
جهان،     نظاره گر        وين

 افزايش 64درصدي 
قيمت كارخانه اي خودرو در 8ماه

شروط ایران درمورد دریافت ضمانت از آمریکا و لغو تحریم ها، 
مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت

آخرين جزئيات از روند مذاكرت ايران و 4+1

تهران  یک  میلیون  جای  پارک  کم  دارد
با احداث 15پارکینگ تا آخر امسال و هوشمندسازي پارك حاشیه اي، گام نخست در نهضت پارکینگ سازی برداشته شد

یادداشت
اسماعيل سطنت پور؛ روزنامه نگار

2ســال قبل ســیدعباس عراقچي، مذاکره کننده 
هسته اي سابق ایران گفته بود برجام در آي سي یو 
به ســر مي برد و حالش خوب نیســت، پیش از آن هم برجام در عمل حاصلي 
چشمگیر براي ایران نداشــت، هرچند مانعي بر سر راه بسیاري از تنگناها بود، 
تنگناهایي که از بعداز خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا از برجام 

روزبه روز باریك تر شدند و عرصه را بر ایران تنگ تر  کردند.
پایان دوره ترامپ مي توانست به مثابه شوکي به موجود در آستانه احتضار برجام 
باشد تا جاني دوباره گرفته و سرپا شــود اما دولت بعدي آمریکا هم به صرافت 
آن افتاد که از قرارگرفتن ایران در کنج فشار ها نهایت بهره را ببرد، شاید ایران 

مجبور به عقب نشیني از برنامه هسته اي  شود.
با این حال انتظار دولت بایدن صرفا یك اشتباه محاسباتي بود، چون ایران در 
دولت حسن روحاني یعني دولت باني برجام گام هایي را برداشت تا عمال هیچ 
مانعي در حوزه فني بر سر مسیر فعالیت هاي هسته اي ایران وجود نداشته باشد، 
همین رویکرد باعث شــد در نهایت دولت بایدن بــه هم پیمانان اروپایي خود 

سیگنال ازسر گیري مذاکرات را مخابره  کند.
با تغییر دولت در ایران دنیا منتظر شــنیدن سیاســت هاي هســته اي دولت 
سید ابراهیم رئیسي بود تا در نهایت بعد از 5 ماه وقفه تیم هسته اي ایران با شکل 
و شــمایل جدید راهي وین شــود تا دوباره امید ها براي بقاي توافق هسته اي 

زنده شود.
حاال مي توان گفت توافق هسته اي از  آي سي   یو خارج و به بخش عمومي منتقل 
شده اما بدن نحیف و ضعیف آن به تقویت همه جانبه نیاز دارد و بازآفریني اعتماد 

ازدست رفته ایران گزاره اي مهم در این مسیر خواهد  بود.
ایران از توافق هسته اي انتظار خارق العاده اي ندارد صرفا خواهان احیاي توازن 
آن است، یعني اگر برجام به محدودیت بخش هاي فني و هسته اي ایران منجر 
مي شود طرف مقابل مي بایســت به خواســته هاي تهران تن دهد و لغو مؤثر 
تحریم ها همان انتظار حداقلي ایران از توافق هسته اي است و از همین روست 
که دولت جدید ایران مذاکرات تازه را نه مذاکرات هسته اي بلکه مذاکرات لغو 

تحریم مي خواند و  مي نامد.
دیروز، تیم هســته اي جدید ایران متشــکل از مسئوالن ارشــد بخش هاي 
مختلف اقتصادي، حقوقي و فني به ریاســت علي باقري، معاون سیاسي وزیر 
 خارجه در وین مذاکرات را از ســر گرفتنــد تا در گام نخســت یخ چند ماهه

 آب شود. 
در نتیجه مذاکرات روز گذشته مذاکره کننده ارشد ایران خواستار آن شد که 
لغو تحریم در اولویت مذاکرات قرار بگیرد و از سوی دیگر طرفین اعالم کردند 
که نشست کارگروه لغو تحریم ها امروز سه شنبه برگزار می شود و از همین رو  

می توان روند جاری را مثبت ارزیابی کرد.
آنچه ممکن است توافق هســته اي را به بایگاني تاریخ بســپارد وقت کشي از 
طرف آمریکایي هاست، مشخص است که ایران انگیزه توافق فوري دارد و وزیر 
خارجه ایران به صراحت بر در دســترس بودن توافق تأکیــد کرده و بر همین 
اساس توافق را مي توان سهل دانست اما تحرکات عناصر تخریب گر یعني مثلث 
صهیونیست ها،  عربستان و جمهوریخواهان آمریکایي چشم انداز ممتنع بودن 
این توافق را هویــدا مي کنند. با این حال اکنون که دور نخســت مذاکرات بنا 
به گفته حاضران موفقیت آمیز برگزار و مسیر رو به جلو اعالم شده، باید منتظر 
ماند و دید در این مسیر پر سنگالخ کدام منطق بر دیگري غلبه خواهد یافت؛ 
منطق توافق و ثبات با پرچمداري ایران یا منطق مقابله و بي ثباتي با محوریت 

صهیونیست ها.

 يك مسير سهل
 اما ممتنع

نگاه
حميدرضا جماعتي ؛ دبیر کمیته علمي کشوري کنترل و مقابله با کووید-19

ســرایت زایي »اومیکرون«، آنقدر زیاد است که تنها 
در 48ساعت، سازمان جهاني بهداشت ، این سویه را 
به عنوان یك واریانت نگران کننده، )Variant of concern( معرفي کرد. چرا که 
بررسي ها نشان مي دهد بیش از 50نوع جهش در این ویروس وجود دارد و حدود 
30جهش آن در پروتئین  اســپایك رخ داده است. این مســئله باعث سرایت زیاد 
و چسبیدن بســیار قوي تر ویروس به سلول ها و تکثیر بیشــتر آن شده است. این 
وضعیت نگراني زیادي در کشــورهاي مختلف و در میــان متخصصان دنیا ایجاد 
کرده، برخي کشورها در مواجهه با موارد مثبت گزارش شده از شیوع این بیماري، 
محدودیت هایي را درنظر گرفته اند اما تصمیم گیري درباره اینکه در کشور خودمان 
هم پیش از شیوع بیماري باید محدودیت هاي مشــابه درنظر گرفته شود برعهده 
ستاد اجرایي کروناســت. از نظر کمیته علمي کرونا با توجه به ســرایت  و تکثیر 
بیشــتر ویروس در داخل بدن، همچنین گســتردگي و گرفتاري اي که در ابتالي 
افراد به وجود مي آورد، به نظر مي رسد چاره اي جز اعمال محدودیت هاي کرونایي 
وجود نداشته باشد. البته تکثیر ویروس به تازگي رخ داده و مطالعات درباره اینکه 
اومیکرون مي تواند باعث افزایش بســتري در بیمارســتان ها یا مرگ و میر شود یا 
مقاومت بیشتري در برابر واکســن ها داشته باشد، تکمیل نشده است، حتي شدت 
بیماري زایي آن نسبت به گونه  دلتا هم اثبات نشده، هر چند که متخصصان به سرعت 
در حال ارزیابي و مطالعه این واریانت جدید هستند و احتماال تا 3هفته آینده پاسخ 
این سؤاالت داده خواهد شد. در گونه دلتا با توجه به شیوع باال در کشورهایي مثل 
هند و همچنین ثبت مرگ و بستري زیاد، وضعیت کامال مشخص بود. بررسي هاي 
قبلي نشان داده بود که قدرت سرایت دلتا نسبت به نوع ووهان بیشتر است و درجه 
مسري بودن فردي در نوع ووهان باعث مي شود که هر بیمار 2.5نفر دیگر را آلوده 
کند، این عدد در دلتا 6نفر عنوان شد و درباره سویه جدید از آفریقاي جنوبي هم با 
وجود اینکه مطالعات کافي وجود ندارد اما با توجه به جهش  هاي آن، احتمال باالتر 
بودن قدرت سرایت در مقایسه با 2سویه قبلي پیش بیني مي شود. به همین دلیل 
اقدامات زودهنگام برخي کشورها براي بســتن مرزها و ایجاد محدودیت ها را باید 
مثبت ارزیابي کرد. البته یکي از مسیرهاي انتقال ویروس، مرزها هستند و چرخش 
ویروس در جامعه به ویژه جوامعي که درصد واکســینه شــدن افراد آنها کم است، 
مي تواند جهش در داخل همان جامعه را هم ایجاد کند. ضرورتي ندارد ویروس از 
مرز وارد شود بلکه چرخش ویروس در جامعه با توجه به میزان کم واکسیناسیون 
مي تواند منجر به موتاسیون یا سویه هاي مشابه اومیکرون شود. اینکه سویه جدید 
ابتدا در کشورهاي آفریقاي جنوبي مشــاهده شد هم به همین دلیل است، چرا که 
درصد واکسیناسیون در این کشــورها زیر 40درصد بود بنابراین این فرصت براي 
ویروس فراهم شد که چرخش بیشتري داشته باشد و این مسئله معادل رقم خوردن 
جهش هاي بیشتر و حتي خطرناك تر شدن سویه جدید است. درباره کشورمان اما 
با توجه به پوشش خوب واکسیناســیون انتظار رقم خوردن وضعیت بحراني کمتر 
است، ما 2راهکار براي مهار این سویه جدید داریم؛ یکي پیشگیري با واکسیناسیون 
و رعایت پروتکل ها و دیگري ایجاد محدودیت  با انجام تست هاي وسیع، شناسایي و 
پیگیري و غربالگري مبتالیان. بحث واکسیناسیون برعهده مسئوالن کشوري است 
که انجام مي شود اما رعایت پروتکل ها باید از سوي خود مردم صورت گیرد. کمیته 
علمي براساس همین موضوع، ترغیب مردم براي رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون 
را مدنظر قرار داده  اســت. البته عالوه بر تزریق واکسن ها در 2 دوز ابتدایي، تزریق 

دوز ســوم یا بوســتر هم مطرح اســت، درباره واکسن ها بر 
پایه mRNA )مانند فایزر و مدرنا( بعد از 6 تا 8  ماه ســطح 

آنتي بادي و ایمني کاهش پیدا مي کند و ضرورت تزریق دوز بوستر بعد از این مدت 
توصیه مي شود. 

 پيش بيني سرايت
باالي جهش جديد كرونا
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جای شهيد فخری زاده 
خالی است

 مثل قرقی
 جنس می رسانند

 با رمان نویس
در نیفتید!

 شهردار تهران در دیدار با 
خانواده شهید دانشمند هسته اي:

زاکانی: فراق شــهید فخــري زاده براي 
خانواده او غیرقابل تصور است، اما شرایط 
تا زماني مشخص در دست انسان است و 
از جایي به بعد دیگر دست انسان نیست. 

صفحه3را بخوانید.

گزارشي از خرده فروشي مواد مخدر 
در کوچه  پس کوچه هاي تهران

 دیدار با اسداهلل امرایي
 به بهانه انتشار »آخر داستان« 

اثر لیدیا دیویس

ســرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« 
می گوید: مــن نمي توانم با قاطعیت 
اعالم کنم که دسترسي به مواد مخدر 
در تهران در چند دقیقه اســت چرا 
که این زمــان در 22منطقه تهران، 
 متفــاوت اســت. صفحــه10 را

 بخوانید.

اســداهلل امرایي، جــداي از مترجم و 
نویسنده بودن به غایت شریف، مهربان 
و دوست داشتني است. اغلب کساني که 
در عرصه ادبیات به اصطالح سرشان به 
تنشان مي ارزد، براي او و ترجمه هایش 
احترام قائل  هستند. امرایي، مترجمي 
است که پله هاي حرفه نوشتن و ترجمه 
را گام  بــه  گام طي کرده تــا بدین جا 

رسیده است. صفحه9 را بخوانید.

 محلـه با همشهری محـله باصفاست
با ما به محله های تهران سـر بزنید

قرار ما؛ چهارشنبه های هر هفته، ضمیمه روزنامه همشهری

@hamshahrinews @hamshahrinews

hamshahrinewspaper @hamshahrionlinenews

t e l e g r a m t w i t t e r

i n s t a g r a m آنالیـــن همشـــهری 

پاي درد دل خانواده جان باختگان هواپیماي اوکرایني

دایی یکی از جان باختگان: مطالبه سیاسی 
نداریم، ابهاماتمان را برطرف کنید

وکیل خانواده ها: سازمان قضايی نيروهای مسلح  
سالم ترين و دقيق ترين بخش از دستگاه قضاست

پدر یکی از قربانیان حادثه: قرار بود با آقای روحانی 
دیدار کنیم، به  بهانه کرونا لغو شد

شناسايی 121 مبتال به 
اچ آی وی در يك هفته

42933

60000

14000%81  نفر مبتال  
تاکنون  شناسایي 

شده اند
نفر مبتال کامال 
درمان شده اند

موارد ابتال مربوط 
به مردان است

 آزمایش اچ آي وي 
در 7 روز گرفته شده است

  تولید خودرو در 8 ماه سال جاری 5درصد رشد کرد
  درآمد شرکت های خودرو سازی  108درصد افزایش داشت

  امسال فروش  خودرو های  کارخانه ای 8درصد بیشتر از پارسال است
  تقاضا برای خرید خودرو، ساالنه تا 1/5میلیون دستگاه برآورد می شود
  میانگین قیمت محصوالت ایران خودرو  امسال 76 درصد افزایش یافت
  قیمت  محصوالت سایپا  در 8 ماه  44درصد نسبت به پارسال افزایش یافت
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مقايسه هيأت هاي 
 ديپلماتيك ايران

 و آمريكا
بررسي مقايســه اي هيأت هاي 
مذاكره كننده ايراني و آمريكايي در 
جريان مذاكرات هسته اي پيشين و 
به ويژه گفت وگوهاي توافق برجام 
نشان مي دهد اگرچه هر دو هيأت 
غالبا شامل 11ديپلمات بوده، اما 
هيأت آمريكايي همواره با تركيب 
كامل تري حاضر شده  و از تعداد 
قابل توجهي كارشناس برخوردار 

بوده است.
در جريان مذاكــرات برجامي در 
وين طي بهار و تابســتان1394 
اگرچه جان كري، وزيرامورخارجه 
وقت اياالت متحده هدايت كننده 
اصلي هيأت ديپلماتيك اين كشور 
به شمار مي رفت، اما وندي شرمن، 
معاون وقت وزير امورخارجه آمريكا 
در امور سياســي رياست هيأت 
آمريكايي را برعهده داشت و رابرت 
مالي، دستيار ويژه رئيس جمهوري، 
جيمز تيمباي، مشاور ويژه معاون 
وزيــر امورخارجــه آمريكا در 
امور كنترل تسليحات و امنيت 
بين المللي، پل اروين از شــوراي 
امنيت ملي، نيوول هاي اسميت، 
معاون مشــاورحقوقي وزارت 
امورخارجه، كريستوفر بك مير، 
معاون هماهنگ كننده سياست 
تحريم ها در وزارت امورخارجه، 
جاشوا بلك، رئيس هيأت آمريكا در 
سازمان ملل متحد در امور تحريم ها 
و مبارزه با تروريسم، كوين ويال، 
مدير دفتر پادمان هاي هسته اي 
فليسيا سوييندلز،  بين المللي، 
مشاور بلندپايه سياست تحريم ها 
از دفتر كنترل دارايي هاي خارجي 
وزارت خزانــه داري، كيمبرلي 
گاهان، مشاور دادستان و جوليا 
جاكوبي، دستيار ويژه شرمن تيم 
اصلي مذاكره كننده اياالت متحده 
آمريكا را تشــكيل مي دادند كه 

درمجموع شامل 11نفر مي شد.
ايــن درحالي اســت كــه تيم 
مذاكره كننــده ايراني حاضر در 
اين مذاكــرات به جز محمدجواد 
ظريف به عنوان وزير امورخارجه 
كشورمان، شــامل سيدعباس 
عراقچي، معــاون امورحقوقي و 
بين المللي، مجيد تخت روانچي، 
معــاون اروپا و آمريــكا، حميد 
بعيدي نــژاد، مديــركل امور 
اقتصادي و تخصصي بين المللي 
وزارت امورخارجه، داوود محمدنيا، 
مشاور حقوقي وزير امورخارجه، 
محمد اميري از ســازمان انرژي 
اتمي، حسين فريدون، دستيار 
ويــژه رئيس جمهــوري وقت، 
پژمان رحيميان، عضو فني تيم 
مذاكره كننده، علي اصغر زارعان، 
معــاون ســازمان انرژي اتمي، 
اميرحسين زماني نيا، معاون وزير 
نفت، جمشيد ممتاز، كارشناس 
حقوق بين الملل و اميرحســين 

رنجبريان، حقوقدان بوده  است. 

ث
مك

 عصر ديروز نخستين نشست 
از دور جديــد مذاكــرات ديپلماسی

هسته اي ايران و 1+4 در وين 
برگزار شــد؛ مذاكراتي كــه برخالف 6دور 
مذاكرات احياي برجام كه در گراند هتل اين 
شهر برگزار مي شد در هتل كوبورگ آغاز شد. 
 مذاكرات دوشنبه وين شــروع موفقي در 
گفت وگوهاي طرف ايران و گروه1+4 داشت. 
تصميم به تمديد 2روزه جلسات در سطوح 
سياسي و فني حكايت از ابراز رضايت شركاي 
برجامي و گفت وگوهاي جدي تر طرف ها در 

وين دارد.
معاون مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
ديشــب پس از پايان روز اول گفت وگوها از 
ادامه مذاكرات طي امروز و فردا در 2كارگروه 
رفع تحريم ها و هسته اي خبر داد. او در بخشي 
از سخنانش گفت: از اينكه به وين بازگشتيم 
خوشحالم. حس فوريتي براي بازگرداندن 
برجام به جايگاه خود وجــود دارد اما هيچ 
بازه زماني مقطوعي بــراي آن وجود ندارد. 
به گفته وي ايران موافقت كرده كه مذاكرات 
اين دور بر پايه 6دور مذاكرات قبلي ادامه يابد 
اما در عين حال تأكيد كرده كه مي خواهند 
حساسيت هاي سياسي دولت جديد ايران 
ضميمه مذاكرات شود. انريكه مورا در سخنان 
خود اشــاره كرد كه اخيرا ديداري با رابرت 
مالي، نماينده ويژه آمريكا در امور ايران داشته 
است. وي ادامه داد: من نسبت به مذاكرات 
نه خوش بين و نه بدبين هستم. من ديدگاه 
مثبتي نسبت به اين دارم كه تمامي هيأت ها 
عزم خود بــراي تعامل را ابــراز كردند. مورا 
تأكيد كرد در آينده اي نزديك نشســتي در 
سطح وزرا اتفاق نخواهد افتاد. معاون مسئول 
سياســت خارجي اتحاديه اروپا گفت: رفع 
تحريم ها اولويت اصلي ايران است. آنها درك 
مي كنند كه رفع تحريم ها در ازاي تعهدات 
ميسر خواهد شد و   موافقند كه به گفت وگو 

درخصوص تعهدات هسته اي ادامه دهند.
ميخائيل اوليانــوف، نماينده روســيه در 
مذاكرات هم اعالم كرد كه مذاكرات كامال 
موفقيت آميز آغاز شده  است. او در توييتي 
نوشت: نشست كميسيون مشترك برجام 
تمام شد. شركت كنندگان توافق كردند كه 
گام هاي فوري بيشــتري طي هفتمين دور 
مذاكــرات - كه آغاز كامــال موفقت آميزي 

داشته است- بردارند.

 عزم ايران در لغو مؤثر تحريم ها
در اين ميان تركيب و تعداد تيم مذاكره كننده 
ايرانــي حاضر در وين گويــاي اين موضوع 
است كه جمهوري اســالمي با به كارگيري 
كارشناســان متخصص، به ويــژه در حوزه 
اقتصادي و پولي – بانكي، با انسجام بيشتري 
در مذاكرات حاضر شده و براي لغو تحريم ها 
مصمم تر از هميشه است. عزم ايران براي رفع 
تحريم ها از تركيب تيم اعزامي نمايان است 
و چند معاون وزيــر در بخش هاي مختلف 
سياسي و اقتصادي، براي نخستين بار در اين 

هيأت حضور دارند. اين موضوع درحالي است 
كه تركيب هيأت اصلــي مذاكره كننده به 
سرپرســتي علي باقري كني، تقريبا همان 
تركيب قبلي اســت و تغييــر قابل توجهي 

نداشته است.
 

 فضاسازي هاي رسانه اي
در روزهاي اخير ليز تراس، وزير امور خارجه 
انگليس و يائير الپيد، وزير امور خارجه رژيم 
صهيونيستي، پس از ديدار و رايزني در لندن، 
در بخشي از يك بيانيه اظهاراتي را عليه ايران 
و برنامه هسته اي آن مطرح و اعالم كردند كه 
»شبانه روز« مي كوشند تا مانع تبديل شدن 
ايران به قدرتي هســته اي شوند؛ موضوعي 
كه بارها از سوي ايران شفاف سازي هاي الزم 
درباره آن انجام و همواره بر صلح آميز بودن 
فعاليت هاي هسته اي كشورمان تأكيد شده  
است. عالوه  بر اين، رسانه ها و ديپلمات هاي 
غربي در ماه هاي اخير بارها تهديد »روي ميز 
بودن همه گزينه ها« را عليه ايران مطرح كرده  
و كوشيده اند مذاكرات را به مسير دلخواه خود 
هدايت كنند؛ مسيري كه جمهوري اسالمي از 
ورود به آن احتراز و بارها اعالم كرده به شرطي 
در مذاكرات حاضر مي شود كه مبنا، لغو مؤثر 
تحريم ها و راستي آزمايي اين موضوع باشد. 
در چنين شرايطي اياالت متحده و تروئيكاي 
غربي مي كوشند با مطرح كردن گزينه هاي 
انحرافــي، مســير پرمانعــي را پيش روي 

مذاكره كنندگان ايراني قرار دهند.

بازي آمريكايي
بر همين اســاس هم بود كــه در روزهاي 
اخير رســانه هاي آمريكايي گزارش دادند 
كه مسئوالن اين كشور درحال بحث درباره 

فهرســت گزينه هاي »طرح ب« درصورت 
شكســت مذاكرات هســتند. اين گزارش 
ادعا كرده است: »در شــرايطي كه احتمال 
دستيابي به موفقيت در مذاكرات وين دور 
از دسترس به نظر مي رسد و ايران در تضاد با 
بازرسان هسته اي سازمان ملل متحد است، 
مقام هاي آمريكايي و اروپايي با مجموعه اي 
از انتخاب هاي ناخوشــايند - از تحريم هاي 
تشديد شده تا اقدام نظامي بالقوه - روبه رو 
هستند.«  همچنين ايده »توافق موقت« حربه 
ديگري اســت كه برخي منابع ديپلماتيك 
معتقدند آمريكايي ها مذاكره برســر تحقق 
آن را مطرح كرده اند؛ ايده اي كه ديپلمات ها 
و مسئوالن ايراني در مقاطع مختلف آن را رد 
كرده اند. ازسوي ديگر به نظر مي رسد گزينه 
وارد آوردن فشار به جمهوري اسالمي ايران 
از طريق روســيه و چين نيز براي غربي ها 
دســتاورد چنداني نداشته اســت؛ چراكه 
موضع ديپلمات هاي روسي و چيني پيرامون 
مذاكرات نشاني از همسويي آنان با طرف هاي 

غربي در تحت فشار قرار دادن ايران ندارد.

 موضع چين و روسيه
در چنين شرايطي وانگ ونبين، سخنگوي 
وزارت امورخارجه چين ديــروز در جريان 
كنفرانس خبري خود به تشريح موضع اين 
كشور درباره مذاكرات وين پرداخت و اعالم 
كرد آمريكا بايد تمام تحريم هاي غيرقانوني 
و يكجانبه عليه ايران را رفع كند. ونبين در 
اين كنفرانــس تأكيد كرد كــه آغاز مجدد 
مذاكرات نتيجه تالش  مشترك همه طرف ها 
و نشــان دهنده اراده مشــترك براي حفظ 
اين توافق جامع است. ســخنگوي وزارت 
امورخارجه چين همچنين بر عزم پكن براي 

حفظ برجام تأكيد كرده و گفته  است كه اين 
كشــور »قاطعانه به حفظ اين توافق جامع 
درباره موضوع هسته اي ايران متعهد است«.

نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در 
وين نيز به فضاي حاكم بر مذاكرات واكنش 
نشان داد و در حســاب توييتري خود اعالم 
كرد كه كشورش »خوش بيني محتاطانه اي« 
نسبت به اين مذاكرات دارد. ميخائيل اوليانوف 
در واكنش به اظهارات خبرنگاري كه فضاي 
حاكم بر مذاكرات احياي توافق هسته اي در 
وين را مأيوس كننده دانســت، نوشت: »ما 
كامال به مشكالتي كه در مذاكرات وين وجود 
دارد، واقفيم، اما محتاطانه خوش بين هستيم. 
دليل اين خوش بيني محتاطانه بسيار ساده 
اســت؛ اينكه ما هيچ جايگزين قابل قبولي 
براي نتيجه گيري موفقيت آميز از مذاكرات 

پيرامون برجام ]توافق هسته اي[ نداريم.«

پنجره اي كه براي هميشه باز نمي ماند
همه اينها درحالي  است كه مسئوالن ايراني 
بارها اعــالم كرده اند كه در صــورت ادامه 
بدعهدي ها ازسوي طرف هاي غربي، »پنجره 
توافق هسته اي براي هميشه باز نمي ماند«؛ 
موضوعي كه وزير امورخارجه كشورمان نيز 
بر آن تأكيد دارد. وي ديروز طي يادداشتي 
كه در رسانه هاي كشور منتشر شد، عنوان 
كرد: »جمهوري اسالمي ايران با وجود تمامي 
بدعهدي هاي غرب در برجام، مجدداً به منظور 
نشان دادن حســن نيت و با هدف غايي لغو 
تحريم هاي يك جانبــه و غيرقانوني، اكنون 
آماده گفت وگوي نتيجه محور براي دستيابي 

به »توافق خوب« با 1+4 است.«
حســين اميرعبداللهيان تأكيد كرده  است 
كه »در چارچوب اين فراينــد، هرگز نبايد 

فراموش كــرد آمريكا عامــل اصلي ايجاد 
وضعيت فعلي است. در 4سال گذشته، كاخ 
سفيد براي از بين بردن برجام از هيچ تالشي 
فروگذار نكرد و ايــن ايران بود كه تمام توان 
خود را براي زنده نگاه داشتن اين توافق به كار 
بســت. آنچه در 6دور قبلی مذاكرات  براي 
ايران آشكار شد، اين است كه اياالت متحده 
هنوز درك درستي از اين واقعيت ندارد كه 
بدون رفع همــه تحريم هايي كه عليه ملت 
ايران در دوران پس از خروج اين كشــور از 
برجام اعمال كرده است، راهي براي بازگشت 

به برجام ندارد.«
علــي باقري كنــي، معاون سياســي وزير 
امورخارجه ايــران و مذاكره كننده ارشــد 
كشورمان در وين نيز در آستانه آغاز مذاكرات 
و در يادداشتي كه در روزنامه فايننشال تايمز 
به چاپ رسيد، تأكيد كرد كه كشورهاي غربي 
و به ويژه آمريكا به صورت خستگي ناپذيري در 
تالش هستند تا »مذاكرات« را تنها به عنوان 
فرايندي براي محدود كردن برنامه هسته اي 

صلح آميز و مشروع ايران نشان دهند.
مذاكره كننده ارشد كشــورمان به اهداف 
اصلــي ايران در ايــن مذاكرات نيز اشــاره 
كرده  است؛ »در اين راستا ما 2هدف داريم؛ 
نخستين هدف رفع كامل، تضمين شده و 
قابل راســتي آزمايي تحريم هايي است كه 
عليه مردم ايران اعمال شده بودند و دومين 
هدف، تسهيل حقوق قانوني ملت ايران براي 
بهره برداري از دانش هســته اي صلح آميز 
به ويژه فناوري مهم غني سازي براي مقاصد 
صنعتي طبق معاهده عدم اشاعه هسته اي 
)NPT( اســت.« مواضع جمهوري اسالمي 
ايران در مذاكرات هســته اي وين، ديروز و 
اين بار از زبان سخنگوي وزارت امورخارجه 
نيز تكرار شــد تا گواهي باشد بر عزم جدي 
كشورمان براي دســتيابي به توافقي خوب. 
ســعيد خطيب زاده در نشســت خبري با 
رسانه ها اعالم كرد كه هيأت مذاكره كننده 
ايران با عزم و اراده جدي وارد وين شــده و 
به گفت وگوهاي نتيجه بخش فكر مي كند. 
اگر آمريكا با اين اصل به ميــدان بيايد كه 
بخواهد بن بست را حل كند، گفت وگوها در 
مسير درست خواهد بود. وي همچنين درباره 
چگونگي راستي آزمايي رفع تحريم ها گفت: 
ما تأكيد كرده ايم كه به دنبال راستي آزمايي 
اقدام هاي اياالت متحده ذيل قطعنامه22۳1 
شــوراي امنيت هســتيم و ايــن يكي از 
خطوط اصلي ما در مذاكــرات خواهد بود. 
اگر تيم طرف مقابل بــراي اطمينان از رفع 
تحريم هاي فراسرزميني وارد مذاكرات شود، 
آن وقت مذاكره در مسير درستي قرار دارد. 
خطيب زاده ادامه داد: آمريكايي ها در 6دور 
قبلی مذاكرات، وقت ما و انرژي 1+4 را گرفتند 
تا ميراث شكست خورده ترامپ را حفظ كنند. 
توصيه من اين است براي اين هدف به وين 
بيايند كه تحريم هايي كه از سال2015 عليه 
ايران اعمال كرده اند، برطرف و بن بســت ها 

رفع شود. 

 طرح شكايات متعدد مجلس از 
ترك فعل دولتمردان سابق با اما و قضايی

اگرهای رئيس قوه قضاييه چندان 
راه ساده ای پيش رو ندارد. غالمحسين محسنی 
اژه ای حداقل در 2ســخنرانی در مورد ارســال 
پرونده های شــكايت مجلس از دولت حســن 
روحانی به قوه قضاييه، تعييــن تكليف آنها را 
مشــروط كرده اســت. او يك بار غيرمستقيم 
درخصوص شــكايات مجلــس در موضوعاتی 
همچون اجرای سند20۳0 در دولت روحانی، 
استنكاف دولت سابق از اجرای قانون هسته ای 
مصوب مجلس با عنوان قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران توجه 
نماينــدگان را بــه »تداخــل كارهــا« و 
»موازی كاری هــا« با توجه به تعــدد نهادهای 

نظارتی مختلف در كشور جلب كرده بود.
رئيس قوه قضاييه روز يكشــنبه در نشســت 
مشــترك نمايندگان مجلس و مسئوالن عالی 
قضايی به مناســبت روز مجلس )دهم آذرماه( 
مرتبط با درخواست های مكرر برخی نمايندگان 
برای رسيدگی به شكايات ترك فعل مسئوالن 

در قوه قضاييه گفت: هــر ترك فعلی حاال جرم 
نيست و نياز به قانون دارد. شما مطمئن باشيد 
كه قوه قضاييه بايد دســتگاهی باشد كه بيش 
از همه به قانون احترام می گــذارد و اگر قانون 
نداشته باشــيم و با نظرات خودمان وارد شويم 
ممكن است مشــكل ايجاد كند. تا به امروز در 
كمتر از 4 ماه، ۹نشســت با نمايندگان مجلس 
داشته ام يعنی با ۷كميسيون و 2فراكسيون ديدار 
داشــته ام و به نظرم نزديك ترين افراد به مردم، 
نمايندگان آنها هستند. قوه قضاييه به طور جدی 
چند موضوع را در دست بررسی دارد. اول اينكه 
اطاله دادرسی را كم و فرايند های دادرسی را كوتاه 
كنيم. اظهارات اژه ای بدون اشاره به ذكر عناوين 
پرونده های ارسالی از مجلس به قوه قضاييه مطرح 
شدند ولی بيشــترين فراوانی شكايات مجلس 
از ترك فعل مســئوالن مربوط به دولت سابق و 

رياست جمهوری حسن روحانی بوده است.
نمايندگان مجلس يازدهم با اســتناد به اصول 
122 و 1۳4 قانون اساسی تاكنون شكايت های 
مختلفی از دولت حسن روحانی به قوه قضاييه 
ارسال كرده اند. كميســيون اصل۹0 مجلس 

پيگير اين شــكايات اســت. نمايندگان طرح 
شــكايت خود عليه روحانی را از يك طرف به 
اصل122 مســتدل می كنند كه تصريح دارد 
»رئيس جمهور در حــدود اختيارات و وظايفی 
كه به موجب قانون اساســی و يا قوانين عادی 
برعهــده دارد، دربرابر ملــت و رهبر و مجلس 
شورای اسالمی مسئول است« و از طرف ديگر 
مسئوليت اقدامات هيأت وزيران را هم براساس 
اصل1۳4 قانون اساسی برعهده رئيس جمهور 
می دانند و برخی شكايات ديگر را نيز ضميمه 
گزارش های ارسالی خود از مجلس به قوه قضاييه 
می كنند. در اصل1۳4 قانون اساسی تأكيد شده 
»رياست هيأت وزيران با رئيس جمهور است كه 
بر كار وزيران نظارت دارد« و در آخر همين اصل 
تصريح شده  كه»رئيس جمهور در برابر مجلس 

مسئول اقدامات هيأت وزيران است«.
تنها در 2مورد از شــكايات ارسالی مجلس به 
قوه قضاييه، نمايندگان درباره موضوع بورس و 
مداخالت ارزی در دولت گذشته پرونده هايی را 
به نهاد قضايی ارسال كرده بودند. اين پرونده ها 
به گفته مجلسی ها به دادستان كل كشور ارسال 
شده بودند. حسن شــجاعی رئيس كميسيون 

اصل۹0 مجلس مهرماه از تصميم به استقرار تيم 
بازرسی اين كميسيون در نهاد رياست جمهوری 
به منظور بررسی ترك فعل های حسن روحانی 
خبر داده و گفته بود: »اين تيم وظيفه رسيدگی به 
تمامی اسناد و ابعاد مختلف اين پرونده را برعهده 
دارد.« نصراهلل پژمان فر عضو ديگر كميســيون 
اصل۹0 هم درباره شكايات از ترك فعل مسئوالن 
دولت تدبيرواميد گفته بود: »در پرونده مسكن 
كل سياســت هايی كه در اين حوزه قرار به اجرا 
بوده را بررســی كرده و از رئيس جمهور سابق 
)روحانی( به دليل ترك فعل هايی كه داشــته 
شكايت كرده ايم.« حسينعلی شهرياری رئيس 
كميسيون بهداشت مجلس هم اخيرا با بيان اينكه 
وضعيت پيك پنجم كرونا و افزايش جان باختگان 
آن به دليل سوءمديريت رئيس جمهور قبلی بود، 
گفته بود: »ما دوبار از وی به قوه قضاييه شكايت 
كرديم، يك بار در زمان رياست آيت اهلل رئيسی 
بر قوه قضاييه و بار ديگر هــم در دوهفته قبل و 
اميدواريم اين بار قوه قضاييه رســيدگی كند.« 
اين شكايات بايد در دادگاه ويژه روحانيت بررسی 
شوند. غالمحسين محســنی اژه ای، رئيس قوه 
قضاييه 24آبان در جلسه شورای عالی قضايی با 

بيان اينكه در قانون اساسی تصريح شده هر كس 
از طرز كار قوا شكايت دارد می تواند در كميسيون 
اصل۹0 مطــرح كند، گفته بود: »از ســال 5۹ 
تاكنون كه اين قانون و آيين نامه آن اجرايی شده، 
هنوز ممكن اســت يك تعريف مشترك درباره 
مفهوم شكايت، طرز كار و يا نحوه شكايت حاصل 
نشده باشــد كه اگر اين مسئله به خوبی تبيين 

نشود ممكن است باعث تداخل كارها شود.«
او درباره تعدد نهادهای نظارتی در بحث عملكرد 
دولت تصريح كرده بود: »مجلس شورای اسالمی 
يكی از وظايف خود را نظارت بر همه امور كشور 
می داند. در قوه قضاييه هم دو مجموعه نظارتی 
وجود دارد كه يكی ســازمان بازرسی است كه 
براساس اصل1۷4 قانون اساسی بر روند حسن 
اجرای قوانين نظارت دارد و ديگری ديوان عدالت 
اداری كه براساس قانون اساسی مسئول بررسی 
تصميمات و بخشــنامه های دولت است كه به 
شكايات مردمی در اين حوزه رسيدگی می كند. 
ما بايد بررسی كنيم چگونه می توانيم ظرفيت 
اين مجموعه ها با ظرفيت مجلس را به گونه ای 
هماهنگ كنيم كه با جلوگيری از موازی كاری ها 

نقش مؤثری در اصالح امور داشته باشند.

ايران و 1+4 ديشب در وين ارزيابی موفقی از شروع گفت و گوهای برجامی داشتند

گام اول لغو تحريم ها

 پاسخ اژه ای به ابهام های مجلس درباره  ترك فعل مسئوالن
رئيس قوه قضاييه تاكنون 2بار درباره تعيين تكليف شكايات كميسيون اصل۹0 مجلس و ترك فعل مسئوالن اعالم موضع كرده است

رهبری

 موافقت رهبرمعظم انقالب
 با استعفای آيت اهلل جنتی

درپی استعفای آيت اهلل جنتی از رياست شورای هماهنگی تبليغات 
اسالمی، حضرت آيت اهلل خامنه ای در حكمی با تشكر از خدمات 
ايشان، حجت االسالم محمدحسين موسی پور را به مديريت اين 

شورا منصوب كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن حكم 

رهبر انقالب اسالمی به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

شورای هماهنگی تبليغات اسالمی در شمار نهادهای قانونی فعال 
و اثرگذار در طول چند دهه و منشأ بصيرت افزايی و آرمانگرايی در 
بزرگداشت يادبودها و مناسبت های انقالب اسالمی بوده و در سايه 
مديريت موفق جناب آيت اهلل آقــای جنتی دامت بركاته خدمات 
ارزشمندی به كشور كرده است. اكنون با عنايت به استعفای جناب 
آقای جنتی و با تشــكر و تقدير از زحمات فراوان ايشــان، جناب 
حجت االسالم آقای حاج شيخ محمدحسين موسی پور دام توفيقه 

را به مديريت اين شورا منصوب می كنم.
انتظار می رود مشی اين شورا به تبعيت از شيوه راهنمايان بزرگ 
دينی، براساس تبيين و عمق بخشی به شــعارها و رساندن پيام 
صادقانه و صميمی به دل های مخاطبان باشــد. اين شورا از آغاز 
براين اساس شــكل گرفته و حركت كرده و بايد هرچه بيشتر به 

آن اهتمام ورزد.
توصيه اينجانب مردمی كردن بزرگداشت ها، فعال كردن مساجد 
و نهادهای مردمی، به كارگيــری ابتكارات و خالقيت های جوانان 
انقالبی و طراوت و تازگی بخشيدن به مراسم دينی و انقالبی است. 
توصيه ديگر چابك و سبك كردن تشــكيالت و زدودن زائده ها و 
فرسودگی های آن است. از خداوند متعال توفيقات ايشان را مسئلت 

می كنم و مجدداً از آيت اهلل آقای جنتی تشكر می نمايم.
سيدعلی خامنه ای
۸ آذر 1400

تذكر اژه ای به مسئوالن قضايی درباره بازداشت ها
رئيس قوه قضاييه در جلسه روز دوشنبه شورای عالی قضايی با بيان اينكه قوه قضاييه بايد بيش 
از همه ملتزم به قانون باشد، گفت: در همه بخش ها ازجمله دادگستری، دادسرا و حوزه ضابطين 

اقداماتی كه صورت می گيرد بايد مستدل و مستند بوده و از اتقان كامل برخوردار باشد. 
به گزارش ميزان، غالمحسين محسنی اژه ای تصريح كرد: مهم اين است كه همه از ضابط تا 
داديار و بازپرس و قاضی در دادسرا و دادگاه به قانون عمل كنند. نبايد اينگونه باشد كه كسی 
را دستگير و بازداشت كنيم و بعد به دنبال دليل برويم و اگر فردی شاكی خصوصی دارد بايد 

دليل آن را هم اقامه كند تا ادعايش ثابت شود و به صرف ظن، نبايد كسی را بازداشت كنند.
محسنی اژه ای در ادامه از رسانه ها و جريانات سياسی خواست كه اجازه دهند اجرای عدالت و 
احكام عادالنه در فضايی آرام صورت گيرد و تأكيد كرد: شاهد هستيم بسياری حتی با انگيزه 
درست و صحيح اقدام به فضا سازی  می كنند، ولی وقتی فضا ناآرام و مسموم باشد، حق و باطل 
مخلوط می شود و امكان دارد تصميم گيری و حكم عادالنه برای همكاران قضايی سخت شود. 
وی با بيان اينكه در فضای نامتعارف نمی توان درست تصميم گيری كرد، به صاحبان تريبون 
و قلم توصيه كرد اجازه دهند دستگاه قضايی در فضايی آرام و مناسب عدالت را اجرا كند و 
افزود: اگرچه فشار ها تأثيری در آرا و تصميمات قضات نخواهد داشت، اما ممكن است موجب 

كندی و اخالل در كار ها شود.

ث
مك

نقل قول خبر

مهدی چمران
رئیس شورای شهر تهران:

توافق با جمهوری آذربایجان و تركمنستان 
می تواند به امنیت منطقه كمك كند. این 

توافق برای ایران درآمدزایی خواهد داشت و 
به تقویت ارتباطات و تعامالت بیشتر كشورها 

كمك می كند./ایرنا

غالمرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مشكل كم آبی استان های صنعتی ریشه ای 
۵۰ ساله دارد و اصالح آن نیازمند زمان 
است. بنابراین باید مردم را به صبوری 

دعوت كرد و به آنان توضیح داد وقتی در 
سال هایی با كمبود بارش مواجهیم، این 

مسئله تقصیر دولت نیست./ایسنا

  توصيــه وزيــر كشــور به 
استانداران 

وزير كشور در حاشــيه مراسم توديع 
معارفه استاندار خراسان  جنوبی اظهار 
كرد: استانداران بايد در مدار توسعه گام 
بردارند. به گزارش ايسنا، احمد وحيدی 
گفــت: اســتانداران مســئوليت های 
مختلفی برعهده دارنــد، اما مهم ترين 
مسئوليت آنها حفظ وفاق، همبستگی 
و فعال كردن ظرفيت های خفته استان 

است.

  ســند تحول دولــت، آماده 
رونمايی

معــاون پارلمانــی رئيس جمهــور در 
گردهمايی معاونان پارلمانی وزارتخانه ها 
و دستگاه ها گفت: ســند تحول دولت 
آماده شده و به زودی رونمايی می شود. 
اين ســند، اقــدام مهمی اســت و كار 
كارشناسی دقيق و عميقی انجام شده 
و پژوهشگاه های مختلف نظر داده اند. 
به گزارش ايســنا، سيدمحمد حسينی 
اظهاركرد: اين ســند از پشتوانه علمی 
و تجربی قوی برخوردار است و اهداف 
بيانيه گام دوم در آن لحاظ شــده است 
و همه بايد كمك كنند تا بتوان اهداف 

سند تحول را محقق كرد.

  موانع اســتفاده از ظرفيت 
ايرانيان خارج از كشــور رفع 

می شود
نايب رئيس مجلس شــورای اسالمی در 
ديدار صميمانه با ايرانيان مقيم اســپانيا 
گفت: مجلس آماده رفع موانع برای استفاده 
مطلوب از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور 
اســت. به  گزارش خانه  ملت، علی نيكزاد 
ضمن پاسخگويی به پرسش ها، برآمادگی 
كامل مجلس و ساير دستگاه های اجرايی 
ذيربط در ارائه راهكارهای تقنينی و اجرايی 
كشور برای رفع مشكالت و موانع و استفاده 

مطلوب از ظرفيت فراوان هموطنان مقيم 
خارج از كشور تأكيد كرد.

  2انتصاب جديد در قوه قضاييه
طی احكامی از ســوی حجت االسالم 
والمسلمين غالمحسين محسنی اژه ای، 
رئيس قوه قضاييه، علــی القاصی مهر 
به عنوان رئيس كل دادگستری تهران و 
علی صالحی به عنوان دادستان تهران 
منصوب شدند. به گزارش مركز رسانه 
قوه قضاييه، القاصی مهــر پيش از اين 
دادســتان تهران بود و علی صالحی نيز 
رياست دادگستری استان هرمزگان را 

برعهده داشت.

  توضيح يــك نماينده درباره 
حضور در »برنابئو«

احمد نادری، نماينده تهران در مجلس 
 شورای اســالمی، دربــاره حضــورش 
در ورزشگاه ســانتياگو برنابئو اسپانيا 
و تماشــای بازی فوتبال بيــن 2 تيم 
رئال  مادريد و ســويا نوشت: »به  عنوان 
رئيس شورای اجرايی اتحاديه جهانی 
بين المجالــس مجلس، در اين ســفر 
هــر روز ســاعت ۸صبح تا ۸شــب در 
پنل ها و نشســت های مختلف حضور 
داشتم. ديشب ساعت ۹شــب و بعد از 
اتمام جلسات با توجه به اينكه در دوره 
دانشجويی هم بعضا بازی های ليگ اروپا 
را با توجه به رويكردهای مردم شناختی 
دنبال می كردم، از اين فرصت در پايان 
برنامه كاری روزانه استفاده كردم و طبق 
گزارش های قبلی از جلسات و برنامه ها 
كه منتشــر كردم، اين مــورد را هم به 
اشتراك گذاشــتم، چرا كه مسئله ای 
برای پنهان كردن از مردم وجود ندارد. 
اين برنامه و بازديد از شهر در شب قبل از 
آن تنها برنامه جانبی بود كه در اين سفر 
داشتم و درعين حال اگر باعث رنجش 
مردم عزيزمان شده عذرخواهم. از اين 
به بعد هم همچنان خودم را مقيد به ارائه 

گزارش فعاليت ها و برنامه ها می دانم.« 

روی خط سياست
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با افزايــش تجهيزات و مناسب ســازي 
4مددسرا در پايتخت، خدمت رساني به 

بي خانمان ها در روزهاي ســرد زمستان 
بهتــر انجام مي شــود. اواخر شــهريور، 
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهردار 
تهــران از گرمخانه خــاوران بازديد كرد 

و با ابراز نارضايتــي از وضعيت اين مركز 
گفت كه چنين مكاني در  شأن شهروندان 
نيســت و بايد وضعيت مراكز نگهداري 
بي خانمان هــا بهبود يابــد. محمدامين 
توكلــي زاده همچنين از اجــراي طرح 
»زمســتان گرم« خبر داد و گفت: »سال 
گذشته خدمت رساني به آسيب ديدگان 
اجتماعي در قالــب پويش »لباس گرم« 
صورت گرفت و شهرداري تهران به همت 
و مشــاركت شهروندان و ســازمان هاي 
مردم نهاد توانست البسه و اقالم گرم مانند 
كفش و پتو و... را تهيه و دراختيار اقشــار 
آســيب ديده قرار دهد. امسال هم طرح 
»زمســتان گرم« باهدف مناسب سازي 
گرمخانه ها اجرا مي شود.« او به فعال شدن 
واحدهاي گشــت هم اشاره و تأكيد كرد: 
»گشت فوريت هاي اجتماعي شهرداري 

در طول سال فعال هستند و در زمستان 
براي جلوگيري از مرگ ومير بي خانمان ها 
براثــر ســرما، گشــت ها شــبانه روزي 
مي شــود. همچنين 15گشــت ستادي 
با عنوان مددكاران شــهر فعال شده اند 
كه 24ساعته در پايتخت حضور دارند و 
پس از شناســايي بي خانمان ها آنها را به 
گرمخانه ها منتقل مي كنند.«  اكنون كه 
حدود 20روز به زمستان باقي مانده است 
به گفته معاون حمايت هــاي اجتماعي 
ســازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي عالوه بر مناسب سازي  گرمخانه 
خــاوران، مددســراهاي 3منطقــه هم 
بهسازي شــده اند. سعيد شرف دوست به 
همشهري گفت: »ساختمان 3طبقه اي 
كنار گرمخانــه خاوران قرار داشــت كه 
متعلق به شهرداري بود اما سال ها نيروي 

انتظامي از آن بهره برداري مي كرد كه در 
راستاي بهسازي اين گرمخانه، ساختمان 
بازپس گرفته شــد و تجهيز كرديم و به 
محل اسكان بي خانمان هاي مصرف كننده 
متادون تبديل شــد. اين مركز ظرفيت 
پذيرش 150نفر دارد امــا درصورت نياز 
مي توان ظرفيت آن را تا 200نفر افزايش 
داد.« به گفته او تخت ها، لباس مددجويان، 
تجهيزاتي چون ملحفه و پتو در گرمخانه 
خاوران هم تعويض شــده اند. بازسازي 
گرمخانه منطقه 4، جابه جايي گرمخانه 
منطقــه 18و مناسب ســازي گرمخانه 
منطقه براي پذيرش بي خانمان هايي كه 
معتاد نيستند، اقدامات ديگري هستند 
كه توســط ســازمان رفــاه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران 

انجام شده است.

مددسراهاي شهر تهران براي پذيرش 
بي  خانمان ها و كارتن خواب ها تجهيز شدند تجهيزگرمخانه ها براي روزهاي سرد

زينب زينال زاده
خبر نگار

گزارش 2

تمهيداتي جديد براي حيات 
محيط زيست آرادكوه 

مركز  MRF )پردازش تميز( كوهك تا 45روز آينده در منطقه22 
آغاز به كار خواهد كرد. انتظار مي رود با راه اندازي چنين مركزي از 
حجم ورودي پســماند به مركز آراد كوه كاسته شود. مركز آراد كوه 
با عمر بيش از 50سال آنچنان محيط زيســت حوالي كهريزك را 
آلوده كرده كه اين روند ســبب نگراني مديران شهري شده است. 
ســال هايي كه نه تهران به اين وســعت و نه ري به اين بزرگي بود، 
مركز پردازش پســماند آرادكوه در جنوبي ترين نقطه تهران واقع 
در محدوده كهريزك براي دفن زباله هاي توليد شــده، راه اندازي 
شــد. حاال بعد از نيم قرن با سرريز شــدن 5هزار تن پسماند، اين 
مركز ديگر پاســخگوی زباله هاي توليدي ساكنان پايتخت نيست 
و منجر به بازديد ميداني و برپايي جلسه هاي مكرر توسط مديران 
شهري و مديران محيط زيست براي نجات محيط زيست آن منطقه 
شد. محمد مهدي عزيزي، مديرعامل ســازمان پسماند شهرداري 
تهران نيز جا به جايي اين مركز را با توجه بــه گزاف بودن هزينه ها 
مقرون به صرفه نمي دانــد و به گفته او به همين منظور مشــاوران 
شهرداري با امكان سنجي جابه جايي سايت كهريزك، كارشان را 
آغاز كرده اند اما با توجه به محاسبه هاي صورت گرفته چيزي حدود 
30هزار ميليارد تومان هزينه هاي جابه جايي زيرساخت مي شود. 
همچنين به زميني حدود 500هكتار نياز اســت. درحالي كه يكي 
از 100طرح ارائه شــده از مسئوالن محيط زيســت، تعطيلي اين 
مركز و انتقال آن به جايي ديگر بوده است. اما بهترين راه حل براي 
ادامه فعاليت تنها مركز مديريت پسماند شهر تهران، كاهش حجم 
پسماندهاي انتقالي عنوان شده اســت. براي اين منظور قرار است 
4مركز پردازش تميز در ايســتگاه هاي مياني به بهره برداري برسد 
تا با جداسازي پسماندهاي خشــك، متراكم سازي  پسماندهاي  تر 
و ريجكت و تصفيه شيرابه در محل انجام و سپس به مركز آرادكوه 
منتقل شود. بر اين اســاس، مركز كوهك به عنوان يكي از 4مركز 
پردازش تميز پسماندهاي انتقالي به زودي شروع به كار خواهد كرد.

آمادگي ژاپني ها براي انتقال دانش
 ژاپن يكي از كشورهاي موفق در مديريت زباله و پسماند است كه از 
گذشته تاكنون طرح هاي مشترك خوبي را با شهرداري تهران انجام 
داده است. طي جلسه اي كه به تازگي شهردار تهران با سفير كشور 
ژاپن داشت، مجدد به اين موضوع اشاره كردند و سفير اين كشور 
اظهار آمادگي كرد با شهرداري تهران همكاري كند تا طرح دفع زباله 
در اين كالنشهر بهبود يابد و همچنين طرح جديدي نيز براي تهران 
آماده كند. يكي از طرح هاي اجرايي كشور ژاپن نيز در تهران با اهداي 
دستگاه بازيافت خودكار )RVM( براي بازيافت بطري پالستيكي به 
شهرداري تهران انجام شد و در اين جلسه آيكاوا كازوتوشي، سفير 

ژاپن نيز از اهداي 33دستگاه جديد ديگر خبر داد.

اقدامات ژاپن براي رفع زباله 
 مرحله اول:  توليد كمپوست از زباله هاي 

خام خانگي
سال 1994، دولت محلي يك طرح پروژه شهر 
بازيافت را تهيــه كرد و توفان فكــري را براي 
كاهش ضايعات آغاز كرد. اين موضوع منجر به ساخت دستگاه هايي 
شد كه با بهره گيري از آنها مي توان پسماندهاي  تر و ته مانده هاي 

غذا را ظرف 24 تا 48ساعت به كمپوست عالي تبديل كرد. 
 مرحله دوم:  تقسيم بندي و تفكيك 

بعد از اينكه دولت ژاپن اقدامات خود را در رابطه 
با تفكيك زباله ها آغاز كرد، به مردم شهر برشور و 
سبدهايي داده شد براي تفكيك زباله ها از يكديگر؛ 
البته مردم ژاپن هم تالش بســياري براي بهبود 

وضعيت زباله كردند و تمام دستورات دولت را با دقت اجرا كردند.
 مرحله سوم:  فشرده سازي

اقدام سومي كه دولت ژاپن براي زباله انجام داد، 
اين بود كه زباله هاي جامــد را به كوچك ترين 
حالت ممكن فشرده سازد و آنها را با دستگاه هاي 

مخصوص دفع كند.

بهره برداري 4مركز MRF تهران؛ به زودي 
ايستگاهميانيكوهكمنطقه22

ايستگاهحكيميهمنطقه4
ايستگاهدوكوههمنطقه13
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شهردار تهران در ديدار با خانواده شهيد دانشمند هسته اي:
جایشهيدفخریزادهخالیاست

شــهردار تهران در نخســتين سالگرد 
شــهادت دانشمند هســته اي، محسن 
فخري زاده با حضور در خانه اين شــهيد 

واالمقام با خانواده او ديدار كرد.
به گزارش همشهري، عليرضا زاكاني با 
بيان اين مطلب كه فراق اين شهيد سعيد 
براي همه سخت است، گفت: فراق شهيد 
فخري زاده براي خانواده او غيرقابل تصور 
است، اما شــرايط تا زماني مشخص در 

دست انسان است و از جايي به بعد ديگر 
دست انسان نيســت. او با تأكيد بر اين 
نكته كه تصور شهادت شهيد فخري زاده 
سخت اســت، افزود: زماني كه خداوند 
بخواهد و اراده كند تا فردي را بپذيرد او 
را به بهترين نحو مي پذيرد و صبر آن را 
نيز مي دهد. زاكاني با اشاره به گوشه اي 
از خاطــرات دوران دفاع مقــدس ادامه 
داد: به ياد دارم در زمان جبهه نزديك به 

16 -15 نفر از رزمندگان شهادت خود 
را پيش بيني كرده بودند و زماني كه در 
احواالت  شرايط شهيد فخري زاده دقت 
مي شود مي فهميم به نقطه اي رسيده بود 
كه ديگر براي او َمنيتي وجود نداشت.او 
تصريح كرد: جامعه از يك سو به دليل نبود 
شهيد فخري زاده دچار خسران مي شود 
اما به تعبير ديگر او حي و حاضر اســت و 
خدمات اين شهيد به جامعه بعد از شهادت 

زياد اســت و ان شــاءاهلل با سيدالشهدا 
محشور باشد و از نعمات الهي بهره ببرد 
و نيز نيم نگاهي به ما داشته باشد. عليرضا 
زاكاني با بيان اين مطلب كه عزت، افتخار 
و هويت خود را از اين شهيدان مي گيريم، 
گفت: جاي شهيد فخري زاده بسيار خالي 
و فقدان او سخت است اما از جايي به بعد 
خدا فرد را مي برد زيرا عشق دوطرفه اي 

بين خدا و مخلوق شكل مي گيرد.

محله های آســيب ديده پايتخت از جمله 
هرندی در يــك فرايند 3 ســاله به تراز 
آبادانی و رفاه در تمام عرصه های اجتماعی، 
فرهنگی، خدماتی، امنيتی و ... می رسند. 
به گزارش همشهری، فرمانده سپاه محمد 
رســول اهلل )ص( تهران، همزمــان با آغاز 
اولين عمليات مشترك و متمركز جهادی 
در محله هرندی اين خبــر را داد و گفت 
كه بيش از 30 فعاليت با حضور 70 گروه 
جهادی در محله های آســيب ديده انجام 
می شــود. اواخر آبان ماه بود كه ســرتيپ 
دوم حسن حســن زاده با حضور در صحن 
شورای شهر تهران از اجرای طرح پاكسازی 
محله های آســيب ديده خبر داد و تاكيد 
كرد كه اين اقدامات مســتمر خواهد بود. 
روز گذشــته او به وعده خود عمل كرد و 
طی مراســمی اولين عمليات مشترك در 
محله هرندی شــروع شــد و اين فرمانده 
سپاه در ضرورت ورود بسيج به محله های 
آســيب ديده و اهميت پاكســازی و رفع 
محروميت در اين محله ها گفت: »متأسفانه 

در پايتخــت، محله هايــی مانند هرندی، 
مظاهری، خالزير و ... وجــود دارد كه به 
 موازات ساير محله ها در زمينه های رفاهی، 
فرهنگــی، خدماتی و ... رشــد نكرده اند. 
هرچند در دوره های مختلــف، اقدامات 
ارزشــمندی از ســوی نهادها، گروه ها، 
سازمان ها، خيرين و... صورت گرفته است، 
اما هيچ يك نتايج رضايت بخشی نداشته اند 
و وجود اين محله ها در پايتخت خوشايند 
نيســت؛ بنابرايــن برای رفع مشــكالت 
و رساندن تراز آنها به ســاير محله ها بايد 

اقدامات مستمر و فراگير انجام شود.« 

راه اندازی قرارگاه شبانه روزی
در محله های آسيب ديده عالوه بر حضور 
معتــادان و كارتن خواب ها، مشــكالتی 
چون بافت های فرسوده و كمبود امكانات 
ورزشی، خدماتی، بهداشــتی و ... سبب 
نارضايتی شــهروندان شــده است كه به 
گفته سرتيپ دوم حســن زاده، خدمات 
جهادی زمانــی تاثيرگذارخواهند بود كه 

تداوم داشته باشند. او ادامه داد: »قرارگاه 
شــهيد اســداللهی با همين رويكرد در 
محله هرندی راه اندازی شــده كه نمونه 
يك قرارگاه عينی، واقعی و شــبانه روزی 
اســت تا بتوان در هر ســاعات از روز به 
مردم خدمات ارائــه داد. همچنين برای 
موفقيت در اقدامات جهادی هم افزايی و 
هماهنگی های الزم با دستگاه ها، نهادها، 
خيرين و ... صورت گرفته است و برنامه های 
پيش بينی شــده با 3 مؤلفــه فراگيری، 
اســتمرار و تمركز ابتدا در محله هرندی 
و سپس در ســاير محله های آسيب ديده 

تهران اجرا می شوند.«

تبديل محله ها به كوی
در عمليات مشــترك و متمركز جهادی، 
محله های آســيب ديده بــه بخش های 
كوچك تر يعنی »كوی« تبديل می شوند. 
سرتيپ دوم حســن زاده در توضيح اين 
موضوع گفت كه نياز اســت در يك بازده 
زمانی كوتاه مدت اقداماتی در محله های 

آسيب ديده انجام شــود و مردم هم اثرات 
مثبت را ببينند؛ بنابراين محله ها به كوی 
تبديل شده اند تا كارها با تمركز بيشتری 
انجام شوند. او تاكيد كرد: »رسيدن به نقطه 
مطلوب يعنی افزايش تراز رفاه، خدمات، 
امنيت و ... هدف اجرای عمليات مشترك 
و متمركز جهــادی اســت و پيش بينی 
می كنيم اين هــدف در محلــه هرندی 
حداكثر 3 سال ديگر محقق می شود.« به 
گفته اين فرمانده سپاه، در تهران 5 محله 
آســيب ديده وجود دارد كه به 25 كوی 

تبديل شده اند و خدمت رسانی جهادی در 
آنها به طور مستمر و فراگير ادامه خواهد 

داشت. 

خدمت بی منت
خدمتگزاری در محله های آســيب ديده 
عنــوان »بی منــت« را يدك می كشــد. 
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران 
با تاكيد بر اين موضوع گفــت: »بيش از 
30 فعاليت برای تغيير چهره محله های 
آســيب ديده از جمله هرندی پيش بينی 

كرده ايم كه در گام نخســت كمبودها و 
مطالبات مردم در عرصه های بهداشــتی، 
فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و ... احصا و 
با حضور گروه های جهادی مشكالت حل 
می شــوند. به طور مثال اكنون مشخص 
اســت در محله هرندی خانه كداميك از 
ســاكنان نياز به مرمت و بازسازی دارند 
كه اين كار توســط گروه جهادی عمرانی 
انجام می شود.« پاكسازی در محله های 
آســيب ديده امری الزم و ضروری است، 
اما به گفته ســرتيپ دوم حســن زاده با 
اقدامات جهادی قطعاً زمينه پاكســازی 
آسيب ها فراهم می شود و لذا اين اقدام در 

اولويت های بعدی قرار دارد.

حصول نتايج مثبت با مشاركت مردم
امير يزدی، شهردار منطقه 12 هم با ابراز 
خرسندی از عمليات مشترك جهادی در 
محله هرندی به همشــهری گفت: »فاز 
اول اين عمليــات در 8 محــور عمرانی، 
بهداشــت و درمان، فرهنگی و آموزشی، 
علمی و تحصيلی، اشتغال زايی، اجتماعی، 
محروميت زدايی و امنيتی، اجرا می شود 
كه با مشــاركت و همراهی مــردم نتايج 

مطلوب تری حاصل می شود.« 

اولين عمليات مشترك و متمركز جهادی در محله های آسيب ديده پايتخت شروع شد

تغيير چهره هرندی تا سال 1403

اولويت حوزه سالمت شهر
حمايت از افراد آسيب پذير 

حميد صاحب
مديركل سالمت شهرداري تهران: 
در رويكرد جديد اداره كل سالمت شهر، 
مهم ترين اولويت شناسايی نيازمندان و 
افراد در معرض آسيب و ارائه خدمات 
صادقانه و بی منت به آنها ست و اين مهم 
محقق نمی شود مگر با كمك و حمايت 
فعاالن اجتماعی در محالت و مساجد. 
كانون های اجتماع محور سالمت، يكی 
از مهم ترين سرمايه های حوزه سالمت 
شهرداری تهران هســتند كه از طريق 
بازتعريف اين كانون ها، حمايت گسترده 
از آنها و توانمند كردنشــان می توان با 
جلب مشاركت مردم، خدمات بهتری 
به اقشــار كم برخوردار و آســيب پذير 
ارائه داد. ظرفيت ديگری كه شهرداری 
در محــالت دارد، وجــود 353 خانه 
سالمت است كه می توان با بازنگری در 
فعاليت اين خانه ها در راستای شناسايی 
نيازمندان و محرومان در مناطق حاشيه 
تهران گام های تأثيرگذار برداشت. در 
اين ميان همچنين نبايد از ظرفيت های 
خيريــن و گروه های جهــادی غفلت 
كرد؛ چراكه با همراهــی آنها می توان 
خدمات بهداشتی، درمانی و همچنين 
تهيه تجهيزات و ملزومات پزشــكی و 

بهداشتی به افراد آسيب پذير ارائه داد.

خدمات 
ارائه شده 

به مددجويان
گرمخانه ها شــبانه روزي هستند و 
مددجويان پس از پذيرش، خدمات 
مددكاري، درماني، البســه تميز، 
اقالم بهداشــتي مانند مســواك و 
3وعده غذاي گرم دريافت مي كنند.

ساخت
 3گرمخانه جنرال 

گرمخانه هاي جنرال ويژه مردان در 
مناطــق 4، 17و 19و براي زنان در 
منطقه 16براســاس استانداردهاي 
بين المللي ســاخته مي شــوند كه 
اتاق هاي مددكاري و پزشكي، فضاي 

غذاخوري و گردهمايي و... دارند.

راه مشاركت 
وندان شهر

ســامانه 137بهترين راه مشاركت 
مردم در جمع آوري كارتن خواب ها 
است اما شهروندان در فصول سرد 
سال به محض مشاهده بي خانمان ها 
مي توانند با شماره هاي 55522322 

و 55012345 تماس بگيرند.

گرمخانه های 
سيار

امســال 5 اتوبــوس بــراي انتقال 
بي خانمان ها پيش بيني شــده است 
كه از ساعت 22در ميدان هاي اصلي 
مانند تجريش، راه آهن، شوش، آزادي 
و باغ آذري مستقر مي شوند. ظرفيت 

پذيرش اتوبوس ها 44نفر است.

 15250 2100
41850

مددجوی زنگرمخانه ويژه مردان مددجو

مددجوی مردگرمخانه ويژه زنان

پذيرش روزانهتعداد گرمخانه ها  ظرفیت کل
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سه شنبه 9 آذر 41400
اقتصاد شماره  8375

   وضعیت ذخایر سدهای كشور
در سایه سقوط 42درصدی میانگین بارندگی ها نسبت به دوره های بلندمدت 53ساله، مخازن 
سدها نیز با كاهش چشمگیر ورودی آب مواجه شده اند و ذخیره آبی آنها در 65روز نخست سال 
آبی 1401-1400با افت 30درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است؛ به گونه ای 
كه فقط 35درصد از كل ظرفیت 50.5میلیارد مترمكعبی مخازن سدهای مهم كشور آب دارد. 
براساس آمار دفتر اطالعات و داده های آب، میزان كل حجم آب در مخازن سدها در این بازه 
زمانی 17.7میلیارد مترمكعب بوده است. بررسی وضعیت سدهای كشور نشان می دهد حجم 
آب خروجی از سدها در این بازه زمانی 65روزه معادل 4میلیارد مترمكعب بوده كه 37درصد 
كمتر از مدت مشابه سال آبی گذشته است. فیروز قاسم زاده، مدیركل دفتر اطالعات و داده های 
آب می گوید: در این شرایط، میزان پرشدگی سدهای مهمی مانند زاینده رود، شمیل و نیان و 
سفیدرود 14 تا 17درصد است و در استان های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی مخازن در 

سال آبی جاری به ترتیب 38درصد و 20درصد است.

میانگین بارش های ایران در  آب
67روز سپری ســده از سال 
آبی جاری 42درصد كمتر از 
میانگین دوره های مشابه در 53سال اخیر 
است، اما در این میان 4حوضه آبریز اصلی در 
مركز و شرق كشور وضعیت بسیار وخیم تری 
را تجربه می كنند و بارش هــای آنها 75 تا 
100درصــد كمتــر از دوره های مشــابه 

بلندمدت است.
به گــزارش همشــهری، آمارهــای دفتر 
مطالعــات پایه منابع آب تــا اینجای كار از 
عقب ماندگی 42درصدی بارش های جوی 
ســال آبــی    1401- 1400 )اول مهر تا 
شامگاه 7آذر( نسبت به میانگین دوره های 
مشــابه در 53ســال اخیر حكایــت دارد. 
همزمان آمارهای دفتر اطالعات و داده های 
آب نیز نشان دهنده افت 30درصدی ذخیره 
آب سدهاست. البته به واسطه بارندگی های 
غیرمترقبه و مســاعد هفته های اخیر، فعاًل 
وضعیت بارش های جوی سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 40درصد افزایش 
دارد، اما از آنجا  كه همچنان میزان بارش ها 
كمتــر از میانگین بلندمدت اســت، تداوم 
خشكســالی شــدید معتبرترین سناریو 

محسوب می شود.
 

آهنگ بارندگی در پاییز1400
اطالعات و آمار دفتر مطالعــات منابع آب 
وابسته به وزارت نیرو حاكی است از ابتدای 
مهر تــا شــامگاه 7آبان، به طــور میانگین 
7میلی متر باران در كشــور باریده كه این 
مقدار نســبت به میانگین دوره مشابه سال 
آبی قبل )5 میلی متــر( 40درصد افزایش 
نشــان می دهد، اما همچنان در مقایسه با 
میانگین بارش در دوره های مشابه 53سال 
اخیر )12میلی متر( 42درصد كمتر است. در 
این بازه زمانی، حجم بارش های كل كشور به 
11میلیارد و536 میلیون مترمكعب رسیده 
كه البته بخش اندكی از آن به مخازن سدها 

راه می یابد. 
بررســی آمارهــای بارندگی بــه تفكیك 
6حوضه آبریز اصلی حاكی است در 67روز 
سپری شده از سال آبی جاری، فقط اوضاع 
بارندگی در حوضه های آبریز »دریای خزر« 
و »خلیج فارس و دریای عمان« مساعد بوده 
كه به ترتیب شاهد جهش 70 و 300درصدی 
بارندگی بوده اند و به بهبود میانگین كشوری 
كمك كرده اند. البته این بارش های مساعد 
همچنان نتوانســته وضع این حوضه ها را 
نسبت به میانگین بلندمدت بهبود ببخشد 
و همچنان بارش های حوضــه دریای خزر 
4درصد و بارش هــای حوضه »خلیج فارس 
و دریای عمان« 67درصد كمتر از میانگین 
دوره های مشــابه در 53ســال اخیر است. 
از 4حوضه آبریــز باقی مانــده، بارش های 
حوضــه »دریاچه ارومیه« با ســقوط 92 و 

95درصدی نسبت به سال قبل و میانگین 
بلندمدت مواجــه شــده و حوضه »فالت 
مركزی« نیز كاهــش 50 و 80درصدی را 
تجربه كرده است. میزان بارش ها در حوضه 
آبریز »قره قوم« 60 و 75درصد نســبت به 
سال قبل و میانگین بلندمدت كاهش پیدا 
كرده و در حوضه »مرزی شرق« هم مانند 
سال قبل هیچ بارشــی ثبت نشده و سقوط 
100درصــدی میزان بارش ها نســبت به 

میانگین 53سال اخیر تجربه شده است.

پیش بینی بارندگی
براســاس اعالم مؤسســه تحقیقات آب، 
وضعیت بارش ها در هفته جــاری و هفته 
آینده )منتهی به 19آذر( بیانگر آن اســت 
كه از مجموع 6 حوضه آبریز اصلی كشــور، 
فقط حوضه آبریز دریای خــزر با بارندگی 
قابل توجه مواجه اســت و در هفته آینده، از 
مجموع 30حوضه آبریز درجه2، 13حوضه 
آبریز ازجمله محدوده های 9گانه مدیریت 
حوضه های آبریز زاینده رود و كارون بزرگ 

هیچ بارشی نخواهند داشت.
براساس این گزارش، در هفته جاری )6 تا 
12آذر( برای مناطق واقع در نوار شــمالی، 
شمال غرب و غرب تا مركز كشور و مناطق 
شــرق هرمزگان، جنوب كرمــان و غرب 
سیستان وبلوچستان، وقوع بارش پیش بینی 
شده است. همچنین با توجه به چشم انداز 
بارش پیش بینی شده برای هفته دوم )13 
تا 19آذر(، وقوع بارش ها در برخی از نواحی 
واقع در شمال و شمال شــرق كشور مورد 
انتظار است. در این وضعیت، متوسط بارش 
حوضه آبریز دریای خزر پیش بینی شــده 

برای این هفته 12.3میلی متر و بیشــینه 
بــارش آن 76.4میلی متــر اســت و در 
هفته آینــده، متوســط بارش هــای این 
حوضه 1.6میلی متر و بیشــینه بارش آن 

21.4میلی متر است.
همچنین دریاچه ارومیــه در هفته جاری 
متوسط بارش 7میلی متری دارد و بیشینه 
بارش آن نیز به 49.9میلی متر خواهد رسید 
و در هفته منتهی به 19آذر متوسط بارش 
8میلی متری دارد و بیشــینه بارش آن نیز 
17.5میلی متر خواهد بــود. در این میان، 
متوســط بارش حوضه آبریز فالت مركزی 
در هفته جاری در حالی بــه یك میلی متر 
می رسد كه بیشــینه بارش پیش بینی شده 
آن 30.2میلی متــر خواهد بود. اما در هفته 
آینده، بیشــینه بارش پیش بینی شده برای 

این حوضه 8.3میلی متر اعالم شده است.
بنــا بــر ایــن گــزارش، متوســط بارش 
پیش بینی شده برای حوضه آبریز »قره قوم« 
در هفته جاری 0.9میلی متر و بیشــینه آن 
4میلی متر است، اما برای هفته آینده بارش 
5.8میلی متر برای ایــن حوضه پیش بینی 

شــده كه بیشــینه آن نیز 16.6 میلی متر 
خواهد بود. همچنین حوضــه آبریز مرزی 
شــرق نیز در هفته جاری متوســط بارش 
0.3میلی متری را تجربه می كند و بیشینه 
آن به 4میلی متر خواهد رسید، اما این حوضه 
در هفتــه آینده، بــارش 0.2میلی متری را 
تجربه می كند و بیشینه آن به 5.2میلی متر 
خواهد رســید. در این میان، حوضه آبریز 
»خلیج فارس« نیز در این هفته متوســط 
بارش 3.2میلی متری را تجربه خواهد كرد 
و بیشــینه آن 50.7میلی متــر پیش بینی 
شــده اســت و در هفته منتهی به 19آذر 
متوسط بارش این حوضه صفر و بیشینه آن 

17.4میلی متر خواهد بود.
بررسی ها نشان می دهد در هفته جاری، تنها 
حوضه آبریز درجه 2 كه هیچ بارشی نخواهد 
داشت، رودخانه های سیستان و بلوچستان 
خواهد بود، اما در هفته منتهی به 19آذر از 
مجموع 30حوضه آبریز درجه 2، 13حوضه 
آبریز هیچ بارشی ندارد و محدوده های 9گانه 
مدیریت حوضه های آبریز زاینده رود و كارون 
بزرگ نیز هیچ بارشی دریافت نخواهند كرد.

تشدید خشكسالی در 5حوضه آبریز
 در سال آبی جاری، بارندگی های 5حوضه از 6حوضه اصلی آبریز ایران با سقوط 67 تا 100درصدی

نسبت به دوره های مشابه 53سال اخیر مواجه است

همشهری كالبدشكافی می كند
منافع ایران در قرارداد سوآپ گازی 

 ایران با این قرارداد بابت حق ترانزیت گاز، تا سقف 2میلیارد 
مترمكعب گاز دریافت می كند و بخشی از نیاز گازی 5استان ایران 

در فصول سرد سال از این مسیر تأمین می شود

قرارداد سه جانبه سوآپ گازی بین 3كشور ایران، تركمنستان و آذربایجان  انرژی
در حالی در حضور روسای جمهور 2كشــور ایران و آذربایجان در حاشیه 
اجالس اكو امضا شــده، كه هنوز مشــخص نیســت آیا طرف سوم یعنی 
تركمنستان نســبت به اجرای مفاد این قرارداد در بلندمدت پایبند خواهد ماند یا اینكه 
تركمنستان گزینه دیگر، یعنی انتقال گاز از مسیر دریا به آذربایجان را دنبال می كند؟ ایران 
با این هدف قرارداد را امضا كرده كه دست كم 2نفع در كوتاه مدت را به دست آورد، نخست 
اینكه بابت حق ترانزیت گاز، تا ســقف 2میلیارد مترمكعب گاز دریافت كند و دوم اینكه 

بخشی از نیاز گازی 5استان ایران در فصول سرد سال از این مسیر تامین شود.
 به گفته جواد اوجی، وزیر نفت ایران قرار است این قرارداد از ابتدای زمستان امسال عملیاتی 
شود. او با اعالم این خبر كه به زودی نخستین قسط پرداخت ما بابت تسویه بدهی به طرف 
تركمنستانی پرداخت می شود، سهم ایران از تجارت گاز در منطقه را كمتر از 2درصد اعالم 
كرد و گفت: این قرارداد به تأمین سوخت زمستانی استان های خراسان رضوی، شمالی و 

جنوبی، گلستان و سمنان كمك می كند. اوجی می گوید: این قرارداد سقف زمانی ندارد.
به گزارش همشهری، هرچند جزئیات این قرارداد ازجمله حق ترانزیت ایران، زمان قرارداد و 
میزان گاز پیش بینی شده برای نیاز داخلی مشخص نشده اما وزیر نفت اعالم كرد: در یك ماه 
گذشته مذاكرات فشرده ای با 2كشور تركمنستان و آذربایجان داشتیم تا سوآپ گازی با این 
2كشور را اجرایی كنیم. مجید چگینی، مدیرعامل شركت ملی گاز ایران هم می گوید: این 

قرارداد به پایداری شبكه گاز شمال و شمال شرق كشور كمك می كند.
به گزارش همشــهری، عالوه بر افزایش پایداری گازی در بخشــی از استان های كشور و 
درآمد ناشی از حق ترانزیت، یكی از دســتاوردهای احتمالی این قرارداد كاهش تنش در 
روابط بین كشورهای درگیر قرارداد ازجمله بین تهران و باكو، به ویژه پس از بحران چند ماه 
اخیر است و حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شركت ملی گاز ایران هم می گوید: اگر ما 
بتوانیم با همسایگانمان درخصوص واردات، صادرات و سوآپ، اقداماتی را انجام دهیم از نظر 
سیاست های گازی، اقتصادی یا همسایگی مناسب است. به گفته او این قرارداد نیز فرصت 
خوبی است زیرا ایران با تركمنستان، آذربایجان، ارمنستان، تركیه و عراق رابط خط لوله 
دارد. امیدواریم در آینده نیز با افغانستان، پاكستان، كویت و دیگران نیز این ارتباط را داشته 
باشیم. او گفت: این ارتباط بین تركمنستان و آذربایجان است و ایران مانند یك پل عمل 

خواهد كرد و حق ترانزیت دریافت خواهد كرد.
مدیرعامل سابق شركت ملی گاز ایران گفت: از جزئیات قرارداد مطلع نیستم اما به هرحال 
حق ترانزیتی را ایــران می تواند دریافت كند، باالنس گاز را نیز می تواند از تركمنســتان 
دریافت كند و به آذربایجان تحویل دهد كه این مسئله منافعی را برای ما به دنبال خواهد 
داشــت. عراقی با بیان اینكه اهمیت منافع اقتصادی این قرارداد كمتر مورد توجه است، 
گفت: اینكه ایران بتواند رابط بین 3كشور باشــد ارزش باالیی دارد، هرچند منابع مالی 
نیز به دنبال خواهد داشت اما حجم مبالغ باال نیست بلكه ایجاد رابطه برای ایران بیش از 

هرچیزی مورد توجه است.

واكنش كارشناسان
  محمد صادق جوكار، سرپرست مؤسسه مطالعات انرژی: امضای قرارداد سوآپ 
گاز تركمنستان به آذربایجان از خاك ایران قدرت دیپلماســی ایران را در مذاكرات وین 
افزایش می دهد. امضای قرارداد سوآپ گاز گامی مهم در عرصه دیپلماسی با تركمنستان 
است و انتظار می رود در ماه های آینده قرارداد صادرات گاز تركمنستان به ایران احیا شود. 
مدیران وزارت نفت با انجام برخی كار ها برای معكوس سازی تراز آسیب پذیری سبب شدند 

دیپلمات ها با ابزار های بیشتری در وین مذاكره كنند.

  رمضانعلی سنگدوینی، عضو كمیسیون انرژی: با توجه به مشكالت تأمین گاز در 
این سال ها، انعقاد قرارداد جدید سوآپ گاز می تواند موجب آرامش  خاطر مردم و مسئوالن 
شود. یك معبر گازی از سمت كردكوی و گمیشان و یك معبر هم از سمت سرخس وجود 
دارد و زیرساخت این انتقال گاز كامال وجود دارد. البته اینكه چقدر از این گاز سهم ایران 

می شود در توافقات مشخص خواهد شد.

  محمدصادق ترابی فرد، كارشناس انرژی: اجرای توافق سوآپ گاز تركمنستان 
به آذربایجان از خاك ایــران، ایجاد خط لوله زیردریایی برای صادرات گاز تركمنســتان 
به آذربایجان را از توجیه اقتصادی خــارج می كند؛ اگر ما بتوانیم در زمینه ســوآپ گاز 
تركمنستان به پاكستان نیز توافق كنیم، توجیه اقتصادی صادرات گاز از مسیر خط لوله 

تاپی و از خاك افغانستان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. 

  مجید شاكری، اقتصاددان: منطق قرارداد سوآپ گاز از تركمنستان به آذربایجان 
خیلی دقیق تنظیم شده است. موضوع صرفا تامین یا عدم تامین گاز 5استان شمالی ایران 
نیست بلكه ایران دریچه ای ایجابی برای همكاری با محور الجورد پیدا كرده، چیزی كه تا 
همین 2 ماه قبل خیلی بعید به نظر می رسید. اینكه چگونه می توان رقابت و همكاری را كنار 
هم تعریف كرد یك مرحله مهم است كه این قرارداد یك گام بسیار بلند به سوی این درك 
است. شاید این نخستین بار است كه ایران وارد یك همكاری كریدوری به معنای جدید آن 

می شود. آینده چه خواهد شد؟ نمی دانم. اما این خبر واقعا امیدواركننده است.

آمار خبر

در مبادالت روز گذشته بازار سرمایه، قیمت سهام 403 
شركت كاهش و 176 شركت افزایش یافت. قیمت سهام 18 

شركت هم تغییر نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
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ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز، سهامداران حقیقی 2 هزار و 516 میلیارد 
تومان سهام خریدند، اما در مقابل، حجم فروش سهامداران 
حقیقی به 2 هزار و 618 میلیارد تومان رسید. این به معنای 
آن است كه سهامداران حقیقی دیروز 102 میلیارد تومان 

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

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 4 هزار و 164 
واحد، معادل 0.30 درصد نزول كرد و به یك میلیون و 363 

هزار و 840 واحد رسید.

دیروز 71 هزار و 343 میلیــارد تومان اوراق بهادار 
در بازار ســرمایه داد و ســتد شــد كه از این میزان 3 هزار 
و 265 میلیارد تومان بــه معامالت خرد ســهام و بقیه به 

اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

3265 میلیارد تومان
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53ساله

بررســی های آماری نشان می دهد  تورم
رشــد اجاره بها به سدی محكم در 
برابر سیاست های ضدتورمی تبدیل 
شده است، این عامل بیشترین تأثیر را بر روند تورم 
در آبان امسال داشته است. همزمان مركز مطالعات 
وزارت رفاه می گوید: در آبان ماه امسال 72درصد از 
كاالهای خوراكی پرمصــرف ایرانیان، نرخ تورمی 
باالتر از نرخ تورم نقطــه به نقطه 35.3درصدی را 
تجربــه كرده اند. به ایــن ترتیــب دو عاملی كه 
بیشترین فشار را بر ســفره ایرانیان وارد می كند، 
یكی رشــد قیمت اجاره بها و دیگری رشد قیمت 

خوراكی هاست.
به گزارش همشــهری، اجاره بها در آبان امســال 
بیشترین تأثیر را در 3شاخص تورم ماهانه، نقطه به 
نقطه و ساالنه داشته است. این روایت وزارت تعاون، 
كار و رفاه ایــران از آمارهای مركز آمار از نرخ تورم 

است كه نشان می دهد در آبان نسبت به مهر امسال 
رشد قیمت گروه اجاره بها، حمل ونقل و نان و غالت 
بیشترین اثر را بر افزایش یك ماهه نرخ تورم داشته 
و به این ترتیب گــروه حمل ونقل جایگزین گروه 

میوه و خشكبار شده است.
این گزارش می افزاید: در آبان امســال نسبت به 
آبان سال گذشته باالترین تأثیر در رشد تورم نقطه 
به نقطه را 3گروه اجاره، نان و غالت و بهداشــت و 
درمان داشته كه نشــان می دهد باالرفتن قیمت 
خدمات بهداشــت و درمان و گرفتن جای گروه 
سبزیجات و حبوبات، ناشی از شیوع ویروس كرونا 
بوده است. نكته قابل تامل اینكه در كشف نرخ تورم 
44.4درصدی آبان ماه هماننــد نرخ تورم ماهانه، 
بازهم 3گروه اجــاره ، حمل ونقل و نــان و غالت 

بیشترین سهم را در افزایش تورم ایفا كرده اند.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می گوید: از بین 

12گروه اصلی اثرگذار بر سبد هزینه خانوار ایرانی، 
4گروه مســكن و حامل های انــرژی، خوراكی ها 
و آشامیدنی ها، بهداشــت و درمان و حمل ونقل 
به ترتیب بیشترین وزن را در ســبد خانوار دارند 
و 76درصد از ضریب اهمیت این ســبد را هم در 
مناطق شــهری و روســتایی به خود اختصاص 
داده اند. همچنین 59درصد از كل سبد هزینه ای 
یك خانوار ایرانی به گروه كاالها و خدمات مسكن 
و حامل های انرژی و خوراكی ها و آشــامیدنی ها 

مربوط می شود.

تورم از پیش بینی ها پیش افتاد
به گزارش همشــهری، وزارت كار ایران پیش تر 
پیش بینی كــرده بود نرخ تورم ســاالنه در پایان 
آبان امسال به 40.6درصد برسد، درحالی كه نرخ 
واقعی تورم محاسبه شــده مركز آمار 44.4درصد 

اجاره بها؛ سد راه كاهش بیشتر تورم
بررسی های تحلیلی وزارت رفاه نشان می دهد اجاره بها در آبان امسال به یك سد در برابر كاهش نرخ تورم 
تبدیل شده و این عامل بیشترین تأثیر را در رشد 3شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ساالنه داشته است

است. به این ترتیب 3.8درصد فاصله بین نرخ تورم 
پیش بینی شده و محقق شــده دیده می شود و از 
این رو احتمال كاهش نرخ تورم به زیر 30درصد در 

پایان سال را در سایه تردید قرار می دهد.
مركز آمار و اطالعات راهبــردی وزارت كار ایران 
5عامل خیزش تــورم را افزایش حجم نقدینگی، 
افزایــش قیمــت دالر، افزایش تــورم انتظاری، 
دالل بازی و افزایش تقاضای یكباره برخی كاالها 
به دلیل شــیوع كرونا اعالم می كنــد و می گوید: 
از اردیبهشــت1397، تــورم ماهانــه در ایران با 
جهش های فزاینده مواجه شــده كه اصلی ترین 
علت آن تأثیر روانی تحریم هاست و عالوه بر ادامه 
تحریم ها و بروز نوسان های نرخ ارز، شیوع كرونا بر 

این وضعیت دامن زده است.

نبض تند قیمت خوراكی ها
مركز آمار ایران می گوید: در آبان امسال از 53قلم 
كاالی خوراكــی منتخب ایرانیــان تعداد 38قلم 
كاال درصد تغییر ساالنه باالتر از نرخ تورم نقطه به 
نقطه كل كشــور به میزان 35.3درصد داشته اند. 
بررسی ها نشــان می دهد هندوانه با 198درصد، 
هویج فرنگی با 128درصد، هلــو با 127درصد و 

خربزه با 103درصــد باالترین نرخ تــورم نقطه 
به نقطــه را تجربه كرده اند كه از ایــن 4قلم كاال، 
قیمت هندوانه و خربزه و هلو به دلیل تغییر فصل 
و پایان فصل برداشت و عرضه آن، رشد داشته اما 
شــاه ماهی تورم خوراكی ها در آبان امسال قیمت 
ماهی قزل آالســت كه در آبان امســال نسبت به 
آبان سال گذشته 88درصد گران شده و پس از آن 
اقالمی چون تخم مرغ، شكر، سیب زمینی، سس 
مایونز، انار، ماست پاســتوریزه، رب گوجه و پنیر 
پاستوریزه افزایش قیمت باالی 70درصدی را به 

ثبت رسانده اند.
ایرانیــان در آبان امســال كاالهایــی چون دوغ 
پاستوریزه، شیر پاســتوریزه، سس گوجه فرنگی، 
شیرینی خشك، نخود، قارچ، قند و نوشابه را بیش 
از 60درصد گران تر از آبان سال گذشته خریده اند 
و وقتی برای خرید به بازار مراجعه كرده اند، متوجه 
شــده اند كه قیمت كاالهایی چون سیب، عدس، 
خیار، پرتقال، روغــن مایع، برنج ایرانــی و لوبیا 
چیتی بیش از 50درصد قد كشیده  و رشد قیمت 
بادمجان، كره و رشته آش هم نزدیك به 50درصد 
بوده است. پس از آن لوبیا قرمز، كدو سبز، چای و 
لپه بین 40 تا 45درصد رشــد قیمت داشته و در 
فاصله آبان پارسال تا آبان امسال، موز، گوشت مرغ، 
روغن جامد، گوشت گوساله، پسته و خامه حداقل 

30درصد گران شده است.
مركز آمار می گوید قیمت یك كیلوگرم گوجه در 
آبان امسال نســبت به آبان پارسال 8دهم درصد، 
پیاز 8.8درصد، لیموترش 11درصد، فلفل دلمه ای 
11.5درصد، مغز گــردو 11.6درصد، گوشــت 
گوسفندی 16درصد و برنج خارجی 18.7درصد 

گران شده است.
این گزارش می افزاید در آبان امســال نســبت به 
مهرماه بیشــترین كاهش قیمت را هویج فرنگی 
به میــزان 24.5درصد و پرتقال بــا 22.8درصد 
داشــته اند و عالوه بر آنها خیار، كدوســبز، روغن 
نباتی، موز، قارچ، روغن مایع، بادمجان، گوشــت 
گوسفند، هندوانه و خربزه هم ارزان تر شده اند، اما 
بقیه كاالهای خوراكی گران شده و گوجه فرنگی، 
فلفل دلمه ای، رب گوجه، سیب زمینی، گوشت مرغ 

و ماهی قزل آال صدرنشین رشد قیمت ها بوده اند.

درصد تغییر متوسط قیمت 53قلم كاالی خوراكی منتخب ایرانیان در آبان 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل



5 سه شنبه 9 آذر 1400
اقتصاد شماره  8375 

در 8 ماه امســال 608هزار 
دستــگـــاه خــودرو در 
شــركت های ایرانی تولید 
شده كه نســبت به پارسال 

5درصد رشد نشان می دهد

به رغم تداوم زیان دهی درآمد 
خودروسازان در 8 ماه امسال 
از رشــدی 108درصــدی 

برخوردار بوده است

آمار ها نشــان می دهد تولید  و خودر
خودرو در 8 ماه ســال جاری 
5درصد رشد كرده و همزمان 
بــا آن نرخ فــروش خــودروی كارخانه ای 
64.5درصد افزایش یافته است، این موضوع 
به رشــد 108درصدی درآمد شركت های 
خودرو سازی  منجر شده است با این حال این 
افزایش درآمد به معنای افزایش ســود این 
شركت ها نیست و شــركت های خودرو ساز 
همچنان زیان ده ترین صنعــت در اقتصاد 

ایران هستند.
به گزارش همشهری، بازار خودرو، روز های 
خوبی را ســپری نمی كند، قیمت ها به طور 
مداوم رشــد می كند، برخی كارشناســان 
پیش بینی می كنند رشد قیمت ها در ماه های 
آینده هم ادامه یابد. برآورد ها نشان می دهد 
حجم تقاضا بــرای خرید خــودرو در ایران 
ساالنه بین یك تا 1.5میلیون دستگاه خودرو 
است با این حال حســن كریمی سنجری، 
كارشــناس بازار خودرو پیش از این برآورد 
كرده بود: ظرفیت تقاضــای خودرو در بازار 
ایران در شــرایط مطلوب بین یك میلیون 
تا یك میلیون و400هزار خودرو است، نه در 
وضعیت كنونی كه قدرت خرید كاهش یافته 
است.استناد او به تولید یك میلیون و400هزار 
دســتگاه خودرو در ســال1396 است كه 
شــركت های خودرو ســاز بــرای فروش 
تولیداتشــان به پرداخت 25میلیون تومان 

وام به مشتریان مجبور شــدند. با این حال 
علیرضا رزم حسینی، وزیر پیشین صنعت، 
بهمن پارسال، نیاز ساالنه ایران به  خودرو را 
2میلیون دستگاه اعالم كرده و گفته بود: اگر 
بخواهیم خودروهای فرسوده را از رده خارج 
كنیم به این رقم اضافه خواهد شد.این ارقام 
نشان می دهد كف تقاضا برای خرید خودرو 
در ایران ساالنه حداقل یك میلیون دستگاه 
است. اما آیا میزان تولید فعلی كفاف تقاضا را 

در بازار خودرو می دهد؟

فاصله تولید و تقاضا 
آمار هــا نشــان می دهد خودروســازان در 
8 ماه ســال جاری 607هزارو687دستگاه 
خودرو تولیدكرده اند كه این میزان نســبت 
به سال قبل 4.9درصد رشد نشان می دهد. 
شركت های خودرو ساز ماهانه به طور متوسط 
76هزار دســتگاه خودرو تولیــد كرده اند 
چنانچه روند تولید با ســرعت كنونی ادامه 
داشته باشــد، می توان امیدوار بود تا پایان 

سال 305هزار خودروی جدید تولید شود و 
جمع كل تولید صنعت خودرو در سال1400 
به 900 تا 950هزار دستگاه برسد. با این حال 
با توجه به نوسان های تولید در ماه های جاری 
به نظر نمی رسد شركت های خودرو ساز به این 
هدف دست یابند، هنوز بین تولید و تقاضا 
شــكاف زیادی وجود دارد و به نظر می رسد 
بخشی از دالیل رشد قیمت خودرو به غیراز 
افزایش قیمت نهاده های تولید همین شكاف 

بین تولید و تقاضا باشد.
اطالعات جزئی تر از میزان تولید شركت های 
خودروســاز نشــان می دهد میزان تولید 

شركت ایران خودرو در 8 ماه سال جاری فقط 
نیم درصد و ســایپا 6درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش یافته است.

رشد 8درصدی فروش
آمار ها نشان می دهد جمع كل خودرو های 
فروخته شده در سال جاری 8درصد بیشتر 
از پارسال اســت. ســال قبل شركت های 
خودرو ساز 528هزارو318دستگاه خودرو 
فروخته بودند كه این میزان امسال با 42هزار 
دستگاه افزایش به 570هزار دستگاه رسیده 
است. با این حال مقایسه آمار میزان تولید و 

فروش نشان می دهد جمع كل خودرو های 
فروخته شــده 37هزارو229دستگاه كمتر 
از میزان خودرو های تولید شــده بوده است 
كه احتمــاال این موضوع ناشــی از كاهش 
تجاری ســازی  محصــوالت شــركت های 

خودرو سازی  است.
با ایــن میزان فــروش، جمــع كل درآمد 
شركت های خودروساز، در 8 ماه سال جاری، 
با 108درصد افزایش، به 66هزارو691هزار 
میلیــارد تومــان رســیده اســت. ارزش 
خودرو هایی كه خودروسازان در سال جاری 
فروخته اند 35هزار میلیارد تومان بیشــتر 
از پارسال بوده اســت. البته بخشی از دالیل 
رشد درآمد این شــركت ها ناشی از افزایش 
نرخ فــروش محصوالت این شــركت ها در 

كارخانه است.
نكته حائز اهمیت این است كه با وجود این 
افزایش درآمد، روند سودآوری شركت های 
خودروساز، به دلیل قیمت گذاری دستوری، 
همچنان مطلوب نیســت و شــركت های 
خودرو ســاز با 83هزار میلیارد تومان زیان 
انباشــته، بد ترین عملكرد را در كل اقتصاد 

ایران دارند.

افزایش نرخ فروش كارخانه
مقایســه میانگیــن قیمــت محصوالت 
شركت های خودرو ســازی  در 8 ماه امسال 
نســبت به 8 ماه پارســال روند روبه رشد را 
نشــان می دهد. بخشــی از دالیل رشــد 

108درصدی درآمد این شــركت ها ناشی 
از افزایش نرخ فروش محصوالتشــان بوده 
است زیرا طبق مســتندات موجود قیمت 
محصوالت شركت های ایران خودرو، سایپا، 
پارس خودرو و زامیاد در 8 ماه امسال به طور 
میانگین 64.5درصد رشــد كرده اســت. 
بیشترین رشد قیمت در 8 ماه امسال مربوط 
به  خودروهای تولیدی در شركت های زامیاد 
و ایران خودرو بوده اســت. میانگین قیمت 
محصوالت زامیاد در 8 ماه امسال نسبت به 
پارســال 91درصد و نرخ محصوالت ایران 
خودرو 76درصد افزایش یافته است. میانگین 
ســبد محصوالت زامیاد در ســال گذشته 
148میلیون و500هــزار تومان بود كه این 
میزان امسال با 135میلیون تومان افزایش به 

283میلیون و500هزار تومان رسیده است.
میانگین قیمت سبد محصوالت ایران خودرو 
هم درسال جاری 107میلیون تومان افزایش 
یافته است. یعنی اینكه برای خرید یك سبد 
از محصوالت ایران خودرو در ســال جاری 
به قیمت كارخانه بایــد 247میلیون تومان 
بیشتر از پارســال پرداخت شود. همچنین 
نرخ فروش محصوالت ســایپا نیز  در 8 ماه  
ســال جاری 43درصد نســبت به پارسال 

افزایش یافته است.

محاسبات همشهری نشان می دهد كه در 8 ماه امسال میانگین قیمت فروش كارخانه ای سبد محصوالت خودرو سازان ایرانی 64/5درصد افزایش یافته است

خودروسازان در 8 ماه امسال 66هزارو 691هزار میلیارد تومان خودرو فروخته اند.

افزایش 64درصدی قیمت كارخانه ای خودرو در 8 ماه

 كاهش 2هزار توماني قیمت
هر شانه تخم مرغ 

تخم مرغ تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار ارزان شد.  تره  بار
به گزارش همشهري، هر شانه تخم مرغ تنظیم بازار كه 
در میادین میوه و تره بار به قیمت 43هزار تومان عرضه 
مي شد، از روز گذشته با 2هزار تومان كاهش، با نرخ هر شانه 41هزار 
تومان عرضه مي شود. هر شانه شامل 30عدد تخم مرغ غیربسته بندي 
به وزن یك كیلو و 750گرم اســت. براساس نرخنامه جدید هر شانه 
30عددي تخم مرغ بسته بندي شــده هم كه تا پیش  از این با قیمت 
46.800تومان به فروش مي رسید، از روز گذشــته با 5.800تومان 
كاهش قیمت، هم بهاي انواع غیربسته بندي عرضه مي شود و 42هزار 

تومان قیمت خورده است. 
قیمت شانه هاي 15عددي تخم مرغ تنظیم بازاري هم در میادین از روز 
گذشــته با 2.600تومان كاهش به 21هزار تومان رسید. قیمت هاي 
گفته شــده، انواع تخم مرغ قهوه اي را نیز شــامل مي شود. با افزایش 
دوباره قیمت تخم مرغ از نیمه هاي آبــان توزیع تخم مرغ  در میادین 
میوه و تره بار شهر تهران با قیمت تنظیم بازاري آغاز شده و شهروندان 
مي توانند این كاال را با نرخ دولتي در این مراكز خرید تهیه كنند. قیمت 
هر شانه تخم مرغ در سطح شهر مهرماه به بیش از 50هزار تومان رسیده 
بود كه با آغاز عرضه تخم مرغ هاي وارداتي بــا نرخ دولتي، قیمت در 
بازار این كاال به تعادل رسید. مرغ نیز همچنان با قیمت تنظیم  بازار 
در میادین میوه و تره بار در حال عرضه است. قیمت هر كیلوگرم مرغ 
گرم در میادین 29.900تومان است و هر كیلوگرم مرغ منجمد با نرخ 

20هزار تومان عرضه مي شود.

قيمت مرغ و تخم مرغ در ميادين ميوه و تره بار تهران )تومان(
قيمت جديدمشخصاتنام محصول

29.970تنظيم بازار- هر كيلوگرممرغ تازه
20.000تنظيم بازار- هر كيلوگرممرغ منجمد

41.000تنظيم بازار- غيربسته بندي- 30عدديتخم مرغ سفيد
41.000تنظيم بازار- غيربسته بندي- 30عدديتخم مرغ پوست قهوه اي

41.000تنظيم بازار- بسته بندي شده- 30عدديتخم مرغ سفيد
21.000تنظيم بازار- بسته 15عدديتخم مرغ سفيد

41.000بسته بندي- خميري يا پالستيكي- 30عدديتخم مرغ پوست قهوه اي
21.000شانه هاي خميري يا پالستيكي- 15عدديتخم مرغ پوست قهوه اي

 علی ابراهیمی
خبرنگار

ماجرای كشــف شبكه 
قاچاق ســازمان یافته 

لوازم خانگی چیست؟ 
با اقدام اطالعات ســپاه 
پاســــداران یكــــی از 
سر شــبكه  های بــزرگ 
قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی شناسایی، مستندات 
جمع آوری و پرونــده ای برای برخورد بــا این تخلف 

تشكیل شده است.
این قاچاق ســازمان یافته را اشخاص 

حقیقی انجام داده اند یا حقوقی؟
این شبكه با سوءاستفاده از دو رویه قانونی كولبری و 
ته لنجی به قاچاق سازمان یافته انواع لوازم خانگی، با 
نشان و برندهای كره ای اقدام می كردند. مغز متفكر این 
شبكه قاچاق در كردستان مستقر بوده است. این شبكه 
قاچاق سازمان یافته از مسیر بانه هدایت و در عین حال 
از مسیرهایی مانند خوزستان هم اجرایی می شده است. 
بررسی ها نشان دهنده شكل گیری یك شبكه قاچاق 
سازمان یافته اســت. قاچاقچیان عمدتا از طریق یكی 
از نمایندگی های سامسونگ مستقر در عراق، فعالیت 

می كردند، كاالهای قاچاق به شیوه كولبری یا ته لنجی 
وارد ایران می شد. بررسی ها نشان می دهد پول حاصل 
از فروش این لوازم خانگی قاچاق به حســاب نماینده 

سامسونگ در عراق واریز شده است.
این شبكه سازمان یافته چه میزان كاال 

را با چه ارزشی به داخل ایران قاچاق كرده است؟
این شــبكه قاچاق در 2سال گذشــته 94هزار قطعه 
كاالی قاچاق لوازم خانگی را وارد كشور كرده و از این 
محل 910میلیارد تومان كاال را در بازار ایران فروخته 
اســت. این شــبكه همچنین 6هزار قلم كاال را هم به 
ارزش 81میلیارد تومان  به شیوه ته لنجی وارد و در بازار 
عرضه كرده است. از این میزان 3هزار و 400قلم كاال، 
شامل  تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین 

ظرفشویی و كولر گازی از انبارها كشف شده است.
 علت سهم باالی لوازم خانگی كره ای در 

این محموله های قاچاق چه بوده است؟
شركت های كره ای به هنگام تحریم ها، با خلف وعده 
و تخطی از قراردادهای خود با تولید كنندگان ایرانی، 
شركای خود را تنها گذاشــتند، اما با وجود این هنوز 
نمی خواهند از بازار لوازم خانگی ایران دست بكشند؛ 

به همین دلیل ســهم برندهای كره ای از بــازار لوازم 
خانگی قاچاق بسیار زیاد است.

آیا بــه مــوارد دیگــری از قاچاق 
سازمان یافته لوازم خانگی كره ای برخورده اید؟

اخیرا گمرك ایــران ورود غیرقانونــی محموله لوازم 
خانگی كره ای را به جزیره كیش تأیید كرده است.

به نظر شــما راهكار برخورد با قاچاق 
ســازمان یافته لوازم خانگی به شیوه ته لنجی و 

كولبری چیست؟
با وجود ممنوعیت ثبت سفارش و واردات لوازم خانگی، 
برخی با این توجیه كه  محصوالت كره ای وارد شــده، 
قبل از ممنوعیت خریداری شده است، برای واردات این 
اقالم تالش می كنند. مدتی اســت روش ثبت آماری، 
جایگزین ثبت ســفارش و تعیین منشــأ ارز واردات 
محموله های لوازم خانگی به شیوه ته لنجی، ملوانی و 
كولبری شــده اما برخی لوازم خانگی از طریق همین 
مجاری رسمی و به ظاهر قانونی وارد كشور می شود. 
برای برخورد با قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی، باید 
در حاكمیت به این موضوع پرداخته و تعیین تكلیف 
شــود.  باید واردات لوازم خانگی به شــیوه هایی نظیر 

مرز نشینی و ته لنجی به نحوی مدیریت شود كه امكان 
تخلف، از طریق ثبت آماری وجود نداشته باشد.

چندی پیش مدیــركل مركز مبارزه با 
جرایم سازمان یافته گمرك ایران از اقدام این مركز 
برای برخورد با قاچاق 52كانتینر لوازم خانگی دوو 

خبر داده بود. این پرونده در چه مرحله ای است؟
در مورد این خبر از مســئوالن گمرك ایران استعالم 
كرده ایم كه هنوز پاسخی به ســتاد مركزی مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز نداده اند اما احتماال گمرك ایران این 
هفته اطالعات الزم را در مورد این موضوع به ستاد ارائه 

خواهد كرد و در این زمینه اطالع رسانی می شود.
سرانجام ترخیص محموله قطعات لوازم 

خانگی بوش از گمرك چه شد؟
موضوع ترخیص قطعات لوازم خانگی بوش از گمرك، با 
پرونده های قاچاق لوازم خانگی متفاوت است. اخیرا نیز 
معاون فنی گمرك ایران در مورد این موضوع اظهارنظر 
كرده اند. بر مبنای این اظهار نظرها تا این لحظه ترخیص 

قطعات لوازم خانگی بوش از گمرك منتفی است.
پرونده تخلف گمركــی 4700میلیارد 
تومانی سامسونگ و ال جی در چه مرحله ای است؟

هنوز در مورد این پرونده، موضوعی به ســتاد مركزی 
مقابله با كاال و ارز منعكس نشده و باید گمرك ایران در 

مورد جزئیات آن اعالم نظر كند.
عرضه لوازم خانگی داخلی با برچسب 
برندهای خارجی، به ویژه كره ای، به رویه ای ناصواب 
در بازار تبدیل شده، برخورد با این تخلف بر عهده 

چه دستگاهی است؟
برخورد با این تخلف در حوزه اختیارات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است. با توجه به اینكه ارائه كد شناسه 
كاال برای لوازم خانگی از ســال گذشته اجرایی شده 
اســت، مصرف كنندگان می توانند  هنگام خرید انواع 
لوازم خانگی اســتعالم كنند كه تولید كننده اینگونه 
محصوالت چه شركتی است یا كیفیت و گارانتی لوازم 

خانگی عرضه شده در بازار مصرف چگونه است.

سخنگوی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز در گفت وگو با همشهری اعالم كرد
جزئیات پرونده های قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی كره ای

با وجود تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
كره ای، در سال های اخیر سهم محصوالت 
قاچاق این برندها از بازار ایران افزایش یافته است؛ محصوالتی كه به شیوه های 
مختلف قاچاق می شوند و آزادانه با تبلیغ در فضای مجازی حتی با بیمه و گارانتی 
به فروش می رسند. در چنین شرایطی اخیرا روابط عمومی كل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی از شناسایی یكی از سرشبكه های بزرگ قاچاق سازمان یافته 

لوازم خانگی  خبر داده و اعالم كرده اســت: این شبكه در طول 2سال فعالیت 
خود، به قاچاق ۳0 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی، غالبا با نشان های تجاری 
كره جنوبی، با سوءاستفاده از رویه  های قانونی كولبری و ته لنجی، از مرزهای 
غربی و بنادر جنوبی اقدام كرده است. با حمید رضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد 
مركزی مقابله با قاچاق كاال و ارز در مورد این شبكه و آخرین وضعیت برخی از 

پرونده های قاچاق لوازم خانگی گفت وگو كرده ایم.

عملكرد توليد و فروش شركت های خودرو ساز در 8 ماه سال جاری

توليد- نام
دستگاه 

فروش- 
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ريال
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دستگاه

درصد تغيير 
توليد

تغيير فروش- 
دستگاه

درصد تغيير 
درصد تغيير تغيير نرخ - ريالفروش

نرخ
تغيير درآمد- 

ميليون ريال
درصد تغيير 

درآمد
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تك خط خبر

سهم صادرات فرش دستباف از صادرات غیرنفتی از 
19درصد در سال 78 به 0.17درصد در سال 99كاهش 

یافته است. طبق آمارهای منتشر شده، سهم ایران 
از بازارهای جهانی این كاال در همین مدت زمان از 

32درصد به كمتر از 9درصد رسیده است.

در 8 ماه امسال معادل 2هزار و 230میلیارد ریال 
كاالی رسوبی در انبارهای سازمان اموال تملیكی 

منهدم شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال 
18۶درصد رشد داشته است. كاالهای سریع الفساد 
تاریخ گذشته، البسه مستعمل، انواع لوازم آرایشی 
بهداشتی غیراستاندارد، انواع دخانیات و داروهای 
فاقد مجوز بهداشت، از جمله كاالهای امحا شده 

بوده است.

مقایسه عملكرد كشتارگاه های رسمی در مهرماه 
امسال با  ماه مشابه پارسال، نشان  دهنده 

افزایش 33درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز 
در كشتارگاه های رسمی است. وزن گوشت قرمز 

عرضه شده در كشتارگاه های رسمی در مهرماه 
امسال جمعاً ۵2.800 تن و سهم گوشت گاو و 

گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

به گفته یكی از صادركنندگان خرما، فعالیت تجار 
پاكستانی برای خرید خرمای استعمران ایران در 
سال های اخیر تشدید شده و تجار این كشور با 

رفت وآمد به خوزستان و كرمان، خرمای استعمران 
خوزستان و شاهانی كرمان را خریداری و صادرات  

مجدد می كنند.



سه شنبه 9 آذر 61400
ايرانشهر شماره  8375

عدد خبر

مدیــركل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: 1760مدرســه در اســتان 
فعال است كه از این تعداد ۳0درصد در برابر زلزله مقاوم 
نیستند و نیاز به تعمیر اساسی دارند و 10درصد مدارس 
استان هم نیازمند تخریب و بازسازی است. به گزارش 
ایرنا، كامران رهی افزود: بیشتر این مدارس در مناطق 

محروم هستند.

30   درصد

مدیــركل راه و شهرســازی بوشــهر بــا اشــاره بــه 
اجرای خط ریلی بوشــهر به شــیراز گفت: ایــن پروژه با 
پیشــرفت 1۵درصــدی ۳۳هزار میلیــارد تومــان اعتبار 
بــرای تكمیــل نیــاز دارد. بــه گــزارش تســنیم، فــرزاد 
رســتمی افزود: خط راه آهن شــیراز به بوشــهر به طول 
4۳7كیلومتــر در مجمــوع دارای 1۵درصــد پیشــرفت 

فیزیكی است.

33هزار میلیارد

مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری سیســتان 
و بلوچســتان گفــت: ١6شهرســتان اســتان درگیــر 
بیابان اســت و ٣4كانون بحرانی با گستره ٢میلیون و 
۵٠٠هزار هكتار با بیشــترین فرســایش بادی و خاكی 
در اســتان وجــود دارد. عبدالباســط پاكــزاد افــزود: 
 ٣٠درصــد مســاحت ایــن اســتان بیابــان اســت ولــی 
 خوشــبختانه واجــد یــك میلیــون و ٢٠٠هــزار هكتــار 

جنگل است.

16شهرستان

ناظر گمركات مازندران میزان صادرات كاالها از 
گمركات استان را در سال جاری بیش از ۵۹۲هزار تن ذكر 
كرد. به گزارش مهر، علی یوســفی منش بــا بیان اینكه 
در ســال جاری بیش از ۲میلیون و ۲۵۸هزار تن كاال بین 
مازندران و شركای تجاری مبادله شد، ارزش آن را بیش 

از ۹۳۳میلیون دالر بیان كرد.

۵۹۲هزار تن

تزریق واكسن، خانه به خانه

بناهایتاریخیسمنانبازارچهصنایعدستیمیشوند

ســمنان ظرفیت بســیار باالیی در حوزه 
گردشگری و صنایع دستی دارد تا جایی كه گردشگری

گفته می شود در این استان بیش از 5هزار 
هنرمند صنایع دستی در رشــته های مختلف هنری به 
فعالیت مشغولند. اما معموال این افراد جایی برای عرضه 
هنرهایشان ندارند. نبود بازارچه های صنایع دستی در این 
استان عالوه بر اینكه امكان فروش محصوالت تولیدی را 
از هنرمندان ساكن در سمنان می گیرد، گردشگران را هم 
برای یافتن مراكز متمركز خرید سوغات و صنایع دستی 
با مشكل مواجه می كند. به همین دلیل به تازگی استاندار 
سمنان دستور داده است تا در هر یک از 8شهرستان این 
استان یک بازارچه صنایع دســتی برپا شود. حمیدرضا 
دوست محمدی، مدیر كل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی سمنان در این باره به همشهری می گوید: 
ایجاد بازارچه های صنایع دستی در 8شهرستان سمنان 
در دســتور كار قرار گرفته كه به موجب آن قرار است با 
مشاركت شهرداری و شورای شهر ســمنان، خانه های 
تاریخی این شهرستان ها كه قابلیت تبدیل به فروشگاه و 
كارگاه صنایع دســتی دارند، شناسایی شــوند. درواقع 
اینطور كه مسئوالن میراث فرهنگی سمنان می گویند در 
حال حاضر فرمانداران و شهرداران شهرستان های مختلف 
در پی شناسایی خانه های تاریخی محدوده فعالیت خود 
هستند تا به این ترتیب این فضاها با هدف ایجاد اشتغال 
و رونق اقتصادی در اختیار هنرمندان قرار بگیرد.  به عنوان 
مثال احمــد مالیــری، فرمانــدار میامــی از ظرفیت 
كاروانسرای شاه عباســی میامی برای ایجاد كارگاه های 

تولید و عرضه صنایع دستی نام می برد. او این فضا را جایی 
برای استراحت زائران رضوی عنوان می كند و می گوید: 
عالوه بر ایجاد اشتغال برای هنرمندان و فروش محصوالت 
تولیدی كه موجب رونق اقتصادی شهرســتان می شود، 
توقف مسافران و زائران رضوی برای كاهش تصادفات و 
حوادث جــاده ای نیز از دیگــر اهداف ایجــاد بازارچه 
صنایع دستی در شهرستان میامی است. میامی تقریبا در 
میانه راه مسیر تهران تا مشهد قرار دارد و مسافران از هر 
دو سو زمانی كه به این شهر می رسند، احساس خستگی 
می كنند و نیاز بــه توقف دارند. بازارچه صنایع دســتی 
می توانــد بهانه ای برای توقف مســافران باشــد .ایجاد 
بازارچه های صنایع دستی در هر 8شهرستان سمنان در 
حالی در دستور كار اســتانداری، اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی، فرمانداری و شورای شهر 
سمنان قرار گرفته است كه ساخت بازارچه صنایع دستی 
در شهر سمنان با پشت سر گذاشتن عملیات فونداسیون 
و اجرای قسمتی از اسكلت سازه ای بنا، وارد مرحله سوم 
شده اســت. این بازارچه كه براســاس یكی از نیازهای 
اساســی هنرمندان صنایع دستی استان سمنان تعریف 
شده و قرار است در زمینی به وسعت 5هزار متر مربع بنا 
شود، با محصور كردن كارگاه و تكمیل اسكلت سازه ای بنا 

یک گام دیگر به راه اندازی شدن نزدیک خواهد شد.

 پرنیان سلطانی
خبرنگار

قمبهطرحجهشتولیدمسكنبازگشت

مدتی پیــش خبر رســید مــردم قم 
نمی توانند در طرح جهش تولید مسكن مسکن

ثبت نام كنند. معاون مسكن و ساختمان 
اداره كل راه و شهرسازی استان قم این خبر را تأیید و 
اعالم كرده بود نبود زمین دلیل حذف قم از این طرح 

بوده است.
محســن بهشــتی، معاون امور عمرانی استاندار قم 
هم در پاسخ به نگرانی ها اعالم كرده بود در 20سال 
گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری به بهانه های 
مختلف اجازه الحاق اراضی 32هكتاری در پردیسان 
برای ســاماندهی خانه های در حریم دكل های فشار 
قوی و اراضی 48هكتاری برای پشتیبانی از طرح های 
بافت فرسوده را به قم نداده و به همین دلیل هم هیچ 
راهی برای اجرای طرح جهش تولید مسكن جز الحاق 

اراضی 560هكتاری به محدوده شهری وجود ندارد.
او در عین حال تأكید كرده بود كه مردم نگران ثبت نام 
در طرح جهش تولید مسكن نباشند، زیرا استاندار قم 
با جدیت پیگیر الحاق اراضی 560هكتاری پردیسان 

به محدوده شهری است.
در اراضی 560هكتاری پردیســان امكان جانمایی 
35هزار نفر از جمعیت استان وجود دارد درحالی كه 
تاكنون در طرح اقدام ملی مسكن 23هزار نفر ثبت نام 
كرده اند. از سوی دیگر با توجه به قانون جهش تولید 
مسكن كه ابالغ شده، سهم استان قم از ساخت ساالنه 
یک میلیون مسكن در كشور، 19هزار واحد پیش بینی 

شده است.
حاال مدیركل راه و شهرســازی قم از تأیید و تصویب 
الحــاق اراضی 560هكتــاری مجاور پردیســان به 
شهر قم خبر می دهد. حســن صبوری بعد از جلسه 

برخط شورای عالی شهرســازی و معماری كشور در 
اســتانداری قم با بیان اینكه موضــوع الحاق اراضی 
560هكتاری مجاور پردیسان به شــهر قم در سال 
گذشته مطرح و پس از بحث و بررسی تأیید و تصویب 
شــد، گفت: الحاق این اراضی به قم نیازمند تأیید و 
تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری كشور بود 

كه انجام شد.
مدیركل راه و شهرسازی قم با اشاره به اینكه موضوع 
الحاق این اراضی به شــهر در جلسه به صورت برخط 
بررسی شــد، افزود: این جلســه با حضور وزیر راه و 
شهرســازی به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی 
و معماری كشور و ســایر اعضا و اســتاندار، معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری قم، شــهردار و 
رئیس شورای اسالمی قم برگزار شد و پس از بررسی 
موضوع و تبــادل نظر، الحاق اراضــی 560هكتاری 
مجاور پردیسان به شهر قم مورد موافقت شورای عالی 

شهرسازی و معماری كشور قرار گرفت.
وی با تأكید بر اینكه با تصویــب این اراضی و تأمین 
زمین به زودی ســامانه ثبت نام طــرح جهش تولید 
مسكن برای قم فعال خواهد شد، ادامه داد: به زودی 
عملیات آماده سازی این اراضی آغاز و از ظرفیت های 

استان برای تسریع در این امر استفاده خواهد شد.

در روزهایی كه سویه جدید ویروس 
كرونا به نام »اومیكرون« بار دیگر به سالمت

مردم دنیا ثابت كرد تا خالصی از شر 
این ویروس مرموز راهی طوالنی در پیش است، 
اجرای طرح »محله محور« برای واكسیناسیون 
جاماندگان جمعیت هدف در استان گیالن، خبر 
خوشــی به حســاب می آید. به ویژه اینكه استان 
گیالن با پوشش 92درصدی گروه های هدف خود، 
جــزو موفق تریــن اســتان های كشــور در امر 
واكسیناسیون به حســاب می آید و طرح تزریق 
خانه به خانه واكســن این استان به الگویی برای 

دیگر استان های كشور هم تبدیل شده است.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشكی گیالن 

درباره طرح محله محور واكسیناســیون در این 
اســتان شــمالی به همشــهری می گوید: طرح 
تزریق واكســن به صورت محله به محله از حدود 
3هفته پیــش به صورت پایلوت آغاز شــد و این 
طرح از ابتدای هفته جاری به طور سراســری در 
گیالن، در حال انجام اســت. در قالب این طرح 
كه با هدف واكسیناسیون جامعه هدف جا مانده 
از تزریق واكسن كرونا انجام می شود، گروه های 
تزریق واكســن به خانه های مــردم مراجعه و به 
افرادی كه قادر به مراجعه به مراكز واكسیناسیون 
نبودند و تمایل به دریافت واكسن دارند، واكسن 
كرونا تزریق می كنند. آبتین حیدرزاده با اشــاره 
به جزئیــات این طرح ادامه می دهــد: تیم طرح 

محله محور واكسیناسیون ما متشكل از 300گروه 
با حضور 900نیرو اســت كه این افراد هر روز از 
صبح تا بعدازظهر كار تزریق واكسن را به صورت 
محله به محله انجــام می دهند؛ ضمن اینكه این 
ظرفیت وجود دارد كه درصورت لزوم و استقبال 
شهروندان، ســاعت اجرای طرح را تا زمانی كه 
مزاحمتی برای مردم ایجاد نكند، افزایش دهیم. 
بعد از اجرای طرح محله محور واكسیناسیون كرونا 
در گیالن، از استان های سمنان، اصفهان، خراسان 
رضوی، ایالم و قم خبر رسیده كه آنها نیز این طرح 
را در دستور كار خود قرار داده اند تا به این ترتیب 
هرچه سریع تر تمام جامعه هدف كشور در برابر 

ویروس كرونا واكسینه شوند.

 میان كوه های شمال شــرق ایران و در 
روســتای گزارش اســفراین  نزدیکــی 

خوش آب وهوایی قرار دارد كه مردمش 
هنوز به زبان تاتی ســخن می گوینــد و پارچه های 
رنگینش دل هر بیننده ای را به آسانی می برد. »رویین« 
نمونه یك روستای تاریخی است؛ روستایی قدیمی در 
دو سوی یك رودخانه كه باغ هایش چون نگین های 
سبز بین خانه ها بافته شده اند. از خانه های قدیمی  و 
زیبایش هم هنوز آنقدر باقی مانده اســت كه بتوان 
تصویری از روزهــای دورش را در ذهن ســاخت. 
پارچه بافی رویین اما داستان دیگری برای خود دارد. 
بیش از 2سده است در این روستا پارچه های سنتی 
بافته می شود و همین سابقه، رویین را به پایتخت پارچه 
سنتی ایران تبدیل كرده است؛ دستبافته ای سنتی كه 
هنوز هم مشتریان خاص خودش را دارد و موجب شده 
این روستا به عنوان روستای ملی نساجی معرفی شود.

    احیای پارچه بافی

اشتغال به تولید صنایع دستی شاید برای جوانان روستایی 
چندان جالب توجه نباشد، با این حال احیای چادرشب  و 
پارچه بافی موجب شده است رویین جان دوباره ای بگیرد.
یک بافنده پارچه و مدیر تعاونی شــركت تعاونی گل آرا 

به همشــهری می گوید: بافت پارچــه در رویین قدمتی 
250ساله دارد و مردم حتی لباس های روزمره خود را با 
همین پارچه های دستبافت تهیه می كردند. از این لباس ها 
نمونه هایی هم باقی مانده كه در روستا نگهداری می شود. 
عشرت كاوه با بیان اینكه پارچه بافی از مادران رویین به 
دخترانشان رسیده اســت، می افزاید: من خودم 10ساله 
بودم كه كار با دستگاه پارچه بافی را یاد گرفتم، اما به طور 
حرفه  ای از سال1380 شركت تعاونی را با یک بافنده كه 
مادرم بود راه اندازی كردم و هم اكنون كارگاهی دارم كه 
در آن انواع پارچه، چادرشب، سفره نان، حوله و... با حضور 
9بافنده تهیه می شود. از سال85 هم بافت پارچه سنتی 
برای مانتو را آغاز كردم تا بتوانم پارچه هایی برای استفاده 
روزمره به مردم ارائه كنم. مدیر خانه صنایع دستی رویین 
با تأكید بر اینكه در روستا حدود 200بافنده فعال هستند، 
می گوید: ممكن اســت در یک خانه مادر و دختر یا زن و 
شوهر با هم روی یک دستگاه كار كنند. آقایان اهل رویین 
هم از آبان به بعد كه كار باغداری تمام می شــود، پارچه 
می بافند و این هنر را به پسران خود هم یاد می دهند. وی 
با بیان اینكه تا چند سال قبل این هنر فراموش شده بود، 
می گوید: نسل ما در كودكی با صدای دستگاه پارچه بافی 
از خواب بیدار می شدند، اما از 20سال پیش دیگر كسی 
رغبتی به پارچه بافی نداشت. ایجاد تعاونی و شروع دوباره 
بافت پارچه، بافنده های قدیمی را امیدوار كرد كه دوباره 
به این كار بپردازند و آن را احیا كنند. كاوه كه معتقد است 
مردم روســتا باور كرده اند باید پارچه بافی به روز شــود، 
ادامه می دهد: رویین 800خانوار دارد و هم اكنون در هر 

خانه ای پارچه بافی انجام می شــود و در نتیجه، جوانانی 
كه مهاجرت كرده بودند به روســتا برگشته اند و در بافت 
پارچه و كشاورزی به خانواده ها كمک می كنند. كاوه كه 
با فروش اینترنتی، محصوالتش را به نقاط مختلف كشور 
می رساند درباره مشكالت این كار هم می گوید: استان ما 
بهترین تولیدكننده پنبه اســت، اما كارخانه تولید پنبه 
ندارد و به همین دلیل مجبوریم نخ مــورد نیاز خود را از 
یزد و تهــران وارد كنیم. این بافنده كنــد بودن اینترنت 
روستا را هم یكی از مشكالت بافندگان برای فروش آنالین 
محصوالت می داند و می گوید: از مســئوالن می خواهم 
بیمه صنایع دستی را جدی بگیرند تا بافندگان بتوانند با 
اطمینان بیشتری كار كنند. بانک ها به سختی تسهیالت 
می دهند درحالی كه ما نیاز داریم برای توسعه و ادامه كار 
از چنین تسهیالتی استفاده كنیم. پارچه بافی فقط اشتغال 
بافنده نیست، از جوشكار و نجار تا راننده برای تعاونی كار 
می كنند و این نشــان می دهد وجود صنایع دســتی چه 
اندازه می تواند برای روســتا مفید باشد. وی البته تأكید 
می كند كه در دوران كرونا با اینكه بسیاری مشاغل كم كار 
شدند، اما آگاهی مردم درباره ارزش و كیفیت پارچه های 
ســنتی موجب شــد كار اهالی با فروش اینترنتی رونق 

بیشتری بگیرد.

   گردشگری خوب است اما...

توسعه گردشگری می تواند موجب بهبود اقتصاد روستایی 
شود، اما با این حال این موضوع چالش های خاص خود را 

هم برای روستاییان دارد. دهیار روستای رویین اسفراین 
با بیان اینكه از 200بافنده روستا حدود 50نفر ساماندهی 
شده اند و برای كارگاه ها كار می كنند و 150نفر مستقل 
فعال هستند به همشهری می گوید: ایجاد خانه نساجی 
رویین كمک بزرگی به شناخته شدن رویین كرد و موجب 
شد گردشگران با ویژگی های روستا آشنا شوند. از سوی 

دیگر، شرایط ساماندهی 15بافنده مستقل روستا 
هم باید فراهم شــود تا بافندگان به شــكل 

منسجم تری كار كنند.
حسین حسن پور با بیان اینكه مهاجرت 
به روســتا به دلیل توســعه پارچه بافی، 
باغداری و زنبــورداری در ســال های 
گذشته معكوس شــده است، می افزاید: 

بســیاری از جوانانی كه تمایــل دارند به 
روســتا برگردند یا جوانان خود روســتا كه 

ازدواج می كنند با مشكل نبود مسكن مواجهند. از 
سوی دیگر، میراث فرهنگی اجازه ساخت وساز خانه های 
قدیمی را نمی  دهد و ساخت خانه بیشــتر از 2طبقه در 
رویین ممنوع است و به همین دلیل موجب شده شاهد 
مهاجرت اهالی به دلیــل دیگری باشــیم. به گفته وی، 
مردم روستا به ارزش گردشگری و حفظ معماری سنتی 
روستا واقفند، اما نبود مســكن آنان را به دردسر انداخته 
 است و میراث فرهنگی اســتان باید راهی برای رفع این 

مشكل پیدا كند.

     توسعه زیرساخت های گردشگری در رویین 

میــراث فرهنگی به عنــوان نهاد متولی گردشــگری و 
صنایع دستی می تواند تأثیر بسیاری بر بهبود این 2موضوع 
در روستاهایی مانند رویین داشته باشد. سرپرست میراث 
فرهنگی خراسان شمالی به همشهری می گوید: عالوه بر 
وجود صنعتگران بافنده، رویین روستای هدف گردشگری 
است و معماری سنتی آن نیز ثبت ملی شده، اما به هر حال 
اقتصاد روستا به پارچه بافی وابسته است و این كارگاه ها از 

جاذبه های گردشگری روستا هستند.
علی مستوفیان اشتغال، معكوس كردن نرخ مهاجرت و 
توسعه پایدار را از نتایج توسعه نساجی رویین می داند و 
می افزاید: برای حفظ این سرمایه ارزشمند تصمیم گرفته 
شد رویین عنوان دهكده ملی نساجی را داشته باشد كه 
همه این موارد در كنار هم می تواند به اشتغال روستاییان 

كمک كند.
او با بیان اینكه زیرساخت های گردشــگری روستا باید 
بهبود یابد تا تعداد گردشــگران بیشــتری بتوانند از آن 
بازدید كنند، می گوید: توسعه زیرساختی باید به شكلی 
باشد كه به چشم انداز روستا ضربه ای وارد نكند. در سال 
گذشته تعریض جاده دسترسی به روستا انجام شد، امسال 
هم با همكاری بنیاد مسكن بخشی از بافت تاریخی روستا 
جداره سازی و كف ســازی شده اســت و بعضی مالكان 

خانه های تاریخی هم بناهای خود را مرمت كرده اند.

حمیده پازوكی
خبرنگار 

مستوفیان با بیان اینكه در یكی دو ســال گذشته شورای 
راهبردی پایگاه بافت تاریخی رویین ایجاد شده است، ادامه 
می دهد: طرحی درباره ضوابط ساخت وساز در بافت تاریخی 
رویین تهیه شده است. رویین روستایی در دامنه كوه است 
و زمین برای ساخت وســاز نــدارد. مردم روســتا تقاضای 
ساخت وساز دارند، اما این طرح در آینده به نفع مردم است. 
توسعه كوتاه مدت ممكن است نیازهای مقطعی را رفع كند، 
اما توسعه پایدار می تواند به حفظ ارزش های تاریخی روستا 
منجر شود. با این حال مردم هم نیاز به ساخت وساز دارند و 
پیش بینی كرده ایم قطعه زمینی برای توســعه منفصل از 

روستا اختصاص یابد تا مشكل مردم هم حل شود.

   
رویین نمونــه خوبی از توجه به صنایع دســتی برای حفظ 
زندگی روستایی است؛ روستایی كه گرچه مشكالت خاص 
خود را دارد، اما می تواند نمونه ای برای حفظ زندگی روستاها 

و جلوگیری از مهاجرت به شهرها باشد.

توسعه نساجی سنتی در رویین موجب افزایش اشتغال 
جوانان و مهاجرت معکوس به این روستا شده است

رویین؛ دهکده ملی 
نساجی ایران

 توسعه بازار داخلی
فراهم شدن زمینه صادرات 

یکی از راه های حفظ حیات صنایع دســتی 
روستایی امکان صادرات آن است. رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی بجنورد 
در این بــاره به همشــهری می گوید: 
صنایع دستی استان و همینطور 
روســتای رویین به معرفی 
نیاز دارد. تولید  كنندگانی 
كه به شــکل سنتی كار 
می كنند معموال بیشتر 
در نمایشگاه های داخلی 
آثار خــود را معرفی 
كرده اند و حتی خریدار 
داخلی هم به نــدرت با 
آشنایی  محصوالتشــان 
دارد. بــه همین دلیــل بهتر 
است ابتدا توســعه بازار داخلی این 
محصوالت مدنظر سازمان هایی مانند میراث 
فرهنگی قرار گیرد تا پس از آن بتوان زمینه 
صادراتشان را فراهم كرد. سعید پورآبادی با 
بیان اینکه معرفی این صنایع دستی و دیگر 
محصوالت سنتی اســتان در برنامه است، 
می افزاید: در بازدید از روستا متوجه شدیم 
هنوز محصوالت این اســتان صادر   و از  آنها 
حمایتی هم نمی شود كه بتوانند این مسیر را 
آسان تر طی كنند. وی با تأكید بر اینکه باید 
محصوالت سنتی به بازارهای خارجی معرفی 
شوند، می گوید: این محصوالت باید متناسب 
با سلیقه مصرف كننده خارجی تولید شوند تا 
بتوان برای آنها بازاری یافت. زمینه صادرات 
صنایع دستی برای استان به كشورهایی مانند 
قزاقستان فراهم شده، اما تغییراتی كه گفتم 

باید در تولید محصوالت اتفاق افتد.
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وضعیت زباله در كشور به خصوص در 
شهر های مسافرپذیر شمالی به اندازه ای پسماند

وخیم شده است كه باید برای حل این 
مشكل تالش كرد. مدیریت پسماند كالف سردرگمی 
اســت كه برای باز كردن بخشی از گره های آن، چند 
سال است شركت های دانش بنیان ایده های جدید ارائه 
كرده اند، اما آنها هم با مسیر سنگالخی برای ادامه كار 
مواجه هستند كه فعاالن محیط زیست و كارشناسان 

درباره آن با همشهری سخن گفته اند.
محمد صوفیان، یكی از كارآفرین هایی است كه برای 
ساماندهی پسماند در شهر بندرعباس یك اپلیكیشن 
موبایلی راه  انداخته و با وجود داشــتن 3مجوز هنوز 
نتوانسته برای مدیریت پسماند از درب خانه كاری از 
پیش ببرد. او در گفت وگو با همشهری می گوید: كاری 
كه ما می خواهیم بكنیم فرهنگسازی برای مدیریت 

ر زباله از مبدأ است. در كشورهای دیگر این  كا
اساسا توسط دولت ها شــروع شده و 

توســط بخش خصوصی ادامه 
یافتــه اســت. در كشــور 

مــا تفكیــك زباله از 
حــدود  مبــدأ 

5درصد است. 

جمع آوری سیســتماتیك پسماند خشك در نهایت 
عالوه بر اینكه منجر به كاهــش و حذف زباله گرد ها 
می شــود، باعث ســاماندهی مراكز پسماند، كاهش 
هزینه های جمع آوری پســماند، كاهــش زباله های 
برون ریز غیرقابل بازیافت )ریجكتی( و ایجاد اشتغال 
می شــود. این در حالی اســت كه در كل كشور این 
شــركت ها در بهترین حالت كمتر از 5درصد فعال 
هستند. او با اشــاره به اعداد تولید زباله در كشور كه 
بخش عمده آن در منابع طبیعی به صورت سوزاندن 
یا دفن شدن، دفع می شود، می گوید: اگر فرض كنیم 
حتی 10درصد پســماند وارد چرخه بازیافت  شود، 
باز هم 90درصد پســماندها دفع می شود. اما دفن و 
سوزاندن پسماند، هوا، خاك و منابع آب زیرزمینی را 

هم آلوده می كند.
محمد صوفیــان اصلی ترین مشــكل را خأل قانونی 
می داند كه هم اكنون تفسیر به رأی می شود. او توضیح 
می دهد: 8 ماه برای گرفتن3مجوز از اتحادیه كشوری  
كسب وكارهای مجازی، اتحادیه صنایع بازیافت ملی 
زیرنظر اتاق بازرگانی وزارت صمت و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان هرمزگان تالش كردیم، ولی 
وقتی می خواهیم كار را شــروع كنیم با مشكل 

شهرداری مواجه می شویم.
براساس قانون، پسماند قبل از اینكه در 
سطل های زباله شــهری قرار داده 
و توسط مأموران شهرداری ها 
در  شــود،  جمــع آوری 
مالكیــت شــهروندان 
بنابرایــن  اســت؛ 
شهروندان می توانند 

پسماندهای خود را به شركت های جمع آوری پسماند 
بفروشند. تضاد منافعی كه بین خریداران قانونمند 
پسماند و مافیای زباله ایجاد شــده، مانع از هرگونه 
توســعه در فرایند های مدیریت پسماند شده است. 
محمد صوفیان می گوید: فرایند خرید پســماند از 
در منزل با اپلیكیشــن های موبایلی، نوعی دادوستد 
است و شهرداری ها در كل كشــور اصلی ترین مانع 
توسعه آن هستند. به قول یكی از فعاالن این حوزه، با 
توسعه اپلیكیشن ها شهرداری ها به دلیل اخذ عوارض، 
كاهش هزینه ها و... ســود می كنند. اما »افراد« ضرر 
می كنند. این افراد چه كسانی هستند كه با استخدام 
عمدتا افغانستانی ها بدون پرداخت مالیات و عوارض 
به شهرداری ها و رصد فعالیت شان به راحتی می توانند 
فعالیت كنند، اما شركت های دانش بنیان با وجود انواع 

مجوز ها اجازه كار ندارند؟
ساماندهی زباله های اقتصادی منافع زیست محیطی 
بسیاری دارد؛ به شرطی كه زباله از خانه خارج نشود. 
سهیل اوالدزاد، فعال محیط زیســت كه سال ها در 
حوزه پســماند ها در شمال كشــور فعالیت كرده به 
همشهری می گوید: خوبی اپلیكیشن های اینترنتی 
این است كه اجازه نمی دهند زباله بیرون ریخته شود 
و با فرهنگســازی و آموزش افراد را به تفكیك زباله 
ترغیب می كنند. البته بــرای زباله های ریجكتی كه 
باید سوزانده یا دفن بهداشتی شوند برنامه منظمی 
وجود ندارد؛ به خصوص در شمال كشور كه هیچ كدام 
از این مراحل انجام نمی شــود. میزان پسماند های 
اقتصادی در شــهری مثل تهــران 10درصد از كل 
پسماند های تولیدی اســت و می تواند انگیزه خوبی 
برای شركت های دانش بنیان باشــد. به گفته او، در 

ســال های اخیر چند شــركت، تفكیك زباله را 

فعاالن دیجیتال ساماندهی زباله به همشهری می گویند كه فعالیت آنها با كارشكنی مافیای زباله مواجه می شود

خریدوفروشزبالهبااپلیكیشنزبالهیاب چهره روز

مردی که با خرس حرف زد
»عمو سالم علیكم. خدا قوت. چطوری 
برادر؟ زمستون، خیلی سختی داره؟  ای 
برادر! پیرمرد شدی، مگه نه؟ چشمات 
دیگه خوب نمی بینــه. بله،  ای روزگار 
خیلی سختی كشیدی برادر، نه؟« این 
جمالت یك فیلم 24ثانیه ای است كه 
محمدباقر غفاری، محیط بان داوطلب 
در گفت وگو با یك خرس قهوه ای در جنگل های آمل گفت و حاال دست 
به دست درحال چرخیدن در فضای مجازی است. او به همین دلیل در 
ستون چهره روز همشهری جای گرفته است. این فعال محیط زیست 
كه شنبه هفته جاری فیلم صحبت با خرس را گرفت، چنان با آرامش 
با این حیوان وحشــی صحبت می كند كه این جانــدار از جای خود 
تكان نمی خورد و احساس خطر نمی كند. غفاری براساس آنچه ایرنا 
گزارش كرده ، سال هاست كه همراه با برادرش و تعدادی از دوستداران 
محیط زیست، داوطلبانه به یاری حیات وحش و جنگل  هیركانی رفته و 
بی آنكه امكانات و حقوق و زیرساختی در اختیارش باشد، عاشقانه پای 
طبیعت و حیات وحش منطقه ایستاده است. برادر بزرگترش، پیرطاهر 
مهرماه امسال پویش نجات مرال در فصل گاوبانگی را آغاز كرده و همراه 
محمدباقر در طول سال برای محافظت از حیات وحش و محیط زیست 
وقت می گذارد. برادران غفاری نیمه نخست سال را در ارتفاع نزدیك 
به 2500متری می گذرانند و در ماه های ســرد سال به ارتفاع حدود 
1300متری می روند. به دلیل نبود ســاختمان محیط بانی یا محلی 
برای نگهبانی و اقامت، این 2 بــرادر و همراهانی كه گاهی به كمك 
آنها می روند، ناچارند در دامسراهای متعلق به دامداران اقامت كنند. 

 محمدصادق خسروی علیا
خبر نگار

سگ  ها حیواناتی هستند 
 حیات
كــه در طــول ســالیان  وحش

طوالنی توسط انسان اهلی 
و از اجداد خود در طبیعت جدا شدند، اما 
همین حیوانات اهلی به دلیل اقدامات و 
رفتار غیرمنطقی برخی انســان ها بالی 
جان حیات وحش شده اند. گزارش های 
بســیاری از حمله ســگ های ولگرد به 
بزهای وحشی، آهوها و یوزپلنگ ها ثبت 
شده كه از ازدیاد جمعیت این حیوانات و 
ورود آنها به زیستگاه های كشور حكایت 
دارد. حسین آخانی، فعال محیط زیست 
و اســتاد دانشــگاه می گوید: كشــتار 
حیات وحش توسط ســگ های ولگرد 
بسیار جدی اســت و تا به حال 17قالده 
یوزپلنــگ آســیایی، 44آهــو و تعداد 
بسیاری بز كوهی و دیگر گونه ها به دلیل 
حمله سگ ها در زیستگاه ها تلف شده اند.

آخانی در گفت وگو با همشهری سگ ها و 
گربه ها را به عنوان گونه های شناخته شده 
و مورد حمایت انسان، بزرگ ترین تهدید 
بــرای حیات وحش قلمــداد می كند و 
می گویــد: »گربه هــا تهدیــدی برای 
پرنده  ها، خزنده ها و دوزیست ها هستند 
و ســگ ها تهدید بســیار جدی تر برای 
همه پستانداران حیات وحش شناخته 
می شــوند.«  به گفته این استاد دانشگاه 
تهران، در سال های اخیر در ایران به دلیل 
مشكالت اجتماعی و مدیریتی، سگ های 
ولگرد جمع آوری نشده اند. او می گوید: 
»در كنار این مشــكل با توسعه فرهنگ 
غلط غذارســانی به حیوانــات ولگرد، 
جمعیت ســگ ها به صورت نجومی در 
حال افزایش اســت و ازدیاد سگ های 
ولگرد باعث شده گله ها وارد زیستگاه ها و 

مناطق تحت حفاظت شوند.«
 او ادامــه می دهد: »ســگ های ولگرد 
هم به توله ها و هم بــه حیوانات بالغ در 
حیات وحش حملــه می كنند. به عنوان 
مثال، اخیرا فیلمی از پــارك ملی بمو 
دریافت كرده ایم كه سگ های ولگرد به 
گله های قوچ و میش حمله ور شــده اند. 
مشــابه این حمالت و آسیب رساندن و 
حتی تلفات بسیار اســت. متخصصان 
محیط زیست نیز در ســال های اخیر از 
همه مناطق كشــور، حمله ســگ های 

ولگرد به حیات وحش را ثبت و گزارش 
كرده اند.«

کشتار بزرگ در زیستگاه ها
اخیــرا مقالــه ای در مجلــه علمــی 
»اوریكس« منتشر شده كه گزارش های 
بسیار زیادی از حمله سگ های ولگرد به 
حیات وحش در 18سال اخیر را منتشر 
كرده است. براساس آنچه در مجله علمی 
اوریكس منتشر شده است، 160حمله 
توسط سگ های ولگرد تا به حال مشاهده، 

ثبت و گزارش شده است.
حســین آخانی در مورد ایــن گزارش 
می گویــد: آمــار واقعی چندیــن برابر 
ایــن تعداد اســت، چون ایــن مقاالت 
تنها گزارش هایی اســت كه مشــاهده 
و ثبت شــده و البته براساس اطالعات 
منتشر شــده در این گزارش، بسیاری از 
حمالت سگ ها منجر به مرگ گونه ها در 

حیات وحش شده است.
 این فعال محیط زیســت اعالم كرد: در 
18سال گذشــته، 17قالده یوزپلنگ 
آسیایی توسط ســگ های ولگرد تلف 
شــده اند. این اتفاق وقتی وحشتناك تر 
می شــود كه بدانیــم آمــار واقعی كل 
جمعیت یوزپلنگ آسیایی در ایران تنها 
50قالده است. براســاس گزارش های 
ثبت شــده 44آهو نیز توسط سگ های 
ولگرد تلف شــده اند. آخانی می گوید: 
»ســگ های ولگــرد تهدیــدی برای 
یوزپلنگ، بــز كوهی، آهــو، كاراكال، 
ســیاه گوش و حتی پلنگ ها هستند و 
گزارش های بســیاری از كشتار پلنگ 
توسط سگ های ولگرد دریافت كرده ایم. 
براساس مشاهدات میدانی نیز می توان 
گفت گونه های حیــات وحش و حتی 
حیوانــات اهلی در تمام زیســتگاه ها و 
مناطق حفاظت شده كه نزدیك مناطق 

مسكونی هستند، تهدید می شوند.
به گفته این فعال محیط زیست، هم اكنون 
به دلیل گسترش شهرها، روستاها، توسعه 
ساخت وساز و مهم تر از همه تب و عطش 
ویالسازی در طبیعت، تمام زیستگاه های 
كشور در همســایگی مناطق مسكونی 
قرار دارند و با این فرمول می توان برآورد 
كرد كه همه زیســتگاه های كشــور در 
معرض خطر ســگ های ولگرد هستند. 
به عنوان مثــال، زیســتگاه های بزرگ 
و معروف مانند مناطق حفاظت شــده 

پارك ملی خجیر، سرخه حصار و ورجین 
نمونه هایی هســتند كه در این سال ها، 
تعداد ســگ های ولگرد در آنها به شدت 
افزایش پیدا كرده و گزارش های بسیاری 
از تلفات حیات وحش در این زیستگاه ها 
به دلیــل حمله ســگ های ولگرد ثبت 

شده است.«

تجارت سیاه به بهانه حمایت از حیوانات
این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست 
از وجود پدیده غیرعادی در ایران برای 
حمایت از سگ های ولگرد سخن گفته  
كه نتیجه آن افزایش تلفات در گونه های 

حیات وحش است.
او می گوید: جماعت عظیمی در كشور 
به دنبال غذارســانی به سگ ها و گربه ها 
هستند. در شبكه های اجتماعی و برخی 
شــبكه های ماهواره ای نیز این موضوع 
به شــدت مورد حمایت قرار می گیرد. 
اما سؤال این است كه آیا این افراد خبر 
دارند با این شــیوه جمعیت سگ های 
ولگرد به انــدازه ای زیادشــده  كه حاال 
وارد زیستگاه ها شــده و آهو بره ها را هم 
می درند؟ آیا اطالع دارند كه با حمایت 
غیرعــادی خود كــه در تمــام جهان 
بی سابقه است، حق زیست گونه های در 

معرض خطر انقراض را سلب می كنند؟
آخانی از تجارت سیاهی پرده برمی دارد 
كه قلب تنوع زیســتی كشــور را نشانه 
گرفته است. این استاد دانشگاه می گوید: 
فرهنگ غذارســانی به حیوانات ولگرد 
در فضای مجازی و برخی شــبكه های 

ماهواره ای به صــورت كامال غیرمنطقی 
حمایت و تبلیغ می شود. گزارش هایی 
داریم كــه مبالغ هنگفتی نیــز به بهانه 
حمایت از حیوانات ولگرد در فصل سرد 
در حساب های شخصی جابه جا می شود. 
این مبالغ توسط افراد سودجویی كه به 
ســگ های ولگرد عناوین تازه همچون 
حیوانات بی سر پناه، حیوانات گرسنه و... 
داده اند هم از داخل و هم از خارج  كشور 
جمع آوری می شود. اما باید گفت پشت 
پرده این اقدامات منافع اقتصادی پنهان 
شــده كه اقلیتی از آن بهــره می برند و 
به شدت هم در مقابل منطق ماجرا، جبهه 
می گیرنــد و با هر مخالفتــی در فضای 

مجازی جنگ روانی به راه می اندازند.«
آخانی می گوید: »ساالنه 200هزار مورد 
گاز گرفتگی  انســان توسط سگ های 
وحشــی در ایران گزارش شــده است 
كه بیشــتر، كودكان در معرض تهاجم 
قرار گرفته و برخــی از آنها حتی جان 

باخته اند.«
این استاد دانشگاه معتقد است، راه حل 
فوری مسئله ســگ های ولگرد كه باید 
توسط ســازمان حفاظت محیط زیست 
و شهرداری ها به ســرعت اجرایی شود، 
متوقف شــدن ناهنجاری غذارسانی به 
ســگ های ولگرد اســت. باید افرادی 
كه بــه ســگ های ولگرد غذارســانی 
می كنند به دلیل مشاركت در آسیب به 
حیات وحش جریمه شوند. این قانون در 
همه كشورهای پیشرفته دنیا نیز برای 
حفاظت از دیگر گونه ها رعایت می شود.«

کشتار حیات وحش توسط سگ های ولگرد
  تاكنون 17قالده یوزپلنگ آسیایی، 44آهو و تعداد  زیادی از گونه های حیات وحش در زیستگاه های كشور توسط سگ های ولگرد تلف شده اند

  فعاالن محیط زیست  می گویند: غذارسانی به سگ  های ولگرد باید به سرعت متوقف و عامالن این اقدام جریمه شوند تا امنیت زیستگاه ها تضمین شود

انجام می دهند، ولی سازمان محیط زیست و وزارت 
كشور چندان همراه نیســتند؛ چون براساس قانون 
مدیریت پسماند، هرگونه خریدوفروش پسماند باید 
زیرنظر این دو سازمان باشــد. كاری هم كه سازمان 
شهرداری ها در كل كشور در این سال ها انجام داده 
در بهترین حالت ساماندهی دوره گرد ها بوده است؛ 
درحالی كه هم اكنون زباله جمع كنی از ســطل های 
زباله به یك مافیای عظیم تبدیل شده است. او معتقد 
اســت اگر قرار اســت كاری در زمینه پسماند انجام 
شــود باید با محوریت حفظ محیط زیســت و كاری 
رســمی، شــفاف و به همراه آموزش تفكیك باشد. 
سهیل اوالدزاد می گوید: در كنار جمع آوری ضایعات 
باید صنایع جانبی مثل صنایع كمپوست، هاضم ها و 
زباله سوزهایی با حداكثر استاندارد های روز دنیا ایجاد 
شود، ولی ما هیچ كدام را به جز افراد زباله گرد و زباله 

دزد نداریم.
به اعتقاد اوالدزاد، فعال محیط زیست، تفكیك زباله 
از مبدأ اگرچه اتفاق بزرگی اســت و اجرایی شدن آن 
میزان تخریب محیط زیست را كمتر می كند، اما این 
اپلیكیشن ها باید كاهش تولید زباله  تر و موادغذایی 
كه 60تا 70درصد زباله های كشور را شامل می شود، 

در برنامه  داشته باشند و آن  را هم جمع آوری كنند. 
نگاهی كه به اپلیكیشن ها وجود دارد، انحصاری است 
و تجربه در شهر های شــمالی حاكی از آن است كه 

شهرداری ها ترجیح می دهند یك یا دو اپلیكیشن 
زیر مجموعــه آنها فعالیت كننــد؛ درحالی كه 

انحصارسازی مانع از ورود بخش خصوصی 
می شود. این فعال محیط زیست معتقد 

است كه جمع آوری 
زبالــه می تواند 

مانند حمل ونقل شهری برون سپاری شود. او می گوید: 
آنچنان كه كانكس های جمع آوری پسماند با صابون و 
پودر رختشویی، زباله را از مردم می خرند، اپلیكیشن ها 
هم می توانند عالوه بر ارائه كاال، كمك به پروژه های 
زیســت محیطی را در ازای آن طلب كنند. تفكیك 
زباله جزو وظایف شهروندی است، ولی از آنجا كه ما 
سازمان های خدماتی مرتبط، درگیر زباله جمع كن ها 
و مسائل غیرشفاف این حوزه هستیم، آنها نمی توانند 

از مردم انتظار تفكیك زباله را داشته باشند.
شهرداری ها بخش عمده بودجه را در حوزه پسماند 
هزینه می كنند. سهیل اوالدزاد می گوید: هم اكنون 
شــهرداری ســاری زباله های خود را 170كیلومتر 
آن سوتر و در محل دفن زباله آق قال تخلیه و برای هر تن 
زباله 250هزار تومان نیــز پرداخت می كند؛ ضمن 
اینكه حمل ونقل عظیم بین شهری صورت می گیرد. 
شهرداری ساری سالی حدود 40میلیارد تومان هزینه 
ساماندهی زباله این شهر می كند؛ درصورتی كه این 
پول می تواند در بخش های مختلف به خصوص آموزش 
هزینه شود. ساخت و اســتفاده زباله سوز هم به دلیل 
رطوبت باالی شهرهای شمالی و مصرف انرژی ای كه 
دارد اصال مقرون به صرفه نیست و برق چندانی هم از 
آن ایجاد نمی شود. براساس تعهد، زباله سوز ساری باید 
ساالنه 30هزار مگاوات برق تولید كند. در كشوری كه 
انرژی ارزان اســت، چند ده برابر این مگاوات 
بــرق را نیروگاه های متوســط 
تولید می كنند. پس وقتی 
توجیه اقتصادی تولید 
بــرق كاهــش پیدا 
عملكرد  كنــد، 
محیط زیســتی 
نیروگاه هم كمتر 

می شود.

زهرا رفیعی
خبرنگار

عدد خبر

در سال۱۳۹۹، ۲۱هزار و۶۸۰ ایرانی به دلیل آلودگی 
هوا فوت كردند. در ســال۱۳۹۹ هزینه آســایش از دســت 
رفتــه ۳۰میلیــارد دالر بــوده اســت. خســارت آلودگــی بــه 

سالمت مردم نیز بالغ بر ۱۰۶هزار میلیارد تومان است. 
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در ســال زراعــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ میانگیــن بــارش 
در كالنشــهر اصفهــان ۷۲میلی متــر و كمتــر از همــه 
كالنشهرهای كشور بوده اســت. كاهش نزوالت جوی، 

شرایط خشكسالی اصفهان را نیز تشدید كرده  است.
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شــهردار جديد تهران در روزي كه رسما 
ســكانداري پايتخت را برعهده گرفت، در گزارش

صحن شوراي شهر با اشاره به لزوم برطرف 
كردن آلودگي هاي صوتي و بصري، ناهمواري ها و شرايطي 
كه حركت در شهر را مختل و مشكل مي كند، تأكيد كرد 
در تهران نيازمند نهضت پاركينگ سازي هستيم. كمتر از 
3ماه پس از شروع به كار مديريت جديد شهري، موضوع 
پاركينگ هــاي عمومــي و آخرين وضعيت ســاخت 
پاركينگ هاي جديــد را از طريق معاونــت حمل ونقل 
شهرداري تهران جويا شديم. به هرحال اگر تامين جاي 
پارك كافي جدي گرفته نشود، دور از ذهن نخواهد بود كه 
چند صباح ديگر در بســياري از معابر شاهد دوبله پارك 
كردن كه بماند، سوبله پارك كردن باشيم. همين االن اگر 
گذرتان به خيابان هاي ميرعماد، نلسون ماندال )آفريقا(، 
ستارخان، بلوار فردوس، حافظ، انقالب، جمهوري، ايران، 
پيروزي و كالهدوز )دولت( بيفتد، كمبود جاي پارك را به 
وضوح خواهيد ديد. كار به جايي رسيده كه در محله هاي 
خلوت غرب با خيابان هاي عريض هم، جاي پارك كيميا 

شده است.
طبق طرح جامع پاركينگ در ســال 90، تهران با حدود 
550هزار كمبود پارك رو به رو است. اين آمار در سال 97 
حدود 900هزار كمبود جای پارك اعالم شد. اكنون نيز 
برآوردها و مطالعات اوليه ســازمان ترافيک شهرداری از 
كمبود حدود يک ميليون و 100هزار جای پارك حكايت 

می كند كه البته اين برآوردها در حال تكميل شدن است.
 در اين بين، اينكه شهروندان با وسايل حمل ونقل عمومي 
تردد كنند تا با مشكل پاركينگ روبه رو نشوند، در جاي 
خود درست است، اما اگر واقع بينانه به قضيه نگاه كنيم، 
نمي توانيم تردد روزانه بيش از 8ميليون خودرو در تهران 
)خودروهاي مربوط به خود پايتخت به اضافه خودروهايي 
كه روزانه از شهرهاي اطراف وارد تهران مي شوند( را كتمان 
كنيم. خودروهايي كه به جاي پارك هــم نياز دارند. به 
همين دليل مديريت شهري دوره جديد تامين پاركينگ ها 
را جدي گرفته تا دست كم وضع معابر از چيزي كه هست، 

وخيم تر نشود.
وحيد ســرلک، معاون فني و 
مهندسي سازمان حمل ونقل 
شــهرداري تهران در همين 
رابطه به همشهري مي گويد: 
»آنچه مشخص است اينكه در 
شهر تهران كسري پاركينگ 
داريم. با توجه بــه اين موضوع نخســتين گام در بحث 
توسعه و ساخت پاركينگ هاي عمومي، شناسايي مناطق 
و محله هايي بود كه در آنها كمبود و مشكالت جدي در 
زمينه پاركينگ هاي عمومي داريم. گام بعدي شناسايي 
زمين هايي است كه به لحاظ ابعاد و موقعيت براي احداث 
پاركينگ مناسب هســتند. قيمت زمين در شهر تهران 
بسيار باال بوده و درصورتي كه بخواهيم زمينی خريداري 
كنيم بخش زيادي از بودجه ما صرف اين كار مي شود. در 
نتيجه اولويت با زمين هاي متعلق به شهرداري است و از 
طريق شهرداري هاي مناطق درحال جمع آوري اطالعات 
الزم در اين رابطه هســتيم كه اين كار تا شناسايي تمام 
زمين هاي مناســب براي احداث پاركينگ هاي عمومي 
همچنان ادامه دارد. تا كنون 15زمين متعلق به شهرداري 
براي ساخت پاركينگ مشــخص شده است كه ازجمله 
آنها مي توانم به زمينــي در منطقه 20اشــاره كنم كه 
ازجمله مناطقي است كه بحث كمبود پاركينگ در آنها 
جدي اســت. همچنين در نقاطي كه الزم باشد با توجه 
به اقتضائات به جاي پاركينگ ســطحي، پاركينگ هاي 
زيرســطحي و مكانيزه احداث خواهد شــد كه ازجمله 
مي توانم به ساخت پاركينگ زيرسطحي در خيابان مدني 
منطقه 8اشاره كنم. در نقاطي كه فضاي كافي و مناسب 
وجود دارد، اولويت با احداث پاركينگ هاي بزرگ است، اما 
در نقاطي كه محدوديت فضا داريم، سراغ پاركينگ هاي 
مكانيزه مي رويم. در حال انجام كارهاي الزم براي شروع 

احداث پاركينگ در 15نقطه شناسايي شــده هستيم و 
تا پايان ســال 1400تعدادي از اين پاركينگ ها احداث 
شــده و آماده بهره برداري مي شود. مابقي نيز اوايل سال 
1401احداث خواهد شد. البته كار به همين 15نقطه اي 
كه تاكنون شناسايي شــده ختم نمي شود و شناسايي 
زمين ها و احداث پاركينگ هاي عمومي بيشتر همچنان 
ادامه خواهد داشــت. پس از تكميل فرايند شناسايي و 
احداث پاركينگ هاي عمومــي در زمين هاي متعلق به 
شهرداري، سراغ مرحله بعدي يعني خريد زمين در نقاطي 
مي رويم كه نياز به پاركينگ عمومي دارند و اين برنامه تا 
زماني كه ديگر مشكل پاركينگ عمومي در شهر تهران 
وجود نداشته باشد، همچنان ادامه خواهد داشت.« سرلک 
همچنين از آمادگي شــهرداري براي حضور و مشاركت 
بخش خصوصي در بحث احداث پاركينگ عمومي خبر 
مي دهد: »در بحث ســاخت پاركينگ هــاي عمومي از 
حضور و مشاركت بخش خصوصي استقبال مي كنيم و 
كميته هاي مالي داريم كه پيشنهادهاي رسيده را دريافت 

و بررسي مي كنند.«

پارك حاشيه اي در مسير هوشمندسازي
جدا از بحث پاركينگ هاي روســطحي و زيرســطحي، 
شهرداري تهران هوشمندســازي پارك حاشيه اي را هم 
دنبال مي كند. ايجاد پارك لت ها )جاي پارك يک در ميان 
در كنار فضاي سبز و مبلمان شــهري( هم اقدام ديگري 
به حساب مي آيد كه چند وقتي مي شود در چند معبر شروع 
شده است. حال معاون فني و مهندسي سازمان حمل ونقل 

شهرداري تهران درباره لزوم مديريت پارك حاشيه اي معابر 
براي توقف  كوتاه مدت خودروها از اجراي طرح هوشمند 
كنترل پارك حاشــيه اي با همكاري و مشاركت پليس 
راهور خبر مي دهد: »براي مديريت پارك حاشيه اي طرح 
كنترل هوشمند به صورت پايلوت در مناطق 2، 6و 7اجرا 
شــده و به زودي در ديگر مناطق هم اجرا خواهد شد. در 
اين طرح، توقف وســايل نقليه در حاشيه خيابان توسط 
خودروهايي كه مجهز به دوربين كنترل هوشمند هستند، 
رصد و ثبت مي شود. بر اين اساس توقف وسايل نقليه تا 
نيم ســاعت رايگان خواهد بود و تا 2الي 3ساعت اول هم 
رانندگان مبلغ بســيار كمي پرداخت مي كنند. هدف از 
اجراي اين طرح، مديريت پارك حاشيه اي است تا وسايل 
نقليه اي كه قصد توقف هاي طوالني بيش از 2تا 3ساعت 
را دارند به پاركينگ هاي عمومي بروند و حاشيه خيابان را 
براي استفاده شهرونداني كه مي خواهند توقف كوتاهي 
براي انجام كارهاي اداري و تجاري داشــته باشند، خالي 
بگذارند.« سرلک درباره مســدود شدن حاشيه خيابان 
توسط برخي از كســبه با قراردادن برخي موانع به ويژه 
تعميرگاه ها و اصنافي كه خدمات خودرويي ارائه مي كنند 
هم مي گويد: »همانطور كه اشــاره كردم پارك حاشيه 
فضاي عمومي، متعلق به تمام شــهروندان است و كسي 
نبايد اين حق را به بهانه اينكه چنين فضايي مقابل خانه يا 
مغازه اش قرار دارد يا مي خواهد در آنجا كاري انجام دهد 
از مردم سلب كند. براي اين موضوع هم برنامه داريم و با 
همكاري و مشاركت پليس راهور جلوي چنين رفتار هايي 

نيز گرفته مي شود.«

يادداشت

تأثير معيشت بر آسيب هاي اجتماعي 

عمده مشكالت امروز تهران به افزايش 
مشكالت و آسيب هاي اجتماعي شهر 
برمي گردد كه البته اين موضوع خود 

نتيجه وضعيت نامطلوب اقتصاد كشور و معيشت مردم است. 
غير از مشــاهدات عيني و ميداني خودم كه هر روز ساعت ها 
در كوچه و خيابان هاي اين شــهر در رفت وآمد هستم، آمارها 
نيز از افزايش آسيب هاي اجتماعي نظير كودكان كار، طالق، 
استعمال و فروش مواد مخدر، سرقت و نزاع و... در شهر تهران 

حكايت دارد. 
اينها همان موضوعاتي است كه شــهردار تهران هم چندين بار 
به آنها اشــاره كرده و بايد با همكاري همه نهادها ساماندهي و 
مديريت شوند؛ چراكه بدون ترديد تمام اين عوامل و آسيب ها 
ريشــه در فقر، بيكاري، تورم و ديگر مشكالت اقتصادي كشور 

دارد. 
از آنجا كه هزينه زندگي در تهران چه در بحث مسكن و چه خورد 
و خوراك بيشتر از شهرهاي ديگر است، در نتيجه فشار بيشتري 
هم در اين زمينه به تهراني ها وارد مي شــود كــه تأثيرش را بر 
جامعه و روابط مردم با يكديگر مي گذارد. حل كردن مشكالت 
اقتصادي و معيشت مردم هم چندان ربطي به شهرداري ندارد و 
اين از وظايف دولت است؛ البته شهرداري هم براي سروسامان 
دادن به مشكالت و آســيب هاي اجتماعي بايد برنامه و تدابير 

ويژه اي داشته باشد. 
متأسفانه با روندي كه طي چند سال اخير شاهد بوديم، اكنون 
آثار ناشي از فقر و مشــكالت اقتصادي در تمام محله ها ديده 
مي شود و هركدام به نوعي درگير آسيب هاي اجتماعي شده اند. 
در بحث ترافيک تهــران هم چراغ هــاي راهنمايي و رانندگي 
خودشــان به يكي از عوامل ترافيک زا در شهر تبديل شده اند و 
نحوه مديريت چراغ هاي راهنمايي و رانندگي مناسب نيست. 
در برخي از تقاطع ها مدت زمان قرمز بودن چراغ آنقدر طوالني 
است كه هم رانندگان و عابران پياده اي كه در انتظار سبز شدن 
چراغ هستند را كالفه و عصبي مي كند و هم باعث شكل گرفتن 
ترافيكي عريض و طويــل در آن محــور و خيابان هاي اطراف 
مي شود؛ ازجمله اين چراغ ها مي توانم به جردن تقاطع اسفنديار 

قبل از تونل آرش و همچنين الغدير تقاطع همت اشاره كنم. 
اين در شرايطي است كه اغلب در سمت ديگري كه چراغ سبز 
است تردد بســيار كمي جريان دارد. اگر اين چراغ ها هوشمند 
است چرا در سمتي كه ترافيک سنگين شده، مدت زمان سبز 
بودن چراغ بسيار كم و در ســمتي كه تردد كمتر است، چراغ 
طوالني مي شــود؟ اميدوارم با همفكري پليــس راهنمايي و 

رانندگي و شهرداري فكري به حال اين موضوع شود.

تهران یک میلیون جاي پارك کم دارد
شهرداري تهران با آغاز طرح نهضت پاركينگ سازي تا پايان سال، تعدادي پاركينگ جديد احداث 

كرده و بخشي از پارك هاي حاشيه اي شهر را هوشمند مي كند
مهدي اسماعيل پور

خبرنگار

محمد پنجعلي
پيشكسوت فوتبال 

عده اي با شگردهاي خاص، جاي پارك گرفته و سپس 
با هزينه بيش از 30هزار تومان يا ساعتي 10هزار تومان 
به مردم واگذار مي كنند. اقدام جالب ديگر هم اينكه 
انگار پديده ماشــين خوابي تاكسي هاي اينترنتي و 
مسافركش هايي كه از ديگر شهرها به تهران مي آيند و 
شب ها را در خودرو سپري مي كنند، وارد فاز جديدي 
شده است. عده اي از اين افراد، شب ها در محل هاي 
پرتردد مثــل اطراف بازار پارك كــرده و در خودرو 
مي خوابند و صبح ها كه قصد تــرك محل را دارند، 
از موقعيت سوءاســتفاده كرده و جــاي پارك را به 
قيمتي حدودا 50هزار تومان مي فروشــند؛ بنابراين 

هوشمندسازي جاي پارك حاشيه اي واجب است.

  جاي پارك را مي فروشند!

15
نقطه برای ساخت پاركینگ عمومی 
توسط شهرداری تهران شناسایی 

شده است.

150
پاركینگ عمومی متعلق به شهرداری است.

310
پاركینگ عمومی متعلق به بخش 
خصوصی در شهر تهران وجود دارد.

110000
خودرو ظرفیت پاركینگ های عمومی 

شهر تهران است.

80000 
خودرو ظرفیت پاركینگ های خصوصی 

است.

30000
خودرو ظرفیت هر یك از پاركینگ های 

متعلق به شهرداری است.

54000
پارك حاشیه ای در 8منطقه شهر 

ساماندهی می شود.

142000
فضای پارك حاشیه ای جدید در شهر 

تهران شناسایی شده است.

7
پارکینگ در تهران با ظرفیت بیش از 860 
خودرو تا پایان سال1400 احداث می شود.

350
خودرو ظرفیت پارکینگ طبقاتی در 

خیابان شهید آوینی شهرری 

350
خودرو ظرفیت پارکینگ طبقاتی در 

حوالی ایستگاه متروی شهید دستغیب 

100
خودرو ظرفیت پارکینگ زیرسطحی در 

خیابان مدنی منطقه8

60
خودرو ظرفیت 4پارکینگ مکانیزه در 

4نقطه مختلف  شهر 
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9 سه شنبه 9 آذر 1400
كتاب شماره  8375 

جايگاه »ليديا ديويس« در زبان انگليســي 
چگونه است؟ به نظر مي رسد با توجه به تجربه هايش در 
نوشتن داســتان كوتاه و همچنين ترجمه رمان »مادام 
بواري«، آثاري از »مارسل پروست« و به ويژه سرودن شعر، 

نثر اين نويسنده تا حد قابل مالحظه اي شاعرانه باشد.
اين نويسنده را نخســتين بار خودم به فارسي زبانان معرفي 
و پرونده اي براي او در مجله »گلســتانه« منتشر كردم. با او 
مصاحبه اي هم انجــام دادم. پيش از ايــن كتاب، مجموعه 
داستان كوتاهي دارد كه برنده جايزه بوكر بين الملل شده است. 
همان طور كه مي دانيد بوكر به داستان كوتاه تعلق نمي گيرد و 
كتاب ديويس نخستين مجموعه داستاني است كه جايزه بوكر 
را برده است. ديويس، نويسنده اي است كه عناصر داستان را 
به خوبي مي شناسد و بيشتر در حوزه داستان كوتاه و ترجمه 
شهرت دارد. اين مترجم درواقع صرفاً يك مترجم نيست و در 
ضمن آن معلم، مدير و معرف هم هست. بسياري از نويسندگان 
را همين دست نويسندگان و مترجمان به جوامع غربي معرفي 

كرده اند. در واقع آنها به شكلي حامي ادبيات  هستند.
درباره زندگي شخصي  اش چه مي دانيد؟

در خانواده اي اهل ادبيات بزرگ شــده است. شوهر 
قبلي اش پل آستر بود و تجربه هاي زيسته خودش 
را وارد رمان كرده اســت. وقتي رمان را مي خواندم، 
به ذهنم رسيد كه در مقدمه به آن اشاره كنم. در جايي 
مي نويســد: »با رمان نويس در نيفتيد؛ چراكه تو را در 
داستان مي برد و آنجا مي كشــدت!« درواقع 
يك جورهايي اين سلســله مسائل در 
رمان مي آيد و خودش را بروز مي دهد. 
اين نويسنده را معرفي كردم و بعدها 
خودش كتاب هايش را برايم فرستاد. 
احتماالً در جاهاي مختلف شما بيشتر 
داستان هاي كوتاه او را ديده ايد؛ چون 
»آخر داستان« نخستين رمان اوست. در 
اين رمان، هر آنچه آموخته و به ديگران 
آموزش داده، جا به جا ديده مي شــود. 
اين اثر يك كتاب بسامان است و ضمن 
رعايت همه اصول داستان نويســي در 
نوع خود شــاهكاري در ادبيات آمريكا 
به حساب مي آيد. در اروپا هم ديويس 
شخصيتي محترم به شمار مي رود و 
نشان فرهنگ و هنر شواليه فرانسه را 
براي نشر و ترجمه آثار مارسل پروست 
و گوســتاو فلوبر دريافت كرده است. او 
عالوه بر اينها ترجمه آثار شاخص ديگري 
از كالسيك هاي فرانسه را در كارنامه كاري 

خود دارد. اين آثار گرچه بارها به انگليسي ترجمه شده اند، اما 
ترجمه هاي اين نويسنده، قطعاً ويژگي هايي داشته و دارد كه 
در نگاه اهل فن، ممتاز به شمار مي رود و جملگي باعث شده تا 

نشان شواليه را نيز از آِن مترجم كند.
»آخر داستان« چه ويژگي اي داشت كه آن را 
ترجمه كرديد؟ اهل ادبيات مي دانند كه رمان هاي مختلفي 
را براي فارسي زبانان برگردانده ايد. چه ويژگي بارز اين 

رمان شما را جذب كرد؟
اين نويسنده را به واســطه كارهايي كه از قبل ترجمه كردم، 
مي شناختم. برايم جذاب بود و حس جست وجوگري ام باعث 
شد ترغيب شوم كه بدانم نويسنده اي كه شهرتش در عرصه 
داستان كوتاه است، در رمان چه كاري انجام داده. شايد يكي 
از ويژگي هايي كه باعث شد سراغ اين كتاب بروم، همين باشد. 
ديويس در زمينه رمان نويسي شهرتي نداشت و داستان نويس 
بود تا رمان نويس. به نظرم از اين عرصه هم سربلند بيرون آمد. 
رمان مفصلي كه خلق كرده، به تنهايي نشان مي دهد از پس 
اين كار درخشان هم برآمده است. داستان اين رمان، قصه يك 
استاد دانشگاه است و ارتباطي كه با يكي از دانشجويانش دارد؛ 

دانشجويي كه 14سال از او كوچك تر است.
اگر بخواهيد اين رمان را در يك جمله خالصه 

كنيد، چه مي گوييد؟
رماني است در وصف شجاعت. به هر حال نويسنده، نويسنده اي 
اســت كه در ادبيات آمريكا كاماًل مطرح است و آنجا جايگاه 
ويژه اي دارد. نويسنده اي كه در داستان كوتاه و به ويژه »فلش 
فيكشن« كه من عنوان »دم داســتان« را برايش برگزيده ام، 
متبحر است. داستان هاي بلندش نيز داستان هايي است كه 
امروز در دانشگاه هاي آمريكا تدريس مي شود. از سوي ديگر 
مقاله نويس بسيار چيره دستي است. بسياري از جستارهاي 
او درباره ادبيات جايزه دريافت كرده اند. داستان هايش بارها 
در بهترين مجموعه داســتان هاي كوتاه آمريكايي، منتشر 
شده و جوايز متعددي را از آن نويسنده كرده اند. قلم او را اغلب 

منتقدان به خوبي مي شناسند و ارج مي نهند.
مكاتبه ای هم با ايشان داشته ايد؟

بله. عكسي هم كه در فضاي مجازي مي بينيد 
كه ترجمه فارسي كتابش در دستش است، پس 
از اينكه كتاب را دريافت كرد، با آن كتاب عكس 
گرفت و برايم فرستاد. او جزو مدرسان دانشگاه 
نيويورك است و در آنجا كالس داستان نويسي 
هم دارد. درواقع او هم استاد است و هم نويسنده.

با توجه به اينكه مكان ها در اين 
رمان اسم ندارند و شخصيت ها نيز چنين  
هستند، آيا داستان، داستان موقعيت است؟

بله. شــخصيت ها اســم ندارند و سيســتم 

حمل ونقل عمومي شــهر هم حتي مشــخص نيســت. 
خود زبان داســتان، به خودي خود يك كاراكتر است. در 
دوره اي، به ويژه شخصيت هاي كالسيك ها، شخصيت هاي 
نجيــب زاده بودنــد. هرچه جلوتــر آمديم، آنهــا از برج 
عاج نشــيني پايين آمدند و گاه شخصيت ها، قاب عكسي 
شدند. حتي در داستاني، شخصيت قاب عكس روي ديوار 
مي شود كه نمونه هاي اين داستان ها را در نثر نويسندگان 
خودمان هــم ديده ايد. در اين داســتان، واژه و انتخابش 

گويي شخصيت است.
راوي اول شخص است. به ظاهر براي مترجم 
تازه كار شايد اينطور به نظر برسد كه كار ساده اي براي 
برگردان فارسي پيش رويش هست. قدري از سختي 
كار برايمان بگوييد. چنانچه از متن كتاب برمي آيد گاه 
جمالت پيچيده و درهم تنيده و بلند است. برگردان 
جمله بلند در فارسي، دشــواري هاي خاص خودش 
را دارد. چه تمهيدي براي ترجمــه اين جمالت بلند 

انديشيديد؟
تجربه اين جمالت بلنــد را در ترجمه رمان هاي »كوري«، 
»بينايي« و »خزان خودكامه« داشته ام. اين بازمي گردد به 
سنت التيني كلمات. تا جايي كه امكان داشت، سعي كردم 
جمالت را بيهوده، به اصطالح نشكنم و جمالت همانگونه 
باشد كه در نسخه اصلي آمده اســت. ديويس چون از آثار 
فلوبر و همچنين آثار موريس بالنشو، ميشل ليريس و حتي 
مارسل پروســت كتاب هاي متعددي ترجمه كرده، به هر 
حال جمالت طوالني در هم تنيده اي دارد. خيلي خوشحالم 
كه توانســته ام اداي ديني به اين 
نويسنده كنم كه به هر حال، اعتماد 
كرد و كتاب هايــش را در اختيارم 
قرار داد. البته نشر افق، كپي رايت 
كتاب را به تمام و كمال خريد. اين 
درباره مجموعه داستان »نمي توانم 
و نمي خواهم« هم صادق اســت. 
ديويس البته 5مجموعه داســتان 
ديگر هم دارد كه اميــدوارم بتوانم 
به تدريج آنها را هم براي مخاطبان 

فارسي زبان ترجمه كنم.

دريچه

برنده بوكر، برگزيده ادبيات عرب
جوخــه الحارثي، نويســنده برنــده بوكر 
ســال2019 به عنوان برنده جايــزه ادبيات 
عرب در فرانســه برگزيده شــد. به گزارش 
ليورابدو، مؤسســه جهان عــرب در پاريس 
اين داســتان نويس عماني را براي نوشتن 
رمان »بانوان مهتاب« به عنوان برنده »جايزه 
ادبيات عرب« معرفي كرد. جوخه الحارثيه در 
رمان»بانوان مهتاب« خوانندگان را با خود 
به دل روســتاي العوافي در عمان مي برد و 
داستاني درباره سه خواهر، ميا، اسما و خوله، 
خانواده هايشان و تغييرات اجتماعي و گذر 
از دوره اســتعمار به پسااستعمار در عمان را 
روايت مي كند.  پير لروي، رئيس هيأت داوران 
اين جايزه كه متشكل از شخصيت هاي دنياي 
هنر و فرهنگ و نيز كارشناسان جهان عرب 
اســت درباره اين رمان گفت: »رماني گيرا، 
تأثيرگذار و شاعرانه كه امكان كشف تغييرات 
جامعه عماني را از خالل خواندن ســطر به 
سطر كتاب براي خوانندگان فراهم مي آورد و 
نكات مهمي درباره اوضاع زندگي و آرزوهاي 
مردم آشــكار مي كند. اگرچه كتابي است 
درباره عمان و جامعه عماني؛ اما از بشــريت 
حرف مي زند و مخاطب جهاني دارد.«  جوخه 
الحارثي، متولد سال1978 در عمان و استاد 
دپارتمان عربي در دانشــگاه سلطان قابوس 
مسقط است. او با بردن اين جايزه جانشين 
عبدالعزيز بركه ساكن، نويسنده سوداني شد 
كه سال گذشته براي رمان »كارگران فصلي« 
برنده جايزه ادبيات عرب در فرانســه شده 
بود. جايزه ادبيات عرب در فرانســه، جايزه 
ادبي است كه توســط مؤسسه جهان عرب 
در پاريس با همكاري بنيــاد ژان لوك الگار 
درسال 201۳ تاسيس شده است. اين جايزه 
به آثار ادبي نويسندگان 
عربي كه به زبان 
فرانسوي ترجمه 
شــده اند، اهدا 

مي شود.

ديدار با اسداهلل امرايي به بهانه انتشار »آخر داستان« اثر ليديا ديويس

با  رمان نویس  در نیفتید!
تازه هاي نشر

دريانوردي به سمت بيزانس )گزيده اشعار ويليام باتلر ييتس(، الله ها 
)10شاعر زن( و لبه )گزينه اي از شــعر انگليسي زبان( ۳مجموعه 

شعري هستند كه به تازگي با ترجمه رزا جمالي منتشر شده اند.

  دريانوردي به سمت بيزانس 
ايــن كتــاب 112صفحــه اي دربرگيرنــده 
شــعرهايي از »ويليام باتلر ييتــس« يكي از 
مهم ترين شاعران انگليسي زبان در قرن بيستم 
اســت. او از پدري نقاش و مادري كه گنجينه 
ادبيات فولكلوريك ايرلند و داستان هاي جن 
و پري بود، متولد شــد. ييتس از طاليه داران 

سمبوليسم در شعر انگليسي و از معاشران »ازرا پاوند« بوده است. در 
عين حال شعر ييتس را مي توان متاثر از شعر مذهبي »ويليام بليك« 
هم دانست. انتشارات ايهام، اين كتاب را كه شامل ۳8 شعر است به 

بهاي ۳5هزار تومان منتشر كرده است.

  الله ها
شاعران زن هزاران سال شعر نوشته اند. امر 
مسلم در اين بررسي اين است كه تاريخ شعر 
زنان در ازاي تاريخ فمينيسم طوالني تر است. 
زماني كه شعرهاي اين كتاب را مي خوانيم 
درمي يابيم كــه زنان شــاعر در موضوعات 
مختلفي شعر سروده اند. مضامين شعر زنان 

چه بوده است؟ آنها به چه جور ســبك هايي از كالم عالقه نشان 
داده اند و از چه دايره كلماتي استفاده كرده اند؟ اين كتاب به بحث 
در اين باره نشسته اســت. در اين كتاب از هر شاعر تعدادي شعر 
به همراه يك بيوگرافي كوتاه آورده شــده است؛ شاعراني چون 
لوئيز گليك، برنده جايزه نوبل 2020، ورونيكا گولوس، سولماز 
شريف، آدرين ريچ، ســيلويا پالت، هيلدا دوليتل، اديت سيتول، 
ناتاشــا ترتوي، اما الزاروس و اميلي ديكنســون. انتشارات ايهام 
اين مجموعه 150صفحه اي را به بهاي 49هزار تومان منتشــر 

كرده است.

  لبه
اين كتاب، برگردان گزيده اي از اشعار شاعران 
انگليســي زبان اســت. در گزينش و ترجمه 
اين آثار مضامين يا دوره خاصي مورد توجه 
مترجم نبوده، بلكــه تنها ترجمه پذيري آثار 
و ملموس بــودن آنها بــراي خواننده ايراني 
درنظر گرفته شده اســت. طيفي از شاعران 

كه در اين كتاب گنجانده شده اند از كشورهاي آمريكا، انگلستان 
و ايرلند انتخاب شده اند كه از جريان هاي مختلف شعري هستند 
و بي شك از برجسته ترين ها به شمار مي روند. در ابتداي هر شعر 
بيوگرافي مختصري نيز از شاعران آمده اســت. انتشارات مهر و 
دل اين مجموعه 200صفحه اي را به بهاي 50هزار تومان منتشر 

كرده است.

اسداهلل امرايي، جداي از مترجم 
و نويسنده بودن به غايت شريف، 
مهربان و دوست داشتني است. 
اغلب كساني كه در عرصه ادبيات 
به اصطالح سرشــان به تنشان 
مي ارزد، براي او و ترجمه هايش 
احترام قائل  هســتند. امرايي، 
مترجمي است كه پله هاي حرفه 
نوشتن و ترجمه را گام  به  گام طي 
كرده تا بدين جا رسيده است و 
به همين روي ما نيز به تبع اهل 
هنر، به احترامش كاله از ســر 
برمي داريم. واپســين اثري كه 
او براي مخاطبان فارســي زبان 
از ســوي نشــر افق و البته با 
رعايت حق كپي رايت ترجمه 
كرده، رمان »آخر داســتان«  
 LYDIA( »اثر »ليديــا ديويس
DAVIS( شاعر، داستان نويس 
و مترجم آمريكايي است. اين 
رمان ازجمله رمان هاي نســل 

نـــوي نويسـندگان 
آمريكايي اســت كه 
بـــه بهانه انتشارش 
با امرايــي گفت وگو 

كرده ايم.

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار
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داستان عرضه و تقاضا
پارك هايي كه پاتوق معتادان هســتند 
وضعيــت بهتــري از پس كوچه هاي 
محله هاي آســيبي ندارنــد. از محله 
دروازه غار فاصلــه مي گيريد. به همان 
نسبت كه حضور معتادان بي سرپناه در 
خيابان كمتر مي شود، شانس كمتري هم 
براي پيدا كردن خرده فروشان مواد مخدر 
داريد. با اين حال اين شانس در هيچ محله اي به صفر نمي رسد؛ زير 
پل صدر، جنوب ميدان تجريش و حوالي سرپل، فضاي سبز حاشيه 
بزرگراه ها ازجمله بزرگراه چمران، حوالــي ميدان آزادي، بزرگراه 
يادگار امام و بسياري از ديگر محله ها و معابر شهر اين روزها به پاتوقي 
براي فروشنده هاي انواع مخدر تبديل شده است. »ليال ارشد« مدير 

مركز كاهش آسيب زنان ســرزمين خورشيد مي گويد: »دسترسي 
راحت به مواد مخدر در كنار ديگر مشــكالت مثل فقر، مهاجرت و 
مشكالت آسيبي ديگر باعث شده تعداد افراد دچار سوءمصرف مواد 
در سال هاي گذشته بيشتر شود. همچنين سن مصرف مواد پايين تر 
آمده و ما حتي نوجوانان را در ميان مصــرف كننده ها مي بينيم. تا 
10سال پيش تنها در محله هاي محدودي مثل خاك سفيد يا دروازه  
غار تجمع معتادان متجاهر را داشــتيم. اما سياست هاي اشتباه در 
برخورد با مشكل اعتياد در اين محله ها و همچنين افزايش مشكالت 
اجتماعي باعث شده تا اين افراد در كل تهران پراكنده شوند. مي دانيم 
كه هرجا تقاضايي وجود داشته باشد عرضه هم اتفاق مي افتد. پس 
روشن است كه دسترسي راحت به مواد مخدر هم پراكندگي بيشتري 

پيدا كرده است.«

دید
یه 

زاو

عدد خبر

گلــه بــه گلــه روي دیــوار 
پس كوچه هــاي صابون پزخانه گزارش

لكه هاي سياه دود نشسته. زمين، 
پر است از تكه پارچه هایي كه روزگاري لباس 
مندرسي بودند بر تن یكي از معتادان بي سرپناه 
و حاال زور درزهــا و پارگي ها به تــار و پود آن 
 چربيده و قابل پوشــيدن نيســت. كنار دیوار 
دو طرف كوچــه، جمع هاي چند نفــره اي از 
مصرف كننده ها دور هم نشسته اند؛ انگار صف 
انتظــاري طوالني اســت كه امتــدادش به 
كوچه هاي اطراف كشيده شده و مردم خسته از 
ایســتادن، تصميم گرفته انــد در جاي خود 
بنشينند. صداي فندك هایي كه شيشه پایپ را 
داغ مي كنند لحظه اي قطع نمي شــود. همين 
منظــره را در محله هاي دروازه غار ، شــوش ، 
مولوي ، امامــزاده یحيي ، گمــرك ، آذري ، 
هاشــمي ، فرحزاد و... هم مي توان دید . جواني 
روي زین موتورسيكلت نشســته و به مردان و 
زناني نگاه مي كند كــه بي خبر از دنيا و مافيها، 
نشسته چرت مي زنند و كنار آتش، خودشان را 

گرم مي كنند.

اشانتيون ببر
»چند سال است مصرف كننده اي؟!« 4سال 
در همين خيابان  ها پا به  پاي دوستانش انواع 
مخدر را مصرف كرده. اما چند ماهي است كه 
مصرف را ترك كرده: »فقط سيگار مي كشم.« 
ته سيگار را با انگشت اشــاره روي زمين پرت 

مي كند و بــا نوك كفش، قرمزي ســيگار گر 
گرفته را كــور مي كند: »ایــن را هم به زودي 
ترك مي كنــم.« قبل از اینكه ســؤال »پس 
اینجا چه مي كنــي؟« كامل شــود خودش 
مي گویــد كــه »فروشــنده ام«. كار دیگري 
ســراغ ندارد: »خرج زندگي را باید یك جور 
درآورد!« بــراي همين هم با زنــش هر روز 
ســري به كوچه پس كوچه هاي شلوغ مركز 
شهر مي زند تا به مشــتري هایي كه روزگاري 
پابه پایشان مواد دود مي كرد، جنس بفروشد. 
او مي گوید:»جنس ارزان و خوب دارم. بچه هاي 
اینجا پولي در بساط ندارند كه بخواهند مواد 
گران بخرند. به همين راضي اند. من هم پول 

كم مي گيرم اما مشتري زیاد دارم.« و به ردیف 
مصرف كننده هایي كه تمام كوچه را به اشغال 
خود در آورده اند اشــاره مي كند: »یك بست 
براي اشــانتيون ببر. اگر راضي بودي پولش را 

بده و مشتري شو. اگر نه مهمان من.« 

چيزي كه زياد است ساقي!
محله امامزاده یحيــي)ع( یكي از محله هایي 
است كه در 5سال گذشــته در قرق معتادان 
در آمده و كنار هر جوي و كنــج هر دیواري، 
اگــر خودشــان را نبينيــد ردي از حضــور 
هميشگي شان را مي توانيد پيدا كنيد ؛ با جستن 
وسایل و كارتن هاي نيمه سوخته و خرده هاي 

نان و برنج و بوي نا كــه تمام كوچه را پر كرده 
است. در ميانه كوچه، 2جوان گالویز شده اند و 
سر هم هوار مي كشند. »ممد قرقي« كه خيلي 
وقت است چوب خطش پر شده هوار مي كشد 
كه: »پولــت را كه باال نكشــيدم!« و حاال كه 
فروشنده قدیمي خبر مرگ نسيه را به گوشش 
رسانده، قرقي با دست به زیر مشتش مي كوبد 
و كریســتال هاي ریز و ســفيدي روي زمين 
پخش مي شــود. بقيه بي تفاوت به دعوا، خبر 
از »چيزي كه زیاده ساقي!« مي دهند. این را 
قرقي مي گوید و راهش را مي كشــد و مي رود 
تا صداي بقيه بچه هاي پاتوق را نشــنود كه از 
»مفت كشي« او گالیه مي كنند. یكي از افرادي 

كه گوشه پياده رو نشسته مي گوید:»اینجا پيدا 
كردن مواد از پيدا كردن یك ليوان آب خنك 
راحت تر است.« حســاب خرده فروش ها را از 
قاچاقچيان مخدر جــدا مي كنند. مردي كه 
براي گرفتن پولش از قرقي به محله امامزاده 
یحيي آمده از شانســي مي گوید كه هميشه 
یارش بوده و تا به حال دستگير نشده: »گرفتن 
من كه فایده اي ندارد. من مواد نفروشم یكي 
دیگر مي فروشد. من قاچاقچي نيستم و فقط 
خرده فروشــي مي كنم تا خرجم را در بياورم. 
اما هميشه تنم مي لرزد كه نكند گرفتار شوم. 
اما كســي كه با خيال راحت در خانه نشسته 
و توليــد مي كند و یا جنــس قاچاق مي كند 

استرسي هم ندارد.«

خريد با هماهنگی قبلی
ســرهنگ حســنوند، رئيس پليس مبارزه با 
مواد مخدر با تأكيد بر تفاوت در محالت آسيبي و 
دیگر محله هاي تهران، در مصاحبه با خبرگزاري 
مهر اعالم كرده اســت: »با قاطعيت مي گویم 
محال است كه بشــود در تهران طي 5دقيقه 
تا یك ربع به مواد مخدر دســت پيدا كرد، مگر 
اینكه فروشنده و خریدار از قبل با هم هماهنگ 
كرده باشند و فقط در یك نقطه براي لحظاتي 
همدیگر را ببينند و بخواهند مواد را رد و بدل 
كنند كه البتــه باز هم این موضــوع 5 دقيقه 
نمي شود. با فرض حضور معتاد و فرد قاچاقچي 

در محل، این زمان خيلي اندك مي شود.«

گزارشي از خرده فروشي مواد مخدر در كوچه  پس كوچه هاي تهران

مثل قرقي
جنس مي رسانند

»محال است كه بشــود در تهران طي ۵دقيقه تا يك ربع به 
مواد مخدر دست پيدا كرد.« اين اظهارنظر رئيس پليس مبارزه 
با مواد مخدر پايتخت است. سرهنگ »عبدالوهاب حسنوند« 
در ادامه اضافه مي كند كه:»من نمي توانم با قاطعيت اعالم كنم كه دسترسي به مواد مخدر 
در تهران در چند دقيقه است چرا كه اين زمان در ۲۲منطقه تهران، متفاوت است.« طبيعي 
است اين زمان در مناطقي كه معابر و محله هايي خلوت تر دارند، كش مي آيد و هرچه به بافت 
پرتراكم و شلوغ محالت مركزي و جنوبي تهران نزديك تر مي شويم، سرعت دسترسي به 
مواد مخدر هم كمتر مي شود. حتی اگر مشتري تازه كاري باشيد و ناشيانه در جست و جوي 
مخدر، گذرتان به مولوي و شوش افتاده باشد، دست خالی از اين محله ها بيرون نمی رويد. از 
مواد صنعتی تا مخدرهای سنتی با هر كيفيت و قيمتی در اين محله ها پيدا می شود؛ محله اي 

كه با گذر از آن بعيد است آنچه در اين گزارش مي خوانيد را نديده باشيد.

مرضيه موسوي
روزنامه نگار

كنج خيابانی در محله باغ آذری كه به پاتوقی برای مصرف كنندگان تبديل شده است    عكس: عليرضا طهماسبی

بنابر آمار منتشر شده از سوي مركز آمار ايران، اغلب مواليد بهار سال 1399، از 
مادران ۲۵ تا ۲9 ساله بوده است، درحالي كه بيشتر مواليد بهار 1۴00 از مادران 

30 تا 3۴ ساله است. اين سن در پدران چندان تغيير نكرده است.

تعداد کودک از

 مادر

تعداد کودک از

 پدر

كمتر از 293
15سال

15تا 1535519
سال 

45تا 72249
سال

49سال103
 به باال

سن والدين ايرانی به روايت اعداد

بازه سنی
 والــد

30تا 6904734
سال

20تا 4607524
سال

40تا 1034844
سال

35تا 4065739
سال

25تا 6673129
سال

674

8524

3357

82973

12768

28320

64382

49857
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 درحالي كه روز گذشــته انتظار 
مي رفت، كليات طرح »حمايت از فناوری

حقوق كاربــران و خدمات پايه 
كاربردي مجازي« موسوم به طرح صيانت به رأي 
گذاشته شــود، اما عمده زمان جلســه نهم به 
موضوع درخواست وزارت ارتباطات و دولت براي 
ارائه پيشنهادهايي درباره طرح فعلي اختصاص 
يافت. آنگونه كه امير خوراكيان، نماينده مركز 
ملي فضاي مجازي در اين جلســه عنوان كرد، 
نســخه جديدي از طرف وزارت ارتباطات ارائه 
شده كه حدود 30درصد متفاوت از طرح فعلي 
اســت. در جلســه هفتم هم نماينــده وزارت 
ارتباطات نســبت به طرح فعلي نقد داشــت و 
مهم ترين دغدغه خــود در اين زمينه را جايگاه 
بخش خصوصي و كارآفرين ها در طرح صيانت 
اعالم كرده بود. او با اشاره به اينكه نسخه 26تير 
بــه دور از واقعيت هــاي صنعــت و حــوزه 
كسب وكارهاي ديجيتال نگاشــته شده است، 
تعدد نهادهاي تنظيم گر مثل ساترا، رگوالتوري 
و سازمان تبليغات را آسيب زا دانسته بود. نماينده 
وزارت ارتباطــات در ادامه گفته بود كه مجلس 
به دنبال ايجاد يك كميسيون جديد تنظيم گري 
است كه موازي با رگوالتورها فعاليت مي كند و 
وارد ارتباط با پلتفرم ها مي شود. حاال مشخص 
شده كه وزارت ارتباطات طي نامه اي محرمانه به 
رئيس كميسيون مشترك اعالم كرده كه دولت 
و وزارت ارتباطــات در حــال تدويــن طرح و 
پيشنهادهاي خود درباره طرح فعلي هستند. اين 
در حالي اســت كه برخي گمان مي كردند كه 
طرحي)اليحه( جديد از سوي وزارت ارتباطات 

تهيه شده   كه ابهام هايي را درپي داشت.

نظر متفاوت وزارت ارتباطات
محمد كشوري، كارشناس ارتباطات و فناوري 
اطالعات كه جلســه روز گذشــته را پيگيري 
كرده، در گفت وگو با همشهري مي گويد: »من 
متوجه نشــدم كه آيا طرح جديدي از ســوي 
وزارت ارتباطات ارائه شده يا پيشنهادهايي ارائه 
شده است.« با اين حال كشوري عنوان كرد كه 

»گفته شده وزارت ارتباطات اعالم كرده كه به 
30تا 40درصد طرح فعلــي نقدهايي داريم كه 
بايد تغيير كند.« اين كارشــناس در عين حال 
مي گويد: »منظور اين نبوده كه وزارت ارتباطات 
طرحي نوشته است كه تفاوت هايي با طرح فعلي 
دارد.« به گفته كشوري »برداشت من در مجموع 
اين است كه پيشنهادي كه دولت مي خواهد ارائه 
كند تفاوت 30تا 40درصدي با طرح فعلي دارد. با 
اين حال، مشخص نيست كه اين تفاوت در مورد 
كدام ماده ها يا بندهاي طرح است«. او با اشاره 
به اينكه ظاهرا با نامه اي كه فرستاده شده، طرح 
يا پيشنهادي ارسال نشده است، ادامه مي دهد: 
»در اين نامه آمده است كه ما با 30تا 40درصد 
طرح موافق نيســتيم و آماده ايم پيشنهادهاي 
خود را ارائه دهيم.« آنگونه كه كشوري مي گويد: 
»همچنين رضــا تقي پور، رئيس كميســيون 
مشترك با ارجاع طرح به مركز پژوهش ها موافق 
نبوده و عقيده داشت كه كميته هايي تشكيل و 

طرح در آن بررسي شود.«

چه كسي از نامه خبر داد؟
پس از آنكه محســن زنگنه، نماينده مجلس در 
اين جلسه از نامه وزير ارتباطات پرده برداشت، 
مشخص شد كه با توجه به محرمانه بودن آن، اين 
نامه هيچ گاه رسانه اي نشد. ظاهر وزير ارتباطات 
از كميسيون مشترك خواســته كه با توجه به 
اينكه دولت به تازگي مســتقر شــده فرصتي 
براي پيشنهادهاي اين وزارتخانه در مورد طرح 
داده شود. همچنين مشــخص شد كه عالوه بر 
اين نامه، وزير ارتباطات جلســه اي هم با رئيس 

مجلس درباره طرح داشته است.
رضا تقي پور، رئيس كميسيون مشترك با تأييد 
اين جلسه و نامه اعالم كرد كه با توجه به اينكه 
درخواست جلسه از ســوي وزارت ارتباطات با 
رئيس مجلس بوده، به همين خاطر، اطالع رساني 
به اعضاي كميسيون مشــترك صورت نگرفته 

است.

آنگونه كه اعالم شده، پيشنهادهاي وزارت ارتباطات 30تا 40درصد
 با طرح صيانت فعلي تفاوت محتوايي خواهد داشت

مايكل استراهان، ستاره پيشين فوتبال و مجري برنامه 
»صبح بخير آمريكا«، به همراه 5نفــر ديگر در روز نهم 
دســامبر، در بحبوحه همه گيري جهانــي كوويد-19 و 
افزايش موارد ابتال به ســويه جديد آن با نام اوميكرون به 
فضا خواهند رفت. به گزارش روزنامــه يو اس اي تودي، 
استراهان نخستين غيرنظامي در فضا نخواهد بود، چراكه 
در سپتامبر و ماموريت الهام4 استارت آپ اسپيس ايكس، 
4غيرنظامي به مدار فرســتاده شدند. پرتاب هاي فضايي 
غيرنظامــي در زماني كه كوويد-19، سراســر جهان را 
تحت تأثير خود قرار داده، به شــدت كانــون توجه بوده 
است. برخي، مانند شاهزاده ويليام، نوه اليزابت دوم حتي 
از وســواس در مورد پروازهاي فضايي انتقــاد كرده اند 
و مي گويند ميلياردرها و شــركت ها بايد بيشــتر روي 
رسيدگي به مسائل خود زمين تمركز كنند. اما آيا فناوري 
توسعه يافته فضايي مي تواند به ما در مبارزه با همه گيري 
 كمك كند؟ مقالــه اي در ايــن مورد در مجلــه معتبر
 Nature Medicine منتشــر شده كه بررسي مي كند، 
چگونه مي تــوان از فناوري هاي فضايــي براي كمك به 
مديريت و پيشــگيري از بيماري هاي همه گير استفاده 
كرد. به گفته »فيل مك آليستر«، مدير پروازهاي فضايي 
تجاري در ناســا، در واقع، فضانوردان اغلب آزمايش هاي 
پزشــكي را در فضا انجام مي دهند تا به محققان كمك 
كنند تا چگونگي واكنش بدن انسان به ويژگي هاي فضا 
را بهتر درك كنند. مك آليستر مي گويد براي ماموريت 
الهام4اسپيس ايكس، غيرنظاميان يك سري آزمايش ها 
را انجام دادند، مانند گرفتن خون در فضا و ارسال داده ها 

به محققان روي زمين.

پزشكي از راه دور
دكتر فرهان اسرار، پزشك و عضو هيأت علمي جهاني در 
دانشگاه بين المللي فضايي، نيز مي گويد: »پزشكي از راه 
دور در واقع توسط آژانس هاي فضايي نيز به منظور ارائه 
مراقبت، نظارت بر مراقبت از فضانوردان توســعه يافته 
است.« اسرار به طور مشابه خاطرنشان مي كند، پزشكي 
از راه دور مي تواند براي نظارت و ارزيابي بيماران كوويد، 
از راه دور و بــدون خطر ابتالی كاركنــان مراقبت هاي 
بهداشــتي مورد اســتفاده قرار داد. او در اين خصوص 
مي گويد كه فناوري پوشيدني پيش تر توسط فضانوردان 
كانادايي براي نظارت بر چندين پارامتر كليدي سالمت 
مانند فشار خون، دما، ضربان تنفس و ضربان قلب استفاده 

شده است كه همه آنها در فاصله صدها كيلومتري از زمين 
و در ايستگاه فضايي بين المللي شكل گرفته اند. اين مقاله 
همچنين نشــان مي دهد كه اين دستگاه هاي پوشيدني 
مي توانند توســط كاركنان مراقبت هاي بهداشتي براي 
تشــخيص زودهنگام ايجاد و گســترش عالئم استفاده 
شوند. براســاس اين مقاله، تصاوير ماهواره اي مي تواند 
به برنامه ريزي همه گيري و توزيع واكســن های ويروس 
كرونا كمك كند. اين مقاله اشاره مي كند كه ماهواره هاي 
پرتاب شده به فضا پيش تر به ترســيم انتقال بيماري در 
طول شيوع ابوال كمك كرده اند. در مبارزه با فلج اطفال، 
تصاوير ماهواره اي روستاهاي حاشيه اي و قباًل ناشناخته 
نيجريه را پيــدا  و به ريشــه كني كمك كردند. اســرار 
مي گويد: »پارامترهاي مختلفي وجود دارد كه مي توانيد 
با اســتفاده از ماهواره ها آنها را رصد كنيد. ما مي توانيم 
دمايي را كه  ايده آل است، كنترل كنيم تا درصورت وقوع 
همه گيري، شــما بتوانيد از اين فناوري براي نظارت بر 
پيشرفت درمان استفاده كنيد.« او همچنين استفاده از 
نظارت ماهواره اي روي جمعيت پشه ها را به عنوان يك راه 
بالقوه براي پيش بيني شيوع ماالريا عنوان مي كند. يكي 
ديگر از چيزهايي كه مي توانيم از فضانوردان بياموزيم، علم 
مديريت ايزوله كردن است. فضانوردان بيشتر مجبورند 
روزها يا ماه ها در فضا باشــند، بدون اينكه با عزيزان شان 
تماس يا ارتباطي داشــته باشــند. دســتورالعمل هاي 
فاصله گذاري اجتماعي از تجمع مردم جلوگيري كرده و 
آنهايي را كه منابع تكنولوژيك محدودي دارند، منزوي تر 
كرده است. در مقاله ديگري كه در ماه مه2020در نيچر 
منتشر شد، فضانوردان روش هايي را به اشتراك گذاشتند 
كه با انزوا در فضا برخورد مي كردند؛ ازجمله داشتن يك 
روال روزانه با مديريت دقيق و ساختاردهي كارها حول 
يك ماموريت الهام بخش. هر دو مقاله تحقيقاتي نشــان 
مي دهند كه با درك اينكه چگونه فضانوردان با انزوا كنار 
مي آيند، مي توانيم تكنيك هاي بهتري براي حفظ سالمت 

روان خود در طول همه گيري ايجاد كنيم.

نبرد با كرونا از فضا
برخي تجربه هاي به دست آمده از ماموريت هاي فضايي نشان مي دهد كه انسان 

مي تواند برخي بيماري ها را از آسمان كنترل كند

پيشنهاد دولت براي اصالح طرح صيانت

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

دانش

افزايش ابتال به ديابت، سوغات كوويد-19

با شــيوع گونه جديد و نگران كننده كوويد-19برخي از متخصصان 
پزشكي منتظر مراجعه بيشتر بيماراني هستند كه در اثر كوويد-19 
به ديابت هم مبتال مي شوند. 2 مطالعه حمايت شده از سوي مؤسسه 
بهداشت ملي در آمريكا نشان داده است كه كوويد-19باعث آسيب 
جدي به سلول هاي بتا در پانكراس شــده و ميزان توليد انسولين را 
محدود مي كند. اگر انسولين به اندازه كافي نباشد، سطح گلوكز خون 
افزايش مي يابد و منجر به ايجاد بيماری ديابت مي شــود. به گزارش 
گلوبال نيوز، دكتر رمي راباســا، متخصص غدد در دانشگاه مونتريال 
مي گويد: ويروس مي تواند مستقيما سلول هايي را كه انسولين توليد 
مي كنند و كليد اصلي كنترل ميزان گلوكز خون هستند را ويران كند 
و باعث كنترل كمتر گلوكز شود. البته 2 راه ديگر نيز براي آسيب زدن 
به اندام هاي داخلي بدن انسان وجود دارد كه مي تواند به ديابت منجر 
شود. اگر شخصي به كوويد-19مبتال شود، اين ويروس مي تواند در 
پانكراس و ساير سلول هايي كه سلول هاي بتا را احاطه كرده اند، تكثير 
شود. اين ويروس مي تواند همچنين موجب اختالل عملكرد سلول ها 

شود؛ بنابراين ديگر قادر نيست به خوبي خون را تنظيم كند.

يك بيمار 59ساله مبتال به كوويد كه به گفته خودش پيش نشانه هايي 
براي ابتال به ديابت داشــته اســت در جنگ بــا كوويد-19روزهاي 
وحشتناكي را سپري كرده است. او به دليل مشكل در نفس كشيدن و 
درد قفسه سينه و از دست دادن حس در اندام ها، در بيمارستان بستري 
شد. اما پس از آنكه از كوويد جان سالم به در برد، مدت ها با سردردي 
مواجه بود كه بهبود پيدا نمي كرد، پس از مراجعه به پزشك درحالي كه 
انتظار داشت سردردش ناشي از عالئم كوويد باشــد، با خبر ابتال به 
ديابت مواجه شد. او به نوع ســخت كوويد مبتال شده بود كه به گفته 
راباسا مي تواند توانايي انســولين را براي فعاليت در بافت ها محدود 
كند، اين يكي از چندين راهي اســت كه كوويد مي تواند باعث ايجاد 
 cell.com ديابت در فرد شود. يك مطالعه منتشر شده در مجله علمي
نشان داد كه افزايش ســطح قند خون در ميان بيماران بستري شده          
كوويد-19 شايع اســت. محققان مطالعه بر روی اين ويروس، به اين 
نتيجه رسيدند كه ازدياد قندخون ناشي از كوويد-19سلول هاي چربي 
كه باعث توليد آديپونكتين -هورموني كه به تنظيم سطح قندخون 

كمك مي كند- مي شود را تخريب مي كند.

ساسان شادمان منفرد
خبرنگار

جهان فناوري هاي حمل ونقل، فضاي بســيار شلوغي 
محسوب مي شود كه در اين بين استارت آپ فرانسوي 
EasyMile هم بخشــي از آن را با فناوري خودرانش 
به اشــغال خود درآورده اســت. به گزارش وب سايت 
نيواطلس، اين استارت آپ، اتوبوس شاتل بدون راننده 
خود را در مكان هاي گوناگون در سراسر جهان توسعه 
داده و توانســته عنوان نخستين وســيله نقليه مجاز 
به كار بدون راننــده در جاده هاي عمومي فرانســه را 
به خود اختصاص دهد. از زماني كه اين وســيله نقليه 
برقي خودران براي نخســتين بار در سال2015 ظاهر 
شد، شــاهد آزمايش خودروي Easy mile در بيش 
از 30كشــور جهان بوده ايم كه در بســياري از آنها، 
انسان نقشي نداشته اســت، اما اين كار تحت نظارت 
يك اپراتور از راه دور صورت گرفته است. در اين ميان 
كشورهاي سنگاپور، اياالت متحده، فنالند و استراليا از 
اين وسيله نقليه استفاده كرده اند و حاال اين استارت آپ 
تالش مي كند تا وســيله نقليه خــود را به عنوان يك 
راه حــل خودمختار بــراي پرديس هــاي خصوصي، 
كارخانه ها، فرودگاه هــا و جوامع برنامه ريزي شــده 
مطرح كند. جديدترين نســخه EZ10براي 15نفر با 
صندلي هاي بالشتكي و كمربند ايمني طراحي شده و 
اين در حالي است كه اين استارت آپ اخيرا يك رمپ 

خودكار و همچنيــن جايگاه هايي را براي مســافران 
توان ياب اضافه كرده اســت. همچنين اين شــركت 
اخيرا مجموعه حســگرهاي EZ10را ارتقــا داده و با 
استارت آپ آلماني سونو موتورز براي ادغام سلول هاي 
خورشيدي و افزايش برد اين خودرو همكاري هايي را 
داشته است. EasyMile شاتل بدون راننده خود را در 
پرديس پزشكي »اونكوپول« )Oncopole( در تولوز 
فرانسه آزمايش كرده اســت كه بين ورودي اصلي و 
پاركينگي در فاصله 600متري و در امتداد يك مسير 
ترافيكي مختلط با دوچرخه، عابران پياده، اتومبيل ها و 

اتوبوس ها كار مي كند. 
پس از اثبات ايمني و اطمينان از قابليت اين سرويس، 
اين استارت آپ هم اكنون نخســتين شركت اروپايي 

است كه مجوز اتوماسيون سطح4در جاده هاي عمومي 
را كه توسط دولت فرانســه صادر شده، دريافت كرده 
است. اين سطح بااليي از اتوماسيون محسوب مي شود 
كه وسيله نقليه را قادر مي سازد بدون حضور انسان در 

آن، كار كند. 
حداكثر ســرعت اين وســيله نقليــه 45كيلومتر بر 
ساعت اعالم شده، اما هم اكنون سرعت متوسط آن در 
سرويس هايش بين 20تا 25كيلومتر در ساعت است. 
در اين بين بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه مقررات 
راه را براي شــروع فعاليت خودروهاي خــودران در 
جاده هاي عمومي فرانسه در سپتامبر2022باز خواهد 
كرد. بنوا پرين، مديركل اســتارت آپ EasyMile در 
اين رابطه مي گويد: »اين يك گام بسيار مهم به سوي 
تجاري سازي واقعي رانندگي خودكار، هم در سايت هاي 
بزرگ خصوصــي و هم در جاده هاي عمومي اســت. 
در مكان هايي مانند پرديس هــا، پارك هاي تجاري، 
سايت هاي صنعتي و جوامع برنامه ريزي شده مي توان 
از چنين وسايل نقليه اي اســتفاده كرد. من در مورد 
آينده هيجان زده هستم؛ زيرا در آن بيشتر و بيشتر از 
حمل ونقل هوشمند و مشترك استفاده خواهد شد.« 
استارت آپ EasyMile در سال2014تاسيس شده 
و دفتر مركزي آن در شهر تولوز فرانسه واقع شده است.

   پيشنهادهاي جلسه ديروز
 از آنجا كه تنها 15نماينده در جلسه روز گذشته 
حضور داشتند، 3پيشنهاد به صورت استمزاجي به 

رأي گذاشته شد.
 پيشنهاد اول، اصل را بر پيش نويس فعلي 
مجلس گذاشــته و مقرر شده كه به منظور 
لحاظ نظر دولت و بخش خصوصي، 1۰روز 
به مركز پژوهش ها فرصت داده شــود تا 
جمع بندي  و نظر خود را به كميسيون اعالم 

كند. اين پيشنهاد ۶ رأي كسب كرد.
  پيشــنهاد دوم هم اين بود كه جلسات 
كميســيون براي 1۰روز تعطيل شــود، 
نمايندگان مركز پژوهش ها در كميته هاي 
تخصصي اين كميســيون حضور يابند و 
جمع بندي نهايي به كميته كسب وكار اعالم 

شود. اين پيشنهاد ۷ رأي كسب كرد.
  پيشنهاد ســوم هم اين بود كه در جلسه 
بعدي كليات طرح بررســي شود. در ادامه 
جلسات به مالحظات دولت هم توجه شود 

كه البته به رأي گذاشته نشد.
به اين ترتيب، راي گيــري و تصميم گيري 
نهايي درباره اين 3پيشنهاد به جلسه امروز 
كميسيون مشترك موكول شد كه ساعت 1۶ 

برگزار مي شود.

حركت نخستين خودران سطح 4در جاده هاي اروپا
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شناسايي121مبتالبهاچآيوي
دريكهفته

درنشستخبريروزگذشتهرئيس
مركزمديريتبيماريهايواگير
وزارتبهداشــتباموضوعروز
جهانیكنترلايــدزكهبهصورت
آنالينبرگزارشد،خبرنگارانسؤال
كردندومحمدمهديگوياپاسخداد.

دراينجامهمترينسؤالهاهمراهپاسخشانآمدهاست:

تاكنونچهميزانمبتالبهاچآيويدركشــور
شناساييشدهاند؟

پيش بيني مي شــود 54هزار و850بيمار مبتال به اچ آي وي در کشور 
وجود داشته باشــد، از اين تعداد 42هزار و933نفر شناسايي شده  و 
20هزار و284نفر هم جانشــان را از دست داده اند. بنابراين هم اکنون 
22هزار و684مبتال به عفونت اچ آي وي درکشور داريم که از اين تعداد، 
6هزار و885نفر به داليل مختلف به مراکز مراقبتي و درماني مراجعه 
نكرده  و 15هزار و800نفر هم تحت درمان   هستند و نزديك به 14هزار 

نفر از اين تعداد، کامال درمان شده اند.
ميزانابتاليزنانومردانبهاينعفونتچقدراست؟

از ابتداي شيوع اچ آي وي تاکنون 81درصد موارد ابتال مربوط به مردان و 
19درصد مربوط به زنان بوده است. اين روند در سال هاي اخير تغييرات 
جدي داشته و درصد ابتالي زنان باال رفته و حاال به 32درصد رسيده 

است.
تيمهايفعالبرايشناساييمبتاليان،تاكنونبه

چندموردمثبتبرخوردهاند؟
طی يك هفته گذشته، 60هزار مورد آزمايش اچ آي وي گرفته شده که 

از اين تعداد 121نفر تست شان مثبت شده است.
چرامانندگذشتهآمارشناساييوشيوعاچآيوي

بهصورتدورهاياعالمنميشود؟
اعالم آمار موارد ايدز هر3 ماه يك بار منتشر مي شود. کميته کشوري 
ايدز بين بخشي اســت که تمام ســازمان ها در آنجا عضو هستند و 
تصميمات شان به استان ها ابالغ مي شود و بر اين اساس اقدام مي کنند. 
کميته، وظيفه نظارت بر برنامه HIV را درکشور دارد و مرتبا تشكيل 
جلسه مي دهد. درباره انتشار آمار، شايد کوتاهي از طرف وزارت بهداشت 
است، آن هم به دليل شرايط شيوع کروناست. ما هر 3 ماه يك بار اطالعات 

را جمع آوري مي کنيم.
گفتهميشودمواردابتالبهاچآويويبهرغماقدامات
خوبيكهدرگذشتهانجامميشد،باالرفتهاست.درآمارشناسايي

جديد،بااينمسئلهمواجهشدهايد؟
در داخل  زندان ها، موارد ايدز افزايش نيافته است. روند کنترل ايدز در 
زندان ها در سطح دنيا برجسته بوده و اين موضوع توسط سازمان هاي 
بين المللي تأييد شده اســت. اقداماتي که در رابطه با اطالع رساني و 

شناسايي بيماران انجام شده، مثال زدني است .
بااجرايقانونجوانيجمعيتومحدوديتدسترسي
بهوسايلپيشگيريازبارداري،موضوعاتيدربارهاحتمالافزايش
ابتالبهبيماريهايمقاربتيمطرحميشود.آيااينقانونبرافزايش

مواردابتالبهاچآيويتأثيرميگذارد؟
آنچه براي پيشگيري از اچ آي وي در کشور انجام مي شود با طرح جواني 
جمعيت، کامال متفاوت است. اينها را نبايد به هم ارتباط داد. کساني که 
مبتال به اچ آي وي هستند هم خودشان و هم همسرانشان شناسايي 
شده اند و تحت مراقبت و درمان هستند. به اين افراد وسايل پيشگيري 

داده مي شود و در برنامه شناسايي مبتاليان وقفه ای ايجاد نمي شود.

آمار ابتال به سويه جديد کرونا »اوميكرون« 
تنها در 4روز دوبرابر شده و از 84مورد اوليه 
گزارش شده در 4کشــور دنيا، روز گذشته 
به 184 مورد در 15 کشــور رسيده است. 
عالوه بــر آفريقاي جنوبي بــا 110مورد و 
بوتســوانا با 19مورد، به عنوان کانون هاي 
اوليه انتشار اين ويروس، حاال هلند 14مورد، 
پرتغال با 13 مورد، انگليس 9مورد،  استراليا 
5مورد،  هنگ کنگ 3 مورد، سرزمين هاي 
اشــغالي، کانادا و دانمارك هرکدام 2مورد، 
اتريش، ايتاليا، بلژيــك، جمهوري چك و 
آلمان هرکدام  يك مــورد، ابتالي قطعي به 
اوميكرون را گزارش کرده اند. همچنين در 
فرانســه، فنالند،  ژاپن و سوئيس هم موارد 
مشكوك شناسايي شــده است. بسياري از 
اين کشــورها مرزهاي هوايي شان را روي 
مسافران کشــورهاي آفريقايي بسته اند و 
محدوديت هايي هــم در مرزهاي ورودي 
درنظر گرفته اند. در ايران هــم اقدامات از 

سوي وزارت بهداشــت در حال انجام است 
و در نخستين گام آنها از وزارت امور خارجه 
درخواســت کرده اند که براي کســاني که 
مي خواهند از اين کشــورها به ايران سفر 
کنند، منــع صدور ويــزا صــورت بگيرد. 
همچنين ورود افراد غيرايراني از مبدأ برخي 
کشورهاي آفريقايي ممنوع است و افرادي 
هم که به شكل غيرمســتقيم مي آيند در 
 PCR پايانه هاي مرزي با انجام تست هاي
رصد مي شوند. اين در حالي است که ايران 
تنها چند هفته اي است که با وجود پوشش 
واکسيناسيون 85درصدي جمعيت هدف 
)12سال به باال( روند نزولي ابتال و مرگ ومير 
را ثبت کرده است. از سوي ديگر چند استان 
کشور ازجمله 4اســتان مرزي کردستان، 
خوزستان، ايالم و سيســتان و بلوچستان 
هنوز نتوانسته اند پوشش واکسيناسيون خود 
را به ميانگين کشور برسانند و اين در حالي 
است که سازمان جهاني بهداشت هم اکنون 
خطر کلي ناشي از اوميكرون براي جهان را 
بسيار باال ارزيابي کرده و کشورها بايد براي 
اين خطر احتمالي آماده باشند. کارشناسان 

حوزه بهداشت و درمان ورود احتمالي اين 
سويه به کشور را محتمل مي دانند و عالوه بر 
افزايش نظارت بر مرزها، تأکيد مي کنند که 
کامل شدن پوشش واکسيناسيون، به ويژه در 
دوره فروکش پيك پنجم، همچنين افزايش 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و تزريق دوز 
سوم براي واکسينه شده هايي که چند  ماه 
از تزريق دوز دوم آنها گذشته باشد، بهترين 
راهكار مقابله با سويه هاي جديد کرونا خواهد 
بود. در ايران رصد کرونايي مسافران هوايي 
با کد ملــي و ممنوعيت هاي هوشــمند از 
ابتداي آذر امسال آغاز شده است. براساس 
اعالم محمد محمدي بخش، رئيس سازمان 
هواپيمايي کشور، به دنبال انتشار خبر شيوع 
ســويه جديد کرونا در بعضي از کشورهاي 
آفريقايي تا اطالع ثانوي و رفع خطر شيوع 
اين نوع جديد ويروس کرونا پذيرش مسافر از 
کشورهايي مثل آفريقاي جنوبي، موزامبيك، 
ناميبيا، زيمبابوه، بوتسوانا، لسوتو و اسواتيني 
ممنوع است. به گفته اين مسئول، مسافران 
از طريق کد ملي و اطالعات ثبت شــده در 
ســامانه salamat.gov.ir رصد مي شوند: 
»با توجه به واکسيناسيون بخش زيادي از 
جمعيت و ابالغ دستورالعمل جديد از سوي 
ستاد ملي مقابله با کرونا از ابتداي  ماه جاري 
افرادي که واکســينه نشده  باشند، مجاز به 
اســتفاده از هواپيما براي ســفرهاي خود 

نيستند.« 

نگرانيازواكسنگريزيسويهجديد
کنترل مرزهاي ورود به کشور را نادر توکلي، 
معاون درمان ســتاد فرماندهي کروناي 
تهران هم مهم ترين اقدام اوليه درباره سويه 
جديد کرونا از آفريقــاي جنوبي مي داند 
و به همشــهري مي گويد: »موضوعي که 
بايد مورد توجه قرار بگيرد، دقت، نظارت، 
حفاظت، نگهباني و کنتــرل در مرزهاي 
هوايي اســت. بايد مســافران از مبدا اين 
کشورها به شــدت کنترل و رصد شده و 
قرنطينه براي اين افراد که از مناطق آلوده 
به ايران سفر مي کنند درنظر گرفته شود.« 
او درباره اجراي قرنطينه هاي سخت مانند 
ديگر کشــورهاي اروپايي در ايران، عنوان 
مي کنــد: »موضوعي کــه هم اکنون بايد 
مورد توجه قرار گيرد، ابتالي دوباره افراد 
و احتمال وقوع پيك جديد است که بايد 
به شدت رصد و پايش شود.« توکلي درباره 
تزريق دوز سوم واکسن ها به عنوان عاملي 
براي افزايش ايمني جامعه درصورت ورود 
احتمالي سويه جديد هم توضيح مي دهد: 

»هرگونه تزريق واکسن به افزايش ايمني 
کمك مي کند، اما نكته مهم ميزان مقاومت 
واکسن ها در مقابل سويه هاي جديد است. 
شنيده ها حاکي از آن است که گونه جديد 
ويروس تا حدودي واکســن گريز اســت. 
اين موضوع نگران کننده اســت، اما براي 
اظهارنظر قطعي درباره ســويه اوميكرون 
بايد يك زمان 3 تا 4هفته اي را پشت سر 

بگذاريم.«  

نامهنگاريبرايمهارجهشجديد
در اين ميان وزارت بهداشــت براي مهار 
ســوش جديد يا تأخير در ورود به ايران، 
اقداماتــي درنظــر گرفته اســت. کمال 
حيدري، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
ورود سويه هاي جديد به کشور مانند ديگر 
کشــورهاي دنيا را محتمل مي داند و به 
همشــهري مي گويد: »در نخستين اقدام 
مكاتباتــي براي ممنوعيت ورود مســافر 
از کشــورهاي آفريقايي با وزارت خارجه 
داشتيم و عالوه بر آن مراقبت هاي مرزي 
هم افزايش پيدا کرده است.« البته حيدري 
مهم ترين مســئله را رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي از ســوي مردم مي دانــد: »با 
وجود سويه هاي جديد و جهش هاي آنها 

تنها راه، رعايت پروتكل هاي بهداشــتي 
و تزريق واکسن اســت. واکسن ها منجر 
به ايمنــي در جامعه مي شــوند، اما نبايد  
عادي انگاري شود. متاســفانه هم اکنون 
اين مســئله را شاهد هســتيم که رعايت 
پروتكل ها از ســوي مردم به دليل همين 
تزريق واکسن ها کاهش پيدا کرده است. 
در کشورهاي اروپايي هم همين وضعيت 
رقم خورد و اکنون شــاهد روند صعودي 
ابتال هستيم.« اين مسئول، افزايش پوشش 
واکسيناسيون در تمام استان هاي کشور 
را ضروري مي داند: »پوشــش تزريق يك 
دوز واکسن در بسياري از استان ها مناسب 
اســت و به زودي با تزريق دوز دوم تكميل 
مي شود، اما درباره استان هايي که بخشي 
از مردم براي تزريــق دوز اول هم مراجعه 
نكرده اند بايد از تدبير اقناع سازي استفاده 
کنيم. البته هم اکنون طرح هايي ازجمله 
مراجعه به منازل و مناطق محروم و افزايش 
سطح دسترســي در نقاط دورتر در حال 
اجراست تا لكه گيري هاي واکسيناسيون به 
سرعت انجام شود. البته در برخي استان ها، 
شايعاتي منجر به ترديد و نگراني مردم براي 
تزريق واکسن شــده و بايد اطالع رساني 
درســت در اين باره انجام شــود تا هرچه 
سريع تر تمام جمعيت هدف کشور واکسينه 
شوند.« در اين ميان بهرام عين اللهي، وزير 
بهداشت هم در پاسخ به همشهري درباره 
نگراني از ورود جهش جديــد با توجه به 
تكميل نشــدن واکسيناســيون، تأکيد 
مي کند که بيشتر استان ها پوشش باالي 
70درصــدي در تزريق يــك دوز را ثبت 
کرده اند، اما هيچ راهي جز تشويق مردم به 
واکسيناسيون وجود ندارد. او مي گويد: »در 
اين باره چاره اي جز تقويت واکسيناسيون 
خانه به خانه نيست و نبايد منتظر مراجعه 
افراد براي تزريق واکسن بمانيم. بهتر است 
مسئوالن علوم پزشكي در استان ها اقدامات 
جدي تري براي شناسايي افراد واکسينه 

نشده انجام دهند و آنها را نسبت به تزريق 
واکسن ترغيب کنند.« 

ضرورتتكميلواكسيناســيوندر
كشور

عليرضا زالــي، فرمانده عمليات ســتاد 
مقابله با کروناي اســتان تهــران درباره 
ورود احتمالي اين ســويه  جديد به کشور 
و آمادگي براي مقابله با آن به همشهري 
مي گويــد: »تفاوتــي در ســويه هاي 
جهش يافته وجــود نــدارد و تمامي آنها 
در مقابــل شــيوه نامه هاي بهداشــتي 
آسيب پذيرند؛ بنابراين توصيه ما همچنان 
رعايت پروتكل ها و تكميل هرچه سريع تر 
پوشش واکسيناسيون است.« او همچنين 
درباره آمادگي شــهر تهران براي مواجهه 
با سويه  جديد گزارش شــده از آفريقاي 
جنوبي، مي گويد: »تهران شــرايط نسبتا 
باثباتــي دارد و به طور کلي در کشــور، 
خدمات بيمارستاني کم شده است. در اين 
چند ماه، بخش درمان در آمادگي کامل 
مواجهه با بيماري بوده است و اکنون هم 
فرقي با گذشته ندارد، اما کادر درمان فشار 
زيادي را تحمل کرده اند و خسته هستند. 
اميدواريم شاهد چنين وضعيتي نباشيم.« 

محاصره ويروس
گزارشي از آخرين وضعيت شيوع سويه »اوميكرون« کرونا در جهان و جديدترين 

تصميمات براي کنترل ورود آن به ايران

مريمسرخوش
خبرنگار

ســازمان هواپيمايي کشور 
از آغــاز رصــد کرونايــی 
مسافران هوايی با کد ملی و 
ممنوعيت های هوشمند خبر 
داد. از اول آذر، افراد واکسينه 
نشده، مجاز به اســتفاده از 
هواپيما برای سفرهای خود 

نيستند

معاون درمان ستاد   کروناي 
تهران: مرزهاي هوايي کشور 
بايد با دقت نگهباني و کنترل 
شود؛ شــنيده ها حاکی از آن 
است که گونه جديد ويروس 
تا حدودی واکسن گريز است 
ايــن موضوع نگــران کننده 

است
اوميكرون، هنوز منجر به مرگ نشده است

طبقآخريناطالعاتبهروزرسانيشدهازسويسازمانبهداشتجهاني،ابتاليناشي
ازواريانتاوميكرونخفيفاستوهمينخفيفبودنآنباعثميشودتاويروس
بهتدريجباوجودايمنيجمعيايجادشدهدردنيا،ناشيازواكسيناسيونمؤثروابتالي
جمعيضعيفشود.اينمسئلهراعليميالني،ايمونولوژيستساكناسپانيامطرح
ميكندودربارهافزايشمواردابتالبهكروناياوميكرونبههمشهريميگويد:»اين
ويروسدربخشS1)بخشيكهبهپروتئينهايميزبانميچسبدونقشعمدهاي
درانتقالبهميزباندارد(جهشهايزياديداشــتهواز۵۰جهشحدود32جهش
تنهادراينبخشصورتگرفتهاســت؛بههميندليلافزايششيوعاينواريانت
كامالقابلپيشبينيبود،امابيماريزاييآنتاكنونضعيفبودهاست.«بهگفتهاو،
تاجاييكهگزارششدهاوميكرونهنوزمنجربهايجادفرمهايشديدبيمارينشده
واينخبرخوبياست؛چونويروسيكهنتواندعاملمرگباشدبامواجههباسيستم
ايمنيتقويتشدهبدنناشيازواكسيناسيونهايمؤثر،ضعيفميشود.هرچند
براياظهارنظردربارهاينواريانتهنوززوداســت،اماجاياميدوارياستكهاين
واريانتماننددلتاتبديلبهواريانتشاخصنشــود.يكيازداليلمهمهمهگيري
گستردهدلتا،باالنبودنميزانواكسيناسيوندردنيابود.«اوهمچنيندرپاسخبهاين
سؤالكهدرمواجههباواريانتجديدآيادرنظرگرفتنقرنطينههاضرورتداردوبا
شيوعهرسويهجديديكهبيماريزاييگستردهدارد،بايددرهايوروديوخروجي
كشورهابستهشود،ميگويد:»دراروپامحافظهكاريبيشتريوجودداردوبهمحض
شيوعيكبيماريبرايرسيدنبهنتايجقطعيوتصميمگيريها،محدوديتبيشتري
درنظرميگيرند.بههرصورتباتوجهبهتجربههايپيشينبحرانكرونادرپيكهاي
قبلي،تمامتالشهابرايرقمنخوردنوضعيتيمشابهگذشتهومرگوميرهاوابتالي
چندهزارنفرياست.ايجادمحدوديتهابهمعنايقرنطينهكاملوانجامآنبايدبا
صالحديدمتوليانبهداشتيوتصميمحاكميتهركشوربراساسمستنداتعلمي
وشواهدميدانيدرزمانمقتضيدرصورتضرورتانجامپذيرد،اماهمچنانرعايت
توصيههاوپروتكلهايبهداشتيباشدتودقتبيشتروانجامواكسيناسيونمؤثر
وهمچنينتزريقدوزبوستروبستنمباديوروديكشورازمباديكشورهاييكهدر
آنهااينواريانتديدهشدهكاردرستياست؛باتوجهبهاينكههنوزاطالعاتدرباره

اينواريانتبسياركماست.«
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اين اســت كه به جاي توقيف موتــور براي چند 
دقيقــه در كنار خيابــان بــا كاور موتوريار وقت 

بگذراند.« 
حسن كه پشت چراغ قرمز نيايش از جانب مأمور 
راهنمايي و رانندگي متوقف شده با شوخي و خنده 
زمان خود را سپري مي كند تا حدي كه با مأموران 
پليس و باقي موتوريارها هم عكس يادگار مي گيرد. 
حســن تمام جمالتش را با خنده هــاي از ته دل 
مي گويد و وقتي از او مي پرسم »آيا اين اتفاق باعث 
مي شــود تا دفعه ديگر خالف نداشته باشيد؟« با 
قهقهه اي دنباله دار مي گويد: »بله!خيلي تأثير دارد، 

دفعه بعد از اين مسير به سركار نمي روم.«
هر چند از ابتدا قــرار بود كه 2ســاعت براي اين 
مجازات جايگزين درنظر گرفته شــود و در واقع 
موتورسوارهاي متخلف 2ساعت در قامت موتوريار 
در كنار مأموران پليس راهنمايي و رانندگي فعاليت 
كنند اما از صحبت هاي اين موتوريارها و ســرباز 
راهنمايي و رانندگي مشخص است كه موتورسوارها 
در زماني كوتاه تر اين نقش را مي پذيرند و در اين 
مدت نيز مسئول انجام كار خاصي نيستند. حسن 
درباره اين موضوع مي گويد:»من نيم ساعت كنار 
جدول با كاوري كه به من دادند، نشستم. در تمام 
اين مدت هم با موبايلم بازي كردم، قرار نيست كار 
خاصي انجام بدهم.«، با خنده ادامه مي دهد:»مثال 
بيشتر خواسته اند من آينه عبرت بقيه موتورسوارها 

بشوم.« 
تكرار چنين روايت  هايي از زبان افرادي كه خود در 
نقش موتوريار قرار گرفته اند يا شــاهد حضور آنها 
در خيابان هاي شهر بودند، موجب مي شود تا اين 
طرح همچنان با اما و اگرهايي همراه شود. بر اين 
اساس بايد گفت كه در مسير اجراي طرح موتوريار 
هرچند كه استفاده از مجازات جايگزين مورد توجه 
قرار گرفته است اما نقاط پر ابهامي همچون اجراي 
نادرست طرح و تشــهير موتورسواران متخلف در 

جاي خود باقي است.

مي دهد:»از نظر من هيچي«. هر چند اين سرباز 
جوان به سرعت نظرش را تغيير داد و گفت:»به طور 
كامل كه نمي تــوان گفت هيچي« امــا در ادامه 
حرف هايــش اين جملــه را اضافــه كرد:»خانم! 
راســتش را بخواهي، موتورســوارها با اين كارها 
درست نمي شوند اما ترجيح موتورسوار خالفكار 

كه من به اين دليل دير رســيدم كه 40دقيقه در 
گوشه اي از خيابان با كاور موتوريار ايستاده بودم؟«
ســربازي كه در فاصله اي دورتر از محمد ايستاده 
بود، وقتي با اين ســؤال مواجه مي شود كه »اين 
طرح چقدر تخلف را در موتورســوارها كم كرده 
است؟«، با دســتپاچگي صادقانه اي سريع جواب 

اقتصاد جامعه

صف 208هزار نفري 
به واسطه سنگ اندازي شعب بعضي بانك ها

در 8 ماه نخست سال جاري، بيش از 32درصد از زوج هاي 
جوان موفق به دريافت وام ازدواج نشده اند 

اگر فقط كمي بدشــانس باشــيد؛ حال و هواي مضطرب  منتظر 
در شــعبه هاي بانك ها براي گرفتن وام ازدواج تان را حتما تجربه 
كرده ايد. آن لحظه كه روي صندلي انتظار نشسته ايد و مدارك تان 
را براي بار دهم چك مي كنيد... همه موانع احتمالي را پيش بيني 
كرده ايد. از روي بعضي مدارك تعداد بيشتري كپي تهيه كرديد...
عكس، سند، آدرس، كارت ملي، عقدنامه... همه  چيز هست اما باز 
هم ممكن است كه به جاي ديگري فرستاده شويد يا كارتان به روز 
ديگري حواله شــود. و همه اينها يعني اگر ازدواج كرده ايد و براي 
دريافت وام ازدواج  تان اين موقعيت را تجربه نكرده ايد، شما موجود 
خوش شانسي هستيد! شعبه هاي »كار راه ننداز« براي گرفتن وام 
ازدواج بسيارند. بررسي هاي همشهري از چند زوج كه در 2سال 
اخير ازدواج كرده اند نشان مي دهد كه گرفتن وام ازدواج، مصايب 
بسياري دارد. يكي از زوج ها كه هر دو هنرمند ند و حاال ديگر يك 
سال از ازدواج شان مي گذرد، به همشهري مي گويند: ما حدود 7 ماه 
است كه براي دريافت وام ازدواج اقدام كرده ايم. در ابتدا به ما گفتند 
كه بايد در سامانه ve.cbi.ir ثبت نام  كرده و مدارك مان را بارگذاري 
كنيم. ما هم همين كار را كرديم اما اين سامانه رسته شغلي ما را به 
رسميت نمي شناخت. بعد به ما گفتند بايد يك شعبه انتخاب كرده 
و مراجعه كنيم. كارمند شعبه به ما گفت كه شما كه بيمه تأمين 
اجتماعي نداريد! هنرمند هم مگر كار و شغل دارد؟ اين در حالي 
است كه ما سند خانه، گردش مالي حســاب و... را هم ارائه كرده 
بوديم اما در نهايت دوباره ما را به ســامانه پاس دادند و ساعت ها 
صحبت با رئيس شعبه هم راه به جايي نبرد. زن ادامه مي دهد: 7 ماه 
از زماني كه ما براي دريافت وام اقدام كرده ايم، گذشته است. دالر 
23هزار توماني از 28هزار تومان عبور كرده و ما به جرم »هنرمند« 
بودن از دريافت وام جا مانده ايم. چه كسي جبران ضرر ما را مي كند؟ 
ما روي اين وام حساب كرده  بوديم و حاال مجبوريم فكر كنيم كه 

اين وام اصال وجود ندارد.

كفش آهني بــراي گرفتن وام ازدواج بر پاي خيلي ها ســنگيني 
مي كند. زوج ديگري كه بيش از 6ماه اســت در صف دريافت وام 
ازدواج قرار دارند، توضيح مي دهند: بعــد از اينكه بارها و بارها ما 
را به خاطر نقص مدرك، اعتبار سنجي ضامن يا تعداد ضامن و... به 
خانه برگرداندند در نهايت گفتند كه اعتبار شعبه براي دادن وام به 
ما كافي نيست و فعال بايد در صف باشيم. حتي زمان حدودي اين 

انتظار را هم به ما نمي گويند.
همه مشكالت مشابه اين دو مورد نيســت. هزار و يك مانع بر سر 
راه متقاضيان وام ازدواج قرار دارد به طوري كه بررســي هاي ما از 
زوج هاي مختلف و شعب بانك ها نشان مي دهد كه اغلب به دليل 
موانعي چون نبود اعتبار تا نداشتن ضامن دوم پرونده هاي بسياري 
دچار مشكل مي شوند و براي مدت ها در صف انتظار قرار مي گيرند. 
حتي بعضي از زوج ها يا عطاي وام را به لقايش مي بخشــند يا در 
نهايت موفق به دريافت وام نمي شوند. درحالي كه براساس شرايط 
درج شده در سايت مربوط به پرداخت تسهيالت ازدواج، بانك ها 
موظف به پرداخت اين وام با يك ضامــن معتبر يا درنظر گرفتن 
يارانه زوجين به عنوان ضامن هستند اما برخي بانك ها بدون درنظر 
گرفتن قوانين مربوطه، وجود يك ضامن را براي پرداخت وام كافي 

ندانسته و دو يا سه ضامن درخواست مي كنند.
در اليحه ابالغي به بانك ها و در بخش مربوط به ضامن نقطه فراري 
براي بانك ها وجود دارد كه منجر مي شود بانك درخواست بيش 
از يك ضامن را كرده يا ضامن بازنشسته را نپذيرد. در اين بند ذكر 
شده است كه بانك با »اعتبارسنجي« اقدام به پرداخت وام كند. به 
همين دليل نيز بانك ها با اتكا بر اعتبارسنجي نسبت به تضامين 
متقاضيان اقدام به پرداخت وام مي كنند و به بهانه اطمينان يابي از 
تضامين، وجود بيش از يك ضامن را براي پرداخت وام درخواست 
مي كنند. ســنگ اندازي هاي شــعب البته از مسيرهاي مختلفي 
 مي گذرد و در واقع به نظر مي رســد در نهايت اين كارمند شعبه 
مورد نظر شماست كه تصميم مي گيرد چه زماني مي توانيد به وام 

خود دسترسي داشته باشيد.
همه اينها در حالي است كه مسئوالن با موضع حمايت از ازدواج 
جوانان، در سال 1400و براساس بودجه مصوب مجلس تصميم 
گرفتند تــا وام ازدواج از 50ميليون تومان بــه 70ميليون تومان 
افزايش پيدا كند. تا جايي كه حتي رقم وام ازدواج براي زوج هاي 
زير 25سال و زوجه هاي زير 23ســال 100ميليون تومان تعيين 
شده است. براساس اين تصميم هاي تازه، بانك ها موظف شده اند 
به زوج هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردين 97است 
و تاكنون وام ازدواج دريافــت نكرده اند با اولويت نخســت، اين 
تسهيالت را پرداخت كنند. با اين همه بررسي آمارهاي منتشر شده 
از بانك مركزي نشان مي دهد تاهفته سوم آبان ماه، 32.5درصد 
زوج ها موفق به دريافت وام ازدواج نشده اند. در هشت ماهه نخست 
امســال 640 هزار نفر، وام ازدواج دريافت كرده اند و اين در حالي 
 اســت كه 208 هزار نفر هم در صف اســتفاده از اين تسهيالت 

قرار دارند.
اگر شما هم در سلســله رنج هاي گرفتن وام درگير شعبي شديد 
كه ميل به دادن حق تان به شما را ندارند، در ابتدا تالش كنيد كه 
مسئله را با مدير شعبه حل كنيد و اگر باز هم نتيجه دندان گيري 
عايدتان نشد، بهتر است با بازرسي بانكي كه در آن اقدام به دريافت 
وام كرده ايد، تماس بگيريد و تالش كنيد شرايط تان را با آرامش 
برايشــان توضيح دهيد. همچنين بانك مركزي كه در همه اين  
ســال ها عموما در برابر مصايب وام گرفتن موضع سكوت گرفته 
است به معرفي به سامانه https://crm.cbi.ir  براي ثبت شكايت 
مردمي، با عنوان »سامانه پاسخگويي به شكايات و ارتباط مردمي« 
بسنده كرده است كه به نظر مي رسد ثبت شــكايات شما در اين 

سامانه مي تواند تا حدي براي شما نتيجه بخش باشد.

اطراف ميدان سپاه، درست روبه روي سازمان نظام 
وظيفه، محل استقرار دائمي افسران راهنمايي و 
رانندگي اســت كه طرح موتوريار را اجرا مي كنند 
و به موتورهايي كه به هر نحو در فهرست تخلفات 
راهنمايي و رانندگي جاي مي گيرند، دستور ايست 
مي دهند. صبح ها خيابان هاي شــهر پر اســت از 
مردان موتورسوار و شــلوغ ترين ساعت كاري اين 
مأموران راهنمايــي و رانندگي در همين لحظه ها 
سپري مي شود. بسياري از موتورسوارها با ديدن 
مأموران تالش مي كنند تا مسير خود را تغيير دهند 
و از اين طريق راهي براي نجات پيدا كنند اما چراغ  
قرمزها و ترافيك در نقاطي از شــهر مانند ميدان 
سپاه راه گريزي براي موتورسوارها باقي نمي گذارد.
نيما يكي از همان موتورسوارهايي بود كه به دليل 
تخلف تشخيص داده شده از سوي مأموران مجبور 
شده بود، با يك تابلوي ايســت و كاوري بر تن در 
ضلع غربي ميدان بايستد. اين موتوريار با خرسندي 
خاصي از وضعيت پيش آمده صحبت مي كرد چرا 
كه از نظر او توقيف نشدن موتور اتفاق مباركي است 
و اشكالي ندارد كه براي 2ساعت با پوشيدن كاور 
موتوريار در گوشه اي از خيابان بماند؛ »من ديروز 
يك موتور خريدم و ســند آن هم همراهم است، 
چون صاحب قبلي روي پالك موتور قاب گذاشته 
بود، پليس من را متوقف كرد. هر چقدر تالش كردم 
كه توضيح بدهم و حتي ســند را به مأمور پليس 
نشان دادم تا شايد با ديدن زمان خريد موتور دلش 
به رحم بيايد اما فايده نداشت. در هر صورت اينكه 
گوشه خيابون با اين كاور بايستم خيلي بهتر از اين 
است كه موتورم راهي پاركينگ شود و هزار و يك 
دردســر براي آزاد كردن موتور بكشم. من راضي  
هستم و مشكلي ندارم كه در اين شرايط اقتصادي 

با اين روش جريمه شوم.«
طرح موتوريار در ميان موتورســوارها با نگاه هاي 
متفاوتي همراه است اما به طور كلي موتورسوارهاي 
متخلف در روزگار گراني ترجيح مي دهند تا دقايقي 

را در كنار خيابان سپري كنند و تن به رهسپاري 
وسيله نقليه خود به پاركينگ هاي پليس ندهند 
چرا كه ديگــر خريد موتور در دســته خريدهاي 
كم هزينه جاي نمي گيرد و برخالف چند سال پيش 
كه موتورســوارهاي متخلف به دليل هزينه باالي 
ترخيص، موتور خــود را در پاركينگ هاي پليس 
رها مي كردند، در شرايط فعلي اقتصادي، اين كار 
براي موتورسوارهاي متخلف صرفه اقتصادي ندارد.
حرف از تأثير چنين طرح ها و در واقع اســتفاده از 
مجازات جايگزين كه مي شود، نيما كاور پوشيده 
شده روي كاپشــنش را كمي جا به جا مي كند و با 
لحني جدي  از فوايد اين اتفــاق مي گويد، اينكه 
حاضر اســت حتي چندين ســاعت در اين نقطه 
بايستد و دير به كارهايش برســد اما درد توقيف 
موتور برايش رقم نخورد؛»بعضي ها كه كالسشان 
باالست، فكر مي كنند با چند دقيقه ايستادن سر 
چهارراه و دور ميدان چه اتفاقي برايشان مي افتد 
و انگار از شأنشان كم مي شــود اما اگر نظر من را 
بخواهي بدون تعارف مي گويم كــه اين كار براي 

من بهتر است.«
اما همه موتوريارها نظري مشــابه نيما ندارند، كم 
نيستند موتوريارهايي كه با عصبانيت از اين اتفاق 
حرف مي زنند و خود را شايســته چنين رفتاري 
نمي دانند. محمد كه در ورودي يك اتوبان متوقف 
شده بود، با بي حوصلگي و عصبانيت از اين اتفاق 
حرف مي زند. تابلوي ايست كوچك را در كنار كيف 
چرمي اش جاي داده و با بي نظمي بســيار كاور را 
روي كت خود كشــيده بود؛»من خالفي نكردم، 
عجله داشتم به محل كارم برسم، به همين خاطر 
كالهم را در خانه جا گذاشتم، حاال بيا و اين مأمور 
را متوجه كن كه من براي نخستين بار اين كار را 
كردم. اين كار جز تحقير من نتيجه اي ندارد. چرا 
در شرايطي كه همه تحت فشار هستيم، بايد من 
را اينجا گرفتار كنند و تمام برنامه هاي كاري ام با 
مشكل روبه رو شود. االن رئيس من قبول مي كند 

مردهاي كاورپوش در گوشه گوشه شــهر ديده مي شوند؛ 
موتورسوارهايي كه قرار است جزاي تخلفشان را در قامت 
موتوريار و با ايستادن در كنار خيابان پرداخت كنند؛ تابلوهاي ايست را از دستشان آويزان مي كنند، 
به درخت يا جدولي در كنار خيابان تكيه مي دهند تا اين زمان مجازات زودتر سپري شود. زمستان 
سال گذشته بود كه طرحي با ماهيت مجازات جايگزين در دستور كار رئيس پليس راهور تهران بزرگ 
قرار گرفت تا به جاي جريمه و انتقال موتور افراد متخلف به پاركينگ، آنها 2ساعت دركنار پليس براي 
نظم بخشيدن به ترافيك فعاليت كنند. اين طرح ابتدا در 60نقطه از شهر اجرايي شده بود اما در گذر 
زمان به مناطق تحت پوشش اين طرح افزوده شد. طرح موتوريار از همان ابتدا همچون شمشيري دو 
لبه عمل كرد و همانطور كه موافقان از حذف هزينه مالي موتورسواران متخلف حمايت مي كردند، در 
سوي ديگر ميدان، منتقدان بودند كه زير سؤال رفتن كرامت انساني را پاشنه آشيل طرح مي دانستند.

ليال شريف
 روزنامه نگار

عكس يادگاري 
با كاور موتوريار

نزديك به يك سال از اجراي طرح موتوريار مي گذرد و در كنار نگاه 
مثبت به استفاده از مجازات جايگزين، نقدهايي درباره شيوه اجرا 

مطرح شده است

طرح  موتوريار به تنهايي چاره كار نيست
مدت هاست كه طرحي با عنوان موتوريار در شهر اجرايي مي شود، 
اين طرح با وجود نيت مناسبي كه در ابتداي راه داشت از مسير 
خود فاصله گرفت، چرا كه تجربه بنــده در گفت وگو با برخي از 
موتوريارها نشان از اين واقعيت دارد كه اين طرح در تغيير مسير 
قانون گريزي موتورســوارها اثرگذار نبوده است. اين موضوع از 
چند جنبه قابل بحث است. اول بايد قبول كرد كه كرامت انساني 
به واسطه تحقير متخلفان، وادار ساختن آنها براي پوشيدن كاور 
موتوريار و ايستادن در گوشه اي از خيابان زير سؤال مي رود. چنين 

شيوه اي ديگر قديمي شده است چرا كه در كشورهاي ديگر نيز براي 
مجازات جايگزين بر فعاليت  اجتماعي تكيه مي كنند، از سوي ديگر بايد نگاه عميق تري به موضوع 
داشت و قبول كرد در شرايطي كه ساختار مشكل دارد، زمينه براي قانون گريزي مهيا مي شود. ما در 
شهري زندگي مي كنيم كه چنين ظرفيتي از انسان ها و خودروها را نمي تواند تحمل كند، در چنين 
شــرايطي نمي توان اقدام خاصي انجام داد و چنين طرح هايي با وجود اهداف درست اوليه در حد 

نمايشي باقي مي مانند و طرح هايي همچون موتوريار به تنهايي چاره كار نيست.
بايد قبول كنيم كه موتوسوارها به دليل ناآگاهي دست به اقدام هاي خالف قانون همچون پوشاندن 
پالك خودرو نمي زنند بلكه بســياري از آنها نســبت به خالف خود آگاه هســتند و براي عبور از 
مسيرهاي پرترافيك و تردد پرسرعت دست به خالف مي زنند. به عبارت ديگر بخشي از تخلف هاي 
افسارگسيخته موتورسواران محصول شهرهايي است كه در ساختار دچار مشكل است و اين اتفاقات 
از شرايط توسعه نيافتگي است. بنابراين مجازات جايگزيني مانند موتوريارها به دليل وجود مشكل 
در ساختار شهرها به نتيجه مطلوب مسئوالن مديريت ترافيك شهري ختم نمي شود و موتورسوارها 
تنها به آن دليل كه با مسئله توقيف موتور روبه رو نشوند، براي دقايقي نقش موتوريار را قبول مي كنند 
اما ممكن است به دليل مشكالت ساختار شهري، باز هم دست به اين تخلف بزنند. در اين ميان نبايد 
فراموش كرد كه اين مجازات جايگزين به اين دليل شكل گرفت كه مسئوالن راهنمايي و رانندگي 
متوجه شدند كه توقيف موتور چاره كار نيســت و به همين دليل راه حل هاي ديگر را در دستور كار 
قرار مي دهند؛ راه حل هايي كه درصورت حل نشدن مشكالت ساختار شهرها، اثرگذار نخواهند بود 
و ممكن است كه موتوريار پس از آنكه كاور مخصوص اين كار را از تن خود درمي آورد، باز هم در فكر 

تخلف ديگري باشد.
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مائده امينی 
 روزنامه نگار

جاجرمي
 جامعه شناس شهري

كمبود مدرسه در تهران به روايت عدد و رقم
شايد اگر همين حاال به كسي بگوييد كه تهران با بحران مدرسه 
روبه رو است، به اين معنا كه بخشي از مدارسش در اغلب مناطق 
شهر پير و فرتوت شده اند يا در بعضي مناطق گران و عيان نشين اش مدرسه دولتي كم است، به حرف شما 
بخندد و فكر كند او را دست انداخته ايد. اما حقيقت اين است كه همه اين حرف ها واقعيت دارد و بارها و بارها 
مسئوالن وزارت آموزش و پرورش از جمله معاون نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس نسبت به اين موضوع 
هشدار داده اند. اينكه چرا شهر برخورداري مانند تهران با كمبود يا فرسودگي مدارس روبه رو شده، داستاني 
دور و دراز دارد اما مهم ترين علتش آن است كه در دهه 80كه بيشترين بودجه هاي ساخت و نوسازي مدارس 
به آموزش و پرورش داده شد يا وقتي خيرين قصد كمك براي مدرسه سازي را داشتند، اولويت را به شهرهاي 

ديگر جز تهران دادند. در ادامه تالش كرديم كه به روايت عدد و رقم، اين آسيب را بازگو كنيم.

فهيمه طباطبايي 
 روزنامه نگار

تهران، هزار مدرسه كم دارد

فضاي 
آموزشي

مترمربع8.34 

مترمربع3.6 

 تهران از نظر فضاي 
آموزشي جزو
 3 استان آخر كشور 
است.

 سرانه استاندارد 
فضاي آموزشي به 
ازاي هر دانش آموز 
در كشور

سرانه فضاي 
آموزشي به ازاي هر 
دانش آموز در تهران

كمبود زمين در بعضي 
مناطق و گراني زمين در 
بعضي مناطق ديگر است.

كمبود مدرسهعلت 

ميانگين تعداد 
دانش آموزان در كشور

نفر 24
ميانگين حضور 

دانش آموزان در تهران
نفر 34

منطقه 22 
بحراني ترين وضعيت را از 
نظر فضاي آموزشي دارد.

بيشترين كمبود مدرسه در مناطق
522219

كالس درس 22.500 
فرسوده

 قدمت 50درصد 
مدارس تهران 

باالي 
50سال

تهران نيازمند 
1000مدرسه جديد 

15 كالسه
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خواندنی ها

ادیبي از بشرویه
محمدحسين بُشرويه اي شــــناخته 
شــده به نام بديع الزمان فروزانفر اديب، 
نويسنده، مترجم، سراينده و پژوهشگر 
ادبي ايراني و مدرس دانشگاه برجسته در 
زمينه زبان و ادبيات فارسي در بشرويه، از 
شهرهاي خراسان جنوبي، به دنيا آمد. او 
يكي از مولوي پژوهان بزرگ امروزي بود 
و در اين زمينه آثار ارزشمند گوناگوني 
را نگاشــت. فروزانفر همچنين سال ها 

استاد كرسي دار ادبيات فارسي در دانشــگاه تهران و نيز از كارمندان 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي بود.

در ســال 1314 هيأت مميزه دانشــگاه تهران، مركب از نصراهلل تقوي، 
علي اكبر دهخدا و ولي اهلل نصر، تأليف ارزنده او به نام تحقيق در زندگاني 
موالنا جالل الدين بلخي را ارزيابي و بــه او گواهي نامه دكتري اعطا كرد. 
فروزانفر در سال 134۶ از اســتادي دانشگاه بازنشسته شد، اما همكاري 
خود را در تدريس در دوره دكتري ادبيات فارسي تا روزهاي پاياني عمر 
ادامه داد. در همين زمان، عضويت مجلس سنا را يافت. مدتي نيز رياست 
كتابخانه سلطنتي را به عهده گرفت. بديع الزمان فروزانفر در 1۶ ارديبهشت 
1349 بر اثر سكته قلبي در 73 سالگي درگذشت. او در باغ طوطي )صحن 
شاه عبدالعظيم( به خاك سپرده شد.  از ميان آثار پرتعداد و مهم او مي توان 
به »رساله در تحقيق احوال و زندگاني موالنا جالل الدين  محمد مشهور به 
مولوي«، »احاديث و قصص مثنوي«، »سخن و سخنوران«، »طريق عشق: 
شرح غزلياتي چند از حافظ«، »تاريخ ادبيات ايران: بعد از اسالم تا پايان 
تيموريان«، »زندگي موالنا جالل الدين محمد بلخي مشهور به مولوي«، 

»ساخت واژه هاي مولوي در غزل ها« اشاره كرد.

سفر به آلپ ايران

ورزش و آن هم كوهنوردي مي تواند عالقه مندان خاص خود را داشته 
باشد. در آستانه زمســتان رفتن به نقاط برفگير انتخاب كساني است 
كه چالش هاي گذر از مكان هاي سردسير را دوست دارند. قله علم كوه 
در20كيلومتري جنوب غربي شهر كالردشــت و در استان مازندران 
واقع شــده و بعد از دماوند دومين قله مرتفع ايران است. اين منطقه 
به سبب برخورداري از قابليت هاي مناسب كوهنوردي نظير قله هاي 
مرتفع متعدد و يخچال ها و ديواره هاي صعب العبور و چشم اندازهاي 
بي نظير، هر سال پذيراي هزاران طبيعت گرد، كوهنورد و صخره نورد 
از سراسر كشور و ساير نقاط جهان اســت. به عالوه وجود گونه هاي 
جانوري مثل كل و بــز، خرس قهوه اي، پلنگ، گرگ، شــغال، روباه، 
كبك دري هم به جذابيت اين منطقه كوهســتاني افزوده است. اين 
ناحيه بزرگ كوهستاني با داشتن حدود 200قله با بيش از 4هزار متر 
ارتفاع از شمال به ســواحل درياي مازندران و از غرب به دره رودخانه 
كرج چالوس از شــرق به منطقه الموت و 3هزار و از جنوب به منطقه 

طالقان محدود مي شود.

نامه هايی از كرمان به دوبلين
»نامه هايــي از كرمــان بــه 
دوبلين« اثري نوشــته اميلي 
الريمر كه محمد قائد، انتخاب، 
ويرايش و ترجمه آن به فارسي 
را برعهده داشــته اســت. اين 
كتاب 450صفحه اي كه توسط 
انتشــارات كالغ، منتشر شده 
حاوي 50نامه از اميلي الريمر 
اســت. اين نامه هــا مربوط به 
زماني است كه نويسنده همراه 
با همسرش ديپلماتش در شهر 
كرمان زندگــي مي كرد. زمان 
نوشتار نامه ها به دوره احمدشاه 

و سال هاي 1913و 1914برمي گردد و اطالعات جالب توجهي را از 
شرايط اجتماعي و سياسي شهر كرمان، روابط نماينده دولت انگليس 
با والي شهر، وضعيت معاش مردم و نوع زندگي آنها، معاشرت، آيين و 
سنت هاي مختلف نظير مراسم تعزيه و سوگواري هاي مردم به دست 

مي دهد.
اليمر اتفاقات مختلف را براي خانواده اش مي نوشــت و گاه به وقايع 
مهمي كه در دوران نظارت كنسولگري بريتانيا در شهر كرمان اتفاق 

مي افتاد نيز در نامه ها اشاره مي كرد.
 اين نامه ها به عنوان دست نوشــته هاي شــخصي در اختيار خانواده 
الريمر بود. آنها تصميم گرفتند كه نامه ها را به موزه بريتانيا بسپرند و 
اين محمد قائد، نويسنده و مترجم مطرح ايراني بود كه تصميم گرفت 

آنها را ترجمه و در قالب يك كتاب منتشر كند.

كاروانسرای زين الدين در يزد
تعداد آثار كاروانســراهاي مدور ايران آنقدر انگشت شــمار است كه 
زين الدين در ميان آنها نگيني  درخشــان محســوب شود. اين بناي 
زيبا در دل كويرهاي يزد در شهرستان مهريز و در ۶0 كيلومتري جاده 
يزد-كرمان قرار دارد. اين بناي آجري متعلق به دوره صفوي كه پالن 
دايره اي شكلي دارد، در مسير جاده ابريشــم واقع شده است. نقشه 
دايره  اي و 5پالن نيم دايره )برج( چسبيده به ديوار هشتي مهم ترين 
ويژگي هاي معماري اين بنا هستند. صحن دوازده ضلعي آن رواق هاي 
سكو مانندي دارد و در بخش شمالي رباط اتاق هاي شاه نشين عمارت 
واقع شده است. اين بنا اكنون پذيراي مهماناني از همه جاي دنياست 
و قرار گرفتن آن در دل كوير جاذبه هــای تاريخی و طبيعت را به هم 

گره زده است.
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خسارت هاي ميلياردي باران
بنابر گزارش معاون وقت ميراث فرهنگي سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشگري در 
فروردين سال 98، 730 اثر تاريخي 25استان كشور 
در اثر بارش باران و سيالب آسيب ديدند. براساس 
بررسي ها و پايش هاي انجام شــده تا آن زمان به 
اعتباري معادل 300ميليارد تومان براي مرمت و 

نجات بخشي اين آثار نياز  داشت.
همچنين بنابر اعالم رئيس دفتــر امور پايگاه هاي 
ملي و جهاني ســازمان ميراث فرهنگــي، 3پايگاه 
ملي »پل هاي تاريخي«، »بافت تاريخي بروجرد« 
و »قلعه فلك االفالك« در لرســتان، 2پايگاه ملي 
»روســتاي تاريخي يــوش« و »مجموعه فرح آباد 
ســاري« در مازندران، 4پايــگاه جهاني »محوطه 
هفت تپه«، »چغازنبيل«، »شوش« و »آسياب هاي 
شوشتر« در خوزستان، پايگاه ملي »بافت تاريخي 
دهدشــت« در كهگيلويه و بويراحمــد، 2پايگاه 
ملي بافت تاريخــي »بيرجند« و »بشــرويه« در 
خراسان جنوبي، بافت تاريخي تپه »نوشيجان« در 
همدان، بافت تاريخي »نياسر« در اصفهان، پايگاه 
ملي »مجموعه خرقان« و »بســطام« در سمنان، 
پايگاه ملي »محوطه دره شــهر« در ايالم، 2پايگاه 
ملي »روستاي تاريخي روئين« و »محوطه تاريخي 
بلقيس«، 2پايگاه ملي »بافــت تاريخي گرگان« و 

»ديوار تاريخي گرگان« در گلستان و پايگاه جهاني 
»بيستون« در كرمانشاه پايگاه هاي ملي و جهاني اي 
هستند كه از سيل نوروز98 تا كنون آسيب ديده اند 
و ميزان دقيق خسارت وارد شده به آنها معادل ۶79 

ميليارد ريال است.
 

نجات پل چهر از تخریب
بناهاي تاريخي بخشي از هويت هر شهر و منطقه 
هســتند كه مي تواننــد فرصتي براي توســعه 
گردشگري پايدار آن شهر باشــند. در كرمانشاه 
حدود 3200اثر تاريخي- فرهنگي شناسايي شده 
و تحت حفاظت وجود دارد كه بيش از نيمي از آنها 
در فهرست آثار ملي كشــور به ثبت رسيده اند.  با 
توجه به باال بودن سطح آب هاي زيرزميني در بافت 
مركزي كرمانشاه اين شــهر در زمان ريزش های 
جوي نفوذپذيري كمتري دارد و اين در شرايطي 
اســت كه بناهاي تاريخي كرمانشاه همانند ساير 
بناهاي تاريخي كشور اغلب از مصالح بوم آورد چون 
سنگ، خشت خام و پخته )آجر(، كاهگل و... ساخته 
شده است. بازبيني هاي دوره اي، نظافت و پاكسازي 
ناودان ها و مســيرهاي دفع نزوالت جوي، بررسي 
و احصاي آسيب هايي كه در سال گذشته به دليل 
نفوذ رطوبت در بنا هاي تاريخي كرمانشاه به وجود 
آمده از برنامه هاي اجرا شده براي حفاظت از بناها ي 

تاريخي اين شهر اســت، اما كارشناسان معتقدند 
از آنجا كه براي پوشــش بناها از شيرواني فلزي، 
آجرفرش و كاهگل استفاده شده است بازديد مرتب 
و رفع آسيب هاي جزيي مي تواند مانع از گسترش 
آسيب هاي جديد شود. مدير گروه محوطه و بناهاي 
تاريخي كرمانشــاه درباره مصالح بــه كار رفته در 
بناهاي تاريخي مي گويد: طبيعتا بناهاي تاريخي 
با توجه به محدوديت  اســتفاده از مصالح جديد و 
مقاومت پايين در برابر رطوبت دچار آسيب خواهند 
شد و همانگونه كه گفته شــد نيازمند سركشي  
مداوم و رفع ايرادهاي جزيي هستند، اما در مقابل 
حوادث غيرقابل پيش بيني همانند سيل كار خاصي 
نمي توان انجام داد. كيومــرث خاني با بيان اينكه 
فروردين سال98شدت بارش ها به اندازه چند برابر 
ميانگين ساالنه بود كه در نتيجه آن پل تاريخي چهر 
تا آستانه تخريب و ريزش قرار گرفت، مي افزايد: با 
تمام مقاومتي كه اين پل داشت قسمتي از شانه كنار 
آن تخريب شد اما با كارهاي حفاظتي توانستيم از 
تخريب كامل اين پل جلوگيري كنيم. به گفته وي، 
كمبود اعتبار براي مرمت و حفاظت بناهاي تاريخي 
از موانعي اســت كه اجراي برنامه هاي حفاظتي را 
كندتر مي كند. خاني در اين باره مي گويد: آثاري كه 
در اثر بارندگي و سيل دچار آسيب مي شوند پس از 
تهيه طرح و تامين اعتبار مورد نياز طبق برنامه و 

ضوابط مرمت مي شوند.
 

حفاظت از500  اثر تاریخي اصفهان 
 اصفهــان هــم شــهري بــا بناهــاي تاريخي و 
شناخته شده در دنيا با داشــتن 500اثر تاريخي 
ثبت شده ملي اســت و بارش هاي اسيدي يكي از 
تهديدهاي جدي بناهاي تاريخي اين شهر به شمار 
مي رود. اوايل امسال بود كه خبري مبني بر پوسته 
پوسته شدن كاشي هاي منحصربه فرد حمام صفوي 
علي قلي آقا بر اثر رطوبت منتشر شد و آثار شاخص 
كاشيكاري اين بناي تاريخي را با آسيب روبه رو كرد. 
مجموعه ميدان امام )ره(، مسجد جامع عتيق و باغ 
موزه چهلستون آثار ثبت شده اصفهان در فهرست 
جهاني يونسكو هســتند كه مصالح به كار رفته در 
اين بناها و ساير آثار تاريخي اصفهان، لزوم اقدامات 

پيشگيرانه براي حفاظت از آنها را بيشتر مي كند.

آب در آسياب هاي آبي 
استان خوزستان هم با وجود آثار تاريخي چند هزار 
ساله از آســيب بارندگي و سيالب در امان نيست. 
به ويژه كه اين استان با 5حوضه آبريز رودخانه ها و 
رودهاي فرعي و همچنين زمين جلگه اي و مسطح 
كه آب را در خود نگه مي دارد بيشــتر در معرض 
خطر است. سيل سال 98آثار تاريخي اين استان 
را هم در امان نگه نداشــت و فقــط در يك مورد، 
آسياب هاي آبي دزفول با قدمتي 1700ساله كه از 
قديمي ترين سازه هاي آبي جهان محسوب مي شود، 
آسيب زيادي ديد. آسياب هاي آبي دزفول يكي از 

آثار ارزشــمند تاريخي شهرستان دزفول به شمار 
مي روند و در رديف آثار ملي كشور به ثبت رسيده  
است. تعداد آسياب ها در دوره  صفويه حدود 50 تا 
۶0عدد بود كه بخشــي از آنها در اثر سيالب هاي 

فصلي تخريب شدند. 

سقف هاي چوبي در معرض خطر
در گيالن اما شايد اوضاع وخيم تر باشد. 5200اثر 
تاريخي شناسايي شــده و 1200بنا در اين استان 
شمالي به ثبت ميراث رسيده است، اما با توجه به 
اقليم گيالن و بارندگي هاي زياد، بناها بيشتر آسيب 
ديده است. به همين دليل معاون ميراث فرهنگي 
گيالن معتقد است حفاظت از بناهاي تاريخي در 
گيالن به دليل شرايط آب و هوايي و حجم بارش ها 
از اهميت ويژه اي برخوردار است. ولي جهاني مصالح 
اصلي به كار رفته در بناهاي تاريخي گيالن را آجر 
گل و خاك، گل و آهــك و گچ مي داند و مي گويد: 
از آنجا كه بيشــتر آســيب ها مربوط به سقف، بام 
و آسيب هاي سربندي اســت بايد مرمت سقف و 
بام در اولويــت قرار گيرد. او با بيــان اينكه مرمت 
سقف و ساماندهي ســربندي ها و در بعضي موارد 
داربست هاي حفاظتي با پوشش موقت با توجه به 
اعتبار تخصيص يافته انجام شده است، مي افزايد: 
مصالح به كار رفته در بناهــاي تاريخي گيالن در 
منطقه كوهپايه و جلگه ســنگ و چوب با سقف 
شيرواني است اما در مناطق كوهستاني مخصوصا 
در رودبار تا حدود 20سال قبل اكثر بناهاي تاريخي 
به صورت ســقف معمولي بود ولي اكنون ســقف 
بناهاي تاريخي در مناطق كوهستاني هم به صورت 
شيرواني شده است. جهاني يكي از مشكالت مرمت 
سقف ها را افزايش قيمت چوب مي داند و می گويد: 
ما هر سال با استفاده از منابع استاني و ملي تعدادي 
از بناها را مرمت مي كنيم. امسال هم 30پروژه براي 
مرمت و حفاظت بناهاي تاريخي در دست اجراست 
و 40پل  تاريخي گيالن با پيشــرفت 97درصدي 
مرمت شده. معاون ميراث فرهنگي گيالن با بيان 
اينكه به دليل آســيب هاي ناشي از رطوبت بيشتر 
بناهاي استان نياز به كنترل رطوبت صعودي، نزولي 
و اشباع دارند، مي گويد: بهترين زمان براي مرمت 
نماي بيروني و سقف ها از اسفند تا شهريور است تا 

بتوان از آسيب بناها جلوگيري كرد.

یك پایش مؤثر
هرچند يزد يك شهر كويري اســت و باران كمتر 
سراغي از آن مي گيرد، اما آثار تاريخي اين شهر در 

مركز ايران هم در امان نيستند.
بناهاي تاريخي يزد اين شهر را به يكي از زيباترين 
شــهرهاي خشــتي دنيا تبديل كرده اســت، اما 
بارش هاي بهاري در فرورديــن99، 2اثر تاريخي 
قنات جهاني زارچ و مسجد جامع فهرج را با خسارت 

مواجه كرد.
هرچند اين خسارت جزئي بود، اما مديركل ميراث 
فرهنگي و گردشــگري يزد از اجراي طرحي خبر 
مي دهد كه چند سالي اســت در يزد و به صورت 
فراخوان و قبل از شروع بارش ها اجرا مي شود؛ پايش 

حفاظت بناها ي تاريخي قبل از بارندگي ها.
ســيدمصطفي فاطمــي فيروزآبــادي بــا بيان 
اينكه پايش ناودان ها، پشــت بام ها و مسيرهاي 
عبورآب راهكارهاي ساده اي هستند كه به حفظ 
بنا كمك مي كند، مي گويد: موضــوع مهم ديگر 
جمع آوري سريع آب از مسيرها يي است كه در اثر 
بارندگي دچار آبگرفتگي مي شــوند. متأسفانه در 
طول سال هاي گذشته برخي از مسيرهايي كه آب 
بارندگي در آنها جريان مي يافت در اثر ساخت وساز 

يا عمليات عمراني مسدود شده است.
چند برگ خشــك، النه پرنده و زباله هايي كه در 
ناودان جا خوش كرده اند مي توانند مســير عبور 

آب باران را مسدود كنند و به تخريب كل بنا منجر 
شود. تميز كردن ناودان راهكاري ساده اما اثرگذار 
اســت كه مي تواند به حفظ بنايي تاريخي كمك 
كند. فاطمي پايش، حفاظت و مرمت و استحكام 
بخشي بناها همچنين مرمت پشت بام ها را بسيار 
مهم توصيف مي كند و ادامــه مي دهد: بافت هاي 
تاريخي يزد خشتي هستند و جمع شدن آب باران 

در پشت بام ها آسيب جدي به بناها وارد مي كند.
او با بيان اينكه امسال پويش ناودان ها با همكاري 
نهادهاي مختلف انجام شده است، اظهار مي كند: 
بسيج، نهادهاي مردمي و داوطلبان در اين پويش 
با ميراث فرهنگي مشاركت كرده  اند. پويش را در 
فصل پاييز انجام مي دهيم و اقدامات صورت گرفته 
در سال هاي گذشــته در كاهش تخريب ها بسيار 
مؤثر بود. همانطور كه مي دانيد يزد براي نخستين 
بار در سال گذشته رتبه اول بارندگي ها را داشت، اما 
خوشبختانه خسارت ها نسبت به سال هاي قبل تر 

بسيار كمتر بود.

مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري يزد تأكيد 
مي كند كه حافظ اصلي بناهــاي تاريخي، ميراث 
فرهنگي است اما مي توان با همياري همه نهادها 
و مردم بــراي حفظ خانه هاي قديمــي به ويژه در 
شهرهايي كه برخي بناهاي تاريخي تحت نظارت 
ميراث نيستند، اقدام كرد. استحكام بخشي پي ها و 
مرمت پشت بام ها برعهده ميراث است اما متأسفانه 
در برخي موارد به ظاهر و نماي بنا توجه بيشتري 
مي شــود. به هرحال بارندگي ها يكي از مهم ترين 

تهديدهاي بافت هاي تاريخي ما در ايران است.
وي با اشاره به اينكه ســال گذشته برج گاري ساز 
به خاطر همين بارندگي و گرفتگي ناودان تخريب 
شد، مي گويد: حدود 200هزار بناي تاريخي در يزد 
وجود دارد كه از اين ميان، در اثر بارش هاي فصلي 
طي سال هاي گذشــته برخي خانه هاي تاريخي 
تخريب شدند. آسيب به برخي ساباط ها، حصار و 
برج و باروي شــهر يزد نيز از اتفاقاتي بود كه در اثر 
بارش و جمع شدن ســيالب در سال هاي گذشته 
افتاد. فاطمي با تأكيد بر اينكــه ميراث فرهنگي 
 به عنوان متولي بناهاي تاريخي مي تواند اين موضوع 
را مديريت كند، اظهــار مي كند: در زمان هايي كه 
ميراث فرهنگي وجود نداشت مردم بناهاي تاريخي 
را حفظ كردند و امروز هم مي توان مردم را با راه هاي 
حفاظت از خانه تاريخي خود آشنا كرد. او معتقد 
است با راه اندازي پويش ها و فراخوان  مردمي به طور 
حتم اتفاقات خوبي مي افتــد و مانع از هزينه هاي 

ميلياردي براي مرمت بناهاي تاريخي خواهد شد.
       

امسال به استناد گفته هاي كارشناسان هواشناسي 
و مركز ملي خشكســالي و مديريت بحران، ســال 
پربارشي نخواهيم داشت و احتماال پاييز و زمستان 
كم بارشــي را پشت سر خواهيم گذاشــت. با وجود 
اين هنوز هم بايد براي آثــار تاريخي كه حال و روز 
خوشي ندارند، نگران بود و زودتر، فكري براي مرمت 
و استحكام بخشي شــان در برابر باد و باران، سيل و 

زلزله و... كرد.

در فرورديــن ســال ۹۸، ۷۳۰ اثــر 
تاريخی ۲۵اســتان كشــور در اثــر بارش 

باران و سيالب آسيب ديدند.

۷۳۰   اثر تاريخی

در يــزد وجــود دارد كــه از ايــن 
ميان در اثر بارش های فصلی سال های 

گذشته برخی تخريب شده اند.

2۰۰/۰۰۰  بنای تاريخی

بارش های بهاری در فروردين ۹۹، 
۲ اثر تاريخی قنات جهانی زارچ و مسجد 

جامع فهرج را با خسارت مواجه كرد.

        2     قنات

بناهای تاريخی تاب باران ندارند
كمبود اعتبار مرمت و استحكام بخشي، بارش هاي فصلي را به تهديدي براي بناهاي 

تاريخي تبديل كرده است

مصالح به كار رفته در بسياري از بناهاي تاریخي و مقاوم نبودن آنها در برابر بارش ها موجب بروز خسارت هایي 
در این آثار ارزشمند طي سال هاي گذشته شده است. اگرچه در سال هاي گذشته با مرمت و مقاوم سازي بناها 
از این آثار تاریخي و ارزشمند در برابر بارش ها و حوادث محافظت شده است اما به نظر مي رسد اقدامات انجام 

شده كافي نيست و برخي طرح هاي حفاظتي به دليل كمبود اعتبار نيمه تمام مانده است.

شهره كيانوش راد
خبرنگار

  مطالعات آسيب شناسي به منظور 
مقاوم سازي و استحكام بخشي در برابر 

سوانح طبيعي 
  انجام مرمت استحكامي پيش از مرمت 

استحفاظي
  انجام مرمت معماري بعد از مرمت 

استحكامي
  اولويت بندي بناهاي غيرمقاوم 

 درنظر گرفتن اعتبار ويژه براي بناهاي 
خاص

  تسريع مرمت ابنيه شاخص و منحصر 
به فرد و مقاوم سازي آنها

  ايجاد سامانه پايش ميراث فرهنگي و 
ابنيه تاريخي

انجام اقدامات ترويجي و ارتباط با مخاطبان 
عام و متخصصان ميراث فرهنگي

توسعه مشاركت اجتماعي و استفاده از 
ظرفيت هاي مردمي براي حفاظت و مرمت

مهم ترين راهكارهای 
كارشناسان برای 

حفاظت از آثار تاريخی

پويش ناودان ها با همــكاري نهادهاي 
مختلف چند سالي اســت در يزد اجرا 
مي شود، براســاس اين پويش، بسيج، 
نهادهاي مردمــي و داوطلبان با ميراث 
فرهنگي مشاركت مي كنند و با اقدامات 
پايشي جلوي تخريب بناهاي تاريخي را 

تا حد امكان مي گيرند
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يك تلخی بی حساب 
ماجراي تلخ سقوط هواپيماي اوكرايني از جايي آغاز 
شد كه در ساعت 6:20دقيقه صبح 18دي ماه1398، 
انــدك زماني پس از برخاســتن پرواز شــماره۷۵2 
هواپيمايــي بين المللــي اوكراين از بانــد فرودگاه 
بين المللي امام خميني)ره(، اين هواپيما به دليل خطاي 
انساني عوامل پدافند هوايي مستقر در منطقه، به فاصله 
اندكي هدف شليك 2موشك قرار گرفت و كمي بعد 
هواپيما در نزديكي منطقه »شاهدشهر« تهران سقوط 
كرد همه سرنشينان آن، شامل 1۷6نفر، جان خود را 
از دســت دادند. اگرچه بروز برخي ناهماهنگي ها در 
نخستين ساعات بروز حادثه، سبب ايجاد سردرگمي 
در زمينه اطالع رســاني پيرامون علت اصلي حادثه 
شــد اما پس از انجام بررســي هاي كارشناسي الزم 
ازســوي نيروهاي مسلح، اطالع رســاني صادقانه از 
سوي مسئوالن مربوط در دستوركار قرارگرفت و به 
نقش خطاي »عامل انساني« در شليك به هواپيماي 
اوكرايني اشاره و براين اساس، بررسي هاي قضايي از 
همان مقطع آغاز شد. همزمان با اين حادثه و با توجه 
به فضاي ملتهب منطقه )كه درپي ترور سردار سپهبد 
شهيد حاج قاسم سليماني در بامداد 13دي ماه1398و 
حمله متقابل ايران بــه پايگاه عين االســد، يكي از 
مهم ترين پايگا ه هاي استقرار نيروهاي آمريكايي در 
كشور عراق، ايجاد شده بود(، بهره برداري هاي سياسي 
غرب از اين حادثه در دستوركار قرار گرفت و آمريكا و 
متحدانش كوشيدند اين حادثه را به ابزار اعمال فشاري 
عليه جمهوري اسالمي تبديل كنند؛ موضوعي كه در 
راستاي سياست »فشــار حداكثري« دونالد ترامپ 

قابل تفسير است.

 آغاز تحقيقات فنی و كارشناسی
بررســي هاي صورت  گرفته نشــان مي داد ازميان 
1۷6مســافر جان باخته اين پرواز، 146نفر داراي 
گذرنامه ايراني، 10نفر داراي گذرنامه افغانستاني، 
۵نفر داراي گذرنامه كانادايي، 4نفر داراي گذرنامه 
ســوئدي، 2نفر داراي گذرنامه اوكرايني و 9نفر نيز 

خدمه و داراي تابعيت اوكرايني بوده اند.
براين اســاس مســئوالن ايراني در نخســتين 
روزهاي بروز حادثــه، عالوه بر اينكه با اســتناد 
به اســتانداردهاي مصــرح در پيمان شــيكاگو 
)معاهده هوانــوردي غيرنظامــي بين المللي( از 
همه كشورهايي كه ذي نفع شــناخته مي شدند، 
دعوت كردند نســبت به معرفي نمايندگان خود 
در فرايند بررسي سانحه اقدام كنند، براي تشكيل 
گروه هاي ويژه اي بررســي حادثه اقدام كردند و 
بررسي هاي كارشناسي وارد مراحل فني و تكنيكي 

شد. برهمين اســاس هم بود كه تيم تخصصي 
كشور اوكراين، به عنوان كشور ثبت كننده 

و بهره بردار هواپيما، وارد ايران شــدند 
و بررســي هاي خود را آغــاز كردند. 

عالوه بر اين مســئوالن سازمان 
هواپيمايي كشــوري درآن 

مقطع از تشكيل گروه هاي 
يازده گانه و آغاز بررسي ها 
در چند محور خبر دادند 
كه شــامل »جمع آوري 
اطالعات اوليه«، »تشكيل 

تيــم مديريت بحــران در 
منطقه«، دريافت اطالعات 

مسافران از شــركت هواپيمايي و ســاير مراجع 
مانند »پليس مهاجرت«، »تعيين مسئول بررسي 
سانحه« و... مي شــد. همچنين مسئوالن مربوط 
اعالم كردند اطالع  اوليه براي كشورهاي اوكراين 
به عنوان كشور محل ثبت هواپيما، اياالت متحده 
آمريكا به عنوان كشــور سازنده و ســوئد و كانادا 
به عنوان كشورهاي متقاضي كه اتباع آنها در اين 
هواپيمــا بوده اند صادر شده اســت؛ موضوعي كه 
نشان مي داد ايران همكاري هاي فني و كارشناسي 

با اين كشورها را در دستوركار قرار داده  است.

 پرونده سانحه هوايي 18دي ماه 1398تاكنون چه 
مراحل قضايي را پشت سر گذاشته است؟

پس از وقوع اين حادثه دردناك به وكالت از 8خانواده شــاكي 
اين پرونده، فعاليت خودم را آغاز كردم و پيگيري هاي قضايي 
دراين زمينه آغاز شــد. مــن از همان ابتدا تأكيد داشــتم كه 
دستگاه قضايي، تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اين موضوع 
است و دادرســي ها بايد عادالنه باشد، چراكه درغير اين صورت 
آسيب هايي براي كشور به همراه خواهد داشت. اگر رسيدگي به 
پرونده منصفانه نباشد، هم دادگاه كيفري بين المللي مي تواند 

به پرونده رســيدگي كند و هم دادگاه داخلي كشورهايي كه 
اتباع آنها دراين سانحه جان باخته اند، مي توانند به اين پرونده 

ورود كنند.

 رسيدگي منصفانه از ديدگاه شما چه ويژگي هايي 
بايد داشته باشد؟

روند دادرســي بايد مطابــق قوانيــن موجــود و البته بدون 
درنظرگرفتــن برخــي مالحظه ها باشــد. از همــان ابتدا از 
دســت اندركاران تقاضا كــردم كه بدون مالحظــه وارد روند 

رسيدگي به پرونده شوند و مطمئن باشند كه دراين فرايند، نظام 
لطمه اي نمي خورد، چراكه با اين كار خانواده ها به اجراي عدالت 
در كشور اميدوار مي شوند و اين موضوع مي تواند مرهمي باشد 
بر دردهاي آنان. البته انتقادهايي نيز به فرايند دادرسي وارد بود.

 چه انتقادهايي؟
براساس آيين دادرسي كيفري، از لحظه اي كه تحقيقات آغاز 
مي شود، خانواده ها بايد درجريان قرار مي گرفتند كه اين موضوع 
محقق نشــد كه دليل آن محرمانه بودن روند تحقيقات عنوان 
شد. ازسوي ديگر در مدت  زماني كه تحقيقات در جريان بود، 
پرونده در اختيار وكال نيز قرار نگرفت و حتي كيفرخواست بدون 
اطالع وكال صادر شد. پس از آن دادگاه ابالغ كرد كه اگر ايرادي 
داريم مطرح كنيم كه با توجه به حجم زياد پرونده، زمان كافي 
براي كار وجود نداشت. پرونده حدود 4هزار و۵00برگ و حدود 
2هزار ضميمه دارد كه وكال موفق نشدند بخش قابل توجهي از 
آنها را به طوركامل مطالعه كنند. انتقادهايي از اين دست در روند 

رسيدگي به پرونده مطرح بود كه كار وكال را دشوار مي كرد.

 خانواده ها چه انتظاري از دادگاه دارند؟
بايد درنظر داشت  كه اين خانواده ها آســيب ديده اند و داغدار 
هســتند. برخي از افرادي كه پرونده را از طريــق قوه قضاييه 
پيگيري مي كنند 4عزيز خود را دراين سانحه از دست داده اند و 
اميد دارند كه اين پرونده از طريق مراجع داخلي به نتيجه برسد. 

آنان ديه و خسارت نمي خواهند و هدف شان اين است كه چنين 
حوادث دردناكي تكرار نشود و هركس كه مقصر است، پشت ميز 
محاكمه قرار گيرد. در جلسه نخست دادگاه بعضي خانواده ها 
انتقاداتي را مطرح كردند كه رئيس دادگاه با متانت به حرف ها 

گوش كرد و به اعتراض ها توجه شد.

 فضاسازي هاي سياسي خارج از كشور چه تأثيري 
بر روند رسيدگي بر پرونده دارد؟

معتقدم برخــي از افرادي كه در خارج از كشــور اين پرونده را 
پيگيري مي كنند و دادخواه هستند، حسن نيت دارند و به دنبال 
اجراي عدالت هستند و داغدارند. ازسوي ديگر برخي طرف هاي 
پرونده، مانند برخي كشورهاي ذي نفع، ممكن است حسن نيت 
نداشته باشند كه اين موضوع نبايد روي دستگاه قضايي كشور در 

زمينه رسيدگي به اين پرونده تأثيري داشته باشد.

 چقدر به سرانجام مطلوب اين پرونده اميدوار 
هستيد؟

به شخصه معتقدم سازمان قضايي نيروهاي مسلح پاك ترين، 
سالم ترين و دقيق ترين بخش از دســتگاه قضايي كشور است 
كه تاكنون پرونده هاي حســاس زيادي را به سرانجام مطلوب 
رسانده است. بنابراين بســيار اميدوارم كه اين سازمان دراين 
پرونده رسيدگي دقيق و بدون مالحظه اي داشته باشد و عدالت 

اجرا شود.

گفت وگو

 پدر يكي از جان باختگان  سقوط هواپيماي اوكرايني
 در گفت وگو با همشهري:

عدالت می خواهيم

آغاز فرايند بررسي پرونده ســقوط هواپيماي اوكرايني در 
دادگاه سازمان قضايي نيروهاي مســلح، رسيدگي به اين 
پرونده را وارد مراحلي نهايي كرده است و خانواده ها در انتظار 
تحقق عدالت درباره متهمان اين سانحه هستند؛ موضوعي 
كه با جديت ويژه اي ازسوي اين خانواده ها پيگيري مي شود و 
تاحدودي مي تواند التيام بخش داغ بر دل نشسته آنان باشد. 
درچنين شــرايطي اما خانواده ها مطالبات و خواسته هايي 
از مسئوالن دارند كه شفاف ســازي پيرامون نحوه رسيدگي 
به پرونده و البته زواياي مختلف ســانحه از مهم ترين آنها 
به شمار مي رود؛ موضوعي كه جمشيد رحماني فرد، پدر نسيم 
رحماني فرد از جان باختگان اين سانحه برآن تأكيد مي كند و 
معتقد است كه مسئوالن بايد به سؤال ها و ابهام هاي به وجود 
آمده براي خانواده ها جواب هاي روشن و قانع كننده اي بدهند. 

اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.

 روند رسيدگي به پرونده سقوط هواپيماي اوكرايني 
را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

من به شخصه از روند رسيدگي به پرونده راضي نيستم و به فرايند 
كارشناسي انجام شده انتقاد دارم، چراكه معتقدم با توجه به اينكه 
نيروهاي مسلح به عنوان يكي از طرف هاي درگير در پرونده مطرح 
است، نبايد به عنوان مأمور تحقيق انتخاب مي شد و كارشناسان 
بي طرف بايد كارشناسي هاي الزم را انجام مي دادند.  وقتي نهادي 
در پرونده اي دخيل است، كارشناسي فني پيرامون موضوع نبايد 
به آنها سپرده شود و كارشناسان مســتقل بايد اين كار را انجام 
دهند. انتقاد ديگر اين است كه نظر كارشناسي به وكالي ما ابالغ 
نشده اســت و اين موضوع اطالع از ابعاد مختلف پرونده را مختل 
مي كند. ازســوي ديگر ما هويت متهمان را نمي دانيم. گذشــته 
از اينها خانواده هــاي داغدار ابهام هايي دربــاره حادثه دارند كه 

مسئوالن بايد به آنها پاسخ بدهند.
 چه ابهام هايي؟

ابتدا بايد به اين موضوع تأكيد كنم كه من فردي جناحي و سياسي 
نيستم و فقط به دنبال دادخواهي هستم و از مسئوالن انتظار دارم 
عدالت را اجرا كنند. يكي از ابهام ها اين است كه مسئوالن دولتي 
مربوط بايد پاســخ دهند كه چرا پس از حمله موشــكي به پايگاه 
عين االسد عراق، پروازها در آسمان ايران متوقف نشد؟ اين موضوع 
از ابتدايي تريــن پروتكل هاي فني و پروازي اســت كه در چنين 
مواقعي بايد رعايت شــود. سؤال ديگر اين اســت كه چرا سامانه 
پدافند سيار در منطقه فرودگاه مسافري مستقر مي شود و اتفاقا 
شليك هم مي كند؟ مسئوالن پاسخ دهند كه چرا هواپيما اينقدر 
سنگين بوده است كه براساس اطالعات موجود حدود 82چمدان 
بار زده نشده است؟ سؤاالتي از اين دست ذهن خانواده ها را مشغول 

كرده است و در انتظار ارائه پاسخ هاي مستدل هستند.
 تاكنون اقدامي براي رفع چنين ابهام هايي انجام 

شده است؟
متأسفانه تاكنون پاسخ قانع كننده اي براي اين سؤال ها به ما داده 
نشده است. حدود 22ماه از اين حادثه دردناك گذشته است، اما 
هيچ كس سراغي از ما نگرفت. از سران قوا انتظار داشتيم حداقل 
سراغي از ما بگيرند و در ديدار با ما حرف هاي خانواده هاي داغدار 
را بشــنوند اما اين موضوع تاكنون محقق نشده است. در مقطعي 
از طريق دفتر رئيس جمهوري وقــت، آقاي روحاني، براي ما وقت 
مالقاتي تعيين كردند، اما در روز موعــود تلفني اطالع دادند اين 
ديدار لغو شده است و دليل آن را نيز همه گيري ويروس كرونا اعالم 
كردند كه اين بهانه ازنظر ما پذيرفته نيست. انتقاد ما اين است كه 
كسي حاضر نشد حرف هاي ما را رودررو بشنود و به سؤاالت مان 

پاسخ دهد. از رسانه ها نيز انتقاد داريم.
 درباره اين پرونده چــه انتقادهايي را به عملكرد 

رسانه ها وارد مي دانيد؟
متأسفانه رسانه ها هيچ مجالي براي شنيدن حرف هاي ما اختصاص 
نمي دهند. چرا بايد اينگونه باشد و مطالبات و انتقادهاي ما انعكاسي 
در رســانه ها نداشــته باشــد؟ بارها درباره اين حادثه مطالب و 
گزارش هاي مختلفي ازطريق رسانه هاي مختلف منتشر شده است 

اما صداي ما كمتر شنيده شده است.
 با توجه به برگزاري دادگاه رسيدگي به اين پرونده 

چه مطالبه مشخصي از دستگاه قضايي كشور داريد؟
از مسئوالن قضايي كشور انتظار دارم كه به دنبال كشف حقيقت و 
اجراي عدالت باشند. معتقدم كه دادخواهي ما بايد به اجراي واقعي 
عدالت منجر شود تا بلكه مرهمي باشــد بر زخم دل خانواده هاي 
داغدار كه روزهاي سختي را پشت سر مي گذارند. تاكنون يكي دو 
نفر از مادران جان باختگان اين حادثه از دنيا رفته اند و نتوانسته اند 
داغ فرزندان خود را تحمل كنند. ســايه آن حادثه شوم همچنان 
برســر خانواده ما ســنگيني مي كند و كابوس آن شب، همچنان 
همراه من و همسرم است و ما را رها نمي كند. بارها پيش آمده كه 
با خود گفته ايم اي كاش آن حادثه به دليل نقص فني رخ مي داد و 

صدها اي كاش ديگر.
 درباره فضاسازي هاي سياســي كه پيرامون اين 

حادثه در خارج از كشور به وجود آمده چه نظري داريد؟
ابتدا بايد براين نكته تأكيد كنم كه ما مردم اين مملكت هســتيم 
و نسل در نسل براي آباداني و ســرافرازي آن خون داده ايم و رنج 
كشيده ايم، ما براي كشــورمان جنگيده ايم و سياسي و جناحي 
نيستيم، فقط مي خواهيم دراين پرونده دادخواهي عادالنه صورت 
گيرد و همه متهمان پاي ميــز محاكمه بيايند. بــا رفتار برخي 
كشورها كاري ندارم اما معتقدم برخي از خانواده هايي كه در خارج 
از كشور پرونده را پيگيري مي كنند، به دنبال فضاسازي سياسي 
نيستند و آنها نيز به دنبال دادخواهي هستند. برخي از آنها در داخل 
كشور حضور داشتند اما وقتي با برخي بي توجهي ها مواجه شدند، 
گذاشتند و رفتند. بايد بپذيريم كه اگر كسي دراين قضيه حرفي 
مي زند ازسر درد است؛ آنان عزادارند و عزيز از دست داده اند. رفتار 
برخي مسئوالن سبب سرخوردگي آنان شد. نكته مهم اين است 

كه همه به دنبال حقيقت هستيم.

عليزاده طباطبايي، يكي از وكالي خانواده جانباختگان در گفت وگو با همشهري: 

به سرانجام پرونده اميدوارم
رسيدگي عادالنه و بدون مالحظه كاري به پرونده ســقوط هواپيماي اوكرايني، يكي از اصلي ترين مطالبات خانواده هاي 
جانباختگان است و آنان انتظار دارند دستگاه قضايي در اين زمينه گام هاي محكمي را بردارد و خانواده ها را نسبت به اجراي 

عدالت اميدوار كند؛ موضوعي كه مسئوالن دستگاه قضايي كشور نيز بارها برآن تأكيد كرده اند. دراين 
ميان محمود عليزاده طباطبايي، يكي از وكالي اين پرونده، اميدوار است كه مقام هاي قضايي كشور 
بدون درنظر گرفتن مالحظات سياسي، به پرونده رسيدگي كنند. او معتقد است كه سازمان قضايي 
نيروهاي  مسلح از پس اين كار برمي آيد، چرا كه تاكنون پرونده هاي حساسي را به سرانجام رسانده 

 است. گفت وگوي همشهري با عليزاده طباطبايي را در ادامه مي خوانيد.

همشهری روند رسيدگی قضايی به پرونده سقوط هواپيماي اوكرايني را بررسی می كند

دادخواهی به دور از جنجال
اين روزها پرونده حادثه سقوط پرواز شماره۷۵۲ هواپيمايي بين المللي 
اوكراين وارد مرحله جديدي شده اســت و برگزاري جلسات دادگاه 
رسيدگي به اين پرونده در ســازمان قضايي نيروهاي مسلح نشان 
مي دهد با پايان تحقيقات قضايي، قرار است پرونده به نتيجه روشني 
منتهي شود؛ دادگاهي كه از يك سو مسئوالن بر رسيدگي بدون جنجال 
به پرونده تأكيد مي كنند و خانواده هاي داغدار نيز خواســتار اجراي 
عدالت در احقاق حق خود هستند. رسيدگي به پرونده حادثه سقوط 

هواپيماي اوكرايني كه 1۷6جان باخته برجا گذاشت و تعدادي از آنان نيز 
اتباع خارجي بودند، از نخستين روزهاي پس از حادثه ازسوي نهادهاي 
ذيربط آغاز شد و با توجه به حضور تعدادي مسافر خارجي در اين پرواز 
و جنبه هاي بين المللي اين حادثه، پرونده تاكنون فراز و نشيب هاي 
بسياري را پشت سر گذاشته است، اما اكنون به نظر مي رسد با برگزاري 
جلسات دادگاه، قوه قضاييه مصمم است با دادرسي عادالنه، درمسير 

تحقق مطالبات خانواده هاي داغدار گام بردارد.

حاشيه سازی های سياسی
رويكرد فني جمهوري اســالمي در بررســي زواياي 
گوناگون سرنگوني هواپيماي اوكرايني درحالي بود كه 
به نظر مي رسد طرف هاي غربي رويكرد سياسي را در 
دستوركار خود قرار داده اند و به اين پرونده به مثابه ابزار 
فشاري بر ايران برخورد مي كنند. برهمين اساس هم بود 
كه از نخستين روزهاي حادثه،  ساز مخالف كوك كردند 
و در زمينه هاي مختلف و با وجود اذعان ايران به »خطاي 
عامل انساني«، به شــبهه افكني پيرامون حادثه ادامه 
دادند. جنجال هاي »جعبه سياه« يكي از زمينه هاي 
اختالف بود؛ اصرار كانادا براي ارســال جعبه سياه به 
كشور فرانسه برخالف رويه هاي جاري كارشناسي در 
كشــور از مواردي بود كه در مقطعي روند تحقيقات را 
دچار مشكل كرد، چرا كه مسئوالن ايراني معتقد بودند 
اين موضوع نيازمند بررســي هاي كامل تري در ايران 
اســت. طرح دعاوي حقوقي در محاكم كانادا، پيش از 
روشن شدن ابعاد مختلف حادثه، از ديگر موضوع هايي 
بود كه به نظر مي رســيد بيش از اينكه ماهيت قضايي 
داشته باشــد، اهداف سياســي را دنبال مي كند. اين 
درحالي بود كه درهمان مقطع هيأت هاي ديپلماتيكي 
ميان ايران و اوكراين تشكيل شد تا پيرامون ابعاد مختلف 
سانحه به بحث و تبادل نظر بپردازند و بحث هايي نيز 

درباره پرداخت غرامت به خانواده ها مطرح شد.
در 21تيرماه 1399تحقيقات فني ايران وارد مرحله 
جديدي شد و سازمان هواپيمايي كشوري »گزارش 
پيشرفت تحقيقات« را منتشر كرد؛ گزارشي كه اذعان 
داشت دليل محوري شليك موشك به سوي هواپيماي 
اوكرايني، خطاي انســاني به دليــل فراموش كردن 
اجراي برخي مراحل الزامي فني در يكي از سامانه هاي 
پدافندي بوده اســت كه زمينه ســاز بروز »خطاي 
10۷درجه اي« اين سامانه شده است. چند روز بعد نيز 
محسن بهاروند، معاون حقوقي وقت وزارت امورخارجه 
از ارسال جعبه ســياه هواپيماي اوكرايني به كشور 
فرانسه باهدف آغاز »فرايند خوانش« و انجام تحقيقات 
تكميلي دراين زمينه خبر داد كه گزارش هاي مربوط 

به اين فرايند نيز در شهريورماه1399منتشر شد.

تكميل تحقيقات     و    صدور   كيفرخواست
با تكميل تحقيقات فني و كارشناسي ازسوي مراجع 
ذي ربط، در آخرين روزهاي سال1399مســئوالن 
قضايي كشــور اعالم كردند كيفرخواست مربوط به 
اين پرونده صادر شده است. برهمين اساس هم بود كه 
حجت االسالم شكراهلل بهرامي، رئيس سازمان قضايي 
نيرو هاي مسلح از رسيدگي به پرونده اين حادثه در 
دادگاه نظامي تهران خبرداد؛ پرونده اي كه به اذعان او 
كارشناسان معتقدند ازنظر فني و حقوقي، در نوع خود، 
درميان سوانح هوايي دنيا »كم نظير« است. رويكرد 
فني و كارشناســانه در بررســي پرونده در شرايطي 
ازسوي مســئوالن قضايي مورد تأكيد قرار مي گيرد 
كه انجام بررسي هاي فني ازسوي 12گروه و زيرنظر 
سازمان هواپيمايي كشوري، گواهي براين مدعاست؛ 
بررسي هايي كه به گفته مسئوالن، گزارش نهايي 
آن مورد تأييد بيشتر كشــورهاي ذي نفع 
قرار گرفته اســت. عالوه براينها انجام 
بررسي هاي نظامي و امنيتي الزم از 
سوي 6گروه كارشناسي زيرنظر 
ســازمان قضايي نيروهاي 
مســلح، از ديگــر مراحل 
تحقيقات فني بوده است. 
چنين فرايندي درنهايت 
به صدور كيفرخواســتي 
200صفحــه اي بــراي 
10متهــم منجر شــد كه 
به گفته مسئوالن شرايط براي 
مطالعه آن ازسوي وكالي خانواده 

جان باختگان نيز فراهم شده است.

داغی كه هنوز تازه است
تالش بيش از پيش مســئوالن قضايي كشــور براي 
رســيدگي عادالنه  و به دور از جنجال هاي سياســي 
درحالي است كه بخشي از خانواده هاي جان باختگان 
اين حادثه نسبت به روند رسيدگي به پرونده و برخي 
بي توجهي هاي صورت  گرفته نســبت به بازماندگان 
اين حادثه تلخ گاليه دارند و معتقدند برخي مسئوالن 
كشــور آنگونه كه بايد به مطالبات و درخواست هاي 
آنان رسيدگي نكرده اند و برخي بي مهري هاي صورت 
گرفته، آنان را دلسرد كرده اســت؛ خانواده هايي كه 
همچنان كابوس »آن شــب تلخ« را هرلحظه همراه 
خود دارند و گذشت حدود 2سال هم چيزي از حجم 
اندوه و داغ فراق آنان كم نكرده است. حبيب شيخي، 
دايي پدرام جديدي از جان باختگان حادثه ســقوط 
هواپيماي اوكرايني دراين باره به خبرنگار همشهري 
مي گويد: حادثه آنقدر غمبار بود كه هنوز كه هنوز است 
متعجب و حيران هستيم. با وجود اينكه حدود 2سال از 
آن شب تلخ مي گذرد اما همچنان داغ مان تازه است و 
پر كشيدن پدرام را باور نداريم. او ادامه مي دهد: پدرام 
براي شركت در مراسم سالگرد فوت پدرش به ايران 
سفر كرده و درحال بازگشت به كشور محل تحصيل 
خود بود كه آن حادثه رخ داد. پدرام 26ســال بيشتر 
نداشــت و درحال تحصيل در مقطع دكتري رشته 
مهندسي عمران در كشور كانادا بود و از نخبگان كشور 
به حساب مي آمد. شيخي مي افزايد: مادر پدرام هنوز 
كه هنوز اســت اين حادثه را باور ندارد و آمدن فرزند 
دلبندش را انتظار مي كشد. واقعا داغي كه خانواده ها بر 
دل دارند، خارج از تحمل است؛ اميدها و آرزوهايي كه 
ازبين رفت و خانواده هايي كه داغدار شدند و همچنان 
بي تابي مي كنند و زخم شان التيام نيافته  است. پدرام 
يك نخبه بود و هميشه آرزو داشت كه پس از تحصيل 
به ايران بازگردد و به كشــورش خدمت كند و علم و 

توانايي هايش را در اختيار آب و خاكش قرار دهد.
دايي پدرام درباره مطالبات خانواده هاي جان باختگان 
ســقوط هواپيماي اوكرايني نيز مي گويد: مطالبه ما 
رسيدگي عادالنه به اين پرونده و شفاف سازي پيرامون 
طي مراحل قضايي است. ازسوي ديگر با گذشت حدود 
2سال از وقوع اين سانحه دلخراش، سؤال ها و ابهام هايي 
براي خانواد  ه ها باقي مانده كه مســئوالن مربوط بايد 
پاسخ هاي قانع كننده اي به آنها بدهند. اينكه علت اصلي 
شليك به هواپيما چه بوده ، سؤالي است كه خانواده هاي 
داغدار انتظار دارند مسئوالن پاسخ هاي صريحي دراين 
باره داشته باشــند. او تصريح مي كند: ما به هيچ وجه 
حرف سياسي نمي زنيم و به جنجال هاي سياسي هم 
كاري نداريم. مطالبات خانواده ها اصال سياسي نيست و 
فقط به دنبال دريافت پاسخ مناسب براي رفع ابهام هاي 
خود هستيم تا بلكه مرهمي باشد بر دل زخم  خورده ما؛ 
نمي دانيد تحمل اين داغ چقدر توانفرسا و جانكاه است. 
شــيخي با انتقاد از آنچه بي مهري هاي صورت گرفته 
نسبت به خانواده هاي جان باختگان می خواند،  مي گويد: 
روزهاي نخست حادثه مسئوالني از بنياد شهيد و سپاه 
پاســداران به منزل ما آمدند و پــاي صحبت هاي ما 
نشستند، اما پس از آن ديگر كسي سراغي از ما نگرفت 
و مسئولي حاضر نشد حرف هاي ما را بشنود. ما انتظار 
داشتيم مسئوالن، وقت بيشتري براي شنيدن صداي 
داغداران ايــن حادثه بگذارند و حداقل مشــكالت و 
سؤاالت ما را از زبان خودمان بشنوند. از مسئوالن انتظار 
مي رود كه پاي صحبت  خانواده ها بنشينند و به سؤاالت 
و ابهام آنان جواب قانع كننده بدهند. در هفته های اخير 
دادگاه رسيدگی به حادثه در2 نوبت برگزار شده است. 
در اين رابطه قاضی ابراهيم مهرانفر رئيس دادگاه درباره 
جلسه بعدی دادگاه رســيدگی به پرونده هواپيمای 
اوكراينی به خبرنگار همشهری می گويد: هنوز زمان 
برگزاری جلسه بعدی مشخص نشده و در صورت تعيين 
زمان از طريق مركز رســانه قوه قضاييه اطالع رسانی 

خواهد شد.
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ازگذشتهها

يادگارنقد

گروه چهل شاهد 
 سال۱۳۶۱،درجوابتصميمستاد
تبليغاتجنگبرايمستندســازي
رخدادهايخطوطمقــدمرزم،دهها
نوجوانســاكناهواز،داوطلبشدند
تصاويرمناطقجنگيرادرقابفيلمو

عكسثبتكنند.بچهدرسخوانهايدبيرستانهايدكترشريعتي،
آيتاهللطالقانيوشــهداياهواز؛يادگرفتندچطــوربادوربينهاي
فيلمبرداريسوپر۸ودوربينهايعكاسيباحلقهفيلمهاي۲۴تايي
و۳۶تاييكاركنند.۴۰نفربودندآننخستينگروه؛۲۰گروهدونفره
كهروانهانديمشكوهوروخرمشــهروآبادانوكانالماهيشدند.
گروهيكهبرايثبتحقيقتبادوربينهايشــانواردصحنهشدند
ورشادتهايرزمندگانرابهتصويركشيدند.يكسالبعدماهنامه
فيلمدرشــمارهپنجمشدرمهر۱۳۶۲ماجرايگروهچهلشاهدرا
باانتشارتصويريازآنهااينگونهروايتكرد؛»اينانعضوبسيجسپاه
پاســدارانوچندتنازگروهچهلنفرهايهستندكهسالگذشته،
هركدامدوربينهشــتميليمتريبهدستگرفتندوبهجبهههاي
جنگتحميليرفتند.دريكيازحملههايبزرگآغازسال۶۱،آنها
كهبرخيشانبراينخستينباربودكهكاربادوربينراميآزمودند،
لحظههايپرشكوهجنگراثبتكردند.فيلم»چهلشاهد«كهحاصل
كارآنهابود،دردومينسالگردجنگازتلويزيونبهنمايشدرآمد.در
ايننخستينتجربه،مهمنيســتكهفيلمازنظرهنريچقدرموفق
است،آنچهاهميتدارد،ضرورتدستزدنبهچنينتجربههاييبراي

ثبترويدادهايجنگاست.«

اي بلبل عاشق! جز براي شقايق ها مخوان

 سيدمرتضي آويني: درآخرفيلم»مهاجر«،وقتيعلي)نقيزاده(
پالكهايشرابهاسدميدهدوخوددرحالشليكتيربهسويدشمن
موانعراازســرراه»پهپاد«دورميكندوبهشــهادتميرسدواسد
پالكهارابهگردنپهپادمياندازدواوراپروازميدهد،پالندرشتي
هستازرقصپالكهادرباد،همراهباصدايزيبايبرخوردپالكها
بربدنهپهپاد...واينچنين،حاتميكيابهپهپادجانميبخشدوازآن

»مهاجر«يخلقميكندجاودان،بهجاودانگي»هجرت«.
 رابطهمحمودبانياش،رابطهانسانبايكوسيلهبيجاننيست،
رابطهغريبدورماندهاياســتكهباهمدمخويــشرازميگويد.به
يادبياوريدخمپارههارا-چــهدر»ديدهبان«وچهدر»مهاجر«-كه
زندهاند،بيحسابوكتابنميآيندوبهقولخودحاتميكيا،انفجارها
»يقش«بازيميكنند.وســايلبهجاماندهازاصغررابهيادبياوريد،
هنگامدفناودرمياننيزار؛كتابقرآن،تسبيحوعطروپالك...حتي
در»هويت«نيزچراغقوهوتسبيحوعطرومهرزندهاندودرفيلمداراي
نقشهستند.رابطهعليراباپالكهايجبههاشبهيادبياوريد،رابطه
حسنراباآرپيچياشدر»ديدهبان«وچهبسيارنمونههايديگر.و
ايننگاهمؤمنانهعارفيحقيقياســتكهجهانرانازلهعوالمغيبيو

مظهراسماءاهللميبيند.
 حاتميكياباروحاشياسروكارداردنهباجسمآنهاواينمستلزم
نحوي»رازدانيورازداري«اســتكهاصاًلمردماينروزگارسيطره
تكنيكوسلطنتابزارسالهاستكهباآنغريبهاندوبگذاريدراستش
رابگويم:سينمانيزچهدشوارقالبمعرفتيچنينعارفانهواقعميشود؛
اماشدهاست.حاتميكياتوانستهاستكهبرتكنيكپيچيدهسينما
غلبهكند،حجابهايتصنعوتكلفوصورتگراييوانتلكتوئليسمرا
بدرد،ازسطحعبوركندوبهعمقبرسدوباسينماهمانحرفيرابزند
كه»حزباهلل«ميگويد.رودربايســتيراكنارگذاشــتهام؛زدناين
حرفهاشجاعتيميخواهدكهباعقلوعقلانديشيوحتيژورناليسم
جوردرنميآيد،چراكهحزباهللحتيدرمياندوستانخويشغريبند،
چهبرسدبهدشمنان.اگرچهدرعينگمناميومظلوميت،بازهممن

بهيقينرسيدهامكهخداوندلوحوقلمتاريخرابدينانسپردهاست.
 ســينماازحاتميكيابيشــترباشــد،اماهيچكدام»بسيجي«
نيستند...ومنبهبسيجياناميدبستهام؛نهمنتنها،همهآنانكه
تقديرتاريخيانسانفردارادريافتهاندوميدانندكهماازآغازقرن

پانزدهمهجريپايدر»عصرمعنويت«نهادهايم.
ظهورحاتميكيادرسينمايانقالبواقعهاياستنظيرانقالب.هركس
سينمارابشناسدوآدممغرضيهمنباشد،قدرحاتميكيارابهمثابهيك
فيلمسازدرخواهديافت.اماحاتميكيافقطدراينحدتوقفندارد.او
درعرصهسينمامظهرانسانهايياستكهباانقالباسالميايراندر
تاريخظهوركردهاندوآنانرابايد»طاليهدارانعصرمعنويت«خواند.او
يك»بسيجي«است. درميانكلمات،كلمهايبدينزيباييبسياركم
است؛»بسيجي«.نهازآنلحاظكهسخنازموسيقيالفاظميرودونه
ازلحاظايماژيكهدرذهنميسازد؛نه،جاياينحرفهااينجانيست.
ازآنرويكهاينكلمهبرمدلوليداللتداردكهتجسمكاملآنروحي
استكهدر»آوردگاهجهاددرراهخدا«تحققيافتهاست.بگذاربگويند
فالنيرمانتيكمينويسد،امامناگربخواهمدربنداينحرفهاباشم
ديگرنميتوانمعاشقبسيجيهابمانم.اماتو»ابراهيمجان«،بسيجي
وعاشقبمانوجزدربارهعشــاقحقوبسيجيهافيلممساز،وهرگاه
خستهشدي،اينشعرگونهراكهيكجانبازبرايتنوشتهاستبخوان:

اي بلبل عاشق، جز براي گل ها مخوان!
دست دعاي دلسوختگان

آن همه بلند است
كه تا آسمان هفتم مي رسد.

 من پاهايم را بخشيده ام
 تا اين دل سوخته را
 به من بخشيده اند.

اما اگر پاهايم را باز پس دهند
تا اين دل سوخته را بازستانند

آنچه را كه بخشيده ام
باز پس نخواهم گرفت.

دل من يك شقايق است، خونين و داغدار.
اي بلبل عاشق، 

جز براي شقايق  ها مخوان!
 سوره، شماره ۴، تير ۱۳۶۹

رضا
 ضيافت ۱۳۷۴

جواد)رامينپرچمي(،اسي)محمدرجبي(وعلي)فريبرزعربنيا(يكياز7رفيق6  بههمراهعبد)پارساپيروزفر(،شهباز)مهديخيامي(،رامين)بهزادخداويسي(،
فيلم»ضيافت«بودكهدركافهماطاووسقرارديداردرسالهايبعدراگذاشت.وقتي
موعدديداررسيدورفقادورهمجمعشدنداوهمباويلچربهكافهماطاووسآمد.رضا)حسن
جوهرچي(بسيجيايكهپاهايشرابرايآزاديخرمشهردادهبودوحضورشدوستانقديمياش
راتحتتأثيرقرارداد.رضايضيافتيكيازمثبتترينشخصيتهايفيلماستكهحضورش
احترامجمعيرادرپيدارد.رضاييكهدرسكانسهايپايانيبرايروكردندستگروهمهياران

بهياريعلييزدانيميشتابد.آنچهازاوبيشتردريادهاميماند،آرامشومهربانياشاست.

حاج كاظم
 آژانس شيشه اي ۱۳۷۶ 

پسازانقالبكهنســبتبهناديدهگرفتنبچههايجبههوجنگدرنيمهاولدهه7  نمونهمثاليبسيجيعدالتخواهوچهرهمحورييكيازمهمترينفيلمهايسينماي
7۰پرچماعتراضبهدستميگرفت.حاجكاظم)پرويزپرستويي(احتماالمشهورترين
بسيجيسينمايايراناست.آنچهحاتميكياازاودر»آژانسشيشهاي«بهتصويرميكشدچهره
يكفرماندهگردانسابقاستكهبامسافركشيروزگارميگذراندتااينكهمواجههباعباس)حبيب
رضايي(دوستدوراندفاعمقدسپايشرابهآژانسمسافرتيبازميكند.تقابلحاجكاظمباافراد
داخلآژانسازدلبياعتناييجمعينسبتبهسرنوشتآدمهايجنگبيرونميآيد.ايننگاهي
اســتكهحاتميكياباهمدليوهمراهيفراوانباكاراكترحاجكاظمدرآژانسشيشهايدنبال
ميكند.فيلمبهنوعيتنهاييتراژيكقهرمانفرديرابهنمايشميگذاردكهعصيانشنسبتبه
بيتفاوتيمديرآژانسكارشرابهگروگانگيريافرادحاضردرآژانسميكشاند.حاجكاظمدرنهايت

موفقميشودعباسرابهپروازلندنبرساندوليهميشهپيشازآنكهفكرميكنيديرميشود.

عباس 
مظلوميتعباسيكيازفرازهايدراماتيكفيلمآژانسشيشهايرارقمميزند.ميان8  تصويريمتعاليازبســيجيمخلصيكهباســهمخواهيفاصلهايبعيددارد.
شخصيتهايمتعددفيلم،اودركنارحاجكاظمچهرهكليدياثراست؛رزمندهايكه
بهقولخودشزمانجنگكاررويزمينوتراكتورشرارهاميكندوبهجبههميرودوپساز
پايانجنگبهسرهمانزمينبازميگرددواينباربدونتراكتور.تركشبهيادگارماندهازدوران
جنگ،عباسراازمزرعهاشراهيتهرانميكندوفرماندهديروزشپاياوميايستدوكلجنجال
آژانسهمبرسراوشــكلميگيرد.عباس،مخالفكارحاجكاظماستواينرادرطولفيلمبه
صراحتاعالمميكند؛»حاجيجاناينراهشنيس.بهمرتضيعلياينراهشنيس.اينراهكار
پرميدونمينه.اونجاداوطلبميشدنبرن.اينجاتوداريمجبورشونميكني.«بااينهمه
عباسحاضرنميشودحاجكاظمراتنهابگذارد.عباسبهترينشمايلياستكهسينمايايراناز
تممظلوميتبســيجيارائهكردهاســت.هموكههمســرشنرگس)بيتابادران(دربارهاش
ميگويد:»منكهميدونمآخرشهمگوشتقربانياينماجراعباسه.«عباسبامعرفتوبيتوقعي
كهواقعاهيچانتظاريازهيچكسينداردودرعينمهرباني،غرورشراهمحفظميكند.عباسي

كهشهادتشدرانتهاياثر،حاجكاظمواحمدكوهي)قاسمزارع(راويرانميكندوماراهم.

مروريبر۱۰كاراكتربسيجيسينمايايرانكهبيشتردريادهاماندهاند

اولين بسيجي هاي سينماي ايران از دل 
آثار جنگي به ميــدان آمدند. در دهه60، 
دفاع مقــدس مهم تريــن عرصه حضور 
بسيجيان بود و طبيعي بود كه بسيجيان بيشتر در فيلم هاي دفاع مقدسي 
ديده شوند و به چشــم آيند. اگر هم كاراكتر بسيجي در شهر به تصوير 
كشيده مي شــد، اين حضوري ناگزير و معموال محصول مجروح شدن در 
جبهه بود . )مثل بسيجي فيلم »پرستار شب« كه در بيمارستان بستري 
شده بود(. اما تا پايان جنگ آنچه بيشتر مقابل دوربين ثبت مي شد تصوير 
بسيجي در دل جبهه ها بود. مورد استثنايي و شاخص، كاراكتر حاجي در 

فيلم »عروسي خوبان« بود كه خود الگويي شد براي نمايش آرمان گرايي 
برخاســته از جبهه با واقعيت هاي موجود در شــهر. از نيمه دوم دهه70 
تصوير بسيجي در شهر تقريبًا با همين الگو پيش گرفته شد؛ دوراني كه 
با ارائه تصوير آرمان شهري از جبهه شــخصيت هايي را به ميدان آورد 
كه چالش هايي را در جامعه شــهري تجربه مي كردند. اعتراض به شرايط 
فرهنگي، اجتماعي حاكم بر دوران پس از جنگ و شوريدن برابر ناديده 
گرفتن ارزش ها، نخ تســبيح اغلب آثار مرتبط با كاراكترهاي بسيجي 
سينماي ايران در اين سال ها بوده است. اين نوشته مروري است كوتاه بر 

۱0بسيجي به ياد ماندني سينماي ايران .

به رنگ آرمان، به طعم اعتراض
مسعود پويا 

روزنامهنگار

مهدی  نريمان 
پرواز در شب ۱۳۶۵

چهرههايســينمايدفاعمقدساســت.همــهآنچهدربارهســينماي1    مهدينريمان)فرجاهللسلحشور(فرماندهگردانكميليكيازمهمترين
دفاعمقدسبهعنوانژانريبوميگفتهميشودعمالبافيلم»پروازدرشب«
شروعشد.مهدينريمانبهعنوانكاراكترمحوريفيلم،باكاريزما،كنشمنديودر

عينحالخاكيبودنششناختهميشود.
درفيلمهاييكهتصويررشادتبسيجيهادرجبههراثبتميكردند،پروازدرشبجزو
قافلهساالراناست.اينساختهرسولمالقليپورنخستينفيلمجنگيايرانياستكه
ميانرخدادهايدفاعمقدسوماجرايكربالپيوندبرقرارميكند.ازفيلمبيشازهر
چيزرجزخوانيكاراكترمحورياشدرانتهاياثربهيادماندهاست:»منممهدينريمان.

فرماندهگردانكميل...«.

عارفی
ديده بان ۱۳۶۷

اشــراففيلمســازبرفضا)جبهه(وآدمها)رزمندگان(وجوهيملموسو2  يكيازنخستينشخصيتهايبسيجيســينمايايرانكهبهواسطه
قابلدركدارد.درفيلم»ديدهبان«عارفييكبسيجيسادهوصميمياست
كهدرجهاناثرحضوردركشدهايدارد؛ديدهبانيكهبدونهيچنوعتأكيدبرجنبههاي
قهرمانپرورانهمرسومســينمايجنگ،درنهايتباعمليقهرمانانهوجهياسطورهاي
مييابد.ديدهبانفيلمياستايستادهدراينسويخاكريزكهبرنيروهايخوديمتمركز
استوهمهشخصيتهاياثررابسيجيهاتشكيلميدهندكهمهمترينشانعارفياست؛
ديدهبانيكهفيلمسازبانمايشترساشدراوايلفيلمازاوتصويريزمينيميسازدو
همينباعثبرجستگيفداكاريمنجربهشهادتشدرسكانسپايانيميشود؛شخصيتي
كهترجمانســينماييفرهنگجهادوشــهادتوحالوهوايحاكمبرجبهههاست.
آرامشوصفاوسادگيعارفيوشهادتمظلومانهاشدريادهاميماند.ديدهباندرزمان
اكرانكمشعارترين،كمادعاترينوغيرتصنعيترينفيلمجنگيسينمايايرانخوانده

شد.همهاينصفتهادربارهشــخصيتعارفيهمصادقاست؛بسيجيبيادعاييكه
جانشرادرراهآرمانشميگذارد.

سعيد
 از كرخه تا راين ۱۳۷۱

اســت.موقعيتدراماتيكفيلم»ازكرخهتاراين«باسفربهآلمانبراي3  بسيجيایدردلغربتكهازرودكرخهبهكنارههايرودخانهراينآمده
درماننابيناييسعيد)عليدهكردي(كهمحصولحمالتشيمياييعراق
درجبههاستوبهكشفبيماريسرطانخونشمنجرميشودشكلميگيرد.اعزام
جانبازانجنگتحميليبهكشورهاياروپاييبرايدرمانپزشكيدردورانپسازپايان
جنگ،دستمايهايبرايارائهوتبلوروگسترشتم»مظلوميتبسيجي«فراهمكرد.

غمغربتبامايههاييازملودرامهمراهشدوكنارتصويرمتعادلسعيد،۲بسيجيديگر
درفيلمبرجستهميشودكهيكيشــوربهجاماندهازدوراندفاعمقدسرانمايندگي
ميكند)كاراكتراصغربابازياصغرنقيزاده(وديگرييأسونااميدي)شخصيتنوذر
بابازيصادقصفايي(.تمبســيجيمظلوموآرمانخواهدرفيلمباعناصرژانرملودرام
پيوندمييابدونتيجهاشارتباطگستردهمخاطببافيلموشخصيتبرگزيدهاشاست.
فيلمسازهمپايشخصيتمحكمومعتقدبسيجياشميايستدوهمقواعدژانررابراي
گسترشمخاطبانرعايتميكند.جمعهردوياينهادرابتدايدهه7۰،نهخيليآسان

بودونهمسبوقبهسابقه.

بابا عقيل
 هور در آتش ۱۳۷۰

پيرمردبسيجيســينمايايراندر4  ســادهوبيرياومتين.بهترين
بهترينفيلمســازندهاش)عزيزاهلل
حميدنژاد(،بالهجهايشيرينوحضوريگرمو
منطقيوباورپذيركهازپشتجبههتاخطمقدم
پيشميرود.در»هــوردرآتــش«باباعقيل
)مهديفقيه(بهعلتسنوســالبااليشپشت
خطماندهودرانبارنانبــهرزمندگانخدمت
ميكند،درحاليكهفرزنــدشرحمتبهخط
مقدمرفتهاست.باباعقيلدرجستوجويپسر
ســفرياديســهوارراآغازميكند.اينتفسير
سيدمرتضيآوينيازفيلم،تحليليدقيقدرباره
شــخصيتباباعقيــلنيزهســت؛»پدريدر
جســتوجويفرزنــدشبرميآيــدودراين
جســتوجوكهدرطولســفريمعنوياتفاق
ميافتد،رفتهرفتهازعقبجبههبهخطوطمقدم
آنراهمييابد.»رحمت«،پسرپيرمرد،درسنگر
كميناست،يعنيدرمنزليحتيجلوترازخط
مقدم...وپيرمردطيسفريكهدرآخرينمنزل
آنديگرازخــوداختيارينيزنــداردبهكمال
انقطاعميرســدوبرايمرگآمادهميشــود.
تعلقاتشرا،انگشتروساعتونيوخانهحصيري
وحتيديوانحافظشراكهآنقدردلمشغولآن
بودهاست،دورمياندازدامابهشهادتنميرسد
ودرعوض،رحمت،فرزنــدشراپيداميكند.
درستهمهميناستكهوقتيازبزرگترين
تعلــقخويشكــهفرزنداســتدلميكندو
هيچچيزمياناوومعشــوقازليوابديباقي

نميماندبارديگرفرزندشزندهوسالمبهاواعطا
ميشــود.درآخرينمرحلهســفرمعنوينيز
حقيقتهماناستكهســالك،بياختياروبا
جذبههدايــتحق،طيطريقكنــد.مواليي،
سكانبانراهراگمميكندوســكانرابهامان
خدارهاميســازد.پيرمردتــالشميكندتا
جانشينسكانيشودامااوهمناگزيرميشودكه
قايقرابه»مشيتمطلق«بسپاردوآمادهمرگ
شودواينآمادگيبرايمرگ،همهغايتسلوك
عرفانياســتوچونپيرمردبــهاين»غايت«
ميرسد،سفرمعنويوظاهريپايانميپذيردو
پدربهفرزندخويشميرسد.سلوك»ديدهبان«
درجادهايبودكهبهخطمقدمميرسيد.اواز
ميانآتشگذشتوبهگلستانرسيد.در»هور
درآتش«نيزپيرمرداينسفرمعنويرادرميان
آتشبهانجامرساندوبرترسوتعلقاتخويش

غلبهكرد...«.

علی
پناهنده ۱۳۷۲

ســينمايبرخاســتهازدفاعمقدسبهتغييرو5  يكيازنخستينواكنشهايمهموتأثيرگذار
تحوالتجامعهپسازجنگكهكاراكتراصلياش
علي)عبدالرضااكبري(بسيجيايمعتقداستكهسالهاپس
ازپايانجنگ،هنوزچنانمشحونازعطرگذشتهويادياران
استكهكلاتاقشرامنقشبهتصاويريارانورفقايرفتهكرده
است.دنيايعليكهتقريباهيچپيونديادلبستگيايبهامروز
نشاننميدهدوگويييكسرهدرگذشتهماندهومتوقفشده
است،باورودسعيد)مسعودكرامتي(وبنفشه)شهرهلرستاني(
بهماجرا،كهاعضايســابقيكيازگروهكهــاودرگريزاز
مافوقشــانزاپاتا)احمدنجفي(بهايــرانآمدهاند،قهرمان
بسيجيفيلمراازپوستهانزوايشخارجميكند.عليكهزيست
عادينداردحاالوبهبهانهحمايتاززوججوانبهانهايبراي
كنشمندييافتهاست.درفيلم»پناهنده«كهآسيبهايياز
شــتابتواماندراجراوفيلمنامهديدهاست،كاراكترعليبه
جواهرميماند؛كاراكتريكهنهفقرونهناديدهگرفتهشدنش،
خيليبههمشميريزدونهبرايتحليلهايسطحيجماعت
ارزشيقائلاست؛بســيجيايكهطرفحقراميگيردودر

دفاعازمظلومميايستد.

دومان
 قارچ سمي ۱۳۸۰

مالقليپــورفيلمبــهفيلم9  آدمهايعصيانگررسول
خســتهتروتلخترميشدند.
دامون)جمشيدهاشــمپور(فيلم»قارچ
سمي«يكيازخستهترينوعصيانگرترين

شخصيتهايمالقليپوراست.اووهمرزمقديمياشسليمان)فرهادقائميان(رزمندهايكهدر
آسايشگاهجانبازانروزگاررابهسختيوتلخيميگذراندكاراكترهايآرمانگرايقارچسمي
هستند.شورانگيزترينسكانسهايفيلمدررجعتبهحالوهوايدفاعمقدسوسكانسهاي
درجهيكجنگياثررقمميخورند.درشهرودرتهرانابتدايدهه۸۰اماآنهاآدمهايتنهايي
هستندكهكسيدركشاننميكند.رزمندهديروزومهندسامروزچونحاضربههمراهيبافساد
نميشودبايدهمهچيزشراازدستبدهد.مالقليپورامانقطهايآرمانيبرايقهرمانانشدرنظر
ميگيرد.دومانوسليماندرتقابلباآدمهايفاسدقرارميگيرندوجانشانراپايآرمانشان
ميدهند.جملهبيتا)ميتراحجار(تنهاكاراكتريكهعواملدومــانرادركميكنددريادها

ميماند:»خستهعاصيراحتشدي؟«

علی
 تنگه ابوقريب ۱۳۹۶

فيلــم»تنگــهابوقريب«را10  علي)مهــديباقري(در
ميتواننمايندهبسيجيهاي
نوجواندرسينمايدفاعمقدسدانست؛
بسيجينوجوانيكهطبيعياستبهواسطه

سنوسالشكميهمخامدستباشد.جاييازفيلمحسن)اميرجديدي(درپاسخبهسؤال
عليميگويد:»ببينبقيهبهكدامسمتتيراندازيميكنندتوهمبههمانجاتيراندازيكن«
گفتاريكهقراراستنشاندهدمشكلجغرافيانهفقطمشكلتماشاگرانمسئلهكاراكترهاهم
هست.علينوجوانياســتكهدراوايلفيلم،باهمهوجودشميخواهددرخدمتجبههو
رزمندگانباشدوليكمتركســيحاضربهجديگرفتنشميشودبهمرورمردميشود.در
فيلميكههمهشخصيتهاياصلي)ازجملهجوادعزتي،اميرجديديوعليسليماني(هركس
بهنويييابهشهادتميرسنديامجروحودچارموجگرفتگيميشوند،علينوجوانباچهره
مصممودرعينحالخندانشسرميرسدوفيكسشدنتصوير،چيزيفراترازيكپايان
خوشپسازتلخيهايفراوانفيلماست.مردشدننوجوانحاضردرجبهه،يكيازتمهايبه

ثمرنشستهفيلماست.



  2 ابرستاره در كهكشان  اسنوكرباز ايراني، قاتل شماره يك هاي جهان

  رالف رسما معرفي شد

حسين وفايي كه يك ماه پيش ساليوان اسطوره اسنوكر را شكست داده بود، اين بار در انگليس 
مارك سلبي مرد شماره يك جهان را برد 

با زوج ويني و كريم هر چيزي 
امكان پذير است

در مورد علي دايي كه با وجود غيبتش، همچنان 
سوژه جذاب رسانه هاست   نيست ، امـا خيلـي هست
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  همكار والسكو در تيم ملي زنان ايران 
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شكل و شمايل بازي هاي ليگ برتر فوتبال ايران در نخستين 
روز از هفته هفتم كامال شبيه هفته هاي گذشته بود؛ بازي هاي 
زشت و كم گل با حاشيه هاي فراوان و اعتراض هاي تمام نشدني 
به داوران! ديروز 5بازي برگزار شــد كــه ميانگين گل  در اين 
بازي ها 1.4 بود اما پنالتي هايي كه تيم هــا از داوران طلبكار 
شدند خيلي بيشتر از اينها بود. استقالل در آبادان به چهارمين 
مســاوي پياپي رســيد و مجيدي اين بار هم در مصاحبه بعد 
از بازي 2پنالتي از داور طلبكار شــد. پرســپوليس هم يك بار 
ديگر از داوري شــاكي بود، چون صحنه مشكوك در محوطه 
جريمه نفت مسجدسليمان در نيمه اول، پنالتي گرفته نشد. 
پيكان هم در حالي به گل گهر باخت كه ســرمربي اش 2بار با 

اعتراض هاي شــديد بازي را متوقف كرد و اعتقاد به 2پنالتي 
داشت. در عوض مس رفســنجان براي دومين هفته متوالي با 
يك پنالتي مشكوك برنده شــد و مربي بازنده اين بازي يعني 
رضا عنايتــي كل كنفرانس مطبوعاتــي اش را براي اعتراض 
به كميته داوران صرف كرد. عنايتي بــا كنايه گفت: »بعضي 
تيم ها با اين داوري مي توانند قهرمان آسيا شوند!« به همه اين 
حاشــيه ها اضافه كنيد اتفاق عجيب و غريبي را كه در ابتداي 
بازي پرسپوليس و نفت مسجدسليمان رخ داد و بازي اين دو 
تيم در ورزشگاه آزادي با نيم ساعت تأخير آغاز شد. دليل اين 
تأخير؟ اختالف سازمان ليگ با شركت توسعه و تجهيز اماكن 
ورزشی، بر سر درآمد حاصل از تبليغات دور زمين! باورنكردني 

است كه مديران ورزش ايران اين دعواي زشت را تا لحظه آخر 
و روي آنتن زنده تلويزيون ادامه دادند و برايشان مهم نبود كه 
هواداران فوتبال منتظر آغاز اين بازي نشسته اند. جالب اينكه 
مجري صداوسيما همين انتقادها را به زبان آورد اما بالفاصله 
خود تلويزيون هم از خير تبليغاتش نگذشت و درحالي كه بازي 

آغاز شده بود، تبليغ روي آنتن زنده فرستاد! 

  تثبيت سپاهان، سبقت پرسپوليس
اما از شرايط تأسف بار ليگ كه بگذريم، در زمين مسابقات ديروز 
مس رفسنجان براي دومين هفته متوالي با پنالتي گادوين منشا 
برنده شــد. تيم ربيعي با اين برد به نيمه باالي جدول رسيد و 

جايگاه هوادار در قعر جدول تثبيت شد. گل گهر در زمين پيكان 
بعد از 4تساوي متوالي به يك برد باارزش رسيد. تك گل گل گهر 
را كاپيتان اين تيم يعني امين پورعلي روي يك ضربه ايستگاهي 
زد. در اصفهان تيم ســپاهان مثل هفته گذشته 2بر صفر پيروز 
شــد تا جايگاهش را در صدر جدول محكم تر كند. تيم نويدكيا 
مقابل نساجي با گل هاي مغانلو برنده شد تا پاي اين مهاجم هم 
باالخره به گلزني در اين فصل باز شود. درحالي كه سپاهان بعد 
از توقف دوهفته اي دوباره به اوج برگشته، كار استقالل همچنان 
گره خورده و تيم مجيدي در اين هفته هم موفق به پيروزي نشد. 
در آبادان، مجيدي مقابل همبــازي قديمي اش منصوريان گل 
اول بازي را هم دريافت كرد. در دقيقه8 بازي روي يك ارســال 

ايستگاهي مهدي حنفي با ضربه سر دروازه استقالل را باز كرد 
تا آبي پوشان براي نخستين بار در اين فصل عقب بيفتند. تالش 
آبي پوشان براي به تساوي كشيدن بازي موقعيت هاي زيادي را 
روي دروازه ميزبان ايجاد كرد كــه فقط يكي از اين موقعيت ها 
توسط حسين زاده تبديل به گل شــد. در خط حمله استقالل 
حسين زاده و يامگا نمايش خوبي داشــتند اما رودي ژستد باز 
هم انتظارات را برآورده نكرد و ارسالن مطهري به شكلي عجيب 

تا دقايق پاياني روي نيمكت ماند. جالب 
اســت كه مجيدي حتي بــه محمدرضا 

آزادي هم بيشــتر از مطهري ميدان داد! آزادي در دقيقه74 به 
زمين رفت اما مطهري فقط 2دقيقه فرصت بازي پيدا كرد.

 ادامه  در
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در يك روز پر از اعتراض و بي نظمي، استقالل مساوي كرد و پرسپوليس برد 
تا در آستانه داربي تهران،  قرمزها باالتر از حريف قرار بگيرند

نساجی 0سپاهان 2

نفت مسجد سليمان 1 0پرسپوليس

استقالل 1صنعت نفت 1

سبقت قرمزها، سر پيچ داربي
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نيست ، اما خيلي هست
در مورد علي دايي كه با وجود غيبتش، همچنان 

سوژه جذاب رسانه هاست

رقابت براي قهرماني در ليگ قهرمانان آســيا هر سال دشوارتر از قبل 
مي شود. ريخت وپاش سنگين باشــگاه هاي عربي و شرقي از يك سو و 
محروميت روزافزون فوتبال ايران از ميزباني از ســوي ديگر باعث شده 
تيم هاي ما هر سال كار سخت تري براي پيشروي در اين مسابقات داشته 
باشند. در اين ميان گاهي ممكن اســت اتفاقاتي رخ بدهد كه شانس 
تيم هاي ايراني را افزايش بدهد؛ مثل 2 فصل پيش كه الهالل عربستان 
به عنوان مدعي اصلي كسب عنوان قهرماني به دليل شيوع كرونا از اين 

مسابقات كنار گذاشته شد و پرسپوليس توانست تا فينال جلو برود.
حاال هم ممكن است براي فصل آتي ليگ قهرمانان، اتفاقي شبيه اين رخ 
بدهد. هم اكنون صحبت بر سر آن است كه تيم هاي قدرتمند قطر به خاطر 
حمايت از تيم ملي اين كشور در مسير حضور در جام جهاني 2022از اين 
رقابت ها كناره گيري كنند. خبرهايي كه طي اين چند روز مخابره شده، 
حاكي از آن است كه السد و الدوحيل يا در مسابقات شركت نمي كنند يا 
بدون ملي پوشان وارد ليگ قهرمانان مي شوند. اين تصميم خلق الساعه و 
ناگهاني نيست، چرا كه ظاهرا السدي ها حتي با ژاوي هرناندس، سرمربي 

پيشــين خود هم در اين مورد حرف زده بودند. فلسفه مديران فوتبال 
قطر اين است كه همه توان فوتبال اين كشــور به سود تيم ملي بسيج 
شود. قطر در يكي از جنجالي ترين انتخاب هاي تاريخ فوتبال توانست 
ميزباني جام جهاني 2022را به دست بياورد و حتي زمان برگزاري اين 
تورنمنت را هم به فصل پاييز منتقل كند. قطر تنها تيم جهان است كه 
براي نخستين بار صرفا به خاطر ميزباني در جام جهاني امكان حضور در 
بازي ها را به دست مي آورد. بنابراين آنها مي خواهند حضور آبرومندانه اي 
در اين مسابقات داشته باشند و همه ابزار الزم را به كار مي گيرند؛ حتي 

اگر الزم باشد تيم هاي باشگاهي را فدا كنند.
به هر حال اما اين يك فرصت ايده آل براي نمايندگان فوتبال ايران است 
كه بخت شان را براي صعود به مراحل باالتر ليگ قهرمانان بيازمايند. هم 
السد و هم الدوحيل همواره جزو تيم هاي قدرتمند اين مسابقات بوده اند. 
براساس آخرين گزارش ها، پرسپوليس، فوالد و سپاهان سهميه مستقيم 
حضور در ليگ قهرمانان آسيا را دارند، اما استقالل ابتدا بايد در پلي آف 

به مصاف بني ياس امارات برود.

فرصتتاريخيبرايسرخابيها

نكته بازي

آماربازي

شما يكي حرفش را نزن!

استقالل گلر نمي خواهد؟

فقط موقع تمديد قبولت دارم!

اگر همه اهالي فوتبال در سراســر 
جهان حق داشته باشند در ستايش 
از سيســتم كمك داور ويدئويي 
ســخن بگويند، اين امتياز براي 
مهدي شيري محفوظ نيست! وقتي 
شنيديم شــيري ابراز اميدواري كرده 
VAR هر چه ســريع تر وارد فوتبال ايران شود، پشت مان تير 
كشيد. برادر عزيز؛ ما اگر جاي شــما بوديم بعد از آن حماسه 
تاريخي در فينال ليگ قهرمانان آســيا، تا آخر عمر در مورد 
كمك داور ويدئويي حرف نمي زديم. اســتاد شيري در بازي با 
اولسان هيونداي مرتكب آن هند معروف پنالتي شد كه بعد از 
بازبيني صحنه از سوي كمك داور ويدئويي، قاضي ميدان آن را 
عليه پرسپوليس خطا گرفت. البته هند شيري تابلوتر از آن بود 
 VAR كه داور خودش نفهمد. آقا شما اجازه بده بقيه در مورد

حرف بزنند!

آقا اگر در باشــگاه استقالل دوست و 
آشــنا داريد، بي زحمت يك سؤال 
كنيد ببينيد اين تيــم دروازه بان 
مي خواهد يا نه؟ گويا شرح وظايفي 
كه براي گلرهاي اســتقالل تعريف 
شده با همه جاي جهان فرق مي كند. 
االن شما به رشيد مظاهري نگاه كنيد؛ در مهم ترين بازي فصل 
از حضور مقابل الهالل ســرباز زد، بعد قراردادش را محترمانه 
تمديد كردند، مدتي نيمكت نشين شد و االن 3 مسابقه است كه 
از فهرست 18نفره هم خط مي خورد. مظاهري بعد از هر بار خط 
خوردن از ليست استقالل، با انتشار استوري براي اين تيم آرزوي 
موفقيت مي كند. خب همه اين كارهايي كه مظاهري مي كند، 
از دســت ما هم بر مي آيد. قول مي دهيم حتي اســتوري هاي 
پرحرارت تري بگذاريم و مطالب بهتري بنويسيم. چند ميليارد باال 
و پايين هم فرقي نمي كند؛ با هم كنار مي آييم. گلر نمي خواهيد؟

يكي از حاشيه هاي عجيب روزهاي 
اخيــر در فوتبــال ايــران مربوط 
مي شــد به اظهــارات يحيي در 
مورد بالتكليفي مديريتي باشگاه. 
روي كاغــذ حرف هاي ســرمربي 
پرســپوليس درست اســت، اما وزير 
ورزش جواب يحيي را داد و گفت باشگاه سرپرست موقت دارد 
و از نظر وزارتخانه، مجيد صدري با اختيارات كامل مديريتي در 
راس كادر اجرايي قرار گرفته است. حاال هم گفته مي شود شانس 
مديرعاملي صدري زياد است. كاري به اين حرف ها نداريم؛ اما 
نكته جالب در مورد يحيي اين است كه هنگام تمديد قرارداد 
3ساله و گران قيمت با پرسپوليس كامال صدري را قبول دارد، اما 
موقع مصاحبه خواهان رفع ابهام مديريتي از باشگاه مي شود. 
خب برادر شما كه احســاس مي كردي تكليف باشگاه روشن 

نيست، چرا با يك آدم موقت قرارداد 3 ساله بستي؟

متريكا

تيم فوالد 291دقيقه است گل نخورده و 

امروز مي تواند ركورد 2 تيم استقالل و 291
ســپاهان را در ايــن زمينه بشــكند. 
فوالدي ها در 3هفتــه اول 7گل خورده 
بودند اما از هفته سوم به بعد هيچ گلي دريافت نكرده اند. در آخرين 
مسابقه اي كه عبداهلل ويسي روي نيمكت فوالد بود اين تيم موفق به 
كلين شيت شد و 2 بازي تحت هدايت نكونام هم با 2 كلين شيت ديگر 
براي اهوازي ها همراه بوده است. فوالد امروز در اهواز با تراكتور بازي 
دارد و اگر چهارمين كلين شيت متوالي را به دست بياورد دقايق گل 
نخوردنش از ركوردهاي 327دقيقه سپاهان و 360دقيقه استقالل 
عبور مي كند. در اين صــورت آنها هفته آينــده مي توانند ركورد 
403دقيقه اي آلومينيوم كه بهترين ركورد اين فصل بوده را بشكنند.

 تيم پديده كه با 5باخت متوالي به هفته 

هفتم ليگ برتر رسيده ممكن است امروز 05
به ركوردي برسد كه در كل فصل گذشته 
هيچ تيمي به آن نرسيده است. تيم اكبر 
ميثاقيان امروز ميزبان فجرسپاسي است و اگر مقابل اين حريف هم 
تن به شكست بدهد به ركورد 6باخت متوالي مي رسد. فصل گذشته 
بيشترين باخت متوالي كه توسط يك تيم به ثبت رسيد 5باخت بود 
كه آلومينيوم و نفت مسجدســليمان و ماشين ســازي به شــكل 
دسته جمعي به اين ركورد رسيدند. پديده فقط در نخستين بازي اين 
فصل موفق به كلين شيت شده و يك مساوي بدون گل از آلومينيوم 
اراك گرفته است. بعد از آن بازي، مشهدي ها در همه مسابقات گل 

خورده و باخته اند.

 بعد از گذشت 6هفته از ليگ برتر، تنها 

تيمي كه هنوز نتيجه مســاوي نداشته 03
ذوب آهن اصفهان اســت. تيم مهدي 
تارتار به شكل كامال منظم بازي هايش را 
يكي در ميان مي برد و مي بازد. سبزپوشــان بعد از 6بازي با 3برد و 
3باخت در ميانه جدول قرار گرفته اند و صاحب 9امتياز هستند. آنها 
تيم صدرنشين يعني سپاهان را برده اند اما مقابل تيم هاي پنجم و 
هفتم جدول شكســت خورده انــد. ذوب آهن طي 3بــازي اش در 
فوالدشهر 2بار شكست خورده و به همراه چند تيم ديگر بيشترين 
باخت هاي خانگي را دارد. تيم تارتار با ميانگين نمره6/86از سايت 
متريكا به لحاظ فني ششمين تيم ليگ تا اين مقطع بوده است. اما به 

اندازه كيفيتش نتيجه نگرفته و در جدول ليگ، رتبه هشتم را دارد.
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یادداشت
چقدر ناله مي كنيد دوستان ميلياردر؟

رســول بهروش | واقعيت اول؛ اين يك اصل پذيرفته شده در سراسر 
جهان است كه فوتباليست هاي حرفه اي مثل برخي اقشار ديگر ازجمله 
خوانندگان، بازيگران سينما و... درآمدي بسيار باالتر از ميانگين جامعه 
كسب مي كنند. نوش جان شــان. باالخره اينها پديده هاي پاپيوالر و 
عامه پسند هستند، مردم دوست شان دارند و حتي در كشور خود ما 
هم به ندرت ديده مي شــود كه يك كارگر، كارمند يا آموزگار انتظار 

داشته باشد به اندازه فالن ستاره فوتبال پول دربياورد.
واقعيت دوم؛ پرســپوليس و استقالل »گنج« هســتند. اينها با اين 
پايگاه اجتماعي و تاريخچــه غني، آنقدر پتانســيل دارند كه اگر در 
يك ساختار اقتصادي درســت قرار بگيرند و توسط بخش خصوصي 
واقعــي اداره شــوند، مي توانند به بارســلونا و رئــال مادريد منطقه 
تبديل شوند. اين يعني هم داخل كشــور و هم خارج از كشور هوادار 

سرسخت پيدا كنند، خيلي بيشــتر از هزينه هاي شان درآمد داشته 
باشــند و هزاران شــغل به وجود بياورند. كافي است شما حق پخش 
تلويزيوني، تبليغات محيطي و بقيه حقوق مشــروع اين دو باشــگاه 
را احيا كنيد تــا وضع آنها زير و رو شــود. حق اينهاســت كه نه تنها 
ستاره هاي شــان را از تطاول باشــگاه هاي ثروتمند عربــي دور نگه 
دارند، بلكه حتــي بهترين بازيكنان خارجي ممكــن را جذب كنند. 
 در نتيجــه ما هم همپاي ســرخابي ها بــه وضع مديريتــي موجود 

معترضيم.
و اما بعد؛ اين دو حقيقــت را مرور كرديم تا مطلــب حاضر متهم به 
موضع گيري پوپوليستي نشود. با اين همه اجازه بدهيد مراتب مالل 
و بيزاري مــان را از اين همه آه و ناله فوتباليســت ها و مربيان محترم 
ليگ برتري ابراز كنيم. آخرين مصداقش شــايد استوري هماهنگ 
پرسپوليسي ها در اعتراض به وضعيت مالي شان باشد. اين اما فقط آنها 
نيستند كه مدام گاليه مي كنند. استقاللي ها هم در اين سال ها زياد 
از اين حرف ها زده اند و البته بقيه تيم ها هم مواضع مشابهي داشته اند. 
به خدا حق اين مردم نيست كه با يك دنيا مشكل و گرفتاري، غمخوار 
عقب افتادن قسط ميلياردرهاي مستطيل سبز باشند. خسته شديم از 
بس شنيديم كه ما فقط 10 درصد گرفتيم، 5 درصد عقبيم يا باشگاه 

در فالن تاريخ به قول خودش عمل نكرده است. 
همين 10 درصــد از قرارداد شــما ممكن اســت از عايــدي همه 
عمر يك شــهروند بيشــتر باشــد. كســي نمي گويــد دنبال حق 
و حقوق تــان نباشــيد، اما خيلي از ايــن بحث ها را مي شــود درون 
مجموعــه پيگيري كرد. دوســتان قصــد دارند با رســانه اي كردن 
موضوع فشــار را روي باشــگاه افزايش بدهند، اما بــه چه قيمتي؟ 
به بهــای تلخ كــردن كام مــردم؟ خيلــي از كارگــران زحمتكش 
اين كشــور هم چند ماه چند ماه حقــوق معوقه طلــب دارند؛ اينها 
 صــداي دردمندشــان را از كــدام تريبــون بــه گــوش مديران

 برسانند؟ چرا اين همه خودخواهيد؟ چرا »موقعيت شناس« نيستيد 
و در اين شرايط ســخت اقتصادی، دغدغه هاي لوكس تان را با مردم 
قســمت مي كنيد؟ فوتبال يكي از معدود دلخوشي ها و پناهگاه هاي 
رواني اين مردم اســت؛ آنها چه گناهي كرده اند كه يك خط در ميان 
يا بايد نگران دســتمزد عقب افتاده ســرخابي ها باشند يا غصه لباس 

بازيكنان تيم ملي را بخورند؟ 
از آخرين باري كه تعدادي از مخاطبان شــما براي خودشــان لباس 
خريده اند، شايد يك سال مي گذرد. اينها ســنگ صبور خوبي براي 

ناله هاي شما نيستند. كمتر بنويسيد سر جدتان!

بهروز رسايلي | بيشــتر از 2 سال است كه 
علي دايي در فوتبال ايــران كار نمي كند. 
آخرين سمت او سرمربيگري سايپا بود كه 
در فاصله 2 هفته به پايــان ليگ نوزدهم به 
شکلي عجيب از آن بركنار شد. در اين مدت 
شــايعات زيادي در مورد ممنوع الکار بودن 
دايي مطرح شده، اما خود او اخيرا با رد اين 
مسئله مدعي شده شخصا تمايلي به پذيرش 
پيشنهادها و بازگشــت به مربيگري ندارد. 
هر چه هست، مدت هاســت دايي را درمتن 
اتفاقات فوتبال ايران نمي بينيم. با اين حال 
او آنقدر كاراكتر جذابي دارد كه حتي در ايام 
 خانه نشيني هم ســوژه روز محافل فوتبالي

 مي شود.

  از عباس تا كريس
بخشي از دوران ســكوت و فراقت علي دايي با 
عبور كريســتيانو رونالدو از ركورد او در تعداد 
گل هاي ملي مقارن شد. اين يك اتفاق فوق العاده 
خبرساز بود كه حتي در محافل بين المللي هم 
ســر و صدا كرد و طبيعتا فضــاي فوتبال ايران 
از آن متاثر شــد. براي مــدت طوالني همه جا 
حرف از اين ركوردشكني بود و به همين دليل 

بسياري از سايت هاي معتبر دنيا هم طرح هاي 
جذابي با استفاده از صورت دايي و رونالدو خلق 
كردند. البته پيش از داستان رونالدو، آن ويدئوي 
معروف »عباس بوعذار« هم حسابي وايرال شد. 
برخالف باور يك عده، در داغ شــدن اين ويدئو 
هيچ نشــانه اي از تمســخر و اين چيزها وجود 
نداشــت. صرفا عصبانيت دايي در آن نشســت 
خبري و تطبيق دادن 2 نام بوعذار و محمدي از 

سوي او خيلي بامزه از آب درآمده بود!

  غائله طارمي
در كشاكش اختالف نظر بين دراگان اسكوچيچ 
و مهدي طارمي، يك مصاحبه از علي دايي نقش 
هيزمي در آتش را ايفا كرد و به شــدت خبرساز 
شد. در شرايطي كه خيلي از چهره هاي نامدار 
تصميم گرفتند وسط كار را بگيرند و خيلي به 
ســمت يكي از طرفين غش نكنند، علي دايي 
به طور شــش دانگ جانب طارمي را گرفت و با 
ادبياتي به شدت تند و تيز به سرمربي تيم ملي 
تاخت. اين رفتار دايي با انتقادهاي زيادي همراه 
شد، اما به هر حال او تصميمش را گرفته بود و 
به طور تمام قد از بازيكني دفاع كرد كه به نوعي 

كشف خودش محسوب مي شود.

  از پيشنهاد اورتون تا سوريه
غير از پيشــنهادهاي داخلي كه هميشه براي 
علي دايي وجود داشته اســت، در مدت زمان 
خانه نشيني او شاهد طرح 2 شــايعه در مورد 
پيشــنهادهاي بين المللي هم براي اين چهره 
شناخته شــده بوديــم. ابتدا اورتــون با مالك 
ايراني اش مشــيري به دنبال همكاري با دايي 
بود. هيچ گاه مشخص نشد پيشنهاد اين باشگاه 
انگليسي به شــهريار دقيقا چه بوده، اما به هر 
حال دايي آن را نپذيرفت. بعد هم شايعه كردند 
او قرار اســت ســرمربي تيم ملي سوريه شود، 
اما خودش موضــوع را تكذيب كــرد. اخيرا با 
انتخاب و معرفي تيتا والريو رومانيايي به عنوان 
سرمربي جديد سوريه، اين پرونده به طور كامل 

بسته شد.

  داستان عجيب ماهي
آخرين اتفاقي كه يك موج خبري پيرامون علي 
دايي ايجاد كرد، نام گذاري يك گونه ماهي تازه 
كشف شده به اسم شهريار بود. ريز و درشت كل 
داستان را خودتان بهتر از ما مي دانيد. نيت آن 
گروه علمي كه اين كار را كردند صددرصد خير 
و زيبا بود، اما نو بودن چنين ايده اي براي خيلي 

از مردم باعث شد كلي با داستان شوخي شود. 
هنوز هم موج طنز ساختن با اين ماجرا فروكش 
نكــرده و حتي اخيرا شــاهد ورود ســتارگان 
شناخته شــده اي مثل علي كريمي يا خداداد 
عزيزي به اين داستان بوديم. صد البته اگر دايي 
چنين شهرت و جايگاهي نداشت، اصال اسمش 

در اين پروژه مطرح نمي شد.

  نيسان آبي
پاي شوخي با دايي اما به توليدات تلويزيون هاي 
اينترنتي هم رسيده است. به عنوان مثال سريال 
طنز »نيسان آبي« كه اين روزها پخش مي شود، 
به طور مكرر با جمله معروف علي دايي در مورد 
بوسيدن دست پدر و مادر شوخي كرده است. 
اين جمله از دايي شــاهكار بود؛ زماني كه يك 
پسر كم سال قصد داشت از شدت هيجان دست 
او را ببوسد، اما دايي به او يادآوري كرد: »فقط 
دست پدر و مادرت را ببوس.« اين ويدئو يكي از 
پربيننده ترين فيلم هاي اين ساليان شبكه هاي 
اجتماعي بوده و كلي هم مورد ستايش كاربران 
قرار گرفته است. در مجموع به نظر مي رسد هر 
اتفاقي حول محور علي دايــي، قابليت تبديل 

شدن به يك موج خبري بزرگ را دارد.
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سبقت قرمزها
سر پيچ داربي

اســتقالل حاال با 4تســاوي متوالي به داربي  ادامه از 
تهران رســيده و امروز از آخرين پيروزي اين صفحه17

تيم دقيقا 31روز مي گذرد. درحالي كه استقالل مقابل نفت آبادان 
به تساوي رسيد، پرسپوليس در تقابل با ديگر تيم نفتي ليگ برنده 
شــد تا در جدول رده بندي از استقالل ســبقت بگيرد و با روحيه 

بهتري پا به داربي روز شنبه بگذارد. 
ديروز پرسپوليســي ها كم وبيش شبيه هفته گذشــته بودند. باز 
هم چندان باطراوت و خالق بازي نكردند، بــاز هم مقابل حريف 
دفاعي شان موقعيت هاي خيلي زيادي خلق نكردند و البته باز هم 
با يك گل در نيمه دوم پيروز ميدان شدند.  تك گل پرسپوليس را 
مهدي عبدي زد اما همين بازيكن يك فرصت عالي را مقابل دروازه 
خالي از دست داد تا فرصت 4گله شدن در ليگ را از دست بدهد. 
او با 4گل مي توانست به تنهايي صدرنشين جدول گلزنان باشد اما 
حاال 5شريك در صدر جدول دارد. تيم يحيي از زماني كه اسدي را 
روي نيمكت نشانده نه گل خورده و نه امتيازي از دست داده است. 
قرمزها با اين دو برد ناپلئوني 6امتياز باارزش گرفتند و تا رتبه دوم 
جدول باال رفتند. حاال داربي سرخابي ها در حالي برگزار مي شود 
كه پرسپوليس باالتر از استقالل قرار گرفته و شايد به لحاظ روحي 

برتر از حريف باشد.

گزارش بازی

لژیونر

چه هفته بدي
بيشتر لژيونرهاي فوتبال ايران عملكرد نااميدكننده اي 

داشتند

از تخت برخاسته!
 راموس پس از 6ماه به زمين فوتبال

برگشت و نمره خوب 7/9 گرفت

سرانجام پس از 6ماه دوري از فوتبال و تحمل روزهاي سخت و 
دوري از مادريد، سرخيو راموس توانست از ابتدا در تركيب 

يك تيم فوتبال قرار بگيرد و بدون مشــكل بازي كند. 
كاپيتان ســابق رئال اولين بار با پيراهن پاري سن  ژرمن 
ديده شد و اولين بار در كنار مسي بازي كرد. دقيقا 207روز 
طول كشيد تا او بتواند فوتبال بازي كند. آخرين بار در 

نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا مقابل چلســي به ميدان 
رفته بود و سپس مصدوميت ها از راه رسيدند. اين غيبت 

طوالني تقصير خودش هم بود، چون براي ركوردشــكني و 
باالبردن بازي هاي ملي اش با درد براي تيم ملي اســپانيا بازي 

كرد و پس از آن ديگر دعوت هم نشد. راموس با ۳۵ سال و 2۴۳ روز 
سن به پنجمين بازيكن مسن قرن 2۱  تبديل شد كه نخستين بازي خود 
در ليگ يك فرانسه را تجربه مي كند؛ پس از جيانلوئيجي بوفون )۴0 سال 
و ۱۸6 روز(، مورگان دي ســانتيس )۳9 ســال و ۱6۸ روز(، ديويد بكام 
)۳7 سال و 29۸ روز( رونالدو )۳6 سال و ۱2۵ روز(. او در برد ۳ بر يك مقابل 
سنت اتين در يك شب برفي 9۵ پاس صحيح داد؛ جدا از اين بيشترين 
پاس در زمين، بيشترين تكل موفق در زمين، بيشترين دوئل پيروز شده 
در زمين هم در كارنامه راموس ثبت شد تا او با نمره 7/9 سومين بازيكن 
برتر زمين شود. مدافع اسپانيايي با حمايت از مسي براي كسب توپ طال، 
بخش ديگري از محبوبيتش نزد هواداران سابق را هم از دست داد. او در 
عين حال ادعا كرد كه چهار سال ونيم ديگر قادر به بازي خواهد بود؛ يعني 

تا سال2026 مي تواند به فوتبال در همين سطح ادامه دهد!

2 ابرستاره در كهكشان
با زوج ويني و كريم هر چيزي امكان پذير است

رئال مادريد كه نزديك بود پس از 15بازي در خانه به ســه ويا 
ببازد، كام بك زد. رئال تا اينجاي الليــگا 10 امتياز از 33امتياز 
اين فصلش را از كامبك به دست آورده. يك نكته جالب درباره 
كاسميرو اينكه به نظر آنچلوتي اين روزها با او رابطه چندان خوبي 
ندارد. هافبك برزيلي هفته گذشته پس از قطعي شدن پيروزي 
راحت اين تيم در زمين شريف تيرول اسپور مولداوي به كنار خط 
رفت و از آنچلوتي اجازه خواست تا يك كارت زرد عمدي بگيرد و 
بازي بعدي را كه تشريفاتي و مقابل اينتر است از دست بدهد اما 
كارلتو با اين درخواست مخالفت كرد. كاسميرو در اواخر بازي 
با سه ويا هم كه رئال 2بر يك پيش بود، از بازيكنان مي خواست 
وقت تلف كنند اما آنچلوتي دخالت كرد و گفت كه كاســميرو 
بيخود مي گويد، توپ را به جريان بيندازيد! به نظر مي رسد عادتي 
كه مورينيو در رئال بنيانگذاري كرده بود، در حال برطرف شدن 
است و كارلتو اعتقادي به اين چرك بازي ها ندارد. 3 فصل قبل 
هم رئال در زمين آژاكس ديــدار رفت مرحله حذفي را 2بريك 
برده بود و سرخيو راموس عمدا كارت گرفت تا از بازي برگشت 
در مادريد محروم شود و به بازي حساس تر دور بعدي برسد اما 

رئال در ديدار برگشت 4 گل از تيم هلندي خورد.
   كريم بنزما و وينيسيوس باز هم براي رئال در اين فصل گل 
زدند. كريم در اين بازي سيصدوشصت و يكمين گلش را به ثمر 
رســاند و با عبور از تيري آنري به بهترين گلزن فرانسوي تاريخ 
فوتبال در رده باشگاهي تبديل شــد. اين يازدهمين گل كريم 
بنزما، بهترين گلزن فصل الليگا در ليگ بود و دهمين گلش به 
سه ويا در 26رويارويي با اين تيم. او 10 بار هم مقابل همين تيم 

پاس گل داده.
   در اين فصــل بنزما و محمد صالح بيشــترين تأثير را روي 
گل هاي 5 ليگ بــزرگ اروپايي داشــته اند؛ صالح روي 19 گل 
)11گل و 8پاس گل( و بنزما روي 18 گل )11گل و 7پاس گل(.

   اين بازي شماره577 بنزما با پيراهن رئال بود كه او را در رده 
هشتم باسابقه ترين بازيكنان تاريخ اين باشگاه در كنار كاماچو 

قرار مي دهد؛ 577 بازي، 295 گل.
   وينيسيوس كه نسبت به گذشته به بازيكني 

كامال متفاوت تبديل شده، در 14 بازي اين 
فصل الليگا توانسته 9 گل براي رئال بزند. 
اين در حالي اســت كه اين جوان برزيلي 
در 82مســابقه قبلي در الليگا تنها 8گل 

زده بود. او در 20بازي ايــن فصل در همه 
رقابت ها 11گل و 7پــاس گل داد. در اين فصل 

الليگا ويني 28 شــوت زده كه 21تاي آن داخل چارچوب بوده و 
9ضربه به گل تبديل شــده. ويني به ركورد 137 بازي با پيراهن 
رئال رســيد كه با روبينيو برابري مي كند. او اكنون مشــتركا با 
روبينيو ششمين بازيكن برزيلي تاريخ تيم از نظر تعداد بازي است.

   تاكنون 11 بار زوج خط حمله رئال موفق شده ركورد حداقل 
9 گل )براي هر بازيكن( در 14بازي ابتدايي الليگا را ثبت كند؛ 
السكانو و روبيو )1929(، اوليوراس و روجيرو )1932(، آلداي 
و لكو )1939(، اولميدو و پاهينيو )1948(، پاهينيو و اولســن 
)1951(، دي اســتفانو و اهينيو )1953(، دي اســتفانو و ريال 
)1957(، پوشكاش و خنتو )1960 و 1961(، كريستيانو رونالدو 

و ايگواين )2011(، وينيسيوس و بنزما )2021(.
   رئال با اين برد چهاردهمين برد پياپي خود را در سانتياگو 
برنابئــو مقابل ســه ويا رقــم زد. آخرين برد ســه ويا مقابل 
رئال مادريد در ســانتياگو برنابئو، پيروزي 4بر3 در 7دسامبر 

سال2014 بوده است.
   لوپتگي مقابل رئال صدمين بــازي الليگايي اش را به عنوان 
سرمربي ثبت كرد. او در اين 100 بازي مقابل هيچ حريفي اندازه 

رئال بازي بدون برد نداشته )5بازي؛ 4باخت و يك تساوي(.

ريسك پرخطر
سرمربي موقت منچستر چيزي براي از دست دادن نداشت

مايكل كريگ دومين تجربه اش به عنوان سرمربي موقت منچستريونايتد را هم 
با موفقيت پشت سر گذاشت. هافبك سابق منچستر كه پس از اخراج سولسشائر 
و تا پيش از آمدن رالف رانگنيك، هدايت اين تيم را در اختيار داشت، در بازي با 
تيم صدرنشين و قهرمان فصل قبل اروپا دست به ريسك بزرگي زد. او كريستيانو 
رونالدو را بيش از يك ســاعت روي نيمكت گذاشت؛ كاري كه سولسشائر فقط 
يك بار آن را انجــام داد و ديگر تكرار نكرد. رونالدو البتــه آماري منفي در برابر 
چلسي داشــت و اين تيم لندني بدترين حريف عمر ستاره پرتغالي بوده است. 
كريستيانو در 10رويارويي گذشــته در ليگ برتر كه با حضور 27دقيقه اي در 
اين بازي به 11مسابقه افزايش يافت، موفق به گلزني نشده بود. او تنها يك بار 
در فينال ليگ قهرمانان اروپا در مسكو برابر اين تيم با همين پيراهن من يونايتد 
موفق به گلزني شــده بود. رونالدو در 11بازي در ليگ برتر 713دقيقه مقابل 
چلسي بازي كرده و هيچ گلي نزده. در ساير جام هاي داخلي هم وضع به همين 
منوال اســت؛ 4بازي، 420دقيقه حضور در زمين و صفر گل زده. 18/5ساعت 
بدون گل زده مقابل يك تيم كه براي بهترين گلزن تاريخ فوتبال ركورد افتضاحي 
است. شايد كريگ با اتكا به همين آمار منفي از ابتدا به او بازي نداد اما سبك و 
سيستم اين مربي موقت به شكلي بود كه نياز چنداني به مهاجم در نيمه زمين 
چلسي نداشت. در همان 27دقيقه اي كه رونالدو در زمين حضور داشت، تنها 
7بار لمس توپ كرد. روي كين، اسطوره بداخالق و بي اعصاب منچستريونايتد 
كه شخصيت روي كنت در سريال »تد الســو« را از روي او برداشته اند، در اين 
بازي كارشناس تلويزيوني بود. او از اين كار كريگ حرص مي خورد و مي گفت: 

»منچستر دو سه سال ديگر هم قهرمان نمي شود.«
   احياي سانچو

جيدن ســانچو كه خريدش حدود 100 ميليون خرج روي 
دســت منچســتر گذاشــته و در اين فصل عملكردش با 
انتقادات گســترده اي روبه رو بوده، با رفتن سولسشــائر 
ناگهان احيا شد و 2 گل مهم زد. او در بازي خارج از خانه 
ليگ قهرمانان گل دوم يونايتد را به ويارئال زده بود و 
در بازي يكشنبه شــب تك گل تيمش را در نخستين 
لمس توپش وارد دروازه چلسي كرد. او در دوران اوله 

در 14بازي نه گلي زد و نه پاس گلي داد.

   پنالتينيو
جورجينيو كه يكــي از نامزدهاي اصلي توپ طال هم 
بود، سر گل منچستر يك ســوتي وحشتناك داد اما 
با پنالتي و زدن گل تساوي آن را جبران كرد. هافبك 

برزيلي تيــم ملي ايتاليا هــر 15گل آخر خــود در همه 
رقابت ها را از روي نقطه پنالتي به ثمر رســانده اما به تازگي 

2 پنالتي حساس مقابل سوئيس خراب كرده و باعث از دست 
رفتن شانس صعود مستقيم اين تيم به جام جهاني شده است. او از 29 

دسامبر 2019 )مقابل آرسنال( هيچ گلي در جريان بازي نزده.

وقتي نيازي به دويدن نداري
 هفتمين توپ طال

ششمين هت تريك در پاس گل

مسي يك شب مانده به روزي كه پيش بيني مي شد هفتمين توپ طالي 
خود را رسما ببرد، در بازي با سنت اتين و در روزي كه زياد سرحال 
و روي فرم نبود و خيلي كم دويد، هر ۳ پاس گل پاري سن ژرمن را 
در پيروزي ۳بريك خارج از خانه براي ماركينيوش )2( و دي ماريا 
ارسال كرد. اين ششــمين باري بود كه اين ستاره آرژانتيني در 
يك بازي در پاس گل هت تريك مي كرد. او ســال20۱0 مقابل 
اســپانيول، 20۱۴ مقابل لوانته، 20۱۵ در نيمه نهايي كوپا آمريكا 
مقابل پاراگوئه، 20۱6 مقابل ختافــه، 2020 مقابل بتيس و حاال 
202۱ مقابل ســنت اتين در ثبت پاس گل هت تريك كرده است. با 
اين ۳ پاس گل تعداد پاس گل هاي او در سال202۱ به عدد۱۵رسيد. حاال 
مسي تنها بازيكن تاريخ فوتبال است كه در ۱۴ســال پياپي موفق به ثبت 
دست كم ۱۵پاس گل در هر فصل مي شود؛ 200۸: ۱۸پاس گل، 2009: ۱۵پاس گل، 
20۱0: ۱7پاس گل، 20۱۱: ۳6پاس گل، 20۱2: 22پاس گل، 20۱۳: ۱6پاس گل، 20۱۴: 
22پاس گل، 20۱۵: 26پاس گل، 20۱6: ۳۱پــاس گل، 20۱7: ۱6پاس گل، 20۱۸: 
26پاس گل، 20۱9: ۱۸ پاس گل، 2020: ۱9پاس گل، 202۱: ۱۵پاس گل. او همچنين 
موفق شد تعداد پاس گل هاي دوران حرفه اي خود را به عدد۳۱۸ برساند. مسي 
به اين ترتيب از لحاظ هت تريك در پاس گل در يك مسابقه هم از ۵بار كريستيانو 
رونالدو عبور كرد. فعال ركورد در اين زمينه در دست مسوت اوزيل است كه ۸ بار 

توانسته در يك بازي ۳ پاس گل يا بيشتر ارسال كند و فابرگاس هم 6بار. 
ساعت 2۳:۳0 ديشــب قرار بود مجله فرانس فوتبال برنده توپ 

طالي امسال را معرفي كند كه همه مي گفتند اين جايزه به مسي 
رسيده و لواندوفسكي و بنزما دوم و سوم شده اند.

گاهي همه  چيز عالي است و به طور همزمان شاهد درخشش كلي از 
بازيكنان ايراني شاغل در ليگ هاي خارجي هستيم؛ گاهي هم مثل 
اين هفته با يك برهوت كامل مواجهيم. هفته اي كه گذشت تقريبا 
براي هيچ كدام از لژيونرهاي فوتبال ايران در اروپا خوب نبود. پورتو 
2 بر يك برد، اما مهدي طارمي براي ششــمين مسابقه پياپي گل 
نزد. بعد از بازي هم سرجيو كونسيسائو يك بار ديگر به مهدي پيله 
كرد و گفت: »وقتي بايد شوت بزند پاس مي دهد و وقتي بايد پاس 

بدهد، شوت مي كند!«
 از آن طرف عليرضا بيرانوند در بواويشــتا يــك گل دقيقه نودي 
خيلي بد خورد تا تيمش 2 بر يك شكست بخورد. حاال آمار او در 
3 بازي اخير به 11گل خورده رســيده كه فاجعه بار است. بيرو به 
تازگي تركيب اصلي تيم ملي را هم از دست داده است. شارلرواي 
بلژيك هم اين هفته در حضور 90 دقيقه اي علي قلي زاده 3 بر يك 

شكست خورد.
دامنه عملكرد ضعيف لژيونرهاي ايران به اوكراين هم كشيد؛ جايي 
كه زوريا لوهانسك با حضور شهاب زاهدي و اللهيار صيادمنش با 4 
گل مغلوب رم ايتاليا شد. زوريا البته ديشب در ليگ اوكراين بازي 
داشت و اميدواريم بچه هاي ايراني خوب عمل كرده باشند. سردار 
آزمون هم در جريان برتري 2 بــر صفر زنيت 67دقيقه بازي كرد، 
گل نزد و مطابق روال اين هفته ها مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفت. 
به طور كلي عملكرد آزمون بعد از مصدوميتش افت كرده، هرچند 
او در 2 بازي آخر تيم ملي عالي بود. اين هفته ماريتيمو 2 بر صفر 
پيروز شد، اما علي عليپور باز هم نيمكت نشين بود و اواسط نيمه 
دوم به زمين آمد؛ بدون اينكه گلي بزند. در ميوندالن نروژ هم دوران 
نيمكت نشيني سوشا مكاني همچنان ادامه دارد. آنها اين هفته 3 
بر يك باختند، اما در مقايســه با زماني كه سوشا 7 گل مي خورد، 
قطعا شرايط آبرومندانه تري دارند! اميدواريم شرايط لژيونرها در 

هفته هاي بعد بهتر شود.

 ما مهاجمان ايراني پورتو 
خيلي هم خوبيم!

طارمي توييتي در واكنش به انتقادات سرمربي پورتو 
منتشر نكرد

براي ششمين بازي پياپي پاي مهدي طارمي به گلزني باز نشد. 
او البته در بــرد خفيف 2 بريك پورتو مقابــل گيمارش با نمره 
7/2 سومين بازيكن برتر زمين لقب گرفت اما همچنان طلسم 
گلزني اش پابرجا ماند. به نظر مي رسد اوضاع كنوني مهاجم ايراني 
پورتو زياد خوب نباشد. او از زماني كه با سرمربي تيم ملي ايران 
وارد دعوا شد، افت كرد. طارمي در پاسخ به مصاحبه اسكوچيچ 
كه گفته بود »بازيكنان ايراني تاكتيك پذير نيســتند« توييت 
كرده و گفته بود خيلي هــم تاكتيك پذيرند. خط خوردنش از 
ليست تيم ملي براي 2 بازي با لبنان و ســوريه برخي نگاه ها را 
عليه او كرد. فعال سرجيو كونسيسائو، سرمربي پورتو قبل و بعد از 
هر بازي به مهاجم ايراني تيمش نق مي زند و از او انتقاد مي كند. 
وقتي مهدي گل مي زد، كونسيسائو مي گفت: »او اينجاست كه 
گل بزند. اين وظيفه اوست« و حاال كه گل نمي زند، انتقادات را 
تندتر كرده و گفته: »او زماني كه بايد شوت بزند، پاس مي دهد 
درست مثل بازي قبل )در ديدار با ليورپول( و يا زماني كه بايد 
پاس بدهد، شــوت مي زند. طارمي زماني كه بايد فداكار باشد، 
خودخواه اســت و زماني كه بايد خودخواه باشد، فداكار و نوع 

دوست است!«
 اين در حالي است كه در كنفرانس مطبوعاتي پيش از اين مسابقه 
در پاسخ به ســؤال خبرنگاري درباره گل نزدن طارمي در 5بازي 
متوالي گفته بود: » من هيــچ گاه عالقه اي بــه صحبت در مورد 
بازيكنان به صورت فردي ندارم. ما يك تيم هستيم.« بازيكن ايراني 
هنوز در توييتر واكنش نشــان نداده و ننوشته: »مهاجمان ايراني 
پورتو خيلي هم خوبنــد و خيلي هم بلدند چــه زماني بايد پاس 
بدهند يا شوت بزنند!« االن احتماال پيشكسوتان فوتبال در پرتغال 
مصاحبه مي كنند و از طارمي دفاع مي كنند و مي گويند كونسيسائو 

بايد اخراج شود و يك سرمربي ايراني جاي او را بگيرد!

رالف 
رسما معرفي شد

رالف رانگنيك، ســرمربي 6۳ ســاله آلماني عصر 
ديروز به صورت رســمي تا پايان فصــل 22-202۱هدايت 

منچستريونايتد را عهده دار شد. وب سايت منچستريونايتد رسما 
اعالم كرد رالف رانگنيك را با عقد قراردادي 2/۵ساله به خدمت گرفته 

است. رانگنيك تا پايان فصل 22-202۱سرمربي موقت منچستريونايتد 
خواهد بود و پس از آن، به مدت 2 سال به عنوان مشاور باشگاه به فعاليت 
خواهد پرداخت. جان مرتو، مدير بخش فوتبال منچستريونايتد درخصوص 
انتصاب رانگنيك گفته است: »رالف يكي از محترم ترين و نوآورترين 
سرمربيان فوتبال اروپاست. او گزينه شماره يك ما براي سرمربيگري 

موقت باشگاه بود چرا كه او بيش از ۴ دهه در زمينه سرمربيگري و 
مديريت تجربه دارد و توانايي هاي رهبري و فني فوق العاده اي 

دارد. همه در باشــگاه منتظر كار كردن با رانگنيك در 
فصل پيش رو هستند و سپس طي 2 سال آينده 

او به عنوان مشــاور باشگاه فعاليت 
خواهد كرد.«
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زمزمه هاي بركناري عبدالمهدي نصيرزاده رئيس فدراســيون 
پرورش اندام از حدود يك ماه پيش آغاز شد. اين زمزمه ها ادامه پيدا 
كرد تا اينكه وزارت ورزش و جوانان با برگزاري مجمع فوق العاده 
براي اين فدراسيون موافقت كرد و شايعه بركناري نصيرزاده قوت 
گرفت. انتقادها عليه اين فدراســيون با عدم بازگشت 3ورزشكار 
اين رشته از كشورهاي نروژ و اسپانيا شــروع شد و با عدم اعزام 
ملي پوشان به مسابقات آسيايي لبنان به اوج رسيد. وزارت ورزش 
و جوانان طــي نامه اي با امضاي مهدي علي نــژاد معاون ورزش 

قهرماني اين وزارتخانه، فدراسيون بدنسازي را موظف كرد ظرف 
مدت 21روز مجمع فوق العاده اي جهت پاسخگويي به ابهامات 
برگزار كند. داليل برگزاري مجمع فوق العــاده كه در متن نامه 

وزارت ورزش آمده است عبارتند از:
1  عدم شفافيت مالي قرارداد جذب اسپانسر

2  فروش سازمان يافته گواهينامه دوره هاي آموزشي
3   به كارگيري افراد دوتابعيتي در امور اجرايي فدراسيون
4   فروش خودرو تحت تملك فدراسيون در مزايده صوري

5    انتصاب هاي بي رويه و بدون مصوبه هيأت رئيسه
6   دريافت وجوه ارزي قابل توجه دوره هاي آموزشي بين المللي

7    عدم نظارت بــر چگونگي نحوه اعزام و بازگشــت اعضاي 
تيم ملي

8   اســتعفاي مســتمر خزانه دار فدراســيون در مدت كوتاه 
تصدي گري فدراسيون )3مورد(

9  صدور مجوز برگــزاري دوره مربيگري به برخي هيأت هاي 
استاني بدون توجه به قوانين و مقررات

10   عدم واريز وجوه ارزي به حساب فدراسيون و دريافت مبالغ 
قابل توجه از شــركت كنندگان دوره هاي بين المللي به صورت 

دستي

پيش از انتشــار خبر برگزاري مجمع فوق العــاده، محمدرضا 
پورابراهيمــي عضو هيأت رئيســه فدراســيون بدنســازي و 
پرورش اندام كه هم اكنون رياست كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي را نيز برعهده دارد از سمت خود در فدراسيون 
كناره گيري كرد تا بيش از پيش شايعات كنار گذاشتن نصيرزاده 
توســط مجمع قوت بگيرد. با توجه به اتفاقــات رخ داده به نظر 
مي رســد عبدالمهدي نصيرزاده رئيس فدراســيون بدنسازي 
كار ســختي براي بقا دارد. او 13دي ماه1400به عنوان رئيس 
فدراسيون پرورش اندام انتخاب شده و درحالي كه هنوز يك سال 
از دوران رياستش در فدراســيون نگذشته است بايد در مجمع 

فوق العاده پاسخگوي منتقدان باشد. 

نقل قول

آرمين هــادي ، تكواندوكاري اســت كه در 
بازي هاي المپيك توكيو به خاطر مصدوميت 
نتوانست خوب مبارزه كند و نتيجه نگرفت. 
او كه به تازگي زانويــش را جراحي كرده به 

ايسنا گفته پزشــك مقصر اتفاقات توكيو 
اســت: »مجبور بودم با زانوي آسيب ديده و 
رباط صليبي پاره به المپيك بروم. هيچ تصميم 
ديگري نمي توانســتم بگيرم. االن هم بايد با 
همين وضعيت كنار بيايم. بيشــترين لطمه 
را خودم خوردم و به خاطر آســيب ديدگي 
و باخت در المپيك روزهــاي خيلي بدي را 
پشت سر گذاشتم. من بايد شهريور ۹۹ عمل 
جراحي مي كردم اما پزشك گفت الزم نيست 
و مشكلي ندارد تا اين اتفاق برايم افتاد. به هر 
حال بايد با آن كنار بيايم چون هر چه بيشتر به 

آن فكر كنم خودم اذيت مي شوم.«

جدول 8375
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افقي:
 1- شــهري در فرانســه- 
شصتمين سوره قرآن- هر 

يك از نشانه هاي نوشتاري
2- نمايشــنامه اي مشهور 
نوشــته ياســمينا رضا- از 

پهپاد هاي ساخت ايران
3- تكيــه كــردن- فيلمي 
ســاخته ابراهيم حاتمي كيا 

با بازي نيكي كريمي
4- انبار اجناس- آســوده- 

ظلمت
5- برهنه- اسلحه اي سرد- 

دستوري- از مطهرات 
6- جنبيدن- برادر- آهار زده

7- سال ميالد پيامبر)ص(- 
معشوق

8- اقليت- مخفــف بدتر- 
ريز ترين رگ خوني

9- از بهترين زنان بهشــت 
است- مشهور ترين ورزشگاه 

برزيل
10- قسمت مهم و اساسي- 

فوق- محضردار
11- تكــرار حرفي- شــب 
گذشته- حس بويايي- راه 

ميانبر!
12- از علوم تحصيلي- سحر 

و افسون- قوم آتيال
13- كشور هاي عقب مانده يا 

در حال توسعه- تغار چوبي

14- بزرگ منشــي- سگ 
خونه مادر بزرگه

15- پوست درخت خرما- 
حــروف ادغــام- درختچه 

بادام كوهي
  

عمودي:
1- ماده اوليه توليد پارچه- 
زنگ جرس- مدافع تيم ملي 

فوتبال اسپانيا
2- تطبيــق داده شــده- 

قابل سكونت- استفراغ
3- سـازمـــان پيـمـــان 
آتالنتيك شــمالي- معين 
كردن- پارچه باريكي كه به 

لبه آستين دوخته مي شود
4- اختاللــي عصبي- جاي 
نگهــداري پول هاي بانكي- 

زيرك
5- برگــه ثبــت نمــرات 

دانش آموز- حس باصره
6- رنگ موي فوري- چند 

جزء- خودرو
7- چيره دســت- سرشار، 

لبريز- نصيب و بهره
8- شــيريني ميــوه اي- 

بهتان- گوني بزرگ پشمي
9- تنگي و فشار- به تازگي- 

سرشوي شيميايي
10- ثروتمنــد- بي رونق- 

درخت زبان گنجشك

11- تعاون- خزنده خانگي
12- مربــوط به هنر- ورزشــكار 

رشته دو- صدا
13- دربرگيرنــده- رشــته اي از 
پوست گياه- حماسه سراي نامي 

يونان
14- رديــف- اپراتــور- حقــه 

سينمايي
15- شــهري در جنوب غربــي 
آلمــان- گــرو گذاشــتن- رنج 

15بي پايان!

شربهناتساهوسا
كورتمشوپيجنران

رليتيرنهيواح
سدارافربنزرح
تسارورريوكنها
اهكوبتقودصج
ناتسارقنسيارب

مشيرباويگنسرگ
ميانيقفانييبت
نبكارتماگاا

فدهلاتقيياپرس
كورتهمردنمسك
داوجهمخزلوتب
كلملاعينصرتنيا

نيمهنداتفادرب

 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 | 4084
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

5137۹8642
28765413۹
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671۹25384
842317۹65
35۹486217
1285437۹6
73426۹851
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متوسط
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3        4
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ساده

متوسط

853۹26147
176834۹25
24۹715683
۹15487362
36825۹714
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حاشيه هاي پرورش اندام باال گرفت

اسنوكرباز ايراني، قاتل شماره يك هاي جهان
حسين وفايي كه يك ماه پيش ساليوان اسطوره اسنوكر را شكست داده بود اين بار در انگليس مارك سلبي مرد شماره يك جهان را برد 

ستاره هاي اســنوكر جهان از روبه رو شدن با حسين وفايي وحشــت دارند. او عادت 
كرده است ستاره ها را يكي پس از ديگري شكست دهد. وفايي همين يك ماه پيش در 
مسابقات انتخابي مسترز آلمان روني ساليوان رنك3 جهان را شكست داد و اين بار هم 
در مسابقات قهرماني انگلستان مرد شماره يك جهان، مارك سلبي را برد. وفايي كه 
هم اكنون رنك63 جهان را دارد، در دور اول با پانگ چون ژو بازي كرد. ژو كه رنك66 
است، مقابل وفايي 6 بر 4 شكست خورد. اين پيروزي قابل پيش بيني بود اما بازي مهم 
براي وفايي، بازي بعدی بود. شايد خوش بين ترين طرفداران او هم تصور نمي كردند او 
در مقابل مارك سلبي، مرد شماره يك جهان بتواند برنده ميدان باشد. البته آنهايي كه 
بازي هاي انتخابي جام جهاني و پيروزي وفايي در مقابل ساليوان را به ياد داشتند، شايد 

ته دلشان اميدوار بودند كه اين بار هم وفايي شگفتي ساز شود. سلبي خيلي بدشانس 
بود كه خيلي زود با وفايي روبه رو شــد. او 6 بر 2 مقابل وفايي شكست خورد و از دور 
رقابت ها كنار رفت. اين پيروزي براي خود وفايي هم دور از انتظار بود. او اين برد باارزش 
را به خو ش شانسي خودش ربط داده اســت: »فكر مي كنم امروز كمي خوش شانس 
بودم. براي مارك سلبي متأسفم. او يكي از اسطوره هاي ماست و احترامش واجب.« 
در مقابل فروتني وفايي، سلبي از او تعريف كرده است: »در 2فريم اول واقعا فرصتي 
پيدا نكردم چرا كه حسين عالي بازي كرد. احتماال بايد فريم سوم را مي بردم، اما وفايي 
دوباره عالي شروع كرد و كامال شايسته پيروزي در مسابقه بود.« اين نخستين باري 
نيست كه مارك سلبي در يك مســابقه مقابل وفايي شكست مي خورد. سال2019 

در مسابقات آزاد ولز، سلبي كه آن زمان هم مرد شماره يك جهان بود 4بر3 به وفايي 
باخت. سلبي و ساليوان نخستين ستاره هايي نيستند كه از وفايي شكست مي  خورند. 
وفايي سال2017 در مسابقات اوپن چين، جو پري، بن ووالستن، و روري مك الود را 
شكست داد و به يك چهارم نهايي رسيد و در اين مرحله جاد ترامپ را برد.مسابقه بعدي 
وفايي امشب ساعت22:30 برگزار مي شــود و او بايد با گودونگ چيني رقابت كند. 
قهرمان مسابقات قهرماني انگلستان 200هزار پوند، )حدود 8ميليارد تومان( جايزه 
مي گيرد. وفايي در مسابقات انتخابي مسترز آلمان بعد از اينكه ساليوان را شكست داد، 
در مسابقه بعدي اش نتوانست به پيروزي برسد و از دور مسابقات كنار رفت. هواداران 

وفايي اميدوارند او اين بار بتواند به مراحل باالتر برسد.

الســاندرا كمپدلي ايتاليايي ســرمربي تيم ملي 
واليبال زنان ايران مي شــود. طبق خبري كه روي 
سايت فدراسيون منتشر شده است، مذاكره با اين 
مربي انجام شده و طرفين به توافق اوليه رسيده اند. 
كمپدلي كه به آله معروف است دوم دي ماه به ايران 
مي آيد تا مذاكرات نهايي را با مديران فدراسيون 
انجام دهد. هدف از اســتخدام اين مربي رسيدن 
به جمع 4تيم اول قاره آسياســت. مالني سنفورد 
از كانادا، فنگ از چين و مونيكا كرســتا از ايتاليا 
ديگر گزينه هاي ســرمربيگري تيم ملي بودند اما 
فدراسيون با آله به توافق رسيد. اين مربي كه متولد 
سال1۹74در ايتالياســت، همكار خوليو والسكو 
ســرمربي ســابق تيم ملي واليبال مردان ايران 
است. فدراسيون براي انتخاب اين مربي با والسكو 
مشورت كرده اســت. از سال2017 كه والسكو در 
تيم هاي پايه ايتاليا مدير فني شد، آله در تيم هاي 
نوجوانان دختر و پسر به او كمك مي كرد. او هرچند 
دستيار مربيان ديگري هم بوده اما كارنامه  كاري ، 
آله را بيشــتر مدرس واليبال معرفي مي كند. او از 
سال2016سرمربيگري تيم ملي ناشنوايان ايتاليا را 
به عهده دارد و همزمان در رده هاي سني ناشنوايان 
هم مربيگري مي كند. الساندرا با تيم ملي ناشنوايان 
ســابقه نايب قهرماني در المپيك و قهرماني در 
مسابقات اروپايي را دارد. شايد دليل انتخاب تيم 
ناشنوايان، حضور پسرش در اين تيم بوده باشد. آله 
2 پسر دارد؛ نيكولو در ليگ ايتاليا بازي مي كند و 

ريكاردو در تيم ملي واليبال ناشنوايان.
كمپدلي نخســتين مربي خارجي واليبال ايران 
نيست. سال13۹5فدراســيون با مايدا چيچيچ 
از اسلووني به توافق يكساله رســيد اما با اينكه 
واليباليســت هاي زن حضور اين مربي را به نفع 
واليبال مي دانســتند، او در ايران ماندگار نشد. 
بهترين مقامــي كه تيم ملي واليبــال ايران طي 
سال هاي گذشته در آسيا به دست آورده، هشتمي 
است. طبق هدف گذاري فدراسيون، سرمربي جديد 

تا سال2024بايد تيم را به پله چهارم برساند.

 همكار والسكو 
در تيم ملي زنان ايران 

چهره روز
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  استفاده از رمزخوان كارت بانكی در درمانگاه ها اجباری شود
با شــرایط كرونایی كه معلوم نیســت تا كی ادامه دارد و با تأكید بر 
حفظ امنیت رمز كارت های بانكی ضروری است همه ارائه دهندگان 
دستگاه های پوز بانكی حتما دســتگاه رمز  خوان در اختیار مشتری 
بگذارند یا اجازه دهند خود مشــتری رمزش را وارد كند. در درمانگاه 
ندای چیذر از دستگاه رمز خوان استفاده نمی شود و به مراجعان نیز 
اجازه نمی دهند رمز خود را وارد كنند و در اعتراض مراجعان می گویند 
اگر رمز را نگویید خدمات نمی گیرید! به بخش رســیدگی به مسائل 
درمانگاه ها بابت این موضوع شكایت كردیم و گفتند كه این روال كار 
و طبیعی اســت. می توانید بروید شكایت كنید. مسئول رسیدگی به 
تخلفات گفتند شكایت كنید نتیجه شكایت را بیاورید كه ما ابالغ كنیم 
كه رمز را خودتان بزنید. وزارتخانه هم در پیگیری این موضوع گفتند 

مصوبه ای نداریم كه بخواهیم ابالغ كنیم.
گودرزی از تهران

  بریدن نرده های پل عابر گلدشت
تنها پل عابر محله گلدشت كرج مورد دستبرد ســارقان فلزات قرار 
گرفته و شــبانه نرده های بخش پیاده راه آن را دزدیده اند درحالی كه 
این پل روزانه محل عبور صدها دانش آموز است و كافی است كودكی 
بازیگوشی كند تا از باالی پل سرك بكشد یا در اتفاقی كودك دیگری 
را هل دهد كه قطعا فاجعه مرگباری رقم می خورد. از مسئوالن شهری 
كمالشهر تقاضای رســیدگی عاجل و ترمیم بخش های سرقت شده 

را داریم.
اصغری از گلدشت كرج

  استفاده از پلیس برای كنترل قیمت دالر جواب نمی دهد
استفاده از نیروی انتظامی و پلیس برای كنترل قیمت دالر كاری است 
كه قبال آزموده شده و دیده شد كه كارساز نیست. از دولت سیزدهم 
توقع می رود این روش را كنار گذاشته و با برنامه ریزی مدت دار نسبت 
به كنترل قیمت دالر و افزایش پشتوانه های ارزی و پول ملی اقدام كند.
ذهبی از بوشهر

  بیمه تكمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی ناكارآمد است
بیمه تكمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی اگر قرار باشد طبق سنوات 
گذشته به افراد تحت پوشش پول عینك و سمعك و دارو ندهد و فقط 
در زمان بستری و روبه موتی این قشر آنان را مثال حمایت كند همان 
بهتر كه نباشد. چرا نباید بیمه مناسب تكمیلی برای این قشر درنظر 

بگیرند؟
سبزی از كرج

  قیمت مركبات هر روز گران تر می شود
با اینكه در گل فصل مركبات هســتیم و قاعدتا نباید قیمت ها خیلی 
گران باشــد ولی هر روز مركبــات را گران تــر از روز قبل می خریم. 
واقعا مسئوالن بررســی كنند كه علت افزایش نرخ مركبات چیست. 
دلخوشی قشر ضعیف و متوسط مركبات است وگرنه بسیاری از میوه ها 

مدت هاست از سبد خانوارها حذف شده است.
فواد از سنندج

  توجه به افزایش حقوق كارمندان و كارگران اجتناب ناپذیر است
پیامی درخصوص ضرورت توجه به كاســب ها چاپ كرده بودید كه 
بخشی از آن درست اســت اما واقعیت این است كه كاسب ها كسب 
و كارشــان را به نرخ روز ادامه می دهند و قیمت اموالشان با تورم باال 
می رود  اما كارمندان و كارگران یك بار در اول سال افزایش حقوق دارند 
و تا پایان سال باید با همه نوسانات با همان حقوق سر كنند و مشكالت 
متعددی گریبان آنها به خصوص قشر مستأجری كه كارمند و كارگر 
است را می گیرد. لذا شرایط ایجاب می كند كه به سمت افزایش حقوق 

ساالنه كارگر و كارمند حركت كنند.
عسكرآبادی از تهران

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

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  كشف بیش از 2/5 تن
 مواد مخدر در طرح ظفر

رئیس پلیــس تهران بزرگ از كشــف 2هزار 
و ۶۷۰كیلــو مواد مخدر در طــرح ظفر 14و 
دستگیری ۸۵قاچاقچی عمده توسط مأموران 

پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت خبر داد.
به گزارش همشهری، سردار حسین رحیمی 
درباره دستاوردهای برگزاری مرحله چهاردهم 
طرح ظفر گفت: این طرح با تالش همكارانم در 
پلیس مبارزه با مواد مخدر و پایگاهای 11گانه 
این پلیس به مرحله اجــرا درآمد و در جریان 
آن 2هزار و ۶۷۰كیلوگرم مواد مخدر كشــف، 
۵باند بزرگ قاچاق مواد مخدر منهدم شــد و 
در مجموع ۸۵قاچاقچی عمده دستگیر شدند.

وی با اشــاره به اشــراف اطالعاتی پلیس بر 
فضای مجــازی گفت: بیــش از ۶۰تارنما كه 
اقدام به تبلیــغ مواد مخدر و فروش می كردند 
شناسایی و مسدود شدند و 42كیلو موادمخدر 
از ادمین های این تارنماها كشف شد. همچنین 

۷سرشبكه شناسایی و دستگیر شد.
رئیس پلیس پایتخــت در ادامه گفت: در این 
طرح ۶۶خودرو كشــف و ضبط، ۶باب منزل 
كه محل فروش مواد مخدر بود، شناســایی و 
پلمب و 1۵نفــر از اراذل و اوباش كه عالوه بر 
اوباشگری اقدام به فروش مواد مخدر می كردند 
نیز دستگیرشــدند. فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ ارزش ریالی مواد مخدر كشف شده را بالغ 
بر۳۰میلیارد تومان اعالم كرد و گفت: در 2 ماه 
گذشته بالغ بر یك تن شیشه در تهران كشف 
كردیم كه جوانان بین 1۸ تا 2۵سال بیشترین 
مصرف شیشــه را دارنــد. او همچنین درباره 
فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر گفت: از زمانی 
كه طبق قانون اعدام قاچاقچیان برداشته شد، 
قاچاقچیان جری تر شدند و میزان هزینه ای كه 

قاچاقچیان باید بپردازند بسیار ناچیز است.

  مرگ جست وگر گنج
 در تصادف مرموز 

مردی جوان كه كارش یافتــن گنج و فروش 
عتیقه بود در تصادفی مرموز جانش را از دست 
داد و حاال با شكایت خانواده اش تحقیقات برای 

رازگشایی از مرگ او آغاز شده است.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل گزارش 
مرگ مردی ۳1ســاله به قاضــی حبیب اهلل 
صادقی، بازپرس جنایی تهران اعالم شــد و 
مأموران با دســتور قاضی، تحقیقات خود را 
آغاز كردند. متوفی ســوار بر موتور بود و كاله 
كاسكت نیز به سر داشت، اما در جریان تصادف 
موتورش واژگون شده و او زمین خورده و فوت 
كرده بــود. از آنجا كه تصــادف در نقطه كور 
دوربین های مداربســته محل حادثه رخ داده 
بود، هیچ اطالعاتی از آن وجود نداشت. در این 
شرایط خانواده متوفی با حضور در دادسرای 
جنایی تهران به شكایت از 2فرد آشنا پرداختند 
و مدعی شدند كه مرگ پسرشان حادثه نیست 
و یك جنایت است. آنها گفتند: میالد )متوفی( 
سال ها بود كه در زمینه خرید و فروش عتیقه 
فعالیت داشت. او به همراه 2نفر از دوستانش 
در جست و جوی گنج به مناطق مختلف ایران 
می رفت و پس از به دست آوردن عتیقه، آنها را 

در تهران به مشتریانش می فروخت.
پدر میالد ادامه داد:  آخرین بار عتیقه هایی كه 
پسرم و دوستانش پیدا كرده بودند، در اختیار 
پسرم بود. این در حالی بود كه تا پیش از آن، 
دوستانش از عتیقه ها نگهداری می كردند و بعد 
از فروش آنها، سهم میالد را می پرداختند، اما 
این بار میالد اعتراض كــرده و عتیقه ها را نزد 
خودش نگه داشــته بود. وی گفت: یك شب 
قبل از حادثه، هر دو دوست میالد نزد او رفتند 
و ســاعاتی با هم بودند. آنها خبر داشتند كه 
پسرم در روزی كه جانش را از دست داد، قرار 
بوده عتیقه ها را برای فروش با خودش ببرد و ما 
شك نداریم كه آنها بالیی بر سر پسرمان آورده  
و عتیقه ها را با خود برده اند. پزشــكی قانونی 
علت مرگ پسرمان را شكســتگی جمجمه 
اعالم كرده؛ درصورتی كه میالد كاله كاسكت 
به سر داشت و این مسئله فرضیه قتل را قوت 
می بخشــد. با شــكایت خانواده مرد جوان، 
بازپرس جنایی تهران دستور بازداشت 2دوست 
متوفی را صادر كرده تا با انجام تحقیقات بیشتر 

مشخص شود كه مرگ او حادثه بوده یا قتل.

شهادت پليس جوان در درگيري با قاچاقچيان
مامــوران پلیس براي دســتگیري 

قاچاقچیان مواد مخدر در اسالمشهر داخلی
راهي پاتوق آنها شده بودند اما یكي 
از قاچاقچیان مسلح با تیراندازي به سوي ماموران، 
یكي از آنها را به شهادت رساند و گریخت. این حادثه 
در حالي رقم خورد كه در اهــواز، اعضاي یك تیم 
تروریستي كه چندي قبل یكي از ماموران پلیس را 

به شهادت رسانده بودند، دستگیر شدند.
به گزارش همشهري، ساعت 22:۳۵ یكشنبه شب 
گروهــي از مامــوران انتظامي اسالمشــهر براي 
دســتگیري چند نفر از قاچاقچیــان مواد مخدر 
راهي مخفیگاه آنها در منطقه احمدآباد مستوفي 
شدند. اطالعات به دست آمده نشان مي داد در این 
محل قاچاقچیان مواد مخــدر رفت وآمد و فعالیت 
گســترده اي دارند. دقایقي بعد با حضور ماموران 
معلوم شــد كه قاچاقچیان در یك آلونك پنهان 
شــده اند. ماموران قصد داشــتند با وارد شدن به 
این محل عملیات دستگیري آنها را آغاز كنند اما 
ناگهان یكي از قاچاقچیان كه از اشرار منطقه است، 
از داخل آلونك خارج شده و درحالي كه یك كلت 
كمري به دست داشت، به سوي ماموران تیراندازي 

كرد و گریخت. 
در این حادثه استواریكم امین سعیدی از نیروهاي 
یگان امداد پلیس از ناحیه سینه هدف گلوله قرار 
گرفت و دچار خونریزي شدیدي شد. با وجود اینكه 
این مامور وظیفه شناس دقایقي بعد به یكي از مراكز 

درماني منتقل شد، اما شدت جراحت و خونریزي 
وي به حدي بود كه به شهادت رسید.

به گفته ســردار كیوان ظهیري، فرمانده انتظامي 
غرب استان تهران، عامل جنایت یكي از قاچاقچیان 
موادمخدر است كه قبال چندین بار توسط پلیس 
دستگیر شده بود. پس از تیراندازي او، مامور مجروح 
به درمانگاهي در احمدآباد مســتوفي منتقل اما 
تالش كادر درمان براي احیاي او مؤثر واقع نشد و 

وي به درجه رفیع شهادت نایل شد.
ســردار ظهیري ادامــه داد: پــس از تیراندازي 
قاچاقچي مسلح، ماموران چندین تیر به سمت او 
و همدستانش شــلیك كردند اما آنها موفق شدند 
با استفاده از تاریكي شــب فرار كنند. با وجود این 

دستگیري متهمان در دستور كار پلیس قرار دارد.

دستگیري تیم تروریستي پس از 5ماه
از سوي دیگر ماموران پلیس در خوزستان موفق 
شدند اعضاي یك باند تروریستي را كه ۵ ماه قبل 
یكي از ماموران پلیس در شهرستان شادگان را به 

شهادت رسانده بودند، دستگیر كنند.
حادثه شــهادت مامور پلیس تیرماه امسال اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود كه روز حادثه افراد مسلح 
به  خودروي گشت پاسگاه انتظامي خنافره شادگان 
حمله كردند كه در ایــن حادثه یكي از ماموران به 
نام سروان مالك رســولي نیك به شهادت رسید. 
به دنبال این حادثه تالش هاي گســترده اي براي 

شناسایي و دستگیري اعضاي این گروه تروریستي 
آغاز شد تا اینكه روز گذشته پلیس در اطالعیه اي 
از دستگیري عامالن شهادت سروان رسولي خبر 
داد. در این اطالعیه آمده است: فرماندهي انتظامي 
استان خوزستان بالفاصله پس از رصد این حادثه، 
با اشراف و تسلط اطالعاتي و با تالش مستمر، هر 
۳عضو این باند را در شهرستان شادگان شناسایي و 
پس از هماهنگي قضایي، آنها را طي چند عملیات 
منســجم و ضربتي در مخفیگاه هایشان دستگیر 
كردند. در جریان تحقیقات در این باره مشخص شد 
اعضاي این باند وابسته به یك گروهك تروریستي 
هستند و از سوي آنها حمایت و هدایت مي شدند 
و در بازرســي از مخفیگاه هاي اعضاي آن، ۳قبضه 
ســالح جنگي و مقادیر قابل توجهي مواد منفجره 
و مهمات جنگي كشف شد. براساس این گزارش 
هم اكنون متهمان در بازداشــت به ســرمي برند و 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

كالهبرداری 700ميليونی در دكه روزنامه فروشی

جمع آوری پل های عابر تجریش با هدف تعریض پیاده روهاست
روابط عمومی منطقه یك شهرداری تهران پیرو چاپ پیام مردمی با 
عنوان »علت جمع آوری پل عابر مكانیزه در خیابان شهرداری )میدان 
تجریش و چهار راه قدس(« در ستون با مردم روز 1۶آبان پاسخ داده 
است:»جمع آوری پل های عابر مذكور در راستای طرح یك طرفه سازی 
و تعریض پیاده روی خیابان شــهرداری به تأیید این سازمان رسیده 
اســت. بدیهی اســت با توجه به عملكرد دوطرفه  خیابان شهرداری 

در شرایط فعلی)همچون سابق(، آرام سازی خیابان ضروری است.«

 پیش بیني سرایت باالي 
جهش جدید كرونا 

براي واكسن ها بر پایه ویروس غیرفعال )مانند  ادامه از 
سینوفارم( هم پس از ۳ تا 4 ماه از تزریق دوز دوم صفحه اول

این اتفاق رخ مي دهد و پس از این مدت دوز یادآور تزریق مي شود. در 
ایران بیشترین واكسیناسیون با ویروس غیرفعال است و كمیته علمي 
كروناي كشوري تزریق دوز ســوم براي افراد باالي 1۸سال را بر این 
اساس تأیید كرده است. توصیه كمیته علمي این است كه پیك پنجم 
فروكش كرده و كشور هنوز وارد پیك جدیدي نشده، بنابراین بهترین 
شرایط است كه واكســن اضافه )دوز بوستر( در افراد باالي ۶۰سال و 
افراد داراي نقص سیستم  ایمني به سرعت تزریق شود. با تأیید معاونت 
بهداشــت وزارت بهداشت، تزریق گروه هاي ســني زیر ۶۰سال هم 

به صورت الیه الیه و به همان شیوه قبل انجام خواهد شد.

زن میانسال كه پس از فوت 
شوهرش قصد مهاجرت به پیگیری

آمریــكا را داشــت، برای 
تصاحب ارثیه نقشه عجیبی كشید. او با 
همدســتی رئیس كمپ تــرك اعتیاد 
دخترش را ربود و بــا انتقال به كمپ در 
آنجا زندانی كرد تا بتوانــد اموال وی را 
تصاحب كند. امــا نقشــه او آنطور كه 
تصورش را می كرد پیش نرفت و دستش 

رو شد.
به گزارش همشــهری، چنــد روز قبل 
دختر جوانی به اداره آگاهی تهران رفت و 
گفت یكی از دوستانش به طرز مرموزی 
ناپدید شده است. وی توضیح داد: دوستم 
آزیتا 2۸ســاله و نقاش اســت. با هم در 
یك شــركت معماری و دكوراسیون كار 
می كنیم. او از مدتــی قبل و پس از فوت 
پدرش با مادرش دچار اختالفاتی شــده 
و برایم تعریف كرده  كــه اختالفات او و 
مادرش، بر ســر ارثیه است. چند ساعت 
پیش آزیتا  ســراغم آمد و گفــت كه با 
مادرش در پاركی در حوالی غرب تهران 
قرار دارد و می خواهند درباره اختالفاتشان 
صحبت كنند. آزیتا برایم تعریف كرد كه 
مقدار زیادی طال و ســكه دارد كه باید 
درباره تقسیم آنها با مادرش صحبت كند 
و به من گفت احتمال دارد مادرش بالیی 
سرش بیاورد و از من خواست اگر تا چند 
ساعت دیگر از او خبری نشد، پلیس را در 

جریان قرار بدهم. حاال هم چند ساعت از 
این ماجرا می گذرد و از دوســتم خبری 

نیست و نگران وی شده ام.

48ساعت بعد 
با ثبت گفته های دختــر جوان  تیمی از 
مأموران وارد عمل شدند و برای پی بردن 
به سرنوشت آزیتا به سراغ مادر او رفتند. 
زن میانســال مدعی شد دخترش بعد از 
آخرین قرار مالقاتشان به خانه دوستش 
رفته و خبری از او نــدارد. اظهارات این 
زن، معمای گم شــدن دختر 2۸ساله را 
پیچیده تر كرد تا اینكه 4۸ســاعت بعد 
اتفاق دیگری رخ داد. زنی كه از یك كمپ 
ترك اعتیاد مرخص شــده بود به اداره 
آگاهی تهران رفت و حقایقی را افشا كرد. 
وی گفت: من چند ماه در یك كمپ ترك 
اعتیاد در حاشــیه تهران بستری بودم. 
در این مدت اعتیــاد را ترك كردم و قرار 
بود مرخص شــوم تا اینكه 2روز پیش، 
درحالی كه هنوز در كمپ بودم، دختری 
جوان را بــه آنجا انتقــال دادند كه اصال 
ظاهرش نشــان نمی داد معتاد باشد. او 
هرچه به مسئوالن كمپ می گفت كه به 
اشتباه او را به آنجا آورده اند كسی حرفش 
را باور نمی كــرد. همه بــا او بدرفتاری 
می كردند و وی را در آنجا زندانی كردند. 
تا اینكه او متوجه شد قرار است كه من از 
كمپ مرخص شوم. برای همین به سراغم 

آمد و از من خواست وقتی مرخص شدم، 
نزد پلیس بروم و بگویم كه مادرش نقشه 
كشیده برای تصاحب اموالش او را به كمپ 
بفرستد. درصورتی كه او اصال اعتیاد ندارد. 
اســم آن دختر آزیتاست. من هم دلم به 
حالش سوخت و تصمیم گرفتم موضوع 

را به پلیس اطالع بدهم.

نجات از كمپ
قاضــی محمدرضــا صاحــب جمعی، 
بازپرس شعبه ششــم دادسرای جنایی 
تهران دستور داد تا برای مشخص شدن 
حقایق ماجرا مأموران راهی كمپ مورد 
نظر شــوند. تیمی از مأموران راهی آنجا 
شــدند و دختر جــوان را از كمپ خارج 
كردند و به دادسرا انتقال دادند. او وقتی 
پیش روی بازپرس جنایــی تهران قرار 
گرفت با شــكایت از مادرش و مسئوالن 
كمپ گفت: پدرم مدتی قبل فوت شــد. 
او تاجــر بود و وضع مالــی خیلی خوبی 
داشت. به طوری كه پس از فوتش بیشتر 
اموالش به من كه تنهــا فرزندش بودم 

می رســید. حتی برخی از امالكش را به 
نام من زده بود و همین  باعث شده بود تا 

مادرم نسبت به این ماجرا حسادت كند.
وی ادامه داد: مادرم قصــد مهاجرت به 
آمریكا و رفتن نزد برادرش را داشت. برای 
همین نیاز به سرمایه داشت. حتی زمانی 
كه پدرم زنده بود بارها موضوع رفتنش از 
ایران را مطرح كرده بــود اما با مخالفت 
شدید پدرم مواجه شده بود. برای همین 
وقتی پدرم فوت شد، مادرم برای تصاحب 
ارثیه پدری ام نقشه كشید تا مرا به كمپ 
بفرستد. روز حادثه كه با او قرار داشتم، در 
حال گفت وگو بودیم كه ناگهان یك زن 
و 2 مرد  سراغم آمدند و با تهدید و اجبار 
مرا سوار ماشین و به كمپ منتقل كردند. 
در كمپ هر چه گفتم معتاد نیستم و همه 
این ماجرا یك نقشه است، كسی به حرفم 
گوش نمی كرد تا اینكه مأموران رسیدند 

و مرا نجات دادند.

اعترافات مادر 
با شكایت دختر جوان، مادر او و چند نفر 

از مســئوالن كمپ بازداشت شدند. زن 
میانسال اگرچه در ابتدا اصرار بر بیگناهی 
داشــت اما وقتــی فیلــم دوربین های 
مداربســته از لحظه ربــودن دخترش و 
انتقال او به كمپ را دید كه در آن تصویر 
وی  پشــت فرمان ماشــینش به چشم 
می خورد تصمیم گرفت حقیقت را بازگو 

كند.
وی گفت: نقشه كشیده بودم كه پس از 
فرستادن دخترم به كمپ، با سند سازی  
و جعل، اموالش را به نــام خودم منتقل 
كنم و پس از فروش امالك به آمریكا نزد 
برادرم بروم، اما خیلی زودتر از آنچه تصور 
می كردم دستم رو شد. وی ادامه داد: برای 
اجرای این نقشه سراغ رئیس كمپ ترك 
اعتیاد رفتم. به او مبلغ باالیی پیشــنهاد 
دادم تا دخترم را در كمپ نگهداری كند 
و من در فرصتی مناسب نقشه ام را پیش 

ببرم. او هم قبول كرد اما ماجرا لو رفت.
این زن و همدســتانش با قــرار قانونی 
بازداشت شده اند و تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

 كشف جسد مردی
در دره فرحزاد

با پیدا شدن جســد مردی در دره فرحزاد، تحقیقات 
تیم جنایی برای رازگشــایی از معمای این جنایت 

آغاز شده است.
به گزارش همشهری، ظهر یكشنبه به قاضی حبیب اهلل 
صادقی خبر رسید كه جســد مردی در دره فرحزاد 
كشف شده است. مقتول مردی بود حدودا ۶۰ساله كه 
بر اثر اصابت ضربات چوبدستی به سر و بدنش به قتل 
رسیده بود و چوبد ستی خون آلود دركنار جسد وی 
رها شده بود. آنطور كه مشخص بود حدود ۸ساعت از 
جنایت می گذشت و این در حالی بود كه هیچ مدركی 
كه هویت مقتول را فاش كند، همراه او نبود. اما محل 
جنایت پاتوق معتادان بود و به همین دلیل دســتور 
تحقیق از افرادی كه به این محل رفت وآمد داشتند 
برای شناسایی هویت مقتول صادر شده  و تالش تیم 

جنایی برای كشف راز این جنایت ادامه دارد.

   زن میانسال برای مهاجرت به آمریكا با رئیس كمپ ترك اعتیاد 
  همدست شد و نقشه ربودن دخترش را عملی كرد

 توطئه مادر برای 
تصاحب اموال دخترش

دستگيری مرد 
تبركش در گرگان

مرد معتاد كه در جریان یك درگیری در شهرستان 
گرگان با تبر 2نفر را مجروح كرده بود از سوی پلیس 

دستگیر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه حوالی ظهر دیروز در 
خیابان امام خمینی )ره( شهرستان گرگان در استان 
گلستان رخ داد. ماجرا از این قرار بود كه مردی معتاد 
سوار بر یك موتورسیكلت مســروقه در حال عبور از 
خیابان بود و موتورش ترمز نداشت، همین باعث شد 
وی كنترل آن را از دست داده و با گلدانی كه مقابل یك 
گل فروشی بود برخورد كند. به دنبال این حادثه گلدان 
روی زمین افتاد و خسارت دید و صاحب گل فروشی 
كه عصبانی شده بود از مغازه اش بیرون آمد و با مرد 
موتورسوار درگیر شد. در این میان كسبه محل نیز كه 
شاهد حادثه بودند به طرفداری از مرد گل فروش وارد 
درگیری شــدند اما مرد موتورسوار كه مدام فحاشی 
می كرد تبری از زیر صندلی موتور بیرون كشید و با 
حمله ورشدن به افراد مقابلش، 2نفر از آنها را زخمی 
كرد. همزمان با آغاز این درگیری، شاهدان ماجرا را به 
پلیس گزارش كردند و تیمــی از مأموران در كمتر از 
۳دقیقه خود را به محل حادثه رساندند و موفق شدند 
ضارب را پیش از فرار دســتگیر كنند. سرهنگ علی 
نصیری، معاون اجتماعی پلیس استان گلستان با بیان 
این خبر به همشــهری گفت: خوشبختانه 2مجروح 
حادثه آسیب جزئی دیده بودند كه به مركز درمانی 
منتقل شدند و متهم كه تعادل روحی نداشت و معتاد 
بود، دستگیر و از او یك قبضه چاقو و تبر و همچنین 

موتورسیكلت مسروقه ضبط شد.

مرد روزنامه فروش با اســتفاده از دستگاه اسكیمر از 
مشتریانش ۷۰۰میلیون تومان كالهبرداری كرده بود، 

اما سرانجام توسط پلیس فتا دستگیر شد.

به گــزارش همشــهری، از چندی قبل تعــدادی از 
شــهروندان در تهران با مراجعه به پلیس فتا مدعی 
شــدند از حســاب بانكی شــان به صورت غیرمجاز 
برداشت شده است. هنوز ابعاد این ماجرا برای پلیس 
روشن و مشخص نبود چه كســی در پشت پرده این 
برداشت های غیرمجاز است. اما آنطور كه شواهد نشان 
می داد دستبرد به حساب شهروندان به شكلی كامال 
حرفه ای انجام شده بود. از این روی متخصصان پلیس 
فتا بررسی های فنی خود را آغاز كردند. وقتی آنها به 
تحقیق از مالباختگان پرداختند، معلوم شد كه همه 
آنها در روزهای گذشته از یك دكه روزنامه فروشی در 
شهر روزنامه خریده اند و مدتی بعد از این خرید حساب 
بانكی شان خالی شده است. آنطور كه آنها می گفتند 
مبالغ برداشت شده از حســاب هركدام متفاوت  اما 
جمع مبلغ سرقت شــده قابل توجه بود. كارشناسان 
پلیس فتا حتم داشــتند فرد یا افرادی توانسته اند به 
اطالعات محرمانه بانكی مالباختگان دســت یافته و 
حساب شان را خالی كنند. چون همه شاكیان چند روز 

قبل از دكه روزنامه فروشی خرید كرده بودند ممكن 
بود كالهبرداری در این دكه و با اســتفاده از شگرد 
اسكیمری اتفاق افتاده باشــد. به این ترتیب  متهم 
دستگیر و در جریان بازرسی مخفیگاهش یك دستگاه 

اسكیمر كشف شد.
ســرهنگ داوود معظمی گــودرزی، رئیس پلیس 
فتای پایتخت در این باره گفت: افسران پلیس فتای 
تهران بــزرگ در مرحله تحقیقــات پرونده متوجه 
شدند، مجرم تحت پوشش یك دكه روزنامه فروشی 
در تهران مشغول فعالیت است و پس از كپی برداری 
از كارت های بانكی مالباختگان به وســیله دستگاه 
اسكیمر اقدام به برداشــت غیرمجاز از حساب بانكی 
آنان می كنــد كه با بررســی های تكمیلی در نهایت 

متهم دستگیر شد.
وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و رودررو 
شدن با شاكیان به خالی كردن حساب 19نفر اعتراف 
كرد. برآوردها    نشــان می دهد او توانسته از شاكیان 

حدود ۷۰۰میلیون تومان كالهبرداری كند.

دوربین هاي مداربسته لحظه ربوده شدن دختر جوان را ثبت كرده بودند.

شهید رسولي نیك و شهید سعیدی
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پیگیری

خبر

تا این حد فیلم مسئله دار نداریم
 یك منبع آگاه در وزارت ارشاد: منبع عدد »30 فیلم 

مسئله دار« در صحبت های نایب رئیس كمیسیون فرهنگی 
مجلس   برای ما مشخص نیست 

بعد از اظهارنظرها درباره »شهر گربه ها«ی سیدجواد هاشمی توسط یكی 
از نمایندگان مجلس، نوبت به فیلم های مسئله دار رسیده است؛ موضوعی 
كه بیژن نوباوه، نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
درباره آن اظهارنظر كرده و به خبرگزاری فــارس گفته بود :»به بیش از 
30فیلم مسئله دار، مجوز داده شــده و اگر این فیلم ها اكران شود، وزیر 

ارشاد باید برای پاسخگویی به مجلس بیاید.« 
با پیگیری خبرنگار گروه ادب و هنر روزنامه همشــهری و به نقل از یك 
منبع آگاه با اشاره به نشستی كه رئیس سازمان سینمایی با نمایندگان 
كمیســیون فرهنگی داشــته، عنوان شــده: »یكی از صحبت هایی كه 
مطرح شــد درباره فیلم هایی بود كــه در ژانرهای مختلــف تولید و در 
نوبت اكران بودند. همچنین رئیس ســازمان ســینمایی كه حاال مبتال 
به كرونا شــده، در آن نشســت با بیان این مطلب كــه مخالف فیلم در 
حوزه های سیاســی یا ژانرهای دیگر نیســتیم، اما دیگــر در میان آثار 
تولیدی، فیلم مبتذل نخواهیم داشــت، عنوان كرد: »اگرچه ســازمان 
ســینمایی االن با انبوهی از تولیدات دپو شــده مواجه اســت كه باید 
مشكالت و مسائل آنها مدیریت شــود، اما در دولت جدید هیچ مجوزی 
برای ســاخت فیلم های ســخیف و مبتذل صادر نمی كنیــم.« خزاعی 
همچنین با بیان اینكه در زمینه صدور مجوز ساخت و اكران با هنرمندان 
شــفاف خواهیم بود، گفت: »اگــر طرحی دارای ایراد اســت در صورت 
اصالح كامل، مجوز ســاخت خواهد گرفت و با این روش دیگر كارگردان 
و ســازندگان فیلم بعد از ســاخت اثر گرفتار موانع و آسیب نمی شوند.« 
نكته قابل توجه اینكه در نشست برگزار شده، صحبتی از تعداد فیلم های 
 مسئله دار نشده و حاال مشخص نیســت كه این عدد 30 كه بیژن نوباوه

می گوید، چگونه به دستش رسیده و نام و اســامی این 30فیلم چیست. 
البته بیژن نوباوه كه خودش یكی از اعضای شورای پروانه نمایش است از 
زمان فعالیتش تا به امروز توانسته به چند فیلم مجوز بدهد و هر چند نوباوه 
عنوان كرده كه عضو كمیته شورای نمایش بوده، اما در جلساتش شركت 
نكرده است. برای كامل شدن گزارش با نایب رئیس كمیسیون فرهنگی 
هم چندین بار تماس گرفته شد كه موفق به صحبت با وی نشدیم. با توجه 
به این موضوع، منبع آگاه به همشهری می گوید: »هیچ فیلم مسئله داری 
در سازمان ســینمایی در طول این مدت نبوده تا مجوز هم گرفته  باشد، 
بلكه 30 فیلم  و حتی بیشتر، تعداد آثاری است كه در نوبت اكران هستند 
و شاید در میان فیلم ها 5 یا 6فیلم وجود داشته باشد كه مسئله ای دارند كه 
درصدد حل مشكالتشان خواهیم بود.« نكته دیگر این است كه با توجه به 
اظهارات نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس اگر این فیلم ها در دولت 
قبل مجوز گرفته اند با توجه به فعالیت مجلس در 2سال گذشته، چرا در آن 

زمان صحبتی از فیلم های مسئله دار نبوده است؟!

 نیكی كریمی
 داور جشنواره ترازوی طالیی 

نیكی كریمی، به عنــوان رئیس 
هیأت داوران، مهمان جشــنواره 
بین المللــی فیلــم جنایــت و 
مكافــات در تركیه اســت. پلین 
 اسمر، تهیه كننده و كارگردان و
ِمهمــت اصالن تــوغ، بازیگــر 

فیلم های سینمایی و سریال از تركیه، میرا استالووا فیلمساز و كارگردان 
بلغارستانی و بادن زیوك از كارشناسان سینمایی اوكراین به همراه نیكی 
كریمی از ایران آثار ســینمایی بخش مسابقه این جشــنواره را داوری 
می كنند. یازدهمین جشــنواره فیلم جنایت و مكافات در استانبول از 5 
تا ١١ آذر  در تركیه برگزار خواهد شد. فیلم »قصیده گاو سفید« ساخته 
مریم مقدم و بهتاش صناعی ها در بخش مسابقه فیلم های بلند، »جنایت 
بی دقت« ساخته شهرام مكری، در بخش ترازوی عدالت و »وادیار« ساخته 
مرجان خسروی در بخش مسابقه فیلم های كوتاه به نمایش در خواهند 
آمد. عالوه بر نیكی كریمی، فرهاد عیوضی هم از اعضای هیأت انتخاب فیلم 
كوتاه این جشنواره است. جشنواره بین المللی ترازوی طالیی با همكاری 
وزارت فرهنگ و گردشگری و شهرداری منطقه شیشلی استانبول در خانه 

فرهنگ ناظم حكمت در حال برگزاری است.

افسون؛ فروش ترین فیلم روز 
جدیدترین انیمیشن دیزنی گیشه 
سینماهای آمریكا را تسخیر كرد. 
به گــزارش ورایتی، انیمیشــن 
»افسون« شــصتمین انیمیشن 
تاریخ كمپانی دیزنی، با اكران در 

سینماهای آمریكا در تعطیالت شــكرگذاری موفق شد تا صدر گیشه را 
به خود اختصاص دهد.

این انیمیشن موزیكال كه با بودجه ١20 میلیون دالری ساخته شده و از 
چهارشنبه اكرانش را در 3۹۸0 سالن سینما شروع كرد، در روز نخست ۷.5 
میلیون دالر فروخت و در نهایت با فروش ۴0.3 میلیون دالری در 5 روز، 
نخستین آخرهفته اكرانش را به پایان برد. به این ترتیب به صدرنشینی 
»شكارچیان روح: افترالیف« خاتمه داده شد و این فیلم رده دوم فروش را با 
فروشی 2۴.5 میلیون دالری از آن خود كرد. هرچند نسبت به هفته فروش 
این فیلم كاهشی ۴۴ درصدی را تجربه كرد، اما بازهم فروشی قابل قبول 
را به نام خود ثبت كرد. با اكران فیلم جدید ریدلی اســكات یعنی »خانه 
گوچی« این فیلم در جایگاه سوم جدول فروش قرار گرفت و این موقعیت 
را با فروش ١۴.2 میلیون دالری از نمایش در 3۴۷۷ سالن سینما كسب 
كرد. این فروش بهترین افتتاحیه برای یك فیلم درام در دوران كرونا را 
از آن خود كرد. این فیلم كه با بودجه ۷5 میلیون دالری ســاخته شده با 
نمره »ب+« در سایت سینمااسكور از خریداران بلیت و با امتیاز 6١ درصد 
از منتقدان در سایت راتن تومیتوز روبه رو شده است. »خانه گوچی« در 
بازار بین المللی نیز از نمایش در ۴0 كشور ١2.۸ میلیون دالر كسب كرده 
اســت. در این میان ســهم بریتانیا و ایرلند با فروش 3.۴ میلیون دالری 
بیشتر از بقیه بوده است. »ابدی ها« با فروش ١١.۴ میلیون دالر در فاصله 
چهارشــنبه تا یكشــنبه و »رزیدنت اویل« با فروش ۸.۸ میلیون دالر، 
فیلم های رده چهارم و پنجم گیشه های فروش در آمریكای شمالی بودند.

فهیمه پناه آذر
روزنامه نگار 

نقل قول خبر

خبر كوتاه

فرزاد موتمن
کارگردان سینما:

از سال۱۳۸۶ تا كنون، سازمان سینمایی 
پیوسته و مداوم ریل گذاری می كند و محصول 

ریل گذاری آن، همین چیزی است كه می بینیم. 
سینما نابود و مافیای پخش و اكران درست 

شده و االن هم با یك مافیای جدید در پلتفرم ها 
روبه رو هستیم. اینها را چه كسی درست كرده؟ 

پول های كثیف را چه كسی وارد این سینما 
كرده؟ ما كه فیلمسازیم، در این جریان های 

مافیایی چه كاره ایم؟) ایسنا(

محمد شایسته
تهیه کننده و پخش کننده:

»گشت ارشاد ۳« فقط طی یك روز به 
فروشی معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان  رسید و ركورد فروش روزانه در 
سینمای ایران را  به نام خود ثبت كرده.

 این ركورد پیش از این با فروش
 یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون در اختیار 

»رحمان ۱۴۰۰«  بود.  )ایلنا (

یك قدم به سوی كنسرت 
نشست نمایندگان مؤسسات موسیقی و مدیران سالن ها با حضور سرپرست معاونت امور 

هنری و سرپرست دفتر موسیقی به منظور تصمیم گیری نهایی برای ازسرگیری اجراها موسیقی
برگزار می شود.  به گزارش همشهری، در ادامه جلسات قبلی و با توجه به پیگیری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و مجوز ستاد كرونا برای اجراهای موســیقی و وعده وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برای از سرگیری اجراهای موسیقی، نشست مؤسسات موسیقی و سالن ها با هماهنگی دفتر 
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای برطرف كردن مسائل و تصمیم گیری درباره آغاز اجراها 
در چند روز آینده برگزار می شــود. با توجه به كاهش شــیوع كرونا دفتر موسیقی نشست هایی را با 

مؤسسات موسیقی و سالن ها برای اجراهای موسیقی متناسب با شرایط برگزار كرده است.

كدام سینما؟ كدام ابتذال؟
با وجود توافق عمومی برای جلوگیری از تولید فیلم سخیف، تعریف مشتركی درباره مفهوم ابتذال در سینما وجود ندارد

»در دولت جدید هیچ مجوزی برای ساخت فیلم های 
سخیف و مبتذل صادر نمی كنیم.« این شاید مهم ترین گزارش

اظهارنظر محمد خزاعی در روزهای اخیر باشد . رئیس 
سازمان ســینمایی با صراحت اعالم كرده جلوی تولید فیلم های 
مبتذل و سخیف را خواهد گرفت اما اینكه تعریف فیلم مبتذل و 
سخیف چیست؟ خودش داســتانی دیگر است. طبیعی است كه 
سازندگان »زی مووی« ترین فیلم های سینمای ایران هم نپذیرند 
كه فیلمشان سخیف یا مبتذل است؛ واژه هایی كه بیشتر در نقد 
 فیلم كاربــرد دارنــد و معموالً هــم از آنها به عنوان دشــنام

استفاده می شود.
 نكته دیگر اما تعریف ابتذال در سینماست. بدون ورود به جزئیات 
بعید است بتوان تعریفی از كلید واژه هایی چون سینمای مبتذل و 
فیلم سخیف ارائه داد. تازه اگر هم بتوان این كار را انجام داد، باز 
بعید است توافق جمعی درباره صفت هایی كه بار منفی دارند صورت 
بگیرد. با این همه  چیزی كه مشهود به نظر می رسد انتساب ابتذال به 

بخشی از كمدی های این سال هاست. اگر جدول پرفروش های 
دهه90 را مــرور كنیم با فیلم هایی در صدر جدول گیشــه 
مواجه می شویم كه بیشترین انتقاد از آنها به عنوان تولیدات 

مبتذل صورت گرفته است؛ فیلم هایی كه اگر از جدول فروش 
خارج شان كنیم، جز چند استثنا، آنچه باقی می ماند فیلم هایی 

كم مخاطب خواهــد بود. آیا منظور محمــد خزاعی از فیلم های 
سخیف و مبتذل همین فیلم های پرفروش دهه90 است؟ مرز میان 
جذابیت و ابتذال كجاست؟ و در نهایت چه كسی می تواند تعیین 
كند كه فیلمی مبتذل اســت یا نه؟ طبق قانون، مرجع تشخیص، 
شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش سازمان سینمایی هستند؛ 
شوراهایی كه در همه این ســال ها مشغول به فعالیت بوده اند اما 
به نظر می رسد در دولت سیزدهم قرار است نسبت به رویكرد این 
شــوراها تجدیدنظر صورت گیرد.  آیا به بهانه مقابله با فیلم های 
مبتذل جلوی تولید آثار جدی سیاســی و اجتماعی گرفته می 
شود؟ رئیس سازمان سینمایی اما چنین نظری ندارد؛»ما مخالف 
فیلم در حوزه های سیاسی یا ژانرهای دیگر نیستیم« هرچند در 
نهایت تعریف سینمای مبتذل مناقشــه برانگیز است؛ همانطور 

كه واكنش هایی را از سوی برخی سینماگران در پی داشته است.

سعید مروتی
روزنامه نگار

ابوالحسن داوودیمحمد خزاعی

عبداهلل اسفندیاری

 راه و بیراه 

داستان مبارزه با سینمای مبتذل آنقدر قدیمی است كه 
پیشینه اش به دوران قبل از انقالب بازمی گردد. وظیفه 
اداره ممیزی كه روزگاری دكتر هوشــنگ كاووســی 
رئیس اش بود همین بود. اینكه چقدر دولت توانســت 
یا اراده كرد با ابتذال در ســینمای ایــران مبارزه كند، 
ماجرایی دیگر اســت. میزان اندك تصدی گری دولت 
در تولیدات سینمایی قبل از انقالب، امكان كنترل آن 
سینما را فراهم نمی كرد. پس از پیروزی انقالب، داستان 
عكس شد و دولت به صورت متمركز بر همه امور مسلط 
شد. در دهه 60 تالش برای فیلمفارسی زدایی از طریق 
جلوگیــری از فعالیت برخی از ســینماگران و نظارت 
همه جانبه بر تولید و درجه بنــدی فیلم ها، به نتایجی 
هم رسید. از دهه۷0 اما با تغییرات گسترده اجتماعی و 
فرهنگی، دیگر نمی شد سینما را با الگوهای دهه60 اداره 
كرد . در انتهای دهه۷0، هشــدار داده شد كه »صدای 
پای ابتذال می آید« و به مرور بــا رونق گرفتن نوعی از 
كمدی های عامه پسند، برچسب ابتذال به این تولیدات 
چسبید. در 2دهه اخیر سینمای ایران مسیری را طی 
كرد كه فاصلــه ای معنادار با سیاســت ها و برنامه های 
دهه60 داشــت. پیچیدگی های این ســینما كه اتفاقا 
بخش قابل توجهی از آن هم در اختیار دولت و نهادهای 
حاكمیتی اســت و در 2ســال اخیر كرونا نفس اش را 
گرفته ، اعمال مدیریت بر آن را دشوارتر از گذشته كرده 
است. راحت ترین كار برای كنترل این سینما، می تواند 
سختگیری در صدور پروانه ساخت باشد. ولی موضوع 
به این سادگی ها هم نیســت. وقتی تعریف مشتركی از 
مفهوم ابتذال در ســینما وجود ندارد، بعید است بشود 
راهكاری برای حل مشكالت پیش رو یافت. فیلمی كه 
از نظر وزارت ارشــاد اكرانش بالمانع است ممكن است 
از دید عضو كمیسیون فرهنگی مجلس مبتذل باشد و 
این داستان بدون رسیدن به نتیجه مشخص می تواند 

همچنان ادامه یابد.

دیروز خبر رسید كه حمید نعمت اهلل، قصد ارائه »قاتل و 
وحشی« را به جشــنواره چهلم دارد. »قاتل و وحشی« گزارش

فیلمی است كه سال گذشته هم به جشنواره فیلم فجر 
ارائه شد، اما از طرف وزارت ارشاد پروانه نمایش در جشنواره سی ونهم را 
دریافت نكرد.  مهم ترین دلیل بــرای راه پیدا نكردن فیلم نعمت اهلل به 
جشنواره ســی و نهم گویا ظاهر لیال حاتمی بود كه سرش در این فیلم 
تراشیده شده اســت. حاال باید دید جشــنواره چهلم كه تحت هدایت 
ســازمان ســینمایی محمد خزائــی و در دوره وزارت  محمدمهدی 
اسماعیلی برگزار می شــود، این فیلم را خواهد پذیرفت یا خیر؟ نباید 

فراموش كرد كه سازمان سینمایی این روزها با مسائلی مثل اعتراض به 
صحنه های موزون فیلم »شــهر گربه ها« ساخته سیدجواد هاشمی یا 
خبر مجوز گرفتن 30فیلم مسئله دار دست به گریبان است و شاید تحمل 
بحران و دردسر جدیدی را نداشته باشــد. مضاف بر این، حرف هایی از 
درخواســت فیلم »كاناپه« ســاخته كیانوش عیاری برای حضور در 
جشنواره به گوش می رسد. »كاناپه« چند ســالی است معلق مانده و 
هیچ كس حاضر نیست برای حل مشكل آن پا پیش بگذارد. در این فیلم 
بازیگران زن  در محیط داخلی خانه ها  از كاله گیس استفاده كرده اند و 
دربرابر دوربین حجاب ندارند. همین  باعث شد كه در مقطعی روی نام 

این فیلم خط قرمز كشیده و هرگونه امكانی برای اكران آن منتفی شود. 
اما در یكی دو سال اخیر با پخش ســریال هایی مثل »روزهای ابدی« 
ساخته جواد شمقدری از تلویزیون كه در آن بازیگران زن از كاله گیس 
استفاده كرده اند، امیدهایی برای اكران فیلم »كاناپه« ایجاد شده است. 
شاید همانند سال١3۸۸ كه جواد شــمقدری در زمان مسئولیتش در 
معاونت سینمایی ارشاد پس از ۴ســال مشكل فیلم »به رنگ ارغوان« 
ابراهیم حاتمی كیا را حل كرد و مجوز اكران این فیلم را گرفت، محمد 
خزائی هم بتواند مشكل فیلم های »قاتل و وحشی« و »كاناپه« را حل 

كند و نفوذ  خود را در میان گروه های صاحب قدرت نشان دهد.

 »قاتل و وحشی«
 و »كاناپه« 

به جشنواره می رسند؟

 برترین های سال ۲0۲۱ 
به انتخاب كایه دو سینما

با نزدیك شدن به پایان ســال میالدی 202١، مجالت سینمایی 
معتبر فهرست برترین فیلم های سال خود را اعالم می كنند. مجله 
سینمایی معتبر كایه دو سینما نیز فهرست ١0 فیلم معتبر خود را 

به ترتیب زیر منتشر كرد.
 

    »گاو  اول«/ كلی ریچارت
  » انت«/  لئو كراكس

  »حافظه« /  آپیچاتپونگ ویراستاكول
  » ماشین من را بران« /  ریوسوكه هاماگوچی

    «فرانسه« /  برونو دومن
  »گزارش فرانسوی« /  وس اندرسون

 »پانسیون« / گیوم براك
  » دختر و عنكبوت« / رامون و سیلوان زوكر

  » كارت شمار« /  پل شریدر
   » بندیتا« /  پل ورهوفن

جلوی سینمای مبتذل را بگیرید 

اما میان دست اندركاران 
ســینما و كارشناســان 
حوزه هــای فرهنگــی و 
هنری گروهی هســتند 
كه سال هاســت پرچم 
مبارزه با ابتذال به دست 
گرفته اند؛گروهی كه حاال 

و با روی كار آمدن دولت سیزدهم، انتظار تغییر شرایط 
حاكم بر سینما را دارند و اساسا بحران اقتصادی حاكم 
بر سینما را هم نتیجه تولید و اكران فیلم های سخیف 
می دانند. مثاًل امیرحســین شــریفی، تهیه كننده ای 
كه سال هاســت كمتر امكان فعالیت سینمایی داشته 
و بیشــتر در تلویزیون مشــغول كار بوده در این باره 
می گوید:»یكی از دالیل مهم دوری مردم از سالن های 
ســینما فیلم های كم تنوع و تكراری هستند كه باعث 
دلزدگی شدید مخاطبان شده اند و آنها را از سالن های 
سینما دور كرده اند، از این رو بایستی مدیران سینمایی 
به جای تولید انبوه فیلم های سخیف و مبتذل كه به اسم 
كمدی و طنز تولید می شوند و یا فیلم های سیاه و تلخ 
كه با عنوان جعلی سینمای اجتماعی معروف شده اند 
دست به تولید فیلم هایی مبتنی با فرهنگ و سنن ملی 

بزنند كه از این رهگذر مردم با سینماها آشتی كنند«.
عبداهلل اســفندیاری، از مدیران ســینمایی دهه60، 
)دورانی كه با ابداع سیســتم درجه بنــدی فیلم ها و 
ســختگیری در تصویب فیلمنامه كوشیده می شد با 
ســاخت فیلم مبتذل مقابله شــود( هم در این رابطه 
می گوید: »من دست كسی را كه می تواند از ابتذال در 
ســینمای ایران جلوگیری كند، می بوسم.« به اعتقاد 
مدیر اسبق بخش فرهنگی بنیاد فارابی سینمای ایران 
همیشه در معرض خطر ابتذال است و مدیریت فرهنگی 
با به كار بردن سیاست های درست می تواند از ابتذال در 

سینمای ایران جلوگیری كند.«

صدای مخالف 

یكی از نخســتین ســینماگرانی كه 
نسبت به صحبت های رئیس سازمان 
سینمایی واكنش نشان داد ابوالحسن 
داوودی بــود؛ كارگردانی كه آخرین 
ســاخته اش »هزارپا« پرفروش ترین 
فیلم تاریخ ســینمای ایران است در 
واكنش به مواضع اخیر محمد خزاعی 
ســراغ چالش های تعریف كلید واژه 
رفته و به ایســنا چنین گفته اســت: 
»احتماال آنها كــه تصمیم گرفته اند 
به فیلم های ســخیف مجــوز ندهند 
خودشان تعریف مشــخصی از آن را 
درنظر دارند؛ اگر مسئله فقط مقابله با 
فیلمسازی است كه به نظر آنها پایش 
را از گلیمش درازتر كرده، قطعا نیاز به 
صراحت و شجاعت بیشتری در ابراز 
نظر دارد و خــب نوعی بدعت گذاری 
هم محسوب می شود اما اگر این پیام 
كلی برای همه فیلمسازان است باید 
مدیریــت فرهنگی ابتدا به روشــنی 
تعریف قاعده مند و مشروع ابتذال را 
روشــن و اعالم كند كه چگونه بر این 

»حق« و »درك« نایل شــده اند؛ چرا 
كه معموال این روش كســانی است 
كه خــود را متولی همه امــور مردم 
می بینند، به جای آنها انتخاب و تصور 
 می كنند كه حق دارند خود را معیار
ارزش گذاری قرار دهنــد؛ پس غالبا 
همچنیــن اشــتباهاتی را مرتكــب 

می شوند.
 نكته اینجاست كه ابتذال در هر ذهنی 
می تواند یك معنــا و تعریف متفاوت 
داشته باشد، چنانچه معنی آن از نگاه 
من نوعی، ممكن است با آنچه در نگاه 

آقایان وجود دارد فرق داشته باشد.«
عبداهلل باكیــده هم ماننــد داوودی 
معتقد بــه یافتن تعریفــی از مفهوم 
سینمای مبتذل است؛»ما باید ابتدا 
یك تعریف از ابتــذال ارائه بدهیم تا 
طبــق آن چارچوب حركــت كنیم. 
تاكنون در ســینمای ایــران چنین 
تعریفی وجود نداشته است و به همین 
جهت غالبا به عمده فیلم های كمدی 
برچسب مبتذل می زنیم. باید بپذیریم 
كه صرفا هر فیلمی كه به سمت گیشه 

می رود، مبتذل نیست.«

ی«
حش

 و و
تل

» قا
لم

ز فی
ی ا

مای
ن

جشــنواره فیلم فجر امسال 40ســاله می شود. 
گویا در فاصله تقریبا 3 ماه مانده به برگزاری اش، 
نشانه های بحران میانســالی  گریبانگیرش شده 
است. امسال 94فیلم متقاضی حضور در جشنواره 
بودند كه با اعالم روابط عمومی جشنواره، 74فیلم 
سینمایی به هیأت انتخاب جشنواره ارائه خواهد 
شــد.  تا اینجا بحرانی نیســت و اتفاقا این تعداد 
متقاضی نشان دهنده این است كه امسال احتماال 
جشــنواره ای با حضور كارگردانانی از نسل های 
مختلف برگزار می شود. اما خبرهایی كه از گوشه 
و كنار به گوش می رســد حاكی از این اســت كه 
جشن چهل سالگی جشنواره فیلم فجر احتماال با 

حاشیه هایی همراه خواهد بود. 
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كیوسك

باز هم وین، باز هم هتل كوبورگ. زنجیــره ای طوالنی از 
تحوالت سیاســی، بار دیگر ایران و  قدرت های بزرگ را 
در پایتخت اتریش بر ســر میز مذاكره قرار داده اســت. پیش از این 6 دور مذاكره برای 
احیای برجام و بازگشت آمریكا به توافق هســته ای بی نتیجه باقی مانده بود؛ مذاكراتی 
كه آخرین دور آن در خرداد ماه امســال به پایان رسید و سپس در پی برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و تغییر دولت در ایران شــاهد وقفه ای 5ماهه بود. حاال طرف ایرانی با 
چشم انداز و نگاهی متفاوت به ســوی میز مذاكره بازگشته است؛ نگاهی كه حول 2محور 
اساســی تعریف می شــود: لغو تمام تحریم ها و دریافت ضمانت قطعی از آمریكا برای 
جلوگیری از نقض مجدد توافق. در این میان، تمركز بی نظیر تمام رســانه های جهانی و 
منطقه ای بر مذاكرات وین، نشان از جایگاه ویژه ایران در معادالت بین المللی دارد. مواضع 
مختلف بازیگران مطرح خاورمیانه در قبال مذاكرات هسته ای، به نشانه ای مهم برای درك 
راهبردهای عمومی آنها تبدیل شده است؛ برای مثال، رژیم صهیونیستی همچون گذشته 
هرگونه تفاهمی میان ایران و غرب را تهدیدی اساسی برای امنیت خود می داند. نفتالی بنت، 
نخست وزیر این رژیم به تازگی از جامعه جهانی خواسته مقابل تهران تسلیم نشود. یائیر 
الپید، وزیر خارجه اسرائیل نیز از تعامل شبانه روزی این رژیم با قدرت های غربی علیه ایران 
سخن گفته است. اگرچه مواضع برخی كشورهای عربی همچون عربستان سعودی نیز تا حد 
قابل توجهی با موضع تل آویو در این پرونده همخوانی دارد، اما بخش مهمی از كشورهای 
منطقه همواره از حصول راه حل های دیپلماتیك برای پرونده هسته ای استقبال كرده اند؛ 
كشــورهایی نظیر عمان، قطر، تركیه یا حتی مصر كه ممكن است در برخی پرونده های 
منطقه ای با ایران تعارض منافع نیز داشته باشند. از سوی دیگر، رسانه های جهان این روزها 
هر یك از منظر خود به بررسی رخدادهای وین و تأثیر گفت وگوها بر پرونده های مورد نظر 
خود می پردازند؛ گفت وگوهایی كه می تواند سرنوشت بسیاری از تحوالت در حوزه های 

مختلف نظیر منطقه خاورمیانه، بازارهای انرژی و... را تحت تأثیر قرار دهد.

االخبار: اسرائیل؛ بازنده مذاكرات وین
روزنامه لبنانی االخبار در گزارش خود بیش از هر چیز، مواضع رژیم صهیونیستی نسبت به پرونده 
هسته ای ایران و مذاكرات وین را مورد بررسی قرار داده اســت. در گزارش این روزنامه با عنوان 
»فریاد اسرائیل در وین گم می شود« آمده اســت: قدرت های غربی پس از 4سال سیاست فشار 
حداكثری به این نتیجه رسیده اند كه برای عبور از بحران، راهی جز پذیرش حقوق هسته ای ایران 
ندارند و در این میان، فشارهای اســرائیل برای تخریب مذاكرات نیز نتیجه ای به دنبال نخواهد 
داشت. االخبار همچنین عقب نشینی آمریكا در پرونده هسته ای را بخشی از سیاست خروج این 

كشور از منطقه خاورمیانه ارزیابی كرده است.

العربی الجدید: احتمال توافق گام به گام
روزنامه قطری العربی الجدید با تأكید بر تغییر رویكرد تیم دیپلماسی ایران، فرصت ها و چالش های 
پیش روی این دور از مذاكرات را مورد بررسی قرار داده است. به نوشته این روزنامه، اجرای طرح 
»گام به گام« برای بازگشت آمریكا به توافق هسته ای، محتمل ترین سناریو برای مذاكرات وین 
است. براســاس گزارش العربی الجدید، مذاكرات در فضای چندان خوش بینانه ای آغاز نشده و 
نباید نسبت به پیش بینی نتایج آن تعجیل كرد. این روزنامه شكست مذاكرات گروسی در تهران، 
فشارهای رژیم صهیونیستی و بحران بی اعتمادی میان تهران و واشنگتن را مهم ترین عوامل منفی 

در حاشیه دور هفتم مذاكرات عنوان می كند.

الشرق االوسط: ایران مسئول شكست مذاكرات است! 
روزنامه سعودی الشرق االوسط ازجمله رسانه هایی است كه نگاه خوش بینانه ای نسبت به مذاكرات 
وین نداشته و احتمال شكست آن را باال ارزیابی می كند.   این روزنامه مدعی شد، ایران با اقداماتی 
نظیر غنی ســازی  اورانیوم 60درصد و اصرار بر لغو تمامی تحریم ها، مسئول شكست احتمالی 
مذاكرات خواهد بود. الشرق االوسط در ادامه به بررسی  ســناریوهای ما بعد شكست مذاكرات 
وین پرداخته و پیش بینی می كند سطح تنش ها در منطقه خاورمیانه افزایش یابد. به نوشته این 
روزنامه، هیچ توافق پایداری میان ایران و غرب بدون حل مســائل منطقه ای و موشكی در كنار 

پرونده هسته ای شكل نمی گیرد.

هاآرتص: شكست مذاكرات پیامدهای منطقه ای دارد
روزنامه عبری هاآرتص در گزارش خود به نگرانی های رژیم صهیونیســتی از مذاكرات هسته ای 
میان ایران و غرب پرداخته است. به نوشته این روزنامه، تل آویو نگران است شكست مذاكرات به 
تشدید تنش ها در سطح خاورمیانه دامن بزند. این درحالی است كه پیش بینی می شود به دلیل 
مواضع سرســختانه ایران، دور هفتم مذاكرات با پیشرفت چشــمگیری همراه نباشد. هاآرتص 
همچنین میزان نارضایتی مقامات اسرائیلی از راهبرد بایدن در قبال ایران را باال ارزیابی كرده و 
می نویسد: از منظر مقامات امنیتی در تل آویو، بازگشت به توافق 2015خطایی بزرگ تر از انعقاد 

آن به شمار می رود.

گاردین:  نگرانی غربی ها
روزنامه انگلیســی گاردین در گزارش خود، نگرانی های غرب از تداوم وضعیت فعلی در پرونده 
هسته ای و امتناع ایران از همراهی با پیشــنهادهای آمریكا را بررسی كرده است. به نوشته این 
روزنامه، قدرت های غربی، پیشروی های اخیر ایران در تاسیسات هسته ای را تهدیدی جدی تلقی 
می كنند و بر این اساس، خواستار دســتیابی به توافق در زودترین زمان ممكن هستند. گاردین 
نوشته كه اختالف اساسی میان طرفین بر ســر دریافت ضمانت از آمریكا و لغو همه تحریم های 

ایرانی است. 

نیویورك تایمز: فرصت محدود است
روزنامه آمریكایی نیویورك تایمز در رویكردی مشابه گاردین، به بررسی اراده تهران برای دستیابی 
به توافق در هفتمین دور از مذاكرات وین پرداخته است. به نوشــته این روزنامه، مذاكرات وین 
یكی از آخرین و مهم ترین فرصت ها برای احیای توافق ســال 2015است و درصورت شكست 
آن، به تدریج پنجره برای عبور دیپلماتیك از بحران بسته خواهد شد. نیویورك تایمز می نویسد 
مذاكرات وین، فرصتی برای دولت جدید ایران است تا ثابت كند حصول توافقی پایدار را در رأس 

اولویت های خود برای حل پرونده هسته ای قرار داده است.

خالده ضیا؛ روزهای سخت   نخست وزیر سابق
ستاره بخت خالده ضیا، زنی كه روزگاری نماد قدرت زنان در 
دنیا بود، غروب كرده است و اگر ادعاهای تیم پزشكی اش 
همچون تمامی شــئون زندگی او انگیزه سیاسی نداشته 

باشد، روزهای عمرش هم در آستانه به شماره افتادن است.
به گزارش الجزیره، تیم پزشكی نخست وزیر سابق بنگالدش 
گفته كه اگر دولت اجازه ندهد او برای مداوا به خارج از كشور 
برود، احتماال جانش را از دست خواهد داد. وضعیت سالمتی 
رهبر 76حزب ملی بنگالدش، در سال های اخیر بر زندگی 
سیاسی پرماجرای او سایه انداخته و حاال به گفته تیم معالج 
او، در آســتانه خاموش كردن همیشگی صدای ضیاست. 
دشمن دیرینه شیخ حسینه، نخست وزیر فعلی بنگالدش، 
به سیروز كبدی مبتال شــده و دكترش گفته است كه طی 
دو هفته گذشته، خونریزی های شــدید داخلی را تجربه 

كرده است.
او همین چند ماه پیش به خاطر كرونا به بیمارستان منتقل 
شده و بعد از وخامت حالش، دوباره در بخش مراقبت های 
ویژه نگهداری می شــود. فخرالدین محمد صدیقی، دكتر 
ارشد تیم پزشكی او گفته است: »ما امكانات و فناوری الزم 
برای كنترل شرایط را نداریم كه جلوی خونریزی را بگیریم.«
او گفته است: 50درصد شانس وجود دارد كه ضیا در هفته 
آینده دوباره دچار خونریزی شود. احتمال خونریزی او در 6 
هفته آینده هم 70درصد است. او گفته است تنها كشورهای 
پیشرفته ای مانند آلمان، انگلیس و آمریكا فناوری كنترل 

بیماری ضیا را دارند.
با این حال رهبر حزب مخالف دولت، به حكم دادگاه از ترك 
كشور منع شده است. او در سال 2018به خاطر اتهامات فساد 
و ارتشا، ابتدا به 5سال زندان محكوم شد كه این محكومیت، 
بعدا 5ســال دیگر هم افزایش یافت. ضیا و البته طرفداران 
بســیار زیادش در بنگالدش، معتقدند این محكومیت ها 
انگیزه سیاسی دارند و خود او هرگونه سوءاستفاده از قدرت   

را رد كرده است.

از خانه داری تا نخست وزیری 
زندگی سیاسی خالده ضیا، همیشه با اتهام های سنگین و 
مخالفت های سنگین دشمنان سیاسی او همراه بوده است. 
كه پیش از استقالل بنگالدش در هند متولد شده، در نوجوانی 
با ضیا الرحمن یكی از رهبران اســتقالل بنگالدش كه آن 
زمان بخشی از پاكستان بود ازدواج كرد. در حین مبارزات 
همسرش، خالده هم بازداشــت و حبس خانگی را تجربه 
كرد اما همچنان از سیاســت دور بود. حتی انتخاب همسر 
او به عنوان رئیس جمهور در ســال 1977هم خالده را وارد 
سیاست نكرد تا اینكه ضیا الرحمن در سال 1981ترور شد و 
خالده به سمت سیاست كشیده شد. او در سال 1984رئیس 
حزب ملی بنگالدش شد و در این سال ها، بارها در دیكتاتوری 
حسین محمد ارشاد بازداشت و زندانی شد. منتقدان خالده 
ضیا، او را خانه داری بدون تجربه در سیاست می خواندند كه 
شانسی برای موفقیت ندارد. با این حال او سرانجام حزبش 
را در سال 1991به پیروزی رساند و به اولین نخست وزیر زن 
كشورش و دومین نخست وزیر زن جهان اسالم تبدیل شد. 
سپردن رهبری یكی از پرجمعیت ترین كشورهای مسلمان 
به یك زن، بازتاب زیادی داشت و ضیا را به ستاره زنان دنیا 
تبدیل كرد. بلندپروازی های او برای بهبود اقتصاد بنگالدش 
از طریق خصوصی سازی و تشویق بخش خصوصی، توجه 
ویژه به آموزش و پرورش و توسعه فرصت های برابر برای زنان، 
دولت او را به مدلی مطلوب در میان كشورهای زیادی تبدیل 
كرد. با این حال یك توفان تاریخی در نخســتین دولت او، 
آسیبی ویرانگر به بلندپروازی های او زد؛ این توفان اقیانوسی 
در سال 1991میالدی، 130هزار نفر را كشت و 2میلیارد دالر 
خسارت به جای گذاشت. او در سال 1996در انتخابات، مجددا 
به پیروزی رسید اما بایكوت سنگین انتخابات، اجازه تشكیل 
دولت را به او نداد. خالده این بار در سال 2001 تشكیل دولت 
داد و این بار وعده مبارزه با فساد و تروریسم در بنگالدش را 
داد. با این حال، این دوره از دولت او، چنان غرق در فســاد 
و اتهامات مربوطه بود كه ســرانجام خالده هم قربانی آنها 
شد. او در سال 2006از ِسمت خود كناره گرفت و تا برگزاری 

انتخابات، به صورت موقت، عهده دار امور كشور شد.
در سال 2007، در بنگالدش وضعیت فوق العاده اعالم شد و 
دولت مورد حمایت ارتش، قدرت گرفت. این دولت ، تحقیقات 
درباره فساد را شروع كرد و در تابستان همان سال، خالده به 
اتهام فساد، بازداشت شد. در سال 2014 او و چند نفر دیگر 
به اتهام اختالس از منابع مالی یك انجمن خیریه به ارزش 
250هزار دالر دادگاهی شــدند. او در سال 2018به 5سال 
زندان محكوم و امیدهایش برای شركت در انتخابات نقش بر 
آب شد. حكم اولیه او، در پی درخواست كمیسیون ضدفساد 

بنگالدش، دو برابر شد.
او گفته اســت كه این اتهام ها كامال سیاسی است و »حتی 
یك پنی« هم از كمك های خارجی بــه یتیم خانه ای كه به 
اسم همسرش ساخته شده برنداشته است. طارق رحمان، 
پســر او هم كه در تبعید در لندن زندگی می كند، در سال 
2018به صورت غیابی در رابطه حمله با نارنجك به تظاهرات 
سیاسی هواداران حسینه به حبس ابد محكوم شده است. 
طارق و برادرش در یك توافق سیاسی به تبعید خود خواسته 
به لندن رفته بودند تا مادرشان بتواند به فعالیت سیاسی در 
كشورش ادامه دهد. در غیاب ضیا و حزب او كه انتخابات را 
تحریم كرده بود، شیخ حسینه پیروز شد. ضیا و حسینه كه 
دشمنان قدیمی هستند، در دو دهه گذشته قدرت را بین خود 
تقسیم كرده اند. حسینه حدود 3 هفته پیش درخواست های 
حزب و خانواده ضیا برای صدور اجازه سفر او به خارج را رد 
كرد؛ »من هركاری كه توانسته ام برای خالده ضیا كرده ام. 
حاال قانون درباره مرحله بعد اقدامات تصمیم می گیرد.« یك 
وزیر دولت پیشنهاد كرده است كه حزب ملی بنگالدش، برای 
مداوای خالده ضیا از خارج دكتر به بنگالدش ببرد. ضیا بهار 
سال گذشته به خاطر شرایط بیماری اش از زندانی كه خودش 
تنها زندانی اش بود آزاد شد. او از نارسایی قلبی، آرتروز و 
دیابت هم رنج می برد و دكتر معالجش گفته است كه مشخصا 
در دوران حبس، به وضعیت سالمتی او به خوبی رسیدگی 
نشده است.  هواداران او پیشنهاد كرده اند كه در حمایت از 
اعزام او به خارج كشور برای درمان، تظاهرات سراسری در 
بنگالدش برگزار كنند. حدود 8 روز پیش، درگیری هواداران 
او با پلیس در یك تجمع در ناتوره در شمال، منجر به مجروح 

شدن 22نفر شد.

رفت و برگشت  اولین نخست وزیر زن سوئد
ماگدالنا اندرسون پس از یك وقفه 5روزه بار دیگر با 
رأی گیری مجلس به عنوان نخست وزیر انتخاب شد

ماگدالنا اندرســون كه هفته گذشته 7ســاعت پس از انتخابش 
به عنوان اولین نخست وزیر زن سوئد استعفا كرده بود، در نشست 

دیروز پارلمان بار دیگر برای تصدی این پست انتخاب شد.
به گزارش یورونیوز، از 349نماینده مجلس ســوئد، 173نفر به 
نخست وزیری او رأی منفی دادند، 101نفر به نفع او رأی دادند و 

بقیه نیز ممتنع بودند. 
براســاس قانون اساسی ســوئد، اگر اكثریت 349نماینده، یعنی 
175نفر، مخالف یك فرد برای پست نخســت وزیری نباشند، او 

می تواند دولت تشكیل دهد.
چهارشنبه هفته گذشته ائتالفی كه پس از هفته ها مذاكره تشكیل 
شده بود تا خانم اندرسون با حمایت آن در راس دولت قرار گیرد، 
ناگهان از هم پاشید و عمر نخســت وزیری او بیش از چندساعت 
طول نكشید. این بار اما اندرسون با تكیه به آرای نمایندگان حزب 
خودش، یعنی حزب سوسیال دمكرات، یك دولت اقلیت تشكیل 

داده و وارد ائتالف با هیچ حزب دیگری نشده است.

ماجرای استعفا چه بود؟
ماگدالنا اندرسون پس از مذاكرات فشرده با احزاب سیاسی سوئد 
موفق شــد نظر آنها  را جلب كند و طبق قانون اساسی آرای الزم 
برای رسیدن به كرسی نخســت وزیری را به دست بیاورد. ائتالف 
لحظه آخری او با همراهی حزب چپ ممكن شد. چپ ها خواستار 
افزایش حقوق و دســتمزد بودند و این خواســته را شرط حضور 
در ائتالف خانم اندرســون اعالم كردند. اندرســون با این شرط 
 موافقت كرد و روز بعد در جلســه مجلس، با كسب آرای چپ ها،

نخست وزیر شد.
ائتالف اندرســون با چپ ها اما باعث شــد تا در جلسه بعدازظهر 
مجلس، حزب لیبرال به بودجه او رأی منفی دهد؛ هرچند لیبرال ها 
در جلسه صبح مانع نخست وزیری او نشــده بودند. با رد بودجه 
پیشنهادی حزب سوسیال دمكرات در نشست بعدازظهر، بودجه 
پیشنهادی احزاب راست به رأی گذاشته شد؛ بودجه ای كه در آن 
نظرات حزب راست افراطی دمكرات  های سوئد هم لحاظ شده بود. 
این بودجه رأی آورد. همین باعث شــد تا حزب سبزها اعالم كند 
از ائتالف برای تشكیل دولت خارج شده و حاضر نیست در دولتی 
حضور پیدا كند كه بودجه اش را راست های افراطی نوشته باشند. 
خارج شدن سبزها به فروپاشــی ائتالف خانم اندرسون و سقوط 

دولت منجر شد.
او در گفت وگو با رســانه ها اعالم كرد كه ادامــه كار برای دولت، 
درحالی كه یكی از احزاب حاضر در ائتــالف انصراف داده ممكن 
نیست. اشاره او به ســنتی دیرینه در فضای سیاسی سوئد است 
كــه طبــق آن اگــر 
یك حــزب از ائتالف 
دولت  ساز خارج شود، 
دیگر احزاب حاضر در 
ائتالف، پایان كار دولت 
را اعالم می كنند و بار 
دیگــر  برای تشــكیل 
كابینــه و انتخــاب 
نخست   وزیر در مجلس 

رأی گیری می شود.
به این ترتیب ماگدالنا 
اندرسون و دیگر  سران 
حزب سوسیال دمكرات 
ترجیح دادند یك دولت 
اقلیت تشكیل دهند و 
خود را درگیر حواشی ائتالف های شكننده در سوئد نكنند. فعال كه 
اندرسون موفق شده كرسی نخست وزیری را به دست بیاورد، به نظر 
می رسد شرایط آرام باشــد اما در ادامه كار شاید او برای تصویب 
برنامه های خود در مجلس با مشكالت بسیاری روبه رو شود؛ چراكه 
حزب سوسیال دمكرات فقط 100كرسی  مجلس را در اختیار دارد. 
این حزب در آخرین انتخابات موفق شد نزدیك به 25درصد آرا را 

از آن خود كند و اكنون شرایط چندان مناسبی ندارد.
ماگدالنا اندرسون جانشین استفان لوفون، هم حزبی اش می شود. 
اســتفان لوفون پس از 7ســال فعالیت در مقام نخست وزیری، 
تابستان امسال به دنبال بحرانی سیاسی اعالم كرد كه از مقامش 

كناره  گیری خواهد كرد. 
او تنها نخست وزیر تاریخ سوئد است كه با رأی عدم اعتماد پارلمان 
روبه رو شد. وی با این حال موفق شد ضمن تشكیل دولت ائتالفی 
جدید از برگزاری انتخابات زودهنگام جلوگیری كند. بســیاری 
معتقدند حضور اندرسون در قدرت می تواند نگاه جامعه به حزب 
سوســیال دمكرات را تغییر دهد. بنابراین این حضور هم آزمونی 

برای حزب است و هم آزمونی تاریخی برای زنان.

اندرسون؛ الگوی زنان سوئد
ساختار سیاسی در سوئد مانند بخش دیگری از كشورهای اروپایی، 
حكومت پادشاهی مشروطه با نظام پارلمانی و دمكراسی نیابتی 
است كه نخست وزیر باالترین مقام اجرایی كشور محسوب می شود. 
100ســال از زمان اعطای حق رأی به زنان در سوئد می  گذرد اما 
این نخستین بار اســت كه یك زن توانســته به عالی ترین سطح 
اجرایی در این كشور برسد. ماگدالنا اندرسون 54ساله برای زنان 
سوئدی به یك الگو تبدیل شده اســت. پس از انتخابش به عنوان 
 نخســت  وزیر، نمایندگان مجلس چندین دقیقه او را ایســتاده 

تشویق كردند.
سوئد در عرصه برابری جنسیتی پیشــتاز است اما قبل از انتخاب 
خانم اندرســون، تنها كشور اروپای شــمالی بود كه هرگز تجربه 
حضور یك زن در پست نخســت وزیری را نداشــت. این سمت 
 از زمان شــكل گیری در ســال1۸76 تاكنون در اختیار 33مرد

بوده است.
ماگدالنا اندرســون كه قهرمان ســابق شــنای نوجوانان از شهر 
دانشگاهی اوپساالست، فعالیت سیاســی خود را در سال1996 
به عنوان مشــاور سیاسی نخســت وزیر وقت، گوران پرسون آغاز 
كرد. او فارغ التحصیل دكترای اقتصاد از دانشكده اقتصاد استكهلم 
است. اندرسون در 7سال گذشــته به عنوان وزیر دارایی مشغول 

به كار بوده است.

اعطــای  از  100ســال 
حــق رأی بــه زنــان در ســوئد 
می گــذرد امــا برخــاف دیگــر 
كشورهای شــمال غرب اروپا، 
كرسی نخست وزیری در سوئد 
همیشه در دست مردان بوده 
است. رسیدن خانم ماگدالنا 
اندرســون به نخســت وزیری، 
اكنون رویدادی تاریخی است 

100سال

 روزنامه تایمز ]انگلیس[

نجات كریسمس با واكسن
روزنامه تایمــز انگلیس، گزارش یــك خود را به 
برنامه دولت برای مقابله با اومیكرون، گونه جدید 
ویروس كرونا اختصاص داده و نوشته است كه دولت 
می خواهد با تزریق دوز تقویتی به تمامی بزرگساالن، 
اجازه ندهد كریسمس تحت تأثیر این ویروس قرار 
بگیرد. به گزارش این روزنامه، ساجد جاوید، وزیر 
بهداشت انگلیس گفته است كه كارزار واكسیناسیون 
سراســری در انگلیس و تزریق دوز سوم، احتماال 
شرایط را تحت كنترل نگه خواهد داشت و نیازی به 

اعمال محدودیت های بیشتر نخواهد بود.

روزنامه گاردین ]انگلیس[

 قطعي گسترده برق در انگلیس
گاردین نوشته كه ساكنان مناطقي از شمال انگلیس و 
اسكاتلند 3 روز گذشته را بدون برق گذرانده اند. قطعي 
گسترده برق پس از توفان و بارش شدید برف اتفاق افتاد. 
در اسكاتلند، دست كم 40هزار خانه بدون برق مانده اند. 
مدارس و ادارات نیز تعطیل شــده اند. دولت در برخي 
شهرها غذاي گرم توزیع كرده است. به دلیل شدت بارش 
برف، جاده ها و خطوط راه آهن بسته شده  و دست كم 3 نفر 

نیز در اثر شكسته شدن درختان قرباني شده اند.

روزنامه فایننشال تایمز  ]انگلیس[

وحشت از اومیكرون 
فایننشال تایمز  نوشته كه با شیوع سویه جدید 
ویروس كرونا، كشورهای جهان وحشت زده 
شــده و در نخســتین گام، مرزهای خود را 
بسته اند. در آلمان اما دولت از مردم خواسته 
با رعایت پروتكل ها، مسئوالن را یاری دهند 
تا بار دیگر این كشور به سمت قرنطینه نرود؛ 

اقدامی كه می تواند اقتصاد را زمینگیر كند. 

روزنامه نیویورك تایمز ]آمریكا[

ضرورت به روزكردن واكسن های كرونا
نیویورك تایمز نوشته كه همزمان با آشفتگی 
ایجاد شــده در جهان به خاطر شناسایی سویه 
جدید ویروس كرونا، شركت های تولید كننده 
واكسن در حال تالش برای به روزرسانی تولیدات 
خود هستند تا شــاید بتوانند اثرات این سویه 
جدید را مهار كنند. دانشــمندان شك ندارند 
كه سویه جدید، سرعت انتقال باالتری دارد اما 
هنوز در مورد میزان كارایی واكسن های موجود، 
اطالعات دقیقی در دسترس نیست. آنها احتمال 
اجرای واكسیناسیون دوز سوم برای مقابله با 

سویه اومیكرون را رد نكرده اند.

جهان، نظاره گر وین
شروط ایران درمورد دریافت ضمانت از آمریكا و لغو 

تحریم ها، مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت
سیاوش فالح پور

روزنامه نگار

 علی واعظ
 مدیر میز ایران در گروه بین المللی بحران 

پیش بینی اینكه تیم مذاكره كننده 
ایرانی، در كنار مطالبات حداكثری 
خود، انعطاف الزم را برای رسیدن به 
نقطه اشتراك میانی با آمریكا دارد یا 

نه، سخت است. در عین حال، هرگونه 
تصمیم آمریكا برای عبور از مذاكره و 
اجرای »پلن ب« به میزان همراهی 

 روسیه و چین با این كشور
بستگی دارد.

 اسفندیار باتمانقلیچ
كارشناسی دیپلماسی تجاری در لندن 

فرصت دستیابی به توافق، آنطور كه 
 رسانه ها در غرب ادعا می كنند

 اندك نیست. 
ایرانیان به طور طبیعی بر مطالبات 

حداكثری خود اصرار دارند، اما 
در نهایت آنها خواستار موفقیت 

گفت وگوها هستند. هدف ایران در 
این مذاكرات روشن و منطقی است؛ 

لغو تحریم ها.

 رونن برگمن
 تحلیلگر اسرائیلی در امور نظامی و امنیتی 

مذاكرات وین، آینده سیاست های 
دولت بایدن را در خاورمیانه تعیین 
می كند. نشانه های فعلی بیانگر آن 
است كه دولت بایدن قصد دارد از 

تمام دستاوردهایی كه توسط اسرائیل 
در دوران ترامپ به دست آمده بود، 
عقب نشینی كند. خطر این رویكرد 
در دولت بایدن برای این رژیم حتی از 

اصل توافق با ایران بیشتر است.

 حسن نافعه
استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره 

اسرائیل و آمریكا به رغم اهداف 
مشترك، مواضع متفاوت و گاه 

متعارضی نسبت به پرونده هسته ای 
ایران دارند. از سوی دیگر ایران با 

اهرم های قدرت بسیار بیشتری نسبت 
به سال 2015راهی مذاكرات شده؛ 

درحالی كه فشارهای تحریمی را تا حد 
زیادی پشت سر گذاشته است.

 عبدالباری عطوان
 سردبیر روزنامه رأی الیوم 

ایران با تداوم مقاومت در دوران 
ترامپ، اكنون قادر است شروط خود را 
بر طرف مقابل تحمیل كرده و چارچوب 

مذاكرات را مطابق منافع ملی خود 
تنظیم كند. این در حالی است كه 

قدرت مانور اسرائیل برای تأثیرگذاری بر 
سیاست های منطقه ای آمریكا نسبت 
به سال 2015بسیار كمتر شده است.

 فیتز پاتریك
مدیر برنامه خلع ساح در انستیتوی 

بین المللی مطالعات استراتژیك 

آمادگی آمریكا برای بازگشت به توافق 
هسته ای سال 2015، باعث شده 

ایران مطالبات غیرواقع گرایانه ای را 
در جریان مذاكرات مطرح كند. اگرچه 

فضای غالب بر گفت وگوها چندان 
خوش بینانه نیست، اما ایران و آمریكا 

 می توانند به توافقی بر مبنای
عقب نشینی های گام به گام دست 
یابند؛ لغو برخی تحریم ها در ازای 
كاهش تدریجی میزان غنی سازی .
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چندی پيــش نتايج پژوهشــی در 
ســاينس آلرت نشــان مــی داد كه 
مقاومت ذهنی برخی افراد در برابر 
شاد زيســتن ژنتيكی اســت و آنها 
برای  گذر از دوره های زمانی موقت 
يا ممتد اندوه، يك مانع بيشــتر از 
ديگران پيش روی خود دارند. حاال 
نتايج تحقيق جديدی نشان می دهد 
كه بيش از 40درصد از موفقيت در 
شاد زيســتن، بســتگی به فعاليت 
عمدی )تالش هــای فــرد( دارد و 
10درصد از آن به شرايط ها بستگی 
دارد و بنابرايــن عامل ژنتيك آنطور 
كه پيش از اين تصور می شد، عامل 
تعيين كننــده دارای اولويت باالتر 

نيست. 
خبر خوش ديگر اين اســت كه اين 
تحقيقات نشــان می دهد باور اغلب 
افراد به اينكه شــرايط بيرونی فرد، 
 مافوق هر عامل ديگــری می تواند 
روی شاد زيســتن او تأثير بگذارد، 
تصور و در واقع توهمی بيش نيست. 
روانشناسان برای رسيدن به نتيجه 
واقعی تــر تحقيقاتــی روی دوقلو ها 

انجام داده اند. 
دوقلو ها كه به لحــاظ ژنتيك از هر 
گــروه ديگری به يكديگر شــبيه تر 
هستند، در شرايط گوناگون و ميزان 
تالش متفاوت نتايــج واقعی تری را 
نشــان می دهند. همين دوقلو ها در 
2محيــط متفاوت و يكــی با تالش 
كمتر و ديگری با تالش بيشتر برای 
شاد زيستن، محققان را به اين نتيجه 
رســاندند كه عامل تالش و به قول 
آنها »فعاليت عمــدی« از هر عامل 
ديگری برای شــاد زيستن مهم تر و 

تعيين كننده تر است.

شاد بودن 
ژنتيكی نيست

نویسندگان باشگاه

پدركشتگی های ساچمه ای

فعال لب به بوتسوانا نزنيد!

 الی همه اين داســتان ها كه خوانــده ام، بين 
سكانس های سينمايی و زير پالن های تلويزيونی 
كه زل زده ام تا ته داستان، كمتر زمانی بوده كه 
سر يك داستان ُغر شــوم و گوله، و تهش بريزم به هم. ولی يك جايی در 
انتهای فيلم ستودنی »مرا با نام خودت صدا بزن«، پدر و پسر، كاناپه ای، 
روبه روی هم می نشــينند. پســر تجربه عجيب، غريب و تلخی را از سر 
گذرانده؛ چنان سفت و سخت و تيز كه می شود سرش زندگی را تمام كرد 
و شل شد. پدر هم می تواند ســرافكنده باشد از اين ماجراجويی بد موقع 
و سهمناك پســر. می تواند كفی را بخواباند روی نيم كره راسِت صورت 
سفيد، كك مكی و بی موی پسر. اصال با پاشنه پا بخواباند توی ُگرده اش و از 
همان در دو لته چوبی سرسرا بيندازدش بيرون. بگويد چه كردی بی حيا، 
فضوالت به اين زندگی، قاذورات به قبر پدرم با اين نوه اش. ولی درســت 
توی وقتی كه منتظری همه  چيز، كدر و تاريك رخ بدهد؛ خرد شدن سريع 
و خشــن آدم ها، قهرمانان داستان را ببينی، پدر و پســر در نمايی مثل 
تابلويی از دوره آبی پيكاسو نشسته اند روی يك كاناپه مخمل قهوه ای. بی 
آنكه به هم نگاه كنند. چه كسی اينجا بغض دارد؟ طبعا بايد بگوييم پسر 
ولی او گريه هايش را كرده و نق هايش را زده و االن ساكت است. جايش 
پدر پنجاه و اندی ســالش بغض دارد. نمی گويد پسرم دستت درد نكند 
آبروی ما را زير گالش كردی. نمی گويد پسرم هرچه اين بيست سال كردم 

را حرام كردی و نمكدان را خردمال.
دقيقا آنچه اجرا نمی شود و رخ  نمی دهد، همه اين سناريوهای تكراری و متداول 
است. پدر با همان بغض كه دارد ريز ريز می تركد. سفيدی چشمش نم برمی دارد 
و نرم نرمك به سرخی می رود. بی آنكه به پسرش نگاه كند می گويد می فهمد 
پسرش چه سفری كرده، می داند چه تجربه سختی را پشت سر گذاشته، دقيق 
و شــفاف تر می بيند و دركش می كند. در انتها هم می گويد از اين مرحله رد 

می شويم و با ديد بهتری جلو می رويم.
شما اصول تربيتی ات را از پای منبر بگيری يا ايوان پاولوف و بنی اسكينر، فرقی 
در اين ته بندی انتهايی ندارد. بايد پدر باشی. بغل كنی و ببوسی. دست بكشی 
كف كله اش، باهاش بغض كنی و حتی گريه. يا الاقل سكوت كنی و رد شوی. 
يعنی اصوال اين نوع رفتار است كه صاحب آن حجم از هورمون های تستوسترون 
را پدر می نامد. پدر با اشتباه فرزندش چنين است، در مقابل اشتباه خودش كه 
دوصد برابر خاضع و فروتن و عذرخواه. تفاوت همين هاســت كه يكی را پدر 

می دهد و ديگری را پدركشتگی.

سيد احمد بطحايی

محمدرضا نصيری  | روزنامه نگار

سهشنبه
 تا كی از سيم و زرت  

كيسه تهی خواهد بود
 بنده من شو و برخور

 ز همه سيمتنان

حافظ

فاطمه عباسی
 به گواه آمارها، هر سال فاصله سنی مادران با فرزندانشان 
چند سالی افزايش پيدا می كند. مثالش می شود آماری 
كه مركز آمار ايران به تازگی منتشــر كرده كه نشان 
می دهد، اغلب مواليد بهار سال گذشته، از مادران 25 تا 
29 ساله متولد شده  بودند و بيشتر نوزادان بهار امسال 
مادران 30 تا 34 ساله دارند. البته فاصله سنی بين مادر 
و فرزند فرمول خاصی نــدارد، اما يك اصل كلی وجود 
دارد كه با افزايش سن والدين و فاصله زياد سنی آنها از 
كودكان، مشكالت عمومی بسياری بروز می كند. مادران 
جوان حال و حوصله بيشــتری برای وقت گذراندن با 
فرزندانشــان دارند و فاصله سنی كم می تواند موجب 
درك بهتر والدين از فرزندانشان شود. درصورتی كه با 
مسن شدن مادرها و پدرها، آن رابطه گرم و صميمی 
و عاطفی كه بچه ها توقع دارند معموال برقرار نمی شود 
چرا كه با افزايش سن، خصيصه هايی مثل برونگرايی 
و بروز عواطف در افراد كاهــش پيدا می كند؛ بنابراين 
خودكنترلی باالتر می رود و نوع ابراز عالقه  نيز تغييرات 
زيادی خواهد داشت. ابزار كالمی كم كم از بين می رود 
و جايش را به رفتارهای عملــی می دهد؛ به طور مثال 
يك پدر يا مادر با سن باال سعی می كند بيشتر از آنكه 
به صورت كالمی با فرزندش ارتباط عاطفی برقرار كند، 
با فراهم كردن وسايل و ابزار  موردنيازش عالقه خود را 
نشان دهد. آمارهايی وجود دارد كه نشان می دهد وقتی 

افزايش نامتعارف در فاصله سنی بين والدين و فرزندان 
وجود داشته باشد، احتمال افسردگی در بچه ها و احتمال 
گرايش به ســرگرمی های نامتعارف بيشتر می شود. 
براســاس برخی آمارها، اگر اختالف ســنی با والدين 
45سال باشد، در مقايسه با فاصله سنی 25سال برای 
فرزندان سه برابر اين امكان وجود دارد كه دچار مشكل 
بيش فعالی و اوتيسم شوند. يكی ديگر از موضوعاتی كه 
ممكن است برای والدين و فرزندانی كه اختالف سنی 
بااليی دارند رخ دهد اين اســت كه به طور طبيعی هر 
چه سن افزايش پيدا می كند، پختگی باالتر می رود و 
اشتباهات نيز كم و كمتر می شود. در نتيجه اين امكان 
وجود دارد كه به دليل كاهش اشتباهات در پدر و مادر، 
توقع كم بودن اشــتباه در فرزندانشان هم ايجاد شود؛ 
يعنی والدين توقع اين را نداشته باشند كه فرزندشان 
مانند همساالنش اشــتباهات زيادی داشته باشد و يا 
به اصطالح خرابكاری كند. از همــه اينها كه بگذريم، 
تصور كنيد يك پسر يا دختر 20ساله به خاطر اختالف 
سنی با والدينش به جای جوانی كردن بايد از پدر و مادر 
سالمندش نگهداری كند. همه اينها نشان می دهد بچه 
دار شدن در سنين پايين تر هم به نفع مادرها و پدرها 
اســت و هم به نفع فرزندان. حرف آخر اينكه شايد در 
مقابل حرف مادرانی كه مدام قربان صدقه فرزندشان 
می روند تا بزرگ شــدنش را زودتر ببينند اين نوزادان 
اگر زبان داشتند حتما می گفتند: مامان، لطفا بزرگ 

و البته پير نشو...

 مامان
لطفًا بزرگ نشو...

اول آخر

مدیركل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیك شهری 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور گفت: 

به طور خاص برای شهر تهران ۷۵ تا ۸۰ درصد 
آالیندگی سهم منابع متحرك یا وسایل نقلیه 
است كه از این میزان حدود ۱۱ درصد مربوط به 

اتوبوس های شركت واحد است.

80 درصد
رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از ترخیص 

۲۲۱۲ دستگاه كامیون دست دوم وارداتی و شماره گذاری ۹۳۸ 
دستگاه از آنها خبر داد و گفت: براساس آمار گمرك ایران  
۶ هزار ناوگان تا كنون وارد گمركات شده كه ۲۲۱۲ دستگاه 
ترخیص شده و مابقی در گمركات در حال طی كردن فرایند 

ترخیص هستند.

2212 دستگاه كامیون

عدد خبر

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت 
ایران گفت: براساس میانگین آمار كشوری، حدود 

۷۴ درصد نسخ به صورت الكترونیك صادر می شود. 
همچنین حدود ۹۳ درصد مطب ها، ۹۶ درصد 

داروخانه ها، ۹۵ درصد آزمایشگاه ها و بیمارستان ها به 
سامانه های نسخه نویسی الكترونیك اتصال دارند.

74 درصد

پاييز سعدآباد      عكس: منا عادل

كاهش مجازات مواد مخدر
امارات متحده عربی، برخــی از قوانين در 
حــوزه مواد مخدر را كاهش داده اســت و 
مجازات مســافرانی را كه بــا محصوالت 
حــاوی تتراهيدروكانابينول، ماده محرك 
عصبی موجود در شاهدانه وارد اين كشور 
می شــوند، كاهش يافته است. به گزارش 
يورونيوز، براساس قوانين جديد افرادی كه 
غذا، نوشيدنی و ساير اقالم حاوی شاهدانه 

را به داخل كشور بياورند دستگير می شوند اما اگر برای نخستين بار باشد در زندان 
نمی مانند. در عوض مقامات اين مواد را مصادره و نابود خواهند كرد. اين قانون، 
تغييرات قابل توجهی برای يكی از محدودكننده ترين كشــورهای جهان كه در 
زمينه واردات داروهای رايج برای استفاده شخصی از شاهدانه گرفته تا داروهای 
بدون نسخه مانند مواد مخدر يا سرخوش نماها، آرام بخش ها و آمفتامين ها ايجاد 
می كند. اين كشــور فروش و قاچاق مواد مخدر را با قوانين بسيار سختگيرانه ای 

ممنوع كرده و مجازات مصرف مواد مخدر هم 4سال زندان است.

بازداشت فراری های قرنطينه 
پليس هلند، زوجی را كه از هتل مخصوص 
قرنطينــه مبتاليان به كوويــد- 19 فرار 
كرده بودند   بازداشــت كــرد. به گزارش 
دويچه وله، اين 2نفر در فرودگاه اسخيپول 
آمستردام و هنگامی كه سوار هواپيما شده 
و قصد خروج از هلند را داشــتند، پيش از 
بلند شدن هواپيما دســتگير شدند. اين 
رويداد پس از آن صورت می گيرد كه تست 

كرونای 13 نفر از مسافرانی كه هفته گذشــته با 2پرواز از آفريقای جنوبی وارد 
آمستردام شده بودند، مثبت اعالم شــده بود. براساس اعالم مقامات بهداشتی 
هلند، اين افراد مبتال به ســويه جديد اوميكرون بوده اند. در مجموع 61 مسافر 
در اين 2 پرواز از آفريقای جنوبی به هلند وارد شــده بودند. رســانه های محلی 
گزارش كرده بودند كه اين 2 نفر موفق شدند از يك هتل قرنطينه در شمال غربی 
منطقه كنمرلند فرار كنند؛ اين منطقه جايی است كه مسافران آفريقای جنوبی، 

هم اكنون در آن قرنطينه هستند.

 اختالل برق و ماهواره با توفان خورشيدی
به گفته كارشناسان، در پی خروج پالسما از 
خورشــيد احتمال دارد توفان های كوچك 
ژئومغناطيسی به زمين برسند. به گزارش 
اينديپندنت، متخصصــان می گويند: اين 
توفان های جزئی ممكن اســت بر برخی از 
دستگاه ها و تجهيزات روی زمين اثر بگذارند 
و همچنين در برخی از مناطق شمالی شفق 
قطبی ايجاد كنند. كارشناســان هشــدار 

می دهند كه پيش بينی می شود خروج جرم تاج خورشــيدی )CME( آزاد شده از 
خورشيد به ميدان مغناطيسی زمين برخورد كند. اما برخالف برخی از گزارش ها 
كه نشان می دهد دليلی برای نگرانی وجود دارد، جای نگرانی نيست و هرگونه تأثير 
احتماال بسيار محدود خواهد بود. سازمان ملی هواشناسی انگليس اعالم كرده است 
كه خروج جرم تاج خورشيدی )CME( احتماال اواخر روز شنبه هفته آينده به زمين 
خواهد رسيد. بر اين اساس گمان می رود كه اين خروج جرم تاج خورشيدی به احتمال 

30 درصد به توفان جزئی يا توفان ژئومغناطيسی از نوع جیG1( 1( منجر شود.

گرينويچ

خوش خبر

1  با كشــف ســويه جديد ويروس كرونا از 

كســانی كه قصد ســفر به آفريقای جنوبی و 
همچنين بوتسوانا، ناميبيا، اسواتينی، زيمبابوه 
و موزامبيك را دارند، خواسته شده سفرشان را به تعويق بيندازند. فعال 
يه چند روز بوتســوانا نرويم، نمی ميريم! خودم يك كار خيلی خيلی 
واجب در كشور اسواتينی داشــتم كه فعال منصرف شدم. اسواتينی 
می تونه فعال منتظر بمونه؛ در نمی  ره كه. البته اگر كارتان واقعا ضروری 
است، می شود يك كاری اش كرد. خودروی شخصی را بدهيد با قطار 

يا تريلی ببرند بوتسوانا.
 بعد خودتان با اتوبوس برويد آنجا ماشــين را تحويــل بگيريد. اگر 
جلوی تان را گرفتند و پرســيدند با وجود ممنوعيت، چرا به بوتسوانا 
آمده ايد، بگوييد كار اداری داشتم يا مادربزرگم در حال مرگ بود اصرار 
داشت لحظه آخر همه نوه ها را نصيحت كند. همانجا عكس بگذاريد از 
ترافيك جاده و در استوری بنويسيد»لعنت به مردم بی مالحظه كه از 
جان شان بگذرند، از سفر بوتسوانای آخر هفته نمی گذرند.« بعد يك 
استوری انگيزشی با عكس املت در جنگل بگذاريد و بنويسيد »برای 

رسيدن به آرزوهايت تالش كن!«
2 برای نامگذاری ســويه های جديد حرف يونانی كم آورده اند. قبال 

بيشتر حروف يونانی خرج سويه های قديمی كرونا شده بود. برای سويه 
جديد نوبت اســتفاده از حرف Nu بود كه چون با كلمه انگليسی نيو 
به معنای تازه اشتباه می شد، سازمان بهداشت جهانی پريد روی حرف 
بعدی كه Xi بود و همنام رهبر چين، آقای شی جين پينگ. خوب شد 
از الفبای فارسی برای نامگذاری انواع ويروس كرونا استفاده نشد وگرنه 
هر حرفی كه انتخاب می كردند به يك اختالس گر عزيز برمی خورد. 
فكرش را بكنيد مثــال گوينده اخبار می گفت ويــروس »ب.ز« ده ها 

قربانی گرفت. 
ويروس چينی، انگليسی و هندی چه ايرادی داشت به الفبای يونانی 
روی آورديد؟ اگر ويروس ها به نام كشورها بود، ما هم زود می فهميديم 
كه مثال االن بايد به مقصد هند پرواز مســتقيم برقــرار كنيم يا مثال 

آفريقای جنوبی.
3 نماينده محترم مجلس رفته صحن علنی ورزشگاه سانتياگو برنابئو 

و بازی رئال- سه ويا رو ديده و توييت زده و هواداران رئال را به اين شكل 
توصيف كرده: »بســيار منظم، جدی، متعصب و خونگرم بودند. هيچ 

نشانه ای از ونداليسم نديدم.« خدا را شكر. 
خود بشــخصه هميشــه فكر می كردم طرفداران رئال مادريد بسيار 
بی نظم هستند و اصال نمی شــود دو كالم با آنها جدی حرف زد چون 
همه  چيز را به ســخره می گيرند. فكر می كردم طرفداران در هر بازی 
نشانه های ونداليسم را به معرض نمايش می گذارند و می زنند همه  چيز 
را داغان می كنند و باشگاه تا بازی بعدی كه يك هفته وقت دارد، دوباره 
ورزشگاه را بازسازی می كند. خيلی خوب اســت كه ما اين چيزها را 

ببينيم.
 4 درباره لباس پوشــاندن دهقان فداكار در كتاب های درسی هم 
هياهوی زيــادی به راه افتاده. خــود مرحوم ريزعلی هــم يك بار در 
مصاحبه ای گفته بود وقتی پيراهنش را برای هشــدار به راننده قطار 

آتش می زده، برهنه نبوده.
 اصوال در آن منطقه جغرافيايی و آن سرما كسی با يك ال لباس تردد 
نمی كند. آن قدر سرد است كه هر چه پيراهنت را آتش بزنی و بگيری 
ســر چوب، باز هم يك پيراهن ديگر زير آن هست. اصال بدن افراد در 
مناطق سردسير به اين شكل است كه وقتی می خواهند بروند واكسن 
بزنند، پرســتار از آنها می پرسد: »ببخشيد؛ بازوی شما صفحه چندم 

است؟!«

هراس دنيا از سويه جديد
اثر بولنت اوكتای

مسئله اسپينوزا
را بردند خــوب تمام خاویر سركاس برای كسانی كه جنگ 
شــد اما برای ما كه باختيم بد تمام شد. هيچ كس 
به خودش زحمت نداد از ما كه برای آزادی جنگيديم 
تشكر كند. در تمام شــهرهای اسپانيا بنای يادبود 
برای كشته شدگان جنگ وجود دارد. چند تا از آنها 
را ديده ايد كه حداقل نام كشته شدگان هر دو طرف 

روی آن باشد؟

 خاك آشنا
هســتين كــه به من بهمن فرمان آرا - شما نخستين آدمی 
می گين می تونم زندگيمو بسازم. مامان هميشه به 

من می گه تو عرضه هيچ كاری رو نداری.
- چيز بد رو فراموش كــن. ببين، توی زندگی دو تا 
چيز مهم هست كه ما انتخاب نمی كنيم؛ يكی پدر 
مادرمونه يكی هم محل تولدمونــه. بنابراين چيز 

خوب رو بگير و زندگيت رو بساز.

ناشتايیديالوگبوك مارك

آخر مصور

برای شــروع می شــود از  چيزی گفت كه هر كسی سمانه گلك
شايد آن را كله صبح نديده باشد، شايد اصال صبح را نديده 

باشد، نقطه آغاز، ب، بسم اهلل روز.
تصوير اول

هوا تاريك است و كسی با موتور در شهر می چرخد. خودش 
و موتورش بوی نان می دهند، بوی نان تازه، كيسه های بزرگ 
نان های فانتزی. مقابل هر ساندويچی می ايستد، كيسه نانی را 
می گذارد و دوباره از نو مسير جديد را طی می كند و هر بار كه 
اين كيسه ها را می بينم با خودم می گويم چرا كسی سراغ آنها 
نمی رود،  اصال چرا موش ها   سراغ اين نان های خوش عطر 
تازه نمی روند و بعد با خودم فكر می كنم حيف زحمت نانوا 
نيست كه معلوم نيست از چه ساعتی بيدار شده دست به كار 
شده تا نان ها اينگونه پشت در بسته برسند. اصال چرا صاحبان 
مغازه ها زودتر نمی آيند تا اين عطر خوش نان تازه را مهمان 

مغازه خودشان كنند.
تصوير دوم 

هوا تاريك است و كســی با يك وانت آبی رنگ خيابان های 
شهر را طی می كند تا دم هر كيوســك روزنامه فروشی كه 
روزانه فروش بسته های سيگارش از فروش روزنامه هايش 
بيشتر است بايستد و روزنامه های تازه چاپ را تحويل بدهد 

و برود اما انگار دلش نمی آيد برگه های روزنامه 
را همين جــوری دور از هم رها كنــد و برود؛ 
می نشــنيد صفحه ها را در دل هم می گذارد و 

می رود پی كارش.
تصوير سوم 

در اتوبوس بی آرتی تعدادی از مســافرها ايستاده اند و 

تعدادی نشسته سر تكيه داده اند به خنكی شيشه و چرت 
می زنند تا به ايستگاه برسند. به هر ايستگاه كه می رسند كسی 
پياده می شود دستی برای بقيه تكان می دهد و می نشيند 
روی صندلی كنار دستگاه كوچك كارتخوان، مراقبت شروع 
می شود و بايد حواسش باشد كسی بدون زدن كارت از اتوبوس 

استفاده نكند.
تصوير چهارم 

كاميونی كه سنگينی تانكر آب را پشت سر تحمل می كند با 
فشار آبی هر چند كم، نمی  به گوشه خيابان می زند. شايد هم 
قصد دارد شمشادی آب بدهد يا درختی؟ نمی دانم هر چی 
هست هر وقت نگاه كردم رد آب در خيابان بوده. خالصه كه 
صبح پر از تصاويری رنگی يا شايد بازيگرانی است كه روی اين 
صحنه تئاتر صبحگاهی می آيند نقشی بازی می كنند بی هيچ 
تماشاچی و می روند، صميمانه جايشان را می دهند به هياهوی 
روزی كه به گرد ثانيه ها پيش بروند.آنان صبح را اينگونه بخير 

می كنند و برای مان عاقبت بخيری در روز را آرزو می كنند.

بازيگران صحنه صبحگاه
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