
60درصددرآمدخانواررامسکنمیبلعد
 سهم هزینه مسکن در سبدخانوارشهری از 34درصد در سال97 

به بیش از 60درصد درسال1400 رسید
 دولت به دنبال حمایت مجلس برای ساخت 4میلیون واحد مسکن

در قالب نهضت ملی مسکن است

 حسرت 10ساله معلمان
پول نشد

درست 10سال از نخستین باري كه موضوع »رتبه بندي معلمان« از سوي مسئوالن 
وزارت آموزش و پرورش مطرح شده، مي گذرد. در این 10سال 5وزیر با وعده اجراي 
درست و دقیق این ایده از مجلس رأي اعتماد گرفته اند، اما در پایان راه معلوم شد 

كه در اجراي آن ناتوان بوده اند. صفحه10 را بخوانید.

 آخرین وضعیت زلزله زدگان
 در6 استان

استان های قم، كردستان، البرز، سیستان و بلوچستان،  بوشهر، كرمان، خوزستان 
و ایالم، به ترتیب كمترین سهم از واكسیناسیون كرونا را به خود اختصاص داده اند؛ 
در این مناطق 20 تا 30 درصد مردم هنوز برای تزریق اولین دوز واكســن مراجعه 
نکرده اند. جمعیت واكسن نزده ها در 7 اســتان بیش از 3 میلیون  و 500هزار نفر 

برآورد می شود. صفحه12 را بخوانید.

چرا واکسن نمی زنند؟
 دالیل واكسن نزدن مخالفان واكسن، اعالم نظر متخصصان

و سهم هر استان در عدم تزریق واكسن

  زلزله زدگان بندرعباس  در چادر مانده اند
  چادرنشینان سنخواست به خانه بازگشتند

  آغاز بازسازی  در 90درصد خانه های سی سخت
  خسارت باالی زلزله در خوزستان و چهارمحال وبختیاری

 انتظار معلمان براي اجراي نظام رتبه بندي 10ساله شد
 اما هنوز هم دولت و مجلس به بهانه تورم زا بودن 
و كسري بودجه، زیر بار اجراي این ایده نمي روند

یادداشت
محمد کاموس ؛ دبیر سرویس ایرانشهر

خروج از وضعیــت قرمز كرونا، شــاید امیدواركننده 
باشــد اما جشــن گرفتن ندارد؛ آن هم در شرایطي 
كه هنــوز روزانه تعــدادي از هموطنانمــان را بر اثر 
همین ویروس كشنده از دســت مي دهیم. خروج از 
وضعیت قرمز كرونا به معناي پایان یافتن آن نیست كه برخي تصور  كنند از امروز 
مي توانند ماســك ها را كنار بگذارند و در رعایت پروتکل ها كوتاهي كنند. همین 

عادي انگاري ها و البتــه نبود دانش كافــي از یك ویروس 
پیشرفته و جدید باعث شد تا انواع تصمیمات غیركارشناسي، 

 اظهارنظرهاي بدون پایه و اســاس و از ســوي دیگر اطالع رســاني هاي عجوالنه 
صورت بگیرد.

کرونا؛ از جشن تا عزا 

نگاه
محي الدین بهرام محمدیان ؛ معاون اسبق وزیر آموزش وپرورش در سازمان پژوهش

در دهه80 كه طرح رتبه بندي معلمان را ذیل ســند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش نوشتیم، از 2بعد به 
آن پرداختیم؛ اول اینکه در نقشه جامع علمي كشور 
معلمان را متفاوت از كارمندان دولت ببینیم و آنها را 
در زمره اعضاي هیأت علمي، پژوهشگران و فناوران قرار دهیم و دوم اینکه معلمان 
را دائم در ساحت هاي مختلف با یکدیگر بسنجیم و براساس نتایج به دست آمده، 

به آنها جایگاه و منزلت جدید بدهیم كــه در پي این ایده، 
ســازمان نظام معلمي را كه یك نهاد صنفي و غیرسیاسي 

است، پیشنهاد دادیم؛ درواقع مي خواستیم نگاه متفاوتي به جایگاه معلمان داشته 
باشیم كه باعث رشد و تعالي آنها شود.

بازگشت به رتبه بندي واقعي معلمان

صفحه9صفحه17

ژاد
س ن

عبا
مد

مح
ي/ 

هر
مش

س: ه
عک

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8373  SUN  NOV.28 16صفحه راهنما ویژه تهران  3000تومان 2021  24صفحه شماره 8373   سال بیست و نهم 22 ربیع الثانی 1443   یکشنبه 7  آذر 1400  

صفحه6

 نفس تنگی تهران
 با 4/5میلیون موتورسیکلت

 شهردارتهران درهم اندیشی
 با کمیسیون سالمت شورا  

درباره آلودگی موتورها سخن گفت

با امیرحسین مدرس
به بهانه انتشار کتاب جدیدش

ادامه در 
صفحه21

ادامه در 
صفحه21

20درصد
آالینده های گازی 

تهران ناشی از حركت 
موتورسیكلت ها ست

4.500.000موتور
 در تهران وجود 

 دارد  كه 3میلیون آنها
 فعال هستند

147.000تن
 آالینده گازی 

موتورها،  ساالنه  وارد 
هوای شهر می شود

90تا95درصد
 موتور هایی كه در 
 تهران تردد می كنند

آالینده هستند

100كیلومتر
طی مسافت با 

موتوركاربراتوری، 3لیتر 
بنزین می سوزاند

12خودرو
معادل آالیندگی 
هر موتورسیكلت 
كاربراتوری است

7خودرو
معادل آالیندگی 
هر موتورسیكلت 
غیركابراتوری است
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یکشنبه 7 آذر 21400
ايران شماره  8373

 ديروز  )شنبه( علي باقري، 
مذاكره كننده ارشد هيأت دیپلماسی

ايراني وارد وين شد تا عمال 
شــمارش معكوس بــراي آغــاز دوباره 
مذاكرات موسوم به احياي برجام در وين 
آغاز شود؛ مذاكراتي كه پيش از آنها ايران 
در ديدار هاي دوجانبه با طرف هاي مذاكره 
مواضــع خــود را تبيين و بــر لغو همه 
تحريم ها و نيز امكان راستي آزمايي براي 

ماندن در برجام تأكيد كرده بود.
تركيب هيأت ايراني خود به نوعي نشان 
از رويكرد ايران در مذاكرات و بهره مندي 
اقتصــادي از آن دارد؛ چراكــه در تيــم 
هســته اي ايران عالوه بر نفرات قبلي و 
به جز علي باقري، معاون سياســي وزير 
امور خارجه كه به عنــوان مذاكره كننده 
ارشــد جايگزين عباس عراقچي شــده 
است، غالمرضا پناهي، معاون ارزي بانك 
مركزي، مهدي صفري، معاون اقتصادي 
وزارت خارجه، محمدهادي سبحانيان، 
معاون بين الملــل وزارت اقتصاد و رضا 
نجفي، معاون حقوقي وزارت خارجه هم 

حضور دارند.
آنچه هست اينكه ايران در حالي به دنبال 
منافع اقتصادي برجام اســت كه آمريكا 
با روي كارآمدن دونالــد ترامپ و خروج 
از برجام، سياست فشــار حداكثري را در 
پيش گرفت؛ ايده اي كه اساس آن بر فشار 

اقتصادي بر ايران بود.
درحقيقت آمريكا با در پيش گرفتن اين 
سياست به دنبال افزايش نارضايتي ها در 
ايران و تحت فشار قرار گرفتن نظام از سوي 
مردم بود؛ موضوعي كه صاحب نظران هم 

بارها بر آن تأكيد كرده اند.
از اين ســو در ايران تجمعاتــي از حدود 
20روز پيش در اصفهان و چندي بعد در 
شهركرد آغاز شد كه در آن مردم به دليل 
مشكالت ناشــي از كم آبي، مطالباتي را 
از دولت مطرح كردند؛ موضوعي كه روز 
پنجشــنبه و پس از به تفاهم رســيدن 
تجمع كننــدگان كه عمدتا كشــاورزان 
اصفهاني بودند با مقامات دولتي به پايان 
رسيد. اما در ادامه باز هم برخي تجمعات 

پراكنده ادامه يافت و حواشــي ناگواري 
را در پي داشــت. آتــش زدن چادر هاي 
كشاورزان، تخريب موتورسيكلت پليس 
و آمبوالنس و... موجــب دخالت پليس 
در موضوع شــد؛ موضوعي كه مي تواند 
مورد سوءاســتفاده طرف هــاي غربي 
مذاكره كننده قرار بگيرد؛ چنان كه پيش 
از اين و در مذاكرات قبلي هم چنين امري 
سابقه داشته و ناآرامي هاي داخلي مي تواند 
مذاكره كننده هاي ايرانــي را در موضع 
ضعف قرار دهد؛ بدين معنا كه طرف هاي 
غربي تصور كنند سياست فشار حداكثري 
نتيجه بخش است و با چنين ديدگاهي هم 
دست باال را در مذاكرات بگيرند و هم آنكه 
ديگر در پي به نتيجه رســيدن مذاكرات 

نباشند.
چنان كه رابرت مالي، نماينده ويژه دولت 
آمريكا در امور ايران هم در گفت وگويي 
منظورش از اينكه درصــورت بي نتيجه 
ماندن مذاكرات احياي برجام »به سمت 
ديگر روش هاي ديپلماتيك يا... خواهيم 
رفت« اشــاره به روش هاي ديپلماتيك 
و... را »روش هاي اقتصــادي و...« عنوان 
كرد كه همين پاسخ بيانگر اهداف آنها از 
فشارهاي اقتصادي و اعتراضات مدني و 

امكان سوءاستفاده از آنهاست.
البته اين سياســتمدار آمريكايي نكات 
ديگري را هم در اين گفت وگو مطرح كرده 
اســت. رابرت مالي، نماينده ويژه دولت 
آمريكا در امور ايران در گفت وگو با راديو 
ان.پي.آر در مورد مذاكرات احياي برجام 
باز هم تالش كرده توپ را به زمين ايران 
بيندازد. او گفت: اما اگــر ايران نخواهد 
كه به توافق بازگردد و به توســعه برنامه 
هسته اي اش ادامه دهد؛ يعني چيزي كه 
اكنون در حال روي دادن اســت، در آن 
صورت بايد متناســب با آن پاسخ دهيم. 
البته ما در گذشته اين مسير را رفته ايم و از 
اين رو گزينه هاي در دسترس آمريكا براي 

همه آشناست.
نماينده آمريــكا در امور ايــران درباره 
تفاوت رويكــرد دولت پيشــين ايران با 
رئيس جمهور كنوني كشورمان و اينكه 

اين مســئله تغييري در موضــع آمريكا 
ايجاد كرده اســت، گفــت: اين، موجب 
تغيير موضع ما نشده اســت. از نظر من 
هنوز بايد ديد كه تغييــر دولت در ايران 
چه تغييــري در موضــع آن ايجاد كرده 
است. 5 ماه از آخرين دور مذاكرات )وين( 
گذشــته اســت و اگرچه ايران در طول 
اين مدت رويكرد بســيار سختگيرانه اي 
در طرح خواســته هايش اتخاذ كرده، اما 
نمي توان مذاكــرات را پيش بيني كرد؛ 
بنابراين اجازه دهيد ببينيم آنها بر ســر 
ميز مذاكره چــه مي گويند. همانطور كه 
مي دانيد دوشنبه به وين بازمي گرديم. با 
اين حال، نشانه هايي كه آنها از خود بروز 
داده اند و ما نيز تنها كســاني نيستيم كه 
اين نشانه ها را ديده ايم، ترغيب كننده و 

اميدبخش نيست.
وي ادامه داد: روســيه، چيــن، آمريكا، 
انگليس، فرانســه و آلمان همه در توافق 
هستيم. اكنون بياييد به توافق هسته اي 
بازگرديم و اين كار را از طريق حل وفصل 
مسائل باقيمانده از  ماه ژوئن انجام دهيم. 
اما بايد عجله كنيم؛ چراكه زمان به نفع ما 
نيســت؛ به ويژه باتوجه به سرعت توسعه 
برنامه هســته اي ايران ما زمــان زيادي 

نداريم كه بخواهيــم نتيجه گيري كنيم 
ايران مســير ديگري را در پيش گرفته 

است.
اين مقام ارشد آمريكايي درباره چگونگي 
انجام دور جديد مذاكرات وين نيز گفت: ما 
در يك هتل اقامت خواهيم داشت و بايد 
صبر كنيم ببينيم كه ديگران كه با ايران 
بر سر ميز )مذاكره( صحبت مي كنند چه 
چيزي )به ما( گزارش مي دهند؛ البته نبايد 
اينگونه باشد؛ زيرا ما بارها به ايران گفته ايم 
كه اگر خواهان حصول نتيجه و رسيدن 
هرچه ســريع تر به نتيجه هستيد، بهتر 

است كه رودرروي ما بنشينيد.
بر اين اساس مي توان گفت كه مذاكرات 
اين دوره بيــش از آنچه تصور مي شــد 
حساس اســت و هر رخدادي مي تواند بر 
روند آن اثر گذار باشد؛ از اعتراضات مدني 
و غيرمدني در ايران تــا تجمع احتمالي 

ضد انقالب مقابل هتل محل مذاكرات.

۱۹مصدوم ناآرامي هاي جمعه؛ بستري 
در مراكز درماني اصفهان

ناآرامي هاي جمعه در شهر اصفهان هيچ 
كشته اي نداشــت و تنها ۱۹نفر كه دچار 
آسيب هاي چشمي شده بودند در مراكز 

درماني اصفهان بستري هستند.

تكذیب شایعه كشته شدن یك نفر در 
ناآرامي هاي اصفهان

ســخنگوي دانشــگاه علوم پزشــكي 
اصفهان براســاس آخرين گزارش ها از 
ناآرامي هاي اين شهر اظهار كرد كه همه 
مجروحان ازجمله نيرو هــاي انتظامي، 
امنيتي و اغتشاشــگران با آســيب هاي 
سطحي ترخيص شــده اند و تنها ۱۹نفر 
در بخش هاي چشم پزشكي مراكز درماني 
بستري هســتند. به گزارش صداوسيما، 
نورالدين ســلطانيان افــزود: در حوادث 
اصفهــان 2آمبوالنس  اورژانس آســيب 
جزئي ديدند و هيچ يك از عوامل اورژانس 
آسيب نديده اســت. فرمانده يگان  ويژه 
ناجا هم با بيان اينكه تعداد اغتشاشگران 
در ناآرامي هاي  اصفهان حدود 2 تا ۳هزار 
نفر بود كه با سنگ، چاقو و آتش زدن چادر 
كشاورزان، مردم را سپر خود كردند، گفت: 
نيروهاي اطالعاتي ما تا اين لحظه ۶۷ تن 
از عوامل اصلي ناآرامي را دستگير كرده اند. 
همچنين روز گذشته مقامات امنيتی از 
كشف يك نيسان حامل كوكتل مولوتف 

در اصفهان خبر دادند.

علی باقری در رأس هياتی پرشمار ديروز وارد وين شد
ناآراميها،چگونهمذاکراتراتحتتاثیرقرارمیدهد؟

روی خط خبر

   بزرگداشت آیت اهلل ســيدجواد خامنه اي برگزار 
مي شود

در نشست پيش همايش بزرگداشــت آيت اهلل حاج سيدجواد 
حسيني خامنه اي كه صبح پنجشنبه چهارم آذر ۱۴00 به همت 
مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اســالمي و با حضور استادان 
سطوح عالي حوزه علميه خراسان و پژوهشگران در محل تاالر 
موزه قرآن حرم مطهر رضوي برگزار شد، برخي از پژوهشگران و 
استادان به بيان ضرورت بررسي سيره شخصيت  عالماني چون 
آيت اهلل حاج ســيدجواد خامنه اي و نيز تبييــن ابعاد گوناگون 
شخصيت ايشان پرداختند. به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر 
حفظ و نشــر آثار آيت اهلل خامنه اي، حجت االســالم سيداميد 
مؤذني، دبير اجرايي بزرگداشــت اين عالم رباني با اشــاره به 
ضرورت برگزاري چنين همايش هايي و بيان برخي از جلوه هاي 
اخالقي و جايگاه علمــي واالي آيت اهلل ســيدجواد خامنه اي، 
درباره فرايند برگزاري اين بزرگداشت گفت: ستاد بزرگداشت 
ايشان از سال گذشــته در مشــهد و با همكاري شخصيت ها و 
نهادهاي مختلف تشكيل شــد كه تاكنون حاصل كار اين ستاد 
گردآوري مطالب و اســناد مهمي در ارتباط با ايشان است كه 
ازجمله مي توان به برخي آثار علمــي و اجازات اجتهاد آيت اهلل 
ســيدجواد خامنه اي اشــاره كرد. همايش بزرگداشت آيت اهلل 
سيدجواد خامنه اي در ماه هاي آينده و پس از تكميل آثار علمي 
برگزار خواهد شد و پژوهشگران و استادان براي همكاري در فرايند 

علمي مي توانند از طريق دبيرخانه اين ستاد اعالم آمادگي كنند.
 

  امروز، بررسي صالحيت نوري در مجلس
بررسي برنامه و صالحيت يوسف نوري براي تصدي كرسي وزارت 
آموزش و پرورش و رأي اعتماد به وي امروز در صحن علني مجلس 
برگزار مي شود. كميسيون آموزش و پرورش روز گذشته پيشاپيش 
بر انتخاب گزينه جديد مهر تأييد گذاشت و به نظر مي رسد امروز 
وزارت آموزش و پرورش سكاندار خود را پيدا مي كند. به گزارش 
ايرنا، در جلســه امروز محمد مخبر براي دفاع از وزير پيشنهادي 
آموزش و پرورش به جاي ســيدابراهيم رئيسي ديروز در جلسه 
علني مجلس حضور خواهد يافت.  رئيسي ديروز براي شركت در 
اجالس سران سازمان همكاري هاي اقتصادي )اكو( به تركمنستان  
رفت. رئيس جمهور 2۶ آبان ماه يوسف نوري را طي نامه اي به رئيس 
مجلس شوراي اسالمي به عنوان وزير پيشنهادي آموزش و پرورش 
معرفي كرد. علي نيكزاد بعد از قرائت  نامه معرفي وزير پيشنهادي 
آموزش و پرورش اعالم كرد جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي 

يكشنبه ۷ آذر در صحن علني برگزار مي شود.
نوري سومين وزير پيشنهادي دولت سيزدهم به مجلس شوراي 
اسالمي براي كسب رأي اعتماد و نشستن بر صندلي وزارت آموزش 
و پرورش است. پيش از وي »حسين باغگلي« و »مسعود فياضي« 
وزراي پيشنهادي آموزش و پرورش بودند كه موفق به كسب رأي 
اعتماد نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي نشدند. نوري 
داراي مدرك كارشناســي علوم تربيتي )برنامه ريزي آموزشي و 
تربيتي(، كارشناسي ارشــد مديريت دولتي و دكتري تخصصي 
مديريت گردشگري از دانشگاه عالمه طباطبايي)ره( است و از دهه 
۶0 وارد آموزش و پرورش شده و عالوه بر خدمت در حرفه معلمي، 
از ســال ۱۳۶۷ به بعد پســت هاي مديريتي در سطوح مختلف 

آموزشي و تربيتي را تجربه كرده است.

سوءاستفادهآمريكاييها
ازحوادثداخلی

با توجه به اینكــه مذاكرات احياي 
برجام قرار اســت 8آذر در وین آغاز شود آیا 
تجمعات و ناآرامي هاي اخير در اســتان هاي 
اصفهان و چهارمحــال و بختياري مي تواند بر 

روند مذاكرات مؤثر باشد؟
 نمي دانم. راســتش اين از موضوعاتي است كه در 
تخصص كاري من نيست چون بخشي از آن مسائل 
داخلي است كه من تخصص آن را ندارم و نمي توانم 
اظهارنظر هم بكنم كــه آيا تأثيــر دارد يا ندارد و 

اظهارنظر هم نكنم بهتر است.
در مورد بحث خارجــي آن و اینكه 
طرف هاي خارجي بخواهنــد ازاین ناآرامي ها 
در مذاكرات به عنوان اهرم فشــار عليه ایران 

استفاده كنند چه نظري دارید؟
ببينيد طرفين يك مذاكره از همه ابزارها استفاده 
مي كنند. اين هم طبيعي اســت و از هر آنچه فكر 
كنند مي تواند به پيشــبرد اهدافشان كمك كند، 
اســتفاده مي كنند. بخشــي از روند مذاكرات هم 
مباحث تبليغاتي، جنگ روانــي و جنگ روايت ها 
و اعمال فشار بر طرف مقابل است. حال اين فشار 
مي تواند انواع و اقســام موضوعات را در بر بگيرد. 
اينكه طرف مقابل از اين ناآرامي ها سوءاســتفاده 
بكند قطعا اين كار را مي كنند و در اين ۴0 سال هم 
اين كار را كرده اند. امــا اينكه اثر هم بگذارد يا خير 

را نمي دانم.
دليل این تردید در مورد اثر گذاري 

چيست؟
اختالفــات ايران و آمريكا در مســائل 
هســته اي آنقــدر زياد اســت كه با 
اعتراضات در اصفهان و ديگر شهرها نه 
چيزي به آن اضافه مي شود و نه از آن 
كم مي شود. يعني بدون اين اعتراضات 
هم اختالفات خيلــي زياد بود و با اين 
اعتراضات هم باز اختالفات زياد است. 

از اين رو من هيچ ارزيابي اي از 
اثرگذاري احتمالي آنها ندارم.

درمورد اســتفاده یا بهتر بگویيم 
سوءاستفاده از این ناآرامي ها چه؟

اينكه طرف مقابل استفاده مي كند يا خير، به نظر 
مي رسد كه بله استفاده مي كند.

 آیا در مذاكرات قبلي هم ســابقه 
داشته كه از این اعتراضات به عنوان اهرم فشار 

استفاده كنند؟
 ببينيد اصال هدف از فشــار حداكثري كه دونالد 
ترامپ انجام داده يا تحريم هاي كمرشكني كه در 
زمان باراك اوباما انجام مي شد، تماما به اين دليل 
بود كه فشار اقتصادي آنقدر بر مردم افزايش پيدا 
كند كه دست به اعتراضات و ايجاد ناآرامي بزنند و 
بتوانند جمهوري اسالمي را تحت فشار قرار دهند 
كه براي فرونشاندن اين بحران ها به سمت مصالحه 

با آمريكا پيش برود.
 اين هدف گذاري اصلــي آمريكايي ها بوده و براي 
همين هم نام آن را فشــار حداكثري گذاشتند و 
خيلــي از موضوعاتي كه مربوط به كســب وكار و 
زندگي روزمــره مردم بوده را هدف قــرار داده اند. 

پيش از اين هم بوده.
من نمي دانم كه در دوره هاي قبــل هم مؤثر بوده 
اســت يا نه! اما در دوره هاي قبل نيز چه از ســوي 
مقامــات ايراني و چه از طرف مقامــات آمريكايي 
داشته ايم كه تجمعات ، اعتراضات و ناآرامي هايي را 

كه ناشي از مسائل مختلف بوده  مطرح مي كردند.  
موضــوع اعتراضــات چگونه در 

مذاكرات مطرح مي شد؟
 ايراني ها پيش از اين و در جريان مذاكرات 
قبلي اذعان داشــتند كه اين تجمعات و 
اعتراضات باعث شــده كه دشمن دست 
باال را داشته باشــد و ايران را تحت فشار 
قرار دهند.  اينها گفته مي شــد، اما من 
نمي توانم بگويم واقعا اثر داشته است، 
اما قطعــا از ناآرامي ها 
سوءاستفاده خواهد 

شد. 

اميرعلي ابوالفتح، تحليلگر مســائل بين الملل 
معتقد است كه اعتراضات و ناآرامي هاي اخير در 
ایران ممكن است مورد سوءاستفاده طرف هاي 
غربي در مذاكرات احياي برجام قرار گيرد. این 
تحليلگر البته تأكيد مي كند كه نمي توان گفت 

بر مذاكرات اثر گذار هــم خواهد بود یا خير، اما 
طرف هاي غربي از همه ابزارها براي پيشــبرد 
اهداف خود در مذاكرات استفاده خواهند كرد و 
این ناآرامي ها هم مي تواند بخشي از ابزارهاي آنها 

باشد. این گفت وگوي كوتاه را بخوانيد.

معاون عمليات نيروي دريايي ارتش در گفت وگو با همشهري:

 ارتش منافع جمهوري اسالمي 
را اسكورت مي كند

دروازه خطوط ساحلي جنوب ایران رو به آب هاي 
آزاد، دریاي عمــان و اقيانــوس هند كانون دفاعی

حساسيت حضور نيروهاي فرامنطقه اي است و 
نيروي دریایي ارتش جمهوري اســالمي سال هاســت دژ 
مستحكم و اول ایران مقابل تهدیدات در دهانه ورودي آب هاي 
سرزميني جنوب بوده است. پایگاه هاي دریایي دوم و سوم 
نداجا از جاسك تا پسابندر ماموریت هاي كالن نيروي دریایي 
ارتش در تامين امنيــت این آبراه تجــاري و عبور و مرور 
نفتكش ها را رقم زده اند و ابتكار عمل را در پيش كشــيدن 
ميدان رزم خود تا آب هاي دوردست و اقيانوس اطلس به دست 
گرفته اند. از حضور پيوســته ناوگان نظامي آمریكا تا پرواز 
پهپادها و رادارها و ماهواره هاي شناسایي و اطالعاتي مسلط 
بر منطقه توانمندي تهاجمــي و پدافندي ارتش در كنترل 
شرایط منطقه را به ارزیابي كشيده اند و نداجا در هر بار تالطم 
امواج آن را به آرامش رســانده اســت. دریادار مصطفي 
تاج الدیني، معــاون عمليــات نيروي دریایــي ارتش، 
ماموریت هاي ارتش در آب هاي ساحلي جنوب را نه تنها دفاع 
كه توسعه همراه با امنيت براي مردم سيستان و بلوچستان 
عنوان مي كند. او به مناسبت هفتم آذرماه سالروز شكست 
نيروي دریایــي عراق از نداجا، 67روز پــس از آغاز جنگ 

تحميلي در سال۱35۹با همشهري به گفت وگو نشست.
 

شروع دوره مسئوليت شــما در ستاد فرماندهي 
نيروي دریایي ارتش با حضور ناوگروه نداجا در اقيانوس اطلس 
مقارن بود. برنامه حضور در آب هاي آزاد دوردست چه اهميت 

و چه دستاوردهایي داشت؟ 
حضور نيــروي دريايــي در اقيانوس 
اطلــس حداقــل از 2بعد بــراي ما 
حائز اهميت بود؛ نخست بعد تخصصي 
و دريانوردي است. ما فارغ از هرگونه 
نگاه سياسي، سيادت دريايي و نمايش 
اقتدار نظام جمهوري اسالمي، از ابعاد 
تخصصي به اين ماموريت نياز داشتيم. 
۴ماه حضور در دريا بدون پشتيباني و 
پهلوگيري در هر بندري يا استفاده از 
امكانات پشتيباني يك حركت حساب 
شده و تخصصي اســت. پرسنل ما در 
دريا نياز بــه پشــتيباني از نظر همه 
آمادها دارد. اگر آمادهــاي ده گانه را 
درنظر بگيريم، يك نــاو از نظر بحث 

جيره آب، غذا، تسليحات و امكاناتي كه نياز دارد زنده است. وقتي 
يك ناو در دريانوردي حضور دارد، چيزي به نام اينكه خاموش كند 
يا كناره بگيرد و اســتراحت كند وجود ندارد. ۴ماه دائم موتور و 
ژنراتور روشن است و پرســنل 2۴ساعته در قالب ۳شيفت كاري 

پاي دستگاه هستند. اين كار از نظر تخصصي و دانشي در حوزه 
دريانوردي حرف براي گفتن دارد.

لحظات حساس و خطير این ماموریت چه بود؟
حضور در درياي متالطم با فورس باالي ۷ آمادگي و قدرت عمل 
مي خواســت. يكي از بزرگ ترين افتخارات ما اين است كه وقتي 
ناوشكن ســهند از دماغه نيك عبور مي كرد، يكي از خراب ترين 
وضعيت هاي جوي را تجربه مي كرد. اين افتخار را داشــتيم كه 
ناوگان ما تمام آن شــرايط و ســختي ها را تحمل كرد و با اقتدار 
در ســن پترزبورگ حضور پيدا كرد و بــدون كمك هيچ بندري 
ماموريت خود را انجــام داد. مهم تر از اين مســائل فني نمايش 
قدرت نظام جمهوري اسالمي است. يك ناو، جزئي از خاك كشور 
محسوب مي شود. وقتي پرچم كشــوري روي عرشه ناو افراشته 
مي شود، در تمام مسير به دنيا شناســانده مي شود. ما در جريان 
مسير اين ماموريت از 52كشــور عبور كرديم، يعني در ساحل و 
آب هاي سرزميني حداقل تحت انحصاري اقتصادي شان حضور 
پيدا كرديم. هزاران كشتي در جايي كه فكرش را نمي كردند ما را 
ديدند. تصور نمي كردند جمهوري اسالمي بعد از اين همه تحريم 
و شرايط ســخت، ناوگان و يگان هايي را تجهيز كند كه بتواند با 
اقتدار از سخت ترين مسير عبور كند. براي اغلب دريانوردان عبور 
از دماغه نيك يك تراژدي و كار خطرناك اســت اما ما با برنامه، 
آموزش و پيش بيني هاي الزم توانســتيم از مسير اقيانوس هند، 
اطلس جنوبي، شمال و 52كشــور عبور كنيم و مهم تر اينكه در 
حياط خلوت آمريكا حضور پيدا كنيم. يكي از پيچيدگي هاي اين 
ماموريت براي ما اين بود كه آمريكايي ها تا دقيقه۹0 داشتند مقصد 
حركت ناوگروه را حدس مي زدند و از ونزوئال تا برخي كشورهاي 
ديگر را نام مي بردند ولي هدف اصلي از قبل 
آنچنان كه پيش بيني شده بود اين بود كه ما 
در روز نيروي دريايي جمهوري فدراتيو روسيه 

شركت كنيم.
در طول مدت ماموریت اقيانوس 
اطلس جایي بود كه به چالش هم كشيده 

شوید؟
بله. يگان هاي شــناور نظامي براي خودشان 
حريم دارند. مــا از ۳ تا 5مايلــي خودمان را 
مراقبت مي كنيم. اگر شما با اقتدار نايستيد، 
خيلي ها دنبال اين هستند كه وارد آن حريم 
شوند و بتوانند نسبت به شما اشراف اطالعاتي 
پيدا كنند. بارها اتفاق افتاد كه كشــورهاي 
مختلف بــا اعــزام هواپيماي شناســايي و 
يگان هاي شناور به ما نزديك شدند اما با تذكر 

به موقع و انجام مانورهاي صحيح شرايط خوبي داشتيم.
حضور در اقيانوس اطلس یكي از دورنماهاي شما 
بود كه به آن دست پيدا كردید. آیا هدف گذاري خاص دیگري 

هم در برنامه ها و راهبردهاي آینده دارید؟

به ما تكليف شده است كه در هر نقطه از آب هاي آزاد دنيا كه 
منافع جمهوري اسالمي اقتضا كند، حضور داشته باشيم. ما به 
اين توانمندي دست پيدا كرده ايم. ما در بندر روسيه هم كه پهلو 
گرفتيم كمترين پشتيباني آمادي را گرفتيم. برنامه ريزي ها و 
پشتيباني ها به گونه اي انجام شده بود كه ما معادل همين سفر را 

اگر دريانوردي ادامه داشت مي توانستيم طي كنيم.
چه كمبودهایي از حيث تجهيزات در ماموریت 

اقيانوس اطلس احساس كردید؟
ما بايد در مســير و محــل ماموريت مان كه مــدار باالي 

۱0درجه است رصد و اشراف اطالعاتي داشته باشيم. 
الزمه اش اين اســت كه تجهيزات در اختيارمان را 
به روز كنيم. آمريكا در لبه تكنولوژي حركت مي كند. 
نمي توان با چنين كشوري بدون عقب افتادگي هاي 

علمي و فني دريايي رقابت كرد. ما بايد دائما خودمان 
را به روز نگه داريم. يگان هاي شناوري اعم 

از زيرسطحي، سطحي و پروازي بسيار 
پيچيده است. وقتي در دريا حضور 
داريد بايد حسگرها و سامانه هاي 
شناســايي بــراي همــه اهداف 
و در عين حال توانايــي مقابله با 
تهديدات در همه اين ســطوح را 
هم داشته باشــيد. واحدهاي ما 
در سال هاي گذشــته از ناوشكن 
جماران گرفته تا دماوند، سهند و دنا 

روزبه  روز پيشرفته تر مي شوند يعني 
هم رادارگريزتر مي شوند و هم از لحاظ 

توان موشكي و پهپادي در حال گسترش 
هستند. برنامه هاي آينده ما نيز منطبق با 

ماموريت هاي واگذاري است.
ماموریت هــاي ارتــش در 
سال هاي قبل تر بيشــتر در مقابله با 
دزدي هاي دریایي مطرح مي شــد ولي 
در سال هاي نزدیك تر بحث تامين امنيت 

آبراه ها و اســكورت كشتي هاي تجاري 
و نفتكش ها نيز پاي ثابت ماموریت هاي 

نداجا شده اند. با توجه به تهدیدهای ربایش 
نفتكش هــاي ایراني چــه عملكردي در 

پيشگيري از این اتفاقات داشته اید؟
ما حدود ۱2سال اســت كه در بحث اسكورت 
كشتي ها جدي تر وارد شــده ايم، اما با توجه به 
اينكه در آستانه هفتم آذر هستيم و ميراث دار 
خيلي از دالورمردي ها و ايثارگري هاي پرسنل 
جان بركف نداجا در آن ســال ها هستيم بايد 
بگويم در زمان جنگ جمهوري اسالمي ايران 

با عراق خيلي از اطالعات نفتكش ها و جابه جايي 
نفت ما به عراق داده مي شــد. عراق نفتكش ها و 

ســكوهاي ما را مي زد و عمال اقتصاد ما دچار گرفتاري شــد. 
خيلي از نفتكش هاي اجاره اي ايران يا آنها كه پرسنل خارجي 
داشتند كار را رها كردند و درنهايت بچه هاي نيروي دريايي هم 
اســكورت كردند و هم در نفتكش ها حضور پيدا كردند. نداجا 
خطوط مواصالتي را باز نگه داشت تا اقتصاد جمهوري اسالمي 
ايران اداره شود. كار ما از آن زمان شروع شد. بزرگ ترين كاري 
كه پيشكسوتان ما انجام دادند اين بود كه دقيقا ۶۷روز پس از 
شروع جنگ )۳۱شــهريور۱۳5۹( يعني هفتم آذرماه۱۳5۹ 
طومار نيروي دريايي عراق را در هم پيچيدند. در آمارها داريم 
كه در همين مدت ۷5درصد توان نيروي دريايي عراق مضمحل 
شــد. در تمام مدت جنگ كمتر پيش آمد كه نفتكش های ما 
نتوانند نفت صادر كنند؛ با اسكورت و كار پدافندي كه بچه ها 
انجام مي دادند خطوط مواصالتي باز مي ماند. از سال۱۳۸۸ به 
بعد كه بحث دزدي دريايي در محدوده خليج عدن و درياي 
سرخ جدي شد ناوگروه هاي ما دائما دارند كشتي هاي 
تجاري و نفتكش جمهوري اسالمي ايران را اسكورت 
مي كنند. تاكنون ۷۸ناوگروه مــا به اين ماموريت ها 
اعزام شده اند. مسير اســكورت نيز كم نيست. فقط 
خليج عدن بيش از ۴00مايل دريايي يا ۸00كيلومتر 
اســت. در محدوده دريايي اين مســافت تا 

هزار و200مايل است.
و  حضــور  تجربــه 
فرماندهي شما در این ناوگروه ها 

چيست؟
بنده خودم فرمانده ناوشــكن بودم؛ 
اين اسكورت ها را انجام مي دادم تا 
زماني كه در منطقه چابهار حضور 
پيدا كردم و االن هم كه به ســتاد 
آمده ام. زماني نبوده كه در محدوده 
خليج عدن و درياي ســرخ يگاني از 
نيروي دريايي حضور نداشته باشد، چون 
اگر حضور نداشته باشيم مطمئن باشيد در 
نخستين فرصت يا محموله نفت ما رفته يا 
در قالب دزدي و تروريســم دريايي آسيب 
خواهيم ديد. قريب بــه ۳00حمله اتفاق 
افتاده كه اگرچه همگي با ســالم و صلوات 
تمام نشــده اند اما در كل حضــور موفقي 
داشته ايم و اسكورت ما نگذاشته آسيبي به 

منافع جمهوري اسالمي ايران وارد شود.
آیا جلوي مســائلي شبيه 
توقيف نفتكش ایران توســط انگليس 
خواهيد ایســتاد؟ آیا مطالبه اي از شما 

براي ورود به این مسائل وجود دارد؟
نيروهاي مسلح براساس ماموريت و تكاليف 
ابالغي عمل مي كنند. اگــر منافع جمهوري 
اسالمي ايجاب كند و به ما ابالغيه بدهند مطمئن 
باشــيد فراتر از تصور و آنچه در اذهان بگنجد 
پرســنل ما در نيروي دريايــي توانايي دارند و 
ماموريت را به انجام مي رســانند اما مهم ابالغ 
ماموريت اســت. ما در دريا يك سري تكاليف 
روتين داريم و يك سري تكاليف بنا به شرايط. 

برای خواندن متن 
 كامل گفت و گو

كيوآركد را  اسكن یا 
به سایت همشهری 
آنالین مراجعه كنيد.

 تاكنون ۷۸ناوگــروه ما به   
ماموريت های اسكورت اعزام 
شده اند. مسير اسكورت نيز 
كم نيست. فقط خليج عدن 
بيش از ۴00مايــل دريايي 
يا ۸00كيلومتر اســت. در 
محدوده دريايي اين مسافت 

تا هزار و200مايل است
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زیست شــهری پیش از انتشار بیماری 
كرونا نیز تحت تأثیر ســطح ســامت گزارش

ســاكنانش بود و اكنون عــوارض این 
همه گیری، به دیگر بیماری های ناشی از سبك زندگی 
شهری شهرنشینان افزوده است. به گزارش همشهری، 
نخستین هم اندیشی كارگروه های تخصصی كمیسیون 
سامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسامی 
شهر تهران با موضوع بررسی مشكات حوزه سامت 
برگزار شد. شــهردار تهران در این نشست گفت: »در 
شهری زندگی می كنید كه آلودگی های مختلفی وجود 
دارد و شهرداری وظیفه دارد نقش آفرینی كند؛ چراكه 
در این مســئله مستقیما با سامت انســان ها روبه رو 
هستیم. مثا حدود ۴.۵میلیون موتور در تهران وجود 
دارد. یك موتورســیكلت ۷ تا ۱۲ برابر خودرو  آلودگی 
تولید می كند و باید با یك قاعده مندی شــرایط را به 
سمت موتورهای برقی ببریم.«  علیرضا زاكانی افزود: 
»امروز در یك رقابت نفســگیر بین پیشرفت از صنف 
ایرانی-اسامی و توسعه غربی هستیم وقتی از رقابت و 
جهان بینی حرف می زنیم صحبت از نوع نگاهی است كه 
نسبت های چهارگانه انسان را با خدا، جامعه، طبیعت و 
خودش تعریف می كند. آنچه داعیه شورا و شهرداری 
اســت تحول در روح و كالبد شهر اســت. در سالیان 
گذشــته تا امروز كارهای بســیاری برای دستیابی به 
فضای سبز درخور و شایسته انجام شده است، اما با همه 
این تاش ها در دل تهران فاصله معناداری وجود دارد. 
مثا ســرانه فضای ســبز در یك منطقه ۲.۶متر و در 
منطقه  ای دیگر چندده برابر آن و حدود ۱۲۲متر است.« 
شهردار پایتخت همچنین با اشــاره به اینكه در شهر 
تهران از نظر بهداشتی عقب تر از هر روستایی در كشور 
هستیم، گفت: »میزان سرانه و خدمات بهداشتی شهر 
قابل مقایسه با شهرستان های دیگر نیست. بنابراین باید 
اقدامات اساسی صورت بگیرد و به همراه دستگاه های 

مرتبط كمك كنیم تا به مردم خدمات دهیم. مســیر 
تحقق ادعاهای ما اســتفاده از نخبگان است. اینكه در 
كمیسیون سامت محیط زیست و خدمات شهری شورا 
۱۳كارگروه تشكیل شده، كار بزرگ و ارزشمندی است. 
شورای شهر به عنوان نهاد باالدستی باید در ریل درست 
خود حركت كند و نظارت و كارشناســی بر شهرداری 
داشته باشد. این مسئله نیازمند این است كه از حداكثر 
ظرفیت فكری و صاحبان فكر استفاده شود و این جلسه 
از این جنس است. در كنار شــورا، شهرداری نیز باید 
همین مسیر را دنبال كند. شــورا و شهرداری نیازمند 
فرهیختگان شهر هستند و در این نیاز بزرگی و خدمتی 
عظیم وجود دارد.« زاكانی اضافه كرد: »در این مسیر 
عقب افتادگی های فاحشــی داریــم. وقتی صحبت از 
سامت می كنید همه ابعاد آن یعنی سامت جسمی و 
روحی مدنظر اســت. اما شهرسازی ما در سالیان سال 

طوری عمل كرده كه شهر خشك و نمادهای بی روح را 
بسازد. شهرسازی باید بامبنا، بشاش و بشارت دهنده 
باشد نه یك شهر بی روح با نمودهای آزاردهنده روح و 
روان. كم كم این بی هویتی به  خودمان القا می شــود. 
بنابراین یكی از مشــكات تهران بی هویتی در اجزای 
شهرسازی است.«  شــهردار تهران عنوان كرد: »ما در 
شهرداری نوكر مردم هستیم و امیدواریم این كارگروه ها 
شرایطی را برای ما فراهم كند كه قدم های بزرگی برای 
تحقق اهداف در شــهری كه ۱۲هزار بافت ناپایدار و 
۳گســل فعال دارد فراهم كنیم.« نخســتین نشست 
هم اندیشی كارگروه های تخصصی كمیسیون سامت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورای اسامی شهر 
تهران با حضور مهدی چمران، مهدی پیرهادی، سوده 
نجفی، مهدی بابایی و جمعی از مسئوالن و دوستداران 

محیط زیست برگزار شد.

یادداشت

خبر

مقابله با زلزله تا مرز اجرا
در صورتی  كه گســل شــهر ری فعال شود و شــدید ترین زلزله خود 
را نشــان دهد، نزدیك بــه ۵۵درصد ســاختمان های تهران تخریب 
می شــوند و نزدیك به ۴00هزار نفر كشته خواهند شد و همچنین به 
اندازه نیمی از تولید ناخالص ملی به كشــور خسارت وارد خواهد شد. 
تنها درصورتی می توان از این خطر دور شد كه ساختمان های عمومی 
شهری مقاوم سازی  شوند، مسیر حمل ونقل جایگزین ساخته و شبكه 
مخابراتی اضطراری ایجاد شده و زیرساخت هایی مانند گاز، آب و برق 
قادر به مقاومت یا ترمیم سریع بعد از زلزله باشند. در كنار همه اینها باید 
ساختمان های شخصی فرسوده نیز نوسازی شوند. این مجموعه اقدامات 
یا رخ نداده یا ابعاد آن كمتر از میزان الزم بوده است. به عنوان مثال با وجود 
در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص درمانی، توان كمك رسانی به 
مجروحان سرپایی را داریم اما ظرفیت برای بستری ها كافی نیست. حتی 
امكان اسكان و تغذیه اضطراری آوارگان نیز مطابق با پیش بینی ها نیست.

طرح های مقابله با زلزله یا حوادث ناگهانی دیگر دو بخش دارند. یكی 
پروژه های تحقیقاتی و دیگری پروژه های اجرایی. در تهران بخش اول 
بیشتر از بخش دوم اجرا شده اســت؛ به این معنی كه اطاعات زیادی 
درباره زلزله داریم اما توان مقاومت زیادی در برابر آن نداریم. طرح های 
تحقیقاتی به نسبت اجرایی هم خرج كمتری دارند و هم یك دستگاه 
می تواند به  تنهایی آن  را انجام دهد اما زمانی كه كار به اجرا می رسد، در 
عین اینكه باید بودجه مناسبی برای آن تهیه كرد همكاری سازمان های 

مختلفی را باید جلب كرد كه هر دوی اینها دشوار است.
روند اقدامات انجام شده در ۲ دهه گذشته نشــان می دهد كه در این 
مدت مطالعات زیادی انجام گرفته اما بخش اجرایی تنها در حد نصب 
حسگر ها و آماده سازی  پایگاه ها پیش رفته است. در سال۱۳۷8 طرح 
جامع مدیریت بحران كشور براساس دستور وزیر وقت كشور تهیه شد. 
سال بعد از آن مركز مطالعات زلزله شهرداری با همكاری جایكاه )ژاپن( 
مطالعه ریز پهنه بندی لرزه های تهران را انجام داد. تخمین خســارت 
ناشی از زلزله گسل ری در همین مطالعه اعام شــده كه هنوز مورد 
استناد قرار می گیرد. یك سال بعد هم طرح جامع مدیریت بحران شهر 
تهران در اجاس كمیته ملی كاهش اثرات بایای طبیعی تصویب شد. 
در سال های بعد، باز هم طرح های دیگری با همكاری جایكاه تنظیم شده 
است. در سال۱۳8۳ ساختار مركز مدیریت بحران با تأیید شورای شهر 
به سازمان ارتقا  پیدا كرد؛ از آن زمان تا كنون پروژه هایی مانند، آموزش 
شهروندان، ایجاد نوعی سامانه واكنش اضطراری در ساعت های اولیه 
پس از زلزله و ظرفیت سازی  برای كاهش مخاطرات زلزله اجرا شده است.

اگرچه بخشی از برنامه های سخت افزاری مقابله با زلزله در شهرداری اجرا 
شده اما همكاری كامل ارگان ها در این زمینه مشاهده نمی شود. بخشی 
از این تاخیرها به عدم تامین هزینه های الزم بازمی گردد و قسمت دیگر 
آن هم ناشی از همان فاصله و ناهمگونی میان دستگاه هاست كه در دیگر 
زمینه ها مانند آسیب های اجتماعی و بازار مصرف عمومی و... هم می توان 

آن را مشاهده كرد.
جایكا، به عنوان بررســی كننده ابعاد خطر زلزله در تهران، به صراحت 
میزان خسارت ها و روش های كاهش آن  را بیان كرده است. مسئوالن 
نیز بر این امر واقفند كه برخی از اقدامات مانند مقاوم سازی  پل ها اجرا 
شده و طرح هایی مثل ساخت بیش از ۱00دكل  مخابراتی جایگزین، 

باقی مانده است.
انتقال آب های ســطحی به خارج از شهر ســخت بود. ساخت شبكه 
بزرگراه ها هم همینطور. اگرچه شهر هنوز درگیر پرداخت هزینه های 
آنهاست، اما این پروژه ها در طول چند دهه به پایان رسیدند. ایمن سازی  
نسبی شهر در مقابل زلزله از هر دو اینها دشوارتر است اما می توان آن  را 

هم با برنامه ریزی عقانی و واقع بینانه، به نتیجه رساند.

محمد سرابی
خبرنگار

 بهره برداری از متروی پرند
در انتظار تصمیم مسئوالن

بررسی پروژه تكمیل متروی پرند در شورای برنامه ریزی استان تهران 
كلید خورد. حال چنانچه این شورا با تغییر كاربری ۲۵هكتار اراضی شهر 
جدید پرند و واگذاری آن به پیمانكاران پروژه خط متروی تهران – پرند 
موافقت كند، بخش قابل توجهی از هزینه های تكمیل این طرح تامین 

می شود.
به گزارش همشــهری، اواخر هفته گذشته شــهردار تهران با رستم 
قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دیداری داشت كه دستاورد آن تشكیل 
كارگروه بررسی سازوكار سرویس دهی بین استانی متروی پایتخت بود. 
علیرضا زاكانی در حاشیه این دیدار گفت: »در این جلسه، حمل ونقل 
ریلی در استان تهران به عنوان یك موضوع یكپارچه مدنظر قرار گرفت 
و قرار شد با همكاری شركت متروی تهران، شركت راه آهن جمهوری 
اسامی و با پشــتیبانی ای كه از ســوی وزارت راه و استانداری انجام 
می شود شرایطی را ایجاد كنیم تا موضوع حمل ونقل بین استانی حل 
شــود.« او همچنین اعام كرد كه ۲ هفته تحقیقات ناظر به تكمیل 
پروژه متروی پرند- تهران- ورامین و رفع موانع ادامه متروی پایتخت تا 
پردیس انجام می شود. گفته های شهردار درباره متروی پرند در حالی 
مطرح می شود كه چنانچه وزارت راه و شهرسازی، اقدامات الزم برای 
تامین منابع مالی یك خط آن به مبلغ ۶۵0میلیارد تومان را اكنون در 
دستور كار بگذارد، پروژه یك سال دیگر آماده خدمت رسانی خواهد 
بود. بر همین اساس می توان امیدوار بود كه با رایزنی میان شهرداری 
تهران به عنوان مجری و وزارت راه و شهرسازی، گره های موجود بر سر 
راه پروژه  برداشته شود. این در حالی است كه طی جریان بازدید وزیر 
كشور از شهر پرند، مشكل طوالنی شــدن زمان بهره برداری از خط 
متروی فرودگاه امام خمینی )ره( تا شهر جدید پرند نیز به عنوان یكی 
از دو خواسته مهم و اصلی ساكنان این شهرستان مطرح و عنوان شد 
كه رفع موانع آن در دستور كار قرار گرفته است. البته چهارشنبه هفته 
گذشته، قرار بود استاندار تهران هم با حضور در شهرستان رباط كریم از 
روند پیشرفت متروی شهر جدید پرند بازدید به عمل آورده و دستورات 
الزم جهت رفع موانع موجود بر سر راه سرعت گرفتن پروژه را در نشست 
با بخشدار، عوامل شركت عمران شــهر پرند و نمایندگان شهرداری 
 تهران صادر كند اما به دلیل پیش آمدن برنامه بازدید روز پنجشنبه

 ۴ آذر ماه كه با حضور وزیر كشور از این شهرستان صورت گرفت، بازدید 
شخصی استاندار تهران از متروی شهر جدید پرند به تعویق افتاد. با 
وجود این، مردم شهر پرند همچنان منتظر بازدید جداگانه استاندار 
هستند چراكه تغییر كاربری و اختصاص اراضی الزم جهت واگذاری به 
پیمانكاران مربوطه در گرو طی مراحل اداری این امر در شركت عمران 
شهر پرند است. با انجام این مهم، عماً گام بزرگی به سوی تكمیل خط 
متروی تهران - پرند برداشته خواهد شد. ناگفته نماند كه از سوی دیگر 
 خبر می  رسد ســازمان برنامه و بودجه هم وعده داده تا سقف بودجه

 سال ۱۴0۱ متروی پرند را افزایش دهد. 

سالمت شهر در درجه اول اهمیت قرار دارد

وقتی ما در سال8۲ وارد شــورا شدیم، سرانه 
فضای سبز شهری ما در آن زمان 8.۵مترمربع 
بود و وقتی می رفتیم به ۱۶مترمربع رســیده 
كه نشان دادیم می توان با  كار جهادی و بدون 
درگیری در مسائل سیاســی، زیست شهری 
را ارتقــا داد؛ چراكه وظیفه مــا آماده كردن 
محیط زیســت سالم برای شــهروندان است. 
شهر تنها معطوف به ســاختمان های بلند و 
آسمانخراش هایش نمی شــود، بلكه سامت 

شهر در درجه اول اهمیت قرار دارد.
اگر در ۱۲سال گذشــته تهران تحرك خوبی 
را شــاهد بوده و حتی می شود گفت كم نظیر 
بوده، به ســبب برنامه خوبی اســت كه شورا 
در دوران های گذشته توانســته تدوین كند. 
مسئوالن شهر هم براساس این برنامه با تاش 
خود و كار جهادگرانه خودشان توانستند اهداف 
این برنامه را پیش ببرنــد تا جایی كه امروز به 
جایی برســیم كــه از آن دوران به عنوان یك 

دوران خوب و طایی یاد كنیم.
ما می توانیــم با یــك برنامه ریزی 
صحیح مشــكات عدیده شهر را 
حل كنیم؛ مشــكاتی كه در آن 
مشكات محیط زیست حرف اول 
را می زند. تهران مشكات فراوانی 

نظیر مباحث آلودگی هوا، 
ترافیك، بافت فرسوده، 
معــادن داخل شــهر، 

پارك ها و فضای ســبز دارد كه متأسفانه این 
موارد درگیر مناقشات سیاسی شده و مباحثی 
كه كاما محیط زیستی بوده و از طبیعت برآمده 
را سیاســی كرده و به كشمكش های سیاسی 
كشانده اند و ضربه های زیادی به ریه های شهر 

وارد كرده اند.
آثار نقاشی گذشته نشــان می دهد كه تهران 
باغ شهر بوده و متأســفانه با هجوم ساخت و 
ســازها و افزایش جمعیت شهرنشین، از این 

باغ شهر چیزی باقی نمانده است.
همه می دانیم كه آلودگی هوا برای انسان  بسیار 
مضر است؛ به گونه ای كه روی هوش كودكان، 
توان و انرژی انسان تأثیر نامطلوب می گذارد 
ولی به جای اینكه روش هایی را استخراج كنیم 
تا به محیط زیست مان غنا ببخشیم، می آیند و 

این مسائل را درگیر مسائل سیاسی می كنند.
امروز ما ده ها هزار میلیارد تومان بدهی داریم 
و هر روزی كه می گذرد این بدهی ها انباشته 
می شود. از طرفی هم كارهای عمرانی نیمه تمام 
مشكلی بر مشكات ما افزوده اما به لطف الهی 
اگر همه دست به  دست هم بدهیم و با خلوص 
جلو برویم، موفق خواهیم شد؛ همچنان كه در 
سال8۲ این مهم را تجربه كردیم. در آن سال 
همه می گفتند كه در ۶ماه مدیریت شهری 
ورشكست می شود اما نه تنها اینگونه نشد 
بلكه ما به لطف الهــی و حمایت مردم 
توانستیم بخش اعظمی از بودجه 
آن زمان شــهرداری كه 
800میلیارد تومان بود 

را محقق كنیم.

    مهدی چمران 
رئیس شورای اسامی شهر تهران

زیرساخت های شهری با جمعیت متناسب نیست

در ســند چشــم انداز ۲0ساله كشــور، یكی از 
ویژگی های جامعه ایرانی، برخــورداری از رفاه، 
امنیــت غذایی، تأمیــن اجتماعی، ســامت، 
فرصت هــای برابر، توزیع مناســب درآمد، نهاد 
مســتحكم خانواده به دور از فقر و فســاد، عدم 
تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب ذكر 
شده، اما زیرساخت های شهری با میزان جمعیت 
موجود، متناســب نیســت و یك عقب ماندگی 
جدی در این حوزه وجــود دارد. مرور مطالعات 
انجام شــده در حوزه هــای مختلــف مدیریت 
شــهری و محیط زیست شــهر تهران حاكی از 
این اســت كه پایتخت جمهوری اسامی ایران 
با چالش های متعــددی در حوزه های گوناگون 
مواجه اســت كه می توان به مــواردی همچون 
افزایش میــزان بیماری های واگیــردار ازجمله 
كووید-۱9 و بیماری هــای غیرواگیردار مزمن 

ناشی از استرس های شهری اشاره كرد.
سرعت رشد شهرنشــینی در جهان به ویژه در 
كشورهای در حال توسعه، طوری است كه شهرها 
را با مشكات جدی و متعددی مواجه خواهد كرد. 
به عنوان مثال بانك جهانی پیش بینی می كند كه 
بر خاف تصور عامه، قطب اصلی فقر در آینده، 

در شهرها متمركز خواهد بود. جالب است 
بدانیم كه در ســال۲00۷ جمعیت 

شهرنشین جهان برای نخستین بار 
از مرز ۵0درصد گذشت و پیش بینی 
می شود كه این رقم در سال۲0۳0 

یعنی كمتر از 9سال دیگر از 

مرز ۶۵درصد نیز بگذرد. در سال۲0۳0 از هر ۳نفر 
جمعیت جهان، ۲نفر در شهرها زندگی می كنند.

بیش از یك سوم شهرنشینان در سراسر جهان، 
در سكونتگاه های غیررســمی زندگی خواهند 
كرد كه بالطبع این وضعیت جوامع را با مشكاتی 
نظیر افزایش آســیب های اجتماعی، شــرایط 
نامطلوب محیط زندگی، افزایش فقر، خشونت، 
اعتیاد، بیماری های مزمن و طغیان بیماری های 
نوپدید  مواجه خواهد كرد. طبق سرشماری های 
انجام شــده در كشــور، میزان شهرنشینی در 
سال۱۳۳۵ در ایران حدود ۳۱درصد بوده كه این 
میزان در سال۱۳۷۵ یعنی فقط طی ۴0سال، به 
میزان ۶۱درصد رسیده است. آخرین سرشماری 
مربوط به سال۱۳9۵ اســت كه نشان می دهد 
میزان شهرنشینی در ایران از مرز ۷0درصد نیز 
گذشته است. كمیسیون سامت، محیط زیست 
و خدمات شهری شورای اســامی شهر تهران 
یكی از كمیســیون های شش گانه شوراست كه 
وظیفه سیاستگذاری و تبیین راهبردهای حوزه 
مربوطه را در راستای توسعه پایدار، حفظ و بهبود 
محیط زیست شهری، ارتقای ســامت شهر و 
شــهروندان، بهبود ایمنی و كاهش مخاطرات 
طبیعی و انسان ســاخت، ارائه مطلوب خدمات 
شهری و بهبود سیما و منظر شهری به عهده دارد. 
امروزه كیفیت زندگی شهری به طور مستقیم بر 
همه حیطه های فیزیكی، اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی شهروندان 
تأثیــر می گذارد. عــاوه بر شهرنشــینی، 
مشــكات مربوط به تغییر اقلیم، امنیت 
غذا و آب، بحران های اجتماعی-اقتصادی، 
نزاع ها و درگیری های داخلی و اپیدمی ها 
نیز از معضات قرن حاضر هستند.

 مهدی پیرهادی
رئیس كمیسیون سامت، محیط زیست و 

خدمات شهری شورای شهر تهران 4/5میلیون 
موتور سیكلت 

در تهران وجود دارد 
كه 3میلیون آن بنا 
به آمار پلیس راهور 

90 تا فعال هستند
95درصد 

موتورسیكلت هایی 
كه در تهران تردد 
می كنند، آالینده 

هستند

در 
100كیلومتر 
طی مسافت 

با موتور سیكلت 
)كاربراتوری( 3لیتر 

بنزین سوزانده 
می شود

15گرم 
بر كیلومتر 
آالیندگی 

موتورسیكلت ها ست 
)استاندارد یورو2 حدود 

2.7گرم بر كیلومتر 
است(

موتور سیكلت های 
 كاربراتوری

 چند برابر برابر یك 
خودرو با استاندارد 

یورو2 آالیندگی 
دارند 

147هزار تن
 آالینده گازی 

موتورسیكلت های 
تهران ساالنه وارد 

هوای شهر 
می شود

20درصد 
آالینده های 
گازی تهران 

ناشی از حركت 
موتورسیكلت ها ست

تنها 
154 دستگاه 

موتورسیكلت سوار 
در 7 ماه اول سال1400 

به مراكز معاینه فنی 
تهران مراجعه 

كرده اند

آالیندگی هر 
موتورسیكلت 

كاربراتوری معادل 
12خودرو

آالیندگی 
هر موتورسیكلت 

غیركابراتوری 
معادل 7خودرو

شــوراي ششــم معتقد اســت وظایف 
اجتماعــي و فرهنگــي نیــز برعهده 

شهرداري است.
بــه گــزارش همشــهري، نایب رئیس 
كمیســیون فرهنگي شــوراي اسامي 
شهر در پنجمین نشست مجمع محات 
تهران با بیان این مطلب گفت: » ما معتقدیــم، مي توان با باالبردن 
خدمات شهري و فرهنگي، آســیب هاي اجتماعي تهران را بیرون 

راند و امنیت مسئله مهمي است و همه ما در چتر امنیت مي توانیم 
فعالیت داشته باشیم.« علیرضا نادعلی: »اگر نیروي انتظامي بتواند 
درجه و كیفیت امنیت را در محله هرندي و محله هاي آسیب دیده 
مشابه افزایش دهد، شاید از هر جایي و از هر كاري مهم تر باشد. كار 
نیروي انتظامي ایجاد امنیت نیست بلكه حفظ امنیت ماموریت ویژه 
نیروي انتظامي است.« نادعلي گفت: »همواره ۲ تفكر درباره وظیفه 
شهرداري وجود داشته است كه تفكر اول شهرداري را نهادي خدماتي 
مي داند كه وظیفه ذاتي او نظافت، مسائل شهرسازي و معماري است و 

حذف آسیب هاي اجتماعي با افزایش خدمات شهري و فرهنگي

موتورسیکلت ها عمدتاً کاربراتوری هستند 
و از اســتانداردهای پایینی برخوردارند.  
ازاین رو ســهم زیادی در آالیندگی هوای 

تهران دارند و بر اساس ارزیابی های انجام 
شده حدود 6 برابر خودرو یورو 2 آالیندگی 
تولیــد می کنند. اوایل دهــه 90 موضوع 
آالیندگی موتورسیکلت ها را از کمیسیون 
زیربنایی دولت پیگیری کردیم و مقرر شد 
از تولید موتورهــای کاربراتوری ممانعت 
موتورهای برقی و انژکتوری جایگزین آنها 
شــود. هرچند این مصوبه از سوی دولت 
ابالغ شــد اما نیاز به تدبیر ویژه بود که در 

آن برهه از زمان با پیگیری سازمان حفاظت 
محیط زیست، موتورســیکلت ها 2 زمان 
از طریــق نظام حمایتی دولت از شــبکه 
حمل ونقل خارج شدند؛ لذا امروز هم به چنین 
نظام حمایتی نیاز است تا موتورهای برقی 
جایگزین موتورهای کاربراتوری شوند که این 
امر تا پایان امسال محقق نمی شود اما برای 
سال آینده حتمًا موردتوجه قرار می گیرد 
و در بودجه 1401 شــهرداری حمایت هایی 

چون وام های ارزان قیمت و ارائه کمک های 
بالعوض برای تسریع در ساماندهی وضعیت 
موتورسیکلت های آالینده پیش بینی خواهد 
شــد. همچنین از دولت و به طور ویژه از 
سازمان حفاظت محیط زیست که مسئولیت 
این کار را به عهده دارد می خواهیم در بودجه 
1401 دولت هم حمایت هایی را پیش بینی 
کنند تا با هم افزایی میان شهرداری و نهاد 
محیط زیست موضوع موتورهای آالینده 

حل شود. در خصوص الزام موتورسیکلت ها 
به دریافت برگه معاینه فنی هم باید گفت 
که در شــرایطی که هیچ کنترلی روی این 
وسیله حمل ونقل وجود ندارد و پلیس هم 
ابزار و امکاناتی برای کنترل و اعمال قانون 
موتورهای آالینده ندارد موضوع معاینه فنی 
روش عملی نیست و تمرکز روی این موضوع 
جز از دســت دادن فرصت، وقت نتیجه ای 

نخواهد داشت.

 برنامه توسعه موتورسیکلت های
 برقی؛ از سال آینده

 سید جعفر تشکری هاشمی
رئیس کمیسیون عمران وحمل ونقل 

شورای شهر تهران
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شهردارتهران تهران در مراسم 
هم اندیشی با كمیسیون سامت و محیط زیست شورای شهر : آلودگی موتورسیكلت ها ۷تا ۱۲برابر خودروهاست

نفس تنگی تهران با 4/5میلیون موتورسیكلت

تفكر دیگر معتقد است كه مسائل پیش فرض شهرداري كه خدماتي 
است، وظیفه ذاتي اوست اما وظیفه اجتماعي و فرهنگي نیز برعهده 
شهرداري است.« رئیس كمیته فرهنگي شوراي اسامي شهر تهران 
با بیان اینكه شــوراي ششــم اعتقاد كامل دارد وظایف اجتماعي و 
فرهنگي نیز برعهده شهرداري اســت، گفت: »اما اینكه شهرداري 
به تنهایي این وظیفه را برعهده بگیرد تفكر اشــتباهي اســت زیرا 
شهرداري به تنهایي توان رفع مشــكات را ندارد و دراین باره باید 
همه ارگان ها پاي كار بیایند تا در جهت رفع مسائل اجتماعي شهر 

تاش شود.«
 نادعلي با تأكید بر اینكه براي رفع مســائل و مشــكات اجتماعي 
شهر تهران به تشكیل یك قرارگاه نیاز است، افزود: »با تشكیل این 

قرارگاه، مي توان هماهنگي سازي  و بسیج همه ارگان هاي ذیربط در 
تهران صورت گیرد و یكي از فواید آن این است كه باعث از بین بردن 
آثار دستگاه هاي دیگر نمي شود و ما معتقدیم همان قدري كه نیروي 
انتظامي در باب امنیت وظیفه دارد، شهرداري هم با امكانات بیشتر و 
گستردگي در نواحي شهر مي تواند به عنوان یك میان دار عمل كند.« 
عضو شوراي اسامي شهر تهران با تأكید بر اینكه شهردار تهران به 
رفع آسیب ها و مشكات جنوب شهر تهران اعتقاد دارد و آن را اولویت 
مي داند، گفت: »البته آســیب فقط به جنوب شهر مربوط نمي شود 
و هر كجا كه نظارت درستي انجام نشــود آنجا دچار آسیب خواهد 
شد. یكي از راهكارهاي بیرون راندن آسیب هاي اجتماعي باالبردن 
خدمات شهري، فرهنگي و اجتماعي در سطح محات تهران است.«
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   تاوان تضعيف درآمد و مزد
مسكن به عنوان يك كاالي توليد داخل، تابعي از قيمت زمين و نهاده هاي ساختماني در اقتصاد 
ايران است و با جهش چند برابري قيمت هركدام از عوامل دخيل در احداث بنا، رشد قيمت مسكن 
و در نتيجه افزايش قيمت اجاره بهاي مسكن نيز ناگزير است. در اين ميان، افزايش نيافتن درآمد 
و مزد خانوارها متناسب با واقعيت هاي اقتصادي فضايي مهيا كرده  كه توان مالي خانوارها براي 
خريد مسكن كافي نباشد و در دوره هاي متوالي، مقادير قابل توجهي از درآمدهاي خانوار صرف 
تأمين مسكن استيجاري شود. شايد روي كاغذ با ساخت 4ميليون واحد مسكوني با قيمت كمتر از 
ميانگين بازار آزاد، بتوان ميان بري براي خانه دار كردن خانوارهاي مستأجر ايراني فراهم آورد؛ اما 
حقيقت اين است كه حتي مشاركت در ساخت همين مسكن دولتي نيز نيازمند تأمين آورده 150 تا 
250ميليون توماني خانوارها و دريافت تسهيالت 250 تا 450ميليون توماني با نرخ سود 18درصد 
است و اين ارقام با توانمندي مالي خانوارهاي متوسط رو به پايين مناسبتي ندارد. بي توجهي به 
تناسب ميان مزد و هزينه معيشت كارگران و كارمندان و خودداري دولت ها در ايفاي تعهدات و 
مسئوليت هاي اجتماعي خود در حوزه هاي درمان، آموزش و مسكن، اصلي ترين داليلي است 
كه دخل وخرج خانوارهاي حقوق بگير به عنوان بزرگ ترين جزء از جمعي ايران را به هم ريخته و 
ميانگين دوره انتظار آنها براي خانه دار شدن را از سن اميد به زندگي در ايران باالتر برده است. در 
اين وضعيت، ضمن اينكه دولت بايد در قالب طرح هايي نظير نهضت ملي مسكن تمهيداتي براي 
تأمين مسكن اقشار كم درآمد بينديشد، بايد برنامه های جدي نيز براي باال بردن درآمد خانوارها از 
مسير رشد توليد ناخالص داخلي و سهمي كردن نيروي كار از عايدي فعاليت هاي اقتصادي تدوين 
شــود. بدون اين اصالحات، مي توان برآورد كرد كه نه ساخت بناهاي بلند در بيابان و نه افزايش 
ساالنه دستمزد متناسب با نرخ تورم انتظاري سال بعد، نمي تواند كوچك ترين گرهي از وضعيت 

مالي و معيشتي خانوارها باز كند.

   افزایش فاصله تورمی بين دهك ها
نرخ تورم كل ايران در  ماه گذشته 44.6درصد بوده كه در دهك های مختلف هزينه ای در بازه 44درصد برای دهك های 
هشتم و نهم تا 47.2درصد برای دهك دوم نوسان داشته است. افزون بر اين محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در 
گروه های عمده خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات هم بين 60.5درصد برای دهك دوم و سوم تا 58.7درصد برای 
دهك دهم بوده ولی در گروه كاالهای غيرخوراكی و خدمات بيشترين نرخ تورم برای دهك دهم به ميزان 41.2درصد و 
كمترين هم برای دهك اول به ميزان 33.9درصد ثبت شده است. مركز آمار ايران می گويد فاصله تورم بين  دهك های 
مختلف هزينه ای در آبان امسال به 3.2درصد رسيده كه نسبت به  ماه قبل 4دهم درصد افزايش داشته و شكاف تورم 
در گروه كاالهای خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات در  ماه گذشته نسبت به مهرماه امسال 1.1درصد كمتر و در گروه 

عمده كاالهای غيرخوراكی و خدمات هم در همين مدت 2.8درصد كاهش داشته است.

چهره روز

نقد خبر

وعده های فضايی ندهيد
محسن خجسته مهر، 
مديرعامل شــركت 
ملــي نفــت ايــران 
تأكید كرد: مي توانیم 
۳۴۰میلیارد بشكه از 
منابع فعلي را با روش هاي اولیه و معمولي و بدون 
نیاز به تكنولوژي هــاي جديد به تولید بیاوريم. 
اين مقام ارشــد نفتي ايران در عین حال گفت: 
در بخش نفت براساس برنامه ريزي، ۹۰میلیارد 
دالر و براي توسعه میادين گازي ۷۰میلیارد دالر 

سرمايه نیاز است.
گفته هاي خجسته مهر هر چند امیدواركننده 
به نظر مي رســد اما واقع گرايي شــرطي است 
كه ضرورت دارد معاون وزيــر نفت بر آن تكیه 
كند و بگويد آيا واقعا امكان تامین 16۰میلیارد 
دالر سرمايه براي بخش نفت، با تكیه بر منابع 
داخلي شــدني اســت؟ جاي تامل دارد كه او 
چگونه ادعا مي كند بــراي تولید ۳۴۰میلیارد 
بشكه از همین منابع فعلي روش هاي معمولي 
كفايــت مي كند و به تكنولــوژي جديد نیازي 
نیســت؟ وقتي يك مقام عالي رتبه در باالترين 
رده شركت ملي نفت چنین بگويد، بديهي است 
كه تصمیم سازان در ســطوح باالتر در دولت و 
مجلس، ديگر نیازهاي واقعي صنعت نفت و گاز 
به منابع مالي و تكنولوژي آن  هم براي تولید و 

برداشت صیانتي را جدي نگیرند.
افزون بر اينكه خجســته مهر گفته اســت اگر 
ســرمايه گذار خارجــي هم نیايــد از روش ها 
و منابع داخلي نیاز صنعت نفــت و گاز تامین 
مي شود؛ ازجمله فروش اوراق قرضه؛ و يا منابع 
شركت هاي داخلي و صندوق توسعه ملي به نفت 
تزريق خواهد شد. گويا خجسته مهر نمي داند 
كه پیمانه دولت براي فروش اوراق، مدت هاست 
كه پر شده اســت، وضع بازار ســهام به خوبي 
نشــان گر نتايج افراط در فروش اوراق اســت. 
پیشنهاد مي شود مديران صنعت نفت در دوران 
مسئولیت شان روي ابرها راه نروند، وعده هاي 
فضايي ندهند و واقع بین باشــند. صنعت نفت 
هم به ســرمايه گذاري خارجي نیاز دارد و هم 
براي رقابت با همسايگان به ويژه در میدان هاي 
مشــترك، به تكنولوژي روز دنیا نیازمند است. 

اين واقعیت را پنهان نكنید.

 دردسرهای پليسی
ارز 4200تومانی

  خبر: ســرهنگ ولی پورگــودرزی، رئیس 
پلیس امنیــت اقتصــادی تهــران می گويد: 
پرونده های انتظامــی قابل توجهی در حوزه ارز 
۴۲۰۰تومانی تشكیل شده است. افرادی با ثبت 
شركت های صوری با ارائه مدارك و مستنداتی 
جعلی به دريافت ايــن ارزها اقدام كرده اند. اين 
مقام انتظامی تأكید كرده كه تعدادی از اين افراد 
با هماهنگی مقام قضايی دستگیر و اموال شان 

توقیف شده است.

  نقد: ســعدی شــیرازی شــاعر پــرآوازه 
ايرانی در كتاب گلســتان خود بیتــی  نغز و 
هشــداردهنده دارد كه می گويد: سرچشمه 
شايد گرفتن به بیل/ چو پر شد نشايد گذشتن 
به پیل... سیاســت ارزی ۴۲۰۰تومانی يكی 
از سرچشــمه های انحراف در اقتصــاد ايران 
بوده كه بســتن آن شــجاعت می خواهد ولی 
مصلحت انديشی های سیاسی باعث شده هزينه 
ســنگین تری بر مردم و اقتصاد ايران تحمیل 
شــود. چنان كه به تازگی دولت اليحه ای را، با 
هدف برچیدن بساط ارز ۴۲۰۰تومانی تقديم 
مجلس كرد اما نمايندگان به دلیل مالحظات 

سیاسی آن را نپذيرفتند.
حاال آنچه اين مقام انتظامی می گويد، مصداق 
بارز اجرای يك سیاست اشتباه و بدتر از آن اصرار 
بر تداوم آن است. يك بار كافی است از خودمان 
سوال كنیم كه چه كرده ايم كه پلیس بايد وقتش 
را صرف نگهبانی از انبارهايی كند كه كاالی آن 
با دالر ارزان وارد شده و قرار است با قیمت گران 

به مردم فروخته شود.

طبق آمارهايي كه وزير راه و  مسكن
شهرســازي و يــك عضو 
كمیسیون عمران مجلس به 
آن استناد كرده اند، سهم هزينه مسكن در 
سبد خانوارهاي شهري به 6۰ تا ۷۰درصد 
رســیده اســت. میانگین اين شاخص در 

جهان 18درصد برآورد مي شود.
به گزارش همشهري، بلعیده شدن درآمد 
خانوارها توســط هزينه مسكن، واقعیتي 
است كه به خصوص در دوره هاي تنش بازار 
مسكن به وقوع مي پیوندد و در سال  هاي 
اخیر با جهش ۷برابــري میانگین قیمت 
مســكن و اثرگذاري آن بر بازار اجاره، اين 
سهم نیز به شدت افزايش پیدا كرده است. 
در اين میان وزير راه و شهرســازي براي 
توجیه قانون جهش تولید مسكن و احداث 
۴میلیون مسكن تا سال 1۴۰۴، به سهم 
هزينه مســكن در ســبد مصرفي خانوار 
اشــاره مي كند كه به گفته او در شهرهاي 
بزرگ از 6۰درصد نیز عبور كرده اســت؛ 
البته همچنان اين پرسش بي پاسخ مي ماند 
كه آيا با ساخت مسكن در حومه شهرها، 
به خصــوص در تهران  مي تــوان محیط 
مساعدي براي زندگي خانوارها و كاهش 

هزينه مسكن آنها ايجاد كرد يا نه؟

سايه مسكن بر دخل وخرج خانوار
ســهم هزينه مسكن در ســبد خانوار در 
جهان به طور متوســط 18درصد و دامنه 
نوســان آن 15تا ۲5درصد اســت؛ يعني 
يك نفر به طور میانگین در ازاي دستمزد 
1.5ســاعت كار روزانه مي توانــد اجاره 
مسكن و هزينه ســكونت خود در آن روز 
را تأمین كند و اجرت مابقي 6.5ســاعت 
كار روزانه خود را براي تأمین ساير نیازهاي 
زندگي اعم از خوراك، پوشــاك، تفريح، 
ورزش، درمــان و... اختصــاص دهد. در 
ايران اگرچه محاســبات رسمي براي اين 
شاخص انجام نمي شــود، اما برآوردهاي 
كارشناسي حاكي است سهم هزينه مسكن 
در سبد يك خانوار شهري معادل دستمزد 
16ساعت كار روزانه است. به عبارت ديگر، 
يك سرپرســت خانوار ماهانه بايد معادل 
۲برابر حداقل حقوق مصــوب قانون كار 
براي 8ســاعت كار در روز را براي تأمین 
مســكن هزينه كند. بیت اهلل ســتاريان، 
اســتاد دانشــگاه، ازجمله كارشناساني 

است كه با كنار گذاشتن آمارهاي رسمي 
برگرفته شــده از میانگین كل كشور، اين 
تحلیل را براي مناطق شــهري باورپذير 
مي داند و اظهارات او حداقل با هزينه هاي 
زندگي در كالنشهرها و به خصوص تهران 
مطابقت دارد. حتي اگر ايــن آمار و ارقام 
دست باال در مورد هزينه مسكن خانوارهاي 
شهري مالك محاسبه قرار نگیرد و فقط به 
آمارهاي تعديل شده مركز آمار ايران براي 
سال 1۳۹۹ استناد شود، بازهم بزرگ ترين 
عامل هزينه اي در ســبد خانوارها، هزينه 
اجاره مسكن اســت كه در استان تهران 
به ۴۷درصد مي رســد و در شهر تهران از 

65درصد نیز عبور مي كند. 
همچنین اين شاخص در مناطق شهري 
اســتان هاي البــرز، هرمــزگان و قم نیز 
به ترتیب ۳۰درصد، ۲8درصد و ۲۷درصد از 
هزينه هاي خانوار را مي بلعد كه در مقايسه 
با میانگین 15 تا ۲۰درصدي جهاني، رقم 
بسیار بااليي اســت. البته در گزارش های 
مركز آمار و بانك مركزي رديف هايي براي 
تعیین ســهم مســكن از هزينه خانوارها 
وجود دارد كه در اين رديف  ها، هزينه هاي 
مسكن همه خانوارها اعم از مالك و مستأجر 
براســاس اجاره نقدي پرداختي و هزينه 
حامل هاي انــرژي و هزينه اســتهالك 
محاسبه مي شود كه اين شــاخص نیز با 
وجود اختالف جدي با واقعیت هزينه هاي 
مســكن، همواره باالتر از ۳۰ تا ۳5درصد 

برآورد مي شود.

سونامي هزينه مسكن در كالنشهرها
وخامت اوضاع مســكن در هزينه خانوار 
آن هم بعد از رشد 6۳۰درصدي میانگین 
قیمت مسكن در ۴ســال اخیر، موضوعي 
است كه نه مي توان آن را كتمان كرد و نه 
بازي با آمارها مي توانــد آن را كم اهمیت 
جلوه دهد. در شــرايط فعلي، براي توجیه 
ســاخت ۴میلیــون واحد مســكوني تا 
ســال 1۴۰۴ گزارشــي در مورد وضعیت 
هزينه مسكن خانوارهاي شهري در اختیار 
متولیان اجراي اين قانون گذاشته شده كه 
در آن سهم هزينه مســكن از سبد خانوار 
در كالنشهرها رقمي بین 6۰ تا ۷۰درصد 
برآورد شده اســت. اگرچه هدف از انتشار 
اين گــزارش آماري، زمینه ســازي براي 
كسب موافقت و حمايت حداكثري براي 

ساخت ۴میلیون واحد مســكن در قالب 
نهضت ملي مســكن اســت؛ اما پرده را از 
مقابل وضع نامساعد حوزه مسكن نیز كنار 
مي زند. رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي 
در نشست هم انديشي اخیر با انبوه سازان 
مســكن و ســاختمان، اعالم كرده است: 
هزينه مسكن در سبد خانوار در شهرهاي 
بزرگ بیش از 6۰درصد و در شــهرهاي 
كوچك به میزان كمتر برآورد شده است. 
همزمان مجتبي يوسفي، عضو كمیسیون 
عمران مجلس، از رسیدن سهم مسكن در 
ســبد خانوار به 65 تا ۷۰درصد خبر داده 
و در ادامه بر حمايــت تمام قد مجلس از 
نهضت ملي مســكن و انبوه سازان داخلي 
تأكید كرده است. تفسیر ساده اين اعداد 
و ارقام در مورد هزينه مسكن اين است كه 
فشار هزينه هاي خانوار تعداد بیشتري از 
اعضاي خانوار را وادار به كار مي كند و اغلب 
سرپرســتان خانوار نیز مجبور به داشتن 
بیش از يك شغل مي شوند. اين موضوع جدا 
از تبعات وخیمي كه براي كیفیت زندگي 
و زيست اجتماعي دارد، بر مناسبات درون 
خانواده اعم از فرزندآوري و تربیت، آموزش 
و بهداشــت آنها نیز اثرگذار است. در اين 
میان، اجراي نهضت ملي مسكن از طريق 
احداث بنــاي ارزان  قیمت با حذف هزينه 

زمیــن از تولید مســكن و تعديل هزينه 
نهاده هاي ســاختماني، مي تواند در حل 
مشكل هزينه مسكن خانوارها به خصوص 
در مناطق روســتايي و شهرهاي كوچك 
مفید باشــد اما در كالنشــهرها كه عمال 
مســكن دولتي در فاصله اي دورتر از شهر 
و با زيرساخت هاي ناكافي احداث مي شود، 

صرف احداث بناي مســكوني نمي تواند 
رافع هزينه هاي مسكني خانوار باشد. اين 
مســئله در تهران كه بخش عمده مسكن 
دولتي آن در فاصله حدود ۹۰كیلومتري و 
در استان هاي همجوار احداث خواهد شد، 
بسیار وخیم تر است و مي توان گفت بخش 

عمده آن با شكست مواجه خواهد شد.

 60 درصد  درآمدخانوار  را مسکن می بلعد
طبق تازه ترين آمارها، خانوارهاي شهري به طور میانگین بايد 6۰ تا ۷۰درصد درآمد ماهانه خود را براي تأمین هزينه هاي مسكن خرج كنند

گرانی  های دنباله دار در بازار ميوه
قیمت بعضی از اقالم میوه و تره بار ازجمله لیموشیرين 

 سیب زمینی و گوجه در ماه های اخیر رشد زيادی داشته
كه دلیل آن كاهش تولید اعالم می شود 

بازار میوه در نیمه دوم ســال در اختیار مركبات است.  تره  بار
سبدهای میوه را با پرتقال و نارنگی پر می كنند و سیب 
و خیار جاهای خالی را می پوشانند. خرمالوی همیشه 
گران در اولويت خريد خیلی ها نیســت و انار معموال بايد تا شب چله 
منتظر بماند تا بشود گل سرسبد ظرف میوه. لیموشیرين اما اگرچه 
اغلب بــه میز پذيرايی راهی نــدارد، اما جزو خريدهای همیشــگی 
خانواده ها مخصوصا بچه دارها در فصل سرماست تا در كنار پرتقال های 
كوچك آبگیری، ويتامین ســی مورد نیاز بدن كــودكان را تامین و 
سرماخوردگی را از آنها دور كند، ولی امسال قیمت باالی لیموشیرين 
معادالت مديريت هزينه خريد میوه را برای بیشتر خانواده ها تغییر داده 
است. میوه فروشی ها هر كیلو لیموشیرين را ۲5 تا ۳5هزار تومان قیمت 
زده اند و در میادين میوه  و تره بار مدت هاست قیمتش حول و حوش 
16هزار تومان مانده است. در فروش های آنالين بهای 5۰هزار تومان 
هم برای لیموشیرين ثبت شده و به نظر می رسد قیمت امسال اين میوه 
همین نرخ هايی باشد كه اين روزها می بینیم؛ بهايی كه پرداختش برای 
خیلی ها آسان نیست. هر كیلو لیموشــیرين بین 5 تا 6عدد را شامل 
می شــود و قیمت ۳۰هزارتومانی يعنی هر عدد لیموشیرين 5هزار 
تومان. البتــه گرانی میوه های پايیزی تنها به لیموشــیرين منحصر 
نمی شود، چیزی تا شب چله نمانده و انار ۳5هزار تومانی، خرمالوی 
۳8 تا ۴۰هزار تومانی و ۲5هزار تومانی هم قطعا راهی به سفره های شب 
يلدای خیلی ها پیدا نمی كند، ولی حاال حــرف از اقالم كاربردی تر و 

واجب تری است كه دسترسی به آنها سخت شده است.

چرا ليموشيرين گران شد؟
رئیس اتحاديه بارفروشان میوه و تره بار تهران افت تولید لیموشیرين را 
در كنار افزايش هزينه های باغداران، دلیل قیمت باالی اين میوه اعالم 
كرد. مصطفی  دارايی نژاد در گفت وگو با همشهری با اشاره به هزينه 
5هزار تومانی تولید تا عرضه هر كیلو لیموشیرين برای باغداران، افزود: 
»تولید لیموشیرين امسال ۲۰درصد نسبت به سال گذشته كاهش 
داشته و هزينه های تولید هم ۳ برابر شــده؛ با اين حال اجازه نداديم 
قیمت لیموشــیرين در میدان اصلی از 18هزار تومان فراتر برود.« او 
ادامه داد: »قیمت كنونی لیموشیرين در میادين بسته به كیفیت بین 
1۳ تا 16هزار تومان است؛ هرچند در هفته گذشته تا 18هزار تومان 
هم باال رفت.« به گفته رئیس اتحاديه بارفروشان میوه وتره بار تهران، 
بهترين و باكیفیت ترين لیموشیرين در میادين، 18هزار تومان قیمت 
دارد كه سوپرماركت ها برای فروش آنالين معموال اين نوع محصول 
را می خرند. انتخاب مغازه های میوه فروشی هم اغلب محصول 1۳ تا 
16هزار تومانی  است. با احتساب ۳5درصد سود، قیمت لیموشیرين 
در سطح شــهر در محدوده ۲۰تا ۲5هزار تومان خواهد بود و فروش 
آنالين هم با احتســاب هزينه های بســته بندی و ارسال تحت هیچ 
شرايطی نمی تواند از ۳5هزار تومان فراتر برود؛ اين در حالی است كه 
در سوپرماركت های اينترنتی ۲ ماه است نرخ های ۴5 و 5۰هزار تومانی 

برای اين میوه برقرار است.

كمبودی در مركبات نداريم
مصرف لیموشیرين و پرتقال در زمستان، نه فقط به دلیل كاهش تنوع 
در بازار میوه، بلكه به دلیل افزايش مصرف میوه های آبگیری، دوچندان 
می شود. گفته های دست اندركاران تولید و بازار حاكی است برخالف 
لیموشیرين، امسال در زمینه پرتقال و نارنگی كمبودی وجود ندارد 
و تنها تولید مركبات مازندران بدون درنظر گرفتن مركبات جنوب و 
ديگر استان های شمالی، ۲.6میلیون تن برآورد می شود. ۴.5میلیون 
تن سیب هم در كشور تولید شده كه با اين حجم تولید كمبودی در 
زمینه میوه در فصل زمســتان وجود نخواهد داشت. محدوده قیمت 
پرتقال در میدان اصلی تره بار تهران ايــن روزها از 6.5۰۰ تا 1۳هزار 
تومان است و پرتقال ممتاز واكســی صادراتی در جعبه های 1۲تايی 
كه گران تريــن پرتقال عرضه شــده در میدان میوه و تره بار اســت 
1۳هزار تومان به فروش می رسد، اما قیمت اين میوه در مغازه ها بین 
18 تا ۳۰هزار تومان متغیر است. با توجه به میزان تولید و ذخیره سازی 
سیب و مركبات، به نظر نمی رسد بازار میوه تا شب عید مشكل خاصی 

داشته باشد.

عرضه سيب  زمينی كم شد، قيمت باال رفت 
امسال افزايش قیمت تنها شامل میوه ها نبود و در بخش صیفی جات و 
محصوالت جالیزی هم بازار در برخی مقاطع سال كمی دچار التهاب 
شد. بعد از پايان بحران هويج، گوجه و سیب ز مینی محصوالتی بودند 
كه افزايش قیمت آنها خبرســاز شــد. افزايش ۹۰درصدی قیمت 
سیب زمینی و گذشــتن آن از مرز 15هزار تومان در مغازه ها و 8هزار 
تومان در میادين میوه و تره بار در حالی است كه تولید اين محصول 
امسال 5میلیون تن بوده و به هیچ عنوان كمبودی در اين زمینه وجود 
ندارد. به گفته رئیس اتحاديه بارفروشان میدان میوه و تره بار، هرسال 
در ۳ ماه پايیز بخش عمده ای از تولید سیب زمینی در سردخانه و انبارها 
دپو می شود و امسال هم اگر سری به انبارهای همدان بزنید، می بینید 
5۰درصد سیب زمینی تولیدی در انبارها ذخیره شده است. ۲۰درصد 
تولید سیب زمینی هم صادر می شود و آنچه برای توزيع در بازار داخلی 

می ماند فقط ۳۰درصد تولید است. 
دارايی نژاد میزان كم عرضه ســیب زمینی را دلیــل باال رفتن قیمت 
دانست و تأكید كرد: »يك ماه پیش كه هر كیلو سیب زمینی در میدان 
اصلی میوه و تره بار پايتخت ۴هزار تومان بود، هشدار داديم اگر عرضه 
بیشتر نشود، قیمت سیب زمینی به 8هزار تومان می رسد. متأسفانه 
اين هشدار جدی گرفته نشد.« در میدان بزرگ تره بار تهران قیمت 
سیب زمینی اين روزها بین 6 تا ۹هزار تومان است و در سطح شهر هنوز 

كاهش قیمتی ايجاد نشده است.

گوجه از 7هزار تومان ارزان تر نمی شود
سرمای شديد يك هفته میانی مهرماه، تأخیر در رسیدن گوجه شیراز و 
اتمام محصول دشت قزوين، قیمت گوجه را در تهران تا كیلويی ۲۰هزار 
تومان باال برد؛ افزايش قیمتی كه بهانه گرانی رب هم شد و قیمت آن 
را دوبرابر كرد. در آن زمان، كاهش قیمت گوجه به رسیدن محصول 
شیراز منوط شد؛ اتفاقی كه نیفتاد و حاال بارندگی های اخیر هم مزيد 
بر علت شده تا با تداوم محدوديت عرضه، قیمت همچنان باال بماند. 
رئیس اتحاديه بارفروشان میدان میوه و تره بار تهران در اين باره گفت: 
عالوه بر گوجه گلخانه ای شیراز، قسمتی از محصول بوشهر هم به دست 
آمده و با عرضه اين بارها قیمت گوجه متعادل می شود اما اين تعادل 
به معنای كاهش زياد قیمت نیست. به گفته دارايی نژاد، قیمت امسال 
گوجه به دلیل سرما، صادرات و كاهش سطح زيركشت، به هیچ عنوان 
به قیمت های ۴ و 5هزار تومانی قبل نمی رســد و حداقل قیمت اين 
محصول ۷ تا 8هزار تومان خواهد بود. هم اكنون قیمت هر كیلو گوجه 
بوته رس صادراتی در میدان اصلی 11هزار تومان و گوجه رنگ آوری 
شده ۷هزار تومان است كه اين قیمت ها در بهترين شرايط نرخ بازار را 

در محدوده 1۰ تا ۲۰هزار تومان حفظ خواهد كرد.

تازه تريــن داده های مركز آمار نشــان  تورم
می دهد نرخ تورم همچنان بیشــترين 
فشــار را بر دهك های متوسط و پايین 
درآمدی وارد می ســازد. به دلیل وزن باالی كاالهای 
خوراكی و آشــامیدنی در ســبد هزينــه خانوارهای 
دهك های متوســط و پايین، به هر میزان كه قیمت 
كاالهــای خوراكی و آشــامیدنی باالتر برود، ســفره 

خانوارها كوچك تر می شود.
به گزارش همشهری، با درنظر گرفتن متغیرهای اثرگذار 
بر سبد هزينه دهك های مختلف خانوار، ازجمله وزن 
متفاوت كاالهای خوراكی و آشامیدنی و نامتوازن بودن 
آن بین سبد مصرف دهك های مختلف، آشكار می شود 
كه نرخ تورم باال، به فقر غذايی خانوارهای دسته بندی 
شده در دهك های فقیر منجر شده است. يك خانوار 
دسته بندی شــده در جمع فقیرترين دهك جامعه، 
مجبور اســت ۴۰درصد از هزينه ماهانه اش را صرف 
خريد كاالهای خوراكی و آشامیدنی كند درحالی كه 
يك خانوار واقع شده در دهك ثروتمند فقط 1۷درصد 
از هزينه ماهانه اش را بــرای خريد كاالهای خوراكی و 

آشامیدنی صرف می كند خانوارهای ثروتمند اين قدرت 
را دارند كه ســبد كاالهای خوراكی شان را متناسب با 
نیاز، متنوع تر نگه دارند، به اين ترتیب هرچه نرخ تورم 
كاالهای خوراكی و آشامیدنی بیشتر باشد، فقر غذايی 

در بین  دهك های مختلف تشديد خواهد شد.

شكست نرخ گذاری دولتی
داده های مركز آمار نشان می دهد سیاست كم كردن 
فشار تورم خوراكی ها، با نرخ گذاری و توزيع دولتی به 
نتیجه مطلوب نرسیده است. چنان كه مركز آمار ايران 
روايت می كند در آبان امسال نرخ تورم گروه كاالهای 
خوراكی، آشــامیدنی و دخانیات بــرای دهك اول يا 
فقیرترين قشر جامعه 6۰.۲درصد و برای ۲دهك دوم 
و سوم يعنی اقشار ضعیف و زير خط فقر به 6۰.5درصد 
رســیده درحالی كه دهــك دهم يــا پردرآمدترين و 
ثروتمندترين افراد جامعه در آبان امســال نرخ تورم 
خوراكی ها و آشامیدنی ها در محدوده 58.۷درصد را 
تحمل كرده اند و پس از آن ۳دهك هفتم تا نهم هم نرخ 

تورم خوراكی های كمتر از 6۰درصد را شاهد بوده اند.

همشهری از توزيع نامتوازن هزينه ها بین خانوارها رونمايی می كند
فشار تورم خوراكی ها بر سفره كم  درآمدها

افزون بر اين نرخ تورم كل بــرای فقیرترين دهك در 
آبان امســال ۴۷درصد و دهك دوم هم ۴۷.۲درصد 
برآورد شــده درحالی كه دهك هشتم و نهم نرخ تورم 
۴۴درصدی را تجربه كرده اند و نرخ تورم دهك ثروتمند 

يا دهك دهم ۴۴.6درصد بوده است.

معمای توزيع تورم بين خانوارها
هرچند نهاد رسمی آماری می گويد: نرخ تورم 1۲ ماه 
منتهی به آبان امســال به ۴۴.۴درصد رسیده اما فقط 
۲دهك هشتم و نهم نرخ تورم كمتر از میانگین كشوری 
را تجربه كرده و دهك های اول تا هفتم و حتی دهك 
دهم هم نرخ تورم ساالنه باالتر نسبت به میانگین كشور 
را شاهد بوده اند. همین وضعیت درخصوص شاخص 
تورم گروه كاالهای خوراكی، آشــامیدنی و دخانیات 
مشاهده می شــود به گونه ای كه مركز آمار نرخ تورم 
اين گروه كااليی در آبان امسال را 5۹.6درصد برآورد 
و اعالم كرده درحالی كه دهك هــای اول تا هفتم نرخ 
تورم باالتری را نســبت به كل كشور تحمل كرده اند و 
فقط ۳دهك ثروتمند هشتم تا دهم فشار تورم كاالهای 
خوراكی، آشامیدنی و دخانیات را در آبان شاهد بوده اند.

تنها متغیری كه وضعیت تورم ساالنه در 1۲ ماه منتهی 
به آبان امسال را شــفاف تر توصیف می كند، نرخ تورم 
گروه كاالهای غیرخوراكی و خدمات است، به نحوی كه 
در كل كشور شاخص تورم اين گروه كااليی ۳۷.۲درصد 
بوده و دهك های اول تا هشتم نرخ تورم پايین تری را 
نظاره گر بوده و ۲دهك ثروتمند نهم و دهم نرخ تورم 
باالتری را در گروه كاالهــای غیرخوراكی و خدمات 

تجربه كرده اند.
اين گزارش می افزايد: ضريب اهمیت يا وزن كاالهای 
خوراكی، آشــامیدنی و دخانیات در سبد هزينه های 
دهك های مختلف هم نشان ديگری از وضعیت نامتوازن 
توزيع تورم در ايــران دارد به گونه ای كــه مركز آمار 

سال هاســت اعالم می كند ســهم يا ضريب اهمیت 
كاالهای يادشــده در ســبد هزينه خانوارهای ايرانی 
۲۷.۲۴درصد اســت اما اين وزن دهی در سبد هزينه 
دهك های مختلف نشان از شكاف شديد دارد به نحوی 
كه ســهم يا وزن كاالهای خوراكی و آشــامیدنی در 
سبد دهك های اول تا هفتم يعنی از فقیرترين تا قشر 
متوسط رو به باال باالتر از میانگین كشوری است و تنها 
۳دهك ثروتمند هشتم تا دهم، سهم كمتر از میانگین 
كشــوری را به خريد كاالهای خوراكی، آشامیدنی و 

دخانیات اختصاص می دهند.
از ســوی ديگر دهك فقیرترين يا همــان دهك اول 
جامعه ۴۳.۳درصد از كل هزينه ماهانه خود را به خريد 
كاالهای خوراكی، آشــامیدنی و دخانیات اختصاص 
می دهد درحالی كه دهك آخر يا ثروتمندترين قشــر 
جامعه تنهــا 1۷.۲درصد از هزينه اش بــه اين كاالها 
اختصاص می دهد. به بیان ديگر شــكاف سهم هزينه 
كاالهای خوراكی و آشامیدنی بین دهك اول تا دهم در 

ايران بیش از ۲6درصد است.

 نرخ تورم ساالنه در آبان1400 به تفكیك كاالو خدمات 
بین دهك های مختلف هزینه ای ایران

دهك
تورم ساالنه )درصد(

خوراكی و تورم كل
آشامیدنی

غیرخوراكی و 
خدمات

44.459.637.2كل كشور
47.060.233.9دهك اول
47.260.535.1دهك دوم
46.460.535.0دهك سوم
45.760.434.8دهك چهارم
45.260.135.2دهك پنجم
44.760.035.2دهك ششم
44.559.836.3دهك هفتم
4459.336.8دهك هشتم

4459.138.2دهك نهم
44.658.741.2دهك دهم

سهم هزینه مسکن در سبد خانوار شهری )درصد(

1390
33.4 3333.533 36.434 33.933.5 4733.5 60

13951392 13971391 13961393 13981394 1399 1400
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درحالی كه انتظــار می رفت روند  بورس
نزولی شاخص كل بورس تهران در 
هفته جاری فروكش كند، دیروز نه 
 تنها بهبودی در معامالت بازار سهام حاصل نشد، 
بلكه شــاخص بورس تهــران با افت ســنگین 
2درصدی مواجه شد. بررسی ها نشان می دهد كه 
5عامل مهم، به عنوان گسل های جدید، معامالت 

بورس را تحت تأثیر خود قرار داده اند.
به گزارش همشهری، روند نزول شاخص بورس 
تهران هر روز ابعاد تازه تری به  خود می گیرد؛ به 
 نظر می رسد قرار نیست روند نزولی شاخص بورس 
به این زودی ها متوقف شود. تازه ترین بررسی ها 
نشان می دهد كه تحمیل 5ریسك مهم به بازار، 
ازجمله قطعی گاز صنعت سیمان، افزایش نرخ 
فروش  گاز به صنعت فــوالد، افزایش نرخ بهره 
مالكانه معادن، رشد نرخ بهره بین بانكی و ابهام 
در مذاكرات هســته ای از مهم ترین دالیل نزول 
بازار ســهام، به ویژه در مبادالت دیروز بود. فعال 
شدن این 5گسل در نخستین روز هفته به افت 

2درصدی شاخص بورس منجر شد.

افزایش نرخ گاز فوالد 
یكی از مهم ترین رویدادهایی كه دیروز معامالت 
بازار سهام را تحت تأثیر خود قرار داد، افزایش نرخ 
گاز تحویلی به صنعت فوالد، در پیش نویس الیحه 
بودجه1401 است. دولت پیشنهاد كرده؛ نرخ گاز 
تحویلی به صنعت فوالد با صنعت پتروشــیمی 
برابر شود و از 1234تومان به 4100تومان برسد. 
برآورد می شود درصورت اعمال چنین نرخ هایی، 
برای تحویل گاز به صنعت فوالد، هزینه تمام شده 
تولید هر تن فوالد به شــدت افزایــش یابد. این 
موضوع بر كاهش حاشیه سود تولیدكننده های 
فوالد اثرات ملموســی برجای می گذارد. به زعم 

كارشناســان؛ چنانچــه تولیدكننده های فوالد 
اجازه افزایش نرخ را داشــتند بازار سهام به این 
موضوع چندان واكنش نشان نمی داد اما با توجه 
به اینكه قیمت فوالد همیشه با اعمال نظر دولت 
تعیین می شود افزایش نرخ گاز به  كاهش درآمد 
شركت های فوالد ساز  منجر خواهد شد. با توجه 
به اینكه  تولیدكننده های فــوالد بخش بزرگی  
از ارزش بازار ســهام را در اختیــار  دارند هر نوع 
تغییر در نحوه درآمد زایی این شركت ها می تواند 
معامالت بازار سهام را تحت تأثیر خود قرار دهد. 
با این حال به گفته ولید هالالت، تحلیلگر بنیادی 
بازار سرمایه، افزایش قیمت گاز در بدبینانه ترین 
حالت، هزینــه تولید هر تن فــوالد را 800هزار 
تومان افزایش می دهد. او تأكید كرد: برابر سازی  
قیمت گاز صنعت فوالد با پتروشیمی كار درستی 
نیست زیرا گاز برای شركت های پتروشیمی جنبه 
خوراك را داشته اما برای تولیدكننده های فوالد، 

جنبه مواد مصرفی تولید را دارد.
هم اكنون برای تولید هر تن فوالد 400هزار تومان 
گاز مصرف می شــود كه اگر ارقام پیشنهادی در 
پیش نویس الیحه بودجه تعدیل شود این میزان 
احتماال تا یك میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

افزایش نرخ بهره مالكانه معادن 
موضوع دیگری كه دیروز بازار سهام را تحت تأثیر 
خود قــرار داد، بــه پیش نویس الیحــه بودجه 
ســال بعد بازمی گــردد. در پیش نویس الیحه 
بودجه1401 ســازمان برنامه و بودجه، درآمد 
حقوق دولتی معادن به 40هــزار میلیارد تومان 
افزایش داده شده كه 4برابر میزان تعریف شده در 
بودجه سال1400 است. این موضوع روز گذشته 
بر سهام شركت های گروه معادن و فلزات در بورس 
اثرات بسیاری برجای گذاشت. سهامداران بر این 

باورند كه افزایش بهره مالكانــه و حقوق دولتی 
به كاهش درآمد شــركت های ایــن گروه منجر 
می شود؛ با این حال برخی تحلیلگران می گویند: 
با توجه به افزایش قیمت دالر و رشد قیمت مواد 
معدنی در بازار های جهانی رشد ساالنه نرخ، بهره 
مالكانه معادن طبیعی است. در قانون بودجه سال 
قبل نرخ دالر 15هزار تومان اما امســال این رقم 
احتماال در الیحه بودجــه 23هزار تومان درنظر 
گرفته شــده اســت؛ بنابراین دولت با استدالل 
افزایش قیمت دالر و محصوالت معدنی و فلزی 

در جهان، نرخ بهره مالكانه را افزایش داده است.

قطع گاز صنایع 
عامل سومی كه دیروز به افت شاخص های بورس 
و خروج دست كم 530میلیارد تومان نقدینگی از 
بازار منجر شد، قطع گاز صنعت سیمان به دلیل 
افزایش مصرف گاز اســت. ایــن صنعت كه در 
تابستان امســال با قطع برق مواجه شده بود، با 
كاهش شدید تولید و حاال در آستانه زمستان با 
خطر قطعی گاز مواجه اســت. تازه ترین خبر ها 
نشان می دهد كه گاز 60درصد از تولیدكننده های 
ســیمان به ویژه تولیدكننده هایی كه در شمال 
كشور مستقر هستند قطع شــده و قرار است به 
جای گاز به ایــن صنایع، مازوت داده شــود اما 
فعاالن صنعت سیمان می گویند: قطعی گاز حتی 
با فرض اســتفاده از مــازوت می تواند به كاهش 
تولید در این صنعت منجر شــود. هنوز برآوردی 
از آثار قطعی گاز بر صنعت و بازار ســیمان انجام 
نشده اســت اما برآورد ها نشان می دهد  كه روند 
كاهش درآمد در این صنعــت در ماه های آینده 
ادامه خواهد یافت. از ســوی دیگر برخی خبر ها 
نشان می دهد كه ریسك قطعی گاز فقط متوجه 
صنعت ســیمان نیست و ســایر صنایع ازجمله 

افزایش دوباره قیمت شامپو
كف قیمت شامپو تخم مرغی به 12هزار تومان رسید

شــامپو كودك فیروز به تازگی، از 13هــزار تومان به  سوپرماركت
14.700 رسیده است، قیمت دیگر انواع شامپو هم در 

نیمه اول امسال30 تا 40درصد افزایش یافته است.
به گزارش همشهری، قیمت انواع شــامپوی مو و سر، همپای دیگر 
شوینده ها در 7 ماه گذشته از امسال رشــد كرد و درآخرین افزایش 
نرخ مصوب 25درصد در خردادماه به قیمت آنها افزوده شد. میانگین 
قیمت شامپو هم اكنون 35هزار تومان برای شامپوهای داخلی است، 
وارداتی ها قیمتــی باالی 100هزار تومان دارند. شــامپو تخم مرغی 
معروف، با حجم 220میلی لیتری، ارزان ترین شــامپویی اســت كه 
می توان در فروشگاه های محصوالت شوینده یا سوپرماركت ها پیدا 

كرد اما حتی این شامپو هم زیر 12هزار تومان پیدا نمی شود. 
بیشتر شامپوهای تولید داخل كشور در بازه قیمتی بین 30 تا 60هزار 
تومان قرار دارند و شامپوهای برند خارجی كه تحت لیسانس در ایران 
تولید می شوند قیمتشان تا 90 - 80هزار تومان هم باال می رود. كامان 
یكی از این برندهاست كه شامپوها و ماســك های موی تولیدی آن 
87هزار تومان قیمت دارند. از شــامپوهای اصل وارداتی دیگر كمتر 
اثری در فروشگاه های محصوالت شــوینده می توان پیدا كرد و اگر 
برندی خارجی دیده شــود معموال كپی یا فیك است اما در بعضی از 
فروشگاه های لوازم آرایشی هنوز هم شامپوهای وارداتی پیدا می شوند 
كه چون مشتری خاص دارند با هر سختی و هر قیمتی به داخل كشور 
قاچاق می شوند. این شامپوها معموال قیمت های بسیار باالیی در حدود 

200هزار تومان دارند.

قیمت فروش بعضی انواع شامپو در فروشگاه های آرایشی بهداشتی تهران
قیمت )تومان(مشخصاتنام كاال

39.700مدل Stop Damage - 400میلی لیترمای
47.220ضد شوره روزانه - 200میلی لیترفولیكا

30.850سر و بدن بچه - مدل 2در 1 - 250میلی لیترهیدرودرم
34.300حنا - یك  لیتریصحت
47.000مدل كالژن - یك لیتریصحت

142.000شامپو بچه - 750میلی لیتریجانسون
14.500شامپو بچه - مدل بنفش - 210میلی لیتریگلرنگ
35.000ضد موخوره - مدل هرباسنس - 250میلی لیتریآردن
17.900برای موهای معمولی - 625میلی لیتریشبنم

39.800مدل كراتین - 550میلی لیتریلروكس
66.000ضد شوره - مدل Nutrisol - 300میلی لیترنئودرم
225.000مدل كافئینC1 - 250میلی لیتریآلپسین
35.000مدل قهوه - كد C01 - 400میلی لیتریبانتاكلین

28.260مدل انجیری - 400میلی لیتریاكتیو

 علی ابراهیمی
خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روز 
گذشته بازار 

سرمایه، قیمت 
سهام 478شركت 

كاهش و 
97شركت 

افزایش یافت. 
قیمت سهام 
11شركت هم 

تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
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320سهامداران حقوقی

848

3143

2614

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی 2هزار و 614میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 
حقیقی به 3هزار و 143میلیارد تومان رسید. این به معنای 
آن است كه سهامداران حقیقی دیروز 529میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار خارج كردند. این میزان سهام توسط 
سهامداران حقوقی خریداری شد.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 27هزار و 
441واحد، معادل 1.97درصد نزول كرد و به یك میلیون و 

366هزار و 664واحد رسید.

دیروز 31هــزار و 355میلیارد تومــان اوراق بهادار 
در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كه از این میزان 3هزار و 
463میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق 

بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

3463میلیارد تومان
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بررسی هزینه تمام شــده انجام سرویس های  و خودر
دوره ای خودرو در نیمه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه پارسال از رشد 3برابری قیمت 
این خدمات حكایت دارد. به گزارش همشهری، با فرا رسیدن 
فصول سرد سال، طبق روال همیشــگی، تقاضا برای انجام 
سرویس های دوره ای خودرو، متناسب با شرایط آب و هوا نیز 
افزایش یافته است. استفاده از روغن موتور، فیلتر، الستیك 
مناسب و آماده ســازی  خودرو متناسب با سرمای هوا، امری 
ضروری است، اما امسال نسبت به پارسال برای دریافت این 

خدمات باید هزینه ای 3برابری را متحمل شوید.
مشــاهدات میدانی خبرنگاران همشهری حاكی از آن است 
كه هزینه ســرویس دوره ای زمســتانه برای یك دســتگاه 
خودروی پژو، شــامل: تعویض روغن، فیلتر روغن و بنزین، 
مایعات و سیاالت كه در سال گذشته 350تا 400هزار تومان 
بود، اكنون به حدود یك میلیون تومان افزایش یافته است. 
همچنین افزایش نرخ تورم، زمینه رشــد نرخ دستمزد ارائه 
خدمات مرتبط با سرویس های دوره ای خودرو را در تعویض 
روغنی های ســطح شــهر فراهم كرده، به نحوی كه هزینه 
آچاركشی ســاده خودرو به حدود300هزار تومان رسیده 
است. همچنین قیمت باتری برخی از خودروهای پرتقاضای 
سواری شامل انواع پراید و پژو از400 به 650هزار تومان و در 
خودروهای خارجی به 800 هزار تا بیش از یك میلیون تومان 

افزایش یافته است.

گرانی از روغن تا الستیك و فیلتر 
روند افزایش هزینه دریافت خدمات سرویس دوره ای خودرو 
از ابتدای سال جاری، با ارائه درخواست تولید كنندگان برای 
افزایش صددرصدی قیمت انواع روغن موتور آغاز شــد. در 
ادامه تولید كنندگان داخلی، روغن درخواست افزایش 72تا 
82درصدی قیمت روغن موتور را به اتحادیه فروشــندگان 
الســتیك، روغن و انــواع فیلتر)روغن، بنزیــن و هواكش( 
ارائه كرده اند، اما در نهایت در تیر ماه امســال مجوز افزایش 
41درصدی قیمت روغن موتور به تولید كنندگان ابالغ شد؛ 
عالوه بر افزایش قیمت ها، مشــكالت توزیع موجب شده تا 
اكنون كمبود روغن موتور به معضلی بزرگ بر سر راه انجام به 
موقع سرویس های زمستانه خودرو تبدیل شود. همزمان افت 
كیفی محصوالت و افزایش عرضه روغن موتورهای تقلبی و 
بی كیفیت نیز مالكان خودروها را با خســارات زیادی مواجه 
كرده است. در بازار الســتیك نیز اگرچه سازمان حمایت با 
افزایش 15تا 30درصدی قیمت الستیك خودروهای سبك 
از شهریور ماه امســال مخالفت كرده اما این مناقشه، زمینه 
رشــد 10تا 15درصدی قیمت الســتیك خودرو را در بازار 

آزاد فراهم كرده اســت. پیش تر در آبان ماه سال گذشته نیز 
الستیك خودرو افزایش 50درصدی قیمت را تجربه كرده بود. 
عالوه بر آن، قیمت انواع محلول های ضد یخ و ضد جوش، آب 
باتری، روغن گیربكس و شوینده های مورد استفاده در انواع 
خودروهای سواری نیز افزایش یافته، به نحوی كه قیمت هر 
بطری یك لیتری مایع ضد یخ بنابر كیفیت و نوع برند به 60تا 

بیش از 100هزار تومان رسیده است.

عرضه قطره چكانی روغن موتور
رئیــس اتحادیه فروشــندگان الســتیك، روغــن، فیلتر، 
پنجرگیران و فیلترســازان تهران در گفت وگو با همشهری، 
گرانی ســرویس های دوره ای خودرو را ناشی از رشد قیمت 
مواداولیه تولید و افزایش نرخ اقالم مورد نیاز این صنف، مانند 
روغن موتور، فیلتر، الستیك و سایر سیاالت اعالم كرد و گفت: 
بازار الستیك به دلیل تولید و توزیع مناسب در ثبات نسبی به 
سر می برد، اما نابسامانی اخیر در توزیع روغن موتور موجب 

كمبود و گرانی آن شده است.
داوود سعادتی نژاد افزود: شرایط فعلی موجب كمبود، عرضه 
قطره چكانی و فروش تحمیلی برخی از انواع روغن موتور به 
تعویض روغنی ها شده اســت. او با بیان اینكه كارخانه ها از 
عرضه روغن به تعویض روغنی ها خودداری می كنند، گفت: 
افت بیش از 30درصدی عرضه روغن موتــور، موجب بروز 
مشكل در بازار شده است، مالكان خودروها به دلیل كمبود و 
گرانی به سمت استفاده از روغن های بی كیفیتی می روند كه 

از استاندارد مناسب برخوردار نیستند. 
سعادتی نژاد، در مورد وضعیت بازار فیلتر روغن، بنزین و هوا 
گفت: در زمینه فیلتر روغن 3تا 4كارخانه معتبر نیاز بازار را 
تامین می كنند، اما در مورد فیلتر هوا، متأسفانه شاهد تولید 
زیر پله ای و رشــد عرضه اقالم بی كیفیت و غیراستاندارد در 
بازار هستیم. اگرچه 5كارخانه معتبر نیز محصوالت خود را 
در این بازار عرضه می كنند اما قیمت كمتر فیلترهای هوای 
غیراستاندارد موجب اقبال برخی از مشتریان به خرید اینگونه 
اقالم شده اســت. او افزود: قبال فیلتر هوا به صورت فله ای از 
طریق قاچاق وارد و در داخل بسته بندی و عرضه می شد، ولی 
اكنون جلوی عرضه این نوع فیلترهــای بی كیفیت وارداتی 

گرفته شده است.

رشد هزینه تمام شده سرویس دوره ای 
رئیــس اتحادیه فروشــندگان الســتیك، روغــن، فیلتر، 
پنجرگیران و فیلترسازان تهران، افزایش 41درصدی قیمت 
روغن موتور را عامل اصلی رشــد هزینــه دریافت خدمات 
سرویس دوره ای خودرو دانست و افزود: عالوه بر آن قیمت 
انواع فیلتر روغن، بنزین و هوا نیز پارسال، 3مرتبه تا 30درصد 
افزایش یافت كه در رشد هزینه تمام شده سرویس دوره ای 
خودرو مؤثر بوده است. سعادتی نژاد، از تثبیت نرخ دستمزد 
خدمات سرویس دوره ای خودرو خبر داد و گفت: خدمات این 
اتحادیه از سال 92از شمول قیمت گذاری خارج شد. اما در 
سال 96پیشكسوتان این صنف قیمت ها را تعدیل كردند، ولی 
پارسال هیأت عالی نظارت این نرخ ها را مجددا تصویب و ابالغ 
كرد؛ بنابراین هنوز هیچ افزایش نرخی صورت نگرفته است. او 
افزود: نرخ دستمزد خدمات تعویض روغن افزایش نیافته اما 
از ابتدای امسال به طور متوسط قیمت اقالم كاالیی و خدمات 
این صنف تا 3 برابر افزایش یافته است. وقتی نرخ روغن موتور 
از 50هزار به بیش از 100هزار تومان افزایش می یابد، رشد 
2 تا 3 برابری قیمت سرویس دوره ای خودرو بر عهده صنف 
تعویض روغن نیست. ســعادتی نژاد در مورد سهم فیلتر و 
روغن های تقلبی از بازار گفــت: نمی توان درصد دقیقی را از 
سهم بازار این اقالم تعیین كرد اما عرضه روغن و فیلترهای 
تقلبی بیشتر در حاشیه شهرهای بزرگی مانند شهریار كه دور 

از دسترس بازرسان است، صورت می گیرد.

گزارش میدانی همشهری از افزایش قیمت روغن موتور، انواع فیلتر و اجرت سرویس دوره ای خودروها

هزینه سرویس دوره ای خودرو 3برابر شد

تولیدكننده های فوالد، پتروشیمی و نیروگاه ها 
هم با خطر قطعی گاز مواجه هستند. برخی خبر ها 
حاكی از آن است كه 5شركت پتروشیمی كه در 
حوزه تولید اوره و متانول فعالیت می كنند یعنی 
پتروشیمی پردیس، شیراز، خراسان، فن آوران و 
زاگرس با محدودیت گازرسانی روبه رو شده اند. 
برخی كارشناسان صنعت پتروشیمی می گویند: 
هنوز به فصل زمستان نرســیده ایم، اما خوراك 
گاز پتروشــیمی ها محدود شــده و احتمال آن 
می رود كه با كاهش بیشتر دما در فصل زمستان با 
قطعی كامل گاز برای اوره سازها و متانول سازها 
روبه رو شویم كه زیان قابل توجهی را به صنعت 

پتروشیمی وارد خواهد كرد.

رشد نرخ بهره 
ریسك دیگری كه چند ماهی است بازار سرمایه 
را تحت تأثیر قــرار داده و هــر روز ابعاد تازه تری 
پیدا می كند موضــوع افزایش نرخ بهــره اوراق 
بدهی و نرخ بهــره بین بانكی اســت. هم اكنون 
نرخ بهره اسناد خزانه اسالمی در بازار سرمایه به 
24.3درصد رسیده است. همچنین دیروز در بازار 
بین بانكی نرخ بهره اوراق بدهی از مرز 21درصد 
فراتر رفته و به 21.09درصد رســیده است. در 
چنین شــرایطی با توجه به افزایش ریسك های 
بازار سرمایه به دلیل نزول شــاخص ها، افزایش 
نرخ بهره به مهاجرت بخشی از نقدینگی به سمت 
اوراق بدون ریسك منجر شــده است. باتوجه به 
سیاست های ضد تورمی و برنامه های دولت برای 
پوشش كسری بودجه به نظر می رسد این ریسك 
همچنان در ماه های آینده با بازار سرمایه همراه 

خواهد بود.

ریسك مذاكرات هسته ای 
پنجمین گسل فعال شده زیر پای سرمایه گذاران 
در بورس، ابهامات تازه ای در سرنوشت مذاكرات 
هسته ای است. دیروز روزنامه كیهان اعالم كرد؛ با 
توجه به مواضع آمریكایی ها و اروپایی ها، به  نظر 
می رسد دور سختی از مذاكرات در وین در پیش 
است و در سال2021 اتفاق خاصی نخواهد افتاد 
و همه چشم ها به سال2022 دوخته شده . برخی 
از رسانه های خارجی ازجمله بلومبرگ نیز هفته 
گذشته مدعی شده بودند كه احتمال شكست در 

مذاكرات هسته ای زیاد است.
از ســوی دیگر وزیر امورخارجه ایران نیز هشدار 
داده كه اقدامات و اظهارات التهاب آفرین  ممكن 
اســت تالش های موجود را به خطــر بیندازد. 
مخابره چنین خبر هایی در آستانه آغاز مذاكرات 
هسته ای، در روز دوشنبه هفته جاری، پیام مثبتی 
را به بازار سرمایه مخابره نمی كند. زیرا بالتكلیفی 
در مذاكرات هسته ای به معنای تداوم تحریم ها و 
كاهش مبادالت تجاری شركت های بورس به ویژه 
شركت های صادرات محور است و این موضوع در 
بلندمدت می تواند روند درآمد زایی شركت های 
بورس را تضعیف و روند نزولی شاخص های بورس 

را تشدید كند.

   سرویس خودرو در مراكز مجاز با فاكتور معتبر
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیك، روغن، فیلتر، پنجرگیران و فیلترسازان تهران انجام سرویس های 
دوره ای خودرو در مراكز دارای پروانه كسب و دریافت فاكتور رسمی برای كاالها و خدمات ارائه شده را 
راهكار برخورد با گرانفروشی این خدمات دانست و گفت: باید مشتریان برای انجام سرویس دوره ای به 
واحدهای صنفی دارای پروانه كســب مراجعه كنند و این واحدها نیز برای جلوگیری از عرضه روغن و 
فیلترهای تقلبی باید محصول پلمب شــده را در حضور مشتری باز و استفاده كنند. او افزود: همچنین 

دریافت فاكتور رسمی و معتبر از اینگونه واحدها كه در آن فهرست و نرخ كاالها و خدمات درج شده است، این امكان را برای پیگیری 
تخلفات احتمالی از طریق اتحادیه فراهم می كند. بازرسان اتحادیه، آماده دریافت شكایات مشتریان هستند و واحدهای صنفی مجاز 

باید پروانه كسب، نرخ خدمات و كد شناسه خود را در معرض دید مشتریان قرار دهند.

مانع گذاری در برابر سفته بازی ارزی 
مطابق بخشنامه بانك مركزی فروش دالر 
سهمیه ای با كارت ملی از دیروز متوقف شد

به دنبال افزایش تقاضا برای دریافت ارز دولتی با كارت  دالر
ملی، كه هفته گذشته به رشد پر شتاب قیمت دالر منجر 
شد، بانك مركزی بخشنامه ای جدید صادر كرد تا جلوی 
تقاضای سفته بازانه را در بازار ارز بگیرد. با صدور این بخشنامه عمال 
فروش ارز سهمیه ای با كارت ملی متوقف شد. از این پس ارز فقط به 

مصارف خدماتی 25گانه اختصاص می یابد.
به گزارش همشهری، طبق مقررات بانك مركزی هر ایرانی تا دیروز 
می توانست با ارائه كارت ملی، 2200دالر ارز سهمیه ای برای یك سال، 
با نرخ پایین تر از بازار آزاد دریافت كند این موضوع موجب شــده بود 
بسیاری از سرمایه گذاران خرد ترغیب شوند با خرید ارز دولتی از تفاوت 

قیمت ارز دولتی با بازار آزاد استفاده كنند.
در واقع رشد قیمت دالردر بازارآزاد تا محدوده 29هزارو650تومان در 
هفته گذشته موجب شده بود تقاضا برای دریافت ارز دولتی افزایش 
یابد زیرا خریداران می توانستند بادریافت سهمیه ارزی ساالنه خود 
دســت كم 4میلیون تومان ســود كنند. اما نكته مهم اینجا بود كه 
بخش زیادی از این سود نصیب واسطه ها می شــد زیرا تعداد زیادی 
از كارت های ملی ســرمایه گذاران خرد را واسطه ها برای دریافت ارز 
دولتی به قیمت 500هزار تومان اجــاره می كردند. در برخی موارد، 
حتی دالالن با اتوبوس، به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف 
استفاده ازكارت ملی و دریافت ارز آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، 
اقدام كرده بودند.این اتفاق ها به افزایش تقاضا در بازار آزاد منجر شده 
بود و نوسان زیادی در بازار ارز به وجود آورد اما حاال با بخشنامه ای كه 
بانك مركزی صادركرده جلوی ســفته بازی در بازار ارز گرفته شد و 
با حذف دالر ســهمیه ای با ارائه كارت ملی، صرافان مجازند فقط در 

25ردیف به متقاضیان ارز اختصاص دهند.

ضوابط جدید
بانك مركزی اعالم كــرد: از این پس اســكناس ارز باید به مصارف 
خدماتی 25گانه اختصاص یابــد. البته بانك مركــزی از صرافی ها 
خواسته درصورتی كه متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، 
به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذكور دارند، به بانك مركزی 

اعالم كنند.
براســاس ابالغیه این بانك، تخصیص ارز در سرفصل های خدماتی 
شامل ارز مســافرتی، زیارتی، درمانی، دانشــجویی و دانش آموزی، 
هزینه شــركت های هواپیمایــی ایرانی، هزینه شــركت های بیمه 
ایرانی، هزینه شــركت در نمایشــگاه های خارجی، هزینه حقوق و 
مزایای كاركنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری 
همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشــنواره ها، آزمایش های 
علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت 
مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ 
مقاالت علمی، شركت های اعزام كننده زائران به عتبات عالیات و عمره 
مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، حق الوكاله دعاوی خارجی، 
هزینه اشتراك شبكه های اطالعاتی، شركت در دوره های آموزشی و 
پژوهشی خارج از كشور، شركت در امتحانات علمی و تخصصی خارج 
از كشور، خدمات كنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی 
شركت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع 
محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی 
و ارز مأموریتی، كمافی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه 
دارد.همچنین براساس این ابالغیه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز 
برای شركت در دوره های آموزشی و پژوهشــی نیز از 2000یورو به 

2200یورو افزایش یافته است.

نقل قول خبر

مهرداد جمال ارونقی
معاون فنی گمرك: 

به رغم آنكه واردات لوازم خانگی كره ای در كشور ممنوع شده 
اما همچنان شاهد آن هستیم كه این اقالم از طریق ته لنجی، 
مرزنشینی، كولبری، ملوانی و سایر رویه ها براساس مقررات 
درنظر گرفته شده و در مقاطع مختلف به صورت قانونی وارد 

كشور می شوند.

حسین قربان زاده
رئیس كل سازمان خصوصی سازی : 

سازمان خصوصی سازی  در راستای عمل به تكالیف بودجه 
سال1400 طی  ماه جاری سهام پاالیشگاه شازند را در بازار بورس 
عرضه خواهد كرد، اما خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس 

به این زودی در دستور كار نیست.

علی بهره مند
 رئیس اتحادیه قنادان

شیرینی فروشان و كافه قنادی های تهران: 
تقاضای شیرینی نسبت به قبل بسیار كاهش یافته به طوری 
كه میزان تقاضای شیرینی نسبت به قبل از كرونا 50درصد 

كاهش یافته است.

زمزمه افزایش نرخ گاز فوالدسازان و بهره مالكانه معادن، در بودجه سال آینده در كنار قطعی گاز صنایع، رشد نرخ بهره 
بین بانكی و ابهام درخصوص آینده مذاكرات هسته ای، فهرست ریسك های سرمایه گذاری در بورس را افزایش داده اند

نزول سنگین بورس روی 5گسل تازه

16%

82%

2%
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           آمار و ارقام خسارت زلزله های 1400

آخرین وضعیت زلزله زدگان در6 استان

براســاس آمار، ایران ششمین کشور 
بالخیز جهان، چهارمین کشــور از نظر گزارش

بروز بالیای طبیعی در آســیا و دهمین 
کشور زلزله خیز جهان است. با توجه به همین شرایط 
تقریبا هر سال چند زلزله همراه با خسارت به واحدهای 

مســكونی، صنعتی، کشــاورزی و زیرساخت ها در 
شهرهای مختلف ایران به وقوع می پیوندد؛ اتفاقی که 
در  سی ســخت  گذشــته  ســال  یــك  در 
کهگیلویه وبویراحمد، سنخواست در خراسان شمالی، 
اندیكا در خوزستان و چلگرد در چهارمحال وبختیاری، 
گناوه در بوشهر و در روزهای اخیر فین در هرمزگان، 
آن را تجربــه کرده اند. با توجه به حجم خســارت  
زلزله های رخ داده در این 6 استان و همچنین اعالم 

هواشناسی درباره وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد 
شدید موقت در کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و 
بلوچستان و از ســوی دیگر، اعالم رئیس مرکز ملی 
خشكسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی مبنی 
بر بارندگی عادی یعنی معادل متوســط بلندمدت از 
اواخر آذر و فصل زمستان، آخرین وضعیت بازسازی  در 
مناطق زلزله زده را بررسی کردیم که در همه مناطق 

وعده بازسازی تا پایان سال داده شده است.

سیده زهرا عباسی 
خبرنگار

  منطقه وقوع: اندیكا
  تاریخ: 12مهر سال1400

  قدرت: 5.7
  خسارت بخش مسكونی:
3هزار واحد احداثی و تعمیری

  وعده پایان بازسازی: پایان سال 

خوزستان

  منطقه وقوع: چلگرد
  تاریخ: 12مهر سال1400

  قدرت: 5.7
  خسارت بخش مسكونی: 3500هزار 

واحد احداثی و تعمیری
  وعده پایان بازسازی: پایان سال 

 چهارمحال
و بختیاری

  منطقه وقوع: سی سخت
  تاریخ: 29بهمن سال1399

  قدرت: 5.6
  خسارت بخش مسكونی: 4580واحد 

احداثی و واحد تعمیری
  وعده پایان بازسازی: پایان سال

كهگیلویه و 
بویراحمد

  منطقه وقوع:  سنخواست
  تاریخ: 27 اردیبهشت سال1400

  قدرت: 5.5
  خسارت بخش مسكونی: 1302واحد 

احداثی و واحد تعمیری
  وعده پایان بازسازی: پایان سال

خراسان 
شمالی

  منطقه وقوع:  گناوه
  تاریخ: 29فروردین سال1400

  قدرت: 5.9
  خسارت بخش مسكونی:400واحد 

احداثی و واحد تعمیری
  وعده پایان بازسازی: پایان سال

بوشهر 

  منطقه وقوع: فین بندرعباس
  تاریخ: 23آبان سال1400

  قدرت: 6.6
  خسارت بخش مسكونی: 3100واحد 

احداثی و واحد تعمیری
  وعده پایان بازسازی: پایان سال

هرمزگان 

آغاز بازسازی  در 90درصد 
خانه های سی سخت

مدیركل مدیریت بحران كهگیلویه و بویراحمد با بیان اینكه 
بازسازی ها در بیش از 90درصد واحدهای مسكونی مناطق 
زلزله زده سی سخت آغاز شده است، به همشهری می گوید:  
از هزار واحد احداثی شهری، 990مورد مجوز شهرداری را 
دریافت كرده  و همین تعداد به بانك معرفی شده اند. از این 
تعداد حدود 900مورد به مرحله امضــای قرارداد با بانك، 
930مورد اجرای نقشــه و پی كنی، 830مورد پی سازی و 
شناز، 620مورد دیوارچینی و 720مورد سقف رسیده اند و 
در مجموع 240مورد بهره برداری شده اند. محمد محمدی 
می افزاید: از 680واحد روســتایی احداثــی نیز 650مورد 
مجوز گرفته انــد، همین تعداد به بانك معرفی شــده اند و 
در مجموع 600مورد به مرحله امضای قرارداد، 670مورد 
اجرای نقشه و پی كنی، شده اســت، 600مورد پی سازی و 
شناز، 540دیوارچینی و 520مورد به اجرای سقف رسیده  
و در مجموع 195مورد بهره برداری شده اند. وی همچنین 
درباره واحدهای تعمیری هم توضیح می دهد: 2900واحد 
مسكونی شهری و روستایی مشمول تعمیرات بود كه از این 
تعداد 2100واحد شــهری و 630واحد روستایی به بانك 
معرفی شده است. همچنین 1920واحد شهری و 550واحد 
روســتایی به مرحله قرارداد با بانك، 2030واحد شهری و 
630واحد روستایی شروع تعمیرات و تعمیرات 1730واحد 
شــهری و 460واحد روســتایی هم به پایان رسیده است. 
4واحد مقاوم سازی هم كارشــان تمام شده است. به گفته 
محمدی، قرار است همه بازسازی ها حداكثر تا پایان سال 

به بهره برداری برسد.

 چادرنشینان سنخواست
به خانه بازگشتند

در خراســان شــمالی اما موضوع كمی پیچیده است؛ 
با اینكه مســئوالن تأكیــد می كنند آمــار واحدهای 
خســارت دیده تعمیری و احداثی به دولت، 1302مورد 
بود، اما فقط 795واحد برای پرداخت تسهیالت مصوب 
شــد و از ســوی دیگر، با توجه به برگــزاری انتخابات 
تسهیالت بازســازی واحدها 3ماه بعد از زلزله به استان 

اختصاص یافت.
از سوی دیگر فقط 50درصد تسهیالت بالعوض تصویب 
شده برای استان آن هم با تأخیر در تاریخ 16مهر پرداخت 
شده است. مدیركل مدیریت بحران خراسان شمالی با 
بیان اینكه بازسازی ها پیش از پرداخت تسهیالت شروع 
شــده بود، به همشــهری می گوید: به محض پرداخت 
27اردیبهشت در استان زلزله آمد، اما 24مرداد تسهیالت 
پرداخت شــد و به محض دریافت تســهیالت بازسازی 
واحدهای مســكونی را به 2بخش اولویت بندی كردیم 
كه در گروه اول 143واحد قرار داشــت كــه اصال قابل 
سكونت نبود. جواد نظری با اعالم بهره برداری واحدهای 
گروه اول در تاریخ 30آبــان، می گوید: در مجموع از كل 
واحدهای مصوب، 741واحد به بانك معرفی شــده اند، 
629مورد در مرحله پی كنی، 552مورد فوندانســیون، 
 503مــورد ســتون، 371مــورد ســقف و 230مورد 

دیوارچینی هستند.
او توضیح می  دهد كه تكمیل بازســازی ها در گروه اول 
اولویت بندی پایان آبان بود كه محقق شــد و برای بقیه 

بازسازی ها تا پایان سال برنامه ریزی شده است.

خسارت باالی زلزله در خوزستان 
و چهارمحال وبختیاری

در منطقه زلزله زده اندیكا در خوزستان كه مهرماه امسال 
با زلزله 5.7ریشتری لرزید، بنابر اعالم معاون بازسازی و 
مسكن روستایی بنیاد مسكن انقالب اسالمی 980واحد 

احداثی و 2هزار واحد تعمیری شناسایی شده اند.
مجید جودی با بیان اینكه عملكرد ستاد معین بازسازی 
بنیاد مســكن لرســتان در بازســازی مناطق زلزله زده 
اندیكا مطلوب اســت، می گوید: برای بازســازی مناطق 
آســیب دیده از زلزله منتظر اعتبار دولتی نخواهیم بود و 
عملیات بازسازی با استفاده از اعتبار داخلی بنیاد مسكن 
انقالب اسالمی آغاز شده اســت. این زلزله بخش هایی از 
اســتان چهارمحال و بختیاری را هــم تحت تأثیر قرار داد 
به طوری كه طبق اعالم مســئوالن، حــدود 500واحد 
تخریبی در كوهرنگ نیازمند نوســازی و 3هزار واحد هم 
تعمیری هســتند. رئیس بنیاد مســكن انقالب اسالمی 
در این باره می گوید: عملیات بازســازی مناطق زلزله زده 
شهرستان كوهرنگ تا 4ماه آینده تكمیل خواهد شد. اكبر 
نیك  زاد  با بیان اینكه میزان خســارت خانه های مسكونی 
منطقه بسیار باالست و گستردگی و پراكندگی روستا ها بر 
سختی كار افزوده، می  افزاید: زلزله اگر چه خسارت جانی 
در پی نداشت، اما 600میلیارد تومان به بخش های مردمی، 

زیربنایی و كشاورزی  این استان خسارت وارد كرد.
5670نفر در قالــب 11هزار خانوار در شهرســتان های 
كوهرنگ، اردل و فارســان چهارمحال و بختیاری از زلزله 
5.7ریشــتری چلگرد متاثر شــدند و برای اسكان موقت 

200خانوار چادر و بسته های امدادی توزیع شد.

هرمزگان استانی است كه همین چند هفته پیش با زلزله 
باالی 6ریشــتر خســارت باالیی دید. مدیركل مدیریت 
بحران هرمزگان با بیان اینكــه در مجموع در بخش فین 
شهرستان بندرعباس این استان به عنوان كانون زلزله بیش 
از 3100واحد احداثی و تخریبی شناسایی شده است، به 
همشــهری می گوید: از این تعداد 2498واحد احداثی و 
بقیه تعمیری هستند كه عملیات اجرایی و آواربرداری ها 

شروع شده است. 
مهرداد حســن زاده با بیان اینكه هم اكنــون آواربرداری 
4روستا از بیش از 30روســتای زلزله زده به پایان رسیده 
اســت،  می افزاید: ما واحدهای احداثــی و تعمیری را به 
3گروه تقســیم كرده ایم كه در گروه اول خانه های كامل 
تخریب شــده قرار دارنــد. در هر 30روســتا اكیپ های 
آواربرداری و بازسازی مستقر شــده اند و عملیات شروع 
شده اســت. وی با اشــاره به وقوع بیش از 220پس لرزه 
در این اســتان توضیح می دهد:  با توجه به نگرانی مردم 
از پس لرزه تعداد زیادی چادر در روســتاها توزیع شد و با 
وجود اینكه به شهروندان برای پرداخت تسهیالت اجاره 
و اسكان موقت اطالع رســانی كرده ایم، اما به دلیل آب و 
هوای مناسب منطقه، استقبال نكرده اند. روستاییان اغلب 
كشاورز و دامدار هســتند و ترجیح می دهند در نزدیكی 

محل زندگی شان اسكان داشته باشند.
از دیگر استان جنوبی یعنی بوشهر كه در زلزله فروردین 
امسال و بعد از آن، تیر ماه آسیب دید هم خبر می رسد كه 

عملیات تشكیل پرونده و بازسازی ها آغاز شده است.

 زلزله زدگان بندرعباس 
در چادر مانده اند

گردشگری »ایثار و شهادت« در خراسان جنوبی
میراث به جا مانده از سال های 

دفاع مقدس به عنوان بخشی از گردشگری
تاریخ معاصر ما ارزش معنوی 
بسیاری دارد؛ ارزشــی که باید زمینه های 
حفظ و ارائه بیشتر آن را فراهم کرد. قهستان 
در خراسان جنوبی شــهری با تاریخ کهن و 
افتخارات معاصر است و داشتن مجموعه ای 
از تمثال شهدا در گلزار شهدای گمنام در 
کنار طبیعت زیبا و صنایع دستی ارزشمند، 
این شــهر را دیدنی کرده است. به گزارش 
همشهری، همین پیشینه موجب شده است 
که استاندار خراسان جنوبی پیشنهاد دهد 
قهستان به قطب گردشگری ایثار و شهادت 
تبدیل شود. به گفته حمید مالنوری توجه به 
هرکدام از این ظرفیت ها می تواند نگاه کشور 
را به این منطقه جلب کند و به توسعه اشتغال 

بینجامد.

موزه ای از تاریخ دفاع مقدس
قهســتانیكیازبخشهایشهرستانمرزی
درمیاناســت.فرمانداراینشهرستاندرباره
ویژگیهایقهستانبههمشــهریمیگوید:
قهســتانبهاندازه4شهرســتاندیگراستان
رزمنــدهوشــهیددردوراندفاعمقــدس
داشتهاســت.جالباینكهدرمحوطهمسجد
امامحســین)ع(شهرســتانومحلتدفین
شهدایگمنام،تمثال600شهیدكشورواستان
ساختهونصبشدهاســت.كنارهرتمثالهم
مشخصاتشهداقراردارد.اینمحوطهمشابه
یكموزهمیتواندجذاببودهوبرایكسانیكه

ازآنبازدیدمیكنندجالبتوجهباشد.
حســینعلیبخشــیبابیاناینكهقهســتان

102شهیددرجنگتحمیلیداشته،میگوید:
بهجزاینبخش،قهستانمزارعمتعددیدارد
كهدرفصلهایمختلفزیباییآنبسیاردیدنی
اســت.همچنینجاذبههایطبیعی،مجتمع
تفریحی-گردشــگری،مسجدجامعدرخش،
حوزهعلمیهدرخشوقلعــهدرخشازدیگر
جاذبههایاینمنطقهاستكهمیتواندمكانی

جالبتوجهبرایگردشگرانباشد.
ویبابیاناینكهقهستانشهریطولیاستو
بههمیندلیلزمینمسكونیوكشاورزیدر
آنمحدوداســت،میافزاید:خشكسالیهای
اخیرهمكشاورزیدراینمنطقهرابامشكل
مواجهكردهاســتوبههمیندلیلبسیاری
تمایلدارندبهمركزاستانیاخراسانرضوی

مهاجرتكنند.
فرماندارشهرستاندرمیانبهدلیلوجودمزارع
زرشك،یكیازراههایافزایشاشتغالراایجاد
صنایعتبدیلیدراینزمینهمیداند،امامعتقد
استتوسعهگردشگریهممیتواندمؤثرباشد.
بخشیادامهمیدهد:باتوجهبهپتانسیلهای

تاریخــیوطبیعــیوایثارگــریمنطقــه،
قهســتاندرفصلهــایمختلــفمیتواند
پذیرایگردشــگرانباشــدوحتیبهعنوان
مركزگردشگریمنطقه،زمینهسفروبازدید
ازمناطــقاطرافراهــمبرایگردشــگران
فراهمكنــد.توجهبهگردشــگریمیتوانداز
مهاجرتجلوگیریكــردهوموجبمهاجرت

معكوسشود.
ویادامهمیدهد:اگــرروایتگریدفاعمقدس
وزندگیشهدادرمحوطهتمثالشهداصورت
گیرد،گردشــگریایثــاروشــهادتدراین
منطقهپربارترخواهدبــود.اینموضوعجدااز
گردشــگریطبیعیاینمنطقهمیتواندبرای
كودكانونوجوانانخودشهرستانهمبسیار

آموزندهباشد.

ایجــاد گردشــگری ایثار و شــهادت 
زیرساخت می خواهد

اماپیشــنهاداستاندارخراســانجنوبیبرای
تبدیلقهســتانبهقطبگردشــگریایثارو
شهادتاستانزیرساختهایزیادینیازدارد.
مدیركلمیراثفرهنگیخراســانجنوبیدر
اینبارهبههمشهریمیگوید:استانخراسان
جنوبی2هزارشهیدتقدیمكشوركردهاستو
درطولدوراندفاعمقدسهمبسیاریازمردم
استاندرجنگحضورداشــتهاند.همچنین
یكیازرخدادهــایمهمتاریخكشــوریعنی
حادثهطبــسدراســتانمارخدادهاســت.
موقعیتجغرافیاییاستانهمبهشكلیاست
كهشهرونداناستانهایجنوبیبرایزیارت
مشــهدبایدازاینمنطقهبگذرند.اینموارد،
زمینهایرافراهمكردهاستكهخراسانجنوبی

ظرفیتتبدیلبهیكیازقطبهایگردشگری
ایثاروشهادتراداشتهباشد.

حســنرمضانیبابیاناینكهخراسانجنوبی
960اثرثبتشدهدرفهرستآثارملیو4اثر
تاریخیثبتجهانیدارد،دربارهشهرقهستان
میگوید:قهســتانبهجزآثارتاریخیدارای
مجموعهایازیادمانشهداســتكهمیتواند
برایمردموبهویــژهجواناناســتانودیگر

شهرهایكشورجالبتوجهباشد.
ویبــابیاناینكهبــرایتبدیلقهســتانبه
قطبگردشــگریایثاروشــهادتاستانبه
زیرســاختهایزیادینیــازدارد،میافزاید:

ساختزیرساختهایرفاهیوبهبودراههای
استانیكیازنیازهایمهمقهستانبرایجذب
گردشگراست.بایدمطالعاتالزمانجامشودو
مشــاورانیرویطرحتبدیلقهستانبهقطب
گردشگریایثاروشــهادتكاركنندتابتوان
بودجهموردنیــازاینطرحرامشــخصكرد.
مدیركلمیراثفرهنگیخراســانجنوبیبا
بیاناینكهاینموضوعفقــطدرمرحلهطرح
پیشنهادیاســت،میگوید:درخواستمااز
استاندارایناستكهبهایجادزیرساختهای
گردشگریاستانكمككنندتابتوانیمطرح

گردشگریایثاروشهادترااجراییكنیم.

خراسانجنوبیاستانیدرمسیرزوارامامرضا)ع(و»قهستان«آن،شهریخوشآبوهواستكهظرفیتتبدیلبهقطبگردشگریایثاروشهادترادارد

فرمانداردرمیــان:درمحوطــه
مسجدامامحسین)ع(قهستان
تمثال600شهیدكشورواستان
ســاختهونصبشــدهاســت.
اینمحوطــهمانندیــكموزه

جذاباست

خبرهایكوتاه

 بهره برداری از مرحله اول 
طرح جامع گمرك پرویزخان 

مرحلهاولطرحجامعگمرك
مــرزرســمیپرویزخــانبا
1۳0میلیــاردریــالهزینه
كرد)اعتبار(باحضورمعاون
گمركجمهوریاسالمیایران

وجمعیازمسئوالندراینگذرگاهمرزیبهبهرهبرداریرسید.
بهگزارشایرنــا،بختیاررحمانیپور،مدیركلگمركاتاســتان
كرمانشاهگفت:اینمرزرسمیدرابتدابهصورتبازارچهدرسال
۷6راهاندازیشدومســاحتآناز۳هكتاربه۳0هكتارتوسعه
پیداكردودرآیندهوســعتآنبه400هكتارمیرســدكهقلب
تپندهصادراتغیرنفتیكشورمانبهعراقخواهدبود.مرزرسمی
پرویزخانبیشترینسهمصادراتدرمنطقهواستانهایهمسایه
بهعراقراداردودرزمانكروناهیچگاهفعالیتآنقطعنشدولیبا
توجهبهتعطیلیدیگرمرزهااوجترافیكراداشتوثابتكردقلب
تپندهصادراتكشوراستوارزآوریخوبیبرایكشورماندارد.

 درآمد سرانه گلستانی ها
 نصف میانگین کشوری 

استاندارگلســتانگفت:درآمد
سرانهاســتانبهویژهروستاها
نصــفمیانگینملیاســت.به
گزارشبرنا،علیمحمدزنگانه
اظهاركرد:باوجودظرفیتهای

طبیعیواقلیمیوانسانیدرصنعت،رتبهبیســتوهفتمرادرمورد
جمعیتزیرخطفقرداریمدرحالیكهاســتانهایمجاورماوضعیت

صنعتیواقتصادیبهتریدارند.

عددخبر

بیش از 100هكتار اراضی شهرهای شمالی سیستان 
و بلوچســتان بــه طــرح جهــش مســكن اختصــاص یافت. 
به گفته عطاءهللا اكبری، مدیركل راه و شهرسازی سیستان 
و بلوچســتان افزون بر 100هكتار از اراضی 6شــهر زاهدان، 
زابل، سراوان، میرجاوه، خاش و سوران با تغییر كاربری به 
طرح جهش مسكن اختصاص یافت. طرح جهش مسكن 
ضمن ایجاد اشتغال افزون بر 70هزار نفر سبب فعال شدن 

سایر بخش های اقتصادی استان می شود.فارس

۱۰۰ هكتار

268واحد صنعتی جدید در آذربایجان شــرقی راه اندازی 
شد. به گفته غالمعلی راستی، سرپرست سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربایجان شرقی برای راه اندازی آن واحدها 2752میلیارد 
تومانی سرمایه گذاری شده اســت. با راه اندازی این میزان واحد 
صنعتی در اســتان زمینه اشــتغال بیــش از 4هزار نفر در اســتان 
فراهم شده اســت. بیشــترین واحدهای راه اندازی شده ایجادی 
در گــروه صنعتــی محصــوالت غذایــی وآشــامیدنی ها، ســاخت 
منسوجات، ساخت مواد و محصوالت شیمیایی  بوده است.برنا

۲۶۸ واحد صنعتی
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هیچ كدام از تاالب های كشور وضعیت خوبی ندارند. 
محیط  
همه آنها در مشكل حقابه هایی كه وزارت نیرو ملزم به زیست

تامین آن اســت، درد مشــترك دارند. اما تنها خبر 
خوشحال كننده در مورد تاالب ها این است كه سازمان ثبت اسناد از 
تصاحب مالكیت تاالب ها كه در دولت قبل و توسط وزارت نیرو دنبال 
می شــد، جلوگیری كرد. خبر خوب دیگر آن است كه اكنون حال 
تاالب های كانی برازان، تاالب  اقمــاری دریاچه ارومیه و تاالب های 
 ساحلی كشــور به لحاظ منابع آبی اندكی بهتر از دیگر تاالب های

كشور است.

حال خوب تاالب ها
آرزو اشرفی زاده، مدیر كل تاالبهای سازمان حفاظت محیط زیست 
درباره تاالب هایی كه هنوز حال خوبی دارند به همشهری می گوید: با 
توجه به خشكسالی شدیدی كه در سال جاری با آن روبه رو هستیم و 
كاهش بارش ها ،تاالب هایی كه توانستند حقابه بهتری دریافت كنند 
شامل شادگان و هورالعظیم و  همچنین تاالب های اقماری دریاچه 
ارومیه مانند كانی برازان و سولدوز  بودند و وضعیت مناسبتری دارند. 
البته تاالب های دیگری هم  مثل میل مغان در اردبیل وضعیت بهتری 
از نظر منابع آبی دارند . متاسفانه با توجه به خشكسالی شدید امسال 
اكثر تاالب ها حقابه زیســت محیطی خود را دریافت نكردند این با 

وجود پیگیری های زیاد سازمان حفاظت محیط زیست است.
تثبیت مالكیت تاالب ها به نفع ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
موضوعی است كه رئیس فراكسیون محیط زیست مجلس در صفحه 
رسمی توییتر خود درباره آن نوشته است. سمیه رفیعی نوشت: »پس 
از پیگیری های مكرر فنی و كارشناسی باالخره با دستور سازمان ثبت 
اسناد جلوی تصاحب مالكیت تاالب ها كه مدتی توسط وزارت نیرو 
دنبال می شد، گرفته شد. مجلس و فراكسیون محیط زیست با تمام 
قوا مقابل هرگونه تضییع حق محیط زیست خواهد ایستاد. حتی اگر 

مدیران مسئول برایش تفاهم كرده باشند.
براساس قانون جامع حدنگار مصوب بهمن ماه۱۳۹۳، سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور موظف اســت موقعیت و حدود تمام كوه ها، 
مراتع، جنگل ها، دریاهــا دریاچه ها، تاالب ها و مســیل های دایر و 
متروكه را مشخص و تثبیت كند. برای این سازمان فرقی نمی كرد 
كه چه سازمانی این اســناد را زودتر ارائه می كند. وزارت نیرو كه به 
اســتناد ماده۲ تبصره ها و آیین نامه های قانــون توزیع عادالنه آب 
مصوب هیأت وزیران در سال۱۳۷۹ به درخواست سازمان حفاظت 
محیط زیســت كه آن زمان تجهیزات حدنگاری را نداشت، كارهای 
حد نگاری تاالب ها و رودخانه ها و مرداب ها را انجام داد و سال گذشته 
مدارك تاالب انزلی را برای اخذ سند مالكیت به سازمان ثبت اسناد 
داد. تازه این موقع بود كه سازمان حفاظت محیط زیست كه متولی 
مدیریت تاالب هاســت برای بازگرداندن مالكیت تاالب ها شروع به 

نامه نگاری كرد.
فارغ از موضوع مالكیــت تاالب ، حقابه  عنوان اصلی ترین مشــكل 
تاالب هاست كه هیچ كدام از تاالب های كشــور به طور كامل آن را 
دریافت نكرده اند. حتــی بیش از 60درصد حقابــه دریاچه ارومیه 
كه برایش ستاد احیا تشكیل شد و هزاران میلیارد تومان نیز صرف 
احیای آن شد، به بهانه كاهش بارندگی ۱۷درصدی، پرداخت نشده 
است. مهری اثنی عشری، مدیر پروژه احیای تاالب ها اما در گفت وگو 
با همشهری در مورد جلوگیری از صدور سند مالكیت تاالب ها به نام 
وزارت نیرو می گوید: براساس قانون، مسئولیت حفاظت و مدیریت 
تاالب ها برعهده ســازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یك نهاد 
نظارتی است. به جز دســتگاه های دولتی، بهره برداران دیگری در 
حوزه تاالب ها وجود دارند كه هر كدام اثــرات خاص خود را بر این 

اكوسیستم می گذارند.
تاالب های كشور مانند سایر مناطق چهارگانه به قائم مقامی سازمان 
منابع طبیعی در اختیار ســازمان حفاظت محیط زیست است. این 
رویه به سازمان حفاظت محیط زیست كمك می كند كه با رویكرد 

زیست بومی از دستگاه های اجرایی مطالبه گری كند.
مهری اثنی عشری در این باره می گوید: سازمان حفاظت محیط زیست 
از دستگاه های مختلف می خواهد كه براساس مسئولیت هایی كه در 
برنامه های مشــاركتی با رویكرد زیست بومی تدوین شده همكاری 
كنند و این درخواســت به دلیل جایگاه ســازمان در دولت ممكن 

می شود.

رویكرد زیست بومی حدود ۱5ســال است برای حفاظت و مدیریت 
تاالب ها دنبال می شــود. براســاس این رویكرد، بین بهره برداری 
خردمندانه توســط ذی نفعان و حفاظت از تاالب تعــادل و توازن 
ایجاد می شود. مهری اثنی عشری می گوید: از رویكرد توسعه صرف 
گذشتیم و به رویكرد حفاظت صرف رسیدیم به طوری كه دور مناطق 
ســیم خاردار كشــیدیم و بهره برداری از آن را گرفتیم. اما دیدیم 
معیشت پایدار جامعه محلی كه در آنجا زندگی می كند وابسته است. 
اكوسیستم تاالبی برای رفاه جامعه بشری است و كاركرد هایش برای 
این است كه انسان ها زندگی بهتری داشته باشند. بنابراین سازمان 
سراغ رویكرد زیست بومی رفت تا بهره برداری و حفاظت هم زمان رخ 
دهد. ایجاد تعادل اصول مختلفی دارد، ازجمله اینكه مدیریت نباید از 
باال به پایین باشد و باید به دانش بومی، مسائل اجتماعی و اقتصادی 

و... در كنار مسائل مربوط به تنوع زیستی توجه شود.
وزارت نیرو در همه دولت ها تاكنون نشــان داده است كه نگاهش 
بهره  برداری صرف از منابع آبی بدون توجه به نیاز های زیستی است. 
كما اینكه حقابه زیســتی تاالب ها تماما پرداخت نشده است. همه 
حرف سازمان حفاظت محیط زیست در مورد حقابه ها این است كه 
اگر قرار است به دلیل خشكسالی حقابه ها كمتر پرداخت شود، این 
كاهش، در سهم سایر ذی نفعان در صنعت، شرب و كشاورزی اعمال 

شود نه اینكه محیط زیست محروم بماند.
به  گفته مهری اثنی عشــری، مدیر پروژه احیای تاالب ها در رویكرد 
زیست بومی باید این حقابه ها با عدالت بین ذی نفعان تقسیم شود اما 
در ۱5سال گذشته به دلیل نگاه بخشی به ماجرای آب اگرچه در این 
سال ها كمرنگ شده، اما همچنان وجود دارد. كشاورزی به فكر تولید 
و خودكفایی در محصول خود است و توجهی به آب بر بودن محصول 
ندارد. وزارت نیرو به دنبال تامین آب بیشــتر برای بهره برداران در 
بخش های شرب، صنعت و كشاورزی است. منافع بخشی كماكان 
وجود دارد. ضمن اینكه الزم است در سیاســتگذاری های كالن و 
تخصیص بودجه های ملی و استانی، نگاه و رویكرد زیست بومی باشد و 
برنامه ها به صورت الزام آور یعنی به صورت دستورالعمل به دستگاه ها 
ابالغ شود. در این ســال ها این روند ها اگرچه كمی تغییر كرده ولی 

همچنان كامل نیست.
بزرگترین مشكل تاالب ها مسئله حقابه های زیستی است؛ حقابه ای 
كه تاالب بتواند با آن كاركرد های اكولوژیك خود را برای ذی نفعان 
داشته باشد. اما به گفته علی ارواحی، مشاور مدیریت زیست بوم های 
تاالبی مشــكالت تاالب ها را در چند حوزه دیگــر نیز باید پیگیری 
كرد. هر كدام از آنهــا می تواند حیات تاالب ها را بــه خطر بیندازد. 
او در گفت وگو با همشــهری می گوید: ورود آالینده ها و گونه های 
مهاجم به تاالب ها و تغییر اراضی زمین های تاالبی از دیگر مشكالت 

تاالب هاست.
به  دلیل حاصلخیزبــودن زمین های تاالبی در ســال های اخیر كه 
خشكســالی پهنه های آبی را كوچك تر كرد، دست درازی به تاالب 
بیشتر از همیشه شــد و حاال علی ارواحی می گوید: بالتكلیف بودن 
مرز ها و مالكیت تاالب ها این تهدید بالقوه را به بالفعل تبدیل می كند.

حال كدام تاالب ها بهتر است؟
علی ارواحی كارشــناس تاالب ها كه پیش تر مدیــر پروژه احیای 
تاالب ها بود،  می گوید،  تاالب های ســاحلی در جنوب كشــور به 
لحاظ حقابه وضعیت بهتری دارنــد. مثال تاالب خور باهو در گواتر 
سیستان وبلوچستان از آن دست تاالب هاست. از تاالب های داخلی 
اغلب تاالب ها با مشكل كم آبی مواجهند. زریبار كه زمانی به نسبت 
شرایط بهتری داشت با مشكل روبه روســت. میانكاله، گاوخونی، 
ارومیه، بختگان و... از آن جمله اند. پخش شدن آالینده های نفتی 
به دلیل قاچاق ســوخت، وضعیت تاالب های ســاحلی در جنوب 
را نامساعد كرده است. مثال تاالب حله بوشــهر جزو این دسته از 
تاالب هاســت. در میانكاله و زریبار موضوع آالینده های ناشــی از 
پساب كشاورزی و شهری و روستایی به صورت جدی مطرح است. 
متأســفانه واقعیت این اســت كه در مورد تاالب های ما همچنان 
تهدید هایی كه متوجه شان بوده پابرجاست. دفع پسماند در حاشیه 
تاالب و ورود شیرابه های آن به تاالب ها به خصوص تاالب شادگان 
ازجمله مشــكالت اصلی در سالمت تاالب هاســت. پساب تولید 
نیشكر یكی از مشكالت تاالب شادگان است. بنابراین شاید نتوان 
تاالبی یافت كه از همه لحاظ وضعیت بهتری داشــته باشد. تاالب 
نئور البته چندان مشكل حقابه ندارد، ولی مشكل غیربومی و ماهی 
مهاجم كاراس را دارد. به طوری كه باعث حذف گونه بومی قزل آال 

از تاالب شده است.

سازمان ثبت اسناد كشور تالش وزارت نیرو را برای مالكیت مطلق بر تاالب های 
ایران خنثی كرد

تاالب های زنده؛ تاالب های مرده

زهرا رفیعی
خبرنگار

تاالب هایی كه مشكل آالینده های كشاورزی، صنعتی، شهری 
و دفن زباله دارند

تاالب هایی كه مشكل آالینده های نفتی دارند

تاالب هایی كه مشكل تغییر اراضی دارند

تاالب هایی كه مشكل 
ورود گونه مهاجم دارند

تاالب هایی كه مشكل ضعف در دیپلماسی 
آب دارند

تاالب هایی كه همه مشكالت را یك جا دارند

تاالب هایی كه وضعیت نسبتا خوبی دارند

شادگان،  زریبار، میانكاله، انزلی

هورالعظیم، شادگان، حرای رود شور- شیرین میناب

زریبار، پریشان، انزلی، میانكاله

هامون و هورالعظیم: تیالپیا، نئور: ماهی كاراس، میانكاله: الك پشت نرم الك موسوم به 
نینجاهای چینی، انزلی: سنبل آبی

 هامون، میانكاله و خلیج گرگان 
پساب كشورهای همسایه(

پریشان، گاوخونی، جازموریان
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10میلیون تومان هزینه سفر پایان هفته
بررسی همشهری از بازار سفرهای داخلی مشخص كرد هزینه سفر ایرانی ها با رشد 

تصاعدی مواجه شده و تنها برای ۲ روز پایان هفته به بیش از ۱0 میلیون تومان رسیده است

همزمان با تشدید تحریم ها و بسته شدن مرزها 
به روی گردشــگران خارجی در دوران كرونا گردشگری

توجه دولت های گذشته و فعلی ایران به موضوع 
سفرهای داخلی معطوف شده و متولیان گردشگری در دولت 
معتقدند حاال كه كووید- ۱۹در ایران اندكی فروكش كرده و 
واكسیناســیون مردمی به بیش از ۱00میلیون دوز رسیده 
است، با كاهش محدودیت های سفر و تقاضای مردم برای سفر، 

بهترین زمان برای تقویت سفرهای داخلی است.
متولیان گردشــگری در دولت چه در دولت قبل و چه اكنون 
اما در ترویج ســفرهای داخلی یك نكته را فراموش كرده اند. 
وضعیت اقتصادی مــردم چندان مطلوب نیســت و فعاالن 
صنعت گردشگری در بخش خصوصی و مراجع آماری كشور 
همچون مركز آمار ایران بارها تذكر داده اند كه به دلیل وضعیت 
اقتصادی نه چندان مناســب مردم، سفر در داخل كشور نیز 

به تدریج در حال حذف از برنامه خانوارهای ایرانی است.
افزایش قیمت حمل ونقل و اقامت اما تأثیر خود را بر بسته های 
گردشگری نیز گذاشته اســت. با این حال مردم عالقه مند به 
سفر تصور می كنند در سفرهای انفرادی هزینه های جاری آنها 
كاهش می یابد و بهتر است به جای استفاده از تور با خودروی 
شخصی یا خرید شــخصی بلیت پرواز و حمل ونقل اقدام به 

كاهش هزینه های سفر كنند.
روزنامه همشــهری به همین بهانه سری به جزیره كیش كه 
مهم ترین مقصد گردشگری ایرانی ها در این فصل از سال است 
زده تا مشخص شود هزینه سفرهای داخلی آن هم در فصلی 
كه فصل ركود گردشگری در كشــور و فصل توجه به مقاصد 
گرمتر و بیابانی نظیر جزایر جنوبی یا نقــاط بیابانی تر ایران 

است، چه اندازه افزایش یافته است؟
جزیره كیش همــواره مورد توجه ایرانی هــا در فصل پاییز و 
زمستان و حتی تعطیالت نوروز اســت. اما حال و هوای سفر 
به این جزیره در فصل ركود گردشگری كشور چگونه است؟ 
هزینه سفر به كیش چه اندازه افزایش یافته و گردشگرانی كه 
حاال و در فصل ركود گردشگری )زمستان( به این جزیره سفر 

می كنند با چه هزینه های سنگینی مواجه می شوند؟
بلیت پرواز به كیــش در ایرالین های مختلف برای آخر هفته 
یعنی چهارشــنبه تا جمعه با افزایش قیمت حدود ۳00هزار 
تومان عرضه می شود یعنی اگر روزهای یكشنبه هزینه پرواز 
رفت و برگشت به كیش 800هزار تا 850هزار تومان قیمت 
بخورد، در پایان هفته این رقم به یــك میلیون تومان تا یك 

میلیون و ۲00هزار تومان می رسد.
یعنی یك خانواده 4نفری اگر تصمیم به سفر به جزیره جنوبی 
ایران برای یك ســفر ۳ روزه آخر هفته داشــته باشد مبلغی 
حدود 5میلیون تومان باید برای رسیدن به جزیره هزینه كند.

خب تا اینجای كار یك خانواده ایرانی تنها برای رســیدن به 
جزیره از مسیر هوایی و فرودگاه تا فرودگاه باید 5میلیون تومان 
كنار بگذارد. از فرودگاه تا هتل محل اقامت نیز ۲5تا ۳5هزار 
تومان هزینه حمل ونقل در جزیره است كه این مبلغ از طریق 
دستگاه كارتخوان رانندگان تاكسی جزیره پرداخت می شود.

حاال نوبت پرداخت هزینه اقامت است. اقامت از روز چهارشنبه 
تا روز جمعه در هتل های جزیره در كمترین حالت برای یك 
خانواده از یك میلیون و ۲00 هزار تومان تا 5میلیون تومان 
برای یك شب هزینه دارد و بدین ترتیب در كمترین حالت یك 
خانواده ایرانی برای شب مانی در جزیره به مدت ۲ شب آن هم 
برای گذراندن آخر هفته بایــد از ۲میلیون و 400هزار تومان 
برای یك هتل ۳ ستاره تا ۱0میلیون تومان برای یك هتل 5 

ستاره هزینه اقامت در هتل پرداخت كند.
بدین ترتیب در گام نخست، رسیدن به جزیره كیش و رفتن 
از فرودگاه تا هتل محل اقامت و گرفتن اتاق ها برای ۲ شــب 
اقامت تا اینجای كار برای یك خانواده 4نفری بین ۷میلیون و 

500هزار تومان تا حدود ۱۲میلیون تومان هزینه دارد.
حاال سری به تفریحات و اســتفاده از امكانات جزیره بزنیم تا 
مشخص شود سرنوشت مالی یك گردشگر داخلی در كیش به 
كجا می رسد؟ استفاده از پارك آبی جزیره با افزایش بیش از 
صددرصدی نسبت به ماه های گذشته برای هر فرد 580هزار 
تومان قیمت خورده اســت. اجاره یك قایــق موتوری برای 
چرخیدن روی آب برای ۲0دقیقــه ۳50هزار تومان قیمت 
دارد. توجه كنید این رقم فقط برای چرخیدن روی آب است و 
رفتن به نقاطی كه بتوانید به ماهی ها غذا بدهید یا مرجان های 
رنگی داخل آب را ببینید با قایق های سرگردانی كه پیشنهاد 
۲50هزار تومانی برای چرخیدن روی سطح آب آن هم برای 
۱0دقیقه را می دهند تــا 500هزار تومان هــم هزینه دارد. 

استفاده از امكانات تفریحی داخل سافاری پارك جزیره نیز از 
حدود 60هزار تومان برای نیم ساعت شترسواری تا 500هزار 
تومان استفاده از عینك های واقعیت مجازی برای هر گردشگر 
هزینه دارد. اگــر بخواهید از رســتوران ها و كافه های داخل 
جزیره هم استفاده كنید حتما بدانید كه باید از حدود 600هزار 
تومان برای صرف قهوه و كیك یك خانواده 4نفری تا پرداخت 
بیش از یك میلیون تومان برای ســرو غذا در رستوران های 

جزیره برای همین خانواده هزینه كنید.
اجاره هر ساعت موتور برقی با توجه به مسیرهای ۲5تا ۳5هزار 
تومانی تاكســی های جزیره برای تردد داخل جزیره ساعتی 
۲50تا 400هزار تومان قیمت دارنــد. اگر هم بخواهید یك 
خودرو برای تردد در جزیره برای ۲4ســاعت اجاره كنید در 
كمترین حالت 600هزار تومان باید بــه مراكز اجاره خودرو 

پرداخت كنید.
بدین ترتیب در محاسبه نرخ سفر به كیش برای پایان هفته آن 
هم با حذف بسیاری از خدمات تفریحی و گردشگری جزیره 
از بسته سفر، یك خانواده 4نفری كه بخواهد از روز چهارشنبه 
تا پایان روز جمعه به كیش سفر كند در كمترین حالت باید 
۱0میلیون تومان هزینه كنــد. ۱0میلیون تومان برای ۲ روز 
ســفر آن هم در فصلی كه ایران در زمان اوج سفرها همچون 

نوروز و تعطیالت طوالنی دیگر نیست.
شــاید تصور كنید كه در فصل گردشــگری جنوب چنین 
نرخ هایی چندان هم گران نیســت. پس اجازه دهید سری به 
كاشان در فاصله ۳ساعتی تهران بزنیم. یك خانواده 4نفری 
برای رســیدن به كاشــان با اتوبوس در كمترین حالت باید 
۲00هزار تومان هزینه كند. هزینه اقامــت در یك اقامتگاه 
بومگردی نیز برای یك اتاق 4تخته در ســفرهای آخر هفته 
۹50هزار تومان و در روزهــای كاری هفته 650هزار تومان 
قیمت دارد. تا اینجای كار رسیدن به كاشان برای یك خانواده 
4نفری و اطمینان از اقامت بیش از یك میلیون تومان هزینه 
دربرداشــته اســت. هر وعده غذا نیز به طور میانگین قیمتی 
حدود 500هزار تومان هزینه دارد. گشــت و گذار در شهر و 
خرید بلیت اماكن و سایت های گردشگری كاشان نیز رقمی 
نزدیك به 400هزار تومان قیمت می خــورد و بدین ترتیب 
هزینه رسیدن به كاشــان آن هم زمینی و اقامت و صرف غذا 
برای ۲ روز بدون احتســاب قیمت خرید مایحتاج و سوغات 

حدود 5میلیون تومان هزینه دارد.
اگر فكر می كنید سفر به مشهد در همین زمان كمتر از سفر به 
كاشان هزینه دارد سخت در اشتباهید. بلیت پرواز به مشهد 
500هزار تومان تا بیش از 800هزار تومان قیمت دارد. یعنی 
یك خانواده 4نفری عازم مشهد در همان بدو ورود به فرودگاه 
مشهد مبلغی معادل ۲میلیون تومان تا ۳میلیون و ۲00هزار 
تومان هزینه پرواز داده است. میانگین مبلغ اقامت در مشهد 
نیز برای هتل ها با ســتاره های مختلف از حدود یك میلیون 
تومان تا نزدیك به ۳میلیون تومان قیمت خورده است.یعنی 
یك خانواده 4نفری برای رسیدن به مشهد تا لحظه دریافت 
اتاق هتل ۳/5 تا 6/5 میلیون تومان هزینه كرده اســت. این 
هزینه ها جدای از احتســاب مبالغی اســت كه یك خانواده 
برای ۲ روز سفر آخر هفته ای به مشهد و بازدید از جاذبه های 
زیارتی ، تاریخی و تفریحی این شهر باید بر قیمت تمام شده 
سفر داخلی خود اضافه كند. بنابراین در یك محاسبه سطحی 
می توان گفت نرخ سفر به مشهد با نرخ تمام شده سفر به كیش 

فاصله چندانی ندارد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی با 
تأكید دولت و رئیس جمهوری تمركز ویژه ای بر توســعه 
گردشگری داخلی در كشــور دارد. وزیر میراث فرهنگی و 
معاون گردشگری كشــور بارها درخصوص گردش مالی 
باالی سفرهای داخلی به جای جذب گردشگران خارجی 
سخن گفته اند و بر توسعه و ترویج سفرهای داخلی در كشور 
تأكید كرده اند. در این شرایط اما به نظر می رسد هزینه های 
سرسام آور سفرهای داخلی با افزایش تورم و باالرفتن هزینه 
خدمات در بخش های ضروری تر خانوار ایرانی به حذف سفر 
از برنامه خانواده ها منجر شده است. مركز آمار ایران چندی 
پیش اعالم كرده بود كه بیش از 40درصد از كارمندان دولت 
اصال ســفر نرفته اند و بســیاری از مردم نیز سفر را از سبد 
نیازهای خود حذف كرده اند. بدین ترتیب به نظر می رسد در 
شرایطی كه سفر در ایران الكچری تر و دوباره تبدیل به یك 
كاالی لوكس شده است، بهتر است وزارت میراث فرهنگی 
با مدیریت هزینه خدمات سفر به برقراری عدالت سفر اقدام 
كند و امكان سفر برای اقشار كمتر برخوردار جامعه ایرانی 
را فراهم كند تا با این اقدام رونق به گردشگری داخلی كشور 
بازگردد و حجم بیشتری از ایرانی ها قادر به انجام سفرهای 

داخلی حداقل برای یك بار در سال شوند.

محمدباریکانی
دبیر گروه زیست بوم

می
 اما

یار
سات

س: 
عك

داوود كاظمیطرح روز

كمپانی بین المللی اقتصاد گردشگری انگلستان: سفرهای 
داخلی در آسیا و اقیانوسیه افزایش یافت.

سامانه بارشی چهارشنبه وارد كشور می شود
مركز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطــرات وضع هوا از ورود 
ســامانه بارشــی در انتهای هفته خبر داد. به گزارش ایسنا، صادق 
ضیاییان، رئیس این مركز گفت: با توجه بــه نفوذ جریانات مرطوب 
جنوبی، دوشنبه 8آذر در مناطقی از هرمزگان، نیمه جنوبی كرمان، 
جنوب و غرب سیستان و بلوچستان و شرق فارس رگبار و رعد و برق و 
وزش باد شدید موقت و سه شنبه ۹آذر در مناطقی از خراسان جنوبی، 
شــرق هرمزگان، جنوب كرمان و غرب سیستان و بلوچستان بارش 
پراكنده پیش بینی می شود. طی این مدت شــرایط پایداری هوا در 
سایر مناطق كشور ادامه دارد. همچنین از اواخر چهارشنبه۱0آذر با 
ورود سامانه بارشی در مناطقی از استان های آذربایجان غربی و شمال 
آذربایجان شرقی بارش پراكنده رخ می دهد. پنجشنبه ۱۱آذر گستره 
بارش عالوه بر شــمال غرب، مناطقی از غرب، سواحل دریای خزر و 

دامنه ها و ارتفاعات جنوبی البرز را فرا می گیرد.

آغاز طرح زراعت چوب استان اصفهان 
نخستین طرح زراعت چوب استان اصفهان با استفاده از پساب آغاز شد. 
به گزارش همشهری، مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری كشور در این باره گفت: نهال كاری و زراعت چوب استان 
اصفهان در كاشان به عنوان نخستین طرح با استفاده از پساب آغاز شده 
است. اجرای طرح های منابع طبیعی در سه محور تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها و ۱4محور فرعی عالوه بر اینكه موجب تقویت حفاظت، 
احیا و بهره برداری اصولی منابع طبیعی كشــور در حفظ آب، خاك و 
پوشش گیاهی است در امنیت غذایی كشور و ایجاد زمینه برای تولید 
و معیشت پایدار و شرایط زیستی مناسب نیز نقش مهم و مؤثری دارد. 
به گفته وی، اجرای فعالیت های منابع طبیعــی با محور های فرعی 
شــامل هدف گذاری 40هزار هكتار زراعت چوب در كشــور، اتمام 
40میلیون هكتار كاداستر اراضی منابع طبیعی، اجرای ۱.5میلیون 
هكتار طرح های آبخیزداری، اجرای ۱50هزار هكتار كشت گیاهان 
دارویی، اجرای ۳00هزار هكتار عملیات بیابان زدایی، ۲50هزار هكتار 
احاله مدیریت طرح های مرتعداری، 40میلیون هكتار كاداستر اراضی 
منابع طبیعی و جنگل كاری اقتصادی با كشت گونه های بومی سازگار 

در تمامی استان های كشور است.

پروژه های فاقد مجوز تامین اعتبار نمی شود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشدید نظارت بر فعالیت های 
توسعه ای با هدف جلوگیری از آســیب به محیط زیست را ضروری 
دانســت و تأكید كرد كه پروژه های بدون مجوز زیســت محیطی 
امسال تامین اعتبار نخواهند شــد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست، علی ســالجقه درباره صدور برخی 
مجوزها برای اجــرای پروژه های عمرانی با وجود آســیب زا بودن 
برای محیط زیســت اعالم كرد: اگر در مواردی حتی در فاز اجرایی 
طرح عمرانی به این نتیجه برســیم كه پروژه از نظر محیط زیستی 
مشكل دارد، بی تردید مجوزهای صادر شده را باطل می كنیم و اجازه 
نمی دهیم اجرای طرح با همان شــكل ادامه پیدا كند، چون طبق 
تأكید ریاست جمهوری برای ما توسعه فرع بر محیط زیست است. 
این جمله بسیار ارزنده اســت و همه دستگاه های مسئول در دولت 
موظف هســتند از باالترین مقام اجرایی كشور تبعیت كنند. ما هم 

موظفیم در این زمینه نظارت داشته باشیم.

خبرهای كوتاه

عد د خبر

۱۰هكتــار از جنگل هــای شهرســتان بویراحمــد با 
مشــاركت گــروه كوهنــوردی »چهارفصــل« احیــا شــد. 
عباس حسن زاده رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان 
بویراحمد با اعالم این خبر گفت: امسال۴۰۰هكتار بذر 
كاری در جنگل های محــدوده و ۴۰هكتار هم نهال كاری 
در شهرستان انجام می شود. در 3سال اخیر ۱۲۰۰هكتار 

از این شهرستان احیا شده است.

 احیای 10 هكتار جنگل

مخــزن آب هــای زیــر زمینــی در چهارمحــال و 
بختیاری با كسری ۵۷۰ میلیون مترمكعبی روبه روست. 
این خبر را علی محمد محمدی، معاون آبخیزداری اداره 
كل منابــع طبیعــی وآبخیــزداری اســتان داد و گفــت: 
به منظور پیشــگیری از خســارات فوق الذكــر و حفاظت، 
احیــا، توســعه و بهره بــرداری بهینــه از منابــع آب و خاك 

اقدامات آبخیزداری در استان انجام شده است.

کسری ۵۷0 میلیون متر مكعب آب 
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خبرنگار

شهرازنگاهچهرهها

تهرانشهرینیستكهمیشناختم

چهرهتهــراندرطــولزمــانآنقدر
دستخوشتغییراتشدهوامروزهغرقدر
مشكالتریزودرشتاستكهدیگرحتی

شبیهشهرینیستكهمنوامثالمنمیشناختیم.اگربخواهماز
مشكالتتهرانبگویم،اصالنمیدانمبایدازكجاشروعكنم!آلودگی
هواكهاینروزهادرشــهربیدادمیكند.بااینكــهخانهمادرمحله
خوشآبوهوایشهرانقراردارد،اماهمینكهپنجرهرابازمیكنم،
ازسیاهیوتیرگیهواییكهنفسكشیدنراسختمیكند،متوجه
میشومدرآسمانشهرچهخبراست.وضعیتترافیكمعابرهمكه
فاجعهومصیبتباراست.جمعههاكهازخانهبیرونمیزنمباتعجباز
خودممیپرسمدریكروزتعطیلوغیركاریاینهمهماشینوموتور
درخیابانچهمیكنندوبااینعجلهایكــهدارند،مگرمیخواهند
كجابروند؟دراغلبخیابانهاحتییكتكهجابرایتوقفكردنهم
پیدانمیشــود.ازاینهاكهبگذریمبهاینهمهكودككارومتكدی
ومعتادمتجاهروكارتنخوابمیرسیم؛همانطوركهشهردارتهران
هممیگویدتهرانبیشاز12هزارمعتادمتجاهرداردكهدرشــأن
پایتختكشورنیستوبایدهرچهسریعترآنهاراساماندهیكرد.از
سویدیگر،واقعادلهرانسانیازدیدناینهمهكودككارخردسالی
كهسنشان4یا5سالبیشتربهنظرنمیرسد،بهدردمیآیدوهیچ
وجدانبیداریوقلبمهربانینمیتواندبیتفاوتازكناردردورنجو
آرزوهایبربادرفتهاینبچههابگذردوخمبهابرونیاورد.واقعامسئول
رسیدگیبهاینوضعچهكسیاستوچهكسیبایدبهداداینطفل
معصومهابرسد؟متأســفانهتهرانتبدیلبهشهربسیارگرانیبرای
زندگیشدهاســت.قیمتخانهوكرایهخانههاسربهفلككشیدهو
هزینهروزانهخانوادههابااینتورمباورنكردنیاست.خب،درچنین
شرایطینمیتوانیمدمازنبودفرهنگشهرنشینیوفرهنگرانندگی
وفرهنگآپارتماننشینیو...بزنیم.درنتیجهسالهاضعفمدیریت،
امروزتهرانبهشهریآزاردهندهومردمانشبهانسانهاییافسرده
وعصبانیتبدیلشدهاندوكاربرایمسئوالنفعلیبسیاردشوارتراز
تصورخواهدبود.نكتهاینجاستكهتاوضعاقتصادومعیشتدرست
نشود،نمیتوانیمبهسایربخشهاكهاتفاقامشكالتفراوانیهمدر
آنهاداریم،ورودمؤثرداشــتهباشــیموبهتوفیقوموفقیتخاصی
برسیم.شــمانگاهكنیدطیسالهایگذشــتهمیزانمهاجرتبه
تهرانچقدربودهاست؟درمجموعمشــكالتوكمبودهاییكهدر
سایرشهرهاواستانهایكشوروجودداردنیزرویتهرانتأثیرگذار
بودهاست.پسمیشوداینطورنتیجهگرفتكهمدیریتتهرانجدا
ومنفكازمدیریتكشورنیست.تنهاراهحلبرونرفتازاینشرایط
گماردنواســتفادهازمدیرانالیقوكاربلدودلسوزاست؛مدیران
متخصصیكهبداننداصالشهروشــهروندچیستوتوانریشهیابی

مشكالتوحلوفصلآنهاراداشتهباشند.

قوطیهایرنگ،حشرهكشها،
باتریهــاو...بهدلیــلوجودگزارش

تركیباتسمی،قابلاشتعالو
واكنشدهندهپسماندهایخطرناكخانگی
محسوبمیشــوندكهبایدبهصورتمجزا
تفكیكواصولیدفنشــوند؛موضوعیكه
كمترموردتوجهقرارگرفتهواطالعرسانیها
همدرراســتایآگاهیبخشیبهشهروندان
بسیاراندكوناچیزبودهاست.همینغفلت،
سببشدهتاپسماندهایخطرناكخانگیبا
پســماندهایعادیمخلوطودرسطلهای
زبالهرهاشوند.ایندرحالیاستكهبهگفته
فعاالنمحیطزیستاگرزبالههایخطرناك
خانگیدرســتجداســازیودفننشوند
میتوانندتهدیدیبرایبهداشتعمومیو
محیطزیستباشند.هرچنددرطرحجامع
مدیریتپسماندشهرتهران،برنامهایبرای
20سالآیندهترســیمودرآنتوصیهشده
مطالعــاتدقیقتریدربارهپســماندهای
خطرناكخانگیانجامشود،امابهگفتهمدیر
مطالعاتخدماتشــهریمركزمطالعاتو
برنامهریزیشهرتهرانهنوزبرنامهمدونی
برایكاهشاینآسیبدرپایتختتهیهنشده
است.رضابیاتباتأكیدبراینكهتهدیدتولید
شــیرابهوآلودگیهایایجادشدهبهواسطه
پســماندهایخطرناكخانگیبسیارجدی

هستند،میگوید:»عدمجمعآوریمجزای
پســماندهایخطرناكخانگیودفنآنها
همراهباپسماندشهری،باعثافزایشآلودگی
شیرابهوكاهشپتانسیلاستحصالانرژیاز
گازمحلدفنمیشــودكــهعالوهبراثرات
زیســتمحیطی،هزینههــایاقتصادیو
اجتماعیفراوانیبهشــهرتهــرانتحمیل
میكنــد.«هومــنغالمپــوریكــیاز
صاحبنظراندرحوزهمدیریتپسماندهای
شهریهمدفنزبالههایخطرناكخانگی
همراهباســایرزبالههادرمجتمعآرادكوهرا
نادرســتمیداندومیگوید:»اگردربخش
جمعآوریودفنپسماندهابههمینروش
فعلیادامهدهیمقطعادرسالهایآتیبابروز
مشكالتزیستمحیطیمواجهمیشویمكه
منجربهایجادمحدودیتهاومحرومیتهااز
ســویمجامعبینالمللیخواهدشد.«اوبه
همشــهریمیگوید:»حدود1.43درصد
پسماندهایخانگیكهمردمدرطولسال
تولیدمیكننــد،پســماندهایخطرناك
هستندكهدرفصلزمســتاناینمیزانبه
1.58درصدافزایــشمییابــدودرفصل
تابســتانهمبــهكمترینمیــزانیعنی

1.22درصدمیرسد.«

اصفهانپیشروست
استفادهازتجاربشــهرهاوكشورهاییكه
درحوزهجمعآوریپســماندهایخطرناك
خانگیموفقبودهانــدمیتواندبهعملكرد

بهترمدیریتشــهریكمككند.بهگفته
ســعیدمرادیكیا،فعالمحیطزیست،شهر
اصفهاندراینحوزهپیشــروبودهاست.او
میگوید:»اصفهانجزوشــهرهاییاســت
كهبرایپســماندهایخطرنــاكدرحوزه
زیستمحیطیبرنامهداردوتوانستهپسماند
خطرناكتولیدشــدهرابهصورتهدفمند
جمــعآوریوبازیافتكنــد.«اوبهموضوع
بازیافتدرحوزهتولیدهماشــارهوعنوان
میكند:»مدیراناجراییوتولیدكنندگان
اینموضوعرامدنظرداشتهباشندكهبرای
بازیافتبهینهپسماندبایدقبلازتولیداقدام
كنندكهبااینرویكردتمامتولیداتباهدف
بازیافتحداكثریصــورتمیگیردواین
یعنیموفقیتدرحوزهپســماند.«بهگفته
اینفعالمحیطزیست،دنیابهسویكاهش
پسماندازمبدأگامبرداشتهاستوماهمباید
باتصویبمصوباتملیوشهریدراینمسیر

حركتكنیم.

كیسههایقرمزبرایزبالههایخطرناك
آموزششــهروندانوتوزیعكیسههاییبه
رنگقرمز،پیشــنهادفعاالنمحیطزیست
درراستایجمعآوریهدفمندپسماندهای
خطرناكخانگیاســت.البتهاســتفادهاز
اســتارتآپهادراینبخشهــممیتواند
كمككنندهباشــد.معاونپردازشودفع
ســازمانمدیریتپســماندتهرانباتأیید
پیشنهادهایارائهشــدهمیگوید:»ظرفیت

مجتمــعآرادكوهروبهكاهشاســتوباید
برایانواعپســماندهایخطرناكشــهری
قبلازورودبهچرخهجمعآوریپســماند
تصمیمگرفتهشودودستگاههایناظرهم
بایدموضوعراقاطعانهرصدكنند.«بهگفته
حســینحیدریــانبرخیپســماندهای
خطرناكشهریدرفرایندبیولوژیكوچرخه
زیستمحیطی،خســاراتجبرانناپذیری
ایجادمیكننــدكهقبلازدیرشــدنباید

تدابیریدراینحوزهاندیشیدهشود.

طبقهبندیپسماندها
طبقهبندیپسماندمنجربهمدیریتصحیح
میشــود.اینراهكاریاســتكهعلیرضا
عسگری،كارشناسمدیریتپسماندبهآن
اشارهوبابیاناینكهبهدلیلرشدروزافزون
جمعیتوتوسعهصنعتیدركشورحفظو
حراستازمحیطزیستبامدیریتپسماندها
ضروریاست،میگوید:»برایداشتنیك
سیستمیكپارچهمدیریتپسماند،نیازاست
شناساییوطبقهبندیپسماندهابسیاردقیق
واصولیصورتگیردتابتوانبرمبنایآن،
برنامهریزیومدیریتكرد.همچنینعالوهبر
طبقهبندیصحیحواصولیپسماندهاباید
شناسهگذاریدقیقومدونیصورتبگیرد
ویكسیستمهماهنگكشوریهموجود
داشتهباشدتابراساسآنبتوانازاطالعات
تولیــدشــدهاولیــهدرتصمیمگیریهای

مدیریتیاستفادهكرد.«

طالهای كثیف و خطرناك، بالی جان زمین
بخشیازپسماندهایخشكخانگیكههمراهدیگرزبالههادفنمیشوند،آبوخاكراآلودهكردهوحیاتموجوداترابهخطرمیاندازند

سعیدپیردوست
بازیگرسینماوتلویزیون

سهم پسماند خطرناك خانگی
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در كنار عاليق شخصي خود به پژوهش، 
تصحيح و تدوين متون كهــن به ويژه در بخش 
ادبيات آييني مي پردازيد. در اين كار خأل در زمينه 
دسترسي به نسخه هاي خطي وجود داشت كه 

دست به اين كار بزرگ و پرزحمت زديد؟ 
نسخه هاي خطي، موضوعات گوناگوني دارند و الزاماً 
تمامي آنها كاربرد عمومي ندارند؛ بنابراين 2رويكرد 
در اين خصوص وجود دارد؛ يكي اينكه با توجه به نياز 
جامعه هدف در هر موضوع، نسخه ها بازيابي و تدوين 
و تصحيح شود و  دو ديگر اينكه به اثري برخورد كنيم 
و تشخيص بدهيم كه جاي چنين متن و موضوعي در 
بين جامعه كتابخوان و عالقه مند خالي  است يا نكته 
و زبان خاصي دارد يا شخص و اثري است كه انديشه 
و بيان ويژه اي دارد و خوب است معرفي شود. در اين 
روزگار، 2گروه دنبال نسخه هاي خطي هستند؛ گروه 

دانشيان اهل فضل و گروه قاچاقچيان عتيقه! 
جايگاه واقعه خواني در مرثيه سرايي هاي 
امــروزي را چگونــه مي بينيد و به نظر شــما، 
كتاب»وحي بر توفان« تا چــه اندازه مي تواند در  

ترويج اين رويكرد مؤثر باشد؟ 
واقعه خواني چنان كه رســم قديم در بين شيعيان 
شبه قاره و ايران بوده، امروزه در مجالس سوگواري ما 
رايج نيست. مطمئنم غير از معدود مداحان قديمي، 
كسي با »واقعه ســرايي« و »واقعه خواني« آشنايي 
ندارد و حتي نامي از آن نيز نشنيده است! همچنين، 
مرثيه سرايان روزگار ما نيز با چنين موضوعي آشنا 
نبوده اند. كتاب وحي بــر توفان، ظرفيت احياي اين 
رسم كهن را دارد؛ به شرط آنكه مداحان )به ويژه نسل 

جوان آنان( پيش نياز آشنايي با شعر و اصطالحات و 
تعابير ادبي و خوانش صحيح شــعر را داشته باشند. 
مرثيه سرايان نيز اگر اشتياقي بروز دهند، مي توانند 

آثاري تازه تر در اين قالب بيافرينند.
براي  ترويج بيشتر رويكرد واقعه خواني 
در محافل عزاداري امروزي چه توصيه اي داريد؟ 

مطالعه اشــعار مقبل اصفهاني به عنــوان پايه گذار 
واقعه ســرايي كه بخش اعظــم آن در همين كتاب 
گرد آمده اســت و نيز چنان كه پيش تر گفتم ورود 
مرثيه سرايان به اين موضوع كه اگر نامي بخواهم بر آن 
بگذارم، مي گويم: »احياي واقعه سرايي«. مداحاني كه 
اهل فضل و مطالعه هستند نيز با خواندن واقعه ها در 
محافل سوگواري اهل بيت عليهم السالم، نقش مهمي 

درخصوص  ترويج اين رسم ارجمند دارند.
با توجه به اينكه كتاب »وحي بر توفان« 
يك اثر پژوهشي   تطبيقي است و بيشتر مي تواند 
مخاطباني از جنس محققان را جذب كند و آنها 
به عنوان منبع تحقيقات خود از اين اثر استفاده 
كنند، آيا براي دسترسي و استفاده عموم از اين 
نوع آثار در محافل كوچك و بزرگ عزاداري در 

مناسبت هاي مختلف برنامه ديگري داريد؟ 
من كاري كه در توان داشــتم به انجام رســاندم و با 
تمامي وجود اميدوارم مقبول طبع اهل فضل و وجد 
شود. بقيه اش بر عهده هر آن كه شوق و حال و ايده اي 

درخصوص آنچه گفتيد، دارد.
اشعاري كه شــما در كتاب »وحي بر 
توفان« انتخاب و تصحيــح كرده ايد در محافل 
عزاداري به ويژه نوحه خوانــي مي تواند كاربرد 

داشته باشد؟ 
اشــعاري كه در اين مجموعه گردآوري و ارائه شده 
به كار نوحه نمي آيد؛ چون تعريــف و كاركرد نوحه 
متفاوت است. اصل نوحه بر اختصار است و اصل واقعه 
بر تطويل، اما مي شود در مجالس عزاداري، مستقال 
واقعه خواني را لحاظ كرد. به نظــرم يكي از بهترين 
راه هاي جلوگيري از ورود كالم و شــعرهاي سست 
و دور از  شأن در مجالس، رشــد و رواج واقعه خواني 
است و اشعار ارائه شــده در كتاب »وحي بر توفان« 
نمونه هايي موفق از واقعه خوانــي در ادبيات آييني 

است.
در اوضاع فعلي براي تصحيح، تدوين 
و انتشار نسخه هاي جديد از متون كهن به ويژه 
نســخه هاي خطي چه موانعي وجود دارد و شما 
چه توصيه اي براي هموار شدن راه در اين زمينه 

داريد؟ 
دسترسي به برخي از نسخ خطي موجود در گنجينه ها 
بعضاً دشوار و حتي نشدني  اســت؛ البته تعدادي از 
مراكز مهم نگهداري نسخ، امكان جست وجو و دريافت 
فايل هاي تصويــري را در درگاه هاي اينترنتي خود 
فراهم آورده اند، اما اكثراً نقص فني در سامانه دارند. 

برخي از مراكز، اصاًل پاسخ تلفن و ايميل را 
نمي دهند. برخي از مراكز، نســخه ها را 
دارند و امساك مي ورزند. تصوير برخي 
از صفحات نسخه ها وضوح كافي ندارد؛ 
يعني كه درســت تصويربرداري نشده 
است. به داليل مشخص، امكان ارتباط 

با مراكــز نگهداري نســخ 
خطي خارج از كشور و 

دريافت فايل، بسيار 
دشوار است؛ البته 
اينهــا عموميت 

ندارد، اما همين نقايص اندك نيز نبايد باشد.
با توجه به رويكرد شــما در انتخاب و 
تصحيح اشعار مقبل اصفهاني در كتاب »وحي بر 
توفان« كه سعي كرده ايد از بيان ساده استفاده 
كنيد، مخاطبان اين اثر را كدام گروه از خوانندگان 

ادبيات آييني مي دانيد؟ 
به نظرم هركسي كه دوستدار شــعر فارسي و شعر 
مذهبي است، اعم از اينكه دانشگاهي باشد يا نه. البته 
براي آنان كه انس و آشنايي بيشتري با شعر دارند، 
حظ ديگري دارد، اما در شرح و توضيح اصطالحات 
و عبارات، سعي كرده ام ساده ترين بيان را به كار ببرم 

تا هر كسي با هر سطح دانشي بتواند معنا را دريابد.
و هر نكته اي كه فكر مي كنيد درباره 
كتاب »وحي بــر توفان« بايد گفته شــود و در 

صحبت هاي شما و سؤال  هاي من نيامده است.
درخصوص انتشار اين گونه آثار هر ناشري مشتاق 
و پذيرا نيست كه اگر هم باشــد، ناچار از انتشار در 
شمارگان بســيار محدود اســت. همچنين ميزان 
حق التحقيق يــا حق التحرير يــا حق التصحيح يا 
هر حقي كه صدايش كنيــد)!( براي چنين آثاري، 
مزاح و مطايبه مطلق اســت؛ چــون مصحح بايد 
رنج يافتن نســخه ها را بر خــود هموار كند، 
بابت دريافت تصوير نسخه ها پول بدهد، 
مدت ها )بلكه چندســال( وقت و نيرو و 
چشــم و فكر براي استنســاخ و مقابله و 
مراجعه به شمار زيادي از كتب تخصصي 
مرجع و دانشنامه هاي گوناگون براي شرح 
متن و اصطالحات و تعبيراتش و نيز نگارش 
مقدمه اي جامــع و تا حد ممكن 
خالي از خلل بگــذارد و در ازاي 
اين همه، يوسف رنج او را به ثمن 

بخس بردارند.
با اين احــوال و تفاصيل، آيا 
)دور از جانتــان( مصداق اين 
بيت نيســتيم كه گفــت: كار 
جنون ما به تماشا كشيده است/ 
يعني تو هم بيا كه تماشــاي ما 

كني...! 
توصيه ام اين اســت كــه هركس 
مي تواند اين مشــكالت را از ســر راه 

بردارد، بردارد.

دريچه

اعالم شرايط جديد پست كتاب 
مديرعامــل خانه كتــاب و ادبيــات ايران 
درباره شــرايط جديد پســت كتاب گفت: 
مبلغ پرداختي اعضاي سامانه پست كتاب 
افزايش پيــدا كرده، اما حمايــت يارانه اي 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي همچنان 
باقي است. به گزارش همشــهري، به نقل 
از روابط عمومي خانــه كتاب، علي رمضاني 
درباره شرايط جديد پست كتاب گفت: در 
شرايط جديد، شركت ملي پست جمهوري 
اســالمي ايران تخفيــف را در ســرويس 
سفارشــي از 2۵درصد بــه ۱۰درصد و در 
سرويس پيشــتاز از ۳۰درصد به 2۵درصد 
كاهش داده اســت. همچنين مطابق اظهار 
مسئوالن شركت پست، سرويس سفارشي 
عمال از خدمات حذف شده بود و تنها براي 

سامانه »پست كتاب« ارائه مي شود.

مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران با اشاره 
به انتخابي شدن هزينه جمع آوري مرسوالت 
در قرارداد جديد گفت: اگر بســته به دفاتر 
پســتي تحويل داده شــود مبلغي دريافت 
نمي شود و اگر درخواست جمع آوري اعالم 
شــود هزينه مربوطه به 2صورت محاسبه 
مي شود؛ ابتدا در قالب اشــتراك ماهانه به 
مبلــغ ۳ميليون ريال و ديگــري به صورت 

جمع آوري تكي و با مبلغ ۸۰هزار ريال.
علي رمضانــي در پايان گفت: در شــرايط 
جديد، قيمت تمام شده سرويس سفارشي 
يك بســته كتاب 2كيلويي براي مشتري 
عــادي ۱۱۳هزار ريال و قيمت تمام شــده 
پست پيشتاز براي مشتري عادي ۱۶۱هزار 
ريال خواهد بود. درحالي كه مبلغ پرداختي 
ناشران در پست كتاب با شــرايط قرارداد 
جديد ۷۰ هزار ريال است. بر اين اساس خانه 
كتاب و ادبيات ايران حدود ۴۰ درصد از مبلغ 
پست سفارشي تا2كيلو را پرداخت مي كند.

ديدار با اميرحسين مدرس
شاعر، نويسنده و پژوهشگر متون كهن به بهانه انتشار كتاب جديدش

»وحي بر توفان« احياي رسم كهن واقعه خواني 
تازه هاي نشر

  نادان
»نادان« نوشــته لئون تولستوي را غالمرضا 
امامي به فارســي برگردانده است. اين كتاب 
از ســري مجلدات مجموعه »نويسنده هاي 
بزرگ، خواننده هاي كوچك« نشــر پرتقال 
است كه به تازگي منتشر شده؛ مجموعه اي 
كه در آن داستان هايي معروف از نويسندگان 

بزرگ جهان با تصويــر و زبانــي روان براي 
كودكان منتشر مي شود. آثاري كه معيار انتخاب آنها بنا بر گفته 
غالمرضا امامي دارا بودن ۴ عنصر شادي، بازي، لذت و آگاهي براي 
كودكان و نوجوانان بوده است. كتاب اينگونه آغاز مي شود: روزي 
روزگاري در كشور روسيه مرد ساده لوح ناداني راهي سفر به دور 
دنيا شد. او مي خواست به تنهايي دور دنيا را بگردد و شرق، غرب، 
شمال و جنوب جهان را ببيند. همينطور كه به راهش ادامه مي داد، 
چشمش به 2 كلبه كوچك خالي افتاد كه كسي داخلش نبود و...«

  پسرك فقير
كتاب »پســرك فقير« اثر مارك تواين هم با 
ترجمه غالمرضا امامي به تازگي از سوي نشر 
پرتقال منتشر شده است. پسرك فقير داستان 
طنزي اســت كه شــيوه روايتش به صورت 
داســتان در داستان اســت. اين داستان در 
بخش اولش قصه پسرك فقيري در فيالدلفيا 

را روايت مي كند كه براي يافتن شغل به بانك مي رود و درنهايت 
مدير بانك بخشــي از ثروتش را به او اهدا مي كند و بعد پسرك با 
دختر مدير بانك ازدواج مي كنــد. در بخش دوم مخاطب متوجه 
مي شود كه اين قصه اي بوده كه عموي راوي برايش تعريف كرده 
و راوي قصه هم كه پسري خردسال است به بانك مي رود تا همان 

شيوه پسرك فقير بخش اول را پياده كند، اما موفق نمي شود و...

  گربه هاي كپنهاگ
»گربه هاي كپنهاگ« نوشــته جيمز جويس 
هــم از تازه هــاي نشــر پرتقال بــا ترجمه 
غالمرضا امامي است. كتاب قصه اي است كه 
جيمز جويس سال ۱۹۳۶ از دانمارك براي نوه 
۴ساله اش فرستاد. اين داستان سال هاي اخير 
پيدا و منتشر شده است. داستاني كه گذشته از 

جنبه طنزآميزش، از يك قصه كودكانه سرگرم كننده فراتر مي رود 
و صورت تندوتيز ضداستبدادي به خود مي گيرد. راوي در گربه هاي 
كپنهاگ، پايتخت دانمــارك را براي نــوه اش توصيف مي كند و 
افســوس مي خورد كه نمي تواند براي او گربه اي بفرستد چون در 
كپنهاگ اصال خبري از گربه نيست. او پيش تر گربه اي عروسكي را 
كه داخلش پر از شكالت بوده براي نوه اش پست كرده است. واژه ها 
و تصويرهاي كتاب مخاطب را به تفكر وامي دارند. نشر پرتقال هر 
۳كتاب را با شمارگان هزار نسخه و هريك را به بهاي 2۹هزار تومان 

منتشر كرده است.

پژوهش، تصحيح و تدوين متون كهن براي آشنايي 
نسل  هاي جديد خوانندگان فارسي زبان با پيشينه 
فرهنگــي و ادبي و همچنيــن قابليت هاي زبان 
فارسي، يكي از حوزه هاي  كاري محققان و پژوهشگران فعال در بخش زبان و ادبيات فارسي است كه اين 
رويكرد در بخش ادبيات آييني دستاوردهاي مهمي در سال هاي اخير داشته است؛ ازجمله فعاالن اين 
حوزه، اميرحسين مدرس، شاعر، نويسنده و پژوهشگر معاصر است كه تازه ترين اثر تحقيقي او با عنوان 
»وحي بر توفان«: اشعار مقبل اصفهاني)آقامحمد شيخا ـ قرن دوازدهم هجري( براساس 15نسخه خطي 
تدوين و تصحيح شده اســت. مدرس در مقدمه اين اثر درباره جايگاه مقبل اصفهاني در ادبيات آييني 
گفته است. مقبل اصفهاني پس از محتشم كاشاني پايه گذار شيوه اي تازه در مرثيه سرايي است كه به آن 
واقعه سرايي مي گويند. اهميت مقبل در همين كارش است و شاعران بسياري هم پس از او از شيوه اش 
استقبال كرده و به واقعه سرايي پرداخته اند. با اميرحسين مدرس، درباره كتاب »وحي بر توفان«، جايگاه 

متون كهن در ادبيات فارسي و لزوم تصحيح و تدوين اين آثار گفت وگو كرده ايم.

علي اهلل سليمي
روزنامه نگار
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درســت 10ســال از نخســتين باري كه موضوع 
»رتبه بندي معلمان« از ســوي مســئوالن وزارت 
آموزش و پرورش مطرح شــده، مي گــذرد. در اين 
10سال 5وزير با وعده اجراي درست و دقيق اين ايده 
از مجلس رأي اعتماد گرفته اند، اما در پايان راه معلوم 
شد كه در اجراي آن ناتوان بوده اند. ماجراي رتبه بندي 
معلمان كه فراز و فرودهاي متعدد، سرنوشت آن را 
شبيه قصه هاي هزار و يك شــب كرده، در آستانه 
10سالگي دوباره به صحن پارلمان رفته، اما اين بار 
هم به بهانه كسري بودجه و آنچه با عنوان »بار تورمي 
اجراي اليحه« از آن ياد مي شود، به در بسته خورده 
است. در نتيجه دولت و مجلس به دنبال اين هستند 
كه اجراي آن را براي مدتي نامعلوم به عقب بيندازند؛ 

اتفاقي كه باعث اعتراض و ناراحتي معلمان شده و آنها 
را بار ديگر نااميد كرده است.

طرح اوليه از كجا آمد؟
سرچشــمه اين اليحه به ســند تحول بنيادين آموزش 
و پــرورش برمي گردد كــه در ســال1390 به تصويب 
شــوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده اســت. در فصل 
هفتم اين ســند،  بندي با اين مضمون نوشــته شده كه 
»استقرار نظام سنجش صالحيت هاي عمومي، تخصصي 
و حرفه اي، تعيين مالك هاي ارزيابي و ارتقاي مرتبه )نظام 
رتبه بندي( علمي و تربيتي معلمان و تقويت  انگيزه ارتقاي 
شغلي در آنان براســاس نظام معيار اسالمي باشد.« و آن 
را به عنوان راهكار ارتقاي جايگاه معلمي معرفي مي كند. 
دوم تير ســال1392، نظام رتبه بندي حرفه اي معلمان 
در هيأت دولت دهم تصويب شــد. براســاس مدلي كه 
حميدرضــا حاجي بابايي، وزير وقت آمــوزش و پرورش 

اعالم كرده بود، معلمان به 4مرتبه مربي معلم، استاديار 
معلم، دانشيار معلم و استاد معلم تقسيم بندي مي شدند 
تا با هر سابقه اي كه دارند متناسب با هم رديف خودشان 
در دانشگاه، حداقل 80درصد حقوق دريافت كنند. پس 
از تغيير دولت، اين طرح مــورد بازنگري قرار گرفت و در 
اسفند سال1393 كليات نظام رتبه بندي معلمان در قالب 
قانون مديريت خدمات كشوري تصويب شد. هيأت دولت 
وقت براي اجراي نظام رتبه بندي معلمان در ســال94، 
مبلغ 1350ميليارد تومان و براي سال95، 3500ميليارد 
تومان درنظر گرفت. بالفاصله معلمان نســبت به اجراي 
اين طرح معترض شــدند؛ چراكه معتقــد بودند با طرح 
اوليه كه در ســند تحول بنيادين آمده، زمين تا آسمان 
فاصله دارد. مســئوالن آموزش و پــرورش هم در مقابل 
گفتند آن چيزي كه در قالب مرحله اول رتبه بندي اجرا 
شد، 10درصد از اصل طرح است و معلمان منتظر اجراي 

مراحل بعدی باشند.

طبق وعده مسئوالن وقت آموزش و پرورش قرار بود مرحله 
دوم طرح رتبه بندي معلمان در سال95 و همچنين اجراي 
نظام رتبه بندي واقعي معلمان از ابتداي سال96 اجرايي 
شود، اما اين اتفاق رخ نداد. در نهايت ابتداي آبان97 اعالم 
شد اليحه نظام رتبه بندي معلمان در كميسيون تخصصي 
امور اجتماعي هيأت دولت تصويب شده و به زودي به هيأت 
دولت مي رود كه اين به زودي تا ارديبهشت سال1400 به 
طول انجاميد و آيين نامه اجرايي آن هم در روزهاي آخر 
دولت دوازدهم يعني 20خرداد به هيأت دولت تقديم شد.

علت 10سال معطلي چه بود؟
»نبود منابع و اعتبارات الزم« كليدواژه اي است كه بارها 
در طول 10سال گذشته از زبان وزيران آموزش و پرورش 
و معاونان توسعه مديريت و پشــتيباني وزارت آموزش و 
پرورش شنيده مي شود. حســين فرخ نژاد، فعال صنفي 
حقوق معلمان تبريز در اين باره به همشــهري مي گويد: 
»يكي از داليلي كه اين طرح با شكست مكرر مواجه شد، 
اين بود كه هيچ دولتي اراده ساماندهي وضعيت بودجه 
آموزش و پرورش و منابع انســاني اين وزارتخانه را ندارد. 
درواقع مسائل آموزش و پرورش هيچگاه از اولويت های 
دولت ها نبوده و هيچ گاه ما نديديم كه روســاي جمهور 
به دنبال افزايش سهم اين نهاد آموزشي و پرورشي از توليد 

ناخالص ملي باشند.«

مواجهه دولت سيزدهم با رتبه بندي
طبق مصوبه هيأت دولت دوازدهم، قرار شد اين اليحه از 
ابتداي مهر1400 اجرا و حتي معوقه 6ماهه اول سال نيز 
به حساب معلمان واريز شود، اما اين اتفاق نيفتاد. درست 
يك ماه بعد از استقرار دولت جديد، رئيس سازمان برنامه و 
بودجه اعالم كرد كه »اگر اجراي طرح بيش از رقم تعريف 
شده باشــد، منجر به خلق پول يا استقراض خواهد شد 
كه سازمان برنامه و بودجه به هيچ وجه به دنبال افزايش 

استقراض و خلق پول نيست.«
ســپس اين طرح چندين بار بين كميســيون آموزش و 
تحقيقات و صحن علني مجلس رد و بدل شد تا درنهايت 
روز گذشته خبري به نقل از علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس 
شوراي اسالمي مبني بر اينكه دولت خواهان پس گرفتن 
اليحه رتبه بندي معلمان اســت، منتشر شد؛ خبري كه 
نيكزاد در گفت وگو با ايسنا آن را تكذيب كرد و گفت: »اين 

طرح در دستوركار اولويت دار مجلس است.«
تاكنون ارقام مختلفي براي اجراي طرح رتبه بندي معلمان 
از سوي نمايندگان مجلس، رئيس سازمان برنامه و بودجه و 
وزير اقتصاد و امور دارايي عنوان شده است؛ رقم هايي مانند 
170هزار ميليارد تومان، 80هزار ميليارد، 25هزار ميليارد 
و درنهايت 20هزار ميليارد تومان. قاسم احمدي الشكي، 
معاون حقوقي و پارلماني آموزش و پرورش در اين باره به 
همشهري گفت: »نمايندگان مجلس مي گويند بودجه 
مورد نياز براي طرح رتبه بندي 50هــزار ميليارد تومان 
است، اما ما معتقديم كه با 20هزار ميليارد تومان اعتبار 

اوليه هم مي توان اين طرح را اجرا كرد.« اين صحبت هاي 
متناقض از يك سو و طوالني شدن فرايند بررسي در مجلس 
از سوي ديگر و اين پا و آن پا كردن دولت براي اجراي آن، 
صداي معلمان را درآورده اســت. فرخ نژاد، فعال صنفي 
معلمان تبريز در اين باره به همشهري گفت: »مسئوالن 
درباره طرح رتبه بندي از اين اصل كه »از اين ستون تا آن 
ستون فرج است« تبعيت و ظاهرا با اين شيوه می خواهند 

مطالبه معلمان را به مرور تهي از معنا  كنند.« 

سرانجام طرح چه شد؟
اين روزها سؤال مشترك همه معلمان رسمي و پيماني اين 
است كه طرح رتبه بندي معلمان به كجا رسيد و باالخره 

دولت عزم اجراي آن را دارد يا نه؟
مهرداد ويس كرمي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس در اين باره به همشهري گفت: »دولت سيزدهم 
همچون دولت دوازدهم زيــر بار تامين اعتبار رتبه بندي 
معلمــان نمي رود. بــرآورد ما در كميســيون آموزش و 
تحقيقات اين اســت كه همسان سازي حقوق معلمان با 
استادان دانشگاه به 170ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه 
دولت عنوان كرد توان پرداخت چنين هزينه اي را ندارد. در 
نهايت قرار شد كه ما قيد همسان سازي حقوق معلمان و 
استادان را برداريم و اليحه را به گونه ديگري دنبال كنيم كه 
همين مسئله باعث طوالني شدن فرايند بررسي در مجلس 
شــد.« ويس كرمي توضيح داد: »در ايــن ميان اتفاقات 
ديگري هم رخ داد؛ مثال رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
چندبار اعالم كرد كه 25هزار ميليــارد تومان براي اين 
اليحه مي توانند تامين كنند كه ما فكر كرديم منظورشان 
براي 6 ماه است، اما بعدها فهميديم كه براي كل يك سال 

اين بودجه را درنظر گرفته اند.« 
عضو كميســيون آموزش و تحقيقات مجلــس با بيان 
اينكه دولت با كســري 400هزار ميلياردي روبه روست، 
گفت: »اين نكته را معلمان بايــد بدانند كه دولت از نظر 
بودجه اي در وضعيت خوبي به سر نمي برد. از سويي ديگر 
از اعتبار 20هزار ميلياردي فقط 400ميليارد آن معادل 
2درصد تامين شده و مابقي آن مانده است و در اين شرايط 
همسان سازي حقوق معلمان يا اجراي رتبه بندي واقعي 
مشكل به نظر مي رسد. اي كاش اعضاي هيأت دولت وقتي 
وعده اجراي طرح رتبه بندي را به معلمان  مي دهند از آن 
طرف هم بگويند كه چگونه و با چه سازوكاري مي خواهند 
آن را اجرا كنند؛ چراكه طرح مسائل متناقض معلمان را 
دچار بي اعتمادي مي كند. نظر ما اين است كه بايد از ابتدا 
عاقالنه در اين باره تصميم گيري مي شــد.« در اين روزها 
اغلب معلمان يك سؤال مشترك از مخالفان اجراي طرح 
رتبه بندي در دولت و مجلس دارند. آنها مي پرســند چرا 
افزايش حقوق استادان دانشــگاه يا ساير كاركنان دولت 
موجب تورم يا كسري بودجه نمي شود و بدون هيچ كش 
و قوسي در مجلس و دولت محقق مي شود، اما وقتي پاي 
افزايش حقوق معلمان به ميان مي آيد، به يكباره كسري ها، 

تورم ها و ركودهاي اقتصادي با هم نمايان مي شود؟

حسرت 10ساله معلمان، پول نشد

عدد خبر

درصد افزایش كشف شیشه و مورفین نسبت به 
سال گذشته را شاهد هستیم. به گفته جانشین رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر، ۲۴دستگاه در حوزه مقابله با 
مواد مخدر، وظیفه هایی برعهده دارند. وی خاطرنشان 
كرد قاچاقچیان اموال خود را به رمزارزها تبدیل می كنند 
و این موضوع كار ما را برای ضربه زدن به بنیان اقتصادی 

فعالیت های آنها دچار مشكل می كند.
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خانــواده در شــهر تهــران هم اكنــون متقاضــی 
فرزندخواندگی هستند. به گفته مدیر اداره بهزیستی شهر 
تهران از ابتدای سال تا كنون حدود 100كودك به خانواده های 
متقاضی فرزندخواندگی سپرده شده است. برای واگذاری 
سرپرســتی كودك به یــك خانــواده شــاخص های مختلفی 
بررسی شده و در نهایت با تصمیم كمیته و رضایت خانواده 

سرپرستی كودك به خانواده متقاضی واگذار می شود.

700

درصــد از زنــان ایرانــی حداقــل یك بــار خشــونت 
خانگــی را در دوران قرنطینــه تجربــه كرده انــد. به گفتــه 
عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان 91درصد 
خشونت روانی، 65درصد خشونت جسمی و ۴۲درصد 
خشــونت جنســی را در ایــن دوران تجربــه كرده انــد. بــه 
گزارش پلیس در دوره شیوع كرونا گزارش های خشونت 

خانگی به این اداره 6۴درصد افزایش داشته است.

77

درصد، میزان افزایش مستمری مددجویان كمیته 
امداد امام خمینی )ره( در سال جاری بوده است. طبق اعالم 
معاون حمایت و سالمت خانواده كمیته امداد، هم اكنون 
میزان مستمری برای خانوارهای یك نفره ۳50هزار تومان، 
دو نفــره 500هزار تومان، ســه نفره ۷00هــزار تومان، چهار 
نفــره 900هزارتومــان و پنــج نفــره و باالتــر یــك میلیــون و 
100هزارتومان است. این معاونت از انجام بررسی های الزم 

برای میزان افزایش این مستمری در سال آینده خبر داد.
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انتظار معلمان براي اجراي نظام رتبه بندي 10ساله شد، اما هنوز هم دولت و مجلس به بهانه 
تورم زا بودن و كسري بودجه، زير بار اجراي اين ايده نمي روند
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   سود 9هزار درصدي

تيرماه گذشــته بود كــه كايران 
وارويك، بنيانگذار شــركت بازي 
مجازي Illuvium، يك قطعه زمين 
 از بازي مجازي اكسي اينفينيتي
)Axi Infinity( را كــه پارســال 
تنهــا 300دالر پــول داده بود، به 
قيمــت 28هــزار دالر فروخت. 
البته وارويــك پس از خريد زمين 
روي آن ســرمايه گذاري كرد و در 
نهايت توانســت آن را با سودي 
9هزار درصدي به فروش برساند. 
او اســتراتژي ســرمايه گذاري 
خود را به امالك فيزيكي تشــبيه 
كرده و خاطرنشــان مي كند كه 
ســرمايه گذاران وقتي به دنبال 
پيش بيني احتمال افزايش قيمت 
ملك در يك حومه خاص هستند، 
به دنبال پيشرفت هاي جديد و ساير 
نشانه هاي رشــد نيز خواهند بود. 
فراتر از بازي هــاي خريد و فروش 
سوداگرانه، وارويك تأكيد مي كند 
كه سرمايه گذاران امالك مجازي 
مي توانند زمين خود را به كار بگيرند 
و خاطرنشان مي كند كه بسياري 
از صاحبان زمين در ديسنترالند، 
تبليغــات را در زمين هاي خود در 
بازي انجام مي دهند. درحالي كه او 
فكر مي كند فرصت هاي تبليغاتي 
احتماال بزرگ ترين مورد استفاده 
هم اكنــون هســتند، وارويك 
پيش بينــي مي كند كه با رشــد 
متاورس ها، امكانات زمين مجازي 

»بي پايان« خواهد بود.

   اهمیت دستیابی به مدارهای باال
يك پژوهشگر تاكيد می كند كه »ما برای اينكه 
بتوانيم حضور خود را در فضــا تثبيت كنيم، 
بايد تعداد پرتاب های خود را بيشــتر كنيم تا 
بتوانيم در مدارهای باالتر ماهواره تزريق كنيم«.  
جهان پناه با اشاره به اينكه همه ماهواره هايی 
كه تاكنون پرتاب كرده ايم، خودمان ســاخته 
 ايم و تجربه ای در اين زمينه نداشته ايم، ادامه
می دهد: »ما با آزمون و خطا در حال كسب تجربه 
هستيم. بنابراين پس از پرتاب، بايد به كيفيت 
بهره وری ماهواره های پرتاب شــده و برآورده 
شدن نيازهايمان، پس از پرتاب توجه كنيم.« 
به گفته او »اگر در شــرايط استاندارد بوديم، 
شــايد نياز به طی كردن اين فرايند نداشتيم. 
می توانستيم از مشــاوران خارجی در مرحله 
ساخت و پرتاب استفاده كنيم و به احتمال زياد 
هزينه كمتری هم برای ما به همراه داشت.«.  اين 
پژوهشگر حوزه هوا، فضا بر اين واقعيت تاكيد 
می كند كه »تقريبا همه كشورهای دنيا از تجربه 
كشورهای صاحب اين فناوری استفاده می كنند 
تا سريع تر مسير موفقيت را طی كنند و سپس 

تكنولوژی اين حوزه را بومی كرده اند.«

بودجه الزم، تصميم  گيري، شفاف سازی و انتقال فناوری می تواند سرعت حضور در فضا را افزایش دهد

یك شركت ســرمایه گذاري كانادایي 
اخيرا قطعه زميني دیجيتال را به قيمت فناوری

618هــزار »مانا« معــادل 2ميليون و 
430هزار دالر خریداري كرده است كه این خرید در 
نوع خود بزرگ ترین معامله تاریخ محسوب مي شود. 
به گزارش وب سایت سي نت، شركتي در زیرمجموعه 
مؤسسه Tokens.com كه بر امور مالي غيرمتمركز 
)De-Fi( تمركز دارد، خریــد خود را در فضاي بازي 
»دیسنترالند«)Decentraland( انجام داده است؛ 

یــك متــاورس مبتنــي بــر 
بالك چيــن كــه در آن ارز 
دیجيتال براي سفارشي كردن 
آواتارها، به دست آوردن امالك 
و مســتغالت و تعامل با سایر 
 اعضا هزینه مي شــود. به گفته

 Tokens.com، این زمين در 
امــالك بخــش 116در قلب 
منطقه مد خيابان در دسنترالند 
است و معادل 6090فوت مربع 
)565مترمربع( مساحت دارد. از 
ایــن زمين بــراي برگــزاري 
و  دیجيتــال  نمایش هــاي 
گســترش خدمــات تجارت 
الكترونيــك با برندهــاي برتر 
پوشاك و جواهرآالت استفاده 
مي شــود. هر بخش خریداري 
شــده در این معاملــه معادل 

52/5فوت مربع است.
 انــدرو كيــگل، مدیرعامــل

Tokens.com در این خصوص 
مي گوید: »ما خوشــحاليم كه با 
بســتن پرونده خرید بزرگ ترین 
سرزمين ابر جهاني، تاریخ سازي 
مي كنيم. این دارایي ها مجموعه 
موجــود امــالك و مســتغالت 
متــاورس را كــه پيش تــر در 
»متــاورس گــروپ« نگهداري 
مي شــد، تكميل مي كنــد. ما از 
اینكه شركت تابعه ما با موفقيت 
این تراكنش برجسته دیجيتال 
امالك و مستغالت را انجام داده 

است، هيجان زده هستيم.« 
در اوایــل ســال جاري ميالدي 
غول هــاي لوكــس پوشــاك و 
جواهرات جهــان مانند گوچي، 
بربــري و لویي ویتــون از طریق 
NFTهاي خــود وارد متاورس 

شدند. 
در عيــن حال نایكــي در ميان 

برندهاي دیگــر، همچنيــن اعالم كرده اســت كه 
كفش هــاي كتاني دیجيتــال را در »نایكلند« عرضه 
 Tokens.com ،خواهد كرد. از طریق متاورس گروپ
بيشــتر خيابان مد را توســعه مي دهد و فرصت هاي 
جدیدي را براي برندهاي مختلف براي نمایش به وجود 
مي آورد تا كاالهاي دیجيتال جدید را در متاورس به 

نمایش بگذارند.

درباره ديسنترالند
دیسنترالند نخستين دنياي مجازي كامال غيرمتمركز 
اســت. به عبارت دیگر، یك پلتفــرم واقعيت مجازي 
سه بعدي غيرمتمركز اســت كه از بالك چين اتریوم 
استفاده مي كند. این فضا در ماه 
فوریه2020 براي عموم باز شد 
كه توســط بنيــاد غيرانتفاعي 
دیســنترالند بــر آن نظــارت 
مي شود.  دیسنترالند یك جامعه 
و دنياي مجازي مبتني بر فناوري 
بالك چين محسوب مي شود. در 
پروژه دیســنترالند كاربران به 
توســعه و خرید قطعات زمين، 
آثار هنري و توكن هاي غيرقابل 
تعویــض )NFT( مي پردازنــد.  
اعضــا  همچنيــن در ســازمان 
 )DAO( مســتقل غيرمتمركز
ایــن پلتفرم شــركت مي كنند. 
 ارز دیجيتال محلــي این دنياي 
مجــازي مانــا )MANA( نــام 
دارد و تمــام دارایي هاي داخل 
بــازي، روي بالكچيــن اتریوم 
فعاليت مي كنند.  دیســنترالند 
در ســال2015 به وســيله دو 
آرژانتيني به نام هاي اســتابان 
اوردانو و آري ميليش ســاخته 

شده است.

اشــتياق پــس از تبديل 
فيسبوك به متا

فيســبوك كــه اخيرا بــه متا 
تغيير نام داده است، قصد دارد 
50ميليــون دالر بــراي ایجاد 
متاورس خود ســرمایه گذاري 
كند كه مي گوید »مجموعه اي 
از فضاهــاي مجازي اســت كه 
مي توانيــد با افــراد دیگري كه 
در فضاي فيزیكي مشــابه شما 

نيستند ارتباط برقرار كنيد.« 
همين موضوع سبب شده است 
كه بســياري از شــركت ها به 
موضوع فضاي مجازي جدید و 
متاورس عالقه مندي بيشتري 

را نشان دهند. 

معامالت ميلياردي زمين در دنياي مجازي
خرید و فروش زمين هاي مجازي و دیجيتال در دنياي متاورس با قيمت هاي هنگفت  

دنياي واقعي را وارد فاز جدیدي كرده است
خیز  تازه برای مدار ژئو

 پس از آنكــه رئيس جمهور، در 
جلسه شــورای عالی فضايی بر فضا

دســتيابی به مــدار 36 هزار 
كيلومتری زمين تاكيد كرد، وزير ارتباطات هم 
در يك برنامه تلويزيونی ابراز اميدواری كرد كه 
تست ســامانه انتقال مداری در سال آينده 
صورت گيرد. تست سامانه انتقال مداری به اين 
معنی است كه ماهواره مستقر در يك مدار با 
رانشگرهای قوی تر به مدار باالتر منتقل شود. 
آنطور كه گفته شــده، برای تحقق اين هدف، 
كميسيون تخصصی به زودی تشكيل خواهد 
شد و موضوع بررسی می شود. اما برای تحقق 
اين هدف يكی از مهم ترين مسائل، اختصاص 
بودجه الزم است، كه به گفته وزير ارتباطات، 
رئيس جمهور در اين زمينه قول مساعد داده 
است. اين در حالی اســت كه مرتضی براری، 
رئيس سازمان فضايی از بررسی و تصويب برنامه 
جامع يك ســاله فضايی كشور در اين شورا با 
حضور رئيس جمهور خبر داده است. او با اشاره 
به اينكه در اين برنامــه همه اركان و بازيگران 
بخش فضايی كشور حضور دارند، گفته است كه 
هدف گذاری شفاف و مشخصی در اين برنامه 

جامع تا پايان سال ۱۴0۱ تعيين شده است.

عوامل موفقيت
محمدحسين جهان پناه، پژوهشگر حوزه هوا 
و فضا در گفت وگو با همشهری موفقيت صنايع 
فضايی كشور را وابســته به 3 موضوع عمده 
می داند. او با تاكيد بر اين مســئله كه بودجه 
تخصيص يافته برای اين حوزه، از اهميت خاصی 
برخوردار است، معتقد اســت كه تا زمانی كه 
مسئله مالی حل نشود، نمی توانيم در صنعت 

فضايی حرفی برای گفتن داشته باشيم. 
به گفته جهان پنــاه »افزايش بودجه ای كه به 
سازمان فضايی كشــور اختصاص می يابد، در 

حدی نيست كه بتوان پروژه های اين سازمان 
را به نتيجه موثر رساند.« اين روزنامه نگار حوزه 
هوا، فضا با ذكر مثالی از سازمان هوا، فضا نام 
می برد كه مجری پروژه های پرتابگرهای فضايی 
است. جهان پناه به اين موضوع اشاره می كند 
كه اين ســازمان بدهی بالقوه دارد و در عمل 
نمی تواند از پس پرداخت بسياری از هزينه ها 

برآيد.
او با اشاره به اينكه برای رسيدن به مدار لئو و ژئو، 
ساخت و پرتاب ماهواره و ساخت پرتابگر نياز به 
ســرمايه های ريالی و ارزی داريم، بر هزينه بر 
بودن اين پروژه ها تاكيد می كند و ادامه می دهد: 
»نمی توان گفت كه حداقل هزينه ها را صرف اين 
پروژه ها می كنيم، چراكه اين پروژه ها يك هزينه 

مشخص و معين دارند.«

اهميت تصميم  گيري 
اين پژوهشگر حوزه هوا، فضا همچنين بر اين 
موضوع تاكيد می كند كه برای دستيابی به اهداف 
حوزه صنايع فضايی، موضــوع تصميم  گيري 
از اهميت ويژه ای برخوردار اســت. جهان پناه 
می گويد: »بســياری از تصميمات اين حوزه 
فرادولتی است و تغيير دولت ها تاثير چندانی در 
اين تصميم گيری ها ندارد.« او با اشاره به اينكه 
فعاليت های حوزه فضايی به 2 بخش ســاخت 
ماهواره و ساخت سيستم های پرتابگر تقسيم 
می شود، می گويد: »ساخت پرتابگرهای فضايی 
در ســازمان هوا، فضا، زيرمجموعه های وزارت 
دفاع و بعضی از  مجموعه های نظامی ديگر دنبال 
می شود.« جهان پناه به تامين بخشی از بودجه 
اين سازمان ها از طريق بودجه های داخلی اشاره 
می كند و ادامه می دهد: »اين مجموعه ها سپس به 
سازمان فضايی كه زيرمجموعه وزارت ارتباطات 
است، سرويس می دهند تا اين سازمان بتواند از 

اين پرتابگرها استفاده كند.«

شفاف سازی برای آگاهی مردم 
اين روزنامه نگار حوزه هوا، فضا سومين عامل 
را موضوع شفاف ســازی می داند كه با حوزه 
رسانه مرتبط است.  جهان پناه با تاكيد براينكه 
اگرچه در ســال های گذشته تالش هايی برای 
شفاف ســازی صورت گرفته، اما به اين نكته 
اشاره می كند كه »اين نگرانی وجود دارد كه هر 
ناكامی تبديل به حربه ای عليه سازمان فضايی يا 
سازمان های مرتبط ديگر شود و به همين خاطر 
كمتر اطالع رسانی صورت می گيرد، مگر اينكه 
يك پروژه با موفقيت به نتيجه برسد«. به گفته 
او »اين در حالی است كه در تمام دنيا، شكست 
و ناكامی در توسعه فناوری، يك فرايند آزمون 
و خطاست و جزو ذات پروژه و بخشی از مسير 

دستيابی به موفقيت به شمار می آيد«. 

عمادالدين قاسمی پناه
خبر نگار

به سوی آینده

بحران برق قزاقستان  با ماينينگ 
غيرقانونی

اســتخراج كنندگان غيرقانونی و همچنين جابه جایی های گسترده 
پس از ممنوعيت ماینينگ ارزهای دیجيتال در چين، شبكه انرژی 
در قزاقستان را با بارگذاری بيش از حد روبه رو كرده است. به گزارش 
روزنامه فایننشال تایمز، »متيو هرد«، مهندس نرم افزار اهل سن خوزه، 
حاال نگران 33دستگاه استخراج بيت كوین خود در قزاقستان است. 
در طول هفته گذشته، در تالش شبكه ملی برای محدود كردن انرژی 
مورد استفاده توسط ماینرهای رمزارز، این دستگاه ها تعطيل  شده اند. 
او در این خصوص گفت: »ماشــين های من برای روزهای متمادی 
آفالین هستند. طی هفته گذشــته، با وجود اینكه دستگاه های من 
روشن شده اند، اما آنها به سختی روشن می مانند.« قزاقستان در تالش 

است تا با محبوبيت عظيم استخراج ارزهای دیجيتال كنار بياید كه 
بخشی از آن در سال جاری ميالدی به دليل افزایش شدید ارزش این 
ارزها و تا حدی به دليل مهاجرت گســترده ماینرها به مرزهای این 
كشور پس از آنكه چين در ماه مه گذشته استخراج ارزهای دیجيتال 
را غيرقانونی كرد، بوده است. با این حال، باید به این نكته مهم اشاره 
كرد كه قزاقستان كشور بسيارسرد ی است كه زمستان های سختی 
دارد. پس از تعطيلی اضطراری3 نيروگاه بزرگ در شمال قزاقستان 
در ماه گذشــته، »كيگاك«، اپراتور شــبكه عمومی هشدار داد كه 
جيره بندی بــرق 50 ماینر ارز دیجيتال ثبت شــده در دولت را آغاز 
خواهد كرد. این شركت همچنين اعالم كرده كه اگر شبكه مشكلی 
داشته باشــد، ابتدا آنها متصل خواهند شــد. »هرد« در ماه اوت به 
 Enegix قزاقستان نقل مكان كرد و دســتگاه هایش توسط شركت
مدیریت می شوند، شــركتی كه فضا را برای راه اندازی دستگاه های 
ماینينگ اجاره می كنــد. او می گوید كه درآمدش از ماشــين های 
استخراج رمزارز، از روزانه به صورت ميانگين، 1200دالر بيت كوین 
به 800دالر در ماه اكتبر كاهش یافته  است. این در حالی است كه در 
طول هفته گذشته، دستگاه های او از كار بازمانده  و در حالت آفالین به 
سر می برند. او همچنين به این نكته اشاره كرد كه 55درصد از مواقع به 
صاحبان این ماشين ها اطالع داده نمی شود كه چه زمانی خاموشی ها 
رخ می دهد یا چه زمانی دوباره آنالین می شوند. در روزهایی كه دنيا با 
بحران انرژی و معضالت اقليمی دست و پنجه نرم می كند، استخراج 
ارزهای دیجيتال به وسيله دستگاه های مخصوص این كار و همچنين 
رایانه ها باعث باال رفتن مصرف برق شــده است. عمده برق توليدی 
در بسياری از كشــورها، به وســيله انرژی ماحصل از سوخت های 
فسيلی كه اصلی ترین آالیندگان محيط زیست به حساب می آیند، 
تامين می شود. به همين دليل بسياری از دولتمردان جهان مخالف 
استخراج رمزارزها در كشورشان هستند. چين به عنوان بزرگ ترین 
كشوری كه كار ماینينگ در آن انجام می گرفت، تمام فعاليت ها در 
این خصوص را غيرقانونی اعالم كرد. سقوط ارزش ارزهای دیجيتال 
نيز از همانجا آغاز شد. با این حال تالش برای استفاده از انرژی های 
پاك برای استخراج ارزهای دیجيتال در برخی كشورها در دستور 

كار قرار گرفته است.

گونه نگران كننده جدید 
از دانش كــه   19 كوویــد-

آفریقاي جنوبي منشــأ 
گرفته و نام اوميكــرون به آن اطالق 
شده است، شركت دارویي آسترازنيكا 
را به فكــر آزمودن ميزان اثربخشــي 
واكســن و داروي كووید-19 در برابر 
این گونه جدیــد انداخته اســت. به 
گزارش رویترز، گونه آفریقاي جنوبي 
كووید-19 كه به سرعت در این كشور 
در حال انتشــار اســت، باعث ایجاد 
موجي از نگراني در دنيا شــده  و براي 
جلوگيري از گســترش آن بسياري از 
كشورها، آفریقاي جنوبي را در ليست 
قرمز خــود قرار داده اند. امــا با وجود 
جهش هاي بســيار  زیادي كه به گفته 
كارشناســان این گونــه را تبدیل به 
خطرناك ترین گونه كووید-19 تاكنون 
كرده اســت، واكســن ها و داروهاي 
ضد كوویــد-19 در راه را تــا چه حد 
تحت تأثير قرار مي دهد. آسترازنيكا كه 
یك واكسن با اثربخشي 84درصدي 
براي مقابله با كووید-19 ساخته است، 
مدت هاست روي دارویي ضد كرونا با 

تركيبي از آنتي بادي ها كار مي كند.
آســترازنيكا تاكنون 2ميليارد دوز از 
واكســن هاي خود را در سراسر جهان 
توزیع كرده اســت. البته در بهمن ماه 
عرضه واكســن هاي این شــركت در 
آفریقاي جنوبي متوقف شد. آن زمان 
گفته مي شــد این واكســن در برابر 
بيماري ناشي از گونه بتا -كه آن زمان 
در این كشور غالب شــده بود- كم اثر 

است.
شركت آسترازنيكا در بيانيه اي درباره 
تصميم جدیدش، گفت: مانند ســایر 
گونه هاي دیگر، ما در حال شــناخت 
بيشــتر گونه B.1.1.529 هستيم تا 

اثر آن روي واكسن را هم دریابيم. آنها 
براي دریافت داده هاي بيشتر در حال 
تحقيق در بوتسوانا و اسواتيني هستند. 
این كار باعث مي شود كه به داده دنياي 
واقعــي در مواجهه با ویــروس جدید 

دسترسي داشته باشند.
غــول دارویي انگليســي- ســوئدي 
همــواره تأكيــد دارد كــه واكســن 
ســاخت آنها در برابر همــه گونه هاي 
نگران كننــده SARS-CoV-2 مؤثر 
است: ما با همكاري دانشگاه آكسفورد 

واكســني  پلتفــرم 
توســعه داده ایم كه 
به  گونه هــاي جدید 
بيمــاري به ســرعت 
پاســخ مي دهــد. از 
طرفي، آســترازنيكا 
از  مخلوطــي 
آنتي بادي  های توسعه 
داده است  كه مي  تواند 
هــم در جلوگيــري 
از ابتال و هــم درمان 
كوویــد-19 مؤثــر 
باشــد. با اینكه برخي 

دانشــمندان ابراز نگراني كرده اند كه 
جهش هاي پروتئين ســنبله در گونه 

جدید، ممكن اســت مانع اثربخشي 
داروهاي مونوكلونال آنتي بادي شود، 
اما داروي تركيبي ساخته شده توسط 
آســترازنيكا ممكن اســت همچنان 

اثربخشي خود را حفظ كند.
شركت آســترازنيكا  همچنين اعالم 
كــرده ما اثــر طوالني مــدت تركيب 
آنتي بــادي AZD7442 را در برابــر 
گونه هــاي جدید آزمایــش مي كنيم 
و اميدواریم AZD7442 اثربخشــي 
خــود را حفظ كنــد؛ چراكه شــامل 
2آنتي بــادي مهم با 
فعاليت هاي مختلف و 
تكميل كننده در برابر 

ویروس هستند.

دوز  مانــدگاري 
تقويتي چقدر است؟

با شــروع تزریق دوز 
واكســن  تقویتــي 
براي ســالمنداني كه 
بيش از 4 مــاه از دوز 
دومشان گذشته ، این 
ســؤال پيش آمده  كه 
اثربخشي و ماندگاري دوز تقویتي چه 

اندازه است؟

آنتوني فائوچي، متخصص بيماري هاي 
عفوني در آمریكا مي گوید: اميدواریم 
كه اثر دوزهاي تقویتي به حدي زیاد و 
ماندگار باشد كه دیگر نياز به دوز بعدي 
نداشته باشــيم. ما باید اميدوار باشيم 
كه دوز سوم واكســن هایي با پلتفرم 
mRNA مانند فایــزر و مدرنا نه تنها 
سطح ایمني را افزایش بدهد، بلكه دوام 
آن را بيشتر كند به طوري كه لزوما هر 
6 ماه یا یك سال به آن نياز پيدا نكنيد.

امــا آنچه واضح اســت این اســت كه 
هم اكنون ميزان مانــدگاري دوزهاي 
تقویتي همچنان ناشــناخته اســت و 
پيدا كردن جواب این سؤال  زمان مي برد.

ژولي پارسونت، متخصص اپيدميولوژي 
در دانشگاه استنفورد مي گوید: ما درباره 
مانــدگاري دوز تقویتي چيــز زیادي 
نمي دانيم. اميد این اســت كه نيازي به 
واكسيناســيون هاي بعدي نباشــد اما 
هنوز هيچ شاهدي براي حمایت از این 
اميد نداریــم. بســياري از متخصصان 
اميدوارند كه كار با همين 3دوز واكسن 
تمام شــود اما همچنان امكان دارد كه 
تكرار واكسن هاي كووید به طور ساالنه یا 
هر 6 ماه تبدیل به یك قاعده شود؛ مانند 
واكسن ساالنه آنفلوآنزا. پارسونت نگران 
این اســت كه با بــروز گونه هاي جدید 
بيماري، اثربخشــي واكسن ها كم شده 
یا از بين برود. اگر اینگونه باشــد، نياز 
به واكسيناســيون  در برابر كووید-19 
ســاالنه مي شــود. آنچه مي دانيم این 
اســت كه تزریــق دوز تقویتــي، باعث 
محافظت بيشــتر هر فرد واكسينه شده 
در جلوگيــري از ابتــالي موفقيت آميز 
به نسبت افراد غيرواكســينه مي شود. 
پارســونت گفت: هم اكنون مي دانيم كه 
تزریق 2 دوز واكسن تا 6 ماه باعث ایمني 
و اثربخش است اما این را هم مي دانيم كه 
اثر واكسن ها در طول زمان كم مي شود، 
براي همين است كه این زمانبندي براي 

تزریق دوز تقویتي تعيين شده است.

آزمايش اثربخشي واكسن آسترازنیكا در برابر سويه اومیكرون
شركت دارویي آسترازنيكا قصد دارد ميزان اثربخشي واكسن و داروي ساخته خود را در برابر عفونت جدید كووید-19 بسنجد

5؛ نام كراس اوور برقي مولن 
شركت خودروسازي مولن در نمایشگاه خودروي لس آنجلس از یك 

كراس اوور برقي هيجان انگيز به نام Five یا 5 رونمایي كرده است. به خودرو
گزارش موتور1، طراحي این كراس اوور بسيار خاص است و اتاق آن 
شبيه به خودروهاي كوپه به نظر مي رسد. شتاب صفر تا 100 این خودرو با موتور تمام 
الكتریكي 3.2 ثانيه است. همچنين باتري این خودرو امكان رانندگي تا 523 كيلومتر 
را با یك بار شارژ دارد. این كراس اوور برقي از فناوري هاي جلوگيري از نفوذ صداهاي 
مزاحم و تشــخيص چهره بهره مي برد. مولن مي گوید فناوري تشخيص چهره این 
خودرو قادر است هنگام نزدیك شدن راننده وي را شناسایي كرده و درها را به طور 
خودكار برایش باز كند. این كراس اوور كوپه از فناوري شــارژ پرسرعت پشتيباني 
مي كند و در عرض 21دقيقه تا 81درصد از ظرفيت باتري آن پر مي شود. مولن براي 
افرادي كه به دنبال قدرت بيشتر و شــتاب بهتر هستند، نسخه RS را تدارك دیده 
است. این نسخه شتابي برابر با 1.9ثانيه دارد و مي تواند به نهایت سرعت 322كيلومتر 
در ساعت دســت پيدا كند. مولن براي مدل پایه Five قيمتي برابر با 55هزار دالر 
تعيين كرده است؛یعني با قيمت دالر آزاد كمتر از یك ميليارد و 600ميليون تومان.

2 میلیارد
نیکا  ز ا ســتر آ
تاکنــون 2 میلیــارد دوز از 
واکســن هــای خــود را در 
سراسر جهان توزیع کرده 
اســت. البتــه در بهمــن 
مــاه عرضــه واکســن های 
ایــن شــرکت در آفریقــای 

جنوبی متوقف شد.

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

زهرا خلجی
خبرنگار



یکشنبه 7 آذر 121400
شماره 8373

 سهم هر استان
 در نزدن واكسن 
كرونا چقدر است؟

 آذربایجان
 شرقی

 360 
هزار نفر

چهارمحال 
و بختیاری

خراسان 
جنوبی

سیستان و 
بلوچستان

خراسان 
رضوی

خراسان 
شمالی

آذربایجان 
غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایالم

بوشهر

تهران

خوزستان

زنجان

سمنان

%11

%11

%11

%17

%24

%24

%20

%23

%13

%13

%10

%22

%19

%16

%15

%15 410 
هزار نفر

 115 
هزار نفر

 752 
هزار نفر

 588 
هزار نفر

 97 
هزار نفر

 225 
هزار نفر

 1/530 
هزار نفر

 123 
هزار نفر

 93 
هزار نفر

 696 
هزار نفر

 68 
هزار نفر

 843 
هزار نفر

 97 
هزار نفر

 120 
هزار نفر

 502 
هزار نفر

استان های قم، 
كردستان، البرز، سيستان 

و بلوچستان،  بوشهر، كرمان، 
خوزستان و ايالم، به ترتيب كمترين 
سهم از واكسيناسيون كرونا را به 
خود اختصاص داده اند؛ در این 

مناطق 20 تا 30 درصد مردم هنوز 
برای تزریق اولین دوز واکسن 

مراجعه نکرده اند. جمعیت واکسن 
نزده ها در 7 استان بیش از 3 میلیون  

و 500هزار نفر برآورد می شود

فارس

مازندران

مرکزی

قم

کرمان

کرمانشاه

 کهگیلویه 
و بویراحمد

همدان

یزد

%13

%32

%27

%13

%22

%18

%15

%19

%19

%12

%14

%14

%9

%11

%11

 535 
هزار نفر

 141 
هزار نفر

 352 
هزار نفر

 296 
هزار نفر

 576 
هزار نفر

 295 
هزار نفر

 87 
هزار نفر

 291 
هزار نفر

 201 
هزار نفر

 271 
هزار نفر

 317 
هزار نفر

 146 
هزار نفر

 161 
هزار نفر

 201 
هزار نفر

 136 
هزار نفر

قزوین

کردستان

گلستان

گیالن

هرمزگان

لرستان

آمــار مبتالیــان  دیروز

3045
واکسن های تزریق شده)دوز(

104609358
آمــار جان باختگان دیروز

86

با اینكــه میانگین تزریــق حداقل یک دوز 
واکسن جمعیت هدف )12 ســال به باال( 
در کشور 84 درصد عنوان می شود اما سهم 
استان های قم، کردســتان، البرز، سیستان 
و بلوچستان، بوشــهر، کرمان، خوزستان و 
ایالم، از این آمارها کمتر است و در این مناطق 
20 تــا 30 درصد مردم هنوز بــرای تزریق 
اولین دوز واکســن هم مراجعــه نكرده اند. 
جمعیت واکسن نزده ها در 7 استان تقریبا 
3 میلیون و 500 هزار نفر برآورد می شــود 
و شــاید تنها 3 تا 4 درصد آنها را مخالفان 
واکسن  تشكیل بدهند که تحت هیچ شرایطی 
حاضر به تزریق نباشــند، اما دو گروه دیگر 
یعنی واکســن گریزها و واکســن هراس ها 
کسانی اند که به گفته مسئوالن تحت تاثیر 
همین عوامل دچار تردید شده اند. مخالفان 
واکســن در گفت وگو با همشــهری دالیل 
واکسن نزدنشان را مطرح کردند. آنها اعالم 
کردند، به واکسن اعتقادی ندارند، یا از نتیجه 
تحقیقــات و عوارض واکســن ها اطمینان 
ندارند، یا به توصیه پزشک شــان، حاضر به 
تزریق واکسن نیستند. گروهی هم که تابع 
طب سنتی اند، تاکید کردند که  هیچ وقت از 
دارو استفاده نكرده اند و حاال هم زیربار تزریق 
واکسن نمی روند. مسئوالن نظام سالمت اما 
معتقدند که با اطالع رسانی درست باید این 
گروه های واکسن نزده  برای تزریق واکسن 

ترغیب شوند. 
 

قمركورددارواكسننزدن
صرف نظر از تفاوت جمعیت های استانی، قم 
کمترین میزان پوشــش واکسیناسیون در 
کشــور را دارد؛ به طوری که حدود یک سوم 
جمعیت هدف این استان هنوز برای تزریق 
یک دوز واکسن مراجعه نكرده اند. پیش از 
این احسان شریفی پور، معاون تحقیقات و 
فناوری دانشگاه علوم پزشكی قم گفته بود 
90درصد افرادی که در بیمارستان های این 
استان بستری  می  شــوند یا فوت می کنند، 
واکسن نزده اند. حاال محمدرضا قدیر، رئیس 
بهداشت دانشگاه علوم پزشكی قم درباره این 
موضوع به همشــهری می گوید: »پوشش 
واکسیناسیون در این استان به دلیل تبلیغات 
شدید و گروه های ضد واکسن کم است. البته 
بافت قم ویژه است و قومیت ها و ملیت های 
مختلف در این استان زندگی می کنند. این 
تنوع قومیت هــا، تنوع تفكــر و وجود انواع 
گروه ها همراه طیف های ضد واکسن باعث 
شــده که 20 تا 25درصد مردم اســتان در 
تزریق واکسن دچار تردید شــوند. اکنون 
70درصد مــردم اســتان دوز اول را تزریق 
کرده اند و بیش از 50درصد هــر دو دوز را 
زده اند. پوشش واکسیناسیون به آرامی در 
حال افزایش اســت، اما چنــد عامل منجر 
به کندی این روند شــده اســت. در استان 
2 گروه ضدواکسن هســتند؛ بخشی از آنها 
3 تا 4درصد جامعه قم را تشكیل می دهند 
اما با وجود همین تعداد کم، توانسته اند در 
میان مردم برای تزریق واکسن تردید ایجاد 
کنند. بخش دیگر معاندان واکســن اند که 
ساکن کشور نیســتند و در فضای مجازی 
به شدت علیه واکســن ها فعالیت می کنند. 
عمده اقدامات این واکسن ســتیزها ایجاد 
رعب و وحشــت در فضای مجازی اســت و 
با ســاخت ویدئوهای جعلی درباره عوارض 

واکسن، مردم را فریب داده اند.« به گفته او، 
تالش این است تا با اســتفاده از روش های 
مختلف مثل آموزش چهره به چهره، فعالیت و 
اطالع رسانی درست در شبكه های اجتماعی، 
بسیج محالت و مساجد همچنین استفاده از 
ظرفیت ائمه جمعه و جماعــت، مردم برای 
تزریق واکسن تشویق شوند.  او در پاسخ به 
این سؤال که آیا با وجود تبلیغات شدید علیه 
واکسن ها، پروتكل ها هم در این استان نادیده 
گرفته می شــود؟ توضیح می دهد: »میزان 
رعایت پروتكل ها در استان چندان بد نیست 
و در پوشش ماسک و فاصله گذاری فیزیكی 

از متوسط کشوری باالتر است.« 
براساس آخرین آمارها، سهم خوزستان در 
نزدن واکسن، 22درصد است. حاال محمد 
علوی، معاون بهداشت دانشگاه جندی شاپور 
اهواز تأکید می کند اســتان هایی با پوشش 
کمتر واکسیناسیون ازجمله البرز، بوشهر، 
خوزستان، سیســتان و بلوچســتان، قم، 
کردستان و کرمان به دلیل ویژگی های خاص 
فرهنگی و اجتماعی با این وضعیت روبه رو 
هستند و گروه های واکسن نزده  در این مناطق 
باعث افت واکسیناســیون در این مناطق 
نسبت به دیگر نقاط کشور شــده اند: »در 
برخی از استان ها مردم اعتقاد جدی به طب 
سنتی دارند و در برخی مناطق ویژگی های 
قومیتی منجر به کاهش استقبال از واکسن 
شده اســت.« او البته وضعیت خوزستان را 
به صورت تفكیكی در برخی شهرها مناسب 
می داند و می گوید: »در برخی شهرها ازجمله 
بهبهان، دهدز )دزپارت( و اهواز با 30درصد 
جمعیت استان، پوشش واکسیناسیون باالتر 
از بسیاری استان های کشور است. اما از سوی 
دیگر در برخی شهرها ازجمله شادگان، دشت 
آزادگان و هویزه به عنوان یک منطقه مرزی، 
متوسط واکسیناســیون حتی از متوسط 

تزریق در خود استان هم کمتر است.« 
این مسئول درباره رقم خوردن پوشش کم 
واکسیناســیون، به دالیل مختلفی اشاره 
می کند و می گویــد: »عمــده آنها همان 
ویژگی های قومیتی، فرهنگی و اجتماعی 
و همچنین باورهای نادرســت در برخی از 
این مناطق اســت. به عالوه اینكه تبلیغات 
منفی از سوی واکسن ســتیزان هم باعث 
واکسن هراســی در مردم شــده است. یک 
دلیل دیگــر هم صعب العبــور بودن برخی 
از این مناطق ازجمله اندیكاســت که اخیرا 
هم شــاهد وقوع یک زلزله در آنجا بودیم. 
در برخی مناطــق هم مرز با اســتان های 
لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه 
و بویراحمد عشــایر برون کوچ و درون کوچ 
در تردد هســتند که گاهی این تصور ایجاد 
می شود که واکسیناسیون این افراد در زمان 
ییالق از سوی اســتان های همسایه انجام 
شده باشد اما در برگشت و قشالق مشخص 
می شــود که واکســن نزده اند. البته درباره 
مناطق صعب العبور تیم های ســیار وظیفه 
واکسیناسیون مردم ساکن در این مناطق را 
برعهده دارند اما در برخی مناطق جاده های 
مواصالتــی کمتری هم وجــود دارد و تیم 
سیار برای واکسیناســیون 2خانوار ساکن 
در ســیاه چادرها باید بیش از 2ساعت سفر 

داشته باشد.«
علوی در پاســخ بــه این ســؤال که چه 
اقداماتی باید درباره کســانی که تاکنون 
برای واکسیناســیون مراجعه نكرده اند، 
انجام شــود، توضیح می دهد: »این افراد 
به 3دســته تقسیم می شــوند، گروه اول 

واکسن ستیزها هستند که باید به صورت 
قانونی با آنها برخورد شــود. گــروه دوم، 
واکسن گریزها هستند که به دلیل اعتقادات، 
باورهای نادرست و ضعف دانش نسبت به 
تزریق واکسن تردید دارند. سومین گروه 
واکسن هراس ها هستند که به دلیل ترس 
مراجعه نمی کنند. این افراد هم با مشاوره 
برای تزریق واکســن مشكالت شان برای 

تزریق حل می شود.«

مســئوالندســتازتناقضگویی
بردارند

حمید ســوری، اپیدمیولوژیست تابستان 
امسال همزمان با شیوع گسترده بیماری در 
سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده ویژه 
وزیر دولت دوازدهم به این منطقه اعزام شد 
و به گفته او، واکسیناسیون گسترده یكی از 
بهترین  راهكارها بــرای کاهش بیماری در 
این منطقه بود. او حاال درباره اقداماتی که 
باید در برخی استان ها برای افزایش پوشش 
واکسیناســیون انجام داد، به همشــهری 
توضیحاتی می دهد. به گفته او، باید باورها 
و آگاهی  مردم با شفاف سازی و اطالع رسانی 
و آموزش اصالح شود. البته در برخی مناطق 
محل زندگی مردم با مرکز واکسیناسیون 
فاصلــه دارد و تردد برای واکسیناســیون 
به راحتی انجام شــدنی نیست. این مسئله 
به ویژه در اســتان سیســتان و بلوچستان 
به دلیل جمعیت پاییــن و فاصله های دور 
در برخی روســتاها دیده می شــد. بر این 
اساس باید تیم های سیار فعال تر شوند و با 
پیگیری افراد جامانده آنها را واکسینه کنند. 
به گفته سوری، هیچ کشوری هنوز نتوانسته 
به پوشــش 100درصدی واکسیناسیون 
برسد، اما تمام اقدامات برای نزدیک شدن 
به این عدد اســت: »آنها با اقدامات سلبی و 
محدودیت های اجتماعی افــراد را مجاب 
به تزریق واکســن کرده اند. در برخی موارد 
نمی توان این قوانین را پیاده کرد؛ ازجمله 
ممنوع کردن کودکان از ورود به مدرسه، اما 
در سایر اماکن فرهنگی و ورزشی می توان 
افراد واکسینه نشده را راه نداد. جامعه باید 
به ســمت واکسیناســیون هدایت شود؛ 
چراکه با وجود واریانت های جدید پوشش 
کامل واکسیناســیون که در گذشته 60تا 
65درصد عنوان می شــد باید افزایش پیدا 
کند و 85درصد شود.« به گفته سوری حتی 
تزریق نشدن واکسن برای 20درصد جامعه 
هدف هم می تواند منجر به افزایش بیماری و 
مرگ در جامعه شود؛ به ویژه برای گروه های 
پرخطر مثل سالمندان و افرادی که بیماری 
زمینــه ای دارند. ســوری می گوید: »برای 
اینكه جامعه بتواند این نقدها و تردیدها را 
مدیریت کند، چند مسئله باید مورد توجه 
قرار بگیرد؛ اول باید اطالع رسانی درست و 
شفافی از سوی مســئوالن انجام شود، دوم 
پرهیز از تناقض گویی مسئوالن است. نباید 
انتظارات واهی را در جامعه رواج دهیم که 
مثال پوشــش چنددرصدی منجر به پایان 
کروناست. مسئله دیگر هم این است که نظام 
مراقبت از واکسیناسیون عمومی در کشور 
باید اصالح شود. به این صورت که برای ثبت 
عوارض واکسن نباید به شكل انفعالی عمل 
کرد و منتظر گزارش از مردم بود، بلكه باید 
سیستم بهداشــتی عوارض احتمالی آن را 
پیگیری و ثبت کند و اینطور می توان تصویر 
روشن تر و شفاف تری از عوارض واکسن ها به 
مردم عرضه کرد تا آنها دچار تناقض نشوند.« 

چرا واکسن نمی زنند؟

همشهری در گزارش تحلیلی - آماری، دالیل واکسن نزدن مخالفان واکسن 
اعالم نظر متخصصان و سهم هر استان را در نزدن واکسن بررسی کرد

ازساختارواكســنهاخبرنداریم.پسواكسن
نمیزنیم.

طباطبایی:بخش قابل توجهــی از جمعیت دنیا همان 
واکســنی را تزریق کرده اند که در کشور ما تزریق شده به 
ویژه این که بسیاری از کشورها هم این واکسن  ها را تایید 
کرده اند. این بی اعتمادی ها بیشتر تحت تاثیر فضای مجازی 

ایجاد شده است.
اعتقادیبهتزریقواكسننداریم.  

قدیر: مراجع دینی، مراجــع علمی و حتی مقام معظم 
رهبری واکســن تزریق کرده اند، چرا که واکسن ها تنها 
راه کنترل پاندمی همراه با رعایت پروتكل های بهداشتی 
به شــمار می روند. بنابراین نمی تــوان چنین ادعایی را 

قبول کرد.
نتایجتزریقواكسنهاوعوارضآنهابهصورت
شفافمنتشرنشده،تاانتشاراینمطالعاتصبر

میكنیم.
شریفیپور:در واکسن ها تكنولوژی های مختلفی استفاده 
شده و زمان بیشتری الزم است تا تاثیر دقیق واکسن ها برای 
افراد را مشخص کنیم. بنابراین نمی توان منتظر عوارض و 

نتایج تزریق ماند. چرا که زمان بسیار طوالنی  می طلبد. 
درصورتتزریقواكسن،بازهمبایدپروتكلهای

بهداشتیرارعایتكرد.
سوری: واکسن ها مانع بیمارشدن نیستند اما شدت ابتال 
برای بستری و مرگ را کم می کنند. واکسن کمک می کند 
تا آمار مرگ و بستری ها کم شود. نتایج تحقیق پژوهشگران 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر نشــان می دهد در صورتی 
که قبل از پیک پنجم واکسیناسیون با نرخ 80 درصدی و 
رعایت پروتكل های بهداشتی در کشور صورت می گرفت، 
شاهد مرگ و میر روزانه کمتر از 20 نفر و مبتالیان روزانه 

کمتر از 2 هزار نفر بودیم.
كرونا،ساختهچیناســت،هیچراهقطعیبرای
درمانآننیست،پسزدنواكسنهمتاثیریندارد.
طباطبایی:کسی نتوانسته این ادعا را ثابت کند، این مسائل 
تنها در فضای مجازی بدون سند علمی مطرح می شود. اگر 
کشورها قادر به اثبات این مساله بودند یقینا شاهد اتفاقات 

دیگری بودیم. 
پزشكمعتمدماناعالمكردهكهواكسننزنید.

ماهمخانوادگیتمایلیبهتزریقواكسننداریم.
سوری: توصیه به واکسن زدن و نزدن باید از سوی افرادی 
انجام شود که تبحر و دانش به روز و کافی داشته باشند، الزاما 
تمام افرادی که دارای مدرک پزشكی هستند،نمی توانند 

درباره واکسیناسیون اظهارنظر کنند. 
اگرچندماهدیگرعوارضواكســنهامشخص
شود،آیاوزارتبهداشتجوابگویبهخطرافتادن

سالمتیماخواهدبود؟
قدیر: در حال حاضر تزریق واکسن اختیاری است، کاری 
که در حال انجام اســت، قانع کردن مــردم برای تزریق 
واکسن است، و هر کس در قبال واکسنی که تزریق می کند 
مسئولیت دارد. اما این نكته هم مهم است که کامل نشدن 
پوشش واکسیناسیون یعنی تداوم چرخه انتقال ویروس 

و بیماری. 
برخیفیلمهایمنتشــرهنشــانمیدهدكه
بعضیهاپسازتزریقواكسندچارعوارضبدی

شدهاند.
علوی:واکســن مثل هر محصول دیگری عوارضی  دارد؛ 
مثل سردرد، درد عضالنی، درد در ناحیه تزریق، تب، قرمزی 
و تورم. هر چیزی که مواد شیمی و بیولوژیكی داشته باشد 
می تواند عوارضی داشته باشد اما در مقابل فوایدی که دارد 

قابل محاسبه نیست. 
ماهیچوقتدارومصرفنكردیم.پدرمازهمان
ابتداباطبسنتیوداروهایگیاهیازمامراقبت

كردهاست.
علوی: ثابت شده طب سنتی به عنوان طب مكمل مطرح 
است و طب اصلی به شــمار نمی رود. برخی بیماری ها را 

نمی توان با طب سنتی درمان کرد.
تزریقواكسنكرونا،منجربهناباروریمیشود.

شریفیپور:این ادعا خنده دار است و هیچ سند علمی برای 
آن وجود ندارد. هر دارویی عوارضی دارد و قطعا عوارضی 
برای واکسیناسیون گزارش شده که افراد می توانند آن را 
به شماره های درج شده در زیر کارت واکسیناسیون اطالع 

دهند، اما این عوارض جدی نیست. 
واكسنهاباعثایجادجهشهایجدیدكرونا

هستند.
شریفیزارچی: افزایش موارد ابتال با سویه جدید با نام 
اُمیكرون از آفریقای جنوبی در حالی شــایع شده که تنها 

23 درصد از جمعیت این کشور دو نوبت واکسن را دریافت 
کرده اند. در حال حاضر 43 درصد از جمعیت جهان دو نوبت 
واکسن دریافت کرده اند و با این حساب، نرخ واکسیناسیون 
آفریقای جنوبی تقریبا نصف آمار کل جهان است. بنابراین 
جهش در جایي شروع شــد که کمترین واکسیناسیون 

را داشت. 
واكسنزدههاهمدوبارهمبتالمیشوندپسچرا  

بایدواكسینهشد.
شریفیزارچی:واکســن نمی تواند از ابتــال یا مرگ به 
صورت 100 درصد جلوگیری کند، اما از ســرعت انتشار 
ویروس می کاهــد و احتمال مرگ مبتالیــان را کاهش 

می دهد.
واكسناجباری،تعرضبهحقوقاجتماعیافراد

است.
شریفیزارچی:دریافت نكردن واکسن تنها خودمان را 
در معرض خطر قرار نمی دهد، بلكه با قرار گرفتن در زنجیره 
انتقال، تمام نزدیكان و عزیزانمان، حتی افرادی که واکسن 

زده اند، را با خطر بیشتری مواجه می کنیم.
نگرانتزریقواكسنبهفرزندانمانهستیم.  

طباطبایی:تزریق واکســن برای کودکان 12 تا 18 سال 
در ایران تایید شــده و در جهان هم کودکان باالی 3 سال را 
واکسینه می کنند. میزان مرگ و میر حتی در گروه های سنی 
کمتر با وجود تزریق واکسن کاهش داشته است. سال هاست 
که خانواده ها برای فرزندانشان واکسن های متفاوت تزریق 

می کنند و کرونا هم متفاوت از واکسن های قبلی نیست. 

ادعای مخالفان واكسن
پاسخ متخصصان

مریمسرخوش
خبرنگار

محمدرضا قدیر- رئیس دانشگاه علوم پزشكی قم، حمید سوری - اپیدمیولوژیست، سیدمحمد علوی - معاون بهداشت دانشگاه 
جندی شاپور، احسان شریفی پور - معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم، سیداحمد طباطبایی -  عضو کمیته علمی 
کشوری کنترل و مقابله با ویروس کووید- 19، علی شریفی زارچی -رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت 

در گفت و گو با همشهری به دالیل واکسن نزدن مخالفان، پاسخ داده اند.  

متخصصان نسبت به شدت بیماري زایي جهش جدید کرونا و ورود آن به ایران هشدار داده اند

ماموريت ويژه براي كنترل سويه جديد

مواردي از ابتال به ســویه جدید حداقل در 7 کشــور 
آفریقایي گزارش شده و در کشورهاي اروپایي مانند 
انگلســتان و بلژیک هم به طور پراکنده دیده شــده 
اســت. ورود این ویروس به ایران هنوز به طور رسمي 
اعالم نشــده و آنطور که گفته مي شود هنوز موردي 
از آن دیده نشده اســت. با این حال اما حمید سوري، 
اپیدمیولوژیســت تأکید مي کنــد از آنجایي که این 
ویروس در مسافري از ترکیه شناســایي شده که به 
مصر رفته و از آنجا به بلژیک سفر کرده، بنابراین این 
احتمال وجود دارد که واریانت جدید در کشــورهاي 
همسایه ما وجود داشته باشد. حمید سوري، درباره 
این ســویه جدید توضیحاتي به ایسنا داد و گفت که 
تمام اطالعاتي که فعال از واریانت »امیكرون« وجود 
دارد، نشان مي دهد که قدرت بیماري زایي آن باالست 
و بیش از همه گروه هاي ســني جوان تر را هدف قرار 
مي دهد. شیوع این ویروس در ایران نگران کننده شده 
و علیرضا ناجي، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسي 
بیمارستان مسیح دانشوري درباره اقداماتي که براي 
جلوگیــري از ورود این ویروس به ایــران باید انجام 

شود، توضیحاتي به همشهري مي دهد: »تنها راهكار 
مقابله با این جهش از ویروس، لغــو تمام پروازهاي 
رفت و برگشــت به تمام این مناطق است؛ البته باید 
توجه داشــت که واریانت ها تنها از کشورهاي خاص 
به جاهاي دیگر منتقل نمي شــوند و ممكن است در 
جاهاي دیگري هم که شناســایي نشــده اند، وجود 
داشته باشــند؛ بنابراین باید احتیاط و جدیت خیلي 
بیشتري در مورد انتقال بیماري از طریق مرزها وجود 
داشته باشد.« به گفته او، نظارت ها نباید تنها محدود 
به تست منفي کرونا باشد و در کنار آن باید در قوانین 
بازگشــایي  ها هم تجدیدنظر شود. همچنین سرعت 
واکسیناســیون باید باال برود و افــرادي که تاکنون 
واکســن نزده اند به واکسیناســیون ترغیب شوند: 
»سرعت تزریق واکســن به دالیل مختلف در بعضي 
شهرها مطلوب نیســت که اقدامات الزم باید در این 
خصوص صورت بگیرد. در کنار اینها باید تمام موارد 
پیشگیري از بیماري به خصوص محدود شدن تجمع ها 
اعمال شود. تمام این اقدامات مي توانند راه هایي براي 
کنترل بیماري و کند شدن سرعت انتقال آن به شمار 
روند.« به گفته او، بازگشایي مدارس و دانشگاه ها قبل 
از رســیدن به حدنصاب الزم واکسیناسیون در کل 
کشور کار بسیار اشتباهي است که حتما باید نظارت 

الزم در مورد آنها اعمال شــود. با افزایش هشدارها، 
وزارت بهداشت دست به کار شده است. رئیس مرکز 
مدیریت بیماري هاي واگیردار ایــن وزارتخانه، روز 
گذشته اعالم کرد براي جلوگیري از ورود این ویروس 
به کشور، افرادي که قصد ســفر به آفریقاي جنوبي، 
بوتسوانا، نامیبیا، زیمبابوه، لسوتو و اسواتیني را دارند، 
سفر خود را به تأخیر بیندازند: »ما تمام اطالع رساني ها 
را در فرودگاه و تمام مرزهاي زمیني، هوایي و دریایي 
در اختیار مي گذاریم تا مســافران بــدون آگاهي از 
کشور خارج نشوند.« براساس اعالم گویا، هیچ پرواز 
مستقیمي از این کشــورها به ایران انجام نمي شود و 
براي ورود افراد غیرایراني از این کشــورها، به ایران 
ممنوعیت اعمال مي شــود. ایراني هایي هم که قصد 
سفر دارند باید تا 2نوبت تست منفي در مبادي مرزي 
در قرنطینه بمانند؛ حتي ممكن است فردي تا 14روز 
در قرنطینه بماند. در این میان مدیرکل دفتر نظارت 
بر فرودگاه هاي سازمان هواپیمایي هم با تأیید انجام 
نشدن پرواز مستقیم از محل انتشار گونه جدید کرونا 
به ایران، به ایرنا گفت که در ســتاد ملي کرونا درباره 
سویه هاي جدید تصمیم گیري و مصوبه نهایي درباره 
محدودیت هاي پروازي به شــرکت هاي هواپیمایي 

داخلي و خارجي ابالغ مي شود.

یكتافراهاني
خبرنگار
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صدای معلوالن

سبقت گرانی از حمایت های بهزیستی

غول گرانی، گریبان وسایل توانبخشی معلوالن كه الزمه زندگی 
آنهاست را گرفته است. اگر تا 2ســال پیش دنبال آن بودند كه 
چگونه ابزار بهتر و كارآمدتری تهیه كنند كه كیفیت زندگی شان را 
بهبود بخشد و حضور در اجتماع را برای آنها هموارتر كند، حاال باید 
به فكر این باشند كه هزینه خرید ابزار معمولی و حتی دست دوم را 

از كجا تامین كنند؟
عصا، سمعك، واكر، ویلچر، عینك، ابزارهای كمكی برای توالت 
و حمام، تشك مواج، ماســاژور و همچنین جلسات كاردرمانی و 
گفتاردرمانی از ابزار و خدماتی هستند كه این روزها قیمت شان 
سر به فلك گذاشته و دسترسی به آنها را برای افراد دارای معلولیت 
دشوار كرده است. افراد دارای معلولیت حاال خواسته هایشان را 
در حد تعدیل قیمت لوازم توانبخشی كاهش داده اند و می گویند 
دولت اگر در بخش های دیگر مانند به كارگیری نیروی انسانی یا 
تامین مسكن و بهبود شرایط آموزشی قدمی برنمی دارد، حداقل 
جلوی گرانی افسارگسیخته ابزارهای مورد نیاز آنها را بگیرد. در 
2یادداشــت پیش رو ابتدا علی همت محمودنژاد، رئیس انجمن 
حمایت از حقوق معلوالن درباره رنجی كه معلوالن از گرانی لوازم 
توانبخشی می برند، ســخن گفته و در ادامه محمد نفریه، معاون 
توانبخشی سازمان بهزیستی از علل كمبودها و هزینه های باالی 

این ابزارها سخن گفته است.

تنها در برابر هجوم قیمت ها
گرانی وسایل توانبخشــی در كشور 
شرایط معلوالن را بسیار بغرنج كرده 
اســت. متأســفانه عواملی همچون 
تحریم هــا و ناتوانی شــركت ها برای 
تهیه ایــن لــوازم به دلیل نبــود ارز 
حمایتی، قیمــت ابزارهای مختلف 
را بین 3تا 5برابر كرده اســت. شرایط 
به وجود آمده باعث شده كه هم اكنون 
گروهی از معلوالن از وسایل توانبخشی 
بی كیفیت و بعضا دست دوم استفاده 
كنند و گروه دیگر نیازهای خــود را نادیده گرفتــه و از تهیه این ابزار 
صرف نظر كنند؛ مثال ناشــنوایان زیادی در كشور هستند كه به دلیل 
گرانی باتری سمعك، استفاده از آن را كنار گذاشته اند و همین مسئله 
باعث می شــود در انزوای خود فرو روند یا معلوالن حركتی كه توانایی 
خرید ویلچر را ندارند، به اجبار حضور خود را در اجتماع كاهش داد ه اند 
كه این مسئله آسیب های فراوانی را بر سالمت جسمی و روانی آنها وارد 
می كند. ممكن است برای عده ای این سؤال پیش بیاید كه چرا معلوالن 
از لوازم توانبخشی داخلی استفاده نمی كنند؟ باید بگویم اگر لوازم تولید 
داخلی باكیفیت در اختیار معلوالن گذاشته شود، آنها هیچ مقاومتی برای 
استفاده از آن ندارند اما اغلب لوازم توانبخشی در كشور ما حتی موفق به 
دریافت مجوز استاندارد نمی شوند و البته دولت ها تالشی برای حمایت 
از تولید كنندگان داخلی در این بخش نمی كنند. بگذارید چند نمونه از 
كمبودها یا گرانی ابزار توانبخشی را مثال بزنم تا جامعه و مسئوالن عمق 
مشكالت پیش روی افراد دارای معلولیت را درك كنند؛ مثال در حوزه 
نابینایان، بیشتر نرم افزارهای تبدیل كننده پی دی اف به ورد به صورت 
آنالین در دسترس نابینایان قرار می گیرد درحالی كه آنالین بودن این 
خدمات ممكن است هر لحظه آنها را به یك بدافزار متصل كند و امكان 
سوءاستفاده مالی از درگاه اینترنتی آنها باال می رود یا همچنین سمعك 
و باتری سمعك ناشــنوایان هم اكنون 10میلیون تومان است. ویلچر 
برای معلوالن حركتی بســته به نوع و كاركــردش از 7میلیون تومان 
شروع و به 35میلیون تومان می رســد یا یك پای مصنوعی هم اكنون 
90میلیون تومان است، یك بریس دوبل بلند برای افراد دارای معلولیت 
پا هم به 40میلیون تومان رسیده اســت. این در حالی است كه سقف 
كمك هزینه بهزیســتی برای خرید ویلچر به افــراد دارای معلولیت 
یك میلیون تومان است یا كمك هزینه سمعك 990هزار تومان شده 
است، برای كمك هزینه در لوازم توانبخشی هم كمك ها حداقلی است. 
حرف در این حوزه بسیار است اما تنها راه حلی كه از نظر ما می تواند افراد 
دارای معلولیت را از این بحران نجات دهد، این است كه دولت با نظارت 
مستقیم و اختیار دادن به شركت هایی كه وارد كننده وسایل توانبخشی 
هستند و تخصیص ارز ضروری در این حوزه از ناتوان سازی بیشتر افراد 
دارای معلولیت جلوگیری كند. همچنین نظارت بر قیمت این لوازم را 

در بازار آزاد بیشتر كند.

كمبود لوازم توانبخشی به روایت اعداد
گرانی ابزار و لوازم توانبخشی افراد 
دارای معلولیت به دنبال تحریم ها و 
تورم اقتصادی در سال های گذشته 
پیش آمد كه سازمان بهزیستی كشور 
تالش كرده بــا دادن یارانه هایی به 
مددجویان تا حدودی كمك حال 
آنها باشــد؛ مثال در ســال گذشته 
بودجه كمك خرید لوازم توانبخشی 
به افراد دارای معلولیت 80میلیارد 
تومان بود كه امسال به 181میلیارد 
تومان افزایش یافت. البته تا ابتــدای آذر ماه1400فقط 25درصد 
بودجه اختصاص پیدا كرده و متأسفانه 75درصد بقیه آن همچنان 
مانده است. این رقم برای تامین ابزار 121هزار فرد دارای معلولیت 
است كه در تخصیص آن بسیار عقب هستیم. اگر بخواهم با عدد و رقم 
كمبود ابزار توانبخشی را روایت كنم، باید بگویم كه ویلچر با كمبود 
125هزار و 353مورد در صدر نیازها قرار دارد كه 30هزار و 148عدد 
آن برای ویلچر حمام، 7هزار و577ویلچر برقی، 2هزار و687ویلچر 
برانكاردی، 84هزار و749ویلچر ارتوپدی و 192ویلچر ورزشــی از 
كمبودهای فعلی ما در این بخش است. همچنین 58هزار  و530نفر 
از ناشــنوایان نیاز به دستگاه ســمعك و 70هزار و115نفر نیاز به 
باتری سمعك دارند كه هنوز نتوانسته ایم آن را تامین كنیم. كمبود 
29هزار و759دستگاه واكر هم برای افراد دارای معلولیت نیازی جدی 
است كه باید هر چه سریع تر برطرف شود. البته در میان لوازمی كه نام 
بردم، سمعك از همه ضروری تر است؛ چرا كه در ایران تولید نمی شود 
و باید آن را از كشــورهای دیگر تهیه كنیم اما امكان آن نیســت. 
سیاستمداران در كالم می گویند كه سمعك تحریم نیست اما وقتی 
سیستم بانكی ایران تحریم است، عمال امكان تهیه آن وجود ندارد. 
همچنین باتری سمعك موجود است اما مقدار آن كم و قیمت آن باال 
رفته است. سازمان بهزیستی سال گذشته به تمام افراد ناشنوا هزینه 
یك ساله باتری ســمعك را پرداخت كرد و اگر امسال هم بتوانیم، 

هزینه باتری را پرداخت می كنیم.

پشت پرده نرخ های ندیده و نشنیده 
افزایش نرخ هایی كه دولت و ستاد ملی مبارزه با كرونا آنها را مصوب 
كردند انگار كمتر كسی دیده و شنیده! ماجرا این است كه با هدف 
كنترل قیمت ها در بازار اجاره، برای دومین ســال متوالی سقف 
تعیین اجاره بها در تهران را تا 25 درصد و در شهرهای كوچك تا 15 
درصد تعیین شده است و این مصوبه به همه بنگاه های مشاور امالك 
نیز ابالغ شده. براساس مصوبه دولت كه با هدف تنظیم گری بازار 
اجاره در ستاد مقابله با كرونا تصویب و در سراسر كشور الزم االجرا 
شد، »موجران نمی توانند مستأجران خود را جواب كنند« و به جای 
آن باید قرارداد اجاره با نرخ های مصوب را تمدید كنند. اما مشاوران 
امالك می گویند: كدام مصوبه؟ شما دیده اید؟ فعاالن حوزه فروش 
مسكن تأكید دارند كه نمی شود برای صاحبخانه نرخ تعیین كرد 
و هر كس اختیار دارد ملكش را با هر قیمتی برای اجاره یا فروش 
بگذارد. غالمرضا مهدوی، رئیس شــورای حل اختالف تهران در 
این باره به فارس گفته است: در ایام تمدید اجاره نامه ها، شورای حل 
اختالف بسیار شلوغ می شــود و در تهران بیشتر دعاوی مربوط به 
اجاره و مصوبه ستاد ملی مقابله با كرونا در مناطق یك و دو هستند.

خطر افزایش قارچ گونه قراردادهای زیرزمینی 
واقعیت این است كه بنگاه های معامالتی درصورت تمكین مصوبه 
ستاد و مشــورت دادن به صاحبخانه بر محور قیمت های مصوب، 

صاحبخانه های زیادی را به عنوان مشتری از دست خواهند داد زیرا 
موجران با مشاوران امالكی همكاری می كنند كه در نهایت ملك 

آنان را با رقم بیشتری اجاره دهد.
زن و مرد میانسالی روی صندلی بنگاه نشسته اند. قرارداد تمدید 
خانه شان نشان می دهد كه میزان افزایش اجاره بهایشان نسبت به 
سال گذشته با 50درصد افزایش همراه بوده است. اینجا هم مصوبه 
افزایش 25درصدی كارگر نیفتاده است. مشاوری كه برای نوشتن 
قرارداد كنار این زن و مرد میانســال ایســتاده درباره این تعارض 
توضیــح می دهد؛»بازار راه خــودش را می رود. مهم نیســت چه 
مصوبه هایی می آید. من نمی توانم صاحب ملك را مجبور كنم در 
شرایطی كه همه  چیز 100درصد گران شده، به 20درصد افزایش 
اجاره تن دهد. اما هســتند صاحبخانه هایی كه خودشــان تمایل 
دارند منصف تر باشند و با 25الی 30درصد افزایش قیمت قرارداد 

مستأجران شان را تمدید می كنند.«
این مشــاور امالك می گوید: حتی اگر مأمــوران بیایند و به جرم 
افزایش قیمت بیش از نرخ مصوب ما را بازداشت كنند باز صاحبخانه 
با همان نرخ مورد نظر خودش خانه اش را با كسی كه پول بیشتری 
در جیب دارد معامله می كند و حتی این خطر وجود دارد كه افراد 
به واسطه آشــنایی با همدیگر از ثبت رســمی اجاره نامه در دفاتر 
امالك جلوگیری كنند ) تا بتوانند با هــر قیمتی تمایل دارند پای 
معامله بنشــینند( و كم كم در این فرایند بــه افزایش قارچ گونه 

قراردادهای غیرقانونی برســیم. چنین اتفاقــی به نفع هیچ كس 
نیست.

پیچیدگی  گرفتن حكم تخلیه 
طبق ماده 3 قانون روابط موجر و مســتأجر به محض اینكه موعد 
اجاره به اتمام رسید با تقاضای صاحبخانه یا همان موجر دستور 
تخلیه در ظرف 2روز باید صادر شــود و همین ماده مقرر می كند 
كه از زمان تقدیم دادخواســت تا زمان اجرا تنها یك هفته مهلت 
است. این اصل قانون الزم االجرایی است كه وجود دارد و تا پیش از 
مصوبه ستاد ملی مقابله با كرونا نیز طبق این ماده عمل می شد. اما 
پس از شیوع كرونا، براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با كرونا اصل 
بر این شد كه قراردادهای اجاره یك سال دیگر تمدید شوند. همین 
برخورد دســتوری اگرچه به مذاق بعضی مستأجرها خوش آمده 
اما در نهایت منجر به هرج و مرج شده بدون آنكه كمكی به كنترل 
قیمت كند. در نتیجه این اجبار در تمدیــد، صاحبخانه هایی كه 
خواستار تخلیه ملك خود هستند به شورای حل اختالف مراجعه 
می كنند و مســتأجران نیز برای جلوگیری از صدور حكم تخلیه 
وارد عمل می شوند. حتی در مواردی نیز مستأجران دست پیش 
گرفته اند و به واسطه مخالفت صاحبخانه با تمدید قرارداد، آمادگی 
خود برای تمدید قرارداد با شرط افزایش 25درصدی اجاره بها را 
به اطالع شورا رسانده اند تا امكان تمدید قرارداد فراهم شود و در 

نهایت این كشــمكش ها منجر شــده كه اختالف بین مستأجر و 
موجر لحظه به لحظه بیشتر شود.

گفتنی است این مصوبه هم اكنون برای تمام شعب شوراهای حل 
اختالف و محاكم قضایی الزم االجراست و ماده 3 قانون روابط موجر 
و مستأجر با توجه به وضعیت اضطراری كنونی كنار گذاشته شده 
است. در واقع بر این اســاس، كلیه قراردادهایی كه تا پایان سال 
1400 مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می رســد به مدت یك سال 

به صورت خودكار تمدید می شود.

دستورهای كم تأثیر 
تجربه سال های سال اقتصاد دولتی و دســتوری، بارها و بارها به 
سیاستگذاران ثابت كرده كه نمی توان با دستور دادن معیشت مردم 
را نجات داد. دســتورهای كاغذی، می توانند برای مدت كوتاهی، 
نقش مسكن را بازی كنند و در نهایت در بر همان پاشنه می چرخد. 
آشفته بازار كنونی بازار مسكن هم ازین قاعده مستثنی نبوده و در 
بهترین حالت می شود گفت كه مصوبه افزایش قیمت 25درصدی 
در تهران، 20درصدی در كالنشهرها و 15درصدی در شهرستان ها، 
كم تأثیر بوده است. هم اكنون بسته حمایت از مستأجران در دوران 
كرونا توسط برخی از مشــاوران امالك و صاحبخانه ها به صورت 
سلیقه ای اجرا می شود و هر دو طرف - در آن سوی میز - با هدف 

كسب سود بیشتر، سقف اجاره بها را رعایت نمی كنند.

با روایت دست های خالی مستأجران، كلمه هایی باید برای این گزارش پیدا كنم. گشت 
و گذاری نیمروزه بین مشاوران امالك، نشان می دهد كه مصوبه های ستاد ملی مبارزه 
با كرونا اگرچه روی كاغذ تالش كرده روزگار مهربان تری برای مستأجران بسازد اما در نهایت مگر می شود نرخ اجاره بها را در 

روزگار تورم های 44درصدی كنترل كرد؟ 
حال و هوای دفتر مشاوران امالكی حوالی سیدخندان، شاهدمثال همین استفهام انكاری است. زوج جوانی نشسته اند برای 
تمدید قرارداد خانه شان؛»پول پیش خانه مان از 150میلیون تومان به 200میلیون تومان و اجاره ماهانه مان از 3میلیون تومان 
به 4میلیون و 500هزار تومان رسیده. البته نرخ مورد نظر صاحبخانه 5میلیون تومان بود كه با چانه زنی بسیار به اینجا رسید.« 

حساب كتاب می كنم. درصد افزایش اجاره بهای این زوج در آذر ماه امسال نسبت به سال گذشته، نرخ های مصوب دستوری 
را بدون تردید رد كرده است. اجاره ماهانه شان 50درصد و پول پیشی كه پرداخت كرده اند 33درصد افزایش پیدا كرده است 
و بررسی های من از چند دفتر مشاور امالك نشان می دهد كه وضعیت تقریبا در بیشتر قرارداد اجاره ها همین است. گزارش 
بانك مركزی از تحوالت نرخ اجاره بها در یك سال گذشــته هم صحه بر همین مشاهدات می گذارد؛ میانگین نرخ اجاره بهای 
مسكن در شهر تهران در مهرماه، 48.4درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا كرده است و این در حالی است كه قرار 
بود مطابق قانون روزگار كرونا، میانگین افزایش اجاره بها 25درصد باشد. نتیجه این استاندارد دوگانه؛ افزایش تعداد دعواهای 

موجر و مستأجر در شورای حل اختالف بوده كه منجر به ازدحام در این مراكز شده است.

مائده امینی 
 روزنامه نگار

اجاره بها دستور نمی پذیرد 
مصوبه های دستوری به كنترل قیمت اجاره بها كمك نمی كند و صرفا منجر به 

شلوغ شدن دفاتر شورای حل اختالف شده است 
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فهیمه طباطبایی 
 روزنامه نگار

هزینه سكونت 
در نقاط مختلف 

ایران به روایت آمار

 اجاره نشینی در كنار ابعاد اجتماعی با اعداد و ارقام گره خورده است 
و هر جهش تورمی می تواند باری بر دوش اجاره نشین ها باشد و آنها را 
به كوچ یا تن دادن به رقم های جدید اجاره وادار كند. براساس اطالعات 
مركز آمار ایران در فصل تابستان1400 خانوارهای استان لرستان به طور 
متوسط 1٧.2درصد بیشتر از میانگین كل كشور و خانوارهای ساكن در 
استان خراسان رضوی به طور متوسط 11.5درصد كمتر از میانگین كل 

كشور در بخش اجاره بها هزینه كرده اند.
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تعداد معامالت آپارتمان های مسكونی 
شهر تهران در مهرماه نسبت به  ماه قبل 
است و این رقم نسبت به  ماه مشابه سال 
قبل نیز با كاهش 36.8درصدی روبه رو 

شد. همچنین 5.5هزار واحد مسكونی در 
این  ماه معامله شد.

%29.8 
كاهش

متوسط قیمت یك مترمربع زیربنای واحد مسكونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملكی شهر 
تهران نسبت به  ماه مشابه سال قبل ثبت شده است؛ 
به عبارت دیگر متوسط قیمت یك مترمربع زیربنای 

واحدمسكونی معامله شده 316/3میلیون ریال بود كه 
نسبت به ماه قبل 0/2درصد كاهش پیدا كرده است.

%18.4 
افزایش

%67.4 
%23 

مالك

مستأجر

در میان مناطق 22گانه 
شهرداری تهران، بیشترین 

متوسط قیمت یك مترمربع زیربنای 
مسكونی معامله شده معادل 696/7 
میلیون ریال به منطقه 1و كمترین آن با 
151/4میلیون ریال به منطقه 18تعلق 

داشته است. رقم های ذكر شده نسبت 
به  ماه مشابه سال1399به ترتیب 
22/5و 21/9درصد افزایش نشان 

می دهند.

 %50
هزینه خانوار

متعلق به به مسكن،  سوخت و روشنایی 
است. براساس گزارش مركز آمار از 

وضعیت درآمد و هزینه خانواده های ایرانی 
در سال 99باید گفت كه میزان درآمد و 
هزینه ماهانه خانوار شهری به ترتیب 

6.2میلیون و 5.2میلیون تومان 
بوده است.

نسبت ساكنان خانوار شهری به محل 
سكونتشان در این دهه تغییر محسوسی 
نكرده است. در ابتدای دهه 67.4 درصد 

مالك و 23درصد نیز مستأجر بوده اند. در 
طول دهه90 ، درصدی جزئی از درصد 

مالكین كاسته شده و درصدی جزئی نیز 
به اجاره نشینان اضافه شده است.

%85.9 
%5/2 

مالك

مستأجر
در ابتدای دهه 85.9درصد جمعیت مناطق 

روستایی كشور مالك و 5.2درصد نیز در 
واحد اجاره ای ساكن بوده اند. البته در سال 

96درصد جمعیت روستاییانی كه مالك محل 
سكونت خود بوده اند به 87.5درصد رسید، 

اما در سال هاي 97و 98كاهش یافت.

خانوار مستأجر در كشور وجود 
دارد و بسیاری از خانواده های 
 اجاره نشین درآمد كافی برای 

خرید مسكن ندارند. 8.5 
میلیون

%31 
ملك استیجاری

سهم ملك استیجاری خانوارهای 
شهری در آخرین سرشماری مربوط 

 به سال95 بر اساس اطالعات 
مركز آمار ایران بوده است.

رشد میانگین اجاره بهای مسكن در كل 
مناطق شهری در مهرماه سال1400نسبت 
به  ماه مشابه سال قبل بود و این میانگین 
در شهر تهران در بازه زمانی مشابه معادل 

48/4افزایش یافته بود.

%51.3 
رشد

شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای 
مسكونی در مناطق شهری در فصل 
تابستان1400 نسبت به فصل قبل 
است. در این فصل استان لرستان 
با 27.5درصد بیشترین و استان 
سیستان و بلوچستان با 2.5درصد 
كمترین نرخ تورم فصلی را در بین 

استان های كشور داشته اند.

%8
افزایش

جا به جایی اثاثیه در سال99رقم 
خورد؛ آماری كه معاون وزیر راه و 
شهرسازی با تكیه بر اطالعات ارائه 
شده از سوی یكی از شركت های 
 حمل ونقل درون شهری اعالم 

كرده بود.

%64
كاهش

محمد نفریه
معاون توانبخشی 
سازمان بهزیستی

علی همت محمودنژاد
رئیس انجمن حمایت از 

حقوق معلوالن

تا نیمه اول مهرماه سال جاری توانستند تسهیالت ودیعه مسكن 
خود را دریافت كنند و بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی وزارت 

اقتصاد، بانك ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی حدود 
۶ هزار و۴۰۰میلیارد تومان تسهیالت ودیعه مسكن پرداخت كرده اند. 267,167

متقاضی
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گفتوگو

جديدتريناميداسكار
ريدلي اسكات از خانواده گوچي مي گويد

»خانهگوچي«آخرينفيلمريدلياسكاتاستكهدر24نوامبر)3آذر(
اكرانشد.اينفيلمبااقتباسازكتاب»خانهگوچي:داستانيشورانگيزاز
قتل،جنون،فريبندگيوحرصوآز«اثرسارافوردنساختهشدهاست.
خانهگوچيازپرستارهترينفيلمهاياســكاتبابازيليديگاگا،آدام
درايور،جاردلتو،ســلماهايكوآلپاچينواست.جيانااسكات)فاسيو(
همسرريدلياســكاتنيزازتهيهكنندگاناينفيلماســت.اودرفيلم
گالدياتورنيزدرنقشماكســيما،همسرراســلكروايفاينقشكرده
بود.براساسخالصهايكهنيويوركتايمزازداستاناينفيلمارائهداده
است:خانهگوچيداستان»پاتريسيارجياني)بابازيليديگاگا(وروابط
عاشقانهوازدواجويبامائوريزيوگوچيومتعاقبآنورود»رجياني«به
يكيازخاندانهاياصليگردانندهصنعتمددرايتالياســت.مائوريزيو
گوچيدرگذرزمانميراث دارثروتخانوادگيومسئولادارهداراييها
وكمپانيهايتحتمالكيتخاندانگوچيميشودامااينكاربهمذاق
مائوريزيوخوشنميآيدوقدرتاصليدراينخانداندردستانپدرش)با
بازيجرميايرونز(وعمويشآلدو)بابازيآلپاچينو(اســت.اگرزني
مانندپاتريسياكهباخانوادهگوچينسبتنسبيندارد،بخواهددراين
خاندانثروتمندقدرتونفوذيبههمزند،چارهاينداردجزاينكهاعضاي
خانوادهرابرسراختالفاتشانبهجانهمبيندازد.امااينمسئلهگريباناو
وهمسرشمائوريزيورانيزميگيردوآنهابهدليلاختالفرودررويهم
قرارميگيرند.عاقبتاينتضادهابهقتليوحشتناكختمميشود؛قتلي
كهروندفروپاشيخاندانگوچيراتسريعميكند.پاتريسيامدتيبعداز
جداييازمائوريزيوجايگاهومقاماجتماعيخودراازدستميدهد،در
نتيجهپسازپيداشدنجســدمائوريزيودراستخريازخون،پاتريسيا
متهمبهاستخدامفرديجهتكشتنهمسرشميشودوچندساليرانيز

بههمينجرمدرزندانسپريميكند.
خانهگوچييكيازفيلمهايياســتكهدراســكار2022ازشانس
باالييبرايدريافتجايزهدررشتهبهترينفيلم،بهترينكارگردانيو
بهترينبازيگرزنبرخورداراست.ريدلياسكاتبهتازگيگفتوگويي
بادداليندربارهفيلمخانهگوچيانجامدادهكهبخشهايمهمياز

آندرپيميآيد.

قتل گوچي از زبان اسكات
ريدلياسكاتدربارهداليلاحتماليبهقتلرسيدنمائوريزيوگوچي،
ميگويد:قتلمائوريزيوگوچيدرآنزمانهمهرادربهتفروبرد.قتل
گوچي6ماهپسازطالقازهمسرشپاتريســياجيانيرخدادهبود،
بنابرايندرابتداهمگانتصورميكردندكهقتلمائوريزيوبرنامهريزي
شدهنبودهوتصادفيبودهاست.امااززمانطالقتازمانقتل،پاتريسيا
جيانيمورداذيتوآزارواقعشدهبودومائوريزيوهموارهتالشداشتاز
نفوذويدرخانوادهگوچيجلوگيريكندواوراناديدهبگيرد.اينباعث
شدكهپاتريسيابهطورجديتريبهحلوفصلكردنايناختالفات
ازهرطريقممكنفكركند.هيچكسنميدانددرآنزمانچهدرذهن
اوميگذشت.تنهاچيزيكهميدانيمايناستكهاوقضاوتيترسناك
كردوشيوهايكهبرايحلوفصلمشكالتباهمسرشبرگزيد،هم
بسياروحشتناكودردناكبود.صرفازدواجپاتريسياباخاندانگوچي
بهاينمعنانبودكهويتبديلبهفرديازخاندانگوچيشــدهباشد.
بنابراينپاتريســيابهايننتيجهرســيدكهزنياستكههوشمندي
وتواناييهايشناديدهگرفتهشدهاست.شــايداوازهوشاقتصادي
برخورداربودامااوهرچهبيشــترتالشميكردهوشمنديخودرابه
رخبكشد،نتيجهعكسميدادواعضايخاندانگوچيرابهايننتيجه
ميرساندكهاودرحالدخالتدراموراقتصادياينخانداناستواز
همينجابودكهاختالفهاورنجشهاشروعشدوشدتيافت،زماني
كهرنجشوناراحتياوجبگيردتبديلبهكينهميشــودواينچيزي

استكهمادرفيلمنشاندادهايم.

هجويه يا فيلمي درباره يك قتل؟
ريدلياسكاتدرپاسخبهاينپرسشكهچرابهجاياينكهباايجادابهامدر
قاتلمائوريزيو،بهفيلمجنبهرازآلودندادهودرفيلمخانهگوچيمستقيمو
سرراستبهپاتريسيابهعنوانآمرقتلوياشارهكرده،ميگويد:ماخارجاز
فيلمنامهوطرحيكهبرايساختفيلمداشتيم،عملنكرديم،ازهماناول
همقصدنداشتيمفيلميرازآلوددربارهقتلبسازيم.نميخواستمفيلمي
جناييومهيجوترسناكباشدچراكهدرواقعيتنيزاينطورنبوده،من
اينفيلمرابيشتربهعنوانيكهجويهميبينم،هجويههانيزنمونهاياز
ايندستهستند.شخصيتاصليفيلم»گوچي«بيشباهتبهمديسي
يالوكرسيابورجايايكيازافرادخاندانبورجانيست.خاندانگوچينيز
خاندانياستكهدرقرنبيستمتوسطاعضايخودازدروننابودشد.تصور
ميكنمزمانيكهپدرييكشركتبزرگراايجادميكندوباآندوراني
ازموفقيتاقتصاديراتجربهميكند،نســلبعــديمعموالنميتواند
كمپانيراحفظكندوآنرابهزيرميكشــدامااگرهمچنانسرمايهاي
براياينكمپانيباقيماندهباشد،نسلسومآنراازورشكستگينجات
ميدهدودوبارهبهسودآوريميرسانند.البتهاينكلياتقضيهاستكه
تصورميكنمعناصريازواقعيتنيزدرآنوجودداشتهباشد.آنچهاين
قضيهرابرايصاحبكمپانيخطرناكميكند،داشتنفرزندانيثروتمند
است.اگرشمافرزندپدريثروتمندباشيد،بايدقدرموقعيتهاييكهپدر
دراختيارتانقراردادهرابدانيد.نبايدفكركنيدچونپدرهوشــمندي
داشتيدشمانيزنابغههستيد،چراكهپدرهااغلبازصفرشروعميكنند
درحاليكهفرزندانهيچگاهشاهدرنجوزحمتوسختيهايآناندراين
راهنبودهاند.امافرزنداناغلبقدردانثروتيكهپدردراختيارشانقرار
دادهنيســتندوبنابرايننميتوانندميراثودستاوردهايويرابهطور
كاملحفظكنندوبخشعمدهآنچيزيكهپدربهدســتآوردهرابر
بادميدهند،ميتواناينرانيزيكيازداليلفروپاشــيدرونيخاندان

گوچيدانست.

به نام سينما  به نام اسـكات 
كارنامه44سالهريدلياسكاتبهبهانهاكرانآخرينفيلمش»خانهگوچي«

پيتر برادشاو، گاردين
ترجمه:آرشنهاوندي

ريدلي اسكات يكي از نام آور ترين و از معدود كارگردانان تاريخ سينماست كه همچنان در 83سالگي پركار است 
و فيلم هاي »دوئل آخر« و»خانه گوچي« را به عنوان آخرين ساخته هاي خود در سال 2021 بر پرده سينما دارد و 
همچنين قرار است درامي تاريخي درباره ناپلئون بسازد. اسكات در ژانرهاي مختلف فيلم هايي ساخته كه اغلب 
مورد استقبال منتقدان و تماشاگران قرار گرفته  است. ازجمله آثار مهم او در ژانرهاي مختلف مي توان به فيلم »بيگانه«)1979( در ژانر وحشت و 
علمي- تخيلي، فيلم نئو نوآر و ويران شهري بليد  انر)1982(، فيلم ماجراجويانه جاده اي »تلما و لوئيز« )1991(، درام تاريخي گالدياتور)2000(، فيلم 
جنگي »سقوط شاهين سياه«)2001( و فيلم علمي-تخيلي »مريخي«)2015( اشاره كرد اما ريدلي اسكات در ابتداي كار در زمينه ساخت فيلم هاي 
سينمايي فعاليت نمي كرد؛ او فعاليت هنري خود را به عنوان طراح و كارگردان تلويزيوني شروع كرد و سپس وارد عرصه تبليغات تلويزيوني شد. 
او در آن زمان از مهارت هاي خود در كارگرداني، براي ساخت فيلم هاي كوتاه تبليغاتي استفاده كرد. فيلم هاي ريدلي اسكات در گستره وسيعي از 
مكان ها و دوران ها ساخته شده اند. فيلم هاي اسكات مملو از تصاوير به يادماندني از مناطق شهري و مسكوني است. در برخي از اين فيلم ها حتي دكور 
بخش هايي از شهرهاي مهم در دوره هاي متفاوت تاريخي ساخته شده اند تا فيلم بتواند اين حس را به تماشاگر منتقل كند كه او درحال ديدن داستاني 
است كه در دوره اي تاريخي در حال رخ دادن است. او در فيلم »پادشاهي بهشت« بيت المقدس قديم را به تصوير كشيده، در »رابين هود« انگلستان 
قرون وسطي را نشان داده، در فيلم سقوط شاهين سياه نگاهي دارد به موگاديشوي دوران معاصر، او همچنين در فيلم  »بليد رانر« چشم اندازي از 
شهرهاي آينده را نيز به تصوير كشيده است. او در فيلم هاي بيگانه و مريخي نيز نگاهي دارد به كرات دوردست. در تعداد زيادي از فيلم هاي ريدلي 
اسكات نيز زنان نقش پررنگي داشته اند. اسكات در طول دوران فيلمسازي خود 3بار نامزد دريافت جايزه اسكار در رشته بهترين كارگرداني شده 

كه فيلم گالدياتور برنده جايزه اسكار در رشته بهترين فيلم شده است.

دوئل بازها)1977(

»دوئلبازها«بهعنواننخستينفيلمريدلياسكاتفيلمي
اســتجاهطلبانه،پيچيدهوتاريخيواخالقي،اينفيلمبا1

اقتباسازداســتانيازجوزفكنرادباعنوان»دوئل«ساختهشده
اســت.داســتاناينفيلمدراروپايدورانجنگهــايناپلئوني
ميگذرد.ريدلياســكاتدرســاختاينفيلمتاحدوديازفيلم
تاريخي»بريليندون«بهكارگردانياستنليكوبريكالهامگرفته
اســت.دراينفيلمداستانيكنظاميفرانســويبهنام»آرماندد
هوبرت«روايتميشودكهبهدليلتحقيريكوچكناگزيرميشود
وارددوئلباافســريديگربهنام»فراو«شود،دشمنيميانايندو
ســالهاادامهمييابدومتعاقبآندوئلهايظاهراپايانناپذيري

ميانايندودرميگيرد.

بيگانه   )1979(

بيشاز4دههازساختفيلم»بيگانه«ميگذرداماموضوع
اينفيلمترســناكعلمي-تخيليبــهكارگردانيريدلي2

اسكات،بهطرزبسيارعجيبيهمچنانتازهاست.اينفيلمدرباره
آسيبپذيريمادربرابرخطراتيكهتهديدمانميكند،ترساز
ديگران،ترسازبيماريونگرانيشــديدازشيوعويروسهادر
عرصهجهانياســت.دراينفيلــمايدهاكتشــافاتفضايينيز
تحتعنوانگســترشنامحدودپارانويايانســانيتوصيفشده
اســت.داســتاناينفيلمدرفضاييكفضاپيمايتجاريرخ
ميدهد.پسازدريافتيكپيامراديوييدرخواستكمك،يكي
ازخدمهاينفضاپيماموردحملهايعجيبقرارميگيرد.بهزودي
مشخصميشودكهسيكلقديمزندگيويخاتمهيافته،دوران
جديدياززندگياينخدمهفضاپيماآغازشــدهاســت.اگرچه
منتقداننظراتمختلفيدربارهاينفيلمابرازداشتندامابيگانهبه
موفقيتكمنظيريدرگيشهدستيافتوبرندهجايزهاسكاردر

رشتهجلوههايويژهنيزشد.

بليد رانر)1982(

اينفيلمكالســيكآيندهنگربااقتباسازرمانيازفيليپ
كيديكبانام»آياآدممصنوعيهاخوابگوســفندبرقي3

ميبينند؟«ساختهشدهاســت.در»بليدرانر«براينخستينباربا
نگاهجديدريدلياسكاتدرعرصهفيلمهايعلمي–تخيليآشنا
ميشويم.ايننگاهجديددربرگيرندهمفاهيمينظيرهويت،واقعيت
مجازيوهــوشمصنوعياســت.ترســيملسآنجلــسآينده
)لسآنجلسدرســال2019(يكيازمهمتريــنوتأثيرگذارترين
ابداعاتاسكاتبهعنوانيكفيلمسازبود.ريدلياسكاتدراينفيلم
چشماندازيفوقمدرنازشهرلسآنجلس،شهريكهكمپانيهاي
آسياييآنرادرتســلطخوددارندوبيلبوردهايآگهيهايعظيم
الكترونيكيدرسرتاسرشهرديدهميشوندرابهتصويركشيدهاست.
بعدهابازيهايكامپيوتري،انيمههاوسريالهايزياديبااقتباس
ازموضوعاينفيلمساختهشدند.اينفيلمداستانماموريراروايت
ميكندكــهازســويپليسشــهرلسآنجلسماموريــتيافته
4رپپليكانت)آدممصنوعي(كهيكفضاپيمارادرفضاربودهاند،تحت
پيگردقراردهدوآنهارانابودكند.منتقداناينفيلمرابهعنوانيكي
ازفيلمهايكالتويكيازبهتريــنفيلمهايعلمي–تخيليتمام
دورانهاســتودهاند.منتقدانهمچنينموسيقياينفيلمساخته

شدهتوسطآهنگساز،ونجليسراستودهاند.

 تلما و لوئيز)1991(

فيلمكالسيكومهيججادهاي»تلماولوئيز«بافيلمنامهكالي
خوريوبازيسوزانســاراندونوجيناديويز،راشايدبتوان4

نزديكترينفيلمريدلياسكاتبهروحيهالقيدوقانونگريزجواناندر
دنيايامروزيتوصيفكرد.دراينفيلم2دوستصميميبهنامتلماو
لوئيزبهيكسفرجادهايپرماجراميروند.هنوززمانزيادينگذشتهكه
اينسفرتبديلبهكابوسيبرايهردويآنهاميشود.درابتدايسفر
مرديقصدآزارتلماراداردكهتوسطلوئيزكشتهميشود.درنتيجهاين
قتل،پليستلماولوئيزرابهعنواندوجانيتحتپيگردقرارميدهدو
ادامهداســتانفيلمبهتعقيبوگزيرمهيجوترسناكدوطرفماجرا
اختصاصدارد.ريدلياسكاتبرايساختاينفيلمنامزددريافتاسكار
دررشتهبهترينكارگردانشدوسوزانســاراندونوجيناديويزنيز
كانديدايدريافتجايزهدررشتهبهترينبازيگرزنشدند.درنهايت
جايزهبهترينفيلمنامهغيراقتباسينيزبهاينفيلماختصاصيافت.

»تلماولوئيز«آخرينفيلمياستكههردوبازيگراصليآنكانديداي
دريافتجايزهاسكاردررشتهبهترينبازيگرشدهاند.

گالدياتور)2000(

بسياريازتماشاگرانبراينباورندكهفيلمگالدياتورفيلمي
سرگرمكنندهبودهاست.ريدلياسكاتيكتنهبا»گالدياتو«5

توانستهدوبارهفيلمهاييراكهدرردهفيلمهاي»شمشيروصندل«قرار
ميگيرنداحياكند.فيلمهاييباموضوعنبردگالدياتورهاوحسشديد
انتقام،تاپيشازساخت»گالدياتور«ريدلياسكاتسالهابودكهبه
تاريخپيوستهبودندوتصورميشدديگركسيبااينموضوعفيلمنسازد.
اسكاتنهتنهابا»گالدياتور«دراحيايايننوعفيلمهاموفقعملكرده
كهتوانستهبازيگرانوســتارههايجديديبانگاهمردانهرادرفيلمي
مردانهبهدنيامعرفيكند.راســلكرو،بازيگراصلياينفيلمدرنقش
ماكسيموسدسيموسمريديوسژنرالروميبازيميكندكهزنو
فرزندشراكشتهاندوبايدانتقامخونآنهارابستاند.راسلكرودرواقع
يكيازمردانهتريننقشهايشراگالدياتوربازيكردهاست.اودرواقع
ژنرالياســتكهكمودوس،امپراتورجديدرومبهاوخيانتكردهودر
نتيجهاينخيانتژنرالماكسيموسرابهعنوانبردهدربازاربهفروش
رساندهاند.راسلكرودراينفيلمدرنقشيكگالدياتوپيروزوبرتردر
ميداننهاييمبارزه،انتقامخودراپسازسكانسهايتماشاييازيك
مبارزهجانانهازكمودوس)بابازيخواكينفونيكس(ميگيرد.خواكين
فونيكسنيزازجملهكشــفهايجديدريدلياســكاتبــودكهدر
»گالدياتور«درنقشامپراتوركمودوسبازيكرد.چنديبعدازاين
فيلم،درخششخواكينفونيكسبهعنوانيكيازبزرگترينستارههاي
دنيايبازيگريآغازميشود.»گالدياتور«درهفتادوسوميندورهمراسم

جوايزاسكار،5جايزهازجملهدررشتههايبهترينفيلم،بهترينبازيگر
برايراسلكرو،بهترينطراحيلباس،بهترينصداوبهترينجلوههاي

ويژهرابهخوداختصاصميدهد.

هانيبال)2001(

بهاحتمالزيادكسيغيرازريدلياسكاتنميتوانستفيلمي
دردنبالهفيلم»سكوتبرهها«)بهكارگردانيجاناتاندمی(6

بسازدكهاينچنينموردتوجهقرارگيرد.امااسكاتتمامانرژيخودرا
صرفساختاينفيلمكرد.دراينفيلمدكترلكتربااستعدادكهنقش
ويراهمچنانآنتونيهاپكينزبازيميكند،درحالفراراســتوبا
هويتيجعليدرفلورانسزندگيميكند)شايدلوكيشنفلورانس
بهمنظوريادآوريخاطرهقاتلســرياليموسومبههيواليفلورانس
انتخابشدهباشد(.اودوبارهباكالريسكهمأموربركنارشدهافبيآي

است،ارتباطبرقرارميكندامادكترلكترنميداندكهيكيازقربانيانش
درتالشاستازويانتقامبگيرد.دراينفيلمنقشكالريسراجوليان
موربازيميكند.گرياولدمننيزازديگربازيگراناينفيلماســت.
»هانيبال«كه10سالپسازسكوتبرههاساختهشدهبود،توانست
درزماناكرانركوردهايباكسآفيسرادرآمريكا،استراليا،كاناداو

بريتانياجابهجاكند.

سقوط شاهين سياه)2001(

فيلمياززندگيدرشرايطجنگيواقعياستكهداستانآندر
ســوماليدهه1990ميگذرد.قراربودبهزعمآمريكاييهادر7

ســوماليافســانهپيروزيدانكــرك)ازرويدادهايمهــموكليدي
جنگجهانيدوم(نيزپيادهشوداماواقعيتبهگونهايديگروآنگونهكه
ريدلياسكاتدرفيلم»سقوطشاهينسياه«ترسيمكرده،رقمخورد.
داستاناينفيلمدربارهتالشآمريكابرايربودنيكيازشبهنظاميان
سوماليايياستاماباسقوطهليكوپترشــاهينسياه،اينعمليات
شكستميخوردوهدفآمريكاييها180درجهتغييرميكندوآنها
تالشميكنندسربازانونيروهايخودراازسوماليخارجكنند.دراين
فيلمازصحنههاياكشــنوآتشبازيبيشازاندازهاستفادهشدهوبا
توجهبهبرخيازسكانسها،بهنظرميرسدريدلياسكاتكارساختاين
فيلمراباعجلهزياديانجامدادهباشد.منتقداننقدهايمثبتيدرباره
اينفيلمنوشتند.البتههمزمانعدممطابقتوقايعداستاناينفيلمبا
آنچهدرواقعيترخداده،نيزنقدهاييرابرانگيخت.سقوطشاهينسياه
درهفتادوچهارميندورهمراسمجوايزاسكاردررشتههايتدوينفيلم

وصداجايزهاسكارراازآنخودكرد.

و بهشت )2005( قلمر

»قلمروبهشت«،فيلميتاريخيوداستانيبهكارگردانيريدلي
اسكاتبهنوشــتهويليامموناهاناســت.در»قلمروبهشت«8

اورالندوبلوم،اواگرين،غسانمسعود،وجرميآيرونزوتيميازديگر
بازيگرانمشهورسينماايفاينقشكردهاند.داستاناينفيلمدرقرن
دوازدهمميالديودربحبوحهجنگهايصليبيميگذرد.دراينفيلم
اوالندواسميتدرنقشآهنگرجوانيبازيميكندكهبرخالفبسياري
ديگرازهموطنانفرانسويخود،بهمنظوربرقراريصلحميانصليبيون
ومسلمانانراهيجنگهايصليبيميشــود.دراينفيلمنيزدوباره
ريدلياسكاتمانندفيلمرابينهودصحنههاييازجنگهايصليبيو
بدرفتاريصليبيونبامسلمانانرابهتصويرميكشد.اينفيلمپساز
انتشارنقدهايمتفاوتيرادركشــورهايغربيبرانگيخت،برخياز
استاداندانشگاهينسبتبهاينمسئلهانتقادداشتندكهاينفيلمدقيقا
منطبقباواقعياتتاريخينيســت،برخيديگرازمنتقدانغربينيز
نمايشچهرهايخشنوبيرحمازصليبيونوبهتصويركشيدنرفتار
بيرحمانهصليبيونبامسلماناندراينفيلمراموردانتقادقراردادندو
ادعاكردندكهترسيمچهرهايخشنازصليبيونميتواندباعثظهورو
بروزجرياناتافراطیحاميبنالدنشودوباعثتشديداقداماتعليه
مسيحياندركشورهايغربيشود.ريدلياسكاتبعدانسخهتدوين

ويژهكارگردانازاينفيلمرانيزانتشارداد.

رابين هود)2010(

اگرلهجــهنابجــاوعجيــبايرلنديراســلكــرورابراي
فيلم»رابينهود«،ناديــدهبگيريم،رابينهــوديكفانتزي9

سرگرمكنندهاســتكهبهخوبيتوسطريدلياســكاتكهمهارتو
استاديخودرادرزمينهساختفيلمهايتاريخيوصحنههايجنگي
نشانداده،كارگردانيشدهاست.درداستاناينفيلمكمتربهوقايعرخ
دادهدرناتينگهامپرداختهميشــود.رابينهودراسلكرو،درسبكبا
رابينهوديكهارولفليندرآنبازيكردهبود،متفاوتاست.دراين
فيلمنيزبازگشتكهنهسربازيخســتهوناراحتازرفتاربيرحمانه
صليبيونعليهشهروندانمسلمانبهانگليسبهتصويركشيدهشده
است.اواصالتاضدفرانسويووفاداربهريچاردشيردلاست.دراينفيلم
همچنينصحنههايمقابلهبافساددرناتينگهامووقايعيكهبهشورش
عليهپادشاهانجاميدنشــاندادهشدهاست.منتقداننظراتمتفاوتي

دربارهاينفيلمارائهدادهاند.

آخرين دوئل)2021(

در»آخريندوئــل«،ريدليفيلمیتاريخيبــزرگوداراي
صحنههاياكشنهايزيادبااستفادهازطراحيودكورلباس10

گستردهساختهاست.»آخريندوئل«ازجملهفيلمهايياستكهامروز
كمتركارگردانيبهسراغآنميرود.باوجودبرخياشكاالتكوچك،
اينفيلمراميتواناثريقابلقبولوهمزمانمطابقباذائقهطرفداران
فيلمهاياكشنومهيجوطرفدارانفيلمهايدارايتمداستانيارزيابي
كرد.اينفيلمبااقتباسازآخريندوئل:داستانيواقعيازمحاكمهتوسط
مبارزاتدرفرانسهقرونوســطي،اثراريكجگرساختهشدهاست.
داستان»آخريندوئل«درفرانسهقرنچهاردهمميگذرد.متديمون
دراينفيلمدرنقشژانكاروژ،يكيازبرجستهترينشواليههايدربار
بازيميكندكهخواستارآناستكهپادشاهبهوياجازهدهدتاباژاك
دگريسكهنقشاشراآدامدرايورايفاميكند،دوئليتاسرحدمرگ
انجامدهد.ژاكدگريسمتهمبهآزارهمســرژانكاروژشــدهاست.

داستاناينفيلماززبانژانكاروژبابازيمتديمونروايتميشود.



  دوران پيشا رالف  بازي هاي قبلي هم خوب بوديم

  يك بازي كهكشاني

شيري، مدافع پرسپوليس مي گويد اين اتفاق جالبي نيست كه رئيس 
فدراسيون شب قبل از بازي ما در اردوي حريف مان حاضر شود

نبرد جذاب امشب چلسي و منچستر زير سايه حرف و 
حديث ها در مورد سرمربي جديد يونايتد قرار گرفته است

تيم ملي واليبال ساحلي ايران با شكست مقابل استراليا نايب قهرمان آسيا شد. فرخي ملي پوش سابق  اين رشته 
مي گويد تيم بدون اردو و بازي تداركاتي به مسابقات رفت    تيمي كه مي توانست قهرمان شود
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داربي دو سر باخت
 ديگر كسي از بردن داربي نقل وانتقاالت حرف نمي زند چون امين قاسمي نژاد و رضا اسدي

 كه پرسروصداترين سوژه هاي پنجره تابستاني بودند حاال نامزد عنوان بدترين خريد فصل هستند
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20   سوريان تمام قد پشت بنا ايستاد
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بهروز رسايلي| از لحظه اي كه تركيب اصلي پرسپوليس براي بازي 
با صنعت نفت آبادان اعالم شد، كامنت هاي زيادي به ثبت رسيد 
كه محوريت همه آنها يك نكته بود؛ ابراز خوشــحالي از بيرون 
رفتن رضا اسدي! او در مسابقات قبلي موفق نشده بود توقعات 
هواداران را برآورده كند و بعد از هر ناكامي سرخ ها هم انتقادات 
زيادي از اين بازيكن به عمل مي آمد. نهايتا يحيي گل محمدي و 
همكارانش به اين نتيجه رسيدند كه اسدي را براي بازي با نفت 
از تركيب خارج كنند. تيم ابتدا فقط با يك هافبك دفاعي يعني 
ميالد ســرلك در زمين آرايش گرفت، اما با مصدوميت احسان 
پهلوان در اواسط نيمه نخست، كمال كاميابي نيا بعد از مدت ها 
به زمين آمد. نتيجه اين فعل وانفعاالت هم ارائه يك نمايش نسبتا 
خوب از پرسپوليس و بازگشت اين تيم به مدار پيروزي بود. با اين 
شرايط، به نظر مي رسد اسدي براي باز پس گرفتن جايگاهش در 

تركيب اصلي كار دشواري خواهد داشت.

  چانه زني براي هيچ
اسدي روي كاغذ مهم ترين خريد پرسپوليس در پنجره تابستاني بود. 
باشگاه زمان بسيار زيادي را براي مذاكره با او و جلب رضايتش براي 

پيوستن به جمع سرخپوشان صرف كرد. فرايند استخدام اين بازيكن 
آنقدر طوالني شــد كه كم كم موضوع به هواداران برخورد. حتي در 
سال هايي كه پرسپوليس نتايج چندان خوبي به دست نمي آورد هم 
طوالني شــدن مذاكره يك بازيكن با باشگاه اتفاق خوشايندي نبود، 
چه برســد به حاال كه اين تيم قهرمان مطلق فوتبال ايران اســت و 
انتظار مي رود بازيكنان با اشــتياق كامل سرخپوش شوند. زماني كه 
كاوه رضايي در ابتداي ليگ شــانزدهم خيلي با پرسپوليسي ها چانه 
زد، گروهي از هواداران با تجمع مقابل باشگاه خواهان دست كشيدن 
مديران از مذاكره با رضايي شدند. اين موضوع مربوط به زماني مي شد 
كه پرسپوليس هيچ كدام از قهرماني هاي پنجگانه را به دست نياورده 
بود. در اين شرايط طبيعي بود رفتار رضا اسدي دافعه بسيار بيشتري 
ايجاد كند. بنابراين او از روز اول تحت فشــار قرار گرفت و نتوانست 

فوتبال مورد انتظار را بازي كند.

  قرارداد 11 رقمي
در مورد دستمزد رضا اســدي در پرسپوليس اطالعات شفافي وجود 
ندارد. از ابتدا انگ بازيكن »20 ميلياردي« به او زده شــد و هنوز هم 
رقباي پرسپوليس از همين عنوان اســتفاده مي كنند، اما بعيد است 

چنين عددي درست باشد. درواقع اگر پرسپوليس اين پول را داشت، 
منطقي تر بود كه آن را صرف حفظ احمــد نوراللهي كند. با اين همه 
به نظر مي رسد دستمزد اسدي باالي 10 ميليارد تومان است و همين 
قرارداد احتماال 11 رقمي، انتظارات را از او بسيار باال برده است. وقتي 
شما چنين خريدي انجام مي دهي، توقع داري بازيكن به اندازه پولي 
كه گرفته اثرگذار باشد، با اين حال در مورد اسدي هنوز چنين اتفاقي 

رخ نداده است.

  فشار پيراهن شماره 8
بدشانسي ديگر اسدي اين اســت كه او وارث ارزشمندترين شماره 
پيراهن تاريخ پرسپوليس شده است. شماره 8 پيش تر بر تن بزرگاني 
مثل مجتبي محرمي، ناصر محمدخاني، علي كريمي و... بوده و آخرين 
صاحب آن يعني احمد نوراللهي هم بازيكن برازنده اي بود كه از نظر فني 
هم قابليت هاي زيادي داشت. نوراللهي فصل گذشته يكي از بهترين 
بازيكنان پرسپوليس بود و همين حاال ستاره فيكس تيم ملي است. 
حاال آن پيراهن و جايگاه به بازيكني رسيده كه بعد از يك سال حضور 
مبهم در سن پولتن اتريش، در فرم مطلوب بازي نيست، به اندازه كافي 
درگير نمي شود، توپ را تعقيب نمي كند، شور و تعهد ندارد و خالصه 
هارموني وسط زمين پرســپوليس را به هم زده است. در مورد اسدي 
خيلي زياد گفته مي شــود كه فوتبالش شــبيه ميالد سرلك است و 
حضور همزمان هر دوي آنها در تركيب، توجيه ندارد. انتخاب خيلي 
از كارشناسان براي ميانه ميدان پرسپوليس زوج سرلك- كاميابي نيا 

است و حاال با بازگشت كمال، كار براي اسدي دشوارتر شده است.

  بازنده 11 رقمي
  وقتي خروج رضا اسدي از تركيب، مايه خوشحالي هواداران مي شود

نكته بازي

آماربازي

كمي به وحيد اميري نگاه كن!

گينس خوب است، اما...

مي رسد به وراث ويلموتس

وحيد اميــري يكــي از مؤثرترين 
بازيكنان پرســپوليس و تيم ملي 
در سال هاي اخير بوده است. با اين 
حال در كارنامه اميري يك نقطه 
مبهم وجود دارد كه مربوط مي شود 
به جدايي او از پرســپوليس، آن هم در 
شرايطي كه پنجره نقل وانتقاالتي اين باشگاه بسته بود. اميري 
به خاطر صداقتش و زحمت خالصانه اي كه در اين ســال ها 
كشيده، از طرف هواداران بخشيده شــده و كسي از او خرده 
نمي گيرد. با اين حال خود وحيد مي گويد: »هنوز نتوانستم 
با كاري كه در آن زمان انجام دادم كنار بيايم. رفتن من رفتن 
خوبي نبود و از مردم عذر مي خواهم.« حاال مقايســه كنيد با 
يكي مثل شجاع خليل زاده كه هنوز هفته اي يك مصاحبه عليه 
مهدي رسول پناه انجام مي دهد و در به در دنبال آن است كه 

مسئوليت تصميمي كه گرفته را گردن ديگران بيندازد.

افزوده شــدن نام عليرضا بيرانوند به 
كتاب ركوردهاي گينــس اتفاق 
دلچسبي است. اين افتخار به خاطر 
پرتاب دست بلندي است كه بيرو 
5 سال پيش در بازي با كره جنوبي 
انجام داد. آن پرتاب بيش از 60 متر طول 
داشت و همه را متحير كرد. قطعا رسيدن اسم يك ايراني به كتاب 
ركوردها، باعث خوشحالي همه ماست. با اين حال اميدواريم 
بيرانوند از اين اتفاق خوشايند به عنوان يك انگيزه مضاعف براي 
بازگشت به روزهاي خوبش استفاده كند. غيراز پرتاب هاي بلند 
دست و اين قبيل اتفاقات نسبتا تشريفاتي، ما همان بيرانوندي 
را مي خواهيم كه قرص و مطمئن درون دروازه بايستد، در مهار 
توپ هاي هوايي لحظه اي درنگ نكند و با سيوهاي نجات بخش 
خودش، همه را انگشت به دهان بگذارد. فعال كمي از اين عليرضا 

دور شده ايم، اما اميدواريم دوباره او را ببينيم.

دادگاه عالي ورزش براي دهمين بار 
زمان صدور رأي نهايي شــكايت 
ايران از مــارك ويلموتس را عقب 
انداخت. مشخص نيست دوستان 
در ســوئيس در حال بررسي يك 
پرونده هســتند يا دارند هســته اتم 
مي شكافند. هر چه هست باز هم اعالم نتيجه نهايي اين حكم 
عقب افتاده و حاال قرار است روز دوم دي سرنوشت اين داستان 
پرماجرا مشخص شود. فيفا فدراسيون فوتبال ايران را به پرداخت 
6 ميليون يورو غرامت به مربي بلژيكي محكوم كرده، اما ايران 
 CAS شاكي است و اميدش را به شكسته شدن رأي در دادگاه
بسته است. شنيده مي شــود غرامت مورد نظر در اين دادگاه 
كاهش يافته، اما هر بار اعالم رأي رسمي به تعويق مي افتد. با اين 
دست فرماني كه CAS پيش مي رود، احتماال پول شياد بلژيكي 

به عمر خودش قد نمي دهد و مي رسد به وراثش!

متریکا

تيم سپاهان كه در هفته ششم دوباره به 

صدر جدول ليگ رسيده، اختالف بسيار 7/17
كمي با رقبا دارد و حتي اختالفش با تيم 
پنجم جدول فقط 2 امتياز اســت. اما 
ظاهرا اين تيم به لحاظ فني فاصله خوبي با ديگر تيم ها دارد و شايد 
اين موضوع در هفته هاي آتي اختالف امتيازي سپاهان را هم با رقبا 
باالتر ببرد. در جدولي كه سايت متريكا براساس عملكرد فني و نمرات 
تيم ها تنظيم مي كند، سپاهان بهترين عملكرد را داشته و فاصله اش 
با تعقيب كننده ها هم نسبتا خوب اســت. تيم محرم نويدكيا بعد از 
محاسبه نمراتش در تمامي آيتم هاي فني درنهايت به نمره7/17 از 
10 رســيده كه بهترين نمره در ميان تمامي تيم هاســت. اين تيم 
بهترين خط حمله، بهترين خــط دفاع، باالترين تعداد شــوت و 

بيشترين تعداد كلين شيت را هم دارد.

به استناد آمارها و نمرات متريكا، دومين 

تيم باكيفيت ليگ برتــر فعال گل گهر 7/01
ســيرجان اســت كه البته بــه اندازه 
كيفيتش امتياز نگرفته است. تيم امير 
قلعه نويي با نمره فني 7/01 از 10 دومين تيم باكيفيت ليگ بوده اما 
به لحاظ امتيازي با 10امتياز تيم ششم جدول رده بندي است. شايد 
فكر كنيد اختــالف 0/16 امتياز بين تيم هاي ســپاهان و گل گهر 
اختالف زيادي نيست اما كافي است به اختالف تيم هاي دوم تا پنجم 
نگاه كنيد تا ارزش كار سپاهان و برتري اين تيم نسبت به رقبا بيشتر 
درك شــود. در جدول متريكا بعد از گل گهر كه با امتياز7/01 دوم 
است، آلومينيوم با 6/97، پرسپوليس با 6/96و استقالل با 6/92 در 

رتبه هاي سوم تا پنجم هستند.

اما ضعيف ترين تيم ليگ به لحاظ فني 

كدام تيم بوده است؟ بعد از سپري شدن 6/46
6هفته از ليگ جاري، تيم پديده مشهد 
ضعيف ترين بازي ها را در جمع 16تيم 
حاضر به نمايش گذاشــته است. مشــهدي ها در يك بازي حاضر 
نشده اند و ميانگين نمرات فني آنها طي 5بازي ديگر هم 6/46 بوده 
اســت. اين تيم در تعداد شــوت، شــوت داخل چارچوب و شوت 
مواجه شده ضعيف ترين تيم ليگ بوده و در ساير آيتم ها هم جزو 4تيم 
ضعيف است. پديده در نبردهاي هوايي تيم چهاردهم ليگ است و 
عنوان ضعيف ترين در اين بخش به تراكتور تعلق دارد. در مالكيت 
توپ هم پديده جزو ضعيف ترين ها نيست و مس رفسنجان به همراه 

3تيم خوزستاني كمترين مالكيت توپ را دارند.

نااميدترين كاپيتان
واكنش هاي عجيب وريا غفوري؛ از باخت به الهالل تا توقف در سيرجان

مسابقه گل گهر و استقالل بيشتر از آنكه متن داشته باشد، حاشيه 
داشت. داخل زمين تنها چيزي كه ديديم زير توپ زدن بازيكنان 
2 تيم و ارائه يك فوتبال سرد و بدون موقعيت بود. بيرون از ميدان 
اما داستان هايي مثل لغو مجوز بازي يامگا و ژستد يا طعنه فرهاد 
مجيدي به امير قلعه نويي وجود داشــت كه رســانه ها را دست 
خالي نگذاشت! ديگر حاشيه عجيب اين مسابقه اما به اظهارات 
وريا غفوري بعد از پايان ديدار مربوط مي شــود؛ جايي كه او اين 
تساوي را باعث دور شدن استقالل از مسير قهرماني دانست و در 
جمالتي بحث برانگيز گفت: »درون و بيرون از زمين فشار بسيار 
زيادي روي من است و شايد بعدا در اين مورد بيشتر حرف بزنم.« 
وقتي از او سؤال شد آيا منظورش اختالف با كادرفني است؟هيچ 

جوابي نداد.

مدت هاست كه شايعاتي در مورد اختالف فرهاد مجيدي با وريا 
غفوري به گوش مي رسد. هر از گاهي هم نشانه هايي در تأييد اين 
موضوع به چشم مي خورد. حاال هم خيلي ها اظهارات اخير غفوري 
را حمل بر همين داستان كرده اند. فارغ از صحت و سقم اين شايعه 
اما آنچه مسلم به نظر مي رسد، احساس ناخوشايند غفوري است. 
او خيلي به موفقيت تيم فعلي استقالل اميدوار نيست. اين مسئله 
را، هم از اظهارنظــر اخير او در مورد دور شــدن تيم از قهرماني 
مي توان فهميد، هم از پســتي كه كاپيتان آبي ها بعد از شكست 
آسيايي برابر الهالل گذاشت و نوشت: »با اين رويه اميد چنداني 
براي موفقيت نداريم.« جالب اســت كه استقالل در پايان هفته 
ششم فقط يك امتياز از صدر عقب اســت، اما غفوري از چنين 

ادبياتي استفاده مي كند. مشكل او واقعا چيست؟

ليگ برتر ایران)جام خليج فارس( -فصل بيست ویکم
امتياز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازي ها تيم رتبه
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دقيقا 3ماه قبل بود كه 2 باشگاه پرسپوليس و استقالل بعد 
از تالش فراوان و مذاكــرات طوالني باالخره موفق به جذب 
رضا اسدي و امين قاسمي ن ژاد شــدند و به خيال خودشان 
بزرگ ترين خريدهاي اين 2 باشگاه بزرگ در نقل وانتقاالت 
تابســتاني با عقد اين 2 قرارداد رقم خورد. استقاللي ها از 
نيم فصل گذشته دنبال قاســمي نژاد بودند اما انتقال او در 
پنجره زمستاني محقق نشد و تا تابستان1400به تعويق افتاد. 
در اين تابستان هم بازيكن ســابق پديده چندين بار براي 
دريافت رضايتنامه از تيم مشهدي به مشكل خورد. يك بار 
هم مسير او به سمت باشگاه رقيب كج شد و سر ميز مذاكره 
با پرسپوليس نشســت. در نهايت او روز چهارم شهريورماه 
رسما با پيراهن اســتقالل عكس گرفت تا فرزاد مجيدي با 
شوق و ذوق اعالم كند: »ما داربي نقل وانتقاالت را برديم.« 
يك روز بعد يعني ظهر پنجم شــهريورماه رضا اسدي كه 
هر 3تيم مدعي ليگ خواهانش بودند هم باالخره با پيراهن 
پرســپوليس عكس يادگاري گرفت و درباره رقم سنگين 
قرارداد او هم شايعات زيادي بر ســر زبان ها افتاد. حاال كه 
3ماه از آن روزها گذشته اما اين 2 نفر در زمره ضعيف ترين 
بازيكنان تيم خود قرار دارند و مي توانند براي كسب عنوان 
بدترين خريد فصل با هم رقابت كنند. حباب هايي كه در فصل 
نقل وانتقاالت بي جهت باد شده بودند حاال كامال تركيده اند و 
2 باشگاه بزرگ ايران تقريبا متوجه شده اند چه كاله بزرگي 

بر سرشان رفته است.

  شرط بردن استقالل: نبودن قاسمي نژاد!
امين قاســمي نژاد كه با ســروصداي فراوان به استقالل پيوسته 
بود در نخســتين بازي فصل اين تيم يعني مســابقه با الهالل در 
تركيب اصلي قرار نگرفت، درحالي كه 4خريد ديگر آبي ها يعني 
حسين زاده، آغاسي، نيك نفس و سلماني در تركيب اصلي بودند. 
قاسمي نژاد بين دو نيمه آن مسابقه به جاي سبحان خاقاني وارد 
زمين شد و كار خاصي هم انجام نداد. سوژه داربي نقل وانتقاالت در 
نخستين مسابقه كامال زير سايه حسين زاده جوان قرار گرفت و در 
پايان هم با كسب نمره6.66 از آناليزورهاي متريكا جزو بازيكنان 
ضعيف تيمش شد. 2  ماه بعد استقالل وارد ليگ برتر شد و تا امروز 
كه 6هفته از اين رقابت ها گذشته قاســمي نژاد فقط 193دقيقه 
براي آبي ها بازي كرده است؛ يعني دقيقا 36درصد دقايق ممكن. 
او 3بازي در تركيب اصلي نبود كه اســتقالل هــر 3بازي را برد و 
3بازي در تركيب اصلي قرار گرفت كه هر 3بازي مساوي شد و هر 
3بار هم قاسمي نژاد تا پايان در زمين نماند! حاصل كار قاسمي نژاد 
در اين 193دقيقه صفر گل، صفر پاس گل و ميانگين نمره6.58 
اســت كه او را در جمع بازيكنان اســتقالل در رتبه بيستم قرار 
مي دهد. در بين تمامي بازيكنان ليگ هم قاسمي نژاد رتبه130را 
در اختيار دارد؛ همسايه با سجاد دانايي )ذوب آهن( و پايين تر از 

ابوالفضل رزاقپور)تراكتور(. همين!

   شرط احياي پرسپوليس: نيمكت نشيني اسدي!
و اما رضا اســدي. او از همان نخســتين بازي زير تيغ انتقادات 

هواداران قرار گرفــت. اما به لحــاظ امتياز و نمــره و آناليز در 
بازي هاي اول وضعيت چندان بدي نداشت. اسدي در نخستين 
بازي اش براي پرســپوليس )مقابل اســتقالل تاجيكســتان( 
نمــره7.87 گرفــت و بعــد از ترابي كــه تك گل بــازي را زد 
دومين بازيكن برتر تيمــش بود. در مصاف بــا الهالل كه همه 
پرسپوليســي ها ضعيف بودند هم اســدي ضعيف ترين بازيكن 
تيمش نبود، امــا انتقادات زيادي را تحمل كــرد و بين دو نيمه 
تعويض شد. او با اين شرايط پا به ليگ برتر گذاشت و در نخستين 
بازي نخستين گل پرسپوليس را زد. اگر نمرات متريكا را مالك 
قرار دهيم اســدي در 4بازي اول نمايش بدي نداشته، در بازي 
پنجم خيلي ضعيف بوده و در بازي ششم از تركيب خارج شده 
است. اما نكته اين اســت كه خروج او از تركيب همه را به آينده 
پرســپوليس اميدوار كرده و خيلي ها فكر مي كنند تيم يحيي با 
زوج كمال و سرلك در خط هافبك شــرايط بسيار بهتري دارد. 
اسدي امروز با يك گل، يك پاس گل و معدل نمره6.90 هفتمين 
بازيكن پرســپوليس و چهلميــن بازيكن برتر ليگ اســت. اما 
خيلي ها فكر مي كنند چرخ پرسپوليس بدون او بهتر مي چرخد و 
اسدي ابدا ارزش پولي كه خرج استخدامش شده را ندارد. اگر اين 
روند براي او ادامه پيدا كند شايد كال از پرسپوليس رفتني شود و 
بايد ديد آن وقت باز هم استقالل و سپاهان خواهانش هستند يا 
نه. قاسمي نژاد هم درصورت جدايي از استقالل بعيد است ديگر 
سوژه مهمي در نقل وانتقاالت باشــد و از آن داربي هاي خيالي 

حول محور او شكل بگيرد.

داربي 
دو سر 
باخت
ديگر كسي از بردن داربي 

نقل وانتقاالت حرف نمي زند چون 
امين قاسمي نژاد و رضا اسدي كه 
پرسروصداترين سوژه هاي پنجره 
تابستاني بودند حاال نامزد عنوان 

بدترين خريد فصل هستند
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يعنيقبالتالشنميكردند؟
بخشودگي تبريزي و مصلح به يك شرط عجيب

گل گهر سيرجان قبل از بازي با استقالل درگير اتفاقات عجيبي شد. بر 
اين اساس چند بازيكن سرشناس اين تيم به داليل مختلف حضور در 
مقابل آبي پوشان را از دست دادند. در اين ميان مشكل محسن فروزان 
انضباطي عنوان شــد و در مورد مرتضي تبريزي و شايان مصلح هم به 
»داليل فني« اشاره كردند. بعد از توقف خانگي و بدون گل تيم سيرجاني 
برابر استقالل، تمامي اين بازيكنان به تمرينات بازگشتند. در اين ميان 
توصيف رسانه رسمي گل گهر از شرايط بازگشت 2 بازيكن اين تيم جالب 
است. آنها نوشــته اند: »مرتضي تبريزي و شايان مصلح كه غيبت شان 
در اردوي تيم به داليل فني بود، متعهد شــدند تالش بيشتري از خود 
نشان داده و اجازه بازگشــت به تمرينات را گرفتند.« اين طور خبرها 
فقط در فوتبال ايران منتشر مي شــود. انگار مثال تبريزي و مصلح قبال 
تالش نمي كردند و حاال با اين شوك قرار شده تبديل به سوپراستارهاي 
تيم شــوند! حقيقت آن اســت كه امير قلعه نويي بايد انتظاراتش را در 
مورد بازيكناني كه جمع كرده، تعديــل كند. او عمدتا از نفرات قديمي 
پرسپوليس و استقالل در تيمش اســتفاده مي كند؛ بازيكناني كه اگر 
كيفيت بااليي داشــتند، البد در همين تيم ها خودي نشان مي دادند. 
مرتضي تبريزي چه گلي به ســر اســتقالل زد كه حاال در سيرجان از 
او انتظار معجزه دارند؟ شــايان مصلح بعد از جدايي از پرسپوليس، در 
سپاهان چه كارنامه اي از خودش به جا گذاشت؟ در مجموع خيلي بعيد 
به نظر مي رسد مشكل اين بازيكنان با چند جلسه محروميت از حضور در 
تمرين و اخذ تعهد حل شود. قلعه نويي بايد در تيم بستن و جذب بازيكن 

سليقه بيشتري به خرج بدهد؛ آنچه مدت هاست از اين مربي نديده ايم.

محمد زارعي | مهدي شــيري مدافع پرســپوليس در بازي اين تيم 
برابر صنعت نفت آبادان چهره ويژه اي بود. روي لباس او برخالف ساير 
بازيكنان داخل زمين و حتي نيمكت نشينان پرسپوليس، آرم تبليغاتي 
اسپانسر تيم وجود نداشت و چهره اين بازيكن را در زمين متمايز كرده 
بود. البته مهدي شيري توانســت بازي قابل قبولي از خود به نمايش 
بگذارد و با پاس گل خود به ســرلك زمينه ساز كســب 3 امتياز براي 
سرخپوشان شود. مدافع راست پرسپوليس كه براساس آمارها دومين 
بازيكن برتر اين ميدان بوده در گفت وگويي كوتاه به سؤاالت همشهري 

پاسخ داده است.

   بعد از 3هفته توانستيد طعم برد را بچشيد. از اين 
بازي بگو.

واقعا بازي سختي بود. خدا را شكر كه كنار هواداران عزيزمان توانستيم 
پيروز شويم و با كلين شيت هم مسابقه را تمام كنيم. اما نكته ويژه اي 
كه در اين مسابقه خيلي زياد به چشــم خورد اين بود كه هرچه زودتر 
بايد VAR براي فوتبال ايران تهيه شود. اين مهم ترين نياز فعلي فوتبال 
ماســت تا حق تيم ها به راحتي خورده نشود. شما ديديد يك پنالتي و 
يك گل صد درصدي مهدي عبدي ديده نشد و ممكن بود بزرگ ترين 

ضربه را به ما بزند.

   هواداران هم كــه بعد از مدت ها به ورزشــگاه 
برگشتند.

سواي اينكه ما توانســتيم يك 3امتياز خوب را كسب كنيم و اين برد 
مي تواند آغاز روند رو به رشد دوباره ما براي رسيدن به قهرماني ششم 

باشد، حضور دوباره هواداران، امتياز بزرگ اين مسابقه بود.

   به نظرت بردهاي پرسپوليس مي تواند در هفته هاي 
آينده ليگ هم ادامه دار باشد؟

صد درصد. ما در بازي هاي گذشــته هم با وجود اينكه نمي توانستيم 
برنده باشيم اما عملكرد فني قابل قبولي داشــتيم و فقط با بدشانسي 
نمي توانستيم 3امتياز را بگيريم. در بازي با صنعت نفت هم با وجود اينكه 
مي توانستيم زودتر هم به گل برسيم اما داور گل صحيح عبدي را نديد 
كه از خط رد شد. ضمن اينكه از اين به بعد در بازي هايمان يك حامي 
بزرگ به اسم هواداران داريم كه بودنشان انگيزه ما را بسيار باال مي برد. 

فقط اميدوارم حضورشان ادامه دار باشد.

   چرا در بازي با صنعت نفت لباســت آرم تبليغات 
نداشت؟ خودت هم در صفحه شخصي ات به طنز به اين موضوع 

واكنش نشان دادي.
مشــكل كوچكي ســر لباس من به وجود آمده بود كــه آن را به فال 
نيك گرفتم و ســعي كردم تمركز صددرصدي ام را براي بازي بگذارم. 
خوشبختانه توانستيم 3امتياز بازي را بگيريم و آماده بازي بعدي شويم. 

اين از همه  چيز مهم تر بود.

   6 هفته از ليگ گذشته است. به نظرت امسال كدام 
تيم ها مدعي اصلي قهرماني خواهند بود؟

امســال واقعا ليگ مان مثل يك دوي ماراتن است. چراكه اكثر تيم ها با 
آمادگي كامل و تداركات بااليي وارد ليگ شدند ولي باز هم مي گويم تمام 

تالشمان را مي كنيم تا بتوانيم هوادارانمان را تا آخر فصل شاد ببينيم.

   شــهاب الدين عزيزي خادم شب قبل از بازي 
شما برابر صنعت نفت در اردوي 
تيم رقيب تان حاضر شــد و 
اين اتفاق واكنش هاي منفي 
داشت. نظر خودت در اين باره 

چيست؟
مــا دوســت داريــم رئيــس 

فدراسيون براي همه تيم ها 
وقت بگذارد و مشكالت شان 
را برطرف كنــد. مطمئنا 
حاضر شــدن در اردوي 
يك تيم آن هم شب قبل از 

بازي خوب نيست.

وز سوژه ر

گفت و گو

دوران پيشا رالف
نبرد جذاب امشب چلسي و منچستر زير سايه حرف و حديث ها در مورد سرمربي جديد يونايتد قرار گرفته است

جدال امروز چلسي- منچســتريونايتد بيشتر 
از جنبه فوتبالي، ارزش هــاي فرافوتبالي دارد. 
اين بازي زير سايه اســتخدام رالف رانگنيك 
توسط منچستريونايتد است؛ فردي كه استاد 
توماس توخل، يورگن كلوپ و يوليان ناگلزمان 
بوده است. البته رالف به بازي ساعت20 امشب 
نمي رسد چون هنوز كارهاي اداري مربوط به 
اداره كار در انگليس سپري نشده. فعال شاگردان 
سابق كه هر كدام برووبيايي براي خودشان در 
فوتبال پيدا كرده و باشگاه هاي بزرگي را هدايت 
مي كنند، درباره انتقــال رانگنيك به ليگ برتر 

اظهارنظرهاي جذابي كرده اند.

   كلوپ از اينكه استادش به ليگي مي آيد كه 
خودش هم در آن حضــور دارد، ابراز نگراني 
كرده و گفته: »متأسفانه يك مربي خوب دارد 
به انگليس مي آيد. قطعا اين خبر خوبي براي 
ســاير تيم ها نيســت.« ناگلزمان هم كه فعال 
سرمربي بايرن مونيخ است، گفته: »من به رالف 
رانگنيك پيام دادم و گفتــم كه فكر مي كنم 
ديدن او در منچستر عالي است. او با سبكي كه 
فوتبال بازي مي كند در منچستريونايتد عالي 
كار خواهد كرد. اميدوارم بعد از تابستان آينده 
نيز به عنوان سرمربي آنجا بماند.« و اما واكنش 
توخل كه امشــب بايــد با چلســي در غياب 
رانگنيك به مصــاف تيم او بــرود: »او به من 
كمك زيادي كرد زيرا مربي من بود و ســپس 
يكي از افــراد اصلي بود كه مــرا متقاعد كرد 
مربيگري كنم. او در اين زمــان تأثير زيادي 

روي همه ما داشت و راه را به ما نشان داد.« 

   موضوع ديگري كه اين بازي را تحت تأثير 
قرار خواهد داد، احتمال حذف كريســتيانو 
رونالدو از جام جهاني آينده است. روز جمعه 
قرعه كشي رقابت هاي پلي آف جام جهاني انجام 
شد و با بي ســليقگي تمام پرتغال و ايتاليا در 
يك گروه افتادند تا يكي يا هر دوي اين تيم ها 
از راهيابي به جام جهاني محروم شوند. تأثير 
اين قرعه بــد احتماال روي رونالــدو در بازي 
امشب آشكار خواهد شد. در عجيب بودن اين 
قرعه همين بس كه نماينده قاره اقيانوســيه 
يعني نيوزيلند با نماينــده كونكاكاف روبه رو 
مي شــود و يكــي از ايــن دو تيــم يكي از 

32سهميه مسابقات سال آينده در قطر 
را پر خواهند كرد و در عوض ايتاليا يا 

پرتغال يا هر دو با آن همه افتخار و 
ســتاره و هوادار در قطر غايب 

خواهند بود.

   روملــو لوكاكــو كــه 
بازگرداندنش از اينتر حدود 
100 ميليون يورو خرج روي 
دســت چلســي گذاشــته، 
شروعي توفاني در تيم سابقش 

داشــت و در همــان نيمه اول 
بــازي اولــش مقابل آرســنال 

توانست به گل برســد. اما او مدتي 
طوالني است كه مصدوم است. اخيرا 

در توييتر اين مهاجــم غول پيكر بلژيكي مورد 
تمســخر قرار گرفته و از او به يك خريد بنجل 
يادشده است. اين لوكاكو را عصباني و مصمم 
كرده كه زودتر به فوتبال برگردد. البته توخل 
ضمن تمجيد از نقشــي كه غــول مهربان در 
دوران مصدوميتش روي همبازيانش داشــته، 
احتمال حضورش در بازي امشــب را ضعيف 

دانسته است.

   سرمربي آلماني بعيد است به بازي پنجشنبه 
اين هفته مقابل آرســنال هم برســد و مايكل 

كريــگ مي تواند در آن بازي هم كت وشــلوار 
بپوشد و كنار زمين بايستد و سومين مسابقه اش 
به عنوان سرمربي را به رزومه الغر خود اضافه 
كند. احتماال نخســتين حضور رانگنيك روي 
نيمكت من يونايتد روز يكشــنبه آينده مقابل 

كريستال پاالس خواهد بود.

   درباره نحوه رفتار و تمرينات اين سرمربي 
آلماني افسانه ها و داستان هاي واقعي زيادي 
تعريف شــده اســت. گفته شــده بازيكنان 
منچســتر از اينكه مربي هنوز با آنها حتي در 
گروه واتساپي باشگاه تماسي نگرفته و پيغامي 
نداده، ناراضي اند. احتمال دارد در آينده اين 
نارضايتي بيشتر هم بشــود. او در اليپزيش 
براي بازيكناني كه نظــم تيم را رعايت 
نمي كردند يا در تمرينات كم كاري 
مي كردنــد، تنبيهــات عجيبي 
درنظــر مي گرفــت؛ كار در 
فروشگاه باشگاه، سرو غذا در 
كافه ترياي تيم، كار اجباري 
به عنوان راهنماي تورهاي 
چمن زنــي  ورزشــگاه، 
زمين هــاي تمرين، خريد 
هديه براي كاركنان باشگاه 
با پول خودشان و... تمرين با 

دامن كوتاه!

   منچســتر با سولسشائر آمار 
خوبي برابر چلسي داشت و در 7بازي 

آخر مقابل اين تيم غيراز يك باربازنده نبود و 
3 بار هم اين تيم را شكست داد. در مصاف هاي 
رودرروي تاريخ بين اين دوتيم 81برد به من يو 
رســيده و 55برد به چلســي و 53بازي هم 

مساوي تمام شده.

   منچســتر در اين فصل تنها 2 كلين شيت 
داشــته، در برابر 8كلين شــيت چلسي. تيم 
لندني در هر بازي 2/5گل مي زند و 0/33گل 
دريافت مي كند و يونايتد 1/67گل مي زند در 

برابر 1/75گل خورده.

   آمار مصدومان 2تيم هم نگران كننده است. 
بن چيلول كه فصلي عالي را سپري مي كرد دچار 
پارگي رباط صليبي شده و تا پايان سال ميالدي 
قادر به بازي نخواهد بود. كواچيچ هم همچنان 
مصدوم است. زانوي پاي انگولو كانته پيچ خورده 
و اين هافبــك فرانســوي قطعا به ايــن بازي 
نمي رســد. اما كاي هاورتز كه آســيب ديدگي 
همسترينگ داشت به بازي امشب رسيده است. 
در اردوي منچستر هم اوضاع خراب است. مگواير 
كه به تازگي از مصدوميت برگشــته بود و دوران 
افت پس از آسيب ديدگي را پشت سر مي گذاشت، 
باز هم مصدوم شــد و اين بازي را از دست داد. 
واران هم حاال حاالها به تركيــب برنمي گردد. 
وضعيت لوك شــو هم به همين ترتيب اســت. 
كاواني ناراحتي تاندون دارد، ميسن گرينوود به 
كوويد-19 دچار شــده و پوگبا هم كه يا محروم 

است يا مصدوم، اين بار مصدوميت ران دارد.

يكبازيكهكشاني
رئال امشب بايد با مربي سابقش روبه رو شود

يك بازي زيباي ديگر هم امشــب داريم؛ رئال مادريد در برنابئو و در ادامه بازي هاي 
زيبايي كه در چند هفته اخير ارائه داده، بايد از حريف سختي پذيرايي كند. سويا تيمي 
است كه لوپتگي را دارد، همان سرمربي اسبق تيم ملي اسپانيا كه به دليل توافق با رئال 
در آستانه جام جهاني2018اخراج شد و در ميانه فصل هم از مديران رئال حكم اخراج 
گرفت. سويا با لوپتگي و بدون او همواره جزو مدعيان بوده، اما با اين مربي خطرناك تر 
شده است. آنها البته در چند ســال اخير مقابل رئال نتايج خوبي نگرفته اند؛ به ويژه 
در زمين رئال. سويا از سال 2008 تاكنون در برنابئو پيروز نشده؛ 13شكست و تنها 

يك تساوي كه فصل قبل به دست آمد.

رئالي ها بعد از من سيتي و بايرن با ميانگين 12/8پاس خطرناك 
در داخل محوطه جريمه حريفان بهترين آمار را در اين زمينه 
بين همه تيم هاي 5ليگ بزرگ اروپايي دارند؛ باالتر از ناپولي و 
رن فرانسه.رئال مادريد در 18 بازي اين فصل 44 گل به ثمر رسانده كه ميانگين 2/44گل 

در هر بازي را نشان مي دهد.

تيبــو كورتــوا كه در بــازي بــا شــريف پانصدميــن بازي 
دوران حرفــه اي اش را انجــام داد، در ايــن بــازي بــراي 
يكصدوچهل وهشتمين بار پيراهن رئال را مي پوشد؛ 500بازي 

در كل عمر فوتبال و 206 كلين شيت، 147 بازي در رئال و 58كلين شيت.

آالبا كه در بازي با شــريف از روي ضربه آزاد گل زد، مصدوم 
اســت. اين يازدهمين گل آالبا از روي ضربات كاشــته بود؛ 
درحالي كه در اين مدت بازيكنان رئال همگي روي هم 10 بار 

با اين ضربات به گل رسيده اند.

كريم مقابل سويا براي بار پانصدوهفتادوهفتم با پيراهن رئال 
به ميدان مي رود تا به هشــتمين بازيكن باسابقه كهكشاني ها 
در تاريخ اين باشــگاه تبديل شود؛ مشــترك با كاماچو. او در 
زمينه گلزني هم با ردشدن از سانتانا به چهارمين گلزن برتر تاريخ باشگاه تبديل شده 
و هم اكنون با 294گل تنها 14گل با دي استفانوي افسانه اي فاصله دارد. كريم در الليگا 
202بار به گل رســيده كه از اين لحاظ هم 14 گل با دي استفانو فاصله دارد، 26گل با 

رائول و 110گل با كريستيانو رونالدو.

غروبدرزمينگلف
گرت بيل چگونه از چشم رئالي ها افتاد؟

جاناتان بارنت، مدير برنامه هاي گرت بيل بار ديگر از 
هواداران رئال مادريد انتقاد كرده كه چرا رفتار مناسبي 
با موكلش ندارند. بيل همچنان مصدوم است و فيفادي 
به فيفادي براي بازي در تيم ملي ولز خوب مي شــود 
و دوباره به تنظيمات كارخانــه و دوران مصدوميت 
برمي گردد. درست مثل ادن آزار كه فعال 3 مسابقه است 
به دليل مشكل معده از تركيب دور است و 3 كيلو هم 
وزن كم كرده. اظهارات مدير برنامه هاي شاهزاده ولزي 
جو عليه اين بازيكن را بدتر كرده و همه براي جدايي 
او در پايان فصل لحظه شماري مي كنند. روزنامه آاس، 
چاپ مادريد گزارشي درباره حاشيه ها و مشكالت بيل 
تنظيم كرده كه سير نزول او از لحاظ فوتبالي و محبوبيت 
را نشان مي دهد. در فصل 15-2014 بيل در مورد پست 
بازي اش از طريق ايجنتش به فلورنتينو پرس شكايت 
كرد. پرس با كارلتو حرف زد و كارلتو درخواست تغيير 
پست را رد كرد. يكي از داليلي كه كارلتو با وجود آوردن 
دهمين قهرماني ليگ قهرمانان موســوم به ال دسيما 
نتوانست در رئال بماند و بركنار شد، همين بود. او وقتي 
بيل را تعويض مي كرد، مديــر برنامه هاي اين بازيكن 

به پــرس چغلي مي كرد. 
آنچلوتي درباره آن روزها 
مي گويد: »نمي توانستم 
وســط فصل تركيبم را 
عوض كنم. رئيس ديگر با 
من مثل قبل رفتار نكرد 
و به خود بيل هم گفتم 
كه كاش مشكالتش را 

به خودم مي گفت.«

بيل در رقابت هاي انتخابي جام جهاني2018 فاصله اش 
را با هواداران رئال بيشتر كرد. او كه تالش مي كرد تيم 
ملي كشــورش را به جام جهاني ببرد، براي باال بردن 
روحيه همبازيانش از رئال مايه گذاشت و بنري را در 
اردوي تيم ملي در دســت گرفت كه روي آن نوشته 
شــده بود: »ولز، گلف، مادريد، با همين ترتيب«. اين 
بنر اختالفات را به باالترين حد رساند و حتي هواداران 
در تمرينات هم او را هو كردند. او در فوريه2019 چند 
دقيقه قبل از بازي با والنسيا در حال تماشاي بازي گلف 
ديده شد. در ژوييه2019 به خاطر مصدوميت با تيم به 
مونيخ ســفر نكرد اما با همان آسيب ديدگي به زمين 
گلف رفت. همين رفتار را در آگوست2020 و ديدار با 
منچسترســيتي تكرار كرد. چندبار در همان دوران 
وقتي مصدوم بود روي سكوها حضور يافت اما پيش از 
پايان بازي و حتي زده شدن گل برتري تيمش ورزشگاه 
را ترك كرد؛ انگار گلفش دير مي شد! او حتي به خودش 
زحمت نداده در طول اين همه سال حضور در مادريد و 
زندگي در اسپانيا زبان اسپانيولي بياموزد. براي همين 
در اردوها اكثرا تنهاســت و تقريبا در اين تيم هيچ 
دوستي ندارد. با وجود همه دستاوردهايي كه براي رئال 
داشته و در فينال هاي 
مختلف و ال كالسيكوها 
براي اين تيم گل هايي به 
ياد ماندني زده، به دليل 
مواردي كه ذكر شد در 
پايان فصل اگر از رفتنش 
خوشحال نشوند، ناراحت 

هم نخواهند شد.

رونالدو تاكنون 799گل در دوران حرفه اي اش در تمام رقابت هاي رسمي 
بزرگساالن به ثمر رسانده و گلزني به تيم كم گل خور چلسي مي تواند 

گل هاي او را به عنوان بهترين گلزن تاريخ رند كند. او صدمين گل عمرش 
را در سال2008 براي همين من يونايتد در برد 3 بر يك جام حذفي 

مقابل تاتنهام به ثمر رسانده بود. گل دويستمش در رئال به آژاكس، 
گل300 به اتلتيك بيلبائو، گل400 به سلتاويگو، گل500 به 
شاختار، گل600 به يوونتوس، گل700 با پيراهن تيم ملي 

پرتغال به لوكزامبورگ و گل800 كه حاال شايد 
وارد دروازه چلسي شود
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شيري مي گويد اين اتفاق جالبي نيست كه رئيس فدراسيون 

شب قبل از بازي ما در اردوي حريف مان حاضر شود
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همهبرايبراندازيتيمملي

كافابيسرمربي

به نظر مي رســد طلوع درخشاني كه فدراســيون عزيزي خادم 
درخصوص فوتبال زنان ترسيم كرده بود، كم كم به غروب نزديك 
مي شود. انگار همه وعده هايي كه فدراسيون داده بود تا زمان صعود 
تيم به جام  ملت ها تاريخ مصرف داشت. هيچ يك از قول هايي كه 
بعد از صعود تاريخي به جام ملت هاي زنان آسيا داده شد، محقق 
نشد؛ نه بازي دوستانه با فيليپين و ژاپن و نه تورنمنت چهارجانبه 
هند و اردوي بلژيك. كمتر از 3ماه به شــروع جام ملت ها مانده و 
ازبكســتان تنها گزينه براي بازي تداركاتي است. ازبك ها هيچ 
وقت دست رد به سينه ايران نزده اند و از زمان تشكيل مجدد تيم 

ملي 3بازي دوستانه با تيم ملي برگزار كرده اند.

لغو اردوي بلژيك، ماجراي شكايت فدراســيون فوتبال اردن، 
امتناع بازيكنان از رفتن به اردوي تيم ملي كم نبود، حاال مربيان 
ليگ برتري هم شــكايت كرده اند كه چرا بايد وسط مسابقات 
به تيم ملــي بازيكن بدهند. اينها مشــكالتي اســت كه ديده 
مي شود و ســرمربي تيم ملي را درگير كرده است. خدا مي داند 
در خود تيم چه مشكالتي هست كه ما نمي بينيم. باشگا ه هاي 
سپاهان و سيرجان قبل از بازي مهمي كه مقابل هم داشتند، به 
بازيكنان شان اجازه ندادند به اردو بروند. تيم بم هم براي اينكه از 
قافله عقب نماند ۸ملي پوش خود را از حضور در اردوي ملي منع 
كرد تا كلكسيون مشكالت مريم ايراندوست كامل شود. تيم ملي 

براي كي مهم است؟ 

طبق جدول زمانبندي فدراســيون فوتبال آسياي مركزي، 
تورنمنت جام قهرماني فوتسال زنان آسياي مركزي)كافا( از 
۲۹دي و به ميزباني دوشنبه تاجيكستان برگزار مي شود و تيم 
ملي ايران نيز بايد در اين تورنمنت شــركت كند اما هنوز تيم 
ايران سرمربي ندارد. بيش از ۲سال از آخرين اردوي تيم ملي 
ايران مي گذرد و عمر فدراسيون جديد هم به يك سال نزديك 
شده اما اينكه چرا در اين مدت نتوانسته با هيچ يك از مربيان 
فوتسال به توافق برسد، سؤالی بي جواب است. تيم ملي فوتسال 
ايران بعد از 3سال در يك تورنمنت برون مرزي شركت مي كند 

و بعيد نيست در اين تورنمنت تيم بدون مربي باشد.

تيمي كه مي توانست قهرمان شود 
 تيم ملي واليبال ساحلي ايران با شكست مقابل استراليا نايب قهرمان آسيا شد. فرخي ملي پوش سابق

 اين رشته مي گويد تيم بدون اردو و بازي تداركاتي به مسابقات رفت 

گل زن

نقل قول

ازبكستانآخرينسنگر

بهمن سالمي و ابوالحســن خاكي زاده تيم ملي واليبال ساحلي ايران را به دومي آسيا 
رساندند. تيم ايران كه در مرحله نيمه نهايي مسابقات قهرماني آسيا با پيروزي مقابل 
قزاقستان فيناليست شده بود، ديروز مقابل اســتراليا ضعيف تر از آن بود كه بتواند به 
سكوي قهرماني فكر كند. اســتراليا در مرحله قبل قطر را شكست داده بود و با توجه 
به اينكه قطري ها چند سال قهرمان آسيا بودند، اين پيروزي استراليا را مدعي اصلي 
قهرماني معرفي كرد. نتيجه هم غيراز اين نبود. تيم پول بوربنت و كريستوفر مك هيو 
در ۲ست ۲1بر16و ۲1بر13تيم سالمي و خاكي زاده را برد. با اين حال هستند كساني 
كه مي گويند حق ايران قهرماني بود البته به شــرطي كه قبل از رفتن به پوكت تايلند 
و شركت در مسابقات قهرماني آســيا تيم در چند اردو و چند بازي تداركاتي شركت 

مي كرد.
پرويز فرخي كه سال۲011به همراه آق محمد سالق قهرمان آسيا شد، تداركاتي را كه 
فدراســيون براي تيم ملي درنظر گرفته بود، درحد مسابقات قهرماني آسيا نمي داند:  
»قبل از اينكه تيم اعزام شود فقط يك اردوي ۹روزه داشت. در چند روز كه نمي شود 

يك تيم را آماده كرد. بعد از اينكه ليگ تعطيل شد، فرصت زيادي بود كه تيم چند اردو 
داشته باشد اما نمي دانم چرا اين اردوها برگزار نشد.« تيم ملي بدون بازي تداركاتي به 
پوكت اعزام شد. فرخي مي گويد: »مسابقات قهرماني آسيا از مهم ترين مسابقات واليبال 
ساحلي است. هم امتياز خوبي براي باال رفتن رنكينگ تيم ها دارد و هم جايزه دالري 
خوبي به تيم ها مي دهند. تيم براي حضور در مسابقه اي به اين مهمي بايد چند بازي 

تداركاتي انجام مي داد و در چند تورنمنت شركت مي كرد اما اين اتفاق نيفتاد.« 
پيش از اين بهمن سالمي و آرش وكيلي تركيب اصلي تيم را تشكيل مي دادند اما براي 
اين مسابقات خاكي زاده كه در مسابقات جوانان آسيا پديده شده بود، جايگزين وكيلي 
شد. اين تغيير در تركيب، نياز تيم را به بازي تداركاتي دوچندان كرد. فرخي مي گويد: 
»تيم جديد فرصت زيادي براي هماهنگ شدن نداشت. اگر تيم اردوي بيشتر و بازي 
تداركاتي داشت، حتما مي توانست بهتر كار كند و بهتر نتيجه بگيرد.« در اين مسابقات 
بعضي از مدعيان غايب بودند و فرخي معتقد اســت كه ايــران بهترين فرصت براي 
قهرماني را از دست داد: »نمي خواهم ارزش مسابقات را پايين بياورم اما اندونزي و چين 

نبودند. ژاپن تيمي را كه در المپيك داشت، به اين مسابقات نياورده بود. استراليا هم 
يكي از بازيكنان اصلي اش را نداشت. در اين شرايط اگر تداركات بهتري داشتيم، حتما 
مي توانستيم قهرمان شويم اما اين فرصت را از دست داديم.« فرخي گاليه  ديگري هم از 
فدراسيون واليبال دارد: »تمركز فدراسيون روي ليگ است، نمي گويم ليگ بد است اما 
از ليگ واجب تر برگزاري تور و تورنمنت است. در ليگ حداكثر ۲0تيم شركت مي كنند 
اما در يك تورنمنت 60تا 70تيم حاضر مي شوند. هم بازيكنان بيشتري مي توانند در 
تورنمنت شــركت كنند و هم بازي هاي بيشتري انجام مي شــود و بازيكنان آماده تر 
مي شوند. كشورهاي ديگر براي واليبال ساحلي شــان هزينه مي كنند ولي ما اهميت 

چنداني براي اين رشته قائل نيستيم.«
ديروز تيم هاي قطر و قزاقستان ديدار رده بندي اين تورنمنت را برگزار كردند و قطر با 
پيروزي در ۲ست به مقام سومي رسيد. بعد از اين مسابقات نوبت مسابقات قهرماني 
زير1۹سال و ۲1سال جهان است كه روزهاي آينده در پوكت برگزار مي شود. خاكي زاده 

در تايلند ماند و به اين  دو تيم اضافه شد تا خودش را براي مسابقات جهاني آماده كند.

الهام محمودي 
 روزنامه نگار

پس از برگزاري انتخابات كميسيون ورزشكاران، حسن يزداني و محمدرضا 
گرايي با رأي ورزشكاران واجد شرايط به عنوان عضو كميسيون ورزشكاران 
كميته ملي المپيك انتخاب شدند. اميرحسين زارع دارنده مدال برنز المپيك 
و طالي جهان ديگر نامــزد اين انتخابات از جمع گوش شكســته ها بود كه 
آراي الزم را به دســت نياورد و نتوانست وارد كميســيون شود. 15نماينده 
اين كميسيون با رأي ورزشكاران واجد شــرايط انتخاب شدند و 4نفر ديگر 
با انتصاب ســيدرضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك به عضويت 
اين كميســيون درآمدند. هادي ســاعي نيز به دليل عضويت در كميسيون 
ورزشكاران شوراي المپيك آسيا وارد كميسيون شد. در اين بين، فدراسيون 
كشتي با انتشار بيانيه اي به انتصاب هاي ســيدرضا صالحي اميري واكنش 
نشان داد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: »جايگاه كشتي ايران در ميادين 

المپيك، جهاني و بازي هاي آسيايي كامال مشــخص است و افتخارات اين 
رشته ورزشي در چند ماه گذشته، بارها باعث شادي دل مردم و پيام تبريك 
مسئوالن ارشــد نظام به ويژه مقام معظم رهبري شده است. جامعه كشتي 
كشور نســبت به انتصابات رئيس كميته ملي المپيك اعتراض شديد خود 
را اعالم مي دارد و بايد با توجه به جايگاه كشــتي كشور حداقل يك نماينده 
از قهرمانان كشــتي در اين انتصابات قرار داده مي شد. بر اين اساس حسن 
يزداني و محمدرضا گرايي نمايندگان منتخب كشــتي در نخستين نشست 
اين كميسيون حاضر نخواهند شد و فدراسيون كشتي اعتراض خود را به اين 
انتخابات مهندسي شده رســما به كميته بين المللي المپيك )IOC( اعالم 
خواهد كرد.« محمد بيداريان، ندا شهســواري، ثريا آقايــي و محمدباقري 

معتمد، 4عضو انتصابي كميسيون ورزشكاران هستند.

با اعالم چرخه انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي، انتقادات زيادي نسبت به اين چرخه و شخص محمد بنا 
سرمربي تيم ملي كشتي مطرح شد. منتقدين، اين چرخه را پر از ابهام مي دانند و معتقدند در آخر محمد 
بنا كشتي گير مدنظرش را راهي مسابقات جهاني و آســيايي هانگ ژو خواهد كرد. اما حميد سوريان، 
نايب رئيس فدراسيون كشتي كه در بخش كشتي فرنگي اختيارات تام دارد در حمايت از محمد بنا 
گفت: »هم در رقابت هاي المپيك و هم در رقابت هاي جهاني نروژ، سرمربيان ما نشان دادند كه به چرخه 
انتخابي تيم ملي پايبند هستند. فدراسيون نيز ضمن اعالم حمايت كامل از محمد بنا و پژمان درستكار، 
محكم پشت سر آنها ايستاده و از برنامه هاي آنها دفاع مي كند.« سوريان در مورد انتقاداتي كه از چرخه 
انتخابي محمد بنا شده، گفت: »براي آقاي بنا كشــتي گيران با هم تفاوتي ندارند و غرضي نيست. او 
هميشه به دنبال بهترين نفر است.« محمد بنا پرافتخارترين مربي تاريخ كشتي است و با شاگردانش به 
ركوردهاي بسياري رسيده است كه مهم ترين آنها كسب 3مدال طال در المپيك۲01۲ بود، درحالي كه 

تا پيش از آن فرنگي كاران مدال طاليي در بازي هاي المپيك كسب نكرده بودند.

صابر كاظمي كه ســال پيــش بازيكن تيم 
واليبال فوالد ســيرجان بــود، طبق قانون 
ليگ و قــراردادي كه امضا كــرده، بايد در 
جام باشــگاه هاي آســيا و جام باشگاه هاي 
جهان براي اين تيم بازي كند. او كه اين فصل 
براي شهرداري اروميه بازي مي كند، به اين 
موضوع معترض است: »نمي دانم دليل اصرار 
براي حضور من در جام باشگاه هاي جهان 

چيست. با توجه به مصدوميت زانو، مچ، 
كمر و كتف چطور مي توانم كمك كنم. 
اگر مصدوم شوم چه كسي جوابگوست؟ 

من فقط به استراحت و ريكاوري ذهني 
احتياج دارم و فكر كنم حق اين استراحت را دارم 
و قصد شركت در جام باشگاه هاي جهان را ندارم.«
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افقي:
 1- از رهبران جنبش جنگل 

كه اعدام شد- ناكارآمد
۲- شــكلي هندســي- به 
نزديكي گره هاي فرش گفته 

مي شود- آسان
3- صوت شــگفتي- نشانه و 

اثر- دچار ترديد- رطوبت
4- جيوه- پست و فرومايه- 

همراه متل
5- دليــل- شــهر انجير در 

فارس
6- ميمنــت- از نيرو هــاي 
نظامــي كشــورمان- گازي 

به شدت قابل اشتعال
7- سياره- روزآمد- ماورا

۸- ضربــه ســر در فوتبال- 
شــيريني ميوه اي- نارسانا- 

يازده
۹- چاشني هاي غذايي- محل 

وصول عوارض مرزي- بت
10- مبارز- پرنده خبرچين- 

پرخاش
11- فرودگاه تهران- محفظه 
چند كشويي براي نگهداري 

لوازم
1۲- جمله قرآني- گوشــت 
به ســيخ كشــيده شــده- 

خوشامدگويي
13- رنگ نشــده!- ســرد و 
خنك- مظهر ســردرگمي- 

زندان مسعود سعد سلمان
14- باخبر- نابــود كردن- 

گلي آپارتماني
15- نام قديم زابل- نقشــه 

نمايش سه بعدي ساختمان
  

عمودي:
1- سطل چاه- ظرف بزرگ 
بــراي نگهــداري مايعات- 

ناوشكن ساخت ايران
۲- رمان گمشــده سيمين 

دانشور- تازه و جديد
3- پايان نامه- نام خداوند در 
دين يهود- از اجزاي پيراهن- 

مادر عرب
4- طــــناب- اعــــتنا- 

خارج قسمت
5- بلند ترين استخوان بدن- 

از باشگاه هاي فوتبال اسپانيا
6- عجله و تندي- نام درختي 
در آسمان هفتم- بيان عقيده

7- پرشمارترين جانور اهلي 
در جهان- اپراي كوچك- از 

ادوات ورزش باستاني
۸- لنگه بار- زبان عربي- عطر 

سنتي ايران- گونه
۹- كارگروه- ستون- سرمايه 

جاوداني است
10- دســتور- آســوده و 
راحــت- نوعــي دســتگاه 

مخابراتي

11- نوعي انبردســت با فك هاي 
بلند- رابطه انسان با خدا را محكم تر 

مي كند
1۲- پابند- چارديواري مســقف- 

عبور و مرور وسايل نقليه
13- شــالوده- همــدم- پــول 

كم ارزش- پوستين
14- سرشــت و نهــاد- مهاجــم 

لهستاني تيم فوتبال بايرن مونيخ
15- حروف ادغــام- فرمانده- يك 

15حرف و سه حرف

بسمربملابتكسب
هودناهدازهاشوه
نداشگبيجمهناد
اهربارسيمداا

مونيميمتارتش
پويموزياناوات

دجنكلموردنار
رهدجنسسانجنع
دقانتالغارما
ايبناالوشمزال
كنويمناتلهمي
الايرهدنباوق
دبيمجالكسايلا

مخيناريايوگشيپ
يتسردنتنازودو

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4082
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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   اقساط خانه دار شدن بايد متناسب با توان مردم باشد
باتشكر از دولت سيزدهم براي اجراي سياست خانه دار كردن طبقه 
ضعيف جامعه، طبق اعالم بانك مسكن درتاريخ 20 آبان، قسط اول 
اعالم شده براي مسكن را كه 40 ميليون تومان بود واريز كردم، اول 
آذر پيامك آمد كه قسط دوم را واريز كنيد، دنبال تهيه پول بودم كه 
سوم آذر تماس گرفتند كه ســريع واريز كنيد. اين بار يك ماه فرصت 
خواستم تا پول تهيه كنم.   بي توجه به اينكه متقاضيان اين نوع مسكن 
چه قشري هستند، تهديد كردند، اگر سريع اقدام نكنيد اسم شما حذف 
مي شود. اين چگونه برنامه ريزي ای اســت كه از طبقه ضعيف توقع 
دارند هر 10 روز بتواند 40 ميليون پول تهيه و واريز كنند؟ آيا واقعا فكر 
مي كنند ما چاپخانه پول داريم؟ آن هم با اين شرايط اقتصادي و تورم 

كه اين سال ها با آنها دست به گريبانيم.
محسنيان از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  معماي قتل مردي
 در پايتخت

با پيدا شــدن جســد مردي پشــت فرمان 
ماشــين اش ، تحقيقات تيم جنايي پايتخت 

براي كشف اسرار اين جنايت آغاز شد.
به گزارش همشهري، ســاعت 8صبح ديروز 
كارگران فضاي سبز شهرداري تهران در حوالي 
شهر زيبا چشم شــان به پيكر بي جان مردي 
افتاد كه در پشت فرمان خودروي پرايدي افتاده 
بود. آنها موضوع را به پليس اطالع دادند و طولي 
نكشيد كه با حضور مأموران مشخص شد كه 
راننده پرايد به قتل رسيده است. در اين شرايط 
گزارش اين قتل بــه قاضي مصطفي واحدي، 
بازپرس جنايي تهران اعالم شــد و با دستور 
وي، كارآگاهان جنايي تحقيقات خود را براي 
كشف اسرار اين جنايت شروع كردند. آنطور 
كه مشــخص بود راننده پرايد حدودا 40سال 
سن داشــت كه با ضربات متعدد چاقو به قتل 
رسيده و قاتل يا قاتالن پس از قتل، جسدش 
را با طناب به دور صندلي راننده پيچيده بودند. 
شواهد نشان مي داد كه مقتول قرباني جنايتي 
كينه جويانه شده اســت؛ با اين حال گروهي 
از مأموران اداره دهم پليــس آگاهي تهران با 
دستور بازپرس پرونده مأمور شدند تا اسرار اين 
جنايت را فاش كنند و با سرنخ هايي كه به دست 

آمده قاتل يا قاتالن را به دام بيندازند.

  مسموميت ٣٧ دانش آموز
 در مدرسه دخترانه 

نشت گاز منوكسيد كربن در مدرسه دخترانه 
37نفر از دانش آمــوزان را تا يك قدمي مرگ 
پيش برد، امــا اين حادثه با حضــور به موقع 

امدادگران اورژانس به خير گذشت.
به گزارش همشــهري، اين حادثه ســاعت 
11:37ديــروز در مدرســه دخترانــه قاضي 
طباطبايي در طاهرآباد كاشــان اتفاق افتاد و 
به دنبال آن امدادگــران اورژانس راهي محل 
حادثه شــدند. مجتبي خالدي، ســخنگوي 
سازمان اورژانس كشــور با اعالم مسموميت 
37نفر در اين حادثه گفت: پس از اعالم حادثه 
بالفاصله 7 دستگاه آمبوالنس به محل اعزام 
شــد و نخســتين آمبوالنس در مدت زمان 
7دقيقه به محل رســيد. خالــدي ادامه داد: 
با حضور تكنســين هاي اورژانس در محل و 
بررسي افراد حاضر در محل مشخص شد كه 
37نفر دچار مسموميت با گاز مونوكسيدكربن 
شده اندكه از اين تعداد يك نفر در محل درمان 
شده و ساير حادثه ديدگان براي تكميل روند 

درمان به مراكز درماني اعزام شدند.

مرگ سارق پس از آخرين زورگيري
آخرين طعمه زوج سارق، مردي بود كه پس از زورگيری 

با خودروي خود بــه تعقيب آنها پرداخت تا گوشــي داخلي
موبايلش را پس بگيرد اما اين ماجرا پايان مرگباري را رقم 

زد و موجب شد مرد سارق بر اثر تصادف جانش را از دست بدهد.
به گزارش همشــهري، ساعت 23جمعه گذشــته به قاضي مصطفي 
واحدي بازپرس جنايي تهران خبر رســيد كه مرد زورگير هنگام فرار 
تصادف كرده و جانش را از دست داده است. پس از اعالم اين گزارش، 
تيم جنايي در محل حادثه كه در خيابان وليعصر)عج(، حوالي ميدان 
ونك بود حاضر شدند. متوفي مردي جوان بود كه بر اثر واژگوني موتور 
جانش را از دست داده و همسرش كه ترك نشين بود از ناحيه پا آسيب 
ديده بود. ماجرا از اين قرار بود كه زوج جوان سوار بر موتور زورگيري 
مي كردند و آخرين طعمه شــان راننده يك خودروي تيوولي بود. آنها 
ساعتي قبل با شناســايي راننده تيوولي، به سمت وي هجوم بردند و 
اموالش را سرقت كردند اما راننده خودرو پس از سرقت به تعقيب آنها 
پرداخت كه اقدام مالباخته براي گير انداختن سارقان با تصادف و مرگ 

يكي از دزدان پايان يافت. 

در ادامه مأموران براي كشف جزئيات بيشــتر از اين حادثه مرگبار به 
تحقيق از راننده تيوولي كه طعمه زورگيران شده بود پرداختند. 

وي گفت: در حوالي خيابان وليعصر)عج( بودم كه زن و مرد جوان راهم 
را سد كردند. آنها سوار بر موتور بودند و من پشت فرمان ماشينم كه مرد 
جوان چاقويي همراه داشت و با آن مرا تهديد به قتل كرد. درخواستش 
اين بود كه گوشي موبايل گران قيمتم به همراه ساعتم كه ارزش زيادي 
داشــت را به آنها بدهم. از ترس جانم ناچار شدم گوشي و ساعتم را به 
سارقان بدهم اما در اين بين التماس شان كردم كه گوشي را برگردانند. 
به آنها گفتم كه داخل گوشي ام اطالعات محرمانه اي درباره كارم وجود 
دارد اما دزدان توجهي به حرف هايم نكردند. دست از تالش برنداشتم 
و گفتم هرچقدر پول بخواهند به آنها مي دهم و اگرچه در ابتدا راضي 
شدند با دريافت 10ميليون تومان گوشي ام را پس بدهند اما كمي بعد 

نظرشان تغيير كرد و متواري شدند. 
وي ادامه داد: مي خواستم هرطور شده گوشي ام را پس بگيرم به همين 
دليل به تعقيب دزدان پرداختم اما آنها با سرعت سرسام آوري حركت 
مي كردند تا مبادا گير بيفتند. با اين حال به تعقيبشان ادامه دادم اما 

پسر خشمگين قاتل پدرش شد

هالكت قاتل فراري با تيراندازي پليس

شلوغي و جمعيت مسافري مترو واقعيتي انكار ناپذير است
روابط عمومي شــركت بهره برداري راه آهن شــهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان شــلوغي هاي مترو واقعا آزاردهنده 
شده است، در ستون با مردم روز 24آبان ماه پاسخ داده است: »ضمن 
عذرخواهي از مسافران گرامي، به اطالع مي رساند واقعيت اين است 
كه شلوغي جمعيت و اســتقبال و ازدحام مسافران از مترو همچنان 
وجود دارد و دولت محترم بايد با پرداخت به موقع بودجه هاي مصوب 
براي خريد ناوگان مورد نياز اقدام كند. شــركت بهره برداري مترو با 
وجود كمبودهاي موجود در شبكه مترو ازجمله كمبود قطار، با تمامي 
امكانات موجود و توان اجرايي خود تــالش مي كند تا بيش از پيش 

رضايت اين عزيزان را فراهم كند.«

 كرونا؛ از جشن تا عزا
كمي به عقب برگرديم؛ ارديبهشت سال گذشته  ادامه از 

با كاهش آمار ابتال به كرونا، عده اي خروج كشور صفحه اول
از وضعيت قرمز را جشــن گرفتند؛ غافل از آنكه سويه جديدي به نام 
»دلتا« در راه است و عيش همه را طيش خواهد كرد و به اين ترتيب، 
جشن كرونا، عزا شد. حاال بعد از 289روز - پس از تجربه موقت بهمن 
سال گذشته تا كنون - بار ديگر كشور از وضعيت قرمز كرونا خارج شده 
است. يعني ديگر شهري با وضعيت قرمز نداريم، اما وضعيت اين شهرها 
آبي هم نشده است. در واقع ما فقط در بحران نيستيم، اما شرايط عادي 
هم نيست. 8شهر به عنوان آخرين شهرهايي كه در وضعيت قرمز بودند، 

اكنون در وضعيت نارنجي قرار گرفته اند.
هدف نااميد شدن از بهبود شرايط نيســت. بنابر آخرين آمار وزارت 
بهداشت 219 شهرستان آبي داريم و وضعيت 207 شهرستان هم زرد 
شده  است اما، تمام اينها به معناي پايان كرونا و جشن رهايي نيست. 
چرا...!؟ به اين دليل كه درست در همين روزها خبر ديگري هم منتشر 
شد و آن، شناســايي و تأييد ســويه جديد B.1.1.529 در آفريقاي 
جنوبي ملقب به »اوميكرون« است. كارشناسان معتقدند اين ويروس 
يك تهديد جدي است زيرا با تكاملي كه پيدا كرده مي تواند در آينده نه 

چندان دور بارديگر همه دنيا را تحت تأثير قرار دهد.
حاال قضاوت با شــما! با آنهايي كــه هنوز در پذيــرش اثرات مثبت 
واكسيناســيون مقاومت مي كنند يا پروتكل هاي بهداشتي را جدي 
نمي گيرند. كساني كه با فرض بر عادي شدن شرايط، بساط مسافرت ها، 
مجالس، مهماني ها و دورهمي ها را راه انداخته اند. بعالوه آنكه هنوز 
اقدام متناسب براي ايمني و فاصله گذاري اجتماعي در كشور انجام 
نشده است و با همين وضعيت شاهد بازگشايي مدارس، ورزشگاه ها، 

سينماها، رستوران ها و... هم هستيم.
ارديبهشت و بهمن99 با اعالم خروج كشــور از وضعيت قرمز كرونا، 
شاهد همين نوع عادي انگاري ها در كرونا بوديم كه نتيجه آن باال رفتن 
آمار مرگ وميرهاي روزانه با ورود كرونــاي دلتا بود. بنابراين نبايد به 
رنگ بندي موقتي شهرها دلخوش بود. در آينده نه چندان دور شايد 

خيز جدي تري از كرونا، اپيدمي ديگري را در كشور رقم بزند.

 بازگشت به رتبه بندي واقعي معلمان
اما در طول 10سال گذشته، شكل نظام رتبه بندي  ادامه از 

معلمان به طور كلي تغيير پيدا كرد و به قانوني صفحه اول
تبديل شد كه كمترين تشــابه را با طرح اوليه داشت؛ يعني وزيران 
پيشين آموزش و پرورش طرح رتبه بندي را با حقوق و مزايا گره زدند و 
اين انگاره را به وجود آوردند كه قرار است همه معلمان در سطح اعضاي 
هيأت علمي ديده شوند و حقوقشان به اندازه هيأت علمي افزايش يابد. 
اين اتفاق همراه شد با نگاه تنگ نظرانه عده اي كه معتقد بوده و هستند 
كه افزايش حقوق معلمان براســاس رتبه بندي باعث تورم، كسري 
بودجه، خلق پول جديد و... مي شــود كه ما با آن موافق نيســتيم و 

معتقديم تنها بهانه اي است كه جايگاه معلمان هيچ گاه ارتقا نيابد.
حاال از تمام اتفاقات پيش آمده و كژتابي هايي كه پيرامون رتبه بندي 
معلمان پيش آمده و نظام سازمان معلمي كه به طور كلي ناديده گرفته 
شد، گذشته ايم و به نقطه بن بست و كوري رسيده ايم كه باعث توليد 
نارضايتي در معلمان شده است. حاال سؤال همه اين است كه چگونه 
اين مسئله كه 10سال حل نشده را بايد حل كرد تا هم دولت ضرر نكند 
و هم معلمان به حق اصلي خود برسند؟ پاسخ من اين است كه به طرح 
اوليه برگرديم و سازمان نظام معلمي را راه بيندازيم؛ طوري كه دولت 
درگير آن نشود و اجازه دهيم يك هيأت داوري مستقل و حرفه اي از 
خود معلمان، صالحيت كاري و شخصي همكاران خود را بررسي كنند 
و همچون پزشكان و مهندسان و وكيالن، مستقل از دولت سازوكار 
صنفي خود را بسازند. سپس براساس خروجي سازمان نظام معلمي، 
گروهي كه بتوانند همچون استادان عضو هيأت علمي حقوق بگيرند، 
مشخص خواهند شد كه پيش بيني ما اين است 40درصد از جمعيت 
معلمان را تشــكيل خواهند داد و 60درصد باقيمانده نيز در سطوح 
پايين تري حقوق خواهنــد گرفت كه بار مالي بــراي دولت نخواهد 
داشت؛ ضمن اينكه اين گروه مي توانند به مرور زمان خود را ارتقا داده 
و به رتبه هاي باالتر برسانند. مسئله معيشتي معلمان هم بايد به گونه 
ديگري حل شود؛ يعني دولت به قانون تمكين كند و حقوق معلمان 
را براساس نرخ تورم افزايش دهد. در اين صورت حقوق آنها، 45درصد 
باال خواهد رفت و عدالت درباره آنها مانند ساير كاركنان دولت رعايت 
خواهد شد. اين ايده اي اســت كه در ابتداي راه نيز ما آن را تعريف و 
ساعت ها درباره آن بحث و بررسي كرده ايم كه اگر اجرا مي شد هيچ يك 

از مشكالت حاضر پيرامون رتبه بندي معلمان رخ نمي داد.

مرد چوپــان كه در درگيــري با زن 
تهراني او را به قتل رسانده بود پيش جنايی

از محاكمــه از ســوي اوليــاي دم 
بخشيده شد و از مجازات قصاص رهايي يافت.

به گزارش همشــهري، اين حادثه 31ارديبهشت  
سال گذشته اتفاق افتاد. آن روز ساكنان ساختماني 
در شرق تهران با شنيدن صداي فرياد و درگيري از 
خانه همسايه راهي آپارتمان آنها شده و پيكر خونين 
و نيمه جان زن جوان را ديدند كــه در اتاق خواب 
افتاده بود. كمي آن طرف تر دختربچه 8ساله وي كه 
وحشت زده بود كنار پيكر مادرش ايستاده بود و گريه 
مي كرد. با گزارش ماجرا به پليس و قاضي جنايي 
تهران، تيم تحقيق راهي محل حادثه شــدند. زن 
جوان بر اثر اصابت ضربات چاقو به شكمش به شدت 
مجروح شده بود كه پس از انتقال به بيمارستان جان 
باخت. در ادامه تحقيقات براي كشف راز اين جنايت 
آغاز و معلوم شد كه زن جوان 2سال قبل به خاطر 
اختالفاتي كه با همسر اولش داشته از او جدا شده 
بــود. او 5روز قبل از حادثه ايــن آپارتمان را اجاره 
كرده بود و به گفته صاحبخانه، وي به همراه مردي 
جوان كه مدعي بود همسرش است در آنجا ساكن 
شده بود. اما مرد جوان ناپديد شــده و از او خبري 

نبود. از سوي ديگر معلوم شد 
كه مقتول پــس از جدايي از 

همســر اولش ازدواج نكرده بود 
و به نظر مي رسيد مردي كه نقش 
شــوهرش را بازي كرده، در اين 

حادثه نقش دارد. 
در اين شرايط دستور بازداشت 
مرد جواني كه 24ســاله و اهل 
روستايي در يكي از استان هاي 
غربي كشــور بود صادر شــد. 
زمان زيــادي طول نكشــيد 
كه مأمــوران مخفيــگاه وي 
را شناســايي كردنــد و اوايل 
تير سال گذشــته يعني 2 ماه 
پس از قتل بــا حضور در محل 
زندگي اش او را دســتگير و به 

تهران منتقل كردند. جوان 
روستايي وقتي پيش روي 
قاضــي ساســان غالمي 

بازپرس شعبه سوم دادســراي جنايي تهران قرار 
گرفت جزئيات قتلي كه مرتكب شــده بود را فاش 
كرد و مدعي شد كه به شدت نادم و پشيمان است و 

مرد كينه جو كه 2نفر را به قتل رســانده و يك نفر را نيز تا 
يك قدمي مرگ كشانده بود در شــرايطي كه در محاصره 
پليس قرار داشت به سوي مأموران تيراندازي كرد و درنهايت 
با شــليك گلوله از پا درآمد تا پرونده شرارت هايش براي 

هميشه بسته شود.
به گزارش همشــهري، جنايت هاي اين مرد از سال99 در 
شيراز آغاز شد. ماجرا از اين قرار بود كه مردي كه در شهر 
كوار استان فارس مرتكب قتل شده بود، پس از آنكه اولياي 
دم مقتول حاضر به بخشش او نشــدند، قصاص شد. مرد 
شــرور كه از نزديكان اين قاتل بــود از آن زمان تهديدها و 
شــرارت هايش را آغاز كرد. طوري كه سراغ يكي از اولياي 
دم پرونده رفت و او را مقابل چشمان پسرش با شليك گلوله 

به قتل رساند و گريخت.
مدتي از اين جنايت مي گذشت و مرد شرور تحت تعقيب 
قرار داشت تا اينكه او اين بار به شهرستان كوار رفت و يكي 
ديگر از خانواده مقتول را با شليك گلوله به قتل رساند. او كه 

قصد داشت به جنايت هايش ادامه دهد سومين قرباني اش را 
نيز انتخاب كرد. او باز هم سراغ يكي ديگر از اولياي دم رفت 
و او را هم هدف گلوله قرار داد اما سومين نفر با وجود اصابت 
گلوله به اعضاي حياتي اش به طرز معجزه آســايي از مرگ 

نجات پيدا كرد.
مرد كينه جو با وجود اينكه 2نفر را به قتل رســانده و مرد 
ديگري را تا يك قدمي مرگ پيش بــرده بود اما همچنان 
فراري بود و هيچ كس از مخفيگاهش اطالعي نداشــت. از 
سويي اقدامات او موجب ايجاد رعب و وحشت در منطقه 
شده بود و در اين شرايط بود كه با پيشنهاد دادستاني مركز 
استان فارس براي مديريت اين پرونده، كميته مشتركي با 
حضور سربازان گمنام امام زمان)عج(، پليس آگاهي استان 
و نظارت معاون دادستان و سرپرســت دادسراي جنايي 
و جرائم امنيتي شيراز تشكيل شــد. از آن به بعد مأموران 
سايه به سايه در تعقيب قاتل فراري بودند تا اينكه جمعه 
شب مأموران پليس آگاهي به اطالعاتي دست يافتند كه 

نشان مي داد مجرم خطرناك در يك مجتمع مسكوني در 
شيراز مخفي شده است. در اين شرايط بود كه مأموران اين 
ساختمان را محاصره كردند و به دنبال راهي بودند تا بدون 
درگيري متهم را دســتگير كنند اما او كه متوجه حضور 
مأموران شده بود شروع به تيراندازي كرد. در اين درگيري 
كه دقايقي بــه طول انجاميد مأموران پــس از آنكه متهم 
حاضر نشد خودش را تسليم كند او را هدف گلوله قرار داده 

و از پا درآوردند.
سيدمصطفي بحريني، دادســتان عمومي و انقالب مركز 
اســتان فارس در اين باره گفت: جمعه شب قاتل فراري كه 
2نفر را كشــته و يك نفر را مجروح كرده بود، در درگيري 
مسلحانه با مأموران پليس آگاهي فارس در شيراز به هالكت 
رســيد. او ادامه داد: با از پاي درآمدن اين قاتل فراري گره 
2پرونده قتل در شهرســتان هاي شيراز و كوار باز شده و به 
اقدامات مجرمانه و جنايتكارانه وي كه باعث نارضايتي مردم 

در اين دو شهرستان شده بود پايان داده شد.

عذاب وجدان دارد.

دوستي اينستاگرامي
متهم گفت: حدود 3 ماه قبل با ليال 
در اينستاگرام آشــنا شدم. من 
چوپان هستم اما 2سالي مي شود 
كه گوشي هوشمند خريده ام و 
در اينستاگرام صفحه دارم. يك 
روز به صورت اتفاقي چشــمم به 
پيج ليال افتاد و عكس خودم را كه 
استوري كرده بودم براي او فرستادم. 
ليال عكسم را اليك و از آن تعريف كرد و 
همين باعث آشنايي ما شد. چند وقتي 
با هم در اينستاگرام چت مي كرديم تا 
اينكه شماره اش را گرفتم و رابطه مان 

بيشتر شد. 
وي ادامه داد: مدتي بعــد براي ديدار 
ليال راهي پايتخت شدم و از او خوشم 
آمد. مي دانســتم از شــوهرش طالق 
گرفته و فرزند دارد اما چون عاشق ليال 
بودم تصميم گرفتم بــا او ازدواج كنم. 
هرچند تفاوت سني داشــتيم اما ماجرا 
را به خانواده ام گفته بــودم و تصميمم 
براي ازدواج با ليال جدي شــده بود تا 
اينكه متوجه شدم او اصال عالقه اي 
به من ندارد. اگر هم داشت احساس 
كردم كه به خاطر پول است. چون من 
گوسفندان زيادي دارم، پس انداز خوبي هم داشتم 
و به خاطر اينكه برق كاري هــم مي كنم در تهران 
پيشنهاد كاري خوبي داشتم. فكر مي كنم ليال پول 

مرا دوست داشت نه خودم را. 
مرد جوان گفت: او مدام سرش توي گوشي موبايلش 
بود و با افراد مختلف چت مي كرد. از ســوي ديگر 
معتاد هم شده بود و مدام دخترش را كتك مي زد. 
حتي يك بار دخترش را آنقدر كتك زد كه اگر من 
نبودم، معلوم نبود چه باليي سرش مي آمد. وي ادامه 
داد: روز حادثه از سركار به خانه آمدم و ديدم قفل 
در عوض شده است. به او اعتراض كردم و احساسم 
اين بود كه فرد ديگري در زندگي اش اســت. من 
نقشه قتل نداشتم و همه  چيز در يك لحظه رخ داد. 
وقتي در حال بگومگو بوديم ناگهان سراغ كيفش 
رفت و يك چاقوي ضامن دار از داخل آن برداشت. 
مي خواست به من ضربه بزند اما مچش را گرفتم و 
مانع شدم. نمي دانم چه شد كه در كشمكشي كه 
ميان ما بود چاقو را از دستش گرفتم و يك ضربه به 
شكمش زدم. بعد از اينكه او خون آلود نقش زمين 
شد، چشمم به دخترش افتاد كه وحشت زده نگاه 
مي كرد، ترســيدم و فرار كردم. بعد از قتل هم به 

روستايمان برگشتم كه دستگير شدم.
متهم به قتل پــس از اقرار به جنايت و بازســازي 
صحنه قتل روانه زندان شد و اولياي دم نيز خواستار 
قصاص عامل جنايت شده بودند اما با تالش بازپرس 
جنايي تهران و انجام جلسه صلح و سازش، سرانجام 
خانواده مقتول دلشان به رحم آمد و چند روز قبل 
در دادســراي جنايي تهران حاضر شدند و قاتل را 
بخشيدند. با رضايت اولياي دم، چوپان قاتل پيش 
از محاكمه از مجازات مرگ رهايي يافت و فرصت 
زندگي پيدا كرد. به اين ترتيب متهم به قتل به زودي 
از لحاظ جنبــه عمومي جــرم در دادگاه محاكمه 

خواهد شد. 

ناگهان با موتور آنها برخورد كردم و همين تصادف باعث واژگوني موتور 
شد. دليل اين تصادف هم سرعت باالي راكب موتور بود، مرگ او يك 

حادثه بود و عمدي در اين اتفاق وجود نداشت.
اگرچه مرد مالباخته منكر عمدي بودن تصادف بود اما زن جوان كه در 
اين تصادف از ناحيه پا دچار شكستگي شده بود در تحقيقات اوليه عنوان 
كرد كه راننده تيوولي عمدا به موتور آنها كوبيده است. وي گفت: من 
و همسرم شب حادثه با ديدن راننده خودروي تيوولي تصميم گرفتيم 
از او سرقت كنيم. به نظر مي رسيد كه پولدار است به اين دليل كه هم 
گوشي گران قيمت داشت و هم ساعت ماركدار. وي ادامه داد: به سمت 
سوژه مان رفتيم و با تهديد ساعت و گوشي موبايلش را سرقت كرديم اما 
او به تعقيب ما پرداخت و درحالي كه با سرعت حركت مي كرد عمدا به 

موتور ما كوبيد و باعث شد همسرم را از دست بدهم.
زن جوان نيز براي مداوا به بيمارســتان و جسد همسرش به پزشكي 
قانوني انتقال يافت. از ســوي ديگر با دســتور بازپرس جنايي تهران، 
كارشناس راهور راهي محل حادثه شد تا با انجام بررسي هاي گسترده 
علت اين حادثه مرگبار را اعالم و مشخص كند كه آيا مرگ زورگير يك 
حادثه بوده يا مالباخته عمدا با ماشين به موتور آنها زده است. از سوي 
ديگر تحقيقات براي مشخص شدن سرقت هاي احتمالي ديگر از سوي 

زوج زورگير ادامه دارد.

پســر جوان در جريــان درگيري با 
پدرش او را با ضربه هاي چاقو به قتل 

رساند و نيم ساعت بعد دستگير شد.
به گزارش همشهري، اين حادثه روز 
جمعه در يكي از محله هاي شهرستان 
مرودشت در استان فارس اتفاق افتاد 
و به دنبال آن تحقيقات پليس در اين 
خصوص آغاز شد. ســرهنگ فرشيد 
زينلــي، فرمانده انتظامي مرودشــت 
در اين بــاره گفت: در پــي اعالم مركز 
فوريت هــاي پليســي 110مبني بر 
درگيــري منجر بــه قتــل در يكي از 
محله هــاي شهرســتان مرودشــت، 
بالفاصله مأموران انتظامي جهت بررسي 

موضوع به محل اعزام شدند.
وي ادامه داد: با حضور مأموران در محل 
مشخص شد مردي 47ساله توسط فرزند 
خود با ضربات سالح سرد به قتل رسيده 
و قاتل نيز متواري شده است. در اين شرايط بود كه مأموران با اقدامات فني و تخصصي موفق شدند 
در كمتر از نيم ساعت قاتل 27ســاله را كه در منزل دوستش در يكي از محله های اين شهرستان 
مخفي شده بود شناسايي و دستگير كنند. سرهنگ زينلي در ادامه گفت: وقتي متهم تحت بازجويي 
قرار گرفت ضمن اعتراف به قتل پدرش گفت به دليل اعتياد شديد پدرش به مواد مخدر با او اختالف 
داشته و با وي درگير شده و اين حادثه رقم خورده است. براساس اين گزارش هم اكنون متهم در 

بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

           خانواده زن تهرانی با حضور در دادسرای جنايی از قصاص قاتل گذشت كردند

بخشش چوپان قاتل 
پيش از محاكمه
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مستندهاي كمياب در خانه هنرمندان
در تازه ترين برنامه سینماتك خانه هنرمندان ايران، مجموعه اي از 
آثار با عنوان »مستندهاي كمیاب« به نمايش در مي آيد. »خندق« 
ســاخته پرويز كیمیاوي، »بازار مســگرها« اثر ژيال مهرجويي، 
»دراويش خاكســار« ســاخته جواد گنجي زاده، »گنجینه هاي 
گوهر« اثر ابراهیم گلســتان و »لحظاتي چند با دراويش قادري« 
ســاخته منوچهر طبري مستندهايي هســتند كه در اين برنامه 
نمايش داده خواهند شد. پس از نمايش اين مستندها نیز نشست 
نقد و بررسي با حضور ســامان بیات، پژوهشگر ســینما، برگزار 
مي شود. مستندهاي كمیاب دوشنبه هشتم آذر ماه ساعت ۱۷:۳۰ 
در سینماتك خانه هنرمندان ايران به نمايش درمي آيد. اين برنامه 

ويژه اعضاي سینماتك خانه هنرمندان ايران است.

چخوف تر از چخوف
مضحكه 2نمايشنامه مرغ دريايي و دايي وانیاي چخوف كه 

در تماشاخانه سنگلج اجرا مي شود

از هفتــه دوم آبان مــاه، نمايش »مرغ 
دريايي دايي وانیا« به نويسندگي آرمان 
طیران و كارگرداني حسین حیدري پور 
در تماشاخانه سنگلج روي صحنه رفته 
است. اجراي اين نمايش تا ۱2آذر ادامه 
دارد. طیران به عنوان نويسنده نمايش، 

نگاه پارودي)مضحكه( به 2نمايشــنامه »مرغ دريايي« و »دايي 
وانیا«ي چخوف داشته  و اين دو نمايشــنامه را به همین سبك و 
سیاق نوشته است. در »مرغ دريايي دايي وانیا« بخشي از داستان 
مربوط به »مرغ دريايي« و بخشي ديگر مربوط به »دايي وانیا« است. 
در اين دو نمايشنامه نشــانه هاي زيادي از انفعال شخصیت هاي 
داســتان وجود دارد؛ كاراكترهايــي كه در نظام ســرمايه داري، 
سرزمین خود را از دســت مي دهند، اما هیچ كاري براي نجات آن 
انجام نمي دهند. در اين اثر نمايشي تمام كاراكترهاي تأثیرگذار هر 
دو نمايشــنامه انتخاب و به صورت شخصیت هاي ايراني در دوران 
قاجار به تصوير كشیده شده اند. البته نمايشنامه »مرغ دريايي دايي 
وانیا« در عین حال كه در داستان و شخصیت ها وامدار 2 نمايشنامه 

چخوف است، اثري مستقل به حساب مي آيد.

سفر مرغ دريايي چخوف به ايران
حسین حیدري پور، كارگردان اين اثر نمايشي درباره اينكه نمايش 
چه چیزي را به مخاطب خود بیان مي كند، به همشهري مي گويد: 
»در اين نمايش، مشــخصا ســردرگمي و بي عملي روشنفكران، 
تنهايي و فالكت مردم عامي، سرخوردگي تفكرات و جنبش هاي 
اجتماعي و سیاســي، ناكارآمدي نظام هــاي حاكمیتي كهنه و 
پوســیده، وجود خرافات و باورهاي عمیقــا ضدديني و فرهنگ 
غربزدگي ديده مي شود و همه مضامین در نظام ايرانیزه شده در 

قالب پارودي آورده شده است.«

وي همچنین در ادامه به داســتان نمايش اشاره مي كند: »متن 
موجود آداپتاسیون از 2متن چخوف نیســت و لزوما ارتباطي با 
نمايشنامه هاي چخوف ندارد. داستان در زمان قاجار مي گذرد. مرغ 
دريايي چخوف به ايران كوچ مي كند و اين خبر به گوش درباريان 
مي رسد كه وي براي بازگرداندن به سمت ايران مي آيد؛ به همین 
جهت گروه تئاتري در ايران تشكیل مي شود كه نمايشنامه هاي 
وي را در حضورش براي خیر مقدم اجرا كنند. اين سفر و تشكیل 
گروه، همزمان است با درگیري ها و آشوب هايي كه به اوج خودش 
رسیده است. همه درباريان فرار مي كنند و تنها بازيگري كه مي ماند 
ژوكر میرزاست كه مي توان گفت همان ســیاه تخت حوضي در 

نمايش هاي آيیني و سنتي ايراني است.«
 حیدري پور دربــاره آوردن يك نمايش ايرانــي روي صحنه اضافه 
مي كند: »زماني كه مي خواهیم درباره نمايش ايراني سخن به میان 
بیاوريم، آن را بر صحنه اجرا كنیم. نمي توان خیمه شب بازي را ناديده 
گرفت. نمايش سنتي خیمه شب بازي همیشه جزو سرگرمي هاي 
ديرين مردم كوچه و بازار در گذشــته بــوده و هنرمندان آن زمان 
با اســتفاده از وجه فضاي كمدي و فضاي نقادانه شــخصیت هاي 
اين نمايش حرف مردم را به گوش شــاهان زمان خود مي رساندند 
كه اين شــیوه با موضوع نمايش ما بي ارتباط نبود. نمايش سنتي 
خیمه شب بازي به عنوان يكي از گونه هاي تأثیر گذار از هنر كوچه و 
بازار در فرهنگ ايراني تنیده شده كه در دل خود فرهنگ عامیانه را در 
خود جاي داده است. ما در بخش هاي ديگر اين نمايش از گونه هاي 
ديگر نمايش هاي سنتي مثل زن پوشــي، نقالي و...  بهره برده ايم.« 
حیدري پور همچنین از اجراي نمايش در تماشاخانه سنگلج مي گويد: 
»خیلي خوشحالم در تماشاخانه اي نمايش را به صحنه بردم كه بیش 
از نیم قرن از تأسیس آن مي گذرد و در اين سال ها بزرگان نام آوري 
روي اين صحنه بودند. سنگلج شناسنامه اي پروزن براي نمايش ايراني 
و تئاتر است و امیدوارم با بهتر شدن شرايط تئاتر باز هم رونق خود را 

به دست بیاورد و با حمايت ها تئاتر به سبد فرهنگي مردم بازگردد.«

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار 

شب هول
نخستین قسمت فصل جديد برنامه »هفت« عاري از فرم و جذابیت بود

»قهرمان آخرين كار فیلمسازشه و به شدت پرسروصدا 
يعني خودش ]خود فیلمســاز[ پرســروصداش كرد. 
داليلش رو عرض خواهم كرد.« اين جمله روشــنگر 
مســعود فراســتي آغازگر میز نقد برنامه تلويزيوني 
»هفت« بود كه جمعه روي آنتن شبكه۳ رفت. هفت، 
گويا مدت ها نبود و كســي هم جاي خالي اش را حس 
نمي كرد و دلش برايش تنگ نمي شد، اما محمدتقي 
فهیم، ديگر منتقد ثابت هفتـ  كــه همین چند روز 
پیش هم مطلبي در حمايت از مسعود فراستي نوشته 
و از مجريان يك برنامه راديويي خواســته بود احترام 
فراستي را نگه دارند - سخنانش را با تشكر از »پیگیران 
جدي« برنامه هفت آغاز كرد كه در تماس ها و پیام هاي 
مختلف جوياي سرنوشت برنامه هفت بوده اند. فراستي 
با كنايه به فهیم گفت حتما به ايــن پیگیران جوابي 
هم نمي دادند كه چرا هفت نیست. فهیم گفت نه ولي 
مديران گفتــه بودند كه هفــت را مي خواهند چراكه 
هفت بِرند ماست. همین چند جمله كه با بدترين فرم 
روي آنتن بیان شد شــائبه نمايشي تمرين شده میان 
فهیم و فراســتي را ايجاد می كرد. از ســوي ديگر، در 
زير متن اين سناريوي بد و بي فرم، نكته نگران كننده 
ديگري وجود داشــت و آن آگاهي مجريان -بازيگران 
هفت به انحصاري بودن فرصتي است كه صداوسیما 
به آنها اعطا كرده اســت. 2مجري ثابت میز نقد هفت 
مي توانند هرچه خواســتند بگويند و نگران نباشــند 
كه درستي يا نادرستي ادعاهايشــان در اين برنامه به 
چالش كشیده شود؛ چون میزانســن برنامه هفت به 
شكلي است كه فراستي و فهیم از بیشتر حاشیه امنیت 

برخوردار باشند.

فراستي عجول
هفت بعد از مدت ها برگشت اما چیز جديدي در چنته 
نداشت؛ فراستي همان فراســتي همیشگي بود. البته 
بايد اذعان كرد بعید است كسي فراستي را ببیند و ياد 
آن دكلمه پرشورش از اشــعار فردوسي نیفتد: »گلوي 
ســیاوش به خنجر بِريد.« يا مگر مي شــود كســي به 
صحبت هاي فراســتي گوش كند و يــادش نیفتد كه 
جناب منتقد روزي در برنامــه »كتاب باز« و در حضور 
سروش صحت نامه هايي را از داستايفسكي خواند و بعدا 
معلوم شود اين نامه ها را يك ايراني با نگاهي به ادبیات 
داستايفسكي نوشته است. هفت كه با فريدون جیراني 
متولد شــد، با گبرلو حضیض را تجربه كرد، با افخمي 
سروصدا كرد، با محمدحسین لطیفي و به تهیه كنندگي 

مجتبي امیني مي خواست نه سروصدا كند، نه ساكت 
باشد، نه خنثي باشد و نه تشويشي را سبب شود. پیش از 
كرونا شايد عده اي برايشان جالب بود كه فراستي درباره 
فیلم ها چه مي گويد، اما حاال بعــد از همه اتفاقاتي كه 
ظرف 2سال گذشته افتاده و نظرات مختلفي كه درباره 
پديده هاي گوناگون در مملكت بیان شــده، ديگر هیچ 
حرفي نمي تواند باعث تعجب كسي شود. فراستي هم كه 
پیش از آغاز برنامه هفت دستش را در يك كلیپ كوتاه رو 
كرده و نشان داده بود كه چه موضعي درباره »قهرمان« 
اصغر فرهادي دارد. چرا فراستي بايد در فاصله چند روز 
مانده به آغاز هفت نظرش را درباره قهرمان اعالم كند و 
باعث شــود كه همان عالقه نیم  بند به شنیدن نظرش 

درباره قهرمان از بین برود؟

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خبر داد

بازگشت مركز سرود و آهنگ هاي انقالبي
تازه تريــن ويژه برنامه »ســازهاي خاكــي« با حضــور محمد مهدي 
اسماعیلي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در تاالر وحدت تهران برگزار 

شد.
به گزارش همشــهري، ســازهاي خاكي برنامه اي بود كــه با حضور 
نوازندگان اركستر ســمفونیك در جبهه جنگ در تاالر وحدت برگزار 
شد. در اين مراســم از هنرمندان تجلیل شــد و وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي وعده تاسیس مركز سرود و آهنگ  هاي انقالبي در دوره جديد 

را داد.
محمد مهدي اسماعیلي، وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي در بخشی از 
ســخنان خود عنوان كرد: »امشــب در خدمت بزرگاني بوديم كه ياد 
آنها براي ما زيبا و دلنشین است؛ كما اينكه بسیاري از خاطرات دوران 
كودكي و نوجواني ما با اين صداهاي دلنشــین شكل گرفته است. اين 
استادان براي ما كه در دفاع مقدس نوجوان بوديم، يادآور خاطرات اعزام 
به جبهه ها و تشییع شهدايي بود كه با اين نواها به ياد ما مي افتاد. اين 
حسي است كه در همه ماست. حس قدرداني كلي خاطرات شیرين و 

به ياد ماندني كه چنین شبي را رقم زدند.«
وي در ادامه افزود: »در وزارت فرهنگ تمام تالشــمان در دوره جديد 
اين است كه به داشته هاي غني مان بیفزايیم. اينها ظرفیت هاي بزرگي 
است كه فرهنگ دفاع مقدس و شــهادت را براي ما خلق كرد. بسیاري 
از هنرمنداني كه در آن دوران با حضورشان در جبهه هاي جنگ شور 
مي آفرينند حماسه هاي عظیمي را ايجاد كرده كه رزمندگان اسالم هم 
به آن باور دارند. از كساني كه نســبت به اين سرمايه هاي بزرگ غافل 
بودند، گله مندم، اين عزيزان آثاري را خلق كردنــد كه واقعا بي نظیر 

هستند.«
وزير ارشاد با اشاره به اين مطلب كه تالش داريم ضمن حفظ اين میراث 
و ظرفیت بزرگ، به خلق دوره جديدي در اعتالي شعر و سرود موسیقي 
در كشورمان استفاده كنیم، گفت: »اينها برنامه روشني را مي طلبد كه 
در معاونت امور هنري ايجاد شده و طبق برنامه  ريزي هايي كه صورت 
گرفته، ما به زودي مركز سرود و آهنگ هاي انقالبي را ايجاد مي كنیم تا 

اين نگاه ارزشمند را احیا كنیم.«
بعد از صحبت هاي وزير، از سوي دست  اندركاران يادواره سازهاي خاكي 
از هنرمندان پیشكسوت عرصه دفاع مقدس با اهداي لوح سپاس تقدير 
شــد. اجراي چند برنامه موسیقايي با هنرمندي اســفنديار قره باغي، 
محمد گلريز، محمدرضا صفي با همراهي نوازندگان پیشكسوت و جوان 
اركستر سمفونیك تهران از بخش هاي مختلف يادواره سازهاي خاكي 

در تاالر وحدت بود.

رقابت ۲۳فيلم در بخش مسابقه 
مستند بلند سينماحقيقت

فیلم هاي »راديوگرافي يك خانواده«، »سیاوش در آتش« و »علي 
ُمسیو« از مهم ترين مستند هايي بودند كه به بخش مسابقه راه نیافتند 

اســامي فیلم هاي حاضر در بخش مسابقه 
فیلم هــاي بلنــد پانزدهمین جشــنواره 
ســینماحقیقت در حالي ديروز منتشر شد 
كه نام هاي آشــناي خط خورده و فهرست 
غايبان به اندازه راه يافتگان قابل تامل و جالب 
توجه بودند.  در فهرست آثار راه يافته به بخش 
مسابقه مستند بلند، نام هايي چون علیرضا 
رسولي نژاد)ايستوود(، حسن نقاشي)دبستان 
پارسي(، امید نجوان)ساموئل خاچیكیان؛ 
يك گفت وگو( و محسن اسالم زاده)هیچ كس 
منتظرت نیســت( جلب توجه مي كند. از 
سوي ديگر اما چند مســتند بلند كه پیش 
از اين گفته مي شــد بخت حضور در بخش 
مســابقه را دارند، مورد توجه هیأت انتخاب 
قرار نگرفتند. از میان اين مستندها مي توان 
به اينها اشاره كرد: »سیاوش در آتش«)كیوان 
مهــرگان(، »علي ُمسیو«)مســعود میر( و 
»راديوگرافــي يــك خانواده«)فیــروزه 
خسرواني(. بخش مستند هاي بلند مسابقه 
ملي يكي از مهم ترين بخش هاي جشنواره 
ســینماحقیقت اســت و معمــوال رقابت 
فشرده اي میان مستندسازان براي حضور در 
اين بخش وجود دارد. عموما هم بعد از معرفي 
فیلم هاي بخش مسابقه، چند مستند مهم 
و شاخص بیرون فهرست مي مانند؛ اتفاقي 
مسبوق به سابقه كه امسال هم رخ داده است.

از قلم افتاده ها 

اما چند مستند هم كه گفته مي شد بخت 
حضور در بخش مسابقه جشنواره را دارند 
در نهايت به اين رخداد ســینمايي راه پیدا 
نكردند. »راديوگرافــي يك خانواده« يكي 
از اين آثار اســت. اين فیلم ساخته فیروزه 
خسرواني و محصول مشــترك ايران، نروژ 
و سوئیس، اواخر ســال2۰2۰ برنده جوايز 
بهترين مستند بلند و اســتفاده خالقانه از 
تصاوير آرشیوي از فستیوال ايدفا در هلند 
شد و جايزه آينه نقره اي انتخاب مخاطبان 
فســتیوال اُســلوي نروژ را هم گرفت. در 
شــروع اين فیلم كه مستندي روايي است، 
از زبان راوي مي شنويم: »مادر با عكس پدر 
ازدواج كرد.« در خالصه روايت فیلم آمده  
»اين جمله، استعاري نیست. بلكه توصیف 
شكل واقعي ازدواج والدين خود كارگردان 
است«؛ »يه تابستون كه پدر براي تعطیالت 
دانشگاه، از ســوئیس به ايران اومده بود، با 
مادر توي يه مهموني بزرگ خونوادگي آشنا 

شد؛ و ناغافل، عاشق شد.«
ديگر مستند ناكام از حضور در پانزدهمین 
جشنواره ســینماحقیقت »ســیاوش در 
آتش« است. اين مستند كه توسط كیوان 
مهرگان كارگرداني شده با تمركز بر زندگي 
و زمانه هنري محمدرضا شجريان، تحوالت 
موسیقي و شعر فارســي را در بستر تاريخ 
اجتماعي ايــران روايت مي كنــد. در اين 
مســتند تعدادي از چهره هاي سرشناس 
موســیقي، سیاســت و فرهنگ به عنوان 
شــاهدان تاريخي وقايع، خاطــرات و نگاه 

خود را روايت مي كنند.
همچنین بايد از مســتند »علي ُمســیو« 
ساخته مســعود میر نام برد كه از تولیدات 
مركز گسترش سینماي مستند و تجربي، 
متولي جشــنواره ســینماحقیقت اســت 
ولي در نهايت به فســتیوال راه پیدا نكرد. 
مستند »علي ُمسیو« به كارگرداني مسعود 
میر درباره يكــي از چهره هاي شــاخص 
جنبش مشــروطیت اســت. اين مستند 
شناخت نامه اي اســت مصور براي معرفي 
و غبارزدايي از شخصیت هاي مهم جنبش 
مشروطه. علي ُمسیو با سازماندهي ارتشي 
سري از میان وطن پرستان و آزادي خواهان 
آذربايجان تحت عنوان مركز غیبي، سنگ 
مقاومت در تالش براي وقوع انقالب و البته 
شكستن محاصره تبريز را بنا گذاشت و در 
اين راه از مال و جان و فرزندان خود گذشت. 
مستند نیمه بلند » اهواز باالی پايین شهر« 
ساخته حبیب باوی ساجد از ديگر فیلم های 
مهم راه نیافته به جشنواره سینما حقیقت 
امسال است. اين مســتند درباره مشكالت 
اقتصادی شهر اهواز است. جز اينها چندين 
مســتند ديگر هم به داليلي مــورد توجه 

هیأت انتخاب قرار نگرفتند. 

23 مستند بلند 
بخش مسابقه ملي

������ )نيما مهديان( آن مرد با اتوبوس آمد
 احتضار������������������������� )حجت طاهري(

استخوان هاي شكسته��������������� )عليرضا 
معمارياني(

�������� )علي اكبر نوروزپور( از رنج عاشقي
ايستوود���������������� )عليرضا رسولي نژاد(

 برف گير��������������������������� )كيارش اشراقي 
و مرتضي قاضيان(

������������������������������������ )اصغر برقه( برقه
پهلوانان نمي ميرند������� )شراره عطاري(
جابه جايي يا نابه جايي���� )پريسا گرگين(
چهره پرداز������������������������ )جعفر نجفي(
دبستان پارسي�������������� )حسن نقاشي(
ريتم كند������������������ )محسن عليدادي(
سمفوني حميد��������������� )جعفر صادقي(
����)اميد  ساموئل خاچيكيان؛ يك گفت وگو

نجوان(
���� )محمد سليمي  راد( سرباز شماره صفر
شرق وحشي����� )مجتبي اسماعيل زاده(
������������� )محمدرضا فرزين نيا( كنترپوان
گزارش يك كوچ��� )عبدالخالق طاهري(
��������������������� )اشكان نجاتي  مشق امشب

و مهران نعمت الهي(
ننه مخمل��������� )اميرحسين خليل زاده(

��������� )محسن  هيچ كس منتظرت نيست
اسالم زاده اسكستاني(

هنگامه اركســتر مجلســي سازها به 
����������������� )سيدمجيد  رهبري قباد شيوا

حسيني همداني(
يكي از روياهاي من�������� )محسن هادي(
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اكران آنالين رستاخيز 
تهیه كننده فیلم »رستاخیز« خبر داد كه اين فیلم از ۱۶ اسفند ماه همزمان 
با تولد حضرت ابوالفضل)ع( در پلتفرمي بــه نام حالل چنل كه براي عرضه 
جهاني آن طراحي شده، اكران آنالين مي شود. تقي علیقلي زاده در گفت وگو 
با ايســنا ضمن اعالم اين خبر گفت:  تا ۱۶ اسفندماه آزمايش هاي عملیاتي 
متنوعي در اين پلتفرم انجام خواهد شد تا در مقطع فاز بهره برداري از كارايي 
حداكثري برخوردار باشد. رستاخیز قرار است به ســه زبان عربي، فرانسه، 
فارســي و ۱۰ زبان ديگر در مدت زمان 2 ســاعت در پلتفرم  حالل چنل و 
پلتفرم هاي داخلي توزيع شود. رستاخیز آخرين ساخته احمد رضا درويش 
روايتي از نهضت عاشواست.  اين فیلم نخستین بار، 8سال پیش درجشنواره 

فیلم فجر به نمايش درآمد و 9جايزه را به خود اختصاص داد.
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كيوسك جهاننما

توافق مرزي ارمنستان و آذربايجان
سرانكشورهايارمنستانوجمهوريآذربايجانپسازمذاكراترودرروكهبا

ميانجيگريرئيسجمهورروسيهانجامشد،ازتعيينحدودمرزهايخودخبررويداد
دادند.ديدارمشتركنيكولپاشينيان،نخســتوزيرارمنستان،الهامعلياف،
رئيسجمهورآذربايجانووالديميرپوتين،رئيسجمهورروسيههمزمانباسالگردامضاي
توافقآتشبسقرهباغانجامشدهاست.طيهفتههاياخير،نيروهايدوطرفدرحدودتعيين
شدهقبليدردرگيريهايپراكندهمواضعيكديگرراهدفقراردادهبودند.درايندرگيريها،
چنديننيروينظاميازدوطرفكشــتهشدند.رهبران3كشــورپساز3ساعتمذاكرهدر
سوچي،يكبيانيهمشتركامضاكردند.بهگزارشيورونيوز،درمتناينبيانيهآمدهاست:»ما،
الهامعلياف،رئيسجمهورجمهوريآذربايجان،نيكولپاشــينيان،نخستوزيرجمهوري
ارمنستانووالديميرپوتين،رئيسجمهورفدراسيونروسيهدرتاريخ۲۶نوامبردرسوچي
ديداركرديمودرموردآتشبسكاملدرمناقشهقرهباغبهتوافقرسيديم.«براياجرايمفاد
اينتوافقيككارگروهسهجانبهبهرياستمعاوناننخستوزيرجمهوريآذربايجان،ارمنستان

ومعاوننخستوزيرفدراسيونروسيهتشكيلشدهاست.

فصل سقوط ارز
بسياریازكشورهایمنطقهخاورميانهدرپیبحرانهایجهانیو

داخلیشاهدسقوطارزشپولملیخودمقابلدالرهستند

اعتراضاتشهروندانتركيهبهشرايطاقتصاديوسقوطارزشلير
مقابلدالر،بهيكيازمهمترينخبرهاياينروزهانزدرسانههاي
منطقهوجهانتبديلشــدهاست.تركيهدســتكمطي۲دهه
گذشتهشاهدچنيناعتراضاتگســتردهايبامحوريتمسائل
معيشتي،اقتصاديوارزينبودهودامنهايناعتراضاتبرايافكار
عموميقابلتوجهاست.امااقتصادتركيه،تنهاقربانيسقوطنرخ
ارزنيست.نگاهيبهوضعيتاقتصاديمنطقهنشانميدهدكشور
لبناننيزازسال۲019تاكنون،شاهدسقوطآزادپولمليخود
مقابلدالربودهاست.برايدركابعادنگرانكنندهاينتحوالت،
كافياســتبدانيمارزشليرلبنانطي4دههقبلازسال۲019
)حتيدراوجدورانجنگداخلياينكشــوراز1975تا1990(
درمحدودهايثابت)بين1500الي1900ليربرايهردالر(باقي
ماندهبود.ليستكشورهاييكهشاهدسقوطپرسرعتارزخود
هستند،بهتركيهولبنانختمنميشود.بررسيهانشانميدهد
اقتصادمنطقهخاورميانهوشــمالآفريقاروزبهروزبيشتردرگير
بحرانبيثباتيارزيوكاهشارزشپولمليخودميشــود.در
اينميانحتينامبرخيازكشورهايمتحدغربكهدرمعرض
هيچگونهفشارسياسي-امنيتيخارجيمانندجنگوتحريمقرار
نداشتهاندنيزديدهميشــود.مركزپژوهشهايعربيدراوايل
سالميالدي۲0۲0باانتشارگزارشيهشداردادمنطقهخاورميانه
بهزوديميزبانپسلرزههايبحرانماليجديددرغرباســت؛
پسلرزههاييكهبدونشكيكيازمهمتريننشانههايآن،سقوط
ارزشپولملياست.اينسقوطبهمعنايافزايشتورمودرنتيجه،
تشديدفشارهايمعيشتيبرمردمخواهدبود.برايناساسشايد
بتوانگفتمهاربحرانهايارزي،يكيازمهمتريناولويتهاي

كشورهايمنطقهطيسالهايپيشرواست.

لير تركيه
سقوطآزادپولمليتركيه،بهعنوانكشوريكههمواره
خودراالگويــياقتصاديبرايجهاناســالممعرفي
ميكرد،بازتابگستردهايدرسطحرسانههاداشتهاست.هماكنون
ارزشهردالربهبيشاز1۲ليررسيدهاست؛اينرقمسال۲019،
5ليرودرسال۲005كمترازيكليربود.ازجملهمهمترينداليل
اينســقوط،كاهشنرخبهرهبانكي)ازمهمترينسياســتهاي
اقتصاديدولتاردوغان(،بدهيهايمتراكمشركتهايدولتي-
خصوصيتركيهوالبتهتشــديدبحرانهايبينالمللياينكشور
درجبهههايمختلف)يونان،ليبي،سوريه،آذربايجانو...(عنوان
ميشود.البتهتركيهتالشميكندازســقوطپولمليخودبراي

تقويتصادراتوهمچنينگردشگرياستفادهكند.

لير لبنان
سقوطليردرلبنانفراترازپديدهايصرفااقتصادياست
ونماديازفروپاشيتدريجينظامحاكمبراينكشور
بهشــمارميآيد؛نظاميكهازابتدايدهه1990ميالديبراساس
توافقيميانطوايفمذهبيمختلفشكلگرفتهاست.اكنونارزش
هردالراز1500ليردرســال۲019بهبيشاز۲5هزارليررسيده
است.فساداقتصاديگســتردهدرنظامبانكيلبنانوعدمتوانايي
اينكشوربرايبازپرداختبدهيهايخارجي،مهمتريندليلاين
سقوطآزادبهحسابميآيد.درحاشيهاينشرايط،بيشاز۶0درصد

شهروندانلبنانيبهدليلافزايشتورمزيرخطفقرقرارگرفتهاند.

لير سوريه
اقتصادسوريهقربانيجنگاســت؛جنگيكهطي
10ســالبخشبزرگياززيرساختهاياقتصاديو
مدنياينكشوررابهكليويرانكرد.حتيزمانيكهارتشسوريه
باكمكمتحدانموفقشــدتروريســمداخليراشكستدهد،
تحريمهايآمريكااجازهورودســرمايهبرايبازسازياينكشور
رانداد.هماكنونهردالردربازارهايسوريهبين3500تا4هزار
ليرمعاملهميشود؛درحاليكهارزشدالرپيشازجنگداخلي
50ليربود.كاهشمنابعارزيوعدمدسترســيدولتسوريهبه

منابعنفتي،اينوضعيتراوخيمتركردهاست.

ريال يمن
يمنازديگركشــورهايمنطقهاســتكهدرسايه
جنگومحاصره،بســياريازظرفيتهاياقتصادي
خودراازدســتدادهاســت.بهاينترتيب،هردالرمعادلبيش
از1400رياليمنياســت؛درحاليكهتاپيــشازتجاوزائتالف
عربستانواماراتبهاينكشوردرســال۲014،ارزشدالرتنها
۲50ريالبود.بيثباتيدرادارهنظامبانكي،مصادرهاموالمليدر
خارجازكشــور،توقفصادراتنفتكه75درصدازدرآمددولت
راتشكيلميدادوتداومشرايطجنگيازجملهمهمترينداليل

سقوطمستمررياليمنمقابلدالراست.

پوند مصر
بانكجهانيدرســالگذشــتهاعالمكــردتمام
كشورهايدرحالتوســعهكهوابستگيقابلتوجه
بهمنابعصندوقبينالملليپولداشتهباشــند،بهزوديشاهد
سقوطنرخارزخواهندبود.بدونشكيكيازمهمترينمصاديق
اينالگو،مصراست؛كشوريكهپسازكودتايسال۲014براي
تاميننيازهايماليخودبهطرزبيســابقهايازنهادهايمالي
خارجياستقراضميكند.درعينحالبايدتوجهداشتيكياز
شروطايننهادهابرايكمكمالي،آزادسازينرخارزاست.براين
اساس،ارزشهردالراز8پونددرسال۲015بهبيشاز۲0پوند
رسيدهاست.پيشبينيميشودپولمليمصرباشيبيتندترطي

سالهايآيندهارزشخودمقابلدالرراازدستبدهد.

دينار الجزاير
جديدترينكشورعربيكهبهليستبحرانهايارزي
منطقهاضافهشده،الجزايراست؛كشوريكهازثبات
داخليخوبيبرخورداربودهوبرايتامينبودجهخودبهطورعمده
برفروشانرژيتكيهدارد.اماسقوطقيمتنفتوگازتاسال۲0۲0
وبحرانكرونا،اقتصادالجزايرراهمدرگيربحرانكرد؛بهگونهاي
كهارزشهردالراز75ديناردرسال۲014بهبيشاز۲00دينار

هماكنونافزايشيافتهاست.
تماماينهادرحالياستكهپيشبينيميشودكشورهايغربي
)مخصوصافرانســهوآمريكا(بهدليلنارضايتيازروابطگسترده
الجزايرباچين،فشــارهاييرابراقتصاداينكشورطيسالهاي

آيندهتحميلكنند.

روزنامه لس آنجلس تايمز ]آمريكا[

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

»جمعه سیاه« سرد آمريكا

طالبان علیه داعش

لس آنجلس تايمز نوشته كه حراجي بلك فرايدي 
امسال در آمريكا مثل هیچ سال ديگري نبوده و 
رونق چنداني نداشته است. امسال ديگر هیچ 
خبري از صف هاي طوالني مقابل فروشــگاه ها 
نبود. اين روزنامه در گزارشــي از يك مجتمع 
تجاري بزرگ در لس آنجلس نوشته كه تا ساعت 
10فقط 15نفر در صف منتظر باز شدن فروشگاه ها 
بوده اند و پاركینگ مجتمع هم كامال خالي بوده 
اســت. چند دلیل عمده باعث شد حراج پايان 
سال آمريكايي ها ســرد و كم رمق باشد. تغییر 
شــیوه خريد مردم از خريد حضوري به خريد 
آنالين، ناتواني زنجیره تامین كاال در فراهم كردن 
تمامي اجناس مورد نیاز مردم و همچنین باال رفتن 
قیمت ها داليل اصلي عنوان شده است. البته در 
پس  همه اينها، بحران كرونا قرار دارد كه به كلي 

شرايط اقتصادي و بازار را دگرگون كرده است.

واشنگتن پست نوشته كه با اعزام نیروهاي بیشتري 
از سوي طالبان به شرق افغانستان، جنگ اين گروه 
با داعش وارد مرحله  تازه اي شــده است. بیش از 
1300نیروي طالبان به واليت ننگرهار اعزام شده اند. 
همزمان، حمالت شبانه طالبان علیه مواضع داعش 
و محل اختفاي نیروهاي اين گروه افزايش پیدا كرده 
اســت. اقدامات تازه طالبان علیه شاخه خراسان 
داعش پس از افزايش حمالت تروريستي داعش در 
نقاط مختلف افغانستان آغاز شده است. داعش نیز 
در مقابل از مخالفان طالبان خواسته با پیوستن به 
اين گروه، علیه حاكمان جديد افغانستان بجنگند. 
سران داعش توافق صلح طالبان با آمريكا را خیانت 
خوانده و از همان ابتداي تســلط طالبان بر كابل، 
حمالت خود علیه اين گروه و همچنین علیه مردم 

به خصوص شیعیان هزاره را آغاز كرده اند.

 شربت گل؛  از آوارگي در پشتونستان
 تا پناهندگي در رم

شربت گل، زن افغاني كه در سن 12سالگي 
چشمان سبز رنگش، او را به شهرت جهاني 
رساند، به ايتالیا پناهنده شده است. دفتر 
ماريو دراگي، نخست وزير ايتالیا، 4آذرماه امسال اعالم كرد كه شربت گل، 
به رم رسیده است. در بیانیه منتشرشده از سوي دفتر دراگي آمده است كه  
پس از وقايع تابستان امسال و چیره شدن طالبان بر افغانستان، برخي فعاالن 
جامعه مدني از دولت ايتالیا خواسته بودند كه به شربت  گل براي خارج شدن از 
افغانستان كمك كند. در نتیجه شوراي وزيران و رياست جمهوري ايتالیا امكان 
انتقال او به ايتالیا را فراهم كردند. شربت گل 49ساله هرگز نمي دانست عكسي 
كه در سنین كودكي در راه بازگشت از مكتب، توسط استیو مك كوري، عكاس 
آمريكايي از او گرفته شد، سرنوشتش را تغییر خواهد داد و او را به چهره اي 
جهاني تبديل خواهد كرد. هرچند اين شهرت عالوه بر فراز و نشیب طوالني، 

او را بارها به سرخط زندگي بازگرداند.
شربت گل در سال 19۸5، در اردوگاه ناصرباغ پشتونستان كه محل زندگي 
پناهجويان افغان است در شمال پاكستان زندگي مي كرد كه تصويرش روي 
جلد مجله نشنال جئوگرافیك به عنوان به نماد رنج مردم افغانستان چاپ 
شد و او را شهره جهان كرد. او 17سال بعد، از وجود اين عكس سرنوشت ساز 
مطلع شد. عكاس او را پیدا كرد و تصوير را برايش آورد. شربت گل آن زمان 
ازدواج كرده بود و فرزند و شوهر داشت. شربت گل 4 يا 5سال پس از حمله 
سال1979 شــوروي به افغانســتان، در میان میلیون ها پناهنده افغان به 
پاكســتان رفت و در اردوگاه پناهجويان زندگي مشقت باري را شروع كرد. 
او در حمله نیروهاي شوروي پدر و مادرش را از دست داده بود. در 13سالگي 
ازدواج كرد و صاحب 4فرزند شد. دولت پاكستان در سال2014 پناهجويان 

افغان كه با ارائه مدارك شناسايي جعلي 
ملیت پاكستاني دريافت كرده بودند را 
تحت پیگرد قرار داد. به گفته مأموران 
پاكستاني شربت  گل در آوريل2014 با 
نام »شربت بي بي« براي تهیه مدرك 
شناسايي يا »شــناختي كارت« در 
پیشاور اقدام كرده بود. شربت  گل پس 
از 2سال تعقیب و گريز سرانجام به اتهام 
حمل كارت جعلي هويت پاكستاني در 
نزديكي مرز افغانستان دستگیر شد. 
خود او درگفت وگو با بي بي سي با اشاره 
به عكسي كه باعث شهرتش شده بود 

مي گويد: »ضرر اين عكس برايم بیشتر از منفعتش بود. اين عكس مرا در جهان 
رسوا كرد. مشهور شدنم باعث شد به زندان بیفتم.« 

دادگاه شربت گل را به 15روز زندان و اخراج از پاكستان محكوم كرد. هرچند 
كه او در پاكستان زندگي خوبي داشت، اما يك بیگانه و مهاجر بود و اين مسئله 
مشكالت زيادي برايش ايجاد مي كرد. از دست دادن همسر و دختر بزرگش 
به دلیل بیماري زردي سیاه يا هپاتیت بي  و زنداني شدنش او را بسیار رنجاند. او 
مي گويد: »افغانستان تنها زادگاهم است اما پاكستان كشور من بود و همیشه 
آن را به عنوان كشورم مي شــناختم. قصد داشتم در پاكستان زندگي كنم 
و آنجا بمیرم ولي آنها بدترين كار را با من كردند. اين گناه من نیست كه در 
افغانستان  زاده شده ام.« بازداشت شربت گل در پاكستان واكنش هاي زيادي 
را در پي داشت و مقامات دولت وقت افغانســتان ازجمله سفیر اين كشور 
در پاكستان تالش هاي زيادي براي آزادي او كردند. زماني كه آزاد شد و به 
افغانستان بازگشت، از سوي اشرف غني، رئیس جمهور پیشین مورد استقبال 
قرار گرفت. غني و همسرش به او خوش آمد گفتند و خانه اي به او هديه دادند. 
رئیس جمهور به شربت گل وعده داد كه براي آموزش فرزندانش و براي درمان 
خودش كه به گواتر و هپاتیت بي  مبتال بود، اقدام مي كند. حتي به درخواست 
او براي ايجاد يك نهاد خیريه آموزشي پاسخ مثبت داده و قول دادند اين نهاد 
را به نام شربت گل ايجاد كنند كه در زمینه آموزش زنان كمك كند. اما با آمدن 

طالبان به افغانستان، همه  چیز ويران شد.
شربت گل اكنون كه با حمايت دولت ايتالیا، مهاجرت ديگري را تجربه مي كند، 
گفته كه قصد دارد بنیاد خیريه اي براي كمك به خانواده هاي فقیر ايجاد كند. 
شربت گل گفته كه مي خواهد از شهرتش براي كمك به يتیمان و زنان بیوه 
استفاده كند. او در جايي ديگر نیز اينگونه مي گويد: »اگر من همان موقع كه 
دختر 10ساله  بودم به درس هايم ادامه مي دادم و در 13سالگي ازدواج نمي كردم  
شايد تا اين حد مشكالت و سختي را متحمل نمي شدم. از هموطنانم مي خواهم 
كه دختران خود را در ســن كم مجبور به ازدواج نكنند. همانگونه كه زمینه 
تحصیل را براي پسران فراهم مي كنند، به دختران نیز اجازه تحصیل دهند. 
امیدوارم در كشورم صلح برقرار شود تا ديگر كسي مجبور به مهاجرت نشود.«

فتانه احدي
روزنامهنگار

گونهجديدويروسكروناكهدنيارانگرانكرده،زودترازهر
چيزي،سراغبازارهايجهانيرفتهاقتصادجهانيراكهتازهگزارش

درحالبهبودیازدوسالمشقتهمهگيريكرونابود،وارد
بحرانكردهاست.بهگزارشبيبيسي،موجنگرانيهاازكشفاينگونه
ويروسكروناوگزارشهادربارهشناساييآندرچندگوشهدنياباعثشد
تابازارهايبزرگدرآمريكا،انگليس،فرانسهوآلمانبههمبريزدوقيمت
نفتهمكاهشپيداكند.درميانكسبوكارها،سهامبنگاههايمسافرتي
وهتلدارهابيشترينضربهراخوردهوارزشسهامبرخيازبزرگترينآنها

بين10تا15درصدسقوطكردهاست.
نگرانيهادربارهاينگونهجديد،باعثشدهتاكشورهايزيادي،پروازبه
آفريقايجنوبي،كشوريكهويروسدرآنشناساييشدهرامنعكنند.
سازمانبهداشــتجهانيديروزاينگونهجديدرا»اوميكرون«ناميدهو
گفتهكهاينويروسبسيارنگرانكنندهاست.اينويروسنخستينباردر
۲4نوامبر)4روزپيش(ازسويآفريقايجنوبيبهسازمانبهداشتجهاني
گزارششدوتاكنوندرآلمان،بلژيك،هنگكنگواسرائيلشناساييشده
است.انگليس،آمريكا،برزيل،استرالياواتحاديهاروپاپروازازمبداآفريقاي
جنوبيوكشورهايهمسايهونزديكآنراياممنوعويامحدوديتهايي
عليهآنهابرقراركردهاند.سازمانبهداشتجهانيدربيانيهايدربارهاين
گونهجديدگفتهاســت:»اينويروستعدادبسيارزياديجهشداردكه

برخيازآنهانگرانكنندههستند.«
اينسازمانگفتهاست؛دانشمندانبهچندهفتهوقتنيازدارندتااثراتاين

گونهجديدرابررسيوتعيينكنندكهچقدرمسرياست.
امابرخالفدانشــمندان،بازارهايجهانينميتواننددرگوشهايمنتظر
بنشينند؛آنهاازهمينحاالواكنشهايشديديبهانتشاراينگونهجديد
ازخودنشــاندادهاند.جفريهالي،تحليلگربازاردرگزارشيدربارهافت
بازارهادرروزجمعهنوشتهاست:»سرمايهگذاراناولشليكميكنندوبعد
سؤاالتشانراميپرسند.« شاخصFTSEدرلندنبزرگترينكاهش
دريكســالاخيرراتجربهكردهودرميانبزرگتريننامهادرليســت
100شركتاينشاخص،بانكهايپيشــرومثللويدزواچاسبيسيو
باركليزبيشترينافتراتجربهكردهوارزشسهاميآنها،7درصدافتكرده
است.درهمينليست،يكشركتفروشآنالين4.5درصدرشدراتجربه
كرد.دليلآنهمايناســتكهدرصورتبرقراريمجددمحدوديتهاي

شديد،دوبارهخريدوفروشآنالينرواجخواهدگرفت.
بهگزارشخبرگزاریآسوشيتدپرس،شاخصS&P 500درآمريكاهم
۲.3درصدافتكردهووالاستريتبدترينروزخوداززمستانسالپيش
راتجربهكردهاست.نيلويلســون،تحليلگربازاربهبيبيسيگفتهاست
نگرانيبزرگسرمايهگذارانايناســتكهگونهجديد،بهقرنطينههاي

جديد،محدوديتترددورشداقتصاديكمترمنجرشود.
درآلمانوفرانســههمبازارهاافتبيشاز3درصــديراتجربهكردند.
اوروسوالفوندرلين،رئيسكميســيوناروپاگفتهاستكهايناتحاديه
برايمقابلهباسفرازكشورهاييكهدرآنهاگونههايجديدمشاهدهشده،
بايد»ترمزاضطراري«رابكشد.آنسوترازاروپاوآمريكا،بازارهادرآسياهم
شاهدافتبودهاند؛درژاپنوهنگكنگوهمينطوردرهندوكرهجنوبي
نيزشاخصهاسقوطكردهاند.قيمتنفتهمبهخاطرهراسازگونهجديد
ويروسسقوطكردهاست.درموردنفت،نگرانيايناستكهتقاضامحدود
شود.افت13درصدیقيمتنفتبزرگترينكاهشروزانهاززمانشروع
همهگيريبهشمارميرود.سقوطقيمتنفت،ارزشسهامشركتهاي

بخشانرژيماننداگزونوشورونراهمبهترتيب3.5و۲.3درصدكاهش
دادهاست.راسمولد،مديرسرمايهگذاريشــركتا.جی.بلدرلندنبه
بيبيسيگفتهاست:»وقتيقيمتنفتسقوطميكنديعنيبازاردرحال
نشاندادننگرانيخودازكاهشفعاليتهاياقتصادياست.«قيمتنفت،
درهردوسوياقيانوساطلسكاهشپيداكردهاســتوانتظارميرود
درصورتتداوم،بازاربهخاطرگونهجديد،بازهمسقوطكند.مولدگفته
است:»شــرايطپيشآمدهاحتماالبانكهايمركزيراكميمحتاطتر
خواهدكردوآنهادرافزايشنرخبهرهدركوتاهمدتكميبااحتياطعمل
خواهندكرد؛اماهمهچيزبهاينبستگيداردكهآياگونهجديدكوويد-19
باعثاغتشاشچشمگيريخواهدشدويادرسريعترينزمانممكنمهار
میشود.«شرايطفعلي،بيشــترازهمهنهادهايتصميمگير،بانكهاي
مركزيرابهخودمشغولخواهدكرد.بانكمركزيآمريكاوهمينطوراروپا،
درپيبهبودنسبياقتصاددرشرايطبعدازكرونا،درحالتغييرسياستهاي
كليخودبودنداماحاالباتوجهبهشوكيكهگونهجديدبهبازارداده،بايد
ازبرنامههايخودعقبنشــينيكنند.امانوئلكاو،يكيازرؤسایمركز
استراتژياروپاييدرباركليزبهسيانبيسيگفتهكهباتوجهبهشرايط
بازار،عقبنشينيمنطقيبهنظرمیرسد.اوگفتهاستتنهاوقتيميتوان
بهتغييراتبزرگفكركردكهمشخصشودتأثيرواكسنهايفعليدربرابر

گونههايجديدچقدرخواهدبود.
كشفيكگونهخطرناكجديدازويروسكرونااتفاقتازهاينيستوهمين
حاالگونهدلتا،اروپادچاربحرانكردهاست.امادرمورداوميكرونمسئله
ايناستكهبازارهايجهاني،بهگفتهداگالسپورتر،اقتصاددانارشددر
كاپيتالماركت،كرونارامســئلهايمربوطبهگذشتهميدانستندوفكر
ميكردندازآنعبوركردهاند.اوگفتهاست:»ويروسهمچنانبهدندههاي
اقتصادجهانيدرسال۲0۲۲شنميپاشــدوبهبودجهانياقتصاديرا
محدودنگهداشتهوهمچنانبهزنجيرهتامينجهانيضربهواردميكند.«

كرونا دوباره اقتصاد جهاني را پايين كشيد
شيوعگونهجديدويروسكرونا،اقتصادجهانيراكهدرحالجانگرفتنبود

واردبحرانيتازهكردهاست

زيادي نگرانيم؟
يك دانشمند مشاور دولت انگلیس گفته است كه گونه جديد 
ويروس كرونا »فاجعه« نیست كه برخي به صورت چشمگیري 

شرايط را بزرگ نمايي مي كنند.
به گزارش بي بي سي ، با وجود هشدار سازمان بهداشت جهاني 
و دانشمندان متعدد، پروفسور كالسو سمپل، میكروب شناسی 
كه به دولت انگلیس مشــاوره علمي مي دهد، معتقد است 
كه واكســن هاي فعلي احتماال مي تواننــد از مردم در برابر 
بیماري هاي بســیار جدي محافظت كنند. او گفته است كه 
سختگیري در مسافرت اقدام درستي است و باعث مي شود 
كه افراد بیشتري واكســن بزنند. او ضمن رد بزرگ نمايي 
اين گونه جديد، درباره اثر واكســن ها روي آن گفته است: 
»ايمني به دســت آمده از واكسن ها احتماال همچنان از شما 
در مقابل بیماري هاي جدي محافظت خواهد كرد.)درصورت 
ابتال( احتماال دچار ســردرد و زكام و سرماخوردگي سختي 
خواهید شــد اما احتمال اينكه به بیمارستان و يا آي سي يو 
برويد، يا اينكه فوت كنید، به خاطر واكسن ها به شدت پايین 
آمده و آنهــا در آينده هم اثرگذار خواهند بــود.« با وجود 
خوش بیني او، دانشــمندان ديگر درباره میزان سرايت اين 
ويروس هشدار داده اند و برخي از  آنها، اومیكرون را به خاطر 

جهش هاي بسیار زيادش »وحشتناك« خوانده اند.
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نویسندگان باشگاه

وقتی هاليوود برای امارات فيلم جنگی می سازد

ميدان مينا

از روز پنجشنبه هفته گذشته نمايش فيلمی با عنوان 
»كمين« در سينماهای كشــور امارات آغاز شده 
است. اين پروژه سينمايی نخستين بيگ پروداكشن 
سينمای امارات است كه البته كارگردانی آن را پير مورل همراه يك گروه عوامل 
400نفره برعهده داشته است. مورل را عالقه مندان به فيلم های اكشن با فيلم 
Takenمی شناسند. داستان فيلم درباره يك گروه از سربازان اماراتی در يمن 
است كه در ماموريتی دچار كمين رزمندگان يمنی می شوند، درخواست كمك 
می كنند و واحدی از گروه های نظامی اماراتی می روند تا آنها را نجات دهند. 
در اين بين گروه در كمين هم بايد مقاومت كنند تا دوستانشان از راه برسند. 
ويدئوهايی از واكنش تماشاگران اماراتی در سينماها هنگام تماشای فيلم در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد كه در آنها به شدت تحت تأثير داستان قرار 
گرفته بودند و بعضا گريه می كردند. مصاحبه ها با عوامل سازنده و اطالع رسانی 
درباره اين توليد عظيم هم پر از تأكيد بر اين نکته بود كه داستان براساس يك 
رخداد واقعی نوشته شده و كارگردان با همه آن سربازانی كه دچار كمين شده 
و زنده مانده بودند، شخصا صحبت كرده است تا حال و هوای فيلم را به واقعيت 

نزديك كند.
مسئله اصلی اما شايد پرسش از همين كلمه ظاهرا ساده يعنی »واقعيت« باشد. 
واقعيت كدام است؟ »مقاومت« و »جانفشانی« سربازان ارتش امارات كه رسما 
بخش های مهمی از كشور يمن را به اشغال خود درآورده اند؟ قهرمان چه كسی 
است؟ سربازان اشــغالگر يا گروه های چريك يمنی كه با آنها می جنگند و به 
آنها كمين زده اند و آيا اين روايت از جنگ خيلی آشنا نيست؟ سال هاست كه 
نيروهای نظامی اياالت متحده آمريکا 2كشور عراق و افغانستان را به اشغال 
خود درآورده بودند. اشغال در عراق همچنان ادامه دارد. صدها هزار غيرنظامی 
عراقی و افغانستانی كشته شده اند، اما در فيلم ها و سريال های آمريکايی قربانی 
همين سربازان معرفی می شوند. اشغال حق طبيعی فرض شده و مقاومت مردم 
كشورهای تحت اشغال به صورت خشونت و ترور بازنمايی می شود. چه فيلم 
ادعای درنظر داشتن مسائل انسانی را داشته باشد )مثل »قفسه درد« ساخته 
كاترين بيگلو( و چه يك وسترن تمام عيار باشد )مثل »تك تيرانداز آمريکايی« 
ساخته كلينت ايست وود( تفاوتی نمی كند. در نهايت سربازان جوان و خوش 
بر و روی آمريکايی قربانيان خشونت معرفی می شوند و آنهايی كه در طرف 
مقابل قرار گرفته اند وحشی های بی سر و پايی كه اغلب اوقات حتی ارزش ندارد 
فيلم، صورتشان را هم درست و حسابی نشان بدهد. اين روايت معکوس كه 
در آن واقعيِت اِشغال هنرمندانه از آن زدوده شده است همان روايتی است كه 
برای فيلم كمين هم مورد استفاده قرار گرفته و بی شك دنباله هايی هم برای 
آن در راه خواهد بود؛ روايتی كه هرگز در سينما باقی نمی ماند و با تکرار و تکثير 
می كوشد خودش را به عنوان »واقعيت« جابيندازد؛ طوری كه تناقض بزرگ 
»اشغالگر قربانی« طبيعی و نرمال به نظر برسد و البته كه در اين ميان ركورد 
پروژه نرمال كردن اشغال و قربانی جلوه دادن اشغالگر در فضای رسانه ای جهانی 
رژيم صهيونيستی است. هرگز تصادفی نيست كه هفته پيش سريال »تهران« 
برنده جايزه امی شد. راستی داستان ما را چه كسی تعريف خواهد كرد؟ داستان 
مردمی كه در چند دهه اخير تحت شديدترين حمالت اقتصادی، امنيتی و 
رسانه ای بوده اند؟ داستان اين جنگ را اگر كســی از خودمان تعريف نکند، 

كمين ها و تهران ها از راه می رسند و بازی را می برند. برای كسی مهم است؟

»آرمــان« را در مرورگرم جســت وجو می كنم، 
»غزاله« هــم می آيــد!؛ چهره های امــروزی و 
معصومی دارند ولی داستانشان غريب و از امروز 
گذشته است. سر و صدا كرده اند حتی با نبودنشــان؛ تا دلتان بخواهد زرد و 
كمرنگ به ظاهر مصيبتشان پرداخته شــده و بهره برداری های غرض آلود و 

سياست زده هم چاشنی آن است.
غزاله، مقتوِل مفقود/ آرمان، آويخته به دار قصاص.

چقدر متاثر می شوم از اين داستان رنج آور و از خداوند می خواهم روحشان قرين 
رحمت و آرامش باشد.

درنگ می كنم! مــرور می كنــم؛ رابطه 2نوجوان باالشــهری كــه به گفته 
خانواده هايشان چيزی در زندگی كم نداشــته اند! به لحظه ای ختم به سوت 

سکوت شده است؛يکی پيکر بی جان ديگری را در سطل زباله رها كرده است...
آرمان، سطل زباله، خانواده )يکی داغ ديده و ديگری ملتمس(، زندان، زندگی، 

خاطره، دوستی، خشونت، خون، غزاله
اين يك خط، دنيای چند نفر شده است و احتماال تا آخر عمر خواهد بود...

ولی اين خط، با »آرمان« شروع نمی شود! بله شروعش بايد »خانواده« باشد؛ 
جايی كه آموزش می دهد يا فراموشی! جايی كه عزت را عمومی می كند يا فرد 
را مغرور، جايی كه خشم را ريشــه می دهد يا مهر را فزونی، جايی كه حيا را 

می پروراند يا پرده دری و بی پروايی را...
آرمان و غزاله را بايد از اين زاويه نگريست: 

شايد فرزندان ما جايشان بودند-باشند.
نوجوانانی كه در ورود به دوران بلوغ، ارتباط عاطفی و احساسی را تجربه 
می كنند و حسی شبيه عشق سراغشان می آيد؛ درحالی كه تجربه شان و 
كيفيت زيست شان، آنها را از تصميم درست وعاقالنه به سمت تصويری 
فانتزی و بچه گانه از زندگی سوق می دهد. اين درحالی است كه يافته های 
جمعی  از دين، اخالق، علم و تجربه ما را بر اين می دارد كه مراقبِت هم عرض 
از افکار و اعمال فرزندانمان داشته باشيم و خود را در كنار تصميمات آنها 
به خصوص در سنين نوجوانی قرار دهيم و به فراخور شرايط، آنها را متوجه 
آثار اعمالشــان كنيم. االن كه نگاه جامعه به اين اتفاق، معطوف به قتل 
و قصاص است؛بايد گفت اين ســرگردانی های عاطفی است كه مکافات 
و جنايت می آفريند، مکافاتی كه آتش زير خاكســتر است و كمتر ديده 
می شود ولی ريشه همه جنايت هاست. اينجاست كه گذرگاه های رشد و 
توسعه  فردی نوجوانان و جوانان ما برای ورود به عرصه واقعی زندگی نياز 
به همراهی و مراقبت های آموزشــی دارد. كدام آموزش و پرورش، كدام 
امور جوانان، كدام وزارت خانه، كدام شورای عالی و كدام مجلس متوجه 
و بانی توسعه  فردی نوجوان ماســت!؟ در كنار نقد عوامل مؤثر حاكميت 
نبايد از اهميت »خانواده« غافل شــد؛ تعجب می كنم از انگشتان اتهامی 
كه متوجه والدين و وظيفه  ظريف تربيتی ايشان نيست و هميشه در اين 
ماجراها تبرئه می شوند!سهم والدين در پرونده های باز و نيمه باز عاطفی 
فرزندان و آسيب های خانواده قابل توجه است و نبايد از ترس تقدس زدايی 
»پدر و مادر«، از اين كم كاری ها و كم توجهی ها چشم پوشيد. جامعه  ما در 
دهه  اخير چندبار شوكه شده است! يادتان بيايد دختری كه به پای غيرت 
پدر سر می بازد، يا دختر و پسرهايی كه از خانه فرار می كنند به اميد يافتن 
مامن امن عاطفی، يا بزه های اجتماعی ازجمله اعتياد و انحراف جنسی كه 
از خانه شروع می شوند؛ بنابراين آرمان و غزاله  اين داستان غم انگيز، بيدارگر 
ما)خانواده-جامعه (هستند؛ آنجايی كه فرزندان مان فارغ از اشتباهات شان، 

جور بی احتياطی ما در تربيت و مديريت شان را می كشند.

جواد رسولی  | كارشناس رسانه

محمد برمايی | مشاورخانواده
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ترسم  ای  دوست كه بادی 
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ســفرهای جــاده ای مــردم در هفتــه گذشــته 
آبان مــاه  هفته هــای  و  روزهــا  برخــاف 
 امســال رونــد صعــودی به خــود گرفــت و 
بیــش از ۵۰۰ هــزار خــودرو بیشــتر از هفتــه 
قبــل از این بررســی در محورهــای مواصاتی 

مشاهده شدند.

500000 خودرو
سرپرست مركز اورژانس تهران با بیان اینكه به علت كمبود 
نیروی انســانی برخی از پایگاه ها تعطیل شده است، گفت: 
اكنون در ۲۲۴ پایــگاه اورژانس ۱۷۸۰نیــرو فعالیت می كنند؛ 
یعنی هر پایگاه حدودا ۲ نفر تكنسین اورژانس كم دارد كه با 
این شرایط هم اكنون حدود ۵۰۰ نیرو كم داریم و فقط سعی 

می كنیم كه پایگاه ها را سرپا نگه داریم.

500 نیرو

عدد خبر

فاطمه عباسی 
آنطور كه بانك مركزی به تازگی اعــالم كرده، بيش از 
408ميليون كارت بانکــی در بين جمعيت 85ميليون 
نفری كشــور وجود دارد كــه تنهــا 119ميليون آن 
در خردادمــاه 1400حداقــل يك تراكنش داشــته و 
300ميليون كارت بالاســتفاده افتاده است. آنطور كه 
آمارها می  گويند، هم اكنون معادل 408ميليون و853 
هزار و 630 عدد كارت بانکی در قالب كارت برداشــت، 
اعتبــاری، هديه و كارت پــول الکترونيك در كشــور 
وجود دارد؛ يعنی در كيف پول هر ايرانی باالی 18سال 
حداقل 7كارت بانکی وجــود دارد كه بــه اجبار برای 
پرداخت حقــوق، پرداخت وام و تســهيالت، باز كردن 
حســاب های مختلف و... به مشــتريان بانکی تحميل 
می شود و درنهايت استفاده چندانی ندارند؛ كارت هايی 
كه اغلب خالی از پول هســتند و بعضا هيچ استفاده ای 
هم از آنها نمی شود، اما صرفا به داليلی مثل بسته نشدن 
حســاب يا داشــتن موجودی اندك همچنــان فعال 
هســتند و يکی از اين كارت ها هــم به احتمال خيلی 
زياد متعلق به بانك ملی است؛ چراكه اين بانك با تعداد 
46ميليون و702هزارو277 كارت، بيشــترين صدور 
كارت برداشــت در ميان بانك ها و مؤسسات اعتباری 
كشور را دارد. اين درحالی است كه در برخی كشور های 
توسعه يافته تعداد كارت های بانکی در دست هر نفر 4 
تا 5عدد است. با اين تفاوت كه سيســتم بانکی در اين 
كشور ها دارای ساختار يکپارچه و زيرساخت پيشرفته 
است؛ چيزی كه جای آن در كشور ما هنوز خالی است و 
تجميع كارت ها می تواند از بروز مشکالتی مانند گم شدن 

كارت ها جلوگيری كند. به اينهــا اضافه كنيد خطرات 
مرتبط با سرقت و كيف قاپی های رايج را كه در هر بار بروز 
سبب گرفتاری های متعدد برای آنهايی می شود كه در 
كيف پول شان چندين كارت چپانده اند؛ ضمن اينکه به 
اعتقاد كارشناسان اقتصادی، تعدد باالی كارت های بانکی 
به فساد و اختالس و هرگونه اقدام مالی غيرمعمول ديگر 
كمك می كند و فرار از ماليات با تنوع كارت های بانکی 
ممکن است. از طرف ديگر تعداد باالی اين كارت ها كار را 
برای گرفتن ماليات از مجموع درآمد و تشخيص درآمد 
هر فرد سخت و سخت تر می كند. بيش از 408ميليون 
كارت بانکی در كشور 85ميليونی ما وجود دارد و در حال 
گردش است. اين خبر با واكنش گسترده ای روبه رو شد . 
به گزارش ايسنا، مانده كارت های بانکی صادر شده بانك ها 
تا پايان مهر امسال حاكی از آن است كه هم اكنون معادل 
408 ميليون و 853 هزار  و 630 عدد كارت بانکی در قالب 
كارت برداشت، اعتباری، هديه و كارت پول الکترونيك 
در كشــور وجود دارد. تا پايان مهر ســال جاری، بالغ بر 
267 ميليون  و 145 هزار و840 عــدد كارت بانکی از نوع 
برداشــت در كشــور وجود دارد؛ يعنی هر ايرانی باالی 
18سال حداقل 4كارت بانکی دارد . در اين ميان، تقريبا 
70درصد ايرانی ها در كيف يا كمد خــود، كارت بانك 
ملی را دارند؛ چراكه بانك ملی با 46 ميليون  و 702 هزار  
و 277كارت، بيشــترين آمار صدور كارت برداشت در 
ميان بانك ها و مؤسسات اعتباری كشور را داشته است. 
بانك های صادرات، ملت و ســپه در رده های بعدی قرار 
دارند و بانك خاورميانه كمترين تعداد كارت برداشت را در 
شبکه بانکی صادر كرده است. اين سؤال مطرح است كه 
واقعا شيوه ای هست كه به تجميع اين كارت ها بينجامد؟

 بحران كارت های 
بدون موجودی...

اول آخر

حباب خانگی گیاهانم

وقتی هوای شهر آلوده است هر چقدر هم كه محيط خانه 
خوشايند و دوست داشتنی باشد باز هم فرقی نمی كند. 
انگار آن رنگ خاكســتری كه صبح با كنار زدن پرده ها 
خودش را نشان می دهد مستقيم می آيد و می نشيند روی 
روان آدم. ديگر هر كاری هم كه بکنی خاكستری سر جای 

خودش است. همه  چيز از پشت آن كدر و بی روح است.
سال هاست كه به خاطر نداشتن حياط و چشم انداز، خانه 
را با ده ها گلدان شريك شده ام كه رنگی را كه پنجره رو به 
شهر ندارد به خانه هديه بدهند. توی خانه هر جا چشم 
می گردانم سبز است و سبز. اما آن خاكستری عميق كه 
بوی دود می دهد و چشــم هايم را می سوزاند، نمی توانم 
فراموش كنم. مگر شب باشــد و پرده های خانه كيپ تا 

كيپ كشيده باشند و هيچ پنجره ای را باز نکنم. آن وقت 
شايد بتوانم فراموش كنم كه به جای شهر در اگزوز يك 

ماشين زندگی می كنم.
نور و گياه ها و استفاده از رنگ ها البته كه در ايجاد حس 
زندگی و خوشــايند در خانه مهم و ضروری هستند. اما 
همه اينها وقتی كنار دود پشــت پنجره قرار می گيرند، 
نمی توانند نقش چندانی داشته باشند. مخصوصا كه هر 
روز بايد توی دل همين دود برويم. توی دل همين دود 
بچه هايمان را بفرستيم مدرسه. توی دل همين دود دليلی 

برای شاد بودن پيدا كنيم.
گياه ها، در ايــن روزهای خاكســتری بهترين تکيه گاه 
هستند. چشم انداز ســبزی كه به بهبود هوای خانه هم 
كمك می كنند و جلوه ای از بهشت گمشده حياط های 
قديمی را به خانه های آپارتمانی هديه می دهند. هرگز 
نمی توانم بدون گياهان زندگی كنم. آن چيزی كه ادامه 

زندگی در شهر خاكستری را برای من شهرنشين ممکن 
می كند همين گياه ها هستند. اما به خاطر همين گياه ها 
هم هســت كه نمی توانم پرده های خانه را كشيده نگه 
دارم و با خاكستری آسمان مواجه نشوم. به خاطر همين 
گياه هاست كه بايد گاهی پنجره ها را باز كنم تا هوای خانه 
عوض شــود و به خاطر همين گياه هاست كه از آسمان 

بی رحم شهر عصبانی تر می شوم.
دست های من كوتاه اســت. من فقط می توانم در خانه 
تعداد بيشــتری گلدان بگذارم تا برگ های رونده هر جا 
را كه می بينم پر كنند. اما نمی توانم زندگی را به شــهر 
هديه بدهم. می توانم حباب كوچکی در اين شهر آلوده 
برای تنفس خودم و خانواده ام بسازم. حبابی كه هر لحظه 
بيم تركيدنش می رود و اگر حباب ســبزم بتركد، گمان 
نمی كنم توان مواجهه بيشتر با اين همه خاكستری در 

من مانده باشد.

زنگ خطر نتايج 
پژوهش كودك آزاری

وزیر جهاد كشاورزی گفت: درمجموع ۱۰۰هزار تن كسری 
گوشت داریم كه از خارج از كشور وارد می شود. 

نــگاه دولــت بــر ایــن اســت كــه می تــوان ایــن كســری 
و  كــرد  تامیــن  همســایه  كشــورهای  از  را  گوشــت 
از كشــورهای دوردســت  كــه حتمــا  نــدارد   لزومــی 

وارد كنیم. 

100000 تن

فقط طی ديروز 2گزارش كودك آزاری 
كه يادآور تراژدی هايــی دردناك بود 
يکی در افغانســتان و ديگری در ايران 
منتشر شــد و بار ديگر نشان داد برخی 
خانواده ها نســبت بــه خطرهايی كه 
در كمين كودكان شــان اســت ناآگاه 
يا كم توجه هســتند. اگرچه اصل اول 
روانشناســی كودك به والدين توصيه 
می كند كه بچه ها را تنهــا نگذارند اما 
بــرای محيط هايــی كه كــودكان به 
ناچار بايد در غيــاب والدين خود تحت 
آموزش يا مراقبت قــرار بگيرند اصول 
آموزشــی مهمی وجود دارد كه با يك 
جســت وجوی مختصر در اينترنت هم 
می توان به آنها دســت يافت و مطابق 
اين اصول بين المللی، شــرعی و عرفی 
رفتار كرد. اما آنچــه اهميت پيروی و 
به كارگيری اين اصول را گوشزد می كند 
نتايج تحقيقی است كه درمجموع روی 
10هزارو302نفر بزرگسال در كشور های 
اتريش، بلژيك، آلمان، رومانی، اسپانيا 
و انگليس انجام شــده است. به گزارش 
ديلی ميل،  تحقيق ياد شده كه با همکاری 
دانشــگاه ووپرتال آلمان صورت گرفته 
است نشان می دهد سه چهارم كودكان 
سال های گذشــته و بزرگساالن امروز 
كه در باشــگاه های ورزشــی يا ساير 
محيط های آموزشــی در غياب والدين 
خود تحت آموزش بوده اند به نوعی قربانی 
سوءاستفاده، خشونت يا آزار كاركنان 
آنجا قرار گرفته اند. اين آمــار از آن رو 
اهميت دارد كه جامعه آماری كشور های 
ياد شــده به علت ويژگی های فرهنگی 
منع كمتری برای افشای واقعيت دارند؛ 
اما صدای بلند زنگ خطر به حدی است 
كه اگر احتمــال بدهيم نيمــی از اين 
خطر هم در كشور ما وجود داشته باشد 
)خوش بينی محض( باز هم قابل توجه 
است و بايد نسبت به آن حساس بود و 

اصول مراقبت های كودك را به كار برد.

اگر تصور می كنيد تمام افرادی كه خودرو های برقی می خرند آدم های به قول 
روانشناس ها »نرمال تری« هستند سخت در اشتباهيد و دچار قضاوت زودهنگام 
و غيرعلمی شده ايد. به  گزارش درايور تيريب، آخرين پژوهشی كه روی نسبت 
برند و نوع سوخت موتور خودرو ها با ميزان سالمت روانی راننده ها انجام شده 
نشان می دهد پيش بينی بسياری افراد در اين مورد كامال اشتباه است. برای نمونه 
پس از بررسی جامعه آماری اين تحقيق شامل راننده های انگلستانی خودرو های 
گوناگون مشخص شــد راننده های خودرو های برقی، هيبريدی و پس از آنها 
خودرو های برند بی ام دبليو، آئودی، فيات و مزدا بيش از راننده های خودرو های 
ديگر نمره منفی تست های روانشناســی را دريافت كرده اند. ماجرا از آنجا آغاز 
شــد كه چندی پيش ســايت Scrap Car Comparison طی يك آزمون 
روانشناسی از راننده های جهان خواست تا با ذكر نوع برند خودرو و نوع سوخت 
آن در اين آزمون شركت كنند و 2هزار راننده  هم در اين تحقيق شركت كردند. 
پرسش ها كه شبيه پرسشنامه های روانشناسی بالينی همچون آزمون گشتالت 
و MMPI-2 يا آزمون چندمحوری ميلون بود، ميزان سالمت روان و اختالل های 

احتمالی روانی را اندازه  گيری كرد. نمره سالمت و اختالل روانی اين جامعه آماری 
از يك)سالم( تا 36)احتمال وجود اختالل روانی( در نظر گرفته شده بود. مطابق 
اين پژوهش راننده های خودرو های برقی نمــره16، هيبريدی9.8، ديزلی7 و 
بنزينی ها نمره5.2 را دريافت كردند. راننده های خودرو های بی ام دبليو12.1 و 
آئودی11.7 و پس از رده های ميانی كه به راننده های خودرو های هيوندايی و 
رنونيسان رسيد، راننده خودرو های كيا و اشکودا بهترين نمره های موجود يعنی 
3.2 را دريافت كردند. در اين تحقيق حتی بر اساس رنگ خودرو هم نمره بندی 
انجام شده است كه آن را در جدول مشاهده می كنيد. برخی از كاربر های فضای 
مجازی كه تخصص روانشناسی هم داشته اند بر اين باورند كه افراد خاص)در 
اين پژوهش خريداران خودرو های برقی يا لوكس همچون بی ام دبليو( بيشتر 
از افراد معمولی)خريداران خودرو های معمولی( در معرض اختالل های روانی 
هستند. اگر درباره چند و چون اين آزمون و ساير اطالعات آن كنجکاو هستيد 
می توانيد به اين نشانی اينترنتی https://www.mind.org.uk مراجعه كنيد 

و در جريان آن قرار بگيريد.

شیدا اعتماد

آخر مصور

مان

زندگی پديا

لبخند ژوكوند بر ترك موتور... 

صلح قربانی پول 
اثر ميرو اسفانوويچ

سالمت روان به تفکيک نوع خودرو

رتبه نوع خودرو نمره اختالل احتمالی روانی )1 تا 36(
1 BMW 12.1
2 Audi 11.7
3 Fiat 7
4 Mazda 6.4
5 Honda 6.3
6 Ford 6.1
7 Mercedes-Benz 5.9
8 Citroen 5.8
9 Volkswagen 5.4
10 Hyundai 5.3
11 Renault 5.3
12 Other 5.3
13 Volvo 5.2
14 Nissan 5
15 Peugeot 4.8
16 Toyota 4.7
17 Vauxhall 4.7
18 SEAT 4.3
19 Kia 4.2
20 Skoda 3.2

رتبه رنگ خودرو نمره اختالل احتمالی روانی)1 تا 36(
1 طاليی 12.7
2 قهوه ای 12.2
3 سبز 8.5
4 سياه 7.6
5 آبی 7
6 سفيد 6
7 طاليی 5.5
8 قرمز 4.9

نوع سوخت نمره اختالل احتمالی روانی )1 تا 36(
برقی 16

هيبريدی 9.8
ديزل 7
بنزين 5.2
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