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دانشــگاهمانزيــرپلگيشــابــود؛دانشــكده
علوماجتماعيدانشــگاهتهران.سالدومدانشكده
بودمو2روزدرهفتهكالسداشــتم؛يكيازكالسها8صبــحبودوديگري
2بعدازظهر؛يعنيمفيد4ســاعتبينكالســيخاليداشــتم.پشتسلف
دانشــكده،فضايمصفاييبودكهعمدهترينگفتوگوهــاوتصميمهاراجع
بهزندگيآيندهوآيندهزندگي،آنجابيندانشــجويانشكلميگرفت.حتي
موارديداشــتيمكهدانشجويانگراميبراياســتفادهازچندساعتفراغت
بينكالسي،ميرفتندپشتدانشــكدهووقتيبهخودشانميآمدندكهبقيه
دانشــجويانكالسدومآنروزراهــمتمامكردهودرحالرفتــنبهخانهيا

خوابگاهبودند.
امااينچندساعتبرايمرنگوبويديگريداشــت.بالفاصلهكهكالستمام
ميشد،سريع2خطاتوبوسسوارميشدمومستقيمميرفتمساختمانحوزه
هنريدرتقاطعحافظوسميه.تنهااتاقيكهآنزماندرشرويمادانشجويان
يكالقبابازبود،دفترطنزحوزههنريبودكهآقاابوالفضلزرويينصرآبادآن
راتاسيسكردهبود.آقازروييبزرگتريومرشــديراخيليخوببلدبودو
چهلذتوحظيميبرديمازدقايقوســاعتهاييكهشــاگرديميكرديم.
عمومااگرجلســهايومهمانينداشــت،دفترشميشــدكالسآموزشي
برايما.مجلــهايوكتابيقديميرابازميكردومتــنطنزشراميخواندو
چقدرقشــنگظرافتهايمتنراميگفت.بيدليلوبادليــليادميدادو
مستقيموغيرمســتقيمحواســشبههمهچيزبود.يادمهستيكبارگفت:
»منخودمهمسيگارميكشــموهمپيپ،اماوايبهحالشمااگردستتان

سيگارببينم.«
بهخاطــراينكــهبهانــهداشــتهباشــيمبــرايديدارهــايگاهبــهگاه
ومزاحمتهايمــانبرايآقــايزرويي،مجلهدانشــجوييطنزيمنتشــر
كرديمبهنام»ترب.«بااينكهمجلهماخيليدانشــجوييبــود،اماچقدرآقا
زروييبرايآنذوقميكــردوبهماروحيــهميداد.كلمهراميشــناخت

وطنزبلدبود.
افســوسازروزدهمآذرماهســال97كهآقازروييانگارييكدفعهبخواهد
ســالهاخســتگيرابهدركند.ناگهانرفت؛همانطوريكههميشهزندگي
كردهبود،هنگامخواندنكتابونوشــتنكلمهها.جايخالينگاه،انديشــه
وتواناييآقازروييهرروزكهميگذرد،بيشــترحسميشود.وقتيتشييع
پيكرشدرحياطحوزههنريانجامميشــدبهاينفكــرميكردمكهچقدر
يكدفعهشــهركلمهوطنزخاليشد؛حســيكهدربهمنســال1387با
فوتاستادمنوچهراحتراميداشتم،امادائماينتســليرابهخودمميدادم
كهاگراســتاداحتراميرفــت،آقازروييهســت؛حتياگرماههاوســالها
درگوشــهخانهپدريدراحمدآبادمســتوفيمأواگزيدهباشــدواينشهر
شــلوغودودگرفتهراگذاشــتهباشــدبرايآنهايــيكهولــعوطمعشرا
داشــتند.اوتاآخرينلحظهخواند،نوشــتوياددادوماچقدرخوشــبخت
بوديمدرعصــروزمانهايزيســتكرديــمكهآقــازرويــيدرآنزندگي

ميكرد.
اينيادداشتوكلمههاتمامميشــودويكروزديگرمثلامروز،دهمآذرماه
باهمهتلخياشميگذرد،اماقلموكلمههاياستادابوالفضلزرويينصرآباد
برقراراست.اوكارهايكارســتانزيادكردهاست.اگرتابهحالكتاب»ماهبه
روايتآه«رانخواندهايد،بهخودتانظلمكردهايد.اينكتابارادتآسمانيو
خاصاستادزروييبهسقايدشتكربال،حضرتقمربنيهاشم)ع(استكه

سراسرارادتاستوعشق.روحششاد.

 زرويي نصرآباد، مرشدي
 و بزرگ تري را بلد بود

نگاه
الهه شعباني ؛ فعالدرحوزهحمايتازبيماراناچآیوی

امروزروزجهانيپيشــگيريودرمانايدزاستو
بايدگفتكهآســيبزاتريناتفاقيكهبرايافرادبا
اچآيوي/ايدزمثبتوجوددارد،نگرشنامناسببرخیپزشكانبهاينبخش
ازجامعهاست.ايناتفاقهمدرحاليرخدادهكهكارشناسانحوزهبهداشتو
درمان،دانشكافيازانتقالاينويــروسدارند،امابرخوردبرخيازآنهاوارائه
ندادنخدماتدرمانيمنجربهآسيبجديروحيوروانيبرايمبتاليانشده
اســت؛اتفاقيكهمنجربههزينههايباالودرنهايتحذفخدماتدرمانيو
پيگيريدرمانبرايآنهاشــدهاســت؛چراكههيچمركزرسميبرايمراجعه
آنهاوجودنداردودرديگرمراكزهمبهمحضاطــالعازوضعيت،مبتاليانبه
سمتدرهايخروجيهدايتميشــوند.تنهاخدماترايگاندربارهاينافراد
همانداروهايياســتكهازسويوزارتبهداشــتبرايدرمانبيماريايدز
تامينميشود؛درحاليكهاينافرادبهدليلضعيفشدنسيستمايمنيشانبا

مشكالتفيزيكيوجسمانيديگريهممواجهند.
دربسياريازحوزههاازجملهدندانپزشكي،خدماتپوستومو،آزمايشگاههاو
پزشكزنان،مبتاليانبهاچآيوي،سختترينشرايطرادرصورتاعالموضعيت
خودتجربهميكنند؛همهاينهادرشرايطياستكهدرتمامياينمراكز،رعايت
پروتكلهاجزوقوانيناســتوتماممراجعهكنندههابايدازنظرپزشكباانواع
بيماريهايقابلانتقالدرنظرگرفتهشوندوتمامجوانببهداشتيرعايتشود؛
بههميندليلبااينكهبهمبتاليانتأكيدشــدهبرايگرفتنخدماتدرماني
وجلوگيريازتداخلدارويي،بيماريشــانرااعالمكنند،اماوقتياينافراد
بامحروميتازخدماتمواجهميشــوند،درنهايتازاعالمموضوعخودداري
ميكنند.آنهاشــرايطخودراكتمانميكنندتاازخدماتپزشكيبرخوردار
شــوند؛چراكهدرصورتاعالمهمرنجبيماريراتحملخواهندكردوهمانگ
اجتماعيوبياحترامي.البتهرويكردنوينآموزشيدرحوزهاچآيويدركشور
ازسويوزارتبهداشتآغازشدهوتمامارگانهاازجملهدانشگاهها،قوهقضاييه

ونيرويانتظاميو...ازاينآموزشهابرخوردارخواهندشد.
دراينرويكردتأكيدبرتغييرنگرشنسبتبهبيمارياستونتيجهآن،اينكه
افراددرجامعهبرايزندگيعاديبامبتالياناچآيويمثبتآموزشميبينند.
بااينحال،تسهيلزندگيبراياينگروهازافرادجامعه،عالوهبرتغييرنگرشي
كهمنجربهكاهشبارروانيبيماريوقرارگرفتــنآندرردهديگربيماريها
باشد،درسطوحديگرهمنيازبهتغييردارد.بايداينآگاهيوجودداشتهباشد
كهافراددرگيراچآيوي/ايدزتنهانيستندوخانوادههاوفرزندانآنهاهمفشار
روانيمضاعفيراتحملميكنند.آنهابايدازنظرروانشناختيحمايتشوندو
مشاورههايفردي،گروهيوخانوادگيبگيرند؛چراكهاينافرادبهمحضاطالع
ازبيماريبارنجابتال،اختالالترواني،افسردگيوكاهشاميدبهزندگيمواجه
ميشوندودركنارآندرمعرضقضاوتهايخانوادگيقرارميگيرند.فرزندان
مبتالبهاچآيويمثبتهمبهگونهاياينشرايطراتجربهميكنندوبهمحض
اطالعازوضعيتخود،نســبتبهرونددرمانيواكنشنشانميدهند.آنهااز
تجربهوالدينشانبهاينتصورميرسندكهدرآيندهازنظرتحصيليوشغليدر
مضيقهخواهندبودوبههميندليلازدريافتخدماتدرمانيپرهيزميكنند.
درهمينيكحوزهتالشبسيارزيادينيازاستتانگرشاينافرادتغييركند؛
چراكههيچانتخابيدرابتالبهاينبيمارينداشتهاند،امابايدنااميدانهبهزندگي
خودادامهدهند.بهدليلهميننگاههايخاكستريبهمبتالياناچآيويمثبت
وانگزداييها،شعارامسالسازمانبهداشتجهانيدرروزجهانيپيشگيريو
درمانايدز،»منتستميدهم«انتخابشده؛يعنيافرادفارغازهرنوعرفتاري

كهدارند،تستبدهند.

انگ؛ رنج مضاعف مبتاليان 
به اچ آي وي
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 چرا صيانت
به تعويق افتاد؟

طرححمايتازحقوقكاربراندرفضايمجازيبراي
مطالعه10روزهبهمركزپژوهشهايمجلسبرگشتخورد

كارگروهیقراراستنظراتدولت،بخشخصوصیوكارشناسانرا
دريافتوطرحرامجددبررسیكند

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

ضمیمه امروز روزنامه همشهری در مناطق 1 ، 6 ، 12 ، 20

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

دعوتنامهشهردارتهرانبه
منظوربرگــزاریاجالسگردشگری

گردشگریشهری2022به
رئيسســازمانجهانیگردشــگریدر
حاشــيهاجالسمجمععمومیاعضای
وابستهبهاينســازماندرمادريداسپانيا

تقديمشد.
علیاصغرشــالبافيان،معاونگردشگری
وزارتميــراثفرهنگــی،گردشــگری
وصنايعدســتیكشــورمانبــازوراب
پلوليكاشــويلی،دبيــركلســازمان
جهانیگردشــگریديــداروگفتوگو

كرد.
شالبافياندراينديدارگزارشیازآخرين
طرحهاوبرنامههایجمهوریاســالمی
ايراندرحوزهگردشگریبهدبيركلارائه
وتصريحكرددرسندتحولكهبهزودی

ازســویرئيسجمهورابالغخواهدشد،
حوزهگردشــگریموردتوجهويژهقرار

گرفتهاست.
حسنقشقاوی،سفيركشورماندراسپانيا
نيزكهدراينديدارحضورداشــت،نامه
عليرضازاكانی،شــهردارتهرانرامبنی
براعالمآمادگیبرایميزبانیازدهمين
مجمعگردشگریشهریتقديمدبيركل

سازمانجهانیگردشگریكرد.
زورابپلوليكاشــويلینيزبــهنوبهخود
ضمنتبريكانتصــابعزتاهللضرغامی
بهعنوانوزيرميراثفرهنگی،گردشگری
وصنايعدستیكشورمان،ازارادهویبرای
ايجادتحولدرحوزهگردشــگریكشور

تقديروتشكركرد.
ویضمنحمايتازطرحهایگردشگری
ايرانازجملــهايجادمركــزبينالمللی

گردشــگریوصنايعدســتی،بارديگر
مراتبقدردانیخودراازحمايتجمهوری
اســالمیايرانازاودررأساينسازمان

بينالمللیابرازكرد.
معاونوزيرگردشگریكشورمانباهدف

شركتدربيستوچهارميننشستمجمع
عمومیسازمانبينالمللیگردشگریبه
اسپانياسفركردهاســت.مقردائمیاين
سازمانبينالمللیدرشــهرمادريدقرار

دارد.

دعوتنامهشهردارتهرانبهرئيسسازمانجهانیگردشگریتقديمشد
اعالم آمادگی تهران  برای برگزاری اجالس گردشگری شهری2022

 خوش بيني بازارها 
به مذاكرات وين

دندانم را با چسب آكواريوم 
به لثه چسباندم

 غروب شهرآفتاب 
كي تمام مي شود؟

قيمتدالريكروزبعدازآغازمذاكراتوين500تومان
وسكهطالبين100تا150هزارتومانارزانشد
حجممعامالتگروهبانكیدربورسافزايشيافت

روايتمبتاليانبهاچآیوی/ايدزازانگها
وتبعيضهايیكهدرمراجعهبهمراكزدرمانیباآن

مواجهمیشوند

درحاليكهقراربودبرایبازشدنگرههایترافيكیاز
سال1395تماميرويدادهاينمايشگاهيبهمجموعه

شهرآفتابمنتقلشوداماچنيننشد

مدرسه جنگلی برای كودكان كار

قهرمان خسته
واكنشهابهانتشارعكسفرامرزصديقي
صفحه22
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دانشمندانآفريقايجنوبيوسايرنقاطجهانســختدرحالانجاممطالعاتمتعدد
برايدركبهتريازابعادمختلفگونهاوميكرونهستندتابادركيافتههايبيشتروبه
اشتراكگذاشتنآنها،ازاتفاقاتوموجهايجديدبيماريجلوگيريكنند.درشرايطي
كهخبرهايضدونقيضــيدربارهميزانبيماريزاييوســرايتپذيرياينگونهجديد
ازكروناويروسمنتشرميشود،سازمانجهانيبهداشتهشــداردادهاستكهگونه
اوميكرونخطرباالييدرابتالوايجادموججديديازبيماريرادرسراسرجهانبههمراه

خواهدداشت.بهگزارشبيبيســي،تدروسادهانوم،رئيسسازمانبهداشتجهاني
بههميندليلتسريعواكسيناسيوندركشورهايفقيررامجددادرخواستكرد.اوبا
لحنيهشدارگونهگفت:كارماباكوويد-19هنوزتمامنشدهاست.گونهجديديكهدر
آفريقايجنوبيشناساييشدهومشاهداتاوليهنشاندادهكهخطربيشتريدرابتالي
مجدددارد،شوخيبردارنيســت.اوهمچنينآفريقايجنوبيرابهدليلگزارشسريع
بروزاينگونهجديدتحسينكرد:اوميكرونجهشهايبسيارزياديدرپروتئينسنبله
داردكهبرخيازآنهابهدليلتأثيربالقوهدرمسيرهمهگيرينگرانكنندهاست.تدروس
گفتكهدانشمندانسراسرجهانبهتالششبانهروزيخودبرايكشفجزئياتبيشتر
اينگونهدرسرعتانتقالبيشتروابتاليمجددوواكنشبهواكسنهاادامهميدهند:
اوميكرونيكبارديگربههمهثابتكردكهنبايدفعالمنتظرپايانپاندميكروناباشيم.

 هشدار سازمان بهداشت جهاني؛
پاندمي هنوز تمام نشده است

معلمبازنشسته،آرزویباسوادشدنكودكانبازماندهازتحصيلرابرآوردهكرد

21

77سال، سن امید به زندگی

تنهايی  شتاب می گيرد
30 سال ديگر ايران با استمرار شرايط فعلي 
يكي از 5كشور سالمند جهان  می شود 

    8/800/000    نفر
در حال حاضر سالمند در كشور داريم

83 % سالمندان سالم  هستند
5% بيماری شديد و 12% بيماری  مزمن دارند

77% سالمندان متاهل هستند

صفحه11
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سند تحول دولت، نسخه حل مشکالت
  ما به زودی سند تحول دولت را اعالم عمومی خواهیم كرد. سند تحول 
دولت در 37موضوع جدی و محوری كشور،  حل غالب مسائل را در نتیجه 
خواهد داشت. تدوین سند یك سال زمان می برد ولی در طول 100روز تمام 
شد. نسخه دولت امروز در حوزه های اساسی و مورد نیاز مردم آماده است.

  دیپلماسی امروز ما فعال و متوازن است و نقش همسایه ها را پررنگ كرده 
است، ازجمله در اجالس اكو و شانگهای. دیپلماسی امروز ما منفعل نیست. 
فقط به یك سو نگاه نمی كند و به یك حوزه توجه ندارد، در همه محورها، 

نتیجه گرا و نتیجه محور است.
  ما در همین 3ماه چندین ركورد در حوزه صادرات در گمرك داشته ایم و 

ركوردهای ترخیص كاال را در 2ماه شكسته ایم.
  در مسائل منطقه ای،  بحران افغانستان ساده نبود و با تدبیر و مدیریت از 
كنارش گذشتیم . دولت میزبان كشورهای حاشیه ای در حوزه همكاری بود.
  در 3ماه بیش از 20سند بین المللی با سایر كشورها امضا كردیم؛ یعنی 
هر 5روز یك سند كه عموما در حوزه های اقتصادی و با محوریت مسائل 

اساسی مردم بوده است.
  مقامات عالی در سطح رئیس جمهور و وزرا بیش از 100مالقات خارجی و 
گفت وگو داشته اند، یعنی به طور میانگین روزی یك مالقات یا گفت وگوی 

تلفنی.
  بعد از حدود 20ماه تعطیلی گردشگری خارجی خبر فعال شدن دوباره 
ورود گردشگران خارجی و صدور ویزای گردشگری را از ابتدای آبان ماه 

داشته ایم.
  امروز كاالهای اساسی در دسترس مردم است. مردم برای اینكه به مرغ و 
تخم مرغ دسترسی داشته باشند، نه استرس و واهمه ای دارند و نه نیاز بود 
برای در اختیار داشتن سبد كاال در صف بایستند. امروز سبد كاال درب منزل 
مردم تحویل شان می شود. اولویت دولت حفظ كرامت مردم و اهمیت دادن 

به مسائل اساسی مردم بوده است.
  امروز با كمبود واكسن مواجه نیســتیم. ما امروز با انبارهایی از واكسن 
مواجه هستیم كه منتظر حضور مردم است. رئیس جمهور قبل از نشستن 
بر كرسی ریاست، حل مشكل ورود واكسن را آغاز كرد. 15اسفندماه سال 
گذشته نخستین محموله واكسن وارد كشور شــد. از آن تاریخ تا سوم 
شهریور كه آغاز به كار دولت اســت در حدود 6ماه 5میلیون دوز واكسن 
به مردم تزریق شده بود ولی از سوم شهریورماه به بعد كه 3ماه می شود 
100میلیون دوز واكسن جدید تزریق شــده است، یعنی 20برابر در نصف 
زمان؛ یعنی سرعت تزریق واكسن كرونا در این 3ماه 40برابر دوره گذشته 

بوده است.
  در طول 100روز اول دولت شاهد برگزاری 10سفر استانی بودیم و بیش از 
200سفر استانی از سوی مقامات عالی در حد وزیر و معاون وزیر برگزار شده 
است؛ یعنی به طور متوسط روزی 2سفر. رئیس جمهور هم به طور متوسط 
هر 10روز یك سفر استانی داشته است. چرا این حجم كار انجام شده است؟ 
چون تشریفات زائد كنار گذاشته شده است. دولت خودش را مكلف به  كار 

جهادی برای مردم می داند.
  امروز شــوراهای تعطیل شده بیش از 10ســال دوباره احیا شده اند و 
تصمیم گیری ها دیگر فردی صورت نمی گیرد. جمع های نخبگانی و مشورتی 
در حوزه های تخصصی گرد هم می آیند. امــروز دولتمردان در صحنه با 
پشتوانه كارشناسی و مشورتی تصمیم گیری می كنند، دیگر آمارسازی و 
گزارش سازی نمی تواند رئیس جمهور را فریب دهد چون در صحنه شاهد 

صحت سنجی آمار است.
  در طول 3ماه گذشته حقوق های پایان ماه مثل دوره سابق معضل اصلی 
كابینه نبوده است كه با روش های تورم زا مثل استقراض از بانك مركزی 

انجام شود.
  ما مثل بحران برق كه در تابستان داشتیم، باید منتظر قطعی گاز در فصل 
زمســتان می بودیم اگر قرارداد اخیر امضا نمی شد )سوآپ گازی ایران، 

تركمنستان و آذربایجان(.

ث
مك

 این روزها وین كانون دیپلماسی برجامی است و 
گفت وگــو و رایزنی هــا پیرامون احیــای توافق دیپلماسی

هسته ای میان ایران و 1+4 همچنان ادامه دارد؛ 
مذاكراتی كه با محوریت لغو تحریم ها در جریان است و بنا به اذعان 
طرفین، نشانه های مثبتی نیز از پیشرفت در مسیر تفاهم به چشم 
می خورد و قرار است 2كارگروه »رفع تحریم ها« و »هسته ای« 

مذاكرات دور هفتم را پیش ببرند.
نشست افتتاحیه دور هفتم مذاكرات وین درحالی به پایان رسید 
كه برآورد دیپلمات های دو طرف نشان می دهد امیدها به احیای 
برجام بیشتر شده است؛ موضوعی كه اساسی ترین پیش  شرط 
آن لغو همه تحریم ها از ســوی ایاالت متحده است و مسئوالن 
جمهوری اسالمی و دیپلمات های ایرانی حاضر در وین بارها بر 
آن تأكید كرده اند. دستیابی به »تفاهمی عادالنه كه تأمین كننده 
منافع مشروع ایران باشد« مهم ترین موضوعی  است كه تحقق آن 
در دستور كار هیأت مذاكره كننده ایرانی قرار دارد و در نخستین 
نشست دور هفتم مذاكرات وین ازسوی علی باقری كنی، رئیس 

هیأت ایرانی مورد تأكید قرار گرفت.
برهمین اســاس هم بود كه دیروز و در دومیــن روز مذاكرات 
دور هفتم در وین، نشســت  كارگروه  لغو تحریم  ها برگزار شد تا 
راهكارهای تحقق مهم ترین شرط ایران برای به موفقیت رسیدن 
مذاكرات مورد بررسی طرفین قرار گیرد. این درحالی است كه 
به نظر می رسد عزم جزم جمهوری اسالمی ایران برای لغو همه 
تحریم های ایاالت متحده در سخنان همه دیپلمات های حاضر 
در وین بازتاب داشته است و اكنون همه به این نتیجه رسیده اند 
كه راه موفقیت در مذاكرات وین از مســیر لغو مؤثر تحریم ها و 

راستی آزمایی این موضوع می گذرد.

 اصرار ایران بر لغو تحریم ها 
اصرار ایران به لغو تحریم ها ازسوی انریكه مورا، معاون مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز مورد تأیید قرار گرفت. 
او ضمن اینكه فضای نخستین كمیسیون مشترك برجام 
در وین را مثبت ارزیابی كرده ، معتقد است »طرف ایرانی بر 
برچیدن همه تحریم ها اصرار دارد.« جدیت ایران در مذاكرات 
وین در جریان گفت وگوی تلفنی روسای جمهوری ایران و 
فرانسه نیز ازسوی سیدابراهیم رئیسی مورد تأكید قرارگرفت. 
وی با تأكید بر پایبندی ایران به تعهدهای هسته ای خود و 
تأیید این موضوع ازسوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعزام 
یك تیم جامع به مذاكرات را بیانگر اراده جدی ایران در این 

مذاكرات دانست.
رئیسی همچنین از مكرون خواست تالش كند در همكاری با دیگر 
كشورهای حاضر در وین، مذاكرات به نتیجه برسد و تحریم های 
ایران ملغی شود؛ چراكه »تحریم نتوانسته است ایران را در مسیر 
پیشرفت متوقف كند و امروز همه دنیا می دانند ناقضان برجام چه 

كسانی هستند و آنها باید به تعهدات خود بازگردند.«
مكرون نیز دراین گفت وگو ضمن محكوم كردن خروج آمریكا از 
برجام، از انجام مذاكراتی با بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده، 
پیرامون بازگشت این كشــور به برجام خبرداد و گفت: مصمم 
هستیم مذاكرات را ادامه دهیم تا به نتیجه برسد. فرانسه مایل 
است گفت وگو با ایران را برای پیشــرفت در حل و فصل مسائل 

ادامه دهد.
عالوه بر این مكرون در دیدار با رافائل گروسی، مدیركل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، از فعالیت هــای این نهاد بین المللی در 

ایران حمایت كرد.

 موضع آمریكا در قبال لغو تحریم ها
اینها درحالی اســت كه رویكرد ایاالت متحده در قبال لغو همه 
تحریم های ناســازگار با برجام با تناقض هایی همراه  اســت كه 
چشم انداز مذاكرات را غیرقابل پیش  بینی می كند. با وجود این 
نماینده روسیه در وین معتقد است این كشور آمادگی اش را برای 

لغو تحریم ها اعالم كرده است.
 میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین در صفحه توییترش نوشــت: آمریكا آمادگی اش برای 
لغو همه تحریم  های ناســازگار با برجام را در ازای بازگشــت 
ایران به پایبندی كامل به توافق هســته ای تأیید می كند، اما 
در دیپلماسی دوجانبه این جزئیات هستند كه دردسرسازند. 
فهرست قطعی تحریم هایی كه باید لغو شوند، موضوع مذاكرات 

است.
در چنین شرایطی معاون سخنگوی وزارت امورخارجه آمریكا 
دیروز در یك كنفرانس خبری پیرامون لغو تحریم های ایران به 
مبهم گویی در این زمینه ادامه داد و گفت:  بر كسی پوشیده نیست 
كه لغو تحریم ها در همه روند مذاكرات، اولویت ایران است اما، ما در 
یك نشست مطبوعاتی مذاكره نمی كنیم و نظری راجع به برخی 
ادعاهایی كه درباره مذاكرات وجود دارند، نمی دهیم. ماهیت دقیق 
و توالی اقدامات مربوط به تحریم ها كه آمریكا باید انجام دهد تا به 
بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام برسد، موضوعی است كه 

باید در مذاكرات مطرح شود.
جالینا پورتر همچنین گفت: بازگشــت دوجانبه به پایبندی به 
برجام بهترین انتخاب برای محدود كردن برنامه هسته ای ایران 
است و بســتری برای پرداختن به رفتار ثبات زدا ایجاد می كند. 
البته اگر ایران بیشتر مطالبه كند و حاضر به ارائه چیزهای كمتری 

باشد، این مذاكرات به نتیجه نخواهد رسید.

رایزنی های دیپلماتیك در وین و تهران
ازسوی دیگر نشست كارشناسان در قالب كارگروه لغو تحریم ها 
دیروز درحالی برگزار شد كه رایزنی های دیپلماتیك هیأت های 
حاضر در وین نیز در جریان بود و دیدار سه جانبه آمریكا، چین 
و روسیه درباره برجام نیز باحضور دیپلمات های این سه كشور 
برگزار شد و طرفین درباره ازسرگیری مذاكرات وین تبادل نظر 
و بر عزم مشترك در مسیر تالش برای نهایی شدن موفقیت آمیز 

این مذاكرات تأكید كردند.
در چنین شرایطی،  وزیر امورخارجه كشورمان نیز به صورت تلفنی 
با »آنتونیو گوترش« دبیركل ســازمان ملل متحد به تبادل نظر 
پرداخت كه مذاكرات هسته ای در وین از اصلی ترین محورهای 
این گفت وگو بود. به گزارش همشهری، حسین امیرعبداللهیان 
با تأكید بر اینكه جمهوری اســالمی ایران بــا وجود بدعهدی و 
بی عملی آمریكا و 3كشــور اروپایی، با حسن نیت و جدیت وارد 
مذاكرات شده است، بر لزوم بازگشت طرف های مقابل به تعهدات 
كامل خود در برجام تأكید و اعالم كرد كه در این صورت است كه 
ایران نیز اقدامات جبرانی خود را متوقف خواهد كرد. گوترش نیز 
در این گفت وگو ضمن استقبال از آغاز مذاكرات و اعالم حمایت 
خود از احیای كامل برجام، نسبت به حصول نتیجه مذاكرات ابراز 
امیدواری كرد. وی همچنین درخواست ایران برای راستی آزمایی 

رفع تحریم ها را معقول دانست.

  تریبون سخنگویی دولت از 
روز سه شــنبه بــه بهانــه دولت

صدمین روز فعالیت دولت 
سیزدهم از زمان تشــكیل كابینه، فعال 
شــد. علی بهادری جهرمی، ســخنگو و 
رئیس شورای اطالع رسانی دولت گزارش 
عملكرد بیش از 3ماهــه دولت را مقدمه 
آغاز به كار ســخنگویی خود قــرار داد. 
بهادری شــرایط امروز كشــور را با روز 
تحویل دولت مقایســه كــرد و حداقل 
13اقدام و دستاورد را به عنوان نتایج این 

100روز برشمرد.
سخنگوی 36ســاله دولت با بیان اینكه 
ما تقریبا به 100روزگــی دولت از زمان 
تشكیل كابینه رسیده ایم و شنبه آینده 
روز صدم تولد دولت جدید است، گفت: 

هر چند دولت تعهدی بــه ارائه گزارش 
100روزه نداشته، اما لزوم ارائه گزارش 
عملكرد به رسانه ها باعث می شود دولت 
بر خودش واجــب بداند یــك گزارش 
عملكرد 100روزه به مردم داشــته باشد 

كه این گــزارش در هفته بعد با شــدت 
بیشتری پیش خواهد رفت.

علی بهادری جهرمی درباره رویكردهای 
رســانه ای مجموعه دولت و ارتباطات با 
مردم، گفت: رئیس جمهور در جلســات 

تأكید دارنــد دولت بایــد در اقداماتش 
شفافیت داشته باشد و نسبت به رسانه ها 

و افكار عمومی پاسخگو  باشد.

وكیل مدافع مردم خواهم بود
بهــادری همچنین درخصــوص طرح 
درخواســت خودش از ســیدابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهور درباره وظایف 
ســخنگویی گفت: مســئله ای كه من 
به عنوان ســخنگو وظیفه خــودم قرار 
داده ام و با رئیس جمهــور نیز در میان 
گذاشــتم، این بود كه سخنگوی دولت 
فقط پل ارتباط دولت با رسانه ها نیست، 
ســخنگوی دولت قطعا پــل ارتباطی 
رســانه ها با افكار عمومی و رسانه ها نیز 
خواهد بود. سخنگوی دولت در جلسات 
هیأت دولت و در جلســات عالی كه در 
دولت تشكیل می شــود حضور دارد و 
نماینده افــكار عمومی اســت. تالش 
كرده ام در جلسات این نقش را ایفا كنم. 
آقای رئیســی به من گفته انــد كه باید 
وكیل مدافع افكار عمومی در جلســات 
باشــید. ســخنگوی دولت با اشــاره به 
نزدیكــی روابط دولت و مــردم در دوره 
جدید اجرایی كشــور، یادآور شــد: در 
سیاست داخلی امروز مردم دولتمردان را 
در دسترس خودشان و در كنار خودشان 
و جزئی از خودشــان می بیننــد. امروز 
اگر مردم مشــكلی می  بینند، خیال شان 
راحت اســت كه مقامات عالی دولتی در 
كوتاه ترین زمان ممكن نه از پشت جلسه 
ویدئو كنفرانس و نــه از روی میز، بلكه از 
نزدیــك و در صحنه به ارزیابی مســائل 

خواهند پرداخت.

راه ناگزیر لغو تحریم ها

در نخستین نشست سخنگویی دولت رئیسی تشریح شد:

13دستاورد در 100روز دولت سیزدهم

مجلس

رحمان قهرمانپور، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در گفت وگو با همشهری عنوان كرد

تاکتیک ایران برای مقابله با تحریم های آمریکا

 روند مذاكرات احیای برجام در 
وین را چطور ارزیابی می كنید؟

به نظر من آنچه بیش از همه چیز اهمیت دارد، این 
است كه مذاكرات كنونی بخشی از ابهام ها پیرامون 
سرنوشت گفت وگوهای هســته ای ایران و غرب را 
برطرف كرد. قبل از آغاز مذاكــرات در وین برخی 
از كارشناســان معتقد بودند اســتراتژی ایران در 
قبال گفت وگوهای هســته ای ممكن است دچار 
تغییرات بنیادین شود و اساســا مذاكرات ایران و 
غرب شاید درمســیر جدیدی پیگیری شود. این 
موضوع درحالی است كه مذاكراتی كه در وین درحال 
پیگیری است، نشان داد استراتژی كلی ایران درباره 
مذاكرات برجامی تغییر نكرده است. البته این موضوع 

نفی كننده تغییرات تاكتیكی به وجود آمده نیست.
تغییرات تاكتیكی شامل چه مواردی 

است؟
براساس گزارش های منتشر شده پیرامون مذاكرات 
علی  باقری كنی، مذاكره كننده ارشد ایران در وین، 
می توان اذعان كرد كه تیم مذاكره كننده هسته ای 
تاكتیك های جدیدی را در دستوركار قرار داده است. 
بنابراین برآوردها نشان می دهد تغییرات تاكتیكی 
ایران در مذاكــرات احیای برجام شــامل اعمال 
شیوه ها و روش های مذاكراتی جدیدی است كه با 
رویكردهای تیم قبلی تفاوت هایی دارد كه البته این 
موضوع هم طبیعی اســت، چراكه دولت سیزدهم 
قصد دارد با ایده ها و روش هــای موردنظر خود با 
طرف های غربی وارد گفت  وگو شود و تحقق اهداف 

موردنظر خود را پیگیری كند.
چه نتیجه ای را می توان متصور بود؟

با توجه به شرایط كنونی خیلی نمی توان پیش بینی 
قاطعــی در این باره داشــت و بایــد منتظر ماند 
تا كارگروه های تعیین شــده درباره لغو تحریم ها 
و موضوع های هســته ای مذاكرات خــود را پیش 
ببرند. آنگاه است كه می توان درباره میزان احتمال 

دستیابی به موفقیت های قابل توجه صحبت كرد.
اصرار ایران بر لغو مؤثر تحریم ها را 

چگونه ارزیابی می كنید؟
اصرار بر لغو تحریم ها برای ایران بسیار موضوعیت 

دارد، چراكه تجربه نشان داده است ادامه تحریم ها 
تأثیرگذاری قابل توجهی بــر حوزه های مختلف 
كشــور، ازجمله اقتصاد برجا می گــذارد و تبعات 
منفی بسیاری دارد. برهمین اساس لغو تحریم ها 
از اصلی ترین رویكردهــای ایران در مذاكرات وین 
است. ازسوی دیگر باید درنظر داشت كه تحریم های 
ایاالت متحده هر روز ابعاد هوشمندانه تری به خود 
می گیرد و دیگر مانند گذشته به صورت سنتی اعمال 
نمی شود و محدود نیست. مسئله دیگر این است كه 
نباید تعداد تحریم ها بیشتر شود، چراكه كارشناسان 
معتقدند اكنون تحریم ها شكل تصاعدی و انباشتی 
به خود گرفته  است. بنابراین لغو تحریم ها برای ایران 
اهمیت راهبردی ویژه ای دارد و مذاكره كنندگان 

ایرانی برای تحقق این هدف مصمم هستند.
چقدر می توان به تفاهم پیرامون لغو 

تحریم ها در این مذاكرات امیدوار بود؟
موضوع این اســت كه ایران از ابتدا اعالم كرده   كه 
به دنبال لغو همه تحریم ها به صورت یكجاست، اما 
درمقابل طرف آمریكایی بر این نكته تأكید می كند 
كه  تحریم ها را به صورت یكجا لغو نخواهند كرد.  آنها 

اعالم كرده اند لغو تحریم ها فرایند تدریجی دارد و 
نمی توان همه آنها را به صورت یكجا لغو كرد. 
بنابراین وضعیت تحریم ها موضوعی است 
كه باید دید دوطــرف در روند مذاكرات 
پیش رو تا چه میزان می توانند در زمینه 

لغو آنها به تفاهم برسند.
كارشكنی های رژیم 

صهیونیستی تا چه حد بر 
روند مذاكرات مؤثر است؟
درباره موضع اسرائیل باید 
بحث ها و اختالف های 
داخلــی آنــان را نیز 
درنظر گرفت. كابینه 
بنت و الپید از سوی 
نتانیاهو و تندروها به 

كم كاری دربــاره ایران 
متهم می شــود. بر این اساس 
دولت اسرائیل برای اینكه از 

این قافله عقب نماند، می كوشد دوباره خط حمله 
به ایران را احیا كند. این موضوع درصورتی است 
كه باید درنظر داشت اســرائیلی ها همواره خط 
ثابتی را در دشمنی با ایران  درپیش گرفته اند و 
همواره مشغول بزرگ نمایی پیرامون فعالیت های 
هسته ای ایران هســتند.  این درحالی است كه 
براســاس توافق واشــنگتن و تل آویو دوطرف 
پذیرفته اند كه درباره مسئله ایران نظر مشتركی 
ندارند و اسرائیل مانع ادامه مذاكرات نخواهد شد. 
بنابراین می توان گفت در اسرائیل نظرات مختلفی 
درباره مذاكرات هسته ای با ایران وجود دارد، اما 
آنچه مهم است، اینكه اگر آمریكایی ها در جریان 
مذاكرات با ایران به تفاهم برسند، بعید است كه 
اســرائیل توان مخالفت جدی با این موضوع را 

داشته باشد.
درمجموع آینــده مذاكرات وین را 

چگونه پیش بینی می كنید؟
معتقدم با وجود اینكه مذاكرات اخیر نشان داد 
از یك ســو عزم ایران جدی  است و از سوی دیگر 
ایاالت متحده هــم خود را متعهد بــه مذاكره و 
بازگشــت به برجام می داند ، اما پیاده كردن 
شیوه های تاكتیكی دوطرف برای پیشبرد 
هدف های مذاكراتی شان نیز از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و می تواند در 
موفقیت مذاكــرات تأثیرگذار باشــد. 
به عنوان مثال، شــما ممكن است عزم 
مســافرت كنید، اما امكان 
دارد در مسیر اتفاق های 
غیرمترقبــه ای به وقوع 
بپیوندد كــه همه چیز را 
تحت الشعاع قرار دهد. 
بنابراین اراده دوطرف 
اگرچه مهم اســت، 
اما كافی نیست. باید 
منتظر گذشــت زمان و 
ادامه رایزنی در وین ماند و دید 
حصول توافق تــا چه میزان 

قابل تحقق است.

ارزیابی مثبت هیأت های دیپلماتیك از روند مذاكرات احیای برجام در وین نشان دهنده عزم جدی طرف های حاضر در گفت  وگوهاست. رحمان 
قهرمانپور، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل معتقد است كه اگرچه طرفین مذاكره با اراده مصمم وارد مذاكرات شده اند، اما باید دید در عمل 
مذاكرات در چه مسیری ادامه می یابد و تاكتیك های دوطرف برای دستیابی به هدف های موردنظرشان تا چه حد مؤثر خواهد بود. گفت وگوی 

همشهری با قهرمانپور را در ادامه می خوانید.

وزرا را پاسخگو خواهیم كرد
همشهری در نخستین نشست سخنگویی دولت از ضرورت پاسخگویی وزرای كابینه و معاونان رئیس جمهور و ارتباط مستمر آنها با 
رسانه ها براساس آیین نامه وظایف سخنگویی و تشكیل شورای اطالع رسانی دولت پرسید. براساس این آیین نامه سخنگوی دولت 
به عنوان عضو هیأت دولت و رئیس شورای اطالع رسانی دولت می تواند در همه جلسات و كارگروه های هیأت دولت شركت كند و برگزاری 
جلسات شورای اطالع رسانی با حضور برخی وزرا و معاونان ریاست جمهوری برعهده اوست. اعضای كابینه نیز به فراخور محتوای جلسات 
موظفند در آنها شركت كنند. علی بهادری جهرمی درباره پاسخگویی وزرا گفت: به عنوان سخنگوی دولت در تمام جلسات هیأت دولت 
و كارگروه های آن شركت می كنم و به عنوان رئیس شورای اطالع رسانی خود را موظف به حفظ ارتباط خود با همه اعضای كابینه می دانم. 
از وزرا خواسته ایم مشاركت فعالی در حفظ ارتباط و اطالع رســانی خود با مردم داشته باشند و در آینده نیز به عنوان رئیس شورای 
اطالع رسانی دولت این مسئله را از كابینه پیگیری خواهم كرد. نخستین جلسه شورای اطالع رسانی برگزار شده است و همانطور كه من 
در اختیار وزرای و اعضای هیأت دولت  بوده ام، آنها را نیز در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد؛ مقدمات حضور و پاسخگویی وزرا فراهم 

شده است و حتما از نظرات و دیدگاه هایی كه بیان شد، در آینده استفاده خواهد شد.

ث
مك

  مذاكره برای لغو همه تحریم هاست
وحید جالل زاده، رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در توییتر خود با اشاره به آغاز دور جدید مذاكرات هسته ای نوشت: برنامه 
تیم مذاكره كننده جمهوری اسالمی ایران در دور جدید  مذاكرات وین نه 
روی مسائل هسته ای، بلكه روی لغو تمامی تحریم های یكجانبه برجامی 
و فرابرجامی دولت زیاده خواه آمریكاست. غفلت از این نكته مهم، راهبرد 

جمهوری اسالمی را تضعیف می كند و موجب خسارت مجدد می شود.

  هشدار درباره سدسازی های تركیه
كاظم موســوی، نماینــده اردبیل در تذكــر خود در جلســه علنی 
 مجلس گفت: تركیه با سدســازی بر رودهای منتهی به كردســتان و

آذربایجان شرقی حقابه ایران را تضییع می كند. این سد با برنامه 50ساله و 
ذخیره میلیاردها مترمكعب آب احداث می شود. با توجه به اینكه در آینده 
جهان با بحران بی آبی مواجه می شود، تركیه درنظر دارد یك لیتر آب را 
در برابر یك لیتر نفت تهاتر كند. وزارت نیرو و وزارت خارجه باید هرچه 
سریع تر به این موضوع ورود كنند، زیرا منطقه مغان كه یك پنجم نیاز 

گندم كشور را تامین می كند با كمبود آب مواجه می شود.

  كارت هدیه ها و پاداش های نجومی
نظام الدین موسوی، نماینده تهران با اشاره به تشكیل كمیته تحقیق و 
تفحص مجلس درباره حقوق های نجومی، گفت: این كمیته گلوگاه هایی 
كه سبب دورزدن قوانین می شود را شناسایی می كند و كمك خواهد كرد 
تا هم متخلفان به دستگاه  قضا معرفی شوند و هم ایرادات موجود برطرف 
شود. او درباره مكانیســم دریافت حقوق های نجومی گفت: این افراد 
به نحوی عمل می كنند كه دریافتی آنها با مبلغی كه در فیش حقوق شان 
درج می شــود، متفاوت اســت. به عبارتی برخی از افراد در شركت ها و 
سازمان ها مبلغ فیش حقوقی خود را اعالم می كنند؛ درحالی كه از طرق 

دیگر مانند كارت هدیه، سكه، پاداش و... دریافت های نجومی دارند.

نقل قول خبر

محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس: امروز مشكل اول و آخر 
مردم حتی از معیشت مهم تر، بیكاری 

است، اگر مردم سر كار بروند، دستشان به 
جیب خودشان می رود كه باید این موضوع 

را پیگیری كنیم.

محمد حسینی 
معاون پارلمانی رئیس جمهور:

 برخی ها در گذشته كم كاری كرده اند
و امروز توقع دارند دولت جدید 

ناكارآمدی های چندین ساله را یك دفعه 
جبران كند؛ اگرچه دولت همه تالش خود را 

به  كار خواهد گرفت.

رایزنی های دیپلماتیك در وین ادامه دارد
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 غروب شهرآفتاب 
كي تمام مي شود؟
درحالي كه قرار بوده از سال 1395 تمامي رويدادهاي 

نمايشگاهي به مجموعه شهرآفتاب منتقل شود، اما 
تاكنون اين اقدام صورت نگرفته است 

 هنــوز همــه مراكــز 
آموزشي به روال پيش گزارش

از كرونا بازنگشته اند و 
خدمات شــان را از طريــق فضاي 
الكترونيكي ارائه مي كنند، اما ترافيك 
در تهــران به شــدت اوج گرفتــه و 
آلودگــي هــوا،  آســمان شــهر را 
خاكستري كرده اســت. در اين بين 
فضاهــاي  بازگشــايي  شــاهد 
نمايشگاهي تهران هستيم. حال اگر 
به طور ميانگين شاهد برپايي 2 يا 3 
موضوع رويداد نمايشگاهي در طول 
هفته باشــيم، حتما محله ها و معابر 

اطراف 3مجموعه نمايشــگاهي بزرگ، قفل خواهد شد. اكنون 
تهران داراي نمايشگاه بين المللي در خيابان سئول، نمايشگاه 
مجموعه مصلي در خيابان شهيد بهشتي و نمايشگاه تخصصي 
گل و گياه شهرداري در كنار بوستان گفتگوست كه طي سال به 
مناسبت هاي تقويمي و... از رويدادهاي بزرگ ميزباني مي كنند. 
اين درحالي است كه نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب به عنوان 
بازوي اصلي برگزاري نمايشگاه ها در جنوبي ترين نقطه تهران 
ساخته شده، اما با صرف ميلياردها تومان هزينه براي ساخت و 
نگهداشــت، مســكوت به حال خود رها شــده و چنــدان از 

ظرفيت هايش استفاده نمي شود.

۲۲ ميليارد تومان، هزينه نگهداشت شهر آفتاب در هر سال
نمايشــگاه  يكي از معدود فضاهايي است كه به صورت طبيعي 
با حيات اجتماعي پيوند دارد و معموال براي ايجاد اين حيات، 
افراد بسياري به آنجا مراجعه مي كنند و روابط اجتماعي شكل 
مي گيرد، اما اين مراجعه موجب تشــديد معضل هاي شهري 
مي شود؛ بنابراين با توجه به حساسيت موضوع و كالفه كنندگي 
ترافيك براي شهروندان، اعضاي شــوراي شهر ششم پيش از 
بازگشت شهر به شرايط پساكرونا ديروز در صحن شورا به اين 

موضوع پرداختند.
 مهدي چمران، رئيس شوراي شــهر درباره برگزاري نمايشگاه 

بين المللي تهران معتقد است بايد نمايشگاه هاي 
درون شــهري برچيده شــود تا قدمي براي رفع 
مشكالت شهري برداشته شــود و الزم است به 
همين واسطه نمايشــگاه بين المللي شهر آفتاب 

دوباره احيا شود.

گره های ترافيکی با 80 نمايشگاه
براســاس تقويم نمايشــگاه بين المللي تهران واقع در سئول، 
تا ســال 139۸ و قبل از همه گيري كرونا، ايــن مجموعه هر 
ســال به طور ميانگين، ميزبان ۸۰ نمايشگاه بود و اگر متوسط 
زمان برگــزاري هر نمايشــگاه را 3روز در نظــر بگيريم، عماًل 
بخش قابل مالحظه اي از شبكه بزرگراهي تهران، دوسوم سال 
درگير آثار و تبعات ترافيكي ناشي از برگزاري نمايشگاه در اين 
مجموعه است. در باب همين موضوع، رئيس كميسيون عمران 
و حمل ونقل شوراي اسالمي شــهر تهران به برشمردن برخي 
آسيب ها و پيامدهاي برگزاري نمايشگاه هاي مختلف در محل 
كنوني نمايشگاه بين المللي اشاره داشــت و در اين باره گفت: 
»نمايشگاه بين المللي تهران بايد به شهر آفتاب منتقل شود و 
اقدامات كارشناسانه الزم است هرچه سريع تر انجام شود تا از 
خسارت هاي وارده به شهر بكاهيم.  معموال نمايشگاه بين المللي 

بيشــترين مراجعــه را دارد؛ درحالي كه ظرفيــت پاركينگ 
گنجايش الزم را ندارد. 15هزار دستگاه خودرو به هر نمايشگاه 
مراجعه مي كند كه منجر به ايجاد صف هاي چندين كيلومتري 
در معابر بزرگراهي و محلي و درگير شدن شبكه معابر مناطق 

1، 2 و 3 مي شود.«
سيد جعفرتشكري هاشمي با اشــاره به مسكوت ماندن برخي 
امكانات مجموعه نمايشگاهي شــهر آفتاب گفت: »اكنون اين 
مجموعه مدرن و مجهز بدون استفاده مانده و ساالنه 22ميليارد 
تومان، صرف نگهداشت آن مي شــود؛ درصورتي كه از درآمد 
۶1 ميليارد توماني كه در بودجه سال 1۴۰۰ شهرداري تهران 
براي اين نمايشگاه پيش بيني شده بود، به دليل برگزاري اكثر 
نمايشگاه ها در نمايشگاه بين المللي تهران، تا اين تاريخ تنها ۴ و 

نيم ميليارد تومان محقق شده است.« 
تشكري هاشــمي گفت: »اگــر همه نمايشــگاه هاي تهران به 

نمايشگاه شــهر آفتاب منتقل شــوند، مي توان جدا از برپايي 
نمايشــگاه هاي كوچك و بزرگ در اين مكان، شــاهد تبديل 
اين فضا به شهر نمايشــگاهي و منطقه آزاد تجاري و ميزباني 
اكسپوهاي جهاني از سوي اتحاديه جهاني صنعت نمايشگاهي 
نيز باشيم. چنين برنامه اي ســبب كاهش مشكالت شهري و 
ارتقاي كيفيت در پهنه ها نيز مي شــود و به ايجاد درآمد پايدار 
عملياتي براي شهر با پيش بيني بيش از يك هزار ميليارد تومان 
در سال و درآمد ارزش افزوده ســاالنه  بالغ بر ۴۰ هزار ميليارد 

تومان هم كمك مي كند.« 

چه شد كه نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب ساخته شد؟
 انتقال نمايشــگاه بين المللي تهران از محــل فعلي و احداث 

نمايشــگاه جديد در شــهر آفتاب موضوع تازه اي نيست. اين 
موضوع از سال 13۷9 و در دوره اول شــوراي شهر مطرح شد 
و طبق مصوبه »الزام شــهرداري تهران جهت تهيه و ارائه طرح 
بهبود حمل ونقل و عبور و مرور در محدوده نمايشگاه بين المللي 
تهران و چگونگي انتقال نمايشگاه بين المللي تهران و شهر بازي 
از محل فعلي« شهرداري تهران موظف شــد مطالعاتي انجام 
دهد و راهكارهــاي عملياتي و مناســب را در اين خصوص به 
شوراي اسالمي شهر تهران ارائه كند. همچنين در سال 13۸3، 
طرحي با عنوان »الزام شهرداري تهران به جلوگيري از برگزاري 
نمايشگاه در محل فعلي نمايشــگاه بين المللي تهران واقع در 
خيابان ســئول« به تصويب دوره دوم شــوراي شهر رسيد به 
موجب آن، يك سال بعد پروژه ساخت مجموعه نمايشگاهي شهر 
آفتاب در جنوب تهران كليد خــورد.  متعاقب آن و با موافقت و 
همكاري دستگاه هاي دولتي و ارگان هاي ذيربط در سال هاي 
1395، 139۷ و 139۸، اقدامات ديگري در راســتاي انتقال 
نمايشــگاه بين المللي تهران صورت پذيرفت. نكته مهم اينكه 
مطابق بندهاي 2۷ و 2۸ مصوبه يكصد وسي وســومين جلسه 
شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور صدور هرگونه 
مجوز برگزاري نمايشگاه در داخل شــهر تهران منوط به اخذ 
مجوز از شوراي حمل ونقل و ترافيك شهر تهران شد كه البته تا 

سال 139۶، اقدامي برای اين منظور صورت نگرفت. 
در نهايت، اســتانداري تهران در ســال 139۷ بــر ممنوعيت 
برگزاري نمايشگاه ها در شــهر تهران و انتقال آنها به مجموعه 
نمايشــگاهي شــهر آفتاب تأكيد كرد. به دنبال آن نيز، وزارت 
كشــور خطاب به وزارت صمت و شــهرداري تهران، خواستار 
انتقال نمايشــگاه هاي پرمخاطب به خارج از شهر تهران شد. با 
وجود اين، هنوز از ظرفيت شهرآفتاب بهره برداری الزم صورت 

نگرفته است.

گزارش 2

ورود آقايان ممنوع؛ حتي با كمبود ناوگان
 ظرفيت درنظر گرفته شده براي بانوان در مترو و 

اتوبوسراني متناسب با ميانگين تعداد مسافران است 

ديروز هنگامي كه رئيس شــوراي شــهر تهران بابت حذف رديف 
بودجه هاي شهرداري هاي كشور در اليحه بودجه سنواتي ساالنه آينده 
دولت گاليه مي كرد، گذري هم به وضعيت وخيم ناوگان حمل ونقل 
عمومي زد. اشاره مهدي چمران به اندك بودجه اي بود كه هرسال از 
طريق دولت به شهرداري ها به ويژه براي توسعه حمل ونقل همگاني 
اختصاص پيدا مي كرد، اما همين اندك بودجه براي ســال آينده به 
كل حذف شده است. او سپس مثالي را براي وخامت حال حمل ونقل 
عمومي زد؛ به گونه اي كه آقايان در ساعات پيك تردد و مسافر، حتي 
قسمت بانوان را اشــغال مي كنند: »در شرايطي همه نگران آلودگي 
هوا هستيم كه امروز تامين ناوگان حمل ونقل عمومي به ويژه اتوبوس 
دغدغه همه ماست. امروز وقتي پيامك يك خانم را مطالعه مي كردم 
در آن نوشته بود: »3ربع ساعت در صف اتوبوس ايستادم، اما بعد از اين 
مدت كه يك اتوبوس آمد، حتي قسمت خانم ها هم پر بود از آقايان. حيا 
و حجاب من اجازه نداد كه سوار شوم، اما تا كي بايد به انتظار بايستم.« 
پيش از اين هم سوده نجفي در تذكر پيش از دستور خود در جلسه 
شوراي شهر از تذكرات پي در پي بانوان نسبت به ورود مسافران مرد 
به واگن هاي مخصوص بانوان در مترو خبر داده و گفته بود اين مسئله 
تجاوز به حقوق شهروندي بانوان است و شهرداري بايد به اين موضوع 
رسيدگي كند. حضور آقايان در واگن هاي مخصوص بانوان موضوع 
تازه اي نيست و از همان سال 13۸5كه ابتدا 2و سپس يك و نيم واگن 
ابتدايي و انتهايي هر قطار به بانوان اختصاص داده شد تا به امروز اين 
مشكل كم و بيش وجود دارد؛ درصورتي كه شواهد گوياي اين واقعيت 
است كه چند ماهي مي شــود حضور آقايان در بخش هاي مربوط به 
بانوان، چه در مترو و چه در اتوبوس، افزايش يافته است. حاال سؤال 
اينجاست كه حضور آقايان در واگن هاي ويژه بانوان بيشتر نتيجه ضعف 
فرهنگي و عدم سختگيري مأموران ايستگاه است يا به كمبود امكانات 
برمي گردد و مسافران را مجبور مي كند تا به هر ترتيب و ترفندي كه 

شده سوار مترو و اتوبوس شوند؟ 

افزايش تعداد قطارها تأثير گذار است، اما بازدارنده نيست
هرچند بســياري حضور غيرمجاز برخي از آقايان در واگن بانوان 
را صرفا يك مشكل و چالش فرهنگي مي دانند كه تنها راهكار ش 
آموزش و فرهنگسازي است، اما اگر پاي صحبت هاي اين آقايان 
هنجارشكن بنشينيد، آنها هم داليل خاص خودشان را دارند. اين 
آقايان ازدحام مسافر به ويژه در ســاعت هاي پيك مترو يا خلوت 
بودن واگن بانوان را بهانه كرده و مي گويند اگر در واگن هاي عمومي 
فضاي كافي وجود نداشته باشــد به واگن بانوان كه كم مسافرتر 
است، مي روند. هرچند كمبود قطار و واگن به ويژه در ساعت هاي 
پيك مترو در سوار شدن برخي از آقايان در واگن هاي ويژه بانوان 
تأثير گذار است و افزايش تعداد قطار ها و واگن ها مي تواند تا حدود 
زيادي مؤثر باشــد، اما اين موضوع دليل و بهانه خوبي براي ورود 
آقايان به حريم بانوان و نقض حقوق شــهروندي اين قشر نيست؛ 
حتي اگر تعداد قطار و واگن ها زياد شود، باز هم ممكن است برخي 
از آقايان به بهانه اينكه در واگــن بانوان صندلي خالي وجود دارد، 
اين حريم را بشكنند. در نتيجه مي شود گفت اين موضوع بيشتر 
از آنكه ناشي از كمبود واگن و قطار باشد، به بحث هاي فرهنگي و 

آموزش حقوق شهروندي برمي گردد.

40درصد ظرفيت مترو براي بانوان و 60درصد عمومي است 
 برخي از آقايان پيشــنهاد كاهش تعداد واگن هاي ويژه بانوان از 
3واگن به 2واگــن را مي دهند تا به اين ترتيــب تعداد واگن هاي 
عمومي از ۴به 5واگن افزايش پيدا كند و ديگر مجبور نباشند وارد 
واگن هاي ويژه بانوان شوند. اين در شــرايطي است كه براساس 
آمارهاي شركت بهره برداري مترو، حدود 3۰تا 35درصد مسافران 
مترو را بانوان و ۶5تا ۷۰درصد را آقايان تشكيل مي دهند. از ۷واگن 
قطار مترو هم يــك و نيم واگن ابتدايي و انتهايــي قطار به بانوان 
اختصاص دارد. اين باعث شــده ظرفيت درنظرگرفته شده براي 
بانوان و آقايان تا حدود زيادي متناســب با آمــار ميانگين تعداد 
مسافران خانم و آقا باشــد. همچنين در ساعت هاي پيك مسافر، 
تقريبا هر ۴دقيقه يك قطار به ايســتگاه مي رسد و مسافر گيري 
مي كند كه فاصله زمانی مناسبي است. در نتيجه انتظار مي رود تا در 
يك اقدام فرهنگي و در راستاي تكريم و حفظ حريم بانوان و احترام 
به حقوق شــهروندي آنها، آقايان از سوار شدن در واگن هاي ويژه 
بانوان خودداري كنند. بايد به اين نكته توجه داشت كه سوار شدن 
برخي از آقايان در واگن مخصوص بانوان جرم و غيرقانوني نيست 
كه بشود برخوردي پليسي و قضايي با آن داشت، بلكه بيشتر يك 
موضوع اخالقي و فرهنگي به شمار مي رود؛ هرچند در بحث حضور 
دســتفروش هاي آقا در واگن بانوان موضوع كامال فرق مي كند و 
برخورد مأموران مترو بايد سختگيرانه تر باشد. در كشور هايي نظير 
ژاپن، چين، اندونزي، هند، تايوان و مصر هم واگن هايي ويژه بانوان 
و معلوالن درنظر گرفته شده است و اين موضوع فقط مختص به 

ايران يا كشور هاي اسالمي نيست. 

مهدي اسماعيل پور
خبرنگار
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    زهرا كريمی 
خبر نگار

    زينب  زينال زاده
خبر نگار

حــذف تبصره هــاي پيش بيني شــده اعتبــارات 
شهرداري هاي كشور از اليحه بودجه 1۴۰1دولت در شورا

حالي مطرح مي شود كه براســاس جديدترين آمار 
پايــگاه بين المللي ســنجش و رتبه بندي كيفيت هواي شــهرها 
)IQAIR(، تا ظهر روز گذشته تهران با شاخص 15۷ چهارمين شهر 
آلوده جهان بوده است؛ ازاين رو رئيس شوراي شهر تهران در جلسه 
ديروز بــا انتقاد از ايــن اقدام گفت كــه متأســفانه برخالف تمام 
پيش بيني هاي حمايتي دولت از مديريت شهري، تمامي تبصره هاي 
مربوط به اعتبارات شهرداري هاي كشور در اليحه بودجه پيشنهادي 
سازمان برنامه وبودجه حذف شــده است. مهدي چمران همچنين 
تأكيد كرد: »اين اقدام در حالي صورت گرفته كه كالنشهرها ازجمله 
تهران با مشكالتي چون آلودگي هوا دست به گريبان هستند و حذف 
تبصره هاي حمايتي دولت به اين معناست كه شرايط براي اقدام و 
عمل خوب شهرداري مهيا نخواهد شــد و لذا آلودگي هوا تشديد 
مي شود و اين هشدار سختي اســت.« به گزارش همشهري، رئيس 
پارلمان شهري ديروز با انتقاد از حذف تبصره هاي پيش بيني شده 
شهرداري هاي كشور گفت: »اين اقدام درحالي صورت گرفته كه همه 
نگران آلودگي هوا هستيم و دغدغه تأمين ناوگان حمل ونقل عمومي 
به ويژه اتوبوس را داريم. وقتي وضعيت آلودگي هوا اينگونه است و 
مي دانيم ترافيك و كمبود ناوگان حمل ونقل عمومي سبب نارضايتي 
مردم شده، حذف حمايت هاي دولت از مديريت شهري ازجمله وام 
فاينانس هاي خارجي براي خريد مترو و اتوبوس، تأمين قير و... يك 

اقدام نابخردانه اســت.« چمران همچنين تأكيد كرد كه عملكرد 
شهرداري موجب رضايت و آسايش مردم مي شود، اما براي اين مهم 
نياز به ابزار هست كه دولت با حذف حمايت هايش موجب مي شود 
شرايط اقدام و عمل خوب شهرداري فراهم نشود و در نتيجه منجر 
به نارضايتي عمومي شــود. چمران تأكيد كرد: »مديريت سازمان 
برنامه وبودجه اصالح اليحه بودجه را بايد ســرلوحه كارهايش قرار 
دهد و ضروري اســت تا اين اليحه قبل از ارائه به مجلس اصالح و 

تبصره هاي حذف شده بازگردانده شود.«

حذف تبصره ها با افزايش يك درصدي ارزش افزوده 
افزايش يك درصــدي ماليات بــر ارزش افزوده علــت اصلي حذف 
تبصره هاي پيش بيني شــده شهرداري هاي كشــور در اليحه بودجه 
1۴۰1بوده است. رئيس پارلمان شهري اين موضوع را بيان و عنوان 
كرد: »اين كار غيرمنطقي و غيركارشناســي اســت؛ چراكه از ابتدا 
ارزش افــزوده متعلق به شــهرداري ها و جايگزيــن تجميع عوارض 
شهرداري ها بوده و نبايد چنين تصور شود چون ارزش افزوده يك درصد 
افزايش داشته پس شهرداري ها نيازي به حمايت هاي دولت نظير وام 
و... ندارند.« مهدي چمران همچنين گفت: »اين موضوع حياتي است و 
شهرداري هاي كشور اكنون در شرايط مالي خوبي نيستند و با اين روند 
سال آينده شرايط وانفسا خواهد شد؛ لذا از شهردار تهران مي خواهيم 

به ميدان بيايد و اين موضوع را مصرانه پيگيري كند.«

ضربه بر پيکره شهر
حبيب كاشاني هم در انتقاد از اليحه هنوز ارائه نشده توسط سازمان 
برنامه وبودجه گفت كه تهران امســال حدود 25۰روز آلوده داشته 

و اكنون در حوزه حمل ونقل عمومي دچار مشكل هستيم؛ بنابراين 
عدم حمايت دولت از حقوق حقه مردم و شهرداري ها مي تواند ضربات 
جبران ناپذيري بر پيكره شــهرها وارد كند. اين عضو كميســيون 
برنامه وبودجه شوراي شــهر تهران تأكيد كرد: »در مجلس شوراي 
اسالمي حدود ده ها نماينده از اعضاي شوراهاي كشور حضور دارند 
و با درد شهرها آشنا هســتند. رئيس مجلس هم خوب مي داند كه 
اين عدم حمايت دولت چه ضربات جبران ناپذيــري را مي تواند به 
پيكره شهرها و كالنشهرها وارد مي كند؛ ازاين رو انتظار داريم پيگير 
اصالح بودجه پيشنهادي باشــند.« او در ادامه عنوان كرد: »حضور 
شهردار تهران در هيأت دولت يك فرصت است و انتظار داشتيم قبل 

از پيشنهاد اليحه بودجه اين مسئله در شهرداري پيگيري شود.« 

حفظ سهم شهرداري
رئيس كميسيون برنامه وبودجه شوراي شــهر تهران هم از حذف 
تبصره هاي اعتبارات شهرداري ها در اليحه بودجه 1۴۰1دولت انتقاد 
كرد و گفت: »بيش از يك ماه گذشته در كميسيون برنامه وبودجه 
جلسات كارشناسي مشترك با معاونت برنامه ريزي شهرداري تهران 
برگزار و تالش كرديم ضمن بررســي تبصره هاي بودجه امسال و 
سال هاي قبل، پيشنهادهاي مشخصي را براي بودجه سال 1۴۰1 
كل كشــور مربوط به حوزه شــهري ارائه كنيم. براين اساس نامه 
مشتركي از سوي كميســيون برنامه وبودجه و معاونت برنامه ريزي 
شــهرداري آماده و پيشــنهادها جهت احياي برخي از تبصره هاي 
بودجه سال هاي قبل و پيشنهاد حفظ برخي از تبصره هاي بودجه 
1۴۰۰ و همچنين پيشنهادهاي جديدي در حوزه شهري به سازمان 
برنامه وبودجه كل كشــور ارسال شــد؛ لذا از دولت انتظار داريم با 
اصالح بودجه پيشــنهادي 1۴۰1 كل كشــور از بروز مشكل براي 

شهرداري هاي كشور جلوگيري كند.«

پيگيري شهردار تهران در جلسه هيأت دولت
معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه انســاني و امور شوراي شهرداري 
تهران هم پس از استماع انتقادات اعضاي پارلمان شهري با اشاره به 
پيگيري هاي شهردار تهران در راستاي احياي تبصره هاي حذف شده، 
گفت: »زماني كه متوجه شــديم در اليحه بودجه پيشنهادي دولت 
هيچ تبصره اي براي شهرداري لحاظ نشده است، بالفاصله جلسه اي با 
معاون وزير كشور برگزار كرديم. همچنين شهردار تهران روز يكشنبه 
با حضور در جلسه هيأت دولت اين موضوع را مطرح كرد و در نهايت از 
سوي رئيس جمهور اعالم شد كه تبصره هاي حذف شده احيا شوند و 
هر پيشنهادي كه شهرداري دارد، ارائه دهد.« به گفته لطف اهلل فروزنده 
مجموعه ۶ صفحه اي از تبصره هاي حذف شــده شهرداري تهران در 
اليحه بودجه دولت آماده و براي ســازمان برنامه وبودجه ارسال شده 
اســت. او همچنين به موضوع انتصابات اشاره و عنوان كرد: »تا كنون 
انتصاب ۶2نفر در شهرداري انجام شــده كه حدود ۶5درصد از بدنه 

شهرداري بوده اند و به زودي گزارشي از انتصابات ارائه مي شود.«

نتايج ۲دستور جلسه
معرفي اعضاي كميته نظارت و حقوقي مصوبه »شهر دوستدار كودك« 
دســتور جلســه ديگري بود كه با انتخاب نرجس سليماني از كميته 
نظارت حقوقي، سوده نجفي از كميســيون سالمت محيط زيست و 
خدمات شهري، زهرا شمس احسان از كميسيون فرهنگي اجتماعي، 
جعفر شربياني از كميسيون معماري و شهرسازي، محمد آخوندي از 
كميسيون برنامه وبودجه و علي اصغر قائمي از كميسيون حمل ونقل و 
ترافيك و عمران، تعيين تكليف شد. همچنين اعضاي پارلمان شهري 
9پرونده پالك ثبتي باغ ها را بررسي كردند كه در نهايت با بازگشت يك 

پرونده به كميسيون معماري و شهرسازي، مابقي رأي باغ گرفتند.

سهم شهرداري ها هر سال آب 
مي رود

با بررسي متن بودجه سال هاي گذشــته، نمي توان مشخص 
كرد كه سهم شهرداري ها دقيقا شــامل چه رقمي )بر حسب 
ريال( از بودجه مي شود. در بخش هاي مختلف از تامين قير و 
فرآورده هاي پتروشيمي تا زيرساخت   هاي ريلي و حمل ونقل 
شهري، قسمت هاي پراكنده به شــهرداري ها اختصاص پيدا 
مي كند. با اين حال نمي توان از دريافت قطعي آنها در موعد مقرر 
مطمئن بود. تنظيم متن بودجه در ســال هاي اخير به شكلي 
صورت گرفته كه شــهرداري ها نمي توانند مطالبات خود را از 
دولت به سادگي مشخص كنند و بررسي آن   نيازمند اقدامات 
كارشناسي اســت. عالوه بر اين و به گفته رئيس شوراي شهر 
تهران در جلسه نهم آذر شورا، همين مقدار امتيازات پراكنده و 

غيرقطعي نيز در بودجه سال آينده حذف شده است. 

درصد مسافران مترو را بانوان و 70درصد را 
 آقايان تشكيل مي دهند

درصد فضاي واگن ها ويژه بانوان و 60درصد 
 هم عمومي است

قطار  هر 4دقيقه در ساعت های پيک به 
 ايستگاه ها مي رسد

ايستگاه در متروي تهران خدمات رساني 
 مي كنند

واگن براي متــروي تهران موردنياز 
ست ا

اتوبوس براي ارائه خدمات مطلوب در پايتخت 
بايد تامين شود

اتوبوس نياز فوري تهران به حساب 
مي آيد 
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اعضاي شوراي شهر تهران از حذف تبصره هاي پيش بيني شده شهرداري هاي كشور در اليحه 
بودجه 1۴۰1انتقاد كردند

 صعود آلودگي در سقوط بودجه
 چمران: شهرداري ها در شرايط مالي خوبي نيستند؛ از شهردار تهران مي خواهيم به ميدان بيايد و 

اين موضوع را مصرانه از طريق دولت پيگيري كند

هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت + 2ميليارد 
دالر تسهيالت خارجي+ 50درصد ماليات بر 

خانه هاي خالي + جريمه هاي رانندگي + يارانه 
حمل ونقل + و...

1399

هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت + 2ميليارد 
دالر تسهيالت خارجي + 50درصد ماليات بر 

خانه هاي خالي + جريمه هاي رانندگي + يارانه 
حمل ونقل + و...

1400

وام فاينانس، وام هاي خارجي، اعتبارات مترو 
و اتوبوس و هرآنچه مي شد براي توسعه 

حمل ونقل عمومي درنظر گرفته شود در بودجه 
1401توسط سازمان برنامه وبودجه حذف 

شده است.

1401
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منطقه 19

نمايشــگاه  بين المللــي 
تهران 

   واقــع در محــدوده 
منطقه 3

    ۸5 هكتار فضاي اشغالي 
   داراي 4 درب ورودي خودرو

   ظرفيت پارك 2000 دستگاه خودرو 
نكات منفي: 

   ايجــاد ترافيــک ســنگين در 

بزرگــراه  ســئول،  محدوده هــاي 
شــهيدچمران، پــارك وي، ولنجــک، 
دركــه، ابتــداي بزرگراه يــادگار امام 
)ره( در بخش شمالي و محله هاي امانيه 

و جردن
   دسترسي سخت

 افزايش ميزان آلودگي هواي محيط 
اطراف

    ايستگاه مترو ندارد 

مجموعه نمايشــگاهي شهر 
آفتاب

  135 هكتار مساحت 
  افتتاح سال 1395 

  1700 ميليارد تومان هزينه ساخت 
 ايستگاه اختصاصي مترو دارد 

 25 هزار مترمربع فضاي نمايشــگاهي 
سالن هاي 3قلو

  9000 مترمربــع ســالن ملل بــا فضاي 
نمايشگاهي

  52 هزار مترمربع، مساحت فضاي سبز 
 32 هزار مترمربع، مساحت ميدان آب 

 فضاي پاركينگ براي 10هزار دســتگاه 
خودرو

  دارای سالن هاي سمينار، ميدان مركزي 
و چهارباغ

محل دائمي نمايشگاه هاي تخصصي شهرداري تهران
  در كنار بوستان گفتگو واقع شده است

  سال 13۸5افتتاح شد
  ايستگاه متروی تربيت مدرس را دارد

  پاركينگ دارد
   93هزار مترمربع مساحت نمايشگاه 

  20هزار مترمربع وسعت زيربنايي نمايشگاه 
نمايشگاه مصلي    4طبقه و يک طبقه زير همكف

 600 هزار مترمربع زيربنا
ايستگاه مترو دارد 

 11 تــا 12 ميليــون نفــر 
مراجعه ساالنه دارد 

 پيشرفت ســاخت آن تا تاريخ ارديبهشت 
ســال 1399، حدود ۸0درصد و زمان اتمام 
آن در نيمه دوم سال 1400 اعالم شده است 
 داراي مســجد جامع، ايوان هــا، رواق ها، 
شبستان ها، مراكز آموزشي و محل برگزاري 
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چهارشنبه 10 آذر 41400
اقتصاد شماره  8376

در بازارکار ايران، 2.4ميليون 
نفر بيكار مطلق، 2.2ميليون 
نفر داراي اشــتغال ناقص، 
2ميليون نفر نااميدشــده 
از يافتــن کار، 2.۷ميليون 
نفــر شــاغل کم درآمــد و 
4.۵ميليــون نفر شــاغل 

غيررسمي حضور دارند

نقد خبر

چک لیست 
رفع تحریم ها

ديپلماتهابرايچهميجنگند؟
وزير کار ديروز در نشست علني مجلس فاش کرد 
14ميليونايراني؛فاقدشغلشايسته

وزير کار ديروز در جريان نشســت علني مجلس، براي  اشتغال
بحث درباره تخصيص 32هزار ميليارد تومان اعتبار براي 
ايجاد اشتغال فاش کرد: 14ميليون نفر در بازار کار ايران 
فاقد شغل شايسته هستند، تا اين پرسش مطرح شود که براي جمعيت 
14ميليون نفري فاقد شغل شايسته و نيازمند حمايت دولت، با 32هزار 
ميليارد تومان چه مي توان کرد؟ با 32 هزار ميليارد تومان چه برنامه 
پايداري مي توان براي بهبود وضع اين گروه، که معادل جمعيت دو سوم 

کشور اروپايي است، تدوين کرد؟
به گزارش همشــهري، متوليان حوزه کار بر تحقــق منابع بودجه اي 
اشتغال اصرار دارند، چراکه نماي بازار کار ايران با حضور چندين ميليون 
بيكار واقعي و چندين ميليون شاغل فقير، جز با برنامه ريزي بلندمدت 
و کارشناسي و البته تزريق منابع مالي قابل توجه ترميم نمي شود اما در 
اين مسير عالوه بر نياز به تأمين منابع مالي، بايد گشايش هاي بزرگي نيز 
در حوزه اقتصاد کالن رخ دهد تا مسير افزايش توليد ناخالص داخلي و 
بهبود درآمدها مهيا شود و زمينه پايدارسازي اشتغال فراهم آيد. آيا در 

پشت پرده دولت براي اين ماجرا هم اقدامي مي شود؟

نمايفرتوتبازاركار
سال هاست که مقوله شــاغالن فقير و نبود امنيت شغلي در بازار کار 
ايران مطرح مي شود، اما متوليان امر يا سعي در الپوشاني آمار دارند يا 
به نحوي مي کوشند با برجسته سازي دستاوردهاي ديگر خود، افكار را 
از موضوع اصلي منحرف کنند. حاال اما در اتفاقي نادر، سكان دار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي خرق عــادت کرده و نماي فرتوت بازار کار 
کشور را بدون هيچ روتوش و پوششــي فرياد مي زند. تا اينجاي کار، 
مسيري که حجت اهلل عبدالملكي مي رود، مثابه يك جراحي دردناك 
براي درمان يك بيماري خطرناك است؛ اما هنوز نمي توان به صراحت 
به اين پرسش پاسخ داد که آيا حال اين بيمار نزار با درمان هاي موردنظر 

جناب وزير بهبود مي يابد؟ 
براســاس آخرين آماري که وزير کار ارائه داده است، در بازار کار ايران 
2.4ميليون نفر بيكار مطلق، 2.2ميليون نفر اشتغال ناقص، 2ميليون نفر 
نااميدشده از يافتن کار، 2.۷ ميليون نفر شاغل کم درآمد و 4.۵ميليون 
نفر شاغل غيررسمي حضور دارند و همه اين جمعيت 14ميليون نفري 

فاقد شغل شايسته بوده و به نوعي 
نيازمنــد حمايت دولتــي منابع 
بودجه اي چند ده هــزار ميليارد 
توماني هســتند. از همين بابت 
است که وزارت کار و نمايندگان 
مجلس به دنبــال وصول 32هزار 
ميليارد توماني هستند که براساس 
تبصره 1۸قانون بودجه امســال 
بايد به صورت اســتاني به اشتغال 
اختصاص يابــد. البته اين هزاران 
ميليارد تومــان درصورت وصول 
100درصدي نيــز در قبال تعهد 

دولت براي ايجاد يك ميليون شغل در سال رقم دندان گيري محسوب 
نمي شود و با تقسيم آن بين جمعيت نيازمند در بازار کار هم به هر نفر 
چيزي بيش از 10تا 13ميليون تومان نمي رسد؛ هرچند فارغ از ثمرات 
اين منابع براي اشتغال، توزيع استاني آن مي تواند دستاورد بزرگي براي 
ساير ذينفعان باشد. يك حساب سرانگشتي نشــان مي دهد اگر اين 
32هزار ميليارد تومان محقق شود و دولت بخواهد با آن يك ميليون 
شغل ايجاد کند، سرانه ايجاد هر شغل فقط 32ميليون تومان خواهد 
بود. حتي با ســپرده کردن اين منابع در بانك و پرداخت تســهيالت 
ارزان قيمت نيز ســرانه تسهيالت هر يك از ســرفصل ها تا دو برابر با 
سود 9درصد افزايش مي يابد که با وضعيت امروز اقتصاد، حتي کفاف 
پايدارسازي اشتغال را نمي دهد. بااين وجود درصورت توزيع استاني اين 
منابع، سرانه هر نماينده مجلس از اين منابع 32هزار ميليارد توماني به 
بيش از 100ميليارد تومان مي رسد که هزينه کرد آن به بدترين حالت 

هم مي تواند محبوبيت ساز باشد.

سايهخرجبازاركار
طبق اظهارات وزير کار در جلسه ديروز مجلس، آنچه تا اينجاي کار با 
دستگاه ها براي ايجاد شغل تا پايان سال 1401 در قالب الگوها توافق و 
برنامه ريزي شده، به اين شرح است: در بخش صنعت 4۵0هزار فرصت 
شغلي، براي وزارت جهادکشــاورزي 1۵0هزار فرصت شغلي، براي 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 2۵هزار موقعيت شغلي، براي 
وزارت ورزش و جوانان 3۷هزار و ۵00فرصت شغلي، براي وزارت راه و 
شهرسازي 9۶هزار فرصت شغلي، براي کميته امداد امام خميني)ره( 
2۵0هزار فرصت شغلي، براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 20هزار 
فرصت شغلي، براي بنياد شهيد و امور ايثارگران 1۵هزار فرصت شغلي، 
براي ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 300هزار فرصت شغلي، براي اتاق 
تعاون 100هزار فرصت شغلي و براي وزارت بهداشت و درمان 10هزار 
فرصت شغلي.  به عبارت ديگر تا پايان سال 1401براي ايجاد بيش از 
يك ميليون و 4۵0هزار شغل توافق شده و اين تعداد بيشتر هم خواهد 
شد. البته اشتغال زايي تا پايان سال آينده متكي به منابع بخش خصوصي 
و منابع بانكي نيز خواهد بود اما ســرانه هر شغل تكليفي دستگاه ها با 
توجه به اعتبار 32هزار ميليارد توماني ۸دستگاه در تبصره 1۸بودجه 
1۵تا ۵0ميليون تومان است که ايجاد اشتغال پايدار با استفاده از آنها کار 
سختي خواهد بود.  بر همين اساس است که وزير از نمايندگان مجلس 
براي تحقق زيست بوم اشــتغال در بودجه1401 کمك مي خواهد تا 
3بودجه موردنياز اين کار يعني 32هزار ميليارد تومان بودجه هزينه اي 
در تبصره1۸ براي خدمت رساني، 1۶0هزار ميليارد تومان تسهيالت 
که همين ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي هم به آن اضافه خواهد 
شد براي ايجاد يك ميليون شغل ساالنه و 330هزار ميليارد تومان هم 
براي تقويت نظام تأمين اجتماعي تأمين شود. در مجموع، وزارت کار 
۶۸2هزار ميليارد تومان بودجه و تسهيالت براي سروسامان دادن به 

زيست بوم اشتغال نياز دارد.

   محک برنامه هاي اشتغال در اقتصاد
توضيحاتوزيرتعاون،كارورفاهاجتماعيدرموردزيستبوماشتغالنشان
ميدهددربرنامهريزياشتغالزايييكميليوندرهرسال،برايتكتك
استانهاوشهرستانهامشخصميشودكهقراراستچهبرنامهاي،توسط
چهدستگاهيوباچهروشــياتفاقبيفتدوبرنامهريزيهايالزمبراي
تحققاينامرنيزانجامشدهاست.بهعبارتديگرپلتفرمهايوزارتكار
قراراستجامعهمخاطب،منابعدراختيار،جزئياتبرنامهوسايرمسائل
مرتبطبابازاركارواشتغالرامشخصكندبهگونهايكهباعزميملي،به
راهانداختنبسيجاشتغالزاييوپايدارسازياشتغالمحققخواهدشد.
دراينميانفقطيكسؤالباقيميماند؛اكوسيستميكهايناشتغالو
برنامهريزيهادرآنمحققميشود،اكوسيستمينظيراقتصادچين،هند،
مالزي،تركيهوسايراقتصادهاينوظهوروروبهرشدخواهدبودياقراراست
همهاينالزاماتبهاكوسيستممحدود،بيماروناشفافاقتصادايرانديكته
شودوسالهابهدنبالداليلعدمتحققآنباشند؟درحقيقت،ايجادهر
شغل،مستقيمياغيرمستقيمبااندازهكيكاقتصادكشورمرتبطاستو
اگربهازايايجادشغل،توليدناخالصداخليودرآمدسرانهافزايشنيابد،
عمالنتيجهايجزشكستدرپينخواهدداشت.بهعبارتديگراگراشتغال
جديدمبتنيبرمنابعموجوددرظرفاقتصادباشدوفقطبخواهدظرفيت
موجودرابينذينفعانبيشتريتقسيمكند،خروجيآندربهترينحالت

افزايششاغالنفقيرخواهدبود.

آبباريكهترانزيت
خبر:سيدروح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك مي گويد: در آبان ماه با عبور يك ميليون و1۵3هزار تن 

کاالي خارجي از مسير ايران، رکورد 3ساله ترانزيت ماهانه از کشورمان شكسته شد.
نقد:گاهي رکوردشــكني چيزي جز بازي با اعداد نيست. شــايد اين اعداد بتواند مالکي براي 
سنجش ميزان موفقيت مسئوالن مختلف محسوب شــود، اما لزوما نمي تواند مقياسي براي رشد، 
پيشرفت، بهره وري و امثال آن باشــد. رکوردشكني ترانزيت از مســير ايران در آبان امسال، اتفاق 
فرخنده اي است، اما مقايسه اعداد و ارقام ترانزيت با آنچه بايد باشد، نشان مي دهد برجسته کردن اين 
رکوردشكني فقط به مثابه طنزي تلخ است. ايران، کشوري استراتژيك در منطقه اي مهم با دسترسي 
به بازار ۵00ميليون نفري 1۵کشور همسايه و صاحب کريدورهاي بين المللي متعدد، ارزان و ايمن 
است.  در تاريخ اساطيري نيز ايران، سرزميني است که پادشاهي بر آن به منزله پادشاهي بر ۷کشور 
است و فرمانروايش، فرمانرواي جهان. کشــوري که فريدون، آن را به ايرج مي دهد و مورد رشك و 
حسد برادران قرار مي گيرد. اکنون نيز ايران ســرزمين استراتژيكي است با ظرفيت هاي فراوان که 
با قيدوبند بوروکراسي و موانع متعدد داخلي محدود شده و بايد ترانزيت يك ميليون و1۵3هزار تن 
کاالي خارجي از مسير آن را رکوردشكني لقب دهيم؛ آن هم در شرايطي که فقط در همين آبان ماه، 
يك ميليون و۸3۶هزار تن کاال از طريق شيخ نشين امارات ترانزيت کرده ايم. به عبارت ديگر، ما در حالي 
با همه ظرفيت ها و امكاناتي که داريم، اجازه عبور يك ميليون و 1۵3هزار تن کاال از کشورهاي متعدد از 
خاك ايران را صادر کرده ايم و درآمد ارزي آن را به خزانه ريخته ايم که همزمان فقط براي تداوم تجارت 
خارجي خود، نيازمند واسطه گري بازرگاني امارات بوده ايم و 1.۶برابر کل ترانزيت ديگر کشورها از 
خاك خود را از طريق امارات منتقل کرده ايم. فعال افغانستان و ترکيه، 2مشتري عمده ترانزيت از ايران 
هستند که بنا بر جبر جغرافيايي بخشي از نياز حمل ونقل خود را از مسير ايران برآورده مي کنند و البته 
هرجا که دستشان برسد از دور زدن ايران ابايي ندارند. رکوردشكني ترانزيت در آبان مبارك همه باشد 
و اميد که روزي نقش ايران در ترانزيت و بازرگاني منطقه و جهان به قدري با واقعيت ها و ظرفيت ها 

متناسب شود که جايي براي خرده گرفتن به متوليان اين حوزه باقي نماند.

ديروزنشستكميتهويژهايرانباگروه1+4شاملروسيهوچين،بههمراهآلمان،انگليسوفرانسهبرايرفعتحريمهابرگزارشد
اماپرسشاصليايناستكهفهرستموردانتظارايران،برايرفعتحريمهاچيست؟

بهگزارشهمشهري،ايراندرايندورازمذاكراتتيميپرتعدادازكارشناساناقتصاديرابههمراهتيمديپلماسي،بهسرگروهي
عليباقريكني،مذاكرهكنندهارشدايران،راهيمحلبرگزاريگفتوگوهادروينكردهاست.تيممذاكرهكنندهايرانبهصراحت
هدفازاينگفتوگوهارارفعتحريمهااعالمكردهاست.بهگفتهباقريكني،غرببايدرفعتمامتحريمهايپسابرجاميراتضمين
كند.حاالچالشاصليايناستكهغرببرايتوافقباايرانبايدچهتحريمهاييرابرداردوانتظارايرانچيست؟اماقبلازآن
بايدديدتحريمهايمؤثر،دستكمازنظرمراجعرسميدرايران،چهبودهاست.برايدريافتنپاسخدقيقاينپرسش،يكياز
گزارشهايمركزپژوهشهايمجلسراتحليلميكنيم.آنطوركهازفحوايگزارشاينمركزبرميآيد،احتماالايرانخودرابراي

3سناريوآمادهكردهاست،نخست:يكتوافقموقتيامحدود،دوم:يكتوافقميانمدتوسوم:يكتوافقجامع.

بهنظرميرسديكيازگزينههاياحتمالي،دردورجديدمذاكراتهستهايدروينايناستكهابتدايكتوافقموقت،محدود
وكوتاهمدتحاصلشود.بههميندليلايرانفهرستيازانتظاراتخودبرايلغوتحريمها،بهصورتفوريوسريعرارويميز
خواهدگذاشت.گمانهزنيهاحاكياست:اينفهرستدرگزارششهريورمركزپژوهشهايمجلس،همزمانباآغازفعاليت
دولتسيزدهمبيانشدهاست.دستكماينكهانتظارميروددركوتاهمدتودرقالبتوافقاحتماليكوتاهمدت،طرفينمذاكره
برسرحقدسترسيايرانبهبخشيازسپردههايارزيبلوكهشدهدربانكهايخارجيوهمچنينفروشنفتبهتوافقبرسند.

فهرستهاياوليهموارديكهدراينتوافقمحدودميتواندبهنتيجهبرسد،احتماالشاملمواردزيراست:

1  تعيين حداقل آستانه فروش نفت براي ايران
2  دسترسي ايران به بخشي از دارايي هاي ارزي بلوکه شده

3  آزادسازي دسترسي ايران به انجام تراکنش با يك بانك آلماني و فرانسوي 
4  لغو دستورات اجرايي رئيس جمهوري سابق آمريكا 

5  بازنگري پرسش ها و پاسخ هاي بازوي تحريمي وزارت خزانه داري آمريكا، موسوم به اوفك 
6  توقف انتشار اعالميه هاي هشدارآميز خطاب به طرف هاي تجاري ايران

7  صدور معافيت ها، به نفع افراد حقوقي و حقيقي متقاضي تعامل با اقتصاد ايران 

مالكراستیآزمايیرفعتحريمها

1  صادرات حداقل 2.۵ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي در روز به صورت 
معمول و آزادانه با دسترسي آزاد ايران به درآمدهاي آن

2  تراکنش حداقل 4.2ميليارد دالري ماهانه به نفع اشــخاص ايراني در 
بانك EIH آلمان

3  تراکنش حداقل 1.۵ميليارد دالر ماهانه به نفع اشخاص ايراني در بانك 
تجارت پاريس

4  لغو فرمان هاي اجرايي رئيس جمهور آمريكا
5   بازنگري در پرسش و پاسخ هاي مرتبط در سايت وزارت خزانه داري آمريكا

6  لغو اعالميه هاي هشدارآميز آمريكا و دستور العمل هاي آن
7   صدور مجوز موردي براي همه واردکنندگان سابق نفت از ايران حداقل 

به اندازه سقف واردات 1۵سال اخير
8   صدور مجوز موردي براي همــه بانك هاي ميزبان درآمدهاي صادرات 

نفت ايران و آزادسازي سپرده هاي ارزي ايران.
9   صدور مجوز موردي براي همه اشــخاص خارجي متقاضي همكاري با 

ايران در حوزه هاي مختلف کشتيراني، پتروشيمي، خودروسازي و بيمه
 10  تعهد آمريكا مبني بر مجازات نكردن، تحريم و پيگيري قضايي اشخاص 

متقاضي همكاري با ايران
11   لغو امكان عطف به ماسبق شدن محدوديت هاي احتمالي آينده تحريمي 

به اشخاص متقاضي همكاري با ايران
12   تعهد آمريكا مبني بر تحريم نكردن، جريمه، تعقيب قضايي و محكوميت 

کيفري اشخاص دريافت کننده مجوز

13  تعيين زمان پايان مجوز حداقل تا روز پايان برجام
14  تعهد کتبي آمريكا به تعليق مداوم بندها و مواد قانوني و لغو فرمان هاي 
اجرايي و دســتورالعمل هايي که در آنها ايران به عنوان حوزه قضايي داراي 

ريسك پولشويي باال معرفي  شده است.
15  تغيير رويه شبكه اجرايي جرائم مالي وزارت خزانه داري آمريكا

16  خروج حداکثري اشــخاص حقيقي و حقوقي ايران از ليست تحريم و 
بازنگري اساسي در ليست تحريم ها

17  حذف دستورالعمل هاي هشــدارآميز اوفك و ساير نهادهاي آمريكايي 
نظير دســتورالعمل هاي مربوط به نحوه تجارت کاالهاي بشردوســتانه و 

تجارت دريايي با ايران
18  تعهد کتبي کشورهاي اطراف برجامي درخصوص خودداري نسبت به 
هرگونه اظهارنظر يا رفتار يا تهديد يا اقدام منفي عليه اشخاص خارجي راغب 

به تعامل با اقتصاد ايران
19   اذعان رسمي و علني مقامات کشورهاي عضو برجام خطاب به اشخاص 
حقيقي و حقوقي خارجي در موضوع امكان برقــراري تعامل ميان مدت و 

بلندمدت با اقتصاد ايران

فهرستلغوتحريمهایانرژیدرتوافقجامع

1  انعقاد قرارداد و تأمين مالي خارجي براي توسعه صنايع و 
ميادين و نيروگاه ها

2  تجارت و تامين کاالها و مواداوليه، کاتاليســت، تجهيزات 
فناورانه و دانش فني الزم

3  دسترسي به خدمات بانكي
4  دسترسي به وجوه حاصل از صادرات بدون محدوديت

5  دسترسي به خدمات مرتبط با حمل ونقل و انتقال نفت و 
فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي

6   انعقاد قرارداد فروش نفت، فرآورده، محصوالت پتروشيمي 
و گاز

7  دسترسي به خدمات بيمه براي محموله و نفتكش
8   احداث خط لوله و خدمات مرتبط با آن، احداث شبكه برق

9   امــكان بازاريابي بين المللي بــدون هرگونه محدوديت و 
فشار خارجي

مانعبرداریازتحريمهایهوايی

1  خريد انواع هواگرد ازجمله هواپيماي تجاري، مسافري، باري و بالگرد به صورت 
مستقيم و بي واسطه

2  خريد قطعات هواپيما و غيره 
3   تأمين، خريد، فروش و انتقال کاال، تجهيزات بازســازي هواپيما، تجهيزات 

فرودگاهي، هوانوردي
4  جذب سرمايه گذار براي توسعه فرودگاه ها 

5   دسترسي به خدمات هوانوردي، تعمير و نگهداري براي هواپيماها 
6   امكان استفاده از فرودگاه هاي خارجي و خدمات مرتبط 

7   استفاده هواپيماهاي خارجي از فرودگاه هاي ايران
8   عبور هواپيماهاي خارجي از کريدورهاي ايران 

9   دسترسي به خدمات آموزشي مرتبط با خلباني، هوانوردي، تعمير و نگهداري 
10   دسترسي به خدمات مالي و بانكي 

11   ارائه خدمات به شرکا و مشتريان خارجي 
12   دسترسي به بيمه هاي هوانوردي

الف

ج

ب

انتظاراتايرانازيكتوافقموقتيامحدود

نقشهراهتوافقجامع

منویخواستههایاولويتدارايران؛درتوافقميانمدتاحتمالی

دريكتوافقجامعاما؛احتماالنقشهراهتيممذاكرهكنندهايران،درحوزههايكليديكهنقششريانيدراقتصادايراندارندمشخصتر
است،ازجملهاينكهكامالمعلوماستايراندرحوزهماليوبانكيدنبالچيستوبرايبرداشتهشدنتحريمهاعليهصنايعنفتوهوايي،

كشتيرانيونظايرآنچهاقداميبايدصورتگيرد.

بهگزارشهمشهري،درميانمدتامادربرنامهرفعتحريمها،مطالباتايراناحتماالشاملبرداشتنموانعبرسرتوسعه
وتجارتدربخشهايكليدياقتصاديازجملهنفتوانرژي،صنايعخودروولوازمخانگي،حملونقلشاملكشتيرانيو

هواييخواهدبود.

15خواستهبانكیومالی

1 دسترسي آزادانه به سپرده هاي بانكي، حاصل از صادرات کاال و خدمات
2 امكان گشــايش حســاب چنــد ارزي در بانك ها و نهادهــاي مالي 

غيرآمريكايي با رعايت محرمانگي و استانداردهاي بانكي
3 دسترسي به همه خدمات بانكي، شامل: افتتاح حساب، اعتبار اسنادي، 

خريدوفروش ارز و اوراق بهادار و بيمه نامه هاي بانكي
4 دسترسي به پيام رسان هاي مالي، به صورت چندگانه، بدون محدوديت 

زماني، تعدادي و سقف مبلغ
5 دسترسي به وام، امكان استقراض و تأمين مالي توسعه

6 دسترسي بانك ها و شــهروندان ايراني به زيرساخت هاي پرداخت خرد 
غيرآمريكايي، بدون محدوديت

7  امكان استفاده از ريال در روابط خارجي

8  امكان ايجاد روابط کارگزاري با بانك هاي غيرآمريكايي، بدون محدوديت
9  ايجاد شعبه بانك هاي ايراني در ساير کشورها و همچنين ايجاد شرکت 

تابعه و بانك هاي ايراني در خارج از کشور
10  امكان ايجاد شعبه بانك ها و اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني در ايران

11  انجام عمليات شناسايي هويت مشتريان بانكي درخصوص تراکنش هاي 
بانك ها و شهروندان ايراني در حد استاندارد بانكي

12  امكان گشايش حساب چند ارزي در بانك هاي دولتي اروپايي
13  ذخيره سازي اطالعات ســوئيفت بانك ها، نهادها و اشخاص ايراني، در 

قسمت اروپايي سوئيفت
14  دسترســي بانك مرکزي ايران بــه وام بالعوض، خدمــات مالي و وام 

ترجيحي از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني
15  توانايي فروش اوراق مشارکت، اوراق تضمين شده، اوراق بدهي و ديون 

حاکميتي دولت ايران

17خواستهحملونقلیوكشتيرانی

1  امكان تأمين، تجارت و انتقال کاالها، تجهيزات و فناوري هاي الزم براي 
ساخت، تعمير، نگهداري و بازسازي کشــتي ها، نفتكش ها، توسعه بنادر و 

تجهيزات بندري
2  امكان مشارکت در پروژه هاي ساخت کشتي، نفتكش و غيره در داخل 

يا خارج
3  امكان خريد، فروش، اجاره و تمليك کشتي و نفتكش 

4  دسترسي به خدمات پرچم و تعيين وضعيت و امكان اخذ کالب معتبر از 
مؤسسات رده بندي براي شناورها

5  دريافت خدمات بندري و پهلوگيري کشتي هاي ايراني در بنادر خارجي
6  دريافت سوخت، خدمات و تدارکات براي کشتي هاي ايراني

7  توقف بازرســي، توقيف، اقدام قضايي، حمالت تروريستي و غيره عليه 

کشتي هاي ايراني
8  جذب سرمايه گذار براي توسعه بنادر ايراني

9  توقف انتشار گزارش ريسك درخصوص خطرات همكاري با ايران
10  امكان ارائه خدمات به مشتريان خارجي در بنادر ايران

11  دريافت بيمه هاي دريانوردي هم براي محموله و هم براي کشتي ها
12  دريافت منابع مالي و دسترسي به خدمات مالي موردنياز

13  آزادي سفر کاپيتان هاي تحريم شده
14  برقراري سرويس خدمات ماهواره اي و امكان خريد تجهيزات راديويي 

و ناوبري
15  دسترسي به ياردهاي تعميراتي معتبر براي تعمير شناورها

16  دسترسي به خدمات آموزشــي مرتبط با صنعت کشتيراني و خدمات 
وابسته

17  دسترسي به تأييديه ها و استانداردهاي فني بين المللي

رفعگرههاینفتیدرتوافقميانمدت

1  مشــتريان بدون نگراني از اعمال تحريم و تهديد، از ايران نفت 
و فرآورده بخرند 

2  مشكالت انتقال پول نفت ايران رفع شود 
3  نفتكش هاي ايران بتوانند آزادانه در درياها تردد کنند و در بنادر 

بازارهاي هدف پهلو بگيرند
4  لغو تحريم بيمه نفت صادراتي ايران 

5  رفع موانع عرضه و صادرات محصوالت پتروشــيمي ايران در 
بازارهاي جهاني

6  بهبود جايگاه ايران در شاخص ريسك اعتباري 
7  تسهيل شرايط سرمايه گذاري خارجي در ايران

8  ايجاد يك خط اعتباري براي تامين مالي طرح هاي توليد نفت در ايران
9  رفع تحريم دانش فني تجهيزات و کاتاليست موردنياز صنعت نفت

10   امكان اســتفاده از خدمات مالي و پولي بــراي بهبود تجارت 
خارجي به ويژه در حوزه نفت 

بازشدنراهحركتخودروسازان

1  لغو تحريم هاي حوزه تامين مالي براي صنعت خودروي ايران
2  لغو تحريم هاي مربوط به سرمايه گذاري در صنعت خودرو

3  رفع تحريم و موانع ايجاد شده در مسير تامين قطعات گلوگاهي 
صنعت خودرو 

4  رفع تحريم انتقال دانش فني به صنعت خودروي ايران

جريمهوبازگشتلوازمخانگیها

1   لغو تحريم هاي صنعت لوازم خانگي در 3بخش: تامين مواداوليه 
و قطعات، تامين مالي و سرمايه گذاري و انتقال دانش فني

2  شرکت هايي چون ال جي، سامسونگ، سوني، پاناسونيك و بوش 
که بازار ايران را ترك و قراردادها را رهــا کرده اند، بايد هم جريمه 
شوند و خسارت بدهند و هم به اجراي قراردادهاي خود ملزم شوند.

گشايشدرآسمانايران

1   ايران بايد بتواند براساس روش هاي متعارف در تجارت جهاني 
به تعداد دلخواه هواگرد خارجي، شامل: هواپيماهاي مسافري، باري 
و بالگرد را بدون نياز به مجوز آمريكا، به صورت مســتقيم و بدون 

واسطه بخرد 
2  بهره منــدی از خدمــات آموزشــي و پشــتيباني، مرتبط با 

هواپيماهاي خريداري شده
3  رفع همه تحريم هاي مربوط به تعمير و نگهداري و پشــتيباني 

از هواپيماها، به هر شكل شامل تامين قطعات و تعمير هواپيماها 
4  رفع تحريم تجهيزات فرودگاهي
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   واكنش بورس
به دنبال بازار ارز، بازار سهام هم دیروز به مذاكرات هسته ای واكنش نشان داد. اگرچه شاخص كل بورس تهران 
در مبادالت روز گذشته با افت اندكی مواجه شد اما معامالت روز گذشته بازار سهام نمایانگر تغییرات عمده ای 
بود؛ در مبادالت روز گذشته توجه معامله گران به صنایع برجامی، یعنی صنایعی كه از رفع تحریم ها اثر زیادی 
می پذیرند، بیشتر شد. آمارها نشان می دهد: در دادوستد های روز گذشته حجم معامالت گروه بانكداری به 
شكل محسوسی افزایش یافت و سهام بانك ها با صف خرید مواجه شدند. در طول چند سال گذشته صنعت 
بانكداری در خط مقدم تحریم ها قرار داشته و بسیاری از تحریم های آمریكا به طور مستقیم این صنعت را 
نشانه گرفته، به همین دلیل رفع تحریم ها می تواند اثر زیادی بر عملكرد این صنعت داشته باشد. از میان دیگر 
صنایع برجامی كه در مبادالت روز گذشته مورد توجه سهامداران قرار گرفتند، می توان به گروه خودروسازی، 
تولید كننده های پتروشیمی و فلزات اشاره كرد. در مبادالت روز گذشته 40درصد از كل معامالت به دادوستد 
سهام این 4گروه اختصاص یافت. این آمار  نشان می دهد؛ درصورت احیای برجام یا رفع تحریم ها، این صنایع 

از پتانسیل باالیی برای رشد برخوردارند.

یك روز بعــد از آغــاز مذاكرات  بازارها
هســته ای در وین، بازارها به این 
رویــداد واكنشــی مثبــت امــا 
محتاطانه، نشان دادند. روز سه شنبه قیمت دالر و 
سكه با نزول مواجه شدند اما سرعت این نزول به 
قدری نبود كه به ســقوط قیمــت دالر به كانال 
28هزار تومان منجر شــود. جهت حركت بازار 
ســهام هم دیروز تغییر كرد و بیش از 40درصد 
معامالت به صنایــع برجامی، به ویــژه بانك ها، 
اختصاص یافت كــه از تحریم هــا تأثیر زیادی 

می پذیرند.
به گزارش همشــهری، دور جدید مذاكرات وین 
با محوریت لغو تحریم ها پــس از 5 ماه وقفه، در 
هتل كوبورگ وین از سرگرفته شد. این مذاكرات 
در حالی برگزار شــد كه هیچ یك از خبرنگاران و 
تصویربرداران، به استثنای تصویربردار اتحادیه 
اروپا، اجازه تصویربرداری از آن را نداشــتند، به 
همین دلیل جزئیات كامــل و دقیقی از آنچه در 
جریان مذاكرات بین طرفین رد و بدل شــده به 
بیرون درز نكرده، با این حال مذاكره كننده ها بعد 
از پایان دور نخست مذاكرات در گفت وگو هایی 
كه با رســانه ها داشــته اند دور اول مذاكرات را 
موفقیت آمیز ارزیابی كرده اند.  میخائیل اولیانوف، 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع 
در وین، بعد از این نشست در توییتی نوشت: این 
مذاكرات آغاز كامال موفقیت آمیزی داشته است. 
علی باقری كنی، مذاكره كننده ارشــد جمهوری 
اسالمی نیز مذاكرات را ســازنده توصیف كرد و 
گفت: همه مباحث 6دور قبلــی مذاكرات، قابل 
مذاكره است. روســای جمهوری ایران و فرانسه 
هم ســاعاتی بعد از پایان روز نخست مذاكرات، 
در تماســی تلفنی، كه یك ساعت و نیم به طول 
انجامید، موضوع مذاكرات هســته ای را بررسی 
كردند. امانوئل مكرون در گفت وگو با سیدابراهیم 
رئیسی اعالم كرد: مصمم هستیم مذاكرات را به 

نتیجه برسانیم. 
رئیســی نیز تأكید كرد: اعزام یك تیم جامع به 
وین بیانگر اراده جدی ایران در مذاكرات اســت. 
قرار اســت این مذاكرات امروز هم دنبال شــود. 
البته از دیروز، كارگروه رفــع تحریم ها یك روز 
زودتر از كارگروه هسته ای، كه به تعهدات ایران 
مربوط است، آغاز به كار كرد. به همین دلیل یك 
مذاكره كننده ارشد چین در مذاكرات هسته ای 
گفت: اولویت با رفع تحریم ها علیه ایران اســت. 
این اخبار روز گذشته بر بازارها در ایران، اثر مثبتی 

برجای گذاشت و به افت قیمت طال و ارز و افزایش 
توجه به برخی صنایع برجامی در بورس منجر شد، 
با این حال واكنش بازارها به این رویداد محتاطانه 
بود، به نظر می رســد فعاالن بازارها در برابر این 

رویدادها هیجان زده نشده اند.

واكنش قیمت دالر به شروع مذاكرات
تحریم ها در طول چند ســال گذشته بسیاری از 
بخش های اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داده، 
به همین دلیل مذاكرات هســته ای از جنبه رفع 
تحریم ها برای بســیاری از بازارها و صنایع مهم 
است، با این حال بازار ارز یكی از بازارهایی است 
كه نسبت به آینده مذاكرات و اثرات تداوم یا لغو 
تحریم ها واكنش آنی نشان می دهد زیرا تحریم ها، 
مســتقیم بر ذخایر ارزی ایران اثــر می گذارد. 
صندوق بین المللی پول قبال در گزارشــی اعالم 
كرده بود ذخایر ارزی در دسترس ایران از ۱22٫5 
میلیارد دالر در سال 20۱8 به 4 میلیارد دالر در 
سال 2020 رسیده اســت. فروردین امسال نیز 
مایك پومپئو، وزیر خارجه پیشین آمریكا مدعی 
شده بود از هنگام بیرون آمدن از برجام و در نتیجه 
كارزار فشار حداكثری بیش از ۹6 درصد ذخایر 
ارزی ایران، از بین رفته  است. هرچند آمار دقیقی 
از اثر تحریم ها بر میزان ذخایر ارزی ایران وجود 
ندارد اما می توان گفت كاهش درآمد های نفتی در 
نتیجه تحریم ها به كاهش بخشی از ذخایر ارزی 

ایران منجر شده و این موضوع روند قیمت ها را در 
بازار آزاد تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل 
احیای برجام و رفــع تحریم ها می تواند به بهبود 
درآمد ها و ذخایر ارزی ایــران و افت قیمت دالر 
منجر شود. به همین دلیل روز گذشته و ساعاتی 
بعد از پایان روز نخســت مذاكرات هسته ای در 
وین، بازار ارز به این رویداد واكنش نشــان داد و 
به دلیل مخابره اخبار امید بخش، روی موج نزول 
قرار گرفت به طوری كه قیمت هر دالر آمریكا كه 
روز دوشنبه تا مرز 2۹هزارو 530تومان پیشروی 
كرده بود، دیروز در ابتــدای صبح، تا 400تومان 
كاهش یافت و درنهایت تا بعد از ظهر با 530تومان 
كاهش، معادل ۱.8درصد، در آســتانه نزول به 
كانال 28هــزار تومان قرار گرفــت. با وجود این 

نزول تردیدها همچنان در بــازار ارز پابرجا بود و 
این موضوع جلوی عرضه بیشتر و كاهش قیمت 
دالر به زیر مرز 2۹هزار تومان را گرفت. آن دسته از 
فعاالن بازار ارز كه با همشهری گفت وگو كرده اند، 
می گویند؛ ســرمایه گذاران به دلیل نااطمینانی 
نسبت به آینده مذاكرات، بســیار محتاط عمل 
می كنند. همزمان با افــت ارزش دالر بازار طال 
و سكه هم به مذاكرات هســته ای واكنش نشان 
داد. دیروز قیمت هر ســكه طرح جدید با ۱00و 
سكه طرح قدیم با ۱50هزار تومان كاهش مواجه 
شد. قیمت طالی آب شــده هم كه در روزهای 
گذشته شــیب صعودی پیدا كرده بود 55هزار 
تومان كاهش یافت و به 5میلیــون و 430هزار 

تومان رسید.

قیمت دالر یك روز بعد از آغاز مذاكرات هسته ای در وین دست كم 500تومان ارزان شد و بورس به صنایع برجامی توجه كرد
خوش بینی بازار ها به مذاكرات وین الگوی تقاضای میوه در میادین تغییركرد 

 افزایش تقاضا 
برای انار، پرتقال و نارنگی 

با تغییر فصل و سردشدن هوا، الگوی تقاضای میوه در  تره  بار
میادین میوه و تره بار تغییر كرده و انار در كنار مركباتی 
نظیر پرتقال، نارنگی و لیموشیرین از لحاظ میزان تقاضا 
جای میوه های تابســتانی را كه هنوز در میادین عرضه می شــوند، 
گرفته اند. به گزارش همشهری، با پایان فصل عرضه میوه های تابستانی 
برخی از آنها تا سال آینده با ســینی های میادین تره بار خداحافظی 
كرده اند و بعضی دیگر كه هنوز عرضه می شوند قیمت هایی دارند كه 
كمتر كسی سراغشان می رود. حاال مردم به جای انگور 24هزار تومانی 
و گالبی 25هزار تومانی ترجیح می دهند سیب، پرتقال و نارنگی بخرند 
كه هم میوه فصل اســت و هم ارزان تر و به صرفه تر. اما درحالی كه در 
زمینه تقاضای میوه، الگوی مصرف شهروندان تهرانی با تغییر فصل 
به صورت محسوسی تغییر می كند، در مورد سبزیجات و صیفی جات 
شــاهد تغییر چشــمگیری نیســتیم و همچنان محصوالتی نظیر 
سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و خیار به عنوان 4 محصول پرمصرف 

در سبد غذایی خانواده ها جای دارند.
آخرین نرخنامه سازمان میادین میوه  و تره بار شهرداری تهران نشان 
می دهد كه قیمت پرتقال در این مراكز خرید نسبت به میانگین قیمت 
آن در سطح شهر بیش از ۱3۹درصد، نارنگی 50درصد، لیمو شیرین 

4۱درصد و انار 72درصد ارزان تر است.

اختالف قیمت انواع میوه در میادین با میانگین سطح شهر

نام محصول
میزان اختالف قیمت سطح شهرقیمت در میادین

قیمت هر كیلو- تومانهر كیلو- تومان
59درصد13.50021.500سیب زرد
63درصد11.30018.500سیب قرمز

139درصد9.80023.500پرتقال
50درصد12.30018.500نارنگی

41درصد15.50022.000لیمو شیرین
29درصد12.40016.000لیمو تُرش

72درصد14.50025.000انار
64درصد15.50025.500انگور
14درصد25.80029.500موز

116درصد13.40029.000كیوی

 اختالف قیمت سبزیجات و صیفی جات در میادین و میانگین سطح شهر

نام محصول
میزان اختالف قیمت سطح شهرقیمت در میادین

قیمت هر كیلو- تومانهر كیلو- تومان
64درصد8.50014.000خیار گلخانه ای 

66درصد6.90011.500خیار رسمی
44درصد10.40015.000گوجه فرنگی
76درصد6.80012.000بادمجان قلمی
66درصد6.60011.000كدو مسمایی
25درصد8.40010.500سیب زمینی

42درصد4.9007.000پیاز قرمز
37درصد6.2008.500پیاز زرد و سفید

46درصد8.90013.000انواع سبزی
29درصد12.40016.000لوبیا سبز

 علي ابراهیمي
خبرنگار

آمار خبر

در مبادالت روز گذشته 
بازار سرمایه، قیمت 

سهام 391شركت كاهش 
داشت و قیمت سهام 

179شركت افزایش 
یافت. قیمت سهام 

19شركت هم تغییری 
نكرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

حد
ر وا

هزا
به 

ام 
ارق

میزان فروش 
428سهامداران حقوقی

766

2699

2361

میزان فروش 
سهامداران حقیقی

 میزان خرید
 سهامداران حقوقی

 میزان خرید
 سهامداران حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

در مبادالت دیروز سهامداران حقیقی2هزار و361میلیارد 
تومان سهام خریدند اما درمقابل حجم فروش سهامداران 
حقیقی به 2هزار و 699میلیارد تومان رسید. سهامداران 
حقیقی دیروز 338میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج 
كردند. این میزان سهام را سهامداران حقوقی خریده اند.

شاخص كل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 6هزار و 
845واحد، معادل 0.5درصد نزول كرد و به یك میلیون و 

357هزار و 93واحد رسید.

دیــروز 6هــزار و 230میلیــارد تومــان اوراق بهــادار 
در بازار ســرمایه دادوســتد شــد كه از این میزان 3هزار و 
127میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق 

بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت.

3127 میلیارد تومان
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1,363

1,362

1,361
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امیر تقی خان تجریشی
رئیس هیأت مدیره بورس 

تهران: برای حل چالش های 
انتشار اوراق بدهی برای 

تامین كسری بودجه دولت 
بهتر است به جای اینكه اوراق 
به صورت مستقیم و نقد در 
بازار فروخته شود به سمت 

سهامداری بلندمدت حركت 
كنیم مثال سهامداران اوراق را 
به صورت قسطی و بلندمدت 
بخرند.این موضوع می تواند 
به تامین مالی در یك فرایند 

بلندمدت منجر شود.

بهرام شهریاری
نایب رئیس اول اتحادیه 

تولید و صادرات نساجی و 
پوشاك ایران: طرح مبارزه 
با برندهای محرز پوشاك 
قاچاق در سال 97به اجرا 
درآمد و فازهای مختلفی 
برای اجرای آن تعریف 

شد اما به خوبی اجرا نشد 
به طوری كه هنوز در فاز 

اول آن قرار داریم و شاهد 
بازگشت برندهای محرز 
قاچاق در سطح عرضه 

هستیم.

سید احمد مقدسی
رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنفی گاوداران: آن زمان 
كه ما خواستار حذف ارز 
ترجیحی بودیم اختالف 
قیمت ارز دولتی و ارز 

آزاد این همه زیاد نبود، 
االن این فاصله 24 هزار 

تومان است. اگر آن زمان 
ارز حذف می شد اتفاق 
خاصی نمی افتاد اما 

االن شكاف بزرگی ایجاد 
می شود كه به معیشت و 

تولید آسیب می زند.

با وجود آغــاز مذاكرات 
برجام و سیر نزولي نرخ 
ارز و طال، چرا بازار خودرو 
واكنشي ســریع به این 
رویداد نشان نداده است؟ 
بازار خود را متناسب با نرخ 
تورم، اصالح مي كنــد. میزان افزایــش قیمت خودرو 
در 3سال گذشــته پایین تر از نرخ تورم عمومي كشور 
بوده است. علت دیگر آن اســت كه عرضه خودروهاي 
پرتیراژ داخلي نسبت به قبل، كمتر شده است. در 3سال 
گذشــته كه واردات خودرو ممنوع بــوده، تیراژ تولید 
خودروسازان هم سیر نزولي داشته است. خودروسازان 
به جایي رســیده اند كه به دلیل نبــود برخي قطعات و 
كمبود نقدینگي با مشكل مواجه شده اند و كفگیر تولید 
و عرضه خودرو در این شــركت ها به تــه دیگ خورده 
اســت. آنها دیگر قادر به عرضه خودرو متناسب با نیاز 
بازار نیستند. این شرایط باعث شده تا بازار خودرو بیش 
از گذشته تحت فشار قرار بگیرد. اگر رویه فعلي اصالح 
نشود، طبیعتا قیمت خودروهاي داخلي بازهم افزایش 

خواهد یافت.
فعاالن صنفي از تشدید ركود بازار خبر 
مي دهند چرا این ركود تأثیري بر كاهش قیمت ها 

نداشته است؟
شرایط كنوني بازار خودرو ركودي است زیرا قدرت خرید 
كاهش یافته و همزمان قیمت خودرو باال رفته است با 
وجود این همیشه با تقاضاي مؤثر حداقلي در بازار خودرو 
مواجهیم كه حتي در شــرایط رشــد قیمت ها نیز این 
تقاضا وجود دارد. اگرچه خودرو به كاالیي ســرمایه اي 
تبدیل شده اما به دلیل مشــكالت حمل ونقل عمومي، 
كاالیي ضروري است. طبق آمار، در سال۱3۹6 حدود 
۱.6میلیون دستگاه انواع خودرو در كشور شماره گذاري 
شد اما به دلیل افت قدرت خرید، حداقل تقاضاي كنوني 

بازار خودرو یك میلیون دستگاه است.

ولي بسیاري معتقدند عالوه بر این بازار 
خودرو با تقاضاي سركوب شده زیادي مواجه است؟

این نوع تقاضاي انباشته در بازار خودرو محصول سركوب 
شدن تقاضاي خودرو در ســال هاي اخیر است. 3سال 
است كه تقاضاي خودرو سركوب مي شود. خودروسازان 
تولید و عرضه خودرو را به شدت كاهش داده اند، مهم تر 
از آن، میزان تجاري ســازي  خودرو كمتر شــده است 
زیرا برخي خودروهاي ناقص در خطوط تولید متوقف 
شــده و برخي دیگر به دلیل طوالني شدن مدت انتظار 
خودروسازان براي اصالح قیمت ها در انبارها دپو شده 
است. اكنون ۱50هزار دســتگاه خودرو ناقص، به دلیل 
كمبود قطعه در خطوط و انبارهاي خودروســازان دپو 
شده است و برخي دیگر از خودروهاي تولیدي به دلیل 
كمبود نقدینگي خودروســازان به طور قطره چكاني در 

بازار عرضه مي شود.
براساس طرح وزارت صنعت رشد تولید 
و عرضه براي كاهش شكاف قیمت كارخانه و بازار 
خودرو مدنظر قرار گرفتــه، امكان افزایش عرضه 

خودروهاي داخلي تا چه حد فراهم است؟
برخالف آنچه متولیان صنعت اعالم مي كنند باید ابتدا 
قیمت ها اصالح شود تا رشــد عرضه اتفاق بیفتد، حتي 
تعهدي كه خودروسازها براي رشد تولید و عرضه داده اند 
منوط به اصالح قیمت هاست. اما اصالح قیمت خودرو با 
دستور رئیس جمهوري فعال متوقف شده، البته براساس 
وعده هاي مســئوالن احتمال اصالح قیمت خودرو در 
آذر ماه وجود دارد، زیرا شــرایط به گونه اي نیســت كه 
با رویه موجود امكان بقاي شــركت هاي خودروسازي 
وجود داشــته باشــد. زیرا اكنون خودروسازها بیش از 
4برابر سرمایه واقعي شان، بدهي و زیان دارند. شرایط 
شركت هاي خودروسازي، هم روي كاغذ و هم در عمل، 

مناسب نیست.
آیا افزایش قیمــت خودروهاي داخلي 

مشكالت تولید و بازار را مرتفع مي كند؟

150هزار دستگاه خودرو ناقص در پاركینگ خودروسازان
محاسبات همشهري نشان مي دهد: تعداد 37هزارو500خودروي تجاري 

نشده، در 8 ماه امسال به پاركینگ هاي خودروسازان اضافه شده اند
حسن كریمي سنجري، كارشناس صنعت خودرو مي گوید: 150هزار دستگاه 
خودرو ناقص به دلیل كمبود قطعه در خطوط خودروسازان دپو شده است. 
محاسبات همشهري نشان مي دهد: تعداد 37هزارو500خودروي تجاري نشده، در 8 ماه امسال به پاركینگ هاي 
خودروسازان اضافه شــده اند. طبق آمارهاي موجود در 8 ماه امسال 607هزار دستگاه خودرو، در شركت هاي 
خودروساز داخلي تولید شده، یعني در این دوره معادل 6,2درصد از كل تولید امسال خودروسازان در پاركینگ ها، 
تجاري نشده باقي مانده است. حسن كریمي سنجري در تحلیل دالیل این پدیده به همشهري مي گوید: كمبود 
همزمان قطعه و نقدینگي و همچنین طوالني شدن انتظار خودروسازان براي اصالح قیمت ها، به كاهش میزان 
تجاري سازي  خودروها و پدیده انباشت خودروهاي ناقص در پاركینگ خودروسازان منجر شده است. به گزارش 
همشهري، سردرگمي ستاد تنظیم بازار در تصویب نرخ جدید خودروهاي پرتیراژ داخلي، بازار تولید و فروش 
خودرو را به هم ریخته است. همزمان با نوسان قیمت ها در بازار، طرح هاي فروش فوري خودروسازان نیز با امید 
افزایش رسمي قیمت ها متوقف شده است. در شرایطي كه برخي گمانه زني ها از اعالم نرخ جدید خودروهاي داخلي 
تا امروز چهارشنبه، حكایت داشت. دیروز محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگاني، با افشاي این 
نكته كه كارشناسان ستاد تنظیم بازار هنوز درباره نرخ خودروها به جمع بندي نرسیده اند، گفت: احتمال اینكه 
نشست ستاد تنظیم بازار به هفته آینده موكول شود یا اینكه تغییر قیمت ها منتفي شود، وجود دارد. با حسن 

كریمي سنجري، كارشناس صنعت خودرو درباره این رویدادها گفت وگو كرده ایم.

باید بپذیریم كه هیچ راهي جز اصالح قیمت خودرو وجود 
ندارد. هرچه این اصالح قیمت به تعویق بیفتد شرایط 
تولید و بازار خودرو بحراني تــر و زمان اصالح صنعت و 
بازار خودرو طوالني تر مي شــود. اصالح قیمت خودرو 
همانند جراحي غده سرطاني است كه هرچه بزرگ تر 
شود، عمق و ریسك جراحي نیز بیشتر مي شود. نگراني 
مردم آن است كه اگر قیمت كارخانه خودرو افزایش یابد، 
بالفاصله بر قیمت هاي بازار تأثیر مي گذارد اما مقایسه 
قیمت خودرو با نرخ تورم در 3سال گذشته نشان مي دهد 
میزان افزایش قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم نبوده و 
از سوي دیگر قیمت گذاري دستوري، درشوراي رقابت یا 
ستاد تنظیم بازار تأثیرچنداني بر كنترل قیمت خودرو در 
بازار ندارد و فقط موجب مي شود تا از طریق قرعه كشي، 
رانتي بین بخش محدودي از افراد جامعه توزیع شود. با 
این شرایط، باید قیمت خودرو، منوط به اجراي تعهدات 
خودروسازان، براي رشد عرضه، یكباره و واقعي آزاد شود.

اما با گراني رسمي خودرو، نرخ حاشیه 
بازار نیز افزایش مي یابد، بــراي كاهش این فاصله 

قیمتي چه باید كرد؟
نیازي نیســت كه قیمت هاي اصالح شده خودرو حتما 
همان قیمت هاي حاشــیه بازار باشــد. خودروسازان 
قیمت تمام شده اي براي محصوالت خود دارند كه البته 
در نحوه محاسبه آن با شــوراي رقابت اختالف داشتند 
خودروسازان مي خواهند حاشــیه سودشان در فروش 
محصوالت حداقل 7تا ۱0درصد باشد. بدیهي است كه 
با افزایش رسمي قیمت خودروهاي داخلي، نرخ حاشیه 
بازار این خودروها نیز افزایش خواهد یافت اما دولت باید 
صبوري كند تا با رشــد عرضه، شكاف قیمت مصوب و 
بازار كمتر شــود. بر این اســاس دولت باید همزمان با 
اصالح قیمت خودروها زمینه واردات حداقل ۱00هزار 
دســتگاه خودرو را فراهم كند زیرا این اقدام اثر موازي 
حذف قیمت دستوري خودروها بر بازار را خنثي مي كند 
و در میان مدت نیز با رشد عرضه خودروهاي داخلي این 

قیمت ها اصالح خواهد شد.
طرح مجلس براي واردات خودرو تا چه 

حد قادر به رفع مشكالت بازار است؟
طرح مجلس، طرحي بي رمق است. اگر دولت مي خواهد 
بازار خودرو را كنترل كند باید مجــوز واردات حداقل 

200هزار دستگاه خودرو البته با ارز اشخاص را بدهد.
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عدد خبر

»ساالر قاسمی« مدیركل آموزش و پرورش البرز 
به تازگی اعــام كرده كــه 30درصد مدارس این اســتان 
فرسوده هستند و برای پیشــگیری از مخاطرات حوادث 
طبیعــی، بایــد تخریب و بازســازی شــوند. ایــن یعنی در 
اســتان البــرز به ســاخت 300مدرســه جدیــد با 4هــزار و 
500كاس درس نیــاز اســت. بــه ایــن ترتیب نــگاه ویژه 
ملی و خیرین مدرسه ساز باید به این استان جلب شود. 
مدیركل آمــوزش و پرورش البــرز در حالی از فرســودگی 
30درصد از مــدارس این اســتان می گوید كــه البرز جزو 
اســتان های مهاجرپذیــر كشــور اســت و رشــد جمعیت 
دانش آمــوزی آن به صــورت میانگین حــدود 12هزار نفر 

در سال است. ) ایسنا(

30درصد

طبق آخرین خبر رســیده از اســتان قزوین، تاكنون 
47هزار هكتار از اراضی این استان تحت پوشش صندوق 
بیمــه محصــوالت كشــاورزی قــرار گرفتــه اســت. 45هــزار 
هكتار از این اراضی مربوط به اراضی زراعی اســت و 2هزار 
هكتار به اراضی باغی اختصاص دارد. اینطور كه »محمد 
طهرانی هــا« معــاون خدمــات بیمــه ای بانــك كشــاورزی 
استان قزوین می گوید، این استان تاكنون در بیمه گذاری 
محصوالت زراعــی رتبــه پنجــم و در محصوالت باغــی رتبه 
هشــتم كشــور را به خــود اختصــاص داده اســت. ایــن در 
حالی است كه استان قزوین دارای 489هزار هكتار اراضی 
كشــاورزی اســت. در این بخش حــدود 80هــزار بهره بردار 

مشغول به كار هستند.) ایرنا(

47هزار هكتار

تولیدكننــده لرســتان  پتروشــیمی   شــركت 
 2 محصــول مهــم پلی اتیلــن و گازبوتــن وان اســت. این 
شــركت كه یكی از صنایع مهم و مادر اســتان محسوب 
می شــود، 360هــزار تــن پلی اتیلــن تولیــد می كنــد كــه 
85درصــد آن مــازاد بــه نیــاز داخلــی اســت و بــه خــارج 
از كشــور صــادر می شــود. »محمــد رزم« رئیــس كل 
دادگســتری لرســتان در این بــاره می گویــد كــه در 
چشــم انداز افــق 1404پیش بینــی شــده كــه ایــران بایــد 
نخستین تولیدكننده مواد و كاالهای پتروشیمی از نظر 
ارزش در منطقه باشــد كه این مهم می توانــد از رهگذر 
تولیــدات شــركت پتروشــیمی لرســتان بــه دســت آیــد. 
شركت پتروشیمی لرستان در فضایی بالغ بر 130هكتار 
ایجاد شده و  اكنون 950نفر از جوانان این استان در آن 

مشغول به كارند.) تسنیم(

360هزار تن

عکس خبر

نخستین دوره مسابقات موتوركراس قهرمانی كشور در پیست موتورسواری 
 شهرستان آباده استان فارس برگزار شد و نفرات برتر این

 مسابقات معرفی شدند. ) فارس(

  اصفهان مسكن نمی خواهد  
اصفهان چند سالی است با مشــکل كمبود آب و به ویژه 
تامین آب برای كشاورزان مواجه شده، زاینده رود خشك 
هم حسرت بزرگ اصفهانی هاســت و موجب همراهی 
مردم این شهر در تجمع های متعدد اعتراضی كشاورزان 
به كمبود آب استان شده است. در شرایطی كه طرح های 
متعددی برای پاسخ به خشکسالی و كمبود آب اصفهان 
پیگیری می شود، طرح ضربتی وزارت نیرو كه ابعاد آن 
نیز مشخص نشده است، چندان جذاب به نظر نمی  رسد.

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شــهر در مجلس 
شــورای اســامی در اظهارنظر كوتاهی به همشهری 
می گوید: طرح هایی كه برای رفع مشکل آب استانی مانند 
اصفهان مطرح می شود، باید ریشه ای، كارشناسی شده و 
تامین كننده منابع پایدار آب باشد و تصمیم های مقطعی 

و مسکن گونه برای چنین مشکلی پاسخگو نیست.

  توقف همه طرح های انتقال آب   
خوزســتان 3حوضــه بزرگ آبریــز »مــارون، زهره و 
جراحی«، »كرخه« و »كارون بــزرگ« را در خود جای 
داده كه هر 3 از حوضه های فرعی به شــمار می روند و 
زیرمجموعه حوضه آبریز خلیج فــارس و دریای عمان 
هســتند. براســاس اطاعات موجود 31سد در حوضه 
آبریز مارون، زهره و جراحی، 40سد در كرخه و 89سد 
در كارون بزرگ در دست بهره برداری، ساخت و مطالعه 

هستند. 
این در حالی است كه در سال های گذشته كارشناسان 
بســیاری درباره سدسازی های گســترده و تبعات آن 
هشــدار داده اند. از ســوی دیگر، تاكنون فقط 10طرح 

انتقال آب از سرشــاخه های كارون بزرگ )كارون و دز( 
به فات مركزی با حجم بیــش از 2میلیارد مترمکعب 
اجرا شده یا در حال اجراست كه فعاالن محیط زیست، 
نمایندگان مجلس و اهالی اســتان ســدها و طرح های 
انتقال آب را عامل تنش های آبی خوزســتان می دانند 
و معتقدند بهره برداری از طرح های در دست اجرا جلگه 
خوزســتان را به كویر تبدیل و به ویژه كارون و كرخه را 
برای همیشه خشــك خواهد كرد. این استان تابستان 
امســال با تنش آبی به ویژه در بخش های پایین دستی 
مواجه بود و حــاال با توجه به تراز منفی اغلب ســدها و 
كاهــش آورد آب رودخانه ها ماه هــای بحرانی ای را در 
ابتدای سال آبی جاری )1401-1400( پیش رو دارد. به 
اعتقاد كارشناسان، راه حل رفع مشکات آبی خوزستان 
توقف همه طرح های انتقال آب اســت و از این دیدگاه، 

طرح ضربتی كوتاه مدت نقشی در حل تنش های آبی این 
استان جنوبی نخواهد داشت و راه موقتی است.

   یزد منابع تأمین آب ندارد  
یزد در دل كویر مركزی ایران هــم منابع آب جاری در 
اختیار ندارد. بخشی از آب مورد نیاز این استان از منابع 
زیرزمینی و بخشــی با خط انتقال آب از اصفهان تامین 
می شود، آن هم درحالی كه اصفهان با مشکل تامین آب 
روبه روست و به نظر می رسد طرح ضربتی وزارت نیرو هم 

نتواند این شرایط بسیار پیچیده را به آسانی رفع كند.
به گفته مهدی جوادیان زاده، مدیر شركت آب منطقه ای 
یزد وضعیت منابع آبی اســتان همچنان نگران كننده و 
رفع این بحران نیازمند برنامه ریزی جدی و پایدار است؛ 
موضوعی كــه نماینده یزد و اشــکذر در مجلس نیز در 
گفت وگو با همشهری بر آن تأكید می كند. محمدصالح 
جوكار با بیان اینکه هیچ خبری از جزئیات طرح وزارت 
نیرو ندارد، می گوید: مســئله آب باید مدیریت شود و 
مدیریت آن هم ابتدا باید در زمینه آب آشامیدنی باشد. 
این موضوع بسیار مهم است كه آب آشامیدنی مورد نیاز 
همه مردم باید تامین شود و آب كشاورزی و آب صنعتی 

در مرحله بعدی اهمیت قرار دارند.
وی ادامه می دهد: شهروندانی كه به آب آشامیدنی نیاز 
دارند و از آن استفاده می كنند حقوقی دارند و این حقوق 
باید رعایت شود، اما وقتی كشاورزان هم حقابه ای دارند 
و در شرایطی كه آب نیست، دولت باید پول این حقابه را 
به كشاورز پرداخت كند. نماینده یزد و اشکذر در مجلس 
با بیان اینکه مشکل اصلی مردم یزد تامین آب آشامیدنی 
است، می افزاید: در استان یزد مصرف كشاورزی و صنعت 
نداریم و تامین آب آشامیدنی حداقل نیاز مردم است كه 
باید تامین شود و برای مابقی نیازهای درون استان فکری 
خواهیم كرد. جوكار با بیان اینکه یزد منبعی برای تامین 
آب مورد نیاز خود ندارد و عمده دسترســی ما به منابع 
آب زیرزمینی اســت، ادامه می دهد: این منابع هم آب 

باكیفیت ندارند و جوابگوی نیاز استان نیستند.
وی درباره راهکار موجود برای جلوگیری از قطع شــدن 
خط لوله انتقال آب به یزد هم  می گوید: راهکار اساسی 
برای تکرار نشدن این مشکل مانند دیگر مسائلی كه در 
حوزه تامین آب داریم مدیریت منابع آب كشور است. به 
عاوه جلوگیــری از زیاده خواهی ها هم باید مورد توجه 
قرار گیرد، اگر ما اولویت بندی كنیم و برنامه ریزی داشته 

باشیم، به مشکاتی از این دست برنخواهیم خورد.

   مشكل، برداشت آب است  
حدود 2هفته پیش بود كه مشــکل شــدید كم آبی در  
چهارمحال  و بختیاری رسانه ای شد و خبر رسید بیش 
از 200روستا در این اســتان با تانکر آبرسانی می شوند. 
این درست اســت كه پدیده خشکسالی این روزها تمام 
بخش های ایران را تحت تأثیر قــرار داده، اما اینطور كه 
مسئوالن چهارمحال و بختیاری می گویند، مشکل این 
استان كمبود آب نیست، بلکه مشکل برداشت آب است.
اقبــال عباســی، اســتاندار چهارمحــال و بختیاری 
می گویــد كه ســد زاینــده رود بیش از یــك میلیارد 
 و 500میلیون مترمکعــب آب دارد كــه از این میزان 

چهارمحال وبختیاری فقط مجوز برداشت 237میلیون 
مترمکعب آب را دارد كه امسال همان هم سهم مردم این 

استان نشده است.
امسال این اســتان كمتر از 150میلیون مترمکعب آب 
برداشــت كرده و بقیه آب ســد برای مصارف اصفهان 
رها شده است. احمد راستینه، نماینده مجلس شورای 
اسامی نیز به تازگی گفته  برداشــت آب چهارمحال و 
بختیاری از زاینده رود فقط 10درصد است و 90درصد 
به اســتان همجوار می رود؛ نکته ای كه قدرت اهلل حمزه 
شــلمزاری، دیگر نماینده مردم چهارمحال و بختیاری 
در مجلس شورای اســامی نیز آن را تأیید می كند و به 
همشهری می گوید: هم اكنون گفته می شود منابع آبی 
چهارمحال 11درصد آب كشور است درحالی كه این آمار 
قدیمی است و به زمانی اختصاص دارد كه خشکسالی 
گریبان استان ما را هم نگرفته بود و منابع آبی ما به نصف 
تقلیل نیافته بود. اما با این حال مشکل استان ما، مشکل 
كمبود آب نیست، بلکه مشکل برداشت آب است؛ یعنی 
ما نیاز نداریم كه از دریا یا از اســتان های دیگر برایمان 
آب بیاورند، همین كه به ما مجوز برداشــت آب بدهند، 
مشکل ما حل خواهد شــد. حمزه درباره جزئیات طرح 
ضربتی حل مشکات آب اســتان نیز توضیح می د هد: 
واقعیت این است كه مشــکل كم آبی استان های كشور 
بیش از آنکه به خشکسالی مربوط باشد، ناشی از مدیریت 
ناصحیح است. با جلساتی كه دولت به تازگی در این حوزه 
برگزار می كند، این امید وجود دارد كه مشکل آب همه 
اســتان های درگیر كم آبی هر چه سریع تر رفع شود. در 
این راستا مشکل برخی از اســتان ها مثل ما كه صرفا با 
ارائه مجوز برداشت آب برطرف می شود. مشکل برخی 
از استان های دیگر مانند اصفهان هم با جداكردن بخش 

صنعت از این آب، حل خواهد شد.

   
وزارت نیرو در میانه بحران آب كشــور برای 4اســتان 
طرحی ضربتی تعریف كرده اســت؛ طرحــی كه ابعاد 
مشخصی ندارد و سرعت طرح آن این شائبه را هم ایجاد 
می  كند كه مشــکات جدی و عمیق كمبود آب در این 
استان ها را درنظر نگرفته باشد. مردم خوزستان، اصفهان، 
یزد و چهارمحال وبختیاری نیازهای جدی و ریشه ای به 
آب دارند و طرح چنین راه حل هایی ممکن است آنان را 

ناامیدتر از قبل كند.

 
جزیره رنگین كمانی هرمز در 

جنوب ایران این روزها میزبان میراث
نمایشگاهی با عنوان »اهل باد« 
اســت؛ نمایشــگاهی كه با هدف آشنایی 
گردشگران و نســل جوان امروز با آداب و 
رسوم و آیین های دریایی گذشتگان برپا شده 
است تا دریچه ای برای ثبت میراث شناسی 
بومیان منطقه و تاریخ مصور فرهنگ مردمان 
این خطه از جنوب كشور باشد. در باورهای 
اسطوره ای و افســانه ای این خطه به ویژه 
هرمزگان بادهای خوب و بد كه البته به چشم 
نمی آیند و خیالی هستند بر احواالت آدمی 

تأثیر می گذارند.

آخرین برآمدگی از رشته كوه های زاگرس
جزیره هرمز آخرین برآمدگی از رشته كوه های 
زاگرس در جنوب ایران محسوب می شود كه در 
منابع تاریخی از آن با نام های آرمو، ارمز، تیروس، 
جرون، چارون، زرون، مغســتان و هارموزیا یاد 

شده است.
ایــن جزیــره بیضــی شــکل به مســاحت 
42كیلومترمربــع و مختصــات جغرافیایــی 

27درجه شمالی و5۶درجه شرقی در دهانه تنگه 
هرمز و در میان آب های خلیج فارس قرار گرفته 
و عاوه بر موقعیت بســیار مهم استراتژیکی در 
طول تاریخ با وجود كانی ها و ســنگ های زیبا، 
لقب موزه زمین شناسی و بهشت زمین شناسان 

هم نام گرفته است.
هرمز یکی از زیباترین و خاص ترین جزیره ها در 
ایران است كه با خاك سرخ تركیبی از 70نوع 
خاك رنگی، ساحل خونی، دره مجسمه ها، قلعه 
بی نظیر پرتغالی ها، ساحل های شنی و مرجانی، 
رودخانه طایی، جنگل حرا، دشت آهوان و دره 

سکوت در خلیج فارس می درخشد.
هرمز با داشــتن این ویژگی ها همیشه میزبان 
گردشگران زیادی است، اما در سال های اخیر 
برخــی اقدامات چون طراحی فــرش خاكی با 
خاك بکر و رنگی جزیره و همچنین پروژه  پایانه 
گردشگری جزیره برنامه ریزی هایی برای توسعه 
گردشــگری و رونق اقتصــادی جزیره صورت 

گرفته است.

هوزار و اهل باد
فرش خاكی هرمز هر ساله همزمان با روز ملی 
خلیج فارس از تنوع خاك هایی همچون خاك 
سرمه، خاك قرمز، آهك، خاك سبز، لیمونت و 
غیره تهیه می شود كه نمادی از تمدن  هزارساله 

این جزیره است و تاریخ آن را از دوران باستان تا 
به امروز حکایت می كند.

طراح این فرش خاكی كه مدیر هنری خانه جری 
پوالك و طراح و بنیانگذار فرش خاكی هرمز هم 
هست، درباره نمایشگاه »اهل باد« كه این روزها 
در خانه جری پوالك در حال برگزاری است به 
همشهری می گوید: این نمایشگاه در 2مجموعه 
متوالی به نام »هوزار« و »اهل باد« طراحی شده 
كه اولــی در مهرماه برگزار شــد و دومی هم از 

ابتدای ماه آذر درحال برگزاری است.

احمدعلی كارگران درباره مجموعه نمایشگاهی 
اول یعنی »هــوزار« به معنــای بادبان توضیح 
می دهد: این نمایشگاه در 3بخش شامل نمایش 
آیین های دریانوردی جنوب ایــران، آوازهای 
همراه با كار دریایی یا »نهمه« كه در كشــتی 
یا هنگام باال كشــیدن بادبان خوانده می شد و 
مجموعه آواها و نواهایی كه در مراســم  آیینی 
چون ســال نوی دریایی )نوروز صیاد( خوانده 
می شــد یا همان »ِرزیف خوانــی« و »َعصوا یا 

َعضوا« برگزار شد.
به گفته او، در نمایشــگاه دوم یعنی »اهل باد« 
مجموعه ای از باورهای مرتبط با ساحل نشینان 
خلیج فارس با عنوان اســطوره و افســانه های 
هرمزگان به معرض نمایش گذاشته شده است.

كارگران با بیان اینکه اســطوره ها و افسانه های 
مطرح شده شامل باورهای فردی و جمعی است 
كه در منطقه خلیج فارس رواج داشته، می افزاید: 
همه این اسطوره ها و افسانه ها یك شکل بیرونی 
و تصویر داشتند و یك ماهیت درونی. مثا برخی 
خیر و خوب و بعضی  شر یا در شکل، اغراق هایی 

در آنها وجود دارد.

  استقبال گردشگران 
مدیر هنری خانه جری پوالك در بخش دیگری 
از سخنان خود با بیان اینکه این آیین ها به شکل 

تصویرسازی و ساخت فضایی همخوان با ماهیت 
اســطوره ها به نمایش درآمده است، می گوید: 
بیشتر این اســطوره ها و افســانه ها با بوشهر یا 
بلوچستان مشــترك بوده، اما اغلب مربوط به 

هرمزگان است.
كارگران با اشاره به استقبال گردشگران داخلی و 
خارجی از این رویداد توضیح می دهد: نمایشگاه 
اهل باد تا 25آذرماه درخانه جری پوالك واقع 
در بندرگاه جزیــره هرمز همــه روزه پذیرای 

عاقه مندان و هنردوستان است.

چرا اهل باد؟
 مدیر هنــری خانــه جــری پــوالك درباره

وجه تسمیه 2نمایشــگاه نیز توضیح می دهد: 
در جنوب 2نــوع باد داریم؛ بادهــای بیرونی یا 
دریایی كه از روی دریا می آیند و شامل كوش، 
سهیلی، فارسی و نعشی می شوند و روی زندگی 
و معیشت ساحل نشینان تأثیر دارند. نوع دیگر 
باد درونی یا بــاد خیالی كــه از باورهای مردم 
جنوب نشات می گیرد و اهالی معتقدند اتفاقات 
احواالت درونی آدم ها نتیجه این باد اســت كه 
به 3نوع مشــایخ و نوبان )بادهای خوب( و زار 
)بادهای شر و بد( تقسیم می شوند. در نمایشگاه 
 »هوزار« به بادهــای بیرونی و در نمایشــگاه 

»اهل باد« به بادهای خیالی اشاره داشتیم.

 وزارت نیرو طرحی را تصویب كرده است كه مشکات آب  استان  های خوزستان، اصفهان، یزد
و چهارمحال و بختیاری را به شکل ضربتی حل كند اما مسئوالن استانی از جزئیات این طرح بی خبرند

طرحهایضربتیبرای4استانبیآب

برخیازافسانههایدریاییهرمزیها

افسانههای
دریایی»اهلباد«
جشنواره اهل باد با تكیه بر افسانه های 
دریایی مردم جنوب و تصویرسازی آنها در 
جزیره هرمز برپاست

 داماهی موجودی است  افسانه ای
 كه همواره به كمك ساحل نشینان می شتابد، 
در دل دریا می رود  و برای مردم فقیر ماهی و 

مروارید  به ساحل می آورد.
داماهی

 موجودی سیاه رنگ با هیكلی بزرگ تر از آدمیزاد 
و پاهایی دراز. شمایلش را مثل تنه پیكر درخت 

خرما توصیف می كنند. از دریا باال می آید و 
ماهیگیران را می ترساند.

بپ دیریا

آل موت
آل موت موجودی است كه هنگام غروب 

آفتاب از دریا باال می آید؛ كله ای انسانی دارد 
با بال هایی بر شانه  و هیكلی چون ماهی. این 

موجود بیشتر در ساحل هرمز دیده شده است.

مگاره
زنی با گهواره ای خالی در آب  كه مدام الالیی 
می خواند،  صیادان مروارید او را می  بینند كه 

 گهواره ای خالی را  تكان می دهد
 و الالیی می خواند. 

سیده زهرا عباسی
خبرنگار 

نماینده خمینی شــهر در مجلس : 
طرح هایی كه برای رفع مشکل آب 
استانی مانند اصفهان مطرح می شود، 
باید ریشــه ای، كارشناسی شــده و 
تامین كننده منابع پایدار آب باشــد 
و تصمیم های مقطعی و مسکن گونه 

برای چنین مشکلی پاسخگو نیست

كمبود آب در مركز ایران هر بار مسائل تازه ای به دنبال دارد؛ كشاورزان 
خوزستانی در تابستان و كشاورزان اصفهانی در یك  ماه گذشته به این گزارش

موضوع معترض شده اند تا شاید گرهی از مشكل كم آبی این استان ها 
باز شود. در این میان یزد و چهارمحال وبختیاری هم از مشكالت بی نصیب  نبوده اند، 
قطع چندباره خط لوله انتقال آب به یزد در روزهای گذشته و آبرسانی تانكرها به 

روستاهای چهارمحال وبختیاری، مردم این استان ها را به دردسر انداخته است.
به گزارش همشــهری، علی اكبر محرابیان، وزیر نیرو بــا اعالم تصویب طرحی با 

عنوان طرح ضربتی كوتاه مدت خبر از تالش این وزارتخانه برای حل مقطعی بخشی 
از مشــكالت آب این 4استان می دهد. به گفته او، دســتگاه های مختلف ازجمله 
وزارتخانه های نیرو، جهادكشاورزی، صمت، كشــور و تعاون و همچنین سازمان 
برنامه و بودجه مكلف شــده  اند از اجرای این طرح های ضربتی پشتیبانی كنند تا 
دست كم بخشی از نگرانی مردم و كشاورزان استان های یادشده درباره تامین آب 
آشامیدنی و كشاورزی رفع شود. با این حال، طرح وزیر بیشتر به درمانی مقطعی و 
سطحی شباهت دارد؛ درمانی كه زخم های عمیق كمبود آب با آن بهتر نخواهد شد.
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بيل هايي كه روستاييان فارس براي 
احياي تاالب كمجان 13سال قبل بر تاالب

زمين زدند تا راه  رسيدن آب به تاالب 
را باز كنند، بــا وجود عدم تخصيــص حقابه هاي 
زيستي، سرانجام به نتيجه رسيد و تاالب زنده شد. 
با زنده شدن تاالب ديگر ريزگرد هاي نمكي بستر 
خشكيده كمجان در چشــم ها و ريه  روستاييان 
نمي نشــيند. به همين دليل بود كه ديروز كشور 
اتريش به پاس تالش 13ساله روستاييان كمجان 
در استان فارس، جايزه جهاني انرژي را به تيم گروه 
محلي احياگران اين تــاالب بين المللي اهدا كرد. 
»جايزه جهاني انرژي« يكي از معتبرترين جوايز 
زيست محيطي است كه توسط بنياد انرژي گلوب 
اتريش به پروژه هاي برتر و برگزيده در سراسر جهان 
در حوزه محيط زيســت اهدا مي شود. امسال تيم 
احياي تاالب كمجــان، بيســت و دومين جايزه 
جهاني انرژي گلوب را براي ايران كسب كرد. اين 
جايزه جهاني در 5بخش، زمين، آب، هوا، آتش و 

جوانان اهدا مي شود.

به اعتقاد كارشناســان محيط زيســت، حفاظت 
مشاركتي بهترين مدل احياي پايدار محيط زيست 
اســت و اين كار فقط با حضور و همــكاري تمام 
ذينفعان امكانپذير است. نكته كليدي در اين مدل 
اين اســت كه بايد حس تعلق و مالكيتي كه مردم 
به عرصه هاي طبيعي دارنــد را در آنها زنده كرد. 
احياگران تاالب كمجان نيــز از همين مدل براي 

نجات تاالب از خشكيدگي استفاده كرده اند.
به گزارش همشــهري، روز گذشــته »كريستف 
گراب ماير«، رايزن بازرگانــي اتريش در ايران به 
همراه »ولــف ديتريش هايم« ســفير جمهوري 
فدرال اتريــش در ايران بيســت و دومين جايزه 
جهاني انرژي را به »ســيروس زارع«، مســئول 
تشكل مردم نهاد»گروه محلي احياكنندگان تاالب 
بين المللي كمجان« اهدا كردند. »ولف ديتريش 
هايم«، سفير جمهوري فدرال اتريش در اين مراسم 
با اعالم اينكه اتريش حفاظت از اقليم و مســائل 
تغييرات آب وهوايي را مهم مي دانــد اعالم كرد: 
بنياد جايزه جهاني انرژي پروژه هايي را مورد تقدير 
قرار مي دهد كه در آن براي پايداري محيط زيست 
تالش كرده اند. اقليم ايران با اتريش بسيار متفاوت 
است. ميزان بارش در اتريش بســيار زياد است و 

بخش عمده اي از برق مورد نياز در كشور اتريش نيز 
از انرژي آب به دست مي آيد. ولي اتريش در بخش 
سوخت هاي فسيلي با كمبود مواجه است. به همين 
دليل اتريش بر پروژه هايــي كه در آنها انرژي هاي 

تجديدپذير و پايدار استفاده شود متمركز است.
تاالب بين المللي كمجان با مساحتي حدود 4هزار 
هكتار در فاصله 120كيلومتري شمال شرق شيراز 
و در شهرستان خرامه قرار دارد. اين تاالب با اجراي 
طرح احيا، توسط ساكنان بومي منطقه و اعضاي 
جوامع محلي البته با نظارت و همكاري اداره كل 
حفاظت محيط زيســت اســتان فارس جان تازه 
گرفت. تاالب كمجان درساليان گذشته در مسير 
كوچ پرندگان مهاجر قرار داشت و طبق نظر مجامع 
علمي جهانــي روزگاري يك درصــد از پرندگان 

خاورميانه را در خود جاي مي داد.
تاالب كمجــان اما بيش از 13ســال قبل به دليل 
زهكشي آب به يك نمكزار و كانون ريزگرد تبديل 
شد و چندين سال هيچ اثري از حيات در آن ديده 

نشــد. به طوري كه عده اي آن را يك اكوسيستم 
مرده  دانســتند. اما بــا كمك تيــم احياي تاالب 
كمجان، مردم به صورت خودجوش توانستند، آب 

اندكي پشت آب بند ها ذخيره كنند.
سيروس زارع، مسئول تشــكل مردم نهاد »گروه 
محلي احياكنندگان تــاالب بين المللي كمجان« 
در مراســم اهداي جايزه جهاني انــرژي به طرح 
مشــاركتي احياي تاالب كمجان گفت: برگزاري 
جلســات متعدد كه تاكنون هم برقرار اســت، از 
بچه 7ساله تا پير مرد 70ساله را با جان و دل پاي 
احياي تاالب كشاند و با آمدن حداقل آب به بستر 
خشــكيده و نمكي تاالب از پشــت آب بندان ها، 
به تدريج گياهان شروع به رشد كردند و زيستگاه، 
هرسال خود را بيشــتر احيا كرد. با احياي تاالب 
حدود 120گونه پرنده، 60گونه گياه و انواع ماهيان 
بند انگشتي كه به تعادل اكوسيستم كمك  مي كنند 
در تاالب ديده شدند. تا جايي كه حتي ماهياني كه 
روزگاري تصور مي شــد منقرض شــده اند نيز در 

زهرا رفيعي
خبرنگار

رسول آذرگونطرح روز

تهران دیروز پس از شهرهای الهور در پاکستان و دهلی و کلکته 
در هند، چهارمین شهر آلوده جهان شد

خبر

  كشاورزي با ميزباني از حيات وحش
يك كشاورز هميار محيط زيست در استان لرستان طي 25سال اخير 
از حيات وحش منطقه حفاظت شده سفيدكوه ازنا پذيرايي مي كند. 
ولي خليلي از اهالي روستاي زرنان ازنا به ايسنا گفته است، مزرعه اي 
در حاشيه منطقه حفاظت شده محيط زيســت دارد كه در آن تنوع 
حيات وحش شامل بز، كل، ميش، بره، گراز و... وجود دارد. به گفته ولي 
خليلي، امسال به دليل كم بارشي در ارتفاعات منطقه و خشك بودن 
صحرا گونه هاي حيات وحش از محصوالت اين مزرعه ارتزاق و پس از 
برداشت محصول نيز در گروه هايي شامل 40راس براي خوردن آب 

چندين مرحله به اين مزرعه مراجعه كرده اند.

  كشف كتيبه عيالمي در رامهرمز
فرمانده يــگان حفاظت ميراث  فرهنگي از كشــف كتيبه اي به خط  
ميخي متعلق به دوره عيالمي در شهرستان رامهرمز خوزستان خبر 
داد و گفت: در عمليات كشــاورزي در زمين زراعي فردي با هويت 
معلوم، يك كتيبه خط ميخي كشف شــد. به گزارش يگان حفاظت 
ميراث فرهنگي، ســردار حســن مهري گفت: كتيبه به امين اموال 
به منظور انجام كار كارشناسي تحويل شــد و كارشناسان اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خوزستان اصالت كتيبه 

را تأييد و قدمت آن را متعلق به دوره عيالمي تخمين زدند.

احياي مشاركتي تاالب  بين المللي كمجان توانست جايزه جهاني 
انرژي را از كشور اتريش دريافت كند

 جايزه جهاني
براي احياي تاالب كمجان 

فصول پرباران در تاالب ديده شدند.
اهــداي جوايــز بين المللــي بــه مجموعه هاي 
زيســت محيطي و دولتي به اعتقاد سيروس زارع، 
فعال محيط زيســت انگيزه كار بيشــتر مي دهد. 
به گفته او، در اين 13ســال، تاالب كمجان پس از 
احيا، در دوره هاي كم آبي يعني از خرداد تا شروع 
بارش در سال آبي بعد، پوشش گياهي خود را حفظ 
كرد. به گفته سيروس زارع، هم اكنون بستر تاالب 
آب ندارد. ولي در آب بندان ها همچنان براي حفظ 
اكوسيستم منطقه آب وجود دارد و گياهان موجود 
در بستر تاالب به عنوان سپر حفاظتي تاالب مانع از 

بروز پديده گردوغبار در منطقه مي شوند.
همراهي جامعه محلي در عدم بهره برداري در فصول 
زايش حيات وحش و پوشــش گياهــي منطقه به 
احياي تاالب كمك بسيار كرد و پرنده هاي مهاجر 
به خصوص خوتكا امسال و به رغم آنكه آب موجود 
در آب بندان هاي تاالب زياد نيست در آب بندان هاي 
كمجان توقف كردند. آب موجود در كمجان اما به 
واسطه پرداخت حقابه زيستي جمع نشده است و 
آنطور كه سيروس زارع مي گويد: وزارت نيرو تا به 
امروز حقابه مجموعه تاالبــي كمجان، بختگان و 
طشك را پرداخت نكرده است. درحالي كه تاالب ها 
در حد تاب آوري زيستي در اين حوضه صاحب  حق 
هستند. آنچه نيز در 2سال گذشته به عنوان حقابه 
و به نام تاالب بختگان رها شد، كفاف نياز زيستي 

تاالب هاي سه گانه را نمي دهد.
او معتقد اســت كه بدون همــكاري مردم، تاالب 
كمجان احيا نمي شد و چون مردم ارزش زيستگاه ها 
را مي دانند براي احياي تاالب كمجان سنگ تمام 
گذاشتند. ســيروس زارع مي گويد: آنچه كمجان 
نياز دارد اعتماد به دانش بومي براي احياي تاالب 
است؛ اينكه حفاظت مشاركتي در حد شعار نماند 

و حقابه هاي زيستي پرداخت شود.
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از چه سالي با استاد زرويي نصرآباد، 
حشر و نشر داشتيد؟ آشنايي و دوستي تان به 

چه دوره اي بازمي گردد؟
من از زمان انتشار مجله »سروش نوجوان« ايشان 
را مي شناختم؛ البته آن زمان ابوالفضل خيلي جوان 
بود، اما از همان ســال ها، او خيلي سريع پله هاي 
ترقي را در عرصه شعر طنز، يكي پس از ديگري طي 

كرد و نامش در عرصه ادبيات معاصر تثبيت شد.
مدتي هم در مجله »گل آقا« و روزنامه 
همشهري طنز مي نوشت. آثار او از نظر شما در 
گل آقا، اين مجله طنز كــه در زمان خود ميان 
طنزپردازان شاخص بود و از قضا هر شاعري كه 
به اصطالح، سري ميان سرها داشت، در آنجا قلم 

مي زد، چگونه است؟
گل آقــا البته مجلــه طنــز جاافتــاده اي بود كه 
طنزپردازان حرفه اي مانند »عمران صالحي« در 
آنجا كار مي كردند. يكــي از مباحثي كه مي توانم 
درباره زرويي و آثــارش بگويم اين اســت كه در 
همان ســال ها هم صاحب سبك شــد. بسياري 
از نويســندگان و شــاعران ما، ممكن اســت آثار 
درخشاني را عرضه كنند، اما اينكه صاحب سبك 

باشند، بحثي علي الحده اســت و به ندرت در 
جامعه ادبي مان شــاهد آن هستيم. افراد 
خاصي هســتند كه بتواننــد به گونه اي 
كارشــان را پيش ببرند كه صاحب سبك 
شــوند. به گمانم زرويي نصرآباد صاحب 
ســبك بود و اين موضوع از مطالعاتش و 
زحمتي كه روي متون كالســيك كشيده 

بود، نشأت مي گيرد.
خوانــدن متون 

كالســيك براي شاعر 
طنزپردازي مانند زرويي 
نصرآباد چقدر مي تواند 
مفيد باشد؟ به ظاهر امر 
شــايد طنز، ميان آثار 

شاعران و نويسندگان كالسيك  ما كم باشد.
مطالعه اين متون به لحاظ غناي زبان بسيار اهميت 
دارد. زرويــي تســلط قابل مالحظــه اي بر متون 
كالسيك فارسي داشت. نمونه نمود و ظهور بيروني 
خواندن اين متــون هم نثرهايي اســت كه خلق 
مي كرد و شعرهايي است كه مي سرود؛ نثرهايي كه 
عالوه بر اينكه از شعر و متون كالسيك بهره مي برد، 
مي ديديم كه زبانــش هم پختــه و موضوعاتش، 
موضوعات روز جامعه ايراني است. به گمانم بسياري 
از طنزپردازان تثبيت شده و جوان امروز مديون كار 
و نگاه زرويي  هستند. او جلسات شعر طنز در حوزه 
هنري راه انداخت و به نوعي مي توان گفت كه پس 

از انقالب، او آغازگر شعر و نثر طنز ما بود.
خاطره اي از ديدار با او داريد؟ او را در 

همان ساعات محدود چگونه شاعري يافتيد؟
ســفري چند روزه با او به شــمال داشــتم. نكته 
ظريفي از رفتــار او ديدم كه اصوالً شــايد چندان 
به چشم نيايد و به نظر برســد كه مهم نيست، اما 
بيانگر شــخصيت اوست. در خانه شــاعران وقتي 
برنامه شــعرخواني برگزار مي شــد، مي ديدم كه 
بچه هاي شاعر سيگار مي كشــند و ته سيگارشان 
را در باغچه و راهــرو مي اندازند؛ درواقع 
هرجا كه دستشــان برسد. من همواره 
از اين موضوع رنج مي بردم. در آن سفر 
چند روزه كه با ايشــان با كارواني از 
اهالي شعر، ادب و كتاب همسفر شده 
بوديم، ابتدا به شمال رفتيم و سپس 
زنجان و از آنجا به تهران بازگشــتيم. 
در آنجا ديدم كه ســيگار كشيدن 
ابوالفضل آداب خاص خودش را 
دارد. زيرسيگاري كوچك، 
جمع وجور و شــكيلي 
داشــت كه اتفاقا دَر 
داشــت و همواره 
در جيبــش بود. 

ســيگارش را كــه 
روشــن مي كــرد، 
هــر جــا كــه بود 
زيرســيگاري اش را 

دســتش مي گرفت و 
حتي خاكستر سيگارش 

زميــن  روي  هــم  را 
نمي ريخــت. همان طور كه 

گفتم ظاهر قضيه شــايد به نظر 
عادي برســد، اما از نگاه و منظر من 

بيانگر شخصيت محجوب او بود كه به اين حد 
به طبيعت احترام مي گذاشت و خاكستر سيگارش 
كه حتي ممكن است آسيبي هم به محيط زيست 
وارد نكند را در زيرسيگاري اش مي ريخت و جايي 
كه مي رسيديم در سطل زباله اي خالي مي كرد. در 
عين حال مي دانيم كه آن فيلتر ســيگار اگر پاي 
درختي بيفتد، به وسعت يك مترمربع، آن درخت 
را آلوده مي كند و به رشــد و نموي درخت آسيب 
مي زند. او نمونه رفتاري و شخصيتي فرهيخته بود. 
عالوه بر اينها صميميت و مهرباني اش مثال زدني 
بود و مجموعه اي از اين گونه رفتارها شخصيت او 
را مي ســاخت. در كار هم عالوه بر صاحب سبك 
بودن، جريان ساز بود. از سوي ديگر هم افراد كمي 
را در عرصه ادبيات سراغ داريم كه بتوانند در طول 
عمر كوتاهشان جريان ساز باشند. نمونه ديگري كه 
مي توان زرويي نصرآباد را با او مقايسه كرد، قيصر 
امين پور است كه او هم هرجا حضور داشت، جرياني 
راه مي افتاد؛ چه در ســروش نوجــوان، چه خانه 
شاعران و حتي در دانشگاه. زرويي هم جريان ساز 

و خالق بود.
به صاحب سبك بودن او اشاره كرديد. 
چه ويژگي ها يا مجموعه شــاخصه هايي باعث 
مي شود كه شــما به عنوان منتقد و پژوهشگر 
عرصه شعر عنوان كنيد كه شاعر يا طنزپردازي 

صاحب سبك است؟

يكي از آنها شــناخت و 
پشتوانه ادبي يك شاعر 

است كه تأثير بسزايي در رســيدن به سبك دارد. 
زرويي نصرآباد همان طور كه اشاره كردم، ادبيات 
كالسيك را به خوبي هضم كرده و با هوش تند خود، 
دريافته بــود. در گام دوم اگر كســي بتواند از اين 
پشتوانه به شكل خالق بهره ببرد و در زبان خودش، 
آن انديشه را به روز و بازآفريني كند، به سبك خاص 
خود خواهد رسيد. به گمانم زرويي از اين مراحل 
عبور كرده بود. وقتي نثرهاي او را مي خوانيم يا در 
شعرهايش غور مي كنيم، بعينه مي بينيد كه مسائل 
روز را در آن قالب مشــخص و موردنظر خود يافته 
و بيان كرده اســت. گرچه امروز سبك را خود فرد 
تعريف مي كند، اما اجازه دهيد من آن را در دايره اي 
وسيع تر، گســترش دهم و معنا كنم؛ چراكه شايد 
بدين گونه به تعريف دقيق تري برسيم. پس صرفا 
كسي كه خوب شعر بسرايد، به گمان من صاحب 
سبك نيست. او بايد به قدري ممارست داشته باشد 
و تالش كند كه دانسته ها و تجربه هايش با فرديتش 
يگانه شــود و در عين حال دنياي شعري اش را با 

فرديتش منطبق كند.

در  او  طنــز 
مقايسه با عمران صالحي 
و ديگر طنزپــردازان معاصر 

مطبوعات چه جايگاهي داشت؟
به گمانم زرويي نصرآباد و عمران صالحي قدري 
بيش از طنز مطبوعاتي معمــول پيش رفتند. در 
گل آقا يا عقب تر اگر برويم، حتي در توفيق و ديگر 
نشريات، ما شاهد نوعي طنز مطبوعاتي هستيم، اما 
در كارهاي زرويي و صالحي انديشه خاصي نهفته و 
آنها درواقع چند گام باالتر از طنز مطبوعاتي مسائل 

را به جرگه نقد و نگاه طنز مي كشند.
درواقع عشق به ســيگار هم او را از 

ما گرفت.
اين مسائل شــايد گفتنش چندان الزامي نداشته 
باشد. فقط سيگار كشيدن به نظرم نيست. به گمانم 
نويسندگان و شــاعراني كه در كار و مشغله ذهني 
ثابت هنري شــان، جدي  هستند و دغدغه اجتماع 
دارند، به قدري اســترس، اضطــراب، ناراحتي و 
غم دارند كه سلســله اين مباحث در سالمتي آنها 
تأثير مي گذارد. صرف اينكه بخواهيم بگوييم چون 
سيگار مي كشيد، بنابراين دليل فوتش هم همين 
موضوع بــود، چندان به گمانم هنري نگريســتن 
به موضوع نيســت و شــايد با اين متر و معيار، ما 
به عنوان مخاطب آثارش كنه انديشه او را به درستي 

درنيافته ايم.

تازه هاي نشر

  كامپيوتر و مغز
كتاب»كامپيوتر و مغز« اثر جان فون  نويمان 
را رضا امير رحيمي به فارســي برگردانده و 
به تازگي از سوي نشــر نو منتشر شده است. 
جان فون نويمان از بزرگ تريــن نوابغ قرن 
بيستم است؛ با اكتشــافات و ابداعاتي مهم و 
تأثيرگذار در حوزه هاي متعددي از رياضيات 

و فيزيك و علوم كامپيوتر. جان فون نويمان به خاطر ابداع نظريه 
بازي ها و كارش در پروژه ماشين محاسبه الكترونيك در مؤسسه 
مطالعه عالي پرينستن شهرت داشــت. او در تكوين كامپيوتر به 
مفهوم امروزين آن نقشي اساسي داشته است و اين كتاب ناتمام 
آخرين اثر اوست. نشر نو اين كتاب 120صفحه اي را با شمارگان 

هزار و 100نسخه به بهاي 45هزار تومان منتشر كرده است.

  شهر موسيقيدان هاي سپيد
»شهر موسيقيدان هاي سپيد« رماني است از 
نويسنده كرد، بختيار علي كه مريوان حلبچه اي 
آن را به فارسي برگردانده و به تازگي از سوي نشر 
ثالث منتشر شده اســت. ادبيات بختيار علي، 
تعريفي تازه  و غيرسياسي از انسان ارائه  مي دهد. 
در اين رمان نويسنده از زبان يكي از شخصيت ها 

مي گويد:»انسان بســيار پيش تر از آنكه به سياست بپردازد، حكايت 
روايت كرده اســت، بســيار پيش از آنكه امپراتوري ها به وجود آيند، 
موجودي حكايت گو بوده اســت. انسان نخستين پس از هر شكاري، 
نشــانه هاي خويش را در حكايت گويي ديده است. چنان كه ارسطو 
مي گويد انسان حيواني سياسي  نيست بلكه حيواني حكايت گوست.« 
از اين رو مي توانيم رمان هاي بختيار علي را رمان هاي فريادرس بناميم؛ 
زيرا همگي عليه جنگ و مرگ هستند و در ستايش زندگي. نشر ثالث 
اين رمان ۸۳5 صفحه اي را با قيمت 220 هزار تومان منتشر كرده است.

  فردا و فردا و فردا
اين كتاب صد قطعه شعر از ويليام شكسپير است 
كه رزا جمالي آنها را ترجمه و بازســرايي كرده 
است. اين گزينه ها از غزل ها و نمايشنامه هاي 
شكسپير انتخاب شــده اند كه هويت شعري 
مستقلي دارند. شكسپير مهم ترين شاعر نمايشي 
دوره رنســانس و عصر اليزابت انگلستان است. 

غزل هاي او بيشتر بر مدار دو موضوع عشق آسماني و عشق اهريمني 
است. قطعات شــاعرانه اي كه از نمايشــنامه هاي او انتخاب شده اند 
توانايي او را در شخصيت پردازي و صدا دادن به روح اين شخصيت ها 
نمايان مي كند. شعر شماره ۳ اين مجموعه چنين است: »تو مي گويي 
كه عاشــق باراني/ اما چترت را باز مي كني/ تو مي گويي كه عاشــق 
خورشيدي/ اما جايي در سايه مي يابي/ تو مي گويي كه عاشق بادي/ 
اما پنجره هايت را مي بندي/ و اين چيزي ست كه من از آن مي ترسم/ 
مثل زماني كه مي گويي مرا دوست داري« انتشارات ايهام اين كتاب 

11۸صفحه اي را به بهاي ۳۸هزار تومان منتشر كرده است.

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار

  بيوك ملكي، شاعر و منتقد ادبي از ديدار با ابوالفضل زرويي نصرآباد و شعر و نثرش مي گويد

زرويي، خالق  و جريان ساز بود
ابوالفضل زرويي نصرآباد، از شاعران شاخص طنزپرداز ايران بود كه خيلي زود، در 49سالگي از ميان ما رخت 

بربست. شاگردان زيادي داشت و جايگاهش در شعر ايران - مانند عمران صالحي- خيلي زود تثبيت 
شد. »مالنصرالدين« تخلص زرويي نصرآباد بود؛ شاعري كه علي موسوي گرمارودي از وي به عنوان 

»عبيد زاكاني« زمانه ياد مي كند و مرحوم كيومرث صابري او را مشــهورترين طنزنويس دوران ما مي دانست. با بيوك ملكي، شاعر 
كودك و نوجوان و منتقد و پژوهشگر ادبي كه از قضا خاطره هايي جالب از دوستي با استاد زرويي دارد، در 10آذرماه، مصادف با سالروز 

درگذشت زرويي نصرآباد گفت وگو كرده ايم.
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نقل قول 

وقتی خبر ایجاد ۱۰هزار اتاق اســباب بازی در دوره 
سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش دود شد گزارش

و به هوا رفت، دیگر آن وعده كه قرار بود فرصتی برای 
تولیدكنندگان داخلی و حمایتی از كودكان اقشــار پایین دست 
باشد، كمرنگ و كمرنگ تر شد. بعد هم قیمت ها و روزهایی كه با 
كرونا گذشت دیگر فكر بازی را از سرمان پرانده بود، تا اینكه كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان خبری منتشــر كرد: »بیش از 
3۶عنوان سرگرمی و اسباب بازی در 3ســال گذشته تولید شده 
است.« همه آنها كه سر و كارشان با كودك افتاده، خوب می دانند 
قیمت اسباب بازی آنقدر عجیب و غریب شده كه حتی فروشندگان 
هم دیگــر از نبود مشــتری در بــازار گالیه ای ندارنــد؛ هرچند 
اســباب بازی همچنان دغدغه همه خانواده هایی است كه  رؤیا را 
می شناسند. همین هم باعث می شــود، خیلی ها سراغ رویاهای 
دست دوم بروند و اسباب بازی دست دوم برای كودكان شان بخرند. 
اما حاال كه كانــون در این زمینه فعال تر شــده، آیا می توان امید 

داشت دوباره رنگ به دنیای كودكان بازگردد؟

بازار داغ واردات، بازار سرد خرید
گفته می شود كه بالغ بر ۷۰درصد اسباب بازی های موجود در بازار 
ایران، وارداتی است و چون با دالر آزاد خریداری می شود و یارانه ای 
به آن تعلق نمی گیرد، بــرای خانواده ها گران آب می خورد؛ امری 
كه باعث شده سرانه مصرف اسباب بازی در ایران به ۹دالر یا كمتر 
از 3۰۰هزار تومان برســد؛ درحالی كه در كشور های توسعه یافته 
میانگین مصرف اســباب بازی 3۷۰دالر و در كشــور هایی چون 
اســترالیا باالی ۵۰۰دالر اســت. اكنون گویا كانون یك تنه وارد 
این میدان شده است. اداره كل سرگرمی های سازنده و بازی های 
رایانه ای كانون پــرورش فكری كودكان و نوجوانــان با برگزاری 
رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی و بازی های رایانه ای در این زمینه 
فعالیت خود را مســتمر كرده و محصوالتی را به تولید رســانده 
اســت؛ محصوالتی كه در ســال ۹۷ و ۹۸ از ۱2عنوان سرگرمی 

۱2۱هزارو۷۰۰عدد منتشر كرده اســت. این تعداد و عناوین در 
ســال۱3۹۹ به ۱۴عنوان و تعداد ۱۷۴هزارو۷۸۰ عدد رسیده و 
در ســال ۱۴۰۰، تاكنون ۱۰عنوان و تعداد 33هــزار مورد تولید 
و توزیع شده اســت؛ ســرگرمی هایی چون »باغ فرش«، »كمی 
بزرگ تر«، »كلمه ساز انگلیســی«، كتاب  بازی »كرم اندازه گیر«، 
»بردگیم«،»مهمان های ناخوانده« و كتاب »پازل آهو و پرنده« از 
محصوالتی است كه كانون در دست تولید دارد. البته فعالیت كانون 
در حوزه اسباب بازی از سال ۱3۹۷ تاكنون باعث شده كه جوانان 
خالق شناســایی و با ایجاد بانك اطالعاتی از طراحان این حوزه و 
برگزاری رویداد ملی ، دوره های كارشناسی و آموزش های تخصصی 
با حضور اســتادان بنام برگزار و بیش از ۱۸۰ماكت اسباب بازی با 

نگاه و فرهنگ ایرانی طراحی شود.

سبد خالی بازی
در ایران شورایی به نام نظارت بر اســباب بازی داریم كه بیش از 

۱۰وزارتخانه و سازمان عضو آن هستند تا با همكاری هم باعث رونق 
تولید اسباب بازی در داخل كشور شوند و از این صنعت آموزشی و 
تفریحی حمایت كنند. اما آنطور كه بعضی از مسئوالن می گویند 
از حرف تا عمل اعضای شورا فاصله بســیار زیادی است. محسن 
حموله، مدیركل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان معتقد است: »شرایط اقتصادی 
مردم در چند ســال اخیر به سمت و سویی رفته كه اسباب بازی از 
سبد فرهنگی خانواده ها حذف شــود.« همین امر نیز باعث شده 

كانون دست به فعالیت هایی زده و فراخوانی منتشر كند.
این شورا كه به شــورای نظارت بر اســباب بازی مشهور است، از 
پژوهش هایی كه بر مبنای نقش نظارتی این شورا بر اسباب بازی، 
توسعه صنعت اسباب بازی، فرهنگ، مســائل حقوقی، نیازهای 
تربیتی و روانشناختی و اقتصاد اسباب بازی باشد، حمایت خواهد 
كرد. درصورتی از این پژوهش ها حمایت می شود كه موضوع آن در 
راستای اهداف، ماموریت ها و سیاست های شورا باشد. موضوع های 
پیشنهادی راه های جدید برای توسعه، حمایت و رفع مسائل مربوط 
به صنعت اسباب بازی، كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 
یا شورای نظارت بر اسباب بازی اســت؛ پژوهش هایی كاربردی و 
به روز كه قابلیت اجرایی شدن دارند. بسیار روشن است كه صنعت 
اســباب بازی در ایران می تواند با جذب ســرمایه گذار و كاهش 

محدودیت ها رونق بگیرد.
 

درهای كانون روی همه  هنرمندان باز است 
محمدرضــا كریمی صارمی، معاون تولید كانــون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانــان درباره فعالیت كانون در حوزه ســرگرمی و 
اسباب بازی می گوید: »جشنواره  اســباب بازی و جذب ایده های 
نو و خالقه در كشــور كه با عنوان ایده آزاد مطرح شــد، جریان 
موفقی اســت كه در ســال های آینده قوام پیدا می كند. همین 
جریان باعث خواهد شد تا هر سال تعداد زیادی تولیدكننده و نیاز 
مصرف كننده ها شناسایی شود؛ امری كه حمایت ها و تولیدات را 
افزون خواهد كرد؛ هرچند در 2ســال گذشته به دلیل همه گیری 
كرونا فضای فیزیكی كانون تعطیل شــد، امــا فضای مجازی آن 
فعالیت می كرد و درواقع همین امر باعث شد به سمت تولیداتی 
حركت كنیم كه امــروز نیاز ضروری بچه ها در شــرایط محدود 
زندگی آپارتمانی و فضای بســته اســت. این تازه اول راه است و 
اتفاقات بهتری در آینده در حوزه اسباب بازی ها رخ خواهد داد.« 
كریمی صارمــی درباره فعالیت هنرمندان در ایــن جریان به این 
اشاره می كند كه همه هنرمندان، چه آنهایي كه در حوزه كودك 
و نوجوان كار مي كنند و چه آنهایي كــه  تاكنون كار نكرده اند اما 
ایده های خاصی برای كانون دارند، قدم شــان روی چشم كانون 
اســت: »به عبارتی درهای كانون روی همه  هنرمندان باز است و 
ما آن را بازتر خواهیم كرد.« با وجود هــزار مركز فرهنگی هنری 
در كانون و اعضــای آن، هیچ جا بهتر از این مــكان، نیاز مخاطب 
خود را نمی شناســد. معاون تولید كانون می گوید: »ما مخاطبان 
خود را نیازســنجی می كنیم. با تعطیلی كالس های زبان كانون و 
كالس های حضوری، منابع اقتصادی كانون مختل شــد؛ هرچند 
سازمان برنامه وبودجه از كانون حمایت كرد، ولی با توجه به همه  
این مشكالت اقتصادی كانون به كار خود ادامه داد. امروز حرف اول 
را در تولید، اقتصاد می زند، نه محتوا؛ چراكه محتوای موجود آماده 

است و باید مشكل اقتصادی را حل كنیم.« 

پرتوبرهانپور
وكیلاولیایدممهشادكریمیوریحانهیاسینی:
درپروندهتصادفاتوبوسخبرنگاران،راننده

بهعنوانمتهمردیفاولو3مدیروقتسازمان
حفاظتمحیطزیستبهعنوانمتهمردیفدوم
مقصرشناختهشدند.اتهاماینافرادبیمباالتی
وقصوردرامورهماهنگیسفراستکهوسیله
نقلیهمتناسبباشرایطراهوجغرافیایاین

منطقهراتامیننکردند.»ایسنا«

محسنمنصوری
استاندارتهران:

۹3درصدمدارساستاناستانداردبازگشایی
راكسبكردندالبتهاینبهمعنایبازگشایی
كاملنیست؛بازگشاییهاداوطلبانهاست
واكنون۲۵درصددانشآموزانواردمدارس
شدند.البتهمواردیدرمدارسدیدهشده

كهنگرانكنندهنیستورعایتپروتكلهادر
مدارسنیزموردتأكیدجدیقرارگرفتهاست.

»فارس«

سردارحسینرحیمی
رئیسپلیسپایتخت:

درمقایسهبامدتمشابهسالقبل»هفت
ماههاولسال«وقوعسرقتهایخرد

۲درصدافزایشداشتهاست.تاباسارقان
برخوردجدیترازآنچهامروزرخمیدهد
نشودوهزینهارتكابجرمراباالنبریمدر
اینحوزههیچاتفاقخاصیرخنمیدهد.

»مهر«

محمدرضاواعظمهدوی
معاوناسبقوزارترفاه:

امروزسیاستهایتعییننرخارزوپرداخت
یارانهانرژیمنجربهگرانیدرطولاینسالها
شدهاستكهایندومهمترینسیاستهای
ضدرفاهیمابودهاند.كاهشنابرابریهای
اجتماعینیازبهعملكردمسئوالنهتوسط

دولتهاداردكهالزمهحكمرانیخوباست.
دولتهابایدسیاستهایبازتوزیعیرادنبال
وبرایكاهشنابرابریهاهدفگذاریكنند.

»ایسنا«

بازگشتاسباببازیبهسبدفرهنگیخانوادهها
 كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان در تالش است با حمایت از طرح های پژوهشی و تولید اسباب بازی، دنیای فقیر بازی را نجات دهد
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Hewlett-Packard -بيل هيولت
او به همراه ديويد پاكارد شــركت 
هيولت-پاكارد يــا همان HP را در 
روز دوم ژوئيه سال1939تاســيس 
كردند. هيولت بين سال هاي 1964تا 
1977رئيس HP بود و بين سال هاي 
1968تا 1978هــم مديرعاملي اين 
شــركت را برعهده داشــت. او تا 

ســال1983به عنوان رئيس هيأت مديره شــركت HP و پــس از آن تا 
ســال1987نيز نايب رئيس هيأت مديــره بود. هيولت كســي بود كه به 
درخواست استيو جابز در 12سالگي پاســخ مثبت و به اين نابغه كامپيوتر، 
شــغلي به عنوان كار تابســتاني داد و به نوعي حامي و الهام بخش او بود. 
رايانه هاي اوليه شــركت اپل با قطعات HP ساخته شدند كه نشان دهنده 
عمق وفاداري جابز به هيولت بود. هيولت در دوازدهم ژانويه سال2001  در 

87سالگي از دنيا رفت.

دوشنبه شب خبر كناره گيري جك دورسي از سمت مديرعاملي 
شركت توييتر مثل بمب در محافل خبري صدا كرد. به گزارش 
سي نت، دورسي در حالي از اين مقام كناره گيري كرد كه در سال2020، شركت »مديريت اليوت« 
كه يك سرمايه گذار فعال است كوشيد تا او را از سمت مديرعاملي توييتر بركنار كند، اما در اين راه 
موفقيتي به دست نياورد. دورسي عالوه بر مديرعاملي توييتر، مديرعامل شركت مالي پرداخت 

Square نيز هست. او كه يكي از بنيانگذاران توييتر محسوب مي شــود، از سال201۵ و به دنبال 
استعفاي ديك كاستولو، مسئوليت اين شبكه اجتماعي را بر عهده گرفت و مديرعامل آن شد. دورسي 

همچنين براي مدت كوتاهي به عنوان نخستين مديرعامل توييتر در سال 2007 فعاليت كرده بود. دورسي 
در نامه خداحافظي اش از سمت مديرعاملي توييتر نوشت: »من بر اين باور هستم كه واقعا مهم است كه به پاراگ 
فضايي را كه براي هدايت تيم نياز دارد، داده شود.« او همچنين گفته است تا پايان سال2022 در برد مديريت 

شركت توييتر خواهد ماند.

 جك دورسي، مؤسس توييتر از سمتش به عنوان مديرعامل استعفا کرد 
تا به صف ستاره هاي کنار رفته از رياست بپيوندد

غول هاي فناوري كه كنار رفتند

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

چرا صيانت به تعويق افتاد؟
عضو کميسيون مشترک: با وضعيتی که طرح فعلی داشت  

پيش بينی می شد که کليات طرح رای نياورد و تصميم بر آن 
شد که مرکز پژوهش ها آن را دوباره بررسی کند

پس از برگزاری 9 جلسه برای بررسی طرح »حمايت از حقوق  کاربران و خدمات پايه کاربردی 
فضای مجازی« درنهايت، اعضای کميســيون مشترک بررسی طرح، در جلسه دهم تصميم 
گرفتند که طرح فعلی به مرکز پژوهش ها ارجاع داده شود. در جلسه نهم مشخص شد که وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات طی نامه ای محرمانه به رضا تقی پور انوری، رئيس کميســيون 
مشترک، خواستار فرصت برای ارائه پيشنهادهای اين وزارتخانه شده است. همچنين اعضای 
کميسيون در همين جلسه مطلع شدند که عيسی زارع پور، وزير ارتباطات با محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس جلســه ای برگزار کرده و از رئيس مجلس همين درخواســت را مطرح کرده 
است. اکنون به نظر می رســد که با پيگيری های قاليباف و رای اعضای کميسيون، در حالی 
که 2 پيشنهاد ديگر هم مطرح بوده، پيشنهاد ارجاع طرح به مرکز پژوهش ها مورد توجه اعضا 
قرار گرفته است. اگرچه انتظار می رفت که طرح فعلی در قالب ماده 142 آيين نامه داخلی به 
مرکز پژوهش ها ارجاع يابد، اما چنين اتفاقی رخ نداد. درصورتی که طرح در قالب ماده 142 به 
 مرکز برمی گشت، به جای فرصت 10 روزه کنونی، مرکز پژوهش ها اين فرصت را داشت که

طی 45 روز طرح را جمع بندی و نهايی کند.
غالمرضا نوری قزلجه، عضو کميسيون مشترک بررســی طرح حمايت از حقوق کاربران در 
گفت وگو با همشهری با اشاره به اينکه اکنون يك فرصت 10 روزه ايجاد شده تا طرح در مرکز 
پژوهش ها دوباره بررسی شود، می گويد: »کارگروهی در مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی تشکيل می شود و نظرات دولت، دستگاه های ذی ربط، بخش خصوصی، صاحبنظران و 

کارشناسان دريافت می شود و مجددا درباره کليات طرح رای گيری می شود.«
نماينده بستان آباد در پاسخ به اين پرسش که با توجه به تغييرات احتمالی که از سوی مرکز 
پژوهش ها در طرح اعمال می شود، آيا طرح به صحن علنی برمی گردد يا به کميسيون مشترک 
ارجاع داده می شود، می گويد: »طرح بعد از جمع بندی نهايی مرکز پژوهش ها به کميسيون 

برمی گردد، چراکه قبال درباره اصل هشتادوپنجی شدن طرح رای گيری شده است.«
نوری قزلجه همچنين به اين موضوع اشاره می کند که اگر کليات طرح جديد در کميسيون 
مشترک رای نياورد، طرح کنار گذاشته می شود. عضو کميسيون مشترک با اشاره به اينکه با 
وضعيتی که طرح فعلی داشت، پيش بينی ها اين بود که طرح رای نمی آورد، ادامه می دهد: »اگر 
طرح در مرکز پژوهش ها به نحوی اصالح شود که نظر اعضای کميسيون را جلب کند و تبديل 
به طرحی جامع، مانع و نافع برای کشور شود، کليات آن رای خواهد آورد.« او همچنين تاکيد 
می کند که »اگر جزئيات طرح به همين ترتيب فعلی باشد و موارد نامناسب و مضر آن که زياد 

هم بود، همچنان باقی بماند، بديهی است که رای نمی آورد«.
نوری قزلجه با اشاره به اينکه ماده 142 آيين نامه داخلی اين امکان را فراهم می کند که طرح 
به مرکز پژوهش ها بازگردد، به يکی از الزامات ماده 142 اشاره می کند. نماينده بستان آباد 
در توضيح اين ماده می گويد: »يکی از اين الزامات اين است که همه بازيگران و ذی نفعان 
اين حوزه اعم از بخش دولتی و خصوصی، دانشگاهيان و همچنين مراجع قانون گذاری، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و شــورای نگهبان بايد دعوت می شدند و نظرات آنها هم 

دريافت می شد.«
او به تالش های بسياری اشاره می کند که قيد ماده 142 در مصوبه ذکر نشود و ادامه می دهد: 
»بدون اين ماده، مصوبه نمی تواند وجاهت قانونی داشته باشد، اما تلقی حقوقی از موضوع اين 

است که اين مصوبه در چارچوب ماده 142 به مرکز پژوهش ها ارجاع داده شده است.«
 او با بيان اين نکته که سخنان مخالفان، موافقان و ذی نفعان در اين فرصت 10 روزه بايد شنيده 
شود و نقطه نظرات آنها در طرح جديد لحاظ شود، ادامه می دهد: »اين در حالی است که اگر 
طرح ذيل ماده 142 به مرکز پژوهش های برمی گشت، طبق اين ماده، يك فرصت 45 روزه برای 

بررسی ايجاد می شد که قابل تمديد هم بود.«

»پاراگ آگراوال«
يك آمريكايي هندي االصل  ديگر توانســت نامش را در 
فهرســت هندي تباران موفق در حوزه فناوري در آمريكا 
بگنجاند. آگراوال از سال2017 مدير ارشد فناوري توييتر 
بوده و به نظر مي رسد كه درك درستي از اين شركت و سمت 
جديدش داشته باشد. او از اكتبر2011 به عنوان يك مهندس 
به توييتر آمد تا روي محصوالت تبليغاتي اين شركت كار 
كند. اما هوش و استعدادش باعث ترقي اش در اين شركت 
شد تا اينكه در 37سالگي توانست سمت مديرعاملي توييتر 
را به دست آورد و جانشــين جك دورسي شود. آگراوال 
چهارمين نفري است كه مديرعامل توييتر مي شود. پيش 
از او »جك دورسي«، »ايوان ويليامز« و »ديك كاستولو« 
مديرعامل اين شركت بوده اند. در اينجا نگاهي مي اندازيم 
به افراد بزرگي كه مؤسس يك غول فناوري بوده اند و از آن 

كناره گيري كرده اند.

Twitter -جك دورسي
او يكي از بنيانگــذاران اصلي 
شــركت توييتر است كه گفته 
مي شــود، پس از كناره گيري 
روز دوشنبه اش از اين شركت، 
سراغ فعاليت هاي خود در بازار 
ارزهاي ديجيتــال و خصوصا 
بيت كوين خواهد رفت. دورسي 

ceow- 2018 در فهرست »بهترين مديرعامالن در جهان« مجله لدر سا
orld رتبه چهارصد و چهارم را كسب كرد. توييتر كه موقعيت بسيار خوبي 
را در حوزه سياسي به دست آورده، يكي از مهم ترين كانال هاي ارتباطي 
بين بسياري از سياستمداران دنيا با هواداران شان بوده است. نقش اين 
رسانه در انتخابات سال گذشته اياالت متحده بسيار مشهود بود. برخي از 
كارشناسان حوزه فناوري  جسارت شبكه اجتماعي توييتر و ممنوع كردن 
استفاده از اين شبكه اجتماعي را برای»دونالد ترامپ« رئيس جمهوري 

پيشين آمريكا ستودني دانستند.

Microsoft -بيل گيتس
شــايد هم اكنون همگان نام 
»ايالن ماسك« مديرعامل تسال 
را مترادف با غول فناوري در دنيا 
بدانند، اما در گذشته نه چندان 
دور اين عنوان به بيل گيتس، 
بنيانگذار شركت مايكروسافت 
اختصاص داشت. بيل گيتس به 
همراه »پاول آلن« در روز چهارم 

آوريل سال197۵شركت مايكروسافت را تاسيس كرد و 2۵سال مديرعامل 
آن بود. پس از آن بيل گيتس كم كم از شركت اش فاصله گرفت تا اينكه 
در سال2020از هيأت مديره آن نيز كنار رفت. او تا سال2014نيز رئيس 
هيأت مديره مايكروسافت بوده است. گيتس پس از كناره گيري از سمت 
مديرعاملي مايكروسافت سراغ فعاليت هاي بشردوستانه اش رفت و آن 
امور را توسعه داد. زندگي او در سال هاي اخير همواره با حواشي بسيار 
زيادي روبه رو بوده است كه ازجمله آنها بايد به جداشدن او از همسرش 

مليندا اشاره كرد.

Ins tagram -كوين سيستروم
او به همراه »مايك كرگر« از مؤسسان اينستاگرام هستند 
كه همكاري شان را از سال2010آغاز كردند. 2سال پس از 
آنكه اينستاگرام موفقيت هاي خارق العاده اي را به دست 
آورد، شركت فيسبوك با يك ميليارد دالر آن را خريد و 
به زيرمجموعه هاي خود اضافه كرد. بد نيست به اين مهم 
هم اشاره كنيم كه ارزش اينستاگرام در سال2018به بيش 
از 100ميليارد دالر رسيد. اما اختالفات  شديد بين »كوين 
سيستروم« و »مارك زاكربرگ« باعث شد تا  مديرعامل 

اينستاگرام قيد همكاري و سمت اش را بزند و ماه سپتامبر گذشته استعفا دهد. البته اين دو پس از 
اين اتفاق با انتشار بيانيه هايي از يكديگر تشكر و براي هم آرزوي موفقيت كردند! اين درحالي بود 
كه پيش تر »يان كوم«، مهندس نرم افزار اوكرايني االصل كه مؤسس واتساپ بود نيز با فيسبوك به 

هم زده و از اين شركت و واتساپ جدا شده بود.

Amazon -جف بزوس
او آمازون را كه ســايتي براي فــروش آنالين كتاب بود، 
در سال1994تاســيس كرد و ســپس به توســعه آن 
پرداخت. جف بــزوس ۵7ســاله، ســال ها مديريت 
اين غــول بــزرگ را برعهده داشــت و دســت آخر 
 در ماه ژوئيه ســال جاري مديرعاملي شــركت اش را به 
»اندي جيسي« سپرد و خود به دنبال بلندپروازي هايش رفت. 
او هم اكنون مدير اجرايي شركت بلو اوريجين رقيب اصلي 
اسپيس ايكس ايالن ماسك است و برنامه هاي فضايي بسياري 
را در سر دارد و شايد به همين دليل ترجيح داد تا از آمازون 

برود. بزوس پس از كناره گيري اش از آمازون به يك سفر فضايي كوتاه مدت با فضاپيماي شركت اش 
رفت تا پروژه گردشگري فضايي بلو اوريجين را رسما افتتاح كند.

Groupon -اندرو ميسون
گروپــون يــك شــركت تجارت 
الكترونيك آمريكايي اســت كه در 
زمينه خرده فروشي آنالين فعاليت 
مي كند. اين شــركت در ماه نوامبر 
سال2008 توســط اندرو ميسون، 
اريك لفكوفســكي و بــرد كي ول 
راه اندازي شــد. با اين حال شرايط 
آنگونه كه بايد براي اين شــركت 

پيش نرفت و كار به  جايي رســيد كه اندرو ميســون، مديرعامل گروپون 
در سال2013و طي يك نامه، اســتعفاي خود را با لحني طنزآلود به اطالع 
كارمندانش رساند. گروپون ستاره اي در حال ظهور در فناوري بود، اما رفتن 
ميسون باعث سقوط سهام و كاهش ارزش اين شــركت شد. گروپون در 
سال هاي اخير وضعيت نامطمئني داشته است و سهام آن در حدود 48دالر 
در نوسان اســت كه فاصله زيادي با باالترين رقم خود كه در سال 2011به 

۵20دالر رسيده بود، دارد.
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روایت مبتالیان به اچ آی وی / ایدز، عجیب است؛ 
مبتالیانی که بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، 
نزدیك به 22 هزار نفر هستند و برای زندگی به 
ساده ترین شكل، با مشقت های فراوانی مواجه اند. 
گفته می شود از تعداد شناسایی شده ها، بیش از 15 
هزار نفر تحت درمان اند. آنها کسانی اند که در کنار 
درمان عفونت ویروسی شان، به انواع بیماری ها، 
مبتال می شوند و حاال تعدادی از آنها در گفت و گو با 
همشهری از خاطرات تلخ شان از مراجعه به مراکز 
درمانی می گویند. سخت ترین بخش، مراجعه به 
دندانپزشكی یا نیاز به انجام جراحی است؛ درست 
همان جایی که روند درمان با  خون در ارتباط است 
و پزشكان و پرستاران هراسان از انتقال ویروس، 
یا از درمانشان خودداری می کنند یا با رفتارهای 
نامناسب پذیرش شــان می کنند. مجموعه این 
اتفاق ها در نهایت میزان اضطراب و افســردگی 
آنها را باال می برد و حاال هم به گفته متخصصان 
و فعاالن این حوزه، بیماری با تاخیر در مراجعه، 
تشدید می  شــود و در نهایت  مرگ زودهنگامی 
را برای این افراد به همراه می آورد. فعاالن حوزه 
ایدز از وزارت بهداشت می خواهند تا نسبت به این 
موضوع ورود کند، اما وزارت بهداشت اعالم می کند 
که این افراد می توانند به مراکز جامع سالمت در 
کشور مراجعه کنند و خدماتشان را بگیرند. تمام 
اطالعات هم محرمانه باقی می ماند. مبتالیان اما 
در روز جهانی پیشگیری و درمان ایدز)10 آذر(

ماجرای دیگری را روایت می کنند.

   دندانپزشكی و جراحی، معضل بزرگ 
مبتالیان

 وحید جهان میري نژاد، پزشــك است و بیش از 
20سال در حوزه اچ آي وي  فعالیت کرده، او سال ها 
از نزدیك شاهد پذیرش نكردن بیماران مبتال به 
اچ آي وي )ایدز( در برخي از مراکز درماني بوده و 
مي گوید که بیشترین مشكل این افراد، در گرفتن 
خدمات دندانپزشكي و انجام جراحي است. زنان 
مبتال هم براي اینكه نباید زایمان طبیعي داشته 
باشند، همواره براي زایمان  سزارین شان با انواع 

تبعیض ها و رفتارهاي توهین آمیــز مواجه اند. 
این پزشك که پیش از این مدیریت یكي از مراکز 
سالمت نوجوانان را بر عهده داشت و مدتي هم در 
معاونت آموزش وزارت بهداشت فعالیت مي کرد، 
در توضیح بیشتر به همشهري مي گوید: »بسیاري 
از این بیماران با موضوع انگ و تبعیض مواجه اند 
و نتیجه همین تبعیض ها منجــر به رفتارهاي 
نامناسب با این افراد در سطح جامعه و حتي در 
مراکز درماني شده است. این بیماران براي گرفتن 
برخي از خدمات درمانی، بنا بر اصول اخالقي و 
انساني باید بیماري شان را اعالم کنند، اما اعالم 
همین موضوع، منجر به برخوردهاي نامناسب 
با این افراد مي شود.« به گفته او، تغییراتي که در 
نوع نگاه به این افراد در جامعه مي شود، بسیار ُکند 
است، میزان پیشــرفت در زمینه تغییر فرهنگ 
و افزایش آگاهي نسبت به روش هاي انتقال این 
بیماري، بسیار ضعیف اســت: »تا قبل از شیوع 
کرونا، مردم اصال آشنایي با آنتي ژن و آنتي بادي 
و جهش هاي ویــروس و... نداشــتند، اما حاال با 
گذشت نزدیك به 2 ســال، تقریبا همه به یك 
آگاهي درباره مشخصات ویروس و راه هاي انتقال 
آن رســیده اند. اینها نتیجه اطالع رساني است، 
درحالي که با گذشــت چندین دهه از شناسایي 
اچ آي وي، چنین اتفاقي را درباره آن شاهد نیستیم 
و هنوز مردم کمترین اطالعاتي درباره این ویروس 
و راه هاي انتقال آن ندارنــد.« جهان میري نژاد 
مي گوید: »شاید در اوایل شــیوع این بیماري، 
به دلیل اطالعات ناقص، تــرس از ابتال و انتقال 
وجود داشت، اما حاال دیگر اطالعات کافي درباره 
آن وجود دارد و رفتارهاي نامطلوب دیگر توجیهي 
ندارد. بررسي ها نشان مي دهد که از سال1999 
تا 2021 در آمریكا، تنها یك نفر از کادر درمان، 
از طریق یــك بیمار مبتال بــه اچ آي وي، درگیر 
این بیماري شــده و حاال هم در وضعیت خوبي 
به سر مي برد و تحت درمان است. بنابراین چنین 
تصوري اشتباه است که کادر درمان در معرض 
ابتال به این بیماري هســتند. همیــن کرونا، در 
مدت کمتر از 2 سال، جان چند پرستار و پزشك 
را گرفته اســت؟ اما آیا بیمــاران مبتال به کرونا 
پذیرش نمي شوند.« این پزشك، به عمده ترین 
مشكل مبتالیان به اچ آي وي که همان مراجعه 

به دندانپزشكي است، اشاره مي کند: »ما در تهران 
یك مرکز دندانپزشــكي در خانه خورشید که از 
زنان آسیب دیده حمایت مي کند، داریم که افراد 
مبتال به اچ آي وي مي توانند به آنجا مراجعه کنند. 
اما دسترسي به این مرکز براي خیلي از مبتالیان 
سخت است. چندي پیش براي پیدا کردن مرکز 
دندانپزشــكي براي یكي از بیماران تمام شهر را 
زیر ورو کردیم تا در نهایت دندانپزشكي در اکباتان، 
یكي از مبتالیان را پذیرش کرد. یك بار هم شاهد 
بودم که بیماري در یكي از بیمارستان هاي دولتي 
نیاز به جراحي قلب داشت و پزشكان، چطور براي 
پذیرش او بهانه تراشي مي کردند.« او مي گوید: 
بیماران وقتي با این نوع رفتارها مواجه مي شوند، 
دیگر به این مراکز مراجعه نمي کنند و این مسئله 
منجر به شدت گرفتن بیماري  و یا حتي مرگ شان 
مي شود: »این اتفاق تأثیرات روحی و رواني بدي 
روي بیماران مي گذارد و آنها را دچار آسیب  های 
روحی تدریجي مي کند و همچنین منجر به عدم 
مراجعه به موقع آنها به پزشك می شود همین 
امرباعث می شــود که زماني درمان شــوند که 
مثال بیماري  ساده شــان تبدیل به سرطان شده 
اســت. این موضوع بیش از همه، در میان زنان 
دیده مي شود.« براساس اعالم جهان میري نژاد، 

بــا داروهایي که تجویز مي شــود، میزان انتقال 
ویروس از بــدن بیمار به صفر مي رســد و دیگر 
ویروس منتقل نمي شــود. بنابراین زماني که به 
مراکز درماني مراجعه مي شــود، دیگر ترسي از 
انتقال ویروس وجود ندارد. اما این آگاهي وجود 
ندارد. به گفته او، نزدیك به 60هزار بیمار مبتال 
به اچ آي وي در کشور وجود دارد که تنها 42هزار 
نفرشان شناسایي شده  و حدود 15هزار نفر تحت 
درمان هستند؛ درحالیكه تعداد قابل توجهي نه 
شناسایي شده اند و نه درمان مي شوند. رفتارهاي 
تبعیض آمیز در شناسایي نشدن این افراد مؤثر 
است. او به مشكالت زنان مبتال به اچ آي وي اشاره 
مي کند. به گفته جهان میري نژاد، »در15کشور 
دنیا، میزان انتقال ویــروس از مادر به جنین به 
صفر رسیده است. یكي از راه ها هم انجام سزارین 
به جاي زایمان طبیعي است؛ درحالیكه بسیاري از 
این زنان براي انجام سزارین با مشكل مواجه اند. 
ویروس اچ آي وي بسیار ضعیف است و به راحتي با 
ضدعفوني کننده ها از بین مي رود. اتاق عمل باید 
استریل باشد و به طور طبیعي هم ویروس در آن 
شرایط، از بین مي رود.« او تأکید مي کند که وزارت 
بهداشت باید بخشنامه هایي را به مراکز درماني 

بدهد تا آنها ملزم به پذیرش این افراد باشند.

مبتالیان به اچ آي وي، بيمه نيستند
حمیدرضا شاعري، رئیس انجمن ایدز ایران 
به نبود آموزش و اطالع رساني درست درباره 
این بیماري اشــاره مي کند و به همشــهري 
مي گوید: »این بیماران حتي نمي توانند بیمه 
عمر شوند، ســازمان تامین اجتماعي از این 
کار خودداري مي کند. اگر این افراد از محل 
کارشان اخراج شوند، هیچ کس از آنها حمایت 
نمي کند؛ بزرگ ترین مشكل آنها، مشكالت 
قانوني اســت.«  عاطفه سهرابي، مدیر بخش 
روانشناســي انجمن احیای ارزش ها دراین 
باره به همشــهري مي گوید: »بیماران مبتال 
به اچ آي وي )ایدز(، دچار ناراحتي هاي کبد و 
کلیه و... شده و زماني که درگیر این بیماري ها 
مي شوند، باید به پزشــك مراجعه کنند اما 
وقتي مراجعــه مي کنند آنقــدر رفتارهاي 
تبعیض آمیز مي بینند که پشیمان مي شوند. 
گاهي خود پزشكان هم اطالعي از روش هاي 
انتقال بیماري ندارند و بیمــاران را پذیرش 
نمي کنند. به ما گزارش شده که روي پرونده 
برخي از مبتالیان با فونت درشت مي نویسند؛ 
مبتال بــه اچ  آي وي تا بقیه بــه آنها خدمات 

ندهند.«

روایت مبتالیان به  اچ آی وی)ایدز( از انگ ها و تبعیض هایی که در مراجعه به مراکز درمانی با آن مواجه می شوند

دندانم را با چسب آكواریوم به لثه چسباندم
 مریم سرخوش

خبرنگار

محمد 54ساله: مرا از مركز دندانپزشكی بيرون كردند
   وقتی مسئول مربوطه از من پرسید که بیماری زمینه ای دارم یا نه، گفتم مبتال به اچ آی وی هستم. تا این موضوع 
را مطرح کردم، از تزریق واکســن خودداری کرد، نیم ساعت آنجا معطل شدم تا یك نفر دیگر راضی شد و به من 
واکسن زد. گفتن این مسئله آسان است اما آنقدر از نظر روحی ما را تحت فشار قرار می دهد که کمتر کسی متوجه 

عمق ماجرا می شود.
   برای کشیدن دندانم به یكی از کلینیك های دندانپزشكی مراجعه کردم، نخستین بار بیماری ام را عنوان کردم، 
مرا پذیرش نكردند. دومین بار مرا بیرون انداختند. سومین بار، بیماری ام را اعالم نكردم، پذیرشم کردند و دندانم 

خوب شد. تا مدت ها عذاب وجدان داشتم.
   ما برای یك آزمایش ساده هم با مشكل مواجهیم و کارشناس آزمایشگاه در بهترین برخورد، فاصله اش را با ما 

زیاد می کند.
   بیشتر مشاغل، آزمایش منفی ایدز می خواهند و اگر مثبت باشید، کارفرما استخدام نمی کند. بنابراین تأمین 

هزینه های درمان هم برای ما خیلی سخت است.

زهرا 56ساله: پزشكان زنان معاینه مان نمی كنند
  پزشكان زنان و ماماها ما را معاینه نمی کنند و  ازنزدیك شدن به ما می ترسند.

  روزی که برای تزریق واکسن کرونا مراجعه کردیم، مسئول پرسید که بیماری دارم؟ گفتم بله اچ آی وی. وقتی 
متوجه ابتالی من و همسرم شد، یك متر از ما فاصله گرفت، فقط سوزن را فرو کرد و به سرعت رفت. درحالی که برای 

بقیه، محل را ضدعفونی می کنند و جای سوزن را چسب می زنند.

آمنه، 42ساله: بيماری خوبی داری، اعتراض هم می كنی؟
  بزرگ ترین مشكل بیماران اچ آی وی مثبت، خرابی دندان و بیماری های پوستی است، اما به دلیل برخورد بد در 
مراکز درمانی به خودم قول دادم هیچ وقت به دندانپزشكی مراجعه نكنم. دندان هایم سست شده اند و خودبه خود 

می افتند.
  چند شب پیش دوتا از دندان ها با هم افتاد و برای اینكه پسرم نترسد، مجبور شدم با چسب آکواریوم آنها را به 

لثه بچسبانم.
  چندماهی است که داروهای ما را عوض کرده اند و وقتی اعتراض می کنیم، می گویند خیلی کار خوبی کردی و 
بیماری خوبی داری، اعتراض هم می کنی؟! وقتی مسئول چنین پاسخی به ما می دهد، ما دیگر چه توقعی می توانیم 

داشته باشیم که خدمات دیگری به ما ارائه دهند!

مرجان 48ساله: تو كه می ميری، چرا بچه دار شدی؟
  به ما می گویند برای ارائه خدمت درمانی، باید از دستكش مخصوص ایدز استفاده کنیم که قیمت آن باالست یا 
فالن کار را باید با فالن پروتكل ها انجام دهیم که گران تر است. همین می شود که قیمت ها برای ما خیلی باال می رود.

  وقتی متوجه ابتالیم شدم، 7 ماهه باردار بودم، وقتی به پزشك مراجعه کردم، با رفتار توهین آمیزی به من گفت که 
تو در نهایت می میری، چرا بچه دار شدی؟! مجبور شدم برای زایمان به شهرستان دیگری بروم.

  همسرم مبتالست و آنقدر پزشكان با او برخورد بدی کرده اند که دچار مشكل روحی شد و با وجود نیاز به درمان، 
8 ماه است داروهای ایدز را قطع کرده.

  در مراکز درمانی و بهداشتی، آنقدر از مواجهه با ما می ترسند که حتی پرونده را خودشان به ما نمی دهند، می گویند 
در قفسه است خودتان بردارید.

امين 38ساله: با فرزندان مان هم بدرفتاری می كنند
  وقتی برای گرفتن خدمات درمانی فرزندانم به این مراکز مراجعه می کنیم، به محض اینكه متوجه بیماری ما 
می شوند، از ارائه خدمات خودداری می کنند. چند هفته پیش پسرم عمل کلیه داشت، در بیمارستان اعالم کردم 
که مبتال هستم، مسئول اتاق عمل مجبورم کرد تا برای او، دستكش مخصوص تهیه کنم در صورتی که اصال نیازی 

به این کار نبود.
  یكی از آشناهایم، نوزاد دوماهه مبتال به اچ آی وی را به سرپرستی قبول کرده  و کودك حاال 6ساله است. زمانی که 

برای ختنه اقدام کرده بودند، هیچ مرکزی او را پذیرش نمی کرد.
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باشگاه سالمندان

دست به يقه شدن با گوشي هوشمند 

گوشي هاي هوشمند كه آمدند، همانقدر كه جوان ترها از اين اتفاق 
خرسند بودند، رد اضطراب و نگراني در چهره پا به سن گذاشته ها 
ديده مي شد؛ آنها نمي دانستند كه بايد تن به مهاجرت از گوشي هاي 
فاقد امكانات بدهند يا همچنان به يك تلفن همراه كه با دكمه قطع و 

وصل راه ارتباط آنها با جهان پيرامون بود، قناعت كنند.

برخي از پدربزرگ و مادربزرگ ها با كمي تأخير در جمع صاحبان گوشي 
هوشمند قرار گرفتند و در اين ميان كرونا نيز مزيد بر علت شد تا عالقه به 
تماس هاي تصويري، جمع سالمندان داراي گوشي هوشمند را گسترده تر 
كند اما قرار گرفتن در گعده صاحبان گوشي هوشمند، دردسرهايي نيز 
به همراه داشت. پدربزرگ و مادربزرگ سارا جزو همان عالقه مندان به 
گوشي هاي هوشمند بودند كه در روزگار كرونا به مناسبت روز پدر و مادر، 
سفارش خريد گوشي هوشمند را به فرزندان و نوه هايشان دادند و آنطور 
كه سارا براي روزنامه همشهري تعريف مي كند؛»خريد گوشي هوشمند 
منشأ اختالف هايي شد كه هرگز فكرش را نمي كرديم. وقتي حاج خانم و 
حاج آقا از ما خواستند تا يك گوشي هوشمند برايشان بخريم، همه تعجب 
كرديم اما در عين حال خوشحال شديم كه اين گوشي قرار است، فاصله ها 
را كمتر كند. چند هفته اول همه با حوصله به ســؤال هاي پدربزرگ و 
مادربزرگم گــوش مي داديم اما تكرار ســؤال ها در گــذر زمان موجب 
بي حوصلگي بعضي از اعضاي خانواده شد. طفره رفتن براي توضيح كامل 
موضوع و بيان اين جمالت كه »براي بار چندم اين را بگويم!«، برخالف 
تصور اوليه ما از خريد گوشي هوشــمند، موجب شد تا فاصله پدربزرگ 
و مادربزرگ  از خانواده بيشتر شــود. بنده هاي خدا ديگر مي ترسيدند تا 
سؤال هايشان را مطرح كنند. من و يكي ديگر از نوه ها مأمن حاج خانم و 
حاج آقا بوديم و به همين خاطر حتي اگر الزم بود يك موضوع را چندين بار 
برايشان تكرار مي كرديم تا دچار نگراني نشوند و فكر نكنند كه استفاده از 
گوشي هوشمند تبحر خاصي مي خواهد.« روايت سارا از دل نگراني هاي 
پدربزرگ و مادربزرگش در زمان استفاده از گوشي هوشمند تنها محدود 
به جامعه ايراني نيست و پژوهش هاي منتشر شده در اين رابطه اين نكته را 
گوشزد مي كنند كه افراد سالمند در سراسر جهان با يك دغدغه مشترك 
مواجه هســتند؛ اينكه چطور شاخ غول گوشي هوشــمند را بشكنند و 
با جامعه پيرامون خود همراه شــوند. براســاس مقاله اي كه در سومين 
كنفرانس بين المللي علوم و مهندســي كاربران در سال2014 منتشر 
شد بايد گفت كه سالمندان در استفاده از تلفن هاي هوشمند به داليل 
متعددي همچون نداشتن عالقه و دانش، محدوديت هاي مالي و اختالالت 
بينايي مشكل دارند. چند سال پيش نظرسنجي در رابطه با گوشي هاي 
هوشمند در كشور استراليا انجام شــد و اين نظرسنجي مشخص كرد 

 كــه 78درصــد از ســالمندان
همچنيــن  و  75-65ســاله 
82درصد از افراد 64-55 ســاله 
در اين كشــور تلفن هوشــمند 
دارند و بســياري از سالمنداني 
كه بــا دســتگاه هاي ديجيتال 
دســت و پنجه نرم مي كردند، از 
نبود حمايــت رنــج مي بردند، 
بســياري از آنهــا نســبت بــه 
واكنش اعضاي خانواده كه خود 
را از توضيح دادن خســته نشان 

مي دهند، گله داشتند.

 نوه هاي پرحوصله
ايــن نظرســنجي انجام شــده 
در كشــور اســتراليا، نسبت به 
يك موضوع ابــراز نگراني كرده 
بود؛ اينكه ســالمندان خواهان 
دريافت مشــاوره، اغلب با موانع 
جدي روبــه رو مي شــوند و در 
ميان كســاني كه درخواســت 
مشاوره فني داشتند، 44درصد 
به احتمال زياد ابتــدا به فرزندان 
بزرگسال خود مراجعه مي كنند 
اما 23درصد از جامعه آماري اين 
پژوهش، فرزندان خود را به عنوان 
گزينه دوم انتخــاب كردند؛ چرا 
كه هميشــه با خوشرويي به آنها 
كمك نمي شد. در بخشي از اين 
پژوهش توضيح داده شده بود كه 
بسياري از پاسخ دهندگان اعالم 
كرده اند فرزندان بزرگســال آنها 
صبر يا تمايلي براي كمك ندارند و 

حتي توضيح برنامه هاي جديد و فناوري هاي در حال توسعه براي برخي از 
افراد سالمند، تنش هاي عاطفي گسترده اي را به همراه دارد. پژوهشگران 
اين مطالعه متوجه شدند كه نوه ها براي مشاوره مشتاق تر هستند، اما تنها 
7درصد از افراد مسن براي حل مشكل شان در گام اول به سراغ نوه هايشان 
مي روند و گاهي اوقات تمايل دارند تا در ازاي دريافت مشاوره هاي حوزه 
فناوري به نوه ها مشاوره هايي مانند آموزش شنا را ارائه بدهند. البته نوع 
كمك ارائه شده به سالمندان نيز جاي اما و اگر دارد؛ چرا كه بسياري از افراد 
به جاي آموزش درست، تالش مي كنند تا خود بدون ارائه توضيحي مشكل 
را حل كنند و گوشي را به سالمند تحويل دهند. با توجه به اين نكات بايد 
گفت كه چند راه ساده براي كمك به افراد سالمند در استفاده از گوشي هاي 
هوشمند وجود دارد؛ اول اينكه تالش كنيد تا به اندازه كافي براي اين افراد 
زمان بگذاريد؛ به عبارت ديگر توضيح جزئيــات تلفن همراه در دور تند، 
فايده اي نخواهد داشت و ممكن است حس ناتواني به فرد سالمند تلقين 
شود. اگر سؤالي در رابطه با تلفن همراه پرسيده شد و مشكلي پيش روي فرد 
سالمند قرار داشت، بهتر است تا جايي كه امكان دارد شيوه حل مشكل به 
فرد سالمند آموزش داده شود. نكته آخر و مهم تر اين است كه افراد سالمند 
هنگام خريد گوشي هاي هوشمند به نكاتي همچون داشتن صفحه بزرگ، 

بلندگوهايي با حجم باال و فونت بزرگ گوشي توجه كنند.

سندروم تنهايي
سالخوردگي وقتي دردناك مي شــود كه با تنهايي 
همراه باشد. معضل اصلي اين روزهاي سالمندان هم 
تنهايي شان است كه با تغييرات بسيار سريع جامعه 
در تكنولوژي، تغيير سبك زندگي و قرنطينه ناشي از 
همه گيري كرونا بسيار نگران كننده و آسيب زا شده 
اســت. بر اســاس نتايج يك تحقيق عملي پيرامون 
»بررسي وضعيت جســمي و رواني سالمندان ايراني 
در دوران پاندمي كوويد-1۹  مشــخص شد كه تنها 
يك و نيم درصد سالمندان كشــور از وضعيت زندگي 
خود در دوران همه گيري اين ويروس راضي هستند. 
همه گيري كوويد-1۹ بر سالمندان و احساس تنهايي، 
نااميدي و گاه افسردگي شــان اثرگذار بوده اســت، 
خصوصا آن دسته كه هنوز نپذيرفته اند كه پير شده اند. 
آنها به نظــر در اين مدت تنهاتر شــده اند. در همين 
مدت بود كه بر اساس جبر شــرايط موجود، ناشي از 
همه گيري كرونا، فهميدند ديگــر نمي توانند روي 
فرزندان خود به عنوان ســرمايه اجتماعي و عاطفي 
حســاب كنند و بايد خودشان كارهايشــان را انجام 
دهند. اين ترس در سالخوردگي به ترس »مرگ در 
تنهايي« بدل شده. روانشناســان اين اختالل را در 
گروه »سندروم آشيانه خالي« دسته بندي كرده اند؛ 
سندرومي كه بيشتر در ميان خانواده هاي پرجمعيت 
اتفاق مي افتد؛ خانواد  هاي پرجمعيتي كه با استقالل 
فرزندان، شور و شوق شان در محيط خانه كم شده و 
به همان نســبت هم والديني كه وقت بيشتري براي 
فرزندان صرف كرده اند، مغلوب افسردگي در تنهايي 
مي شوند اما پذيرش سالمندي تا حدود 70درصد از 

احساس تنهايي را برطرف مي كند.

سندي براي سالمندان
سند ملي ســالمندان ازجمله اقداماتي است كه در 
راستاي بهبود وضعيت سالخوردگان كشور تنظيم 

شــده. براين اســاس تكاليفي برعهده 18دستگاه 
مسئول گذاشــته شده اســت. با توجه به اينكه در 
كشور فقط آسايشگاه سالمندان براي اين گروه سني 
وجود دارد، براساس اين سند امكانات ديگري به اين 
گروه تعلق خواهد گرفت. يكي از اين امكانات تربيت 
نيروي متخصص در حوزه سالمندي است كه شامل 
مراقب ســاده تا تربيت متخصص طب سالمندان 
مي شود. بد نيست بدانيم كه هم اكنون به 2هزار و30 
متخصص طب سالمندان نياز داريم، درحالي كه در 
كشور كمتر از 20نفر در اين  زمينه تحصيل كرده اند. 
تهران نيز با وجود يك ميليون سالمند، فقط 3مركز 
خدماتي براي مراقبت و نگهداري دارد، درحالي كه 
اين عدد بايد به بيش از 2هــزار مركز افزايش يابد. 
گفته مي شــود كه امســال اولين بار است كه براي 

اجراي سند ملي سالمندان بودجه قابل قبولي درنظر 
گرفته شده. قرار است تا 1401 دستگاه هاي اجرايي 
برنامه اختصاصي مبتني بر ســند ملي سالمندان 
را ارائه كنند. شايد الزم باشــد كه سازمان برنامه و 
بودجه نيز با همكاري كميســيون تلفيق مجلس، 
براي برنامه هاي ســالمندي كه از سال 1401 آغاز 
مي شود فكري درباره منابع مالي پايدار و متناسب 
داشته باشد. الزم است سند ملي سالمندان عالوه 

بر رسميت در برنامه، رسميت قانوني هم پيدا كند.

كرونا تنهايي را تشديد كرد
در يــك تحقيق علمــي، وضعيــت زندگي 461 
ســالمند باالي 65سال در دوران شــيوع كرونا با 
عنوان »بررسي وضعيت جسمي و رواني سالمندان 

ايراني در دوران پاندميكوويد-1۹« در 10 استان 
كشور بررسي شده است. نتايج اين تحقيق نشان 
مي دهد كه بيش از 16 درصد سالمندان در دوران 
شيوعكوويد-1۹ براي انجام كارهاي روزمره كامال 
وابســته به افراد ديگر و نيازمند كمك بوده اند. در 
اين تحقيق بيش از 70 درصد افراد ســاكن شهر و 
مابقي در روستاها زندگي مي كردند و 48.8 درصد 

آنها زنان و 51.2 درصد مردان بوده اند.
در اين بررسي آمده اســت كه زنان دوبرابر بيش 
از مردان نيازمند كمك جدي ديگــران در انجام 
فعاليت هاي روزمره هســتند. 2متغيــر رواني و 
جسماني به ترتيب با ميانگين نمره 7.1۹ و 16 اعالم 
شده كه نشانگر وضعيت نه چندان خوب سالمندان 
كشور است و فقط يك و نيم درصد سالمندان كشور 

از وضعيت زندگي خود در دوران همه گيري راضي 
بوده اند.

پر كردن جاي خالي فرزندان با سامانه 
اما ســامانه اي براي مراقبت از سالمندان بر مبناي 
هوش مصنوعي و فناوري ايجاد شده است. با توجه 
به اينكــه نيازهاي يك ســالمند مي تواند دغدغه  
خانواده باشــد و بعضي تمايل ندارند سالمندشان 
در خانه سالمندان به ســر ببرد و برايشان خدمات 
مراقبتي هزينه زيادي به همــراه دارد، مي توانند 

در سامانه نيازمندي هاي سالمندان ثبت نام كنند.
هــدف ايــن ســامانه آن اســت كه ســالمندان 
ساكن خانه هاي خودشــان باشــند. اين سامانه 
نيازمندي هــاي اين قشــر را از خريــد روزانه تا 
نيازمندي هاي فني، الزامات درماني، تردد و مراقبت 
هوشــمند داخل منزل بر عهــده دارد و طبق يك 
برنامه ريزي مشــخص در جريان زندگي فرد قرار 
مي گيرد. در واقــع همه ابعاد زندگــي اين افراد با 
توجه به نياز، مناسب با سبك زندگي در اين سامانه 
بارگذاري مي شود. براســاس اطالعات دريافتي از 
افراد، به صورت دوره اي بــازرس فني به منزل فرد 
فرستاده مي شــود. اگر ســالمندي نياز به چكاپ 
دوره اي داشته باشد، اين فرايند در سامانه تعريف 
شده و سيستم براي پزشــك مربوطه درخواست 
ارسال مي كند. از ديگر اهداف طراحي شده سامانه 
اين است كه از ورود سالمندان به مراكز درماني و 
محيط هاي پرخطر جلوگيري شود. اين سامانه هم 
در حوزه ســالمندان خدمات ارائــه مي دهد و هم 
فرصت ارائه خدمات را براي شركت هاي دانش بنيان 
فراهم مي كند. همچنين اطالعات كليدي را از خود 
سالمند و فرزندان دريافت مي كند. قيمت گذاري و 
هزينه استفاده از اين سامانه هم به ميزان امكانات 

ارائه شده به هر فرد تعيين شده است.

»زني سالخورده كه به تنهايي زندگي مي كرد به دليل 
خراب شدن قفل در حمام، 5روز در آنجا زنداني شد. 
همزمان زن تنهاي ديگري در خانه اش از حال رفته و 
بيهوش شد، اما هر دو آنها پس از چند روز جدال با مرگ با كمك همسايه ها و پليس از مرگ نجات 
يافتند.« چه كسي فكرش را مي كرد پس از انتشار اين خبر در روزنامه، بانوي روزنامه خواني، 
همسايه اش را از مرگ نجات دهد؟ ماجرا از اين قرار بود كه هفته گذشته زني كه سرگرم خواندن 
گزارش نجات 2سالمند ديگر بود، به ياد پيرزن همســايه  افتاد و او را كه به دليل افت فشار از 
حال رفته و ۴روز بيهوش در خانه افتاده بود، از مرگ نجات داد و به بيمارستان منتقل كرد. آمار 
نجات يافتگان اين دو خبر ۳تن از ۸ميليون و۳۰۰هزار نفر سالمند جامعه است؛ سالمنداني كه 
در ۳دهه آينده، با استمرار شرايط فعلي و پير شدن جمعيت، تعدادشان با خيز تندتري همراه 
خواهد شد؛ يعني جمعيت سالمند ايران از ۱۰درصد به ۳۰درصد خواهد رسيد و همين مسئله 
كشور ما را به يكي از 5كشور ســالمند جهان تبديل خواهد كرد. اما اين نوع سالمندي چرا 

نگران كننده است و براي رفع دردسرهاي موجود چه فكري شده؟ 

نگار حسينخاني
 روزنامه نگار

بر فراز آشيانه خالي
آيا راه هايي براي نجات سالمندان از تنهايي وجود دارد؟

نياز به سازمان ملي سالمندان داریم
حسام الدين عالمه، رئيس دبيرخانه شوراي ملي 
سالمندان كشور درباره سالمندان تنها مي گويد: 
»سالمند تنها كسي اســت كه در مسكن خود به 
تنهايي زندگي مي كنــد. از ۸ميليون و۸۰۰هزار 
سالمند، 5.۸درصد مرد و 2۰.5درصد زن سالمند 
به تنهايي زندگي مي كنند. اين در حالي است كه در 
حوزه اجرا، سازمان بهزيستي فقط گروه سالمندان 
شديد يا خيلي شديد )ســالمنداني با معلوليت 
يا بيماري رواني مزمن و ســالمندان رها شده( را 
تحت پوشش حمايتي قرار مي دهد. اين عدد شامل 
حدود نيم درصد از جمعيت سالمندان است كه وجود سازمان ملي سالمندان 
را الزامي مي كند.« به گفته عالمه كشــورهاي مختلف دنيا يا از سازمان ملي 
سالمندان زيرمجموعه وزارت رفاه اجتماعي برخوردارند يا در شهرداري ها، 
مديريت خدمت رساني محله محور به سالمندان را به عهده گرفته اند. او همچنين 
درباره بودجه  درنظر گرفته شده به اين دبيرخانه اينگونه توضيح مي دهد:»بودجه 
مختصري مخصوص دبيرخانه شوراي ملي سالمندان درنظر گرفته شده كه برنامه 

اقدام سند ملي را تهيه كند.« آنچه براي آينده پيش  بيني مي شود، اين است 
كه با توجه به آمار باالي تجرد قطعي، طالق، تعداد زوج هاي نابارور، زوج هايي 
كه تمايل به فرزندآوري ندارند يا تك فرزند هستند، سالمندان تنها آمار رو به 
رشدي دارند. در كشور ما نيز زيرساخت هاي كشورهاي  ديگر براي حمايت از 
سالمندان وجود ندارد و نياز به سازمان ملي سالمندان احساس مي شود. رئيس 
دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور مي گويد: »سند ملي سالمندان نيز به 
سالمندان آسيب پذير و به دهك بندي اين سالمندان و استحقاق سنجي آنها و 
ارائه خدمت به گروه هاي هدف به ويژه گروه هاي آسيب پذير كمك خواهد كرد.« 
عالمه معتقد است با مطالعه تجربه كشورهاي مختلف به نظر مي رسد كه مدل 
ايجاد شبكه  سمن هاي سالمندي محله محور كه مبتني بر رهيافت توسعه باشد 
بهترين راه براي خدمت رساني به سالمندان خواهد بود؛ »اينكه داوطلبان محلي 
را جذب كرده و با آموزش به آنها، مجوز ايجاد سمن هاي سالمندي را براي كار در 
محالت صادر كنيم. اين كار با نظارت و حمايت شهرداري ها  و دهياري ها در قالب 
گروه هاي 5۰تا ۱۰۰نفره، براي شناسايي سالمندان هر محله و انتخاب رابط هايي 
با ادارات مختلف دولتي براي جلب حمايت، ارائه خدمات به سالمندان به ويژه 

سالمندان آسيب پذير را بهبود خواهد داد.« 

 

ليال شريف 
 روزنامه نگار

حسام الدين عالمه
 رئيس دبيرخانه 

شوراي ملي سالمندان

   
گوشي هوشمند

 و كاهش افسردگي
سال گذشــته پژوهشي از سوي 
مركز تحقيقات عوامل اجتماعي 
مؤثــر بر ســالمت دانشــگاه 
علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 
و دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
در مورد سالمندان و گوشي هاي 
هوشمند منتشر شد، اين پژوهش 
نتايج جالبي به همراه داشت. در 
اين مطالعه ۴۰۸نفر از سالمندان 
بازنشســته بخش دولتي شهر 
يزد به صــورت تصادفي انتخاب 
شــدند. معيارهاي ورود به اين 
مطالعه شامل سن باالي ۶۰سال، 
سكونت در شهر يزد، عدم ابتال به 
بيماري هاي روانــي، عدم ابتال به 
ناشــنوايي و تمايل به شركت در 
مطالعه بود. همچنين سالمنداني 
كه معلوليت شديد داشتند و به هر 
دليل قادر به پاسخگويي نبودند، از 
مطالعه خارج شدند. طبق يافته هاي 
اين مطالعه شــدت افسردگي در 
سالمنداني كه از گوشي هوشمند 
استفاده مي كردند كمتر از افرادي 
بود كه داراي گوشــي هوشمند 
نبودنــد و تقريبا نيمــي از افراد 
شــركت كننده در اين پژوهش، 
افسردگي نداشتند. در اين مطالعه 
ميانگين افسردگي در زنان بيشتر 
از مردان بود و افرادي كه تحصيالت 
زير ديپلم داشــتند و از گوشي 
هوشمند بهره مند نبودند، ميزان 

افسردگي بيشتري داشتند.

                سالمندان متاهل هستند

زهرا رستگارمقدم
 روزنامه نگار

تنهايیشتابمیگيرد
 بررسي وضعيت آماري سالمندان ايران تا ۳۰سال آينده

طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني )WHO( در سال 2۰5۰ جمعيت سالمندان كشورهاي در حال توسعه ۸۰درصد 
جمعيت سالمندان جهان را تشكيل خواهد داد و اين رقم قابل توجهي است. گرچه ايران با بحران هاي اقتصادي 

دست و پنجه نرم مي كند اما نبايد بحران افزايش »سالمندان تنها« را در جامعه ناديده گرفت. برآورد 
شده است كه در آينده اي نزديك، سالمندان، بيشترين جمعيت كشور را تشكيل دهند. از سويي بيش از ۸۰درصد آنها به يك يا 

چند اختالل يا بيماري مبتال هستند؛ مشكالتي مثل بيماري هاي جسمي، روحي، رواني و اجتماعي كه مواردي چون از دست 
دادن همسر، فرزند، دوستان، تنها شدن در خانواده، بازنشستگي، كاهش توانايي هاي عملكردی، تغييرات ظاهري، 

كاهش درآمد و امنيت اجتماعي و نگرش هاي منفي جامعه به آن دامن خواهد زد. ايران يكي از منحصر به فردترين 
كشورها در شتاب سالمندي جمعيت در جهان است.

۷۷

30سالديگر
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%5%33

%62

%۷۷

%21

%3۷

سال سن اميد 
در سال1395 

است

در طول 2۰سال، يعني 
از سال55 تا ۹5، سن 
اميد به زندگي از 5۷ 
سال به ۷۷سال رسيده 
است. به اين روند، 
»سالمندي فردي« 
گفته می شود كه مثبت 
است؛ چراكه سالمندان 
از نظر فرهنگي و 
اجتماعي ضامن بقاي 
ارزش هاي سنتي يك 
جامعه اند اما در آن سو، 
»سالمندي جمعيت« 
قرار دارد كه درصد 
گروه هاي جمعيتي 
سالمند را نشان 
مي دهد 

                سالمند تنها زندگي مي كنند

                درصد تاهل به تفکيک جنسيت

زنان

زنان

مردان

مردان

15000نفر
سالمند در مراكز اقامتي تحت پوشش بهزيستي
 كه هيأت امنايي يا خصوصي هستند نگهداري مي شوند.

8/800/000نفر
عنوان سالمندي دارند اما تعداد سالمندان تنها و آسيب پذير در كشور 
به ده ها برابر اين رقم در 2۰سال آينده مي رسد. براين اساس طي ۳دهه 
آينده، كشورمان از ۱۰درصد سالمند به ۳۰ درصد مي رسد.

سالمندیجمعيت
  فرايندي منفي است كه چالش هايي را به وجود خواهد  آورد. تأخير در ازدواج
    تأخير در   فرزندآوري، كاهش تعداد فرزندان، افزايش ناباروري و مهاجرت ازجمله عواملي است 
  كه در  كنار افزايش سن اميد به زندگي، سهم سالمندان را از نظر درصد جمعيتي افزايش مي دهد.

    شرايط سالمندان كشور هم اكنون   

83%سالم

5%دچاربيماریشديد
12%دچاربيماریهایمزمن

ايران با استمرار شرايط فعلي به يكي از 5كشور سالمند 
جهان تبديل خواهد شد

سهم سالمندان در سال55 از جمعيت بود 
كه در سال۹۸ به ۱۰درصد رسيد و جالب 
اينكه امسال اين سهم ۱۰/۱۷ شده و در 

سال۱۴2۱، به 2۰ درصد مي رسد.

سهم جمعيت سالمند از كل جمعيت در سال۱۴۳5 پيش بيني شده است. 
حسام الدين عالمه مي گويد: »از سال55 تا ۹۸ حدودا ۴۳سال طول كشيده 

تا جمعيت سالمندي ۱۰ درصد جمعيت كشور شود اما از سال۹۸ تا ۱۴2۱، فقط 
2۳سال زمان مي برد تا جمعيت سالمندي 2۰درصد جمعيت كشور شود.«

2۰  درصد از سالمندان
 در طول دوران سالمندي خود 
به مراقبت احتياج دارند.

۰.2  درصد سالمندان  
هم اكنون در مراكز 
نگهداري  زندگي مي كنند.
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دونلي نواز مشهور بلوچ 
شيرمحمد اسپندار، سرشناس ترين دونلي نواز ايران است كه حاال دهه90 
زندگي خود را در گمنامي ســپري مي كند. شــيرمحمد اسپندار براي 
آنهايي كه موسيقي نواحي ايران را مي شناسند، نامي آشناست. او در سال 
1306 هجري خورشيدي در بمپور بلوچســتان متولد شد. در نوجواني 
براي پيداكردن كار به پاكستان رفت و در سال 1337 پس از كسب تجربه 
در زمينه موسيقي به ايران بازگشت. اسپندار يك نوازنده معمولي نيست؛ 
مردي است كه موفق به كسب دكتري افتخاري موسيقي سنتي از كشور 
فرانسه شده و تنها كسي است كه مي تواند ساز »دونلي« را بنوازد. دونلي 
زدن به اين معناست كه هنرمند بتواند دو ني را همزمان در دهان بگذارد و 
بنوازد. دونلي، ساز محلي منطقه سيستان و بلوچستان است و شيرمحمد 
اسپندار هم با نگاه كردن از روي دست يك نفر ديگر نواختن را ياد گرفت. 
اغلب نوازنده هاي قديم، سواد موسيقايي نداشتند و به همين دليل اين 
سبك چندان به ثبت نرســيده است. بســياري از دونلي نوازها چوپان 
بوده اند و به اقتضاي چوپاني، اين  ســاز را ياد گرفته اند؛ براي همين هم 
درگير تدوين اين موسيقي و ثبت آن نبوده اند. شيرمحمد اسپندار هنوز 
هم دونلي مي زند؛ نه مثل روزهاي پرشور جواني. حاال كشاورزي مي كند. 
در يكي از آخرين گفت وگوهايش با همشهري تأكيد كرده بود كه »ژاك 
شيراك، رئيس جمهور فرانســه بود كه من و چند هنرمند ديگر از طرف 
وزارت فرهنگ و ارشاد به فرانســه رفتيم. مدرك دكتري را آنجا به من 
دادند. از من دعوت كردند كه به آنجا مهاجرت كنم اما قبول نكردم. گفتم 
يك سر ناخن از خاك ايران را به تمام دنيا نمي دهم اما چند بار كه از سفر 
برمي گشتيم، وسايلم را دزديدند؛ در خاك خودم. در فرودگاه مهرآباد يا 
هتل كه مي رفتيم، لوح هاي تقدير، سوغاتي كه خريده بودم و جوايزي كه 

گرفته بودم، همه را بردند«.

گردشگري

چهره

كتاب

تلفيق هنر و مذهب در بالد شاپور
شهر تاريخي بالد شــاپور يا هفت گنبد، در ضلع جنوبي شهر دهدشت، 
مركز شهرستان كهگيلويه در اســتان كهگيلويه و بويراحمد قرار دارد؛ 
شهري تاريخي با آب و هواي گرمسيري و معماري خاص. بالد شاپور را 
تخت جمشيد فراموش شده كهگيلويه و بويراحمد مي دانند كه بر اساس 
اســناد تاريخي، در اواخر دوره صفويه تجديد بنا اما در زمان هرج ومرج 
دوران زنديه، غارت و ويران شــده است. بالد شــاپور شهري مذهبي و 
تجاري اســت كه درآميختگي هنر و مذهب، موجب خلق شاهكارهاي 
شگفت انگيزي در آن شده و وجود آثاري ارزشمند از جمله بقعه مطهر 
7امامزاده، ۲مدرسه، يك كاروانسرا، 4مسجد، حمام تاريخي كهيار، چاه 
تاريخي دالور، بازاري بزرگ و منازل مسكوني، گواهي بر اين مطلب است. 
بافت قديمي بالد شاپور با 4۵هكتار وسعت، يكي از بزرگ ترين بافت هاي 
تاريخي ايران بوده كه اكنون فقط 37هكتار از اين شهر قديمي باقي مانده 
 است. حاال گرچه شهري جديد به نام دهدشت در كنار باقيمانده اين شهر 
تاريخي بنا شده اســت اما متوليان ميراث فرهنگي تأكيد مي كنند كه 
مرمت شهر تاريخي بالد شاپور براي رونق گردشگري منطقه، در دست 
انجام است. 10ميليارد تومان براي ســاماندهي بناهاي تاريخي بافت 
دهدشت تخصيص يافته كه تا امروز ۲ميليارد و 800ميليون تومان آن 

دريافت شده است.
با توجه به اختصاص اين اعتبار، ســاخت جاده سالمت، محوطه سازي 
مســجد ابوذر غفاري و مرمت امامزاده جابــر)ع( از پروژه هاي در حال 
اجرا در اين بافت تاريخي اســت. همچنين با هماهنگي صندوق احيا و 
بهره برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي ۲بخش از بناهاي بافت تاريخي 
اين منطقه يعني كاروانســرا و حمام تاريخي كهيــار هم براي مرمت و 
بهره برداري به سرمايه گذار بخش خصوصي واگذار شده است. كهگيلويه 
و بويراحمد هنوز اثر جهاني ندارد و مسئوالن اميدوار هستند با مرمت ها، 
بالد شاپور به سرانجام خوبي براي ثبت جهاني برسد تا در كنار بيش از 

700 اثر ثبت ملي استان به رونق گردشگري استان كمك كند.

دوسفرنامه از جنوب ایران 
كتــاب دوســفرنامه از جنــوب ايران، 
تصحيحي است از ۲ســفرنامه از مناطق 
جنوبي كشــور كه در دوره قاجار توسط 
مأموران دولتي آن زمان نگاشــته شده. 
نويسنده سفرنامه نخست يكي از ديوانيان 
عصر محمدشاه قاجار است كه به دستور 
وي روز ۲7جمادي االول سنه 1۲۵6هـ.ق. 
از اصفهان به شــيراز و از آنجا به بوشهر، 
گناوه، علويه، بندر ديلم، نواحي دشتي و 

دشتستان و سرانجام به بندر شيو سفر كرده. در اين اثر، وقايع روزانه 
طول ســفر، وضع جغرافيايي و وضعيت راه ها و كوه هاي مهم، رودها، 
منازل بين راه، كاروانسراها، تعداد سكنه شــهرها و محالت و نظاير 
آن تشريح شده است. ســفرنامه دوم اثر محمد حسن ميرزا مهندس 
)قاجار( و علي خان مهندس است كه به دستور ناصرالدين شاه و براي 
شناسايي منازل بين راه، براي سفر بعدي شاه از تهران به فارس رفته و 
بازگشته اند. توصيف و تعيين محل منازل بين راه، مسائل جغرافيايي، 
آب و هوا، شهرها، كوه ها، شــيوه زندگي، مردم، صنايع و نظاير آن از 
نكات برجسته اين سفرنامه است. بخش پاياني كتاب ضميمه اي است با 
عنوان »جغرافياي طبيعي ايران« نوشته مسعود كيهان كه در آن نقشه 
و خالصه سفرنامه دوم، توضيحات مصحح و فهرست هاي نام كسان، 
جاي هاي، اقــوام، طوايف، ايالت، كتاب ها و مجالت آمده اســت اين 
 كتاب را مؤسسه  انتشارات  اميركبير با ويراستاري علي آل داوودزبان 

در سال 77، در قطع رقعي و 3۲0صفحه منتشر كرده است.

ح های صنعتی سهم استان ها در اجرای طر
يزد، خراسان رضوي و اصفهان بيشترين و ايالم، كهگيلويه و بويراحمد و بوشهر كمترين تعداد 

سيده زهرا عباسیطرح هاي صنعتي در دست اجرا را به خود اختصاص داده اند
خبرنگار

  3000

  17000

70  درصد
امسال 3هزار تن توت فرنگی 
پایيزه در كردستان برداشت 

شده است.

خانوار در زمينه كشت 
توت فرنگي در كردستان 

فعال هستند.

سطح زیركشت توت فرنگي 
كشور به كردستان اختصاص 

دارد.

پایيز؛ بهترین فصل در بازار توت فرنگي 
مديركل جهادكشاورزي كردستان درباره توليد توت فرنگی 
در اين اســتان به همشــهري می گويد: 70درصد ســطح 
زيركشت توت فرنگي كشور به كردســتان اختصاص دارد و 

17هزار خانوار در زمينه كشت توت فرنگي فعال هستند.
محمد فريد با بيــان اينكه قطعات زميني كه در اســتان به 
پرورش توت فرنگي اختصاص دارد كوچك هســتند و اين 
محصول با يك نظام بهره برداري خانوادگي توليد مي شود، 
می گويد: هم اكنون  جز نوع قديمــي توت فرنگي كه به رقم 
كردستان معروف است، ارقام جديد اين ميوه مثل فرانسوي 
و پاروز هم در استان كشت مي شــود كه توجه به اين ارقام 
جديد مي تواند شرايط توسعه كشت توت فرنگي را در استان 

فراهم كند.
وي درباره ديگــر موارد مؤثر در افزايــش توليد توت فرنگي 
پاييزه نيز می افزايد: در كنار توجه به اين ارقام جديد، ميني 
تونل هاي پالستيكی را هم در استان افزايش داده ايم زيرا نور 
و دماي اين تونل ها شرايط مشابه بهار و پاييز ايجاد مي كند 
و موجب مي شــود دوره گلدهي توت فرنگي افزايش يابد و 
محصولي باكيفيت قابل توجه توليد شود. به گفته فريد، طرح 
استفاده از ميني تونل ها تهيه شده اســت تا كشاورزاني كه 
راغب باشند بتوانند كشــت توت فرنگي خود را به اين روش 
توسعه دهند و حمايت از آنها هم در دســتور كار قرار دارد. 
مديركل جهادكشاورزي كردستان با اشاره به اينكه بهترين 

بازار توت فرنگي استان اين فصل است، مي افزايد: كشاورزان 
با كمترين هزينه مي توانند توت فرنگي پاييزه توليد كنند و 

آن را به دست مصرف كننده برسانند.

صنایع تبدیلي به صرفه نيست
فريد درباره صنايع تبديلي مرتبط با توت فرنگي در اســتان 
نيز می گويد: با توجه به كيفيت محصول توت فرنگي استان و 
بازار پرمشتري تازه خوري اين ميوه در كشور، محصولي كه 
در اختيار كارخانه هاي صنايع تبديلــي قرار مي گيرد ميوه 
درجه۲است و محصول باكيفيت راهي كارخانه ها نمي شود. 
اينكه بعضي معتقدند ايجاد صنايع تبديلي براي توت فرنگي 
در استان به صرفه نيست هم به همين دليل است، زيرا اصال 
صرف نمي كند كــه مربا يا محصول ديگــري با توت فرنگي 
درجه يك كيلويي 30هزار تومان توليد شود. ما بايد در زمينه  
صنايع تبديلي به سمت محصوالتي مانند پودر توت فرنگي 
يا كنســتانتره آن برويم زيرا اينها ارزش صادرات دارند و در 

بازارهاي جهاني مي توان مشتريان خوبي برايشان پيدا كرد.

توت فرنگي مي تواند ثروت توليد كند
با وجود همه مشكالتي كه كشــاورزان با آن مواجه هستند، 
توليدكننــدگان توت فرنگي به كشــت پاييــزه اميدوارند. 
توت فرنگي كار نمونه ســال1393و عضــو انجمن نخبگان 
كشاورزي ايران به همشــهري مي گويد: كشت پاييزه بسيار 

پتانسيل خوبي است و توليدكنندگان اســتان آن را بسيار 
جدي مي گيرند. رقباي ما در تمام ايران مثل جيرفت، كرج، 
زنجان، شمال كشور، مهر و آبان توت فرنگی كشت می كنند 
درحالي كه ما در اين زمان محصول مان را برداشت می كنيم. 
من توت فرنگــی پاييزه را هر كيلوگــرم 1۲0هزار تومان در 
كنار مزرعه فروختم، اما از آنجــا كه اين قيمت براي مصرف 
بازار مناسب نيســت فقط براي كارهايي مثل شيريني پزي 

استفاده مي شود.
شاهرخ عبدالحكيمي مي افزايد: به دليل سردسير بودن منطقه 
توت فرنگي تابستانه كردستان زماني راهي بازار مي شود كه 
توليدكنندگان نواحي گرمسير محصول خود را فروخته اند 
و بازار هم اشباع شــده اســت. اين روند براي توليدكننده 
كردستاني به صرفه نيســت و براي آنكه بتوانيم كردستان 
را همچنان قطب توت فرنگی كشور نگه داريم بايد به سمت 

توليد توت فرنگی پاييزه برويم.
وي با بيان اينكه توســعه كشــت پاييزه نياز به ورود ارقام 
جديد توت فرنگي به استان دارد، می گويد: اين ارقام بايد هم 
خوشمزه باشند و هم ۲بار در سال ميوه  بدهند. از طرفي براي 
اينكه دچار خسارت ناشي از سرماي هوا هم نشويم بايد روي 

پوشش هاي محافظتي مثل گلخانه ها كار كنيم.
اين توليدكننده توت فرنگي با بيان اينكه نقش جهادكشاورزي 
ايجاد مزارع پايلوت آموزشــي و ارائه تسهيالت براي ايجاد 
تونل هاي محافظتي اســت، ادامه مي دهد: اگر اين شرايط 

ايجاد شود توت فرنگي كار نه تنها قدرت كسب درآمد و گذران 
زندگي خواهد داشت بلكه با اين كار مي تواند توليد ثروت كند.
رئيس كانون يادگيري توت فرنگی كردستان با بيان اينكه رقم 
پاروس يكي از انواع پرمحصول توت فرنگي براي كشت پاييزه 
است، اظهار مي كند: ۲رقم آلبيون و سن آندرياس هم جديد 
است و از پاروس هم بهتر عمل كرده اند و مي تواند در استان 

بيشتر كشت شود.
وي درباره بخش ديگري از قابليت هاي كشــت توت فرنگي 
مي گويد: توليد نشــاي توت فرنگي هم يكــي از بخش هاي 
درآمدزاي اين محصول در استان است و شهرهاي مثل دزفول 
و جيرفت صددرصد نشاي الزم براي كشت توت فرنگي را از 
كردستان تهيه مي كنند. اين پتانسيل بسيار مهمي در استان 
است و اگر حمايت شود، مي توانيم بازار سوريه، عراق و حتی 

افغانستان را در زمينه نشاي توت فرنگي تامين كنيم.
        

حمايت از طرح هايي مانند كشــت پاييزه در استاني مانند 
كردســتان كه با معضل بيكاري هم روبه رو است مي تواند به 
افزايش درآمد و اشتغال زايي منجر شود و كشاورزان استان 
را به شغل خود اميدوار كند؛ كشــاورزاني كه تعدادي از آنها 
به دليل سودآور نبودن توليد محصول به سوي رهاكردن اين 
حوزه و پرداختن به مشاغل ديگر سوق يافته اند. اين روند اما 
به سرنوشت همه مردم و تأمين امنيت غذايي آنان گره خورده 

و نياز به توجه بسيار دارد.

توت فرنگي پایيزه؛ ثروتي براي كردستان 
فصل پاييز هيچ منطقه اي در كشور جز كردستان محصول توت فرنگي توليد نمي كند

 و به همين دليل كشت پاييزه اين محصول سودآوري زيادي براي اين استان دارد

توت فرنگي به نام كردستان سند خورده است؛ فرقي ندارد چه فصلي از سال یا كجا باشد، هر 
فروشنده اي مدعي است توت فرنگي از كردستان آمده و همين ادعا نشان مي دهد محصول 
توت فرنگي كردستان تا چه اندازه نزد مشتریان محبوب است. حاال با ورود به آذر ماه فصل 
برداشت محصول پایيزه توت فرنگي رســيده و به گفته زاهد حاجي ميرزایي، مدیر امور باغباني سازمان جهادكشاورزي 
كردستان امسال 3هزار تن توت فرنگي پایيزه در استان برداشت شده است؛ رقمي كه به گفته مسئوالن مي تواند بيشتر 

از اینها باشد.

حميده پازوكي
خبرنگار

كهگيلویه وبویراحمد
 محروم و مغفول در صنعت 

كهگيلويه و بويراحمد يكي از استان هايي است كه كمترين 
طرح هاي در دســت اجراي صنعتي را دارد در حالي كه 
شاخص فقر در اين استان جنوبي 4۲و حدود 10درصد 
باالتر از ميانگين كشوري و سهم آن از صنعت كشور زير 
يك درصد است. هم اكنون 13شــهرك و ناحيه صنعتي 
و همچنين ۵10واحد صنعتي در اســتان فعال اســت و 
79پروانه بهره برداري معدني هم صادر شــده. از ســوي 
 ديگر حدود 30هزار واحد صنفي در كهگيلويه و بويراحمد

مشــغول به كار هســتند كه بــراي حــدود 70هزار 
 نفر اشــتغال ايجــاد كرده انــد اما مديــركل صمت 
كهگيلويه و بويراحمد معتقد است ۵74طرح صنعتي در 
دست اجراي اين استان درصورت بهره برداري مي توانند 

براي 14هزار نفر ديگر شغل ايجاد كنند.
ساالر حسين پور البته تأكيد مي كند كه اين تعداد طرح 
كافي نيست و نمي تواند پاســخگوي توسعه نيافتگي 
و محروميت هاي اســتان باشــد و به هميــن منظور 

كهگيلويه وبويراحمد نياز به سرمايه گذاري دارد.
او با بيان اينكه كهگيلويه وبويراحمد استان كوهستاني 
و با كمبود زيرســاخت است به همشــهري مي گويد: 
نداشــتن جــاده ريلــي، حمل ونقل ضعيــف هوايي 
و جاده هاي دسترســي نامناســب موجب شده است 
ســرمايه گذاران رغبتي به حضور در اســتان نداشته 
باشند. حســين پور توضيح مي دهد كه براي افزايش 
طرح هاي در دست اجرا و توســعه استان مكاتبه هايي 
انجام شده اســت تا پروژه هايي در استان تعريف شود 
اما همچنان سازمان هاي توســعه اي حضور كمرنگي 
در اين منطقه دارند و حتي اگر ســرمايه گذاري كردند 
سرمايه گذاري شان راكد اســت يا در مراحل ابتدايي 

قرار دارد.
مديركل صمت كهگيلويه و بويراحمد بــا بيان اينكه 
بهره برداري معدني استان در يكي دو سال گذشته آغاز 
شده است، مي افزايد: ظرفيت و ذخيره معادن ما به قدر 
كرمان يا يزد نيست كه ســرمايه گذار بخش خصوصي 
هم براي سرمايه گذاري بيايد و هم مانند آنچه در يزد و 
كرمان براي انتقال آب خليج فارس افتاد، براي توسعه 

زيرساخت ها كمك كند.
حسين پور توسعه اصفهان، يزد، مركزي يا هرمزگان را 
مديون استقرار صنايع دولتي مي داند و توضيح مي دهد: 
با توجه به محروميت هاي كهگيلويه و بويراحمد و اينكه 
بخش خصوصي رغبت چنداني به ســرمايه گذاري در 
اين اســتان ندارد، نياز اســت كه بخش دولتي حتما 
سرمايه گذاري كند. انتظار ما اين است كه شركت هاي 
توسعه اي و دولتي بخشي از ســرمايه خود را به استان 
ما بياورند تــا از ظرفيت آنها اســتفاده كنيم و در عين 
حال آمادگي داريــم به بهترين شــكل زمينه را براي 
ســرمايه گذاري بخش خصوصي و ارائه مشوق فراهم 
كنيم. در مقابل كهگيلويه وبويراحمــد اما مي توان به 
تجربه يزد اشاره كرد؛  استاني كه امسال هم طبق اعالم 
صمت، بيشترين طرح هاي صنعتي در دست اجرا را دارد. 
به گفته رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
يزد، واحد هاي صنعتي اين استان فقط از ابتداي سال 

تاكنون بيش از 100هزار شغل ايجاد كرده اند.
محمدرضا علمدار يزدي با ارائه گزارشــي از وضعيت 
مجوز هاي صادر شده بخش صنعت استان يزد از ابتداي 
ســال تا اول شــهريور 1400 مي گويد: در اين مدت 
3069پروانه بهره برداري معتبر در يزد با سرمايه گذاري 
ثابت 197.413.690ميليون ريال صادر شــده است 
كه اين واحد ها براي 100هزار و ۲۵3نفر شــغل ايجاد 

كرده اند.
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کمتر     از

ح ها طر

پیشرفت

  20
جدیدترین آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان 

مي دهد تا پایان تير امسال 
بيش از ۷۵درصد كل طرح هاي 

صنعتي در دست اجرا كمتر 
از ۲۰درصد پيشرفت فيزیكي 

داشته اند.

براساس این آمار، از بين 
۷۹هزار و۸۰طرح در دست 

اجرا تا پایان تير امسال، حدود 
۵۹هزار و4۸۶طرح معادل 

۷۵.۲درصد كل طرح ها كمتر 
از ۲۰درصد پيشرفت فيزیكي، 

1۵هزار و ۹۲۲طرح معادل 
۲۰.1درصد بين ۲۰ تا ۸۰درصد و 

3۶۷۲طرح معادل 4.۶درصد كل 
طرح ها بيش از ۸۰درصد پيشرفت 

فيزیكي داشته اند. 

از بين كل طرح ها در مجموع 
۸منطقه آزاد و ویژه اقتصادي فقط 
۹۶3طرح صنعتي معادل 1.۲درصد 

طرح ها در دست اجراست كه 
براي آنها بيش از ۶4هزار نفر 

اشتغال و 4۶۹هزار ميليارد تومان 
سرمایه پيش بيني شده است. از 
بين مناطق آزاد نيز منطقه آزاد 
چابهار با 1۷طرح، كيش با 3۰ و 
قشم با 34طرح كمترین تعداد 

طرح ها را در دست اجرا دارند اما 
سایر مناطق آزاد یعني منطقه 

آزاد اروند، انزلي، ماكو و ارس 4۲، 
۶۸، ۸4 و ۲۲۲طرح در دست اجرا 
دارند و 4۶3طرح در منطقه ویژه 

اقتصادي در دست اجراست.

مجموع سرمایه در طرح هاي در دست اجرا تا پایان تير نيز بيش از 1۵۵3هزار ميليارد 
تومان پيش بيني شده اســت،اما نكته جالب در طرح هاي در دست اجرا این است كه 
استان هاي محروم كمترین طرح هاي صنعتي را دارند كه مي تواند توجيهي براي بيكاري، 

محروميت و توسعه نيافتگي  آنها باشد.

 براساس این آمار، از ميان ۷۹هزار و۸۰طرح در دست اجرا، ۶3۸۵طرح در یزد، 
۵۲4۶طرح در خراســان رضوي و ۵۰۰۰طرح در اصفهان در دست اجراست كه 

بيشــترین تعداد طرح ها را به خود اختصاص داده اند اما از بين استان ها كمترین 
تعداد طرح ها در ایالم، كهگيلویه و بویر احمد و بوشهر با ۵۰۲، ۵۷4 و ۶۵۷طرح است.

وم  استان های محر
کمترین برخورداری از 

ح های صنعتی  طر

استان های  یزد و خراسان رضوی 
ح های در  دست  بیشترین طر

اجرا    را  دارند
مجموع اشتغال

 پيش بيني شده 
در طرح هاي در دست اجرا

 بيش از ۲ميليون و۲۰۰هزار نفر 
است كه بيش از ۸۸۶هزار نفر از 
آنها در طرح هایي با 1۰ تا ۵۰نفر و 

۸۸۶ هزار و۵34نفر از آنها در
 طرح هایي با بيش از 1۰۰نفر 

مشغول خواهند شد.

مجموع 
اشتغال   پیش بینی شده

ح های   در طر
در دست اجرا
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یزد

529     نفر .673

11/1     درصد
خ بیکاری نر

6385 مورد
ح های صنعتی در دست اجرا طر

16     درصد
ومیت خ  محر نر

4     درصد
سهم استان در صنعت کشور

ایالم

194.030     نفر

6/2     درصد
خ بیکاری نر

502 مورد
ح های صنعتی در دست اجرا طر

32     درصد
ومیت خ  محر نر

1     درصد
سهم استان در صنعت کشور

خراسان رضوی

000 /6.435     نفر

6/2     درصد
خ بیکاری نر

5246مورد
ح های صنعتی در دست اجرا طر

38     درصد
ومیت خ  محر نر

7     درصد
سهم استان در صنعت کشور

کهگیلویه و بویر احمد

658.629     نفر

10/9     درصد
خ بیکاری نر

574 مورد
ح های صنعتی در دست اجرا طر

42     درصد
ومیت خ  محر نر

1     درصد
سهم استان در صنعت کشور

اصفهان

000 /1.961     نفر

8/9     درصد
خ بیکاری نر

5000 مورد
ح های صنعتی در دست اجرا طر

20     درصد
ومیت خ  محر نر

11     درصد
سهم استان در صنعت کشور

بوشهر

223.504     نفر

10     درصد
خ بیکاری نر

657 مورد
ح های صنعتی در دست اجرا طر

29     درصد
ومیت خ  محر نر

-
سهم استان در صنعت کشور

جمعیتجمعیت

جمعیت

جمعیت

جمعیت جمعیت
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وضعیت هشدار
حل و فصل بحران

بدترشدن بحران
بهتر شدن بحران

گزارش های منتشر شــده از تحوالت اخیر در حوزه های انتخاباتی ایالتی در آمریكا نشان از 
آن دارد كه ترامپ و هــواداران او برای پیروزی قاطع در انتخابات ریاســت جمهوری بعدی، 
یعنی انتخابات 2024، چندین سناریو را به صورت همزمان پیش می برند؛ طرحی كه درصورت 
محقق شدن آسیبی جبران ناپذیر به دمكراســی آمریكا خواهد زد. »میچ مك كانل« نماینده ارشد جمهوریخواه در مجلس 
سنای آمریكا، اواسط دی ماه سال گذشته در برابر هم حزبی های خود ایستاد و به آنها هشدار داد كه اگر به واسطه لغو حكم 
ریاست جمهوری جو بایدن خواسته 81میلیون رای دهنده زیرپا گذاشته شــود، به این بهانه كه فرصتی جدید برای دونالد 
ترامپ به  وجودآید، جمهوریت آمریكا برای همیشه از بین خواهد رفت. نمایندگان پس از اعالم نتایج انتخابات، برای تأیید 
ریاست جمهوری بایدن تشكیل جلسه داده بودند. سخنرانی مك كانل درســت در همان ساعاتی ایراد شد كه صدها نفر از 
طرفداران خشمگین و مسلح ترامپ با تحریك ادعاهای دروغین او مبنی بر تقلب در انتخابات به ساختمان كنگره آمریكا 
هجوم آورده بودند و وارد ساختمان شدند. در نتیجه این حمله 5نفر جان خود را از دست دادند و 138نیروی پلیس مجروح 
شدند. جمالت بعدی مك كانل در میان هیاهویی كه در جریان بود، شنیده نشد: »اگر نتیجه این انتخابات به صرف پذیرش 
اتهامات َسمت بازنده تغییر كند، دمكراسی ما وارد گرداب مرگ خواهد شد. دیگر هرگز شاهد پذیرش انتخابات از سوی ملت 

آمریكا نخواهیم بود و هر 4سال یك بار باید نظاره گر یك آشوب برای تصاحب قدرت به هر قیمتی باشیم.«

سمیرا مصطفی نژاد
خبرنگار

كودتای خزنده ترامپ 
گزارش های متعدد رسانه ای نشان می دهد دونالد ترامپ و جمهوریخواهان هوادار او از هم اكنون در سطح ایالت ها 

مشغول فعالیت و برنامه  ریزی برای بازگشت به قدرت در انتخابات2024 هستند

نبض بحران

ادامه بحران

 آنجلی؛ نماد هواداران 
افراطی ترامپ

 جیك آنجلــی، 32ســاله، معــروف بــه »كیو انان شــمن« 
)QAnon Shaman( با نیم تنه برهنه پر از خالكوبی، كاله خز شاخدار 
و صورت منقش به پرچم آمریكا، پس از حمله به ساختمان كنگره به 
یكی از چهره های شناخته شده این رویداد بی سابقه و خشونت بار 
تبدیل شد. تصاویر او را در لحظه به لحظه حمله به ساختمان كنگره 
آمریكا می توان مشاهده كرد: در ورودی ساختمان،  درحال ورود به 
سالن اصلی و پشت میز رئیس كنگره. این چهره جنجالی در تجمع های 
حامیان ترامپ بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض به نتیجه 
بسیار فعال بود. آنجلی با نام كامل »جیكوب آنتونی آنجی چنسلی« 
اوایل  ماه جاری به اتهام مشاركت در حمله به ساختمان كنگره آمریكا 
به 41 ماه زندان محكوم شد. او یكی از نخستین افرادی بود كه توانست 
وارد ساختمان كنگره شــود و از یك بلندگو برای شدت بخشیدن 
به آشوب و تشویق مهاجمان استفاده می كرد. مقامات قضایی او را 
متهم به خشونت نكرده اند اما می گویند آنجلی »چهره شناخته شده 
شورش در كنگره« است و بارها از دستور پلیس برای ترك ساختمان 

سرپیچی كرده است.

استیو بنن؛ نجواگر ترامپ
پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات سال2016 
در واقع یك باعث و بانی داشــت؛ واقعیتــی كه ترامپ 
پس از به قدرت رســیدن آن را انكار می كرد و شنیدنش 
موجب خشم او می شد. »اســتفان كوین بنن« 67 ساله 
كه نزدیكی او و ترامپ باعث شــد رســانه ها به او لقب 
»نجواگر ترامپ« بدهند برگ برنده ای بود كه به اعتقاد 
بسیاری از كارشناسان سیاســی، مسیر ترامپ به سوی 
كاخ ســفید را هموار كرد. اما پس از كمتر از یك ســال، 
غضب رئیس جمهور آمریكا شامل حال او هم شد و او را 
از اوج قدرت به زیر كشــاند. استیو بنن، بدون شك یكی 

از مهم ترین غایبان انتخابات 2024 آمریكا خواهد بود. 
بنن در اواخر دهــه 1970 به مدت 7 ســال در نیروی 
دریایی آمریكا خدمت كرد. پس از آن به مدت 2 ســال 
در شركت »گلدمن ســاكس« در زمینه سرمایه گذاری 
مشغول به كار شد. ســپس در سال های 1991 تا 2016 
تهیه كنندگی سینما در هالیوود را در پیش گرفت. اما از 
سال 2016 به بعد به واسطه فعالیتش در وب سایت خبری 
»بریت بارت«، مسیر زندگی اش تغییر كرد. بریت بارت را او 
با همكاری »اندور بریتبارت« در سال2007 تاسیس كرده 
بود. بریت بارت همیشه جنجالی بود و گرایش راست گرای 
افراطی داشــت. اســتیو بنن پیش از انتخابات 2016 
بارها در این رسانه درباره شــانس باالی پیروزی دونالد 
ترامپ صحبت كرده بود. همین رویكــرد، او را به حلقه 
نزدیكان ترامپ وارد كرد. در تابســتان سال 2016 بنن 
به عنوان مدیر اجرایی كمپین انتخاباتی ترامپ برگزیده 
شــد. دیدگاه های اقتصادی ملی گرایانه و تمایل بنن به 
سیاست های عوام فریبانه با سیاست ها و شعار انتخاباتی 
»آمریكا را دوباره باشكوه می  كنیم« ترامپ هم راستا شد. 
در هفته های آخر كارزار، ایــن دو به اندازه ای به یكدیگر 
نزدیك شــده بودند كه ترامپ او را »استیو من« خطاب 

می كرده است. 
»جاشوا گرین« نویسنده كتاب »معامله شیطان« معتقد 
اســت بنن مغز متفكر تشــكیل گروهی درهم تنیده از 
سازمان های سیاسی بود كه مدت ها پیش از آغاز انتخابات 
و مشخص شدن نامزدهای انتخاباتی، با هدف سرنگونی 
هیالری كلینتون تشكیل شده بود و در نهایت همین گروه 
بود كه زمینه ســاز پیروزی ترامپ شد. گرین همچنین 
معتقد اســت كه بنن با متمركز ســاختن ترامپ روی 
اطالعاتی كه علیه كلینتون به دست آمده بود و استفاده 
درست و به موقع از ایده ممنوعیت مهاجرت غیرقانونی 
به آمریكا كه روی میهن پرستان آمریكایی تاثیرگذاری 

باالیی داشت، به ترامپ در پیروزی بزرگش كمك كرد. 
سودان

بازگشت غیرنظامیان به قدرت

یك ماه پس از كودتای ارتش در ســودان كه با دستگیری 
نخست وزیر و دیگر اعضای ارشد دولت همراه بود، نشانه هایی 
از فروكش كردن بحران به چشم می خورد. در پی فشارهای 
سازمان ملل، آمریكا و برخی كشورهای اروپایی، عبدالفتاح 
برهان، ژنرال عالی رتبه سودانی كه رهبری كودتا را در دست 
داشت با آزادی عبداهلل حمدوك، نخست وزیر بركنار شده 
و بازگشــت او به قدرت موافقت كرده است. اعتراض های 
ادامه دار مردمی نیز در این تصمیم مؤثر بوده؛ اعتراض هایی 
كه با كشته شدن شــماری از معترضان همراه بوده است. 
شمار كشته شدگان از سوی منابع مختلف، بین 15تا 40نفر 
اعالم شده است. گفته می شود نظامیان و حمدوك در مورد 
آزادی تمامی زندانیان سیاسی نیز توافق كرده اند. حمدوك 
قرار است با مشورت همه نیروهای سیاسی جز حزب »كنگره 
ملی« كه در دوره عمرالبشیر قدرت را در دست داشت، دولت 
تشكیل خواهد دهد. برخی فعاالن سیاسی سودانی معتقدند 
حمدوك در جریان كودتا بوده و با آن همراه بوده اســت. 
حمدوك تحوالت اخیر را »كودتا« دانسته و تصریح كرده 
كه برای بازگشت كشور به اداره غیرنظامی توافق كرده اند. 
كودتای 25اكتبر، 2ســال پس از قیام مردمی سودان كه 
باعث بركناری عمرالبشیر و دولت او شد، رخ داد و انتقادهای 

بین المللی بسیاری به دنبال داشت.

یمن
وخامت بحران انسانی

درگیری ها در اطراف شهر اســتراتژیك مارب كه یكی از 
مناطق نفت خیز یمن به شمار می رود، تشدید شده است. 
در جریان نبرد مارب، صدها نفر از نیروهای دو طرف كشته 
شــده  اند. نیروهای انصاراهلل یمن با ادامه حمالت خود، در 
آســتانه تصرف این شهر هســتند. دفتر امور پناهندگان 
ســازمان ملل در مورد امنیت ســاكنان مارب و بیش از 
یك میلیون آواره ای كه قبال به ایــن منطقه پناه برده اند، 
هشدار داده اســت. طبق اعالم این نهاد، در 3 ماه گذشته 
كه جنگ مارب تشدید شده، دست كم 40هزار نفر از این 
منطقه گریخته اند. اســهال، ماالریا و بیماری های تنفسی 
ناشی از عفونت به شدت در میان آوارگان شیوع پیدا كرده 
است. برنامه توسعه سازمان ملل هم اعالم كرده كه تلفات 
انسانی مستقیم و غیرمستقیم جنگ 7ساله یمن تا پایان 
سال جاری میالدی )1 ماه دیگر( به 377 هزار نفر خواهد 
رســید. حدود 60 درصد از این تعداد مربــوط به تلفات 
غیرمستقیم جنگ در اثر قحطی، بیماری و عدم دسترسی 
به آب آشامیدنی بوده است. بر این اساس، می توان گفت كه 
درگیری های نظامی در یمن تاكنون 150 هزار كشته به جا 
گذاشته است. سازمان ملل هشدار می دهد كه اگر جنگ 
یمن در همین ابعاد ادامه پیدا كند، تا ســال 2050 تعداد 

قربانیان به 1.3 میلیون نفر خواهد رسید.

اتیوپی 
شمارش معكوس برای جنگ داخلی

پیشروی های نیروهای »جبهه آزادی بخش خلق تیگرای« 
به سمت پایتخت اتیوپی ادامه دارد و درگیری ها از احتمال 
یك جنگ تمام عیار در این كشور حكایت دارد. آبی احمد، 
نخســت وزیر، وضعیت فوق العاده 6ماهه اعالم كرده و از 
ساكنان پایتخت خواسته سالح به دست بگیرند. درگیری ها 
از یك سال قبل در منطقه تیگرای در شمال اتیوپی میان 
دولت مركزی و نیروهای تیگرای آغاز شد اما طی ماه های 
اخیر دامنه درگیری ها به نزدیكی پایتخت در مركز كشور 
رسیده است. اتیوپی براساس قومیت به 10منطقه تقسیم 
شــده كه عمدتا خودمختار به شــمار می روند اما دارای 
نهادهای متعلق به دولت مركزی هستند. سیاستمداران 
قدرتمند تیگرای، آبی احمد را به تالش برای تمركز قدرت 
در دست دولت فدرال متهم می كنند. در ادامه كشمكش ها، 
دولت، نیروهــای تیگرای را به حمله بــه پایگاه های خود 
متهم كــرد و ارتش وارد منطقه شــد؛ اقدامــی كه نقطه 
آغاز درگیری ها بود. تاكنون دســت كم 2میلیون نفر آواره 
شده اند. كشورهای غربی و همچنین عربستان از اتباع خود 
خواســته  اند فورا اتیوپی را ترك كنند. آبی احمد در سال 
2019 به دلیل حل مناقشه 20ساله میان اتیوپی و اریتره 
جایزه صلح نوبل را دریافت كرد اما از حل بحران سیاسی 
در كشورش ناتوان بوده است. 9گروه مخالف دولت، برای 

ساقط كردن آبی احمد هم پیمان شده اند.

لیبی
التهاب در آستانه انتخابات

یك ماه مانــده به انتخابات ریاســت جمهوری لیبی، فضای 
سیاســی این كشــور بار دیگر در حال بحرانی شدن است. 
25نفر از نامزدها ازجمله سیف االسالم قذافی، فرزند دیكتاتور 
سابق لیبی معمر قذافی، ردصالحیت شده اند. جمعه گذشته، 
ساعتی پیش از پایان یافتن فرصت اعتراض به رد صالحیت ها، 
دادگاهی كه مأمور رســیدگی به این اعتراض ها بود، هدف 
حمله افراد مســلح قرار گرفت. وكیل سیف االســالم اعالم 
كرد كه در اثر این حمله نتوانســته اعتــراض موكل خود را 
در دادگاه به ثبت برســاند. او یكی از 4نامزد اصلی انتخابات 
پیش رو به شمار می رفت. كمیسیون انتخابات اما به این دلیل 
كه سیف االسالم از سوی دادگاه كیفری بین المللی به اتهام 
جنایات جنگی تحت پیگرد قضایی است، او را ردصالحیت 
كرده اســت. سیف االســالم طی یك دهه گذشته كمتر در 
انظار عمومی دیده شده اســت. او به دلیل دست داشتن در 
كشــتار مردم لیبی در جریان انقالب ســال 2011، حكم 
اعدام گرفت اما در سال 2017پس از تصویب قانونی جدید 
تبرئه شد. بسیاری فرزند 49ساله رهبر پیشین لیبی را امید 
كسانی می دانند كه از انقالب سال 2011سرخورده  شده اند. 
سیف االسالم مخالفان بســیار دارد اما موافقان بسیاری هم 
دارد. حمله اخیر به دادگاه انتخابات، هشدار سازمان ملل در 

مورد احتمال وقوع ناآرامی را به دنبال داشته است.

با گذشت حدود 11ماه، ســخنان مك كانل روزبه روز معنادارتر 
می شود. تقال برای تصاحب قدرت تحت هر شرایطی در آمریكا آغاز 
شده است. با توجه به اعالم حضور قدرتمند ترامپ برای شركت 
در انتخابات ریاســت جمهوری2024، چهره های وفادار به او در 
حزب جمهوریخواه، بر سر چگونگی اجرای انتخابات در ایالت های 
كلیدی با یكدیگر رقابتی شدید دارند. روزنامه گاردین نوشته كه 
آنها مشغول تصاحب ســمت های كلیدی انتخاباتی در سرتاسر 
آمریكا هســتند. همچنین با مشــاهده اقدامات عوام فریبانه اما 
تأثیرگذار ترامپ در جا انداختن باور غلط تقلب در انتخابات2020و 
دادن وعده های جــذاب به نمایندگان جمهوریخواه از ســوی او 
نمی توان این فرضیه را رد كرد كه برنامه ای تماما هماهنگ شده و 
طوالنی مدت برای مدیریت نتیجه انتخابات بعدی آمریكا در حال 
اجراست. تمامی دسیسه ها و نقشه هایی كه درحال حاضر در تمامی 
سطوح دولتی آمریكا درحال ظهور هستند، خبر از پرتنش بودن 

انتخابات بعدی ریاست جمهوری در آمریكا می دهند.

عادی سازی آشوب علیه دمكراسی 
ترامپ تا به امروز هرلحظه بیشــتر از قبل خــود را در الیه های 
عمیق دروغ خودســاخته اش مبنی بر تقلب در انتخابات مدفون 
كرده اســت. ترامپ پس از انتخابات در ابتدا مجبور شــد هجوم 
به كنگره آمریكا را محكوم كند اما در ماه هــای اخیر او به عنوان 
قهرمان آشوبگران ظاهر شده و آنها را »جمعیت دوست داشتنی« 
یا »انسان های فوق العاده« نامیده است. او به گفته مایكل والدمن، 
رئیس مركز برنان، یكی از نهادهای مسئول در انتخابات آمریكا، 
درحال عادی سازی آشــوب علیه انتخابات است. طی یك سالی 
كه از اعالم نتایج انتخابات آمریكا گذشــته، دونالد ترامپ سعی 
كرده ماجرای تقلب در انتخابات را به شــكلی فراگیر میان مردم 
و هوادارانش جا بیندازد. او دائمــا در كارزارهای انتخاباتی  خود 
به طرفدارانش می گوید كه انتخابات ســال گذشته »فاسد ترین 
انتخابات در تاریخ آمریكا« بوده است. ترامپ از قدرت نفوذ خود بر 
حزب جمهوریخواه استفاده كرده و دائما آنها را تحت فشار گذاشته 
تا مقامات ایالت ها را متقاعد كنند در مــورد نتیجه انتخابات در 
ایالت های خود دوباره تحقیق كنند. اگرچه تالش های او تاكنون 
نتیجه چندانی به دنبال نداشــته، اما ایده تقلــب در انتخابات را 
مانند ویروسی در آمریكا پخش كرده است. براساس نظرسنجی 
مؤسسه آمریكایی PRRI، دو سوم جمهوریخواهان اكنون »باور 
دارند« كه ترامپ برنده انتخابات بوده است. نتیجه ترسناك تر این 
نظرسنجی، تأیید اعمال خشونت بار ملی گرایان افراطی در حمایت 

از ترامپ، از سوی یك سوم از جمهوریخواهان است.

مك كارتیسم انتخاباتی ترامپ
ند فولی، اســتاد قانون اساسی دانشــگاه اوهایو می گوید: »لحظه  
بی تكــراری كــه ترامپ در تاریــخ آمریــكا رقــم زده را می توان 
مك كارتیســم انتخاباتی نامید.« او میان اقدامات ترامپ و وحشت 
ضدكمونیستی كه »مك كارتی« در دهه1950در میان آمریكایی ها 
ایجاد كرد، اشتراكات زیادی می بیند و می گوید: »او می خواهد برای 
انتخابات سال2024 از تاكتیك های مشابه مك كارتی برای كسب 
رأی استفاده كند.« در همین راستا ترامپ برای تحكیم جایگاه خود 
در انتخابات بعدی، مهره هایی را چیده است كه همگی به تقلب در 
انتخابات و متقلب بودن جو بایدن باور دارند. او به تمامی نامزد های 
ایالتی وعده موقعیت های كلیدی در دولت خود داده؛ از پست های 
فرمانــداری گرفته تا پســت های نظارت بر انتخابــات. درصورت 
پیروزی در انتخابات میان دوره ای سال 2023كنگره، هر یك از این 
افراد می توانند بر روند انتخابات در ایالت های خود تأثیرگذار باشند. 
»شاونا بولیك« یكی از این نامزدهای انتخاباتی در آریزوناست كه به 
او وعده فرمانداری داده شده است. خانم بولیك سعی داشت در این 
ایالت قانونی را به تصویب برساند كه به نمایندگان ایالتی این امكان 
را می داد كه بدون توجه به رأی مردمــی، رأی الكترال ایالت برای 
انتخاب رئیس جمهور را تغییر دهند. این قانون به تصویب نرســید 

اما نمایشی آشكار از تالش ترامپی ها برای مداخله در انتخابات بود.
مقامات ارشد ناظر بر انتخابات آمریكا بیش از هرچیز نگران بركناری 
افرادی هســتند كه به عنوان مخالفان »كودتای انتخاباتی ترامپ« 
در ایالت ها شناخته می شوند. این اتفاق می تواند در ایالت هایی كه 
جمهوریخواهان دست باال داشته و پست های اجرایی را در اختیار 
دارند، اتفــاق بیفتد. همیــن االن اینگونه اقدامــات در ایالت های 

مختلفی ازجمله در میشیگان درحال وقوع است.

دستكاری قانونی انتخابات
تحلیل گران سیاسی در سال های اخیر بیش از هر زمان دیگری نسبت 
به ظهور پدیده »سركوب رای دهندگان« در آمریكا هشدار داده اند؛ 
شكلی از سیاست های ضد دمكراســی كه در دوران »جیم كرو« در 
قرن بیستم پا گرفت و طی ســال جاری میالدی به شكلی گسترده 
به اجرا درآمده اســت. »مركز برنان« گزارش می كنــد در 6 ماه اول 
امسال، دست كم 30قانون جدید در 18ایالت به تصویب رسیده اند 
كه روند رأی دادن را برای آمریكایی ها دشوارتر می سازند. همچنین 
ســازمان های غیرحزبی مختلف در آمریكا دریافته اند كه در طول 
سال جاری 216الیحه در 41ایالت آمریكا در راستای سیاسی سازی، 
جرم انگاری و مداخله در مدیریت و نظارت بر انتخابات ارائه شــده 
است. بســیاری از این لوایح به دنبال افزایش قدرت و نفوذ مقامات 

جمهوریخواه بر روند انتخابات و ســلب قدرت از مقامات انتخاباتی 
بی طرف هستند. بیشتر این لوایح در ایالت هایی كلیدی و اثرگذار بر 
روند انتخابات ارائه شده اند. این وضعیت از اجرای نقشه ای برنامه ریزی 
شده و هماهنگ خبر می دهد. از میان این لوایح 24مورد به تصویب 
رسیده اند كه یكی از آنها از شهریور در آریزونا به اجرا گذاشته شد و به 
واسطه آن قدرت جمهوریخواهان در هیأت های انتخاباتی كه شمارش 
آرا را به عهده دارند افزایش پیدا می كند. تركیب هیأت انتخابات هم 
به سمت جمهوریخواهان چرخش پیدا كرده و آنها می توانند مقامات 

محلی را از سمت های خود تعلیق كنند.

ارعاب مخالفان
كیتی هوبز، فرماندار دمكرات ایالــت آریزونا و تمامی كارمندان و 
نزدیكان او از زمان اعالم نتایج انتخابات یعنی 11 ماه قبل تا به امروز 
در مركز طوفانی قرار گرفته اند كــه دروغ »تقلب در انتخابات« آن 
را آغاز كرد. پیروزی بایدن در آریزونا با اختالف 11هزار رأی برای 
تثبیت جایگاه او در انتخابات بســیار حیاتی بود اما همین موضوع 
خشم طرفداران ترامپ را برانگیخت و هوبز یكی از نخستین افرادی 
بود كه این خشــم را تجربه كرد. گروهی از اعضای مسلح جنبش 
»دزدان را متوقــف كنید«- جنبشــی كه در اعتــراض به نتیجه 
انتخابات 2020ایجاد شــد- بیرون خانه او تجمع كردند. او بارها 
تهدید به مرگ شده یا تحت تعقیب قرار گرفته است. عالوه بر تهدید 
جانی، نمایندگان جمهور یخواه تالش كردند تمامی اختیارات هوبز 
برای دفاع از قوانین انتخاباتی را از او سلب كرده و اختیارات او را به 
دادستان كل ایالتی بدهند. براساس گزارش مركز برنان، از هر سه 
مقام انتخاباتی در آمریكا، یك نفر در شــغل خود احساس ناامنی 
دارد و از هر 6نفر یك نفر تهدید جانی شــده است. شماری از این 
افراد به دلیل مواجهه با خشونت از ســمت خود استعفا كرده اند  یا 
قصد كناره گیری دارند. خانواده برخی از آنها نیز تهدید شده اند. به 
ازای هر مقام بی طرف انتخاباتی كه از كار كناره گیری می كند، یك 
چهره وفادار ترامپ وجود دارد كه بالفاصله جایگاه او را پر می كند؛ 
افرادی كه نه به قانون اساســی آمریكا، بلكه تنها به یك شــخص 

خاص وفادار هستند.

ترامپپیروزمیشود؟
نتایج یك نظرسنجی جدید در آمریكا نشان 
می دهد اگر همین امروز انتخابات 2024 آمریكا 
بین دونالد ترامپ و جو بایدن برگزار شود، 45 
درصد رأی دهندگان به ترامپ و 43 درصد به 
بایدن رأی می دهند. طبق این نظرسنجی كه 
از سوی امرســون كالج برگزار شده، بیش از 
10درصد شــركت كنندگان هم گفته اند كه به 
شخص سومی جز ترامپ و بایدن رأی می دهند. 
این نظرســنجی بازتاب نارضایتــی از دولت 
بایدن اســت. بنابر همین نظرسنجی، میزان 
محبوبیت رئیس جمهور بایدن 41 درصد است 
كه كمترین میزان در دوره ریاست وی تاكنون 
است. همچنین این نظرسنجی نشان می دهد 
كه بیشــترین افت در میزان رضایت از بایدن، 
در میان رأی دهندگان سیاه پوست اتفاق اقتاده 
اســت. میزان رضایت از بایدن در میان آنها از 

۷2 درصد به 52درصد كاهش پیدا كرده است.

ث
مك

چند روز پس از پیروزی در انتخابات، ترامپ برای بنن سمتی 
جدید ابداع كرد؛ استراتژیست ارشد كاخ سفید. تصمیمی 
كه اعتراضات زیادی به دنبال داشت اما تغییری در آن ایجاد 
نشد. دیدگاه های افراطی بنن كه دمكرات های معترض به 
حضور او در كاخ سفید را هراســان می كرد، در سخنرانی 
كه برای مراسم تحلیف ترامپ نوشته بود، به وضوح بازتاب 
داشت. بنن در متن سخنرانی نوشته بود كه آمریكا در آستانه 
تغییراتی اساسی است و قرار است » اول« جهان باشد. نتایج 
سیاست »اول آمریكا« كه بنن به ترامپ دیكته كرد، چند 
هفته بعد و در قالب امضای دستور اجرایی ممنوعیت ورود 
شهروندان كشورهای مسلمان به آمریكا خود را نشان داد. 
یك روز پس از امضای این دستور،  ترامپ بنن را به عضویت 
شورای امنیت ملی آمریكا در آورد؛ شورایی كه تا پیش از آن 
تنها نظامیان و سیاستمداران ارشد اجازه عضویت در آن را 
داشتند. اما بنن تنها 2 ماه در این سمت دوام آورد و پس از آن 
شورا را ترك كرد. این كناره گیری آغاز مسیر كم رنگ شدن 
نقش بنن در كاخ سفید بود و در نهایت او در تابستان سال 
2017 از سمت خود در كاخ سفید هم كناره گیری كرد. كاخ 
سفید ابتدا این كناره گیری را تصمیمی استراتژیك نشان داد 
تا ماجرای عصبانیت ترامپ از بنن را مخفی سازد. واقعیت اما 
این بود كه ترامپ به شدت از مصاحبه بنن با مجله »امریكن 
پراسپكت« كه در آن ایده او برای حمله نظامی به كره شمالی 
را زیر سوال برد، عصبانی شــده بود. او همچنین پیروزی 
ترامپ را به خودش نسبت داده بود. بنن خواسته یا ناخواسته 
با نادیده گرفتن وجه خودشیفته ترامپ زمینه خروج خود 
را از كاخ سفید فراهم كرد. او پس از ترك كاخ سفید بارها به 
سیاست های ترامپ حمله كرد. دونالد ترامپ پس از انتشار 
كتاب »آتش و خشم: كاخ سفید ترامپ از درون« اثر مایكل 
ولف، به جمله بنن در این كتاب كه مالقات پسرش »ترامپ 
جونیور« با وكیلی روسی در آستانه برگزاری انتخابات سال 
2016 را اقدامی خائنانه توصیف كرده بود، واكنش نشان داد. 
او در توئیتی نوشت كه بنن عقلش را از دست داده است. در 
این دوران بود كه »استیو من« در توئیت های مشهور ترامپ 
به »استیو شلخته« تبدیل شــد و استراتژیست ارشد كاخ 
سفید به تدریج تمامی حامیان خود را از دست داد. بنن در 
سال 2020 به اتهام كالهبرداری و پولشویی در كمپینی كه 
هدفش ساخت دیوار میان آمریكا و مكزیك بود دستگیر اما 

در نهایت توسط ترامپ عفو شد.

دونالد ترامپ
»می خواهم از استیو بنن به 
پاس خدماتش تشكر كنم. 

او در دوران كارزار انتخاباتی ام 
علیه هیالری  كلینتون متقلب به 
كمكم آمد. عالی بود. ممنونم.«



چهار شنبه 10 آذر 161400
ادب و هنر شماره  8376

گزينگويه

از ميان گفته ها
مهدي سحابي در دوره اي از عمرش روزنامه نگار بود و با اينكه 
پس از انقالب ديگر روزنامه نگاري را ادامه نداد اما هميشــه با 
مطبوعات همكاري خوبي داشت و هم براي آنها مي نوشت و هم 
مثل برخي هنرمندان و نويسندگان از مصاحبه و گفت وگو درباره 
آثارش فراري نبود. گفت وگوهايي كه از سحابي به جامانده، نگاه 
ســاده و عميق او را به كارهايش بازتاب مي دهد. تكه هايي از 
گفته هاي او را كه مي تواند در شناخت آثار سحابي به كار آيد 

در ادامه آورده ايم.

 درباره آغاز عالقه اش به نقاشي 
پدرمرانندهكاميونبودوماهميشــهدرخانهمانعالوهبرماشين
شــخصيكهباآناينطرفوآنطرفميرفتيميككاميونهم
داشتيمومنعاشقكاميونبودم.يادمهستكهتختچوبيكنار
حياطراتبديلبهكاميونواتوبوسميكردم،باگلبرگهايرنگي
گلهابرايشفرمانودندهميكشــيدموبچههايخانوادهراسوار
ميكردم؛تازهبليتهمازشانميگرفتم.درهمينسنينسهياچهار
سالگيبودكهپدرميكنقاشيبراساستصورشازيكيازقهرمانان
شاهنامهبرايمكشيدوايننقاشيشدمنبععالقهمنبهنقاشي.آن
تصويركودكانهحكمجادوييراداشتكهدردنيايجديديرابه

رويمنبازكرد.)آزما، شماره 68، آذر 1388(

 درباره نقاشي هايش از ماشين قراضه ها
يكروزكهدرحواليامامزادهداوودكوهنورديميكردم،چشمام
افتادبهگلوالييكهبقايايسيل50سالپيشاينمنطقهبودو
قسمتجلوييككاميونآبيرنگكهازمياناينگلواليبيرون
آمدهبودوقسمتهاييازآنزنگزدهبود)البتهاينماجرامربوطبه
30سالپيشاست(وآنقدرزيبابودكهنظرمراحسابيجلبكرد.
زيبابهمفهوميكهمنميدانموبهنظرشمافقطيكماشينقراضه
استوبعضيهاحتيدراينماشينقراضهتراژديهمميبينندوآن
رانشانهايازغرقشدندرسيلومرگوزخميشدنانسانهاو...
ميدانندامامنآنرابهعنوانيكشيءبسيارزيباديدمتاچندسال
بعدودورهايكهجمعههابچههايمراميبردمبهمنطقهكنوخودم
باآبرنگميرفتمومنظرهميكشيدم.يكروزخيليتصادفيوارد
يكدرهكوچكيشديمكهقبرستانماشينهايقراضهبود.منهر
جمعهبهسراغآنهاميرفتموتابچههابازيميكردندمنهماينهارا
ميكشيدمكهباآناصلاوليهدوستداشتنماشينتركيبميشد،
ضمناينكهبهنظرمنفرمهايمنحصربهفرديدارندوهيچهمدر
اينماشينهاآنجنبهتراژيكيكهموردنظربعضيهابودنميديدم.
اينهاشديكمجموعهواستقبالازنمايشگاهيهمكهباآنهابرگزار

شدفوقالعادهبود. )آزما، شماره 68، آذر 1388(

 درباره »عنوان« نداشتن آثارش
منشخصادراين30ـ20سال،اصوالبرايآثارمعنواننميگذارم،
بدوناينكهمخالفتيباآنداشتهباشم.ميپذيرمكهكسيبخواهد
براياثرشعنوانبگذاردوحتياينكهعنوانبخشيازاثراوباشد.
كمااينكهدرموارديديدهامكهاگرعنواننباشداثرمفهوميديگر
پيداميكند،وليشخصابهچنددليلترجيحميدهمعنوانروي
آثارمنگذارم؛يكياينكهفكرميكنمدرنهايتعنوانبهجايكمك
بهبينندهويرامحدودميكند،يعنييكنوعبرداشتتحميليرا
بااثرهمراهميكند)نوعيزورگوييهنرمنداســتيعنيهنرمند
ميگويدكارمنرااينطوريببين(.البتهشايدهمهنرمندبهخودش
ظلمميكند،يعنياحتماالميتوانستدستبينندهرابازتربگذارد
تابينندهخيليچيزهايبيشتريازآنچهاثروعنوانميگويدكشف
كند.بادادنعنوانوگاهيعنوانهايخيليگوياميشــودگفت
برداشتاوكاررايكطرفهميكند.البتههمانطوركهگفتمنههميشه.
گاهيعنوانميتوانديكنوعپوشانندهنارسايياثرباشديعنياثر
بهتنهاييتواناييبرقراريارتباطنداشتهباشدياحداقلشائبهاين
هستكهعنوانازجانببرخيكساناينگونهتلقيميشودكهكاربه
اندازهكافيگويانبودهوبايدعنوانهمراهآنباشدتابتوانداثرراگويا
كند.البتهآثاريداريمكهباعنوانتحكيمميشوندونكتهديگرهم
اينكهگروهيازآثارتجسميهستندكهالزمدارندبهحيطهادبيات
همنقبيبزنندودرايننقبيكهميزننداحتماالعنوانبرايشانالزم
اســتوليازديدكلي،منترجيحميدهمكاربدونعنوانباشدتا
منبتوانمدرمقابلآنآزاديعملداشتهباشموابتكارمنبهعنوان

بينندهعملكند. )تنديس، شماره 94، اسفند 1385(

 درباره مخاطب آثارش
منمخاطبراخاصوعامنميكنم.منبهطوركليبهيكمخاطب
نوعينظردارمودربرخوردبامخاطبهايــمهمتمايزيبينديد
مخاطبعاموخاصقائلنيســتم.قبولدارمبعضيازكسانيكه
بيشتردراينزمينههاتجربهوممارستدارندممكناستبهتراز
بعضي،كارهارابفهمند.ازطرفي،ازجانبكسانيكهآدماحساس
ميكندخيليازنزديكاهلايننوعكارهانيســتند،ممكناست
كشفهايخيليجالبيدركارهايمشود.ايناستكهدرمجموع
منشخصامخاطبخاصيرادرنظرندارم.مخاطبمنيكمخاطب
نوعياستبدوناينكهبخواهمچيزيبهويقرضبدهموخيليبه

طرفشبروم.)تنديس، شماره 162، آبان 1388(

نگاهیبهنقاشیها،عكسهاومجسمههایمترجمیكهعاشقزندگیبود

وقتی به يك عكس يا يك تابلوی نقاشی  و يا يك مجسمه 
نگاه می كنيد چه احساسی به شما دست می دهد؟ هيجان؟ 
شادی؟ اندوه؟ خشم؟ آســودگی؟ انزجار؟ استيصال؟ 
اشتياق؟ اصال بگذاريد يك گام به عقب برگرديم و بپرسيم 
آيا در مواجهه با يك اثر هنری - فــارغ از اينكه ادراك 
عاطفی شــما چه كيفيتی دارد - احساس می كنيد كه 
تغييری در درك و دريافت حسی و عاطفی شما رخ داده 
و حال و احوال تان دگرگون شــده است؟ شايد ترجيح 
می دهيد از اين هم به عقب تر برويم و بپرســيم چطور 

درمی يابيد كه رودرروی يــك اثر هنری قرار گرفته ايد؟ 
معيار شــما برای اينكه شــيئی را اثری هنری قلمداد 
كنيد چيســت؟ قاعدتا هر كس، بنا بر تجربه زيسته اش 
و آموزش هايی كه از آن برخوردار بوده، پاســخ متفاوتی 
به اين ســؤال دارد؛ اما گفته ای از هربرت ريد- منتقد و 
مورخ هنر مدرن- وجود دارد كه هم سرراست و به دور از 
پيچيدگی های تئوری پردازانه است و هم راهنمای خوبی 
برای درك اين  مسئله است كه اثر هنری چه تغييری در 
انسان ايجاد می كند. ريد در كتاب »معنی هنر« )ترجمه 
نجف دريابندری( می نويســد:»اثر هنری به يك معنی 
رها ساختن شخصيت انسان است. احساسات ما معموال 
مهارشده و سركوفته اند. ما يك اثر هنری را مورد تامل قرار 

می دهيم و فورا احساس رهايی می كنيم. و نه تنها رهايی - 
سمپاتی خود نوعی رهايی احساس است - بلكه احساس 
قوت و شدت و تعالی هم می كنيم. فرق اساسی ميان هنر 
و احساساتی گری در همين جاست. احساساتی گری هم 
نوعی رهايی احساس است؛ منتها رهايی همراه با ضعف و 
وارفتن عواطف. هنر هم رهايی احساس است، اما در عين 
حال قوت و استوار شدن نيز هست. هنر رعايت اقتصاد در 
بيان احساسات است؛ هنر عاطفه ای است كه صورت خوب 
از آن حاصل شود.« اين مقدمه را آورديم تا به اينجا برسيم 
كه اين رهايی احساس را - كه با قوت و استوار شدن توأم 
است - می توان در نقاشی ها، مجسمه ها و عكس های مهدی 

سحابی بازشناخت.

یك عمر در جست وجوی رهایی احساس
محمدناصر احدی 

روزنامهنگار

مهدیســحابی)۱۴بهمن۱322درقزوين-۱۸آبان۱3۸۸درپاريس(كهبيشترباترجمهكتابهايی
همچونرمان۸جلدی»درجستوجویزمانازدسترفته«نوشتهمارسلپروستيا»مرگقسطی«،
»دستهدلقكها«و»قصربهقصر«نوشتهلويیفرديناندسلينيا»همهمیميرند«نوشتهسيموندوبووار
يا»مكتبديكتاتورها«و»خروجاضطراری«نوشتهاينياتسيوسيلونهيا»تربيتاحساسات«گوستاوفلوبر
وكلیكارديگرشناختهمیشود،سالها-پابهپایترجمه-بربومرنگزد،شاتردوربينرافشردومصالح
مختلفرابرایخلقمجسمههايشبهكاربرد.ازآثارسحابیدرزمانحياتشچندنمايشگاهبرگزارشده
بود،امااگرتابهحالكارهایهنریسحابیرانديدهايد،نمايشگاه»مروریبرآثارسحابی«كهاز۱2آبان
درموزههنرهایمعاصرتهرانبرگزارشدهوتا2۸آذرهمادامهدارد،فرصتیاستبرایآشنايیباسحابی
هنرمند.ايننمايشگاهشاملدوبخشادبیوهنریاستكهبخشادبیآنمدخلیبرآثارمكتوبسحابی
استوبخشهنریآننقاشیهاوعكسهاومجسمههایویرادرمعرضديدبازديدكنندگانقرارداده
است.اگراهلنمايشگاهرفتننيســتيدياچنانچهدرتالشبیامانیكهگذرانمعاشمیطلبد،فرصتی
برایسرزدنبهنمايشگاهنداريد،ماكوشــيدهايمدراينصفحهاينفرصترامهياكنيمتاتجربهرهايی
احساسراكهباديدنيكاثرهنریحاصلمیشودبرایشمابهارمغانبياوريم.باديدناينتصاويرپی
میبريدكهسحابیچقدرعاشــقزندگیبودهودرهمهآثارشدرجستوجویرهايیاحساسحتیاز

ميانويرانیوخرابیبودهاست.

در بخش ادبی نمايشگاه، بازديدكنندگان با جلد آثار مكتوب سحابی مواجه می شوند. اين جلدها برای يادآوری 
عناوين كتاب هايی كه از زير قلم سحابی بيرون آمده بد نيست، اما در برخورد با آنها اين پرسش پيش می آيد 
كه آويختن جلد اين كتاب ها بر ديوار موزه هنرهای معاصر چه نسبتی با هنر سحابی دارد؟ ديدن اين جلدها 

چه وجهی از هنر سحابی يا حتی توانايی ادبی او را عيان می سازد؟ در اين بخش، چند برگه دست نويس سحابی 
نيز بر ديوارها نصب شده است. ديدن اين دست نويس ها شايد - مثال - در موزه شخصی سحابی بجا باشد، اما 
آيا در موزه هنرهای معاصر هم درخور است و در تناسب با فضا قرار دارد؟ البته نبايد از حق گذشت كه ديدن 

خط خوش سحابی و مرغكانی كه - احتماال ناشی از قلم خوردگی هستند - در ميان كلمه ها و در البه الی سطور 
كشيده، انضباط و تسلط و شوخ طبعی سحابی را و نيز لذتش را از كاری كه می كرده آشكار می كند.

پرتره های سحابی از 
اشخاص همزمان از دو 
عنصر طنز و رازآميزی 
برخوردارند. پرتره 
او از خودش در مركز 
تصوير و پرتره هاي 
ابراهيم حقيقی در 
طرفينش اگر حس 
طنازانه ندارد، از 
چه حسی سرشار 
است؟ يا آيا می توان 
از رازآميزی و ابهام 
موجود در پرتره 
شخصی كه يك بار با 
رنگ قرمز و يك بار 
ديگر با رنگ سياه 
كشيده شده گذشت؟ 

پرندگان سحابی تجربه ای در كار با مصالح مختلف هستند. نوعی ديگری از آفرينش زندگی از دل اشيايی كه به ظاهر با زندگی و 
جنبش و تپندگی  قرابت ندارند. پرنده های سحابی مثل ديگر آثارش روح زندگی در رگ و پی شان جاری است. نغمه خوان اند و هر 

لحظه ممكن است از سر ديوار بپرند روی شانه تماشاگری كه به آنها می نگرد بنشينند. اين پرندگان، در عين سادگی، سرشار از 
حسی خوش اند؛ حسی كه به بيننده منتقل می شود و در خود شیء منجمد نشده است. هنر سحابی در خلق اين پرنده ها آفرينش 

ظرافت از دل زمختی است؛ جان بخشيدن به بی جانی است؛ رقم زدن رهايی احساس با قوت و شدت و تعالی است.

در اين دو عكس، جمعيت است كه به عنوان سوژه ای منفرد توجه عكاس را به خود 
جلب كرده است. در عكس سمت چپ، قاب چنان بسته شده كه فشردگی جمعيت 

به خوبی درك شود. در عكس سمت راست، در پس زمينه، برج آزادی ديده می شود. 
نگاه بيننده از روی خودروهای جلوی تصوير ُسر می خورد و از روی توده مردم 

می گذرد و به برج آزادی می رسد.

در اين عكس، امام خمينی)ره( در مركز تصوير قرار دارد. در سمت چپ 
ايشان، شهيد بهشتی ايستاده كه دارد در گوش ايشان حرفی می زند، 

درحالی كه نگاهش به سويی ديگر است. در سمت راست امام)ره(، فرزند 
ايشان، حجت االسالم سيداحمد خمينی، ايستاده است. مهدی عراقی )از 
اعضای فدائيان اسالم( در كنار فرزند امام ايستاده است. در روبه روی آنها 
هاشم صباغيان، عضو ارشد نهضت آزادی ديده می شود. در گوشه سمت 

راست باال، تقريبا نيمی از چهره آيت اهلل خلخالی ديده می شود.

بخشهنرینمايشگاهباعكسهایسحابیآغازمیشود.عكسهایسحابیازانقالبتابهحالديدهنشدهبودوشايدكمتركسیمیدانستكهسحابیدرايام
انقالبدوربينبهدستداشتهوازوقايعآنروزهاعكاسیمیكردهاست.درايننمايشگاهچندعكسازسحابیازروزهایانقالببرديوارآويختهشدهاست.با
اينكهتعداداينعكسهازيادنيستامامهارتونگاهعكاسانهسحابیدراينعكسهاكامالهويداست.واكرايوانس-عكاسآمريكايی-معتقدبودكهعكاس
بايدبرخالفنقاشنسبتبهعنصرتصادفدرعكسهايشخودآگاهیداشتهباشدواينعنصررادركارهايشبهكارگيرد.سحابیباديدیتحسينبرانگيزموفق

شدهكهلحظهرادرقابدوربينشبهتصرفخوددرآوردوتفسيریخاصازموقعيتیكهرقمخوردنشدراختياراونبوده،ارائهدهد.

سحابی هم مانند عكاسی مستند به واقعه چشم داشته و هم مانند 
عكاسی فرم گرا توجه به فرم را از نظر دور نكرده است. القای ايستايی 
يا پويايی در عكس های انقالب سحابی از طريق همين توجه به فرم 
)حجم های هندسی يا خطوط( ممكن شده است.

وقتی به اين نقاشی می نگريد، چه می بينيد؟ دو كاميون به هم كوفته شده؟ آهن سرد و سخت له شده و دريده  شده؟ 
دو جسم بی جان و بی روح كه سبعيت و بی رحمی زندگی ماشينی را پيش چشم زنده می كنند؟ يا دو موجود خسته، 
اما مهربان كه همچون دو رفيق يكی بر ديگری تكيه كرده و نامرادی زمانه را با اكسير رفاقت تاب می آورند؟ يا شايد 
هم دو معشوق كه ساليانی دراز در كنار هم زيسته اند و باال و پايين زندگی را ديده اند و حاال يكی سر بر شانه ديگری 
نهاده و به خاطرات مشتركشان می انديشند؟ دلداری يا دلدادگی، رفاقت يا مهرورزی؛ هر چه هست، اين صحنه 
يك تصادف نيست؛ برخوردی انسانی است در حق دو موجود غيرذی روح؛ نگاهی از سر مالطفت است به صحنه ای 
دلخراش. بيرون كشيدن زندگی از دل نيستی و نابودی و عدم.

حتی در اين ماشين های تك افتاده هم می توان 
رد نگاه انسانی نقاش را گرفت و ديد كه او 
با عطوفت به اين خودروهای اسقاطی نگاه 
می كند. اين ماشين های تنها به پرتره هايی 
می مانند از آدم هايی كه زندگی با آنها مهربان 
نبوده و گرد خستگی بر چهره شان نشانده 
است. ماشين های سحابی شخصيت انسانی 
دارند و توده ای آهن مچاله شده را تداعی 
نمی كنند. می شود دركشان كرد، برايشان دل 
سوزاند و به آنها احترام گذاشت.

 ويژگی انسانی ماشين های سحابی در نقاشی هايی 
كه با چهره انسانی تركيب شده، بيشتر م ؤكد شده 
است. در اين نقاشی ها، با اينكه چهره و سر انسان 

با قسمت جلويی خودرو تلفيق شده، اما ماشين 
بر انسان چيره نشده و انسان را از انسانيتش تهی 
نكرده است. همچنين ماشين های پازلی هم - در 

عين تكه تكه بودن - انسجام و يكپارچگی ماشين 
را تداعی می كنند. مضاف بر اينكه اين ماشين های 

پازلی يادآور هنر پاپ آرت هستند و نقاشی های 
چهارتكه مشهور اين سبك را به ياد می آورند.

»ماشينقراضهها«احتماالمحبوبترين
نقاشیهایسحابیهســتندكهبيننده
برایارتباطباآنهابهدردســرنمیافتد.
اينماشينهایاســقاطیكهعمرشان
سررســيدهوازريختافتادهانــدوديگر
چرخهايشانبرتنسياهوسختهآسفالت
جادهوخيابانســاييدهنمیشود،حس
ازهمپاشــيدگیوانهــداموويرانیرابه
ببينندهمنتقلنمیكنند.نقاش،انهدام
وزوالاينخودروهــارادرنهايترأفتو
احترامبربومتصويركردهاســت؛گويی
هنگامكشــيدنايننقاشــیهاسوژهاو
شــيئیبیجــاننبــوده،بلكهانســان
سالخوردهایبودهكهسحابیكوشيدهدر
خطوطچهرهاشدقيقشــودوازروزگار

رفتهاوحكايتیبصریبهدستدهد.

عكسها:حامدخورشيدي
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شير بي دندان
تيم مجيدي در خلق موقعيت تيم دوم ليگ است و در بهره وري از موقعيت ها تيم دوازدهم!
كادر فني آبي ها دائما به فكر پنالتي است اما در اين تيم حتي دوسوم پنالتي ها هم هدر رفته اند

    خريد دومنظوره    توپ طالي پرسروصد ا
مسي چگونه هفتمين توپ طالي مجله فرانس فوتبال را برد 

    اين 4 برش زشت

    آب نبات براي لوا     الاقل مردم نگاري كنيد!     ليگ خجالت آور
به جا مانده از اتفاقات هفته هفتم ليگ برتر

18 19
حضور مغانلو در سپاهان و غيبتش در پرسپوليس محسوس است
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اين 4 برش زشت
به جا مانده از اتفاقات هفته هفتم ليگ برتر

بهروز رسايلي| مسابقات هفته هفتم ليگ برتر در حالي برگزار 
شد كه پرسپوليس و اســتقالل برابر تيم هاي نفتي به ميدان 
رفتند. آبي ها در آبادان برابر صنعت نفت تن به تســاوي يك 
- يك دادند، اما پرســپوليس در تهران به سختي موفق شد با 
يك گل نفت مسجدسليمان را شكست بدهد. باور كنيد خيلي 
دوست داريم بيشتر از زيبايي ها و وجوه مثبت مسابقات ليگ 
حرف بزنيم، اما چه كنيم كه كفه زشــتي ها سنگين تر است، 

خيلي هم سنگين تر است.

   اشتباهات داوري تا كجا؟
اين اوج بدســليقگي بود كه بعد از اتفاقات 2 ســال پيش در بازي 
صنعت نفت آبادان و استقالل با قضاوت محمدرضا اكبريان، يك بار 
ديگر دقيقا همين داور براي همين مسابقه در همان شهر انتخاب 
شود! با اين حال فدراســيوني كه مي تواند داربي تهران را براي روز 
شنبه ساعت 4 بعدازظهر برنامه ريزي كند، آنقدر بدسليقه هست كه 
اكبريان را دوباره براي بازي آبادان بگذارد! از همان ابتداي معرفي 
اكبريان به عنوان داور اين بازي، باشــگاه اســتقالل اعتراضش به 
موضوع را علني كرد. در اين شرايط اكبريان هر اشتباهي مي كرد، 
موضوع يك جور تفســير مي شــد. او اگر به ضرر نفت دچار لغزش 
مي شد مي گفتند قصد دارد اشــتباهات قبلي اش عليه استقالل را 
جبران كند و اگر بار ديگر به زيان آبي ها دچار خطا مي شد، مي گفتند 
سر لج افتاده اســت. اتفاقي كه رخ داد اما از ســنخ دوم بود. بنا به 
ارزيابي كارشناســان، اكبريان در اين بازي يك يا 2 پنالتي به سود 

استقالل اعالم نكرد كه خب طبيعتا در نتيجه بازي هم مؤثر بود. يك 
بحث اين است كه تا كي بايد هر هفته شاهد اشتباهات آشكار داوري 
باشيم و خبري هم از VAR نباشد. بحث دوم هم اين است كه چرا 
از همين پتانسيل موجود به بدترين شكل ممكن استفاده مي شود. 
شايد اگر هر داور ديگر در آبادان سوت مي زد، با تمركز بيشتر دچار 
اين اشتباهات نمي شد. اكبريان اما تحت تأثير حواشي قبل از بازي 
شرايط سختي داشت و اشــتباهات مؤثري هم كرد. دست كميته 

داوران درد نكند!

  معركه زشت آزادي
اتفاقاتي كه پيش از بازي پرسپوليس و نفت مسجدسليمان رخ داد، 
بسيار عجيب و مايه تأسف بود. جنگ بر سر تبليغات محيطي كم كم 
به جاهاي باريكي كشيده است. مقاومت باشگاه ها در مقابل سازمان 
ليگ، كار را به جايي رسانده كه هر هفته شاهد يك جنجال جديد 
هستيم. اين بار با ورود شركت توسعه و تجهيز اماكن ورزشي، حتي 
نزديك بود مسابقه پرسپوليس و نفت لغو شود. در مورد اينكه در اين 
غائله حق با كيست خيلي مي شــود حرف زد، اما هر چه هست اين 
كشمكش نبايد به جايي برسد كه اعصاب و روان مردم را مخدوش 
كند. هواداران چه گناهي كرده اند كه بايد شاهد اين جنگ زرگري 
باشند؟ آنها فقط مي  خواهند يك مسابقه شسته و رفته فوتبال ببينند 
و حق شان نيســت كه اين همه تنش را تحمل كنند. حاال بگذريم 
كه به هر حال هر كســي براي خودش يك برنامه ريزي دارد و وقفه 

نيم ساعته در آغاز مسابقه مي تواند نظم اين برنامه را به هم بريزد.

  چرا بدون تماشاگر؟
مسابقات هفته هفتم در حالي بدون حضور تماشاگران برگزار شد كه 
در هفته هاي پنجم و ششم، 2 بازي با تماشاگر داشتيم. نبرد استقالل 
با نساجي و پرسپوليس با نفت آبادان با حضور محدود هواداران در 
ورزشگاه آزادي برگزار شد، اما هيچ كس نفهميد چه اتفاقي رخ داد 
كه يك قدم عقب رفتيم و مسابقات اين هفته به ورزشگاه هاي خالي 
برگشــت. به طور كلي اين معما يك بار بايد حل شود. با توجه به لغو 
تقريبا تمامي محدوديت هاي اجتماعي، ورزشگاه ها هم بايد شرايط 
روتين و نســبتا عادي پيدا كنند و اين مســئله فقط هم محدود به 

تهران نباشد، چون اين خودش مصداق تبعيض است.

  اين چه كيفيتي است؟
از طرف ديگر كيفيت فني مسابقات هم چندان چنگي به دل نمي زند. 
استقالل البته اين هفته برابر نفت آبادان بهتر از گذشته بازي كرد، 
اما شايد بخش زيادي از اين مسئله را بايد به نام ضعف نفت نوشت؛ 
چه اينكه پرسپوليس هم يكي از معدود نمايش هاي قابل دفاعش را 
برابر همين تيم ارائه داده بود. در عوض سرخپوشان اين هفته مقابل 
نفت مسجدسليمان به شرايط قبلي بازگشتند و عملكرد مالل آوري 
داشتند. تيم يحيي آنقدر كه مردم توقع دارند خوب بازي نمي كند. 
كم كم كار به جايي رســيده كه برخي هواداران براي حضور مربيان 
خارجي در ليگ ايران دلتنگ مي شــوند. كاش الاقل پرسپوليس و 
اســتقالل به عنوان ويترين اين ليگ آنقدر خوب باشند كه چنين 

اتفاقي رخ ندهد.

 ليگ خجالت آور فوتبال
هفته هفتم ليگ برتر ايران ديروز با انجام 3بازي 
به پايان رسيد و هر 3بازي بدون گل مساوي تمام 
شد! ايران احتماال تنها ليگ فوتبال دنيا را دارد كه 
تيم هايش براي گل نزدن، فوتبال بازي مي كنند. 
3بازي ديروز در حالي بدون گل شد كه در 5بازي 
قبلي اين هفته هم فقط 7گل ردوبدل شــده بود 
و در مجموع، ميانگين گل هاي اين هفته به يك 
گل در هر بازي هم نرسيد! ديشب فجرسپاسي به 
زمين پديده قعرنشين رفت و آلومينيوم باالنشين 
هم از ذوب آهــن ميزباني كرد كــه هر دوي اين 
بازي ها بدون گل تمام شــد. بازي سوم در اهواز 
ميان فوالد و تراكتور برگزار شــد كــه با مربيان 
جديدشان يعني نكونام و ســولدو در بازي هاي 
اخيرشــان گل نخورده بودند و اين عادت را در 
بازي ديشب هم ادامه دادند. كال اگر اين بازي ها 

برگزار هم نمي شد هيچ اتفاقي رخ نمي داد.

فوتبال ايران
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نكته بازي   

آماربازي

راحت بگو مي خواهم برگردم

نباش تا ارث نبري

سكونشين بعدي كيست؟

تعــداد اظهارنظرهايــي كــه علي 
عليپور در اين چند هفته در مورد 
پرسپوليس انجام داده، از شماره 
خارج شده اســت. او كه زماني هر 
دو پايش را در يك كفش كرده بود 
و مي خواست لژيونر شود، حاال هر روز به 
پرسپوليس چراغ سبز نشان مي دهد. عليپور مدام براي اين تيم 
آرزوي موفقيت مي كند و حتي گفتــه: »به همبازيانم مي گويم 
پرسپوليس پرافتخارترين تيم آسيا است.« دست شما درد نكند. 
قدرشناسي خيلي چيز خوبي است و دم عليپور هم گرم، اما بعيد 
نيست دلبري هاي اخير او از سرخ ها مربوط به شايعه بازگشتش 
باشد. شرايط در ماريتيمو براي عليپور خوب نيست؛ نه اين تيم 
عملكرد فوق العاده اي دارد و نه مهاجم ايراني جايگاه خوبي براي 
خودش دست و پا كرده است. در نتيجه شايد معناي تمجيدهاي 

اخير او از پرسپوليس اين باشد: »مي خواهم برگردم!«

بازيكنان پرسپوليس يك بار ديگر با 
انتشار استوري هماهنگ، اعتراض 
خودشان به مشكالت مالي باشگاه 
را نشان دادند و از به تعويق افتادن 
دريافتي هاي شــان گاليه كردند. 
فكر مي كنيد واكنــش مجيد صدري، 
سرپرست باشگاه چه بود؟ او دقيقا همان جمالتي را به زبان آورد 
كه تك تك مديران پرسپوليس و استقالل در اين سال ها گفته اند: 
»همانطور كه مي دانيد ما وارث بدهي هاي زيادي از گذشــته 
هستيم و در اين شرايط كار كردن سخت است.« خدا شاهد است 
خسته شديم از بس از اين حرف ها شنيديم. آقايان مدير؛ اگر واقعا 
فكر مي كنيد در وضعيت دشــواري كه از مديران قبلي به ارث 
رسيده نمي توانيد كار كنيد، چه بهتر كه اصال نباشيد و خودتان 
و مردم را از اين رنج معاف كنيد. بعد جالب است كه همين آقاي 

صدري در به در دنبال مديرعاملي قطعي هم مي گردد!

محمد محبي همچنان در فهرست 
سانتاكالرا قرار نمي گيرد. بازيكن 
سابق سپاهان كه براي خودش در 
اين تيم ارج و قربي پيدا كرده بود، 
اين فصل به سانتاكالرا پيوست تا در 
عوض آنها هم رضايتنامه قطعي شهريار 
مغانلو را صادر كنند. خود شهريار تقريبا در تمام طول دوران 
حضورش در باشگاه پرتغالي سكونشين بود و حاال همين شرايط 
اسفبار براي محبي تكرار شده است. البته در مورد اين بازيكن 
عده اي هم مي گويند با مصدوميت جزئي مواجه اســت، اما ما 
سكونشيني محبي را در شرايط سالمش هم ديده ايم. در مجموع 
به نظر مي رسد مديران سانتاكالرا قسم خورده اند هر فصل يك 
بازيكن ايراني داشته باشند و به او بازي ندهند! به زودي احتماال 
سپاهان محبي را پس مي گيرد و يك بازيكن ديگر به سانتاكالرا 

مي دهد تا يك مدت هم او روي سكو بنشيند.

متريكا

هر 3تيم پرسپوليس، سپاهان و استقالل تا 

پايان هفته هفتم امتيازات بهتري نسبت به 16
فصل گذشته در همين مقطع گرفته اند. 
فصل قبل استقالل با محمود فكري بعد از 
7بازي صاحب 12امتياز بود اما استقالِل مجيدي تا امروز 13امتياز گرفته 
و البته شايسته امتيازات بيشتري هم بوده است. پرسپوليس هم فصل 
گذشته بعد از 7بازي فقط 11امتياز داشت اما امسال 14امتياز گرفته و 
3امتياز بيشتر از پارسال دارد. اين اتفاق در تيم سپاهان هم رخ داده و آنها 
هم مثل پرسپوليس 3امتياز بيشتر از پارسال دارند. تيم نويدكيا فصل 
قبل از 7بازي 13امتياز گرفت و تا هفته هفتم 2باخت داشت اما امسال 
در دومين فصل ســرمربيگري نويدكيا، اين تيم در 7بازي فقط يك بار 

باخته و با 16امتياز صدرنشين است.

 تيم  هاي سپاهان و گل گهر هفته آينده در 

حالي مقابل هم قرار مي گيرند كه هر دوي 307
آنهــا بيــش از 300دقيقــه اســت گل 
نخورده اند. خــط دفاعي ايــن دو تيم از 
برترين خطوط دفاعي ليگ هستند؛ ســپاهان با دريافت فقط يك گل 
كمترين گل خورده را دارد و گل گهر هم طي 7بازي فقط 3بار دروازه اش 
باز شده است. گل گهر آخرين بار در بازي با پرسپوليس از عيسي آل كثير 
گل خورده و در 3بازي بعدي كلين شيت كرده تا دقايق گل نخوردنش به 
307دقيقه برسد. ســپاهان هم بعد از گلي كه هفته چهارم در داربي 
اصفهان خورد و بازي را به ذوب آهن باخــت ديگر گلي دريافت نكرده 
است. تيم نويدكيا در شروع فصل 327دقيقه طول كشيد تا نخستين 
گلش را دريافت كند و بعد از آن هم تا امروز 303دقيقه گل نخورده است.

 تيمي كه بهترين گلزن تاريخ ليگ را روي 

نيمكت دارد در 7هفته گذشــته فقط در 319
يك بازي موفق به گلزني شده است. تيم 
هوادار كه امسال پا به ليگ برتر گذاشته و 
سرمربي اش رضا عنايتي اســت در 6بازي از 7بازي اش موفق به گلزني 
نشده و در مجموع فقط 2گل زده دارد. اين تيم كه در هفته چهارم پديده 
را با 2گل برده، براي ثبت نخستين گلش در ليگ برتر 279دقيقه انتظار 
كشيد و بعد از 2گلش در آن مسابقه هم دوباره 319دقيقه است در گلزني 
ناكام مي ماند. رضا عنايتــي كه خودش 147گل در ليــگ برتر زده و 
ركورددار گلزني در اين رقابت ها است بايد تدبيري براي خط حمله كم اثر 
تيمش بينديشد وگرنه ركوردهاي 400و 500دقيقه اي هم در انتظار اين 

تيم تازه وارد خواهد بود.

برنامه  

شنبه 13 آذر 1400

يكشنبه 14 آذر 1400

پنجشنبه 18 آذر 1400

جمعه 19 آذر 1400

گل گهر- سپاهان

هواد ار - نفت  مسجد سلیمان

صنعت نفت - پیكان 

استقالل - پرسپولیس 

نساجی - پد يد ه 

پیكان-استقالل

سپاهان-صنعت نفت آبادان

پرسپولیس-هوادار

نفت  مسجدسلیمان-ذوب آهن

پديده مشهد-گل گهرسیرجان

مس رفسنجان-تراکتور

آلومینیوم اراک-فجر سپاسی

فوالد-نساجی مازندران

ذوب آهن - مس رفسنجان 

فجر سپاسی - فوالد 

تراکتور - آلومینیوم

ليگ برتر- هفته هشتم

15:00

15:00

15:00

16:00

16:00

18:00

18:00

مدت هاست كه 2 بازيكن تاجيكستاني مدنظر پرسپوليس براي عقد 
قرارداد با اين باشگاه به ايران آمده اند، اما هنوز مشكل تسويه طلب 

گابريل كالدرون حل نشده تا حضور آنها در جمع سرخپوشان 
نهايي شــود. تا زماني كه تمام طلب كالدرون در حســاب او 

ننشيند و اين مربي آرژانتيني به فيفا »اوكي« 
ندهد، پنجره هاي نقل وانتقاالتي پرسپوليس 
باز نخواهد شــد. به اين ترتيــب 2 بازيكن 

تاجيكستاني تيم هم امكان حضور در ميادين 
را نخواهند داشــت. اين اتفــاق در حالي رخ 
مي دهد كــه يحيي گل محمــدي از مدت ها 
پيش منتظر گشوده شــدن پنجره و استفاده 

از وحدت هانانوف و منوچهر صفروف اســت. با 
اين شرايط اما، حتي بعيد است آنها به داربي تهران 

و مسابقات بعد از آن برســند. هم اكنون تنها كاري كه اين دو عزيز 
انجام مي دهند، حضور در ورزشگاه و تماشاي مسابقات پرسپوليس 
از نزديك است. آنها حتي با سرخپوشان راهي مسافرت هاي بين 
شهري هم مي شوند تا با فضاي تيم آشنا شوند. آدم ياد آن دو 
نماينده محترم مجلس مي افتد كه اخيرا در 
حاشيه سفر به اسپانيا با حضور در ورزشگاه 
ســانتياگو برنابئو بازي رئال مادريد و سويا 
را از نزديك تماشا كردند. دوستان نماينده 
قصد داشتند از هواداران رئال »مردم نگاري« 
هم بكنند كه متأسفانه فرصت نشد. كاش حاال 
كه تاجيك هاي همزبان و دوست داشــتني در 
ايران هســتند و كار خاصي هم ندارند، اقدام به 

مردم نگاري از هواداران پرسپوليس كنند!

الاقل مردم نگاري كنيد!
2خريد تاجيك پرسپوليس، همچنان پشت پنجره هاي بسته هستند

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

7511101916سپاهان1

742195414پرسپولیس2

83513-734گل گهرسیرجان3
61513-734آلومینیوم اراک4
62413-734استقالل5

732275211پیكان6

732275211مس رفسنجان7

211-732257فوالد8
110-731345ذوب آهن9

18-722367تراکتور10

18-722345فجر سپاسی11

46-713359نساجی مازندران12
55-712438صنعت نفت آبادان13

55-712427نفت  مسجدسلیمان14

44-711526هوادار15

82-2519-7پديده مشهد16

شايد به ثمر رسيدن نخستين گل شهريار مغانلو در ســپاهان كمي بيش از حد به 
درازا كشــيد، اما او در مســابقات قبلي هم حضور مؤثري در تركيب طاليي پوشان 
داشت. به هر حال شهريار در بازي با نساجي هر دو گل تيمش را زد و چيزي نمانده 
بود هت تريك كند، اما عليرضا حقيقي با يك واكنش خوب مانع او شــد. مغانلو در 
ديدارهاي سپاهان برابر نفت مسجدسليمان و فجرسپاسي شيراز هم روي گل هاي 

تيمش نقش داشت، اما اينجا خودش كار را تمام كرد تا ارزش هايش را نشان بدهد.
نكته مهم در مورد شهريار اين است كه او به نوعي خريد 2 منظوره سپاهان در ليگ 
بيست ويكم به شمار مي آيد. محرم نويدكيا با جذب اين بازيكن نه تنها تيم خودش 
را تقويت كرد، بلكه دست پرســپوليس را هم داخل پوست گردو گذاشت. مغانلو با 
حضورش در جمع سرخپوشــان از نيم فصل دوم ليگ بيستم، نقش چشمگيري در 
تحول خط حمله پرسپوليس ايجاد كرد. او بسيار دونده، جنگنده و فرصت طلب است 
و فوتبالش شــكل متنوعي دارد. مغانلو هم در حفظ توپ و پرس فردي مؤثر است، 

هم ضربات سر اول را خوب مي زند و هم با شــوت ها و فرارهاي ناگهاني اش به تيم 
كمك مي كند.

مجموعه آنچه برشمرديم، هم اكنون جزو كاســتي هاي فاز تهاجمي پرسپوليس به 
شمار مي آيد. اين تيم البته مهاجمان خوبي مثل مهدي عبدي و عيسي آل كثير را 
دارد، اما آنها بيشــتر داخل محوطه جريمه منتظر رسيدن توپ هستند. اين وسط 
جاي يك بازيكن پرتحرك مثل مغانلو خالي اســت؛ مهره اي كه مي توانست فاصله 
بين خط مياني و خط حمله قرمزها را هم پر كند. او اما حاال اين نقش را در سپاهان 
برعهده گرفته و محرم نويدكيا بابت فراهم شدن امكان جذب اين بازيكن بايد خيلي 
خوشحال باشــد. تأثيرگذارترين نوع انتقال در فوتبال، جابه جايي يك ستاره مؤثر 
بين 2 تيم مدعي اســت. البته كه در اين ميان تمكن مالي سپاهان هم اثرگذار بود، 
چرا كه به هر حال اين باشــگاه برخالف پرسپوليس موفق شد رضايتنامه شهريار را 

از سانتاكالرا بگيرد.

خريد دو منظوره
در مورد شهريار مغانلو كه حضورش در سپاهان و غيبتش در پرسپوليس محسوس است

ليگ برتر- هفته  نهم
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مظاهري- مجيد ي؛ پايان راه 
نزد يك است؟

با گذشت 7هفته از مسابقات ليگ برتر، رشيد  مظاهري موقعيتي 
نااميد كننــد ه د ر اســتقالل د ارد . او فقط د ر هفتــه د وم آن هم با 
مصد وميت سيد حسين حسيني، شانس بازي برابر ذوب آهن را پيد ا 
كرد  ولي بعد  از آن بازي همه  چيز برخالف خواسته اش جلو رفت. 
حاال شرايط طوري رقم خورد ه كه مظاهري حتي د ر ليست 18نفره 
استقالل هم جايي ند ارد  و اين اتفاق، گلر استقالل را از لحاظ روحي 
د ر وضعيت نامناسبي قرار د اد ه است. مظاهري د ر اين چند  سال با 
اينكه خود ش را به عنوان يكي از بهترين گلرهاي ايران مطرح كرد ، 
اما با حاشيه هاي مختلفي روبه رو شد . شروع اين حاشيه ها از فسخ 
قرارد اد  با تراكتور بود  و عد م حضور او د ر بازي فينال جام حذفي با 
خشم هواد اران تراكتور همراه شد . رشيد  بعد  از جد ايي از تراكتور 
راهي استقالل شد  و البته با مد د ي، محمود  فكري و د ستيارانش هم 
چالش پيد ا كرد . حتي فرهاد  مجيد ي هم بعد  از آمد ن به استقالل 
موضع مثبتي د ر مورد  مظاهري ند اشت و با وجود  اينكه سرمربي 
آبي ها براي فصل جد يد  نظري روي ماند ن مظاهري ند اشت، ولي 
اين د روازه بان د ر نهايت د ر استقالل ماند  تا شايد  فصل متفاوتي را 

رقم بزند  ولي تا به امروز همه  چيز عليه او پيش رفته است.

  تصميم اشتباه
چند   ماه قبل د ر شرايطي كه استقالل براي مقابله با الهالل د ر ليگ 
قهرمانان آماد ه مي شــد ، رشــيد  مظاهري با آبي پوشان راهي د وبي 
نشد  و يك روز بعد  به د ليل مســائل مالي قرارد اد  خود  را يكطرفه با 
استقالل فسخ كرد . رشــيد  با اين كار، خود ش را از چشم سرمربي 
استقالل اند اخت ولي با آمد ن مصطفي آجورلو و وساطت مد يرعامل 
جد يد  آبي ها، د وباره قرارد اد  جد يد ي براي اين بازيكن تنظيم شد  تا 
مظاهري همچنان د ر استقالل بماند . ماند ن مظاهري د ر استقالل، 
تصميم اشــتباهي بود  كه اين د روازه بان گرفت. رشيد  قبل از شروع 
ليگ چند  پيشنهاد  خوب د اشت كه آنها را به خاطر ماند ن د ر استقالل 
رد  كرد  ولي هرگز تصور نمي كرد  كه مجيد ي اينگونه از د ور خارجش 
كند . حاال وضعيت مظاهري حتي ســخت تر از هفته هاي گذشــته 
شد ه، چرا كه عليرضا رضايي گلر اول اســتقالل است و حسيني هم 
گزينه د وم مجيد ي محســوب مي شــود . جالب اينجاست كه كاد ر 
فني اســتقالل هم رابطه اي نرمال و صميمي بــا مظاهري ند ارند  و 
مد ت هاســت گفت وگوي خاصي بين مجيد ي و مظاهري رد  و بد ل 
نشد ه است. جالب اينجاست كه روز د وشــنبه كانال رسمي باشگاه 
استقالل از مصد وميت جزئي مظاهري و غيبت او د ر د اربي خبر د اد  
ولي مظاهري د قايقي بعد  د ر مصاحبه اي اعالم كرد  كه مصد وم نيست 
و مي  تواند  د ر د اربي به ميد ان برود . با اين حال، مظاهري د ر اين مقطع 
حاضر نيست چالشي براي اســتقالل ايجاد  كند  و تصميم گرفته با 

تصميم كاد ر پزشكي چند  جلسه فيزيوتراپي كند .

  آيند ه مبهم
مظاهري هم اكنون آيند ه اي مبهم د ر اســتقالل د ارد . مسئله مهم، 
تصويري است كه رشيد  د ر اين چند  سال از خود ش ساخته و حاال 
برچســب يك بازيكن پرحاشيه به او چســبيد ه است. نكته روشن 
اينجاســت كه مظاهري د يگر د ر تفكرات مجيــد ي جايي ند ارد  و 
فقط اتفاقاتي عجيب و غيرقابل پيش بينــي مي تواند  او را د وباره به 
چارچوب د روازه اســتقالل برگرد اند . يكي از اتفاقاتي كه مي تواند  
موقعيت مظاهري د ر اســتقالل را تغيير د هد ، رفتن مجيد ي است 
كه فعال موضوع د ور از ذهني به نظر مي رســد . اتفاق د يگر مي تواند  
جد ايي سيد حسين حسيني باشد  كه حاال ذخيره رضايي شد ه و اين 
شرايط براي او هم قابل تحمل نيست. شايد  جد ايي اين د روازه بان 
بتواند  همچنان مظاهري را براي ماند ن د ر استقالل راضي كند  تا با 
كم شد ن يك رقيب، شانس بيشتري براي بازي پيد ا كند . راه سوم هم 
جد ايي از استقالل است. بايد  د يد  د ر نهايت چه سرنوشتي د ر انتظار 
مظاهري خواهد  بود  ولي اتفاقات چند  هفته اخير نشان مي د هد  كه 

مسير مظاهري و مجيد ي د ر استقالل از هم جد ا خواهد  شد .

کوتاه تر از گزارش

پیش بازی

بازي هاي اشانتيون امشب
اين هفته چون نه فيفاد ي هســت نه ليــگ قهرمانان، ليگ هاي 
اروپايي اضافه كاري د ارند . د ر الليگا خبري نيست ولي رئال ماد ريد  
امشــب د يد ار عقب افتاد ه اش با اتلتيك بيلبائو را برگزار مي كند . 
رئال با بنزما و وينيسيوس و آنچلوتي فعال خيلي خوشحال است و 
همه  چيز بر وفق مراد  اين تيم سپري مي شود . رئالي ها 15گل اين 
فصل خود  را د ر 15د قيقه پاياني وارد  د روازه حريفان كرد ه اند ؛ سويا 
87، گراناد ا 7۶، بارسلونا ۹۰، شاختار ۹۰، مايوركا 78، 8۴، والنسيا 
8۶، 88، اينتر 8۹، سلتا 87، لوانته 85 و آالوس ۹۰ كه اين بيانگر 
اشتهاي ســيري ناپذير مهاجمان اين تيم د ر اين فصل است. اد ن 
آزار كه به د ليل مشــكل رود ه و معد ه 2 بازي قبلي را از د ست د اد ه 
بود ، حاال د ر ماهيچه ساق پا احساس د رد  مي كند  و طبق معمول 
به اين بازي هم نمي رسد . بيلبائو 1۶سال است كه د ر برنابئو موفق 
به كسب پيروزي نشد ه است. د يد ار عقب افتاد ه بارسلونا با سويا كه 
مي توانست امشب برگزار شود ، به 3۰د ي موكول شد ه تا تيم ها د ر 

آن تاريخ بازي هاي شان برابر شود .
د ر ايتاليا هفته پانزد هم از د يشب آغاز شد  و يووه كه روزهاي خوبي 
را سپري نمي كند  يك بازي ساد ه با ســالرنيتانا د اشت. امشب هم 
رم د ر زمين بولونيا به ميد ان مي رود ، اينتر ميزبان الاسپتزياســت 
و ناپولي صد رنشين كه تنها يك  شكست و 2مساوي د ر اين فصل 
د اشته، ميهمان تيم ســختكوش و غول كش ساسولو خواهد  بود . 
ميالن هم كه با يك شكســت د يگر كمي از ناپولي عقب افتاد ه، با 

جنوا د ر ورزشگاه خانگي اين تيم بازي د ارد .
ليگ برتر هم د يشب آغاز شد . د ر اين هفته بازي خيلي مهمي د اريم 
كه فرد ا برگزار مي  شود  و منچستريونايتد  با سرمربي جد يد ش رالف 
رانگنيك ميزبان آرسنال است؛ البته اگر مجوز كار اين مربي موقت 
آلماني تا فرد ا آماد ه شد ه باشد . ســاعت 23:۴5 امشب يك  د اربي 
هم د اريم بين اورتون و ليورپول د ر ورزشــگاه گود يســون پارك. 
اســتون ويال كه با استيون جرارد  2 برد  پشــت هم به د ست آورد ه، 
ميزبان منچسترسيتي است و چلسي هم ساعت23 با واتفورد  د ر 

زمين اين تيم بازي مي كند .

آب نبات براي لوا
براي آنكه د ل لواند وفسكي را هم د ر مراسم امســال به د ست آورند ، يك جايزه 

جد يد  به مراســم توپ طال اضافه كرد ند ! جايزه جد يد  به بهترين گلزن سال 
)ملي و باشگاهي( تعلق گرفت و اين جايزه را لوا برد . يك جايزه جد يد  
د يگر هم به مراسم امسال اضافه شد  كه »جايزه بهترين باشگاه سال« 
بود  و قرار شد  از امسال به باشگاهي كه بيشترين نامزد  را د ر فهرست 

نهايي توپ طال د ارد  اهد ا شود . لوا د ر سال2۰21د ر همه 
رقابت ها ۶۴گل به ثمر رساند ه و اين د ر حالي است 

كه هنوز چند ين بازي د يگر د ر پيش است و اگر 
قرار به انتخاب برترين گلزن سال باشد ، بيش از 
يك ماه از سال باقي ماند ه و ممكن است بهترين 
گلزن تغيير كند . اين نشانگر گيج بود ن خود  
گرد انند گان اين جايزه است كه مي خواستند  

به نوعي د هان منتقد ان را هم ببند ند .

توپطاليپرسروصدا
مسي چگونه هفتمين توپ طالي مجله فرانس فوتبال را برد 

همانطور كه همه خبرنگاران و سايت هاي معتبر د نيا پيش بيني كرد ه بود ند ، 
توپ طال به مسي رسيد  و اين ســتاره آرژانتيني براي هفتمين بار صاحب 
جايزه اي شد  كه مجله فرانس فوتبال هر ســاله به بهترين بازيكن اروپا د ر 
يك سال ميالد ي به رأي نويســند گان خود  و خبرنگاراني از سراسر جهان 

و رأي هواد اران اهد ا مي كند . البته ســال پيش به بهانه كرونا اين جايزه به 
هيچ بازيكني د اد ه نشد . نسبت به شايستگي مسي براي د ريافت اين جايزه 
ترد يد هايي جد ي و بحث هاي مختلفي شكل گرفته كه هر طرف د اليل خود  را 

براي اثبات نظرشان ليست كرد ه اند .

رونالد و 
كريس رونالد و كه آرزو د اشت به اند ازه شماره پيراهنش توپ طال ببرد ، حاال 
مي بيند  رقيبش د ر آرزوي او زند گي مي كند . او د ر رد ه بند ي هاي توپ طال، از 
سال 2۰۰7 تاكنون صاحب رتبه هاي خوبي شد ه بود  و رتبه ششمي بد ترين 
رد ه اي است كه او د ر اين سال ها به آن مي رسد ؛ برابر با رد ه اش د ر سال2۰1۰.
 2۰۰7: د وم، 2۰۰8: اول، 2۰۰۹: د وم، 2۰1۰: ششــم، 2۰11: د وم، 2۰12: 
د وم، 2۰13: اول، 2۰1۴: اول، 2۰15: د وم، 2۰1۶: اول، 2۰17: اول، 2۰18: 

د وم، 2۰1۹: سوم، 2۰21: ششم.

نقل قول برند ه
مســي كه د ر مصاحبه 2 هفته قبل خود  با روزنامه ماركا گفته بود  امســال 
توپ طال به او نمي رســد ، از د ريافت آن خوشــحال بود . او براي آنكه حقي 
از لواند وفسكي ضايع نشــود  د ر اظهارات پس از د ريافت اين جايزه از گلزن 
لهستاني بايرن مونيخ حمايت كرد  اما او را اليق توپ طالي سال2۰2۰د انست 
كه به كسي اهد ا نشد ! مسي د ر اين خصوص گفت: »مي خواهم به روبرت اشاره 
كنم. افتخاري واقعي بود  كه با او رقابت كنم. فكر مي كنم فرانس فوتبال بايد  

توپ طالي 2۰2۰ تو را به تو اهد ا كند . اليق آن هستي.«

جايزه جد يد  به باشگاه
باشگاه چلســي برند ه جايزه جد يد  باشگاه ســال لقب گرفت كه يك جايزه 
جد يد  بود . اين جايزه براساس د اشتن بيشترين نامزد  د ر فهرست توپ طالي 
مرد ان و بانوان به چلسي اختصاص يافته است. بازيكناني كه از اين باشگاه د ر 
ميان نامزد هاي بخش مرد ان حضور د اشتند  به اين شرح بود ند : جورجينيو، 
انگولو كانته، روملو لوكاكو، ميسن ماونت، آسپيليكوئتا. د ر بخش زنان هم اين 
بازيكنان د ر ميان نامزد ها حضور د اشتند : سم كر، فران كربي، پرنيل هارد ر، 

جسي فلمينگ.

يك جايزه زنانه
عملكرد  عجيب و باورنكرد ني تيم بانوان بارسلونا د ر فصل گذشته باعث شد  
يكي از ســتاره هاي همين تيم كه براي اولين بار موفق شد  ليگ قهرمانان 
اروپا را ببرد ، جايزه مراسم توپ طالي فرانس فوتبال را هم فتح كند . آلكسيا 
پوتياس هافبك 27 ساله بارســلونا توپ طالي بانوان سال 2۰21 را از آن 
خود  كرد . آلكسيا پوتياس )بارســلونا(، جنيفر هرموسو )بارسلونا(، سم كر 
)چلسي( و ويوين ميد ما )آرســنال( رد ه بند ي نهايي توپ طالي بانوان د ر 

سال 2۰21بود .

همه توپ هاي مسي
هفتمين توپ طالي مســي پرانتقاد ترين آنها نبود . 
منتقد ان معتقد نــد  كه اين ســومين توپ طاليي 
بود  كه مي توانست به مســي نرسد  اما رسيد . ستاره 
3۴ساله پاري سن ژرمن كه د ر اين فصل ليگ فرانسه 
تنها يك بار موفق به گلزني شــد ه امــا د ر نيم فصل 
د وم فصل گذشته گل هاي زياد ي براي بارسا به ثمر 
رساند ه و آقاي گل الليگا شــد ه بود ، تاكنون موفق 
شد ه د ر ســال هاي 2۰۰۹، 2۰1۰، 2۰11، 2۰12، 
2۰15، 2۰1۹ و 2۰21 اين جايزه را ببرد  كه به اند ازه 
شماره مورد  عالقه كريستيانو رونالد و يا CR7 است. 
پس از ژان پير پاپن )1۹۹1، مارســي( ليونل مسي 
نخستين بازيكني است كه به عنوان نمايند ه باشگاهي 

فرانسوي برند ه توپ طال مي شود .

����������������������������������������������� عملكرد  مسي

د ستاورد هاي تيمي: كوپا د ل ري ۲۰۲۰-۲۱، كوپا آمريكا ۲۰۲۱
د ستاورد هاي انفراد ي: آقاي گل الليگا ۲۱-۲۰۲۰ )۳۰(، آقاي 
گل كوپا آمريكا ۲۰۲۱ )۴(، بهترين بازيكن كوپا آمريكا ۲۰۲۱

ركورد ها: شكســتن ركورد  بيشــترين بازي براي آرژانتين، 
شكستن ركورد  بيشترين گل ملي د ر آمريكاي جنوبي

عملكرد  لواند وفسكي�������������������������������������

د ســتاورد هاي تيمي: جام باشــگاه هاي جهــان ۲۰۲۰، 
بوند س ليگا۲۱-۲۰۲۰، سوپرجام آلمان ۲۰۲۱

د ستاورد هاي انفراد ي: كفش طالي اروپا ۲۱-۲۰۲۰، آقاي گل 
بوند س ليگا ۲۰۲۰-۲۱ )۴۱(

ركورد ها: شكستن ركورد  گلزني متوالي د ر فوتبال آلمان، 
شكستن ركورد  گلزني د ر يك فصل تاريخ بوند س ليگا

������������������������������������������������ عملكرد  بنزما

د ستاورد هاي تيمي: ليگ ملت هاي اروپا ۲۰۲۰-۲۱
د ســتاورد هاي انفراد ي: آقاي  گل فعلي الليگا )۱۱(، آقاي 

پاس گل فعلي الليگا )۷(
ركورد ها: شكستن ركورد  گلزني يك بازيكن فرانسوي د ر 

رد ه باشگاهي )۳۶۱(.

عملكرد  رونالد و���������������������������������������������

د ستاورد هاي تيمي: ســوپرجام ايتاليا ۲۰۲۰، كوپا ايتاليا 
۲۰۲۰-۲۱

د ستاورد هاي انفراد ي: آقاي گل سري آ ۲۱-۲۰۲۰ )۲۹(، آقاي 
گل يورو ۲۰۲۰ )۵(

ركورد ها: شكستن ركورد  بيشترين گل د ر تاريخ يورو، 
شكستن ركورد  گلزني د ر فوتبال ملي، شكستن ركورد  
تعد اد  بازي ملي د ر اروپا، شكستن ركورد  بيشترين گل 

زد ه توسط يك بازيكن د ر تاريخ فوتبال )۷۹۹گل(

41
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42

43
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د ومين جايزه ياشين
جوايز جانبي د يگري هم د ر مراســم فرانس فوتبال د اد ه شد . 
جان لوييجي د وناروما د روازه بان 22 ساله ايتاليايي سابق ميالن 
و كنوني پاري ســن ژرمن جايزه ياشــين )برترين د روازه بان( 
سال2۰21 را از آن خود  كرد . اين د ومين باري است كه چنين 
جايزه اي د اد ه مي شود . آليسون برزيلي د ر سال 2۰1۹ نخستين 
برند ه اين جايزه لقب گرفته بود . پس از د وناروما د روازه بان هايي 
مثل اد وارد  مند ي )چلســي( يان اوبــالك )اتلتيكوماد ريد (، 
اد رسون )منچسترسيتي(، مانوئل نوير )بايرن مونيخ(، اميليانو 
مارتينز )آستون ويال(، كسپر اشــمايكل )لسترسيتي(، تيبو 
كورتوا )رئال ماد ريد (، كيلور ناواس )پاري ســن ژرمن(، سمير 
هند انوويچ )اينتر( د ر رد ه هاي بعد ي قرار گرفتند . جايزه آليسون 
د ر سال2۰1۹هم خيلي مورد  سؤال قرار گرفت. نوير د ر آن سال 

جزو بهترين بازيكنان و نامزد هاي توپ طال بود .

امتيازات نهايي ۱۰ نفر اول د ر فهرست توپ طالي ۲۰۲۱ 
به اين شرح است:

۱-ليونل مسي...............................................  ۶۱۳ امتياز
۲-رابرت لواند وفسكي..................................  ۵۸۰ امتياز
...............................................  ۴۶۰ امتياز ۳-جورجينيو
۴-كريم بنزما................................................ ۲۳۹ امتياز
.............................................  ۱۸۶ امتياز ۵- انگولو كانته
................................... ۱۷۸ امتياز ۶-كريستيانو رونالد و
۷-محمد  صالح..............................................  ۱۲۱ امتياز
۸-كوين د ي  بروينه......................................... ۷۳ امتياز
۹-كيليان ام باپه.............................................. ۵۸ امتياز
........................................ ۳۶ امتياز ۱۰- جيجي د وناروما
* آسپيليكوئتا و لوكا مود ريچ، تنها بازيكنان فهرست ۳۰ 

نفره بود ند  كه هيچ امتيازي را به خود  اختصاص ند اد ند .
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يكه تازي نايفانوف در ليگ

اتحاديه جهاني كشــتي، برترين آزادكاران سال۲۰۲۱ جهان را 
معرفي كرد و طبق وعده قبلي براي آنها پــاداش دالري درنظر 
گرفت. اين براي نخســتين بار اســت كه اتحاديه جهاني براي 
برترين هاي هر وزن جايزه نقدي درنظــر مي گيرد. طبق اعالم 
اتحاديه جهاني كشتي براي نفر برتر جايزه ۱۰هزار دالري، براي 
نفر دوم 7هزار دالر و براي نفر سوم نيز 3هزار دالر درنظر گرفته 
شده است. كامران قاسمپور تنها كشتي  گير ايراني است كه در رده 
نخســت اوزان ۱۰ گانه قرار دارد و جايزه ۱۰هزار دالري دريافت 
خواهد كرد. حسن يزداني در وزن 86كيلوگرم و اميرحسين زارع 
در وزن ۱۲5كيلوگرم در جايگاه دوم قرار گرفته اند و به جايزه 7هزار 
دالري خواهند رسيد. محمد نخودي نيز در وزن 79كيلوگرم در 

رده سوم قرار گرفته و جايزه 3هزار دالري را دريافت خواهد كرد.

با توجه به اتفاقات رخ داده در روزهاي اخير از بين مدعيان وزن 
86كيلوگرم )حسن يزداني، كامران قاسمپور و آرتور نايفانوف( 
به نظر تنها نايفانوف است كه در ديدار نيمه نهايي ليگ كشتي 
خواهد گرفت. كامران قاســمپور از ناحيه رباط صليبي آسيب 
ديده و اصرار و تهديد مســئولين تيم صنايــع مازندران براي 
كشــتي گرفتن او هم كار به جايي نخواهد بــرد چراكه دكتر 
كيهاني صراحتا اعالم كرده او دچار آســيب ديدگي اســت و 
احتمال اينكه با كشتي گرفتن رباطش كامال پاره شود وجود 
دارد. حســن يزداني هم بعد از جهاني نروژ بيشتر در مراسم 
تجليل حضور داشته و تمرينات منظمي را سپري نكرده است. 
با اين شرايط بعيد اســت يزداني درصورت رويارويي تيمش با 
تيم سهند ارس در مقابل نايفانوف حاضر شود. البته نايفانوف 
هم در شــرايط آرماني قرار ندارد ولي به دليــل اينكه قرارداد 
كشتي گيران خارجي ليگ به صورت برد و باخت تنظيم مي شود 
تنها كشــتي گيري كه حضورش در مرحله نيمه نهايي قطعي 

به نظر مي رسد  اين  دارنده مدال برنز المپيك و جهان است.

زير يك خم

منهای فوتبال

جايزه 10هزار دالري براي كامران قاسمپور 

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

جدول 8376
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افقي:
 ۱- مهم ترين بخش چرخشي 
موتور خودرو- در مثل نشانه 

نزدن است
۲- نشــان افتخار- صندوق 
لباس مادربزرگ- شهري در 

مازندران
3- جديد- بيمــاري عفوني 

كودكان- كفش سنتي
4- غصه- قهوه خانه فرنگي- 

رتبه نايب قهرمان
5- بزك- جريان ســينماي 
موج نو از اين كشور آغاز شد- 

اشاره به دور
6- خراب كــردن- منحرف- 

يكتا
7- رياضيدان يوناني و صاحب 

كتاب اصول هندسه- افراطي
8- جان ســپردن- زبــان 
قراردادي بين چند نفر- حمام 

الغري
9- چهارگانه- موزون

۱۰- تشـخيــــص دادن- 
خونخوار مغــول- از نام هاي 

خرما در مراحل رشد
۱۱- چه كســي- از غذا هاي 
محلــي گيــالن- از نام هاي 

خداوند
۱۲- محنت- داراي اختالل- 

عريضه نويس
۱3- مخترع پيل الكتريكي- 

قومي از نــژاد هندواروپايي- 
صداي پاره شدن كاغذ

۱4- تابناك- جوجه تيغي- بار
۱5- زنده بــاد آذري- بدون 

كمك و ياري
  

عمودي:
۱- نيـــك بختي- مـــركز 
شهرستان تنگســتان- فاقد 

تازگي
۲- نام چند تن از پادشــاهان 
انگليس بود- يار ويس- گشاده

3- حــرف فاصلــه- زن بابا- 
غليان

4- روزنامــه چــاپ عراق- 
آبگوشــت محلي قم- رودي 

در روسيه
5- زيبا و قشنگ- عازم شدن

6- امامان- قسمت استوانه اي 
چاه- گرمابخش فصل سرما

7- درخت خرما- شهري با 
تأسيسات هسته اي- پارچه 
نخي نازك گل دار- اشــاره 

به دور
8- كمدي ســياه پيرامون 
جنگ سرد ساخته استنلي 

كوبريك
9- پسوند شــباهت- مسير 
حركت- پايتخــت لتوني- 

گرم نيست
۱۰- آلوده به ننگ- راه رفتن 

كودكانه- شيره چغندر
۱۱- گلي زيبا و خوشــبو- جمع 

مزيت
۱۲- بي عرضه- مربوط به هندسه- 

نخستين تاريخ نگار جهان
۱3- پارسا و پرهيزكار- قند ميوه- 

تكنيك
۱4- چاشــني غذايي- سر و ته- 

رجوع كردن
۱5- رنجيده و آزرده- نمايش با  ساز 

15و آواز- آزاد

فرحهنحتممتنان
رجاهمراتشكيادخ

اونيمجرباكتا
يكيراتتحاروپد
بايرمارجنختر
ورايوخازازتها

ربلدليفلاماع
گريومرتبهنيمك
اناكارامهيسا
رتفدرسالابنكر
هرهماشبشيدوو
نوهوداجيناسنا
كوالموسناهجخ
راموكوپاهيياقا
نژرانولمريفيل

 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 | 4085
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

264817539
531629748
879543162
986135274
157264983
423798651
695382417
748951326
312476895

متوسط

 1  7   3   
9 6    1 2   
8     4   9
       4 1
  2    7   
6 5        
3   4     2
  9 2    3 8
  1   9  7  328659741

914723685
567841293
195472836
876315924
243968517
452187369
689534172
731296458

ساده

متوسط

215798364
964351287
837624519
793562841
142983756
658147923
386475192
579216438
421839675

سخت

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

ساده

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

هفته هفتم ليگ برتر، هفته سبقت گرفتن پرســپوليس از استقالل بود. بعد 
از چند هفته اي كه آبي ها در جدول باالتر از سرخپوشــان قرار داشتند، حاال 
درست در آســتانه داربي بزرگ تهران اين قرمزها هستند كه با اختالف يك 
امتياز باالي سر رقيب نشسته اند تا در كري هاي معمول پيش از داربي، كمي 
دست باالتر را داشته باشند. با وجود اين، اما نگاهي به كيفيت بازي هاي 2تيم 
و همچنين اعداد و ارقامي كه آناليزورها اســتخراج كرده اند، نشان مي دهد 
استقالل در هفته هاي سپري شــده نه تنها ضعيف تر از رقيب نبوده بلكه در 
وجوه خيلي مهمي از فوتبال حتي قوي تر از سرخپوشان بوده است. در ليگي 
كه كال كيفيت پاييني دارد و فعال فقط تيم سپاهان فوتبال قابل قبولي در آن 
ارائه مي دهد، كيفيت استقالل اگرچه ايده آل و در حد قهرماني نيست، اما الاقل 

از رقيب قرمزپوش بهتر است.

  بيشتر مي سازند، كمتر مي زنند
تيم مجيدي طي 7بازي فقط 6گل زده است؛ يعني ميانگين گلزني استقالل در فصل 
جاري كمتر از يك گل در هر بازي بوده كه اصال معدل خوبي نيست. اما اين به آن معنا 
نيست كه آبي ها در خلق موقعيت كامال ناكام بوده اند. آناليزهاي متريكا نشان مي دهد 
استقالل يكي از ۲تيم برتر ليگ در زمينه خلق موقعيت است. ميانگين اميد گلي كه 
استقالل در اين فصل ايجاد كرده ۱/44 در هر بازي است. »اميد گل« پارامتري است 
كه ارزش واقعي موقعيت هاي گل يك تيم را در يك مسابقه مشخص مي  كند؛ يعني 
استقالل در هر بازي به اندازه زدن ۱/44 گل، موقعيت خلق كرده است. اما ميانگين 
گل هاي اين تيم فقط ۰/98 در هر بازي است كه نشان از موقعيت سوزي بازيكنان اين 
تيم دارد. در اين فصل فقط يك تيم توانسته بيشتر از استقالل، اميد گل ايجاد كند؛ 

ســپاهان به طور ميانگين در هر بازي ۱/47 اميد گل داشته كه اين تيم هم اختالف 
ناچيزي با استقالل دارد. جالب اينكه ميانگين گلزني سپاهان ۱/43 گل در هر بازي 
است؛ يعني زردپوشان دقيقا به اندازه موقعيت هايشان گل زده اند. بد نيست اميد گلي 
كه پرسپوليس خلق كرده را هم مرور كنيم؛ ميانگين اميد گل قرمزپوشان در هر بازي 
۱/۱6 است؛ يعني كمتر از سپاهان و استقالل. به اين ترتيب استقالل ۲5درصد بيشتر 

از پرسپوليس موقعيت مي سازد اما 33درصد كمتر از رقيب گل مي زند.

  سخت ترين بازي صنعت نفت
همين بازي آخر استقالل با نفت آبادان مثال خوبي براي تفاوت هاي پرسپوليس و 
استقالل است. اميد گل آبي پوشان در اين بازي ۱/87 و اميد گل ميزبان ۰/3۰ بود؛ 
يعني اســتقالل به اندازه ۱/57 گل از حريفش برتر بود اما به نتيجه مساوي رسيد. 
هفته قبل اميد گل پرســپوليس در مقابل همين حريف ۰/67 به ۰/46 بود! يعني 
قرمزها فقط ۰/۲۱ برتري داشــتند اما برنده شدند. استقالل تقريبا 3برابر بيشتر از 
پرســپوليس موقعيت گل روي دروازه صنعت نفت خلق كرده اما تعداد گل هاي هر 
دو تيم مساوي بوده است. جالب تر اينكه هيچ تيمي در اين فصل به اندازه استقالل 
نتوانســته روي دروازه صنعت نفت اميد گل ايجاد كند. حتي تراكتور كه اين تيم را 
3بر صفر برد و فجرسپاسي كه در آبادان به برتري ۲بر صفر رسيد كمتر از استقالل 
موقعيت داشتند اما بيشــتر از اســتقالل گل زدند و تيم منصوريان را بردند. براي 
اثبات كيفيت استقالل، آمارهاي ديگري هم در سايت متريكا هست. تيم مجيدي 
در هر بازي به طور ميانگين ۱4/4 شوت زده كه بيشتر از همه تيم ها و حتي سپاهان 
)۱3/3شوت( بوده اســت. در تعداد شــوت هاي داخل چارچوب هم آبي ها بعد از 

سپاهان و گل گهر رتبه سوم را دارند.

   بي خياِل همه  چيز، دنبال پنالتي!
۱3امتيازي كه اســتقالل طي 7بازي گرفته كمتر از شايستگي واقعي اين تيم بوده 
و آبي ها مي توانستند با ۲ تا 4امتياز بيشــتر هم اكنون صدرنشين ليگ باشند. اين 
عقب ماندگي بيــش از هر چيز به دقــت پايين آبي ها در ضربــات آخر برمي گردد. 
مهاجمان داخلي و خارجي كه قرار اســت گلزنان استقالل باشــند، با دقت شوت 
۲7درصدي )پايين تــر از همه رقباي اصلي( رتبه دوازدهــم را در اين زمينه دارند! 
نرخ تبديل شوت به گل در تيم استقالل 6درصد است و در اين بخش هم فقط 4تيم 
ضعيف تر از آبي پوشان هستند. نقطه ضعفي كه فرهاد مجيدي بايد روي آن تمركز 
كند، دقيقا همين است اما او دائما در حال انتقاد به داوران و گشتن دنبال پنالتي هاي 
گمشده آبي ها ست. طبعا همه انتقادهاي او بيراه نيست و استقالل در برخي بازي ها 
از داوري صدمه خورده است. به نظرات كارشناســان داوري در تلويزيون و سايت ها 
رجوع كنيم؛ در اين بازي آخر خطاي پنالتي روي كوين يامگا را 4كارشناس تأييد 
و 4كارشناس رد كرده اند. در صحنه ديگر اين بازي يعني هند مدافع صنعت نفت در 
محوطه جريمه، كارشناسان داوري 5 به 3 رأي به پنالتي داده اند. صحنه هندي كه در 
بازي با نساجي رخ داد و كادر فني استقالل اصرار به پنالتي داشت، توسط هيچ يك 
از كارشناسان تأييد نشد و 4كارشناس با قاطعيت گفتند: »پنالتي نبود«. اما گلي كه 
در بازي با فجرسپاسي آفسايد گرفته شد به نظر ۲نفر از 4كارشناس داوري صحيح 
بوده است. با اين وصف شايد استقالل يك گل و يك پنالتي هم از داوران ليگ طلبكار 
شده باشد. اما مجيدي و هر مربي ديگري بايد بپذيرند اگرچه تعداد اشتباهات داوري 
در فوتبال ايران كم نيست، اما اين اشتباهات هميشه به ضرر يك تيم رخ نمي دهند. 
هر تيمي در طول فصل بارها از داوري سود مي برد و بارها هم ضرر مي كند. تمركزي 
كه اين روزها مجيدي و گل محمدي و چندين مربي ديگر روي اشــتباهات داوري 
گذاشته اند، آدرس اشتباهي است كه به خودشان و هواداران تيمشان مي دهند. آنها 
بايد دنبال نقاط ضعف خودشان باشــند و درباره تيم مجيدي اين روزها مهم ترين 
نقطه ضعف، هدر رفتــن موقعيت هاي گلزني اســت. كادر فني اســتقالل دائما در 
جست وجوي پنالتي ها ست و سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه مگر برنامه استقالل 
براي گلزني فقط گرفتن پنالتي اســت؟! اين تيم در 4بازي اول پنالتي هاي زيادي 
به دست مي آورد اما جالب است كه دو سوم آن پنالتي ها را هم از دست داد! و جالب تر 
اينكه در هر دو مسابقه اي كه آبي ها پنالتي از دست دادند، در نهايت 3امتياز را به دست 
آوردند. بنابراين نتايج خيلي از بازي ها و البته نتيجه نهايي كه در پايان ليگ به دست 
مي آيد، چندان ربطي به اشتباهات داوري و تعداد پنالتي ها نخواهد داشت. اگر هم 
داشته باشد، منطق حكم مي كند شما ذهن تان را مشغول چيزهايي كنيد كه قادر به 

تغييرشان هستيد نه چيزهايي كه از حيطه اختيارات تان خارج است.

شير بي دندان
تيم مجيدي در خلق موقعيت تيم دوم ليگ است و در بهره وري از موقعيت ها تيم دوازدهم!

كادر فني آبي ها دائما به فكر پنالتي است اما در اين تيم حتي دوسوم پنالتي ها هم هدر رفته اند

بسكتبال به آينده اميدوار شد
تيم ملي بسكتبال ايران با دست پر از منامه به تهران بازگشت. آنها در 
 پنجره اول انتخابي جام جهاني ۲۰۲3 با بحرين بازي كردند؛ در تهران
 8۲-66به پيروزي رسيدند و در منامه ۱۰۰-64. قبل از اينكه تيم تهران 
را ترك كند، به نظر مي رسيد بازي سختي در منامه انتظار بازيكنان را 
مي كشد. ايران تنها كشوري است كه براي بازي در حضور تماشاگران، 
اجازه فيبا را ندارد. با اينكه تعدادي از پيشكســوتان و اعضاي خانواده 
بازيكنان در بازي تهران به ورزشگاه آزادي رفته بودند اما بازي در مقابل 
تماشاگران پرتعداد بحريني  كار راحتي نبود. بحرين در بازي اول بهترين 
بازيكنش را كه تبعه آمريكاست در زمين نداشت اما در منامه او در تركيب 
اصلي تيم بود. در اين شــرايط و با توجه به اينكه كيفيت بازي ايران در 
تهران خيلي راضي كننده نبود، پيش بيني مي شد تيم ما كار راحتي در 
بازي دوم نداشته باشد. اما اضافه شدن ســجاد مشايخي از يك طرف، 
هماهنگ تر شدن بقيه بازيكنان و كم شدن اشــتباهات، هم ايران را به 
پيروزي دوم رساند و هم تماشــاگران را راضي كرد. اين بازي هواداران 
بســكتبال را به روزهاي خوب و صعود تيم ملي به جام جهاني اميدوار 
كرد. شايد تنها مشكل كساني كه دوشنبه شب بازي ايران و بحرين را از 
تلويزيون تماشا مي كردند، گزارشگر بازي بود. وحيد ابوالحسني خيلي 
سعي داشت بازي را با هيجان گزارش كند و با تكرار اينكه ايران قهرمان 
آسياســت، برتري تيم را مقابل بحرين به رخ مي كشــيد اما از آخرين 
قهرماني تيم 8سال گذشته اســت. ايران كه در گروه D با قزاقستان، 

بحرين و سوريه همگروه است، 5اسفند مقابل قزاقستان قرار مي گيرد.
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قاتل افغان پس از 13سال از زندان آزاد شد

نذر فرهنگی کنید، حتی شما دوست عزیز!
بسیاری از اهالی به نوبه خود عالقه مند هستند تا در یک کار خیر مشارکت داشته 
باشند. برای مثال معلم بازنشسته ای که می تواند در هفته چند ساعت به این کودکان 
آموزش دهد یا کارهای بسیاری از این دست. عنوان این فعالیت ها را می توان نذر 
فرهنگی هم گذاشت. »لیال عمارتی« از ساکنان محله سروآزاد می گوید: »من دبیر 
دوره اول دبیرستان هستم و با دیدن اشتیاق این کودکان برای تحصیل عالقه مند 
شدم تا حتی شده یک ساعت در هفته به آنها آموزش بدهم. شاید در همین محله و 
منطقه افراد بسیار دیگری وقتی از این ماجرا باخبر شوند، آنها هم پا پیش بگذارند و 
داوطلب شوند تا با یاری شهروندان به ادامه تحصیل  این کودکان کمک کنند. بر این 
اساس بازنشستگان آموزش و پرورش، جوانان دانشجو و هرفردی که بنا به رشته 
تحصیلی اش در این زمینه قادر به تدریس باشد، می تواند در کنار خانم میرهادی، 

معلم خیر، در این راه کمک کند.«

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

ارسال پیام كوتاه خوانندگان......................................
02123023337
02123023916

با مردم

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

نمای نزدیک

پاسخ مسئوالن

مرگ به دليل جا ماندن گازاستريل 
هنگام جراحي قلب

راز كاپشن هاي بدبو در خانه عمه

 نجات از قصاص  
با دستور قاضی القضات

عرضه محصول با قیمت های متفاوت در میادین میوه و تره بار 
ممكن نیست

روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران پیرو چاپ 
پیام مردمی با موضوع عرضه محصول با قیمت های متفاوت در میادین 
میوه و تره بار شهرداری تهران و لزوم نظارت جدی تر بر آنها در ستون با 

مردم روز اول آذرماه پاسخ داده است: 
1  سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران چنان كه بارها اعالم و 
تأكید كرده است، در دفاع از حقوق شهروندان عزیز اغماض و مماشات 
نخواهد كرد اما از شهروندان محترم درخواست می شود برای تسریع 
و تسهیل در روند بررسی و پاسخگویی دقیق تر، نام و نشانی میدان یا 
بازار میوه و تره باری را كه فكر می كنند در آن تخلفی رخ داده اســت، 

اعالم فرمایند.
2  با توجه به نظارت مستمر و مســتقیم مدیران میادین و روسای 
بازارهای میوه و تره بار بر عملكــرد بهره برداران و فعالیت غرف، عرضه 
محصول با قیمت های متفاوت و به قیمتــی متمایز با نرخنامه های 
مصوب سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران در این مراكز ممكن 
نیست، ضمن آنكه بسیاری از ترازو های غرفه ها به صورت سیستمی به 
سامانه هوشمند سازمان مدیریت میادین متصل بوده و نرخنامه های 

مصوب به صورت خودكار در آنها اعمال می شود.
3  آنچه ممكن اســت برای برخی از شهروندان در عرضه محصول با 
قیمت های متفاوت در میادین میوه و تره بار سوء برداشت ایجاد  كند، 
انواع مختلف از یک قلم محصول اســت؛ به عنوان مثال هم اكنون، در 
میادین میوه و تره بار هر كیلوگرم خیار گلخانه ای با قیمت 8200تومان، 
خیار كوتاه با قیمت 7600تومان و خیار رسمی با قیمت 6700تومان 
عرضه می شوند و ممكن است تلقی برخی شهروندان در برخورد با انواع 
مختلف محصول خیار كه قیمت های متفاوتی دارند، قیمت یكسان 

باشد و از این منظر دچار سوء تفاهم شوند.
4  ضمن تقدیر و تشكر از توجه و حساسیت این شهروند عزیز نسبت 
به مســائل میادین و بازارهای میوه و تره بار، عموم شهروندان محترم 
می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را عالوه بر رسانه ها، از 
طریق شماره تلفن 1888به سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی 

شهرداری تهران نیز اعالم فرمایند.«

مدرســه طبیعت خانم میرهادی از یک تكه بنــر كه روی آن 
می نشــینند، یک تخته و بیش از 30دانش آموز تشــكیل شده 
است. این رسم هر روز كالس شان است كه قبل از شروع كالس 
درس، سكو و مكانی را كه قرار است روی آن بنشینند، آب و جارو 
می كنند. تخته كالس را از خانه خانم معلــم می آورند تا درس 
امروزشــان روی آن جا خوش كند. صــدای بچه ها در البه الی 
درختان جنگل می پیچد. دخترها و پسرهایی با صورتک هایی كه 

روی آن ماسک زده اند كنار هم چهارزانو روی زمین نشسته اند. 
جمیله الســادات میرهادی، معلم بازنشسته و خیر هم محله ای، 
درباره راه اندازی این كالس درس و كمک به كودكان می گوید: 
»من فعالیت آموزشــی ام را از منطقه14 آغاز كردم و در منطقه 
یک به پایان رساندم. به دلیل بیماری همسرم كه به هوای پاک 
و تمیز نیاز داشت، در محله ســروآزاد منطقه22ساكن شدیم. 
متوجه شدم كه در منطقه كودكان و نوجوانانی زندگی می كنند 
كه به دالیل مختلفی مانند مهاجربودن یا فقر، از حق قانونی شان 
یعنی تحصیل، محروم و بازمانده اند. باورش سخت است كه در 
این منطقه زیبا و آباد كودكی در نزدیكی ما به دلیل فقر، بیماری، 
كار و نبود حمایت از تحصیل باز می ماند؛ اما متأسفانه كودكانی 
هستند كه با این مشكل دست و پنجه نرم می كنند. اكنون هدفم 
این است كه همین سكوی كوچک و شعرهایی كه روی مقوا به 
خط زیبای همسرم نوشته شده و به درختان نصب كرده ام به یک 
مدرسه تبدیل شود. می خواهم با این كارم این كودكان هم بتوانند 

آینده خوبی داشته باشــند و باسواد شوند. تالش 
می كنم تا مدرســه طبیعت برای بچه های كار و 
همه آنهایی كه به دلیل سن باال و مشكالت دیگر 
نمی توانند خواندن و نوشتن یاد بگیرند سكوی 
پرتاب به دنیای باسوادی باشد. همچنین بارها 
به آنها گفته ام كه دلم می خواهد كارم را شــما 
هم دنبال و تا آخر عمرتــان به دیگران كمک 
كنید. خوشبختانه تعدادی از بچه های همین 
مدرســه طبیعت با آموزش های مســتمر و 
مداوم جهشی كالس دوم و سوم رفتند كه 
این اتفــاق برای مــن بزرگ ترین موفقیت 

است.«

 نان آوران کوچک پای درس خانم معلم
به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس كرونا 
كالس درس در گوشه ای از پارک جنگلی 
چیتگــر و مقابل خانه خانــم معلم برپا 
می شود. روزهای آفتابی و گرم كالس 

درس روی یكی از سكوهای جنگل تشكیل و در روزهای بارانی، 
پاگرد ورودی خانه خانم معلم به مدرســه كــودكان بازمانده از 
تحصیل تبدیل می شود. »سخی« پسرک پرجنب و جوش كالس 
اســت. او می گوید: »اول وقت می آییم كالس را تمیز می كنیم، 
آماده می شویم تا معلم بیاید. وقتی هم كه كالس تمام می شود 
خود ما دوباره همه جا را مرتب می كنیم و وسایل را گوشه خانه 

خانم معلم می گذاریم و بعد می رویم.« 
تفاوت مهمی كه این كودكان با دانش آمــوزان دیگر دارند این 
است كه در خانه فرصتی برای درس خواندن ندارند. آنها نان آوران 
كوچک خانه های شــان هســتند كه بعد از درس دوباره راهی 
كوچه ها و خیابان ها می شوند تا كمک حال پدر و مادرشان باشند. 
میرهادی می گوید: »برپایی كالس در محیط باز دردســرهای 
خودش را دارد. با بارش باران یا وزش باد همه چیز به هم می ریزد. 
نوشته ها و كاردســتی های كودكان كه با اشــتیاق آن را انجام 
داده اند از بین می رود. برخی از روزها تعداد دانش آموزان بیشتر 
است و برای اینكه بتوانم به همه آنها آموزش بدهم از شهروندانی 
كه روی صندلی ها نشسته اند می خواهم كه به یكی از كودكان 
دیكته بگوید یا در حین حل كــردن تمرین های كودک دیگر 
بر كار او نظارت داشته باشد، اما شــهروندان با گفتن »حوصله 
سروكله زدن با بچه ها را ندارم یا نمی توانم این كار را انجام بدهم« 
از كمک به این كودكان فرار و كاری را كه از دست شان بر می آید 
دریغ می كنند. اكنون حدود 2ماهی می شــود كه چند نیروی 

خودجوش و عالقه مند برای كمک به این دانش آموزان داوطلب 
شده و گوشه ای از كار را برعهده گرفته اند.«

 در آرزوی آینده ای بهتر
ســاكت كردن این تعداد از دانش آموز در فضای باز كار سختی 
است. به دلیل هیاهو و جنب وجوش دانش آموزان برخی اوقات 
صدا به صدا نمی رسد. گاهی صدای رد شدن ماشینی حواس شان 
را پرت می كند و سكوت حاكم بركالس درس را می شكند و گاهی 
هم نشستن اهالی در پارک و دیدن سگ های ولگرد بهانه ای برای 
چشم برداشتن از تخته و دفتر است، اما دیدن سنجاب یا روباه 
در جنگل كافی است تا نظم كالس دوباره برهم بریزد و هیاهویی 
دیگر به پا شود. در چشم میرهادی می توان نگرانی برای آینده  

این دانش آموزان را دید. 
او بدون هیچ چشمداشتی به دانش آموزان بی بضاعت و بازمانده 
از تحصیل كه اغلب آنها از اتباع افغان هستند، پایه های ابتدایی 
را آموزش می دهد. دانش آموزان ایرانی هم برای رفع اشكال 
در این كالس شــاگردان ثابت او هستند. دستش توان 
جوانی را ندارد و نمی تواند مدت زیادی آن را باال نگه 
دارد. برای همین سرمشــق ها را به جای نوشتن 
روی تخته در دفتر دانش آموزان می نویسد و با 
اشاره به كودكان كالسش می گوید: »شور و 
اشتیاق آنها به آموختن تنها دلیلی است 
كه به من انگیزه می دهد در سرما و 
گرما و با هر ســختی از این راه پا 
پس نكشم. من نگران آن دسته 
از كودكانی هســتیم كه به 
خاطر سن شان در مدرسه 
ثبت نــام نمی كنند. مثاًل 
»نبی« 11 ســاله است. 
به خاطر ســنش طبق 
قانــون آمــوزش و 
پرورش نمی تواند به 
كالس اول برود و باید 

جهشــی در كالس های باالتر ثبت نام كند. اگــر او را در كالس 
دوم نام نویسی كنند من خودم قول می دهم كه كمكش كنم یا 
»اثنی« كودک بازمانده از تحصیل دیگری است كه باید در مدرسه 
بزرگســاالن ثبت نام كند. این كودكان دغدغه های زندگی من 
هستند. حتی وقت بیشتری را نسبت به فرزندانم با آنها می گذرانم 
و خانواده ام هم از این موضوع گله می كنند. این راه سختی های 
زیادی دارد، ولی وقتی در ذهنم تصور می كنم این بچه ها دلسوزی 
ندارند و بی هدف در كوچه و خیابان پرسه می زنند و جوراب و فال 
می فروشند سختی ها را فراموش می كنم. از طرفی وجود ویروس 
كرونا و قرار گرفتن در مكان شلوغ برای خانواده ام به ویژه همسرم 
تهدید بزرگی به شمار می رود، اما با توكل به خداوند بزرگ و اینكه 
باید قدر هر روز و هر ساعت را بدانم تا زمان را برای آموزش بچه ها 

از دست ندهم، این كار را با جدیت دنبال می كنم.« 

 خانه دوست کجاست
هرچند كه كالس درس خانم معلم ساعت مشخصی آغاز می شود، 
اما عالقه او به آموزش و اشتیاق كودكان زمان و مكان نمی شناسد. 
شاید همین دلیل به صدا در آمدن وقت و بی وقت زنگ در خانه 

خانم معلم توسط دانش آموزانش باشد.
 میرهادی می گوید: »هیچ محدودیتی برای درس دادن ندارم و 
هر زمان و هر روزی كه كودكان نیاز به تمرین و مطالعه داشته 
باشند كالس برقرار است. زبان و نحوه تلفظ كلمات این كودكان 
با زبان فارسی كه ما در مدارس آموزش می دهیم متفاوت است. 
خیلی سختی كشیدیم تا زبان هم را فهمیدیم. گاهی خود بچه ها 
هم زبان یكدیگر را متوجه نمی شــوند. این موضوع مشكالت 
تدریس را دوچندان می كند و باید وقت بیشــتری صرف كنم 
تا تلفظ درســت كلمات را یاد بگیرند. بیش از 2سال است كه 
زمستان و تابســتان و بدون داشــتن تعطیلی، جز پنجشنبه و 
جمعه، به تدریس مشغول هستم. تعداد بچه ها زیاد است و نیروی 
كمكی هم ندارم. چون برخی از كودكان كار می كنند محدودیت 
زمانی هم دارم. اغلب، كالس در زمستان از ساعت 12:30 تا 15 
و در تابستان هم چون هوا دیر تاریک می شود از ساعت 17 و 18 

شروع می كنیم.«

معلم بازنشسته آرزوی باسواد شدن كودكان بازمانده از تحصیل را برآورده كرد

 مدرسه جنگلی برای کودکان کار 
سر و صورت ســیاه، قد و قواره ای نحیف و کاپشــنی مندرس را، که جای دوخت و درز 
جیب هایش همه باز شــده، به تن دارد. هر روز صبح شــال و کاله کرده و کیف را پشتش 
می اندازد و به راه می افتد، اما نه به سمت مدرسه، بلكه به سوی خیابان ها و چهارراه های منطقه. بسته های آدامس و دستمال 
کاغذی به جای دفتر و کتاب کیفش را پر کرده اند. آنها روزشان را با فروش همین بسته ها به شب می رسانند. در صورتی که 
هم سن و سال های شان پشت نیمكت مدرسه نشسته و علم فرا می گیرند. »جمیله السادات میرهادی« دبیر مقطع ابتدایی 
آموزش و پرورش بعد از بازنشستگی همچنان مشتاق و مصر آموزش دادن است. به همین دلیل این بار محوطه جنگلی جلو 
خانه اش را به »مدرسه طبیعت« تبدیل کرده و دانش آموزانش هم کودکان بازمانده از تحصیل هستند تا این کودکان هم روزی 

پشت نیمكت های مدرسه بنشینند و بنویسند »ما هم باسواد شدیم«.

همه با هم تا ریشه کنی بی سوادی 
كمک به كودكان بازمانده از تحصیل فرصت خوبی است تا آنها بتوانند این عقب ماندگی را 
جبران كنند و از این فرصت نهایت بهره را ببرند. به دلیل ساخت وساز در منطقه22، تعداد 
مهاجران و اتباع برای كارگری در برخی از محله ها در مقایسه با سایر مناطق شهر بیشتر 
است. به همین خاطر اغلب فرزندان آنها از تحصیل بازمانده اند. به دلیل اینكه والدین این 
كودكان از اوراق هویتی و اقامتی معتبر برخوردار نیستند ثبت نام كودكان اتباع غیرمجاز 
است. هرچند این مشكل از سال گذشته از طریق صدور »كارت ویژه حمایت تحصیلی« تا 
حدودی برطرف شده است، اما باز هم وجود موانعی در صدور كارت ویژه حمایت تحصیلی، 
فرایند صدور آن را مانند صدور سایر مدارک هویتی به فرایندی وقتگیر و خسته كننده برای 
این دسته از اتباع تبدیل كرده و صدور اولیه آن مشتمل بر طی مراحلی مانند آزمایشات 
پزشكی و... است. انجام این مراحل بیش از 2ماه زمان می برد و اغلب اتباع به دلیل پرداخت 
هزینه و همچنین زمان طوالنی، این موضوع را پیگیری نمی كنند. از سوی دیگر، كارت های 
ویژه  صادرشده همانند سایر مدارک اقامتی تاریخ انقضا دارد و آنهایی كه از سال قبل صادر 
شده اند بی اعتبارند، بنابراین والدین این كودكان باید هرساله برای ثبت نام فرزندان شان 
در پایه تحصیلی جدید كارت ویــژه  آنها را تمدید كنند. همچنیــن كارت ویژه حمایت 
تحصیلی هر فرد فقط در محدوده منطقه محل صدور معتبر بوده و دارندگان آن صرفاً مجاز 
به ثبت نام در همان محدوده هســتند. برهمین اساس بیشتر این خانواده ها قید تحصیل 
كودكان شان را می زنند، اما نباید از این موضوع غافل ماند كه اكنون این افراد هم ساكنان 
محله هستند و بدون    تردید هر چقدر سطح سواد شهروندان بیشتر باشد در فعالیت های 
شهری كه منجر به بهبود وضعیت زندگی در محله شــان می شود نیز مشاركت بیشتری 
خواهند كرد. چراكه آنها از طریق تحصیل به این باور خواهند رسید كه محل زندگی آنها 
خانه شان محسوب می شود و نباید نسبت به آن بی تفاوت باشند. عالوه بر این، همه افراد 
باید از فرصت سوادآموزی بهره مند شوند و اگر در گذشته این امكان برایشان وجود نداشته 

حاال می توانند آن را جبران كنند. 
»مریم پیروز« کارشناس اجتماعی

 ثریا روزبهانی
خبرنگار

  جداسازی کنتورهای مشترك در آپارتمان ها ضروری است
فرهنگ آپارتمان نشینی در محور مدارا و عدالت است و در این رهگذر 
بدیهی است كه جداسازی كنتورهای مشترک ضروری است تاحقی 
ضایع نشود و اگر تســهیالتی به كم مصرف ها داده می شود، به خاطر 

پرمصرفی واحدهای دیگر پنهان نماند.
اصیلی از ساری

مرد افغانستانی كه در درگیري دست به 
جنایت زده و جان یكي از هموطنانش را 
در تهران گرفته و در یک قدمي مجازات 
قصاص بود با دســتور رئیس قوه قضاییه 
بخشیده شد و از مرگ رهایي یافت. مجرم 
نجات یافتــه چند روز پیش با گذشــت 

13سال حبس از زندان آزاد شد.
به گزارش همشهري، نخستین برگ این 
پرونده دهم آذر سال 87 ورق خورد. آن 
روز گزارش یک درگیري دسته جمعي در 
یک ساختمان در حال ساخت در حوالي 
میدان ونک به پلیس تهران اعالم شــد. 
گروهي از كارآگاهان براي انجام تحقیقات 
راهي محل حادثه شــدند. در جریان این 
درگیري پسري 25ســاله چاقو خورده 
و فوت شــده بود. به جز او چند نفر دیگر 
زخمي شــده بودند كه یكي از آنها عامل 
جنایت بود. او از ناحیه سر زخمي شده بود 
كه پس از درمان بازداشــت شد و به اداره 

آگاهي تهران انتقال یافت.

قتل جوان میانجي 
بررسي ها حكایت از این داشت كه قاتل، 
مقتول و تمــام افرادي كــه در درگیري 
حضور داشــتند اهل كشــور افغانستان 
بودند. متهم به قتل در بازجویي ها درباره 
جزئیات درگیري مرگبار گفت: مدتي قبل 
قاچاقي براي كار به ایران آمدم و در یک 
ساختمان در حال ساخت، مشغول به كار 
شدم. مقتول و دوستانش در ساختماني 
در همان حوالــي كار مي كردند و من هر 
ازگاهي براي تماشاي فیلم و دورهمي به 
ساختمان آنها مي رفتم. وي ادامه داد:روز 
حادثه با دوســتم تماس گرفتم و گفتم 
شب را نزد آنها مي روم تا فیلم تماشا كنیم 
و دور هم باشیم اما دوستم با لحن تندي 
صحبت كرد. او فحاشــي كرد و گفت كه 
از این به بعد حق نــدارم به محل كار آنها 
بروم. دوستم به همراه مقتول و چند نفر 

دیگر كه همه از هموطنانم بودند شــب 
را در اتاقكي كه در ســاختمان نیمه كاره 
ســاخته بودند مي خوابیدند و ما معموال 
در همان اتاقک دور هم جمع مي شدیم. 
اما آن شب دوستم عصباني بود و مي گفت 
نباید پیــش آنها بروم. وقتــي دلیلش را 
پرسیدم گفت دوســتانش به حضور من 
اعتراض كرده اند و مي گویند هر شبي كه 
من براي تماشــاي فیلم نزدشان رفته ام 
پس از رفتن من تمام وسایل قیمتي شان 
ناپدید شده است. حدس مي زنند كه من 
وسایل را سرقت كرده ام. اینها را كه شنیدم 
به شدت عصباني شدم به دلیل اینكه آنها 
برایم پاپوش دوخته بودند. من هرگز دزد 
نبودم و آنها به من تهمت دزدي زده بودند. 
مي گفتند من معتاد به تریاک هســتم و 
براي تهیه مواد مخدر دســت به سرقت 
مي زنم. اما اینطور نبود و تصور آنها نسبت 
به من اشتباه بود. براي اثبات بي گناهي ام 
به همــراه 2 نفر از دوســتانم بــه مقابل 
ســاختمان نیمه كاره رفتم كه درگیري 
شروع شــد. وي ادامه داد: درجریان دعوا 
با چوب ضربه اي به ســرم زدند كه دچار 
خونریزي شــدم. از ناحیه ســر احساس 
درد مي كردم و سرگیجه داشتم در همان 
وضعیت برگشتم اما ناگهان چاقویي كه 
در دســتم بود به گردن مقتول كه براي 
میانجیگري وارد درگیري شده بود برخورد 
كرد. واقعا اتفاقي و ناخواسته بود. من در 
شرایط خوبي نبودم و درحالي كه خودم 
زخمي شــده بودم چاقو به كارگر جوان 
برخورد كرد. او نقشي در درگیري نداشت 
و صرفا براي میانجیگــري و پایان دادن 
به دعوا مداخله كرد كه به قیمت جانش 

تمام شد.

بازگشت از پاي چوبه دار
متهم به قتل به نام ســعید كــه متولد 
سال 61بود پس از اقرار به قتل هموطن 

خود به نام ظریف بازداشت شد و پس از 
بازسازي صحنه جنایت به زندان انتقال 
یافت. براي تكمیــل تحقیقات در پرونده 
و صدور كیفرخواســت باید نظر اولیاي 
دم در پرونده ثبت مي شــد اما تالش تیم 
تحقیق براي پیدا كــردن خانواده مقتول 

بي نتیجه ماند. 
در این شرایط با توجه به ماده356 قانون 
مجازات اســالمي اگر مقتــول یا مجني 
علیه، ولي دمــي كه صغیر یــا مجنون 
است داشته باشــد یا ولي نداشته باشد یا 
ولي او شناخته نشود و یا به او دسترسي 
نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رئیس 
قوه قضاییه با اســتیذان از مقام رهبري و 
درصورت موافقت ایشان، اختیار آن را به 

دادستان هاي مربوط تفویض مي كند. 
ایــن یعنــي به دلیل عدم دسترســي به 
اولیاي دم، رئیس قوه قضاییه به نمایندگي 
از اولیاي دم باید نظر خود را در این پرونده 
اعالم مي كرد. مدتي بعــد پرونده از دفتر 
رئیس قوه قضاییه به دادســراي جنایي 
بازگشت و معلوم شد كه براي متهم به قتل 
درخواست قصاص شده است. همین كافي 
بود تا كیفرخواست در پرونده صادر شود و 
متهم در دادگاه كیفري پاي میزمحاكمه 
برود. پس از رسیدگي به پرونده در دادگاه، 
اظهارات شهود و اعترافات متهم، قضات 
دادگاه حكم به قصاص متهم به قتل دادند 
و قضات دیوان عالي كشــور مهر تأیید بر 

حكم صادر شده زدند.
در این شرایط پرونده به شعبه سوم اجراي 
احكام دادســراي جنایي تهران فرستاده 

شد و پیش روي دادیار حسین گودرزي 
قرارگرفت. با انجام مقدمات اجراي حكم، 
قاتل افغان مدتي قبل به سالن اجراي حكم 
زندان رجایي شهر منتقل شد تا قصاص 
شــود. اما در واپســین لحظات و درست 
زماني كه طناب دار بر گردن مجرم بود و 
سربازي آنجا ایستاده بود تا با دستور قاضي 
اجراي حكم، اهرم را بكشد، قاتل با گریه 
و التماس درخواست بخشش كرد و گفت 
چنانچه آزاد شود به افغانستان مي رود و با 
پیدا كردن خانواده مقتول تا آخرعمرش 
كار مي كند و دیــه به آنهــا مي پردازد.

التماس هاي او در آخرین لحظات موجب 
شد تا قاضي محمد شــهریاري حكم را 
متوقف كند و به مقتــول مهلت زندگي 

بدهد. 
با اجرا نشدن حكم و مهلت دادن به قاتل، 
او در زندان نامه اي نوشت با این مضمون 
كه توبه كرده و اگر آزاد شود به افغانستان 
برمي گردد و پس از پیــدا كردن خانواده 
مقتول دیه به آنها مي پردازد. نامه ضمیمه 
پرونده شده و با دستور قاضي شهریاري 
بــه دفتر حجت االســالم والمســلمین 
غالمحسین محســني اژه اي رئیس قوه 
قضاییه فرستاده شــد تا باردیگر تعیین 
تكلیف شود.پس از بررسي هاي دوباره و 
نظر ریاســت قوه قضاییه ورق برگشت و 
با پرداخت دیه موافقت شد. به این ترتیب 
قاتل از مجازات مرگ رهایي یافت و مبلغي 
به عنوان دیه به حساب دادگستري واریز 
كرد و توانست چند روز قبل بعد از گذشت 

13سال از زندان آزاد شود.

جا ماندن گاز استریل در بدن مردي هنگام جراحي قلب به قیمت جانش تمام شد.
به گزارش همشهري، ظهر یكشنبه هفتم آذر ماه به قاضي حبیب اهلل صادقي، بازپرس ویژه قتل 
خبر رسید كه مردي 62ساله در یكي از بیمارستان هاي تهران هنگام عمل جراحي فوت شده 
است. خانواده این مرد با مراجعه به كالنتري مدعي بودند كه مرگ پدرشان قصور پزشكي و به دلیل 
جا ماندن ابزار پزشكي در بدن وي هنگام عمل جراحي بوده است. در این شرایط با دستور قاضي 
تحقیقات در این پرونده آغاز و مشخص شد كه متوفي یک سال قبل براي انجام جراحي قلب به 
بیمارستاني در تهران مراجعه كرده و پس از عمل نیز از آنجا مرخص شده اما هر ازگاهي از ناحیه 
قفسه سینه و شكم درد شدیدي احساس مي كرده است. او تصور مي كرده دردها طبیعي و به دلیل 
عوارض پس از عمل است اما این دردها نه تنها كمتر نشد بلكه با گذشت زمان شدت بیشتري یافت. 
به این ترتیب مرد میانسال بار دیگر نزد پزشک جراح خود رفت و با انجام آزمایش هاي دوباره و 
تصویربرداري، مشخص شد كه در بدن وي عفونت زیادي پخش شده است. پزشک نظر داد كه او 
باید مجددا تحت جراحي قرار بگیرد اما این مرد در جریان دومین جراحي و هنگام عمل جانش 
را از دست داد. در بررسي هاي اولیه مشخص شد، یک سال قبل و در جریان جراحي قلب كه روي 
متوفي صورت گرفته بود، گاز استریل در بدن متوفي جا مانده و او از همان زمان احساس دردهاي 
شدیدي مي كرده است. جاماندن گاز باعث شده كه عفونت در تمام بدن متوفي پخش و درنهایت 
به مرگ او در جراحي دوم منجر شود. پس از این اتفاق خانواده متوفي به طرح شكایت از پزشک و 
تیم جراحي پرداختند كه با دستور بازپرس جنایي جسد براي تعیین علت اصلي مرگ به پزشكي 

قانوني منتقل شده و تحقیقات دراین باره ادامه دارد.

قاچاقچي مواد مخدر كه 10كیلو تریاک را داخل 3كاپشن 
جاسازي و آنها را در خانه عمه اش مخفي كرده بود، تصور 

نمي كرد با شكایت  عمه خانم، دستش رو شود.
به گزارش همشهري، ششم آذرماه زني حدودا 60ساله 
با پلیس تمــاس گرفت و گفت با بــرادرزاده اش درگیر 
شده و درخواســت كمک دارد. پس از این تماس تیمي 
از مأمــوران كالنتري 132 نبرد براي بررســي موضوع 
راهي محل حادثه شدند. با حضور مأموران در محل، زن 
60ساله به آنها گفت برادرزاده اش كه پسري جوان است، 
هرازگاهي به خانه او مي آید و هربار به بهانه هاي مختلف و 
مسائل خانوادگي با وي درگیر مي شود. این زن مي گفت 
برادرزاده اش دقایقي قبل و پس از آخرین درگیري، خانه 
وي را ترک كرده اما تعدادي از كاپشن هایش را در خانه او 
جا گذاشته و بوي بد كاپشن ها فضاي خانه اش را پر كرده 
است. مأموران در ادامه وارد اتاقي شدند كه كاپشن ها در 

آنجا بودند. بوي عجیبي از 3كاپشن به مشام مي رسید و از آنجا كه ماجرا مشكوک بود، مأموران 
آنها را به كالنتري بردند و پس از شكاف درز كاپشن ها با بیش از 10كیلو تریاک و 200عدد قرص 
غیرمجاز كه به شكل ماهرانه اي در داخل كاپشن ها جاسازي شده بودند مواجه شدند. سرهنگ 
سیدمحمدرضا موسوي، رئیس كالنتري 132 نبرد در این باره گفت: با كشف این حقیقت، مأموران 
با هماهنگي مقام قضایي موفق شدند متهم را در كمترین زمان ممكن در مخفیگاهش دستگیر 
و براي تكمیل تحقیقات پلیسي به كالنتري منتقل كنند. وي خاطرنشان كرد: با انجام تحقیقات 

اولیه متهم براي سیر مراحل قانوني و انجام تحقیقات بیشتر به مرجع قضایي معرفي شد.
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قهرمان خسته 
  فرامرز صديقي را بيش از هر چيز با فيلم هاي كيميايي به ياد مي آوريم؛ با 
بازپرس جاللي »تيغ و ابريشم« و »رضا«ي فيلم »دندان مار«؛ 2 شاه نقش او 
در دهه60 كه چنان كه بايد در زمان خود قدر نديدند؛ به خصوص فيلم »تيغ 
و ابريشم« كه در يك كج فهمي عمومي از سوي منتقدان با واكنش هاي 
تندي مواجه شد. سال ها بعد فيلمسازي در توصيف بازپرس جاللي گفت او 
همان قيصر است كه بعد از انقالب حزب اللهي شده. وراي همه قضاوت هاي 
شتابزده دهه60، قدرت بازيگري فرامرز صديقي در ايفاي نقش قهرمان 
كنش مند كيميايي كه به خوبي با فضاي پس از انقالب منطبق شده بود، 
نكته اي نبود كه به چشم نيايد. انبوه پيشنهاد هاي سينماي تجاري پس از 
تيغ و ابريشم سمت فرامرز صديقي روانه شد؛ فتح بابي براي بازيگري كه 
پيش از آن بيشتر با پيشينه تئاتري اش شناخته مي شد تا فيلم هاي كمتر 
ديده شده اش در دهه 50. بازيگري كه ايست و نگاهش كيميايي وار بود 
و در نقش بازپرس جاللي شبيه هيچ كس نبود؛ همچنان كه صحنه هاي 
بازجويي اش از سوسن مكاشي )فريماه فرجامي( و جمشيد اختري )محمد 

صالح عال( نمونه مشابهي نداشت و هنوز هم ندارد.
  در دوره اي كه6،5 سال طول كشــيد، صديقي در فيلم هاي ملودرام 
)ســايه هاي غم و زمان از دســت رفته(، جنگي )روزنه( و حادثه پردازانه 
)آخرين پرواز( بازي كرد و در اين دوره نقش نوري را در فيلم »سرب« از 
دست داد و هادي اسالمي جايش را گرفت. يك سال بعد از سرب، صديقي 
مقابل دوربين كيميايي رفت و شد رضا چاپچي باسوادي كه با مرگ مادر 
تنها تر از هميشه مي شود و آشنايي اش با احمد )احمد نجفي( و دوستي اش 
با او به نوعي يادآور رفاقت ســيد و قدرت در »گوزن ها« است؛ رضايي كه 
ديگر چشــمانش خوب نمي بيند؛ »به دكتر گفتم اگه كوري تو راهه بگو 
حواسم رو جمع كنم.«؛ رضايي كه بايد پناهگاه خواهرش زينت )گلچهره 
سجاديه( و فاطمه دختر جنوبي جنگ زده )فريبا كوثري( هم باشد و در 
عين حال ســري هم به رفيق قديمي اش آقاجالل )جالل مقدم( بزند. از 
رضاي دندان مار بعدها به عنوان يكي از معاصر ترين قهرمانان كيميايي 
ياد شد ؛ رضايي كه به قول منتقدي قديمي، خسته تر از آن است كه بتواند 
در ســكانس فينال فيلم و درگيري با آقا عبدل )نرسي گرگيا( حضوري 
پررنگ داشته باشــد. حس و حال خاص و بي مثال آدم خسته كيميايي 
كه عميقاً تحوالت دهه60 را درك كرده در بازي فرامرز صديقي كه بدون 
جلوه گري هم خشم و عصيان را متبلور مي سازد و هم اندوهي عميق را به 
نمايش مي گذارد يكي از امتيازهاي برجســته دندان مار است؛ بازيگري 
كه تفاوت بازپرس جاللي و رضا را هم به خوبي درك كرده است. در تيغ و 
ابريشم صداي منوچهر اسماعيلي، بازپرس جاللي را تا حدودي نزديك به 
قهرمانان قديمي كيميايي كرده است.  )صدايي كه به خوبي با بازي صديقي 
منطبق است( در دندان مار صديقي جاي خودش حرف زده است و يكي 
از جلوه هاي ناب حضورش هم همين صداي مردانه و خش دار اوســت. با 
فيگورهاي خاص كيميايي وار از شيوه انداختن كت بر شانه تا نحوه راه رفتن 
و دست در كمربند انداختن، صديقي در تفاهم كامل با جهان مولف قرار 
دارد؛ همكاري اي كه متأسفانه ديگر ادامه پيدا نكرد و پس از آن او تنها در 
»دلشدگان« حاتمي تاحدودي توانست نقشي متناسب با توانايي هايش 
بيابد. بازيگري كه سال هاســت در انزواي مطلق به سر مي برد تا عكس 
تازه اش همه را حيرت زده كرد. اينكه بر او در اين ســال ها چه گذشــته 
خودش مي تواند داستاني تازه باشد. آقاي فرامرز صديقي حاال خسته تر 

از هميشه است.

بازگشت سينماها به حالت عادي
به دنبال نشست مشــترك رئيس سازمان ســينمايي و محسن 
فرهادي، معاون فني سالمت محيط وزارت بهداشت امكان فعاليت 
عادي براي سالن هاي سينما فراهم شــد. به گزارش همشهري، 
محمد خزاعي با اشاره به افزايش ظرفيت بسياري از مشاغل، صنوف 
و مطالبه خانواده سينما و مردم گفت: »سرانجام با هماهنگي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا و وزارت بهداشت موافقت شد فعاليت سالن هاي 
ســينما به حالت عادي برگردد. براســاس ايــن تصميم تمامي 
سالن هاي سينما با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي مي توانند 

از ظرفيت خود براي بليت فروشي استفاده كنند.«

انتشار عكس فرامرز صديقي با واكنش هاي بسياري روبه رو شد 

بگذار بهار در چشمانت جوانه بزند 
روز دوشنبه كه پرويز پرستويي عكسي از فرامرز صديقي 

در صفحه شــخصي اش در فضاي مجازي منتشر كرد، گزارش
كساني كه صديقي را مي شناختند، از ديدن قامت تكيده 
و چهره پر چين وچروك و نگاه بي فروغش شــوكه شدند. اين عكس 
هيچ به آن بازيگري نمي ماند كــه او را به صداي پرطنين و قد رعنا و 
حركات با طمأنينه اش مي شناختيم. آن حشمت و يال وكوپاِل آشنا 
پاك رنگ باخته و جاي خود را به درد و درماندگي و ويراني داده بود. تا 
پيش از انتشار اين تصوير، كساني كه از وجود بازيگري به نام فرامرز 
صديقي آگاهي داشتند، هر گاه عكســي از او مي ديدند، اول از همه 

صداي قدرتمند و مردانه اش در گوش شان زنگ مي زد. 
اما در عكسي كه پرستويي از صديقي منتشــر كرد، فقط صداي 
زوزه باد يغماگر به گوش مي رســيد؛ بادي توفنــده كه روزگاري 
زندگي انساني را زير و رو كرده و همه چيزش را به غارت برده بود 
و حاال كه فرونشسته و دست از گردوخاك كردن برداشته، صداي 
موذي و زشتش هنوز از گوشــه و كنار تصوير شــنيده مي شود. 
البته نه خيال كنيــد كه ديدن پيري و فرتوتي اســباب حيرت و 
تأسف است؛ موضوع تنها ديدن چهره مرد بازيگر در سالخوردگي 
نبود. ســالخوردگي، هر قدر هم غيرمنتظره و غيرواقعي و دور از 

انتظار، باالخره ناگزير زماني از راه مي رسد و اغلب افراد هم براي 
كنار آمدن بــا آن راه و روش خود را دارند. آنچــه دريغ و تعجب و 
آشفتگي نظاره كنندگان اين عكس را سبب شده، بي وفايي دوران 
و فراموش كاري آدميزاد است. بودوباش صديقي براي همه آنهايي 
كه او را فراموش كرده بودنــد، فقط محدود بــه زماني بود كه او 
در چشــم بود؛ روي صحنه حضور داشــت و زير نور پروژكتورها 
مي درخشيد. وقتي كه پرده افتادـ  حاال يا به خواست خودش يا به 
جبر ايامـ  ديگر كسي او را به ياد نداشت. كسي برايش سؤال پيش 
نيامد كه بر سر »رضا«ي »دندان مار« )مسعود كيميايي، 1368( 
يا »حاج ابراهيِم« »مارال« )مهــدي صباغ زاده، 1379( چه آمد. 
گويا صديقي خودخواسته از ديگران بريده و گوشه عزلت برگزيده، 
اما حاال كه معلوم شده در چه حال و روزي است، بر هر كه دستش 
مي رسد، فرض است به سراغش برود و حالي از او بپرسد و قدري 

از غبار دل غم گرفته اش را بروبد. 
ديگر نبايد دســت دست كرد؛ وقت تنگ اســت و غم دور اين مرد 
خسته چنبره زده و زهرش را به جانش دوانده است. اما شايد معجزه 
دوستي اثر كند و زمين بي بار دلش را نرم كند و باز در اين زمستان 

سرد، بهار در نگاهش جوانه بزند.

پيمان جبلي 2 ماه پس از انتصاب به رياست سازمان 
صداوسيما در حاشيه مراســم اختتاميه جشنواره 
تلويزيوني مستند، در جمع خبرنگاران حاضر شد. 
جبلي دربــاره طرح تحول در صداوســيما، پخش 
آگهي هاي بازرگاني و وضعيت شبكه نمايش خانگي 
صحبت كرد. به گزارش همشــهري، پيمان جبلي 
درباره حق پخــش فوتبال ها عنوان كــرد: »تابع 
قانونيم و بايد ببينيم قانون بودجه امســال چگونه 
خواهد بود.  سال گذشــته از قانون بودجه تبعيت 
كرديم و امســال هم اينگونه خواهد بود.« از ديگر 
مواردي كه رئيس سازمان درباره اش توضيح داد، 

 تغيير در ساختار ســازمان بود كه افزود: »ساختار 
تابع 2عنصر مهم ديگر است؛ يكي تحول در رويكرد 
و ديگري تحول در محتوا. هر ساختاري كه با اين دو 
عنصر از تحول انطباق داشته باشد، حتماً ساختاري 
كارآمد خواهد بود. با اطمينان به شــما مي گويم 
هيچ كدام از گمانه زني هايي كه شــنيده ايد صحت 
ندارد و ما براســاس يك اصل مشخص تحولي كه 
اشــاره كردم بر مبناي 2عنصر تحولي كه هويت و 
عدالت است، پيش مي رويم. اين تحول در 2حوزه 
رويكرد در توليد محتوا در حوزه هاي مختلف نظير 
سرگرم كننده، نمايشــي، برنامه هاي تلويزيوني و 

خبر اتفاق خواهد افتاد.« وي همچنين از وضعيت 
نظارت بر نمايش خانگي گفــت و اينكه در قانون 
بودجه ســال 1400، ســاترا به عنوان نهاد قانوني 
كنترل كننده پخش شبكه نمايش خانگي و پخش 
اينترنتي مشخص شــده بود و تابع قانونيم. جبلي 
درباره شايعه سريال هاي متوقف شده، توضيح داد: 
»ســريال ها و بقيه توليدات تلويزيون با قالب هاي 
مختلف بايد درراستاي هدايت فرهنگي، سالم سازي 
فضاي فرهنگي جامعه و وفاي به عهدي كه جامعه 
در اختيار ما به عنوان رســانه قرار داده، باشــد. هر 
توليد و محتوايي كه نتواند اين امانت را حفظ كند و 

كمكي به هدايت جامعه نكند، طبيعتاً مورد پذيرش 
جامعه و مردم نيست.«

موضوع ديگر وضعيت آگهي هاي بازرگاني بود كه 
جبلي يادآور شد:»اساســاً تلويزيون حاكميتي كه 
صداوســيما يكي از مصاديق آن است، نبايد براي 
تأمين نياز هزينــه اي و بودجه اي خودش، نيازمند 
به پخش آگهي  باشد. اگر تلويزيون هاي حاكميتي 
را مقايســه كنيد، مي بينيد كه هيچ كدام وابسته 
نيســتند و اگر از آگهي بازرگاني استفاده مي كنند 
با هدف فرهنگســازي اســت. صداوسيما هميشه 
در وضعيتي بــوده كه توازن بيــن هزينه هايش و 

درآمدهايش و به عبارتي بودجه اش هيچ كدام اينها 
متوازن نبوده اســت؛ بنابراين ناچــار بوده، درآمد 
خودش را از طريق پخش آگهي تأمين كند. البته 
آگهي هايي كه از تلويزيون پخش مي شود مي تواند 
تأثير بســيار خوبي در رونق دادن توليد و معرفي 
كاالي ايراني و... داشــته باشد، اما در شكل و قالب 
هدايت شده و هدفمند كه به اصل پيام لطمه نزند. 
ان شــاءاهلل از آگهي به عنوان وسيله  تأمين درآمد و 
تأمين نياز سازمان صداوســيما به سمتي حركت 
مي كنيم كه آگهي را متناسب با مأموريت فرهنگي 

پيش ببريم.«

يادداشت

خبر

سعيد مروتي
روزنامه نگار شفاف سازي در رسانه ملي
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تصویری که همه را حيرت زده کرد

مهدي صباغ زاده: با دیدن این 
عكس، گریه ام گرفت

مهدي صباغ زاده، كارگردان فيلم تحسين شده 
»خانه خلــوت« )1370(، 3بــار در فيلم هاي 
»عشــق كافــي نيســت« )1377(، »مارال« 
)1379(، و »خاك و آتش« )1389( با فرامرز 
صديقي همكاري كرده است. با او تماس گرفتيم 
تا ببينيم چه نظري درباره عكس جديد صديقي 
و وضع و حال او دارد. صباغ زاده گفت: »ببينيد 
سر بازيگر پر قدرت »خاك و آتش« چه آمده و 
به چه حال و روزي افتاده. واقعا وقتي عكسش 
را ديدم، گريــه ام گرفت. وظيفه مــا بوده كه 
به ســراغش برويم و از او حالش را بپرســيم. 
البته گويا بعضي دوســتان به در خانه اش رفته 
بودند، امــا صديقي در را باز نكــرده بوده. من 
خودم سه چهارسال بود كه از او خبري نداشتم. 
نمي دانستم كجا هست و چه مي كند. چرا بايد 
وقتي ســراغش برويم كه در اين وضع و حال 
اســت؟ ما بايد زودتر جوياي حالش مي شديم. 
مســئوالن هم وظيفه داشــتند از وضعيت او 
با خبر شوند. وظيفه شان است كه به او رسيدگي 
كنند.« اين كارگردان ســينما در ادامه افزود: 
»خيلي ها هســتند كه در چنين وضعيتي قرار 
دارند. بازيگران و كارگردانان زيادي هســتند 
كه فراموش شده اند و در وضعيت اسفناكي قرار 
دارند. خانه ســينما بايد به اين افراد رسيدگي 
كند اما مدام مي شــنويم كه خانه سينما فقط 
خبر مرگ ومير ســينماگران يا ابتاليشــان به 
كرونا را منتشــر مي كند. نمي دانــم چرا خانه 

سينما به وظايفش عمل نمي كند!«

روزگار غمبار 
سالخوردگان

اين بار اول نيست كه مشخص مي شود 
ســينماگر، هنرمند يا نويســنده اي 
در كهولــت و ســالخوردگي روزگار  
خوشــي نــدارد و به ســختي افتاده 

است. ســال1393خبر رسيد كه ثريا 
حكمت، بازيگر سينما و تلويزيون كه 
سال ها كســي از او خبري نداشت، به 
ســختي گذران معاش مي كند و در 
تامين سقف باالي سر يا هزينه درمان 
دندان هايش وامانده و به گفته خودش 
در چادر زندگي مي كند؛ سرنوشــتي 
دردناك نه فقط براي يك بازيگر بلكه 
براي هر انســاني. در نمونه اي ديگر، 
سال 1389، برنامه »هفت« گزارشي 
از فريمــاه فرجامي پخــش كرد كه 
نشــان مي داد اين بازيگر در وضعيت 
خوبي به ســر نمي برد و ســالمتي و 
زيبايي دوره جوانــي را از كف داده و 
از هم صنفانش نيز گاليه هاي زيادي 
داشت. مي شود هر انساني را مسئول 
زندگي خودش دانست و مسئوالن و 
جامعه را بي تقصير قلمداد كرد. اما اين 
پاك كردن صورت مسئله است. هيچ 
انســاني، نه هنرمند نه فردي عادي، 
مستحق نيســت كه در زمان كهولت 
به ســختي بيفتد. شــايد الزم است 
جامعه و مســئوالن ما نگاهشان را به 
سالخوردگان تغيير دهند تا تغييري 
جــدي و عملي در وضع اين قشــر از 

جامعه رخ دهد.

پيمان جبلي، از حق پخش فوتبال تا وضعيت سريال هاي در حال توليد توضيح داد

   واكنش وزير ارشاد به عكس صديقي
محمدمهدي اسماعيلي، وزیر فرهنگ و ارشاد اســامي، در واکنش به عكس صدیقي در فضاي مجازي 
نوشت: »به رئيس سازمان سينمایي و مدیرعامل صندوق اعتباري هنر دستور رسيدگي داده شد. ان شاءاهلل 

در اسرع وقت پيگيري خواهد شد.« 
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جهاننما

ورودنهادهايبينالمللي
برايكمكبهمردمافغانستان

همزمانباادامهبحراناقتصاديدرافغانستانورسيدنفصلسرما،
برنامهجهانيغذايسازمانمللاعالمكردكهميان3هزارخانواردر

كابل،پولنقدتوزيعكردهاست.
بهگزارشآسوشــيتدپرس،بههرخانوادهنيازمنــد،7هزارافغاني
)حدود2ميليونتومان(پرداختشــدهاســت.برنامهجهانيغذا
دستكم60هزارخانوادهنيازمندكمكفوريرادرپايتختافغانستان
شناساييكردهاســت.خانوادههاييكهبهآنهاپولپرداختشده،
خانوادههاييهستندكهسرپرســتآنهااززمانبهقدرترسيدن

طالبانبيكارشدهاست.
درماههاياخيرتورموبيكاريدرافغانستانافزايشيافتهوكمكهاي
بينالملليكه7۵درصــدازبودجهدولتپيشــينراتامينميكرد،
متوقفشدهاســت.بيشاز9ميليارددالردخايرارزيافغانستاندر
بانكهايآمريكاييبلوكهشدهوبهطالباناجازهدسترسيبهآنهاداده
نشدهاست.آژانسهايكمكرسانيبينالملليهشداردادهاندكهبا
ادامهوضعموجود،بيشازنيميازجمعيت3۸ميليونيافغانســتان
درزمستانامسالباگرســنگيمواجهخواهندشد.همزمان،رويترز
بهنقلازمقامهايبانكجهانيگــزارشدادهكهايننهادقصددارد
۵00ميليوندالرازوجوهمسدودشــدهطالباننزدخودراآزادكند.
اعضايهيأتمديرهبانكجهانيبامقاماتآمريكاوسازمانمللبراي
تعيينچگونگيپرداختاينوجوهبهافغانستانمذاكرهكردهاند.بانك
جهانياعالمكردهقصدندارداينپولرادراختيارطالبانقراردهد،
بلكهقراراستآنراازمسيرنهادهايبينالملليبهدستافغانهاي
نيازمندبرســاند.طالبانتحتتحريمآمريكاقرارگرفتهوانتقالپول
بهاينكشورغيرممكنشدهاست؛درحاليكهوزارتداراييآمريكابه
بانكهادرموردانتقالپولبراياموربشردوستانهاطمينانداده،اما
كارشناسانميگويندكهادامهتحريمهايآمريكاباعثشدهتابانكها
حتيبراياموربشردوستانهواردروندانتقالپولبهافغانستاننشوند.
طالبانازتعدادزياديازكارمنداندولتســابقخواستهبهكارهاي
خودبازگردند،اماعدمپرداختحقوقطي3ماهگذشــتهبهچالشي
عمدهدرمسيرازســرگيريارائهخدماتدولتيبهمردمتبديلشده
است.طالبانخواستارآزادسازيذخيرهارزافغانستاننزدآمريكاست،
اماتاكنونمذاكراتاينگــروهباطرفآمريكايــيدرپايتختقطر

بينتيجهبودهاست.

كيوسك

روزنامهاالخبار]لبنان[

روزنامهوالاستريتژورنال]آمريكا[

داعشبرميگرددتاآمريكاباقيبماند

دوزتقويتيبراي18سالبهباال

گزارشهايمحليبيانگربازگشــتشــبكههاي
زيرزمينيداعشدرنوارمرزيعراقوسوريهاست.
بهنوشتهروزنامهاالخبار،گروهداعشدرسالهاي
گذشتهبهابزاريبرايمشروعيتبخشيبهحضور
آمريكادرمناطقشرقيخاورميانهتبديلشدهاست.

همزمانباشيوعگونهجديدويروسكرونا،مركز
كنترلوپيشگيريبيماريهادرآمريكابرتوصيه
خودبرايتزريقدوزسومواكسنكهبهآندوز
تقويتيهمگفتهميشود،تأكيدكردهاست.اين
توصيهشاملتماميافرادباالي18سالميشود.
قبلازاينگفتهميشدكهدوزسومفقطبراي

50سالههاوافرادمسنتركاربرددارد.

واكنشدنيابهشيوعگونهويروسكرونا،
اوميكرون،يادآورآشوبوهرجومرجيگزارش

استكهدرابتدايشيوعهمهگيريكرونا
دنيارافراگرفت؛كشورهاسياستهايمتفاوتيداشتند،
بهيكديگراتهامميزدندكــهكمكاريكردهاندوبدون
توجهبهابعادجهانيهمهگيــري،تصميمهايمحلي
ميگرفتند.بهگزارشنيويوركتايمز،سازمانبهداشت
جهانيدوشــنبهاعالمكردكهريســكگونهبهشدت
جهشيافته»بسيارباالست«.دولتهاباوجوداينخطر
مشترك،رويكرديراپيشروگرفتهاندكهقارهبهقاره،
كشوربهكشوروحتيشهربهشهردرونكشورها،باهم

متفاوتاست.
درچين،يكروزنامهدولتيرويكردكشورهاييمانند
ژاپنواســتراليارابهبادانتقادگرفتــهودرآمريكاجو
بايدن،گفتهاســتكهجامعهنبايددچاروحشتشود.
درآفريقايجنوبي،جاييكهدانشــمنداناينگونهرا
بينجمعيتواكسننزدهكشفكردند،سياستمداران

ازقانونمنعسفركشورهايديگربهشدتانتقادكرده
وگفتهاندكهاينكار،جلــويرديابيويروسراخواهد
گرفت.مقامــاتدرديگركشــورهايآفريقاييهمبه
اينمسئلهاشارهكردهاندكهنابرابريدرتوزيعجهاني
واكسنباعثشــدهكهاينقارهدربرابراينگونههيچ

محافظينداشتهباشند.
اروپاكهخيليزودبهسراغمنعسفرازمبداآفريقارفت،
تزريقدوزيــادآورياهمانتقويتيرابــهايناميدكه
برابرگونهاوميكرونكاراييداشــتهباشندشدتداده
وبهفكربرقراريبرخــيمحدوديتها،ازجملهرعايت

فاصلهگذارياجتماعيافتادهاست.
تدروسآرهانوم،رئيسسازمانبهداشتجهانيگفته
استكهنبودرويكردجهانيمنسجمباعثواكنشهاي
متفــاوت،چندپــارهودرنتيجــهانتشــار،اطالعات

بياعتماديعموميشدهاست.
درغرب،جاييكهبيشــترجمعيتواكســنزدهاند،
دولتهابهگزارشهاييكــهميگوينداوميكروندوره

بيمارينهچندانســختيايجادخواهدكردواحتماال
واكسنهابرآنكارگرهستندچسبيدهاند.اينرويكرد
امادرآفريقا،جاييكهبيشترجمعيتواكسننزدهاند،
چندانخريدارندارد.برخيكشــورها،مثلآفريقاي
جنوبي،بهميزانكافيدارايدوزهايواكسنهستند

امادرتوزيعآنمشكلدارند.
ديگران،فريزرهايمخصوصنگهداري،زيرساختهاي
لجستيكيوكادردرمانكافيبرايتزريقواكسنندارند.
اينشــرايطبهويروس،زمانبيشتريميدهدتاچند

برابرشدهوجهشپيداكند.
هدفوضعقوانينمنعســفرايناستكهزمانكافي
برايدانشمندانخريدهشودتاآنهامشخصكنندكهآيا
جهشهادرگونههايجديدباعثميشودكهويروس
دربرابرواكســنهايفعليايمنشونديانه.امااينكار
بايدبهمايادآوريكندكهدرمراحلاوليههمهگيريچه
درسيگرفتيم:وقتيكهيكگونهدرجاييپيداميشود،
ميتوانگفتكهدرهرجايديگريهمپيداخواهدشد
وتنهامسئلهزمانمطرحاست.دانشمندانگفتهانداين
گونهجديدبههمهگوشههايدنياخواهدرسيد،البته

اگرتاحاالنرسيدهباشد.
رئيسجمهورچيناخيراازارســاليــكميليارددوز
واكسنبهآفريقا،خبردادهاست.روزنامهدولتيگلوبال
تايمزبااشارهبهمدل»موفق«چينبرايمهاركرونادر
اينكشور،نوشتهاستكهغربيهابيشترينمنابعمورد
نيازبرايمهارهمهگيريكوويد-19رادراختياردارند
امانتوانستهاندآنرامهاركنندوكشورهايبيشتريرا
درمعرضآنقراردادهاند.بايدنگفتهاستكهآمريكا
بيشترازهركشورديگريواكسنبهخارجفرستادهاست
وحاالوقتديگركشورهاستتاآنهاهمپاپيشبگذارند.
اينرويكردهايمتفاوتجهانيدرحاليدرپيشگرفته
ميشوندكهويروسكرونا،يكراهبيشتربلدنيستوآن

انتشاربيشتروجهشهايبيشتراست.
پائولينلودييكيازفعاالنسرشــناسفرانسويدر
زمينهدسترسيشفافبهدارووسياستهايداروييبه
راديوفرانسهگفتهاستكهگونههايجديد،تازمانيكه
كشورهايثروتمندواكسنهايبيشتريباكشورهاي
ديگربهاشتراكنگذارند،ازراهخواهندرسيد؛»مابهيك

رويكردسيستماتيكترنيازداريم.«
كميسيوناروپابهكشــورهايعضوتوصيهكردهاست
محدوديتهاياضافيسفربهشهرونداناعمالنكنند،
امادربرخيكشــورهايديگر،ازجملهچينوهندكه
سياستمهاركامالمتفاوتيدارند،رويكردبهسفرهاي
خارجي،حذفمطلقآنهاســت.درمواردمشابه،اين
كشــورهاقفلوعمالورودوخروجبهآنهاغيرممكن
ميشود.گوريندرسينگ،مغازهدار۵7سالهازدهلينو
گفتهاســت:»اخباراينگونهجديدوحشتناكاست.
اگراينويروسدرهندپخششود،دولتدوبارهتمام
كشورراتعطيلخواهدكردومامجبورخواهيمشدتا

گداييكنيم.«

چرا كرونا دوباره جهان را 
غافلگير كرد؟

2سالبعدازشروعهمهگيريكرونا،شيوعگونهاوميكرون،بارديگركشورهايجهانرا
واردچرخههراس،اتهامزنيبهديگرانوغافلگيريكردهاست

2موردابتالبهگونهاوميكرون
درسوئدشناسايیشدهاست.
ايندونفر،هفتهگذشتهازسفر
بهآفريقايجنوبيبازگشــته

بودند

دولتآمريكاتوصيهكرده
استبهجاياعمالمحدوديتها
كهمنشــابرخــيتقابلهاي
سياسيهمشــدهاست،روي
استفادهازدوزتقويتيواكسن
تمركزشود.دانشــمنداناما
گفتهاندبايدازتماميراههابراي
مقابلهباگونهجديداستفادهكرد

دولتدانماركگفتهاست
كهشيوعكرونادراينكشور،
احتماالبهلطفواكسيناسيونو
تزريقگستردهدوزسومچندان

بحرانینشود

حــزبليبــرالدمكرات
انگليسازدولتاينكشــور
خواستهاستبرايجلوگيرياز
انتشارگستردهگونهاوميكرون
درآستانهكريسمس،دوركاري
رادوبارهدراينكشوربرقراركند

لهستاندوشنبه19هزارو
74موردابتاليجديدو526مورد
مرگبهدليــلكوويد-19ثبت
كردكهبيشــترينآمارروزانه
دراينكشــورازابتدايبهاربه

شمارميرود

دولتيوناناعــالمكرده
اســتكهواكسيناســيون
عليهكرونابــرايتماميافراد
باالي60ســالدراينكشور
اجبــاريوهركسكــهاين
قانونرارعايتنكند،100يورو

جريمهخواهدشد

دانشگاهآكســفوردگفته
استكهدرصورتنياز،ميتواند
بهسرعتواكسنكروناييكه
پيشترباآســترازنيكاساخته
استرابرايمقابلهباگونهجديد

بهروزرسانيكند

مقاماتبهداشتيدرانگليساز
مردمخواستهانددرايامكريسمس،
باافــراديكهضرورتــيندارد
معاشرتاجتماعينداشتهباشند.
دولتگفتهاســتكهنميخواهد
كريســمسرابامحدوديتهاي

كروناييازمردمبگيرد

خبر
ط

خ
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عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علی ع: 
هر اجتماع و انجمني به پراكندگي گرايد.
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ديده يا شــنيده ايد، از ابتدای آذر ماه فاطمه عباسی همانطور كه احتماال تا حاال در خبرها 
براساس پروتكل های جديدی كه ستاد ملی مقابله با كرونا 
اعالم كرده، مسافران برای رفتن به سفرهای داخلی و خارجی 
بايد كارت واكسن يا نهايتا تست پی سی آر در بازه های زمانی 
72 ساعته و 96 ساعته )بسته به داخلی و خارجی بودن سفر( 
داشته باشند. در نتيجه مسافران براساس كد ملی و سامانه ای 
كه از ســوی وزارت بهداشــت در اختيار همه بخش های 
حمل ونقلی قرار گرفته رصد می شــوند تا واكسينه شدن و 
نشدن آنها بررسی شود. اگر مسافری هر دو دوز واكسن خود 
را دريافت نكرده باشد، مجبور است قبل از تهيه بليت و انجام 
سفر تست PCR خود را با نتيجه منفی ارائه دهد. با اينكه 

انجام ايــن پروتكل ها ضروری اســت و از انتقــال ويروس 
جلوگيری می كند، اما هنوز هم  مشــكالتی برای مسافران 
وجود دارد كه باعث شده عده ای حتی نتوانند مسافرت كنند. 
يكی از اين مشكالت ســامانه وزارت بهداشت است كه بايد 
برای سفر، كارت ديجيتال سالمت را از آن دريافت كنيد. اما 
در برخی از كارت های ديجيتال فقط يك نوبت تزريق واكسن 
ثبت شده و با اينكه گزينه ای برای پيگيری و اصالح وجود 
دارد، اما 2 هفته طول می كشد تا اين اصالحات انجام شود. 
ضمن اينكه برخی از افراد با اينكه اين پيگيری را انجام داده اند  
هنوز نتوانسته اند كارت واكسن اصالح شده را دريافت كنند. 
مشكل بعدی مربوط به مسافرانی است كه عازم كشورهای 
خارجی هستند. اين افراد هم اعالم كرده اند كه سفارتخانه ها 

تنها با كارت واكسيناســيون آن هم از نوع آسترازنيكا ويزا 
می دهند و از سوی ديگر مراكز واكسيناسيون برای مسافران 
خارج كشور تا ويزا نباشد، آسترازنيكا تزريق نمی كنند! ضمن 
اينكه كشورهای اروپايی عمدتا واكسن آسترازنيكا را از ميان 
واكسن هايی كه در ايران تزريق شده قبول دارند. تنها برخی 
كشورهای همســايه مانند تركيه با واكســن سينوفارم به 
مسافران ايرانی اجازه ورود می دهند. اين مشكالت باعث شده 
مسافران سردرگم و بالتكليف باشند و ندانند چه كاری بايد 
انجام دهند. حاال كه سويه جديد كرونا )اوميكرون( هم سر و 
كله اش پيدا شده، بهتر است  مسئوالن هر چه زودتر راه حلی 
برای اين مشكالت پيدا كنند تا پروتكل های هوشمند نيز 

به طور كامل و صحيح اجرا شود.

سفر واكسن
میلیون

رئیس مركز توسعه پیشگیری 
و درمان اعتیاد سازمان 

بهزیستی گفت: معتادان 
بهبود یافته ای كه شرایط الزم 

را داشته باشند می توانند 
۱۰۰میلیون تومان وام با بهره 

۴درصد دریافت كنند.

100

میلیون
همچنین كارفرمایانی كه 
معتادان بهبود یافته را 

استخدام و حقوقشان را 
مطابق قانون كار پرداخت 
كنند، می توانند حداكثر به 

ازای ۴۰ نفر و هر نفر ۵۰میلیون 
تومان وام با بهره ۴درصد 

دریافت كنند. عالوه بر این 
كارفرمایان نیز تا ۵سال به ازای 

 هر مددجوی بهبود یافته 
حق بیمه دریافت می كنند.
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نفر
رئیس مركز توسعه پیشگیری 

و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستی كشور گفت: برخی 
مددجویان پس از گذراندن 

دوران درمان به علت نداشتن 
شغل و محرومیت از حمایت 
خانواده و جامعه دوباره به 

دامان اعتیاد باز می گردند. ما 
با پرداخت این وام ها سعی در 
حل این مشكل و نگهداشتن 

مددجویان در پاكی داریم  
سال گذشته به ۹هزارو۶۰۰ نفر 
از معتادان بهبودیافته این وام 

پرداخت شده است.

9600

 زنداني شدن شاخ هاي 
اينستاگرامي

3 اينفلوئنســر  روســي پس از ضبط 
و انتشــار يك فيلم دوربين مخفي با 
موضوع ســرقت خــودرو به 3ســال 
زنــدان محكوم شــدند. بــه گزارش 
آديتي سنترال، در فيلم دوربين مخفي 
كه آنهــا تهيه كرده انــد مي بينيم كه 
2نفرشــان يك تاكســي مي گيرند و 
از راننــده مي  خواهند كمــك كند تا 
چمدان هاي دوست شــان )نفر سوم( 
را در صندوق تاكســي بگذارد. پس از 
اينكه راننده پياده  مي شــود، آنها يك 
سرقت خودرو را شبيه سازي مي  كنند 
و از راننده  تاكسي كه دنبالشان مي دود، 
فيلــم مي گيرند. پــس از چند دقيقه 
اما تاكســي را بازگردانده بــه راننده 
مي گويند كــه او در مقابــل دوربين 
مخفي بوده است. براي پليس و دستگاه 
قضايي روسيه اما اين دوربين مخفي 
اصال خنده دار نبود بــه همين دليل 
مطابق پاراگراف دوم از بند 166قانون 
جزايي روسيه، اين ســه اينفلوئنسر 
مشهور اين كشور با وجود يك ميليون 
و 200هزار فالوئر چشــم به راه آنها، 
راهي زندان مي شوند. براساس قوانين 
روسيه ساخت برنامه دوربين مخفي 
ممنوع  و مجــازات آن زندان اســت. 
علت اين ممنوعيت هــم به ماجراي 
يك دوربين مخفــي بازمي گردد كه 
باعث قتل برنامه ســاز شد. در جريان 
اين برنامه جواني متولد ســال 1975 
وارد صندوق پست شد تا براي شوخي 
با دست نامه اي را كه مردم در صندوق 
مي اندازند، بگيرد و دوباره آن را بيرون 
اندازد؛ اما يك شــهروند روسيه مثل 
دســتگاه قضايي اين كشــور اين كار 
را خنده دار ندانســت و پس از اينكه 
اسلحه كمري خود را درآورد، به سمت 
صندوق پست چند گلوله شليك كرد 
كه باعث شد بازيگر اين دوربين مخفي 

آخرين فيلمش را بازي كند.

روستاي ابيانه، نگين سرخ استان اصفهان اين روز ها ميزبان عالقه مندان به طبيعت پاييزي است.  اول آخر

عدد خبر

آوازخوان آخر پاییز
ايســتاده اســت كنار ديوار. 
باد از ميان ريشــه های شــال 
گردن خاكستری عبور می كند و می پيچد سمت گيتارش. 
سرما نشسته روی بندبند انگشــتانی كه  می نوازد و تارهای 
حنجره ای كه می خوانــد. موزاييك های كف پياده رو آدم ها 
را يك به يك صدا می زنند كه بايستند . عابران تك و توك پا 
سست می كنند و گوش می سپارند به او كه می خواند: »دريا 

دريا اومدم تنها/ تا كه بشنوی تو درددالمو«.
شــايد از شــهری دور آمده تا با دريا حرف بزند يا نه شايد 
خانه اش زير آسمان ابری همين شهر است، اما كسی نبوده 
حرف هايش را بشنود، يا اگر بوده مرهمی نداشته برای التيام 
دردهايش؛ ولی خودمانيم ترانه »گرشــا رضايی« را خوب 

می خواند.
كالهش را تا نزديك ابرو كشيده است پايين؛ چند تار سفيد 

ميان سياهی موهای بناگوشش پيداست.
گربه ای پير سالنه سالنه نزديك می شود و گوش می سپارد 
به داستان عاشــقی كه آرزو می كند، فردا محبوبش را كنار 

امواج ببيند.
محبوبی كه نمی داند كجا رفته و تنها عكس هايش باقی مانده 
است. كسی چه می داند شــايد محبوب بسيار منتظر مانده 
اما وقتی همه تيرهای عاشــقی با جيب های خالی به سنگ 

خورده، رفته است.
 حاال او مانده بــا يك بغل خاطــره؛ او كه بــر دوش هايش

كوله باری از اندوه آويخته و صدايش را با شرم در پياده رويی 
خيس از باران پاييزی رها كرده. باد از لمس تن زخمی سازش 
كه دل می كند، راهی كوچه باغی دور می شود. ما نمی دانيم 

امشب چندين و چند درخت زار می زنند.
2 دختر جوان از آن سوی خيابان می رسند. بارانی پوشيده اند، 
يكی آبــی و آن ديگری ســفيد. بين مانــدن و رفتن مردد 
مانده اند. بارانی آبی، اسكناســی از جيب می كشــد بيرون، 
می رود نزديك و آن را می گذارد درون جعبه سازی  خالی كه 
كف پياده رو دراز كشيده اســت. بارانی سفيد اما نگاهش به 
2 تكه ابر كوچك و كبود است كه می روند سمت چشم های 

آوازخوان.

زندگی پديا

مریم ساحلی

گرينويچ

حافظ

گفتم دل رحيمت كي عزم صلح دارد
نویسندگان باشگاهگفتا مگوي با كس تا وقت آن درآيد

لهجه عليه رخوت

دوران  دانشــجويی مدتی تبريز بودم. همان 
سال ها يداهلل صمدی، با نگاهی به افسانه های 
فرهنگ بومی زادگاهش آذربايجان، فيلم های 
»ُدمرل« ، »ساواالن« و »سارای« را ساخت و در اكران تهران چندان 
موفق نشد. من اما به چشم خودم ديدم كه در تبريز برای تماشای 
نســخه  دوبله تُركی اين فيلم ها خيابان بند آمده بــود و فيلم ها با 
اكران منطقه ای و استانی توانســت دخل و خرج كند و ای بسا به 
سوددهی هم رسيد. ايده  دوبله تُركی پس از اين استقبال عجيب 
برای  تك وتوكی فيلم ديگر هم ادامه پيدا كرد و نمی دانم چرا متوقف 
شد. سينمای ايران هميشه در شناخت و استفاده از ظرفيت هايش 
به شدت تنبل و بی ســواد بوده و دولت ها هم به داليل خاص خود 
تمايلی به اين موضوع نداشــته و ندارند. كشــوری بــزرگ با اين 
رنگارنگی اقليمی و تنوع زبان و گويش و فرهنگ ها هنوز اندر خم 
آپارتمان ها و خيابان های پايتخت سرگردان است و به هر دستاويز 
سخيف و بی حاصلی برای جلب نظر مخاطب دست می زند، اما كمتر 

كسی حال و حوصله دارد كه به فضاهای ديگر فكر كند.
چند سال اخير ابتدا با موفقيت فيلم »ائو/خانه« )اصغر يوسفی نژاد( 
و حاال با اكران عمومی همزمان 2 فيلم »پوست« )برادران ارك( و 
»آتابای« )نيكی كريمی( می شود از چيزی به اسم سينمای تُركی 
در ايران حرف زد. جذابيت های آشــكار و تنوع بصری و مضمون و 
قصه های اين3 فيلم در كنار حضور بازيگران توانای بومی بار ديگر 

ثابت كرد چه پتانسيل هايی را ناديده گرفتيم.
از شــواهد پيداســت كه عالقه و استقبال تماشــاگران شهرهای 
ترك زبان از »آتابای« قطعاً با تهران و بقيه شــهرها تفاوت اساسی 
دارد و با نســخه ای كه اين فيلم ها تجويز می كنند، هنوز می شود 
سراغ اقليم ها و فرهنگ های ديگر ايران رفت و رنگ و لعاب و لحن 
و مود تازه ای در دل رخوت و تكرار ســينمای ما شــكل داد )ناصر 
غالمرضايی در گذشــته با »خون بس« و احســان عبدی پور اين 

سال ها با فيلم های جنوبی اين موضوع را تجربه كردند(. 
تاريخ ســينما پُر اســت از فيلم های اين چنينی و هر خطه و قوم و  
دين و رنگ و نژادی در كنار جريان اصلی و فرهنگ و زبان رسمی 
كشورها، فيلم هايی دارد كه مال خودش است و بازار هدف مشخص 
و محدود اما سودآوری دارد. سينمای دنيا همواره دنبال مخاطبانی 
می گردد كه دوســت دارند زندگی و آداب، فولكلور و حكايت های 
خودشان را در سينما داشته باشــند و فيلم هايی با زبان و فرهنگ 
بومی تماشــا كنند. ســينمای ايران بــه داليل مختلف هيچ وقت 
نتوانست )يا نخواست يا نگذاشتند( از اين گوناگونی بهره ببرد... تا 

رسيديم به بن بست.
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نادرترين گروه خوني جهان

بيشترين گروه  خوني 
جهان

بيش از 93 درصد از مردم 
جهان داراي Rhمثبت و 
باقي داراي منفي هستند

حتي پيش از سالمت خون، مهم ترين فاكتور كاهش ريسك انتقال خون، 
اطمينان از  گروه  خوني اهدا كننده و دريافت كننده آن است  

گروه خوني كه 
بيشترين اهدا ی 
خون را داشته

 گروه خوني 
 كه بيشترين 
دريافت را داشته

     بر اساس اين پژوهش، 33درصد 
جمعيت 40كشور اروپايي داراي گروه 
خوني O هستند و اين آمار در برابر 
جمعيت 55درصدي كشور هاي آمريكايي 
داراي اين گروه خوني مقاوم قرار دارد

طی آخرين گزارش ســازمان انتقــال خون ايــران، به طور 
 ميانگين كمتر از 10 درصد مردم ايران گروه خونی -  و 90درصد
گــروه خونــی +  دارنــد و- AB  ناياب ترين گــروه خونی 
در كشــور اســت. همچنين به طــور ميانگيــن از مجموع 
خون هــای اهدايي طــي شــش ماهه  )حدود يــك ميليون 
و 95 هزار واحد خــون(، گروه خونی - AB كمتــر از 1 درصد 
بوده اســت. اين ســازمان، گروه های خونی + A را 27 درصد، 
 - A 3 درصــد، + B 22 درصد، - B 2 درصــد، + AB 7 درصد،
  +O مثبت 34 درصد و -O 4 درصد از مجموع خون های اهدايی 

طی اين مدت عنوان كرد.

    دانشمندان بر اين باورند كه طي 
سده ها و هزاره هاي متمادي فاكتور هايي 
همچون سبك زندگي، فرهنگ ، همگوني 
و ناهمگوني ژن هاي گوناگوني كه با 
يكديگر تالقي داشته اند گروه هاي خوني 
گوناگوني پديد آمده است.

گروه خونی B بيشترين گسترش 
را در جنوب آسيا دارد و اين گروه 
خوني به هيچ عنوان در ميان بوميان 
آمريكا و استراليا وجود نداشته است. 
بر اساس پژوهش هاي علمي، پس از 
ورود اروپايي ها به استراليا و آمريكا 
اندك اندك اين گروه خوني ميان 
بوميان آن منطقه هم مشاهده مي شود.

   پراكنش گروه هاي خوني به تفكيك كشور هاي جهان

ــای ــا و جغرافي  كرون
وه های خونــی گر

به موازات شيوع كرونا يكي از پرسش هايي كه پژوهشگران 
تالش كردند به آن پاسخ دهند پرســش درباره ارتباط 
گروه هاي خوني با ميزان ابتال و مقاومت در برابر ويروس 
كرونا بود. پس از فراز و نشيب هاي بسيار سرانجام نتايج 
آماري جامعه هماتولوژي آمريكا )ASH( نشان داد اين 
ارتباط واقعي است. جامعه آماري اين پژوهش 2ميليون 
و 200هزار نفر ساكنان كشــور هاي گوناگون جهان بود 
و ســرانجام ثابت كرد افرادي با گروه خوني O، در برابر 
واريانت ها يا سويه هاي گوناگون كرونا مقاوم  تر هستند. به 
خصوص در مقايسه با گروه هاي خوني A، B و ABكه نسبت 
به گروه خوني O از مقاومت كمتري برخوردارند. بر اساس 
اين پژوهش  علمي، افراد دارای گروه خونی O، در صورت 
وخامت عالئم نيز زمان كمتری را در بخش مراقبت های 
ويژه خواهند ماند و شــمار افرادی كه به نارسايی كليه 
مبتال مي  شــوند در گروه خونی O كمتر خواهد بود. بر 
همين اســاس فرضيه اي ميان دانشمندان شكل گرفت 
كه علت شــيوع كرونا در برخي كشور هاي اروپايي را )با 
وجود واكنش بهنگام متخصصان و دولتمردان كشور هاي 
ياد شده( پراكنش باالي گروه هاي خوني كم دفاع تر در برابر 
كرونا عنوان مي كرد. با اين مقدمه نگاهي به »اينفوگرافي 
پراكنش جغرافيايي گروه هاي خوني« اطالعات دقيقي از 
جوانب گوناگون مرتبط با گروه هاي خوني به دست مي دهد 
كه براي مخاطب عادي و جامعه پزشكي و تحقيقاتي كشور 

هم مي تواند مفيد باشد. 

برگردان: مهديا گل محمدي
Visual capitalist  :منبع

گروه خونيگروه خونيگروه خونيگروه خوني

O+ O-B+ B-A+ A-AB+ AB-
چين

يك ميليارد و 
400ميليون نفر 

اكوادور
16ميليون نفر 

هند
يك ميليارد و 
300ميليون نفر 

ارمنستان
       3ميليون نفر 

آمريكا
332ميليون نفر 

تايلند
68ميليون نفر 

اندونزی
       267ميليون نفر 

كره شمالي
      25ميليون نفر 

ايران
83ميليون 
و 500 هزار نفر

درصد
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18.9
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0.3
0.2
0.1

درصد
75
14
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درصد
29
46
12
6
2
4
1

0.4

درصد
40.8
16.9
36.8

5
0.2
0.1
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31.1
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11.3
0.1
0.1
0.1

درصد
34
27
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7
4
3
2

درصد
37
36
9
3
7
6
2
1

درصد
36.8
25.9
28.9

8
0.2
0.1
0.2

درصد
32.5
28.8
32.1
7.7
2
14.7
2
0.5
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