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عقبنشینیموقتکرونا

«جمعه سياه»
بیمنطق در ايران

در حاليكه «جمعه سياه» با تقويم
كاري و انبارگرداني شركتها هيچ
تطابقي ندارد امسال تب اين ماجرا در
استارتآپهاي ايراني داغتر شده است

همه شهرهای کشور از وضعیت قرمز خارج شدند اما کارشناسان از شکنندهبودن شرایط میگویند
حمله ویروس به واكسينهنشدهها ؛ گفتوگو با رئيسشبكه تحقيقات بيماريهاي ويروسي

ویژه
رش
گزا

نرخ استخدام يك دروغپرداز

پشت پرده شاهدان دروغین که در اطراف مجتمعهاي قضايي حضور پررنگ دارند

يادداشت

حامد فوقاني؛ دبير گروه شهر

فراهمآمدن حلقههاي
مديريت واحد شهري

23سال از زماني كه بارقه «مديريت واحد شهري» در
كشور زده شد گذشــته اما هنوز اين موضوع مهم كه
ميتواند از هزينه اداره شهرها كاسته و جلوي اقدامات
جزيرهاي نهادها را بگيرد ،محقق نشده اســت .اگرچه هم شخص رئيسجمهور و
هم اعضاي هيأت دولت اعالم كردهاند كــه اراده الزم براي تحقق اين امر در دولت
ســيزدهم ،وجود دارد .بنابراين انتظار ميرود كه اليحه «مديريت شــهري» كه
تكيهاش بر مديريت واحد يا يكپارچه شهري است ،در كميسيونهاي خاص دولت
چكشكاري شود و نمايندگان مجلس نيز در كميسيون شــوراها و امور داخلي و
فراكسيون مديريت شــهري ،در تعامل با دولت هرچه سريعتر بسترهاي مناسب
براي تصويبش را ايجاد كنند.
با همه اوصاف ،شــهرداري تهران تا آن زمان كه مديريت واحد شــهري بهمعناي
واقعي ،مصوب شده و اجرايي شود ،دست روي دست نگذاشته است و خود با تكميل
حلقههايي مرتبط با اين مهم ،امور را پيگيري ميكند؛ چه آنكه از يكسو 5قرارگاه
مختلف شكل گرفت و چه آنكه از سوي ديگر ،شــهردار از پي جلساتي مشترك با
دولت ،مسئوالن عالي رتبه و مديران ارگانها ،بهدنبال فراهمسازي مقدمات كارهاي
اولويتدار شهري اســت .ايجاد قرارگاه اجتماعي و شناسايي درگاههاي مرتبط با
آسيبهاي اجتماعي و در نتيجه اعالم اين موضوع كه ساماندهي بيش از 12هزار
معتاد متجاهر و كودكان كار به فوريت انجام ميشــود ،ثمره همين امر به شــمار
ميآيد .تا جايي كه شــهردار تهران با قاطعيت اعالم كرده با همراهي ديگر نهادها،
طي 6ماه آينده چهره شهر از آسيبهاي مربوط به معتادان متجاهر زدوده خواهد
شد و شهرداری 4تا 5سال براي حمايت و عدمبازگشتشان به زندگي سياه گذشته
پاي آنها خواهد ماند .مورد ديگر را هم ميتوان راهاندازي مراكز واكسيناسيون ثابت،
سيار و خودرويي در همكاري با وزارت بهداشــت ،وزارت كشور و ستاد ملي مقابله
با كرونا دانست.
ادامه در
صفحه3
به هرترتيــب شــهرداري در دوره جديد ،نهتنهــا قائل به
فرصتسوزي در تعامل با دولت و مجلس شوراي اسالمي نيست بلكه باب رايزني با
هر نهادي را باز كرده است.
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آرامش کشاورزان ،غوغایآشوبگران

تجمع كشاورزان اصفهانی با توافقات مهم با استانداری پایان یافت ،اما حاال اوباش به خیابانها آمدهاند
اصفهان همچنان خبرســاز اســت.
سیاست تجمعــات اعتراضی بــا مطالبات در
داخلی
زمینه آب و مشكالت ناشی از بیآبی
گرچه از اصفهــان آغاز شــد ،اما چنــدی بعد به
چهارمحال و بختیاری هم كشیده شد؛ تجمعاتی كه
آرام شروع شــد ،آرام ادامه یافت و آرام هم به پایان
رسید ،اما پس از اعالم كشــاورزان مبنی بر پایان
اجتماع مدنیشان براســاس توافق صورتگرفته با
مســئوالن و انتظار بــرای تحقق آنهــا ،تجمعات
متفاوتی در حال شكلگیری بود كه پلیس مانع آنها
شد.
از دیگر ســو تبعات و برخی تحركات كه در ادامه
همین تجمعها صورت گرفت ،یزد را هم دربرگرفت
و با آسیبی كه به خط لوله انتقال آب به این استان
وارد شد ،روز گذشته یزدیها ساعاتی را بدون آب
به سر بردند .درحقیقت همین وقایع نشان میدهد
كه موضوع آبی این سه استان كامال به هم وابسته
است .ضمن اینكه استان چهارمی هم در این میان
ذینفع است؛ خوزســتان كه اعتراضات مردم آن
چندماه پیش و در تابستان بود كه خود را نشان داد؛
اعتراضاتی كه به خیابان كشیده شد و نتایج ناگواری
هم در پی داشت.
بههرحال ،مسئله فعلی دولت و كشور ،اصفهان است
و مطالبات كشاورزان این استان؛ موضوعی كه البته
در كوتاهمدت فقط این طیف كوچك را دربرمیگیرد
و قطعا هر تصمیمی گرفته شــود ،بایــد مردم هر
4استان در آن دیده شوند.
از شــنبه هفته آینده مصوبات استانی به اجرا
گذاشته میشود

پــس از 2هفتــه از حضور كشــاورزان در بســتر
زایندهرود ،روز پنجشنبه شورای میرآبها ،آببران
و كشــاورزان در بیانیهای از پایان تجمع خود خبر
دادند و اعالم كردند با توجه به وضعیت ذخایر آبی به
مسئوالن فرصت میدهند تا اقدامات الزم برای حل
مشكالت را در مهلت تعیینشده به انجام رسانند.
نماینده صنف كشاورزان شهرستان اصفهان با اشاره
به بیانیه شورای میرآبها و آببران گفت :روزهای
گذشته جلسات متعددی گذاشته شد و از استاندار
اصفهان یك مصوبه 7بندی كه در بیانیه شــماره4
آمده ،گرفتند .حسین وحیدا افزود :امیدواریم هرچه
زودتر این مصوبات اجرا شــود و استاندار هم تأكید
دارند از روز شنبه هفته آینده این مصوبات استانی

به اجرا گذاشته شود.
نماینده صنف كشاورزان شهرستان اصفهان با بیان
اینكه پیگیری سریع مصوبات بخش ملی خواسته
استاندار اصفهان است ،گفت :هر 15روز یكبار باید
این گزارش به كشاورزان داده شود .وی ادامه داد:
اگر امروز تنشهایی بین كشاورزان پیش آمد ،ناشی
از اجرانشدن مصوبات گذشته و بیاعتمادی بود ولی
بیشتر آنها معتقدند باید به دولت جدید و استاندار
فعلیفرصت داده شود و اعتماد كرد تا هر چه زودتر
این مصوبات اجرایی شود.
وحیدا تصریح كرد :مصوبات استانی توسط كمیته
چهارجانبه اعم از صنف كشاورزی ،جهادكشاورزی،
آب منطقهای و اســتانداری پیگیری میشــود و
بهزودی مصوباتی اجرا خواهد شد.
آتش به چادرها افتاد اما گسترش نیافت

تجمعات آرام كشاورزان برای آب ،گرچه پایان یافت،
اما شب جمعه و بهرغم اعالم پایانیافتن اعتراضها
براســاس توافق صورتگرفته با مسئوالن ،عدهای
 2چادر كشــاورزان را به آتش كشــیدند .براساس
ویدئویی كه تســنیم منتشــر كرد2 ،نفر از پشت
چادرهای كشاورزان بهگونهای كه دیده نمیشوند

وزیر خارجه از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست آماده رفع تحریمها باشند

صبح جمعه و همزمان با برخی اخبار
ناخوشــایند از تجمعات اصفهان،
مدیرعامل شركت آب منطقهای یزد
اعالم كرد كه خــط انتقال آب به یزد
مورد تعرض قرار گرفته و جریان آب
انتقالی قطع شده است .جوادیانزاده
افزود :حوضچههــای  ۳۲۷و  ۳۳۰با
لودر تخریب شده و حجم خسارات
زیادی را بهوجود آوردهو آب انتقالی
بر اثر ایــن اتفــاق هماكنون قطع
است .ســاعاتی بعد ،معاون حفاظت
و بهر هبرداری شركت آب منطقهای
اصفهان گفت :امــروز صبح(دیروز)
رفع عیب از خط لوله انتقال آب انجام
شد و از ساعاتی قبل پمپها در آبگیر
روشن شــده و ایســتگاه پمپاژ راه
افتاده است .محمود چیتیان ،معاون
حفاظت و بهرهبرداری شــركت آب
توگو با فارس
منطقهای اصفهان در گف 
درخصوص وضعیت خط انتقال آب به
یزد ،گفت :حدود ساعت یك بامداد
خط انتقال آب به یزد تخریب شد و
صبح جمعه حدود ساعت هشتونیم
مشكل برطرف شد.

اصفهانی ،پلیس به تجمع دیروز پایان داد .به گزارش
فارس ،نیروهــای انتظامی برای تامیــن امنیت و
جلوگیری از خشــونت و تحرك فرصتطلبان ،با
استفاده از گاز اشــكآور تجمعكنندگان را متفرق
كردند.

فوریتهای پزشــكی به مراكز درمانی انتقال داده
شدند و یك نفر دیگر هم در محل امدادرسانی شد و
تحتمداوا قرار گرفت.
كشاورزانی كه از مجاری قانون خواستار رسیدگی
به مطالباتشان هســتند ،معتقدند هرچه زودتر
مصوبات اجرایی شود.

در پی بیانیه پایانی معترضان ،عناصر فرصتطلب و
ضدانقالب كه از ابتدا تالش كردند مسیر مطالبات
كشــاورزان را تغییــر دهنــد و به فضــای ناامنی
و بینظمی در اصفهــان دامن بزنند ،بــا حمله به
چادرهای حاضران در بستر زایندهرود قصد داشتند
مانع از پایان تجمع كشاورزان شوند.
كشــاورزان اصفهانــی خواهــان اجراییشــدن
مصوبــات شــورایعالی آب هســتند و در توافق
صنف كشــاورزان و اســتانداری بــر جمعآوری
چادرها از بســتر زایندهرود ،اما برخی از كشاورزان
بــر مانــدگاری چادرهــا در ایــن مــكان اصرار
كردند .بــه گزارش تســنیم ،در پــی تنش بین
كشــاورزان مبنی بر مانــدن یا نماندن در بســتر
رودخانه و ایجاد التهاب و هیجان 2نفر از كشاورزان
حال نامســاعد پیدا كردند كه با حضور اورژانس و

اراذل و اوباش بهدنبال سوءاستفاده از مطالبه كشاورزان

چهكسی چادرها را آتش زد؟

دادستان اصفهان هم در واكنش به این وقایع گفت:
جمعهشــب اراذل و اوباش مانع جمعكردن چادر
كشاورزان توسط كشاورزان شدند و چادر كشاورزان
را آتش زدند .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،علی
اصفهانی گفت :بعد از بیانیهای كه صنف كشاورزی
داد و خاتمه تجمع كشــاورزان را اعالم كرد ،خود
كشــاورزان رفتند كه چادرها را جمــع كنند .وی
تصریح كرد :كشــاورزان وســایل داخل چادرها را
تخلیه كردنــد ،اما وقتی میخواســتند چادرها را
برچینند ،یكسری از افراد سودجو كه آنجا بودند،
مخالفت كردند و نگذاشــتند چادرها جمع شود؛
اینها از كشاورزان نبودند و اهداف دیگری را دنبال
میكردند .اصفهانی افزود :نیروی انتظامی تعدادی از
این اراذل و اوباش را دستگیر كردهاست.

سیداحمد علمالهدی
امام جمعه مشهد:
امروز جامعه ما گرفتار گرانی است كه معیشت
را برای همه سخت كرده و دستگاههای دولتی
باید در برنامهریزیهای اقتصادی ما را یاری
كنند .بخشی مربوط به اختالالت ارزی  اما
بخشی مربوط به  داللبازی است /.تسنیم
سیدمحمدحسن ابوترابیفرد
خطیب نماز جمعه تهران:
به حاكمان اروپا توصیه میكنم منافع
ملتهای خود را قربانی منافع نامشروع
حاكمان آمریكایی و رژیم صهیونیستی
نكنید .منافع ملتهای اروپایی را با رژیمی
كه تاروپود آن فروریخته ،گره نزنید /.ایسنا

سیدحسن عاملی
امام جمعه اردبیل:
آمریكا و اروپا در مذاكرات اصرار دارندچاقو را
زیر گلوی ایران بگذارند .مشكل مذاكره كامال
روشن و قابل حل است .هركس از برجام
خارج شده ،برگردد/ .تسنیم

سیداسماعیل خطیب
وزیر اطالعات:
دشمن با به میدان آوردن همه توان و
ظرفیتهای رسانهای خود یك جنگ تركیبی
علیه كشور را در دستور كار قرار دادهو بهدنبال
بهرهبرداری از هر چالش و فرصتی برای
ضربهزدن به انقالب اسالمی است / .ایرنا

علیرضا اعرافی
امامجمعه قم:
همه دستگاهها برای رفع رنج مردم مسئول
هستند .امروز مردم با مشكالت زیادی دست
و پنجه نرم میكنند و مجلس باید با نظارت
صحیح برای رفع مشكالت جامعه اقدام كند  .
اگر كسی گرسنه باشد و همهكسانی كه
توانایی داشتند و اقدامی انجام ندهند ،در این
زمینه مسئول هستند / .تسنیم

دومین مالقات محكومان آبان 98با محسنیاژهای
رئیــس قوهقضاییــه در
قضایی جلســات مردمــی خود
همچنــان پرونــد ه
محكومان امنیتی آبان 1398را روی
میز دارد و بــه درخواســتهای آنها
رسیدگی میكند .روز پنجشنبه یكبار
دیگر پای پرونده محكومان امنیتی به
جلســه دیدار مردمی غالمحســین
محسنیاژهای كشیده شد و در 3فقره از
این پروندهها درخواستهایی خطاب به
محسنیاژهای مطرح شــد .اژهای در
یكماه نخســت فعالیت خــود نیز با
تعــدادی از خانوادههــای محكومان
ناآرامیهای آبان 1398نیز دیدار كرده
بود و از دادستان تهران خواسته بود با
بررسی فوری پرونده این نوع محكومان
زمینه آزادی و بخشودگی افراد واجد
شــرایط را فراهــم كنــد .تعــداد
بازداشتیهای اعتراضات گرانی بنزین
در آبان 1398از ســوی كمیســیون
امنیت ملی مجلس 7هــزار نفر اعالم
شده بود .آمار زندانیهای باقیمانده از
آن بازداشتها مشــخص نیست ولی
اخبار آزادی برخــی از آنان و پیگیری
وضعیت بازداشتیهای باقیمانده در
رصدهــای رســانهای و شــبكههای
اجتماعی دنبال میشود.
مركز رســانه قوهقضاییــه ،مردادماه
بهدنبال دیــدار اول محســنیاژهای
اعالم كــرده بود تعداد زیــادی از این
محكومان حسب مورد ،مشمول آزادی
مشــروط یا عفو قرار خواهند گرفت.
پیشتر در مناســبتهای مختلف از
جملــه نیمهشــعبان امســال بنا به
درخواســت رئیس قوهقضاییه از مقام

رئیس قوه قضاییه به مدت 2ساعت با خانواده محکومان دیدار کرد/.عکس :میزان

معظم رهبری ۱۰۰نفــر از محكومین
امنیتــی ازجمله برخــی محكومین
حوادث آبانماه سال ۹۸مشمول عفو
شــدند؛ در ســال ۱۳۹۹نیز با اعالم و
فهرست ارائهشــده توسط قوهقضاییه
بالغ بر ۱۵هزار و ۳۰۰نفر از محكومان،
مشــمول عفو رهبری قرار گرفتند كه
این میزان در مقایسه با سال ،۹۸رشد
۸۶درصدی داشت.
اژهای چه گفت؟

رئیــس قوهقضاییــه در دیدارهــا و
برنامههای بازدید خود نشــان داده از
صرف ارائــه ویترینی اقداماتش پرهیز

اژهای :هر سهقوه انقالبی و به فكر مردم هستند

مكث

در آستانه ازسرگیری مذاكرات ایران
برجام
و  4+1درباره برجام ،وزیر امورخارجه
كشــورمان و جوزپ بورل ،مسئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا طی گفتوگویی
تلفنی درباره مذاكرات وین با یكدیگر بحث و تبادل
نظر كردند.
وزیر امورخارجه كشــورمان در این گفتوگوی
تلفنی تأكید كــرد اگر طرفهــای مقابل آماده
بازگشــت به تعهدات كامل خود و رفع تحریمها
باشند ،دستیابی به یك توافق خوب و حتی فوری
امكانپذیر است.
امیرعبداللهیان تأكید كرد :با وجود عهدشــكنی
آمریكا و 3كشــور اروپایی در برجام ،ما با حسن
نیت و جدیت در مذاكرات وین حضور مییابیم و
خواهان توافق خوب و قابل راستیآزمایی هستیم.
وی افزود :بازگشت به برجام در عمل باید به معنی
پایبندی به تمام مفاد و محتوای آن باشد.
وزیــر امورخارجه با تشــكر از تالشهای جوزپ
بورل بهعنوان هماهنگكننده گفت :روشن است
كه نتیجه نهایی در 6دور مذاكرات وین بهدســت
نیامده ،لذا تمام مواردی كه الزم است مورد حل و
فصل قرار گیرند از سوی تیم مذاكرهكننده ایرانی
ن تأكید كرد:
مورد توجه قرار دارند .امیرعبداللهیا 
باید تضمین جدی و كافی وجود داشته باشد كه
آمریكایی كه به آن اعتمادی وجود ندارد دوباره از
برجام خارج نشود .وزیر امور خارجه كشورمان با
اشاره به رفتار متناقض آمریكاییها و عدم تطابق
حرف و عمل آنها گفت :كاخ سفید همزمان با اعالم
آمادگی برای بازگشــت به برجام ،در هفتههای
اخیر طی دو مرحله اشخاص و شركتهای ایرانی
را تحریم كرد ،لذا باید در عمل ،همگان شاهد اراده
و اقدام جدی برای لغو كامل تحریمها باشــند .او
اظهار داشت :غرب باید با رویكرد جدید و سازنده به
وین بیاید .جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا نیز در این گفتوگوی تلفنی با اشاره
به تماسهای خــود با تمامی طرفهــا بهعنوان
مسئول هماهنگكننده كمیسیون مشترك برجام
گفت :در مذاكرات وین بحثهای فشرده و مفصلی
بهویژه روی موضوعات معوق و رفع تحریمها باید
انجام گیرد و احتمال اینكه همه بتوانند به شكل
اصلی برجام بازگردند ،وجود دارد.
او با اشاره به تعهدات آمریكا گفت :تنها راه برداشتن
تحریمها احیای برجام است كه از این طریق هم
ایران به حقوق خود میرسد و هم جامعه بینالملل
از ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران اطمینان
پیدا میكند.

بورل بعد از گفتوگو با امیرعبداللهیان در توییتر
نوشت :ما یك فرصت واقعی پیش رو داریم و باید
با عملگرایی ،واقعبینی و حســن نیت به سرعت
مذاكرات درباره تمامی مســائل حلنشــده را به
نتیجه برسانیم.
ســعید خطیــبزاده درخصــوص برخــی
گمانهزنیهــای رســانهای در مورد پیشــنهاد
برداشــتن گام به گام تحریمها از ســوی طرف
غربی در مذاكرات وین گفــت :مواضع جمهوری
اسالمی ایران در این خصوص از ماهها پیش گفته
شده و دولت جدید نیز بدون هیچ لكنتی مواضع
خود را اعالم كرده اســت .وی اضافــه كرد :تمام
تحریمهای آمریكا باید بهصــورت یكجا ،مؤثر و
قابل راســتیآزمایی همراه با تضمینهای عینی
برداشته شود.
خطیــبزاده تصریح كــرد :تمام تمركــز ما در
مذاكرات وین این اســت كه بهصورت جدی و با
اراده كامل برای رفع تحریمهای ظالمانه علیه مردم
ایران ،هفته بعد وارد مذاكرات شــویم .سخنگوی
وزارت امورخارجه تأكیــد كرد :موضع جمهوری
اسالمی ایران هم قاطع  ،هم روشن و منطقی است.
وی در گفتوگــو با خبرگزاری صداوســیما در
ادامه در پاسخ به سؤالی در مورد اصرار احتمالی
طرف مقابل بر این خواسته گفت :ما طرف مقابلی
نداریم .مــا و  ،4+1تمركزمان بــر چگونگی رفع
تحریمهای آمریكاســت كه پس از خروج ترامپ
بهصورت غیرقانونــی علیه مردم ایــران اعمال
شده است.
طی چند روز اخیر نیویوركتایمز از احتمال ارائه
پیشنهاد آمریكا مبنی بر آزادسازی بخشی از منابع
مسدودشــده ایران و اعمال برخی معافیتها ،در
ازای تعلیق بخشی از فعالیتهای هستهای خبر
داده است.
نیویوركتایمز با اشــاره به گزارش آكسیوس ،به
نقل از برخی منابع آمریكایی نوشــت :پیشنهاد
آمریكا این اســت كه ایران بخشی از فعالیتهای
هســتهای خود را در ازای آزادســازی برخی از
پولهای مسدودشده ایران از ســوی آمریكا و یا
اعمال معافیت درخصوص واردات برخی كاالها،
تعلیق كند.
در روزهای اخیر علی باقری ،معاون سیاسی وزیر
خارجه كه مسئولیت انجام مذاكرات برجام را بر
عهده دارد به اروپا رفته و با مقامات فرانسه ،آلمان،
اسپانیا و انگلیس رایزنی كرده بود .باقری هفته قبل
هم به  2كشــور امارات و كویت رفت تا با مقامات
منطقه درباره تحوالت تبادل نظر كرده باشد.

مخالفتپلیسبابرگزاریتجمعدرپلخواجویاصفهان

از دیگر ســو و با توجه به فراخــوان ضدانقالب در
روزهای اخیر و پایان اعتراض صنفی كشــاورزان

ماجرای قطع جریان آب
انتقالی به یزد

مكث

اعالم آمادگی ایران
برای توافق فوری بر سر برجام

عبور میكننــد و لحظاتی بعد آتشســوزی آغاز
میشود .صبح جمعه هم تجمعات پراكندهای برگزار
شد كه بنا به گزارش فارس ،بدون حضور كشاورزان
بود و با آتشزدن موتور پلیس و شكستن شیشههای
آمبوالنس به خشونت كشیده شد.
همین گزارش میافزاید :نوع این اعتراضات متفاوت
از تجمع آرام روزهای گذشــته بــود بهنحوی كه
در مواردی روشــنكردن آتــش در معابر اطراف،
ســنگپرانی به پلیس و آتــشزدن اموال عمومی
توسط این افراد دیده میشود.
نیروی انتظامــی در مواجهه با این افــراد اقدام به
شلیك گاز اشكآور كرد و مانع از بینظمی و ناامنی
شد .عدهای با حمله به یك آمبوالنس شیشههای آن
را شكســتند ،یك موتور پلیس را به آتش كشیدند
و با آتــشزدن درختان در اطراف پل فردوســی و
سیوســهپل فضای رعب و وحشــت برای عابران
ایجاد كردند .تعداد این افراد حدود  ۳۰۰نفر برآورد
شده است.

نقلقول

رئیس قوهقضاییه صبح جمعه در نشست اعضای شــورای فرماندهی و
مسئوالن مركز مقاومت بسیج قوهقضاییه رویكرد دولت مردمی و مجلس
انقالبی و قوهقضاییه تحولخواه را از فرصتهای موجود دانست و با اشاره
به افزایش امید و اعتماد در جامعه ،گفت :دولت ما دولتی انقالبی اســت و
میخواهد واقعا برای مردم كار كند و كشــور را از جنبههای مختلف ارتقا
ببخشد .غالمحسین محســنیاژهای همچنین با بیان اینكه «مجلس هم
امروز همین انگیزه را دارد و میخواهد انقالبــی عمل كند» ،گفت« :در
قوهقضاییه هم همكاران عزیز ما میخواهند اصالح كنند و یك قوهقضاییه
در تراز نظام اسالمی شكل بدهند كه بهدنبال اجرای بهتر عدالت و خدمت
بهتر به مردم است».

دارد .او همانطــور كه قبــا خواهان
اصالح عبــارت «بازدید ســرزده» در
انتشــار اخبار بازدیدهایش از زندانها
شده بود ،در دیدار روز پنجشنبهخود
نیز شــفاف و ســاده درباره چگونگی
برگزاری ایــن دیدارهــا توضیح داد:
«چندوقتی اســت كه به من گفتهاند
تعدادی از افراد نیــاز دارند با خود من
دیدار كنند؛ انتخــاب این مجموعه به
تشخیص خودشــان بوده است؛ یعنی
من در جریان نیســتم .اینجا هستم تا
اگر چنانچه كاری طبق قانون میتوان
انجام داد مساعدت كنیم ».پاسخهای
واقعی او به درخواستها نیز حكایت از
آن داشت كه برخی نیز در این دیدارها
از رئیــس قوهقضاییه جــواب منفی
میگیرند.
محسنیاژهای البته اكثر درخواستها را
اجابت كرد .تعدادی از بازدیدكنندگان
درخواســت كاهــش یا پایــان دوره
محكومیــت متهمان خــود در زندان
را داشــتند كه اژهای در جوابشــان
میگفت« :اگر وضع حال فعلی او خوب
باشد كمكش میكنیم ».او در پاسخ به
بستگان یكی از متهمان اخالل ارزی با
شغل اصلی قصابی كه به 20سال زندان
محكوم شده است ،گفت« :قانون اجازه

اجابت هیچكدام از درخواستهای او را
نمیدهد».
یكی از مراجعهكنندهها با طرح مشكل
جسمی و مریضی متهم خود در زندان
از اژهای درخواست كمك كرد كه جواب
شــنید« :اگر چنین باشــد دادستانی
تهران بررســی كند كه تحمل حبس
دارند یا نه؛ ما هر ســهراهكار را بررسی
میكنیم .یكی مریضی ،یكی احتمال
اعمال  471و یكی هم احتمال عفو».
محسنیاژهای همچنین دستور توقف
اجرای حكم یك متهم را مشــروط به
تأیید قبول مســئولیت فــرد دیگری
در جرم صورتگرفته صــادر كرد .او
میگفت« :ما دلمان میخواهد نه یك
نفر به زندان بیاید و نه یك نفر در زندان
باشــد ولی به هر تقدیــر حق طرفین
است و یكی شاكی است و یكی متهم».
خانمی با این توضیح كه «مستأجرم و
منبع درآمدی ندارم و اگر میشود بقیه
زندانم را ببخشید» ،درخواست آزادی
زندانیاش را داشــت كه اژهای خطاب
به همكاران قضایی خود در جلسه گفت
«ما كه تازه عفو داشــتیم چرا مشمول
نشد؟ اگر همینطور باشد كه میگویید
و سابقه نداشته باشد و اتهامش همین
باشد ،انجام میشود».

عفو؛جز در موارد سرقت  
  و آدمربایی

این دیدار بهمدت 2ســاعت و
با حضور افرادی انجام شــد كه
طی روزهای گذشــته به دفتر
ارتباطات مردمــی قوهقضاییه
مراجعه كرده بودند .اژهای درباره
درخواســتهای صورتگرفته
در دیدارهایــش توضیح داد:
برخی مراجعهكنندگان از ابراز
پشیمانی فرد محكوم یا متهم
سخن میگفتند و خواستار آن
بودند كه نام فرد مورد نظرشان
در لیســت عفو قرار بگیرد كه
برای ما هم گذشــته از پیشینه
افراد ،وضعیت حــال او خیلی
حائز اهمیت و مالك است و در
این موارد نیز دســتورات الزم
ابالغ شد .افرادی هم در جریان
مالقات مردمی امــروز حضور
داشــتند كه با تكیه بر بیماری
فــرد زندانی مــورد نظر خود،
خواستار ارفاقات قانونی یا تغییر
نوع مجازات میشدند كه باید
پزشكی قانونی درخصوص آن
اعالم نظر كند و پس ازآن در این
موارد تصمیمگیری میشــود.
احساس من این بود كه تعدادی
از درخواســتهای متقاضیان
در دیدارهای امروز صحیح بود.
رئیس قوهقضاییــه اضافه كرد:
میتوان ارفاقات قانونی را شامل
حال یك زندانــی كرد كه فاقد
ســابقه كیفری بوده ،مدتی از
حبس خود را گذرانده و امروز هم
نادم و پشیمان است؛ بر همین
اســاس امروز تعدادی از این
افراد را به رئیسكل دادگستری
استانها یا دادستانهای كشور
معرفی كردیم تــا از ارفاقات
قانونی برخوردار شوند .در عین
حال بهگفتــه او «موارد خاصی
هم در دیدار امــروز بود كه به
سبب ســنگین بودن مجازات،
داشتن شاكیان خصوصی ،هیچ
راهی برای ارفاقات قانونی فرد
محكوم یا متهم وجود نداشت.
نمیتوان ارفاقات قانونی را شامل
حال فردی كرد كه در دادنامه او
عناوین مجرمانهای مثل سرقت و
آدمربایی وجود داشته و خودش
تمام این اتهامات را قبول كرده
و مدت زیادی هــم از حبس او
نمیگذرد».

شهر
توجه ويژه دولت به رفع ترافيك و
توسعه هوشمندسازي

اصليترين تأكيدات رئيسجمهور
در ديدار شهردار
حمايت دولت از شهرداريها براي حل مشكالت مردم
حداكثري خواهد بود.
خطرات ســاختمانهاي ناايمن همچون پالسكو در
تهران براي مردم ،يكي از نگرانيهاي دولت است.
تأكيد بر بازگشت به الگوي معماري ايراني-اسالمي
ايجاد نشاط اجتماعي براي شهروندان يك ضرورتاست .
بايد از شــهروندان تهراني در مقابل خطرات ناشي از
گسلها و ناايمنبودن برخي ساختمانها صيانت شود.

نشست همانديشي رئيسجمهور و شهردار تهران در پاستور برگزار شد

همهوعدههای رئیس جمهور برای مشکالت پایتخت
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهردار تهران در گفتوگو با همشهري آنچه در جلسه مشترك دولت و مديريت شهري گذشت را تشريح كرد

جلســه دولت و مديريت شهري با
گزارش هدف طرح و بررســي مشــكالت
پايتخت در خيابان پاســتور برگزار
شــد .به اين ترتيــب ،عليرضا زاكانــي همراه با
معاونان خود به سالن جلسات هيأت دولت رفتند
تا گزارشي از آنچه در شهر ميگذرد و برنامههايي
را كه براي رفع كمبودها و حل مشكالت و البته
توزيع عادالنه امكانــات و خدمات در حال انجام
اســت ،ارائه دهنــد .ســيدابراهيم رئيســي،
رئيسجمهور هم در اين نشست ضمن بيان اين
موضوع كه حمايت دولت از شهرداريها در حل
مشكالت مردم حداكثري خواهد بود ،خواستار
برنامهريزي براي حل مسائل شد.
بــه گــزارش ســايت اطالعرســاني دولــت،
رئيسجمهور ضمن قدرداني از عزمي كه در اين
دوره شهرداري براي خدمترساني به مردم وجود
دارد ،گفت« :ســامت فردي و اجتماعي در گرو
شهر و جامعه سالم است و نقش شهر سالم در رشد
افراد ،خانواده ،ارتباطات سالم و حتي اقتصاد مهم
است ».رئيســي با ابراز ناخرسندي از وجود فقر،
تبعيض و ناعدالتي در شهري مانند تهران ،گفت:
«بايد كاري كرد كه تبعيض و ناعدالتي از جامعه
بيرون رود و با تحقق عدالت اجتماعي شــرايط
براي نشاط اجتماعي مهيا شود».
او با تأكيد بر اينكه جامعه نيازمند آرامش و نشاط
اجتماعي است ،گفت« :در شهري همانند تهران
كه شاهد اليههاي ظاهري و پنهان زندگي مردم
هســتيم ،بايد ظاهر و باطن شهر براساس سبك
زندگي سالم باشد تا شهروندان نشاط اجتماعي
داشته باشند».
رئيسجمهور همچنين با اشــاره به ازبينرفتن
اصول معماري ايراني  -اسالمي در طراحي شهري
شهرهاي بزرگ كشــور ،افزود« :ما در معماري
ايراني  -اســامي اصول و مباني بســيار خوبي
داريم ،اما متأســفانه سالهاســت كمتر از اين
معماري استفاده ميشــود .در شهري که شاهد
وجود حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) و در
كنار آن مدرسه و بازار هستيم ،اين نشان ميدهد

رخ ميدهد ،حساس است».
به گزارش همشــهري ،پنجشنبه شهردار تهران
همراه با اعضاي تیم مدیریتی خود به پاســتور
رفت تا معضالتي چــون آلودگي هوا و ترافيك را
كه اين روزها سبب گاليهمندي شهروندان شده
اســت ،با دولت مطرح كند .بهگفته محمدامين
توكلــيزاده ،در ابتدای جلســه عليرضا زاكاني
گزارشي از برنامهها و رويكردهاي مديريت شهري
ارائه داد و در برنامههايش زيستبوم متوازني از
تهران با محوريت عدالت و توزيع متوازن خدمات
ميان جنوب و شمال پايتخت ترسيم كرد .او ادامه
داد« :آلودگي هوا ،مشكالت حملونقل و ترافيك،
آســيبهاي اجتماعي ،احيای هويــت ايراني -
اســامي در تهران باتوجهبه مباحث معماري و
شهرســازي ،بافتهاي ناپايدار ،هوشمندسازي
و ...مســائلي بودند كه شــهردار تهران همراه با
توضيحات كامــل و اعداد و ارقــام مطرح كرد.
همچنين سكاندار پايتخت در اين جلسه با ابراز
خرسندي از همباوري ايجادشده ميان مسئوالن
گفت كه با اين همبــاوري و همت جمعي نهادها
و ارگانهاي مختلف ،ميتوان مشــكالت را حل
كرد و اين موضوع در مردم اميــد تازهاي ايجاد
كرده است».
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شــهردار تهران
در ادامه به تشكر دولت از شــهردار تهران اشاره
و عنــوان كــرد« :رئيسجمهــور قبــل از آغاز
صحبتهايش از عليرضا زاكاني بابت تيم جواني
كه در مديريت شــهري بهوجود آورده ،تشــكر
كرد و گفت كه اين تيم جوان ،منســجم و بااراده
است و قطعا ميتوانند بســياري از مشكالت را
حل كنند».
او ادامه داد« :تبديل تهران به يك الگوی شهري
هم موضوع ديگري بود كه سيدابراهيم رئيسي به
آن اشاره و تأكيد كرد كه امنيت ،آسايش ،شادي
و ...در تهران سبب ايجاد سالمت فرد و شهر سالم
ميشود .در كنار اين مباحث اگر به شاخصههاي
شهر ســالم ازجمله معنويت ،عقالنيت ،اخالق،
عدالت اجتماعي و عدالت اقتصــادي هم توجه

عكس :سایت دولت

معاون حملونقل و ترافيك شهرداري تهراندرباره جلسه
شهردار و معاونانش با رئيسجمهور گفت« :رئيسجمهور
تأكيد داشتند كه رفع مشكالت شهري در جهت خدمت
رساني بيشتر به شهروندان انجام گيرد .همچنين يكي از
محورهاي مورد تأكيد رئيسجمهور مسئله هوشمندسازي
همه جانبه خدمات شهري بهويژه حملونقل عمومي بود
تا در اين راســتا ،هم كيفيت خدمات افزايش يابد و هم
هزينهها كمتر شود».
سيد مجتبي شفيعي ،بيان كرد« :مباحث مختلف در حوزه
حملونقل و ترافيك در  ۵محور در اين جلسه مطرح شد
و با اين رويكرد ،شاهد تعامل جدي در حوزههاي مختلف
مديريت شهري تهران با دولت خواهيم بود».
او يادآوري كرد« :در اين جلســه گام جديدي در مسير
تعامل دولت و شــهرداري براي حل مشــكالت شــهر و
عقب ماندگيهاي گذشته آغاز شد».
معاون حملونقل و ترافيك شــهرداري تهران بيان كرد:
«همچنين برخــي از مطالبات شــهرداري از دولت طي
سالهاي گذشــته بهويژه در  ۸سال اخير پرداخت نشده
و دولت گذشته به تكاليف قانوني خود عمل نكرده است.
آقای رئيسي در اين جلسه اعالم كردند كه دولت بايد همه
تكاليف قانوني خود را اجرايي كند».
او گفــت« :حــدود  ۵۰درصــد هزينههــاي توســعه
حملونقل عمومي بر عهده دولت اســت .همچنين بايد
سهم شــهرداريها در مورد جرایم راهنمايي و رانندگي
پرداخت شــود .اين مسائل را در جلســه مطرح كرديم و
رئيسجمهور نيــز اعالم كردند كــه حمايتهاي الزم از
توســعه زيرســاختهاي حملونقل انجام گيرد و سهم
شهرداريها از جرايم راهنمايي و رانندگي وصول شود».
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در معماري ايراني -اسالمي به معنويت ،خريد و
تجارت ،تفريح و نشاط اجتماعي در كنار هم توجه
شده است .از طرف ديگر فضاي سبز براي ساختن
روح و روان انســانها اهميت دارد .متأســفانه
بهدليل اينكه جريان ســودجويي در كشور براي
انتفاع ،مســكن را تبديل به كاال كرده ،شــاهد
نابساماني و سوداگري در اين حوزه هستيم و بايد
اين وضع نابسامان تغيير پيدا كند».
رئيســي فعاليت شــوراهاي محلــي را نيز مهم
توصيف كرد و گفت« :محلهمحوري ،اهميت دادن
به نقش مردم و محور قرار دادن مسجد ،مدرسه
و خانواده در محله ،به حل مشــكالت اجتماعي
كمك ميكند و حتي با اداره محالت توسط مردم
ميتوان در توزيع عادالنه اقتصادي و شناخت فقرا
و ناهنجاريها نيز تصميمات درســتي گرفت».
وي بر فعالكردن محالت و كاركردهاي اجتماعي
شوراهاي محالت تأكيد كرد و افزود« :تعريفي از
رابطه دولت با شهرداري در قوانين وجود دارد ،اما
اين رابطه بايد بازتعريف شود و ارتقا پيدا كند».
رئيسجمهور با تأكيد بر اينكه شهرداري تهران،
نماد شهرداريهاي كشور است ،خاطرنشان كرد:
«در زمينه خدمات شهري طرحي تدوين شود كه
تعريف صحيح و هماهنگي از وظايف دستگاهها
نسبت به شهرداري ارائه كند».

رئيسجمهور درباره نقش هوشمندسازي خدمات
در شهرداري تهران ،نيز گفت« :هوشمندسازي و
استفاده بهينه از خدمات الكترونيك ميتواند در
رفع مشكالت مردم بهويژه ترافيك كمك كند».
رئيسي با تأكيد بر اينكه بايد از شهروندان تهراني
در مقابل خطرات ناشي از گسلها و ناايمن بودن
برخي ســاختمانها صيانت شود ،گفت« :بايد از
طريق نظام مهندسي ،نظارت بر ساختوسازهاي
شهر تهران با دقت بيشــتري صورت گيرد .بايد
نظام مهندســي و شــهرداري به وظايف قانوني
خود در مورد ساختوســازها عمل كنند .وجود
ساختمانهاي ناايمن همچون پالسكو در تهران
يكي از نگرانيهاي دولت اســت و دولت آمادگي
دارد براي رفع مشكالت مردم تهران ،با شهرداري
تهران بهصورت حداكثري همكاري كند».
مديريت شهر با تيم جوان و بااراده

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شــهردار تهران
در گفتوگو با همشــهري اين جلسه را بينظير
توصيف كرد و گفت« :رئيسجمهور ،وقت مفصلي
به مديريت شــهري اختصاص داد تا مشكالت را
مطرح كند و شــخصا راهكارها و پيشنهادهایي
هم ارائه داد كه اين موضوع نشان ميدهد دولت
نسبت به مشكالت و موضوعاتي كه در پايتخت
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دستور ويژه دولت براي
پيگيري مشكالت ناوگان
عمومي
شــهردار تهران و معاون حملونقل و ترافيك در
ديدار با رئيسجمهور گزارش مفصلي از فرسودگي
ناوگان حملونقل عمومي شهري ازجمله اتوبوس،
مترو و تاكســي دادند .آنها همچنين به قوانيني
ازجمله جرایم راهنماييورانندگي كه اعتباراتي
براي نوسازي و بازسازي ناوگان حملونقل عمومي
در آنها با عنوان حقوحقوق شهر تعيين شده است،
استناد كردند و رئيسجمهور هم به غالمحسين
اسماعيلي ،رئيسدفتر خود دستور داد حقوحقوق
شهرداريهاي كالنشهرها بهطور عام و كالنشهر
تهران بهطور ويژه را احصا كند.

شــود ،ميتوان به مدينه فاضلــهاي كه بزرگان
و دانشــمندان ايرانزميــن آرزوي تحقق آن را
داشتند ،نزديك شد».
بهگفته توكليزاده ،در نشست دولت و مديريت
شــهري ،موضوع احيای بافتهاي فرسوده هم
مطرح شــد و رئيسجمهور گفت كــه دولت و
شــهرداري با كمك يكديگر ميتوانند طرحهاي
شهرسازي اصولي و معماري ايراني -اسالمي را در
اين بافتها اجرا كنند اما مانع اصلي ،سوداگران
زمين و مســكن هســتند كه اجازه نميدهند
طرحهاي درست و اصولي و مفيد اجرا شوند.
اينطــور كه معاون امــور اجتماعــي و فرهنگي
شــهردار تهران عنوان كرد در جلســه دولت و
مديريت شــهري ،موضوع مجمع شــهرداران
كالنشهرها هم مطرح شد و رئيسجمهور گفت
كه اين امر فرصتي اســت براي كالنشــهرهاي
كشور تا با مديريت و محوريت شــهردار تهران
جلساتي باهدف بررسي مشكالت مشترك برگزار
شود .توكليزاده گفت :تأكيد رئيسي بر اين بود
كه مجمع شــهرداران كالنشــهرهاي كشور در
دورههاي پيشين شــكلگرفتهو در اين دوره با
تالش شــهردار تهران ميتواند احيا و كارآمدتر
شــود .همچنين بهگفته معاون امور فرهنگي و
اجتماعي شهردار تهران ،مقرر شد تا كارگروهي
براي ايجاد روابط متقابل ميان دولت و شهرداري
تشكيل شود.

پایان فراموشی آسیبهای شهر

شهردارتهران از ورود جدی مدیریتشهری برای درمان زخمهای کهنه شهر خبر داد

شــهردار تهران پس از مراسم
گزارش  2يادواره شهدا و گراميداشت ياد
شــهيد مدافع حرم مرتضي
عبداللهي كه روز پنجشنبه در مسجد جامع
صفا برگزار شــد ،با تني چند از بزرگان اين
مسجد ،نشســتي صميمي داشت .عليرضا
زاكاني در اين نشست ،براي چندمين بار طي
2ماه اخير ،باز هم بر ســاماندهي معتادان
متجاهــر ،كاهش آســيبهاي اجتماعي و
رســيدگي بــه وضعيــت متكديــان،
كارتنخوابها و بيســرپناهها تأكيد كرد؛
مســائلي كه هم از نظر كرامت انساني مورد
اهميت است و هم از منظر تأثيرات منفيای
كه بر چهره پايتخت كشور گذاشته است.
به گزارش همشــهري ،آنطور كه آمار نشان
ميدهد در تهــران حدود 12هــزار معتاد
حضور دارنــد؛ يعني 60درصــد معتادان
كل كشــور و به اعتقاد شــهردار ،اين اصال
زيبنده پايتخــت ايران نيســت .زاكاني به
همينخاطر بر ساماندهي معتادان و معتادان
متجاهر و تالش براي بازگشت آنها به چرخه
عادي زندگي تأكيــد دارد .او يكي از اهداف
تشــكيل قرارگاه اجتماعي شــهر تهران را
همين موضوع عنوان ميكنــد و ميگويد:
«شهرداري وارد ميدان شده و خود را مسئول
ميداند .شهرداري پاي كار است تا معتادان
متجاهر را ســاماندهي كند و 4-5سال پاي

آنها بماند زيرا زماني كه معتاد پاك ميشود،
بايد دست آن بهدست فردي برسد كه داخل
مسجد است تا از او صيانت شود .مسجد براي
ما ركن است .در محور فعاليتهاي اجتماعي
۵۲فعاليت تعريف كرديم تا مســاجد با هم
رقابت كنند و براي اين اقدامها نياز به الگو
داريم .مســجد جامع صفا نيــز يكي از اين
الگوهاست».
به هــر ترتيــب چندســالي ميشــود كه
آســيبهاي اجتماعي در شــهر تهران ،به
واســطه داليل مختلفي مثل اقتصاد ،فقر،
مهاجرت ،بروز موادمخدر جديد در جامعه
و ...پررنگتر شده اســت .در اين بين ،تعدد
دستگاههاي مســئول نيز بر موضوع دامن
زده؛ تــا جايي كهتعداد معتــادان متجاهر
نهتنها كم نشده بلكه هرسال بيشتر از سال
قبل هم شــده اســت .حال از قرار معلوم،
يكي از وظايف قرارگاه اجتماعي شهرداري
تهــران ،يكپارچهســازي و هماهنگي بين
دستگاههاي مسئول براي كاهش آسيبهاي
اجتماعي در شهر اســت .اگرچه شهرداري
در بعضي از مــوارد ذاتا مســئوليتي ندارد
و داوطلبانــه و فعاالنه اعــام حضور كرده،
اما با همكاري وزارت كشــور و استانداري
قرار شده تا ديگر دســتگاهها در اين زمينه
با شــهرداري ،در تعامل باالتري نسبت به
گذشته باشند .حســن منصوري ،استاندار

تهران در همين ارتباط ميگويد« :همانطور
كه رئيسجمهور اعالم كــرده ،حل معضل
اجتماعي بــا بهكارگيري همه دســتگاهها
امكانپذير خواهد بود؛ بنابراين در گذشــته
بهدليل اينكه ارتباط دستگاههاي حاكميتي
و شــهرداري هماهنگ نبوده ،در مســئله
آسيبهاي اجتماعي ،نتايج مطلوب و دلخواه
بهدست نيامده اســت .پس بايد هماهنگي
ديگر ارگانها با نهاد خدمتگزار شــهرداري
شكل بگيرد .فرمانداريهاي شهرستانهاي
اطراف تهران نيز بايــد در اجراي اين طرح
حضور داشته باشند .گاهي اوقات مرز تهران
و شهرســتانها يك كانال و خيابان اســت
و مســائل مختلف به هم گره خورده است.
بايد يك هماهنگي باالدستي اتفاق بيفتد،
تقسيم كار انجام شــود و براي بخشي از آن
دبيرخانهها و كارگاههاي عملياتي شــكل
بگيرد ».منصوري بــا بيان اينكــه از توان
نيروهاي مردمي هم بايد بهره گرفت ،اضافه
میکند« :بايد ظرفيتهاي مردمي را بهطور
كامل به خدمت اين كار دربياوريم».
آغاز از هرندي

ساماندهي و پاكسازي تهران از آسيبهاي
اجتماعي بهويژه حضور معتادان متجاهر در
كوتاهمدت كاري ســخت بهحساب ميآيد.
با وجود اين ،شــهرداري و شــوراي شهر،

اســتانداري ،فرمانداري ،نيروي انتظامي،
سپاه محمد رسولاهلل(ص) تهران و سازمان
بهزيســتي با تشــكيل كارگروههايي ويژه،
اقداماتي فوري را براي آنكــه تا 6ماه ديگر،
چهرههــاي تعدادي از محلههــا در مركز و
جنوب شهر از آسيبهاي اجتماعي زدوده
شــود ،در دســتور كار قرار دادهاند .فوريت
كار نيز از آن جهت اســت كه با فرا رسيدن
ماههاي سرد سال ،آســيبهاي اجتماعي
در محلهها بيشتر نمايان ميشود .البته كه
گفته ميشود شــهرداري تالش ميكند تا
طي يكبرنامهريزي ميانمدت و بلندمدت،
ميزان آســيبهاي اجتماعي را در شــهر
طي 4ســال آينده ،به حداقل ميزان ممكن
برساند.
به همين منظور ،از ديروز ،عمليات مشترك
براي كاهش معضــات اجتماعي در محله
هرندي آغاز شــد .حضور هــزاران معتاد،
اســتعمال موادمخدر در كوچهها و سرقت
تنها بخشي از معضالت اين محله با 24هزار
ساكن بهحســاب ميآيد .به اين ترتيب از
ديروز صبح ،نيروهاي خدماتي شــهرداري
ونيروهــاي انتظامي به همــراه گروههاي
جهادي عمراني ،سالمت ،درمان و فرهنگي
بسيج به هرندي آمدند تا از زواياي مختلف،
پاكســازي و ســاماندهي را كليد بزنند .در
اين بين ،جلوگيري از تردد 8هزار معتاد به

نکاتی درباره هرس درختان شهر

نگاهی به
آسيبهاي اجتماعي تهران

تعداد كارتنخوابها و
زبالهگردها21 :هزار نفر
تعداد كارتنخوابها:
17هزار نفر
سهم كارتنخوابهاي زن از
كل20 :درصد
ميانگين سني
كارتنخوابها40 :سال

تعداد معتادان استان21000 :نفر
تعداد معتادان شهر تهران:
12600نفر
درصد معتادان تهرانی نسبت به
كل معتادان كشور60 :درصد
تعداد بانوان معتاد1000 :نفر
تعداد معتادان متجاهر:
10000نفر
معتادان متجاهر درگير بيماريهای
مختلف واگيردار3-4 :هزار نفر
تعداد مناطق شهر با بيشترين
معتادان متجاهر 5 :تا  8منطقه
سهم معتادان كشور كه از استان
تهران خدمات ميگيرند55 :درصد

فراهم آمدن حلقههاي مديريت واحد شهري

عكس :همشهري /حامد خورشیدی

چند روزي ميشود كه هرس درختان معابر اصلي شهر
عکس
تهران آغاز شده اســت؛ به همينخاطر اگر اين روزها
خبر
گذرتان به بزرگراههايي مثل شهيدهمت ،امامعلي(ع)،
آيتاهلل مدرس ،شهيد ستاري ،آيتاهلل حكيم و شهيد باقريبيفتد،حتما
يا درختان هرس شــده را ميبينيد يا با نيروهاي خدماتي كه مشغول
هرس هستند ،مواجه خواهيد شد .نكته مهم در این میان آن است كه
پيمانكار و مجريان هرس درختان بايد نكات ايمني را جدي بگيرند .اين
مهم بهخصوص در خروجيهاي تونلهاي شهر كه ديد رانندهها بهخاطر
تغيير ميزان نور بــراي لحظاتي كم ميشــود و همچنيــن پيچها،
پ و لوپها اهميت بيشــتري دارد .از سوي ديگر،
دوربرگردانها و رم 
تعدادي از شهروندان نيز در اواخر پاييز ،از طريق سامانه 137و اپليكيشن
تهران من ،درخواست هرس درختان معبر محل سكونت خود را بهثبت
ميرسانند كه از سوي شهرداريهاي نواحي نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
البته شهروندان هم بايد توجه داشته باشند كه از يك طرف زمان هرس
درختان بسته ب ه گونههايشان تفاوت دارد و از طرف ديگر شهرداري طبق
زمانبندي مشخص ،هرس را در دستور كار ميگذارد.

هرندي ،در اولويت كاري قرار گرفته و ديگر
اقدامات به مرور انجام ميشــود .پس از آن
نيز ،عمليات مشترك ســاماندهي در ساير
محلهها صورت ميگيرد.

از اين منظر ،طي روزهاي
ادامه از
صفحه اول گذشــته ديپلماســي
شهري هم مورد توجه قرار گرفته؛ تا جايي كه
هفته گذشته شهردار در دفتر كارش با سفراي
ژاپن ،ايتاليا و سوريه جلسه داشت .ماحصل
اين مالقاتها هم ،تفاهم همكاري با ژاپنيها
كه تجربــهاي بينظير در حوزه پســماند و
آمادگي در برابر بحرانهايي مثل زلزله دارند و
مشاركت و سرمايهگذاري از سوي ايتالياييها
در زمينه انرژيهاي تجديدپذير بود .درست
مواردي كه معضل و نياز بهشــدت ضروري
ساليان طوالني تهران بهحساب ميآيند.
نتيجه :اينكه هميشه عنوان شود ،شهرداري
تهران از دولت X ،تومان (حــدودا 56هزار
ميليارد تومان قطعي و غيرقطعي) طلب دارد
و  Yتومان (حدود 68هــزار ميليارد تومان)

به نهادهاي گوناگون بدهــي دارد ،دوايي را
درمان نميكند .زمانــي اتفاقات مثبت رخ
خواهــد داد كه تعامل الزم شــكل گرفته و
شــهرداري از طريق فرصتهايي همچون
مجمع  51+1نفره (30نماينــده تهران در
مجلس ،به اضافه 21عضو شــوراي شــهر
تهران و شهردار پايتخت) ،رايزني با نهادها
و ســازمانهايي مثــل وزارتخانههاي راه و
شهرسازي ،نفت ،بهداشت ،تامين اجتماعي،
پليس راهور ،نيروي انتظامي و ...راهكارهای
دریافت مطالبــات و پرداخــت بدهیها را
بهدســت آورد .در چنين شرايطي ميتوان
گفت كه شهرداري ،اساســا خود حلقههاي
مديريت واحد شهري را ايجاد كرده است تا
كارهايي كه روزانه ارتباط مستقيم با زندگي
ميليونها نفر شهروند دارد ،لنگ نماند.

تعداد متكديان2-3 :هزار نفر
تعداد كودكان كار زبالهگرد:
4500كودك
تعداد كودكان كار ساماندهيشده
براي تحصيل و2300 :...كودك
سهم كودكان زبالهگرد تهرانی از كل
کشور17 :درصد
سهم كودكان زبالهگرد غير ايراني
از كل کشور83 :درصد
نرخ كودك كار تهران نسبت به كل
كشور2 :برابر
تعداد كودكان دستفروش
(شبهمتکدي)2500 :كودك
تعداد دستفروشان مترو4000 :نفر
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گزارش

همشهري سير تاريخي يك قرارداد شكست خورده را روايت ميكند

کرسنت از تولد ناقص تا جریمه ایران
تعرفه جدید گاز چطور محاسبه میشود؟
كسري توليد گاز در مقابل ميزان مصرف آن در فصل سرد امسال ،باعث شده
انرژی
تا دولت در كنار كاهش ســهميه گاز صنايع ،بر ابزارهاي تشويقي و تنبيهي
براي كنترل مصرف گاز خانگي نيز تمركز کند؛ بهگونهاي كه 3پله نخست
تعرفه گاز شــامل 75درصد مشــتركان خانگي از افزايش قيمت معاف هستند و مابقي
مشتركان در هر پله باالتر متحمل افزايشهاي 40درصدي قيمت گاز خواهند شد.
به گزارش همشهري ،معاون اول رئيسجمهور آييننامه اجرايي مربوط به تعيين تعرفههاي
مصارف گاز دوره سرما در سال 1400را ابالغ كرد .براساس اين آييننامه ،از مجموع 12پلكان
تعرفه گاز بخش خانگي در اقليمهاي پنجگانه ،هزينه گاز در 3پله اول نسبت به سال گذشته
افزايش ندارد اما از پله 4به بعد ،هر پله با 40درصد افزايش قيمت مواجه شده است .هزينه
قبض گاز مشــتركان بدمصرف كه تعرفه مصرف گاز آنها در پله يازدهــم و دوازدهم قرار
ميگيرد ،نسبت به قبل ۳ ،تا ۴برابر و درصورت مصرف بيشتر در پله آخر ،بسيار سنگينتر
خواهد شد.
تاريخ اعمال تعرفههاي گاز

بهموجب آييننامه اجرايي تعرفههاي مصارف گاز دوره سرما در سال ،1400نرخ تعرفههاي
مصارف خانگي گاز از تاريخ 16آبان امســال تا 31فروردين ســال آينده ب ه گونهاي اعمال
ميشود كه ضمن اعمال تخفيف خوشمصرفي براي مشتركاني كه صرفهجويي كنند ،براي
ساير مشــتركان بهصورت پلكاني تنبيهاتي درنظر گرفته خواهد شد .طبق اين آييننامه،
در 3پله نخست ،تعرفه گاز تغييري نكرده و حتي مشتركان گاز طبيعي بخش خانگي كه
مصرف گاز آنها در اين بازه زماني نسبت به دوره مشــابه سال قبل كاهش يابد ،به ازاي هر
يكدرصد كاهش ،مشمول پاداش صرفهجويي معادل 3واحد درصد و تا سقف 45درصد در
گازبهاي صورتحساب دوره خواهند شد .همچنين مشتركان صنعتي گاز طبيعي با مصرف
5هزار مترمكعب در ساعت و باالتر با درخواست شركت ملي گاز ايران در دوره زماني 16آبان
تا 15اســفندماه حداقل براي 5روز متوالي ،اگر مصرف خود را به ميزان 30درصد نسبت
به روزهاي مشابه سال قبل كاهش دهند ،متناســب با ميزان كاهش مصرف گاز ،مشمول
تخفيف معادل 10درصد گازبهاي صورتحســاب دوره خواهند شد .در مقابل تخفيفهاي
كممصرفي ،از مجموع 12پلكان تعرفه ،از پله 4تا  ،12هر پله 40درصد به مبلغ گازبها اضافه
ميشود و در پله دوازدهم مبلغ هر مترمكعب گاز به 1995تومان ميرسد كه حدود 4برابر
پله اول (414تومان) است.
سهميه گاز خوشمصرفها در 5اقليم

در نقشه توزيع گاز ايران ،كشور از نظر وضعيت آبوهوا به 5اقليم تقسيم شده كه براساس
آن در اقليم يك كه سردترين منطقه كشور است ،شرايط آسانتري در نظر گرفته شده و در
اقليم 5كه گرمترين اقليم محسوب ميشود ،حداقل ميزان مصرف مجاز در هر پله تعيين شده
است .براساس آييننامه جديد ،در اقليم يك مانند بخشهايی از استان اردبيل ،مشتركان تا
500مترمكعب مصرف ،بدون تغيير تعرفه گاز هستند و اين ميزان در اقليم2تا450مترمكعب،
در اقليم 3تا 400مترمكعب ،در اقليم 4تا 350مترمكعــب و در اقليم 5تا 250مترمكعب
مصرف بدون تغيير خواهد ماند .هزينه هر مترمكعب گاز در پلههاي يكتا 3نيز مانند سال
قبل بهترتيب  690 ،414و 966ريال تعيين شــده اما در پلههاي بعــدي با افزايش حدود
40درصدي روبهرو است كه باعث شــده هزينه هر مترمكعب در پله دوازدهم به 19هزار و
959ريال برسد .اقليم يك شامل شهرهايي نظير ســراب ،ماكو ،خلخال ،دماوند ،كوهرنگ
و بيجار است .شهرهايي نظير بناب ،خوي ،چادگان ،شــهركرد ،بيرجند ،قوچان ،قزوين و
اقليد در اقليم دوم و شــهرهايي نظير يزد ،اراك ،ازنا ،دنا ،پاوه ،كرمان ،سمنان و اصفهان در
اقليم3دستهبندي ميشوند .همچنين اقليم 4شامل شهرهايي نظير تنگستان ،نهبندان ،ايذه،
پاسارگاد ،رفسنجان ،سرپل ذهاب ،گچساران و آمل است و مناطقي نظير بندرعباس ،جزاير
ايراني خليجفارس ،قصر شيرين ،قلعه گنج ،الر ،چابهار و دهلران در اقليم 5قرار ميگيرند.
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ماجرای قرارداد گازی بین شرکت ملی
نفت ایران و یک شرکت اماراتی در آغاز
دهه  80هجری خورشیدی ،در طول 2
دهه گذشته بر اقتصاد و سیاست ایران
سایه افکنده اســت .اکنون و حتی پس
از پایان دوران صــدارت بیژن زنگنه بر
وزارت نفت و تایید جریمه اولیه ایران،
باردیگر این مســئله در صدر خبرها و
نظرها قرار دارد .همزمان گفته میشود
کیفرخواســتی برای متهمــان صادر
شده اســت .آنچه میخوانید روزشمار
خبرها و نظرها درباره کرسنت از 1391
تا پایان آبان امسال است .بر اساس رای
اولیه دادگاه رسیدگیکننده به پرونده
کرسنت ،ایران به پرداخت بیش از 607
میلیون دالر محکوم شــده است .البته
درباره رقم جریمــه نهایی ،همچنان در
برآوردها اختالف نظــر وجود دارد ،اما
شــواهد از احتمال محکومیت حداقل
 ۱۲.۴میلیارد دالری ايران حكايت دارد.

1381
امضاي قرارداد صادرات گاز
بين شركت اماراتي كرسنت با
شركت ملي گاز ايران
مفاد قرارداد :توافق بر ســر
ســاخت خط لوله از ميدان
ســلمان به امارات و انتقال
گازهاي همراه ايــن ميدان
بهميزان 500ميليون فوت

10بهمن1384
محمدرضا رحيمــي ،رئيس وقت
ديوان محاسبات :قرارداد كرسنت
موجب ضرر 21ميليارد دالري ايران
در مدت 25سال ميشود .قيمت گاز
در اين قرارداد در 7ســال نخست
با نرخ نفت 18دالري محاســبه و
بعد از اين مدت بر مبناي نرخ نفت
40دالري تعيين خواهد شد.

22شهريور1387
نوذري ،وزير نفت :با رفتــن علي كردان
به وزارت كشــور براي جلوگيري از تعدد
مسئوليت و حساسيت اين پرونده ،مذاكرات
با مديريت او پيــش رفت .هر تصميمي در
مورد قرارداد كرسنت اتخاذ شود ،به اطالع
رئيسجمهوري خواهد رســيد و تصميم
نهايي با او خواهد بود يــا اينكه در نهايت
سران 3قوه تصميمگيري ميكنند.

12بهمن1384
احمد رهگذر ،معاون سابق
شــركت ملــي گاز :قيمت
قرارداد شامل 2بخش ثابت
و متغير است كه بخش متغير
به قيمت نفت متصل است .در
اين قرارداد تغيير قيمت در
شرايط افزايش بهاي نفت،
پيشبيني شده است.

11تير1387
اكبر تــركان ،معاون
وقت وزير نفت :با توجه
به اينكــه قيمت گاز
متناسب با قيمت نفت
افزايش بيســابقهاي
داشته است ،صادرات
گاز به قيمتهاي قبلي
ناممكن است.

3تير1387
شركت كرسنت:
امــارات تا 3ماه
ديگــر گاز مورد
نياز خــود را از
ميدان ســلمان
ايران وارد خواهد
كرد.

25بهمن1384
كاظم وزيري هامانه ،وزير وقت نفت:
اين قرارداد در زمان خودش هيچ
مشكلي نداشته است .در قرارداد
پيشبيني شــده اگر قيمت انرژي
در منطقه بهطور غيرمتعارف تغيير
كند ،قيمــت قــرارداد نيز تغيير
میكند .در حــال مذاكره مجدد
هستيم تا قيمتها اصالح شود.

25خرداد1387
نوذري ،وزير نفت:
با قطعــيشـدن
انتقال گاز ميدان
سلمان به عسلويه
قرارداد كرســنت
لغو ميشود.

15خرداد1385
وزيري هامانه ،وزير نفت:
اين قــرارداد در دســت
بررسي است ،در اين مورد
بــا نمايندگان كرســنت
گفتوگوهايي انجام شده
تا درصورت اصالح شرايط،
قرارداد ادامــه يابد و در
غيراين صورت منتفي شود.

13بهمن1386
نوذري ،وزير نفت:
مذاكــرات صدور
گاز به امارات آغاز
شده ولي تا زماني
كــه قيمت اصالح
نشــود ،گازي به
كــــرسنت داده
نميشود.

2دي1386
حميدرضامهاجري،
سرپرست مجتمع
قضايي اقتصادي:
پرداخت 3ميليون
دالر رشوه به يك
فــرد ايرانــي در
پرونده كرســنت
گزارش شده است.

3شهريور1386
غالمحســين نــوذري،
سرپرســت وزارت نفت:
با اصالح قيمــت ،قرارداد
كرسنت عملياتي خواهد
شــد و اگر طرف اماراتي
قيمت دريافت گاز از ايران
را اصالح كند ،مشكلي براي
عرضه گاز وجود ندارد.

22آبان1386
نصرتاهلل ســيفي،
مديرعامــل وقت
شركت ملي صادرات
گاز :پيشــنهادهاي
اصال ح قيمــت را
طرفين ارائه كردهاند
كه دردست بررسي
است.

مديرعامل سازمان تعاون روستايي
در گفتوگو با همشهري اعالم كرد

جزئيات توزيع اينترنتي
كاالهاي اساسي

رشد قيمت كاالهاي اساسي ،دولت را به تالش
براي بهبود روشهاي توزيــع و بهكارگيري
روشهايي براي عرضه مســتقيم اين كاالها
واداشت.
بهگزارش همشــهري ،پس از آنكــه توزيع
الكترونيك مــرغ و تخممرغ بــا نرخ مصوب
از طريق ســامانه بــازرگام از 2هفته پيش با
موفقيت انجام شــد ،وزير جهادكشاورزي از
توزيع اقــام جديدي با هميــن روش خبر
داد .بهگفته سيدجواد ســاداتينژاد ،با اينكه
بهدليل ميزان كم جوجهريزي در مهرماه ،بازار
مرغ با كمبود مواجه بــود ،توزيع الكترونيك
مرغ منجمد و تخممرغ توانســت بازار مرغ را
مديريت كند؛ حاال توزيع برنج ،روغن و شكر
نيز با نرخ مصوب در سامانه بازرگام قرار است
آغاز شود.
اين گزارش حاكي اســت؛ ســازمان تعاون
روستایي متولي اجراي طرح توزيع هوشمند
ارزاق مصرفي خانوار اســت .اين ســازمان،
براساس آمارهاي ارائه شده در 2هفته گذشته
روزانه 300تن مرغ منجمــد و تخممرغ را با
قيمت مصوب از طريق سامانه بازرگام در شهر
تهران توزيع كرده است .گفته ميشود موفقيت
اجراي اين طرح باعث شده ،توزيع ميوه شب
عيد نيز در برنامه آينده اين طرح قرار گيرد.
البته اين طرح با وجود همه پتانسيلها با يك
نقطه آسيب جدي مواجه است .هرچند خريد
آنالين بهويژه در 2ســال گذشته تحتتأثير
شــيوع كرونا با نرخــي تصاعــدي در ايران
گسترش يافت ،با اين حال ،وجود تفاوتهاي
اساســي بين جامعه هدف در طــرح فروش
هوشمند كاالهاي اساسي ،با ديگر خريداران
اينترنتي باعث ايجــاد ترديد در موفقيت اين
طرح شده است.
نبود عادت يا امكان دسترســي به خريدهاي
آنالين نزد بخشــي از اقشــار محروم جامعه،
ميتواند اين افراد را از مزاياي اين طرح محروم
كند و ميتوانــد ضعفي براي آن بهحســاب
آيــد؛ چنانكه عرضــه ارزان 3قلــم كاالي
لبني بهرغم تامين اين اقــام از كارخانهها،
بهدليل توزيعنشــدن در ســوپرماركتها و
خردهفروشيها راه به جايي نبرد.
استقبال؛ به نسبت خوب

25فروردين1388
حمیــد جعفــر ،مديرعامــل
كرســنت امارت :با نمايندگان
رئيسجمهوري ايــران مذاكره
شده و بر سر قيمت جديد توافق
كردهايم و 4پيشنهاد اجرا كردن
قرارداد ،تغييرقيمت با مذاكره،
بردن به داوري و لغو قرارداد را به
مقامهاي شركت ملي نفت ايران
ارائه كردهايم.
19خرداد1394
علي جنتي ،وزير اسبق ارشاد:
پرونده كرســنت در دادگاه
الهه بسيار حساس است ،بر
همين اســاس شورايعالي
امنيت ملي از 2سال گذشته
در مصوبهاي رسمي اعالم كرد
مقامات و مســئوالن و حتي
مطبوعات حق اظهارنظر در
اين امر را ندارند.
27مرداد94
مصطفي پورمحمدي ،وزير
دادگســتري :نميتوان
توضيحات مبســوطي
درباره كرسنت ارائه كرد.
خسارت موجود در اين
پرونده كه متوجه كشور
است ،ناشي از اجرانشدن
و حلنشــدن حقوقي
پرونده بوده است.

4ارديبهشت1389
مسعـــــــود
ميـركاظمـــي،
وزير وقت نفت:
بهدليل مشكالتي
كــه درخصوص
كرســنت وجود
دارد ،به مذاكره با
آن تمايلي نداريم.

25دي1395
مرضيــه افخم ،ســخنگوي
وزارت خارجــه در واكنش به
ناپديدشدن عباس يزدانپناه،
متهم پرونده كرسنت :انتظار
ما اين اســت كه دولت امارات
اطالعات مربوط به اين شهروند
ايراني را با توجه به اينكه فرد
مهمي در پرونده كرسنت است،
به ما اعالم كنند.

16شهريور1394
سیدابراهيمرئيسي،دادستان
وقــت كل كشــور :پرونده
كرســنت مراحل قضايي را
گذرانده ،اما دادستاني كل به
آن اعتراض كرده كه رئيس
قوه قضاييــه اين اعتراض را
قبول كرده است و هماكنون
مراحل نهايي اين پرونده در
حال انجام است.

24ارديبهشت1396
زنگنه :آقــاي دكتر ســعید جليلي! بياييد
بگوييد در جلسه آذرماه امنيت ملي درباره
كرسنت چه صحبتها و گفتوگوهايي كرديد
و چه تصميماتي گرفتيد.بياييد شفاف به مردم
بگوييد .بگوييد در نامه 88/12/25خودتان به
احمدينژاد چه نوشتيد؟ و او به شما چه جوابي
داد؟ اگر يادتان رفته اســت ،من حاضرم اين
اسناد را يادتان بياورم .معتقديم كه يك ريال
براي كرسنت نبايد بدهيم.
16بهمن1397
زنگنه :ما در فرايند داوري
خوب عمل كرديم بهطوري
كه به مرحلــه صدور رأي
رســيد ،اما طرف مقابل
كارهايي انجام داد كه براي
چندماه صــدور رأي را به
تأخير انداختند .اميدواريم
با كارهاي حقوقي كه انجام
ميدهيم ،اوضــاع بهنفع
كشور باشد.

6شهريور1389
جــواد اوجــي،
مديرعامــل وقت
شــركت ملي گاز
ايــران :پرونده
كــرســنـــت
در امــور حقوقي
ر يا ستجمهو ر ي
در حــال پيگيري
است.

23شهريور1390
محمــــود احمـــد ينژاد،
رئيسجمهوري وقت :قرارداد
كرسنت قبل از دولت نهم نوشته
شد؛ ميخواستند گاز را مفت
بفروشند .برخي آقازادهها آن
قرارداد را منعقد كردند ،مرحوم
كردان نماينــده ما در نفت اين
قرارداد را كشــف كــرد و من
دستور دادم كه متوقف شود.

27آذر1392
محمدباقر نوبخت،
ســخنگوي سابق
دولت :يــك گروه
براي مطالعه كافي
درباره كرســنت
تعيين شده است كه
به استيفاي حقوق
جمهوري اسالمي
ايران بپردازد.

21آذر1392
زنگنه در پاسخ
پرسشــي مبني
بــر اينكــه ،آيا
ايران در دادگاه
كرسنت محكوم
شده است يا نه؟
گفت :محكوميتي
در كار نيست.

8آذر1394
زنگنه :مسئوالن گفتهاند در
اين مورد حرف زده نشــود،
يك عده در ايــن مورد مدام
حرف ميزنند ،امــا خود را
متعهد به اجراي دســتورات
مســئوالن ميدانم ،بهموقع
حرف ميزنم و دهان خود را
بســته نگه نميدارم ،در اين
زمينه اطالعات زيادي دارم.

22ارديبهشت1396
بیژن زنگنه ،وزیر نفت
ایران :مشاور ابراهیم
رئيسي توضيح دهد
درجلسه آذرماه1391
شــورايعالي امنيت
ملي دربــاره پرونده
كرسنت چه گذشته
است.

15خرداد1400
زاكـانــــي ،نـامــزد
رياستجمهـــــوري:
درخصوص كرسنت ،ناظر
به ۲دوره قبــل ،با فرزند
رئيس مجمــع و ديگران
برخورد كــردم ،بدانيد
آمد هايم حق مــردم را
بگيريم و با اين صحبتها
نميتوانيد ما را از ميدان
به در كنيد.

13آذر1392
الياس نادران ،نماينده تهران
در مجلــس :تاكنون 2اليحه
درباره كرسنت به الهه تقديم
شده و اليحه ســوم ظرف
3هفته آينده از طريق دولت
به الهه تقديم ميشود .برگ
برنده ما در الهــه اثبات اين
ادعاست كه اين قرارداد همراه
با فساد بوده است.

20دي1394
زاكانــي ،نماينده ســابق
مجلس :روزگاري ميگفتند
قراردادهــاي نفتي محرمانه
اســت و به بررسي مجلس
نيازي نيست ،همين استدالل
موجب بروز فساد بزرگي به نام
كرسنت شد و حاال نسل جديد
قراردادهاي نفتي هم از همان
استدالل تبعيت ميكند.

15ارديبهشت1395
حســن روحانــي،
رئيسجمهور سابق:
پرونده كرسنت در
مرحله داوري است
و هنــوز بــه پايان
نرسيد ه .رقمها اين
ارقامي نيســت كه
در شــايعات گفته
ميشود.

11مرداد1400
بیژن زنگنــه ،وزیر نفت
ایران :در سپتامبر (یعنی
در شهريور یا مهر امسال)
رأي نخست دادگاه درباره
پرونده صــادرات گاز
موسوم به كرسنت صادر
خواهد شد.

24مرداد1392
عليرضــا زاكانــي،
نماينده وقت مجلس:
اعتنانكردن آقاي زنگنه
به نامه آذ رماه سال81
حسن روحاني بهعنوان
دبير وقت شورايعالي
امنيت ،يكــي از دهها
اشــكال و مفسده اين
قرارداد ننگين است.

29آبان1392
زنگنه ،وزير سابق
نفــت :در حال
پيگيري مسائل
حقوقي کرسنت
هستم و مدارك
مورد نياز نيز به
دادگاه ارســال
شده است.

4بهمن1394
محسني اژهاي :كرسنت يك
پرونده بســيار قطور است و
در بازديد مــن از اين پرونده
7تا8كارتن قطر اين پروندهها
را تشــكيل ميدهد و اكنون
پرونده حكم دارد ،حكمش
قطعي اســت اما درخواست
رسيدگي فو قالعاده صورت
گرفته است.

15ارديبهشت1396
مصطفــي هاشميطبا،
نامزد رياستجمهوري:
بهخاطــر قــرارداد
كرسنت 14.5ميليارد
دالر جريمه شــديم،
كرسنت بد اما ما بهخاطر
اجرا نشدن آن جريمه
شديم.

6مهر1400
شــركت دانا گاز امارات
متحــده عربــي مدعي
شــد يك دادگاه داوري
بينالمللي شــركت ملي
نفت ايــران را در پرونده
اختالف درباره تامين گاز
به پرداخت 607.5ميليون
دالر خســارت بــه اين
شركت محكوم كرده است.

24مرداد1392
بيژن زنگنه ،وزير سابق نفت :من به آقاي زاكاني
گفتم برويد فسادكنندگان را بگيريد و پدرشان
را درآوريد اما اينكه بروند اعضاي هيأت مديره
شركت نفت را بگيرند ،دور از انصاف است .درباره
اين قرارداد به همراه آقايان نوذري و وزيري هامانه
به رهبر معظم انقالب نامه نوشتيم و گفتيم اعضاي
هيأت مديره شركت نفت بيگناه هستند؛ ديگر
زبان من بسته اســت و من بهخاطر منافع ملي
نميتوانم درباره اين قرارداد صحبت كنم.

3بهمن1395
محسنياژهاي :براي
پرونــده كـرسنـت
درخواســت اعمال
ماد ه 477شد؛ وزير
نفت اين درخواست
را ارائه داد ،به او گفته
شده شما نميتوانيد
اين درخواست را ارائه
دهيد.
27آبان1400
محمـــد مصدق ،معاون
اول قوه قضاييه :پرونده
كرسنت يكبار رسيدگي
شده اســت و با توجه به
اينكه پرونده بسيار مهمي
است ،اگر به اين قوه ارسال
شــود ،به آن رسيدگي
خواهد شد.

24مرداد1392
حســن روحاني :من
زنگنه را فردي پاكدست
ديــدم ،اگر مســئله
كرسنت مطرح است،
آن روز در مجلس گفتم
مولف آن اينجاست و
خود من هستم و بعد در
تمام مراحل در جريان
امور هستم.

20بهمن1394
زنگنــه :باالتريــن مرجــع
تعيينكننده درباره منافع ملي،
شــورايعالي امنيت ملي است
اما برخــي منتقدان بــا وجود
اطالع از مصوبه اين شورا درباره
اين موضوع صحبــت ميكنند.
من بهدليل مصوبه شورا يعالي
امنيت ملي ســكوت كردهام كه
اين سكوت به من ضربه زده است.
13مهر1395
علي كاردر ،مديرعامل وقت
شــركت ملي نفت :كرسنت
يك قرارداد درجه يك است؛
شورايعالي امنيت ملي اجازه
نميدهد اگر به مــن اجازه
بدهند سخنراني كنم ،كساني
كه كشــور را ضايع كردند و
7ميليارد دالر را به باد دادند،
رسوا ميكنم.
5آذر1400
خبرگــزاري فــارس :احتمال
محكوميت 12.4ميليارد دالري
ايران در قرارداد كرسنت تقويت
شــد .ايران در بخش اول پرونده
كرسنت (8.5سال) به پرداخت
2.4ميليارد دالر محكوم شــده
است .همچنين طبق گزارشهاي
غيررسمي ،محكوميت ايران در
بخش دوم قرارداد (16.5ســال)
حداقل 10ميليارد دالر خواهد بود.

مديرعامل ســازمان تعــاون روســتايي در
گفتوگو با همشهري در پاسخ به اين پرسش
كه استقبال اقشار هدف طرح هوشمندسازي
توزيع كاالهاي اساســي به چــه ميزان بوده،
گفت :اين طــرح با هدف تنظيم بــازار مرغ و
تخممرغ و بهصــورت ( B to Cفروشــنده-
مصرفكننده) يا تحويل اين اقالم درب منازل
شروع شده و خوشــبختانه استقبال بهنسبت
باال بوده ،ولي با توجه به اينكه اصناف و شبكه
فروشگاههاي زنجيرهاي هم در اين عرصه فعال
هســتند ،از اين هفته اجراي طرح بهصورت
( B to Cفروشنده -فروشنده) نيز آغاز ميشود
كه در اين فاز اقــام مصرفي با نرخ مصوب در
فروشــگاههاي زنجيرهاي و توسط اصناف نيز
توزيع خواهد شــد تا با حذف واسطهگريها
مردم به اين اقالم راحتتر و با قيمت پايينتري
دسترسي داشته باشند .اسماعيل قادريفر با
اشاره به آغاز توزيع برنج وارداتي ،روغن و شكر
در اين سامانه از اين هفته ادامه داد :هدف طرح
فوق ،توزيع مويرگي و هوشمندسازي است .بر
اين اساس تكيه تنها بر خريد و فروش اينترنتي
نخواهد بــود و از تمــام ظرفيتهاي موجود
استفاد ه خواهد شد.
محدوديتي در تأمين نيست

مديرعامل ســازمان تعاون روستايي گفت :با
توجه به اينكه انبارهاي وزارت جهادكشاورزي
و روند توليد محصوالت موردنيــاز خانوارها
با هيچ كمبودي مواجه نيســت ،تنها اختالل
در نظام توزيع اســت كه به نوسان بازار دامن
زده و به همين دليــل محدوديتي در عرضه،
چه در پشــتيباني امور دام و چه در شــركت
بازرگاني دولتي براي توزيع روغن ،برنج و شكر
نداريم .هدف اين اســت كه زنجيره توزيع در
كشور هوشمند و قابل رصد باشد كه راه ايجاد
تالطم در بازار سد شود .عالوه بر توزيع برنج،
روغن و شــكر با نرخ دولتي كــه از 10آذرماه
در سامانه توزيع مستقيم و فروشگاهي ،آغاز
ميشــود ،بهزودي توزيع مرغ گرم و گوشت
نيز از در كشــتارگاه آغاز خواهد شــد .تالش
ميكنيم عرضه 21قلم كاالي ضروري موردنياز
خانوارهــا را با پايش هوشــمند انجام دهيم.
گفته ميشــود درخصوص توزيع مرغ گرم و
سازوكار توزيع اين كاال بهصورت هوشمند ،با
توجه به امكان فسادپذيري مرغ در فاصله بين
عرضه تا رسيدن بهدســت مصرفكنندگان،
طراحي بستهبنديهايي آغاز شده كه در اين
بستهبنديها مرغ 7تا 9ساعت دوام دارد و با
همان مطلوبيت اوليه بهدست مصرفكننده
ميرسد .وزير جهادكشاورزي نيز روز گذشته
از تامين ارز موردنياز تاميــن اين اقالم براي
آذرماه خبر داد.

اقتصاد
تورم ۴۴درصدی قیمت سبزیجات
طی یكسال

مقایسه قیمت كنونی انواع میوههای پرتقاضا در میادین با آذر۹۹
كیلوگرم به تومان كیلوگرم به تومان میزان افزایش
نام محصول
(هفته اول آذر ( )99هفته اول آذر  )1400قیمت(درصد)
33
11.300
8.500
سیب قرمز
9.500
42
13.500
سیب زرد
9.800
12
8.700
پرتقال
9.500
29
12.300
نارنگی
47.6
15.500
10.500
لیموشیرین
37
14.500
10.800
انار
32
25.000
18.900
گالبی
36
15.500
11.400
انگور
52
25.800
16.900
موز
9.800
كیوی
36
13.400

مقایسه قیمت كنونی سبزیجات و صیفیجات پرتقاضا در میادین با آذر ۹۹
كیلوگرم به تومان كیلوگرم به تومان میزان افزایش
نام محصول
(هفته اول آذر ( )99هفته اول آذر )1400قیمت(درصد)
13
8.500
7.500
خیار گلخانهای
11
6.900
6.200
خیار رسمی و كوتاه
25
10.400
8.300
گوجهفرنگی
106
6.800
3.300
بادمجان
20
6.600
5.500
كدو مسمایی
60
7.200
4.500
كدو حلوایی
سیبزمینی
86
8.400
4500
0
4.900
4.900
پیاز قرمز
25
12.400
لوبیا سبز
9.900
8.900
4.600
سبزیهای برگی
93

تک خط خبر
قطع کامل برق ماینرها :محمد خدادادی ،مجری
طرح تامین برق رمزارزها در شرکت تولید ،انتقال و
توزیع نیروی برق ایران گفت :مجازات حبس و قطع
دائم و جمعآوری انشعاب برق یا گاز محل وقوع
استخراج غیرمجاز رمز ارز برای کسانی که به کار
خالف خود ادامه دهند در نظر گرفته شده است.
تهران ،میزبان بیشترین واحدهای فعال صنعتی:
جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت
نشان میدهد که تهران میزبان بیشترین
واحدهای فعال صنعتی است و خراسانشمالی،
کهگیلویهوبویراحمد و بوشهر در قعر جدول قرار دارند
و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز فقط ۲.۶درصد از
کل واحدهای فعال را در خود جای دادهاند.
افزایش صادرات به آفریقا :آمار تجارت 7ماهه
سال ۱۴۰۰نشان میدهد که ایران توانسته جای پای
خود را در بازار کشورهای آفریقایی محکمتر کند .در
۷ماهه سال جاری ۶۲۰میلیون دالر كاال به کشورهای
آفریقایی صادر شده که در مقایسه با سال قبل
230درصد رشد نشان میدهد .ارزش كل صادرات
ایران به آفریقا در مدت مشابه سال قبل رقمی بالغ
بر 188میلیون دالر بود .از لحاظ وزنی نیز صادرات
ایران به آفریقا رشدی ۴۶درصدی داشته است.
همکاری ایران و فرانسه در حوزه تامین اجتماعی:
مسئوالن وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در
دیدار با هیات وزارت کشاورزی فرانسه ،زمینه
همکاریهای مشترک در حوزه تعاونیها و
فعالیتهای شرکتهای سرمایهگذاری تامین
اجتماعی را بررسی کردند.
پاكستان بازار خرمای ایران را گرفت :امیرحسین
زرگرزاده ،از صادرکنندگان خرمای ایران با بیان
اینكه پاکستان ،بازارهای ۳۰ساله خرمای ایران
در جهان را تصاحب کرده است ،گفت :تجار
پاكستان با رفتوآمد به خوزستان ،خرمای این
منطقه را میخرند و دوباره صادر میكنند .به گفته
او ،تجار پاکستانی حتی به کرمان نیز رفتوآمد
کرده و خرمای شاهانی این منطقه را از کف بازار
جمع میکنند .به عقیده وی امسال بهطور قطع
پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران را بیش از
سالهای گذشته در اختیار خواهد گرفت.

همشهری  2اقدام بانك مركزی برای افزایش قیمت ارز را بررسی میكند

عقب نشینی دالر در آخر هفته

در 2روز آخر هفته ،شفافساز 
ی
بانــك مركزی در مــورد میزان
تزریــق منابــع ارزی غیرنفتی
و كاهش شــكاف بین قیمت ارز
دولتی و نرخ بازارآزاد ،موجب شد
روند صعودی قیمــت ارز موقتا
متوقف شود
را در بازار آزاد به قیمــت بیش از 29هزار تومان
بفروشند .این شكاف قیمت بین ارز دولتی و آزاد
به افزایش تقاضا برای خرید ارز منجر شده بود.
در آخر هفته بانك مركزی با افزایش قیمت ارز
دولتی شــكاف قیمت بین ارز دولتی و نرخ بازار
آزاد را تا حدوی كم كرد و این موضوع به كاهش
تقاضای خرد در بازار ارز منجر شد .انتظار میرود
درصورت تداوم این سیاست و افزایش قیمت ارز
دولتی سطح تقاضای خرد در بازار در هفته جاری
با كاهش محسوسی مواجه شود و این موضوع به
افت ارزش دالر منجر شود .هماكنون 90درصد
ارز مبادالتی از طریق حواله و فقط 10درصد آن
در قالب اسكناس انجام میشــود .اما نكته قابل
توجه این است كه قیمت ارز بازار آزاد را همین
تقاضای خرد 10درصدی تعیین میكند و هر نوع
مدیریت قیمت در این بازار میتواند به كاهش
قیمت ارز منجر شود.

عكس :همشهری /جوادگلزار

قیمت سبزیجات و صیفیجات در میادین میوه و ترهبار
تر هبار
شــهرداری در یكســال گذشــته بهطور میانگین
۴۳.۹درصد افزایش یافته است .به گزارش همشهری،
مقایسه قیمت محصوالت عرضهشده در میادین میوه و ترهبار شهرداری
ت میوه و سبزی در هفته اول آذر امسال در
تهران نشان میدهد قیم 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته كه در برخی اقالم این
افزایش بیش از 100درصد بوده است.
جدولهای آماری سازمان میادین حاكی است بازارهای میوهوترهبار
شهرداری طی یكسال گذشته در بخش میوه بهطور میانگین شاهد
افزایش ۳۵.۶درصدی و در بخش محصوالت فرنگی ،سبزی و صیفی
شاهد رشد ۴۴درصدی بودهاند .در میان میوههای پرمصرف بیشترین
رشد مربوط به موز ،لیموشیرین و ســیبزرد بوده كه بهترتیب ،۵۲
 ۴۷.۶و ۴۲درصد گران شــدهاند .در این بخــش پرتقال با ۱۲درصد
رشــد ،كمترین افزایش قیمت را در یكســال اخیر داشته است .در
بخش سبزیجات اما بادمجان ،ســیبزمینی و سبزیجات برگی تورم
باالی ۸۰درصد را به ثبت رساندهاند كه بادمجان با ۱۰۶درصد افزایش
قیمت ،ركورددار اســت .در این بخش ،پیاز محصولی است كه بدون
تغییر قیمت ،همچنان با نرخ آذرماه سال گذشته به فروش میرسد.
در جدولهای زیر قیمت كنونی ۱۰نوع میوه و ۱۰نوع سبزی و صیفی
پرمصرف میادین میوهوترهبار با مدت مشــابه سال گذشته مقایسه
شده است.

شنبه  6آذر 1400
شماره 8372

شیب صعودی قیمت دالر در آخر
دالر
هفته قبــل ،تحتتأثیــر  2اقدام
بانــك مركزی كند شــد .اگرچه
قیمت دالر به كانال 28هزار تومان بازنگشت اما
بــا 500تومان كاهــش به محــدوده 29هزارو
100تومان عقب نشینی كرد.
به گزارش همشهری ،شیب قیمت دالر از ابتدای
هفته قبل و در آستانه برگزاری مذاكرات هستهای
در هشتم آذرماه صعودی شــده است .این روند
صعودی در روز چهارشــنبه شــتاب بیشتری
گرفت .چنانكه قیمت هر دالر آمریكا تا آستانه
ورود به كانــال 30هزار تومان هــم پیش رفت.
بررسی نمودار قیمت دالر و سوابق رفتاری بازار
ارز در 3ســال گذشته ،نشــان میدهد؛ هرگاه
بازار ارز در آستانه یك رویداد سیاسی مهم قرار
میگیرد با نوســانهای جدی مواجه میشود.
نخستین بار در فروردین 1397كه زمزمه خروج
آمریكا از برجام مطرح شده بود ،بازار در شرایط
مشابهی قرار گرفت و قیمت ارز با نوسان مواجه
شــد ،پس از آن با خــروج آمریــكا از برجام در
17اردیبهشــت  ،97قیمت هر دالر با رشــدی
عجیب مواجه شد ،بهطوریكه تا هفتم مهرماه
همان سال رشدی 220درصدی را به ثبت رساند.
این اتفاق ،سال 99در آستانه برگزاری انتخابات
ریاســتجمهوری آمریكا ،در آبانماه تكرار شد.
بهطوری كه قیمت هر دالر آمریكا یك روز قبل
از برگزاری این انتخابات به ســرعت رشد كرد و
حتی به 32هزار تومان رسید كه باالترین ركورد
تاریخی برای قیمت دالر محسوب میشود.
در آن زمان بــازار تحتتأثیر مخابــره اخباری

مبنی بر پیــروزی دونالد ترامــپ در انتخابات
ریاســتجمهوری آمریكا قرار گرفتــه بود .بعد
از آنكه مشخص شــد جو بایدن پیروز انتخابات
است ،قیمت دالر با افت مواجه شد .اكنون بازار
ارز دوباره در شرایطی مشابه قرار گرفته و قیمت
دالر آمریكا در آستانه آغاز مذاكرات هستهای ،از
دوشنبه هفته جاری ،با رشد مواجه شده است .با
این حال آخر هفته قبل بانك مركزی با  2اقدام
تالش كرد روند رشد قیمت دالر را محدود كند.
ی آماری
شفافساز 

صرفنظر از ریســكهای سیستماتیك ،یكی از
موضوعاتی كه بر قیمت ارز تأثیــر زیادی دارد
تعادل میان میزان منابع و مصارف ارزی اســت.
بههمیــن دلیل اطــاع از میــزان ذخایر ارزی
میتواند بازار ارز را تحتتأثیر قرار دهد .اطمینان
از تامین منابع ارزی میتواند به كاهش تقاضای
ارز منجر شود ،در مقابل ،بیاعتمادی به میزان
ذخایــر ارزی به افزایش تقاضا منجر میشــود.
برهمین اســاس آخر هفته قبل بانك مركزی با
ارائه گزارشی در مورد میزان منابع ارزی غیرنفتی
به بازیگران بــازار ارز اطمینــان داد که میزان
درآمدهای ارزی غیرنفتی رو به افزایش است و
میتواند كفاف مصارف ارزی را بدهد.
بانك مركــزی اعالم كــرد :حجم فــروش ارز
صادركننــدگان در ســامانه نیمــا ،در 8مــاه
ســالجاری69 ،درصد نســبت بهمدت مشابه
پارسال افزایش داشته است .مطابق این گزارش،
حجم فروش ارز صادركنندگان ،در سامانه نیما
در 8ماه پارسال10.7 ،میلیارد دالر بوده كه این

میزان در مدت مشابه امســال به 18.1میلیارد
دالر رسیده است .بانك مركزی در تحلیل موضوع
اعالم كرد :این آمار نشان میدهد روند بازگشت
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ایران بهبود
یافته است .بهگفته بانك مركزی در آبانماه نیز
روند افزایــش عرضه ارز در ســامانه نیما تداوم
داشته بهگونهای كه عرضه ارز در اینماه نسبت
بهماه قبل 20درصد رشد داشــته است.اكنون
نیازهای ارزی كشــور بــرای واردات مواداولیه،
كاالهای ســرمایهای و ضروری از طریق سامانه
نیما تامین میشود .نشان دادن این واقعیت كه
كشور با كمبود منابع ارزی برای واردات مواجه
نیست ،ســیگنال مهمی برای بازار ارز محسوب
میشود.
كاهش شكاف قیمت

هفته گذشــته تحتتأثیر افزایــش تقاضا برای
خرید ارز ،حجم تقاضای خــرد نیز برای خرید
دالر افزایش یافت.بهطــوری كه از ابتدای هفته
صفهای پر شماری جلوی صرافیهای دولتی و
رسمی تشكیل شد .این صفها در روز چهارشنبه
به اوج خود رســید زیرا خریداران میتوانستند
با خریــد ارز دولتی از فرصتهــای آربیتراژی
اســتفاده كنند و با فروش ارز خریداری شــده
در صرافیهــای دولتی در بازار آزاد دســتكم
4میلیون تومان ســود بهدســت بیاورند .هفته
گذشــته بانك مركزی قیمت فروش ارز دولتی
را در محدوده 26هزارو 700تومان تعیین كرده
بود .خریداران میتوانســتند با ارائه كارت ملی
2هزارو 200دالر ارز دولتی دریافت كنند و آن

اقدام سوم؛ احتماال در هفته جاری

اقدامــات بانك مركزی برای مدیریــت بازار ارز
احتمــاال به همین جــا ختم نشــود ،خبرهای
غیررســمی نشــان میدهد بانــك مركزی در
تالش است تا ســطح تقاضای خرد را از این به
بعد محدودتر كند .اكنون متقاضیان میتوانند
با ارائه یــك كارت ملــی 2200دالر ارز دولتی
دریافت كنند اما برخی خبرهای تأیید نشــده
نشان میدهد این شرایط احتماال در هفته جاری
تغییر خواهد كرد و با ســختتر شدن شرایط،
میزان تقاضاهای خرد ارزی كاهش خواهد یافت.
هفته گذشته افرادی كه در میدان فردوسی در
صفهای طوالنی برای خرید دالر سهمیهای خود
بودند ،قصد نگهداری آن را نداشتند و به محض
خرید ،دالرهایشان را به دالالن میفروختند.
دالالن نیز برای خریــد دالر فقط به كارت ملی
افراد نیاز داشتند و با هزینهای معادل  ۵۰۰هزار
تومان كارت ملی برخی افراد را اجاره میكردند.
اما تازهترین خبرها نشان میدهد احتماال از هفته
جاری شرایط دریافت ارز دولتی تغییر خواهد كرد
و صرفا داشــتن كارت ملی برای خرید ارز كافی
نخواهد بود .بر این اساس از هفته جاری احتماال
ارائه كارت بانكی عضو شبكه شتاب ،شماره تلفن
همراه (به نام متقاضــی) ،بلیت ،گذر نامه ،ویزا و
تكمیل فرمهای مربوط و امضای آنها در حضور
متصدی صرافی الزامی خواهد شد.

همشهری به جریان افتادن دوباره طرح اجارهداری حرفهای را زیر ذرهبین میبرد

ادامه گفتاردرمانی در بازار اجاره

طرح اجارهداری حرفهای كه از 3سال گذشته بهعنوان راهكاری برای اصالح بازار اجاره معرفی
شده ،همچنان در كمیسیونهای تخصصی دولت سرگردان است

مسكن تقریباً 3سال از مطرحشــدن راهاندازی اجارهداری
حرفهای در وزارت راه و شهرسازی میگذرد؛ در طول
این سالها با وجود تنش باالی بازار اجاره ،هیچ اقدام
عملی برای ساماندهی این بازار انجام نشده است.
به گزارش همشهری ،بازار اجاره ایران در سایه 2چالش عمده قرار
دارد و بهواسطه ســاختار اقتصاد ایران ،هیچگاه مهلتی برای رفع
این چالشها فراهم نشده است؛ از یكســو مسكن به یك كاالی
سرمایهای با تورم باال تبدیل شــده كه قیمت آن با شتابی بیش از
میانگین رشــد درآمد خانوارها افزایش مییابد و از سوی دیگر در
بازار اجاره سنتی ،قیمت اجاره همواره تابعی از ارزش واحد مسكونی
است و همین مسئله باعث شده قراردادهای اجاره با اعتبار یكساله
منعقد شود.
در این وضعیت مستأجران كه عمدتاً از اقشار كمدرآمدتر هستند،
همواره تحتتأثیر فشار و تنش قرار دارند و این مسئله روی كیفیت
زندگی ،بهــرهوری كار و وضعیت معیشــت آنها اثرگذار اســت.
اجارهداری حرفهای از 3ســال پیش با هدف رقابتی كردن بازار به
كمك حمایتهای كالن دولت در ساخت مسكن استیجاری مطرح
شد؛ اما در طول این 3ســال هیچگونه اقدام عملی برای اجرای آن
مشاهده نشد.
اجارهداری حرفهای چگونه كار میكند؟

در قانون اجارهداری حرفهای ،دولت تسهیالتدهنده و تأمینكننده
زمین بهصورت اجاره 99ساله اســت و واحدهای ساخته شده در
این قانون كام ً
ال قابلیت قیمتگذاری در دورههای بلندمدت را دارا
هستند .در بخشی از اجارهداری ،خانههایی به شكل مسكن حمایتی
احداث میشوند كه هدف آنها كمك به توانمند شدن خانوارهای
ضعیف از طریق كاهش هزینه سكونت است و در بخش دیگری از
این موضوع ،آن دسته از واحدهای مسكونی كه فقط بهدلیل تمایل
نداشــتن مالكان به قبول روابط قراردادی و مالی موجر و مستأجر
خالی مانده ،از طریق شركتهای حرفهای بهعنوان رابط حقوقی به
بازار عرضه میشوند.
در مجموع ،اجارهداری حرفهای تالش میكند بازار اجاره شهری
كشــور بهخصوص در كالنشهرها را از حالت ســنتی فعلی كه در
دورههای یكساله و كام ً
ال مبتنی بر خواست و تمایل بازار سرمایهای
مسكن تعیین قیمت میشوند ،به ســمتی ببرد كه ثبات بیشتری
داشته باشد و خانوارهای مســتأجر به قیمت مصادره كل درآمد
خود صاحب ســرپناه موقتی نشــوند .تجربه اجارهداری حرفهای
در بسیاری از كشورهای توسعه یافته اجرا شده و نتایج خوبی نیز
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نقلقول خبر
رضا فاطمیامین
وزیر صنعت :سامانه جامع تجارت تاكنون
80درصد پیشرفت داشته است و باید تا پایان
ی و تكمیل
سال 70،اقدام برای نهاییساز 
این سامانه انجام شود .تاكنون ۳۰دستگاه
به سامانه جامع متصل شدهاند .با استفاده
از سامانه جامع تجارت كارتهای بازرگانی
جعلی حذف میشود و دخالت انسانی
كاهش خواهد یافت.

احسان خاندوزی
وزیر اقتصاد :برای شتاب بخشیدن به روند
توسعه اقتصادی ،دولت مصمم است تا
سیاستهای اختاللزا مانند ارز ترجیحی را از
نظام اقتصادی كنار بگذارد .تالش میشود
روند حذف ارز ترجیحی بهگونهای باشد كه به
جامعه شوك وارد نشود.

مهدی صفری
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور
خارجه :وزارت امور خارجه با همراهی
دستگاههای مختلف كشورمان برنامههای
منسجمی را تدوین و حل مشكالت و رفع
موانع تجارت خارجی را آغاز كرده است
و خوشبختانه قدمهای خوبی در بخش
حملونقل ،صدور خدمات فنی -مهندسی و
صادرات محصوالت غیرنفتی برداشته شده و
شاهد شروع رونق تجارت خارجی هستیم.

مصطفی دارایینژاد
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مركزی:
طبق روال ،هرساله با ازدیاد تقاضا برای انار و
هندوانه در شب یلدا ،قیمت تا حدودی دچار
نوسان میشود و در سایر میوهها التهابی
در بازار نداریم .با توجه به فراوانی میوه ،اگر
م نكند ،مشكلی
ی اقدا 
دولت برای ذخیرهساز 
نداریم و تنها در ماه بهمن سردخانهها باید
برای برآورد بازار رصد و بررسی شوند.

علیرضا شهیدی
معاون وزیر صنعت  ،معدن و تجارت:
فرونشست زمین كه از آن به زلزله خاموش
یاد میشود ،اكنون به شكلی بحرانی ،كشور
را تهدید میكند بهطوری كه ۲۹استان و بیش
از ۶۵درصد از دشتهای كشور با این مسئله
درگیرند.

اکبر نیکزاد
رئیس بنیاد مسکن  :تسهیالت
 ۲۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی
هنوز ابالغ نشده است.روستاییان
اقدامات دریافت تسهیالت را
انجام دادهاند و پیگیر هستیم
تا طی چند روز آینده ابالغ شود.

امیر هامونی
مدیرعامل فرابورس ایران :ظرف چند هفته
آینده سهام شركت تبسی به عنوان يك
شركت دانش بنيان در فرابورس عرضه اولیه
میشود؛ همچنین شرکتهای فیلمیو و کافه
بازار از شرکتهای استارتاپی هم درخواست
فعال برای درج در فرابورس دادهاند که البته
هنوز در هیأت پذیرش پذیرفته نشدهاند.
استارتاپها دارای داراییهای نامشهود باالیی
هستند و مسیر برای حضور استارتاپها در
بازار سرمایه باز شده و امیدواریم که شاهد
حضور شرکتهای بیشتری باشیم.

داشته است بهخصوص كه در این فرایند ،رابطه موجر و مستأجر به
یك رابطه حقوقی با شرایط و قواعد مشخص تغییر میكند و اعمال
هدایت حمایتهای اثرگذاری دولتی به این فرایند نیز وجود دارد؛
اما تنش اقتصادی و نابسامانی بازار مســكن یكی از مسائلی است
كه تا حدودی میتواند برای اجرای این طرح در ایران چالشســاز
باشد چراكه با توجه به سهم باالی جمعیت مستأجران در كشور و
بهخصوص تهران با سهم 44درصدی ،امكان رقابتیكردن بازار از
طریق عرضه واحدهای مسكونی دولتی بهشدت سخت میشود و
اجارهداری حرفهای فقط به ساماندهی مسكن اقشار بسیار ضعیف
شهری تقلیل مییابد.
تعلل 3ساله

از بهار 1397كه معاونت وقت مســكن و شهرســازی وزارت راه و
شهرسازی وعده داد با 5برنامه در بازار مســكن و اجاره ،وضعیت
مستأجران را ساماندهی كند ،تا امروز كه بازار اجاره با تورم باالی
50درصدی مواجه اســت ،سیاســتی جز گفتاردرمانی برای بازار
اجاره و مستأجران وجود نداشته است .بنا بر اظهارات اخیر محمود
محمودزاده ،معاون مسكن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی،
طرح اجارهداری حرفهای كه چندماه پیش برای بررسی و تصویب
به كمیسیونهای تخصصی دولت ارائه شده بود هنوز در حال طی
كردن مراحل نهایی اســت .در این طرح انواع مشوق اعم از اراضی
دولتی با اجاره  ۹۹ساله ،تسهیالت ارزانقیمت ،معافیتهای مالیاتی
و ...برای شركتهای اجارهداری حرفهای مدنظر قرار میگیرد و این
مسئله میتواند یكی از دالیل تعلل در نهایی كردن این طرح ،آنهم
بعد از 3سال باشد.
همچنین تأثیری كه این نوع اجارهداری قادر است بر سبك زندگی
و فرهنگ خانوارها داشــته باشد ،از مســائل دیگری است كه به
پیچیدگی بیشــتر فرایند تصویب نهایی آن افزوده است .احداث
واحدهای پرتراكم ،كوچك و ارزان برای حل مشكل اجاره یكی از
موضوعاتی بوده كه در یك سال اخیر مطرح شده و بهواسطه مغایرت
آن با زندگی ایرانی  -اسالمی بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
از سوی دیگر ،سرمایهای بودن زمین شهری و مسكن ،باعث شده
احتمال انحراف در اجرای قانون اجارهداری حرفهای پررنگتر شود
چراكه ارزش حمایتهای اعطایی به هر یك از پروژههای اجارهداری
حرفهای اعم از زمین ،تسهیالت ،معافیتها و ...بهراحتی میتواند
به چند هزار میلیارد تومان برسد و برای جلوگیری از انحراف این
منابع در گذر زمان و ایفای درست تعهدات این شركتها باید نظام
و سازوكار شفاف و درستی ایجاد شود.

دورنمای اجارهداری حرفهای

اولین دغدغهای كه با اجرای طرح اجارهداری حرفهای رفع میشود،
طول دوره قرارداد اجاره است كه از یك سال به 3تا 5سال افزایش
خواهد یافت .حمایتیبودن قیمت اجــاره با كمك دولت ،دغدغه
دومی است كه برای مســتأجران واحدهای ساخته شده در طرح
اجارهداری حرفهای مرتفع میشود و قادر است توانمندی مالی این
خانوارها را بهسرعت بهبود دهد .نكته سوم ،رقابتی شدن بازار اجاره
سنتی است كه درصورت اجرای درست و وسیع اجارهداری حرفهای
دور از انتظار نیست و از این منظر ،ســایر خانوارهای مستأجر نیز
بهواسطه كاهش تقاضا در بازار ،از عواید رقابتی شدن بازار بهرهمند
خواهند شد.
در این میان ،تنها حلقه مفقوده اجرای طرح اجارهداری حرفهای،
مشــخص نبودن توان دولت برای حمایت شــركتهای متقاضی
اجــارهداری حرفهای و میــزان حمایــت مدنظر دولــت از این
شركتهاســت كه اگر قادر باشــد در مجموع با ســاخت مسكن
حمایتی و جذب خانههــای خالی موجود در بــازار ،تا 10درصد
مستأجران موجود؛ یعنی حدود 850هزار خانوار را تحت پوشش
قرار دهد ،موفقیت طــرح تضمین خواهد بود .بــا توجه به اینكه
طبق اظهارات معاون مسكن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی،
شــهرداریها تمایل دارند وارد طرح اجارهداری حرفهای شوند و
قواعد شهرسازی ،مجوزهای ســاخت و برنامهریزی برای توسعه
شهری نیز بر عهده این نهادهاست ،بهنظر میرسد مشاركت دولت
و شــهرداریها میتواند به اجرای ســریع اجارهداری حرفهای و
حلوفصل ضربتی نابسامانیهای بازار اجاره منجر شود.

عکس خبر

هر سال بخشی از کاالهای واردشده به گمرک به دالیل
مختلف از وروزد به کشور بازمیماند .ارزش کاالهایی که
در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد،به هزاران
میلیارد تومان میرسد

6

ايرانشهر

شنبه  6آذر 1400
شماره 8372

عقبنشینی موقت كرونا

خبرهایکوتاه

سیده زهرا عباسی

خبرنگار

2ماه از پایان پیك پنجم در كشــور
گزارش میگذرد .در شرایطی كه كارشناسان
پیشبینی میكردند پاییز امســال با
شروع پیك ششم همراه خواهد بود و حتی در برخی
هفتهها شاهد افزایش آمار ابتال ،بستری و فوت بودیم،
اما حاال خبر میرسد كرونا باالخره بعد از 289روز بار
دیگر روی خوش خود را نشان داده و براساس نقشه
جدید رنگبندی ،همه شهرهای كشور از وضع قرمز
كرونایی خارج شدهاند.
آخرین بار بهمن سال گذشته و پیش از شروع پیك
چهارم بود كه كشور چنین تجربه خوبی را پشت سر
گذاشت و پیشتر از آن هم مسئوالن در اردیبهشت99
با كاهش آمار مبتالیان و خروج از وضع قرمز جشن
پیروزی بر كرونا گرفتند؛ جشــنی كه مدتی بعد به
سوگواره مرگهای كرونایی بر اثر سویه دلتا بدل شد.
این بار هم كارشناســان معتقدند برای تكرار نشدن
تجربه تلخ اردیبهشت سال گذشــته باید رعایت
پروتكلهای بهداشــتی و واكسیناسیون را بیش از
پیش جدی گرفت تا نقشه بدون لكه قرمز حفظ شود.

كدام شهرستانها دیگر قرمز نیستند؟
براساس نقشه جدید رنگبندی كرونا ،آخرین شهرهای
قرمز باقیمانده روی نقشــه یعنی اشــنویه ،پیرانشــهر
(آذربایجان غربی) ،طبس ،فردوس (خراســان جنوبی)،
زابل (سیستان و بلوچستان) ،زرند ،شهربابك (كرمان) و
خاتم (یزد) هم به نارنجی تغییر رنگ دادهاند.
هماكنون طبق اعالم وزارت بهداشــت ،هیچ شهرستانی
به رنگ قرمز نیست و فقط ۲۲شهرستان به رنگ نارنجی،
۲۰۷شهرستان به رنگ زرد و ۲۱۹شهرستان آبی اعالم

با خروج 8شهرستان از وضعیت قرمز،
نقشه كرونایی كشــور به رنگهای
نارنجــی ،زرد و آبــی درآمــده ،اما
كارشناســان تأكید میكنند خطر
وقوع پیك ششم هنوز پابرجاست

شدهاند .اشنویه ،پیرانشــهر (آذربایجان غربی) ،چرداول
(ایالم) ،بیرجنــد ،طبس ،فردوس (خراســان جنوبی)،
بردســكن ،گناباد (خراســان رضوی) ،طارم (زنجان)،
دامغان ،شاهرود (سمنان) ،زابل (سیستان و بلوچستان)،
ممسنی (فارس) ،زرند ،سیرجان ،شــهربابك (كرمان)،
كهگیلویه (كهگیلویه و بویراحمد) ،پلدختر (لرســتان)،
بافق ،بهاباد ،خاتم و مهریز (یزد) شهرستانهای نارنجی
روی نقشه هستند.
دلیل خروج دیرهنگام از وضعیت قرمز
هرچند از نگاه كارشناسان ،مهمترین عامل قرمز ماندن یا
ورود دوباره این شــهرها به وضع قرمز بعد از پیك پنجم،
كاهش رعایت پروتكلهای بهداشتی بود ،اما برخی شهرها
برای این شرایط دالیل خود را داشتند.
مسئوالن استان یزد اعالم میكنند جمعیت پایین مهریز و
خاتم موجب شد این 2شهرستان مهر امسال و بعد از پایان
پیك پنجم ،مجددا به وضعیت قرمز بازگردند؛ سخنگوی
علومپزشكی یزد در اینباره به همشهری میگوید :مهریز
و خاتم جمعیت باالیی ندارند و به محض ابتالی چند نفر
به سرعت تغییر رنگ میدهند؛ زیرا رنگبندی كرونایی
براســاس آمار ابتال و بستری نســبت به جمعیت تعیین
میشــود .ابراهیم ســلمانی با بیان اینكه این استان در
نوبت اول  86.6و نوبت دوم 70درصــد جمعیت خود را
واكسینه كرده اســت ،میگوید :ما همیشه جزو 5استان
اول از نظــر واكسیناســیون بودهایم و از ســوی دیگر با
نظارتهای سختگیرانه امیدواریم در هفتههای آینده وضع
مطلوبتری را تجربه كنیم .عامل قرمز شدن شهرستانها
در یزد ممكن است جمعیت پایین باشد ،اما در استانهای
شمالغرب كشور وقوع دیرتر پیك پنجم و به تبع آن عبور
دیرتر از قله پیك ،عامل ماندگاری وضع قرمز گزارش شده
بود .در سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و كرمان
هم عامل اصلی بازگشــت وضعیت قرمز به برخی شهرها
بعد از پیك پنجم ،كاهش رعایت پروتكلهای بهداشتی
عنوان شد.
حاال بهنظر میرسد رشد واكسیناسیون و افزایش نسبی
رعایت پروتكلهای بهداشــتی موجب شــده خبری از
شهرهای قرمز نباشد.
فرازونشیب شهرهای قرمز
فارغ از شرایط فعلی ،رنگبندی كرونایی در شهرستانهای
كشور در هفتههای گذشــته فرازونشیب زیادی را پشت
سر گذاشته است؛ بهطوری كه در هفته اول آبان (8آبان)

تعداد شهرســتانهای قرمز 22مورد بود كه در كمتر از
یك هفته بعد (12آبان) به 29مورد و 3روز بعد (15آبان)
به 33مورد رسید .اما از هفته ســوم آبان (22آبان) روند
كاهشی آغاز شد؛ بهطوری كه در این هفته 26شهرستان
قرمز بودنــد و در آخرین هفتــه (29آبان) نیــز تعداد
شهرستانهای قرمز به 8مورد كاهش یافت.
این فرازونشــیب البته در همه شــهرهای كشور وجود
دارد .برای مثال در سیستانوبلوچستان هرچند بهگفته
ســخنگوی علومپزشــكی زاهدان روند ابتال ،بستری و
فوت چند هفتهای اســت كاهشی شــده ،اما این روند با
فرازونشــیب همراه بوده است .شهرســتان زابل در این
استان كه 12آبان با كمتوجهی به رعایت نكات بهداشتی
به وضعیت قرمز بازگشــت در آخرین رنگبندی از این
شرایط خارج شد.
محمدهــادی عباســی البتــه از 2روز بــدون فــوت
كرونایی در چهارشــنبه و پنجشــنبه هفته گذشته در
سیستان و بلوچستان هم خبر میدهد و امیدوار است این
روند استمرار داشته باشد .اما در مجموع با توجه به همین
فرازونشیبها ،كارشناسان معتقدند چندان نباید به وضع
فعلی شهرستانهای كشور خوشبین بود.
استانهای در خطر بازگشت به وضعیت قرمز
در شرایطی كه هنوز خطر وقوع پیك ششــم از سر ایران
نگذشته است و درحالیكه دانشمندان از شناسایی سویه
تكامل یافته و خطرناك ویروس كرونا در آفریقای جنوبی
خبر میدهند و معتقدند این ســویه تهدیدی بزرگ برای
كشورها محسوب میشود ،همچنان برخی شهرهای ایران
آمار پایینی در واكسیناسیون علیه كرونا بهعنوان مهمترین
راه مقابله با این بیماری دارند .بنا بر اعالم وزارت بهداشت
در هفته پایانی آبان ،واكسیناســیون در كشور به بیش از
۸۲درصد جامعه هدف رسیده اســت ،اما برخی استانها
چون قم ،كردســتان و سیســتان و بلوچســتان كمترین
مشاركت و گیالن ،مازندران و مركزی بیشترین مشاركت در
واكسیناسیون را داشتهاند .متخصص بیماریهای عفونی و
گرمسیری هم با استناد به این آمار تأكید میكند در شرایط
فعلی قم ،كردستان و سیســتان و بلوچستان استانهایی
هســتند كه با توجه به آمار پایین واكسیناسیون بیشتر در
معرض خطر بازگشت به وضعیت قرمز كرونایی قرار دارند.
مسعود مردانی با تأكید بر اینكه سویه جدید به ایران نرسیده
و سازمان بهداشت جهانی هنوز آن را سوش قابل اعتنایی
گزارش نكرده است به همشهری میگوید :وضعیت كشور
مطلوب اســت ،اما نباید یادمان برود اردیبهشــت 99آمار

آمار ابتال ،بستری و فوت كرونایی از هفته اول آبان تا هفته اول آذر
 1تا  7آبان

1285 9893
123

همه شهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند

سویه دلتا ،جشن قبلی پیروزی بر كرونا را به سوگ نشاند .رعایت پروتكلها و پذیرفتن تأثیر
واكسیناسیون میتواند ضامن  بهبود شرایط باشد

8آبان

12آبان

۱۵آبان

22آبان

29آبان

22شهر قرمز

جلفا ،مرند (آذربایجان شرقی) ،اشــنویه ،پیرانشــهر ،چایپاره (آذربایجان غربی) ،چرداول ،درهشهر
(ایالم) ،سبزوار (خراســان رضوی) ،دامغان ،شاهرود (سمنان) ،اســتهبان ،سرچهان (فارس) ،آبیك
(قزوین) ،بانه ،دیواندره (كردســتان) ،شــهربابك (كرمان) ،پاوه ،جوانرود ،روانســر ،ســرپل ذهاب
(كرمانشاه) ،پلدختر (لرستان) و مهریز (یزد)

29شهر قرمز

جلفا ،مرند (آذربایجان شرقی) ،اشــنویه ،پیرانشــهر ،چایپاره (آذربایجان غربی) ،مباركه (اصفهان)،
چرداول ،درهشهر (ایالم) ،كیار (چهارمحال و بختیاری) ،قائنات (خراسان جنوبی) ،خلیل آباد ،سبزوار،
كاشمر (خراسان رضوی) ،دامغان ،شاهرود (سمنان) ،زابل (سیستان و بلوچستان) ،استهبان ،سرچهان،
ممســنی (فارس) ،آبیك (قزوین) ،بانه ،دیواندره ،مریوان (كردســتان) ،شــهربابك (كرمان) ،پاوه،
روانسر ،سرپل ذهاب (كرمانشاه) ،پلدختر (لرستان) و مهریز (یزد)

33شهر قرمز

جلفا ،مرند (آذربایجان شرقی) ،اشنویه ،پلدشت ،پیرانشــهر ،چایپاره ،سردشت (آذربایجان غربی)،
مباركه (اصفهان) ،ایوان ،چرداول ،درهشهر (ایالم) ،بیرجند ،قائنات ،نهبندان (خراسان جنوبی) ،خلیل
آباد ،سبزوار ،كاشمر (خراسان رضوی) ،جاجرم ،گرمه (خراسان شمالی) ،دامغان ،شاهرود (سمنان)،
زابل (سیستان و بلوچستان) ،استهبان ،سرچهان ،ممسنی (فارس) ،بانه (كردستان) ،زرند ،شهربابك
(كرمان) ،پاوه (كرمانشاه) ،پلدختر (لرستان) ،تفرش (مركزی) ،خاتم و مهریز (یزد)

26شهر قرمز

جلفا ،مرند (آذربایجان شرقی) ،اشنویه ،پلدشت ،پیرانشهر ،چایپاره ،سردشت ،شوط (آذربایجان غربی)،
بیرجند ،طبس ،قائنات (خراسان جنوبی) ،بردسكن ،خلیل آباد ،كاشمر (خراسان رضوی) ،گرمه (خراسان
شمالی) ،دامغان (سمنان) ،زابل (سیستان و بلوچستان) ،استهبان ،جهرم ،سرچهان ،ممسنی (فارس)،
بانه (كردستان) ،زرند ،شهربابك (كرمان) ،خاتم و مهریز (یزد)

8شهر قرمز

اشنویه ،پیرانشهر (آذربایجان غربی) ،طبس ،فردوس (خراسان جنوبی) ،زابل (سیستان و بلوچستان)،
زرند ،شهربابك (كرمان) و خاتم (یزد)

مبتالیان روزانه ما از عدد امروز بسیار كمتر بود .متأسفانه با
بیتوجهیهای صورت گرفته در زمانی كه هیچ شهرستان
كشــور قرمز نبود ،زمینه برای شیوع گســترده سویه دلتا
فراهم شــد و طبق آمار تا 100هزار ایرانی فقط بر اثر نوع
دلتا فوت كردند .او تصریح میكند :درصورتی كه پوشــش
ل و رعایت پروتكلها جدی گرفته نشود
واكسیناسیون كام 
هنوز هم در معرض خطر پیك ششم خواهیم بود؛ به همین
دلیل باید مردم رعایت كنند .این خطر متوجه همهجاست،
اما برخی مناطق كه واكسن كمتری دریافت كردهاند ،بیشتر
در معرض خطر قرار دارند.
بستری جدید

ابتالی جدید
 8تا  14آبان

1163 8633
132

عکس خبر

 15تا  21آبان

 322
7
109

 22تا  28آبان

 784
5
100

893

فوت
 29آبان تا  5آذر

 384
4
86

720

ارس؛ ناجیكمآبی در شمالغرب
حمیده پازوكی

خبرنگار

دره «تو بیرون» دزفول
دره «تو بیرون» در نزدیكی شهر دزفول ،در استان خوزستان است .این مكان
شگفتانگیز در ۲۰كیلومتری دزفول و در منطقه تنگهسرا ،بخش سردشت این
شهرستان در جنوب ایران قرار دارد .در گذشتهها ،مردمان محلی برای درمان
دردهای بدنشان به دره «تو بیرون» میآمدند .عكس :ایسنا
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روز گذشــته (جمعــه 7آذر) 4384نفــر مبتالی
جدید شناسایی شــد كه با احتســاب این تعداد
مجموع مبتالیان به كرونا در كشــور تــا امروز به
6میلیونو۱۰۲هزار و ۵۶نفر رســیده اســت .در
این روز۸۶ ،بیمار مبتال به كرونــا هم جان خود را
از دســت دادند؛ در حالی كه برخی استانها چون
كردستان ،خراســان شــمالی ،ایالم ،هرمزگان و
سیستانوبلوچستان توانستند روزهای بدون فوت
را به ثبت برسانند.

بحــران تامین آب ایــن روزها
گپ
دامنگیر بســیاری از شهرها و
استانهاست؛ حتی تبریز و دیگر
اســتانهای همجوار كــه در كنــار كوهها و
چشمهســارهای آذربایجان قرار دارند .همین
مســئله كمبود آب تبریز موجب شــد تا طرح
انتقــال آب رودخانــه مــرزی ارس با هدف
بهرهبرداری از حقابه ایران مطرح شــود و مورد
مطالعه قرار گیرد .با اجرای این طرح و وعدههای
داده شده ،آب مورد نیاز تبریز و دیگر شهرهای
آذربایجانشــرقی تامین خواهد شــد .البته
میتوان گفت رودخانه ارس قابلیت تامین آب
دیگر استانهای در مســیر را هم دارد .بهگفته
علیرضا ایمانلو ،مدیرعامل شركت آب و فاضالب
آذربایجانشــرقی نیاز فعلی آب آشــامیدنی
كالنشــهر تبریز ۵هزار و ۷۰۰لیتر در ثانیه یا
بهعبارت دیگر ۱۴۵میلیون مترمكعب در سال
است .عددی كه آب منتقل شده از ارس میتواند
آن را برای تبریز امروز و آینده ،تامین كند.
تامین آب آشامیدنی و صنعتی تبریز
طرح انتقال آب ارس ،چندوجهی است  و اجرای
آن میتواند نیازهای مختلف كالنشهر تبریز و
دیگر نقاط استان را پاسخگو باشد .مدیرعامل
شــركت آب منطقهای آذربایجانشرقی نیز
با بیان اینكــه انتقــال آب ارس میتواند آب
آشامیدنی و بهداشتی كالنشهر تبریز و سایر
شهرها و روستاهای واقع در مسیر خط انتقال
با پوشــش جمعیتی حدود 3.5میلیون نفر را
تامین كند ،به همشهری میگوید :تامین نیاز
آبی صنایع منطقــه آزاد ارس و دیگر صنایع و
شهركهای صنعتی و همچنین تامین حقابه
زیستمحیطی دریاچه ارومیه به میزان حدود
100میلیون مترمكعب در سال با هدایت پساب
تصفیهخانه فاضالب شهر تبریز به این دریاچه از
دیگر اهداف این طرح است.
تبریز چقدر آب كم دارد؟
كالنشهر تبریز حدود 1.5میلیوننفر جمعیت
دارد كه باید آب آن تامین شود .یوسف غفارزاده

درباره این موضوع كــه هماكنون آیا در تبریز
كمبود آب وجود دارد یا خیر ،اظهار میكند:
میزان آبی كه اكنون برای نیازهای شهر تبریز
تامین میشــود با مصارف این شهر سربهسر
است .یعنی هماكنون تامین آب به اندازه نیاز
شــهر اســت .البته در فصلهای پرمصرف یا
هنگام تعمیرات اضطراری ،ممكن اســت در
سیستم آبرسانی شهر اختالالتی هم ایجاد شود
و بهعلت محدودیت منابع آبی مربوطه ،شاهد
قطعی آب در تبریز نیز باشیم.
وی همچنین درباره اینكه آیا بخش خاصی از
تبریز مشكالت بیشتری در زمینه كمبود آب
دارد ،میگوید :در شرایط عادی چنین تفاوتی
در مناطق مختلف شهر احساس نمیشود اما
در مواقعی كه قطعــی آب پیش میآید ،تمام
مناطق شهر تحتتأثیر قرار میگیرند.
تامین آب تبریز تا 25سال آینده
پروژهای با ابعاد طرح انتقال آب ارس باید بتواند
اثرات طوالنیمدت داشته باشد و نیازها را برای
چند دهه پاســخ دهد  .مدیرعامل شــركت آب
منطقهای آذربایجانشرقی درباره تأثیرات طرح
انتقال آب ارس بر جبران كمبود آب كالنشــهر
تبریز ،اظهار میكند :با اجرای این طرح كل نیاز
تبریز به آب آشــامیدنی ،بهداشتی و صنعتی تا
افق ســال 1425تامین خواهد شــد .غفارزاده
درباره اینكه برای تامین آب در این 25سال چه
تضمینی وجــود دارد ،میگوید :نیاز آبی شــهر
تبریز مطابق معیارها و اســتانداردهای مربوط
و با درنظرگرفتن همه جوانــب ازجمله افزایش
جمعیت ،افزایش نیاز آبی تا سال 1425مشخص
شده است .بهتبع آن عالوهبر منابع فعلی و وجود
تامین آب تبریز ،انتقــال آب ارس برای تامین
نیاز آبی تا ســال 1425بهعنــوان تنهاترین و
مطمئنترین منبع آبی ،پیشبینی و مصوب شده
است .همچنین این طرح همه مجوزهای قانونی
الزم ازجمله تأییدیه مجوز زیستمحیطی را دارد.
سهم مرند از انتقال آب ارس
آب رودخانــه ارس تــا رســیدن بــه تبریز،
قابلیت آبرســانی به دیگر نقاط اســتان را نیز
دارد .مهمتریــن انشــعاب این خــط انتقال
نیز برای رســاندن آب به مرند طراحی شــده

نخلهای جنجالی برگشت خوردند
بهدنبال حواشــی مربوط به
صادرات نخل از ایران به قطر،
گمــرك ایران ضمــن تأیید
صادرات نخــل اعالم كرد این
محمولهها برگشــت خورده
است .به گزارش ایسنا ،بهگفته
مهرداد جمال ارونقی ،معاون
فنی گمرك ایران در 7ماه اول امسال بیش از  ۶۵۰تن نخل و نهال خرما
قطع و صادر شد كه از این میزان  ۶۰۰تن نخل و بقیه نهال خرما بود .بنا بر
اعالم وی ،نخلهای صادراتی از سوی قطر پذیرفته نشده و همه نخلهای
صادر شده یعنی مجموع  ۵۸۸اصله به قطر ،به ایران برگشت خورده است.
معاون فنی گمرك یادآور شد بعد از برگشت خوردن نخلها ،صاحب كاال
بار دیگر نسبت به اظهار این محمولهها از محل اظهارنامه صادرات برگشتی
تحت عنوان كاالی صادرات برگشتی اقدام و مجددا مجوزهای الزم ازجمله
قرنطینه سازمان جهادكشاورزی استان را دریافت كرده و در حال انجام
تشریفات برای ورود به كشور است.

بازگشت  ۱۰۰واحد صنعتی راکد
به چرخه تولید گیالن
مســئول ســازمان بســیج
مهندســین صنعتی گیالن
گفــت :مشــكالت  ۷۰واحد
تولیــدی توســط بســیج
مهندسین صنعتی امسال در
گیالن برطرف شد و آمادگی
بازگرداندن  ۱۰۰واحد دیگر به
چرخه تولید را داریم .به گزارش تسنیم ،محمدرضا عابدی محزون با اشاره
به اقدامات انجام شــده برای پایش واحدهای تولیدی راكد اظهار كرد :از
ابتدای اجرای طرح صنعتیار بیش از 500واحد تولیدی توسط گروههای
جهادی سازمان بسیج مهندسین در گیالن عارضهیابی شد.
مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی گیالن با بیان اینكه مشكالت
احصا شــده واحدها در قرارگاه صنعتی خاتماالنبیا سپاه گیالن در حال
پشتیبانی و مانعزدایی است افزود :با تشكیل این قرارگاه همه ظرفیتهای
اقشار بسیج و سپاه برای حمایت از تولیدكنندگان بهكار گرفته میشود.

رشد 8درصدی جوجهریزی در كردستان
رئیس سازمان جهادكشاورزی
كردســتان گفــت :میــزان
جوجهریزی از ابتدای امســال
در واحدهــای مرغــداری
اســتان ۳۰میلیون و ۵۰۰هزار
قطعه بــوده كه در مقایســه با
مدت مشابه ســال گذشته كه
۲۸میلیون و ۳۰۰هزار قطعه بود8 ،درصد رشد داشته است .به گزارش ایرنا،
محمد فرید سپری ،اظهار كرد :جوجهریزی در واحدهای مرغداری در آبان
امســال هم 4میلیون و  ۳۰۰هزار قطعه بود كه بیشترین تعداد جوجهریزی
ماهانه در سالجاری بوده است.
رئیس سازمان جهادكشاورزی استان كردستان یادآور شد :این میزان تولید
بیانگر فعال بودن واحدهــای مرغداری و توجیه اقتصــادی فعالیت در این
واحدهای صنعتی است.

شیالت

شهره كیانوشراد

خبرنگار

موفقیت پارسآباد در تولید ماهیانگرمابی

اســت .مدیرعامــل شــركت آب منطقهای
آذربایجانشرقی درباره این موضوع میگوید:
در طرح انتقال آب ارس با انجام مهندســی و
جانمایی تصفیهخانه ،پیشبینی شده است آب
آشامیدنی و بهداشت و صنایع شهرستان مرند
نیز تا سال 1425تامین شود .هماكنون با اجرا
و بهرهبرداری پروژههــای میانمدت ازجمله
ســاخت 2مخزن 15هزار مترمكعبی و 5هزار
مترمكعبی ،حفر و تجهیز 12حلقه چاه عمیق،
اجرای خط انتقال آب و ســاخت 2سیســتم
كلرزنی مكانیزه توسط شركت آب منطقهای
و تحویل آنها به شــركت آب و فاضالب ،قرار
اســت آب مورد نیاز شــهر مرند تامین شود.
وی میافزاید :از آنجا كــه آب مورد نیاز مرند
فقط از منابع زیرزمینی تامین میشــود ،هر
سال بیشترین افت سطح آبهای زیرزمینی
در دشــت مرند اتفاق میافتــد و این موضوع
تهدیدی جدی برای منابع آب زیرزمینی این
شهرستان است .به همین دلیل ضرورت دارد
قسمتی از نیاز آبی این شهرستان از منابع آبی
سطحی و طرح انتقال آب ارس تامین شود تا به
مرور زمان شاهد بهبود وضعیت سفرههای آب
زیرزمینی منطقه باشیم .غفارزاده با بیان اینكه
در سالهای گذشته مجوز شورای اقتصاد كشور
برای تامین مالی خارجی پروژه دریافت شده
اســت ،درباره تامین بودجه برای تكمیل این
طرح اظهار میكند :چند سال است كه تامین
مالی خارجی پروژه(فاینانس خارجی) در دست

3.5میلیوننفر
انتقال آب ارس میتواند آب
آشــامیدنی و بهداشــتی كالنشــهر
تبریــز و ســایر شــهرها و روســتاهای
واقع در مسیر خط انتقال با پوشش
جمعیتــی حــدود 3.5میلیــون نفــر را
تامین كند

سال1425
با اجرای این طرح كل نیاز
تبریز به آب آشامیدنی ،بهداشتی
و صنعتی تا افق سال 1425تامین
خواهد شد

اقدام و پیگیری قرار دارد و با اقدامات انجامشده
امیدواریم با كمك دولت بهزودی تامین شود.
    
كاهش تنش آبی ،توقف برداشــت بیرویه از
منابع آب زیرزمینی اســتان و مقابله با خطر
كمبود آب و فرونشست زمین ازجمله نكاتی
اســت كه اجرای انتقال آب از رودخانه مرزی
ارس را ضــروری جلوه میدهــد .طرحی كه
هنوز تا تكمیل فاصله دارد اما مردم استان به
آن امیدوارند.

ماهیان گرمابی رتبه اول تولید در پارسآبــاد را بهخود اختصاص دادند.
به گزارش همشــهری ،سیفاهلل تیزرو ،مدیركل شــیالت اردبیل گفت:
پارسآباد بهدلیل شــرایط آبی و هوایی معتدل و موقعیت جغرافیایی و
همچنین مجاورت با رود ارس توانســته است بین 12شهرستان اردبیل
رتبه اول تولید ماهیان گرمابی را بهخود اختصاص دهد كه بعد از خوزستان
در جایگاه دوم قرار دارد .اردبیل هوایی سرد و كوهستانی دارد ،اما هوای
پارسآباد معتدل است و به هوای اســتانهای شمالی شباهت دارد و به
همین دلیل این شهرستان شرایط مستعدی برای پرورش ماهیان گرمابی
دارد .سیفاهلل تیزرو با بیان اینكه كپور معمولی ،آمور یا ماهی علفخوار،
ماهی سرگنده و ماهی كپور نقرهای از انواع ماهیان گرمابی است ،افزود:
در پارسآباد 28اســتخر و واحدهای پرورش ماهی داریم و این ماهیها
در سطوح مختلف از یك استخر پرورش داده میشوند .مدیركل شیالت
استان اردبیل حمایت و اعطای مجوز برای راهاندازی استخرهای پرورش
ماهی را یكی از برنامههای اداره شیالت در جهت اشتغالزایی دانست و
اظهار كرد :در پارسآباد 150نفر بهصورت مســتقیم در تولید و فروش
ماهی اشتغال دارند و 300نفر نیز بهصورت غیرمستقیم در حملونقل،
توزیع و بخشهای دیگر همكاری میكنند.
شــیالت اردبیل در بخش صدور مجوزهای الزم از طریق نظام مهندسی
كشاورزی و منابع طبیعی با متقاضیان همكاری میكند و متقاضیان پس
از اخذ مجوز برای استفاده از تسهیالت بانكی معرفی خواهند شد .تیزرو
با بیان اینكه صید ماهیان گرمابی همزمان با فصل بهار شــروع میشود،
ادامه میدهد :رهاسازی ماهیان در فروردین است و اواخر پاییز نیز زمان
برداشت ماهیهاست .پیشبینی میكنی م امسال 1500تن ماهی گرمابی
در اســتخرهای پارسآباد پرورش داده شود كه به نسبت سال گذشته با
افزایش 50تنی همراه خواهد بود.

زيستبوم
طرح روز

جولیا باناسیرا

عطش ميانكاله

شنبه  6آذر 1400
شماره 8372

پس از 10سال هنوز برنامه جامع ميانكاله به نتيجه نرسیده است
تا بكرترين ساحل درياي خزر با تهديد جدي محيطزيستي مواجه شود

رئيس سازمان حفاظت محيطزيست :ذخيره گاه زيست كره بودن ،ميطلبد تا به ميانكاله توجه ويژه شود
سيدمحمد فخار

خبرنگار

تغيير اقليم اين روزها براي همه شهرها ،دشتها و حتي
تاالبهاي كشور مشهود است .اين پديده كه بهعلت
اقدامات غيركارشناســي ،نتايجي جز خشكسالي،
افزايش سيلهاي مخرب و خيزش گردوغبار نداشته،
حاال نه در نيمه جنوبي كشور كه خشك و نيمهخشك
محسوب ميشود بلكه در شمال كشور نيز پیامدهای
خشن خود را نشان داده و حاال خبر رسيده كه ۱۵هزار
هكتاراز تاالب ميانكاله خشك شده است.
خسارتهاي خشكي

آلودگی هوا این روزها در شهرهای بزرگ باعث نفستنگی
45میلیون شهروند شده است.

عد د خبر

22هزارهكتار
امســال 22هــزار هكتــار زراعت چــوب در كشــور
انجام شده كه این سطح تا ســال آینده تا 40هزار هكتار
افزایــش خواهــد یافت .ایــن خبــر را عباســعلی نوبخت،
معــاون جنــگل ســازمان جنگلهــا داد و گفــت :هــدف
از توســعه طــرح زراعــت چــوب جلوگیــری از تخریــب و
دستاندازی به جنگل است .تنها 20درصد جنگلهای
كشور كاربرد صنعتی و تجاری دارد و 80درصد جنگلها
جزو كاالهای غیرتجاری اســت كــه باید بهشــدت از آنها
حفاظت كرد.

 ۱۰۷گونه

 ۱۰۷گونــه جنگلــی مانگــرو در ایــران وجــود دارد.
پراكندگــی جنگلهــای مانگــرو در ایــران در 3اســتان
هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و بوشهر است .كاهش
ورودی آب شیرین به خلیجفارس تهدیدی بزرگ برای این
جنگلهاست .طی سالجاری بهعلت كاهش ورودی آب
شیرین تعادل بین شوری و شــیرینی آب به هم خورده و
این مسئله تهدیدی مهم برای این درختان است.

خبرهای كوتاه
دانشگاهها برای احیای زایندهرود
پیشنهادبدهند

در پی درخواست مردم اصفهان از دولت برای احیای زایندهرود ،مركز
بررسیهای استراتژیك ریاستجمهوری طی نامهای از دانشگاههای
كشور خواست برای ارائه راهكار درخصوص احیای زایندهرود پیشنهاد
بدهند .به گزارش همشهری ،در این نامه با عنوان «احیای زایندهرود
و حل مسائل این حوضه آبریز» كه به امضای محمدصادق خیاطیان،
رئیس مركز بررسیهای استراتژیك ریاستجمهوری رسیده ،خطاب
به رؤسای دانشگاههای اصفهان ،آزاد اسالمی ،تهران ،شهركرد ،صنعتی
امیركبیر ،صنعتی اصفهان ،صنعتی شریف ،علم و صنعت ایران و یزد آمده
است :ماموریت تدوین و برنامهریزی راهبردی احیای زایندهرود از سوی
رئیسجمهور به این مركز محول شده و دانشگاهها میتوانند «در راستای
استفاده حداكثری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی» ،نظرات ،پیشنهادها و
راهكارهای خود را به این مركز ارسال كنند.

ك معدنی منعی ندارد
صادرات خا 

اگرچه طبق قانون حفاظت خاك ،صادرات خاكهای زراعی ممنوع است
اما فروش خاكهای معدنی منعی ندارد .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
طی سالهای اخیر بحث قاچاق خاك ایران به كشورهای همسایه مطرح
بوده كه برخی از آنها از طریق گل همراه با سیب زمینی و برخی در قالب
خاكهای رنگی جزیره هرمز و در آخر هم صادرات خاكهای زراعی و
مرتعی به كشورهای حوزه خلیجفارس برای جایگزین كردن با خاك
شور آنها مشاهده شده است .این درصورتی است كه در سال  ۹۶مجلس
شورای اســامی قانونی را برای ممنوعیت صادرات خاكهای زراعی
و مرتعی تصویب كرده اســت .علی مریدی ،مدیركل دفتر آب و خاك
سازمان حفاظت محیطزیســت در مورد قاچاق خاك گفت :براساس
قانون حفاظت خاك كه  ۳سال قبل تصویب و ابالغ شد صادرات خاك
مرتعی و زراعی ممنوع است ،اما صادرات و خرید و فروش خاك معدنی
محدودیت و منعی ندارد .مریدی درمورد نوع خاكهای صادراتی افزود:
خاكهایی كه اجازه صادرات دارند شــامل خاك معدنی اســت كه از
معادن سنگ و معادن كانی به دست میآید و فلزهایی مانند آهن ،مس و
 ...میشود .وی در مورد كشورهای خواهان خاك ایران گفت :كشور چین
یكی از مشتریان خاكهای معدنی ایران است كه با آن فوالد و مس تولید
میكند ،همچنین سنگهای تزئینی هم معموال برای تولید زیورآالت به
كشور ایتالیا صادر میشوند.

توقف روند تصاحب مالكیت تاالبها

با دستور سازمان ثبت اسناد روند تصاحب مالكیت تاالبها كه مدتی
توسط وزارت نیرو دنبال میشــد متوقف شد .به گزارش ایسنا ،سمیه
رفیعی ،رئیس فراكسیون محیطزیست مجلس شورای اسالمی با اعالم
این خبر در صفحه رسمی توییتر خود نوشت«:پس از پیگیریهای مكرر
فنی و كارشناسی باالخره با دستور سازمان ثبت اسناد جلوی تصاحب
مالكیت تاالبها كه مدتی توسط وزارت نیرو دنبال میشد گرفته شد.
مجلس و فراكسیون محیطزیست با تمام قوا مقابل هرگونه تضییع حق
محیطزیست خواهد ایستاد .حتی اگر مدیران مسئو ل برایش تفاهم كرده
باشند».براساس قانون جامع حدنگار مصوب بهمن ،۱۳۹۳سازمان ثبت
اسناد و امالك كشور موظف است موقعیت و حدود كلیه كوهها ،مراتع،
جنگلها ،دریاها ،دریاچهها ،تاالبها و مســیلهای دایر و متروكه را
مشخص و تثبیت كند.

شبهجزيره ميانكاله زيستگاه زمستانگذراني و جوجهآوري
انواع گوناگونــي از پرندگان آبزي و كنارآبزي اســت كه
خشكسالي بيشترين صدمه را به اين پرندگان زده است.
طي سالهاي اخير مساحت ممكن براي زادآوري پرندگان
به نحو محسوسي كم شده اســت .در بخش آبي ميانكاله
نيز بهعلت اينكه محل تخمريــزي و تكثير ماهيان بومي
و تجاري درياي خــزر بوده ،كاهش فضــاي آبي صدمه
شديدي به حفظ و تداوم ذخاير ماهيان برخوردار درياي
خزر زده است.
لزوم نگاه استاني و ملي به تاالب

رئيس سازمان حفاظت محيطزيست عصر پنجشنبه اخير
از ميانكاله بازديد و از آن به عنوان گنجينه طبيعي خاص

ياد كرد .علي سالجقه در اينباره گفت :ميانكاله ذخيرهگاه
زيســتكره بهعنوان يكي از ذخاير جانوري ،آبي و خاكي
برجســته و منحصر بهفردي است كه جنبههاي مختلف
اقتصادي ،توريستي و گونههاي كمياب آن ميطلبد تا به
ميانكاله توجه ويژه شود .وي افزود :تاالب ميانكاله متأثر از
تغيير اقليم و خشكسالي است و روند عقب نشيني درياي
خزر نشان ميدهد اين روند طي سالهاي آينده ادامه دارد
و خشكيزايي خليج و خشكسالي سبب كاهش وروديهاي
آب ميشود .در چنين شرايطي بايد به تاالب نگاه استاني
و ملي شود.
تعارضات ميانكاله

سازمان محيطزيست طي سالهاي اخير همواره در حال
پيگيري طرح جامع ميانكاله از سوي دستگاههاي مختلف
بوده است .در اين مســير بايد تغيير كاربريها ،تعرض و
ورودي آب مدنظر قرار گرفته شود .همچنين بايد به حقآبه
تاالب در سطح كمآبي ،ميان آبي و پرآبي توجه شود و آب
منطقهاي به نمايندگي از وزارت نيرو در اين مسير حقآبه
تاالب را تأمين كند تا تاالب به روزهاي اوج خود برگردد .در
بخش محيطزيست حيواني نيز بايد به بيماري حيوانات
مهاجر و بهويژه آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان تمركز ويژه
صورت گيرد؛ زيرا پرندگان مهاجر زيادي از سيبري و ديگر
مناطق وارد ميانكاله شــدند و پرندگان رصد ميشوند تا
مشكلي برايشان ايجاد نشود .از سال 98تاكنون يكي از
مباحث نگرانكننده خليج گرگان و تاالب ميانكاله ،مرگ

فوكهاي خزري بوده است .در طرح جامع اين بخش نيز
بايد لحاظ شود كه فوك تنها پســتاندار دريايي به شمار
ميرود و بيشترين فرضيه مربوط به مانورهاي نظامي در
سطح خزر و كشورهاي همسايه است زيرا بيماري در آنها
مشاهده نشده است.
برنامه جامع ميانكاله

طي 10سال اخير برنامه جامع ميانكاله از سوي سازمان
حفاظت محيطزيست براي حفاظت بيشتر از اين منطقه
ارزشــمند كليد خورده اما هنوز به نتيجــه نهايي و اجرا
نرسيده است .طبق آخرين برآوردهاي اين سازمان با توجه
به خشكسالي ميزان ورودي آب به خلیج ميانكاله كاهش
پيدا كرده و حدود ۱۵هزار هكتار از تاالب ميانكاله به جمع
اراضي خشك كشور اضافه شده است .طبق پيش نويس
اوليه طرح جامع ميانكاله ،سازمان حفاظت محيطزيست
بهعنوان مجموعه نظارتــي و حاكميتي پيگيري آن را در
دستور كار داشته و ساير سازمانها ازجمله جهادكشاورزي،
منابع طبيعي ،صنعت ،مديران زير مجموعه وزارت نيرو بايد
پاي كار باشند .طبق اين طرح در بحث تعرض به اين مناطق
و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي ،دستگاههاي مرتبط
بايد اقدامات قضايي و نظارتي خود را انجام دهند.از سويي
در بحث اليروبي خليج گرگان ،مسير آبها و بررسي ميزان
حقآبهاي كه در 3سناريو كمآبي ،پرآبي و ميان آبي درنظر
گرفته شده و وزارت نيرو هم مكلف به تامين آن است را در
دستور كار قرار دارد.

چالشهای حاد میانكاله
نبود حقآبه

آتشسوزیهای متعدد

آنفلوآنزایفوقحادپرندگان

معروفترین پرندگان میانكاله
فالمینگوی بال قرمز
غاز وحشی
قوی فریادكش
طاووسك
حواصیل
خوتكا
بحری
عقاب دریایی

مرگ فوكهای خزری

45هزار هكتار
وسعت تاالب میانكاله

23.8هزار هكتار

ماهیان تاالب
كپور
كفال
ماهیان خاویاری

وسعت بخش خشك میانكاله

52سال

سابقه حفاظتشده میانكاله

۱۰۰گونه

شمار گونههای مهاجر تاالب

سرعت خشكی میانكاله
20درصد
13درصد
از  1380تا 1397
 1398تا 1400

ویژگیهای زیستمحیطی میانكاله
منطقه حفاظتشده
پناهگاه حیات وحش
تاالب بینالمللی
ذخیرهگاه طبیعی زیستكره
تنها ساحل بدون ویالی دریای خزر

آغازهفتهآلودهكالنشهرها

با وجود خط و نشانها ،سرانجام دوگان ه كمبود گاز و
مازوتسوزي در صنايع كليد خورد
اگرچه جمعه  5آذر همه شــهرهاي كشور از وضعيت
قرمز كرونايي درآمدند ،اما همچنان نفستنگي هست؛
چون آلودگي هوا هســت .آاليندههــاي جوي طبق
آخرين برآوردها تا چهارشــنبه هفته جاري دست از
آسمان شهرهاي بزرگ كشــور برنميدارند .اين خبر
در شرايطي منتشر شده كه هنوز آلودگي هواي هفته
گذشته دست از سر شهرهاي بزرگ برنداشته و بار ديگر
بحث مازوتسوزي از سوي صنايع و نيروگاهها مطرح
شده است .سازمان هواشناسي كشور در اطالعيهاي
كه براي روزنامه همشهري فرستاده ،در اينباره اعالم
كرده كه بهدليل پايداري جو در اغلب مناطق كشــور،
افزايش غلظت آاليندههاي جوي و آلودگي هوا تا روز
چهارشنبه 10آذر در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت ادامه
خواهد داشت؛ اين درحالي است كه سامانه بارشي در
برخي نقاط كشور ازجمله گيالن ،شمال آذربايجانهاي
شــرقي و غربي و برخي نقاط خوزستان ،چهارمحال
و بختياري ،كهگيلويه و بويراحمد ،جنوب لرســتان،
شمال فارس ،جنوبغرب اصفهان ،كرمان ،كهگيلويه
و بويراحمد و شمال فارس موجب بارش پراكنده و رعد
و برق ميشود ،اما آسمان شهرهاي بزرگ كه اين روزها
با غلظت باالي آاليندههاي جوي و بهويژه ذرات معلق
كمتر از 2.5ميكرون آلوده شده ،همچنان خاكستري
باقي خواهد ماند.
شرايط كالنشهرها
اين روزها آسمان كالنشهرهاي كشور صحنه تجمع انواع
آاليندههاي گازي و جامد اســت كه با تركيبات سمي
خود ،سد راه تنفس شهروندان شده است .در اصفهان
هفتمين روز پياپي آلودگي هوا موجب شد وضعيت قرمز
و هواي ناسالم براي همه شكل بگيرد .در چنين شرايطي
كارشناســان با توجه به اثرات مهلك آلودگي هوا بر
سالمت انسان و محيطزيست ،تنها توصيه به خانه ماندن
شهروندان كردند .از ۲۷آبانماه تاكنون ،كيفيت هواي
كالنشهر اصفهان در ايستگاههاي پايش دائم روي اعداد
 ۱۵۷تا  ۱۷۹مانده كه بهمعناي وضعيت قرمز و شــرايط
هواي ناسالم براي عموم است .در تهران نيز كه از ابتداي
آبان تاكنون 17روز هواي ســالم و 19روز آلوده داشته،

امروز قرار است جلسه ديگر كميته اضطرار مواقع آلودگي
هوا براي اعالم تمهيدات جديدتر برگزار شود .ديروز اين
شايعه باال گرفت كه قرار است پايتخت شنبه و يكشنبه
تعطيل شــود ،اما تا برگزاري جلسه بعيد است چنين
خبري مطرح شود .هماكنون تردد خودروهاي سنگين
گازوئيلي همچنان ممنوع اســت و بايد پليس از تردد
موتورسيكلتها و وسايل دودزا جلوگيري كند .از سويي
براســاس پيشبينيهاي انجامشده در شركت كنترل
كيفيت هواي تهران با افزايــش ناپايداري جوي امروز
صبح ،با رگبار پراكنده تا حدودي از غلظت آاليندهها
كاسته خواهد شد ،اما با افزايش ترافيك صبحگاهي در
نخستين روز هفته بر غلظت ذرات معلق افزوده خواهد
شد و كاهش كيفيت هوا در برخي مناطق پرتردد را به
همراه خواهد داشــت .تداوم اين شرايط جوي طي روز
تاحدودي پراكندگي آاليندهها را تسهيل خواهد كرد.
آغاز مازوتسوزي
مازوتســوزي طي 2ســال اخير يكي از نگرانيهاي
محيطزيستي بهويژه اطراف شــهرهاي بزرگ بوده و
امسال نيز نخستين شواهد از آغاز آن شنيده شده است.
ديروز در اينباره اعالم شد كه گاز۶۰كارخانه سيمان قطع
شده و در چنين شرايطي مازوتسوزي آغاز ميشود.
عبدالرضاشيخان،دبيرانجمنصنفيكارفرمايانسيمان
به ايلنا اعالم كرد كه اين قطعي از 5آذر آغازشده كه طي
آن گازرساني تنها به 16شركت ادامه مييابد و گاز باقي
شركتها قطع شد تا تنها بخشي از كارخانجات تهران،
البرز و برخي از كارخانجات جنوب كشور همچنان گاز
داشته باشــند .بدينترتيب اولويتبندي قطعي گاز
آغاز شده است .بهگفته شــيخان ،در صنعت سيمان
شهر
اصفهان
كرج
تهران
اهواز
اراك
قم

زمان طراحي كارخانه ،مخازن ذخيــره مازوت را در
كارخانهها تعبيه كردهاند .ما امكان ذخيرهسازي 600تا
650ميليون ليتر مازوت را داريم كه براي 30تا 35روز
اين صنعت جوابگوست .از ابتداي سال همه ميدانند كه
گاز در زمستان قطع ميشود ،خواسته ما اين بود كه اجازه
دهند كارخانجات سيمان ذخيرهسازي مازوت بهصورت
اعتباري را انجام دهند .همه اين ذخاير هم توسط وزارت
نفت يا شركت پخش فرآوردههاي نفتي پلمب شوند تا در
زماني قطعي گاز فك پلمب شود.
مازوتسوزي ممنوع!
«هيچيك از نيروگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني حق
استفاده از سوخت مازوت را ندارند ».اين اعالم موضع
صريح و رسمي سازمان محيطزيست كشور درحالي
است كه با توجه به نزديكي فصل سرد سال و احتمال
قطع شدن گاز نيروگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني،
براي سوخت جايگزين آنها بايد فكر جدي شود .در عين
حال سال گذشته نيز دوگانه اعالم ممنوعيت مازوت از
يكسو و استفاده ناگزير از مازوت در نيروگاهها موجب
شد سرانجام آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ طي ماههاي
سرد بيشتر و بيشتر شود .ســازمان محيطزيست در
اينباره اطالعيه داده كه وزارتخانههاي صمت ،نيرو و نفت
بايد براي تامين سوخت نيروگاهها و واحدهاي صنعتي و
معدني برنامهريزي كنند؛ چراكه منع استفاده هر نوع
ت فســيلي براي نيروگاهها و واحدهاي صنعتي
سوخ 
و معدني نزديك به شــهرها و كالنشهرها يك دستور
است و واحدهايي كه از سوختهاي فسيلي قرار است
استفاده كنند بايد با فاصله از شهرها باشند كه براساس
دستورالعمل سازمان محيطزيست تعريف شده است.

كيفيت هواي ديروز و امروز كالنشهرهاي كشور
وضعيت
شاخص يكشنبه
ناسالم براي همه
153
ناسالم براي گروههاي حساس
124
ناسالم براي گروههاي حساس
132
ناسالم براي گروههاي حساس
130
ناسالم براي گروههاي حساس
117
ناسالم براي گروههاي حساس
108

پيشبيني امروز
آلوده
آلوده
آلوده
آلوده
آلوده
آلوده
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خبرخوب

پيش بهسوي رونق
در جنگل فندقلو

جنگل فندقلوي اردبيل يكي از جنگلهاي زيباي كشــور اســت كه به لحاظ
جاذبههاي منحصر به فرد جنگلي و مرتعي معروف شده است .وجود اين جنگل
در منطقه گردنه زيباي حيران قابليت بسيار ويژهاي را در صنعت اكوتوريسم اين
منطقه براي گردشگران فراهم كرده است .بهتازگي اين خبر درباره جنگل فندقلو
رسيده كه اين منطقه ارزشمند و ديدني بهعنوان پناهگاه حيات وحش استان
اردبيل معرفي ميشود .جنگل فندقلو در ۳۰كيلومتري شهرستان اردبيل و ۱۰
كيلومتري جنوب شهر نمين قرار دارد و وسعت آن ۱۵۰هكتار است.
يكي از جاذبههاي گردشــگري اين جنگل ،جشــنواره گلهاي بابونه است كه
همه ساله همزمان با روز جهاني گل و گياه در  ۲۵و  ۲۴خرداد ،با حضور گسترده
گردشگران داخلي و خارجي در منطقه توريستي جنگل فندقلو برگزار ميشود.
مراتع باالدست فندقلو با وسعت 100هكتار مملو از گلهاي بابونه هستند و در
ي ميشوند كه اين گلها را ميبينند
هفته آخر خرداد هر سال ميزبان گردشگران 
و از محصوالت متنوع آن بهرهمند ميشوند .اين جنگل همچنين تلهكابيني دارد
كه گردشگران را به تماشاي جاذبههاي زيباي منطقه مينشاند.
سعيد شهند ،مديركل حفاظت محيطزيست استان اردبيل درباره رخداد مهم
جنگل فندقلو ميگويد :با برنامهريزيهاي انجام شده منطقه فندقلو بهعنوان يكي
ديگر از مناطق چهارگانه تحت مديريت اداره كل حفاظت محيطزيست استان
قرار ميگيرد .در همين راستا برنامه مطالعه منطقه پيشنهادي ،تعيين محدوده
و مرز در دست بررسي اســت تا از طريق اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري
اســتان محدوده منطقه پناهگاه حياتوحش مشخص و جهت طرح و تصويب
به شورايعالي محيطزيست ارسال شــود .پس از تصويب طرح ،اين منطقه از
جنگل فندقلو بهعنوان نخســتين پناهگاه حيات وحش استان به بهرهبرداري
خواهد رسيد.
مناطق حفاظت شــده اردبيل هماكنون ۱۷۳هزار هكتار اســت كه شامل
مناطق ديدني آقداغ ،نئور ،انزان و مغان و  2اثر طبيعي ملي ،شامل اثر طبيعي
ملي سبالن و غار يخكان اســت .پناهگاه حيات وحش محدودهاي از منابع
طبيعي كشور اعم از جنگل ،مرتع ،بيشههاي طبيعي ،اراضي جنگلي ،دشت،
محيطهاي آبي و كوهستان است كه زيستگاه طبيعي نمونه و شرايط اقليمي
خاص براي جانوران وحشي دارد و بهمنظور حفظ و يا احياي اين زيستگاهها
تحتحفاظت قرار ميگيرد .جنگلهاي فندقلوي اردبيل در ارتفاعات اردبيل
قرار گرفته و به همين علت در تابستان داراي هوايي بسيار دلپذير و در فصل
زمستان جزو منطقههاي سرد استان محسوب ميشود .نوع درختان غالب اين
جنگل ،فندق ،سيبوحشي ،گوجه سبز ،ازگيل ،به و تمشك است .از سويي
جانوراني نظير خرسقهوهاي ،سمور ،قرقاول ،كبك ،عقاب طاليي ،مارال،
گرگ ،روباه ،خوكوحشــي و خرگوش در آن زندگي ميكنند و پيوستن
آن به مناطق حفاظت شده كشور ميتواند گام بزرگي در زمينه حفاظت از
محيطزيست گياهي و جانوري شمال غرب كشور باشد.
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ماشین ویژه برای اليروبي كانالهاي تهران

گزارش 2

خدمات شهري شهرداري براي نخستينبار با بهكارگيري ماشينآالت جنتكس ،كانالها و مسيلها را اليروبي كرده و همزمان آب تميز را در آنها جاري ميكند
محمــود مواليــي  -خبرنگار:
گزارش براي نخســتينبار 5دستگاه
اليروبي جنتكس وارد چرخه
خدمــات شــهري شــده اســت .از ايــن
دســتگاهها بــراي اليروبــي كانالهــا و
مسيلها استفاده ميشود و با قابليت باال
در شــهر فعاليــت خواهــد كــرد .البتــه
شهرداري تهران 19دستگاه جنتكس را
سفارش داده كه هماكنون 5دستگاه آن
آماده ورود به چرخه خدمات شهري است.
مديركل امور خدمات شــهري شهرداري
تهران در اين رابطه ميگويد« :در شــهر
تهران غير از كانالها و مسيلها و انهاري
وجود دارنــد كه به مــرور زمــان از لجن
انباشت ميشوند و براساس لولهگذاري
و لولهرانــي انجامشــده در ســطح شــهر
همواره شاهد رسوبگذاريهايي در آنها
هستيم كه امكان تردد نيروهاي كارگري
در آنها وجود ندارد».
اصغر عطايي ادامه ميدهد « :در سيستم
جمــعآوري و هدايــت آبهــاي ســطحي
كالبرتهايي(کانالهایــی) زيــر خيابــان
قرار دارد كه آبهاي سطحي از آنها عبور
ميكنــد و در برخــي از آنها امــكان تردد
نيروي كارگري خدمات شهري شهرداري
تهران بــراي اليروبي نيســت ».حــال با
دســتگاه جنتکــس موضــوع الیروبی به
موقع آنها امکانپذیر میشود».
اكنــون بــا فعاليــت دســتگاه جنتكــس
عمليات اليروبي كانالها و مســيلها در
فاز جديدي قرار گرفته است.

1

جنتكس يك دستگاه
اليــروب فاضالب شــهري
محسوب ميشود .اين دستگاه
هم از انهار روباز و هم روبسته مواد
تر را مكش كرده و تميز ميكند.

فر ا يند
آمــاده شــدن
14دســتگاه جنتكس يكماه
زمان ميبرد و اين فرايند اكنون
در مرحله انتخاب پيمانكار است.

2دستگاه
در يك دســتگاه جنتكس
خالصه شده و همزمان قابليت
مكش و شستوشو را داراست.
يعني هم مخــزن مكش مواد تر و
هم خروج آب تميز را در خود دارد.

2
3

دســتگاه اليروبــي
جنتكس براي نخستينبار
اســت كــه وارد چرخه
خدمات شهري ميشود.

وكيوم
لجنكش دستگاه
1200مترمكعب در ساعت
قابليت مكش دارد.

4

7

8

9

د ستگا ه
جنتكس با استفاده از ويبره،
لولهگــذاري و مكــش تمام
رسوبات و لجنهاي جمعشده در
مســيرهايي كه امكان كار نيروي
كارگري وجود ندارد را تخليه ميكند.

قيمت
يك دستگاه
جنتكس بين  600تا
800ميليون تومان است.
فشــار
پمپ شستوشوي
جنتكس 120بار در
دقيقه است.

5

شركت سازنده ماشين
اليروب جنتكس ،ايراني است
كه از لحــاظ امكانات و كارايي
با نمونه خارجي خــود برابري
ميكند.

12
حجم هر مخزن
دستگاه اليروبي
بزرگراهي 12هزار
ليتر است و دستگاه
اليروبــي كوچك
8هــزار ليتر ظرفيت
دارد.

پيشتر عمليات
اليروبــي بــا حداكثر
نيروي انساني انجام ميشد
و مخاطرات زيســتمحيطي به
همراه داشت؛ چراكه مواد حاصل از
اليروبي روي آسفالت ريخته ميشد تا آب
مواد كشيده شود .اكنون تنها با يك اپراتور و
يك كارگر و بدون مخاطرات زيستمحيطي عمليات
اليروبي انجام ميشود.

10
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1 4د ستگا ه
اليروبــي بزرگراهي خدمات
شــهري را انجــام ميدهند و
5دســتگاه كوچك كــه روي
كاميو نها قرار گرفته و در كوچه
و خيابان از آنها استفاده ميشود.

زينب زينالزاده

خبرنگار

سال 1402سرانه تأمين سرويس بهداشتي تهران ،فراتر از
استانداردهاي تعيينشده خواهد بود

سرویسهاي بهداشتي جديد
در پايتخت

تا پايان سال60 ،چشمه بهداشــتي در تهران بهرهبرداري ميشود.
دسترسي به سرويس بهداشتي نياز شهر و شهروندان است و براساس
آخرين آمارهاي منتشرشده در كشــورهايي چون آمريكا ،سنگاپور،
استراليا و ژاپن100 ،درصد مردم به سرويسهاي بهداشتي مناسب
دسترسي دارند .به گزارش همشــهري ،اما در كالنشهرهاي ايران و
شهر بزرگي چون تهران كه حدود 10ميليون نفرجمعيت دارد ،مردم
ميگويند كه سرانه خدمات سرويس بهداشتي متناسب با جمعيت
نيست و در برخي از محالت براي دسترســي به سرويس بهداشتي
پاكيزه ،مجبورند مسافت طوالنيای را طي كنند .در واقع دسترسي
به سرويس بهداشتي از يكسو و پاكيزگي آنها از سوي ديگر ،معضل
پايتختنشينان اســت و معاون برنامهريزي سازمان زيباسازي شهر
تهران مطالبه مردم درخصوص نظافت سرويسهاي بهداشتي را بحق
ميداند اما كمبود سرويس بهداشتي را نميپذيرد .ياسر جعفري به
همشهري ميگويد« :براساس برنامه 5ساله سوم توسعه شهر تهران
پيشبينيشده ساالنه بايد 45چشــمه بهداشتي در پايتخت احداث
شود و تا پايان سال ،1402بايد ســرانه سرويس بهداشتي بهازاي هر
930مرد و 1040خانم به يك چشمه بهداشتي برسد ».بهگفته او از
زماني كه سازمان زيباســازي متولي ساخت سرويسهاي بهداشتي
شده كارها در اين بخش با ســرعت پيش رفته است .جعفري با بيان
اينكه اكنون تعداد سرويسهاي بهداشتي در تهران قابلقبول است،
تأكيد ميكند« :تا پايان ســال با بهرهبرداري از 60چشمه بهداشتي
(12چشمه ويژه توانيابان) ،سرانه بهرهمندي از اين امكانات بهازاي
912مرد و 1003زن به يك چشمه ،ميرسد».
نصب تابلوهاي راهنما

نبــود تابلوهاي راهنما در بياطالعي شــهروندان از ســرويسهاي
بهداشتي معابر بيتأثير نيست.جعفری ،معاون برنامهريزي سازمان
زيباسازي شــهر تهران هم اين موضوع را تأييد ميكند و ميگويد:
«براساس آمار و استانداردهاي تعيينشده ،تهران با كمبود سرويس
بهداشتي مواجه نيست اما عدماطالعرســاني درست و نصبنشدن
تابلوهاي راهنما سبب شده امروز مردم اطالعي از مكان سرويسهاي
بهداشتي نداشته باشند و گمان كنند چنين امكاناتي در شهر وجود
ندارد؛ بنابراين نصب تابلوهاي راهنما بــا خالقيت خاص در اولويت
كارهاي سازمان قرار دارد و بهزودي شهروندان شاهد نصب اين تابلوها
خواهند بود».
آمار سرويسهاي بهداشتي
1366دستگاهسرويسبهداشتي
9586چشمه بهداشتي
4561چشمه ويژه خانمها
4963چشمه ويژه آقايان
62چشمه ويژه توانيابان

سهم موقعيتهاي شهري
شهروند2 :درصد
پايانهها4 :درصد
شهري8 :درصد
ميادين ترهبار9 :درصد
بوستانها77 :درصد

برای خواندن متن
کامل گفتو گو
کیوآرکد را اسکن یا
به سایت همشهری
آنالین مراجعه کنید.

كتاب
تازههاي نشر
آمريكا

آمريــكا (مفقوداالثر) نوشــته فرانتــس كافكا را
علياصغر حداد به فارسي برگردانده و چاپ جديد
آن از سوي نشر ماهي منتشر شده است .در اين رمان
«كارل» نوجوان سادهدل اروپايي در جستوجوي
خوشــبختي از همهچيز دل ميكند تا در آمريكا
براي خود سعادتي نو دســت و پا كند ،اما ناباورانه
در خالل ماجراهاي پيچيده ،سويهاي ديگر از ناكاميهاي خود و مردم آن
سوي آبها را مشاهده ميكند .فرانتس كافكا،زاده 3ژوئيه 1883در پراگ،
يكي از بزرگترين نويسندگان آلمانيزبان قرن بيستم است .كافكا در طول
زندگي فقط چند داستان كوتاه منتشر كرد و تمام رمانهايش ناتمام ماند.
او به دوستش ،ماكس برود ،وصيت كرده بود كه پس از مرگش همه آثارش
را نابود كند اما برود چنين نكرد و بر چاپ همه نوشتههايي كه از او در اختيار
داشت اهتمام ورزيد .اين رمان  ۳۰۴صفحهاي 47هزار تومان است.

رماني با يك طوطي

«رماني با يك طوطي» نوشــته آندري ُولوس را
آبتين گلكار به فارسي برگردانده و از سوي نشر
ماهي منتشر شده است .آندري ولوس ،نويسنده
معاصر روس ،در اين رمان با روايت ماجراهايي كه
در يك كتابخانه عمومي در مسكو ميگذرد ،به
مسئله غلبه نگرش تجاري و سرمايهداري بر دانش
و فرهنگ ميپردازد ،مشكلي كه ظاهرا ابعادي جهاني و فراگير يافته است.
آندرس ولوس كه اصالتا تاجيك است در اين رمان به سبكي طنزگونه از
زبان يك طوطي به اسم سليمان باگدانويچ قصه را روايت ميكند .پرندهاي
كه وقتي در رمان از اســم عجيب و حتي احمقانه او صحبت ميشود به
خشم ميآيد و ميگويد« :به اسمم افتخار ميكنم .ضمن اينكه اسم بنده
از زير بته درنيامده است ،بلكه مثل بقيه چيزهاي دنيا تاريخچهاي دارد».
اين رمان 168صفحهاي به بهاي 25هزار تومان منتشر شده است.

يك فنجان چاي

درستنويسيفارسيكارهركسينيست
فرشاد شيرزادي
روزنامهنگار

عبــاس پژمان ،نويســنده و
مترجم ،دكتــري طبابت دارد.
او در عرصــه ادبيــات چهره
شناختهشدهاي است و تسلطش
به هر دو زبان مبدأ و مقصد ،او
را از ديگر همنسالنش متمايز
ميكند .عبــاس پژمان ،نگاه و
زاويهاي منحصــر بهخود در
ادبيات و نحلههاي روشنفكري
دارد و البتــه در ايــن عرصه
مستقل است .ترجمههاي او از
آثار ژوزه ساراماگو ،نويسنده
پرتغالي ،برنــده جايزه نوبل
ادبيات و حتي نويســندگان
ديگري چون ژوزه مائوروده
واسكونسيلوس برزيلي
و ترجمه «موز وحشي»
او كه سـالها پيش
از سوي نـــشر
مركــز راهي
بــازار كتاب
شد ،از پژمان
متــرجميبا
ظـرافت خاص
زبانــي ســاخته
اســت .او كار ترجمه و
نويسندگي را پس از انقالب
آغاز كرد ،امــا كتابهايش
از اواسط دهه  70چاپ شد.
بهتازگي هــم چاپ پنجم
ترجمه او از «شازده كوچولو»
اثر آنتوان دوسنت اگزوپري با
چاپ نفيس از سوي نشر هرمس
راهي بازار كتاب شده است .به
اين بهانه با او ديدار كردهايم.

تهران صدرنشين طرح پاييزه كتاب 1400

مجموع فروش  945كتابفروشي عضو طرح پاييزه كتاب 1400در 4روز نخست
از مرز 28ميليارد تومان گذشت كه سهم تهران از اين ميزان بيش از 3ميليارد
يعني 15درصد از كل فروش بوده است.
به گزارش ايبنا ،اين رقم نتيجه فروش  945كتابفروشي مشاركتكننده است
و آمارها از فروش 332هزار و  802نسخه كتاب در اين بازه زماني خبر ميدهد.
پرفروشترين اســتانها براســاس تعداد كتاب نيز از صدرنشــيني تهران با
فروش  51هزار و  451نســخه حكايت دارد .پايتخــت در اين دوره از طرح با
 153كتابفروشي شامل  140كتابفروشي در مركز استان و 13كتابفروشي در
شهرستانهاي استان مشاركت داشته است.
بررســي نمودار پرفروشترين استانها براســاس تعداد كتاب ،بعد از تهران
به خراســانرضوي تعلق دارد با 11هزار و  674نســخه .اين اســتان با 119
كتابفروشــي در طرح پاييزه كتاب 1400مشــاركت دارد .اين جايگاه براي
خراسانرضوي بهدليل تعداد كتابفروشــيهاي مشاركتكننده دور از انتظار
نيست؛ چراكه از اين منظر  -تعداد كتابفروشيها -بعد از تهران قرار دارد .رتبه

برگردان كتاب «شازده كوچولو» بارها
توسط مترجمان مختلف و ازجمله سرآمدان آنها
محمد قاضي ،ابوالحســن نجفي و احمد شاملو
منتشر شده است .ترجمه شما كه البته با چاپ
نفيس است ،در متن چه ويژگيهاي دارد كه اين
اثر را در نوع خود ،منحصر به فرد ميكند؟

مؤخرهاي براي اين كتاب نوشــتهام كه 50صفحه
است .در آنجا ســبك روايت را شرح دادهام .بهنظرم
خود نويســنده هم اين ســبك را در همان شروع
روايتش با آن 2تصوير مار بوآ نشــان داده اســت.
درواقع او با آن 2تصوير كه در اول روايتش كشيده،
تأكيد ميكند سبك اين كتاب مهم
است .در نخســتين تصوير ،مار
بوآيي اســت كه خــود را دور
حيواني پيچيــده و از حيوان
فقط يك ســر و يك دم ديده
ميشــود .با اين حال ما با همان
يك ســر و دم هــم ميتوانيم آن
حيــوان را تشــخيص
دهيــم .در تصوير دوم
هم بــا آنكــه حيوان
كامال بلعيده شده ،اما
باز هم ميتوانيم آن را
ببينيم .جملههايي
كــه آنتوان

سوم اين شــاخص به اصفهان تعلق دارد كه فاصله قابلتوجه 1000نسخهاي
با خراسانرضوي دارد .قم ،فارس و گيالن نيز در ســرازيري اين نمودار و در
رتبههاي  5 ،4و  6قرار دارند.

عكس :همشهري /حامد خورشیدی

«يك فنجان چاي» نوشــته كاترين منسفيلد را
نرگس انتخابي به فارسي برگردانده است .كاترين
منسفيلد داستان كوتاه را ذوب كرد و بسياري از
قواعد ظاهري آن را از ميان بــرد .او مقدمهها را
حذف كرد ،يعني روشهاي دستوپاگيري كه
موانع پيشپاي داستاننويس هستند .منسفيلد
راه ميانبر را انتخاب كرد؛ راهي كه در ابتدا براي خوانندگان داستانهايش
بينظم و پريشــانكننده بهنظر ميآمد ،اما در حقيقت راه درست بود.
منسفيلد متوجه شد يك يا دو سطر صحبت روزمره ميتواند جايگزين
يك پاراگراف كامل توضيح  ،توصيف و روايت باشد .همچنين دريافت كه
چطور يك جمله گفتاري ميتواند بيانگر مكنونات ذهني گوينده باشد،
يعني معناي واقعي جمله كه بهنحوي مسخره ،شاعرانه يا عجيب با آنچه
گوينده بر زبان آورده تفاوت دارد .نشر ماهي اين كتاب را در 192صفحه
به بهاي 32هزار تومان منتشر كرده است.

ديدار با عباس پژمان ،نويسنده و مترجم به بهانه چاپ نفيس ترجمه «شازده كوچولو»

دوسنت اگزوپري در «شازده كوچولو» مينويسد،
اغلبشان مثل اين دو تصويرند .بسياري از جملهها
فقط ســر و دمي از آنها پيداســت و بقيهاش ديده
نميشود .با اين حال مثل اين است كه ما كل جمله
را ميبينيم .گاهي هم حتــي هيچچيز ازجمله پيدا
نيســت ،اما باز هم آن را ميبينيم؛ يعني معنايش
آنجاســت .اينها حالتهاي دوگانه ايجاز هســتند.
البته نويســنده در متن روايت هــم چندبار به اين
سبكش اشاره ميكند؛ «سعي كردهام اين سبك را
در ترجمه هم حفظ كنــم ».البته نكتههاي ديگري
هم هســت؛ مث ً
ال شــيوه عالمتگذاري نويســنده
مخصوص خود اوست و فرق دارد با اين شيوهاي كه
امروزه براي اين عالئم مرسوم شده است؛ مث ً
ال بسيار
اتفاق ميافتد جملهها يا حتي پاراگرافها را با «واو»
عطف شروع ميكند يا همچنين ويرگول و واو عطف
را با هم ميآورد .مسئله اين است كه نثر اين كتاب
ريتميك است .ريتم بســيار صميمي و زيبايي دارد
و بهخاطر همين اســت كه گاهي ويرگولهايي در
متن روايت وجود دارد كه ممكن است بعضيها آنها
را زيادي بدانند ،اما چنين نيست .اينها براي ايجاد
مك 
ث هستند .اين مكثها كمك ميكنند تا آن ريتم
راحتتر و بهتر حفظ شود.
ترجمه و قلم شما ،زبان فارسي بهغايت
شسته ،رفته و پاكيزهاي دارد .رسيدن به چنين
زبان غنياي مستلزم چه سلسله مطالعاتي است؟

ك ً
ال اين چيزها يك مقــدارش به مطالعــه و تأثير
ديگران مربوط ميشــود ،يك مقدارش هم به ژن
و اســتعداد .اولي را ميگويند تأثيــرات اپيژنتيك
و دومي را تأثيرات ژني يا ژنتيــك .در مورد خودم
از اپيژنتيكش شــايد اين چيزهــا را بتوانم بگويم.
در سال پنجم دانشــكده پزشكي ،آگهياي ديدم از
وزارتخانه خودمان (بهداشــت و آموزش پزشكي)
كه ميخواســت يك مجله پزشــكي منتشر كند.
چند مترجم ميخواســت كه مقالههاي پزشــكي
ترجمه كنند .من رفتم امتحان دادم و قبول شــدم.
همه مقالههاي آن مجله گزينشهايي از نشــريات
معتبر پزشــكي در زبان انگليســي بود .ماهنامهاي
بود در 64صفحه كه 4ســال منتشر شــد و هرماه
16صفحهاش را من ترجمه ميكردم .شايد آنجا بود
كه يك چيز را ياد گرفتم؛ اينكه بايد طوري بنويسم
كه جملهها بهراحتي بتوانند آنچه را بيان كنند كه
بايد بكنند .در مورد مطالعاتم هم از لطف شــما كه
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بگذريم ،بايد بگويم شــايد تأثير حافظ و فردوسي اگر الزم بود تغييراتي هم در تلفظشــان داده شود
باشد؛ چون حافظ و فردوسي را خيلي دوست دارم .تا در فارســي راحت تلفظ شــوند ،چندان ضرري
غزلهاي حافظ و شاهنامه را زياد ميخوانم .آهنگين نخواهند داشــت؛ مث ً
ال همين ويروس كه ما آن را از
بودن كلمات ،مخصوصــاً وقتي در كنــار هم قرار زبان فرانسه گرفتهايم ،اما مثل فرانسويها تلفظش
بگيرند ،نكتهاي اســت كه از همان ابتدا پيش از هر نميكنيم .آنجوري كــه فرانســويها ويروس را
نكته ديگري توجه مرا بهخود جلــب ميكرد .اين تلفظ ميكنند براي ما فارســيزبانها سخت است؛
در شاهنامه و غزلهاي حافظ به اوج ميرسد .البته بنابراين جوري تلفظش ميكنيم كه سخت نباشد.
نثرهاي درخشان فارسي را هم ،چه در ترجمهها ،چه اين در همه زبانهــاي ديگر هــم كموبيش اتفاق
ميافتد .چند صدتايي كلمه هم در زبانهاي مختلف
در رمانهاي ايراني زياد خواندهام.
ميدانم كه در شبکههای اجتماعی فعال هســت كه اينها را در هيچ زباني ترجمه نميكنند و
هستید .ميخواهم بدانم فضاي مجازي از سوي همان خودشان را بهكار ميبرند؛ مث ً
ال دژا وو ،دازاين،
افرادي كه زبان فارسي شلختهاي دارند و در اين فاشيسم و . ...اما مشكلي كه امروز هست به اين جور
فضامينويسندومطالبيكديگررااليكميكنند ،كلمهها و اصطالحات محدود نميشود .مسئله اين
است كه بســياري از واژهها و اصطالحات علمي در
از منظر شما چقدر به زبان آسيب ميزند؟
من هم مثل شما گاهي به اين مسئله فكر ميكنم .انگليســي يا بعضي زبانهاي ديگر هست كه واقعاً
خواه ،ناخواه تأثيراتي خواهد داشت .ممكن است با سخت اســت براي اينها با واژههاي موجود فارسي
معادل ساخت يا بايد واژههاي
گذشت زمان ،چهره فارسي
فارســي جديدي براي اينها
را كمي تغيير دهــد ،اما در
ســاخته شــود يا خودشان
عين حال فكر ميكنم نبايد
انتظار داشــت همه آنهايي تغيير ،چيزي اســت كه در بــا تغييراتــي در فارســي
پذيرفته شــوند .درهرحال،
كــه فارســي مينويســند،
حتمــاً زيبا و شــيوا و بدون همه زبانها كموبيش اتفاق تــا وقتي كــه مــا خودمان
اشــتباه بنويســند .اين امر ميافتــد و البته هر تغييري توليدكننــده علم نيســتيم
و فقط مصر فكننــده آنيم،
غيرممكن اســت .تازه،
فقط را هم نبايد آسيب بهحساب
مجبوريم گاهــي واژ ههايي
هم غيرحرفهايها نيســتند
كــه خــوب نمينويســند! آورد
را هــم كــه توليدكنندگان
علم بــراي مفاهيــم علمي
فارســي بــد را در كتابها،
بعضي روزنامهها و سايتهاي حرفهاي هم ميشود انتخــاب ميكنند به همــان صورت اصليشــان
ديد .همهجا بعضيها خوب مينويســند و بعضيها مصرف كنيم.
منظورتان از اینکه باعث تغییر دستور
بد .انتظار بزرگي اســت همه كســاني كه فارسي
مينويسند ،آن را درست بنويسند .شما فكر ميكنيد
زبان فارسی نشود ،چیست؟ دقیقتر و به شکل
در زمان بيهقي و سعدي همه مثل آنها مينوشتند؟
مصداقــی توضیح دهید تا بــرای مخاطبان ما
احتمــاالً در دوره آنها هم وضع فارســي كموبيش
موضوع به سادگی روشن شود.
همين بوده كه امروز هســت .بعضيها آن را خوب این خوشبختانه هنوز به طور گسترده اتفاق نیفتاده.
مينوشــتند ،خيليها هم نه چندان خوب و حتي درواقع فع ً
ال فقــط یک مصداق برایش هســت که
بد .در هر حال من فكر ميكنم اگر 10يا 20درصد واگیردار بوده و خیلی گســترش پیدا کرده اســت.
هم درست بنويسند ،كافي است كه فارسي آسيب منظورم جملههایی اســت که در فارسی باید آنها را
چنداني نبيند .هر زباني بيشتر در آثار باارزش خود با فعل معلوم نوشــت ،اما امروزه خیلیها آنها را با
ادامه زندگــي ميدهد .در هر حــال تغيير ،چيزي فعل مجهول مینویســند .در زبانهای غربی از این
اســت كه در همه زبانها كموبيش اتفاق ميافتد .ساختار زیاد استفاده میشود .یعنی جملههایی که
هر تغييري را هم نبايد آسيب بهحساب آورد .البته آنها را با فعل مجهول مینویسند .اما این ساختار در
بیشتر مواقع در فارســی خوب در نمیآید .حتی در
زبانشناسان در اين مورد بهتر ميتوانند نظر بدهند.
نظرتان دربــاره ورود واژگان فرنگي شکلهای شــکیل خود هم کلی مشکل دارد .مث ً
ال
به زبان فارسي چيست؟ بهنظرتان زبان را فقير اینها :این کتاب از ســوی انتشــارات هرمس چاپ
شده اســت؛ این کتاب از طرف انتشارات چشمه به
ميكند يا باعث فربه شدن زبان ميشود؟
اگر ساختارهاي زبانفارســي و دستور زبان فارسي بازار آمده اســت ،این کتاب توســط ایکس ترجمه
را تغيير ندهنــد ،اتفــاق خاصي نميافتــد؛ البته شده است .هیچ کدام اینها حتی آن معنی مورد نظر
منظورم واژههايي اســت كه واقعاً نميشود معادل ما را نمیدهند .درواقع مــا خودمان آن معنی مورد
فارسي درخوري برايشان ســاخت .اينجور واژهها نظرمان را بر آنها سوار میکنیم...
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سالمتی در حاشیه

این معتمد كه تمایلی ندارد نامش فاش شود توضیح میدهد :گفتند طرح
پزشك خانواده باعث میشود كه همه اعضای محله هرندی ،تحت درمان
رایگان قرار بگیرند اما در عمل گاهی مردم مراجعه میكردند میدیدند كه یا
خدماتی ارائه نمیشود ،یا پزشك نیست یا اگر هم هست رسیدگی چندانی
به آنها نمیكند .من فكر میكنم این طرح هم نوعی شــوآف جدید برای
مسئوالن بود .او ادامه میدهد :متأسفانه محلههایی مثل هرندی ،تبدیل
به سلبریتی محله های حاشیه نشین شدهاند و هركس میخواهد كاری
انجام دهد كه دیده شود سراغ این محله میآید .محلههایی مثل اتابك نیاز
بیشتری به اجرای طرح پزشك خانواده داشتند در هرندی هر كوچه به یك
بنیاد یا خیریه وصل است كه میتوان در هنگام بیماری روی حمایت آنها
حساب كرد .چه لزومی داشت پایلوت این طرح در این محله اجرا شود؟
و اگر لزومی داشــت كه ما نمیدانیم یا درك نمیكنیم حداقل باید برای
تشویق به شركت افراد در این طرح واستفاده از خدمات آن باید نسبت به
آگاهیسازی اقدام شود.
او تأكید دارد كه اگر قرار اســت همه حاشیهنشــینها بیمه شوند ،باید
زیرساختهای الزم برای این موضوع فراهم شود و از مدیریت جزیرهای و
پراكندگی اقدامات جلوگیری شود.

بدون آگاهی بخشی ،جلب اعتماد و شناسایی واقعی نیازهای یك
سكونتگاه غیررسمی ،نمیتوان ساكنان آن را بیمه كرد

عکس نوشت

12درصد جمعیت ایران در سكونتگ اههای غیررسمی

مائده امینی
روزنامهنگار

آجرهاینیمسوز،سطلهایپالستیكیقرمز،دستمالهای
گزارش شسته آویزان از بند رخت پوسیده و بچههایی كه بهدنبال
یك توپ الیه الیه مندرس میدوند یكی از قابهای آشنا به
چشمهمهماستوقتیكهنام«حاشیهنشینی»بهگوشمانمیخورد.قابل
انكار نیست كه توسعه ناهمگون ،گسترش فقر ،تورمهای مستمر دو رقمی
ی را در سالهای اخیر افزایش داده حتی اگر آمار رسمی قابل
حاشیه نشین 
استنادی از این افزایش وجود نداشته باشد .با اینهمه ،معضل بهداشت،
درمان و بیمه در ســكونتگاههای غیررســمی این افراد كه تعدادشان از
ن سالها وجود داشته و حل
11میلیون نفر تجاوز كرده است ،در همه ای 
نشده است .ناصحی ،مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران ،روز گذشته
اشارهای به این موضوع كرده و گفته است :حاشیه شهرها از نقاط مهمی در
بحث سالمتی هستند كه باید به آنها توجه كرد ،زیرا امكانات قابلقبولی در

این نقاط وجود ندارد .بیمه سالمت به مناطق حاشیهای توجه ویژه داشته و
بیمه همگانی را به صوت رایگان در اختیار این قشر قرار میدهد .به عقیده
او مناطق حاشیهای باید شناسایی شوند تا در آینده نزدیك ،بتوان با كمك
مراكز بهداشت و بسیج ،قشر آسیب پذیر و نیازمند را رایگان تحت پوشش
قرارداد ،حتی پیشــنهاد شده كه بیمه آتیه ســازان نیز در این خصوص
اقدامات الزم را انجام دهد .ناصحی پیش از این هم گفته بود كه طرح بیمه
حاشیه نشینی بهزودی بهصورت رایگان در سراسر كشور آغاز میشود كه
البته در استان كرمان آغاز شده و بدون نیاز به مراجعه افراد به دفاتر بیمه
انجام میشــود .اما آیا واقعــا میتوان شــاهد تحقق ایــن وعدهها در
سكونتگاههای غیررسمی ایران بود؟
در آرزوی آمایش چالشها

هر محلهای داستان خودش را دارد .نمیتوان برای همه حاشیهنشینها
یك نسخه واحد پیچید .بررسیهای همشهری نشان میدهد كه طرحهای
بیمه كردن حاشیهنشینها ،عموما به نتیجه نمیرسند چرا كه مطالعات و

آمایش قابل اتكایی در این حوزه توسط نهادهای ذیربط انجام نمیشود.
صرف اجرای پایلوت یك طرح در یك مرحله  -فارغ از موفقیت یا شكست
آن-نمیتواندتجربهقابلتعمیمیبههمهشهرها،استانهاوسكونتگاههای
رسمی باشد .شاهد مثال این ادعا محله هرندی تهران است .محلهای كه
قرار بود با هیاهوی زیادی میزبان طرح پایلوت پزشك خانواده باشد اما این
پروژه در عمل شكست خورد چرا كه پیش از آغاز اجرای آن مطالعاتی درباره
این محله ،مختصات ،نیازهای واقعی و حتی جمعیت درگیر آن نشده بود.
دالیلشكستدرسلبریتیحاشیهنشینها

یكی از معتمدان محله هرندی ،كه در جریان جزئیات اجرای طرح پایلوت
پزشــك خانواده در این محله قرار داشته به همشــهری میگوید :طرح
پزشك خانواده در محل هرندی شكست خورد چرا كه مسئوالن با یكدیگر
هماهنگ نبودند و برای ارائه خدمات طرح در یك بســتر شفاف تالش
نكردند .وقتی طرح ارائه شده گنگ باشــد ،نمیتواند جمعیت را بهخود
جذب كند.

به روایت آمار ،حداقل12درصد مردم كشور ما «خانه» ندارند .هر سرپناهی
كه باالی سر فرد باشد نمیتواند خانه باشد و بسیاری از سكونتگاهها در
حاشیههای شهرها غیراســتانداردند .تا قبل از سال ،۹۰در 1100محله
نو۷۰۰هزارنفر ساكن سكونتگاههای
از ۱۱۰شهر كشور ،حدود ۶میلیو 
غیررسمی بودهاند كه با تطبیق آن با آمار سرشماری سال ،۱۳۹۵این تعداد
به بیش از۱۱میلیون نفر رسیده است .از سال ۹۵تاكنون آمار رسمی از تعداد
جمعیت حاشیهنشین كشور وجود ندارد ،اما برخی تخمین میزنند این
جمعیت درحالحاضر شاید تا  17میلیون نفر هم رسیده باشد.
این در حالی اســت كه در آبانماه امســال ،مهدی جمالی نژاد ،معاون
عمرانی وزیر كشــور گفته است :برآوردها حســب مطالعات شناسایی
صورت گرفته نشان میدهند هماكنون در ۱۱۲شهر كشور رقمی معادل
6میلیونو500هزار نفر حاشــیه نشین و یا ســاكن در سكونتگاههای
غیررسمی در ۱۱۰۰محله ســكونت دارند .در محدوده سكونتگاههای
غیررسمی عالوه بر مشكالت بد مسكنی ساكنان ،زیرساختهای شهری
نیز نیازمند تقویت و بهسازی جدی است.
مسعود شفیعی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران گفته
است31:درصد مردم تهران در سكونتگاههای غیررسمی ،مناطق حاشیهای
شهرها و بافتهای «ناكارآمد» زندگی میكنند .بهعبارتی دیگر بیش از
4میلیون نفر از جمعیت۱۴میلیونی استان تهران حاشیهنشین هستند.

روی كاغذ

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی كشور ،وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــكی را موظف كرده است كه خدمات
اولیه مربوط به سالمت و بهداشت را به افراد جامعه ارائه كند .این قانون با
محوریت پزشك خانواده و نظام ارجاع ،خرید راهبردی خدمات ،واگذاری
امور تصدیگری با رعایت ماده 13قانون مدیریت خدمات كشوری و با تأكید
بر پرداخت مبتنی بر عملكرد ،نوشته شده است .همچنین در طرح تحول
سالمت حوزه بهداشــت با اولویت بهرهمندی مناطق كمتر توسعهیافته
بهویژه روستاها ،جمعیت عشایر و شهرهای زیر 20هزار نفر و جمعیتهای
ساكن در حاشیه شهرها در اولویت قرار گرفته است و بارها در دولتهای
مختلف روی آن تأكید شده است.

روز جهانی خشونت علیه زنان با تظاهرات زنان در سراسر
جهان همراه بود ،در بعضی از كشورها مانند تركیه و مكزیك
این تظاهرات به خشونت كشیده شد و پلیس ضدشورش با
گاز اشك آور و بمبهای دودزا با معترضان مقابله كرد .در
همین راستا خبرگزاری رویترز مجموعه تصاویری ازجمله این
عكس را منتشر كرد.
دادههای سازمان ملل متحد نشانگر آن است كه در دوره
بحران  -جنگ و همهگیری جهانی كووید -بیش از  ۷۰درصد
زنان قربانی شكلی از خشونت بودهاند ،این آمار در حالی
منتشر میشود كه بهگفته مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان
ملل متحد «بیشتر موارد خشونت علیه زنان و دختران،
بهعلت ترس از مجرم ،بیاعتمادی به دستگاه قضایی و یا
شرم و خجالت اساسا اعالم و ثبت نمیشوند».
این نهاد در گزارش دیگری اعالم كرده بود كه بحران
همهگیری ،حدود  50میلیون زن را به ورطه فقر كشاند و
همچنین براساس نتایج یك پژوهش منتشر شده از سوی
سازمان ملل – كه دادههای آن از آوریل  ۲۰۲۰جمعآوری شده
است ۴۵ -درصد زنان حاضر در این پژوهش ادعا كردهاند كه
قربانی خشونت جنسیتی شده و یا كسی را میشناسند كه
این امر را شاهد بوده است.
در ایران نیز با تكیه بر آمار منتشر شده از سوی مركز آمار
ایران ،میتوان گفت كه در 4سال اخیر نزدیك به  ۹۴درصد
معاینات مربوط به مدعیان «همسرآزاری جسمی» پزشكی
قانونی معطوف به زنان بوده است.

نقلقول
محمدعلی نكونام
نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری:
امروز باید باور كرد كه كمبود آب وجود دارد
و مطالبه برای هیچ شكل میگیرد .بنابر آمار
ارائهشده تنها حدود ۱۸۰میلیون مترمكعب
آب در كف سد زایندهرود باقی مانده و
خروجی2 ،برابر ورودی است؛ تقاضای مردم
مدیریت عقلمحور در موضوع آب است.
امیدواریم همه شاهد اجرای عدالت باشند.
نباید اجازه البیگری در مسئله آب داده شود.
رسول قهرمانی
نماینده دادستان تهران :امروزه
بعضی از مدیران بهصورت ارز دیجیتال یا
روشهای غیرقابل پیگیری رشوه میگیرند كه
حتی با مدیریت هوشمند نیز نمیتوان آن را
كنترل و پیگیری كرد.

سیداحمد علمالهدی
امام جمعه مشهد :امروز در همه استانها
مشكل آب داریم و این مسئله فقط مربوط
به چند استان اصفهان ،چهارمحال و بختیاری
و یزد نیست و این مشكل بخش عمدهاش
مربوط به كاهش نزوالت آسمانی در كشور
است .وقتی نزوالت آسمانی كم است مشكل
با تجمع درست نمیشود؛ در مقابل خدا
تجمع فایده ندارد بلكه تجمع باید در نماز
باران انجام شود.

علی نیكزاد
نایبرئیس مجلس یازدهم :دولت
در تالش است تا الیحه رتبهبندی معلمان
را بازپسگرفته و اصالحاتی را در آن انجام
دهد .مجلس با بازگشت این الیحه به دولت
مخالفت كرده و در تالش است تا با همكاری
دولت سیزدهم برای اجرای این الیحه در
نیمه دوم سال 25هزار میلیارد تومان منابع
اختصاص پیدا كند.

محمدعلی محسنیبندپی
عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
هیچ مركزی مجاز نیست خارج از سیستم
نسخهنویسی الكترونیكی ،از اول دیماه،
درمان یا دارویی را تجویز یا ارائه كند و مجلس
مصمم است كه الزامات قانونی را برای اجرای
این طرح داشته باشد.

#هوشمند
به سوی آینده
خيز تبديل صنعت فضايي به پيشران
اقتصادي كشور
صنعت فضايي ،ديروز صرفا مظهر اقتدار كشورها بود ،اما امروز بهعنوان
يكي از پيشرانهاي اقتصادي مطرح است و در آينده نزديك بهعنوان
بخشي از زيرساخت حكمراني در حوزههاي مختلف تجاري و اقتصادي
و امنيتي خواهد بود .رئيسجمهور روز گذشــته ،پــس از بازديد از
دستاوردهاي صنعت فضايي كشور و با حضور در جلسه شورايعالي
فضايي با بيان ايــن مطلب گفت« :اينكه بعد از نزديك به  ۱۱ســال
نخستين جلسه شورايعالي فضايي تشــكيل ميشود ،نشاندهنده
عزم اين دولت براي توسعه صنعت فضايي است».
سيدابراهيم رئيسي ،با تشكر از فعاليتهاي وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعات ،وزارت دفاع و پشــتيباني نيروهاي مســلح ،سپاه و ارتش
در حوزه فضايي ادامه داد« :امروز شــركتهاي دانشبنيان ،صنعت،
تجارت ،كشاورزي و گردشــگري با عبور از مشكالت اقليمي ازجمله
كمآبي و دهها حوزه ديگر ميتوانند از خدمات فضايي براي توسعه و
رشد خود استفاده كنند ».به گزارش همشهري ،رئيسجمهور بر ارزان
و بوميسازي صنعت فضايي تأكيد كرد و گفت« :همه بخشهاي فعال
در اين صنعت بايد با همپوشــاني و همگرايي و استفاده از تجربيات
يكديگر و پرهيز از كارهاي موازي دست بهدست هم دهند و خواسته
مقام معظم رهبري را براي رسيدن به مدار  ۳۶هزار كيلومتري محقق
سازند ».رئيسي با تأكيد بر اينكه اگر در صنعت فضايي و فضاي مجازي
حضور نداشته باشيم مجبور خواهيم شد در اتوبان ساخته شده توسط
ديگران حركت كنيم ،ادامه داد« :صنعت فضايي يك نوع بازدارندگي
براي تعرض دشمنان به كشور ايجاد ميكند .وقتي ماهوارهاي پرتاب
ميشود مردم و جوانان احساس قدرت و غرور ميكنند».

آناتومي علمي خطرناكترين سويه كرونا

جمعه سياه

انتشار گونه جديدي از كوويد19-كه بهگفته دانشمندان با جهشهاي متعدد باعث باالرفتن
شديد سطح انتقال پذيري آن شده ،نگرانيهاي جديدي در جهان بهوجود آورده است

بيمنطق درايران

در حاليكه «جمعه سياه» با تقويم كاري و انبارگرداني
شركتها هيچ تطابقي ندارد امسال تب اين ماجرا در
استارتآپهاي ايراني داغتر شده است
در كشورهايي كه طبق تقويم ميالدي فعاليت ميكنند با نزديك شدن
فناوري به پايان سال زمان انبارگرداني و موعد آوردن اجناس جديد فرا ميرسد.
يكي از بهترين شيوهها براي رد كردن اجناس قديمي استفاده از يك
برنامه است كه مدت هاست به نام «جمعه ســياه» يا  Black Fridayمشهور شده و
سالهاســت كه ادامه دارد .در ايران هم چند سالي است كه بعضي استارتآپها و
فروشگاههاي آنالين در اقدامي عجيب دست به برگزاري كمپينهاي بلك فرايدي با
وعده تخفيفهاي عجيب و غريب ميزنند .اين ماجرا به قدري حاال گسترده شده كه
عالوه بر فروشگاههاي آنالين ،كسبوكارهاي سنتي هم سراغ اين ماجرا رفتهاند .اين
در حالي است كه زمان اين جمعه سياه در كشــور ما با انبارگرداني ميانهاي ندارد.
محمدحسين حميدي ،از افراد مشهور و منتورهاي اكوسيستم استارتآپي كشور در
اين رابطه در توييتر خود نوشته است :آخر Black Friday ،چه تناسبي با ما دارد؟
نزديك پايان سال هستيم؟ فصل خريد است؟ عامه با انگليسي مأنوس هستند؟ در
جغرافياي اطراف ما ريشه دارد؟
بدون منطق

همچنين وزير ارتباطات و فناوري اطالعات پس از جلسه شورايعالي
فضايي گفت« :دولت سيزدهم بهدنبال ارتقاي صنعت فضايي كشور و
توسعه صنعت فضايي است و بايد همه ظرفيتها بهكار گرفته شود».
عيسي زارعپور ادامه داد« :صنعت فضايي درعين حال كه اقتدارآفرين
است ،ميتواند يك مولفه قدرت در معادالت جديد باشد و مشكالت
كشــور را حل كند» .بهگفتــه او «رئيسجمهور در جلســه امروز
بركاربردي كردن صنعت فضايي و حل مشكالت زندگي مردم تأكيد
كردند» .زارعپور با اشاره به اينكه رئيسجمهور تأكيد كرد كه بايد به
سرعت به فناوري تثبيت شده براي مدارهاي پايين ( )LEOبرسيم،
گفت« :مدارهاي لئو از  ۲۰۰كيلومتر تا  ۲هزار كيلومتر است و اكنون به
مرحله تثبيت فناوري رسيدهايم و در آينده نزديك خبرهاي خوشي در
اين خصوص خواهيد شنيد ».علي بهادري جهرمي ،سخنگو و رئيس
شوراي اطالعرســاني دولت هم در توييتي نوشت« :برگزاري جلسه
شورايعالي فضايي پس از 10سال ،نويدبخش آينده روشن فضايي
ايران اســت كه ميتواند در بهبود كيفيت محيطزيست ،مخابرات،
مديريت آب و كشــاورزي ،دريانوردي ،هواشناســي و ...مؤثر باشد.
انشاءاهلل عقبافتادگي سالهاي اخير كشور در صنعت فضايي جبران
و از دانشمندان ايراني اين عرصه حمايت خواهد شد».

اميرعلي صبور ،مدير ماركتينگ استارتآپ «باسالم» در رابطه با برگزاري
بلكفرايدي درماه آذر به همشهري ميگويد :ما خودمان هم در اكوسيستم
نفهميديم اين ماجراي بلک فرايدي چطور در كشور راه افتاد و گسترش پيدا
كرد .يكي از استارتآپهايي كه اكنون شكست هم خورده چند سال قبل تالش كرد اين
ماجرا را با تبليغات و بيلبوردهاي زياد جا بيندازد .حتي در كشــورهاي ديگر هم اين ماجرا
مخالفاني دارد .اين كمپينها در آخر سال ميالدي برگزار ميشود و جمعه هم اصوال متفاوت
با روزهاي تعطيلي است كه ما در ايران داريم .خالي كردن انبار و آماده شدن براي سال جديد
مهمترين عواملي هستند كه كشورهاي ديگر سراغ اين ماجرا ميروند .صبور درباره زمان
برگزاري چنين حراجهايي هم ميگويد :با همان منطق كشورهاي با تقويم ميالدي هم اين
مســئله در ايران كار نميكند .اگر بخواهيم آن منطق را هم قبول داشــته باشــيم چنين
كمپينهاي بازاريابي بايد مثال در بهمن برگزار شود كه شركتها و توليدكنندگان انبارها را
خالي كنند و مشتريان هم با پول عيدي و پاداش پايان سال ،خريدي داشته باشند.

شايد وقتي ديگر

اينكه در كشورهاي با تقويم ميالدي چنين
حراجي اتفاق بيفتد ،عجيب نيســت .زيرا
يكماه تا پايان ســال باقي مانده و شرايط
اين روزها باعث ميشــود كه مشــتريان و فروشندگان
نيازهاي همديگر را برآورده كنند .با اين حال در ايران كه
قريب به 4ماه تا پايان ســال زمان داريــم ،برگزاري اين
رويداد در اين روزها به 2دليل از منطق مستدلي پيروي
نميكند .اگرچه بعضي از كسبوكارها ماه پاياني سال را
بهعنوان انتهاي ســال مالي خود درنظــر نميگيرند ،اما
ماههاي پاياني سال (اسفند يا بهمن) براي توليدكننده يا
فروشنده بهعنوان معمولترين زمان براي فروش كاالهاي
قديمي ،انبارگرداني و حسابرســي ،پذيرفته شده است؛
بنابراين بديهي است كه فروشندگان حدود يكماه مانده
تا نوروز به اين بازار فكر كنند .نكتــه دوم اينكه در ايران
عيدي كارمندان و كارگران در بهترين حالت در بهمنماه
واريز ميشود .حتي بسياري از كاركنان در روزهاي پاياني
اسفند ،عيدي خود را دريافت ميكنند؛ بنابراين در زماني
كه جيب مردم خالي است ،گرتهبرداري از اين رويداد نه به
نفع كسبوكارها و نه به نفع مشتريان است .عالوه بر اين
بلك فرايدي در كشــورهاي ديگر بــه تخفيفهاي زياد
مشهور اســت ،اما بررسي همشهري نشــان ميدهد كه
تخفيفهاي سايتهاي ايراني بسيار ناچيز بوده و بيشتر
يك شــيوه ماركتينگ و نه يك حراج واقعي بهحســاب
ميآيد.

هياهو براي هيچ

صبور تأكيد دارد بهخاطر آنكه منطق
بلک فرايــدي در ايران وجود ندارد،
عمال تخفيفهای مشاهده شده در
ايران هــم خيلي واقعــي نيســتند .بهگفته او در
كشورهاي ديگر تخفيفهاي سنگيني روي برخي
كاالها وجود دارد كه براي فروشــنده و مشــتري
مناســب اســت .بلك فرايــدي در ايــران براي
كســبوكارها فرقي با روزهاي ديگــر ندارد .يكي
ماجرا را شروع كرده و بقيه هم گفتهاند چرا ما نرويم
و اين مسئله هر سال بيشتر شده است.

شاسيبلند الكتريكي مرسدس؛ دو ميليارد تومان
ساسان شادمان منفرد مرســدس قيمــت
و مشخـــــصات
خبرنگار
شاســيبلند EQB
خود را كه يك نســخه تمام الكتريكي 7سرنشــين
از ســري  GLBاين برند اســت ،اعالم كرد .به
گزارش وبسايت اتواكسپرس ،اين مدل
در 2نســخه ارائه ميشــود كه مدل
 EQB 3004MATICاز 52هزار
و 145پوند آغاز ميشــود و شروع
قيمــت EQB 3504MATIC
نيز از 53هــزار و 645پوند خواهد
بود .هــر 2مــدل داراي تجهيزات
استانداردي هستند كه شامل كروز
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كنترل ،آينههاي كمنور خــودكار در داخل و خارج،
حسگرهاي پارك همهجانبه بهعالوه دوربين پارك
عقب ،ركابهاي روشن ،صندليهاي جلو با قابليت
تنظيم برقي و گرمشونده ،كنترل تهويه هوا و بسته
روشنايي محيطي متغير اســت .مدل300
از يــك مجموعــه
ي
2موتورالكتريكــ 
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گشتي در فروشگاههاي آنالين خارجي هم نشان
ميدهد كه تخفيفهاي آنها كامال ملموس است ،اما

و 19اسببخاري 4چرخ متحرك استفاده ميكند،
درحاليكه مدل 350از نســخه 288اســببخاري
همان پيشــرانه ســود ميبرد .هر دو به لطف باتري
66/5كيلوواتســاعتي ،با هر بار شــارژ كامل قادر
به طي كردن 413كيلومتر خواهند بود .مرســدس
همچنين ميگويد كه يك نسخه دوربردتر در راه است
كه براي بهرهوري بيشتر ،از سيستم تكموتوره 2چرخ
متحرك بهره ميبرد .حداكثر شارژ در 100كيلووات
 DCمحدود شده است؛ يعني  10تا 80درصد شارژ
در 32دقيقه .مرسدس  EQBبه لطف شارژر داخلي
خود با شــارژ11 ACكيلوواتي از ايستگاههاي شارژ
شركت والباكس نيز سازگار است .مرسدس EQB
جديد كه بين شاســيبلندهاي  EQAو  EQCدر
خط رو به رشــد خودروهاي الكتريكي اين شركت
قرار دارد ،يك شاسيبلند الكتريكي جمعوجور براي
خريداراني است كه به فضا و انعطافپذيري نياز دارند.

در داخليها اين تخفيفها يا بسيار ناچيز است كه
ارزش اين هياهو را ندارد يا اصوال قيمت جنسي باال
برده شده و بعد با اســم تخفيف بلک فرايدي براي
جلب نظر مردم گذاشته شده است.
روز گذشته سايت چند فروشــگاه آنالين بهخاطر
بلك فرايدي دچار اختالل شد و حتي از دسترس
خارج شــد .مقايســه برخي كاالها نشان ميدهد
اجناس تخفيــف دار ايــن فروشــگاهها را بدون
هياهو ميتوان با همين قيمت حــراج خورده در
فروشگاههاي ديگر نیز پيدا كرد.

ايمني را تغييــر دهد و از آنجايــي كه جمعيت
زهرا خلجي
خبرنگار
كمي از آفريقاي جنوبي واكســينه شدهاند و از
عفونتهاي قبلي ممكن اســت ايمني داشــته
كشف ســويه جديد كوويد19-در باشــند بايد ديد اين گونه چگونه در آنجا پيش
دانش
آفريقــاي جنوبــي ،نگراني جديد مــيرود .او گفت :جزئيات بيشــتر در مطالعات
دنيايي است كه نزديك به 2سال با آزمايشگاهي و اپيدمولوژيكال پيدا خواهد شد.
تبعات همهگيري اين بيماري مرموز دست و پنجه هماكنــون اطالعات اوليه از ايــن گونه جديد از
نــرم ميكنــد .دانشــمندان كــه نــام علمي آفريقاي جنوبي براي ما ارســال شده است ،اما
 B.1.1.529را براي اين ســويه جديد انتخاب چند هفته زمان ميبــرد تا همهچيز بهطور تمام
كردهاند و احتماال مانند ساير گونههاي آلفا ،بتا و و كمال مشخص شود .پروفسور جيمز نيسميث،
گاما بهزودي يك نام با كــد يوناني به آن اطالق مدير مؤسسه روزاليند فرانكلين دانشگاه آكسفورد
ميگويد :جهشهاي متعدد
خواهند كرد ،در حال تالش
در سويه جديد ،خبر بدي
شــبانه روزي براي درك
اســت ،اما نبايد فكر كنيم
پيامدهــاي بالقــوه آن
به محدوديتهاي جديد
كه قيامت شــده اســت.
هســتند .تاكنــون بيش
نياز است؟
تقريبــا ممكن اســت كه
از50مورد ابتال به اين گونه
اين جهشها اثر واكســن
جديد در آفريقاي جنوبي،
را كم كند ،اما همچنان تا
هنگ كنگ و بوتسوانا تأييد
حدودي به اثر واكســنها
شده است.
اميدواريم كاركنند .البته
توجه داشــته باشــيد كه
نگرانيهاي تازه
داروهاي جديد براي درمان
بهگفته دانشــمندان اين
كوويد19-با هيچ واريانتي
گونه جديــد مجموعهاي
تحتتأثير قرار نميگيرد.
از جهشهاي غيرمعمولي
دارد کــه به واســطه آنها
هنوز براي صحبت از محدوديتهاي
مقايسه با ساير گونهها
ميتواند از پاســخ سيستم
جديد زود است .دانشمندان شبانه
دانشمندان ارشد توضيح
ايمنــي بــدن فــرار کند
روز در حال كار روي اين گونه جديد
هستند تا بيشتر درباره آن بدانند .از
ميدهند كه B.1.1.529
و تبديــل بــه يــك گونه
آنجايي كه ايــن گونه به تازگي بروز
بدتريــن گونهاي اســت
مسريتر شــود .هر سويه
كرده است دانشــمندان هنوز چيز
كه از ابتــداي همهگيري
جديــدي از ويــروس كه
زيادي درباره قــدرت انتقالپذيري
تاكنون ديدهانــد .اما چرا؟
بتواند از ايمني واكســنها
آن يا توانايياش در فرار از واكسنها
ايــن گونــه 30جهش در
فرار كنــد يا ســريعتر از
نميدانند .با توجه به اينكه اروپاييها
پروتئيــن ســنبله خــود
گونه غالب جديــد فعلي
يك ماه تا كريســمس فاصله دارند
بهعنوان اصليترين بخشي
كه دلتاســت ،منتشر شود
نگراني درباره افزايش انتشــار اين
گونه جديد به واســطه دورهميها
كه ويــروس از آنجا براي
ممكن اســت يك تهديد
و جشنها شــدت گرفته است ،اما
نفوذ به ســلولها استفاده
ويژه براي دنيــا كه تصور
آنچه واضح اســت اين اســت كه
ميكند ،دارد .در واكسنها
ميكرد با واكسن ميتواند
همچنان بهتريــن كار براي كاهش
نيز از هميــن بخش براي
از شدت بحران همهگيري
خطر ابتال به هرگونــه كوويد،19-
تحريك سيســتم ايمني
فرار كند ،بهحسابآيد.
انجام واكسيناسيون كامل و رعايت
در برابــر كوويد اســتفاده
دكتر سوزان هاپكينز ،مدير
پروتكلهاي بهداشتي است.
ميشود .جهشهاي گونه
مشاوره پزشــكي آژانس
جديــد ،در واقــع دوبرابر
بهداشــت و ايمني بريتانيا
ميگويد كه شمار توليد مؤثر گونه  B.1.1.529جهشهايي است كه سويه دلتا را بهوجود آورده
یا مقدار  Rدر اســتان گواتنگ آفريقاي جنوبي است .جهشها در پروتئين سنبله ميتواند روي
كه اين گونه ابتدا در آنجا كشــف شد ،به سطح توانايي ويروس براي عفوني كردن ســلولها و
2رسيده است؛ سطحي كه از ابتداي شروع پاندمي انتشــار آن تأثير بگذارد و همچنين كار را براي
اصال ثبت نشده بود .وقتي حدود  Rيا حد شمار سلولهاي سيســتم ايمني در حمله به پاتوژن
بازتوليد مؤثر ويروس باالتر از يك باشــد ،يعني ســختتر كند .ســويه دلتا ابتدا در اواخر سال
همهگيري بهطور تصاعدي رشد ميكند .بهگفته 2020در هند ديده شــده ،اما بعد بــه كل دنيا
هاپكينز از آنجايي كه 30جهش ايجاد شــده در سرايت كرد و به موج جديدي از ابتال و مرگومير
اين گونه جديد شــبيه بهگونه آلفاست ،يعني به منجر شد .ساير گونههاي كوويد 19-شامل آلفا
راحتي با تستهاي  PCRقابل تشخيص است .ابتدا در شهر كنت بريتانيا و گاما در برزيل ديده
اما برخي از اين جهشها ممكن اســت پاســخ شده است.
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نوع جهشیافته ویروس
آلفا (همهگیر)

گزارشی از جزئیات جهشهای متعدد کووید 19-در جهان و خطر شیوع سوی ه جدید

حرکت خزنده کرونا در دنیا

شیوع در کدام کشورها
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اوگاندا ،عمان ،جمهوری دومینیکن،
ماداگاسکار ،جیبوتی ،امارات،
عراق و ایران

تا عصر  5آذر 85 ،مورد قطعی ابتال بهسویه جدید در  5كشور جهان گزارش شده است
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حالت تهوع یا استفراغ و اسهال
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نوع جهشیافته ویروس
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عالئم مشابه سرماخوردگی از جمله سردرد،
آبریزش بینی و گلو درد (عالئم سنتی کووید از
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محل شناسایی
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شیوع در ایران
از اوایل تیر و ایجاد پیک پنجم

مریم سرخوش

خبرنگار

جهش جدیدی از كرونا شناسایی شــده است؛ این خبر
را وزیر بهداشــت آفریقای جنوبی اعالم كرد و نسبت به
خطرناك بودن این ســویه در مقایسه با سویههای جدید
هشدار داد .منشا ســویه جدید مشخص نیست ،اما اعالم
میشــود تاكنون در آفریقای جنوبــی حداقل ۷۷مورد
تأیید شده و 990مورد مشــكوك4 ،مورد در بوتسوانا و
2مورد در هنگكنگ و یک مورد در بلژیك و یک مورد در
سرزمینهای اشغالی مشاهده شده است .محققان اعالم
كردهاند ،تعداد باالی جهش رخ داده و غیرمعمول در این
سویه2 ،برابر مقدار جهش واریانت دلتاست كه بخشی از
آن پیش از این در واریانتهای آلفا ،بتا و گاما هم دیده شده
است .همین موضوع بر خطرناك بودن این سویه ،تأكید
میكند .هنوز مطالعات آزمایشگاهی و بالینی برای ارزیابی
این جهش جدید ،تكمیل نشده اما براساس دادههای اولیه،
این احتمال مطرح میشود كه سرعت پیشی گرفتن این
واریانت از واریانت بتا و حتی دلتا بیشــتر اســت .میزان
ابتال به كرونا در آفریقای جنوبی 2هزارو465مورد جدید
كووید ۱۹-گزارش شده كه نسبت به هفته قبل 321درصد

افزایش داشته است .این كشــور در نتیجه 3پیك بزرگ
كووید 19-از شیوع پاندمی میزان باالیی از عفونت قبلی را
داشته اما میزان واكسیناسیون كامل آن كمتر از 24درصد
است .بر این اساس كمیسیون اروپا پیشنهاد تعلیق پروازها
از كشورهای جنوب آفریقا را به كشورهای عضو اتحادیه
اروپا ارائه كرده است و از دیروز هم برخی كشورها ازجمله
انگلیس ،ایتالیا و آلمان مرزهای هوایی را به روی 6كشور
آفریقایی (آفریقای جنوبی ،نامیبیا ،لســوتو ،بوتســوانا،
اسواتینی و زیمبابوه) بستهاند .ایتالیاییها از ورود مسافرانی
كه در چند روز گذشته از برخی كشورهای جنوب آفریقا
بازدید كردهاند ،ممانعت كرده است .این در حالی است كه
در ایران هم هشدارهای زیادی از ورود سویههای جدید و
رقم خوردن پیك ششم از ســوی متخصصان داده شده و
تأكید بر پایش مرزها بهعنوان یك اقدام احتیاطی مطرح
است .هر چند كه از اواخر اسفند 99پایش مرزهای فعال
هوایی ،زمینی و دریایی در 16اســتان كشور با همكاری
وزارت بهداشت ،وزارت راه و شهرسازی و جمعیت هالل
احمر در حال انجام است .براســاس گزارشهای رسمی
تا پایان آبان 1400در ایــن پایشها نزدیك به 900هزار
مسافر ارزیابی و در این مدت بیش از 130هزار تست فوری
و 112هزار تست  PCRگرفته شــده است .همچنین با

نوع جهشیافته ویروس
بتا (همهگیر)

نوع جهشیافته ویروس
گاما (همهگیر)

محل شناسایی
آفریقای جنوبی

محل شناسایی
برزیل

عالئم شاخص
عالئم و نشانههایی کامال مشابه با نمونههای
گاما

نوع جهشیافته ویروس
المبدا
محل شناسایی
پرو

شیوع در کدام کشورها
بوتسوانا ،آفریقای جنوبی ،ماالوی ،اوگاندا،
لتونی ،ماداگاسکار ،جیبوتی ،امارات

شیوع در کدام کشورها
مکزیک ،آلمان ،فرانسه ،آمریکا،
کاستاریکا ،سورینام ،برزیل ،اکوادور،
شیلی ،پرو ،آرژانتین ،ترینیداد و توباگو،
پاراگوئه ،بلیز ،جمهوری دومینیکن ،اروگوئه

شیوع در ایران
گزارش نشد

شیوع در ایران
گزارش نشد

شیوع در ایران
گزارش نشد

امیدواری به تكگیری سویه جدید ویروس

حمید سوری ،اپیدمیولوژیست ،درباره احتمال ورود سویه
جدید كرونا از آفریقای جنوبی توضیحهایی به همشهری
میدهد .بهگفتــه او ،اطالعات درباره ایــن ویروس فعال در
حد گزارشهای اولیه اســت اما خطر بالقوه انتقال و انتشار
این ویروس و ســویههای دیگر در ایران زیاد است .تاكنون
گزارشــی از موارد مثبت این واریانت در ایران داده نشــده؛
هرچند كه غربالگری واریانتهای ویروس در كشور بهخوبی
انجام نمیشود و ممكن اســت مواردی هم در كشور وجود
داشته باشد .سوری میگوید« :گفته میشود با واریانتهای
جدید میزان اثربخشی واكسنها كمتر میشود و احتماال در
آیندهای نهچندان دور واكسنهای موجود اثربخش نخواهد
بود و نیاز به واكسنهای جدید وجود خواهد داشت ».او درباره
تأثیرواكسیناسیونبرسویههایجدیدوپایانكرونا،اینراهم
اضافهمیكندكه«:تكمیلواكسیناسیون،پایانهمهگیریبه
معنای ناپدیدشدن ویروس و از بین رفتن تمام سویههای آن
وحتیجهشهایجدیدنیست،بلكهتنهامرحلهوحشتناك
انتقال شدید و متعاقب آن بیماری به پایان میرسد و ویروس

یكتا فراهانی

خبرنگار

مواردابتالبهكرونادردنیا،باردیگرافزایش
قابلتوجهی داشته و حتی شاهد هشدارهای سازمان
بهداشت جهانی در این زمینه هستیم .این موضوع
چقدر میتواند برای ادامه پاندمی خطرناك باشد و در
ایران وضعیت ما به چه صورت خواهد بود؟

اخیرا سازمان بهداشت جهانی هشداری درباره احتمال
موارد بیشتر ابتال به بیماری كرونا و عوارض ناشی از آن
در دنیا داده و در آن به اتفاقاتی كه در استرالیا ،اتریش و
بهویژه انگلیس افتاده اشاره كرده است؛ به همین دلیل،
بهنظر میرسد محدودیتهای اجتماعی دوباره در بعضی
از این كشورها اجرا شود .این ســازمان ،در تابستان در
مورد پاییز و زمستان امســال ابراز نگرانی و اعالم كرده
بود كه شیوع كرونا در زمستان  ،2021در نیمكرهشمالی،
حتی با وجود پوشش نســبتا قابلقبول واكسیناسیون
در دنیا ،نگرانكننده است .یكی از مهمترین دالیل این
موضوع ،سرمای فصل زمســتان و مشكالت مربوط به
راههای بیشــتر انتقال بیماریهای مختلف ویروســی
ازجمله كوویدـ19اســت كه بهطور كلــی به تهاجم و
انتشــار بیماریهای ویروســی كمك زیادی میكند.
مشكل دیگری كه اوضاع را سختتر میكند ،همزمانی

واكسیناسیون نمیتواند جلوی پیشروی
كرونا را بگیرد؟

هماكنون پوشش واكسیناسیون در دنیا قابلقبول است،
اما هنوز به حدی نرسیده كه بتواند خیال سازمان بهداشت
جهانی و دیگر سازمانها و همچنین مردم را راحت كند.
براساس آمارهای موجود ،بین 22تا 28درصد از جمعیت
كشورها ،به دالیل مختلف تحت پوشش واكسیناسیون
قرار نگرفتهاند .اگر این افراد بهطور اتفاقی در كنار یكدیگر
قرار بگیرند ،احتمال انتقال و ابتال به بیماری باال میرود؛
یعنی اگر تعداد قابلتوجهی از واكسینهنشدهها در یك
استادیوم ،مدرسه یا هر فضای سرپوشیده دیگری قرار
بگیرند ،ویروس به هر طریقی بین آنها شــایع میشود.
واكسینهنشدهها ،تهدیدی جدی برای جوامع به شمار
میروند .بهطور كلی ویروس  mRNAبرای ایجاد عفونت
و بیماری نیاز به حضور گســترده جمعیتی آسیبپذیر
دارد .برای كرونا ،این امر در اواخر2019در چین و متعاقب
آن در دنیا فراهم شــد؛ البته به ایــن موضوع باید توجه
كرد ،افرادی كه واكسن زدهاند هم درجههای مختلفی

در ایران هنوز نزدیك به 12تا 13میلیون
نفر از جمعیت هدف واكسن دریافت نكردهاند .چقدر
این افراد میتوانند برای شیوع سویه جدید خطرناك
باشند؟

تا زمانیكه واكسیناسیون در كشور كامل نشود ،نگرانی
برای انتقال ویروس وجود دارد .هماكنون در كشــور ما
مدارس ،دانشگاهها و اماكن عمومی در حال بازگشاییاند؛
به همیــن دلیل این نگرانی در كشــور ما وجــود دارد.
متخصصان و ویروسشناسان هم نسبت به این موضوع
ان هستند .علت نگرانی هم رعایت نكردن پروتكلهای
نگر 
اجتماعی و همچنین احساس امنیت كاذبی است كه در
جامعه بین مردم احساس میشود .مردم تصور میكنند
خطر رفع شده است؛ درصورتی كه چنین نیست .البته با
توجه به میزان واكسیناسیون انجام شده در كشور ،بعید
بهنظر میرسد كه شدت پیكهای جدید به اندازه قبلیها
باشــد ،اما به هر حال همراه با عوارض بیماری ،افزایش
گ خواهد بود .به هر حال با توجه به وضعیت
بستری و مر 

دلتا (هندی)

از اوایل تیر و ایجاد پیک پنجم

مقایسه سرعت شیوع سویه
جدید با سویههای قبلی

در آفریقای جنوبی تاکنون  3سویه جهشیافته
و خطرناک گزارش شده که سویه جدید با نام بی
 1 .1 .529از سرعت انتشار بیشتری نسبت به دو
سویه قبلی (دلتا و بتا) برخوردار است

نگرانی از سویه جدید
از ابتــدای شــیوع پاندمــی كرونــا 12گونــه جدید
از ویروسهای جهشیافته شناســایی و شــیوع

آنها در برخی كشورها گزارش شده است .البته

سازمان بهداشت جهانی 4گونه از ویروسهای

جهشیافته كرونا را خطرناكتر از سایر سویهها

عنوان میكند و با هدف سادهســازی نامگذاری

و كاهــش پیامدهــای منفــی بــا اشــاره بــه نــام

كشورها ،واریانتهای كرونا را به نامهای یونانی
نامگذاری كرده است .بر این اساس كرونای آلفا

(انگلیســی) ،كرونــای بتــا (آفریقایــی) ،كرونــای

دنیا ،از حاال تا پایان سال با این خطر مواجهیم.

در این وضعیت كشورها چطور میتوانند
از خود محافظت كنند تا دوباره با پیكهای شدید
مواجه نشوند؟

هماكنون 2نــوع تهدید در جوامع دنیــا و ازجمله ایران
وجود دارد؛ یكی افراد واكسینهشدهای كه بدون رعایت
پروتكلهای بهداشتی در اجتماع حاضر میشوند و دوم،
حضور افراد واكسینهنشده در سطح جامعه .این افراد سبب
ایجاد یك زمینه بسیار مســاعد برای حضور ویروس (و
خصوصا نوع جهشیافته آن) میشوند .جهشهای جدید
ویروس میتواند تهدیدی برای افراد واكســینه شده هم
باشد؛ یعنی احتمال ایجاد مقاومت علیه واكسن را بهدلیل
جهشهای ایجاد شــده افزایش میدهد .نباید فراموش
كرد كه در قرن 16میالدی و بهدنبال همهگیری طاعون یا
همان «مرگ سیاه» در اروپا ،هرگاه افراد خانوادهای تماما
به طاعون مبتال میشدند از سوی حكومتها محكوم به
حبس در خانه تا زمان مرگ بودند؛ یعنی در نبود واكسن،
این اتفاق برای بیماران میافتاد .حاال در قرن بیستویكم،
وجود واكسن نعمتی برای افراد به شمار میرود؛ به شرطی
كه آنقدر درصد افراد واكسینه شده در اجتماع افزایش
پیداكندتاویروسامكانآسیبرسانیبهجمعیتگسترده
را نداشته باشد و به همان موارد ابتالی تكگیر بسنده كند.
یادمان باشد با یك عامل عفونی بیخرد طرف نیستیم .این
یك پدیده هوشمند در برابر بشری است كه داعیه تسخیر
سیارهها در منظومه شمسی را در آینده دارد.

گاما (برزیلی) و كرونای دلتــا (هندی) مهمترین

ســویههای غالــب و خطرنــاك در جهــان مطــرح
میشــوند و احتماال واریانت جدید با نام علمی
«بــی »۱.۱.۵۲۹.براســاس حــرف یونانــی Nu

نامگذاری خواهد شــد .البته بــرای گفتن میزان

نگرانی درباره ســویه جدید همچنان زود اســت

اما قرار است سازمان جهانی بهداشت جلسهای
اضطــراری بــرای بررســی ویــروس جهشیافتــه

جدید برگزار کند .آنها پیش از این جلسه عنوان
كردند كه كمتر از ۱۰۰توالی ژنومی كامل از سویه

جدید موجود اســت و باید روی آن مطالعه شده
و عملكــرد واكســنهای فعلــی روی آن بررســی
شــود .ویروسها همیشــه جهش پیــدا میكنند

اما گاهی ویروس در جهش ضعیفتر میشود.

از ســوی دیگر دانشــمندان میگویند كه ســویه

آفریقــای جنوبــی شــامل تعــداد زیــادی جهــش
در پروتئیــن اســپایك اســت كــه نقــش كلیــدی
در ورود ویــروس به ســلولهای بــدن دارد .طبق

اطالعــات منتشرشــده ایــن ســویه بهطــور كلــی

دارای ۵۰جهش است كه بیش از ۳۰جهش روی

پروتئین اســپایك رخ داده اســت؛ یعنی دوبرابر
بیشــتر از ســویه دلتا كه در هند شناســایی شد.

پروتئین اسپایك همان جایی است كه از سوی
واكسنها هدف قرار میگیرد .محققان همچنان

در تالش برای تعیین این موضوع هستند كه آیا
این سویه نسبت به سویههای قبلی مسریتر یا

كشندهتر است.

اینفوگرافیک :مهدی امامی

جهان در وضعیت هشــدار قرار گرفته اســت؛ با اینكه
آمارهای اعالم شده از ســوی وزارت بهداشت ایران ،از
كاهش موارد ابتال و خارج شدن كشور از وضعیت قرمز
كرونایی حكایت دارد ،اما در دنیا بهویژه در كشــورهای
اروپایی آمار ابتال به كرونا در حال افزایش اســت و حاال
هم ردپای جهش جدیدی از ویروس پیدا شــده است.
در برخی كشورهای اروپایی با گذشت نزدیك به 2سال
از شــیوع كرونا ،كار به ركوردشكنی موارد ابتالی روزانه
كرونا كشیده شــده؛ مثل آلمان و انگلیس كه بهترتیب
ابتالی 75هزار و 40هزار نفر در یك روز را ثبت كردهاند.
حاال همین وضعیت سبب شده تا برخی محدودیتهای
كرونایی به این كشــورها بازگردانده شود؛ بهطوریكه
اتریش اعالم كرده از فوریه 2022واكسیناسیون در این
كشور اجباری میشود و كشــورهای جمهوری چك و
اسلواكی هم محدودیتهای جدیدی برای افراد واكسینه
نشده ابالغ كردهاند .دولت اســلواكی از چند روز پیش
اعالم كرد كه واكســینه نشــدهها ،قرنطینه اجباری و
از دسترســی به مكانهای عمومی مراكــز ارائهدهنده
خدمات منع میشوند .در هفتهای كه گذشت سازمان
گ 500هزار نفر بر اثر كرونا
بهداشت جهانی نسبت به مر 
تا مارس2022یعنی اوایل اسفند1400در اروپا خبر داده
بود .حاال در ایران هم با وجــود كاهش آمار فوت و ابتال،

وضعیت نگرانكنندهای تحتتأثیر كشورهای اروپایی
گزارش میشــود .گفتوگوی محمد جزایری ،اســتاد
ویروسشناسیدانشگاهعلومپزشكیتهرانورئیسشبكه
تحقیقات بیماریهای ویروسی كشور درباره این نگرانیها
با همشهری را در ادامه میخوانید:

عفونتهایی است كه میتوانند در كنار كوویدـ19ایجاد
شوند .نكته دیگر اینجاست كه در این وضعیت پزشكان
در تشخیص میان ابتال به كرونا و بیماریهای دیگر دچار
مشكل میشوند؛ بنابراین هر دوی این موارد باعث افزایش
نگرانی در كشورهای دنیا بهویژه كشورهای نیمكرهشمالی
میشود.

از اســتعداد ابتال به بیماری را دارند؛ بهویژه افرادی كه
سنشان باالست و بیماریهای زمینهای مثل فشارخون،
دیابت ،بیماریهای قلبی -عروقی ،بیماریهای ریوی و
كلیوی دارند .این بیماریها علت اصلی مرگهای ناشی از
كرونا به شمار میرود؛ بنابراین افرادی كه واكسن زدهاند
هم ممكن است ،با وجود داشتن بیماریهای زمینهای
ی و عوارض
البته با درصد بسیار پایینی ،مبتال به بیمار 
ناشی از بیماری شوند.

از اواخر اسفند و ایجاد پیک چهارم

سرعت ابتالی سویه جدید بسیار باالست

علی شریفیزارچی ،سرپرست مركز مدیریت آمار و فناوری
اطالعات احتمال انتشــار ویروس جدید كرونا از آفریقای
جنوبی به دیگر كشــورهای جهان و سرایتپذیری باالی
آن را هشداری برای واكســننزدهها عنوان میكند و به
همشهری میگوید« :افرادی كه در تزریق واكسن همچنان
دچار تردید هستند باید بدانند كه سوی ه جدیدی از ویروس
كرونا با سرعت فراگیری بســیار باالتر از سویههای قبلی
از آفریقای جنوبی در حال انتشــار به سایر كشورهاست.
سرعت انتشار این سویه جدید بهمراتب از سویههای قبلی
كه باعث ایجاد موجهای اول تا پنجم كرونا در ایران شــد
باالتر اســت ».او ادامه میدهد« :برای رسیدن به ایمنی
ناشــی از واكســن به بیش از یكماه زمان نیاز است .اگر
بهدلیل شرایط آرام فعلی واكســنزدن را تا زمان شروع
موج جدید به تعویق بیندازیم ،بــدن ما زمان كافی برای
رسیدن به سطح ایمنی ناشی از واكسن را نخواهد داشت.
همچنین ،بسیاری از افرادی كه واكسنزدن خود را تا شروع
موج جدید به تعویق بیندازند احتماال در شرایطی واكسن
خواهند زد كه مبتال هستند اما از ابتالیشان بیاطالعند.
در این شرایط ،واكسن نهتنها كمكی نمیكند ،بلكه باعث
تشدید بیماری خواهد شد».

گفتوگوی همشهری با رئیس شبكه تحقیقات بیماریهای ویروسی كشور درباره افزایش موارد ابتال به كرونا در دنیا و پیدایش سویه جدید ویروس

حمله جهش جدید به واكسینهنشدهها

كالسیك (ووهان )
آلفا (انگلیسی)

عالئم شاخص
عالئمی شبیه به سرماخوردگی بسیار شدید
از جمله سردرد مزمن ،گلودرد ،آبریزش بینی

تحت كنترل قرار میگیرد .این ویروس در آینده با ما خواهد
بود ،بنابراین حركت از حالت پاندمی (همهگیری) به آندمی
(بومیشدن) چیزی اســت كه باید در نظر داشته باشیم».
علی میالنی ،ایمونولوژیست ساكن اسپانیا و عضو انجمن
ایمنیشناســی و آلرژی ایران هم با بیــان اینكه جهش
جدید شناساییشده در جنوب آفریقا با 32جهش عجیب
میتواند سرایت بیشتر و بیماریزایی گستردهتری داشته
باشد ،به همشهری میگوید« :دانشمندان در حال بررسی
این واریانت جدید هستند و پس از آن میتوان عنوان كرد
كه گونه جدید ویروس تا چه میزان از سد واكسنها عبور
میكند .البته براســاس تحلیلهای علمی كه در اینباره
وجود دارد میتوانیم این خوشبینی را داشته باشیم كه
واكسنها حتی سینوفارم هم بتوانند در مقابل این سویه
جدید اثرگذار باشند .یكی از امیدواریهای موجود هم این
است كه این جهش ویروســی مانند برخی واریانتهای
دیگر ازجمله «مو» بهصورت تكگیر باشد و مشابه دلتا كه
عملكرد غالب داشت ،عمل نكند؛ چراکه با توجه به قدرت
سرایت و بیماریزایی زیادی كه در آفریقای جنوبی با شیوع
این واریانت رقم خورده چنانچــه بهعنوان ویروس غالب
عمل كند منجر به همهگیری در بســیاری از كشورهای
جهان خواهد شد».

سویههای شناسایی شده درایران:
از اواخر بهمن 98

شیوع در کدام کشورها
اکوادور ،شیلی ،پرو ،آرژانتین ،جمهوری
دومینیکن ،اروگوئه

مشاهده عالئم مشكوك به بیماری 213مسافر در قرنطینه
موقت اسكان داده شدهاند.

شیوع در ایران
گزارش نشد
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شنبه  6آذر 1400
شماره 8372
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شنبه  6آذر 1400
شماره 8372

آگهی

آگهی

شنبه  6آذر 1400
شماره 8372
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جامعه

شنبه  6آذر 1400
شماره 8372

زن روز
وقتي از «زنان» حرف ميزنيم
دقيقا از چه حرف ميزنيم؟
مرضيه موسوي :منظورم اين نيست كه اين ستون تنها براي زنان
نوشته شده! نه! اين ستوني اســت درباره زنان؛ نيمي از جامعه كه
فرصت برابري تجربه و اندوختن پيدا نكردهاند و به همين نســبت،
رنج بيشتري براي رسيدن به هر نقطهاي از زندگي بايد تحمل كنند؛
رنج پس زدن كليشههاي غلط .سردر اين ستون نام «زن روز» نوشته
شده تا هفتهاي يكبار همه ما ،دور آن جمع شويم و از دغدغههاي
نيمي از جامعه كه كمتر شنيده شــده بشنويم و بخوانيم .راوي اين
هفته ستون زن روز ،شهال الهيجي است كه از اهميت كار و استقالل
مالي براي زنان ميگويد.

استقالل اقتصادي ،كليد موفقيت زنان

هر كــدام از افرادي كــه در حوزه
شهال الهيجي
زنان فعاليت ميكنند پيشــرفت
نويسنده ،مترجم ،ناشر
و فعال حو زه زنان
را در يك چيز ميبينند .من از آن
دسته افرادي بودم كه هميشه فكر
ميكردم پيشــرفت يعني حركت
اقتصادي .اينكه زنان قادر باشــند
بهعنــوان نيمي از جامعــه توليد
درآمد كننــد .آن وقت اســت كه
ميتواننــد مطالبــات ديگر خود
را بهدســت بياورند .طبــق آمارها
۱۴درصد زنان ما در كادر اســتخدامي دولت هســتند .ولي فكر
ميكنيد چند هزار زن بهصورت آزاد كار ميكننــد؟ زنان ما ،به
اجبار ،به اين نتيجه رســيدهاند كه اگر آزادي اقتصادي نداشــته
باشند نميتوانند ديگر مطالبات مدني خود را بهدست بياورند .اين
بزرگترين دريافت و بزرگترين تجربهاي اســت كه جامعه زنان
بهدست آورده.
از طرفي فكر ميكنم مردان جامعه هم به اين نتيجه رسيدهاند كه
براي حركت رو به جلو ،زنان و مردان بايد دوشادوش هم حركت و
تالش كنند .مثل چهارچرخي كه اگر يكي از چرخهايش لنگ بزند
از حركت ميايستد ،جامعه هم براي حركت پيوسته نياز به حضور
زنان و مردان در كنار هم دارد .نميتوان اين 4چرخ را تنها با  2چرخ
سالم به جلو حركت داد.
دوره مردان تنها و زنان تنها تمام شده است

اگر امروز زنان دستاوردي در جامعه دارند و در بسياري از مشاغل
و تخصصها دوشادوش مردان قرار گرفتهاند ،بهدليل تالشي است
كه خودشــان انجام دادهاند .تاكنون حمايتي از هيچ دولتي براي
زنان وجود نداشــته .بلكه با تجربههاي عيني و آزمون و خطاهاي
خودشان به اين مرحله رسيدهاند.
مطالبه اوليهاي كه از دولتها وجود دارد اين است كه جامعه خود
را بهحســاب بياورند .وقتي ۵۰درصد از جامعه ،يعني مردان ،قرار
باشد نياز ۱۰۰درصد جامعه را تامين كنند ،مشخص است كه در
كار خود واميمانند .اين موضوعي است كه مردم -مردان و زنان -به
خوبي درك كردهاند .اين روزها ديگر ما دوره زنان تنها و مردان تنها
را پشت سر گذاشتهايم .در خواستهای مدني ،در پيگيري مطالبات
حقوقي مثل بازنشستگي  ،زن و مرد نمی شناسد .حاال اگر كمبودي
در جامعه ميبينيم درد زنان به تنهايي نيســت؛ درد عمومي يك
جامعه است كه زندگي همه را بهخود مبتال كرده .اين روزها زنان
خانهدار بهدليل گرفتاريهاي اقتصادي ،نقش پدر و مادر را همزمان
براي خانواده خود ايفا ميكنند و هركجا هم نياز باشد ،دست به توليد
ميزنند تا اقتصاد خانواده را نجات دهند .براي همين است كه من
فكر ميكنم زنان در صف اول رفع كمبودها و ضعفها هستند .حاال
كه جامعه به چنين دركي رسيده ،آيا وقت آن نيست كه دولتها هم
آن را بپذيرند و وظايف خود را در اين زمينه انجام دهند؟
باليي به نام فرهنگ غلط

اين روزها روزهاي همدردي جهاني است .هر اتفاقي در گوشهاي
در دنيا رخ ميدهد همه دنيا باخبر ميشوند .اين از دستاوردهاي
جهاني شدن رسانه اســت .اما يادمان باشــد زنان ما حتي وقتي
رسانه چنين قدرتمند نشده بود هم با يكديگر همبستگي داشتند.
حركات آرام امــا مداومي كه زنان در اين ســالها انجام دادهاند،
نگاه جامعه را به آنها تغيير داده است .برخالف آنچه در گذشته با
آرمانگرايي بهدنبالش بودم ،امروز به تجربه فهميدهام كه در طول
زمان ،با آهستگي و مداومت ميتوانيم بسياري از تصورات اشتباه در
جامعه در مورد زنان را تغيير دهيم .حرف زدن درباره اين دغدغهها،
نشــان دادن مصداقهاي آن در زندگي به مــردان زندگيمان،
همراهي با آنها در به دوش كشيدن بار زندگي و ...ميتواند همدلي
و همراهي آنها در اين راه را براي ما به ارمغان بياورد؛ همانطور كه
در سالهاي گذشته شاهدش هستيم .فرهنگسازي درباره تغيير
باورهاي غلط ،راه مهمي است كه در پيش داريم .گاهي به چشم
ميبينيم كه جوامعي كه فرهنگ چندين هزار سالهاي پشت خود
ندارند ،زندگي راحتتري براي همه مردمان خود رقم زدهاند .چرا
كه ديگر كسي بار فرهنگ اشتباه را به دوش نميكشد و نيازي به
تغيير اين فرهنگ ندارد .مشكالتي كه اين روزها زنان در جامعه ما
به دوش ميكشند تنها مسئلهاي مربوط بهخود اين زنان نيست و
حل شدن آنها آرامش را براي همه جامعه به ارمغان خواهد آورد.

نرخ استخدام یک دروغپرداز

چند ميگيري در دفترخانه براي طالق بهعنوان شاهد
حاضر شوي؟

عنوان :شاهد كار راه بنداز

123

فعاليت شــاهدان دروغين در
اطراف مجتمعهاي قضايي چنان
مشهود و اثرگذاري اختاللآميز
آنها در روند دادرسي پروندههاي
قضايي آنچنان محرز بوده كه
رئيس پيشــين قوه قضاييه
در فروردينماه ســال گذشته
بخشــنامهاي را براي ســاماندهي فرايند شهادت شهود در
دادگاهها صادر كرده است .در بخشنامه سيدابراهيم رئيسي ،بر
ثبت مشخصات شهود در سامانه مديريت پروندههاي قضايي،
بررسي پيشينه كيفري و وضعيت كساني كه براي اثبات امور
حقوقي بهعنوان شاهد معرفي ميشوند و مهمتر از همه اعمال
مجازات قانوني شهادت كذب و شهادت واهي و دروغين تأكيد
شده اســت .با وجود صدور اين بخشنامه ،سميعاهلل كاظمي،
حقوقدان و وكيل پايهيك دادگســتري معتقد است كه اين
مسئله هنوز ساماندهي نشده و همچنان شاهد انجام شهادت
دروغين از سوي افراد در پروندههاي قضايي هستيم .كاظمي ،در
يادداشت پيشرو ،اين وضع را ريشهيابي كرده و راهكارهايي را
براي غلبه بر اين پديده ناميمون پيشنهاد كرده است.

پول نفر دوم جداست يا روي هم 200هزار تومان؟

نه ديگه! هر كدوم 200جدا.
ميگويد كه دو ســال است از همين راه نان ســر سفره خانوادهاش
ميبرد .اولينبار دوستش ايده شاهد طالق بودن را به او داده است؛ «با
دوستم اطراف دادگاه خانواده براي وكال تراكت پخش ميكرديم كه
يك روز آمد و گفت آقايي از او خواسته با يك مرد ديگر فردا جلوي در
دفترخانه طالق و ازدواج كه چند خيابان پايينتر است حاضر شويم
براي شهادت طالق ،بعد هم گفته همانجا پولش را حساب ميكند».
فرداي آن روز خليل با دوستش شاهد طالق زوجي بودند كه هيچكدام
از دوستان و اعضاي خانواد ه حاضر نشده بودند كه شاهد طالقشان
باشند؛ «ما فقط پيشنهاد ميديم ،كار خالفي هم نميكنيم .كارشان
گير باشد ،روز جاري شــدن صيغه طالق تماس ميگيرند كه اغلب
هم همين اتفاق ميافتد چون كه معموال اعضاي خانواده ،دوستان و
آشنايان خوششان نميآيد كه در مراسم طالق عزيزانشان شركت
كنند».
خليل در اين دو سال شاهد 119طالق بوده و ادعا دارد در اين عرصه
شناخته شده است؛ «زنگ ميزنند و ميگويند شمارهتان را از فالن
نفر -كه اغلب هم ما نميشناسيم -گرفتيم .ميشود فالن روز بيايد
جلوي دفترخانه و ما هم ميرويم ،مينشينيم و نهايتا يك ساعت بعد
پولمان را ميگيريم و برميگرديم».
آنها حاال تعدادشــان زياد اســت و جلوي دفترخانههاي طالق يا
دادگاههاي خانواده ميايستند تا زوجهاي نيازمند سراغشان بيايند؛
«كار بدي نميكنيم كه به آدمهايي كه به ته خط رســيدند كمك
ميكنيم كه زودتر بروند دنبال زندگي خودشان».
خليل تا نيم ساعت ديگر نوبت دفترخانه دارد .يك ماشين دربست
ميگيرد و راهي ميشود؛ «دارم ميام ،چند دقيقه ديگه اونجام .نگران
نباشيد ،خودمو ميرسونم».

فهيمه طباطبايي
شغلشان شاهد است ،محل كارشان اطراف دادگاههاســت ،همان اطراف ميچرخند،
روزنامهنگار
افراد مستاصل ،عصباني و خسته را كه از در دادگاه بيرون آمده ،شناسايي ميكنند و بعد
پيشنهادهايشان را به انواع و اقسام مختلف به آنها ميدهند« .وكيل نياز نداريد؟ پادو پرونده چطور؟ مشاوره هم داريمها» و بعد با كمي
تأخير معنادار و صدايي آرامتر و زيرتر؛ «شاهد هم اگر خواستيد در خدمتم ».همه جور شهادتي ميدهند در پروندههاي ضرب و جرح،
ديه ،طالق و حتي پرونده اقتصادي .اصال هر جا كه قاضي حضور شاهد يا شاهداني را تشخيص دهد اما شرط و شروط شان زياد است؛
«بايد پروندهتون رو يك دور بخونم ،اگر نياز بشه با وكيلتون صحبت كنم ».اگر بفهمند شخص كارش فوري است و عجله دارد ،نرخ را
تا جايي كه بتوانند ،باال ميبرند ولي اگر همان اول بيتفاوت و خونسرد از كنارشان عبور كنند و دست رد به سينهشان بزنند ،نرخشان
را پايينتر هم ميآورند.

گاهي روزها جلوي دادگاه خانواده ميايستد ،گاهي ديگر روبهروي
دادگاه شهيد محالتي و گهگداري هم كنار بازار گل كه روبهروي هر
دو مجتمع قرار گرفته است؛ با پرايدي كه پشتش پر است از گلدانهاي
پالستيكي و گلهاي شاخهاي پالسيده .اسم مستعارش «حامي»
است ،بهخودش ميگويد «كار راه بنداز» و ترجيعبند حرفهايش
اين است كه دنبال باز كردن گره از كار مردم است؛«شما حاال بايد بري
هزار جور بچرخي و بگردي تا يكي رو پيدا كني كه بياد برات شهادت
بده ،تازه اگه بلد باشه كه درست شهادت بده و جلوي قاضي به لكنت
زبون و تته پته نيفته .پرونده رو ميخونيم اگر ببينيم كه جرم سنگين
نيست و شهادتمون ضربه خاصي به متهم يا شاكي نميزنه ،ميايم و
شهادت ميديم وگرنه كه من يكي حداقل نيستم ».قيد و بند زياد
دارند ،هر شعبه و دادگاهي را قبول نميكنند و بايد حتما اسم داديار يا
قاضي پرونده را بدانند؛ «تو بعضي شعبهها ما شناس شديم ،بيايم هم
براي ما دردسره هم براي شما .قاضي ببينه ،سريع ميشناسه و 6ماه
زندان براي هردومون رو شاخشه؛ با كسي شوخي ندارند».
نرخ قيمت شهادت براساس نوع پرونده هم متفاوت است ،از 200هزار
تومان در نزاعهاي معمولي شــروع ميشود و تا يكميليون و حتي
بيشتر در پروندههاي خاص ميرسد؛ «نرخمون تا دو سال پيش كمتر
بود ،گروني كه شد ،ما هم نرخ رو برديم باال وگرنه كه ما از خدامونه
ارزونتر بگيريم و كار مردم رو راه بندازيم .اگر نياز به دوبار حضور باشه،
نر خ بيشتر ميشه .همه پول رو هم يك روز قبل از دادگاه ميگيرم.
اينكه قاضي شهادت را قبول كنه يا نكنه يا وكيل طرف مقابل تقاضاي
جرح شهود (اعتراض به شهادت) كنه هم پاي خودتونه و نميتونيد
تقاضاي عودت پول رو بكنيد».
بهاصطالحات قضايي آشنايي نسبي دارد و سؤاالت جزئي از شهود را

پيشنهادهایيبرايمقابلهباشاهدانقالبیدردادگاهها

200هزار تومن به اضافه هزينه ماشين دربست تا دفترخونهاي كه
ميگوييد.

با وجود صدور بخشنامه مبني بر برخورد با شاهدان اجارهای ،اين افراد همچنان
در اطراف مجتمعهاي قضايي حضور دارند

از بر است؛ «بعضي از قضات خودشون ،يا به تقاضاي وكيل سؤالهاي
ريز ميپرسند .براي مورد شما كه نزاع سنگينه و مبلغ ديه باالست بايد
من رو ببريد سر صحنه و با جزئيات برام بگيد كه چه اتفاقاتي افتاده تا
يه وقت آنجا مچم رو خواستنن بگيرن ،بتونم سؤالها رو جواب بدم».
هادي فقط شــهادت ميدهد ،هم اينجا و هــم دادگاههاي ديگر.
اصال جايش را هر 6ماه يكبار عوض ميكند تا قاضيها و داديارها و
منشيها او را شناسايي نكنند« .نون ما از همين راه درمياد ،گره از كار
مردم باز ميكنيم .حوصله گرفت و گير هم نداريم .اينه كه مجبوريم
جامون رو عوض كنيم و دائم به يك شعبه نرويم ».خودش را سر شلوغ
نشان ميدهد و طوري برخورد ميكند كه انگار وقت جواب دادن به
سؤالهاي بيشتر را ندارد .شماره كارتي كه تأكيد دارد براي خودش
نيست را ميدهد و ميگويد اگر خواســتي پول را بريز و فردا دوباره
اينجا بيا؛ «خودم هم نتونستم يكي رو بهتر از خودم ميفرستم .خيالت
راحت .اگه وكيلات خوب باشه و برات اليحه خوب نوشته باشه ،از
طرف ما كار جمع ميشه».

شهادت براساس اصول فقهي و ساختار حقوقي و قضايي كشور
ما ،در همه دعاوي قضايي جزء «ادله اثبات» محسوب ميشود.
در شرايط فعلي جامعه كه بعضا معيارهاي اخالقي جامعه دچار
تنزل شده است ،متأسفانه زمينه سوءاستفاده از اين «بینه»
بهوجود آمده است و برخي افراد با انگيزههاي مادي ،فاميلي يا
موارد مشابه متأسفانه اقدام به شهادت دروغ ميكنند و با اين
كار در روند دادرسي تأثير منفي ميگذارند.
تنها راهكار جلوگيري از اين مســئله هماكنون اين است كه
قاضي با صرف زمان بسيار ،شــخصا صالحيت شاهد را احراز
كند .يعني برود بررسي كند ببيند آيا وي واقعا در صحنه مورد
نظر حضور داشته يا خير .اگر حضور داشته آيا اتفاقات را ديده
يا خير و اگر ديده آيا بهدرستي آن را روايت ميكند يا نه .بديهي
است كه با حجم پروندههاي زيادي كه به قضات ارجاع ميشود
و آنها بايد به سرعت آن را رســيدگي كنند ،عمال امكان طي
شدن چنين فرايندي وجود ندارد .بنابراين ما با دو مشكل عمده
مواجهيم ،اول اينكه قضات رسيدگيكننده امكان ارزيابي دقيق
شرايط شهود را ندارند ،مشكل دوم هم جايگاهي است كه در
نظام حقوقي و قضايي ما براي شهادت درنظر گرفته شده و اين
جايگاه با برخي ويژگيهاي زندگي ما در عصر حاضر همخواني
ندارد .در چنين شرايطي يك پيشنهاد اين است كه شهادت اساسا
از ادله قانوني خارج شــود كه اين چه از نظر شرعي و چه حتي با
توجه به نظام حقوقي در جوامع ديگر چندان شدني نيست ،چه
اينكه در بسياري از كشورهاي ديگر دنيا هم شهادت بهعنوان ادله
قانوني درنظر گرفته ميشود و اثرگذار است .راهكار دوم اين است
كه كاركرد شهادت را تصحيح كنيم .به اين معنا كه شهادت را براي
برخي جرايم خاص و تحت شرايط خاص بهعنوان دليل بپذيريم
اما در برخي جرايم ديگر جايگاه آن را از «دليل» به «اماره» تغيير
دهيم .اماره در فرايند دادرســي از دليل ضعيفتراست و قاضي
ميتواند درصورتي كه تشخيص بدهد ،آن را نپذيرد .راهكار سوم
هم استفاده از ابزارهاي فناورانه براي احراز صالحيت شهود است.
بهعنوان مثال احراز صداقت يك شاهد كه مدعي حضور در صحنه
يك درگيريفيزيكي است ،از طريق رهگيري موقعيت تلفن همراه
او در زمان درگيري بهراحتي امكانپذير است .راهكار چهارمي هم
وجود دارد و آن اين است كه سامانه مشخصي براي احراز صالحيت
شهود در سطح قوه قضاييه تشكيل شود و آن سامانه همه شرايط
شهود را بررســي كند و پس از احراز صالحيت ،قاضي شهادت
را بپذيرد .اگر هيچكدام از اين موارد هم فعال عملياتي نباشــد،
دستكم ميتوان با استخراج آماري از سامانه ثنا ،تعداد دفعات
شهادت افراد را معلوم كرد تا دستكم از فعاليت افرادي كه شهادت
ل آيد .روشن
در ازاي پول به شغل آنها تبديل شده ،ممانعت به عم 
است كه مثال اگر فردي چندینبار در دادگاهها شهادت داده ،اين
كار شغل اوست و بايد از پذيرش شهادت او در محاكم قضايي كشور
ل آيد .مادامي كه به سمت حل ريشهاي اين مسئله
ممانعت به عم 
نرويم ،همچنان با پديده خريد شاهد و اين فسادي كه امروزه گاهي
رخ مينمايد و حتي حساســيت خود قوه قضاييه را هم بهدنبال
داشته است ،مواجه خواهيم بود.

شهادت براي طالق

جز شــاهدان دروغينی كه اطراف دادگاهها عمومي پرسه ميزنند
و قالبشان را با احتياط به سمت عابران مياندازند كه مشتريشان
را صيد كنند ،آن سوي خيابان ،جلوي دادگاه خانواده افرادي ديگر
هســتند كه به هيچ عنوان بيم آن را ندارند كه خود را شاهد معرفي
كنند .مرداني كه شانه به شانه دنبال زوجهاي پرونده بهدست عجول
ميدوند و پيشنهاد «شاهد طالق» را با صداي بلند به آنها ميدهند؛
«اگر شاهد طالق در دفترخانه ،خواستيد ما هستيم ».و بعد هم يك
شماره تلفن روي كاغذي كه شبيه كارت ويزيت است را به سمت اين
عابران هراسان و كالفه ميگيرند و برميگردند همان نقط ه اول كه

        شماره
اورژانس اجتماعي است.
       درصو
رت
م
شاهده كودكان ب 
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حتما به

اين شماره اطالع دهيد.
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35تا 40سال ،بيشترين بازه سني
افراد بيسرپناه در تهران است
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حداقل سن پذيرش افراد بيسرپناه
در مددسراها و گرمخانههاست

راهنماي كمك به افراد بيسرپناه در روزهاي سرد تهران

سرد است .بهخصوص اگر روي زمين مرطوب نشسته باشي و لباس كافي هم
مرضيه موسوي
تنت نباشد؛ آن وقت است كه تا مغز استخوانت تير ميكشد و هرقدر توي مشتت
خبرنگار
«ها» كني فايدهاي نخواهد داشت .با كاهش دماي پايتخت ،افراد بيسرپناه و
كارتنخوابها چنين روزهايي را تجربه ميكنند .سوز سرما كه از راه ميرسد ،مددسراها و گرمخانهها شلوغتر
از هر وقت ديگري ميشود .واقعيت اين است كه با آغاز سرما ،آمار مرگومير افراد بيخانمان هم بيشتر ميشود.
گزارش پيشرو ،ما را براي مواجهه و كمك به افراد بيسرپناه در اين روزهاي سرد آماده ميكند.

چند نكته
مهم

معیاری برای سنجش موفقیتها

من فکر میکنم ما نباید خودمان را با کشــورهای اروپایی و غربی
مقایسه کنیم! نه .ما در جغرافیای دیگری زندگی میکنیم .درستش
این است که ما خودمان را با وضعیت کشورهای همسایه مقایسه
کنیم .آن وقت است که می توانیم به معیاری برای سنجش موفقیت
خودمان دست پیدا کنیم .در شرق ،پاکستان و افغانستان را داریم
که وضعیت مشــخصی دارند .وضعیت زنان در همسایههای غربی
کشور هم چندان امیدوار کننده نیست .من فکر میکنم ما در این
سالها حرکات آهسته اما مداومی را انجام دادهایم که باعث شده
دستاوردهای امروزمان را داشته باشیم .امروز درست است که در
میان مدیران باال رده کشــور کمتر زنی را میتوان مشاهده کرد،
اما در بازار مشاغل کشور شاهد حضورچند میلیونی زنان در بازار
اشتغال هستیم .هرچند که تنها  14درصد مشاغل رسمی و دولتی
به زنان اختصاص داده شده اســت .زنان امروز در کمال قدرت در
حال مدیریت کارخانهها و مشاغلی هستند که در گذشته در وظایف
مردان تعریف شده بود .اینها به نظر من گره گشای مشکالت زنان
در کشور ماست .زنها برای رسیدن به این موفقیتها ،تالش خود
را انجام دادهاند و همچنان پیشتازند .آنچه امروز جایش خالیست،
حمایتهای دولتی از جامعه زنان است.

ايستاده بودند.

تأمين نيازهای اوليه
دريافت حمايتهاي اوليه براي هر شــهروندي الزامي اســت؛
فارغ از اينكه آيا اين فرد رفتارهاي پرخطر اجتماعي دارد يا خير.

بچههای بیسرپناه
حضور افراد بیسرپناه
در مددسراها
رايگان است

كمكهای مفيد
لباس گرم ،غذاي گرم ،آب آشاميدني
سالم ،ماســك و ضدعفونيكننده از
مهمترين وسايلي است كه ميتوانيد
در ايــن شــبهاي ســرد بــه افراد
بيسرپناه برسانيد.

افراد بيســرپناه ممكن اســت بــه داليل مختلــف تمايلي
به رفتن به گرمخانهها و مددســراها نداشــته باشند .اما
درصورت حضور كودكان در كنار اين افراد ،حتما اورژانس
اجتماعي را در جريان بگذاريد.

هر كارتنخوابی معتاد نيست
افــراد بيســرپناه لزوما همگي معتــاد متجاهر نيســتند؛
بيماران داراي اختالل حــواس ،افراد دچار افســردگي يا
فراموشــي ،مســافران در راه مانده ،كارگراني كه هزينه
پرداخت اجاره ندارندو ...هم در ميان افراد كارتنخواب و
بيسرپناه به چشم ميخورند كه اگر بهموقع از آنها حمايت
نشود ،آسيبهاي زيادي را تجربه خواهند كرد.

5عصر تا 7صبح

 500تا  800نفر

 250000نفر

زمان مجاز حضور افراد در

ظرفيت مددسراهای مخصوص زنان

كارتنخواب و بیسرپناه

مددسراهاست

در تهران است

در تهران وجود دارد

اين جدول را از روزنامه جدا كنيد و همراه خود داشته باشيد تا درصورت مواجهه با افراد بيسرپناه ،بتوانيد آنها را راهنمايي كنيد.
نام منطقه
1
4
5
6
8
9
12
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22

نشاني

بزرگراه ارتش ،خيابان ازگل ،خيابان گلچين شمالي ،خيابان صدرنژاد

بزرگراه شهيد زينالدين ،خيابان وفادار به سمت حكيميه ،ميدان چمنآرا ،كوچه مبين علي ،پالك ۲۱
اشرفي اصفهاني ،چهارديواري ،خيابان نفت  ،۱۷دست چپ انتهاي نفت  ،۱۹خيابان قدس ،پالك ۹
اتوبان حكيم غرب به شرق ،بعد از تونل رسالت ۳۰۰ ،متر جلوتر خروجي خاكي
اتوبان شهيد باقري ،تقاطع خيابان گلبرگ ،بوستان ياسمن

بزرگراه فتح ،بعد از پل شير پاستوريزه ،جنب پل كن ،خيابان فتح

ميدان شوش ،خيابان ري ،بعد از پل گاز ،كوچه طاهري كاشاني ،پالك۱۱

ميدان شوش ،خيابان ري ،خيابان انبار گندم ،پشت سوله بحران ،ابتداي پارك شوش
اتوبان شهيد دوران ،بعد از پمپ گاز ،روبهروي پليس راهور ،جنب اتوبان ياسيني

اتوبان امام علي(ع) ،خيابان پاسدار گمنام ،نرسيده به ميدان امام حسن مجتبي(ع) ،انتهاي خيابان صالحي
اتوبان امام رضا(ع) ،بعد از ميدان آقانور ،الين كندرو ،بعد از شهرك رضويه ،جنب اتوپارك ايالم
ميدان بهاران ،انتهاي بلوار رادمردان ،دست چپ ،جنب ترمينال شركت واحد

اتوبان آيتاهلل سعيدي ،بعد از ايستگاه متروی نعمتآباد ،خيابان نامدار ،جنب پمپ گاز و اسكان كارگري ناحيه ۲
اتوبان آزادگان شرق به غرب ،خروجي اتوبان كاظمي ،ابتداي كاظمي ،سمت راست گرمخانه منطقه ۱۹
خيابان فدائيان اسالم ،خيابان مختاري

شهرك استقالل ،خيابان عبيدي ،خيابان جاللي ،انتهاي بلوار عرفاني

اتوبان تهران -كرج ،كيلومتر  ،۱۴خروجي پيكانشهر ،ضلع شرقي ايستگاه متروی ايرانخودرو ،مددسراي چيتگر(بانوان)
فهرست گرمخانههاي مناطق 22گانه تهران

كشتي نگيري ،شكايت ميكنيم!
بيرانوند در كتاب گينس

رالف درستكار!
پس از خرابكاري جانشينان فرگوسن در منچستريونايتد
قرار است رانگنيك آلماني اين خرابه را آبا د كند

پرتابهاي عجيب و غريب عليرضا باالخره نام او را وارد
كتاب ركوردها كرد 19

پيروزي بسكتبالدرگام اول

صنايع مازندران پاي ثابت حواشي ليگ كشتي است؛ مسئوالن اين تيم اين بار قرارداد
كامران قاسمپور را منتشر كرده و قهرمان جهان را متهم به تمارض ميكنند 20

18

حذف و اضافه دراروپا
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چهره روز

چرا دشمنتراشي؟

فرهاد مجيدي بار ديگر بيجهت خودش را رودرروي

قلعهنويي قرار داد
بهروز رســايلي | اتفاقي كه پيش از بازي استقالل و گلگهر
سيرجان براي كوين يامگا و رودي ژســتد رخ داد و براساس
آن دو بازيكن خارجي آبيها موفق به حضور در زمين نشدند،
چند روز گذشته بحث بر سر اين موضوع
ابعاد مختلفي دارد .در 

بين فدراسيون فوتبال و باشگاه استقالل بهشدت ادامه داشته
است .اينكه چهكسي بيشتر و چهكسي كمتر مقصر است ،در
جاي خودش نياز به بررسي دارد .با اين حال يك وجه عجيب
فرهاد مجيدي به

از اين داستان مربوط به واكنشي ميشود كه
ماجرا نشان داد .سرمربي استقالل كه پيش از مسابقه بهشدت
نسبت به اين موضوع اعتراض داشت و حتي ميگفت بازي را به
 3بر صفر به سود تيم حريف كنند ،بعد از پايان مسابقه ترجيح
داد توپ را توي زمين سرمربي گلگهر بيندازد .فرهاد با طعنه
به امير قلعهنويي گفت« :قبل از مســابقه پيشبيني ميكردم
كه اتفاقاتي خواهد افتاد ،چون خوب ميدانســتم با چهكسي
بازي دارم ».اين اتهامزني صريح ســرمربي فعلي استقالل به
سرمربي اســبق آبيها بود كه حتي هواداران خود اين تيم را
هم شوكه كرد.
  دعواي ازلي و ابدي
روابط امير قلعهنويي و فرهاد مجيدي هرگز خوب نبوده است.
اين دو نفر اختالفات زيادي با هم داشــتهاند و آنچه مخصوصا
در سالهاي اخير بيشتر رسانهاي شده ،حكايت از پرخاشهاي
تند و تيز مجيدي به قلعهنويي داشته است.
كالمي و طعنههاي 
فرهاد از هر فرصتي كه نصيبش ميشــود براي طعنه و كنايه
به امير سود ميبرد .يكي از مشهورترين جمالت عمر او همان
اســت كه اوايل دهه  90در تكذيب همكاري با امير قلعهنويي
گفت« :شــاگرد مكتب حجازي هســتم و با بياخالقها كار
نميكنم ».مجيدي اما مدتي بعد از اين بيانيه در آغوش خود
امير از فوتبال خداحافظي كرد! بعد هم كه فرهاد مربي شــد،
دامنه خشــونتهاي كالمي او عليه قلعهنويي گسترش پيدا
كرد .مجيدي بهعنوان دستيار وينفرد شفر در اصفهان با امير،
سرمربي وقت سپاهان دست نداد و بعد از بازي استوري بسيار
تندي عليه او منتشــر كرد .فصل گذشته هم وقتي مجيدي با
استقالل بر گلگهر و قلعهنويي غلبه كرد ،اين برتري را پيروزي
«علم و دانش» خواند .حاال هم او امير محروم و سكونشــين را
ژستد در زمين ميخواند.
عدمصدور مجوز حضور يامگا و 
عامل 
زياد مطمئن
آيا اين آخرين يورش مجيدي به قلعهنويي است؟ 
نباشيد .انگار داستان حاال حاالها ادامه دارد.

آشتی درکار نیست
برخالف آنچه گفته ميشود ،مشكل طارمي و اسكوچيچ
هنوز حل نشده و ممكن است او در بازيهاي بهمنماه و جشن صعود هم غايب باشد

  ايجاد اختالف بين هواداران
پرسش اينجاست كه طعنههاي اخير مجيدي به قلعهنويي چه
سودي براي او و استقالل داشته است؟ آيا واقعا فرهاد اطمينان
دارد كه مافياي قلعهنويي باعــث محروميت  2بازيكن خارجي
او شده؟ اگر اينطور نيست ،چرا باز هم در يك موقعيت بيربط
ديگر پاي امير را به اين قبيل مجادالت باز ميكند؟ قلعهنويي
هميشه منتقدان پرشماري داشته و حرف و حديث هم پشت او
كم نبوده ،اما به هر حال هنوز هم بسياري از هواداران استقالل
دوستش دارند .به هر حال هر  3قهرماني ليگي استقالل با همين
قلعهنويي بهدســت آمده اســت و مجيدي به احترام هواداران
او ميتواند كمي ماليمتر رفتار كند .بــا اين حال در فصلي كه
استقالل بيش از هميشه به اتحاد هوادارانش نياز دارد ،مجيدي
به همين راحتي در جبهه خوديها اختالف مياندازد.
  عادتي كه بايد ترك شود
اصال انگار دشمنتراشي به عادت مجيدي تبديل شده است؛
ازجمله اضافــي «من به اينها نميبازم» عليه پرســپوليس تا
سرشاخ شدن بيدليل با عليرضا فغاني و بعد رفتن توي شكم
امير قلعهنويي .حاال قصه اختالفات مجيدي با مديران ريز و
درشت باشگاه به كنار .با اين روند ،اين استقالل است كه
هر روز بايد تاوان سوگيريهاي متشنج سرمربياش را
بدهد و از مدار آرامش فاصله بگيرد.
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23023602

برنامه

نكته بازي
اين وزير ،آن وزير نيست

يكــي از غافلگيركنن دهترين اتفاقات
روزهاي اخير فوتبال ايران ،واكنش
غيرمنتظره ســجادي به اظهارات
گلمحمدي بود .طي ســالهاي
اخير اهالي فوتبال ايران به اظهارنظر
يكطرفه و بيهزينه عليه وزارت ورزش
عادت كرده بودند و در همين راســتا يحيي هــم با محوريت
ع دمانتخاب مديرعامل براي پرسپوليس ،انتقاداتي از وزير انجام
داد .با اين حال سجادي به تندي پاسخ او را دا د و گفت سرمربي
پرسپوليس نباي د مســائل فني را به داستانهاي مدیریتی گره
بزن د و دنبال بهانهجويي باشد .سجادي قبال هم با اشاره صريح
به حواشي سفر برونمرزي استقالل در صدر اخبار قرار گرفته
بود .بهنظر ميرس د مشي وزارت ورزش در اين موار د متفاوت از
دولت قبل است و شرايط طوري نيست كه مثال يحيي بتوان د براي
تغيير مدير پرسپوليس ،اولتيماتوم 48ساعته به وزارتخانه بدهد!
اعتراف به تبعيض

غائله ابطال كارت بازي يامگا و ژست د
كه پيش از مســابقه استقالل برابر
گلگهر به پا شــد ،همچنان ادامه
يدانيد؛
دارد .حتما اصل موضوع را م 
اينكه استقالليها بعد از چند هفته
استفاده از اين دو بازيكن ،در سيرجان
موفق به بازي دادن آنها نشــدند .چرا ؟ چــون مطابق قوانين
باشگاهها باي د هنگام جذب بازيكن خارجي جديد ،به اندازه رقم
قراردا د او ضمانتنامه بانكي به سازمان ليگ بدهند .پس چرا اين
دو بازيكن در هفتههاي گذشــته بازي كردند؟ چون سازمان
ليگ به آنها مجوز موقت داده بود .چرا مجوز موقت دادند؟ چون
خودشان ميگويند« :استقالل باشگاه بزرگ و پرهواداري است».
خب اين هم ش د دليل؟ خو د اين ،اعتراف علني به تبعيض نيست؟
مگر قوانين نسبت به بزرگي و كوچكي باشگاهها فرق ميكند؟ يا
يدادي د يا نباي د باطلش ميكرديد.
از اول نباي د مجوز م 
واقعا بدشانس بوديد؟

مربيان ايراني معموال وقتي ميبرن د
با تاكتيكهــا و برنامههاي فني و
دقيق خودشــان موفق به كسب
پيروزي شدهاند و وقتي ميبازند،
اين اتفاق صرفا در اثر بخت بد رخ
داده است .يعني چيزهايي مثل «من
بلد نبودم» يا «ما اشــتباه كرديم» در فوتبــال ايران خيلي
كمياب است .بنابراين جاي تعجب ندار د كه عليرضا منصوريان
هم بعد از باخت يك بر صفر برابر پرسپوليس از بخت بد نفت
آبادان گاليه كرده باشد .عليمنصور گفته گل پرسپوليس روي
تاكتيك تيمي نبود ،چون توپ بــه پاي مدافع او خور د و وارد
دروازه شد .اين در حالي است كه نفت در همين بازي يك گل
خيلي قشنگ ديگر هم خور د كه داور آن را نديد ،درست مثل
صحنه پنالتي روي مهدي ترابي .در مجموع دشوار بتوان نفت
را تيم بدشانس ورزشگاه آزادي دانست!

آماربازي

متريكا

فرشاد احمدزاده از ســپاهان با كسب
نمره 8/68از متريــكا ،بهترين بازيكن
هفتــه ششــم ليــگ برتــر شــد.
شماره8ســپاهان در بازي مقابل فجر
4مرتبه با پاسكليدي موقعيت ســاخت و بيستمين پاس گلش در
تاريخ ليگ برتر را هم ارسال كرد .هافبك سابق پرسپوليس و فوالد
در اين بازي  82لمس توپ داشت و دقت پاسهايش 80درصد بود.
او در 14نبرد شركت كرد كه فقط در 4نبرد پيروز نبود .احمدزاده با
وجود اينكه قد بلندي ندارد از 5نبــرد هوايي خودش هم در 4نبرد
پيروز شد و ضربه سر اول را زد .هر 3اقدام به دريبل احمدزاده موفق
بود و 2مرتبه هم با شوت دروازه فجر را تهدي د كرد.

8/68

بعد از فرشاد احمدزاده3 ،بازيكن ديگر
در هفته ششم توانستند از متريكا نمره
باالتر از 8بگيرند و بهترين بازيكنان اين
هفته باشــند .عزت پورقاز كه نخستين
گل سپاهان را ز د و 9عملكر د دفاعي هم داشت ،نمره8/13را از متريكا
گرفت و دومين بازيكن برتر هفته شد .سومين بازيكن برتر اين هفته
ابراهيم صالحي مهاجم پيكان بو د كه طي 5هفته اول حتي يك شوت
هم به ســمت دروازهها نزده بــود اما در هفته ششــم 2گل زد و به
نمره8/10رســيد .چهارمين بازيكني كه نمره باالتر از 8گرفت هم
ميالد سرلك هافبك پرسپوليس بود كه بهنظر ميرسد جمله علي
كريمي درباره او درست بوده است .كريمي گفته بود شكل بازي رضا
اسدي در خط مياني پرسپوليس ،بازي ســرلك را هم خراب كرده
است .سرلك در غياب اسدي با نمره 8/07بهترين نمره اين فصلش
را گرفت.

8/13

در تيم منتخب هفته ششم از نگاه متريكا
4بازيكن از سپاهان و 3نفر از پرسپوليس
حضور دارند4 .بازيكــن باقيمانده هم از
مس رفسنجان ،پيكان ،هوادار و تراكتور
ميآيند .مهرداد بشاگردي از هوادار با نمره7/99بهترين دروازهبان
هفته بود .شاهين توكلي (مس رفسنجان) به همراه پورقاز مدافعان
مياني تيم منتخب هستند .در چپ و راست خط دفاعي هم نورافكن
از سپاهان و مهدي شيري از پرسپوليس حضور دارند .جالب است كه
شــيري دومين بازيكن برتر تيمش در اين هفته بوده است .در خط
مياني تيم منتخب اكبر ايماني از تراكتور در كنار احمدزاده ،وحيد
اميري و سرلك قرار دارد .در خط حمله هم ابراهيم صالحي (پيكان)
و محمدرضا حسيني (سپاهان) بهترينها بو دهاند.

7/99

وضعيت هنوز قرمز است

ليگ برتر -هفته هفتم
دوشنبه  8آذر 1400
پیکان-گل گهر

15:00

برخالف آنچه گفته ميشود ،مشكل طارمي و اسكوچيچ هنوز حل نشده
و ممكن است او در بازيهاي بهمنماه و جشن صعود هم غايب باشد

صنعت نفت -استقالل
سپاهان -نساجی
مس رفسنجان -هوادار

اميرحسين اعظمي|  2پيروزي مهم تيم ملي برابر لبنان و سوريه ،دراگان اسكوچيچ را در آستانه يك
يدردسر به جام جهاني .اين موقعيت در حالي نصيب سرمربي
موفقيت بزرگ قرار داده است؛ صعو د ب 
كروات تيمملي شده كه تيم او در  2بازي آخر ،بدون بهرهبردن از مهدي طارمي 6امتياز باارزش گرفت
تا براي بازي 7بهمن برابر عراق ،خودش را آماده جشن صعو د در ورزشگاه آزادي كند .حاال تب اختالف
طارمي و اسكوچيچ و غیبت مهاجم پورتو در تيم ملي فروكش كرده ولي با گذر زمان و نزديك شدن به
د از اتمام بازي با سوريه،
د شد.بع 
بازي ايران و عراق دوباره اين موضوع مهمترين سوژه رسانهها خواه 
د كه البته اين موضوع به مذاق اسكوچيچ
برخي از عوامل تيم ملي از بازگشت قطعي طارمي خبر دادن 
خوش نيامد .بيجهت نبود كه سخنگوي فدراسيون بعد از بازگشت تيم ملي به ايران به خبرنگاران
د و در اين زمينه اسكوچيچ تصميم
گفت كه آنها صحبتي در مور د قطعي شدن بازگشت طارمي نداشتهان 
د در اين زمينه بگير د ولي
د گرفت .حاال مهمترين مسئله ،تصميمي است كه سرمربي تيم ملي باي 
خواه 
تا به امروز موضع اسكوچيچ در مور د دعوت نکردن از طارمي هيچ تغييري نكرده است.

  پيامي كه بدون جواب ماند

درباره اينكه طارمي جواب تلفنهاي اسكوچيچ و باقري را نداده
در اين هفتهها زياد صحبت شــده اما ســواي اين تماسها گويا
اســكوچيچ بعد از توييت طارمي يك پيام هم براي او فرستاده و
در آن نوشته است« :تو متوجه هستي من در مورد چه موضوعي
و چگونه صحبت كردم؟» طارمي حتي پيام دراگان را هم جواب
نداده كه اين موضوع با ناراحتي شــديد سرمربي تيم ملي مواجه
شــده اســت .در آن مقطع برخي در حال رايزني با اســكوچيچ
بودند و فدراســيون تالش زيادي كرد تا اين موضوع با كمترين
تركشها به پايان برســد .حتي عزيزيخادم از ميرشاد ماجدي
درخواســت كرد تا در مورد تبعات دعوت نكردن طارمي به تيم
ملي با اســكوچيچ صحبت كند كه البته با پاسخ صريح و محكم
دراگان مواجه شد ،چون او تصميمش را در مورد طارمي گرفته
بود.

16:00

پرسپولیس  -نفت مسجدسلیمان

18:00

سهشنبه 9آذر 1400
پدیده-فجر سپاسی
آلومینیوم  -ذوب آهن

15:00

   اسكوچيچ؛ منتظر واكنش طارمي

طارمي قبل و بعد از بازي با ســوريه و لبنــان توييتهايي در مور د
موفقيت تيم ملي منتشر كرد .حتي اسكوچيچ هم قبل از بازي با لبنان
در نشست خبري به اين موضوع اشاره كرد كه طارمي بازيكن مهمي
است ،ولي اصول باي د رعايت شود .اين صحبتها باعث ش د تا خيليها
بازگشــت طارمي را در اردوي بعدي قطعي بدانند .ولي اين موضوع
هنوز قطعي نيست .اين خطر براي مهاجم ايراني پورتو وجو د دار د كه
بازيهاي بعدي را هم از دست بدهد .چيزي كه اسكوچيچ انتظارش
را ميكشــد ،يك واكنش صريح و روشن از ســوي طارمي است .در
3-2هفته گذشــته برخي رسانهها به اين موضوع اشــاره كردند كه
اسكوچيچ منتظر عذرخواهي رسمي طارمي از طريق رسانهها است،
ولي دراگان به نزديكانش گفته كه او در اين ماجرا دنبال تسويهحساب
شــخصي يا عذرخواهي شخصي نيست .مســئله مهم اينجاست كه
طارمي تا به امروز در مور دپاسخگونبودن به تماس اسكوچيچ و ديگر

ظلم «دوستانه» به طارمي

حمايتهايي كه فرصت بيداري را از ستاره ايراني ميگيرد
ماجراي كشــمكش بين مهدي طارمي و دراگان اسكوچيچ ،خوشبختانه بدون هزينه
خاصي براي تيم ملي ايران به پايان رسيد يا الاقل از فاز بحران گذشت .تيم ملي بدون
بهترين ستارهاش هر دو بازي آبان را برد ،خوب هم برد ،مجموعا 5گل ز د و كلي موقعيت
و شوت و كرنر ديگر هم داشت .خب البته استدالل يك عده اين است كه لبنان و سوريه
تيمهاي چندان قدرتمندي نبودند؛ حرفشان بيراه نيست ،اما ما معموال با همين تيمها
بازي ميكنيم ديگر .مگر فوتبال ايران در تمام طول سال با پرتغال و اسپانيا و آلمان و
آرژانتين مصاف ميداده كه حاال بردن لبنان و سوريه اهميتي نداشته باشد؟ حتي در
كدهه گذشته از بين سه تيم عربستان ،ژاپن و استراليا فقط يكبار
آسيا هم ما در طول ي 
با ژاپن مالقات كرديم كه با 3گل شكست خورديم .در نتيجه نبايد دستاورد تيم ملي
بدون طارمي را «تحقير» كرد .اين موفقيت حتي فرصت خوبي بو د تا خو د مهدي كمي
بيشتر به فكر فرو برود و از تكرار اشــتباهات بپرهيزد .با اين حال گويا برخي در لباس
دوست ،قرار نيست اين فرصت را به مهاجم ايراني پورتو بدهند.
طارمي از روز اول بيانضباطي و خط خوردن از اردوي تيم ملي ،داخل كشور مدافعان
سرشناسي داشت؛ از علي دايي و خدادا د عزيزي تا آنهايي كه عقيده داشتند« :حاال يك
حرفي زده و نبايد ســخت گرفت ».كادرفني تيم ملي اما سر موضعش ماند و روسفيد
از اين داســتان بيرون آمد .با اين حال عجيب اســت كه همچنان شاهد ادامه برخي
حمايتها از اين بازيكن هســتيم .بهعنوان مثال حميد استيلي دوستداشتني گفته:
«نيازي به عذرخواهي رسمي طارمي نيست و نباي د شخصيت او را خر د كنيم ».اوال مگر
شما مربي تيم ملي هستي كه چارچوب تعيين ميكني؟ بع د هم اجازه بدهي د طارمي از
يدليل به او كمك
اين تلنگر استفاده كن د و بهخودش بيايد .شما با اين پشتيبانيهاي ب 
نميكنيد و صرفا هيجانات آني و مخربش را افزايــش ميدهيد .بازيكني كه در پورتو
يده د پسر سرمربي پشت ضربه پنالتي بايستد ،حداقل وظيفهاش اين است كه
اجازه م 
در تيم ملي كشورش هم مطيع كادرفني باش د و الاقل به سرمربي تيم طعنه و كنايه نزند.
يدانيم نيتتان خير است .خو د طارمي بيشتر از
اين كار را نكني د آقاي استيلي! گرچه م 
همه سو د ميكند اگر ياد بگيرد از اين به بع د در حوزه اختيارات و تكاليفش عمل كند.

فوالد-تراکتور

مربيان تيم ملي و حتي انتشار آن توييت ،كوچكترين صحبتي نكرده
تا اين فضاي سنگين را كمي تلطيف كند و همين موضوع باعث شده
تا موضع اسكوچيچ هم برايدعوت نکردن از طارمي تغيير نكند.در
اين مدت تماسهاي زيادي با طارمي گرفته شده و بسياري از دوستان
و همبازيهاي طارمي از او خواستهان د كه هر چه سريعتر در اين ماجرا
پا پيش بگذارد تا اختالفهاي اخير از بين برود .شــايد يك حركت
كوچك از سوي طارمي اين ماجرا را فيصله دهد .او ولي هنوز واكنشي
نشان نداده تا حداقل به اسكوچيچ ثابت شو د كه اين بازيكن ق دمهاي
مثبتي براي پايان دادن به اين ماجرا برداشته است .جالب اينجاست
كه طارمي از موضع برخي رسانهها كه در اين ماجرا حق را به اسكوچيچ
دادند ناراحت است .او در موقعيتي سخت و پيچيده قرار گرفته ولي
يك عذرخواهي ساده ميتوان د اين آتش را براي هميشه خاموش كند.
ادامه اين رون د اما ميتوان د اتفاقاتي را رقم بزن د كه طبيعتا براي طارمي
هم خوشاين د نيست.

16:00

ليگ برتر -هفته هشتم
شنبه  13آذر 1400
گل گهر -سپاهان
هوادار  -نفت مسجدسلیمان

15:00

صنعت نفت  -پیکان
استقالل  -پرسپولیس

16:00

یکشنبه 14آذر1400

كسي عليه مربي پورتو حرف نميزند؟

نساجی  -پدیده

براي پيشكسوتاني كه چپ و راست به سود مهدي مصاحبه ميكردند
در هفته پنجم مرحله گروهــي ليگ قهرمانان
اروپا ،پورتو با  2گل برابر ليورپول شكست خور د تا
يك بخت عالي را براي راهيابي به مرحله حذفي
از دست بدهد .ليورپول صعودش را مسجل كرده
بود و به همين دليل يورگن كلوپ به تعدادي از
بازيكنان اصلياش استراحت داد .اگر پورتو اين
بازي را ميبرد ،با  8امتيــاز به مرحله بعد صعود
ميكرد ،اما سرنوشــت اين تيم به بازي روز آخر
برابر اتلتيكو مادريد كشــيده شده است .مهدي
طارمي ،مهاجم ايراني پورتو اما در اين بازي شب
خوبي نداشت .او اواخر نيمه اول يك فرصت عالي
گلزني را از دســت داد .طارمي در شرايطي كه
بخت خوبي براي ضربه زدن داشت ،ترجيح داد
يك پاس چشمبسته بدهد .به اين ترتيب فرصت
خوب تيم پرتغالي سوخت تا سرجيو كونسيسائو،
ســرمربي پورتو كنار زمين به شديدترين شكل
ممكن اعتــراض خودش را نشــان بدهد .داد و
فريادهاي اين مربي در كنار زمين بسيار عجيب
بود و شايد در اثر همين خشــم ،كونسيسائو در
ميانههاي نيمه دوم طارمي را تعويض كرد.
آنچه خشم گرفتن كونسيســائو عليه طارمي را
شگفتانگيزتر ميكند ،اين است كه مهدي در 2
فصل اخير بهترين و مؤثرترين بازيكن پورتو بوده
و بارها كار را براي اين تيم درآورده است .به عالوه

ذوب آهن  -مس رفسنجان
فجر سپاسی  -فوالد

همين هفته گذشته در مسابقه جام حذفي ستاره
ايراني پنالتي اتفاق افتاده روي خودش را به پسر
سرمربي تيم داد تا او گل كند و اشك مادرش در
جايگاه ويژه دربيايد .در اين شرايط واقعا عجيب
است كه كونسيسائو گاه و بيگاه نسبت به طارمي
بغض نشان ميدهد .جالب است كه حتي وقتي
مهدي براي تيمش هتتريك كرده بود ،سرمربي
پورتو در واكنش به سؤالي در اين مور د گفته بود:
«او اينجاست كه همين كار را انجام بدهد .مهدي
وظيفهاش را انجام داده است .همين».
زماني كه در داســتان آن توييت معروف شاهد
كشمكش بين مهدي طارمي و دراگان اسكوچيچ
بوديم ،دهها پيشكسوت گرامي با مصاحبههاي
تند و آتشــين عليه ســرمربي تيم ملي موضع
گرفتند و او را متهم كردند كه شخصيت بهترين
فوتباليست ايران را خرد ميكند! آيا االن كسي
حرفي در مورد كونسيسائو ندارد؟ شما اسكو را
بهخاطر سوءبرداشــت خودتان از يك مصاحبه
ساده به خاك و خون كشيديد ،اما حاال يك جمله
در مورد كونسيسائو حرف نميزنيد .چرا؟ چون
او يك مربي شاغل در فوتبال اروپاست و البد هر
كاري انجام بدهد ،بهنظرتان درســت و منطقي
ميرسد .كاش در بحث تيم ملي هم شاه د همين
احترام به جايگاهها بوديم!

تراکتور  -آلومینیوم

15:00

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
پنجشنبه 7بهمن1400
ایران  -عراق

ﺳﻪشنبه 12بهمن1400
ایران  -امارات

پنجشنبه 4فروردین1401
کره جنوبی  -ایران

ﺳﻪشنبه 9فروردین1401
ایران  -لبنان

پيروزي اول بسكتبال براي جهاني شدن
مصطفي هاشــمي به چيزي كه ميخواست رســيد؛ تيم ملي
بسكتبال ايران در اولين بازي از پنجره جامجهاني  2023بحرين
را شكست داد اما بازي ديروز تيم ملي راضيكننده بود؟ به نظر
نميرسد كيفيت بازي هواداران بسكتبال را خيلي راضي كرده
باشد .هاشــمي ديروز اولين بازي ملياش را به عنوان سرمربي
تجربه كرد .تيمي كه او به ميدان فرســتاد ،هرچند تفاوتهايي
با تيم مهران شاهينطبع داشــت اما ايرادهايي كه پيش از اين
به تيم گرفته ميشــد همچنان پابرجاســت .هاشمي گفته بود
در پنجرههــاي جامجهاني نتيجه بر هر چيــزي اولويت دارد و
همينطور هم بود .تيم ملي كه ديروز در سالن بسكتبال آزادي
ميزبان بحرين بود  66-82به پيروزي رســيد .اين نتيجه نمره
قبولي به هاشــمي ميدهد اما كيفيت بازي تيم بهخصوص در
دو كوارتر اول خيلي چشمگير نبود .انتقاد اصلي از تيم هاشمي
نداشــتن تاكتيك در حمله بود .بازيكنان هرچند بهترينهاي

بسكتبال ايران هستند اما در زدن شوت توانمند نشان ندادند و
اين ضعف در زدن شوتهاي 3امتيازي بيشتر نمايان بود.
ارســان کاظمی ،مهــدی کامرانــی ،بهنام یخچالــی ،محمد
جمشیدی و اصغر کاردوست براي ايران بازي را شروع كردند اما
كاردوست فقط براي يك كوارتر در زمين بود .بازي او نظر هاشمي
را جلب نكرد و نتوانست دوباره به زمين بازگردد .مهدي كامراني
هم با خطاها و توپهايي كه از دســت داد ،نشان داد كه دوري
6ساله از تيم ملي او را از شــرايط ايدهآل دور كرده است .محمد
حسنزاده هم بازيكني نبود كه انتظار ميرفت .بار اصلي تيم به
دوش كاظمي ،يخچالي و جمشيدي بود .جمشيدي با  21امتياز،
امتيازآورترين بازيكن زمين بود .در اين ميان بازي ساالر منجي
هم نظرها را جلــب كرد .منجي كه فقــط 2كوارتر در زمين بود
14امتياز براي تيم گرفت .بازي بع د 2تيم ساعت  17روز دوشنبه
در منامه برگزار ميشود.

لیگ برتر ایران(جام خليج فارس) -فصل بيست ویکم
رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

سپاهان

6

4

1

1

8

1

7

13

2

آلومینیوم

6

3

3

-

6

1

5

12

3

استقالل

6

3

3

-

5

1

4

12

4

پرسپولیس

6

3

2

1

8

5

3

11

5

پیکان

6

3

2

1

7

4

3

11

6

گل گهر

6

2

4

-

7

3

4

10

7

فوالد

6

3

1

2

5

7

-2

10

8

ذوب آهن

6

3

-

3

4

5

-1

9

9

مس رفسنجان

6

2

2

2

6

5

1

8

10

تراکتور

6

2

1

3

6

7

-1

7

11

فجر سپاسی

6

2

1

3

4

5

-1

7

12
13

نساجی
نفت مسجدسلیمان

6
6

1
1

3
2

2
3

5
2

7
6

-2
-4

6
5

14

هوادار

6

1

1

4

2

5

-3

4

گل خورده

تفاضل گل امتياز

15

صنعت نفت

6

1

1

4

2

7

-5

4

16

پدیده

6

-

1

5

1

9

-8

1

19
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كادر فني منيونايتد

حد
بود لوك شو در 
او در ســال 2020در مصاحبهاي گفته 
بگيرد كه نصف
بايد تيمي را تحويل 
منچستر نيســت .حاال 
نيستند و شو يكي از بهترينهاي

حد منچستر
بيشترشان در 
آنهاست .يورگن كلوپ هم وقتي ليورپول را تحويل گرفت،
تركيب اين تيم از مشتي بازيكن متوسط و ضعيف تشكيل
استاد مربيگري مثل
وارند كه اين 
شده بود .منچستريها اميد 
ايجاد كند .الرس كورن ِتكا دستيار
بتواند تحول 
كلوپ و توخل 
خواهد بود .كورنتكا در

منچســتريونايتد

رالف رانگنيك در
هوفنهايم و شــالكه با رانگنيك كار كرده و در اليپزيك هم
دستيار او بوده اســت .او پس از آن بهعنوان مشاور به رالف
در لكوموتيو مسكو ملحق شد .همچنين اين مربي در دوران
گوارديوال در بايرن مونيخ بهعنوان آناليزور پپ فعاليت ميكرد
و در بايرلوركوزن و پياسوي نيز سابقه مربيگري و دستياري
دارد .رانگنيك پذيرفته كه با دستياران سولسشائر ادامه دهد
و غير از دستيار خودش يك آناليزور ويدئويي هم با خود به
اولدترافورد بياورد .البته بهدليل مراحــل اداري اداره كار و
مهاجرت بريتانيا ،فعال براي بازي حســاس فرداشب مقابل
بود و كادر مربيگري
نخواهد 

يد
چلسي خبري از سرمربي جد 
يونايتد را در بازي با ويارئال برنده

با همان مربيان موقت كه
خواهند داد.

كردند ،كار را ادامه

رالف درستكار!
پس از خرابكاري جانشينان فرگوسن در يونايتد
قرار است رانگنيك آلماني اين خرابه را آباد كند

درحاليكه پس از بركناري سولسشائر از سرمربيگري
د ،اين تيم با سرمربي موقت خو د يعني
منچستريونايت 
مايكل كريگ در اسپانيا ويارئال را توانسته بو د ببر د،
همزمان مذاكرات و تالشها براي گزينه موقت ديگري
ا دامه داشت .حتي به ارنســتو والور ده كه انگليسي
بلد نيست هم تمايل نشان داده شد .رودي گارسيا،
سرمربي سابق ليون هم به اين دليل كه انگليسي بلد

دن
بو د تا 3نامز د نهايي پيش رفت .تا پيش از قطعيش 
توافق با رالف رانگنيك آلماني ،نام مربيان ديگري مثل
اوناي امري ،لوپتگي ،لوسين فاوره ،پائولو فونسكا،
كارلوس كيروش ،برندن راجــرز ،تنهاخ ،زيدان و
دار ديگري هم
پوچتينو و هر چه مربي بيــكار يا تيم 
مطرح بود .راجرز و تنهاخ با لستر و آژاكس قرارداد
دارند و بهنظر ميرسد منچستريونايتد يكي از اين

دو را براي فصل آينده ميخواهد .پوچتينو هم بدش
دان
د .زي 
د ليگ برتر رها كن 
د پاريس را به مقص 
نميآم 
هم كه از همان اول پيشنهاد منيو را رد كرده بود ،با
پاريسنژرمن هم بر سر جانشيني پوچتينو در فصل
ده مذاكرات و توافقاتي داشــته است .او دوست
آين 
د به همين دليل
دار د در ميانه فصل تيم بگير د و شاي 
ن
در پايان فصل سرمربي پاريس شو د.

متخصص تيمهاي گمنام

استاد فلسفه فوتبال


درنهايت سرمربي آلماني كه در يك دهه اخير بيشتر پســتهاي مديريتي در باشگاههاي
مختلف را در اختيار داشته و هماكنون بهعنوان مدير بخش توسعه ورزشي لكوموتيو مسكو
فعاليت دارد ،بهعنوان سرمربي موقت تا پايان فصل برگزيده شد .او در نيمفصل پارسال هم از
كرد و گفت« :من مربي موقت نيستم» و
پيشنهاد مربيگري موقت داشت اما مخالفت 

چلسي
شاگرد سابقش يعني توماس توخل به توافق رسيد .حاال به شرطي حاضر شده پست

چلسي با
بگيرد كه پس از اتمام اين مدت در سمتي مديريتي و تصميمساز به فعاليت
موقت در منچستر 
در اين باشگاه ادامه دهد .باشگاه انگليسي موافقت كرده كه رانگنيك 2سال پس از پايان اين
هد و در تصميمها مشاركت داشته باشد .او
خود ادامه د 
فصل بهعنوان مشاور باشگاه به فعاليت 
استاد پروژههاي بلندمدت و برنامهريزي براي موفقيت باشگاههاست .سرمربيان موفق آلماني

نظير توماس توخل ،يورگن كلوپ و يوليان ناگلزمان ،دستپرورده مكتب او بودهاند .اين او
بود كه گيگنپرسينگ را به فوتبال جهان معرفي كرد .اين مربي 63ساله معموال از سيستم

 4-4-2يا  4-2-2-2استفاده ميكند.

منچستر ،معدن مربيان بد

منچستريونايتد در سالهاي اخير نتوانسته مربيان بزرگي

منچستريونايتد
تربیت كند .با اينكه كارخانه مربيســازي
14سرمربي را به فوتبال معرفي كرده ،همه اين محصوالت
بنجل از آب درآمدهانــد .اين 14نفر در مجمــوع 17بار از
سمتهاي خود اخراج شدهاند؛ اولهگونار سولسشائر ،گري
نويل ،استيو بروس ،فيل نويل ،رايان گيگز ،روي كين ،ياپ
استام ،برايان رابســون ،مارك هيوز ،پل اينس ،پل اسكولز،
گوردون اســتراكان ،وين روني و لوران بالن .تنها كسي كه
هنوز مهر اخراج بر پيشانياش نخورده ،لوران بالن است اما او
در حال اخراج از تيم الريان قطر است كه شجاع خليلزاده را
در اختيار دارد .بالن سابقه هدايت پاريسنژرمن را در اوايل
رونالد كومان هم گزينه
ارد و پيش از 
پولدارشدن اين باشگاه د 
بود اما سر از قطر درآورد.
سرمربيگري بارسلونا 

بوندسليگا 2را برعهده گرفت
رانگنيك در نخستين تجربه بزرگ مربيگرياش هدايت هانوفر در 
و بعد از 13ســال اين تيم را به بوندسليگا برگرداند .او سپس فصل را با هانوفر در رتبه هشتم
بعدياش شالكه
برد كه براي يك تيم تازه صعودكرده رتبهاي عالي بود .تيم 
بوندسليگا به پايان 

بود كه به يك تيم معمولي و ضعيف در فوتبال آلمان تبديل شده بود .رالف درستكار توانست با
عملكرد خوبي

برود و در ليگ قهرمانان هم
شالكه تا فينال حذفي و سهميه ليگ قهرمانان پيش 
از خود بر جاي بگذارد .سپس نوبت هوفنهايم بود كه با اين مربي عجيب پلههاي پيشرفت را
بوندسليگا باال بيايد .او دوباره به شالكه برگشت و
كند و ظرف 3سال از سطح 3تا 
دوتايكي طي 
اد و در نيمهنهايي
كرد و اينتر را شكست د 
يدههاي ليگ قهرمانان تبديل 
اين تيم را به يكي از پد 
خورد و از راهيابي به فينال باز ماند .وقتي از سرمربيبودن خسته
از منچستر فرگوسن شكست 
شد ،به پســتهاي مديريتي روي آورد و 3فصل مدير ورزشي اليپزيش شد و يك فصل هم به
اجبار سرمربيگري همين تيم را قبول كرد .او سازنده نسل طاليي اليپزيش و بزرگيكردن
اين تيم در فوتبال آلمان و اروپا بود.

استاد كشف بازيكن


او استاد كشف و خريد بازيكنان بااســتعداد و تبديل آنها به ستاره است .در ســال 2019از منيونايتد انتقاد كرده و گفته بود« :پس
از رفتن سر الكس فرگوســن ،كيفيت تيم پايين آمده .اگر نميتوانيد بازيكن درســت بخريد ،حداقل نبايد بازيكن اشتباهي بخريد.
بايد
ساختن يك باشگاه يعني با خريدن بازيكنان درســت و موفقيت ۵۰درصدي با اين خريدها ،تركيب درستي بسازيد .بعد از اين 
بهترين مربي را براي رشد دادن اين بازيكنان داشته باشيد .منچستر آينده خوبي خواهد داشت ولي من از شرايط حالحاضرم راضي
هستم ».اظهارنظرهاي پياپي او درباره منچستر از عالقه ديرين اين مربي به يافتن شغلي در اين باشگاه خبر ميداد .او از خريدهاي
دوران پسافرگوسن كه بدترين آنها توســط مورينيو صورت گرفت ،انتقاد ميكرد اما خودش استاد خريد و فروش بازيكن بود.
فهرســت خريدهاي رانگنيك براي مجموعه تيمهاي ردبول (ســالزبورگ اتريش و اليپزيش آلمان) يك دستاورد عالي بود؛
موكيله 16ميليون يورو ،ورنر 14ميليون يورو ،آنگولو 13ميليون يورو ،هالند 8ميليون يورو ،مانه 4ميليون يورو ،فورسبرگ
3/7ميليون يورو ،اوپامكانو 2/2ميليون يورو ،زابيتسر 2ميليون يورو ،نبيكيتا 1/5ميليون يورو ،پولسن 1/5ميليون يورو،
كالسترمن يكميليون يورو ،ژوبوشالي 500هزار يورو ،كيميش 500هزار يورو ،ديگو دمه 350هزار يورو ،كوناته رايگان.
از اين جمع 3نفر هماكنون در بايرن مونيخ بازي ميكنند (زابيتســر ،اوپاكانو و كيميش)3 ،بازيكن در ليورپول (مانه،
كوناته و كيتا) ،يك مهاجم پرمشتري در دورتموند (هالند) ،يك مهاجم گرانقيمت در چلسي (تيمو ورنر) و چند تن
ديگر در اليپزيش و ديگر تيمها.

حذف و اضافه

سومين رونمايي از بارساي ژاوي
تيمي كه گل نميزن د ،گل هم نميخورد

بارسلونا امشب با ژاوي براي ســومينبار در همه رقابتها و دومينبار
در ليگ به ميدان ميرود .هر دو تجربه ســرمربيگري ژاوي در بارسا در
نوكمپ بود و تيم او تنها يكبار توسط ممفيس از روي نقطه پنالتي به
گل رسيد و يكبار هم در بازي با بنفيكا به ديرك دروازه حريف كوبيد.
سرمربي اسپانيايي سابق السد در هر دوبازي شانس آورد كه بد نباخت.
بود و بنفيكا
اد شوتهاي اسپانيول به سمت دروازه تراشتگن دورقمي 
تعد 
اد قبل از ارسال از خط
زد كه كمكداور ويدئويي تشخيص د 
هم يك گل 
رصد عجيب هم صفروويچ در دقيقه 94براي
رد شده و يك موقعيت صدد 

بنفيكا از دســت داد ،درحاليكه اين مهاجم دروازهبان را هم دريبل
ســرپا داده بود .حاال در اين بازي سخت خارج از خانه كمكم بايد
نشانههايي از تغيير سرمربي مشخص شود .يكي از خبرنگاران
اسپانيايي تفاوت بين بارساي ژاوي با بارساي كومان را در اين
دانســته بود كه ممفيس براي كومان پنالتي خراب كرده بود
و براي ژاوي آن را به گل تبديل كرد .بارســاي ژاوي حداقل
خوبياش اين است كه گل نميخورد.
منچستريونايتد بدون

ويارئال هم از شوك شكست خانگي مقابل
سرمربي به اين بازي ميآيد .در همين ورزشگاه بود كه رونالدو گل
اول و ســانچو گل دوم منيونايتــد را وارد دروازه زيردرياييها كردند.
ويارئال فصل قبل قهرمان ليگ اروپا شده و در اين فصل هم احتماال از
گروه خود در ليگ قهرمانان راهي مرحله حذفي ميشود و براي صعود
شانسي بهمراتب بيش از بارسلونايي دارد كه در هفته آخر بايد در خانه
بايرنمونيخ به ميدان برود و پيروز شود .اوناي امري با اينكه متخصص
ليگ اروپاست و 4بار با سويا و ويارئال اين جام را فتح كرده و يكبار در
فينال با آرسنال شكست خورده ،استاد شكســت خوردن از بارسا هم
هست .او در 27رويارويي با تيم كاتالوني19 ،بار باخته و تنها 2بار برده
و 6بار هم مساوي كرده .او سرمربي همان پاريسنژرمني بود كه بازي
برده 4بر صفر در ديدار رفت را در بازي برگشت 6بر يك باخت .ويارئال
از فصل 2007-08تاكنون نتوانسته در خانه مقابل بارسلونا پيروز شود؛
14بازي5 ،تساوي و 9باخت.

بارسا ،دورتموند ،اتلتيكو و ...در دور حذفي ليگ اروپا با چه تيمهايي روبهرو ميشوند؟
براي اطالع هواداران تيمهايي مثل بارسلونا ،ميالن ،اتلتيكو،
صعود تيمشان به دور حذفي ليگ قهرمانان
پورتو و ...كه احتمال 
بد نيست مروري بر وضعيت گروههاي هشتگانه ليگ
كم شده ،
خود سوم
اروپا داشته باشيم .بارســلونا و ديگران اگر در گروه 
بعد بهجاي مرحله حذفي ليگ قهرمانان ،در
بايد در دور 
شوند ،
مرحله حذفي ليگ اروپا حضور يابند .ليون ،موناكو ،اينتراخت،
المپياكوس ،وستهم ،باير لوركوزن ،رئال بتيس ،گاالتاسراي و
هستند که صعودشان

التزيو ،در حالحاضر تيمهايي
به دور حذفي ليگ اروپا قطعي شده .تيمهاي
رنجرز ،اسپارتاپراگ ،آيندهوون ،سوسيداد،
لستر ،ناپولي ،اسپارتاك مسكو ،لخيا ورشو،
ستاره ســرخ بلگراد ،براگا ،ميتلند ،دينامو
زاگرب و خنك هنوز شانس صعود دارند.
فنرباغچه ،مارســي و سلتيك هم تيمهاي
هستند که حذفشان از مرحله گروهي

بزرگي
ليگ اروپا قطعي شده است .با اضافهشدن تيمهاي
سوم گروههاي هشتگانه ليگ قهرمانان به مرحله حذفي
ليگ اروپا مسابقات اين ليگ هم ارزش پيگيري پيدا ميكند.
اگــر احتماال ليــگ كنفرانس هم به گوشتــان خورده،
انيد كــه تاتنهام با كونته به تيــم گمنام و بدون
همينقدر بد 
امتياز مورا  2بر يك باخت و در آستانه حذف از اين رقابتها -كه
خود را سپري ميكند -قرار گرفت .در اين ليگ
نخستين دوره 
صعود و سرگروهياش را در
فاينورد با عليرضا جهانبخش 

تيم
صعود تيمهاي السك ،خنت ،بوده گيملت،
گروه  Eقطعي كرده .
آاسرم ،آلكمار ،كپنهاگن ،رت ،بازل و قرهباغ هم قطعي است.

در آخرين شب هفته پنجم ليگ قهرمانان هم احتماال
صعود چه تيمهايي قطعي شد .سهشنبهشب
اريد كه 
اطالع د 
منچستريونايتد قطعي شده

صعود بايرن ،چلسي ،يوونتوس و

بود و تيمهاي بارسلونا ،بنفيكا ،ليل ،ويارئال ،آتاالنتا ،يانگبويز،

صعود يا سهميه ليگ اروپا
سويا ،ولفسبورگ و سالزبورگ براي 
بايد در هفته آخر مبارزه كنند .چهارشنبهشب هم رئال در

ديداري انتقامي در خانه شريف مولداوي اين تيم را  3بر صفر
اد و باخت خانگي  2بر يك در ديدار رفت را جبران
شكست د 
كرد .در هفته پاياني رئال 12امتيازي با اينتر 10امتيازي و
اند براي صدرنشيني ميجنگند
كرده 
صعود 
درحاليكه هر دو 
برد  2بر
و شريف به ليگ اروپا ميرود .منچسترسيتي هم با 
شد و به همراه اين تيم به دور
يك برابر پاريس 12امتيازي 
بايد در هفته
كرد و اليپزيش و بروخه 4امتيازي 
صعود 

بعد

پاياني براي ليگ اروپا بجنگند .در گروه مرگ ( )Bليورپول
خود را برد .پورتو
كشاند و هر 5بازي 

همه تيمها را به كام مرگ
(5امتياز) ،اتلتيكو و ميالن (4امتياز) ،هر 3هم شانس حذف
صعود به مرحله حذفي
دارند ،هم راهيابي به ليگ اروپا و هم 
ليگ قهرمانان .پورتو  -اتلتيكو و ميالن  -ليورپول برنامه هفته
خود را
آخر اين گروه است .آژاكس هم در گروه  Cهر 5بازي 
هالند مصدوم  3بر يك در
ورتموند از اين گروه در غياب 

برد .د
شد تا ادامه فصل را
زمين اسپورتينگ ليسبون باخت و حذف 
در ليگ اروپا بگذراند.
كنندهها نگاه كنيم،
كشور به كشور هم بخواهيم به صعود 
وضعيت ليگ برتر انگليس از همه بهتر است .هر 4نماينده ليگ
برتر شامل ليورپول ،منچستريونايتد ،منچسترسيتي و چلسي

در فاصله يك هفته مانده به پايان مرحله گروهي صعود خود
را قطعي كردند.
ريد در هفته پنجم صعود
از ميان اسپانياييها تنها رئالماد 
كرد .بارسلونا ،اتلتيكو و سويا هر  3ممكن است به دور حذفي
ارند تا چهارم و بهطور
نروند .اتلتيكو و سويا حتي شانس آن را د 
كامل حذف شوند.
در ميان ايتالياييها تنها اينتر و يوونتوس
بعد را در
توانســتند جواز حضور در مرحله 

فاصله يكهفته مانده به پايان اين مرحله
بهدســت آورند .ميالن در گــروه مرگ
ببرد و اميدش را براي
توانســت اتلتيكو را 
صعود حفظ كند .آتاالنتا هم در گروه  Fيك

بازي ســخت در هفته پاياني مقابل ويارئال
خواهد و آتاالنتا براي
دارد .ويارئال يكمساوي مي 
برد نياز دارد.
صعود فقط به 


نتوانستند
ورتموند

بوندسليگا اليپزيش و د
بين نمايندگان 
ورتموند خوشــبخت اســت كه

بعد بروند .باز هم د
به مرحله 
شايد به همين فرصت هم
تواند به ليگ اروپا برود؛ اليپزيش 
مي 
ارد و كسي جلودار اين تيم
نرسد .بايرن با بقيه آلمانيها فرق د 
و صعودش نيست .باوارياييها براي هجدهمينبار بهعنوان تيم
شدهاند .ولفسبورگ هم در
صعود از دور گروهي 
اول موفق به 
گروه  Gدرحاليكه با 5امتياز در رده آخر است ،با پيروزي بر ليل
صعود كند.
تواند بهعنوان تيم دوم 
در هفته آخر مي 
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سوژه روز

بحران VAR
و نامه به رئيسجمهور

اتفاقات جنجالي و حاشيههاي داوري در بازي پرسپوليس و نفت
آبادان ،دوباره بحث  VARو تجهيزات كمكداور ويدئويي را بر سر
زبانها انداخت .در نيمه اول بازي يك صحنه مشكوك به پنالتي در
محوطه جريمه آبادانيها رخ داد كه داور از آن عبور كرد اما اتفاق
افتاد كه گل سالم مهدي عبدي بهخاطر خطاي
اصلي در نيمه دوم 
ديد داوران ناديده گرفته شد .در تصاوير بازي كامال مشخص بود
كه شوت عبدي از خط دروازه نفتيها گذشته اما داوران موفق به
تشخيص اين صحنه نشدند تا جاي خالي  VARدر فوتبال ايران
بعد از اين مسابقه ،تيتر خيلي
خيلي بيشتر از گذشته احساس شود .
از روزنامهها با كنايهاي به اين موضوع بسته شد و بخش زيادي از
كامنتهاي هواداران فوتبال هم به جاي خالي كمكداور ويدئويي
اشاره داشــت .اما اتفاق مهمتر يك روز بعد از مسابقه رخ داد كه
داوران فوتبال ايران با ارســال نامهاي به رئيسجمهور خواستار
ورود سيستم  VARبه فوتبال ايران شدهاند.

   نامه داوران يا فدراسيون؟
اتفاقات اخير و اوج گرفتن اعتراضات به داوري ،باالخره صداي 
خود
رآورد و داوران شاغل ﺩﺭ ليگبرتر با ارسال نامهاي به
داوران را هم د 
رئيسجمهور ،وزير ورزش و جوانان و رئيس كميته ملي المپيك،
خواستار ورود سيستم هوشــمند  VARبه فوتبال ايران شدهاند.
اينكه اخيرا همه اهالــي فوتبال بهجاي رعايت سلســله مراتب،
خواستههاي خود را مســتقيما از رئيسجمهور مطالبه ميكنند
نكته جالبي است .شايد هم فوتباليها از مديران حال حاضر اين
ورزش قطع اميد كردهاند كه به سراغ مسئوالن مملكتي ميروند.
اما محتواي نامه داوران حاكي از خواسته بهحق آنها درباره ورود
تكنولوژي ويدئويي است كه ميتواند به كمك آنها بيايد و داوران
ود زيادي از زير فشارهاي سنگين خارج كند .البته برخي از
را تا حد 
رسانهها هم مدعي شدهاند اين نامه مشكوك را داوران ننوشتهاند
بلكه خود فدراسيون فوتبال تصميم به نگارش و انتشار آن گرفته
است .كما اينكه در بخشــي از نامه آمده سيستم  VARيك دهه
است وارد فوتبال شده و البد داوران خبر دارند كه اين سيستم از
سال 2017وارد فوتبال شده نه از يك دهه قبل.
   شايد آمده ،ما خبر نداريم!
بالفاصله بعد از انتشار نامه منتســب به داوران ،علي كريمي با يك
استوري كنايهآميز واكنش جالبي به آن نشان داد .در استوري كريمي
به تيتر مصاحبه رئيس فدراســيون اشاره شده كه در روز 11مهرماه
مدعي شده بود« :سيستم  VARامشب وارد ايران ميشود».
كريمي با اشاره به اين ادعاي عزيزيخادم ،خطاب به داوران نوشته
است« :نامه چرا؟ طبق اعالم دكتر (مهندس يا VAR )...شب يازدهم
شايد به
وارد ايران شده و شما داوران عزيز خبر نداريد .البته 
مهرماه 
غيراز خوبان عالم همه بيخبريم».
اقدامات رئيس فدراسيون فوتبال براي ورود  VARاز طريق يك
شركت مشكوك و صحبتهاي عجيبي كه در بازي با كرهجنوبي
پيرامون سيســتم  VARآفالين(!) مطرح شد ،انتقادات فراواني
را نســبت به عملكرد فدراســيون فوتبال در ايــن فقره ايجاد
كرده است.

اتفاق روز

بيرانوند در كتاب گينس

پرتابهاي عجيب و غريب عليرضا بيرانونــد باالخره نام او را 
وارد
كتاب ركوردهاي گينس كرد .باشــگاه بواويشــتاي پرتغال روز
پنجشــنبه خبر داد نام بيرانوند بهخاطر بلندترين پرتاب دســت
در يك مسابقه رسمي فوتبال بهطور رسمي در كتاب ركوردهاي
جهاني گينس به ثبت رسيده اســت .او بهخاطر پرتاب 61متر و
66ســانتيمترياش در بازي اخير ايران و كرهجنوبي ،گواهينامه
مربوط به اين ركورد را از مسئوالن گينس دريافت كرد .دروازهبان
تيمملي ايران قبل از تمرين روز پنجشــنبه بواويشتا درحاليكه
گواهينامه مربوطه را در دســت داشــت همراه با همتيميهايش
عكس يادگاري گرفت .او همچنين با انتشــار پســتي در صفحه
شخصياش از مردم ايران سپاسگزاري كرد و افتخار اين جايزه را
متعلق به همه ايرانيها دانست .اين اتفاق در رسانههاي خبري دنيا
هم بازتاب داشت و رسانههاي عربي از ثبت اين ركورد به نام يك
دروازهبان آسيايي خبر دادند.
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كشـتينگيري،شكايتميكنيم!

جمشيد حميدي

پشتخط زن

كارشناس واليبال

ليگ پرحاشيه

با اين رويهاي كه مربيان در پيش گرفتهاند و ســر كوچكترين
مسئلهبهداوريمعترضميشوند،شايدكمك مكارليگواليبالبه
جايي برسد كه به جاي داوران ،مربيان بايد سوت قضاوت بر گردن
بياويزندوخودشانداوريبازيهارابهعهدهبگيرند.دربينمربيان
ليگ برتري تقريبا همه به حق و ناحق به داوري معترضند اما يكي
از اين مربيان كه پرتوان و پرتالش اســت ،بهعنوان شمارهيك
معترضين شناخته ميشود .اين مربي نهتنها خودش به امتيازات
ردوبدل شده معترض اســت كه اين روحيه او به بازيكنانش هم
سرايتكردهوهمهتيمباهماعصابداورانراخطخطيميكنند.
در اين واليبال هم بايد كفش آهنين داشت و هم اعصاب آهنين.

صنايع مازندران یک حاشیه دیگر در ليگ كشتي پیدا کرد؛ مسئوالن اين تيم اين بار قرارداد كامران قاسمپور را منتشر كرده
و قهرمان جهان را متهم به تمارض ميكنند
داد .در ليگ سال گذشته تيم اســتقالل از 2كشتيگيرش به كميته انضباطي
شكايت كرد كه آنها به عمد خودشــان را به مصدوميت ز دهاند! يونس امامي و
اميرمحمد يزداني2كشتيگيري بودند كه كادر فني استقالل از آنها شكايت كرده
بود .اميرمحمد يزداني بهدليل مثبت شدن تست كرونايش مسابقه نداد و باشگاه
استقالل مدعي بود اين تست ساختگي است .اما يزداني بهخاطر همين تست
مسابقات جامجهاني صربستان را هم از دست داد .يونس امامي هم تحت عمل
جراحي از ناحيه بيني قرار گرفته بود و با انتشار عكس و مدارك پزشكياش در
صفحه اينستاگرام خود از مسئوالن تيم استقالل خواست تا انصاف داشته باشند.
نكته قابل توجه اينكه هدايت تيم استقالل بر عهده رضا يزداني و هادي حبيبي
بود كه حاال هدايت تيم صنايع مازندران را برعهده دارند! پيشتر مســئوالن
تيم فوالد ذوب آمل نيز بهدليل ثبت قرارداد تيم صنايع با عباس گادژي روس
از اين تيم شكايت كرده بودند .آمليها مدعي بودند با اين كشتيگير به توافق
رسيده و با نماينده رســمي او قرارداد امضا كرده بودند كه يكباره با پيشنهاد
باالتر تيم صنايع اين كشــتيگير با آنها قرارداد امضا ميكند .سال گذشته
هم تيم استقالل با هدايت يزداني
و حبيبي چنين حاشيهاي با
تيم هيأت كشتي قائمشهر
داشت .عباس فروتن و نادر
حاجآقانيا درحاليكه با تيم
قائمشهر قرارداد داشتند با
حضور در سازمان ليگ مجددا
با تيم رضا يزداني قرارداد امضا
كردند.

هرچقدر ليگ كشتي به ايستگاه پاياني نزديكتر ميشود حاشيههايش هم
بيشتر ميشود .بعد از قرارداد كشتيگير روس با 2تيم مازندراني ،اين بار
ماجراي مصدوميت كامران قاسمپور در آستانه ليگ كشتي آزاد خبرساز
شده اســت .تيم صنايع مازندران پاي ثابت اين دواتفاق در روزهاي اخير
بوده است.
مصدوميت كامران
كامران قاسمپور يكي از ستارههاي كشتي ايران در مسابقات جهاني نروژ
بود كه توانست با شكســت جيدن كاكس آمريكايي كه تا به حال در برابر
كشتيگيران ايراني مغلوب نشده بود ،به مدال طالي وزن 92كيلوگرم برسد.
قاسمپور درحاليكه 10كيلوگرم سبكتر از رقبايش بود با تكيه بر تكنيك
بااليش اين مدال ارزشمند را كســب كرد .او پس از بازگشت از مسابقات
جهاني جزو معدود كشــتيگيران مليپوشــي بود كه در دور رفت ليگ،
كشتي گرفت .قاسمپور با ثبت قرارداد با تيم صنايع مازندران در مقابل تيم
ستارگان ساري روي تشك رفت و با وجود پيروزي او ،باز هم تيمش با نتيجه
 5-5در مقابل ستارگان شكست خورد .در دور برگشت باز هم مربيان تيم
صنايع ،قاسمپور را روي تشك فرستادند تا باز هم پيروزي تضمينشدهاي
داشته باشند .در پايان دور رفت صنايع با نتيجه  7بر  3ستارگان را شكست
داد تا راهي مرحله نيمهنهايي شود.

واي به حال بقيه

دعواي 2بازيكن مليپوش سابق واليبال در هفته نهم ليگ برتر
مصداق اين ضربالمثل قديمي اســت؛ هرچه بگندد نمكش
ميزنند واي بــه روزي كه بگندد نمك .عــادل غالمي و آرمين
تشكري از بازيكنان بااخالق هستند اما كريهاي زير تور كه چند
سالي است باب شده ،باالخره كار دســت بازيكنان و تيمها داد.
درگيري اين دو بازيكن و حملهشان به هم از اتفاقات نادر است.
مقصر شايد مربيان اين تيمها باشند كه نميتوانند بازيكنان را
كنترل كنند .وقتي در تيمهايي كه پيمان اكبري و محمدرضا
تندروان را روي نيمكت دارد ،بازيكن در مشت سرمربي نباشد و
سرخود عمل كند ،واي بر احوال ديگري.

توهم توطئه
خبر مصدوميت قاسمپور كافي بود تا جزئيات قرارداد او روي خروجي سايتها
قرار بگيرد! اتفاقي مشابه كه سال گذشته هم براي برخي از كشتيگيران رخ

دل خوش به جايزه

تيم فوالد ســيرجان كه قهرمان آسيا شد ،براي حضور در
جام باشگاههاي جهان با مشكل مواجه شده است .باشگاه
قصد انصراف داشت اما با اصرار فدراسيون و با اين وعده كه
باشگاههاي ديگر را راضي ميكند كه به آنها بازيكن بدهند،
نامنويســي كردند اما حاال كه باشگاهها حاضر نيستند يار
كمكي بدهند و بازيكنان اصلي فوالد هم آسيب ديدهاند،
چارهاي جز رفتن به برزيل نيســت .فابيو رئيس مسابقات
فدراســيون جهاني اخطار داده اســت چون نامنويســي
كردهايد ،اگر كنار برويد جريمه ميشــويد .حضور در اين
جام براي فوالد دستاوردي ندارد و شــايد تنها عايدي از
اين حضور ،جايزه دالري باشد .فوالد اگر تيم پنجم شود،
ميتواند حداقل 90هزار دالر جايزه بگيرد .در اين اوضاع و
احوال كاچي به از هيچي است.

قاسمپور :احتمال پارگي رباط پايم وجود دارد
كامران قاسمپور قهرمان جهان و آســيا درباره مصدوميتش ميگويد:
«يك هفته پيش در جويبار مشــغول تمرين بــودم كه حين زيرگيري
پايم جا ماند .اين همان زانويي اســت كه پيش از مســابقات اميدهاي
جهان 2ســال پيش درگير مصدوميتش بودم و چند پزشــك توصيه
جراحي داشتند .بعد از مســابقات اميدهاي جهان ،دكتر معاينهام كرد
و گفت نيازي به جراحي نيســت .حاال با مصدوميــت مجدد در تمرين
اخير چند پزشــك پايم را ديدهاند .دكتر كيهاني كــه عكس زانويم را
ديد تجويزش اين بود كه چند هفته روي تشــك نــروم و كار درماني
را دنبــال كنم ».قاســمپور درخصوص اينكه برخي مدعي شــدهاند
آســيبديدگياش بهانه اســت و قصد حضور در مرحله پاياني ليگ
برتر را ندارد ،گفت« :من در دور رفت كه كمتر مليپوشــي روي تشك
رفت ،در فاصله چند روز بعد از مسابقات جهانی نروژ براي تيمم كشتي
گرفتم چون تيم به من احتياج داشت .االن هم مدارك پزشكي و عكس
زانو و تشخيص پزشــكان موجود اســت .احتمال پارگي رباط وجود
دارد ».عليرضا كريمي در ليگ 2ســال پيش با وجود آســيبديدگي
روي تشك آمد و در همان كشــتي با پارگي  ACLپايش مواجه شد.
او يك ســال از حضور در ميادين دور بود و اين خطر براي قاسمپور هم
وجود دارد .انتشــار جزئيات قرارداد قاسمپور و تهديد به شكايت از او،
مشابه اتفاقاتي است كه تيم اســتقالل سال گذشته براي كشتيگيران
رقم زد و حاال ايــن بار همان اتفاقــات در تيم صنايــع مازندران رخ
ميدهد.

«من در دور رفت كه كمتر مليپوشي روي تشك
رفت ،در فاصله چند روز بعد از جام جهاني نروژ
براي تيمم كشتي گرفتم چون تيم به من احتياج
داشت .االن هم مدارك پزشكي و عكس زانو و
تشخيص پزشكان موجود است .احتمال پارگي
رباط وجود دارد

واليبال ساحلي در يكقدمي قهرمانی دوم
تيمهاي ملي واليبال ساحلي ايران و استراليا امروز براي قهرماني در آسيا بازي
ميكنند .ايران ديروز با شكست قزاقستان فيناليست شد و استراليا با پيروزي
مقابل قطر .لقب شگفتيساز گرفت و به همين دليل در پيشبينيها شانس
قهرماني بيشتر از اينكه به ايران داده شــود ،به اين رقيب شگفتيساز تعلق
ميگيرد .ديروز قطر كه با داشتن بازيكنان بینالمللی تبعه ،سالها قهرمان
آسيا بود و 2دوره بازيهاي المپيك را هم تجربه كرده 16-21 ،و  19-21مقابل
استراليا باخت .ايران هم كه با تركيب بهمن سالمي -ابوالحسن خاكيزاده بازي
ميكند ،ديروز قزاقســتان را  12-21و  14-21شكست داد .سالمي بازيكن
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افقي:
 -1از ورزشهــاي گروهي-
سخت و شديد -دشنامدادن
 -2خــداي درويـــــــش-
نمايشــنامهاي نوشته محمد
چرمشير
 -3تخمگياه -اجابتكننده-
بازكردن
 -4انســان -مجموعه شعري
سروده هوشنگ ابتهاج -آزاد
 -5گاهــي بــا بــارش گم
ميشــود! -نوعــي انرژي-
بهشت
 -6غرامت -ســــــــازمان
بينالمللــي اســــتاندارد-
نزديكبين
 -7هــر بخــش از مســابقه
بوكس -روباه صحراي جنگ
جهانــي دوم -دانــه روغني
خوردني
 -8حرف جر عربـــــي -از
آرایههاي ادبي -از هفتسين
نوروز -آقاي آلماني
 -9فرماندهــان -يكــي از
سهگروه مهم گياهان زراعي-
نقدكننده
 -10ضروري -خرقـــــــه
درويشي -پیامبران
 -11زمــان تعيينشــده
براي انجــام كاري -بيماري
كمخوني -ميداني در تهران

 -12نيروهــا -غــام -واحد
پول قطر
 -13از پيامبران بنياسرائيل-
پدالي زير پاي راننده -شهري
در استان يزد
 -14تابلويــي مشــهور اثر
هنرمندانه ميكلآنژ -منحني
 -15بتي در عصــر جاهلي-
وزنده -صحت و سالمت

عمودي:
 -1حفــظ ســامتي -بنايي
باشــكوه و زيبــا در ميــدان
نقشجهان اصفهان
 -2منفــك -و بســايت-
ششمين خليفه اموي
 -3ناشايست -مانور نظامي
 -4از واجبات نماز -نوشــته
پايان كتاب -فاضالب
 -5حــرف همراهــي -ترك
نكردن جايي -داغداغ
 -6مهمبــودن -آلودهكردن-
حرف انتخاب
 -7ليز و چســــــــبناك-
كاپيتان برزيلــي تيم فوتبال
رئالمادريد -مغازه
 -8بخــش مراقبتهاي ويژه
در بيمارستان -از باشگاههاي
فوتبال عربستان
 -9چارهانديش -فصل سرما-
هنر فرنگي

 -10ميوه خوب -نشاســته -جانور
بيمهره دريايي
 -11ورزشــي با توپ بيضي -ژانري
سينمايي -چوب خوشبو
قوخو -ظرف نمك -فرمانده
 -12خل 
 -13صاحــب كتاب بنيــاد انواع-
پذيرفته شدن
 -14ســاييده -از آثار مشـــــهور
ناصرخسرو -طالع
 -15فيلمي از سينماي دفاعمقدس
با بازي پرويز پرستويي -فرهنگستان
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ساده

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

باتجربه تيم است و خاكيزاده بازيكن تازهوارد .خاكيزاده در مسابقات زير 19
و زير 21سال قهرمان آسيا شده بود و با همين پشتوانه به تيم ملي هم رسيد.
واليبال ساحلي ايران فقط سال 2011به قهرماني آسيا رسيده و امروز در پوكت
تايلند تالش ميكند تا اين قهرماني را يكبار ديگر تكرار كند .هر چند ديروز
سايت كنفدراسيون والیبال آسيا ،ايران را مدعي قهرماني معرفي كرد اما بهنظر
نميرسد كه رسيدن به اين قهرماني كار راحتي باشد .استراليا يكي از تيمهاي
مطرح واليبال ساحلي است اما چند سالي افت داشت .با اين حال ديروز آنها با
پيروزي مقابل قطر نشان دادند كه به روزهاي خوب بازگشتهاند.
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شنبه  6آذر 1400
شماره 8372
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با مردم
شماره تلفن ارتباطی با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پیام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

رهايافته از قصاص ،فرشته نجات شد
الهه فراهاني

شهرك شریعتی بازار ترهبار ندارد

شهرك شریعتی جنوبی و شمالی با آنكه در مجاورت میدان مركزی
میوه و ترهبار تهران و حومه قرار دارد متأســفانه شعبه و بازار كوچك
میوه وترهباردولتی وابسته به شهرداری ندارد و ساكنان دهها هزار نفری
این شهرک مجبورند از مغازهها با قیمت خیلی گران خرید كنند و چه
بسا قادر به خرید میوه و ترهبار نباشند .تقاضا داریم هر چه سریعتر یك
میدان ترهبار در این محله تاسیس كنند.
اسدزاده از تهران

پارك شهرك فرهنگیان قروه بیابان شده است

شهرك فرهنگیان قروه صدها نفر جمعیت دارد ولی با وجود این تنها
پارك آن بهدلیل بیتوجهی شهرداری به توسعه و آبادانی به برهوت
تبدیل شده و هیچ امكاناتی ندارد.
زندی از قروه

تردد آسیبزای موتورسیكلتها در پیادهروهای جمهوری

حد فاصل خیابان جمهوری از تقاطع فردوسی به سمت چهارراه اللهزار،
موتورسیكلتها دائما در حال تردد از طریق پیاده رو هستند .این كار،
عالوه بر مزاحمت برای افراد پیاده كه مشغول تماشای ویترین مغازهها
و گشت وگذار هســتند ،بهدلیل وجود سفارتخانههای متعدد در این
محدوده و عبور و مرور اتباع خارجی چهره خوبی ندارد.
رحیمی از تهران

تخلفات ساختوساز بیرویه در گرمدره

با شدت گرفتن گرانی و اوضاع نابسامان كرایه خانه ،بسیاری از افراد
به حاشیه شهر تهران و شــهرهای مجاور مهاجرت كردهاند و همین
موضوع روند ساختوساز در این مناطق را افزایش داده است .گرمدره
یكی از این مناطق است كه به تازگی ساختوسازدر آن شكل بیرویه
و بدون نظارتی بهخود گرفته و برخی از اوقــات افراد با پرداخت پول
بهطور غیرقانونی مجوز آن را تهیه میكنند .اینگونه ساخت و سازهای
بدون مطالعه و غیراصولی در آینده مشكالت و مسائل متعددی را برای
ساكنان این منطقه بهوجود خواهد آورد .از مسئوالن میخواهیم كه
نسبت به صدور مجوز ساخت ،نظارت و دقت بیشتری داشته باشند.
همایون فر از گرمدره

برخورد با فروشندگان مواد مخدر

از فرماندهی نیــروی انتظامی در میدان امام حســین تقاضا دارم با
فروشــندگان موا د مخدر در این میدان برخورد قاطع و سریع داشته
باشــد .هماكنون كنار كانكس نیروی انتظامی ،زیــر پلهها و مقابل
فرشفروشی افرادی هستند كه هر نوع موادمخدر و چیزهای دیگر را
میفروشند و هیچكس هم كاری به آنها ندارد .حضور این فروشندگان،
مزاحم كاسبی كسبه است زیرا بهصورت باندی عمل میكنند .كافی
است چند مأمور با لباس مبدل جهت شناسایی این افراد وارد عمل شده
و میدان را از وجود آنها پاكسازی كنند.
كسبه میدان امام حسین(ع)

مجوزهای ساخت زمان پایان كار داشته باشند

اجازه ساخت ساختمان باید زمان پایان كار داشــته باشد؛ نه اینكه
برای ساخت یك ساختمان  3طبقه 3ســال اعصاب خراب مردم را
خراب تر كنند .بعضیها ســاختمان نیمه كاره را رها کرده و زیبایی
شــهر را هم خراب میكنند .قانونی بگذارند كه اگر كسی نتوانست
ساخت ساختمانی را تمام كند آن را قانونی بفروشد تا سازنده دیگری
تمامش كند.
محمدرضا از رشت

ترهبار قیطریه نیازمند نظارت جدی است

شــنبه گذشــته برای خرید به ترهبار حكمت قیطریه رفتم .كیفیت
محصوالت جالیزی بهخصوص خیار و گوجهاش بسیار بد بود ،قیمتها
باال بود و ترازوی آنها نیز به درستی وزن نمیكرد.
مروتی از تهران

كدام نهاد ،مسئول نظارت بر اپلیكیشنهای تبلیغاتی است

آیا نهــادی برای نظارت بــر نحوه و میــزان قیمتهــای آگهی در
اپلیكیشنهای اینترنتی تبلیغات مانند دیوار وجود دارد؟ آیا اصول و
ضابطهای برای این قبیل نرمافزارها تعبیه شده و اگر شده چرا بر اجرای
آنها نظارت نمیشود؟
كیوان عسگری از مشهد

پاسخ مسئوالن
با بهرهبردار بازار ترهبار گلستان برخورد قانونی شد

روابطعمومی ســازمان میادین میوه و ترهبار تهران پیرو چاپ پیام
مردمی با موضوع عرضه محصول با كیفیــت پایین در بازار محلهای
میوه و ترهبار گلستان (واقع در مجاور بوستان فدك) و بیتوجهی به
اعتراض شهروندان در ستون پیام های مردمی شهریور ماه پاسخ داده
است :ضمن قدردانی از شهروندان گرامی به اطالع میرساند پس از
دریافت پیام این شهروند عزیز و در بررسیهای به عمل آمده و محرز
شدن تخلف بهرهبردار مربوطه در بازار محلهای میوه و ترهبار گلستان
(واقع در مجاور بوستان فدك) ،در چارچوب قوانین و مقررات سازمان
مدیریت میادین شهرداری تهران با وی برخورد قانونی صورت گرفته و
تخلف بهرهبردار در سیستم این سازمان ثبت شده كه درصورت تكرار
میتواند منجر به خلع ید وی شود .زیرا:
 1بهرهبرداران میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران به
هنگام عقد قرارداد با سازمان مدیریت میادین ،مكلف و ملزم میشوند
تا ضوابط و مقررات این سازمان نظیر استانداردهای كیفی در عرضه
محصول و نرخنامههای ابالغی را بهصورت دقیق و كامل رعایت كنند.
 2سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران چنانكه بارها اعالم و
تأكید كرده است ،در دفاع از حقوق شهروندان عزیز اغماض و مماشات
نخواهد كرد و درصورت احراز تخلف ،با متخلفان مطابق قانون برخورد
خواهد كرد.
 3ضمن تقدیر و تشكر از توجه و حساسیت این شهروند عزیز نسبت
به مســائل میادین و بازارهای میوه و ترهبار ،مراتب بهمنظور آگاهی
ایشان از توجه این سازمان به پیامهای شهروندان محترم گزارش شد؛
ضمن اینكه عموم شهروندان محترم میتوانند نظرات ،پیشنهادها و
انتقادات خود را عالوه بر رسانهها ،از طریق شماره تلفن 1888به سامانه
نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز اعالم فرمایند.

شروع كردم .عضو گروه شدم و در ابتدا تمام
فكرم را متمركز كــردم روي 2نفر از
همسلوليهايم كه سرنوشتی
مشابه من داشــتند .با آنها
كــه در 2حادثــه و پرونده
جداگانه قاتل شده بودند،
در مدت 9سالي كه در زندان
بودم ،صميمي شده بودم.
فهميده بودم كه آنها هم در
جريان يك درگيري و در يك
لحظه عصبانيــت جان فردي
را گرفته و بهشــدت پشيمان
بودند .آنها هم مانند من هر شب
كابوس ميديدند و از شدت عذاب
وجدان بارها تصميم داشــتند به
زندگيشان پايان بدهند.

خبرنگار

«بخشيدن قاتل و فرصت زندگي دادن به او براي خانوادههاي
داخلي
مقتول كه عزيزشان را از دست دادهاند يكي از سختترين
تصميمهاي زندگي اســت ،اما در اين يك سال چه بسيار
افرادي را ديدهام كه بعد از زندگي بخشــيدن و گذشت از اجراي حكم
قصاص به آرامش عجيبي رسيدهاند ».اين بخشي از حرفهاي حسن بابايي
در گفتوگو با همشهري است؛ مردي كه 9سال به اتهام قتل در زندان بود،
اما پيش از اجراي حكم قصاص و در واپسين لحظات اولياي دم از قصاص او
گذشتند و به وي فرصت زندگي دوباره دادند .حسن بعد از نجات از چوبهدار
در ابتدا از ماجراي قتلي كه مرتكب شدي
بگو .آن روز چه اتفاقي افتاد؟

اگر بگويم ناخواسته قاتل شــدهام شايد باور نكنيد ،اما
من بيآنكه متوجه شــوم جان مردي را گرفتم كه او را
ميشناختم .دعواي ما پيش پاافتاده و جزئي بود .در آن
زمان من كارگر يك نانوايي در كرج بودم و روز حادثه
كه بيستم فروردين ماه سال 90بود مقتول كه مردي
حدودا 38ساله بود براي خريد نان به نانوايي آمد .او در
همان محل زندگي ميكــرد و بارها براي خريد نان به
نانوايي مراجعه كرده بود .شايد گفتنش عجيب باشد،
اما درگيــري بهخاطر پول خرد بهوجــود آمد .پس از
آنكه مقتــول نان خريد ،صاحبكارم از او خواســت كه
پول خرد بدهــد ،اما مقتول مدعي شــد كه پول خرد
همراهش نيست و بر سر اين مسئله جزئي ميان مقتول
و صاحبكارم درگيري رخ داد .من وساطت كردم و دعوا
خاتمه يافت و مقتول رفت ،اما دقايقي بعد برگشــت و
دعواي دوم سنگينتر از اولي شد .مقتول ميله آهني در
دستش بود و من درحاليكه چنگك نان در دستم بود
به ســمتش رفتم .كار من اين بود كه با چنگك ،نان را
از درون تنور بيرون ميكشيدم و چون زمان درگيري
سرگرم كار بودم با همان وسيله به سمت مقتول رفتم
و اصال نميدانم چه شــد كه در درگيري چنگك به او
برخورد كرد و زخمي شد.
بعد چه شد؟

پس از آنكه مقتول زخمي شد ،خودم او را به بيمارستان
بردم .خيلي ناراحت بودم و واقعا همهچيز ناخواســته
پيش آمد5 .روز تمام مقتول در بيمارستان بستري بود
و من در همه اين مدت بارها به بيمارستان رفتم و پيگير
احوال او بودم .براي سالمتي او دعا ميكردم ،اما بخت با
من يار نبود و او فوت شد و من شدم قاتل .پرونده جنايت
تشكيل شد و من بهعنوان متهم به قتل دستگير شدم.
چند وقت در زندان بودي؟

9ســال تمام در زندان بودم؛ از ســال 90تا  .99بعد از
اينكه بازداشت شدم و جزئيات حادثه را شرح دادم مرا
به زندان رجاييشهر فرســتادند و بعد از چند وقت در
دادگاه كيفري كرج پاي ميز محاكمه رفتم .اولياي دم
درخواستشان قصاص بود و خب ،حق قانوني آنها بود كه
مرا مجازات كنند .بههرحال من جان عزيزشان را گرفته
بودم و فكر نميكنم خطايي بزرگتر از اين وجود داشته
باشد .چند وقت بعد هم تأييد حكم قصاصم در زندان به
من ابالغ شد .نميدانيد چه روزهاي وحشتناكي داشتم؛
اينكه در زندان هر لحظه كابوس مرگ و چوبه دار ببيني
و با هر صدايي دست و پايت بلرزد مبادا مسئوالن زندان

داوطلبانه عضو گروه چتر نجات شد و از همان زمان تالش براي نجات
افرادي با سرنوشت مشــاب ه خودش را شروع كرد؛ افرادي كه در
جريان يك درگيري و بدون قصد قبلي نتوانسته بودند عصبانيت
خود را كنترل كنند و در نهايت فرد ديگري را به قتل رسانده و
خودشــان به قصاص محكوم شــده بودند .او حاال ســراغ
خانوادههاي مقتوالن در اين پروندهها ميرود تا با پادرمياني از
آنها رضايت بگيرد .عالوه بر اين بخشي از حقوق ماهانهاش را در
اختيار گروه خيريــن چتر نجات قرار ميدهــد تا بتوانند با
پرداخت ديــه ،زندانيــان را نجــات داده و بــه آغوش
خانوادههايشان برگردانند.
گفتوگو با او را در ادامه ميخوانيد.

نامت را بخواننــد و بگويند در ليســت اعداميها قرار
گرفتهاي .من آن روزها هر ثانيه مرگ را تجربه كردم؛
هرثانيه مردم و دوباره زنده شدم.
پاي چوبه دار هم رفتي؟

نه .هيچوقت آن لحظه را تجربه نكــردم ،اما در زندان
به من گفتند كه حكم قصاصم تأييد شــده و در شعبه
اجراي احكام است .به من گفتند كه هر لحظه ممكن
است صدايت بزنند و به قرنطينه منتقلت كنند .زندگي
در زندان خيلي وحشتناك است .زمان انگار در زندان
متوقف شده اســت ،هر روز آن يكماه طول ميكشد.
اگرچه 9سال زنداني بودهام ،اما انگار 90سال از عمرم
را پشت ميلههاي زندان سپري كردهام .البته كه اشتباه
بزرگي مرتكب شده بودم و اين همه عذاب شايد برايم
كم بود.
چه شد كه موفق شــدي از اوليايدم
رضايت بگيري و از مجازات قصاص رها شوي؟

پس از قتل ،چندينبار از زندان با خانواده مقتول تماس
گرفتم و حالليت طلبيدم؛ حتي مادرم و افراد ديگر نيز
براي پادرمياني سراغشــان رفتند و از آنها خواســتند
مرا ببخشند .مقتول متاهل بود و يك فرزند خردسال
داشــت كه پدربزرگش قيم او بود .آنها در ابتدا حاضر
به بخشش نبودند و درخواستشان قصاص بود .تا اينكه
گروه چتر نجات فرشته نجاتم شدند .اين گروه در زمينه
رضايت و تهيه پول ديه فعاليت دارند .چند نفر از افراد
خير ،داوطلبانه و براي رضاي خدا با اين گروه همكاري
ميكنند .آنها به كمك زندانياني ميروند كه مددكاران
و مســئوالن زندان از نظر اخالقي و رفتاري تأييدشان
ميكنند؛ افرادي كه توبه كردهاند و از خطايي كه مرتكب
شدهاند ،پشيمان هستند .با تأييد مسئوالن و مددكاران،
اين گروه وارد عمل ميشــوند و به تكاپو ميافتند تا از
اولياي دم رضايت بگيرند و بعد از آنكه تالشهايشــان
درباره رضايــت نتيجه داد ،وارد مرحلــه دوم كه تهيه
پول ديه است ،ميشــوند؛ هرچند برخي از خانوادهها
بدون قيد و شرط و ديه حاضر به بخشش ميشوند ،اما
برخي ديگر ديه ميخواهند كه گروه چتر نجات با كمك
خيرين پول ديه را تهيه ميكنند تا زنداني از مجازات
و حبس رها شود .مرا هم چند ســال قبل مسئوالن و
مددكاران زندان به گروه چتر نجات معرفي كردند و همه
اين سلسلهمراتبي كه گفتم طي و در نهايت به نجاتم
ختم شد .در آن زمان مسئوالن زندان تأييد كردند كه
از اشتباه بزرگي كه مرتكب شدهام پشيمانم و در زندان
خطايي از من سر نزده است .به اين ترتيب با تالش اين
گروه و مذاكرات فراوان سرانجام خانواده مقتول كه روح

بزرگي دارند به من زندگي بخشيدند و به
كابوسهاي وحشــتناك چوبه دار كه در
زندان ميديدم ،پايان دادند .مرحله بعد هم
تهيه پول ديه بود كه با كمك اين گروه خير
مبلغ تعيين شده جور شد و سرانجام پس از
گذشت 9سال از زندان آزاد شدم؛ هرچند كه
عذاب وجدان اشــتباهي كه مرتكب شدهام
همچنان با من است و هرگز رهايم نميكند.
شــايد به همين دليل اســت كه خودم
عضو گروه چتر نجات شدهام و براي
نجــات قاتالني كــه در درگيري و
ناخواســته تبديل به قاتل شدهاند
و حاال بهشدت پشــيمان هستند و در مرز مرگ و
زندگي بهسرميبرند ،تالش ميكنم.

از جزئيــات فعاليتت در گروه چتر
نجات بگو .تا به حــال تالشهايت براي جلب
رضايت نتيجه داده است؟

اجازه بدهيد از روزهايي كه در زندان زندگي ميكردم
شروع كنم .آن روزها كه شــرايط سختي داشتم و هر
صبح كه بيدار ميشــدم و طلوع خورشيد را ميديدم
خدا را براي زنده ماندم شــكر ميكــردم .زندانياني
را ميديدم كــه از چند روز قبل بــه قرنطينه منتقل
شدهاند و ميتوانستم درك كنم كه چه شرايط سخت و
دلهرهآوري دارند .اينكه نميدانستند تا چند روز ديگر
زنده هستند يا نه ،تجربه سختي است .خيلي از افرادي
كه ميشــناختم هرگز به زندان برنگشتند و قصاص
شــدند .روزي كه يك زنداني قصاص ميشد براي ما
زندانيان خيلي ســخت و غمانگيز بود .در شرايطي كه
زنداني برميگشت و ميتوانســت از اولياي دم مهلت
بگيرد انگار دنيا را به من و زندانيان ديگر داده بودند .هر
بار كه يكي به قرنطينه ميرفت دل توي دلمان نبود كه
چه ميشود ،خب ،ما هم شرايط مشابه آنها را داشتيم و
يك روز ميدانستيم باالخره نوبت ما ميشود .آن روزها
و آن لحظهها با خدا معاملهاي كردم .تصميم گرفتم اگر
اولياي دم فرصت زندگي به من بدهند به محض آزادي
سراغ خانواده مقتوالني بروم كه قاتالنشان سرنوشت
مشابه من داشتند و ناخواسته و در درگيري و در يك
لحظه عصبانيت نتوانستند خشمشان را كنترل كنند
و تبديل به قاتل شدند .تصميم گرفتم از هيچ تالشي
براي جلب رضايت آنها دريغ نكنم .خوشــبختانه خدا
صداي مرا شــنيد و روزي كه شــنيدم اولياي دم مرا
بخشيدهاند انگار در خواب و رؤيا بودم و پس از آنكه از
زندان آزاد شدم فعاليتم را براي نجات زندانيان از مرگ

ضربهمشتجانهمسايهراگرفت
دادسرا

پسر جوان كه به سرو صداي مرد همسايه در
پاركينگ اعتراض داشت در درگيري ،با مشت
ضربهاي به سر او زد و همين موجب مرگ مرد

همسايه شد.
بهگزارش همشهري ،چند روز پيش به قاضي محمدجواد
شفيعي ،بازپرس جنايي تهران خبر رسيد كه مردي 70ساله
در يكي از بيمارستانهاي پايتخت جانش را از دست داده
اســت .آنطور كه مامور كالنتري گزارش كرده بود ،متوفي
در جريان يك درگيري مصدوم شده و مدتي در بيمارستان
بستري بوده اما بهرغم تالش پزشكان جانش را از دست داده
بود .با دســتور بازپرس جنايي تهران تحقيقات در اينباره
آغاز و مشخص شد كه مرد 70ساله با پســر جوان يكي از
همسايههايش درگير شده بود .ماجرا از اين قرار بود كه مرد
70ساله در پاركينگ خانه ،سرگرم تعمير ماشينش بوده كه
پسر همسايه به نام رسول به سراغ او رفته و نسبت به اينكه
در آن وقت شب ســروصدا ايجاد كرده و مانع استراحت و
آرامش آنها شده اعتراض كرده است .بر سر همين مسئله،
ميان جوان همسايه و مرد سالخورده درگيري شكل گرفت و
ناگهان پسر جوان با مشت ضربهاي به پيشاني مرد همسايه
زد و سبب شد كه وي نقش بر زمين شود .بعد از اين اتفاق،
مرد مصدوم به بيمارستان انتقال يافت و حدود 6ماه تحت
درمان قرار گرفت اما تالشها براي نجات او فايدهاي نداشت
و مرد مصدوم سرانجام جانش را از دست داد.
خانواده قرباني پس از اين اتفاق ،راهي دادســراي جنايي
تهران شدند و به طرح شكايت از پسر همسايه پرداختند و
گفتند كه او در اين اتفاق مرگبار ،مقصر اصلي بوده و دست به
قتل زده است .در اين شرايط بازپرس جنايي تهران دستور
بازداشت پسر همسايه و انتقال جســد قرباني به پزشكي
قانوني را صادر كرد .پزشكي قانوني با انجام بررسيها و معاينه
جسد اعالم كرد؛ مشت وارد شده كه از قسمت پيشاني بوده،
باعث شده تا قرباني از پشت ســر ،زمين بخورد و سرش با
موزاييكهاي كف پاركينگ برخورد كند .اين اتفاق سبب
شكستگي جمجمه و خونريزي مغزي شده است .با اعالم اين
نظريه ،پسرجوان در برابر اتهام قتل عمدي قرارگرفت و پس از
آنكه بازداشت شد ،در بازجوييها گفت :من اتهام قتل عمدي
را قبول ندارم و ضربهاي به مرد همســایه نزدم اما درگيري
را قبول دارم .وي ادامه داد :شب حادثه دير وقت بود و مرد

همسايه در پاركينگ ســروصدا را ه انداخته بود .او سرگرم
تعمير ماشينش بود و اصال مراعات همسايهها را نميكرد.
من به پاركينگ رفتم و نسبت به اينكه سروصدا راه انداخته،
اعتراض كردم .او اما به جاي عذرخواهي قيافه حق به جانبی
گرفت و گفت سرگرم تعمير ماشينش است .همين مسئله
شروع درگيري ميان ما بود كه من از شدت عصبانيت با مشت
ضربهاي به زمين كوبيدم اما ناگهان مرد همسايه تعادلش
را از دست داد و از پشتسر به زمين خورد .بعد از اين اتفاق،
خيلي ترسيدم و متاثر شدم و اصال فكرش را هم نميكردم
كه جانش را از دست بدهد.
متهم درحالي چنين ادعايي مطرح ميكند كه شــاهدان
شهادت دادند كه پسرجوان با مشــت ضربهاي به پيشاني
متوفي زد و او نقش بر زمين شــد .در اين شرايط بازپرس
جنايي تهران دستور بازداشت متهم را به اتهام قتل عمد صادر
كرده و او براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره
دهم پليس آگاهي قرار گرفته است.

تالشهايت براي نجات
اين  2زنداني نتيجه داد؟

خوشــبختانه نتيجــه داد و اوليــاي
دم ســرانجام راضي به بخشش شدند.
البته من پروسه ســختي را طي كردم.
بارها به مقابل خانههايشان رفتم و هربار
نااميدانه برگشتم ،اما به تالشم ادامه دادم
و به پايشــان افتادم و التماسشان كردم
كه ببخشــند .از وضعيت خودم و زندگي
آنها در زنــدان گفتم .از اينكه بهشــدت
پشيمان هســتند و از شدت عذاب وجدان
بارها تصميم گرفت هاند به زندگيشان پايان
بدهند؛ هرچند كه هر بار با جواب منفي آنها
مواجه ميشدم ،اما باز به رحمت خدا ايمان
داشتم .ميدانستم سرانجام دلشان به رحم
ميآيد؛ مانند خانواده مردي كه من باعث شدم
جانش را از دست بدهد .آنها در واپسين لحظات
دلشان به رحم آمد و به من زندگي بخشيدند .من
هيچوقت لطف و مرحمت آنها را فراموش نخواهم كرد و
با اين اميد پيش ميرفتم و تالشهايم را ادامه ميدادم.
ايمان داشــتم كه روزي باالخره موفق خواهم شد .هر
بار كه اولياي دم آب پاكي را روي دســتم ميريختند
و ميگفتنــد هرگز رضايت نميدهنــد ،دوباره از اول
شروع ميكردم .خب ،ميدانيد بخشيدن كسي كه جان
عزيزت را گرفته سختترين تصميم است ،اما من در
مالقات با خانوادههايي كه از قصاص گذشت كرده بودند
متوجه شدم كه آنها پس از بخشش به آرامش عجيبي
رسيدهاند .انتقام تنها راه نيست و چه بسيار خانوادههايي
را مالقات كردم كه با اجراي حكم قصاص و انتقام ،هرگز
به آرامشــي كه فكرش را ميكردند ،نرســيده بودند.
ســرانجام تالشهاي من براي نجات 2زنداني نتيجه
اميدواركنندهاي داد ،دل اولياي دم 2پرونده به رحم آمد
و به شرط دريافت ديه قاتالن را بخشيدند كه هماكنون
در تكاپوي تهيه پول ديه هستيم تا با پرداخت آن ،هر
دو زنداني پس از سالها حبس ،آزاد شوند و قرار است
آنها هم مانند من پــس از آزادي براي نجات زندانيان
ديگر تالش كنند.
گفتي خودت هم بخشي از حقوقت را
براي تهيه پول ديه پرداخت ميكني؟

من در يك مزرعه آفتابگردان در روســتايي در حوالي
قزوين كار ميكنم .باغدار هستم و كشاورزي ميكنم.
حقوقم خيلي باال نيســت ،اما از وقتي كه آزاد شدهام
و كار پيدا كردهام ماهانه مبلــغ ناچيزي به گروه چتر
نجات ميپردازم .هر كس به اندازه وسعش ميپردازد
و اين پولها روي هم جمع ميشود و فردي را از مرگ
نجات ميدهد.
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كوتاه از حادثه
كانالهاي بيحفاظ اروميه قرباني ميگيرند

مرگ تلخ برديا دركانالآب

از راست ،فریاد و بردیا

 5ماه پس از مرگ كودكي در يكي از كانالهاي
آب در شهرســتان اروميه ،اين بار پسربچهاي
خردســال بهنام برديا بر اثر سقوط به يكي از
همين كانالها جانش را از دست داد.
بهگزارش همشــهري ،از صبح چهارشــنبه
گذشته كه پسربچهاي بهنام برديا در شهرك
شاهد اروميه گم شــد ،خانوادهاش به همراه
ســاكنان شــهرك تالش براي پيدا كردن او
را آغاز كردند .برديا مشــكل گفتاري داشت و
ي خانوادهاش
همين باعث شــده بود كه نگران 
درباره سرنوشت او بيشتر شود و به همين دليل
بود كه آنها دست به دامان شبكههاي اجتماعي
نيز شــدند و عكس برديا به سرعت در فضاي
مجازي منتشر شد .يك روز بعد اما از يكي از
بيمارســتانهاي اروميه خبر رسيد كه جسد
بيجان پســربچهاي خردسال به آنجا منتقل
شده است .ظاهرا رهگذراني كه از كنار كانال
آب ولنده اروميه عبور ميكردند ،با ديدن جسد
پسربچه ،اورژانس و آتشنشاني را خبر كرده و
به اين ترتيب جسد به بيمارستان منتقل شده و
در بررسيها مشخص شده بود كه وي ساعتها
قبل جانش را از دســت داده است .با حضور
خانواده بردياي گمشده در بيمارستان ،معلوم
شد كه جسد متعلق به پسربچه آنهاست كه از
صبح روز قبل گم شــده بود .بررسيها نشان
ميداد كــه اين پســربچه روز حادثه در حال
بازي در كنار كانال آب بوده كه دور از چشــم
همه به داخل آن ســقوط كرده و جانش را از
دست داده بود.
براســاس اين گزارش ،كانالهــاي بيحفاظ
در اروميه مدتي اســت كه باعث بروز حوادث
مختلفي در اين شهر شــدهاند .يكي ديگر از
تلخترين حوادث رخ داده در اين كانالها ،مرگ
كودكي بهنام فرياد بود .اين حادثه در روزهاي
پاياني خردادماه سالجاري رخ داد و در جريان
آن كودكي ۴ساله بهعلت سقوط در يك كانال
آب جان خود را از دست داد كه علت سقوط و
مرگ او از سوي مســئوالن مربوط ،كمكاري
شــهرداري و نبود دريچه و حفاظ كانال آب
عنوان شد.
بهدنبال مــرگ برديا و فرياد رئيس شــوراي
اسالمي شــهر اروميه از بررسي اين حادثه در
جلسه امروز (شنبه) شوراي شهر اروميه خبر
داد و گفت :در اين جلســه براي پوشش و يا
ايمنسازي كانالهاي داخل محدوده شهري
بهويژه در محله هاي حاشيه شهر ضرب االجل
تعيين خواهد شد تا در مدت مشخصي كه شورا
فرصت خواهد داد شاهد برطرف شدن بخشي
از مشكالت موجود باشيم.

عملياتجستوجوبراييافتنصيادانگمشدهدرخليجفارس،بانجاتآنهاپايانيافت

4شبانه روز جدال با مرگ در دريا

قايق 4صياد محلي در بوشــهر،
نقص فني در ِ
باعث شد آنها 4شبانه روز را در دريا سرگردان
باشــند و با خطرات زيادي دست و پنجه نرم
كنند ،اما سرانجام تيمهاي جستوجو موفق
شدند آنها را از مرگ نجات دهند.
به گزارش همشــهري ،ظهر روز دوم آذرماه،
به هالل احمر بندر دير ،واقع در استان بوشهر
خبر رسيد كه يك قايق صيادي دچار حادثه
شده است .خبرهاي اوليه نشان ميداد که اين
قايق در مكان نامعلومي در حوالي بندر غرق
شده است اما هنوز جزئيات اين حادثه روشن
نبود .آنطور كه نزديكان صيادان ميگفتند اين
قايق حامل 4صياد بود كه بــراي كار به دريا
رفته بودند اما بنا به داليل نامعلومي ،حادثه به
سراغشان آمده بود.
تالشها بــراي يافتن موقعيت ايــن قايق در
شــرايطي آغاز شــده بود كه شــرايط جوي
نامســاعد و دريا توفاني بود و در اين وضعيت
كار چنداني از تيمهاي جســتوجو ساخته
نبود .با اين حال آنها تالش كردند تا با تحقيق
از نزديكان حادثه ديدگان بتوانند به موقعيت
دقيقتري از محل حادثه دست پيدا كنند.
چند ســاعت بعد ،بــا تاريك شــدن هوا كار
جستوجو متوقف شــد اما از صبح روز بعد،
تالشها براي نجات صيــادان حادثه ديده با

گستره بزرگي آغاز شد .عباس ريزيان ،رئيس
هالل احمر شهرستان دير در اينباره ميگويد:
زماني كه اين حادثه اتفاق افتاد باد شــديدي
ميوزيد و پيشبيني میشــد که باد آنها را
با خود به محل دورتري برده باشــد .از سويي
ارتباط صيادان با خانوادهها و نزديكانشــان
نيز قطع شده بود و بعد از آن ديگر به تماسها
پاســخي نميدادند .با اين حال از صبح روز
بعد عمليات مشــتركي با حضــور گروههاي
مختلف آغاز شد و همزمان بالگرد منطقه ويژه
اقتصادي نيز بر فراز دريا به پرواز درآمد.
او ادامه ميدهد :در ادامه اين عمليات  ۲فروند
شــناور ناجي و جايروپلــن اداره كل بنادر و
دريانوردي استان بوشــهر ،چند فروند قايق
محلي و يك فروند بالگرد نيروي دريايي سپاه
و منطقه ويژه اقتصادي انــرژي پارس نيز به
تيمهاي جستوجو پيوســتند و عمليات در
مناطقي كه گمان ميرفــت صيادان در آنجا
حضور داشته باشند ،ادامه يافت.
رئيس هالل احمر دير ميگويد :در اين مدت
هيچ رد و نشاني از صيادان مفقود شده بهدست
نيامد و حتي تــاش براي برقــراري ارتباط
راديويي با آنها نيز به جايي نرسيد؛ با وجود اين
جستوجو متوقف نشد .عمليات جستوجو
4روز بدون وقفه ادامه داشــت تا اينكه پيش

از ظهر ديروز (جمعه) چند صياد محلي موفق
شدند صيادان مفقود شده را پيدا كنند.
با وجود گذشــت 4روز از اين حادثه4 ،صياد
در ســامتي كامل بودند و بررســيها نشان
ميداد قايقشان غرق نشده ،بلكه بهدليل نقص
فني از كار افتاده بود .ســياوش ارجمندزاده،
مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر در
اينباره ميگويد :در چهارمين روز جستوجو،
صيادان مفقود شده با كمك قايقهاي محلي
پيدا شدند كه شــناور ناجي ،فوري به محل
حضور صيادان رسيد .او ادامه ميدهد :براساس
بررسيهاي اوليه قايق اين صيادان بهدليل از
كار افتادن باتري موتور براي رسيدن به ساحل،
با مشكل مواجه شده بود و آنها همه اين مدت
را در قايق بهسر ميبردند ،اما توانايي بازگشت
به ساحل را نداشتند.
از طرفي بهدليل گذشت زمان وسايل ارتباطي
آنها نيــز از كار افتاده بود و اعــام موقعيت
برايشان امكان نداشت .با وجود اين ،با نجات
اين صيادان هر 4نفر در صحت و سالمت كامل
با شناور ناجي به ساحل بندر دير منتقل شدند.
ارجمندزاده از صيادان محلــي و دريانوردان
خواست در روزهاي پرتالطم ،از رفتن به دريا
خودداري كرده و مانــع از وقوع حوادث تلخ و
ناگوار شوند.
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جشنواره چهلم در انتظار نامهاي شاخص

گنجينههايسينمايايران
و نوستالژي دورههای گذشته

از روز چهارشنبه۱۰آذر ،بازبيني ۷۴فيلم پذيرفتهشده آغاز ميشود
مسعود پويا
روزنامهنگار

امیر آقایی و پوالد کیمیایی در نمایی از «خائن کشی» عكس :احمدرضا شجاعی

با اعالم پذيرش ۷۴فيلم از ميان ۹۴فيلم متقاضي حضور
در جشــنواره و اعالم آغاز به كار هيأت انتخاب از ۱۰آذر،
مهمترين رخداد سينمايي كشور سكانس افتتاحيهاش
را پشــت ســر میگذارد .البته دبيرخانه جشنواره هنوز
اسامي فيلمهاي متقاضي و آثار پذيرفتهشده و قابل ارائه
به هيأت انتخاب را اعالم نكرده اســت .آنچه اعالم شده
تنها تعداد فيلمهاي متقاضي و فيلمهاي پذيرفتهشده و
قابل ارائه به هيأت انتخاب است .براساس اعالم دبيرخانه
جشنواره۹۴ ،فيلم بلند ســينمايي ،متقاضي شركت در
اين دوره جشــنواره شدند .اين فهرســت جهت تطابق
با آييننامه و مقررات جشــنواره و احراز مــوارد قانوني
اعالمشــده در فراخوان جشــنواره چهلم ،مورد بررسي
قرار گرفت و فهرست نهايي آثار شامل ۷۴فيلم سينمايي
به هیأت انتخاب جشــنواره ارائه خواهد شــد .بر اساس
فراخوان جشنواره چهلم ،بازبيني فيلمهاي بلند سينمايي
متقاضي حضور در جشــنواره از دهم آذر آغاز میشــود
و اسامي حداكثر ۲۲فيلم ســينمايي راهيافته به بخش
مسابقه ســينماي ايران تا ۵دي اعالم خواهد شد .به اين
ترتيب حــدود ۳۰درصد فيلمهــاي متقاضي حضور در
جشنواره ،بخت نمايش در فجر چهلم را خواهند داشت؛
جشنوارهاي كه امســال بخش رقابتياش جمعوجورتر
از همه اين ســالها برگزار خواهد شد و تنها ۲۲صندلي
در اختيار فيلمســازان آماده رقابت در ماراتن فجر قرار
خواهد گرفت .اگر سال گذشته جشنواره با محدوديتهاي
كرونايي برگزار شد ،امسال قرار است همهچيز با رعايت
دستورالعملهاي بهداشتي ،به روال قبل از كرونا بازگردد؛
با تماشاگر بيشتر و جشنوارهاي پرشــورتر .اين وعدهاي
است که مسعود نقاشزاده دبير جشنواره چهلم داده است:
«سال گذشته با اينكه واكسيناسيون گسترش پيدا نكرده
بود ،ستاد ملي مقابله با كرونا با50درصد ظرفيت سالنهاي
سينما موافقت كرد اما امسال با توجه به واكسيناسيون
درصد بسيار بااليي از هموطنانمان و باالرفتن ايمني در
جامعه ،اين اميد را داريم كه حضور تمامي تماشاگران و
عالقهمندان سينما در جشنواره فيلم فجر ،اجرایی شود».

فهرستيكههمهمنتظرشهستند

ش دلخوش
جشنواره فيلم فجر هميشه به نامهاي شاخصا 
بوده اســت؛ بهخصوص در ماههاي منتهي بــه برگزاري
جشنواره ،عالقهمندان سينما بيشــترين كنجكاوي را در
مورد فيلمهايي دارند كه يا سازندگانشــان در فهرســت
كارگردانهاي شاخص ســينماي ايران قرار ميگيرند يا
حضور بازيگران محبوب و مطرح باعث اهميتشــان شده
است .با توجه به اينكه هنوز اسامي ۷۴فيلم پذيرفتهشده از
سوي دبيرخانه جشنواره رسانهاي نشده ،فعال بازار گمانهزني
درباره تركيب احتمالي فجر چهلم داغ است .طبيعتا بخشي
از گمانهزنيها براســاس پروژههاي مهــم نهادهايي چون
فارابي ،حوزه هنري و اوج صــورت ميگيرد؛ فيلمهايي كه

ب ه نظر ميرسد بخت بيشــتري براي راهيافتن به جشنواره
دارند« .دسته دختران» (منير قيدي)« ،نگهبان شب» (رضا
ميركريمي)« ،خط نجات» (وحيد موساييان)« ،بدون قرار
قبلي» (بهروز شعيبي) و «كارو» (احمد مرادپور) ازجمله اين
فيلمها هستند .از فيلمسازان نسل اولي ،مسعود كيميايي
فيلم «خائنكشي» را ساخته كه ثبت نامش در جشنواره نه
تأييد شده و نه تكذيب .حضور آخرين ساخته كيميايي كه
هميشه آثارش با بيشترين ميزان كنجكاوي عمومي همراه
ميشود ،ميتواند به جذابيتهاي فجر چهلم بيفزايد .هرچند
كه كيميايي خاطرات چندان خوشــي از جشنواره ندارد و
معموال فيلمهايش با بيمهري برگزاركنندگان و داوران ادوار
مختلف جشنواره مواجه شده است .از چهرههاي جوان اين

سالها ،سعيد روستايي با سومين ساختهاش« ،برادران ليال»
ميتواند گزينهاي جذاب باشد؛ فيلم تازه كارگردان «ابد و يك
روز» با تركيب پرستارهاش (نويد محمدزاده ،پيمان معادي،
فرهاد اصالني ،ترانه عليدوستي و سعيد پورصميمي) اگر
در فستيوال حاضر باشد مورد توجه مخاطبان قرار خواهد
گرفت .از اين فيلمها ب ه عنوان گزينههاي حضور در جشنواره
نام برده شده است :شبگرد (فرزاد مؤتمن)« ،شب ،داخلي،
ديوار» (وحيد جليلوند)« ،زاپاتا» (دانش اقباشاوي)« ،خانه
شيشهاي» (اميد پوركيان) و «مهماني از كاراييب» (بهزاد
فراهاني) .در روزهاي آتي و با اعالم اسامي فيلمهاي متقاضي
و مشخصشدن تركيب هيأت انتخاب ،ميتوان به تصوير
دقيقتري از فيلمهاي فجر چهلم رسيد.

يكي از بخشهاي مهم جشــنواره
امســال كــه تعــداد بخشهاي
رقابتياش تا آنجا كه امكان داشته
كاهش يافتــه ،بخش گنجينههاي
سينماي ايران اســت .برگزاري
چهلمين دوره فجــر بهانهاي در
اختيار مديران جشنواره گذاشته تا
مروري نوستالژيك بر بهترينهاي
سالهاي گذشــته داشته باشند.
اينطور كه ســايت جشنواره فيلم
فجر روايت كــرده ،احمد اميني
منتقد و فيلمســاز درباره نمايش
فيلمهاي خاطرهانگيز ادوار گذشته
جشــنواره فيلم فجــر ميگويد:
«بخــش جنبي جشــنواره مانند
ساير جشــنوار هها بهعنوان يك
رويكرد جديد به مناسبت 40سالگي
جشنواره مورد بررســي و توجه
قرار گرفته كه اتفاق بسيار خوبي
است .برخي از مخاطبان جوان كه
نتوانستهاند فيلمهاي دهه 70 ،60
يا  80را روي پرده ســينما ببينند،
حاال با نمايش دوباره اين فيلمها،
فرصت خوبي در اختیــار دارند تا
فيلمهاي اوايل انقالب اسالمي را
با كيفيت خوب روي پرده ســينما
ببينند و اين ،ايده خوبي اســت.
براي پرباركردن هر جشنواره ،بايد
از اين ايدهها داشــت تا مخاطبان
جشنواره بيشتر شــوند ».يكي از
شرايط حضور فيلمهاي قديمي در
اين بخش وجود نسخه ترميمشده
و باكيفيت از آنهاست؛ فيلمهايي
كه در سا لهاي اخير تعداد يشان
يا به بهانه نمايش در جشــنواره
جهاني فيلم فجر يا توسط فيلمخانه
ملي و براي نمايش در موزه سينما
ترميم شدهاند .به اين ترتيب شايد
بتوان از االن حضور فيلمهايي چون
«ديد هبان» (ابراهيم حاتميكيا)،
«مادر» (علي حاتمــي) و «ناخدا
خورشيد» (ناصر تقوايي) را در اين
بخش قطعي دانست.

حمايت شهرداري از توليد فيلم
عليرضا زاكاني ،شهردار تهران به تماشاي «منصور» نشست

عليرضا زاكاني ،شهردار تهران در پرديس سينمايي ملت
به تماشاي فيلم «منصور» نشست .وي بعد از تماشاي فيلم
عنوان كرد« :مصمم هستيم با حمايت و توليد آثار نمايشي
نقش شهرداري را در شكلگيري جريان تمدنساز در عرصه
فرهنگ و هنر ايفا كنيم».
به گزارش همشهري ،شهردار تهران درباره فيلم «منصور»
گفت« :اين فيلم به تصوير كشيدن خاطرات شهيد ستاري
بود .فيلم «منصور» اوج غيرت و خودباوري شهيد ستاري
را به زيبايي به تصوير كشــيده بود .امنيت ،عزت و بزرگي

نمايش  ۲۸مستند در بخش مسابقه شهيد آويني

اسامي فيلمهاي بخش مستند بلند پانزدهمين جشنواره سينما حقيقت امروز اعالم ميشود
شهاب مهدوي

خبرنگار

با اعالم اسامي فيلمهاي راهيافته به بخش مسابقه شهيد آويني ،و
معرفي فيلمهاي خارجي بخش بينالملل ،حاال دوستداران و فعاالن
سينماي مستند چشم انتظار اعالم اسامي مستندهاي بلند بخش
مسابقه سينماي ايران پانزدهمين جشنواره سينما حقيقت هستند.
گويا قرار است امروز اسامي فيلمهاي حاضر در اين بخش اعالم شود.
بخشي كه شايد كنجكاوي برانگيزترين بخش سينما حقيقت باشد.
ظاهرا ً كار هيأت انتخاب بخش مستندهاي بلند مسابقه سينماي
ايران به پايان رسيده و فقط مانده اعالم اسامي راهيافتگان كه ظرف
امروز و فردا ،نام آثار برگزيده رسانهاي خواهد شد .جشنوارهاي كه
سالهاست نبض سينماي مستند با آن ميتپد و تقريباً هر فعال
ســينماي مســتند عالقهمند به حضور اثرش در سينما حقيقت
است .جشنوارهاي كه سال گذشــته بهصورت آنالين برگزار شد و
ميزان استقبال از فيلمها نشــان داد كه حتي كرونا هم نتوانسته
رونق مهمترين رخداد ساالنه سينماي مستند را تحتالشعاع قرار
دهد .ضمن اينكه اكران آنالين باعث گسترش مخاطبان
جشنواره شد و عالقهمندان سينماي مستند در سراسر
ايران امكان تماشاي آثار را يافتند .با توجه به تجربه
موفق سال گذشــته ،امســال هم فيلمهاي سينما
حقيقت بهصورت آنالين به نمايش در ميآيد و البته
خوشبختانه برگزاري جشنواره بهصورت حضوري
هــم در دســتور كار برگزاركنندگان اين
رخداد قرار گرفته است.
 ۲۸مستند
در بخش مسابقه شهيد آويني

با پايــان كار هيــأت انتخاب بخش
مسابقه شــهيد آويني ،از ميان آثار
رسيده  ۲۸مستند انتخاب شدند .اين
آثار عبارتند از:
 -۱از رنج عاشقي���(علي اكبر نوروزپور)
 -۲اكــس نيهيــل ،يــك تــراژدي
اقتصادي ������������� (محمدرضا نيرومند)
 -۳اماننامه ����������������������(حامد سعادت)
 -۴آخر رفاقت�����������������������(داوود جليلي)

 -۵آن مرد�����������������������������������������������������������(مهدي حجت پناه)
 -۶باغ خاطرات تلخ ��������������������������������������������������(مهدي نقويان)
 -۷پرده دوم����������������������������������������������������������� (عليرضا باغشني)
 -۸پس از  ۲۲سال��������������������������������� (محمدعلي يزدان پرست)
 -۹پهلوان ����������������������������������������������������������(مهرداد شعباني نيا)
 -۱۰تفنگ برادرم������������������������������������������������� (كامران جاهدي)
 -۱۱تولدت مبارك باميال�������������������������������������� (محمد صالحي)
 -۱۲چند قدم آن طرفتر�������������������������������������� (محمد صالحي)
 -۱۳در امتداد خاكريز��������������������������������������� (سيدرضا حسيني)
 -۱۴در جستوجوي يك سرباز������������������������������� (ميثم غالمي)
 -۱۵راكال ������������������������������������������������������������� (احمد ابراهيمي)
 -۱۶روزهاي ناتمام����������������������������������������������� (مهدي قربانپور)
 -۱۷رياضت تا سياست��������������������������������������������� (امين عباسي)
 -۱۸ژنرال��������������������������������������������������������������� (مهرداد يوسفي)
 -۱۹ساشا��������������������������������������������������������������� (ساسان فالحفر)
 -۲۰سرباز شماره صفر�������������������������������������� (محمد سليميراد)
 -۲۱شاهمراد ���������������������������������� (سيدصفياهلل حسيني)
 -۲۲صداها فرياد ميكشند ��������������� (شهرام عليزاده)
 -۲۳عمليات المپيك �������� (حسين الهام)
 -۲۴كسي او را نديد �������������(علي خيرخواه
و امير باحجب خياطيپور)
 -۲۵كهنه سرباز ���(جابر مطهريزاده)
 -۲۶محرم ���������������� (مرتضي مقدس)
 -۲۷مرگ ماسايوشي ���(حسين صفرزاده)
 -۲۸معماي رضا�������� (سيدرضا حسيني)
راهيافتگان باید نســخه نهايي فيلم خود را به
دبيرخانه جشنواره تحويل دهند.
اعالم اسامي فيلمهاي خارجي بخش بينالملل

اســامي فيلمهاي خارجي نيمه بلند و كوتاه بخش
مسابقه بينالملل پانزدهمين جشنواره بينالمللي
سينماحقيقت هم اعالم شد و قرار است بهزودي
اسامي مستندهاي ايراني حاضر در اين بخشها
هم اعالم شود.
هيأت انتخاب بخش مستندهاي نيمه بلند 7فيلم
را از 9كشور انتخاب كرد كه اسامي اين فيلمها به اين
شرح است:

كه امروز از آن ياد ميكنيم مرهون اين زحمات اســت».
وي در ادامه با تشكر از كســاني كه فيلمي چون «منصور»
را به تصوير كشــيدهاند ،گفت«:اميدوارم اين غيرت و اين
خودباوري متكي به ايمان كه از ستاري يك قهرمان ساخته
را باز هم ببينيم».
زاكاني همچنين در توييتر خودش فيلم «منصور» را روايتي
جذاب از يك قهرمان واقعي خواند و نوشت« :منصور روايتي
جذاب از يكقهرمان واقعي است .به عنوان يكي از شاگردان
مكتب امام ،به هنرمندان كشور دست مريزاد ميگويم كه

اهميت برگزاري حضوري
محسن اسالمزاده
مستندساز

ســال گذشــته با وجود كرونا
جشــنواره تعطيــل نشــد و
بهصورت برخط برگزار شد .همين موضوع اتفاق خوب و
شايستهاي بود .اما باتوجه به شرايط كنوني براي امسال
شخصا منتقد اين هستم كه جشــنواره تنها بهصورت
آنالين برگزار شود.
اكنون در شرايطي هستيم كه ســالنهاي سينما كار
خود را آغاز كردهاند پس ميتوان سينما حقيقت را هم
بهصورت حضوري برگزار كرد.جشنواره امسال حداقل
بايد با تعداد محدود و رعايــت پروتكلها حتما بخش
حضوري هم داشته باشــد چراكه به هر ترتيب شايد
در بخش آنالين ،برخي از فيلمهــاي مدعي بهخاطر
مشــكالت كپيرايت كه در اين ســالها پيش آمده،
راضي به اكران آنالين فيلم خود نباشند و در اين رويداد
حضور پيدا نكنند.
اميدوارم امسال شرايطي فراهم شود كه حتما بخشي
از جشنواره بهصورت حضوري باشد .چون در غيراين
صورت واقعا به فيلمهايي كه بــراي نمايش روي پرده
آماده شده است ضربه وارد ميشود.
جشنواره «سينما حقيقت» جديترين رويداد سينما
مستند ماست .در نتيجه اگر اين جشنواره هم قرباني
شرايط اقتصادي شود ،درست نيست .در واقع ميتوان
جشنوارههاي ديگري كه جدي نيست را تعطيل و اين
رويداد را برگزار كنند .حتي اگر بخش مستند جشنواره
فجر هم برداشته شود ،باز هم سينماي مستند آن قدري
آســيب نميبيند كه تعطيل شدن جشــنواره سينما
حقيقت به آن آسيب وارد ميكند.
«چرخ» از مغولســتان« ،آلتيمينــا» از ايتاليا« ،ســارا جان»
محصول مشترك اسپانيا ،صربســتان و نروژ« ،يك تصوير ،دو
حركــت»از كانادا« ،تغييــر در حالت هوشياري»ازلهســتان،
«چشمانداز صفر» از كرواسي« ،آواهايي از دوران سپري شده»
از تاجيكستان.
همچنين در بخش مسابقه فيلمهاي كوتاه نيز  ۱۱فيل م از  ۸كشور
از سوي هيأت انتخاب به بخش مسابقه راه يافتند كه اسامي اين

توانستهاند گوشهاي از تاريخ پرافتخار ملت ايران را روايت
كنند .مصمم هستيم با حمايت و توليد آثار نمايشي نقش
شهرداري را در شــكلگيري جريان تمدنساز در عرصه
فرهنگ و هنر ايفا كنيم».
فيلم «منصور» به كارگرداني سياوش سرمدي كه به زندگي
شهيد ستاري ميپردازد ،تاكنون يكميلياردو۱۰۰ميليون
تومان بليت فروخته است .اين فيلم قرار بود در نمازجمعه
دیروز بهصورت رايگان براي نمازگزاران اكران شــود كه با
مخالفت سازمان اوج روبهرو شد.

گسترش مخاطبان با اكران آنالين
وحيد فرجي

مستندساز

ســينما حقيقــت جديترين
بستر براي نمايش تواناييهاي
سينماي مستند اســت .البته تعداد آثاري كه در يك
جشــنواره به نمايش درميآيد ،محدوديتهايي دارد
و نميتوان توليدات مختلف اين سينما را در جشنواره
به نمايش گذاشــت .شــايد باالي هزار فيلم متقاضي
حضور در اين جشنواره باشند و براي گروهي كه به دبير
جشنواره ،مشاوره براي انتخاب فيلمها ميدهند ،شرايط
خيلي سخت است .قطعاً جشنواره «سينما حقيقت» در
پيشرفت سينماي مســتند نقش زيادي داشته است.
اينكه خيلي از مستندسازان درگير يك ماراتن ميشوند
كه فيلم خود را به جشنواره «سينماحقيقت» برسانند،
نشان از اهميت اين جشنواره دارد.
كرونا اتفاقي بود كه باعث شد ما متوجه جرياني شويم
كه قب ً
ال به آن توجه نميكرديم .در حوزه سينما همانند
خيلي از مشاغل كاري ديگر ،ميتوان از راه دور به انجام
كارها پرداخت .تماشــاي آنالين فيلمهاي جشنواره
«سينما حقيقت» ضمن توجه به حقوق قانوني صاحبان
فيلمها ،ميتواند بعد از ريشهكن شدن كرونا هم ادامه
پيدا كند چرا كه فضاي مناســبي براي ديدهشدن آثار
در نقاط مختلف فراهم ميكند و مستندساز هم تمايل
دارد كه فيلمش بيشتر ديده شــود .خيلي از آدمها در
نقاط دور كشور زندگي ميكنند كه برايشان حضور در
تهران به راحتي ميسر نيست .ايرانياني هم هستند كه در
خارج از كشور زندگي ميكنند و امكان حضور فيزيكي
در جشنواره را ندارند و نمايش آنالين ميتواند فرصت
خوبي براي آنها ايجاد كند.
فيلمها به اين شرح است:
«شــگفت انگيز»از فنالند« ،كشــور من ،چه زيبا !» از لهستان،
«ارواح و صخرهها :يك افسانه آزوري»از سوئيس« ،استورجتنيا»
از فرانسه« ،ما همه يك دل داريم»از لهستان« ،بازي» از سوئيس،
«ديگرهيچ كجا وطنم نيست»از بلژيك« ،سفر حفره»از هلند« ،در
جريان كلمات»از هلند« ،تخيل پدرم » از دانمارك و «يك سال
در تبعيد»از تركيه.

چهر ه و خبر
سفر به قم و ديدار با مراجع عظام

ن ماه رياست خود بر سازمان صداوسيما براي
پيمان جبلي در دومي 
ديدار با مراجع عظام به قم سفر كرد.
به گزارش همشــهري ،پيمــان جبلي ،رئيس صداوســيما به
رسم هميشگي مديران به شهر قم ســفر كرد و به ديدار مراجع
تقليد رفت .در ديدارهاي متعدد ،مراجــع تقليد با قدرداني از
نقش صداوســيما در تبيين معارف ديني نكاتي را براي ارتقاي
ماموريتهاي سازمان صداوســيما بهويژه در دوره جديد بيان
كردند .آيتاهلل مكارمشــيرازي در اين ديدار خطاب به پيمان
جبلي عنوان كرد« :ســوابق و عملكرد شــما نشان ميدهد كه
ميتوانيد در اين سازمان تحوالت شــگرفي ايجاد كنيد تا هم
برنامههاي صداوسيما بيشتر ديده شود و هم مردم به آنها اعتماد
بيشتري داشته باشند ».وي با بيان اينكه بايد از تجربه و اندوخته
خود براي رسيدن صداوسيما به دانشــگاهي اسالمي استفاده
كنيد ،گفت« :در كنار جلب اعتماد مردم مشــكالت آنها را هم
پيگيري كنيد».

سریال

آرش نهاوندي

مترجم

ادامه توفان كرهاي در نتفليكس

«عازم جهنم» ركورد بازي مركب را در 24ساعت شكست
سريال «عازم جهنم» به كارگرداني يئون سانگ – هو ،جديدترين
سريال كرهاي نتفليكس تنها 24ساعت پس از نمايش اوليه در روز
19نوامبر (28آبان) ،در 80كشور متفاوت ،رتبه بيشترين تعداد
بينندگان و نخســتين سريال محبوب را كســب كرد و توانست
ركورد قبلي رتبه بندي از نظر ميزان تماشــاگر را كه در اختيار
سريال«بازي مركب» بود ،بشكند.
به گزارش گاردين ،براســاس جدولي كه در 20نوامبر(29آبان)
انتشار يافته ،سريال «عازم جهنم» رتبه اول سريالهاي نتفليكس
را ب ه خود اختصاص داده و سريالهاي «بازي مركب»« ،ناركوس:
مكزيك» و «كابوي بيباپ» ،بهترتيب در ردههاي دوم ،ســوم و
چهارم اين جدول قرار گرفتهاند.
با به نمايش در آمدن نســخه اوليه و آزمايشي « عازم جهنم» در
جشــنواره بينالمللي فيلم تورنتو در 9ســپتامبر 2021نيز اين
سريال بدل به نخستين سريال كرهاي شد كه تا به امروز در يك
جشنواره معتبر سينمايي به نمايش درآمده است .فصل اول اين
سريال در  6قسمت ساخته شده و هنوز اطالع دقيقي درباره زمان
ساخت و انتشار فصل دوم اين ســريال در اختيار خبرگزاريها
گذاشته نشده است.
با اين حال انتظار ميرود كه سريال «عازم جهنم» بدون درنظر
گرفتن اين قياسهاي ســاده بتواند روي پاي خود بايستد و به
تنهايي با نام و عنوان خود مطرح شــود .منتقــد گاردين درباره
اين ســريال نظر داده كه «عازم جهنم» به طرز عجيبي سريال
خوبي است؛ حتي بهتر از سريال«بازي مركب» و شايد از خيلي
از سريالهايي كه تا به امروز به نمايش درآمدهاند نيز بهتر باشد.
در اين ســريال يكباره موجودات غــول پيكرماورايي بهصورت
چهرههايي ترســناك و وهم آلود در برابر ديــدگان تعدادي از
ساكنان گناهكار شــهري به ظاهر آرام ،تجسم پيدا ميكنند و
پيشبيني خود را از تاريخ و زمان دقيق مرگ آنها ارائه ميدهند؛
بعد از اين پيشگويي يكباره  3هيوال يا غول خشني كه از دنيايي
با ابعاد ديگري آمدهاند ،در برابر فرد گناهكار ظاهر ميشــوند و
در چشم به هم زدني او را تبديل به پودر خاكستر ميكنند و با
خود به جهنم ميبرند .زد و خوردها و برخوردهاي شيطانياي
كه دراين سريال به چشم ميخورد تا حدي حس ديدن سريالي
از دنياي ابرقهرماني و مارول را به بيننده القا ميكند ،اما سريال
«عازم جهنم» ميخواهــد اين حس را به بيننــده القا كند كه
چگونه اطالع ناگهاني از اينكه نيرويــي بهطور عامدانه در حال
انتخاب افراد خاصي اســت و آنها را بهصورت ناگهاني توســط
موجودات ماورايي از بين ميبرد و به جهنم ميفرستد ،ميتواند
شكل و شمايل جوامع را بهطور كامل دگرگون كند و ميليونها
نفر را بهطور گسترده درگير ترســي مداوم و فرضيات مرتبط با
تئوري توطئه و متعاقب آن سردرگمي شديدي در زندگي كند
و همواره مردم را با اين سؤال مواجه كند كه نوبت مرگ بعدي

چه زماني اســت؟ مردم شهري كه در اين ســريال نشان داده
شــدند ،همچنين همواره با اين ترس زندگي خواهند كرد كه
آيا پس از مرگ واقعا به جهنم خواهند رفت يا شايد سرنوشتي
بهتر در انتظارشان باشد؟ و اين پرسش اساسي نيز در ذهنشان
ايجاد ميشــود كه پس از مرگ چه سرنوشــتي در انتظارشان
است؟ در واقع اين پرسشي اســت كه در ذهن تماشاگران اين
ســريال نيز ايجاد خواهد شــد .اگرچه جمله «اين زماني است
كه تو خواهي مرد» مســتقيما برگرفته از فيلم «حلقه» است،
اما لحن اين سريال بيشتر نزديك به سريالهاي «بازماندگان»
و «بازگشتهها» اســت كه در آنها به ضعف انســانها در مقابله
با حوادث غيرمترقبه آخرالزماني پرداخته شــده است« .عازم
جهنم» اما بهنظر سريالي است كه بهتر از  2سريال يادشده در
آن ضعفهاي انساني و زمان اندك باقيمانده تا نابودي كامل اين
دنيا به تصوير كشيده است.
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جهاننما

مقصد ،انگليس

رم و پاريس همزمان با پايان دوره حضور آنگال مركل در
قدرت ،تالش دارند جايگاه خود را در اروپا تقويت كنند

ايتاليا و فرانسه ،همزمان با آزمون بزرگ اروپا در پي كنارهگيري
آنگال مركل ،صدراعظم آلمان از قدرت ،معاهدهاي براي استحكام
روابط و همكاريهاي دوجانبه و تقويت همكاريهايشان در اروپا
امضا كردهاند.
به گزارش رويترز ،امانوئل مكرون ،رئيسجمهور فرانســه و ماريو
دراگي ،نخستوزير ايتاليا اين معاهده جديد را روز گذشته در رم
امضا كردند .بعد از آن ،جتهاي نيــروي هوايي ايتاليا با دودهاي
رنگي ،پرچم  2كشور را در آسمان رم به نمايش در آوردند و امضاي
معاهده جديد ،به اين شكل جشن گرفته شد .دراگي بعد از امضاي
توافقنامه ،به خبرنگاران گفته است« :اين معاهده ،نشانگر لحظهاي
تاريخي در روابط بين ماست .فرانسه و ايتاليا روابط ديپلماتيك،
بازرگاني ،سياســي و فرهنگي خود را بيش از گذشته استحكام
ميبخشند».
اين معاهده كمي بعد از آن امضا شــد كه در آلمان ،احزاب براي
تشكيل ائتالف حاكم در اين كشــور موافقت كردند و به 16سال
حكمراني مركل پايــان دادند .مركل در ايــن دوران ،بدون هيچ
رقيبي ،عمال رهبــر اتحاديه اروپــا بود و نقش چشــمگيری در
سياستهاي اين بلوك سياسي داشت .او در تمام اين سالها ،روابط
بسيار نزديكي با همتايان خود در فرانسه ايجاد كرده بود.
انتظار ميرود كه دولت جديد آلمان ،بيش از مركل نگاه به داخل
داشته باشد؛ بهخصوص در شروع كارش و با توجه به اين شرايط،
هم رم و هم پاريس تمايل دارند تا روابط خود را مستحکم تر کنند؛
آن هم در شرايطي كه مشکالت اقتصادي تمام دنیا را در نورديده،
روســيه رويكرد هجوميتري پيدا كرده ،چين در حال اوجگيري
است و آمريكا هم آشكارا خود را از اروپا دور ميكند.

مكرون گفته است كه امضاي معاهده كوئيرينال (نام كاخ رياست
جمهوري ايتاليا كه توافقنامه  2كشــور در آن امضا شده) روابط
كشورش با آلمان را به چالش نميكشد ،بلكه مكمل و هدف نهايي
آن ،تقويت تمام اروپاست .او به خبرنگاران گفته است« :هدفي كه
ما دنبال ميكنيم اين است كه اروپايي قويتر و مستقلتر داشته
باشیم؛ اروپايي كه ميداند چطور از مرزهايش محافظت و از خود
دفاع كند ».رئيسجمهور فرانسه همچنين گفته است« :بهعنوان
كشورهاي بنيانگذار اتحاديه ،ما از يك اروپاي مستقلتر ،منسجمتر
و دمكراتيكتر دفاع ميكنيم».
اين معاهده چند هفته قبل از اينكه فرانسه رياست دورهاي اتحاديه
اروپا را در ماه ژانويه بهعهده بگيرد ،امضا شــده است .اين معاهده
نخستين بار در سال 2017مطرح شد ،اما مذاكرات درباره آن در
ســال  ،2018زماني كه دولتي پوپوليستی در ايتاليا سرکار آمد و
دعواهاي گســترده ای را با مكرون بر ســر مهاجران راه انداخت،
متوقف شد .اما امسال در پي انتصاب دراگي بهعنوان نخستوزير
جديد ايتاليا در راس دولت ملي این کشور ،روابط دو كشور متحول
شده اســت .دو رهبر در ماههاي اخير ،بارها با هم مالقات كرده و
در مسائلي كه پيشتر پيشبرد آنها غيرممكن بهنظر ميرسيد ،از
نزديك مذاكره و همكاري كردهاند؛ ازجمله پايان سالها مناقشه
در ليبي.
معاهده كوئيرينال كه از مدل معاهده جامع ســال 1963آلمان
و فرانســه الگوبرداري كرده ،به پاريس و رم امكان ميدهد كه در
آستانه نشست اتحاديه اروپا ،نظرات مشتركي را در پيش بگيرند.
دراگي گفته است كه دو كشور« ،اشــكال جديد همكاري» را در
بخش انرژي ،فناوري  ،تحقيق و نوآوري در پيش خواهند گرفت .او
اضافه كرده است كه دستكم يكبار در هر فصل ،يك وزير از يكي
از این دو كشور ،در جلسه كابينه كشور ديگر شركت خواهد كرد.
فرانسه و ايتاليا همچنين متعهد شدهاند تا در زمينه سرمايهگذاري
و اتخاذ اســتراتژيهاي مشــترك در بازارهاي بينالمللي با هم
همكاري كنند .شركتهاي فرانسوي در سالهاي اخير در ایتالیا،
سرمايهگذاري های هنگفتي كردهاند ،اما سياستمداران ايتاليايي
همتايان فرانســوي خود را متهم ميكنند كه وقتي شركتهاي
ايتاليايي به فكر سرمايهگذاري در آن سوي مرز هستند ،چندان به
ايتالياييها كمك نميكنند.
رهبر اروپا

تقويت همكاريها با ايتاليا،يكي از قدرتهاي سنتي اتحاديه اروپا،
احتماال بخشي از برنامه جاهطلبانه مكرون و فرانسه براي پركردن
خأل مركل و آلمان در اتحاديه اروپاست .فرانسه در دوران مكرون،
با پيشنهادهايي همچون استقالل بيشتر اروپا از آمريكا و تشكيل
ارتش اروپايي ،سعي كرده اســت تا نقش برجستهتري در تعيين
سياستهاي كلي خارجي اروپا داشته باشد.
عالوه بــر آن ،مكــرون اخيرا در سياســتهاي پولــي اروپا هم
موضعگيريهاي بيشتري نسبت به گذشــته داشته است .براي
نمونه ،او از اتحاديه اروپا خواســته تا نســبت به كســري بودجه
كشــورهاي عضو و همينطور سطح بدهي آنها نســبت به توليد
ناخالص داخليشان ،سختگيري كمتري را از خود نشان دهد.
او در درگيريهاي اخيرش با آمريكا ،انگليس و اســتراليا بر ســر
توافقنامه امنيتــي اين كشــورها و دور زدن پاريس در توافقنامه
توسعه ناوگان زيردريايي اســتراليا هم از خود قاطعيت و اقتدار
بسیاري نشان داده و رفتار اين كشورها را نوعي بياحترامي به اروپا
قلمداد کرده است .شــرایط در اروپا براي تبديل شدن مكرون به
جانشين مركل آماده است اما مشــكل نه اروپا كه در خود فرانسه
است؛ مکرون در سال آينده ميالدي بايد در انتخابات شركت كند
و اگر در كاخ رياستجمهوري ابقا نشود ،نهتنها برنامههاي فردي
او براي جانشيني مركل نابود خواهد شد كه فرانسه هم احتماال
نخواهد توانست به طور كامل از مســيري كه تا به اينجا مكرون
براي اين كشــور در اتحاديه اروپا ايجاد كــرده ،بهره كافي ببرد و
جاي آلمان را بگيرد.
فرصت يك سال پيش رو ،براي فرانســه بسيار حياتي است؛ زیرا
صدراعظم جديد آلمان ،در ابتداي كار دولتش بايد به مسائل داخلي
بپردازد و بعد از يك سال ،احتماال فراغت بيشتري خواهد داشت تا
نقش مركل در اتحاديه را براي خود بخواهد.

كيوسك

بسياري از پناهجويان به دنبال رسيدن به انگليس
هســتند تا از مزاياي پناهندگي در اين كشــور
بهره ببرند .مقامات فرانسوي معتقدند؛ بازار كار
انگليس به دنبال جذب پناهجويان اســت؛ چرا
كه انگليسيها در ازاي پرداخت حقوقي ناچيز از
آنها در بخش توليد استفاده ميكنند .سياست
سختگيرانه فرانســه در قبال پناهجويان باعث
شده تا آ نها رفتن به سمت انگليس را به ماندن
در فرانســه ترجيح دهند .فرانسه به تازه واردها
در يافتن شغل ،بازآموزي يا ادغام با جامعه هيچ
كمكي نميكند .پناهجويان در انگليس بهمدت
يك ســال اجازه كار ندارند اما در همين دوران
كمك هزينهاي به مبلغ حــدود 40پوند در هفته
دريافت ميكنند .زنان بــاردار و كودكان ،كمك
هزينههايي مازاد بر ايــن دريافت خواهند كرد.
همچنين هزينه درمان و تحصيل براي اين افراد
در انگليس رايگان است.

اتحاد فرانسه و اروپا ،در اروپاي بدون مركل

قربانيان دريا

طي 7سال گذشته 23هزار نفر در تالش براي رسيدن به اروپا
قرباني امواج دريا شدهاند
سميرا مصطفي نژاد
روزنامهنگار

انگليس و فرانسه در پي مرگ 27پناهجو
گزارش در كانال مانش ،بار ديگر مجبور شدند با
واقعيت تلخ ناكارآمدي سياستهاي خود
در زمينه مديريت بحران پناهجويان و مواجهه با قاچاق
انسان روبهرو شوند .اگرچه متعدد بودن مسيرهاي ورود
غيرقانوني به اروپا كه عموما از دل مديترانه ميگذرند،
افزايش جمعيــت متقاضيــان پناهندگي بــه اروپا و
گستردگي شبكه قاچاقچيان انسان ميتواند به راحتي
ت مقابله با بحــران پناهجويان را بياثر
هر نوع سياســ 
سازد.
فاصله ميان بندر «كاله» در فرانســه تــا بندر «دوور»
در انگليــس كه به كانــال مانش معروف اســت ،فقط
32كيلومتر اســت .اين مســافت ،زماني كه در نهايت
امنيت و رفاه پيموده شود ،ناچيز بهنظر ميآيد .بيشتر
مسافران غيرقانوني اين مســير ،اما براي عبور از آن بر
قايقهاي الســتيكي و بدون محافظ سوار ميشوند و
اين يعني برخورد هر موج خروشان به بدن نحيف قايق،
سرنشــينان را يك قدم به مرگ نزديكتر ميسازد .با
اين همه ،پيمودن اين مسافت پرخطر براي فردي كه
خانواده خود را از جنگ يا از دل شرايط وخيم اقتصادي و
اجتماعي  -احتماال جايي در خاورميانه يا آفريقا  -بيرون
كشيده ،ترسناك نيست .بيشــتر پناهجويان به اميد
رسيدن به زندگي بهتر در اروپا ،از مسيرهاي خطرناك
دريايي عبور ميكننــد .كانال مانش هــم يكي از اين
مسيرهاســت و عبور از اين باريكه در منتهياليه غرب
اروپا ،آخرين گامي اســت كه آنها بايد بهسوي محقق
شــدن روياهايشــان بردارند؛ حتي اگر مانند فاجعه
چهارشنبه گذشته ،اين گام بهسوي مرگ باشد.
در حادثه روز چهارشــنبه 27پناهجو شامل 17مرد،
7زن و  3كودك جان خود را از دست دادهاند ،اما غرق
شــدن همزمان 27نفر در اين ســانحه مانع از تالش
ديگر پناهجويان براي رسيدن به انگليس نشده است.
در ســاعات اوليه روز پنجشــنبه  2قايق ديگر حامل
40سرنشين از كانال مانش عبور كرده و در بندر دوور
پهلو گرفتهاند.
تراژدي اخير مرگ پناهجويان در تالش براي خروج از
فرانسه و رسيدن به انگليس به بدترين تراژدي سالهاي
اخير كانال مانش تبديل شده اســت ،اما دولتهاي 2
كشور همچون گذشــته براي يافتن مقصر اين فاجعه
تكرارشونده و براي مديريت بحران پناهجويان با يكديگر
درگير شدهاند.

مشاجره بر سر مسئوليت

سازمان جهاني مهاجرت اعالم كرده كه از سال 2014تا
به امروز 166نفر حين عبور از كانال مانش غرق شدهاند؛
يعني بهطور متوسط ساالنه بيش از 23نفر حين عبور
از اين كانال جان خود را از دست دادهاند .از اينروست
كه مرگ همزمان 27نفر در يك حادثه ،به بزرگترين
تراژدي انساني كانال مانش تبديل شده است.
انگليس خواســتار گشــتزني مشــترك  2كشور در
امتداد سواحل فرانسه شده تا به اين شكل از آغاز سفر
پرخطر پناهجويان جلوگيري شــود .بوريس جانسون،
نخســتوزير انگليس در نامهاي از همتاي فرانســوي
خود درخواست كرده گشــتزنيهاي مشتركي توسط
 2كشور در مســيرهاي پرتردد پناهجويان ايجاد شود.
جانســون همچنين خواســتار امضاي معاهدهاي شد
تا براســاس آن انگليس بتواند پناهجويان را به فرانسه
مسترد سازد .آنچه مسلم اســت ،فارغ از جانهايي كه
هرســال در آبهاي ميان  2كشــور از دست ميروند،
دولتهاي انگليس و فرانســه رويكرد مشابهي نسبت
به موضوع قاچاق انسان در اين منطقه ندارند .مقامات
فرانسه در سالهاي گذشــته بارها انگليس را مسئول
هجوم پناهجويان به اين منطقــه و تالش براي عبور از
كانال مانش اعالم كردهاند .فرانسويها معتقدند انگليس
با قاچاقچيان انســان به اندازه كافــي قاطعانه برخورد

نميكند و به واسطه اســتخدام كارگران غيرقانوني با
حقوق پايين ،مسير ورود پناهجويان را هموار ميسازد.
آمار نجات و مرگ در مديترانه

ي ماه جاري
طبق اعالم دولت انگليس ،در يكي از روزها 
ميالدي ،بيش از هزار نفر خود را با قايقهاي كوچك به
خاك اين كشور رســاندند تا ركوردي جديد در بحران
كانال مانش ثبت شود .طي سا ل جاري ،بيش از 25هزار
نفر از كانــال مانش عبــور كردهاند .اما ايــن رقم تنها
بخشي از واقعيت است ،زيرا امسال حدود 45هزار نفر
در انگليس درخواست پناهندگي دادهاند .با اين همه،
آمار درخواست پناهندگي در اين كشور كمتر از نصف
آمار فرانسه است .در  3ماهه سوم سالجاري 17هزار و
400نفر در انگليس و 31هزار نفر در فرانسه درخواست
پناهندگــي دادهاند .براســاس آمار بهدســت آمده از
پروندههاي پناهجويان در ســال  ،2020پناهجوياني
كه به انگليس درخواست پناهندگي ميدهند بهترتيب
فراواني از ايران ،عراق ،آلباني ،اريتره ،ســودان ،سوريه،
افغانستان ،پاكستان ،هند و السالوادور هستند .با وجود
تقاضاي باالي پناهجويان بــراي ورود به انگليس ،اين
كشور مقصد اصلي پناهجويان به شمار نميرود .براساس
تعداد درخواستهاي پناهندگي ثبت شده در اتحاديه
اروپا در سال گذشته ،آلمان نخستين مقصد پناهجويان

مسيرهاي اصلي حركت پناهجويا ن به سمت اروپا
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است و پس از آن فرانسه ،اسپانيا ،يونان ،انگليس ،ايتاليا
و بلژيك در رتبههاي بعدي قرار دارند.
مسيرهاي پرخطر به سمت اروپا

اگرچه ماجراي كانال مانش طــي روزهاي اخير مورد
توجه جهان قــرار گرفته ،اما فاجعه اصلي در ســمت
ديگر اروپا در حال وقوع اســت .طبق گزارش سازمان
جهاني مهاجرت ،از سال 2014تاكنون ،حدود 23هزار
نفر جان خــود را درحين عبور از آبهــاي مديترانه با
استفاده از قايقهاي بادي يا چوبي از دست دادهاند .از
ابتداي سال  2021تا به امروز يعني طي 11ماه ،بيش از
1600پناهجو در تالش براي عبور از مديترانه و رسيدن
به سواحل جنوب اروپا ،تسليم امواج شدهاند.
مديترانه در سالهاي اخير براي پناهجويان و قاچاقچيان
انسان به دروازه اصلي ورود به قاره اروپا و همچنين يكي
از مرگبارترين مسيرهاي ورود غيرقانوني تبديل شده
اســت .اگرچه داليل مختلفي مانند شيوع همهگيري
كرونا در جهان از آمار كلي تالش براي ورود غيرقانوني
به كشورهاي اروپايي و در نتيجه از آمار كلي مرگومير
در درياي مديترانه كاســته ،اما روند مفقود شــدن يا
مرگ پناهجويان در  4مسير اصلي اين منطقه متوقف
نشده است .مســير شــرقي مديترانه سالهاست كه
براي ورود پناهجويان از تركيه به اروپا مورد اســتفاده
قرار ميگيرد .اســتفاده از اين مسير بهويژه بعد از سال
2011و اوج گرفتــن جنگ ســوريه افزايش پيدا كرد.
اين مسير بعدها بهتدريج با مســير ديگري در جنوب
درياي مديترانه (مسير آفريقاي شرقي) تلفيق شد .از
اين مسير از پناهجوياني چون سومالي ،كنگو و سودان
جنوبي بــراي ورود به اروپا اســتفاده ميكردند .يونان
مقصد اوليه پناهجويان در اين دو مســير است .مسير
مديترانه مركزي اما ب ه گفته كميساري عالي پناهجويان
سازمان ملل متحد يكي از پرترددترين و مرگبارترين
مسيرهاي قاچاق انسان در سالجاري بوده است .عالوه
بر كشــورهاي خاورميانه ،پناهجوياني از كشــورهاي
آفريقايي هم ســعي ميكنند از اين مســير ،خود را به
ايتاليا و از آنجا به فرانســه ،انگليس و ديگر كشورهاي
اروپايي برسانند.
مسير مديترانه غربي مســير پرخطر ديگري است كه
بخشي از آن از درياي مديترانه و بخش ديگري از حاشيه
اقيانوس اطلس ميگذرد .پناهجويان در اين مسير سعي
ميكنند با استفاده از قايقهاي چوبي ساده ،خود را از
سنگال ،موريتاني يا مغرب به جزاير قناري در اسپانيا و
يا فرانسه برسانند .بســياري از اين قايقها در نزديكي
سواحل آفريقا غرق ميشوند.

رژيم صهيونيستي در سوداي شبكه متحدان منطقهاي

تلآويو تالشهاي خود را براي تقويت روابط اقتصادي-امنيتي با متحدان عربي آمريكا در خاورميانه سرعت بخشيده است
«توافقهاي عاديســازي تنها آغاز
سياوش فالحپور
راه اســت؛ كشــورهاي عربي متحد
روزنامهنگار
آمريكا در سالهاي پيشرو موظفند
با مجموعهاي از پيمانهاي نظامــي ،امنيتي و اقتصادي ،ضعفهاي
ژئوپليتيك رژيم صهيونيستي را جبران كرده و اين رژيم را به قدرتي
منطقهاي تبديل كنند؛ قدرتي كه قادر باشــد جاي خالي آمريكا در
خاورميانه را پر كند ».اين بخشي از تحليل عبدالباري عطوان ،سردبير
روزنامه رأياليوم درباره توافقهايي اســت كه يك ســال قبل تحت
عنوان عاديسازي روابط ميان امارات و بحرين با رژيم صهيونيستي
به امضا رسيد .حاال با گذشت يك ســال ،صحنه روشنتر شده است.
رژيمصهيونيستي روزبهروز در مسير تقويت روابط خود با كشورهاي
عربي متحد با آمريكا پيشروي ميكند؛ از توافق امنيتي با مراكش در
غرب قاره آفريقا گرفته تا تبادل انرژي با اردن در حوزه مديترانه و البته
تاسيس صنايع نظامي مشترك با امارات در سطح خليجفارس.
بدون شك هدف از انعقاد اين توافقهاي سريالي ،تاسيس شبكهاي از
متحدان منطقهاي براي رژيم صهيونيستي است؛ رژيمي كه طي 7دهه
گذشته از تنهايي اســتراتژيك ميان قدرتها و ملتهاي خاورميانه
رنج برده است .نكته قابل توجه ،مخالفت گسترده مردمي با تمام اين
توافقهاست؛ حتي در داخل كشورهايي كه يك طرف توافق با رژيم
صهيونيستي بهحساب ميآيند .تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد
نارضايتي ملتهاي جهان عرب از سياست خارجي كشورهايشان در
قبال مسئله فلسطين و اسرائيل ،يكي از عوامل اصلي جنبشها و حتي
انقالبها بوده است .حال بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت نظامهاي
عربي كه بر مبناي سياست خارجي آمريكا مشغول تقويت روابط خود
با اسرائيل هستند چگونه رقم خواهد خورد.
گام به گام در مسير ائتالف دريايي

امارات بهرغم مســاحت اندك و ظرفيتهاي ناچيز ژئوپليتيك ،طي
2دهه گذشته تالش كرده خود را به يكي از بازيگران اصلي در معادالت
دريايي منطقه خاورميانه تبديل كند .سرمايهگذاري عمده در شركت
بنادر دوبي و حضور در ســطح بنادر مختلف منطقــه (به روشهاي
گوناگون نظير اجاره يا حضور نظامي) ازجمله مهمترين اقدامات امارات
براي اجراي اين سياست بهحساب ميآيد .در تازهترين رخداد ،دولت
امارات از توافق اين كشور با رژيم صهيونيستي براي تاسيس صنايع
نظامي-دريايي خبر داده است .براســاس اين توافق ،شركت اماراتي

امضاي توافق «آب در مقابل برق» ميان اردن و رژيم صهيونيستي در دوبي با حضور جان كري ،نماينده رئيسجمهور آمريكا در امور زيستمحيطي

«ايدج» كه مهمترين مؤسسه ساخت صنايع نظامي در اين كشور است ،آبي» قرار گرفته بود.
از طريق همكاري با شركت «آيايآي» يا همان صنايع تسليحاتي شــبكه الجزيره پيشبيني كرده مرحله بعد از عاديســازي روابط
اسرائيل كشــتيهايي را با كاربري نظامي ،امنيتي و بازرگاني توليد ميان امارات و اسرائيل به توســعه روابط نظامي در بعد هوايي مربوط
ميشود .انتظار ميرود امارات براي توسعه شبكه
خواهد كرد .به گزارش شبكه الجزيره ،نخستين
پدافند هوايي خود از صنايع تســليحاتي رژيم
مرحله از اين توافق مربوط به ساخت نسل جديد
صهيونيســتي كمك گرفته يا حتي در مراحل
كشتيهاي  M-170است كه براي اهدافي نظير
امنيت ساحلي ،كشف مينهاي دريايي ،حمله به
بعدي ،وارد ساخت مشــترك پهپاد با اين رژيم
امارات پيشبينی كرده
شــود .اگرچه مقامــات اماراتي پيــش از اين
شناورهاي مهاجم و البته جمعآوري اطالعات با
حجــم مبــادالت تجــاری ايــن
مدعي بودند توافق عاديســازي روابط با رژيم
استفاده از تجهيزات پيشرفته بهكار خواهد رفت.
كشــور بــا رژيــم صهيونيســتی
صهيونيســتي تنها با هدف كمك به حل بحران
اگرچه رژيم صهيونيســتي و امارات بر ساخت
تا پايان ســالجاری ميالدی به
فلسطين منعقد شده ،اما گذر زمان نشان ميدهد
كشتيهاي تجاري ،حفاري دريايي براي كشف
بيش از يكميليارد دالر برسد
اين كشــور برنامهاي از پيش تعيين شده براي
منابع نفت و گاز ،شــناورهاي اضطــراري براي
ائتالف با اســرائيل دارد .مجموعه همكاريهاي
اطفاي حريق و توســعه صنايع كشتيســازي
نظامي و امنيتي رژيم صهيونيستي با امارات در
مطابق با معيارهاي محيطزيستي تأكيد دارند،
اما فعال در جزئيات منتشر شده از توافق ميان طرفين ،چيزي غير از ازاي دريافت مبالغي هنگفت از اين كشور عربي صورت ميگيرد؛ آن
ساخت كشتيهاي نظامي به چشم نميخورد .اين توافق در جريان هم درحاليكه اقتصاد اسرائيل با بحراني بيسابقه روبهروست و بيش از
سفر يك هيأت نظامي اسرائيلي به رياست عميكام نوركين ،فرمانده هر زماني به منابع مالي جديد براي عبور از اين شرايط نيازمند است.
نيروي هوايي رژيم صهيونيســتي به امارات براي بازديد از نمايشگاه
آب در مقابل برق
اكسپو منعقد شده است .پيش از اين نيز ناصر العلوي ،فرمانده نيروي
هوايي امارات از پايگاه هوايي بالماخيم در جنوب تلآويو بازديد كرده به فاصله كوتاهــي پــس از توافق نظامــي جديد ميان امــارات و
و در جريان بخشي از مانور نظامي ارتش صهيونيستي با عنوان «پرچم رژيمصهيونيستي ،رســانههاي منطقه از انعقاد توافقي استراتژيك

يكميليارد دالر
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روزنامه تايمز[انگليس]

ممنوعيت سفر به آفريقا

روزنامه تايمز نوشــته كه در پي شيوع
گونه جديد ويروس كرونا ،انگليس سفر
به 6كشور آفريقايي را ممنوع كرده است.
پروازها به آفريقاي جنوبــي ،ناميبيا،
لسوتو ،بوتسوانا ،اسواتيني و زيمبابوه
از ظهــر روز جمعه ،به حالــت تعليق
در آمده و هر 6كشــور به ليست قرمز
اضافه شــد هاند .گونه جديد كرونا كه
در آفريقاي جنوبي شناســايي شده،
«بدترين نوع كرونا» است.

روزنامه بوستون گلوب [آمريكا]

وضعيت وخيم بازارهاي محلي
در آمريكا

بوســتون گلوب نوشــته كه بازارهاي
محلي در آمريكا وضعيت خوبي ندارند.
با آمدن كرونا ،بازارها تعطيل و بسياري
از مستأجرها مجبور شدند تا مغازههاي
خود را به صاحبمغازه پس بدهند .در
يك سال اخير كه گردشگري در سراسر
جهان متوقف شــده ،رســتورانها و
بازارهاي محلي رونق خود را از دســت
داده اند .براساس يك نظرسنجي ،شهر
بوستون هنوز به وضعيت قبل از كرونا هم
نزديك نشده است.

بين اين رژيم بــا اردن خبر دادند؛ توافقي با رنــگ و بوي انرژي .اين
توافق در شــهر دوبي با حضور مقامات طرفيــن و البته جان كري،
نماينده رئيسجمهور آمريكا در امور زيستمحيطي به امضا رسيد.
اردن ازجمله كشورهاي دنيا بهحســاب ميآيد كه با فقر شديد آبي
روبهروست .اين كشــور مهمترين منابع آبي خود را در جريان جنگ
6روزه 1967با رژيم صهيونيستي از دست داد .حاال قرار است اسرائيل
از همان منابع آبي كه اصالتا در اختيار اردن بوده به اين كشــور آب
بفروشد .فروش آب توسط رژيم صهيونيستي به اردن تا سالهاي قبل
در ازاي دريافت منابع ارزي صورت ميگرفت؛ بهعبارت سادهتر اردن
براي دريافت آب ،پول پرداخت ميكرد .حاال قرار است شبكه تبادل
انرژي جايگزين شكل سنتي معامله ميان طرفين شود؛ بهگونهاي كه
اردن در ازاي دريافت آب ،بخشــي از برق مصرفي اسرائيل را تامين
كند .پادشاهي هاشمي اردن طي ســالهاي گذشته سرمايهگذاري
قابلتوجهي در حوزه انرژيهاي تجديدپذير كرده و در آينده ،به يكي
از منابع تامين برق منطقه شام تبديل خواهد شد .اگرچه پيش از اين
رايزنيهايي مبني بر قرارداد خريد برق اردن براي لبنان يا سوريه مطرح
بود ،اما آنطور كه بهنظر ميرسد رژيمصهيونيستي نخستين مشتري
برق اردن است .به اين ترتيب درحاليكه اردن يكي از حاميان حقوق
فلسطينيها در مقابل اسرائيل بود ،حاال به شريك اين رژيم در حوزه
انرژي تبديل شده است .روزنامه العربيالجديد در گزارش خود با اشاره
به اين موضوع مينويسد :توافق اردن بدون شك بخشي از طرح موسوم
به معامله قرن است؛ طرحي كه اجراي آن حتي با شكست ترامپ در
انتخابات همچنان ادامه دارد .امان ،پايتخت اردن جمعه هفته گذشته
شاهد تظاهرات بزرگ شهروندان اين كشور عليه توافق آب در مقابل
برق با رژيم صهيونيستي بود.
پيمان امنيتي با مراكش

همزمان با اين تحوالت ،رژيم صهيونيســتي هفته گذشته پيماني
امنيتي با مراكش منعقد كرد .اين پيمان در جريان سفر بني گانتز،
وزير دفاع و عاليترين مقام امنيتي اسرائيل به رباط ،پايتخت مراكش
به امضا رسيد .بهگفته گانتز اين پيمان شــامل قراردادهاي فروش
تسليحات ،برگزاري مانورهاي نظامي مشترك و البته همكاريهاي
اطالعاتي گســترده ميان طرفين ميشود .رســانههاي عربي اين
توافق را پيش از هر چيز ،تهديدي مســتقيم براي امنيت الجزاير به
شمار آوردهاند .الجزاير ازجمله كشــورهاي عربي است كه هرگونه
ي روابط با رژيم صهيونيستي را محكوم كرده و تاكنون نيز
عاديساز 
مانع از عضويت رسمي اين رژيم در اتحاديه آفريقا شده است .شبكه
الميادين اين پيمان را بخشــي از تالشهاي اسرائيل براي تاسيس
شبكهاي از متحدان امنيتي و اقتصادي در سطح جهان عرب توصيف
كرده است.
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فاطمه عباسي

60
درصد
علیرضا زاكانی ،شهردار
تهران گفت :از ۲۱هزار معتاد
۶۰درصدشان در تهران
و یكهزار نفر آنها بانوان
هستند.

راس ســاعت  ۶در را بــاز ميكردنــد .اما در
سال ۲۰۰۰بهدليل اســتقبال ديوانهوار مردم
اين ســاعت به  ۵و حتي  ۴هم رسيد .حتي در
سال ۲۰۱۱چندين فروشگاه زنجيرهاي پا را از
اين هم فراتر گذاشتند و فروشــگاه هايشان را
براي نخســتين بار در دنيا در نخستین ساعت
بامداد باز كردند .مردم هــم از روزها قبل براي
اين خريد بزرگ برنامهريزي و محصوالت مورد
نظرشان را انتخاب ميكنند .از ساعتها قبل از
باز شدن در فروشــگاه در صف منتظر ميمانند
تا بتوانند محصوالت مورد نيازشان را با قيمتي
خيلي خيلي كمتر از بهای واقعي بخرند .بسياري
از مردم ساعتها قبل در صف منتظر ميمانند.
حتي برخي شــب را در خيابان و جلو فروشگاه
بهسرميبرند تا در اين رقابت پيروز شوند .البته
در چند سال گذشته كه كرونا سروكلهاش پيدا
شد ،بيشتر خريدها اينترنتي شد و اين ازدحام و
هجوم هم كاهش پيدا كرد.
اين ســنت غربي تقريبا  3-4سالي است كه به
ايران هم رســيده و فروشگاههاي آنالين ايراني
در هفتــه اول آذرماه و روز جمعه ســياه روي
كاالهايشان تخفيف ميگذارند .حاال اينكه اين
تخفيفها چقدر واقعي باشــند ،خودش كلي
جاي بحث دارد .در واقع حراجهايي كه در كشور
ما شكل ميگيرد ،چندان هم واقعي نيست .اگر
واقعي هم باشد اجناس فرسوده و مانده در انبار
با قيمتهايي پايينتر به مردم فروخته ميشود.
برخي از فروشگاهها در آستانه اين روز قيمت را
باال ميبرند ،بعد از آن هم به اســم حراج جمعه

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شــعاع ،خيابان شــهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

شنبه

حافظ

مردي كه پدر هويت تهراني شد

اول آخر

عيسي محمدي | روزنامهنگار

سياه با تخفيف قيمتها را به قبل برميگردانند!
حتي قيمت بعضي از اجنــاس در بازار ارزانتر
از ســايتهاي اينترنتي حتی با اعمال تخفيف
است.
اينها همه در حالي اســت كه در كشــورهاي
ديگر ،بسياري از اجناس برندهاي شناخته شده
و پرطرفدار با قيمت مناســب و كيفيت خوب
حتي با 90درصد تخفيف به مردم و حتي افراد
تهيدست و نيازمند فروخته ميشود .در روزهاي
اخير هــم پليس فتا به مردم بــراي خريدهاي
آنالين در روز جمعه ســياه تذكــر داد ،چرا كه
هرچند بسياري از فروشگاههاي آنالين در اين
روز بابت سود بيشترشــان حراج ميكنند ،اما
كالهبرداران نيز بيكار ننشســتهاند و در كمين
كاربران مجازي هســتند .خالصــه اينكه اين
ســنتهاي غربي و آمريكايي به مــا نميآيد.
يك كم كه فكــر كنيد ما خودمــان از قديم به
جاي جمعه سياه ،جمعه بازار و شــنبه بازار و
همه روزهاي هفته بازار داشته و داريم .خيلي از
كاالها در اين بازارها ارزانتر از مغازهها فروخته
ميشــود و ميتوان كلي محصوالت محلي هم
در آنها خريداري كرد .به جاي جشــن گرفتن
كريســمس و هول شــدن براي خريد در بلك
فرايدي ،بچسبيد به همان بازار دم عيد خودمان
كه تخفيفهايش هم واقعيتر اســت .راستي
اصال در اين جمعه تباه كه پشت سر گذاشتيم
ردپاي يك محصــول درجه يــك از يك برند
معتبر و خوشــنام را يافتيد كه حراجي واقعي
داشته باشد؟

 7میلیون

عکس :مهدی بیات

همه اين روزهاي آغازين آذرمــاه ،ما آدمهاي
مصرفگرا در حال باال و پايين كردن سايتها
و فروشگاههاي اينترنتي هستيم تا شايد از اين
«بلك فرايــدي» يا به زبــان خودمان «جمعه
ســياه» كمي تخفيف هم نصيب ما شود .انگار
در اين وقت سال خيلي از ما بدون اينكه بدانيم
اصال بلك فرايدي چي هســت يــا چرا جمعه
بايد سياه باشد ،چشــممان فقط تبليغات ريز و
درشت فروشگاهها را ميبيند كه قصد كردهاند
محصوالتشــان را با تخفيفهاي ويژه در سبد
خريد ما بچپانند.
اما بگذاريد براي آنهايــي كه نميدانند بگوييم
كه اين جمعه سياه نخستين روز پس از جشن
شــكرگزاري در فرهنگ آمريكايي اســت كه
بهعنوان روز شــروع فصل خريد كريســمس
شناخته ميشــود .اين فرهنگ از سال۱۹۵۲
نهادینه شد؛ اما از نام بلك فرايدي براي این روز
در دهههاي اخير استفاده شد .اين رسم اگرچه
ابتدا در آمريكا شروع شد ،اما بهدليل استقبال
گسترده مردم از مرزهاي خاكي و آبي رد شد و به
كشورهاي ديگر هم راه پيدا كرد .امروزه در اكثر
كشورهاي دنيا اين روز بهعنوان بزرگترين روز
حراج سال شناخته ميشود .احتماال فيلمهاي
مربوط به سرازير شدن مشتريان به فروشگاهها
را در كشورهاي ديگر ديدهايد كه انگار قصدشان
فقط خريد نيست و قرار است خاك فروشگاه را
به توبره بكشند .سالهاي متمادي فروشگاهها
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سرپرست مركز اورژانس تهران گفت :در شرایط
آلودگی هوا ،عملیات اورژانس ،حدود  ۱۵تا
۳۵درصد افزایش پیدا میكند كه این امر بسته
به شرایط و میزان امدادخواهی است .آلودگی
هوا با كرونا عجین شده و ماموریتها افزایش
پیدا كرده است .روزانه تا ۲۱هزار تماس تلفنی را
جواب میدهیم.

رئیس اداره حیاتوحش حفاظت محیطزیست
گلستان از زمستانگذرانی پرندگان مهاجر در
آبهای استان خبر داد و گفت5 :تا 7میلیون
از ۹۴گونه پرنده ،حدود 5هزار كیلومتر راه را از
سیبری تا گلستان طی كردند تا پس از توقفی
در تاالبهای استان و خلیج گرگان ،سفرشان را
به عرضهای جنوبیتر زمین ادامه دهند.

7000روانشناس
رئیس سازمان نظام
روانشناسی و مشاوره كشور
گفت :تاكنون به ۷۰۰۰
روانشناس پروانه داده شده
است و مردمی كه قصد مراجعه
دارند ،باید به پروانه سازمان آن
روانشناس توجه كنند.

گرينويچ

چسب دروغسنج خانگي

شايد تا چندماه ديگر به فهرست خريد خانم
خانه ،يك بسته چسب دروغسنج هم اضافه
شود .دروغســنج كه روي پوست صورت
نصب ميشود ،درصورت حركت عضلههاي
خاص روي صورت كه نمــاد دروغ گفتن
هستند ،واكنش نشان ميدهند .بهگزارش
آديتي ســنترال ،پس از اينكه تحقيقات
پروفسور يال هنين نشان داد كه 73درصد
مواقع اين دروغسنجها تشــخيص درســتي ميدهند ،از عرضه آن در آيندهاي
نزديك و قيمت زير يــك دالري آن درصورت توليد انبوه خبر داد .اين تراشــه
بسيار ريز كه روي صورت نصب ميشود ،با اســتفاده از سيگنالهاي موسوم به
 EMG electromyographyپيغامهاي دريافت شده را از الكترودهاي دستگاه
دريافت ميكنند .بهگفته دانشمندان سختافزار اين ابزار كاربردي است و فقط
الگوريتمهاي تحليل دادههاي آن بايد تكميل و بروزرساني شود.

بوك مارك
مسئله اسپينوزا

شهرت شامل عقايد ديگران ميشه و نيازمند اينه كه
اروين د.يالوم
طبق خواست ه ديگران زندگي كنيم .براي دستيابي و
نگهداري شهرت ،بايد چيزي كه ديگران ميپسندن ،بپسنديم و از هرچي دوري
ميكنن ،دوري كنيم .بنابراين از زندگي با شهرت يا زندگي سياستمدارانه فرار
كنين .اون يك تلهست .هرچي بيشتر بهدست بياريم بيشتر ميخوايم و وقتي ميل
و اشتياقمون برآورده نشه ،غممون بيشتر ميشه .دوستان به من گوش كنين .اگه
خواهان رستگاري هســتين ،زندگي خودتونرو با تالش براي چيزي كه بهش
احتياج ندارين ،تلف نكنين.

آ
خر مصور

کرونا و جهان
اثر فادی ابوحسن

دارويي خواهم يافت يا دارويي خواهم ساخت

پدري در چين پــس از ابتالي فرزندش به
ســندرم نادر ژنتيك ( ) Menkesو پس
از اينكه جامعه پزشــكي براي نوع بيماري
اين پسربچه دارويي نداشت ،خودش شروع
به مطالعه دارويي كرد و يك آزمايشــگاه
دارويي ســاخت .به گزارش ديليميل ،ژو
وي كه پزشــكان اعالم كرده بودند تا 2ماه
بعد پســرش را از دست ميدهد تا دو سال
بعد هم فرزندش را زنده نگه داشته است .او كه شرايط شيوع كرونا ،امكان كمك
گرفتن از جامعه پزشــكي اروپا و آمريكا را برايش ناممكن كــرده بود ،با تالش
خستگيناپذير توانســت تمام فاكتورهاي حياتي فرزندش را به كمك داروهايي
كه فرمولهايش را با مطالعه شبانه روزي كشف كرده و آنها را ساخته بود كنترل
كند .او خانهاش را تبديل به آزمايشگاه داروهاي اين بيماري كرده و همسرش به
خانه دخترش رفته است.

اژدها

زادروز

وارد میشود

نتيجه اعتماد به تم پارك

تصور كنيد در يكي از بهترين تم پاركهاي
دنيا با موضوع دايناسورها و كروكديلها ،هوس
ميكنيم که يك عكس ســلفي با كروكديل
غولپيكرمصنوعيتمپاركبگيريمكهناگهان
اين خزنده كه به آن فسيل زنده هم ميگويند
آروارههايش را باز ميكند و دستمان را گاز
ميگيرد .اين حادثهاي بــود كه براي مردي
68ساله در فيليپين افتاد .بهگزارش فيليپين
نيوز ،اين مرد كه مثل بسياري از ما تصور ميكرد تم پارك يعني پاركي موضوعي كه با
باغوحش فرق دارد ،تابلوهاي هشداردهنده را نديده و وارد محوطه زندگي كروكديلها
شد .پس از اين حادثه كه احتماال باعث قطع شدن دست اين مرد ميشود ،قرار است
محدوديتهاي بيشــتري براي جلوگيري از ورود بازديدكننــدگان به محيطهاي
خطرناك درنظر گرفته شود .اين مرد به خبرنگارها گفت :اصال فكر نميكردم در تم
پارك كروكديل واقعي وجود داشته باشد ،درست مثل يك مجسمه بيحركت بود.

مریم ظاهری
این ستاره بیچون و چرای فیلمهای
رزمی ،خوشتیپ افسانهای شرق دور
كه مخرج مشــترك تمــام خاطرات
فیلمبینهای دهه 60بود ،به شــكل
عجیبی با سهم اندك ما از تماشای گاه و
بیگاه نسخه بیكیفیت و خط و خشدار
فیلمهایش در جمعهای دوســتانه در
خانهای از قبل هماهنگ شده و خلوت
در ویدئوپلیرهای فیلم كوچك و بزرگ
بتاماكس گره خورده .ترسی توأم با لذت
و هیجانی وصف نشدنی در دیدن همه
فیلمهایی كه میبایست طی مدت 12یا

24ساعت تماشا میشد .حساب دخل و
خرج و پول تو جیبیهای جمع شده هم
بود كه باید به صرفه تمام میشد .در این
وانفسا هم بودند دوستانی كه به تقلید
از تو حركات ناشیانه انجام میدادند به
امید روزی كه آرتیستی رزمی شوند در
نقش اصلی در فیلمی جذاب .سینمای
كوچك ما گستره شناخت خود بود در
آن چهاردیواری نیمه تاریك .شناخت و
دانشی كه از گفتههای بروسلی میآمد؛
او گفته بود هر دانشی ســرانجام به
خودآگاهی خواهد انجامید و ادامه داده
بود شــیوه انتخابیاش برای شناخت،
هنرهای رزمی اســت .تو كه كتابخانه
بزرگی هم داشتی پرشــده از متون
فلسفی با رویاهای ما چه كردی آقای
لیجنفان معروف به بروسلی ،استاد
هنرهای رزمی چینی و بازیگر فیلمهای
اكشن ،نظریهپرداز و بنیانگذار روش
رزمی جیتكاندو .تــو را خیلیها از
تأثیرگذارترین انسانهای قرن بیستم
و نمادی از فرهنگ عامــه میدانند و
درســت هم میدانند چرا كــه ما در
نوجوانی نمیدانســتیم فرهنگعامه
چیســت .در دورهمیهای فیلمبینی
دوستانه با تمام ســختیهایش تنها
نگذاشــتی و به داد فردایمان رسیدی
چرا كه اگر این كورسوی دلخوشی نبود
معلوم نبود زندگی در محلههایی مستعد
همهجور آسیب چه برسرمان میآورد.
فرهنگ عامه تو نجاتمــان داده بود
آقای لی....

يكبار در يكي از شــبكههاي مجازي با كسي
بحثم شد؛ يعني در اصل نه نگاهم و نه غرضم
بحث كردن نبود ،ولي شد آنچه نبايد ميشد.
طرف نوشته بود كه مث ً
ال در يكي از شهرهاي جنوبي ،هنوز كولرهاي گازي
خاموش نشده البسه پاييزي را توي ويترين لباسفروشيها گذاشتهاند.
من هم نگارش كردم كه بله ،مث ً
ال خواستهاند اداي تهرانيها را دربياورند.
خالصه طرف ناراحت شد و من هم به زمين و زمان قسم خوردم كه بابا مگر
خود ما از كجا آمدهايم و غرض چنين نبــوده؛ هرچند كه افاقهاي نكرد و
ماجرا با اين ناراحتي تمام شد.
متأســفانه امروزه عده ای«تهراني بودن» را ،نوعي تفاخر برميشمارند.
حاال چرا؟ شايد به اين دليل كه پايتخت است؛ شايد هم بهدليل قدمتش،
ولي مگر تهران چه دارد؟ دســتكم يكي مثل مرحوم جعفر شهري پيدا
شده است كه زل بزند توي چشمان ما و بگويد كه تهران شهري بوده مثل
همهجاي ديگر؛ با همه خوبيها و بديهايش.
اين روزها سالروز درگذشت اين تهرانپژوه بزرگ است؛ هرچند كه برخي
مانند نصراهلل حدادي ،معتقدند كه تاريخ درگذشت او اشتباه ذكر شده و
ششم آذرماه نبوده و هفتم آذرماه بوده .ششــم يا هفتم آذرماه در نهايت
بهانهاي است كه يادي از اين تهرانشناس شهير كنيم؛ كسي كه تهران
و گذشــتهاش را بهگونهاي براي ما تصوير كرده كه وقتــي آن را مطالعه
ميكنيم ،ديگر نميتوانيم به چيزي به اسم «تهراني بودن» افتخار كنيم؛
هرچند كه نه جاي افتخار دارد و نه جاي عد م افتخار؛ شــهري است مثل
همه شهرها با خوبيها و بديهايي.
روايتهاي شــهري از تهران قديم يا به قول خودش در كتاب معروفش
«طهران قديم» ،روايتهايي بهشدت واقعي و گاهي عريان است .در اين
مورد برخي شيوه «عرياننويسي» را براي نوشتهها و سبك نوشتارياش
بهكار بردهاند؛ يعني هر آنچه هســت و بوده را ،دستكم به روايت ذهن
خودش و حافظه خودش ،همانطور نوشته است .اين عرياننويسي گاهي
بهگفته برخي ،ازجمله جناب نصراهلل حدادي ،آزاردهنده هم شده است؛
طوري كه حتي در مصاحبهاي گفته« :يكبار كه درباره نكبتباري برخي
از صحنههاي كتابش از او پرسيدم ،شهري گفت:مردم بايد از گذشتهشان
اطالع كافي داشته باشند تا بتوانند آينده بهتري را بسازند».
شايد همه اهميت كار جعفر شهري به همين نكته باشد؛ اينكه اهالي تهران
يا مهاجراني كه بعدها به هر دليلي تهران را بــراي اقامت برگزيدهاند ،از
گذشته اين ديار مطلع شوند .كسي كه گذشتهاي ندارد ،هويتي هم ندارد؛
شهري هم كه گذشتهاش را فراموش كرده ،اساساً بعدها هويت خودش را
هم انكار ميكند .اساساً مهمترين ويژگي يك شهر و منطقه جغرافيايي،
هويت آن است؛ بهگونهاي كه وقتي از اين هويت تهي شد ،يك مشت تير و
تخته ،آجر ،سيمان و خيابان است كه حاال براي خالي نبودن عريضه چند
تا دار و درخت هم به آن اضافه كردهاند.
جعفر شهري ،بهراستي نمونه واقعي كساني بوده كه فارغالتحصيل دانشگاه
خيابان و بازار بودند؛ كســي كه تحصيالت دانشــگاهي نداشت و هرچه
داشت را خودش بهدست آورد .او بهواقع ،مصداق واقعي كتابهايش بود؛
مردي كه در فقر بزرگ شد و در كوچه و بازار و خيابان رشد كرد و با بيشتر
شــغلها راه آمد و كنار آمد .اگر كتابهايش و بهويژه كتاب ماندگارش
(طهران قديم) اينچنين به دل مينشيند ،چون روايتي صادقانه از خود
او و جامعهاي بوده كه وي در آن زيست فيزيكي و اجتماعي كرده است .او
درواقع كاري كرد كه پس از اين ،هر فيلمساز ،نويسنده ،پژوهشگر ،معمار
و شهرساز و ...كه بخواهد چيزهايي از گذشــته تهران را بازآفريني كند،
نيازمندش خواهد بود؛ مردي كه شايد بيشتر از خيلي از مردمشناسهاي
دانشگاههاي تهران به مردمشناسي پايتخت و ايران كمك كرده است. ...

كرم از خود موز است
محمدرضا نصيري | روزنامهنگار

اخيرا فيلمي پخش شــده كه فردي در حال
توضيح دادن وجود كرم داخل موز اســت .به
مردم هشــدار داده شــده كه موز نخوريد .با
اينكه فرد حاضر در فيلم به زبان فرانســوي صحبت ميكند و ما از آن
كشور آفريقايي مورد اشاره واردات موز نداريم ،باز هم بايد اين توصيه را
جدي گرفت .حتي هويج هم نبايد بخوريم ،شايد توي آن خرگوش مرده
باشد .اصال هر چيزي كه گران است را نبايد خورد .هيچ گرانياي بيعلت
نيست .اين پولدارها هم كه با آن همه پول و ثروت هيچوقت خوشحال
نيستند و بچهدار نميشوند يا با همسرشان مشكل دارند يا دچار ميگرن
ميشوند ،بهخاطر خوردن همين خوراكيهاي گرانقيمت است 3 .سال
پيش هم هشدار داده بودند نارنگيهايي كه از عربستان وارد شده ،آلوده
است و قبل از خوردن بايد آنها را بادقت پوست كند .تا قبل از آن هشدار
عادت داشتيم نارنگي را با پوست بخوريم ،براي همين متوجه كرمهاي
داخل آن نميشديم .كال حواستان به چيزهايي كه ميخوريد باشد:
 -1از آب معدني مارك متفرقه استفاده نكنيد ،درصورت لزوم آب را قبل
از مصرف كامال بشوييد.
 -2پرتقالهاي تامپسون اخيرا تقلبي شده؛ اگر پرتقال را پوست كنديد
و ديديد داخل آن موز بود فورا اطالع دهيد.
 -3برنج هندي سرب دارد؛ موقع خوردن خورشهايي كه با اين گوشت
درست شــده مراقب باشيد ســرب زير دندانتان گير نكند دندانتان
بشكند.
 -4آيفونهاي موجود در بازار ايران تقلبي و ســاخته دهاتهاي چين
است .اين آيفونها بهســادگي خم ميشوند؛ قبل از اســتفاده ،آنها را
بجوشانيد.
 -5تن ماهي نخوريد؛ تن ماهي مادهاي ترشــح ميكند به نام بوتوليوم
كه يك سم كشنده است و از آن براي بوتاكس استفاده ميشود .براي
همين است كه تن ماهي گران است .اگر شك داشتيد كه تن ماهي سالم
است يا مسموم ،كمي از آن را بخوريد .اگر ديديد حالت تهوع داريد ،بقيه
را نخوريد و آن را بماليد به وســط ابرو و گوشه چشم تا چروكهايتان
بوتاكس شود و از بين برود.
 -6اخيرا اناري به بازار آمده كه حاوي انگل و كرم آسكاريس است .انار
نخوريد.
 -7پرتقال خوني اگر با خون گروه او منفي درست شده باشد سالم است،
در غيراينصورت جاسم اســت .برخي از پرتقالهاي موجود در بازار با
خونهاي آلوده به ايدز ساخته شده.
 -8كاهو بهدليل آنكه با آب فاضالب پرورش داده ميشود ،حتما بايد در
توالت ميل شود.
 -9شــكرهاي وارداتي ،آلــوده به راديواكتيو هســتند؛ لطفا شــكر
زيادي نخوريم.

