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حميدرضا غالمزاده؛ معاون بينالملل مركز ارتباطات شهرداري تهران

خواهرخواندگي در خدمت
ارتقاي خدمتگزاري شهري
از اواسط قرن بيســتم رويكرد ديپلماسي در بسياري
از كشورها تغيير كرد و ديپلماسي از يك امر مخفي و
پشت درهاي بسته به سمت يك امر عمومي و فراگير
گرايش پيدا كرد .اگر چه ديپلماســي رســمي و مذاكرات سياسي و پشت صحنه
همچنان به قوت قبل ادامه داشته و دارد ،اما دولتهاي محلي و نهادهاي غيردولتي
به بازيگران مهمي در عرصه ارتباطات بينالملل تبديل شدند .طرح نظريه قدرت
نرم از سوي جوزف ناي و شكل يافتن مفهوم ديپلماسي عمومي در ادبيات روابط
خارجي مباني نظري اين رويكرد را تقويت کرد و كشــورها به ســمت استفاده از
ابزارها و عناصر غيردولتي و مردمي براي افزايش ارتباطات خود و تأثيرگذاري بر
افكار عمومي ساير كشورها گام برداشتند.
يكي از مهمترين بازيگران در اين عرصه ،شهرداريها و مديريت شهري هستند كه
بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم با رأي مردم در پارلمانهاي محلي يا شوراهاي
شــهري انتخاب ميشــوند و ماهيتي فروملي دارند .از آنجايي كه حوزه فعاليت
شهرداريها غيرسياسي است ،روابط بين دولتهاي محلي با حساسيت كمتري
نسبت به مالحظات و اختالف نظرهاي سياســي بين دولتها شكل ميگيرد و به
همين دليل زمينه مناســبي براي همكاري بينالمللي فراهم ميآورد .در تعاريف
ديپلماسي نوين ،دولتهاي محلي بهعنوان بازيگران مؤثري تعريف ميشوند كه در
روابط سياسي بينالمللي ديده نميشوند ،اما تأثير مثبت خود را به جا ميگذارند.
عالوه بر ايــن تأثيرگذاري غيرمســتقيم ،ارتباط بين دولتهــاي محلي فرصت
مناســبي را براي اشــتراك تجارب و همكاريهاي اجرايي و سياستگذاري بين
مسئوالن شهري ايجاد ميكند و موجب همافزايي ميشود .بهدليل اينكه رسيدن
به همكاريهاي بينالمللي مســتلزم صرف وقت و هماهنگيهاي متعدد اســت،
كنشگران بينالملل تأكيد دارند اين ارتباطات بهصورت پايدار و بلندمدت شكل
پذيرد تا تالشهاي گســترده آنها بازدهي و ثمره بيشتري داشــته باشد .بهطور
معمول  2رويكرد براي تثبيت اينگونه همكاريها وجود دارد :ايجاد و يا عضويت در
مجامع موضوعي و تخصصي و انعقاد تفاهمهاي همكاري كه معتبرترين نوع اين
تفاهمها ،انعقاد خواهرخواندگي بين شهرهاست.
از آنجايي كه شــهرها در بســياري از زبانها و فرهنگها بهعنــوان مونث تلقي
ميشوند ،در پيوند همكاري بين شهرها از عبارت «خواهرخواندگي» ياد ميشود
و پيوند خواهرخواندگي بين شــهرها بهمعناي ايجاد يــك پيوند پايدار و تضمين
شده است تا بر مبناي آن همكاريهاي مختلفي پيادهسازي شود .اشتراك تجارب
و دانش و همچنين همكاري مشــترك در مقابله با چالشهاي مديريت شهري و
نيز سرمايهگذاري مشترك ازجمله اقداماتي است كه ذيل
ادامه در
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تفاهمهــاي خواهرخواندگي اجرا ميشــوند .عالوه بر اين،
چنين پيوندي شهروندان 2شهر خواهرخوانده را با يكديگر آشنا و نزديك ميكند
و همين امر باعث افزايش قدرت نرم يك كشور نيز ميشود.
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مهدي توكليان؛ فعال فرهنگي

كالنشهري به نام تهران
و رويكرد كالن فرهنگي
هرچند امروز در كالنشــهرهاي بزرگ مانند پايتخت،
بر تعداد اماكن فرهنگي هنري مانند :فرهنگســراها،
خانههاي فرهنگ ،سالنهاي نمايش در برخي از مراكز،
گالريهاي هنرهاي تجســمي ،نمايشــگاههاي هنري دوســاالنه ،ســوگوارهها و
جشنوارههاي هنري ،نمايشگاههاي كتاب ،سمينارها و كنگرهها افزوده شده است ،اما
با وجود كوششهاي فراوان شهرداري ،حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامي و ديگر نهادها ،هنوز كثرت فضاها و فعاليتهاي فرهنگي،
پاسخگوي جمعيت مردم پايتخت نيست و اين در حالي است كه گسترش فضاهاي
فرهنگي هنري و تفريحي نسبت به پايتختهاي بزرگ جهان و ظرفيتهاي موجود
متناسب با جمعيت چند دهه قبل بوده و نسبت به رشد و افزايش جمعيت تغييرقابل
توجهي نكرده است؛ درحاليكه گسترش شهروندي و مهاجرت به اين كالنشهر در
بعد داخلي ،منطقهاي و ملي رشد قابل توجهي داشته است كه بهنظر ميرسد بررسي
دقيق اين موضوع در قالب كارگروهي از نهادهاي متولي آمار و ارقام قابل احصا باشد.
تهران از ديرباز محل زندگي اقوام و طوايف گوناگون با زمينههاي فرهنگي و تربيتي
كام ً
ال متفاوتي است .باور به اينكه تنها امر فرهنگ است كه ميتواند زمينه گفتوگو
ميان شهروندان را مهيا سازد و آنان را از قيد تعصبهاي بيدليل قومي و ديني رهايي
بخشد ،مهمترين عاملي كه ميتواند زندگي جمعي گروههاي مختلف قومي ،ديني و
اجتماعي را در كالنشهر تهران تسهيل كند ،بهكارگيري يك برنامه فرهنگي هدفمند در
جهت شيوههاي مناسب زندگي در يك محيط چندفرهنگي و استفاده از مواهب چنين
فرصتي است .با وجود تفاوت و تنوع صورتهاي هنري اقوام و ملل گوناگون ،فرهنگ
و هنر در طول تاريخ جلوه گر انديشه ،تفكرات ناب و عرصه نمايش و احساس ظريف
و باريك بين انسان بوده است و شهروندان در مسير اين تالش به زباني دستيافته كه
بياعتنا به مرزهاي جغرافيايي ،تمدنها و فرهنگهاي گوناگون با انسانهاي ديگر
ارتباط برقرار كرده و حيطه تأثير خود را تا اعماق تاريخ نفوذ داده است.
ي آثار مخرب
از سوي ديگر ميبايســت به نقد مؤثر اقدامات فرهنگي در خنثيساز 
هجمه فرهنگي دنياي غرب به فرهنگ و تمدن ملل شرق توجهي جدي شود .امروزه
يكسانسازي فرهنگي و جداسازي ملل شرق و بهخصوص ملل اسالمي از هويت ملي
و ديني خود ،سياستي است كه با قدرت و پيگيري غيرقابل باوري از سوي نهادهاي
قدرت و ثروت اعمال ميشود .بيشــك تنها ابزار توانمند براي مقابله با اين هجمه
همهجانبه تكيه بر داشــتههاي خودي و به كارگيري انديشمندانه ثروتها و ميراث
فرهنگي و ميراثي ايران اسالمي است .ميراثي ارزشمند كه از طريق مراكز فرهنگي
بايد به نسلهاي جوان و جديد شناسانده شود .از طرفی فرهنگ ،نقش غيرقابل انكاري
در ارتقای حيات معنوي انســانها دارد و از آنجا كه انســان
ادامه در
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مخلوقي است جداي از ساحت مادي و محدود خود ،داراي ابعاد
بيكرانهاي از توانمندي هاي روحي و معنوي است كه جز با استفاده از ابزار فرهنگي
آشكار نميشود و به بهرهوري نميرسد.

ساختار فرهنگ و رسانه كشور ،چگونه بازسازي ميشود؟
ايجاد مركز راهبردي فرهنگ و رســانه،
فرهنگ گفتوگوبانخبگان،استفادهازخردجمعي،
برگزاري جلســات همانديشي ،تشكيل
شورايمشورتي،بررسيدههاكتاب،مقالهو...تنهابخشي
ازكاربزرگياستكهبرايبازسازيانقالبيساختارفرهنگ
و رسانه كشور آغاز شده؛ كاري كه قرار است طرحي نو در
زمينهفرهنگومديريترسانهايكشوردراندازد.
پيامي براي بازسازي انقالبي

رهبر معظم انقالب در نخستين ديدار با مسئوالن دولت
سيزدهم ،با تأكيد بر اينكه ساختار فرهنگي كشور مشكل
داشــته و نياز به بازســازي انقالبي دارد ،به هيأت دولت
دستور دادند كه بر بازســازي انقالبي در همه عرصههاي
مديريتي تمركز كنند؛ البته ايشــان گفتند كه «حركت
انقالبي يعني خردمندانه و عاقالنه» .بعد از اين ديدار بود
كه بازسازي فرهنگي در همه عرصههاي آن بهمعناي اعم،
مدنظر مسئوالن فرهنگي كشور قرار گرفت و در نخستين
مرحله ،از طريق مشورت با صاحبنظران و انديشمندان
اين حوزه ،تالش براي رســيدن به اين هدف آغاز شــد.
در اين ميان مركــز راهبردي فرهنگ و رســانه يكي از
بخشهاي مهمي بود كه به بررسي اين حوزه پرداخت.

همه زير يك پرچم

در نخســتين قدم اين اقدامات ،ايجاد «مركز راهبردي
فرهنگ و رســانه» مدنظر قرار گرفت .براي رســيدن به
اين هدف ،ســازوكار اجرايي مشــتركي ميان دبيرخانه
شورايعالي انقالب فرهنگي ،كميسيون فرهنگي مجلس
شوراي اسالمي ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان
تبليغات اســامي براي پيگيري «طرح كالن و معماري
ساختار فرهنگ و رسانه كشور» شكل گرفت .اين سازوكار
از اين بخشها تشــكيل شد :شــوراي راهبردي طرح با
تركيب مقامهاي عالي اين نهادها ،مديريت طرح با مركز
راهبردي فرهنگ و رسانه و عالوه بر اين دو بخش ،شوراي
مشورتي با حضور متخصصان اين عرصه.
استفاده از خرد جمعي

در قدم ديگر ،وزير فرهنگ و ارشــاد اســامي و رئيس
سازمان تبليغات اسالمي از اهالي فرهنگ ،هنر و رسانه،
دعوت كردند تــا از طريق درگاه معرفي شــده ،نظرات
خودشان را در اينباره بيان كنند كه تا هفته اول آبانماه،
 ۳۳۵نفر از انديشمندان و صاحبنظران حوزه فرهنگ و
رسانه به ارائه نظرات خود پرداختند .اين در حالي است
كه حدود  ۱۳۵عنوان از طرحهاي ارســالي ساختارمند

بوده كه تمامي مطالب ارســالي در دبيرخانه بررســي و
تحليل محتوا شد.
بررسي كتابها و پژوهشها

همزمان با تحليل مطالب ارسال شده ،كتابها ،پژوهشها،
مقاالت و مصاحبههاي منتشــر شــده در فضاي عمومي و
دانشگاهي از سوي نخبگان و صاحبنظران در مورد موضوع
«ساختارفرهنگورسانه»تحليلودستهبنديمحتواييشد.

يك ماده واحده اثر بخش

درراستاي تسهيل حقوقي طرح بازسازي ،ماده واحدهاي از
سويدبيرخانهشورايعاليانقالبفرهنگيتنظيمودردستور
كار اين شورا قرار گرفت .در دولت نيز با تأكيد رئيسجمهور
و پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در رابطه با ارتقاي
بهرهوري منابع و بودجههاي فرهنگي و نيز انسجامبخشي در
سياستگذاريوهماهنگيبينبخشيدرفعاليتهايفرهنگي،
مادهواحدهايدردستوركميسيونفرهنگيدولتقرارگرفت.
پس از تصويب اين موضوع در دولت،
ادامه در
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نماينده ويژه رئيسجمهور و هيأت
وزيران ،موارد تعيين شــده در جهت همافزايي دستگاهها و
هماهنگيبرنامهها راپيگيري خواهدكرد.
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پیشنهاد میز

با بيان اينكه هر ترك فعلي جرم نيســت ،گفت :قوه
قضاييه بايد دستگاهي باشد كه بيشاز همه به قانون
احترام ميگذارد .اگر به قانون پايبند نباشيم هر كسي
به سليقه خود عمل ميكند و مشكل ايجاد ميشود.

و جمهوري ارمنستان در سوچي استقبال كرد و آن را
اقدامي مهم ،مؤثر و سازنده در جهت خروج منطقه از
بحران دانست .اميرعبداللهيان درحاشيه اين اجالس با
دبيركل سازمان اكو نيز ديدار و گفتوگو كرد.

رايزنيهاي ديپلماتيك اميرعبداللهيان
در عشقآباد

انتقاد از طرح تقسيم سيستانوبلوچستان

وزيــر امورخارجــه جمهوري اســامي ايــران در
حاشيه پانزدهمين نشست ســران سازمان همكاري
اقتصادي اكــو بــا وزراي امورخارجه ازبكســتان و
جمهوريآذربايجان ديدار و گفتوگو كرد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،حسين اميرعبداللهيان در
ديدار با جيحون بايراموف همتاي آذربايجاني خود ،از
برگزاري نشست سهجانبه روسيه ،جمهوريآذربايجان
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ي اســامي از طرح
س شــورا 
نماينده چابهار در مجل 
تقسيم استان سيستانوبلوچستان انتقاد كرد و گفت:
اين طرح غيركارشناســي و فاقد پيوســت فرهنگي
و اجتماعي اســت .بهگــزارش فــارس ،معينالدين
ســعيدي در جلســه علني ديروزدر تذكري شفاهي
گفت :مخالفت قاطع ،صريح و انقالبي مردم اســتان
سيستانوبلوچســتان را با طرح تقســيم اين استان
اعالم ميكنم.
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س قوه قضاييه از مجلس
درخواست رئي 

رئيس قوه قضاييه عصر ديروز در نشســت مشــترك
با نمايندگان مجلس با اشــاره به اولويتهاي اين قوه
گفت :كوتاهكــردن فرايندهاي دادرســي از اهداف
ماســت .بيشاز ۲هزار عنوان مجرمانه وجود دارد كه
اگر بيشتر شود ،پروندههاي قضايي روز بهروز افزايش
مييابد .بهگزارش مهر ،غالمحســين محسنياژهاي
با بيان اينكه ميخواهيم در ايــن زمينه اليحهاي به
مجلس ارائه كنيــم ،افزود :درخواســت ميكنيم كه
جرمانگاريها كاهش يابد .مــا به نيروهاي متخصص
نياز داريم تا بتوانيم با فراغ بال و عالمانه و متخصصانه
عمل كنيم .وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود

مبودزمان اكو
های آ
ی
ار 
مك
وه
شترك
ساد
وق م
صند
اف
ب
ای
هه
اكو
وژ
اك
برق اكو
یپ
های
ها
طق

من
زار
ا

روي خط سياست

و

كار
ه
م

آب

ا
ری
در
دی
من ط
قه اكو
ج یت
اد
ال
ال
مش
ترك
ی
تف
ناو
موا
رانه
صال
تی

قرارداد ســهجانبه ســوآپ گاز از
تركمنستان به جمهوري آذربايجان از
خاك جمهوري اسالمي ايران با حضور
رئيسي و الهام علياف ،روساي جمهور
ايران و آذربايجان به امضا رسيد.
براساس اين قرارداد كه يكشنبهشب
پــس از پايــان ديــدار دوجانبه
سيدابراهيم رئيسي و الهام علياف،
توســط وزراي نفت  2كشور به امضا
رسيد ،قرار است ساالنه 1.5تا۲ميليارد
مترمكعــب گاز از تركمنســتان به
جمهوري آذربايجان از خاك جمهوري
اسالمي ايران انتقال يابد.
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امضاي قرارداد
سهجانبه بين ايران
تركمنستان و آذربايجان

محمد باقر قالیباف
رئیس مجلس:
آب ،اقتصاد و جمعیت 3 ،اولویت كشور
هستند كه باید به آنها رسیدگی كرد.
/فارس

سردار ابوالفضل شكارچی
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:
ما حتی یك میلیمتر هم از محوشدن
رژیم اشغالگر قدس در جهان
عقبنشینی نخواهیم كرد و نابودی رژیم
صهیونیستی بزرگترین آرمان پیشروی
ماست و بزرگترین هدفی است كه دنبال
میكنیم/ .ایسنا

حسن شجاعی
رئیس كمیسیون اصل 90مجلس:
رسیدگیای كه در پرونده كرسنت انجام شده
سطحی بوده و امروز نمیتواند در محاكم
بینالمللی مشكلی را از كشور حل كند .نیاز
به رسیدگی عمیق است كه بتواند در دادگاه
بینالمللی مؤثر واقع شود .ترك فعلكنندگان
دولت سابق باید مجازات شوند/.فارس

سردار غالمرضا جاللی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
ترور شهید فخریزاده نماد ناكارآمدی
برجام و سیاست لبخند به دشمن
است/.فارس

اكو

رئیس جمهور در سفر دیپلماسی اقتصادی اكو ،طرح
و برنامههای پررنگ و قابلمالحظهای به نشســت
تركمنســتان برد .این دومین تالش سیدابراهیم
رئیسی برای فعالسازی ظرفیت مناسبات منطقهای
پس از اجالس شانگهای اســت كه شهریورماه در
تاجیكستان برگزار شد.
به گزارش سایت رئیس جمهور ،او در سخنرانی
خود در این اجالس با بیان اینكه جمهوری اسالمی
ایران ،اولویت ویژهای برای همكاری و مشاركت
اقتصــادی با كشــورهای آســیایی بهخصوص
همسایگان خود در آسیای جنوبی ،آسیای غربی،
آســیای میانه و قفقاز قائل است ،گفت :اینجانب
سیاست «تعامل حداكثری» با همسایگان را در
دستور كار دولت خود قرار دادهام .بیتردید تقویت
نقش و جایگاه ســازمانهای منطقهای بهعنوان
تسهیلكننده همكاریهای دوجانبه و چندجانبه
مورد توجه و اهتمام ماست كه یكی از نمودهای
واضح آن سازمان همكاریهای اقتصادی اكوست.
رئیسی تأكید داشــت« :جمهوری اسالمی ایران
بهدنبال ارتقای سطح همكاریها در اكو و ترفیع
رتبه و منزلت این سازمان در مناسبات منطقهای

و بینالمللی است .ما معتقدیم كه ابزارهای مؤثری
برای جهش ســازمان وجــود دارد كه درصورت
اشتراك مساعی اعضا ،میتواند عالوه بر پیشرفت
مادی كشورها ،ســعادت نســلهای آینده را
تضمین كند« ».جدیت در تجارت»« ،شبكه
مواصالتی مكمل»« ،انرژی و ظرفیتهای
تجــاری و توســعهای آن»« ،اقتصاد
دیجیتــال» و «معماری جدید مالی
در اكو» 5سرفصل اصلی سخنرانی
رئیسی در این اجالس بود كه در
مجموع 20پیشنهاد مشخص
ایران در ارتباطات 10كشــور
عضو ســازمان همــكاری
اقتصادی را به همراه داشت.
ایران ،پاكســتان ،تركیه،
افغانســتان ،آذربایجــان،
قزاقســتان ،تركمنستان،
قرقیزســتان ،ازبكستان و
تاجیكســتان عضــو اكو
هســتند .رئیسجمهور
تأكیــد كــرد :حمایــت
جمهوری اسالمی ایران از
ســازمان اكو و فعالیتهای
آن بدون قید و شــرط است.
تحریمهای ظالمانــه آمریكا
علیه ایران نیز كوچكتر از آن
است كه خللی در اراده جمهوری
اســامی ایران در سیاست تعامل
حداكثری با همســایگان و منطقه
ایجاد كند .ایاالتمتحده آمریكا با خروج
غیرقانونی از برجام و تحمیل تحریمهای
غیرقانونی یكجانبه و همچنین استقرار این
سیاست «ظلم حداكثری» نشان داد كه منافعش
با منافع جمعی منطقه ما سازگار نیست .منفعت
منطقه ما همكارهای سودمند و برادری ملتهای
منطقه است .جمهوری اســامی آماده است كه
ت خود را برای تحقق این هدف انسانی و
تمام ظرفی 
اسالمی بهكار ببندد .رئیسی در این سفر با روسای
جمهور ترکیه ،پاکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان
و تاجیکستان دیدار و گفت و گو کرد.
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رئیسجمهور :تحریمهای ظالمانه آمریكا خللی در اراده جمهوری اسالمی
ایران برای تعامل حداكثری با همسایگان و منطقه ایجاد نمیكند
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20پیشنهاد رئیسیبه اجالساكو
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ايران

سا ی

اسماعیل كوثری
نماینده تهران در مجلس:
منافقین و جریان ضدانقالب بهدنبال آن
هستند كه بگویند در ایران امنیت وجود ندارد
و در این شرایط مذاكره هم معنایی ندارد.
آنان با این كار بهدنبال خوشرقصی برای
بیگانگان ،استكبار جهانی و صهیونیستها
هستند/.مهر

همه احتماالت از مذاكرات هتل كوبورگ

امروز مذاكرات موسوم به احياي برجام ميان ايران و  4+1پس از 5ماه وقفه در وين از سر گرفته میشود

بعد از ظهر امروز مذاكرات مهمي در هتل كوبورگ وين
برگزار ميشود كه سناريوهاي متفاوتي براي روند و نتايج
آن وجود دارد .نخست به نتيجه نرسيدن مذاكرات و صورت
نگرفتن هيچگونــه توافقي ميان طرفيــن .دوم به توافق
رســيدن طرفين كه هر دو احتمال براي روز اول حداقل
بسيار بعيد بهنظر ميرسند .اما درصورت ادامه مذاكرات
هم سناريوهاي زير تاكنون مطرح شدهاند :بازگشت يكباره
به برجام ،2015لغو تحريمها و البته با شرط مهم ايران كه
راستيآزمايي است .دوم نه توافق يكباره كه لغو گام به گام
تحريمها و بازگشت گام به گام ايران به التزامهاي برجام.
البته بنا به شرايط و منافع كشورها سناريوهاي ديگري هم
مطرح شده كه يكي از آنها اين است كه اگر لغو كامل همه
تحريمها محقق نشد و قرار بر تعليق بخشي از تحريمها
شد ،اتحاديه اروپا و اعضاي پيمان شانگهاي قانون حمايت
از تجارت آزاد و روابــط مالي آزاد با ايــران را در مجالس
قانونگذاري خود تصويب و كشــورهاي خود را از شمول
تحريمهاي آمريكا به شكل رسمي و قانوني معاف كنند.
درنهايت هر طرح يا سناريويي كه در مذاكرات به نتيجه
برســد اصل قطعي آن لغو تحريمهاي آمريكا عليه ايران
خواهد بود و لغو نشدن تحريمها بهمعناي لق شدن پايه
مذاكرات بعدي خواهد بود.
دور هفتم مذاكرات براي تصميم سخت غربيها

اتريش ،وين ،هتل كوبورگ؛ جايي كه قرار است امروز يكي
از مهمترين مذاكرات بينالمللي در آن از سر گرفته شود.
هفتمين مذاكرات احياي برجام قرار اســت ميان هيأت
ايراني به سرپرســتي علي باقري و كشورهاي  4+1يعني
روسيه ،چين ،انگلیس و فرانسه بهعنوان 4كشور عضو دائم
شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان برگزار شود .البته هيأت
آمريكايي هم در اين هتل حضور دارند؛ گرچه جايي در ميز
مذاكره نخواهند داشت.
تصميمسختيكهگرفتهنشد

30خرداد بود كه ششمين و آخرين دور مذاكرات وين به
سرپرستي عباس عراقچي بهعنوان مذاكرهكننده ارشد
ايراني در دولت حسن روحاني برگزار شد .عباس عراقچي
چندي بعد كه براي ارائه گزارشي درباره اين مذاكرات به
كميسيونامنيتمليمجلسرفتهبود،گفت:تاكنون6دور
مذاكره با  4+1انجام شــده و تقريبا به مراحل پاياني خود
نزديك شدهايم .اكنون زمان تصميمگيري همه طرفهاي
برجام است و كشورهاي مقابل بايد تصميمات سخت خود
را بگيرند تا برجام احيا شود؛ تصميم سختي كه تاكنون و
پس از 5ماه گرفته نشده اســت .عراقچي همان روزها در
رشتهتوييتي ضمن ارائه يك گزارش ،ادامه مذاكرات احياي
برجام را به روي كار آمدن دولت بعدي در ايران موكول كرد.
نخستين مذاكره در دولت رئيسي

علي باقري ،معاون سياسي وزارت خارجه و مذاكرهكننده
ارشــد ايراني به همراه هيأت ايراني6 ،آذر و 2روز مانده به

زمان مذاكرات اصلي وارد وين شد تا هفتمين دور مذاكرات
احياي برجام و نخســتين حضور هيأت ايراني در دولت
رئيسي را سرپرستي كند.
هيأت ايراني اينبار برخالف دورههاي قبل پرتعدادتر به وين
رفته است؛ هيأتي متشكل از 30كارشناس در زمينههاي
متعدد كه از برجستهترين كارشناســان و مسئوالن در
حوزههاي مختلف حقوقي ،بانكي و انرژي هستند .طبق
گزارش ايرنا مذاكرهكنندگان كشورمان در گفتوگوهاي
وين عبارتند از :مهدي صفري ،رضا نجفي ،ابراهيم شيباني،
علي فكري ،احمد اسدزاده و غالمرضا پناهي.
در 2روز حضــور هيأت ايراني در وين پيــش از مذاكرات
اصلي ،نشستهاي دو و ســهجانبه در دستور كار هيأت
ايراني بود .محمدرضا غائبي ،سرپرست نمايندگي ايران
از ديدارهاي دوجانبه و چندجانبه هيأت ايران با نماينده
اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي عضو گروه 4+1در اين 2روز
خبر داد و گفت :تيم مذاكراتي بلندپايه جمهوري اسالمي
ايران مالقاتهايي در سطوح كارشناسي و سطح روساي
هيأتهاي چين و روسيه و نيز با هماهنگكننده اتحاديه
اروپا آقاي انريكه مورا داشتهاند .ايران ،همانطور كه عباس
عراقچي در پايان دور ششم مذاكرات تأكيد كرد «اكنون
زمان تصميمگيــري طرفهاي غربي اســت» ،بر همان
موضع تأكيد دارد .چنانكه علي باقــري ،مذاكرهكننده
ارشد كشورمان پيش از ترك كشور براي شركت در اين
مذاكرات تأكيد كرد كه لغو تمامــي تحريمهاي مرتبط
با برجــام ،ازجمله تحريمهاي اعمالشــده در چارچوب
كارزار فشار حداكثري آمريكا عليه ايران ،شرط الزم براي
موفقيت در مذاكرات است .درباره مسائل باقيمانده به اندازه
كافي مذاكره صورت گرفته و اكنون زمان تصميمگيري
كشورهاست.
دخالتهاي آمريكا ،نگرانيهاي اسرائيل

از سوي ديگر هرچه به زمان مذاكرات نزديك ميشويم،
شاهد برخي واكنشهاي مداخلهجويانه از سوي مقامات
آمريكايي و نيز اظهارات ناشــي از نگراني از مقامات رژیم
صهیونیستی هســتيم .مقامات آمريكايي در آستانه دور
هفتم مذاكرات در دو اظهارنظر جداگانه ضمن ابراز مواضع
مداخلهجويانه در مورد اعتراضات اصفهــان ،ايران را به
اعمال فشار بيشتر هم تهديد كردهاند .مواردي كه ميتواند
مذاكرات را تحتتأثير قرار دهد .ند پرايس ،سخنگوي وزارت
خارجه آمريكا ،روز شنبه با انتشــار توييتي از «سركوب
خشونتبار معترضان مسالمتجو» در ناآرامي اصفهان
بهشدت ابراز نگراني كرد و نوشت« :مردم ايران حق دارند
سرخوردگيشان را ابراز كرده و حكومتشان را پاسخگو
بدانند».
اين واكنش مداخلهجويانه در حالي صورت گرفت كه
از ديگر سو ،رابرت مالي ،نماينده آمريكا در امور ايران در
گفتوگو با بيبيسي مدعي شد كه اگر تهران بخواهد
از فرصت مذاكرات بهعنوان بهانهاي براي تسريع برنامه
هستهاياش اســتفاده كند ،آمريكا و متحدانش عليه

ايران فشار خواهند آورد .در كنار اين مواضع آمريكا ،رژيم
صهيونيستي هم كه از ابتدا مخالف هرگونه مذاكرات
هســتهاي با ايران بود و همواره تالش كرده است مانع
از احياي برجام شود ،از كاهش احتمالي تحريمها عليه
ايران ابراز نگراني كرد .نخستوزير رژيم صهيونيستي در
ادامه تالش براي فضاسازي عليه برنامه هستهاي ايران
در آستانه مذاكرات وين ،گفت :اسرائيل نگران است كه
ايران از كاهش تحريمها در ازاي محدوديتهاي ناكافي
در حوزه هستهاي برخوردار شــود .به گزارش فارس،
«نفتالي بنت» مدعي شد :اســرائيل نگران است كه
ايران با كاهش تحريمها در مذاكرات مجدد هستهاي با
قدرتهاي جهاني از پول بادآوردهاي برخوردار شود ،اما
به اندازه كافي پروژههاي داراي پتانسيل ساخت بمب را
متوقفنكند.

تيم مذاكرهكننده ايراني در وين
چه كساني هستند؟

هيأت مذاكرهكننده ايران ،متشكل از حدود
30نفر از برجســتهترين كارشناسان در
حوزههاي مختلف حقوقي ،بانكي و انرژي
است .در ادامه ،ســوابق 6عضو تيم اصلي
مذاكرهكننده را ببينيد.
مهدي صفري
معاون ديپلماسي اقتصادي ،معاون
اســبق اروپا و آمريكا وزارت امور
خارجه ،دكتري برق و مخابرات
رضا نجفي
معاون امور حقوقي و بينالمللي
سفير اسبق جمهوري اسالمي ايران
نزد آژانس بينالمللــي انرژي اتمي،
دكتراي حقوق بينالملل
ابراهيم شيباني
رئيس كميسيون اقتصادي شوراي
راهبردي روابط خارجي
رئيسكل اسبق بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران
علي فكري
معاون وزير اقتصاد
احمد اسدزاده
سرپرســت معاونــت بينالملل و
بازرگاني وزارت نفت
غالمرضا پناهي
عضو هيأت عامل و معاون امور ارزي و
بينالملل بانك مركزي

شهر
گزارشي از پيشبرد طرح كالن و معماري ساختار
فرهنگ و رسانه كشور

ساختار فرهنگ و رسانه كشور
چگونه بازسازي ميشود؟
شوراي مشــورتي كه متشــكل از خبرگان
ادامه از
صفحه اول تعيينشده از سوي شــوراي راهبردي طرح
اســت ،به بحث و تبادلنظر در قالب جلسات جمعي ميپردازد و
اين فرايند در حال تداوم و استمرار است.
با توجــه به رويكردهــاي متفاوت بــه طرح ،مباحــث در قالب
كارگروههاي 6گانه با عناوين زير پيگيري ميشود:
فرصتمحور (با رويكرد توجه به ظرفيتهاي كشور براي جهش)،
مبنامحور (با رويكرد ترسيم وضع مطلوب مبتني بر مباني نظري)،
نهادمحــور (با رويكرد اصالح نهادي و ســازماني ســاختارهاي
موجود) ،مســئلهمحور (با رويكرد تمركز بر چند مسئله اصلي)،
تحولمحور (با رويكرد بازطراحي متناســب با تغييرات اساسي
عصر جديد و تحول در مدل حكمراني) و راهبرد محور (با رويكرد
چارچوب مفهومي حكمراني حوزه فرهنگ)

معرفي فعاالن فرهنگي استاني

در مســير انجام طرح با پيگيري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
۲۵نفر از مديران كل اســتانها ،ضمن ارائــه نظرات و طرحهاي
مكتوب خود ،فعاالن زيســتبوم اســتاني را معرفي كردهاند كه
توسعه ارتباط و جمعآوري نظرات اين شبكه فرهيخته در قالب
چند گروه كاري در حال انجام است.
پيگيري در معاونت امور مطبوعات و اطالعرساني

بازسازي ســاختار و نظام رســانهاي در معاونت امور مطبوعاتي
و اطالعرســاني وزارت فرهنگ و ارشاد اســامي در حال انجام
است .در اين زمينه نشستهاي متعددي با صاحبنظران برگزار
شده است.
همچنين در تعامل مستمر با دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور،
فعال شدن شوراهاي فرهنگ عمومي در اســتانها و مشاركت
فعاالنه در پيشــبرد طرح در حال پيگيري اســت .از طرف ديگر
هماهنگي الزم با مســئوالن محترم شــوراي سياســتگذاري
ائمهجمعه صورت گرفته است.
انتشار گزارشهاي بودجهاي

بررســي دادههاي موردنيــاز در تصميمگيري در دســتور كار
جاريدبيرخانه اين طرح قرار گرفته اســت .گــزارش اول و دوم
بودجهنمــاي فرهنگ با محوريت بررســي نهــادي و موضوعي
رديفهاي فرهنگي دســتگاههاي فرهنگــي و غيرفرهنگي در
بودجه كشور ،منتشر شده اســت2 .گزارش بعدي كه به بررسي
بودجههاي استاني فرهنگ و فعاليتهاي خارج از شمول بودجه
عمومي در حوزه فرهنگ ميپردازد هم درحال تنظيم است.
همچنين فعالســازي ظرفيت پژوهشــكدهها ،انديشــكدهها،
تشــكلهاي علمي و دانشــجويي و حلقههاي ميانــي در قالب
نشستهايي پيگيري ميشود .حمايت از پاياننامهها و مطالعات
دانشگاهي هم اجرايي شده است.
راهاندازي سامانه همانديشي

تالش ديگري كه با مديريت و همكاري دبيرخانه شــورايعالي
انقالب فرهنگي صورت گرفته است ،فعالسازي سامانه همانديشي
براي مشــاركت همه ذيربطان در تدوين طرح است .اين سامانه
امكان جمعسپاري را تسهيل خواهد كرد.
درراستاي اســتفاده از ظرفيت نخبگان در سطح كشور ،جلسات
همانديشي اســتاني در حال انجام اســت .همچنين با همكاري
رسانهها و فعاالن خبري در استانها ،صاحبنظران در عرصههاي
گوناگون دعوت ميشوند تا ايدهها و طرحهاي خود را در موضوع
بازسازي ساختار فرهنگ و رسانه ارائه دهند.
تالش مركز راهبردي فرهنگ و رسانه بر اين است كه با همدلي
و مشاركت جمعي نخبگان ،صاحبنظران ،فعاالن عرصه فرهنگ
و تشــكلهاي مردمي ،اين پروژه ،مدل موفقي از همانديشــي و
كار جمعي در قالب يك مشــاركت وسيع و فراگير و نيز خروجي
مشخص كاربردي باشد.

پارلمان شهري تهران با يك فوريت اليحه اصالح بودجه 1400شهرداري موافقت كردند

شهرداري بودجههاي غيرواقعي را حذف ميكند
شوراي شهر تهران در بيستوهفتمين
شورا
جلسه ،روز پركاري داشت و كلي آمار
مربوط بــه بودجــه و مســائل مالي
شهرداري تهران مطرح شد .اليحه «اصالحيه بودجه
مصوب ســال  ۱۴۰۰شــهرداري تهران» مهمترين
دستور جلسه دیروز بود كه اعضاي پارلمان شهري با
يك فوريت آن موافقت كردند .رئيس شــوراي شهر
تهران در ضرورت يك فوريت ايــن اليحه گفت كه
بودجه  ۱۴۰۰شهرداري در شرايطي بسته شده كه
تحقق نميپذيرد و براي مديريت شهري مشكل ايجاد
ميكند؛ لذا شهرداري براي كاهش بودجه ،اين اليحه
را به شورا آورده اســت .خزانهدار شورای شهر هم با
بيان اينكــه در تاريــخ مديريت شــهري هيچگاه
شــهرداري براي كاهش بودجه اليحه نياورده و اين
كار بيســابقه اســت ،گفت« :در ســالهاي 97تا
99افزايش بودجه 25درصد بود و 16درصد محقق
شد .امسال بودجه در مقايسه با سال گذشته بيش از
60درصد افزايش داشت و به 48هزار ميليارد تومان
رسيد؛ از اينرو شــهرداري پيشبيني ميكند اين
بودجه محقق نشود؛ بنابراين با اليحه ارائه شده قصد
دارد حدود 12هزار ميليارد تومــان آن را كم كند و
بودجه را به سقف 36هزار ميليارد تومان برساند».
به گزارش همشهري ،رئيس شوراي شهر تهران در
صحبتهاي ابتدايي خود به 2مناســبت روز نيروي
دريايي و روز همبستگي با مردم فلسطين اشاره كرد
و ضمن تبريك اين ايام گفت« :نيروي دريايي هميشه
قدرتمند بوده و همواره در برابر دشــمنان توانمند
حاضر شده است .همچنين همبستگي ملت و دولت
ما با مردم فلسطين همواره اســتراتژيك و قديمي
و ريشــهدار بوده و اميدواريم هرچه ســريعتر ملت
فلسطين بتواند بر رژيم اشغالگر قدس پيروز شود».
راهكاري براي محقق شدن بودجه 1400

مديريت شهري دغدغه محقق نشدن بودجه 1400را
دارد؛ ازاينرو اليحه اصالحيه بودجه مصوب ۱۴۰۰
را به شورا ارائه داده است .معاون برنامهريزي ،توسعه
شهري و امور شورا در ضرورت ارائه يك فوريت اين
اليحه گفت« :هميشــه اين روال وجود داشــته كه
اليحه اصالح بودجه پايان سال ارائه شود ،اما امسال
اين اصالح در راستاي كاهش بودجه است؛ نه افزايش
آن .بودجه هر سال 20تا 25درصد افزايش دارد ،اما
بودجه 1400در مقايســه با ســال گذشته بيش از
60درصد افزايش داشته و اين نشان ميدهد سقف
بودجه غيرواقعي بوده است ».لطفاهلل فروزنده ادامه
داد« :شورا تكاليفي بهويژه در حوزه حملونقل براي
شهرداري تعيين كرده است كه با اين اليحه ميتوان
در راســتاي مأموريتهاي محول شده رديفهاي
بودجه را جابهجا و تقويت كــرد ».محمدآخوندی،

مسيردشواردخلوخرجشهرداری

شــهرداري تهران اكنــون از يكســو بدهيهاي
معوقه سنگين دارد كه از دورههاي پيشين به ارث
برده و از ســوي ديگر داراي مطالبات قابلتوجهي
از دستگاههاي دولتي اســت .پرداخت بدهيها و
دريافت طلبها اما يكروي سكه است و اينكه رقم
دقيق هركدام از آنها چقدر اســت ،روي ديگر سكه
بهحساب ميآيد كه به پيچيدگي قضيه ميافزايد.
با اين حال ،امروز و فردا كردن تنها به رق م بدهيها
ميافزايد؛ چراكه وقتي مبالغ هنگفت باشد ،قاعدتا
سود بانكي بااليي خواهد داشت؛ به همين منظور،
مديريت شــهري با تشــكيل كارگروهي ويژه و در
تعامل با دولت بهدنبال اين است تا هرچه سريعتر
ماجرا تعيينتكليف شود .نكته ديگر اينكه پايشهاي
صورت گرفته نشان ميدهد ،شهرداري در 6ماهه
نخســت از نظر درآمدي با حدود 47درصد كسري
روبهرو شده است .با وجود اين ،براي آنكه بدانيم مسير
پيشروي شهرداري و شورا چقدر دشوار است ،بد
نيست نگاهي به آمار و ارقام اعالم شده درخصوص
درآمدها و هزينههاي6ماهه نخست امسال و بدهيها
و مطالبات شهرداري تهران بيندازيم.

رئيس كميسيون برنامهوبودجه هم در جريان بررسي
اين اليحه گفــت« :تا پايان مــرداد فقط 50درصد
بودجه محقق شــده؛ لذا بهنظر ميرسد اين بودجه
غيرواقعي و سياسي بسته شده است؛ چراكه نسبت به
سال 99رشد بيش از 60درصدي را نشان ميدهد».
سرانجام اعضاي پارلمان شــهري با يك فوريت اين
اليحه موافقت كردند تا كميســيون برنامهوبودجه
يك هفته براي بررسي بيشتر ،فرصت داشته باشد.

خواهرخواندگي در خدمت ارتقاي
خدمتگزاري شهري
افزايش قدرت نرم بهصورت متقابل كمك
ادامه از
صفحه اول ميكند تا همكاريهاي بين دو شــهر و
كشــور نيز افزايش يافته و آوردههاي اقتصادي ،اجتماعي و
سياسي بيشــتري نيز براي دو طرف داشته باشد .شهر تهران

«اصالح فرايند ثبت صورت وضعيت ،اصالح در روند
و جلوگيري از تأخير در ابالغ موافقتنامهها ،تســريع
در صدور گواهي انجام كار ســازمانها و شركتها و
هماهنگي بينبخشي معاونتهاي مناطق بهمنظور
تسريع در وصول صورتوضعيتها ضروري است».

دیروز گزارش 6ماهه از بودجــه  1400كه خزانهدار
شــوراي شــهر تهران تهيه کرده بود توسط حبيب
كاشاني قرائت شــد« :اين گزارش نشان ميدهد كه
بودجه امســال غيرواقعي و با اهداف سياســي تهيه
شــده و براي همين فقط 53درصــد از درآمد 6ماه
اول بودجه محقق شده است ».او ادامه داد« :بودجه
امسال بیش از 48هزارميليارد تومان توسط شوراي
شهر تهران تصويب شد كه منابع آن شامل درآمدها به
مبلغ 34هزار ميليارد تومان يعني 71درصد بودجه،
منابع حاصل از واگذاري دارايي ســرمايهاي به مبلغ
8هزارميليارد تومان يعني 17درصد و منابع حاصل
از واگذاري دارايي مالي (وام ،مشاركت و اوراق قرضه)
هم بیش از 5هزار ميليارد تومــان يعني 12درصد
بوده اســت ».كاشــاني در پايان گزارش تأكيد كرد:

تورم باالست و اشتغال لطمه خورده و شهر در ركود
به ســر ميبرد؛ لذا معتقدم بايد با اجراي ابرپروژهها
نقدينگي شهرداري را باال ببريم تا خدمات بيشتري
ارائه شــود ».محمد آخوندي هم گفت« :افرادي كه
عوارض پروانه ســاختماني خود را بهصورت نقدي
پرداخت كنند ،براساس اين اليحه مشمول 25درصد
تخفيف ميشوند».

تخفيف عوارض براي رونق ساختوساز

اليحه «اصالحيه مصوبه نحــوه اخذ مطالبات حوزه
شهرســازي شــهرداري تهران» با هــدف تخفيف
عوارض پروانه ســاختماني به شــورا ارائه و پيشتر
يك فوريت آن تصويب شده بود و ديروز هم اعضاي
پارلمان شهري با این اليحه موافقت كردند .مهدي
چمران گفت كه اين اليحه ســبب تشــويق مردم
به ساختوســاز و پرداخت نقدي عــوارض پروانه
ساختماني به شهرداري ميشود .پرويز سروري هم
عنوان كرد« :اين اليحه عين عدالت اســت؛ چراكه

50هزارمیلیاردتومان

حفظ فضاي سبز بدون آسيب

همچنين در جلسه روز گذشته 6پرونده پالك ثبتي
باغها هم بررسي شد و رئيس شوراي شهر تهران در
اهميت صيانت از باغهاي تهران گفت كه وظيفه ما
تعيين باغ بودن يا نبودن است و ميزان ساختوساز
را معاونت شهرسازي تعيين ميكند .اعضاي پارلمان
شهري با 5پرونده مبني بر باغبودن موافقت كردند و
يك پرونده را نيازمند بررسي بيشتر دانستند.

85هزارمیلیاردتومان

مجموعطلبشهرداری

مجموع رقم بدهیهای معوقه شهرداری تهران

7هزارمیلیاردتومان

15هزارمیلیاردتومان

طلب شهرداری در پایان دوره چهارم شورا (شهریور)96

رقم بدهی قطعی صادر شده علیه شهرداری

24.441میلیاردتومان

56هزارمیلیاردتومان

درآمدهای مصوب شده در6ماهه نخست امسال

بدهی شهرداری به بانكها

15هزارمیلیاردتومان

13.131میلیاردتومان

درآمدهای محقق شده در6ماهه نخست امسال

بدهی شهرداری در پایان دوره چهارم شورا (شهریور)96

ميزان درآمد محقق شده نسبت به بودجه مصوب

سال

1399
1400

بودجه مصوب كل

مصوب 6ماهه

48.8هزار ميليارد

24.4هزار ميليارد

30هزار ميليارد

15.2هزار ميليارد

وصولي 6ماهه

9.4هزار ميليارد

13.1هزار ميليارد

درصد وصول
31/00

26/86

مقایسه عملكرد وصول درآمدی 6ماهه اول سالهای 1399و 1400به تومان
(ارقام حدودی هستند).

فرصت ارائه طرحهاي نوآورانه براي مديريت شهر
سيزدهمين جشــنواره پژوهش و آموزش در
مديريت شــهري مدتي ديگر برگزار ميشود
تا با حضور نخبگان و انديشمندان فرصت ارائه
طرحهاي نوآورانه مديريت شهري فراهم شود.
به گزارش همشهري ،به همين منظور جلسه
شوراي سياستگذاري سيزدهمين جشنواره
پژوهش و نوآوري در مديريت شهري (مجمع
شهري تهران) و هشتمين جشنواره پژوهش
و آموزش در مديريت شــهري و روستايي با
حضور اعضاي اين شورا بهصورت برخط برگزار

بهعنوان پايتخت جمهوري اســامي ايران با حدود 20شهر،
تفاهم خواهرخواندگي و با بيش از 20شهر تفاهم همكاري دارد
كه حاصل زحمات دورههاي مختلف مديريت شهري است .با
توجه به رشد كالنشهر تهران و شــرايط جهاني ،اكنون زمان
بهرهبرداري و توسعه اين ظرفيت عظيم شهري براي رسيدن
به پروژههاي مشترك ،جذب سرمايه و نيز سرمايهگذاري در
شهرهاي ديگر با هدف توســعه روابط تهران و افزايش توان و
روزآمدسازي مديريت شهري است .رشد فناوري اطالعات و

   اصالح مصوبه تعارض منافع

رئيسكميسيونشهرسازيومعماريشورايشهرتهراندرجلسهديروزطرحاصالحمصوبهتعارضمنافعرابا12امضابههيأترئيسه
داد .مهدي عباسي گفت كه بناست در اين اصالحيه اعضاي پارلمان شهري هم مشمول اين مصوبه شوند .او تأكيد كرد« :اعضا در
شورا تقريب ًا يكپارچه آمادهاند تا هرجايي منافعي ممكن است براي آنها بهوجود آيد و تعارض منافع شود در مقابل آن بايستند .اين
از مصاديق شوراي انقالبي و ارزشي است .شوراي انقالبي شورايي نيست كه براي خود يا نزديكان و دوستان فرصتهايي را ايجاد
كند كه آن فرصتها معني و برداشت متفاوتي داشته باشد ».ناصر اماني هم تأكيد كرد« :اين طرح در راستاي دفاع از حيثيت شوراي
ششم و صيانت از شورايي كه خودش را انقالبي و جهادي نامگذاري كرده ،ارائه شده است و ما هيچ فردي را هدف قرار ندادهايم».

تحقق 53درصدي بودجه

سيزدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري 24آذرماه برگزار ميشود

شــهرهاي دنيا براي كاهش هزينهها و ارائه
خدمات به شــهروندان بهرهمندي از ظرفيت
طرحهاي نوآورانه را در دستور كار قرار دادهاند؛
موضوعي كه براي كالنشهرهاي ايران بهويژه
تهران اهميت فراوانــي دارد و راهها بايد براي
ارائه ايدهها و طرحهاي خالقانه از سوي نخبهها
فراهم شود .در اين بين برگزاري جشنوارههاي
تخصصي بهترين فرصت است تا ايدهپردازان
و متخصصان ،طرحهاي خــاق و نوين خود
را بهدســت مديران برسانند .بر همين اساس

تذكرات اعضاي
شوراي شهر تهران

عكس :همشهري /محمد عباس نژاد

مدل مطلوب خروجي

مدل مطلوب خروجي و الزامات اين پروژه كه از ضروريات بود ،به
اين صورت طراحي شده است :رويكرد انجام پروژه ،حوزه تحول
(حكمراني ،سبك زندگي ،حكمرانان و )...و نقطه تمركز ،اصول،
مباني و تقرير از فرهنگ ،سياســتها و الزامات نحوه حكمراني
مطلوب ،چرخشهاي كليدي تحولآفرين ،برنامههاي پيشران
و كليدي ،آرايش نهادي و مدل مصور ساختاري ،تقسيم وظايف
و تعيين حيطه اختيارات ،ارائه راهكارهاي مشــخص ،زمانبندي
راهكارها ،الزامات اجراي موفق پــروژه و تعيين راهبر يا راهبران
اجراي پروژه (شخص حقيقي يا حقوقي)

دوشنبه  8آذر 1400
شماره 8374

شــد .لطفاهلل فروزنده ،معاون برنامهريزي،
توسعه ســرمايه انساني و امور شــورا در اين
جلسه گفت« :چنين رويدادي پشتوانه بسيار
مناسبي براي اهداف بزرگ شهرداري تهران
اســت و تهران بزرگ ظرفيت پايتخت شدن
جهان اسالم را دارد؛ به شرط اينكه طرحهاي
نوآورانه ،پشتوانهاي علمي داشته باشد ».مهدي
جمالينژاد ،معاون عمران ،توسعه امور شهري
و روستايي و رئيس سازمان شــهرداريها و
دهياريهاي كشــور نیزگفت« :استقبال از
جشنواره بسيار عالي بوده و تا آخرين مهلت
دريافت آثار تعداد  ۲۰۲۹اثر از سراسر كشور
دريافت شده است .مركز مطالعات شهرداري
تهران با ايجاد چنين ظرفيتي در شــهرداري
حوزه عملياتي را به شبكه دانش اتصال داده

توفيقات شهرداري تهران در هوشمندسازي مديريت شهري
از يك سو و تحوالت منطقهاي به ســمت كاهش منازعات و
حركت به سمت ثبات و بازسازي از سوي ديگر فرصت مناسبي
براي گسترش فعاليتهاي بينالمللي شــهرداري تهران در
قالب پيوندهاي خواهرخواندگي و تفاهم همكاري است .وجه
ديگر رويكرد بينالمللي شهرداري ،استفاده از دانش و تجربه
شهرهاي ديگر در تقابل با چالشهاي مشتركي مانند آلودگي
هوا ،تغييرات اقليمي ،مديريت ترافيك ،مديريت پسماند و...

است ».محمدحســن بوچاني ،رئيس مركز
مطالعات و برنامهريزي شــهر تهران در ادامه
به محورهاي جشــنواره اشــاره كرد و گفت:
«سيزدهمين دوره اين جشــنواره با 3محور
«شهرها و مديريت شهري در گام دوم انقالب
و سده جديد»« ،بازگشايي شهرها در دوران
پساكرونا» و «رصد تحوالت شهرها و مديريت
شهري در پايان سده» برگزار ميشود ».احمد
صادقي ،عضو شوراي شــهر تهران هم گفت:
«طبق بيانات مقام معظم رهبري مشــكالت
شــهري مانند ترافيك بايد بــا همفكري و
همراهي پژوهشگران و دانشگاهيان حل شود.
براي حل اين مشكالت با مشاركت دانشگاهيان
بايد به راهكارهاي علمي دست يافت ».حسين
يوسفي ،عضو هيأت علمي دانشگاه تهران به

اســت .همين اهميت باالي پيوندهاي بين شهري و بهويژه
خواهرخواندگي بين شهرهاســت كه موجب شــده مجامع
بينالمللي تخصصي متعددي صرفا براي تجميع و هم افزايي
اين ظرفيتها شــكل بگيرند .تــاش دوره كنوني مديريت
شــهري تهران در عرصه بينالمللي فعال كردن ظرفيتهاي
فعلي و افزايش زمينههاي همكاري بيشتر با انعقاد تفاهمهاي
همكاري و خواهرخواندگي با شهرهاي مختلف است تا بيش
از پيش به ارتقاي مديريت شهري كالنشهر تهران كمك کند.
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نحوه داوري طرحها اشاره كرد و گفت« :داوري
آثار بهصورت غيرحضوري و در سامانه انجام
ميشود.
بهرهگيري از اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي
مختلف در حوزههاي تخصصي در داوري آثار
از ويژگيهاي منحصر به فرد اين جشنواره به
شمار ميآيد ».غالمرضا كاظميان ،مديركل
طرحريزي شهرها و طرحهاي توسعه و عمران
وزارت راه و شهرسازي درباره توسعه شهرها
هم گفت« :توسعه متوازن شهري با مطالعات
علمي و مشاركت دانشگاهيان اتفاق ميافتد
و اين جشنواره فرصت مناسبي براي مديريت
شهري است ».به گفته كمال مرادي  ،دبيركل
مجمع شــهرداران كالنشــهرهاي ايران هم
اين رويداد ميتواند باعث ايجاد شبكه دانش

حجتاالسالمسيدمحمدآقاميري:
در مصوبــه برنامه 5ســاله ســوم
توسعه شهر تهران و مصوبه برنامه
راهبردي توسعه دوچرخهسواري
در تهران ،ســازمان حملونقل و
ترافيك شــهرداري تهران مكلف
اســت بــه لحــاظ نرمافــزاري و
ســختافزاري بــا درنظرگرفتن
اســتاندارد ملي زيرساختهايي را
فراهم كند.
با توجهبه شرايط اقليمي ،آلودگي
هــواي تهــران و ...طرح توســعه
مسير دوچرخهسواري در پايتخت
شكســتخورده و مسيرهاي آن در
خيابانها بالاســتفاده مانده است.
این مســیرها فقط فضاي خيابانها
را اشــغال كرده و محلي براي تردد
موتورسواران شده اســت؛ لذا اين
مصوبه بايد دوباره بازبيني شود.
زهرا شمس احسان:
برنامــه 5ســاله اصليتريــن و
جديترين سند تدوين و ارائه برنامه
بودجه ساالنه شــهرداري تهران و
تمام نهادها و واحدهــاي مربوطه
است.
با توجه به اينكه هيچكدام از احكام
برنامه سوم توســعه در سال چهارم
آن قرار داده نشده است ،از شهردار
درخواســت ميشــود تا همراه با
معاونــان خــود موضــوع را دقيق
بررســي كنند و پس از مشورت با
كميسيونها و كميتههاي تخصصي
شوراي شهر در مدت حداكثر يكماه
گزارش كاملــي از وضعيت اقدام و
نحوه اجراي احكام اين برنامه تهيه
كرده و ارائه دهند.
مهدي بابايي:
يكي از دغدغههاي اهالي محله شورا
در منطقه 13پلعابــر مكانيزه در
خيابان دماوند است كه گويا حدود
۹۵درصد از اقدامات اجرايي احداث
آن انجــام و مجوزهــاي ترافيكي
هم دريافت شده اســت اما با تغيير
مديريــت ،فرايند ايــن كار متوقف
شده است.
همچنين شهرداري تهران قصد دارد
بحث نگهداشــت پلهاي مكانيزه
عابرپياده را از معاونت حملونقل و
ترافيك به معاونت خدمات شهري
انتقال دهد كه اين نقل و انتقال در
دورههاي قبل هــم صورت گرفته و
همواره مــورد نارضايتي مردم بوده
است.
ناصر اماني:
براســاس قانون شــهرداريها بايد
همــه پرداختهاي شــهرداري در
حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و
رعايت مقررات آييننامه مالي انجام
شود و اين اسناد بايد توسط رئيس
حسابداري و شــهردار يا قائممقام
آنها كه مورد قبول شــورا هستند،
امضا شود.
شهردار از شورا رأي گرفته و رئيس
مالي شهرداري هم از شوراي قبلي
رأي گرفتــه و هنوز تغييــر نكرده
اما شــهرداران مناطق كه قائممقام
شهردار تهران محسوب ميشوند ،از
شورا رأي نگرفتهاند و دراسرعوقت
اين كار بايد انجام شود.

مديريت شــهري در شــهرداريهاي كشور
باشد و منشا ظهور و بروز تحوالت بسياري در
مديريت شهري شود ».سعيد كرمي ،رئيس
مركز حقوقي شــهرداري تهران و عضو ديگر
شوراي سياســتگذاري در ادامه گفت« :آنچه
اين جشنواره را خاص كرده اين است كه آثار
برگزيده ضمانت اجرايي دارند و همين ويژگي
در استقبال از جشنواره تأثير بينظيري داشته
اســت ».در انتها فرهاد محبتي ،دبير اجرايي
سيزدهمين جشــنواره پژوهش و آموزش در
مديريت شهري با تشريح روند جشنواره از آغاز
انتشار فراخوان تا روز برگزاري گفت« :اين دوره
از جشنواره در روز ۲۴آذرماه ۱۴۰۰با حضور
تمامي دستاندركاران حوزه مديريت شهري
كشور بهصورت برخط برگزار خواهد شد».
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اقتصاد
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سبقت تورم 25استان از ميانگين ايران

ن ايران ،قم و تهران كمترين و ايالم و زنجان
درميان 31استا 
باالترين نرخ تورم را در آبان امسال ثبت كردند

نرخ تورم استانها در آبان 1400

ایالم

زنجان

کهگیلویه و
بویراحمد

چهارمحال و
بختیاری

کردستان

خراسان شمالی

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

لرستان

فارس

گلستان

اردبیل

خراسان جنوبی

کرمانشاه

قزوین

خراسان رضوی

بوشهر

کرمان

مازندران

یزد

خوزستان

هرمزگان

مرکزی

اصفهان

البرز

همدان

گیالن

سیستان و
بلوچستان

سمنان

تهران

قم

کشور

تخليه حباب قيمت از مسكن پایتخت
مسكن ميانگين قيمت مسكن تهران
بــا رشــد آرام و متوالي در
ماههاي اخيــر از 32ميليون
تومان گذشــته اما همچنان تورم اين بازار
كمتر از تورم مصرفكننده است و بهنوعي
فراينــد تخليه حباب قيمتــي در اين بازار
باوجود صعودي بودن نرخها ادامه دارد.
به گزارش همشــهري ،اطالعاتي كه بانك
مركزي از تحوالت بازار مسكن شهر تهران
در آبان امسال منتشر كرده نشان ميدهد
در اين ماه ،تعداد معامــات با 33.5درصد
افزايش نســبت بــه مهرماه به 7هــزار و
304مورد رسيده كه نسبت به آبان پارسال
نيز 63.5درصــد افزايــش دارد .همزمان،
ميانگين قيمت مســكن در اين معامالت
با رشد 1.2درصدي نســبت بهماه قبل ،به
بيسابقهترين رقم تاريخ بازار مسكن تهران
رســيده و 32ميليون و 9هزار تومان ثبت
شده است.

ي خودروسازان
رؤياي خصوصيساز 

وزير اقتصاد خواستار فروش 4درصد از سهام ايرانخودرو و سايپا شد

عكس :همشهري /حامد خورشیدی

نبض تورم در 31استان ايران ناموزون ميزند25 .استان ايران نرخ تورم ساالنهاي باالتر از نرخ
تورم كل كشور را در آبان امسال تجربه كردهاند .درحاليكه استانهاي قم و تهران كمترين
نرخ تورم را شاهد بودهاند ،ايالم و زنجان با باالترين نرخ تورم مواجه شدهاند .مركز آمار ايران
ميگويد :در آبان امسال بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارها مربوط به استانهاي كهگيلويه
وبويراحمد و اردبيل با 5درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كرمان با
 ١.٤درصد افزايش بوده است .نرخ ماهانه تورم درماه گذشته 2.5درصد برآورد شده است.
به گزارش همشهري ،نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان به 35.7درصد رسيده است اما مركز
آمار ميگويد :شهروندان استان كهگيلويه و بويراحمد درماه گذشته 46.5درصد بيشتر براي
خريد يك سبد كاالها و خدمات يكسان هزينه كرده و ركورددار تورم نقطه به نقطه بودهاند.
كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه در استان سيستان و بلوچستان به ميزان 27.9درصد به
ثبت رسيده است.
درحاليكه مركز آمار نرخ تورم در 12ماه منتهي به آبان امسال را 44.4درصد برآورد كرده،
فقط 6استان قم ،تهران ،سمنان ،سيستان و بلوچستان ،گيالن و همدان نرخ تورمي كمتر
از ميانگين تورم كل كشور را تجربه كردهاند ،در مقابل ،ديگر استانها فشار تورم باالتري را
نسبت به ميانگين كشوري ،شاهد بودهاند در اين مدت شهروندان ساكن استانهاي ايالم،
زنجان و كهگيلويه و بويراحمد نرخ تورم باالي 50درصد را نظارهگر بودهاند .براساس آمارهاي
رسمي باالترين نرخ تورم ماهانه در نقاط شهري مربوط به خانوارهاي شهري استان اردبيل
با 5.1درصد و كمترين مربوط به خانوارهاي شهري استان كرمان با 1.4درصد بوده است.
همچنين باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه در نقاط شهري مربوط به استان زنجان و كمترين
مربوط به استان سيستان و بلوچستان بوده است .شكاف نرخ تورم ساالنه در نقاط شهري
بين استانهاي ايران به 11.4درصد رسيده كه استان ايالم باالترين و استان قم كمترين
فشار تورم را متحمل شدهاند.
به گزارش همشهري ،ميانگين نرخ تورم ماهانه در نقاط روستايي درماه گذشته 2.7درصد
روايت شده درحاليكه روســتاييان كهگيلويه و بويراحمد با ســرعت 6.1درصدي رشد
قيمتها (باالترين) و روستاييان قزوين با سرعت 9دهم درصدي (كمترين) مواجه شدهاند.
از سوي ديگر باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه روستايي در استان كهگيلويه و بويراحمد به
ميزان 52.9درصد و كمترين هم در اســتان همدان با ميزان 26.6درصد مشاهده شده و
روستاييان ايالمي در آبان با نرخ تورم ساالنه 55.7درصدي (باالترين) و روستاييان سيستان
و بلوچستاني هم با تورم ساالنه 41.9درصدي(كمترين) دست و پنجه نرم كردهاند.

همشهري ،تحوالت بازار مسكن تهران در آبان 1400را بررسي ميكند

گزارش

ميانگين قيمت مسكن تهران در آبان امسال1.3درصد كمتر از تورم ماهانه و18درصد كمتر از تورم نقطهبهنقطه مصرفكننده رشد كرده است.

در دورههاي قبلي نظير ابتداي دهه 90نيز
تجربه شده است .در شرايط فعلي نيز آنچه
از تحوالت بازار مسكن بهنظر ميرسد ،ادامه
همين روند تخليه حبــاب قيمتي از طريق
ثبات نسبي قيمت آن است.
بررسيها نشان ميدهد تورم نقطهبهنقطه
مسكن تهران در آبان امسال نسبت به آبان
سال قبل فقط 17.7درصد است درحاليكه
اين شــاخص در آبان 99نســبت به سال
قبل از آن معادل 118.2درصد بوده است.
بهعبارتديگر ،شيب رشد تورم نقطهبهنقطه
در بازار مســكن تهران بهشــدت كاهش
پيدا كرده آنهم در شــرايطي كه نرخ تورم
نقطهبهنقطه مصرفكننده در آبان امسال
35.7درصد يعني 2برابر اين شاخص در بازار
مسكن تهران بوده اســت .به بياني سادهتر،
آهنگ رشد قيمت مسكن در ماههاي اخير
كمتر از آهنگ رشد ســاير كاالهاست و از

تاوان رشدهاي 100درصدي مسكن

در 4ســال اخير يعني از آبان 1396تا آبان
1400ميانگين قيمت يك مترمربع زيربناي
مسكوني شهر تهران 700درصد رشد كرده
و از محدوده 4.5ميليــون تومان به بيش از
32ميليون تومان براي هر متر رسيده است.
همزمان تورم عمومــي ،در اين بازه زماني،
240درصد رشد كرده است .بهعبارتديگر
ميزان رشد قيمت مســكن در اين 4سال
3برابر ميزان رشد تورم بوده كه دليل آن نيز
اثرپذيري باالي اين بازار از قيمت ارز است.
نكته اينجاست كه قيمت ارز نيز در اين بازه
4ساله 600درصد رشــد كرده و همچنان
قيمت مسكن در مقايسه با قيمت دالر نيز
يكهفتم بيشتر رشد كرده است .البته عوامل
متعددي نظير وضعيت تقاضا ،روند توليد،
كسري مسكن ،قيمت زمين شهري و ...بر
تغيير قيمت مسكن اثرگذار است كه در اين
مجال نميتوان به آنها پرداخت اما همسنجي
قيمت فعلي مسكن با اين شاخصها نيز قادر
نيســت حباب قيمتي مسكن در مقايسه با
واقعيتهاي اقتصــادي را كتمان كند .در
اين وضعيت ،بهواســطه چسبندگي شديد
قيمت مســكن در اقتصاد ايران كه آنهم
داليل متعــددي دارد ،كاهش قابلتوجهي
براي قيمت اين كاالي ســرمايهاي متصور
نيست؛ اما تخليه حباب قيمتي آن از طريق
ركود بلندمدت و افزايش نيافتن همپاي نرخ
تورم كل ،سناريوي بسيار محتملي است كه

اين مســير ،بازار مســكن تاوان رشدهاي
100درصدي در 4سال اخير را پس ميدهد
و بخشي از حباب قيمتي آن تخليه ميشود.
ركوردداران مسكن تهران در آبان

درماه گذشــته32 ،درصد از مجموع 7هزار
و 304معامله انجام شــده در بازار مسكن
تهران به واحدهاي نوساز تا 5سال اختصاص
داشته است .اين ســهم نسبت به آبان سال
قبل 6درصد و نسبت به آبان سال 90معادل
27درصد كاهش نشان ميدهد .اين كاهش
نشــانه كاهش شــديد توليد و همچنين
كاهش اســتقبال متقاضيان از واحدهاي
نوساز بهدليل كاهش شــديد قدرت خريد
آنهاست .نكته ديگر اينكه در اينماه مطابق
معمول ،بيشترين ســهم از تعداد معامالت
مســكن (معادل 13.8درصد) به منطقه5
تهــران اختصاص داشــته و مناطق10و 2

افزایش تورم در بازار اجاره

در 4سالي كه از آغاز دوره جديد تنش قيمتي در بازار مسكن ميگذرد و به تورم 700درصدي اين
بازار منجر شده ،بازار اجاره نيز زير ضرب تورم قرار داشته و بهتدريج بخش قابلتوجهي از اين
تورم در قيمت اجاره تخليه شده است؛ اما هم بهواسطه مصوبه ستاد كرونا در 2سال اخير مبني بر
تمديد خودكار قراردادهاي اجاره با قيمت مشخص و هم بهواسطه توافقي بودن قيمت در بخش
قابلتوجهي از قراردادهاي اجاره ،همواره تخليه تورم مسكن در بازار اجاره با تأخير مواجه است.
بر همين اساس ،در شرايطي كه رشد قيمت مسكن ماههاســت كه از شتاب افتاده و اين بازار با
تورم نقطهبهنقطه 17.7درصدي در ركود سنگين به سر ميبرد ،تورم بازار اجاره همچنان در حال
تاختن است .بهگونهاي كه شاخص كرايه مســكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري در
آبان امسال بهترتيب معادل 51.6و 54.9درصد نسبت بهماه مشابه سال قبل رشد كرده است.
بهعبارتديگر ،مستأجران تهراني در آبان امسال براي اجاره يك واحد آپارتمان يكسان بهطور
ميانگين 51.6درصد پول بيشتري نسبت به آبان پارسال پرداختهاند و اين رقم براي مستأجران
كل مناطق شهري ايران بهطور ميانگين 54.9درصد بوده است.

بهترتيب با ســهمهاي 9و 8.3درصدي در
رتبههاي بعدي قــرار گرفتهاند .رتبهبندي
مناطــق 22گانه تهــران از منظر ميانگين
قيمت نيــز حاكي از اين اســت كه مطابق
معمول ،باالترين ميانگيــن قيمت معادل
72ميليون و 750هزار تومان به منطقه يك
اختصــاص دارد و كمترين ميانگين قيمت
معــادل 14ميليون و 520هــزار تومان در
منطقه 18به ثبت رسيده است.
نقشه توزيع معامالت

در آبــان امســال 61.6درصــد واحدهاي
مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت
هر مترمربع واحد مســكوني شــهر تهران
معامله شــدهاند و واحدهاي مســكوني در
دامنه قيمتي 15تا 20ميليون تومان با سهم
17.2درصد ،بيشترين فراواني را داشتهاند.
همچنين در اينماه 59درصد از معامالت به
واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر
از 80مترمربع اختصاص داشته و بيشترين
فراواني از اين منظر مربــوط به واحدهاي
مســكوني با زيربناي 50تا 60مترمربع با
سهم 16.1درصد بوده است .از سوي ديگر
در آبان امسال51.3 ،درصد از معامالت به
واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از 2ميليارد
تومان اختصاص داشته و در ميان دامنههاي
قيمتي مورد بررســي ،واحدهاي مسكوني
با ارزش يك تا 1.5ميليارد تومان با ســهم
18.9درصد ،بيشترين ســهم از معامالت
انجام شده را بهخود اختصاص دادهاند.

همشهري آمار تجارت خارجي را تحليل ميكند

مهار قيمتها با واردات انبوه كاالهاي اساسي
تجارت بررسيهاي آماري نشان ميدهد دولت در
8ماه ســالجاري 20.3ميليون تن كاالي
اساســي به ارزش 12.4ميليارد دالر وارد
كرده تا بلكه جلوي پيشروي قيمتها را بگيرد.
بهگفته مهدي ميراشرفي ،رئيسكل كمرگ ايران75درصد
از وزن كاالهاي وارد شده و 38درصد ارزش واردات در اين
8ماه به كاالهاي اساسي اختصاص داشته است .در اين دوره
17.8ميليون تن كاالي اساسي به ارزش 9.9ميليارد دالر
با ارز ترجيحي ،براساس دالر 4200تومان ،وارد ايران شده
است .بهگزارش همشــهري ،دولت براساس قانون بودجه
امسال اجازه داشــته فقط 8ميليارد دالر ارز ترجيحي ،به
واردات كاالهاي اساسي ازجمله دارو و تجهيزات پزشكي

حجموزنیتجارتخارجی:
رشدوزنیتجارتخارجی:

تخصيص دهد ولي حاال گمرگ ميگويــد1.9 :ميليارد
دالر بيش از مجوز قانوني واردات كاالي اساسي وارد شده
اســت .تازهترين آمار گمرك ايران نشان ميدهد :ارزش
كل تجارت خارجي ايران در 8ماه امسال ،به 63.1ميليارد
دالر رســيده كه 31.1ميليارد دالر از ايران به كشورهاي
جهان صادر و در مقابل 32ميليارد دالر كاال وارد كشــور
شــده كه به اين ترتيب تراز تجاري ايران در 8ماه امسال
منفي شده است.
چين ،عراق ،تركيه ،امارات و افغانســتان 5كشــور اصلي
خريدار كاالهــاي ايراني بودهاند و در مقابل كشــورهاي
امارات ،چين ،تركيه به همراه 2كشــور اروپايي آلمان و
سوئيس بيشترين كاال را به ايران صادر كردهاند .اين گزارش

110.3
43.5درصد

ميليونتن

صادرات

ميافزايد :درحاليكه كاالهاي اساسي وزن بااليي در واردات
كاالها به كشور را بهخود اختصاص داده47 ،درصد از وزن
كاالهاي صادراتي و 43درصد از ارزش كل صادرات 8ماهه
ايران مربوط به صادرات محصوالت پتروشيمي بوده است.
رئيسكل كمرگ ايــران ميگويد :در 8ماه ســالجاري
۸ميليونو۱۰۱هزار تن كاال از قلمرو ايران ترانزيت شده
است كه نســبت بهمدت مشابه پارســال ۸۰درصد رشد
داشته است كه حتي از ميزان ترانزيت كل سال ۹۹يا كل
سال ۹۸هم بيشتر شده است ،اين امر بهنوبهخود يك ركورد
تازه براي عبوركاال از ايران بهحساب ميآيد .اينفوگرافيك
زير نماي كلي تجارت خارجي ايران در 8ماه امســال را به
تصوير ميكشد.

ارزشكلتجارتخارجی:
رشدارزشتجارتخارجی:

وزنكاالیصادراتی:
ميليونتن

83.7
ارزشكاالیصادرشده:
 31.1ميليارددالر
صادراتمحصوالتپتروشيمی:
39.8ميليونتن
ارزشصادرات پتروشيمی:
 13.1ميليارددالر
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رشدوزنیصادرات:
درصد
رشدارزشصادرات:
درصد
سهمازكلصادرات:
درصد

10.5
42
47
سهمازكلصادرات:
 43درصد

26.5
ارزشواردات:
 32ميليارددالر
وارداتكاالیاساسی:
20/3ميليونتن
سهمكاالهایاساسیازواردات:
 75درصدوزن  38درصدارزش

رشدوزنیواردات:
درصد
رشدارزشواردات:
درصد
ارزشوارداتكاالیاساسی:
ميليارددالر
وارداتكاالیاساسیبادالر:4200
ميليارددالر
ميليونتن

21
38
12/4
9.9 17.8

چين19.3 :ميليون تن

ارزش 9.1ميليارد دالر

امارات8 :ميليون تن

10.1ميليارد دالر

عراق21.6 :ميليون تن

ارزش 6.1ميليارد دالر

چين2.2 :ميليون تن

7.2ميليارد دالر

تركيه11.3 :ميليون تن

ارزش 3.8ميليارد دالر

تركيه2.7 :ميليون تن

1.2ميليارد دالر

امارات7.3 :ميليون تن

ارزش 2.9ميليون دالر

آلمان549 :هزار تن

1.2ميليارد دالر

افغانستان3 :ميليون تن

ارزش 1.27ميليارد دالر

سوئيس1.3 :ميليون تن

1.1ميليارد دالر

ترانزيتكاالازايران:

8.1

ميليونتن

آثار واگذاري 4درصدي

چنانچه دولت با فروش 4درصد از سهام ايران خودرو و سايپا بهصورت
مجزا موافقت كند ،اين امكان وجود دارد كه راه براي اعمال مديريت
بخش خصوصي در هيأت مديره خودروســازان هموارتر شود ،زيرا با
واگذاري اين ميزان سهام ،دولت يك صندلي از هيأت مديره هريك از
اين شركتها را از دست خواهد داد و تعداد كرسيهاي دولت بهطور
مثال در هيأت مديره ايرانخودرو از  4به  3كرسي خواهد رسيد .در
مورد سايپا اما وضع پيچيدهتر است ،با توجه به اينكه همچنان بخش
عمده سهام سايپا در اختيار سازمان گسترش ،سرمايهگذاري سايپا و
گروه صنعتي رناست ،بعيد است با وگذاري 4درصد از سهام اين شركت
تحول خاصي در مديريت آن اتفاق بيفتد.

63.1
40درصد

 5فروشنده عمده كاالی ايرانی

رشدترانزيتكاالازايران:

واگذاري 4درصد سهام

در شــرايطي كه دولت به روشهاي پيچيــده و از طريق معامالت
ضربدري بخش عمده سهام ايرانخودرو و سايپا را در اختيار دارد ،وزير
اقتصاد در اقدامي بيسابقه خواستار واگذاري 4درصد از سهام اين دو
شركت به بخش خصوصي شده است.
درخواست وزير اقتصاد به استناد جزء دوم بند الف تبصره ۲ماده واحده
قانون بودجه سال ۱۴۰۰كل كشور به دولت ارائه شده است .در صورت
تصويب نهايي اين پيشنهاد در دولت ،وزارت اقتصاد مجاز خواهد بود به
واگذاري ۴درصد از سهام ايرانخودرو و سايپا اقدام كند .وزارت صنعت،
معدن و تجارت هم موظف خواهد بود از هر طريق ممكن نســبت به
رفع توثيق ميزان سهام قابل واگذاري ،ظرف مدت 2ماه اقدام كند .قرار
است بلوكهاي 4درصدي سهام سايپا و ايرانخودرو حداكثر تا پايان
امسال فروخته شود.

ميليارددالر

واردات
وزنكاالیوارداتی:
ميليونتن

در اقدامي كمسابقه ،وزير اقتصاد در نامهاي از هيأت وزيران خواست
مجوز فــروش 4درصد از ســهام متعلق به دولت ،در شــركتهاي
ايرانخودرو و سايپا را صادر كند .بهنظر ميرسد درصورت واگذاري
اين ميزان سهام مسير بخش خصوصي براي كسب صندليهاي بيشتر
در هيأت مديره باز خواهد شد.
به گزارش همشهري2 ،دهه از بحث درباره واگذاري سهام ايرانخودرو
و سايپا به بخش خصوصي ميگذرد .در اين مدت دولت بخشي از سهام
اين دو شــركت را واگذار كرده اما اين واگذاريها نه خصوصيسازي
واقعي بوده و نه از ميزان مالكيت واقعي دولت در اين دو شــركت كم
كرده است.
بررسي تركيب سهامداري اين دو شركت نشان ميدهد بخش اصلي
سهام خودروسازان همچنان در اختيار دولت و نهادهاي شبهدولتي
است .ســاختار هدفمند و تودرتوي مالكيت سهام در اين دو شركت،
موجب شده همچنان بخش عمده سهام در اختيار دولت باقي بماند.
مستندات موجود نشان ميدهد دولت همچنان بهصورت مستقيم و
غيرمستقيم از طريق شركتهاي واســطه مانند سازمان گسترش و
سرمايهگذاري سمند و گسترش سرمايهگذاري ايرانخودرو 50درصد
از سهام ايران خودرو را در اختيار دارد .اين موضوع موجب شده دولت
هر سال بتواند 4صندلي از 5صندلي هيأتمديره و كنترل اين شركت
را در اختيار بگيرد .اين در حالي است كه شركت كروز از طريق شركت
تدبيرسرمايه آراد بهطور مستقيم 15درصد از سهام ايرانخودرو را در
اختيار دارد اما عمال بهدليل اينكه توان رويارويي با دولت را ندارد و فقط
يك صندلي هيأتمديره را در اختيار گرفته ،هيچ قدرتي براي اعمال
مديريت در ايران خودرو ندارد.
همين شرايط درشركت سايپا هم حاكم است .دولت بهصورت مستقيم
و غيرمستقيم از طريق سازمان گســترش و نوسازي ،سرمايهگذاري
گروه صنعتي رنا و گروه سرمايهگذاري سايپا 35درصد از سهام سايپا
را در اختيار دارد و عمال مانند ايران خودرو تركيب اصلي هيأتمديره
اين شركت دولتي باقي مانده اســت .به همين دليل همواره مديران
عامل اين دو شــركت را دولت تعيين ميكند و عمال برخالف ادعاي
دولتها ،بخش خصوصي نقشي در تصميمگيري در اين دو شركت
ي ندارد.
بزرگ خودروساز 

80

درصد

تركيب سهامداري ايرانخودرو
سهامدار
تدبيرسرمايه آراد
گسترش سرمايهگذاري ايران خودرو
سپهركيش ايرانيان
سازمان گسترش و نوسازي ايران
سرمايهگذاري ملي ايران
سرمايهگذاري آتيه صبا
بانك صادرات
سرمايهگذاري سمند
بانك تجارت
صندوق بازنشستگي كشوري
سرمايهگذاري و توسعه راهبردي راز
بانك ملت
سرمايهگذاري مانانوين
گروه مالي پارسيان
سهام شناور
تركيب سهامداري سايپا
سهامدار
سازمان گسترش و نوسازي ايران
سرمايهگذاري گروه صنعتي رنا
صندوق بازنشستگي كاركنان فوالد
پيشگامان بازرگاني ستاره تابان
گروه سرمايهگذاري سايپا
تجارت الكترونيك خودروتابان
سرمايهگذاري نيوان ابتكار
سرمايهگذاري گروه صنعتي رنا
سهام شناور

درصد
15
10.87
10.21
5.71
5.01
4.98
3.36
3.16
3.08
3.03
2.28
1.68
1.42
1.21
29

درصد
17.31
15.74
15.6
9.73
8.86
2.98
1.26
1.26
27.2

اقتصاد

دوشنبه  8آذر 1400
شماره 8374

نزول  202میلیارد دالری بورس

آمار خبر

ارزش كل بازار سهام از مرداد پارسال تاكنون ،با وجود رشد  263درصدی درآمد شركتها ،با  202میلیارد دالر افت مواجه شده است

قیمت لوبیاچیتی و بعضی دیگر از حبوبات بعد از 3ماه
تر هبار
تثبیت یا افزایش ،سرانجام اندكی پایین آمد.
به گزارش همشــهری و براســاس تازهترین نرخنامه
ســازمان میادین میوه و ترهبار شــهرداری تهران ،بعضی از حبوبات
پرمصرف ازجمله لوبیا چیتی ،لوبیا چشــمبلبلی و لپه قیمتشان در
غرفههای خواربار میادین ،هزار تومان كاهش یافته و در عوض برخی
دیگر از حبوبات گران شدهاند .بیشترین افزایش قیمت در میان حبوبات
مربوط به عدس بوده كه قیمت هر كیلو از آن با 2.500تومان رشد از
36.000تومان به 38.500تومان رسیده است .دال عدس ،ماش و البته
نخود هم با 1.500تومان رشد قیمت در ردههای بعدی قرار دارند .رشد
قیمت نخود و عدس در بستههای 900گرمی شركتی بیش از انواع فله
بوده و هر بسته از این اقالم 3.500تومان گرانتر شده است .در میان
اقالم بستهبندی شركتی ،لیموعمانی با رشد 7.100تومانی قیمت ،به
زیر سقف 100هزار تومان رسیده است .از حبوبات پرمصرف در میان
تهرانیها ،لوبیا قرمز است كه برای ســومینماه پیاپی تغییر قیمتی
نداشته و روی 34هزار تومان برای انواع ریز قمی و 47هزار تومان برای
انواع درشت و كپسولی ،ثابت ماند ه است .نرخنامه جدید همچنین از
افزایش قیمت گندم و جو حكایت دارد .هر كیلو گندم ،یكهزار تومان
و هر كیلو جو 800تومان گران شده است.
مقایسه قیمت انواع حبوبات بستهبندی و فله در میادین (کیلوگرم/تومان)
قیمت هر كیلو فله
نام محصول
آذر
مهر
شهریور
44.000
45.000
45.000
لوبیا چیتی
43.000
44.000
42.000
لوبیا چشم بلبلی
34.000
34.000
35.000
لوبیا قرمز قمی
25.500
26.500
25.000
لوبیا سفید
47.000
47.000
45.000
لوبیا قرمز كپسولی
34.500
33.000
33.000
نخود
44.000
44.000
44.000
لپه ریز تبریز
34.000
35.000
33.000
لپه درشت
38.500
36.000
33.000
عدس ریز
38.500
36.000
33.000
عدس درشت
33.500
32.000
29.000
ماش
36.000
34.500
32.000
دال عدس
28.000
28.000
27.000
لپه باقال
97.000
95.000
95.000
لیمو عمانی
32.500
31.500
31.000
ذرت خشك وارداتی
23.000
23.000
23.000
سویا
11.800
10.800
گندم پوستكنده و بلغور 10.800
جو پوستكنده و بلغور
12.800
12.000
12.000
12.800
12.000
12.000
جو پرك

ابعاد نزول

آمارها نشــان میدهــد؛ از مرداد پارســال كه
روند نزولی شــاخص بورس آغاز شــده ،درآمد
شركتهای بورس دســتكم 358هزار میلیارد
تومان ،معادل263درصد افزایش یافته اســت.
افزایش درآمد شــركتهای بورس اما اثر مثبتی
بر شاخص بورس نداشته؛ زیرا از آن زمان تاكنون
شاخص بورس 700هزار واحد معادل 35درصد
افت كرده است .آمارها نشــان میدهد از مرداد
پارســال  ،بهدلیل نزول فراگیر بازار سهام ،ارزش
كل ســهام2620هزار میلیارد تومــان ،معادل
202میلیارد دالر افت كرده است .مرداد پارسال
تحتتأثیر رشــد شــاخص بــورس ،ارزش كل
بازار ســهام به 425میلیارد دالر رســیده بود اما
از آن زمان تاكنون بهدلیل كاهش ارزش ســهام
شركتها و رشد ارزش دالر ،ارزش كل بازار سهام
به 223میلیارد دالر رســیده اســت .یعنی بازار
سهام در این مدت 47.5درصد از ارزش خود را از
دست داده است .نكته قابل توجه اینكه در همین
مدت قیمت دالر آمریكا 35.6درصد رشد كرده
و از 21هزار و600تومان در 20مرداد پارســال به
29هزارو 280تومان رسیده است .تحلیلگران بر
این باورند كه بین شــاخص بورس و قیمت دالر

1.370.500
1.370.000
1.369.500
1.369.000
1.368.500
1.368.000
1.367.500
1.367.000
1.366.500

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته
یك هزارو 299واحد ،معادل 0.10درصد رشد كرد و به
یكمیلیونو368هزارو 13واحد رسید.
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

همگرایی وجود دارد اما گویــا آمارها این نظر را
تأیید نمیكنند.
میزان رشد درآمد در آبانماه

آمارها نشــان میدهند؛ روند رو به رشــد درآمد
شــركتهای بورس در ماههای جاری همچنان
ادامه دارد .بهطوری كه طبق مســتندات موجود
جمع كل درآمد شــركتهای بورس در آبانماه
امسال نســبت به مهرماه 3هزار میلیارد تومان و
نسبت به آبانماه پارسال 303هزار میلیارد تومان،
معادل 158درصــد افزایش یافته اســت .با این
میزان رشــد جمع كل درآمد شركتهای بورس
به 495هزار میلیارد تومان رسیده كه این امر نشان
میدهد ،درآمد شركتهای بورس تحتتأثیر تورم،
رشد قابل توجهی داشته است .با این حال با وجود
رشد درآمد اسمی شركتهای بورس ،حاشیه سود
شركتها تغییر چندانی نداشته است اما افزایش
درآمد اسمی شــركتهای بورس بهخودی خود
میتواند به كاهش نســبت قیمت به درآمد بازار
سهام ،منجر شــده و جذابیت سرمایهگذاری در
بورس را افزایش دهد؛ با وجود این گویا این افزایش
درآمد نتوانسته جذابیتهای بورس را بیشتر كند

اهداف طرح واردات خودرو محقق نمیشود
امکان صادرات خودرو و قطعــات خبر میدهند و
تاکید میکنند :تیراژ واردات خودرو در چارچوب طرح مجلس به اندازهای
نخواهد بود که بتواند زمینه رشد عرضه و کاهش قیمت خودروهای داخلی و
وارداتی را فراهم کند .با مهدی دادفر ،دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره
میزان کارآمدی و تاثیرگذاری طرح واردات خودرو بر بازار خودروهای داخلی
توگو کردهایم.
و وارداتی گف 

به نظر شما ،تصویب طرح واردات خودرو تا چه حد
قادر به رفع مشکالت کنونی بازار خودرو است؟

طرح مجلس برای واردات خودرو در اصل قانونی برای
حمایت از تولید داخلی و صادرات قطعه و خودرو است.
اینکه طرح مذکور واردات خودرو نام گرفته ،به معنای
فراهمشدن بســتر مناسب برای ازســرگیری واردات
خودرو نیســت .در این طرح اعالم شده همه اشخاص
حقیقی یا حقوقی میتوانند بــه ازای صادرات خودرو و
قطعات و با ارز حاصل از انجام این کار ،نسبت به واردات
خودرو اقدام کنند .با ایــن مصوبه امکان واردات خودرو
فقط برای قطعهسازان و خودروسازانی فراهم شده که
قادر به صادرات این اقالم هستند .پرسش آن است که
در شرایط کنونی کدامیک از خودروسازان و قطعهسازان
قادر به صادرات هستند؟ بررسیها نشان میدهد تعداد
جامعه هدف این طرح برای واردات خودرو خیلی محدود
است و شاید به تعداد انگشتان یک دست نیز نرسد .با این
روند دستاورد این مصوبه مجلس ،انحصار و رانت واردات
خودرو توسط برخی افراد یا شرکتهای خودروسازی و
قطعهسازی خواهد بود.
با توجه به شــرایط کنونی تولید و بازار،
امکان صادرات خودرو و قطعه تا چه حد است؟

در شــرایطی که تولید داخل ،از یكسو جوابگوی نیاز
بازار داخلی خودرو و قطعات نیست و از سوی دیگر شاهد
دپوی خودروهای ناقص در خطوط تولید خودروسازان
به دلیل کمبود برخی قطعات هســتیم ،امکان تامین
خودرو و قطعه برای صادرات وجود ندارد .در بازاری که
با کمبود قطعه و خودرو مواجه اســت ،چگونه میتوان
انتظار موفقیت طرح صادرات قطعات و خودرو را داشت؟
چگونه میتوان انتظار داشت این بازار نامتعادل با واردات
خودروهای خارجی متعادل شود؟ اینکه انتظار داشته
باشیم مثال با صادرات  6خودروی پراید و ارز حاصل از آن،
به واردات یک دستگاه خودروی تویوتا کمری اقدام کنیم
و توقع متعادلشدن بازار خودرو را داشته باشیم ،چندان

واقعی نیست .آیا میتوان انتظار داشت بازار خودروهای
داخلی یا حتی خارجی ،با عرضه حداکثر 4هزار خودروی
خارجی متعادل شود .نگاه غالب در طرح مجلس ،تنظیم
بازار است اما چگونه میتوان با این شیوه واردات انتظار
تنظیم بازار خودرو را داشت؟ بازار خودرو با کمبود  5تا
10هزار دســتگاه خودرو مواجه نیست تا انتظار داشته
باشیم با اجرای طرح واردات خودرو بازار این خودروها
تنظیم شود.
امکان صادرات قطعه و خودرو از مسیر
اشخاص حقیقی تا چه حد وجود دارد؟

صــادرات قطعه و خــودرو نیازمند الزاماتی اســت که
فراهمکردن آن برای هر كســی امکانپذیر نیست .این
کار نیازمند فراهمشــدن مقدماتی است ،باید بازارهای
هدف صادراتی شناسایی و الزامات حضور در این بازارها
فراهم شود .پارســال رقم صادرات خودرو و قطعات از
ایرانخودرو و ســایپا 15میلیون دالر بوده است؛ سایپا
8میلیون دالر و ایران خودرو 7میلیــون دالر صادرات
داشته است .براساس آمار گمرک ایران این دو شركت در
 7ماه امسال 7میلیون دالر صادرات خودرو انجام دادهاند.

ولی بر اساس تازهترین آمار گمرک ایران
در  7ماه امسال 58میلیون و 407هزار دالر خودرو و
قطعه صادر شده است،با این میزان صادرات و نرخ
کنونی ارز امکان واردات چه تعداد خودرو وجود دارد؟

نقلقول

عباس ارشدی
مدیركل غله و خدمات بازرگانی استان تهران :قیمت
نان در واحدهای خبازی ،براساس نرخ اعالمی سازمان
حمایت و كارگروه گندم و نان استان است .تنها قیمت
نانهای الكچری كه بنابه درخواست مشتری با وزن باال،
كنجد سبوس یا سبزیجات طبخ میشود ،باالتر است.

و نقدینگی ترجیح داده تا به ســمت سایر بازارها
ازجمله اوراق بدهی ،طال و ارز مهاجرت كند.
صنایع برتر

آمارها نشان میدهد؛ میزان درآمد برخی از صنایع
بورس ،در یك سال گذشته تا بیش از 500درصد
افزایش یافته است .طبق این اطالعات بیشترین
رشد درآمد در یك سال گذشته مربوط به صنعت
انبوهســازی بوده؛ بهطوری كه جمع كل درآمد
شــركتهای این گروه از آبان پارســال تاكنون
771درصد رشد كرده است .بهنظر میرسد رشد
قیمت مســكن و افزایش تقاضا در این بخش در
رشد درآمد شــركتهای این گروه تأثیر زیادی
داشته اســت .بعد از این صنعت ،گروههای بانك
و بیمه در رتبههای بعدی قــرار گرفتهاند .آمارها
حاكی از آن اســت که جمع كل درآمد بانكها
در آبانماه امسال نســبت بهمدت مشابه پارسال
با 740درصد افزایش بــه 53هزار میلیارد تومان
رسیده است .ظرف یك سال گذشته تراز بانكها
اندكی بهبود پیدا كرده ،بــا این حال هنوز فاصله
زیادی تا اصالح نظام بانكی و بهبود عملكرد آنها
وجود دارد .سومین صنعتی كه در یك سال گذشته

میزان تغییر ارزش بازار سهام از زمان آغاز نزول بورس تاكنون
 20مرداد پارسال  7آذر امسال مقدار تغییر
شرح
-2620
6556
9176
ارزش بازار سهام -هزار میلیارد تومان
7680
29280
21600
قیمت دالر -تومان
-202
223
425
ارزش بازار سهام -میلیارد دالر

توگو با همشهری:
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گف 

سرانجام طرح واردات خودرو با تصویب در
علی ابراهیمی
صحن علنی مجلس شورای اسالمی برای
خبرنگار
تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده
است .در صورت تصویب شورای نگهبان از این پس اشخاص حقیقی و حقوقی
قادر خواهند بود با ارز حاصل از صادرات خودرو ،نسبت به واردات خودروهای
خارجی ،اقدام کنند .برخی فعاالن صنفی و کارشناسان بازار از فراهمنبودن

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد

لوبیاچیتی ارزان شد ،عدس گران

محاسبات آماری نشان میدهد؛ از
بورس
مرداد ماه سال گذشــته كه نزول
بورس آغاز شــده تاكنون ،درآمد
اسمی شركتهای بورس 263درصد رشد كرده؛
با این حــال بازارســهام در خــاف این جهت،
دستكم 202میلیارد دالر از ارزش خود را از دست
داده است .در همین مدت قیمت دالر 35.6درصد
رشد كرده است .به گزارش همشهری ،بازارسهام
این روزها شرایط بسیار بغرنجی دارد؛ در شرایطی
كه درآمد شركتهای بورس بهطور مداوم درحال
رشد است اما شاخصهای بورس بهطور مداوم در
حال نزول هســتند .افزایش درآمد شركتهای
بورس و افت ارزش بازار ســهام بهطور همزمان،
موجب شده تا نسبت قیمت به درآمد بازار سهام به
سطح 8.8درصد برسد كه نسبت به 2سال گذشته
بسیار پایین است .كاهش این نسبت كه بهصورت
سنتی یكی از مهمترین مولفههای تصمیمگیری
در بازار سهام است نشان میدهد سرمایهگذاری در
بورس جذاب شــده اما با این حال بازار ســهام
همچنان در حال نزول است.
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اگر متوسط قیمت هر خودرو وارداتی را 30هزار دالر و
میزان صادرات خودرو و قطعات در 7ماه امسال را حتی
60میلیون دالر در نظر بگیریم ،با این میزان صادرات تنها
قادر به واردات 2هزار خــودرو خارجی خواهیم بود ،در
حالی که حداقل نیاز بازار به خودرو ،بیش از یک میلیون
دستگاه است ،در بازار خودروهای خارجی هم حداقل
نیاز بازار 50هزار دستگاه است .با این روند حتی به فرض
دوبرابرشدن صادرات خودرو و قطعه تا پایان امسال ،تنها
امکان واردات 4هزار خودرو با ارز حاصل از صادرات آن
فراهم میشود .این شیوه واردات خودرو مشکلی را از بازار
خودروهای داخلی یا خارجی حل نخواهد کرد و تنها به
توزیع رانت و امتیازات خاص بین برخی صادرکنندگان
خودرو و قطعه منجر میشود.
با این شرایط آیا اجرای طرح واردات خودرو
به ثبات قیمتها در سال آینده منجر خواهد شد؟

اجرای طــرح واردات خــودرو ،حتی درصــورت ابالغ
شورای نگهبان و فراهمشدن مقدمات انجام این کار نزد
واردکنندگان ،عمال تا تابستان سال آینده طول میکشد،
ضمن اینكه باید توجه کرد با ضوابط و شرایط تعریفشده
برای واردات خودرو نمیتوان انتظار تغییر مشــهودی
در رشد عرضه و ساماندهی قیمت خودروهای وارداتی
و تاثیر مثبت آن بر قیمت و بــازار خودروهای پرتیراژ
داخلی داشت.

حمید كاشانی
رئیس هیأتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذار:
اگر شركت پشتیبانی امور دام واردات تخممرغ را
ادامه دهد ،تولیدكننده داخلی تولید را
ش
متوقف میكند و در ماههای آینده شاهد تن 
قیمت خواهیم بود.

درصد تغییر
-28.6
35.6
-47.5

درآمدهایش بیشترین رشد را داشته ،صنعت بیمه
است .درآمد شركتهای این گروه از آبان پارسال
تاكنون بهطور میانگین 574درصد افزایش یافته
و به 3هزار و 679میلیارد تومان رســیده اســت.
چنانچه جمــع كل درآمد شــركتهای بیمه را
نسبت به مرداد ســال قبل مقایسه كنیم متوجه
میشــویم که جمع كل درآمد شركتهای این
گروه 942درصد رشد داشته است .بهنظر میرسد
بخشی از دالیل رشد درآمدهای این صنعت ناشی
از سرمایهگذاری در سهام شركتهای بورس بوده
است .این صنعت در طول ســالهای گذشته با
مشكالت بزرگ مالی مواجه شده بود و هنوز هم
بخش مهمی از این مشكالت پابرجاست اما سال
گذشته با هدایت بیمه مركزی ،بخشی از سبد این
صنایع صرف سرمایهگذاری در سهام شركتها شد
و برخی دیگر از شركتها حتی توانستند بخشی از
زیان هایشان را از این طریق جبران كنند .از دیگر
صنایعی كه در یك سال گذشته درآمد اسمیشان
به شكل قابل توجهی رشد كرده میتوان به صنعت
خودرو ،كاشی و سرامیك ،استخراج زغال سنگ
و فراوردههای نفتی اشاره كرد كه بهطور میانگین
بین  310تا 415درصد رشــد كرده است .با این
حال این افزایش درآمد اسمی در بسیاری از این
شركتها بهدلیل مشكالت ساختاری به افزایش
سود منجر نشده اســت .بهطور مثال در صنعت
خودروساز 
ی با وجود رشد شــدید درآمدها این
صنعت همچنان زیان ده است و زیان انباشته این
صنعت 83هزار میلیارد تومان برآورد میشود.

میزان فروش
سهامدارانحقوقی
میزانخرید
سهامداران حقوقی
میزان فروش
سهامدارانحقیقی
میزانخرید
سهامدارانحقیقی

ارقام به میلیارد تومان

389
674
2763
2478

در مبادالت دیروز ،سهامداران حقیقی 2هزارو478میلیارد
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران
حقیقی به 2هزارو763میلیارد تومان رسید .این بهمعنای
آن است كه سهامداران حقیقی دیروز 285میلیارد تومان
نقدینگی از بازار خارج كردند .این میزان سهام توسط
سهامداران حقوقی خریداری شد.
تراز خرید و فروش در بازار سهام

در مبادالت روز گذشته
بازار سرمایه ،قیمت
سهام 418شركت
كاهش و 169شركت
افزایش یافت .قیمت
سهام 15شركت هم
تغییر نكرد.

3%
28%
69%

3152میلیاردتومان
دیــروز 5هزارو619میلیــارد تومــان اوراق بهــادار
در بــازار ســرمایه دادوســتد شــد كــه از ایــن میــزان
3هزارو152میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه
به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.
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ايرانشهر

دوشنبه  8آذر 1400
شماره 8374

گلخانهها ؛ پناهگاه کشاورزان

عدد خبر

همهچیز درباره وضعیت كشت گلخانهای در كشور كه گفته میشود تنها راه مطمئن كشاورزان برای گذر از بحران كمآبی است

 11استان

پرنیان سلطانی

توانمندیهــای تولیــد خرمــا و محصــوالت جانبــی
۱۱اســتان از  ۹تــا ۱۱آذر در ســومین نمایشــگاه و جشــنواره
تخصصی خرمــا و صنایــع وابســته در بوشــهر بــه نمایش
گذاشــته میشــود .به گزارش تسنیم ،توســعه صادرات و
معرفی توانمندیها از اهداف برگزاری نمایشگاه خرماست.

خبرنگار

با شروع عملیات ساخت ایستگاه راهآهن شهركرد ،مردم این استان
یك گام دیگر به اتصال شبكه ریلی كشور نزدیك شدند

متصل شــدن به شــبكه ریلی كشــور یكی از آرزوهای دیرینه مردم
حملونقل چهارمحال و بختیاری اســت؛ آرزویی كه این روزها با شروع عملیات
ساخت ایستگاه راهآهن شهر كرد یك گام دیگر به برآورده شدن نزدیك
شده است .اگرچه زیرســاختهای اتصال به شبكه ریلی كشــور از سالها پیش در
چهارمحال و بختیاری فراهم شده ،اما خبر خوش آغاز عملیات ساخت ایستگاه راهآهن
شهركرد این نوید را به مردمان ساكن در این استان غربی كشور میدهد که تا شنیده
شدن صدای سوت قطار در استانشان راه زیادی نمانده است.
بر اســاس جدیدترین خبرهایی كه از وضعیت ســاخت ایســتگاه راهآهن به گوش
میرسد ،عملیات خاكبرداری ایستگاه شــهركرد در منطقه رحمتیه و در مجاورت
ایستگاه دانشگاه آزاد اسالمی در حال انجام است و اینطور كه «حمید ربیعی» معاون
مهندسی و ساخت اداره كل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری میگوید با توجه
به قرارداد 2ساله پیمانكار طرح و به شرط تامین اعتبار مناسب این ایستگاه تا پایان
سال1401تكمیل خواهد شد.
كار ساخت ایستگاه راهآهن شهركرد در حالی این روزها با جدیت هر چه تمامتر در حال
انجام است كه چشــمانتظاری مردم چهارمحال و بختیاری برای اتمام پروژه راهآهن
مباركه – سفیددشت به شهركرد 10ساله شد .این پروژه راهآهن كه در واقع نخستین
تجربه اتصال چهارمحال و بختیاری به شبكه ریلی كشور است در تیر سال1390كلنگ
خورد تا با مسافتی در حدود 92كیلومتر و ایجاد 2ایستگاه در چهارمحال و بختیاری
حدود 500كیلومتر فاصله استانهای جنوبی به مركز را كوتاهتر كند .اما از آن زمان
عملیات اجرایی این پروژه به كندی صورت گرفت تا جایی كه بهگفته ربیعی ،ایستگاه
«سفیددشت» كه پیش از این وارد مرحله اجرا شده ،فقط 15درصد پیشرفت فیزیكی
داشته باشد و همانطور كه گفته شد ،ساخت ایستگاه شهركرد هم به تازگی و با عملیات
خاكبرداری قدم به مرحله اجرا گذاشت.
معاون مهندسی و ساخت اداره كل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری درباره اعتبار
طرح راهآهن مباركه – سفیددشت به شــهركرد میگوید« :این طرح در سالجاری
325میلیارد تومان اعتبار دارد200 .میلیارد تومان آن تخصیص یافته است كه بخش
عمده آن بهصورت نقــدی بود ،اما از آنجا كه تخصیص اعتبــار نقدی طرحهای ملی
تاكنون پرداخت نشــده ،مطالبات پیمانكاران افزایش یافته و پیشبرد طرح با كندی
همراه شده است .اگر اعتبار مناسبی به طرح تخصیص داده شود ،پیشبینی میشود
این طرح تا پایان سال آینده به بهرهبرداری برسد».

عكس :همشهری /مسعود میرجلیلی

قطار به چهارمحال و بختیاری میرسد

این روزها همهجا بحث بر سر
گزارش بحــران كمآبــی اســت و
مناقشات آب .خط مقدم این
موضوع هم كشاورزانی هستند كه این شغل
آبا و اجدادی با معیشتشــان گره خورده
اســت .شــاید یادآوری لزوم تغییر شكل
كشاورزی از سنتی به كشت گلخانهای خالی
از لطف نباشد؛ كشتی كه بهنظر میرسد تنها
راه مطمئن مدیریت مصــرف آب و گذر از
بحران كمآبی است و كاری هم با تغییرات
اقلیم و كاهش بارشها ندارد .اگرچه كشت
گلخانهای از قرن 17میالدی در جهان مورد
توجه قرار گرفت ،اما عمر آن در كشــور ما
چنــدان طوالنی نیســت .با اینكــه تولید
محصوالت كشــاورزی در 4فصل ســال و
همچنین مصــرف بهینه آب و انــرژی از
مهمترین آثار كشــت گلخانهای بهحساب
میآید ،اما همین امروز هــم با وجود همه

فعالیتهایی كه در این حوزه صورت گرفته،
كشــت گلخانهای در كشــور ما به جایگاه
مطلوبش دســت نیافته است .این در حالی
است كه بحران آب در جهان بهقدری جدی

12هزارهكتار
80درصدصرفهجوییدرمصرفآب

سطح كشت گلخانهای در كشور است كه قرار است با برنامهریزیهای
صورت گرفته تا10سال آینده به48هزار هكتار برسد.

البرز
  سطح زیر كشت گلخانهای:

347هكتار

فارس

هرمزگان

  سطح زیر كشت گلخانهای:

724هكتار

  سطح زیر كشت گلخانهای:

740هكتار

است كه برای پایان مناقشات آبی ،باید هرچه
سریعتر راه كشورهای موفق در این حوزه را
پیش گرفت و به كشت گلخانهای روی آورد.
در ایــن گــزارش كوتاه وضعیت كشــت

10برابرتولید

بهگفته كارشناسان ،كشت گلخانهای ،راندمان عملكرد و تولید
محصول را به ازای هر مترمكعب آب مصرفی10،برابر افزایش میدهد.

برای تولید محصوالت گلخانهای ،فقط به یكششم آب مورد استفاده در كشاورزی فضای باز نیاز
است؛ این یعنی با كشت گلخانهای بیش از 80درصد صرفهجویی در مصرف آب صورت میگیرد.

یزد

اصفهان

  سطح زیر كشت گلخانهای:

2هزار هكتار

  سطح زیر كشت گلخانهای:

2هزار و 400هكتار

  درصد در اختیار داشتن
گلخانههای كشور:

  درصد در اختیار داشتن
گلخانههای كشور:

  درصد در اختیار داشتن
گلخانههای كشور:

  درصد در اختیار داشتن
گلخانههای كشور:

  درصد در اختیار داشتن
گلخانههای كشور:

  میزان تولید محصوالت
گلخانهای:

  میزان تولید محصوالت
گلخانهای:

  میزان تولید محصوالت
گلخانهای:

  میزان تولید محصوالت
گلخانهای:

  میزان تولید محصوالت
گلخانهای:

3درصد

38هزار تن

6درصد
-

6درصد

164هزار تن

گلخانهای در استانهایی كه در این راه گام
برداشتهاند را زیر ذرهبین اعداد بردهایم تا این
اعداد ،اطالعات گویاتری از كشت گلخانهای
ایران در اختیارمان قرار دهند.

16درصد

570هزار تن

4هزار هكتار گلخانه در تهران
عنوان پیشروترین استان در
تغییر شكل كشاورزی از روش
سنتی به كشــت گلخانهای به
اســتان تهران اختصاص پیدا
میكند؛ استانی كه 187هزار
هكتار اراضی كشاورزی دارد
و از این مقــدار ،حدود 4هزار
هكتار آن به تولید محصوالت
گلخانهای اختصاص پیدا كرده
است .اینطور كه مسئوالن این
حوزه میگویند ،استان تهران با داشتن 4هزار هكتار گلخانه ،عالوه بر اینكه از نظر
سطح گلخانههای كشور رتبه نخست را بهخود اختصاص داده ،نزدیك به 30درصد
كل مساحت واحدهای گلخانهای كشور را نیز در اختیار دارد .این فضاهای گلخانهای
كه بیشتر در شهرستانهای پیشوا و پاكدشت واقع شده ،بیشتر از تولید سبزیجات و
صیفیجات به پرورش گل و گلدانهای زینتی و آپارتمانی اختصاص دارد.

2500هكتارگلخانه،سهمكرمان
بعد از تهران ،رتبه دوم سطح گلخانههای كشــور به استان كرمان اختصاص پیدا میكند.
اینطور كه سعید برخوری ،رئیس سازمان جهاد كشاورزی جنوب كرمان میگوید ،جنوب
استان كرمان با سطح 2500هكتار گلخانه ،رتبه دوم ســطح گلخانههای كشور را بهخود
اختصاص داده ،اما از نظر تولید سبزی و صیفی در جایگاه نخست استانهای كشور ایستاده
است .براساس اعالم مدیر باغبانی سازمان جهادكشاورزی جنوب استان كرمان ،در فضای
گلخانهای این اســتان بیش از 430هزار تن محصول جالیزی ازجمله انواع خیار ،بادمجان،
فلفل ،گوجهفرنگی و توتفرنگی تولید میشود كه این محصوالت عالوه بر مصرف داخلی،
به كشورهای روسیه ،عراق ،آذربایجان ،ارمنستان و كشورهای حاشیه خلیجفارس صادر
میشود .این در حالی است كه مسئوالن جهادكشاورزی استان سمنان با ارائه تسهیالت به
كشاورزان سعی دارند میزان ساخت گلخانهها را در استان خود باال ببرند؛ بهطوری كه گفته
میشود قرار است امسال 280هكتار گلخانه به گلخانههای این استان اضافه شود.

164هزارتنمحصولگلخانهایهرمزگان
اســتان هرمزگان هماكنون
740هكتار ســطح زیركشت
محصوالت گلخانهای دارد كه
براســاس برنامه هدفگذاری
شــده ،قرار اســت تا پایان
سال 1408به 5هزار و 500هكتار
برســد .اینطــور كــه علی
باقرزادههمایی ،رئیس سازمان
جهادكشــاورزی هرمــزگان
میگوید ،هماكنون نزدیك به
4هزار هكتار زیرساخت شهركهای گلخانهای توسط شركت شهركهای كشاورزی
در هرمزگان احداث شده كه 2هزار هكتار آن توسط بخش خصوصی اجرا میشود.
این در حالی است كه هماكنون ســاالنه بیش از یكمیلیون تن سبزی و صیفی در
فضای روباز استان برداشت میشود كه پیشبینی شــده با تبدیل به گلخانه ،این
میزان به 30میلیون تن برسد.

رشد3برابری در البرز
یكی دیگر از استانهای پیشرو در حوزه كشت گلخانهای ،استان البرز است؛ استانی
كه با هدایت كردن بهرهبرداران به سمت ایجاد و توسعه كشت گلخانهای موفق شد
سطح كشــت گلخانهایاش را از 120هكتار در ســال 1392به 347هكتار در سال
1400برساند؛ یعنی رشد حدود 3برابری .اینطور كه محمد تاجالدینی ،معاون بهبود
تولیدات گیاهی جهادكشاورزی استان البرز میگوید70 ،هكتار از گلخانههای این
استان به كشت صیفیجات اختصاص یافته و در 46هكتار ،سبزیجات برگی كشت
میشود كه این محصوالت در مجموع تولیدی بیش از 38هزار و 200تن در سال دارد.
خیار ،گوجهفرنگی ،فلفل ،بادمجان ،سبزیجات برگی ،قارچ خوراكی ،توتفرنگی،
گیاهان دارویی ،نشاهای مكانیزه سبزی و صیفی و نهال كشت بافتی و همچنین گل
و گیاه زینتی ازجمله تولیدات گلخانهای استان البرز به شمار میرود .این در حالی
است كه بهتازگی مجوزهای الزم برای ایجاد 13پروژه شهرك گلخانهای كشاورزی در
البرز صادر شده كه با ایجاد این شهركهای گلخانهای ،میتوان به تولید هرچه بیشتر
محصوالت گلخانهای در این استان امید داشت.

20درصد

350هزار تن

كرمان

تهران

  سطح زیر كشت گلخانهای:

2هزار و 500هكتار

  درصد در اختیار داشتن
گلخانههای كشور:

20درصد

  میزان تولید محصوالت
گلخانهای:

430هزار تن

  سطح زیر كشت گلخانهای:

4هزار هكتار

  درصد در اختیار داشتن
گلخانههای كشور:

33درصد

  میزان تولید محصوالت
گلخانهای:

620هزار تن

 2هزارهكتارگلخانهدریزد
از استان یزد هم خبر میرسد
كه كشــاورزان این استان با
هدف افزایش بهــرهوری آب،
سطح زیركشــت محصوالت
گلخانهای استا نشــان را از
هــزار و 160هكتار در ســال
 1392با افزایش 80درصدی به
2هزار هكتار رساند هاند .اكبر
شیخعلیشاهی ،مدیر باغبانی
سازمان جهادكشاورزی یزد در
اینباره میگوید« :تولید محصول گلخانههای یزد سال348 ،1392هزار تن بود كه
هماكنون با حدود 64درصد افزایش ،به 570هزار تن رسیده است ».با این اقدام عالوه
بر مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهوری ،زمینه اشتغال مستقیم 6هزار و 700نفر در
گلخانههای استان یزد فراهم شده است .این در حالی است كه هماكنون یزد با سهم
22درصدی از تولیدات گلخانهای كشور ،رتبه دوم را در این حوزه در اختیار دارد.

۲۵۰۰هكتار

معاون امور جنگل گیالن گفت :تا پایان امســال
۲۵۰۰هكتــار از برنامــه زراعــت چــوب اســتان محقــق
می شــود .به گزارش ایرنا ،محمدرضــا عبداللهی افزود:
براساس برنامه ششم توسعه مكلف به زراعت چوب در
 ۶۶۰۰هكتار از اراضی ملی استان هستیم.

 ۱۳نیروگاهبرق
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی مازندران
از ساخت ۱۳نیروگاه برق با مقیاس كوچك در استان با
تولید ۱۳۳مگاوات برق خبر داد .به گزارش ایسنا ،یاسر
امینی گفــت :نیروگاههای برق با مقیــاس كوچك با كم
كردن فاصله محل تولید و مصرف برق ،موجب كاهش
تلفات برق میشوند.

حادثه
زلزله خراسانجنوبی خسارت نداشت
ساعت 5بامداد یكشنبه 7 -آذر -آرین شــهر در قائنات خراسان
جنوبی با زلزلهای 4.8ریشتری لرزید؛ زلزلهای كه بهگفته مسئوالن
استان ،خسارتی در پی نداشت.
مدیركل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اعالم این خبر
به همشهری میگوید :كانون زلزله در مرز شهرهای بیرجند ،قائن و
سرایان بود و بالفاصله پس از وقوع زلزله4 ،تیم ارزیاب به روستاهای
چلونك ،چاهك موســویه و قمنجان كه در این منطقه قرار دارند،
اعزام شدند .سید ابوالحسن میرجلیلی با بیان اینكه شدت زلزله به
حدی بود كه مردم قائنات ،سرایان و بیرجند آن را احساس كردند،
اظهار میكند :خوشبختانه زلزله فقط موجب چند تركخوردگی
ت و گلی روستایی شد و خسارت خاصی
جزئی در بعضی منازل خش 
نداشت .هرچند برای اطمینان خاطر مردم تیمهای امدادی تا پایان
وقت امروز 8آذر آمادهباش هستند .محمدرضا رضایی ،مدیرعامل
جمعیت هاللاحمر خراســانجنوبی نیز درباره آسیب به بناهای
روســتایی در این زلزله میگوید :با ارزیابیهای صورت گرفته در
روستاهای چاهك موسویه و علیآباد مشخص شد فقط برخی از
منازل دچار خسارتهای جزئی شده و خوشبختانه خسارت جانی
هم توسط ارزیابهای اعزامی اعالم نشده است.

دوبرابرشدنمحصوالتگلخانهایاصفهان
سومین استان كشور كه بیشترین سطح گلخانهها را بهخود اختصاص داده ،اصفهان
است .هماكنون 2هزار و 400هكتار از فضای زراعی استان اصفهان به كشت گلخانهای
اختصاص دارد كه این رقم از حدود هزار هكتار در سالهای پیش به این مقدار رسیده
اســت؛ ضمن اینكه میزان تولید محصوالت گلخانهای اصفهان از 168هزار تن در
سال ،92به 350هزار تن در سالجاری رسیده است كه این دوبرابر شدن تقریبی
محصوالت گلخانهای با ارائه تسهیالت الزم به كشاورزان صورت گرفته است .اصغر
رستمی ،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در
اینباره میگوید80 :درصد هزینه موردنیاز برای ساخت گلخانه بهصورت تسهیالت
بانكی از طریق بانك كشاورزی در اختیار كشــاورزان قرار میگیرد تا در شرایط
كمآبی و كمبارشی استان ،از آب كشاورزی استفاده بهینه صورت بگیرد و درنهایت
محصوالت از گزند و آسیب تغییرات هوایی در امان بمانند.

724هكتارفضایگلخانهایدرفارس
در میان استانهایی كه در راه
تبدیل كشاورزی سنتی به كشت
گلخانهای گام برداشتهاند ،نام
استان فارس هم دیده میشود.
ســطح زیركشــت طرحهای
گلخانهای و سایبانی این استان
حدود 724هكتار است كه در
قالب مجتمعها ،شــهركها و
طرحهای كوچــك گلخانهای
ایجاد شــدهاند .ایــن میزان
كه نسبت به ســال 1392بیش از 5برابر رشد داشــته ،بهگفته مسئوالن سازمان
جهادكشاورزی فارس نسبت به كشتهای روباز ،باعث كاهش 30درصدی مصرف آب
شده است .درباره میزان تولید در كشتهای سربسته و گلخانهای نیز گفته شده كه
سال گذشته میزان تولیدات زراعی ،باغی و دامی این استان به بیش از 11میلیون تن
رسیده است .تولید یكمیلیون و465هزار تن گندم و 480هزار تن جو در سال گذشته،
ازجمله دستاوردهای كشت گلخانهای در استان فارس بوده است.

12هزارهكتارگلخانهدرسراسركشور
شكی نیست كه بهترین راه عبور كشاورزی از خشكســالی و كمبود آب ،توسعه
گلخانهها و روی آوردن به كشت گلخانهای است .شاید برایتان جالب باشد بدانید
برای تولید محصوالت گلخانهای ،صرفا به یكششم آب مورد استفاده در كشاورزی
فضای باز ،نیاز است .افزایش تولید در واحد سطح زیركشت به میزان 10برابر فضای باز،
برداشت دائمی محصول در طول سال ،استفاده از زمینهای غیرقابل كشت با استفاده
از روشهای كشت بدون خاك (هیدروپونیك) و امكان تطبیق زمان تولید با تقاضای
بازار ،ازجمله مزایای كشت گلخانهای است كه باعث شده مسئوالن جهادكشاورزی از
سالها پیش به فكر تغییر شكل كشاورزی از كشاورزی سنتی و در فضای باز به كشت
گلخانهای بیفتند .فعالیتهایی كه تا به امروز در این زمینه صورت گرفته باعث شده
تا هماكنون سطح كشت گلخانهای در كشور ما به 12هزار هكتار برسد .این در حالی
است كه برنامه جهادكشاورزی ،رساندن وسعت گلخانهها به 48هزار هكتار تا 10سال
آینده است؛ یعنی قرار اســت با برنامهریزیهای صورت گرفته ،میزان گلخانههای
كشور تا یكدهه آینده4 ،برابر شود.

خبرهای كوتاه
افتتاح پروژه آبرسانی به ۶۳روستای محروم كرمان

پروژه آبرسانی ۶۳روستای محروم كرمان یادبود شهید علی ابراهیمی
به همت واقف حاجآقا ابراهیمی در روستای زینآباد رفسنجان افتتاح
شد .به گزارش ایسنا ،استان كرمان از نظر آبرسانی جزو ۴استان اولی
است كه بهشدت تنش و كمبود آبی دارد و به همین دلیل هم قرارگاه
نهضت آبرسانی «مرد میدان» در استان راهاندازی شده كه در ۷فاز
با كمك از خیران و واقفان و آبفار پروژههــا را اجرا میكند .در 3فاز
اول ۱۳۶روستا با جمعیت بیش از ۱۶۰هزار نفر و هزینه ۲۶میلیارد
و ۱۰۰میلیون تومان آبرســانی شــده و فاز چهارم هم روز گذشته
(یكشنبه 7آذر) برای آبرســانی به ۶۳روستا با جمعیت ۴هزار نفر و
۹میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.

پرداخت تسهیالت به خانواده زندانیان هرمزگان

مدیركل زندانهای هرمزگان گفت :از ابتدای امســال ۹میلیارد و
۳۰۰میلیون ریال تسهیالت مشاغل خانگی به خانواده مددجویان
زندانهای اســتان پرداخت شده اســت .به گزارش ایرنا ،مصطفی
كیشــانی اظهار كرد :تاكنون ۹۳نفر از خانواده زندانیان با میانگین
۱۰۰میلیون ریال موفق به دریافت این تســهیالت قرضالحسنه
شدهاند .بهگفته وی ،طرحهای اشتغالزایی خانواده زندانیان بیشتر
در بخش صنایعدســتی ازجمله زری و خوسبافــی ،نازكدوزی،
عروسكسازی ،گالبتوندوزی و خیاطی است .مدیركل زندانهای
هرمزگان هدف از پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به خانواده زندانیان
را توانمندسازی آنان و پیشگیری از وقوع جرم عنوان كرد.

آثار فیلمسازان چهارمحالوبختیاری در سینماحقیقت

رئیس انجمن سینمای جوانان چهارمحال و بختیاری گفت :با اعالم
فهرست فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه سینما حقیقت ۲اثر از
فیلمسازان استان در پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند
ایران «سینما حقیقت» به نمایش در میآیند .به گزارش ایرنا ،ناصر
قائدی افزود :فیلم مستند «شــاهمراد» اثر سیدصفیاهلل حسینی
در همراهی با ۲۷فیلم مستند دیگر در بخش مسابقه شهید آوینی
جشنواره سینما حقیقت نمایش داده خواهد شــد .وی با اشاره به
حضور فیلم «چهرهپرداز» اثر جعفر نجفی در بخش فیلمهای بلند
این دوره از جشنواره نیز توضیح داد :هیأت انتخاب جشنواره عالوه بر
مستند چهرهپرداز ۲۲ ،فیلم مستند بلند دیگر را برای رقابت در این
بخش معرفی كرده است.

زيستبوم
طرح روز

حمید صوفی

2792سیل طی 10سال

هر 3روز یك سیل با خسارت 25میلیارد تومانی در
ایران جاری شده است
برآورد خسارات ناشی از سیل در یك دهه اخیر
70هزار میلیارد تومان است
سیدمحمد فخار

خبرنگار

محسن منصوری ،استاندار تهران :حتی به قیمت تعطیلی
صنایع ،اجازه مازوتسوزی نمیدهیم.

عدد خبر

 ۷۲گونه
بــا آغــاز فصــل ســرما پرنــدگان مهاجــر از
نیمكرهشــمالی بهویژه مناطق ســیبری به اســتان اردبیل
مهاجــرت میكنند.اكنــون 72گونه پرنــده منحصربهفرد
و كمیــاب در تــاالب میلمغــان در حــال زمســتانگذرانی
هستند.مســاحت تاالب میلمغان  ۱۵۰هكتار است كه
در این تاالب  ۷۲گونه پرنده مهاجر اعم از قوی فریادكش،
بالكان كوچك و بزرگ و ســایر گونهها زمســتانگذرانی و
اوایل سال آینده این منطقه را ترك میكنند.

تعداد گوزنهــای زرد تحت حفاظــت در پناهگاه
حیات وحش دشتناز نسبت به سال قبل با  ۲۵درصد
افزایــش بــه  ۶۳رأس رســید .ظرفیــت مطلــوب پناهگاه
حیــات وحــش دشــتناز بیــن  ۳۵تــا  ۴۰رأس بــا درنظــر
گرفتن تركیب جنسی و رده ســنی مناسب است .یعنی
اكنون این امكان وجود دارد كه حــدود  ۲۰رأس گوزن از
این پناهگاه به سایر مراكز انتقال داده شود.

بهبود وضعیت منابع آبی

روند رو به رشد جاریشدن سیالب در سالهای
اخیر نشان میدهد كه بیشتر مناطق كشور در
معرض تهاجم ســیالبهای مخرب قرار دارند
و ابعاد خســارات و تلفات جانی و مالی ســیل
متأسفانه افزایش یافته است.
معاون آبخیزداری سازمان جنگلها در اینباره به
همشهری میگوید :در دهههای اخیر برداشت
بیرویــه از ســفرههای آب زیرزمینی ،كاهش
پوشش گیاهی و اســتفاده غیراصولی از اراضی

تاثیر ساالنه آبخیزداری در هر هكتار
كنترل
یک تن
رسوب

افزایش
481كیلوگرم
تولید علوفه

كاهش
2تن فرسایش
خاك

استحصال
311مترمكعب
آب

جزئیات عملیات آبخیزداری سال99

استانهای بحرانی
در عملیات آبخیز
گلستان
خراسان رضوی
فارس
سیستان و بلوچستان
هرمزگان

2792
۲۵
4
۳۳
700
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سیلهای 20سال اخیر
در 5استان بحرانی

���������������������تعداد سیلهای دهه  90ایران

��������������������میلیارد تومان خسارت متوسط هر سیل

كنترل
سیل 24حوضه
بحرانی آبخیز

280هزار
هكتار عملیات
اجرایی

1.2
 1.4میلیونهكتار
 2500میلیاردتومان
میلیونهكتار

وسعت عملیات آبخیزداری در سال 99

2.3میلیون
هكتار عملیات
سازهای

5700هكتار
عملیات
بیومكانیكی

میلیون هكتار وسعت اجرای طرحهای آبخیزداری 3سال اخیر
�����میلیون هكتار وسعت طرحهای مورد نیاز كل كشور

�����هزار هكتار وسعت عملیات آبخیزداری تا سال 1397

وسعت عملیات آبخیزداری در سال 1400

بودجه عملیات آبخیزداری در سال 1400

خسارت نجومی

هر  ۳روز یك ســیل در ایران رخ میدهد و به
گزارش وزارت نیرو ،بهطور متوسط ۲۵میلیارد
تومان خســارت برجا میگذارد .بدینترتیب با
برآورد وقوع 2792سیل كوچك و بزرگ دهه90
كه در كشور جاری شده ،میتوان چنین نتیجه
گرفت كه طی 10سال ،ایران با 70هزار میلیارد
تومان خسارت ناشی از سیل مواجه شده است.
این درحالی اســت كه طرحهــای آبخیزداری
امســال با افزایش خیرهكننــده هزینهها ،به
2500میلیارد تومان رسیده و قرار است 5درصد
حوضههای مورد نیاز را پوشش دهد.

عكس :همشهری /حامد خورشیدی

25درصد

سیل و خشكسالی دهههای اخیر
سیالب همواره زندگی ایرانیها را تهدید
كرده است .این دو لبه تغییر اقلیم
هر سال در بخشهایی از كشــور بروز و ظهور
بیشتر یافتهاند و اثرات ناخواسته خود را بر ادامه
زندگی در اقلیم كشور گذاشتهاند.
در دهه اخیر 2792ســیل در كشــور جاری
شده و در مقابل ،در كمتر از 5میلیون هكتار از
حوضههای آبخیز اقدامات حفاظتی آبخیزداری
انجام گرفته اســت .در چنین شــرایطی اعداد
امیدواركننده اما ناكافی به گوش میرسد .سال
گذشــته اقدامات آبخیزداری در 1.2میلیون
هكتار انجام شد و امسال نیز این عدد با 85درصد
رشــد قــرار اســت در یكمیلیونو400هزار
هكتار از اراضی و مراتع كشــور اجرایی شــود.
مســعود منصور ،رئیــس ســازمان جنگلها
در اینبــاره میگوید :برای اجــرای طرحهای
آبخیزداری در كشور كه قرار است تا پایان سال
در وســعت میلیون هكتاری اجرا شود ،افزون
بــر ۲هزارو۵۰۰میلیارد تومــان طرح مصوب
آبخیزداری پیشبینی شده است .این طرحها با
توج ه به شرایط كشت هر منطقه اجرایی میشود
و درصورت تامین منابع ،عملیاتی خواهد شد.

دلیل محكمی بر موجبات برهمخوردن تعادل
اكولوژیك بوده اســت كــه در نهایت منجر به
افزایش پتانسیل سیلخیزی حوضههای آبخیز
میشود .بهگفته پرویز گرشاسبی ،البته سیل و
خشكسالی دوروی سكه تغییرات آبو هواست
كه یكی از طریق مازاد آب (ســیل) و دیگری از
طریق كمبود آب (خشكسالی) عمل میكند.
برای مقابله با این رویه ،كارشناســانهترین راه،
افزایش اقدامات آبخیزداری است.
گرشاسبی درباره این سؤال همشهری كه برای
كنترل این شــرایط بحرانی چه رویكردی باید
اتخاذ شود ،میگوید :در یك طرح آبخیزداری
سعی میشود با شناخت ظرفیتها و قابلیتهای
مختلف یك منطقه جغرافیایی محدود شده در
قالب یك حوضه آبخیز ،ضمن حل مشــكالت
مختلف اكولوژیكی ،زیرساختی ،انسانی و زیستی
بیشــترین بهرهبرداری انســانی در جهت رفاه
حال آبخیزنشــینان ،در كنار تضمین توسعه
پایدار آبخیز انجام شــود .بدینترتیب عملیات
آبخیزداری و آبخوانداری از اقدامات زیربنایی در
راستای مدیریت ریسك هم در حوزه خشكسالی
و هم در حوزه ســیل اســت .اجرای پروژههای
آبخیزداری تنها راه برونرفت از بحرانهای سیل
و خشكسالی است.
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بحرانهایتهران
چطورمهارمیشود؟

علی نصیری ،سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران
شهر تهران توضيحاتي از اقدامات انجامشده درراستاي
مديريت صحيح در زمان وقوع بحرانها ارائه داد

تهران با احتمال وقوع
    زينب  زينالزاده
خبرنگار
دهها بحران روبهروست
كه رخداد هركدام از آنهــا ميتواند فاجعهاي بزرگ را رقــم بزند؛ نمونهاش
آتشسوزي و در هم فروريختن ساختمان پالسكو در ديماه سال95؛ حادثهاي
تلخ كه نهتنها غمي بزرگ بر دل ايران گذاشــت ،بلكه با تأثير منفي روي بازار
پوشاك كشور همراه شد .حاال درنظر بگيريد اگر يكي از گسلهاي اصلي تهران
فعاليتي قابلتوجه از خود نشــان داده و زلزلهاي بزرگ رخ دهد ،چه اتفاقي
ميافتد .سيالب ،آلودگي هوا ،بوي تعفن ،آتشسوزي ،فروريزش ،نشست زمين
و ساختمانهاي ناايمن از ديگر بحرانهايي است كه پايتخت كشور را تهديد
ميكند .همين موضوع بهانهاي شد تا با سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت
بحران شهر تهران به گفتوگو بنشينيم .علي نصيري كه چند روز پيش براي
بازديد به روزنامه همشهري آمده بود ،نكات جالبي را درباره وضعيت تهران از
نظر مواجهه و مقابله با كرونا بيان كرد و دست آخر هم گفت كه نبايد هراس به دل
مردم انداخت .او باور دارد ك ه ميتوان تاب تهران را در برابر حوادث و بحرانهاي
گوناگون باال برد .نصيري بيپروا موضع شــهرداري در موضوع آلودگي هوا را
مشخص كرد و گفت كه مديريت شهري مسئوالنهترين نهاد تاكنون در اين زمينه
بوده و به وظايف و تكاليفش درست عمل كرده است .اين مقام مسئول اقدامات
انجام شده در افزايش تجهيزات مقابله با بحران را ارزشمند دانست ،اما تأكيد
كرد كه بايد تجهيزات بهروزتر و برخي از پروژههاي
نيمهتمام ازجمله نصب سنسورهاي لرزهنگاري
و ...هم تكميل شوند تا ميزان تابآوري تهران در
برابر بحران افزايش يابد .گفتوگوي همشهري
با سرپرست سازمان پيشگيري و مديريت بحران
شهر تهران را در ادامه ميخوانيد.

مديريت شــهري در موضوع كرونا
براساس مسئوليت اجتماعي ورود كرد و امروز
آمارها نشــان از اقدامات ارزشمند اين نهاد
دارد .باتوجهبه اين تجربه موفق ،چرا شهرداري
مســئوليت اجتماعي و حتي قانوني خود در
موضوع آلودگي هوا را بهخوبــي انجام نداده
است؟

بهعنوان مسئول ،نه اما كارشناس به اين سؤال پاسخ
ميدهم .آلودگي هوا موضوع بينبخشي است و حل
آن نياز به اراده حاكميتي دارد .درگذشــته عنوان
ميشد 17دستگاه و امروز ميگويند 21دستگاه و
در برخي از موارد حتي تا 23دستگاه هم ذكر شده
كه در موضوع آلودگي هوا مسئوليت دارند؛ بنابراين
مديريت شــهري تنها متولي اين موضوع نيست و
بهتنهايي هم نميتواند اقدامي انجام دهد ،اما در حد
اختيارات و وظايفش عمل كرده و معتقدم مديريت
شهري مسئوالنهترين دســتگاهي بوده كه براي
مقابله با آلودگي تالش كرده است.
ميتوانيد به وظايف انجام شده در
راستاي كاهش آلودگي هوا اشاره كنيد؟

صيانت از باغها كه ريههاي تنفسي شهر محسوب
ميشوند و توسعه خطوط بيآرتي و مترو با اندك
اعتباراتي كه در اختيار داشــته اســت ،مهمترين
اقدامات در اين حوزه بودهاند .همچنين با نظارت
دقيق روي طرح تفصيلي از ساختوسازهاي بيرويه
و بارگزاريهــاي بينظم جلوگيري كرده اســت
كه قطعا نتايج اين كار بــه كاهش تردد ،ترافيك و
آلودگي كمك ميكند.
چرا توسعه حملونقل پاك در تهران
مغفول مانده است؟

توسعه حملونقل پاك نياز به يك شبكه منسجم
حملونقل عمومي دارد كه متأســفانه زيرساخت
اين مد حملونقل در پايتخت فراهم نيست و زماني
ميتوان به نتايج و اهداف خــوب و ورود دوچرخه

به شبكه حملونقل عمومي اشــاره كرد كه هيچ
دغدغهاي در اين زمينه ازجمله مســيرهاي امن و
ايمن وجود نداشته باشد.

معضل آلودگي هوا با قدمت 50ساله
امروز به يك بحران تبديل شده است .آيا اين
بحران را ميتوان مديريت كرد؟

اگر در دورههاي گذشته همه دستگاههاي متولي
و دولت به تعهدات خــود ازجمله تأمين اتوبوس و
واگن عمل ميكردند و براي اورهال و تعمير ناوگان
حملونقل عمومي اعتبار اختصاص ميدادند ،امروز
با بحران آلودگي هوا مواجه نبوديم .شخصا در اين
دوره باتوجه به همكاري و تعامــل خوب دولت و
مديريت شــهري به رفع اين معضــل خوشبين
هستم.

بنا برگفتههاي خود شــما ،بودجه
سازمان مديريت بحران كم است و تالش داريد
اين كمبود را از طريــق پروژههاي بينالمللي
جبران كنيد .در اين مورد توضيح دهيد.

ســازمان مديريت بحران يك جايگاه بينالمللي
دارد؛ ازاينرو از بودجههايي كــه در اختيار دفاتر
سازمان ملل متحد ( UNسازمان بيندولتي براي
حفظ امنيت و صلح جهاني) قرار دارد ،ميتوان براي
پيشبرد اهداف و برنامههاي سازمان مديريت بحران
استفاده كرد؛ يعني در سازمان ظرفيتهايي وجود
دارد كه ساير كشورها ميتوانند از آنها بازديد و حتي
براي آموزش البته در چارچوب قوانين ديپلماسي
استفاده كنند و در مقابل هزينه اين كار را بپردازند.
اين چارچوب كلي و يك نمونــه از تامين اعتبار با
استفاده از منابع بينالمللي است.

در دورههاي پيشين طرح شهر آماده
اجرا شد .امروز باتوجه به تجهيزات موجود آيا
تابآوري تهران افزايشيافته است؟

حتما افزايش داشته ،اما هنوز برخي از پروژهها مانند
نصب شتابنگارها تكميل نشده است؛ بنابراين بعد
از تكميل پروژههاي مربوط به شهر آماده ميتوان

تجهیزات و امكانات
ستاد مدیریت بحران

18000نفر

عضو گروهای دوام
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پایگاه بحران
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پایگاه بحران

در حال احداث

 13ایستگاه
لرزهنگاری سطحی

24ایستگاه
شتابنگاری داخل
شهر

26ایستگاه
شتابنگاری خارج
از شهر

6ایستگاه

لرزهنگار درونچاهی

8ایستگاه

شتابنگاری سامانه
هشدار

11ایستگاه
بارانسنج

شهر از نگاه چهرهها

درست و دقيقتر در مورد تابآوري شهر اظهارنظر
كرد.

يترافيكاولويتاصليتهران
روانساز 

قرار بود درخصوص پيشبيني وقوع
ســيالب اقداماتي صورت گيرد .در اين مورد
توضيح ميدهيد؟

محمدرضا طالقاني
پیشکسوت کشتی

تكميل ســامانه هشدار ســيل نياز به 13ميليارد
تومان اعتبار دارد كه بهمحض اختصاص ميتوان در
كوتاهترين زمان اين كار را انجام و ميزان تابآوري
شهر در برابر سيالب را افزايش داد.

در زمان بحران نقش مردم مؤثر است
يا نقش حكومت و حاكميت؟

باور دارم حاكميت و مــردم 2بال مديريت بحران
هستند و اگر در تهران بحران به معناي واقعي رخ
دهد ،اين دو بال در كنار هم ميتوانند مديريت خوبي
داشته باشند؛ ازاينرو آموزش شهروندان و فعالتر
كردن گروههاي دوام و افزايــش تجهيزات الزم و
ضروري اســت و بايد با ايجاد انگيزه مردم مجاب
شوند تا نقش مربيان و فرماندهي محلي در مواقع
بحراني را ايفا كنند .حاكميت هــم بايد در زمينه
پيشــگيري فعالتر عمل كند تا بتوان در مديريت
بحران موفق بود.
آيا تجهيزات ســولههاي بحران
نيازمند بهروز شدن هستند؟

تجهيــزات خوبي در ســولههاي بحــران وجود
دارد؛ البتــه باتوج ه به وضعيــت اقتصادي حاكم
بر كشــور نميتوان اين تجهيزات را افزايش داد؛
ازاينرو تالش ميكنيم با حفظ كارايي تجهيزات
و ظرفيتهاي موجود بتوانيــم در برابر بحرانها
خدمترساني مطلوبي داشته باشيم .بازديدهاي
هفتگي از تجهيزات ســولههاي بحــران و اجراي
طرح نت (نگهداري و تعميــرات) هم ماهانه انجام
ميشود .همچنين در موضوع چادرهاي امدادي كه
تعدادي از آنها دچار فرسودگي شدهاند بايد تدابيري
انديشيده شــود كه اميدوارم با راهكار مناسب اين
امر محقق شود.

4ایستگاه

سنجش میزان ارتفاع
برف در شمال

سطحسنجی در
گلوگاه سیالبی

عکس :محمد عباسنژاد

14ایستگاه

تهران يكي از پرجمعيتترين و شــلوغترين
شهرهاي جهان به شمار ميرود كه مديريت كردن و پيش بردن كارها
در اين كالنشهر واقعا سخت و دشوار است .با وجود اين تمام شهرداران
تهران از دورههاي گذشته تا به امروز هركدام منشأ خدمات خوب و قابل
توجهي بودند كه باعث شده امروز ما شهر خوب و زيبايي داشته باشيم.
به شهرهاي زيادي در دنيا سفر كردهام و جاهاي مختلفي را ديدهام و بر
همين اساس ميتوانم بگويم تهران يكي از زيباترين شهرهاي جهان
اســت .يكي از اولويتهاي اصلي مديريت جديد شهر تهران بايد سر و
سامان دادن به وضعيت حملونقل عمومي باشد .در اين مقوله با كمبودها
و كاستيهاي جدي و فراواني روبهرو هستيم .بخشي از اين كمبودها به
كموكسري اتوبوس و مترو و تعداد ايستگاه مربوط ميشود و بخشي هم
ي در جامعه برميگردد .در سفرهايي كه به كالنشهرهاي
به فرهنگساز 
اروپايي و آمريكايي داشــتم به چشــم خودم ديدم كه در اين شهرها
رفتوآمد و تردد مردم اغلب در زيرزمين و از طريق مترو انجام ميشد و
سطح شهر خلوتتر از زيرزمين بود .در خيابانها نيز تردد و جابهجايي
مردم اغلب از طريق اتوبوس و تاكسي انجام ميشد و تعداد ماشينهاي
شخصي در خيابانها كم بود .در تهران هم بايد به همين سمت حركت
كنيم .نخستين گام توسعه و تقويت حملونقل عمومي است .يعني بايد
زيرساختهاي الزم را فراهم كنيم تا مردم بتوانند براي استفاده از مترو
و اتوبوس و تاكسي برنامهريزي كنند تا سر وقت به محل مورد نظرشان
برســند چنين هدفي نيازمند افزايش تعداد قطارها و واگنهاي مترو،
اتوبوسها و ايستگاههاست .اينگونه ســرفاصله زماني رسيدن آنها به
ايستگاه نيز كاهش پيدا كند .در اين بين ،سياست و برنامههاي دولت
نيز بايد حمايتي باشــد؛ اگرچه همه ميدانيم ،دولت اكنون مشكالت
زيادي دارد اما كمك به شهرداري و همدلي و همراهي مديريت شهري،
يعني درك سالمتي و آســايش مردم .فراهم كردن زيرساختها تازه
نخستين گام است و بعد از آن برداشــتن گام دوم شروع ميشود .گام
ي و ترغيب مردم به استفاده از حملونقل عمومي است.
دوم فرهنگساز 
متأســفانه در فرهنگ ما اينگونه جاافتاده است كه هر كسي بايد براي
خودش يك ماشين داشته باشــد و با آن به همه جا برود .به سر كار و
ميهماني ،براي خريد و تفريح ،مسافرت و گردش ،بهدنبال كارهاي اداري
و ...كه ميخواهيم برويم فورا سوار ماشين شخصي خودمان ميشويم،
درحاليكه چنين رفتاري كامال اشتباه است .نتيجهاش ميشود همين
ترافيك سرسامآور و همين آلودگي وحشتناك كه نفس تمام مردم شهر
را از كودك شيرخوار تا افراد سالخورده گرفته است .حال براي رهايي از
اين ترافيك كه هزينه و آسيبهاي زيادي به شهر و محيطزيست و مردم
ميزند و كلي هزينه روي دست شهرداري و دولت ميگذارد ،تنها راهحل،
توسعه حملونقل عمومي است .شهردار تهران در كنار توجه به معيشت
و رفاه شهر بايد حملونقل عمومي را در اولويت قرار دهد .اين مسئله،
هم كار اجرايي و هم فعاليت ميداني براي اطالع دقيق از وضعيت موجود
ميطلبد كه خوشبختانه در دستور كار قرار گرفته است.

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

كتاب
تازههاي نشر
وقت رفتن

كودتاهاي ايران

كتاب «كودتاهاي ايران» نوشته سهراب يزداني،
اثري اســت قابلتأمل درباره يــك پديده مدرن
سياسي در نيمه نخست قرن بيســتم در ايران.
كودتاهاي ايران عالوه بر تمامي موارد پيشگفته
به ما نشان ميدهد كه مصاف سياسي در ايران پس
از انقالب مشروطه ميان قدرتمندان و بيقدرتان،
شــكل مدرني بهخود گرفته و جامعه سياســي ايران ،هيچگاه در زمان
كودتاها خاموش و بيتكاپو نمانده؛ گرچــه قدرت الزم را براي پس زدن
اتحاد نيروهاي خارجي و كودتاچيان داخلي نداشته است .نشر ماهي اين
كتاب تاريخي 440صفحهاي را به بهاي 55هزار تومان منتشر كرده است.

تاريخنگاري فارسي

كتاب «تاریخنگاريفارسي» با دربرگيري دوران
سامانيان ،غزنويان وسلجوقيان ،نوشته «جولي
اســكات ميثمي» با ترجمه محمد دهقاني را
نشر ماهي منتشــر كرده است .پژوهشهايي
كه در حوزه تاريخ ايران پس از اسالم ،بهويژه
در نخستين ادوار آن (پيش از مغول) ،صورت
گرفتهاند غالباً مبتني بر منابع عربي بوده و پژوهشــگران كمتر به
منابع فارسي توجه نشان دادهاند .در اين كتاب ،تاريخنگاري فارسي
و اهميت آن در طول تقريباً ســه قرن (قرنهــاي دهم تا دوازدهم
ميالدي/چهارم تا ششم هجري قمري) بهدقت بررسي و كوشش شده
است تا علل پيدايش تاريخنگاري فارسي و پيوند آن با تاريخنگاري
عربي و تاريخنگاري در ايران پيش از اســام مشخص شود .سبك
و شــيوه بيان ،علت گزينش رويدادها ،انگيزه مورخان ،ممدوحان و
مخاطبان آنها ،و نيز اين نكته كه مورخان فارسيزبان اصوالً درباره
شايستگي زبان فارســي براي بيان موضوعات عالمانه چه نگرشي
داشــتهاند از ديگر مباحث جذاب كتاباند .جولي اسكات ميثمي،
استاد بازنشســته زبان فارسي و پژوهشــگر تاريخ و فرهنگ ايران
در مؤسسه مطالعات شرقي آكسفورد اســت .نشر ماهي اين كتاب
390صفحهاي را به بهاي 55هزار تومان منتشر كرده است.

ديدار با مجيد عميق كه تا امروز بيش از 500عنوان كتاب ترجم ه كرده است

دريچه

كتابهایعلمیبایدبهروزشوند

نقد و بررسي نظام معرفتشناسي

مجيد عميق ،از پركارترين مترجمان تاريخ ترجمه
فرشاد شيرزادي
ايران است .او بهتازگي با ترجمه كتاب «درخت بيد
روزنامهنگار
آبيرنگ» اثر دوريس گيتس كه به نوعي «خوشههاي
خشم» براي نوجوانان محسوب ميشود ،ركورد عبور از500عنوان ترجمه را شكسته است .مجيد عميق عالوه
بر ترجمه ،صدها كتاب نيز ويرايش كرده كه نام او در اين فهرست هم در نوع خود شاخص است« .نگهبان
قوچهاي وحشي» كه چند سال پيش نامزد دريافت جايزه كتاب سال شد و تا مرحله نهايي پيش رفت« ،آن
سوي جنگل خيزران» كه سال 1373به چاپ رسيد و پس از آن چندين بار تجديدچاپ شد و «اسلحه سري»
نوشته اليوت آرنولد كه رماني جنگي براي نوجوانان است و چندينبار از سوي انتشارات سوره مهر تجديدچاپ
شده ،ازجمله درخشانترين آثار اين مترجم و ويراستار است .عمده ترجمههاي عميق اما در حوزه علوم و
فنون و براي گروه سني نوجوانان است .به بهانه ترجمه كتاب جديدش با وي گفتوگو كردهايم.

ترجمه كتابهاي علوم و فنون سختتر
است يا رمان و داستان؟ اين را به آن دليل ميپرسم كه
ميدانم در كارنامه كاريتان ترجمه بيش از 20عنوان
رمان نوجوان هم به چشم ميخورد.

از ســال 1359تــا 1372در حــوزه ادبيــات كار كردم
و تحصيالت دانشــگاهيام نيز در رشــته زبان و ادبيات
انگليســي بوده؛ بنابراين در هر دو عرصه ،كتاب ترجمه و
ويرايش كردهام؛ يعني امتحان كرد ه و امتحان پس دادهام.
ميتوان گفت كه حوزه علوم و فنون با حوزه ترجمه رمان
تفاوتهايي دارد .حوزه علمي دو دو تا چهار تاست ،اما در
زمينه رمان درستي و سليس بودن نثر اهميت دارد.
ميتوانيد مثال بزنيد تــا موضوع براي
مخاطبان ما روشنتر شود؟

در قانــون ســوم نيوتن ميگويــد در مقابــل هر عمل،
عكسالعملي است ،اما وقتي اســيد با فلز واكنش نشان
ميدهد ،شــما نميتوانيد بگوييد فلز عكسالعمل نشان
داد و الجرم بايد واژه ديگري انتخاب كنيد .در مورد پوست
بايد بگوييد پوست آسيبديده ترميم يافت كه در حوزه
پزشكي مصطلح است .نميگوييد پوست دست من بهبود
يافت .حــوزه علوم و فنون نهتنها نياز به ترجمه درســت
دارد ،بلكه هر علمي و هر حوزهاي واژگان خاص خودش
را ميطلبد .اگر گياهشناسي ترجمه ميكنيد بايد متنتان
بوي گل و گياه بدهد .اگر شــيمي ترجمه ميكنيد ،بايد
بوي اسيد به مشامتان برسد؛ همانطور كه در حوزه حقوق
بعينه درمييابيد كه متنها بوي حقوقي ميدهند و گويي
وقتي متن حقوقي ميخوانيد ،در راهروهاي دادگستري
نشستهايد يا رفتوآمد ميكنيد.
هر كســي سرنوشــتي دارد .سلسله
اتفاقهايي باعث ميشود تا وارد حوزه ترجمه شويد.
چه چيزي باعث شد كه امروز بالغ بر 500عنوان كتاب
ترجمه كنيد و پركارترين مترجم ايران لقب بگيريد؟

عكس :همشهري /امیر رستمی)

شايد بتوان «يوزف وينكلر» را «توماس برنهارتي»
ديگر ناميد .وينكلر نيز مانند برنهارت از خمودگي
ذهنها در محيطهاي روستاي اتريش مينويسد
و از رياكاري آشــكار و پنهان سياسي كه از دوران
فاشيسم بهويژه در اذهان روستاييها باقي مانده
است .وقت رفتن ،شرححال دهقانزادهاي است كه
دوران كودكياش در ملك و مزرعه پدري گذشته
ك و مزرعهاي كه او آن را جهاني بيزبان مينامد .در اين جهان،
است ،مل 
محبت پدري ســهم حيوانات مزرعه و خشونت ســهم بچههاست .آن
دهقانزاده خود وينكلر اســت كه در اين اثر با زباني كوبنده ،با آميزهاي
از كفر و ايمان ،آيينهاي كليســاي كاتوليك را نقــد ميكند .اين رمان
160صفحهاي از سوي نشر ماهي به بهاي27هزار تومان منتشر شده است.

دوشنبه  8آذر 1400
شماره 8374

داليلش به دوران كودكيام بازميگردد .وقتي10ســاله
بودم ،پول توجيبيام حدود يك ريال بود10 .شاهي باميه
ميخريدم و با 10شاهي ديگر كتاب كرايه ميكردم؛ آن هم
از سلسله مغازههايي كه فلهاي كتاب ميچيدند روي هم
و وقتي 10شاهي به آنها ميدادي خودشان كتاب انتخاب
كرده و به تو ميدادند .آن زمان كودكي و نوجوانيام را در
اروميه بودم (سالهاي  )1345-1346و دسترسي به كتاب
كودك و نوجوان هم نداشتم.

بزرگسال وقتي نام نويســندهاي خارجي سر زبانها
ش آثار او را فراوان و باعجله
ميافتد ،ناشران ســفار 
ميدهند!

دليل اصلي اين موضوع ،آشــفتگي بازار ترجمه در ايران
بود .همواره دوست داشتم كه كار در حوزه علوم و فنون به
شكل فلهاي نباشد .بسياري از ناشران تك كتابهاي علمي
منتشر ميكنند كه نه پيشوند و نه پسوند دارد و رهاست .از
همان ابتدا سعي كردم اگر ميخواهم در حوزه علوم و فنون
كار كنم سلسله كارهايي را به فارســي برگردانم .درواقع
500عنوان كتابم 150مجموعه اســت؛ مجموعههاي ،4
6و 8جلدي كه هر يك عنواني جداگانه دارند و مســتقل
هستند.

ناشران ايراني در مقايسه با ناشران خارجي
حوزه علوم و فنون چه جايگاهــي دارند و كجا قرار
ميگيرند؟

چه شــد كه به شــمار 500عنوان كتاب
رسيديد و خودتان فكر ميكرديد 500عنوان كتاب
ترجمهكنيد؟

اغلب نسخه اصلي كتابها را از كجا فراهم
ميكرديد؛ ناشران در اختيار شما قرار ميدادند يا به
واسطهدوستانيكهداشتيدكتابهاراتهيهميكرديد؟

در طول اين 40ســال تا به امروز از هيچ ناشــري كتاب
نگرفتهام .اين مورد جزو معدود ناشــراني اســت كه در
نمايشــگاههايي مانند «بولونيا» يا «فرانكفورت» شركت
ميكردند و با خودشــان از آنجا كتاب ميآوردند .در اين
40سال شايد به تعداد انگشتان يك دست از ناشران كتاب
نگرفتهام .معموالً خودم كتابها را انتخاب كردهام.
چقدر طي اين ســالها ناشران سفارش
كردهاند كه كتابي را ترجمــه كنيد؟ در حوزه ادبيات

چون در حوزه علوم و فنون تعداد مترجمان از6،5نفر بيشتر
نيست و خود ناشران ما هم در اين حوزه تخصص ندارند،
بديهي است كه نميتوانند در اين حوزه سفارش ترجمه
دهند .پيش از هر چيز ناشر بايد انگليسي بداند و با محتواي
كتابها آشنا باشد؛ بنابراين در اين 40سال در حوزه علوم
و فنون هيچ ناشري را سراغ نداشتم كه كتابي را سفارش
دهد .اما در حوزه ادبيات و رمان نوجوان بسياري از ناشران،
رمانها و داستانهاي كالسيك و حتي خالصه شده آنها را
براي مخاطب نوجوان ،سفارش ترجمه ميدهند.

فعاليــت فرهنگي اغلب ناشــران خارجي كشــورهاي
توسعهيافته با برنامه و زيرساخت است و پروژهاي را كه آغاز
ميكنند ،دستكم 10ساله است .ناشري را ميشناسم كه
در خارج از ايران طي سالهاي اخير 60عنوان كتاب درباره
بدن انســان با گرافيك ،طراحي و متن جديد چاپ كرده
اســت .اينها جملگي با درنظر گرفتن نياز مخاطب انجام
ميگيرد ،اما ناشران ما متأسفانه كتابي را كه 15سال پيش
در اروپا چاپ شــده ،همچنان منتشر ميكنند و بهدست
مخاطب ميسپارند .از آنجا كه داور جشنوارههاي مختلف
بودهام ،بعينه ديدهام كتابي كه متعلق به 25ســال پيش
بوده و درباره فضا نوشته شده ترجمه و منتشر هم ميشود؛
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در آن زمان قرار بود ايستگاه بينالمللياي در فضا ساخته
شود و فالن سفينه كاوشگر فالن ســياره يا قمر را ببيند.
شاتل فضايي بازنشسته و از دور خارج شده ،اما همچنان
در آن كتاب دانشآموز ميخواند كه آن شاتل قرار است،
ساخته شود!

راهحل چيســت؟ نبايد جلوي چاپ اين
كتابها را در حوزه علوم و فنون گرفت؟

اين كتابها يا بايد بازنگري شــده يا از رده خارج شوند و
در عوض ،كتاب بهروز به فارســي برگردانده شــود .البته
مشــكالت ما در حوزه كتابهاي علوم و فنون يكي ،دو تا
نيست .كتابهاي علوم و فنون ما بهروز نميشوند؛ مانند
دايرهالمعارفهايي كه درباره شخصيتهاي جهاني است
كه بايد بهروز شــوند؛ يعني اگر در كشوري انقالبي شده
بايد دايرهالمعارف در آن بخش تغيير كند .چطور ميشود
كتابي كه30سال پيش چاپ شده و آن زمان2آلمان شرقي
و غربي داشتهايم ،يك نوجوان بخواند و پايتخت آلمان ،در
آن كتاب شهر «بُن» نوشته شده باشد .خب ،اين فاجعه و
جفا در حق مخاطب نوجوان است.
در حوزه نجوم اين وضع چگونه است؟

باور كنيد كه اين تغييرات بهويژه در حوزه نجوم سالبهسال
رخ ميدهد .ســال 2006ميالدي ،يعني 15سال پيش
«پلوتون» از ســيارات منظومه شمسي حذف شد؛ يعني
ما ديگر 9سيارهاي نيستيم و 8سيارهاي شدهايم .بهنظرم
چاپ دوبــاره كتابي كه متعلــق به قبل اســت و در آن
نوشتهاند منظومه شمسي داراي 9سياره است به مخاطب
فارسيزبان خيانت ميكند.

نشســت نقــد و بررســي كتــاب «نظــام
معرفتشناســي؛ بازخوانــي بنيا نهــاي
معرفتي فارابي» ،سهشــنبه نهم آذر ساعت
 ۱۰صبح با حضور عبــداهلل نصري ،علياكبر
احمديافرمجاني و قاسم پورحسن بهصورت
مجازي برگزار ميشــود .معرفتشناســي
فلسفه اســامي بخش مغفول در مطالعات
متفكران اســامي اســت .اگرچه فيلسوفان
اسالمي بهنحوي بنيادين به معرفتشناسي
توجه داشتهاند اما متأســفانه توجه اندكي به
اهميت اساســي بحثهاي معرفتشناسي
شــده اســت .كتاب «نظام معرفتشناسي؛
بازخواني بنيانهاي معرفتي فارابي» نوشــته
قاسم پورحسن ،كوششي براي بازخواني ديدگاه
متفكران اســامي و بهطور خاص فارابي در
موضوعاتي چون چيستي معرفت ،چگونگي
ســازوكار ادراك ،ارزش و اعتبار عقل ،مسئله
باور و صــدق ،رويكردهاي گوناگــون در باب
توجيه و داليل باورها ،كندوكاوي در باب نفس
و ادراكات ،تفاوتها و تمايزات سنخهاي علم و
معرفت يقيني است .در این کتاب تالش شده تا
بهنحوي عام به مسائل اساسي معرفتشناسي
پرداخته و در پرتو آرای فارابي و فيلســوفان

اسالمي ،تبييني درخور از موضوعات بهدست
داده شود .اين اثر نخستين كوشش نظاممند
در تدوين نگرههــا و انديشــههاي فارابي در
معرفتشناسي است .عالقهمندان ميتوانند
اين نشست را از اينســتاگرام مركز فرهنگي
شهركتاب به نشاني  ،ketabofarhangكانال
تلگرام  bookcityccو صفحــه اين مركز در
سايت آپارات پيگيري كنند.
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جلسه رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش عكس :تسنیم

دغدغه معيشت معلمان در روز انتخاب وزير
نمايندگان مجلس پس از 2بار رأي منفي به گزينه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش
به آخرين وزير كابينه رئيسي اعتماد كردند

يوسف نوري ،آخرين جامانده از كابينه دولت سيزدهم
بود كه سرانجام توانست با رأي نمايندگان مجلس بر
كرسي رياست وزارت آموزش و پرورش تكيه بزند .او
با 194رأي موافق57 ،رأي مخالف و 17رأي ممتن ع از
مجموع 268رأي نمايندگان مجلس ،راهي ساختمان
شهيد رجايي شد.
وزارت آموزش و پرورش در دولت ســيزدهم با سد
نمايندگان مجلس روبهرو شده بود؛ چراكه گزينههاي
پيشنهادي به داليل مختلفي نتوانستند نظر مثبت
اهالي خانه ملت را جلب كنند .سيدابراهيم رئيسي در
نخستين گام «حسين باغگلي» استاد دانشگاه شهيد
بهشتي و مديرعامل بنياد رضوي را براي تصدي وزارت
آموزش و پــرورش معرفي كرد .ايــن گزينه بهدليل
نداشتن تجربه اجرايي از سوي نمايندگان مجلس با
رأي منفي 193نماينده رد شد ،پس از باغگلي نوبت به

«مسعود فياضي» رسيد؛ گزينهاي كه از همان ابتدا با
حاشيههاي بسياري همراه شد و سرانجام نمايندگان
مجلس به داليل مختلفي  -كه نقطه مشــترك آنها
مربوط به سابقه كم و نداشتن تجربه بود -اجازه حضور
فياضي در كابينه دولت ســيزدهم را صادر نكردند.
كاظم دلخوش از نمايندگاني بود كه در قامت مخالف
دومين گزينه پيشنهادي براي وزارتخانه گفته بود:
«شما ميخواهيد وزير شويد ،تجربه و تخصص نداريد،
معلم نبوديد ،فرهنگي نبوديد و در مركز پژوهشهاي
مجلس مدتي كار كرديد ،براي چه پذيرفتيد؟» ،چنين
نقدهايي موجب شــد تا ۱۴۰نماينده در مخالفت با
گزينه پيشنهادي رأي خود را ثبت كنند.
يوسف نوري بهعنوان سومين گزينه به مجلس معرفي
شد؛ هرچند رزومه اين گزينه نيز در همان ابتداي راه،
حاشيههاي بسياري ايجاد كرد اما نوري كه از مديران

نزديك به حميدرضا حاجيبابايي معرفي شده بود،
با موافقت كميســيون آموزش ،تحقيقات و فناوري
توانست راه آسانتري را طي كند .نمايندگان ديروز در
جلسه علني مجلس صالحيت نوري را مورد بررسي
قرار دادند و وزير پيشنهادي ســرانجام با 194رأي
موافق از سد مجلس عبور كرد.
موافقان و مخالفان چه گفتند؟

موافقان در مســير جلب نظر نمايندگان براي رأي
موافق به وزير پيشنهادي بر ســابقه او در جبهه هم
تكيه داشتند تا جايي كه حســن نوروزي ،نماينده
مجلس بهعنوان موافق توضيح داد« :وزير پيشنهادي
داراي سابقه 55ماه حضور در جبهه و جانبازي است.
برنامهها و مدارك تحصيلي وزير پيشنهادي آموزش
و پرورش مطابق با اســناد باالدســتي و اهداف اين

وزارتخانه است».
علياكبر بسطامي ،نماينده مردم ايالم و همشهري وزير
پيشنهادي در قامت موافق گفته بود« :انتخاب وزير
پيشنهادي آموزش و پرورش ميتواند آينده تربيت
فرزندان اين سرزمين را روشن كند؛ حاج يوسف در
تدوين سند 20ساله كشور ،احكام دائمي ،اسناد مالي
يك و دو دولت ،برنامه ششم توسعه و ...بهعنوان نيروي
انقالبي نقش داشته است».
محسن زنگنه ،عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس
نيز نگاه اقتصادي نوري را راهگشای آموزش و پرورش
دانست؛ چراكه از نظر او «امروز كسي را در آموزش و
پرورش ميخواهيم كه اقتصاد اين نهاد را بشناسد و
با عدد و رقم آشنا باشد ،كسي كه با تامين منابع مالي
آشنا باشد».
اما مخالفان چنين نگاه مثبتي به سابقه كاري يوسفي
نداشــتند و هاجر چناراني كه بهعنوان مخالف وزير
پشــت تريبون رفته بود ،به نقد برنامههاي يوسفي
پرداخت« :مخالفت ما با شــخص وزير نيست بلكه با
برنامههاي وي اســت .در دورهاي كه در هاللاحمر
بوديد موضوعي را از شــما پيگيري كردم كه حتي
پاســخگو هم نبوديد .اكنون 10سال است از فضاي
آموزش و پرورش هم فاصله گرفتهايد و دغدغههاي
آموزش و پرورش كه زمين مانده را نميشناســيد.
فضاي مجازي اتاقي شيشــهاي اســت كه همهچيز
را نمايان ميكند و تمام مســائل و دغدغهها مطرح
ميشــود ،شــما چه اشــرافي به آن داريد؟ اليحه
رتبهبندي معلمان معطل مانده و چوب حراج به آن
زدهاند .از كجا ميخواهيد براي آن افزايش اعتبار جذب
كنيد؟ لذا رســما بگوييد آيا قلبا به رتبهبندي اعتقاد
داريد يا خير .همچنين به مردم و معلمان درباره محل
بودجه آن توضيح دهيد».
پس از آنكه نمايندگان موافق و مخالف نظرات خود را
بيان كردند ،نوبت به يوسف نوري رسيد تا برنامههاي
خود را تشريح كند .او در بخشي از صحبتهاي خود
به سند ،2030معيشت معلمها و وضعيت دسترسي
به سامانه شاد گريز زد« :در اين تريبون اعالم ميكنم
سركردگان سند آموزشــي 2030در ايران به تعداد
محدودي هستند و جايي در نظام آموزش و پرورش
ندارند».
براســاس گفتــه او ،حل مشــكالت دسترســي
دانشآموزان به ســامانه شــاد يكي از موضوعهای
مهمي خواهد بود كــه او در قامت وزيــر آموزش و
پرورش پيگيري خواهد كرد و در كنار اين مسئله به
معيشت معلمها نيز نگاهي ويژه خواهد داشت« :سهم
اين وزارتخانه متناسب با ســند تحول بنيادين بايد
در سرانهها افزايش يابد و بايد براي افزايش حقوق و
مزاياي معلمان اقدام شود .يكي ديگر از اقدامات الزم
استفاده از ظرفيتهاي بيمهاي براي تحت پوشش
قرارگرفتن كاركنان و معلمان در آموزش و پرورش

ارتقای جايگاه معلمها
هدف بلندمدت وزير جديد

محمد داوري

كارشناس مسائل آموزش و پرورش
آموزش و پرورش مسائل متعددي دارد و اولويتبندي
ميان آنها سخت اســت ،اما اگر بخواهيم براساس
فوريت به مسائل اين حوزه اشاره كنيم ،بدونشك
مباحث مربوط به حرفه معلمها را بايد مورد توجه
قرار داد .بزرگترين آسيبي كه در اين سالها به نظام
آموزشي ما وارد شده ،مربوط به حرفه معلمي است،
برايناساسبايدگفتكهبحثارتقایجايگاهمعلمي
در نظام آموزشي كشور مهمترين اولويت وزير جديد
خواهد بود .معلمها در چند حوزه جذب ،نگهداري و
ارتقا آسيب ديدهاند ،بنابراين بايد با نگاه موشكافانه
اين مشكالت را بررســي و حل كرد .اين مسائل به
شــكل زنجيرهوار به يكديگر مرتبط هستند و در
همين راستا ميتوان گفت كه ضعف در بحثهايي
همچون اقتصاد آموزش و پرورش ،معيشت معلمها
را تحتتأثير قرار داده است ،به همين دليل معلمها
انگيزه كافي براي ماندن و توانمندشــدن ندارند
و شاهد آســيب به منزلت ،معيشت و مهارتهاي
معلمها هســتيم .معلم بهعنوان قلب تپنده نظام
آموزشي ،امروز ناراضي ،افسرده و ناتوان شده است
و با چنين شرايطي نميتوان اميدي به ارتقای جايگاه
معلمها داشت .بهعبارت ديگر ارتقای جايگاه معلم و
حل مسائل اقتصادي مهمترين اهدافي هستند كه
وزير جديد آموزش و پرورش بايد آن را مورد توجه
قرار دهد .وزير جديد فارغ از برنامههاي بلندمدت،
بايد به مشكالت مقطعي توجه کند و براي حل آن
چارهاي بينديشد .هماكنون بحث مقطعي و فوري
مربوط به بازگشت به مدرســه است ،اين موضوع
بهدليل طوالنيشدن آموزش غيرحضوري با موانع
جدي مواجه شدهو زمان ميبرد تا مدارس به حالت
قبل برگردند .وزير آموزش و پرورش در كنار نيروهاي
ستادي بايد هرچه ســريعتر ،راهكار درست ارائه
كنند و دســت به بازتعريف فعاليت مدارس بزنند؛
چراكه بازگشت به مدرسه در مختصات قبل كرونا
ممكن نيست .آيا ساعت آموزشي در مدارسبايد
يكسان باشد؟ آيا باز هم بايد يك بخشنامه صادر
كرد و به همه مديران گفت كه به يك شكل شرايط را
مديريت كنند؟ بدونشك جواب اين سؤالها منفي
است چراكه شرايط مدارس در دوران كرونا متفاوت
از گذشته است و اگر شرايط با توجه به موقعيت جديد
تغيير نكند ،با مقاومت جدي دانشآموزان مواجه
خواهيم شــد و حتي ممكن است كه شكاف ميان
عوامل مدرسه و دانشآموزان بيشتر شود.

است ،اين اقدام از طريق تجميع بيمههاي موجود در
آموزش و پرورش محقق خواهد شد».
هرچند انتخاب نوري بهعنوان گزينهاي خارج از بدنه
آموزش و پرورش با نقدهاي بســياري همراه بود ،اما
او توانســت نظر مثبت نمايندگان مجلس را با تكيه
بر حاميانش جلب كند و طلسم ســكانداري وزارت
آموزش و پرورش در دولت سيزدهم شكسته شود.

ایثارگران بدانند
فرار دستگاههاي اجرايي از تكاليف قانوني
اجراي قانون در دستگاههاي اجرايي درباره ایثارگران با مشكالت
جدي مواجه است .از عمدهترين موانع اجراي قانون در دستگاههاي
اجرايي ميتوان به نكات زير اشاره كرد:
عدمتامين منابع مالي

قانون تصويب ميشود و به تأييد شوراي نگهبان ميرسد ،ولي در
مراحل اجرايــي بهدليل عدمتأمين بار مالي آن متوقف ميشــود.
اين موضوع به كرات در قوانين ايثارگران اتفاق افتاده است .بخش
عمدهاي از قوانين ايثارگران كه تاكنون اجرا نشــده بهدليل همين
موضوع بوده اســت .پاداش پايــان خدمت جانبــازان و آزادگان
حالت اشتغال بگير بنياد كه با گذشــت بيش از ۱۰سال از سنوات
بازنشستگي آنان ،همچنان پرداخت نشده ،از همين موارد است .آيا
اين پاداش با گذشت بيش از ۱۰سال ارزش خود را حفظ كرده است؟
عد م تهيه آييننامه اجرايي

برخي از قوانين با گذشت سالها ،آييننامه اجراييشان همچنان
به تصويب نرســيده اســت .از مهمترين قوانيني كه براي نمونه با
گذشت حدود ۹ســال ،آييننامه آن تصويب نشده ،ماده  ۴۵قانون
جامع خدماترساني به ايثارگران اســت .موضوع اين ماده قانوني
خودروي مناسب جانبازان باالي ۵۰درصد و جانبازان زير ۲۵درصد
با محدوديت حركتي و ساير ايثارگران با تشخيص كميسيون پزشكي
بنياد است .با توجه به ضرورت خودرو براي ايثارگران ،بهويژه جانبازان
با ضايعات جســمي باال ،آييننامه اين قانون همچنان به تصويب
نرسيده و ايثارگران در بالتكليفي بهسرميبرند.
بيتوجهي به سوابق قوانين

قوانين مصوب ،وقتي بدون توجه به سوابق قبلي و عدمكارشناسي
دقيق در بررسي قوانين باشــد ،با ابهامات جدي مواجه خواهد بود.
بهطور مثال ،در تبصره ۲ماده ۲۴قانون جامع خدماترســاني به
ايثارگران بيان شده است :تمامي همســران شاهد شاغل همانند
همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار ميشوند .اين در
حالي است كه با بررسي سوابق قوانين ،مصوبهاي مبني بر استفاده
همســران جانبازان از كاهش ســاعت كاري ديده نميشود و اين
اشتباهي است كه بهدليل بيتوجهي به سوابق قوانين در اين مصوبه
بهوجود آمده است.
مبهمبودن قوانين

گاهي قوانين متعدد و متنوع موجب ابهاماتي براي مجريان ميشــود
كه آنان را در تصميمگيري دچار ترديد ميكند .بهطور مثال ،موضوع
فوقالعاده ايثارگري ماده ۵۱قانون جامع خدماترساني به ايثارگران
و فوقالعاده ايثارگري بند ۲ماده ۶۸قانون مديريت خدمات كشــوري
درخصوص پرداخت همزمان هر دو فوقالعاده در احكام حقوقي ايثارگران
مشمول ،با ابهاماتي مواجه بود ،تا زماني كه هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري به موضوع ورود و نسبتبه حل و فصل آن با صدور رأي اقدام كرد.

#هوشمند
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به سوی آینده
هشدار دولت هند به استارلينك
اينترنت ماهواره استارلينك براي توسعه در بسياري از كشورها
با مشكالتي اساســي روبهرو شده اســت .درحاليكه بسياري از
كشورهاي اروپايي آزادانه اجازه فعاليت به شركت ايالن ماسك را
براي ارائه خدمات اينترنتي دادهاند ،اما در برخي كشورها ظاهرا
كار به مشكل برخورد كرده است .دولت هندوستان در پيامي كه
اخيرا به پروژه استارلينك ايالن ماسك ارسال كرده است ،اعالم
كرد« :پيش از ارائه خدمات اينترنت ماهوارهاي در اين كشــور،
بايد مجوز دريافــت كنيد ».به گزارش وبســايت گيزمودو ،در
يك بيانيه مطبوعاتي ،دپارتمان مخابرات هندوستان كه بخشي
از وزارت ارتباطات بهحساب ميآيد ،از اســتارلينك خواست تا
فروش خدمات اينترنت ماهوارهاي را در اين كشور «با اثرگذاري
فوري» تا زماني كــه مجوزهاي الزم را دريافــت نكرده ،متوقف
كند .اين دپارتمان بهطور مشابه به مردم توصيه كرد كه اينترنت
اســتارلينك را خريداري نكنند ،زيرا اين ســامانه داراي مجوز

اثر واكسنها در برابر
اوميكرون چقدر است؟

در شرايطي كه گسترش گونه جديد كوويد 19-در
برخي از نقاط دنيا نگرانيهاي جديدي را بهوجود آورده
دانشمندان معتقدند؛ همچنان واكسينه شدن ميتواند از
مرگ ومير و بستري در اثر آن جلوگيري كند

پلتفرم يا كاربر؛ مسئول كيست؟

ماجراي صدور حكم زندان براي مديرعامل يكي از استارتآپهاي كشور بار ديگر
بحثهاي حقوقي اكوسيستم فناوري كشور را داغ كرده است
عمادالدين قاسميپناه

خبرنگار

نيست .هماكنون در بسياري از كشورها ميتوان با مبلغ ۹۹دالر
اين خدمات را از وبسايت اســتارلينك كه زيرمجموعه شركت
اسپيسايكس است ،پيشسفارش كرد .در عين حال بايد گفت
كه كل مجموعه دريافت اينترنت ماهوارهاي استارلينك كه شامل
پايه ،منبــع تغذيه و روتر وايفاي اســت499 ،دالر قيمت دارد.
عالوه بر اين ،كاربران بايد ماهانه 99دالر نيز بهعنوان حق اشتراك
پرداخت كنند .در بيانيه دولت هندوستان درخصوص استارلينك
آمده اســت« :براي ارائه خدمــات مبتني بر ماهــواره در هند،
مجوز(هاي) مورد نياز از وزارت ارتباطاتِ دولت هندوستان مورد
نياز است .بدينوسيله به اطالع عموم ميرسد كه شركت مذكور
هيچگونه مجوزي براي ارائه
خدمــات اينترنتي مبتني بر
ماهواره كه در وبسايت خود
رزرو ميشود ،دريافت نكرده
دالر ،قیمـــــــــت
راهاندازی اولیه تجهیزات
است ».بر اين اساس ،دولت از
اینترنــت ماهــــــــوارهای
اين شركت خواسته است تا با
استارلینک خواهد بود
چارچوب قانونــي هند براي
ارائه خدمات ارتباطي مبتني
بر ماهواره مطابقت داشــته
باشد و از رزرو و يا ارائه خدمات اينترنت ماهوارهاي در اين كشور
با اثرگذاري فوري خــودداري كند .درخصــوص چگونگي ارائه
خدمات شركت در مورد تسريع توسعه روستايي كه توسط مدير
استارلينك در هند ،در اوايلماه جاري ميالدي به اشتراك گذاشته
شد به اين نكته اشاره شده است كه هنوز «در حال دريافت مجوز
براي استفاده از اســتارلينك در هند هســتيم ».اگرچه بهنظر
ميرسد استارلينك سعي نكرده اطالعاتش در مورد ارائه خدمات
و چگونگي آن را پنهان كند ،ولي احتماالً انتظار نداشته است كه
دولت تا اين حد قاطع با موضوع برخورد كند و احتماالً به همين
دليل بود كه با خوشحالي به گرفتن پيشسفارشها ادامه ميداد .با
اين حال ،ميتوانيد پاسخ دولت را در اين مورد درك كنيد .آنها به
استارلينك نميگويند كه خدمات خود را در هندوستان نفروشد،
فقط به آن ميگويند كه قوانين را قبــل از اين كار رعايت كنند.
به عالوه ،بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه در دوران كوويد
زندگي ميكنيــم و تأييديههاي دولتي تضميني براي ســرعت
بخشيدن به ارائه خدمات محسوب نخواهد شد.
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تعهد آلمان براي افزايش
ساسان شادمان منفرد
خبرنگار
اســتفاده از وسايل نقليه
الكتريكــي و تقويــت
تالشهاي حفاظت از شــرايط آب و هوايي درنهايت ميتواند
منجر به ممنوعيت توليد و تردد خودروهــاي موتور احتراقي
در اين كشــور در آينده نزديك شــود .به گزارش وبســايت
بيزنساينســايدر ،براســاس پيماني كه توســط دولت بعدي
آلمان متشكل از سوســيال دمكراتها ،سبزها و دمكراتهاي
آزاد منتشــر شده اســت ،اين كشور متعهد شــده كه فروش
خودروهاي موتور احتراقي را بــا تعيين يك هدف بلندپروازانه
تا پايان دهه جــاري ميالدي براي عرضــه حداقل 15ميليون
خودروي تمامبرقي در جادهها متوقف كند .براي دســتيابي به
اين رقم ،آلمان ملزم به افزايش ســريع توليد خودروهاي برقي
اســت ،درحاليكه احتماال خودروهايي كه با بنزين و گازوئيل
كار ميكنند ،در چند ســال آينده حذف خواهند شــد .فولكر
كواشنينگ ،اســتاد سيســتمهاي انرژيهاي تجديدپذير در
دانشگاه علوم كاربردي برلين به بلومبرگ گفت« :اين مهم تنها
زماني محقق ميشود كه خودروهاي جديد با موتورهاي احتراق
داخلي تا پيش از سال2030رجيستر نكنند ».توقف رجيستري
خودروهاي بنزيني و ديزلي تا حدود سال2028منطقي بهنظر
ميرســد .طبق گزارش بلومبــرگ ،آلمــان هماكنون حدود
570هزار خودروي برقي باتريدار ثبتشده دارد كه تنها يك
درصد از ناوگان اين كشور را تشكيل ميدهد .اين كشور براي
رســيدن به هدف خود بايد توليد و فروش خودروهاي برقي را
تا سال2030ميالدي ســاالنه 33درصد افزايش دهد؛ تالشي
كه آلمان طي سال گذشته به لطف مشــوقها و بودجهاي كه
به رجيســتريها كمك كرد ،پيشــرفت داشته اســت .با اين
حال ،اين كشور پيشتر براي دستيابي به اهداف اوليه در مورد
استفاده از وســايلنقليه الكتريكي ،ازجمله تعهد آنگال مركل
صدراعظم پيشــين براي عرضه يك ميليون خودروي برقي در
جادهها تا سال ،2020تالش كرده اســت .اگرچه كارشناسان
گفتهاند كه مقاومتهايي در اين خصوص ممكن اســت شكل
بگيرد .يوليو ماتيولي ،محقق بخش برنامهريزي حملونقل در
دانشگاه  TUدورتموند ،به بلومبرگ گفت« :در مورد دستيابي
به چنين سطوح بااليي از فروش خودروهاي الكتريكي در عمل،
ماهيت چنداني در توافق ائتالف وجود ندارد .مصرفكنندگان

حكم صادره عليه مديرعامل يكي
فناوري از پلتفرمها واكنشهاي مختلفي
در پي داشــت .اين واكنشها از
آنجا كه متن كامل حكم منتشــر نشده بود،
بيشتر براساس بيانيهاي كه اين پلتفرم صادر
كرده بــود ،صــورت گرفــت .حتــي گاهي
مقايســههايي با تخلفــات رخ داده از طريق
سيمكارت اپراتورها انجام شد كه حقوقدانان
معتقدند قياس در حقوق باطل است .از سوي
ديگر ،مســئله احراز هويت كاربران در پلتفرم
مطرح شد كه چنين قياســي را بهدليل احراز
هويت مالك سيمكارت منطقي نشان نميداد.
از ســوي ديگر ،يكبار ديگر مسئله مسئوليت
پلتفرم و مســئوليت كاربر مطرح شد .اين در
حالي است كه موضوع قوانين موجود ،فاصله
درك از فناوري و مسائل حقوقي و البته تناسب
جرم با مجازات به محل بحث كاربران تبديل
شد.
آگاهي از روند پرونده

محمدجعفر نعنــاكار ،حقوقداني كه در حوزه
ارتباطات و فناوري اطالعات فعاليت ميكند،
در گفتوگو با همشــهري با اشاره به اينكه ما
حكم صادر شده را نديدهايم ،در روند دفاعيات
پرونده نيســتيم و حتي مورد شــكايت را هم
نميدانيم ،به اين موضوع اشاره ميكند كه اداره
حقوقي يا وكالي متهم اظهارنظري نكردهاند
و روابطعمومي پلتفرم صرفــا بيانيهاي صادر
كرده است.
او توضيح ميدهد كه گاهي مشاهده ميشود
در جريان يك پرونده يا اتهام انتسابي ،ظرايفي
وجود دارد كه يك حقوقدان مسلط به آن حوزه
ميتواند درباره آن اظهارنظر كند.
قوانين موجود

با اين حال ،نعناكار ،مديركل ســابق حقوقي
سازمان فناوري اطالعات در مورد مسئوليت
يك پلتفرم در قبال تخلفات صورت گرفته در
آن ،به چند نكته اشاره ميكند.
او در ابتــدا از قوانيــن موجود ماننــد قانون
مدني ،قانون مســئوليت مدني ،قانون تجارت
الكترونيكي و قانون جرايم رايانهاي كه اكنون
در قانون مجازات اســامي ادغام شده است،

قياس ،باطل است

اين حقوقدان همچنين به بعضي واكنشها
در مورد مقايســه موضوع ســيمكارت
اپراتورها با اين مسئله اشاره ميكند .نعناكار
ميگويد« :اپراتورها وقتي يك سيمكارت
اعتباري يا دائمي را در اختيار مشتري قرار
ميدهند KYC ،دقيق (بررسي كدملي و
شناسنامه ،استعالم از ثبت احوال و سامانه
شاهكار) انجام ميدهند.
بهگفته او «با وجــود اين ،قياس در حقوق
امري باطل است؛ يعني هر موضوعي را در
ظرف آن موضوع و با بررســي ويژگيهاي
آن موضوع بايد بررســي كرد .اپراتورها و
سيمكارتهاي آنها داراي قواعد رگوالتوري
و قواعد زيرساختي هستند ،اما متأسفانه
پلتفرمها در كشور متولي ندارند و مجوزي
از مرجع خاصي دريافــت نميكنند .اين
پلتفرمها نهايتا مجوزي از ســازمان نصر
كشــور دريافت ميكنند كه فعاليتهاي
مرتبط با آيتي را انجام دهند .اين در حالي
است كه در اساسنامه ســازمان فناوري
اطالعات ايــران پيشبيني شــده كه به
پلتفرمها پروانه فعاليت داده شود؛ هرچند
كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است».

نام ميبرد .اين حقوقدان با اشــاره به اينكه ما
در كشــور در ارتباط با پلتفرمهــا با 2رويكرد
مواجه هســتيم ،ميگويد« :يك رويكرد دارا
بودن مســئوليت و ديگري عدممســئوليت
پلتفرمهاست كه هر دو بهصورت توامان ديده
ميشود ».بهگفته او «وقتي شما طبق قوانين
موجود به مســئله نگاه ميكنيد ،كســي كه
مهياكننده هر بستري است ،در «حدود» فراهم
كردن آن بستر مســئوليت دارد .اين مسئله با
احراز هويت صحيح و اعتبارسنجي از اتفاقي كه
در آن بستر قرار است رخ دهد ،قابل حل است و
با  KYC، KYDو  KYXامكانپذير خواهد بود.
درواقع پلتفرم بايد بداند كه مشتري كيست و
چه دادهاي را با چه فرايندي رد و بدل ميكند».
نعناكار تأكيد ميكند كه «اگر اين اتفاق بهطور
صحيح رخ ندهد ،مسئوليت ميتواند از سمت
مشتري به پلتفرم يا فراهمكننده بستر انتقال
يابد».
فقر درك متناسب حقوقي

اين حقوقدان مســئله بعدي را درك حقوقي
ميداند و معتقد است ما با فقر درك متناسب

حقوقي نسبت به پرونده مواجه هستيم .نعناكار
با تأكيد بر تناســب جرم و مجازات ميگويد:
«اگر بهعنوان مثال ،از 4ميليون كاربر5 ،كاربر
تخلف كردهاند ،آيا بايد بــراي مديرعاملي كه
در رأس يك مجموعه در حال مديريت است،
مجازاتي به اين شكل تعيين شود يا بهتر است
كه شخصيت حقوقي را مجرم تشخيص دهيم
و محدوديتي براي آن قائل شويم».
او پيشنهاد ميكند كه ميتوان براي آن پلتفرم
يا شــركت ،مجازات تعليق فعاليت براي يك
مدت زمان مشــخص تعيين كرد .نعناكار در
توضيح اين پيشــنهاد ميگويد« :با توجه به
گردش مالي يك شــركت ميتوان اين زمان
را مشخص كرد؛ يعني ميتوان محاسبه كرد
كه اگر يك پلتفــرم 3روز تعليق شــود ،رقم
قابلتوجهي ضــرر ميكند .به ايــن ترتيب،
چنين مجازاتــي ميتواند پلتفــرم را مجاب
كند كه عمليــات احراز هويت را بهدرســتي
انجام دهد».
فاصله درك از فناوري و مسائل حقوقي

اين حقوقــدان همچنين به فاصلــه درك از
فناوري و مسائل حقوقي اشــاره ميكند و در
ادامه ميگويد« :اين مســئله به اين معناست
كه عالوه بر اينكه ممكن است با مسائل حقوقي
آشنا نباشــيم ،با فناوري و نوآوري هم چندان
آشنا نيستيم».
نعناكار بــه ارتقاي دانش فنــي قضات و وكال
اشاره ميكند و معتقد است كه ما در اين حوزه
ضعفهاي بسياري داريم .او با ذكر يك مثال
ميگويد« :ما هنوز براي اصطالح «داده پيام»
تجميع اراده نداريم».
او به يكي از مادههاي قانون تجارت الكترونيكي
اشــاره ميكند كه ميگويد ،اگر براي دادهها
اتفاقي رخ دهد كه بهخاطر نقص ايمني باشد كه
يكي از موارد نقص ،مسئله اعتبارسنجي است،
پلتفرم بايد جبران خسارت كند.
نعناكار در توضيح اين موضوع ميگويد« :حاال
اينكه جبران خســارت به چه نحو بايد انجام
شــود ،بر چه مبنايي صورت بگيــرد ،دادگاه
صالحه كدام است و آيا مسئله كيفري است يا
حقوقي ،همه اينها نياز به تعميق در قانون دارد؛
بنابراين انتظار ميرود با توجه به آخرين نسخه
سند تحول دســتگاه قضايي كه منتشر شده،
قوه قضاييه كمك كند تا قضــات و وكال بورد
تخصصي در اين حوزه بگيرند».

ي شدن
خيز بلند ژرمنها براي برق 

15ميليون خودروي برقي تا سال 2030در جادههاي آلمان حضور خواهند
داشت

قانعكننده خواهند بود ».با اين حال ،اگر آرزوهاي آلمان محقق
شود ،جدول زماني آن اين كشــور را از اهداف بزرگتر اتحاديه
اروپا براي كنار گذاشتن تدريجي خودروهاي موتور احتراقي تا
سال2035جلوتر خواهد برد .در سند ائتالف آلمان آمده است:
«طبق پيشنهادهاي كميسيون اروپا ،در سال2035فقط وسايل
نقليه بدون دياكسيد كربن در بخش حملونقل در اروپا مجاز به
تردد خواهند بود .اين موضوع در آلمان تأثيري زودهنگام خواهد
داشت .خارج از سيستم موجود استانداردهاي آاليندگي ناوگان،
ما طرفدار اين هستيم كه فقط وسايل نقليهاي كه ميتوانند با

دوج هم برقي ميشود

سيل برقيشــدن خودروها در نقاط گوناگون جهان به دوج
هم رسيده است و مهندسان اين برند ،گفتهاند كه مدلهاي
شارژر و چلنجر اين خودرو تا سال2024برقي خواهند شد.
با اين وضعيت بايد در انتظار تغييرات اساسي در اين خودروي
پرطرفدار بود كه اصليترين آن تغيير در موتور آن خواهد بود.
بدينترتيب بايد گفت كه موتور هلكت ( )Hellcatكه يكي از
اصليترين پيشرانههاي دوج محسوب ميشود ،براي هميشه
بازنشسته خواهد شد .اين موتور به گنجايش 6200سيسي،
8سيلندر بوده و 807اسببخار توان خروجي آن است.

انرژي الكترونيكي كار كنند ،رجيستر شوند».
برنامه انگليسيها

چندي پيش بوريس جانسون ،نخستوزير انگلستان اعالم كرد
كه خانهها و ســاختمانهاي جديد در اين كشور طبق قانون
ملزم به نصب نقاط شــارژ خودروهاي الكتريكي از سال آينده
خواهند بود .وبسايت بيبيســي در اين خصوص نوشت كه
دولت اعالم كرده است كه با اين حركت ساالنه 145هزار نقطه
شارژ در سراسر كشور نصب خواهد شد .سوپرماركتهاي نوساز،
محلهاي كار و ساختمانهايي كه تحت بازسازي اساسي قرار
دارند نيز شــامل قانون جديد خواهند بود .اين اقدام در حالي
صورت ميگيرد كه انگلیس قصد دارد بهخودروهاي الكتريكي
روي بياورد و فــروش خودروهاي بنزينــي و ديزلي جديد از
سال2030در اين كشور ممنوع شده اســت .جانسون با اعالم
قوانين جديد در كنفرانس كنفدراسيون صنايع انگلیس گفت:
«اين يك لحظه مهم است .ما نميتوانيم همانطور كه هستيم
ادامه دهيم .ما بايد اقتصاد خود را با انقالب صنعتي سبز تطبيق
دهيم ».با اين حــال مخالفتهاي جــدي در اين خصوص در
اين كشور شكل گرفته است و مســائل فني مختلفي بهعنوان
چالشهاي جدي پيشرو مطرح شدهاند.

زهرا خلجي
انتشار واريانت جديدي از كوويد 19-در آفريقاي جنوبي كه هنوز جزئيات زيادي
خبرنگار
درباره آن منتشر نشده  ،ابهام درباره كارايي واكسنها در برابر آن را افزايش
داده و موجب ايجاد ترس و دلهره شده است .درست مانند ابتداي همهگيري يا
بروز هرگونه جديد کرونا ،دانشمندان به زمان احتياج دارند تا انواع واكنشها را در برابر آن درك و به عامه
جامعه منتقل كنند.
واكسنها چه میزان در مواجهه با اوميكرون كارآمد هستند؟
متخصصان ميگويند :واكسنها براي رقابت در اين مسابقه چندان خوب نيستند؛ بنابراين ممكن است درست
كار نكنند .اما اين امر به معني صفرشدن سطح محافظتي نيست .به ياد داشته باشيد كه واكسنها همچنان در
حفاظت از جان ما مؤثر هستند و با كاهش دادن خطر ابتال به بيماري های سخت با گونههاي جديد ويروس مانند
دلتا ،آلفا،بتا و گاما كارايي دارند .پزشكان ميگويند :اينكه مردم دوزهاي توصيه شده واكسن را دريافت كنند،
در روند جلوگيري از ايجاد گونهها و جهشهاي جديد ويروس ،بسيار مؤثر و حياتي است .در بسياري از كشورها
دوز تقويتي به افراد باالي 60سال ،كادر درمان ،سالمندان حاضر در خانههاي سالمندان و افرادي با بيماريهاي
زمينه اي و ضعف سيستم ايمني پيشنهاد شده كه تزريق آن ميتواند عالوه بر ايجاد محافظت و ايمني بيشتر،
از بهوجود آمدن گونههاي جديد نيز پيشگيري كند .با اينكه ابتال به كوويد 19-دوباره در بسياري از كشورهاي
اروپايي مانند انگلیس در حال اوجگيري است اما شمار بستريها و مرگها همچنان به نسبت موجهاي قبلي
پايين است و متخصصان معتقدند که اين ب ه دليل برنامه موفقيت آميز واكسيناسيون است .مدتهاست محققان
و دانشمندان در حال آزمايشهاي متعددی براي آزمودن كارايي واكسنها در برابر واريانتهاي جديد هستند.
اگرچه نظر دادن در اينباره هنوز زود است اما متخصصان ميگويند :جهشهاي مهم بالقوه كه ممكن است ويروس
را عفونيتر كرده و محافظت ارائه شده توسط واكسنها را از بين ببرد ،مورد مطالعه قرار ميدهند.

واكسن جديدی برای مقابله با واريانتها ساخته میشود؟
پيدايش واريانتهاي جديد ويروس ،دانشمندان را به فكر به روز كردن نسخههاي واكسنهاي تأييد شده براي
مقابله با كوويد 19-انداخته است .در واقع مدتي است كه محققان سازنده واكسنهاي مختلف كوويد 19 -در حال
سپري كردن دورههاي آزمايشي هستند تا در شرايط الزم ،نسخه جديدي از واكسن را ارائه كنند .با تجربهاي كه
از ابتداي همهگيري كسب شده ،روند كلي تأييد واكسن ( از طراحي تا دريافت مجوز) ميتواند بسيار زودتر از
زماني كه نخستين واكسنهاي كوويد توليد شدند ،انجام شود.

گونههای مختلف ويروس تا چه اندازه خطرناك هستند؟
هيچ شاهدي براي اثبات اينكه گونههاي مختلف كوويد 19-منجر به بيماري سخت در جمعيت حداكثري شده
باشد ،وجود ندارد .همچنان مانند گونه اصلي بيماري ،خطر براي افراد مسن و بيماران زمينه اي در ابتال به بيماري
وخيم باالست .اما با اين حال ،اگر واريانت مسريتر باشد ،احتمال ابتال و به تبع آن مرگومير را بهويژه در ميان
واكسينه نشدهها افزايش ميدهد .واكسنها در برابر ابتال به بيماري سخت ،حفاظت بااليي ارائه ميدهند و حتي
ريسك ابتال را هم كم ميكند ،اما بهطور كامل خطر را از بين نميبرند .توصيه براي مبتال نشدن همچنان همان
دستورالعملهايي است كه از ابتدا گفته ميشد :دستها را بشوييد ،فاصله اجتماعي را حفظ كنيد ،از ماسك
مناسب براي پوشاندن بيني و دهان خود استفاده كنيد و در اماكن سربسته ،تهويه مطبوع هوا داشته باشيد.

چرا واريانتها پديد میآيند؟
ويروسها براي اينكه بتوانند خود را زنده نگه دارند تكثير می شوند اما همه نسخههاي تكثير شده عالي از آب در
نميآيند .اما اگر اين تكثير به ويروس امتياز نجات بدهد ،نسخه جديد ،فرصت رشد پيدا ميكند .هرچه ويروس
كرونا شانس بيشــتري براي كپي كردن از خود در بدن ميزبان داشته باشد فرصت بيشتري براي جهش پيش
ميآيد .به اين دليل پايين نگه داشتن ميزان ابتال بسيار مهم است .واكسنها به كم شدن زنجيره انتقال كمك
ميكنند ،همانند محافظت از ابتال به نوع سخت این بيماري .متخصصان ميگويند :ممكن است واريانت جديد و
نگرانكننده اوميکرون ،از بيماري منتشر شده باشد كه سيستم ايمني بدن او نتوانسته به سرعت از شر عفونت
كووید 19-خالص شود و اين مسئله به ويروس فرصت داده است تا شكل جديدي بهخود بگيرد.

ساخت ساعت هوشمند مخصوص
توسط خودروساز چيني
شــركت بيوايدي (  )BYDكــه يكي از
هوشمند خودروســازان مطــرح چيني محســوب
ميشود ،اخيرا از يك ماژول  NFCدر آينه
عقب سمت چپ خودروهاي خود استفاده ميكند كه به
گوشيهاي مجهز به  NFCو ساعتهاي هوشمند اجازه
ميدهد ،قفل خــودرو را باز و بســته كننــد .به گزارش
وبسايت گيزموچاينا ،در عين حال و همزمان با اين طرح،
بيوايدي يك ساعت هوشمند جديد با پشتيباني از اين
ويژگي براي باز كردن قفل خودروهاي اين شركت معرفي
كرده است .اين خودروساز چيني بهزودي ساعت هوشمند
خود را روانه بازار ميكند كه ويژگيهايي كمنظير دارد و به
بهبود كارايــي خودروهايش كمك ويــژهاي ميكنند .از
قابليتهاي خاص اين ساعت ميتوان به استارت هوشمند،
قفل هوشــمند ،باال و پايين بردن شيشهها و باز كردن در
عقب خودروهاي توليد اين كارخانه اشــاره كرد .ساعت
بيوايدي همچنين ميتواند بهطور مؤثر جايگزين سوئيچ
ماشين شــود كه اين يك مزيت بهحساب ميآيد ،چراكه
ساعت هميشه روي مچ كاربران بسته ميشود و با وجود اين
خطر گم شدن كليد تا حد بســيار زيادي از بين ميرود.
طراحي ويژه اين ساعت را ميتوان در پوسترهاي تبليغاتي
منتشر شده شركت مشاهده كرد .اين ساعت هوشمند يك
صفحه گرد دارد و ظاهرا مســتحكم است و در باالي قاب
فلزي اطراف نمايشــگر آن لوگوي  BYDديده ميشود.
بهنظر ميرسد صفحه نمايش اين ساعت از جنس ياقوت
كبود ساخته شده و جنس بندهاي آن هم الستيكي باشد.
از آنجا كه در حال بحث درخصوص يك ساعت هوشمند
هستيم ،ميتوانيم انتظار داشته باشيم كه امكانات ديگري
نيز در آن مشاهده كنيم؛ ويژگيهايي مانند گامشمار عادي،
گامشمار ورزشــي ،پايش ضربان قلب ،نظارت بر خواب،
يادآور تماس ،حسگر دما و مواردي از اين دست كه معموال
در ساعتهاي هوشمند وجود دارد .احتمال داده شده است
كه ساعت بيوايدي درماه دسامبر به بازار عرضه شود.
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خريد دارو با ارز دولتي ،فروش به قيمت قاچاق

چه داروهایی قاچاق میشوند؟
داروی IVIG

بخشي از داروهايي كه با ارز 4200توماني وارد كشور ميشوند يا سر از ناصرخسرو درميآورند يا به كشورهاي همسايه قاچاق ميشوند
مریم سرخوش

خبرنگار

اختالف قیمت ارز دولتی و آزاد ،به حاشــیه
جذابی برای فعالیت سودجویان تبدیل شده
است .بخشی از داروها كه با دالر4200تومانی
وارد كشور میشــود 6 ،تا  7برابر گرانتر در
بازار سیاه فروخته میشود؛ بازاری كه سر از
كشورهای دیگر هم در آورده و ردپای آن را
میتوان در افغانستان ،تركیه ،عراق و  ...پیدا
كرد .وزیر بهداشــت در پاسخ به همشهری،
به طور ضمنی ،قاچاق بخشــی از داروها به
كشورهایهمسایهراتاییدمیكندومیگوید
با متخلفان برخورد میشود اما فعاالن حوزه
دارو یك قدم فراتر میروند و تاكید میكنند
مشكل در نظارتهاست .سوال آنها این است
که چگونه داروهای وارداتی با ارز دولتی به
بازار قاچاق نشــت پیدا میكند ،همچنین
تفاوت میان ارز دولتــی و آزاد ،زمینی برای
بازی قاچاقچیان فراهم كرده است .گزارشها،
حكایت از كمبود برخی داروها به دلیل حذف
ارز ترجیحی  4200تومانی دارد؛ اتفاقی كه
منجر به گرانی تعدادی از داروهای وارداتی و
كمیابی آنها شده است .حاال مردم چارهای جز
خرید برخی از این داروها را از بازار آزاد ندارند.
خروج دارو از سیســتم دارویی مراكز
درمانی

یكی از فعاالن حوزه دارو كه نخواست نامش در
گزارش بیاید ،تداوم قاچاق به خارج از كشور
را ناشی از ضعف نظارتهای دولتی میداند و
به همشهری میگوید« :بخشی از داروهای
وارداتی به كشورهای عراق ،افغانستان ،تركیه
و كشورهای عضو ســیآیاس (جمهوری
آذربایجان ،ارمنستان ،ازبكستان ،بالروس،
تاجیكستان ،روسیه و )...قاچاق میشود ،اینها
همان داروهایی هستند كه با ارز4200تومانی
وارد كشور میشوند ».بهگفته این كارشناس
دارو ،آن بخــش از محصوالتی كه بهصورت
طوالنیمدت با ســامت مردم سروكار دارد
یا جزو داروهای درمانــی بیماریهای حاد
هستند ،زنجیره قاچاقشــان محدود است.
این داروها در داروخانهها كمتر توزیع میشود

و كمتر هم ســر از بازار قاچــاق درمیآورد:
«بهعنوان مثال ،اگر انسولین در سطح كشور
در 3هــزار داروخانه توزیع میشــود و انواع
كانالها برای دسترســی به آن وجود داشته
باشد ،برعكس داروی بیماریهای خاص در
داروخانههای دولتی و منتخب یافت میشود
و این مسئله منجر به كاهش سطح قاچاق آنها
میشود ».بهگفته او ،روند واردات و ثبت دارو
در سامانه وزارت بهداشت به اینشکل است كه
دارو پس از ورود ،از سوی واردكننده در سامانه
تیتك ثبت و در نهایت قیمتگذاری میشود.
پس از آن باید تعداد پخش به سازمان غذا و
دارو اعالم شــود و هر محصولی كه در سطح
داروخانهها توزیع میشود ،بارگذاری شود.
داروخانهها بدون عبور دارو از این مراحل قادر
به فروش آن نیستند و به همین دلیل فروش
یك دارو كامال مراحل مشخص و قانونی دارد.
اما در این میان خروج دارو از سیستم دارویی
مراكز درمانی با نسخههای صوری یا جعلی
و اســتفاده غیرقانونی از كدهای ملی افراد
باعثشده تا برخی داروها به بازار آزاد راه پیدا
كنند .او تأكید میكند كه میزان سوءاستفاده
از كدملی افراد زیاد نیست ،چراكه به سرعت از
سوی بیمهها قابل شناسایی هستند اما درباره
نسخههای غیرقانونی احتمال بیشتری برای
فروش آن بهصورت آزاد وجود دارد.
مسیر ورود داروها به بازار سیاه كجاست؟

ماجرای قاچاق دارو ،موضوعی اســت كه از
سوی محمود نجفیعرب ،رئیس كمیسیون
اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران هم اعالم
میشــود .بهگفته او ،داروهای خارجی با ارز
4200تومانی وارد كشور میشود و فاصله آن
با ارز آزاد بیش از 24هزار تومان و 6تا 7برابر
اختالف قیمت ،میتواند میل به قاچاق این
داروهای وارداتی به كشــورهای همسایه را
افزایش دهد« :بهدنبال متهمكردن كســی
نیســتیم اما با وجود تمام كنترلها ،دارو از
مجموعههای درمانی خارج میشود .یكی
از مهمترین داروهایی كه برای بیماریهای
ن كرونا هم استفاده میشود
عفونی و در درما 
( IVIGداروی بیمارســتانی برای افزایش
سیستم ایمنی بدن) اســت كه با نظارت و

تولید شده است ».این مسئول با بیان اینكه
دارو جزو كاالهای هدف معرفی شده است و
صادرات آن هم نیاز به مجوزهای قانونی الزم
دارد ،میگوید «:رعایت پروتكلهای مربوطه
و همچنین كنوانســیونهای بینالمللی،
ارزیابی و كنترل داروهای صادراتی و حتی
ترانزیتی ،با دقت خاص انجام میشــود تا
هیچ ایســتایی در انجام تشریفات گمركی
این كاالها در رویههای مجاز وجود نداشته
باشد».
قاچاق ،حاشیه جذاب ارز دولتی

كنترل بسیار قوی از سوی وزارت بهداشت
توزیع میشــود اما در همیــن پیك اخیر
شاهد فروش آن در بازار آزاد بودیم .با توجه
به میزان باالی آن در درمان ممكن اســت
برای یك بیمار 20ویال تجویز شود اما به هر
دلیلی مصرف نشود یا بیمار فوت كند .این
داروی تجویزشــده در اوج كرونا ،در نهایت
ســر از بازار آزاد درآورده و هر ویال با قیمت
دولتی یك میلیون تومان ،در ناصرخســرو
به قیمت  11تا 12میلیــون تومان فروخته
میشود .مســیر ورود این دارو به بازار سیاه
كجاست؟» بهگفته نجفیعرب ،این مسئله
ی ارز 4200تومانی است و نهتنها
از پیامدها 
درباره دارو كه بــرای تمام كاالها این انگیزه
را برای سودجویان تقویت میكند « :نباید
بهدنبال عــدد و رقم حاصــل از قاچاق این
داروها بود ،تنها راهكار كنترل این مسئله،
تغییر سیاستهاست .بسیاری از مسئوالن
در كشــور به موضوع قاچــاق دارو و دیگر
كاالهای اساســی به خارج از كشور بهویژه
كشــورهای همجوار اعتراف میكنند .باید
زیرســاخت الزم از ســوی وزارت بهداشت
ایجاد شود ،هم بیمهها و هم وزارت بهداشت
خودشــان را آماده كنند تا مابهالتفاوت نرخ
ارز ترجیحی و نیمایی بــه انتهای زنجیره
فروش دارو انتقال پیدا كنــد ».بهگفته او،

برخی داروها گران شده و این مسئله به این
دلیل اســت كه ارز ترجیحی كافی نیست.
2.5میلیارد دالر درنظر گرفتهشــده برای
دارو و تجهیزات پزشــكی كفاف نمیدهد و
به همین دلیل وزارت بهداشت ناچار است
قیمت برخی داروها را بــا ارز نیمایی درنظر
بگیرد ،چراكه نبود دارو آســیب بسیار بدی
دارد و موجودبودن آن حتی به شرط گرانی
بهتر اســت .او درباره انتقال مابهالتفاوت ارز
دولتی با ارز آزاد به انتهای زنجیره توزیع دارو
هم توضیح میدهد« :هماكنون 95درصد
مردم تحت پوشــش انواع بیمهها هستند و
در انتهای این زنجیره میتوان این مبلغ را به
بیمهها تزریق كرد یا به مردم پرداخت شود تا
پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نكند».
تأیید وزارت بهداشت ،انكار گمرك

ماجرای قاچــاق دارو بــا ارز 4200تومانی
موضوعی اســت كه بهرام عیناللهی ،وزیر
بهداشــت هم به آن اشــاره میكند .او روز
گذشته در حاشــیه همایش ملی رهاورد
خدمت ،به همشهری پاســخ داد«:بخشی
كه مربوط به وزارت بهداشــت است ،توزیع
هدفمند داروهاست كه بر این اساس تمام
داروها در ســامانه تیتك ثبت میشوند و
پس از برچسبگذاری ،میان دانشگاههای

همشهری در گزارشی آخرین وضعیت توزیع و تولید داروهای خارجی و ایرانی بیماران تاالسمی را بررسی كرد

چالش بیماران تاالسمی بر سر دارو
یكتا فراهانی

خبرنگار

چالش بیماران تاالســمی با سازمان غذا
و دارو بر سر داروهایشان ،ادامه دارد .با
اینكه چندین تجمع اعتراضی نسبت به
وارد نشدن داروهای خارجی و محدودیت
دسترسی به داروهای داخلی برگزار شده،
اما ســازمان غذا و دارو تأكید میكند كه
واردات داروی خارجی قطع نشده و داروی
داخلی هم به وفور در بازار موجود است؛
موضوعی كه محل اختــاف بیماران با
سازمان غذا و داروست .حاال در میان این
اخبار ،شنیدهها حكایت از قاچاق بخشی
از داروهای وارداتی به كشورهای همسایه
دارد ،به همه اینها ورود داروهای تقلبی
به بازار دارویی ایــران را هم باید اضافه
كرد كه از سوی انجمن حمایت از بیماران
تاالسمی مطرح میشود .آنها مدعیاند
كه ســازمان غذا و دارو نسبت به اصالت
این داروها ،نظارت نــدارد .پیش از این
هم بارها نســبت به كمبودهای دارویی
بیماران مبتال به تاالســمی اعالم نگرانی
شده بود ،بهطوری كه پاییز سال 98هم
انجمن تاالسمی ایران اعالم كرده بود كه
در همان سال60 ،بیمار تاالسمی بهدلیل
كمبود دارو و قصور درمانی ،جانشــان را
از دست دادهاند .گفته میشود در ایران
23هزار بیمار تاالسمی زندگی میكنند
كه حدود 12هزار نفرشان ،داروی تزریقی
مصرف میكنند.
مشــكل در تامین دو داروی دسفرال و
جیدنیو اســت؛ این داروهــا بهعنوان
داروهــای دفعكننده آهن شــناخته
میشــوند كه آهن اضافــی در بدن این
بیماران را دفع میكنند و از حیاتیترین
داروهای بیماران تاالســمی شــناخته
میشــوند .درصورتی كه آهن اضافه در
بدن این بیماران دفع نشود ،كلیه ،كبد و
قلبشان بهشدت آسیب میبیند.
داروی ایرانی پیدا نمیشود

سیاست ســازمان غذا و دارو حمایت از

داروی تولید داخل است و در همین زمینه
هم مدیركل دارو و مواد تحت كنترل این
ســازمان به صراحت اعالم كرده كه این
ســازمان از داروهای وارداتی حمایتی
نمیكند .بهگفته او ،داروی دفرازیروكس
(خوراكی) و دفروكســامین(تزریقی) در
كشور تولید میشود و شركت تولیدكننده
دسفرال هم اعالم كرده تولید این دارو در
دنیا متوقف شده است و تنها برای ایران
این دارو را تولید میكنند.
با این حال اما یونــس عرب ،دبیر انجمن
تاالسمی ایران به همشــهری میگوید
كه«هماكنون حتــی داروهای ایرانی هم
در دسترس نیست ،درحالیكه سازمان
غذا و دارو منكر چنین موضوعی اســت
و میگوید بیماران تاالسمی درخواست
غیرمنطقی دارند ،متولی داروی سازمان
غذا و دارو اخیرا اعــام كرده كه داروی
بیماران تاالسمی به وفور در بازار موجود
اســت و انجمن ،بیجهت شلوغ میكند.
درحالیكه اكنون ،مشكل اصلی بیماران
این اســت كه پس از 6ماه كمبود داروی
خارجی و ایرانی ،نهتنهــا اقدامی برای
برطرف كردن چنین مشــكلی از طرف
سازمان صورت نگرفته ،بلكه بیماران متهم
به شلوغكاری میشوند ».براساس اعالم

عرب ،انجمن تاالســمی ایران ،در 6ماه
اخیر تالش زیادی برای تهیه دارو كرده
و مكاتباتی با سازمان غذا و دارو داشته،
اما هیچ پاســخی از طرف آنها دریافت
نكرده است«:انجمن تاالسمی و بیماران،
نمیدانند منظور سازمان غذا و دارو از وفور
دارو چیست و چطور و از كجا میتوانند
به داروهای مورد نیاز خود دسترســی
داشته باشند .اگر مشــكل تامین ارز و
واردات داروست ،چرا داروی ایرانی پیدا
نمیشود؟» حاال براساس اعالم دبیر انجمن
حمایت از بیماران تاالسمی ،كمبود دارو،
منجر به مرگ تعدادی از بیماران شــده
است«:كمبود داروهای تزریقی و خوراكی
مربوط به بیماران تاالســمی باعث مرگ
تعدادی از آنها شــده است ،بهطوری كه
در هفته گذشته 4بیمار مبتال به تاالسمی
بر اثر كمبود دارو در تهران ،قروه ،مالیر و
سیستان و بلوچستان جانشان را از دست
دادهاند .این مرگها ادامه دارد و آثار آن
میتواند تا سالها به نظام سالمت كشور
آسیب برساند ،چرا كه این داروها مربوط به
دفع آهن میشود و زمانی كه در روند دفع
آهن اختالل ایجاد میشود ،به قلب ،كبد و
كلیه آسیب میزند و در نهایت بیمار را از
پا در میآورد».

علوم پزشكی كشور توزیع و نظارت میشود.
البته این امكان هم وجود دارد كه بخشی از
این داروها بهصورت قاچاق از كشور خارج
شــود ،اما این كار اقدامی غیرقانونی است و
درصورت رصد این وضعیت برخورد قانونی
با آن صورت خواهد گرفــت ».با اینكه وزیر
بهداشــت بهطور ضمنی به ماجرای قاچاق
دارو اشاره میكند اما مهرداد جمالارونقی،
معاون فنی و امور گمركــی گمرك ایران
قاچاق دارو از مبادی رسمی كشور را تأیید
نمیكند و به همشهری میگوید«:در برخی
از بازرسیها و كنترلهای گمركی ،مقادیر
كمی از داروها در كنار دیگر كاالهای صادراتی
كشف شده اما در مقابل ادعاهایی ازجمله
قاچاق قابل توجه دارو از این مبادی رسمی،
عدد و میزان قابل توجهی ندارند ».به گفته او
ایران مسیر ترانزیت كامیونهای حامل دارو
از كشورهای خارجی است ،اما این موضوع به
معنی فراهم شدن زمینهای برای قاچاق دارو
نیست«:تاكنون موردی از قاچاق عمده دارو
برای ورود به كشورهای همسایه رصد نشده
است .سال گذشته هم عنوان شد چندین
كانتینر دارو از ایران قاچاق شده اما در نهایت
پس از بررسیها مشخص شد كه این داروها
به هیچ عنوان ربطی به كشــور ما نداشته
و متعلق بهخود عراق بوده و در آن كشــور

سیاست اتحادیه واردكنندگان دارو برای رفع
مشــكالتی ازجمله معضل قاچاق ،مدتها
قبل تعیین و اعالم شده اما تغییری در این
روند رقم نخورده است .این مسئلهای است
كه مجتبی بوربــور ،نایبرئیــس اتحادیه
واردكنندگان دارو در گفتوگو با همشهری
بر آن تأكید میكند و میگویــد« :ما بارها
اعالم كردهایم كه ارز دولتی نمیخواهیم و
همین تفاوت قیمت در ارز ترجیحی و آزاد
باعث رقم خوردن وضعیت این چنینی شده،
چرا كه حاشــیههای جذاب تفاوت قیمت
ارز دولتــی و ارز آزاد ،بــرای پررنگماندن
فعالیتهای قاچاقچیان كافی است ».بهگفته
بوربور پوشش داروها هماكنون به  3صورت
انجام میگیرد؛ یا 70درصد بیم ه و 30درصد
بیمار اســت .یا 90درصد به 10درصد و یا
كامال رایــگان .او ادامه میدهــد« :در تمام
این 3حالت هم پول اصلــی از جیب دولت
پرداخت میشود .چه مشكلی پیش میآید
اگر ارز ترجیحی حذف شود و همین اختالف
قیمتسرریزبیمههابرایپوششداروهاباشد
كه نه فشار به جیب مردم وارد شود و نه منجر
به فروش داروهای ارز دولتــی در بازارهای
قاچاق شود ».بهگفته او ،نه ارز دولتی حذف
شده و نه زیرساختهای این حوزه را اصالح
كردهاند .بیســروصدا ارزهای ترجیحی در
حال حذف هســتند كه این اتفاق منجر به
گران شدن داروها شده است .این فعال حوزه
دارو میگوید كه با حذف ارز ترجیحی ،پولی
به زنجیره منتقل نشده است ،این رویه باید در
قانونگذاری اصالح شود.

داروی  IVIGیکــی از
داروهــای جــذاب برای
ســودجویان بــه شــمار
میرود .قیمــت دولتی آن
یک میلیون اســت اما در
بــازار آزاد ،هر ویــال  5تا
 10میلیون تومان فروخته
میشــود .با وجود نظارتهای جدی میزان نشت این دارو
به بازار آزاد چندان قابل توجه نیست اما توزیع  2هزار ویال
از هر  100هزار ویال وارداتی هم برای ســودجویان صرفه
اقتصادی دارد و با توجه به تجویز برخی پزشکان به بیماران
برای تهیه این دارو ،مســیر آنها چیزی جز تهیه  IVIGاز
بازار سیاه نخواهد بود.

داروی بیماران خاص

برخــی بیمــاران در
انجمنهــای بیمــاران
خاص ،تحت پوشش بیمه،
داروهای خاص را به صورت
رایگان دریافت میکنند اما
به دلیل مشکالت اقتصادی
بخشــی از این داروها را مصــرف میکنند و باقــی آنها را
برای تامین معاش در بــازار آزاد در اختیار قاچاقچیان قرار
میدهند.

انسولین

انســولین یکــی از
ســودآورترین داروهــای
قاچاق به خارج از کشــور
اســت چرا کــه در داخل
قیمتــی حــدود  30هزار
تومان دارد و سطح توزیع
آن در بسیاری از داروخانههای کشور است ،اما فروش آن به
کشورهای همسایه بیش از  10دالر خواهد بود.

داروهای زیبایی

تا حدود یکســال گذشته
برخــی داروهــای زیبایی
(داروهــای بوتاکــس) یا
هورمون رشــد بــه دلیل
این که بــا ارز دولتی وارد
میشدند ،قاچاق پرسودی
به خارج از کشور داشتند به طوری که حواشی زیادی پیرامون
این مساله رقم خورد و ارز  4200تومانی آنها حذف شد.

كمبود فاكتور 9بیماران هموفیلی

هر چه سریعتر دارو وارد شود

ماجرا اما تنها محدود به بیماران مبتال به تاالسمی نمیشود ،بیماران هموفیلی
هم دچار كمبودهای دارویی شدهاند .نازنین فرزادیفر ،رئیس هیأتمدیره
كانون هموفیلی ایران در اینباره به همشهری میگوید «:هماكنون ،بیماران
هموفیلی با كمبود فاكتور  9روبهرو هســتند ،این دارو وارداتی اســت و
شركتهای زیادی این دارو را وارد میكنند.
این دارو مشابه ایرانی ندارد ،به همین دلیل تامین آن برای بیماران بسیار مهم
است ،تنها فاكتور 8مشابه ایرانی دارد ».براساس اعالم او ،از اوایل تابستان،
برای تامین داروی این بیماران مشــكالتی وجود داشت و دچار كمبودهای
مقطعی میشد .البته سازمان غذا و دارو وعده برطرف كردن این مشكل را
داده ،اما همچنان مسئله پابرجاست.
فرزادیفر تأكید میكند كه 2هزار بیمار مبتال به هموفیلی در كشور وجود دارد
كه نیاز به فاكتور 9دارند ،اگر این دارو را دریافت نكنند ،دچار خونریزیهای
مختلفی میشوند ،گاهی این خونریزیها داخلی و مفصلی است و بیمار متوجه
آن نمیشود و بسیار خطرناك است.
تاكنون مورد فوتی گزارش نشــده اما بیماران ماههاست كه دچار مشكل
شدهاند .بهگفته او ،حتی داروهای ذخیره شــده برای موارد اورژانسی هم
رو به اتمام است «:ما درخواست خرید دادهایم اما مشخص نیست مشكل از
كجاست .اخیرا نامهای هم خطاب به وزیر بهداشت برای تامین داروی مورد
نیاز بیماران مبتال به هموفیلی نوشتهایم و منتظر پاسخ سازمان غذا و دارو
هستیم ».او پیشبینی میكند كه مســئله به ارز وارداتی مربوط نمیشود و
احتماال مشكالتی میان شركتهای وارداتی با سازمان غذا و دارو پیش آمده
است.

اعتراضبیمارانتاالسمیاماتنهابهدردسترسنبودن
داروی وارداتی نیست ،آنها معتقدند عوارض جانبی
مصرف این داروها هم بیماران را با مشكالت زیادی
مواجه كرده است .عرب میگوید «:با توجه به كمبود
داروی خارجی از ابتدایسالتاكنون،بیمارانبهشدت
دچار عوارض ناشی از مصرف داروی ایرانی شدهاند،
عوارضی مثل مشــكالت گوارشی ،حساسیتهای
پوستی و تاول .البته بسیاری از دانشگاههای علوم
پزشكی هم ایجاد چنین عوارضی را تأیید كردهاند.
بسیاری از دانشگاهها هم بروز چنین عوارضی را بر
اثر مصرف داروهای ایرانی تأیید كردهاند ،بیماران
هیچ راهی جز اعتراض به ایــن وضعیت ندارند .به
همین دلیل هم در چندین شهر ،تجمعهای اعتراضی
داشــتهاند ».دوم آذر بود كه گروهی از این بیماران
در اعتراض به نبود داروی آهنزدا در مقابل دانشگاه
علوم پزشكی شیراز تجمع كردند؛ اعتراضی كه در
شبكههای اجتماعی بازتاب زیادی داشت .معترضان
اعالم كردند كه 6ماه از كمبود داروهایشان میگذرد
اما وزارت بهداشت هیچ پاسخ قانعكنندهای به آنها
نمیدهد .اشاره آنها به دو داروی دسفرال و جیدنیو
است .پس از این اعتراضها ،دانشگاه علوم پزشكی
شیراز وعده پیگیری این موضوع را داد .دبیر انجمن
حمایت از بیماران تاالسمی ایران ،به موضوع دیگری
اشــاره میكند و آن هم قیمت باالی داروی مشابه
خارجی برای بیماران تاالســمی است «:هماكنون
بهدلیل نامعلومی در سیســتم فارماكوپه دارویی،
قیمت داروی ایرانی تزریقی تاالسمی دو تا دو و نیم
برابر داروی مشابه خارجی است ،كه با این وضعیت
نمیتوان از تولید داخل حمایت كرد ».براساس اعالم
عرب ،پیش از این داروهای خارجی بیماران تاالسمی
تحت پوشش بیمه بود و ســهم بیمار از تهیه داروی
خارجی،حدود2هزارتوماناعالممیشد .البتهداروی
خارجی كه اغلب از كشور سوئیس وارد میشد ،هیچ
وقت كفاف تمام بیماران را نمیداد و به تعداد محدودی
موجود بود .هماكنون هم اصال داروی خارجی پیدا
نمیشود،نكتهقابلتاملاینجاستكهتامینداروهای
مربوطبه تاالسمی كمترین نیاز ارزی را دارد .همه اینها
در شرایطی است كه وابستگی بیماران به این داروها،
بسیار زیاد اســت و با توجه به نوع ،درجه و شدت
بیماری ،هر شب باید مقدار مشخصی از آن را بهطور
زیرجلدی استفاده كنند .این فعال در حوزه بیماران
تاالسمی تأكید میكند كه راهكار اصلی برای خروج از
این وضعیت ،واردات سریع دارو ،تامین داروی ایرانی
و رسیدگی به عوارض داروهای داخلی است .در كنار
اینها باید بر مدیریت سازمان غذا و دارو نظارت جدی
شود و از بیماران درباره اظهارات اخیری كه علیهشان
شده ،عذرخواهی كنند.

نمیتوان فقط از داروی خارجی استفاده كرد
مجموع اعتراضها ،تجمعهــا و گزارش موارد فوت بیمــاران ،تغییری در
برنامههای ســازمان غذا و دارو برای تامین داروی این بیماران ایجاد نكرده
است و حیدر محمدی ،رئیس سازمان غذا و دارو به همشهری تأكید میكند كه
داروهای خوراكی و تزریقی بیماران تاالسمی به اندازه زیادی در بازار موجود
است و هیچ مشكلی وجود ندارد.
او میگوید «:بیماران میتوانند از طریق معاونتهای غذا و داروی هر شهری و
همچنین سامانه «تیتك» یا « »1490استعالم بگیرند كه كجا میتوانند داروی
مورد نیاز خود را پیدا كنند ».محمدی میگوید كه بیماران ،درخواست داروی
خارجی دارند ،این نگاه غیرمنطقی است .سازمان غذا و دارو ،داروی خارجی
بیماران تاالسمی را به اندازهای كه در توانش است ،تامین میكند«:میتوان
تنها درخواست داروی خارجی داد ،این بیماران برای مصرف داروی ایرانی
هیچ مشكلی ندارند ،چراكه این دارو در بازار موجود است ».او درباره اعتراض
بیماران نسبت به قطع واردات داروی دســفرال هم میگوید «:این موضوع
درست نیست ،اما میزان واردات آن مشخص و محدود است ،انجمن حمایت از
بیماران تاالسمی تنها میخواهد داروی خارجی به بیماران بدهد .در تمام دنیا،
مصرف داروی تزریقی دسفرال در حال جمعآوری است .شركت تولیدكننده
این دارو ،خریداری جز ایران و عراق نــدارد .به همین دلیل ،تولید این دارو
برای این شركت به صرفه نیست .در كشورهای دیگر این دارو تنها بهصورت
خوراكی مصرف میشود».
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انتظارازبسكتبال؛ بهتر بازيكن

سومي جهان براي تكواندو با طالي شيدايي

اين هفته بوي نفت ميدهد
5روز قبل از داربي بزرگ تهران ،قرمز و آبي با  2تيم نفتي بازي
سپاهان صدرنشين هم ميزبان نساجي است
دارند و
ِ

مدال طالي زهرا شيدايي ،مقام سومي جهان را براي تيم ملي
تكواندوي زنان ايران به ارمغان آورد 20

توپ طالي هفتم مسی؟

تيم ملي امروز در منامه و در مقابل تماشاگران در پنجره
مقدماتي جامجهاني  2023با بحرين بازي ميكند 20

19

كارشناسان حزب باد!

18

صنعت نفت

16:00

استقالل

سپاهان

16:00

نساجی

پرسپولیس

18:00

نفت مسجد سلیمان
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طرح |رهام بهزادی|

فاصله فوتبال ايران با سيستم کمکداور ويدئويی خيلی بيشتر از چيزی است که به نظر میرسد
ما دوربينها و تجهيزات الزم را در اغلب ورزشگاهها نداريم و شرکتهای مورد تأييد
فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا هم به دليل تحريمها به ما سرويس نمیدهند
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سوژه روز

حاال چرا شاكي شدي؟

كال اخالق كارلوس كيروش طوري
است كه انگار اگر به اين و آن پيله
نكند و  4تا درشــت بــه ديگران
نگويد ،اموراتش نميگذرد .يعني
حتي تكذيب كردن استاد هم با بقيه
دنيا فرق دارد .شايعه كردهاند كيروش
ممكن است سرمربي منچستريونايتد شود .انصافا چيز بدي
نيست و اصال آدم بايد خيلي مهم باشد كه چنين شايعهاي در
مورد او ساخته شود .بعد كيروش براي تكذيب موضوع گفته:
«اگر قرار باشد هر خبري را در شبكههاي اجتماعي باور كنيد،
ممكن است بهخودتان شليك كنيد .خداوند به ما  2گوش و
يك زبان داده است ،اما بهنظر ميرسد كه بعضي بيشتر دارند».
حاال باز خدا را شكر از موش و عقرب و گربه استفاده نكرد .به
خدا شاكي شدن ندارد .يك جمله ساده بگو شايعات صحيح
نيست .همين!
ال پول نيست
200تومان كه اص ً

فرشــاد احمدزاده بابت مطالبات
معوقهاش از پرسپوليس شكايت
كرده و اين باشگاه هم به پرداخت
 200ميليون تومان محكوم شده
است .بعد فرشاد پست و استوري
گذاشته كه من بهخاطر  200تومان
شكايت نكردم و از اين دســت حرفها .اوال كه اگر شكايت
نكردي ،پس چرا رأي صادر شده؟ ثانيا؛ اينكه دنبال حق و
حقوقت باشي كه خجالت ندارد .البد همزمان هم پولت را
ميخواهي و هم قصد داري مقابل هواداران از ژست تعصب
عقب نماني .حاال همه اينها به كنار؛ اســتاد طوري گفته به
« 200تومان» نياز ندارم كه پشت آدم تير ميكشد .آقا اين
 200ميليون تومان براي ما آدم معموليها خيلي پول است.
خيلي مواقع يك مرد عيالوار با چند سر عائله در طول سال
اينقدر پول در نميآورد .كمي با احتياط حرف بزنيد لطفا!
شما كه خيلي زحمت كشيدي!

طوري عزيزي خادم بابت صعود آسان
تيم ملي به جامجهاني پز ميدهد
که خود مربيــان و بازيكنان تيم
ملي به موضوع افتخار نميكنند.
خب البته از هر طرف به ماجرا نگاه
كنيم ،ميبينيم حق با رئيس محترم
فدراسيون است .اصال همه زحمتها را ايشان كشيدند .مثال در
مرحله قبلي ميزباني مسابقات انتخابي جامجهاني به تهران رسيد
كه خيلي مهم بود .اگر شما فكر ميكنيد ما در منامه بازي كرديم،
اين يك خطاي ديد است .ما در ورزشگاه آزادي همه رقبا را برديم.
فدراســيون فوتبال همچنين در كمال شايستگي موفق شد در
بازي با كرهجنوبي تماشاگران را در ورزشگاه آزادي مستقر كند
و سيستم كمكداور ويدئويي را هم بياورد .باز اگر فكر ميكنيد
آن بازي در ورزشگاه خالي برگزار شد ،دچار خطاي ديد شدهايد!
خالصه شايستهتر از اين آقايان نداريم.

آماربازي

متريكا

مهدي مهديپــور ،هافبــك اصفهاني
اســتقالل صاحب يك ركــورد ويژه در
6هفته ابتدايي ليگ برتر شده است .در
فصل جاري رقابتهــاي ليگ برتر ،تنها
بازيكني كه طي 6هفته توانسته نمرات باالي 7از متريكا بگيرد مهدي
مهديپور اســت كه حضور خوب و مؤثري در بازيهاي آبيپوشــان
داشته اســت .بهترين نمره مهديپور در بازي با فجرسپاسي ()7/33
بوده و ضعيفترين نمره او هم در بازي با تراكتور ( )7/02بهدست آمده
اســت .مهديپور در مجموع با ميانگيــن نمره7/04بهترين بازيكن
استقالل و پانزدهمين بازيكن برتر ليگ در فصل جاري بوده است .او
در اين 6هفته ۱۲بار با پاس كليدي موقعيت ساخته و بهطور ميانگين
2/2توپگيري و 5/3عملكرد دفاعي در هر بازي داشته است.

7/04

وحيد اميري بهترين بازيكن پرسپوليس
در فصل جاري اســت كه تا اين هفته به
اســتناد آمارهاي متريــكا در رتبه دهم
بازيكنان ليگ برتر قرار دارد .اميري طي
6هفته ابتدايي 5بار در تركيب اصلي پرســپوليس بوده و يكبار هم
بهخاطر اينكــه تازه از بازيهاي ملي برگشــته بــود در بازي با مس
رفسنجان روي نيمكت نشست و در اواخر بازي به زمين رفت .بهترين
نمايش او در ايــن 6هفته همان بــازي هفته اول با فــوالد بوده كه
نمره8/07را از متريكا گرفته اســت .ضعيفترين بــازي او هم مقابل
آلومينيوم اراك بود كه نمــرهاي بهتر از 6/32نگرفــت .در مجموع،
ميانگين نمرات وحيد اميري طي 6هفته 7/12بوده و فقط 9بازيكن در
اين 6هفته بهتر از او بودهاند.

7/12

در جدول بازيكنان ليگ از نگاه متريكا،
6ســپاهاني در جمع 7بازيكن برتر قرار
دارند كه ركورد قابل توجهي است .عزت
پورقــاز ،فرشــاد احمــدزاده ،دانيــال
اسماعيليفر 3بازيكن برتر ليگ تا اين مقطع بودهاند .بعد از اين 3نفر
يونس شاكري (گلگهر) در رتبه چهارم قرار دارد كه مصدوم شده و تا
يكي دو هفته ديگر از جدول خارج ميشــود .بعد از او و در رتبههاي
پنجم تا هفتم نيز بهترتيب گولسياني ،رفيعي و نورافكن از سپاهان قرار
دارند .رتبههاي هشــتم و نهم نيز متعلق به پورعلي و ابراهيمزاده از
ذوبآهن است تا تيمهاي اصفهاني سهم بسيار زيادي در بين نفرات
برتر ليگ داشته باشند .بهترين بازيكن ليگ تا اين هفته عزت پورقاز
بوده كه فقط 206دقيقه بازي كرده و ميانگين امتيازاتش 7/74بوده
است.

7/74

عكس|امیرحسین خیرخواه|

نكته بازي

برنامه

كارشناسان حزب باد!

تحليلهاي چند هفته پيش در مورد پرسپوليس
و استقالل ،حاال برعكس شده است

ليگ برتر -هفته هفتم

بعد از پيروزي پرســپوليس برابر نفت آبادان ،شــاهد
انبوهي از اظهارنظرهاي مثبت و آنچناني از پيشكسوتان
اين باشگاه هستيم؛ مصاحبههايي كه هركدام با شدت
و حدت بيشــتري پرســپوليس را قهرمان مسابقات
اين فصل ليگ برتــر ميدانند و عقيــده دارند «دبل
هتتريك» بسيار در دســترس است .فراموش نكنيد
خيلي از اين دوستان همان كســاني هستند كه بعد
از 3نتيجه نامطلوب پرسپوليس در هفتههاي گذشته،
حسابي مشــغول انتقاد از اين تيم بودند و بعضا حتي
از خطر بازگشــت به دوران افول اوايل دهه  90سخن
ميگفتند .حاال اما در پي تنهــا يك پيروزي كه با يك
گل اختالف بهدست آمده ،ورق برگشته و همه آدمهاي
نااميد دارند با آب و تاب از قهرماني ســخن ميگويند.
با تمام اين تفاسير ،حقيقت آن است كه نه آن يأس و
دلسردي ديروز تناسب چنداني با واقعيت داشت و نه
اين عطش و اشتياق امروز مبتني بر دادههاي حقيقي
و منطقي است.
متأسفانه گروهي از كارشناسان و پيشكسوتان فوتبال
ايران نگاهي بسيار ساده و سطحي به مسابقات دارند و
صرفا با يكي دو نتيجه ،نظراتشان را  180درجه تغيير
ميدهند .كارشناسيهاي برخي از اين رفقا (مسلما نه
همه آنها) بستگي شديدي به جهت وزش باد دارد .اين
آفت فقط محدود به اردوگاه پرسپوليسيها نيست ،چرا
كه بين استقالليها هم چنين مسئلهاي را ميبينيم.
اوايل فصل كه تيم فرهاد مجيدي چند پيروزي خوب
بهدست آورد ،همه حرف از قهرماني ميزدند ،اما با دو
سه نتيجه مساوي ،نظرها برگشته و كار حتي به جايي
رسيده كه يكي از عزيزان استقالل را با تيمهاي محلي
مقايسه كرده است!
به هر جهت در مورد پرسپوليس بايد به اين نكته اشاره
كرد كه نمايش اين تيم برابر نفــت آبادان خيلي بهتر
از مســابقات قبلي بود ،اما هنوز اين هم براي قهرماني
قطعي كافي نيست .پرسپوليس در اين مسابقه ،برابر
حريفي كه شايد هيچ ارادهاي براي حمله كردن نداشت
حداقل  3موقعيت گل داد كه  2تا از آنها روي اشتباهات
وحشتناك در ســاختار دفاعي ســرخها رقم خورد.
اگر يكي از اين توپها گل ميشــد ،بيگمان خيلي از
اظهارنظرهاي امروز هم وجود نميداشت .واقعيت آن
است كه پرسپوليس هنوز از نظر بضاعت انساني يك سر
و گردن باالتر از رقباست و بخت مسلم قهرماني به شمار
ميآيد ،اما اشكاالت اين تيم مخصوصا در بحث دفاعي
بايد رفع شود .بدون ايمنسازي در اين فاز ،شايد رؤياي
ششمين قهرماني پياپي قرمزها به آساني پر بكشد.

دوشنبه  8آذر 1400
پیکان-گل گهر

15:00

صنعت نفت -استقالل

استـقالل و4سؤال

سپاهان -نساجی
مس رفسنجان -هوادار

16:00

پرسپولیس  -نفت مسجدسلیمان

در مورد عملكرد آبيها در شروع فصل جديد ،پرسشها و ابهاماتي وجود دارد
بهروز رسايلي| فقط  6هفته از شروع ليگ بيستويكم فوتبال گذشته
و اين بازه زماني ،براي هر قضاوتي زود است .با اين حال نگاهي گذرا به
شرايط استقالل ،دستكم چند پرسش و ابهام را به ذهن متبادر ميكند
كه ميتوان آنها را در يك مطلب گنجاند.
اين تيم مربي ايتاليايي دارد؟

فرهاد مجيدي از زمان بازگشتش به اســتقالل در ميانههاي فصل گذشته
بهشدت اصرار داشت كه يك دستيار ايتاليايي به كادر فني او اضافه شود .نام
اين دستيار گابريل پين بود و روند حضورش در ايران به قصه هزار و يك شب
تبديل شد .مددي ،مديرعامل پيشين استقالل بارها پيشنويس قرارداد را
براي پين فرستاد و هر مرتبه در مسير توافق ،مشكالتي بهوجود آمد .طوالني
شدن حضور مربي ايتاليايي در تهران ،موجب ناخشنودي فرهاد مجيدي بود.
در اين شرايط انتظار ميرفت با حضور پين ،استقالل زير و رو شود و بهترين و
فنيترين فوتبال ايران را به نمايش بگذارد .با اين حال منصفانه بايد گفت در
فصل جديد و با وجود پيوستن مرد ايتاليايي به استقالل ،همچنان خبري از
نمايشهاي باكيفيت و مورد انتظار در اين تيم نبوده است .استقالل حتي در
 3مسابقه نخست كه برنده بود هم خوب بازي نميكرد ،چه برسد به  3مسابقه
بعدي كه با توقف اين تيم همراه شد .هرچند بهتر است براي قضاوت ،كمي
بيشتر منتظر بمانيم.
آرمان رمضاني چرا بازي نميكند؟

كادرفني استقالل بعد از جدايي شيخ دياباته و مهدي قائدي ،تمركز زيادي
روي جذب مهاجم و تقويت خط حمله داشت .بر اين اساس امين قاسمينژاد،
محمدرضا آزادي و  2خارجي به نامهاي كوين يامگا و رودي ژســتد جذب
شدند .ارسالن مطهري و آرمان رمضاني هم كه از قبل مانده بودند .هماكنون و
تا پايان هفته ششم ،به همه اين نفرات كموبيش بازي رسيده ،غيراز رمضاني.
آرمان خريد اختصاصي خود فرهاد بود كه با وجود همه مخالفتها انجام شد.
اتفاقا اصرار مجيدي به بازي كردن رمضاني باعث شد او يكي دو گل خوب بزند،

18:00

كمي خودباوري پيدا كند و حتي تا آستانه باز كردن دروازه الهالل پيش برود .با
وجود اين حاال رمضاني حتي در اولويت پايينتري نسبت به محمدرضا آزادي
قرار گرفته است .آن زمان كه بازي دادن آرمان عجيب بود ،مجيدي اين كار
را انجام ميداد .حاال كه هواداران او را پذيرفتهاند ،حتي با محروميت ناگهاني
 2مهاجم خارجي هم به رمضاني بازي نميرسد.

سهشنبه 9آذر1400
پدیده-فجر سپاسی
آلومینیوم  -ذوب آهن

15:00

ناراحتي وريا بابت چيست؟

مدتهاست كه شايعات زيادي در مورد مطلوب نبودن روابط فرهاد مجيدي
و وريا غفوري به گوش ميرسد .دامنه حرف و حديثها تا حدي است كه از
«قهر» طرفين هم سخن گفته ميشــود .حتي اگر هيچكدام از اينها را باور
نكنيم ،اظهارات بحثبرانگيز غفوري بعد از پايان بازي با گلگهر جاي تامل
دارد .اين بازيكن به صراحت اعالم كرد از درون تيم تحت فشار است و وقتي
از او در مورد نقش كادرفني در اين مورد سؤال شد ،وريا سكوت كرد .فراموش
نكنيم در بازي قبلي هم مجيدي به صراحت گفته بود غفوري سرما خورده و
غايب است ،اما اين بازيكن اظهارات سرمربي را تكذيب كرد و نيمه دوم ديدار با
نساجي به زمين رفت! ناراحتي غفوري از چيست؟ سؤال مهمتر اينكه آيا واقعا
اين شرايط به استقالل لطمه نميزند؟

فوالد-تراکتور

16:00

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

15:00

فرهاد كي حرف فني ميزند؟

صنعت نفت  -پیکان

 3مســاوي و  3مصاحبه بد؛ فرهاد مجيدي در بازي با فجرسپاسي از حضور
غيرمجاز تماشاگران در ورزشگاه گاليه كرد و گفت« :زشتترين گل فصل را
خورديم ».او در بازي با نساجي بيخود و بيجهت به قضاوت عليرضا فغاني گير
داد و در ديدار با گلگهر هم اتفاق رخ داده براي يامگا و ژستد بهانه مناسب را
براي اظهارات غيرفني در اختيار مجيدي قرار داد .همچنين اصرار اين مربي
بر نمايشهاي باكيفيت اســتقالل هم خالف چيزي است كه اغلب ناظران
ميبينند .در هر صورت انتظارها از مربي تيم بزرگي مثل استقالل اين است كه
وقتي نتيجه نميگيرد كمي فنيتر حرف بزند .ادامه اين شرايط به سود فرهاد
نخواهد بود و ممكن است حوصله حاميان او را هم سر ببرد.

استقالل  -پرسپولیس

16:00

یکشنبه 14آذر1400
نساجی  -پدیده
ذوب آهن  -مس رفسنجان
فجر سپاسی  -فوالد
تراکتور  -آلومینیوم

اين هفته بوي نفت ميدهد

15:00

سپاهان صدرنشين هم ميزبان نساجي است
5روز قبل از داربي بزرگ تهران ،قرمز و آبي با  2تيم نفتي بازي دارند و
ِ
هفته هفتم ليگ برتر امروز با 5بازي آغاز ميشود .امروز
و امشب شاهد بازيهاي مهمي در صدر جدول ليگ
خواهيم بود و 3تيم مدعي و صاحبنام مسابقات امروز
سپاهان صدرنشين،
مقابل حريفان خود ميايستند.
ِ
ميزبان نساجي است و پرسپوليس و استقالل هم 5روز
قبل از داربي به مصاف  2تيم نفتي خوزستان ميروند.
اولين بازيهاي اين هفته در رفســنجان و تهران آغاز
ميشوند .از ساعت 15امروز در رفسنجان ،تيم مس كه
هفته گذشته برد پرحرف و حديثي را در مسجدسليمان
كسب كرد ،اينبار ميزبان هوادار تهجدولي است .هوادار
اگرچه در انتهاي جدول نشســته امــا حريف چغر و
سرسختي براي رقبا بوده و بهخصوص در بخش دفاعي
لقمه گلوگيري براي بزرگان بوده است .از همين ساعت
و در تهران هم تيم پيكان از گلگهر پذيرايي ميكند.
درحاليكه هنوز نيمــي از محروميت قلعهنويي باقي
مانده ،تيم او كه يكي از 3تيم بيشكست فصل جاري
است ،كار سختي مقابل پيكان 11امتيازي دارد.

سپاهان  -نساجي

اما از ســاعت16بازي مهم تيم صدرنشــين مقابل
شاگردان ســاكت الهامي آغاز ميشــود .نساجي
در هفتههــاي ابتدايي دارد با همه اســميها بازي
ميكند .اين تيم در تهران به پرســپوليس  2بر یک
باخت و با اســتقالل به تســاوي بدون گل رسيد.
امروز آنها بازي سختشان را در اصفهان هم برگزار
ميكنند تا در دور برگشــت مقابل هر 3تيم مدعي،
ميزبان باشــند .ســپاهان هفته قبل باالخره بعد از
221دقيقــه گل زد و بعد از 2هفتــه ناكامي پيروز
شــد .تيم محرم با بهترين خط حملــه ليگ مقابل
خط دفاعي قرار ميگيرد كه در تهران از اســتقالل
گل نخورد اما هفته بعــد در زمين خودش از پيكان
2گل خورد!
نفت آبادان  -استقالل

رفقاي قديم بدموقعي بــه هم خوردهاند .مجيدي و

رسانهايترين دستيار ايران

در مورد حميد مطهري كه از اغلب سرمربيان ليگ بيشتر حرف ميزند
حميد مطهري آدم خوشصحبتي است كه دسترسي به او هم
چندان دشوار بهنظر نميرسد .به همين دليل او مورد توجه ويژه
رسانههاست و هفتهاي حداقل يكي دو مصاحبه بلند از دستيار
يحيي گلمحمدي در پرســپوليس منتشر ميشود .اين البته
غيراز اظهارات مطهري در ميكسزون يا تونل ورزشــگاه و باز
غيراز مطالبي است كه او جسته و گريخته در صفحه شخصياش
منتشــر ميكند .البه الي اين پرگوييهــاي مطهري ،گاهي
هم مطالبي مطرح ميشــود كه حساسيتبرانگيز است؛ مثل
جملهاي كه اخيرا او در طعنه به استقالل به زبان آورد و مدعي
شــد« :بحران واقعي را تيمي دارد كه  10سال است قهرمان
نميشود».
طبيعتا هر آدمي صالح كار خــودش را بهتر ميداند ،اما اينكه
مطهري بهعنوان يك دستيار بيشــتر از اغلب سرمربيان ليگ

برتري مصاحبه ميكند و در راديو و تلويزيون
حضور دارد ،كمي جالب بهنظر ميرســد.
عجيبتر اينكه خود او چندبار گفته مربيان
به جاي كريخواني و حــرف زدن بايد روي
مسايل فني متمركز شوند ،اما گاهي بهنظر
ميرسد خودش اين ايده را رعايت نميكند.
پرسپوليس البته تيم خوبي است و امسال
هم ازجمله بختهاي قطعي قهرماني به
شمار ميرود ،اما شايد اگر اعضاي كادرفني
اين تيم به جاي مصاحبههاي پرشمار به
مســايل تاكتيكي ميپرداختند ،قرمزها
4امتياز كليدي را بهخاطر آزمايش بيهوده
يك سيستم جديد از دست نميدادند!

منصوريان امروز در حالي مقابل هم قرار ميگيرند
كه اســتقالل اگر پيروز نشود با ركورد 4بازي بدون
برد به داربي ميرســد و منصوريان هم اگر نتيجه
نگيرد ممكن اســت آبادانيها چمدانش را برايش
ببندند .تيم عليمنصور 4بازي از 6بازياش را باخته
و طاقت باخت پنجم را ندارد .استقالل اما با بازگشت
خارجيهايش بهدنبال يك بازي هجومي و شكستن
طلسم تساويهاست .چهره ويژه بازي هم كه قطعا
محمدحسين اكبريان اســت كه طي دو سه فصل
اخير تصميمات بحثبرانگيزي براي اســتقالليها
گرفتــه و يكــي از اشــتباهات او مردودكردن گل
استقالل در بازي با همين نفت آبادان بوده است.
پرسپوليس  -نفت مسجدسليمان

و اما پرســپوليس كه هفته گذشــته باالخره يك
3امتياز روحيهبخش به دست آورد و كمي شرايطش
را بهتر كرد ،امروز براي دومين هفته متوالي ميزبان

اســت و اميدوار به اينكه با 2بــرد متوالي به داربي
تهران برســد .حريف اين هفته قرمزهــا از 3بازي
خارج از خانهاش به 4امتياز رســيده و از ساعت18
امروز در ورزشگاه آزادي فقط و فقط به امتياز پنجم
فكر ميكند .تيم يحيــي كه هفته گذشــته براي
گلزدن به آبادانيها ســختي فراوانــي را متحمل
شد امروز هم بايد آماده رويارويي با يك خط دفاعي
فشرده و حتي وقتكشــيهاي گاه و بيگاه حريف
باشــد .احتماال امروز كمربند مياني قرمزها باز هم
بدون اسدي بسته ميشــود تا زوج كمال و سرلك
براي داربي روز شــنبه هم تمرين مناسبي داشته
باشند .در خط حمله مهدي عبدي بعد از درخشش
در بازي قبلــي كامال آماده ورود بــه تركيب اصلي
اســت .البته بماند كــه اين گلزن جــوان هم مثل
ارسالن مطهري در اســتقاللُ ،مهر ذخيره طاليي
روي پيشانياش خورده و مربيان فكر ميكنند فقط
در نيمه دوم بازيها قادر به گلزني است.

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
پنجشنبه 7بهمن1400
ایران  -عراق

ﺳﻪشنبه 12بهمن1400
ایران  -امارات

پنجشنبه 4فروردین1401
کره جنوبی  -ایران

ﺳﻪشنبه 9فروردین1401
ایران  -لبنان

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

رتبه

تيم

بازيها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

سپاهان

6

4

1

1

8

1

7

13

2

آلومینیوم

6

3

3

-

6

1

5

12

3

استقالل

6

3

3

-

5

1

4

12

تفاضل گل امتياز

4

پرسپولیس

6

3

2

1

8

5

3

11

5

پیکان

6

3

2

1

7

4

3

11

6

گل گهر

6

2

4

-

7

3

4

10

7

فوالد

6

3

1

2

5

7

-2

10

8

ذوب آهن

6

3

-

3

4

5

-1

9

9

مس رفسنجان

6

2

2

2

6

5

1

8

10

تراکتور

6

2

1

3

6

7

-1

7

11

فجر سپاسی

6

2

1

3

4

5

-1

7

12
13

نساجی
نفت مسجدسلیمان

6
6

1
1

3
2

2
3

5
2

7
6

-2
-4

6
5

14

هوادار

6

1

1

4

2

5

-3

4

15

صنعت نفت

6

1

1

4

2

7

-5

4

16

پدیده

6

-

1

5

1

9

-8

1

19
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دردسترس نیست

زيرساختها

داليل عدمورود كمكداور ويدئويي به ايران؛ معضالت ،تحريمها و مخالفتهاي موجود
لیلی خرسند | چرا  VARبه ايران نميآيد؟ اين سؤال بسيار مهمي است كه انتظار ميرود فدراسيون فوتبال هر چه
زودتر به آن پاسخ بدهد .اما نه در روزهايي كه بهنظر ميرسيد فدراسيون براي وارد كردن اين تكنولوژي تحت فشار
فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسياست و نه در روزهاي اخير كه در بازيهاي ليگ جاي خالي  VARبيش از گذشته
احساس ميشود ،مديران فدراسيون توضيح شــفافي ندادهاند كه چرا فوتبال ايران نميتواند از اين تكنولوژي
استفاده كند .همين چندي پيش قرار بود فدراسيون در بازي ايران و كرهجنوبي در مقدماتي جامجهاني بهشكل
آزمايشي از  VARاستفاده كند اما موفق نشد و باز هم توضيحاتش درباره اين ناكامي كامل نبود.
اجباري در كار نيست

قبل از اينكه مســابقات مقدماتي جامجهاني آغاز شود
بهنظر ميرسيد استفاده از  VARاجباري است .در يكي از
بندهاي آييننامه مسابقات ،فيفا تأكيد كرده بود كشورها
بايد  VARداشته باشند .در اين شرايط گفته ميشد دادن
ميزباني به كشورها منوط به داشتن اين تكنولوژي است.
مديران فدراسيون فوتبال ايران قبل از شروع مسابقات
در گفتوگوهاي متعدد مدعي شــدند نداشتن VAR
ميزباني ايران را تهديد ميكند و احتمال از دست دادن
جامجهاني وجود دارد .در آن مقطع زماني فدراســيون
تالش ميكرد تا راهي براي ورود اين تكنولوژي پيدا كند
اما يكباره قبل از شروع مسابقات ،كنفدراسيون فوتبال
آسيا نامهاي به همه كشورها نوشت و خبر داد مسابقات
در تهران بدون  VARبرگزار ميشود .اين نامه در حالي
نوشته شد كه ايران هيچ درخواستي به فيفا يا  AFCنداده
بود .اين اتفاق اين اطمينان را داد كه ايران براي استفاده
از  VARتحت فشار نيست .مهمترين مسابقهاي كه ايران
هماكنون ميتواند ميزبان آن باشــد ،همين مقدماتي
جامجهاني اســت .ايران در 2بازي اول مقابل سوريه و
كرهجنوبي  VARنداشــت .در 3بازي بعدي هم بايد از
عراق ،امارات و لبنان ميزباني كند و الزامي براي استفاده
از اين تكنولوژي ندارد .البتــه كرهايها قبل از اينكه به
تهران بيايند به اين تصميــم  AFCمعترض بودند اما

اين اعتراض به جايي نرسيد AFC .توضيح داد كه قبل
از شروع مسابقات شرايط بازي در تهران را به همه تيمها
اعالم كرده است.
مطالبه عمومي

درست اســت كه مراجع اصلي فوتبال در جهان و آسيا
براي اســتفاده از  VARاجباري ندارنــد اما هماكنون
داشتن اين تكنولوژي به مطالبه افكار عمومي ،باشگاهها،
بازيكنان و داوران فوتبال ايران تبديل شــده است .بعد
از هر بازي در ليگ ،طرفداران تيمها در فضاي مجازي
از تأثيرات نبــود  VARميگويند و مربيــان و مديران
باشگاهها از حقشان كه ضايع ميشود .اما فرياد داوران
از همه بلندتر است؛ آنها كه هميشــه متهم به ناداوري
هســتند ،چند روز پيش نامه سرگشــادهاي خطاب به
رئيسجمهور ،وزير ورزش و رئيس كميته ملي المپيك
نوشتند و درخواست ورود  VARبه ايران را دادند .شايد
پيگيري فدراسيون براي داشتن اين تكنولوژي پاسخ به
همين مطالبات باشد اما سؤال مخالفان  VARاين است
كه آيا با داشتن اين تكنولوژي مشكل فوتبال ايران حل و
عدالت در حق همه رعايت ميشود؟ آنها ميگويند نظرها
درباره صحنههاي حساس فوتبال هميشه متفاوت است
و حتي ديده شــده 3روز بعد از بازي ،آناليز از زاويههاي
مختلف نيز همه را به اجماع نرسانده است .آنها معتقدند

داشتن  VARهم نه هواداران را قانع ميكند و نه فوتبال
را به عدالت ميرساند .مخالفان حتي اين شائبه را ايجاد
كردهاند كه افــرادي دنبال منفعت مالي هســتند و به
همينخاطر بحث داشتن  VARرا داغ ميكنند وگرنه
فوتبال نياز چنداني به اين تكنولوژي ندارد.
چرا  AFCمخالفت كرد؟

در بازي ايران و كرهجنوبي  VARآزمايشي وارد ايران
شد و قرار بود آفالين تست شود اما كنفدارسيون فوتبال
آسيا اجازه استفاده را به ايران نداد VAR .يك تكنولوژي
است كه كشورها براي داشتن آن موظفند پروتكلهاي
فيفا را رعايت كنند .طبق پروتكلها ،كشورها فقط از
شــركتهايي ميتوانند  VARبخرند كه مجوز فيفا را
داشته باشند .فيفا به 15شــركت مجوز داده است اما
كنفدراسيون فوتبال آسيا هم قوانين خاص خودش را
دارد و شركتهايي كه با كشورهاي آسيايي همكاري
ميكنند بايد مورد تأييد كنفدراسيون باشند .ايران قبل
از بازي با كره با شركت سيمپلياليو هنگكنگي كه در
بلژيك دفتر دارد مذاكره كرد و اين تكنولوژي را به ايران
آورد اما چون مكاتبات الزم را با  AFCانجام نداده بود،
اين كنفدراسيون بهعنوان مسئول برگزاري بازي اجازه
اســتفاده نداد .درحاليكه انتظار ميرفت اين مسئله
بين فدراسيون ايران و  AFCحل شود اما شائبههايي
كه درباره ماهيت شركت هنگكنگي و نحوه ورود اين
تكنولوژي وجود داشت ،مذاكرات را نيمهتمام گذاشت.
مخالفان و منتقدان فدراســيون فوتبال مدعي شدند
افراد نزديك به مديران ارشد فدراسيون ،براي منفعت
مالي  VARرا به ايران آوردهاند اما مســئله مهمتر اين
بود كه گفته شــد مديران ارشد شركت سيمپلياليو،
صهیونیست هستند .شائبه دوم ،پاي نمايندگان مجلس

را هم به  VARباز كرد و آنها از حميد ســجادي ،وزير
ورزش و شهابالدين عزيزيخادم ،رئيس فدراسيون
خواستار توضيحاتي در اينباره شدند.
توليد داخلي نداريم؟

شايد سؤال بعضيها اين باشد كه نميشود تكنولوژي
 VARرا در خود ايران توليد كرد؟ پاســخ اين است كه
صرف داشــتن تكنولوژي كافي نيســت؛ مسئله مهم،
داشتن مجوز فيفاست .گفته ميشود چند شركت داخلي
از نظر تكنولوژي اين امكان را دارند كه ورزشــگاههاي
ايران را به  VARمجهز كنند اما اين شركتها بايد از فيفا
مجوز بگيرند .اما چرا اين شــركتها مجوز نميگيرند؟
داشتن گواهي فيفا حدود 20هزار دالر هزينه دارد و اين
هزينه براي شركتها به صرفه نيست چراكه آنها فقط
بازار كوچك ايران را دارند و هيچ تضميني نيســت كه
بعد از گرفتن مجوز ،قراردادي با آنها بسته شود .هزينه
20هزار دالري هم براي اين شــركتها سنگين است و
هم پرريسك .مسئله بعدي اين است كه فيفا بهراحتي به
همه شركتها گواهي نميدهد.

مشكالت تحريم

ايران مجبور است مثل همه كشورها با يكي از 15شركت
مورد تأييد فيفا وارد مذاكره شود اما احتمال اينكه مذاكره
به نتيجه برســد ،به صفر نزديك است ،چون شركتها از
تحريم ميترسند .بيشتر شركتهايي كه تكنولوژي VAR
را توليد ميكنند ،درگير بازار ورزش هستند و بيش از نيمي
از چرخه مالي آنها در بازار بزرگ آمريكاي شمالي بهدست
ميآيد .هيچيك از اين شــركتها حاضر نيستند ريسك
كنند و بهخاطر بازار كوچك ايران ،بزرگترين بازار ورزش
جهان يعني آمريكا را از دست بدهند .آنها بهخاطر تحريم
حاضر نيستند موقعيت خودشان را به خطر بيندازند .گفته
ميشود در يك تورنمنت آسيايي در رده پايه ،شركتي كه
 VARمسابقات را تامين كرده بود ،ســر بازي تيم ايران،
سيســتمها را خاموش كرد چون ميترســيد استفاده از
 VARدر بازي برايش دردسر ايجاد كند و از طرف آمريكا
تحريم شود! آيا شركتي كه در اين حد ريسك نميكند،
حاضر است با ايران معامله كند؟ بعيد است .با توجه به اين
اتفاقات بود كه مديران فدراسيون ،راضي كردن مديران
شركت سيمپلياليو را دستاورد بزرگي ميدانستند.

توپ طالي هفتم؟

پيشبيني ميشود امروز توپ طالي فوتبال اروپا به مسي برسد
در حاليكه مســي در مصاحبه هفته گذشــتهاش با
روزنامه اســپانيايي ماركا گفته بود امسال توپ طال
به او نميرسد ،گمانهزني همه رسانهها به سركردگي
سايتها و روزنامههاي پرتغالي و فرانسوي اين است
كه ســتاره آرژانتيني توپ طال را برده و امشب رسما
اين جايزه به او ميرسد .يان بين ،نخستين گزارشگر
چيني كه چنــد هفته پيش گفت مســي برنده توپ
طال شــده ،پريروز نوشــت كه خانواده مسي (پدر،
مادر ،برادران و برادرزاده او) پس از دريافت دعوتنامه
فرانسفوتبــال ،امــروز راهي پاريس خواهند شــد.
هواپيماي آنها ديروز از روساريوي آرژانتين به مقصد
پاريس بلند شــده بود .روزنامه فرانســوي اكيپ هم
گزارش داده كه ناصر الخليفي استاديوم پارك دوپرنس
را براي دوم دسامبر (3روز بعد از مراسم توپ طال) رزرو
كرده و قرار است يك مراسم باشكوه و بيسابقه در اين
روز با حضور پرشــور هواداران برگزار كند .دليل اين
مراسم هنوز معلوم نيست اما ميشود حدس زد كه به
افتخار توپ طالي هفتم مسي خواهد بود.
اين در حالي اســت كه بســياري از افراد فوتبالي و
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رسانههاي مستقل از شايســتگي لواندوفسكي براي
اين جايزه دم زدهاند .معلوم نيست مهاجم لهستاني
بايرنمونيخ چه كار ديگري براي كسب توپ طال بايد
ميكرد .سال گذشــته هم كه هيچ بازيكني نزديك
به شايستگيهاي لوا وجود نداشــت ،فرانسفوتبال
بهدليل كرونا مراسم توپ طال را تعطيل كرد .در اين
رأيگيري خود مسي به دوستش نيمار ،لواندوفسكي
و همبازياش امباپــه رأي داد .مهاجــم آرژانتيني
پاريســنژرمن در ســال 2021باالخره توانست با
درخشــش ديماريا و اميليانو مارتينس ،دروازهبان
عجيب تيم ملي آرژانتين ،نخســتين جام ملياش را
به دست آورد و در كوپاآمريكا با پيروزي يك بر صفر
برابر برزيل به قهرماني دست يابد .او در نيمفصل دوم
فصل گذشته عملكردي خيرهكننده داشت و گلهاي
زيادي زد اما در فصل جديد با انتقال از بارسا به پاريس
درگير طلسم گلزني در ليگ فرانسه و مصدوميتهايي
شد كه عملكردش را تحتتأثير قرار داد .از نظر فردي
هم آماري عالي در سال 2021داشت كه بيشتر گلها
و ركوردهايش به همان نيمفصــل دوم فصل قبل و

نيمه اول اين سال ميالدي مربوط ميشود .براساس
اخبار منتشرشــده پيش از مراسم در ردهبنديهاي
غيررســمي توپ طال پس از مســي و لواندوفسكي،
بازيكنانــي مثل كريم بنزما ،جورجينيــو و كانته در
ردههاي بعدي قــرار گرفتند و اثري از كريســتيانو
رونالدو بين نفرات برتر نبود.
آمار مسي در سال۴۱ :۲۰۲۱گل۱۴ ،پاس گل،
۵۵گل  +پاس گل.
افتخــارات تيمي :كوپــا دل ري (جام حذفي
اسپانيا) كوپاآمريكا.
جوايز فردي :بهترين گلزن الليگا ،بهترين گلزن
كوپاآمريكا ،بهترين پاسور كوپاآمريكا ،بهترين بازيكن
كوپاآمريكا.
ركوردهايــي كه در ســال 2021ثبت كرد:
بيشترين گل زده توسط يك بازيكن آمريكاي جنوبي
در رده ملي ( ،)۸۰بيشــترين گل براي يك باشــگاه
( ،)۶۷۲نخســتين بازيكني كه در ليگ در ۱۳فصل
متوالي باالي ۲۰گل بهثمر رساند ،بيشترين آقاي گلي
در ميان 5ليگ معتبر اروپا (.)۸

در اين مــدت فقط حرف از ورود  VARبه ايران اســت
ولي كسي نميپرسد آيا ايران زيرساختهاي مورد نياز
براي داشتن اين تكنولوژي را دارد يا نه VAR .يك اتاق
با چند مانيتور ميخواهد تا صحنههايي كه داوران نياز
دارند ،در كمترين فاصله نمايش داده شود .چند دوربين
ي را رصد كند ،تكنولوژي خط دروازه و تكنولوژي
كه باز 
خط آفسايد از ديگر موارد مورد نياز است .در ظاهر بهنظر
نميرسد تامين اين زيرساختها مشكلي داشته باشد.
چند شركت داخلي در تكنولوژي خط دروازه و آفسايد
مشغول بهكار هستند و حتي در ليگ برتر و ليگيك براي
باشگاههايي مثل فوالد و ملوان آناليز انجام ميدهند .اما
مسئله ،هزينههاي باالي اين تجهيزات است .وصل يك
دوربين به يك مانيتور شايد هزينه چنداني نخواهد اما
وقتي 10دوربين به 10مانيتور وصل ميشوند هزينهها
به همان نسبت 10برابر نميشود ،بلكه اين شبكه شدن
هزينه 20برابر و حتي بيشتر نياز دارد .مسئله بزرگتر
در ايران دوربين اســت .در ورزشــگاه آزادي بازيها با
بيشترين دوربين تصويربرداري ميشــود اما در ديگر
ورزشــگاهها بازيها با كمترين تعداد دوربين به تصوير
كشيده ميشود .بيشتر بازيها هم  HDنيست .كيفيت
تصوير بازيهايي كه در بعضي از شهرستانها برگزار و از
تلويزيون پخش ميشود حتي از كيفيت تصويرهايي كه
با دوربين موبايل فيلمبرداري ميشود ،پايينتر است.
اين موضوع هر هفته ســوژه طنز فضاي مجازي است.
اين شــرايط ،صداي مخالفان  VARرا بلندتر ميكند.
آنها ميگويند اســتفاده از تكنولوژي خوب اســت اما
فوتبال ايران در اســتفاده از تكنولوژي عقب اســت و
واجبتر از  VARتصويربرداري درســت و تامين ديگر
زيرساختهاســت .درحاليكه ايران براي دستيابي به
همين  VARهم با مشكل روبهروست ،فيفا طي روزهاي
آينده در جام ملتهاي عرب از فنــاوري جديد VAR
رونمايــي ميكند .در اين فناوري جديــد بدون نياز به
سوت داور VAR ،آفسايدگيري ميكند و ضريب خطا
را به صفر ميرساند .اگر اين تكنولوژي در جام ملتهاي
عرب جواب بدهد ،فيفا در جامجهاني 2022قطر هم از
آن استفاده خواهد كرد.

جهان

هاكان آبي از قرمز بهتر است

هاكان چالهان اوغلو كه در تابستان امسال به ميالن خيانت كرد و رايگان
و پس از پايان قراردادش به اينترميالن پيوست ،نشان داد كه پيراهن
آبيومشكي بيشتر به او ميســازد تا قرمز و مشكي .اين بازيكن ترك
براي اولينبار در دوران حرفهاي خود در 3بازي پياپي موفق به گلزني
شد .آمار چالهان اوغلو فصل گذشته با ميالن 4گل در 33بازي بوده و
آمار او در اين فصل با اينتر 4گل در 12بازي ثبت شده است .او باز هم از
پشت محوطه جريمه به گل رسيد و ركوردي جالب از خودش بر جاي
گذاشت تا پايينتر از مسي در رده دوم بازيكناني كه آمار بيشترين گل
زده از خارج محوطه هجده قدم را در اختيار دارند ،قرار بگيرد۶۱ .گل
ليونل مسي۲۶ ،گل مشتركا كريستين اريكسن و هاكان چالهان اوغلو،
۲۵گل دريس مرتنز و ۲۴گل فيليپ كوتينيو ،رنكينگ گلهاي خارج
از محوطه جريمه در 5ليگ معتبر اروپايي از سال ۲۰۱۳-14بوده است.
هواداران ميالن با گلهايي كه هاكان با پيراهن آبي ميزند عصبانيتر
ميشوند .اينتر اين هفته ونيز را با نتيجه  2بر صفر شكست داد.

بنبست مكس

توپچيهاي واقعي
ليورپول بهترين دوران خود را بعد از قهرماني در ليگ برتر
دو فصل قبل سپري ميكند .تعداد مصدومان كاهش يافته
و حريفان با گلهاي زياد بدرقه ميشوند .انگار نيت كردهاند
همه حريفان خود را به توپ ببندند .اين تيم در نخســتين
روز هفته با نتيجه  4بر صفر ساوتهمپتون را در هم كوبيد.
فصل ليگ برتر 39گل
ليورپول در 13بازي خود در اين ِ
به ثمر رســانده كه باالترين تعداد گل آنهــا تا اين هفته از
رقابتهاي ليگ است.
ويرجيل فاندايك در هيچيك از 54بازي خانگي خود
براي تيم در ليگ برتر شكست نخورده است.
با يكپاسگل ديگر در برد مقابل ساوتهمپتون ،محمد
صالح آمار خود از ابتــداي فصــل  2021-22را در همه
رقابتها براي ليورپول به ۲۵گل و پاسگل رساند؛ (۱۷گل
و ۸پاسگل) كه نســبت بــه نزديكتريــن تعقيبكننده
اختالف دو برابري را نشان ميدهد .محمد صالح به سومين
بازيكني تبديل شد كه در سريعترين زمان ممكن به آمار
150گل و پاس گل در ليگ برتر ميرسد .تنها آلنشيرر و
تيريآنري توانستهاند سريعتر از مو صالح به اين آمار دست
يابند .شيرر در 143بازي و آنري در 163بازي به 150گل و
پاسگل در ليگ رســيده بودند .آگوئرو در 181مسابقه و
هري كين در 191مسابقه توانستند 150گل و پاسگل در
ليگ برتر ثبت كنند .صالح در ليــگ برتر 171بازي انجام
داده و 108گل و 42پاسگل ثبت كرده است.

بازگشت بچهغول قاتل

دورتموند بازي پيشداربياش را از ولفســبورگ برد تا با روحيهاي خوب
براي بازي هفتــه آينده با بايرن مونيخ آماده شــود و احتماال باز هم 4گل
از اين تيم بخورد! امــا نكتهاي كه هواداران دورتموند را خوشــحال كرد،
بازگشت ارلينگ هالند از بند مصدوميت بود .بچهغول براي گلزني بهعنوان
بازيكن تعويضي تنها به 8دقيقه زمان نياز داشت .او پنجاهمين گلش را در
پنجاهمين بازي بوندسليگايي به ثمر رساند .در تاريخ بوندسليگا سابقه
نداشته بازيكني به اين سرعت به 50گل برسد و البته 15پاسگل هم داشته
باشد .همچنين با 21سال و 4ماه و 6روز ســن ،هالند بدل به جوانترين
بازيكن تاريخ بوندسليگا شد كه آمار 50گل زده در اين رقابتها را بهثبت
ميرساند .اين در حالي است كه اين بازيكن در رقابتهاي فصل جاري تنها
در 46درصد از دقايق ممكن از ابتدا بــه ميدان رفته و در 48درصد از همه
دقيقهها بازي كرده اما با وجود ايــن روي 55درصد گلهاي تيمش تأثير
گذاشته است .پيش از اين اعالم شده بود سال 2021براي هالند تمامشده
اما مهاجم نروژي كه بهتازگي ليگ قهرمانان و جام جهاني را از دست داده،
نميتوانست ادامه سال را هم از دست بدهد .او در 7بازي ليگي در اين فصل
10گل و 4پاسگل براي زنبورها به ارمغــان آورده؛ هر كمتر از 40دقيقه
يكگل يا پاسگل .مجموع گلهاي زده هالند با پيراهن دورتموند به 71گل
در 70مسابقه در همه رقابتها رسيده و اين در حالي است كه او 19پاسگل
هم در كارنامه دارد .يعني او هر 82دقيقه يك گل و هر 64دقيقه يك گل
يا پاسگل و مجموع 90تأثيرگــذاري روي گلهاي دورتموند در 70بازي
داشته است .به اين نكته هم بايد اشاره داشت كه متس هوملس هم در برد
 3بر يك مقابل ولفسبورگ به ركورد 300بازي براي بروسيا دورتموند در
رقابتهاي بوندسليگا رسيد.

ورود ممنوع
آرسنال با نتيجه  2بر صفر نيوكاسل را هم شكست
داد .با نيمكتنشينشدن برند لنو كه واقعا دروازهبان
خوبي بود و هر فصل جزو دو ســه نفر اول بيشترين
مهارهــا در ليگ قــرار ميگرفت و فصــل قبل هم
پايينتر از رمزديل نفر دوم اين ليســت شد ،اوضاع
دفاعي آرسناليها سروســاماني گرفت .اتفاقا رقيب
دروازهبان آلماني همان كســي است كه فصل قبل
بيشترين ســيو را ثبت كرد .رمزديل كه در شفيلد
در هر بازي توپهاي زيادي به سمتش ميآمد ،در
دروازه آرســنال توپهاي كمتري دريافت ميكند
اما باز هم در معرض شــوتهاي حريفان است5 .بار
( ۳۷بــازي5 ،)2019-20 -بــار ( ۳۸بــازي-
 )2020-21و 6بــار ( ۱۰بــازي،)2021-22 -
كلينشيتهاي آرون رمزديل در هر فصل ليگ برتر
بوده است .آرســنال در بازيهاي خانگي اين فصل
ليگ برتر 16امتياز گرفته كه بيشتر از هر تيم ديگري
است .آرسنال در بازيهاي خانگي مقابل تيمي كه آن
روز قعر جدول بوده هرگز نباخته (۱۵برد و 6تساوي)؛
8بازي اخير با اين شرايط را با برد و با نتيجه مجموع
23بر 2پشت سر گذاشته .گابريل مارتينلي هم فقط
93ثانيه بعــد از تعويض شــدن روي دومين لمس
توپش موفق به گلزني شــد؛ اين نخستين گل او در
ليگ برتر از ژانويه 2020و بازي مقابل شفيلد بود.

انگار ماســيميليانو آلگري در بازگشــت به يوونتــوس و در غياب
كريستيانو رونالدو كه ســالي بهطور ميانگين 30گل در ليگ براي
اين تيم ميزد ،به مشــكل اساسي خورده اســت .اين مربي كه در
مقطعي تيمش را به اردوي شــبانهروزي اجباري برده و توانسته بود
با نتيجهگرفتن در چند بازي پياپي به تيمش سروســاماني بدهد،
حاال دوباره در بنبست تاكتيكي گرفتار شده است .پس از شكست
تحقيرآميز  4بر صفر هفته گذشته ليگ قهرمانان در زمين چلسي،
اينبار نوبت باخت در يك بازي مهم ديگر بود .شكست در ورزشگاه
خودي از آتاالنتا ،شكستي نوبرانه براي تورينيها بود.
آتاالنتا در حالي ورزشــگاه آليانز تورين را با پيروزي ترك كرد كه
آخرين پيروزي الدئا در خانه يووه به 32ســال قبل و ســال1989
برميگشت كه تكگل كلودي كانيجياي آرژانتيني پيروزي را براي
تيم ميهمان به ارمغان آورد.
همچنين از ســال 2017تاكنــون ،دووان زاپاتا بــا 8گل زده در
11بازي ،بهترين عملكرد را بين تمامي بازيكناني كه مقابل يوونتوس
بازي كردهاند به نام خود به ثبت رسانده است.
به لطف تيم بيزهر و محتاط آلگري ،آتاالنتا براي اولينبار در 10بازي
گذشته خود موفق شد دروازهاش را در يكمسابقه بسته نگه دارد.
يوونتوس در طول فصل 2020-21سريآ 6شكست داشت ،آنهم با
پيرلو كه نخستين تجربه سرمربيگرياش كامال ناموفق بود .حاال با مكس
آلگري 5شكست در اين فصل و تا هفته چهاردهم بهدست آمده است.
تيم دفاعي آلگري در غياب رونالدو در گلزني به بنبستي عجيب
برخورده است .تيمهاي هالس ورونا ( ،)۲۸امپولي ( ،)۲۱بولونيا (،)۱۹
ساسولو ( ،)۱۹سمپدوريا ( )۲۰بيشتر از يوونتوس ( )۱۸در سريآ گل
زدهاند.
يووه 3بازي از 7بازي نخست خانگي خود در فصل جاري سريآ را
با باخت پشت سر گذاشته است .براي سومينبار در تاريخ يوونتوس
است كه چنين عملكرد ضعيفي از اين تيم به ثبت ميرسد.
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افشين رضاپور

كارشناس بسكتبال

امروز با بحرين

امروزديداربرگشتايرانوبحريندرپنجرهاولانتخابيجامجهاني
بسكتبال در منامه برگزار ميشود .تيم ملي بسكتبال در بازي رفت
سيماي تيمي باصالبت را در بسياري از دقايق نداشت كه بخشي از
آن به تغييرات كادر فني و تركيب تيم و ورود به بازيهاي منتهي به
جامجهاني برميگردد اما بخشي ديگر از نقطهضعفهاي ديدهشده
رابايدتاپيشازبازيامروزبرطرفكرد.اضافهشدنسجادمشايخي
به تيم كه در بازي اول مصدوم بود ،در كنــار مهدي كامراني توان
مديريتي و اداره بازي را بيشتر ميكند .بعد از نوسانات بازي جمعه
با توپهاي لورفته و ضعف در 3امتيــازي ،ريتم حمالت تيم ملي،
نزديك و دور از سبد بايد منسجم و يكپارچهتر شود.

فاصلهها

مسابقات بسكتبال دختران باشگاهها بعد از بازگشت تيم ملي
از مسابقههاي دسته2آسيا دوباره به جريان افتاد .در بازيهاي
هفته پيش6ديدار با اختالف امتيازي مثبت30تمام شد و يكبار
ديگر روي اين موضوع تأكيد كرد كه جريان بسكتبال دختران
ايران درست و منطقي پيش نميرود .تيم ملي و باشگاهها فرقي
نميكند .وقتي تيم ملي در بين 6تيم دســته ،2ششم ميشود،
عالوه بر مشــكالت فراينــد انتخابي و كوچينــگ بايد فرايند
فعاليتهايباشگاهيرابررسيكرد.طبيعياستبا8تيمتهراني
از 11تيم و سطح پايين بازيها ،دانشافزايي مربيان با استفاده
از مربيان و مدرسان خارجي الزم است تا عالوه بر كيفيت سطح
مربيگري بتوانيم سرمايهگذاران در اين بخش را دلگرمتر كنيم.

انتظار از بسكتبال؛ بهتر بازي كن
تيم ملي امروز در منامه و در مقابل تماشاگران در پنجره مقدماتي جامجهاني  2023با بحرين بازي ميكند

تيم ملي بسكتبال جمعه بعد از اينكه بحرين را در ورزشــگاه آزادي شكست داد راهي
منامه شد تا براي بازي دوم از پنجره اول مقدماتي جام جهاني 2023آماده شود .امروز
ساعت 19:30ايران و بحرين يكبار ديگر رودرروي هم قرار ميگيرند .ايران در بازي اول
نتيجه گرفته ولي امروز صرفا پيروزي هواداران تيم را قانع نميكند ،آنها بازي خوب هم
ميخواهند.
در بازي اول ايران  66-82به پيروزي رسيد اما كيفيت بازي چنگي به دل نزد .فاصله 2
تيم ميگويد بايد از ايران توقع بيشتري داشــت .رنك جهاني بحرين 102است و رنك
ايران  .22مصطفي هاشــمي ،ســرمربي تيم خودش هم از كيفيت بازي تيمش راضي
نيست .او جمعه گفت كه بازي اول برايش چالش بزرگي بود و تا بخواهد عا دتهاي قبلي
بازيكنان را تغيير دهد زمان ميبرد .درست است؛ تيم 8بازيكني را كه در المپيك داشت،
كنار گذاشته ،حامد حدادي و صمد نيكخواهبهرامي را ندارد و با نفرات جديد پنجرهها را
آغاز كرده است .هم جوانان به تيم اضافه شدهاند و هم باتجربههايي كه در تيم سرمربي
سابق جايي نداشتند .هاشمي در بازي اول به باتجربهها ميدان داد .مهدي كامراني زمان
زيادي از بازي در زمين بود .هر چند بعضيها از بازي او تمجيد كردند اما بعضي هم انتظار

اولينها

اولين بازي ملي اميرحسين آذري ،متين آقاجانپور و ساالر منجي،
جمعهدرديدارتيممليبسكتبالبابحرينانجامشد.بسكتبالايران
برايپوستاندازيبهجواناننيازداردامانخستبايدبهجوانانميدان
دادهشودوبعدآنهاباعملكردخوداعتمادمربيانراجلبكنند.منجي
دربازيرفتبابحرينازفرصتهااستفادهكردوبااعتبارتنهوبلندي
دستها در پوزيشن ســنتر ،مؤثر بازي كرد .اگر زمان بيشتري به
آقاجانپور برسد اين بازيكن كه عملكردش را در بسكتبال باشگاهها
ثابت كرده ،از جوانان آيندهداري خواهد شد كه بسكتبال نياز دارد.
يراتغييرداده
پنجرههايجامجهانيدربازه15ماهه،نحوهبرنامهريز 
وبراساساقتضائاتهرپنجرهبايدروينفراتوبازيهابرنامهريخت.

بيشتري از او داشتند .اصغر كاردوست اما نظر هاشمي را جلب نكرد و با اينكه در تركيب
تيم شــروعكننده بود ،بعد از كوارتر اول نيمكتنشين شد و احتمال دارد در بازي امروز
خيلي به بازي گرفته نشود .در بين جوانان ،ســاالر منجي مطمئنترين چهره بود و در
2كوارتر آخر ،بازي قابلقبول خودش را به تيم تحميل كرد .بقيه جوانان در دقايق آخر
بازي وقتي تيم از پيروزي مطمئن شــده بود به زمين رفتند .براي هاشمي پيروزي مهم
بود و بهطور حتم در بازي امروز هم نتيجــه را در اولويت قرار ميدهد .تيم او براي صعود
به جامجهاني به امتياز نياز دارد و در عيــن حال او بايد جاي پايش را در تيم ملي محكم
كند .انتخابات فدراسيون بسكتبال نزديك اســت و چه اطميناني وجود دارد كه رامين
ي
طباطبايي دوباره رئيس فدراسيون شــود و هاشمي در تيم ملي بماند؟ گذشتن از مرب 
برنده سختتر از ناديد ه گرفتن مربي بازند ه است.
بازيكنان تيم از مهدي كامراني گرفته تا ارســان كاظمي و بهنام يخچالي بعد از بازي
اول وعده دادند كه در بازي دوم بهتر بازي ميكننــد .كامراني ديروز به فارس گفت كه
شــرايط بازي اول متفاوت بود« :هم مربي جديد بود و هم بازيكنان جديد اضافه شــده
بودند .در بازي اول خوب بوديم اما بايد بهتر شــويم ».نظر كامراني اين است كه اگر تيم

سومي جهان براي تكواندو با طالي شيدايي

اتحاد كشتيگيران عليه كميته المپيك

مدال طالي زهرا شيدايي ،مقام سومي جهان را براي تيم ملي تكواندوي زنان ايران به ارمغان آورد
تيم ملي ايران در مسابقات آزاد قهرماني جهان كه در عربستان برگزار شد ،با
مدال طالي شيدايي و مدالهاي برنز كوثر اساسه و مليكا ميرحسيني در رده
سوم ايستاد .در اين رقابتها روسيه قهرمان و انگليس نايبقهرمان شدند .در
مسابقات آزاد قهرماني جهان كه در رياض برگزار شد ،شيدايي در وزن منهاي
57كيلوگرم به قهرماني رسيد .او براي گرفتن مدال طال ،النا ميرونيوك
از روسيه را كه مدال جهاني دارد شكست داد و نيكيتا گالسنويچ از
كرواسي را هم در راند طاليي برد .كريويچنكو روسي و آليا پاول
از انگليس حريفان بعدي او بودند .شيدايي با پيروزي در اين دو
مبارزه به فينال رســيد و مارگاريتان بليزنياكوا از روسيه را در
راند طاليي شكست داد و قهرمان شد .شيدايي كه 22سال سن
دارد ،بهخاطر مصدوميت مسابقات قهرماني آسيا را از دست داده

جدولاعداد | 4083

ساده

بعد از برگزاري انتخابات كميسيون ورزشــكاران ،سيدرضا صالحياميري رئيس
كميته ملي المپيك 4ورزشكار را كه برخي از آنها مدتهاست از دنياي قهرماني
دور هستند با حكمي به عضويت اين كميسيون درآورد .محمد بيداريان (عضو تيم
ملي شنا در المپيك 2012كه با وايلدكارت به مسابقات رسيده بود) ،ندا شهسواري
(پينگپنگ) ،ثريا آقايي (بدمينتون) و محمدباقريمعتمــد (دارنده مدال نقره
المپيك 2012در رشته تكواندو) 4عضو انتصابي كميسيون ورزشكاران از سوي
رئيس كميته ملي المپيك هستند .همين موضوع سبب شد فدراسيون كشتي در
بيانيهاي نسبت به تصميم صالحياميري اعتراض كند .گويا قرار بوده حميد سوريان
يكي از اعضاي انتصابي توسط رئيس كميته ملي المپيك باشد اما در عمل اتفاق
ديگري رخ ميدهد .همين مسئله ،دليل اصلي اعتراض فدراسيون كشتي بوده است.
سوريان ،دارنده 7مدال طالي جهان و المپيك از محبوبيت بسيار بااليي بين اهالي

كشتي برخوردار اســت و گواه اين موضوع ،عدمحضور حسن يزداني و محمدرضا
گرايي در نخستين جلسه كميته ملي المپيك است.ناديده گرفتن سوريان توسط
كميته ملي المپيك به مذاق گوششكستهها خوش نيامده و بهنظر اين تحريمها
تازه شروع كار باشد .كميته ملي المپيك از زمان رياست صالحياميري تغييراتي
در اساسنامه داشت و آن را به تأييد كميته بينالمللي المپيك ( )IOCهم رساند.
ازجمله اين تغييرات ،انتصاب دبيركل بهجاي برگزاري انتخابات بود .پيشتر دبيركل
كميته توسط اعضاي مجمع انتخاب ميشد اما حاال بهصورت انتصابي توسط رئيس
كميته ملي المپيك انتخاب ميشود! اساسا اين روزها «انتصابات» در اساسنامه
جديد كميته ملي المپيك نقش پررنگي دارد و حاال يكي از انتصابها حاشيهساز
شده است .كميسيون ورزشكاران در دوره گذشته با حواشي متعددي همراه بود
كه تا مرز انحالل هم پيش رفت و حاال هم در همين آغاز دچار حاشيه شده است.

جدول 8374
افقي:
 -1سرمشــق -شــهری در
قزاقستان -سوپ روسي
 -2فيلمي ســاخته داريوش
مهرجويي با بازي حامد بهداد-
رها شده به حال خود
 -3دربرگيرنــده -مربوط به
هنر -از ماشينآالت كشاورزي
 -4آزاده -وسيله حمل مصالح
ساختماني -واحد اندازهگيري
ظرفيت الكتريكي
 -5فلــز قرآني -شــورهزار-
باصداقت
 -6شــهري در اســتان يزد-
آخرين غــزوه پيامبر(ص)-
نشانه جمع
 -7در بيان علت بهكار ميرود -باز
شكاري مناطق سردسير  -درگاه
 -8كتابــي شــامل مقاالت
و داســتانهاي كوتاه نوشته
هرتا مولر
 -9آشكار ساختن موضوع -از
راست به چپ -خوابيده
 -10يازده -ســلول جنسي
بالغ -سواره
 -11بيماري كه بدون بستري
شــدن در بيمارستان معالجه
شود -خونريز -مقصود
 -12جانــوري دوزيســت-
تيمارگر اسب -نوك بينوك!
 -13پاكدامن -مضراب -لقب

امام محمد تقي(ع)
 -14از تيمهاي فوتبال باشگاهي
ايتاليــا -بنيانگذار نخســتين
مدرسه نقاشي در ايران
 -15پيروزي ورزشــي -پرت
شــدن از باال به پايين -اشاره
به نزديك

عمودي:
 -1از خواهــران برونتــه-
دربان -خوراكي از گوشــت و
سيبزميني و پياز و سبزيجات
 -2زن جادوگر -شليك پياپي-
گرمترين سياره
 -3پشت سر -مسيحيان -جزء
غيرمستقلي كه به پايان واژه
ميپيوندد
 -4تاكنون -جريان مستقيم
برق -غذاي مجردي
 -5گياه نافع بــراي آلزايمر-
آلوده به ننگ -نشانه مفعولي
 -6حرف ندا -دير وقت شب-
سندروم نقص ايمني اكتسابي
 -7شاعري كه آب را گل نكرد-
غالف شمشير -اجازه
 -8گلخن حمام -انجام و اداره
امور -كوهي در مكه
 -9شريفتر -مركب پيامبر(ص)
در شب معراج -زمينهسازي
 -10فالني -نامربوط -حرف
جر عربي

 -11اراده -نماي ســاختمان -پناه
بردن
 -12قوم مغول -لگن ظرفشــويي-
فرزند به زبان كردي
 -13رمان مشــهور پائولــو كوئيلو-
همانندي -امتها
 -14قرقره كاغذ -شركتي كه سرمايه
آن متعلق به چند نفر است -ترديد
 -15مجموعه انيميشــن ايراني كه
اسكندر و ننه قمر از شخصيتهاي آن
هستند -جدا -شهر توت
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اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
5
3
8
6
1
2
4
9
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ساده

حسن يزداني و محمدرضا گرايي در نخستين جلسه كميسيون ورزشكاران حاضر نشدند

بود .او بعد از اين مدال به سايت فدراســيون جهاني گفت« :با همه وجود جنگيدم
و ميخواستم به مدال طال برسم .اين نخستين مدال من در مسابقات بينالمللي
است كه خوشبختانه طال است».ايران 5تكواندوكار ديگر در اين مسابقات داشت
كه همگي حذف شدند .ناهيد كياني كه نماينده تكواندوي ايران در المپيك بود ،در
مبارزه اول به پيروزي رسيد اما در مبارزه دوم شكست خورد و از دور رقابتها
كنار رفت .مسابقات عربستان با حضور 31كشــور و در سطح4جهاني
برگزار شد .براي تكواندوكاران مهم بود كه در اين مسابقات سطح باال
امتياز بگيرند چون مدال طالي اين مسابقه 40امتياز داشت .مسابقات
جهاني مردان و زنان هميشه با هم برگزار ميشد اما براي نخستين
بار مسابقات زنان و مردان از هم جدا شــد و عربستان فقط ميزبان
رقابتهاي زنان بود.

سخت

بازي تداركاتي داشــت ،وضعيت بهتر بود .مسئله اين است كه تيم حتي اردوي چنداني
هم نداشته است.
بازي در بحرين سختتر از بازي در ايران است .اين را هم بازيكنان ميدانند و هم هاشمي.
بازي در منامه برخالف بازي در تهران تماشاگر دارد و خبر رسيده كه 3هزار بحريني قرار
است در سالن باشند .بازي در مقابل تماشاگران عرب هميشه براي ايرانيها سخت است.
سختي بازي در منامه دليل ديگري هم دارد .بحرين براي بازي اول گيلس آمريكايي را
نداشت .گيلس 2متر و 11سانتيمتر قد دارد و ميتواند تيم ايران را بيشتر از بازي قبل
اذيت كند .ارسالن كاظمي در بازي اول با ۱۰امتياز۱۲ ،ريباند و ۲۶امتياز تريپلدبل كرد
و ركورد ريباند حامد حدادي را كه 22بود شكســت .اين ركوردشكني او با گلهايي كه
علي دايي به مالديو زد مقايسه ميشود و همه منتظرند ببينند كاظمي در مقابل بازيكن
آمريكايي هم ميتواند دفاع خوبي داشته باشد يا نه .تيم ايران هم سجاد مشايخي را كه
در بازي اول بهخاطر مصدوميت نداشت ،با خود به بحرين برده و بهاحتمال زياد او امروز
بازي ميكند .هر دو تيم با شرايط متفاوتي در بازي دوم به ميدان ميروند و هر دو براي
پيروزي مصممتر.

د ك ت
ل و ز
و ه
س ي
ب ر ه
ش گ و
ك ر ه
ه د
ا د
ج ن گ
م
م
ا ي ه
ر ن
ا گ ا
 15ن ي م

ر ح
ي
س ر
م ا
ا ن
ن
م
ت ا
و ي
ج و
ه ر
ك
ب ا
ه
ر و

ش م ت
ت ر ا ك
م
ا غ
ل ي
ب
ا س ت
س پ ا ه
د ر ن
ع
ر ت
گ م
ه
ك ل ا
ا ب ا د
ب ا ب
ك
ر د
ا ه ل ا
پ ر
ز

ا س ق ا ط
ي س ي
م
ن
ر د د
ا ت
ي م
ه ب ا ن
ا ت ي ل
ف ر ا س و
ا
ا ي ق
ص ن
ر ك
ت ن د
غ
د ر ا و
ت ع ا ر ف
س
ل ا ف
ي و ك
ك
س پ ك ت ي

ي
ر
م
ل
و
ن
ا
م
ي
ر
و
ا
و

9
5
2
6
1
7
3
8
4

1
4
7
3
2
8
5
6
9

8
6
3
9
4
5
2
7
1

5
8
9
4
7
3
1
2
6

7
1
6
8
9
2
4
5
3

3
2
4
1
5
6
7
9
8

4
3
5
7
6
9
8
1
2

6
7
1
2
8
4
9
3
5

2
9
8
5
3
1
6
4
7

حوادث

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

تعمير آسفالت ميدان دربند تا شيردره ضروريست

كيسههاي برگ رفتگران ،محل تجمع زباله ميشود

بعضي از رفتگران زحمتكش شهرداري اصفهان ،به بهانه برگريزان
درختان در اين فصل ،انبوه برگهاي خشك جاروكرده را در كوچهها
در باغچههاي كنار فضاي سبز درب برخي منازل محله خانه اصفهان
انباشــته و رها ميكنند و بيتوجهند كه اين كار موجب گذاشــتن
كيسههاي حاوي پسماند سايران در همان محل و آلودگي محيط و
پراكندگي بيشتر زبالهها ميشود .از شهرداري اصفهان تقاضا ميشود
يا اجازه دهد برگريزان زيبا منظرگاه مردم باشد يا از نيروهاي خدماتي
بخواهد كيسههاي حاوي برگ را در گوشه و كنار شهر رها نكنند.

كوتاه از حادثه

جانشان را كف دست ميگيرند و براي نظم و امنيت در كشور تالش ميكنند؛ اما ايجاد امنيت گاهي به قيمت
جانشانتمامميشود.ازابتدايسالجاريتاكنون11سربازدرحوادثمختلفدراقصينقاطكشوربهشهادت
رسيدهاند .سال99نيز13نفر از سربازان با شجاعت جان خود را فداي كشور كرده و به خيل شهدا پيوستند.
دراينگزارشبهبازخوانيشهادت11سربازيكهامسالتاپايجانبرايوطنايستادگيكردهاندميپردازيم.

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

محمدي از تهران

از ابتداي سال تاكنون 11سرباز
در حوادث مختلف به شهادت رسيدهاند

دفاع از وطن تا پاي جان

با مردم

منطقه يك تجريش از مجسمه ميدان دربند تا شيردره ،مسير آسفالت
شدهاي داشت كه اتومبيلها بهراحتي در آن تردد ميكردند .از سال
گذشته شركت گاز جهت عمليات لولهكشي ،اقدام به كندن آسفالت
اين مسير كرد كه تا به حال تعمير و ترميم نشــده كه تردد را دشوار
و باعث آسيب بهخودروها ميشــود .از شهرداري منطقه درخواست
ميكنيم نسبت به آسفالت مجدد اين مسير اقدام كند.

دوشنبه  8آذر 1400
شماره 8374

شهيد مجيد تلوك
تاريخ شهادت13 :مهر 1400
محل شهادت :محور جكيگور
تاریخ تولد1375/11/27 :
محل تولد :مشهد
عامل شهادت :واژگوني خودرو
شرح علت شــهادت13 :مهرماه  1400شهيد مجيد
تلوك همراه با 4نفر ديگر از سربازان مرزبانی سيستان
و بلوچستان در مناطق عملياتي مرزي دچار سانحه
رانندگي شــدند .در اين حادثه هر 4سرباز مرزباني
بهشدت مجروح و به بيمارســتان منتقل شدند اما با
وجود تالش كادر درمان هر 4نفــر ازجمله مجيد به
شهادت رسيدند.

شهيد ايمان حاتميان
تاريخ شهادت19 :آبان 1400
محل شهادت :ايست بازرسي سرچهان استان فارس
تاریخ تولد1377/11/09 :
محل تولد :فرخشهر
عامل شهادت :برخورد عمدي خودروی قاچاقچي
شرح علت شهادت:شهيد ايمان حاتميان اهل فرخشهر چهارمحال
و بختياري بود و در نيروي انتظامي شهرستان سرچهان استان فارس
خدمت ميكرد19 .آبانماه امسال او كه در پست ايست بازرسي حضور
داشت و به كنترل خودروهاي عبوري ميپرداخت متوجه خودروي
قاچاقچيان موادمخدر شد اما آنها او را با خودرو زير گرفته و از آنجا
فرار كردند .ايمان هنگام شهادت 23ساله بود.

كالهبرداري هاي سريالي
تاجر قالبي در اينستاگرام
شهيد رضا هدايتي
تاريخ شهادت15 :آبان 1400
محل شهادت :سردشت
تاریخ تولد1377/12/12 :
محل تولد :بندرانزلي
علت شهادت :درگيري با تروريستهاي مرزي
شرح علت شــهادت :رضا هدايتي ،اهل بندرانزلي
بود و در هنگ مرزي سردشــت اســتان آذربايجان
غربي بهعنوان ســرباز خدمت ميكرد .او روز جمعه
14آبان 1400همراه با تعــدادي از همرزمان خود براي
تامين امنيت مناطق مرزي ،راهــي نقاط محل تردد
تروريستها شــده بودند كه هنگام پايش منطقه از
سوي تروريستها هدف گلوله قرار گرفت .با اينكه وي
بالفاصله به مركز درماني منتقل شد اما بهعلت شدت
جراحات وارده به شهادت رسيد.

بليغيان از اصفهان

پاسخ مسئوالن
جلسه توجيهي براي غرفهداران بازار ميوه و ترهبار شيان 

روابطعمومي سازمان ميادين و ترهبار شهرداري تهران پيرو چاپ پيام
مردمي با موضوع عرضه محصول باكيفيت پايين در بازار ميوه و ترهبار
شيان واقع در لويزان و برخورد نامناسب با شهروندان در ستون با مردم
روز 18آبانماه پاسخ داده است:
 1سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران از طريق مديران ميادين
و روســاي بازارهاي ميوه و ترهبار بر فعاليت بهرهبــرداران و كارگران
شاغل در اين مراكز ،نظارت مستمر و مستقيم دارد و از شهروندان عزيز
درخواست ميشود تا درصورت برخورد با هرگونه تخلف احتمالي براي
بررسي و پيگيري هر چه سريعتر ،با مراجعه به دفاتر تكريم ارباب رجوع
يا روساي بازارها ،مراتب را اطالعرساني نمايند.
 2اين سازمان چنانكه بارها اعالم و تأكيد كرده است ،در دفاع از حقوق
شهروندان عزيز اغماض و مماشــات نخواهد كرد و درصورت احراز
تخلف ،با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد كرد.
 3در بررسيهاي به عمل آمده و طبق اسناد و مستندات موجود ،بازار
ميوه و ترهبار شيان طي چندماه اخير ،نهتنها هيچگونه انتقاد وشكايتي
در سامانه 1888نداشته ،بلكه چند پيام تشكر و قدرداني.

شهيد امير صادقي
تاريخ شهادت13 :مهر 1400
محل شهادت :محور جكيگور
تاریخ تولد1379/05/30 :
محل تولد :نيشابور
علت شهادت :واژگونی خودرو
شرح علت شهادت:شــهيد امير صادقي نيز يكي از
شــهدايي بود كه در حادثه واژگوني خودرو در محور
مرزي جكيگور در استان سيستان و بلوچستان حضور
داشــت .او نيز در اين حادثه بهدليل شدت جراحات
وارده به شهادت رسيد و پيكرش به زادگاهش منتقل و
در آنجا به خاك سپرده شد.

شهيد مهدي رفيعي
تاريخ شهادت5 :آذر 1400
محل شهادت :نهاوند
محل تولد :نهاوند
علت شهادت :مبارزه با قاچاقچيان موادمخدر
شرح علت شهادت :شهيد مهدي رفيعي كه در نيروي
انتظامي نهاوند خدمت ميكرد ،پنجشــنبه 4آذرماه
امسال براي دستگيري يكي از قاچاقچيان موادمخدر
وارد مخفيگاه او شده بود كه از ناحيه سينه هدف گلوله
قرار گرفت و با وجود انتقال به بيمارســتان ،شامگاه
جمعه به شهادت رسيد .اين شهيد امنيت وطن ،مجرد
و از كشتيگيران نهاوند بود.

كالنشهريبهنامتهرانورويكردكالنفرهنگيو
تقويتهويتمحليومليشهروندان
با نظر به موارد طرح شده ،شــبكه فعاليتهاي
ادامه از
صفحه اول فرهنگي در كالنشــهري چون تهران را ميتوان
واجد خصوصيات زير دانست .امر فرهنگ مانند بسياري ديگر از امور
مربوط به حيات جمعي انســانها در چند ســطح قابل بررسي است؛
مثال در سطوح مديريتي با تعدد متوليان در امر فرهنگ روبهروست .به
بيان ديگر امر فرهنگ كه ميتواند بهعنوان يكي از مؤثرترين عوامل در
ايجاد وحدت ملي و تقويت هويت ايراني نقش ايفا کند ،الزم است از يك
سمتگيري واحد و هدفمند در سطح كالن برخوردار شود و هر نهادي
مطابق ديدگاههاي خود به اجراي سياستهايي در اين زمينه نپردازد.
از ديگر مسائلي كه در حوزه فرهنگ در سطح كالنشهر قابل مشاهده
است حفظ نگاه سنتي به اين مقوله و عدمبهرهگيري از نظريههاي جديد،
راهكارها و ابزار مرتبط با آن در سياســتهاي اجرايي است .همچنان
ساخت كتابخانه و بناهاي فرهنگي مذهبي و مساجد و ديگر عناصر و
فضاهاي فرهنگي بهعنوان تنها اقدامات قابل انجام از سوي مسئوالن
نگريسته نشود؛ درحاليكه برنامهريزي دقيق و هدفمند برای فعاليتهاي
قابل انجام در اين فضاها در ارتباط با نيازهاي جديد استفادهكنندگان و
به روش روحيه خالقيت و نوآوري در راستاي تحقق اهداف تعيين شده
براي جايگاه فراملي و ملي پايتخت در زمينه فرهنگي ضروري بهنظر
ميرسد ،امروزه زندگي شهري كنوني نياز به قوانين و ارتباطات خاصي
دارد كه هرگونه قصور در ناديده گرفتن قوانين در حيطه آن ،بسياري از
ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي را در پــي دارد .اگر قوانين مربوط
به شــهروندان يعني جلوگيري از تخريب اموال عمومي ،ايجاد فضا و
محلهاي سالم ،احساس مسئوليت نسبت به محيط زندگي و كمك به
حاكميت قانون مدنظر قرار گرفته و رعايت شود ،باعث تقويت اساس
قوانين شهروندي و فرهنگ شهرنشيني شده و از بسياري از هزينههاي
گزاف كه مسبب آن ناهنجاريها و ناماليمات اجتماعي است ،جلوگيري
خواهد كرد.
دنياي مدرن داراي متني فرهنگي اســت كه در آن عناصر فرهنگي به
منصه ظهور ميرسند و تمام تعامالت اجتماعي و كنشهاي افراد در
اين بستر فرهنگي شكل ميگيرند و معنا ميشوند .تبيين اين تعامالت
كه خود موجب پديداري ساليق فردي و سبك زندگي افراد ميشود با
 2رويكرد ديني و جامعه شناختي حائز اهميت هستند .مديريت شهري
در بطن برنامهريزيهاي توسعه محور خود در حوزه فرهنگي الزم است
با درنظر گرفتن اينكه در جامعه ايران كه فرهنگ غالب مذهبي است ،به
مساجد و محلههاي با اصالت و هويت دار شهري نگاهي متفاوت داشته
باشد تا با رويكرد ي كه امروزه در اكثر موارد ،شاهد سبك زندگي مدرن
مصرفي هستيم و چالشهايي را بهوجود آورده است نيز بتواند بپردازد.
از آنجا كه بهتدريج محيط و تعامالت اجتماعي ،انسان را از جامعه سنتي
فاصله مياندازد ،سبك زندگي مدرن بيشتر متجلي ميشود و در جامعه
ايران كه فرهنگ مذهبي غالب است ،الگوي ســبك زندگي مدرن و
مصرفي موجب تقابل گرديده است و پيامدهايي را به همراه داشته است.
درصورتيكه با ايجاد تالش در جهت سبك زندگي ديني و تقويت ايمان
مذهبي و مسجدمحوري ميتوان چالشها را تقليل داد و با رهايي افراد
از خودبيگانگي آنها را به هويت ديني و ملي خود رهنمون كرد .امروزه
زندگي در كالنشهرها به يك امر مشــقت بار و فرسودهكننده ذهن و
جسم آدمي تبديل شده است .مسجدمحوري و محله محوري يكي از
راهكارهاي مهار اين بحرانها و كاهش تنشها و فشارهاي روحي وارده بر
شهروندان است كه با فراهمآوري امكان استفاده آنان از فضاهاي عمومي
مذهبي و سنتي با رويكرد گردشگاهي و فراغتي ،ميسر ميشود .توجه به
فضاهاي عمومي و برنامهريزي براي آنها و همچنين خلق فضاهاي جديد
متناسب با نيازهاي معاصر در دوران اخير به دغدغهاي براي مديريت
شهری تبديل شده است.

شهيد مهرداد ميرشكاري
تاريخ شهادت13 :مهر 1400
محل شهادت :محور جكيگور
تاریخ تولد1380/06/05 :
محل تولد :چناران ،خراسان رضوي
علت شهادت :واژگونی خودرو
شرح علت شهادت :حادثه واژگوني خودور در جكيگور
يكي از مهمترين حــوادث مربوط به ســربازان در
ســال 1400بود ،چراكه در اين حادثه همزمان 4نفر از
سربازان به شهادت رسيدند .شهيد مهرداد ميرشكاري
نيز يكي از اين شهدا بود.

شهيد سلمان دالوري
تاريخ شهادت13 :مهر 1400
محل شهادت :محور جكيگور
تاریخ تولد1380/01/26 :
محل تولد :روستاي نريماني سفلي مشهد
علت شهادت :واژگونی خودرو
شرح علت شــهادت :يكي ديگر از شــهداي حادثه
رانندگي محور مرزي جكيگور ،شهيد سلمان دالوري،
اهل مشهد بود .او نيز روز حادثه سوار بر خودرو عازم
منطقه عملياتي بود كه واژگوني خودرو مأموريتش را
نيمهتمام گذاشت و باعث شــهادت او و 3نفر ديگر از
همرزمانش شد.

شهيد عبدالجبار مختومنژاد
تاريخ شهادت9 :مرداد 1400
محل شهادت :تهران
تاریخ تولد1380/07/16 :
محل تولد :گنبد كاووس
علت شهادت :درگيري با اشرار
شرح علت شهادت :اين حادثه روز شنبه 9مرداد،1400
هنگامي اتفاق افتاد كه تيم عملياتي پليس پايتخت جواني
را كه به اتهام ســرقت تحت تعقيب قرار داشت دستگير
كردند اما او با شهيد عبدالجبار مختومنژاد درگير شد و با
چاقو ضربهاي به قلب او زد و گريخت .بالفاصله پس از اين
جنايت تالشها براي دستگيري قاتل فراري آغاز شد تا
اينكهشامگاهشنبهوچندساعتپسازشهادتاينشهيد،
قاتل فراري درحاليكه در كرج سوار بر يك موتورسيكلت
سرقتي بود دستگير شد .شهادت اين شهيد كه 20سال
داشــت و در راه امنيت مردم جانش را فدا كرده بود ،در
رسانهها بازتاب زيادي داشت و تا مدتها همه از او با عنوان
سرباز شهيد دهه هشتادي ياد ميكردند.

شهيد اميرحسين دهقان
تاريخ شهادت13 :شهريور 1400
محل شهادت :نرماشير كرمان
تاریخ تولد1381/10/20 :
محل تولد :باقرآباد روداب شرقي
علت شهادت :درگيري با سارق مسلح
شرح علت شهادت:بامداد پنجم شهريورماه ۱۴۰۰مأموران پاسگاه عملياتي پشترود
نرماشير از توابع استان كرمان در راستاي تأمين امنيت جادههاي مواصالتي بم و
زاهدان و كنترل تردد خودروهاي عبوري و همچنين با توجه به پيشگيري از وقوع
سرقت از باغات اين شهرستان ،به يك دستگاه خودرو مشكوك شدند و پس از
دستور ايست ،سرنشين اين خودرو به سمت مأموران پليس تيراندازي كرد .در اين
درگيري اميرحسين دهقان بر اثر اصابت گلوله مجروح و به بيمارستان منتقل شد.
او 8روز در كما به سر ميبرد تا اينكه درنهايت به شهادت رسيد.

شهيد مهدي محرم
تاريخ شهادت :اول آذر 1400
محل شهادت :بسطام كردستان
تاریخ تولد1381/04/02 :
محل تولد :آرسنج بوئين زهرا
علت شهادت :درگيري با قاچاقچيان مسلح
شرح علت شهادت:ســرباز شهيد مدافع وطن مهدي
محرم از نيروهاي گروهان مرزي بسطام بود كه هنگام
پايش مرزي همراه همرزمانش با قاچاقچيان مســلح
درگير شدند كه در اين درگيري وي به شهادت رسيد
و قاچاقچيان با استفاده از پوشش كوهستاني و تاريكي
شب از محل متواري شدند .اين شهيد مرزبان ،مجرد بود.

فرار زيركانه

با حضور ماموران در محل حادثه معلوم شد كه جوان گروگان
در يكي از غرفههاي ميدان ترهبــار كار ميكرد .در حالي كه
جستوجو براي دســتگيري آدمربايان و نجات گروگان آغاز
شده بود ،كارگر جوان موفق شــد از دست گروگانگيران فرار
كند و خودش را بــه اداره پليس برســاند .او درباره ماجراي
گروگانگيري گفت :فردي كه پشت پرده اين آدمربايي است
مهدي نام دارد و صاحب يكي از غرفههاي ميدان ترهبار است .او
با برادرم اختالف داشت و به همين دليل براي ربودن وي آدمربا
اجير كرده بود اما آنها اشتباهي مرا ربودند.

وي ادامه داد :من و برادرم مدتهاست كه در ميدان ترهبار كار
ميكنيم و چند روز پيش برادرم با صاحب يكي از غرفهها به نام
مهدي درگير شد .آن روز مهدي به برادرم تذكر داد كه آشغا ل و
پسماندهاي ميوهها را مقابل غرفه او نريزد و همين تذكر باعث
درگيري ميان آنها شد .برادرم ،مهدي را هل داد و او زمين خورد
و از ناحيه دست به صورت جزئي آسيب ديد .همين اتفاق باعث
شد كه او از برادرم كينه به دل بگيرد و نقشه انتقامجويي بكشد

مجرم اینترنتی پس از شناسايي طعمههايش
در اينســتاگرام ،با وعده تجات بزرگ از آنها
كالهبرداري ميكرد.
به گزارش همشهري ،چند روز قبل فردي به
پلیس فتای پایتخت مراجعه کرد و مدعی شد
قصد سرمایهگذاری در تجارتي بزرگ در فضای
مجازی را داشــته که در دام يــك كالهبردار
حرفهاي گرفتار شده است.
وي توضيــح داد :مدتی قبل در اينســتاگرام
با مــردي جوان آشــنا شــدم .وي بســیار
خوشصحبت بود و خود را از اشخاص بانفوذ
معرفی کرد و مدعی بود با یک سرمایهگذاری
مطمئن و بدون ریسک میتواند سرمایه ام را
در عرض چند روز چندین برابر کند.
شاكي در ادامه گفت :اين فرد به من پیشنهاد
ســرمایهگذاری در پــروژه تجــارت بزرگ
اینســتاگرامی را داد و من هم با اعتمادی که
به او پیدا کرده بــودم500 ،ميليون تومان به
حســابش واریز کردم اما پس از واریز ،تلفن
همراهش را خاموش کــرد و دیگر خبری از او
نداشتم .در اين شرايط بود كه متوجه شدم از
من کالهبرداری کرده است.
با اين شكايت ،بررســی موضوع کالهبرداری
بهصورت ویــژه در دســتور کار پليس فتای
تهران قرار گرفت و کارشناسان پلیس اقدامات
خود را براي شناســايي مجرم اينترنتي آغاز
كردند .سرانجام تالش تيم تحقيق نتيجه داد و
ماموران موفق شدند مجرم را در فضای مجازی
شناسایی کنند.
ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی ،رئیس
پلیس فتــای تهران در اينبــاره گفت :بعد از
بهدستآمدن اطالعات هویتی این کالهبردار
اینترنتی ،دســتور قضايي براي بازداشت وي
صادر شــد و ماموران موفق شدند متهم را در
یکی از مناطق جنوبی تهران دستگير كنند.
سرهنگ گودرزي گفت :متهم پس از مواجهه
با مدارك و شــواهدي كه عليه او بود به جرم
خود اقرار كرد و گفــت« :با هویتهای جعلی
و جستوجو در فضای مجازی سوژههای خود
را انتخاب میکردم و با صمیمیشدن با آنها و
صحبتهای قانعکننده ،این افراد را ترغیب به
سرمایهگذاری میکردم و پس از کالهبرداری
از فضای مجازی محو میشدم».
رئیس پلیس فتــای تهران افــزود :متهم كه
خــودش را تاجــري بزرگ معرفــي ميكرد
بازداشت شده و تحقيقات از وي براي شناسايي
شاكيان ادامه دارد.
وي در هشدار به شــهروندان گفت :به افرادي
كه با چربزباني در فضای مجازی ســرمايه
شما را نشانه گرفتهاند اعتماد نکنيد و قبل از
سرمایهگذاری از طریق فضای مجازی شناخت
کافی از طرف مورد معامله پيدا كنيد و تا زماني
كه اطالعات شغلی و هویتی طرف مقابل را به
دســت نياوردهايد و از آن مطمئن نشدهايد از
هرگونه واریز وجه خودداری كنيد .وي افزود:
در صورت مشــاهده هرگونه مورد مشکوک
ميتوانيد موضوع را به پليس فتا گزارش كنيد.

شهيد اميرحسين خدادادي
تاريخ شهادت25:آبان 1400
محل شهادت :دشت سمسور كرمان
تاریخ تولد1380/06/09:
محل تولد :روستاي گوشك بافت
علت شهادت :درگيري با اشرار و قاچاقچيان مسلح
شرح علت شهادت :شهيد اميرحسين خدادادي از نيروهاي يگان تكاوري 114
بم بود25 .آبان امسال به نيروهاي اين يگان خبر رسيد كه گروهي از اشرار و
قاچاقچيان موادمخدر از مرز عبور كرده و در محدوده دشــت سمسور حضور
دارند .در اين شرايط يگان تكاوري راهي منطقه شدند و در جريان درگيري با
اشرار اميرحسين براثر اصابت گلوله به شهادت رسيد.

گروگانگيرياشتباهيبهدليلشباهت2برادر
مرد انتقامجو 7آدمربا اجير كرد تا جواني را ربوده و تا حد مرگ
كتكش بزنند اما آدمربايان به دليل شباهت زياد مرد جوان و
برادرش ،دست به آدمربايي اشتباهي زدند.
به گزارش همشــهري ،چند روز قبل  8مرد در ميدان ترهبار
تهران به سمت كارگر جواني كه سرگرم كار بود هجوم بردند.
يكي از آنها كارگر جوان را روي زمين ميكشيد و 7نفر ديگر
در حاليكه چاقو ،قمه و چوب به دســت داشتند وي را كتك
ميزدند.
شاهدان كه جرات نميكردند به مهاجمان نزديك شوند ماجرا
را به پليس خبر دادند اما قبل از رسيدن ماموران ،مهاجمان
كارگر مصدوم را به داخل صنــدوق عقب خودروي پژو 405
انداختند و گريختند.
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اما او و آدمرباياني كه اجير كرده بود ،به اشتباه مرا ربودند .چون
من و برادرم شباهت خيلي زيادي به يكديگر داريم.
كارگر جوان ادامه داد :روز حادثه مهدي به همراه  7نفر ديگر
به ســمتم هجوم آورد ،ابتدا خودش مرا روي زمين كشيد و
همدستانش با قمه و چوب مرا زخمي كردند و به داخل صندوق
عقب انداختند و ربودند .در بين راه درحالي كه زخمي شــده
بودم و از شدت درد به خودم مي پيچيدم با لگد به در صندوق
عقب ميزدم تا اينكه در باز شــد .خودم را از ماشين به بيرون
پرتاب كردم اما آدمربايان كمي جلوتر توقف كردند و به دنبال
من آمدند .با تمام تواني كه داشتم ميدويدم و در همان حال
خودم را به يك موتورسوار رساندم و با كمك او فرار كردم.
كارگر جوان كه زخمي شــده بــود پس از شــرح جزئيات
گروگانگيري ،به بيمارستان انتقال يافت .از سوي ديگر مهدي،
عامل اصلي آدمربايي دستگير شدو وقتي فيلم دوربينهاي
مداربسته از لحظه گروگانگيري را ديد ،ناچار به اعتراف شد .وي
گفت :قصد من انتقامجويي بود اما اشتباهي برادر مردي را كه
ميخواستم از او انتقام بگيرم ربوديم .متهم ادامه داد :چند روز
قبل با يكي از كارگران غرفه درگير شدم و او مرا زخمي كرد .من
كه از كارگر جوان كينه به دل گرفته بودم ،براي انتقام از او  7نفر
را اجير كردم تا او را به جاي خلوتي ببرند و حسابي كتك بزنند،
اما اشتباهي برادر او را ربوديم .اين متهم پس از اقرار به جرم
خود با قرار قانوني بازداشت شد و تالش ماموران براي بازداشت
7آدمرباي اجير شده ادامه دارد.

مرگ مرموز كودك 2ساله
در حاليكه پدر كودك 2ساله ميگويد پسرش بهدليل سقوط از روي گاري به كام مرگ رفته
اما وجود آثار كبودي روي بدن پسربچه ،ماجراي مرگ او را اسرارآميز كرده است .بهگزارش
همشهري ،چند روز قبل به قاضي مصطفي واحدي ،بازپرس جنايي تهران خبر رسيد كه
كودكي 2ساله در يكي از بيمارستانها جانش را از دست داده و روي بدنش آثار كبودي به
چشم ميخورد .جسد كودك با دستور قاضي به پزشكيقانوني منتقل شد تا علت اصلي مرگ
وي مشخص شود و مأموران به تحقيق از پدر وي پرداختند .اين مرد گفت :چند روز قبل با
همسرم درگير شدم و او قهر کرد و به خانه پدرش رفت 2 .پسر  8و 2سالهام پيش من بودند
كه روز حادثه براي بازي به كوچه رفتند .آنطور كه پسر بزرگم ميگويد ،پسر 2سالهام روي
يك گاري كه در كوچهمان بود رفته و ناگهــان از روي آن به زمين افتاده بود .در اين حادثه
پاي او شكست و وي را به بيمارستان بردم و پس از درمان به خانه برگشتيم اما دوباره حالش
بد شد و اين بار كه او را به بيمارستان رساندم ،به كام مرگ رفت .وي درباره آثار كبودي روي
بدن پسرش نيز گفت :احتماال هنگام بازي يا بهدليل سقوط از روي گاري آسيب ديده است.
با اظهارات اين مرد تحقيقات براي كشف حقيقت ماجرا ادامه دارد.
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تئاتر

احسان زيورعالم

روزنامهنگار

درامناشدني

نگاهي به نمايش «دنكيشوت»

نزديكترين مكان به اسكار

امیر جدیدی :درصورتي كه امير جديدي در اين رشته كانديداي دريافت جايزه اسكار شود ،نخستين بازيگر ايراني خواهد
بود كه نامش در رشته بهترين بازيگر مرد آكادمي اسكار مطرح ميشود .درصورت دريافت جايزه بهترين بازيگر مرد نيز نخستين
بازيگر ايراني خواهد بود كه معتبرترين جايزه سينمايي سال را بهخود اختصاص ميدهد؛ البته به استثناي شهاب حسيني كه
توانسته جايزه بهترين بازيگر مرد را بهخاطر ايفاي نقش در فيلم «فروشنده» در جشنواره كن بهخود اختصاص دهد .امير جديدي سابقه دريافت
سيمرغ بلورين از سيوششمين دوره جشنواره فيلم فجر بهدليل بازي در فيلمهاي تنگه ابوقريب و عرق سرد را نيز در كارنامه خود دارد .عالوه
بر امير جديدي ،نام بازيگران مطرح و شناختهشده بسياري براي حضور در رشته بهترين بازيگر مرد جايزه اسكار 2022اعالم شده است.

امير جديدي در فهرست 15شانس اسكار براي بهترين بازيگر نقش اول مرد

پيشبيني سايتهاي وانيتيفر
آرش نهاوندي
روزنامهنگار
و ورايتي حكايــت از آن دارد
كه اميــر جديــدي ،بازيگر
فيلم قهرمان از شانس حضور در رشــته بهترين بازيگر مرد در اسكار
2022برخوردار خواهد بود .وانيتيفر نام جديــدي را در ميان 15نامزد
اول شانس دريافت جايزه اسكار قرار داده است .ديويد كانفيلد ،يكي از
منتقدان سينما در وانيتيفر ،نام امير جديدي را در ميان نامزدهايي كه
شانس كمتري براي حضور در رشته بهترين بازيگر مرد دارند ،قرار داده و در
اينباره گفته اگر آكادمي اسكار در زمينه انتخاب نامزدها كمي متفاوتتر
عمل كند ،احتمال نامزدي امير جديدي در رشته بهترين بازيگر مرد باال
خواهد بود و با اين نامزدي جرياني آغاز خواهد شد كه به شناخت بهتر
بازيگران غيرانگليسيزبان در عرصه بينالملل خواهد انجاميد .كليتون
ديويس در ورايتي نيز نام امير جديدي را در رده بيستوهفتم نامزدهاي
داراي شانس براي حضور در رشته بهترين بازيگر مرد قرار داده است.

كليفتون كالينز جي آر بهدليل ايفاي نقش در فيلم«جوكي» ،اسكار ايساك
بهدليل بازي در فيلم «كارت شمار» ،خاوير باردم بهدليل ايفاي نقش در
«ريكاردو بودن» ،پيتر دينكليج بهدليل ايفاي نقش در «سيرانو» ،سيمون
ركس بهدليل بازي در «موشك قرمز» ،خواكين فونيكس بهدليل ايفاي
نقش در فيلم «سيمون ،سيمون»  و بردلي كوپر بهدليل بازي در «خيابان
كابوس» نيز از ديگر بازيگران مطرحي هستند كه از بخت باالي حضور در
فهرست نامزدهاي بهترين بازيگر مرد جوايز اسكار 2022برخوردارند.

رقیبهای اصلی

ويل اسميت :اين بازيگر ،خواننده و تهيهكننده
مطرح آمريكايي كه پيشتر در سالهاي 2001
و  2006بهترتيــب بهدليــل ايفــاي نقش در
فيلمهاي «علي» در نقش محمدعلي كلي و «در جستوجوي
خوشبختي» نامزد دريافت جايزه اسكار شده ،بهدليل بازي در
فيلم «شــاه ريچارد» در نقش پــدر ونوس و ســرنا ويليامز،
قهرمانان زن تنيس جهان ،از بخت بااليي براي كسب جايزه
اسكار برخوردار است.
اندرو گارفيلد :اين بازيگر بريتانيايي -آمريكايي
كه سابقه دريافت يك جايزه توني و يك جايزه
آكادمي بريتانيايــي جوايز تلويزيوني و نامزدي
براي دريافت يك جايزه اســكار و يك جايزه لورنس اليويه و
2گلدنگلوب و 3جايزه آكادمي بريتانيايي فيلم را در كارنامه
خود دارد ،نيز از اصليترين گزينههاي دريافت جايزه اســكار
بهترين بازيگر مرد بهخاطر نقشآفريني در فيلم «تيكتيك...
بوم» است .فيلم تيكتيك...بوم با اقتباس از نمايشي موزيكال
به همين نام ساخته شده است.
بنديكت كامبربچ :اين بازيگر انگلیســی نيز
بهدليل ايفاي نقــش در فيلم قدرت ســگ به
كارگرداني جين كمپيــون از بخت بااليي براي
دريافت باالي جايزه اسكار در رشته بهترين بازيگر مرد برخوردار
است .كامبربچ سابقه دريافت يك جايزه الرنس اوليويه بهدليل
ايفاي نقش در نمايش «فرانكشتين» و دريافت جايزه پرايم تايم

امي بهدليل بازي شاخص در سريالها و فيلم «شرلوك هلمز» را
در كارنامه دارد .او همچنين بهدليل بازي در فيلم «بازي تقليد»
( )2014نامزد دريافت يك جايزه اســكار ،يك جايزه بفتا ،يك
جايزه انجمن بازيگران و يك جايزه گلدنگلوب شده است.
دنزل واشنگتن :اين بازيگر مطرح آمريكايي
بهدليل ايفاي نقش در فيلم «تراژدي مكبث» به
كارگردانــي جوئل كوئــن از گزينههاي اصلي
دريافت جايزه اسكار در رشته بهترين بازيگر مرد است .دنزل
واشــنگتن در ايــن فيلم كــه اقتباســي اســت از يكي از
نمايشنامههاي بزرگ شكسپير ،در نقش مكبث بازي ميكند.
فرانسس مك دورمند نيز در اين فيلم ايفاگر نقش ليدي مكبث
است .دنزل واشنگتن توانســته در طول دوران فعاليت هنري
خود 2جايزه اســكار3 ،جايزه گلدنگلوب ،يك جايزه انجمن
بازيگران و يك جايزه توني را بهخــود اختصاص دهد .دنزل
واشنگتن ازجمله بازيگران آمريكايي است كه سابقه حضور در
تئاتر و بــازي در نمايشهايي با اقتباس از نمايشــنامههاي
شكسپير را دارد.
لئوناردو ديكاپريو :اين بازيگر مشهور بهدليل
ايفاي نقش در فيلم «به باال نگاه نكن» كانديداي
دريافت جايزه اسكار شده است .فيلم «به باال نگاه
نكن» نگاه هجوآميزي به بحران آبوهوايــي دارد .لئوناردو
ديكاپريو سابقه دريافت يك جايزه اسكار ،يك جايزه آكادمي
بريتانيايي فيلم ،يك جايزه انجمن بازيگران و 3گلدنگلوب را

تلويزيون و سامانههاي آنالين دست به جيب شوند
تلويزيون و ســينما سا لهاست كه
گزارش رابطه پركشمكشي دارند؛ عدهاي از
ســينماگران معتقدند كه تلويزيون
توجه الزم را به توليدات سينمايي ندارد و نه تمايلي
به پخش تيزرهاي تبليغاتي فيلمهاي ايراني نشان
ميدهد و نه در برنامههايي كه درباره ســينماي
ايــران ميســازد ،مثل «هفــت» ،بــا فيلمها و
سينماگران ايراني رفتاري منصفانه دارد .در سوي
مقابل ،مسئوالن تلويزيون هم با رفتاري كه در قبال
فيلمهــاي ايراني دارنــد ســينماگران را متوجه
ساختهاند تا وقتي كه در فيلمهايشان ضوابط مورد
تأييد اين ســازمان را رعايت نكنند ،فيلمهايشان
بخت پخش از تلويزيون را ندارند يا حداقل به شكل
كامل پخش نخواهند شــد .روز گذشته ،اتحاديه
تهيهكنندگان سينماي ايران رقمي را براي حداقل
قيمت فــروش فيلمهــاي ســينمايي ايراني به
تلويزيون اعالم كرد كه شايد باعث شود گشايشي
در گرههاي افتــاده به رابطه ســينما و تلويزيون
حاصل شود؛ البته به شــرطي كه تلويزيون از اين
موضــوع اســتقبال كنــد و پيشــنهاد اتحاديه
تهيهكنندگان را بپذيرد و در راه عمليشــدن آن
قدمي بردارد .اما اينكه اتحاديه تهيهكنندگان چه

خواستهاي از تلويزيون و البته سامانههاي آنالين
داشته ،موضوع اين گزارش است.
تلهفيلم به جاي فيلم

هر فيلمي كه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موفق
به دريافت پروانه ميشود يعني هفتخان رستم را
پشت سر گذاشته و توانسته راهش را بهسوي پرده
نقرهاي باز كند .امــا پروانه نمايش وزارت ارشــاد
نميتواند ضامن نمايش فيلمي در تلويزيون باشد.
فيلمهاي زيادي را ميتوان نام برد كه بهرغم دريافت
پروانه نمايش هرگز اين فرصت را نخواهند يافت كه
در تلويزيون نمايش داده شوند .نياز به گفتن ندارد
كه برخي صحنههاي فيلمهاي ايراني در تلويزيون
برتابيده نميشــوند و امكان پخش از تلويزيون را
ندارند .در يكي از مشهورترين نمونهها ،سال1385
فيلــم «هامون»(داريوش مهرجويــي )1368 ،از
شبكه 4ســيما نمايش داده شــد كه بعدا داريوش
مهرجويي طي نامهاي به سانسور حدود ۴۰صحنه
و گفتوگو از فيلمش اعتراض كرد .در ســالهاي
اخير هم فيلمهايي بودهانــد كه در هنگام پخش از
تلويزيون دچار مشكالتي شدهاند.
سالها پيش ،در زمان رياســت عزتاهلل ضرغامي

در كارنامه خود دارد .بازي او در فيلم «خلبان» در نقش هواد
هيوز تحســين منتقدان را برانگيخته است .در سال 2016او
توســط مجله تايم بهعنوان يكي از 100فرد تأثيرگذار سال
انتخاب شد.
آدام درايــور :ايــن بازيگر شناختهشــده
آمريكايي بهدليل ايفاي نقش در 2فيلم «خانه
گوچي» و «آنت» ميتواند در رشــته بهترين
بازيگر مرد ،كانديداي دريافت جايزه اسكار شود .آدام درايور
در سالهاي اخير در رشته بهترين بازيگر مكمل مرد بهخاطر
بازي در فيلم «بلك كلنزمن» در سال 2018در رشته بهترين
بازيگر مرد  و بهخاطر نقشآفريني در فيلم «داستان ازدواج»
ساخته شده در ســال 2019كانديداي دريافت جايزه اسكار
شده است .او همچنين ســابقه دريافت جايزه ولپي در رشته
بهترين بازيگر مرد از جشــنواره بينالمللــي فيلم ونيز را در
كارنامه خود دارد.
ماهر شاال علي :اين بازيگر آمريكايي بهدليل
بازي در فيلم «آواز قو» از شانس كانديداتوري
در رشته بهترين بازيگر مرد سال برخوردار شده
اســت .ماهر شــاال علي ،بازيگر و خواننده آمريكايي تاكنون
2جايزه اســكار3 ،جايزه انجمــن بازيگران ،يــك بفتا ،يك
گلدنگلوب و يك جايزه پرايم تايم امي را بهخود اختصاص داده
است .مجله تايم در سال 2019او را بهعنوان يكي از 100مرد
تأثيرگذار سال برگزيده است.

تالش براي دراماتيزه كردن «دنكيشوت» شايد يكي از آن هوسهاي
دائمي بشر باشد .نخســتين رمان تاريخ ،گسستي اســت ميان متون
دراماتيك و تغزلي و آزادي روايت از چنگال شعر .پيرمرد متوهم داستان
سروانتس ،اگر بر غولها چيره نشــد ،اما در رقابت با كالدرون و ورگا ،از
شكل تازهاي از روايت رونمايي كرد تا ميراثداران 2غول نمايشنامهنويس
اسپانيايي ،آرزوي به تصوير كشيدنش را مدام با خود حمل كنند .شكست
پروژههاي سينمايي اورسن ولز وتري گيليام هم به اين افسانه افزود كه
نميشود اين بازمانده جهان شواليهگري را روي صحنه نمايش ،زندهاش
كرد .با همين تصور سراغ نمايش جواد موالنيا رفتم .اجرايي برگرفته از
متن ميخائيل بولگاگف؛ اما با جرح و تعديل .نمايش بولگاگف هم مطول
است و هم براي امروز تئاتر ايران ناشــدني؛ پس موالنيا برشي از اين اثر
برگزيده است .نمايشي كه قرار است وجهی كميك و در عين حال روايتي
از ماجرای دنكيشوت داشته باشد؛ اما آنچه بيش از هر چيزي از تماشاي
نمايش نصيبم ميشود ،نسبت اثر با وضعيت امروز ماست .واژه Quixote
برآمده از شخصيت سروانتس در زبان انگليسي به آدمي گفته ميشود
آرمانگرا ،اما آرماني كه قرار نيست عملي شود .به فارسي عموماً اين واژه
را خيالباف ترجمه ميكنند؛ اما بهنظر ميرسد اين برابرنهاد چندان توان
انتقال معناي دروني واژه  Quixoteرا نداشته باشد Quixotism .ديگر
واژهاي است كه داللت بر وجوه شخصيتي دنكيشوت ميكند .كسي كه
پيرو كيشوتيسم است آرمان خيالين خويش را دنبال ميكند .برخالف
آدم خيالباف واجد نوعي انفعال نيست .ايدئاليسم او با پراگماتيسم دچار
تعامد ميشود .او با دســتخالي هم كه شده ،به سراغ داستان رمانتيك
خود ميرود ،با آنكه ميداند شدني نيست .در پايان نمايش جواد موالنيا،
دنكيشوت در آستانه مرگ اعتراف ميكند كه ميداند كيست و آنچه
بهدنبالش بوده ،از سر جنون نبوده است .حافظهاش بهخوبي كار ميكرده
و ميدانسته در چه آشفتگيای به سر ميبرده؛ اما او آرمانش را به زندگي
معمولي ترجيح داده است .او در برابر آدمهايي اســت كه دركي از واژه
 Quixoteندارند و نميتــوان آنها را  Quixoticناميــد .در عوض آنان
مشمول 3واژه جذاب ميشوند :تظاهر ،تغافل ،تجاهل .از همين روست كه
گويي پايان نمايش ،تصويري است از امروز ما .آدمهايي كه وانمود ميكنند
خودشــان را به غفلت ميزنند و در مواجهه با پديــده ،وانمود به ناداني
ميكنند .چنين آدمهايي فاقد هرگونه آرمانياند .نمايش موالنيا به خوبي
نشــان ميدهد  3مصدر تظاهر ،تغافل ،تجاهل چگونه ما را احاطه كرده

افزايش رقم خريد و تمديد حق پخش تلويزيوني فيلمهاي ايراني

بر سازمان صداوســيما ،تلويزيون براي اينكه بتواند
محتوايي منطبق بــا چارچوبها و مقررات خودش
تهيه و توليد كند ،روي به توليد تلهفيلم آورد و مثل
يك استوديوي فيلمســازي تعداد زيادي تلهفيلم
توليد كرد تا خأل ناشــي از پخشنكردن فيلمهاي
سينمايي را پر كند .با اين حال ،روند پخش فيلمهاي
ســينمايي ايراني از تلويزيون هرگز متوقف نشده و
همواره حداقل برخي از فيلمهاي ايراني كه با قواعد
تلويزيون تضادي نداشتهاند ،به دفعات از اين رسانه
پخش شــدهاند .شبكه نمايش در ســالهاي اخير
فيلمهاي كارگردانان و بازيگران ايراني را روي آنتن
برده و بخشي از خوراكش را فيلمهاي ايراني تامين
ميكنند .اما معموال درباره اينكه حقپخش فيلمهاي
ســينمايي در تلويزيون چقدر اســت ،صحبتي در
رســانهها مطرح نشده اســت .اعالميه روز گذشته
اتحاديه تهيهكنندگان سينماي ايران را بايد يكي از
معدود مواردي دانست كه به وضوح درباره حقپخش
فيلمهاي سينمايي در تلويزيون صحبت شده است.
حقپخش تلويزيوني؛ يكسوم هزينه توليد فيلم

روز گذشــته ،هيأتمديره اتحاديه تهيهكنندگان
ســينماي ايران ،با توجه به تورم سالهاي ،۱۳۹۸

۱۳۹۹و 8ماه نخست سالجاري ،كف قيمت فيلمها
در قراردادهاي تمديدي با ســازمان صداوسيما را
براي 3سال مبلغ يكميليارد ريال اعالم كرد .يعني
صداوســيما براي تمديد قرارداد پخش فيلمهاي
ســينمايي ايراني كه قبال حقپخش آنها را خريده
بايد براي 3سال حداقل 100ميليون تومان بپردازد.
طبق پيگيريهاي همشهري ،اين رقم در سالهاي
گذشــته چيزي در حدود  30تا 40ميليون تومان
بوده اســت .اما رقم اوليه بــراي خريد حقپخش
تلويزيوني يك فيلم سينمايي چقدر است؟ گويا رقم
مورد نظر اتحاديــه تهيهكنندگان چيزي در حدود
يكميليارد تومان اســت .برخي از تهيهكنندگان
سينما معتقدند از آنجا كه قيمت خريد حقپخش
تلويزيوني بسيار پايين است و در مقابل هزينههاي
ميلياردي توليد يك فيلم سينمايي رقمي محسوب
نميشــود ،عمال تلويزيون به بازاري تبديل شــده
كه براي تهيهكنندگان ســينما جذابيت ندارد .اما
چنانچه رقم خريد حقپخــش تلويزيوني به اندازه
يكســوم هزينههاي توليد يك فيلم باشد ،عدهاي
از تهيهكنندگان ســينما فيلمهايشــان را طوري
مديريت خواهند كرد كه امكان پخش بيدردسر را
از تلويزيون پيدا كند .نوروز امسال ،تلويزيون 2فيلم

«يدو» و «تكتيرانداز» را پيش از اينكه در سينما
اكران شوند ،با خريد حقپخش تلويزيوني آنها كه
گويا رقمي در حدود 2ميليارد تومان بوده ،به روي
آنتن برد و اين موضوع نشان ميدهد كه تلويزيون
براي خريد فيلمهاي سينمايي مورد نظرش حاضر
به سرمايهگذاري است.
همچنين طبق اعالم اين اتحاديه ،كف قيمت فيلمها
در قراردادهــاي تمديدي با ســامانههاي نمايش
آنالين بهصورت انحصاري براي 3سال 600ميليون
ريال است .باز هم براساس پيگيريهاي همشهري،
از آنجا كه ســامانههاي آنالين در دوره كرونا مورد
توجه قرار گرفتند و جاي پاي خــود را در صنعت
سرگرمي ايران محكم كردند ،تا پيش از اين ،قاعده
متقني از سوي اتحاديه تهيهكنندگان درباره خريد
يا تمديد حقپخش نمايش فيلمهاي سينمايي در
اين سامانهها مشخص نشده بوده است .اما حاال براي
تمديد 3ســاله حقپخش 60ميليون تومان و براي
خريد حقپخش چيزي در حدود 500ميليون تومان
مدنظر اين اتحاديه است .بايد ديد رقمهاي مورد نظر
اتحاديه تهيهكنندگان مــورد پذيرش تلويزيون يا
ســامانههاي آنالين قرار ميگيرد يا اين موضوع به
جنگ و جدالي جديد دامن ميزند.

«شهر گربهها» اصالح میشود
تهيهكننده ،نويســنده و كارگردان فيلم «شــهر گربهها» گفت :پالنهايي كه در
تيزر مورد اعتراض بودند ،حذف ميشــوند و فيلم اصالح خواهد شــد .به گزارش
همشهري ،اكران «شــهر گربهها» از سوم آذرماه آغاز میشــود   .پخش تيزراین
فیلم در شبكههاي اجتماعي و برخي شــبكههاي ماهوارهاي فارسيزبان  موجي
از اعتراضها را برانگيخت .اوج اين اعتراضات ،بــه راه افتادن پويش در مخالفت با
فيلم در صفحه «فارس من» خبرگزاري فارس بود .تاكنون بيش از ۱۵هزار امضا در
حمايت از این پویش جمع شده است .امضاكنندگان به ترويج رقص و آوازخواني
زنان در فيلم معترضاند و خواستار لغو نمايش آن هستند .سيد جواد هاشمي در
گفتوگو با خبرگزاري فارس ضمن اعالم  اصالح صحنههايي كه باعث اعتراض به
آخرين ساختهاش شــده بود ،افزود :براي من نظرات معترضان مهم است .پس از
انجام مراحل فني ،نسخه جديد فيلم در اختيار سالنهاي سينما قرار خواهد گرفت.
سيدجواد هاشمي در پاسخ به اعتراضهاي بهوجود آمده ،تماشا نكردن کل فيلم را
دليل اصلي آن شمرد و گفت تيزر ،كليپي از مجموعه بخشهاي جذاب فيلم است تا
مخاطب را به ديدن اصل فيلم تشويق كند .اگر افرادي كه به فيلم معترض هستند،
يكبار فيلم را ديده بودند ،فروش آن بايد از مرز يك ميليارد ميگذشت .داستان و
پيام اين فيلم نفي مهاجرت غلط ،انتقاد از ترامپ و مبارزه با خوي استكبارستيزي
به شكلي غيرمستقيم براي بچههاست.

است .چگونه ما براي بقا ،آرمانهاي خيالي خودمان را نيست ميانگاريم و
به آدمهايي چون دنكيشوت برچسب ديوانه ميزنيم .اگرچه در روزگاري
كه قهرمانان ثروتساز برآمده از نيستي برايمان جالبند – فارغ از اينكه
چقدر اين اسطورهسازي واقعي باشد -؛ اما با عينك بودريار ميتوان گفت
اين اسطورهسازي نيز محصول تظاهر ،تغافل ،تجاهل است .دنكيشوت
تالشــي بود براي نشــان دادنگذار از آرمان به امكان .آدمهاي اطراف
دنكيشوت چيزي جز امر ممكن را نميخواهند ،پس در اين مسير وانمود
ميكنند به چيزي كه نيستند تا شــايد ممكن را حفظ كنند .در مقابل
دنكيشوت در پي آرمان است .آنچه ديگران جنون ميخوانندش ،چيزي
است كه بايد دنكيشوت بدان دست يابد؛ اما مسير رسيدن ناهموار است و
ناشدني .او ميميرد؛ اما آدمهاي اطرافش همه بقا را بر لقا ترجيح ميدهند.
زمين مكان ممكن براي زيستن است ،اگر زيستن را تظاهر نكنيم.

نقلقول خبر
لوریس چكناواریان
رهبر اركستر و آهنگساز:
در دوران كرونا بیش از  ۳۰اثر موسیقی نوشتم
و همچنان در حال نوشتن هستم .اثر بزرگی
درباره زندگی «موالنا» بهصورت سوئیت
سمفونی نوشته و تمام كرده ام و اگر بتوانم برای
ضبط آن اسپانسری پیدا كنم خیلی خوشحال
خواهم شد .در این  2سالی كه در خانه زندانی
بودم آثار زیادی نوشتم ،مانند سوئیت سمفونی
«سیاوش»« ،عاشورا» و چند موسیقی روی
داستانهای صادق هدایت ،كافكا و شكسپیر.
ولی باید دید چه خواهد شد( .ایسنا)

مسعود صنم
كارگردان مسابقه «دست فرمون»:
بازرگانی صداوسیما باید ورود كند و خود را به چند
برنامه محدود نكند .اگر بازرگانی ورود میكرد
من كارگردان
و بودجه به اندازه كافی میرسیدِ ،
استرس نداشتم و آن هیجان را میتوانستیم وارد
كنیم؛ درحالیكه در نبود بودجه محدودیتهایی
وجود دارد .درخواستم این است که مهدوی مهر،
مسئول بازرگانی صداوسیما ،فقط نگاه نقطهای
به چند برنامه نداشته باشد .به هر حال برند
میتواند با سرمایهگذاری ماندگار شود .هدفمان
این است كه بهصورت بینالمللی مسابقه را
برگزار كنیم( .مهر)

جهان

جهان در شوك «اوميكرون»

كشورهاي آفريقايي ميگويند كه احتكار واكسن در كشورهاي
ثروتمند و عدم ارسال آن به آفريقا باعث پيدايش گونه جديد
كرونا در اين منطقه شده است

عجله كشورهاي غربي براي بستن مرزها ،هزاران مسافر را در
فرودگاههاي سراسر جهان سرگردان و شوكي تاز ه به اقتصاد
جهان وارد كرده است

جهان در آستانه بحران فراگير غذايي
سياوش فالحپور
نگرانيها از تشــديد بحران غذايي
روزنامهنگار
در ســطح جهان روزبهروز در حال
افزايش است .براساس آخرين گزارش ســازمان ملل ،قيمت مواد
غذايي اساسي تنها ظرف يكسال گذشته بيش از 30درصد گران
شده است .اين وضعيت در سايه تداوم بحران كرونا ،امنيت غذايي
يكسوم ساكنان كره زمين را در معرض خطر جدي قرار ميدهد.
نشريه فرانســوي لوموند در گزارشــي تحت عنوان «پايان امنيت
غذايي» مينويســد :گراني فعلــي در مواد غذايي اساســي طي
10سال گذشــته بيسابقه بوده است .كارشناســان سازمان غذا و
كشاورزي(فائو) با توجه به روند افزايش قيمت در موادي همچون
غالت ،شكر ،گوشت ،شير و مشتقات آن ،زنگ خطر را نسبت به پايان
امنيت غذايي براي اكثريت ساكنان كره زمين بهصدا درآوردهاند.
اين وضعيت در حالي اســت كه هماكنون بســياري از كشورهاي
در حال توسعه يا جهانســوم ،براي تامين مايحتاج مردم خود در
دوران كرونا به استقراض از نهادهاي مالي بينالمللي نظير صندوق
بينالمللي پول و ...متوسل ميشوند .بنابراين گراني بلندمدت مواد
غذايي ميتواند بحراني بزرگ را براي چنين كشــورهايي با منابع
درآمدي محدود بهدنبال داشته باشــد .لوموند مينويسد :مفهوم
«امنيت غذايي» بهمعناي دسترســي پايدار و مستمر انسانها به
مواد غذايي مناسب است.
گرسنگي؛ بمب ساعتي در انتظار جهان

رســانههاي جهان طي سالهاي اخير بارها نســبت به پيامدهاي
بحرانهاي مالي ،بيكاري و ...براي جوامع مختلف هشدار دادهاند .اما
اينبار سخن از بحران غذا يا همان «گرسنگي فراگير» است .نشريه
لوموند در اينباره مينويسد :زنگ خطر به صدا درآمده و شاخصهاي
نابودي امنيت غذايي روزبهروز در حال افزايش است .ديگر مسئله
تنها به نيمكرهجنوبي زمين مربوط نيست و نيمكرهشمالي هم به
نقشه گرسنگي جهاني الحاق شده است .مناطق حاشيهاي كشورها
شرايط بسيار ســختي را براي تامين نيازهاي غذايي خود تحمل
ميكنند درحاليكه حمايت دولتهــاي مركزي از اين مناطق رو
به كاهش است.
لوموند در گزارش خود 2علت اصلي اين بحــران در كوتاهمدت را
جهش قيمت انــرژي و افزايش هزينههاي كشــاورزي نظير كود،
سمپاشــي و ...عنوان كرده است .اما ســازمان فائو در گزارشهاي
مكرر خود بيش از هر چيز بر گرمايش جهاني تأكيد دارد؛ پديدهاي
كه تعادل زيســتمحيطي كره زمين را بر هم زده و فجايع طبيعي
رو به رشــدي نظير ســيل ،توفانهاي ريزگرد ،خشكســاليهاي
بيســابقه و ...را بهدنبال
داشته اســت .همچنين
وضعيتخاورميانه
بررسيهاي صورتگرفته
خاورميانــه بهعنــوان يكي از
نشــان ميدهد بسياري
مناطق كمآب جهــان با جمعيت
از كشــاورزان و صاحبان
قابلتوجهي نســبت به منابعش،
زمينهــاي زراعــي طي
يكي از كانونهاي خطر غذايي طي
ساليان آينده بهشمار ميرود .البته
ســا لهاي اخير ترجيح
هنوز شرايط بحراني خاورميانه در
ميدهند با تغيير كاربري
حوزه امنيت غذايي فاصله بسيار
از منابع خــود براي توليد
چشمگيري با آفريقا دارد؛ قارهاي
انرژي(مزرعههاي انرژي
كه بهاستثناي9كشور ،تمام مناطق
خورشــيدي) اســتفاده
آن در دايــره بحرانهاي جدي يا
كنند .اين پديده نوظهور
شــديد غذايي قرار گرفته است.
نيــز در كاهــش منابــع
براســاس اطالعات موجود ،يمن،
عراق و ســوريه در صدر جدول
كشــاورزي غذايــي و در
بحران غذايي خاورميانه بهچشم
نتيجــه افزايش قيمتها
ميخورند؛ كشورهايي كه از قضا
تأثير مهمي داشته است.
ب ه دليل بيثباتي داخلي ،فاقد نظام
بدون شــك دامنــه اين
تصميمگيري پويا براي مديريت
بحران در نگاه كالن ،فراتر
چنين بحرا نهــاي پيچيد هاي
از حوزه كشاورزي رفته و
هستند.
امنيت بخشهاي مختلفي
از جهان را هم شامل ميشــود .بروز ناامني در مناطق حاشيهاي،
شكلگيري شورشهاي ضددولتي ،انقالبهاي فراگير در كشورهاي
بسيار فقير و البته افزايش موج مهاجرت بهسوي مناطقي با امنيت
غذايي باالتر ،ازجمله پيامدهاي امنيتي بحران غذا بهحساب ميآيند.
بهعبارت سادهتر ،گرســنگي بمب ساعتي اســت كه در آيندهاي
نهچندان دور منفجر شــده و جهان را دچار چالشهاي جديدتري
خواهد كرد؛ جهاني كه هماكنون درگيــر بحرانهايي نظير كرونا،
جنگ سرد اقتصادي و بيآبي است.
زنجيره بحران؛ از بذر تا محصول غذايي

بحران كشاورزي عنواني كلي اســت كه در بسياري از گزارشهاي
مرتبط با امنيت غذايي به آن اشــاره ميشــود .اما دقيقا منظور از
اين عبارت چيست؟ توليد تمام محصوالت غذايي اساسي نيازمند
تامين زنجيرهاي طوالني از مواداوليه است كه هرگونه اختاللي در
آنها ميتواند آثار بزرگي در حلقههاي بعدي زنجيره داشــته باشد.
حاال براي درك بهتر بحران كشاورزي ،ميتوانيم نگاهي بيندازيم
به وضعيت مواداوليه غذايي طي يكســال گذشته .گندم در صدر
اين جدول قرار دارد؛ اين محصول بهدليل كاهش چشمگير ميزان
توليد آن در شمال آمريكا(پس از شيوع كرونا) شاهد افزايش قيمت
در سطح جهاني بوده است .از سوي ديگر كاهش نيروي كار انساني
در مالزي(دوران قرنطينه) ،تأثير مشابهي بر بازار روغنهاينباتي
گذاشته و قيمت اين محصول اساسي را تا حدود 10درصد افزايش
داده است .همزمان با اين شرايط ،ميانگين جهاني توليد نيشكر نيز
بهطور قابل توجهي كاهش يافته؛ امري كــه عالوهبر بحران كرونا،
ريشــه در تغييرات آب و هوايي و سرماي شــديد سال 2020در
برزيل(بهعنوان مهمترين صادركننده نيشكر) داشته است.
عالوهبر تمام اينها بايد بهخاطر داشته باشيم مشكالت بهوجود آمده
در حوزه حملونقل جهاني كاال پس از شيوع كرونا و قرنطينههاي
سراسري ،عرضه و تقاضاي بينالمللي را بهطور طبيعي دچار اختالل
گسترده كرده است .مجموعه اين عوامل باعث شده در جديدترين
بحران غذايي جهان كه طي 30سال گذشــته بيسابقه بهحساب
ميآيد ،نهتنها غالت بلكه حتي ميوه و سبزيجات نيز شاهد جهش
اساسي قيمتها باشد.

فتانه احدي

روزنامهنگار

2سال از شيوع ويروس كرونا مـيگــــذرد
و درســت زماني كــه تصور ميشــد این
ويروس كمرمق شــده و تمامی كشورهای
درگیر ،تجربه الزم براي همزيســتي با آن
را كســب كردهاند ،ظهور گونــه جديد آن
به نام «اوميكــرون» در آفريقــا ،جهان را
شوكه كرده اســت .گونه جديد به عقيده
دانشــمندان ،بســيار خطرناك است و به
سرعت گســترش مييابد .اين نوع جديد
براي نخســتين بار در كشــور بوتسوانا در
جنوب قاره آفريقا شناسايي شد .پس از آن،
شناسايي موارد جديد ابتال در كشور همسايه
يعني آفريقاي جنوبي ،بســياري را نگران
كرد .شيوع گونه اوميكرون ،كشورها را در
معرض نامطمئنترين موقعيت همهگيري
كرونا از زمان شيوع نوع بسيار مسري دلتا
در بهار امســال قرار داده اســت .از اينرو
تمام كشــورهاي جهان ،پروازها به مقاصد
كشورهاي آفريقايي را لغو كردهاند.
به گزارش نيويــورك تايمز ،لغو ســفرها
موجي از نارضايتي را در ميان كشــورهاي
آفريقایــي برانگيختــه اســت .مقامــات
كشــورهاي آفريقايي ميگوينــد كه اين
قاره باز هم بار سنگين واكنش وحشتزده
كشــورهاي غربي را متحمل ميشود .اين
در حالي است كه همين كشورهاي غربي
با وجود درخواســتهای بسيار ،در تحويل
واكسن به آفريقا تعلل كرده اند .كشورهاي
آفريقایي معتقدند كه احتكار واكســن از
سوي كشورهاي ثروتمند باعث شده تا تعداد
بسيار كمي از مردم اين قاره واكسينه شوند؛
موضوعي كه خود ممكن است يكي از عوامل
اصلي شيوع گونه جديد كرونا در اين منطقه
باشد .آمار ســازمان بهداشت جهاني نشان
ميدهد كه در قــاره آفريقا فقط 10درصد
مردم یک دوز واكسن را دريافت كردهاند،
درحاليكه در منطقه آمريكاي شمالي اين
آمار 64درصد و در اروپا 62درصد است.
در زيمبابوه هم فقط 25درصد نخســتين
دوز واكسن را دريافت كردهاند و 19درصد
از جمعيت این کشور ،بهطور كامل واكسينه
شدهاند .در لسوتو و اســواتيني ،بهترتيب
27و 22درصد واكسينه شدهاند .در ناميبيا

14درصد مردم واكســن زدهاند كه از اين
تعداد فقط12درصد بهطور كامل واكسينه
شدهاند .نرخ واكسيناســيون در آفريقاي
جنوبي 27درصد است .مناطق روستايي آن
اغلب بهصورت تك رقمي هستند.
سازمان بهداشت جهاني مدتهاست که به
كشورهاي ثروتمند هشدار ميدهد دوزهاي
واكسن كمتري را خریداری کنند و به جاي
تزريق دوز سوم به مردم خود ،اجازه دهند
كه كشورهاي فقيرتر نخســتين دوزهاي
خود را دريافت كنند .كارشناسان سازمان
بهداشت جهاني ميگويند :توزيع گستردهتر
واكسن براي جلوگيري از ظهور انواع جديد
و خطرناك ضروري است.

4.25ميليارد نفر

تاكنــون 4.25ميليــارد نفــر
در سراســر جهــان دوز اول واكســن
كرونا را دريافت كردهاند .اين تعداد
برابــر بــا 55.4درصــد از جمعيــت
جهان اســت .بــا ايــن حال ،شــكاف
واكسيناســيون در جهان وجود دارد
و آفريقــا كمتريــن ميزان واكســن را
تزريق كرده است.

نتيجه وضعيت كنوني واكسيناســيون در
جهان ايــن بوده كه اكنــون فقط 3درصد
از مردم در كشــورهاي كــم درآمد بهطور
كامل واكسينه شــدهاند ،درحاليكه اين
رقم در كشــورهاي با درآمد باال و متوسط
از60درصــد هم فراتر ميرود .هــر روز ،به
ازاي هر واكســني كه بهعنوان نخســتين
دوز واكســن در فقيرترين كشورها تحويل
داده ميشود6 ،برابر دوزهاي واكسن سوم
و تقويتكننده در ثروتمندترين نقاط جهان
تجويز ميشود .اين نابرابري واكسن ،باعث
شده كه سازمان بهداشت جهاني اعالم كند
جهان بايد منتظر 5ميليون مرگ كرونايي
ديگر طي سالهاي آينده باشد .اين درحالي
است كه تاکنون شــمار مرگومير ناشي از
كرونا از مرز 5ميليون گذشته است.
در آفريقا فقط مشكل دسترسي به واكسن
نيســت .برخي از كشــورهاي اين منطقه
اعالم كردهاند كه فاقد فريزرهاي مناســب
و ساير ظرفيتهاي ذخيرهسازي واكسن

هستند.طی ماه گذشته ،اوگاندا هشدار داد
كه دوسوم از 9ميليون واكسني كه دريافت
كرده تا پايان سال منقضي ميشود.
سرعت جهش و گسترش ويروس اوميكرون
باعث نگراني محققان شده است .در روزهاي
اخير در انگليس ،آلمان و ايتاليا اين بيماري
ديده شده و دانشمندان تخمين ميزنند که
طي روزهاي آينده هزاران مورد در آفريقاي
جنوبي و دهها يا صدها مورد ديگر در سراسر
جهان ،گسترش خواهد يافت .كشورها يكي
پس از ديگري مرزهاي خــود را ميبندند.
استراليا ،تايلند و سريالنكا ازجمله آخرين
كشورهايي هستند كه به آمريكا ،انگليس
و اتحاديه اروپا پيوســته و از ورود مسافران
از آفريقــاي جنوبي و كشــورهاي اطراف
جلوگيــري كردهاند .به نوشــته نيويورك
تايمز ،برخي از دانشمندان نگرانند كه اين
محدوديتها ،ساير كشورها را بهدليل ترس
از ممنوعيت سفر و ديگر محدوديتهايي
كه تبعات اقتصادي دارد ،از گزارش موارد
ابتال بهگونه جديد منصــرف كند .مقامات
سازمان بهداشت جهاني نيز هشدار دادهاند
كه چنين ممنوعيتهايي ميتواند جريان
انتقال تجهيزات پزشــكي را مختل كرده
و كشورها را نســبت به گزارش تهديدات
ل كند.
بهداشتي بيمي 
هلند اعالم كــرده كه آزمايــش كروناي
61مسافر در دو پرواز آفريقاي جنوبي مثبت
شده كه آخرين نشان ه از دشواري جلوگيري
از عبــور اينگونــه جديد از مرزهاســت.
مسافران آفريقاي جنوبي كه تست كروناي
آنها مثبت شــده ،بــراي قرنطينه به هتل
منتقل شــدهاند .آغاز هرج و مرج ناشي از
لغو پروازهــا در آمســتردام در روز جمعه
باعث شده حدود 600مســافر در دو پرواز
از آفريقاي جنوبي در هواپيماها و ســپس
اتاقهاي بدون تهويه براي حدود 30ساعت
گرفتار شوند.
اقدام شتابزده كشــورهاي غربي در بستن
مرزهــا ،اقتصاد جهانــي را بــه مخاطره
خواهد انداخت .به همين دليل بسياري از
كشورهاي جهان خواستار منع بسته شدن
مرزها هســتند و بســياري نيز معتقدند با
بسته شدن مرزها جلوي شيوع كرونا گرفته
نميشود؛ چون اين اقدام خيلي دير صورت
گرفته است.
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عبور از كانال مانش ،هر نفر چند؟
عبور از كانال مانش و رســيدن
محمدامين خرمي
روزنامهنگار
به انگليس رؤياي بســياري از
پناهجوياني است كه از آســيا ،خاورميانه و آفريقا قدم در مسير
پرمخاطره اروپا ميگذارند .آنها كه به سمت انگليس ميروند ،بعد
از رسيدن به خاك فرانسه ماهها در بندر كاله سرگردان ميمانند
تا بتوانند با پرداخت پول به قاچاقبرها خود را به آن ســوي آب
برسانند .هدف ،رسيدن به بندر «دوور» در انگليس است .فاصله
كاله و دوور در نزديكترين نقطه33 ،كيلومتر اســت .به نوشته
خبرگزاري آسوشــيتدپرس ،پناهجويان براي عبور از اين باريكه
بايد بين  3000تا 7000يورو به قاچاقچيهاي انســان پرداخت
كنند .براي برخي از آنها البته گذشــتن از كانال مانش به قيمت
جانشان تمام ميشود.
برخي از قاچاقچيان بهعنوان تخفيف ،يــک جليقه نجات هم به
پناهجويان ميدهند .جليقه نجات اما در برابر موجهاي سهمگين
كانال مانش ،كاري از پيش نميبرد .طي سالهاي اخير166 ،نفر
در اين مسير جان خود را از دست دادهاند27 .نفرشان همين هفته
قبل زماني كه قايقشان اسير امواج شد ،قرباني شدند؛ حادثهاي كه
مرگبارترين حادثه عبور از كانال مانش طي 7سال گذشته به شمار
ميرود 30 .تا 40نفر سوار قايقهاي الستيكي ميشوند كه بهطور
استاندارد 10نفر گنجايش دارند .عبوردادن هر قايق ،تا 300هزار
يورو عايد قاچاقچيها ميكند.
پناهجوياني كه به خاك انگليس ميرســند ،همچون بسياري از
ديگر كشورها بهمدت یک سال اجازه كار ندارند اما برخالف ديگر
كشورها در همين دوران كمك هزينهاي به مبلغ حدود ۴۰پوند در
هفته دريافت ميكنند .زنان باردار و كودكان ،كمك هزينههايي
مازاد بــر اين دريافت خواهنــد كرد .همچنين هزينــه درمان و
تحصيل براي اين افراد در انگليس رايگان اســت .به همين دليل
است كه انگليس براي بســياري از پناهجويان در مقايسه با ديگر
كشورها جذابتر است؛ بهخصوص در مقايسه با فرانسه .در فرانسه
پناهجويان نه حق كار دارند و نه حق اجاره سرپناه.
قايقهاي كوچك الســتيكي كه حدود 7متر طــول دارند ،براي
رسيدن به دوور بايد از ميان كشــتيهاي اقيانوسپيما كه گاهی
تا 300متر طول دارند ،عبور كنند .برخي از قايقها بر اثر برخورد
با اين كشتيها واژگون شــدهاند .پليس فرانسه فروش قايقهاي
الستيكي در فروشگاههاي بندر كاله را ممنوع كرده اما قاچاقچيها
قايقها را از آلمان و بلژيك به فرانســه و در نهايت به كاله منتقل
ميكنند .طي سالجاري ،يعني طي 11ماه ،بيش از 23هزار نفر
موفق شدهاند با عبور از مانش ،خود را به انگليس برسانند .به اين
ترتيب قاچاق پناهجويان در اين منطقه كســبوكاري است كه
ساالنه دستكم 69ميليارد يورو ارزش دارد.
پناهجويان قبل از آنكه به فرانسه برســند ،بايد از اروپاي مركزي
يا اروپاي شرقي عبور كنند .عبور از اين مسير هم دستكم براي
هر نفر 4000يورو خرج دارد .قاچاقبرها پناهجويان را در اروپاي
مركزي با كاميون عبور ميدهند .براي هرماه انتقال پناهجويان تا
مقصد ،رانندهها  2000تا 3000يورو دستمزد ميگيرند .بسياري
از آنها اهل كشــورهاي شــرق اروپا ازجمله اوكراين و مولداوي
هستند.
مقامهاي دولتي در دو ســوي كانال اعالم كردهاند كه بايد براي
متوقفكردن روند عبور پناهجويان از اين منطقه ،با قاچاقچيان
انسان برخورد كنند .فرانسويها طي روزهاي اخير تعدادي را در
اين رابطه دستگير كردهاند اما آنها ميدانند كه افراد دستگيرشده،
خردهپا هستند و نقش چنداني در شبكه قاچاق پناهجويان ندارند.
دستگيرشدهها در انتهاي شاخه قرار دارند .پليس فرانسه اما اعالم
كرده كه در حال بازجويي از اين افراد براي رسيدن به سركردهها و
سرشاخههاي باندهاي قاچاق است.
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روزنامه العربي الجديد [قطر]

سويه جديد كرونا؛ بازگشت وحشت

بار ديگر وحشــت از كرونا سراسر جهان را فرا
گرفته است .طي روزهاي گذشته انتشار اطالعات
بيشتر از ســويه جديد كرونا ،تمامي تحوالت
سياســي ،اقتصادي و حتــي اجتماعي دنيا را
تحتالشعاع قرار داده است .انتظار ميرود جهان
بار ديگر وارد فاز قرنطينههاي سراسري شود.

روزنامه نيويورك تايمز [آمريكا]

جنگ سايبري اسرائيل و ايران

روزنامه نيويورك تايمز نوشته كه چندين سال
است كه يك جنگ سايبري مخفي ميان اسرائيل
و ايران در جريان است .در گذشته اهداف معموالً
نظامی یا دولتی بوده اند اما اکنون ،جنگ سایبری
برای هدف قرار دادن اهــداف غیرنظامیان در
مقیاس وسیع در جريان است .نمونه اين مورد
اخير ،حمله به جايگاههاي ســوخت در ايران
بوده است.

روزنامه گلوبال تايمز [چين]

هشدار به ليتواني

روزنامه دولتي گلوبال تايمز چاپ پكن به ليتواني
هشدار داده كه رويكردش در قبال مسئله تايوان،
در نهايت به انزواي اين كشور منجر خواهد شد.
پکن روابط دیپلماتیک خود با لیتوانی را کاهش
داده و نارضایتی خود را از ویلنیوس به دلیل اجازه
دادن به تایوان برای ایجاد یک سفارت دوفاکتو در
این کشور حوزه بالتیک اعالم كرده است.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
روي گرداندن از حق ،با عدالت جمع نشود.
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تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها

دوران همينويسد بر
عارضش خطي خوش
يا رب نوشته بد از يار ما
بگردان
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مشكلعمومي
پزشكانعمومي

علل غمافزايي
شبكههاي اجتماعي

فاطمه عباسي
« پذيرايي از ساعت 14تا  »18نوشته شده روي
تابلوي رنگ و رو رفته جلوي در و البته آن قاب
عكس خاك گرفته پرستاري كه به نشانه سكوت
انگشت اشارهاش را روي لبها گذاشته ،تصوير
آشــنايي از مطب يك پزشــك عمومي است.
پزشكاني كه ســالهاي دور در بيشتر محلهها
مطب داشــتند ،طبابت ميكردند و تبديل به
دكتر خانوادگي اهالي محل ميشدند .حاال اما
چند سالي است كه رد پاي اين مطبهاي محلي
كم رنگ شــده و دكترهاي عمومي محبوب ما
بهخاطر كم شــدن بيمار و باال رفتن هزينهها،
مطب را تعطيل كــرده و اكثرا در ســالنهاي
زيبايي يا مشغول بوتاكس و ارائه خدمات زيبايي
به مشترياناند يا در مراكز ترك اعتياد متادون
نســخه ميكنند .مصداقش هم صحبتهاي
معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي كشور
است كه گفته« :در ســالهاي اخير مطبهاي
زيادي بسته شده است .در  ۱۰سال گذشته در
بسياري از شهرها اصال شــاهد نبوديم كه يك
مطب پزشــك عمومي ،افتتاح شده باشد .بلكه
عمدتا در مراكز ترك اعتياد و مراكز پوست ،مو و
زيبايي فعال بودهاند .اين موضوع نشان ميدهد
كه همكاران ما نميتوانند در اين شرايط با كار

آماردفتراطالعاتودادههایآبكشورنشان
میدهد،باسپریشدن ۶۵روزازسالآبی،تا
 ۵آذرماه(سالآبی)1400-1401میزانحجمآب
درمخازنسدهایكشورحدود17/7میلیارد
مترمكعباستكهنسبتبهمدتمشابهسال
آبیگذشته ۳۰درصدكاهشنشانمیدهد.

همه بــه يكديگر ميگفتيم روسها بــهزودي از راه
ميرسند ،شايد همين فردا.
همه از اين موضوع اطمينان داشتيم و با اطمينان از
آن حرف ميزديم ،اما هيچكس در دل به آمدنشان
باور نداشــت ،چون آدمــي در «الگر» عــادت به

 90درصد

از پاییز می گذریم ...عكس :علیرضا طهماسبی

معاونشركتفاضالبتهرانگفت:طبقگفته
پیمانكاران ۸۰،تا ۹۰درصدورقهایاجرایپروژهطرح
فاضالبتهرانسرقتمیشودوآنهامجبوربهخریداری
مجددآنهستندوالزماستاقداماتجدیتریبرای
مقابلهبااینمسئلهصورتبگیرد،چراكهپیشرفت
پروژهمستلزمایجادشرایطایمندرتهراناست.

اميدواري و حتي اعتماد به مشاعر خويش را از دست
ميدهد .بيشتر وقايع به شكلي پيشبينيناپذير رخ
ميدهنــد و از همين رو فكركــردن در الگر نهتنها
بيهوده كه زيانبار هم اســت ،زيرا حساسيتي را زنده
نگه ميدارد كه سرچشمه رنج است ،حساسيتي كه
وقتي رنج از حد معيني فراتر ميرود ،قانون طبيعي
مباركي آن را كند ميكند.

ديالوگ
تنگه ابوقريب
بهرام توكلي

دوشنبه
چاه بدون درپوش وروزگارمفاهيم وادراك
فريدون صديقي | کارشناس رسانه

 100.000تومان

درحالی كمیته امداد بهعنوان یكی از نهادهای مجری برنامه رفع
سوءتغذیه مادران باردار و شیرده و وزارت بهداشت بهعنوان عامل
شناساییكننده این قشر فعالیت میكنند كه سبد غذایی فعلی
كه ماهانه با رقمی معادل  ۱۰۰هزار تومان به این دسته از مادران و
كودكان ارائه میشود ،در مقایسه با تورم و افزایش قیمتها ناچیز
است و تأثیری در رفع سوءتغذیه ندارد.

چهره به چهره

بوك مارك
اگر اين نيز انسان است
پريمو ل ِوي

حافظ

اول آخر

پزشــكي خالص معيشت خودشــان را تامين
كنند ».يكي از داليل كساد شدن كار پزشكان
عمومي ،باور غلطي است كه در بين مردم رايج
شده و آن اين است كه اغب افراد به گمان اينكه
پزشــك متخصص حاذقتر از پزشك عمومي
اســت ،براي هر بيماري ســادهاي راهي مطب
پزشكان متخصص ميشــوند و ديگر پزشكان
عمومي را قبول ندارند .از ســوي ديگر برخي از
پزشكان عمومي نيز آنطور كه بايد و شايد براي
بيماران وقت نميگذارند .اگر تورم زياد و گران
شدن هزينه ويزيت پزشك عمومي را هم به اين
موارد اضافه كنيــد ،در مييابيد كه اين عوامل
باعث شــده تا ديگر كمتر چشممان در كوچه
و خيابانهاي محل به تابلوي پزشــك عمومي
روشن شود و پزشــكان جوان هم تمايلي براي
باز كردن مطب ندارند چون برايشــان به صرفه
نيست .از هزينه منشي گرفته تا ماليات و هزار
خرج مطبداري ديگر باعث شده كه كار پزشكي
بهصرفه نباشد .حاال مسئوالن وزارت بهداشت
نگرانند كه بخش خصوصي خدمات ســامت
بهخاطر تورم و افزايش هزينهها در كشور تعطيل
شود .همانطور كه اگر توجه كرده باشيد ،تعداد
مط 
ب ماماها در كشور كم شده و اين خطر براي
مطب پزشكان عمومي هم چندان دور از ذهن
نيست.
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عدد خبر

نيمنگاهــي به آخريــن پژوهشهاي
اجتماعي و روانشناســي (ماه جاري
ميالدي) كه نتايج آن در ســايت مجله
علمــي JAMA Network Open
منتشر ميشود نشــان ميدهد تقريبا
تمامي پژوهشــگرها در غمافزا بودن
شبكههاي اجتماعي براي افراد مستعد
اضطــراب و افســردگي متفقالقول
هســتند .به همين دليل پژوهشهاي
يادشــده به رد يا پذيرش اين فرضيه
نپرداخته فقط سراغ داليل آن ميروند.
براي نمونه مطابق نتايج آخرين پژوهشي
كه روي اين موضوع انجام شده است از
8هزار و 45نفر آمريكايي بزرگســال
جامعه آماري كه با شبكههاياجتماعي
شامل اســنپچت ،فيسبوك ،توييتر،
پينترســت،تيكتاك و اينستاگرام
در ارتباط بودهاند 5هــزار و 395نفر
ميزان افسردگيشــان نسبت به سال
پيش افزايش داشــته اســت .بهگفته
روانشــنا سها اگرچه شــبكههاي
اجتماعي بهخودي خود نميتوانند عامل
بروز افسردگي باشــند اما چنانچه فرد
مســتعد اين عارضه باشد شبكههاي
اجتماعي ميتوانند به راحتي شدت آن
را افزايش دهند .پژوهش اخير بيشتر
به اين موضوع پرداخته است كه تشديد
اختالل رواني افســردگي به وســيله
شــبكههاي اجتماعي مختص جوانان
نيست و روي بزرگســاالن مستعد هم
تأثير منفي دارد .ديگر اينكه اين تأثير
منفي را به تفكيك جنسيت ،سن ،نژاد
و ايالتهاي گوناگون آمريكا بررســي
كرده است .اما پژوهشهاي روانشناسي
ديگري كه در اين زمينه انجام شده داليل
غمافزابودن شبكهها ياجتماعي براي
افراد مستعد افسردگي و اضطراب را در
چند عامل مهم خالصه ميكند .نخست
اينكه مخاطب شبكههاي اجتماعي فقط
با ويترين خوشتراش و چيدمان الكچري
زندگي كاربرها و مخصوصا اينفلوئنسرها
و سلبريتيها مواجه ميشود .وي پس از
مقايسه وضعيت فعلي خود با وضعيت
مطلوب و ايدهآل نمايش داده شده توسط
گروه يادشــده دچار احساس ناتواني،
بيكفايتي و ناكامي ميشود .حال آنكه
در پس اين نمايش زيبا و باشكوه اغلب،
پشــتصحنهاي نه چندان خوشايند
وجــود دارد كه مخاطب شــبكههاي
اجتماعي هيچگاه به آن دسترسي ندارد.
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همشهريwww.hamshahrionline.ir :
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كيانوش عزيز
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71046

آن ده هزار و سيصد و سي و هشت نفركه زندگي را با
مرگي غيرطبيعي در بهار امسال جا گذاشتند ،يعني
مثال از عاشقي ،مجنون و سرانجام قرباني محبوب
بيوفا شدند يا آنقدر حواسشان غرق هزار درد بيدرمان بود كه از يغما رفتن
سرپوش كانال آب و برق توسط گرسنگان نان و پنير بيخبر بودند! پس سقوط
كردند و زنده ماندن را جا گذاشتند!
نكته؛ ترديد ندارم كه شما بر اين باور ديرين هستيد هيچگاه ودرهيچ شرايطي
نبايد احتياط را ناديده گرفت؛ يعني اگر چراغهاي برق ،كمنور و يا كورند با چراغ
تلفن همراه طي طريق كنيد ،حتي ميشود طوري در گذران كار و بيكاري تردد
كرد كه غروب به پايان برسد و كارتان به شبپيمايي نكشد يا اصال هزار و يك
فكر و خيال را فقط موقع نشستن دنبال كرد!
پاسخ كليشهاي :كار از احتياط و مالحظه به وسواس در مراقبت رسيده است؛
آنسان كه از نفس كشيدن در ايوان و خيابان خود را محروم كردهايم ،مبادا در
ليست ساالنه چهل ويك هزار مردمان معصومي كه ب ه علت آلودگي غليظ و
غمانگيز هوا ،ما را جا گذاشتند و رفتند قرار بگيريم!
برآوردها حاكياست بيست وشش درصد از سكتههاي مغزي وبيست درصد از
سكتههاي قلبي بهخاطر هواي آلوده ومسمومي است كه در كوچه و خيابان به
ناچار و عاشقانه تنفس ميكنيم تا از بينفسي نميريم اما دريغا و دردا ميميريم!
راست اين است كه ترك زندگي دراين روزگار به مرگ طبيعي كمي غيرطبيعي
است ،چون ما ناخواسته هميشه و همواره در مكاشفه و نبردي تكاندهنده براي
يك زندگي ساده و كامال طبيعي هستيم ،اما اغلب ميبازيم و يا ترك بر ميداريم
ت جان سرپا ماندن دارد ،چرا؟ خيلي ساده
نه سار از درخت ميپرد و نه درخ 
است وقتي محيطزيست را هر روز به آتش ميكشيم؛ آب را سرنگون ،درخت را
خشك و خاك را خاكستر ميكنيم .چون اساسا از كودكي و از مدرسه و تا پس
از آن از آموزشهاي بنيادي و كاربردي حفظ محيطزيست بيبهرهايم بديهي
است با دانايي متعالي براي هستيبخشي به زندگي بيگانهايم! بهعبارت سادهتر
ما در سرزمين مادري خويش بيگانهايم حتي اگر بر اين باور باشيم بههرحال
انسان در هر تنگنايي از موقعيت ،راهي به رهايي ميگشايد! كامال درست است
اگر از زنده بودن براي زندگي كردن مايوس نشويم هميشه راهي هست .اما و اگر
درگير كاريكاتوري از زندگي باشيم با نوشتاردرماني و گفتاردرماني هيچ پلكان
بدون پلهاي ما را به لب هيچ بامي نميرساند! جانبخشي  ٤١٢٩نفر در حوادث
رانندگي در بهار امسال ،مرگ ١٩٧تن با اسلحه سرد از قبيل كارد ،چاقو و قمه
و  ٢٩٥تن بهخاطر غرق شدن١٨٨ ،تن بهخاطر برقگرفتگي و ٥٦٠تن بهدليل
افتادن از بلندي مثل افتادن در چاه ،تنها بخشي از مرگ و ميرهاي غيرطبيعي
در روزگار غيرطبيعي كروناست كه اگر مرگ قربانيان كرونا در همين بهار رفته
را به جمع غيرطبيعيهاي يادشده بيفزاييم آنوقت حالمان پژمرده تراز پاييز،
تخممرغ ،مرغ ،ماست وگوشت و پفك و نمك ،درياچه اروميه و زايندهرود بيرود
خواهد شد .يعني دچار تركخوردگيهاي فرهنگي خواهيم شد! چون فرهنگ
نخستين شيوه زندگي و نيز شيوه تفكر ،عمل و احساس است كه ما اين روزها
در اين باره كمي افسردهايم!
نكته؛ آيا مفاهيم ،بدون ادراك تهي هستند و ادراك ،بدون مفاهيم كور است !
نكتهسنجي؛ آيا ما داريم از توليد مفاهيم براي انتقال پيام تهي ميشويم ؟
وقتي ميگوييم دزدي و اختالس امــري غيرمدني و ضدمنافع و امنيت ملي
است و همزمان استاد تمام ِ
چپاول اموال عمومي هستيم آيا مفاهيم تهي از
وقت
ِ
اعتبار نميشوند؟ و يا آنگاه كه مسئول يا دوست و همسايه وعده مندرآوردي
ميدهند ادراك ما ،كور و مختل نميشود؟
من پاسخ روشني ندارم چون هوا درحال نوشتن اين يادداشت بهتدريج تاريك
شد و بايد برخيزم چراغي روشن كنم.
آرزويم اين است و نيز اميدوارم كه طبيعي زندگي كنيم و از روي چالههاي بدون
درپوش به سالمت بگذريم !

گرینویچ

طرفين برخورد محمود كيانوش -رضا براهني

 آقا مجيد ،اينا همش حرفه .شــما ميترسيد مافردا جنگرو نبريم؛ بــراي همين نميذارين من
با شما بيام.
 +جنگ برنده نداره علي آقا .توي جنگ فقط اونايي
برنده ميشن كه اسلحه ميفروشــن .اينم يادت
باشه كه ما نميجنگيم .از خونه و زندگيمون دفاع
ميكنيم .اين دو تا رو با هم قاطي نكن.

نوع برخورد جدل لفظي ،استمرار رفاقت
تاريخ برخورد 1344
محل برخورد تهران ،نبش كوچه رفاهي در چهارراه مخبرالدوله ،كتابفروشي انتشارات نيل

آ
خر مصور

3سال پيش ،محمود كيانوش ،طي آنچه خود
صابر محمدي
«خانهتكاني در هشتادوچهارســالگي» ناميده
است ،چند يادداشت از رضا براهني خطاب بهخودش پيدا ميكند و
همين ماجرا باعث ميشود كه يكيدو فصل از كتاب خاطراتش يعني
«بردار اينها را بنويس ،آقا!» را به ماجراهاي مرتبط با اين يادداشتها
اختصاص بدهد .اين بخش از كتاب كيانوش كه ســال گذشته در
انتشارات «فرهنگ جاويد» منتشر شده ،به سال 1344بازميگردد؛
زماني كه سردبير مجله محافظهكاران ادبي آن زمان يعني «سخن»
بوده است .كيانوش چند باري از كساني نام برده كه بهعنوان سردبير،
نوشتههايشان را منتشــر نميكرده و همين امر به زعم او سببساز
بروز دشمنيهايي با او شده اســت .ماجراي برخورد او با براهني ،با
اينكه از همين دست است ،يعني به ماجراي منتشرنكردن يكي از
نوشتههاي براهني در «سخن» مربوط است ،اما توفير دارد با بقيه.
كيانوش تعريف ميكند كه عصرها در مســير مجله تا خانه ،هر روز
سري به كتابفروشي انتشــارات نيل در نبش كوچه رفاهي چهارراه
مخبرالدوله ميزده و آنجا خيليهــا را ميديده ،ازجمله براهني را.
بعد با هم از كتابفروشــي بيرون ميزدهاند و به جاي اينكه كيانوش
اتوبوسهاي شــميران را از چهارراه مخبرالدوله سوار بشود ،پياده
به همراه براهني تا باالي پيچشــميران ميرفته تا هممسير باشند؛
«گاهي بحثمان در سر كوچه او ،ايستاده هم مدتي ادامه مييافت.
در يكي از اين سر شبها از من خواست كه به خانهاش بروم و رفتم.
اتاقش را با قفســههاي كتابها و ميز كارش ،اتاق شاعري ديدم كه

اين روايت امروز به چه درد ما ميخورد؟

عيادت سويه جديد كرونا
«اومیکرون» از نسخه پيشيناش
اثر :ماريان كامنسكي

غيراز شعر ،خيلي چيزهاي ديگري هم ميخواند .به همين دليل بود
كه با وجود اختالف نظرهامان ،ميتوانستيم درباره خيلي چيزها با
هم حرف بزنيم».
در يكي از همين ديدارها ،براهني مقاله «مولوي ،سوررئاليسم ،رمبو و
فرويد» را به كيانوش ميدهد تا در «سخن» منتشرش كند .كيانوش
مقاله را ميخواند بر ســر تعبيري از يك بيت موالنا توقف ميكند.
معتقد اســت براهني اشــتباه كرده .ماجرا را به او ميگويد و او را از
تصميمش مبني بر كنارگذاشتن متن از شماره آينده مجله باخبر
ميكند .براهني به تغيير متن تن نميدهد و چندوقت بعد ،مقاله در
نشريه دانشكده ادبيات تبريز منتشر ميشود .اين ،اتفاقي است كه
در رابطه با متن بيرونمانده از «سخن» نادر ابراهيمي هم ميافتد،
با اين تفاوت كه وقتي مقاله ابراهيمي چاپ ميشود ،كيانوش آن را
دهنكجي بهخود تعبير ميكند اما در رابطه با انتشار مقاله براهني
در جايي ديگر ،كيانوش ديگر بر توسن وهم توطئه نميتازد و از آن
برنميآشوبد.
ميدانيم كه متد رضا براهني در نقد ،بهرهاي هم از مزاج تند برده است،
اما شايد باور نكنيد كه او پس از كنارگذاشتهشدن مقالهاش بهدست
كيانوش ،خالف آنچه تصور ميشــود كه چنين رفتارهايي حتما به
دشمني منجر ميشــود ،يك روز يادداشــتي مينويسد خطاب به
كيانوش كه «كيانوش عزيز ،اگر حوصله كردي تلفن بكن،71046 ،
فردا بعد از ساعت يك تا ساعت سه و تقريباً تمام روزها در همين ساعت
من خانه هستم .تلفني بكن و اگر خواستي سري بزن .قربانت براهني».

ميدانيم كه محمود كيانوش ،سردبير مجله محافظهكاران ادبي و رضا براهني ،منتقد راديكال و نوگراي دهه 40بودهاند.
براي ما كه به دوگانههاي تاريخ ادبيات راحت تن ميدهيم ،تصور پيادهروي چنين دو نفري در عصرهاي قلب پايتخت
سخت است؛ سختتر اما ادامه رفاقت آنهاست پس از حذف آن مقاله .از چنين روايتي ميتوانيم اين تلنگر را بخوريم كه
صفبنديهاي سفت و سخت تاريخنگاران ادبيات فارسي را راحت نپذيريم؛ آنچه ميماند رفاقت است؛ همان نمره 5رقمي
تلفن در يكي از كوچههاي پيچشميران كه منتظر تماس بود.

محاكمهنخستين مجرمفضايي

ناســا از به جريان افتادن نخســتين پرونده مجرمي فضايي خبر داد .به گزارش
نيويوركتايمز ،اداره كل ملي هوانوردي و فضا ( )NASAاز به جريان افتادن پرونده
ك كلين» خبر داد .او در ماموريتي از ايستگاه فضايي
فضانورد اين سازمان «آن م 
وارد حساب بانكي همسر پيشيناش شده بود و همين موضوع كافي است تا پرونده
او پس از چند سال دوباره به جريان بيفتد .مككلين اعتراف كرد كه بهدليل داشتن
فرزندي كه همسر پيشيناش سرپرستي او را بهعهده دارد مجبور شده است براي
ي همسر
اطمينان از پول كافي در آن حساب بهصورت غيرقانوني وارد حساب بانك 
پيشيناش شود.

جهش همزمان
سازمان بهداشت جهاني و كرونا

درســت هنگامي كه واريانت جديد ويروس كرونا شناسايي شد سازمان بهداشت
جهاني در شرايط عادي بايد اين ويروس جهشيافته را مطابق حروف الفباي يوناني
 Xiميناميد .اما اين اتفاق نيفتادو نام گونه جهش يافته «اوميكرون »Omicron -
ن كساني
اعالم شد .به گزارش نيويوركپست ،تد كروز ،سناتور آمريكايي از نخستي 
بود كه در حساب توييتر خود فرضيههايي براي اين جهش سازمان بهداشتي جهاني
از روي يك حرف مطرح كرد .بهگفته او مسئوالن اين نهاد بينالمللي بهدليل شباهت
حرف  Xiبا امالي التين نام كوچك شي جين پينگ  Xi Jinpingرئيسجمهور
كنوني چين ترتيب نامگذاري ويروس كرونا را ناديده گرفتهاند.

