 
مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانوني 
شــركت پتروشــیمي امیركبیر، ارائه شده به مجمع 
عمومي صاحبان ســهام، به میزان حقــوق و مزایاي 
پرداخت شده به مدیران این شركت و همچنین تخلف 
احتمالي صورت گرفته، هیچ اشاره اي نشده است. در 
واقع حسابرس مستقل و بازرس قانوني هیچ تخلفي را 
در این حوزه شناسایي و اعالم نكرده است. نكته مهم 
اینكه همین چند روز پیش محمد بهمئي، مدیرعامل 
شركت پتروشیمي امیركبیر دستور داده بود پاداش 
بهره وري به حســاب همه پرسنل واریز شــود. او در 
ابالغیه خود نوشته این پاداش براساس دستور العمل 
ابالغي از وزارت نفت پرداخت شده است. 4روز قبل از 
صدور دستور پرداخت پاداش بهره وري، مدیرعامل این 
شركت فرهاد رحیمي، مدیرمالي پتروشیمي امیركبیر 
را بركنار مي كند و از او مي خواهد براي مبارزه با فساد 
اداري و مالــي تصمیم گیري كند و بــر اجراي دقیق 
ضوابط و مقررات مالي و رعایت چارچوب شــرعي و 

حقوقي در مصرف بیت المال نظارت داشته باشد.

ماجراي كارت هاي هديه
یكي از معماهاي حل نشــده در ماجراي فیش هاي 
حقوقی مدیران پتروشیمي امیركبیر، به پرداخت هاي 
ویژه در قالب كارت هاي هدیه و نظایر آن بازمي گردد. 
مدیرمالــي بركنــار شــده پتروشــیمي امیركبیر، 
107میلیون تومــان كارت هدیه دریافــت كرده اما 
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تشكيل صف جلوي صرافي هاي منتخب
همزمان با افزايش شيب صعودي قيمت ها در بازار ارز، مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري حاكي است كه صفوف دريافت ارز دولتي در ميان صرافي هاي منتخب 
در سطح شهر تهران افزايش يافته است. مطابق مقررات بانك مركزي متقاضيان مي توانند با هر كدملي 2هزارو200دالر ارز دولتي دريافت كنند. هم اكنون قيمت فروش 
دالر در صرافي هاي بانكي 2۶هزارو۷۹۵تومان است. يعني خريداران مي توانند با خريد اين ميزان ارز و فروش آن در بازار آزاد دست كم 4ميليون تومان سود كنند. اين 
موضوع به افزايش تقاضا براي دريافت ارز دولتي و تشكيل صف جوي صرافي هاي منتخب بانك مركزي منجر شده است. اين رويداد در عين حال حجم توزيع رانت را در 
بازار افزايش داده است. سياست ارز چند نرخي در طول سال هاي گذشته و در ابعاد مختلف به توزيع رانت هاي گسترده منجر شده است. بازار ارز ايران هم اكنون نرخ هاي 
مختلفي ازجمله نيما، سنا، بازار متشكل، بازار آزاد، هرات، سليمانيه و نرخ هاي ترجيحي دارد كه در طول سال هاي گذشته چالش هاي اقتصادي فراواني ايجاد كرده است.
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عوامل اقتصادي بر بازار ارز وارد مي شود. طبق داده هاي 
موجود با وجود آنكه آهنگ رشد تورم به میزان اندكي 
آهسته تر شده اما برآورد تحلیلگران بازار ارز اين است 
كه شــیب تورم درآينده نمي تواند با ســرعت زيادي 
كاهش يابد و چون تورم يكي از عوامل بنیادي در رشد يا 
كاهش ارزش پول ملي است نمي توان انتظار داشت كه 
قیمت ارز در بلندمدت با افت مواجه شود و همین عامل 
مي تواند محركي براي افزايش تقاضا در بازار ارز باشد 
كه عمدتا ناظر بر آينده قیمت ارز است. به اين معنا كه 
بازيگران اصلي بازار ارز نه تنها به فروش ارز خود تمايلي 
ندارند بلكه با افزايش احتماالت نسبت به رشد تورم در 
تالشند با روش هاي مختلف حجم منابع ارزي خود را 
افزايش دهند. از سوي ديگر بررسي ها نشان مي دهد با 
وجود رشد درآمد ها، دولت همچنان با محدوديت هاي 

ارزي زيادي براي تامین كاال هاي اساسي مواجه است و 
همین عامل موجب شد تا دولت در جريان ارائه اليحه 
ارز ترجیحي به مجلس از نمايندگان بخواهد ســقف 
اختصاص ارز ترجیحي را تا پايان سال تا 4.6میلیارد 
دالر افزايش دهند كه اين موضوع با مخالفت مجلس 
مواجه شد. مقام هاي مسئولي كه با همشهري گفت وگو 
كرده اند، مي گويند دولت براي تامین كاالهاي اساسي 
تا پايان سال دست كم به 10میلیارد دالر منابع ارزي، 
مازاد بر 8میلیارد دالري كه در قانون بودجه تصويب 
شده، نیاز دارد. بنابر اين حاال كه مجلس با افزايش سقف 
تامین ارز ترجیحي تا پايان سال مخالفت كرده، فشار به 

منابع ارزي دولت بیشتر خواهد شد.
همه اينها در حالي اســت كه تحت تأثیر رشد تورم در 
اقتصاد جهان ناشي از اجراي سیاست هاي انبساطي 

تحت تأثیر كرونا، قیمت انــرژي و به دنبال آن قیمت 
مواد پايه و حتي محصوالت غذايي در ســطح جهان 
افزايش يافته است. به عبارت ديگر، دولت براي تامین 
كاالهاي اساسي به منابع ارزي بیشتري در نیمه دوم 
سال نیاز دارد و اين موضوع مي تواند فشار را به منابع 
ارزي كشور بیشتر هم بكند. همین حاال قیمت گندم 
در بازارهاي جهاني به باالترين رقم در 9سال گذشته 
رسیده است. برآورد ها نشان مي دهد دولت بايد تا پايان 
سال 5میلیون تن گندم وارد كند كه اين میزان با توجه 
به نرخ هاي جديد به منابع ارزي بیشتري نیاز دارد. علت 
اين حجم از واردات گندم اين است كه امسال به دلیل 
خشكسالي تولید گندم نسبت به سال قبل تا 30درصد 
كاهش يافته است و چنین نمونه هايي براي ساير بازار ها 

هم ديده مي شود.

در شرايطي كه توزيع بي دلیل 4میلیون تومان رانت در صرافي هاي دولتي و رسمي ادامه دارد 
ديروز تشكیل صف هاي خريد دالر، با ارائه كارت ملي، در سطح شهر كامال مشهود بود

آمار خبرازدحام برای خرید دالر رانتی

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
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715سهامداران حقوقی

647

3190

3258

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به ميليارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 3هزارو 258میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 

حقیقی به 3هزارو 190میلیارد تومان رسید. سهامداران حقیقی 
دیروز 68میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سهام كردند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 2هزارو 
521واحد، معادل 0/18درصد نزول كرد و به یك میلیون و 

404هزارو 611واحد رسید.
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1,403

در مبادالت دیروز 
بازار سرمایه، قیمت 

سهام 390شركت 
كاهش و 184شركت 
افزایش یافت. قیمت 

سهام 19شركت هم 
تغییر نكرد.

دیروز 7هزارو 219میلیارد تومان اوراق بهادار در بازار 
سرمایه دادوستد شد كه از این میزان 3هزارو 905میلیارد 

تومان به معامالت خرد سهام اختصاص یافت.

3905میلیارد تومان

اختالف نرخ بین قیمت فروش دالر، در  ارز
صرافي هاي رسمي و غیررسمي، ديروز 
سه شنبه، به نزديك 2هزار تومان رسید 
و موجب شد بســیاري از طالبان كسب سود، با هدف 
برخورداري از رانت توزيع شده، به صرافي هاي رسمي 
هجوم آورند. مشاهدات میداني خبرنگاران همشهري 
حاكي است: اين روزها فقط كافي است يك كارت ملي 
در جیب داشته باشید تا 4میلیون تومان سود مفت به 
جیب بزنید زيرا صرافي هاي رسمي 2200دالر آمريكا 
را، به قیمت هر دالر 2هزار تومان ارزان تر از كف بازار به 
مشتريان مي فروشند. قیمت هر دالر آمريكا ديروز در 
كف بازار به 28هزارو620تومان رسید اما صرافي هاي 
دولتي هــر دالر را در محــدوده 26هزارو800تومان 
مي فروختند. ديروز رانت ناشي از اعمال سیاست چند 
نرخي در بازار ارز، صف هاي خريد ارز با قیمت دولتي را 
جلوي صرافي ها طوالني تر كرد. اين حاتم بخشــي در 
شرايطي اســت كه به گفته مقام هاي سازمان برنامه و 
وزارت اقتصاد، دولــت در تنگناي مالي و ارزي گرفتار 

آمده است.

صعود دوباره نرخ ارز
قیمت هر دالر آمريكا، ديروز دوباره بناي صعود گذاشت 
و به 28هزارو620تومان رسید. شواهد موجود نشان 
مي دهد بازار ارز به شــدت تحت فشــار ريسك هاي 
سیستماتیك و غیرسیستماتیك است. همزمان به دلیل 
افزايش شكاف قیمت، بین نرخ ارز در بازار آزاد و قیمت 
فروش ارز در صرافي هاي دولتــي كه حاصل نظام ارز 
چند نرخي است، صفوف مردم براي دريافت ارز دولتي 

جلوي صرافي هاي منتخب طوالني تر شد.
به گزارش همشهري، درشرايطي كه امیدواري براي 
ثبات قیمت دالر بعد از يك دور نوسان مقطعي در كانال 
27هزار تومان در تابستان افزايش يافته بود، بیش از 
2هفته است كه قیمت دالر تمايل زيادي به صعود پیدا 
كرده است. اين تمايل به صعود در شرايطي ايجاد شده 
كه گزارش ها نشــان مي دهد درآمدهاي ارزي دولت 
افزايش يافته است. حتي براساس جديدترين گزارش 
اوپك، تولید نفت ايران در مهر ماه افزايش يافته و قیمت 
نفت سنگین با 8دالر و 6سنت افزايش به 82.14دالر در 
هر بشكه رسیده است. رشد درآمدهاي ارزي درصورتي 
كه قابل دسترس باشد مي تواند نقش تعیین كننده اي 
در تامین نیاز هاي ارزي داشــته باشد. اين درآمد هاي 
ارزي، به غیر از درآمد هايي است كه مطابق گزارش هاي 
دولتي در حوزه صــادرات فرآورده هــاي غیرنفتي و 
افزايش حجم صادرات به دســت آمده است. اما چرا با 
وجود چنیــن آمار هايي كه مي توانــد حجم عرضه را 
افزايش دهد و به كاهش قیمت دالر منجر شود، قیمت 

ارز شیب صعودي به  خود گرفته است؟

اهرم هاي اقتصادي
اطالعات موجود نشان مي دهد فشــار اصلي از ناحیه 

اين عوامل موجب شده بازيگران بازار ارز با نگاه به آينده 
به اين نتیجه برسند كه فشار به منابع ارزي كشور در 
ماه هاي آينده بیشتر خواهد شد و اين موضوع مي تواند 
جريان عرضه و تقاضا را در بازار ارز تحت تأثیر قرار دهد. 
به بیان كلي تر بررسي عوامل اقتصادي نشان مي دهد 
نگاه بازيگران بــازار ارز عمدتا ناظر بــه آينده منابع و 
مصارف ارزي اســت كه به رشــد تقاضا در بازار ارز و 

افزايش قیمت ها منجر شده است.

اهرم هاي فشار سياسي
عامل ديگري كه اين روز ها به عنوان اهرم فشار بر بازار 
ارز تأثیر مي گذارد سرنوشت مذاكرات هسته اي و احیاي 
برجام است. هرچند قرار اســت مذاكرات هسته اي از 
اواخر  ماه نوامبر آغاز شود اما عدم قطعیت در مورد نتايج 
اين مذاكرات به بالتكلیفي بازار ارز منجر شــده است. 
ديروز و درآســتانه آغاز مذاكرات هسته اي در هشتم 
آذر ماه، رافائل گروســي، مديركل آژانس بین المللي 
انرژي اتمي وارد تهران شد و در جريان ديدار با مقامات 
سازمان انرژي اتمي اعالم كرد: دنبال ادامه مذاكرات 
هستیم. رابرت مالي، نماينده ويژه آمريكا نیز روز قبل 
در تويیتي نوشت: بايد مشــتركا در جهت رسیدن به 
يك راهكار ديپلماتیك از طريق بازگشتي دوجانبه به 

برجام تالش كنیم.
با وجود اين سخنان ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه 
آمريكا اعالم كرد:آمريكا براي اطمینان از بازگشت ايران 
به میز مذاكره گام هاي يكجانبه بر نمي دارد. همزمان 
برخــي خبرگزاري هاي خارجي از احتمال شكســت 
در مذاكرات خبــر داده اند، به طوري كه روزگذشــته 
خبرگزاري بلومبرگ اعالم كرد آمريكا بايد خود را براي 
شكســت در مذاكرات آماده كند. مخابره چنین اخبار 
متناقضي تأثیر منفي زيادي بر بازار ارز گذاشته است. به 
زعم تحلیلگران روند مذاكرات هسته اي مي تواند تعادل 
عرضه و تقاضاي ارز را با چالش مواجه كند. نمودار هاي 
قبلي نیز نشان مي دهد در دور قبلي تحريم ها و همزمان 
با خروج آمريكا از برجام قیمت هر دالر آمريكا ظرف چند 
 ماه و از ارديبهشت1397 تا مهر ماه همان سال دست كم 

220درصد رشد كرد.

ساير اهرم هاي فشار
عامل ديگري كــه اين روز ها بر بازار ارز تأثیر داشــته 
سیاست هاي منفعالنه بانك مركزي در مديريت بازار ارز 
بوده است. هنوز تیم ارزي و معاون ارزي بانك مركزي 
منصوب نشده و شايد علت سردرگمي بانك مركزي در 
بازار ارز همین عامل باشــد. از طرف ديگر شايد حكم 
صادر شــده علیه رئیس كل و معاون ارزي اسبق بانك 
مركزي و تعیین محكومیت هاي چندساله براي آنها 
موجب شده بدنه بانك مركزي با احتیاط بیشتري در 
بازار ارز عمل كند. اين عوامل سازماني باعث شده نمايي 
از يك سیاست يكپارچه در بازار ارز نمايش داده نشود 

در نتیجه بازار با ابهام سیاستگذاري مواجه شده است.

3%

66%

31%



چهارشنبه 3 آذر 61400
ايرانشهر شماره  8370

خبرهایکوتاه

 افزایش 70 درصدی تولید تخم مرغ 
 در اردبیل

ظرفیتتولیدتخممرغدراســتان
اردبیــلافزایــشمییابــد.خلیل
نیکشــاد،رئیسســازمانجهــاد
کشاورزیاستاناردبیلبابیاناین
خبرگفت:استاناردبیلدرتولیدمرغ
وکشتارروزانه،ظرفیتمازادمصرف

داردبهطوریکهقیمتمرغدرایناستانحتیپایینترازنرخمصوبارائه
ومازادمصرفبهسایراستانهاارسالمیشود.اردبیلدرتولیدتخممرغبا
کمبودروبهروستوباافزایشظرفیتتولیدتخممرغاز50درصدفعلیبه
70درصدتا2ماهآیندهبخشیازمشکالتوکمبودهارفعمیشود.)ایسنا(

 گرما تولید زعفران را در دامغان 
کاهش داد 

دمایباالدرشهرستاندامغانموجب
شدتاگلهایزعفرانجوانهنزنندو
امسالکشاورزانکاهش1/5کیلوگرم
درهکتارمحصــولراتجربهکنند.
شهرســتاندامغان17هکتارسطح
زیرکشــتمحصولزعفرانداردو

مناطقکشتشدهزعفراندرحومهفرات،امیرآبادورودباراست.محصول
ارزشمنداینشهرستانازلحاظکیفیدارایویژگیهایممتازدرطعمو
رنگاست.امسالازطریقحمایتهایبانکی،اعطایتسهیالتکمبهرهو
بلندمدتزمینهتوسعهاینگیاهارزشمندبانیازآبیکمفراهمشدهاست.با
توجهبهفصلرویش»پاییزوزمستان«وشرایطگیاهیقابلیتکشتوکار

درمناطقمختلفشهرستاندامغانفراهمشدهاست.)ایرنا(

افزایش آمار جان باختگان حوادث 
جاده ای در کرمانشاه 

سالجاری303نفردرکرمانشاهبر
اثرحوادثجادهایجانخودرااز
دستدادند.ایندرحالیاستکه
درسالگذشتهآمارجانباختگان
ناشــیازتصادفاتجــادهایدر
استانکرمانشاه277نفروتعداد

مجروحان5هزارو1۸1نفربودهاســت.طبقآمارارائهشدهازسوی
پزشکیقانونیکرمانشاه،اینآماردرسالجاریروندافزایشداشته
است.ازمیان303نفرفوتیناشیازتصادفات22۹نفرمردو7۴نفرزن
اعالمشدهاست.رعایتنشدننکاتایمنیوسرعتمطمئنهدرافزایش

قربانیانحوادثجادهایبسیارتأثیرگذاراست.)مهر(

شکار پرندگان مهاجر ممنوع 
ادارهکلحفاظتمحیطزیســت
لرستانشکارپرندگانمهاجررابا
هدفجلوگیریازشــیوعبیماری
آنفلوآنــزایفوقحــادپرندگان،
ممنوعاعالمکرد.حدود2۴0گونه
انواعپرنــدهآبــزیوکنارآبزیدر

استانلرستانشناساییشدهاندوازاینتعدادنزدیکبه170گونهمهاجر
هستند.درسالهایگذشتهپروانهشکاربرایاینپرندگانصادرمیشد
اماامسالبرایجلوگیریازشیوعبیماری،اینکارممنوعشدهاست.اداره
کلحفاظتمحیطزیستلرستانبابرقراریگشتهایمستمر،پایش

اینبیماریرادرپرندگانباهمکاریدامپزشکیانجاممیدهد.)ایرنا(

معرفی برگزیدگان  مسابقات سراسری قرآن 
10گیالنــیبــهمرحلــهنهایــی
چهــلوچهارمیندورهمســابقات
سراســریقرآنکریمراهیافتند.این
افرادازمیان1۶قاری،حافظ،مرتلو
مؤذنانتخابشدند.150قاریوحافظ
گیالنیدرمرحلــهمنطقهایچهل

وچهارمینمسابقاتقرآنکریمگیالنشــرکتکردهبودندکهبرگزیدگان
ازمیانآنهاانتخابشدند.مرحلهنهاییمســابقاتآوایی،اواخرآذرماهسال
جاریبهصورتحضوریدرتهرانبرگزارمیشود.زمانبرگزاریمرحلهنهایی

مسابقهتفسیرقرآن20آذرماهوبهصورتمجازیاست.)ایرنا(

 جمع آوری انشعاب غیرمجاز برق
در فنوج 

۴55انشــعابغیرمجــازدر11
روستایشهرستانفنوجشناسایی
وجمعآوریشدند.باشناساییاین
تعدادانشــعابغیرمجازبیشاز2
هزارمترکابلبرقجمعآوریشد.
ازابتدایســالجاریتاکنون232

دستگاهکنتوردرحوزهشــهری،32۶دستگاهکنتوردرحوزهروستاییو
یکدستگاهکنتوردیماندیدرشهرستانفنوجنصبشدهو3۶۴دستگاه
کنتورنیزطیاینمدتاصالحشدهاست.اعتبارهزینهشدهبراینصبو
اصالحاینتعدادکنتورحدود۶میلیاردو300میلیونریالبودهاست.اداره
برقشهرستانفنوجازمردمخواستدرصورتمشاهدهانشعاباتغیرمجاز

باشماره121تماسبگیرند.)ایسنا(

دفتــراجرایــیمنطقــهآزاد
سیستانروزدوشنبه)یکآذر(گپ

باحضــوردبیرشــورایعالی
مناطقآزادوویژهاقتصادیکشور،مدیرعامل
منطقهآزادچابهار،معــاونامنیتیوانتظامی
استاندارسیســتانوبلوچســتانوجمعیاز
مسئوالندرشهرجدیدرامشــارافتتاحشد؛
پروژهایکهبسیاریازشهروندان،مسئوالنو
کارشناســانمعتقدنــدمیتوانــددرصورت
بهرهبرداریدرســتمنجربهاشــتغالزاییو
محرومیتزداییازکلاستانشود.منطقهآزاد
سیســتانیکــیاز7منطقــهآزادجدیــد
تصویبشدهازسویمجمعتشخیصمصلحت
نظاممحسوبمیشــودکهقراراستدرکنار
منطقهآزادتجاری-صنعتــیمهراندرایالم،
بانه-مریوان،بوشهر،قصرشــیرین،اردبیلو
اینچهبرونفعالیتکند.اینمنطقهدرشمال
سیستانوبلوچستانقرارداردوبخشهاییاز
شهرستانهایزابل،هامون،زهک،هیرمندو
نیمــروزرادربرمیگیــرد.بنابراعــالمدبیر
شــورایعالیمناطــقآزاد،درسیســتانو
بلوچستانبرایمبادالتتجاریتمرکزبرمرز
ریمدانبهصورترســمیوزمینــی،مرزآبی
چابهاربرایتوسعهصادراتودرحوزهسیستان

منطقهآزادواقعدرشهرجدیدرامشاراست.

شروع مطالعات طرح جامع از هفته آینده
منطقهآزادچابهار
بهعنــوانمعیــن
منطقهآزادسیستان
معرفیشدهاست.
درابالغیــهایاز
سویدبیرخانهشورایعالیمناطقآزادکشور
مدیرانعاملسازمانهایمناطقآزادباتوجه
بهنزدیکیوهمچنینشــباهتهایمنطقه
ازنظــراقداماتوظرفیتهایتعریفشــده

بهعنوانمعینمناطقآزادمعرفیشدند.
مدیرعاملمنطقهآزادچابهاربــابیاناینکه
منطقــهآزادسیســتانبراســاسمطالعات
دقیقسندتوسعهمحورشــرقشکلگرفته
است،بههمشهریمیگوید:شمالوجنوب
سیستانوبلوچســتان1100کیلومترفاصله
دارندکهمنطقهآزادسیســتاندرشــمالو
منطقهآزادچابهــاردرجنوباســتانواقع
شدهاست.2منطقهآزادبهعنوان2بالتوسعه
سیســتانوبلوچســتانتعریفمیشوندکه
میتوانندبهیکدیگرکمکوهمدیگرراتقویت

کنند.ازسویدیگر،منطقهآزادسیستانقرار
استبااقتصادافغانستانکارکندکهاینتبادل
تجاریواقتصــادیمیتوانددرتوســعهکل
استانمؤثرباشد.عبدالرحیمکردیازشروع
مطالعاتطرحجامعمنطقهآزادسیستاناز
هفتهآیندهخبرمیدهــدومیافزاید:منطقه
آزادچابهاربهعنوانمعینماموریتپیداکرده
اســتکهطرحجامعمنطقهآزادسیستانرا
تدوینکند.بررسیاولیهانجامشدهوبهزودی

مشاورطرحانتخابوکارهاآغازمیشود.
ویبابیاناینکهطــرحجامعمناطقآزادنوع
فعالیتهایصنعتیوتجاریوجانماییآنهارا
مشخصمیکند،توضیحمیدهد:طرحجامع
براساسمطالعاتبازارومزیتهایاقتصادی
منطقهفعالیتهاییکهتوجیهاقتصادیدارند
رادرپهنه20هزارهکتاریجانماییمیکند.
درواقعپیششرطیکمنطقهآزادایناست
کهچهفعالیتهایــیدرچهنقاطیمیتوانند

مستقرشوند؟
مدیرعاملمنطقــهآزادچابهارتأکیدمیکند
بهمحضتهیــهوتصویب،امکاناســتقرار
واحدهاوجودداردوالبتهپیــشازآنهمبا
واحدهاییکهقبالپروژههایصنعتی،تجاری
وسرمایهگذاریداشتند،هماهنگیالزمبرای

تکمیلانجاممیشود.

ردیف بودجه برای زیرساخت ها
مدیرعاملمنطقهآزادچابهاردربخشدیگری
ازسخنانخوددربارهزیرساختهایموردنیاز
منطقهآزادسیستانهممیگوید:منطقهآزاد
سیستاندرشهرجدیدرامشارجانماییشده
استکهدرمقایسهباسایرمناطقهفتگانه
تصویبشدهزیرســاختهایحداقلیچون
آب،بــرقوگازراداردوبــههمیندلیلیک

قدمجلوتراست.
بهگفتهکردی،درسال1۴01قراراستردیف
بودجهایبرایتکمیلزیرساختهایمناطق

آزادجدیددرنظرگرفتهشود.

بهره بــرداری در ســال1401 با ســند 
مسئولیت اجتماعی

مدیرعاملمنطقهآزادچابهــارازتالشبرای
بهرهبــرداریازمنطقــهآزادسیســتاندر
سال1۴01خبرمیدهدومیگوید:امیدواریم
منطقهآزادبعدازبهرهبرداریمیزبانصنایع
وفعالیتهایتجاریباشــدوبافعالیتهای
اقتصادیولجســتیکیوتبادلتجاریبین
افغانستانوآبهایآزادمنجربهاشتغالزایی

زیادیدرمحدودهشود.
کردیمیافزاید:دبیرعالیشورایعالیمناطق
آزادتکلیفکردهاســتکهتمــامپروژههای
ســرمایهگذاریزیرســاختیکهدرمناطق
آزادانجاممیشــودبایدپیوســتفرهنگیو
اجتماعیداشتهباشندتانواقصیکهدرگذشته
وجودداشت،کمترشود.بااینشرایطسرریز
منافعاقتصادیمناطــقآزادبهمحدودههای
همجوارشــانهمخواهدرســید.ویبابیان
اینکهپیوستاجتماعیدرسالهایگذشته
درمنطقهآزادچابهارهمدیدهشــدهاست،
میگوید:منطقهآزادچابهاربراســاسسند
مســئولیتاجتماعیپروژههایزیادیرادر
حوزهآموزش،بهداشتوتوانمندسازیاجرا
کردهوقراراســتهمینرویکرددرسیستان

همدنبالشود.

طرح های صنعتی
براساسآخرینآماروزارتصمت،درمجموع
در۸منطقهآزادوویژهاقتصادیفقط۹۶3طرح
صنعتیمعــادل1.2درصــدکلطرحهای
صنعتیدردستاجراستکهبرایآنهابیشاز
۶۴هزارنفراشتغالو۴۶۹هزارمیلیاردتومان

سرمایهپیشبینیشده.
مدیرعاملمنطقهآزادچابهارامابهنکتهجالبی
دررویکردبهرهبرداریازمنطقهآزادسیستان
اشــارهمیکندومیگوید:رویکردطرحهای
صنعتیسالهاستدرمنطقهآزادچابهارمورد
توجهبودهبهطوریکهبراساسسندآمایش

ملی3واحدپتروشیمیویکمجموعهفوالدی
10میلیونتنیدرچابهاردردســتساخت
استکهامیدواریمتاســال1۴01،یکواحد

پتروشیمیوفوالدبهبهرهبرداریبرسد.
بهگفتهکردی،واحدهایپتروشیمیبین۴00
تا۶00نفرمســتقیموفوالدحدود300نفر
اشتغالمستقیمایجادمیکنندکهباتوجهبه
اشتغالزاییغیرمستقیمنقشمهمیدررفع

بیکاریمنطقهخواهندداشت.
اوتأکیدمیکندرویکردصنعتیدرمطالعات
منطقهآزادسیســتانکهازهفتهآیندهآغاز

میشودهمموردتوجهخواهدبود.

توانمندسازی جوامع محلی
مدیرعامــلمنطقــهآزادچابهــاردربخش
دیگریازســخنانخودبابیاناینکهمناطق
آزاددرمناطقمــرزیشــکلگرفتهاندکه
اغلبمحرومهستند،توضیحمیدهد:ماباید
مردممحلیرادرایــنمناطقتوانمندکنیم.
بهعنوانمثال،درچابهاریکیازتصمیمهای
ماراهاندازیهنرســتانپتروشــیمیاستتا
باتوجهبهواحدهایپتروشــیمیدردســت
ساخت،نیروهایکارراازاهالیبومیومحلی

تربیتکنیم.

آغاز مطالعات جامع »منطقه آزاد سیستان«
مطالعاتجامعمنطقهآزادسیستانباپیوستاجتماعیوصنعتیازهفتهآیندهآغازمیشود

سیده زهرا عباسی 
خبرنگار

قرعه فال به نام گز وطنا
ماجرایصدورسندبرایمنابعطبیعی،موضوعجدیدی
نیســت.اینموضوعازســالهاپیشبامحوریتمراکز
مرتبطازجملهســازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداری،
منابعطبیعی،محیطزیســتو...درحالانجاماســت؛
بهعنوانمثالدرهمیناســتانگلستانکهموردبحث

ماست،صدورسندتاالبها،جنگلها،مراتع
وسواحلاســتاندرحالانجاماستو

تابهامروزیکمیلیــونو25۴هزار
هکتاریعنیمعادل۹۹درصداین
عرصهها،حدنگاریوتثبیتشده
وگفتهمیشــودکاریکدرصد
باقیمانــدهنیزبــهزودیانجام
خواهدشد.یکماهپیشهمسند

تاالبهــایبینالمللی»آالگل«و
»آلماگل«گنبدکاووسبهمساحت

2هزارهکتاربهنامســازمانجنگلهاو
مراتعکشورصادرشــدهاست.اماموضوعسنددار

کردنرودخانههاوتعیینحدوحدودبسترآنها،موضوع
نسبتاتازهایاستکههمزمانازسویتماماستانهای
دارایرودخانهدرحالپیگیریاست.دراستانگلستان
هماینکارباجدیتدنبالمیشــودکهدرگامنخست،

سندرودخانه»گزوطنا«صادرشد.

هویت تازه برای رودخانه بندرگز
برایآنکهدرجریانجزئیاتســندرودخانهگزوطناقرار
بگیریم،سراغحیدرآسیابی،رئیسکلدادگستریگلستان
رفتیم.اوبابیاناینمطلبکهباپیگیریشــورایحفظ

حقوقبیتالمالاســتانوتالشادارهثبتاسنادوامالك
استان،سندمالکیترودخانهگزوطناصادرشده،میگوید:
»3فقرهســندمالکیتاینرودخانهدرشهرســتانهای
بندرگز،ترکمنوکردکویبهنامدولتجمهوریاسالمی
ایرانبهنمایندگیشرکتآبمنطقهایگلستانصادرشد.«
براســاساطالعاتیکهآبمنطقهایگلســتاندراختیار
ماقرارداد،رودخانهگزوطنــارودخانهایبه
طول35کیلومتراستکهدرشهرستان
بندرگزجاریاســتومستقیمبه
خلیجگرگانمیریزد.مسئوالن
آبمنطقهایگلستانمیگویند
توانستهاندبرای11کیلومتراز
طولاینرودخانهبهمســاحت
25هکتارســندبگیرندکهاین
درواقعهمانسندمالکیتیاست
کهدادگستریگلستانآنرابهتازگی

صادرکردهاست.

جلوگیری از رودخانه خواری؛ هدف اصلی
ســنددارکردنرودخانههابااهدافگوناگونیدرحال
انجاماستکهمهمترینآنهاجلوگیریازرودخانهخواری
است.اباصلتشجاعشفیعی،مدیررودخانههاوسواحل
شرکتآبمنطقهایاستانگلســتانوقتیدرجریان
موضوعگزارشماقرارمیگیــرد،ابتداتوضیحیدرباره
بحثرودخانههاارائهمیدهد:»براســاسقانون،بستر
رودخانههادارایمالکنیســتوجزوانفالبهحســاب
میآید؛یعنیدولتمالکآنهانیست؛متولیآنهاستو
فقطاجازهنظارتوبهرهبرداریازآنهارادارد.حالبرای

اینکهموضوعرودخانههاسروســامانبگیرد،ازحدود
یکسالپیشطرحسنددارکردنآنهاباهمکاریاداره
ثبتاسناددردســتورکارقرارگرفتهکهدرگامنخست
سندرودخانهگزوطناصادرشد.«شجاعشفیعیبااشاره
بهاهدافسنددارکردنرودخانههامیگوید:»تغییرمسیر
رودخانهوجابهجاییهاییکهگاهیدرمســیرآنایجاد
میشود،ازگذشتهباعثشدهتاعدهایباکاشتدرخت،
رفتهرفتهاینبستررودخانهایراازآنخودکردهوحتی
برایآنسندمالکیتدریافتکنند؛ایندرحالیاست
کهرودخانهیکموجودزندهاستواگربهآنآسیبیوارد
کنیم،درزمانبارشهایبیوقفهوازآنجاکهمجرایآن
باریکشده،تواناییهدایتآبرانداردوهمینموضوع
باعثوقوعسیلمیشود.اینآســیببیشازهرکسی
گریبانافــرادیرامیگیردکهدرحریــمرودخانهقرار
دارند.بهاینترتیباینرودخانهنیستکهبهمانزدیک
شدهوممکناستبهماآسیببرساند،اینماهستیمکه
خودمانرابهرودخانهنزدیککردهودرنتیجهدرمعرض
خطرقراردادهایم.باسنددارشدنرودخانههاوثبتقانونی
حدوحدودوحریموبســترآنها،همازرودخانهخواری
جلوگیریمیشودوهمباجلوگیریازساختوسازهای
غیرمجاز،درواقعازخســارتهایناشــیازوقوعسیل

کاستهخواهدشد.«

80رودخانه گلستان در دستور کار
سنددارشــدنرودخانهگزوطنادرحالیانجامشدهکه
مدیررودخانههاوســواحلشرکتآبمنطقهایاستان
گلســتانمیگوید۸0رودخانهومسیلفعالگلستانبا
طول3هزارو200کیلومتر،دربرنامهسنددارشدنقرار

دارند.اینطورکهشجاعشفیعیمیگویداستانگلستاندر
کلدارایحدود200رودخانهومسیلبهطولحدودی
10هزارکیلومتراســت،امادرگامنخستکارهایثبت
حریموبســتر۸0رودخانهاصلیتروفعالتراســتاندر

حالانجاماست.

بازه زمانی متفاوت برای صدور سند
اینکهکارثبتحریموبســتر۸0رودخانهاصلیاستان
گلستانهمزماندرحالبررســیوانجاماست،بهاین
معنانیســتکهکارصدورســندهمهایــنرودخانهها
نیزباهمانجامخواهدشــد.شجاعشــفیعیدراینباره
میگوید:»یکسریازرودخانههایمابهاصطالحجوان
هســتندوتغییراتعرضــیخاصینداشــتهاند؛یعنی
مادرایــنرودخانههاباتغییراتگســتردهدربســترو

حریمشــانمواجهنیســتیم؛درنتیجهدخــلوتصرف
خاصیهمدرآنهاصورتنگرفتهومانعیبرسرراهثبت
حریموبستروصدورسندآنهاوجودندارد،امایکسری
رودخانههایبهاصطالحپیرهموجودداردکهازقدیمبا
تغییرمسیر،بسترآنهامرتبادستخوشتغییراتیشدهو
دخلوتصرفاتیدرآنهاصورتگرفتهاست؛تاجاییکه
ازگذشتهبرخیبســترآنراتصرفکردهوحتیبرایش
سنددریافتکردهاند.درگذشــتهاینکهایناراضیدر
اصلبستررودخانهبوده،تشــخیصدادهنشدهوهمین
موضوعوضعیتاینرودخانههاراپیچیدهکردهاست.ما
دراستانگلستانماننداستانهایدیگرکارصدورسند
برایرودخانههاراآغازکردهایم،اماناگفتهپیداســتهر
کجاکهرودخانههایماندچارمشکلاینچنینینباشند،

زودتربهمراحلصدورسندخواهیمرسید.«

طرحسنددارکردنرودخانههایکشوربرایجلوگیریازساختوساز
غیرمجازدرحریمرودخانهها)رودخانهخواری(بهاستانگلستانرسید

 رسم سنددار شدن 
رودخانه ها

تهران؛ پیشرو در سنددار كردن رودخانه ها
طرح سنددار شدن رودخانه های کشور مدتی است که با هدف جلوگیری از رودخانه خواری و ساخت و ساز غیرمجاز 
در حریم رودخانه ها در دستور کار شرکت های آب منطقه ای استان های مختلف کشور قرار گرفته است. بر این اساس 
برخی از استان های کشور با همکاری اداره ثبت اسناد و امالك استان خود موفق شده اند تا به امروز خودشان را در 
لیست استان هایی که رودخانه هایشان را سنددار کرده اند، قرار بدهند. یکی از این استان ها که می توان آن را جزو 
استان های پیشرو در طرح سنددار شدن بســتر رودخانه ها نامید، استان تهران است. تهران تاکنون برای چندین 
رودخانه خود سند بستر رودخانه صادر کرده اســت که یکی از مهم ترین ها و وسیع ترین هایش، صدور سند بستر 
رودخانه شــور به متراژ 2میلیون و 164مترمربع معادل 2هزار و 164هکتار واقع در شهرری است. عالوه بر تهران 
شهرستان های دیگری نیز در این حوزه موفق ظاهر شده اند. به عنوان مثال آذر ماه سال گذشته از استان سمنان خبر 
رسید که سند تك برگی 82هکتار از مساحت اراضی بستر رودخانه گل رودبار شهرستان سمنان را صادر کرده است. 
استان گیالن نیز در دی ماه سال پیش نخستین سند رسمی برای بستر رودخانه اش را صادر کرد که این سند متعلق 
به رودخانه سفید با مساحت تقریبی 932هکتار است. حاال در جدیدترین خبر، طرح صدور سند برای رودخانه ها به 

استان گلستان رسیده و رودخانه گز وطنا صاحب سند مالکیت شده است.

ث
مک

»سند مالکیت رودخانه »گز وطنا« به عنوان نخستین رودخانه استان  پرنیان سلطانی
گلستان صادر شد.« این خبری بود که هفته گذشته از استان گلستان به خبرنگار

گوش رسید؛ خبری که چراغ امید را در دل فعاالن محیط زیست روشن 
کرد تا با سنددار شدن تمام رودخانه های این استان سرسبز شمالی، دیگر شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز 
در حریم و بستر رودخانه ها نباشیم. این خبر خوش محیط زیستی ما را بر آن داشت تا سری به استان گلستان 
بزنیم و با همراهی حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری اســتان و همچنین اباصلت شجاع شفیعی، مدیر 
رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای استان به بررسی داستان سنددار کردن رودخانه ها و مسیل های 
گلستان بپردازیم؛ داستانی که با صدور سند مالکیت رودخانه گز وطنا به مساحت 25هکتار آغاز شده و قرار 
است تا سنددار شدن 80رودخانه و مسیل فعال استان گلستان به طول 3هزار و 200کیلومتر ادامه پیدا کند.

آسیب به رودخانه
تغییر مسیر رودخانه و 

جابه جایی هایی كه گاهی در مسیر آن 
ایجاد می شود، از گذشته باعث شده تا 

 عده ای با كاشت درخت، رفته رفته
بستر رودخانه    را از آن خود كرده و 

 حتی برای آن سند مالكیت 
دریافت كنند

براساس سند آمایش ملی 
3واحد پتروشیمی و یك مجموعه 
فــوالدی 10میلیون تنــی در چابهار 

در دست ساخت است

10میلیون تن

طبــق رایزنــی شــورای عالی 
مناطــق آزاد در ســال1401 قــرار 
بــرای  اســت ردیــف بودجــه ای 
تكمیــل زیرســاخت های مناطــق 

جدید درنظر گرفته شود

سال  1401

در مجمــوع در 8منطقــه آزاد 
و ویــژه اقتصــادی فقــط ۹۶3طــرح 
كل  1.2درصــد  معــادل  صنعتــی 
طرح های صنعتی در دست اجراست

8  منطقه

سنا
س:ای

عک
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عدد خبر

امیرعباس تبریزیطرح روز

كامران پور مقدم، مجری طرح زراعت چوب:
 امسال     ۴۰هزار هكتار زراعت چوب   انجام  می دهیم

در آبان مــاه امســال ۱۷۸ اخطــار قانونــی بــه 
آلوده كنندگان هوا در تهران ابالغ شــده اســت. به گفته 
سعید محمودی، مدیركل حفاظت محیط زیست استان 
تهران همچنین از ۲۶۱۱ واحد صنعتی، صنفی و تولیدی 
در مقیاس كوچك و بزرگ استان بازدید شده و فعالیت 
واحدهای آالینده هوا در این گشــت ها بــه حالت تعلیق 

درآمده است.

۱۷۸ اخطار

سازمان محیط زیست طبق قانون هوای پاك، ۶۰ حكم 
تكلیفی در مــورد نظارت بر روند كاهش آلودگی هــوا دارد. این 
خبر را سمیه رفیعی، رئیس فراكســیون محیط زیست مجلس 
داد و گفت: تمام ۲۳دســتگاه مســئول طبق قانون هوای پاك، 
در ۴ســال اخیر فعالیت كرده انــد كه در این بین دســتگاه هایی 

كه بیشترین مسئولیت را دارند كمترین كار را انجام داده اند.

۶۰ حكم 

بازاریابی بــرای خرید و فــروش حیات وحش، 
اگرچه امری غیرقانونی اســت اما هم در فضای 
مجازی و هم به صورت حضوری در كشور انجام 
می شــود. فراكســیون محیط زیست مجلس، 
مدت هاســت كه به دنبــال الیحــه حمایت از 
 حیات وحش برای جلوگیــری از قاچاق و آزار 

حیوانات است.
به گفته ســمیه رفیعــی، رئیس فراكســیون 
محیط زیست مجلس، خرید و فروش حیوانات 
وحشی در ایران برای برخی سودجویان تبدیل به 
بازار جذابی شده است؛ آنقدر كه حاشیه شهری 
مانند تهران را به بازاری ثابت برای این تجارت و 

ابزار درآمدزایی تبدیل كرده است.
گردش مالی بازار خریــد و فروش حیات وحش 
بســیار باالســت. به طوری كه به گفته علیرضا 
ســاجدین، رئیس مركز فوریت های سایبری 

یگان حفاظت محیط زیست، قاچاق حیات وحش 
دومین بازار پر سود پس از مواد مخدر است. او با 
اشاره به اینكه در این بازار قیمت ها ثابت نیست، 
می گوید: هر كس هر قیمتــی كه بخواهد روی 
حیات وحش می گذارد و بسته به مشتری ای كه 
پیدا كرده آن را می فروشــد. یك پرنده شكاری 
می تواند 2 تا 10میلیون تومان قیمت داشــته 
باشــد و اعالم قیمت می تواند برای این تخلف، 
خالفكار جدید جذب كند. علیرضا ســاجدین 
در گفت وگو با همشــهری می گوید: بیشترین 
خرید و فروش حیات وحش در فضای مجازی رخ 
می دهد. در مورد سایت های داخلی مانند دیوار و 
شیپور به همكاری های متقابل خوبی رسیده ایم، 
ولی بیشترین تخلف از بستر اینستاگرام و تلگرام 

رخ می دهد كه سرور های آن در ایران نیست.
براساس تفاهمنامه ای كه در سال1398 سازمان 
حفاظت محیط زیست با پلیس فتا منعقد كرد، 
اتفاقات مثبتی برای رصد قاچاق حیات وحش 
رخ داد ولی به گفته این مقام مسئول این نهاد هم 

به سختی خالفكاران را از طریق فالوئر ها، آدرس 
محل سكونت، شماره حساب ها، شماره تلفن ها 
و... پیدا می كند چرا كه گستره فعالیت این جرم 
بسیار باال ست. او معتقد اســت كه مردم باید از 
قیمت جریمه های خرید و فروش حیات وحش 
خبر داشته باشــند و بدانند كه خرید و فروش 
آن به تنوع زیســتی چه آسیب هایی می رساند. 
حذف هر فرد از پرنده های شكاری به عنوان رأس 
هرم بودن این گونه ها، آســیب بسیار زیادی به 

حیات وحش و اكوسیستم وارد می كند.
براساس قانون شــكار و صید و قانون مصادیق 
مجرمانه كه امسال از طریق دادستانی كل كشور 
تصویب شد، خرید و فروش و آگهی حیات وحش 
خالف اســت و برای آن عالوه بر جریمه نقدی، 
حبس نیز درنظر گرفته شــده است. مسئوالن 
یگان حفاظت محیط زیســت معتقدند شكل و 
میزان تقاضا، نوع حیوان و قیمت عرضه را تعیین 
می كند. به گفته علیرضا ساجدین، رئیس مركز 
فوریت های سایبری یگان حفاظت محیط زیست 

قاچاق حیات وحش، قاچاقچیان به دنبال هرگونه 
جانوری كه تصور كنید و مشتری داشته باشد، 
هستند؛ از گونه های پســتانداران تا گربه سانان 
بزرگ جثه. افراد متمول نیز به دنبال داشتن شیر 
و پلنگ و ببر هســتند كه در باغ های خصوصی 
خود در حومه تهران داشته باشند. او می گوید: 
متأســفانه این رویه در حال باب شدن است و 
همكاری هایی دراین خصوص در دســتگاه های 
دولتــی علی الخصــوص صداوســیما و حتی 
سلبریتی ها وجود ندارد. استفاده از حیات وحش 
در ســریال های تلویزیونی باعث ترویج خرید و 
فروش حیوانات در همه ســطوح می شود؛ فرد 
پولدار خریدار شیر و پلنگ می شود و فرد طبقه 
متوسط به دنبال خرید سنجاب می رود. غیر از 
پســتانداران بزرگ جثه، انواع خزندگان مانند 
مار پیتون و ایگوانا و جونده هایی مانند سنجاب 
خریدار دارد و طرفه اینكه این حیوانات با پست 
به اقصی نقاط كشور ارسال می شود. رئیس مركز 
فوریت های سایبری یگان حفاظت محیط زیست 
می گوید: قاچاقچیان از ســنجاب توله كشــی 
می كنند و با بسته های پستی،  یك روزه با اتوبوس 
یا پســت به دست مشــتری در هر جای كشور 
می رسانند. مكاتباتی با اداره پست و شركت های 
باربری كرده ایم كه محموله های پستی را چك 
كنند ولی هنوز بــه نتیجه نرســیده ایم. اكثر 
باربری ها پرندگان شكاری را مثل عقاب به راحتی 

حمل می كنند و به مشتری تحویل می دهند.

باغ وحش های متخلف
به جز مرزهای جنوبی بــرای قاچاق پرنده های 
شكاری به دلیل وجود مشــتری در كشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فــارس، كریــدور اصلی 
ورود حیات وحش قاچاق، مرزهای پاكســتان 
و افغانستان در استان سیســتان و بلوچستان 

اســت و خروجــی آن مرزهــای كردســتان. 
ورود حیات وحــش از مبادی رســمی گمرك 
فقط با مجوز های رســمی ســازمان حفاظت 
محیط زیست رخ  می دهد و آخرین آن سرنوشت 
همان گورخرهایی بود كه یكی شان در گمرك 
تلف شــد و دیگری در باغ وحش صفادشــت.

اما به گفته این مقام مسئول، باغ وحش  ها یكی 
از مبادی فروش حیات وحش به طبقه متمول 
كشــور اســت. او می گوید: یكــی از معضالت 
اصلی ما باغ وحش ها هســتند. این مراكز مگر 
با فروش بلیت 40 الی 50هــزار تومانی چقدر 
می توانند درآمد داشــته باشــند كــه كفاف 
نگهداری روزمره حیوانات اعم از غذا و واكســن 
و... را بدهــد؟ برخــی از ایــن باغ وحش هــا با 
توله كشی، هر گربه سان نظیر توله شیر را 100 
تا 150میلیون تومان به افراد پولدار می فروشند.

او معتقد اســت كــه بســیاری از باغ وحش ها 
حداقل یك خالف را در پرونده هایشــان دارند. 
بســیاری از تخلفاتشــان هم قابل رصد نیست 
و بــارداری گونه هایشــان را هم به ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت اطــالع نمی دهند.

بستر قاچاق حیات وحش بسیار گسترد ه است 
و تا زمانی كه مشــتری هایی برای خرید وجود 
دارند، عرضه كننده هایی نیز بــرای ارائه وجود 
خواهند داشت. علیرضا ساجدین در گفت و گو 
با همشــهری از شــهروندان خواســته است 
درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، 
ضمن گزارش به یگان حفاظت محیط زیست، 
صفحات مجازی خریــد و فروش حیات وحش 
را نیز ریپورت كنند. به گفته او، مردم به خصوص 
رانندگان تاكســی های اینترنتی باید بدانند كه 
حمل ونقــل حیات وحش می تواند بــرای آنها 
تبعات حقوقی داشته باشد، چرا كه جرم قاچاق 
حیات وحش مثــل قاچاق مواد مخدر اســت.

ارسال حیات وحش با پست و اسنپ
فرمانده یگان سایبری حفاظت محیط زیست: باغ وحش ها گربه سان هایی نظیر شیر را 

150میلیون تومان به خریداران حقیقی می فروشند

بازاریابی برای 
حیات وحش در پت شاپ

بازار خرید و فــروش آنالین 
حیات وحش پیچیده و فراگیر 
است و با بالك یا متوقف شدن 
یك صفحه در اینســتاگرام، 
چندین صفحه دیگر شــروع 
به كار می كند. بازارهای حضوری 
نیز به مراكزی بــرای بازاریابی 
حیات وحش قاچاق تبدیل شده 
است. كافی است سری به بازار 
خلیج فارس در اتوبان آزادگان 
تهران بزنید تا با كمی پرس و جو 
به فروشــنده واقعی شیر و ببر 

برسید.
رئیس مركز فوریت های سایبری 
یگان حفاظت محیط زیســت 
می  گوید كه با شهرداری تهران 
برای جمــع آوری این مركز به 
توافق نرسیده است چرا كه در 
این مكان غرفه داران در ظاهر 
پرنده های زینتی می  فروشند 
كه فروش شــان منع قانونی 
ندارد. او می گویــد: نیروهای 
سازمان حفاظت محیط زیست 
گاهی به این مكان سركشــی 
كرده انــد و با قشــری مواجه 
شده  اند كه به دنبال درگیری و 
مجادله هستند. در آنجا شاید 
با غرفه های خالی مواجه شوید 
كه در ظاهر چیزی برای فروش 
ندارند. ولی عمال سفارش گیری 
برای قاچاق حیات وحش از آنجا 
شروع می شود. عكس را نشان 
می دهید و جنــس را در هر جا 

كه بخواهید تحویل می گیرید.
عالوه بر بــازار خلیج فارس، 
بازاریابی برای حیات وحش به 
مغازه های پت شاپ نیز سرایت 
كرده است. علیرضا ساجدین 
می گوید: در چند ســال اخیر 
پت شــاپ ها زیرنظر اتحادیه 
پرنده فروش ها توسعه یافته اند 
ولی این صنف نظارتی بر قاچاق 
حیات وحشــی كــه در آنجا 
رخ می  دهد، ندارد. رصد های ما 
نشان داده است كه برخی از این 
پت شاپ ها كه در اینستاگرام 
هم صفحــه  دارند و 
از اتحادیــه مجوز 
گرفته اند، به قاچاق 
هم  حیات وحــش 
مشغولند و مشتری یابی 

می كنند.

ث
مك

جدول نرخ جریمه ها )جریمه گونه مولد یعنی جنس ماده۳ برابر است(

مبلغگونه های حیات وحش
200میلیون تومانیوزپلنگ

200 میلیون تومانشاهین، بحری و باالبان 
۳0 میلیون تومانمیش مرغ و هوبره 

۳0 میلیون تومانتمساح پوزه عقابی )گاندو( 
۱۵ میلیون تومانالك پشت پوزه عقابی و زیتونی
۱۵ میلیون تومانافعی دم عنكبوتی و افعی لطیفی

یك میلیون تومانانواع سمندر 
2۵ میلیون تومانقوچ، میش، كل و بز وحشی، آهو و جبیر

۵2 میلیون و ۵00 هزار تومانمرال و شوكا 
۵ میلیون و 2۵0 هزار تومانكفتار 

یك میلیون و 200 هزار تومانسنجاب ایرانی، سنجاب بلوچی، گرگ و روباه معمولی
2۵ هزار تومانعقرب 
۱۵ هزار تومانزالو 

بناهای تاریخی شهر تهران با توجهی كه در سال های گذشته به حفظ هویت تاریخی شهرها شكل گرفت،  سرنوشت تازه ای یافته 
اند. بسیاری از بناهایی كه تا همین یك دهه پیش زیر عنوان بنای فرسوده قرار می گرفتند و آسمان و زمین برای محو آن ها از تاریخ

عرصه های شهر همدست می شدند، با فراگیری موج مطالبه حفظ هویت معماری و تاریخی شهرها و راه افتادن كارزارهای مردمی 
برای نجات هویت تاریخی عاقبت به خیر شدند و حتی سازمان ها و نهادهای دولتی نیز برای مرمت و احیای ارزش های تاریخی شهرها دست 
به كار شدند. در تهران نیز كه بناهای تاریخی به دلیل ارزش افزوده زمین یك به یك از صحنه روزگار محو می شدند با رویكرد تازه ای در حفظ 
و احیای میراث معماری پایتخت پایان خوشی یافته و نه تنها اسیر لودرها نشدند كه بار دیگر سر برآوردند و خدمات اجتماعی و كاربری تازه ای 

یافتند. همشهری با نگاه به چند بنای تاریخی شهر تهران و چگونگی حفظ این بناها را بررسی كرده است.

خون تازه در رگ های تاریخ  تهران
نگاهی به چند خانه تاریخی كه توسط بخش خصوصی و نهادهای دولتی مرمت و احیاء شدند

زهرا رفیعی
خبرنگار

خانه نیما یوشیج؛ موزه شعر نوین ایران

خانه نیما یوشیج در تهران در دوره پهلوی دوم 
ساخته شــد و در كنار خانه جالل آل احمد، 
سیمین دانشــور و دیگر نویسندگان مطرح 
كشور در منطقه شمیرانات قرار دارد. این خانه 
به دلیل آنكه واجــد ارزش تاریخی و فرهنگی 
تشخیص داده شده و سال ها در معرض تخریب 
قرار داشت، توسط شهرداری تهران خریداری 

و به شكل كامل مرمت و بازسازی و همین چند هفته پیش بازگشایی شد. نیما یوشیج ملقب 
به پدر شعر نوین ایران بود و به همین دلیل خانه او در شمیرانات نیز به موزه شعر نوین ایران 
تبدیل شده است. شهرداری تهران 4و نیم میلیارد تومان صرف مرمت و بازسازی خانه نیما 
كرد. خانه نیما یوشیج در گذر سال های طوالنی تبدیل به یك مخروبه ای شده بود كه بارها 
گزارش های آن با عنوان پاتوق معتادان منتشر شد، اما شهرداری تهران  در سال 1398این 
خانه را خریداری كرد و ســرانجام آن  را در آبان ماه 1400با عنوان موزه شــعر نوین ایران 
افتتاح كرد. خانه نیما یوشیج در فاصله 250 متری خانه جالل آل احمد و سیمین دانشور قرار 
دارد و شهرداری تهران به دنبال آن است كه به واسطه قرار گرفتن این دو ملك در نزدیكی 
یكدیگر و ارتباط خوب نیما و جالل در دوران حیاتشــان، حد فاصل این دو ملك را به گذر 

فرهنگی تبدیل كند.

بانك ایران – انگلیس و موزه بانكداری

ســاختمان بانك تجارت در میدان توپخانه 
تهــران از آن دســته بناهای ارزشــمند و 
باشكوهی است كه توسط این بانك مرمت 
شده و قرار است تبدیل به موزه بانك تجارت 
شود. این ســاختمان در دوران پهلوی اول 
با معماری یك معمار ارمنــی و هنرمندی 
اســتاد لرزاده در داخل بنا روی ویرانه های 

یك ساختمان قاجاری بنا شد. ســاختمان بانك تجارت بر خانه قاجاری قهرمان میرزا 
بنا شد. رویتر، بنیانگذار بانك ایران و انگلیس خانه قاجاری را از مالكیت قهرمان میرزا 
خارج و با تخریب آن ســاختمان جدید بانك ایران و انگلیس را احداث كرد. این بانك 
بعدها به بانك بازرگانی و سپس به بانك تجارت تغییر نام داد. حاال با مرمت ساختمان 
واقع در ضلع شرقی میدان توپخانه تهران قرار است موزه بانكداری بانك تجارت در این 
ساختمان راه اندازی شود. مدیران این بانك اكنون با جمع آوری اسناد بانكی و تجهیزات 
بانكداری در دوره های مختلف تاریخی خودروهای سابق آقای تجدد، نخستین رئیس 
بانك بازرگانی ایران را جمع  آوری و در حیاط این مجموعه داخل ویترین قرار داده اند تا 

جلوه دیگری به موزه بانك تجارت بدهند.

میراث خانواده لوالگر

خانه حنا متعلق به خانواده مشهور لوالگر در 
پهنه رودكی تهران و در خیابان نوفل لوشاتو 
و اتفاقا در كوچه لوالگر قرار دارد. قدمت بنا 
به دوره پهلوی دوم بازمی گردد و 90سال از 
عمر آن می گذرد. این خانه 7اتاق و فضاهای 
جانبی دارد. سال 1395یك شركت معماری 
این خانه را خریداری كرد و پس از مرمت آن 

در سال 97كاربری تازه ای به این خانه ارزشــمند داده شد. حنا نخستین هتل بوتیك 
ایران بود كه توانست مجوز فعالیت در حوزه اقامت و خدمات به گردشگران را از وزارت 

میراث فرهنگی كسب كند.

بوستانی به نام باغ عمارت وثوق الدوله 

عمارت وثوق الدوله، در باغ سلیمانیه تهران 
پیش تر در اختیار بنیاد مستضعفان بود. این 
خانه منزل آقا بزرگ در ســریال شهرزاد بود 
كه پس از رسانه ای شدن تخریب های صورت 
گرفته در آن، شــهرداری تهران این خانه باغ 
قاجاری را تملــك و با مرمــت آن و احداث 
بوستان وثوق الدوله این باغ عمارت تاریخی 
را در اختیار مردم شهر تهران قرار داد. مالك این باغ عمارت تاریخی میرزا حسن خان، 
معروف به وثوق الدوله، نخســت وزیر زمان ناصرالدین شاه بود. او صاحب 25 هكتار باغ  
در منطقه بود كه بعدها بخش هایی از آن برای ساخت سازمان آب، كالنتری، بوستان، 
راهنمایی و رانندگی و شهرك و مجتمع مسكونی واگذار شد. بعد از آن هم محوطه باغ 

به عنوان چایخانه سنتی و تفریحگاه مورد استفاده قرار می گرفت.
خانه وثوق الدوله از معدود خانه باغ های شهر تهران است كه با گذشت حدود 150سال 

از عمر آن سالم مانده است.

عمارت وكیل التجار

ســرای میزانــی در دوره قاجــار در ضلــع 
جنوب غربی میدان محمدیه )اعدام ســابق( 
احداث شــد. این بنا به دلیل برخورداری از 
حجره های متعدد محــل عرضه خواربار بود. 
میرزا محمدباقر میزانی ملقب به وكیل التجار 
در سال 1300خورشیدی این بنا را با زیربنای 

1400مترمربع ساخت.
سرای میزانی پیش از آنكه به محل فروش خواربار تبدیل شود، یك كاروانسرا برای تجار 
و بازرگانانی بود كه از سراسر ایران برای دادوستد به تهران می آمدند. سرای میزانی اما در 
فروش خشكبار موفق نبود و چند سال بعد توسط حاج هاشم میزانی، فرزند میرزا محمد 
تبدیل به كارخانه قندریزی شد. با مرگ حاج هاشم میزانی سرای میزانی هم خاموش و 
متروك شد. سال 1390بود كه نوادگان میزانی كه در معماری سنتی و كاشیكاری ایرانی 
تخصص داشتند، تصمیم گرفتند میراث اجدادی خود را دوباره زنده كنند. آنها در مدت 
6سال بنا را مرمت و در سال 96رستوران وكیل التجار را افتتاح كردند تا بدین ترتیب یك 
بنای تاریخی ارزشمند دیگر در شهر تهران با تالش و سرمایه بخش خصوصی از مرگ 

تدریجی نجات یابد.

سازمان اوقاف و موقوفه سرهنگ بهرامی

خانه سرهنگ یوسف بهرامی، عمارت متعلق 
به دوره پهلوی اول در خیابان نوفل لوشــاتو 
اســت. این بنا، 540مترمربع مساحت دارد 
و دارای یك زیرزمین و 2طبقه باالیی است. 
خانه بهرامی با بهره گیری از الگوی كوشــك 
ایرانی ساخته شده اســت. این بنای موقوفه 
اما در سال های گذشــته با همراهی سازمان 
اوقاف و امور خیریه و به درخواست متولی مرمت شــده و قرار است به زودی تبدیل به 
مركز فرهنگی با رویكرد وقف شود. موقوفه بهرامی از آن دسته بناهای شهر تهران بود 
كه به دلیل متروكه بودن به شدت آسیب دید؛ اگرچه پیش تر مدتی تعاونی اداره اوقاف 
در این خانه فعال بود، اما آسیب های ناشی از متروكه ماندن بنا به تخریب بخش هایی از 
خانه منجر شده بود كه ســرانجام در همراهی اوقاف و متولی موقوفه این بنای تاریخی 

شهر تهران نیز مرمت و از تخریب كامل نجات یافت.

ســال 1257مردی در محله عودالجان تهران، در هسته اولیه تشكیل 
تهران چشــم به جهان گشــود كــه در دوران قاجار و پهلــوی یكی از 
سرامدان ورزش باســتانی در تهران بود. سیدحسین شجاعت توانست 
 در جوانمردی و شجاعت به جایی برسد كه تمام تهران او را با نام پهلوان

 رزاز بشناسند.
پهلوان رزاز روحانی و تحصیلكرده نجف اشرف و از مشروطه خواهان بنام 
بود. در وصف او چنین نوشته اند كه رزاز چنان در جوانمردی و پاك طینتی 
خوشنام بود كه مردان راهی سفر مال و خانواده خود را به وی می سپردند. 
شغل او برنج فروشی بود و لقب رزاز نیز به همین دلیل به پهلوان خوشنام 
تهران داده شد. او خانه ای در كوچه میرزا محمود وزیر داشت كه قدمت 
آن به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی می رســید. خانه او در ســال های 
گذشته توســط یك ســرمایه گذار بخش خصوصی خریداری و پس از 
مرمت و بازسازی در یك سال گذشــته به یك هاستل تبدیل شده است 
 تا هم بنایی تاریخی در تهران حفظ شــود و هم نام پهلوان رزاز همچنان

 سر زبان ها باشد.
سال 1393جلسه هیأت مؤســس بنیاد حامیان دانشگاه تهران پس از 
برگزاری نخستین جشــنواره خیرین و واقفین دانشگاه تهران تشكیل 
شــد. نیاز به یك ساختمان مناســب برای فعالیت این بنیاد موجب شد 
تا سال 1394یك ســاختمان تاریخی در خیابان وصال شیرازی از اموال 

این دانشگاه به مدت 99ســال در اختیار این مجموعه قرار بگیرد. بنیاد 
فرهنگی مصلی نژاد هم هزینه مرمت، بازســازی و تجهیز این ساختمان 
تاریخی را به مبلغ 2میلیارد تومان پرداخت كرد. این ساختمان متعلق به 
یكی از نخستین وارد كنندگان دارو به ایران بود كه پس از انقالب اسالمی 
مصادره و سال های طوالنی به حال خود رها شد. این ساختمان در طرح 
ساماندهی امالك دانشگاه تهران اما توسط این دانشگاه خریداری شد و 
در 3سال اخیر مركز بنیاد حامیان دانشگاه تهران شد. این ساختمان البته 
لوكیشن فیلم خوب بد جلف نیز بود. دانشگاه تهران با خرید و مرمت این 
ساختمان متعلق به دوره پهلوی دوم توانسته است یكی دیگر از بناهای 

تاریخی شهر تهران را حفظ كند.

هاستل پهلوان رزاز

عمارت تاریخی ناصرالدین میرزا در محدوده ارگ ســلطنتی تهران و در 
حریم كاخ جهانی گلستان قرار دارد. این خانه كه در خیابان صوراسرافیل 
واقع شده است در سال 1384به شــماره 12214 در فهرست آثار ملی 

كشور ثبت شد.
این خانه متعلق به فرزند مظفرالدین شــاه بود كــه در مالكیت صندوق 

بازنشستگی كشوری است. 
خانه ناصرالدین میرزا پس از انقالب اسالمی به تملك دولت ایران درآمد 
و دولت نیز پس از چند ســال این عمارت تاریخی را به دلیل دیون خود 
به صندوق بازنشســتگی تحویل این صندوق داد. صندوق بازنشستگی 
اما این عمارت ویران شده را مرمت و بازسازی كرد و قرار است در آینده 

 نزدیك این بنای قاجاری تبدیل به مركز دورهمــی و میزبانی صندوق
 بازنشستگی شود.

خانه ناصرالدین میرزا
باشگاه صندوق بازنشستگی
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ممنوعیت تردد تک سرنشین ها 

تهــران در كنــار تمــام خوبي ها و 
زيبايي هايش كه از جنوب تا شــمال 
شهر گســترده شــده و حاصل كار و 

تالش مديران شهري در ادوار مختلف است، معايب و مشكالتي 
هم دارد كه معضل ترافيــك و آلودگي هوا در رأس همه آنها قرار 
گرفته اســت. اگرچه ترافيك مشكل و چالشــي است كه تمام 
كالنشهرهاي دنيا با آن دســت به گريبان هستند و فقط مختص 
به تهران و ايران نمي شــود، اما مي توان چــاره و تمهيداتي براي 
كاهش اين مشكل بزرگ شــهري پيدا و اجرا كرد. از ساعت 7تا 
9/30دقيقه صبح و از آن طرف بين ساعت 4عصر تا 9شب شاهد 
ترافيك سنگيني در خيابان ها و بزرگراه هاي تهران هستيم، به ويژه 
در شريان هاي بزرگ شــرق به غرب و بلعكس. در اين بازه هاي 
زماني، تردد در مسيرهاي 15تا 20دقيقه اي حدود 2ساعت طول 
مي كشد! يكي از داليل شــلوغي بيش از حد خيابان هاي تهران 
نداشتن قانون و قاعده اي براي مديريت ترافيك شهر است. براي 
مثال مي توانيم در ســاعت يا روزهاي خاصــي قانون ممنوعيت 
سفرهای شهري تك نفره با وســيله نقليه شخصي را اجرا كنيم. 
قانوني كه اجازه تردد به خودروهاي شــخصي تك سرنشــين را 
نمي دهد و تردد چنين وســايل نقليه اي را محدود مي كند. اگر 
اين قانون اجرا شود خودم از كساني هســتم كه اين ممنوعيت 
يا محدوديت شامل حالم مي شود، چون اغلب تك نفره با وسيله 
نقليه شخصي سر فيلمبرداري و ديگر كارهاي روزمره ام مي روم. با 
محدود كردن تردد وسايل نقليه و قوانيني از اين دست، هم مردم 
زمان كمتري را در ترافيك سنگين شهر از دست مي دهند و هم 
ميزان آلودگي هوا كاهش پيدا خواهد كرد. در بحث ترافيكي جدا 
از مواردي چون گسترش و سهولت استفاده از حمل ونقل عمومي 
و حمل ونقل پاك و همچنين فرهنگســازي ، بــه اتخاذ قوانين و 
تصميم هاي محدود كننده و كنترل كننده هم نياز است. بنابراين 
بايد آنچه از تهران به عنوان پايتخت كشور و ديگر كالنشهرها طي 
سال هاي گذشــته بابت تامين ناوگان حمل ونقل همگاني، مورد 
غفلت قرار گرفته، جبران شــود. البته كه كار براي تأمين منابع 
مالي اين حوزه در شرايط دشوار اقتصادي كنوني، سخت است اما 
نبايد از آن غافل شد تا مانند گذشته همواره چرخ دو وسيله انبوه بر 
مترو و اتوبوس لنگ بزند؛ چراكه توســعه و نوسازي اين بخش ها 
ارتباط مستقيم با كاهش آلودگي هوا ، ترافيك و بالتبع افزايش 
سطح سالمت جسمي و رواني شهروندان دارد. صدالبته كه مردم 
نيز بايد با بهره گيري از وسايل ارتباطي هوشمند، ترددهاي شهري 

خود را به بهترين شكل ممكن مديريت كنند.
 به هرترتيب بايــد گفت كه ترافيــك و آلودگی هــوا پديده ای 
چندوجهی است و زمانی رو به كاهش می گذارند كه هركسی و هر 

نهادی وظيفه اش را بداند و انجام دهد.

شهر از نگاه چهره ها

سیدجواد هاشمي
  بازيگر و كارگردان سينما ، تئاتر و تلويزيون

10مسير براي دور زدن ترافيك
 با بازگشايي مدارس و مراكز آموزشي، ترافیک شهر تهران

حدود 20درصد افزايش يافته است 

 ترافيــك شــهر تهــران معضــل 
حل نشده اي است كه روزانه هزاران نفر 
را درگير خود مي كند. وقت مي گذرد، 
به كار خود نمي رسيد يا تأخير داريد 
و اين موضــوع بي شــك اضطراب و 
استرس را به شما وارد مي كند. بماند 
كه ترافيــك، خودبه خــود آلودگي 
هوا را هم افزايــش مي دهد و نتيجه 
آن، كاهش ســطح سالمت جسماني 
خواهد بود. بنابراين ترافيك در معابر 
شــهري از همه نظــر كالفه كننده و 
آسيب زاست، اما راهكارهاي ارائه شده 
تنها مسكني موقت بوده اند و تاكنون 
راهي اساســي براي برون رفت از اين 

وضعيت، پيش پاي شهروندان گذاشته 
نشده است. مدارس، دانشگاه ها و مراكز 
آموزشي كه غيرحضوري و منع تردد 
شــبانه هم كه به دليل پاندمي كرونا 
اجرا شــد، به نظر مي رســيد ترافيك 
هم كاهش يابد، امــا در عمل چنين 
نشد. حاال چند روزي مي شود كه در 
پي باز شــدن اغلب مدارس و مراكز 
آموزشي، طبق آمار، ترافيك پايتخت 
حدود 20درصــدي افزايــش يافته 
است. نكته اينجاست كه اگرچه طبق 
نظر مشترك ســازمان حمل ونقل و 
ترافيك و پليس راهور، به طور ميانگين 
31دقيقه از وقت هر تهراني روزانه در 
ترافيك تلف مي شــود، اما در پاييز و 
زمســتان اين ميزان به 45دقيقه هم 

مي رسد. طبق بررسي ها رعايت نكردن 
قانون، عامل اصلي تشــديد ترافيك 
است و سبب باال رفتن اين مقدار زمان 

به حساب مي آيد.
در ايــن بيــن، پرســش اين اســت 
كه شــهروندان چگونه مي توانند به 
شــكل قانوني ترافيك را دور بزنند؟ 
پاسخ سؤال مشــخص است؛ استفاده 
از وســايل حمل ونقل عمومي البته 
به شــرط مديريت زمان و رفت وآمد. 
يعني تا حد ممكن ساعاتي را انتخاب 
كنيم كه به شــلوغي و ازدحام مترو و 
اتوبوس نخوريم. با وجود اين، اگر ناچار 
به استفاده از وســيله نقليه شخصي 
شديم، راهكارهايي وجود دارد كه هم 
خودمان گاهي در مسيرهايي با ترافيك 
پرحجم گير نيفتيم و هم به نوعي به 

كاهش ترافيك كمك كنيم:

 براي رفتــن به محل كار صبح   هــا هرقدر كه زودتــر از خانه 
بيرون برويد، كمتر در ترافيــك خواهيد ماند. بهترين زمان 
براي بيرون رفتن از خانه قبل از ســاعت 6:30 است و اول 

صبح با انرژي بيشتري در محل كار حاضر مي شويد.

 ترافيك عصرگاهي از ساعت 16شروع مي شود و به همين 
دليل، بهترين زمان براي بازگشت از محل كار مي تواند قبل 
از اين ســاعت باشد. اگر ســاعت كاري تان به نحوي است كه 
بايد بيشتر از ســاعت 16در محل كار حضور داشته باشيد، 
بهتر است عجله نكنيد و پس از ســاعت 20:30از محل كار 

خارج شويد.

 براي استفاده از اتوبوس هاي شهري نيازي نيســت وقت زيادي را در 
ايستگاه بمانيد. با فرستادن پيامكي به سرشماره2000111 با وارد 

كردن كد ايستگاه از زمانبندي رسيدن اتوبوس ها مطلع شويد.

  برنامه ريزي سفرتان با مترو را از طريق لينك
    =metro. tehran. ir/Default. aspx?tabid   

 مي توانيد انجام دهيد. در اين بخش با وارد كردن
  مبدأ، مقصد و زمان تقريبي حركت، بهترين مسير

 براي شما نمايش داده مي شود.

 بيشترين ميزان سفرهاي 
كاري توليد شده شهر 
تهران مربوط به مناطق 4، 2و 
15 است. شهرونداني كه 
محل كارشان در اين مناطق 
قرار دارد، براي اينكه در 
ترافيك نمانند، بهتر است 
با برنامه ريزي در اين مناطق 
تردد كنند.

 ازدحام جمعيت در مناطق 6و 
12سبب افزايش ترافيك شده 

است؛ براي همين سفر درون شهري 
خود را به گونه اي تنظيم كنيد كه تا 
حد امكان از معابر آنها عبور نكنيد.

 اپليكيشن هاي مسيرياب در 
مواقعي ترافيك را دور مي زنند. 
اپليكيشن هايي مانند بلد و رايا 
اغلب مناسب ترين مسير را پيشنهاد 
مي كنند تا كمتر در ترافيك مانده و 
زودتر به مقصد برسيد.

 هميشه درنظر 
داشته باشيد كه 

محدوديت هاي 
طرح ترافيك از 
ساعت 7:30تا 

17:30اجرا مي شود.

 هنــگام رانندگــي بــه همديگــر كمــك و ســعي كنيد 
در بين خطــوط حركت كــرده و براي اينكه بــار ترافيكي 
افزايــش نيابد، ناگهــان از الينــي به الين ديگــر تغيير 
مسير ندهيد. در مسير خود حركت كردن به 
روانسازي ترافيك و تسهيل  عبور و مرور 

وسايط نقليه كمك مي كند.

 از روش قزل آاليي اســتفاده كنيد؛ روشــي كه در بحث 
مديريت ترافيك در دنيا با همين نام معروف است؛ يعني اينكه هميشه 
مســير مســتقيم و روتين ميان مبدأ و مقصد، بهترين مســير نيست. 
استفاده از خيابان هاي اصلي كم ترافيك به جاي بزرگراه هاي پرترافيك، 
هم باعث مي شود كه شما زودتر به مقصد برسيد و هم مصرف سوخت تان 
پايين  بيايد. درست مثل ماهي قزل آال و سالمون كه هنگام تخم ريزي با 
پرش هاي كج و حركت به صورت اريب و البته خالف جهت مسير آب، خود 

را به باالي رودخانه مي رساند.

  محمود مواليي
خبر نگار
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تازه هاي نشر

  جهش اجتماعي
كتاب »جهش اجتماعي« مي كوشــد 
برخي يافته هــاي علمي تــازه درباره 
شكل گيري ويژگي هاي زيستي و رواني 
انسان را به زباني ساده بيان كند و ضمن 
ارائه روايتي جــذاب از تاريخ تحوالت 
زيستي گونه انسان، چگونگي و چرايي 
شكل گيري برخي ويژگي هاي رواني در 

انسان را توضيح  دهد. ايده  محوري كتاب »فرضيه مغز اجتماعي« است 
كه مي گويد: بزرگي مغز انسان براي مقابله با چالش هاي پيچيده اي 
 اســت كه زندگي در محيط اجتماعي و تعامل با ســاير همنوعان
پيش روي او مي گذارد. برتري انســان در مقايسه با ساير جانوران، 
به ويژه نخســتين ها توانايي اعجاب انگيزش در تعامل با همنوعان و 
جامعه است و نه مثاًل قابليت چشمگير در نوآوري فني و كار با اشيا. 
روانشناس پيشرو »ويليام فون  هيپل« در اين كتاب انسان شناسي، 
زيست شناسي، تاريخ و روانشناســي را با علم تكامل درمي آميزد و 
تاريخ تكاملي ما را قدم به قدم دنبال مي كند تا نشــان دهد چگونه 
رويدادهايي در گذشته هاي بسيار دورمان هنوز هم زندگي امروزمان 
را شكل مي دهند. تأثير اين عوامل بسيار گسترده و چشمگير است؛ از 
مسائل عادي و روزمره مانند ميل به اغراق گويي و بزرگ نمايي گرفته 
تا موارد عجيبي مانند اينكه چرا خودمان دروغ هايمان را باور مي كنيم. 
»جهش اجتماعي« نوشته ويليام فون هيپل را ميثم محمد اميني به 
فارسي برگردانده و نشــر نو اين كتاب 373صفحه اي را با شمارگان 
هزار و 100نسخه به بهاي130هزار تومان به چاپ دوم رسانده است.

  جهنم سياه ۴
 »جهنم سياه 4« با عنوان جادوگرهاي 
سرزمين هاي مرداب، نوشته كاساندرا 
ادونل بــا ترجمه مهــدي ضرغاميان 
به تازگي منتشر شد. اين مجموعه كه 
تا كنون 3جلد آن به زبان فارسي در نشر 
نو منتشر شده، مقدمه اي بسيار مهيج 
براي بچه هايي است كه مي خواهند با 
خواندن رمان هاي خيالــي و جادويي، 

نيروي تخيل خود را به كار بگيرند و ضمن گريــز از دنياي واقعي با 
شخصيت هايي به سر ببرند كه نظيرشان شايد هيچ گاه ديده نشود؛ با 
اين حال گاه از خود مي پرسيم فاصله اين جهان خيالي با عالم واقعي ما 
تا چه اندازه نزديك است و آيا بسياري از اين كشاكش هاي وهم انگيز 
سايه اي از درگيري هاي جهان واقعي نيست؟ ترجمه فارسي مجموعه 
»جهنم سياه« سليس و روان است و كوشش شده متني خوش خوان 
در دسترس بچه هاي ايراني قرار داده شود. در برگردان فارسي رمان، 
اغلب وردها و طلسم هاي جادويي، از واژه هاي كهن ايراني به خصوص 
كلمات دوره ميانه )پهلوي( گرفته شده تا خواننده مهجور بودن اين 
جمله ها و كلمات را احســاس كند و با كشش بيشتري به دنياهاي 
غريب پا بگذارد. نشر نو اين كتاب 201صفحه اي را با شمارگان هزار و 

100نسخه به بهاي 72هزار تومان منتشر كرده است.

امسال در هفته کتاب و کتاب خوانی در 
کنار برنامه هاي فرهنگي متعددي که 
هرکدام به نوعي مردم را به سمت کتاب و کتاب خوانی سوق مي داد، شاهد 
يك حرکت فرهنگي گسترده با موضوع کتاب در سطح معابر و ميادين 
پايتخت بوديم که سازمان زيباســازي شهر تهران باني آن بود. در قالب 
اين طرح فراگير، سازمان زيباسازي شــهر تهران، ۵۰۰طرح فرهنگي با 
شعار »کتاب خوب بخوانيم« را روي سازه هاي تبليغات شهري اکران کرد. 

تبليغات فرهنگي اکران شده در سطح شهر با همكاري و مشارکت معاونت 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، حوزه هنري، نهاد کتابخانه هاي 
عمومي کشور و خانه کتاب انتخاب شــده و به نمايش در آمد و مباحث 
مربوط به کتاب و کتاب خوانی را بار ديگر در ميان عالقه مندان به کتاب و 
کتاب خوانی داغ کرد. در اين ميان، واکنش هاي را هم در ميان اهالي قلم 
ايجاد کرد که براي آشنايي با ديدگاه هاي تعدادي از آنها  سراغ شان رفتيم 

و نظرشان را در اين باره جويا شديم.

علي اهلل سليمي
روزنامه  نگار

ديدگاه هاي تعدادي از اهل قلم درباره طرح سازمان زيباسازي شهر تهران با موضوع كتاب و كتاب خوانی

گامیبرایترویجکتابخوانی

محمدرضا سرشار، نويسنده:
نفس کار باارزش است 

به نظرم نفس اين قضيه خوب و باارزش اســت. 
الاقل به مــردم كمك مي كند بــا اهالي قلم و 
آثارشان بيشتر آشنا شــوند اما در نحوه اجراي 
آن يك مقداري مي شود بهتر عمل كرد. برخي 
مالحظات بايد رعايت شود. مثال اگر شهرداري 
تهران به اين موضوع ورود كرده بايد نويسندگاني 
كه همسو با ارزش هاي حاكم بر جامعه اسالمي 
هستند مورد توجه قرار گيرند. نه اينكه افرادي 
به مردم معرفي شــوند كه اگــر زماني پايبند 
ارزش هاي اسالمي جامعه بودند حاال به نوعي 
از گذشته خود پشيمان هســتند و راهشان را 
جدا كرده اند. كساني كه اين افراد و آثارشان را 
انتخاب مي كنند بايد شناختي از وضعيت حال 
آنها داشته باشند و اگر اطالعات شان به روز نيست 
آن را به روز كنند. نكته ديگر، رعايت عدالت در 
تقسيم فضاهاي شــهري براي نصب تابلوهاي 
معرف نويسندگان و آثارشان است. اينطور نباشد 
كه فضاهاي شلوغ و پر رفت وآمد به افراد خاصي 
تعلق بگيرد و تابلوهاي معــرف برخي ديگر در 

فضاهاي پرت و خلوت نصب شود.

بهناز ضرابي زاده، نويسنده:
طرح کتاب شهرداري تلنگري به جامعه است

يك شــهر ايده آل طبعا بايد از مناظر گوناگون 
ديده شود و مسئوالن شهري از جهات مختلف 
به آن توجه كنند. در بخش تبليغات محيطي 
در فضاهــاي عمومي شــهرها آنچــه تاكنون 
غالب بوده، معمــوال تبليغات تجاري اســت 
كه شــهروندان را به نوعي به مصرف  كاالها و 
توليدات مورد نظر شركت هاي تجاري تشويق 
مي كند، اما حركتي كه اخيرا از سوي سازمان 
زيباسازي شهرداري تهران صورت گرفته و طي 
آن تابلوهايي با تصاوير اهل قلم و آثارشــان در 
معرض ديد شهروندان قرار گرفته، يك رويكرد 
فرهنگي خوشايند است كه در ذات خود قابل 
احترام و ستايش اســت. اين حركت فرهنگي 
كه گامي در جهت ترويج فرهنگ كتاب خوانی 
در جامعه است مي تواند تلنگري به شهروندان 
باشد كه در كنار نيازهاي ديگر، به يك محصول 
فرهنگي اثرگذار و فرهنگســاز به نام كتاب هم 
گوشه چشمي داشته باشــند و در سبد خريد 
خانوارها جايي بــراي آن درنظر بگيرند و از آن 

غافل نشوند.

ناصر فيض، شاعر:
مسيرهاي دسترسي به کتاب  هموار شود

كال اينكه راجع به توســعه فرهنــگ كتاب و 
كتاب خوانی در جامعه حركت هايي از ســوي 
نهادها و سازمان هاي مسئول صورت مي گيرد، 
في نفســه خوب اســت، اما بايد به جوانب اين 
موضوع هم توجه شــود. مثال وقتي نويسنده، 
شاعر يا محقق و پژوهشگري را همراه با تعدادي 
از آثارش در سطح شــهر معرفي مي كنيم بايد 
زمينه دسترســي مخاطبان به آثار اين افراد را 
هم فراهم كنيم. آن هم در شرايط امروزي كه 
قيمت كتاب مانند ديگر اقدام افزايش يافته و 
برخي از عالقه مندان بــه كتاب و كتاب خوانی 
واقعا قدرت تهيه اين كتاب ها را ندارند. به نظرم، 
نهادها و سازمان هايي كه براي تبليغ فرهنگ 
كتاب خوانی در سطح شــهر فعاليت مي كنند 
اگر   مسيرهاي دسترسي افراد به اين آثار را هم 
هموار كنند، عالقه مندان به كتاب و كتاب خوانی 
با ســهولت بيشــتر كتاب هاي مورد نظرشان 
را تهيه مي كنند. در آن شــرايط اســت كه به 
اثربخش بودن چنين طرح هايي بيش از پيش 

مي تواند اميدوار بود.

محسن پرويز، نويسنده و رئيس انجمن 
قلم ايران:

شوراي شهر چنين طرح هايی را 
تقويت کند

طرح اخير ســازمان زيباسازي شهرداري تهران 
كه همزمان با آغاز هفته كتاب و كتاب خوانی در 
سطح شهر اجرايي شده و در قالب آن، ۵00 طرح 
فرهنگي با شــعار »كتاب خوب بخوانيم« روي 
سازه هاي تبليغات شــهري اكران شد، در ذات 
خود يك طرح خوب و قابل دفاع اســت، چرا كه 
در سطح شهر تهران كه انواع تبليغات محيطي در 
گوشه و كنار آن شهروندان را احاطه كرده، توجه 
به كتاب و كتاب خوانی، هرچند در فاصله زماني 
محدود كه به هفته كتاب و كتاب خوانی خالصه 
مي شد، ارزشمند و قابل توجه است. پس نفس 
ماجرا را مي شود با قاطعيت تأييد كرد اما نكته اي 
كه الزم است در اجراي چنين طرح هايي لحاظ 
شــود، بهره گيري از نظر كارشناسان اين حوزه 
است كه كيفيت كار به مراتب باالتر برود. اگر در 
برنامه شوراي شهر اين موضوع به عنوان يك اصل 
مورد توجه قرار گيرد، مي توان به تداوم اصولي و 

كارشناسانه آن در آينده اميدوار بود.

سعيد تشكري، نويسنده:
موفقيت طرح در گرو تداوم آن است

هربار مديــران مــا و مؤسســات فرهنگي و 
اجتماعي حركتي به ســمت توسعه فرهنگ 
كتاب و كتاب خوانی در جامعه برداشــته اند، 
شاهد ارتقاي فرهنگ مطالعه در جامعه بوده ايم 
اما متأسفانه اغلب اين ايده ها و طرح ها مقطعي 

بوده و به داليل گوناگون تداوم نيافته اند.
مثال روشن در اين زمينه، برنامه هاي تلويزيون 
در بخش كتاب بود كــه بينندگان و مخاطبان 
تا آمدند با برنامه و موضوع آن انس بگيرند، از 
كنداكتور برنامه هاي تلويزيون كنار گذاشــته 
شد و مردم ماندند كه آيا باالخره كتاب خواندن 
خوب است يا نه، چون قطع يكباره برنامه اي كه 
درباره كتاب بود، اهميت آن براي جامعه را زير 

سؤال مي برد.
 من با كليت طرح اخير شهرداري تهران موافق 
هســتم و معتقدم اگر اين طــرح و طرح هاي 
مشابه تداوم يابد و از گستردگي بيشتري هم 
برخوردار باشــد، مي تواند در توسعه فرهنگ 
كتاب خوانی در جامعه اثرات مفيدي داشــته 

باشد.
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بايد خانواده آسيب ديده را درمان كرد
آماري در ۱۲۳ به ثبت رسيده  كه نشان از آن دارد 
آزار عليه كودكان در ۲ســال اخير افزايش نداشته 
است. بسياري از جامعه شناسان اين ثبات را نتيجه 
حضور كودكان در ايام كرونا در خانه مي دانند، زيرا 
عمده كودك آزاري ها از طريق اقوام، همســايه ها 
يا بخش هايــي كه كودكان بيشــتر در آنجا حضور 
دارند، مانند نظام آموزشــي گزارش شده است و از 
آنجايي كه كودكان بيشتر در خانه حضور داشتند، 
اينگونه تحليل شــده كه همين امر آمار را كاهش 
داده اســت. با توجه به اينكه عمده كودك آزاري ها 
از روي غفلت گزارش شــده، به نظــر آموزش هاي 
فرزندپروري و مهارت هاي زندگي در اين باره مؤثر 
خواهد بود. آموزش هايــي در قالب كارگاه، كالس 
و... كه اين روزها بيشتر توســط ارگان هايي چون 
بهزيستي، شهرداري و ســراي محالت براي مردم 

برگزار مي شود.
براي ترغيب خانواده ها به فرزندآوري شــايد الزم 
باشد در ابتدا معضالتي كه در جامعه  شناسايي شده 
رفع شود. مصطفي اقليما، آسيب شناس اجتماعي 
مي گويد: »خشونت رواني وارد شده به بزرگساالن 
در جامعه تبديل به خشونت فيزيكي عليه فرزندان 
مي شــود، بنابراين براي جلوگيري از آســيب يك 

كودك بايد پدر و مادر آسيب ديده را درمان كرد.« 
به اعتقاد او، خشونت عليه كودك، معلولي از علت 
اســت. از اين رو بايد مواردي چون طالق، بيكاري، 
نداشتن امنيت شــغلي، نااميدي، سرخوردگي از 
جامعه و محيط كار و بســياري از مسائل مشابه كه 
خشونت رواني را در بزرگســاالن تشديد مي كند، 
برطرف شــود. اقليما با بررســي اين آسيب ادامه 

مي دهد: »وقتي فقر زياد مي شود و امنيت شغلي از 
بين مي رود، پدر مجبور است كه در دو شيفت كار 
كند و كمتر زمانش را با خانــواده بگذراند. آن وقت 
است كه ســروصداي كودك كه جزئي از طبيعت 
زندگي او ست نيز پدر و مادر را عصباني مي كند. اگر 
مي خواهيد كودكي آسيب نبيند، در ابتدا بايد پدر 
يا مادر آسيب ديده او را درمان كنيد. آن وقت كودك 
هم مي تواند در خانواده اي آرام زندگي كند. در غير 
اين صورت كودك آزاري آماري است كه هيچ وقت 

ديده و شنيده نمي شود.«

رشد خانواده با شرايط نرمال اقتصادي و رواني 
اقليما معتقد است آمار كودك آزاري بسيار باالتر از 
درصدهاي اعالم شده است: »اين درصد به نسبت 
تماس ها با اورژانس اجتماعي به دست آمده است، اما 
چند درصد آزارديدگان با اورژانس تماس مي  گيرند؟ 

معموال كودكان چنين تماسي 
برقــرار نمي كننــد، چون 
كمتر بچه اي چنين آگاهي 
داشــته و اكثرا اين آزار را از 
ســوي خانواده خود پذيرفته انــد. آزارهاي رواني 
اما بيش از آزار جســمي در فرد ماندگار است. بايد 
آزارها را دســته بندي كرد.« اين جامعه شــناس با 
تشــريح اينكه آموزش پيش از رفع نيازهاي اوليه 
ممكن نيست، مي گويد: »رهبر انقالب علل و عوامل 
كاهش فرزندآوري و جوانگرايي را مدنظر قرار داده 
و خواستند اين علل بررسي شــود. اما اين عوامل 
بررسي نشــد. عدم تمايل خانواده ها به فرزندآوري 
معموال با نيازهاي اوليه آنها گره خورده است. يعني 
ايجاد شرايط براي كار و رفاه حداقلي باعث مي شود 
فرد در شرايط نرمال رواني قرار گرفته و عالقه مند 
به داشتن خانواده و فرزند شود.« با اين وجود، اين 
آسيب شناس معتقد اســت آموزش بايد مسئله اي 
باشــد كه فرد پس از رفع نيازهايش خود به سراغ 

آن رود.
اما آيا آموزش به كودكان در راستاي كاهش خشونت 

عليه آنها مؤثر است؟ ماريا پاســيار، روانشناس 
مي  گويد: »معموال آموزش ها به كودكان بايد 

از سه سالگي شروع  شود. اين آموزش ها با 
عروسك و اسباب بازي ها، كتاب هايي 

كه براي كودك خوانده مي شــود، 
شروع خواهد شد. اين روش هاي 

غيرمســتقيم ذهن كودكان را 
آمــاده آموزش هــاي بعدي 
مي كند چون بچه در اين سن 
قدرت يادگيــري چنداني 
ندارد.« پاســيار مي گويد 
كه پدر و مــادر آنقدر بايد 
بــا فرزنــد خود دوســت 
باشند كه هر اتفاقي افتاد، 
بچه به آنها بازگو كند: »اما 
همين كــه فهميدنــد، بايد 

عادي رفتار كنند و به او بگويند 
كه تقصيركار نيست و اين ماجرا 

ممكن اســت براي خيلي هــا اتفاق 
بيفتد. به فرزندشــان بگويند كه همراهش 

هستند تا مشكلش رفع شــده و فرد آزارگر تنبيه 
شود. نبايد بگذارند بچه احساس گناه و تنهايي كند. 
چون اين احساس تا آخر عمر همراه او خواهد ماند.«

مراقبت از كودكان كار
روانشناسان معتقدند كه نوع پوشش، محيط بازي، 
نوع آن و همبازي بچه ها بايد رصد شود. هرچند نبايد 
كودك را متوجه اين نگراني كرد و بايد و نبايد برايش 
گذاشت كه با چه كسي و چطور بازي كند، بايد از دور 
مراقب بود. پاسيار مي گويد: »واكنش شديد بچه را 
حساس مي كند. اين تربيت يكي دو روزه نيست. بايد 
از ابتدا به بچه ياد داد كه مثال هنگام رفتن به سرويس 
بهداشــتي، در را ببندد و كامل لباس هايش را از تن 
بيرون نياورد و در كجا و به چه شــكل حضور داشته 
باشــد. به نظرم وقتي پدر و مادر تصميم به بچه دار 
شدن مي گيرند بايد آموزش ببينند.« اين تربيت و 

آموزش در كودكان كار نيز بايد وجود داشته باشد تا 

درصورت آزار، آن را مطرح كنند. پاســيار مي  گويد 
كه در فعاليت با مؤسســه كــودكان كار به بچه ها 
خود مراقبتي و آشنايي با حقوق فردي شان آموزش 
داده مي شــد: »معموال اكثر آســيب ها گريبان اين 
بچه ها را مي گيرد. شايد شهرداري و سراي محالت 
در كمك و آموزش به اين بچه ها خيلي مؤثر باشند. 
مي دانم خيلي ها داوطلب آموزش رايگان هستند، اما 
اگر شهرداري فضاي الزم را ايجاد كند، داوطلب براي 
آموزش زياد است.« اگرچه تماس  درباره كودك آزاري  
افزايش نيافته، اما آموزش نكات مراقبتي هم كافي 
نيست و بايد از تماس با شــماره هايي چون ۱۲۳ تا 
شــركت در كارگاه و كالس  هاي مراقبــت از خود و 
كودك در مقابل آزارگران به مردم آموزش داده شود.

كرونا عليه كودك آزاري 
براساس آمار اعالم شده از سوي اورژانس اجتماعي، تماس  درباره كودك آزاري  در ۲سال اخير افزايش نيافته، اما آموزش 

نكات مراقبتي هم كافي نيست

۹درصــد تماس هاي مرتبط بــا اورژانس اجتماعــي مربوط به 
گزارش 
كودك  آزاري اســت. اين آمار در حالي اعالم مي شــود كه معاون امور خبری

اجتماعي سازمان بهزيستي كشور شايع ترين نوع كودك آزاري و سوء رفتار با 
كودكان را »غفلت« عنوان كرده است. حبيب اهلل مسعودي فريد مي گويد كه از زمان شيوع ويروس 
كرونا ميزان تماس  ها درباره كودك آزاري ها افزايش نيافته و اين نشــانه آن است كه در اين دوران 
كودكان در خانه بوده اند. اما چطور بايد براي مبارزه با چنين خشونت هايي آموزش ديد؟ آن را گزارش 

كرد؟ داليل آن را بررسي كرد و به كودكان راه هاي مراقبت را ياد داد؟ 

زهرا رستگارمقدم
خبر نگار

خشونت عليه كودك، معلولي از علت 
اســت. از اين رو بايد مــواردي چون 
طالق، بيكاري، نداشتن امنيت شغلي 
نااميدي، ســرخوردگي از جامعه و 
محيط كار و بسياري از مسائل مشابه 
كه خشــونت رواني را در بزرگساالن 

تشديد مي كند، برطرف شود

تمام نیاز های تهران
اجزاي مختلف شهر، نياز به نگهداري و تعمير دارد و نهادهاي 
مختلف باالدســتي بايد نسبت به رســيدگي به بخش هاي 
مختلف شهر تمهيداتي تازه بينديشــند. تعداد اتوبوس ها 
و تاكسي هاي فرسوده در كشــور، هر روز بيشتر مي شوند و 
به دنبال آن آلودگي هاي زيســت محيطي هم افزايش پيدا 
مي كند. اين درحالي اســت كه روند نوســازي تاكسي ها و 
اتوبوس هاي فرسوده به دليل شرايط پيچيده اقتصادي كشور و 
افزايش توقف ناپذير قيمت خودروها، وضعيت نامطلوبی دارد.
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شهرهاي هوشمند با استفاده از 
ايده هاي نو، مي توانند ميزان آلودگي 

هوا را بسيار كمتر از گذشته كنند

به سوی آينده

امير رحيمي، معاون استوديوهاي بازي 
نتفليكس شد

ميكروروبات هايي كه براي درمان از راه 
بيني به مغز مي روند

محققان كره اي ميكروروبات هايي ابداع كرده اند كه از سلول هاي 
بنيادي ساخته شــده و مي توانند از طريق بيني به مغز منتقل 
شوند. به گزارش نيواطلس، اين سلول روبات ها)Cellbots( كه 
ســد خوني مغزي را دور مي زنند، مي توانند روزي براي درمان 
سرطان هاي مغز و بيماري هاي عصبي مورد استفاده قرار گيرند. 
مغز به عنوان مركز كنترل بدن، به امنيت بسيار بيشتري نسبت 
به ســاير اندام ها نياز دارد. ســد خوني مغزي يك غشاي بسيار 
انتخابي است كه از ورود سموم و ذرات خارجي براي گردش در 
خون جلوگيري مي كند و در عوض فقــط اجازه مي دهد تا مواد 
مغذي خاصي از آن عبور كنند. و درحالي كه بيشتر اوقات اين يك 
عملكرد مفيد و مهم محســوب مي شود، اما در عين حال درمان 
بيماري هاي مغز را دشــوار مي كند، زيرا داروها نيز از ورود منع 
مي شوند. تحقيقات قبلي نشان داده است كه گذرگاه داخل بيني 
مي تواند مسير مستقيمي به مغز باشد و به داروها اجازه مي دهد 
اين مانع را دور بزنند، اما به جاي اسپري يا ژل بيني، دانشمندان 
در مطالعه جديد خود، يك وســيله نقليه نسبتا منحصر به فرد را 
به اين بزرگراه فرســتادند؛ روبات هاي كوچكي كه از سلول هاي 
بنيادي ساخته شده اند. محققان ميكروروبات هايي ساخته اند كه 
 )HNTSCS( عمدتا از سلول هاي بنيادي انتقال هسته اي انسان
ساخته شده اند كه در داخل آنها نانوذرات اكسيدآهن وجود دارد. 
اين نانوذرات ها به ســلول روبات ها اجازه مي دهند تا با استفاده 
از ميدان هاي مغناطيسي هدايت شــوند. سلول روبات ها پس از 
ورود به مغز مي توانند به نورون ها، ســلول هاي پيش ساز عصبي 
و نوروگليوســيت ها تفكيك شــوند كه اين مي تواند به درمان 
طيف وسيعي از اختالالت سيســتم عصبي كمك كند. اين تيم 
سلول روبات ها را با هدايت آنها از طريق كانال هاي ميكروسيال 
آزمايش كرده و نشان دادند كه چگونه مي توان سلول روبات ها را 
با استفاده از يك ميدان مغناطيسي خارجي كنترل كرد. سپس 
آنها را به ارگانوئيدهاي مغزي رشد يافته در آزمايشگاه پيوند زدند 

تا عملكردشان را بررسي كنند.

 شــركت متا، مالك اپليكيشن هاي 
فيســبوك، واتســاپ و اينستاگرام فناوري

مي گويــد: رمزگــذاري پيام هــا در 
اپليكيشن هاي فيسبوك و اينستاگرام تا سال2023 

اجرايي نخواهد شد. رمزگذاري 
انتها به انتها، روندي اســت كه 
براســاس آن فقط فرستنده و 
گيرنــده مي تواننــد پيام ها را 
بخواننــد و هيــچ نفر ســومي 
ازجمله مجريــان قانون و حتي 
خود شــركت متا نيز بــه آنها 

دسترسي نخواهند داشت.
به گــزارش بي بي ســي، با اين 
حال گروه هــاي محافظ بچه ها 
و سياستمداران هشدار داده اند 

كه اين كار ممكن است مانع از تحقيقاتی كه برای 
سوءاســتفاده از كودكان انجام می گيرد، شــود. 
جامعه ملي جلوگيري از خشــونت عليه كودكان، 
ادعا مي كند كــه خصوصي كردن پيام رســاني، 
خط اول سوءاستفاده جنسي از 

كودكان است.
پريتــي پاتــل، وزير كشــور 
انگليس همچنين بــا انتقاد از 
اين تكنولوژي گفت كه بستن 
دســت مجريان قانون در ورود 
بــه فعاليت هــاي مجرمانه به 
سوءاستفاده بيشتر از كودكان 

منجر مي شود.
رمزگــذاري انتها بــه انتها با 
رمزگذاري داده ها، درحالي كه 

بين تلفن ها و ساير دســتگاه ها تبادل مي شوند، 
عمل مي كنــد. تنهــا راه خواندن پيــام معموال 
دسترســي فيزيكي به يك دســتگاه بدون قفل 
اســت كه آن را دريافت يا ارسال كرده است. اين 
تكنولوژي در اپليكيشــن پيام رسان واتساپ كه 

متعلق به شــركت متاســت، يك گزينه هميشه 
فعال است، اما ساير اپليكيشن هاي اين شركت از 

آن محروم هستند.
مخالفان اين فناوري مي گويند: اين كار سوءاستفاده 
از كودكان را در فضاي مجازي آســان تر مي كند، 

اما مدافعــان مي گويند كه رمزگــذاري، از حريم 
خصوصي كاربران محافظت كرده و آنها را از دزدي 

اطالعات پيام از سوي هكرها نجات مي دهد.
آنتيگونه ديويس، رئيس ايمني جهاني متا مي گويد: 
اين تأخيــر در اجرايي كردن رمزگــذاري پيام ها 
در اينســتاگرام و فيســبوك به اين دليل است كه 
شــركت وقت خود را صرف زمان براي گرفتن اين 
حق مي كند. متا قبال گفته بود كه اين تغيير اوايل 
سال2022 اتفاق مي افتد. ديويس افزود: به عنوان 
يك شركت كه ميلياردها انسان را در سراسر جهان 
به هم متصل كرده و تكنولوژي پيشرويي را در اين 
صنعت ساخته ايم، مصمم هستيم كه با محافظت 
از ارتبــاط خصوصي افراد كاري كنيــم كه آنها در 

فعاليت هاي آنالين احساس امنيت كنند.
اندي باروز، رئيس بخش سياســت امنيت آنالين 
كودكان در جامعه ملي جلوگيري از خشونت عليه 
كودكان با استقبال از اين تأخير، گفت:  متا، زماني 
بايد اين اقدامات را در همه اپليكيشن ها راه اندازي 
كند كه بتواند محافظت از كودكان در معرض خطر 

سوءاستفاده جنسي را مديريت كند.

دنيا و سبك زندگي آدم ها عوض شده است. 
هر چند طي سال هاي اخير گسترش استفاده از استارت آپ

اينترنت پهن باند باعث شده تا ما مجبور نباشيم 
براي مثال واريز كردن پول، پرداخت قبض يا حتي برخي 

خريدها از خانه خارج شويم اما هنوز كالنشهرهاي كشور 
ازجمله تهران هر روز درگير آلودگي هوا هستند. اين در 

حالي است كه توجه به فناوري هاي جديد و استارت آپ   مثل 
گذشته مي تواند نياز به تردد در شهر را كم كرده و آلودگي 
هوا را كاهش دهد. هيچ كجا در گواهي فوت علت مرگ را 
»آلودگي هوا« نمي نويسند. اما ساكنان شهرهاي بزرگ 

مي دانند كه اين روزها هر دم و بازدمي سالمت آنها را در خطر 
جدي قرار می دهد.

خودروي الكتريكي اشتراكي 
اســتفاده از خودروهــاي برقــي 
اشتراكي، در اصل يك ميانبر براي 
رسيدن به مقصد، بدون اســتفاده از وسيله 

نقليه شخصي محسوب مي شود.

 در بسياري از شــهرها، چنين چيزي سال ها 
پيش شكل گرفته اســت كه متولي اكثر آنها، 
اســتارت آپ هايي بوده اند كه روزبه روز درحال 
توسعه هستند. در فرانسه، استارت آپ اوتوليب 
)Autolib( براي اين كار حدود ۷سالي مي شود 
كه فعاليت دارد. ايستگاه هاي مخصوص براي اين 
خودروهاي برقي در سطح شهر وجود دارد كه از 
طريق اپليكيشن مي توان، خودرو را اجاره كرد و 
پس از رسيدن به مقصد در نزديك ترين ايستگاه 
آن را پارك كرد و به سفر پايان داد. استارت آپ 
Autolib با همكاري شهرداري پاريس متولي اين 
كار بوده و به طور مرتب نيز شاهد رشد و توسعه 
بوده است. چندي پيش شركت فولكس واگن با 
اضافه كردن۱۵00خودروي الكتريكي گلف به 
سرويس مشــهور به We Share، گام بلندي 
را براي گسترش اســتفاده از خودروهاي پاك 
برداشته تا نمونه جديدي از اين ايده استارت آپي 

در جهان به حساب آيد.

كاسكت محافظ
بســياري از مردم هنــگام تردد با 
موتورســيكلت در معرض آلودگي 
قرار مي گيرند. براساس گزارش انجمن صنعت 
خودروسازي هند، اين كشور بزرگ ترين بازار 

موتورهاي دو چرخ در جهان است.
حاال 2بــرادر به نام هــاي آميــت پاتاك و 
مايانك پاتــاك فناوري مبتكرانــه اي را در 
قالب يــك كاله ايمني كه به يك سيســتم 
تصفيه هوا مجهز شده، براي تامين سالمت 
موتورسواران ابداع كردند. اين دو نفر شركتي 
به نــام Shellios را راه انــدازي كردند كه 
اين كاله هاي ايمنــي داراي تصفيه كننده 
هــوا را بــه موتورســواران مي فروشــد. 
 آميــت پاتــاك، بنيانگــذار و مديرعامــل
مي گويــد:   Shellios TechnoLabs
»شــليوس در تالش اســت تا با استفاده از 
قدرت اينترنت اشــيا، حســگرها و داده ها، 
تحــرك و بهــره وري ايمن تــري را براي 

ميليون ها هندي فراهم كند. 

جاي خالي سفر اشتراكي 
اســتارت آپ هاي حمل ونقــل 
اينترنتي در ايران چند باري براي 
جا انداختن سفر اشتراكي خيز برداشتند اما 
هيچ كدام موفق نبودند. اين در حالي است كه 
در كشورهاي ديگر استفاده از فناوري براي 

سفر اشتراكي امري رايج شده است.
 

استفاده گسترده از سفر يا خودروي اشتراكي 
كه در كشورهاي ديگر به Ride Sharing يا 
Carpooling مشهور است مي تواند كمك 
مهمي در اين زمينه باشد. در چنين طرحي 
سيستم مركزي تاكسي اينترنتي دو يا حتي 
سه مســافر كه مبدا و مقصد نسبتا مشابهي 
دارند را طي يك سفر جابه جا مي كند كه اين 
امر كاهش هزينه 30تا 3۵درصدي را براي 
مسافران به همراه خواهد داشت. اين مسئله 
اما باعث كاهش سفرهاي خودرويي در شهر 
مي شــود. در ايران اما هنوز بسياري از مردم 
همچنان تمايل دارند اگر از تاكسي اينترنتي 
هــم اســتفاده مي كنند خــودرو اصطالحا 

به صورت دربست در اختيارشان باشد.

تبديل كربن به جوهر
يــك اســتارت آپ ديگر بــه نام

Graviky Labs سعي مي كند كه  
آلودگي هوا را به جوهر با كيفيت تبديل كند.

انيرود شــارما، بنيانگذار اين اســتارت آپ 
مي گويد: »آلودگي چيزي نيست، جز منابعي 
كه ما از آنها بهره نمي بريم. ما به آنها اجازه 
مي دهيم كه پراكنده شــوند، زيرا از ارزش 
آنها بي خبر هستيم.« شــارما مي گويد: »با 
اين حال، آلودگي هــوا را به عنوان منبعي 
مي بينيم كه مي تــوان آن را بازيافت كرد. 
ما كربن را از هوا مي گيريم و آن را به نوعي 
جوهر با درجه سختي باال تبديل مي كنيم. 
به اين ترتيب با يك تير، دو نشان مي زنيم، 
چون در حال ســاخت صنايعي هستيم كه 
از جوهر به عنــوان كربن منفي اســتفاده 
مي كنند و در عين حال، آالينده ها را از هوا 

دور مي كنيم.«
شــارما Graviky Labs را در سال 20۱2و 
زماني كه در مؤسســه فناوري ماساچوست 
تحصيل مي كرد، راه اندازي كرد. او مي گويد: 
»ضروري است كه كارآفرينان و دانشمندان 
به زباله هــا به عنوان مواد خــام جديد نگاه 
كنند. به ايــن ترتيب هيچ زبالــه اي وجود 

نخواهد داشت.«

استفاده از هوش مصنوعي و اينترنت اشيا
رابرت هانكه، استارت آپي را به نام 
 Breeze Technologies
راه انــدازي كــرده كه توانســته بــراي آن 
ســرمايه گذاري جذب كند. اين استارت آپ 
اكنون ماموريت دارد تا شهرها و اجتماعات 
بزرگ را با استفاده از فناوري هاي جديد مانند 
اينترنت اشيا، هوش مصنوعي و بيگ ديتا در 

مبارزه با آلودگي هوا بسيج كند.
هانكه مي گويد: »ما زنجيره ارزش مديريت، 
اندازه گيــري و بهبود كيفيت هــوا را براي 
مشتريان خود ديجيتال و خودكار مي كنيم.« 
حســگرهايي كه آنها توســعه داده اند براي 
اندازه گيري كيفيت هوا در مناطق شــهري، 
دفاتر شركت ها و سايت هاي صنعتي تنظيم 
شــده اند. درواقع آنها به جاي اســتفاده از 
سيستم هاي مبتني بر سخت افزار، از سنسور 
براي انتقال داده ها به فضاي ابري اســتفاده 
مي كنند. به ايــن ترتيب آنها 
مي تواننــد از الگوريتم ها 
ماشــين  يادگيــري  و 
براي انجام بررســي هاي 
قابل قبول، كاليبراســيون 
داده هــا و مديريــت ديتا 
اســتفاده كننــد. اين 
نوآوري به آنهــا اجازه 
مي دهــد تــا داده هاي 

دقيق تري را دريافت كنند.

جاي خالي دوچرخه ها و اسكوترهاي برقي 
چند ســالي اســت كه سرويس 
اشــتراك دوچرخه در تهران راه 
افتاده اســت. دوچرخه هاي معمولي اما در 
شهري مانند تهران كه فراز و نشيب زيادي 
دارد شــايد خيلــي كارســاز نباشــند. به 
همين خاطر در شهرهاي اين چنيني استفاده 
از دوچرخه هاي برقي يا اسكوترها به صورت 

اشتراكي يا اختصاصي است.
چندي پيش اســتارت آپ bimotal، كيتي 
بــه نــام Elevate توليد كرده اســت كه با 
قرار گرفتــن در باالي ديســك ترمز عقب، 
دوچرخه هاي عادي كوهستان را به ebike يا 

همان دوچرخه برقي تبديل مي كند.

نوآوريهايضددود

واقعيتي به نام خودرو و موتور الكتريكي 
در كشورهاي مختلف جهان استفاده 
از خودروهــاي الكتريكــي در حال 
تبديل به يك مسئله عادي اســت، اما هنوز با 
وجــود آلودگــي هوا حتــي يك خــودروي 
تمام الكتريكي در كشور ما وجود ندارد.اكنون با 
گسترش ايســتگاه هاي شــارژ اســتفاده از 
خودروهاي الكتريكي بسيار راحت شده است. 
چندي پيش در انگليس قانوني تصويب شد كه 
خانه هاي جديــد در اين كشــور همگي بايد 
به صــورت الزامــي داراي تجهيــزات شــارژ 
خودروهاي الكتريكي باشــند. در شــهرهاي 
شلوغي مانند تهران موتورسيكلت ها يك وسيله 
حمل ونقل مهم هستند. هر چند شركت هايي در 
ايران اقدام به توليد موتورســيكلت الكتريكي 
كرده اند اما هنوز به خاطر كيفيت يا قيمت باال 
اين موتورها نتوانسته اند در شهرهاي ما فراگير 

شوند.

 تأخير در قابليت رمزگذاري پيام ها
در فيسبوك و اينستاگرام

2023
شـــرکت متـــــــا بـــه 
عنــــــوان شــــــرکت مــــادر 
فیســبوک و اینســـتاگرام 
اعــام کــرده؛ رمزگــذاری 
پیام های این دو اپلیکیشن 
تــا ســال ۲۰۲۳ عملیاتــی 

نخواهد شد

نتفليكس »امير رحيمي« از شركت اسكوپلي را به عنوان معاون 
استوديوهاي بازي اســتخدام كرده است. به گزارش وب سايت 
گيم نيوز24، رحيمي كــه پيش تر رئيس بازي ها در شــركت 
اســكوپلي )Scopely(، ســازنده بازي براي تلفن هاي همراه 
هوشمند بود، از اين به بعد به نتفليكس آمده تا در گسترش امور 
بازي به اين شركت كمك كند. رحيمي بر تمامي بازي هايي كه 
در دســترس اعضاي نتفليكس در سراسر جهان قرار مي گيرند 
نظارت خواهد كرد. اين حركت تيم مديريتي شركت نتفليكس 
را درحالي كــه به ســمت بازي هاي عميق تــر و بزرگ تر پيش 
مــي رود، تقويت خواهد كــرد. مايك وردو، معــاون امور بازي 
نتفليكس در بيانيه اي در اين خصوص اعالم كرد: »خوشــحالم 
كه به اميــر به خاطر ورودش به نتفليكس خوشــامد مي گويم؛ 
جايي كه او تيم اســتوديوي بازي هاي ما و كتابخانه محتوايي 
را براي Netflix Games ايجاد خواهد كرد. تجربه گســترده 
او در صنعت بازي كليدي خواهد بود، زيرا ما به دنبال توســعه 
كاتالوگ بازي هاي خود براي لذت بردن اعضا در سراسر جهان 
هستيم.« امير رحيمي نيز درخصوص پيوستنش به نتفليكس 
مي گويد: »من مدت هاســت كه فرهنــگ خالقانه نتفليكس و 
تمايل به ريسك كردن براي ايجاد بزرگ ترين پلتفرم سرگرمي 
جهان را تحسين كرده ام. از پيوستن به اين شركت براي كمك 
به ايجاد محيطي كه مي تواند بازي ســازان بزرگ را جذب كند، 
به آنها قدرت دهد تا رســانه ها را به جلو ببرند و بازي هاي خود 
را به مخاطبان گسترده جهاني ارائه دهند، هيجان زده هستم.« 

نتفليكس اخيرا ۵بازي اندرويدي 
را به بازار ارائه كرده است. اين 
شــركت قصد دارد در كنار 
توليد محصوالت ويدئويي 
بخش بازي هاي خود را نيز 
تقويت كرده و در اين حوزه 
هم به يكــي از برترين ها و 
تأثيرگذارترين هــا تبديل 

شود.
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عمليات ويژه عليه كرونا، ماه هاســت آغاز شده اما ويروس 
همچنان در حال تاخت و تاز است و حاال در تالشي دوباره، 
زنجيره  شيوع اش را در كشورهاي اروپايي ادامه داده. بيش 
از 2 سال اســت كه جهان درگير كروناســت و دراين مدت 
سياست هاي مختلفي براي مهار آن در پيش گرفت؛ اعمال 
قرنطينــه ، محدوديت هاي تردد، ممنوعيــت رفت و آمد و 

استفاده اجباري از ماســك و از ماه ها قبل، واكسيناسيون. 
جنگ عليه كرونا، در هر مرحله، سخت تر و ويروس مقاوم تر 
مي شود. بررسي وضعيت شيوع و مديريت كرونا در كشورهاي 
دنيا، حكايت از  نوســان  در آمار و سياســت گذاري ها دارد. 
كشورها هنوز فاصله زيادي با ايمن شدن دارند، در حالي كه هر 

روز هم به آمار مرگ و ابتاليشان افزوده مي شود.
 مقايسه وضعيت چندين كشــور جهان در واكسيناسيون 
عليه كرونا نشان مي دهد ميزان پوشش كامل واكسيناسيون 
)تزريــق 2دوز( در آمريــكا 57.95درصــد و در كل اروپا 

57.12درصد است. در اين ميان اما كشورهاي آسيايي ركورد 
خوبي را ثبت نكرده اند و اين عدد بــراي آنها 46.55درصد 
است. حاال در ايران با پوشش قابل توجه واكسيناسيون هر 
دو دوز، 53درصد از جمعيت كل كشور واكسينه شده اند و 
براساس وعده وزارت بهداشت قرار است جمعيت 67ميليون 
نفري هدف واكسن در كشور )12سال به باال( هم به زودي 
واكسينه شوند.بر اساس آمارهای جهانی تزريق 2دوز واكسن 
كرونا در ايران، 53 درصد و در اروپا 57 درصد است، اما مجموع 
واكسن های تزريق شده در ايران 67 و در اروپا 62 درصد است 

كه نشان دهنده پيشتازی ايران در واكسيناسيون نسبت به 
اروپاست.پيش از اين وزارت بهداشت اعالم كرده بود كه تا اول 
آذر 65درصد جمعيت 12 تا 18 سال و 83درصد جمعيت 

18سال به باال دوز اول واكسن كرونا را دريافت كرده اند.
در بررسي وضعيت ايران، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا و 
تركيه به عنوان كشورهايي با جمعيت مشابه، ايتاليايي ها 
بيشترين درصد واكسيناســيون دوز اول را ثبت كرده اند 
و پس از آنها، مردم فرانســه، انگليس و آلمان با واكسينه 
شــدن بيش از 60درصد جمعيت كل كشورشــان، قرار 
مي گيرند. براساس آمارهاي جهاني ثبت شده براي ايران 
درمجموع 67درصد از جمعيت كل ايران حداقل يك دوز 
واكســن دريافت كرده اند؛ اين در حالي است كه با وجود 
شروع زودهنگام واكسيناسيون در كشــورهاي اروپايي 
اكنون درصد تزريق واكســن در ايران تفاوت چنداني با 
ديگر كشــورها  ندارد و با تزريق دوز دوم، به زودي ايران 
عدد 78درصدي تزريق براساس كل جمعيت در ايتاليا را 
به خود اختصاص خواهد داد. در تركيه هم با وجود دسترسي 
زودهنگام به واكسن به دليل شركت در كارآزمايي باليني 
واكســن هاي چيني و خريد واكســن هاي آمريكايي اما 
پوشش واكسيناســيون در تزريق حداقل يك دوز تنها 
66درصد اســت. جهش قابل توجه واكسيناســيون در 
ايران از نيمه هاي شهريور آغاز شد و با ورود محموله هاي 
سنگين واكســن به ايران از اواخر مرداد، در 3ماه، ميزان 
واكسيناســيون دوز اول در ميان جمعيت 18سال به باال 
به 83درصد رسيده است. در اين ميان اما با گذشت بيش 
از 6 ماه از آغاز واكسيناسيون براي جمعيت عمومي كشور، 
هنوز تزريق دوز يادآور عدد بااليي در ايران ندارد. براساس 
اعالم روز گذشته وزارت بهداشت، تنها 833هزارو605نفر 
در كشــور دوز ســوم را دريافت كرده اند كه از ميان كادر 
درمان و افراد در گروه هاي پرخطر و ســالمندان بوده اند. 
در كشورهاي ديگر اما ميزان تزريق دوز سوم باالتر است 
كه يكي از داليــل آن آغاز واكسيناســيون زود تر در اين 
كشورها نسبت به ايران است؛ به طوري كه انگليسي ها با 
تزريق روزانه 22.48نفر از هــر 100نفر ركورددار تزريق 
واكسن هاي يادآور شده اند و پس از آن تركيه با 15.58نفر، 
فرانسه با 8.02نفر، آلمان با 6.95نفر، ايتاليا با 6.56نفر و 
ايران با 0.90نفر در رده هاي بعدي قرار دارند. البته به تأكيد 
مسئوالن وزارت بهداشت ايران، هم اكنون اولويت تزريق 
به جز 3گروه اعالم شده، تكميل پوشش واكسيناسيون 
جمعيت هدف اســت؛ هر چند كه در تامين واكســن ها 
هم مشــكلي وجود ندارد و با قرار گرفتن 5واكسن ايراني 
)بركت، پاستوكووك، اسپايكوژن، كووپارس و فخراوك( در 
سبد واكسيناسيون عالوه بر واكسن هاي وارداتي ازجمله 
آسترازنكا، سينوفارم و اسپوتنيك مشكلي در تزريق دوز 

سوم هم وجود نخواهد داشت.

ثبت بيشترين مرگ  در فرانسه، انگليس و ايتاليا
در بررسي وضعيت ميزان شيوع كرونا در كشورهاي با جمعيت 
مشابه، تنها كشوري كه توانست در اوج بيماري كرونا يعني 
پاييز سال گذشته، وضعيت متعادل تري داشته باشد، ايران 
بود. آن زمان، دنيا با بحران كرونا مواجه و واكسيناســيون 
گسترده هم شروع نشده بود. به اســتناد آمارهاي منتشر 
شــده، حتي در پيك پنجم كرونا در ايران كه بحراني ترين 
طول بيماري را در مرداد و شهريور امسال تجربه كرد، ايران 
وضعيت سختي مانند ديگر كشورهاي اين گروه نداشت، اما 
اين نكته هم قابل توجه اســت كه براساس اعالم بسياري از 
متخصصان ميزان تست گيري و شناسايي بيماران در بسياري 
از كشورهاي اروپايي، بسيار گســترده تر از ايران بود كه اين 

موضوع روي تعداد بيماران هر كشور تأثير گذار بوده است. در 
ميان كشورهاي مورد بررسي در اين گزارش، فرانسه، انگليس 
و ايتاليا در ابتداي بحران، بيشترين مرگ ناشي از كرونا را ثبت 
كرده اند؛ به طوري كه نرخ باالترين مرگ روزانه در فرانســه 
از هر يك ميليون نفر 14.39نفــر، در انگليس 13.87نفر و 
در ايتاليا 13.49اعالم شد. اين نرخ در آلمان 2.93نفر و در 
تركيه 1.44نفر بود. اين عدد بــراي ايران از هر يك ميليون 
نفر، 1.60نفر ثبت شد؛ هر چند كه در تابستان سال گذشته، 
آمار فوتي ها در 5كشور به جز ايران به كمتر از 0/5 نفر در هر 
يك ميليون نفر رسيد، اما ايران بيشترين آمار فوتي ها را به خود 
اختصاص داد. ركورددار ثبت مرگ در ميان اين كشــورها، 
مربوط به انگلستان است كه در بهمن سال گذشته 18.37نفر 
از هر يك ميليون نفر از مردم اين كشــور جان خود را بر اثر 
ابتال به كرونا از دست دادند. البته در تابستان امسال، ايران 

ركورددار باالترين ميزان مرگ در ميان اين گروه از كشورها 
شد؛ به طوري كه 7.64نفر از هر يك ميليون نفر در ايران جان 
خود را از دست مي دادند؛ درحالي كه در آن دوره، ابتال و مرگ 
در ساير كشورها باال نبود. هم اكنون هم فرانسه، تركيه، آلمان 
و انگليس بيشترين آمار مرگ را به خود اختصاص داده اند و 
ايران و ايتاليا هم در رده هاي انتهايي قرار گرفته اند؛ هر چند كه 
ايتاليا اين روزها روند صعودي ابتال را تجربه مي كند و احتمال 
افزايش فوتي ها به ويژه در واكسن نزده هايش وجود دارد. با 
اينكه در ايران، هنوز گونه جهش يافته  جديدي ثبت نشده، اما 
گزارش هاي رسمي اعالم شده از سوي وزارت بهداشت نشان 
مي دهد، گونه غالب در ايران مانند 5كشور ديگر، دلتاست. 
اكنون هم غالب ترين گونــه جهش يافته ويروس در تمامي 
اين كشورها همان دلتا و دلتاپالس است كه منجر به افزايش 

بيماري در اين كشورها شده است.

چند  ماه ديگر، وارد سومين ســال از شيوع كرونا در 
كشور مي شويم. در اين مدت وزارت بهداشت براي مديريت اين 

بحران چه چالش هايي داشته است؟
وزارت بهداشت تنها برشي از كيك سالمت جامعه است، اما در پاندمي 
كرونا به عنوان تنها مرجع و متولي نظام ســالمت معرفي شد. حتي با 
وجود اينكه بايد تنها نقش نظارت و درمان را برعهده مي داشت، مجبور 
به ايفاي فعاليت هاي اجرايي هم شد؛ درحالي كه متولي واقعي سالمت، 
حاكميت است و به اندازه وزارت بهداشت ديگر نهادها ازجمله وزارت 
صمت، وزارت امور خارجه، وزارت كشور و رفاه و... نقش دارند. وزارت 
بهداشت دبيرخانه حكومت است و بايد نيازها را به استاندارد، آيين نامه 
و دستورات حاكميتي براي سالمت تبديل كند تا مصوبه هايش از سوي 
دولت، مجلس يا قوه قضاييه صادر شود. بر اين اساس سياست هاي قوا در 
اين باره رصد و در حوزه سالمت پيشنهاد هايي از سوي وزارت بهداشت 
ارائه مي شود، اما مسئوليت هاي همه جانبه وزارت بهداشت در پاندمي 

كرونا منجر به ايفاي نقش همه جانبه از سوي اين نهاد شد.
چرا اين انسجام از گذشــته تاكنون وجود نداشته و 
نقصان آن در پاندمي كرونا با يكطرفه شدن مسئوليت ها در مقابله 

با كرونا به سوي وزارت بهداشت تقويت شد؟ 
علت اين مسئله نگاهي اســت كه وجود داشته است. در اوايل پاندمي 
كرونا، رئيس دولت دوازدهم، وزير بهداشت را به عنوان قائم مقام خود در 
بخش كرونا انتخاب كرد كه انتقادات زيادي هم به اين مسئله وارد شد. 
در ماه هاي اول شيوع كرونا، خروجي مناسبي از جلسه هاي ستاد مقابله با 

كرونا نداشتيم و كسي به صحبت هاي وزير بهداشت توجه نمي كرد؛ حتي 
زماني كه رئيس دولت قبل اعالم كرد كه وزارت بهداشت لجستيك است، 
باز هم شاهد اتفاق خاصي در اين باره نبوديم؛ چراكه با توجه به تعريف 
لجستيك بايد هر آنچه نياز بود براي مقابله با كرونا از سوي تمام بدنه هاي 
موجود در كشــور ازجمله بازرگاني و توليدي تامين مي شد و وزارت 
بهداشت آن را در جهت ايجاد ســالمتي در جامعه مصرف مي كرد؛ از 
لوازم حفاظتي تا واكسن و كيت هاي آزمايشگاهي. اما همه  چيز در وزارت 
بهداشت تمركز پيدا كرد و همه مسئوليت ها بر عهده همين نهاد گذاشته 
شد؛ حتي درخواست منابع مالي و اعمال سياست هاي قرنطينه هم جزو 
وظايف وزارت بهداشت تعريف شد؛ درحالي كه وزارت بهداشت تنها بايد 
وظيفه بيمارداري و بيماريابي را انجام مي داد. وزارت بهداشت با تضعيف 
بدنه به دليل فعاليت هاي غيرمرتبط مواجه شد. اقدامات بازرگاني، ورود 
به ماجراي واردات واكسن، عقد قراردادهاي اقتصادي و... موجب شد تا 
انرژي و زمان اين مجموعه صرف اموري شود كه به عنوان وظيفه برايش 
تعريف نشده بود. اين اتفاق درستي نبود. حتي دغدغه واردات واكسن 

هم بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شد.
چرا چنين اتفاقي افتاد؟

در اين باره تصادفات را درنظر بگيريد. عدد قربانيان جاده اي در كشور 
بسيار باالست. هزينه هاي چند ده ميلياردي در حوزه راه سازي كشور 
صرف مي شود. در حوزه خودروسازي هم همين هزينه ها وجود دارد و 
مردم هم براي خريد خودرو، هزينه هاي قابل توجهي مي پردازند، اما در 
نهايت نبود برنامه ريزي براي كاهش صدمات و قربانيان حوادث رانندگي 

نتيجه اي جز تحميل هزينه ها به وزارت بهداشت و درمان ندارد. از سوي 
ديگر در نظام سالمت كشورها مبحثي با عنوان GDP يا درآمد ناخالص 
ملي تعريف مي شود و استاندارد آن اختصاص 13درصد از اين درآمد 
فقط براي حوزه بهداشت )بيماريابي( و درمان )بيمارداري( است. ما در 
كشور براي محاسبه درآمد ناخالص ملي فقط نفت و صادرات را درنظر 
مي گيريم، اما اگر قرار باشد GDP واقعي لحاظ شود، بايد ظرفيت هاي 
صنايع داخلي هم درنظر گرفته شود. هم اكنون يك چهارم درآمد حاصل 
از نفت و صادرات براي حوزه بهداشــت و درمان درنظر گرفته شده و 
اين طور عنوان مي شود كه بودجه وزارت بهداشت افزايشي شده است، اما 
اين افزايش درباره يك بودجه بسيار كم صورت گرفته، نه استانداردهاي 
حوزه ســالمت. درنظر بگيريد كه براي تجهيز مراكز درماني ازجمله 
راه اندازي هر تخت بيمارستاني 1/5 ميليارد تومان هزينه نياز است و اين 
مبلغ براي تخت هاي ويژه بيش از 3ميليارد تومان خواهد بود. منابع مالي 
اين تجهيزات بايد از بودجه اندك وزارت بهداشت تامين شود؛ به همين 
دليل ما با تعداد قابل توجهي پروژه هاي بهداشتي و درماني نيمه كاره در 
كشور مواجه هستيم و رقم افزايش يافته جوابگوي اين حجم از نيازهاي 

درماني كشور نيست.
آيا دستاورد منفي اين كمبود بودجه به طور مستقيم بر 

عملكرد وزارت بهداشت تأثيرگذار است؟ 
هزينه هاي بيمارداري در بيمارستان هاي ما يك چهارم عدد استاندارد 
براي هزينه تمام شده اســت؛ به همين دليل بيمارستان ها در حوزه 
نگهداري و سرويس دهي در سراشيبي هستند و احتمال دارد به دليل 
همين مكانيسم فرسايشي به توقف پوشش دهي هم برسيم. در همين 
كشورهاي همسايه به ازاي هر هزار بيمار 2.6تخت داريم و در ايران اين 
رقم1.9 اعالم مي شود. نيمي از همين تخت هاي موجود فرسوده هم 
هستند و جزو آمار به حساب مي آيند. از سوي ديگر براي تامين منابع 
انساني هم نقصان داريم؛ اينكه مجبوريم از بخش خصوصي نيرو تامين 
كنيم و دولت قادر به پرداخت مطالبات آنها نيست. در اين حالت بخش 
درمان بايد كسب درآمد كند و مجبور به افزايش هزينه هاي بستري 
مي شود؛ يعني دريافت پول بيشتر از بيمار براي تامين منابع موردنياز 
استخدام نيروي انســاني. پس با اين حساب يك عدد بسيار نامناسب 
نسبت به وظايف محول شده به وزارت بهداشت داريم. اين وضعيت در 
پاندمي كرونا بيشتر شد و با وجود حذف برخي درآمدهاي مراكز درماني 
ما شاهد كاهش شديد درآمدزايي آنها به دليل پوشش گسترده بستري 

بيماران كرونايي هم بوديم.
مجموع اين عوامل و در نهايت هزينه هاي قابل توجه 
درمان كرونا موجب شد كه نظام ســامت در كشور ما فقيرتر از 

گذشته شود. آيا بايد اكنون در انتظار ورشكستگي مراكز سامت 
بود؟ 

در بحران پاندمي از همان ابتدا بايد نيازهاي وزارت بهداشــت تامين 
مي شد؛ از دارو و تجهيزات تا اجراي پروتكل ها. از سوي ديگر سابقه قابل 
اتكاي پزشكي كشور و توان تحقيقي و تجربي هم به صورت كامل مورد 
استفاده قرار نگرفت. اجماع درماني كلي در اين باره نداشتيم و هر كسي 

صاحب نظر شد.
پس با اين اوصاف نمي توان تصور كرد در رقم خوردن 
پيك هاي متوالي و از دســت رفتن جان صدها انســان، وزارت 

بهداشت تنها مقصر اين وضعيت باشد؟
در اين باره نبايد نگاه مستقيم به وزارت بهداشت باشد. ما نياز داشتيم كه 
تمام ارگان ها براي اجراي توصيه هاي پزشكي و درماني، اطالع رساني 
فرهنگي، آموزشي و اقتصادي كنترل پاندمي پاي كار باشند، اما به نوعي 
اين همدلي در ماه هاي گذشته وجود نداشــت. مدارس را بستيم، اما 
ادارات باز بودند؛ درحالي كه مراكز آموزشي قابل كنترل تر بودند. واردات 
واكسن هم در گذشته به خوبي انجام نشد. اين مسئله مدنظر قرار نگرفت 
كه ما در تمام دنيا سفارتخانه هاي قدرتمندي داريم كه مي توانند در 
واردات واكســن به صورت قوي و موفق عمل كنند. از همان ابتدا بايد 
تمام توان موجود در كشور براي واردات واكسن به كار گرفته مي شد؛ 
نه اينكه در ابتدا بار تامين واكســن روي دوش وزارت بهداشت باشد. 
امروز وزارت بهداشت واكسن ها را تحويل مي گيرد و ظرفيت هايش را 
براساس ميزان موجودي ها افزايش مي دهد. اين نشان مي دهد كه هر 
تصميمي بايد خروجي درست و نتيجه محوري داشته باشد. از سوي 
ديگر در پيك اول مردم نگران بودند و قرنطينه مناسب صورت گرفت 
كه موجب كاهش قابل توجه مرگ و ابتال شد، اما در پيك هاي بعدي 
قرنطينه ها را به داليل مختلف ازجمله مشكالت اقتصادي كاهش دادند 

و نصف و نيمه اجرا كردند. ما در حوزه درمان اصطالحي داريم مبني بر 
اينكه هر قدر آي سي يو بسازيم باز هم بيمار براي بستري هست. هيچ 
زماني نمي توان گفت بخش مراقبت هاي ويژه كافي است. درباره كرونا 
هم وضعيت همين است. اگر نتوانيم ورودي هاي ويروس و چرخش آن 
را كنترل كنيم، در تامين منابع و رفع نيازهاي درماني هميشه دچار 
كمبود خواهيم بود. اگر بخواهيم ورودي را رها كنيم با همه امكانات باز 

هم كمبود خواهيم داشت.
هم اكنون واكسيناسيون روند خوبي دارد. با وجود روند 
كاهشي فوتي ها اما ابتا افزايشي است و هشدارهاي جدي از رقم 
خوردن پيكي ديگر به گوش مي رسد. آيا با عبور از 5پيك متوالي 
و تجربه 2ساله به همدلي براي كنترل وضعيت موجود رسيده ايم؟ 

اصول كلي حمالت بيولوژيك در بحث بحران همان مديريت است با 
اجماع و همدلي همه نهادها. در اين باره ما يك بحث پيشگيري داريم؛ 
چراكه چيزي به نام سنگر امن در مواجهه با ويروس وجود ندارد؛ حتي 
در دل منزل افراد. در اين شرايط بايد جبهه بندي ها و استحكامات فردي 
هم افزايش پيدا كند كه قســمتي از آن آموزش و رعايت اصول است. 
قسمت ديگر هم تغيير رفتار است كه به صورت آموزشي و الزامي است. 
واكسيناسيون به اندازه خودش اثرگذار است، اما تا همين حاال هم كسي 
نگفته واكسن مي تواند كرونا را متوقف كند. زنجيره انتقال بيماري به دليل 
تماس بين فردي فعال مي ماند و بايد ارتباطات فرد به فرد قطع شود تا 
پوشش واكسيناسيون براساس همان اعداد اعالم شده باالي 80درصد 
جمعيت هدف تكميل شود؛ بنابراين در كنار واكسيناسيون به آموزش، 
التزام به قواعد كار و درنهايت حمايت از مردم در مشكالت و قرنطينه ها 
نياز داريم، اما تا همين حاال هم در سازماني مثل صداوسيما حتي در 
تبليغات روزمره رنگ وبويي از مقابله با كرونا ديده نمي شود. بايد نماد 

مقابله با كرونا در جامعه پررنگ باشد.

 حركت ناهماهنگ كشورها عليه كرونا
يكتا فراهانی-  خبرنگار:   عليرضا ناجي، رئيس مركز تحقيقات ويروس شناسي دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي است و براي خروج كشورها از وضعيت بحران كرونا، معتقد است 
كه بايد سياست هاي هماهنگ براي مقابله با ويروس اعمال شود و ميزان واكسيناسيون 
كشورها، باال رود. به گفته او، به طور كلي، براي مقابله با كرونا، بايد 4مسئله مورد توجه قرار 
گيرد؛ رعايت بهداشت فردي و اجتماعي، فاصله گذاري، استفاده از ماسك فاصله گذاري و 
واكسيناسيون: »تجربه مديريت كرونا در ماه هاي گذشته نشان مي دهد كه مردم به تدريج 
رعايت اين موارد را فراموش كرده اند، دولت ها هم نشان داده اند كه سياست هاي مناسب، 
مدون و هماهنگي در ســطح جهان، براي مقابله با اين بيماري   ندارند.« او به همشهري 
مي گويد:»كمك هاي اجتماعي به مردم، وضع مقررات با قابليت اجرا و نظارت، همچنين 
تصميم گيري  درست براي اعمال قرنطينه و آزمايش هاي به موقع  براي بيماريابي، راهكارهايي 
است كه مسئوالن و سياستمد اران كشورها، بايد براي قطع زنجيره كرونا در پيش بگيرند، 
مثا در كشور ما چنين كمك هايي به ويژه در زمينه كمك هاي اقتصادي يا تسهيل تردد 
مردم با افزايش ناوگان  حمل ونقل و همچنين نظارت بر اجراي درست قرنطينه وجود نداشته 
است. ما حتي به اندازه كافي در زمينه بيماريابي فعال نبوديم.« او دسترسي تمام مردم دنيا، 
به داروهاي درمان كرونا را يكي از عوامل اصلي در كنترل بيماري مي داند و مي گويد:» هر 
چند كه واكسيناسيون، راهكار اصلي براي مقابله با كروناست، اما الزم است كشورهاي 
دنيا براي رســيدن به خط پايان كرونا، هماهنگي هاي بيشتري در دسترسي به داروها و 
واكسيناسيون انجام دهند. تمام كشورها بايد بتوانند ميزان واكسيناسيون جمعيت شان 

را به 90درصد برسانند. البته كه اين موضوع با توجه به استفاده از واكسن هاي مختلف در 
دنيا، چالش برانگيز شده است، همين مســئله در رسيدن دنيا به ايمني يكسان، اختال 
ايجاد مي كند.« هر چند كه به گفته اين ويروس شناس، تزريق دوز بوستر مي تواند خأل ايجاد 
شده در ايمني را كاهش دهد:» كرونا تمام كشورهاي دنيا را در يك كشتي قرار داده است. 
بنابراين هيچ كشوري نمي تواند تنها به ايمني خود توجه داشته باشد. آنچه مشخص است، 
اينكه واريانت هاي اين ويروس در آينده از نوع مقاوم تري خواهند بود كه واكسن گريز هم 
هستند، بنابراين الزم است، هماهنگي كشورها براي مقابله با بيماري افزايش پيدا كند تا 
وحدت رويه داشته باشند.« با اين حال اين ويروس شناس با انتقاد از سياست هاي در پيش 
گرفته شده در دنيا براي مقابله با كرونا تأكيد مي كند:» سياست هاي متفاوت و ناهماهنگي 
در كشورهاي دنيا در پيش گرفته شده كه مانع از رسيدن كشورها به نقطه پايان كرونا شده 
است، تجربه كشورهايي مانند آمريكا و اروپا، در بازگشايي زودهنگام مدارس و مكان هاي 
عمومي نشان داد كه مردم خسته شده اند و نسبت به شرايط معترض اند اما اينها نبايد باعث 
شود تا واقعيت بيماري ناديده گرفته شود. بلكه بايد از تكرار تجربه كشورهايي كه دچار خطا 
شده اند، خودداري كرد و با هماهنگي براي مقابله با كرونا پيش رفت.« به گفته ناجي، بايد از 
تجربه كشورهاي موفق در مديريت كرونا، مثل آلمان، اتريش و انگلستان استفاده كرد، 
هم اكنون، در كشوري مانند اتريش، واكسيناسيون كاما اجباري شده است. بايد بررسي 
كرد كه كداميك از اين سياست ها در كشورها قابل اجراست و براساس آن اقدام كرد: »برخي 
كشورها به ويژه توسعه نيافته ها، برنامه اي هماهنگ براي افزايش ميزان واكسيناسيون 
ندارند، بنابراين ويروس هم آزادانه تر در اين مناطق در گردش است، بايد به اين كشورها 

توجه بيشتري داشت. در اين شرايط آموزش همگاني مي تواند مؤثر باشد.« 
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 مريم سرخوش
خبرنگار

سبقت ایران از اروپا در واكسيناسيون

مديريت كرونا با جيب خالي

همشهري در گزارشي جايگاه شيوع، ابتال، تلفات  كرونا و واكسيناسيون ايران را با كشورهاي جهان بررسي كرد

آمارهای جهانی نشان  می دهد ميزان تزريق 2دوز واكسن كرونا در ايران، 53 درصد و در اروپا 57 درصد است، اما 
مجموع واكسن های تزريق شده در ايران 67 و در اروپا 62 درصد است

رئيس سابق هيات امنای صرفه جويی ارزی وزارت بهداشت در گفت و گو با همشهری از چالش هاي كنترل كوويد-19 در 21 ماه گذشته می گويد

در آستانه 2سالگي كوويد-19 و شيوع آن در ايران، وزارت بهداشت به عنوان متولي اصلي مديريت بحران كرونا همچنان به 
نقطه امن كنترل بيماري نرسيده است. با وجود اينكه انتظار مي رفت با افزايش واردات محموله هاي واكسن به كشور و تسريع 
در واكسيناسيون، آبان ماه آمار فوتي ها به كمتر از 50نفر برسد، اما مرگ ها همچنان سه رقمي و موارد ابتا و بستري هم با نوسان 

و افزايش همراه است.
 متوليان بهداشت و درمان از رقم خوردن پيكي ديگر با سويه هاي جديد ويروس خبر مي دهند؛ وضعيتي 
كه به تأكيد مهدي يوسفي، رئيس ســابق هيأت امناي صرفه جويي ارزي وزارت بهداشت در معالجه 
بيماران و مسئول ارزيابي فناوري هاي سامت، تدوين استاندارد و تعرفه خدمات سامت مي تواند به 
چالشي جدي براي مجموعه وزارت بهداشــت با توجه به خستگي و فرسودگي كادر درمان، تحميل 
هزينه هاي سرسام آور به بيمارستان ها و استهاك تجهيزات ناشي از مقابله با كرونا تبديل شود. هر 
چند كه واكسيناسيون به نقطه مناسبی رسيده و احتمال افزايش مرگ  و ابتای حاد به كرونا كمتر از 
پيك های قبلی خواهد بود. يوسفي همچنين معتقد است وزارت بهداشت از ابتداي شيوع پاندمي كرونا عاوه بر انجام وظايف 
اصلي ازجمله بيمارداري و بيماريابي به دليل نبود همكاري ساير ارگان ها، ايفاگر نقش هاي غيرمرتبط در مبارزه با اين بيماري هم 
بوده و اين مسئله منجر به تضعيف بدنه مجموعه شده است. او در گفت وگو با همشهري توضيح بيشتري درباره چالش هاي وزارت 

بهداشت در مقابله با كرونا مي دهد.

ميزان  ابتا به كرونا
در 6كشور جهان
از مارس2020 تا نوامبر2021 

ميزان  ثبت مرگ های كرونايی
در 6كشور جهان
از مارس2020 تا نوامبر2021 

 ايران تنها كشوری بود كه در پاييز سال
گذشته درگيری كمتری با كرونا داشت

  كشورهای فرانسه، انگليس و ايتاليا
 در ابتدای شيوع كرونا بيشترين  مرگ را
به خود اختصاص دادند

 مقايسه مجموع واكسن های تزريق
 شده در ايران و اروپا

فرانسه

فرانسه

1 مارس 2020

1 مارس 2020

8 آگوست 2020

8 آگوست 2020

16 نوامبر 2020

16 نوامبر 2020

24 فوريه 2021

24 فوريه 2021

4 ژوئن 2021

4 ژوئن 2021

22 نوامبر 2021

22 نوامبر 2021

تركيه

تركيه

آلمان

آلمان

انگليس

انگليس

ايتاليا

ايتاليا

ايران

ايران

ايران

ميزان تزريق 2 دوز واكسن كرونا
ميزان تزريق يك دوز واكسن كرونا

اروپا

دل
ا عا

 من
ي/
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جامعه کودکان

جدايي پراضطراب
روز اول مدرســه، نخستين 
حضور در مهدكودك و بسياري 
از اولين هاي ديگر براي برخي 
كودكان با اضطراب جدايي همراه مي شــود؛ هراس از اينكه 
براي دقايقي طوالني چشمانشان شاهد چهره مادر يا پدرشان 
نباشد و دلهره لحظه اي كه دستانشــان براي جلب حمايت 
والدين، معلق در هوا باقي بماند و نتوانند بر ستون امن زندگي 

خود تكيه بزنند.
چنين اضطرابي موجب مي شــود تا برخي والدين از ترفندها و 
راهكارهاي نادرستي براي رهايي استفاده كنند؛ مانند اتفاقي 
كه محمد در نزديكي محل كار خود شاهد آن بود و برای روزنامه 
همشهری روايت كرد:» يك روز در حال عبور از روبه روي يك 
مهدكودك بودم كه با صحنه وحشــتناكي مواجه شدم. يك 
مادر در قسمت ورودي مهدكودك بر زمين افتاده بود و دختر 
بچه 5ساله اي نيز مانند ابر بهار در حال گريستن بود. با نگراني 
بسياري به ســمت دختربچه رفتم و در ميان گريه هاي دختر 
متوجه شدم كه مي گويد:»مادرم مرده، به من گفته بود اگه به 
مهد نرم، مي ميره« اتفاق آنقدر عجيب بود كه براي دقايقي شوكه 
شــده بودم. بعد از چند دقيقه بر خود مسلط شدم و به سراغ 
مســئوالن مهدكودك رفتم. يكي از مربيان با آرامشي عجيب 
به مقابل در ورودي آمد و تالش كرد دختربچه را براي رفتن به 
داخل مهد راضي كند. در اين مدت من با چشماني از حدقه بيرون 
زده، شاهد ماجرا بودم و وقتي مربي استيصال من را ديد، با ايما و 
اشاره به من فهماند كه مادر اين كودك براي رهايي از وابستگي 
فرزندش به چنين سناريوي وحشتناكي متوسل شده و فكر كرده 
است با قرار گرفتن در نقش مرده، مي تواند فرزند خود راضي به 
رفتن كند.« چنين راهكارهاي عجيبی براي حل مشكل اضطراب 
جدايي فرزندان هر چند رايج نيست اما بدون شك هستند پدر 
و مادرهايي كه براي نجات خود و كودكشان از چنين شرايطي 

دست به شگردهاي محيرالعقول مي زنند.

 اضطراب جدايي چيست؟
اغلب کودکان در مراحل خاصي از زندگي شــان، نسبت به جدا 
شدن از يكي از والدينشان يا احتمال اين جدايي، آشفته مي شوند. 
ناگفته نماند که اين وابستگي شديد بيشتر مربوط به رابطه مادر 
و کودك اســت و اين جدايي کودك را به گريه يا رفتارهاي ديگر 
وادار مي کند. در حالت هاي خفيف اضطراب جدايي، ممكن است 
که کودك به دليل جدا شــدن از والدين ناراحتي نشان دهد اما 
آن آشفتگي در حدي نيســت که بتوان آن را به عنوان اضطراب 

جدايي تفسير کرد.
فاطمه قاسم زاده، روانشــناس کودك معتقد است که اضطراب 
جدايي شديد يك حالت طبيعي در کودکان نيست و براي حل آن 
بايد ابتدا دست به ريشه يابي زد و در گام بعدي با تكيه به رفتارهاي 
اصولي در مسير چاره انديشــي قرار گرفت. براساس توضيح اين 
روانشناس، بخشي از اضطراب جدايي مربوط به رفتارهاي والدين 
اســت و اگر پدر و مادري از اضطراب در زندگي خود رنج مي برند 
و بيش از حد کودك را در کنار خود نگه  مي دارند، مســير را براي 

سقوط فرزندشان به مشكل اضطراب جدايي مهيا مي کنند.

 كرونا و هراس از جدايي
اين روانشناس کودك با تأکيد بر اين موضوع که کرونا موجب شده 
است تا تعداد بيشــتري از کودکان دچار اضطراب جدايي شوند، 
می گويد:» بچه ها به اين دليل کــه در دوران کرونا کمتر بيرون 
رفته اند و با همســاالن خود کمترين تعامل را داشته اند، بيش از 
گذشته با اين مسئله روبه رو شده اند و به جرأت مي توان گفت که 
کرونا موجب افزايش اضطراب جدايي کودکان شده است. اينكه 
کودك دائم در خانه و در کنار فرد خاصي باشد، موجب مي شود تا 

به راحتي در محيط جديد حاضر نشود.«

راه حل چيست؟
نبايد تصور کرد کــه رفتار کودکان در اين موضــوع به راحتي و 
يكباره قابل حل است بلكه بايد در گذر زمان و به تدريج آن را رفع و 
 رجوع کرد. قاسم زاده، روانشناس کودك در اين رابطه توضيح داد:

» برقراري ارتباط کودك با محيط بيرون از خانواده و فردي خارج 
از بدنه خانواده مي تواند در مواردي که با اضطراب جدايي خفيف 

مواجه هستند، چاره ساز باشد.«
براساس گفته اين روانشناس کودك، يكي ديگر از داليل اضطراب 
جدايي کودکان اين است که يك فرد در خانواده امور مربوط به اين 
کودك را انجام مي دهد، در اکثر موارد مادر چنين نقشي را برعهده 
دارد و به همين دليل ما شاهد هستيم که برخي از کودکان توان 

پذيرش جدايي از مادر خود را ندارند. 
بنابراين در خانواده نيز تعامل بايد ميان پدر و مادر تقسيم شود و 
تنها يك نفر مسئول رسيدگي به امور کودك نباشد، ناگفته نماند 
اين تعامل در شرايطي که پدر يا مادر به داليلي در جمع خانواده 

نيستند، متفاوت است.
اگر والدين قصــد دارند که کودکي با اضطــراب جدايي را راهي 
مهدکودك يا مدرسه کنند، بايد قبل از رسيدن به چنين بخشي 
از زندگي کودك، شــرايط را براي پذيرش جدايي مهيا کنند و با 
قدم هاي کوچك اما پيوسته، کودك را در محيطي جدا از خانواده 
قرار دهند؛» کودکي که به دليل اضطــراب جدايي نمي تواند در 
مدرســه حاضر شــود، بايد با حمايت حضوري والدين به صورت 
تدريجي بر اين حس خود غلبه کند، به عبارت ديگر والدين در اين 
شــرايط مي توانند در روزهاي ابتدايي در دفتر مدير مهد يا مدير 
مدرسه حضور پيدا کنند و مسئوالن مدرسه نيز به کودك اجازه 
بدهند تا در زماني مشــخص به ديدار والدين خود برود. والدين 
بايد مراقب باشــند که به قول خود عمل کنند و در آن زمان هاي 
مشخص در مدرسه حاضر باشند تا مبادا به اعتماد کودك لطمه اي 

وارد شود.«
تمام اين راه ها مربوط به موارد خفيف اضطراب جدايي است اما در 
موارد شديد که کودك حتي در خانه نيز حاضر به جدايي از مادر يا 
پدر خود نيست، نيازمند اقدامات جدي تري هستيم. قاسم زاده در 
اين رابطه توضيح داد:»چنين اضطراب هايي علت هاي ديگر دارد و 
برخي از آن به عنوان اضطراب و وابستگي متقابل ياد مي کنند. برخي 
از والدين به دليل اضطراب هاي دروني  شــده، چنين رفتاري را به 
فرزندشان منتقل مي کنند و بدون آگاهي از نگراني و وسواس هاي 
خود، استقالل را از کودك دريغ مي کنند. براي حل بخشي از اين 
مشكل نياز است تا والدين از طريق مشاوره و روانشناس، اضطراب 
خود را کاهش دهند. در کنار تمام اين پيگيري ها نياز است تا تربيت 
فرزند با حضور مشترك و متعادل پدر و مادر انجام شود و مسئوليت 

اين کار تنها بر دوش يك نفر نباشد.«

مرحله اول  بي تأثير كردن مدرك
كار نامرتبط

مشاغل به ۱۰ گروه تقسيم بندي و سطح مهارت در 
آنها دسته بندي مي شود. براساس اين دسته بندي 
حداقل ۵۰ درصد از مشاغل موجود در بازار نياز به 
تحصيالت عالي و دانشگاهي ندارند و افراد مي توانند 
با حداقل آموزش هاي رسمي در آموزش و پرورش 
و گذراندن دوره هاي کوتاه مدت در فني و حرفه اي 
به شغل مورد نظر خود برســند. براساس گزارش 
مرکز آمار ايران از افراد شاغل، به صورت ميانگين، 
عدم تطبيق مدارك دانشگاهي با گروه هاي شغلي 
بيش از ۷۰ درصد اســت. گفته مي شود در بعضي 
از گروه هاي شــغلي اين نامرتبط بــودن به بيش 
از ۹۰درصد هم رســيده. چنيــن ماجرايي باعث 
هدررفت منابعي است که دولت براي آموزش هاي 
رسمي اختصاص داده و از سوي ديگر هم فرد از ۴ تا 
۱۰ سال وقت خود را صرف خواندن دروسي کرده 
که منجر به هدررفتن عمرش شده است. پس از اين 
دوران وارد مراکز فني و حرفه اي شده و با فردي که 
مدرك سيكل دارد همزمان مهارت آموزي را شروع 
خواهد کرد. همين امر باعث مي شــود نياز به اخذ 
مدرك هر روز کم اهميت تر از روزهاي گذشته شود. 
داده هاي تفصيلي مرکز آمار از بازار کار در سال ۹۷ 
نشــان مي دهد نرخ بيكاري براي دارندگان مدرك 
»دکتراي تخصصي« و مــدارك زيرديپلم، کمتر از 
۱۰ درصد است و نسبت به باقي مدارك تحصيلي، 

در وضعيت بهتري قرار دارند. اگر از مدارك زيرديپلم 
فاکتور بگيريم، دارنــدگان مدرك تحصيلي ديپلم 
نيز وضعيت بهتري نســبت به دارندگان ليسانس، 
فوق ليسانس و دکتري حرفه اي دارند. نرخ بيكاري 
افراد با مدرك ديپلم، ۳/ ۱۲ درصد اعالم شده است. 
اين عدد بــا توجه به جمعيت فعــال قابل مالحظه 
ديپلمه هــا که در حــدود ۳/ ۶ ميليــون نفر بوده، 
مي تواند نشان دهد که ديپلم، مدرك پرطرفداري 
در بازار کار بوده است. نكته عجيب اينكه اگر فردي 
با مدرك فو ق ليسانس در سال۹۷ در جست وجوي 
شــغل بوده، به احتمال ۳/ ۱۵درصــد بيكار مانده 
است اما اگر فردي با مدرك زير ديپلم به دنبال کار 
مي رفت، احتمال بيكاري اش در حدود ۸/۷درصد 
 بود.  بين همه مــدارك تحصيلــي، باالترين نرخ 
بيكاري را ليسانسه ها داشته اند. تقريبا يك پنجم از 
افراد ليسانسه در سال گذشته، از جست وجوي شغل 
به نتيجه اي نرسيده اند. اين داده ها مي تواند از نزول 

کيفيت بازار کار ايران حكايت کند.
البته اين نكته را نيز بايد درنظر گرفت که با گسترش 
فعاليت هاي بازار در فضاي مجازي، آن دسته که در 
اين فضا زمان بيشــتري صرف مي کنند، با چنين 
بسترهايي آشــنايي داشــته و حتي بدون مدرك 
تحصيلي نيز مورد هــدف بيزينس هاي بزرگ قرار 
مي گيرند و به راحتي به بازار کار جذب مي شــوند. 
اين موارد، فارغ از کار اينفلوئنســرها و صفحه هاي 

پرطرفدار يا به اصطالح شاخ هاي مجازي است.

مرحله دوم  بي تأثير كردن مدرك
 خريد و فروش آن

وقتي مدرك تحصيلي از يك ارزش به نياز و سپس به 
ارزش افزوده تبديل شد، تجارت غيرقانوني خريد و 
فروش مدرك از سيكل، ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس، 
فوق ليســانس تا دکتري به جريان افتاد. قيمت اين 
ميانبر پيشرفت هم با ضريب سختي کار خالف تعيين 
شد. ميانگين قيمت براي مدرك دکتري ۳۵ ميليون 
تومان و براي کارشناسي ارشد زير ۳۰ ميليون تومان 
برآورد مي شود. خب ذهن حسابگر آن دسته که خيلي 
زود وارد بازار کار مي شوند زمان هدررفت در يك دوره 
تحصيلي را با کارکرد خود در آن دوره محاسبه کرده 
و نفع خود را در خريد مــدرك خواهد ديد. احتياج 
به اخذ مدرك تحصيلي از آنجا ناشــي مي شود که 
گاهي مدرك، مرتبه اجتماعي فرد را تغيير داده يا به 
پذيرش او در گروهي خاص کمك مي کند. اين مسئله 
زماني اهميت دارد که فرد در جامعه به آن نياز پيدا 
مي کند، چون ممكن اســت در کل دوره کاري، فرد 
اصال به مدرك تحصيلي نياز نداشته باشد. اين روزها 
نيز نيازهاي بازار به نيروي کار متفاوت شــده است. 
ديده شــدن در ميان ديگر فعاالن بازار شايد يكي از 
مهم ترين اهرم هاي استمرار و ماندگاري يك حرفه 
باشد. از اين رو بيشتر کارفرمايان ديگر بيش از کيفيت 
يا شايد هم اندازه آن به ماندن در بازار فكر مي کنند و 
سرمايه خود را در آن بخش هزينه مي کنند. همين 
امر نيز باعث شده در حرفه هاي مختلف بخشي چون 

توليد محتواي مجازي راه اندازي شود؛ فعاليتي که 
نيازمند مدرك تحصيلي نبوده و دوره هاي آموزشي 

در آن تازه و نو يافته است.

مرحله سوم  بي تأثير كردن مدرك
وصل شدن به تجربه جهاني

»آنچه در اين سال ها در دنيا مسير خود را طي کرده 
و به اين نقطه رسيده اســت که راه هاي آکادميك و 
مهارتي بايد به نوعي مكمل يكديگر باشند؛ در ايران 
نو يافته اســت.« فاطمه مهاجراني، رئيس مرکز ملي 
پرورش استعدادهاي درخشان، با اشاره به اين مطلب 
مي گويد: »ورود به بازار کار عالوه بر مدرك دانشگاهي 
نيازمند کســب مهارت هاي الزم اســت. در جهان، 
مهارت داشتن در کنار مدرك، نكته مهمي است. در 
ايران هم روزگاري افرادي که وارد محيط دانشگاهي 
مي شــدند به خاطر نوع آموزش ها، آدم هاي ماهري 
مي شدند. اما به مرور ما شاهد رشد کمي دانشگاه ها 
بوديم، يعني افراد با مدرك از دانشگاه خارج مي شدند، 
اما مهارت الزم را نداشتند.« به اعتقاد مهاجري امروز 
مسير درســت تري را طي مي کنيم؛»توانمندي هاي 
فردي و مهارت ها در جاي خود قرار گرفته؛ نه به اين 
معني که مهارت يا مدرك بي اهميت است، بلكه هر 
يك در جاي خود ارزشمندند. در حوزه  علوم کاربردي 
مثل مهندســي ها، بازاريابي و... اکنون نقش مهارت 
پررنگ تر شده اســت. به نظر به نقطه  تعادلي که دنيا 

سال هاي پيش به آن رسيده، نزديك تر شده ايم.« 

شايد الزم باشد با توجه به نياز امروز بازار به نيروي کار 
اين سؤال را مطرح کنيم که آيا واقعا ما به اين تعداد 
مهندس عمــران يا ميكروبيولوژيك نياز داشــتيم؟ 
رئيس مرکز ملي پرورش اســتعدادهاي درخشــان 
مي گويــد:»الزم اســت در اين نقطه، بــه واژه هايي 
بيشــتر توجه کنيم. يكي از اين واژه ها مارکتيزيشن 
به معناي بازاري شــدن اســت.« به گفته مهاجراني 
دانشــگاه به عنوان يكي از ابزارهاي کســب منفعت 
براي يك بنگاه آموزشي اســت. او بنگاه را به معناي 
اقتصاد و امــر اقتصادي درنظر مي گيــرد. او توضيح 
مي دهد که دانشــگاه  به عنوان يكي از ارکان توسعه 
انساني در يك کشور بايد در دسترس باشد. از اين رو 
ايران نيز در يك سير طبيعي قرار دارد. يعني در عين 
اينكه بايد دانشگاه ها و دسترسي به آموزش عالي زياد 
مي شد، مهارت يابي و نياز بازار امروز در تعريف مشاغل 
جديد نيز بايد راه خود را طي مي کرد. حال اينكه در 
اين مسير مفهوم هايي مثل ارزيابي مدارك تحصيلي 
يا ارزيابي صالحيت هاي شغلي يا... را کمتر وارد بازار 
کار کرده ايم خود آسيبي ديگر است. فاطمه مهاجراني 
مي گويد: »امروز طبيعتا به آدم هايي نياز داريم که هم 
با علوم آکادميك آشنا باشند و هم اين فضا را تجربه 
کرده و براي توســعه  توانمندي هــاي فردي خود به 
فضاي کار وارد شوند. يكي از اين شاخص ها آشنايي با 
فضاي مجازي است. فضاي مجازي يكي از بسترهاي 
ارتباطي و توسعه فردي در حوزه توانمندي هاست که 

بايد به آن توجه شود.«

گذشــت آن روزهايي كه براي فرستادن رزومه كاري 
به يك شركت يا مشــغول به كار شدن در مؤسسه اي، 
مدرك تحصيلي بايد ضميمه پرونده مي شــد. جداي 
از حساسيت ها  درباره معدل ذكر شــده پاي مدرك، نگراني هايي هم درباره دولتي يا آزاد بودن 
دانشگاه مطرح بود. حاال اما آگهي هاي استخدام، كاريابي و... شكل تازه تري به خود گرفته است؛ 
مثال در آگهي ها مي آيد كه نيروي مجرب براي توليد محتوا و مديريت فضاي مجازي نياز است يا 
فردي مسلط بر اصول هشتگ گذاري، كپشن نويسي حرفه اي، تسلط بر قوانين و الگوريتم هاي 
اينســتاگرام، ايده پردازي براي توليد و توضيح محتوا، تسلط به وردپرس و بارگذاري مطالب در 
سايت، توانايي آناليز كسب وكار رقيب، استراتژي نويسي و تقويم محتوايي و همچنين توانايي كار 
با نرم افزارهاي آناليز نياز است؛ كسي كه روحيه تعاملي براي پاسخگويي به دايركت ها، كامنت ها و 
تعامل با ساير پيج ها داشته باشد. تعداد روزافزون چنين آگهي هايي اين فكر را در ذهن ها پررنگ تر 
مي كند كه عصر مدرك گرايي گذشته است. آيا ديگر براي پيدا كردن كار به مدرك تحصيلي نياز 

نيست؟ آيا مدرك دانشگاهي تأثير خود را از دست داده است؟

زهرا رستگارمقدم
 روزنامه نگار

ليال شريف
 روزنامه نگار

كار از مدرك گذشت
به نظر مي رسد در آگهي هاي کاريابي، جاي ارائه مدرك را تسلط به 

فضاي مجازي گرفته است

وری هزار و يك راه درمان نابار
آمار و ارقام درباره بيمه  خدمات ناباروري چه مي گويند؟

هزينه باال و هنگفت درمان ناباروري در سال هاي گذشته باعث شده كه بسياري 
از زوج هاي جوان ايراني قيد فرزندآوري را بزنند و به اجبار زندگي بدون كودك 
را انتخاب كنند. اين موضوع در ابعاد كالن باعث كاهش جمعيت شده بود كه 
در نهايت دولت را واداشت فكري به حال اين بحران كند. حاال سازمان بيمه سالمت ايران با معاونت درمان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تفاهمنامه اي را امضا كرده كه براساس آن پوشش بيمه خدمات 

ناباروري به ميزان 90درصد افزايش پيدا كرده است. در پايين نحوه حمايت از زوج هاي نابارور آمده است.
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میلیون

زوج در كشور  وجود دارند كه 
در سال 99  از اين تعداد

15 درصد نابارور هستند 

حدودا   4/000/000نفر
سوگل سيمه ساز

خبرنگار

وزارت بهداشت بايد دست كم در هر استان يك مركز درمان ناباروری ايجاد كند.

ميزان هزينه سازمان بيمه سالمت
 برای داروهای ناباروری در سال1399

 100/000/000 تومان

 آی وی اف
سهم بيمه هم اكنون 6/000/000  ميليون
 سهم بيمار  000/000/ 14  ميليون

 بعد از تحقق 90درصد پوشش
 سهم بيمه 18/000/000ميليون
 سهم بيمار    2/000/000ميليون

 ميكروانجكشن
سهم بيمه هم اكنون 1/500/000  تومان
 سهم بيمار  500/000/ 3  تومان

 بعد از تحقق 90درصد پوشش
 سهم بيمه 4/500/000تومان
 سهم بيمار    500/000ميليون

آی يو آی
سهم بيمه هم اكنون 600/000  تومان
 سهم بيمار  400/000/ 1  تومان

 بعد از تحقق 90درصد پوشش
 سهم بيمه 1/800/000 تومان
 سهم بيمار    200/000تومان

براساس طرح تعالی 
جمعیت، وزارت بهداشت و 
سازمان های بیمه گر مكلف 
شده اند درمان ناباروری را 
به طور كامل تحت پوشش 

خدمت بیمه قرار دهند.

در طرح تعالی جمعیت 
معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری مكلف 

شده 5% از اعتبارات برنامه 
توسعه علوم و فناوری های 
نو را به تولید داروها، اقالم 
و تجهیزات درمان ناباروری 

اختصاص دهد.

صندوق نوآوری و شكوفایی 
هم مكلف شده حداقل 5% از 
تسهیالت و حمایت های خود 
را در حوزه زیست فناوری و 

تجهیزات پزشكی به شركت های 
دانش بنیان فعال در درمان 

ناباروری اختصاص دهد.

 30
درصد

پوشش فعلی  
خدمات 

ناباروری با 
تعرفه دولتی و 

فرانشيز
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خواندنی ها

حمام گنجعلي خان در كرمان
اگر به آثار تاريخي و بناهاي قديمي عالقه داريد پيشنهاد مي كنيم در 
سفر به كرمان از مجموعه بناهاي گنجعلي خان ديدن كنيد. حمام يكي 
از اين مجموعه بناهاست كه در سال 1347 در فهرست آثار ملي ايران 
به ثبت رســيد و اكنون به عنوان موزه مردم شناسي فعاليت مي كند. 
مجسمه هاي مومي در جاهاي مختلف حمام وجود دارد كه افرادي از 
طبقات مختلف جامعه در دوران قديم را نشان مي دهد. گنجعلي خان، 
از سال ۹7۵ تا 1004 شمسي )همزمان با حكومت شاه عباس صفوي( 
حاكم شهر كرمان بود و سازه هاي زيادي را در اين شهر بنا كرد كه حمام 
نيز يكي از آنهاست. نقاشي ها، مقرنس كاري سردر، تزئينات گچبري 
مربوط به دوره صفويه و قاجار اين اثر تاريخي را به يكي از جاذبه هاي 
گردشگري كرمان تبديل كرده است. نشــاني اثر تاريخي در ميدان 

گنجعلي خان، بازار بزرگ كرمان است.
ورودي حمام در بازار جنوبي واقع شده است. اين حمام مجموعه اي از 
تلفيق هنر، معماري و كاربرد مصالح گوناگون با فضايي مناسب است. 
معمار حمام و مجموعه اســتاد محمد معمار يزدي اســت؛ معماري 
كه به حق اوضاع اقليمي و اقتصــادي فرهنگي زمان و محيط خود را 
مي شــناخته و در خلق آثار فوق از هنرمنداني چون عليرضا عباسي، 

ياوري جسته است.

 تندیس جشنواره بین المللی سلیمانیه
 به هنرمند زنجاني رسید

»ساسان قجر« هنرمند پانتوميم كار از اســتان زنجان، تنديس ويژه 
ساالنه انجمن منتقدان تئاتر عراق را كسب كرد. انجمن منتقدان هنر 
تئاتر عراق به اتفاق آراي هيأت داوران، نخستين جشنواره بين المللي 
پانتوميم سليمانيه عراق، تنديس ويژه ساالنه انجمن منتقدان تئاتر 
عراق را به هنرمند پانتوميم كار ايراني »ساســان قجر« اهدا و از وي 
تجليل كرد. نمايش پانتوميم »شكار« به طراحي و اجرا و كارگرداني 
هنرمند زنجاني »ساسان قجر«، مورد توجه ويژه بينندگان و هنرمندان 
و هيأت هاي داوران بخش هاي مختلف جشنواره قرار گرفت و با استقبال 
فراوان روبه رو شد و از اين هنرمند ايراني براي حضور در جشنواره هاي 
مختلف و برگزاري ورك شاپ آموزشي دعوت  به عمل آمد. نخستين 
جشنواره بين المللي تئاتر پانتوميم از تاريخ 16تا 1۹آبان ماه سال جاري 
در شهر سليمانيه عراق توسط آكادمي هنرهاي زيبايي استان دياله، 
مجتمع هنرهاي زيباي سليمانيه و آكادمي شانو با حضور گروه هاي 
تئاتر پانتوميم از كشــورهاي اردن، ليبي، تونس، ايــران، گروه تئاتر 
استان دياله عراق، گروه تئاتر استان نجف اشرف، گروه تئاتر بابل عراق 
و همچنين گروه تئاتر از سليمانيه عراق برگزار شد. اين جايزه ساالنه 
تنها به يك اثر برگزيده منتقدان تئاتر عــراق در بخش هاي مختلف 

تئاتر اهدا مي شود.

كلماكره؛ پررمز و راز و دیدني 
درباره غاري كه مدفن ششمين گنجينه  بزرگ جهان بوده، داستان هاي 
بسيار جالبي روايت شده است. غار كلماكره، در بخش مركزي شهرستان 
پلدختر استان لرستان و در نزديكي روستايي به نام طاق ملك حسين، 
در شــرق يكي از آخرين دره هاي صخره اي كوه آهكي ملّه در پلدختر 
قرار دارد. قدمت اين غار به حدود ۲700 سال پيش بازمي گردد. برخي 
معتقدند كه اينجا مدفن ثروت پادشاهان ساساني بوده و يكي از مهم ترين 
خزائن دولت هاي ايران باستان مثل هخامنشيان و ساسانيان در اين غار 
نگهداري مي شده است. پيشــاني غار حدود ۵/1متر پايين تر از دهانه  
آن اســت و به همين دليل اين غار تا مدت هاي طوالني ناشناخته بود. 
غار، سال1368 توسط يك شكارچي به نام »عزيز كلماكره اي« كه در 
تعقيب يك بز بود كشف شد.  داستان غار كلماكره از ابتدا تا انتها پر از 
رمز و راز است و روايت  هاي مختلفي درباره  آن وجود دارد. يكي از روايت ها 
درباره  گنجينه  غار كلماكره اين است كه پس از تصرف بابل و بين النهرين 
توسط كورش، تمام خزائن معابد بابل از شوش به اين غار منتقل شدند. 
روايت ديگري هم مي گويد كه اين گنجينه در زمان حمله  اسكندر به 
ايران به كوه هاي پلدختر منتقل شــد و 4نگهبان براي محافظت از آن 

انتخاب شدند.
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چالش دام مازاد
بعد از شیوع كرونا عشایر با مشــكالت زیادي روبه رو شدند. عشایر 
مهم ترین تولیدكنندگان گوشــت قرمز در كشور محسوب مي شوند 
كه 25درصد گوشت قرمز مورد نیاز كشور را تامین مي كنند. بر همین 
اساس، نخستین و مهم ترین اتفاقي كه هنوز بر زندگي و معیشت آنها 
ســایه افكنده كاهش قابل توجه مصرف گوشــت قرمز است؛ اتفاقي 
كه با تعطیلي اداره ها، رســتوران ها، تاالرهاي عروســي و آیین هاي 
مذهبي چون عید قربان رقم خورد و عشــایر هنوز نتوانسته اند از زیر 
بار خسارت هاي آن قد راســت كنند. كاهش مصرف گوشت قرمز، دام 
مازاد را روي دســت این قشر گذاشت و از ســوي دیگر خشكسالي، 
كاهش قابل توجه پوشش گیاهي در مناطق ییالقي و همچنین كمبود 
آب مورد نیاز احشام، شــرایطي را رقم زد كه بســیاري از عشایر در 
ماه هاي گذشته به ناچار حتي دام هاي مولد خود را فروختند. هرچند 
نهادهاي متولي با راهكارهایي چون تامین نهاده دامي، اجراي پروژه هاي 
آبرساني، ایجاد میدان هاي فروش و صادرات دام و پرداخت كمك هزینه 
سعي در جبران خسارت داشتند اما به اعتقاد عشایر این كافي نیست 
و چنین شــرایطي مي تواند در آینده اي نه چندان دور منجر به كاهش 

جمعیت عشایري شود.

ث
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راه ناهموار
ایل راه ها نقش مهمي در زندگي عشــایر دارنــد و مي توان مهم ترین 
عامل را در كوچ جاده ها، مسیرهاي دسترسي و ایل راه دانست؛ به ویژه 
ایل راه ها به دلیل گذر از مناطقي دور از شهر و كانون هاي جمعیتي چندان 
مورد توجه مسئوالن نیستند و هر بار بارندگي یا سیالب مي تواند بخش 
زیادي از آنها را تخریب كند. این اتفاق در فصل كوچ ییالقي عشــایر 
مناطقي از جنوب ایران از جمله شمال خوزستان را با سختي مواجه كرد، 
زیرا بسیاري از راه هاي تخریب شده در سیل سال98 بازسازي نشده 
بودند. در سایر استان ها هم این مشكل به چشم مي خورد؛ براي مثال در 
زنجان حدود 380كیلومتر ایل راه وجود دارد كه با توجه به بارندگي هاي 
سیل آسا دچار تخریب شده اند اما اعتبار كافي براي بهسازي این راه ها 
اختصاص پیدا نمي كند و بهسازي جاده ها با سرعت بسیار پاییني در 
حال انجام است. در گیالن هم مهم ترین مشــكل عشایر گیالن نبود 
ایل راه هاي مناسب و دسترسي به آب آشامیدني ذكر شده است. سال 
گذشته از محل اعتبارات ملي 850میلیون اعتبار براي اجراي پروژه هاي 
تامین آب آشامیدني و ترمیم راه هاي ایل رو به گیالن اختصاص یافت. 
درحال حاضر این پروژه ها براي عشایر شهرستان هاي تالش و رودبار 

در دست انجام است.

ث
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كمبود آب و علوفه
جمعیت عشایري براساس سرشماري سال99، یك میلیون و101هزار 
نفر است كه به جز كردستان در همه استان هاي كشور پراكنده اند. در 
شرایط طبیعي از 84میلیون هكتار مرتع 34میلیون هكتار در اختیار 
عشایر قرار دارد تا 8.5میلیون تن علوفه دام هایشان را به صورت طبیعي 
تامین كنند و در كنار آن، ساالنه یك میلیون و200 هزار تن علوفه نیز از 
منابع داخلي و خارجي تأمین مي شود. این در حالي است كه با توجه به 
آمار سازمان هواشناسي، میزان بارش در كل كشور سال آبي گذشته 
كه مهرماه به پایان رسید، نسبت به بلندمدت 41درصد و نسبت به سال 
گذشته 53درصد كاهش یافت. بنا بر اعالم سازمان امور عشایري، هر 
یك میلي متر كاهش بارندگي، یك كیلوگرم از تولید علوفه در مراتع را 
كم مي كند و این یعني ۷هزار میلیارد تومان ضرر به دلیل كاهش علوفه 
در مراتع. با این شرایط 41درصد كاهش بارش در 34میلیون هكتار مرتع 
در اختیار عشایر نه تنها تولید علوفه را كاهش مي دهد، بلكه مراتع را 
نیز فقیر مي كند. با توجه به این شرایط مشكل تامین آب آشامیدني، 
آب مورد نیاز براي دام و علوفه به چالشــي براي همه عشــایر كشور 
تبدیل شده است؛ هرچند این مشكل در مناطقي كه بیشتر تحت تأثیر 

خشكسالي هستند، بیشتر است.
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بیگ زاده یکی از عشایر كرد:
 بعد از شیوع کرونا و باوجود 

شرایط سخت اقتصادی، 
کوچ ماشینی هزینه های ما 

را افزایش داده است، اما 
کمک  هزینه ای برای این کوچ 

ماشینی دریافت نمی کنیم

مرادی از عشایر استان فارس: 
ناچار به کوچ ماشینی 

هستیم، اما تغییر یکباره آب 
و هوا به دلیل سرعت این 
نوع کوچ دام هایمان را که 

گرسنه و تشنه هم هستند، 
اذیت و بیمار می کند

رسول از عشایر عرب خوزستان: 
خشکسالی و کمبود آب 

مشکالت زیادی ایجاد کرده 
است. تابستان امسال سر 
آب میان چند طایفه تنش 
و درگیری شکل گرفته بود. 
باید فکری برای تامین آب 

بشود

محمد از ایل دشمن زیاری: 
در سال های گذشته بسیاری 

از عشایر یکجانشین 
شده اند و متاسفانه چون 

سرمایه آنچنانی ندارند 
برخی از آن ها در حاشیه های 
شهر یاسوج زندگی می کنند

جشنواره زيبايی
سبك زندگي، سياه چادر، كوچ و پوشش عشاير هميشه يكي از جاذبه هاي 
ديدني براي گردشگران محســوب مي شــود و تا پيش از شيوع كرونا، 
گردشگري عشــاير يكي از منابع درآمدي اين قشــر محسوب مي شد. 
هرچند ۲سالي است ورود گردشگران به محل زندگي عشاير ممنوع است 
اما حتي در همين دوران رنگ و لعاب پوشش عشاير از تصاوير ثبت شده 

دور نمي ماند.
لباس عشاير عالوه بر اينكه رابطه نزديكي با فرهنگ محل زندگي شان دارد، 
بي ارتباط با آب وهوا هم نيست؛ براي مثال، عشاير خراسان جنوبي كه اغلب شان 
يكجانشين شــده اند جنس پارچه هاي خود را از مواد نخي و لطيف انتخاب 
مي كنند تا مناســب گرماي زياد و آب و هواي خشــك منطقه باشد. آنها در 
انتخاب رنگ از پارچه هاي ساده و گلدار و رنگ هاي شاد استفاده مي كنند و براي 
تزئينات لباس هم به سراغ يراق و نوارهاي رنگي مي روند. در منطقه سردسير 
آذربايجان شــرقي اما جنس پارچه ها كلفت تر اســت كه در گذشته پوشش 
عمومي مردم اين مناطق بوده، اما به تدريج در مناطق عشايري محدود شده. 
سرپوش، چارقد گل دار، پيشاني بند، پيراهن و روپوش چاك دار از شاخص هاي 
لباس عشاير اين منطقه است. عشاير خراسان رضوي هم به دليل نقش پررنگ 
دامداري و كشاورزي در زندگي روزمره از نقوشــي كه به نوعي اشاره به اين 
عوامل دارد، در پوشاك خود اســتفاده مي كنند و به طور كلي پوشاك عشاير 
خراسان رضوي به دليل وجود طوايف مختلف، بسيار متنوع و متفاوت است. زنان 
قشقايي در جنوب ايران هم از كالهك، آرخالق، تنبان و پاپوش در رنگ هاي 
بسيار شاد و متنوع و الهام گرفته از طبيعت استفاده مي كنند و مردان هم كاله، 

پيراهن، آرخالق، شال كمر، چقه و كپنك را براي پوشش به كار مي برند.

طوالنی ترين ايل راه
سمنان در بين استان هاي داراي جمعيت عشايري به دليل تنوع محصوالتي كه 
توسط عشاير اين استان توليد مي شود نامي شاخص و مطرح محسوب مي شود. 
جمعيت عشاير اين استان حدود 14هزار و۵00نفر است كه در قالب 74طايفه 
و حدود 3670خانوار به توليد انواع محصوالت دامي و صنايع دستي مشغول اند. 
اين گروه بيش از يك ميليون و100هزار دام سبك و حدود 4700دام سنگين 
دارند و هر سال حدود 17هزار تن انواع محصوالت لبني و بيش از 10هزار تن 
گوشت قرمز توليد مي كنند. جامعه عشايري سمنان در مناطق مختلفي مانند 
شاهرود، دامغان و مهدي شهر سكونت دارند. عشاير دامغان با 408خانوار حدود 
۲هزار نفر جمعيت دارند و عشاير شــاهرود نيز از ۹طايفه و حدود 3هزار نفر 
تشكيل شــده اند اما بزرگ ترين جامعه عشايري سمنان متعلق به شهرستان 
مهدي شهر است كه به عشاير سنگسري شــهرت دارند و طوالني ترين مسير 
كوچ عشاير كشــور متعلق به آنهاســت. ويژگي هاي منحصربه فرد فرهنگي 
عشاير سمنان مانند فرآوري و توليد بيش از 30محصول لبني، پخت انواع نان 
بومي، پوشش جذاب بومي و فرهنگي غني آنها موجب شده است در سال هاي 
اخير توجه به آنها در بخش گردشــگري و بوم گردي افزايش يابد. صرف نظر 
از مشكالتي كه سيل هاي تابســتانه با تخريب راه هاي دسترسي براي برخي 
دامداران و عشاير سمنان ايجاد كرد، امســال كمبود نهاده هاي دامي و علوفه 

مهم ترين مشكل عشاير سمنان در آغاز فصل كوچ پاييزه محسوب مي شود.

تنها  عشاير  يكجانشين  دنيا
كردستان جزو اســتان هايي است كه عشــاير كوچ رو ندارد اما در منطقه 
اورامانات )هورامان( ييالق و قشــالق متفاوتي با ديگر نقاط كشــور رقم 

مي خورد. مردم منطقه اورامانات تنها عشــاير يكجانشــين دنيا هستند. 
مردمان اين منطقه برخالف ديگر كوچ نشــينان، چادرنشــين نيستند، 
بلكه داراي ۲سكونتگاه فصلي هســتند. يكي براي قشالق در عمق دره و 
ديگري براي ييالق بر بلندي هاي دامنه كوه. در واقع شــيوه كوچ نشيني 
)هه وار نشيني( عمودي در اين منطقه رواج دارد. اين شيوه كوچ نشيني در 
منطقه هورامان ريشه اي تاريخي دارد. براساس گفته كارشناسان ميراث 
فرهنگي، اين شيوه كوچ نشيني برگرفته از زندگي حاكمان باستاني ايران 
است كه چند پايتخت داشتند و در فصول مختلف باتوجه به تغيير شرايط 
آب و هوايي، پايتخت خود را عوض مي كردند. اواخر ارديبهشت فصل شروع 
كوچ نشيني هورامي هاست. كوچ نشيني در بيشتر مناطق كشور به صورت 
افقي انجام مي شود يعني عشــاير از يك نقطه به يك نقطه ديگر به شكل 
طولي مهاجرت مي كنند اما كوچ نشيني هورامي ها عمودي است. اين شيوه 
هنوز بين مردم حدود 60درصد از روستاهاي اورامانات رايج و در بسياري 
از روستاهاي مناطق اورامانات همچون پالنگان، كالش لولم، شالگي، قلعه 

جي و... مرسوم است.

كوچ دورانی  در حاشيه  تاالب
عالوه بر شــيوه زندگي عشاير كردستان، عشــاير سيستان و بلوچستان هم 
نوع ديگري از كوچ نشيني را به نمايش گذاشته اند. در كنار جمعيت عشاير 
برون كوچ بيشترين جمعيت عشاير اين استان در فصل هاي مختلف سال و با 
هر تغيير آب وهوايي گرد تاالب هامون مي گردند و كوچ شان به ييالق و قشالق 
محدود نمي شود. در سيستان و شمال استان عالوه بر عشاير حاشيه نشين 
تاالب هامون، عشاير برون كوچ براي ييالق به نواحي استان خراسان جنوبي و 
شهرستان هاي بيرجند و نهبندان در فاصله 1۵0 تا 400 كيلومتري مي روند. 
در منطقه بلوچستان در جنوب استان هم عشاير در فاصله 30 تا ۵0 كيلومتري 
كوچ كوتاه و مستقيم و در حاشيه ارتفاعات كوچ عمودي دارند. كوچ دوراني 

نيز براي استفاده از منابع آبي موجود در محدوده در بلوچستان رايج است.

كوچ نشينی در همسايگی پايتخت
هرچند شايد عجيب به نظر برســد اما همچنان 10۲0خانوار با جمعيت 
4017نفر در نزديكي پايتخت زندگي كوچ نشــيني را به يكجانشيني در 
آپارتمان هاي تهران با طعــم دود و ترافيك، ترجيح مي دهند. تهران يكي 
از ۲۹استان عشايري كشور اســت كه البته در دهه80حدود 1۵هزار نفر 
جمعيت عشايري داشت كه حاال اين جمعيت به يك سوم كاهش يافته است. 
عالوه بر فيروزكوه، پاكدشت، ورامين، پيشوا، قرچك، دماوند، شميرانات، 
تهران، پرديس، ري، شهريار، مالرد، اسالمشهر و رباط كريم كه بر اساس 
تقسيمات كشوري جزو استان تهران محسوب مي شوند، كمي آن طرف تر 
و در ۲استان همســايه البرز و قم هم هنوز زندگي كوچ نشيني رواج دارد. 
جمعيت عشاير استان قم ۲۲۲۵نفر در قالب 3۵8خانوار است كه ايل كلكو 
در منطقه قمرود، شاهسون ها در حاشيه جاده قديم قم - تهران و زندها در 
منطقه سلفچگان استقرار دارند. جامعه عشايري البرز هم متشكل از ايالت 
شاهسون، مغان، سنگسر، كلهر و طوايف مستقل عرب شامل باقري، جمالي، 
صحنايي، عبدي، كلكويي، كلوند، فشــند و تات بل هستند كه 4780نفر 
جمعيت دارند. كرج، ساوجبالغ، فرديس و نظرآباد محل ييالق و اشتهارد، 
جنوب كرج و نظرآباد نيز محل قشالق عشاير استان است و همچنين تهران، 

قزوين، قم و زنجان نيز محدوده حركتي عشاير البرز محسوب مي شوند.

چند هفته اي از سفر پاییزي عشایر به قشالق مي گذرد؛ عشایري كه تا همین چند ســال پیش بار و بنه شان را روي دوش شان جمع 
مي كردند و به مناطق گرمسیري مي رفتند، 2سالي است به دلیل شیوع كرونا ناچار به كوچ ماشیني با محدودیت هاي خاص شده اند. 
به گزارش همشهري، عشایر امسال البته به غیر از كرونا مشكالت دیگري هم داشتند و شاید اغلب این جمعیت یك میلیون و100هزار 
نفري تمایل نداشت ییالق را ترك كند؛ خشكســالي حتي در فصل بهار هم كه معموال عشایر از علوفه براي تغذیه دام خود استفاده 
مي كنند به آنها امان نداد و حاال در قشالق و در فصل ســرد، اوضاع چندان روبه راه نیست. طبق گزارش هاي مركز ملي خشكسالي 
امسال سیستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان، خراسان ها، ســمنان، گلستان، فارس و كرمانشاه در صدر جدول خشكسالي كشور 
در سال1400قرار مي گیرند و به طور كلي جنوب و نیمه شرقي كشور در دامنه خشكسالي هاي جدید قرار دارد و همچنین نیمه غربي 
و حتي استان هاي شــمال غربي نیز بین 40تا 15درصد بارندگي زیر نرمال دارند. این آمار از خشكسالي در حالي اعالم شده بود كه 
سیستان وبلوچستان، كرمان، فارس و خوزستان در نیمه جنوبي بیشترین جمعیت عشایري را دارند و نگراني  زیادي درباره تامین آب 
آشامیدني، آب مورد نیاز براي دام و تامین علوفه آنها مطرح است. عالوه بر این راه و جاده به عنوان مهم ترین عاملي كه در كوچ ییالقي 
و قشالقي عشایر اهمیت دارد به یكي از چالش هاي آنها تبدیل شده است. با وجود همه این مشكالت اما عشایر حاال كوچ كرده اند و در 
روزهایي كه كوچ در مناطق سردسیر تقریبا به پایان رسیده در مناطق گرمسیري شاهد شروع به حركت خانواده هاي عشایري هستیم.

  در بین استان هاي كشور، فارس با 11.91درصد كل جمعیت عشایر بیشترین سهم جمعیت عشایر را در خود جاي داده است. 
 پس از فارس، كرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان هر كدام با 8.88، 8.3۷و 8.24درصد بیشترین سهم جمعیتي عشایر را به خود اختصاص داده اند. قزوین و قم نیز به ترتیب با 0.11درصد و 0.03درصد كمترین جمعیت عشایري را دارند.
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سهم جمعيت عشايري از كل جمعيت كشور در دهه هاي گذشته 

كوچ در مناطق سردسير تقريبا به پايان رسيده، اما در مناطق گرمسيري حركت 
خانواده هاي عشايري شروع شده است
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همين موضوع 
بنزين در دولت 

آقاي احمدي نژاد 
كه قرار بود بنزين 

سهميه بندي 
شود، ما در مجلس 

100اقدام را 
 ليست كرديم  
 براي اينكه 

سهميه بندي انجام 
شود مشخص بود 
كدام اقدام را كدام 
نهاد، چه زماني و 
چگونه بايد انجام 

دهد. مجموعه اي از 
كارها بايد پيش از 
تغيير قيمت انجام 

مي شد، برخي 
حين اجراي طرح 
و بعضي از كارها 
هم پس از آن بايد 
صورت مي گرفت

مذاكره اين نيست 
كه من بگويم 

اينجا ايستاده ايم 
و بايد شما هم 
اينجا بياييد و 
رقيب من هم 

بگويد خير ما آنجا 
ايستاده ايم و شما 
بايد آنجا بياييد. 
در اين صورت 
چندبار مذاكره 
مي شود و بعد 

هم بدون نتيجه 
تمام مي شود. ما 
بايد يك راه حل  

و مسيري را 
پيش بيني  كنيم 
كه ضمن آنكه 
عزت، مصلحت 
و اقتدارمان هم 

حفظ شود، اما راه 
براي تفاهم هم 

ايجاد شود

بعضي از اين مسائل چاره اي نيست و به صورت روزمره 
بايد با آنها برخورد كرد. اما برخي از مسائل هست كه در 
كوتاه مدت و دفعي قابل حل نيست 
و نياز به زمان و تدبير و خردجمعي 
و گاه نياز به اصالح برخي ساختارها دارد. بحث ما اين 
است كه دولت و دولتمردان همه وقتشان صرف مسائل 
روزمره نشود. البته رفتن به استان ها، سر زدن به اقشار 
و صنوف مختلف و مالقات هاي مردمي يك ســرمايه 
بزرگ اجتماعي است و حتما بايد حفظ و احيا شود. در 
دولت گذشته اين تحركات كمتر بود و اينها، كارهاي 
بسيار خوبي است كه دولت، رئيس دولت و وزرا شروع 
كرده اند. »اگر، ولي و اما«ي چنين برنامه هايي اين است 
كه صرفا به ديدار با مردم بسنده نشود. يعني فقط فكر 
نكنيم كه با رفتن به ميان مردم و وعده دادن  مشكالت 
حل مي شــود. خير.   اينها باالخره هركدام يك پروسه 
و پروژه اســت و بعضي ها نياز به زمــان دارد. بعضي ها 
نياز به تدبيــر و مديريت متمركــز  دارد. باالخره اين 
اعتراضاتي كه در اصفهان وجود دارد و هنوز هم ادامه 
دارد مطالبه به حق مردم بوده و هست. اين مطالبات را 
هم دركوتاه مدت نمي توان جواب داد. ممكن است برخي 
مسكن ها را بتوان تجويز كرد، اما اينها هم نياز به راه حل 
كوتاه مدت دارد، هم كوتاه مدت و هم بلندمدت. بعضي 
از مسئوالن مي روند و به مردم مي گويند كه ما مشكل 
زاينده رود را ظرف 2 ماه آينده حل مي كنيم! خب عذر 
مي خواهم اين مشكل در 30سال حل نشده ظرف 2 ماه 
چگونه مي توان آن را حل كرد؟! شــايد در 2 ماه بتوان 
اوضاع را آرام كرد و تســكينش داد اما راه حل ريشه اي 
2ماهه نداريم!  مشكل آب و كمبود آب در كشور ما يك 
امر طبيعي اســت. چون مادر يك منطقه نيمه خشك 
هستيم. خشكسالي هاي اخير هم اين معضل را تشديد 

كرده است.
مســئله همين آب زاينده رود را ببينيــد، اصفهاني ها 
مدعي اند كــه به عنوان حقابــه متعلق به آنهاســت. 
چهارمحال و بختياري ها مي گوينــد همه اين آب در 
منطقه ما فرو مي ريزد و سرشــاخه ها به ما تعلق دارد و 
خوزستاني ها مي گويند كارون از چند هزار سال پيش 
خروشــان و پر آب بوده و به ما تعلــق دارد. يزدي ها از 
تشنگي در حال هالك شدن هســتند. چون كرماني 
هستم   اين اســتان را آخر مي گويم كه فكر كنم جزو 
3شهر قرمزي اســت كه امروز وزارت نيرو اعالم كرده 
كه آب آشاميدني هم ندارند چه رسد به آب كشاورزي و 
بهداشت و صنايع و... اين يك مسئله آب كه يك حوضه 
آبخيز مي بينيم كه پنج  شش استان مدعي آن هستند 
و همه آنها هم مي گوينــد صددرصد آن آب به ما تعلق 
دارد.  حال دولت بايد هم آن مشكل آب را حل كند و هم 
مطالبات را تعديل كند. يعني نه اصفهان حق دارد مدعي 
صددرصد اين آب باشــد. نه چهار محال و بختياري ها 
و نه خوزســتاني ها. همه اينها حق دارند و در اين حق 
شريك هستند و ما بايد كاري كنيم كه اين بهره وري به 
حداكثر برسد. آماري حدود چند سال پيش مطرح شد 
كه احتماال همين االن هم درست باشد كه 10درصد از 
آب مصرفي كشور صرف بهداشت و صنعت و آشاميدن 
مي شــود و نزديــك 90درصد آب صرف كشــاورزي 
مي شود. متأسفانه در آب كشاورزي ما 30، 40درصد 
هدر رفت آب داريم. يعني اگر مــا بتوانيم فقط در آب 
كشاورزي 30درصد صرفه جويي كنيم همه مشكالت 
ناشي از خشكسالي را مي توانيم جبران كنيم كه اين نياز 
به تدبير و برنامه و پروسه و كار فرهنگي دارد. الحمداهلل 
مسئله اعتراضات و تحصن اصفهان خوب مديريت شد. 
مردم مطالباتشان را گفته اند و مسئوالن هم بين مردم 
رفته اند و از وزير نيرو تا وزير كشــاورزي و معاون اول و 
ديگر مسئوالن حرف مردم را شــنيده اند و موضوع را 
پيگيري و رسيدگي كرده اند، اما اين موضوع همانطور 
كه عرض كردم نياز به خرد و فرهنگسازي دارد كه اين 

مطالبه تعديل شود و يك مطالبه صددرصدي نباشد. 

در مورد تفاوت دولت سيزدهم با رفتار 
دولت قبل در مورد مسئله اي مانند بنزين ديدگاهي 
هســت كه چگونگي برخورد دولت موجب شد كه 
اعتراض ها به خشونت كشيده شود و درگيري ها يي 
پيش آمد و باالخره افرادي كشــته شــدند. اما 
رفتار دولت فعلي موجب شد كه اعتراض ها به آن 
سمت وسو كشيده نشــود و حداقل تا االن شاهد 
خشونت نبوده ايم. نظر شما در اين باره چيست و تا 

چه حد اين نظر را قبول داريد؟
اينها بحث مديريت ميداني كار اســت و از اين مثا ل ها 
متأسفانه زياد داريم. البته من اينجا يك جمله معترضه 
هم بگويم كه در 8،7  ماه پاياني دولت گذشته متأسفانه 
نيروهاي انقالبي و اصولگرا و... هجمه زيادي به دولت 
گذشــته وارد مي كردند و وعده مي دادند كه اگر دولت 
عوض شود، همه مشكالت حل مي شود. خب، اين وعده 
غيرممكني بود؛ چنان كه االن هم برخي شروع كرده اند 
و مثال 4،3ماه اول دولت آقاي رئيســي را با 4 ماه آخر 
دولت آقاي روحاني مقايســه مي كنند و مي گويند كه 
سرعت افزايش قيمت ها بيشتر شده است و مانند اينها.

از سوي ديگر نيز كارهاي خيلي مثبتي انجام شده است 
و الحمدهلل كرونا با واكســن هايي كه وارد شده، خوب 
مديريت شده است كه شايد در دوره گذشته اين گونه 
نبود. البته در مورد دوره قبــل، علت هاي ديگري هم 
وجود داشــت. به هر حال كرونا روز اول كه وارد شد، 
يك مرض ناشناخته بود و احتياط ها و مالحظه كاري ها 
بيشتر بود. توليدكنندگان داخلي ما هم خيلي جهادي 
عمل كردند و زحمت كشيدند، اما تصور مي كردند كه 
مي توانند براي همه ملت ايران واكسن توليد كنند و ما 
مدت ها معطل اين بوديم و بعد معلوم شــد كه نه بايد 
واكسن وارد شــود و باالخره عده اي حتي واكسن را به 
ما نمي دادنــد. اما دولت فعلي اين مشــكالت را حل و 
مسيرها را هموار كرد. خب در بعضي بخش ها موفقيت 
خوب بوده و در برخي بخش ها هم مشكالت تلنبار شده 
و ارث دولت هاي گذشته است و هر دولتي هم كه سر كار 
مي آيد اگر بخواهد همه مشكالت را گردن دولت قبلي 
بيندازد، خب هميني مي شود كه هست!  من همين جا 
بروم به زاويه ديگر. ما در سال97، چهلمين سال پيروزي 
انقالب و استقرا نظام را جشــن گرفتيم. آن موقع، من 
آرزويي كردم كه انجام هم شــد و خوب هم انجام شد. 
 گفتم كاش مي شــد يك كارنامه عاقالنــه و عالمانه از 
عملكرد نظام جمهوري اسالمي به نســل هاي بعد از 
انقالب عرضه كنيم كه در اين 40سال چه كار كرده ايم.

كارنامه خوبي ارائه شــد؛ هم رســانه ملــي خوب كار 
كرد و هم ســايت ها و روزنامه هــا و خبرگزاري ها. اگر 
كســي هم بخواهد االن مي تواند ليســت خدمات را 
پيدا كند؛ از دفاع مقدس تا ســازندگي و توسعه كشور 
و... كارهاي خيلي زيادي انجام شــده است. خب، اين 
كارها را چه كسي انجام داده است؟ باالخره 12دولت و 
10مجلس گذشته انجام داده اند ديگر؛ حال 10سال به 
رهبري حضرت امام)ره( و بيش از 30سال هم به رهبري 

مقام معظم رهبري.
فرماندهي كل مديريت كرده است و همه دولت ها هم 
كار كرده اند. ابايي هم ندارم اسم ببرم؛ از دولت حضرت 
آقا كه رئيس دولتش آقاي مهندس موسوي بود تا دولت 
آقاي هاشمي، آقاي خاتمي، آقاي احمدي نژاد و آقاي 
روحاني. همه اين كارهايي كه انجام شده همين دولت ها 
انجام داده  و قانونش را همه مجالس نوشــته اند. اينكه 
بگوييم قبلي ها اخ و تخ و بد بوده اند و ما مي خواهيم حاال 

كار عجيب و غريبي انجام دهيم كه نمي شود.
اشكاالتي هم در اين سال ها تلنبار شده است. اما اينكه 
امروز وزير مربوطه بگويد كه مــن تورم را در 6 ماه حل 
مي كنم، نمي شود؛ چون تورم با دستور قابل حل نيست. 
اينكه ارزش پول ملي همچون يخ در آفتاب تابســتان 
در حال آب شدن اســت، با دستور حل نمي شود؛ مثال 
بگوييم آقاي رئيس جمهور دستور داده اند قيمت ريال 

ما تقويت شــود؛ دستوري كه نمي شــود. كلي عوامل 
دارد و... .

خالصه بگويم همــه اين گراني هــا و كمبود ها و نبود 
توليد و... به يك جمله برمي گردد؛ تا زماني كه در كشور 
مصرف ما بيش از توليدمان باشد، نبايد انتظار كاهش 
قيمت را داشته باشيم. تا زماني كه مصرف دالر ما با توليد 
دالري ما متفاوت باشد و مصرف ما بيش از درآمدمان 
باشد، قيمت آن باال مي رود. بايد براي آن عوامل راه حل 
پيدا كرد؛ بنابراين اگــر بخواهيم همه اينها را منصفانه 
نگاه كنيم   هر دو موضوع يعني هم كارهاي مثبتي كه 
انجام شده و به ارث به اين دولت رسيده تراكم كارهاي 
دولت هاي گذشته است و هم اشكاالتي كه وجود دارد 

تراكم كارهاي گذشته است.

اما به هرحال مقايسه دولت ها در راستاي 
نقد يك دولت و دفاع از دولت ديگر انجام مي شود. 
اين مقايسه تا كجا درست اســت و كجا با اشكال 

مواجه مي شود؟ 
هر دولتي را كه بخواهيم بررسي كنيم هم مي توان آن را 
جدي نقد و حتي تخريب كرد و هم مي توان نقاط مثبت 
آن  را گفت، اما شايد يكي از اشــكاالت اساسي دولت 
يازدهم و دوازدهم اين بود كه با مردم خيلي ارتباط قوي 

برقرار نمي كرد.
همين موضوع بنزين در دولت آقاي احمدي نژاد كه قرار 
بود بنزين سهميه بندي شود، ما در مجلس 100اقدام 
را ليست كرديم كه براي اينكه سهميه بندي انجام شود 
مشخص بود كدام اقدام را كدام نهاد، چه زماني و چگونه 
بايد انجام دهد. مجموعه اي از كارها بايد پيش از تغيير 
قيمت انجام مي شد، برخي حين اجراي طرح و بعضي از 

كارها هم پس از آن بايد صورت مي گرفت.
به خاطر دارم كــه رئيس جمهور وقــت آن زمان 3بار 
به صورت زنده از صداوسيما با مردم حرف زد. 3 ماه قبل 
از تغيير قيمت، پول ها به حساب مردم ريخته و گفته شد 
كه اين پول ريخته شــده و قفل است، اما شبي كه قرار 
است بنزين گران شود شــما مي توانيد از آن استفاده 
كنيد و حساب را باز مي كنيم و مردم دنبال اين بودند 
كه ببينند اين حســاب چه زماني باز مي شــود. اما در 
دولت گذشــته كه چنين كاري را مي خواستند انجام 
دهند و بنزيــن را گران كننــد، هيچ كس هيچ خبري 
نداشت و بعد هم رئيس جمهور آمد و گفت من هم صبح 
جمعه خبردار شده ام! خب، اين نحوه برخورد با مردم 
خيلي در قضاياي بعد مؤثر بــود. از آن طرف هم بايد 
دقت كنيم كه رفتن جناب آقاي رئيسي و آقاي مخبر 
و وزرا و... به ميان مردم خيلي كار خوبي است و سرمايه 
اجتماعي را اضافه مي كند، اما همه كار اين نيست. من 
اگر بخواهم يك مثال ســاده و عاميانه بزنم بايد بگويم 
اين رفت وآمد ها مثل ويترين يك مغازه است. ويترين 
را بايد تميز، خوشــگل و جذاب چيد، اما اگر بخواهيم 
يك كاال در ويترين بچينيم هزار كار بايد پشــت پرده 
انجام شــود تا اين ويترين پر از كاال شود. اگر ويترين 
پشتوانه انبار نداشته باشد، پشتوانه تداركات و... نداشته 
باشــد و اگر خدايي ناكرده وزرا فكر كنند فقط همين 
كه بروند ميان مردم و وعده بدهند كافي اســت؛ اينكه 
بگويند آقا ما مشكل آب زاينده رود را تا 2ماه ديگر حل 
مي كنيم، تورم را تا 6 ماه ديگر حل مي كنيم، خودرو را 
هم تا سال ديگر 2ميليون توليد مي كنيم و يك ميليون 
آن را صادر مي كنيــم! خب، اينها نمي شــود و معلوم 
مي شود حرف هايي است كه در آنها تفكر و خرد وجود 
ندارد؛ بنابراين جمع بندي بحث اين است كه مشكالت 
زيادي وجود دارد كه مربوط به اين دولت هم نيست و 
تلنبار مشكالت دولت هاي گذشته است و در عين حال 
يك سري خيرات و بركات هم هست و كارهاي بسياري 
هم انجام شــده كه آن هم باز مربوط به گذشته است. 
دولت اگر نتوانست كار ها را انجام دهد، نبايد همه  چيز را 

گردن دولت گذشته بيندازد.

 نمي توانيم يك سيم خاردار به 
دور خودمان بكشيم و بگوييم كه 
آقا ما با هيچ جاي دنيا كار نداريم

 براي احياي برجام مي توان قدم 
 به قدم پيش رفت تا برسيم
به همان تفاهم نهايي 

 مجمع منتظر است كه دولت 
آقاي رئيسي موضعش را در مورد 
پيوستن به FATF مشخص كند

مشکالت، دستوری  حل نمی شود

تبعات منفــي اين وعده هــا در جامعه 
چيست؟

 خاطرم هست كه ما تا 10، 15ســال پس از پيروزي 
انقالب هم هر مشكلي پيش مي آمد، گردن رژيم طاغوت 
مي انداختيم. خب چندي بعد مــردم گفتند طاغوت 
رفته اســت ديگر! خودتان چه كار كرده ايد؟  حاال هم 
مردم ممكن است 6 تا 8 ماه منتظر بمانند براي اقدامات 
مثبت. اگر اين اقدامات مثبت انجام نشد يا جواب نداد و 
حتي اگر مطالبات مردم بيشتر تحريك شود، اينها كار 
را مشكل خواهد كرد و بايد اين مطالبات را تعديل كرد. 
در كشور همه بايد دست به دست هم بدهيم و از دولت تا 
كارگزاران و مردم و... بايد توليد را بيش از مصرف بكنيم 
و 2راه بيشتر هم نداريم؛ يا بايد توليد را افزايش بدهيم 
يا بايد مصرف را كاهش دهيم. متأسفانه برخي شعارها 
هم برعكس است؛ يعني مطالبات مصرفي را باال مي برد 

و مطالبات توليدي را پايين مي آورد.

شما اشاره كرديد به مشكالت اقتصادي 
و تحريم هــا و... برخي معتقدنــد بخش زيادي از 
مشكالت ناشي از تحريم ها و عدم اجراي برجام و 
نداشتن روابط و تعامل مناسب با دنياست. اكنون ما 
در آستانه مذاكرات دوباره احياي برجام هم هستيم 
و قرار است 8آذر با 1+4 در وين مذاكره كنيم. نظر 
شما در مورد سياســت دولت فعلي در مذاكرات 
چيســت؟ و با توجه به اينكه ايران خيلي صريح و 
شفاف اعالم كرده رفع تحريم ها و راستي آزمايي 
شرط حضورش در برجام خواهد بود، به نظر شما آيا 

مذاكرات به نتيجه خواهد رسيد؟
تحريم ها روي اقتصاد ما اثر گذاشــته است و نمي توان 
اين را نفي كرد. باالخره وقتي يك كشــوري با ســالي 
60 تا 80ميليارد دال درآمد نفت اداره مي شد و به اين 
درآمد عادت كرده بود و ناگهان به پنج شــش ميليارد 
دالر برسد، آن هم زير ميزي و قاچاقي فروختن و... خب 
اثر مي گذارد و من باز يك مثال عاميانه بزنم؛ شما فرض 
كنيد سرپرست خانه هر  ماه 10ميليون تومان حقوق 
مي گيرد و زندگي را روي اين درآمد تنظيم كرده است 
بگويند از ماه ديگر 2ميليون تومان مي گيري! خب همه 
زندگي اش بــه هم مي ريزد. اينكــه درآمد 10ميليون 
توماني بشود 2ميليون تومان، اصال قابل استمرار نيست 
و اين اتفاق اكنون افتاده است ؛ اما از آن طرف هم همه 
مشكالت اقتصادي را گردن تحريم بيندازيم اين حرف 
هم افراطي اســت. باالخره تحريم اثرات خود را دارد. 
ناكارآمدي هاي داخلي كشور هم آثار خود را دارد. يعني 
ما فرض كنيم بخواهيم با وجود تحريم ها زندگي كنيم؛ 

خب زندگي ها نبايد به فشار معيشتي سنگين برسد.
خيلي از كارها هست كه ما بدون نگاه به آن طرف آب، 
مي توانيم در داخل كشور حل كنيم. من يك مثال ساده 
بزنم. االن نفت ما تحريم است و نمي توانيم بفروشيم. 
همين االن و بــه قيمت امــروز ما طبق محاســبات 
تحقيقي، ســالي حدود 150ميليارد دالر در كشــور 
انرژي مصرف مي كنيم؛ از برق و آب تا گاز، نفت، بنزين، 

گازوئيل و...
بنده مدعي هســتم كه بايد يك مديريت درســت و 
خردمندانه و بــدون آنكه به رفاه مردم فشــاري وارد 
شــود و بدون آنكه توليد ضربه بخورد، مــا مي توانيم 
ظرف پنج شــش ســال 30درصــد از اين انــرژي را 
صرفه جويــي كنيم؛ يعنــي مصرف انرژي مــان را به 
دوسوم برسانيم و سالي 50ميليارد دالر كمتر مصرف 
كنيم. ممكن است شما بگوييد كه اگر كم هم مصرف 
كنيم كه نفت ما را نمي خرنــد. اما ما االن فرآورده هاي 

نفتي مــان را كه راحت تر مي فروشــيم. شــما درنظر 
بگيريد ظرف چند ســال بتوانيد 50ميليــارد دالر به 
درآمدهاي كشــور به صورت مســتمر اضافه بكنيد. با 
اين پول چه كارها نمي توان كــرد. بنا براين حتي اگر 
كمي هم بگوييم، حــدود 50درصد از مشــكالت ما 
ناشــي از تحريم ناجوانمردانه اســت و 50درصد هم 
ناكارآمدي هاي داخلي اســت. حال مسيري كه ما در 
مذاكرات مي خواهيم برويم بايد چگونه باشــد؟ اصل 
مذاكره را كه پذيرفته ايــم و مي خواهيم ادامه بدهيم. 
مذاكره براي حل مسئله اســت. مذاكره اين نيست كه 
من بگويم اينجا ايستاده ايم و بايد شما هم اينجا بياييد و 
رقيب من هم بگويد خير ما آنجا ايستاده ايم و شما بايد 
آنجا بياييد. در اين صورت چندبار مذاكره مي شــود و 
بعد هم بدون نتيجه تمام مي شــود. ما بايد يك راه حل  
و مســيري را پيش بيني  كنيم كه ضمــن آنكه عزت، 
مصلحت و اقتدارمان هم حفظ شود، اما راه براي تفاهم 
هم ايجاد شود. آمريكا داستان خود را دارد. يكطرفه از 
يك تفاهم بين المللي بيرون رفته و االن هم ناجوانمردانه 
فشار مي آورد، اما طرف ديگر اروپايي ها هستند. من اگر 
بخواهم به جاي اروپايي ها تحليل  كنم، حتي چيني ها، 
با خود مي گويند ما با يك طرف مثال 100واحد معامله 
داريم و با يك طــرف 5واحد! خب ما چــه كار كنيم؟ 
100واحــد را بگيريم يا 5واحد را؟ در مــورد اروپا اين 

ماجرا كمتر و حدود 70واحد به 30واحد است.
بحث ما با اروپايي ها اين است كه اگر شما بخواهيد مسير 

عادي را ادامه دهيد، هميشــه اياالت متحده آمريكا بر 
شما حاكم و سوار خواهد بود. درحالي كه دنيا در حال 
تغيير است و ابرقدرتي و محوريت آمريكا به سرعت در 
حال كوچك شدن است. شــايد پنج شش سال بيشتر 
طول نكشــد كه چين به قدرت نخســت اقتصاد دنيا 

تبديل شود.
آمريكا چندين دهه اقتصاد نخســت دنيا بوده و حال 
يك رقيب پيدا كرده كه مي خواهد از او پيشــي بگيرد. 
ما مي گوييم اروپا مي تواند. اروپا يك جامعه متحد است 
كه اگر تالش كند و بايســتد و مقاومت كند، مي تواند 
آمريكا را پشت سر بگذارد. ما حرف اروپا را مي فهميم. 
آنها مي گوينــد يك طرف كشــور گردن كلفتي چون 

آمريكاست و يك طرف هم ما هستيم.
ما مي گوييم آقا شما هم مي توانيد گردن كلفت باشيد به 

شرطي كه گردن كلفتي آمريكا را نپذيريد.
من فكر مي كنم كه مقامات ما بايد همچنان مذاكرات 
را دنبال كنند. هم پيشــنهادهايي  بــراي حل موضوع 
بدهند و هم اينكه مصلحت، عزت، شرف و اقتدار كشور 

را حفظ كنند.
البته من خيلي تحليلگر خارجي نيســتم اما به ذهنم 
مي رسد كه اگر مسير گام به گام تعريف شود، شايد قابل 
ادامه باشد. اينكه ما بگوييم همه تحريم ها بايد برداشته 
شود تا ما مسائل هسته اي را حل كنيم، فكر نمي كنم به 
نتيجه برسد، اما مي توانيم روي حركت گام به گام تفاهم 
كنيم و يك قدم آنها جلو بيايند و يك قدم هم ما. البته 
مشخص هم هســت كه اول آنها بودند كه قطع ارتباط 
كردند و يكطرفه زدند زير ميز. اما االن براي برقرار كردن 
مجدد اين ارتباط مي توان قدم به قــدم پيش رفت تا 

برسيم به همان تفاهم نهايي برجام.

در دولت قبل بارها آقاي روحاني گفتند 
كه ما منتظر يك دستور هستيم و تفاهم ما فقط به 
يك امضا نياز دارد. آيا مسير دولت فعلي ادامه همان 
مسير است يا سياست هاي اين دولت در اين زمينه 

با دولت قبل تفاوت دارد؟
ببينيد، چيــزي كه من اطــالع دارم مجموعه نظام به 
اين نتيجه رسيده اند كه مذاكرات بايد ادامه پيدا كند. 
ادامه مذاكره، يعني بايد راه هايي براي تفاهم پيدا بكنيم 
وگرنه كه مذاكره براي ما اصل نيست. مذاكره بايد به يك 
نتيجه اي منتهي شود. وقتي كليت نظام پذيرفته است 
كه مذاكرات ادامه پيدا كند، دشمن هم كينه توز است 
و هم سر سخت است و نقطه زني مي كند، بنابراين هم 
بايد مواظب كينه هاي فروخورده دشــمن باشيم و هم 
مسير هايي را روشــن كنيم كه هم به حقمان برسيم و 
هم اينكه بگوييم ما سر نقطه اي كه بوديم ايستاده ايم 
و تا 90درصد هم مي خواهيم غني ســازي  بكنيم و در 
ضمن شــما هم بايد مســائل را حل كنيد، كه اين هم 
نمي شود.  من فكر مي كنم كه ان شاءاهلل كار دنبال شود 

و به نتيجه برسد.

موضوع مهــم ديگري كه ايــن روزها 
 FATF همچنان مورد بحث است، وضعيت بررسي
در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. بررسي اين 
لوايح به كجا رسيده و چرا چندي است كه خبري در 

اين زمينه منتشر نمي شود؟
ببينيد، FATF االن در مجمع مســكوت است. دولت 
قبل يك استداللي داشــتند كه درصورت پيوستن به 
FATF، به رغم وجود تحريم روزنه هايي باز مي ماند كه 
ما بتوانيم با برخي كشورها  فارغ از تحريم هاي يكجانبه 
آمريكا برخي مبادالت را انجام دهيم. موافقان و دولت 

و... معتقد بودند كه بايد حل شود وگرنه آن روزنه هاي 
 كوچكي را كــه براي برخــي مبادالت داريــم  هم از

 دست مي دهيم.
يك نكته هســت كه به نظر من اين جمله را بايد همه 
مسئوالن و تصميم سازان كشــور ما از سرشان بيرون 
كنند كه ما مي توانيم يك سيم خاردار به دور خورمان 
بكشيم و بگوييم كه آقا ما با هيچ جاي دنيا كار نداريم. 
اين نمي شود و امروز نمي توان اينگونه زندگي كرد. ما كه 
هيچ، آمريكاي قدر قدرت هم نمي تواند اينگونه زندگي 

كند و بسياري از نيازهاي خود را از واردات تأمين  كند.
طرفداران FATF معتقدند كه درصورت پيوستن به آن 
مي تواند محلي براي برخي مراودات تجاري با دنيا باشد 
و اگر نپيونديم اين روزنه ها هم مســدود  و گرفتاري ما 
بيشتر مي شود. مخالفان هم استدالل های خودرا دارند؛ 
االن ما بيشتر منتظر موضع رسمي دولت فعلي هستيم  
كه دولت فعلي بيايد و در مجمع صحبت كند كه خودش 
در مجموع منافع پيوستن به FATF را بيشتر مي داند 

يا مضرات آن را.
البته اعضاي مجمع موضع خود را دارند و ما كار تحقيقي 
خيلي مفصلي هم كرديم و همه اينها را هم ريز كرديم 
كه منافع كجاست و ضررها كجاست و چه تهديد ها و 
فرصت هايي وجود دارد. اما االن بيشتر به نظر مي رسد 
كه مديران مجمــع منتظرند كه دولــت جناب آقاي 
رئيســي موضعش را مشــخص  و اعالم كند كه منافع 

پيوستن به FATF را بيشتر مي داند يا مضرات آن را. 

 محمد رضا باهنر در گفت وگوي مشروح با همشهري 
  اعتراضات آبان، دليل سكوت مجمع در مورد FATF و مسير احياي برجام را تحليل كرد
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ازگذشتهها

نو عروس و 
تازه داماد

  گفتوگويماهنامهفيلمباابوالفضلپورعربونيكيكريمييكياز
جنجاليترينمصاحبههايآنسالهاازكاردرآمد.جنجالهاالبتهتوسط
برخيمخاطبانآنسالهارقمخوردكهگوياانتظارمصاحبهايبالحن
ژورناليستيرانداشتند.بهخصوصجاييكههوشنگگلمكانيازنيكي
كريميدربارهتعدادخواســتگارهايشبعدازنمايش»عروس«پرسيد.
گلمكانيدريكيازشــمارههايبعديتوضيحروشــنگريدربارهاين
مصاحبهدادوبهكنايهازاينكههمهاينقدراهلمباحثجديوسنگين
شدهاندابرازخرسنديكرد.ايناحتماالنخستينمصاحبهبلندابوالفضل
پورعربونيكيكريميهمهستكه۳۰سالپيشبهعنوانچهرههايي

تازهنفسوخوشآتيهواردعرصهشدهبودند.
  گلمكاني:بهنظرمنفيلمعروسدرمسيرسينمايپسازانقالب،
يكپديدهنقشدهندهوتعيينكنندهدرسينمايايراناست.بهدليل
مجموعهعواملشوعكسالعمليكهايجادكرده،يكنقطهعطفاست
وشما2نفرهمازاركاناصلياينپديدههستيد.خودتانراتاچهحددر

شكلگيرياينپديدهمؤثرميدانيد؟ 
پورعرب:جوابشسختاســت...درموفقيتاينفيلم،منسادگيو
صميميتآنرابيشترازهرعاملديگريمؤثرميدانم.بدونهيچحرف

پيچيدهايكهبخواهدبهخوردتماشاگردادهشود...
كريمي:مننقشخاصيبرايخودمقائلنيستم.

تهماسب صلح جو:پسازجشنواره،چندپيشنهادبازيبهشماشده
است؟ 

پورعرب:بوده،امامسئلهمهمبرايمن،پرهيزازكليشهشدناست.
كريمي:خيلي...حدود2۰تا،شايدهمبيشتر.

گلمكاني: قصههاشبيهعروسبودند؟ 
كريمي: نميدانم،چونهيچكدامرانخواندم.

گلمكاني:چرا؟ 
كريمي:چونفعالقصدندارمبازيكنم.

گلمكاني:آقايافخميگفتهاندكهقبلازشروعفيلمبرداري،چندماه
تمرينداشتهايد.اينتمرينهاچطوربود؟ 

كريمي:2ماهپيشازتمرين2نفــريباآقايپورعرب،منبهتنهاييبا
آقايافخميتمرينكردم.فيلمنامهراميخوانديموديالوگهاراضبط
ميكرديم.بهطورعمده،قصدآقايافخمي،آشناكردنماباحسوحالو
فضايفيلمنامهبود.بهخصوصكهاولقراربودصداسرصحنهگرفتهشود.
پورعرب:بيشتردربارهفيلمنامهوشــخصيتهايشحرفميزديم.
بهروز)افخمي(ميگفتكهاگربازيگريبتوانديكسكانسراخوببازي
كند،همهفيلمراميتواندخوببازيكند؛چونفيلمنامهوشخصيتش
راخوبدرككرده.يكشبباهمپيادهراهافتاديموساعتهاقدمزديم
وصحبتكرديم.اصــالمتوجهزماننبوديم.ديروقــتبودكهبهخانه
رسيديموحرفهاتاساعت۳بعدازنيمهشبادامهيافتتااينكهبهروز
گفت:»همينه!«قراربودوقتيكهبهيقينميرسيم،كارراشروعكنيم.
اوخيليزحمتكشيد.مسئلهمهمبراياو،ريتمولحنفيلمبود.يكروز
مرابهتلفيلمبردكهداشتفيلميرامونتاژميكرد.درموردلحنوريتم
بازيگريوديالوگهاييكصحنهازآنفيلموايرادهايشبرايمتوضيح
داد.درطولفيلمبرداريهمعالوهبرزحمتهايكارگردانوهمهاكيپ،
فضايپرتفاهمواحترامآميزيدرســرصحنهوجودداشتكهمااصال

احساسنميكرديمكاراولماناست.

تاركوفسكي فيلمساز نبود 
  گفتوگويــيكــهاحمــد
طالبينژادبابهروزافخميزمان
اكرانفيلم»عروس«انجامداد،
نهبهخاطــرتوضيحاتشدرباره
فيلمكهبهواســطهاظهارنظر
صريحدربارهآندرهتاركوفسكي
كهآنزماندرايرانفيلمساز
محبوبروشنفكرانوطيفي
ازعالقهمندانسينمابود.اين
بخشهايــيازصحبتهاي

افخمياست:
   شــايدباورنكنيدكهخودمهــمتعجبكردم

چطوراينفيلمنامهراپسنديدم!معموالًدرچنينلحظههاييازخودم
سؤالنميكنمكهچرا؟فقطميزانخوشآمدنممهماست.علتاصلي
اينماجراهمشــخصيتحميدبود.يعنيشــخصيتاصليماجراكه
وجودشپرازتناقضاست؛آدميكهبهســرعتوبارهاميتواندتغيير
موضعبدهد؛مجموعهاياستازخواســتهايانقالبي،اصالحطلبانه،
سياسي،محافظهكارانهوخالصهاينكههمتمايالتانسانيوهمتمايالت

حيوانيدارد.
  اينكهموضوعيبارهاگفتهشدهباشــد،باداستانيكهتكرارميشود
تفاوتدارد.فكــرميكنمحدود۱۰۰فيلمايرانيبراســاساينموضوع
ساختهشدهاست.مهمايناستكههركسازاينموضوع،چهداستانيارائه
ميكند،واينداستانچگونهتصويرميشود.هرچهبيشترتجربهميكنم

متوجهميشومكهدركارهنري،هيچچيزبيشترازلحناهميتندارد.
  درهمانابتدايفيلم،يعنيازجاييكهآنهادراتوبانتنهاميشوند،
مشخصاستكهرابطهآنهاربطيبهعشقنداردويكجورآزارمتقابل
است.بيشترازحميدنسبتبهدختر.قصدنداشتمعشقراريشهنفرت
قراربدهم.ميخواستمبگويمحميددوستداشــتنراهمبلدنيست.
اوبيشتريكعروسكميخواهدتايكهمسر.ازوقتيكهدخترنشان

ميدهدعروسكنيستوآدماست،موردغضباوقرارميگيرد.
   احساسمنايناستكهمادراينمملكتبانسلجديديروبهروييم
كهتصورشاززندگيخيليسطحياست.تصورشاززنعروسكاست.

ازموفقيت،تويكاديالكلميدنراميشناسد.
   شخصيتحميد،وضعحساسيداشت.بايدكسيآنرابازيميكرد
كهزير۳۰سالبهنظربرسدتاتماشاگرشرارتاورابهكميسنوسالش
ببخشد؛چونآدمباالي۳۰سالعقلرسشدهاست.خبمابازيگربين
2۰تا۳۰سالنداريمكهدرضمنچهرهزيباييهمداشتهباشدتابهرغم
فقرمالياش،عالقهدختربهاوتوجيهپذيرباشد.نقشعروسراهمبايد

كسيبازيميكردكهكمسنوسالباشدتاخامبودناوتوجيهشود.
   بهنظرم،فيلمسازيمثلتاركوفسكيكهسينماراوسيلهايبرايبيان
حديثنفسميدانست،فيلمسازنبود....هنر،عرصهيكجنگدائمي
برايساختندنيايفرداســت.بهنظرمنفيلمسازيمثلتاركوفسكي

سكهتقلبياست.
   همهنگامنوشــتنفيلمنامهوهمدرزمانفيلمبرداري،احساس
ميكردمكهفيلمموفقخواهدشــد...اماآيااينموفقيتبازهمتكرار
خواهدشد؟بستگيداردبهحالمندرآينده.وقتيعروسراميساختم

حالمخوببود.

يادگارنقد

نمونه ای از سينمای مطلوب
  فرهاد گلزار )سيد مرتضي آويني(:»عروس«
فيلمياستاســتادانهونمونهاياســتازسينماي
مطلوب.اينكهمــادريابيماگرهمــهفالشبكهادر
نيمهاولفيلمجمعنميشــدبهتربود)اشــكاليكه
خودافخميهمدرمصاحبهباتلويزيونبهآناشــاره
داشت(يااگرامكانداشــتكهدرنيمهدومهمهمان
ريتماوليهحفظشودوياايکاشبازيپسرعموبهتر
ازآبدرميآمدو...انتقادهاييازايندستتغييريدر
اصلمطلبنميدهدواصلمطلبايناستكهافخمي
سينماراهمانطوركهبايدباشدديدهاستنهبيشترونه
كمتر...استاديافخميفقطدركارگردانينيست.نحوه
روبهرويياودرفيلمعروسباتماشاگرسينما،بيشتراز
كارگردانياشاستادانهاست.اوتماشاگرسينماراخوب
ميشناسدودرعينحالازاينشناختسوءاستفاده
نميكند.تماشــاگردركاراكتــراولفيلمعروسكه
جوانياســتانحرافيافتهازمسيرحق،پايدرتجربه
ارزشمندمعصوميتبشــرميگذاردوحقيقتوجود
خودرادرمييابد.تماشاگرنهميتواندخودراباحميد
كاماًلبرابربداندونهميتواندازاوفاصلهبگيرد،وتاآخر
راهبااوميماندودرتجربياتاوشريكميشود.اين،نه
شيوهايايجابياستونهتماماسلبيوازلحاظرواني،
وقايعوحوادث،شــخصيتهاوديالوگهاهيچكدام
بهگونهاينيستندكهتماشــاگربتوانددرمقايسهآنها
بامعتقداتخويشويافتننقاطتمايــزواختالفاز
فيلمفاصلهبگيرد....فيلمعروستوانســتهاستكه
ازمرزتصنــعفاصلهبگيردوبهواقعيتتبديلشــود.
درفيلمنامههيچچيزنيستكهتورامشكوككندبه
آنكههمهاينماجراهادامياســتكهكارگردانبراي
توگستردهاستتابهفالنپيامبرسي.)سورهسينما،

شمارهاول،بهار۱۳۷۰(

  مسعود فراستي: عــروسسينماست؛سينماي
خوبوحرفهاي؛جذابوپركشــش،وباحسوحال.
سرگرمياست؛خوشــبختانه.بهتماشاگرشاحترام
ميگذاردوتاآخريننمابهدنبالخودميكشدوراضي
ميكند.فيلمميفروشد،وچهخوب...صحنهتصادف
فيلم،بســيارخوبازكاردرآمدهودرخشان.وازنظر
ســينمايي،ازبهترينوســينماييترينصحنههاي
سينمايما،كادراسكوپهمبراياينصحنهمناسب
است.)اصوالًافخميدرصحنههاياكشن،بسيارموفق
اســتوراحت(.صحنهقبلشهم،بســيارزيباست:
صحنهپرتعليقحركتالكپشتوعروس،ودرپايين
تپه،داماددرحالشســتنصورت،هــمبرايصحنه
بعد-ازنظرمضمــون-آمادهميكندتماشــاگررا،و
همگيراييســينماييالزمرادارد؛فقطصحنهسريع
بستهميشودورها...انتخابلوكيشن،مناسباست
وياريدهندهبهفضايفيلم.امااينلوكيشــن،كادر
اسكوپنميطلبد،كهپهنميكندتصاويررا؛چراكه
شمال،بيشترتصاويرشعمودياستتاافقي.اصوالً
انتخابكادراسكوپ،چندانمناسبتيبافيلمندارد،
جزدهدقيقهجادهوتصادف.)سورهسينما،شمارهاول،

بهار۱۳۷۰(

  جواد طوســي: همانگونهكهحميدومهيندر
صحنهايازفيلمدرچندقدميپرتگاهقرارميگيرند،
بهروزافخميهمطيســاختن»عروس«باوضعيت
مشــابهمخاطرهآميزيمواجهبودهاست؛پرتگاهيكه
اوآگاهانهوحسابشــدهبهآننزديكشــده،پرتگاه
فيلمفارسياســتوليبههرحالباتيزهوشيازخطر
ميجهد.خطاوليهقصهعروسبيشباهتبهمحصوالت
دهه4۰سينمايايراننيست:جوانيخوشتيپولي
يكالقباوآسمانجلكهعاشقدختريازطبقهديگر
ميشود.افخميباايندستمايهوباپشتگرميموقعيت
واســتعدادش،چندكارنوكهدرسالهاياخيرسابقه
نداشــته،درفيلمشانجامميدهد.اهميتدادناوبه
چهرهدوبازيگراصليواصرارشدرارتباطبرقراركردن
تماشاگرباآنها،ازآنجملهاست.اوباتوجهبهعالقهاش
بهسينمايآمريكاوســنتستارهسازي،تالشبسيار
كردهكهنقشواهميتيدرخوراينسنت،به2بازيگر
فيلمشبدهد...سينمايعروس،سينماييعامهپسند
وكموبيشخنثياســت،وليآسانپســندنيست.
اكثريتتماشاگرايرانيبهرغمدمدميمزاجبودنش،رگ
خوابهاييداردكهميتوانبدوناينكهقصدفريبشرا
داشت،ازآنهابهشكلدرستياستفادهكرد.باسينماي
خنثيميانهزيادخوبيندارماماكارافخميدرعروس
ازچندجهتقابلتأييداست؛اوزبانسينمارابهطوري
سادهوقابلفهمعامهبهكاربردهوتوانستهسهمي-هر
چندناچيز-درجلوگيريازتداوموگســترشبحران
اقتصاديحاكمبرســينمايايرانداشتهباشد.)فيلم،

شماره۱۱۰،شهريور۱۳۷۰( 

  ايرج كريمي: تصــادفكــهرويدادواتومبيل
عروسبهآنزنبينوازدوگريخت،شنيدمكهتماشاگر
بغلدستيامخيليجديوبالحنعبرتآموختهايبه
رفيقشگفت:»ميبيني؟پولخوشبختينميآورد.«
والبتهبرايمنروشناســتكهنهخودشونهرفيق
تماشاگرش،هيچكدامبهايندليلنبودهكهآدمهاي
پولدارومرفهينشــدهاند.بعدها،آنجاكهپسرعموي
»مبهم«-ونهمرموزوعارفمشرب-داماددريخچال
رابازكردوچشــمهمســايهمنبهپروپيمانبودن
محتوياتــشافتاد،چنــان»نوچنوچ«كــردكهجگر
يكآدمدلســوزورقيقالقلبرا-كهمنبهشــخصه
نيستم-ميتوانستكبابكند.راستشرابخواهيد،من
ازواكنشهاياونهاندوهگين،كهعصبانيشدهبودم.
كمماندهبودسرشدادبكشمكهسادهدليتاچهحد؟
ميشودآپارتمانيدرتهران،ويالييدرشمال،اتومبيلي
زيرپاويخچاليحاالنهبهآناندازهپرداشتودرجاده
شمالبااحتياطراند.آنوقتهيچترديديدرارزش
پولورفاه-يابهزباناو،خوشــبختي-پيشنميآيد.
وليآنوقت،فيلمعروسهمعلــتوجودياشرااز

دستميدهد.)فيلمشماره۱۱2،مهر۱۳۷۰(

  ازهماننمايشهايجشنوارهاي
مشــخصبودكه»عــروس«فيلمي
پرفروشخواهدشــدولــياحتماال
هيچكسپيشبينينميكردكــهفيلمركوردفروشرابشــكند.
بهخصوصاينكــهابوالفضلپورعــربونيكيكريمــي،آنموقع
بازيگرانشناختهشــدهاينبودندوباعروسبهشهرتومحبوبيت
رسيدند.وقتياكرانعروسدرتهرانشروعشد،ازهمانروزهاي
اولگيشــهرافتحكرد.اينقســمتيازمطلــبماهنامهفيلمدر
شماره۱۱۰،شهريور۷۰استكهازركوردشكنيفيلمافخميخبر
ميدهد؛»همانطوركهپيشبينيميشد،فيلمعروسساختهبهروز
افخميركوردفروشتاريخســينمايايرانراشكست.تابيستو
دومينروزنمايشعروس،رقمفروشبه2۵ميليونتومانرسيد
كهتاهمينجانيزركوردشكنبودهورقمرياليفروشآنبيشاز
ركورددارقبلي)دزدعروسكها(بودهاست.باتوجهبهادامهنمايش
تا22مردادوتداومنمايشآندرچندســينمايآزاد،پيشبيني
ميشودكهفروشاكراناولآندرتهران،بيشاز۳۵ميليونتومان

برســد.جالباينكههمركورددارقبليوهمفيلمركوردشكن،از
توليداتمهابفيلماستكههنوز۳سالازتاسيسآننميگذردو

تنهاهميندوفيلمراتوليدكردهاست.
سيدضياءهاشمي،مديرعاملمهابفيلمميگويد:»ركوردتعداد
تماشاگردريكروز،متعلقبهفيلم»هيجو«است.اينفيلمدر
جمعهاولنمايش،يكميليونوسيصدهزارتومانفروشداشت
كهبادرنظرگرفتنميانگينبهايبليــت۱4توماندرآنزمان،
حدود۸۰هزارنفردريكروزبهتماشايفيلمرفتهاند.عروسدر
جمعهاولحدوديكميليونونهصدهزارتومانفروشداشــت
كههرچندركوردرياليراشكســته،امابادرنظرداشتنميانگين
بهايبليت،حدود۵۳۸۰۰نفردراينروزتماشاگرداشتهاست.«
بهدليلهمزمانشدننمايشفيلمبادههعاشوراوماهمحرم،تصور
ميشدكهنمايشفيلمافتخواهدداشتكهچنيننشد،وجالب
اينكهپيشبينيميشــددرپايان۵هفتهمهلتنمايشفيلمدر
گروهسينمايي،بهدليلبرنامهبعديگروه،سينماهاناچارباشندبا
مجموعفروشروزانهيكميليونتومان،آنراازاكرانبردارند،اما

قطعانمايشآندرچندسينمايآزادادامهيافت.

  فيلمعروسدراكراناولتهــرانازپيشبينيمجلهفيلمهم
باالتررفتوبيــشاز4۰ميليونتومانفروخت.درپايانســال
۱۳۷۰فيلمعروسدراســتانتهران،4۶ميليونو۵4۷هزارو
۶۰۷تومانفروشكرد.فيلمدرتهرانآنسال،يكميليونو4۸۰
هزارو۸۰2نفرتماشاگرداشت.فيلمدرشهرستانهاهمفوقالعاده
فروخت.عروسدرشهرســتانهاحدود۳ميليوننفرتماشاگررا
بهسالنهايســينماجذبكرد.فيلمفقطدرسال۷۰درايران
بيشاز۱۱۵ميليونتومانفروختكهدرآنزمانرقميرؤيايي
محسوبميشــدو4ميليونو42۳هزارو۵2۸نفرتماشاگردر
سراسركشورداشت.عروسدرسالهايبعدهمهمچناناكران
ميشدوخوبميفروخت.فيلمدرسال۷۱بيشاز۳۷۰هزارنفر
تماشاگرداشتوبهفروش۱۰ميليونو۸۹۳هزارتومانيدست
يافت.عروسبهعنوانيكيازپرمخاطبترينفيلمهايسينماي
پسازانقالب،تاقبلازورودبهشــبكهنمايشخانگيهمچنان

اكرانميشدوميفروخت.

عروس، پرفروش ترين فيلم سال ۷۰ 

ركوردشكني در گيشه 
فيلمافخميدرطوليكدههاكران)از۱۳۷۰تا۱۳۷۹(بامجموع

4ميليونو۹24هزارو2۵۷تماشاگر،دوازدهمينفيلمپرمخاطبسينمایبعدازانقالباست

شاهرخ شانجاني
روزنامهنگار

پرنده شيرين جوانی
   »عروس«پديدهسينمايايراندرشروع
دهه۷۰وبهنوعيخداحافظيبادهه۶۰بود.
تصويريتازهازسينماييكهدرعينوفاداريبه
سيستم،الگويشدرروايتوتكنيك،سينماي
آمريكابــود.تأثيرپذيريفيلمســازانجوان
مذهبيازسينمايآمريكادرآنزمانخيلي
مسبوقبهسابقهنبود.)يكيازمعدودنمونهها
فيلم»دستنوشتهها«يمهرزادمينوييبود
كهدراكرانموردتوجهمنتقدانقرارنگرفت(.
آمدنعروسمصادفومترادفخيليچيزها
بود؛ازخودبهــروزافخميگرفتــهكهبعداز
موفقيتسريال»كوچكجنگلي«،درسينما
بهموفقيتواعتباررسيدتاابوالفضلپورعرب
ونيكيكريميكهظهورشــاندرســينماي
بدونستارهآنزمانچشــمهاراخيرهكرد.
عروسباكلوزآپهايكمترديدهشدهاشدر
سينمايبعدازانقالب،همفيلممحبوبمجله
ســورهبودوهمفيلمموردتوجهمجلهفيلمو
گزارشفيلم.خيليچيزهابعدازظهورعروس
امكانپذيرشد؛ازجملهامكانتعريفكردناز
سينمايآمريكا.بعدازاكرانعروسبودكهبچه
حزباللهيهادربارهعالقهشــانبهفيلمهاي
هيچكاكمطلبنوشتندوازسينمايآمريكا

دفاعكردند.
  درانتهايدهه۶۰،فيلمعروسمناديورود
بهدورانيتازهشد؛باپايانجنگوآغازتغييرات
سياسي،اجتماعيواقتصاديهمهچيزحكايت
ازپايانيكدورانداشــتوعروسنخستين
فيلمســينمايايرانبودكهنمايشــگراين
تحوالتشد.فيلمگرچهبهنقدفرهنگداللي
ميپرداختوليدرنمايشآنچهپيشازاين
تجمالتخواندهميشدهم،دستودلبازانه

عملميكرد.
  ســاختوپرداخــتحرفــهايعروس،
قصهگويــيروانوبيلكنتواحيايســنت
ستارهپروريباظهور2بازيگرجوان)پورعرب
وكريمي(باعثشــدتاافخمــيجوان،طعم
خــوشموفقيترابااقبالعموميگســترده
بچشد.عروس،مهمترينفيلمسينمايايران
درانتهايدهه۶۰بودكهدرسال۷۰بهنمايش
درآمد.هرچندقصهفيلمدرفاصلهسالهاي
۶۰تا۶2ميگذشتوتضادميانآرمانخواهي
وفرهنگســرمايهداري)كهبهســوداگريو

دالليمنجرميشــد(راتصويــرميكرد.هر
چهبودعروسطعميكامــالمتفاوتازهمه
فيلمهايآندورانداشــتوموفقيتتجاري
خيرهكننــدهاشحاصلتســلطحرفهايو
شناختذائقهعموميازسويسازندگانشبود.
  موفقيتانتقاديوتجــاريفيلمعروس
ديگربرايافخميتكرارنشد)شوكراندريك
دههبعد،پرتماشاگرشدوليبهركوردعروس
نرسيد(هرچنداودرچندفيلمدهههفتادش،
كارگردانجاهطلبترينشــانداد)مثالدر
»روزشيطان«كهكوششيدرمسيرساختن
يكفيلمنوآرايرانيسردبود(حرفهايگرياش
رانمايانكرد)فيلمنيمهتمامماندهشــهريار
بحرانيرادرباكو،ازاولساختونتيجهكارشد
»روزفرشته«كهباتوجهبهشرايطآشفتهتوليد
درمجموعكمديمتفاوتوخوشساختيشد(
وحتيفيلمبهتروكاملتريساخت)شوكران
آشكاراوبافاصلهبهترينفيلمكارنامهافخمي
است(وليهيچكدامازاينهاتوفيقيدرحدو

اندازههايعروسرابرايشبههمراهنياورد.
  فيلممحصولانرژيوجسارتكارگرداني
جواناستكهبهدرســتيمديرفيلمبرداري
باتجربهاشرانقطهاتكاقراردادهاست.تركيب
بهروزافخميونعمتحقيقيدرعروسبسيار

خوبجوابدادهاست.
فيلمبسياروامدارنعمتحقيقياستواحتماال
نقشاشهمفراترازيكمديــرفيلمبرداري
بودهاست.انتخابكادراسكوپ،كلوزآپهاي
شــكيلفيلموحركتهايدوربيندرجاده
شــمالومهمتــرازهمهشــايد،ســكانس
تصادفعروسرابهلحــاظتكنيكيبهفيلم
قابــلتوجهيتبديلكردهاســت؛فيلميكه
سكانسفينالش)صحنهتصادف(اجراوتدوين
بسيارخوبيدارد.همچنانكهموسيقيبابك
بياتاندازهوتأثيرگذاراســت.فيلممحصول
همراهيهنرمندانوتكنيسينهاباكارگردان
جوانوبااعتمادبهنفساســت.»تيمورك«
درعروسبهدرســتيجــوابدادهوهمهدر
سرجايخودشــانقرارگرفتهودرباالترين
ســطححرفهايبهفيلمكمككردهاند.هنوز
وهمچنانوبعدازگذشــت۳۰سالعروس
كماكانكارميكند.ضعفهايــشهمانگار
درگذرزمانتبديلبهويژگيهايششدهكه
ميشودباآنهاكنارآمد.مثليكرفيققديمي
كهآنقدرمحضرشگرمولذتبخشاستكه

ميشودباعادتهايبدشهمكنارآمد.

اين روايت كوتاه و مختصر از فيلم »عروس« بخشــي از يك گفت وگوي مفصل با بهروز 
افخمي است. گفت وگويي كه زمستان ۹۲ و اگر اشتباه نكنم زمان نمايش »آذر، شهدخت، 
پرويز و ديگران« در جشنواره و در دفتر جمال ساداتيان انجام شد. تكه اي از آن در يكي از 
ويژه نامه هاي نوروزي همشهري منتشر شد و بخش عمده اش همچنان ماند و اين قسمتي 
از همان گفت وگوي مفصل است و بخشي از صحبت هاي افخمي درباره فيلم عروس كه آن 

موقع او اعتقاد داشت به همراه »شوكران«، بهترين فيلمش است.

   وقتــيفيلمعروسراســاختمفيلمســاز
باتجربهايبــودم.قبلازآنســريال»كوچك
جنگلي«راســاختهبودموحينساختسريال
بهاندازهچندفيلمسينماييتجربهكسبكرده
بودم.يعنيخرابكاريهاييراكهيككارگردان
درابتدايكارممكناستانجامدهدراانجامداده
بودم.صحنههاييراگرفتهوبعددورانداختهبودم.
كارگردانيكوچكجنگليباگروهپرجمعيتو
صحنههايشلوغوسختورسيدنبهاينكهيك
سكانسراچطوروباچهريتميبايدبگيرمومهمتر
ازهرچيزياينكهچطوربايدداستانتعريفكنم
كهمهمترينچيزدرسينماست،همهاينهاراپشت

سرمداشتمكهعروسراساختم.
    اصــلفيلمنامهعروسمتعلــقبهعليرضا
داوودنژادبودكهوقتيخواندمشازآنخوشــم
آمدوتصميمگرفتمكارگردانياشكنم.فيلمرا
دردفترمهابفيلمساختمكهتازهآنرابههمراه
دوستانتاســيسكردهبوديم.البتهفيلمنامه
داوودنژادرابازنويسيكردم.خطفيلمنامهتقريباً
همينيبــودكهاالندرفيلــمميبينيدوليدر

پرداختوجزئياتسناريوتغييراتزياديكرد.
   اصرارينداشتمكهدرعروسازچهرههاي
تازهاستفادهكنم.اگرآنموقعدرسينمايايران
بازيگرمردزير۳۰سالودخترزير2۰سالوجود
داشتومناسبنقشهاهمميبودندسراغشان
ميرفتموليآنموقعچنيــنبازيگرانيوجود
نداشتند.پسبايدخودمبازيگرانمناسبنقش

راپيداميكردم.نيكــيكريميوابوالفضل
پورعربپيشنهادشدندكهخانمكريمي
تجربهبازيدريكفيلمراداشــتكه
فيلمخوبيهمنبود،پورعربهمتئاتر
كاركردهبودوتجربهبازيگريسينما
نداشت.چطوربايدازچهرههايجديد
وبيتجربهبهعنــوانبازيگرحرفهاي
استفادهميكرديم؟راهشفقطتمرين

وممارستبود.زمانطوالنيبا
پورعربوكريميتمرين

كرديمتاآمادهبازي
درنقشهاشوند.

فيلمبرداريرا

همعقبانداختيم.قراربودعروسراســال۶۸
بسازيمكهباطوالنيشــدنتمرينهاافتادبه
سال۶۹.آنموقعفيلمهابراياكرانحتمابايد
قبلشبهجشنوارهميرسيدندووقتيدرپاييز۶۸
ديديمبهكاربيشتريبابازيگراننيازداريمومعلوم
شدكهبهجشــنوارهآنسالنميرسيمترجيح

داديمفيلمراسرفرصتودرسال۶۹بسازيم.
   منازنوجوانيشــيفتهفيلمبردارينعمت
حقيقيشدهبودم.بهخصوصفيلمهاييكهنعمت
برايكيمياييگرفتهبود.دركوچكجنگلياين
بخترايافتمكهازنعمتحضورنعمتحقيقي
بهرهمندشــوموطبيعيبودكــهبخواهماين
همكاريمشتركراادامهدهم.ميتوانمبگويم
كهنعمتحقيقيفقطمديرفيلمبردارينبودو
سهمشبهعنوانيكهنرمندبسيارخوشذوق
وكاربلدخيليفراترازيكفيلمبردارصرفبود.
بهعنوانكارگردانتالشميكردمآنبســتري
كهالزمبودرابراينعمتفراهمكنم.سهمنعمت
حقيقيدرموفقيتعروسرافقطدراســتيل
فيلمبــردارياشنبايدديد.نعمــتحقيقيبا
خودشنگاهميآوردوتجربــههمكاريبااوآن
قدرشيرينودرخشــانبودكهنهفقطدرمورد
عروسكهسرهرفيلمديگري،بههيچفيلمبردار
ديگريجزاوفكرهمنميكردم.يعنياگرنعمت
بودوميتوانستبيايدحضورفردديگريبهعنوان

فيلمبردارمعنينداشت.
  خبسالهايزياديازساختفيلمعروس
گذشــتهواالناگربخواهمدربارهاش
صحبتوقضاوتكنــمبهنظرم
همچنانفيلمخوبياســت.به
همراهشوكرانجزوفيلمهاي
جريانسازســينمايايراندر
ســالهايبعدازانقالباست؛
فيلمياستكهتماشــاگررابه
خوبيسرگرمميكندوهنوز
همجذابيتــشراحفظ
كــردهاســت.يك
جورايــيميتوانم
بگويمعروسبهترين

فيلممناست.

سعيد مروتي
روزنامهنگار

وس، بهترين فيلم من است  افخمی: عر

30 سال بعد

سينما خاطره
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  زير سايه 
شايعه هاي جذاب

 پوچتينو به منچستر برود
زيدان به پاري سن ژرمن؛ چه شود!

كشتي گير روس كه با تيم فوالدذوب آمل قرارداد بسته بود از   بي اخالقي قصه تكراري لیگ كشتي
20تيم صنايع مازندران سردرآورد

21:15 بشيكتاش23:30 آژاكسمنچسترسيتي پاريسنژرمن

23:30 دورتموند23:30 اسپورتينگاليپزيش كلوببروخه

21:15 شاختاردونتسك23:30 اينترميالن اتلتيكومادريد

23:30 رئالمادريد23:30 شريفپورتو ليورپول 19

ليگبرترفوتبالايرانبههفتهششمرسيد.ســازمانليگامسالتصميمگرفته
مســابقاترامنظموبافاصله5روزهبرگزاركندبلكهبتواندبازيهارادراواســط
بهار1401بهپايانبرساندوفوتبالباشــگاهيرابهتقويمهميشگياشبرگرداند.
امروزآلومينيوِمصدرنشيندرتهرانميهمانهواداراستواستقالليهاازآقايگل
سابقخودشان-رضاعنايتي-انتظاردارندتيمشگفتيسازاراكيرامتوقفكندتا
راهبرايسبقتآبيپوشانبازشود.هواداردرنخستينسالورودبهليگبرتر،بهجز
پيروزياشمقابلپديده4بازيديگرشراباختهوبعدازپديدهدومينتيمقعرنشين
جدولاست.پديدهامروزدرتبريزميهمانتراكتوراستوبعدازيكتساويو4باخت

متوالي)يكيبهدليلحاضرنشدندرزمين(قاعدتابايدمقابلتبريزيهاهمشكست
رابپذيرد.البتهتراكتورهم3هفتهاستپيروزنشدهاماهفتهگذشتهدرنخستين
حضورزوانميرسولدوتوانستدراصفهانيكمســاويازسپاهانمدعيبگيرد.
نساجيمازندرانكههفتهگذشتهدرتهرانتساويباارزشيازاستقاللگرفت،اين
هفتهميزبانپيكانخواهدبود.پيكانتاهفتهقبلدرصدربوداماباشكستخانگي
مقابلفجرسپاسينخستينباختفصلراقبولكردوبهرتبهچهارمرفت.ازديگر
بازيهايمهمهفته،جدالذوبآهنوفوالددرفوالدشهرخواهدبودكهيادآوربازي
پرحادثه2تيمدرفصلگذشتهخواهدبود.سالقبلبازيايندوتيمدرفوالدشهر

همانهفتهاولبرگزارشدودرروزيكهرحمانرضاييروينيمكتذوبيهابود،
جدالاوبانكونامباحوادثداوريوجنجالهايبيشمارنهايتا2-2مساويتمام
شــد.نكونامكهتيمشرادرهفتههاياولبهويسيدادهبودتااز4بازي4امتياز
بگيرد،دوبارهبهنيمكتسابقشبرگشتهودرنخستينبازيهوادارراشكستداده

است.درديگربازياينهفتههم2تيمنفتمسجدسليمانو
مسرفسنجانبهمصافهمميروندكههردويآنها5امتيازي

هستندوبرندهاينبازيميتواندبهميانههايجدولبرسد.اينحكايت5بازياز
8بازيامروزبود.3بازيديگر،جدال3تيممدعيقهرمانيبارقباست.

15:00 18:00سپاهانفجر سپاسی 16:00صنعت نفتپرسپولیس استقاللگل گهر

فرهاد و امير؛ دوئل از راه دورشستن بحران با نفتتقابل زردها در پاييز حافظيه

 ادامه  در
 صفحه18

ليگي كه دو هفته است هيچ يك از مدعيانش برنده نمي شوند به هفته ششم رسيد؛ امروز پرسپوليس ميزبان صنعت 
نفت  آبادان است و ظاهرا نسبت به استقالل و سپاهان كه در سيرجان و شيراز ميهمان هستند كار راحت تري دارد

باالخره مي بريد؟
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  تقابل زردها در پاييز حافظيه
سپاهان در شــروع ليگ، 
انتظار هوادارانش را برآورده 
نكرده است. اينكه پرسپوليس ليگ را ضعيف 
شــروع كرده و اســتقالل هم چندان كوبنده 
ظاهر نشده شــايد براي همه قابل پذيرش تر 
از افت سپاهان نســبت به فصل گذشته باشد. 
تيم محــرم نويدكيــا هم خريدهــاي خوبي 
كرد، هــم پنجــره اي كامال باز داشــت و هم 
بازي آسيايي نداشــت و به راحتي مي توانست 
براي استراحت و بدنســازي اش برنامه ريزي 
كند. با اين حال زردپوشــان هنــوز در قواره 
قهرماني ظاهر نشــده اند و مثل استقالل بعد 
از 3برد اول دچار سكته شده اند. حريف امروز 
سپاهان، تيمي است كه بعد از 2باخت ابتداي 
فصلش ديگر نباخته و از 3بازي اخير 7امتياز 
گرفته است، يعني 3امتياز بيشتر از سپاهان. 
فجرسپاســي بعد از 2باخت ابتدايي خودش 
را به خوبي پيدا كــرده و در 2بازي اخيرش از 
2تيم باالنشين 4امتياز گرفته است. بايد ديد 
ســپاهان كه 186دقيقه اســت گلي نزده، در 
حافظيه مي تواند اين طلســم را بشكند يا نه. 
دانيال اسماعيلي فر كه بهترين بازيكن ليگ در 
5هفته ابتدايي بوده در 3بازي اول يا گل زد يا 
گل ساخت اما در 2بازي اخير او هم نتوانسته 
طلسم گل نزدن ســپاهان را بشكند. سروش 
رفيعي هم با ميانگين بســيار خوِب 4/5پاس 
كليدي در هر بازي خطرسازترين بازيكن ليگ 
است اما به خاطر خســتگي سفر با تيم ملي در 
هفته قبل فقط 15دقيقه بــازي كرد. او امروز 
به تركيب اصلي برمي گردد تا به حل مشــكل 
گلزني در سپاهان كمك كند. البته گل زدن در 
حافظيه هم تضميني براي بردن نيســت، باور 

نمي كنيد از استقاللي ها بپرسيد.

    فرهاد و امير؛ دوئل از راه دور
استقالل هفته گذشــته ميزبان نساجي بود و 
امروز ميهمان گل گهر اســت. روي كاغذ، تيم 
قلعه نويي حريف سخت تري نسبت به نساجي 

اســت و بايد ديد آبي ها كه حريف آســان تر 
را نبرده انــد با حريف ســخت تر چه مي كنند. 
اســتقالل البته در بازي هــاي اخيرش مقابل 
گل گهر همواره خوش اقبال و برنده بوده است. 
به استثناي نخستين فصل حضور گل گهر در 
ليگ برتر كه اين تيم بــا هدايت مجيد جاللي 
استقالل را در سيرجان برد، در ساير تقابل هاي 
دو تيم استقالل هميشه در تهران و سيرجان 
برنده بوده اســت. فصل قبل استقالِل محمود 
فكري بعد از داربي به سيرجان رفت و به راحتي 
2-1پيروز شــد. امســال تيم مجيدي قبل از 
داربي به سيرجان مي رود. مجيدي فصل قبل 
در ليگ و حذفي قلعه نويي را شكســت داد و 
البته بازي جام حذفــي تحت تأثير پنالتي هاي 
مشكوك و تصميمات داوري قرار گرفت. دقيقا 
بعد از همان بازي بود كــه قلعه نويي مصاحبه 
معروفش را كرد و دچار محروميت 3ماهه شد. 
تيم او امروز بدون سرمربي پرافتخارش مقابل 
استقالل قرار مي گيرد و اگر برنده شود مي تواند 

در جدول هم باالتر از استقالل بايستد.

   شستن بحران با نفت
پرســپوليس به بازي هاي آســان تر خودش 
رسيده و شــايد از اين هفته موفقيت هاي اين 
تيم كليد بخورد. تيم يحيــي كه خوب بازي 
نمي كند، بازي هاي نســبتا ســختي هم در 
هفته هاي ابتدايي داشــته و 8امتياز از 5بازي 
براي اين تيم اميدواركننده به نظر نمي رســد. 
اما دو بازي خانگــي پي در پي مقابل نفت هاي 
آبادان و مسجدسليمان مجال خوبي است تا 
قرمزها با كسب 6امتياز و روحيه اي ترميم شده 
به داربي تهران برســند. از اردوي پرسپوليس 
خبر رســيده كه يحيي باز هم تغييراتي را در 
تركيب تيمــش ايجاد مي كنــد. كاميابي نيا، 
عبدي و حامد لك مترصد بازگشت به تركيب 
هســتند و شــايد با حضور كمال نخســتين 
كلين شــيت اين فصل هم باالخره به دســت 
بيايد. نفت آبادان طي 5بازي قبلي فقط در يك 
بازي موفق به گلزني شده و دومين خط حمله 

ضعيف اين فصل را داشــته است. بازي مقابل 
اين خط حمله، فرصت خوبي براي شكستن 
طلسم كلين شيت است و شايد پرسپوليس از 
همين بازي دوباره پرسپوليس شود. شايد هم 
عليرضا منصوريان كه ســابقه خوبي در بردن 
پرســپوليس دارد، باز هم مقابل پرسپوليس 

شگفتي بســازد. عليمنصور البته در آخرين 
تقابل با پرسپوليس 2گل از اين تيم خورد و با 
آلومينيوم اراك به قرمزها باخت. اما شايد اين 
بار با استفاده از بيماري سرخپوشان، خاطرات 
خوبش همراه با نفت تهران و استقالل را دوباره 

زنده كند.

بهروز رسايلي| تقريبا همه اجماع دارند كه 3 مدعي اصلي قهرماني 
در ليگ بيست ويكم پرسپوليس، استقالل و سپاهان هستند. يعني 
حداقل روي كاغذ چنين شرايطي وجود دارد و فضا طوري است 
كه خيلي از منتقدان و هواداران از آنها انتظار كسب جام دارند. 
شايد گاهي در فوتبال هواداران با كسب مثال يك نايب قهرماني 
سزاوارانه هم به اندازه كافي خوشــحال و راضي باشند، اما قصه 
امســال اين 3 تيم و سرمربيان شــان اينطوري نيست. يحيي 
گل محمدي، فرهاد مجيدي و محرم نويدكيا بايد تيم هاي شان را 
قهرمان كنند، وگرنه فضاي سنگيني را تحمل خواهند كرد. مثال 
در همين 2 هفته گذشته كه هيچ كدام از اين تيم ها موفق به كسب 
پيروزي نشدند، انتقادها شروع شد و مطمئن باشيد هر چه از جام 
دورتر شوند، اين جو تندتر هم خواهد شد. طبيعتا در پايان فصل 
فقط يك تيم قهرمان مي شود؛ بنابراين حداقل 2 تن از اين 3 مربي 

ناكام خواهند بود و شايد اصال شغل شان را هم از دست بدهند.

 يحيي نبايد ترمز پرسپوليس را بكشد
باالخره يك روز نوار قهرماني هاي پرسپوليس پاره خواهد شد. اين اتفاق 
دير و زود دارد، اما سوخت وسوز ندارد و بنا به سنت فوتبال، سرانجام رخ 

خواهد داد. با اين حال پرسپوليسي ها دوست دارند تا زماني كه ممكن 
است اين اتفاق را به تأخير بيندازند. اگر اسم برانكو به عنوان كسي كه 
بعد از سال ها پرسپوليس را قهرمان كرد در تاريخ اين باشگاه باقي مانده، 
شايد اسم نخستين كسي هم كه اين نوار را پاره كند، به اين راحتي ها 
فراموش نشــود. يحيي گل محمدي نمي خواهد چنين فردي باشد؛ 
آن هم در سالي كه دولت عوض شــده و تكرار قهرماني براي سرخ ها 
اتفاقي بسيار شيرين و معنادار خواهد بود. با وجود تخليه پرسپوليس 
از ستارگان و حضور تعدادي بازيكن متوسط در اين تيم، قرمزها هنوز 
آنقدر مهره دارند كه الاقل در رقابت هاي داخلي گليم خودشــان را از 
آب بيرون بكشند. جالل حسيني، سعيد آقايي، ميالد سرلك، كمال 
كاميابي نيا،مهدي ترابي، وحيد اميري، اميد عاليشاه، احسان پهلوان، 
ســيامك نعمتي، عيســي آل كثير، مهدي عبدي و... كم بازيكناني 
نيستند. مگر بقيه تيم ها چه نفراتي دارند؟ بنابراين انتظارات از يحيي 

باالست و او خودش هم به خوبي اين مسئله را درك مي كند.

 ماه عسل فرهاد هميشگي نيست
استقاللي ها فرهاد مجيدي را خيلي دوست دارند، اما مگر بارسايي ها 
رونالد كومان را دوســت نداشــتند؟ فوتبال حرفه اي دنياي بي رحم 

خودش را دارد. مربي بايد موفقيت ملموس و محســوس به دســت 
بياورد، وگرنه تحمل نخواهد شد. فرهاد مجيدي در مقاطع مختلفي كه 
سرمربي استقالل بوده موفق به كسب جام نشده، اما هنوز محبوبيت 
و اعتبار دارد. با اين حال چنين شــرايطي ابدي نيست. بدون تعارف 
امسال آبي ها به كمتر از قهرماني رضايت نمي دهند و توجيهاتي مثل 
»به حق مان نرسيديم« يا »قرباني تبعيض بوديم« جوابگو نخواهد بود. 
استقالل امسال گران ترين تيم ايران را بســته، مجيدي و هواداران از 
مديريت راضي هستند، زمين تمرين درست شده و خالصه هر آنچه 
تصور كنيد براي كسب موفقيت فراهم شده است. بنابراين مجيدي يا 
حسرت قهرماني را تمام مي كند، يا احتماال دوران خودش در استقالل 

به پايان مي رسد.

 محرم؛ اگر حاال نه، پس كي؟
محرم نويدكيا پارســال پديده فوتبال ايران بود، اما حاال از او و تيمش 
انتظاري جز قهرماني نمي رود؛ فقط قهرماني. سپاهان مجموعه كامل و 
كم نقصي دارد، امور باشگاه روتين و منظم انجام مي شود و فهرست نفرات 
هم پربار و چشمگير است. نويدكيا پارسال تيمش را نايب قهرمان كرده 
و هواداران انتظار دارند امسال از فرصت جدايي چند بازيكن پرسپوليس 
سود ببرد و كار را تمام كند. بدون تعارف 3 بازي اخير سپاهان چنگي 
به دل نمي زده است. نويدكيا با آرامش و حسن خلقش از روز اول كاري 
كرد كه كســي نتواند راحت از او انتقاد كند، اما اگر فرم فعلي سپاهان 
ادامه بيابد، شايد قبح اين داستان هم بشكند. اگر سپاهان با اين تيم و 

تشكيالت امسال قهرمان نشود، پس چه زماني قرار است جام بگيرد؟

  مثلث بال خيز
  محال است بين گل محمدي، مجيدي و نويدكيا، هر 3 نفر فصل را با خوبي و خوشي تمام كنند

هواداران پرسپوليس در حالي امروز بعد از 2سال 
فرصت حضور دوباره در ورزشــگاه و تماشاي 
مسابقه تيم شــان را پيدا مي كنند كه تعيين 
قيمت هاي باال براي بليت ورود به ورزشــگاه 

آزادي در بــازي با نفت آبادان خيلــي از آنها را 
غافلگير كرده اســت. براســاس اعالم باشگاه، 
بليت هاي مســابقه امروز در 3ســطح 50، 80و 

100هزارتوماني به فروش مي رســد. اين رقم باال، 
بحث هاي زيادي را در فضاي مجازي به وجود آورده و 

خيلي ها از آن انتقاد كرده اند، اما در عين حال مجيد صدري، 
سرپرست باشگاه مي گويد با توجه به تورم موجود و ساير قيمت ها، 
بليت 100هــزار توماني خيلي هم گران نيســت! گفتن ندارد كه 
بخشي از تماشاگران فوتبال از اقشار ضعيف تر جامعه هستند و حق 

نيست كه آنها براي ديدار دوباره با تيم شان بعد از اين 
همه دوري، چنين تحت فشار قرار بگيرند. بخشي از 
همين هواداران در دوران كرونا با فلسفه حمايت از 
تيم شان در طرح عجيب خريد بليت مجازي از سوي 
باشگاه شركت كردند و براي »هيچ« پول دادند. حاال 
چرا همين آدم هاي وفادار بايد چنين هزينه سنگيني 
براي حضور دوباره در ورزشــگاه بپردازند؟ شايد هم 
مديران پرسپوليس قصد دارند هزينه سوءمديريت در 
داستان گابريل كالدرون و بدهي سنگين و كاذب باشگاه را 
از جيب مردم تامين كنند! كاش اينطور نباشد! البته روز گذشته 
مديران پرسپوليس پس از فشار رســانه ها و هواداران، قيد بليت 
100 هزار توماني را زدند و بليت هاي 50 و 80  هزارتوماني را هم با 

تخفيف 30 درصدي فروختند.

پولكالدرونراازمردمميگيريد؟
مديران پرسپوليس و داستان بليت 100 هزار توماني

نكته بازي

آماربازي

فقطنميگويندچند-چندميشود

تورمشترييابي

لجبازيكهشغلدومكرواتهاست!

ممكن اســت خود پرسپوليس اين 
روزها خيلي خــوب عمل نكند، 
اما انصافا جاســوس هاي اين تيم 
همچنان عملكردي بي نقص دارند. 
در طول فصل جاري هم شــاهد لو 
رفتن تركيب و تمامي تغييرات سيستم 
سرخپوشان قبل از هر مسابقه بوده ايم؛ تا جايي كه االن ديگر 
اعالم تركيب اصلي پرسپوليس در ابتداي هر بازي به يك مسئله 
كامال تشريفاتي تبديل شــده و ارزش خبري چنداني ندارد. 
فرض كنيد تيم براي نخســتين بار در طول 25سال گذشته 
قصد دارد با 3دفاع بازي كند و البد حريف بايد سورپرايز شود 
اما از 3روز قبل همه دنيا مي دانند. در هر صورت جاسوس هاي 
پرســپوليس خبر داده اند در بازي با نفت قرار اســت كمال 
كاميابي نيا در تركيب اصلي قرار بگيرد. اگر درست بود، كم كم 
بايد نتيجه نهايي را هم قبل از بازي از اين دوستان سؤال كنيم!

باز هم تور مشــتري يابي رشــيد 
مظاهري پهن شــده و او به دنبال 
يــك فرصــت شــغلي جديد 
مي گردد. در پنجره تابســتاني 
رشيد هر چه گشت، تيم مناسبي 
پيدا نكرد و نهايتا ناچار شــد با همه 
مشكالتي كه در استقالل داشت بماند و با حسين حسيني 
رقابت كند. از شانس بد اين دو نفر اما يك مدعي گمنام هم به 
جمع آنها اضافه شد؛ عليرضا رضايي كه از همين هفته پنجم 
دروازه را فتح كرده و باعث شده مظاهري كال از فهرست خارج 
شود. همزمان با اين اتفاق بار ديگر شايعاتي در مورد احتمال 
حضور او در پرسپوليس يا فوالد مطرح شــده كه مي تواند 
جنبه بازارگرمي داشته باشد. واقعيت آن است كه اگر رشيد 
از تراكتور تا استقالل قيد حاشيه را مي زد و فقط روي كارش 

متمركز مي شد، قطعا االن وضعيت بهتري داشت.

اسماعيل شــريفات با وجود آنكه در 
فوالد سابقه كشمكش با اسكوچيچ 
را داشته، از او به نيكي ياد مي كند. 
شــريفات مي گويد:»بــا هم به 
اختالف خورديم و بازوبند كاپيتاني 
را از من گرفت. او مربي لجبازي است، 
اما از نظر فني كارش را خيلي خوب بلد است و اگر وارد حاشيه 
نشويم در جام جهاني هم موفق خواهد شد.« اميدواريم پيش بيني 
بازيكن سابق استقالل درست از آب دربيايد، اما در مورد لجبازي 
بايد گفت به نظر مي رسد اين شغل دوم همه كروات هاست! آنها 
مربيان فوتبال بســيار خوبي دارند كه در ايران هم خيلي موفق 
عمل كرده اند، اما اغلب شــان از اين خصلت برخوردارند. مثال 
بالژوويچ اين عنصر را در مورد خداداد عزيزي داشت. حتي برانكو 
كه معمار پرسپوليس نوين بود، در مورد پديده هايي مثل محسن 

ربيع خواه كامال نشان مي داد اهل لج است!

متريكا

كرار جاسم محمد، بازيكن عراقي كه سابقه 

زيادي در ليگ ايران دارد و در اين فصل به 6/18
صالحديد فراز كمالوند دوباره به ليگ برتر 
برگشته، ضعيف ترين بازيكن تيمش طي 
5هفته ابتدايي بوده اســت. كمالوند كه عالقه زيادي به كرار دارد و در 
تراكتور و نفت آبادان هم با او كار كرده بود امسال دوباره اين بازيكن را بعد 
از چند سال به ليگ ايران آورده اما كرار طي 5هفته ابتدايي با ميانگين 
امتياز 6/18ضعيف ترين بازيكن تيمش بوده اســت. او بعد از 4حضور 
فيكس در تركيب نفت، اين هفته نيمكت نشين شد و در 25دقيقه پاياني 
به زمين رفت. كرار در 5بازي 11شــوت زده كه 10شــوت او خارج از 
چارچوب بوده و هر دو گل نفت مسجدسليمان در اين فصل نيز زماني زده 

شده كه كرار در زمين نبوده است.

 شهريار مغانلو كه اين فصل از پرسپوليس 

به ســپاهان رفتــه هنوز بــا پيراهن تيم 6/78
جديدش گلي به ثمر نرسانده است. او طي 
5هفته ابتدايي ليــگ، 11بار در موقعيت 
ضربه زني قرار گرفته كه فقط 3ضربه او داخل چارچوب بوده و هيچ يك از 
اين ضربات هم تبديل به گل نشــده اند. جالب اين اســت كه مغانلو در 
پرسپوليس هم از 11ضربه اولش هيچ بهره اي نبرد و دقيقا در دوازدهمين 
ضربه اش به نخستين گل رسيد. البته از 11ضربه او در پرسپوليس 4ضربه 
داخل چارچوب بود اما باز هم تعداد گل هاي حاصل از اين ضربات، صفر 
بود. ميانگين امتيازات مغانلو در اين 5هفته 6/78بوده و او با اين امتياز بين 
سپاهاني ها رتبه دوازدهم را دارد. مغانلو در بين همه بازيكنان ليگ برتر نيز 

رتبه69را دارد.

 بهترين بازيكن فصل جــاري ليگ برتر 

براساس امتيازات متريكا، همچنان دانيال 7/39
اسماعيلي فر از سپاهان است كه ميانگين 
امتيازاتش به 7/39رســيده است. مدافع 
راست سپاهان طي 421دقيقه بازي اش يك گل زده، 2پاس گل داده و 
يك بار به عنوان بازيكن برتر ميدان انتخاب شده است. او در هر بازي به طور 
ميانگين 1/3پاس كليدي، 5/8عملكرد دفاعي و 8/8نبرد پيروز داشته 
است. دانيال در صدر جدول بازيكنان يك شريك هم دارد؛ يونس شاكري 
مهاجم گل گهر كه در 4هفته اول درخشان ظاهر شد و ميانگين امتيازاتش 
دقيقا مثل دانيال 7/39است. اما شاكري شديدا مصدوم شده و چند ماهي 
از ميادين به دور خواهد بود. با توجه به اينكه شــرط حضور در جدول 
متريكا، بازي كردن در حداقل يك سوم بازي هاست شاكري به زودي از اين 

جدول خارج خواهد شد. 

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  
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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

باالخرهميبريد؟
ليگي كه دو هفته است هيچ يك از مدعيانش برنده نمي شوند به هفته ششم رسيد؛ 

 امروز پرسپوليس ميزبان صنعت نفت آبادان است و ظاهرا نسبت به استقالل 
و سپاهان كه در سيرجان و شيراز ميهمان هستند كار راحت تري دارد

ادامه از 
صفحه17
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اتلتيكومادريد������ ميالن /  داور: وينچيچ از اسلووني
���������������� پورتو / داور: زواير از آلمان ليورپول

شريف������ رئال مادريد / داور: مارسينياك از لهستان
������  شاختاردونتسك / داور: پترسكو از روماني اينتر

   مسي ديروز طوري مصاحبه كرده كه دل همه را به دست آورده باشد. او 
با تواضع خاصي از همه تعريف كرده. درباره رونالدو و يونايتد گفته: »يونايتد 
يك تيم بزرگ با بازيكنان بزرگ است. كريستيانو از قبل با اين تيم آشنا بود 
و به طور باورنكردني خود را با يونايتد وفق داد، از همان اول مثل هميشه گل 
زد و مشكلي نداشت.« درباره امباپه: »نمي دانم امباپه در آينده چه مي كند و 
در ســرش چه مي گذرد فقط مي دانم كه االن در سرش چه مي گذرد و در 
زمين مي خواهد چه كار كند.« درباره راموس: »قبال به خاطر اينكه در يك 

ليگ بازي مي كرديم روي او شــناخت داشتم اما االن 
به عنوان هم تيمي مي بينم كه عالي است.« او حاال 
به انگليس مي رود تا با سرمربي محبوب و سابقش 
ديدار كند. در بازي رفت 2 گل به پپ گوارديوال و 
تيمش زد. مسي همين هفته پايش در ليگ هم به 
گلزني باز شد و توانست در بازي با نانت نخستين 

گلش را در ليگ يك فرانسه به ثمر برساند. اين 
بازي تحت تأثير شايعاتي درباره سرمربي تيم 
پاريســي قــرار دارد. منچســتريونايتد 
عالقه مند اســت پوچتينــو را جايگزين 
سولسشائر اخراج شــده كند. سفر به شهر 
منچستر فرصت مناسبي براي مذاكرات 
پشت پرده بين دو طرف است. بعيد است 
باشگاه فرانسوي هم مشكلي با اين قضيه 
داشــته باشــد، چون از نزديكان زيدان 
خبردار شــده اين مربي بــراي هدايت 
پاري ســن ژرمن وسوسه شــده. زيدان 

پيشنهاد منچستر را به دليل اينكه همسرش با زندگي در انگليس موافق نبود 
و خودش هم به زبان انگليسي تسلط نداشت، رد كرد. مربيگري در پايتخت 
كشورش مي تواند مزيت هاي زيادي داشته باشد؛ آن هم با آن همه ستاره. اگر 
اين اتفاق رخ دهد، او نخســتين مربي تاريخ خواهد بود كه هم مســي را 
مربيگري كرده و هم رونالدو را در تيمش داشــته اســت. مالكان باشگاه 
اميدوارند درصورت اين جابه جايي ها امباپه هم براي ماندن متقاعد شود. 
نبيل ديليت، خبرنگار مجله فرانس فوتبال هم عكســي دو نفره از زيدان و 
مسي منتشر كرده، بدون شــرح. همه اينها نشانگر 
اتفاقات جذاب در آينده اي نزديك است. نكته اين 
مسابقه بازگشت سرخيو راموس به تركيب است. 
امباپه در تمريــن 2 روز پيش از بــازي به دليل 
بيماري حضور نداشت اما مشكلي براي بازي ندارد. 
كوين دي بروين غايب بزرگ من سيتي در اين ديدار 
است. جك گريليش هم كه در بازي با اورتون 
مصدوميت جزئي داشــت، مشخص نيست 
صددرصد آماده باشد. در غياب دي بروين، 
گوارديوال از گوندوغان در سيستم 0-6- 4به 
 عنوان مهاجم كاذب اســتفاده مي كند. در 
6رويارويي گذشته بين 2 تيم تنها يك برد 
براي پي اس جي به دســت آمده كه آن هم 
مربوط به ديدار رفت اســت و سيتي هم 
3 بازي را برده. با اين حال به دليل تســاوي 
پاريــس مقابل اليپزيــش و بروخه، فعال 

صدرنشيني از آن تيم انگليسي است.

   كســي به اين گروه اهميتي نمي دهد اما شــايد به جرأت بتوان گفت 
زيباترين بازي هاي اين فصل ليگ قهرمانان در همين گروه بي ســروصدا 
انجام شــده. آژاكس كه تيم واقعا خطرناكي اســت، بــه هيچ تيمي رحم 
نمي كند. تن هاخ در خط حمله تاديــچ را دارد كه يك بار مقابل رئال پوكر 
كرده و از سال2018به اين سو در ليگ قهرمانان بهترين آمار خلق موقعيت 
و پاس گل را دارد. او 74موقعيت ايجاد كرده و 11پاس گل داده، مقايســه 
كنيد با مسي كه در اين مقطع 60موقعيت و 7گل خلق كرده است! اين تيم 
سباستين هالر كه پديده اين فصل اروپاســت و تا هفته چهارم از 22تيم 
حاضر در ليگ قهرمانان بيشــتر گل زده را هم در اختيار دارد. آژاكس در 
200بازي زيرنظر اين مربي 504گل به حريفان خود زده. در 13بازي ليگ 
در اين فصل هم 42گل توســط بازيكنان اين تيم زده شــده با تنها 2 گل 
خورده. دورتموند اما اوضاع خوبي ندارد. با مصدوميت هالند خط حمله اين 
تيم هم زهردار نيست. از زماني كه مهاجم نروژي مصدوم شده، 7 بازيكن 

مختلف براي دورتموند گل زده اند كه به اندازه گل هاي هالند كافي نيست. 
تورگان آزار هم در موج چهارم كرونا در كشور آلمان به كوويد-19دچار شده 
و بازي اين هفته را از دست داده است. با اين حال در بوندس ليگا اوضاع تيم 
چندان بد نيست. دورتموند براي نخستين بار در تاريخ خود در هر 7 بازي 
خانگي ابتداي فصل به پيروزي دست پيدا كرده است. مهم تر اينكه بروسيا 
دورتموند در 11 بازي خانگي پياپي خود پيروز شده است؛ بيشترين پيروزي 
از سال 1994، زماني كه دورتموند در 12بازي خانگي پياپي پيروز شد كه 
تا به امروز همچنان يك ركورد باشگاهي است. نسبت به بايرن صدرنشين 
هم تنها يك امتياز فاصلــه وجود دارد و 2 هفته ديگر 2 تيــم با هم روبه رو 
مي شوند. اما اوضاع در ليگ قهرمانان اروپا كمي قمر در عقرب است. آژاكس 
12امتيازي دست نيافتني است و دورتموند با اسپورتينگ در امتياز 6 برابر 
است. بشيكتاش هم بدون امتياز است. تيم آلماني چاره اي جز پيروزي در 

بازي امشب ندارد تا حداقل به رتبه دوم صعود كند.
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زير سايه 
شايعه هاي 
جذاب
 پوچتينو به منچستر برود
زيدان به پاري سن ژرمن؛ چه شود!
امشب شب دوم از هفته پنجم رقابت هاي مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
اروپا برگزار مي شود� بازي خوب كم نداريم؛ من سيتي و پي اس جي كه جدال 
فيناليست فصل قبل با فيناليست 2 فصل قبل است، اتلتيكو و ميالن و از آن 
مهم تر براي ما ايراني ها تقابل ليورپول و پورتو در گروه مرگ كه بازي هاي امشب 
را حسابي جذاب كرده است� همه بازي ها ساعت 23:15آغاز مي شود غير از 
اينتر- شاختار و بشيكتاش- آژاكس كه از ساعت 21:15برگزار خواهند شد�

   سرنوشت گروه مرگ امشب تا حدودي مشخص و تكليف مرده ها و زنده ها روشن 
مي شود. ليورپول هر 4 بازي قبلي خود را برده و ميالن يك مساوي و 3 باخت به دست 
آورده. اگر ميالني ها بتوانند امشب اتلتيكو را در زمين اين تيم ببرند، به صعود به ليگ 
اروپا اميدوار خواهند شد. ديدار رفت به ناحق به سود تيم اسپانيايي تمام شد. ميالن و 
ناپولي اين هفته نخستين شكســت خود را در ليگ تجربه كردند. مانيان، دروازه بان 
فصل قبل ليل كه اين فصل در ميالن مصدوم شده، به تمرينات برگشته اما احتماال از 
بازي يكشــنبه آينده بتواند به تركيب برگردد. اتلتي تنها 4امتياز دارد، ميالن يكي و 
پورتو 5امتياز. برد احتمالي تيم مهــدي طارمي در انگليس مي تواند پورتو را به عنوان 
شانس دوم به مرحله بعد بفرســتد؛ درصورتي كه آن يكي مســابقه هم به سود تيم 
ميهمان تمام شود. در روزي كه رئيس باشگاه پرتغالي مثل رئيس بنفيكا به پولشويي 
متهم شده، برد در بازي امشــب مي تواند اين خبر مهم را به حاشيه ببرد. محبوبيت 
طارمي هم از وقتي كه پنالتي اش در جام حذفي مقابل فرننزه را به پسر سرمربي تيم 
داد، دوچندان شده. چند منبع رســانه اي اروپايي، ســردار آزمون را به پورتو لينك 
كرده اند و اين در حالي است كه شنيده مي شد مهاجم ايراني تيم زنيت در زمستان به 
ليون مي رود. پس از گذشت 9سال از شايعاتي كه سردار را به باشگاه هاي بزرگ لينك 
مي كرد، اين يكي به نظر منطقي تر مي آيد؛ چه زوج او و طارمي در اين تيم تشكيل شود 
و چه با انتقال طارمي به تيمي بزرگ تر، آزمون جاي او را در خط حمله اين تيم بگيرد.

   رئال مادريد پس از شكست عجيب و ناباورانه در بازي رفت مقابل شريف مولداوي، 
توانست خودش را جمع وجور كند و با 9امتياز در صدر بايستد. اينتر 7امتيازي و شريف 
6امتياز دارد. بازي برگشــت رئال در مولداوي به نوعي انتقامي و هم براي صدرنشيني 
است. رئالي ها در 2 بازي اخير خود بهترين فوتبال چند ســال اخيرشان را به نمايش 
گذاشته اند. اينتر هم خيلي دوست دارد رئال در بازي امشب برنده باشد چون خطر از 
دست رفتن سهميه صعود به دور حذفي هم براي تيم ايتاليايي از بين نرفته. كاسميرو 
درصورت دريافت كارت زرد، بازي هفته آخر مقابل اينتر را از دست مي دهد. رئال از نظر 
رفتاري هم پيشرفت داشته، آنها تنها تيم بدون كارت قرمز اين فصل الليگا هستند، با 
كمترين خطا و كمترين دريافت كارت زرد )22كارت(. ادن آزار بازي اين هفته ليگ و 
بازي امشب را هم از دست داده. او از زماني كه به رئال آمده، 59بازي را به داليل مختلف 
از دســت داده؛ حضور در 54 بــازي، در مجموع 2856 دقيقه بــازي، حضور كامل در 
26/5درصد بازي ها)5 بازي را 90 دقيقه كامل بــازي كرده(، 5گل، 9 پاس گل، 8 بازي 
كامل روي نيمكت، 12 مصدوميت، 11مصدوميت عضالني، يك بار كرونا مثبت و يك بار 
هم بيماري! داور لهستاني بازي امشب براي رئال خوش يمن نبوده. با او يك پيروزي برابر 
رم به دست آمده، يك باخت 4بر 2به اتلتيكو و 2 تساوي با دورتموند و تاتنهام. اينترميالن 
موفق شد اين هفته نخستين شكست فصل را به ناپولي در ليگ تحميل كند و اوضاع 
خودش را در جدول سروسامان ببخشد. با كونته هم اينتر سرنوشتي بهتر از حذف در 
مرحله گروهي يا سقوط به ليگ اروپا نداشت، اما اين فصل به نظر مي رسد صعود تيم با 
سيمونه اينتزاگي محتمل باشد. پاي الئوتارو مارتينس هم پس از يك ماه به گلزني باز 

شده. او بعد از گلزني از هواداران به خاطر اين همه تأخير عذرخواهي كرد.

جوان برتر قاطع سال
پدري، بازيكن اسپانيايي 18 ساله بارســلونا باالتر از بلينگام جايزه پسر طاليي سال2۰21 را دريافت 
كرد� او سال شلوغي در 6 رقابت مختلف داشت و به همراه تيم ملي المپيك اسپانيا مدال نقره المپيك را 
كسب كرد و با تيم بزرگساالن الروخا تا نيمه نهايي يورو2۰2۰ پيش رفت� او به همراه بارسلونا در الليگا به 
مقام سوم رسيد و قهرماني در كوپا دل ري را تجربه كرد� به اين ترتيب پدري پس از ليونل مسي )2۰۰5( 
به دومين بازيكن بارسلونا بدل شد كه اين جايزه را به خود اختصاص مي دهد� او در ليست توپ طال هم 
هست� پدري سومين برنده اسپانيايي پس از فابرگاس )آرسنال - 2۰۰6( و ايسكو )ماالگا - 2۰12( است� 
فاصله 11۹ امتيازي پدري با نزديك ترين تعقيب كننده، جود بلينگهام )318 - 1۹۹(، بيشترين اختالف 

ميان نفر اول و دوم در فهرست پسر طاليي از زمان اهداي اين جايزه تاكنون بوده است!

لوا كمي به حقش رسيد
روبرت لواندوفسكي كه فصل قبل به دليل تعطيل شدن مراسم توپ طال 
به حقش نرسيد و امسال هم ممكن است جايزه اي را كه مستحق آن است 
به دست نياورد، براي دومين بار پياپي يك جايزه فردي گرفت� او عنوان 
بازيكن طاليي نشريه توتواسپورت )بهترين بازيكن ال 2۰21( را به  خود 
اختصاص داد� براي اين جايزه بازيكنان قديمــي فوتبال رأي مي دهند؛ 
افرادي مثل شوچنكو، بوتراگوئنو، استويچكوف، اتوئو، ندود و لوتار ماتئوس 
وخيلي هاي ديگر كه براي خودشان اسم و رسمي دارند� جورجينيو و ليونل 

مسي عناوين دوم و سوم اين جوايز را به خود اختصاص دادند�

خدا را شكر »زرد« نبوديد!

قول جديد جبلي: تلويزيون 
حق پخش مي دهد

پخش جنجالي سيگار كشيدن نوجوانان در فوتبال برتر؛ 
آيا قرار همين بود؟

بهروز رســايلي | روزي كه در يك اتفاق جنجالي و بعد از حذف 
برنامه 90، باكس دوشنبه شــب هاي شــبكه3به »فوتبال برتر« 
هديه شد، محمدحســين ميثاقي يك نطق غرا در مورد اهداف 
و چشــم اندازهاي اين برنامه ايراد كرد. دســتيار پيشين عادل 
فردوســي پور، مثل اغلب اوقات لحني نيش دار خطاب به مجري 
90 به كار گرفت و گفت:»در تمام اين ســال ها ذائقه ما را عادت 
داده بودند به حاشــيه و هر زمان قرار بــود در مورد يك موضوع 
جدي بحث شود، مي گفتند حاال بگذاريد براي يك زمان مناسب. 
آن زمان مناسب هم هرگز از راه نمي رســيد. حاال ما آمده ايم كه 
نگاهي جدي به مسائل اساسي فوتبال داشته باشيم و از حواشي 
بپرهيزيم.« اين جمالت و كنايه به عادل فردوسي پور در آن زمان 
بازتاب منفي زيــادي در فضاي مجازي پيدا كــرد، اما گذر زمان 
بهترين قاضي بود بــراي اينكه ببينيم عوامل و سياســتگذاران 

فوتبال برتر پاي وعده »زرد نبودن« مي ايستند يا نه.
در 2سال گذشته به ياد نمي آوريم برنامه فوتبال برتر، جز به خاطر 
بولد شدن برخي حواشي آن مورد توجه قرار گرفته باشد. شب هايي 
كه اين برنامه كمي بيننده پيدا كــرده يا آيتم هايي كه از آن وايرال 
شــده و به فضاي مجازي راه يافتــه، دقيقا به خاطــر پرداختن به 
سطحي ترين حواشي بوده؛ يعني همان هايي كه ميثاقي مي گفت 
قرار نيست مورد توجه قرار بگيرند! مشــاجره بين مديران سابق و 
فعلي استقالل، نشان دادن متن پيامك فرهاد مجيدي روي آنتن، 
پخش بدون اجازه صداي ضبط شده طرف مقابل، كشمكش لفظي 
شديد عوامل پرسپوليس و ســپاهان، داستان تناقض گويي افشين 
پيرواني در مورد همراه جنجالي پرســپوليس در اصفهان و... . در 
آخرين نمونه هم برنامه فوتبال برتر نه به خاطر هيچ حركت تحليلي 
و تحقيقي خاصي، بلكه صرفا به واسطه پخش تصاوير سيگار كشيدن 

چند نوجوان در ورزشگاه آزادي سر زبان ها افتاده است.
جمعه گذشــته در جريان مسابقه استقالل و نســاجي، گروهي از 
تماشاگران فوتبال براي نخســتين بار پس از شيوع ويروس كرونا 
امكان حضور در ورزشــگاه را پيدا كردند. اين بازگشت به سكوها، 
خيلي منظم و بهداشتي انجام نشد و اغلب رسانه ها هم به انتقاد از 
سازمان ليگ پرداختند. در اين مورد جاي هيچ بحثي نيست. نكته 
كليدي اما اينجاســت كه برنامه فوتبال برتــر در آيتمي كه به اين 
منظور تهيه كرده بود، چهره واضح و نزديــك گروهي از هواداران 
عمدتا جوان اســتقالل را به نمايش كشــيد كه در حال استعمال 
سيگار هســتند. همه جاي دنيا بديهي ترين مســئله هنگام تهيه 
چنين گزارش هايي آن است كه صورت سوژه محو و از هويت و حريم 
شخصي او محافظت شــود. واقعا چرا مسئوالن فوتبال برتر اصل به 
اين سادگي را هم نبايد رعايت كنند؟ آيا يك لحظه تصور نمي كنيد 
شايد نوجواني كه سيگار مي كشد نزد خانواده يا نزديكانش شرمسار 
شود؟ آيا پخش گزارش با صورت محو شده و صيانت از آبروي آدم ها، 

منظور فوتبال برتر را منعكس نمي كرد؟
پخش اين آيتم در برنامه محمدحسين ميثاقي انتقادهاي بسيار 
زيادي را به همراه آورده اســت؛ آن هم درســت در روزهايي كه 
رئيس سازمان صداوســيما يك بار ديگر نسبت به بازگشت عادل 
فردوسي پور چراغ سبز نشان داده و به نظر مي رسد اين بار موضوع 
از هر زمان ديگري جدي تر اســت. وقتي 2 برنامه را با هم مقايسه 
مي كنيم، به آســاني پي مي بريــم فوتبال برتر نه تنها كشــش، 
جذابيت، مخاطب و ميزان اثرگذاري 90 را نداشــت، بلكه حتي 
مبتال به حواشي زردتري هم شد و اسمش به خاطر مسائل پيش 
پا افتاده تري سر زبان ها افتاد. واقعيت همين است؛ شما اين كاره 

نبودي آقاي ميثاقي!

رئيس فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسالمي از اعالم آمادگي 
رئيس رســانه ملــي براي پرداخــت 100درصــدي حق پخش 
تلويزيوني مسابقات ورزشي خبر داده است. سال هاست كه بحث 
حق پخش در فوتبال ايران مطرح است و صداوسيما تا كنون حاضر 
نشده حق پخش مســابقات فوتبال را به سازمان ليگ و باشگاه ها 
بپردازد. اين در حالي اســت كه در تمام دنيا بخش قابل توجهي از 
درآمد باشگاه ها از طريق حق پخش مسابقات به دست مي آيد. اما 
روز گذشته خبرگزاري فارس از قول محمدمهدي فروردين، رئيس 
فراكســيون ورزش مجلس شوراي اسالمي نوشــت: »با پيگيري 
اعضاي ناظر مجلس در سازمان صداوسيما اين موضوع در قانون 
بودجه1400 لحاظ شد و صداوسيما موظف به پرداخت حق پخش 
تلويزيوني مسابقات ورزشي شده است. اما مسئوالن صداوسيما بنا 
به داليلي مانند شيوع ويروس كرونا و تعطيلي بسياري از مسابقات، 
اين حكم قانوني را اجرا نكردند.« او از اعالم آمادگي رئيس جديد 
رسانه ملي براي اجراي اين حكم خبر داده و گفته است: »در جلسه 
هفته گذشــته آقاي جبلي با اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس، 
ايشان اعالم آمادگي كرد كه سهم ورزش از حق پخش تلويزيوني 
به طور 100درصد پرداخت شود.« بايد ديد اين وعده رئيس جديد 
صداوســيما تحقق خواهديافت يا نه. جبلي پيــش از اين درباره 
بازگشت عادل فردوسي پور به شبكه3 هم قول هاي مساعدي داده 

بود اما اين بازگشت هنوز اتفاق نيفتاده است.
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كشتي گير روس كه با تيم فوالدذوب آمل قرارداد بسته بود از تيم صنايع مازندران سردرآورد

منهای فوتبال

مراحل نيمه نهايي و نهايي ليگ برتر كشتي آزاد 18آذرماه در سالن 12هزار 
نفري آزادي برگزار خواهد شد. 4تيم راه يافته به اين مرحله تيم هاي داروسازي 
سهند ارس، صنايع مازندران، دانشگاه آزاد اسالمي و فوالد ذوب آمل هستند. 
اين تيم ها در روزهاي گذشته اقدام به جذب كشتي گيران خارجي كرده اند كه 
اغلب آنها از روسيه هستند. اما يك كشتي گير موجب اختالف 2 تيم مازندراني 

شده و به زودي پرونده آنها در كميته انضباطي بررسي خواهد شد.

   دعوا بر سر قهرمان جهان
عباس گادجي ماگومدوف قهرمان جهان در ســال2021 كشــتي گيري است 
كه قراردادش با صنايع مازندران باعث شــكايت تيم آملي از اين كشتي گير 
شده است. عباس گادجي كشــتي گير 61كيلوگرم تيم ملي روسيه است 
كه حضورش در هر تيمي، برد تضمين شــده اي براي تيمش محسوب 
مي شود. مسئولين تيم فوالدذوب آمل قصد دارند پرونده شكايت شان 
را به كميته انضباطي ببرند و اثبات كنند اين كشتي گير روس ابتدا با 
آنها توافق كرده و قرارداد بسته است. مصطفي ميرعماديان سرمربي 
تيم فوالدذوب آمل درباره شكايت از عباس گادجي ماگومدوف به 
همشهري مي گويد: »طبق روال هميشگي، آقاي مازيار رضايي كه 
نماينده فدراسيون روسيه در ايران است تا كشتي گيران روسيه را 
براي شركت در ليگ به ايران بياورد كارهاي مقدماتي اين انتقال را 
انجام داد. تمام مستندات آن هم موجود است كه اين كشتي گير گفته با فوالدذوب آمل 
تمام كنيد و آقاي رضايي به عنوان نماينده، قرارداد را در سازمان ليگ ثبت كرده است. 
همان كاري كه براي كشتي گيرهاي گرجستاني در تيم ستارگان انجام شد. ولي يكباره 
يك تيم ديگر رقم بيشتري پيشنهاد مي دهد و ماجرا تغيير مي كند. ما هر اتفاقي بيفتد از 
اصول اخالقي خود نمي گذريم ولي اين كارها به دور از روح پهلواني كشتي و اخالق است.«

   چند مي گيري ببازي؟!
ميرعماديان درباره تفاوت رقم هاي پيشــنهادي 2تيم مي گويد: »طبق روال هميشه 
كه با خارجي ها قرارداد ثبت مي شود، براي برد 4هزار دالر پيشنهاد داديم و درصورت 
باخت قرار بود نصف اين مبلغ را بدهيم. چيزي كه شنيدم اين است كه رقم پيشنهادي 
صنايع مازندران حدود 6-5هزار دالر بوده كه با هزينه ترانسفر و اسكان تا 10هزار دالر 
افزايش پيدا كرده است. البته اين نخستين بار نيست كه چنين كاري توسط اين تيم 
انجام مي شود. قبل تر هم ما با كامران قاسمپور كار را تمام كرده بوديم و حتي پول هم 
به حسابش واريز كرديم ولي او هم يكباره قراردادش با همين تيم ثبت شد! اين همه 
بي اخالقي به چه قيمتي؟ بايد نرخ كشــتي گيران خارجي در ايران مشخص شود كه 
مثال قهرمان هاي المپيك، جهان و اروپا قيمت شان مشخص باشد تا برخي ها اينطور 
بي اخالقي نكنند. آن هم وقتي كشــتي گير قرارداد ثبت كرده اســت.« ميرعماديان 
همچنين از برخي تماس هاي عجيب با كشتي گيران خبر داد: »اين حرفي را كه مي زنم 
حتما انتشار دهيد. خيلي زشت است كه با كشتي گير تماس مي گيرند يا پيام صوتي 
مي دهند و مي خواهند كشتي را در عوض دريافت پول ببازد! من اين پيام ها را به موقعش 

منتشر مي كنم و اين آدم ها را كه در كشتي بي اخالقي مي كنند رسوا مي كنم.«

    از استقالل تا صنايع مازندران
مشابه همين اتفاقات، سال گذشته بين تيم هاي استقالل تهران و هيأت كشتي قائمشهر 
افتاد. آن زمان هم هدايت تيم اســتقالل با رضا يزداني و هــادي حبيبي بود كه حاال 
هدايت تيم صنايع مازندران را برعهده دارند! سال گذشته عباس فروتن و نادر حاج آقانيا 
درحالي كه با تيم قائمشهر قرارداد امضا كرده بودند مجددا با حضور در سازمان ليگ با 
تيم استقالل قرارداد بستند كه همين موضوع باعث بروز حاشيه هايي در ليگ شد. به نظر، 
مماشات با كشتي گيران و تيم هاي خاطي در سازمان ليگ به امري طبيعي تبديل شده 

است كه هرساله شاهد چنين اتفاقي هستيم.

نايفانوف شاگرد رضايي شد
مدال آور  جهان و المپيك در وزن 86كيلوگرم براي حضور در ليگ برتر ايران رسما قراردادش را ثبت كرد. آرتور نايفانوف دارنده مدال برنز 
جهان و المپيك كه در هر دو رقابت با شكست مقابل حسن يزداني روي سكوي سوم ايستاد، روز گذشته قراردادش را با تيم داروسازي 
سهند ارس ثبت كرد. همشهري هفته گذشته خبر توافق اين كشتي گير روس با عليرضا رضايي سرمربي تيم ارس را منتشر كرده بود.

يزداني به فوالدذوب آمل پيوست
حسن يزداني دارنده مدال طال و نقره المپيك روز گذشته با تيم فوالدذوب آمل به توافق رسيد و شنيده ها حكايت از اين دارد كه امروز براي ثبت 
قرارداد در سازمان ليگ حاضر خواهد شد. يزداني به دليل آسيب ديدگي بعد از مسابقات جهاني تمرينات منظمي نداشته و بايد ديد اين ثبت قرارداد 

نمايشي است يا واقعا او براي آملي ها به روي تشك خواهد رفت. سهميه 3ملي پوش تيم فوالدذوب آمل با ثبت قرارداد حسن يزداني تكميل شد.
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افقي:
 1- گوسفند استراليايي- از 

ورزش هاي رزمي
2- ضميــر انگليســـــي- 

وب نويس- كج روي
3- نوعــي ســنگ آذرين- 

درگذشته- گناهكار
4- برخــوردار از نعمــت- 

كوشا- مردار
5- يكي پـــس از ديگري- 

اطالع- دو مصراع
6- مــوي گــردن اســب- 
سوغات شهر مراغه- كم عقل

پيچيــدن-  7- در هــم 
جانــور  زمزمه كننــده- 

تك سلولي
8- داراي ضمانت و مصونيت 
در برابر خطر- حق كسي را 

ضايع كردن- كاالبرگ
9- فرومايه- سپاســگزار- 

نوعي حلوا
10- از جزاير جنوبي ايران- 
برطرف كردن زنگ از فلز- 

ذكاوت
11- موي بلند- گوشه اي در 

دستگاه شور- كنترل دقيق
12- مخفــف اگــر- ضرر- 

شكم خالي
13- نخســتين نسخه هاي 
قرآن با اين خط نوشته شده 
است- دومين ايالت بزرگ 

آمريكا- پل دوزخ
14- قوانيــن الكتروليــز را 
وضع كــرد- ويروس مهلك 

قرن- پيشوند سلب
15- مقدار پــول در جريان 
يــك كشــور- پايتخــت 

سلجوقيان
  

عمودي:
1- نويســنده روسي رمان 

مرشد و مارگاريتا
2- جايز- بسنده- پايتخت 

ارمنستان
3- فال مي گيرد- دوســت 

داشتني- اختالف
4- گياهي- آماده و فراهم- 

بسيار
5- افسارگسيخته- فالكت 
و خــواري- جديــد- اين 
ويتامين به جذب كلسيم در 

بدن كمك مي كند
6- شنونده- اقيانوس كبير- 
زباني از خانــواده زبان هاي 

هندواروپايي
7- كالري متر- چاالك

8- صدمه بدني- از آن گالب 
مي گيرند- پاكيزه

9- سازگاري- معلم
10- توده مــردم- جنگ و 

جدال- بدنام
11- درخت زبان گنجشك- 

روزها- سياره زهره- سخن صريح
12- تغيير و دگرگوني- اما- عدل 

و داد
13- خانه بزرگ- متعفن- صداي 

خنده بلند
14- ماده روغني و شــفاف كه در 
تهيه مواد دارويــي به كار مي رود- 
از اجزاي سيســتم انتقال نيروي 

خودرو- پدران
15- فيلمــي بــه كارگرداني ران 

15هاوارد و بازي تام هنكس

داشلدارفايدبك
ينتانكلرسداليم
گمهيقرادورند
راقوزمرهناگمي
ربتكاعمالرون

فيلتقفشزيواس
تسيابوهيترنيت
رلفينمشكرسقق
تياسونيمهتكيد
نتراكايشالدم

مكشمراتانسيا
لوپماجالكاهنت
ااسدواورانپر

زمرقنابورتدايس
ميهفكتشهنازرل

 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 | 4079
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

934176258
871592364
526834917
418769523
652318479
793425681
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289647135
347251896

متوسط

 1 7  6     
   5   6 7  
3   2    8 1
  6     1 5
         
5 2     3   
8 3    9   7
 9 2   4    
    1  2 3  175936842

284517693
369428751
938742165
516893274
427651389
741365928
892174536
653289417

ساده

متوسط

417863952
289541673
365297481
976432815
143985726
528176394
831629547
792354168
654718239

سخت

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

ساده

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

پاي موسوي؛ دردسر جديد 
واليبال

مچ پاي راســت محمد موسوي 
شكست و او مجبور است مدتي 
از واليبال دور بماند. با اين اتفاق 
تكليف او و تيم ملي چه مي شــود؟ 
موسوي كه بازيكن تيم فنرباغچه تركيه 
است، در بازي با قزل تپه زمان زيادي در زمين نبود؛ در ست اول 
يك امتياز گرفت، مچ پايش پيچيد و مجبور شــد زمين را ترك 
كند. درحالي كه به نظر نمي رسيد آسيب ديدگي اش جدي باشد، 
معاينات نشان داد استخوان مچ شكستگي دارد. با اين اتفاق او 
بازي هاي تيمش را در ليگ تركيه از دست داد و حاال اين نگراني 
وجود دارد كه شايد اين شكستگي موســوي را از تيم ملي دور 
كند. اين در حالي است كه 2022 سال شــلوغي براي واليبال 
اســت. خرداد ليگ ملت هاي واليبال برگزار مي شود و شهريور 
مســابقات قهرماني جهان. تيم ملي بازي هاي آسيايي را هم در 
پيش دارد. موســوي زمان كافي براي درمــان و تمرين دارد و 
به نظر مي رســد در اين چند ماه مي تواند به آمادگي كامل برسد 
اما مسئله ديگري وجود دارد. بعد از خداحافظي سعيد معروف 
از تيم ملي، شايعه شد كه موسوي هم قصد رفتن دارد اما همان 
موقع گفته شــد كه او براي خداحافظي مردد است و مي خواهد 
يك مسابقه جهاني و يك بازي هاي آسيايي ديگر را تجربه كند و 
بعد كنار برود. اما حاال شــايد شكستگي مچ پا تصميم او را براي 
خداحافظي از تيم ملي جدي تر كند. هنوز مشخص نشده است 
كه اين شكستگي در چه حدي است و طول درمان موسوي چقدر 

طول مي كشد.

پايان قصه سهراب و كيانوش؟
سهراب مرادي و كيانوش رستمي شايد بازي هاي آسيايي را هم 
از دســت بدهند. اين دو وزنه بردار كه بازي هاي المپيك توكيو 
را از دســت دادند و مقصر اين اتفاق را هم فدراسيون مي دانند، 
حاضر نيســتند در اردوهاي تيم ملي شــركت كنند. در حالي 
گفته مي شود هم ركورد مرادي و هم ركورد رستمي در مقايسه 
با رقباي  داخلي شــان بهتر اســت، اما در تيم ملي جايي ندارند. 
مسابقات قهرماني جهان كمتر از 3هفته ديگر برگزار مي شود و 
كيانوش و سهراب نمي توانند وزنه بزنند. ديروز علي مرادي، رئيس 
فدراسيون در جمع خبرنگاران تأكيد كرد اگر آنها به اردوها نيايند، 
به بازي هاي آسيايي هم اعزام نمي شوند. محمدحسين برخواه، 
سرمربي تيم ملي چندي پيش به همشهري گفته بود فدراسيون 
همه راه ها را براي بازگشت اين دو به تيم امتحان كرده ولي موفق 
نشده است. با اين حال ديروز وقتي خبرنگاران به مرادي پيشنهاد 
دادند در جلسه  با مرادي و رستمي مشكل را حل كند، گفت: »در 
فدراســيون روي قهرمانان ملي باز است. ما اين عزيزان را دعوت 

كرديم و خودشان نيامدند.«

نيما عالميان كه چندي پيش در بازي هاي المپيك توكيو در اعتراض به داوري بداخالقي كرد و جنجال ساز شد، 
حاال در مسابقات قهرماني جهان درگير جنجالي ناخواسته شده است. مسابقات پينگ پنگ قهرماني جهان از 
ديروز در هيوستون آمريكا آغاز شده اما نيما نمي تواند در مسابقات انفرادي شركت كند. از آمريكا خبر رسيده 
كه فدراسيون در زدن يك تيك، اشتباه كرده اما فدراسيون مدعي است كه نيما فقط به خاطر قوانين فدراسيون 

جهاني نمي تواند در مسابقات انفرادي باشد.
طبق قوانين فدراسيون جهاني هر كشوري كه يك بازيكن با رنِك زير100داشته باشد، 2سهميه در مسابقات 
انفرادي رقابت هاي جهاني دارد، به شرطي كه رنك هر دو ورزشــكار زير256باشد. نوشاد رنك69است و ايران 
صاحب 2سهميه. اميرحسين هدايي، نيما عالميان و امين احمديان كه رنك زير256بودند چندي پيش به همراه 
نوشاد مسابقه انتخابي دادند و نوشاد و هدايي براي جهاني انتخاب شدند. جميل لطف اهلل نسبي، سرمربي تيم ملي 
به ايسنا گفته است: »همه كشورها براساس سهميه اي كه به آنها تعلق گرفته در مسابقه شركت كرده اند. فقط 
مجارستان است كه به جاي 3بازيكن با 4بازيكن شركت كرده و بايد علتش را پرس و جو كنيم. ما 2سهميه انفرادي 
و يك سهميه 2نفره داشتيم، سهميه مازاد نداشتيم.« در اين شرايط چرا نيما معترض است و جامعه پينگ پنگ 

اين اعتراض را بجا مي داند؟ توضيحات لطف اهلل نسبي كامل به نظر نمي رسد. تجربه مسابقات گذشته نشان داده 
بعضي از بازيكنان به داليلي از مسابقات انصراف مي دهند و بازيكنان كه رنك بااليي دارند، مي توانند جايگزين آنها 
شوند. در همين مسابقات هيوستون 128بازيكن درجدول انفرادي بودند اما 8نفر انصراف دادند. اگر ثبت نام نيما 
براي مسابقات درست انجام مي شد مي توانست در انفرادي حاضر باشد. بازيكن مجار به همراه بازيكناني از تايلند 

و سنگاپور كه رنك پايين تري از نيما دارند به جدول مسابقات اضافه شدند.
نيما هم ديروز در ايسنا و ركنا درباره اين اتفاق صحبت كرد. هرچند در ايسنا خبري از اعتراض نبود ولي به ركنا 
گفت كه همه تقصيرها از فدراسيون است: »مسئول امور بين الملل فدراسيون سوتي بدي داده و با اين اشتباه من 
كه رنك100دنيا هستم نمي توانم در مسابقات شركت كنم.« مسئوالن فدراسيون پينگ پنگ واكنشي به اين اتفاق 
نداشته اند و توضيح نداده اند كه منظور نيما از اشتباه چيست. گفته مي شود نيما در آمريكا مسئله را از مدير برگزاري 
مسابقات پيگيري كرده و آنها ليست ثبت نام را به او نشان داده اند. موقع ثبت نام بايد نام نيما در ليست انتظار براي 
مسابقات انتخابي ثبت مي شد اما گزينه اي كه بايد تيك  مي خورد، تيك نخورد. به گفته نيما حتي اگر فدراسيون 

نام امين احمديان را در ليست انتظار مي گذاشت، او هم مي توانست در جدول مسابقات باشد.

بي اخالقي 
قصه تكراري لیگ كشتي

  حذف 2بازيكن با اشتباه فدراسيون
 عالميان مسابقات پينگ پنگ قهرماني جهان را از دست داد 

او مي گويد فدراسيون نام او و احمديان را در ليست انتظار قرار نداده بود 
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  دانش آموزان بیمار و والدین شان بالتكلیف هستند
تكلیف دانش آموزان بیمار و والدین شان با بازگشایی مدارس مشخص 
نیست. دختر 10ساله من كه بیماری قلبی دارد اكنون 2سال است 
خانه نشــین اســت و با تصمیم آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی 
مدارس و در خطر افتادن وضعیت سالمتی اش، باز هم مجبور است 
در خانه بنشــیند با این تفاوت كه این بار از تحصیل محروم خواهد 
شد. تازه این در حالی است كه مدرسه فرزندم غیردولتی است و همه 
هزینه مدرسه را پرداخته ایم. ســال گذشته كه یك ماه و نیم مدارس 
دایر بود اجازه ندادند فرزندم آنالین درس بخواند و می گفتند حتما 
باید حضوری باشد و امســال هم حتما به همین نحو است. عاجزانه 
تقاضا دارم فكری بــرای ادامه آموزش آنالین ویــژه دانش آموزان با 

بیماری سخت داشته باشند.
فهیمه ساالرپور

  سگ های ولگرد پردیس جمع آوری نشدند
به رغم پیگیری مكرر از شــهرداری پردیس خبــری از جمع آوری 
سگ های ولگرد نیست و به خصوص فاز 2محله2 جوالنگاه سگ های 
ولگرد است. شــهرداری در پاســخ به اینكه چرا ســگ های ولگرد 
جمع آوری نمی شوند می گوید پیمانكار طرح به سفر رفته است. آیا 
این درست است فردی به سفر برود و جایگزینی نداشته باشد و مردم 

از ناحیه چنین كم كاری ای در عذاب و مشقت باشند.
مهدی اسدی از پردیس 

   ارتفاع زیاد سرعت گیر های بلوار كرمان
سرعت گیرهای بلوار كرمان خودرو واقع در جاده مخصوص، زیاد است 
و این مسئله موجب خسارت به خودروهایی می شود كه به طور مرتب 

در این محدوده تردد می كنند.
خامسی از تهران

  منطقه آرپناه شهرستان اللی آب ندارد
بیش از 300خانوار ســاكن در منطقه آرپناه شهرستان اللی شامل 
روستای پاراك آبكوه، دل،  ده  لویان، سربی و ده  دی مدت هاست آب 
آشامیدنی سالم و پایدار ندارند. نبود آب همه زندگی این خانواده ها 
را تحت الشعاع خود قرار داده تا جایی كه كمبودهای دیگر ازجمله 
جاده دسترسی مناسب و ایمن، خانه بهداشت و مدرسه را فراموش 

كرده اند.
پناهی از پاراك آبكوه

   طرح تغذیه رایگان در مدارس اجرایی شود
وضعیت دشوار اقتصادی و گرانی های افسارگسیخته، خانواده های 
كم درآمد را به شدت تحت فشار گذاشته اســت و برخی از آنها قادر 
نیستند به اندازه كافی و الزم مایحتاج خوراكی خانواده خود را فراهم 
كنند. از دولت درخواســت داریم تا با آغاز مجــدد تغذیه رایگان در 
مدارس، بخشی از این فشار را كم و از سوءتغذیه احتمالی نسل آینده 

كشور جلوگیری كند.
بایرامی از تهران

  اپراتورهای 137شهرداری اصفهان حوصله شنیدن ندارند
برخی از اپراتورهای شماره تلفن 13۷ شهرداری اصفهان كه مخصوص 
طرح شكایات و ثبت نظرات و انتقادها و مسائل و مشكالت مختلف 
شهری شهروندان در حوزه شهرداری است، تنها به شنیدن بی حوصله 

آنها می پردازند و عمال آن مشكل مطرح شده را پیگیری نمی كنند.
بلیغیان از اصفهان

  جاده دیباج گلوگاه مالرو شده است
جاده شهر دیباج تا گلوگاه كه مسیر دسترسی روستای تویه رودبار در 
دامغان است شبیه جاده مالرو شده است. به خصوص 5كیلومتر این 
جاده از میدان شهرداری دیباج تا اول جاده گلوگاه بسیار خراب است. 
سال های 98و 99بر اثر خرابی جاده، 9دستگاه خودرو واژگون شده 
و 2تریلی نیز چپ كردند و در این میان تعدادی هم زخمی شــدند. 
آیا رواست مردمی كه از روستایی كوچك 13شهید و تعدادی آزاده 
تقدیم انقالب كرده اند حتی جاده دسترسی نداشته باشند. روستای 
تویه رودبار درحالی كه 600نفر جمعیــت دارد و در 60كیلومتری 

شمال دامغان واقع شده از شهر دیباج 18كیلومتر فاصل دارد.
عرب علی ایثاری از روستای تویه رودبار دامغان 

   راهنمایی و رانندگی اشكاالت حوزه خود را برطرف كند
توقع این است كه عزیزان پلیس راهنمایی و رانندگی اجازه ندهند 
از ناحیه اشكاالت حوزه خود مثل نداشتن عالئم راهنمایی یا خرابی 
مســیرها و هرنوع نقص دیگری تصادفات خفیف و شدید رخ دهد. 
همه دارندگان وسایل نقلیه و مردم انتظار دارند این مرجع و مجموعه 
بزرگ دفع كننده اتفاقات ناگوار و خودشــان تــا حدامكان خالی از 

اشكال باشند.
غنیمی از تهران 

  تخلفات ساخت وساز بی رویه در گرمدره
با شــدت گرفتن گرانی و اوضاع نابســامان كرایه خانه، بسیاری از 
افراد به حاشیه شــهر تهران و شــهرهای مجاور مهاجرت كرده اند 
و همین موضوع  روند ساخت وســاز در این مناطق را افزایش داده 
است. گرمدره یكی از این مناطق است كه به تازگی ساخت وساز  در 
آن شكل بی رویه و بدون نظارتی به خود گرفته و برخی از اوقات افراد 
با پرداخت پول به طور غیرقانونی مجوز آن را تهیه می كنند. اینگونه 
ساخت و ســازهای بدون مطالعه و غیراصولی در آینده مشكالت و 
مسائل متعددی را برای ساكنان این منطقه به وجود خواهد آورد. از 
مسئوالن می خواهیم كه نسبت به صدور مجوز ساخت نظارت و دقت 

بیشتری داشته باشند.
همایون فر از گرمدره

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

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

كوتاه از حادثه

قدردانی

  انكار اسیدپاشي
 در دادسرا 

»من با همسرم درگیر شــدم اما ظرف اسید 
دردســت او بود نه من.« این اعترافات مردي 
است كه متهم اســت روي همسر و فرزندش 

اسید پاشیده است.
به گزارش همشهری، این حادثه صبح دوشنبه 
رخ داد و قربانیان آن مادر و پســر 12ساله اش 
بودند كه اسید روي  دســت و پا و صورتشان 
ریخته بــود. به گفته زن مصــدوم، عامل این 
اسیدپاشی شوهر 50ســاله او  كه فراري شده 
بود اما ماموران او را  عصر دوشنبه در خانه اش 
در حاشیه تهران دســتگیر كردند. وي دیروز 
برای بازجویی به دادسرای جنایی تهران انتقال 
یافت و وقتی پیش روی قاضی محمد حسین 
زارعی، بازپرس جنایی تهران قرار گرفت گفت: 
با همسرم اختالف داشــتیم و یك روز قبل از 
حادثه با هم درگیر شدیم. او وسایلش را جمع و 

به حالت قهر خانه را ترك كرد. 
وی ادامه داد: همسرم  به همراه پسر 12ساله ام 
به خانه برادرش رفت و من روز حادثه به سراغ 
آنها رفتم. می خواستم با همسرم صحبت كنم 
اما در حیاط خانه برادرزنم با او درگیر شدم. یك 
ظرف اسید آنجا بود كه همسرم آن را برداشت 
و تهدید كــرد كه به روی خــودش می ریزد. 
می خواستم مانع شوم  اما ناگهان اسید به روی 
من و همسرم و پسرم كه آنجا بود پاشیده شد 
و من هم در این حادثه مصدوم شــدم. پس از 
این ماجرا همسرم مدعي شده كه من با ظرف 
اسید به سراغ آنها رفته و اسیدپاشي كرده ام اما 
به هیچ عنوان ظرفی همراهم نبود و اصال قصد 

اسیدپاشی نداشتم.
مرد 50ساله با دستور بازپرس جنایی تهران 
بازداشت شد و برای انجام تحقیقات بیشتر در 
اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفت.

تبرئه پس از مرگ
سرنوشــت 4مرد سیاهپوســت كه 

پرونده آنها در رسانه های آمریكا به خارجي
»گروولند4« مشــهور شــده بود، 
عجیب و باورنكردنی اســت. آنها ۷2ســال پیش 
درحالی كه سن و سال زیادی نداشتند به اتهام تجاوز 
به یك زن سفیدپوست تحت تعقیب قرار گرفتند. 
هنگام دستگیری، یكی از آنها با شلیك 400گلوله 
به قتل رســید. 3نفر دیگر هم پس از دستگیری با 
سرنوشت های متفاوتی روبه رو شــده و در نهایت 
جانشــان را از دســت دادند و حاال بعد از گذشت 
۷2سال از این حادثه، قاضی دادگاهی در فلوریدای 

آمریكا رأی به تبرئه آنها از اتهام تجاوز داده است.
به گزارش همشهری به نقل از رسانه های آمریكا، در 
سال 1949و به دنبال ادعای یك زن سفیدپوست 
در شــهر گروولند فلوریــدا كه می گفــت 4مرد 
سیاهپوست به او تجاوز كرده اند، تحقیقات پلیس 
برای دستگیری متجاوزان آغاز شد. طولی نكشید 
كه 4مرد سیاهپوســت به نام های چارلز گرینلی 
16ساله، والتر ایروین و ســاموئل شپرد 22ساله و 
ارنست توماس 23ساله از ســوی كالنتر به عنوان 
مجرم شناخته شدند و تحقیقات برای دستگیری 

آنها آغاز شد.
در آن زمان بسیاری از مردان سفیدپوست شهر كه از 
شنیدن این ماجرا عصبانی شده بودند نیز به كالنتر و 
مامورانش پیوستند و جست وجوی گسترده ای برای 

دستگیری متهمان آغاز شد.

مرگ با 400گلوله 
ایروین و شپرد نخستین متهمانی بودند كه دستگیر 
شدند. مأموران درحالی كه آنها را زیر ضربات مشت 
و لگد گرفته بودند به محلی بردند كه تجاوز در آنجا 
رخ داده بود. در آنجا كفش های آنها با ردپاهایی كه 
در محل حادثه وجود داشت مطابقت داده شد اما 
به نظر می رسید كه ردپاها با كف كفش های متهمان 
یكی نیســت. با این حال این دو مرد به بازداشتگاه 
منتقل شدند و در زیرزمین بازداشتگاه، درحالی كه 
به لوله های فاضالب بسته شده بودند به شدت مورد 
ضرب و شتم قرار گرفتند. ایروین هرگز به تجاوز به 
زن سیاهپوست اعتراف نكرد اما شپرد زیر ضربات و 
مشت و لگد مجبور شد اتهامش را قبول كند. اعترافی 

كه سال ها بعد معلوم شد برای حفظ جانش و فرار از 
شكنجه های وحشتناك بوده است.

چارلز گرینلی 16ساله در ایستگاه راه آهن دستگیر 
شد. او در آن روزها به همراه دوستش ارنست توماس 
به دنبال كار می گشــت و وقتی دســتگیر شد در 
ایستگاه راه آهن منتظر ارنست بود كه مأموران وارد 
آنجا شدند و وی را دستگیر كردند. او نیز كمی بعد و 
تحت شكنجه های فراوان به تجاوز به زن سیاهپوست 
اعتراف كرد. اما آخرین متهم ارنست توماس بود كه 
كالنتر زمانی كه به همراه هزار مرد دیگر در تعقیبش 
بودند، وی را در میان باتالق های اطراف شهر پیدا 
كردند. او قصد فرار داشــت اما مردان مسلح او را به 
گلوله بستند. به گزارش رسانه ها، این مرد جوان بر 

اثر اصابت 400گلوله كشته شد.

محاكمه 
3متهم باقی مانده كه مجبور به اعتراف به جرم خود 
شده بودند، در دادگاه محاكمه شدند. محاكمه ای 
در آن تمامی اعضای هیأت منصفه، سفیدپوســت 
بودند. به گزارش ای بی سی نیوز، این افراد از سوی 
هیأت منصفه به تجاوز جنسی متهم شده و ایروین 
و شپرد به اعدام و چارلز گرینلی به دلیل سن كمش 
به حبس ابد محكوم شد. بعدها بازرسان اف بی آی 
كه رســیدگی مجدد به این پرونــده را آغاز كرده 
بودند، اعالم كردند كه هر 3 متهم از ســوی كالنتر 
و معاونانش به شــدت مورد آزار فیزیكی و ضرب و 
شــتم قرار گرفته و مجبور به اعتراف به جرمشان 
شده بودند. چرا كه آثار جراحات شامل جای زخم 
روی سر، شكستگی دندان ها و فك، سوراخ شدن 
لب، زخم های روی صورت، سینه و مچ ادعای آنها 
مبنی بر بسته شدن به لوله های آهنی و شكنجه را 

تأیید می كرد.

تردید در تجاوز 
در بخشی از گزارش رسانه های آمریكا آمده كه در 
مورد اینكه آیا به شاكی پرونده)زن سفید پوست( 
تجاوز شــده نیز تردید وجود دارد. پزشكی كه این 
زن را معاینه كرده بود مدعی بود كه شواهد مبنی بر 
تجاوز یا كبودی و زخم روی بدن شاكی وجود ندارد 
و نمی توان تشخیص داد كه به این زن تجاوز شده 

یا نه اما با این حال دادستان 
در جریان جلســه محاكمه 
اجازه نداد كه این پزشــك 
به عنوان شــاهد فراخوانده 

و حرف هایش شنیده شود.

كالنتر عصبانی 
درحالی كه 3متهــم پرونده در زندان 

به سر می بردند، وكالی مدافع آنها درخواست 
تجدید نظر كردند و در ســال 1951، دادگاه عالی 
ایاالت متحده آمریكا محكومیت آنها را لغو كرد و 

دستور داد كه آنها بار دیگر محاكمه شوند.
مدتی بعد ایروین و شــپرد برای تحقیقات تازه از 
زندان به كالنتری منتقل شدند اما كالنتر ویلیس 
مك كال و معاونش درحالی كه این دو مرد دستبند 
به دست داشتند به آنها شــلیك كردند كه در این 
تیراندازی شپرد به قتل رسید و ایروین مجروح شد. 
پس از این حادثه، كالنتر و معاونش با صحنه سازی 
مدعی شــدند كه این دو متهم هنــگام انتقال به 
كالنتری قصد فرار داشــتند و آنهــا نیز مجبور به 
تیراندازی شــدند. در این میان كالنتر به مأموران 
اف بی آی گفــت: در حال انتقال شــپرد و اروین از 
زندان ایالتی به كالنتری بودیم كه الستیك ماشین 
ما پنچر شــد. درحالی كه هر دو زندانی دســتبند 
به دست داشتند از ماشــین پیاده شدم. در همین 
هنگام هر دو زندانی از ماشین پیاده شدند و به من 
حمله كردند. من هم سالحم را بیرون كشیدم و به 

آنها شلیك كردم.
این تیرانــدازی در یك جاده روســتایی در خارج 
از شهر و در تاریكی شــب رخ داد. بررسی ها نشان 
می  داد كه كالنتر به هر زندانی 3بار شلیك كرد كه 
شپرد جان باخت و ایروین به شدت مجروح شد. چند 
روز بعد، وقتی مأموران اف بی آی در بیمارستان به 
تحقیق از ایروین پرداختند، او گفت كه اصال فراری 

در كار نبــوده و در بین راه، كالنتر او و شــپرد را از 
ماشین بیرون كشیده و با كمال خونسردی به آنها 
شلیك و بعد صحنه ســازی  كرده بود. در این میان 
معاون كالنتر نیز كه آنجا بود، وقتی دید كه ایروین 
هنوز نفس می كشد، آخرین گلوله را به وی شلیك 
كرده اما گلوله از گردن او عبور كرده و وی به طرز 

معجزه آسایی زنده مانده بود.
اف بی آی بعدا با پیدا كردن گلوله ای در محل حادثه 
متوجه شــد كه گفته های ایروین درباره شــلیك 
خونسردانه كالنتر درســت بوده و میخی كه باعث 
پنچر شدن ماشین كالنتر شــده بود نیز عامدانه 
وارد الستیك شده و همه این ماجرا صحنه سازی 

بوده است.

سرانجام تبرئه 
درحالی كه فقط 2نفر از متهمان هنوز زنده بودند، 
جلســه محاكمه دوباره آنها برگزار شد و در دادگاه 
دوم، ایروین باز هم به اعدام محكوم شد اما در سال 
1955، حكم اعدام او توسط فرماندار به حبس ابد 
تبدیل شد. او در ســال 1968از زندان آزاد شد، اما 

سال بعد در لیك كانتی درگذشت.
تنها متهم باقی مانده یعنــی چارلز گرینلی نیز در 

سال 1962مشمول آزادی مشــروط شد و تا سال    
2012با خانواده اش زندگی كرد و در نهایت به مرگ 
طبیعی جان باخت. به رغــم مرگ تمامی متهمان 
این پرونده، اما خانواده های آنها بیكار ننشستند و 
همچنان پیگیر پرونده بودند تا بتوانند نام عزیزانشان 
را از این پرونده سیاه پاك كنند. اتفاقی كه سرانجام 
پس از گذشــت ۷2ســال با كمك وكالی مدافع 
خانواده ها رخ داد و روز گذشــته رسانه های آمریكا 
گزارش كردنــد كه یك قاضــی در فلوریدا پس از 
گذشت سال ها تالش های مدنی درباره این پرونده 

حكم به تبرئه هر 4مرد سیاهپوست از تجاوز داد.
كارول گرینلی، دختر چارلز گرینلی، پس از صدور 
این حكم به ای بی ســی نیوز گفت: دانستن اینكه 
پدرم تبرئه شده ابر سیاهی را كه در همه این سال ها 

روی زندگی  ما  سایه انداخته بود از بین برد.
او درحالی كه گریه می كرد ادامه داد: در همه دوران 
كودكی مردم طوری با مــن برخورد می كردند كه 
احساس گناه می كردم. درك زندگی من برای مردم 
ســخت اســت اما از وقتی كه مطمئن شدم پدرم 
بی گناه است همه تالشم را كردم تا نام او را پاك كنم 
و حاال تالش هایم به نتیجه رسیده و از این بابت خدا 

را شكر می كنم.

تبرئه حميد صفت از قتل عمدی قطعی شد

4سیاهپوست كه به جرم تجاوز به یك زن سفیدپوست در آمریكا دستگیر شده بودند پس از 72سال تبرئه شدند

                        با تأیید حكم از سوی قضات دیوان عالی كشور

كودك ربایی یا فروش نوزاد؟ 

سرنوشت عجیب زهرا كوچولو

قدردانی از شهرداری فردیس 
از ساكنان شهر فردیس استان البرز هستم. در بارندگی روزهای گذشته 
كه نسبتا هم شدید بود با اقدام مناسب شهرداری و رفتگران زحمتكش، 
آبی در سطح شهر جمع نشد و مشكلی برای عبور و مرور پیش نیامد. 
از شهرداری فردیس و كاركنانش بسیار سپاسگزارم. این موضوع قبال 

بسیار دردسرساز بود.
یوسفی از فردیس

پرونده حمید صفــت خواننده ای كه بــه اتهام قتل 
پدرخوانده اش بازداشت و 2مرتبه در دادگاه محاكمه 
شده بود با قطعی شــدن حكم برائت او از قتل عمدی 

بسته شد.
به گزارش همشهری، براساس اوراق این پرونده، حمید 
مرداد سال96 پس از آنكه فهمید مادرش با شوهرش 
درگیر شده و سیلی خورده اســت خودش را به خانه 
آنها رســاند. او تالش كرد بین مادر و پدرخوانده اش 
میانجیگری كند اما در این بین بین او و پدرخوانده اش 
درگیری اتفــاق افتاد و در نهایت مرد 66ســاله كه از 

بیماری های زمینه ای نیز رنج می برد به بیمارســتان 
منتقل شــد و چند روز بعد به دلیل خونریزی مغزی 
جانش را از دست داد. فرزندان متوفی حمید را در فوت 
پدرشان مقصر می دانستند. به همین دلیل به اتهام قتل 
عمدی از او شكایت كردند تا خواننده جوان بازداشت 

و زندانی شود.
متهم با اینكه مدعی بود در فوت متوفی نقشی نداشته 
اما در شــعبه دهم دادگاه كیفری یك اســتان تهران 
محاكمه و به قصاص محكوم شد. این پایان كار نبود؛ 
چراكه با اعتراض متهم و وكالی مدافعش این رأی در 

دیوان عالی كشــور نقض و او دوباره محاكمه شد. دور 
دوم محاكمه كه در شعبه هشــتم دادگاه و به ریاست 
قاضی رحمانی برگزار شد به گونه دیگری رقم خورد. 
در این جلسه حمید بار دیگر در دفاع از خودش گفت 
كه از بیماری زمینه ای متوفی و داروهایی كه مصرف 
می كرده به طور دقیق اطالع نداشته و از سویی ضربه ای 
به او نزده است كه باعث مرگش شود. با وجود این او از 
رابطه خوبش با متوفی پیش از حادثه گفت و از خانواده 
او طلب بخشــش كرد. در این شــرایط بود كه قضات 
دادگاه وارد شور شدند و براســاس محتویات پرونده 

حمید را از اتهام قتل عمد تبرئه كرده و نوع جرم را قتل 
شبه عمد تشخیص دادند. به این ترتیب او به پرداخت 

دیه محكوم شد.
هرچند اعالم رأی دادگاه روزنه امیدی برای خواننده 
جوان بود تا از مخمصه ای 4ســاله نجات پیدا كند اما 
اولیای دم به رأی دادگاه اعتــراض كردند تا پرونده به 

زوج افغان پس از یك ســال، شــكایت 
عجیبی در دادسرای جنایی تهران مطرح داخلی

كردند و مدعی شــدند كه زنی آشــنا و 
شوهرش نوزادشان را سال گذشته ربوده و فراری شده 
بودند، اما زوج جوان ادعا می كنند كه كودك ربایی در 
كار نبوده و به دلیل اینكه بچه دار نمی شدند، نوزاد را از 

زن و شوهر افغان خریده اند.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده از چند 
روز قبل با شكایت زنی افغان در شعبه ششم دادسرای 
جنایی تهران شروع شد. این زن مدعی بود كه یك سال 
قبل نوزادش را ربوده  اند و حاال بعد از ماه ها جست و جو 

محل زندگی ربایندگان فرزندش را پیدا كرده است.
وی در توضیح ماجــرا به قاضــی محمدرضا صاحب 
جمعی گفت: 26آبان پارسال فرزند چهارمم كه دختر 
بود به دنیا آمد. اسمش را زهرا گذاشتیم و به دلیل اینكه 
ناچار بودم بیرون از خانه كار كنــم هر ازگاهی نوزادم 
را به زن همســایه كه نمی توانســت بچه دار شود و در 
حسرت مادرشدن بود می سپردم تا از او مراقبت كند. 
تا اینكه یك روز وقتی از سر كار برگشتم متوجه شدم 
زن همسایه به همراه شوهرش خانه شان را ترك كرده 
و با ربودن دخترم از آنجا رفته اند. وی درباره دلیل اینكه 
چرا همان زمان شكایت نكرده گفت: من و شوهرم اهل 
افغانســتان هستیم و ســال ها قبل برای زندگی و كار 
به صورت قاچاقی به ایران آمدیم و كارت اقامت قانونی 
نداریم. به همین دلیل می ترسیدم پلیس ما را دستگیر 
و از كشور اخراج كند. این زن ادامه داد: با این حال من و 
همسرم در همه این مدت به دنبال پیدا كردن ربایندگان 
دخترم بودیم و سرانجام محل زندگی آنها را پیدا كردیم 

و تصمیم گرفتیم شكایت كنیم.

نوزاد را ندزدیدیم، او را خریدیم
به دستور بازپرس پرونده، تیمی از مأموران پلیس وارد 

عمل شــدند و زن و مردی كه نوزاد دختر نزد آنها بود، 
شناسایی و به دادسرا احضار شدند. آنها اما گفتند كه 
ماجرا كودك ربایی نبوده و آنها این نوزاد را از پدر و مادر 

اصلی اش خریده بودند.
مرد جوان توضیح داد: همسر من به دلیل شرایطی كه 
داشت نمی توانست بچه دار شود. او چندبار باردار شد اما 
بچه دوام نیاورد و سقط شد. به همین دلیل تحت درمان 
بود و از من خواسته بود كه به پدر و مادرهایمان درباره 
بیماری او حرفی نزنیم. وی ادامه داد: مدتی بعد همسرم 
با زنی افغان آشــنا شــد. به من گفت كه او قصد دارد 
جنینش را سقط كند، اما همسرم به زن افغان پیشنهاد 
داده تا بچه را نگه دارد و پس از زایمان سرپرستی اش را 
به ما بسپارد. زن افغان نیز قبول كرده بود و ما از زمان 
بارداری، هزینه های این زن را به عهده گرفتیم. از سوی 
دیگر در این مدت نقش بازی كرده و نزد بســتگانمان 
مدعی شده بودیم كه همســرم باردار است. پس از آن 
برای ادامه زندگی به اطراف تهران رفتیم و به بستگانمان 
گفتیم كه دستور پزشك است. پس از آنكه زن افغان در 
بیمارســتان زایمان كرد، من و همسرم در بیمارستان 
حاضر شــدیم و دختر كوچولو را تحویل گرفتیم. پس 
از آن جشــنی گرفتیم و تمام فامیل را دعوت كردیم. 
براساس توافقی كه با زن و مرد افغان كردیم قرار شد در 
ازای گرفتن نوزاد 20میلیون تومان به آنها بپردازیم كه 
این مبلغ نیز پرداخت شد و در این یك سال به خوبی 
از زهرا كوچولو مراقبت كردیم تــا اینكه حاال و بعد از 
گذشت یك سال این زوج پیدایشان شده و با شكایت 

دروغین قصد دارند زهرا كوچولو را از ما بگیرند.
بازپرس دادســرای جنایی با شــنیدن حرف های این 
زوج دستور تحقیقات بیشتر و استعالم از بیمارستان 
محل تولد نوزاد را صادر كرده تا مشخص شود حقیقت 

ماجرا چیست.

تحمل دوری زهرا را ندارم 
زن 3۷ساله كه از یك سال پیش نقش مادر زهرا كوچولو 
را بازی كرده و همانند فرزند واقعــی اش از او مراقبت 

كرده در گفت وگو با همشهری جزئیات بیشتری از این 
ماجرا را بازگو كرد.

او گفت: زهرا چند روز قبل یكساله شد و در این مدت 
ما چشم از او برنداشتیم و سعی كردیم او را در محیطی 

آرام بزرگ كنیم و چیزی از او دریغ نكردیم.
وی ادامه داد: ما زهرا را ندزدیدیم. مادرش 4ماهه باردار 
بود كه به دلیل مشكالتی كه گریبانگیرش بود تصمیم 
به ســقط جنینش گرفته بود. او 3 فرزند دیگر داشت 
و برای چهارمین بار باردار شــده بود. از ســوی دیگر 
شــرایط زندگی اش اصال خوب نبود؛ مشكالت شدید 
مالی داشت و از 3كودك دیگرش هم به خوبی مراقبت 
نمی كرد. عالوه بر این، صاحبخانه شان جوابشان كرده 
بود و آنطور كه زن افغان می گفت در آستانه گرفتن حكم 
تخلیه بود. در این شرایط بود كه به او پیشنهادی دادم و 
گفتم بچه را نگه دارد و پس از تولد تحویل من و همسرم 
بدهد تا او را بزرگ كنیم. من و همسرم بیش از 3سال 
بود كه ازدواج كرده بودیم و در این مدت 3دفعه جنینم 
سقط شد و نمی توانستم مادر بشوم. من و همسرم در 

حسرت این بودیم كه پدر و مادر شویم، اما نمی شد.
زن جوان گفت: وقتی پیشنهادم را با زن افغان مطرح 
كردم، او یك هفته فرصت گرفت تا جواب بدهد. بعد از 
یك هفته سراغم آمد و گفت به شرط آنكه 30میلیون 
تومان به آنها بدهیم و هزینه دوران بارداری و سزارین 
را بپردازیم پیشــنهادم را قبول می كند. او و شوهرش 
سرانجام راضی شدند كه با دریافت 20میلیون تومان، 

بچه را به ما بدهند. از طرفی در تمام دوران بارداری ما 
همه هزینه های این زن را پرداختیم. از هزینه خوراك 
و غذا گرفته تا لباس و هزینه های آزمایش و چیزهای 
دیگر. در تمام این مدت هم زن افغان هرجا می رفت با 

شناسنامه من می رفت.
او ماسك می زد و چادر سرش می كرد و به همین دلیل 
كسی متوجه تفاوت عكس روی مدارك هویتی نمی شد. 
تا اینكه زهرا كوچولو به دنیا آمد و اسم او در شناسنامه 
من ثبت شد. چون زن افغان شناسنامه مرا به بیمارستان 
داده بود. بعــد از تولد هم بچه را تحویــل گرفتیم، اما 
چندبار زن افغان به بهانه های مختلف سراغمان آمد و 
از ما پول گرفت. می گفت بچه را ارزان فروخته و حتی 
یك بار سراغ ما آمد و مدعی شد موبایلش خراب شده و 

ما برایش گوشی خریدیم.
این زن گفت: هر چند كه محل ســكونتمان را تغییر 
دادیم، اما زن افغان با پیگیری های فراوان ما را پیدا كرد 
و سراغمان آمد. می خواست بچه را از ما بگیرد و به زوج 
دیگری بفروشد. چون به تمام بستگانش گفته بود كه 
فرزند چهارمش سقط شده اســت، اما قبول نكردم و 
حاال از ما به اتهام كودك ربایی شكایت كرده است. من 
و شوهرم در این یك سال زهرا كوچولو را در ناز و نعمت 
بزرگ كردیم. او مرا مادر خودش می داند و یك شب هم 
نمی تواند دور از من بماند. از طرفی چنان به او وابسته 
شده ام كه طاقت یك لحظه دوری اش را ندارم و نمی دانم 

درصورت نبودش زندگی ام چه خواهد شد.

 الهه فراهانی
خبرنگار

مرجع باالتر، یعنی دیوان عالی كشور فرستاده شود. 
بررســی موشــكافانه پرونده در دیوان چندین هفته 
به طول انجامید تا اینكه ســرانجام قضات شعبه51 
دیوان عالی كشــور بر حكم دادگاه كیفری مهر تأیید 
زدند تا رأی دادگاه درخصوص شــبه عمد بودن قتل 

قطعی شود.
ایوب میلكی و حسین شاهرخی، وكالی مدافع حمید 
صفت با اعالم این خبر به همشهری گفتند حكم دادگاه 
در این بخش قطعی شده اســت. میلكی گفت: پس 
از اعتراض وكالی متوفی به دادنامه شــعبه 8 دادگاه 
كیفری یك تهران به ریاســت قاضی رحمانی، درباره 
شبه عمد بودن قتل، پرونده به شعبه51 دیوان عالی 
كشور فرستاده شــد كه قضات این شعبه رأی برائت 
موكلشان از اتهام قتل عمدی را تأیید كردند و این رأی 

در این قسمت قطعی تلقی می شود.

كالنتر بعد از شلیك مرگبار به 2متهم با صحنه سازي وانمود كرد كه آنها قصد فرار داشته اند. 

خانواده متهمان 
پس از اعالم راي 

برائت در كنار 
یادبودي كه از 
آنها در شهر 

نصب شده در 
برابر خبرنگاران 

قرار گرفتند.
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در 2روز اخير ميزان فروش فيلــم »زماني براي 
مردن نيست« در گيشه جهاني به 730ميليون دالر 
رسيد و همين مسئله سبب شد اين فيلم كه بيست 
و پنجمين سري از فيلم هاي جيمز باند محسوب 
مي شود، با پشــت سر گذاشــتن فيلم »سريع و 
خشن9« به عنوان پرفروش ترين فيلم هاليوودي 
از دوران شيوع كرونا لقب بگيرد. بسياري اين فيلم 
را از هم اكنون به احتمال زياد و بدون هيچ رقيب 
جدي پرفروش ترين فيلم سال2021 نيز مي دانند. 
به گزارش ورايتي، ركورد اخير فيلم »زماني براي 
مردن نيست« به معناي آن نيست كه اين فيلم به 
سوددهي واقعي خواهد رسيد. براي ساخت فيلم 
»زماني براي مردن نيســت« 250ميليون دالر 
هزينه صرف شده است. دســت كم 100ميليون 
دالر ديگر نيز براي تبليغ اين فيلم هزينه شــده 
است. تأخير 16ماهه در نمايش سينمايي »زماني 
براي مردن نيست« هم ده ها ميليون دالر هزينه 
روي دست ســازندگان اين فيلم گذاشته است. 
عوامل داخلــي توليد اين فيلم بــر اين باورند كه 
به دليل زيان هاي تحميل شــده به »زماني براي 
مردن نيست« اين فيلم بايد نزديك به 900ميليون 
دالر درآمد كسب كند تا بتوان گفت به سوددهي 
واقعي رسيده است. بر همين اساس اين فيلم تا به 
امروز نزديك به 100ميليون دالر ضرر كرده است. 
از داليل ضرر نمايش سينمايي »زماني براي مردن 
نيست«، تداوم شــيوع كرونا و عدم استقبال تمام 
عالقه مندان فيلم هاي باند به بيســت و پنجمين 
ســري از فيلم هاي جيمز باند اعالم شــده است. 
ام جي ام استوديويي كه ساخت آخرين فيلم جيمز 
باند را عهده دار بــوده، اما با اين اعــداد و ارقام و 
محاسبات موافق نيست، اين كمپاني در بيانيه اي 
بر اين نكته تأكيد كرده كه درست است كه »زماني 
براي مردن نيست« نتوانسته ركورد پرفروش ترين 
فيلم تاريخ سينما را بشــكند؛ با اين حال فيلمي 
پرفروش بوده است. ســخنگوي ام جي ام در ادامه 
اين بيانيه مي افزايد: به نقل از منابعي كه نام آنها 

مشخص نيست و اغلب نيز منابع آگاهي نيستند، 
اعالم شده كه »زماني براي مردن نيست«، از نظر 
تجاري فيلمي اميدوار كننده نيست و دچار ضرر 
خواهد شــد. اين اطالعات پايه و اساس درستي 
ندارنــد و منطبق بر واقعيات نيســتند. اين فيلم 
توانسته حتي فراتر از انتظار ما در اين بازه زماني در 
گيشه فروش كند. »زماني براي مردن نيست« با 
پشت سر گذاشتن فيلم »سريع و خشن9« تبديل 
به پرفروش ترين فيلم هاليوودي در دوران شيوع 
پاندمي كرونا شده است. فيلم »زماني براي مردن 
نيســت« هم اكنون نيز در قالب »پي وي اودي« 
انتشار يافته و مورد استقبال گسترده بينندگان قرار 
گرفته است. همچنان نيز فروش باالي اين فيلم در 
سالن هاي سينما تداوم دارد و هم براي »ام جي ام« 
به عنوان يك تك اثر ســينمايي و هــم به عنوان 
بخشي از آرشيو غني اين كمپاني نمايش »زماني 
براي مردن نيست« در سالن هاي سينما سودآور 
خواهد بود. فيلم »زماني براي مردن نيست« تنها 
فيلمي نيست كه پيش بيني مي شــود نتواند در 
اين زمانه ســخت و درحالي كه صنعت سينما به 
سختي در تالش است تا دوباره جان تازه اي بگيرد، 
سودآور باشد. فيلم هاي حماسي ابرقهرماني مارول 
نظير »شانگ شي« و »ابدي ها« و فيلم »تنت« به 
كارگرداني كريستوفر نوالن نيز نتوانستند در اين 
دوره كه همچنان كرونا تداوم دارد در گيشه موفق 
عمل كنند و متحمل ضرر و زيان چند ده ميليون 

دالري شدند.

يادداشت

بازي مركب پول
مرگ و زندگي در كنار يكديگر

جست وجوي انسان براي يافتن خوشبختي تا كجا قرار است ادامه 
داشته باشد؟ موانع اصلي دســتيابي به خوشبختي كدامند و آيا 
خوشبختي كسب يك موقعيت و قرار گرفتن در آن است يا داشتن 
يك احساس نســبت به موقعيتي كه در آن قرار داريم؟ پاسخ به 
اين سؤاالت به اندازه اي متنوع و متفاوت هستند كه هر داستاني 

با پرداختن به بخشي از اين ماجرا مي تواند جذاب و ديدني باشد.
سريال 9قسمتي »بازي مركب« كه به تازگي روانه بازار مديا شده 
در ميانه پاسخ هاي متفاوت به اين ســؤاالت به دنبال جاي خود 
مي گشت كه از قضا به سرعت با اقبال مواجه شد و در صدر توجه 
ببينندگان نشست. هر كدام از بازيگران بازي مركب كه قرار است 
در جريان ســريال با زندگي آنها آشنا شــويم، به شيوه خودشان 
براي كســب لذت و خوشــبختي در زندگي تالش كرده اند و در 
موقعيت هاي متفاوتي قرار دارند. ســؤالي كه در اليه هاي زيرين 
داستان ســريال جريان دارد اين اســت كه لذت كودكانه بردن 
يك بازي دوستانه بيشتر اســت يا بازي بزرگ و پرهزينه پيرمرد 
متمولي كه بازي بزرگ و خونين را ترتيب داده بود؟ ثروتمنداني 
كه از پشــت آيينه يكطرفه رقابت تا ســرحد مرگ انسان ها را به 
تماشا مي نشستند خوشبخت تر بودند يا بازيگراني كه در گردابي 
از مشكالت ريز و درشت زندگي گرفتار شده بودند و كسب جايزه 
46ميلياردي بازي آبي بر آتش مشــكالت آنها مي ريخت و آنها را 
در وضعيت برنده قرار مي داد؟ جنگيدن براي زنده ماندن يا همان 
تنازع بقا تم اصلي نسخه هاي مرگبار بازي هاي كودكانه است. در 
اين نسخه بي رحمانه بازي موقعيت برد – برد وجود ندارد و انتخاب 
ميان مرگ و زندگي است. زنده ماندن اصلي ترين هدف اين بازي 
اســت اين انگيزه قابل فهم ترين، غريزي ترين و اوليه ترين انگيزه 
انسان اســت، زندگي براي زندگي و ديگر هيچ. انگشت گذاشتن 
روي غريزه صيانت نفس انسان كه مبارزه اي دائم براي فرار از مرگي 
اســت كه بي ترديد با آن روبه رو خواهد شد، يكي از جذابيت هاي 

اصلي سريال بازي مركب است.

زيگموند فرويد سرتاسر حيات انسان را جدالي مداوم ميان غريزه 
زندگي )اروس( و غريزه مرگ )تاناتوس( مي دانســت. بر همين 
اساس او ريشه آســيب هاي رواني را نيز در تغيير شكل، انحراف 
يا عدم تعادل ميان اين دو غريزه جســت وجو مي كرد.افسردگي 
عدم تعادل ميان ميل به زندگي و تنفر از زندگي، تغيير شكل غرايز 
به سمت ناهمگوني با شــكل رايج و پذيرفته شده و وسواس ها در 
نتيجه گناه آلودگي و سركوب اين غرايز و تغيير شكل دادن آنها و 
بروز افراطي در رفتارهاي ديگر است. اين دو انرژي به گونه اي درهم 
تنيده و مركب عمل مي كنند كه در همه رفتارهاي سالم و ناسالم 
انسان نشــانه هاي تأثير غريزه مرگ و زندگي به چشم مي خورد. 
مي توان براي اين فرايند يك صورت فيزيكي دايره وار يا چرخه اي 
تصور كرد كه مرگ و زندگي را نه در روبه روي يكديگر بلكه در كنار 

هم قرار دارند.

جمال رهنمايي
روانشناس  

جشنوارهتئاترفجرحضوريميشود
دبير جشنواره تئاتر فجر: جشنواره چهلم به شكل بين المللي از 10تا 20بهمن برگزار خواهد شد

جشــنواره چهلم تئاتر فجر قرار اســت به شــكل 
بين المللي برگزار شود. برگزاركنندگان اميدوارند 
شــرايط كرونا در 2 ماه آينده بهتر شود تا بتوانند 
پذيراي حضور حداكثري گروه هاي نمايشــي در 
بخش ملي و بين المللي باشــند. جشنواره چهلم 
با 10روز تعويــق برگزار مي شــود و به گفته دبير 
جشنواره گروه هاي مختلف نمايشي بعد از 2سال 

متقاضي حضور در اين دوره از جشنواره هستند.
حسين مسافرآستانه مي گويد: »با توجه به وضعيت 
كنوني كرونا و اينكه تمام فعاليت ها از ســر گرفته 
شــده، جشــنواره بين المللي تئاتر فجر امسال به 
شكل حضوري برگزار مي شود و در كنار اجراها در 
سالن هاي نمايش، پخش اجراهاي آنالين تئاترهاي 
شركت كننده در جشنواره را هم داريم.« دبير اين 
دوره از جشنواره اميدوار اســت كه شرايط كرونا 
تا بهمن ماه تغيير نكند تا گروه هاي نمايشــي در 
بخش هاي مختلف بتوانند با رعايت تمام پروتكل ها 
و واكسيناســيون كامل در جشــنواره فجر چهلم 
حضور داشته باشند. مسافرآستانه مي گويد: »تمام 
برنامه هاي جشنواره به شكل حضوري برنامه ريزي 
شده و با توجه به اعالم فراخوان و همچنين تعطيلي 
نيمه اول ســال بســياري از گروه هاي نمايشــي 
خواستند كه تاريخ برگزاري جشــنواره به تعويق 
بيفتد تا بتوانند آثار خــود را براي اجرا آماده كنند 
يا اينكه اجراهاي عمومي خود را داشــته باشند. با 
صحبت هايي كه انجام شده تصميم گرفتيم تاريخ 
برگزاري جشنواره 10روز عقب بيفتد. جشنواره از 
دهم تا بيستم بهمن ماه به شكل بين المللي برگزار 

خواهد شد.«
مدير اســبق مركز هنرهاي نمايشي همچنين در 
پاسخ به اين سؤال كه استقبال گروه هاي نمايشي 
از جشنواره فجر امسال چگونه بوده؟ اضافه مي كند: 
»خوشبختانه گروه هاي زيادي درخواست حضور در 

جشنواره امســال را دارند. تمام تالش ما اين است 
كه بتوانيم با توجه به كيفيت آثار نمايشي و انتخاب 
آنها توسط اعضاي شورا، گروه ها بتوانند اجرا داشته 
باشــند. حدنصابي تعيين نكرديم و فرصت ارسال 
آثار در بخــش صحنه اي همچنان وجــود دارد.« 
وي در ادامه درباره ســالن هاي ميزبان جشنواره 
هم توضيح مي دهد: »ســالن هاي نمايشي چون 
ايرانشــهر، تئاترشــهر، مولوي و... ميزبان اجراها 
هســتند و اگر تعداد اجراها بيشــتر باشد، بخش 
خصوصي نيز ميزبان گروه هاي نمايشي مي شوند. 
البته تعداد آثار رسيده زياد اســت و منتظر پايان 

زمان ارسال آثار هستيم.«

برگزاري بخش بين الملل به شكل غيررقابتي
حسين مسافرآســتانه درباره چگونگي برگزاري 
بخش بين الملل هم اضافه مي كند: »بخش مسابقه 
بين الملل را در جشنواره امســال نداريم و بخش 
بين الملل به شــكل غيررقابتــي و در قالب بخش 

»ملل« برگزار مي شــود.« وي دربــاره دعوت از 
گروه هاي خارجي در جشنواره امسال نيز مي گويد: 
»برخي از گروه هاي خارجي به خاطر شرايط كرونا 
در 2سال اخير توليداتي نداشتند و گروه هايي نيز 
توليداتي داشته اند و متقاضي حضور در جشنواره 
هســتند و برخي را هم دعوت كرده ايــم، اما بايد 
ديد نمايش هاي اين گروه هــا مغايرتي با فرهنگ 
ما نداشته باشــند و بتوانند آثار خود را اجرا كنند. 
هم اكنون در مرحله دريافت آثار هستيم و به لحاظ 
اجرايي هم مي توانيم پذيراي 10گروه نمايشي از 
خارج كشور باشيم. با اين حال كيفيت آثار برايمان 
مهم است.« وي همچنين از بودجه پيشنهادي براي 
برگزاري جشنواره خبر داده و با اشاره به برگزاري 
جلسه اي براي مصوب كردن بودجه جشنواره چهلم 
اضافه مي كنــد: »به طور حتم با توجه به شــرايط 
اقتصادي موجود، بودجه اي كه پيشــنهاد داده ايم 
به صورت كامل مصوب نمي شود؛ با اين حال منتظر 

برگزاري جلسه هستيم.«

نقل قول

داریوش فرهنگ
 كارگران و بازیگر 

طی چند سال اخیر مدام مرا به بازی 
گرفتند و من هم بازی كردم. حقیقتش 

این است آن چیزی كه من دلم 
می خواهد بسازم كه بتواند با مخاطب 
گسترده ارتباط برقرار كند و ارشاد اجازه 

ساخت آن را بدهد پیدا نشده است.

علی اكبر صادقی
نقاش

همیشه به خلیج فارس سوگند 
می خورم. من یك انسانم. یك نقاش. 
من خواب كودكانی را نقاشی می كنم 
كه پدران شان در راه آزادی ایران شهید 

شده اند.

خبر كوتاه

به خاطر عشق به موالنا 
با طوالني شدن ســاخت فيلم ســينمايي 
»مست عشق« و فراهم نشدن شرايط قرارداد 
اوليه، همايون شجريان و سهراب پور ناظري 

از همكاري با اين پروژه كناره گيري كردند.
به گزارش همشــهري، همايون شجريان با 

انتشار متني در صفحه شخصي اش كه به امضاي نام خود و سهراب 
پورناظري رسيده بود، از توقف ادامه همكاري با اين پروژه خبر داد. 
»مست عشق« فيلمي سينمايي به كارگرداني حسن فتحي است 
كه مراحل توليد آن در تركيه به پايان رسيده است. اين اثر، روايت 
زندگي موالناست و پارسا پيروزفر، شهاب حسيني، حسام منظور و 
جمعي از بازيگران ترك در آن ايفاي نقش مي كنند. طبق آخرين 

پيگيري ها تالش مي شود فيلم به اكران پايان سال برسد.

با اعالم اســامي فيلم هاي مســتند نيمه بلند بخش مسابقه 
ملي، تركيــب فيلم هاي حاضــر در پانزدهمين جشــنواره 
سينماحقيقت به مرور كامل مي شود. ديروز اسامي 27فيلم 
حاضر در بخش مســتند نيمه بلند اعالم شد. پيش از آن نيز 
اعالم شــده بود 30فيلم به بخش مســابقه فيلم هاي كوتاه 
راه يافته اند. جشــنواره ســينماحقيقت به عنوان مهم ترين 
رخداد ســاالنه ســينماي مســتند در كانون توجه فعاالن 
و عالقه مندان اين حوزه قرار دارد؛ جشــنواره اي كه ســال 
گذشته به دليل شرايط كرونايي به صورت آنالين برگزار شد 
و حاال همه اميدوارند اين رخداد امســال به صورت حضوري 

برگزار شود. 

جشــنواره اي كه ويترين ســينماي مســتند ايران است و 
مخاطبان پيگيــر و عالقه مندي دارد؛ به خصــوص اينكه در 
اين سال ها برخالف ســينماي داستاني، ســينماي مستند 
مسيري رو به رشد را طي كرده اســت. به خصوص در زمينه 
حضور جوان هاي مســتعدي كه اغلب با حضور در جشنواره 
ســينماحقيقت ديده شــدند. حاال سال هاســت كه آذر ماه 
ضيافت فعاالن و عالقه مندان سينماي مستند برگزار مي شود؛ 
سينمايي كه اگرچه در زمينه اكران عمومي با مشكالت زيادي 
مواجه است ولي در روزهاي برگزاري جشنواره سينماحقيقت، 
فضايي براي حضور تأثيرگذار و هم نفسي با مخاطب هدفش 
مي يابد. با اعالم اســامي فيلم هاي كوتاه و نيمه بلند، از بخش 
ملي فقط اسامي مستندهاي بلند اعالم نشده و به زودي هيأت 
انتخاب جشنواره، اسامي فيلم هاي حاضر در اين بخش را هم 

اعالم خواهد كرد.

 برگزاري كارگاه هاي آموزشي 
 با حضور سينماگران بين المللي

يكــي از بخش هاي مهم جشــنواره ســينماحقيقت برگزاري 
كارگاه هاي آموزشي با حضور سينماگران بين المللي است. ديويد 
چاراپ، هلنا ترشــتيكوا، كرستن جانســون، ميشل نول و پيتر 
هميلتون استادان كارگاه هاي جشنواره امسال سينماحقيقت 

هستند.
ديويد چاراپ كارگاه »هنر تدوين مستند« را برگزار مي كند. او 
بيش از 20سال، تدوينگر تحسين شده در حوزه مستند و داستاني 
بوده اســت و با كارگرداناني مانند پاول پاوليكوفســكي، مارك 

آيزاكس و كوين مك دونالد همكاري كرده است.
هلنا ترشــتيكوا كارگاه »مستند به شــيوه تايم لپس« را برگزار 
مي كند. او عضو آكادمي فيلم اروپا و زمان كوتاهي وزير فرهنگ 
جمهوري چك بوده است. ترشــتيكوا بيش از 50فيلم مستند 

با موضوعات مختلف ســاخته كه عمدتا درباره روابط انساني و 
مشكالت اجتماعي مختلف است.

كرستن جانسون كارگاه »اخالق حرفه اي در تصويربرداري« را 
برگزار مي كند. او مستندســاز و فيلمبردار آمريكايي است. وي 
بيشتر به خاطر كار دوربينش در چندين فيلم مستند بلند معروف 

مانند Citizenfour  و The Oath شناخته شده است. 
ميشــل نول كارگاه »راهبردهاي پخش جشنواره اي« را برگزار 

مي كند. او كارگردان و تهيه كننده تلويزيوني فرانسوي است. 
پيتر هميلتون كارگاه »راهبردهاي پخش اينترنتي و استريمرها« 
را برگزار مي كند. پيتر هميلتون، مديريت شركت مشاوران پيتر 
هميلتون را بر عهده دارد كه از ســال1987در نيويورك مستقر 
است و خدمات توسعه كســب وكار را براي صنعت مستند ارائه 
مي كند. پانزدهمين جشنواره سينما حقيقت از 18 تا 25 آذرماه 

به دبيری محمد حميدی مقدم برگزار می شود.

شهاب مهدوی
روزنامه نگار

ابهام در موفقيت تجاري »زماني براي مردن نيست«

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار
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رقابت۲۷فيلمدربخشمستندنيمهبلند
تركيب فيلم هاي حاضر در پانزدهمين جشنواره سينماحقيقت به مرور كامل مي شود

تجربه موفق برگزاري آنالين

 ســينما حقيقت، جشنواره اي 
اســت كه در روند فيلمسازي 

و جذب مخاطب به توفيق رســيده و در حوزه كشف 
اســتعداد موفق بــوده اســت. زماني كه جشــنواره 
ســينماحقيقت به صورت آنالين برگزار شد، توانست 
جايگاه بيشــتري ميان خانواده ها پيــدا كند و تعداد 
مخاطبان افزايش پيدا كرد. تجربه برگزاري جشنواره 
به صورت آنالين را تجربه مفيد و كارآمدي مي دانم كه به 
اضافه كردن مخاطب جديد به سينماي مستند كمك 
كرده است.در گذشته ســينماي مستند به قدر كافي 
ميان مردم و خانواده ها گسترش نداشت، اما هم اكنون 
بسياري از خانواده ها سينماي مستند را پذيرفته اند و 
كنار هم به تماشاي فيلم هاي مستند مي نشينند. اين 

موضوع دستاورد سينما حقيقت است. 

شهرام ميرآب اقدم
مستندساز

ويترين سينماي مستند

 من فكر مي كنم آن چيزي كه 
كيفيت توليد آثار ســينمايي 

را افزايش مي دهد، جشنواره ها نيستند، بلكه معتقدم 
سياست هاي توليدي و فرهنگي است كه در توليد تأثير 
مي گذارد و در واقع جشــنواره ها ويترين آن فرهنگ 
هستند. گاهي اوقات مي بينيم كه جشنواره به يك فيلم 
جايزه مي دهد و در سال هاي بعد برخي از فيلمسازان 
تالش مي كنند مانند آن فيلم را بسازند! ولي اين يك 
جريان سازي  مقطعي است و در واقع تأثير چنداني روي 
افزايش كيفيت آثار سينمايي ندارد. به نظرم جشنواره 
سينماحقيقت از زمان تاسيس تاكنون ويترين شايسته 
نه تنها ســينماي مستند ما، بلكه بخشــي از فرهنگ 
ايرانيان بوده اســت و بخش بزرگي از جامعه را در اين 

سال ها به تصوير كشيده است.

هادي آفريده 
مستندساز

فيلم های راه يافته به بخش مستند نيمه بلند
 با پايان كار اعضاي هيأت انتخاب، 27مستند نيمه بلند بخش مسابقه ملي پانزدهمين جشنواره »سينماحقيقت« معرفي 

شدند. اين فيلم ها به ترتيب حروف الفبا عبارتند از:

1-  احمد............................................... )اعظم مرادي(
2- آخرين پسر گلجان................ )سيدرضا حسيني(
........... )مريم ملك مختار( 3- آقاي صياد را ول كنيد!
4-  آن شب................................... )مينا قاسمي زواره(
5- آورتين......................................... )حسن وزيرزاده(
6-  اي كاش داد مي زدم...................... )فاطمه پريدار(
............... )ميكائيل دياني( 7-  بچه هاي زمين خاكي
8-  برايمان بمان................................ )سميه كريمي(
9- پرواز بي بازگشت........................ )مسعود دهنوي(
10- كيه دولت............................ )عليرضا قاسم خان(
11- خروج ممنوع.................................. )علي همراز(
12-  راكال....................................... )احمد ابراهيمي(
13- روسياه................................. )كورش اسماعيلي(
......................... )مهدي قربانپور( 14- روزهاي ناتمام

15- رياضت تا سياست....................... )امين عباسي(
16-  زردهاي سرخ................. )محمدمهدي خالقي(
17-  قلعه برقرار................................ )فرشاد فدائيان(
18- كالغ ها در باران....................... )پژمان فرهادي(
.......... )آيدين حالل زاده، سپيده ساالروند( 19- گود
20- گيسلو........................ )محمدصادق اسماعيلي(
21- ماجراي سال آخر........... )مهدي جبين شناس(
22- ناقوس دريا........................... )محسن شيرزادي(
.................. )مهدي باقري( 23- ناگهان ذهنم ايستاد
24-  نان بي جان....................................... )رضا پردل(
25- وقتي داركوب ها مي روند........ )محمد احساني(
26- ياسين........................ )رضا اكبريان گالشكاليي(
27- ياشماق................................. )رضا غالمي مطلق(
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كيوسك

تقابل ميان امارات و تركيه، يكي از عناصر 
اصلــي و ثابــت بــراي فهــم تحوالت گزارش

خاورميانه طي يك دهه گذشــته است؛ 
تقابلي كه گاه در سطح رقابت هاي سياسي-اقتصادي 
باقي ماند و گاهي تا مرحله جنــگ نيابتي پيش رفت. 
پژوهشــكده كارنگي امارات و تركيه را در كنار ايران و 
محور مقاومــت، به عنــوان 3بلوك اصلــي قدرت در 
خاورميانه طي سال هاي2010 الي 2020 ارزيابي كرده 
است. اگرچه رقابت هاي ميان ابوظبي و آنكارا، امنيت و 
ثبات كشورهاي متعددي در سطح منطقه خاورميانه و 
شمال آفريقا را به چالش كشــيده بود، اما حاال به نظر 
مي رسد مرحله اي جديد در انتظار روابط اين دو كشور 
اسالمي است؛ مرحله اي كه امروز رسما با سفر محمد 
بن زايد، وليعهد ابوظبي به آنكارا و مالقات وي با رجب 
طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه آغاز مي شود. به اين 
ترتيب رهبراني كه طي يك دهه گذشته بارها در سطح 
رســانه ها يا نشســت هاي سياســي عليــه يكديگر 
موضع گيري  داشتند حاال در صحنه اي متفاوت كنار هم 
قرار گرفته و از چشم انداز همكاري هاي مشترك ميان 
تركيه و امارات سخن مي گويند. بدون شك اين چرخش 
بزرگ، مقدمه آغاز فصلي جديــد در معادالت منطقه 
است؛ فصلي كه در آن بسياري از جنگ ها و تنش هاي 
نظامي پايان يافته و رقابت هاي اقتصادي)كريدورهاي 
انرژي، بازسازي كشــورهاي جنگ زده و...( به ميدان 

جديد نبرد ميان قدرت ها تبديل مي شود.

دعوا بر سر چه بود؟
مشهور اســت كه واقعيت تمام نبردهاي تاريخي زير 
اليه اي از پوشش هاي سياسي-عقيدتي پنهان مي شود؛ 
ماجراي نبرد امارات و تركيه طي يك دهه گذشته نيز 
از اين قاعده مستثني نيســت. در يك سوي اين نبرد 
تركيه قرار داشت كه از جنبش هاي اسالمي در سطح 
منطقه پس از انقالب هاي بهار عربي در ســال2011 
حمايت مي كرد؛ جنبش هايي كه تالش داشتند با تكيه 
به ظرفيت هاي رسانه اي و خياباني به ديكتاتوري هاي 
حاكم بر كشورهاي عربي پايان داده و نظام هاي جديدي 
را مبتني بر صندوق رأي و انتخابات بنا كنند. در مقابل، 
روايت رســانه اي حاميان امارات حول 2محور شــكل 
گرفته بود: توسعه اقتصادي و مبارزه با تروريسم. رهبران 
امارات، جنبش هاي مــورد حمايت تركيه در منطقه را 
تروريستي توصيف كرده و نســبت به آينده اقتصادي 
كشورهاي عربي، در سايه قدرت گرفتن اسالم گرايان 
وابسته به آنكارا ابراز نگراني مي كردند. اما مطابق معمول، 
واقعيت از آنچه رســانه ها براي مــا بازنمايي مي كنند 
پيچيده تر اســت. تجربه تاريخي نشان مي دهد امارات 
هر زمان الزم بوده براي تامين منافع خود با تندروترين 
گروه ها در منطقه همكاري كرده و در مقابل، تركيه نيز 
از تعامل با ديكتاتوري هاي نظامي در جهان عرب ابايي 

نداشته است. پس دعوا بر سر چه بود؟
نهضت توســعه اقتصادي تركيه از سال 2002تحوالت 

با سفر وليعهد ابوظبي به تركيه، يك دهه تنش و جنگ هاي نيابتي ميان اين دو كشور پايان مي يابد
ابوظبي- آنكارا؛ آغاز فصل جديد همكاري جهان نما

شكاف درآمدي، پديده رايج جهاني

شكاف بزرگي كه ميان حقوق 
كارمندان و مديران ارشد در 
شركت هاي بزرگ و كوچك 
جهان وجود دارد، پديده جديدی نيست. فاصله حقوق دريافتي 
ميان كارمندان شركت ها با مديران ارشــد و اجرايي در ساختار 
كاري و مالي بيشتر كشورها چشمگير است. پديده اي كه درست يا 
نادرست توسط نظام هاي مالي يا اداري ايجاد و مرسوم شده است و 
مي تواند به تدريج بر عملكرد كارمندان كه معموال بار اصلي اجرايي 

را به دوش دارند، تاثير منفي داشته باشد. 
براساس پژوهشي كه نتايج آن در سال جاري ميالدي منتشر شده، 
در چند دهه گذشته شكاف ميان حقوق دريافتي مديران ارشد و 
اجرايي و كارمندان معمولي چندين برابر شده است. نتايج تحقيق 
موسسه »اكونوميك پالسي« نشــان مي دهد كه از سال 1978 
تا ســال 2020 حقوق مديران ارشد در شــركت هاي آمريكايي، 
1322 درصد افزايش داشــته؛ درحالي كه در مدت مشابه حقوق 
كارمندان و كارگران معمولي تنها 18 درصد افزايش داشته است. 
براساس اين گزارش در سال 2020 هر يك از مديران ارشد 350 
شــركت برتر آمريكا به صورت متوسط ساالنه 24.2 ميليون دالر 
درآمد داشته اند. اين رقم 351 برابر حقوق يك كارگر معمولي در 

آمريكاست.

يك نابرابري جهاني
اين شكاف عميق تنها محدود به آمريكا نيست،  اگرچه آمريكا در 
رتبه بندي شكاف حقوقي ميان مديران ارشد و كارمندان، باالترين 
رتبه را در جهان دارد. براساس آمار پايگاه آماري »استاتيستا« در 
سال 2018 در ازاي هر يك دالري كه يك كارمند يا كارگر متوسط 
آمريكايي درآمد داشته،  يك مدير 265 دالر به دست آورده است. 
اين اختالف در هندوســتان 229 دالر، در انگليس 201 دالر، در 
آفريقاي جنوبي 180 دالر، در هلند 171 دالر،  در سوئيس 152 

دالر و در كانادا 149 دالر است.

گاردين هم ســال گذشته در گزارشي به شــكاف درآمدي ميان 
مديران ارشــد و كارمندان در انگليس پرداخته بود. براساس اين 
گزارش، اتحاديه هاي كارگري اين كشور، اقدام شركت هايي كه به 
مديران ارشد خود چندين  برابر بيشتر از كارمندان حقوق پرداخت 
مي كنند، را »قبيح« دانسته اند. انديشكده »هاي پي« در گزارشي 
به شــركتي به نام »اوكادو« اشــاره كرده كه نوعي سوپرماركت 
آنالين است و شكاف درآمدي در آن بسيار قابل توجه است. مدير 
اجرايي اين شركت در ســال 2019 بيش از 58.7 ميليون پوند 
حقوق دريافت كرده است؛ در حالي كه متوسط درآمد كارمندان و 
كارگران شركت 22 هزار و 500 پوند بوده است. در همين گزارش 
به شركتي ديگر به نام »جي.دي اسپورت« اشاره شده كه متوسط 
حقوق يك ســال مدير اين شــركت 5.6 ميليون پوند و متوسط 

حقوق ساالنه كارمندان شركت 18 هزار و 300 پوند بوده است. 

تبعيض يا تخلف؟
نابرابري درآمدي درست يا غلط بخشي از نظام پرداخت حقوق در 
بيشتر كشورهاي جهان است و متفاوت از تخلفات يا رسوايي هاي 
مالي است كه بر سر پرداخت حقوق رخ مي دهند. نوع مواجهه با 
اين دو پديده هم متفاوت از يكديگر است. شكاف درآمدي به عنوان 
نوعي الگوي نادرست در نظام كسب و كار شركت ها درنظر گرفته 
مي شود و به ويژه كشورهاي اروپايي در تالشند با ايجاد تغيير در 

سياست هاي اشتغال، اين شكاف را به حداقل برسانند. 
تخلف در كسب درآمد، اما در نظام هاي سالمت اقتصادي معموال به 
عنوان جرم درنظر گرفته مي شود؛ مانند آنچه در سال 2012 براي 
ثروتمند ترين تيم بيس بال ژاپن رخ داد. اين تيم به اتهام تخلف در 
پرداخت حقوق، تحت پيگرد قضايي قرار گرفت. تيم »يوميوري 
جاينتز« در اين پرونده متهم شده بود كه بين سال هاي 1997 تا 
2004 به 6 نفر از بازيكنان تيم، حقوقي بيشتر از حداكثر حقوق 
درج شده در قرارداد بازيكنان، يعني 1.78 ميليون دالر پرداخت 
كرده اســت. مبلغ اين تخلف درحدود 31.3 ميليون دالر برآورد 
شده بود. در تخلفي ديگر در سال 2018 »هيروتو سايكاوا« مدير 
اجرايي شركت نيسان به دليل دريافت حقوق غيرقانوني مجبور به 
استعفا شد. اتهام او دستكاري در تاريخ اجرايي يك طرح ابتكاري 
در شركت نيسان بود كه به واســطه آن درصورت باالرفتن ارزش 
سهام شركت، پاداشــي چند ميليون يني نصيب مديران مي شد. 
سايكاوا متهم شده بود با دســتكاري تاريخ اجراي اين طرح 47 
ميليون ين، برابر 358 هزار دالر حقوق بيشــتري دريافت كرده 
است. نمونه هاي اين تخلفات بي شمارند و نكته مشابه درباره تمامي 
آنها اين است كه فرد متخلف مجبور به تحمل مجازات،  پرداخت 

جريمه يا استعفا شده است.

عوارض شكاف درآمدي
»پيتر دراكر« مشــاور مشــهور مديريتي معتقد است: اختالف 
ميان متوسط درآمد ســاالنه كارمند و مدير نبايد بيش از 20 تا 
25 برابر باشد، در غير اين صورت انگيزه، وفاداري و تعهد نيروها 
كاهش پيدا خواهد كرد. در واقع پرداخت حقوق باال در شركت ها 
و كســب و كارها به همان اندازه اهميت دارد كه كم بودن فاصله 
ميان حقوق مديران و كارمندان. به طور كلي تعيين ميزان حقوق 
مديران در هر فضاي كاري مســتقل و غيروابســته اي مانند راه 
رفتن روي لبه تيغ است. زيرا پايين بودن حقوق مديران انگيزه و 
اشتياق را در آنها از بين مي برد و باال بودن بيش از حد حقوق نيز 
نارضايتي كارمندان را به دنبال خواهد داشــت. براساس گزارش 
شركت مشاور ريسك و ســرمايه گذاري»ويليس تاورز واتسون« 
كه ســومين كارگزار بزرگ بيمه در جهان هم به شمار مي رود، 
پايبندي به شــفافيت در امور مالي، توجه به شايسته ساالري و 
پرورش استعداد ها در راســتاي منافع كسب و كار و همچنين به 
كار گرفتن سياست تشويق مبتني بر عملكرد و طرح هاي تشويقي 
بلند مدت مبتني بر ارزش ســهام مي تواند شكاف درآمدي ميان 

نيروها را به حداقل برساند.

روزنامه تايمز آف اينديا ]هند[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

دهلي نو، چشم  انتظار باد

پاول، رئيس فدرال رزرو

روزنامه تايمز آف اينديا نوشته كه وضعيت آلودگي 
هوا در شهر دهلي نو، پايتخت هند طي 48ساعت 
گذشته با وزش باد، اندكي بهبود يافته است. در 
سايه ناكارآمدي برنامه هاي دولت براي كاهش 
آلودگي، مردم دهلي فقط چشــم اميدشان به 
بادهايي است كه هر چند روز يك بار در پايتخت 
مي وزد. پايتخت هند، طي روزهاي اخير چهارمين 
كالنشهر آلوده جهان بوده است. كلكته، ديگر 
شهر بزرگ هند هم در رتبه ســوم قرار دارد. 
پيش بيني مي شود هفته آينده با توقف وزش باد، 

وضعيت آلودگي دهلي بحرانی تر شود.

وال استريت ژورنال نوشته كه ابقاي جروم پاول 
به عنوان رئيس كل بانك مركزي آمريكا )فدرال 
رزرو( نشانه تمايل بايدن به ادامه سياست هاي 
پولي كنوني دولت است؛ چرا كه هم اكنون آمريكا 
با چالش هاي اقتصادي جدي ازجمله تورم باال و 
روند ُكند بهبود اقتصادي روبه رو است و تغيير 
سياست هاي پولي مي تواند شــوك تازه اي به 
اقتصاد آن وارد كند. پاول، نخستين بار از سوي 
دونالد ترامپ به عنوان رئيس كل بانك مركزي 

انتخاب شده بود.

هنــد در ادامــه ســركوب 
مســلمانان در كشمير، يك آسيا

فعال سرشناس حقوق بشري 
را كه در افشــاي نقض حقوق بشــر توسط 
نيروهاي امنيتي دســت داشــته بازداشت 
كرده اند. به گزارش واشنگتن پست، مأموران 
آژانس ضد تروريسم هند، بامداد سه شنبه به 
منزل خــرم پرويــز ريختنــد و او را بعد از 
ساعت ها جست و جو در منزل و محل كارش 

بازداشت كردند.
پرويز 44ساله كه قبال هم سابقه دستگيري 
توســط مأموران امنيتــي هنــد را دارد، 
هماهنگ كننده ائتالف جامعه مدني كشمير 
است. اين گروه دهه هاست كه نقض حقوق 
بشــر- از گورهاي دســته جمعي گرفته تا 
اتهامات بدرفتاري نيروهاي امنيتي هند- را 
دركشــمير، تنها منطقه در هند با اكثريت 
مسلمان كه مورد ادعاي پاكستان هم هست، 

بررسي و پيگيري مي كند.
دســتگيري پرويز در ادامه خاموش كردن 

صــداي معترضان بــه نارنــدرا مودي، 
نخست وزير هند و سياست هاي غيرقانوني 
او در كشمير به شــمار مي رود. مودي در 
سال 2019 بعد از دهه ها، فصلي از قانون 
اساسي هند را كه به كشــمير درجه اي از 
خودمختاري مي داد را نقض كرد و منطقه 
جامو و كشمير را به عنوان مناطق ويژه كه 
در تقسيمات كشوري هند پايين تر از ايالت 
قرار دارند، معرفي كرد. اين اقدام، خشــم 
مردم و گروه هاي جدايي طلب كشــمير را 
به همراه داشــت. از آن زمان، سركوب و 
خفقان در كشــمير به بي سابقه ترين حد 
رسيده است و هر صداي مخالفي، ازجمله 
فعاالن حقوق بشر، روزنامه نگاران و حتي 

رهبران سياسي به شدت خفه مي شود.
دســتگيري پرويز، با اســتناد بــه قانون 
جلوگيري  از اقدامات غيرقانوني انجام شده 
است. فعاالن حقوق بشر مي گويند كه بنيان 
اين قانون كه هدفش مبارزه با تروريســم 
است، غيرانساني است. اين قانون به مقامات 

اجازه مي دهد كه دستگيرشــدگان را 6 ماه 
بدون دادگاه در حبس نگه دارند.

نيروهــاي امنيتــي، پاييــز گذشــته هم 
در راســتاي برخــورد بــا فعاليت هــاي 
جدايي طلبانه، پرويز و يــك روزنامه نگار را 

بازداشت كرده بودند.
نيروهاي امنيتي، در سال 2016هم از سفر 
پرويز به سوئيس براي شــركت در شوراي 
حقوق بشر ســازمان ملل در ژنو جلوگيري 
كــرده و او را به خاطــر آنچــه حمايــت از 
جدايي طلبان مــی خواندند، زنداني كردند. 
يك دادگاه 2 ماه بعد پرويز را آزاد و اعالم كرد 

كه بازداشــت او غيرقانوني و سوءاستفاده از 
قدرت بوده است.

دستگيري اين بار او، به اتفاق هاي هفته هاي 
پرآشوب اخير در كشــمير بي ربط نيست. 
كشمير در 9روز اخير، به صورت ويژه شاهد 
فعاليت هــاي مرگبار نيروهــاي امنيتي و 
خشــم مردمي در پي آن بوده است. 9روز 
پيش، نيروهــاي امنيتي بــه يك مجتمع 
تجاري حمله كردند كه بــر اثر تيراندازي 
آنها، 2 مغــازه دار كشــته شــدند. پليس 
گفته اســت كه نيروهاي امنيتي به برخي 
شــبه نظاميان جدايي طلــب حمله كرده 

بودند. اين 2 قرباني غيرنظامي، بالفاصله و 
بدون رعايت مناسك ديني مسلمانان، دفن 
شدند. تعجيل در دفن اين افراد، اين گمانه 
را كه پليس از آنها به عنوان ســپر انســاني 
اســتفاده كرده را تقويت مــی كند. حتي 
رهبران سياســي، ازجمله محبوبه مفتي، 
رهبر سابق جامو و كشــمير اين مسئله را 
تأييد كردند و پليس را به سوءاســتفاده از 
غيرنظاميــان متهم كردنــد. به گفته آنها، 
عمليات پليس در كشــمير، مدت هاست 
كه به خشونت در اين منطقه دامن مي زند 
و باعث مرگ ومير غيرنظاميان مي شــود؛ 
بدون اينكه قتل آنها توسط پليس در جايي 
ثبت شود. به  طور كلي، ســاكنان كشمير 
به فعاليت هــاي پليس در ايــن منطقه به 
ديده ترديد نگاه مي كنند. براي دهه ها، آنها 
اينطور مطرح مي كنند كه پليس و نيروهاي 
امنيتي تيراندازي دروغين و ســاختگي به 
راه مي اندازند تا قتل هــاي فراقضايي خود 

را پوشش دهند.
قتل هاي اخير، به خاطر گزارش هاي ائتالف 
جامعــه مدني كشــمير مورد توجــه قرار 
گرفتند و اين گروه، ســؤال هايي را درباره 
اين حادثه مطرح كردند. فعاليت هاي ائتالف 

جامعه مدني در اين باره، به خشم عمومي 
دامن زد و اعتراض هــاي مردمي در نهايت 
فرماندار كشــمير را مجبور كرد تا به پليس 
دســتور دهد  جســد2 غيرنظامي كشته 
شــده در اين حادثه كــه در 80كيلومتري 
سرينگر دفن شده بودند به خانواده هاي آنها 

بازگردانده شود.
پرويز و گروه حقوق بشري او، نقش اصلي در 
فاش كردن اقدامات نيروهاي هندي عليه 
غيرنظاميان داشته است. برخي گزارش هاي 
آنها، مورد توجه جهاني قــرار گرفته و اين 
گروه، چند جايزه جهاني حقوق بشــر هم 

دريافت كرده است. 
نارندرا مــودي، هنگام لغــو خودمختاري 
كشمير، وعده داده بود كه صلح و شكوفايي 
در اين منطقــه اوج خواهد گرفت، اما از آن 
زمــان، نه تنها مردم از نظــر اقتصادي افت 
شديدي را تجربه كرده اند كه شاهد سركوب 
شــديدتري در منطقه نيز بوده اند. هند كه 
خود را بزرگ ترين دمكراسي دنيا مي خواند، 
از آن زمان دســت به اقدامات حيرت آوري 
مانند قطع دسترســي مردم به شبكه هاي 
موبايل و اينترنت زده تــا فرمان غيرقانوني 

مودي را پيش ببرد. 

مهمي در سياســت خارجي اين كشــور به وجود آورد؛ 
كشــوري كه فاقد منابع درآمــدزاي انرژي)نظير نفت و 
گاز( است و براي بهبود موقعيت خود چاره اي جز افزايش 
صادرات و البتــه تقويت موقعيت تجاري اش در ســطح 
كريدورهاي جهاني ندارد. بر اين اساس بازارهاي عربي، 
فرصت بي نظيري براي تركيه به شمار مي آمدند چرا كه 
فاقد زيرساخت هاي گســترده تجاري-اقتصادي )بنادر 
بزرگ، فرودگاه هايي با ظرفيت  باال و شــبكه حمل ونقل 
كامل( بودند و همچنين بخش مهمي از نيازهاي مصرفي 
خــود را از طريــق واردات تامين مي كردنــد. به عبارت 
ساده تر، تركيه تالش داشت به كانون اقتصاد و تجارت و 
گردشگري جهان عرب)از حوزه شام گرفته تا خليج فارس 
و شــمال آفريقا( تبديل شــود تا منابع مالي الزم براي 
تداوم توسعه خود را به دســت آورد. اما در نقطه ديگري 
از منطقه، كشور امارات نيز همزمان با آغاز نهضت توسعه 
تركيــه، چشــم اندازهاي اقتصادي ويــژه اي براي خود 

تعريف كرده بــود. به رغم برخــورداري ابوظبي از منابع 
نفتي، چشم اندازهاي آن در بسياري از موارد در تقابل با 
تركيه تعريف مي شــد. براي مثال امارات تالش داشت با 
تاسيس زيرساخت هاي بزرگي همچون بندر جبل علي، 
فرودگاه دبي و... به كانــون بازرگاني جهان عرب تبديل 
شــود؛ به گونه اي كه تمامي كاالهاي صادراتي از اروپا و 
آســيا ابتدا وارد بنادر اماراتي شــده و از آنجا راهي ديگر 
كشــورهاي منطقه شــود. تعريــف كريدورهاي خاص 
انرژي، سرمايه گذاري گسترده براي توسعه گردشگري 
و... نيز ازجمله مــواردي بود كه پيشــرفت امارات را در 
گرو تضعيف تركيه قرار مي داد. اين دو كشور ناچار بودند 
براي توســعه شــبكه تجاري خود و تضمين امنيت آن، 
مجموعه اي از متحدان را در كشــورهاي مختلف بر سر 
كار آورند؛ كشورهايي كه از قضا طي 10سال گذشته به 
صحنه رقابت ها و جنگ هاي نيابتي ميان امارات و تركيه 

تبديل شدند.

تنگناي مسلماني در كشمير 
سركوب مسلمانان در كشمير از سوي نيروهاي امنيتي هند ادامه دارد
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سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

   پرونده هاي نزاع
  ليبي: بدون شك ليبي مهم ترين صحنه نزاع 
ميان امارات و تركيه طي سال هاي گذشته بوده 
است. ريشه اصلي اين نبرد، تالش تركيه براي 
دستيابي به حجم بيشــتري از منابع گاز در 
شرق مديترانه و البته رقابت بر سر آينده منابع 
نفت ليبي در شهر ســرت است. درحالي كه 
ائتالف فرانســه، يونان، رژيم صهيونيستي 
و مصر با حمايت امــارات، محاصره دريايي 
تركيه را تنگ تر كرده بود، اين كشور از طريق 
انعقاد تفاهمنامه اي امنيتي با دولت وفاق ملي 
در طرابلس، ســهم خود از منابع گازي شرق 
مديترانه را به شكل قابل توجهي افزايش داد. 
در پي اين تفاهمنامه، ائتالف اروپا و كشورهاي 
عربي با حمايت تسليحاتي گسترده از شبه 
نظاميان حفتر، حملــه بزرگي را براي تصرف 
طرابلس آغاز كرد. اما اين حمله در ســايه 
حمايت هاي نظامي تركيه و ارسال نيروهاي 

نظامي اين كشور به طرابلس شكست خورد.
  درياي ســرخ: راهبرد اصلي تركيه براي 
تضعيف بنادر امارات، حضور در گذرگاه هاي 
اســتراتژيك دريايي نزديك به خليج فارس 
بوده است؛ از تنگه باب المندب گرفته تا درياي 
سرخ. اين حضور به معناي سرمايه گذاري هاي 
عمده و احــداث پايگاه هاي نظامي تركيه در 
كشورهاي شرق قاره آفريقا، ازجمله جيبوتي 
و سودان بوده است. پاسخ امارات به اين تهديد 
روشن بود؛ سيطره نظامي بر بندر عدن )جنوب 
يمن( و تحت فشار قرار دادن متحدان تركيه 
در كشــورهاي آفريقايي. اين سياست ها، 
مجموعه اي از رقابت هاي اقتصادي و نبردهاي 
نيابتي در كشــورهايي جيبوتــي، اريتره و 
سودان را ميان تركيه و امارات به دنبال داشته 

است.
  بحران خليج فارس: قطر مهم ترين متحد 
عربي تركيه به حســاب مي آيد. اين كشور با 
تكيه بر منابع مالي هنگفــت خود، به نوعي 
بازوي مالي آنــكارا در رقابت هاي منطقه اي 
شناخته مي شود. بر اين اساس اقدام عربستان 
و امارات براي محاصره و در نهايت ســقوط 
دوحه، تهديدي اساســي عليه منافع تركيه 
بود. همانطور كه انتظــار مي رفت، تركيه نيز 
به فاصله كوتاهي پس از محاصره قطر، ارسال 
نيروهاي نظامي به داخل اين كشــور را آغاز 
كرد؛ امري كه گفته مي شــود نقش مهمي در 
عقب نشيني كشورهاي عربي از حمله نظامي 
به دوحه داشته است. هم اكنون پايگاه نظامي 
الريان قطــر، ميزبان بيش از 3هزار ســرباز 

تركيه اي است.
  مصر: پيروزي متحدان تركيه در انتخابات 
رياســت جمهوري مصر، زنگ خطري بزرگ 
براي امارات و متحدان اين كشور بود. با قدرت 
گرفتن دولت محمد مرسي، تمام ظرفيت هاي 
مصر نظير نيروهاي نظامي و امنيتي، بازارها 
و شبكه تجاري اين كشور در خدمت منافع 
تركيه قرار مي گرفت. اما امارات و عربستان، 
اين وضعيت را به رويايــي كوتاه مدت براي 
تركيه تبديل كردند؛ چرا كه تنها يك سال پس 
از پيروزي دولت مرسي در انتخابات، با حمايت 
از عبدالفتاح سيسي، كودتايي خونين را در 
مصر ترتيب دادند. پس از شكســت مرسي، 
مصر بار ديگر به اردوگاه مخالفان منطقه اي 
تركيه بازگشت. پرونده مصر در كنار بحران 
ســوريه، بزرگ ترين ناكامي ها در سياست 
خارجي تركيه طي يك دهه گذشته به شمار 

مي روند. 

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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فاطمه عباسي 
  دهقان فــداكار را همه ما دهه شــصتي ها 
به خوبي مي شناســيم، روايتي نوستالژيك از 
قهرماني كه اكثر ما براي نخستين بار در كتاب 
فارسي ســوم دبســتان با او و ماجرايش آشنا 
شديم؛ با تصوير جواني برهنه روي ريل راه آهن 
كه لباس خود را آتش زده و بر سر چوبي گرفته 
بود تا راننده قطار را متوجه خطر ريزش كوه كند. 
ماجرايي كه »ريزعلي خواجوي« را حســابي 

معروف و پايش را به رسانه ها باز كرد.
   در چنــد روز اخير شــبکه هاي مجازي، با 
دست به دســت كردن عکســي از كتاب سوم 
دبستان سال جديد خبر از ملبس شدن »دهقان 
فداكار« داده اند و بعد اينطور استدالل كرده اند 
كه اگر او لباس داشته، پس چه چيزي را آتش 
زده است؟ به نظر مي رســد فردی  كه اين بار 
براي كتب درسي نقاشــي كرده است، دهقان 
فداكار را با لباسي سفيد در ذهن ترسيم كرده و 
همان را كشيده است. اما اصل ماجرا چيست؟ 
سال1347 در مستند »اون شب كه بارون اومد« 
به كارگرداني كامران شــيردل، دهقان فداكار 
اينطور روايت كرد كه براي نجات جان مسافران 
قطار در برابر سنگ هايي كه ريل را مسدود كرده 
بود، مجبور شده كت خودش را در آن شب باراني 
آتش بزند و به سمت قطار حركت كند و قاعدتا 
زير كت لباس به تن داشته. اين روايت موجب 
شــد كه آموزش و پرورش عکس كتاب سوم 
دبستان را نه امسال، كه در سال88 عوض كند 
و از آن سال تاكنون، تصوير ريزعلي خواجوي، با 
لباس در كتاب ها نقش بسته است. اما اينکه چرا 
امسال اين تصوير دستمايه برخي از رسانه هاي 
مجازي قرار گرفته و موجب انتقاد از ســازمان 
آموزش و پرورش شده است، هنوز معلوم نيست.

  شــايد برايتان جالب باشد كه بدانيد لباس 
دهقان فداكار تنها باگ اين داســتان نبوده و 
آنچه تاكنون از اين رويداد خوانده و شنيده ايم، 
حکايت ايســتادن قطار پس از ديدن پيراهن 
مشتعل   ريزعلي است. در نهايت اينکه راننده 
قطار با ديدن شعله هاي آتش، قطار را متوقف 
كرد؛ درحالي كه روايت قهرمان اصلي داستان، با 
آنچه تاكنون شنيده ايم متفاوت است. خواجوي 
گفته آنچه در نهايت موجب توقف قطار شد نه 
شعله هاي آتش كه صداي گلوله هايي بود كه 
او با تفنگ شــکاري اش به هوا شليك مي كرد 
تا مســئول قطار را متوجه خطر پيش رو كند. 
تفاوت ديگري كه داســتان اصلي با ماجراي 
كتاب دارد، اســم دهقان فداكار است. ريزعلي 
خواجوي در واقع »ازبرعلي حاجوي« نام داشت 
كه به خاطر خطاي سهوي يکي از روزنامه ها به 

اشتباه نوشته، خوانده و معروف شد.
   مهم نيست تصويرش را چطور ترسيم كنند، 
آنچه مسلم اســت اينکه دهقان فداكار، چه با 
لباس و چه بي لبــاس، قهرمان كودكي هاي ما 
دهه شصتي ها و احتماال الگويي براي بچه هاي 
ايــن دوره و زمانه اســت، اگر ايــن نمادهاي 
به روزشــده بتواند در ذهن كودكان دبستاني 

جاي باز كند و زنده بماند. 

 لباس فداكاري 
بر تن ريزعلي

اول آخر

اين پياده روهاي زنده اما خسته!
پياده روي بهترين راه  براي كشــف گوهر  شهنام صفاجو
پنهان يك شهر است. شهرهاي مدرن با پياده روهاي 
خود سبب مي شوند تا مردم تجربه بهتري از زندگي 
شهري داشــته باشــند. از ســوي ديگر پزشکان 
پياده روي روزانه را دواي همه دردهاي جســماني 
ناميده اند؛ اما اين ورزش ســاده همگاني در كدام 
پياده روي امروزي قابل اجرا و پيگيري روزانه است؟

پياده روهاي شــهر ما، جذاب اما خســته هستند. 
كيفيت آســفالت و كفپوش ها بعضا درگير مشکل 
زه كشــي، ناپايداري و انواع لوله گذاري ها هستند 
و ناگزير، شــرايط الزم براي عبور و مرور را ندارند 
تا هواي آلــوده، گل والي و موتورســواراني كه در 
كمين شــهروندان نشســته اند، در لحظه قرباني 
بگيرند. به اين باليا، بايد دستفروش هاي دوره گرد، 
متکديان خياباني و زباله گردهــا را نيز افزود كه در 
هيچ پياده رويي، خالصي از دست آنها ممکن نيست. 
با اين همه امــا هنوز پياده روهاي شــهر ما دلباز و 
خواستني هستند و مي توان در مسيرشان اندكي 

آرامش را چاشني قدم زدن كرد.
پياده روي قديمي ترين روش حمل ونقل در جهان 
است و اگرچه در كالنشهرهاي امروزي، بزرگراه ها 
جايگزين برخــي پياده روها شــده و موانع زيادي 
براي پياده روي ايجاد كردند، امــا ارتقاي كيفيت 

پياده روهاي شــهري نه تنها باعث افزايش عابران 
مي شود، بلکه در ايجاد نشاط عمومي هم مثمرثمر 
است تا مردم به اين طريق وقت خود را سپري كنند. 
پاريس، وين، نيويورك، ونکوور، استکهلم، ملبورن، 
سيدني، توكيو، ســنگاپور و روتوروا)نيوزيلند( را 
شهرهاي دوستدار عابران پياده ناميده اند كه از آنها 

با عنوان »بهشت عابر پياده« هم ياد مي كنند.
پياده روهاي زنده جهان را نيــز مي توان در برخي 
خيابان هــاي معروف ديــد. ازجملــه در خيابان 
قرون وســطايي موفتار )Rue Mouffetard( در 
كارتيه التن پاريس كه نقطه اتکاي سنت فرانسوي 
و نفوذ جهاني به شيوه اي كامال پاريسي است يا در 
خيابان گل )Rua das Flores( واقع در كوريتيباي 
برزيل كه نام آن نشان از باغچه هاي گل قرارگرفته در 
محل عبور و مراكز خريد عابران پياده دارد. خيابان 
كارنابي)Carnaby Street( كه تاريخچه طوالني 
و رنگارنگي دارد هم پياده رو معروفي دارد؛ خياباني 
كه زادگاه جنبش فرهنگي »لندن در حال گذار« 
دهه 60ميالدي است و چهره ها و گروه هايي چون 
بيتل ها، رولينگ استونز و اليزابت تيلور پاي ثابت اين 
 )Qianmen Street(خيابان بودند. خيابان كيانمن
پکن نيز با معماري و تاريخ سنتي چين كه به دوران 
سلسله هاي مينگ و چينگ برمي گردد، به پياده رو 
معروف اين شــهر هويت بخشــيده است. ويژگي 

خيابان اشــتروگت)Strøget( كپنهاگ دانمارك 
كه يکي از طوالني ترين پياده روهاي جهان با مراكز 
خريد بزرگ و اجراهاي خياباني است نيز به شعار 
»منطقه بدون خودرو« برمي گــردد كه به منظور 
جذب گردشــگر مورد توجه برنامه ريزان شهري 

جهان قرار گرفته است.
در وب ســايت غــور كــردن در شــهرهاي 
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8 اصل به هم پيوسته، از عناصر كليدي طراحي 
پياده روهاي شهري ذكر شــده اند كه به شادابي 
شهرها كمك مي كنند. اين اصول، عرض مناسب 
پياده رو، دسترســي عمومي، سطوح باكيفيت، 
زه كشي كارآمد، اتصاالت ايمن، فضاهاي جذاب، 
امنيت دائمي و سيســتم عالمتگذاري متمركز 
است كه در نهايت زندگي را براي عموم شهروندان 
راحت تر مي كند؛ اما پياده روهاي خسته ما جدا 
از اين محدوديت ها، با مشــکالت ريز و درشت 
ديگري دست به گريبان اســت كه حتي تصور 
آن در بسياري از كشورها، عجيب و حيرت انگيز 
خواهد بود. همه اينها را گفتيم تا برسيم به اين 
مهم كه مي توان با يك همت عالي دوباره تهران 
را با پياده روهايش براي شــهروندان خواستني 
كرد. همتي كه خود ما هم بايد در  محقق شدنش 

دخيل باشيم.

بر و برگ

چهره به چهره گرينويچ

رويدادهاي تاريخ ادبيات صابر محمدي شايد يکي از پرروايت ترين 
معاصر ايران بوده باشد؛ آن روزي از زمستان سال 
1344كه برخي فعاالن ادبيات به دفتر اميرعباس 
هويدا مي روند تا آن جــا جالل آل احمد عنان از 
كف دهد و هر چه مي تواند به آقاي نخست وزير 
بگويد... يکي از آن ناسزاها و بدتر از همه: ژوزف 

استالين!
اينکه گفتيــم »پرروايت تريــن«، از اين بابت 
اســت كه تقريباً همه حاضران در آن جلســه، 
يك بار ماجرا را تعريف كرده يا در خاطرات خود 
نوشته اند. همين كثرت روايت هم باعث شده، 
ماجرا خالي از تفاوت و گاه تناقض نباشد. احسان 
نراقي گفته كه غالمحسين صادقي از او خواسته 
تا چنين ديداري را ترتيب دهد. خود ســاعدي 
گفته، داوود رمزي شــاعر كه سردبير نشريه اي 
به مديريــت هويدا بود به او كــه در اعتراض به 
سانســور حرف هايي زده بود پيشــنهاد كرده 
بروند پيش هويدا و در همين باره حرف بزنند. 
روايت هاي ديگري هم هســت. رضــا براهني 
مي گويد طي جلســه اي در مطب ساعدي در 
خيابان دلگشا روشنفکران تصميم گرفته اند بابت 
ديدار درخواســت بدهند. روايت ديگري هم بر 
اين مبناست كه هويدا آنها را به دفتر خود دعوت 
كرده است. تنها نکته اي كه در همه اين روايت ها 
يك دست است و روايت به روايت فرق نمي كند، 
حرف هايي اســت كه آن روز آل احمد به هويدا 
گفته است. آن جلسه عجيب، قرار بوده به نمايش 
همدلي نخســت وزير با 7نماينده ادبيات ايران  
يعنی احمد شــاملو، رضا براهني، غالمحسين 
ساعدي، يداهلل رويايي، درويش شريعت، سيروس 
طاهباز و جالل آل احمد تبديل شود كه جالل 
كاســه و كوزه را بر هم مي ريزد. هويدا از اعمال 
سانسور سيستماتيك اظهار بي اطالعي كرده و 
گفته چاره كار اصالح مقوله سانســور، تشکيل 
يك اتحاديه نويسندگان اســت؛ نويسندگاني 
كه معتمد حکومت باشــند. خب واضح اســت 
كه در چنين جلسه اي با اين نمايندگان، هويدا 
نمي توانست به چنين نتيجه اي برسد. او حتي 
چنين پيشــنهادي را به پرويز ناتل خانلري هم 
داده وجواب »نه« شــنيده بود؛ اديب مشهوري 

كه با دربار پهلوي همکاري می كرد و روي كاغذ 
گزينه منطقي تري به نظر مي رسيد.

هويدا كه از در مالطفت و همراهي برآمده، جالل 
در آمده كه »شــما نماينده امريد و من نماينده 
كالم. امر وقتي مي تواند بر كالم مســلط شود 
كه در اين مملکت 2نفر حکومت كنند:  يا محمد 
بن عبداهلل)ص( يا ژوزف استالين. شما كدامش 
هستيد؟« بعد هويدا كه مدارك سانسور را دست 
آنها مي بيند، مي گويد: »براي وضعي كه پيش 
آمده بايد فکري كرد و طرحي ريخت كه چه بهتر 
خودتان ترتيب اين كار را بدهيد«. آل احمد هم 
كه روشنفکر كاركشته اي بود، مي گويد: »ما براي 
اعتراض به سانسور آمده ايم حاال شما مي خواهيد 

از ما مشتي سانسورچي درست كنيد؟«
ساعدي بعدها در گفت وگويي براي تاريخ شفاهي 
ايران در دانشــگاه هاروارد، درباره نوع برخورد 
جالل با هويدا گفته بود: »مسئله را درست عين 
نوشــته هاي خودش مطرح كرد؛ مثال مسئله 
شمشير و قلم. شما شمشيرتان در مقابل قلم ما 
شکست مي خورد و اينها. هويدا گفت من اينها را 
نمي خواهم بشنوم و ما از اين چيزها خودمان هم 
خوانديم«. هويدا پس از اينکه حرف هاي جالل را 
شعارزده مي خواند، از در ديگري وارد مي شود؛ به 
سابقه دوستي اش با صادق چوبك اشاره مي كند 
و سعي مي كند با اســتفاده از اعتبار چوبك، به 
نويســندگان بگويد كه خودش هــم از جرگه 
روشنفکران است. پيشنهاد مي دهد كه آخر هفته 
با هم در خانه چوبك جمع شوند و صميمانه تر 
بحث را پيش ببرند كه اين پيشنهاد هم از سوي 

آل احمد رد مي شود.
تا آن جا كه مي دانيم جلســه بــدون نتيجه اي 
مشخص به پايان مي رســد. پس از چند هفته، 
نظام سانسور جديدي در ايران مستقر مي شود 
كه بنا بر آن، ناشران بايد چند نسخه از هر كتاب 
تازه شان را به كتابخانه ملي عرضه كنند و شماره 
ويژه اي دريافت دارند. خب ظاهرا، جلســه كار 
خودش را كرده بود؛ اينطور به نظر مي رسيد كه 
سانسور برچيده شده است اما خب واقعيت اين 
بود كه هيچ كتابي بدون اخذ شماره كتابخانه ملي 
قابل توزيع نبود؛ سانسورچي ها از اداره سانسور 

رفته بودند نشسته بودند در كتابخانه ملي.

نویسندگان باشگاه
چهارشنبه

كريستال... كريستال

 معموالً تا بليت مي خريديم و وارد سينما مي شديم 
او را مي ديديم كه مثل هميشــه خوش تيپ و مرتب ايســتاده و حواسش به 
همه  چيز هست. تقريباً هر وقت كه به كريستال مي رفتيم صابر رهبر را كنار در 
ورودي، بغل بوفه يا غرفه اي كه كتاب هاي سينمايي عرضه مي كرد، مي ديديم. 
كنار »درك فيلم« و »شناخت سينما« و از همه غريب تر كنار كتاب هاي بابك 
احمدي. قاب دو نفره كارگردان »مردي از جنوب شهر« با تاركوفسکي آن هم 
در سر الله زار از آن تصاوير عجيبي بود كه فقط در دهه 60 مي شد مالحظه اش 
كرد. كارگردان موفق سينماي فارسي دهه هاي 40 و 50، در دهه 60 سينمادار 
موقري بود كه تركيب فيلم هايي كه به نمايش مي گذاشت بيشتر از اينکه مشابه 
بقيه ســينماهاي خيابان الله زار )كه هنوز آن موقع نفس مي كشيدند( باشد، 
بيشتر نزديك به سينما عصر جديد بود. )كه آنجا هم همه  چيز تحت مديريت و 
سليقه هوشنگ كاوه اداره مي شد( كريستال با كالس ترين سينماي الله زار بود. 

سينماي ممتازي كه آقاي صابر رهبر به بهترين شکل اداره اش مي كرد.
 اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70، كريستال در ايام جشنواره پناهگاه امني بود 
كه مي دانستي اگر در صف بليت فروشي اش بايستي دست خالي بيرون نخواهي 
رفت. همه اوقات هدر شده مقابل سينما آزادي را مي شد در كريستال جبران 
كرد. سينمايي كه بليت فروشي اش با بيشترين ظرفيت صندلي ها همراه بود 
)براي كساني كه بليت هاي جشنواره را پيش خريد مي كردند، آزادي و فرهنگ و 
حتي بهمن گزينه هاي جذاب تري بودند(. كريستال آخرين اميدي بود كه هرگز 
نااميدت نمي كرد. فضاي داخل سالن، صندلي ها و كيفيت تصوير و صدا، ربطي 
به بقيه سينماهاي خيابان الله زار نداشت؛ سينماهايي كه در دهه60 بخشي از 
روزگار سپري شده بودند ولي كريستال خودش را به روز كرده بود؛ حواس صابر 
رهبر آنقدر جمع بود كه زودتر از همه سينمايش را مجهز به سيستم دالبي ساراند 
كند و وقتي بعد از جشنواره، خبري از فيلم هاي تازه نيست، خودش هفته فيلم 
خارجي و ايراني راه بيندازد.)تماشاي نسخه خوب و با كيفيتي از »دندان مار« در 
اسفند 1373 آنقدر دلچسب بود كه غصه تماشاي »تجارت« كه چند روز پيش 
در جشنواره سيزدهم ديده بوديمش را محو كند.( كريستال را با سليقه خوب 
مديرش به ياد مي آوريم. با لذت تماشاي چند باره »دانتون« و »گروهبان راتلج« 

و »قرارداد با آدم كش«.
 مقابل كريستال معموالً با دستفروشاني مواجه مي شديم كه در بساطشان 
تکه هاي با ارزشي از دوران قديم داشتند. كتاب هاي جيبي. مجله هاي سينمايي 
قديمي كه روي جلدش عکس مســعود كيميايي و داريوش مهرجويي چاپ 
شده بود. شماره هاي كمياب نشرياتي كه كاغذشان در گذر زمان زرد شده بود؛ 
عکس هاي سياه و سفيد هنرپيشه هاي قديمي و همه آنچه يادگار هاي روزگار 
سپري شده بود و ما به اندازه وســعمان از اين خوان نعمت از اين يادگارهاي 
گذشــته بهره مي گرفتيم. و اگر كيف مدرســه همراهان نبود، آنچه از بساط 
دستفروش ها خريده بوديم را الي روزنامه اي سياسي يا هفته نامه اي ورزشي، 
قرار مي داديم. تك شــماره اي از »رودكي« يا دوره مجلد شــده »نگين« )كه 
دوســتي بعدها به امانت ابدي اش برد( و شايد از همه مهم تر فصلنامه فيلم به 
ســردبيري جمشــيد اكرمي كه روي جلدش تصويري از پشت صحنه فيلم 
»خاك« كيميايي بود. همه اينها را در آن سال ها از سينما كريستال داشتيم؛ 
همه آن گشت و گذارها در الله زاري كه پرويز دوايي ديگر نمي خواست ببيندش. 
خياباني كه سال ها بود از دوران اوجش فاصله گرفته بود و مغازه هاي لوستر و 
آباژور و كابل فروشي، هويتش را تغيير و سينماهايش را به حاشيه رانده بودند. 
آنقدر كه وقتي براي تماشاي »نقطه ضعف« اعالمي به يکي از سينماهاي قديمي 
نزديك كوچه ملي رفتيم، سر و صداي گربه هاي حاضر در سالن، حواس ما را 
از تماشــاي فيلم پرت و چرت مرغوب چند تماشاگر رديف هاي پشتي را پاره 
مي كرد. در كريستال اما از اين خبرها نبود. دهه 70كه به ميانه رسيد كمتر به 
كريستال رفتيم و دهه 80 كه خبر تعطيلي اش را شنيديم حس مان مثل شنيدن 
خبر درگذشت عزيزي بود كه سال ها سراغش را نگرفته بوديم. چند سال بعد 
صابر رهبر هم رفت؛ كارگرداني كه در كار با مضامين و دستمايه هاي سينماي 
فارسي )كه دوستش نداشتيم( ذوق و سليقه به خرج مي داد. همانطور كه در مقام 
سينمادار، باز با تکيه بر همان ذوق و سليقه، كريستال را سنگين و با كالس اداره 
مي كرد. سينمايي كه وقتي به آخر خط رسيد كه الله زار كامال تغيير كرده بود و 
در آن شلوغي و ازدحام جويندگان كابل و سيم، ديگر كسي حوصله سينما رفتن 
نداشت. كريستال وقتي خاطره شد كه سينماهاي فرسوده اطراف كوچه ملي 
سال ها بود ساكت شده بودند. سينمايي كه در الله زار فيلم هنري اروپايي نشان 
مي داد و وقتي به قصد يك ساندويچ»مارتا« سمت بوفه اش مي رفتي، اينسرت 
كتاب » صد فيلم « بهرام ري پور، هوايي ات مي كرد و دو به شك نگهت مي داشت 
كه به سنت »اول ساندويچ، بعد سينما« كه خسرو دهقان بارها در مجله فيلم 
نقلش كرده بود وفادار باشي يا كتابي كه معرفي اش را باز هم از قول دهقان در 

همان مجله خوانده بودي، بخري؛ كريستال چنين سينمايي بود.

سعيد مروتي| روزنامه نگار

نگارگري، جواهرسازي و خيابان هاي ديگر

اين 3 ،4 روز اخير در اصفهان بودم. شهري كه نخستين 
روز آذر مسمي يافته است، به روز ملي پاسداشتش در 
سپهر تاريخ و فرهنگ ايران. همان روزي كه ركن الدوله 
ديلمي، برج و باروي اين شهر را در سده چهارم بنا نهاد و 
نمادش شد مرد كمان دارِ سوار بر اسب، همان نشان برج قوس )ماه آذر( كه نگاره اي 
است بر سردر بازار قيصريه. شهري كه در اين سال هاي گذشته، عنايت مردم و 
مديرانش، به پاسداري و پاسباني ميراث گذشتگان شان بيش از پيش شده است و 
بارقه اي است از اميدواري به فرهنگ مداري و فرهنگ محوري. خيابان هايي مانند 
چهارباغ عباسي و محله هايي چون جلفا، كه روزگاري سواره رو بودند و آسفالت، 
حاال پياده رو شده اند و سنگفرش. ابنيه اي كه تا همين چندي قبل، رو به فراموشي 
گذاشــته بودند و با هر باد و باران و برفي در آستانه نابودي، حاال به گالري، موزه، 
كافه، رستوران و اقامتگاه - موسوم به بوم گردي- تبديل شده اند و شمارشان مدام 
هم فزوني مي يابد. اين يعني هم سرمايه داران و سرمايه گذاران بخش خصوصي 
دست وپا جنبانده اند و دل سوزانده اند و هم دولتي ها تسهيلگري كرده اند و حاال 
همه شان پاتوقي شده اند براي اصفهاني ها، حتي مهمانان ايراني و خارجي. جز آنچه 
رفت، به نام معابر اين شهر هم نگاه خاصي  شده است كه به سبب عقبه فرهنگي 
و هنري اصفهان، در يــك ابتکار، برخي گذرها، نام مشــاغل و حرفي را بر خود 
گرفته اند؛ پيشه هايي كه به ويژه در روزگار حکمراني دودمان صفويان، دوران اوج 
عزت شان بود؛ خيابان هاي آينه كاري، جواهرسازي، فيروزه كوبي، صحافي، معرق، 
نقاشي، نگارگري و مينياتور از همين دســت اسامي در اصفهان هستند و البته 
نام هاي تاريخي و قديمي ازجمله ميرداماد، ميرفندرسکي، ابن سينا، شيخ صدوق، 
محتشم كاشاني، صائب، شيخ كليني، حکيم شفايي، سروش اصفهاني، كمال الدين 
اسماعيل، ركن الدوله، علي بن سهل، شيخ بهايي، خواجه عميد، سيدعلي خان، 
خواجه پطروس، جمال الدين عبدالرزاق، علي قلي آقا و بسياري ديگر، بر بعضي 
ديگر از كوچه هاي اين كهن شهر نام گرفته اند و پرواضح است هريك سببي داشته 
است و نسبتي با اصفهان. جالب است بدانيد خياباني هم به نام شهر »فرايبورگ« 
آلمان لحاظ شده است، آن هم به دليل پيوند خواهرخواندگي اين دو شهر. اين 
همه يعني توجه به اصفهان، مشمول ظرايف و دقايقي است و الزم است نگاهي 
مبسوط به آن شود، تا به دقت و صحت، ديروزش به امروزش پيوند خورد. آن هم 
شهري كه با ميدان »نقش جهان«اش، جهاني بودنش، افزون تر، در منظر و مرئي 

قرار گرفته است.

حميدرضا محمدي| روزنامهنگار

طبق اعالم معاون رئیس جمهور 
ارزیابی ها نشان می دهد كه ۷۸ درصد از 
پروژه دولت الكترونیك در دستگاه های 

اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.

مدیركل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و 
كاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: در حوزه 

محتوا، رشته های جدیدی در شاخه كاردانش 
راه اندازی كردیم كه شمار آن به 9رشته می رسد.

معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران گفت: 
از طریق تماس های مردمی با سامانه ۱۸۸۸ و ۱۳۷، 
حدود ۳۴ هزار داده كسب كردیم كه از این میان 
۵۶درصد مشكالت در حوزه خدمات شهری بود.

56 درصد9رشته78 درصد عدد خبر

صحنه گرداني 
جالل در دفتر 

نخست وزير
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تاريخ برخورد   زمستان 1344

محل برخورد   تهران، دفتر نخست وزيري

 خبرت مي بينم 

 آه از آن روز كه 
بادت گل رعنا ببرد

حافظ

گوريل ها فرزند خوانده مي گيرند
حيوانــات با اينكــه فقط در 
جنگل دشمن ندارند، اما گاهي 
رفتارهايشان براي حمايت از 
ساير جانداران، دانشمندان را 
شگفت زده مي كند. ساينس 
طي گزارش مبســوطي نتايج 

تحقيقي را منتشر كرده كه نشان مي دهد  گوريل ها چنانچه 
بچه ميمون يتيمي را بيابنــد، آن را به فرزندخواندگي 
مي پذيرند. متيو زيپل، رفتار شناس و اكولوژيست دانشگاه 
دوك با بررسي و جمع آوري اطالعات 53ساله دانشمندان 
گوناگون به اين نتيجه رســيده كه اين گونه از حيوانات 
حساسيت خاصي روي بچه ميمون هاي يتيم دارند و به 

سرعت آنها را تحت سرپرستي مي گيرند.

غرغرو ها آسيب  مي زنند
غرولند، آه و ناله و ورژن قديمي 
آن زنجموره، از منظر روانشناسي 
همه شان در جاي خود زيرمجموعه 
برون ريزي و براي سالمت روان 
مفيد هستند. حاال اما دانشمندان 
به اين نتيجه رسيده اند كه مثل 

هر پديده و رفتار ديگري غرولند هم اگر از حد خود بگذرد، 
مخصوصا براي اطرافيان و شنونده ها، بسيار مضر است. به 
گزارش بيگ تينك، غرغرو ها باعث مي شوند ميزان خاصي 
از هورمون هاي استرس در بدن شنونده ها و اطرافيان فرد 
ترشح شود كه چنانچه مجاورتشان  با فرد هميشه  شاكي، 
شامل مدت زمان زياد يا تكرار باشد، اين استرس ممكن است 

منجر به بروز مشكالت جسمي يا رواني شود.

كنسل شدن مصاحبه يك ميليون دالري
مجري تلويزيون استراليا كه 
براي مصاحبه با يك خواننده 
انگليســی، 16هزار كيلومتر 
سفر كرده بود، به خاطر يك 
كلمه مصاحبه اش توسط اين 
خواننده كنسل شد. به گزارش 

ياهونيوز، مت دوران، مجري شبكه 7تلويزيون استراليا 
پس از اين سفر طوالني كه براي مصاحبه با ادل لوري 
 بلو ادكينز مشــهور به ادل به لندن پرواز كرده بود، در 
ابتداي مصاحبه در مقابل اين پرســش خواننده كه 
»نظرت درباره آخرين آلبوم من چيه؟« قرار گرفت و فقط 
گفت»نشنيدم«. همين يك كلمه كافي بود تا مصاحبه 

توسط اين خواننده كنسل شود. 

پياده روهای شهر ما چه بارانی و چه آفتابی مطلو بند؛ بر سينه شان مهربانانه تر گام برداريم.
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