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 واردات انبوه كاالهاي اساسي

بررسی حساب و كتاب تجارت خارجي در 8 ماه امسال

نگاه
مهدي توكلیان ؛ فعال فرهنگي 

هرچند امروز در كالنشــهر هاي بزرگ مانند پايتخت، 
بر تعداد اماكن فرهنگي هنري مانند: فرهنگســراها، 
خانه هاي فرهنگ، سالن هاي نمايش در برخي از مراكز، 
گالري هاي هنرهاي تجســمي، نمايشــگاه هاي هنري دوســاالنه، ســوگواره ها و 
جشنواره هاي هنري، نمايشگاه هاي كتاب، سمينارها و كنگره ها افزوده شده است، اما 
با وجود كوشش هاي فراوان شهرداري، حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمي و ديگر نهادها، هنوز كثرت فضاها و فعاليت هاي فرهنگي، 
پاسخگوي جمعيت مردم پايتخت نيست و اين در حالي است كه گسترش فضاهاي 
فرهنگي هنري و تفريحي نسبت به پايتخت هاي بزرگ جهان و ظرفيت هاي موجود 
متناسب با جمعيت چند دهه قبل بوده و نسبت به رشد و افزايش جمعيت تغييرقابل 
توجهي نكرده است؛ درحالي كه گسترش شهروندي و مهاجرت به اين كالنشهر در 
بعد داخلي، منطقه اي و ملي رشد قابل توجهي داشته است كه به نظر مي رسد بررسي 

دقيق اين موضوع در قالب كارگروهي از نهاد هاي متولي آمار و ارقام قابل احصا باشد.
تهران از ديرباز محل زندگي اقوام و طوايف گوناگون با زمينه هاي فرهنگي و تربيتي 
كاماًل متفاوتي است. باور به اينكه تنها امر فرهنگ است كه مي تواند زمينه گفت وگو 
ميان شهروندان را مهيا سازد و آنان را از قيد تعصب هاي بي دليل قومي و ديني رهايي 
بخشد، مهم ترين عاملي كه مي تواند زندگي جمعي گروه هاي مختلف قومي، ديني و 
اجتماعي را در كالنشهر تهران تسهيل كند، به كارگيري يك برنامه فرهنگي هدفمند در 
جهت شيوه هاي مناسب زندگي در يك محيط چندفرهنگي و استفاده از مواهب چنين 
فرصتي است. با وجود تفاوت و تنوع صورت هاي 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 دست يافته كه 
بي اعتنا به مرزهاي جغرافيايي، تمدن ها و فرهنگ هاي گوناگون با انسان هاي ديگر 

ارتباط برقرار كرده و حيطه تأثير خود را تا اعماق تاريخ نفوذ داده است.
از سوي ديگر مي بايســت به نقد مؤثر اقدامات فرهنگي در خنثي سازي  آثار مخرب 
هجمه فرهنگي دنياي غرب به فرهنگ و تمدن ملل شرق توجهي جدي شود. امروزه 
يكسان سازي فرهنگي و جداسازي ملل شرق و به خصوص ملل اسالمي از هويت ملي 
و ديني خود، سياستي است كه با قدرت و پيگيري غيرقابل باوري از سوي نهادهاي 
 قدرت و ثروت اعمال مي شود. بي شــك تنها ابزار توانمند براي مقابله با اين هجمه 
همه جانبه تكيه بر داشــته هاي خودي و به كارگيري انديشمندانه ثروت ها و ميراث 
فرهنگي  و ميراثي ايران اسالمي است. ميراثي ارزشمند كه از طريق مراكز فرهنگي 
بايد به نسل هاي جوان و جديد شناسانده شود. از طرفی فرهنگ، نقش غيرقابل انكاري 

در ارتقای حيات معنوي انســان ها دارد و از آنجا كه انســان 
مخلوقي است جداي از ساحت مادي و محدود خود، داراي ابعاد 

بيكرانه اي از توانمندي هاي روحي و معنوي است كه جز با استفاده از ابزار فرهنگي 
آشكار نمي شود و به بهره وري نمي رسد. 

 كالنشهري به نام تهران 
و رويكرد كالن فرهنگي 
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ايجاد مركز راهبردي فرهنگ و رســانه، 
گفت وگو با نخبگان، استفاده از خرد جمعي، فرهنگ

برگزاري جلســات هم انديشي، تشكیل 
شوراي مشورتي، بررسي ده ها كتاب، مقاله و... تنها بخشي 
از كار بزرگي است كه براي بازسازي انقالبي ساختار فرهنگ 
و رسانه كشور آغاز شده؛ كاري كه قرار است طرحي نو در 

زمینه فرهنگ و مديريت رسانه اي كشور دراندازد.
 

پیامي 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 عرصه هاي 
مديريتي تمركز كنند؛ البته ايشــان گفتند كه »حركت 
انقالبي يعني خردمندانه و عاقالنه«. بعد از اين ديدار بود 
كه بازسازي فرهنگي در همه عرصه هاي آن به معناي اعم، 
مدنظر مسئوالن فرهنگي كشور قرار گرفت و در نخستين 
مرحله، از طريق مشورت با صاحب نظران و انديشمندان 
اين حوزه، تالش براي رســيدن به اين هدف آغاز شــد. 
در اين ميان مركــز راهبردي فرهنگ و رســانه يكي از 

بخش هاي 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 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، كميسيون فرهنگي مجلس 
شوراي اسالمي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان 
تبليغات اســالمي براي پيگيري »طرح كالن و معماري 
ساختار فرهنگ و رسانه كشور« شكل گرفت. اين سازوكار 
از اين بخش ها تشــكيل شد: شــوراي راهبردي طرح با 
تركيب مقام هاي 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 اســالمي و رئيس 
سازمان تبليغات اسالمي از اهالي فرهنگ، هنر و رسانه، 
دعوت كردند تــا از طريق درگاه معرفي شــده، نظرات 
خودشان را در اين باره بيان كنند كه تا هفته اول آبان ماه، 
۳۳۵ نفر از انديشمندان و صاحب نظران حوزه فرهنگ و 
رسانه به ارائه نظرات خود پرداختند. اين در حالي است 
كه حدود ۱۳۵ عنوان از طرح هاي ارســالي ساختارمند 

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

 
بررسي كتاب ها و پژوهش ها

همزمان با تحليل مطالب ارسال شده، كتاب ها، پژوهش ها، 
مقاالت و مصاحبه هاي منتشــر شــده در فضاي عمومي و 
دانشگاهي از سوي نخبگان و صاحب نظران در مورد موضوع 
»ساختار فرهنگ و رسانه« تحليل و دسته بندي محتوايي شد.

 
يك ماده واحده اثر بخش

درراستاي تسهيل حقوقي طرح بازسازي، ماده واحده اي از 
سوي دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي تنظيم و در دستور 
كار اين شورا قرار گرفت. در دولت نيز با تأكيد رئيس جمهور 
و پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در رابطه با ارتقاي 
بهره وري منابع و بودجه هاي فرهنگي و نيز انسجام بخشي در 
سياستگذاري و هماهنگي بين بخشي در فعاليت هاي فرهنگي، 
ماده واحده اي در دستور كميسيون فرهنگي دولت قرار گرفت. 

پس از تصويب اين موضوع در دولت، 
نماينده ويژه رئيس جمهور و هيأت 

وزيران، موارد تعيين شــده در جهت هم افزايي دستگاه ها و 
هماهنگي برنامه ها را پيگيري خواهد كرد.

ساختار فرهنگ و رسانه كشور، چگونه بازسازي مي شود؟
گزارشي از پيشبرد طرح كالن و معماري ساختار فرهنگ و رسانه كشور
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يادداشت
حمیدرضا غالمزاده ؛  معاون بين الملل مركز ارتباطات شهرداري تهران

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 دولت هاي محلي و نهادهاي غيردولتي 
به بازيگران مهمي در عرصه ارتباطات بين الملل 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 كرد 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 مهم ترين بازيگران در اين عرصه، شهرداري ها و مديريت شهري هستند كه 
به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با رأي مردم در پارلمان هاي محلي يا شوراهاي 
شــهري انتخاب مي شــوند و ماهيتي فروملي دارند. از آنجايي كه حوزه فعاليت 
شهرداري ها غيرسياسي است، روابط بين دولت هاي محلي با حساسيت كمتري 
نسبت به مالحظات و اختالف نظرهاي سياســي بين دولت ها شكل مي گيرد و به 
همين دليل زمينه مناســبي براي همكاري بين المللي فراهم مي آورد. در تعاريف 
ديپلماسي نوين، دولت هاي محلي به عنوان بازيگران مؤثري تعريف مي شوند كه در 
روابط سياسي بين المللي ديده نمي شوند، اما تأثير مثبت خود را به جا مي گذارند.

عالوه بر ايــن تأثيرگذاري غيرمســتقيم، ارتباط بين دولت هــاي محلي فرصت 
مناســبي را براي اشــتراك تجارب و همكاري هاي اجرايي و سياستگذاري بين 
مسئوالن شهري ايجاد مي كند و موجب هم افزايي مي شود. به دليل اينكه رسيدن 
به همكاري هاي بين المللي مســتلزم صرف وقت و هماهنگي هاي متعدد اســت، 
كنشگران بين الملل تأكيد دارند اين ارتباطات به صورت پايدار و بلندمدت شكل 
پذيرد تا تالش هاي گســترده آنها بازدهي و ثمره بيشتري داشــته باشد. به طور 
معمول 2 رويكرد براي تثبيت اينگونه همكاري ها وجود دارد: ايجاد و يا عضويت در 
مجامع موضوعي و تخصصي و انعقاد تفاهم هاي همكاري كه معتبرترين نوع اين 

تفاهم ها، انعقاد خواهرخواندگي بين شهرهاست.
از آنجايي كه شــهرها در بســياري از زبان ها و فرهنگ ها به عنــوان مونث تلقي 
مي شوند، در پيوند همكاري بين شهرها از عبارت »خواهرخواندگي« ياد مي شود 
و پيوند خواهرخواندگي بين شــهرها به معناي ايجاد يــك پيوند پايدار و تضمين 
شده است تا بر مبناي آن همكاري هاي مختلفي پياده سازي  شود. اشتراك تجارب 
و دانش و همچنين همكاري مشــترك در مقابله با چالش هاي مديريت شهري و 

نيز سرمايه گذاري مشترك ازجمله اقداماتي است كه ذيل 
تفاهم هــاي خواهرخواندگي اجرا مي شــوند. عالوه بر اين، 

چنين پيوندي شهروندان 2شهر خواهرخوانده را با يكديگر آشنا و نزديك مي كند 
و همين امر باعث افزايش قدرت نرم يك كشور نيز مي شود.

خواهرخواندگي در خدمت 
ارتقاي خدمتگزاري شهري
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سويه جديد كرونا ، هزاران مسافر را سرگردان  و شوكي تازه  به اقتصاد دنيا  وارد كرد
 اثر واكسن ها در برابر اومیكرون چقدر است؟

جهان در شوک »اوميكرون«

 دفاع از وطن
تا پای جان

دغدغه معيشت 
معلمان در روز 

انتخاب وزير

نزديك ترين مكان 
به اسكار

از ابتداي سال  تاكنون ۱۱سرباز  
در حوادث مختلف به شهادت 

رسيده اند

سال 99نيز ۱۳نفر از سربازان با 
شجاعت جان خود را فداي كشور 

كرده و به خيل شهدا پيوستند

نمايندگان مجلس پس از 2بار رأي 
منفي به گزينه پيشنهادي وزارت 
آموزش و پرورش  به آخرين وزير 

كابينه رئيسي اعتماد كردند

 امير جديدي در فهرست
۱۵شانس اسكار براي بهترين 

بازيگر نقش اول مرد

وزن كاالی وارداتی

 26.5
ميليون تن

ارزش واردات

 32
ميليارد دالر

واردات كاالی اساسی

  20.3
میلیون تن

رشد ارزش واردات

 38
درصد

 عراق، افغانستان وتركيه، كشورهاي هدف
 براي  قاچاق دارو از ايران هستند

داروهايي كه با دالر 4200 توماني وارد مي شوند
 7 برابر گران تر قاچاق مي شوند

 انسولين ۳0 هزار تومانی در داخل با قيمت 
بيش از ۱0 دالر قاچاق  می شود
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سرمایه گذاری صندوق توسعه مل رئیس جمهور در سفر دیپلماسی اقتصادی اكو، طرح 
و برنامه های پررنگ و قابل مالحظه ای به نشســت 
تركمنســتان برد. این دومین تالش سیدابراهیم 
رئیسی برای فعال سازی ظرفیت مناسبات منطقه ای 
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 ویژه ای برای همكاری و مشاركت 
اقتصــادی با كشــورهای آســیایی به خصوص 
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 داده ام. بی تردید تقویت 
نقش و جایگاه ســازمان های منطقه ای به عنوان 
تسهیل كننده همكاری های دوجانبه و چندجانبه 
مورد توجه و اهتمام ماست كه یكی از نمودهای 
واضح آن سازمان همكاری های اقتصادی اكوست. 
رئیسی تأكید داشــت: »جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال ارتقای سطح همكاری ها در اكو و ترفیع 
رتبه و منزلت این سازمان در مناسبات منطقه ای 

و بین المللی است. ما معتقدیم كه ابزارهای مؤثری 
برای جهش ســازمان وجــود دارد كه درصورت 
اشتراك مساعی اعضا، می تواند عالوه بر پیشرفت 
مادی كشورها، ســعادت نســل های آینده را 

تضمین كند.« »جدیت در تجارت«، »شبكه 
مواصالتی مكمل«، »انرژی و ظرفیت های 

تجــاری و توســعه ای 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، 
افغانســتا ن، آذربایجــان، 
قزاقســتا ن، تركمنستا ن، 
قرقیزســتا ن، ازبكستا ن و 
تا جیكســتا ن عضــو اكو 
رئیس جمهور  هســتند. 
تأكیــد كــرد: حمایــت 
جمهوری اسالمی ایران از 
ســازمان اكو و فعالیت های 
آن بدون قید و شــرط است. 

تحریم های ظالمانــه آمریكا 
علیه ایران نیز كوچك تر از آن 

است كه خللی در اراده جمهوری 
اســالمی ایران در سیاست تعامل 

حداكثری با همســایگان و منطقه 
ایجاد كند. ایاالت متحده آمریكا با خروج 

غیرقانونی از برجام و تحمیل تحریم های 
غیرقانونی یكجانبه و همچنین استقرار این 

سیاست »ظلم حداكثری« نشان داد كه منافعش 
با منافع جمعی منطقه ما سازگار نیست. منفعت 
منطقه ما همكار های سودمند و برادری ملت های 
منطقه است. جمهوری اســالمی آماده است كه 
تمام ظرفیت  خود را برای تحقق این هدف انسانی و 
اسالمی به كار ببندد. رئیسی در این سفر با روسای 
جمهور تركیه، پاكستان، تركمنستان، ازبكستان  

و تاجیكستان دیدار و گفت و گو كرد.

 رئیس جمهور: تحریم های ظالمانه آمریكا خللی در اراده جمهوری اسالمی 
ایران برای تعامل حداكثری با همسایگان و منطقه ایجاد نمی كند

كار همكاری صنایع پاالیشی اكو

ازو
شدن س

تی 
لیا

عم

نقل قول خبر

محمد باقر قالیباف
رئیس مجلس: 

آب، اقتصاد و جمعیت، 3 اولویت كشور 
 هستند كه باید به آنها رسیدگی كرد.

/فارس

حسن شجاعی
رئیس كمیسیون اصل90 مجلس:

رسیدگی ای كه در پرونده كرسنت انجام شده 
سطحی بوده و امروز نمی تواند در محاكم 

بین المللی مشكلی را از كشور حل كند. نیاز 
به رسیدگی عمیق است كه بتواند در دادگاه 

بین المللی مؤثر واقع شود. ترك فعل كنندگان 
دولت سابق باید مجازات شوند./فارس

اسماعیل كوثری
نماینده تهران در مجلس:

منافقین و جریان ضدانقالب به دنبال آن 
هستند كه بگویند در ایران امنیت وجود ندارد 

و در این شرایط مذاكره هم معنایی ندارد. 
آنان با این كار به دنبال خوش رقصی برای 

بیگانگان، استكبار جهانی و صهیونیست ها 
هستند./مهر 

سردار  ابوالفضل شكارچی
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

ما حتی یك میلی متر هم از محوشدن 
رژیم اشغالگر قدس در جهان 

عقب نشینی نخواهیم كرد و نابودی رژیم 
صهیونیستی بزرگ ترین آرمان پیش  روی 
ماست و بزرگ ترین هدفی است كه دنبال 

می كنیم. /ایسنا

سردار غالمرضا جاللی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

 ترور شهید فخری زاده نماد ناكارآمدی
  برجام و سیاست لبخند به دشمن 

است./فارس

 بعد از ظهر امروز مذاكرات مهمي در هتل كوبورگ وین 
برگزار مي شود كه سناریوهاي متفاوتي براي روند و نتایج 
آن وجود دارد. نخست به نتیجه نرسیدن مذاكرات و صورت 
نگرفتن هیچ گونــه توافقي میان طرفیــن. دوم به توافق 
رســیدن طرفین كه هر دو احتمال براي روز اول حداقل 
بسیار بعید به نظر مي رسند. اما درصورت ادامه مذاكرات 
هم سناریوهاي زیر تا كنون مطرح شده اند: بازگشت یكباره 
به برجام2015، لغو تحریم ها و البته با شرط مهم ایران كه 
راستي آزمایي است. دوم نه توافق یكباره كه لغو گام به گام 

تحریم ها و بازگشت گام به گام ایران به التزام هاي برجام.
 البته بنا به شرایط و منافع كشورها سناریوهاي دیگري هم 
مطرح شده كه یكي از آنها این است كه اگر لغو كامل همه 
تحریم ها محقق نشد و قرار بر تعلیق بخشي از تحریم ها 
شد، اتحادیه اروپا و اعضاي پیمان شانگهاي قانون حمایت 
از تجارت آزاد و روابــط مالي آزاد با ایــران را در مجالس 
قانونگذاري خود تصویب و كشــورهاي خود را از شمول 

تحریم هاي آمریكا به شكل رسمي و قانوني معاف كنند.
درنهایت هر طرح یا سناریویي كه در مذاكرات به نتیجه 
برســد اصل قطعي آن لغو تحریم هاي آمریكا علیه ایران 
خواهد بود و لغو نشدن تحریم ها به معناي لق شدن پایه 

مذاكرات بعدي خواهد بود.

 دور هفتم مذاكرات براي تصميم سخت غربي ها 
اتریش، وین، هتل كوبورگ؛ جایي كه قرار است امروز یكي 
از مهم ترین مذاكرات بین المللي در آن از سر گرفته شود. 
هفتمین مذاكرات احیاي برجام قرار اســت میان هیأت 
ایراني به سرپرســتي علي باقري و كشورهاي 1+4 یعني 
روسیه، چین، انگلیس و فرانسه به عنوان 4كشور عضو دائم 
شوراي امنیت سازمان ملل و آلمان برگزار شود. البته هیأت 
آمریكایي هم در این هتل حضور دارند؛ گرچه جایي در میز 

مذاكره نخواهند داشت.

تصميم سختي كه گرفته نشد
30خرداد بود كه ششمین و آخرین دور مذاكرات وین به 
سرپرستي عباس عراقچي به عنوان مذاكره كننده ارشد 
ایراني در دولت حسن روحاني برگزار شد. عباس عراقچي 
چندي بعد كه براي ارائه گزارشي درباره این مذاكرات به 
كمیسیون امنیت ملي مجلس رفته بود، گفت: تاكنون 6دور 
مذاكره با 1+4 انجام شــده و تقریبا به مراحل پایاني خود 
نزدیك شده ایم.  اكنون زمان تصمیم گیري همه طرف هاي 
برجام است و كشورهاي مقابل باید تصمیمات سخت خود 
را بگیرند تا برجام احیا شود؛ تصمیم سختي كه تا كنون و 
پس از 5 ماه گرفته نشده اســت. عراقچي همان روزها در 
رشته توییتي ضمن ارائه یك گزارش، ادامه مذاكرات احیاي 
برجام را به روي كار آمدن دولت بعدي در ایران موكول كرد.

نخستين مذاكره در دولت رئيسي
علي باقري، معاون سیاسي وزارت خارجه و مذاكره كننده 
ارشــد ایراني به همراه هیأت ایراني، 6آذر و 2روز مانده به 

زمان مذاكرات اصلي وارد وین شد تا هفتمین دور مذاكرات 
احیاي برجام و نخســتین حضور هیأت ایراني در دولت 

رئیسي را سرپرستي كند.
هیأت ایراني این بار برخالف دوره هاي قبل پرتعداد تر به وین 
رفته است؛ هیأتي متشكل از 30كارشناس در زمینه هاي 
متعدد كه از برجسته ترین كارشناســان و مسئوالن در 
حوزه هاي مختلف حقوقي، بانكي و انرژي هستند. طبق 
گزارش ایرنا مذاكره كنندگان كشورمان در گفت وگوهاي 
وین عبارتند از: مهدي صفري، رضا نجفي، ابراهیم شیباني، 

علي فكري، احمد اسدزاده و غالمرضا پناهي.
در 2روز حضــور هیأت ایراني در وین پیــش از مذاكرات 
اصلي، نشست هاي دو و ســه جانبه در دستور كار هیأت 
ایراني بود. محمدرضا غائبي، سرپرست نمایندگي ایران 
از دیدارهاي دوجانبه و چندجانبه هیأت ایران با نماینده 
اتحادیه اروپا و دیگر كشورهاي عضو گروه1+4 در این 2روز 
خبر داد و گفت: تیم مذاكراتي بلندپایه جمهوري اسالمي 
ایران مالقات هایي در سطوح كارشناسي و سطح روساي 
هیأت هاي چین و روسیه و نیز با هماهنگ كننده اتحادیه 
اروپا آقاي انریكه مورا داشته اند. ایران، همانطور كه عباس 
عراقچي در پایان دور ششم مذاكرات تأكید كرد »اكنون 
زمان تصمیم گیــري طرف هاي غربي اســت«، بر همان 
موضع تأكید دارد. چنان كه علي باقــري، مذاكره كننده 
ارشد كشورمان پیش از ترك كشور براي شركت در این 
مذاكرات تأكید كرد كه لغو تمامــي تحریم هاي مرتبط 
با برجــام، ازجمله تحریم هاي اعمال شــده در چارچوب 
كارزار فشار حداكثري آمریكا علیه ایران، شرط الزم براي 
موفقیت در مذاكرات است. درباره مسائل باقیمانده به اندازه 
كافي مذاكره صورت گرفته و اكنون زمان تصمیم گیري 

كشورهاست.

دخالت هاي آمريكا، نگراني هاي اسرائيل
از سوي دیگر هرچه به زمان مذاكرات نزدیك مي شویم، 
شاهد برخي واكنش هاي مداخله جویانه از سوي مقامات 
آمریكایي و نیز اظهارات ناشــي از نگراني از مقامات رژیم 
صهیونیستی هســتیم. مقامات آمریكایي در آستانه دور 
هفتم مذاكرات در دو اظهارنظر جداگانه ضمن ابراز مواضع 
مداخله جویانه در مورد اعتراضات اصفهــان، ایران را به 
اعمال فشار بیشتر هم تهدید كرده اند. مواردي كه مي تواند 
مذاكرات را تحت تأثیر قرار دهد. ند پرایس، سخنگوي وزارت 
خارجه آمریكا، روز شنبه با انتشــار توییتي از »سركوب 
خشونت بار معترضان مسالمت جو« در ناآرامي اصفهان 
به شدت ابراز نگراني كرد و نوشت: »مردم ایران حق دارند 
سرخوردگي شان را ابراز كرده و حكومت شان را پاسخگو 

بدانند.«
این واكنش مداخله جویانه در حالي صورت گرفت كه 
از دیگر سو، رابرت مالي، نماینده آمریكا در امور ایران در 
گفت وگو با بي بي سي مدعي شد كه اگر تهران بخواهد 
از فرصت مذاكرات به عنوان بهانه اي براي تسریع برنامه 
هسته اي اش اســتفاده كند، آمریكا و متحدانش علیه 

ایران فشار خواهند آورد. در كنار این مواضع آمریكا، رژیم 
صهیونیستي هم كه از ابتدا مخالف هرگونه مذاكرات 
هســته اي با ایران بود و همواره تالش كرده است مانع 
از احیاي برجام شود، از كاهش احتمالي تحریم ها علیه 
ایران ابراز نگراني كرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستي در 
ادامه تالش براي فضاسازي علیه برنامه هسته اي ایران 
در آستانه مذاكرات وین، گفت:  اسرائیل نگران است كه 
ایران از كاهش تحریم ها در ازاي محدودیت هاي ناكافي 
در حوزه هسته اي برخوردار شــود. به گزارش فارس، 
»نفتالي بنت«   مدعي شد: اســرائیل نگران است كه 
ایران با كاهش تحریم ها در مذاكرات مجدد هسته اي با 
قدرت هاي جهاني از پول بادآورده اي برخوردار شود، اما 
به اندازه كافي پروژه هاي داراي پتانسیل ساخت بمب را 

متوقف نكند.

همه احتماالت  از مذاكرات هتل كوبورگ
امروز مذاكرات موسوم به احیاي برجام میان ایران و 1+4 پس از 5ماه وقفه در وین از سر گرفته می شود

 تیم مذاكره كننده ايراني در وين 
چه كساني هستند؟ 

هيأت مذاكره كننده ايران، متشكل از حدود 
30نفر از برجســته ترين كارشناسان در 
حوزه هاي مختلف حقوقي، بانكي و انرژي 
است. در ادامه، ســوابق 6عضو تيم اصلي 

مذاكره كننده 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 بين المللي

سفير اسبق جمهوري اسالمي ايران 
نزد آژانس بين المللــي انرژي اتمي،  

دكتراي حقوق بين الملل

ابراهيم شيباني
 رئيس كميسيون اقتصادي شوراي 

راهبردي روابط خارجي
 رئيس كل اسبق بانك مركزي جمهوري 

اسالمي ايران
 

علي فكري
 معاون وزير اقتصاد 

احمد اسدزاده
سرپرســت معاونــت بين الملل و 

بازرگاني وزارت نفت
 

غالمرضا پناهي
عضو هيأت عامل و معاون امور ارزي و 

بين الملل بانك مركزي

 امضاي قرارداد
 سه جانبه بین ايران 

تركمنستان و آذربايجان 

قرارداد ســه جانبه ســوآپ گاز از 
تركمنستان به جمهوري آذربايجان از 
خاك جمهوري اسالمي ايران با حضور 
رئيسي و الهام علي اف، روساي جمهور 

ايران و آذربايجان به امضا رسيد.
براساس اين قرارداد كه يكشنبه شب 
پــس از پايــان ديــدار دوجانبه 
سيدابراهيم رئيسي و الهام علي اف، 
توســط وزراي نفت 2 كشور به امضا 
رسيد، قرار است ساالنه 1.5 تا 2ميليارد 
مترمكعــب گاز از تركمنســتان به 
جمهوري آذربايجان از خاك جمهوري 

اسالمي ايران انتقال يابد.

ث
مك

  درخواست رئيس  قوه قضاييه از مجلس
رئیس قوه قضاییه عصر دیروز در نشســت مشــترك 
با نمایندگان مجلس با اشــاره به اولویت هاي این قوه 
گفت: كوتاه كــردن فرایندهاي دادرســي از اهداف 
ماســت. بیش  از 2هزار عنوان مجرمانه وجود دارد كه 
اگر بیشتر شود، پرونده هاي قضایي روز به روز افزایش 
مي یابد. به گزارش مهر،   غالمحســین محسني اژه اي 
با بیان اینكه مي خواهیم در ایــن زمینه الیحه اي به 
مجلس ارائه كنیــم، افزود: درخواســت مي كنیم كه 
جرم انگاري ها كاهش یابد. مــا به نیروهاي متخصص 
نیاز داریم تا بتوانیم با فراغ بال و عالمانه و متخصصانه 
عمل كنیم. وي در بخش دیگري از صحبت هاي خود 

با بیان اینكه هر ترك فعلي جرم نیســت، گفت: قوه 
قضاییه باید دستگاهي باشد كه بیش  از همه به قانون 
احترام مي گذارد. اگر به قانون پایبند نباشیم هر كسي 

به سلیقه خود عمل مي كند و مشكل ایجاد مي شود.

   رايزني هاي ديپلماتيك اميرعبداللهيان 
در عشق آباد

وزیــر امورخارجــه جمهوري اســالمي ایــران در 
حاشیه پانزدهمین نشست ســران سازمان همكاري 
اقتصادي اكــو بــا وزراي امورخارجه ازبكســتان و 
جمهوري آذربایجان دیدار و گفت وگو كرد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، حسین امیرعبداللهیان  در 
دیدار با جیحون بایراموف همتاي آذربایجاني خود، از 
برگزاري نشست سه جانبه روسیه، جمهوري  آذربایجان 

و جمهوري ارمنستان در سوچي استقبال كرد و آن را 
اقدامي مهم، مؤثر و سازنده در جهت خروج منطقه از 
بحران دانست. امیرعبداللهیان درحاشیه این اجالس با 

دبیركل سازمان اكو نیز دیدار و گفت وگو كرد.

  انتقاد از طرح تقسيم سيستان وبلوچستان 
نماینده چابهار در مجلس  شــوراي  اســالمي از طرح 
تقسیم استان سیستان وبلوچستان انتقاد كرد و گفت:  
این طرح غیركارشناســي و فاقد پیوســت فرهنگي 
و اجتماعي اســت. به گــزارش فــارس، معین الدین 
ســعیدي در جلســه علني دیروز  در تذكري شفاهي 
گفت: مخالفت قاطع، صریح و انقالبي مردم اســتان 
سیستان وبلوچســتان را با طرح تقســیم این استان 

اعالم مي كنم.

روي خط سیاست

می
سال

ی 
هد

ك : م
رافی

گ



3 دوشنبه 8 آذر 1400
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شوراي شهر تهران در بيست وهفتمين 
جلسه، روز پركاري داشت و كلي آمار شورا

مربوط بــه بودجــه و مســائل مالي 
شهرداري تهران مطرح شد. اليحه »اصالحيه بودجه 
مصوب ســال ۱۴۰۰ شــهرداري تهران« مهم ترين 
دستور جلسه ديروز بود كه اعضاي پارلمان شهري با 
يك فوريت آن موافقت كردند. رئيس شــوراي شهر 
تهران در ضرورت يك فوريت ايــن اليحه گفت كه 
بودجه ۱۴۰۰ شهرداري در شرايطي بسته شده كه 
تحقق نمي پذيرد و براي مديريت شهري مشكل ايجاد 
مي كند؛ لذا شهرداري براي كاهش بودجه، اين اليحه 
را به شورا آورده اســت. خزانه دار شورای شهر هم با 
بيان اينكــه در تاريــخ مديريت شــهري هيچ گاه 
شــهرداري براي كاهش بودجه اليحه نياورده و اين 
كار بي ســابقه اســت، گفت: »در ســال هاي 97تا 
99افزايش بودجه 25درصد بود و ۱6درصد محقق 
شد. امسال بودجه در مقايسه با سال گذشته بيش از 
6۰درصد افزايش داشت و به ۴8هزار ميليارد تومان 
رسيد؛ از اين رو شــهرداري پيش بيني مي كند اين 
بودجه محقق نشود؛ بنابراين با اليحه ارائه شده قصد 
دارد حدود ۱2هزار ميليارد تومــان آن را كم كند و 

بودجه را به سقف 36هزار ميليارد تومان برساند.« 
به گزارش همشهري، رئيس شوراي شهر تهران در 
صحبت هاي 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 ريشــه دار بوده و اميدواريم هرچه ســريع تر ملت 

فلسطين بتواند بر رژيم اشغالگر قدس پيروز شود.«
 

راهكاري براي محقق شدن بودجه 1400
مديريت شهري دغدغه محقق نشدن بودجه ۱۴۰۰را 
دارد؛ ازاين رو اليحه اصالحيه بودجه مصوب ۱۴۰۰ 
را به شورا ارائه داده است. معاون برنامه ريزي، 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 2۰تا 25درصد افزايش دارد، اما 
بودجه ۱۴۰۰در مقايســه با ســال گذشته بيش از 
6۰درصد افزايش داشته و اين نشان مي دهد سقف 
بودجه غيرواقعي بوده است.« لطف اهلل فروزنده ادامه 
داد: »شورا تكاليفي به ويژه در حوزه حمل ونقل براي 
شهرداري تعيين كرده است كه با اين اليحه مي توان 
در راســتاي مأموريت هاي محول شده رديف هاي 
بودجه را جابه جا و تقويت كــرد.« محمدآخوندی، 

رئيس كميسيون برنامه وبودجه هم در جريان بررسي 
اين اليحه گفــت: »تا پايان مــرداد فقط 5۰درصد 
بودجه محقق شــده؛ لذا به نظر مي رسد اين بودجه 
غيرواقعي و سياسي بسته شده است؛ چراكه نسبت به 
سال 99رشد بيش از 6۰درصدي را نشان مي دهد.« 
سرانجام اعضاي پارلمان شــهري با يك فوريت اين 
اليحه موافقت كردند تا كميســيون برنامه وبودجه 

يك هفته براي بررسي بيشتر، فرصت داشته باشد.

تحقق 53درصدي بودجه 
ديروز گزارش 6ماهه از بودجــه ۱۴۰۰ كه خزانه دار 
شــوراي شــهر تهران تهيه كرده بود توسط حبيب 
كاشاني قرائت شــد: »اين گزارش نشان مي دهد كه 
بودجه امســال غيرواقعي و با اهداف سياســي تهيه 
شــده و براي همين فقط 53درصــد از درآمد 6 ماه 
اول بودجه محقق شده است.« او ادامه داد: »بودجه 
امسال بيش از ۴8هزارميليارد تومان توسط شوراي 
شهر تهران تصويب شد كه منابع آن شامل درآمدها به 
مبلغ 3۴هزار ميليارد تومان يعني 7۱درصد بودجه، 
منابع حاصل از واگذاري دارايي ســرمايه اي به مبلغ 
8هزارميليارد تومان يعني ۱7درصد و منابع حاصل 
از واگذاري دارايي مالي )وام، مشاركت و اوراق قرضه( 
هم بيش از  5هزار ميليارد تومــان يعني ۱2درصد 
بوده اســت.« كاشــاني در پايان گزارش تأكيد كرد: 

»اصالح فرايند ثبت صورت وضعيت، اصالح در روند 
و جلوگيري از تأخير در ابالغ موافقتنامه ها، تســريع 
در صدور گواهي انجام كار ســازمان ها و شركت ها و 
هماهنگي بين بخشي معاونت هاي مناطق به منظور 

تسريع در وصول صورت وضعيت ها ضروري است.«

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

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

تخفيف مي شوند.« 

حفظ فضاي سبز بدون آسيب
همچنين در جلسه روز گذشته 6پرونده پالك ثبتي 
باغ ها هم بررسي شد و رئيس شوراي شهر تهران در 
اهميت صيانت از باغ هاي  تهران گفت كه وظيفه ما 
تعيين باغ بودن يا نبودن است و ميزان ساخت وساز 
را معاونت شهرسازي تعيين مي كند. اعضاي پارلمان 
شهري با 5پرونده مبني بر باغ بودن موافقت كردند و 

يك پرونده را نيازمند بررسي بيشتر دانستند.

پارلمان شهري تهران با يك فوريت اليحه اصالح بودجه ۱۴۰۰شهرداري موافقت كردند

شهرداريبودجههايغيرواقعيراحذفميكند
گزارشي از پيشبرد طرح كالن و معماري ساختار 

فرهنگ و رسانه كشور

ساختار فرهنگ و رسانه كشور 
چگونه بازسازي مي شود؟

 شوراي مشــورتي كه متشــكل از خبرگان
تعيين شده از سوي شــوراي راهبردي طرح 
اســت، به بحث و تبادل نظر در قالب جلسات جمعي مي پردازد و 

اين فرايند در حال تداوم و استمرار است.
با توجــه به رويكردهــاي متفاوت بــه طرح، مباحــث در قالب 

كارگروه هاي 6گانه با عناوين زير پيگيري مي شود:
فرصت محور )با رويكرد توجه به ظرفيت هاي كشور براي جهش(، 
مبنامحور )با رويكرد ترسيم وضع مطلوب مبتني بر مباني نظري(، 
نهادمحــور )با رويكرد اصالح نهادي و ســازماني ســاختارهاي 
موجود(، مســئله محور )با رويكرد تمركز بر چند مسئله اصلي(، 
تحول محور )با رويكرد بازطراحي متناســب با تغييرات اساسي 
عصر جديد و تحول در مدل حكمراني( و راهبرد محور )با رويكرد 

چارچوب مفهومي حكمراني حوزه فرهنگ (
 

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، سياســت ها و الزامات نحوه حكمراني 
مطلوب، چرخش هاي كليدي تحول آفرين، برنامه هاي 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 (
 

معرفي فعاالن فرهنگي استاني
در مســير انجام طرح با پيگيري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
25نفر از مديران كل اســتان ها، ضمن ارائــه نظرات و طرح هاي 
مكتوب خود، فعاالن زيســت بوم اســتاني را معرفي كرده اند كه 
توسعه ارتباط و جمع آوري نظرات اين شبكه فرهيخته در قالب 

چند گروه كاري در حال انجام است.
 

پيگيري در معاونت امور مطبوعات و اطالع رساني
بازسازي ســاختار و نظام رســانه اي در معاونت امور مطبوعاتي 
و اطالع رســاني وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي در حال انجام 
 است. در اين زمينه نشست هاي متعددي با صاحب نظران برگزار 

شده است.
همچنين در تعامل مستمر با دبير شوراي فرهنگ عمومي كشور، 
فعال شدن شوراهاي فرهنگ عمومي در اســتان ها و مشاركت 
فعاالنه در پيشــبرد طرح در حال پيگيري اســت. از طرف ديگر 
هماهنگي الزم با مســئوالن محترم شــوراي سياســتگذاري 

ائمه جمعه صورت گرفته است.
 

انتشار گزارش هاي بودجه اي
بررســي داده هاي موردنيــاز در تصميم گيري در دســتور كار 
 جاري دبيرخانه اين طرح قرار گرفته اســت. گــزارش اول و دوم

بودجه نمــاي فرهنگ با محوريت بررســي نهــادي و موضوعي 
رديف هاي فرهنگي دســتگاه هاي فرهنگــي و غيرفرهنگي در 
بودجه كشور، منتشر شده اســت. 2گزارش بعدي كه به بررسي 
بودجه هاي استاني فرهنگ و فعاليت هاي خارج از شمول بودجه 

عمومي در حوزه فرهنگ مي پردازد هم درحال تنظيم است.
همچنين فعال ســازي ظرفيت پژوهشــكده ها، انديشــكده ها، 
تشــكل هاي علمي و دانشــجويي و حلقه هاي ميانــي در قالب 
نشست هايي پيگيري مي شود. حمايت از پايان نامه ها و مطالعات 

دانشگاهي هم اجرايي شده است.
 

راه اندازي سامانه هم انديشي
تالش ديگري كه با مديريت و همكاري دبيرخانه شــوراي عالي 
انقالب فرهنگي صورت گرفته است، فعال سازي سامانه هم انديشي 
براي مشــاركت همه ذيربطان در تدوين طرح است. اين سامانه 

امكان جمع   سپاري را تسهيل خواهد كرد.
درراستاي اســتفاده از ظرفيت نخبگان در سطح كشور، جلسات 
هم انديشي اســتاني در حال انجام اســت. همچنين با همكاري 
رسانه ها و فعاالن خبري در استان ها، صاحب نظران در عرصه هاي 
گوناگون دعوت مي شوند تا ايده ها و طرح هاي 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، صاحب نظران، فعاالن عرصه فرهنگ 
و تشــكل هاي مردمي، اين پروژه، مدل موفقي از هم انديشــي و 
كار جمعي در قالب يك مشــاركت وسيع و فراگير و نيز خروجي 

مشخص كاربردي باشد.

افزايش قدرت نرم به صورت متقابل كمك 
مي كند تا همكاري هاي بين دو شــهر و 
كشــور نيز افزايش يافته و آورده هاي اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي بيشــتري نيز براي دو طرف داشته باشد. شهر تهران 

به عنوان پايتخت جمهوري اســالمي ايران با حدود 2۰شهر، 
تفاهم خواهرخواندگي و با بيش از 2۰شهر تفاهم همكاري دارد 
كه حاصل زحمات دوره هاي مختلف مديريت شهري است. با 
توجه به رشد كالنشهر تهران و شــرايط جهاني، اكنون زمان 
بهره برداري و توسعه اين ظرفيت عظيم شهري براي رسيدن 
به پروژه هاي مشترك، جذب سرمايه و نيز سرمايه گذاري در 
شهرهاي ديگر با هدف توســعه روابط تهران و افزايش توان و 
روزآمدسازي مديريت شهري است. رشد فناوري اطالعات و 

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

اســت. همين اهميت باالي پيوندهاي بين شهري و به ويژه 
خواهرخواندگي بين شهرهاســت كه موجب شــده مجامع 
بين المللي تخصصي متعددي صرفا براي تجميع و هم افزايي 
اين ظرفيت ها شــكل بگيرند. تــالش دوره كنوني مديريت 
شــهري تهران در عرصه بين المللي فعال كردن ظرفيت هاي 
فعلي و افزايش زمينه هاي همكاري بيشتر با انعقاد تفاهم هاي 
همكاري و خواهرخواندگي با شهرهاي مختلف است تا بيش 
از پيش به ارتقاي مديريت شهري كالنشهر تهران كمك كند.

خواهرخواندگي در خدمت ارتقاي 
خدمتگزاري شهري

ادامه از 
صفحه اول

شــهرهاي دنيا براي كاهش هزينه ها و ارائه 
خدمات به شــهروندان بهره مندي از ظرفيت 
طرح هاي نو آورانه را در دستور كار قرار داده اند؛ 
موضوعي كه براي كالنشهرهاي ايران به ويژه 
تهران اهميت فراوانــي دارد و راه ها بايد براي 
ارائه ايده ها و طرح هاي خالقانه از سوي نخبه ها 
فراهم شود. در اين بين برگزاري جشنواره هاي 
تخصصي بهترين فرصت است تا ايده پردازان 
و متخصصان، طرح هاي خــالق و نوين خود 
را به دســت مديران برسانند. بر همين اساس 

سيزدهمين جشــنواره پژوهش و آموزش در 
مديريت شــهري مدتي ديگر برگزار مي شود 
تا با حضور نخبگان و انديشمندان فرصت ارائه 
طرح هاي 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 به صورت برخط برگزار 

شــد. لطف اهلل فروزنده، معاون برنامه ريزي، 
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 طرح هاي 
نوآورانه، پشتوانه اي علمي داشته باشد.« مهدي 
جمالي نژاد، معاون عمران، توسعه امور شهري 
و روستايي و رئيس سازمان شــهرداري ها و 
دهياري هاي كشــور نيزگفت: »استقبال از 
جشنواره بسيار عالي بوده و تا آخرين مهلت 
دريافت آثار تعداد 2۰29 اثر از سراسر كشور 
دريافت شده است. مركز مطالعات شهرداري 
تهران با ايجاد چنين ظرفيتي در شــهرداري 
حوزه عملياتي را به شبكه دانش اتصال داده 

است.« محمدحســن بوچاني، رئيس مركز 
مطالعات و برنامه ريزي 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 مي شود.« 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 

نحوه داوري طرح ها اشاره كرد و گفت: »داوري 
آثار به صورت غيرحضوري و در سامانه انجام 

مي شود. 
بهره گيري از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي 
مختلف در حوزه هاي تخصصي در داوري آثار 
از ويژگي هاي منحصر به فرد اين جشنواره به 
شمار مي آيد.« غالمرضا كاظميان، مديركل 
طرح ريزي شهرها و طرح هاي توسعه و عمران 
وزارت راه و شهرسازي درباره توسعه شهرها 
هم گفت: »توسعه متوازن شهري با مطالعات 
علمي و مشاركت دانشگاهيان اتفاق مي افتد 
و اين جشنواره فرصت مناسبي براي مديريت 
شهري است.« به گفته كمال مرادي ، دبيركل 
مجمع شــهرداران كالنشــهرهاي  ايران هم 
اين رويداد مي تواند باعث ايجاد شبكه دانش 

مديريت شــهري در شــهرداري هاي 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 بي نظيري 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 2۴آذرماه۱۴۰۰ با حضور 
تمامي دست اندركاران حوزه مديريت شهري 

كشور به صورت برخط برگزار خواهد شد.«

تذكراتاعضاي
شورايشهرتهران

حجت االسالم سيدمحمد آقاميري: 
در مصوبــه برنامه 5ســاله ســوم 
توسعه شهر تهران و مصوبه برنامه 
راهبردي توسعه دوچرخه سواري 
در تهران، ســازمان حمل ونقل  و 
ترافيك شــهرداري تهران مكلف 
اســت بــه لحــاظ نرم افــزاري و 
ســخت افزاري بــا درنظرگرفتن 
اســتاندارد ملي زيرساخت هايي را 

فراهم كند. 
با توجه  به شرايط اقليمي، آلودگي 
هــواي تهــران و... طرح توســعه 
مسير دوچرخه سواري در پايتخت 
شكســت خورده و مسيرهاي آن در 
خيابان ها بالاســتفاده مانده است. 
اين مســيرها  فقط فضاي خيابان ها 
را اشــغال كرده و محلي براي تردد 
موتورسواران شده اســت؛ لذا اين 

مصوبه بايد دوباره بازبيني شود.

زهرا شمس احسان:
برنامــه 5 ســاله اصلي تريــن و 
جدي ترين سند تدوين و ارائه برنامه 
بودجه ساالنه شــهرداري تهران و 
تمام نهادها و واحدهــاي مربوطه 

است. 
با توجه  به اينكه هيچ كدام از احكام 
برنامه سوم توســعه در سال چهارم 
آن قرار داده نشده است، از شهردار 
درخواســت مي شــود تا همراه با 
معاونــان خــود موضــوع را دقيق 
بررســي كنند و پس از مشورت با 
كميسيون ها و كميته هاي تخصصي 
شوراي شهر در مدت حداكثر يك ماه 
گزارش كاملــي از وضعيت اقدام و 
نحوه اجراي احكام اين برنامه تهيه 

كرده و ارائه دهند.

مهدي بابايي:
يكي از دغدغه هاي اهالي محله شورا 
در منطقه۱3 پل عابــر مكانيزه در 
خيابان دماوند است كه گويا حدود 
95درصد 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 پل هاي مكانيزه 
عابرپياده را از معاونت حمل ونقل و 
ترافيك به معاونت خدمات شهري 
انتقال دهد كه اين نقل و انتقال در 
دوره هاي قبل هــم صورت گرفته و 
همواره مــورد نارضايتي مردم بوده 

است.

ناصر اماني:
براســاس قانون شــهرداري ها بايد 
همــه پرداخت هاي شــهرداري در 
حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و 
رعايت مقررات آيين نامه مالي انجام 
شود و اين اسناد بايد توسط رئيس 
حسابداري و شــهردار يا قائم مقام 
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 قائم مقام 
شهردار تهران محسوب مي شوند، از 
شورا رأي نگرفته اند و دراسرع وقت 

اين كار بايد انجام شود.
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اصالحمصوبهتعارضمنافع
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در جلسه ديروز طرح اصالح مصوبه تعارض منافع را با 12امضا به هيأت رئيسه 
داد. مهدي عباسي گفت كه بناست در اين اصالحيه اعضاي پارلمان شهري هم مشمول اين مصوبه شوند. او تأكيد كرد: »اعضا در 
شورا تقريباً يكپارچه آماده اند تا هرجايي منافعي ممكن است براي آنها به وجود 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 فرصت هايي را ايجاد 
كند كه آن فرصت ها 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 نداده ايم.«

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

ج شهرداری مسير دشوار دخل و خر
شــهرداري تهران اكنــون از يك ســو بدهي هاي 
معوقه سنگين دارد كه از دوره هاي پيشين به ارث 
برده و از ســوي ديگر داراي مطالبات قابل توجهي 
از دستگاه هاي دولتي اســت. پرداخت بدهي ها و 
دريافت طلب ها اما يك روي سكه است و اينكه رقم 
دقيق هركدام از آنها چقدر اســت، روي ديگر سكه 
به حساب مي آيد كه به پيچيدگي قضيه مي افزايد. 
با اين حال، امروز و فردا كردن تنها به رقم  بدهي ها 
مي افزايد؛ 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 به دنبال اين است تا هرچه سريع تر 
ماجرا تعيين تكليف شود. نكته ديگر اينكه پايش هاي 
صورت گرفته نشان مي دهد، شهرداري در 6ماهه 
نخســت از نظر درآمدي با حدود ۴7درصد كسري 
روبه رو شده است. با وجود اين، براي آنكه بدانيم مسير 
پيش روي شهرداري و شورا چقدر دشوار است، بد 
نيست نگاهي به آمار و ارقام اعالم شده درخصوص 
درآمدها و هزينه هاي 6ماهه نخست امسال و بدهي ها 

و مطالبات شهرداري تهران بيندازيم.

85هزار ميليارد تومان
مجموع رقم بدهی های معوقه شهرداری تهران

50هزار ميليارد تومان
مجموع طلب شهرداری

7هزار ميليارد تومان
رقم بدهی قطعی صادر شده علیه شهرداری

56هزار ميليارد تومان
بدهی شهرداری به بانك ها

15هزار ميليارد تومان
بدهی شهرداری در پایان دوره چهارم شورا )شهریور 96(

15هزار ميليارد تومان
طلب  شهرداری در پایان دوره چهارم شورا )شهریور 96(

24.441ميليارد تومان 
درآمدهای مصوب شده در 6ماهه نخست امسال

13.131ميليارد تومان 
درآمدهای محقق شده در 6ماهه نخست امسال

درصد وصولوصولي 6ماههمصوب 6ماههبودجه مصوب كلسال
9.431/00هزار ميليارد15.2هزار ميليارد30هزار ميليارد1399
13.126/86هزار ميليارد24.4هزار ميليارد48.8هزار ميليارد1400

ميزان درآمد محقق شده نسبت به بودجه مصوب

سيزدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري 2۴آذر ماه برگزار مي شود

فرصت ارائه طرح هاي نوآورانه براي مديريت شهر
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   افزایش تورم در بازار اجاره
در 4سالي كه از آغاز دوره جديد تنش قيمتي در بازار مسكن مي گذرد و به تورم 700درصدي اين 
بازار منجر شده، بازار اجاره نيز زير ضرب تورم قرار داشته و به تدريج بخش قابل توجهي از اين 
تورم در قيمت اجاره تخليه شده است؛ اما هم به واسطه مصوبه ستاد كرونا در 2سال اخير مبني بر 
تمديد خودكار قراردادهاي اجاره با قيمت مشخص و هم به واسطه توافقي بودن قيمت در بخش 
قابل توجهي از قراردادهاي اجاره، همواره تخليه تورم مسكن در بازار اجاره با تأخير مواجه است. 
بر همين اساس، در شرايطي كه رشد قيمت مسكن ماه هاســت كه از شتاب افتاده و اين بازار با 
تورم نقطه به نقطه 17.7درصدي در ركود سنگين به سر مي برد، تورم بازار اجاره همچنان در حال 
تاختن است. به گونه اي كه شاخص كرايه مســكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري در 
آبان امسال به ترتيب معادل 51.6و 54.9درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد كرده است. 
به عبارت ديگر، مستأجران تهراني در آبان امسال براي اجاره يك واحد آپارتمان يكسان به طور 
ميانگين 51.6درصد پول بيشتري نسبت به آبان پارسال پرداخته اند و اين رقم براي مستأجران 

كل مناطق شهري ايران به طور ميانگين 54.9درصد بوده است.

گزارش

رؤياي خصوصي سازي  خودروسازان
وزير اقتصاد خواستار فروش 4درصد از سهام ايران خودرو و سايپا شد

در اقدامي كم سابقه، وزير اقتصاد در نامه اي از هيأت وزيران خواست 
مجوز فــروش 4درصد از ســهام متعلق به دولت، در شــركت هاي 
ايران خودرو و سايپا را صادر كند. به نظر مي رسد درصورت واگذاري 
اين ميزان سهام مسير بخش خصوصي براي كسب صندلي هاي بيشتر 

در هيأت مديره باز خواهد شد.
به گزارش همشهري، 2دهه از بحث درباره واگذاري سهام ايران خودرو 
و سايپا به بخش خصوصي مي گذرد. در اين مدت دولت بخشي از سهام 
اين دو شــركت را واگذار كرده اما اين واگذاري  ها نه خصوصي سازي  
واقعي بوده و نه از ميزان مالكيت واقعي دولت در اين دو شــركت كم 

كرده است.
 بررسي تركيب سهامداري اين دو شركت نشان مي دهد بخش اصلي 
سهام خودروسازان همچنان در اختيار دولت و نهادهاي شبه دولتي 
است. ســاختار هدفمند و تودر توي مالكيت سهام در اين دو شركت، 
موجب شده همچنان بخش عمده سهام در اختيار دولت باقي بماند. 
مستندات موجود نشان مي دهد دولت همچنان به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم از طريق شركت هاي واســطه مانند سازمان گسترش و 
سرمايه گذاري سمند و گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو 50درصد 
از سهام ايران خودرو را در اختيار دارد. اين موضوع موجب شده دولت 
هر سال بتواند 4صندلي از 5صندلي هيأت مديره و كنترل اين شركت 
را در اختيار بگيرد. اين در حالي است كه شركت كروز از طريق شركت 
تدبيرسرمايه آراد به طور مستقيم 15درصد از سهام ايران خودرو را در 
اختيار دارد اما عمال به دليل اينكه توان رويارويي با دولت را ندارد و فقط 
يك صندلي هيأت مديره را در اختيار گرفته، هيچ قدرتي براي اعمال 

مديريت در ايران خودرو ندارد.
همين شرايط درشركت سايپا هم حاكم است. دولت به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم از طريق سازمان گســترش و نوسازي، سرمايه گذاري 
گروه صنعتي رنا و گروه سرمايه گذاري سايپا 35درصد از سهام سايپا 
را در اختيار دارد و عمال مانند ايران خودرو تركيب اصلي هيأت مديره 
اين شركت دولتي باقي مانده اســت. به همين دليل همواره مديران 
عامل اين دو شــركت را دولت تعيين مي كند و عمال برخالف ادعاي 
دولت ها، بخش خصوصي نقشي در تصميم گيري در اين دو شركت 

بزرگ خودرو سازي  ندارد.

 واگذاري 4درصد سهام
در شــرايطي كه دولت به روش هاي پيچيــده و از طريق معامالت 
ضربدري بخش عمده سهام ايران خودرو و سايپا را در اختيار دارد، وزير 
اقتصاد در اقدامي بي سابقه خواستار واگذاري 4درصد از سهام اين دو 

شركت به بخش خصوصي شده است.
درخواست وزير اقتصاد به استناد جزء دوم بند الف تبصره 2 ماده واحده 
قانون بودجه سال 1400 كل كشور به دولت ارائه شده است. در صورت 
تصويب نهايي اين پيشنهاد در دولت، وزارت اقتصاد مجاز خواهد بود به 
واگذاري 4 درصد از سهام ايران خودرو 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 2 ماه اقدام كند. قرار 
است بلوك هاي 4درصدي سهام سايپا و ايران خودرو حداكثر تا پايان 

امسال فروخته شود.

آثار واگذاري 4درصدي
چنانچه دولت با فروش 4درصد از سهام ايران خودرو و سايپا به صورت 
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 شركت ها را از دست خواهد داد و تعداد كرسي هاي دولت به طور 
مثال در هيأت مديره ايران خودرو از 4 به 3 كرسي خواهد رسيد. در 
مورد سايپا اما وضع پيچيده تر است، با توجه به اينكه همچنان بخش 
عمده سهام سايپا در اختيار سازمان گسترش، سرمايه گذاري سايپا و 
گروه صنعتي رناست، بعيد است با وگذاري 4درصد از سهام اين شركت 

تحول خاصي در مديريت آن اتفاق بيفتد.
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بررسي هاي آماري نشان مي دهد دولت در  تجارت
8 ماه ســال جاري 20.3ميليون تن كاالي 
اساســي به ارزش 12.4ميليارد دالر وارد 

كرده تا بلكه جلوي پيشروي قيمت ها را بگيرد. 
به گفته مهدي ميراشرفي، رئيس كل كمرگ ايران 75درصد 
از وزن كاالهاي وارد شده و 38درصد ارزش واردات در اين 
8 ماه 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. به گزارش همشــهري، دولت براساس قانون بودجه 
امسال اجازه داشــته فقط 8ميليارد دالر ارز ترجيحي، به 
واردات كاالهاي اساسي ازجمله دارو و تجهيزات پزشكي 

تخصيص دهد ولي حاال گمرگ مي گويــد: 1.9ميليارد 
دالر بيش از مجوز قانوني واردات كاالي اساسي وارد شده 
اســت. تازه ترين آمار گمرك ايران نشان مي دهد: ارزش 
كل تجارت خارجي ايران در 8 ماه 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 8 ماه امسال 

منفي شده است. 
چين، عراق، تركيه، امارات و افغانســتان 5كشــور اصلي 
خريدار كاالهــاي ايراني بوده اند و در مقابل كشــورهاي 
امارات، چين، تركيه به همراه 2كشــور اروپايي آلمان و 
سوئيس بيشترين كاال را به ايران صادر كرده اند. اين گزارش 

مي افزايد: درحالي كه كاالهاي اساسي وزن بااليي در واردات 
كاالها به كشور را به خود اختصاص داده، 47درصد از وزن 
كاالهاي صادراتي و 43درصد از ارزش كل صادرات 8ماهه 
ايران مربوط به صادرات محصوالت پتروشيمي بوده است. 
رئيس كل كمرگ ايــران مي گويد: در 8 ماه ســال جاري 
8ميليون و101هزار تن كاال از قلمرو ايران ترانزيت شده 
است كه نســبت به مدت مشابه پارســال 80درصد رشد 
داشته است كه حتي از ميزان ترانزيت كل سال99 يا كل 
سال98 هم بيشتر شده است، اين امر به نوبه  خود يك ركورد 
تازه براي عبوركاال از ايران به حساب مي آيد. اينفوگرافيك 
زير نماي كلي تجارت خارجي ايران در 8 ماه امســال را به 

تصوير مي كشد.

مهار قيمت ها با واردات انبوه كاالهاي اساسي

تخليه حباب قيمت از مسكن پایتخت

همشهري آمار تجارت خارجي را تحليل مي كند

همشهري، تحوالت بازار مسكن تهران در آبان1400 را بررسي مي كند سبقت تورم 25استان از ميانگين ايران 
درميان 31استان  ايران، قم و تهران كمترين و ايالم و زنجان 

باالترين نرخ تورم را در آبان امسال ثبت كردند

نبض تورم در 31استان ايران ناموزون مي زند. 25استان ايران نرخ تورم ساالنه اي باالتر از نرخ 
تورم كل كشور را در آبان امسال تجربه كرده اند. درحالي كه استان هاي قم و تهران كمترين 
نرخ تورم را شاهد بوده اند، ايالم و زنجان با باالترين نرخ تورم مواجه شده اند. مركز آمار ايران 
مي گويد: در آبان امسال بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارها مربوط به استان هاي كهگيلويه 
وبويراحمد و اردبيل با 5درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كرمان با 

1.4 درصد افزايش بوده است. نرخ ماهانه تورم در ماه گذشته 2.5درصد برآورد شده است.
به گزارش همشهري، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان به 35.7درصد رسيده است اما مركز 
آمار مي گويد: شهروندان استان كهگيلويه و بويراحمد در ماه گذشته 46.5درصد بيشتر براي 
خريد يك سبد كاالها و خدمات يكسان هزينه كرده و ركورددار تورم نقطه به نقطه بوده اند. 
كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه در استان سيستان و بلوچستان به ميزان 27.9درصد به 

ثبت رسيده است.
درحالي كه مركز آمار نرخ تورم در 12 ماه 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 كرده اند، در مقابل، ديگر استان ها فشار تورم باالتري را 
نسبت به ميانگين كشوري، شاهد بوده اند در اين مدت شهروندان ساكن استان هاي ايالم، 
زنجان و كهگيلويه و بويراحمد نرخ تورم باالي 50درصد را نظاره گر بوده اند. 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 استان هاي ايران به 11.4درصد رسيده كه استان ايالم باالترين و استان قم كمترين 

فشار تورم را متحمل شده اند.
به گزارش همشهري، ميانگين نرخ تورم ماهانه در نقاط روستايي در ماه گذشته 2.7درصد 
روايت شده درحالي كه روســتاييان كهگيلويه و بويراحمد با ســرعت 6.1درصدي رشد 
قيمت ها )باالترين( و روستاييان قزوين با سرعت 9دهم درصدي )كمترين( مواجه شده اند. 
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 كرده اند.

ميانگين قيمت مسكن تهران  مسكن
بــا رشــد آرام و متوالي در 
ماه هاي اخيــر از 32ميليون 
تومان گذشــته اما همچنان تورم اين بازار 
كمتر از تورم مصرف كننده است و به نوعي 
فراينــد تخليه حباب قيمتــي در اين بازار 

باوجود صعودي بودن نرخ ها ادامه دارد.
به گزارش همشــهري، اطالعاتي كه بانك 
مركزي از تحوالت بازار مسكن شهر تهران 
در آبان امسال منتشر كرده نشان مي دهد 
در اين ماه، تعداد معامــالت 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 به ماه قبل، به 
بي سابقه ترين رقم تاريخ بازار مسكن تهران 
رســيده و 32ميليون و 9هزار تومان ثبت 

شده است.

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. به عبارت ديگر 
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 
يك هفتم 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 نمي توان به آنها پرداخت اما هم سنجي 
قيمت فعلي مسكن با اين شاخص ها نيز قادر 
نيســت حباب قيمتي مسكن در مقايسه با 
واقعيت هاي اقتصــادي را كتمان كند. در 
اين وضعيت، به واســطه چسبندگي شديد 
قيمت مســكن در اقتصاد ايران كه آن هم 
داليل متعــددي دارد، كاهش قابل توجهي 
براي قيمت اين كاالي ســرمايه اي متصور 
نيست؛ اما تخليه حباب قيمتي آن از طريق 
ركود بلندمدت و افزايش نيافتن همپاي نرخ 
تورم كل، سناريوي بسيار محتملي است كه 

در دوره هاي قبلي نظير ابتداي دهه90 نيز 
تجربه شده است. در شرايط فعلي نيز آنچه 
از تحوالت بازار مسكن به نظر مي رسد، ادامه 
همين روند تخليه حبــاب قيمتي از طريق 

ثبات نسبي قيمت آن است.
بررسي ها نشان مي دهد تورم نقطه به نقطه 
مسكن تهران در آبان امسال نسبت به آبان 
سال قبل فقط 17.7درصد است درحالي كه 
اين شــاخص در آبان 99نســبت به سال 
قبل از آن معادل 118.2درصد بوده است. 
به عبارت ديگر، شيب رشد تورم نقطه به نقطه 
در بازار مســكن تهران به شــدت كاهش 
پيدا كرده آن هم در شــرايطي كه نرخ تورم 
نقطه به نقطه مصرف كننده در آبان امسال 
35.7درصد يعني 2برابر اين شاخص در بازار 
مسكن تهران بوده اســت. به بياني ساده تر، 
آهنگ رشد قيمت مسكن در ماه هاي اخير 
كمتر از آهنگ رشد ســاير كاالهاست و از 

اين مســير، بازار مســكن تاوان رشدهاي 
100درصدي در 4سال اخير را پس مي دهد 
و بخشي از حباب قيمتي آن تخليه مي شود.

ركوردداران مسكن تهران در آبان
در ماه گذشــته، 32درصد 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 مي دهد. اين كاهش 
نشــانه كاهش شــديد توليد و همچنين 
كاهش اســتقبال متقاضيان از واحدهاي 
نوساز به دليل كاهش شــديد قدرت خريد 
آن هاست. نكته ديگر اينكه در اين ماه مطابق 
معمول، بيشترين ســهم از تعداد معامالت 
مســكن )معادل 13.8درصد( به منطقه5 
تهــران اختصاص داشــته و مناطق10و 2 

به ترتيب با ســهم هاي 9و 8.3درصدي در 
رتبه هاي بعدي قــرار گرفته اند. رتبه بندي 
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 

منطقه18 به 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 شــده اند و واحدهاي مســكوني در 
دامنه قيمتي 15تا 20ميليون تومان با سهم 
17.2درصد، بيشترين فراواني را داشته اند. 
همچنين در اين ماه 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 امسال، 51.3درصد از معامالت به 
واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از 2ميليارد 
تومان اختصاص داشته و در ميان دامنه هاي 
قيمتي مورد بررســي، واحدهاي مسكوني 
با ارزش يك تا 1.5ميليارد تومان با ســهم 
18.9درصد، بيشترين ســهم از معامالت 

انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

حجم وزنی تجارت خارجی:

ترانزيت كاال از ايران:

رشد وزنی تجارت خارجی:

وشنده عمده كاالی ايرانی5 خريدار عمده كاالی ايرانی 5 فر

وارداتصادرات

110.3 ميليون تن

وزن كاالی صادراتی:
83.7ميليون تن

وزن كاالی وارداتی:
26.5 ميليون تن

وشيمی: صادرات محصوالت پتر
39.8ميليون تن

واردات كاالی اساسی:
20/3ميليون تن

ارزش كاالی صادرشده:
31.1 ميليارد دالر

ارزش واردات:
32 ميليارد دالر

وشيمی: ارزش صادرات  پتر
13.1 ميليارد دالر

سهم كاالهای اساسی از واردات:
75 درصد وزن  38 درصد ارزش

رشد وزنی صادرات:
10.5 درصد

رشد وزنی واردات:
21 درصد

سهم از كل صادرات:
47 درصد

ارزش واردات كاالی اساسی:
12/4 ميليارد دالر

رشد ارزش صادرات:
42 درصد

رشد ارزش واردات:
38 درصد

سهم از كل صادرات:
43 درصد

واردات كاالی اساسی با دالر 4200:
17.8 ميليون تن 9.9 ميليارد دالر

8.1 ميليون تن

43.5درصد
ارزش كل تجارت خارجی:

رشد ارزش تجارت خارجی:
 63.1 ميليارد دالر

40درصد

80درصدرشد ترانزيت كاال از ايران:

ارزش 9.1ميليارد دالر    چين: 19.3ميليون تن 

ارزش 6.1ميليارد دالر    عراق: 21.6ميليون تن 

ارزش 3.8ميليارد دالر    تركيه: 11.3ميليون تن 

ارزش 2.9ميليون دالر    امارات: 7.3ميليون تن 

ارزش 1.27ميليارد دالر    افغانستان: 3ميليون تن 

   امارات: 8ميليون تن  10.1ميليارد دالر

   چين: 2.2ميليون تن   7.2ميليارد دالر

   تركيه: 2.7ميليون تن  1.2ميليارد دالر

   آلمان:  549هزار تن   1.2ميليارد دالر

   سوئيس:  1.3ميليون تن   1.1ميليارد دالر

دی
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د 
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ي/ 
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ميانگين قيمت مسكن تهران در آبان امسال 1.3درصد كمتر از تورم ماهانه و 18درصد كمتر از تورم نقطه به نقطه مصرف كننده رشد كرده است.

نرخ تورم استان ها در آبان 1400

کهگیلویه و زنجانایالم
بویراحمد

چهارمحال و 
بختیاری

آذربایجان غربیآذربایجان شرقیخراسان شمالیکردستان

اردبیلگلستانفارسلرستان

خراسان رضوی قزوینکرمانشاهخراسان جنوبی

یزدمازندرانکرمانبوشهر

اصفهانمرکزیهرمزگانخوزستان

سیستان و گیالنهمدانالبرز
بلوچستان

کشورقمتهرانسمنان



5 دوشنبه 8 آذر 1400
اقتصاد شماره  8374 

محاسبات آماری نشان می دهد؛ از  بورس
مرداد ماه سال گذشــته كه نزول 
بورس آغاز شــده تاكنون، درآمد 
اسمی شركت های بورس 263درصد رشد كرده؛ 
با این حــال بازارســهام در خــاف این جهت، 
دست كم 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 شركت های بورس به طور مداوم درحال 
رشد است اما شاخص های بورس به طور مداوم در 
حال نزول هســتند. افزایش درآمد شركت های 
بورس و افت ارزش بازار ســهام به طور 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 به صورت 
سنتی یكی از مهم ترین مولفه های تصمیم گیری 
در بازار سهام است نشان می دهد سرمایه گذاری در 
بورس جذاب شــده اما با این حال بازار ســهام 

همچنان در حال نزول است.

ابعاد نزول
آمارها نشــان می دهــد؛ از مرداد پارســال كه 
روند نزولی شــاخص بورس آغاز شــده، درآمد 
شركت های بورس دســت كم 358هزار میلیارد 
تومان، معادل263درصد افزایش یافته اســت. 
افزایش درآمد شــركت های بورس اما اثر مثبتی 
بر شاخص بورس نداشته؛ زیرا از آن زمان تاكنون 
شاخص بورس 700هزار واحد معادل 35درصد 
افت كرده است. آمار ها نشــان می دهد از مرداد 
پارســال ، به دلیل نزول فراگیر بازار سهام، ارزش 
كل ســهام2620هزار میلیارد تومــان، معادل 
202میلیارد دالر افت كرده است. مرداد پارسال 
تحت تأثیر رشــد شــاخص بــورس، ارزش كل 
بازار ســهام به 425میلیارد دالر رســیده بود اما 
از آن زمان تاكنون به دلیل كاهش ارزش ســهام 
شركت ها 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 

همگرایی وجود دارد اما گویــا آمارها این نظر را 
تأیید نمی كنند.

میزان رشد درآمد در آبان  ماه 
آمارها نشــان می دهند؛ روند رو به رشــد درآمد 
شــركت های بورس در ماه های جاری همچنان 
ادامه دارد. به طوری كه طبق مســتندات موجود 
جمع كل درآمد شــركت های بورس در آبان ماه 
امسال نســبت به مهرماه 3هزار میلیارد تومان و 
نسبت به آبان ماه پارسال 303هزار میلیارد تومان، 
معادل 158درصــد افزایش یافته اســت. با این 
میزان رشــد جمع كل درآمد شركت های بورس 
به 495هزار میلیارد تومان رسیده كه این امر نشان 
می دهد، درآمد شركت های بورس تحت تأثیر تورم، 
رشد قابل توجهی داشته است. با این حال با وجود 
رشد درآمد اسمی شركت های بورس، حاشیه سود 
شركت ها تغییر چندانی نداشته است اما افزایش 
درآمد اسمی شــركت های بورس به خودی خود 
می تواند به كاهش نســبت قیمت به درآمد بازار 
سهام، منجر شــده و جذابیت سرمایه گذاری در 
بورس را افزایش دهد؛ با وجود این گویا این افزایش 
درآمد نتوانسته جذابیت های بورس را بیشتر كند 

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

صنایع برتر
آمار ها نشان می دهد؛ میزان درآمد برخی از صنایع 
بورس، در یك سال گذشته تا بیش از 500درصد 
افزایش یافته است. طبق این اطاعات بیشترین 
رشد درآمد در یك سال گذشته مربوط به صنعت 
انبوه ســازی  بوده؛ به طوری كه جمع كل درآمد 
شــركت های این گروه از آبان پارســال تاكنون 
771درصد رشد كرده است. به نظر می رسد رشد 
قیمت مســكن و افزایش تقاضا در این بخش در 
رشد درآمد شــركت های این گروه تأثیر زیادی 
داشته اســت. بعد از این صنعت، گروه های بانك 
و بیمه در رتبه های بعدی قــرار گرفته اند. آمار ها 
حاكی از آن اســت كه جمع كل درآمد بانك ها 
در آبان ماه امسال نســبت به مدت مشابه پارسال 
با 740درصد افزایش بــه 53هزار میلیارد تومان 
رسیده است. ظرف یك سال گذشته تراز بانك ها 
اندكی بهبود پیدا كرده، بــا این حال هنوز فاصله 
زیادی تا اصاح نظام بانكی و بهبود عملكرد آنها 
وجود دارد. سومین صنعتی كه در یك سال گذشته 

درآمدهایش بیشترین رشد را داشته، صنعت بیمه 
است. درآمد شركت های این گروه از آبان پارسال 
تاكنون به طور میانگین 574درصد افزایش یافته 
و به 3هزار و 679میلیارد تومان رســیده اســت. 
چنانچه جمــع كل درآمد شــركت های بیمه را 
نسبت به مرداد ســال قبل مقایسه كنیم متوجه 
می شــویم كه جمع كل درآمد شركت های این 
گروه 942درصد رشد داشته است. به نظر می رسد 
بخشی از دالیل رشد درآمد های این صنعت ناشی 
از سرمایه گذاری در سهام شركت های بورس بوده 
است. این صنعت در طول ســال های گذشته با 
مشكات بزرگ مالی مواجه شده بود و هنوز هم 
بخش مهمی از این مشكات پابرجاست اما سال 
گذشته با هدایت بیمه مركزی، بخشی از سبد این 
صنایع صرف سرمایه گذاری در سهام شركت ها شد 
و برخی دیگر از شركت ها حتی توانستند بخشی از 
زیان هایشان را از این طریق جبران كنند. از دیگر 
صنایعی كه در یك سال گذشته درآمد اسمی شان 
به شكل قابل توجهی رشد كرده می توان به صنعت 
خودرو، كاشی و سرامیك، استخراج زغال سنگ 
و فراورده های نفتی اشاره كرد كه به طور میانگین 
بین 310 تا 415درصد رشــد كرده است. با این 
حال این افزایش درآمد اسمی در بسیاری از این 
شركت ها به دلیل مشكات ساختاری به افزایش 
سود منجر نشده اســت. به طور مثال در صنعت 
خودرو سازی  با وجود رشد شــدید درآمد ها این 
صنعت همچنان زیان ده است و زیان انباشته این 

صنعت 83هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

ارزش كل بازار سهام از مرداد پارسال تاكنون، با وجود رشد 263 درصدی درآمد شركت ها،  با 202 میلیارد دالر افت مواجه شده است
نزول 202 میلیارد  دالری بورس

لوبیاچیتی ارزان شد، عدس گران
قیمت لوبیاچیتی و بعضی دیگر از حبوبات بعد از 3 ماه  تره  بار

تثبیت یا افزایش، سرانجام اندكی پایین آمد. 
به گزارش همشــهری و براســاس تازه ترین نرخنامه 
ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران، بعضی از حبوبات 
پرمصرف ازجمله لوبیا چیتی، لوبیا چشــم بلبلی و لپه قیمتشان در 
غرفه های خواربار میادین، هزار تومان كاهش یافته و در عوض برخی 
دیگر از حبوبات گران شده اند. 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 رده های بعدی قرار دارند. رشد 
قیمت نخود و عدس در بسته های 900گرمی شركتی بیش از انواع فله 
بوده و هر بسته از این اقام 3.500تومان گران تر شده است. در میان 
اقام بسته بندی شركتی، لیموعمانی با رشد 7.100تومانی قیمت، به 
زیر سقف 100هزار تومان رسیده است. از حبوبات پرمصرف در میان 
تهرانی ها، لوبیا قرمز است كه برای ســومین ماه پیاپی تغییر قیمتی 
نداشته و روی 34هزار تومان برای انواع ریز قمی و 47هزار تومان برای 
انواع درشت و كپسولی، ثابت مانده  است. نرخنامه جدید همچنین از 
افزایش قیمت گندم و جو حكایت دارد. هر كیلو گندم، یك هزار تومان 

و هر كیلو جو 800تومان گران شده است.

مقایسه قیمت انواع حبوبات بسته بندی و فله در میادین )کیلوگرم/تومان(

قیمت هر کیلو فلهنام محصول
آذرمهرشهریور

45.00045.00044.000لوبیا چیتی
42.00044.00043.000لوبیا چشم بلبلی
35.00034.00034.000لوبیا قرمز قمی

25.00026.50025.500لوبیا سفید
45.00047.00047.000لوبیا قرمز کپسولی

33.00033.00034.500نخود
44.00044.00044.000لپه ریز تبریز
33.00035.00034.000لپه درشت
33.00036.00038.500عدس ریز

33.00036.00038.500عدس درشت
29.00032.00033.500ماش

32.00034.50036.000دال عدس
27.00028.00028.000لپه باقال

95.00095.00097.000لیمو عمانی
31.00031.50032.500ذرت خشك وارداتی

23.00023.00023.000سویا
10.80010.80011.800گندم پوست کنده و بلغور

12.00012.00012.800جو پوست کنده و بلغور
12.00012.00012.800جو پرك

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. 
اینكه طرح مذكور واردات خودرو نام گرفته، به معنای 
فراهم شدن بســتر مناسب برای ازســرگیری واردات 
خودرو نیســت. در این طرح اعام شده همه اشخاص 
حقیقی یا حقوقی می توانند بــه ازای صادرات خودرو و 
قطعات و با ارز حاصل از انجام این كار، نسبت به واردات 
خودرو اقدام كنند. با ایــن مصوبه امكان واردات خودرو 
فقط برای قطعه سازان و خودروسازانی فراهم شده كه 
قادر به صادرات این اقام هستند. پرسش آن است كه 
در شرایط كنونی كدام یك از خودروسازان و قطعه سازان 
قادر به صادرات هستند؟ بررسی ها نشان می دهد تعداد 
جامعه هدف این طرح برای واردات خودرو خیلی محدود 
است و شاید به تعداد انگشتان یك دست نیز نرسد. با این 
روند دستاورد این مصوبه مجلس، انحصار و رانت واردات 
خودرو توسط برخی افراد یا شركت های خودروسازی و 

قطعه سازی خواهد بود.   
با توجه به شــرایط کنونی تولید و بازار، 

امکان صادرات خودرو و قطعه تا چه حد است؟
 در شــرایطی كه تولید داخل، از یك سو جوابگوی نیاز 
بازار داخلی خودرو و قطعات نیست و از سوی دیگر شاهد 
دپوی خودروهای ناقص در خطوط تولید خودروسازان 
به دلیل كمبود برخی قطعات هســتیم، امكان تامین 
خودرو و قطعه برای صادرات وجود ندارد. در بازاری كه 
با كمبود قطعه و خودرو مواجه اســت، چگونه می توان 
انتظار موفقیت طرح صادرات قطعات و خودرو را داشت؟ 
چگونه می توان انتظار داشت این بازار نامتعادل با واردات 
خودروهای خارجی متعادل شود؟ اینكه انتظار داشته 
باشیم مثا با صادرات 6 خودروی پراید و ارز حاصل از آن، 
به واردات یك دستگاه خودروی تویوتا كمری اقدام كنیم 
و توقع متعادل شدن بازار خودرو را داشته باشیم ، چندان 

واقعی نیست. آیا می توان انتظار داشت بازار خودروهای 
داخلی یا حتی خارجی، با عرضه حداكثر 4 هزار خودروی 
خارجی متعادل شود. نگاه غالب در طرح مجلس، تنظیم 
بازار است اما چگونه می توان با این شیوه واردات انتظار 
تنظیم بازار خودرو را داشت؟ بازار خودرو با كمبود 5 تا 
10 هزار 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 كه 
فراهم كردن آن برای هر كســی امكان پذیر نیست. این 
كار نیازمند فراهم شــدن مقدماتی است، باید بازارهای 
هدف صادراتی شناسایی و الزامات حضور در این بازارها 
فراهم شود. پارســال رقم صادرات خودرو و قطعات از 
ایران خودرو و ســایپا 15 میلیون دالر بوده است؛ سایپا 
8 میلیون دالر و ایران خودرو 7 میلیــون دالر صادرات 
داشته است. بر اساس آمار گمرک ایران این دو شركت در 
7 ماه امسال 7 میلیون دالر صادرات خودرو انجام داده اند.  
ولی بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران 
در 7 ماه امسال 58 میلیون و 407 هزار دالر خودرو و 
قطعه صادر شده است،  با این میزان صادرات و نرخ 
کنونی ارز امکان واردات چه تعداد خودرو وجود دارد؟

اگر متوسط قیمت هر خودرو وارداتی را 30 هزار دالر و 
میزان صادرات خودرو و قطعات در 7 ماه امسال را حتی 
60 میلیون دالر در نظر بگیریم، با این میزان صادرات تنها 
قادر به واردات 2 هزار خــودرو خارجی خواهیم بود، در 
حالی كه حداقل نیاز بازار به خودرو، بیش از یك میلیون 
دستگاه است، در بازار خودروهای خارجی هم حداقل 
نیاز بازار 50هزار دستگاه است. با این روند حتی به فرض 
دو برابر شدن صادرات خودرو و قطعه تا پایان امسال، تنها 
امكان واردات 4 هزار خودرو با ارز حاصل از صادرات آن 
فراهم می شود. این شیوه واردات خودرو مشكلی را از بازار 
خودروهای داخلی یا خارجی حل نخواهد كرد و تنها به 
توزیع رانت و امتیازات خاص بین برخی صادركنندگان 

خودرو و قطعه منجر می شود.
با این شرایط آیا اجرای طرح واردات خودرو 

به ثبات قیمت ها در سال آینده منجر خواهد شد؟
اجرای طــرح واردات خــودرو، حتی درصــورت اباغ 
شورای نگهبان و فراهم شدن مقدمات انجام این كار نزد 
وارد كنندگان، عما تا تابستان سال آینده طول می كشد، 
ضمن اینكه باید توجه كرد با ضوابط و شرایط تعریف شده 
برای واردات خودرو نمی توان انتظار تغییر مشــهودی 
در رشد عرضه و ساماندهی قیمت خودروهای وارداتی 
و تاثیر مثبت آن بر قیمت و بــازار خودروهای پرتیراژ 

داخلی داشت.

آمار خبر

در مبادالت روز گذشته 
بازار سرمایه، قیمت 

سهام 418شركت 
كاهش و 169شركت 

افزایش یافت. قیمت 
سهام 15شركت هم 

تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

میزان فروش 
389سهامداران حقوقی

674

2763

2478

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز، سهامداران حقیقی 2هزارو478میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران 
حقیقی به 2هزارو763میلیارد تومان رسید. این به معنای 
آن است كه سهامداران حقیقی دیروز 285میلیارد تومان 

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

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 
یك هزارو 299واحد، معادل 0.10درصد رشد كرد و به 

یك میلیون و368هزارو13 واحد رسید.

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.

3152میلیارد تومان

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

3%

69%

28%

میزان تغییر ارزش بازار سهام از زمان آغاز نزول بورس تاکنون
درصد تغییرمقدار تغییر7 آذر امسال20 مرداد پارسالشرح

28.6-2620-91766556ارزش بازار سهام- هزار میلیارد تومان
2160029280768035.6قیمت دالر- تومان

47.5-202-425223ارزش بازار سهام- میلیارد دالر

دبیر انجمن واردكنندگان خودرو در گفت و گو با همشهری:

اهداف طرح واردات خودرو محقق نمی شود
سرانجام طرح واردات خودرو با تصویب در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی برای 
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 فراهم نبودن 

امکان صادرات خودرو و قطعــات خبر می دهند و 
تاکید می کنند: تیراژ واردات خودرو در چارچوب طرح مجلس به اندازه ای 
نخواهد بود که بتواند زمینه رشد عرضه و کاهش قیمت خودروهای داخلی و 
وارداتی را فراهم کند. با مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو درباره 
میزان کارآمدی و تاثیر گذاری طرح واردات خودرو بر بازار خودروهای داخلی 

و وارداتی گفت و گو کرده ایم. 

 علی ابراهیمی
خبرنگار

ول
ل ق

نق

حمید كاشانی
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار:

اگر شركت پشتیبانی امور دام واردات تخم مرغ را 
 ادامه دهد، تولیدكننده داخلی تولید را 

متوقف می كند و در ماه های آینده شاهد تنش  
قیمت خواهیم بود.

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 

نان های الكچری كه بنابه درخواست مشتری با وزن باال، 
كنجد سبوس یا سبزیجات طبخ می شود، باالتر است.
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این روزها همه جا بحث بر سر 
بحــران كم آبــی اســت و گزارش

مناقشات آب. خط مقدم این 
موضوع هم كشاورزانی هستند كه این شغل 
آبا و اجدادی با معیشت شــان گره خورده 
اســت. شــاید یادآوری لزوم تغییر شكل 
كشاورزی از سنتی به كشت گلخانه ای خالی 
از لطف نباشد؛ كشتی كه به نظر می رسد تنها 
راه مطمئن مدیریت مصــرف آب و گذر از 
بحران كم آبی است و كاری هم با تغییرات 
اقلیم و كاهش بارش ها ندارد. اگرچه كشت 
گلخانه ای 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 
مهم ترین آثار كشــت گلخانه ای به حساب 
می آید، اما همین امروز هــم با وجود همه 

فعالیت هایی كه در این حوزه صورت گرفته، 
كشــت گلخانه ای در كشــور ما به جایگاه 
مطلوبش دســت نیافته است. این در حالی 
است كه بحران آب در جهان به قدری جدی 

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

گلخانه ای در استان هایی كه در این راه گام 
برداشته اند را زیر ذره بین اعداد برده ایم تا این 
اعداد، اطالعات گویاتری از كشت گلخانه ای 

ایران در اختیارمان قرار دهند.

همه چیز درباره وضعیت كشت گلخانه ای در كشور كه گفته می شود تنها راه مطمئن كشاورزان برای گذر از بحران كم آبی است

گلخانه ها ؛ پناهگاه کشاورزان
 پرنیان سلطانی

خبرنگار

زلزله خراسان جنوبی خسارت نداشت
ساعت 5بامداد یكشنبه- 7 آذر- آرین شــهر در قائنات خراسان 
جنوبی با زلزله ای 4.8ریشتری لرزید؛ زلزله  ای كه به گفته مسئوالن 

استان، خسارتی در پی نداشت.
مدیركل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اعالم این خبر 
به همشهری می گوید: كانون زلزله در مرز شهرهای بیرجند، قائن و 
سرایان بود و بالفاصله پس از وقوع زلزله، 4تیم 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 می كند: خوشبختانه زلزله فقط موجب چند ترك خوردگی 
جزئی در بعضی منازل خشت  و گلی روستایی شد و خسارت خاصی 
نداشت. هرچند برای اطمینان خاطر مردم تیم های امدادی تا پایان 
وقت امروز 8آذر آماده باش هستند. محمدرضا رضایی، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خراســان جنوبی نیز درباره آسیب به بناهای 
روســتایی در این زلزله می گوید: با ارزیابی های صورت گرفته در 
روستاهای چاهك موسویه و علی آباد مشخص شد فقط برخی از 
منازل دچار خسارت های جزئی شده و خوشبختانه خسارت جانی 

هم توسط ارزیاب های اعزامی اعالم نشده است.

  افتتاح پروژه آبرسانی به ۶۳روستای محروم كرمان
پروژه آبرسانی ۶۳روستای محروم كرمان یادبود شهید علی ابراهیمی 
به همت واقف حاج آقا ابراهیمی در روستای زین آباد رفسنجان افتتاح 
شد. به گزارش ایسنا، استان كرمان از نظر آبرسانی جزو 4استان اولی 
است كه به شدت تنش و كمبود آبی دارد و به همین دلیل هم قرارگاه 
نهضت آبرسانی »مرد میدان« در استان راه اندازی شده كه در 7فاز 
با كمك از خیران و واقفان و آبفار پروژه هــا را اجرا می كند. در ۳فاز 
اول 1۳۶روستا با جمعیت بیش از 1۶۰هزار نفر و هزینه ۲۶میلیارد 
و 1۰۰میلیون تومان آبرســانی شــده و فاز چهارم هم روز گذشته 
)یكشنبه 7آذر( برای آبرســانی به ۶۳روستا با جمعیت 4هزار نفر و 

۹میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.

  پرداخت تسهیالت به خانواده زندانیان هرمزگان
مدیركل زندان های هرمزگان گفت: از ابتدای امســال ۹میلیارد و 
۳۰۰میلیون ریال تسهیالت مشاغل خانگی به خانواده مددجویان 
زندان های اســتان پرداخت شده اســت. به گزارش ایرنا، مصطفی 
كیشــانی اظهار كرد: تاكنون ۹۳نفر از خانواده زندانیان با میانگین 
1۰۰میلیون ریال موفق به دریافت این تســهیالت قرض الحسنه 
شده اند. به گفته وی، طرح های اشتغالزایی خانواده زندانیان بیشتر 
در بخش صنایع دســتی ازجمله زری و خوس بافــی، نازك دوزی، 
عروسك سازی، گالبتون دوزی و خیاطی است. مدیركل زندان های 
هرمزگان هدف از پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به خانواده زندانیان 

را توانمندسازی آنان و پیشگیری از وقوع جرم عنوان كرد.

  آثار فیلمسازان چهارمحال وبختیاری در سینماحقیقت 
رئیس انجمن سینمای جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: با اعالم 
فهرست فیلم های راه یافته به بخش مسابقه سینما حقیقت ۲اثر از 
فیلمسازان استان در پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند 
ایران »سینما حقیقت« به نمایش در می آیند. به گزارش ایرنا، ناصر 
قائدی افزود: فیلم مستند »شــاهمراد« اثر سیدصفی اهلل حسینی 
در همراهی با ۲7فیلم مستند دیگر در بخش مسابقه شهید آوینی 
جشنواره سینما حقیقت نمایش داده خواهد شــد. وی با اشاره به 
حضور فیلم »چهره پرداز« اثر جعفر نجفی در بخش فیلم های بلند 
این دوره از جشنواره نیز توضیح داد: هیأت انتخاب جشنواره عالوه بر 
مستند چهره پرداز، ۲۲ فیلم مستند بلند دیگر را برای رقابت در این 

بخش معرفی كرده است.

قطار به چهارمحال و بختیاری می رسد
 با شروع عملیات ساخت ایستگاه راه آهن 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 
چهارمحال و بختیاری اســت؛ آرزویی كه این روزها با شروع عملیات حمل ونقل

ساخت ایستگاه راه آهن شهر كرد یك گام دیگر به برآورده شدن نزدیك 
شده است. اگرچه زیرســاخت های اتصال به شبكه ریلی كشــور از سال ها پیش در 
چهارمحال و بختیاری فراهم شده، اما خبر خوش آغاز عملیات ساخت ایستگاه راه آهن 
شهركرد این نوید را به مردمان ساكن در این استان غربی كشور می دهد كه تا شنیده 

شدن صدای سوت قطار در استان شان راه زیادی نمانده است.
بر اســاس جدیدترین خبرهایی كه از وضعیت ســاخت ایســتگاه راه آهن به گوش 
می رسد، عملیات خاك برداری 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 می گوید با توجه 
به قرارداد ۲ساله پیمانكار طرح و به شرط تامین اعتبار مناسب این ایستگاه تا پایان 

سال14۰1تكمیل خواهد شد.
كار ساخت ایستگاه راه آهن شهركرد در حالی این روزها با جدیت هر چه تمام تر در حال 
انجام است كه چشــم انتظاری مردم چهارمحال و بختیاری برای اتمام پروژه راه آهن 
مباركه – سفیددشت به شهركرد 1۰ساله شد. این پروژه راه آهن كه در واقع نخستین 
تجربه اتصال چهارمحال و بختیاری به شبكه ریلی كشور است در تیر سال1۳۹۰كلنگ 
خورد تا با مسافتی در حدود ۹۲كیلومتر و ایجاد ۲ایستگاه در چهارمحال و بختیاری 
حدود 5۰۰كیلومتر فاصله استان های جنوبی به مركز را كوتاه تر كند. اما از آن زمان 
عملیات اجرایی این پروژه به كندی صورت گرفت تا جایی كه به گفته 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 

خاك برداری قدم به مرحله اجرا گذاشت.
معاون مهندسی و ساخت اداره كل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری درباره اعتبار 
طرح راه آهن مباركه – سفیددشت به شــهركرد می گوید: »این طرح در سال جاری 
۳۲5میلیارد تومان اعتبار دارد. ۲۰۰میلیارد تومان آن تخصیص یافته است كه بخش 
عمده آن به صورت نقــدی بود، اما از آنجا كه تخصیص اعتبــار نقدی طرح های ملی 
تاكنون پرداخت نشــده، مطالبات پیمانكاران افزایش یافته و پیشبرد طرح با كندی 
همراه شده است. اگر اعتبار مناسبی به طرح تخصیص داده شود، پیش بینی می شود 

این طرح تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد.«

عدد خبر

حادثه

خبرهای كوتاه

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

11     استان

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

تلفات برق می شوند.

وگاه برق 1۳     نیر

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 

۶۶۰۰ هكتار از اراضی ملی استان هستیم.

۲۵۰۰هكتار

2 هزار هكتار گلخانه در یزد     4هزار هكتار گلخانه در تهران

2500هكتار گلخانه، سهم كرمان

164هزار تن محصول گلخانه ای هرمزگان

رشد 3برابری در البرز

دوبرابر شدن محصوالت گلخانه ای اصفهان

724هكتار فضای گلخانه ای در فارس

12هزار هكتار گلخانه در سراسر كشور

عنوان پیشروترین استان در 
تغییر شكل كشاورزی از روش 
سنتی به كشــت گلخانه ای به 
اســتان تهران اختصاص پیدا 
می كند؛ استانی كه 187هزار 
هكتار اراضی كشاورزی دارد 
و از این مقــدار، حدود 4هزار 
هكتار آن به تولید محصوالت 
گلخانه ای اختصاص پیدا كرده 
است. این طور كه مسئوالن این 
حوزه می گویند، استان تهران با داشتن 4هزار هكتار گلخانه، عالوه بر اینكه از نظر 
سطح گلخانه های كشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده، نزدیك به ۳0درصد 
كل مساحت واحدهای گلخانه ای كشور را نیز در اختیار دارد. این فضاهای گلخانه ای 
كه بیشتر در شهرستان های پیشوا و پاكدشت واقع شده، بیشتر از تولید سبزیجات و 

صیفی جات به پرورش گل و گلدان های زینتی و آپارتمانی اختصاص دارد.

از استان یزد هم خبر می رسد 
كه كشــاورزان این استان با 
هدف افزایش بهــره وری آب، 
سطح زیركشــت محصوالت 
گلخانه ای استان شــان را از 
هــزار و 1۶0هكتار در ســال 
1۳92 با افزایش 80درصدی به 
2هزار هكتار رسانده اند. اكبر 
شیخ علیشاهی، مدیر باغبانی 
سازمان جهادكشاورزی یزد در 
این باره می گوید: »تولید محصول گلخانه های یزد سال1۳92، ۳48هزار تن بود كه 
هم اكنون با حدود ۶4درصد افزایش، به 570هزار تن رسیده است.« با این اقدام عالوه 
بر مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، زمینه اشتغال مستقیم ۶هزار و 700نفر در 
گلخانه های استان یزد فراهم شده است. این در حالی است كه هم اكنون یزد با سهم 

22درصدی از تولیدات گلخانه ای كشور، رتبه دوم را در این حوزه در اختیار دارد.

بعد از تهران، رتبه دوم سطح گلخانه های كشــور به استان كرمان اختصاص پیدا می كند. 
این طور كه سعید برخوری، رئیس سازمان جهاد كشاورزی جنوب كرمان می گوید، جنوب 
استان كرمان با سطح 2500هكتار گلخانه، رتبه دوم ســطح گلخانه های كشور را به خود 
اختصاص داده، اما از نظر تولید سبزی و صیفی در جایگاه نخست استان های كشور ایستاده 
است. براساس اعالم مدیر باغبانی سازمان جهادكشاورزی جنوب استان كرمان، در فضای 
گلخانه ای این اســتان بیش از 4۳0هزار تن محصول جالیزی ازجمله انواع خیار، بادمجان، 
فلفل، گوجه فرنگی و توت فرنگی تولید می شود كه این محصوالت عالوه بر مصرف داخلی، 
به كشورهای روسیه، عراق، آذربایجان، ارمنستان و كشورهای حاشیه خلیج فارس صادر 
می شود. این در حالی است كه مسئوالن جهادكشاورزی استان سمنان با ارائه تسهیالت به 
كشاورزان سعی دارند میزان ساخت گلخانه ها را در استان خود باال ببرند؛ به طوری كه گفته 

می شود قرار است امسال 280هكتار گلخانه به گلخانه های این استان اضافه شود.

اســتان هرمزگان هم اكنون 
740هكتار ســطح زیركشت 
محصوالت گلخانه ای دارد كه 
براســاس برنامه هدفگذاری 
شــده، قرار اســت تا پایان 
سال1408 به 5هزار و 500هكتار 
برســد. اینطــور كــه علی 
باقرزاده همایی، رئیس سازمان 
جهادكشــاورزی هرمــزگان 
می گوید، هم اكنون نزدیك به 
4هزار هكتار زیرساخت شهرك های گلخانه ای توسط شركت شهرك های كشاورزی 
در هرمزگان احداث شده كه 2هزار هكتار آن توسط بخش خصوصی اجرا می شود. 
این در حالی است كه هم اكنون ســاالنه بیش از یك میلیون تن سبزی و صیفی در 
فضای روباز استان برداشت می شود كه پیش بینی شــده با تبدیل به گلخانه، این 

میزان به ۳0میلیون تن برسد.

یكی دیگر از استان های پیشرو در حوزه كشت گلخانه ای، استان البرز است؛ استانی 
كه با هدایت كردن بهره برداران به سمت ایجاد و توسعه كشت گلخانه ای موفق شد 
سطح كشــت گلخانه ای اش را از 120هكتار در ســال 1۳92به ۳47هكتار در سال 
1400برساند؛ یعنی رشد حدود ۳برابری. اینطور كه محمد تاج الدینی، معاون بهبود 
تولیدات گیاهی جهادكشاورزی استان البرز می گوید، 70هكتار از گلخانه های این 
استان به كشت صیفی جات اختصاص یافته و در 4۶هكتار، سبزیجات برگی كشت 
می شود كه این محصوالت در مجموع تولیدی بیش از ۳8هزار و 200تن در سال دارد. 
خیار، گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، سبزیجات برگی، قارچ خوراكی، توت فرنگی، 
گیاهان دارویی، نشاهای مكانیزه سبزی و صیفی و نهال كشت بافتی و همچنین گل 
و گیاه زینتی ازجمله تولیدات گلخانه ای استان البرز به شمار می رود. این در حالی 
است كه به تازگی مجوزهای الزم برای ایجاد 1۳پروژه شهرك گلخانه ای كشاورزی در 
البرز صادر شده كه با ایجاد این شهرك های گلخانه ای، می توان به تولید هرچه بیشتر 

محصوالت گلخانه ای در این استان امید داشت.

سومین استان كشور كه بیشترین سطح گلخانه ها را به خود اختصاص داده، اصفهان 
است. هم اكنون 2هزار و  400هكتار از فضای زراعی استان اصفهان به كشت گلخانه ای 
اختصاص دارد كه این رقم از حدود هزار هكتار در سال های پیش به این مقدار رسیده 
اســت؛ ضمن اینكه میزان تولید محصوالت گلخانه ای اصفهان از 1۶8هزار تن در 
سال92، به ۳50هزار تن در سال جاری رسیده است كه این دوبرابر شدن تقریبی 
محصوالت گلخانه ای با ارائه تسهیالت الزم به كشاورزان صورت گرفته است. اصغر 
رستمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در 
این باره می گوید: 80درصد هزینه موردنیاز برای ساخت گلخانه به صورت تسهیالت 
بانكی از طریق بانك كشاورزی در اختیار كشــاورزان قرار می گیرد تا در شرایط 
كم آبی و كم بارشی استان، از آب كشاورزی استفاده بهینه صورت بگیرد و درنهایت 

محصوالت از گزند و آسیب تغییرات هوایی در امان بمانند.

در میان استان هایی كه در راه 
تبدیل كشاورزی سنتی به كشت 
گلخانه ای گام برداشته اند، نام 
استان فارس هم دیده می شود. 
ســطح زیركشــت طرح های 
گلخانه ای و سایبانی این استان 
حدود 724هكتار است كه در 
قالب مجتمع ها، شــهرك ها و 
طرح های كوچــك گلخانه ای 
ایجاد شــده اند. ایــن میزان 
كه نسبت به ســال 1۳92بیش از 5برابر رشد داشــته، به گفته مسئوالن سازمان 
جهادكشاورزی فارس نسبت به كشت های روباز، باعث كاهش ۳0درصدی مصرف آب 
شده است. درباره میزان تولید در كشت های سربسته و گلخانه ای نیز گفته شده كه 
سال گذشته میزان تولیدات زراعی، باغی و دامی این استان به بیش از 11میلیون تن 
رسیده است. تولید یك میلیون و 4۶5هزار تن گندم و 480هزار تن جو در سال گذشته، 

ازجمله دستاوردهای كشت گلخانه ای در استان فارس بوده است.

شكی نیست كه بهترین راه عبور  كشاورزی از خشكســالی و كمبود آب، توسعه 
گلخانه ها و روی آوردن به كشت گلخانه ای است. شاید برایتان جالب باشد بدانید 
برای تولید محصوالت گلخانه ای، صرفا به یك ششم 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 زمین های غیرقابل كشت با استفاده 
از روش های كشت بدون خاك )هیدروپونیك( و امكان تطبیق زمان تولید با تقاضای 
بازار، ازجمله مزایای كشت گلخانه ای است كه باعث شده مسئوالن جهادكشاورزی از 
سال ها پیش به فكر تغییر شكل كشاورزی از كشاورزی سنتی و در فضای باز به كشت 
گلخانه ای بیفتند. فعالیت هایی كه تا به امروز در این زمینه صورت گرفته باعث شده 
تا هم اكنون سطح كشت گلخانه ای در كشور ما به 12هزار هكتار برسد. این در حالی 
است كه برنامه جهادكشاورزی، رساندن وسعت گلخانه ها به 48هزار هكتار تا 10سال 
آینده است؛ یعنی قرار اســت با برنامه ریزی های صورت گرفته، میزان گلخانه های 

كشور تا یك دهه آینده، 4برابر شود.

تهران كرمان اصفهان یزدهرمزگان فارس

سطحزیركشتگلخانهای:
4هزارهكتار

درصددراختیارداشتن
گلخانههایكشور:
33درصد

میزانتولیدمحصوالت
گلخانهای:

620هزارتن

سطحزیركشتگلخانهای:
724هكتار

درصددراختیارداشتن
گلخانههایكشور:

6درصد
میزانتولیدمحصوالت

گلخانهای:
-

سطحزیركشتگلخانهای:
347هكتار

درصددراختیارداشتن
گلخانههایكشور:

3درصد
میزانتولیدمحصوالت

گلخانهای:
38هزارتن

سطحزیركشتگلخانهای:
740هكتار

درصددراختیارداشتن
گلخانههایكشور:

6درصد
میزانتولیدمحصوالت

گلخانهای:
164هزارتن

سطحزیركشتگلخانهای:
2هزارهكتار

درصددراختیارداشتن
گلخانههایكشور:
16درصد

میزانتولیدمحصوالت
گلخانهای:

570هزارتن

سطحزیركشتگلخانهای:
2هزارو400هكتار
درصددراختیارداشتن

گلخانههایكشور:
20درصد

میزانتولیدمحصوالت
گلخانهای:

350هزارتن

سطحزیركشتگلخانهای:
2هزارو500هكتار
درصددراختیارداشتن

گلخانههایكشور:
20درصد

میزانتولیدمحصوالت
گلخانهای:

430هزارتن

البرز

1۲هزار هكتار
8۰درصد صرفه جویی در مصرف آب

1۰برابر تولید سطح كشت گلخانه ای در كشور است كه قرار است با برنامه ریزی های 
صورت گرفته تا 10سال آینده به 48هزار هكتار برسد.

برای تولید محصوالت گلخانه ای، فقط به یك ششم آب مورد استفاده در كشاورزی فضای باز نیاز 
است؛ این یعنی با كشت گلخانه ای بیش از 80درصد صرفه جویی در مصرف آب صورت می گیرد.

به گفته كارشناسان، كشت گلخانه ای، راندمان عملكرد و تولید 
محصول را به ازای هر مترمكعب آب مصرفی، 10برابر افزایش می دهد.
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سیل و خشكسالی دهه های اخیر 
همواره زندگی ایرانی ها را تهدید سیالب

كرده  است. این دو لبه تغییر اقلیم 
هر سال در بخش هایی از كشــور بروز و ظهور 
بیشتر یافته اند و اثرات ناخواسته خود را بر ادامه 

زندگی در اقلیم كشور گذاشته اند.
در دهه اخیر 2792ســیل در كشــور جاری 
شده و در مقابل، در كمتر از 5میلیون هكتار از 
حوضه های آبخیز اقدامات حفاظتی آبخیزداری 
انجام گرفته اســت. در چنین شــرایطی اعداد 
امیدواركننده اما ناكافی به گوش می رسد. سال 
گذشــته اقدامات آبخیزداری در 1.2میلیون 
هكتار انجام شد و امسال نیز این عدد با 85درصد 
رشــد قــرار اســت در یك میلیون و400هزار 
هكتار از اراضی و مراتع كشــور اجرایی شــود. 
مســعود منصور، رئیــس ســازمان جنگل ها 
در این بــاره می گوید: برای اجــرای طرح های 
آبخیزداری در كشور كه قرار است تا پایان سال 
در وســعت میلیون هكتاری اجرا شود، افزون 
بــر 2هزارو500میلیارد تومــان طرح مصوب 
آبخیزداری پیش  بینی شده است. این طرح ها با 
توجه  به شرایط كشت هر منطقه اجرایی می شود 

و درصورت تامین منابع، عملیاتی خواهد شد.

بهبود وضعیت منابع آبی 
روند رو به رشد جاری شدن سیالب در سال های 
اخیر نشان می دهد كه بیشتر مناطق كشور در 
معرض تهاجم ســیالب های مخرب قرار دارند 
و ابعاد خســارات و تلفات جانی و مالی ســیل 

متأسفانه افزایش یافته است.
معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها در این باره به 
همشهری می گوید: در دهه های اخیر برداشت 
بی رویــه از ســفره های آب زیر زمینی، كاهش 
پوشش گیاهی و اســتفاده غیراصولی از اراضی 

دلیل محكمی بر موجبات برهم خوردن تعادل 
اكولوژیك بوده اســت كــه در نهایت منجر به 
افزایش پتانسیل سیل خیزی حوضه های آبخیز 
می شود. به گفته پرویز گرشاسبی، البته سیل و 
خشكسالی دوروی سكه تغییرات آب  و هوا ست 
كه یكی از طریق مازاد آب )ســیل( و دیگری از 
طریق كمبود آب )خشكسالی( عمل می كند. 
برای مقابله با این رویه، كارشناســانه ترین راه، 

افزایش اقدامات آبخیزداری است.
گرشاسبی درباره این سؤال همشهری كه برای 
كنترل این شــرایط بحرانی چه رویكردی باید 
اتخاذ شود، می گوید: در یك طرح آبخیزداری 
سعی می شود با شناخت ظرفیت  ها و قابلیت های 
مختلف یك منطقه جغرافیایی محدود شده در 
قالب یك حوضه آبخیز، ضمن حل مشــكالت 
مختلف اكولوژیكی، زیرساختی، انسانی و زیستی 
بیشــترین بهره برداری انســانی در جهت رفاه 
حال آبخیزنشــینان، در كنار تضمین توسعه 
پایدار آبخیز انجام شــود. بدین ترتیب عملیات 
آبخیزداری و آبخوانداری از اقدامات زیربنایی در 
راستای مدیریت ریسك هم در حوزه خشكسالی 
و هم در حوزه ســیل اســت. اجرای پروژه های 
آبخیزداری تنها راه برون رفت از بحران های سیل 

و خشكسالی است.

خسارت نجومی
هر ۳ روز یك ســیل در ایران رخ می دهد و به 
گزارش وزارت نیرو، به طور متوسط 25میلیارد 
تومان خســارت برجا می گذارد. بدین ترتیب با 
برآورد وقوع 2792سیل كوچك و بزرگ دهه90 
كه در كشور جاری شده، می توان چنین نتیجه 
گرفت كه طی 10سال، ایران با 70هزار میلیارد 
تومان خسارت ناشی از سیل مواجه شده است. 
این درحالی اســت كه طرح هــای آبخیزداری 
امســال با افزایش خیر ه كننــده هزینه ها، به 
2500میلیارد تومان رسیده و قرار است 5درصد 

حوضه های مورد نیاز را پوشش دهد.

   هر ۳روز یك سیل با خسارت 25میلیارد تومانی در 
ایران جاری شده است

   برآورد خسارات ناشی از سیل در یك دهه اخیر 
70هزار میلیارد تومان است 

2792سیل طی10 سال حمید صوفیطرح روز

محسن منصوری، استاندار تهران: حتی به قیمت تعطیلی 
صنایع،  اجازه مازوت سوزی نمی دهیم. 

عدد خبر

از  مهاجــر  پرنــدگان  ســرما  فصــل  آغــاز  بــا 
نیم كره شــمالی به ویژه مناطق ســیبری به اســتان اردبیل 
مهاجــرت می كنند.  اكنــون 72گونه پرنــده منحصر به فرد 
و كمیــاب در تــاالب میل مغــان در حــال زمســتان گذرانی 
هستند.مســاحت تاالب میل مغان ۱۵۰ هكتار است كه 
در این تاالب 72 گونه پرنده مهاجر اعم از قوی فریادكش، 
بالكان كوچك و بزرگ و ســایر گونه ها زمســتان گذرانی و 

اوایل سال آینده این منطقه را ترك می كنند.

۷۲ گونه

تعداد گوزن هــای زرد تحت حفاظــت در پناهگاه 
حیات وحش دشت ناز نسبت به سال قبل با 2۵ درصد 
افزایــش بــه ۶۳ رأس رســید. ظرفیــت مطلــوب پناهگاه 
حیــات وحــش دشــت ناز بیــن ۳۵ تــا ۴۰ رأس بــا درنظــر 
گرفتن تركیب جنسی و رده ســنی مناسب است. یعنی 
اكنون این امكان وجود دارد كه حــدود 2۰ رأس گوزن از 

این پناهگاه به سایر مراكز انتقال داده شود.

۲5درصد

سیدمحمد فخار
خبر نگار

استان های بحرانی 
در عملیات آبخیز

گلستان
خراسان رضوی

فارس
سیستان و بلوچستان 

هرمزگان

19۲3
سیل های 2۰سال اخیر 

در ۵استان بحرانی

1.۲ میلیون هكتار
وسعت عملیات آبخیزداری در سال 99

1.4 میلیون هكتار
وسعت عملیات آبخیزداری در سال 1400

۲500 میلیارد تومان
بودجه عملیات آبخیزداری در سال 1400

����������������������تعداد سیل های دهه 90 ایران۲۷9۲

�������������������� میلیارد تومان خسارت متوسط هر سیل۲5

 میلیون هكتار وسعت اجرای طرح های آبخیزداری 3سال اخیر4

����� میلیون هكتار وسعت طرح های مورد نیاز كل كشور33

������هزار هكتار وسعت عملیات آبخیزداری تا سال ۷001397

۵7۰۰هكتار 
عملیات 

بیومكانیكی

2.۳میلیون 
هكتار عملیات 

سازه ای

28۰هزار 
هكتار عملیات 

اجرایی 

استحصال 
۳۱۱مترمكعب 

آب

كاهش 
2تن فرسایش 

خاك

افزایش 
۴8۱كیلوگرم 
تولید علوفه

كنترل 
یک تن 
رسوب

كنترل 
سیل 2۴حوضه 

بحرانی آبخیز

تاثیر ساالنه آبخیزداری در هر هكتار

جزئیات عملیات آبخیزداری سال 99
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د 
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بحران های تهران 
چطور مهار می شود؟
علینصيری،سرپرستسازمانپيشگيريومديريتبحران

شهرتهرانتوضيحاتيازاقداماتانجامشدهدرراستاي
مديريتصحيحدرزمانوقوعبحرانهاارائهداد

زينبزينالزاده
خبرنگار

شهرازنگاهچهرهها

روانسازيترافيكاولويتاصليتهران

تهرانيکيازپرجمعيتترينوشــلوغترين
شهرهايجهانبهشمارميرودكهمديريتكردنوپيشبردنكارها
دراينكالنشهرواقعاسختودشواراست.باوجوداينتمامشهرداران
تهرانازدورههايگذشتهتابهامروزهركداممنشأخدماتخوبوقابل
توجهيبودندكهباعثشدهامروزماشهرخوبوزيباييداشتهباشيم.
بهشهرهايزياديدردنياسفركردهاموجاهايمختلفيراديدهاموبر
هميناساسميتوانمبگويمتهرانيکياززيباترينشهرهايجهان
اســت.يکيازاولويتهاياصليمديريتجديدشهرتهرانبايدسرو
ساماندادنبهوضعيتحملونقلعموميباشد.دراينمقولهباكمبودها
وكاستيهايجديوفراوانيروبهروهستيم.بخشيازاينكمبودهابه
كموكسرياتوبوسومترووتعدادايستگاهمربوطميشودوبخشيهم
بهفرهنگسازيدرجامعهبرميگردد.درسفرهاييكهبهكالنشهرهاي
اروپاييوآمريکاييداشــتمبهچشــمخودمديدمكهدراينشهرها
رفتوآمدوترددمردماغلبدرزيرزمينوازطريقمتروانجامميشدو
سطحشهرخلوتتراززيرزمينبود.درخيابانهانيزترددوجابهجايي
مردماغلبازطريقاتوبوسوتاكسيانجامميشدوتعدادماشينهاي
شخصيدرخيابانهاكمبود.درتهرانهمبايدبههمينسمتحركت
كنيم.نخستينگامتوسعهوتقويتحملونقلعمومياست.يعنيبايد
زيرساختهايالزمرافراهمكنيمتامردمبتوانندبراياستفادهازمترو
واتوبوسوتاكسيبرنامهريزيكنندتاسروقتبهمحلموردنظرشان
برســندچنينهدفينيازمندافزايشتعدادقطارهاوواگنهايمترو،
اتوبوسهاوايستگاههاست.اينگونهســرفاصلهزمانيرسيدنآنهابه
ايستگاهنيزكاهشپيداكند.دراينبين،سياستوبرنامههايدولت
نيزبايدحمايتيباشــد؛اگرچههمهميدانيم،دولتاكنونمشکالت
زياديدارداماكمكبهشهرداريوهمدليوهمراهيمديريتشهري،
يعنيدركسالمتيوآســايشمردم.فراهمكردنزيرساختهاتازه
نخستينگاماستوبعدازآنبرداشــتنگامدومشروعميشود.گام
دومفرهنگسازيوترغيبمردمبهاستفادهازحملونقلعمومياست.
متأســفانهدرفرهنگمااينگونهجاافتادهاستكههركسيبايدبراي
خودشيكماشينداشتهباشــدوباآنبههمهجابرود.بهسركارو
ميهماني،برايخريدوتفريح،مسافرتوگردش،بهدنبالكارهاياداري
و...كهميخواهيمبرويمفوراسوارماشينشخصيخودمانميشويم،
درحاليكهچنينرفتاريكامالاشتباهاست.نتيجهاشميشودهمين
ترافيكسرسامآوروهمينآلودگيوحشتناككهنفستماممردمشهر
راازكودكشيرخوارتاافرادسالخوردهگرفتهاست.حالبرايرهايياز
اينترافيككههزينهوآسيبهايزياديبهشهرومحيطزيستومردم
ميزندوكليهزينهرويدستشهرداريودولتميگذارد،تنهاراهحل،
توسعهحملونقلعمومياست.شهردارتهراندركنارتوجهبهمعيشت
ورفاهشهربايدحملونقلعموميرادراولويتقراردهد.اينمسئله،
همكاراجراييوهمفعاليتميدانيبراياطالعدقيقازوضعيتموجود

ميطلبدكهخوشبختانهدردستوركارقرارگرفتهاست.

محمدرضاطالقاني
پيشکسوتكشتی

مديريتشــهريدرموضوعكرونا
براساسمسئوليتاجتماعيورودكردوامروز
آمارهانشــانازاقداماتارزشمندايننهاد
دارد.باتوجهبهاينتجربهموفق،چراشهرداري
مســئوليتاجتماعيوحتيقانونيخوددر
موضوعآلودگيهوارابهخوبــيانجامنداده

است؟
بهعنوانمسئول،نهاماكارشناسبهاينسؤالپاسخ
ميدهم.آلودگيهواموضوعبينبخشياستوحل
آننيازبهارادهحاكميتيدارد.درگذشــتهعنوان
ميشد17دستگاهوامروزميگويند21دستگاهو
دربرخيازمواردحتيتا23دستگاههمذكرشده
كهدرموضوعآلودگيهوامسئوليتدارند؛بنابراين
مديريتشــهريتنهامتولياينموضوعنيستو
بهتنهاييهمنميتوانداقداميانجامدهد،امادرحد
اختياراتووظايفشعملكردهومعتقدممديريت
شهريمسئوالنهتريندســتگاهيبودهكهبراي

مقابلهباآلودگيتالشكردهاست.

ميتوانيدبهوظايفانجامشدهدر
راستايكاهشآلودگيهوااشارهكنيد؟

صيانتازباغهاكهريههايتنفسيشهرمحسوب
ميشوندوتوسعهخطوطبيآرتيومتروبااندك
اعتباراتيكهدراختيارداشــتهاســت،مهمترين
اقداماتدراينحوزهبودهاند.همچنينبانظارت
دقيقرويطرحتفصيليازساختوسازهايبيرويه
وبارگزاريهــايبينظمجلوگيريكردهاســت
كهقطعانتايجاينكاربــهكاهشتردد،ترافيكو

آلودگيكمكميكند.
چراتوسعهحملونقلپاكدرتهران

مغفولماندهاست؟
توسعهحملونقلپاكنيازبهيكشبکهمنسجم
حملونقلعموميداردكهمتأســفانهزيرساخت
اينمدحملونقلدرپايتختفراهمنيستوزماني
ميتوانبهنتايجواهدافخــوبووروددوچرخه

بهشبکهحملونقلعمومياشــارهكردكههيچ
دغدغهايدراينزمينهازجملهمســيرهايامنو

ايمنوجودنداشتهباشد.
معضلآلودگيهواباقدمت50ساله
امروزبهيكبحرانتبديلشدهاست.آيااين

بحرانراميتوانمديريتكرد؟
اگردردورههايگذشتههمهدستگاههايمتولي
ودولتبهتعهداتخــودازجملهتأميناتوبوسو
واگنعملميكردندوبراياورهالوتعميرناوگان
حملونقلعمومياعتباراختصاصميدادند،امروز
بابحرانآلودگيهوامواجهنبوديم.شخصادراين
دورهباتوجهبههمکاريوتعامــلخوبدولتو
مديريتشــهريبهرفعاينمعضــلخوشبين

هستم.
بنابرگفتههايخودشــما،بودجه
سازمانمديريتبحرانكماستوتالشداريد
اينكمبودراازطريــقپروژههايبينالمللي

جبرانكنيد.دراينموردتوضيحدهيد.
ســازمانمديريتبحرانيكجايگاهبينالمللي
دارد؛ازاينروازبودجههاييكــهدراختياردفاتر
سازمانمللمتحدUN)سازمانبيندولتيبراي
حفظامنيتوصلحجهاني(قراردارد،ميتوانبراي
پيشبرداهدافوبرنامههايسازمانمديريتبحران
استفادهكرد؛يعنيدرسازمانظرفيتهاييوجود
داردكهسايركشورهاميتوانندازآنهابازديدوحتي
برايآموزشالبتهدرچارچوبقوانينديپلماسي
استفادهكنندودرمقابلهزينهاينكاررابپردازند.
اينچارچوبكليويكنمونــهازتاميناعتباربا

استفادهازمنابعبينالمللياست.
دردورههايپيشينطرحشهرآماده
اجراشد.امروزباتوجهبهتجهيزاتموجودآيا

تابآوريتهرانافزايشيافتهاست؟
حتماافزايشداشته،اماهنوزبرخيازپروژههامانند
نصبشتابنگارهاتکميلنشدهاست؛بنابراينبعد
ازتکميلپروژههايمربوطبهشهرآمادهميتوان

تهرانبااحتمالوقوع
دههابحرانروبهروست
كهرخدادهركدامازآنهــاميتواندفاجعهايبزرگرارقــمبزند؛نمونهاش
آتشسوزيودرهمفروريختنساختمانپالسكودرديماهسال95؛حادثهاي
تلخكهنهتنهاغميبزرگبردلايرانگذاشــت،بلكهباتأثيرمنفيرويبازار
پوشاككشورهمراهشد.حاالدرنظربگيريداگريكيازگسلهاياصليتهران
فعاليتيقابلتوجهازخودنشــاندادهوزلزلهايبزرگرخدهد،چهاتفاقي
ميافتد.سيالب،آلودگيهوا،بويتعفن،آتشسوزي،فروريزش،نشستزمين
وساختمانهايناايمنازديگربحرانهايياستكهپايتختكشورراتهديد
ميكند.همينموضوعبهانهايشدتاباسرپرستسازمانپيشگيريومديريت
بحرانشهرتهرانبهگفتوگوبنشينيم.علينصيريكهچندروزپيشبراي
بازديدبهروزنامههمشهريآمدهبود،نكاتجالبيرادربارهوضعيتتهراناز
نظرمواجههومقابلهباكرونابيانكردودستآخرهمگفتكهنبايدهراسبهدل
مردمانداخت.اوباورداردكهميتوانتابتهرانرادربرابرحوادثوبحرانهاي
گوناگونباالبرد.نصيريبيپرواموضعشــهرداريدرموضوعآلودگيهوارا
مشخصكردوگفتكهمديريتشهريمسئوالنهتريننهادتاكنوندراينزمينه
بودهوبهوظايفوتكاليفشدرستعملكردهاست.اينمقاممسئولاقدامات
انجامشدهدرافزايشتجهيزاتمقابلهبابحرانراارزشمنددانست،اماتأكيد
كردكهبايدتجهيزاتبهروزتروبرخيازپروژههاي
نيمهتمامازجملهنصبسنسورهايلرزهنگاري
و...همتكميلشوندتاميزانتابآوريتهراندر
برابربحرانافزايشيابد.گفتوگويهمشهري
باسرپرستسازمانپيشگيريومديريتبحران

شهرتهرانرادرادامهميخوانيد.

درستودقيقتردرموردتابآوريشهراظهارنظر
كرد.

قراربوددرخصوصپيشبينيوقوع
ســيالباقداماتيصورتگيرد.دراينمورد

توضيحميدهيد؟
تکميلســامانههشدارســيلنيازبه13ميليارد
توماناعتبارداردكهبهمحضاختصاصميتواندر
كوتاهترينزماناينكارراانجاموميزانتابآوري

شهردربرابرسيالبراافزايشداد.
درزمانبحراننقشمردممؤثراست

يانقشحكومتوحاكميت؟
باوردارمحاكميتومــردم2بالمديريتبحران
هستندواگردرتهرانبحرانبهمعنايواقعيرخ
دهد،ايندوبالدركنارهمميتوانندمديريتخوبي
داشتهباشند؛ازاينروآموزششهروندانوفعالتر
كردنگروههايدواموافزايــشتجهيزاتالزمو
ضرورياســتوبايدباايجادانگيزهمردممجاب
شوندتانقشمربيانوفرماندهيمحليدرمواقع
بحرانيراايفاكنند.حاكميتهــمبايددرزمينه
پيشــگيريفعالترعملكندتابتواندرمديريت

بحرانموفقبود.
آياتجهيزاتســولههايبحران

نيازمندبهروزشدنهستند؟
تجهيــزاتخوبيدرســولههايبحــرانوجود
دارد؛البتــهباتوجهبهوضعيــتاقتصاديحاكم
بركشــورنميتواناينتجهيزاتراافزايشداد؛
ازاينروتالشميكنيمباحفظكاراييتجهيزات
وظرفيتهايموجودبتوانيــمدربرابربحرانها
خدمترسانيمطلوبيداشتهباشيم.بازديدهاي
هفتگيازتجهيزاتســولههايبحــرانواجراي
طرحنت)نگهداريوتعميــرات(همماهانهانجام
ميشود.همچنيندرموضوعچادرهايامداديكه
تعداديازآنهادچارفرسودگيشدهاندبايدتدابيري
انديشيدهشــودكهاميدوارمباراهکارمناسباين

امرمحققشود.
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9 دوشنبه 8 آذر 1400
كتاب شماره  8374 

ترجمه كتاب هاي علوم و فنون سخت تر 
است يا رمان و داستان؟ اين را به آن دليل مي پرسم كه 
مي دانم در كارنامه كاري تان ترجمه بيش از 20عنوان 

رمان نوجوان هم به چشم مي خورد.
از ســال1359 تــا 1372در حــوزه ادبيــات كار كردم 
و تحصيالت دانشــگاهي ام نيز در رشــته زبان و ادبيات 
انگليســي بوده؛ بنابراين در هر دو عرصه، كتاب ترجمه و 
ويرايش كرده ام؛ يعني امتحان كرده  و امتحان پس داده ام. 
مي توان گفت كه حوزه علوم و فنون با حوزه ترجمه رمان 
تفاوت هايي دارد. حوزه علمي دو دو تا چهار تاست، اما در 

زمينه رمان درستي و سليس بودن نثر اهميت دارد.
مي توانيد مثال بزنيد تــا موضوع براي 

مخاطبان ما روشن تر شود؟
در قانــون ســوم نيوتن مي گويــد در مقابــل هر عمل، 
عكس العملي است، اما وقتي اســيد با فلز واكنش نشان 
مي دهد، شــما نمي توانيد بگوييد فلز عكس العمل نشان 
داد و الجرم بايد واژه ديگري انتخاب كنيد. در مورد پوست 
بايد بگوييد پوست آسيب ديده ترميم يافت كه در حوزه 
پزشكي مصطلح است. نمي گوييد پوست دست من بهبود 
يافت. حــوزه علوم و فنون نه تنها نياز به ترجمه درســت 
دارد، بلكه هر علمي و هر حوزه اي واژگان خاص خودش 
را مي طلبد. اگر گياه شناسي ترجمه مي كنيد بايد متنتان 
بوي گل و گياه بدهد. اگر شــيمي ترجمه مي كنيد، بايد 
بوي اسيد به مشامتان برسد؛ همانطور كه در حوزه حقوق 
بعينه درمي يابيد كه متن ها بوي حقوقي مي دهند و گويي 
وقتي متن حقوقي مي خوانيد، در راهروهاي دادگستري 

نشسته ايد يا رفت وآمد مي كنيد.
هر كســي سرنوشــتي دارد. سلسله 
اتفاق هايي باعث مي شود تا وارد حوزه ترجمه شويد. 
چه چيزي باعث شد كه امروز بالغ بر 500عنوان كتاب 

ترجمه كنيد و پركارترين مترجم ايران لقب بگيريد؟

داليلش به دوران كودكي ام بازمي گردد. وقتي10ســاله 
بودم، پول توجيبي ام حدود يك ريال بود. 10شاهي باميه 
مي خريدم و با 10شاهي ديگر كتاب كرايه مي كردم؛ آن هم 
از سلسله مغازه هايي كه فله اي كتاب مي چيدند روي هم 
و وقتي 10شاهي به آنها مي دادي خودشان كتاب انتخاب 
كرده و به تو مي دادند. آن زمان كودكي و نوجواني ام را در 
اروميه بودم )سال هاي 1346-1345( و دسترسي به كتاب 

كودك و نوجوان هم نداشتم.
چه شــد كه به شــمار 500عنوان كتاب 
رسيديد و خودتان فكر مي كرديد 500عنوان كتاب 

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

هستند.
اغلب نسخه اصلي كتاب ها را از كجا فراهم 
مي كرديد؛ ناشران در اختيار شما قرار مي دادند يا به 
واسطه دوستاني كه داشتيد كتاب ها را تهيه مي كرديد؟

در طول اين 40ســال تا به امروز از هيچ ناشــري كتاب 
نگرفته ام. اين مورد جزو معدود ناشــراني اســت كه در 
نمايشــگاه هايي مانند »بولونيا« يا »فرانكفورت« شركت 
مي كردند و با خودشــان از آنجا كتاب مي آوردند. در اين 
40سال شايد به تعداد انگشتان يك دست از ناشران كتاب 

نگرفته ام. معموالً خودم كتاب ها را انتخاب كرده ام.
چقدر طي اين ســال ها ناشران سفارش 
كرده اند كه كتابي را ترجمــه كنيد؟ در حوزه ادبيات 

بزرگسال وقتي نام نويســنده اي خارجي سر زبان ها 
مي افتد، ناشران ســفارش  آثار او را فراوان و باعجله 

مي دهند!
چون در حوزه علوم و فنون تعداد مترجمان از 5، 6نفر بيشتر 
نيست و خود ناشران ما هم در اين حوزه تخصص ندارند، 
بديهي است كه نمي توانند در اين حوزه سفارش ترجمه 
دهند. پيش از هر چيز ناشر بايد انگليسي بداند و با محتواي 
كتاب ها 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، 
رمان ها و داستان هاي كالسيك و حتي خالصه شده آنها را 

براي مخاطب نوجوان، سفارش ترجمه مي دهند.
ناشران ايراني در مقايسه با ناشران خارجي 
حوزه علوم و فنون چه جايگاهــي دارند و كجا قرار 

مي گيرند؟
فعاليــت فرهنگي اغلب ناشــران خارجي كشــورهاي 
توسعه يافته با برنامه و زيرساخت است و پروژه اي را كه آغاز 
مي كنند، دست كم 10ساله است. ناشري را مي شناسم كه 
در خارج از ايران طي سال هاي اخير 60عنوان كتاب درباره 
بدن انســان با گرافيك، طراحي و متن جديد چاپ كرده 
اســت. اينها جملگي با درنظر گرفتن نياز مخاطب انجام 
مي گيرد، اما ناشران ما متأسفانه كتابي را كه 15سال پيش 
در اروپا چاپ شــده، همچنان منتشر مي كنند و به دست 
مخاطب مي سپارند. از آنجا كه داور جشنواره هاي مختلف 
بوده ام، بعينه ديده ام كتابي كه متعلق به 25ســال پيش 
بوده و درباره فضا نوشته شده ترجمه و منتشر هم مي شود؛ 

در آن زمان قرار بود ايستگاه بين المللي اي 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 دانش آموز مي خواند كه آن شاتل قرار است، 

ساخته شود!
راه حل چيســت؟ نبايد جلوي چاپ اين 

كتاب ها را در حوزه علوم و فنون گرفت؟
اين كتاب ها يا بايد بازنگري شــده يا از رده خارج شوند و 
در عوض، كتاب به روز به فارســي برگردانده شــود. البته 
مشــكالت ما در حوزه كتاب هاي علوم و فنون يكي، دو تا 
نيست. كتاب هاي علوم و فنون ما به روز نمي شوند؛ مانند 
دايره المعارف هايي كه درباره شخصيت هاي جهاني است 
كه بايد به روز شــوند؛ يعني اگر در كشوري انقالبي شده 
بايد دايره المعارف در آن بخش تغيير كند. چطور مي شود 
كتابي كه 30سال پيش چاپ شده و آن زمان 2آلمان شرقي 
و غربي داشته ايم، 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 به ويژه در حوزه نجوم سال به سال 
رخ مي دهد. ســال 2006ميالدي، يعني 15سال پيش 
»پلوتون« از ســيارات منظومه شمسي حذف شد؛ يعني 
ما ديگر 9سياره اي نيستيم و 8سياره اي شده ايم. به نظرم 
چاپ دوبــاره كتابي كه متعلــق به قبل اســت و در آن 
نوشته اند منظومه شمسي داراي 9سياره است به مخاطب 

فارسي زبان خيانت مي كند.

دريچه

نقد و بررسي نظام معرفت شناسي
نشســت نقــد و بررســي كتــاب »نظــام 
معرفت شناســي؛ بازخوانــي بنيان هــاي 
معرفتي فارابي«، سه شــنبه نهم آذر ساعت 
10 صبح با حضور عبــداهلل نصري، علي اكبر 
احمدي افرمجاني و قاسم پورحسن به صورت 
مجازي برگزار مي شــود. معرفت شناســي 
فلسفه اســالمي بخش مغفول در مطالعات 
متفكران اســالمي اســت. اگرچه فيلسوفان 
اسالمي به نحوي بنيادين به معرفت شناسي 
توجه داشته اند اما متأســفانه توجه اندكي به 
اهميت اساســي بحث هاي معرفت شناسي 
شــده اســت. كتاب »نظام معرفت شناسي؛ 
بازخواني بنيان هاي معرفتي فارابي« نوشــته 
قاسم پورحسن، كوششي براي بازخواني ديدگاه 
متفكران اســالمي و به طور 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، تفاوت ها و تمايزات سنخ هاي علم و 
معرفت يقيني است. در اين كتاب تالش شده تا 
به نحوي عام به مسائل اساسي معرفت شناسي 
پرداخته و در پرتو آرای فارابي و فيلســوفان 

اسالمي، تبييني درخور از موضوعات به دست 
داده شود. اين اثر نخستين كوشش نظام مند 
در تدوين نگره هــا و انديشــه هاي فارابي در 
معرفت شناسي است. عالقه مندان مي توانند 
اين نشست را از اينســتاگرام مركز فرهنگي 
شهركتاب به نشاني ketabofarhang، كانال 
تلگرام bookcitycc و صفحــه اين مركز در 

سايت آپارات پيگيري كنند.

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

كتاب های علمی باید به روز شوند
تازه هاي نشر

  وقت رفتن
شايد بتوان »يوزف وينكلر« را »توماس برنهارتي« 
ديگر ناميد. وينكلر نيز مانند برنهارت از خمودگي 
ذهن ها در محيط هاي روستاي اتريش مي نويسد 
و از رياكاري آشــكار و پنهان سياسي كه از دوران 
فاشيسم به ويژه در اذهان روستايي ها باقي مانده 
است. وقت رفتن، شرح حال دهقان زاده اي است كه 

دوران كودكي اش در ملك و مزرعه پدري گذشته 
است، ملك  و مزرعه اي كه او آن را جهاني بي زبان مي نامد. در اين جهان، 
محبت پدري ســهم حيوانات مزرعه و خشونت ســهم بچه هاست. آن 
دهقان زاده خود وينكلر اســت كه در اين اثر با زباني كوبنده، با آميزه اي 
از كفر و ايمان، آيين هاي كليســاي كاتوليك را نقــد مي كند. اين رمان 
160صفحه اي از سوي نشر ماهي به بهاي 27هزار تومان منتشر شده است.

  كودتاهاي ايران
كتاب »كودتاهاي ايران« نوشته سهراب يزداني، 
اثري اســت قابل تأمل درباره يــك پديده مدرن 
سياسي در نيمه نخست قرن بيســتم در ايران. 
كودتاهاي ايران عالوه بر تمامي موارد پيش گفته 
به ما نشان مي دهد كه مصاف سياسي در ايران پس 
از انقالب مشروطه ميان قدرتمندان و بي قدرتان، 

شــكل مدرني به خود گرفته و جامعه سياســي ايران، هيچ گاه در زمان 
كودتاها خاموش و بي تكاپو نمانده؛ گرچــه قدرت الزم را براي پس زدن 
اتحاد نيروهاي خارجي و كودتاچيان داخلي نداشته است. نشر ماهي اين 
كتاب تاريخي 440صفحه اي را به بهاي 55هزار تومان منتشر كرده است.

  تاريخ نگاري فارسي 
كتاب »تاريخ نگاري فارسي« با در برگيري دوران 
سامانيان، غزنويان وسلجوقيان، نوشته »جولي 
اســكات ميثمي« با ترجمه محمد دهقاني را 
نشر ماهي منتشــر كرده است. پژوهش هايي 
كه در حوزه تاريخ ايران پس از اسالم، به ويژه 
در نخستين ادوار آن )پيش از مغول(، صورت 

گرفته اند غالباً مبتني بر منابع عربي بوده و پژوهشــگران كمتر به 
منابع فارسي توجه نشان داده اند. در اين كتاب، تاريخ نگاري فارسي 
و اهميت آن در طول تقريباً ســه قرن )قرن هــاي دهم تا دوازدهم 
ميالدي/چهارم تا ششم هجري قمري( به دقت بررسي و كوشش شده 
است تا علل پيدايش تاريخ نگاري فارسي و پيوند آن با تاريخ نگاري 
عربي و تاريخ نگاري در ايران پيش از اســالم مشخص شود. سبك 
و شــيوه بيان، علت گزينش رويدادها، انگيزه مورخان، ممدوحان و 
مخاطبان آن ها، و نيز اين نكته كه مورخان فارسي زبان اصوالً درباره 
شايستگي زبان فارســي براي بيان موضوعات عالمانه چه نگرشي 
داشــته اند از ديگر مباحث جذاب كتاب اند. جولي اسكات ميثمي، 
استاد بازنشســته زبان فارسي و پژوهشــگر تاريخ و فرهنگ ايران 
در مؤسسه مطالعات شرقي آكسفورد اســت. نشر ماهي اين كتاب 

390صفحه اي را به بهاي 55هزار تومان منتشر كرده است.

مجيد عميق، از پركارترين مترجمان تاريخ ترجمه 
ايران است. او به تازگي با ترجمه كتاب »درخت بيد 
آبي رنگ« اثر دوريس گيتس كه به نوعي »خوشه هاي 
خشم« براي نوجوانان محسوب مي شود، ركورد عبور از 500عنوان 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 
قوچ هاي وحشي« كه چند سال پيش نامزد دريافت جايزه كتاب سال شد و تا مرحله نهايي پيش رفت، »آن 
سوي جنگل خيزران« كه سال1373 به چاپ رسيد و پس از آن چندين بار تجديدچاپ شد و »اسلحه سري« 
نوشته اليوت آرنولد كه رماني جنگي براي نوجوانان است و چندين بار از سوي انتشارات سوره مهر تجديدچاپ 
شده، ازجمله درخشان ترين آثار اين مترجم و ويراستار است. عمده ترجمه هاي عميق اما در حوزه علوم و 

فنون و براي گروه سني نوجوانان است. به بهانه ترجمه كتاب جديدش با وي گفت وگو كرده ايم.

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

برای خواندن متن 
 كامل گفت و گو

كيوآركد را  اسكن يا 
به سايت همشهری 
آنالين مراجعه كنيد.
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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 موافق، 57رأي مخالف و 17رأي ممتنع  از 
مجموع 268رأي نمايندگان مجلس، راهي ساختمان 

شهيد رجايي شد.
وزارت آموزش و پرورش در دولت ســيزدهم با سد 
نمايندگان مجلس روبه رو شده بود؛ چراكه گزينه هاي 
پيشنهادي به داليل مختلفي نتوانستند نظر مثبت 
اهالي خانه ملت را جلب كنند. سيدابراهيم رئيسي در 
نخستين گام »حسين باغ گلي« استاد دانشگاه شهيد 
بهشتي و مديرعامل بنياد رضوي را براي تصدي وزارت 
آموزش و پــرورش معرفي كرد. ايــن گزينه به دليل 
نداشتن تجربه اجرايي از سوي نمايندگان مجلس با 
رأي منفي 193نماينده رد شد، پس از باغ گلي نوبت به 

»مسعود فياضي« رسيد؛ گزينه اي كه از همان ابتدا با 
حاشيه هاي 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 مي خواهيد وزير شويد، تجربه و تخصص نداريد، 
معلم نبوديد، فرهنگي نبوديد و در مركز پژوهش هاي 
مجلس مدتي كار كرديد، براي چه پذيرفتيد؟«، چنين 
نقدهايي موجب شــد تا 14۰نماينده در مخالفت با 

گزينه پيشنهادي رأي خود را ثبت كنند.
يوسف نوري به عنوان سومين گزينه به مجلس معرفي 
شد؛ هرچند رزومه اين گزينه نيز در همان ابتداي راه، 
حاشيه هاي بسياري ايجاد كرد اما نوري كه از مديران 

نزديك به حميدرضا حاجي بابايي معرفي شده بود، 
با موافقت كميســيون آموزش، تحقيقات و فناوري 
توانست راه آسان تري 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 به عنوان موافق توضيح داد: »وزير پيشنهادي 
داراي سابقه 55 ماه حضور در جبهه و جانبازي است. 
برنامه ها و مدارك تحصيلي وزير پيشنهادي آموزش 
و پرورش مطابق با اســناد باالدســتي و اهداف اين 

وزارتخانه است.«
علي اكبر بسطامي، نماينده مردم ايالم و همشهري وزير 
پيشنهادي در قامت موافق گفته بود: »انتخاب وزير 
پيشنهادي آموزش و پرورش مي تواند آينده تربيت 
فرزندان اين سرزمين را روشن كند؛ حاج يوسف در 
تدوين سند 2۰ساله كشور، احكام دائمي، اسناد مالي 
يك و دو دولت، برنامه ششم توسعه و... به عنوان نيروي 

انقالبي نقش داشته است.«
 محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
نيز نگاه اقتصادي نوري را راهگشای آموزش و پرورش 
دانست؛ چرا كه از نظر او »امروز كسي را در آموزش و 
پرورش مي خواهيم 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 به عنوان مخالف وزير 
پشــت تريبون رفته بود، به نقد برنامه هاي يوسفي 
پرداخت: »مخالفت ما با شــخص وزير نيست بلكه با 
برنامه هاي وي اســت. در دوره اي كه در هالل احمر 
بوديد موضوعي را از شــما پيگيري كردم كه حتي 
پاســخگو هم نبوديد. اكنون 1۰سال است از فضاي 
آموزش و پرورش هم فاصله گرفته ايد و دغدغه هاي 
آموزش و پرورش كه زمين مانده را نمي شناســيد. 
فضاي مجازي اتاقي شيشــه اي اســت كه همه  چيز 
را نمايان مي كند و تمام مســائل و دغدغه ها مطرح 
مي شــود، شــما چه اشــرافي به آن داريد؟ اليحه 
رتبه بندي معلمان معطل مانده و چوب حراج به آن 
زده اند. از كجا مي خواهيد براي آن افزايش اعتبار جذب 
كنيد؟ لذا رســما بگوييد آيا قلبا به رتبه بندي 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 برنامه  هاي 
خود را تشريح كند. او در بخشي از صحبت هاي خود 
به سند 2۰3۰، معيشت معلم ها و وضعيت دسترسي 
به سامانه شاد گريز زد: »در اين تريبون اعالم مي كنم 
سركردگان سند آموزشــي 2۰3۰ در ايران به تعداد 
محدودي هستند و جايي در نظام آموزش و پرورش 

ندارند.« 
براســاس گفتــه او، حل مشــكالت دسترســي 
دانش آموزان به ســامانه شــاد يكي از موضوع  های 
مهمي خواهد بود كــه او در قامت وزيــر آموزش و 
پرورش پيگيري خواهد كرد و در كنار اين مسئله به 
معيشت معلم ها نيز نگاهي ويژه خواهد داشت: »سهم 
اين وزارتخانه متناسب با ســند تحول بنيادين بايد 
در سرانه ها افزايش يابد و بايد براي افزايش حقوق و 
مزاياي معلمان اقدام شود. يكي ديگر از اقدامات الزم 
استفاده از ظرفيت هاي بيمه اي براي تحت پوشش 
قرارگرفتن كاركنان و معلمان در آموزش و پرورش 

است، اين اقدام از طريق تجميع بيمه هاي موجود در 
آموزش و پرورش محقق خواهد شد.«

هرچند انتخاب نوري به عنوان گزينه اي 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.

دغدغه معيشت معلمان در روز انتخاب وزير

ايثارگران بدانند

نمايندگان مجلس پس از 2بار رأي منفي به گزينه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش 
به آخرين وزير كابينه رئيسي اعتماد كردند

فرار دستگاه هاي اجرايي از تكاليف قانوني 
اجراي قانون در دستگاه هاي اجرايي درباره ايثارگران با مشكالت 
جدي مواجه است. از عمده ترين موانع اجراي قانون در دستگاه هاي 

اجرايي مي توان به نكات زير اشاره كرد:

عدم تامين منابع مالي 
قانون تصويب مي شود و به تأييد شوراي نگهبان مي رسد، ولي در 
مراحل اجرايــي به دليل عدم تأمين بار مالي آن متوقف مي شــود. 
اين موضوع به كرات در قوانين ايثارگران اتفاق افتاده است. بخش 
عمده اي از قوانين ايثارگران كه تاكنون اجرا نشــده به دليل همين 
موضوع بوده اســت. پاداش پايــان خدمت جانبــازان و آزادگان 
حالت اشتغال بگير بنياد كه با گذشــت بيش از 1۰سال از سنوات 
بازنشستگي آنان، همچنان پرداخت نشده، از همين موارد است. آيا 
اين پاداش با گذشت بيش از 1۰سال ارزش خود را حفظ كرده است؟

عدم  تهيه آيين نامه اجرايي 
برخي از قوانين با گذشت سال ها، آيين نامه اجرايي شان همچنان 
به تصويب نرســيده اســت. از مهم ترين قوانيني كه براي نمونه با 
گذشت حدود 9ســال، آيين نامه آن تصويب نشده، ماده 45 قانون 
جامع خدمات رساني به ايثارگران اســت. موضوع اين ماده قانوني 
خودروي مناسب جانبازان باالي 5۰درصد و جانبازان زير 25درصد 
با محدوديت حركتي و ساير ايثارگران با تشخيص كميسيون پزشكي 
بنياد است. با توجه به ضرورت خودرو براي ايثارگران، به ويژه جانبازان 
با ضايعات جســمي باال، آيين نامه اين قانون همچنان به تصويب 

نرسيده و ايثارگران در بالتكليفي به سرمي برند.

بي توجهي به سوابق قوانين
 قوانين مصوب، وقتي بدون توجه به سوابق قبلي و عدم كارشناسي 
دقيق در بررسي قوانين باشــد، با ابهامات جدي مواجه خواهد بود. 
به طور مثال، در تبصره2 ماده24 قانون جامع خدمات رســاني به 
ايثارگران بيان شده است: تمامي همســران شاهد شاغل همانند 
همسران جانبازان از كاهش ساعت كاري برخوردار مي شوند. اين در 
حالي است كه با بررسي سوابق قوانين، مصوبه اي مبني بر استفاده 
همســران جانبازان از كاهش ســاعت كاري ديده نمي شود و اين 
اشتباهي است كه به دليل بي توجهي به سوابق قوانين در اين مصوبه 

به وجود آمده است.

مبهم بودن قوانين 
گاهي قوانين متعدد و متنوع موجب ابهاماتي براي مجريان مي شــود 
كه آنان را در تصميم گيري دچار ترديد مي كند. به طور مثال، موضوع 
فوق العاده ايثارگري ماده51  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 
و فوق العاده ايثارگري بند2 ماده68 قانون مديريت خدمات كشــوري 
درخصوص پرداخت همزمان هر دو فوق العاده در احكام حقوقي ايثارگران 
مشمول، با ابهاماتي مواجه بود، تا زماني كه هيأت عمومي ديوان عدالت 
اداري به موضوع ورود و نسبت به حل و فصل آن با صدور رأي اقدام كرد.

آموزش و پرورش مسائل متعددي دارد و اولويت بندي 
ميان آنها سخت اســت، اما اگر بخواهيم براساس 
فوريت به مسائل اين حوزه اشاره كنيم، بدون شك 
مباحث مربوط به حرفه معلم ها را بايد مورد توجه 
قرار داد. بزرگ ترين آسيبي كه در اين سال ها به نظام 
آموزشي ما وارد شده، مربوط به حرفه معلمي است، 
بر اين اساس بايد گفت كه بحث ارتقای جايگاه معلمي 
در نظام آموزشي كشور مهم ترين اولويت وزير جديد 
خواهد بود. معلم  ها در چند حوزه جذب، نگهداري و 
ارتقا آسيب ديده اند، بنابراين بايد با نگاه موشكافانه 
اين مشكالت را بررســي و حل كرد. اين مسائل به 
شــكل زنجيره وار به يكديگر مرتبط هستند و در 
همين راستا مي توان گفت كه ضعف در بحث هايي 
همچون اقتصاد آموزش و پرورش، معيشت معلم ها 
را تحت تأثير قرار داده است، به همين دليل معلم ها 
انگيزه كافي براي ماندن و توانمندشــدن  ندارند 
و شاهد آســيب به منزلت، معيشت و مهارت  هاي 
معلم ها هســتيم. معلم به عنوان قلب تپنده نظام 
آموزشي، امروز ناراضي، افسرده و ناتوان شده است 
و با چنين شرايطي نمي توان اميدي به ارتقای جايگاه 
معلم ها داشت. به عبارت ديگر ارتقای جايگاه معلم و 
حل مسائل اقتصادي مهم ترين اهدافي هستند كه 
وزير جديد آموزش و پرورش بايد آن را مورد توجه 
قرار دهد. وزير جديد فارغ از برنامه هاي بلندمدت، 
بايد به مشكالت مقطعي توجه كند و براي حل آن 
چاره اي بينديشد. هم اكنون بحث مقطعي و فوري 
مربوط به بازگشت به مدرســه است، اين موضوع 
به دليل طوالني شدن آموزش غيرحضوري با موانع 
جدي مواجه شده  و زمان مي برد تا مدارس به حالت 
قبل برگردند. وزير آموزش و پرورش در كنار نيروهاي 
ستادي بايد هر چه ســريع تر، 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 مدارس  بايد 
يكسان باشد؟ آيا باز هم بايد يك بخشنامه صادر 
كرد و به همه مديران گفت كه به يك شكل شرايط را 
مديريت كنند؟ بدون شك جواب اين سؤال ها 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 دانش آموزان مواجه 
خواهيم شــد و حتي ممكن است كه شكاف ميان 

عوامل مدرسه و دانش آموزان بيشتر شود.

 ارتقای جايگاه معلم ها 
هدف بلندمدت وزير جديد

محمد داوري
كارشناس مسائل آموزش و پرورش 
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   قياس، باطل است
اين حقوقدان همچنين به بعضي واكنش ها 
در مورد مقايســه موضوع ســيم كارت 
اپراتورها با اين مسئله اشاره مي كند. نعناكار 
مي گويد: »اپراتورها وقتي يك سيم كارت 
اعتباري يا دائمي را در اختيار مشتري قرار 
مي دهند، KYC دقيق )بررسي كدملي و 
شناسنامه، استعالم از ثبت احوال و سامانه 

شاهكار( انجام مي دهند.
به گفته او »با وجــود اين، قياس در حقوق 
امري باطل است؛ يعني هر موضوعي را در 
ظرف آن موضوع و با بررســي ويژگي هاي 
آن موضوع بايد بررســي كرد. اپراتورها و 
سيم كارت هاي آنها داراي قواعد رگوالتوري 
و قواعد زيرساختي هستند، اما متأسفانه 
پلتفرم ها در كشور متولي ندارند و مجوزي 
از مرجع خاصي دريافــت نمي كنند. اين 
پلتفرم ها نهايتا مجوزي از ســازمان نصر 
كشــور دريافت مي كنند كه فعاليت هاي 
مرتبط با آي تي را انجام دهند. اين در حالي 
است كه در اساسنامه ســازمان فناوري 
اطالعات ايــران پيش بيني شــده كه به 
پلتفرم ها پروانه فعاليت داده شود؛ هرچند 

كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است.«

 حكم صادره عليه مديرعامل يكي 
از پلتفرم ها واكنش هاي مختلفي فناوري

در پي داشــت. اين واكنش ها از 
آنجا كه متن كامل حكم منتشــر نشده بود، 
بيشتر براساس بيانيه اي كه اين پلتفرم صادر 
كرده بــود، صــورت گرفــت. حتــي گاهي 
مقايســه هايي با تخلفــات رخ داده از طريق 
سيم كارت 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 به دليل احراز 
هويت مالك سيم كارت منطقي نشان نمي داد. 
از ســوي ديگر، يك بار 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 مي كند، 
در گفت وگو با همشــهري با اشاره به اينكه ما 
حكم صادر شده را نديده ايم، در روند دفاعيات 
پرونده نيســتيم و حتي مورد شــكايت را هم 
نمي دانيم، به اين موضوع اشاره مي كند كه اداره 
حقوقي يا وكالي متهم اظهارنظري نكرده اند 
و روابط عمومي پلتفرم صرفــا بيانيه اي صادر 

كرده است.
او توضيح مي دهد كه گاهي مشاهده مي شود 
در جريان يك پرونده يا اتهام انتسابي، ظرايفي 
وجود دارد كه يك حقوقدان مسلط به آن حوزه 

مي تواند 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 مي كند.
او در ابتــدا از قوانيــن موجود ماننــد قانون 
مدني، قانون مســئوليت مدني، قانون تجارت 
الكترونيكي و قانون جرايم رايانه اي كه اكنون 
در قانون مجازات اســالمي ادغام شده است، 

نام مي برد. اين حقوقدان با اشــاره به اينكه ما 
در كشــور در ارتباط با پلتفرم هــا با 2رويكرد 
مواجه هســتيم، مي گويد: »يك رويكرد دارا 
بودن مســئوليت و ديگري عدم مســئوليت 
پلتفرم هاست كه هر دو به صورت توامان ديده 
مي شود.« به گفته او »وقتي شما طبق قوانين 
موجود به مســئله نگاه مي كنيد، 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، KYD و KYX امكان پذير خواهد بود. 
درواقع پلتفرم بايد بداند كه مشتري كيست و 
چه داده اي را با چه فرايندي رد و بدل مي كند.« 
نعناكار تأكيد مي كند كه »اگر اين اتفاق به طور 
صحيح رخ ندهد، مسئوليت مي تواند از سمت 
مشتري به پلتفرم يا فراهم كننده بستر انتقال 

يابد.«

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

حقوقي نسبت به پرونده مواجه هستيم. نعناكار 
با تأكيد بر تناســب جرم و مجازات مي گويد: 
»اگر به عنوان مثال، از 4ميليون كاربر، 5كاربر 
تخلف كرده اند، 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 مي كند كه مي توان براي آن پلتفرم 
يا شــركت، مجازات تعليق فعاليت براي يك 
مدت زمان مشــخص تعيين كرد. نعناكار در 
توضيح اين پيشــنهاد مي گويد: »با توجه به 
گردش مالي يك شــركت مي توان اين زمان 
را مشخص كرد؛ يعني مي توان محاسبه كرد 
كه اگر يك پلتفــرم 3روز تعليق شــود، رقم 
قابل توجهي ضــرر مي كند. به ايــن ترتيب، 
چنين مجازاتــي مي تواند پلتفــرم را مجاب 
كند كه عمليــات احراز هويت را به درســتي 

انجام دهد.«

فاصله درك از فناوري و مسائل حقوقي
اين حقوقــدان همچنين به فاصلــه درك از 
فناوري و مسائل حقوقي اشــاره مي كند و در 
ادامه مي گويد: »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 مي كند و معتقد است كه ما در اين حوزه 
ضعف هاي بسياري داريم. او با ذكر يك مثال 
مي گويد: »ما هنوز براي اصطالح »داده پيام« 

تجميع اراده نداريم.« 
او به يكي از ماده هاي قانون تجارت الكترونيكي 
اشــاره مي كند كه مي گويد، اگر براي داده ها 
اتفاقي رخ دهد كه به خاطر نقص ايمني باشد كه 
يكي از موارد نقص، مسئله اعتبارسنجي است، 

پلتفرم بايد جبران خسارت كند.
نعناكار در توضيح اين موضوع مي گويد: »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 مي رود 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.«

ماجراي صدور حكم زندان براي مديرعامل يكي از استارت آپ هاي كشور بار ديگر 
بحث هاي حقوقي اكوسيستم فناوري كشور را داغ كرده است

پلتفرم يا كاربر؛ مسئول كيست؟

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آينده

هشدار دولت هند به استارلينك

اينترنت ماهواره استارلينك براي توسعه در بسياري از كشورها 
با مشكالتي اساســي روبه رو شده اســت. درحالي كه بسياري از 
كشورهاي اروپايي آزادانه اجازه فعاليت به شركت ايالن ماسك را 
براي ارائه خدمات اينترنتي داده اند، 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 ماهواره اي در اين كشــور، 
بايد مجوز دريافــت كنيد.« به گزارش وب ســايت گيزمودو، در 
يك بيانيه مطبوعاتي، دپارتمان مخابرات هندوستان كه بخشي 
از وزارت ارتباطات به حساب مي آيد، از اســتارلينك خواست تا 
فروش خدمات اينترنت ماهواره اي را در اين كشور »با اثرگذاري 
فوري« تا زماني كــه مجوزهاي الزم را دريافــت نكرده، متوقف 
كند. اين دپارتمان به طور مشابه به مردم توصيه كرد كه اينترنت 
اســتارلينك را خريداري نكنند، زيرا اين ســامانه داراي مجوز 

نيست. هم اكنون در بسياري از كشورها مي توان با مبلغ ۹۹دالر 
اين خدمات را از وب سايت اســتارلينك كه زيرمجموعه شركت 
اسپيس ايكس است، پيش سفارش كرد. در عين حال بايد گفت 
كه كل مجموعه دريافت اينترنت ماهواره اي استارلينك كه شامل 
پايه، منبــع تغذيه و روتر واي فاي اســت، 4۹۹دالر قيمت دارد. 
عالوه بر اين، كاربران بايد ماهانه ۹۹دالر نيز به عنوان 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 ارتباطاِت دولت هندوستان مورد 
نياز است. بدين وسيله به اطالع عموم مي رسد كه شركت مذكور 
هيچ گونه مجوزي براي ارائه 
خدمــات اينترنتي مبتني بر 
ماهواره كه در وب سايت خود 
رزرو مي شود، دريافت نكرده 
است.« بر اين اساس، دولت از 
اين شركت خواسته است تا با 
چارچوب قانونــي هند براي 
ارائه خدمات ارتباطي مبتني 
بر ماهواره مطابقت داشــته 
باشد و از رزرو و يا ارائه خدمات اينترنت ماهواره اي 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 اوايل ماه 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 به نظر 
مي رسد 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 پيش سفارش ها ادامه مي داد. با 
اين حال، مي توانيد پاسخ دولت را در اين مورد درك كنيد. آنها به 
استارلينك نمي گويند كه خدمات خود را در هندوستان نفروشد، 
فقط به آن مي گويند كه قوانين را قبــل از اين كار رعايت كنند. 
به عالوه، بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه در دوران كوويد 
زندگي مي كنيــم و تأييديه هاي دولتي تضميني براي ســرعت 

بخشيدن به ارائه خدمات محسوب نخواهد شد.

تعهد آلمان براي افزايش 
اســتفاده از وسايل نقليه 
تقويــت  و  الكتريكــي 
تالش هاي حفاظت از شــرايط آب و هوايي درنهايت مي تواند 
منجر به ممنوعيت توليد و تردد خودروهــاي موتور احتراقي 
در اين كشــور در آينده نزديك شــود. به گزارش وب ســايت 
بيزنس اينســايدر، براســاس پيماني كه توســط دولت بعدي 
آلمان متشكل از سوســيال دمكرات ها، سبزها و دمكرات هاي 
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 تمام برقي در جاده ها متوقف كند. براي دســتيابي به 
اين رقم، آلمان ملزم به افزايش ســريع توليد خودروهاي برقي 
اســت، درحالي كه احتماال خودروهايي كه با بنزين و گازوئيل 
كار مي كنند، در چند ســال آينده حذف خواهند شــد. فولكر 
كواشنينگ، اســتاد سيســتم هاي انرژي هاي تجديدپذير در 
دانشگاه علوم كاربردي برلين به بلومبرگ گفت: »اين مهم تنها 
زماني محقق مي شود كه خودروهاي جديد با موتورهاي احتراق 
داخلي تا پيش از سال2030رجيستر نكنند.« توقف رجيستري 
خودروهاي بنزيني و ديزلي تا حدود سال2028منطقي به نظر 
مي رســد. طبق گزارش بلومبــرگ، آلمــان هم اكنون حدود 
570هزار خودروي برقي باتري دار ثبت شده دارد كه تنها يك 
درصد از ناوگان اين كشور را تشكيل مي دهد. 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 مشــوق ها و بودجه اي كه 
به رجيســتري ها كمك كرد، پيشــرفت داشته اســت. با اين 
حال، اين كشور پيش تر براي دستيابي به اهداف اوليه در مورد 
استفاده از وســايل نقليه الكتريكي، ازجمله تعهد آنگال مركل 
صدراعظم پيشــين براي عرضه يك ميليون خودروي برقي در 
جاده ها تا سال2020، تالش كرده اســت. اگرچه كارشناسان 
گفته اند كه مقاومت هايي در اين خصوص ممكن اســت شكل 
بگيرد. يوليو ماتيولي، محقق بخش برنامه ريزي حمل ونقل در 
دانشگاه TU دورتموند، به بلومبرگ گفت: »در مورد دستيابي 
به چنين سطوح بااليي از فروش خودروهاي الكتريكي در عمل، 
ماهيت چنداني در توافق ائتالف وجود ندارد. مصرف كنندگان 

قانع كننده خواهند بود.« با اين حال، اگر آرزوهاي آلمان محقق 
شود، جدول زماني آن اين كشــور را از اهداف بزرگ تر 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 دي اكسيد كربن در بخش حمل ونقل 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 نقليه اي كه مي توانند با 

انرژي الكترونيكي كار كنند، رجيستر شوند.«

برنامه انگليسي ها
چندي پيش بوريس جانسون، نخست وزير انگلستان اعالم كرد 
كه خانه ها و ســاختمان هاي جديد در اين كشور طبق قانون 
ملزم به نصب نقاط شــارژ خودروهاي الكتريكي از سال آينده 
خواهند بود. وب سايت بي بي ســي در اين خصوص نوشت كه 
دولت اعالم كرده است كه با اين حركت ساالنه 145هزار نقطه 
شارژ در سراسر كشور نصب خواهد شد. سوپرماركت هاي نوساز، 
محل هاي كار و ساختمان هايي كه تحت بازسازي اساسي قرار 
دارند نيز شــامل قانون جديد خواهند بود. اين اقدام در حالي 
صورت مي گيرد كه انگليس قصد دارد به خودروهاي 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 انگليس گفت: 
»اين يك لحظه مهم است. ما نمي توانيم همانطور كه هستيم 
ادامه دهيم. ما بايد اقتصاد خود را با انقالب صنعتي سبز تطبيق 
دهيم.« با اين حــال مخالفت هاي جــدي در اين خصوص در 
اين كشور شكل گرفته است و مســائل فني مختلفي به عنوان 

چالش هاي جدي پيش رو مطرح شده اند. 

ساخت ساعت هوشمند مخصوص 
توسط خودروساز چيني 

 شــركت بي واي دي )BYD( كــه يكي از 
خودروســازان مطــرح چيني محســوب هوشمند

مي شود، اخيرا از يك ماژول NFC در آينه 
عقب سمت چپ خودروهاي خود استفاده مي كند كه به 
گوشي هاي مجهز به NFC و ساعت هاي هوشمند اجازه 
مي دهد، قفل خــودرو را باز و بســته كننــد. به گزارش 
وب سايت گيزموچاينا، در عين حال و همزمان با اين طرح، 
بي واي دي يك ساعت هوشمند جديد با پشتيباني از اين 
ويژگي براي باز كردن قفل خودروهاي اين شركت معرفي 
كرده است. اين خودروساز چيني به زودي ساعت هوشمند 
خود را روانه بازار مي كند كه ويژگي هايي كم نظير دارد و به 
بهبود كارايــي خودروهايش كمك ويــژه اي مي كنند. از 
قابليت هاي خاص اين ساعت مي توان به استارت هوشمند، 
قفل هوشــمند، باال و پايين بردن شيشه ها و باز كردن در 
عقب خودروهاي توليد اين كارخانه اشــاره كرد. ساعت 
بي واي دي همچنين مي تواند به طور مؤثر جايگزين سوئيچ 
ماشين شــود كه اين يك مزيت به حساب مي آيد، چراكه 
ساعت هميشه روي مچ كاربران بسته مي شود و با وجود اين 
خطر گم شدن كليد تا حد بســيار زيادي از بين مي رود. 
طراحي ويژه اين ساعت را مي توان 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 BYD ديده مي شود. 
به نظر مي رسد 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، مي توانيم انتظار داشته باشيم كه امكانات ديگري 
نيز در آن مشاهده كنيم؛ ويژگي هايي مانند گام شمار عادي، 
گام شمار ورزشــي، پايش ضربان قلب، نظارت بر خواب، 
يادآور تماس، حسگر دما و مواردي از اين دست كه معموال 
در ساعت هاي هوشمند وجود دارد. احتمال داده شده است 

كه ساعت بي واي دي در ماه دسامبر به بازار عرضه شود.

انتشار واريانت جديدي از كوويد-19 در آفريقاي جنوبي كه هنوز جزئيات زيادي 
درباره آن منتشر نشده ، ابهام درباره كارايي واكسن ها در برابر آن را افزايش 
داده و موجب ايجاد ترس و دلهره شده است. درست مانند ابتداي همه گيري يا 
بروز هرگونه جديد كرونا، دانشمندان به زمان احتياج دارند تا انواع واكنش ها را در برابر آن درك و به عامه 

جامعه منتقل كنند.

متخصصان مي گويند: واكسن ها 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 واكسن ها همچنان در 
حفاظت از جان ما مؤثر هستند و با كاهش دادن خطر ابتال به بيماري های سخت با گونه هاي جديد ويروس مانند 
دلتا، آلفا،  بتا و گاما كارايي دارند. پزشكان مي گويند: اينكه مردم دوزهاي توصيه شده واكسن را دريافت كنند، 
در روند جلوگيري از ايجاد گونه ها و جهش هاي جديد ويروس، بسيار مؤثر و حياتي است. در بسياري از كشورها 
دوز تقويتي به افراد باالي 60سال، كادر درمان، سالمندان حاضر در خانه هاي سالمندان و افرادي با بيماري هاي 
زمينه اي و ضعف سيستم ايمني پيشنهاد شده كه تزريق آن مي تواند عالوه بر ايجاد محافظت و ايمني بيشتر، 
از به وجود آمدن گونه هاي جديد نيز پيشگيري كند. با اينكه ابتال به كوويد-19 دوباره در بسياري از كشورهاي 
اروپايي مانند انگليس در حال اوج گيري است اما شمار بستري ها و مرگ ها همچنان به نسبت موج هاي قبلي 
پايين است و متخصصان معتقدند كه اين به  دليل برنامه موفقيت آميز واكسيناسيون است. مدت هاست محققان 
و دانشمندان در حال آزمايش هاي متعددی براي آزمودن كارايي واكسن ها در برابر واريانت هاي جديد هستند. 
اگرچه نظر دادن در اين باره هنوز زود است اما متخصصان مي گويند: جهش هاي مهم بالقوه كه ممكن است ويروس 

را عفوني تر كرده و محافظت ارائه شده توسط واكسن ها را از بين ببرد، مورد مطالعه قرار مي دهند.

پيدايش واريانت هاي جديد ويروس، دانشمندان را به فكر به روز كردن نسخه هاي واكسن هاي تأييد شده براي 
مقابله با كوويد-19 انداخته است. در واقع مدتي است كه محققان سازنده واكسن هاي مختلف كوويد- 19 در حال 
سپري كردن دوره هاي آزمايشي هستند تا در شرايط الزم، نسخه جديدي از واكسن را ارائه كنند. با تجربه اي كه 
از ابتداي همه گيري كسب شده، روند كلي تأييد واكسن ) از طراحي تا دريافت مجوز( مي تواند بسيار زودتر از 

زماني كه نخستين واكسن هاي كوويد توليد شدند، انجام شود.

هيچ شاهدي براي اثبات اينكه گونه هاي 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 مسري تر باشد، احتمال ابتال و به تبع آن مرگ ومير را به ويژه در ميان 
واكسينه نشده ها افزايش مي دهد. واكسن ها در برابر ابتال به بيماري سخت، حفاظت بااليي ارائه مي دهند و حتي 
ريسك ابتال را هم كم مي كند، اما به طور كامل خطر را از بين نمي برند. توصيه براي مبتال نشدن همچنان همان 
دستورالعمل هايي است كه از ابتدا گفته مي شد: دست ها 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.

ويروس ها براي اينكه بتوانند خود را زنده نگه دارند تكثير می شوند اما همه نسخه هاي تكثير شده عالي از آب در 
نمي آيند. اما اگر اين تكثير به ويروس امتياز نجات بدهد، نسخه جديد، فرصت رشد پيدا مي كند. هرچه ويروس 
كرونا شانس بيشــتري براي كپي كردن از خود در بدن ميزبان داشته باشد فرصت بيشتري براي جهش پيش 
مي آيد. به اين دليل پايين نگه داشتن ميزان ابتال بسيار مهم است. واكسن ها به كم شدن زنجيره انتقال كمك 
مي كنند، همانند محافظت از ابتال به نوع سخت اين بيماري. متخصصان مي گويند: ممكن است واريانت جديد و 
نگران كننده اوميكرون، از بيماري منتشر شده باشد كه سيستم ايمني بدن او نتوانسته به سرعت از شر عفونت 

كوويد-19 خالص شود و اين مسئله به ويروس فرصت داده است تا شكل جديدي به خود بگيرد.

واكسن ها چه میزان در مواجهه با اوميكرون كارآمد هستند؟

واكسن جديدی برای مقابله با واريانت ها ساخته می شود؟

گونه های مختلف ويروس تا چه اندازه خطرناك هستند؟

چرا واريانت ها پديد می آيند؟

اثر واكسن ها در برابر 
اوميكرون چقدر است؟

در شرايطي كه گسترش گونه جديد كوويد-1۹ در 
برخي از نقاط دنيا نگراني هاي جديدي را به وجود آورده  

دانشمندان معتقدند؛ همچنان واكسينه شدن مي تواند از 
مرگ ومير و بستري در اثر آن جلوگيري كند

خيز بلند ژرمن ها براي برقي  شدن
15ميليون خودروي برقي تا سال 2030در جاده هاي آلمان حضور خواهند 

داشت

   دوج هم برقي مي شود
سيل برقي شــدن خودروها در نقاط گوناگون جهان به دوج 
هم رسيده است و مهندسان اين برند، گفته اند كه مدل هاي 
شارژر و چلنجر اين خودرو تا سال2024برقي خواهند شد. 
با اين وضعيت بايد در انتظار تغييرات اساسي در اين خودروي 
پرطرفدار بود كه اصلي ترين آن تغيير در موتور آن خواهد بود. 
بدين ترتيب بايد گفت كه موتور هلكت )Hellcat( كه يكي از 
اصلي ترين پيشرانه هاي دوج محسوب مي شود، براي هميشه 
بازنشسته خواهد شد. اين موتور به گنجايش 6200 سي سي، 

8سيلندر بوده و 807اسب بخار توان خروجي آن است.

قیمـــــــــت  دالر، 
راه اندازی اولیه تجهیزات 
اینترنــت ماهــــــــواره ای 

استارلینک خواهد بود
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اختالف قیمت ارز دولتی و آزاد، به حاشــیه 
جذابی برای فعالیت سودجویان تبدیل شده 
است. بخشی از داروها که با دالر 4200تومانی 
وارد کشور می شــود، 6 تا 7 برابر گران تر در 
بازار سیاه فروخته می شود؛ بازاری که سر از 
کشورهای دیگر هم در آورده و ردپای آن را 
می توان در افغانستان، ترکیه، عراق و ... پیدا 
کرد. وزیر بهداشــت در پاسخ به همشهری، 
به طور ضمنی، قاچاق بخشــی از داروها به 
کشورهای همسایه را تایید می کند و می گوید 
با متخلفان برخورد می شود اما  فعاالن حوزه 
دارو یك قدم فراتر می روند و تاکید می کنند 
مشكل در نظارت هاست.  سوال آنها این است 
که چگونه داروهای وارداتی با ارز دولتی به 
بازار قاچاق  نشــت پیدا می کند، همچنین 
تفاوت میان ارز دولتــی و آزاد، زمینی برای 
بازی قاچاقچیان فراهم کرده است. گزارش ها، 
حكایت از کمبود برخی داروها به دلیل حذف 
ارز ترجیحی 4200 تومانی دارد؛ اتفاقی که 
منجر به گرانی تعدادی از داروهای وارداتی و 
کمیابی آنها شده است. حاال مردم چاره ای جز 
خرید برخی از این داروها را از بازار آزاد ندارند.

 خروج دارو از سیســتم دارویی مراكز 
درمانی

یكی از فعاالن حوزه دارو که نخواست نامش در 
گزارش بیاید، تداوم قاچاق به خارج از کشور 
را ناشی از ضعف نظارت های دولتی می داند و 
به همشهری می گوید: »بخشی از داروهای 
وارداتی به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه 
و کشورهای عضو ســی آی اس )جمهوری 
آذربایجان، ارمنستان، ازبكستان، بالروس، 
تاجیكستان، روسیه و...( قاچاق می شود، اینها 
همان داروهایی هستند که با ارز 4200تومانی 
وارد کشور می شوند.« به گفته این کارشناس 
دارو، آن بخــش از محصوالتی که به صورت 
طوالنی مدت با ســالمت مردم سروکار دارد 
یا جزو داروهای درمانــی بیماری های حاد 
هستند، زنجیره قاچاق شــان محدود است.   
این داروها در داروخانه ها کمتر توزیع می شود 

و کمتر هم ســر از بازار قاچــاق درمی آورد: 
»به عنوان مثال، اگر انسولین در سطح کشور 
در 3هــزار داروخانه توزیع می شــود و انواع 
کانال ها برای دسترســی به آن وجود داشته 
باشد، برعكس داروی بیماری های خاص در 
داروخانه های دولتی و منتخب یافت می شود 
و این مسئله منجر به کاهش سطح قاچاق آنها 
می شود.« به گفته او، روند واردات و ثبت دارو 
در سامانه وزارت بهداشت به این شكل است که 
دارو پس از ورود، از سوی واردکننده در سامانه 
تی تك ثبت و در نهایت قیمت گذاری می شود. 
پس از آن باید تعداد پخش به سازمان غذا و 
دارو اعالم شــود و هر محصولی که در سطح 
داروخانه ها  توزیع می شود، بارگذاری شود. 
داروخانه ها بدون عبور دارو از این مراحل قادر 
به فروش آن نیستند و به همین دلیل فروش 
یك دارو کامال مراحل مشخص و قانونی دارد. 
اما در این میان خروج دارو از سیستم دارویی 
مراکز درمانی با نسخه های صوری یا جعلی 
و اســتفاده غیرقانونی از کدهای ملی افراد 
باعث شده تا برخی داروها به بازار آزاد راه پیدا 
کنند. او تأکید می  کند که میزان سوءاستفاده 
از کد ملی افراد زیاد نیست، چرا که به سرعت از 
سوی بیمه ها قابل شناسایی هستند اما درباره 
نسخه های غیرقانونی احتمال بیشتری برای 

فروش آن به صورت آزاد وجود دارد.

مسیر ورود داروها به بازار سیاه كجاست؟
ماجرای قاچاق دارو، موضوعی اســت که از 
سوی محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون 
اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران هم اعالم 
می شــود. به گفته او، داروهای خارجی با ارز 
4200تومانی وارد کشور می شود و فاصله آن 
با ارز آزاد بیش از 24هزار تومان و 6تا 7برابر 
اختالف قیمت، می  تواند میل به قاچاق این 
داروهای وارداتی به کشــورهای همسایه را 
افزایش دهد: »به دنبال متهم کردن کســی 
نیســتیم اما با وجود تمام کنترل ها، دارو از 
مجموعه های درمانی خارج می شود. یكی 
از مهم ترین داروهایی که برای بیماری های 
عفونی و در درمان  کرونا هم استفاده می شود 
IVIG )داروی بیمارســتانی برای افزایش 
سیستم ایمنی بدن( اســت که با نظارت و 

کنترل بسیار قوی از سوی وزارت بهداشت 
توزیع می  شــود 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 کند. این 
داروی تجویزشــده در اوج کرونا، در نهایت 
ســر از بازار آزاد درآورده و هر ویال با قیمت 
دولتی یك میلیون تومان، در ناصرخســرو 
به قیمت 11 تا 12میلیــون تومان فروخته 
می شود. مســیر ورود این دارو به بازار سیاه 
کجاست؟« به گفته نجفی عرب، این مسئله 
از پیامدهای  ارز 4200تومانی است و نه تنها 
درباره دارو که بــرای تمام کاالها این انگیزه 
را برای سودجویان تقویت می کند: » نباید 
به دنبال عــدد و رقم حاصــل از قاچاق این 
داروها بود، تنها راهكار کنترل این مسئله، 
تغییر سیاست هاست. بسیاری از مسئوالن 
در کشــور به موضوع قاچــاق دارو و دیگر 
کاالهای اساســی به خارج از کشور به ویژه 
کشــورهای همجوار اعتراف می کنند. باید 
زیرســاخت الزم از ســوی وزارت بهداشت 
ایجاد شود، هم بیمه ها و هم وزارت بهداشت 
خودشــان را آماده کنند تا مابه التفاوت نرخ 
ارز ترجیحی و نیمایی بــه انتهای زنجیره 
فروش دارو انتقال پیدا کنــد.« به گفته او، 

برخی داروها گران شده و این مسئله به این 
دلیل اســت که ارز ترجیحی کافی نیست. 
2.5میلیارد دالر درنظر گرفته شــده برای 
دارو و تجهیزات پزشــكی کفاف نمی دهد و 
به همین دلیل وزارت بهداشت ناچار است 
قیمت برخی داروها را بــا ارز نیمایی درنظر 
بگیرد، چرا که نبود دارو آســیب بسیار بدی 
دارد و موجود بودن آن حتی به شرط گرانی 
بهتر اســت. او درباره انتقال مابه التفاوت ارز 
دولتی با ارز آزاد به انتهای زنجیره توزیع دارو 
هم توضیح می دهد: »هم اکنون 95درصد 
مردم تحت پوشــش انواع بیمه ها هستند و 
در انتهای این زنجیره می توان این مبلغ را به 
بیمه ها تزریق کرد 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 که بهرام عین اللهی، وزیر 
بهداشــت هم به آن اشــاره می کند. او روز 
گذشته در حاشــیه همایش ملی رهاورد 
خدمت، به همشهری پاســخ داد:»بخشی 
که مربوط به وزارت بهداشــت است، توزیع 
هدفمند داروهاست که بر این اساس تمام 
داروها در ســامانه تی تك ثبت می شوند و 
پس از برچسب گذاری، میان دانشگاه های 

علوم پزشكی کشور توزیع و نظارت می شود. 
البته این امكان هم وجود دارد که بخشی از 
این داروها به صورت قاچاق از کشور خارج 
شــود، اما این کار اقدامی غیرقانونی است و 
درصورت رصد این وضعیت برخورد قانونی 
با آن صورت خواهد گرفــت.« با اینكه وزیر 
بهداشــت به طور ضمنی به ماجرای قاچاق 
دارو اشاره می کند اما مهرداد جمال ارونقی ، 
معاون فنی و امور گمرکــی گمرك ایران 
قاچاق دارو از مبادی رسمی کشور را تأیید 
نمی کند و به همشهری می گوید:»در برخی 
از  بازرسی ها و کنترل های گمرکی، مقادیر 
کمی از داروها در کنار دیگر کاالهای صادراتی 
کشف 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 کامیون های حامل دارو 
از کشورهای خارجی است، اما این موضوع به 
معنی فراهم شدن زمینه ای برای قاچاق دارو 
نیست:»تاکنون موردی از قاچاق عمده دارو 
برای ورود به کشورهای همسایه رصد نشده 
است. سال گذشته هم عنوان شد چندین 
کانتینر دارو از ایران قاچاق شده اما در نهایت 
پس از بررسی ها مشخص شد که این داروها 
به هیچ عنوان ربطی به کشــور ما نداشته 
و متعلق به خود عراق بوده و در آن کشــور 

تولید شده است.« این مسئول با بیان اینكه 
دارو جزو کاالهای هدف معرفی شده است و 
صادرات آن هم نیاز به مجوزهای قانونی الزم 
دارد، می گوید:» رعایت پروتكل های مربوطه 
و همچنین کنوانســیون های بین المللی، 
ارزیابی و کنترل داروهای صادراتی و حتی 
ترانزیتی، با دقت خاص انجام می شــود تا 
هیچ ایســتایی در انجام تشریفات گمرکی 
این کاالها در رویه های مجاز وجود نداشته 

باشد.« 

 قاچاق، حاشیه جذاب ارز دولتی 
سیاست اتحادیه واردکنندگان دارو برای رفع 
مشــكالتی ازجمله معضل قاچاق، مدت ها 
قبل تعیین و اعالم شده اما تغییری در این 
روند رقم نخورده است. این مسئله ای است 
که مجتبی بوربــور، نایب رئیــس اتحادیه 
واردکنندگان دارو در گفت وگو با همشهری 
بر آن تأکید می کند و می گویــد: »ما بارها 
اعالم کرده ایم که ارز دولتی نمی خواهیم و 
همین تفاوت قیمت در ارز ترجیحی و آزاد 
باعث رقم خوردن وضعیت این چنینی شده، 
چرا که حاشــیه های جذاب  تفاوت قیمت 
ارز دولتــی و ارز آزاد، بــرای پررنگ ماندن 
فعالیت های قاچاقچیان کافی است.« به گفته 
بوربور پوشش داروها هم اکنون به 3 صورت 
انجام می گیرد؛ یا 70درصد بیمه  و 30درصد 
بیمار اســت. یا 90درصد به 10درصد و یا 
کامال رایــگان. او ادامه می دهــد: »در تمام 
این 3حالت هم پول اصلــی از جیب دولت 
پرداخت می شود. چه مشكلی پیش می آید 
اگر ارز ترجیحی حذف شود و همین اختالف 
قیمت سرریز بیمه ها برای پوشش داروها باشد 
که نه فشار به جیب مردم وارد شود و نه منجر 
به فروش داروهای ارز دولتــی در بازارهای 
قاچاق شود.« به گفته او، نه ارز دولتی حذف 
شده و نه زیرساخت های این حوزه را اصالح 
کرده اند. بی ســروصدا ارزهای ترجیحی در 
حال حذف هســتند که این اتفاق منجر به 
گرا ن شدن داروها شده است. این فعال حوزه 
دارو می  گوید که با حذف ارز ترجیحی، پولی 
به زنجیره منتقل نشده است، این رویه باید در 

قانونگذاری اصالح شود.

 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 می كند 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، شنیده ها 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 می شود. آنها مدعی اند 
كه ســازمان غذا و دارو نسبت به اصالت 
این داروها، نظارت نــدارد. پیش از این 
هم بارها نســبت به كمبودهای دارویی 
بیماران مبتا به تاالســمی اعام نگرانی 
شده بود، به طوری كه پاییز سال 98هم 
انجمن تاالسمی ایران اعام كرده بود كه 
در همان سال، 60بیمار تاالسمی به دلیل 
كمبود دارو و قصور درمانی، جانشــان را 
از دست داده اند. گفته می شود در ایران 
23هزار بیمار تاالسمی زندگی می كنند 
كه حدود 12هزار نفرشان، داروی تزریقی 

مصرف می كنند.
مشــكل در تامین دو داروی دسفرال و 
جیدنیو اســت؛ این داروهــا به عنوان 
داروهــای دفع كننده آهن شــناخته 
می شــوند كه آهن اضافــی در بدن این 
بیماران را دفع می كنند و از حیاتی ترین 
داروهای بیماران تاالســمی شــناخته 
می شــوند. درصورتی كه آهن اضافه در 
بدن این بیماران دفع نشود، كلیه، كبد و 

قلب شان به شدت آسیب می بیند.

  داروی ایرانی پیدا نمی شود
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 اعام كرده كه این 
ســازمان از داروهای وارداتی حمایتی 
نمی كند. به گفته او، داروی دفرازیروكس 
)خوراكی( و دفروكســامین)تزریقی( در 
كشور تولید می شود و شركت تولید كننده 
دسفرال هم اعام كرده تولید این دارو در 
دنیا متوقف شده است و تنها برای ایران 

این دارو را تولید می كنند.
 با این حال اما یونــس عرب، دبیر انجمن 
تاالسمی ایران به همشــهری می گوید 
كه»هم اكنون حتــی داروهای ایرانی هم 
در دسترس نیست، درحالی كه سازمان 
غذا و دارو منكر چنین موضوعی اســت 
و می گوید 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، بی جهت شلوغ می كند. 
درحالی كه اكنون، مشكل اصلی بیماران 
این اســت كه پس از 6 ماه كمبود داروی 
خارجی و ایرانی، نه تنهــا اقدامی برای 
برطرف كردن چنین مشــكلی از طرف 
سازمان صورت نگرفته، بلكه بیماران متهم 
به شلوغ كاری می شوند.« براساس اعام 

عرب، انجمن تاالســمی ایران، در 6 ماه 
اخیر تاش 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، 
نمی دانند منظور سازمان غذا و دارو از وفور 
دارو چیست و چطور و از كجا می توانند 
به داروهای مورد نیاز خود دسترســی 
داشته باشند. اگر مشــكل تامین ارز و 
واردات داروست، چرا داروی ایرانی پیدا 
نمی شود؟« حاال براساس اعام 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، به طوری كه 
در هفته گذشته 4بیمار مبتا به تاالسمی 
بر اثر كمبود دارو در تهران، قروه، مایر و 
سیستان و بلوچستان جانشان را از دست 
داده اند. این مرگ ها ادامه دارد و آثار آن 
می تواند تا سال ها به نظام سامت كشور 
آسیب برساند، چرا كه این داروها مربوط به 
دفع آهن می شود و زمانی كه در روند دفع 
آهن اختال ایجاد می شود، به قلب، كبد و 
كلیه آسیب می زند و در نهایت بیمار را از 

پا در می آورد.« 

خريد دارو با ارز دولتي، فروش به قيمت قاچاق

چالش بیماران تاالسمی بر سر دارو

بخشي از داروهایي که با ارز 4200توماني وارد کشور مي شوند یا سر از ناصرخسرو درمي آورند یا به کشورهاي همسایه قاچاق مي شوند

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

مریم سرخوش
خبرنگار

یكتا فراهانی
خبرنگار

هر چه سریع تر دارو وارد شود

اعتراض بیماران تاالسمی اما تنها به در دسترس نبودن 
داروی وارداتی نیست، آنها معتقدند عوارض جانبی 
مصرف این داروها هم بیماران را با مشكات زیادی 
مواجه كرده است. عرب می گوید:» با توجه به كمبود 
داروی خارجی از ابتدای سال تاكنون، بیماران به شدت 
دچار عوارض ناشی از مصرف داروی ایرانی شده اند، 
عوارضی مثل مشــكات گوارشی، حساسیت های 
پوستی و تاول. البته بسیاری از دانشگاه های علوم 
پزشكی هم ایجاد چنین عوارضی را تأیید كرده اند. 
بسیاری از دانشگاه ها هم بروز چنین عوارضی را بر 
اثر مصرف داروهای ایرانی تأیید كرده اند، بیماران 
هیچ راهی جز اعتراض به ایــن وضعیت ندارند. به 
همین دلیل هم در چندین شهر، تجمع های اعتراضی 
داشــته اند.« دوم آذر بود كه گروهی از این بیماران 
در اعتراض به نبود داروی آهن زدا در مقابل دانشگاه 
علوم پزشكی شیراز تجمع كردند؛ اعتراضی كه در 
شبكه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت.  معترضان 
اعام كردند كه 6 ماه از كمبود داروهایشان می گذرد 
اما وزارت بهداشت هیچ پاسخ قانع كننده ای به آنها 
نمی دهد. اشاره آنها به دو داروی دسفرال و جیدنیو 
است. پس از این اعتراض ها، دانشگاه علوم پزشكی 
شیراز وعده پیگیری این موضوع را داد. دبیر انجمن 
حمایت از بیماران تاالسمی ایران، به موضوع دیگری 
اشــاره می كند و آن هم قیمت باالی داروی مشابه 
خارجی برای بیماران تاالســمی است:» هم اكنون 
به دلیل نامعلومی در سیســتم فارماكوپه دارویی، 
قیمت داروی ایرانی تزریقی تاالسمی دو تا دو و نیم 
برابر داروی مشابه خارجی است، كه با این وضعیت 
نمی توان از تولید داخل حمایت كرد.« براساس اعام 
عرب، پیش از این داروهای خارجی بیماران تاالسمی 
تحت پوشش بیمه بود و ســهم بیمار از تهیه داروی 
خارجی، حدود 2هزار تومان اعام می شد.  البته داروی 
خارجی كه اغلب از كشور سوئیس وارد می شد، هیچ   
وقت كفاف تمام بیماران را نمی داد و به تعداد محدودی 
موجود بود. هم اكنون هم اصا داروی خارجی پیدا 
نمی شود، نكته قابل تامل اینجاست كه تامین داروهای 
مربوط به 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 به طور 
زیرجلدی استفاده كنند.  این فعال در حوزه بیماران 
تاالسمی تأكید می كند 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 علیه شان 

شده، عذرخواهی كنند.

ماجرا اما تنها محدود به بیماران مبتا به تاالسمی نمی شود، بیماران هموفیلی 
هم دچار كمبودهای دارویی شده اند. نازنین فرزادی فر، رئیس هیأت مدیره 
كانون هموفیلی ایران در این باره به همشهری می گوید:» هم اكنون، بیماران 
هموفیلی با كمبود فاكتور 9 رو به رو هســتند، این دارو وارداتی اســت و 

شركت های زیادی این دارو را وارد می كنند.
 این دارو مشابه ایرانی ندارد، به همین دلیل تامین آن برای بیماران بسیار مهم 
است، تنها فاكتور 8مشابه ایرانی دارد.« براساس اعام او، از اوایل تابستان، 
برای تامین داروی این بیماران مشــكاتی وجود داشت و دچار كمبودهای 
مقطعی می شد. البته سازمان غذا و دارو وعده برطرف كردن این مشكل را 

داده، اما همچنان مسئله پابرجاست. 
فرزادی فر تأكید می كند كه 2هزار بیمار مبتا به هموفیلی در كشور وجود دارد 
كه نیاز به فاكتور 9دارند، اگر این دارو را دریافت نكنند، دچار خونریزی های 
مختلفی می شوند، گاهی این خونریزی ها داخلی و مفصلی است و بیمار متوجه 

آن نمی شود و بسیار خطرناك است.
 تاكنون مورد فوتی گزارش نشــده اما بیماران ماه هاست كه دچار مشكل 
شده اند. به گفته او، حتی داروهای ذخیره شــده برای موارد اورژانسی هم 
رو به اتمام است:» ما درخواست خرید داده ایم اما مشخص نیست مشكل از 
كجاست. اخیرا نامه ای هم خطاب به وزیر بهداشت برای تامین داروی مورد 
نیاز بیماران مبتا به هموفیلی نوشته ایم و منتظر پاسخ سازمان غذا و دارو 
هستیم.« او پیش بینی می كند كه مســئله به ارز وارداتی مربوط نمی شود و 
احتماال مشكاتی میان شركت های وارداتی با سازمان غذا و دارو پیش آمده 

است.

مجموع اعتراض ها، تجمع هــا و گزارش موارد فوت بیمــاران، تغییری در 
برنامه های ســازمان غذا و دارو برای تامین داروی این بیماران ایجاد نكرده 
است و حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو به همشهری تأكید می كند كه 
داروهای خوراكی و تزریقی بیماران تاالسمی به اندازه زیادی در بازار موجود 

است و هیچ مشكلی وجود ندارد.
 او می گوید:» بیماران می توانند از طریق معاونت های غذا و داروی هر شهری و 
همچنین سامانه »تی تك« یا »1490« استعام بگیرند كه كجا می توانند داروی 
مورد نیاز خود را پیدا كنند.« محمدی می گوید كه بیماران، درخواست داروی 
خارجی دارند، این نگاه غیرمنطقی است. سازمان غذا و دارو، داروی خارجی 
بیماران تاالسمی را به اندازه ای كه در توانش است، تامین می كند:»می توان 
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 می گوید:» این موضوع 
درست نیست، اما میزان واردات آن مشخص و محدود است، انجمن حمایت از 
بیماران تاالسمی تنها می خواهد داروی خارجی به بیماران بدهد. در تمام دنیا، 
مصرف داروی تزریقی دسفرال در حال جمع آوری است. شركت تولید كننده 
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 به صورت 

خوراكی مصرف می شود.«

 كمبود فاكتور 9بیماران هموفیلی

نمی توان فقط از داروی خارجی استفاده كرد

IVIG داروی  
داروی IVIG یكــی از 
داروهــای جــذاب برای 
ســودجویان  بــه شــمار 
می رود. قیمــت دولتی آن 
یك میلیون اســت اما در 
بــازار آزاد، هر ویــال 5 تا 
10 میلیون تومان فروخته 

می شــود. با وجود نظارت های جدی میزان نشت این دارو 
به بازار آزاد چندان قابل توجه نیست اما توزیع 2 هزار ویال 
از هر 100 هزار ویال وارداتی هم برای ســودجویان صرفه 
اقتصادی دارد و با توجه به تجویز برخی پزشكان به بیماران 
برای تهیه این دارو، مســیر آنها چیزی جز تهیه  IVIG از 

بازار سیاه نخواهد بود. 

  داروی بیماران خاص
در  بیمــاران  برخــی 
بیمــاران  انجمن هــای 
خاص، تحت پوشش بیمه، 
داروهای خاص را به صورت 
رایگان دریافت می کنند اما 
به دلیل مشكالت اقتصادی 

بخشــی از این داروها را مصــرف می کنند و باقــی آنها را 
برای تامین معاش در بــازار آزاد در اختیار قاچاقچیان قرار 

می دهند. 

  انسولین
از  یكــی  انســولین 
ســودآورترین داروهــای 
قاچاق به خارج از کشــور 
اســت چرا کــه در داخل 
قیمتــی حــدود 30 هزار 
تومان دارد و سطح توزیع 

آن در بسیاری از داروخانه های کشور است، اما فروش آن به 
کشورهای همسایه بیش از 10 دالر خواهد بود. 

  داروهای زیبایی
تا حدود یكســال گذشته 
برخــی  داروهــای زیبایی 
)داروهــای بوتاکــس( یا 
هورمون رشــد بــه دلیل 
این که بــا ارز دولتی وارد 
می شدند، قاچاق پرسودی 

به خارج از کشور داشتند به طوری که حواشی زیادی پیرامون 
این مساله رقم خورد و ارز 4200 تومانی آنها حذف شد.

چه داروهایی  قاچاق می شوند؟
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  اين هفته بوي نفت مي دهد  سومي جهان براي تكواندو با طالي شيدايي

  كارشناسان حزب باد!

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

5روز قبل از داربي بزرگ تهران، قرمز و آبي با 2 تيم نفتي بازي 
دارند و سپاهاِن صدرنشين هم ميزبان نساجي است

تيم ملي امروز در منامه و در مقابل تماشاگران در پنجره 
مقدماتي جام جهاني 2023 با بحرين بازي مي كند   انتظار از بسكتبال؛ بهتر بازي كن
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  توپ طالي هفتم مسی؟

فاصله فوتبال ايران با سيستم کمک داور ويدئويی خيلی بيشتر از چيزی است که به نظر می رسد 
 ما دوربين ها و تجهيزات الزم را در اغلب ورزشگاه ها نداريم و شرکت های مورد تأييد 

فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا هم به دليل تحريم ها به ما سرويس نمی دهند

فاصله فوتبال ايران با سيستم کمک داور ويدئويی خيلی بيشتر از چيزی است که به نظر می رسد 
 ما دوربين ها و تجهيزات الزم را در اغلب ورزشگاه ها نداريم و شرکت های مورد تأييد 

فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا هم به دليل تحريم ها به ما سرويس نمی دهند

فاصله فوتبال ايران با سيستم کمک داور ويدئويی خيلی بيشتر از چيزی است که به نظر می رسد 
 ما دوربين ها و تجهيزات الزم را در اغلب ورزشگاه ها نداريم و شرکت های مورد تأييد 

فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا هم به دليل تحريم ها به ما سرويس نمی دهند

فاصله فوتبال ايران با سيستم کمک داور ويدئويی خيلی بيشتر از چيزی است که به نظر می رسد 
 ما دوربين ها و تجهيزات الزم را در اغلب ورزشگاه ها نداريم و شرکت های مورد تأييد 

فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا هم به دليل تحريم ها به ما سرويس نمی دهند

فاصله فوتبال ايران با سيستم کمک داور ويدئويی خيلی بيشتر از چيزی است که به نظر می رسد 
 ما دوربين ها و تجهيزات الزم را در اغلب ورزشگاه ها نداريم و شرکت های مورد تأييد 

فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا هم به دليل تحريم ها به ما سرويس نمی دهند

فاصله فوتبال ايران با سيستم کمک داور ويدئويی خيلی بيشتر از چيزی است که به نظر می رسد 
 ما دوربين ها و تجهيزات الزم را در اغلب ورزشگاه ها نداريم و شرکت های مورد تأييد 

فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا هم به دليل تحريم ها به ما سرويس نمی دهند

18:00 نفت مسجد سلیمانپرسپولیس

16:00 نساجیسپاهان

16:00 استقاللصنعت نفت
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بهروز رسايلي| فقط 6 هفته از شروع ليگ بيست ويكم فوتبال گذشته 
و اين بازه زماني، براي هر قضاوتي زود است. با اين حال نگاهي گذرا به 
شرايط استقالل، دست كم چند پرسش و ابهام را به ذهن متبادر مي كند 

كه مي توان آنها را در يك مطلب گنجاند.

  اين تيم مربي ايتاليايي دارد؟
فرهاد مجيدي از زمان بازگشتش به اســتقالل در ميانه هاي فصل گذشته 
به شدت 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 پيش نويس قرارداد را 
براي پين فرستاد و هر مرتبه در مسير توافق، مشكالتي به وجود آمد. طوالني 
شدن حضور مربي ايتاليايي در تهران، موجب ناخشنودي فرهاد مجيدي بود. 
در اين شرايط انتظار مي رفت با حضور پين، استقالل زير و رو شود و بهترين و 
فني ترين 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 
نمايش هاي باكيفيت و مورد انتظار در اين تيم نبوده است. استقالل حتي در 
3 مسابقه نخست كه برنده بود هم خوب بازي نمي كرد، چه برسد به 3 مسابقه 
بعدي كه با توقف اين تيم همراه شد. هرچند بهتر است براي قضاوت، كمي 

بيشتر منتظر بمانيم.

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

كمي خودباوري پيدا كند و حتي تا آستانه باز كردن دروازه الهالل پيش برود. با 
وجود اين حاال رمضاني حتي در اولويت پايين تري نسبت به محمدرضا آزادي 
قرار گرفته است. آن زمان كه بازي دادن آرمان عجيب بود، مجيدي اين كار 
 را انجام مي داد. حاال كه هواداران او را پذيرفته اند، حتي با محروميت ناگهاني

 2 مهاجم خارجي هم به رمضاني بازي نمي رسد.

   ناراحتي وريا بابت چيست؟
مدت هاست كه شايعات زيادي در مورد مطلوب نبودن روابط فرهاد مجيدي 
و وريا غفوري به گوش مي رسد. دامنه حرف و حديث ها تا حدي است كه از 
»قهر« طرفين هم سخن گفته مي شــود. حتي اگر هيچ كدام از اينها را باور 
نكنيم، اظهارات بحث برانگيز غفوري بعد از پايان بازي با گل گهر 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 مهم تر اينكه آيا واقعا 

اين شرايط به استقالل لطمه نمي زند؟

   فرهاد كي حرف فني مي زند؟
3 مســاوي و 3 مصاحبه بد؛ فرهاد مجيدي در بازي با فجرسپاسي از حضور 
غيرمجاز تماشاگران در ورزشگاه گاليه كرد و گفت: »زشت ترين گل فصل را 
خورديم.« او در بازي با نساجي بيخود و بي جهت به قضاوت عليرضا فغاني گير 
داد و در ديدار با گل گهر هم اتفاق رخ داده براي يامگا و ژستد بهانه مناسب را 
براي اظهارات غيرفني در اختيار مجيدي قرار داد. همچنين اصرار اين مربي 
بر نمايش هاي باكيفيت اســتقالل هم خالف چيزي است كه اغلب ناظران 
مي بينند. در هر صورت انتظارها از مربي تيم بزرگي مثل استقالل اين است كه 
وقتي نتيجه نمي گيرد كمي فني تر حرف بزند. ادامه اين شرايط به سود فرهاد 

نخواهد بود و ممكن است حوصله حاميان او را هم سر ببرد.

هفته هفتم ليگ برتر امروز با 5بازي آغاز مي شود. امروز 
و امشب شاهد بازي هاي مهمي در صدر جدول ليگ 
خواهيم بود و 3تيم مدعي و صاحب نام مسابقات امروز 
مقابل حريفان خود مي ايستند. سپاهاِن صدرنشين، 
ميزبان نساجي است و پرسپوليس و استقالل هم 5روز 
قبل از داربي به مصاف 2 تيم نفتي خوزستان مي روند.

اولين بازي هاي اين هفته در رفســنجان و تهران آغاز 
مي شوند. از ساعت15 امروز در رفسنجان، تيم مس كه 
هفته گذشته برد پرحرف و حديثي را در مسجدسليمان 
كسب كرد، اين بار ميزبان هوادار ته جدولي است. هوادار 
اگرچه در انتهاي جدول نشســته امــا حريف چغر و 
سرسختي براي رقبا بوده و به خصوص در بخش دفاعي 
لقمه گلوگيري براي بزرگان بوده است. از همين ساعت 
و در تهران هم تيم پيكان از گل گهر پذيرايي مي كند. 
درحالي كه هنوز نيمــي از محروميت قلعه نويي باقي 
مانده، تيم او كه يكي از 3تيم بي شكست فصل جاري 

است، كار سختي مقابل پيكان 11امتيازي دارد.

  سپاهان - نساجي
اما از ســاعت16بازي مهم تيم صدرنشــين مقابل 
شاگردان ســاكت الهامي آغاز مي شــود. نساجي 
در هفته هــاي ابتدايي دارد با همه اســمي ها بازي 
مي كند. اين تيم در تهران به پرســپوليس 2 بر يك 
باخت و با اســتقالل به تســاوي بدون گل رسيد. 
امروز آنها بازي سخت شان را در اصفهان هم برگزار 
مي كنند 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 مي گيرد 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 خورده اند. مجيدي و 

منصوريان امروز در حالي مقابل هم قرار مي گيرند 
كه اســتقالل اگر پيروز نشود با ركورد 4بازي بدون 
برد به داربي مي رســد و منصوريان هم اگر نتيجه 
نگيرد ممكن اســت آباداني ها چمدانش را برايش 
ببندند. تيم عليمنصور 4بازي از 6بازي اش را باخته 
و طاقت باخت پنجم را ندارد. استقالل اما با بازگشت 
خارجي هايش به دنبال يك بازي هجومي و شكستن 
طلسم تساوي هاست. چهره ويژه بازي هم كه قطعا 
محمدحسين اكبريان اســت كه طي دو سه فصل 
اخير تصميمات بحث برانگيزي براي اســتقاللي ها 
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 روحيه بخش 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 خانه اش به 4امتياز رســيده و از ساعت18 
امروز در ورزشگاه آزادي فقط و فقط به امتياز پنجم 
فكر مي كند. تيم يحيــي كه هفته گذشــته براي 
گل زدن به آباداني ها ســختي فراوانــي را متحمل 
شد امروز هم بايد آماده رويارويي با يك خط دفاعي 
فشرده و حتي وقت كشــي هاي گاه و بي گاه حريف 
باشــد. احتماال امروز كمربند مياني قرمزها باز هم 
بدون اسدي بسته مي شــود 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 اســتقالل، ُمهر ذخيره طاليي 
روي پيشاني اش خورده و مربيان فكر مي كنند فقط 

در نيمه دوم بازي ها قادر به گلزني است.
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حاال چرا شاكي شدي؟

200تومان كه اصاًل پول نيست

شما كه خيلي زحمت كشيدي!

كال اخالق كارلوس كي روش طوري 
است كه انگار اگر به اين و آن پيله 
نكند و 4 تا درشــت بــه ديگران 
نگويد، اموراتش نمي گذرد. يعني 
حتي تكذيب كردن استاد هم با بقيه 
دنيا فرق دارد. شايعه كرده اند كي روش 
ممكن است سرمربي منچستريونايتد شود. انصافا چيز بدي 
نيست و اصال آدم بايد خيلي مهم باشد كه چنين شايعه اي در 
مورد او ساخته شود. بعد كي روش براي تكذيب موضوع گفته: 
»اگر قرار باشد هر خبري را در شبكه هاي اجتماعي باور كنيد، 
ممكن است به خودتان شليك كنيد. خداوند به ما 2 گوش و 
يك زبان داده است، اما به نظر مي رسد 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!

فرشــاد احمدزاده بابت مطالبات 
معوقه اش از پرسپوليس شكايت 
كرده و اين باشگاه هم به پرداخت 
200 ميليون تومان محكوم شده 
است. بعد فرشاد پست و استوري 
گذاشته كه من به خاطر 200 تومان 
شكايت نكردم و از اين دســت حرف ها. 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 
مي خواهي و هم قصد داري مقابل هواداران از ژست تعصب 
عقب نماني. حاال همه اينها به كنار؛ اســتاد طوري گفته به 
»200 تومان« نياز ندارم كه پشت آدم تير مي كشد. آقا اين 
200 ميليون تومان براي ما آدم معمولي ها خيلي پول است. 
خيلي مواقع يك مرد عيالوار با چند سر عائله در طول سال 

اينقدر پول در نمي آورد. كمي با احتياط حرف بزنيد لطفا!

طوري عزيزي خادم بابت صعود آسان 
تيم ملي به جام جهاني پز مي دهد 
كه خود مربيــان و بازيكنان تيم 
ملي به موضوع افتخار نمي كنند. 
خب البته از هر طرف به ماجرا نگاه 
كنيم، مي بينيم حق با رئيس محترم 
فدراسيون است. اصال همه زحمت ها را ايشان كشيدند. مثال در 
مرحله قبلي ميزباني مسابقات انتخابي جام جهاني به تهران رسيد 
كه خيلي مهم بود. اگر شما فكر مي كنيد 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 كره جنوبي تماشاگران را در ورزشگاه آزادي مستقر كند 
و سيستم كمك داور ويدئويي را هم بياورد. باز اگر فكر مي كنيد 
آن بازي در ورزشگاه خالي برگزار شد، دچار خطاي ديد شده ايد! 

خالصه شايسته تر از اين آقايان نداريم.

متريكا

مهدي مهدي پــور، هافبــك اصفهاني 

اســتقالل صاحب يك ركــورد ويژه در 7/04
6هفته ابتدايي ليگ برتر شده است. در 
فصل جاري رقابت هــاي ليگ برتر، تنها 
بازيكني كه طي 6هفته توانسته نمرات باالي 7از متريكا بگيرد مهدي 
مهدي پور اســت كه حضور خوب و مؤثري در بازي هاي آبي پوشــان 
داشته اســت. بهترين نمره مهدي پور در بازي با فجرسپاسي )7/33( 
بوده و ضعيف ترين نمره او هم در بازي با تراكتور )7/02( به دست آمده 
اســت. مهدي پور در مجموع با ميانگيــن نمره7/04بهترين بازيكن 
استقالل و پانزدهمين بازيكن برتر ليگ در فصل جاري بوده است. او 
در اين 6هفته 12بار با پاس  كليدي موقعيت ساخته و به طور ميانگين 

2/2توپ گيري و 5/3عملكرد دفاعي در هر بازي داشته است.

وحيد اميري بهترين بازيكن پرسپوليس 

در فصل جاري اســت كه تا اين هفته به 7/12
اســتناد آمارهاي متريــكا در رتبه دهم 
بازيكنان ليگ برتر قرار دارد. اميري طي 
6هفته ابتدايي 5بار در تركيب اصلي پرســپوليس بوده و يك بار هم 
به خاطر اينكــه تازه از بازي هاي 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. ضعيف ترين بــازي او هم مقابل 
آلومينيوم اراك بود كه نمــره اي بهتر از 6/32نگرفــت. در مجموع، 
ميانگين نمرات وحيد اميري طي 6هفته 7/12بوده و فقط 9بازيكن در 

اين 6هفته بهتر از او بوده اند.

در جدول بازيكنان ليگ از نگاه متريكا، 

6ســپاهاني در جمع 7بازيكن برتر قرار 7/74
دارند كه ركورد قابل توجهي است. عزت 
پورقــاز، فرشــاد احمــدزاده، دانيــال 
اسماعيلي فر 3بازيكن برتر ليگ تا اين مقطع بوده اند. بعد از اين 3نفر 
يونس شاكري )گل گهر( در رتبه چهارم قرار دارد كه مصدوم شده و تا 
يكي دو هفته ديگر از جدول خارج مي شــود. بعد از او و در رتبه هاي 
پنجم تا هفتم نيز به ترتيب گولسياني، رفيعي و نورافكن از سپاهان قرار 
دارند. رتبه هاي هشــتم و نهم نيز متعلق به پورعلي و ابراهيم زاده از 
ذوب آهن است تا تيم هاي 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.

رسانه اي ترين دستيار ايران
در مورد حميد مطهري كه از اغلب سرمربيان ليگ بيشتر حرف مي زند

برنامه  

مقد ماتي جام جهاني - مرحله نهايي

پنجشنبه 7 بهمن 1400

سهشنبه 12 بهمن 1400

پنجشنبه 4 فرورد ين 1401

سهشنبه 9 فرورد ين 1401

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

د وشنبه 8 آذر 1400

سه شنبه 9 آذر 1400

شنبه 13 آذر 1400

يكشنبه 14 آذر 1400

پیكان-گل گهر

پد يد ه-فجر سپاسی

آلومینیوم - ذوب آهن

صنعت نفت -استقالل

سپاهان -نساجی

مس رفسنجان -هواد ار

فوالد -تراکتور

گل گهر- سپاهان

هواد ار - نفت  مسجد سلیمان

صنعت نفت - پیكان 

استقالل - پرسپولیس 

نساجی - پد يد ه 

ذوب آهن - مس رفسنجان 

فجر سپاسی - فوالد 

تراکتور - آلومینیوم

پرسپولیس - نفت  مسجد سلیمان

ليگ برتر- هفته هفتم

ليگ برتر- هفته هشتم

15:00

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

16:00

18:00

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ويكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازي ها تیم رتبه

641181713سپاهان1

61512-633آلومینیوم2

51412-633استقالل3
632185311پرسپولیس4
632174311پیكان5

73410-624گل گهر6

210-631257فوالد 7

19-345-63ذوب آهن8
62226518مس رفسنجان9

17-621367تراکتور10

17-621345فجر سپاسی11

26-613257نساجی12
45-612326نفت  مسجد سلیمان13

34-611425هواد ار14

54-611427صنعت نفت15

81-1519-6پد يد ه16

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

استـقالل و4سؤال
در مورد عملكرد آبي ها در شروع فصل جديد، پرسش ها و ابهاماتي وجود دارد

حميد مطهري آدم خوش صحبتي است كه دسترسي به او هم 
چندان دشوار به نظر نمي رسد. به همين دليل او مورد توجه ويژه 
رسانه هاست و هفته اي حداقل يكي دو مصاحبه بلند از دستيار 
يحيي گل محمدي در پرســپوليس منتشر مي شود. اين البته 
غيراز اظهارات مطهري در ميكس زون يا تونل ورزشــگاه و باز 
غيراز مطالبي است كه او جسته و گريخته در صفحه شخصي اش 
منتشــر مي كند. البه الي اين پرگويي هــاي مطهري، گاهي 
هم مطالبي مطرح مي شــود كه حساسيت برانگيز است؛ مثل 
جمله اي كه اخيرا او در طعنه به استقالل به زبان آورد و مدعي 
شــد: »بحران واقعي را تيمي دارد كه 10 سال است قهرمان 

نمي شود.«
طبيعتا هر آدمي صالح كار خــودش را بهتر مي داند، اما اينكه 
مطهري به عنوان يك دستيار بيشــتر از اغلب سرمربيان ليگ 

برتري مصاحبه مي كند و در راديو و تلويزيون 
حضور دارد، كمي جالب به نظر مي رســد. 
عجيب تر اينكه خود او چندبار گفته مربيان 
به جاي كري خواني و حــرف زدن بايد روي 
مسايل فني متمركز شوند، اما گاهي به نظر 
مي رسد خودش اين ايده را رعايت نمي كند. 
پرسپوليس البته تيم خوبي است و امسال 
هم ازجمله بخت هاي قطعي قهرماني به 
شمار مي رود، اما شايد اگر اعضاي كادرفني 
اين تيم به جاي مصاحبه هاي پرشمار به 
مســايل تاكتيكي مي پرداختند، قرمزها 
4امتياز كليدي را به خاطر آزمايش بيهوده 

يك سيستم جديد از دست نمي دادند!

كارشناسان حزب باد!
 تحليل هاي چند هفته پيش در مورد پرسپوليس

 و استقالل، حاال برعكس شده است

بعد از پيروزي پرســپوليس برابر نفت آبادان، شــاهد 
انبوهي از اظهارنظرهاي مثبت و آنچناني از پيشكسوتان 
اين باشگاه هستيم؛ مصاحبه هايي كه هركدام با شدت 
و حدت بيشــتري پرســپوليس را قهرمان مسابقات 
اين فصل ليگ برتــر مي دانند و عقيــده دارند »دبل 
هت تريك« بسيار در دســترس است. فراموش نكنيد 
خيلي از اين دوستان همان كســاني هستند كه بعد 
از3 نتيجه نامطلوب پرسپوليس در هفته هاي گذشته، 
حسابي مشــغول انتقاد از اين تيم بودند و بعضا حتي 
از خطر بازگشــت به دوران افول اوايل دهه 90 سخن 
مي گفتند. حاال اما در پي تنهــا يك پيروزي كه با يك 
گل اختالف به دست آمده، ورق برگشته و همه آدم هاي 
نااميد دارند با آب و تاب از قهرماني ســخن مي گويند. 
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 داده هاي 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، نظرات شان را 180 درجه تغيير 
مي دهند. كارشناسي هاي برخي از اين رفقا )مسلما نه 
همه آنها( بستگي شديدي به جهت وزش باد دارد. اين 
آفت فقط محدود به اردوگاه پرسپوليسي ها نيست، چرا 
كه بين استقاللي ها هم چنين مسئله اي را مي بينيم. 
اوايل فصل كه تيم فرهاد مجيدي چند پيروزي خوب 
به دست آورد، همه حرف از قهرماني مي زدند، اما با دو 
سه نتيجه مساوي، نظرها برگشته و كار حتي به جايي 
رسيده كه يكي از عزيزان استقالل را با تيم هاي 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 اراده اي براي حمله كردن نداشت 
حداقل 3 موقعيت گل داد كه 2 تا از آنها روي اشتباهات 
وحشتناك در ســاختار دفاعي ســرخ ها رقم خورد. 
اگر يكي از اين توپ ها گل مي شــد، بي گمان خيلي از 
اظهارنظرهاي امروز هم وجود نمي داشت. واقعيت آن 
است كه پرسپوليس هنوز از نظر بضاعت انساني يك سر 
و گردن باالتر از رقباست و بخت مسلم قهرماني به شمار 
مي آيد، اما اشكاالت اين تيم مخصوصا در بحث دفاعي 
بايد رفع شود. بدون ايمن سازي در اين فاز، شايد رؤياي 

ششمين قهرماني پياپي قرمزها به آساني پر بكشد.

وز سوژه ر
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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 
آبي ومشكي بيشتر به او مي ســازد تا قرمز و مشكي. اين بازيكن ترك 
براي اولين بار در دوران حرفه اي خود در 3 بازي پياپي موفق به گلزني 
شد. آمار چالهان اوغلو فصل گذشته با ميالن 4 گل در 33 بازي بوده و 
آمار او در اين فصل با اينتر 4 گل در 12 بازي ثبت شده است. او باز هم از 
پشت محوطه جريمه به گل رسيد و ركوردي جالب از خودش بر جاي 
گذاشت تا پايين تر از مسي در رده دوم بازيكناني كه آمار بيشترين گل 
زده از خارج محوطه هجده قدم را در اختيار دارند، قرار بگيرد. ۶1 گل 
ليونل مسي، 2۶ گل مشتركا كريستين اريكسن و هاكان چالهان اوغلو، 
2۵گل دريس مرتنز و 24گل فيليپ كوتينيو، رنكينگ گل هاي خارج 
از محوطه جريمه در ۵ليگ معتبر اروپايي از سال14-2۰13 بوده است. 
هواداران ميالن با گل هايي كه هاكان با پيراهن آبي مي زند عصباني تر 

مي شوند. اينتر اين هفته ونيز را با نتيجه 2 بر صفر شكست داد.

بن بست مكس
انگار ماســيميليانو آلگري در بازگشــت به يوونتــوس و در غياب 
كريستيانو رونالدو كه ســالي به طور ميانگين 3۰گل در ليگ براي 
اين تيم مي زد، به مشــكل اساسي خورده اســت. اين مربي كه در 
مقطعي تيمش را به اردوي شــبانه روزي اجباري برده و توانسته بود 
با نتيجه گرفتن در چند بازي پياپي به تيمش سروســاماني بدهد، 
حاال دوباره در بن بست تاكتيكي گرفتار شده است. پس از شكست 
تحقيرآميز 4 بر صفر هفته گذشته ليگ قهرمانان در زمين چلسي، 
اين بار نوبت باخت در يك بازي مهم ديگر بود. شكست در ورزشگاه 

خودي از آتاالنتا، شكستي نوبرانه براي توريني ها بود.
  آتاالنتا در حالي ورزشــگاه آليانز تورين را با پيروزي ترك كرد كه 
آخرين پيروزي الدئا در خانه يووه به 32 ســال قبل و ســال 1989 
برمي گشت كه تك گل كلودي كانيجياي آرژانتيني پيروزي را براي 

تيم ميهمان به ارمغان آورد.
  همچنين از ســال2۰17 تا كنــون، دووان زاپاتا بــا 8 گل زده در 
11 بازي، بهترين عملكرد را بين تمامي بازيكناني كه مقابل يوونتوس 

بازي كرده  اند به نام خود به ثبت رسانده است.
  به لطف تيم بي زهر و محتاط آلگري، آتاالنتا براي اولين بار در 1۰بازي 

گذشته خود موفق شد دروازه اش را در يك مسابقه بسته نگه دارد.
  يوونتوس در طول فصل  21-2۰2۰ سري آ ۶شكست داشت، آن هم با 
پيرلو كه نخستين تجربه سرمربيگري اش كامال ناموفق بود. حاال با مكس 

آلگري ۵ شكست در اين فصل و تا هفته چهاردهم به دست آمده است.
  تيم دفاعي آلگري در غياب رونالدو در گلزني به بن بستي عجيب 
برخورده است. تيم هاي هالس ورونا )28(، امپولي )21(، بولونيا )19(، 
ساسولو )19(، سمپدوريا )2۰( بيشتر از يوونتوس )18( در سري آ گل 

زده اند.
  يووه 3 بازي از 7 بازي نخست خانگي خود در فصل جاري سري آ را 
با باخت پشت سر گذاشته است. براي سومين بار در تاريخ يوونتوس 

است كه چنين عملكرد ضعيفي از اين تيم به ثبت مي رسد.

در دسترس نیست
داليل عدم ورود كمك داور ويدئويي به ايران؛ معضالت، تحريم ها و مخالفت هاي موجود

ليلی خرسند |  چرا VAR به ايران نمي آيد؟ اين سؤال بسيار مهمي است كه انتظار مي رود فدراسيون فوتبال هر چه 
زودتر به آن پاسخ بدهد. اما نه در روزهايي كه به نظر مي رسيد فدراسيون براي وارد كردن اين تكنولوژي تحت فشار 
فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسياست و نه در روزهاي اخير كه در بازي هاي ليگ جاي خالي VAR بيش از گذشته 
احساس مي شود، مديران فدراسيون توضيح شــفافي نداده اند كه چرا فوتبال ايران نمي تواند از اين تكنولوژي 
استفاده كند. همين چندي پيش قرار بود فدراسيون در بازي ايران و كره جنوبي در مقدماتي جام جهاني به شكل 

آزمايشي از VAR استفاده كند اما موفق نشد و باز هم توضيحاتش درباره اين ناكامي كامل نبود.

  اجباري در كار نيست
قبل از اينكه مســابقات مقدماتي جام جهاني آغاز شود 
به نظر مي رسيد استفاده از VAR اجباري است. در يكي از 
بندهاي آيين نامه مسابقات، فيفا تأكيد كرده بود كشورها 
بايد VAR داشته باشند. در اين شرايط گفته مي شد دادن 
ميزباني به كشورها منوط به داشتن اين تكنولوژي است. 
مديران فدراسيون فوتبال ايران قبل از شروع مسابقات 
 VAR در گفت وگوهاي متعدد مدعي شــدند نداشتن
ميزباني ايران را تهديد مي كند و احتمال از دست دادن 
جام جهاني وجود دارد. در آن مقطع زماني فدراســيون 
تالش مي كرد تا راهي براي ورود اين تكنولوژي پيدا كند 
اما يكباره قبل از شروع مسابقات، كنفدراسيون فوتبال 
آسيا نامه اي به همه كشورها نوشت و خبر داد مسابقات 
در تهران بدون VAR برگزار مي شود. اين نامه در حالي 
نوشته شد كه ايران هيچ درخواستي به فيفا يا AFC نداده 
بود. اين اتفاق اين اطمينان را داد كه ايران براي استفاده 
از VAR تحت فشار نيست. مهم ترين مسابقه اي كه ايران 
هم اكنون مي تواند ميزبان آن باشــد، همين مقدماتي 
جام جهاني اســت. ايران در 2بازي اول مقابل سوريه و 
كره جنوبي VAR نداشــت. در 3بازي بعدي هم بايد از 
عراق، امارات و لبنان ميزباني كند و الزامي براي استفاده 
از اين تكنولوژي ندارد. البتــه كره  اي ها قبل از اينكه به 
تهران بيايند به اين تصميــم AFC معترض بودند اما 

اين اعتراض به جايي نرسيد. AFC توضيح داد كه قبل 
از شروع مسابقات شرايط بازي در تهران را به همه تيم ها 

اعالم كرده است.

  مطالبه عمومي
درست اســت كه مراجع اصلي فوتبال در جهان و آسيا 
براي اســتفاده از VAR اجباري ندارنــد اما هم اكنون 
داشتن اين تكنولوژي به مطالبه افكار عمومي، باشگا ه ها، 
بازيكنان و داوران فوتبال ايران تبديل شــده است. بعد 
از هر بازي در ليگ، طرفداران تيم ها در فضاي مجازي 
از تأثيرات نبــود VAR مي گويند و مربيــان و مديران 
باشگاه ها از حقشان كه ضايع مي شود. اما فرياد داوران 
از همه بلندتر است؛ آنها كه هميشــه متهم به ناداوري 
هســتند، چند روز پيش نامه سرگشــاده اي خطاب به 
رئيس جمهور، وزير ورزش و رئيس كميته ملي المپيك 
نوشتند و درخواست ورود VAR به ايران را دادند. شايد 
پيگيري فدراسيون براي داشتن اين تكنولوژي پاسخ به 
همين مطالبات باشد اما سؤال مخالفان VAR اين است 
كه آيا با داشتن اين تكنولوژي مشكل فوتبال ايران حل و 
عدالت در حق همه رعايت مي شود؟ آنها مي گويند نظرها 
درباره صحنه هاي حساس فوتبال هميشه متفاوت است 
و حتي ديده شــده 3روز بعد از بازي، آناليز از زاويه هاي 
مختلف نيز همه را به اجماع نرسانده است. آنها معتقدند 

داشتن VAR هم نه هواداران را قانع مي كند و نه فوتبال 
را به عدالت مي رساند. مخالفان حتي اين شائبه را ايجاد 
كرده اند كه افــرادي دنبال منفعت مالي هســتند و به 
همين خاطر بحث داشتن VAR را داغ مي كنند وگرنه 

فوتبال نياز چنداني به اين تكنولوژي ندارد.

  چرا AFC مخالفت كرد؟
در بازي ايران و كره جنوبي VAR آزمايشي 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 پروتكل هاي 
فيفا را رعايت كنند. طبق پروتكل ها، كشورها فقط از 
شــركت هايي مي توانند VAR بخرند كه مجوز فيفا را 
داشته باشند. فيفا به 1۵شــركت مجوز داده است اما 
كنفدراسيون فوتبال آسيا هم قوانين خاص خودش را 
دارد و شركت هايي كه با كشورهاي آسيايي همكاري 
مي كنند بايد مورد تأييد كنفدراسيون باشند. ايران قبل 
از بازي با كره با شركت سيمپلي اليو هنگ كنگي كه در 
بلژيك دفتر دارد مذاكره كرد و اين تكنولوژي را به ايران 
آورد اما چون مكاتبات الزم را با AFC انجام نداده بود، 
اين كنفدراسيون به عنوان مسئول برگزاري بازي اجازه 
اســتفاده نداد. درحالي كه انتظار مي رفت اين مسئله 
بين فدراسيون ايران و AFC حل شود اما شائبه هايي 
كه درباره ماهيت شركت هنگ كنگي و نحوه ورود اين 
تكنولوژي وجود داشت، مذاكرات را نيمه تمام گذاشت. 
مخالفان و منتقدان فدراســيون فوتبال مدعي شدند 
افراد نزديك به مديران ارشد فدراسيون، براي منفعت 
مالي VAR را به ايران آورده اند اما مســئله مهم تر اين 
بود كه گفته شــد مديران ارشد شركت سيمپلي اليو، 
صهيونيست هستند. شائبه دوم، پاي نمايندگان مجلس 

را هم به VAR باز كرد و آنها از حميد ســجادي، وزير 
ورزش و شهاب الدين عزيزي خادم، رئيس فدراسيون 

خواستار توضيحاتي در اين باره شدند.

  توليد داخلي نداريم؟ 
شايد سؤال بعضي ها اين باشد كه نمي شود تكنولوژي 
VAR را در خود ايران توليد كرد؟ پاســخ اين است كه 
صرف داشــتن تكنولوژي كافي نيســت؛ مسئله مهم، 
داشتن مجوز فيفاست. گفته مي شود چند شركت داخلي 
از نظر تكنولوژي اين امكان را دارند كه ورزشــگاه هاي 
ايران را به VAR مجهز كنند اما اين شركت ها بايد از فيفا 
مجوز بگيرند. اما چرا اين شــركت ها مجوز نمي گيرند؟ 
داشتن گواهي فيفا حدود 2۰هزار دالر هزينه دارد و اين 
هزينه براي شركت ها 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 
2۰هزار دالري هم براي اين شــركت ها سنگين است و 
هم پرريسك. مسئله بعدي اين است كه فيفا به راحتي به 

همه شركت ها گواهي نمي دهد.

  مشكالت تحريم 
ايران مجبور است مثل همه كشورها با يكي از 1۵شركت 
مورد تأييد فيفا وارد مذاكره شود اما احتمال اينكه مذاكره 
به نتيجه برســد، به صفر نزديك است، چون شركت ها از 
 VAR تحريم مي ترسند. بيشتر شركت هايي كه تكنولوژي
را توليد مي كنند، درگير بازار ورزش هستند و بيش از نيمي 
از چرخه مالي آنها در بازار بزرگ آمريكاي شمالي به دست 
مي آيد. هيچ يك از اين شــركت ها حاضر نيستند ريسك 
كنند و به خاطر بازار كوچك ايران، بزرگ ترين بازار ورزش 
جهان يعني آمريكا را از دست بدهند. آنها به خاطر تحريم 
حاضر نيستند موقعيت خودشان را به خطر بيندازند. گفته 
مي شود در يك تورنمنت آسيايي در رده پايه، شركتي كه 
VAR مسابقات را تامين كرده بود، ســر بازي تيم ايران، 
سيســتم ها را خاموش كرد چون مي ترســيد استفاده از 
VAR در بازي برايش دردسر ايجاد كند و از طرف آمريكا 
تحريم شود! آيا شركتي كه در اين حد ريسك نمي كند، 
حاضر است با ايران معامله كند؟ بعيد است. با توجه به اين 
اتفاقات بود كه مديران فدراسيون، راضي كردن مديران 

شركت سيمپلي اليو را دستاورد بزرگي مي دانستند.

  زيرساخت ها
در اين مــدت فقط حرف از ورود VAR به ايران اســت 
ولي كسي نمي پرسد آيا ايران زيرساخت هاي مورد نياز 
براي داشتن اين تكنولوژي را دارد يا نه. VAR يك اتاق 
با چند مانيتور مي خواهد تا صحنه هايي كه داوران نياز 
دارند، در كمترين فاصله نمايش داده شود. چند دوربين 
كه بازي  را رصد كند، تكنولوژي خط دروازه و تكنولوژي 
خط آفسايد از ديگر موارد مورد نياز است. در ظاهر به نظر 
نمي رسد تامين اين زيرساخت ها مشكلي داشته باشد. 
چند شركت داخلي در تكنولوژي خط دروازه و آفسايد 
مشغول به كار هستند و حتي در ليگ برتر و ليگ يك براي 
باشگاه هايي مثل فوالد و ملوان آناليز انجام مي دهند. اما 
مسئله، هزينه هاي باالي اين تجهيزات است. وصل يك 
دوربين به يك مانيتور شايد هزينه چنداني نخواهد اما 
وقتي 1۰دوربين به 1۰مانيتور وصل مي شوند هزينه ها 
به همان نسبت 1۰برابر نمي شود، بلكه اين شبكه شدن 
هزينه 2۰برابر و حتي بيشتر نياز دارد. مسئله بزرگ تر 
در ايران دوربين اســت. در ورزشــگاه آزادي بازي ها با 
بيشترين دوربين تصويربرداري مي شــود اما در ديگر 
ورزشــگاه ها  بازي ها با كمترين تعداد دوربين به تصوير 
كشيده مي شود. بيشتر بازي ها هم HD نيست. كيفيت 
تصوير بازي هايي كه در بعضي از شهرستان ها برگزار و از 
تلويزيون پخش مي شود حتي از كيفيت تصويرهايي كه 
با دوربين موبايل فيلمبرداري مي شود، پايين تر است. 
اين موضوع هر هفته ســوژه  طنز فضاي مجازي است. 
اين شــرايط، صداي مخالفان VAR را بلندتر مي كند. 
آنها مي گويند اســتفاده از تكنولوژي خوب اســت اما 
فوتبال ايران در اســتفاده از تكنولوژي عقب اســت و 
واجب تر از VAR تصويربرداري درســت و تامين ديگر 
زيرساخت هاســت. درحالي كه ايران براي دستيابي به 
همين VAR هم با مشكل روبه روست، فيفا طي روزهاي 
 VAR آينده در جام  ملت هاي عرب از فنــاوري جديد
رونمايــي مي كند. در اين فناوري جديــد بدون نياز به 
سوت داور، VAR آفسايد گيري مي كند و ضريب خطا 
را به صفر مي رساند. اگر اين تكنولوژي در جام ملت هاي 
عرب جواب بدهد، فيفا در جام جهاني2۰22 قطر هم از 

آن استفاده خواهد كرد.

در حالي كه مســي در مصاحبه هفته گذشــته اش با 
روزنامه اســپانيايي ماركا گفته بود امسال توپ طال 
به او نمي رسد، گمانه زني همه رسانه ها به سركردگي 
سايت ها و روزنامه هاي پرتغالي و فرانسوي اين است 
كه ســتاره آرژانتيني توپ طال را برده و امشب رسما 
اين جايزه به او مي رسد. 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 
فرانس فوتبــال، 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 بي سابقه در اين 
روز با حضور پرشــور هواداران برگزار كند. دليل اين 
مراسم هنوز معلوم نيست اما مي شود حدس زد كه به 

افتخار توپ طالي هفتم مسي خواهد بود.
اين در حالي اســت كه بســياري از افراد فوتبالي و 

رسانه هاي مستقل از شايســتگي لواندوفسكي براي 
اين جايزه دم زده اند. معلوم نيست مهاجم لهستاني 
بايرن مونيخ چه كار ديگري براي كسب توپ طال بايد 
مي كرد. سال گذشــته هم كه هيچ بازيكني نزديك 
به شايستگي هاي لوا وجود نداشــت، فرانس فوتبال 
به دليل كرونا مراسم توپ طال را تعطيل كرد. در اين 
رأي گيري خود مسي به دوستش نيمار، لواندوفسكي 
و همبازي اش امباپــه رأي داد. مهاجــم آرژانتيني 
پاري ســن ژرمن در ســال2۰21 باالخره توانست با 
درخشــش دي ماريا و اميليانو مارتينس، دروازه بان 
عجيب تيم ملي آرژانتين، نخســتين جام ملي اش را 
به دست آورد و در كوپاآمريكا با پيروزي يك بر صفر 
برابر برزيل به قهرماني دست يابد. او در نيم فصل دوم 
فصل گذشته عملكردي خيره كننده داشت و گل هاي 
زيادي زد اما در فصل جديد با انتقال از بارسا به پاريس 
درگير طلسم گلزني در ليگ فرانسه و مصدوميت هايي 
شد كه عملكردش را تحت  تأثير قرار داد. از نظر فردي 
هم آماري عالي در سال2۰21 داشت كه بيشتر گل ها 
و ركوردهايش به همان نيم فصــل دوم فصل قبل و 

نيمه اول اين سال ميالدي مربوط مي شود. براساس 
اخبار منتشرشــده پيش از مراسم در رده بندي هاي 
غيررســمي توپ طال پس از مســي و لواندوفسكي، 
بازيكنانــي مثل كريم بنزما، جورجينيــو و كانته در 
رده هاي بعدي قــرار گرفتند و اثري از كريســتيانو 

رونالدو بين نفرات برتر نبود.
  آمار مسي در سال۲۰۲۱: 41گل، 14پاس 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 ســال۲۰۲۱ ثبت كرد: 
بيشترين گل زده توسط يك بازيكن آمريكاي جنوبي 
در رده ملي )8۰(، بيشــترين گل براي يك باشــگاه 
)۶72(، نخســتين بازيكني كه در ليگ در 13فصل 
متوالي باالي 2۰گل به ثمر رساند، بيشترين آقاي گلي 

در ميان ۵ليگ معتبر اروپا )8(.

بازگشت بچه غول قاتل
دورتموند بازي پيش داربي اش را از ولفســبورگ برد تا با روحيه اي خوب 
براي بازي هفتــه آينده با بايرن مونيخ آماده شــود و احتماال باز هم 4گل 
از اين تيم بخورد! امــا نكته اي كه هواداران دورتموند را خوشــحال كرد، 
بازگشت ارلينگ هالند از بند مصدوميت بود. بچه غول براي گلزني به عنوان 
بازيكن تعويضي تنها به 8دقيقه زمان نياز داشت. او پنجاهمين گلش را در 
پنجاهمين بازي بوندس ليگايي به ثمر رساند. در تاريخ بوندس ليگا سابقه 
نداشته بازيكني به اين سرعت به ۵۰گل برسد و البته 1۵پاس گل هم داشته 
باشد. همچنين با 21 سال و 4 ماه و ۶ روز ســن، هالند بدل به جوان ترين 
بازيكن تاريخ بوندس ليگا شد كه آمار ۵۰ گل زده در اين رقابت ها را به ثبت 
مي  رساند. اين در حالي است كه اين بازيكن در رقابت هاي فصل جاري تنها 
در 4۶درصد از دقايق ممكن از ابتدا بــه ميدان رفته و در 48درصد از همه 
دقيقه ها بازي كرده اما با وجود ايــن روي ۵۵درصد گل هاي تيمش تأثير 
گذاشته است. پيش از اين اعالم شده بود سال2۰21 براي هالند تمام شده 
اما مهاجم نروژي كه به تازگي ليگ قهرمانان و جام جهاني را از دست داده، 
نمي توانست ادامه سال را هم از دست بدهد. او در 7بازي ليگي در اين فصل 
1۰گل و 4پاس گل براي زنبورها به ارمغــان آورده؛ هر كمتر از 4۰دقيقه 
يك گل يا پاس گل. مجموع گل هاي زده هالند با پيراهن دورتموند به 71گل 
در 7۰مسابقه در همه رقابت ها رسيده و اين در حالي است كه او 19پاس گل 
هم در كارنامه دارد. يعني او هر 82دقيقه يك گل و هر ۶4دقيقه يك گل 
يا پاس گل و مجموع 9۰تأثيرگــذاري روي گل هاي دورتموند در 7۰بازي 
داشته است. به اين نكته هم بايد اشاره داشت كه متس هوملس هم در برد 
3 بر يك مقابل ولفسبورگ به ركورد 3۰۰ بازي براي بروسيا دورتموند در 

رقابت هاي بوندس ليگا رسيد.

توپچي هاي واقعي
ليورپول بهترين دوران خود را بعد از قهرماني در ليگ برتر 
دو فصل قبل سپري مي كند. تعداد مصدومان كاهش يافته 
و حريفان با گل هاي زياد بدرقه مي شوند. انگار نيت كرده اند 
همه حريفان خود را به توپ ببندند. اين تيم در نخســتين 

روز هفته با نتيجه 4 بر صفر ساوتهمپتون را در هم كوبيد.
  ليورپول در 13بازي خود در اين فصِل ليگ برتر 39 گل 
به ثمر رســانده كه باالترين تعداد گل آنهــا تا اين هفته از 

رقابت هاي ليگ است.
  ويرجيل فان دايك در هيچ يك از ۵4 بازي خانگي خود 

براي تيم در ليگ برتر شكست نخورده است.
  با يك پاس گل ديگر در برد مقابل ساوتهمپتون، محمد 
صالح آمار خود از ابتــداي فصــل 22-2۰21 را در همه 
رقابت ها براي ليورپول به 2۵گل و پاس گل رساند؛ )17گل 
و 8پاس گل( كه نســبت بــه نزديك تريــن تعقيب كننده 
اختالف دو برابري را نشان مي دهد. محمد صالح به سومين 
بازيكني تبديل شد كه در سريع ترين زمان ممكن به آمار 
1۵۰ گل و پاس گل در ليگ برتر مي رسد. تنها آلن شيرر و 
تيري آنري توانسته اند سريع تر از مو صالح به اين آمار دست 
يابند. شيرر در 143بازي و آنري در 1۶3بازي به 1۵۰گل و 
پاس گل در ليگ رســيده بودند. آگوئرو در 181مسابقه و 
هري كين در 191مسابقه توانستند 1۵۰گل و پاس گل در 
ليگ برتر ثبت كنند. صالح در ليــگ برتر 171 بازي انجام 

داده و 1۰8 گل و 42 پاس گل ثبت كرده است.

ورود ممنوع
آرسنال با نتيجه 2 بر صفر نيوكاسل را هم شكست 
داد. با نيمكت نشين شدن برند لنو كه واقعا دروازه بان 
خوبي بود و هر فصل جزو دو ســه نفر اول بيشترين 
مهارهــا در ليگ قــرار مي گرفت و فصــل قبل هم 
پايين تر از رمزديل نفر دوم اين ليســت شد، اوضاع 
دفاعي آرسنالي ها سروســاماني گرفت. اتفاقا رقيب 
دروازه بان آلماني همان كســي است كه فصل قبل 
بيشترين ســيو را ثبت كرد. رمزديل كه در شفيلد 
در هر بازي توپ هاي زيادي به سمتش مي آمد، در 
دروازه آرســنال توپ هاي كمتري دريافت مي كند 
 اما باز هم در معرض شــوت هاي حريفان است. ۵بار
)37 بــازي- 2۰-2۰19(، ۵بــار )38 بــازي- 
21-2۰2۰( و ۶بــار )1۰ بــازي- 2۰21-22(، 
كلين شيت هاي آرون رمزديل در هر فصل ليگ برتر 
بوده است. آرســنال در بازي هاي خانگي اين فصل 
ليگ برتر 1۶ امتياز گرفته كه بيشتر از هر تيم ديگري 
است. آرسنال در بازي هاي خانگي مقابل تيمي كه آن 
روز قعر جدول بوده هرگز نباخته )1۵ برد و ۶ تساوي(؛ 
8 بازي اخير با اين شرايط را با برد و با نتيجه مجموع 
23بر 2پشت سر گذاشته. گابريل مارتينلي هم فقط 
93 ثانيه بعــد از تعويض شــدن روي دومين لمس 
توپش موفق به گلزني شــد؛ اين نخستين گل او در 

ليگ برتر از ژانويه 2۰2۰و بازي مقابل شفيلد بود.

توپ طالي هفتم؟
پيش بيني مي شود امروز توپ طالي فوتبال اروپا به مسي برسد
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فاصلهها

اولينها

امروز ديدار برگشت ايران و بحرين در پنجره اول انتخابي جام جهاني 
بسكتبال در منامه برگزار مي شود. 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 بازي هاي منتهي به 
جام جهاني برمي گردد اما بخشي ديگر از نقطه ضعف هاي ديده شده 
را بايد تا پيش از بازي امروز برطرف كرد. اضافه شدن سجاد مشايخي 
به تيم كه در بازي اول مصدوم بود، در كنــار مهدي كامراني توان 
مديريتي و اداره بازي را بيشتر مي كند. بعد از نوسانات بازي جمعه 
با توپ هاي لورفته و ضعف در 3امتيــازي، ريتم حمالت تيم ملي، 

نزديك و دور از سبد بايد منسجم و يكپارچه تر شود.

مسابقات بسكتبال دختران باشگاه ها بعد از بازگشت تيم ملي 
از مسابقه هاي دسته2آسيا دوباره به جريان افتاد. در بازي هاي 
هفته پيش 6 ديدار با اختالف امتيازي مثبت30تمام شد و يك بار 
ديگر روي اين موضوع تأكيد كرد كه جريان بسكتبال دختران 
ايران درست و منطقي پيش نمي رود. تيم ملي و باشگاه ها فرقي 
نمي كند. وقتي تيم ملي در بين 6تيم دســته2، ششم مي شود، 
عالوه بر مشــكالت فراينــد انتخابي و كوچينــگ بايد فرايند 
فعاليت هاي باشگاهي را بررسي كرد. طبيعي است با 8تيم تهراني 
از 11تيم و سطح پايين بازي ها، دانش افزايي مربيان با استفاده 
از مربيان و مدرسان خارجي الزم است تا عالوه بر كيفيت سطح 

مربيگري بتوانيم سرمايه گذاران در اين بخش را دلگرم تر كنيم.

اولين بازي ملي اميرحسين آذري، متين آقاجانپور و ساالر منجي، 
جمعه در ديدار تيم ملي بسكتبال با بحرين انجام شد. بسكتبال ايران 
براي پوست اندازي به جوانان نياز دارد اما نخست بايد به جوانان ميدان 
داده شود و بعد آنها با عملكرد خود اعتماد مربيان را جلب كنند. منجي 
در بازي رفت با بحرين از فرصت ها استفاده كرد و با اعتبار تنه و بلندي 
دست ها در پوزيشن ســنتر، مؤثر بازي كرد. اگر زمان بيشتري به 
آقاجانپور برسد اين بازيكن كه عملكردش را در بسكتبال باشگاه ها 
ثابت كرده، از جوانان آينده داري خواهد شد كه بسكتبال نياز دارد. 
پنجره هاي جام جهاني در بازه 15ماهه، نحوه برنامه ريزي  را تغيير داده 
و براساس اقتضائات هر پنجره بايد روي نفرات و بازي ها برنامه ريخت.

انتظار از بسكتبال؛ بهتر بازي كن 
تيم ملي امروز در منامه و در مقابل تماشاگران در پنجره مقدماتي جام جهاني 2023 با بحرين بازي مي كند

زير حلقه

امروزبابحرين

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 يك بار ديگر رودرروي هم قرار مي گيرند. ايران در بازي اول 
نتيجه گرفته ولي امروز صرفا پيروزي هواداران تيم را قانع نمي كند، آنها بازي خوب هم 

مي خواهند.
در بازي اول ايران 82-66 به پيروزي رسيد اما كيفيت بازي چنگي به دل نزد. فاصله 2 
تيم مي گويد بايد از ايران توقع بيشتري داشــت. رنك جهاني بحرين 102است و رنك 
ايران 22. مصطفي هاشــمي، ســرمربي تيم خودش هم از كيفيت بازي تيمش راضي 
نيست. او جمعه گفت كه بازي اول برايش چالش بزرگي بود و تا بخواهد عاد ت هاي قبلي 
بازيكنان را تغيير دهد زمان مي برد. درست است؛ تيم 8بازيكني را كه در المپيك داشت، 
كنار گذاشته، حامد حدادي و صمد نيكخواه بهرامي را ندارد و با نفرات جديد پنجره ها را 
آغاز كرده است. هم جوانان به تيم اضافه شده اند و هم باتجربه هايي كه در تيم سرمربي 
سابق جايي نداشتند. هاشمي در بازي اول به باتجربه ها ميدان داد. مهدي كامراني زمان 
زيادي از بازي در زمين بود. هر چند بعضي ها از بازي او تمجيد كردند اما بعضي هم انتظار 

بيشتري از او داشتند. اصغر كاردوست اما نظر هاشمي را جلب نكرد و با اينكه در تركيب 
تيم شــروع كننده بود، بعد از كوارتر اول نيمكت نشين شد و احتمال دارد در بازي امروز 
خيلي به بازي گرفته نشود. در بين جوانان، ســاالر منجي مطمئن ترين چهره بود و در 
2كوارتر آخر، بازي قابل قبول 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 به طور حتم در بازي امروز هم نتيجــه را در اولويت قرار مي دهد. تيم او براي صعود 
به جام جهاني 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 
طباطبايي دوباره رئيس فدراسيون شــود و هاشمي در تيم ملي بماند؟ گذشتن از مربي  

برنده سخت تر از ناديده  گرفتن مربي بازنده  است.
بازيكنان تيم از مهدي كامراني گرفته تا ارســالن كاظمي و بهنام يخچالي بعد از بازي 
اول وعده دادند كه در بازي دوم بهتر بازي مي  كننــد. 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 

بازي تداركاتي داشــت، وضعيت بهتر بود. مسئله اين است كه تيم حتي اردوي چنداني 
هم نداشته است.

بازي در بحرين سخت تر از بازي در ايران است. اين را هم بازيكنان مي دانند 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 ايراني ها سخت است. 
سختي بازي در منامه دليل ديگري هم دارد. بحرين براي بازي اول گيلس آمريكايي را 
نداشت. گيلس 2متر و 11سانتي متر قد دارد و مي تواند تيم ايران را بيشتر از بازي قبل 
اذيت كند. ارسالن كاظمي در بازي اول با 10امتياز، 12ريباند و 26امتياز تريپل دبل كرد 
و ركورد ريباند حامد حدادي را كه 22بود شكســت. اين ركوردشكني او با گل هايي كه 
علي دايي به مالديو زد مقايسه مي شود و همه منتظرند ببينند كاظمي در مقابل بازيكن 
آمريكايي هم مي تواند دفاع خوبي داشته باشد يا نه. تيم ايران هم سجاد مشايخي را كه 
در بازي اول به خاطر مصدوميت نداشت، با خود به بحرين برده و به احتمال زياد او امروز 
بازي مي كند. هر دو تيم با شرايط متفاوتي در بازي دوم به ميدان مي روند و هر دو براي 

پيروزي مصمم تر.

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

تيم ملي ايران در مسابقات آزاد قهرماني جهان كه در عربستان برگزار شد، با 
مدال طالي شيدايي و مدال هاي برنز كوثر اساسه و مليكا ميرحسيني در رده 
سوم ايستاد. در اين رقابت ها روسيه قهرمان و انگليس نايب قهرمان 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، به خاطر مصدوميت مسابقات قهرماني آسيا را از دست داده 

بود. او بعد از اين مدال به سايت فدراســيون جهاني گفت: »با همه وجود جنگيدم 
و مي خواستم به مدال طال برسم. اين نخستين مدال من در مسابقات بين المللي 
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 رقابت ها 
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 مي شد اما براي نخستين 
بار مسابقات زنان و مردان از هم جدا شــد و عربستان فقط ميزبان 

رقابت هاي زنان بود.

سومي جهان براي تكواندو با طالي شيدايي
مدال طالي زهرا شيدايي، مقام سومي جهان را براي تيم ملي تكواندوي زنان ايران به ارمغان آورد
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اتحاد كشتي گيران عليه كميته المپيك
حسن يزداني و محمدرضا گرايي در نخستين جلسه كميسيون ورزشكاران حاضر نشدند
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افقي:
 1- سرمشــق- شــهری در 

قزاقستان- سوپ روسي
2- فيلمي ســاخته داريوش 
مهرجويي با بازي حامد بهداد- 

رها شده به حال خود
3- دربرگيرنــده- مربوط به 
هنر- از ماشين آالت كشاورزي

4- آزاده- وسيله حمل مصالح 
ساختماني- واحد اندازه گيري 

ظرفيت الكتريكي
5- فلــز قرآني- شــوره زار- 

باصداقت
6- شــهري در اســتان يزد- 
آخرين غــزوه پيامبر)ص(- 

نشانه جمع
7- در بيان علت به كار مي رود- باز 
شكاري مناطق سردسير - درگاه

8- كتابــي شــامل مقاالت 
و داســتان هاي كوتاه نوشته 

هرتا مولر
9- آشكار ساختن موضوع- از 

راست به چپ- خوابيده
10- يازده- ســلول جنسي 

بالغ- سواره
11- بيماري كه بدون بستري 
شــدن در بيمارستان معالجه 

شود- خون ريز- مقصود
12- جانــوري دوزيســت- 

تيمارگر اسب- نوك بي نوك!
13- پاكدامن- مضراب- لقب 

امام محمد تقي)ع(
14- از تيم هاي فوتبال باشگاهي 
ايتاليــا- بنيانگذار نخســتين 

مدرسه نقاشي در ايران
15- پيروزي ورزشــي- پرت 
شــدن از باال به پايين- اشاره 

به نزديك
  

عمودي:
1- از خواهــران برونتــه- 
دربان- خوراكي از گوشــت و 
سيب زميني و پياز و سبزيجات

2- زن جادوگر- شليك پياپي- 
گرم ترين سياره

3- پشت سر- مسيحيان- جزء 
غيرمستقلي كه به پايان واژه 

مي پيوندد
4- تا كنون- جريان مستقيم 

برق- غذاي مجردي
5- گياه نافع بــراي آلزايمر- 

آلوده به ننگ- نشانه مفعولي
6- حرف ندا- دير وقت شب- 
سندروم نقص ايمني اكتسابي

7- شاعري كه آب را گل نكرد- 
غالف شمشير- اجازه

8- گلخن حمام- انجام و اداره 
امور- كوهي در مكه

9- شريف تر- مركب پيامبر)ص( 
در شب معراج- زمينه سازي 

10- فالني- نامربوط- حرف 
جر عربي

11- اراده- نماي ســاختمان- پناه 
بردن

12- قوم مغول- لگن ظرفشــويي- 
فرزند به زبان كردي

13- رمان مشــهور پائولــو كوئيلو- 
همانندي- امت ها

14- قرقره كاغذ- شركتي كه سرمايه 
آن متعلق به چند نفر است- ترديد

15- مجموعه انيميشــن ايراني كه 
اسكندر و ننه قمر از شخصيت هاي آن 

15هستند- جدا- شهر توت

يطاقساتمشحرتكد
ريسيمكارتيزول
منددرمغارسهو

لتامييلباميس
ونابهتساناهرب
نليتاهاپسنوگش
وسارفنردمهرك
ااقياعتراتده

منصكرمگهيودا
يدنتغالكوجگنج
روارددابارهمم
فراعتبابكهيا
وسفالكدرابنر
اكويكالهاهاگا
ويتكپسرپزورمين

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4083
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

264375819
973218645
815469372
527184936
386597421
149623587
698741253
431952768
752836194

متوسط

 9 6 7     1
 2   1  6   
8       5 4
6  8   3    
         
   6   7  5
4 8       9
  5  3   2  
7     4 1 8  861947253

479532618
325186794
658471932
293865147
714329586
942653871
536718429
187294365

ساده

متوسط

596742831
324518697
871369254
658473912
147295368
239681745
483126579
915837426
762954183

سخت

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

ساده

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

بعد از برگزاري انتخابات كميسيون ورزشــكاران، سيدرضا صالحي اميري رئيس 
كميته ملي المپيك 4ورزشكار را كه برخي از آنها مدت هاست از دنياي قهرماني 
دور هستند با حكمي به عضويت اين كميسيون درآورد. محمد بيداريان )عضو تيم 
ملي شنا در المپيك2012 كه با وايلدكارت به مسابقات رسيده بود(، ندا شهسواري 
)پينگ پنگ(، ثريا آقايي )بدمينتون( و محمدباقري معتمــد )دارنده مدال نقره 
المپيك2012 در رشته تكواندو( 4عضو انتصابي كميسيون ورزشكاران از سوي 
رئيس كميته ملي المپيك هستند. همين موضوع سبب شد فدراسيون كشتي در 
بيانيه اي نسبت به تصميم صالحي اميري اعتراض كند. گويا قرار بوده حميد سوريان 
يكي از اعضاي انتصابي توسط رئيس كميته ملي المپيك باشد اما در عمل اتفاق 
ديگري رخ مي دهد. 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، عدم حضور حسن يزداني و محمدرضا 
گرايي در نخستين جلسه كميته ملي المپيك است.ناديده گرفتن سوريان توسط 
كميته ملي المپيك به مذاق گوش شكسته ها خوش نيامده و به نظر اين تحريم ها 
تازه شروع كار باشد. كميته ملي المپيك از زمان رياست صالحي اميري تغييراتي 
در اساسنامه داشت و آن را به تأييد كميته بين المللي المپيك )IOC( هم رساند. 
ازجمله اين تغييرات، انتصاب دبيركل به جاي برگزاري انتخابات بود. پيش تر دبيركل 
كميته توسط اعضاي مجمع انتخاب مي شد اما حاال به صورت انتصابي توسط رئيس 
كميته ملي المپيك انتخاب مي شود! اساسا اين روزها »انتصابات« در اساسنامه 
جديد كميته ملي المپيك نقش پررنگي دارد و حاال يكي از انتصاب ها حاشيه ساز 
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.
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 از ابتداي سال  تاكنون 11سرباز  
در حوادث مختلف  به شهادت رسيده اند 

ادامه از 
صفحه اول

   تعمير آسفالت ميدان دربند تا شيردره ضروريست
منطقه يك تجريش از مجسمه ميدان دربند تا شيردره، مسير آسفالت 
شده اي داشت كه اتومبيل ها به راحتي در آن تردد مي كردند. از سال 
گذشته شركت گاز جهت عمليات لوله كشي، اقدام به كندن آسفالت 
اين مسير كرد كه تا به حال تعمير و ترميم نشــده كه تردد را دشوار 
و باعث آسيب به خودروها مي شــود. از شهرداري منطقه درخواست 

مي كنيم نسبت به آسفالت مجدد اين مسير اقدام كند. 
محمدي از تهران

  كيسه هاي برگ رفتگران، محل تجمع زباله مي شود
بعضي از رفتگران زحمتكش شهرداري اصفهان، به بهانه برگ ريزان 
درختان در اين فصل، انبوه برگ هاي خشك جاروكرده را در كوچه ها 
در باغچه هاي كنار فضاي سبز درب برخي منازل محله خانه اصفهان 
انباشــته و رها مي كنند و بي توجهند كه اين كار موجب گذاشــتن 
كيسه هاي حاوي پسماند سايران در همان محل و آلودگي محيط و 
پراكندگي بيشتر زباله ها مي شود. از شهرداري اصفهان تقاضا مي شود 
يا اجازه دهد برگ ريزان زيبا منظرگاه مردم باشد يا از نيروهاي خدماتي 

بخواهد كيسه هاي حاوي برگ را در گوشه و كنار شهر رها نكنند.
بليغيان از اصفهان

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

كالهبرداري هاي سريالي 
تاجر قالبي در اينستاگرام

مجرم اينترنتی پس از شناسايي طعمه هايش 
در اينســتاگرام، با وعده تجات بزرگ از آنها 

كالهبرداري مي كرد. 
به گزارش همشهري، چند روز قبل فردي به 
پليس فتای پايتخت مراجعه كرد و مدعی شد 
قصد سرمايه گذاری در تجارتي بزرگ در فضای 
مجازی را داشــته كه در دام يــك كالهبردار 

حرفه اي گرفتار شده است. 
وي توضيــح داد: مدتی قبل در اينســتاگرام 
با مــردي جوان آشــنا شــدم. وي  بســيار 
خوش صحبت بود و خود را از اشخاص بانفوذ 
معرفی كرد و مدعی بود با يك سرمايه گذاری 
مطمئن و بدون ريسك می تواند سرمايه ام را 

در عرض چند روز چندين برابر كند.
شاكي در ادامه گفت: اين فرد به من پيشنهاد 
ســرمايه گذاری در پــروژه تجــارت بزرگ 
اينســتاگرامی را داد و من هم با اعتمادی كه 
به او پيدا كرده بــودم، 500ميليون تومان به 
حســابش واريز كردم اما پس از واريز، تلفن 
همراهش را خاموش كــرد و ديگر خبری از او 
نداشتم. در اين شرايط بود كه متوجه شدم از 

من كالهبرداری كرده است.
با اين شكايت، بررســی موضوع كالهبرداری 
به صورت ويــژه در دســتور كار پليس فتای 
تهران قرار گرفت و كارشناسان پليس اقدامات 
خود را براي شناســايي مجرم اينترنتي آغاز 
كردند. سرانجام تالش تيم تحقيق نتيجه داد و 
ماموران موفق شدند مجرم را در فضای مجازی 

شناسايی كنند. 
ســرهنگ داود معظمــی گــودرزی، رئيس 
پليس فتــای تهران در اين بــاره گفت: بعد از 
به دست آمدن اطالعات هويتی اين كالهبردار 
اينترنتی، دســتور قضايي براي بازداشت وي 
صادر شــد و ماموران موفق شدند متهم را در 

يكی 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 هويت های جعلی 
و جست وجو در فضای مجازی سوژه های خود 
را انتخاب می كردم و با صميمی شدن با آنها و 
صحبت های قانع كننده، اين افراد را ترغيب به 
سرمايه گذاری می كردم و پس از كالهبرداری 

از فضای مجازی محو می شدم.«
رئيس پليس فتــای تهران افــزود: متهم كه 
خــودش را تاجــري بزرگ معرفــي مي كرد 
بازداشت شده و تحقيقات از وي براي شناسايي 

شاكيان ادامه دارد. 
وي در هشدار به شــهروندان گفت: به افرادي 
كه با چرب زباني  در فضای مجازی ســرمايه 
شما را نشانه گرفته اند اعتماد نكنيد و قبل از 
سرمايه گذاری از طريق فضای مجازی شناخت 
كافی از طرف مورد معامله پيدا كنيد و تا زماني 
كه اطالعات شغلی و هويتی طرف مقابل را به 
دســت نياورده ايد و از آن مطمئن نشده ايد از 
هرگونه واريز وجه خودداری كنيد. وي افزود: 
در صورت مشــاهده هرگونه مورد مشكوك  
مي توانيد موضوع را به پليس فتا گزارش كنيد.

جلسه توجيهي براي غرفه داران بازار ميوه و تره بار شيان  
روابط عمومي سازمان ميادين و تره بار شهرداري تهران پيرو چاپ پيام 
مردمي با موضوع عرضه محصول باكيفيت پايين در بازار ميوه و تره بار 
شيان واقع در لويزان و برخورد نامناسب با شهروندان در ستون با مردم 

روز 18آبانماه پاسخ داده است: 
1  سازمان مديريت ميادين شهرداري تهران از طريق مديران ميادين 
و روســاي بازارهاي ميوه و تره بار بر فعاليت بهره بــرداران و كارگران 
شاغل در اين مراكز، نظارت مستمر و مستقيم دارد و از شهروندان عزيز 
درخواست مي شود تا درصورت برخورد با هرگونه تخلف احتمالي براي 
بررسي و پيگيري هر چه سريع تر، با مراجعه به دفاتر تكريم ارباب رجوع 

يا روساي بازارها، مراتب را اطالع رساني نمايند.
2  اين 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.
3  در بررسي هاي به عمل آمده و طبق اسناد و مستندات موجود، بازار 
ميوه و تره بار شيان طي چند ماه اخير، نه تنها هيچ گونه انتقاد وشكايتي 

در سامانه 1888نداشته، بلكه چند پيام تشكر و قدرداني.

دفاع از وطن تا پاي جان
جان شان را كف دست مي گيرند و براي نظم و امنيت در كشور تالش مي كنند؛ اما ايجاد امنيت گاهي به قيمت 
جان شان تمام مي شود. از ابتداي سال جاري تاكنون 11سرباز در حوادث مختلف در اقصي نقاط كشور به شهادت 
رسيده اند. سال 99نيز 13نفر از سربازان با شجاعت جان خود را فداي كشور كرده و به خيل شهدا پيوستند. 
در اين گزارش به بازخواني شهادت 11سربازي كه امسال تا پاي جان براي وطن ايستادگي كرده اند مي پردازيم.

كالنشهري به نام تهران و رويكرد كالن فرهنگي و 
تقويت هويت محلي و ملي شهروندان

با نظر به موارد طرح شده، شــبكه فعاليت هاي 
فرهنگي در كالنشــهري چون تهران را مي توان 
واجد خصوصيات زير دانست. امر فرهنگ   مانند بسياري ديگر از امور 
مربوط به حيات جمعي انســان ها در چند ســطح قابل بررسي است؛ 
مثال در سطوح مديريتي با تعدد متوليان در امر فرهنگ روبه روست. به 
بيان ديگر امر فرهنگ كه مي تواند به عنوان يكي از مؤثرترين عوامل در 
ايجاد وحدت ملي و تقويت هويت ايراني نقش ايفا كند، الزم است از يك 
سمت گيري واحد و هدفمند در سطح كالن برخوردار شود و هر نهادي 

مطابق ديدگاه هاي خود به اجراي سياست هايي در اين زمينه نپردازد.
از ديگر مسائلي كه در حوزه فرهنگ در سطح كالنشهر قابل مشاهده 
است حفظ نگاه سنتي به اين مقوله و عدم بهره گيري از نظريه هاي جديد، 
راهكارها و ابزار مرتبط با آن در سياســت هاي اجرايي است. همچنان 
ساخت كتابخانه و بناهاي فرهنگي مذهبي و مساجد و ديگر عناصر و 
فضاهاي فرهنگي به عنوان تنها اقدامات قابل انجام از سوي مسئوالن 
نگريسته نشود؛ درحالي كه برنامه ريزي دقيق و هدفمند برای فعاليت هاي 
قابل انجام در اين فضاها در ارتباط با نيازهاي جديد استفاده كنندگان و 
به روش روحيه خالقيت و نوآوري در راستاي تحقق اهداف تعيين شده 
براي جايگاه فراملي و ملي پايتخت در زمينه فرهنگي ضروري به نظر 
مي رسد، امروزه زندگي شهري كنوني نياز به قوانين و ارتباطات خاصي 
دارد كه هرگونه قصور در ناديده گرفتن قوانين در حيطه آن، بسياري از 
ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي را در پــي دارد. اگر قوانين مربوط 
به شــهروندان يعني جلوگيري از تخريب اموال عمومي، ايجاد فضا و 
محله اي 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 هزينه هاي 
گزاف كه مسبب آن ناهنجاري ها و ناماليمات اجتماعي است، جلوگيري 

خواهد كرد.
دنياي مدرن داراي متني فرهنگي اســت كه در آن عناصر فرهنگي به 
منصه ظهور مي رسند و تمام تعامالت اجتماعي و كنش هاي افراد در 
اين بستر فرهنگي شكل مي گيرند و معنا مي شوند. تبيين اين تعامالت 
كه خود موجب پديداري ساليق فردي و سبك زندگي افراد مي شود با 
2 رويكرد ديني و جامعه شناختي حائز اهميت هستند. مديريت شهري 
در بطن برنامه ريزي هاي توسعه محور خود در حوزه فرهنگي الزم است 
با درنظر گرفتن اينكه در جامعه ايران كه فرهنگ غالب مذهبي است، به 
مساجد و محله هاي 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 چالش هايي را به وجود آورده است نيز بتواند بپردازد. 
از آنجا كه به تدريج محيط و تعامالت اجتماعي، انسان را از جامعه سنتي 
فاصله مي اندازد، سبك زندگي مدرن بيشتر متجلي مي شود 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. 
درصورتي كه با ايجاد تالش در جهت سبك زندگي ديني و تقويت ايمان 
مذهبي و مسجدمحوري مي توان چالش ها 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 فرسوده كننده ذهن و 
جسم آدمي تبديل شده است. مسجدمحوري و محله محوري يكي از 
راهكارهاي مهار اين بحران ها و كاهش تنش ها و فشارهاي روحي وارده بر 
شهروندان است كه با فراهم آوري امكان استفاده آنان از فضاهاي عمومي 
مذهبي و سنتي با رويكرد گردشگاهي و فراغتي، ميسر مي شود. توجه به 
فضاهاي عمومي و برنامه ريزي براي آنها و همچنين خلق فضاهاي جديد 
متناسب با نيازهاي معاصر در دوران اخير به دغدغه اي براي مديريت 

شهری تبديل شده است.

شهيد ايمان حاتميان
تاريخ شهادت: 19آبان 1400

محل شهادت: ايست بازرسي سرچهان استان فارس
تاريخ تولد: 1377/11/09 

محل تولد: فرخ شهر
عامل شهادت: برخورد عمدي خودروی قاچاقچي

شرح علت شهادت:شهيد ايمان حاتميان اهل فرخ شهر چهارمحال 
و بختياري بود و در نيروي انتظامي شهرستان سرچهان استان فارس 
خدمت مي كرد. 19آبان ماه امسال او كه در پست ايست بازرسي حضور 
داشت و به كنترل خودروهاي عبوري مي پرداخت متوجه خودروي 
قاچاقچيان مواد مخدر شد اما آنها او را با خودرو زير گرفته و از آنجا 

فرار كردند. ايمان هنگام شهادت 23ساله بود.

شهيد اميرحسين دهقان
تاريخ شهادت: 13شهريور 1400

محل شهادت: نرماشير كرمان
تاريخ تولد: 1381/10/20 

محل تولد: باقرآباد روداب شرقي
علت شهادت: درگيري با سارق مسلح

شرح علت شهادت:بامداد پنجم شهريورماه1400 مأموران پاسگاه عملياتي پشترود 
نرماشير از توابع استان كرمان در راستاي تأمين امنيت جاده هاي 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 مي برد تا اينكه درنهايت به شهادت رسيد.

شهيد مهدي رفيعي
تاريخ شهادت: 5آذر 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 مي كرد، پنجشــنبه 4آذرماه 
امسال براي دستگيري يكي از قاچاقچيان مواد مخدر 
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 كشتي گيران نهاوند بود.

شهيد رضا هدايتي
تاريخ شهادت: 15آبان 1400

محل شهادت: سردشت
تاريخ تولد: 1377/12/12 

محل تولد: بندرانزلي
علت شهادت: درگيري با تروريست هاي مرزي

شرح علت شــهادت: رضا هدايتي، اهل بندرانزلي 
بود و در هنگ مرزي سردشــت اســتان آذربايجان 
غربي به عنوان ســرباز خدمت مي كرد. او روز جمعه 
14آبان1400 همراه با تعــدادي از همرزمان خود براي 
تامين امنيت مناطق مرزي، راهــي نقاط محل تردد 
تروريست ها شــده بودند كه هنگام پايش منطقه از 
سوي تروريست ها هدف گلوله قرار گرفت. با اينكه وي 
بالفاصله به مركز درماني منتقل شد اما به علت شدت 

جراحات وارده به شهادت رسيد.

شهيد مهدي محرم
تاريخ شهادت: اول آذر 1400

محل شهادت: بسطام كردستان
تاريخ تولد: 1381/04/02

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.

شهيد عبدالجبار مختوم نژاد
تاريخ شهادت: 9مرداد 1400

محل شهادت: تهران
تاريخ تولد: 1380/07/16 

محل تولد: گنبد كاووس
علت شهادت: درگيري با اشرار

شرح علت شهادت: اين حادثه روز شنبه 9مرداد1400، 
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 مختوم نژاد درگير شد و با 
چاقو ضربه اي به قلب او زد و گريخت. بالفاصله پس از اين 
جنايت تالش ها براي دستگيري قاتل فراري آغاز شد تا 
اينكه شامگاه شنبه و چند ساعت پس از شهادت اين شهيد، 
قاتل فراري درحالي كه 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 
رسانه ها بازتاب زيادي داشت و تا مدت ها همه از او با عنوان 

سرباز شهيد دهه هشتادي ياد مي كردند.

شهيد سلمان دالوري
تاريخ شهادت: 13مهر 1400

محل شهادت: محور جكيگور
تاريخ تولد: 1380/01/26 

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 
نيمه تمام گذاشت و باعث شــهادت او و 3نفر ديگر از 

همرزمانش شد.

شهيد مجيد تلوك
تاريخ شهادت: 13مهر 1400

محل شهادت: محور جكيگور
تاريخ تولد: 1375/11/27 

محل تولد: مشهد
عامل شهادت: واژگوني خودرو

شرح علت شــهادت: 13مهرماه 1400 شهيد 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 
به شدت مجروح و به بيمارســتان منتقل شدند اما با 
وجود تالش كادر درمان هر 4نفــر ازجمله مجيد به 

شهادت رسيدند.

شهيد امير صادقي
تاريخ شهادت: 13مهر 1400

محل شهادت: محور جكيگور
تاريخ تولد: 1379/05/30

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 به دليل شدت جراحات 
وارده به شهادت رسيد و پيكرش به زادگاهش منتقل و 

در آنجا به خاك سپرده شد.

شهيد مهرداد ميرشكاري
تاريخ شهادت: 13مهر 1400

محل شهادت: محور جكيگور 
تاريخ تولد: 1380/06/05 

محل تولد: چناران، خراسان رضوي
علت شهادت: واژگونی خودرو

شرح علت شهادت: حادثه واژگوني خودور در جكيگور 
يكي از مهم ترين حــوادث مربوط به ســربازان در 
ســال1400 بود، چراكه در اين حادثه همزمان 4نفر از 
سربازان به شهادت رسيدند. شهيد مهرداد ميرشكاري 

نيز يكي از اين شهدا بود.

شهيد اميرحسين خدادادي
تاريخ شهادت:25آبان 1400

محل شهادت: دشت سمسور كرمان
تاريخ تولد:1380/06/09 

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 بود. 25آبان 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.

 از ابتداي سال  تاكنون 11سرباز  
در حوادث مختلف  به شهادت رسيده اند 

گروگانگيري اشتباهي به دليل شباهت 2برادر
مرد انتقامجو 7آدم ربا اجير كرد تا جواني را ربوده و تا حد مرگ 
كتكش بزنند اما آدم ربايان به دليل شباهت زياد مرد جوان و 

برادرش، دست به آدم ربايي اشتباهي زدند. 
به گزارش همشــهري، چند روز قبل 8 مرد در ميدان تره بار 
تهران به سمت كارگر جواني كه سرگرم كار بود هجوم بردند. 
يكي از آنها كارگر جوان را روي زمين مي كشيد و 7نفر ديگر 
در حالي كه چاقو، قمه و چوب به دســت داشتند وي را كتك 

مي زدند. 
شاهدان كه جرات نمي كردند 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. 

فرار زيركانه
با حضور ماموران در محل حادثه معلوم شد كه جوان گروگان 
در يكي از غرفه هاي ميدان تره بــار كار مي كرد. در حالي كه 
جست وجو براي دســتگيري آدم ربايان 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 آدم ربايي است 
مهدي نام دارد و صاحب يكي از غرفه هاي ميدان تره بار است. او 
با برادرم اختالف داشت و به همين دليل براي ربودن وي آدم ربا 

اجير كرده بود اما آنها اشتباهي مرا ربودند. 

وي ادامه داد: من و برادرم مدت هاست كه در ميدان تره بار كار 
مي كنيم و  چند روز پيش برادرم با صاحب يكي از غرفه ها به نام 
مهدي درگير شد. آن روز مهدي به برادرم تذكر داد كه آشغال  و 
پسماند هاي ميوه  ها 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 انتقام جويي بكشد 

اما او و آدم رباياني 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 7 نفر 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 مي زدم تا اينكه در باز شــد. خودم را از ماشين به بيرون 
پرتاب كردم اما آدم ربايان كمي جلوتر توقف كردند و به دنبال 
من آمدند. با تمام تواني كه داشتم مي دويدم 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 آدم ربايي دستگير شدو  وقتي فيلم دوربين هاي 
مداربسته از لحظه گروگانگيري را ديد، ناچار به اعتراف شد. وي 
گفت: قصد من انتقام جويي بود اما  اشتباهي برادر مردي را كه 
مي خواستم 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 7 نفر 
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 

7آدم رباي اجير شده ادامه دارد. 

مرگ مرموز كودك 2ساله 
در حالي  كه پدر كودك 2ساله مي گويد پسرش به دليل سقوط از روي گاري به كام مرگ رفته 
اما وجود آثار كبودي روي بدن پسربچه، ماجراي مرگ او را اسرارآميز كرده است. به گزارش 
همشهري، چند روز قبل به قاضي مصطفي واحدي، بازپرس جنايي تهران خبر رسيد كه 
كودكي 2ساله در يكي از بيمارستان ها جانش را از دست داده و روي بدنش آثار كبودي به 
چشم مي خورد. جسد كودك با دستور قاضي به پزشكي قانوني 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 كرد و به خانه پدرش رفت. 2 پسر 8 و 2ساله ام پيش من بودند 
كه روز حادثه براي بازي به كوچه رفتند.  آنطور كه پسر بزرگم مي گويد، پسر 2ساله ام روي 
يك گاري كه در كوچه مان 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 به دليل سقوط از روي گاري آسيب ديده است. 

با اظهارات اين مرد تحقيقات براي كشف حقيقت ماجرا ادامه دارد.
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آرش نهاوندي
روزنامهنگار

 »شهر گربه ها« اصالح می شود 
تهيهكننده،نويســندهوكارگردانفيلم»شــهرگربهها«گفت:پالنهاييكهدر
تيزرمورداعتراضبودند،حذفميشــوندوفيلماصالحخواهدشــد.بهگزارش
همشهري،اكران»شــهرگربهها«ازسومآذرماهآغازمیشــود.پخشتيزراين
فيلمدرشبكههاياجتماعيوبرخيشــبكههايماهوارهايفارسيزبانموجي
ازاعتراضهارابرانگيخت.اوجايناعتراضات،بــهراهافتادنپويشدرمخالفتبا
فيلمدرصفحه»فارسمن«خبرگزاريفارسبود.تاكنونبيشاز۱۵هزارامضادر
حمايتازاينپويشجمعشدهاست.امضاكنندگانبهترويجرقصوآوازخواني
زناندرفيلممعترضاندوخواستارلغونمايشآنهستند.سيدجوادهاشميدر
گفتوگوباخبرگزاريفارسضمناعالماصالحصحنههاييكهباعثاعتراضبه
آخرينساختهاششــدهبود،افزود:برايمننظراتمعترضانمهماست.پساز
انجاممراحلفني،نسخهجديدفيلمدراختيارسالنهايسينماقرارخواهدگرفت.
سيدجوادهاشميدرپاسخبهاعتراضهايبهوجودآمده،تماشانكردنكلفيلمرا
دليلاصليآنشمردوگفتتيزر،كليپيازمجموعهبخشهايجذابفيلماستتا
مخاطبرابهديدناصلفيلمتشويقكند.اگرافراديكهبهفيلممعترضهستند،
يكبارفيلمراديدهبودند،فروشآنبايدازمرزيكميلياردميگذشت.داستانو
پياماينفيلمنفيمهاجرتغلط،انتقادازترامپومبارزهباخوياستكبارستيزي

بهشكليغيرمستقيمبرايبچههاست.

نزديك ترين مكان به اسكار
اميرجديديدرفهرست۱۵شانساسكاربرايبهترينبازيگرنقشاولمرد

رقیب های اصلی
ويل اسمیت: اينبازيگر،خوانندهوتهيهكننده
مطرحآمريكاييكهپيشتردرسالهاي200۱
و2006بهترتيــببهدليــلايفــاينقشدر
فيلمهاي»علي«درنقشمحمدعليكليو»درجستوجوي
خوشبختي«نامزددريافتجايزهاسكارشده،بهدليلبازيدر
فيلم»شــاهريچارد«درنقشپــدرونوسوســرناويليامز،
قهرمانانزنتنيسجهان،ازبختباالييبرايكسبجايزه

اسكاربرخورداراست.
اندرو گارفیلد:اينبازيگربريتانيايي-آمريكايي
كهسابقهدريافتيكجايزهتونيويكجايزه
آكادميبريتانيايــيجوايزتلويزيونيونامزدي
برايدريافتيكجايزهاســكارويكجايزهلورنساليويهو
2گلدنگلوبو3جايزهآكادميبريتانياييفيلمرادركارنامه
خوددارد،نيزازاصليترينگزينههايدريافتجايزهاســكار
بهترينبازيگرمردبهخاطرنقشآفرينيدرفيلم»تيكتيك...
بوم«است.فيلمتيكتيك...بومبااقتباسازنمايشيموزيكال

بههميننامساختهشدهاست.
 بنديكت كامبربچ:اينبازيگرانگليســینيز
بهدليلايفاينقــشدرفيلمقدرتســگبه
كارگردانيجينكمپيــونازبختباالييبراي
دريافتبااليجايزهاسكاردررشتهبهترينبازيگرمردبرخوردار
است.كامبربچسابقهدريافتيكجايزهالرنساوليويهبهدليل
ايفاينقشدرنمايش»فرانكشتين«ودريافتجايزهپرايمتايم

اميبهدليلبازيشاخصدرسريالهاوفيلم»شرلوكهلمز«را
دركارنامهدارد.اوهمچنينبهدليلبازيدرفيلم»بازيتقليد«
)20۱4(نامزددريافتيكجايزهاســكار،يكجايزهبفتا،يك

جايزهانجمنبازيگرانويكجايزهگلدنگلوبشدهاست.
دنزل واشنگتن:اينبازيگرمطرحآمريكايي
بهدليلايفاينقشدرفيلم»تراژديمكبث«به
كارگردانــيجوئلكوئــنازگزينههاياصلي
دريافتجايزهاسكاردررشتهبهترينبازيگرمرداست.دنزل
واشــنگتندرايــنفيلمكــهاقتباســياســتازيكياز
نمايشنامههايبزرگشكسپير،درنقشمكبثبازيميكند.
فرانسسمكدورمندنيزدراينفيلمايفاگرنقشليديمكبث
است.دنزلواشنگتنتوانســتهدرطولدورانفعاليتهنري
خود2جايزهاســكار،3جايزهگلدنگلوب،يكجايزهانجمن
بازيگرانويكجايزهتونيرابهخــوداختصاصدهد.دنزل
واشنگتنازجملهبازيگرانآمريكايياستكهسابقهحضوردر
تئاتروبــازيدرنمايشهاييبااقتباسازنمايشــنامههاي

شكسپيررادارد.
لئوناردو دي كاپريو:  اينبازيگرمشهوربهدليل
ايفاينقشدرفيلم»بهباالنگاهنكن«كانديداي
دريافتجايزهاسكارشدهاست.فيلم»بهباالنگاه
نكن«نگاههجوآميزيبهبحرانآبوهوايــيدارد.لئوناردو
ديكاپريوسابقهدريافتيكجايزهاسكار،يكجايزهآكادمي
بريتانياييفيلم،يكجايزهانجمنبازيگرانو3گلدنگلوبرا

دركارنامهخوددارد.بازياودرفيلم»خلبان«درنقشهواد
هيوزتحســينمنتقدانرابرانگيختهاست.درسال20۱6او
توســطمجلهتايمبهعنوانيكياز۱00فردتأثيرگذارسال

انتخابشد.
آدام درايــور:  ايــنبازيگرشناختهشــده
آمريكاييبهدليلايفاينقشدر2فيلم»خانه
گوچي«و»آنت«ميتوانددررشــتهبهترين
بازيگرمرد،كانديدايدريافتجايزهاسكارشود.آدامدرايور
درسالهاياخيردررشتهبهترينبازيگرمكملمردبهخاطر
بازيدرفيلم»بلككلنزمن«درسال20۱8دررشتهبهترين
بازيگرمردوبهخاطرنقشآفرينيدرفيلم»داستانازدواج«
ساختهشدهدرســال20۱9كانديدايدريافتجايزهاسكار
شدهاست.اوهمچنينســابقهدريافتجايزهولپيدررشته
بهترينبازيگرمردازجشــنوارهبينالمللــيفيلمونيزرادر

كارنامهخوددارد.
ماهر شاال علي:اينبازيگرآمريكاييبهدليل
بازيدرفيلم»آوازقو«ازشانسكانديداتوري
دررشتهبهترينبازيگرمردسالبرخوردارشده
اســت.ماهرشــاالعلي،بازيگروخوانندهآمريكاييتاكنون
2جايزهاســكار،3جايزهانجمــنبازيگران،يــكبفتا،يك
گلدنگلوبويكجايزهپرايمتايماميرابهخوداختصاصداده
است.مجلهتايمدرسال20۱9اورابهعنوانيكياز۱00مرد

تأثيرگذارسالبرگزيدهاست.

تئاتر

درام ناشدني
نگاهيبهنمايش»دنكيشوت«

تالشبرايدراماتيزهكردن»دنكيشوت«شايديكيازآنهوسهاي
دائميبشرباشد.نخســتينرمانتاريخ،گسستياســتميانمتون
دراماتيكوتغزليوآزاديروايتازچنگالشعر.پيرمردمتوهمداستان
سروانتس،اگربرغولهاچيرهنشــد،امادررقابتباكالدرونوورگا،از
شكلتازهايازروايترونماييكردتاميراثداران2غولنمايشنامهنويس
اسپانيايي،آرزويبهتصويركشيدنشرامدامباخودحملكنند.شكست
پروژههايسينمايياورسنولزوتريگيليامهمبهاينافسانهافزودكه
نميشوداينبازماندهجهانشواليهگريرارويصحنهنمايش،زندهاش
كرد.باهمينتصورسراغنمايشجوادموالنيارفتم.اجراييبرگرفتهاز
متنميخائيلبولگاگف؛اماباجرحوتعديل.نمايشبولگاگفهممطول
استوهمبرايامروزتئاترايرانناشــدني؛پسموالنيابرشيازايناثر
برگزيدهاست.نمايشيكهقراراستوجهیكميكودرعينحالروايتي
ازماجرایدنكيشوتداشتهباشد؛اماآنچهبيشازهرچيزيازتماشاي
Quixoteنمايشنصيبمميشود،نسبتاثرباوضعيتامروزماست.واژه
برآمدهازشخصيتسروانتسدرزبانانگليسيبهآدميگفتهميشود
آرمانگرا،اماآرمانيكهقرارنيستعمليشود.بهفارسيعموماًاينواژه
راخيالبافترجمهميكنند؛امابهنظرميرسداينبرابرنهادچندانتوان
انتقالمعنايدرونيواژهQuixoteرانداشتهباشد.Quixotismديگر
واژهاياستكهداللتبروجوهشخصيتيدنكيشوتميكند.كسيكه
پيروكيشوتيسماستآرمانخيالينخويشرادنبالميكند.برخالف
آدمخيالبافواجدنوعيانفعالنيست.ايدئاليسماوباپراگماتيسمدچار
تعامدميشود.اوبادســتخاليهمكهشده،بهسراغداستانرمانتيك
خودميرود،باآنكهميداندشدنينيست.درپاياننمايشجوادموالنيا،
دنكيشوتدرآستانهمرگاعترافميكندكهميداندكيستوآنچه
بهدنبالشبوده،ازسرجنوننبودهاست.حافظهاشبهخوبيكارميكرده
وميدانستهدرچهآشفتگيایبهسرميبرده؛امااوآرمانشرابهزندگي
معموليترجيحدادهاست.اودربرابرآدمهايياســتكهدركيازواژه
QuixoteندارندونميتــوانآنهاراQuixoticناميــد.درعوضآنان
مشمول3واژهجذابميشوند:تظاهر،تغافل،تجاهل.ازهمينروستكه
گوييپاياننمايش،تصويرياستازامروزما.آدمهاييكهوانمودميكنند
خودشــانرابهغفلتميزنندودرمواجههباپديــده،وانمودبهناداني
ميكنند.چنينآدمهاييفاقدهرگونهآرمانياند.نمايشموالنيابهخوبي
نشــانميدهد3مصدرتظاهر،تغافل،تجاهلچگونهمارااحاطهكرده

است.چگونهمابرايبقا،آرمانهايخياليخودمانرانيستميانگاريمو
بهآدمهاييچوندنكيشوتبرچسبديوانهميزنيم.اگرچهدرروزگاري
كهقهرمانانثروتسازبرآمدهازنيستيبرايمانجالبند–فارغازاينكه
چقدرايناسطورهسازيواقعيباشد-؛اماباعينكبودريارميتوانگفت
ايناسطورهسازينيزمحصولتظاهر،تغافل،تجاهلاست.دنكيشوت
تالشــيبودبراينشــاندادنگذارازآرمانبهامكان.آدمهاياطراف
دنكيشوتچيزيجزامرممكنرانميخواهند،پسدراينمسيروانمود
ميكنندبهچيزيكهنيستندتاشــايدممكنراحفظكنند.درمقابل
دنكيشوتدرپيآرماناست.آنچهديگرانجنونميخوانندش،چيزي
استكهبايددنكيشوتبداندستيابد؛امامسيررسيدنناهمواراستو
ناشدني.اوميميرد؛اماآدمهاياطرافشهمهبقارابرلقاترجيحميدهند.

زمينمكانممكنبرايزيستناست،اگرزيستنراتظاهرنكنيم.

احسان زيورعالم
روزنامهنگار

پیش بیني سايت هاي وانیتي فر 
و ورايتي حكايــت از آن دارد 
كه امیــر جديــدي، بازيگر 
فیلم قهرمان از شانس  حضور در رشــته بهترين بازيگر مرد در اسكار 
2022برخوردار خواهد بود. وانیتي فر نام جديــدي را در میان 15نامزد 
اول شانس دريافت جايزه اسكار قرار داده است. ديويد كانفیلد، يكي از 
منتقدان سینما در وانیتي فر، نام امیر جديدي را در میان نامزدهايي كه 
شانس كمتري براي حضور در رشته بهترين بازيگر مرد دارند، قرار داده و در 
اين باره گفته اگر آكادمي اسكار در زمینه انتخاب نامزدها كمي متفاوت تر 
عمل كند، احتمال نامزدي امیر جديدي در رشته بهترين بازيگر مرد باال 
خواهد بود و با اين نامزدي جرياني آغاز خواهد شد كه به شناخت بهتر 
بازيگران غیرانگلیسي زبان در عرصه بین الملل خواهد انجامید. كلیتون 
ديويس در ورايتي نیز نام امیر جديدي را در رده بیست وهفتم نامزدهاي 

داراي شانس براي حضور در رشته بهترين بازيگر مرد قرار داده است. 

امیر جديدی: درصورتيكهاميرجديديدراينرشتهكانديدايدريافتجايزهاسكارشود،نخستينبازيگرايرانيخواهد
بودكهنامشدررشتهبهترينبازيگرمردآكادمياسكارمطرحميشود.درصورتدريافتجايزهبهترينبازيگرمردنيزنخستين
بازيگرايرانيخواهدبودكهمعتبرترينجايزهسينماييسالرابهخوداختصاصميدهد؛البتهبهاستثنايشهابحسينيكه
توانستهجايزهبهترينبازيگرمردرابهخاطرايفاينقشدرفيلم»فروشنده«درجشنوارهكنبهخوداختصاصدهد.اميرجديديسابقهدريافت
سيمرغبلورينازسيوششميندورهجشنوارهفيلمفجربهدليلبازيدرفيلمهايتنگهابوقريبوعرقسردرانيزدركارنامهخوددارد.عالوه

براميرجديدي،نامبازيگرانمطرحوشناختهشدهبسياريبرايحضوردررشتهبهترينبازيگرمردجايزهاسكار2022اعالمشدهاست.

نقلقولخبر

لوریس چكناواریان
رهبر اركستر و آهنگساز:

در دوران كرونا بیش از ۳۰ اثر موسیقی نوشتم 
و همچنان در حال نوشتن هستم. اثر بزرگی 
درباره زندگی »موالنا« به صورت سوئیت 

سمفونی نوشته و تمام كرده ام و اگر بتوانم برای 
ضبط آن اسپانسری پیدا كنم خیلی خوشحال 
خواهم شد. در این 2 سالی كه در خانه زندانی 

بودم آثار زیادی نوشتم، مانند سوئیت سمفونی 
»سیاوش«، »عاشورا« و چند موسیقی روی 

داستان های 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 می كرد 
و بودجه به اندازه كافی می رسید، مِن كارگردان 

استرس نداشتم و آن هیجان را می توانستیم وارد 
كنیم؛ درحالی كه در نبود بودجه محدودیت هایی 
وجود دارد. درخواستم این است که مهدوی مهر، 
مسئول بازرگانی صداوسیما، فقط نگاه نقطه ای 

به چند برنامه نداشته باشد. به هر حال برند 
می تواند با سرمایه گذاری ماندگار شود. هدفمان 

این است كه به صورت بین المللی مسابقه را 
برگزار كنیم. )مهر(

تلويزيونوســينماسالهاستكه
رابطهپركشمكشيدارند؛عدهايازگزارش

ســينماگرانمعتقدندكهتلويزيون
توجهالزمرابهتوليداتسينمايينداردونهتمايلي
بهپخشتيزرهايتبليغاتيفيلمهايايرانينشان
ميدهدونهدربرنامههاييكهدربارهســينماي
ايــرانميســازد،مثل»هفــت«،بــافيلمهاو
سينماگرانايرانيرفتاريمنصفانهدارد.درسوي
مقابل،مسئوالنتلويزيونهمبارفتاريكهدرقبال
فيلمهــايايرانيدارنــدســينماگرانرامتوجه
ساختهاندتاوقتيكهدرفيلمهايشانضوابطمورد
تأييداينســازمانرارعايتنكنند،فيلمهايشان
بختپخشازتلويزيونراندارندياحداقلبهشكل
كاملپخشنخواهندشــد.روزگذشته،اتحاديه
تهيهكنندگانسينمايايرانرقميرابرايحداقل
قيمتفــروشفيلمهــايســينماييايرانيبه
تلويزيوناعالمكردكهشايدباعثشودگشايشي
درگرههايافتــادهبهرابطهســينماوتلويزيون
حاصلشود؛البتهبهشــرطيكهتلويزيونازاين
موضــوعاســتقبالكنــدوپيشــنهاداتحاديه
تهيهكنندگانرابپذيردودرراهعمليشــدنآن
قدميبردارد.امااينكهاتحاديهتهيهكنندگانچه

خواستهايازتلويزيونوالبتهسامانههايآنالين
داشته،موضوعاينگزارشاست.

تله فیلم به جاي فیلم
هرفيلميكهازوزارتفرهنگوارشاداسالميموفق
بهدريافتپروانهميشوديعنيهفتخانرستمرا
پشتسرگذاشتهوتوانستهراهشرابهسويپرده
نقرهايبازكند.امــاپروانهنمايشوزارتارشــاد
نميتواندضامننمايشفيلميدرتلويزيونباشد.
فيلمهايزياديراميتواننامبردكهبهرغمدريافت
پروانهنمايشهرگزاينفرصترانخواهنديافتكه
درتلويزيوننمايشدادهشوند.نيازبهگفتنندارد
كهبرخيصحنههايفيلمهايايرانيدرتلويزيون
برتابيدهنميشــوندوامكانپخشازتلويزيونرا
ندارند.دريكيازمشهورتريننمونهها،سال۱38۵
فيلــم»هامون«)داريوشمهرجويــي،۱368(از
شبكه4ســيمانمايشدادهشــدكهبعداداريوش
مهرجوييطينامهايبهسانسورحدود40صحنه
وگفتوگوازفيلمشاعتراضكرد.درســالهاي
اخيرهمفيلمهاييبودهانــدكهدرهنگامپخشاز

تلويزيوندچارمشكالتيشدهاند.
سالهاپيش،درزمانرياســتعزتاهللضرغامي

برسازمانصداوســيما،تلويزيونبراياينكهبتواند
محتواييمنطبقبــاچارچوبهاومقرراتخودش
تهيهوتوليدكند،رويبهتوليدتلهفيلمآوردومثل
يكاستوديويفيلمســازيتعدادزياديتلهفيلم
توليدكردتاخألناشــيازپخشنكردنفيلمهاي
سينماييراپركند.بااينحال،روندپخشفيلمهاي
ســينماييايرانيازتلويزيونهرگزمتوقفنشدهو
هموارهحداقلبرخيازفيلمهايايرانيكهباقواعد
تلويزيونتضادينداشتهاند،بهدفعاتازاينرسانه
پخششــدهاند.شبكهنمايشدرســالهاياخير
فيلمهايكارگردانانوبازيگرانايرانيرارويآنتن
بردهوبخشيازخوراكشرافيلمهايايرانيتامين
ميكنند.امامعموالدربارهاينكهحقپخشفيلمهاي
ســينماييدرتلويزيونچقدراســت،صحبتيدر
رســانههامطرحنشدهاســت.اعالميهروزگذشته
اتحاديهتهيهكنندگانسينمايايرانرابايديكياز
معدودموارديدانستكهبهوضوحدربارهحقپخش
فيلمهايسينماييدرتلويزيونصحبتشدهاست.

حق پخش تلويزيوني؛ يك سوم هزينه تولید فیلم
روزگذشــته،هيأتمديرهاتحاديهتهيهكنندگان
ســينمايايران،باتوجهبهتورمسالهاي۱398،

۱399و8ماهنخستسالجاري،كفقيمتفيلمها
درقراردادهايتمديديباســازمانصداوسيمارا
براي3سالمبلغيكميلياردريالاعالمكرد.يعني
صداوســيمابرايتمديدقراردادپخشفيلمهاي
ســينماييايرانيكهقبالحقپخشآنهاراخريده
بايدبراي3سالحداقل۱00ميليونتومانبپردازد.
طبقپيگيريهايهمشهري،اينرقمدرسالهاي
گذشــتهچيزيدرحدود30تا40ميليونتومان
بودهاســت.امارقماوليهبــرايخريدحقپخش
تلويزيونييكفيلمسينماييچقدراست؟گويارقم
موردنظراتحاديــهتهيهكنندگانچيزيدرحدود
يكميلياردتوماناســت.برخيازتهيهكنندگان
سينمامعتقدندازآنجاكهقيمتخريدحقپخش
تلويزيونيبسيارپاييناستودرمقابلهزينههاي
ميليارديتوليديكفيلمسينماييرقميمحسوب
نميشــود،عمالتلويزيونبهبازاريتبديلشــده
كهبرايتهيهكنندگانســينماجذابيتندارد.اما
چنانچهرقمخريدحقپخــشتلويزيونيبهاندازه
يكســومهزينههايتوليديكفيلمباشد،عدهاي
ازتهيهكنندگانســينمافيلمهايشــانراطوري
مديريتخواهندكردكهامكانپخشبيدردسررا
ازتلويزيونپيداكند.نوروزامسال،تلويزيون2فيلم

»يدو«و»تكتيرانداز«راپيشازاينكهدرسينما
اكرانشوند،باخريدحقپخشتلويزيونيآنهاكه
گويارقميدرحدود2ميلياردتومانبوده،بهروي
آنتنبردواينموضوعنشانميدهدكهتلويزيون
برايخريدفيلمهايسينماييموردنظرشحاضر

بهسرمايهگذارياست.
همچنينطبقاعالمايناتحاديه،كفقيمتفيلمها
درقراردادهــايتمديديباســامانههاينمايش
آنالينبهصورتانحصاريبراي3سال600ميليون
ريالاست.بازهمبراساسپيگيريهايهمشهري،
ازآنجاكهســامانههايآناليندردورهكرونامورد
توجهقرارگرفتندوجايپايخــودرادرصنعت
سرگرميايرانمحكمكردند،تاپيشازاين،قاعده
متقنيازسوياتحاديهتهيهكنندگاندربارهخريد
ياتمديدحقپخشنمايشفيلمهايسينماييدر
اينسامانههامشخصنشدهبودهاست.اماحاالبراي
تمديد3ســالهحقپخش60ميليونتومانوبراي
خريدحقپخشچيزيدرحدود۵00ميليونتومان
مدنظرايناتحاديهاست.بايدديدرقمهايموردنظر
اتحاديهتهيهكنندگانمــوردپذيرشتلويزيونيا
ســامانههايآنالينقرارميگيرديااينموضوعبه

جنگوجداليجديددامنميزند.

افزايشرقمخريدوتمديدحقپخشتلويزيونيفيلمهايايراني تلويزيون و سامانه هاي آنالين دست به جيب شوند

كليفتونكالينزجيآربهدليلايفاينقشدرفيلم»جوكي«،اسكارايساك
بهدليلبازيدرفيلم»كارتشمار«،خاويرباردمبهدليلايفاينقشدر
»ريكاردوبودن«،پيتردينكليجبهدليلايفاينقشدر»سيرانو«،سيمون
ركسبهدليلبازيدر»موشكقرمز«،خواكينفونيكسبهدليلايفاي
نقشدرفيلم»سيمون،سيمون«وبردليكوپربهدليلبازيدر»خيابان
كابوس«نيزازديگربازيگرانمطرحيهستندكهازبختبااليحضوردر

فهرستنامزدهايبهترينبازيگرمردجوايزاسكار2022برخوردارند.
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كيوسك

 2سال از شيوع ويروس كرونا مـي گــــذرد 
و درســت زماني كــه تصور مي شــد اين 
ويروس كم رمق شــده و تمامی كشورهای 
درگير، تجربه الزم براي هم زيســتي با آن 
 را كســب كرده اند، 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 مي يابد. 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 نامطمئن ترين موقعيت همه گيري 
كرونا از زمان شيوع نوع بسيار مسري دلتا 
در بهار امســال قرار داده اســت. از اين رو  
تمام كشــورهاي جهان، پروازها به مقاصد 

كشورهاي آفريقايي را لغو كرده اند.
به گزارش نيويــورك تايمز، لغو ســفرها 
موجي از نارضايتي را در ميان كشــورهاي 
آفريقايــي برانگيختــه اســت. مقامــات 
كشــورهاي آفريقايي مي گوينــد كه اين 
قاره باز هم بار سنگين واكنش وحشت زده 
كشــورهاي غربي را متحمل مي شود. اين 
در حالي است كه همين كشورهاي غربي 
با وجود درخواســت های بسيار، در تحويل 
واكسن به آفريقا تعلل كرده اند. كشورهاي 
آفريقايي 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 
مي دهد كه در قــاره آفريقا فقط 10درصد 
مردم يك دوز واكسن  را دريافت كرده اند، 
درحالي كه در منطقه آمريكاي شمالي اين 

آمار 64درصد و در اروپا 62درصد است.
در زيمبابوه هم فقط 25درصد نخســتين 
دوز واكسن را دريافت كرده اند و 19درصد 
از جمعيت اين كشور، به طور كامل واكسينه 
شده اند. در لسوتو و اســواتيني، به ترتيب 
27و 22درصد واكسينه شده اند. در ناميبيا 

14درصد مردم واكســن زده اند كه از اين 
تعداد فقط12درصد به طور كامل واكسينه 
شده اند. نرخ واكسيناســيون در آفريقاي 
جنوبي 27درصد است. مناطق روستايي آن 

اغلب به صورت تك رقمي هستند.
سازمان بهداشت جهاني مدتهاست كه به 
كشورهاي ثروتمند هشدار مي دهد دوزهاي 
واكسن كمتري را خريداری كنند و به جاي 
تزريق دوز سوم به مردم خود، اجازه دهند 
كه كشورهاي فقيرتر نخســتين دوزهاي 
خود را دريافت كنند. كارشناسان سازمان 
بهداشت جهاني مي گويند: توزيع گسترده تر 
واكسن براي جلوگيري از ظهور انواع جديد 

و خطرناك ضروري است.

نتيجه وضعيت كنوني واكسيناســيون در 
جهان ايــن بوده كه اكنــون فقط 3درصد 
از مردم در كشــورهاي كــم درآمد به طور 
كامل واكسينه شــده اند، درحالي كه اين 
رقم در كشــورهاي با درآمد باال و متوسط 
از60درصــد هم فراتر مي رود. هــر روز، به 
ازاي هر واكســني كه به عنوان نخســتين 
دوز واكســن در فقيرترين كشورها تحويل 
داده مي شود، 6برابر دوزهاي واكسن سوم 
و تقويت كننده در ثروتمندترين نقاط جهان 
تجويز مي شود. اين نابرابري واكسن، باعث 
شده كه سازمان بهداشت جهاني اعالم كند 
جهان بايد منتظر 5ميليون مرگ كرونايي 
ديگر طي سال هاي آينده باشد. اين درحالي 
است كه تاكنون شــمار مرگ ومير ناشي از 

كرونا از مرز 5ميليون گذشته است.
در آفريقا فقط مشكل دسترسي به واكسن 
نيســت. برخي از كشــورهاي اين منطقه 
اعالم كرده اند كه فاقد فريزرهاي مناســب 
و ساير ظرفيت هاي  ذخيره سازي  واكسن  

هستند. طی ماه گذشته، اوگاندا هشدار داد 
كه دوسوم از 9ميليون واكسني كه دريافت 

كرده تا پايان سال منقضي مي شود.
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 مي زنند كه 
طي روزهاي آينده هزاران مورد در آفريقاي 
جنوبي و ده ها يا صدها مورد ديگر در سراسر 
جهان، گسترش خواهد يافت. كشورها يكي 
پس از ديگري مرزهاي خــود را مي بندند. 
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 كرده اند. به نوشــته نيويورك 
تايمز، برخي از دانشمندان نگرانند كه اين 
محدوديت ها، ساير كشورها را به دليل ترس 
از ممنوعيت سفر و ديگر محدوديت هايي 
كه تبعات اقتصادي دارد، از گزارش موارد 
ابتال به گونه جديد منصــرف كند. مقامات 
سازمان بهداشت جهاني نيز هشدار داده اند 
كه چنين ممنوعيت هايي مي تواند جريان 
انتقال تجهيزات پزشــكي را مختل كرده 
و كشورها را نســبت به گزارش تهديدات 

بهداشتي بي ميل  كند.
هلند اعالم كــرده كه آزمايــش كروناي 
61مسافر در دو پرواز آفريقاي جنوبي مثبت 
شده كه آخرين نشانه  از دشواري جلوگيري 
از عبــور اين گونــه جديد از مرزهاســت. 
مسافران آفريقاي جنوبي كه تست كروناي 
آنها مثبت شــده، بــراي قرنطينه به هتل 
منتقل شــده اند. 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 
اتاق هاي 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 
نمي شود؛ چون اين اقدام خيلي دير صورت 

گرفته است.

كشورهاي آفريقايي مي گويند 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 
فرودگاه هاي سراسر جهان سرگردان و شوكي تازه  به اقتصاد 

جهان وارد كرده است

جهان  در شوك »اوميكرون« 

جهان در آستانه بحران فراگير غذايي

نگراني ها از تشــديد بحران غذايي 
در ســطح جهان روزبه روز در حال 
افزايش است. براساس آخرين گزارش ســازمان ملل، قيمت مواد 
غذايي اساسي تنها ظرف يك سال گذشته بيش از 30درصد گران 
شده است. اين وضعيت در سايه تداوم بحران كرونا، امنيت غذايي 

يك سوم ساكنان كره زمين را در معرض خطر جدي قرار مي دهد. 
نشريه فرانســوي لوموند در گزارشــي تحت عنوان »پايان امنيت 
غذايي« مي نويســد: گراني فعلــي در مواد غذايي اساســي طي 
10سال گذشــته بي سابقه 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 به صدا درآورده اند. 
اين وضعيت در حالي اســت كه هم اكنون بســياري از كشورهاي 
در حال توسعه يا جهان ســوم، براي تامين مايحتاج مردم خود در 
دوران كرونا به استقراض از نهادهاي مالي بين المللي نظير صندوق 
بين المللي پول و... متوسل مي شوند. بنابراين گراني بلندمدت مواد 
غذايي مي تواند بحراني بزرگ را براي چنين كشــورهايي با منابع 
درآمدي محدود به دنبال داشته باشــد. لوموند مي نويسد: مفهوم 
»امنيت غذايي« به معناي دسترســي پايدار و مستمر انسان ها به 

مواد غذايي مناسب است.

گرسنگي؛ بمب ساعتي در انتظار جهان
رســانه هاي جهان طي سال هاي اخير بارها نســبت به پيامدهاي 
بحران هاي مالي، بيكاري و... براي جوامع مختلف هشدار داده اند. اما 
اين بار سخن از بحران غذا يا همان »گرسنگي فراگير« است. نشريه 
لوموند در اين باره مي نويسد: زنگ خطر به صدا درآمده و شاخص هاي 
نابودي امنيت غذايي روزبه روز در حال افزايش است. ديگر مسئله 
تنها به نيمكره جنوبي زمين مربوط نيست و نيمكره شمالي هم به 
نقشه گرسنگي جهاني الحاق شده است. مناطق حاشيه اي كشورها 
شرايط بسيار ســختي را براي تامين نيازهاي غذايي خود تحمل 
مي كنند درحالي كه حمايت  دولت هــاي مركزي از اين مناطق رو 

به كاهش است. 
لوموند در گزارش خود 2علت اصلي اين بحــران در كوتاه مدت را 
جهش قيمت انــرژي و افزايش هزينه هاي كشــاورزي نظير كود، 
سمپاشــي و... عنوان كرده است. اما ســازمان فائو در گزارش هاي 
مكرر خود بيش از هر چيز بر گرمايش جهاني تأكيد دارد؛ پديده اي 
كه تعادل زيســت محيطي كره زمين را بر هم زده و فجايع طبيعي 
رو به رشــدي نظير ســيل، توفان هاي ريزگرد، خشكســالي هاي 
بي ســابقه و... را به دنبال 
داشته اســت. همچنين 
بررسي هاي صورت گرفته 
نشــان مي دهد بسياري 
از كشــاورزان و صاحبان 
زمين هــاي زراعــي طي 
ســال هاي اخير ترجيح 
مي دهند با تغيير كاربري 
از منابع خــود براي توليد 
انرژي)مزرعه هاي انرژي 
خورشــيدي( اســتفاده 
كنند. اين پديده نوظهور 
نيــز در كاهــش منابــع 
كشــاورزي غذايــي و در 
نتيجــه افزايش قيمت ها 

تأثير مهمي داشته است.
بدون شــك دامنــه اين 
بحران در نگاه كالن، فراتر 
از حوزه كشاورزي رفته و 
امنيت بخش هاي مختلفي 
از جهان را هم شامل مي شــود. بروز ناامني در مناطق حاشيه اي، 
شكل گيري شورش هاي ضددولتي، انقالب هاي فراگير در كشورهاي 
بسيار فقير و البته افزايش موج مهاجرت به سوي مناطقي با امنيت 
غذايي باالتر، ازجمله پيامدهاي امنيتي بحران غذا به حساب مي آيند. 
به عبارت ساده تر، گرســنگي بمب ساعتي اســت كه در آينده اي 
نه چندان دور منفجر شــده و جهان را دچار چالش هاي جديدتري 
خواهد كرد؛ جهاني كه هم اكنون درگيــر بحران هايي نظير كرونا، 

جنگ سرد اقتصادي و بي آبي  است.

زنجيره بحران؛ از بذر تا محصول غذايي
بحران كشاورزي عنواني كلي اســت كه در بسياري از گزارش هاي 
مرتبط با امنيت غذايي به آن اشــاره مي شــود. اما دقيقا منظور از 
اين عبارت چيست؟ توليد تمام محصوالت غذايي اساسي نيازمند 
تامين زنجيره اي طوالني از مواداوليه است كه هرگونه اختاللي در 
آنها مي تواند آثار بزرگي در حلقه هاي بعدي زنجيره داشــته باشد. 
حاال براي درك بهتر بحران كشاورزي، مي توانيم نگاهي بيندازيم 
به وضعيت مواداوليه غذايي طي يك ســال گذشته. گندم در صدر 
اين جدول قرار دارد؛ اين محصول به دليل 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 روغن هاي نباتي 
گذاشته و قيمت اين محصول اساسي را تا حدود 10درصد افزايش 
داده است. همزمان با اين شرايط، ميانگين جهاني توليد نيشكر نيز 
به طور قابل توجهي كاهش يافته؛ امري كــه عالوه بر بحران كرونا، 
ريشــه در تغييرات آب و هوايي و سرماي شــديد سال2020 در 

برزيل)به عنوان مهم ترين صادركننده نيشكر( داشته است. 
عالوه بر تمام اينها بايد به خاطر داشته باشيم مشكالت به وجود آمده 
در حوزه حمل ونقل جهاني كاال پس از شيوع كرونا و قرنطينه هاي 
سراسري، عرضه و تقاضاي بين المللي را به طور طبيعي دچار اختالل 
گسترده كرده است. مجموعه اين عوامل باعث شده در جديدترين 
بحران غذايي جهان كه طي 30سال گذشــته بي سابقه به حساب 
مي آيد، نه تنها غالت بلكه حتي ميوه و سبزيجات نيز شاهد جهش 

اساسي قيمت ها باشد.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه گلوبال تايمز ]چين[

سويه جديد كرونا؛ بازگشت وحشت

جنگ سايبري اسرائيل و ايران

هشدار به ليتواني

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 
تحت الشعاع قرار داده است. انتظار مي رود جهان 

بار ديگر وارد فاز قرنطينه هاي سراسري شود.

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 يا دولتی بوده اند اما اكنون، جنگ سايبری 
برای هدف قرار دادن اهــداف غيرنظاميان در 
مقياس وسيع در جريان است. نمونه اين مورد 
اخير، حمله به جايگاه هاي ســوخت در ايران 

بوده است.

عبور از كانال مانش، هر نفر چند؟
عبور از كانال مانش و رســيدن 
به انگليس رؤياي بســياري از 
پناهجوياني است كه از آســيا، خاورميانه و آفريقا قدم در مسير 
پرمخاطره اروپا مي گذارند. آنها كه به سمت انگليس مي روند، بعد 
از رسيدن به خاك فرانسه ماه ها در بندر كاله سرگردان مي مانند 
تا بتوانند با پرداخت پول به قاچاق بر ها خود را به آن ســوي آب 
برسانند. هدف، رسيدن به بندر »دوور« در انگليس است. فاصله 
كاله و دوور در نزديك ترين نقطه، 33كيلومتر اســت. به نوشته 
خبرگزاري آسوشــيتدپرس، پناهجويان براي عبور از اين باريكه 
بايد بين 3000 تا 7000يورو به قاچاقچي هاي انســان پرداخت 
كنند. براي برخي از آنها البته گذشــتن از كانال مانش به قيمت 

جان شان تمام مي شود.
برخي از قاچاقچيان به عنوان تخفيف، يــك جليقه نجات هم به 
پناهجويان مي دهند. جليقه نجات اما در برابر موج هاي سهمگين 
كانال مانش، كاري از پيش نمي برد. طي سال هاي اخير، 166نفر 
در اين مسير جان خود را از دست داده اند. 27نفرشان همين هفته 
قبل زماني كه قايق شان اسير امواج شد، قرباني شدند؛ حادثه اي كه 
مرگبارترين حادثه عبور از كانال مانش طي 7سال گذشته به شمار 
مي رود. 30 تا 40نفر سوار قايق هاي الستيكي مي شوند كه به طور 
استاندارد 10نفر گنجايش دارند. عبور دادن هر قايق، تا 300هزار 

يورو عايد قاچاقچي ها مي كند.
پناهجوياني كه به خاك انگليس مي رســند، همچون بسياري از 
ديگر كشورها به مدت يك سال اجازه كار ندارند اما برخالف ديگر 
كشورها در همين دوران كمك هزينه اي به مبلغ حدود 40پوند در 
هفته دريافت مي كنند. زنان باردار و كودكان، كمك هزينه هايي 
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 جذاب تر است؛ به خصوص در مقايسه با فرانسه. در فرانسه 

پناهجويان نه حق كار دارند و نه حق اجاره سرپناه.
قايق هاي كوچك الســتيكي كه حدود 7متر طــول دارند، براي 
رسيدن به دوور بايد از ميان كشــتي هاي اقيانوس پيما كه گاهی 
تا 300متر طول دارند، عبور كنند. برخي از قايق ها بر اثر برخورد 
با اين كشتي ها واژگون شــده اند. پليس فرانسه فروش قايق هاي 
الستيكي در فروشگاه هاي بندر كاله را ممنوع كرده اما قاچاقچي ها 
قايق ها را از آلمان و بلژيك به فرانســه و در نهايت به كاله منتقل 
مي كنند. طي سال جاري، يعني طي 11ماه، بيش از 23هزار نفر 
موفق شده اند با عبور از مانش، خود را به انگليس برسانند. به اين 
ترتيب قاچاق پناهجويان در اين منطقه كســب وكاري است كه 

ساالنه دست كم 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 دست كم براي 
هر نفر 4000يورو خرج دارد. قاچاق برها پناهجويان را در اروپاي 
مركزي با كاميون عبور مي دهند. براي هر ماه انتقال پناهجويان تا 
مقصد، راننده ها 2000 تا 3000يورو دستمزد مي گيرند. بسياري 
از آنها اهل كشــورهاي شــرق اروپا ازجمله اوكراين و مولداوي 

هستند.
مقام هاي دولتي در دو ســوي كانال اعالم كرده اند كه بايد براي 
متوقف كردن روند عبور پناهجويان از اين منطقه، با قاچاقچيان 
انسان برخورد كنند. فرانسوي ها طي روزهاي اخير تعدادي را در 
اين رابطه دستگير كرده اند اما آنها مي دانند كه افراد دستگير شده، 
خرده پا هستند و نقش چنداني در شبكه قاچاق پناهجويان ندارند. 
دستگير شده ها در انتهاي شاخه قرار دارند. پليس فرانسه اما اعالم 
كرده كه در حال بازجويي از اين افراد براي رسيدن به سركرده ها و 

سرشاخه هاي باندهاي قاچاق است.

تاكنــون 4.25ميليــارد نفــر 
در سراســر جهــان دوز اول واكســن 
كرونا را دريافت كرده اند. 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.

4.25ميليارد نفر

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. 
پكن روابط ديپلماتيك خود با ليتوانی را كاهش 
داده و نارضايتی خود را از ويلنيوس به دليل اجازه 
دادن به تايوان برای ايجاد يك سفارت دوفاكتو در 

اين كشور حوزه بالتيك اعالم كرده است. 

   وضعيت خاورميانه 
خاورميانــه به عنــوان يكي از 
مناطق كم آب جهــان با جمعيت 
قابل توجهي نســبت به منابعش، 
يكي از كانون هاي خطر غذايي طي 
ساليان آينده به شمار مي رود. البته  
هنوز شرايط بحراني خاورميانه در 
حوزه امنيت غذايي فاصله بسيار 
چشمگيري با آفريقا دارد؛ قاره اي 
كه به استثناي 9كشور، تمام مناطق 
آن در دايــره بحران هاي جدي يا 
شــديد غذايي قرار گرفته است. 
براســاس اطالعات موجود، يمن، 
عراق و ســوريه در صدر جدول 
بحران غذايي خاورميانه به چشم 
مي خورند؛ كشورهايي كه از قضا 
به  دليل بي ثباتي داخلي، فاقد نظام 
تصميم گيري پويا براي مديريت 
چنين بحران هــاي پيچيده اي 

هستند. 

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

 فتانه احدي
روزنامه نگار

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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محاكمه نخستين مجرم فضايي
ناســا از به جريان افتادن نخســتين پرونده مجرمي فضايي خبر داد. به گزارش 
نيويورك تايمز، اداره كل ملي هوانوردي و فضا )NASA( از به جريان افتادن پرونده 
فضانورد اين سازمان »آن مك  كلين« خبر داد. او در ماموريتي از ايستگاه فضايي 
وارد حساب بانكي همسر پيشين اش شده بود و همين موضوع كافي است تا پرونده 
او پس از چند سال دوباره به جريان بيفتد. مك كلين اعتراف كرد كه به دليل داشتن 
فرزندي كه همسر پيشين اش سرپرستي او را به عهده دارد مجبور شده است براي 
اطمينان از پول كافي در آن حساب به صورت غيرقانوني وارد حساب بانكي  همسر 

پيشين اش 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 جهش يافته را مطابق حروف الفباي يوناني 
 »Omicron - مي ناميد. اما اين اتفاق نيفتادو نام گونه جهش يافته »اوميكرون Xi
اعالم شد. به گزارش نيويورك پست، تد كروز، سناتور آمريكايي از نخستين  كساني 
بود كه در حساب توييتر خود فرضيه هايي براي اين جهش سازمان بهداشتي جهاني 
از روي يك حرف مطرح كرد. به گفته او مسئوالن اين نهاد بين المللي به دليل شباهت 
حرف Xi با امالي التين نام كوچك شي جين پينگ Xi Jinping رئيس جمهور 

كنوني چين ترتيب نامگذاري ويروس كرونا را ناديده گرفته اند.

تنگه ابوقريب

بهرام توكلي
- آقا مجيد، اينا همش حرفه. شــما مي ترسيد ما 
فردا جنگ رو نبريم؛ بــراي همين نمي ذارين من 

با شما بيام.
+ جنگ برنده نداره علي آقا. توي جنگ فقط اونايي 
برنده  مي شن كه اسلحه مي فروشــن. اينم يادت 
باشه كه ما نمي جنگيم. از خونه و زندگي مون دفاع 

مي كنيم. اين دو تا رو با هم قاطي نكن.

اگر اين نيز انسان است

پريمو لِوي
همه بــه يكديگر مي گفتيم روس ها بــه زودي از راه 

مي رسند، شايد همين فردا. 
همه از اين موضوع اطمينان داشتيم و با اطمينان از 
آن حرف مي زديم، اما هيچ كس در دل به آمدنشان 
باور نداشــت، چون آدمــي در »الگر« عــادت به 

اميدواري و حتي اعتماد به مشاعر خويش را از دست 
مي دهد. بيشتر وقايع به شكلي پيش بيني ناپذير رخ 
مي دهنــد و از همين رو فكركــردن در الگر نه تنها 
بيهوده كه زيانبار هم اســت، زيرا حساسيتي را زنده 
نگه مي دارد كه سرچشمه  رنج است، حساسيتي كه 
وقتي رنج از حد معيني فراتر مي رود، قانون طبيعي 

مباركي آن را كند مي كند.

ديالوگ

بوك مارك

نويسندگان باشگاه

چاه بدون درپوش وروزگارمفاهيم وادراك

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 
بي وفا شدند يا آنقدر حواسشان غرق هزار درد بي درمان بود كه از يغما رفتن 
سرپوش كانال آب و برق توسط گرسنگان نان و پنير بي خبر بودند! پس سقوط 

كردند و زنده ماندن را جا گذاشتند!
نكته؛ ترديد ندارم كه شما بر اين باور ديرين هستيد هيچ گاه ودرهيچ شرايطي 
نبايد احتياط را ناديده گرفت؛ يعني اگر چراغ هاي برق، كم نور و يا كورند با چراغ 
تلفن همراه طي طريق كنيد، حتي مي شود طوري در گذران كار و بيكاري تردد 
كرد كه غروب به پايان برسد و كارتان به شب پيمايي نكشد  يا اصال هزار و يك 

فكر و خيال را فقط موقع نشستن دنبال كرد!
پاسخ كليشه اي: كار از احتياط و مالحظه به وسواس در مراقبت رسيده است؛ 
آن سان كه از نفس كشيدن در ايوان و خيابان خود را محروم كرده ايم، مبادا در 
ليست ساالنه چهل ويك هزار مردمان معصومي كه به  علت آلودگي غليظ و 

غم انگيز هوا، ما را جا گذاشتند و رفتند قرار بگيريم!
برآوردها حاكي است بيست وشش درصد از سكته هاي مغزي وبيست درصد از 
سكته هاي قلبي به خاطر هواي آلوده ومسمومي است كه در كوچه و خيابان به 
ناچار و عاشقانه تنفس مي كنيم تا از بي نفسي نميريم اما دريغا و دردا مي ميريم !   
 راست اين است كه ترك زندگي دراين روزگار به مرگ طبيعي كمي غيرطبيعي 
است، چون ما ناخواسته هميشه و همواره در مكاشفه و نبردي تكان دهنده براي 
يك زندگي ساده و كامال طبيعي هستيم، اما اغلب مي بازيم و يا ترك بر مي داريم 
نه سار از درخت مي پرد و نه درخت  جان سرپا ماندن دارد، چرا؟ خيلي ساده 
است وقتي محيط زيست را هر روز به آتش مي كشيم؛ آب را سرنگون، درخت را 
خشك و خاك را خاكستر مي كنيم. چون اساسا از كودكي و از مدرسه و تا پس 
از آن از آموزش هاي بنيادي و كاربردي حفظ محيط زيست بي بهره ايم بديهي 
است با دانايي متعالي براي هستي بخشي به زندگي بيگانه ايم! به عبارت ساده تر 
ما در سرزمين مادري خويش بيگانه ايم حتي اگر بر اين باور باشيم به  هرحال 
انسان در هر تنگنايي از موقعيت، راهي به رهايي مي گشايد! 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 گفتار درماني هيچ پلكان 
بدون پله اي ما را به لب هيچ بامي نمي رساند! جانبخشي 4129 نفر در حوادث 
رانندگي در بهار امسال، مرگ 197تن با اسلحه سرد از قبيل كارد، چاقو و قمه 
و 295 تن به خاطر غرق شدن، 188تن به خاطر برق گرفتگي و560 تن به دليل 
افتادن از بلندي مثل افتادن در چاه، تنها بخشي از مرگ و مير هاي غيرطبيعي 
در روزگار غيرطبيعي كروناست كه اگر مرگ قربانيان كرونا در همين بهار   رفته 
را به جمع غيرطبيعي هاي يادشده بيفزاييم آن وقت حالمان پژمرده تراز پاييز، 
تخم مرغ، مرغ، ماست وگوشت و پفك و نمك، درياچه اروميه و زاينده رود بي رود 
خواهد شد. يعني دچار ترك خوردگي هاي فرهنگي خواهيم شد! چون فرهنگ 
نخستين شيوه زندگي و نيز شيوه تفكر، عمل و احساس است كه ما اين روزها 

در اين باره كمي افسرده ايم!
 نكته؛ آيا مفاهيم، بدون ادراك تهي هستند و ادراك، بدون مفاهيم كور است !
نكته سنجي؛ آيا ما داريم از توليد مفاهيم براي انتقال پيام تهي مي شويم ؟ 
وقتي مي گوييم دزدي و اختالس امــري غيرمدني و ضد منافع و امنيت ملي 
است و همزمان استاد تمام وقِت چپاوِل اموال عمومي هستيم آيا مفاهيم تهي از 
اعتبار نمي شوند؟ و يا آن گاه كه مسئول يا دوست و همسايه وعده من درآوردي 

مي دهند ادراك ما، كور و مختل نمي شود؟
من پاسخ روشني ندارم چون هوا درحال نوشتن اين يادداشت به تدريج تاريك 

شد و بايد برخيزم چراغي روشن كنم.
آرزويم اين است و نيز اميدوارم كه طبيعي زندگي كنيم و از روي چاله هاي بدون 

درپوش به سالمت بگذريم !

فريدون صديقي  | كارشناس رسانه

دوشنبه

فاطمه عباسي
» پذيرايي از ساعت 14تا 18« نوشته شده روي 
تابلوي رنگ و رو رفته جلوي در و البته آن قاب 
عكس خاك گرفته پرستاري كه به نشانه سكوت 
انگشت اشاره اش را روي لب ها گذاشته، تصوير 
آشــنايي از مطب يك پزشــك عمومي است. 
پزشكاني كه ســال هاي دور در بيشتر محله ها 
مطب داشــتند، طبابت مي كردند و تبديل به 
دكتر خانوادگي اهالي محل مي شدند. حاال اما 
چند سالي است كه رد پاي اين مطب هاي محلي 
كم رنگ شــده و دكترهاي عمومي محبوب ما 
به خاطر كم شــدن بيمار و باال رفتن هزينه ها، 
مطب را تعطيل كــرده و اكثرا در ســالن هاي 
زيبايي يا مشغول بوتاكس و ارائه خدمات زيبايي 
به مشتريان اند يا در مراكز ترك اعتياد متادون 
نســخه مي كنند. مصداقش هم صحبت هاي 
معاون فني و نظارت سازمان نظام پزشكي كشور 
است كه گفته: »در ســال هاي اخير مطب هاي 
زيادي بسته شده است. در 10 سال 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 بوده اند. اين موضوع نشان مي دهد 
كه همكاران ما نمي توانند در اين شرايط با كار 

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 حاذق تر از پزشك عمومي 
اســت، براي هر بيماري ســاده اي راهي مطب 
پزشكان متخصص مي شــوند و ديگر پزشكان 
عمومي را قبول ندارند. از ســوي ديگر برخي از 
پزشكان عمومي نيز آنطور كه بايد و شايد براي 
بيماران وقت نمي گذارند. اگر تورم زياد و گران 
شدن هزينه ويزيت پزشك عمومي را هم به اين 
موارد اضافه كنيــد، در مي يابيد كه اين عوامل 
باعث شــده تا ديگر كمتر چشممان در كوچه 
و خيابان هاي 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 مطب داري ديگر باعث شده كه كار پزشكي 
به صرفه نباشد. حاال مسئوالن وزارت بهداشت 
نگرانند كه بخش خصوصي خدمات ســالمت 
به خاطر تورم و افزايش هزينه ها در كشور تعطيل 
شود. همانطور كه اگر توجه كرده باشيد، تعداد 
مطب  ماماها در كشور كم شده و اين خطر براي 
مطب  پزشكان عمومي هم چندان دور از ذهن 

نيست.

مشكل عمومي 
پزشكان عمومي

اول آخر

آمار دفتر اطالعات و داده های آب كشور نشان 
می دهد، با سپری شدن ۶۵ روز از سال آبی، تا 
۵ آذرماه )سال آبی 1401-1400( میزان حجم آب 
در مخازن سد های كشور حدود 17/7میلیارد 

مترمكعب است كه نسبت به مدت مشابه سال 
آبی گذشته ۳0 درصد كاهش نشان می دهد.

30درصد
درحالی كمیته امداد به عنوان یكی از نهادهای مجری برنامه رفع 

سوءتغذیه مادران باردار و شیرده و وزارت بهداشت به عنوان عامل 
شناسایی كننده این قشر فعالیت می كنند كه سبد غذایی فعلی 
كه ماهانه با رقمی معادل 100 هزار تومان به این دسته از مادران و 

كودكان ارائه می شود، در مقایسه با تورم و افزایش قیمت ها  ناچیز 
است و تأثیری در رفع سوء تغذیه ندارد.

100.000 تومان

عدد خبر

معاون شركت فاضالب تهران گفت: طبق گفته 
پیمانكاران، ۸0 تا ۹0 درصد ورق های اجرای پروژه طرح 

فاضالب تهران سرقت می شود و آنها مجبور به خریداری 
مجدد آن هستند و الزم است اقدامات جدی تری برای 
مقابله با این مسئله صورت بگیرد، چرا كه پیشرفت 

پروژه مستلزم ایجاد شرایط ایمن در تهران است.

90 درصد

دوران همي نويسد بر  
عارضش خطي خوش

يا رب نوشته بد از يار ما 
بگردان

حافظ

از پاييز می گذريم...      عكس: عليرضا طهماسبی

آخر مصور

عيادت سويه جديد كرونا 
»اوميكرون« از نسخه پيشين اش 
اثر:  ماريان كامنسكي

چهره به چهره

»خانه تكاني در هشتادوچهارســالگي« ناميده صابر محمدي 3سال پيش، محمود كيانوش، طي آنچه خود 
است، چند يادداشت از رضا براهني خطاب به خودش پيدا مي كند و 
همين ماجرا باعث مي شود كه يكي دو فصل از كتاب خاطراتش يعني 
»بردار اينها را بنويس، آقا!« را به ماجراهاي مرتبط با اين يادداشت ها 
اختصاص بدهد. اين بخش از كتاب كيانوش  كه ســال گذشته در 
انتشارات »فرهنگ جاويد« منتشر شده، به سال 1344بازمي گردد؛ 
زماني كه سردبير مجله محافظه كاران ادبي آن زمان يعني »سخن« 
بوده است. كيانوش چند باري از كساني نام برده كه به عنوان سردبير، 
نوشته هايشان را منتشــر نمي كرده و همين امر به زعم او سبب ساز 
بروز دشمني هايي با او شده اســت. ماجراي برخورد او با براهني، با 
اينكه از همين دست است، يعني به ماجراي منتشرنكردن يكي از 

نوشته هاي براهني در »سخن« مربوط است، اما توفير دارد با بقيه.
كيانوش تعريف مي كند كه عصرها در مســير مجله تا خانه، هر روز 
سري به كتابفروشي انتشــارات نيل در نبش كوچه رفاهي چهارراه 
مخبرالدوله مي زده و آنجا خيلي هــا را مي ديده، ازجمله براهني را. 
بعد با هم از كتابفروشــي بيرون مي زده اند و به جاي اينكه كيانوش 
اتوبوس هاي شــميران را از چهارراه مخبرالدوله سوار بشود، پياده 
به همراه براهني تا باالي پيچ شــميران مي رفته تا هم مسير باشند؛ 
»گاهي بحثمان در سر كوچه او، ايستاده هم مدتي ادامه مي يافت. 
در يكي از اين سر شب ها از من خواست كه به خانه اش بروم و رفتم. 
اتاقش را با قفســه هاي كتاب ها و ميز كارش، اتاق شاعري ديدم كه 

غيراز شعر، خيلي چيزهاي ديگري هم مي خواند. به همين دليل بود 
كه با وجود اختالف نظرهامان، مي توانستيم درباره خيلي چيزها با 

هم حرف بزنيم.«
در يكي از همين ديدارها، براهني مقاله »مولوي، سوررئاليسم، رمبو و 
فرويد« را به كيانوش مي دهد تا در »سخن« منتشرش كند. كيانوش 
مقاله را مي خواند بر ســر تعبيري از يك بيت موالنا توقف مي كند. 
معتقد اســت براهني اشــتباه كرده. ماجرا را به او مي گويد و او را از 
تصميمش مبني بر كنارگذاشتن متن از شماره آينده مجله باخبر 
مي كند. براهني به تغيير متن تن نمي دهد و چندوقت بعد، مقاله در 
نشريه دانشكده ادبيات تبريز منتشر مي شود. اين، اتفاقي است كه 
در رابطه با متن بيرون مانده از »سخن« نادر ابراهيمي هم مي افتد، 
با اين تفاوت كه وقتي مقاله ابراهيمي چاپ مي شود، كيانوش آن را 
دهن كجي به خود تعبير مي كند اما در رابطه با انتشار مقاله براهني 
در جايي ديگر، كيانوش ديگر بر توسن وهم توطئه نمي تازد و از آن 

برنمي آشوبد.
مي دانيم كه متد رضا براهني در نقد، بهره اي هم از مزاج تند برده است، 
اما شايد باور نكنيد كه او پس از كنارگذاشته شدن مقاله اش به دست 
كيانوش، خالف آنچه تصور مي شــود كه چنين رفتارهايي حتما به 
دشمني منجر مي شــود، يك روز يادداشــتي مي نويسد 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.«

اين روايت امروز به چه درد ما مي خورد؟
مي دانيم كه محمود كيانوش، سردبير مجله محافظه كاران ادبي و رضا براهني، منتقد راديكال و نوگراي دهه 40بوده اند. 
براي ما كه به دو گانه هاي تاريخ ادبيات راحت تن مي دهيم، تصور پياده روي چنين دو نفري در عصرهاي قلب پايتخت 
سخت است؛ سخت تر اما ادامه رفاقت آنهاست پس از حذف آن مقاله. از چنين روايتي مي توانيم اين تلنگر را بخوريم كه 
صف بندي هاي سفت و سخت تاريخ نگاران ادبيات فارسي را راحت نپذيريم؛ آنچه مي ماند رفاقت است؛ همان نمره 5رقمي 

تلفن در يكي از كوچه هاي پيچ شميران كه منتظر تماس بود.

كيانوش عزيز
 اگر حوصله كردي 

تلفن بكن:
71046 

طرفين برخورد   محمود كيانوش- رضا براهني

نوع برخورد   جدل لفظي، استمرار رفاقت

تاريخ برخورد   1344

محل برخورد   تهران، نبش كوچه رفاهي در چهارراه مخبرالدوله، كتابفروشي انتشارات نيل

گرينويچ

علل غم افزايي 
شبكه هاي اجتماعي

نيم نگاهــي به آخريــن پژوهش هاي 
اجتماعي و روانشناســي )ماه جاري 
ميالدي( كه نتايج آن در ســايت مجله 
 JAMA Network Open علمــي
منتشر مي شود نشــان مي دهد تقريبا 
تمامي پژوهشــگر ها در غم افزا بودن 
شبكه هاي اجتماعي براي افراد مستعد 
اضطــراب و افســردگي متفق القول 
هســتند. به همين دليل پژوهش هاي 
ياد شــده به رد يا پذيرش اين فرضيه 
نپرداخته فقط سراغ داليل آن مي روند. 
براي نمونه مطابق نتايج آخرين پژوهشي 
كه روي اين موضوع انجام شده است از 
8هزار و 45نفر آمريكايي بزرگســال 
جامعه آماري كه با شبكه هاي اجتماعي 
شامل اســنپ چت، فيسبوك، توييتر، 
پينترســت،  تيك تاك و اينستاگرام 
در ارتباط بوده اند 5هــزار و 395نفر 
ميزان افسردگي شــان نسبت به سال 
پيش افزايش داشــته اســت. به گفته 
روانشــناس ها اگرچه شــبكه هاي 
اجتماعي به خودي خود نمي توانند عامل 
بروز افسردگي باشــند اما چنانچه فرد 
مســتعد اين عارضه باشد شبكه هاي 
اجتماعي مي توانند به راحتي شدت آن 
را افزايش دهند. پژوهش اخير بيشتر 
به اين موضوع پرداخته است كه تشديد 
اختالل رواني افســردگي به وســيله 
شــبكه هاي اجتماعي مختص جوانان 
نيست و روي بزرگســاالن مستعد هم 
تأثير منفي دارد. ديگر اينكه اين تأثير 
منفي را به تفكيك جنسيت، سن، نژاد 
و ايالت هاي گوناگون آمريكا بررســي 
كرده است. اما پژوهش هاي روانشناسي 
ديگري كه در اين زمينه انجام شده داليل 
غم افزابودن شبكه هاي اجتماعي براي 
افراد مستعد افسردگي و اضطراب را در 
چند عامل مهم خالصه مي كند. نخست 
اينكه مخاطب شبكه هاي اجتماعي فقط 
با ويترين خوش تراش و چيدمان الكچري 
زندگي كاربر ها و مخصوصا اينفلوئنسر ها 
و سلبريتي ها مواجه مي شود. وي پس از 
مقايسه وضعيت فعلي خود با وضعيت 
مطلوب و ايده آل نمايش داده شده توسط 
گروه ياد شــده دچار احساس ناتواني، 
بي كفايتي و ناكامي مي شود. حال آنكه 
در پس اين نمايش زيبا و باشكوه اغلب، 
پشــت صحنه اي نه چندان خوشايند 
وجــود دارد كه مخاطب شــبكه هاي 
اجتماعي هيچ گاه به آن دسترسي ندارد.
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