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4صفحه همشهري ورزشي 

يادداشت داده نما
مهدي چمران؛ رئیس شوراي اسالمي شهر تهران

من در هنــگام عملیــات تخريب طبقــه اضافي 
عالءالدين در سال1395 در اين ساختمان حضور 
داشــتم.  وقتي يك طبقه اضافه بــر طبقات ديگر 
ساخته مي شد تمام نگراني  ما از آن بود كه هیچ اطالعي از سازه اصلي ساختمان 
نداريم و اين مســئله مي تواند موجب ايجاد حادثه در همه ساختمان شود. در 
طبقه هفتم اين ســاختمان حدود 100مغازه تجاري فعــال بود كه مهلتي به 

مغازه داران داده شد تا اجناس خود را تخلیه كنند. 
در آن موقع بیش از 2 ســال مي شد كه شــهرداري درگیر تخريب ساختمان 
عالءالدين شــده بود. پس از آنکه ٦ماه به مالك ســاختمان فرصت داده شد و 
اين كار را انجام نداد، در نهايت شهرداري به اين موضوع ورود كرد. دلیل مهلت 
٦ماهه هم اين بود كه اصوال بايد تخريب را براســاس طرح عملیاتي-مهندسي 
انجام  داد؛ يعني بايد مشاور گرفت و عملیات را طراحي كرد تا با درنظر گرفتن 
نکات ايمني اقدامات الزم انجام شــود. ما آن زمان و هنگام اجراي تخريب، به 
طبقات باال رفتیم و جايي كه طبقه نیمه كاره هفتم ساخته شده بود را ديديم. 
آنطور كه به ياد دارم روي سقف طبقه آخر، تأسیسات زياد و ضروري قرار داشت 
كه نمي شد آنها را حذف كرد. به همین دلیل تصور مي كنم ساختمان توان اينکه 
طبقه ديگري بر آن اضافه شود، ندارد. آن موقع، از شركت هاي مهندسي خواسته 
شده بود كه محاسبات فني ساختمان عال ءالدين را كنترل كنند. نتیجه اين بود 
كه نبايد طبقه اضافي ساخته شود و درست اين است كه تأسیسات گرمايشي 
و سرمايشــي مغازه ها و اتاقك آسانســورها باقي بماند و حتي از باالي طبقه٦ 

به عنوان انبار هم استفاده نشود.
درباره تغییر كاربري طبقات زيرزمین پاســاژ عال ءالدين از پاركینگ به مغازه 
نیز قرار بود به ازاي مســاحتي كه تبديل به كاربری تجاري مي شود، پاركینگ 
جداگانه  ساخته شــود تا از میزان كلي جاي پارك كاسته نشود. در اين بخش 
از شهر تهران، مشکل پاركینگ جدي است و بايد حتما به فضاي كافي پارك 

خودرو ها توجه كرد تا مشکالت پیشین تشديد نشود. 
حال اينکه دوباره بحث ساخت طبقات اضافه روي اين ساختمان مطرح شده، 
جاي سؤال دارد. اين اتفاق از 2منظر اصلي آسیب جدي به شهر وارد مي كند. 
نخست موضوع ايمني خود ساختمان اســت و ديگر بحث عدالت؛ به اين معنا 
كه چرا برخي بتوانند اينگونه از قدرت بهره ببرند و ديگر شــهروندان، درگیر 
كوچك ترين كارها باشند.  به همین خاطر، مديريت شهري بجد وارد ماجراهاي 
مربوط به شهرسازي و برقراری عدالت شده تا اقداماتي كه در مديريت شهري 

پیشین، باعث برهم خوردن تعادل شده را اصالح كند.
در غیر اين صورت بی توجهی به مســائلی كه به ويژه عموم مــردم هم به طور 
مستقیم با آن درگیر هستند، می تواند تبعاتی داشته باشد كه همه را متضرر كند. 
يکی از مهم ترين داليل مسائل اينچنینی، ايمنی ساختمان هاست. به طور نمونه 
يادمان نمی رود كه در دی ماه سال 1395 چگونه ساختمان پالسکو، به خاطر 
مشکالت ايمنی، آتش گرفت و در هم فروريخت و تا مدت های زيادی، همه را در 
شوك فرو برد. در صورتی كه اگر اقدامات الزم در هماهنگی بین دستگاهی وجود 
داشــت، به احتمال فراوان اين حادثه رخ نمی داد و خسارات های جانی و مالی 

گسترده پس از آن را شاهد نمی بوديم.
نکته ديگر درباره آراي صادره در كمیسیون هاي مشترك میان دستگاه هاست. 
در اين زمینه نیازمند توجه بیشــتر دســتگاه قضا و نمايندگان آن به نظرات 
كارشناســي مديريت شــهري هســتیم تا بتوان قوانین موضوعه را با دقت و 
كارآمدي بیشــتر به مرحله اجــرا درآورد.  هريك از آرا و احــکام صادره اين 
كمیسیون ها مي تواند زمینه مهمي براي اجراي قوانین و حفظ انضباط شهري 

باشد؛ موضوعي كه از راه تعامل دستگاه قضا با مديريت شهري مي گذرد.

عالء الدین توان تحمل 
طبقات اضافي را ندارد
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میزان شیوع اومیکرون در مقایسه با سویه دلتا 
اومیکرون        دلتا  

حرکت اومیکرون در جهان

تعداد موارد ابتال به اومیکرون در کشورها 
تا ظهر دیروز 36 کشور 432 مورد قطعی و 26 هزار و 748 بیمار دارای عالئم مشکوک 

به سویه جدید اومیکرون را گزارش کرده اند.

پراکندگی شیوع ویروس در اروپا، آسیا  و کشورهای همسایه ایران 
ویروس اومیکرون تاکنون در کشورهای آسیایي یعني امارات، عربستان، مالزی، 
ژاپن یک مورد، در هند 2مورد و در سرزمین های اشغالی 3 مورد و کره جنوبی 

6 مورد گزارش شده است. 

 غنا 
 33 مورد

انگلیس 
29 مورد

بوتسوانا 
19مورد

هلند 
16مورد

 آفریقای جنوبی با
 183 مورد 56.4 درصد 

موارد ابتال را به خود اختصاص داده است.

گروه های سنی درگیر ویروس سویه جدید 

1.6 درصد 
صفر تا 9 سال 

8.1 درصد 
50 تا 59 سال

5.5 درصد 
10 تا 19 سال 

4.4درصد 
60 تا 69 سال

20.5 درصد 
20 تا 29 سال

1 درصد 
70 تا 79 سال 

22.9درصد 
30 تا 39 سال

 0
باالی 80 سال

11.7 درصد 
40 تا 49 سال

24.4درصد 
غیرمشخص

24/7 درصد در موارد غیرمشخص گزارش شده

37/1 درصد در زنان

 38/2 درصد در مردان

در حال حاضر 17 کشور اروپایی، عبور ویروس از مرزهایشان 
را تایید کرده اند و محدودیت هاي مرزي شدیدي اعمال 
کرده اند. در آسیا برخی کشورها از جمله ایران، هند، ژاپن و... 
محدودیت ها را برای ورود مسافران از کشورهای آفریقایی 

تشدید کرده اند. در ایران هم شرایط مشابهي برقرار است، 
به طوری که مسافران کشورهایي که سویه جدید اومیکرون 

درآنها شایع شده، حتی در شرایطی که هر دو دز واکسن را دریافت 
کرده باشند، باید 14 روز در قرنطینه بمانند. گفته مي شود، تکمیل واکسیناسیون، رعایت 
پروتکل هاي بهداشتي، رصد دقیق مرزها، افزایش  بیماریابي و گرفتن تست پي سي آر، 

راه هایي براي تاخیر ورود ویروس به کشوراست. 

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

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

بازگشت حسن آباد
تا چند روز ديگر چهره تاريخی حسن آباد دوباره  به هويت زيبای خود  باز می گردد

3

شگفتي در مواجهه 
حضوري با دانش آموزان

 کابوس دختر جوان رونمایی از  بودجه ضد تحریم و تورم
تکرار نشد

 بازگشايي نیم بند مدرسه ها، معلم ها را 
با اين واقعیت روبه رو كرده كه آسیب  جدي به سطح سواد 

دانش آموزان وارد شده است

 دختري كه يك سال پیش در دام سارق 
متجاوز افتاده بود چند روز پیش باعث دستگیري 

شکارچي دختران شد

اعداد دخل و خرج 1401 چه ويژگی هايی دارند؟

دولت می گويد بودجه سال آينده با هدف مهار تورم و با فرض باقی ماندن تحريم ها بسته شده و قرار است رشد 
اقتصادی ايران به 8درصد برسد. هرچند هنوز جزئیات رسمی از اعداد نخستین بودجه سال آينده منتشر نشده 
اما برخی گمانه زنی ها حکايت از آن دارد كه تصمیم نهايی دولت افزايش حداقلی رشد هزينه های جاری كشور 
به ويژه حقوق كاركنان دولتی و رشد درآمدهای ريالی بودجه با رويکرد مالیاتی خواهد بود. صفحه4را بخوانید. صفحه13 صفحه21ادامه کارنامه 100روزه دولت را در صفحه 2 بخوانید

 تهران؛ 
ميزبان كاكايي ها

صفحه3

كارنامه اقدامات 100 روز اول دولت 
سیزدهم تقديم ملت شد

خرید 100 میلیون دوز واكســن در كمتر از 3 ماه و 
تزریق آنها در طرح واکسیناسیون عمومی

تأمین چندمیلیــارد دالر ارز ترجیحی بــرای خرید 
دارو و كاالهای اساسی مایحتاج مردم

حدود 100 مالقات و گفت وگوی تلفنی با مقامات 
عالی رتبه کشورهای خارجی  در 100 روز

جلوگیری از قطعی هــای مكرر بــرق خانگی و برق 
صنعتی با مدیریت منابع موجود

اصالح نظــام توزیع و كاهش نقش واســطه ها در 
تامین مایحتاج مردم و مدیریت بازار

ابالغ راهبردهای 12گانه مبارزه با فساد و انتصاب 
بازرس و نماینده ویژه رئیس جمهوری

حضــور فعــال در اجــالس ســران اقتصــادی اكو و 
عضویت دائم در پیمان شانگهای

پرداخت حقوق هر ماه، بدون استقراض از بانك 
مركزی  و اولویت دادن به اقشار ویژه

مدیریت میدانی و بموقع در حمله سایبری بنزینی 
به رغم طرح های دشمن برای ایجاد آشوب

ســفر اعضای دولت به 10 اســتان كشــور و حضور 
رئیس جمهوری در میان مردم
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كرونا
  روزانه بيش از 700كشته 

  اعمال قرنطينه هاي خانگي
  محدوديت هــاي تــردد شــبانه و تعطيلي 

رفت وآمدهاي خانوادگي
  ممنوعيت مســافرت هاي بين شهري / تعطيلي 
برخي از كسب وكارها مانند مشاغل گردشگري و... 

  تعطيلي هاي مكرر بازار 
  وضع اسفناك بيمارستان ها و سردخانه ها

  صف هاي طوالني چندروزه براي بستري و كمبود 
تخت هاي بيمارستاني

  خستگي و فشار شديد رواني و مطالبات معوق 
كادردرمان باالخص پرستاران

  كمبود دارو، اعم از سرم و سرنگ تزريق و داروي 
ضدكرونا در داروخانه ها

  محدوديت در ارائه خدمات به مردم در مشاغل 
خدماتي

  كمبود واكسن كرونا و صف هاي طوالني چندصد 
متري در مراكز تزريق واكسن

  انتشار اخبار عدم امكان تامين واكسن خارجي از 
سوي مسئوالن به چند دليل: عدم فروش واكسن 
توسط خارجي ها به داليلي ازجمله FATF و نبود 

ارز براي خريد واكسن 
   روند نااميدي روزافزون مردم، افزايش افسردگي 
و اختــالالت رواني در آحاد جامعــه و اختالفات 

خانوادگي و... 
  تعطيلي كالس هاي حضوري مدارس و دانشگاه ها

كرونا چگونه كنترل شد؟
  خريد بيش از 100ميليون دوز در كمتر از 
3 ماه كه نسبت به دوره مشابه آن در دولت 

گذشته 1000درصد رشد داشت 
  تزريق بيش از 105ميليون دوز واكســن 
به صورت شــبانه روزي در مراكز تجميعي، 

درب منازل و مغازه ها و...
  كاهش 700درصدي فوتي ها

  ايجاد گشايش در كســب وكارها، حوزه 
آموزش و زندگي مردم و اعمال هوشــمند 

پروتكل هاي بهداشتي

پیگیری مطالبات آبی
با مديريت بهينه منابع موجود و گفت وگو با 
مردم و اطمينان بخشي به آنها و آغاز اجراي 
طرح هاي مصوب در شوراي عالي آب و فعال 
كردن راهكارهايي مانند چاه هاي ژرف، آب 
شيرين كن ها و ديپلماسي آب با همسايگان، 
دولت درصدد كنترل بحران موجود و حل 

مسئله در آينده است.

كنترل قیمت ها
ارز ترجيحي دارو و كاالهاي اساسي با وجود 
گذشــت بيش از 3 ماه و اتمام سقف مقرر 
قانوني، تامين شد و قيمت اين كاالها در بازار 

كنترل شد و اين روند همچنان ادامه دارد.

پردا خت مطالبات اصناف
بدون يك ريال اســتقراض از بانك مركزي 
تاكنون حقوق هر مــاه، به هنگام، پرداخت 

شده است. 
 برخي اقشار ازجمله پرستاران در اولويت، 

مطالبات خود را وصول كرده اند.
روند پرداخت مطالبات معوق اصناف مختلف 

ادامه دارد.

بازگشت به مردم
  سفر دولت به 10اســتان كشور و حضور 
رئيس جمهور در بين مردم ]به طور متوسط 

هر 10روز يك استان[
  اهتمام به تقويت ريشه هاي هويت ايراني 
و نظام اجتماعي ايران]جامعه روســتايي و 

عشايري و...[ 
  احياي پروژه هاي نيمه تمام و نيمه تعطيل 

صنعتي، عمراني و اقتصادي در استان ها
  در دسترس مردم بودن مديران و حذف 

فاصله بين مردم و كارگزاران دولتي
  توجه به طبقات فرودســت و فراموش 
شدگان جامعه ]حاشيه نشــينان و اقشار 

ديده نشده مانند معراجيان، رفتگران و...[ 
  اهتمام به بخش كشــاورزي و دامداري 
و حمايت از زندگي روســتايي و عشايري 

به عنوان قشر مولد و كم هزينه جامعه
  اصالح الگوي حكمراني و رفتار مديران 
مبتني بر اشرافيت سياسي و اقتصادي به 
سمت الگوي دولت مردمي اعم از حضور در 
ميدان و در بين مردم، عملگرايي، تحرك و 
پويايي وزرا و بدنه دولت، عبور از بوروكراسي 

اداري و...
نتيجه آنكه براســاس نظرســنجي هاي 
معتبــر داخلي و خارجي اعــم از گالوپ و 
نظرسنجي جهاد دانشــگاهي، روند اميد و 
اعتماد مردم به دولت، صعودي است و به رغم 
تخريب ها و ســياه نمايي ها و جنگ رواني 
شديد رسانه هاي معاند و برخي گروه هاي 
 رقيب داخلي عليه اقدامات دولت سيزدهم 

افزايش قابل توجهي يافته است.

مدیریت منابع
اعمال مديريت در منابع موجود، شرايط را 
به گونه اي رقم زد كه وضع گذشته احيا شود.

سیاست خارجي فعال و منطقه پایه 
  حدود 100مالقات و گفت وگوي تلفني بــا مقامات عالي خارجي 
]در حد رئيس جمهور و نخســت وزير و وزير خارجه و نماينده ويژه 
رئيس جمهور[ در 100روز؛ به طور متوسط هر روز يك مالقات يا تماس

  عضويت دائم در پيمان شانگهاي
  حضور فعال در اجالس سران اقتصادي اكو و ايجاد زمينه توسعه 

روابط اقتصادي با كشورهاي عضو
  ديپلماســي موفق اقتصادي در خريد واكســن، فروش نفت و 

بهره برداري از منابع ارزي در خارج از كشور
  بازسازي و ارتقاي سطح روابط با همسايگان و ايجاد زمينه توسعه 
تعامالت اقتصادي و مناسبات سياســي با همسايگان و كشورهاي 

منطقه
  تعامل عزتمندانه و هوشمند با غرب جهت استيفاي حقوق و منافع 

ملي
  نقش آفريني فعال منطقه اي در مديريت بحران افغانستان

  استقبال جامعه جهاني باالخص كشورهاي منطقه از استقرار دولت 
مقتدر و مستقل در ايران

  تقويت جبهه مقاومت و ارتقاي قدرت و نفوذ منطقه اي ايران
  ديپلماسي فعال شخصي رئيس جمهور

مبارزه با فساد، اشرافي گري و 
رانت خواري 

  ابالغ راهبردهــاي 12گانه 
مبارزه با فساد

  تدوين ســند جامع اصالح 
بسترهاي توليد فساد در كشور
  انتصاب بــازرس و نماينده 
ويژه رئيس جمهور با اختيارات 
اصل127 قانون اساسي براي 

مبارزه با فساد
  بركناري برخــي مديران و 
افراد ناســالم اقتصــادي از 
مناصب مديريتي كه همچنان 
ادامــه دارد با حفــظ آبروي 
اين افــراد و انتصاب مديران 

پاكدست و فسادستيز
  حذف تشريفات زائد مرسوم 
اداري و كاهــش هزينه هاي 

جاري در مراسم و سفرها و...

كاهش رشد نرخ تورم 
  اتخاذ تدبير از قبل از استقرار دولت و تشكيل كارگروه 
ويژه و استفاده از ظرفيت نهادهاي انقالب اسالمي و هدايت 
برخي از بخش هاي دولت براي واردات كاالهاي اساســي 

مورد نياز
  تامين چند ميليــارد دالر ارز ترجيحي مورد نياز براي 

خريد دارو و كاالهاي اساسي
  اصالح نظام توزيع و كاهش نقش واســطه ها در تامين 
مايحتاج عمومي مردم و مديريت بازار جهت مهار و كاهش 

رشد نرخ تورم باالخص در اقالم خوراكي

ترمیم رابطه دولت-مردم 
ارتقاي سرمایه اجتماعي دولت 

مطابق تمام نظرسنجي هاي داخلي و خارجي  مردم 
روزبه روز نسبت به آينده نااميدتر مي شدند و كشور 
را در اداره جامعه و حل مشــكالت آن   ناكارآمد 
مي دانســتند و عموما معتقد بودنــد در آينده 
وضع شان بدتر خواهد شــد و در ادبيات نخبگان 
سياسي، راجع به فروپاشــي اقتصادي كشور و به 
صفر رسيدن درآمد كشور از محل فروش نفت، تورم 
100درصدي و ونزوئاليي شدن كشور از حيث كاهش 
ارزش پول ملي ســخن گفته مي شد؛ به نحوي كه 

ركورد نرخ 32000توماني دالر نيز ثبت شد.

برق 
  قطعي هاي مكرر برق خانگي ]چندين ســاعت 
در روز حتي در تهران[ و بــرق صنعتي ]در حدي 
كه منجر به كاهش توليد و افزايش قيمت كاالهايي 

مانند سيمان شد.[

حقوق و دستمزد
تجمعات متعدد اعتراضي در شــهرهاي مختلف 
كشور و اصناف مختلف اعم از كارگران و پيمانكاران 
و كارمندان به  دليل مطالبــات معوق بعضا 6ماهه، 
در جريان بود، خزانــه دولت براي پرداخت حقوق 
مرداد ماه هم خالي بود و حسب ظاهر چاره اي جز 

چاپ پول وجود نداشت.

ارز
در ابتداي دولت ســيزدهم، اعضاي دولت سابق 
مي گفتند حتي براي خريد واكســن، كمبود ارز 
وجود دارد. از ســوي ديگر، همه 8ميليارد دالر 
ارز ترجيحي دولت براي خريــد دارو و كاالهاي 
اساسي در سال1400 از محل تنخواه بانك مركزي 

تا مرداد ماه استفاده شده بود.

آب
افتتاح هاي نمايشــي ]مانند سد مخزني كنجانچم 
در ايالم[، تأخيرهاي چندين ساله در سدسازي و 
آب رساني به روستاها و اراضي زراعي ]تأخير 25ساله 
در اجراي طرح 550هزار هكتاري[ و بعضًا سدهاي 
خالي از آب ناشي از كاهش بارندگي يا سوءمديريت 
و مطالبات انباشته كشاورزان كه در برخي از مناطق 
مانند خوزستان]شادگان[ تبديل به چالش امنيتي و 

اعتراضات و درگيري هاي خياباني شده بود.

دیپلماسی

كارنامه اقدامات 100 روز اول دولت 
سيزدهم تقديم ملت شد

وز کار 100 ر

كاالهاي اساسي
ســوءمديريت و كوتاهي در تامين كاالهاي اساسي به 
حدي بود كه كمبود 8ميليون تن گندم در ذخاير داشتيم و در 
صورت عدم تامين گندم، تا پايان شهريور، قحطي نان و صف هاي 

طوالني مقابل نانوايي ها بروز مي كرد.

حمله سایبري بنزیني 
زلزله هرمزگان و اندیكا

به رغم طراحي هاي پيچيده دشــمن براي 
ايجاد آشوب در كشــور در سالگرد وقايع 
آبان98، از طريق فراخوان هاي گسترده در 
فضاي مجازي، عمليات رسانه اي وسيع در 
شــبكه هاي ماهواره اي و حمله سايبري به 
زيرساخت هاي بنزين در كشور، با مديريت 
بموقع و ميداني دولت و تدابير به عمل آمده، 
تهديد موجود به فرصتي براي مخابره پيام 
آرامش به جامعه از جهت اســتقرار دولتي 
كارآمد و داراي توان باالي مديريت بحران، 

تبديل شد.
مديريت عوارض زلزله در هرمزگان و انديكا 
در شــرايطي كه هم مردم تحت فشارهاي 
شــديد اقتصادي قرار دارنــد و هم دولت 
با كمبودهــا و محدوديت هــاي فراواني 
روبه روســت از ديگر جلوه هاي مديريت 

بحران در 100روز اول دولت سيزدهم است.

امروز شنبه صدمين روز شروع به كار دولت سيدابراهيم رئيسی پس از تشكيل كابينه در سوم شهريورماه است.  اقدامات ضرب االجلی دولت سيزدهم طی اين مدت گره گشايی در واكسيناسيون كرونا، تنگناهای معيشتی و ديپلماسی 
احيای برجام را هدف گرفتند و به دنبال كنترل اوضاع برآمدند. با اين حال حجم انباشته مشكالت كشور بر روی يكديگر طغيان و آرامش تالطم های سياسی، اجتماعی و اقتصادی را يكی پس از ديگری به همراه داشته است. 

جوالن كرونا پس از 21ماه با واكسيناسيون جهادی دولت رئيسی به درجه تثبيت و آرامش رسيده است و تب و تاب اجتماعی كشور در روابط نزديك تر رئيس جمهور با مردم رو به ترميم و كاهش شكاف های اجتماعی گذاشت. 
گرانی ها در بخش اقتصاد اگرچه مهار نشد، اما كمبود اقالم و در هم ريختگی بازار مايحتاج مردم جای خود را به تنظيم بازار داد. شروع مذاكرات برجامی در آذرماه نيز بهبود شرايط معيشتی و كاستن فشارهای تحريمی را به 

افكار عمومی نويد داده است. گزارش همشهری درباره عملكرد دولت سيزدهم در 100روز تشكيل و آغاز به كار آن را می خوانيد.

دوربعدیمذاکراتبرجام،هفتهآیندهبرگزارمیشود
بي عملي اروپايي ها؛ پيشنهادهاي ايران

آخریننشستازدورهفتممذاکراتاحيايبرجامدروین،پساز3ماه
وقفه،دیروزدرحاليبرگزارشدکهمعاونانسياسيوزیرانامورخارجه
ایرانو1+4درقالب»کميسيونمشتركبرجام«درهتلکوبورگ
گردهمآمدندوبهجمعبندي4روزمذاکرهورایزنيهايدیپلماتيك
پرداختند؛رایزنيهایيکهازدوشنبههفتهگذشتهآغازوپسازنشست

افتتاحيه،درسطحکارشناسيوسياسيپيگيريشد.
حاالاماآنگونهکهازخبرهــابرميآید،هيأتهايدیپلماتيكحاضر
دروینپسازبرگزارينشستکميسيونمشتركبرجامدرسطح
معاونانوزرايامورخارجه،بهپایتختهايخودبازگشتندتاپساز
جمعبنديبحثهايدورهفتممذاکراتدرکشورهایشان،بهزودي
دوبارهبرايازسرگيريگفتوگوهابهوینبروند؛رفتوبرگشتيکه
گفتهميشودبراســاستقاضايطرفهاياروپایيوباهدفرایزني
پيرامونپيشنهادهايمطرحشــدهازسويجمهورياسالميایران

انجامميشود.
بهگزارشایرنا،رئيسهيأتمذاکرهکنندههستهايکشورمانپساز
نشســتپایانيدورهفتممذاکرات،دربارهایننشســتگفت:در
نشستپایاني،بررسياجماليازنتایجبهدستآمدهوپيشرفتهاي
صورتگرفتهدرایــندورازگفتوگوهاباتوجهبهپيشــنهادهاي
ارائهشدهازسويایرانبامحوریتلغوتحریمهاوفعاليتهايهستهاي

انجامشد.
عليباقريکنيافزود:درایننشست،طرفهاياروپایياعالمکردند
برايارائهپاسخهايمستدلومستندبهپيشنهادهايایران،نيازاست
برايمشورتورایزنيبهپایتختهايخودبازگردند.بنابراینقرارشد
هفتهآیندهبعدازبازگشتهيأتهاازپایتختهایشانمذاکراتازسر
گرفتهشود.ازسويدیگرانریكهمورا،معاونسياستخارجياتحادیه
اروپاپسازپایاننشستپایانيدورهفتمدرگفتوگوبارسانههااعالم
کردکهمذاکراتازچهارشــنبهیاپنجشنبههفتهآیندهازسرگرفته
ميشود.ويهمچنينعنوانکرد:مندربارهجزئياتصحبتنميکنم.
مذاکراتهرگزبهپایاننرسيدهوادامهخواهدداشت.هفتهآیندههمه
طرفيناینجاخواهيمبودوکارراپيشخواهيمبرد.برایناســاس
پيشازبرگزاريکميسيونمشتركبرجام،عليباقريکني،رئيس
هيأتمذاکرهکنندههستهايکشورمانباانریكهمورا،معاونرئيس
سياستخارجياتحادیهاروپادیدارکرد.معاونوزیرامورخارجهایران
همچنينبارافائلگروســي،مدیرکلآژانسبينالملليانرژياتمي
دربارهمســائلفيمابينایرانوآژانسگفتوگووبرعزمکشورمان

برايمشارکتفعاالنهومثبتدرگفتوگوهايوینتأکيدکرد.

راهبرد 3وجهي ايران
هفتميندورازمذاکراتدرشــرایطيبرگزارشــدکهلغوتحریمها
اصليترینمحورموردبحثدرمياندیپلماتهاوهيأتهاياعزامي
بودواخبارمنتشرشدهازجریانایننشستهاحاکيازآناستکه
ایران2سندمربوطبهاقدامهايهستهايوتحریمهایيکهبایدلغو
شوندتااجرايبرجاممؤثرباشدرابهطرفهايمقابلارائهکردهاست.
همچنينگفتهميشودایرانسندسوميراهمبهطرفهايمقابل
دربرجــامارائهخواهدکردکــهدربارهمدتراســتيآزمایيازرفع
تحریمهاستودرآننقطهنظرهاوپيشنهادهايکشورمانتشریح

شدهاست.
عليباقريکني،معاونوزیرامورخارجهکشورمانوسرپرستهيأت
دیپلماتيكایرانيدرویندربارهمحتوايســندســوماعالمکرده
است:»ایراندرسندســوميکهبهطرفهايمقابلدربرجامارائه
ميشود،دربارهمدتراستيآزمایيازرفعتحریمها،نقطهنظراتو
پيشنهادهايخودرابيانميکند.«ويهمچنينتأکيدکردهاست:
»رفعتحریمهاگامبهگامنخواهدبودوبرایناساس3سندداریمو
مدتراستيآزمایيازرفعتحریمهادرسندسوماستکههنوزتحویل

طرفهايمقابلنشدهاست.«

بي ابتكاري اروپايي ها؛ بي اعتمادي ايران
کارشناسانمعتقدندرفتارتناقضآميزوپرابهامایاالتمتحدهآمریكا
درقبالمذاکراتاحيايبرجام،اصليتریندليلبيابتكاريطرفهاي
اروپایيدرمقابلگامهايمؤثرایرانبرايدستيابيبهنتيجهروشناز
مذاکراتویناست؛موضوعيکهبياعتماديجمهورياسالميایران

بهطرفهاياروپایيحاضردرمذاکراترابههمراهداشت.
برهميناساسهمبودکهحسيناميرعبداللهيان،وزیرامورخارجه
کشورماندرجریانگفتوگويتلفنيبا»هایاشيیوشيماسا«،وزیر
امورخارجهژاپن،اعالمکردکهنسبتبهارادهونيتآمریكاو3کشور
اروپایيحاضردرمذاکراتخوشبيننيســت،چــراکهمقامهاي
آمریكایيازیكسودرخواستمذاکرهوبازگشتبهبرجامرامطرح
کرده،اماازسويدیگرتحریمهايجدیديعليهایرانوضعميکنند؛
موضوعيکهدرگفتوگويدیــروزاميرعبداللهيانوجوزپبورل،
مسئولسياســتخارجياتحادیهاروپاوهماهنگکنندهمذاکرات
ویننيزموردتأکيدقرارگرفت.وزیرامورخارجهکشــورماندراین
گفتوگوکهباهدفبررسيروندمذاکراتوینانجامشد،مذاکراترا
اگرچهدرمجموعخوبارزیابيکرد،اماروندآنراکنددانستوبراین
نكتهتأکيدکردکههيأتایرانيباحسننيت،اختياراتالزموابتكارات
دستیافتنيوروبهجلو،بهشكليفعالدرميزمذاکراتحضوردارد.

جوزپبورل،مسئولسياستخارجياتحادیهاروپانيزدراینگفتوگو
اعالمکردکهبهانریكهمورا)معاونمسئولسياستخارجياتحادیه
اروپا(تأکيدکردهدرارتباطسازندهوفعالبامذاکرهکنندهارشدایراني

وهمههيأتها،برايرسيدنبهتوافقتالشکند.

    ما را تهدید نكنید
ناظران معتقدند بي عملي طرف هــاي اروپايي در جريان 
مذاكرات وين كه بيشتر جنبه بهانه گيري دارد و همسو با سياست هاي 
كاخ سفيد و رژيم صهيونيستي ارزيابي مي شود، مي تواند زمينه ساز 
انحراف مســير گفت وگوها و ايجاد بن بســت در مذاكرات شود؛ 
موضوعي كه برخي اخبار منتشر شــده پيرامون مذاكرات، گواهي 
بر اين مدعاست. درچنين شرايطي بود كه يك رسانه انگليسي از 
واكنش تند تيم مذاكره كننده ايرانی به قرائت بيانيه مقام آمريكايي 
در مذاكرات وين خبر داد. براساس گزارش پايگاه ميدل ايست آي، 
يك كشور اروپايي با قرائت بيانيه رابرت مالي، رئيس هيأت آمريكايي، 
ايران را عصباني كرده  است. هيأت ايران اعتراض كرده و گفته آمريكا 
جزو گفت وگوها نيست و سپس خطاب به حاضران در اتاق گفته: »ما 
را تهديد نكنيد.« ميدل ايست آي همچنين نوشته نماينده كشور 
اروپايي مذكور عقب نشيني كرده و به ايراني ها اطمينان داده بيانيه 
هيأت آمريكايي از آن به بعد قرائت نخواهد شد. اين رسانه انگليسي 
همچنين از بروز پاره اي اختالف ها در هيأت 1+4 خبر داده  است. به 
نوشته اين رسانه، هنگامي كه نماينده يك كشور اروپايي از ايران 
انتقاد و اين كشــور را به انعطاف ناپذيري متهم كرد، هيأت چينی با 
اشاره به توافق »آكوس« از رياكاري و سياست هاي دوگانه غرب در 

مسائل منع اشاعه هسته اي انتقاد كرد.

سیداحمد خاتمی
خطیب نمازجمعه تهران:

شما )خطاب به تیم 
مذاكره كننده( نماینده 

یك ملت شجاع هستید؛ 
ملتی كه پای آرمان های 

خود تا آخرین قطره خون و 
تا آخرین نفس ایستاده اند 
و بدانید این ملت به چیزی 
كمتر از لغو همه تحریم ها 

تن نخواهند داد. 
 فارس

 سیدمحمد سعیدی
خطیب نمازجمعه قم:

دولت سیزدهم برای احقاق حق 
ملت ایران مصمم است و با توجه 
به اینكه مذاكرات هنوز به نتیجه 
نرسیده، توانسته  است بخشی از 

 پول های بلوكه شده 
ایران را آزاد و واكسن وارد كند. با 

توجه به خدمات انجام شده در این 
مدت كوتاه، مردم باید مراقب حیله 
و فریب دشمن در ناكارآمد نشان 

دادن دولت باشند.
ایسنا

سیدمجتبی میردامادی
امام جمعه موقت اصفهان:

جای هیچ گونه تردیدی نیست 
كه كشاورزان حق دارند؛ پولی 
دادند و االن طلبكار هستند 
و دولت های قبل به كار آنان 

رسیدگی نكردند و در هفته های 
قبل مسالمت آمیز خواسته های 

خود را بیان كردند. من باید از 
كشاورزانی كه مطالبات خود را 
مسالمت آمیز پیگیری كردند و 

 به دشمن میدان ندادند، 
تشكر كنم. / فارس 

سیدمحمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در 

آذربایجان شرقی:

غربی ها باید بهای 
بدقولی هایشان را بپردازند 

و بدانند مردم ایران 
حامی تیم دیپلماسی 
و شكل گیری توافقی 
هستند كه عزتمندانه 

باشد.

ایسنا

سیداحمد علم الهدی
امام جمعه مشهد: 

جریان فریب رسانه ای 
تالش می كند مطالبات 

بحق مردم را به جریان های 
ساختارشكنانه تبدیل 
كند. بازی افراد داخلی 
در زمین دشمن و رواج 
ناحق سرایی در داخل  
بزرگ ترین جنایت 

اجتماعی است.
ایسنا

چهرهها
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عملیات احیای میدان حســن آباد در 
حال انجام اســت و تا چند روز دیگر، زیباسازی

چهره این بخش تاریخی تهران، هویت 
زیبای خود را دوباره به دست می آورد.

چند صباحی مانــده تا میدان حســن آباد به هویت 
پیشین خود بازگردد و سازمان زیباسازی شهرداری 
تهران، در حال انجام آخرین اقدامات مرمت و احیای 
این بخش تاریخی شهر است. در این میان، آنطور كه 
اعالم می شــود عملیات گچ كاری و درب پایین سازه 
میدان حسن آباد به اتمام رســیده و اكنون كارهای 
نهایی برای نصب گنبد ساختمان آتش گرفته صورت 

می گیرد.
به گزارش همشهری، شامگاه 26تیر ماه سال1398 
بود كه آتش به جــان انباری در ضلع شــمال غربی 
میدان حســن آباد افتاد تا یكــی از میادین اصیل و 
باهویت پایتخت، آسیب جدی ببیند. حسن آباد، یكی 
از نقاط دیدنی و تاریخی قلب تهران به حساب می آید 
كه طی ســال ها، با بی مهری از حفظ و ایمن ســازی 
آن غفلت شــده، اما آتش سوزی 2ســال ونیم پیش، 
زنگ خطری شــد تا هم فكری به حــال حجره های 
اطراف میدان و انبارهای آن شــود و هــم اقداماتی 
برای احیای پوســته و كالبدش در دســتور كار قرار 

بگیرد. بر همین اساس، توافقات اولیه برای بازسازی 
میدان حســن آباد صورت گرفته و كارهای مقدماتی 
هم برای اینكه یكــی از تاریخی ترین میادین تهران، 
شكل و شمایلی در هیبت پیشین پیدا كند، آغاز شد. 
پس از این، شــهرداری  جامه ای نو بر تن ساختمان 
آتش گرفته پوشاند تا عملیات مرمت در پشت ماجرا 
صورت گیرد. با وجود این، كارهای مرمت به كندی 
پیش رفت كه البته كارشناسان وقت، علت را دقت در 
عملیات عنوان می كردند. به هرحال، اكنون سازمان 
زیباسازی شهرداری عنوان می كند كه پروژه مرمت 
و احیای میدان حســن آباد به مراحل پایانی رسیده 
است. در این خصوص، رئیس این سازمان با اشاره بر 
اولویت فعلی این سازمان در ترمیم بافت های تاریخی 
سطح شهر به خبرگزاری مهر گفت: »هم اكنون پروژه 
میدان حسن آباد را در دســتوركار داریم كه یكی از 
مهم ترین برنامه های ماســت. خوشــبختانه مشكل 
معارض با مالــک این بنا حل شــده و وزارت میراث 
فرهنگی نیز اجازه نهایی را صادر كرده است. بنابراین 
با رفع مشكالت معارض، پروژه بهسازی و زیباسازی 

میدان حسن آباد را ادامه خواهیم داد.«
رضا صیادی در پاســخ به این ســوال كه چه زمانی 
پروژه بهسازی این میدان تكمیل خواهد شد؟ گفت: 

»مرمت بنا و جداره های بیرونی میدان حسن آباد كه 
بر عهده ما بود تا 9۰درصد انجام شده است، اما پس 
از انجام توافقات، قرار بر نصب یک گنبد نیز شــد. به 
طور كلی امیدوارم با توافق وزارت میراث فرهنگی و 
مالک، برنامه های خود برای این میدان را تا پایان سال 

اجرایی كنیم و به اتمام برسانیم.«
 

تأییدیه میراث و كاربری فرهنگی بنا
یكی از كارهایی كه برای بهره برداری از پروژه مرمت 
و بازســازی ساختمان میدان حســن آباد باید انجام 
شود، گرفتن تأییدیه از وزارت میراث فرهنگی است؛ 
به نحوی كه تمام نقشه های مالک ساختمان باید به 
تأیید میراث فرهنگی برســد. به همین دلیل، برخی 
اقدمات با تأخیــر روبه رو شــده و چنانچه تعمیرات 
داخلی ساختمان تمام شــود، خیلی سریع كارهای 
جداره انجام می شــود. بعد از ایــن می ماند، تعیین 
كاربری ساختمان كه شهرداری پیشنهادهایی را برای 
این منظور ارائه كرده و منتظر تأیید یكی از آنهاست. 
ازجمله اینكه بنای آتش گرفته  بعد از بازسازی، موزه 
ایمنی یا معماری معاصر باشــد. البته مشخص شده 
كه كاربری این قسمت، دیگر تجاری نخواهد بود و به 

فضای فرهنگی تبدیل می شود.

معاون فرهنگی و طراحی شهری سازمان زیباسازی 
در همین خصوص گفت: »االن نصب گنبد ساختمان 
را دنبال می كنیم. البته ابتدا باید جاگذاری ستون های 
داخل بنا كه به عهده مالک ساختمان است، انجام شود 
چرا كه تا مالک مجموعه به نصب ستون های داخل 
ملک اقدام نكند، نمی توان گنبد را نصب كرد.« شاپور 
دیوســاالر به مجوزهایی كه بــرای هرگونه عملیات 
برای مرمت ساختمان نیاز است، اشاره كرد و گفت: 
»براســاس تفاهمنامــه مالک برای انجــام هرگونه 
عملیات فنــی و عمرانی در داخل بنای ســاختمان 
حسن آباد باید موافقت میراث فرهنگی و شهرداری 
منطقه را جلب كند كه همین امر موجب بروز تأخیر 
در تكمیل بنا شده است. مالک ســاختمان پای كار 
اســت و همكاری الزم را دارد. به دلیل زمان بر شدن 
نصب ســتون های ســازه،  كار نصب گنبد هنوز به 
سرانجام نرســیده اســت. برای همین، نصب گنبد 
ساختمان آســیب دیده حســن آباد را كه از ابتدای 
بازســازی در حیطه وظایف ســازمان زیبا ســازی  
شهرداری تهران بود، مدتی از دستور خارج كردیم. 
حال هر زمانی كه مالک، نصب ســتون های داخلی 
ساختمان را انجام دهد بالفاصله گنبد سازه از سوی 

سازمان زیباسازی نصب می شود.« 

شوراي شهر

عضو كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر 
تهران در خانه هنرمندان:

بلد نبودند با هنرمندان چگونه
 برخورد كنند

نایب رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران 
گفت: تالش می كنیم در شورای ششــم »حوزه فرهنگی« مورد توجه 

باشد.
به گزارش همشهری، علیرضا نادعلی در نشست مشترك با مدیرعامل 
و نایب رئیس شــورای عالی خانه هنرمندان با اشــاره به اهمیت حوزه 
فرهنگی، گفت: »در كمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر تهران تالش كردیم پرچمی را به اهتزاز درآوریم كه حوزه فرهنگی 
با همه عرصه هایش باید محل توجه باشد. اگر بنا باشد در حوزه كالبدی 
شهر حرف زده شــود، باید حتماً در حوزه روح شهر و حوزه فرهنگی و 

اجتماعی نیز حرف برای گفتن داشته باشیم.«
سخنگوی شورای اسالمی شــهر تهران گفت: »یكی از دالیل ما برای 
انتخاب آقای زاكانی به عنوان شــهردار تهران، توجه ویژه او به مسائل 

فرهنگی و اجتماعی در شهر بود.«
او با اشــاره به مقوله هنر طی 4۰ســال بعد از انقالب اسالمی، گفت: 
»خوشبختانه طی 4۰سال گذشــته به هنر نگاه جدی وجود داشته و 
این امر هم در تفكر امام)ره( و هم مقام معظم رهبری دیده شده است. 
معتقدم اگر كســی دوز انقالبی باالیی دارد وظیفه او نسبت به »هنر« 
بیشتر اســت. حوزه هنری برای هنر و هنرمند انقالب اسالمی ساخته 
شده تا او را پرورش بدهد، اما جایی مثل خانه هنرمندان، هنر و هنرمند 
را به معنای عام تر شامل می شود، و هركدام ویژگی خاص خود را دارند. 
متأسفانه طی سال های گذشته مدیران فرهنگی بلد نبودند كه چگونه 
با هنرمندان برخورد كنند.« در ابتدای این نشســت صمیمی، مجید 
رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و حمیدرضا نوربخش، 
نایب رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، ضمن توضیح وضعیت 
خانه هنرمندان، از جایگاه ویژه این خانه در بین همه هنرمندان  نكاتی 
را ارائه كردند. رئیس كمیته هنری شورای اسالمی شهر تهران در پایان 
این نشســت از بخش های مختلف مجموعه خانــه هنرمندان و تئاتر 

ایرانشهر بازدید كرد.

پرواز پرندگان مهاجر در آسمان 
برخی از نقاط شهر تهران مانند گزارش 2

دریاچه شهدای خلیج فارس، 
سیمای شهر را برای شــهروندان زیبا كرده 
است. هر ســاله همزمان با آغاز فصل پاییز و 
سرد شــدن هوا، پرندگان مستقر در اروپای 
شرقی و شمال ســیبری به منظور گذراندن 
فصل ســرما به مناطق معتدل و گرمسیری 
كوچ می كنند كه بین راه تاالب ها و آبگیرهای 
متعدد ایــران را به عنوان زیســتگاه موقت 
انتخاب می كنند. پرندگان مهاجر در فصل 
پاییز و به خصــوص در زمســتان تهران را 
به عنــوان جایی امن درنظــر می گیرند كه 
اكنون 114گونــه از پرنــدگان مهاجر در 
دریاچه خلیج فارس شناسایی شده است. از 
این تعداد 84گونه پرندگان مهاجری هستند 
كه با توجه به فصل در دریاچه فرود آمده اند 
تا زمســتان خود را در این مكان بگذرانند، 
اگرچه اوج حضور پرنده ها در اواخر زمستان 
اتفاق می افتد. مدیرعامل شــركت عمرانی 
كاركنان شــهرداری تهران بــا اعالم اینكه 
دریاچه شهدای خلیج فارس به دلیل وجود 
محیط امن و مراقبت شــده برای پرندگان و 
همچنین از نظر تأمین منابع غذایی ازجمله 
»آبزیــان« و »فیتو پالنكتون  هــا« گزینه 
مناسبی برای زیست پرندگان مهاجر به شمار 
می رود، به همشهری گفت: »در واقع پهنه 
آبــی دریاچــه شــهدای خلیج فــارس و 
اكوسیســتم آن، جذابیــت خاصــی برای 
پرندگان مهاجر فراهم كرده است.«  فریدون 
رضوی كیا با اشاره به  گونه های مهاجر دریاچه 
شــهدای خلیج فارس ادامه داد: »از جمله 
پرندگان مهاجر دریاچه شهدای خلیج فارس 
اردك ماندارین است كه خاستگاه اصلی آن 
جزایر ژاپن و نواحی شمالی چین است. این 
اردك در كناره مرداب ها، بركه ها و ال به الی 
بوته زارها النــه می ســازد.« او اضافه كرد: 
»همچنیــن خانــواده كاكایی هــا از دیگر 
پرندگان مهاجر دریاچه شهدای خلیج فارس 
هســتند كه این پرنده ها از زباله های داخل 
دریاچه تغذیه می كننــد و به راحتی آنها را 
هضم می كننــد. در واقع رفتگــر طبیعت 
هســتند و در این كار توانایی بسیار باالیی 
دارنــد.«  مجموعه فرهنگی، گردشــگری 
دریاچه شــهدای خلیج فارس با وســعت 
13۰هكتار در شمال غرب كالنشهر تهران و 
در مجاورت بوســتان جنگلــی چیتگر از 
سال های گذشته میزبان گونه های مختلف 

پرندگان مهاجری اســت كه همه ســاله از 
اروپای شــرقی و شمال ســیبری به ایران 
می آیند و قصد مهاجرت به عرض های جنوبی 
را دارند. در عین حال، برخی  پرندگان مهاجر 
مانند كاكایی سرســیاه عالوه بــر دریاچه 
شــهدای خلیج فارس در دریاچه بوســتان 
زندگی، اقامت دارند. اگر بســتر مناســبی 
فراهم شود، به نظر می رسد پرندگان مهاجر 
در نقاط دیگر شهر تهران نیز اقامتگاه موقتی 
را بــرای خود درنظــر بگیرنــد. از این نظر 
می توان  به مســیل های محله مشــیریه، 

منوچهری و محله اكباتان اشاره كرد.

میزبانی از پرندگان مهاجر
مهاجرت پرندگان به شــهر تهران در حالی 

به جذابیت پایتخــت اضافه كرده كه به نظر 
می  رسد میزبانی مناســب از این پرندگان 
ضروری است. پرندگان مهاجر در ماه هایی 
به تهران می آیند كه اغلب میزان آلودگی هوا 
به اوج خود رسیده و این موضوع به پرندگان 

آسیب می زند. 
یک بوم شــناس در این رابطه به همشهری 
گفت: »پرنــدگان مهاجر زمانــی كه وارد 
شــهر تهران می شــوند، رفتارشــان فرق 
می كند. یعنی این پرنــدگان معموال باالتر 
از آالینده هــای هوا قــرار می گیرند و آنجا 
پرواز می كنند. البته آلودگی هوا تأثیر زیادی 
روی پرندگان می گذارد. ما با بررسی از الشه 
پرندگان متوجه شدیم كه خیلی از آنها در 
جوانی مرده اند؛ یعنی هنوز به طور خاص بالغ 

نشده اند و نمونه الشــه این پرندگان جوان 
را می توان در اطــراف دریاچه خلیج فارس 
مشــاهده كرد.« اســماعیل كهرم با تأكید 
بر اینكــه آالینده های نــوری در این فصل 
آســیبی به پرندگان وارد نمی كند، درباره 
دالیل دیگر از بین رفتن پرنــدگان عنوان 
كرد: »یكی از دالیل مرگ پرندگان با شیشه 
است، زیرا پرندگان برخورد آنها با شیشه  ها را 
نمی بینند و در مواجهه با شیشه های پنجره 
ساختمان های بلندمرتبه نمی توانند وجود 
شیشه را تشــخیص دهند. برای همین، با 
برخورد به شیشــه ها می میرند. بنده خیلی 
از الشــه پرنــدگان را از نزدیــک دیدم كه 
 نوك آنها به دلیل برخورد با شیشه شكافته 

شده است.« 
مدیرعامــل شــركت عمرانــی كاركنان 
شــهرداری تهران نیز با اشاره به اینكه یكی 
از رویكردها در محیط زیست شهری تعامل 
و همزیستی با طبیعت است و این امر تنها با 
همكاری و همراهی شهروندان و گردشگران 
شــهری محقق می شــود، گفت: »ریختن 
مواد غذایی داخل دریاچه، عالوه بر آلودگی 
زیست محیطی، باعث از بین رفتن پرندگان 
و آبزیان می شــود. در واقــع ریختن غذا یا 
تنقالت برای ماهی ها نه تنها برای ســالمت 
این آبزیان مفید نیســت، بلكه كیفیت آب 
دریاچه را تحت  الشعاع قرار می دهد و امكان 
رشــد جلبک را فراهم می كند كه به مرور 
زمان باعث ایجاد بــوی نامطبوع در دریاچه 

خواهد شد.«
به همین دلیل، برای آگاه سازی  شهروندان 
از خطــرات غذا دادن به پرنــدگان و آبزیان 
عالوه بر نصــب تابلوهای هشــدار دهنده، 
بنرهای آموزشــی، ترویجی و اطالع رسانی 
 هم در ســطح مجموعــه دریاچــه نصب

شده است.
در عین حــال، كمبود النه بــرای پرندگان 
مهاجر ســبب آســیب رســاندن بــه آنها 
می شــود. اســماعیل كهرم معتقد است: 
»آنچه كه ســبب لطمه خــوردن پرندگان 
مهاجر می شــود، كمبود النه اســت. بنده 
پیشنهاد كردم یكسری حفره های كوچكی 
روی ســاختمان های بلندمرتبــه نصــب 
شــود. اگر این اتفاق بیفتد، شــما خواهید 
دیــد كــه چقــدر از پرنــدگان تخمگذار 
در ایــن حفره هــا النه  گــذاری خواهنــد 
 كرد. این بســتر هم اكنون فراهم نیســت 
و متأســفانه خیلی از پرنــدگان مهاجر در 
شهر تهران زادوولد نمی كنند. درحالی كه با 
 همین روش ساده می توان از پرندگان مهاجر

 نگهداری كرد.« 

  سال ساخت:
1309 

باقیمانده از بافت تاریخی و سنتی 
تهران قاجاری  

۱۶ فروردین ۱۳۷۷ ثبت ملی شد

به گونــه  4ســاختمان و هشــت گنبــد 
منحنی شكل و قرینه ساخته شده است.
همه خیابان هایی كه به میدان حسن آباد 
منتهــی می شــوند ســنگفرش شــده اند. 
میدانی دایره ای شــكل بــا شــعاع 4۵ متر 

و مساحتی حدود ۶۵۰۰ مترمربع است.

میدانــی اســت كــه بیــن تهرانی هــای قدیــم 
به خاطــر پوشــش فلــزی گنبدهایــش، بــه 
»هشــت گنبــد« معــروف بــوده. پیــش از 
ســاخت این میدان تاریخی، بــاغ بزرگی در 
این منطقه وجود داشت كه از امالك میرزا 
یوسف آشتیانی ملقب به مستوفی الممالك 
بــود. پــس از گســترش یافتــن تهــران، ايــن 
منطقه به نام پســر او حسن، »حسن آباد« 
نامگذاری شد. حاال سال هاست این منطقه 
به خاطــر میــرزا حســن مســتوفی الممالك 
و پــدرش كــه مالــك زمین هــای وســیعی در 
این محدوده بوده اند »حسن آباد« نامیده 

می شود.
ســاختمان های چهار طرف میدان كار قلیچ 
باقلیــان اســت و مهنــدس محاســب آن، 
معمــار برجســته ارمنــی، لئــون تادوســیان 
بوده  است. در زمان شهرداری بوذرجمهری 
در دوره رضاخــان قاجار چهارراه حســن آباد 
تبدیل به میدانی دایره ای شكل شد. ساخت 
گنبدهــای مــدور میدان نیــز اثر اســتاد اكبر 
نكووقت است كه به استاد اكبر خواهرزاده 
معــروف بودنــد. بنایــی كــه در آتش ســوزی  
خسارت دید، تنها بنای باقیمانده است كه 
به سبك معماری رنســانس ایتالیا در ایران 
ساخته شده و البته بنای محكمی هم  دارد.

میدان هشت گنبد

ویژگی های خاص

پیشینه

تا چند روز دیگر چهره تاریخی 
حسن آباد دوباره  به هویت 
زیبای خود  باز می گردد

بازگشت 
حسن آباد

ماشین آالت جدید الیروبی شهرداری تأثیر خودشان را به خوبی نشان 
دادند تا تهران از آزمون بارندگی عصر به بعد پنجشنبه، سربلند بیرون شهری

بیاید؛ 5ماشینی كه2 هفته ای است در پایتخت به كار گرفته شده اند و 
در آینده نزدیک نیز 14ماشین دیگر هم به عملیات الیروبی مسیل ها وارد می شوند. 
به گزاش همشهری، چرخه هدایت آب های ســطحی و سیالب های شهری تهران 
روزبه روز تكمیل تر می شود. اینگونه آبگرفتگی های معابر هم به حداقل می رسد. البته 
كه بخشی از آبگرفتگی ها در خیابان ها و كوچه ها به واسطه بارش شدید باران می تواند 
طبیعی باشد. صدالبته كه پنجشنبه گذشته هم شدت باران به قدری زیاد نبود كه 
انتظار جاری شدن سیالب در نقاطی از شــهر را داشته باشیم اما به هرحال گزارش 
خاصی از آبگرفتگی  مخابره نشده و شواهد نشان می داد كه مسیل ها و نهرهای شهر 

جریان روانی داشتند.
با این اوصاف، اگر دیروز جمعه هم ســری به مســیل منوچهری در شرق تهران یا 
كانال های بزرگ روددره هایی مثل ولنجک، دربنــد و دركه می زدید، به طور حتم 
با صحنه  ای زیبا از حضور پرندگان در حاشــیه آنها و جریان خروشــان آب مواجه 
می شــدید. به هرحال، باد و باران، آلودگی های پایتخت را پس از یک هفته كنار زد 
تا هم آسمان آبی شــود، هم شهروندان نفســی چاق كنند و هم با وجود كانال ها و 
روددره های الیروبی شــده، تصاویری زیبا بعد از روزهای خاكستری، خاطره شوند. 
اگرچه نكته اینجاست كه همچنان در مسیل ها و كانال های شهری، حجم انبوهی 
از زباله های خشک پالستیكی ریخته می  شود؛ تا جایی كه آمار نشان می دهد روزانه 
5۰۰تن پســماند از داخل نهرها و مسیل ها بیرون كشیده می شــود. با این وجود  
نیروهای شــهرداری هفته ای 3بار كانال ها را الیروبی می كننــد تا در فصل بارش، 

مشكل  حادی پیش نیاید. 

سربلندی تهران در آزمون باران 
الیروبی مسیل ها، به كارگیری ماشین آالت جدید و تكمیل بخش زیادی 

از كانال های هدایت آب های سطحی، باعث شده تا پایتخت با مشكل 
قابل توجهی از نظر سیالب و آبگرفتگی روبه رو نباشد

بوتیمار
آهســته و در ارتفاعی كــم پرواز 
می كند و گردن خــود را هنگام 
پــرواز جمــع می كنــد و  هنــگام 
خطــر بی حركــت می ایســتد و 

منقار خویــش را به شــكلی ویژه 
عمــودی نــگاه مــی دارد. ایــن پرنده 

اغلب از انسان دوری می كند.

كاكایی ها
انــواع مختلفــی دارد كــه بــا 
بــزرگ  تــا  متوســط  جثــه ای 
هســتند و رنگشــان معمــوال 
ســفید یــا خاكســتری اســت. 

ایــن پرنــدگان اغلــب نشــانه های 
ســیاه رنگی روی بال یا سرشان دارند. 

پاهایشان پره دار و منقارشــان ضخیم و دراز است. هر 
دو پرنده  نر و ماده به یكدیگر شبیه هستند.

كوكوی معمولی
آوای نــرم و حزن انگیز و شــبیه 
كوكــوی  دارنــد.  كوكــو  بــه 
معمولــی نر و مــاده شــبیه هم 
نیستند. رنگ كوكوی معمولی 

نــر مایــل بــه خاكســتری ســیاه 
اســت، درحالی كه پرنده مــاده پرهای 

خاكســتری فاتح رنگ با لكه های ســفید دارد. كوكوی 
معمولــی از نظــر انــدازه جــزو پرنــدگان متوســط و جزو 

حیوانات كوچك طبقه بندی می شوند.

چكاوك كاكلی
از تیره گنجشــكان و از خانواده 
چكاوك  هــا كــه ۱۷ ســانتی متر 
طول دارد و نسبت به چكاوك 
آســمانی جثه بزرگ تــری دارد. 

دم كوتــاه و تــاج بلنــد و منقــار 
نخــودی  تنــه  روی  بلنــد،  نســبتا 

خاكســتری یــا اندكــی قهــوه ای یكدســت اســت. ایــن 
پرنده اغلب نزدیك مناطق مسكونی به سرمی برد.

سنگ  چشم 
 ۱9گونــه پرنــده سنگ چشــم در 
جهــان وجــود دارد كــه 4گونه از 
آن در تهران دیده می شود. این 

پرنــدگان بــا طــرح مشــخص پر و 
بال، منقار قالب مانند، پاهای قوی و 

چنگال های تیز، رفتارشان شبیه پرندگان شكارگر است. 
اغلب روی جاهــای بلند با قامتی راســت در انتظار شــكار 
می نشــینند و طعمه خود را روی بوته های خار میخكوب و 

آویزان می كنند. پروازی پُرتوان و موجی دارند.

114گونه پرنده مهاجر مثل هرسال در اواخر پاییز به تهران آمده اند، اما گفته تهران؛ میزبان كاكایی ها 
می شود آلودگی هوا و ساختمان های بلندمرتبه به پرندگان آسیب می زنند

   از بوتيمارها تا سهره ها
در دریاچه شهدای خلیج فارس، گونه های مهاجر شناسایی شده كه احتماال نام بسیاری از 
پرندگان به گوش تان نخورده است. اسامی پرندگان مهاجر دریاچه خلیج فارس به این ترتیب 
است: كشیم كوچك، كشیم بزرگ، كشیم گردن ســیاه، باكالن، بوتیمار، بوتیمار كوچك، 
كوكوی معمولی، مرغ حق، بادخورك، ماهی خورك، زنبورخوار، ســبزقبا، هدهد، داركوب 
باغی، چكاوك كاكلی، چلچله كوهی، پرستو، حواصیل شــب، گاوچرانك، اگرت كوچك، 
چلچله دمگاه سفید، اگرت بزرگ، حواصیل خاكستری، حواصیل ارغوانی، غاز خاكستری، 
تنجه، گیالر، اردك ارده ای، خوتكا، اردك سرسبز، فیلوش، خوتكا ابرو سفید، اردك نوك پهن، 
اردك سرحنایی، كوركور سیاه، طرالن، قرقی، پیغوی كوچك، ساركپه معمولی، ساركپه پا 
بلند، چنگر، چوب پا، آوست، سلیم طوقی كوچك، سلیم كوچك، سلیم خاكستری، تلیله 
كوچك، ابیا، آبچلیك خالدار، آبچلیك پا سرخ، آبچلیك تك زی، آبچلیك آواز خوان، فاالروپ 
گردن سرخ، كاكایی بزرگ، كاكایی كوچك، كاكایی سرسیاه، كاكایی صورتی، كاكایی نوك 
سبز، كاكایی خزری، كاكایی ارمنی، پرستو دریایی معمولی، پرستو دریایی كوچك، پرستو 
دریایی تیره، پرســتو دریایی بال سفید، پیپت دســتی، پیپت تاالبی، الیكایی، صعوه ابرو 
سفید، دم سرخ سیاه، دم سرخ، توكا، توكای باغی، چرخ ریسك سرآبی، چرخ ریسك بزرگ، 
سنگ چشم پشت سرخ، سنگ چشم خاكستری كو، سنگ چشم بزرگ، سنگ چشم كله سرخ، 

سهره جنگلی، سهره سبز، سهره سینه سرخ.

  3بار در هفته الیروبی می شوند
   به طور مستمر بخش  زیادی از آنها پایش می شوند

   19ماشین جدید )جنتكس( الیروبی را انجام می دهند
   با 80كامیون، زباله از انهار جمع آوری می شود

   10هزار نیروی كارگری فعال می شوند
   هر یك از 124ناحیه شهرداری با 2دســتگاه پمپ، كار تخلیه آب از 

كانال ها را انجام می دهند

   340 دستگاه ماشــین برف روب در مناطق 22 گانه پایتخت به حالت 
آماده باش درآمده اند

   40دستگاه ماشین برف روب امسال به تجهیزات اضافه شده اند

اقداماتی كه برای الیروبی كانال ها  انجام می گیرد

آمادگی در برابر بارش باران و برف

  محمود موالیی
خبر نگار
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موافقتمشروطبامزدمنطقهای
طرح اخیر برخی نمایندگان مجلس برای افزودن یك تبصره به ماده41 قانون كار، گرچه مستقیما 
حذف الزام رعایت حداقل دستمزد كارگری را نشانه گرفته، اما این خواسته را در لوای لزوم منطقه ای 
كردن دستمزد ارائه كرده است. مركز پژوهش های مجلس با برشمردن ایرادات و تناقض های این 
طرح، پیشنهاد كرده است كه طرح ارائه شده با شماره ثبت578 از دستور كار خارج شود؛ اما در 
ادامه ضمن موافقت با چند نرخی شدن حداقل مزد با استفاده از ظرفیت و صراحت قانونی ماده41 
قانون كار، پیشنهاد كرده است: مكانیسم تعریف و اجرای دستمزد متفاوت، در آیین نامه اجرایی 
بند الف ماده41 قانون كار پیش بینی و طراحی شود؛ به گونه ای كه مانند بسیاری از كشورهای دیگر، 
پرداخت حداقل دستمزد در مناطق مختلف كشــور، متغیر باشد. نكته مهم و پررنگ در تعیین 
دستمزد منطقه ای كه هم مركز پژوهش ها، هم كارگران و هم ماده41 قانون كار بر آن تأكید دارند، 
تعیین دستمزد منطقه ای متناسب با هزینه معیشت خانوار در آن منطقه است، اما به نظر می رسد 
طرف كارفرمایی، مؤسسه نذر اشتغال و پیشنهاددهندگان مزد توافقی در مناطق روستایی تناسب 
مزد توافقی با هزینه معیشت را نادیده می گیرند و پیشنهاد نظر آنها فقط راه را برای استثمار نیروی 
كار در مناطق محروم و دورافتاده هموار می كند. به عبارت  دیگر، در فرآیند فعلی تعیین مزد، یك 
حداقل مزد و مزایا برای كارگران كل مناطق كشور تعیین می شود و این رقم نه تنها كفاف حداقل های 
زندگی در شهرهای بزرگ را نمی دهد، بلكه در مناطق روستایی نیز قادر به جبران هزینه یك زندگی 
آبرومندانه را نمی دهد؛ به عنوان مثال با مصوبه مزد1400، یك خانوار كارگری 4نفره ماهانه 4.2میلیون 
تومان دستمزد می گیرد؛ درحالی كه هزینه معیشت در تهران به بیش از 11.5میلیون تومان می رسد و 
با توجه به باال بودن سهم خوراكی ها در سبد خانوارهای فقیر و تورم فزاینده این گروه، جبران هزینه 
معیشت دهك های فقیر نیز با این مبالغ ناشدنی است. در مناطق روستایی نیز گرچه هزینه هایی 
نظیر اجاره مسكن بسیار كمرنگ است و بخشی از مواد غذایی از طریق بازار محلی تأمین می شود، اما 
با توجه به قیمت باالی كاالهای اساسی مانند حبوبات، گوشت، لبنیات و ... حتی در مناطق روستایی، 
جبران هزینه معیشت در این مناطق هم با حداقل دستمزد فعلی بسیار سخت است. با این تفاصیل، 
منطقه ای سازی  دستمزد بیش از آنكه بتواند كاهش دستمزد كارگر در مناطق محروم و روستایی 
باشد، ناظر به افزایش قابل توجه حداقل مزد در مناطق شهری و كالنشهرهاست و این موضوع با آنچه 

طرف كارفرمایی و ارائه دهندگان توافقی سازی  مزد درنظر دارند، زمین تا آسمان متفاوت است.

ث
مك

بودجه15آذردربهارستان
 رئیس ســازمان برنامه و بودجه می گوید: تنظیم الیحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه به اتمام 
رسیده است و امیدواریم بتوانیم آن را به موقع و طبق قانون در تاریخ 15 آذرماه به مجلس تقدیم 
كنیم. مسعود میركاظمی تصریح كرد: هم  اكنون كه در فصل بودجه قرار داریم تغییری در ساختار 
بودجه در حال شكل گیری است و حتما ارائه نظر و همراهی مجلس در این مورد مهم است و باید 
نقطه نظرات نمایندگان و نكاتی كه كمیسیون ها در این مورد دارند، مدنظر قرار گیرد. وی یادآور شد: 
ما تالش كردیم قبل از اینكه الیحه بودجه را به دولت ببریم با برخی از كمیسیون های مجلس جلسه 
داشته باشیم و نقطه نظرات آنها را گرفتیم و تغییراتی كه قرار است در آنچه در گذشته تحت عنوان 

الیحه بودجه ارائه شده بود، اعمال كنیم را به آنها انتقال دادیم.

دولت می گوید بودجه سال  كالن
آینده با هدف مهار تورم و با 
فرض باقی مانــدن تحریم ها 
بسته شده و قرار است رشد اقتصادی ایران به 
8درصد برسد. هرچند هنوز جزئیات رسمی 
از اعداد نخستین بودجه سال آینده منتشر 
نشــده اما برخی گمانه زنی ها حكایت از آن 
دارد كه تصمیم نهایی دولت افزایش حداقلی 
رشد هزینه های جاری كشور به ویژه حقوق 
كاركنان دولتی و رشــد درآمدهای ریالی 
بودجه با رویكرد مالیاتی خواهد بود و سازمان 
برنامه و بودجه در گزارش خود به دولت اعالم 
كرده كه بودجه سال بعد بدون كسری بسته 
شــود. همزمان وزارت نفت هم گزارشی به 
دولت و مجلس داده و از رشــد خیره كننده 
درآمدهای ارزی ناشــی از فــروش نفت و 
فرآورده های نفتی خبر داده و برآوردها نشان 
می دهد كه با تكمیل فرایند واكسیناسیون و 
پایان احتمالی حیات كرونا در ســال آینده، 
بخش خدمات با سهم 50درصدی در تولید 
ناخالص داخلی با بیشترین رشد مواجه شود، 
هرچند این احتمال وجــود دارد كه بخش 
كشــاورزی به دلیل خشكســالی و كاهش 

بارش ها رشد ضعیفی را تجربه كند.
به گزارش همشهری، این احتمال قوی وجود 
دارد كه دولت با هدف مهار تورم، رشد حقوق 
كاركنان بخش دولتی را متناسب با نرخ تورم 
انتظاری افزایش دهد و البتــه این افزایش 
یكســان نخواهد بــود و روش پلكانی اجرا 
می شود؛ به گونه ای كه بیشترین رشد حقوق 
كاركنان بخش دولتی شامل حداقل بگیران 
خواهد شد. برخی خبرها حكایت از آن دارد 
كه دولت در بودجه ســال بعد روی قیمت 
نفت 60دالری به ازای هر بشــكه حســاب 
كرده و قرار است نرخ تبدیل دالرهای نفتی 
به ریال هم بر مبنای هر دالر 23هزار تومان 
باشد و افزون بر اینكه سقف فروش نفت ایران 
در بودجه1401 روزانه 1.2میلیون بشــكه 
خواهد بود و قرار است درآمدهای مالیاتی هم 
با رشــدی 44درصدی از 325هزار میلیارد 
تومان در ســال جاری به 470هزار میلیارد 

تومان در سال آینده افزایش یابد.

3هدف بودجه 1401
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پنجشنبه 
گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
اعالم كرده كه ثبات اقتصــادی، حمایت از 
تولید و تامین معیشــت مردم باید 3محور 

اصلی بودجه ســال آینده باشد. وی تصریح 
كرد: در تدوین الیحه بودجه، جهت گیری ها 
و هدف گذاری ها باید به سمت تحقق و رعایت 
محورهای مدنظر مقام معظــم رهبری در 
اصالح ساختار بودجه باشد. همزمان مسعود 
میركاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
گفته كه جداول و سیاست های پیشنهادی 
این سازمان براساس محورهای مورد تأكید 
رئیس جمهور تنظیم شده و قرار است پس 
از تصویب نهایی در دولت بــه اطالع مردم 
برســد. او همچنین از روند ایجاد صندوق  
»پیشرفت و عدالت« در هریك از استان ها 
به عنوان ابزاری برای جلب مشاركت مردم 
در ســرمایه گذاری های مختلــف گزارش 
داده اســت. ســؤال اصلی اینجاست كه آیا 
اهداف اعالم شده از سوی رئیس جمهور در 
بودجه سال بعد، قابل پیگیری است. رئیسی 
می گوید: دولت می خواهد بودجه1401 نه 
كسری داشته باشــد و نه تورم زا باشد و هم 

اینكه رشد اقتصادی را تقویت كند.

بودجه و ثبات اقتصاد ایران
به گزارش همشهری، هرچند بخشی از ثبات 
اقتصادی مورد نظر رئیس جمهور بستگی به 
روند مذاكرات بر سر رفع تحریم ها و نتیجه 
آن دارد اما شاه بیت ثبات در اقتصاد بستگی 
به نوع سیاستگذاری و میزان مداخله دولت 
در اقتصاد خواهد داشــت. ضربه گیر اصلی 
فشار احتمالی ناشی از باقی ماندن تحریم ها 
و یا تشدید آن، واقعی دیدن میزان صادرات 
نفتــی و درآمدهای ناشــی از آن در بودجه 
سال آینده خواهد بود و هرگونه خوش بینی 
و یا بیش نمایی درآمدها بدون درنظر گرفتن 
مولفه های اثرگذار بــر روند صادرات نفتی و 
سازوكار دسترسی به دارایی های ارزی ایران، 
هدف دولت برای ایجاد ثبــات در اقتصاد را 
تضعیف خواهد كرد كه نشــانه آشكار این 
اثر را می توان در نوسان نرخ ارز جست وجو 
كرد. افزون بر اینكه میــزان مداخله دولت 
در قیمت ها و بازارها هــم می تواند مطالبه 
رئیس جمهور مبنی بر ثبــات در اقتصاد را 
تحت تأثیر قرار دهد به ویژه اینكه دولت اصرار 
دارد كه بودجه سال آینده معیشت مردم را 

نه تنها تضعیف نكند بلكه بهبود هم ببخشد.

رشد 8درصد چرا؟
سؤال دیگر اینجاست كه آیا رشد 8درصدی 
در ســال آینده رؤیای دست نیافتنی است؟ 

برآوردهای دولت بر این مبنا قرار گرفته كه با 
واكسیناسیون مردم و پایان محدودیت های 
ناشی از شــیوع كرونا، اقتصاد ایران به ویژه 
بخش خدمات از تله ركود خارج شــده و از 
آنجا كه اقتصاد كشور در دهه90 رشد ضعیف 
كمتر از یك درصد را تجربه كرده، انتظار رشد 
8درصدی واقع بینانه است. از سوی دیگر با 
افزایش درآمدهای ارزی براســاس گزارش 
وزارت نفت از محل فروش نفت و فرآورده ها، 
این فرض تقویت می شود كه رشد بخش نفت 
هم در سال آینده اتفاق خواهد افتاد و می تواند 
موتور محرك دیگر بخش هــای اقتصادی 
ازجمله صنعت هم شــود. در این میان تنها 
تهدید جدی، رشد ضعیف بخش كشاورزی 
ناشی از خشكســالی و كم آبی است و البته 
دولت امیدوار است كه افت احتمالی ناشی 
از كاهش فعالیت  بخش كشاورزی را از محل 
تولید ساالنه یك میلیون مسكن جبران كند.

معمای افزایش حقوق ها
یكــی از چالش هــای اصلی دولــت برای 
ترازكردن دخل و خرج سال آینده به معمای 
افزایش حقوق ها بستگی دارد كه در نشست 
فوق العاده دولت در صبح و بعد ازظهر دولت 
توافق شده كه كمیته ویژه افزایش حقوق ها 
تشــكیل شــود تا افزایش حقوق به صورت 
پلكانی انجام شــود و كاركنانی كه حقوق 
كمتری دریافت می كننــد، افزایش حقوق 
بیشتری داشته باشند. سؤال اصلی اینجاست 
كه میزان افزایش حقــوق كاركنان دولت 
براســاس نرخ تورم محقق شده سال1400 
خواهد بود یا نرخ تورم هدف گذاری شــده 
از ســوی دولت؟ این یك معمای پیچیده 
و سختی اســت چرا كه نه دولت و نه بانك 
مركزی نرخ تورمــی را برای ســال آینده 
پیش بینی و هدف گــذاری نكرده اند و اگر 
همانند ســال های گذشــته میزان رشــد 
حقوق ها، نرخ تورم سال قبل از بودجه هر سال 
باشد، در این صورت دولت ناچار خواهد بود 

كه هزینه های جاری خود را افزایش دهد كه 
نتیجه آن كسری بودجه شدید و تورم باالتر 
خواهد بود. حاال كه دولت تصمیم دارد بودجه 
سال آینده را ضدتورمی ببندد، پیش بینی 
می شود كه درصد افزایش حقوق ها كمتر از 

نرخ تورم نهایی سال1400 خواهد بود.

بهبود معیشت و كنترل تورم؟
هدف ســوم مورد نظر دولت در بودجه سال 
آینده بهبود وضعیت معیشتی مردم است. 
به نظر می رسد بین تیم اقتصادی دولت بر سر 
نحوه بهبود معیشت مردم اختالف نظر وجود 
دارد؛ چرا كه بخشی از بدنه دولت امید به این 
بسته كه با توزیع آنالین و اینترنتی كاالهای 
اساسی مشــمول یارانه ارزی، دست كم از 
فشــار بر ســفره مردم جلوگیری كند و به 
همین دلیل احتمال دارد كه سیاست ارزی 
4200تومانی در ســال آینده هم ادامه پیدا 
كند و واردات و توزیع كاالهای اساسی و دارو 
با ارز ترجیحی صورت پذیرد. از سوی دیگر 
برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت معتقد 
به مهار تورم از 2كانال كنترل ترازنامه بانك ها 
و ناترازی بودجه دولت هستند كه هماهنگی 
بین این دو هدف متفاوت، اصلی ترین چالش 
دولت برای كنترل تورم و بهبود معیشــت 

مردم خواهد بود.

نگاه ها به مذاكرات منطقی شود
به گزارش همشــهری، دولــت تأكید دارد 
كه سرنوشــت اقتصاد و ســفره مردم را به 
مذاكــرات در جریان بر ســر رفع تحریم ها 
و تعهدات هســته ای ایران گره نخواهد زد. 
از این جهت به نظر می رســد كه نخستین 
بودجه تقدیمی از ســوی دولت رئیســی با 
نگاه حداقلی و منطقی تر نسبت به گذشته 
بســته و تقدیم مجلس خواهد شد. هرچند 
با این پیش فرض، پیش بینی فروش روزانه 
1.2میلیون بشــكه در روز هم خوش بینانه 
خواهد بود. مركــز پژوهش های مجلس به 
تازگی در گزارشــی اعالم كرده كه كاهش 
شدید درآمدهای نفتی در سال99 بی سابقه 
بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات 
گازی تنها 2.9درصد از عملكرد منابع بودجه 
عمومی دولت را به خود اختصــاص داده و 
حدود 35هزار میلیارد تومان با مجوز ستاد 
مقابله با تحریم از محل اســتقراض از بانك 
مركزی به اتكای منابــع حاصل از صادرات 
نفت آن هم بدون ارز در دسترس تامین شده 
است. با این حال هفته گذشته جواد اوجی، 
وزیر نفــت ایران در گزارشــی به مجلس از 
افزایش فروش نفت، میعانات گازی، فرآورده و 
محصوالت پتروشیمی خبر داده و گفته است 
كه مهم ترین برنامه های این وزارتخانه افزایش 
فروش و صادرات نفت از مسیرهای مختلف 

ازجمله تهاتر با كاالها یا سرمایه است.

رونماییازبودجهضدتحریموتورم
اعداد دخل و خرج 1401 چه ویژگی هایی دارند؟

طرحي كه برخي نمایندگان مجلس  گزارش
در ســالروز تصویب قانون كار ارائه 
كردند و خواســتار حــذف حداقل 
دستمزد در مناطق روســتایي و توافقي كردن آن 
بودند محل ایراد بوده و قابل دفاع نیست؛ این چكیده 
نظر مركز پژوهش هاي مجلس در مورد طرح یك 

تبصره به ماده41 قانون كار است.
به گزارش همشهري، 29آبان امسال، در سي امین 
ســالگرد تصویب قانون كار طرحي از سوي برخي 
نمایندگان مجلس ارائه شد كه تحت لواي تعیین 
مزد منطقه اي، به دنبال استثنا كردن كارگاه هاي 
زیر 10نفر در مناطق روســتایي از شمول الزامات 
قانون كار و تأمین اجتماعي بود. نمایندگان در این 
طرح با عنوان »الحاق یك تبصره به ماده41 قانون 
كار« پیشــنهاد كرده بودند: تبصره2 این ماده به 
این شرح به تصویب برســد: »كارفرمایان مشاغل 
ایجاد شده در روســتاها با كمتر از 10نفر كارگر از 
شــمول حداقل مزد موضوع تبصره  یك این ماده 
مستثنا هســتند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر 
مزایاي متعلقه كارگران این مشاغل براساس قرارداد 
في مابین بوده و صندوق تأمین اجتماعي متناسب 
با مبلغ دریافتي، ملزم به ارائه خدمات است.« مركز 
پژوهش هاي مجلس در جریان بررسي این طرح، 
ضمن اینكه اصل منطقه اي ســازي  حداقل مزد را 
با رعایت شــرایط، الزامات و مقدمات تأیید كرده، 
ایراداتي براي این طرح ضدكارگري برشــمرده و 

عمال آن را رد كرده است.

اجحاف در حق كارگران روستایي
مركز پژوهش هاي مجلس با بررسي طرح »الحاق 

یك تبصره بــه مــاده41 قانــون كار« كه گفته 
مي شود توسط یك مؤسســه خیریه اصفهاني به 
نمایندگان مجلس ارائه شــده، اعالم كرده است: 
حذف قاعده حداقل دســتمزد در بنگاه هاي زیر 
10نفر كارگر در مناطق روستایي و توافقي شدن 
دستمزد كارگران این كارگاه ها به دالیلي ازجمله 
امكان اجحاف در حق كارگران روســتایي چندان 
قابل دفاع نیســت. همچنین این طــرح به دلیل 
عدم پیش بیني الزامات اجرایي مــورد نیاز به ویژه 
تعبیه معیارهاي مناســب براي تعیین عادالنه و 
منطقي نرخ دســتمزدها و همچنین سازوكاري 
براي تقویت تشــكل هاي كارگري قدرتمند واجد 
ایراد است. از نظر كارشناسان این مركز، با توجه به 
نبود اتحادیه كارگري و چانه زني قوي باالخص در 
سطح بنگاه هاي روستایي، نبود نظام آمار و اطالعات 
جامع از تعداد و شرایط این بنگاه ها و عدم پیش بیني 
مكانیسم نظارتي معین در طرح نمایندگان مجلس، 
ارزیابي یا نظارت بر روابط بیــن كارگر و كارفرما، 
تضمین تأمین حقوق كارگر و درنهایت تحقق اهداف 
طرح بسیار دشوار خواهد بود. از سوي دیگر نیروي 
كار مناطق روستایي نســبت به مناطق شهري، از 
میزان تحصیالت و دسترســي اجتماعي كمتري 
برخوردار است؛ ازاین رو در تنظیم توافق في مابین، 
امكان اجحاف در حق كارگران روســتایي بیشتر 
اســت؛ درحالي كه در این طرح، نهاد مشاورهاي 
مشخص براي ارجاع و آشنایي كارگران روستایي با 
نحوه تنظیم قرارداد و توافق في مابین نیز پیش بیني 

نشده است.
از سوي دیگر طرح پیشــنهادي نمایندگان صرفا 
اصالح ماده41 قانــون كار را مدنظر قــرار داده؛ 

درحالي كه درخصوص حقوق و دســتمزد و بیمه 
اجتماعي قوانین عام و خاص دیگري نیز وجود دارد 
كه در این طرح تعیین تكلیف نشده است. همچنین 
در ماده189 قانون كار، برخي از فعالیت هاي بخش 
كشاورزي با توجه به متفاوت بودن ماهیت و نحوه 
انجام آن با سایر فعالیت هاي اقتصادي، از شمول 
برخي از مواد قانون كار مســتثنا شده و این بستر 
فراهم شده اســت كه صاحبان این كسب وكارها، 
براي تعیین شرایط كار، دستمزد، بیمه و... مستقل 
از ضوابط مندرج در قانــون كار و به صورت توافقي 
عمل كنند، اما باوجود گذشــت بیش از 3 دهه از 
تصویب قانون كار، هنوز در ایــن زمینه مقرراتي 
وضع نشده است. ازاین رو شایسته است نمایندگان 
مجلس، دلیل استنكاف شوراي عالي كار و هیأت 
وزیران از عملیاتي ســازي  مفاد مــاده189 قانون 
كار را پیگیري و مطالبه كنند. چه بسا اگر این ماده 
تعیین تكلیف مي شد با توجه به اینكه فعالیت هاي 
بخش كشاورزي، سهم باالیي از اقتصاد روستایي را 
در بر مي گیرند، شاید نیازي به تدوین طرح فعلي 

وجود نداشت.

بهانه هاي مردود
یكي از مســائلي كــه در مقدمــه توجیهي طرح 
الحاق یك تبصــره به ماده41 قانــون كار مطرح 
شــده، جلوگیري از رواج مشــاغل غیررسمي در 
مناطق روستایي است؛ چرا كه ارائه دهندگان طرح 
معتقدند لزوم رعایت قواعد قانون كار باعث مي شود 
سرمایه گذاران رغبتي به حضور در مناطق روستایي 
و تشكیل كارگاه نداشته باشــند، اما كارشناسان 
مركز پژوهش هاي مجلس با طرح این سؤال كه مگر 

مسئله مشاغل غیررســمي در شهرها موضوعیت 
ندارد؟ این بهانه را به چالش كشیده اند؛ به خصوص 
كه بخش قابل توجهي از كارگاه هاي كوچك و خرد 
در روستاها، خانوادگي محسوب مي شود و براساس 
ماده188 قانون كار، این كارگاه ها نیز از شمول قانون 
كار مستثنا هســتند. ایراد دیگري كه به این طرح 
وارد شده، اطالق عبارت »توافقي شدن سایر مزایای 
متعلقه كارگران« است؛ درحالي كه حمایت هاي 
قانون كار محدود به حقوق، مزایا و بیمه نیســت 
و مســائلي نظیر مرخصي، تعطیلي، ساعات كار، 

حداقل سن اشتغال، فرایند خاتمه یا تعلیق قرارداد 
كار، ضوابط فني و بهداشت كار و... ازجمله حمایت ها 
و مزایاي قانون كار براي كارگران است كه با تصویب 
این طرح، كارگران روستایي از آنها مستثنا خواهند 
شد. مشخص نبودن دایره كارفرمایان بهره مند از این 
طرح و همچنین ملزم كردن تأمین اجتماعي به ارائه 
خدمات متناسب با مبلغ دریافتي از مسائل دیگري 
اســت كه از نظر مركز پژوهش هاي مجلس مغایر 
بند13 سیاست هاي كلي نظام اداري و جزء3 بند9 

سیاست هاي كلي نظام قانونگذاري است.

نظر بازوی پژوهشی مجلس درباره الحاق یك تبصره به ماده41 قانون كار

حذف حداقل مزد در روستاها قابل دفاع نیست

بانك مركزی تأیید كرد

راز  قیام نقدینگی و پایه پولی
آمارهای بانك مركزی تأیید می كند كه روند رشد نقدیندگی و پایه پولی  تورم
ادامه دارد. این آمارها نشان می دهد كه 2 شاخص پولی منعكس كننده 
روند فزاینده تورم خواهد بود، هرچند كه بانك مركزی این بار دلیل تازه ای 
را در ارتباط با رشد نقدینگی معرفی كرده و می گوید اضافه شدن اطالعات مربوط به 
دارایی ها و بدهی های مؤسسه اعتباری مهراقتصاد به وضعیت دخل و خرج بانك سپه، 
2.3درصد از رشــد 21.6درصدی حجــم نقدینگی در پایان مهر امســال را به  خود 
اختصاص داده اســت. راز دیگری كه در گزارش جدید بانك مركزی فاش شده، رشد 
36.4درصدی پایه پولی در یك سال منتهی به مهر امسال است كه به  گفته این بانك، 
مطالبات بانك مركزی از بانك ها و خالص دارایی های خارجی بانك مركزی سهم باالیی 

در رشد پول تورم ساز در كشور داشته است.
به گزارش همشهری، در صورت ادامه روند فزاینده پایه پولی و نقدینگی، زنگ خطری 
جدی برای نرخ تورم به صدا درآمده و ایــن احتمال قوت می گیرد كه با این وضعیت، 
روند كاهنده نرخ تورم در 2 ماه گذشته در ماه های آینده متوقف شود؛ مگر اینكه هم 
دولت و هم بانك مركزی سیاست های پولی و مالی ضدتورمی را زودتر به اجرا درآورند.

بانك مركزی می گوید در پایان مهر امسال حجم نقدینگی به رشد 4227هزار میلیارد 
تومان رسیده كه نسبت به  مدت مشابه سال گذشته 21.6درصد رشد كرده و 2.3واحد 
درصد از این رشد مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دارایی ها و بدهی های بانك 
مهر اقتصاد به اطالعات ترازنامه بانك سپه بوده و اثر تورمی ندارد، به این ترتیب رشد 
نقدینگی در پایان مهرماه1400 نسبت به پایان سال1399 معادل 19.3درصد و در 

12ماهه منتهی به مهرماه1400 معادل 40.1درصد بوده است.
البته آمارهای رســمی بانك مركزی نمایانگر این واقعیت است كه رشد پایه پولی در 
12ماهه منتهی به مهرماه1400به 36.4درصد رسیده؛ درحالی كه در پایان مهر امسال 
نسبت به پایان سال گذشته رشد پایه پولی 15.5درصد بوده و دلیل اصلی آن مطالبات 
بانك مركزی از بانك ها و خالص دارایی های خارجی بانك مركزی به ترتیب با سهمی 
معادل 8.5 و 6.6واحد درصد است كه بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است.

راز بقای تورم باال
نظریه كارشناسی سیاســتگذار پولی این اســت كه در مهرماه1400 با وجود اینكه 
روند تورم متوســط 12ماهه و نقطه به نقطه سال كاهشــی بوده، لیكن تورم ماهانه 
همچنان در سطح باالیی قرار دارد كه عامل اصلی آن افزایش نسبتاً باالی قلم ارزش 
اجاری مســكن بوده؛ هرچند كه 2گروه اصلی تحصیل و پوشاك و كفش به ترتیب 
بیشترین تورم ماهانه را به ثبت رساندند كه دلیل آن بازگشایی مدارس پس از كاهش 
محدودیت های كرونایی بوده است. همچنین بررســی تورم ماهانه اقالم كاالیی به 
تفكیك دوام نشان می دهد كه كاالهای بادوام كه نوســانات قیمت آنها همبستگی 
باالیی با نوسانات بازار ارز دارد، با رشــد قیمتی همراه نبود و عمده تورم ماهانه اقالم 
كاالیی از محل افزایش قیمت كاالهای بی دوام همچون خوراكی ها و كاالهای كم دوام 

همچون پوشاك شكل گرفت.

چشم انداز قیمت ارز
بانك مركزی می گوید در مهرماه متوســط نرخ دالر در بازار آزاد در حدود 27هزار و 
280تومان بوده كه نســبت به  ماه قبل معادل 6دهم درصد افزایش نشان می دهد. از 
این منظر دلیل رشد قیمت ارز در 7ماه نخست امسال از نظر سیاستگذار پولی و ارزی 
كشور ناشــی از انتظارات فعاالن بازار پیرامون تحوالت سیاست خارجی و تحت تأثیر 
برخی شایعات و گمانه زنی ها درخصوص مذاكرات هسته ای بوده كه باعث رشد قیمت 

دالر در بازار آزاد شده است.
نكته دیگری كه بانك مركزی از آن پرده برداشته، كاهش ارز روزانه معامالت در بازار 
بین بانكی از یك سو و افزایش نرخ سود در این بازار طی مهرماه بوده كه نشان می دهد 
سطح ذخایر مازاد بانك ها در بانك مركزی كاهش یافته و همین مسئله سهم بدهی 
بانك ها را رشد داده و بر پایه پولی اثر گذاشته است. از سوی دیگر شكاف میان جریان 
درآمدی و هزینه ای دولت دلیل عمده نوســانات و ناترازی ذخایر بانك ها در مهرماه 

بوده است.

4 اقدام دولت و بانك مركزی
در گزارش تازه بانك مركزی آمده اســت كه در مهرماه، عملیات بــازار باز با رویكرد 
انبساطی انجام شــده و در مجموع 96.7هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید 
با سررسید حداكثر یك هفته ای رخ داده است. از سوی دیگر برای رفع نیاز نقدینگی 
بانك ها از طریق بانك مركــزی بالغ بر 92.5هزار میلیارد تومان در ســقف نرخ بازار 
بین بانكی اعتبار به بانك ها تزریق شده اســت. همچنین وزارت اقتصاد تا پایان مهر 
با برگزاری 18مرحله حــراج اوراق بدهی، بالغ بر 43.2هــزار میلیارد تومان اوراق به 
بانك ها و دیگر خریداران فروخته و در مهر امسال هیچ حراجی هم برگزار نشده است. 
این گزارش می افزاید در حالی كه دولت مجوز 8میلیارد دالر اختصاص ارز ترجیحی 
را داشته، در 7ماه نخست سال بالغ بر 11.1میلیارد دالر برای خرید كاالهای اساسی، 

دارو، تجهیزات پزشكی و واكسن كرونا هزینه شده است.

تك خط خبر

اثرات مثبت توافق هسته ای؛ حسین عبدی یك 
كارشناس بازار سرمایه گفت: توافق هسته ای 

فرصت های بسیاری برای رشد تولید كشور فراهم 
می كند كه در مقایسه با تصور برخی بسیار ارزشمندتر 

از عدم توافق است؛ بنابراین سود اهالی بازار 
سرمایه همسو با سود كشور در یك توافق درست و 
پایاپای است. به گفته او نتیجه گشایش اقتصادی 

در صنایعی مانند خودرو، بیمه و شركت های 
صادرات محور با اثر مثبت همراه خواهد بود.

قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت؛ سازمان 
خواربار و كشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم كرد: 

قیمت جهانی مواد غذایی تحت تأثیر تقاضای باال برای 
گندم و محصوالت لبنی، در نوامبر برای چهارمین ماه 
متوالی افزایش یافت و در باالترین ركورد ۱۰سال اخیر 
ایستاد. این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته ۲۷.۳درصد رشد كرده و اكنون در باالترین 
ركورد خود از ژوئن سال۲۰۱۱ قرار دارد.

۱۵ آذر؛ آخرین  مهلت ثبت حقوق كاركنان؛ سازمان 
اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی برای 

ثبت حقوق، مزایا و سایر پرداختی كاركنان در 
سامانه یكپارچه نظام اداری تا ۱۵آذر مهلت داد و 
اعالم كرد كه هیچ گونه پرداخت حقوقی در پایان 

آذرماه بدون اطالعات سامانه انجام نمی شود. 
طبق قانون همه دستگاه های اجرایی مكلف به ثبت 

اطالعات كاركنان و حقوق و مزایای پرداختی ها به 
آنها در این سامانه هستند.

توافق اوپك پالس بر افزایش تولید نفت؛ در 
بیست وسومین نشست ائتالف اوپك پالس، 

۲۳كشور عضو این سازمان بر سر افزایش ۴۰۰هزار 
بشكه ای تولید روزانه در  ماه ژانویه )دی-بهمن( 

به توافق رسیدند. این تصمیم بدون توجه به 
برداشت كشورها از ذخایر نفت خام استراتژیك 
و شیوع سویه جدید كرونا اتخاذ شده اما اعضای 

اوپك پالس تأكید دارند در صورت وقوع اتفاق 
غیرقابل پیش بینی و مازاد عرضه در بازار، نشست 

فوق العاده برگزار می كنند.

شگرد جدید قاچاقچیان سوخت لو رفت؛ گمرك 
ایران از لورفتن شگرد جدید قاچاقچیان سوخت در 

مرز باشماق خبر داد و اعالم كرد:  ۳تانكر به دلیل 
تخلیه مقداری از محموله مایع سوختی ترانزیتی و 
جایگزینی آن با آب در مرز باشماق توقیف شدند. 
این تانكرها قبل از ورود به گمرك باشماق مقدار 

زیادی از محموله را فروخته و اقدام به تعبیه 
كیسه های پالستیكی چندالیه محتوی آب به میزان 

وزن محموله تخلیه شده می كردند.

دولت ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی دارد؛ 
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی با 
بیان اینكه دولت ۱۸هزار هزار میلیارد تومان دارایی 

دارد كه بخش زیادی از آن پنهان شده است از مردم 
خواست كه در شناسایی این اموال كمك كنند. به 

عقیده او، دلیل هدررفتن دارایی دولت ها، مدیریت 
ناشایست است و نتیجه آن می شود كه به تدریج، 

دارایی دولت ها آب شده و از بین برود.

افزایش تعرفه آب اقامتگاه های غیردائم؛ بر 
اساس بخشنامه ای که به شرکت مهندسی آب و 

فاضالب کشور ابالغ شده، نرخ آب بهای مشترکین 
غیردائم از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۵ مترمکعب 
با مشترکین دائم برابر است اما از ۵ مترمکعب به 

باال با نرخ آب آزاد طبق تعرفه محاسبه می شود 
و این مشتركان مشمول تعرفه های روستایی یا 

تعرفه های معمول دیگر نمی شوند.
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رضایتخودروسازانازافزایشقیمتها
دبیر انجمن خودروسازان در گفت وگو با همشهری با بیان اینكه تعیین قیمت خودروهای داخلی بر مبنای 
هزینه تمام شده تولید و ســود متعارف مورد رضایت خودروسازان است، گفت: این شیوه قیمت گذاری 
یا حتی افزایش 10تا 20درصدی قیمت خودرو به نفع خودروســازان است. همه صنایع ملزم هستند كه 
نرخ محصوالت خود را برمبنای قیمت تمام شده و سود متعارف تعیین كنند و عادالنه آن است كه قیمت 
خودرو نیز همانند لوازم خانگی و... تعیین شود. اما به دلیل سیاسی، اجتماعی و... قیمت خودرو فریز شده 
و شركت های خودروسازی با زیان هنگفتی مواجه هستند. احمد نعمت بخش، افزود: با وجود اینكه نیاز 
ساالنه یك میلیون دستگاهی بازار كشور به خودرو، حساسیت ها نسبت به افزایش قیمت خودرو بیشتر 
از سایر كاالهاست. باید اجازه دهند تا خودرو به نرخ حاشیه بازار عرضه شود. در بازاری كه نرخ پژوپارس 
330میلیون، نرخ كارخانه آن 140میلیون است و سود 190میلیون تومانی نصیب دالل ها می شود، به فرض 
افزایش رسمی 40میلیون تومانی قیمت این خودرو نیز مشكلی از بازار خودرو حل نخواهد شد و بازهم 
شاهد عرضه دونرخی و داللی و تداوم شیوه قرعه كشی خواهیم بود. بر این اساس باید نرخ حاشیه بازار 
مبنای تعیین قیمت خودروهای داخلی باشد. او افزود: ساماندهی تولید و بازار خودرو شهامت تصمیم گیری 
برای جراحی بزرگ می خواهد اما مسئوالن به دالیل مختلف سیاسی، اجتماعی یا... از اصالح و ابالغ قیمت 
خودرو خودداری می كنند. این در حالی است كه عرضه دونرخی هر كاالیی منشأ فساد است و هر میزان 
افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی كمتر از هزینه تمام شده مشكلی را حل نخواهد كرد. باید قیمت 
خودروهای داخلی بر مبنای هزینه تمام شده و سود متعارف تعیین شود تا تولید، عرضه و بازار خودرو 
همانند دهه 70متعادل شود. همچنین باید به هریك از 2 خودروسازبزرگ كشور 10هزار میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخت شود تا تیراژ روزانه تولید در این دو خودروساز به 5هزار دستگاه برسد.

توقــف عرضــه خودرو توســط  و خودر
شــركت های خودروسازی و سیر 
صعودی قیمت خودروها در حاشیه 
بازار در حالی ادامه دارد كه تازه ترین گمانه زنی ها 
حاكی از تعیین و ابالغ ضوابط تازه قیمت گذاری 

خودروهای داخلی در هفته جاری است.
به گزارش همشــهری، با وجــود گمانه زنی ها 
در مورد شــیوه تعیین و میزان افزایش رسمی 
قیمت خودروهــای داخلی، مســئوالن وزارت 
صمت اعــالم نظر در مورد شــیوه جدید تعیین 
قیمت این خودروهــا را به ابالغ مصوبه ســتاد 
تنظیم بازار موكول می كنند. این در حالی است 
كه طی 2 هفته اخیر ســیر صعــودی قیمت ها 
در بازار راكد خــودرو همچنان ادامه داشــته و 
خریــداران و فروشــندگان خودروهای داخلی 
و وارداتی در بالتكلیفی به ســرمی برند. سكوت 
مســئوالن وزارت صمت در مــورد ضوابط تازه 
قیمت گذاری خودروهای داخلی در شــرایطی 
است كه طی 2 هفته گذشته برخی مقامات این 
وزارتخانه یا سازمان بورس ضمن تأكید بر ضرورت 
افزایش قیمت خودروهای داخلی، احتماالتی را 
در مورد ضوابط تازه تعییــن قیمت خودروهای 
لوكس و اقتصادی تولیــد داخل مطرح كرده اند. 
با این شــرایط به نظر می رســد در نشست های 
اخیر خودروســازان با مسئوالن ســتاد تنظیم 
بازار، میزان و ضوابط افزایش قیمت خودروهای 
داخلی مشــخص شــده و احتماال قیمت های 
رســمی جدید این خودروها طی هفته جاری به 
شركت های خودروســازی ابالغ خواهد شد. این 
در حالی اســت كه با وجود پیگیری های مكرر 
خبرنگار همشهری از مسئوالن وزارت صمت برای 
دریافت جزئیات ضوابط تازه قیمت گذاری، میزان 
افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی و برخی 
پرسش های كارشناســی مرتبط با این موضوع، 
مدیر روابط عمومی و مدیــركل صنایع خودرو و 
نیرو محركه این وزارتخانه هرگونه اظهارنظر در 
این زمینه را به ابالغ مصوبه ســتاد تنظیم بازار 
موكول كردند. این درحالی اســت كه طی چند 
هفته اخیر سهیل معمار باشــی در گفت وگو با 
برخی رســانه ها برخی جزئیــات فرمول جدید 
قیمت گذاری خودروهای داخلی را به شكلی مبهم 

اعالم كرده است.

از سكوت وزارت صمت تا رونمایی قیمت ها در بورس 
خودداری مسئوالن وزارت صمت از اظهارنظر در 
مورد قیمت جدید خودروهای داخلی در شرایطی 
است كه طی هفته گذشــته برخی مسئوالن و 
كارشناسان از نهایی شدن این قیمت ها و انتظار 
ســتاد تنظیم بازار برای زمان مناســب ابالغ و 
اعالم آن خبردادند. این در حالی است كه انتظار 
خودروســازان برای اصالح قیمــت خودروهای 
داخلی موجب توقف عرضه محصوالت شــان به 
بازار شده و حتی اقدام قبلی خودروسازان برای 
فك رهن خودروهای پیش فروش شــده قبلی 
نیز تأثیر مشهودی در رشــد عرضه و تثبیت یا 
كاهش قیمت این خودروها نداشته است. با این 
روند خودروهای تولیدی یا به طور ناقص به دلیل 
كمبود قطعات و نقدینگی یــا در خطوط تولید 
خودروسازان دپو شده و شركت های خودروسازی 
رغبتی برای عرضه خودروهای تجاری سازی  شده 
به بازار ندارند. با وجود این پنجشنبه هفته گذشته 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برخی جزئیات 
شیوه قیمت گذاری و میزان افزایش رسمی قیمت 
خودروهای داخلی را اعــالم كرد. به گفته مجید 
عشــقی مقرر شــده تا قیمت گذاری دستوری 
خودروها به نحوی صورت گیرد كه مصرف كننده، 
تولیدكننده و سهامداران از این قیمت ها منتفع 
شــوند. او افزود: بخشــی از خودرو های تولیدی 
خودروسازان مثل، خودرو های لوكس مشمول 
قیمت گذاری دستوری نیستند و درحال پیگیری 

هســتیم تا وارد بــورس كاال شــوند. همچنین 
خودرو هایی كه مصرف كننده عمومی بیشتری 
داشته باشند با مكانیزمی كه در ستاد تنظیم بازار 
تصویب شده، عرضه می شــوند و تصمیم گیری 
در این مورد برعهده ســتاد تنظیم بازار است، اما 
براســاس شــنیده ها، میزان افزایش قیمت این 
خودروها نیز در ستاد تنظیم بازار تصویب می شود. 
براساس گفته های رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، در فرمول تازه قیمت گذاری خودروهای 
داخلــی، قیمت رســمی خودرو هــای لوكس 
)قیمت گذاری كمیته خودرو( براساس تصمیمات 
هیأت مدیره خودروسازان تعیین و این خودروها 
در بورس عرضه می شود و خودرو های اقتصادی 
)پرتیراژهای مشمول قیمت گذاری( نیز براساس 
هزینه تمام شده تولید و سود مصوب خودروسازان 
به بازار عرضه خواهد شــد. عالوه بر آن احتماال 

خودروهای پیش فروش  شده قبلی داخلی توسط 
شركت های خودروسازی تا موعد تحویل اسفند، 
براساس فرمول نرخ تورم بخشی)فرمول و قیمت 
مصوب قبلی شــورای رقابــت( تحویل و قیمت 
خودروهــای داخلی در طرح هــای فروش های 
نقدی ۴۵ روزه خودروسازان براساس قیمت های 

جدید خواهد بود.

استارت آزادسازی چراغ خاموش قیمت خودرو 
بنابر اعالم این مســئوالن هــدف از قیمت های 
جدید خودرو آن اســت كه مسیر تولید و عرضه 
خودرو با هماهنگی های انجام شــده برای حذف 
رانت و قرعه كشــی هموار و سیستم توزیع یارانه 
پنهان خودرو حذف شود. همچنین تأكید شده 
است كه قیمت های حبابی بازار خودرو هیچ گاه 
برای تعیین قیمت خودروهــای داخلی مدنظر 

قرار نخواهد گرفــت. همچنین درصورت اجرای 
این شــیوه قیمت گذاری خودرو خودروســاز از 
زیان به ازای تولید هر خــودرو فاصله گرفته و با 
فروش های منظم هفتگی، بازار خودرو از آشوب و 
فضای داللی تخلیه خواهد شد. این دیدگاه ها در 
حالی مطرح شده كه مشكل كنونی بازار خودرو 
فشارتقاضای انباشته سال های گذشته بر بازار و 
عرضه قطره چكانی خودرو توســط شركت های 
خودروسازی اســت. از ســوی دیگر آزادسازی 
قیمت محصوالت لوكس و پرتیراژ خودروسازان 
و تداوم تعیین دســتوری قیمــت خودروهای 
پرتقاضا، همان شیوه ای اســت كه قبال شورای 
رقابت نیز اجرای آن را به شرط رشد ۵0درصدی 
تیراژ تولید ایــن خودروها در دســتور كار قرار 
داده بود اما خودروسازان داخلی قادر به افزایش 
تیراژ تولید نبودند. با ایــن روند بر مبنای فرمول 
جدید قیمت گــذاری خودروهای داخلی قیمت 
خودروهــای لوكس)مونتاژی و كــم تیراژ( آزاد 
شده و این خودروها در بورس عرضه می شود. در 
مورد تعیین قیمت خودروهای اقتصادی مشمول 
قیمت گذاری نیز هزینه تمام شــده تولید و سود 
مصــوب جایگزین فرمول قبلی شــورای رقابت 
برمبنای نرخ تورم بخشــی اعالم شــده توسط 
بانك مركزی و فاكتورهــای بهره وری و كیفیت 
خواهد شد. با این شرایط مشــخص نیست كه 
با تأثیرپذیری هزینه تمام شــده تولید خودرو از 
نرخ تورم و گرانی نهاده هــای داخلی و وارداتی، 
رشــد تیراژ تولید و عرضه به عنوان پیش شرط 
اصلی كاهش فاصله نرخ مصوب و حاشــیه بازار 
خودروهای داخلی تا چه حد محقق خواهد شد 
و مسئوالن ستاد تنظیم بازار چه برنامه زمانبندی 
مشــخصی برای افزایش تولید و عرضه خودرو 

توسط خودروسازان مدنظر دارند؟ 

گرانی منحصر به خودرو نیست 
مدیركل صنایــع خودرو و نیــرو محركه وزارت 
صمت در پاســخ به نارضایتی مــردم از افزایش 
رسمی قیمت خودروهای داخلی گفت: مردم از 
تورم و گرانی ناراضی هستند، اما این گرانی فقط 
در صنعت خودرو اتفاق نیفتــاده، بلكه در همه 
كاالها، محصوالت و خدمات احســاس می شود. 
سهیل معمار باشی، افزود: اگر به دنبال آن هستیم 
كه خودرو گران نشود، باید به مردم یارانه بدهیم 
و این یارانــه نباید از جیب ســهامداران خودرو 
پرداخت شود. او افزود: ســهام خودروسازان در 
بورس لیدر ســایر سهام هاســت و كل بورس از 
قیمت سهام آنها تأثیر می پذیرد، بنابراین با زیانده 
شدن خودروســازان روی بازار ســهام نیز تأثیر 
می گذاریم. معمارباشی گفت: حتی اگر به صورت 
قانونی نیز به مســئله نگاه كنیــم، نمی توان به 
شــركتی كه عمده ســهامش متعلق به بخش 
خصوصی است )سایپا كمتر از ۱۷ درصد و ایران 
خودرو حدود ۵/3 درصد سهامش دولتی است( 
تكلیف كرد، زیرا این مســیر به اقتصاد، صنعت 
و مردم آســیب می زند. او افزود: اگر خودروساز 
بتواند با قیمت گذاری مناســب محصوالت خود 
به افزایش تیراژ بپردازد، آنگاه اكثر مردم فرصت 
آن را خواهند داشت كه خودروی مورد نیازشان را 
به طور مستقیم از خودروسازان بخرند، اما اتفاقی 
كه امروز افتاده درصد كمی از مردم با شــركت 
در قرعه كشی و با چاشنی شــانس، محصوالت 
را به قیمت كارخانــه ای تحویل می گیرند و بقیه 
مردم باید با قیمت هایی گزاف از بازار تهیه كنند. 
معمارباشی گفت: با ورود ستاد تنظیم بازار، رویه 
فعلی اصالح شده و درنهایت منفعت آن به مردم 
می رسد، اگرخودرو مستقیم به دست مردم برسد، 
كیفیت خودرو بهبودیافته و رابطه خودروساز و 
قطعه ساز به گونه ای اصالح می شود كه خودروساز 
بتواند استانداردهای كارخانه ای مدنظر را در تولید 

خودرو اعمال كند.

افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی به ایستگاه پایانی رسید

رونماییازشیوهجدیدقیمتگذاریخودرو
 اختالف 16درصدی قیمت گوشت

در میادین و سطح شهر

قیمت گوشــت قرمــز در میادین با وجــود افزایش  تره  بار
3تا ۴درصــدی در پایــان هفته گذشــته همچنان از 

میانگین نرخ سطح شهر پایین تر است. 
به گزارش همشهری، قیمت گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار بعد 
از كاهش 6درصدی در آبان ماه دوباره اندكی باال رفت و برخالف ماه های 
گذشته كه تنها گوشت گوساله روند افزایشی داشت، این بار هردو نوع 
گوشت رشد قیمت داشته اند. نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و 
تره بار شهرداری تهران حاكی از آن اســت كه اجزا و قطعات گوشت 
گوسفندی در قیمت گذاری جدید حدود 3تا ۵درصد و گوشت گوساله 
3تا 8درصد گران تر شده  است. با این حال مقایسه قیمت  محصوالت 
پروتئینی در میادین میوه و تره بار با میانگین قیمت این محصوالت در 
سطح شهر از اختالف ۱۱درصدی گوشت گوساله و تفاوت ۱6درصدی 

گوشت گوسفندی   حكایت دارد.
اكنون قیمت هر كیلوگرم گوشت مخلوط یا لخم گوساله در میادین 
۱3۵.800تومان، فیله پاك كرده گوساله هر كیلو 20۱هزار تومان، 
الشه گوســفندی هر كیلو ۱۱6.900و ماهیچه گوسفندی هر كیلو 
۱62.۵00 تومان اســت. قیمت دیگر قطعات گوشت قرمز در جدول 
پیوســت مطلب آمده و قیمت های جدید با نــرخ  این محصوالت در 
آبان ماه مقایسه شده است. عرضه گوشــت منجمد وارداتی با قیمت 
تنظیم بــازاری در آبان  ماه، قیمت گوشــت را در میادین تا حدودی 
كاهش داد. قیمت باالی گوشت قرمز و كاهش توان اقتصادی خانوارها 

تقاضا برای گوشت قرمز را در 2سال اخیر به شدت كاهش داده است.

 قیمت گوشت تازه گوساله و گوسفندی 
در میادین میوه و تره بار )قیمت هر كیلو- تومان(

هفته سوم آذرماهآبان ماهنام و مشخصات محصول 
120.800125.600راسته با استخوان گوسفندی
170.300177.000راسته بی استخوان گوسفندی
115.200119.800سردست گوسفندی با ماهیچه
133.200138.500كف دست گوسفندی با ماهیچه

84.30087.500قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان
107.400117.000گردن گوسفندی

154.700160.800خورشتی گوسفندی
146.200151.300راسته بدون استخوان گوساله

146.200151.300ران پاك كرده گوساله
144.200149.300سردست پاك كرده گوساله

101.500105.000قلوه گاه گوساله
146.100151.300ماهیچه گوساله
134.000138.700گردن گوساله

155.700161.100خورشتی گوساله

عسل گران شد

موج گرانی  ها قیمت عســل را هم باال برد. به گزارش  سوپرماركت
همشهری، مقایسه قیمت انواع عسل در سوپرماركت ها 
نشان می دهد این محصول در هفته های اخیر افزایش 
قیمتی دست كم ۱8درصدی داشته و هر كیلو از این محصول به طور 
میانگین ۵0هزار تومان گران شــده اســت. به عنوان مثال عســل 
800گرمی برند آریبال كه تا آبان ماه قیمت 330هزار تومانی برخود 
داشت، اخیرا با قیمت 390هزار تومان عرضه شده و دیگر برندها نیز 
محصوالت خود را با قیمتــی گران تر از قبل برای توزیع، ســفارش 
گرفته اند. عسل های موجود در بازار با قیمت های بسیار متفاوتی عرضه 
شده اند و بازه قیمتی بسیار گسترده ای برای انواع عسل در بازار تعریف 
شده كه از 200هزار تومان تا یك میلیون تومان را شامل می شود اما 
بیشتر برندهای ســوپرماركتی در محدوده قیمت 200تا 300هزار 

تومان در هر كیلو قیمت خورده اند. 
عسل هایی كه به نام فرابكر و طبیعی عرضه می شوند قیمت های بسیار 
باالیی دارند كه گرچه تشخیص صحت ادعای تولیدكنندگان درباره 
بكر بودن غیرممكن یا دست كم دشــوار است، اما اغلب، قیمت باال از 
ســوی مصرف كنندگان مترادف با كیفیت باال برداشت می شود. این 
نوع عسل ها مشتری های خاص خودشان را دارند. یكی از گران ترین 
برندهای عســل موجود در بازار، كندو اســت كه عسل فوق بكر یك 

كیلویی خود را 8۵0هزار تومان قیمت گذاری كرده است.

قیمت بعضی انواع عسل در سوپرماركت های تهران
قیمت- تومانمشخصاتبرند

610111.000گرمیدكتر نیك
76.500عسل گون- 390گرمیآبشن
850.000فوق بكر- یك كیلوییكندو

239.500عسل ارگانیك آویشن-960گرماورازان
1.8282.000كیلوییشیگوار
1.5289.000كیلوییآذركندو
268.000عسل چهل گیاه نمونه- یك كیلوییخوانسار
240.000عسل چند گیاه- 2كیلوییسرآمد
240.000فوق بكر- 950گرمملكه

158.000یك كیلوییشیررضا
27045.000گرمیبیژن

280.000عسل چهل گیاه- 2كیلوییزاگرس
900165.000گرمیدكتر بی
390.000عسل گون- 800گرمیآریبال

88.000عسل گون گز ارگانیك- 500گرممدا
465.000عسل ممتاز- 1.7كیلوییكوهدشت

همزمان با نزدیك شــدن به زمان ارائه  بورس
الیحه بودجه به مجلس معامالت بازار 
سهام نیز تحت تأثیر گمانه زنی ها در مورد 
ارقام الیحه بودجه قرار گرفته است و اطالعات موجود 
نشان می دهد، سهامداران دیدگاه چندان مثبتی نسبت 
به الیحه بودجه سال بعد ندارند؛ این در حالی است كه 
روز گذشــته رئیس ســازمان بــورس تأكیــد كرد 
گمانه زنی هایی كه در مورد اعداد و ارقام الیحه بودجه 

سال بعد انجام شده دقیق نیست.
به  گزارش همشهری، هر سال همزمان با نزدیك شدن 
به فصل بودجه در آذرماه، گمانه زنی ها در مورد اعداد و 
ارقام الیحه بودجه در بازار سرمایه افزایش می یابد. این 
به  دلیل آن اســت كه اعداد و ارقام الیحه بودجه تأثیر 
عمیقی بر عملكرد شركت ها و صنایع بورس دارد و هر 
نوع تغییر و تحول در الیحه بودجه می تواند بازار سهام 

را تحت  تأثیر قرار دهد. 
در چنین شرایطی در ظرف ۱0روز گذشته گمانه زنی در 
مورد الیحه بودجه سال بعد نوعی انفعال در سهامداران 
ایجاد كرده و منجر به كاهش ارزش معامالت شــده 
است. این به این دلیل است كه سهامداران به این نتیجه 
رسیده اند كه الیحه بودجه سال بعد در صورت تأیید از 
سوی مجلس اثر منفی بر بازار سهام دارد و در نتیجه 
تا اعالم وصول الیحه از سوی مجلس و تعیین تكلیف 
آن دست نگه داشته اند. با این حال به نظر می رسد در 

صورتی كه الیحه بودجه سال بعد این هفته به مجلس 
ارائه شــود برخی از ابهام های موجود در بازار ســهام 

رفع شود.

گمانه زنی در مورد الیحه بودجه 
به طوركلی میزان درآمد های دولــت، نرخ ارز، میزان 
انتشــار اوراق بدهی و كســری بودجه و برنامه های 
دولتی برای رشد تولید ازجمله مسائلی ا ست كه توجه 
سهامداران را به خود جلب می كند با این حال مهم ترین 
موضوعی كه سهامداران در متن الیحه بودجه به آن 
توجه می كنند عمدتا مربوط به قیمت گذاری كاال و مواد 
اولیه صنایعی است كه می تواند نحوه درآمد زایی و سود 
شركت ها را تحت  تأثیر قرار دهد بر همین اساس ظرف 
روز های گذشته گمانه زنی های مختلفی در مورد اعداد 
و ارقام پیش نویس الیحه بودجه در بازار سرمایه انجام 
شده است كه مهم ترین آنها افزایش نرخ خوراك گاز 
تحویلی به صنایع فلزی و افزایش بهره مالكانه معادن 
است كه تغییرات آن می تواند ارزش سهام گروه معادن 
و فلزات كه ازجمله بزرگ ترین و اثرگذار ترین صنایع 

بورس هستند را تحت  تأثیر قرار دهد.
آنطور كه دولت در پیش نویــس الیحه بودجه۱۴0۱ 
پیشنهاد كرده قرار اســت نرخ گاز تحویلی به صنعت 
فوالد با صنعت پتروشیمی برابر شود و از ۱23۴تومان 
به ۴۱00تومان برســد. هم اكنون برای تولید هر تن 

فوالد ۴00هزار تومان گاز مصرف می شود كه اگر ارقام 
پیشــنهادی در پیش نویس الیحه بودجه به تصویب 
مجلس برسد این میزان به بیش از یك میلیون تومان 
افزایش خواهــد یافت. تحلیلگران بر ایــن باورند كه 
این افزایش نرخ نمی تواند حاشیه سود این صنعت را 
چندان تحت  تأثیر قرار دهد؛ با این حال سهامداران بر 
این باورند كه در صورت اعمال چنین نرخ هایی هزینه 
تمام شده تولید هر تن فوالد افزایش یابد و این موضوع 
اثرات ملموسی بر كاهش حاشیه سود تولیدكننده های 
فوالد بر جای خواهد گذاشــت چراكه دولت عموما با 
افزایش نرخ فوالد مقاومت می كند. ولید هالالت یك 
تحلیلگر بنیادی بازار سرمایه اما توضیح می دهد كه این 
افزایش نرخ اثر چندان ملموسی ندارد و افزایش قیمت 
گاز در بدبینانه ترین حالت هزینه تولید هر تن فوالد را 

800هزار تومان افزایش می دهد.
موضوع دیگری كه در پیش نویس الیحه بودجه بازار 
سهام را ظرف روزهای گذشــته تحت  تأثیر قرار داده 
اســت بحث افزایش نرخ بهره مالكانه معادن اســت. 
درپیش نویس الیحه بودجه۱۴0۱ ســازمان برنامه و 
بودجه درآمد حقوق دولتی معادن را به ۴0هزار میلیارد 
تومان افزایش داده كه ۴برابر میزان تعریف شــده در 
بودجه۱۴00 است. ســهامداران بر این باورند كه این 
افزایش بهره مالكانه و حقوق دولتی منجر به كاهش 
درآمد شركت های این گروه می شود با این حال برخی 

بازار سهام در انتظار الیحه بودجه
گمانه زنی درباره الیحه بودجه سال بعد منجر به انفعال سهامداران شده است

تك خط خبر

كاالهای منتخب صنعتی؛ جدیدترین آمار منتشره 
از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت)صمت( 

نشان می دهد كه در 6ماهه اول امسال از ۲۵كاالی 
منتخب صنعتی، تولید ۱۵كاال افزایش یافته و 

بیشترین میزان افزایش تولید مربوط به كامیون 
روغن و ماشین لباسشویی بوده است.

 عرضه سهام زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس  در بورس؛ به گفته جعفر ربیعی 
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 

این شركت برنامه دارد كه سهام شركت های 
زیرمجموعه اش را در بورس عرضه كند اما به  دلیل 

شرایط فعلی بازار سهام فعال دست  نگه داشته 
است.

افزایش قیمت جهانی مواد غذایی؛ سازمان 
خواروبار و كشاورزی ملل متحد)فائو( اعالم كرد 
قیمت جهانی مواد غذایی تحت  تأثیر تقاضای 

باال برای گندم و محصوالت لبنی، در نوامبر برای 
چهارمین ماه متوالی افزایش یافت و در باالترین 

ركورد ۱۰سال اخیر ایستاد.

قیمت برنج، شكر و گوشت افزایش یافت؛ آمار ها 
نشان می دهد كه قیمت برنج، شكر و گوشت در 
مهر امسال بین ۱۷ تا ۷۵.۸درصد افزایش یافته 

كه بیشترین افزایش قیمت مربوط به شكر، برنج 
ایرانی و گوشت گوساله بوده است.

پرداخت مطالبات چایکاران؛ حبیب جهانساز 
رئیس سازمان چای كشور با اشاره به پرداخت 

۹۵درصد از مطالبات چایكاران شمال كشور 
گفت: تاكنون ۷۲۳میلیارد تومان به حساب 

چایكاران واریز شده است.

نقل قول خبر

حمید مقیمی
رئیس هیأت مدیره انجمن واردكنندگان 

فرآورده های بهداشتی و آرایشی و عطریات: 
گردش مالی لوازم آرایشی، كرم های مراقبتی 

و عطریات در كشور در مجموع ۳میلیارد 
دالر است كه از این میزان هم اكنون حدود 

6۵درصد آن قاچاق و تقلبی هستند.

مسیح كشاورز
دبیر انجمن واردكنندگان برنج: در روزهای 
اخیر بحث تهاتر نفت ایران با برنج پاكستان 

مطرح شد و ما از وزارت نفت درخواست كردیم 
كه در این زمینه شفاف سازی كند. به  نظر من 
چنین سخنانی با هدف توقف روند واردات و 
افزایش قیمت برنج داخلی مطرح می شود.

بهمن نقیبی
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان 

دامپزشكی: هم اكنون كانون های گزارش شده 
از آنفلوآنزای پرندگان در كشور صرفا در 

حیات وحش است و شیوع این بیماری در یك 
منطقه منع مصرف گوشت مرغ و تخم مرغ را 

ایجاد نمی كند.

غالمرضا نوری
عضو كمیسیون كشاورزی مجلس: اگر در 
حوزه دیپلماسی بین المللی درست و علمی 
عمل كنیم بدون شك قیمت ارز كاهش پیدا 
خواهد كرد ولی اگر روند همین گونه پیش 
برود با كمبود منابع ارزی مواجه می شویم و 
احتمال افزایش قیمت ها باز هم وجود دارد.

تحلیلگران بر این باورند كه با توجه به افزایش قیمت 
دالر و رشد قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی رشد 
ساالنه نرخ بهره مالكانه معادن طبیعی است. سهامداران 
اما این روز ها نســبت به تحوالت آینــده خوش بین 
نیستند و اعتقاد دارند، ارقام الیحه بودجه سال بعد به 

نفع بورس عمل نخواهد كرد.
حسن كاظم زاده یك كارشــناس بازار سرمایه معتقد 
است: بازار فعلی به اخبار منفی وزن بیشتری می دهد. 
در واقع اخبار مثبت بی اهمیت شده اند اما اخبار منفی با 
جان و دل قبول می شود. به گفته او عالوه بر گمانه زنی ها 
در رابطه با نرخ گاز فوالدسازها و حقوق دولتی و بهره 
مالكانه، این هفته اخبار بیشتری از پیش نویس بودجه 
به بازار مخابره خواهد شد اما به نظر می رسد پیش نویس 
بودجه از منظر شــركت های بزرگ چندان خوشایند 
نباشــد. او تأكید می كند: از طرف دیگر بحث افزایش 
نرخ ارز نیمایی نیز مطرح است اما در صورت افزایش 
نرخ دالر آزاد ممكن است توجه بازار به كلی از این اخبار 

منفی دور شود.

گمانی زنی ها دقیق نیست
با توجه به افزایش گمانه زنی ها در مورد الیحه بودجه 
سال بعد و اثرات منفی ای كه این موضوع بر بازار سرمایه 
داشته است، روز گذشته رئیس سازمان بورس نیز در 
این باره توضیح داد و گفت: امسال هم مانند سال های 
قبل مســائل مربوط به بودجه سال بعد توسط فعاالن 
بازار رصد شــده و گمانه زنی ها در مورد الیحه بودجه 
روی معامالت بورس تأثیر گذاشته است، اما واقعیت 
این است كه گمانه زنی ها دقیق نیست و زمان زیادی تا 

تصویب بودجه در مجلس باقی مانده است.

مجید عشــقی افزود: اعداد و ارقام مطرح شده دقیق 
نیست و با قاطعیت عرض می كنم كه با دولت و مجلس 
رایزنی كرده ایــم تا تصمیماتی كــه در نهایت گرفته 
خواهد شد، به نفع سرمایه گذاران و سهامداران باشد 
چراكه نوسانات زیاد در این اعداد و ارقام بودجه ای باعث 

می شود وضعیت شركت ها متالطم شود. 
رئیس سازمان بورس افزود: درخصوص بعضی از ارقام 
بودجه مثل قیمت خوراك یا حقوق معادن باید بگویم 
كه این اعداد به صورت فرمولی تعیین می شــوند و در 
طول زمان به واسطه نوسانات قیمت جهانی و آیتم های 
مختلف تغییــر می كند و طبیعتا فروش شــركت ها 
نیز متناســب با همین اعداد تغییر می كند. به گفته او 
تغییرات انجام شده در الیحه بودجه تأثیر چندانی در 
سودآوری نهایی شركت ها ندارد و بعضا باعث افزایش 
ســودآوری شــركت ها می شــود. او درخصوص نرخ 
خوراك پتروشــیمی نیز گفت: در تعیین نرخ خوراك 
پتروشیمی ها تصمیم جدیدی گرفته نخواهد شد، اما در 
بحث سوخت پتروشیمی ها و فوالدی ها گمانه زنی هایی 
صورت گرفته كه چون جداول بودجه هنوز منتشــر 
نشــده اســت، پیگیر هســتیم كه این تصمیمات به 

سودآوری شركت ها آسیبی وارد نكند. 
وی افزود: عاملی كه باعث شده اســت بازار با كمبود 
خریدار مواجه شود وجود برخی ابهامات در آن است، 
اما به ســهامداران اطمینان می دهیم روند سودآوری 
شركت ها تا پایان سال ادامه خواهد داشت و با توجه به 
رویكرد و تصمیمات اخیر دولت، این روند سودآوری تا 
پایان سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. به گفته عشقی، 
سهامدار حق دارد نگران باشــد چرا كه ابهام، اعتماد 

سرمایه گذار را از بین می برد.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار: در فرمول تازه قیمت گــذاری خودروهای 
داخلی، قیمت رسمی خودرو های لوكس )قیمت گذاری كمیته خودرو( براساس 
تصمیمات هیأت مدیره خودروسازان تعیین و این خودروها در بورس عرضه می شود 
و خودرو های اقتصادی)پرتیراژهای مشــمول قیمت گذاری( نیز براساس هزینه 

تمام شده تولید و سود مصوب خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد
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در شرایط عادی نیستیم

عضو كمیته علمی ستاد مقابله با كرونا با بیان اینكه شرایط فعلی كشور نشان 
داد برخالف آنچه برخی ادعا می كردند، واكسیناسیون علیه كرونا مؤثر است 
به همشهری می گوید: سویه جدید كرونا: B.1.1.529 در آفریقای جنوبی 
می تواند یك تهدید جدی باشد و ویروس با تكاملی كه پیدا كرده، بار دیگر 
خطری جدی به شمار می رود و در آینده نه چندان دور همه دنیا را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
دكترحمید عمادی ضمن اعالم اینكه كرونا تمام نشده و می تواند دوباره افزایش 
یابد و تهدیدی برای جان شهروندان باشد، می افزاید: در این شرایط اما اتفاقات 
نگران كننده ای در حال رخ دادن است؛ بازگشایی مدارس، باشگاه های ورزشی، 
سالن های پذیرایی، رستوران ها، برداشته شدن محدودیت تردد شبانه، برگزاری مجالس، مهمانی، دورهمی 
و همزمان استفاده نكردن همه مردم از ماسك همه حكایت از این دارد كه در آینده ای نه چندان دور شاهد 

صعودی شدن مجدد بیماری خواهیم بود.
وی ادامه می دهد: همه  چیز به سرعت به سمت عادی شدن پیش می رود درحالی كه واقعا در شرایط عادی 
نیستیم و فقط در وضعیت قرمز قرار نداریم، اما باید حواسمان را جمع كنیم. درست است كه دیگر روی نقشه 

كشور، شهری با رنگ قرمز نداریم، اما این شرایط موقتی است و نباید به آن دلخوش بود. 
عمادی تاكید می كند: از سوی دیگر، عفونت های تنفسی چون آنفلوانزا كه سال گذشته نداشتیم، با توجه به 
پایین آمدن میزان رعایت پروتكل های بهداشتی بین مردم، در هفته های اخیر افزایش یافته است و همه این 
موارد نشان می دهد ممكن است به زودی با یك اپیدمی جدید مواجه شویم. در آینده نه چندان دور شاید 
یك خیز جدی تری از كرونا را شاهد باشیم كه دوباره روزهای ناراحت كننده را برمی گرداند. به همین دلیل، 
همه باید دستورالعمل های بهداشتی را رعایت كنیم و فراموش نكنیم كه كرونا وجود دارد تا حداقل به این 

زودی با یك اپیدمی دیگر مواجه نشویم.

ث
مك

احتمال ورود اومیكرون از جنوب
رئیــس علــوم پزشــكی بوشــهر هــم نگرانــی از 
ورود اومیكــرون بــه كشــور را تأییــد می كنــد 
و به همشــهری می گوید: تجربه های قبلی نشــان 
داده اســت به علت رفت وآمــد زیاد با كشــورهای 
حاشــیه خلیج فــارس و مراوده هــای مــرزی 
 قطعــا ایــن ســویه جدید بــه بوشــهر و كشــور 

خواهد رسید.
ســعید كشــمیری به نكته مهمی اشــاره می كند و 
توضیح می دهد: نقشــه شــیوع اومیكرون در جهان 

نشان می دهد كشــورهایی آن را شناسایی كرده اند 
كه آزمایشــگاه های قدرتمندی دارند یعنی اگر این 
سویه در ایران شناسایی نشــده لزوما به معنی نبود 
آن در كشور نیست، بلكه شــاید نتیجه در دسترس 
نبودن تكنولوژی شناســایی باشــد. او با بیان اینكه 
هر تســت اومیكرون حدود 20میلیون تومان هزینه 
دارد، می افزاید: نخستین بار كرونای آفریقای جنوبی 
و هندی در مرز بوشهر و هرمزگان شناسایی شد، زیرا 
یكی از كارشناسان آزمایشگاه بندرعباس توانست به 
كیت شناسایی این گونه دسترسی پیدا كند. پس این 

احتمال وجود دارد كه سویه آفریقای جنوبی و هندی 
پیش از بوشهر و هرمزگان هم در كشور وجود داشته 
است؛ همان اتفاقی كه در نخستین روزهای شناسایی 

كرونای چینی در كشور رخ داد.
رئیس علوم پزشكی بوشهر در ادامه با بیان اینكه میزان 
رعایت پروتكل ها در بوشهر مانند متوسط كشوری زیر 
50درصد است، می گوید: این موضوع آسیب پذیری را 
نسبت به اومیكرون افزایش داده، زیرا این گونه قدرت 
سرایت باالیی دارد. در اروپا اعالم كردند تا 2ماه دیگر 
اكثر مبتالیان از این گونه خواهند بود و احتماال در ایران 

هم چنین اتفاقی می افتد. كشمیری توضیح می دهد: 
مرزهای ورودی این استان در وهله اول با تست سریع 
و در موارد مشكوك با پی. سی. آر كنترل می شود، اما 
واكسیناسیون باالی 80درصدی جمعیت بهترین راه 

مقابله با شیوع اومیكرون خواهد بود.
او ادامه می دهد: جمعیت باالی 12سال بوشهر بیش از  
80 درصد دوز اول و بیش از 70درصد دوز دوم را تزریق 
كرده اند و پیش بینی می كنیم تا پایان آذر ایمن سازی 
جمعیت با 2دوز كرونا به باالی 80درصد برســد ولی 
یادمان باشد افرادی كه نخستین گروه واكسیناسیون 
بودند زمان تزریق نوبت سوم شــان رســیده است. 
كشــمیری با بیان اینكه از یك ماه پیش تاكنون همه 
شهرستان های بوشهر آبی هستند، می گوید: معموال 
كمتر از 10درصد نمونه ها مثبت هستند و این رقم یك 
نشانه خوب از نچرخیدن بیماری است. او البته تأكید 
می كند: هم اكنون و درصورت شناسایی اومیكرون در 

كشور، بهترین راه تعطیلی مدارس است.

اعمال محدودیت  تردد در هرمزگان 
هرمزگان در همسایگی بوشــهر هم از هفته گذشته 
درباره ورود سویه اومیكرون و شیوع آن اظهار نگرانی 
كرده و رئیس دانشــگاه علوم پزشــكی هرمزگان با 
بیان اینكه این اســتان با توجه بــه ترددهای بندری 
هرمزگان در معرض شیوع اومیكرون قرار دارد از اعمال 
محدودیت  تردد برای خدمه كشتی  های خارجی خبر 
داده بود. حسین فرشیدی راه مقابله با كرونای جدید را 
تزریق واكسن و رعایت پروتكل های بهداشتی اعالم و 
تأكید كرده بود كه یكی از برنامه های مقابله ای استان 
هرمزگان بــا اومیكرون محدودیــت در تردد خدمه 
كشتی  های خارجی اســت تا امكان سرایت ویروس 
كمتر شــود. مدیركل بنادر و دریانوردی هرمزگان از 
اتخاذ تدابیر و تمهیدات جدید برای مقابله با ســویه 
جدید كرونا در بنادر استان خبر می دهد و می گوید: 
همه دســتورالعمل های بهداشتی ســتاد ملی كرونا 
برای شناور های مســافری و تجاری به شركت های 
بندری و كشتیرانی ابالغ شده است و به صورت مستمر 
 بر اجرای آنها نظــارت می شــود. علیرضا محمدی

كرجی ران با اشــاره به قرنطینه پرسنل شناورهای 
تجاری با مبدا كشورهای با ریسك باال توضیح می دهد: 
هماهنگی هــای الزم بین ایــن اداره كل با نهادهای 
نظارتی بهداشــتی اســتان برای تســت های كرونا، 
قرنطینه شناورها و رعایت مفاد پروتكل ها ایجاد شده 
است. وی درباره شناورهایی با مبدا بنادر جنوب آفریقا 
هم توضیح می دهد: تمامی شناورهای تجاری با مبدا 
كشورهای با ریسك باال براساس پروتكل ها در لنگرگاه 
قرنطینه و تا اطمینان از ســالمت تمامی كاركنان و 
تأیید مراجع قانونی مرتبط از پهلودهی شــناورها در 

بنادر استان جلوگیری می شود.

مراقبت از مرزهای گیالن
یكی از اســتان هایی كه در معرض شیوع جدیدترین 
نســخه كرونا قرار دارد و در روزهای گذشته نگرانی 

از این موضوع را اعالم كرده، گیالن است؛ استانی كه 
به دلیل داشتن مرزهای ســه گانه بیش از بسیاری از 
استان های كشور در معرض سویه اومیكرون قرار دارد.

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــكی گیالن در 
این باره به همشــهری می گوید: راه ورود اومیكرون به 
كشــورها مرزهای زمینی، دریایی و هوایی اســت كه 
گیالن هر 3نوع این مرزها را داراست. آبتین حیدرزاده 
درباره برنامه های اســتان برای اعمال محدودیت در 
مرزهای گیالن هم توضیــح می دهد: همه موارد ورود 
مورد مراقبت ســندرمیك و تســت پی.ســی.آر قرار 
می گیرند كه با این اقدامات خوشبختانه تا امروز هیچ 
موردی از اومیكرون نداشــته ایم. معاون بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشكی گیالن در حالی از مراقبت های 
الزم در مرزها خبر می دهد كه این اســتان مرزی رتبه 
نخست واكسیناسیون كشور را به خود اختصاص داده 
اســت. به گفته حیدرزاده، تكثیر گونــه جهش یافته 
كرونا در كشورهایی كه پوشش واكسیناسیون آنها كم 
است دیده شده و به همین دلیل به نظر می رسد یكی 
از بهترین راه های جلوگیری از ابتال به سویه اومیكرون، 
تزریق واكسن كروناست. او با اشــاره به رتبه نخست 
گیالن در پوشش واكسیناسیون كشور ادامه می دهد: 
اگر چه در كشور رتبه نخست واكسیناسیون را داریم، اما 
هنوز تعدادی از گیالنی ها نسبت به تزریق واكسن اقدام 
نكرده اند. هم اكنون 200هزار نفر در گیالن دوز دوم را 
دریافت نكرده اند كه توصیه می شود هم این افراد و هم 
كسانی كه تاكنون تحت پوشــش واكسیناسیون قرار 
نگرفته اند در اسرع وقت نسبت به تزریق واكسن اقدام 
كنند. همچنین سالمندان باالی 60سال هم كه 4ماه 
از تزریق دوز دوم آنها گذشته، دوز سوم را تزریق كنند.

   
اغلب شهرهای كشور در روزهای اخیر روزهای خوبی 
را پشت سرگذاشتند و چهارشنبه، 10استان و جمعه، 
8استان روزهای بدون فوت را ثبت كردند؛ اتفاقی كه 
حاال كارشناسان تأكید می كنند می تواند با ورود سویه 

جدید اومیكرون به چالش كشیده شود. 
با وجود این، تســریع واكسیناســیون و رسیدن آمار 
ایمنی جمعیت بــه بیش از 80درصــد همچنان در 
همه دنیــا مهم ترین راه مقابله با كرونا و ســویه های 

تكامل یافته آن معرفی می شود. 

عدد خبر

مدیر باغبانی سازمان جهادكشاورزی خراسان رضوی 
گفت: امسال 5250تن »به« در این استان تولید شده است. 
به گزارش ایرنا، محمد میری افزود: نیشــابور بــا 2۱0، تایباد با 
۸5 و درگز با ۳۶هكتار به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از نظر 

سطح زیركشت این محصول دارند.

5هزار تن

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 200میلیارد 
تومان اعتبار برای اجرای پروژه تاالر بزرگ شــهر همدان 
اختصــاص می یابــد. بــه گــزارش روابط عمومــی اداره 
كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همــدان، محمدمهــدی 
اســماعیلی  در ســفر یك روزه به همدان گفــت: پیش از 
این در شهرهای شیراز و اردبیل نیز اعتباراتی برای اجرای 

چنین طرح هایی اختصاص یافته است.

۲۰۰میلیارد تومان

مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهادكشاورزی 
سیســتان وبلوچســتان گفــت: از آبــان ســال گذشــته 
تاكنون حــدود ٣هــزار تــن گوشــت مــرغ كشــتار روز در 
٣كشــتارگاه صنعتی طیور فعال اســتان تولید و به بازار 
عرضــه شــده اســت. بــه گــزارش فــارس، محمدمهــدی 
اكبــری گفــت: 2۱00تــن از ایــن گوشــت مــرغ تولیــدی 

كشتارگاه های استان طی ٩ماه سال جاری بوده است.

3هزار تن

مدیركل راه و شهرســازی فارس گفت: حدود ۱20هزار 
متقاضی مســكن در اســتان نام نویســی كرده اند. بــه گزارش 
ایسنا، قبال 2۴شهر از ۱02شــهر فارس در برنامه طرح نهضت 
ملــی مســكن قــرار گرفتــه بودنــد و از ۱۱آذر شــهرهای آبــاده، 
طشــك، خــاوران، خرامــه، داراب، فســا، فیروزآبــاد، كــره ای، 
كوار، مرودشت، نی ریز، جنت شهر، قطب آباد، بیضا، نوجین 

و نودان به ثبت نام طرح نهضت ملی مسكن اضافه شدند.

۱۲۰هزار متقاضی

عكس خبر

 طبیعت پاییزی راه آهن شمال در شیرگاه 
وجود تونل های تاریخی متعدد و متوالی در منطقه ریلی، پل فلزی  
سدهای بتنی، چشمه های روان و درختان بلند جنگلی در شیرگاه 
مركز سوادكوه شمالی در مازندران موجب شده گردشگران زیادی 

این منطقه را برای سفرهای پاییزی انتخاب كنند.

سازمان هواشناسی كشور در 
روزهای پایانی هفته گذشــته آب و هوا 

نسبت به بارش برف و باران در 
۲۲استان از پنجشــنبه )۱۱آذر( تا شنبه 
)۱۳آذر( در برخی نقاط كشور هشدار داده 
بود. در هشدار زرد رنگ سازمان هواشناسی 
آمده بود فعالیت سامانه بارشی با بارش باران، 
وزش باد شدید موقت در برخی نقاط وقوع 
رعد و برق، در مناطق سردسیر و كوهستانی 
بارش برف و مه آلودگی همراه با كاهش دید و 
كاهش دما به ویژه در نواحی شرق و شمال 

شرق كشور همراه است.
به گــزارش همشــهری، همانطــور كه 
پیش بینی هــا نشــان مــی داد در همین 
روزها در اغلــب جاده هــای مواصالتی 
 استان های سردسیر شــاهد بارش شدید
 برف و باران و كوالك بودیم و روز گذشته این
شــرایط در جاده های ۶اســتان استمرار 
داشــت؛ هرچند پلیس راهور تأكید كرده 
 اســت هیچ محور مواصالتی در استان های
ســامانه ایــن  تحت تأثیــر   كشــور 

مسدود نیست.

برف و باران در جاده های ۶استان
سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مركز اطالعات 
و كنترل ترافیك پلیس راهور ناجا با اشــاره به 
پیش بینی هواشناســی از بارش بــرف و باران 
در جاده های 30اســتان كشــور هشــدارها و 
توصیه هایی را به راننــدگان ارائه كرده و گفته 
بود بارش برف و كوالك، باران و مه شدید، وزش 
شدید باد در جاده های اكثر اســتان ها به ویژه 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، البرز، 
قم، چهارمحــال و بختیاری، قزویــن، اردبیل، 
كردستان، مركزی، همدان، گیالن، مازندران، 
گلستان، لرســتان، اصفهان، خراسان رضوی، 
خراسان شــمالی، خراســان جنوبی، كرمان، 
خوزستان، سمنان، كرمانشــاه، ایالم، زنجان، 
كردستان، یزد، فارس، هرمزگان و ایالم وضعیت 
متفاوت و خاصی را برای سفرهای بین شهری 
ایجاد می كند. سامانه بارشی هرچند روز گذشته 
ضعیف و بیشتر در نیمه شرقی كشور فعال شد، 
اما طبق اعالم ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای، جاده های 6اســتان سمنان، گلستان 
و خراسان شــمالی بــارش بــرف و محورهای 
مازندران، خراســان رضوی و یــزد بارش باران 

را تجربــه كردند كه گاهی موجــب كندی در 
تردد شد.

سامانه بارشی به شمال شرق رسید   
امــروز البته طبــق هشــدارهای ســازمان 
هواشناسی، این شرایط بیشتر در شمال شرقی 

كشور برقرار است. 
كارشناس سازمان هواشناســی در این باره به 
همشهری می گوید: ســامانه بارشی فعال روز 
گذشته تضعیف شد و خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، خراسان جنوبی شــاهد بارش باران و 
در ارتفاعــات بارش برف و هرمــزگان، جنوب 
سیستان و بلوچســتان و جنوب كرمان رگبار 
و وزش باد شــدید و حتی خیــزش گردو غبار 
خواهیم بود. امروز، شــنبه هم خراسان رضوی 
بارش پراكنده و هرمزگان و جنوب كرمان رگبار 

و باد شدید را تجربه خواهند كرد و سایر مناطق 
جوی آرام دارند.

فریبا گودرزی شهرهای صنعتی مثل اصفهان، 
تهران، اراك و كرج را برای امروز )شنبه( آلوده 
پیش بینی می كند و می افزاید: فردا )یكشنبه( 
 تبریز و مشــهد هم بــه این فهرســت اضافه 

خواهند شد.

ورود سامانه جدید از غرب
هــوای متبــوع پاییزی دوبــاره از دوشــنبه 
اغلب شــهرهای كشــور را در برخواهد گرفت. 
پیش بینی های ســازمان هواشناســی نشان 
می دهد دوشنبه 15آذر با ورود سامانه بارشی 
جدید به كشــور در مناطق غربــی، مركزی، 
برخی مناطق اســتان های واقع در شمال غرب 
 و جنوب غرب،  اســتان های واقع در دامنه های 

شمالی و جنوبی البرز مركزی بارش برف و باران 
را شاهد هستند.

   
با توجه به ادامه هشدار فعالیت سامانه بارشی فعلی 
در مناطق شمال شرق، كارشناسان تأكید می كنند 
همچنان احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، احتمال 
باالآمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، احتمال 
برخورد صاعقه، كاهش دیــد و لغزندگی جاده ها، 
احتمال كوالك برف در گردنه های كوهستانی و 
احتمال تأخیر در پروازها وجــود دارد. به همین 
دلیل به شــهروندان اســتان های تحت تأثیر این 
سامانه بارشــی توصیه شده اســت از رفت وآمد 
غیرضروری به ویژه در مســیرهای بین شــهری 
بپرهیزند و در فعالیت هــای كوهنوردی و عبور از 

حاشیه رودخانه ها و مسیل ها احتیاط كنند.

بازگشت برف و باران از دوشنبه
سامانه جدید بارشی از دوشنبه اغلب شهرهای كشور را در بر می گیرد اما پیش از آن 

شهرهای صنعتی با آالیندگی موقتی مواجه خواهند شد

شــهرهای صنعتــی مثــل اصفهان  
تهــران، اراك و كــرج امــروز آلــوده 
هستند و  فرداتبریز و مشهد هم به 

این فهرست اضافه خواهند شد

امــروز،   خراســان رضــوی بــارش 
پراكنــده و هرمــزگان و جنــوب 
كرمان رگبار و باد شدید را تجربه 
خواهند كرد و سایر مناطق جوی 

آرام دارند

با شناسایی سویه جدید اومیكرون در امارات و عربستان، لزوم تشدید محدودیت های كرونایی در 
مرزهای كشور جدی تر به نظر می رسد

اومیكرون؛  بیخ گوش ایران

بیش از ۲ماه از پایان پیك پنجم و یك هفته از اعالم رنگ بندی 
كرونا بدون وجود لكه قرمز روی نقشه می گذرد؛ هفته ابتدایی گزارش

آذر بود كه بعد از ۲89روز همه شهرستان های كشور از وضعیت 
قرمز كرونایی خارج شدند و روند كاهشی شناسایی، بستری و فوت كرونایی 
نشان داد خطر وقوع پیك ششم در آبان از سر ایران گذشته است. اما درست 
در همان روزها سویه جدیدی به نام اومیكرون در جهان شناسایی شد و حاال 
خبر می رسد ۳۱كشــور آن را گزارش كرده اند. بیش از ۳70نفر مبتال به 

اومیكرون شناسایی شده اند و قطعا آمار مبتالیان بیش از این هاست. 
حاال با انتشار نقشه رسمی شــیوع اومیكرون در جهان و شناسایی چند 
مبتال در امارات و عربستان یعنی در حاشیه خلیج فارس و همسایگی ایران، 
نگرانی ها از ورود این سویه به كشور بیشتر شده است. به گزارش همشهری، 

سویه دلتای آفریقای جنوبی و هندی كه چند برابر كروناهای قبلی قدرت 
سرایت داشت، نخستین بار در مرز استان بوشهر و هرمزگان و سویه دلتای 
انگلیسی در خوزستان شناسایی شد. سیستان و بلوچستان هم در پیك 
قبلی مبدا شیوع گسترده كرونا شناخته شد؛ اتفاقی كه نشان داد مناطق 
مرزی می توانند دروازه ورود ســویه های جدید به كشور باشند و از سوی 
دیگر، وضعیت قرمز در آنها هشداری برای شــهرهای مركزی محسوب 
می شود. در چند روز گذشته ابتدا مسئوالن هرمزگان و بعد گیالن اعالم 
كردند با توجه به تبادالت مرزی در معرض این سویه هستند و استان های 
دیگر مرزی هم این موضوع را رد نمی كنند؛ هرچند كارشناسان معتقدند 
احتمال  اینكه اومیكرون تاكنون به كشور وارد شده و فقط شناسایی نشده 

باشد، باالست.

راه ورود اومیكــرون بــه كشــورها مرزهای 
زمینی، دریایی و هوایی اســت كه گیالن 

هر ۳نوع این مرزها را داراست

یكــی از برنامه هــای مقابلــه ای اســتان 
هرمــزگان بــا اومیكــرون محدودیــت در 

تردد خدمه كشتی  های خارجی است

به علــت  داده  نشــان  قبلــی  تجربه هــای 
رفت وآمد با کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 

قطعا سویه جدید به بوشهر خواهد رسید
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امســال آتش به اندازه یك سوم سال 99،  منابع 
جنگل ها را دســتخوش حریق كرد. طبق طبیعی

اعالم رسمی ســازمان جنگل ها، هر سال 
به طور متوسط 18هزار هكتار از جنگل ها و مراتع كشور در 
آتش می سوزد. سال 99این عدد به 21هزار هكتار رسید تا 
شرایط برای كنترل آتش ســوزی در عرصه های طبیعی 

دشوارتر از گذشته باشد.
امسال نیز ۶ هزار و ۷۰۰ هكتار از جنگل های كشور طعمه 
حریق شد و با آغاز فصل سرما و بارش ها، احتمال افزایش 
چندبرابری آن قطعا منتفی خواهد بود، با اعالم این آمار 
مشخص می شود كه  حجم آتش ســوزی در جنگل های 
ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰درصد كاهش 
یافته است. دیروز رضا بیانی، قائم مقام معاونت امور جنگل 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این باره به ایسنا 
گفت: امسال آتش سوزی در جنگل های كشور كمتر بوده 

اما در برخی نقاط در مراتع این حوادث بیشتر بود.

او گفت: در قالب طرح پویش بذركاری جنگل های كشور، 
اقدام به احیای دوباره جنگل هایی كه دچار حریق شده، 
خواهیم كرد و این كار به طور قطع بسیار تأثیرگذار خواهد 
بود. قائم مقام معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری یادآور شد: در نواحی ای كه جنگل های آن 
دچار آتش سوزی شده، با استفاده از روش های نهالكاری و 

بذركاری، برای احیای جنگل ها اقدام می كنیم.
بیانی با اشاره به اینكه ایران چهل و پنجمین كشور از لحاظ 
داشتن مساحت جنگل در جهان است افزود: قاچاق چوب 
یكی از بحث هایی است كه باید با جدیت با آن مقابله كرد 
و با اســتقرار نیروهای حفاظتی در عرصه های بحرانی و 

استفاده از تكنولوژی های نو قابل انجام است.
وی در ادامه بر لزوم افزایش زراعت چوب و كاهش قیمت 
آن تأكید كرد و گفت: تالش ما این است كه در اراضی كه 
كمتر قابل اســتفاده اســت، زراعت چوب را انجام داده و 
گونه های درختی مانند صنوبــررا در اختیار بهره برداران 
قرار دهیم. قائم مقام معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری زارعت چــوب را از لحاظ اقتصادی به 
صرفه دانست و ادامه داد: گونه های درختی خوبی توسط 

مؤسسه تحقیقات سازمان جنگل ها شناسایی شده كه بعد 
از3 سال از كشت می توان آن را برداشت كرد.

وسعت جنگل كاری
به گزارش همشهری، تاكنون 1.5میلیون هكتار جنگل 
كاری در كشور اجرا شده كه روی تصاویر ماهواره ای قابل 
ارزیابی و پایش است. در پایان هفته گذشته طرح پویش 
مردمی بذركاری برای احیای جنگل های زاگرس آغاز شده 
است؛ برنامه ای 1۰ ساله كه از امسال شروع و تا سال 1۴1۰ 
با همكاری ۶۶ نهاد، ازجمله گروه های مردمی، بسیج، هالل 
احمر وآموزش و پرورش اجرا خواهد شد. مناطقی كه برای 
اجرای این طرح درنظر گرفته شــده، نقاطی هستند كه 
بیش از 5۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع داشته و ساالنه 3۰۰ 
میلیمتر بارندگی دارند. پارســال 2۴ هزار و ۷۰۰ هكتار 
زراعت چوب انجام شد و امســال هم پیش بینی شده ۴۰ 
هزار هكتار اجرا شود، ضمن اینكه براساس برنامه ششم 
توسعه، قرار است ۷۰ هزار هكتار اجرا شود كه البته تا 9۰ 
هزار هكتار هم قابل افزایش است. با توجه به اینكه ساالنه 
حدود 3۰ هزار هكتار جنگلكاری در كشور اجرا می شود، 

براین اساس در طول 1۰ ســال آینده، 3۰۰ هزار هكتار 
جنگل ایجاد خواهد شد.

آتش در نیزارهای زریبار 
دیــروز كمی بعــد از اعالم خبــر كاهــش ۶۰درصدی 
آتش ســوزی در جنگل هــای ایــران، خبر رســید كه 
آتش سوزی گسترده نیزارهای دریاچه زریبار مریوان وارد 
روز دوم شــده و همچنان در حال گسترش و مهارنشده 

است. همزمان درخواست رســیدگی فوری به وضعیت 
دریاچه زریبار از ســوی مجامع محیط زیستی آغاز شد. 
در این درخواست خطاب به علی سالجقه رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت آمد: متأســفانه طی سال های 
اخیر آتش سوزی های گســترده در اطراف دریاچه زریبار 
شهرستان مریوان آســیب های فراوانی به این دریاچه و 
محیط زیست منطقه رسانده است. آتش سوزی هایی كه 
به گفته بسیاری از كارشناســان عمدی و با هدف تصرف 

زمین های اطراف دریاچه اســت رخ داده است. طی این 
آتش ســوزی ها از طرفی بســیاری از حیوانات به شكلی 
دردناك جان خود را از دســت داده انــد و از طرفی دیگر 
نابودی نیزارها موجب آسیب جدی به دریاچه شده است. 
خواهشمندیم رسیدگی به وضعیت این دریاچه مهم را با 
قید فوریت در اولویت قرار داده و با برنامه ریزی و اقدامات 
جدی در این خصوص، محیط زیست مریوان و كردستان 

را نجات دهید.
دیروز ابراهیم همت، مدیر اداره محیط زیست مریوان گفت: 
این آتش سوزی بزرگ ترین آتش سوزی است كه تاكنون در 
دریاچه زریبار اتفاق افتاده است تا جایی كه آتش سوزی به 
نیزارهای اطراف شهر مریوان نیز رسیده و بسیار خطرناك 
و نگران كننده است. میزان خسارات هنوز مشخص نیست 

و به محض مهار آتش سوزی بررسی و اعالم خواهد شد.
دریاچه بین المللــی زریبار مریــوان دارای 12۰۰هكتار 
نیزار، 3۴۰۰هكتار پناهگاه حیات وحش و 23۰۰هكتار 
تاالب است و هفتمین تاالب ثبت شده ایران در كنوانسیون 
بین المللی رامســر اســت. طول دریاچــه زریبار حدود 
5كیلومتر و عرض آن حدود 1.۶ كیلومتر، وسعت تاالب 
به دلیل تغییــرات حجم آبی در فصــول مختلف متغیر و 
حداقل و حداكثر عمق آن به ترتیب 2 و ۶ متر است. زریبار 
در یك دره طولی وسیع قرار دارد و از 2 طرف غرب و شرق 
با كوه های پوشیده از جنگل احاطه شده و پوشش غالب 
اراضی منطقه را جنگل و بیشه زارهای نیمه انبوه تشكیل 

می دهد كه گونه غالب جنگلی آن بلوط ایرانی است.

خون افتاده در نگاه ها. رگه های ســرخ برای 
چشمان بی خواب خط و نشان می كشند. نیمه 
شب هر جمعه، اینجا، مثل مسابقه دو سرعت 
یك بار ســوت می زنند و رقابت آغاز می شود. 
رقابت بر سر نان است. شــركت كننده ها در 
این مسابقه باید برای به دست آوردن یك میز 
بدوند. در این بازار میزهــا را اجاره می دهند. 
هر میز 1۰۰هزار تومان برای یــك روز. اگر 
خوش اقبال باشند و میزی به چنگ آورند، با 
عشق هنرشان را روی میز می چینند و با سلیقه 
می آرایند، تا حراجش كنند. برای هنرمندان 
صنایع دستی كه حاال چندماهی است از آن 
پاركینگ نمــور پروانه به باغ هنــر تهران در 
اراضی عباس آباد نقل مكان كرده اند، جز یك 
نقل وانتقال اتفاق خاصی نیفتاده است. قرار بود 

در روزهای كرونازده و متورم اقتصاد، تسهیالتی 
به آنها برسد، قرار بود دســت آنهایی كه كار 
دســت می كنند و در صنایع دستی مشغول 
به كار هستند را بگیرند. قرار بود این هنرمندان 
حداقل معطل نان شب نمانند. وعده ها اما پوچ 
شد و دل ها پرخون. در ماراتن جمعه بازار پروانه 
سابق یا باغ هنر فعلی، اگر هنرمندی توانست 
آنچه را كه با جان و دل خلق كرده حراج كند كه 
هیچ. اما اگر نتوانست، چاره ای ندارد جز آنكه 

منتظر آمدن جمعه بعد باشد.

دست روی دست گذاشتن خالقان دستباف 
در این بازار هیچ چیز سیاه نیست، سرخ است 
بیشتر. دو قدم بعد از دروازه باغ هنر، با قالیچه 
و گلیم زمین و آسمان را رنگ آمیزی كرده اند. 
دوباره سرخ. بیشتر سرخ. عمو قادر خودش تا 
به حال یك بار هم دستش را در ریشه های دار 
قالی و گلیم فرو نكرده، اما چند صد كیلومتر 

دورتر ده ها، شــاید هم صدها دختر تركمن 
و آذری در اتاقكی كم ســو پنجه در ریشه ها 
می زنند. نخ ها را تبدیل به گلســتان كنند تا 
فرش شود زیر پای آدم های اسیر دود و ماشین. 
عمو قادر می گوید دالل نیست و عاشق است. 
می گوید: اگر قرار بود داللی كنم، در این سوز 
و سرما برای دستفروشی خودم را به هر آب و 
آتشی نمی زدم. این كار عشق می خواهد. من 
سال هاست اسیر این رنگ ها هستم. این نخ ها 
بوی زندگی می دهند. میان آنها هم كار می كنم 
هم زندگی. همه این قالیچه ها مال من نیست 
خیلی از آنها امانت است دست من. هر وقت 
به فروش رفت پولش را به حســاب صاحبش 
واریز می كنم و او حق الزحمه به من می دهد. 
آنها قالیچه های دستباف شــان را به دالل ها 
نمی دهند، چون خیلی زیر قیمت می خرند. 
به من می ســپارند چون می دانند عمو قادر 

حق شان را پایمال نمی كند.«

مسلم هم مانند عمو قادر كسب وكارش بی رونق 
است و دست روی دست گذاشته. او هم فرش 
و قالیچه دستباف می فروشد و می گوید، بیشتر 

آنها را همسر و دخترانش می بافند:
» دست مردم خالی است. می آیند برای تماشا 
فقط. تحریم است. نه حقوق بگیرها دست شان 
به دهن شــان می رســد نه ما. همه یك جور 
گرفتاریم. كرونا هم كه از همه بدتر. البته دیگر 
بهانه اســت. می بینید كه بازار حسابی شلوغ 

است. اما كسی دست به جیب نمی شود.«
غرفه این دستباف فروش ها پرتردد است. مردم 
آن طرف هستند، اینها این طرف. هركس به 
اندازه ای به حریم دستبافی ها نزدیك می شود 
كه به خوبی القا كند فقط برای تماشــا آمده 
است. برخی فروشنده ها سیگاری می گیرانند 
و عده ای هــم با هورت كشــیدن یك لیوان 
چای حرص شان را فرو می خورند. زیر لب غر 
می زنند:»انگار آمده اند موزه صنایع دســتی. 

آقایان، خانم ها چیزی بخرید لطفا...«

هنرهای سنتی اما نخواستنی!
اینجا اگر یك بســته ســوزن را مثل نقل در 
هوا بپاشی، بعید اســت یك دانه اش به زمین 
برسد. فوج فوج جمعیت. همه در حال گشت 
و گذارند، اما با دستان خالی! آنهایی كه بسته و 
پاكت های خرید به دست دارند انگشت شمارند. 
قســمت مركزی جمعه بازار باغ هنر مربوط 
به صنایع دستی تزیینی است. انواع دستبند، 
گردنبند، انگشتر، محصوالت تزیینی چوبی، 
سفالی، مسی و... همه اینها كار دست است و 
بیشــتر خالقان آن برای فروش آمده و بساط 
كرده اند. خیلی از آنها برای اینكه ثابت كنند 
واقعا با دســت خودشــان این وســیله ها را 
می ســازند، همانجا در كنار فروش، مشغول 
به كار و تولید هســتند. در ایــن نقطه زنان و 
دختران فروشنده و هنرمند بسیاری مشغول به 

كارهستند. آنها در واقع بیشتر زنان سرپرست 
خانوار هستند كه مشاغل خانگی شان مربوط به 
تولید صنایع دستی است و این بازار را شانسی 

می دانند برای فروش تولیدات شان.
زن میانســالی دو میــز را اجــاره كــرده و 
دســتبندهای رنگارنگ بافتنی می فروشد. 
ســر دو كودك قد و نیم قــدی كه چند قدم 
آن طرف تر شیطنت می كنند فریاد می كشد. 
بعد عذرخواهی می كند و می گوید:» ببخشید 
بچه های مــن خیلی انــرژی دارنــد.« این 
زن كه همــه درآمــدش از این كار اســت، 
می گوید:» شــوهرم را در یك سانحه تصادف 
از دســت داده ام. چاره ای ندارم. ساختن این 
دستبندها كار آسانی نیست. روزی 12ساعت 
در خانه كار می كنم. تمــام امیدم به این بازار 
است. بازار جمعه ها. گاهی خوب است. مثال 
5۰۰هــزار تومان یــك روز كار كردم. گاهی 
هم نه. فروش اینترنتی هــم دارم. به هر حال 

می گذرد. اما سخت می گذرد.«
 زن و مرد جوانــی، لیوان های ســفالی را با 
طرح های ابداعی زیبا و مدرن ساخته اند. آنها را 
بساط كرده اند روی یك میز. با نگاه شان مردم را 
دنبال می كنند و امیدوارند كسی از آنها خرید 
كند. لیوان ها از 35هزار تومان قیمت دارد تا 

9۰هزارتومان.
»ما هر دو ســفالگریم. پدرمان هم پیشه اش 
همین بود. برایمان خیلی ســخت است كه 
به خاطر فقر و كم درآمدی این كار، دســت از 
پیشه ای كه هنر محسوب می شــود و به آن 
عشق می ورزیم بشوییم. فعال داریم می جنگیم 

تا ببینیم خدا چه می خواهد؟«
این نقطه از بازار آنقدر چشــمنواز اســت و 
تولیدات زیبای دست ساز و دستباف در معرض 
نگاه عموم قرار گرفته كه توجه همه را جلب 
می كند. دختر جوانی سراغ ژاكت های دستباف 
می رود. پیرزن از جایش با شوق بلند می شود و 
می گوید: »بفرمایید دخترم. همه اش رو خودم 
می بافم.« پیرزن كف دســت هایش را نشان 
می دهد. پر از ترك. نوك انگشتانش هم سیاه 
شده. او امان نمی دهد. قبل از اینكه مشتری 
حرفی بزند شروع می كند به اعالم قیمت ها. 
دخترجوان با شرمساری پاسخ می دهد: »مادر 
خیلی خوب هستند خیلی. اما ببخشید.« دختر 
جوان آستین ژاكت را رها می كند تا برود. خانم 
دیگری از راه می رسد و به آرامی از دختر جوان 
می پرسد: »ژاكت هایش گران است!؟ او پاسخ 
می دهد:» نه. خیلی مناسبه. اما... شما بخرید 
واقعا مناسبه.« بعد از این پاسخ می رود كه از 

آن نگاه دور بماند؛ از نگاه پرتمنای آن پیرزن.

اخبار كوتاه

طرح  روز

   صدور ویزاي توریستي متوقف نشده است
همزمان با بسته شدن مرزهاي هوایي ایران به روي۶ كشور 
كه ویروس »اومیكرون« در آنها شناســایي شده است، 
لیال اژدري،مدیركل دفتر بازاریابي و توسعه گردشگري 
معاونت گردشگري به ایسنا خبر داد كه هنوز صحبتي 
درباره توقف دوباره صدور ویزاي توریستي ایران مطرح 
نشده است. او افزود: ممنوعیتي كه به اجرا گذاشته شده، 

ارتباطي با موضوع ویزاي گردشگري ایران ندارد و به سفر 
به و از كشورهایي كه سویه جدید در آنها شناسایي شده و 
سازمان جهاني بهداشت نیز هشدار سفر به این مقاصد را 

داده است، مربوط مي شود.  

   مردم توان سفر ندارند
مـعــــــاون گردشگـــــري وزارت میراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنایع دســتي اعالم كرد: یكي از ابعاد 
اثرگذاري كرونا، كاهش درآمد ســرانه عموم مردم بود 
كه در نتیجه آن توان مردم براي سفر به شدت تحت تأثیر 
قرار گرفت. به همین دلیل برنامه ها براي تحریك و تقویت 

تقاضاي سفر باید متناســب با فراهم آوردن استطاعت 
مالي براي مردم باشــد. علي اصغر شالبافیان در نشست 
»مدیریت توسعه و پایداري در عصر تحوالت بنیادین« 
افزود: نقش دستگاه هاي دولتي براي ارائه خدمات رفاهي 
ســفر و نقش دولت در ابعاد كالن براي ارائه تسهیالت 
تقاضاي سفر اهمیت دارد. عرضه سفر نیز باید متناسب با 
تقاضایي كه احتمال دارد به رغم كاهش قدرت خرید مردم 
افزایش یابد، تنظیم شود. او گفت: باید تدابیري اتخاذ شود 
كه نیروي انساني باتجربه اي كه سال هاي زیاد در صنعت 
گردشگري پرورش داده شدند و براي شان سرمایه گذاري 

شد دوباره به این صنعت بازگردند.

 سیدمحمد فخار
خبر نگار

كاهش 60درصدی  آتش در جنگل ها
تا سال 1۴1۰با همكاری مردم، 3۰۰ هزار هكتار جنگل  به وسعت منابع طبیعی ایران اضافه می شود

عدد خبر

جنگل های زاگرس طی یك سال ۶میلیارد لیتر آب را 
در خود ذخیره و طی سال به تدریج آزاد می كنند. عباسعلی 
نوبخت، معاون سازمان جنگل ها به ایسنا گفت: جنگل های 
زاگــرس می تواننــد در ســال اكســیژن مــورد نیــاز ۶۰میلیون 
انسان را تأمین كنند. منطقه زاگرس ۱۴هزار و ۸۰۰سال پیش 

علفزار بوده كه كم كم تبدیل به جنگل شده است.

۶میلیارد لیتر  آب

هشــدار دربــاره بحــران آب ایــران 2۰ســاله شــد. 
محمدرضا محبوب فر، كارشناس محیط زیست به ایسنا 
گفت: درباره بحران آب اصفهان و ســایر مناطق كشــور 
باید گفت كه ما كارشناسان از 2۰سال قبل مرتب هشدار 
می دادیم كه مصــرف بیش  از اندازه از منابع آبی كشــور 
می توانــد منجر به یــك ابرچالشــی تحت عنــوان كم آبی 

شود. االن آن هشدارها محقق شده است.

20سال بحران

اعزام حلواپزان  به خارج

محمدرضا دشــتی اردكانــی، نماینده 
اردكان در مجلس و رئیس فراكســیون 
گردشــگری در خانه ملت در نشست با 

جمعی از مســئوالن شهرستان اردكان 
در استان یزد ســخنانی گفته است كه 
در نوع خود بدیع و جالب است. او گفته 
اســت كه باید حلواســازانی را به خارج 
از كشــور اعزام كرد تا در كشــورهای 
جهان حلوا ارده بســازند و عرضه كنند 
تا برند گردشگری اردكان تقویت شود. 
براســاس همین اظهارات است كه حاال 
رئیس فراكســیون گردشگری مجلس 
در ستون چهره روز این صفحه نشسته 
است. محمدرضا دشتی اردكانی البته این 
اظهارات را با نگاه به برندسازی محصوالت 
كنجدی اردكان مطرح كرده و گفته است 
كه باید درخصوص برندسازی محصوالت 

كنجدی اقدام كنیم. نماینــده اردكان 
در مجلس همچنین بر لــزوم برگزاری 
جشــنواره محصوالت كنجدی در این 
شهرستان تأكید كرده و گفته است كه 
محصــوالت كنجدی از دســتاوردهای 
مردم اردكان است. ایسنا با انتشار مشروح 
این جلســه همچنین به نقل از رئیس 
فراكسیون گردشــگری مجلس نوشته 
اســت كه ظرفیت غنی اردكان در تولید 
محصوالت كنجدی بایــد به مردم ایران 
و جهان معرفی شود. او با اشاره به ضعف 
در برندسازی در ایران گفته است، امروزه 
كباب تركی كشور تركیه در دنیا شهره 
است و هزاران شعبه از آن در كشورهای 

مختلف وجود دارد، پس جایگاه كباب ما 
كجاســت؟ این نماینده مجلس از نبود 
اتحاد در معرفی داشته ها گالیه كرده و 
خطاب به مسئوالن شــهر اردكان اعالم 
كرد كه اردكان قطب محصوالت كنجدی 
است و باید پهنه آن را ایجاد و پیوست های 
فرهنگی مانند احداث موزه برای آن مورد 
حمایت قرار بگیرد. رئیس فراكســیون 
گردشــگری مجلس در پایان سخنانش 
تأكید كرده اســت كه »اهتمام خود را 
به كار گرفته ایم تــا محصوالت كنجدی 
اردكان را به عنــوان ظرفیتی پولســاز و 
اقتصادی خصوصا در حوزه گردشگری 

مطرح كنیم.«

چهره روز

داوود كاظمی

معاون گردشگری:  درآمد مردم به دلیل کرونا کاهش یافته و 
آنها برای سفر نیاز به تسهیالت دولتی دارند.

 دستان خالی هنرمندان صنایع دستی 
تولیدكنندگان صنایع دستی هر جمعه به باغ هنر تهران می روند تا در نبود حمایت دولتی تولیدات خود را 

بساط دستفروشی كنند 

 محمدصادق خسروی علیا
خبر نگار

 درخواست برای تغییر
براساس آمارها 2 میلیون هنرمند 
صنایع دستی تا پیش از شیوع كرونا 
در ایران مشغول به كار بودند. پس 
از شــیوع كرونا در ایران و به صفر 
رسیدن وضعیت سفر و گردشگری، 
اما بسیاری از كارگاه های تولیدات 
هنرهای سنتی تعطیل و هنرمندان 
صنایع دستی كشور شغل خود را از 
دست دادند. دولت قبل وعده ارائه 
وام های كمك معیشــتی كرونا به 
مبلغ 12میلیون تومان به هنرمندان 
صنایع دستی نیز به عنوان تسهیالت 
كرونایی داد و وعــده كرد وام های 
پرداخت شده تا پایان همه گیری كرونا 
در ایران امهال شوند. اما وعده ها به 
سرانجام نرســید و بانك ها حساب 
هنرمندان مقروض را تا پرداخت كامل 
بدهی ها مسدود كردند. تنها راه چاره 
برای عرضه محصوالت تولید شده اما 
روی آوردن هنرمندان صنایع دستی 
به دستفروشی در شهرها یا حاشیه 
برخی رودیدادها بود. تعطیل شدن 
نمایشــگاه ملی صنایع دستی نیز 
بســیاری از هنرمندان این حوزه را 
به دستفروشی در بازارهای موقت 
نظیر جمعه بازار تهران در باغ هنر 
تهــران مجبور كــرد. هنرمندان 
صنایع دستی اما در روزهای گذشته، 
با ارسال نامه ای به عزت اهلل ضرغامی 
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، از او درخواست كردند با 
ایجاد تغییرات ساختاری در معاونت، 
صنایع دستی، مدیران الیق و دلسوز 
را برای حل مشكالت صنایع دستی و 
پیگیری حقوق هنرمندان هنرهای 

سنتی منصوب كند.
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شنبه 13 آذر 81400
شهر شماره  8378 

كشمكشهایمالیباسرقفلیداران
 در 10سال گذشته ســاختمان عالء الدین بار ها 
خبرساز شده است كه آخرین آن مربوط به قطع 
برق در مرداد سال جاری بود. ظاهرا برق به دلیل 
بدهی قطع شــده بود اما كار به تجمع كسبه در 
مقابل ساختمان كشــید و حاشیه هایی به وجود 
آورد. به جز موضوع ایمنــی و مقاومت در مقابل 
آتش سوزی كه بار ها مطرح شده است، بحث های 
مالی زیــادی هم بین مالــك و بهره برداران آن 
وجود دارد. در ابتدا قرار بود ساختمان عالء الدین 
10طبقه باشد كه با حســاب حدود 100مغازه در 
هر طبقه به بیش از هزار واحد می رســید. بعد از 
ساخت، این بنا 6طبقه شد و 2طبقه زیرزمین هم 
به بخش تجاری افزوده شــد و برای ساخت یكی 
دو طبقه دیگر روی پشــت بام هم اقدام شد. در 
سال1395 طبقه نیمه ساخته شده هفتم تخریب 
شــد ولی مشــكل اینجا بود كه مالك بابت این 
مغازه های ساخته نشده از عده ای پول گرفته بود و 
باید خسارت آنها را می داد. از حدود 2سال پیش 
از خراب كردن اضافه بنا مشخص بود كه احتماال 
طبقه7 به نتیجه نخواهد رسید، زیرا حكم تخریب 
را دادگاه صادر كرده بود و این باعث كشــمكش 
طوالنی میان مالك ســاختمان و كسبه ای شده 
بود كه پول های پرداخت شــده برای سرقفلی را 
می خواستند. شاید هنوز هم كسانی این مغازه های 
ساخته نشده را »پیش خرید« كرده و به ساخت 

طبقات اضافی امیدوار باشند.

و كســب و كار های مرتبط، در این ســاختمان بسیار 
زیاد و در نتیجه میزان اجاره ها هم زیاد است. در این 
ساختمان یك مغازه اضافی هم به معنای درآمد بیشتر 
اســت؛ هرچند كوچك باشد. در ســال های گذشته 
اخباری از ساخت واحد های تجاری در پاركینگ و نیز 
ســاخت یك طبقه اضافی در پشت بام این ساختمان 

منتشر شد.
عضو شورای شهر ششــم تهران در این باره می گوید: 
»در اواخر شورای پنجم مالك عالءالدین شكایتی در 
كمیســیون ماده۳۸ مطرح كرده تا شهرداری مجوز 
2طبقه اضافه را بدهد. در كمیسیون ماده۳۸ یك نفر از 
قضات قوه قضاییه، معاون اداره مالی شهرداری كه در 
آن زمان آقای امامی بودند و همچنین مجید فراهانی، 
نماینده شورای شهر و نماینده فرماندار تهران حضور 
داشته اند. متأسفانه این كمیسیون در اواخر فعالیت 

شورای پنجم رأی را صادر كرده است.«
احمد صادقی می افزاید: »در زمان شــهرداری آقای 
قالیباف این ســاختمان تخلف ارتفاع و ناایمن بودن 
داشته و یك طبقه از آن هم به دلیل این مسئله تخریب 

شد، ولی در شــورای پنجم اجازه ساخت 2طبقه در 
این مجموعه داده شده است. مدیریت شهری جدید 
از این موضوع شــكایت كرده ولی می گویند چون در 
كمیسیون ماده۳۸ مطرح شده دیگر نمی توان كاری 
انجام داد.  ما پیگیر این قضیه از دادگاه صالحه فرادست 

هستیم و درخواست تجدیدنظر داریم.«
از آنجا كه در این اظهارات از یك عضو شورای پنجم نام 
 برده شده است، با وی تماس گرفتیم. عضو كمیسیون 
برنامه و بودجه شورای قبلی )1400-1۳96( می گوید: 
»براساس قانون، كمیسیون ماده۳۸ آیین نامه معامالت 
شــهرداری تهران، موظف اســت كه به شكایت های 
طرفین درگیر با شــهرداری رســیدگی كند و بعد از 
رسیدگی حكم قاضی این كمیسیون الزم االجراست. 
اساسا احكامی كه قاضی در كمیسیون ماده۳۸ صادر 
می كند با توجه به قانون مصوب مجلس و اســتقالل 
قاضی تنظیم می شود. یعنی در این زمینه رأی گیری 
به شیوه متعارف جلســات انجام نمی شود، نظر اعضا 
جنبه مشــورتی دارد و مســئولیت تصمیم نهایی با 

قاضی است.«

مجید فراهانی با تأیید اینكه در جلسه رسیدگی به این 
پرونده حضور داشته است، می افزاید: »در این پرونده 
شكایت مالك عالء الدین -كه قراردادی با شهرداری 
منطقه11در دوران آقای قالیباف داشت- مطرح شد 
و به كمیسیون آمد. موضوع هم درخواست مجوز برای 
ســاخت طبقات 7 و ۸ بود. طی بررسی مشخص شد 
كه برای طبقه7 قرارداد منعقد شده و شهرداری برای 
صدور پروانه ساخت پول دریافت كرده است. درباره 
طبقه۸ تنها یك چك به شهرداری پرداخت شده بود.«
او با بیان روند بررســی مدارك می گوید: »اســتعالم 
از كمیســیون ماده5 و اداره كل حقوقی شــهرداری 
هم نشــان داد كه قرارداد میان شهرداری منطقه در 
دوران آقای قالیباف و مالك ساختمان، رسمی است. 
بنابراین قاضی حكم داد كه این قرارداد معتبر محسوب 
می شود و مالك می تواند طبقه7 را بسازد. پس از آن 
مالك ساختمان عالوه بر كمیسیون ماده۳۸ در بخش 
دیگری از دستگاه قضایی هم شــكایتی تنظیم كرد 
تا برای طبقه۸ نیــز مجوز دریافت كنــد. آن دادگاه 
هم رأی قاضی كمیســیون ماده۳۸ را مجددا تأیید 

كرد كه طبقه7 قابل ســاخت است ولی طبقه۸ نباید 
ساخته شود.«

فراهانی تأكید می كند: »براساس قانون، حكم قاضی 
كمیسیون ماده۳۸ را نمی توان به حساب رأی اعضای 
این كمیسیون گذاشــت، چه برسد كه آن را به عنوان 
تصمیم شورای پنجم محسوب كرد؛ مگر اینكه از این 
پس چنین رویه ای در پیش بگیریم و بخواهیم آرایی 
كه در كمیســیون ماده۳۸ صادر می شود را به عنوان 

نظرات شورای شهر ششم محسوب كنیم.«
در اینجا یك تناقض به وجود می آید. شــكایت مالك 
برای این مطرح شده كه برای طبقه7 پایان كار و برای 
طبقه۸ مجوز بگیرد. اگر ســاخت طبقه اضافی روی 
6طبقه پیشین )همكف به باال( ساختمان عالء الدین 
از نظر عمرانی و ایمنی صحیح نیست، چرا در این باره 
قرارداد صدور پروانه ساخت با شهرداری منطقه بسته 
شده و شــهرداری نیز پول آن را دریافت كرده است. 
درباره ساخت واحد های تجاری در طبقات زیرهمكف 
ساختمان نیز بحث هایی مطرح شده كه این طبقات 

را در واقع پاركینگ تغییركاربری یافته می دانستند.

 محمد سرابی  
خبرنگار

پیام های تسلیت شهردار 
شــهردار تهران بــا انتشــار پیامی در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
درگذشــت آیت اهلل حاج ســیدرضی 
شیرازی را تسلیت گفت. علیرضا زاكانی 
نوشت: »عالم مجاهد و فرزانه حضرت 

 آیت اهلل  رضی شیرازی عمر بابركت خود را صرف تربیت شاگردان 
مكتب اهل بیت) ع( و ترویج معارف اسالمی نمودند. سوابق علمی، 
مبارزاتی  و انقالبی ایشــان چراغ هدایتی در زمانه كنونی اســت. 
درگذشت این فقیه اندیشمند را به بیت معزز ایشان و شاگردان  و 

رهروان این عالم گرانمایه تسلیت عرض می نمایم.«
شــهردار تهران همچنین در پیامی درگذشــت آیت اهلل حیدری 
زنجانی را خطاب به فرزندش تسلیت گفت. در متن این پیام آمده 

است:
»جناب آقای دكتر محمد ودود حیدری

ضایعه درگذشت عارف وارسته و بسیجی مجاهد دوران دفاع مقدس، 
ابوالشهید آیت اهلل نورالدین حیدری زنجانی را خدمت جنابعالی و 
سایر بازماندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. از خداوند 
منان برای روح مطهر ایشان كه همه زندگی خویش را وقف انقالب 
اســالمی و خدمت به مردم نموده بود، غفران الهی و همجواری با 

فرزند شهیدشان مسئلت دارم.«

2090 بی خانمان در گرمخانه ها
بیش از 2 هــزار و 90 مددجو از ابتدای 
اجرای طــرح »زمســتان گــرم« در 
20گرمخانه شهر تهران پذیرش شده اند. 
حساب كاربری توییتر ســازمان رفاه، 

خدمات و مشاركت اجتماعی شهرداری تهران از پذیرش مددجویان 
طی روزهای ســرد خبر داد و به نقل از سعید شرفدوست، معاون 
حمایت های اجتماعی سازمان نوشت: »با اجرای طرح »زمستان 
گرم« در 20گرمخانه و باتوجه به برودت هــوا، تاكنون به صورت 
میانگین 2هزار و 90مددجو )بی خانمــان و كارتن خواب( در این 
مراكز پذیرش شــدند.« در تهران  16 گرمخانه مخصوص آقایان 
و 4 گرمخانه مخصوص بانوان است. در این میان تالش می شود تا 
بهسازی گرمخانه هاي این واحد های خدمات رسانی به بی خانمان ها 

به استانداردهای جهانی نزدیك شوند.

13میلیارد صرفه جویی
سرپرست ســازمان بازرسی شهرداری 
تهران از ورود بموقع سازمان بازرسی در 
یك مناقصه خبر داد. داوود گودرزی در 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
ورود بموقع ســازمان بازرسی در انجام 

یك مناقصه، حدود 1۳میلیارد تومان صرفه جویی برای شهرداری 
تهران در پی داشت.

شهر مجازی
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ساختمان مشهور فروش تلفن همراه، همچنان به دنبال خطرشاخهفتوهشتبرسرعالءالدین
افزایش طبقات و مغازه های خود است

 موبایل فروشی بزرگ پایتخت می خواهد 
از باال و پایین رشــد كند. هر مترمربع گزارش

تجاری از ساختمان عالء الدین خیابان 
جمهوری آنقدر سودآور است كه ارزش سال ها درگیری 
حقوقی را دارد. چندی پیش، یك عضو شورای اسالمی 
شهر تهران اظهار كرد كه در دوران شورای قبلی )دوره 
پنجم( مجوز ســاخت 2طبقه اضافی به ســاختمان 
عالء الدین داده شده اســت. اگر صدور پروانه ساخت 
طبقات اضافی برخالف طرح های توسعه شهری به این 
ساختمان صحیح باشد؛ باید پرسید كه چطور مالكان 
ثروتمند می توانند فراتر از قوانین شهری و مصوبه های 
قانونی اجازه اضافه بنا به دست بیاورند؛ درحالی كه برای 
مالكان خرد این كار ممنوع اســت؟ از سوی دیگر اگر 
دستگاه قضایی به مالك اجازه ساخت طبقات اضافی 
داده باشــد، سؤال دیگری مطرح می شــود؛ اینكه آیا 
نمایندگان مدیریت شهری در جریان دادرسی از اجرای 
عادالنه قوانیــن دفاع كرده اند؟ و آیــا در صدور حكم 

دادگاه به موضع مدیریت شهری توجه شده است؟
عالوه بر اینها، اگر ساخت وساز بی رویه بر ترافیك شدید 
تقاطع جمهوری-حافظ تأ ثیر منفی بگذارد یا سطح 
ایمنی ســاختمان را در مقابل حوادث كاهش دهد، 
باید این سؤال را پرســید كه چه اشخاصی و براساس 
چه روندی باعث می شوند كه درست در دوران ركود 
اقتصادی، ســاختمان های تجاری گران قیمت، دائما 

بزرگ تر و شلوغ تر شوند؟
یك دهه قبل كه ساخت وساز در تهران به شدت رونق 
داشــت مالك هر بنای تجاری تالش می كرد طبقات 
بیشتری به ساختمان اضافه كند و »تراكم« بیشتری 
بگیرد. شهرداری تهران نیز به دلیل اینكه درآمد پایدار 
و منابع قابل اطمینانی نداشــت تــا هزینه های كالن 
عمرانی و خدماتی مانند ســاخت بزرگراه ها و مترو را 
تامین كند، با این طبقات اضافه موافقت می كرد. آنهایی 
كه توانستند، در همان سال ها ساختمان های خود را 
به پایان بردند و به سود مورد نظر رسیدند اما تقاضا  و 
پرونده هایی از ایــن دوران باقی مانده كه همچنان در 

حال رسیدگی است.

مجوز 2طبقه اضافه بنا 
ســاختمان عال ءالدین در مركز شــهر 6طبقه است. 
این ســاختمان به یك مالك حقیقی تعلــق دارد و 
مغازه داران آن مســتأجر یا مالك ســرقفلی هستند. 
گردش مالی ناشی از فروش گوشی های تلفن همراه 
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اســاميه  كتابفروشــي 
در چه ســالي راه اندازي شد و چطور 
شكل گرفت و چرا اسم آن را اساميه 

گذاشته اند؟ 
در دوره حكومت قاجار، جــد بزرگ من 
سيدمحمدعلي شيرازي در شيراز زندگي 
مي كرد. در آن زمان كتابي در ايران چاپ 
نمي شد و اين صنعت در كشورمان رونق 
چنداني نداشت. شكل كار به اين صورت 
بود كه كتاب هــا در هندوســتان كه آن 
زمــان مســتعمره انگليس بود، توســط 
پارسيان هند، يعني ايرانياني كه با هدف 
كسب وكار و تجارت به اين كشور مهاجرت 
كرده بودنــد چاپ و از بمبئي با كشــتي 
و در صندوق هاي چاي بــه بنادر جنوبي 
ايران مانند بندرعباس ارسال مي شد و از 
آنجا به شيراز مي آمد. دليلش هم اين بود 
كه در آن زمان شــيراز مهد علم، فرهنگ 
و كتاب بود تا جايي كــه كتاب ها اول در 
اين شــهر و پس از آن در شهرهاي ديگر 
مثل اصفهان و مشهد پخش مي شد. اين 
كتاب ها هم به زبان فارســي و هم به زبان 
اردو بودند. اسم اسالميه براي كتابفروشي 
هم از همين كتاب ها گرفته شــد؛ چون 
بيشــتر كتاب ها در حوزه تاريخ و مذهب 
بودند. آقا ســيدمحمدعلي شيرازي پس 
از مدتي فعاليت در شيراز، به دليل توسعه 
كسب وكار در سال1280 هجري شمسي 
تصميم مي گيــرد كارش را بــه پايتخت 
انتقال دهد و كتابفروشــي اسالميه را در 
تهران راه اندازي كند. بنابراين در تيمچه 
كتابفروش ها با چنــد نفر ديگر حجره اي 
مي گيرند و يك كتابفروشي راه مي اندازند. 
در آن ســال ها، تيمچه مركز كتابفروشي 
تهران بود، اما از آنجا كه تيمچه يك فضاي 
سربسته و تاريك داشــت و خبري هم از 
برق نبود، در نتيجه كســي نمي توانست 
در چنين موقعيتــي كتــاب بخواند، به 
همين دليل بعــد از چند وقــت مغازه را 
واگذار كردند و در خيابان ناصرخســرو، 
در ســاختمان فعلي وزارت دارايي مغازه 
كتابفروشــي ديگري باز كردند؛ مغازه اي 
كه بزرگ بود و عالقه منــدان كتاب براي 
خريد به آن مغازه مي رفتند. بعد از مدتي 
به دستور رضاشاه قرار مي شود ساختمان 
وزارت دارايي را در آنجا بسازند و در نتيجه 
آن مغازه  هم تخريب مي شود. به اين ترتيب 
ميرزا محمدعلي سال1۳1۵ اين مغازه را 
كه اكنون در آن هستيم در بازار تهران باز 

كرد و كتابفروشــي اســالميه از آن زمان 
تاكنون در اين مكان پابرجاست.

در كتابفروشي شما بيشتر 
چه كتاب هايي فروخته مي شود؟ 

باتوجه به اينكه عنوان كتابفروشــي مان 
اسالميه است، عمدتا كتاب هايي كه عرضه 
مي كنيم و مي فروشــيم جزو كتاب هاي 
اســالمي و مذهبــي اســت. كتاب هايي 
مانند قــرآن، مفاتيح، انــواع كتاب هاي 
دعا، كتاب هاي مرجع مانند اصول كافي، 

بحاراالنوار و كتاب هايي از اين دست. البته 
در كنار اين كتاب ها، كتاب هاي دانشگاهي 

و تاريخي هم داريم.
باتوجه به قدمت كتابفروشي 
آيا افراد سرشناس سياسي و فرهنگي 

هم به اينجا رفت وآمد داشته و دارند؟ 
آقاي عالمه شــهرامي، دكتــر امامي كه 
امام جمعه تهران بودند، آقاي محمدجواد 
نجفي كه جزو مؤلفان سرشناس هستند 
و خيلــي از افــراد سرشــناس ديگــر با 

كتابفروشــي ما ارتباط داشتند و به اينجا 
مي آمدنــد. همچنين امــام خميني)ره( 
زماني كه در قم بودند به مغازه ما مي آمدند 
و نمونه هاي چاپي كتاب كشف االســرار 
را تصحيح مي كردنــد. برگه هايي را كه از 
حروفچيني مي آورديــم، با مداد تصحيح 
مي كرديــم و به چاپخانه مي فرســتاديم. 
در آن زمان امام)ره( ۴۴سال داشتند و در 

حوزه علميه تدريس مي كردند.
تقريبا همه تهراني ها راسته  

كتابفروشــي هاي خيابان انقاب يا 
كريمخان را مي شناســند و به راحتي 
آنها را پيدا مي كنند، اما كتابفروشــي 
اساميه درســت در دل خيابان ۱۵ 
خرداد است، جايي كه بيشتر از اينكه 
حال و هوايي فرهنگي داشــته باشد 
يك مكان كاما تجاري است. باتوجه 
به موقعيت جغرافيايي كتابفروشــي 
و از آن مهم تــر وضعيت اقتصادي اين 
روزها و به تبــع آن، روزگار ناخوش 
كتاب و كتابخواني كه باعث شــده تا 
كتابفروشي هاي بســياري در جاهاي 
مختلف شهر بسته شوند، راز ماندگاري 

كتابفروشي اساميه چيست؟ 
مكاني كه كتابفروشــي اســالميه در آن 
واقع شــده اســت و ما در آن ايستاده ايم 
قبال يك محيط فرهنگي بــود و بيش از 
10كتابفروشي در اينجا فعاليت داشتند، 
اما به مرور زمان يكي يكي بســته شدند. 
بعضي به طور كل از اين كار كنار كشيدند 
و برخي هم به راســته خيابــان انقالب و 
جمهــوري رفتنــد و فعال ما اينجــا تنها 
مانده ايم. زماني بسياري از مردم كتابخوان 
بودند و بعضي از كتاب هــا به چاپ دهم 
مي رســيد. اما اكنون با گســترش فضاي 
مجازي و بي عالقه شدن نسل امروز، صنف 
كتابفروشي از رونق افتاده است. از داليلي 
هم كه ما هنوز هســتيم و بــه كارمان در 
اينجا به تنهايي ادامه مي دهيم، از يك سو 
خانوادگي بودن اين شغل و مغازه است و از 
سوي ديگر هم افراد كتابخوان هنوز هم كم 
نيستند و ما هم چراغ اين كتابفروشي را به 
عشق آنها روشن نگه داشته ايم، در غير اين 
صورت اگر اينجا را اجاره بدهيم چند برابر 

بيشتر از حاال درآمد داريم.
در اوضاعی كه همه  چيز شكل 
ديگر به خود گرفته و استفاده از اينترنت 
و فضاي مجازي رونــق دارد و خدمات 
مختلف ازجمله فروش كتاب اينترنتي 
شده است، شما در كتابفروشي اساميه 
خدمات آناين و به روز هم داريد يا به 

همان روش سنتي فعاليت مي كنيد؟ 
يك صفحــه اينســتاگرامي داريم كه در 
آنجا هم كارهايمان را معرفي مي كنيم و با 
مشتريان مان در ارتباط هستيم و خدمات 
الزم را ارائه مي كنيم. همچنين به صورت 
تلفني هم ثبت سفارش داريم و كتاب هاي 
درخواســتي را براي مشــتري ها ارسال 

مي كنيم.

دريچه

موبي ديك و محيط زيست
يك اســتاد دانشــگاه و مــورخ آمريكايي 
درباره رمان »موبي ديك« مي نويســد: اگر 
مي خواهيــد راه حلي براي حل مشــكالت 
محيط زيســت پيدا كنيد، دوباره صفحات 
اين رمان عالــي را مرور كنيــد. به گزارش 
كانورسيشن، در ســال هاي اخير تغييرات 
آب و هوايي و فاجعه تخريب محيط زيست 
طبيعي در تمام نقاط كــره زمين به يكي از 
معضالت بشر تبديل شــده است. بسياري 
از كارشناسان راه حل هاي مختلفي براي آن 
ارائه مي كنند. »آرون ســاش« استاد رشته 
تاريخ دانشگاه كورن وال شــهر نيويورك، 
مورخ و كارشناس ادبيات قرن نوزدهم كتابي 
در دســت انتشــار دارد كه قرار است ژوئن 
سال2022 با عنوان »از باال به عمق: هرمان 
ملويل، لوئيس مام فورد و كشــف مجدد در 
تاريكي« منتشــر شــود. او در يادداشتي 
قبل از انتشــار كتابش به درس هاي رمان 
موبي ديك براي محيط زيست اشاره مي كند 
و مي نويسد: »اگر مي خواهيد راه حلي براي 
مشكالت محيط زيســت پيدا كنيد، دوباره 
صفحــات اين رمــان عالي را مــرور كنيد. 
مي خواهم به نبوغ ملويل، در 170سال قبل از 
بحث هاي محيط زيستي دقت كنيد و ببينيد 
كه چطــور مقاومت در برابــر حيات وحش 
و رابطه اش با انســان و هســتي گرايي را به 
تصوير كشيده اســت. با خواندن اين رمان 
به خوبي تهديد تغييــرات آب و هوايي براي 
انسان قابل درك شده است.«  موبي ديك يا 
نهنگ بحر، رمان مشهوري از هرمان ملويل 
نويسنده آمريكايي است كه در سال18۵1، 
در دوران رنســانس آمريكايي، منتشر شد. 

ملوان اســماعيل، داستان 
جست وجوي ديوانه وار 
»اهب« ناخداي كشتي 
پكوئود را مي گويد كه 

به دنبال انتقام از 
موبي ديك، وال 
است  سفيدي 
پيش تر  كــه 
را  كشتي اش 
نابود و پايش 
را از زانو قطع 

كرده است.

تازه هاي نشر

  كريبدس
»كريبدس« عنوان مجموعه اي است متشكل 
از 10داستان كوتاه كه از ميان انبوه داستان هاي 
منتشر شده به زبان انگليسي در سال1982 كه 
در نشريات آمريكايي انتخاب شده، به منظور 
حضور در جايزه ادبي اُ. هنري انتخاب شــده 
است. اين كتاب به سنت تمامي آثار ديگر اين 

مجموعه، توسط سردبيري كه ستاد اين جايزه بر مي گزيند، انتخاب 
و در قالب يك كتاب منتشر مي شــود. در واقع اين كتاب را مي توان 
نمايه اي از جريان فكري قالب داستان نويسي در آمريكاي شمالي و 
در ميان مخاطبان نشريات انگليسي زبان به شمار آورد. در اين كتاب 
داستان هايي از نويسندگاني چون تيم اوبراين و توبياس وولف در كنار 
داستان هايي از آليس آدامز، سوزان كني، استفن ديكنسون و... قرار 
گرفته است. انتشارات كتاب نيستان اين مجموعه 196صفحه اي را با 

ترجمه ليدا طرزي به بهاي ۴8هزار تومان منتشر كرده است.

  ارواح ماشين نشين 
»ارواح ماشين نشين« نوشته نيل گيمن با ترجمه 
ليدا طرزي اثر جديدي است كه در 100صفحه 
توسط انتشــارات كتاب نيســتان منتشر شده 
است. نويسنده داستان كوتاه، فيلمنامه نويس، 
رمان نويس، خالق كتاب كاميك، تئاتر صوتي و 
فيلم به سبك هاي علمي تخيلي و خيال پردازي؛ 

اين تنها بخشي از سابقه  اي اســت كه براي نيل گيمن مي توان يافت. با 
اين همه و قبل از هر چيز بايد گيمن را يك نويسنده خالق دانست. ارواح 
ماشين نشين كتابي اســت درباره كتاب، درباره نوشتن و خواندن و هر 
آنچه اين نويسنده در طول سال هاي گذشته بر فعاليت و زندگي اش در 
اين عرصه به آن فكر كرده است. او در اين كتاب درباره كتابخانه، نوشتن، 
خواندن، برخي نويسنده هاي محبوبش و از سبك روايي آنها و نيز برخي 
از ژانرهاي داستاني ازجمله تخيلي و ترسناك كه شيفته آنهاست سخن 

به ميان آورده است. اين كتاب 26هزار تومان است.

  7كوتوله و تمساح
اين كتاب شامل مجموعه 8 نمايشنامه كوتاه از 
ســيروس همتي، بازيگر، نويسنده و كارگردان 
تئاتر است. همتي در مقدمه خود بر اين كتاب 
عنوان داشته اســت كه ايجاز اين دست متون 
ابزاري اســت براي ايجاد لــذت حداكثري در 
مخاطبان. وي در عين حــال اين موضوع را نيز 

مورد توجه قرار داده كه در نگارش اين متــون تمامي قواعد و اصول 
حرفه اي نگارش آثار داستاني- نمايشي مورد توجه قرار گرفته است 
و حتي شايد نگارش اين متون به سختي و دقت نظر نگارش داستان 
كوتاه نيز باشد، هرچند كه بسياري از متون نمايشي كوتاه هستند كه 
از ساختار فعلي ايجازگونه اين متون پيروي نمي كند و در عين حال 
متن نمايشي كوتاه به شمار مي رود. انتشارات كتاب نيستان اين اثر 

128صفحه اي را به بهاي ۳2هزار تومان منتشر كرده است.

در دل بازار بزرگ تهران و بين مغازه هاي رنگارنگ اين راســته پــر زرق و برق، يكي از 
قديمي ترين كتابفروشي هاي تهران جا خوش كرده است؛ مغازه اي كه با گذشت سال هاي 
طوالني و به رغم همه تحوالت تاريخي و فراز و نشــيب هاي فرهنگي، همچنان خودش را 
سرپا نگه داشته و صاحبانش نگذاشته اند چراغش خاموش شود. صحبت از كتابفروشي ۱۵۰ ساله تهران است كه با نام كتابفروشي 
اساميه شناخته مي شود. كتابفروشي اي كه از روزگار رفته و مشتري هايش خاطره هاي بسيار دارد و گذر طهران قديم به تهران 
جديد را ديده است. فريد كتابچي، صاحب فعلي كتابفروشي كه فارغ التحصيل مدرسه علوي و دانشگاه شريف و چهارمين نسل از 

خاندان كتابچي ها ست در گفت وگو با همشهري از تاريخچه اين كتابفروشي مي گويد.

سعيده مرادي
خبرنگار

گفت وگو با صاحب كتابفروشي اسالميه، يكی از قديمي ترين كتابفروشی های تهران 
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نقل قول تغییر قوانین برای کاهش 
پرونده های قضایی 
قوه قضاییه اجرای »الیحه قضازدایی« 
را در دستور كار قرار داده است. به این 

ترتیب با تغییر در بعضی قوانین، از حجم 
پرونده های ورودی به دستگاه قضایی 

كاسته می شود
  »بار دستگاه قضایی بارسنگینی 

اســت«، »حجــم پرونده هــای گزارش
دادگاه های تهــران نگران كننده 
است«،  »باید حجم كار قضات كم شود« و... این 
 حكایت را روســای مختلفی تاكنــون از اوضاع

قوه قضاییه داشــته اند؛ بخش زیادی از انرژی قوه 
قضاییه برای مدیریت پرونده هایی صرف می شود 
كه می توانند با تغییر در ساختار و قوانین اساسا در 
دستگاه قضای ایران شكل نگیرند و محركه آغازین 
آنها »جرم « انگاشته نشود. نوراهلل قدرتی، معاون 
حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به تازگی گفته 
اســت: این روزها شــاید مهم ترین مشــكل قوه 
قضاییه، كثــرت ورودی پرونده هــای كیفری و 
حقوقی بوده كه ریشه بسیاری از مشكالت است. او 
همچنیــن تأكید كــرده كه بیــش از ۴۶ درصد 
زندانیان در كشور مرتبط با مواد مخدر هستند كه 
از این تعداد نزدیك به 50درصــد، به خاطر مواد 
جزئی و حجم كم دســتگیر شده اند.شاهد مثال 
ادعای كثرت پرونده ها به نظر می رسد اعدادی باشد 
كه جســته گریخته از زبان دســت اندركاران و 
مسئوالن شنیده می شود. سیدمحمد صاحب كار، 
معاون راهبردی قوه قضاییه در روزهای پایانی سال 
گذشته اعالم كرد: سالی بیش از ۹ میلیون پرونده 
یكتا وارد دستگاه قضایی و ۱۷ میلیون رسیدگی 
انجام می شــود و تعداد بــاالی پرونده ها یكی از 

اصلی ترین دالیل اطاله دادرسی است.

دالیل حجم باالی پرونده ها 
كار رسیدگی به حدود ۱0میلیون 
و به روایت دیگــر ۱5میلیون و به 
روایتی حتی ســاالنه ۱۷میلیون 
پرونده، با قوه قضاییه است. این بار 
ســنگینی كه مدام از آن گفته می شود، ریشه در 
عوامل بسیاری دارد؛ برای مثال، معاون حقوقی و 
امور مجلس قوه قضاییه بر این باور است كه یكی از 

دالیل كثرت پرونده ها این است كه با وجود همه 
نواقص موجود، مردم امید دارند ملجأ و پناهگاهی 
وجود دارد كه حرف شــان شنیده شود و از دالیل 
دیگر در این زمینه قوانین، مقررات و ساختارهایی 
است كه باید اصالح شوند. او در این باره گفته است 
كه در هفته های اخیر ریاســت قــوه قضاییه در 
راستای سیاست های اساسی این قوه كه كاهش 
ورودی پرونده هاست، به معاونت حقوقی دستور 
داد طرحی را تهیه كنیم كــه تحت عنوان الیحه 
قضازدایی دنبال شود.براســاس آخرین اظهارات 
این مقام مسئول، از مجموع ۱0 میلیون پرونده در 
كشور حدود ۳5 عنوان كیفری و دعاوی كیفری و 
۴5 عنوان حقوقی كه ۷0 درصد پرونده ها را تشكیل 
می دهد و در این الیحه قضازدایی برای ۷میلیون 
پرونده، معاونــت حقوقی به كمــك همكاران و 
پژوهشگاه قوه قضاییه تالش می كند درخصوص 
برخی موضوعات كه جرم انگاری شده، راهكاری 
پیدا كنیم كه جرم تلقی نشــود و اگر جرم تلقی 
می شــود نیز راهكار مقابله با آن و ضمانت اجرا را 
حبس یا مجازات نقدی قرار ندهیم و مجازات های 
دیگری درنظر گرفته شود.معاون حقوقی و امور 
مجلس قوه قضاییه افزوده است: همچنین باید از 
جنبه حقوقی هم نهادهای شــبه قضایی را لحاظ 
كنیم و از آن ظرفیت استفاده شود تا مردم فوری 

نخواهند به دستگاه قضایی مراجعه كنند.

آتش اعتیاد به جان دستگاه ها 
بیش از ۴۶ درصد زندانیان در كشور 
مرتبط با مواد مخدر هستند. این 
موضوع دیگری است كه قدرتی به 
آن اشاره كرده و تأكید داشته است 
كه براســاس گزارش ســازمان زندان هــا از این 
زندانیان حــدود ۴۸ درصد به خاطــر مواد جزئی 
زندانی هستند كه اگر سقف مواد را در قانون اصالح 
كنیم، خودبه خود جمعیت زندان ها كاهش پیدا 
می كند. این در حالی اســت كه تیر ماه امســال، 
محمدمهــدی حاج  محمدی، رئیس ســازمان 
زندان ها گفته است: ۴۴ درصد از محكومان به طور 
مســتقیم و ۲۶ درصد نیز غیرمستقیم مربوط به 
جرائم مواد مخدر هســتند و این یعنی ۷0 درصد 
آمار زندانیان كشور به مسئله اعتیاد و مواد مخدر 

وابستگی دارند.

آفت زمان بر بودن رسیدگی 
یكی دیگر از مسائلی كه احتماال 
محصــول بــاال بــودن ورودی 
پرونده های قضایی به دســتگاه 
قضایی كشور است، زمان بر بودن 
رســیدگی اســت. درحالی كه كامبیز نوروزی، 
حقوقدان بر این باور اســت كه بخــش بزرگی از 
طوالنی شــدن فراینــد دادرســی از الزامــات و 

عبدالوهاب حسنوند:
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران: در 
چهاردهمین مرحله از طرح ظفر كشفیات 
پلیس با قاچاقچیان مواد مخدری روبه رو 

شدیم كه سعی داشتند با جاسازی مواد در 
بطری نوشابه، شیشه مربا، آغشته كردن 

قالیچه و پالتو به شیره تریاك، جاسازی تریاك 
در دیس چینی، تغییر شكل تریاك به صورت 
دانه بادام، جاسازی شیشه در قاب عكس 
و... مواد را به مقاصد از  پیش تعیین شده 
منتقل كنند. پلیس مبارزه با مواد مخدر 
و پایگاهای ۱۱گانه 2تن و ۶۷۰كیلوگرم 

مواد مخدر كشف کردند و 5باند بزرگ قاچاق 
مواد مخدر نیز منهدم شد و در مجموع 

۸5قاچاقچی عمده دستگیر شدند.

جعفر كوشا:
رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكالی 
دادگستری: كانون های وكال پذیرفته اند 

2درس حقوق اساسی و اصول فقه را هم در 
منابع آزمون١۴٠٠ بگنجانند اما این به معنای 
اجرایی كردن آیین نامه اجرایی جدید مصوب 
قوه قضاییه نیست؛ چراكه این سند حتی از 
نظر رئیس قوه قضاییه و دادگاه عالی قضات 
هم دارای ایراداتی است كه باید رفع شود. 

پیش از این برگزاری آزمون وكالت١۴٠٠ 
به دلیل اختالف نظر قوه قضاییه و كانون های 
وكال بر سر اجرای آیین نامه جدید در هاله ای 

از ابهام بود.

علی محمدی:
  رئیس مركز شماره گذاری 

و تعویض پالك پلیس راهور ناجا: افرادی 
كه وكالتنامه شان برای نقل و انتقال خودرو 

در سال۱۴۰۰ منقضی شده و تاكنون 
موفق به دریافت خدمات مربوطه از مراكز 

 شماره گذاری و تعویض پالك نشده اند 
  تا ۳۰آذرماه مهلت دارند 

با مراجعه به سایت نوبت دهی اینترنتی 
نسبت به دریافت نوبت  تعویض پالك 

و نقل و انتقال خودرو 
اقدام كنند.

 نظارت بر قضات 
جدی تر گرفته شود 

امــروز از ظرفیت قانون 
به درســتی اســتفاده 
نمی شود و محصول این 
وضعیت، تعدد صدور دستور بازداشت های موقت 
است كه در نهایت سودی به هیچ كدام از بخش  های 
ماجرا نمی رساند. من بر این باورم كه همین قوانین 
موجود باید به درستی اجرا شــوند. این مهم ترین 
مسئله ای است كه باید در دستور كار برای اصالح 
وضع موجود قرار بگیرد. بگذارید شرح مسئله را با 
ذكر یك مثال شروع كنم؛ حدود نیمی از پرونده های 
موجود در قوه  قضاییه ریشه در مشكالتی دارد كه 
مردم در معامالت بین خودشان به آنها برخورده اند. 
هنوز كه هنوز اســت امالك قابلیت خرید و فروش 
با »قولنامــه« را دارند و این مســئله منجر به بروز 
اختالف بســیار و در نهایت تشــكیل پرونده های 
متعدد می شود. این معضل یك راهكار ساده دارد؛ 
قانون ثبت كه قانون مادر است، به درستی اجرا شود 
و نظارت كافی و درست بر اجرای آن شكل بگیرد. 
برابر این قانون ملكی كه در دفتر اسناد رسمی به نام 
كسی ثبت شد، مالك تحت هر شرایطی همان فرد 
است. مواد ۴۶ و ۴۷ همین قانون می گوید هر نوع 
نقل و انتقال اعم از رهن، اجاره و... باید برابر ســند 
رسمی باشــد.  تصور كنید همین قانون به درستی 
اجرا شــود، چه حجم گســترده ای از پرونده های 
ورودی به دســتگاه قضــا كم می شــود. من فكر 
می كنم مشكل ۶0درصد پرونده های دادگستری 
در بخش های حقوقی و مدنی با اجرای درست یك 
قانون، حل می شود. فراموش نكنید تعدد زندانی ها 
و پرونده های حقوقی و قضایی ریشه در مدیریت قوه 
قضاییه دارد و بقیه قوه هــا نمی توانند برای اصالح 
وضع موجود كاری كنند. من فكر می كنم پیش از 
دست زدن به اصالح قانون در درجه اول باید قوانین 
موجود به درســتی اجرا شــوند و در مرحله بعدی 
دست به پاالیش قوانین منسوخ شده و بیهوده بزنیم. 
این است كه می تواند هم به مردم كمك كند هم بار 
سنگینی را از دوش دستگاه قضا بردارد. قوه قضاییه 
باید نظارت  خود را بر قضاتی كه در دستگاه قضایی 
كار می كنند، بیشتر كند و در شیوه انتخاب قضات 

تجدید نظر كند. 

 نعمت احمدی
حقوقدان

خصوصیات كار قضاوت است، سیاستگذاران این 
قوه، باال بــودن حجــم پرونده هــا را علت اصلی 
می دانند. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه 
كاهش اطاله دادرســی را از دیگر سیاســت ها و 
برنامه های دستگاه قضایی عنوان كرده و در این باره 
توضیح داده اســت: طوالنی شدن روند رسیدگی 
ازجمله ناراحتی های مردم است و تصور می شود كه 
همكاران قضایی ما مقصر هستند و شاید درصدی 
باشد، اما مواردی هســت كه قوانین، مانع است.

به گفته او، آیین دادرسی كیفری در دست اصالح 
اســت كه با نگاه كاهش زمان رســیدگی و اطاله 

دادرسی، اصالحاتی قرار است انجام گیرد.

و نسخه ای شاید... شفابخش 
 قضــات یكــی از اصلی تریــن 
حلقه های این زنجیره اند. قضات از 
زندان ها بازدیــد كنند، به فرایند 
رســیدگی توجه بیشتری نشان 
دهند و نسبت به شرایط، تسلط بیشتری داشته  
باشند. از ســوی دیگر دســتگاه قضا باید فرایند 
رسیدگی به عملكرد قضات را جدی تری بگیرد و 
برای آن ســازوكار مدونی درنظر داشــته باشد. 
حشمتی، رئیس كل دادگستری استان در این باره 
پیشنهاد داده است: افراد قابل توجهی در زندان ها 
داریم و مــا در كاهش جمعیــت كیفری تالش 
می كنیم و بر همین اســاس مراجعه همكاران به 
زندان می تواند بسیاری از مشــكالت آنها را حل 
كند. به پیشنهاد او قضات باید از زندان ها بازدید 
كنند. در هر مجتمع ۲ نفر به زندان اعزام شوند و 
افرادی را كه قرار است برای محاكمه اعزام شوند، 
نظراتشان را جویا شوند.اصالح قوانین و ساختارها 
در راستای سند تحول قضایی و گام دوم انقالب 
بــرای كاهــش ورودی پرونده هــا از اهــداف و 
سیاست های قوه قضاییه در دوره جدید است كه 
شاید بتوان به آن امیدوار بود؛ البته تجربه نشان 
داده در عمل، موانع بسیاری وجوددارد كه باعث 
می شود آنچه باید بشود، نشود. معاون حقوقی و 
امور مجلس قوه قضاییه گفته است: یكی از اهداف 
و سیاست های ریاست قوه قضاییه این است كه در 
راستای سند تحول و گام دوم انقالب باید به فكر 
اصالح قوانین و ســاختارها هم باشیم چون این 
قوانین و ســاختارها موجب و مولد پرونده های 
زیادی است. امیدواریم مجموعه این اقدامات سبب 
شود مردم بیشتر به سمت صلح و سازش بروند و 
البته صلح و سازش نیاز به فرهنگسازی دارد كه 
خارج از دســتگاه قضایــی باید علمــا، بزرگان، 
نهادهای فرهنگی و مذهبی به میدان بیایند و این 

امور را در دست بگیرند. 
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آنهايي كــه به دنبال 
دوز تقويتي واكســن 
كوويد-19هســتند، 
نبايد درباره برند آن وســواس به خرج بدهند؛ 
چراكــه طبــق مطالعــات انجام شــده، همه 
واكسن هاي تأييد شــده فعلي، سد قدرتمندي 
از ايمني را پس از تزريق دوز سوم در بدن افراد 
ايجاد مي كند. به گزارش نيويورك تايمز، سويه 
جديد ويروس كرونا با نــام اوميكرون، باتوجه 
به آنها كه هنوز به درستي شناخته شده نيست، 
ترس و نگراني زيادي بين مردم ايجاد كرده است 
به حدي كه برخي زودتر از موعد به فكر زدن دوز 
تقويتي واكسن هستند و نسبت به برند آن نيز 
وســواس خاصي دارند. اما خبر خوب اين است 
كه تحقيقات جديد نشــان مي دهد بسياري از 
واكسن ها احتماال سد قدرتمندي از ايمني ارائه 

مي دهند.

افزايش پاسخ ايمني
البتــه در تازه ترين مطالعه منتشر شــده مجله 
علمي لنست، در مقايسه 7برند مختلف واكسن، 
محققان بريتانيايي دريافتند كه اكثر آنها باعث 
واكنش ايمني قــوي مي شــوند و از ميان آنها 
واكسن هاي مبتني بر پلتفرم mRNA ساخت 
شــركت هاي دارويي مدرنا و فايزر، بيشــترين 

پاسخ  ايمني را برانگيخته است.

همه 2هزار و 878داوطلبي كه روي آنها مطالعه 
انجام شــده بود، در ابتدا 2دوز از واكســن های 
آســترازنيكا يا فايزر زده بودند. محققان سپس 
7واكسن ديگر را روي آنها به عنوان دوز تقويتي 
تســت كردند،  در كنــار آســترازنيكا و فايزر، 
آنها 3 برند ديگر را كه در كشــورهاي مختلف 
تأييديه گرفته اســت، امتحان كردند كه شامل 
جانسون اند جانسون،  مدرنا و نوواكس مي شود. 
2واكســن ديگر كه هنوز در هيچ كشور تأييد 
نشده است نيز در اين كارآزمايي مورد استفاده 
قرار گرفت.  يكي واكسني به نام كيوروك مبتني 
بر mRNA و ديگري واكســني از شركت والنوا 
كه از ويروس غيرفعال شده ساخته شده است. 
در نهايت برخي از داوطلبان واكسن مننژيت را 

به عنوان گروه كنترل گرفتند.
پس از 4هفتــه محققان با جمــع آوري نمونه 
خون داوطلبــان، ميزان آنتي بادي ارائه شــده 
را اندازه گيــري كردند. آنها همچنين ســطح 
سلول هاي ايمني كه با نام ســلول T شناخته 
مي شوند و به طور خاص به سلول هاي ديگري 
كه به كروناويروس عفوني شــده حمله مي كند  
نيز رديابــي كردنــد. ســطح آنتي بادي ها و 
سلول هاي T در افرادي كه دوز تقويتي واكسن 
را دريافت كرده بودند، در مقايسه با آنهايي كه 
واكسن مننژيت گرفته بودند، به وضوح افزايش 

يافته بود.

هر واكسن كوويد-19، يك دوز تقويتي مناسب
در مطالعه مقايسه اي براي تشخيص ميزان ارائه آنتي بادي، محققان دريافتند 
كه بيشتر واكسن هاي موجود در دنيا مي توانند يك دوز تقويتي مناسب باشند 

به سوی آينده

پرده برداري از رقيب چيني ليليوم
تصاوير و جزئياتي كه اخيرا از يك پرنده eVTOL چيني منتشر شده، 
نشان مي دهد كه بايد منتظر اخبار جديدي درخصوص هواپيماهاي 
برقي عمودپرواز باشــيم. به گزارش وب ســايت نيواطلس، كانسپت 
 eVTOL پانتوئو پانتاال« اچ كه از شانگهاي مي آيد، ممكن است شبيه«
آلماني ليليوم باشد، اما چيني ها قول داده اند كه پرنده شان به مراتب 

سريع تر از نمونه آلماني پرواز خواهد كرد. 

باوجود شباهت هاي بســيار، در عين حال بايد به اين مهم نيز اشاره 
كرد كه تفاوت هايي بين اين دو پرنده وجود دارد. درحالي كه ليليوم 
فقط غالف هاي پيشرانه اش را كج مي كند، پانتاال طوري طراحي شده 
است كه كل بال هايش قابليت منعطف  و كج شدن را دارند. در جايي 
كه ليليوم، 36فن برقي كوچك دارد و فلسفه فن هاي كوچك را پيش 
مي برد، يانتوئو فقط با 22فن، هر كدام با قطر بســيار بزرگ تر، پرواز 
مي كند. ليليوم به ما مي گويد كه مزيت فن هاي بزرگ تر، شناور بودن 
با انرژي كارآمدتر است. از معايب آن هم مي توان به پوسته پوسته شدن 
شديدتر، سر و صداي بيشتر و سرعت بيشتر با كارآمدي كمتر، با كمي 
كشش اضافي در پرواز افقي اشاره كرد. البته اين عملكرد به طور كامل 
قابل مقايسه نيست، زيرا يانتوئو يك كابين استاندارد 5نفره دارد و اين 
در حالي است كه ليليوم يك هواپيماي هفت نفره است. ولي ليليوم 
قول مسافت بيش از 25۰كيلومتر را با سرعت 28۰كيلومتر در ساعت 
مي دهد، اما در كانســپت »پانتوئو پانتاال« اچ درحالي كه برد تقريبا 
همان است، ولي سريع تر از 3۰۰كيلومتر در ساعت حركت مي كند. اين 
تقريبا همه جزئياتي است كه ما در اين مرحله در اختيار داريم. الزم 
به ذكر است كه ليليوم يكي از پيشرفته ترين پروژه هاي eVTOL در 
جهان است كه چند صد ميليون دالر در بانك دارد، چند صد كارمند 
اســتخدام كرده و چندين آزمايش پروازي از نمونه هــاي اوليه را با 
موفقيت انجام داده است. پروژه تاكسي هاي هوايي چند وقتي مي شود 
كه پيشرفت هاي خيره كننده اي را از خود نشان داده است. كشورهاي 
مختلف در تالش هستند تا نمونه هاي بومي خود را براي اين امر توليد 
كنند. در همين زمينه، استارت آپ آلماني »ليليوم« نخستين فاز از 
آزمايش تاكسي پرنده خود را 2سال پيش با موفقيت پشت سر گذاشته 
و از آن تاريخ به بعد به صورت مرتب در حال انجام آزمايش هاي تكميلي 

به منظور به دست آوردن مجوزهاي الزم براي پرواز است.

 برنامه نورتون 
براي ارائه يك سوپربايك به بازار

شركت »نورتون موتورســيكلت« يك نســخه اوليه از سوپربايك 
پرحجم V4 خود را معرفي كرده اســت كه مي تواند به سادگي نظر 
عالقه مندان به موتورهاي سنگين را به خود جلب كند. نكته اينجاست 
كه به نظر مي رسد تولد دوباره شركت »نورتون موتورسيكلت« تحت 
مالكيت جديد خود يعني شــركت TVS هند، بــا تغيير و تحوالت 
بسياري روبه رو باشد و حاال موتورســيكلت قدرتمند V4CR آماده 
ورود به خيابان ها شــده اســت. به گزارش وب ســايت نيواطلس، 
با يك مركــز توليد جديد به مســاحت 6782مترمربع در وســت 
ميدلندز، TVS خود را آماده مي كند تا در ســال هاي آينده، حجم 
قابل توجهي را از طريق شــركت نورتون وارد بازار موتورســيكلت 
اروپا و جهان كند. موتورســيكلت V4CR، يك كپي كامل و بدون 
مزاحمت از موتورســيكلت V4SVR است؛ 185اســب بخاري با 
موتور 4سيلندر 72درجه اي به گنجايش 12۰۰سي سي. درخصوص 
اين موتورسيكلت ادعا شده است كه احتماال با موتورهاي قدرتمند 
و روز دنيا برابــري مي كند؛ موتورســيكلت هايي ماننــد كي تي ام 
129۰سوپردوك آر ازجمله آنها به شــمار مي آيند، اما تيم طراحي، 
قســمت جلو و كناري را جدا كرده و به جــاي آن يك چراغ جلوي 
كوچك و گرد LED تعبيه كرده است. مي توان گفت كه نگاه كردن 
به موتورهاي 4سيلندر چندان جالب و خوب نيست؛ بنابراين نورتون، 
انجين را با يك شــكم و چند روكش جانبي كوچك پوشــانده كه 
همه  چيز را به جز دينام و كالچ پنهان مي كند. اينگونه، موتورسيكلت از 
پيچيدگي هاي درونش راحت شده و بسيار زيباتر به نظر مي رسد. اين 
در حالي است كه مي شود حدس زد، موقعيت و وضعيت سواري آن 
تقريبا با يك موتورسيكلت اسپرت يا همان سوپربايك ها يكسان است؛ 
با قاب، صندلي كوچك انفرادي و ميله هاي گيره كه تقريبا بدون تغيير 
 Ohlins ظاهر شده اند. به همين ترتيب، چرخ ها، اگزوز، سيستم تعليق
و ترمزهاي Brembo يكسان به نظر مي رســند. در اينجا بايد گفت 
كه به عنوان يك نمونه اوليه، بدون داشــتن آينه، نشانگرها، پالك ها 
و بازتابنده هاي نارنجي رنگش، اين وســيله نقليه كمي ساده به نظر 
مي رسد، اما در مجموع، چه خوب و چه بد، اين موتورسيكلت بسيار 
جمع وجور شده است و شركت نورتون مي گويد كه درصورت توليد 
و ارائه به بازار، در رنگ هاي مشكي يا نقره اي در دسترس خواهد بود.

ادعاي ب ام و: نخستين سدان لوكس جهان را ساخته ايم
ب ام و ظاهرا نكاتي را درباره مرســدس EQS فراموش كرده، چرا كه مدعي شده 

است، آي7، نخستين خودروي ســدان لوكس برقي دنيا خواهد بود. به گزارش فناوري
وب سايت موتور1، در روزي كه ب ام و درحال تست زمستاني سري i7خود روي 
برف در سوئد بود، تعدادي عكس از نمونه اوليه اين خودرو با استتار مخصوص گرفته شد كه نكاتي 
را درباره اين ب ام و مشخص كرد. قرار است نسخه برقي سري7 ب ام و موسوم به i7با پيشرانه اي 
 EQS را بايد يكي از اصلي ترين رقباي مرسدس i7 روانه بازار شود. اگرچه iX مشابه با كراس اوور
قلمداد كرد، اما برخي كارشناسان بر اين باور هستند كه به دليل شكل اتاق در قسمت عقب، اين 
سري از بنزها نمي توانند در دسته سدان ها باشند و بيشتر شبيه به اتومبيل هاي كوپه هستند. به 
همين دليل هم شايد ب ام و i7 را نخستين سدان لوكس  دنيا ناميده است؛ البته باز هم جاي حرف 
و حديث در اين خصوص است چرا كه نبايد از برقي هاي تسال و آئودي هم به اين سادگي ها عبور 
كرد. با مشاهده كانســپت XM در هفته گذشــته، اكنون مي توانيم قاطعانه بگوييم كه سدان، 
پرچم دار آينده نيز از طراحي چراغ هاي جلوي بحث برانگيز بهره مي برد. با اين وضع اســتتار، 
چراغ هاي قابل ديد در جلو، مجموعه اي براي نورهاي پايين/باال هستند؛ درحالي كه نوار بااليي، 
چراغ هاي روشنايي روز را كامال پوشانده اســت. كاپوت كشيده و فاصله محوري طوالني، جزو 
مواردي است كه بايد گفت متعلق به سري7 معمولي با موتورهاي درون احتراقي است كه در اين 
خودرو هم ديده مي شــود. در عين حال بايد گفت كه جلوپنجره نيز ابعاد غيرمتعارف و بسيار 
بزرگي دارد. ورودي هاي هواي باريك روي ســپر و كاپوت برآمده تر نسبت به سري7 از ديگر 
خصوصيات اين خودروي برقي ب ام و محسوب مي شــوند. براي نمونه اوليه  i7كه روي درياچه 
يخ زده اي كه فقط چند كيلومتر دورتر از دايره قطب شــمال قرار دارد، دستگيره  درهاي جديد 
طراحي شده كه براي بهبود آيروديناميك با بدنه همسطح مي مانند. همچنين مي توانيم محل 
درگاه شارژ را در گلگير عقب در سمت سرنشين ببينيم. i7 كه به گفته سازندگان، پيشرانه اش 

5۰۰اسب بخار نيرو توليد مي كند، قرار است سال آينده ميالدي از آن رونمايي شود.

از آنجا كه دولت با  ذي نفعان تعامل دارد و 
همچنين با موانع اجرا آشناست، اليحه دولت 

كارآمدي بيشتري دارد

اليحه دولت جايگزين 
طرح صيانت مي شود؟

 در جلسه دهم كميسيون مشترك 
بررســي طرح حمايــت از حقوق اينترنت

كاربران و خدمات پايــه كاربردي 
فضاي مجازي، اعضاي كميسيون تصميم گرفتند 
كه ايــن طرح بــراي بررســي مجدد بــه مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ارجاع داده 
شود. اين تصميم پس از آن گرفته شد كه وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات و وزير مربوطه طي 
يك نامه و جلسه درخواست كردند كه براي ارائه 
پيشنهادهاي دولت فرصتي به اين وزارتخانه داده 
شــود. از ســوي ديگر، بســياري از كارشناسان 
معتقدند كه اگــر در موضوعات تخصصي، دولت 
اليحه اي را تقديم مجلس كنــد، نتيجه بهتري 
حاصل مي شود. مقام معظم رهبري هم در خرداد 
ســال 14۰۰ بر اين نكته تأكيــد كردند كه »در 
مسائل حســاس و مهم، ترجيح اين است كه به 
جاي طرح، اليحه ارائه شــود. زيرا موافقت دولت 
به عنوان مجري را به همــراه دارد و همچنين از 
پشتوانه كار كارشناسي بدنه دولت نيز برخوردار 
است.« درواقع، از آنجا كه دولت از افراد متخصص 
براي تدوين لوايح بهره مي برد و همچنين نسبت 
به موانع كار اجرايي وقوف بيشتري دارد، در عمل 
قانوني جامع، مانــع و مؤثر تدويــن و درنهايت 

تصويب مي شود.

تعامل دولت با ذي نفعان
آرش كريم بيگي، مديرعامل شاتل موبايل كه يكي 
از بازيگران حوزه فناوري محســوب مي شود، در 
گفت وگو با همشهري درباره اين موضوع كه چرا 
اليحه دولت مي تواند غني تر از طرح نمايندگان 
مجلس باشــد، مي گويد: »دولــت به عنوان نهاد 
مجري طبيعتا با استرس ها، نظرات و ريسك هايي 
كه در حوزه اجراي اين طرح وجود دارد، بيشــتر 
آشناســت. همچنين دولت با همــه ذي نفعان 

ازجمله اپراتورها، كســب وكارها، شــركت هاي 
دانش بنيان، استارت آپ ها، بازيگران حوزه آي تي 

و آي سي تي به طور مستقيم تعامل دارد.«
كريم بيگي با توجه به ايــن نكات نتيجه مي گيرد 
كه دولت مي تواند واقعي تــر موضع گيري كند و 

واقع گرايانه تر به موضوع نگاه كند.
ايــن كارشــناس ارتباطات و فنــاوري اطالعات 
همچنين به اين موضوع اشاره مي كند كه مجلس 
به اندازه دولت، به عنوان مجري قانون، با ذي نفعان 

اين حوزه تعامل ندارد.

آشنايي با موانع اجرا
به گفته كريم بيگي »دولت همچنين با موانع اجرا 
آشناتر است و بهتر مي  تواند براساس دارايي هاي 

واقعي و نه براســاس پيشــنهادها و تصميم هاي 
غيرقابل اجرا، شفاف سازي و تصميم سازي كند.«

كريم بيگي با اشاره به يكي از ماده هاي طرح صيانت 
كه مربوط به ثبت ســرويس  دهنده هاي خارجي 
در يك درگاه و در يك بازه زماني مشخص است، 
مي گويد: »طبيعتــا ســاختارهاي دولتي مانند 
وزارت ارتباطات، ســازمان فنــاوري اطالعات يا 
ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در 
مقايسه با يك نهاد قانونگذار مانند مجلس، بسيار 
واقعي تر و زميني تر مي توانند در تصميم سازي  ها 

مشاركت كنند.«
اين كارشناس تأكيد مي كند كه »در اين صورت، 
هم تصميم ها مي تواند قابل اجرا باشد و هم منافع 
همه ذي نفعان درنظــر گرفته شــود و يكطرفه 

نباشد.«
كريم بيگي معتقد است: »به اين ترتيب خسارات 
جبران ناپذير نــه به بخش خصوصــي و نه حتي 
به دولت وارد نمي شــود؛ چراكه دولت به معناي 
حاكميتي هم به مردم ســرويس مي دهد و هم از 

بازار تلكام درآمد و منفعت دارد.«

چرا دولت اليحه نمي دهد؟
اين كارشناس در پاسخ به اين سؤال كه چرا دولت 
اليحه نمي دهد، در عين حال كه عنوان مي كند در 
اين مورد نظر خاصي ندارد، اما مي گويد: »شــايد 
به خاطر حساســيت هايي كه طــرح صيانت در 
شــبكه هاي اجتماعي ايجاد كرد، مجموعه دولت 
و نه فقــط وزارت ارتباطات ترجيــح مي دهد كه 

آغازكننده اين موضوع نباشد.«
كريم بيگي با اشاره به اينكه چه در اين دوره و چه 
در دوره قبل، دولت آغازگر طــرح صيانت نبوده، 
ادامه مي دهــد: »درواقــع پيش نويس يك طرح 
نوشته و چندين بار اصالح شــد و اكنون حداقل 
كاري كه دولت فعلي مي توانست انجام دهد، اين 
بود كه پيشنهادهايي را مطرح كند تا طرح فعلي 
از وضعيت مناسب تري برخوردار باشد و به عبارت 

ديگر قابل اجراتر شود.«

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

در دسترس ترين دوز، بهترين دوز
يك مطالعه جديد همچنين به اين نتيجه رســيد كه واكسن هاي تقويتي موجب افزايش 
سلول هاي T كه كرونا ويروس را تشخيص مي دهد شده است. آنتي بادي ها ممكن است در 
از بين بردن ويروس كرونا در مراحل اوليه عفونت، زماني كه ويروس در بيني جا خوش كرده 
و در حال تكثير است، خوب باشد. اما در ادامه مسير، سلول هاي T خط دوم دفاعي را در 
بدن ايجاد مي كنند. در ماه هاي اخير، محققان نشان داده اند كه اندازه گيري سطح آنتي بادي 
مي تواند راه خوبي براي پيش بيني اثربخشي واكسن باشد. االنور ريلي، يك ايمونولوژيست از دانشگاه ادينبورگ 
مي گويد: فارغ از اينكه نخستين واكسني كه زده ايد چيست، اينكه دوز تقويتي شما واكسني مبتني بر پلتفرم 
mRNA باشد، ايده خيلي خوبي است. اما هنوز ساير دانشمندان بر اين عقيده اند كه بيشتر واكسن هاي موجود 

به اندازه كافي ايمني ايجاد مي  كنند بنابراين نيازي نيست مردم براي زدن يك دوز از برند خاص، تالش كنند.
سول فائوست، متخصص بيماري هاي عفوني در دانشگاه ساوتهمپتون و يكي از نويسنده هاي اين مطالعه مي گويد: 
در هر كشور، در دسترس ترين دوز براي تقويت، بهترين دوز است. جان مور، ويروس شناس  مي  گويد كه مردم نبايد 
چندان به تفاوت كم واكسن ها در اثربخشي اهميت بدهند؛ بلكه فقط در زمان مقرر دوز تقويتي را دريافت كنند 

تا سد ايمني بدن آنها محكم تر شود.

   رغبت مجلس به اليحه
لطف اهلل ســياهكلي، ســخنگوي كميسيون 
مشترك بررسي طرح صيانت هم در گفت وگو 
با همشهري با اشاره به اينكه ما به اليحه بيشتر 
از طرح راغب هســتيم، دليل ارجحيت اليحه 
بر طرح را بهره بردن دولت از تيم كارشناسي و 
اجرايي مي داند كه باعث مي شود اليحه جامع تر 

از طرح باشد.
به گفته ســياهكلي »هرچند هميشه اينگونه 
نيست، اما علي القاعده اليحه، فراگيرتر، قوي تر و 
تخصصي تر است.« همچنين حجت اهلل فيروزي، 
عضو كميســيون صنايع مجلس هم مي گويد 
كه اگر دولت بخواهد طرحي را جايگزين طرح 
صيانت كند، بايد از طريق اليحه به مجلس ارائه 
دهد. هيچ منعي هــم در اين رابطه وجود ندارد 
و دولت مي تواند تا قبــل از اينكه اين طرح به 
تصويب برســد، اليحه خود را ارائه دهد كه يا 
تلفيق شود يا هركدام كه غني تر باشد به عنوان 

قانون به تصويب برسد.

زهرا خلجي
خبر نگار
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 شایع ترین بیماری های نادر 
در ایران

ویژگی  بیماری عصبی عضالنی و ژنتیكی پیش رونده است كه با گذشت 
زمان، شــدت می گیــرد. این بیمــاری منجــر به تحلیــل یا کاهــش اندازه 

عضالت می شود .

ویژگی  بیماری ارثی است و در پوست و غشای مخاطی ایجاد تاول های 
خون ریزی دهنده دردناک می کند. شدت بیماری در مبتالیان پیشرونده 

و افزاینده است و حتی ممکن است به مرگ منجر شود. 

ویژگی  بیماری گوارشی وراثتی  است که در اثر حساسیت به پروتئینی 
به نام گلوتــن (پروتئینی کــه در گنــدم، جو و چــاودار وجــود دارد( ایجاد 
می شــود. در این بیماری، بدن توانایــی جذب مواد مغــذی مثل چربی، 

پروتئین، کربوهیدرات، ویتامین ها و مواد معدنی ندارد.

ویژگی  یک سلسله بیماری های بســیار حاد ژنتیکی پیشرونده وابسته 
به کروموزوم هاســت کــه باعث تخریب یــا اختالل در بافــت ماهیچه ای 
می شــود. دیســتروفی ماهیچه ای شــامل ۹ نوع بیماری است که نمونه 

شاخص و شدید آن دیستروفی ماهیچه ای دوشن است. 

ویژگی  بیماری ارثی است و مبتالیان به این بیماری قادر به تولید آنزیم 
مورد نیاز برای تجزیه فنیل آالنین نیستند و با مصرف مواد غذایی حاوی 
پروتئیــن یا آســپارتام (نوعــی شــیرین کننده مصنوعــی( درنهایت دچار 

مشکالت جدی می شوند. 

ویژگــی  بیمــاری خودایمنی اســت کــه به دلیــل حمله سیســتم ایمنــی بــه بافت ها و 
ارگان های بدن ایجاد می شود. این بیماری می تواند بسیاری از ارگان ها از جمله مفاصل، 
پوست، کلیه ها، مغز، قلب و ریه ها را تحت تاثیر قرار دهد. مهم ترین عالمت لوپوس 

نوعی حساسیت پوستی روی صورت و گونه هاست که شکلی شبیه بال پروانه دارد. 

نشــانه ها ضعف عضالنی، سســتی و شــل بودن، ناتوانی در نشستن، 
ایستادن و راه رفتن، اختالل در مكیدن و قورت دادن

نشــانه ها  مشــكالت تنفســی، ریزش مو، تــاول نزدیک چشــم و بینی، 
تاول های پوستی، مشكالت دندانی،تغییر شكل ناخن

نشــانه ها  اختــالالت گوارشــی، اســهال و اســتفراغ، تهوع، ورم شــکم، 
مدفوع بد بو و کدر

نشانه ها  عضالت پای بزرگ شده، مشكل در راه رفتن یا دویدن، اختالل 
در بلع، مشكالت قلبی، درد عضالنی، ستون فقرات خمیده

نشانه ها  تأخیر در رشد و تکامل، بی قراری، استفراغ، ضایعات پوستی 
در سطح بدن، بور شدن موهای سر بدون سابقه خانوادگی و بوی زننده 

و نامطبوع عرق و ادرار 

نشانه ها  خستگی، تب، ریزش مو، مشكالت ریوی و كلیوی، اختالل در 
عملكرد تیروئید، خشكی دهان و چشم

شیوع  در ایران حدود 3 تا 6 هزار نفر بیمار وجود دارد

شیوع  پیش بینی می شود بین 800 تا هزار بیمار در كشور زندگی 
می كنند.

شیوع  700 هزار نفر در ایران مبتال به این بیماری اند.

شیوع  از 40 هزار بیمار در كشور، تنها هزار و 500 نفر شناسایی شده اند.

شــیوع  در ایران یك در 6 هزار. در ایران بیش از 6 هــزار بیمار وجود دارد 
كه نیمی از آنها شناسایی نشده اند. 

شــیوع  در ایران 40 در 100 هــزار نفر اســت، یعنی به ازاء هــر 2500 نفر، 
یك نفر مبتالست. 

اس ام ای

 ای بی یا پروانه ای

سلیاك

دیستروفی

پی كی یو یا  فنیل کتونوری

لوپوس

تجمعــات مکــرر خانــواده بيمــاران مبتال به 
»اس ام اي« ادامه دارد؛ آنها هر هفته مقابل ارگان 
یا ســازماني که بتواند بــراي واردات داروي این 
بيماران، قدمي بردارد، تجمع مي کنند، پالکارد 
دستشــان مي گيرند و صداي اعتراضشان را بلند 
مي کنند. آخریــن تجمع آنها دهــم آذر، مقابل 
مجلس شوراي اســالمي بود. خواسته ها یکسان 
اســت: تامين دارو و حل مشــکالت درماني این 
بيماران. بيمــاري اس ام اي یــا آتروفي عضالني 
نخاعي نوعي بيماري ژنتيك اســت که با ضعيف 
شدن عضالت موجب مشکالت حرکتي مي شود، 
نبود دارو منجر به تشدید این بيماري که در گروه 

بيماري هاي نادر قرار دارد مي شود. 
براي کاهش شــدت درد بيماران، داروهایي نياز 
است که در ایران توليد نمي شــود و تحریم ها و 
نبود ارز، واردات آنها را مختل کرده است. خانواده 
این بيماران در تجمع اخير مقابل مجلس، با وعده 
رئيس مجلس شوراي اسالمي، مواجه شدند که 
دســتور داد کارگروهي ویژه براي رســيدگي به 
مشکالت این بيماران تشکيل شــود و در ادامه 
سيدابراهيم رئيســي، رئيس جمهوري که همان 
روز در مجلس حضور داشت، در جمع معترضان 
حاضر شد، نگراني هایشــان را شنيد و وعده حل 
مشــکالت را داد. او روز پنجشنبه هم در حاشيه 
جلسه فوق العاده دولت برای بررسی بودجه 1۴01 
با تعدادی از نمایندگان این خانواده ها دیدار کرد و 
دستور داد داروی مورد نياز بيماران در اسرع وقت 

برای یك دوره زمانی ميان مدت و بلندمدت تهيه و 
با سازوکار مناسب در اختيار خانواده بيماران قرار 
گيرد و همزمان مراکز دانشگاهی و دانش بنيان نيز، 
اثربخشی آن را مورد بررســی قرار دهند تا بعد از 
اتمام این دوره، تصميمات الزم در این زمينه اتخاذ 
شود. او همچنين بيماران خاص را فرزندان خود 
اعضاي دولت دانست و گفت:» دولت رسيدگی و 
تامين داروهای بيماران به ویژه بيماری های خاص 
را وظيفه خود می داند و باید هــر کاری که برای 
کاهش آالم خانواده ها و درمان فرزندان شان الزم 
است انجام شود.« پس از آن رئيس مرکز مدیریت 
پيوند و درمــان بيماري هاي وزارت بهداشــت، 
از دســتور رئيس جمهوري بــراي تامين داروي 

این بيماران خبر داد. به گفته مهدي شــادنوش، 
هم اکنون 500بيمار در ســامانه وزارت بهداشت 
ثبت نام شــده اند و با دســتور رئيس جمهوري 
قرار اســت داروي این بيماران بــراي یك دوره 
6ماهه تامين شود. همچنين قرار است در همين 
مدت، اثربخشي داروي مورد نظر ارزیابي شود تا 
تصميم گيري نهایي براي تامين آن انجام شــود. 
این مســئول در وزارت بهداشــت به ایسنا گفته 
که از سال97، با ابالغ بســته حمایتي، یکسري 
خدمات به این بيماران ارائه شد، خدماتي مانند 
صفر شدن فرانشــيز ارائه خدمات به این بيماران 

در بيمارستان ها.  

مشكل بيماران اس ام اي چيست؟
آمارها نشــان مي دهد از هر 50نفر، یك نفر ناقل 
ژن معيوب این بيماري است که درصورت ازدواج 
با فرد ناقل دیگر احتمال بروز بيماري در فرزندان 
وجود دارد، با توجه به شــيوع باالي ازدواج هاي 
فاميلي و نبود غربالگري مناسب، احتماال آمار آن 
در ایران بيش از متوسط جهاني است. پيش بيني  
مي شــود حداقل حدود 3تا 6هزار مبتال به این 
بيماري در کشــور زندگي کنند. ایــن بيماري، 
ارثي است و درماني ندارد اما داروي توقف شدت 
بيماري چند سالي است که در دنيا توليد مي شود. 
داروي »اســپينرازا« آمریکایي اســت و عنوان 
مي شــود مي تواند ســير این بيماري را در ميان 
کودکان کند و یا حتي متوقف کند. اثرگذاري این 
دارو از سوي ۴0کشــور تأیيد شده اما مسئوالن 
دارویي کشــور، آن را در فهرســت دارویي قرار 

نداده اند. 
دسترسي به این دارو براي خانواده ها امکان پذیر 
نيست، هم به دليل قيمت و هم واردات آن. بيمه ها 
هم این دارو را تحت پوشش قرار نداده اند. این دارو 
به طور مســتقيم به داخل مایع مغزي و نخاعي 
بيمار تزریق مي شــود، هر ویال این دارو، حدود 
500ميليون تومان است که هر کودك در سال اول 
نياز به 6ویال دارد؛ یعني بيش از 3ميليارد تومان. 

داروي دیگر این بيماران، شربت ریسدیپالم است 
که جلوي پيشــرفت بيماري را مي گيرد. تامين 
این دارو براي هر بيمار، ســاالنه حدود 300هزار 
دالر است. داروي ســوم، زولژنسماست که نوعي 
ژن درماني یا ژن تراپي است و چون ویروس هاي 
بسيار زیادي وارد بدن مي کند براي کودکان باالي 
2سال تجویز نمي شــود. قيمت این دارو براي هر 
ویال، 2ميليون و 100هزار دالر است. این داروها 
در حالي در ایران در دسترس نيستند که بسياري 

از کشورهاي دنيا، براي بيماران تجویز مي شود.

تحريم و نبود ارز، بهانه است
ســارا یزداني، فعال اجتماعي در زمينه بيماران 
»اس ام اي« اســت و درباره تجمع هاي اعتراضي 
و مشکالت حل نشده این بيماران، به همشهري 
توضيح بيشتري مي دهد. او مي گوید: »براساس 
اعالم انجمن بيماران اس ام اي تاکنون 800بيمار 
در کشور شناسایي شده اند. مهم ترین مشکل آنها 
نبود داروست؛ دارویي که پيشــرفت بيماري را 
کم مي کند.« براســاس اعالم او، این کودکان در 
کنار دارو به تجهيزات دیگري هم نياز دارند. آنها 
به طور دائم با دستگاه هاي اکسيژن ساز، ونتيالتور، 
ساکشــن و... زندگي مي کنند. همين چند هفته 
پيش یکي از این بيماران جانش را از دســت داد. 
»کوهيار« کودك رهاشــده اي بــود که در مرکز 
نگهداري کودکان معلــول زندگي مي کرد. تمام 
دســتگاه ها براي زنده ماندن این کــودك مورد 
استفاده قرار گرفت اما فایده اي نداشت. اگر دارو 
به موقع مي رســيد این کودك جانش را از دست 

نمي داد. 
او به باال بــودن هزینه هاي درمــان این کودکان 
اشاره مي کند: »هزینه هاي درمان کمر خانواده ها 
را شکســته چرا که تنها بســته حمایتي درنظر 
گرفته شــده براي آنها همان خدمات درماني در 
بيمارستان هاست اما در برخي مراکز همين داروها 
را هم جزو بسته حمایتي درنظر نمي گيرند. این در 
حالي است که با تامين داروها، هزینه ها براي مردم 

پس از درخواست های مکرر خانواده هاي مبتالیان به یکي از بيماري هاي نادر ، رئيس دولت وعده تهيه دارو را داد

دستورويژهبراينجاتبيماراناساماي
 مريم سرخوش

خبرنگار

دارو،عمربيمارانراباالميبرد
رامك حيدري، مديرعامل انجمن ديستروفي ايران 
و فعال در زمينه بيماران اس ام ای  است و از شناسايي 
نزديك به 750 تا 800مبتال به اس ام اي در ايران خبر 
مي دهد و مي گويد كه تاكنون 300 تا 400نفر از اين افراد، جانشان را از دست داده  اند. او به 
همشهري مي گويد: »اين بيماري، تيپ هاي مختلفي دارد كه تيپ يك آن، اغلب منجر به مرگ 
مي شود. البته با دارو، مي توان عمر اين بيماران را طوالني كرد و مانع از پيشرفت روند تحليل 
عضالت آنها شد.« حيدري هم به مشكالت دارويي اين بيماران اشاره مي كند و مي گويد: 
»شركت هاي داروسازي ساخت اين داروها در ايران نمايندگي دارند، اما نه براي تامين داروي 
اين بيماران. مشكل اصلي اينجاست كه اين داروها، مشابه ايراني ندارد.« او تأكيد مي كند 
كه داروي اين بيماران بايد در فهرست داروهاي سازمان غذا و دارو قرار بگيرد، در غير اين 
صورت، ميزان مرگ اين بيماران باال مي رود. به گفته او، 2سال است كه انجمن اس ام ای تشكيل 
شده، همچنين كمپيني هم به نام كمپين ملي اس ام ای  برپا شده كه در زمينه تامين دارو و 
وسايل مورد نياز اين بيماران فعاليت مي كند. اس ام اي، به دليل شيوع آن، در گروه بيماري هاي 
نادر قرار مي گيرد. حميد رضا ادراكي، مديرعامل بنياد بيماري هاي نادر ايران اســت و به 
همشهري مي گويد: »در ايران 350نوع بيماري نادر شناسايي شده است. نادر، به بيماري هايي 
گفته مي شود كه ميزان شيوع آن پايين است. اس ام اي هم در همين گروه قرار مي گيرد. اين 
بيماري ها در استانداردهاي جهاني از هر 10 هزار نفر فقط 5نفر را شامل مي شود كه معموال 
ريشه ژنتيك دارد و ارگان هاي متعددي از بدن را درگير مي كند.« به گفته اين مسئول، داروي 
بيماري هاي نادر، بسيار سخت تهيه مي شود، اغلب آنها وارداتي است، البته براساس سند ملي 
بيماري هاي نادر كه اخيرا مورد تأييد و تصويب قرار گرفته و وزارت بهداشت هم تمهيداتي 
براي آن درنظر گرفته، اين گروه از بيماري ها بايد زيرنظر بيمه هاي تكميلي قرار بگيرند و 

داروهاي خارجي مربوط به معالجه آنها هم به موقع در اختيار آنها قرار بگيرد.
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و دولت صفر مي شود.« این فعال اجتماعي دليل 
تعلل در تهيه دارو براي این کودکان را هزینه هاي 
گران داروها اعالم مي کند: »از سال97 درخواست 
اصلي خانواده ها تامين دارو بود، اما به طور مداوم 
اعالم شــد که تحریم ها و نبود ارز، مانع از واردات 
شده است. این موضوع در حالي اعالم مي شود که 
توليدکننده هاي خارجي اعالم کرده اند که براي 
ورود این دارو 70درصد به ایران تخفيف مي دهند.

 مرگ 350كودك به دليل نبود دارو
 SMA فرهان محمدي، کودك 6ســاله مبتال به
اســت و خانواده او در تجمع هاي قبلــي، بارها 
درخواست رفع مشکالت این بيماران را کرده اند. 
حاال پدر فرهان در گفت وگو با همشهري درباره 
مشــکالتي که از 3ماهگي فرزندش با آن مواجه 
بوده، توضيح مي دهد: »فرهان تيپ یك بيماري را 
دارد. براي دستگاه تنفسي او، بيشتر از 200ميليون 
تومان هزینه کرده ایم، کودکان مبتال به تيپ یك 
این بيماري به دليل عفونت ریه ، به سرعت نياز به 

بستري در آي سي یو، پيدا مي کنند.«
او تامين نشــدن دارو براي این بيماران را دليل 
وخامت حال این کودکان مي داند: »اعالم مي شود 
داروهایي که در دنيا تجویز مي شــود، اثربخشي 
ندارد، درحالي که خارج از ایران اثربخشي مثبت 
این دارو گزارش شده است. به تازگي چند خانواده 
ایراني شربت سوئيســي این بيماري را به صورت 
مستقل از گرجستان خریده اند، هر شربت براي 
آنها 260ميليون تومان هزینه داشــته است، اما 
تنها در یك مورد با وجود اســتفاده تنها نيمي از 
این شربت شاهد به اصطالح گردن گيري یکي از 

کودکان و باال آوردن دستش شده اند.«
خانواده این بيماران، بارها مقابل وزارت بهداشت 
و مجلس شوراي اسالمي تجمع کرده اند، اما هر 
بار دست خالي برگشــته اند حاال چشم اميدشان 
به دســتور دولت براي تأمين داروســت.  اسدي، 
پدر یکي دیگر از کودکان مبتال به اس ام اي است، 
فرزندش 3ســال دارد و مي گویــد:» هزینه هاي 
کاردرماني، آب درماني و داروهاي متفرقه به کنار، 
اما کودکان مبتال به تيپ یك این بيماري بعد از 
مدتي در غذاخوردن با مشــکل مواجه مي شوند. 
خورد و خوراك آنها باید از طریق شــيلنگ معده 
یا لوله اي در بيني تامين شــود. همين مســئله 
باعث کمبود ویتامين در کودك مي شود. آن هم 
درحالي که آنها به دليل بستري طوالني مدت در 
خانه عمدتا با کمبود ویتامينD هم مواجه هستند. 
از سوي دیگر به دليل وزن نگرفتن شان باید دارو و 
شيرخشك هاي گران قيمت هم خریداري شود که 

در توان اقتصادي برخي خانواده ها نيست.«
اســدي به دیــداري کــه رئيس جمهــوري با 
خانواده این بيماران داشــته اشــاره مي کند و 
مي گوید:» شرکت سوئيســي توليد کننده دارو، 
اعالم کــرده داروي 11هزار یورویــي را 3هزار 
یورو به ایران مي فروشــد. همچنين توليدکننده 
آمریکایي هم قرار اســت دربــاره 6آمپولي که 
750هزار دالر قيمت دارند و کودك در سال اول 
باید این 6آمپول را تزریق کند، 70درصد تخفيف 
درنظر بگيرد.« براســاس اعالم او، 800بيمار از 
ســوي خانواده این کودکان، شناسایي شده اند 
اما در ســال هاي اخير، به دليل نبود دارو و تعلل 
مســئوالن نظام ســالمت در تاميــن داروها، 

350کودك جانشان را از دست داده اند.
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ما را دست كم نگيريد
فرصتي براي شنيدن مصايبي كه زنان معلول با آن 

روبه رو هستند
»مريم يوسفي« يك قهرمان است؛ نه 
به خاطر اينكه در 55سالگي، 50مدال 
كشوري و اســتاني پرتاب ديسك و 
وزنه برداري از آن خود كرده و عضو تيم ملي پرتاب ديســك 
معلوالن است؛ او قهرمان است چون هر روز با صندلي چرخدارش 
از تمام موانعي كه كوچه، محله و شهر پيش پايش مي گذارد عبور 
مي كند تا خودش را به ورزشگاه، محل كار، مدرسه و حاال دانشگاه 
پسرش برساند. زندگي براي مريم به جز سختي هاي معمول، رنج 
چگونگي عبور از جوي ها و پل ها و پله ها و رمپ هاي غيراستاندارد 
را هم به همراه دارد. او و ديگر زنان داراي معلوليت براي اينكه 
بتوانند استقالل فردي خود را حفظ كنند، هر روز ماراتن سخت 
و سنگيني را پشت سر مي گذارند. مريم مي گويد:» اين جامعه و 
شهر ماست كه معلول است. معلوالن مثل هر شهروند ديگري 
همانطور كه ماليات و عوارض و چه و چه پرداخت مي كنند، حقوق 

شهروندي اي دارند. «

روزهاي سخت »مادري«
ســخت ترين روزهاي عمرش، سال هاي نخســت تولد فرزندش بود؛ 
سال هايي كه بايد پسرش را با وجود همه مشكالتي كه سر راهش سبز 
مي شد به مطب دكتر، پارك، مدرسه، ورزشگاه و... ببرد، درحالي كه هيچ 
مسير همواري پيش رو نداشــت. مريم مي گويد:»وقتي مردم سختي 
كشــيدن من براي انجام هر كاري را مي ديدند نخستين چيزي كه به 
ذهنشان مي رســيد اين بود كه خب با وجود معلوليت و نشستن روي 
ويلچر، چه اصراري به بچه دار شدن داري؟ چرا مي خواهي ورزش كني؟ 
مگر الزم است كه در فالن كالس شركت كني؟ كسي از تو توقع شغل 
و درآمد ندارد! چرا مي خواهي با اين شرايطي كه داري سر كار بروي؟ و 
سؤاالت بي شمار ديگر«؛ سؤالي كه از 15درصد از جمعيت كشور كه داراي 
معلوليت هستند مدام پرسيده مي شود بي آنكه كسي به حق آنها براي 
زندگي و تجربه هاي زيستي اشاره كرده باشد. مريم مي گويد:»حتي براي 
ازدواج يا بچه دار شدن هم زنان معلول را سرزنش مي كنند. سؤال من اين 
است كه آيا چون من دچار ضايعه نخاعي هستم، حق ندارم بچه اي داشته 
باشم؟« جواب اين سؤال براي من بسيار روشن بود. اگر كالبد شهري براي 
تردد 15درصد افراد معلول جامعه مناسب سازي  شده باشد آنها بدون 

اينكه نياز به كسي داشته باشند مي توانند زندگي كنند.

دوباره مي سازمت 
وقتي از جامعه براي پذيرفته شــدن نااميد شــد، تالش كرد خودش 
راه پيش روي خود را هموار كند. ايســتگاه هاي اتوبــوس، اداره هاي 
دولتي، مدارس، مراكز فرهنگي، حتي پياده روها بايد مناسب ســازي  
مي شدند؛»خودم به افرادي كه پروژه هاي عمراني و اصالح هندسي انجام 
مي دادند، مشورت مي دادم تا شيب استاندارد و ابعاد و فاصله درست را 
پيدا كنند. حتي نقاطي كه قبال مناسب سازي  شده بود هم به درد استفاده 
معلوالن نمي خورد؛ مثال رمپ ها شيب بسيار تندي داشت يا مسير عبور 
افراد نابينا به مانع مي رسيد. باالخره بايد كاري مي كردم. بيشتر انرژي من 
صرف همين كارها مي شد درحالي كه از اساس بايد چنين فضايي براي 
يك معلول در هر شهر و محله اي فراهم باشد تا او بتواند زندگي عادي اي 
داشته باشد. با همه اين كارها، هنوز هم فرصت هاي من در محله اي كه 
خودم در آن زندگي مي كنم براي استفاده از ظرفيت هاي عمومي بسيار 
محدود است. فكرش را كنيد معلولي كه در محله اي با مشكالت بيشتر 
زندگي مي كند چگونه مي تواند از پس اين موانــع بربيايد و تازه پا در 

اجتماعي بگذارد كه با او بيگانه است؟«

كمبود فرصت هاي شغلي
با اينكه سال هاســت به عنوان مربي در ورزشــگاه ها و ايســتگاه هاي 
تندرستي محله ســكونت خود فعاليت مي كند، كمتر همسايه اي از 
قهرماني هاي ورزشي او خبر دارد؛ »مردم يك زن نشسته روي ويلچر را 
جدي نمي گيرند. اين تجربه تلخي است كه من و خيلي از زنان معلول 
ديگر با آن روبه رو هستيم. همسايه ها و اطرافيانم تازه وقتي توجهشان به 
قهرماني هاي من جلب شد كه من در برنامه اي تلويزيوني شركت كردم. 
دست كم گرفتن نيازها، موفقيت ها، دستاوردها و... معلوالن زيادي را 

به نااميدي مي كشاند و در نهايت آنها را خانه نشين و منزوي مي كند.«
سال هاي زيادي را براي آموزش و حمايت از زنان داراي معلوليت صرف 
كرده. كمبود فرصت هاي شغلي براي زنان معلول را يكي از بزرگ ترين 
مشكالت اين قشــر از جامعه مي داند. مريم مي گويد:»هر آدمي با 
نقص ها و مشكالتي روبه رو است. در مقابل، توانايي هايي هم دارد كه با 
كمي سرمايه گذاري روي آن و تقويت مهارت ها، مي تواند از آن براي 
بهتر شدن زندگي خود استفاده كند؛ معلوالن هم همينطور اما براي 
كشف اين توانايي ها و تقويت آن نياز به آموزش داريم. زنان و دختران 
معلول معموال شانس كمتري براي پرورش اين مهارت ها، حتي نسبت 
به مردان معلول دارند. اخيرا 2نفر از دختران معلولي كه مي شناختم 
بعد از فوت پدر و مادر به آسايشگاه هاي نگهداري از معلوالن فرستاده 
شده اند؛ چون خانواده تالشي براي تقويت مهارت هاي آنها نكرده بود 
و حاال كه سرپرستشان فوت كرده آنها توان تامين هزينه هاي خود را 
نداشتند و به بهزيستي معرفي شدند. اينها همان دختراني هستند كه 
وقتي مي خواستند حرفه اي را ياد بگيرند و درآمدي براي خود داشته 
باشند بارها از خانواده و ديگر افراد جامعه شنيدند كه مگر چه كسي از 
شما توقع درآمدزايي دارد؟ و با حرف هايشان آنها را از اين راه منصرف 

كردند«.

مثل جريان آرام آب
مثل جريان آرام اما مداوم آب كه راه خود را از ميان سنگ ها و صخره هاي 
بزرگ پيدا مي كند، زنان معلول هم با تشكيل گروه هاي كوچك و بزرگ و 
نقل تجربه هايشان با يكديگر، راه خود را كم كم پيدا مي كنند تا سهمشان 
از زندگي شهروندي تنهايي و خانه نشيني نباشد. »اينترنت« در سال هاي 
گذشته كمك حالشان بوده و جاي خالي بسياري از خدمات را براي آنها 
پر كرده است. مريم يوسفي مي گويد:»درست 
است اداره ها، شركت ها و كارگاه ها زنان معلول 
را دست كم گرفته و حاضر به واگذاري شغل 
به آنها نيســتند اما اين زنان با كمك 
فضاي مجــازي امكاني براي عرضه 
صنايع دستي و هنرها و مهارت هاي 
خود پيــدا كرده انــد. هرچند كه 
محدود شدن دسترســي مردم به 
شــبكه هاي مجــازي و اجتماعي 
دوباره آنها را به دردسر مي اندازد و 
كسب وكارشان را تهديد مي كند. 
بهتر اســت اگر مانعي از سر راه 
اين زنان برنمي داريم، حداقل 

زحمتي هم نتراشيم«.

تأثير كرونا در ساحت هاي مختلف 
جوامع انساني، به زلزله اي مهيب 
قابل تشبيه اســت؛ زلزله اي كه 
خيلي از پيامدهاي فراگير آن، تازه پس از آواربرداري و ســر و ســامان دادن به 
خرابي هاي اوليه رخ نموده است؛ پيامدهايي كه اين ماه ها در پس گردوغبار زلزله 
اصلي مدفون بوده و حاال با فروكش كــردن پس لرزه ها به تدريج در معرض توجه 
عمومي قرار مي گيرد. از آن جمله آموزش 14ميليون دانش آموز در سراسر كشور 
است كه در پي شيوع كرونا دستخوش تحولي عظيم شد و با وجود فروكش كردن 
نسبي آمار بيماري در كشور، هنوز هم نابه سامان و سردرگم به سمت نامعلومي در 
حركت است. از پس لرزه هاي بزرگ اين تحول، آمار تكان دهنده دانش آموزان بيرون 

مانده از گردونه تحصيل بود كه به مرور در استان هاي مختلف معلوم شد و فعاالن 
مدني و كنشگران اجتماعي را به تامل واداشت؛ 3ميليون كودك و نوجواني كه از 
گردونه آموزش مجازي يا همان شاد خارج بودند. در كشاكش سياستگذاري هاي 
سينوســي براي آموزش در زمانه كرونا، بارها و بارها خبر بازگشايي مدارس در 
رسانه ها به نقل از مسئوالن منتشر شد اما به حقيقت نپيوست. گاهي يكي دو روزي، 
شمار محدودي از دانش آموزان به پشت نيمكت هاي خاك گرفته خود بازگشتند 
اما خيلي زود و با اوج گرفتن دوباره ويروس در كشور، دوباره بساط آموزش در بستر 
اينترنت پهن شد. اين آشفتگي ادامه داشت تا شروع سال تحصيلي امسال كه با 
فروكش كردن نســبي آمار ابتال به بيماري در كشور، اعالم شد مدارس به صورت 
تدريجي و با شرايط و مختصات ويژه اي بازگشــايي خواهد شد. حاال بازگشايي 

نيم بند مدرسه، معلمان را با پديده ديگري روبه رو كرده و آن افت شديد يادگيري 
دانش آموزان است؛ افتي كه در مدارس عادي بسيار شديدتر از مدارس غيردولتي 
است و شكاف ديرين در فرايند آموزش اين دو نوع مدرسه را جلوه اي نو بخشيده 
اســت. در واقع كرونا همچون هيزمي، آتش بي عدالتي آموزشــي در كشور را 
شعله ورتر كرده است؛ آتشــي كه به زعم كارشناسان آموزشي، تا سال هاي سال 
خرمن عدالت آموزشي را خواهند سوزاند و شكاف طبقاتي را عميق تر خواهد كرد. 
روايت هاي زير، داستان معلماني است كه پس از يك سال و نيم تدريس طاقت فرساي 
مجازي به مدرسه برگشته اند و حاال با دانش آموزاني مواجه شده اند كه تعريف شان 
از درس، مدرسه، كالس و آموزش به كلي تغيير كرده و بازگشت آنها به روال پيشين 

آموزشي در مدارس دشوار به نظر مي رسد.

فهيمه طباطبايي
 روزنامه نگار

شگفتيدرمواجههحضوريبادانشآموزان
بازگشايي نيم بند مدرسه ها، معلم ها را با اين واقعيت روبه رو كرده كه آموزش مجازي آسيب هايي جدي  به سطح سواد دانش آموزان وارد كرده است

راهمواجههباافتتحصيلي،چگونهوچطور؟
وقتي كرونا آموزش مجازي را به مدارس 
تحميل كرد، مطمئن بوديم كه آتش افت 
تحصيلي دامان دانش آموزان بسياري را 
در سراسر كشور خواهد گرفت، چون اين 
شكل آموزش به خصوص براي دروسي كه 
رابطه طولي بــا يكديگر دارند، ناكارآمد 
اســت و دانش آموز را با چالش 
مواجه مي كند. بــه همين دليل 
اميدوار بوديم كه كرونا فروكش 
كند تا بتوانيم آموزش حضوري را 
دوباره از سربگيريم كه اين امكان 

در سال تحصيلي گذشته ميسر نشــد. قبل از بازگشايي مدارس 
بارها مطرح شد كه چگونه به استقبال افت تحصيلي دانش آموزان 
برويم و طي چه ســازوكاري با آن روبه رو شويم؟ نتيجه پاسخ به 
اين پرسش مكرر و مهم، توليد بسته تعميق يادگيري در معاونت 
آموزش متوسطه بود كه در مرداد ماه به مدارس ارسال كرديم و به 
معلمان توضيح داديم كه با چه سبك و سياقي با اين پديده مواجه 
شوند و پايه هاي درســي دانش آموزان را تقويت كنند طوري كه 
به آموزش هاي جديد لطمه وارد نشــود. مثال تأكيد كرديم كه تا 
4هفته ابتداي سال تحصيلي هيچ درس جديدي ارائه نشود و فقط 
تدريس ها در جهت يادآوري آموزه هاي ســال قبل باشد يا تأكيد 
كرديم كه اگر دانش آموزي دچار ضعف شديد در پايه تحصيلي بود، 

با برگزاري كالس هاي تقويتي مشكل او را مرتفع كنند.
حقيقت اين است كه آموزش مجازي سطح يادگيري دانش آموزان را 
كاهش داده و قوه تعقل و حل مسئله آنها را كرخت، خموده و وابسته 
كرده اســت؛ در دبيرخانه كيفيت بخشي به دروس كه يك مرجع 
تخصصي و علمي در وزارت آموزش و پرورش است، بر اين مسئله 
تأكيد كرديم كه معلمان ضمن برنامه ريزي براي تقويت يادگيري 
دانش آموزان در همه دروس، تمركز بيشــتري بر رياضي، علوم و 
زبان هاي خارجي و...كه مباحث با يكديگر رابطه طولي دارند، داشته 
باشند تا دانش آموزي با چالش مواجه نشود و خداي نكرده در نهايت 
نااميد و سرخورده درس خواندن را كنار بگذارد. سازمان پژوهش، 
تاليف و برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش هم در راستاي 
ما برنامه هايي را براي معلمان تدوين و در اختيار آنها گذاشــت تا 
بتوانند بر اين مشكل فائق آيند. معلمان، دانش آموزان و خانواده 

آنها بدانند كه پر شدن اين شكاف و ترميم زخم هايي كه بر آموزش 
عمومي كشور در اين دو سال وارد شده، زمان مي برد و در عرض يك 
يا دو هفته حل نخواهد شد. چرا كه مشكل استان به استان، منطقه 
به منطقه و مدرسه به مدرسه و حتي دانش آموز با دانش آموز فرق 
مي كند. دانش آموزاني را در يك بافت اجتماعي مشترك، كالس 
درســي واحد و يك معلم داريم كه بسته به جدي گرفتن آموزش 
مجازي و حساسيت خانواده رشــد ناهمگوني داشته و وضعيت 
متفاوتي از هم دارند بنابراين بايد به معلمان فرصت دهيم كه سطح 
علمي گروه ضعيف تر را تقويت كرده و به استاندارد مطلوب برسانند. 
اميدواريم كه مدارس بتوانند خود را با شرايط جديد سازگار كنند و 
شكل آموزشي درست را براساس شرايط شان تعريف كنند تا هر چه 
سريع تر شاهد برطرف شدن مشكالت دانش آموزان به خصوص افت 

تحصيلي آنها باشيم.

مرضيه موسوي 
 روزنامه نگار

در جلســات معلمان فهميــدم كه همه 
همكاران با معضل افت شــديد تحصيلي 
دانش آمــوزان روبه رو شــده اند. مــا بايد 
انرژي چند برابري سر كالس بگذاريم و به 
دانش آموزاني كه بدن و ذهنشان در اين دو 
سال كرخت شده، فشار بياوريم تا پايه هاي 

درسي آنها را قوي كنيم

ماجرا وقتي بغرنج و ناراحت كننده مي شود 
كه ما معلماني كه هم در مدرسه دولتي و 
هم غيردولتي درس مي دهيم، مي بينيم كه 
وضعيت دانش آموزان دولتي به مراتب بدتر 
از غيردولتي هاســت و هيچ اراده اي هم از 
سوي مديريت مدرسه براي بهبود وضعيت 

آنها وجود ندارد
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دشوار خواندن و نوشتن
ما، يعني من و دانش آموزانــم نيمه آبان 

وايت اول امسال به مدرسه برگشــتيم، در يك روز ر
نسبتا سرد و باراني. با اينكه يك ماه و نيم 
آموزش مجازي را با هم طي كرده بوديم 
اما با من و كالس و مدرســه احســاس 
غريبگي مي كردند. حــق هم دارند، اينها 
دانش آموزاني هستند كه كالس اول را در سال 98تجربه كرده اند كه 
تعطيالت فراواني در چند ماه ابتدايي سال تحصيلي داشت و در انتها 

هم كرونا يك سال و نيم خانه نشين شان كرد.
جلسه اول آموزش حضوري، درس فارسي داشتيم. از يكي از بچه ها 
خواستم از روي درس سوم يعني قصه »تُنگ بلور« بخواند. دخترك 
شروع كرد به لرزيدن و بعد گفت كه من فقط با مامانم مي خوانم؛ وقتي 
تالش كردم كه به او حس استقالل دهم تا اعتماد به نفسش را پيدا 
كند، نشد كه نشد و در نهايت زد زير گريه و نشست. نفر دوم دختركي 
بود قد بلند و كشيده. برعكس اولي ايستاد و شروع كرد به خواندن؛ اما 
اكثر لغات را با مكث فراوان و اشتباه مي خواند و حتي بعضي  كلمات 
را براساس تصوير كتاب، هوشــمندانه جايگزين مي كرد. حساس 
شدم كه ببينم وضعيت بقيه دانش آموزان چگونه است؟ ناباورانه از 
13شاگردم كه آن روز سر كالس بودند، فقط 2 نفر توانستند 3جمله 
را كامل بخوانند. اينطور بود كه فهميدم بچه ها همچنان حروف الفبا 
را كامل ياد نگرفته اند و اين مشــكل در امالي بچه ها نمود بيشتر و 
عيني تري پيدا كرد. در درس رياضي وضعيت به مراتب بدتر اســت. 
دانش آموزان به شدت در جمع و تفريق اعداد دو رقم در دو رقم مشكل 
دارند و اغلب شان جمع و تفريق يك رقم در يك رقم را هم به سختي 
و با كمك من انجام مي دهند. بدبختانه در رياضي سوم، ضرب اعداد 
يك رقم در يك رقم شروع مي شود و حاال مانده ام كه چگونه به اين 

دانش آموزان ضرب اعداد را ياد دهم؟
در جلسات معلمان فهميدم كه همه همكاران با معضل افت شديد 
تحصيلي دانش آموزان روبه رو شده اند. ما بايد انرژي چند برابري سر 
كالس بگذاريم و به دانش آموزاني كه بدن و ذهنشان در اين دو سال 
كرخت شده، فشار بياوريم تا پايه هاي درسي آنها را قوي كنيم. تالشي 
كه با مقاومت آنها و بعضا والدين شان روبه رو مي شود. حاال در دو راهي 
مانده ايم؛ يا آنها را به حال خودشــان رها كنيم و درس پايه جديد را 
بدهيم يا با برگزاري كالس جبراني در ساعات خارج از مدرسه، پايه 

درسي آنها را بهبود دهيم.

دانش آموزان خموده، معلمان سرگردان
ما معلمان در اين روزهايي كه به مدرســه 

وايت سوم مي رويم و سر كالس درس حاضر مي شويم، ر
تــازه مي فهميم كــه كرونا چه باليي ســر 
سيستم آموزش و يادگيري در اين دو سال 
آورده است. به طور قطع مي گويم كه كرونا 
فقط يك زلزله مهيب در نظام سالمت نبود، 
بلكه پايه هاي نظام آموزشي، تربيتي و سالمت كودكان و نوجوانان را هم 
لرزاند و با بحران مواجه كرد. سطح يادگيري دانش آموزان به شدت پايين 
آمده، وزن هايشان افزايش پيدا كرده و چاقي ناشي از بي تحركي آزارشان 
مي دهد، ساعت خواب و بيداري  بدنشان نامنظم است و دائم سر كالس 
چرت مي زنند، از همه بدتر اينكه به سختي سر كالس درس مي نشينند 
و پايه درسي آنها بسيار ضعيف شده است. بحران وقتي جدي تر مي شود 
كه مدارس در ســال تحصيلي جاري هم منظم و با برنامه  بازگشــايي 
نشــده اند و مطلقا هيچ  مديري نه در ســطح وزارتخانه و نه استان ها و 
مناطق نمي دانند كه تكليف چيست و بايد چه كرد. مديران مدارس،  ساز 
خود را مي زنند، مديران منطقه راه خــود را مي روند، والدين هم دچار 
دودستگي و حتي چنددستگي شده اند. در اين ميان اغلب دانش آموزان 
به خصوص در مقطع متوســطه از اين آب گل آلود ماهي گرفته و تمام 
تالش شان اين است كه به مدرسه برنگردند و آموزش ها را مجازي دنبال 
كنند كه هيچ گونه كنترل و نظارت مستقيمي بر آنها صورت نگيرد. االن 
با كالس هاي درسي در مدارس به خصوص از نوع دولتي روبه رو هستيم 
كه بخشي از دانش آموزانش واكسن زده و خودشان يا والدين شان تأكيد 
بر آموزش حضوري دارند، از طرفي دانش آموزان ديگري هســتند كه 
واكسن نزده و والدين شان اصرار دارند كه آموزش مجازي دنبال شود. 
مديران مدارس هم در اين ميان سرگردان و خسته، تصميم را به معلم 
واگذار كرده اند. حــاال بعضي معلمان مجبورند كــه همزمان تدريس 
مجازي و حضوري را با هم داشته باشند، بعضي ديگر كالس شان را دو 
دسته كرده و در طول هفته به عده اي مجازي و به عده ديگر حضوري 
درس مي دهند. برخي معلمان ديگر مجبورند در ساعت غيردرسي هم 
آموزش مجازي را دنبال كنند و از زندگي شــان بزننــد. اين وضعيت 
نابه ساماني حاصل تصميمات غلط مديريتي است كه فشار را فقط روي 
معلم زياد كرده كه در نهايت كيفيت آموزش را هم كمتر خواهد كرد. 
خالصه اينكه روزهاي ســختي هم براي معلمــان و هم دانش آموزان 
سپري مي شود و بيم اين را داريم كه سطح سواد جامعه به خصوص در 

گروه هاي فرودست كاهش پيدا كند.

وضعيت خيلي بدتر دانش آموزان مدارس دولتي
  كامال قابل پيش بيني 

وايت دوم بــود كه بــا برگشــتن ر
دانش آموزان به مدرسه، 
پديده افت تحصيلي مثل 
حقيقت قابل انكار عيان 
شود. ما معلمان خودمان 
را براي مواجه شدن با اين 
پديده آماده كرده بوديم و دائم در جلسات اين 
سؤال را مطرح مي كرديم كه چگونه دروس را 
پيش ببريــم كه هــم از بودجه بندي تدريس 
كتاب عقــب نمانيم و هــم به پايه درســي 
دانش آموزان برسيم كه مطالب سال هاي باالتر 

را ياد بگيرند و درجا نزنند.
چنــد روز بعــد از آمــوزش حضــوري، از 
دانش آموزانــم كه همه پايه دوازدهم رشــته 
رياضي و فيزيك درس مي خوانند، يك امتحان 
سه سؤالي بسيار ســاده از رياضي پايه دهم و 
يازدهم متوســطه گرفتم. عيــن همه 20نفر 
حاضر در كالس نتوانستند حتي به يك سؤال 
پاسخ درست دهند. تنها برخي از دانش آموزان 
پاسخ هاي نصفه و نيمه  اي نوشــته بودند كه 
قابل قبول بود. اين وضعيت من را خيلي ترساند. 
متوجه شــدم دانش آموزان پايــه دوازدهمي 
كه بايد امســال كنكور دهند، حتي در مسائل 

رياضي پايه دهــم مانند معادلــه درجه دوم، 
توان هاي گويــا، عبارات جبــري، روابط بين 
نســبت هاي مثلثاتي و... مشــكل دارند. حاال 
فرض كنيد من قرار است اين دانش آموزان را 
هم براي كنكور آماده كنم و هم مباحثي مثل 
گراف و مدل سازي، تركيبات و اصل شمول و 
عدم شمول كه در رياضيات پايه دوازدهم آمده 

را به آنها درس دهم.
ماجرا وقتي بغرنج و ناراحت كننده مي شــود 
كه ما معلماني كــه هم در مدرســه دولتي و 
هم غيردولتــي درس مي دهيم، مي بينيم كه 
وضعيت دانش آموزان دولتي به مراتب بدتر از 
غيردولتي هاســت و هيچ اراده اي هم از سوي 
مديريت مدرسه براي بهبود وضعيت آنها وجود 
ندارد. به اين معنا كه وقتي معلمان در جلسات 
اداره يا سازمان اين معضل را به مديران ارشد 
بازگو مي كنند به آنها پاســخ داده مي شود كه 
مسامحه كنيد و آســان بگيريد و دائم تأكيد 
دارند كه دانش آموزي را در درسي مردود نكنيد 

كه ترك تحصيل كند.
 درحالي كه اين روش غلط اســت و در نهايت 
افت تحصيلي مكرر به شــكل خودكار باعث 
خروج دانش آموز از مدرســه و ترك تحصيل 

مي شود.

نيكي متقيان 
 معلم زبان عربي

نرگس طهوري 
معلم كالس سوم 

ابتدايي

مرتضي ملك 
معلم رياضيات 

گسسته پايه 
دوازدهم

مرضيه مسگرزاده
مديركل آموزش 

متوسطه دوره اول وزارت 
آموزش و پرورش



شنبه 13 آذر 141400
آگهی شماره  8378



15 شنبه 13 آذر 1400
آگهی شماره  8378



شنبه 13 آذر 161400
ادب و هنر شماره  8378

دریچه

كانن دويل 
آيينه  تمام نماي هلمز

آرتور كانن دويل، نويسنده 
و پزشك مشهور بريتانيايي 
اســت كه با خلق شخصيت 
شــرلوك هلمز نام خود را 
به عنوان يكي از برجسته ترين 
نويســندگان رمان هــاي 
كارآگاهي جاودانه كرد. كانن 

دويل نيز مانند شرلوك هلمز شخصيتي چند وجهي داشت و در 
زمينه هاي پزشكي، سم شناسي، گياه شناسي، تاريخ و سياست 
تخصص داشت، از همين رو است كه بسياري شخصيت شرلوك 
هلمز را آيينه تمام نماي آرتــور كانن دويل توصيف كرده اند. 
دويل كه در سال 1859 در شهر ادينبورگ واقع در اسكاتلند 
متولد شد، نويسنده اي پركار بود و عالوه بر نگارش 4رمان و 
56داستان كوتاه شرلوك هلمز، رمان هايي در ژانر فانتزي و 
علمي تخيلي درباره شخصيتي خيالي به نام »پروفسور چلنجر«  
نيز نگاشته است. او همچنين رمان هايي حاوي داستان هاي 
طنز آميزي درباره »ژرار« يكي از سربازان ارتش ناپلئون نوشته.

سال هاي آغازين و نگارش نخستين داستان هلمز 
دویل تنها در زمينه نگارش رمان فعاليت نمي كرد و نمایشــنامه، 
شعر و كتاب هاي ناداســتان و رمان هاي تاریخي زیادي نيز از وي 
به جا مانده اســت. پدر دویل، چارلز آلتامونت دویل یك هنرمند 
و كارمند دفتري بــود. پدر دویل مدت كوتاهــی پس از تولد وي 
شــغل دفتري خود را از دســت داد و آرتور كانن دویل با حمایت 
مالي عموهــاي ثروتمند خود بــراي تحصيل در یك مدرســه 
مقدماتي متعلق به فرقه ژزوئيت به انگلستان فرستاده شد. او پس 
خاتمه دوران سخت تحصيالت در مدرســه به دانشكده پزشكي 
دانشــگاه ادینبورگ راه یافت. او طي مدت تحصيــل در زمينه 
پزشكي به تحصيل و مطالعه در زمينه گياه شناسي نيز پرداخت. 
دویل كه بســيار عالقه مند به نگارش بود، در این زمان نوشــتن 
نخســتين داســتان هاي كوتاهش را آغاز كرد. نخستين رمان او 
»انبار تسخير شده گورستورپ« نام داشت كه قرار بود در مجله اي 
با نام »بلك وود« انتشار یابد. دویل نخستين نمایشنامه خود را با 
عنوان »اسرار دره ساساسا« كه داستان آن در آفریقا مي گذشت، 
در مجله »چامبر ادینبورگ« انتشار داد. او سپس نخستين مقاله 
دانشگاهي خود را با عنوان »ســم جلسميوم« در ژورنال پزشكي 
بریتانيا انتشــار داد. كانن دویل پس از فارغ التحصيل شــدن در 
سال1881 به عنوان پزشك كشتي »اس اس مایومبا« در سفري به 
مناطق غربي آفریقا رفت. كانن دویل مدرك دكتري پزشكي خود 
را نيز در سال1885 اخذ كرد. دویل یكي از حاميان واكسيناسيون 
اجباري براي مهار اپيدمي هــا و پاندمي ها بود و مقاالت زیادي در 
توصيه به واكسيناسيون و در مخالفت با مخالفان واكسن نوشت. او 
در سال1891 براي تحصيل در رشته چشم پزشكي به وین رفت. 
پيش از این او در بيمارستان پورتموث در زمينه انجام آزمایش هاي 
چشم پزشكي و نوشتن نسخه براي شماره عينك آموزش دیده بود. 
كانن دویل در وین،6ماه در رشته جراحي چشم تحصيل كرد. اما در 
فهم اصطالحات پزشكي آلماني دچار مشكل شد. در نتيجه  مدت 
كوتاهی او تحصيل در رشته جراحي چشم را رها كرد و در وین به 
كارهایي نظير ورزش اسكيت روي یخ به همراه همسرش پرداخت. 

او طي این دوران رمان »كارهاي رافلز هاو« را نيز در وین نوشت.
آرتور كانن دویل در 27سالگي نخستين داستان شرلوك هلمز با 
عنوان »اتود در قرمز الكي« را در طول 3هفته نوشت اما در یافتن 
ناشر براي انتشار این رمان دچار مشكل شد. در نتيجه انتشاراتي 
»وارد الك و ســي او« در ســال1886 پذیرفت نخستين رمان 
شــرلوك هلمز وي را در ازاي پرداخت 25پوند )معادل 29هزار 
پوند در سال2019( و دریافت تمام حقوق نشر این اثر، چاپ كند.

دويل از هويت هلمز مي گويد
در طول ساليان متمادي گمانه زني هاي زیادي درباره اینكه آرتور كانن 
دویل، شخصيت هلمز را از چه كسي الهام گرفته، وجود داشته است. 
خود دویل در نامه اي كه به استاد سابق دانشگاهش - جوزف بل- نوشته 
در توضيح این مسئله مي نویسد: با اطمينان مي توانم بگویم كه شرلوك 
هلمز وجودش را مدیون شماست...و سعي كردم براساس شخصيت 

دقيق، قدرت مشاهده و استنتاج شما یك انسان جدید بسازم.
رابرت لویي استوینسون، دیگر نویسنده مشهور اسكاتلندي معاصر 
كانن دویل و نگارنده كتاب معروف »جزیره گنج« نيز متوجه شباهت 
شرلوك هلمز با دكتر جوزف بل شده بود و در نامه اي خطاب به آرتور 
كانن دویل نوشته بود: به خاطر نگارش كتاب خيلي جالب و مبتكرانه 

و هوشمندانه شرلوك هلمز به شما تبریك مي گویم.
آیا شرلوك هلمز همان دوســت قدیمي من جو بل نيست؟ برخي 
دیگر به شخصيت اوگوست دوپن كارآگاه خيالي رمان هاي ادگار 
آلن پو به عنوان الهام بخش كانن دویل در شخصيت شرلوك هلمز 
اشاره كرده اند. داستان اتود در قرمز الكي در ابتدا چندان مورد توجه 
خوانندگان نبود اما مدت كوتاهي پس از انتشــار توجه بسياري از 
كتابخوان ها به آن جلب شد و در نتيجه كانن دویل داستان »عالمت 
4« را نيز در ادامه داستان اتود در قرمز الكي نوشت و آن را در »مجله 
ليپينكوت« انتشار داد. بعدها دویل داســتان هاي كوتاه شرلوك 
هلمز را در »مجله استرند« انتشار داد. در فاصله سال هاي 1888تا 
1906 آرتور كانن دویل 7رمان تاریخي نوشت. به باور بسياري از 
منتقدان این رمان ها از برترین آثار كانن دویل بودند. او همچنين در 
سال هاي پایاني عمر خود از 1912تا 1929،  5رمان علمي تخيلي 
درباره شخصيت تندمزاجي به نام پروفسور چلنجر نوشت. منتقدان 
این رمان ها را بهترین رمان هاي وي پس از داســتان هاي شرلوك 

هلمز ارزیابي كرده اند.

فوتباليست، بازيكن كريكت و بوكسور
دویل در زمان زندگي در ساوت سي، كه یكي از مناطق گردشگري 
ساحلي بریتانيا محسوب مي شود با نام مستعار  »اي سي اسميت« 
به عنوان دروازه بان براي باشــگاه فوتبال »انجمــن پورتموث« 
بازي مي كرد. او همچنين در زمينه بــازي كریكت نيز ماهر بود و 
10مسابقه طراز اول را براي باشگاه »كریكت مارلبون« بازي كرد. 
او همچنين یكي از سه داور اصلي نخستين دوره مسابقات جهاني 
زیبایي اندام بود. دویل یك بوكســور آماتور نيز بود. او در زمينه 
ورزش گلف هم مهارت داشت. كانن دویل همچنين در مسابقات 

آماتور بيليارد سال1913 حضور داشت.

تجسم هوش در قاب 
درخشان ترین اقتباس هاي سينمایي و 

تلویزیوني از شرلوك هلمز 
تا پيش از اختراع راديو و تلويزيون شايد بسياري اينطور تصور مي كردند 
كه نام شرلوك هلمز از سطح صفحات رمان هاي آرتور كانن دويل فراتر نرود 
اما با آغاز قرن بيستم با ظهور پديده اي به نام راديو اين تصور كامال دگرگون 
شد و با ظهور تلويزيون در سال هاي مياني اين سده نيز شهرت شرلوك 
هلمز جهاني شد. آمار و ارقام درباره حضور شرلوك هلمز بر صحنه تئاتر، 
پرده تلويزيون، گيرنده راديو و مانيتور تلويزيون حيرت انگيز است. هلمز 
تا كنون در بيش از 200تا 300فيلم سينمايي و 1000تا 2000برنامه راديويي، 
ظاهر شده است. گفته مي شود، »باسيل راتبون«، به تنهايي تا كنون بيش 

از 200 اجراي راديويي در نقش شرلوك هلمز داشته است.

اسرار ساكنان 
بيكر استريت

نامش شرلوك هلمز است و 
كارش آگاهي از موضوع هاو 
رازهايی است كه ديگران از آنها آگاهي ندارند. شرلوك هلمز با ظاهر 
كامال متمايزش با پيپ و كاله مخصوص شكارچيان گوزني كه بر سر 
دارد و شيوه اســتنتاج منطقي اش در به ثمر رساندن پرونده هاي 
جنايي رازآلود و پيچيده، بدل به شناخته شده ترين كارآگاه داستاني 
تاريخ رمان هاي جنايي شده است. همين ويژگي هاي منحصر به فرد، 
شرلوك هلمز را به شهرت بي نظيري رسانده است. بسياري بر اين 
باورند كه زندگي و كارهاي شرلوك هلمز به نوعي بازتاب دهنده زندگي 
و آرا و افكار آرتور كانن دويل اســت. كانن دويل، پزشك انگليسي 
بود كه از مسير دانش به دنياي داســتان و خيال پردازي وارد شد و 
شخصيتي را خلق كرد كه امروزه پس از گذشت نزديك به 150سال 
وي را همچنان مشهور ترين كارآگاه دنيا مي دانند. خوانندگان مجالت 
ارزان قيمت براي نخستين بار با نام شرلوك هلمز در داستان »اتود 
 در قرمز الكي« يا »مشاهده سرخ« در سال 1887 آشنا شدند. بعدها 
آرتور كانن دويل مجله »استرند« را كه به تازگي انتشارش آغاز شده 
بود را براي چاپ داســتان هاي كوتاه هلمز برگزيد و شرلوك هلمز 
رسما با داستان »رسوايي در بوهم« به طيف وسيعي از خوانندگان 
معرفي شد. شخصيت و داستان هاي هلمز تأثير عميق و طوالني اي 
بر شيوه نگارش داستان هاي رازآلود و جنايي نويسندگان نسل هاي 
بعدي گذاشت. عالوه بر داســتان هاي اصلي كه كانن دويل درباره 
هلمز نوشته، نويسندگان ديگري نيز دست كم صدها نسخه  داستان  
با اقتباس از رمان هاي هلمز نگاشته اند. در ايران نيز شرلوك هلمز 
به واسطه ترجمه هايي كه كريم امامي از مجموعه ماجراهاي هلمز انجام 
داده و پخش سريال شرلوك هلمز با بازي جرمي برت، از شبكه هاي 
 مختلف صدا و سيما، اين شخصيت داستاني شهرت و محبوبيت بسيار

زيادی دارد.

با مهارت ، بينش، آگاهي ها و زندگي 
شرلوك هلمز آشنا شوید

آلن پو، الهام بخش كانن دويل
ادگار آلن پو به عنوان نخستين نویســنده خالق رمان هاي رازآلود و جنایي شناخته مي شود. 
اوگوست دوپن شخصيتي كه ادگار آلن پو در چندین داستانش از وي با عنوان كارآگاه استفاده 
كرد را بسياري به عنوان نخستين كارآگاه داستاني مي شناســد. شخصيت این كارآگاه بعدها 
الگوي نویســندگاني نظير آرتور كانن دویل در مسير خلق شخصيت شرلوك هلمز شد. مسيو 
لكوك نيز اولين نسخه كارآگاه فرانسوي است كه اميل گابوریو خالقش بوده، داستان هاي اميل 
لكوك نيز در زماني كه كانن دویل نگارش ماجراهاي شرلوك هلمز را به تازگي آغاز كرده بود، 
در بریتانيا پرطرفدار بوده و این شخصيت فرانسوي نيز به احتمال زیاد ازجمله شخصيت هاي 
الهام بخش خلق شخصيت شرلوك هلمز بوده است. البته خود آرتور كانن دویل یكي از استادان 

سابق دانشگاه خود را الهام بخش شخصيت هلمز دانسته بود. 

مهارت ها و آگاهي هاي هلمز از زبان واتسون
واتسون مدت كوتاهي پس از دیدار با هلمز در داستان اتود در قرمز الكي، مي نویسد: هلمز 
با ادبيات، فلسفه، نجوم، سياست، گياه شناسي تا حدي زمين شناسي، آناتومي بدن انسان 
به طور دقيق اما نامنظم، شيمي و موارد قوانين حقوقي و جزایي بریتانيا، آشناست واتسون 
در این زمينه در توضيحات خود آگاهي هلمز در برخي از این رشته ها را كامل و در برخي 

دیگرمتوسط برمي شمارد. 

درباره زندگي هلمز
آرتور كانن دویل اطالعات مدون، دقيق و جامعي درباره داستان زندگي شخصيت شرلوك هلمز 
در رمان هایش ارائه نكرده است. در بخشــي از رمان »تعظيم آخر« كه وقایع آن در سال1914 
مي گذرد، به این اشاره شده كه هلمز 60ساله است، بنابراین با درنظر گرفتن این مسئله مي توان 
اینطور ارزیابي كرد كه هلمز متولد 1854 است. از والدینش چيزي در داستان هاي شرلوك هلمز 
گفته یا نوشته نشده، البته هلمز به صراحت اشــاره دارد كه اجدادش از سپرداران شواليه هاي 
قرون وســطي بوده اند. در داستان »مترجم یوناني«، هلمز مدعي شــده است كه مادربزرگش 

خواهر هنرمندي فرانسوي به نام ورنه بوده اســت. البته او حتي به نام كامل 
این هنرمند هم اشاره نمي كند و مشخص نيست منظورش »كلود 

ژوزف«، »كارل« یا »هوراس ورنه« )هر سه 
از نقاشان مشهور فرانســوي، قرن هاي 

هجدهم و نوزدهم بودند(، است.هلمز 
برادري دارد به نــام »مایكرافت« كه 
7سال از او بزرگ تر است و از كارمندان 

عالي رتبه دولت است، مایكرافت  جایگاه 
منحصربه فردي دارد و از قدرت تحليل 

و استدالل و استنتاج منطقي باالیي 
بهره مند است. شــرلوك هلمز هم 
ضمن اینكه برادرش را از خود هم 

باهوش تر مي داند، بر این باور است كه 
وي از هر نوع تحقيقات و بررسي هاي 

خانه و موزه شرلوك هلمزميداني بيزار است. 
خانه شرلوك هلمز را عمدتا با آدرس پســتي »221بي بيكر استریت« مي شناسند. آرتور 
كانن دویل در ابتدا با استفاده از نام خيابان بيكر كه در قرن نوزدهم از محالت مرفه نشين 
شهر لندن محسوب مي شد، خانه اي خيالي در این خيابان براي شرلوك هلمز دست و پاكرد. 
به نام این آپارتمان به عنوان خانه هلمز براي نخستين بار در رمان اتود در قرمز الكي)1887(

اشاره شد. در آن زماني كه كانن دویل خيابان بيكر استریت را براي سكونت هلمز انتخاب 
كرد، خيابان بيكر استریت چندان طوالني نبود و پالكي به شماره 221وجود نداشت. بعدها 
با توسعه حد شمالي این خيابان، سریال مشهور شرلوك هلمز با بازي جرمي برت با استفاده 
از لوكيشن خانه اي ساخته شده در سال 1932، در بيكر استریت بنا شد. امروزه باالي در 
ورودي این خانه پالكي نصب شــده كه روي آن نوشته شده:»بيكر استریت 
بي 221، شرلوك هلمز: كارآگاه مشــاور 1881- 1904«، امروزه این خانه، 

موزه شرلوك هلمز است و بازدید آن براي عموم آزاد است.

داستان هايي به روايت واتسون
داستان هاي شرلوك هلمز در فاصله سال هاي 1880تا 1904رخ مي دهند و همه این داستان ها  

جز یكي، در عصر پادشــاهي ویكتوریا و ادوارد هفتم در بریتانيا رخ مي دهند. این 
داستان ها اغلب از زبان دكتر واتسون شخصيت داستاني كه نزدیك ترین دوست و 

همراه و همكار هلمز در حل پرونده هاي جنایي نيز محسوب مي شود، روایت 
مي شوند. واتســون روایتي دقيق از وقایع و تحليل هاي هلمز دارد، اما نقطه 
ضعف وي ثبت تاریخ دقيق وقایع است. هلمز اما اغلب خاطرات و یادداشت هاي 
واتسون را داراي لحني احساسي و صرفا نوشتاري براي جذب مخاطب توصيف 

مي كند. هلمز بر این باور است كه واتسون نمي تواند به طور دقيق 
استنتاج ها و استدالل هاي منطقي 

وي را در روایاتش تشریح كند. 

تمام رمان ها و داستان هاي شرلوك هلمز 
به روايت آمار

آرتور كانن دويل در مجموع 56داســتان كوتاه و 
4رمان بلند درباره شرلوك هلمز نوشت. هلمز در اين 
داستان ها موفق به حل 27پرونده قتل شد. 2پرونده 
از مجموع پرونده هاي هلمز درباره قتل نبودند، در 
يكي از اين پرونده ها مرگ به دليل حمله يك حيوان 
و در پرونده ديگر نيز مــرگ به طور تصادفي اتفاق 
افتاده بود. هلمز در 2پرونده نتوانست از جان 2نفر 
از مشتريانش حفاظت كند. در 4مورد نيز قاتل ها يا 
توانستند بگريزند يا به مرگ طبيعي فوت كردند. در 
4مورد نيز هلمز موفق به رديابي و پيدا كردن قاتالن 
شد اما آنها را )بنا به داليل اخالقي يا منطقي به زعم 

خود(، تحويل مقامات پليس نداد.

استاد در تغيير چهره و پوشش
هلمز همچنين درصورت لــزوم در مواردي نيز از مهارت خود بــراي تغيير چهره و لباس 
اســتفاده مي كند و به طور كامال حرفه اي در نقــش فرد دیگري فرو مــي رود تا بتواند با 
دسترسي راحت تر به مظنون یا فرد مجرم به حل پرونده اي كه در اختيار دارد، بپردازد. او 
در داستان هاي»عالمت 4«، »ماجراي چارلز اوگوستوس ميلورتون«، »مردي با لب كج«، 
»ماجراي خانه خالي« و »رسوایي در بوهم« براي گردآوري شواهد و مدارك بيشتر، مبادرت 
به تغيير چهره و لباس مي كند، او این كار را اغلب با چنان مهارتي انجام مي دهد كه واتسون 

نيز موفق به شناسایي اش نمي شود.

نخستين هلمز راديويي
اولين اجرا كننــده رادیویي نقــش هلمز نيز اورســون ولز در 
سال1934 بود. اورســون ولز در ســال1957 دوباره به رادیو 
بازگشت تا این بار در نمایشي با اقتباس از یكي از داستان هاي 
هلمز در نقش پروفسور موریارتي بازي كند. رادیو بي بي سي براي 
نخستين بار در سال1947 یكي از داستان هاي هلمز را با صداي 
كارلتون هابز در نقش شرلوك هلمز و نورمن شلي در نقش دكتر 
واتســون اجرا كرد. كارلتون هابز تا ســال1969 و تا زماني كه 
تلویزیون انحصار پخش و نمایش فيلم ها و ســریال هاي هلمز 

را در درست گرفت، در نقش شرلوك هلمز صداپيشگي كرد.

نخستين و جاودانه ترين شرلوك هلمز تلويزيوني
اما تلویزیون به تعداد زیادي از بازیگران فرصت داده تا طي 50سال اخير با ایفاي 
نقش شرلوك هلمز نام خود را جاودانه كنند. باسيل راتبون كه از اجرا كنندگان 
موفق رادیویي نقش شرلوك هلمز بود، در 14فيلم كه 2فيلم اول آن را كمپاني 
فاكس قرن بيستم و بقيه را استودیوي یونيورسال ساخت بازي كرد. منتقدان 
2فيلم اول ساخته شده توسط استودیوهاي فاكس قرن بيستم را مورد تمجيد 
قرار دادند اما نظرات نســبت به فيلم هاي شــرلوك هلمز ساخته شده توسط 
كمپاني یونيورســال متفاوت بود و برخي از منتقدان این فيلم ها را نســبت به 
2فيلم اول خام و ناپخته و فيلم هایي كه در آنها شــخصيت هلمز به طور ویژه 
مورد توجه قرار نگرفته، ارزیابي كرده بودند. با وجود آنكه باسيل راتبون در تمامي 
این فيلم ها بازي درخشاني از خود در نقش هلمز ارائه داد، او خود از تيپ سازي  
در نقش شخصيت شرلوك هلمز چندان راضي نبود به ویژه زماني كه بسياري از 

طرفدارانش از او مي خواستند با نام شرلوك هلمز برایشان امضا بزند.

يك بازيگر، دو سريال
بي بي سي براي نخستين بار در سال1958 نخستين فيلم تلویزیوني شرلوك 
هلمز را ساخت. در ســال1964 داگالس ویلمر نيز در یك سریال 12قسمتي 
شرلوك هلمز بازي كرد. به باور منتقدان، اگر چه او در این نقش جدي و قاطع 
بود اما فرزي و سرعت الزمه نقش شرلوك هلمز را نداشت. با وجود این، بازي 
نایجل استوك در نقش دكتر واتسون در این سریال تلویزیوني به یاد ماندني و 
خاطره انگيز شد. در سال1968 پيتركوشينگ به جاي داگالس ویلمر ایفاگر 
نقش شرلوك هلمز در 15قسمت از این سریال شد. بازي درخشان او و نزدیك 
به شــخصيت هلمز باعث شــد تا مردم از او به عنوان یكي از بهترین شرلوك 

هلمزهاي تاریخ سينما و تلویزیون یاد كنند.

هلمز فكور و غمگين
شبكه گرانادا در ميانه دهه1980 مبادرت به ساخت سریال هاي جدیدي از شرلوك هلمز با بازي جرمي 
برت كرد. نقش آفریني جرمي برت در این سریال باعث شد تا كم كم خاطرات نوستالژیك بازي هاي باسيل 
راتبون در نقش شرلوك هلمز از خاطرها محو شود. چهره جرمي برت نيز مانند پيتر كوشينگ حالت چهره 
یك شاهين را داشت و بيشــتر مي توانست چهره شــرلوك هلمز واقعي را در ذهن بينندگان این سریال 
تداعي كند و از نظر منتقدان چهره وي براي ایفاي نقش شرلوك هلمز از چهره بيضي شكل داگالس ویلمر 
مناسب تر بود. جرمي برت در بازي در نقش شــرلوك هلمز از خود مانند باسيل راتبون و پيتر كوشينگ 
هوشمندي زیادي به خرج داده است، با این تفاوت كه جرمي برت در بازي خود، حس غم و تنهایي دروني 
شرلوك هلمز را به خوبي در چهره  اش بازتاب داده؛ همين غم دروني شخصيت هلمز را تا به امروز جاودانه 
كرده است. جرمي برت در زمان ساخت سریال شرلوك هلمز كامال به محيط اطراف خود حساس بود. در 
یكي از لوكيشن هاي فيلمبرداري سریال به نام »كارن كالور«، جرمي برت آنچنان تحت تأثير چشم انداز 
و منظره رمانتيك آن اطراف قرار گرفت كه درصدد برآمد روزي در این منطقه براي خود خانه اي بخرد اما 
متأسفانه عمرش كفاف نداد و پيش از به ثمر رســاندن این آرزویش درگذشت. بازي ادوارد هاردویك در 
این سریال در كنار جرمي برت نيز یادآور بازي درخشان نایجل بروس در كنار باسيل راتبون در نقش دكتر 
واتسون بود. در این سریال شبكه گرانادا، به طور دقيق به ماجراهاي شرلوك هلمز پرداخته شده بود و به 

نحو تحسين برانگيزي این سریال وفادار به متن داستان هاي شرلوك هلمز بود.

اورسون 
ولز

پيتر 
كوشينگ

بنديكت 
كامبربچ

باسيل 
راتبون

جرمي 
برت

كريستوفر پالمر
كریستوفر پالمر بازیگر مطرح 
ســينماي بریتانيا نيز یكي از 
به یاد ماندني ترین نقش هاي 
شــرلوك هلمز را در ســریال 
»شعله هاي نقره اي« ایفا كرد. 
بازي او چنان در نقش شرلوك 
هلمز مورد توجه قرار گرفت كه 
در فيلم »حكــم قتل« نيز در 

نقش هلمز بازي كرد.

هلمز جامعه ستيز
سریال هاي شرلوك با بازي بندیكت كامبربچ اما متفاوت بودند؛ ماجراهاي شرلوك 
هلمز در این سریال به روز شــده بودند و در دوران معاصر رخ مي دادند. كامبربج اما 
در این سریال بازي درخشاني از خود ارائه داد. او در این سریال به خوبي نقش فردي 
هوشمند را بازي كرده كه به طور كامل در ذهنيات و تفكرات روشنفكرانه خود غرق 
شده و همين مسئله نيز سبب شده تا وي نتواند با دیگران به طور طبيعي معاشرت كند. 
براي چنين شخصيت سرد، بي روح و اندوهناكي یك همراه برون گرا كه جنبه هاي 
انساني خود را بروز مي دهد، ضروري به نظر مي رســد، از این رو مارتين فریمن براي 
ایفاي نقش واتسون در این سریال گزینه مناســبي تشخيص داده شد و او به خوبي 

توانست در نقش واتسون، همراه هميشگي هلمز بازي درخشاني از خود ارائه دهد.

كريستوفر 
پالمر

هلمز و واتسون
مشكالت مالي هلمز را وادار مي كند كه به صورت مشترك با دكتر واتسون در آپارتماني در خيابان بيكر 
ساكن شود. خانم هادسون نيز دیگر شخصيت فرعي داستان هاي هلمز است كه وظيفه نگهداري و 
انجام خدمات در ساختمان بيكر استریت را عهده دار است.هلمز در مجموع 23سال به عنوان كارآگاه 
فعاليت مي كند و واتسون نيز 17سال وي را به عنوان دستيار و دوست نزدیك همراهي مي كند. در 
برخي از مقاالت و نقدهایي كه درباره شرلوك هلمز نوشته شده است، نویسندگان بر این باور بوده اند 
كه كانن دویل خود را در قالب شخصيت دكتر واتسون وارد داستان هاي شرلوك هلمز كرده است. 

آرش نهاوندي 
روزنامه نگار

فرحناز دبلشكي
روزنامه نگار
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شنبه هميشه اولين روز كاري هفته است اما امروز داربي97 تهران كه احتماال آخرين داربي قرن خواهد بود 
همه جا را به حالت تعطيل درمي آورد

اول هفته، آخر هيجان
پرسپولیس 16:15 استقالل
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نکته بازی

تو هم كه هميشه در حال رفتني
كســالت بارترين خبر اين ماه هاي فوتبال ايران، تهديد بوژيدار 
رادوشوويچ به جدايي از پرسپوليس بوده است. هر روز، هر ساعت، 
هر دقيقه مي شود خبري در اين مورد پيدا كرد. قرارداد رادو دالري 
است، دالر حسابي باال كشيده و او هم به لطف مديريت درخشان، 
تاريخي و فراموش نشدني محمدحســن انصاري فرد، با قرارداد 
3ساله اش مي تواند پوست باشــگاه را بكند. پرسپوليس بايد به 
موقع به رادو پول بدهد تا جلوي فســخ يكطرفه و شكايت او را 
بگيرد. مشكل اما اينجاست كه باشگاه حتي براي دادن پول ايراني ها 
»تومان« هم ندارد، چه برسد به دالر. در نتيجه رادوشوويچ براي 
هزارمين بار تهديد به جدايي كرده است. او پارسال در يك مقطع 
تا آستانه جدايي پيش رفت و جدل لفظي شديدي هم با ابراهيم 

شكوري پيدا كرد، اما حاال ديگر واقعا حوصله همه سر رفته است.

مي داديد به اكبر ميثاقيان
گويا فلسفه تاسيس كانون مربيان شگفت زده كردن هواداران است. 
يعني از آن روزي كه اين كانون با تنظيم بيانيه معروفش عليه كارلوس 
كي روش و دفاع از مربيان ايراني به شهرت رسيد تا همين حاال هر 
رفتاري از اين مجموعه ديده ايم باورنكردني بوده است. به تازگي 
آقايان براي آنكه برگ جديدي رو كرده باشــند، فرهاد مجيدي را 
بعد از 4 مساوي پياپي به عنوان بهترين مربي ليگ برتر در ماه آبان 
انتخاب كردند. در واقع بهترين مربي ايران در ماه منتهي به دريافت 
جايزه حتي يك مسابقه را هم نبرده كه البد چيز مهمي نيست. فرهاد 
البته مربي مشتاقي است و اصال شايد بعدها لياقت دريافت جوايز 
بزرگ تر را هم داشته باشد، اما اين يكي واقعا عالي بود. باز خدا را 

شكر جايزه را به اكبر ميثاقيان، سرمربي پديده مشهد ندادند!

االن راضي هستي؟
كاوه رضايي هم از آن عجايب روزگار اســت كه آدم سر از كارش 
درنمي آورد. مهاجم سابق استقالل يكي از انبوه بازيكناني بود كه 
رفتند اروپا كه پيشرفت كنند، اما واقعا نكردند. كاوه فراز و فرودهاي 
زيادي در ليگ بلژيك داشته و در مقطعي براي شارلروا بد هم بازي 
نكرد، اما االن كجاســت؟ رضايي هم اكنون در عضويت تيم سطح 
پايين لوون است كه در رده سيزدهم ليگ بلژيك قرار دارد. كاوه در 
اين فصل 7 بازي براي لوون انجام داده و هيچ گلي نزده است. او حتي 
در جام حذفي هم موفقيتي نداشته و برابر يك رقيب دسته دومي 
فقط يك نيمه بازي كرده است. لوون در همين بازي هم در آستانه 
شكست و حذف بود كه در لحظات پاياني با آژان كشي توانست 3 

بر 2 برنده شود.

و حاال بهترين گلزن تاريخ
كريستيانورونالدوبهركوردهايخودشهمرحمنميكند

باز هم يك بازي ديگر از كريستيانو رونالدو و رسيدن به ركوردهايي ديگر. مهاجم پرتغالي منچستريونايتد 
كه در سال2021 همه ركوردهاي تاريخ ازجمله بيشترين گل ملي )علي دايي( و بيشترين گل زده )پله( را 
جابه جا كرد، در برد 2-3 مقابل آرسنال توانست هشتصدمين گل عمرش را به ثبت برساند. او دقايقي بعد 

گل شماره801 را هم وارد دروازه همين تيم كرد.

برترينگلزنانتاريخفوتبالدرديدارهايرســمي؛
كريسرونالــدو801گل،پله757گل،ليونلمســي

756گلوروماريو727گل.

برخيمنابعوســايتهابافيفانظرمتفاوتيدارندو
معتقدندكهبهترينگلزنتاريخفوتبالكسينيستجز
بيتســان)بيــكان(متولداتريــشوعضــوتيمملي
چكســلواكي.دراينصورترونالدوبا5گلديگرازاين

ركوردغيررسميهمميتواندعبوركند.

كريستيانوسال2009با127گلازمنچستررفتو
12سالبعدبه801گلرسيد.

كريستيانورونالدو514گلاز801گلعمرشرابا
پايراســتزده،146گلباپايچپ،139بارازروي
ضرباتسرو2گلباسايراعضايبدنشازجملهگليكه
درالليگاباكمرشبهثمررساند.رونالدواز30سالگيتا
بهامروزكه36سالدارد،در377مسابقه،338گلزدهو

80پاسگلدركارنامهاشثبتكردهاست.

برتريــنگلزنانســال2021تــابهاينجــايكار
لواندوفسكيبا64گلوكريستيانوبا45گلبودهاند.

كريستيانوامســال12گلبرايمنچسترزدهكههر
12گلشتأثيرگذاربوده،يعنيباگلاويابازيمساوي

شدهيامنچسترجلوافتاده.

رانگنيكهــمكهقراراســتدربازيفــردامقابل
كريستالپاالسبراينخستينبارهدايتمنيونايتدرادر
دستبگيرد،دربارهكاربارونالدوگفتهاست:»رونالدورا
درنيمهدومبازيآرسنالديدمودر36سالگيفوقالعاده
عاليوحرفهاياست.درسناوهيچوقتبازيكنينديدهام
كهازنظربدنيبهايناندازهآمادهباشد.شمابايدخودرابا

بازيكنانيكهداريدوفقبدهيد،نهبرعكس.«

تيريآنريهمكهاســطورهآرسنالوبارسلوناست،
درباره801گلكريسگفتهاســت:»بــرايبرابريبا

گلهايكريستيانورونالدو،بهدوزندگينيازدارم.«

برونوفرناندزدرديدارمقابلآرسنالصدمينبازي
خودرابرايمنچســتريونايتدانجامداد.اودرطولاين
100بازيروي80گلنقشمســتقيمداشته؛45گلو

35پاسگل.

مايكلكريكهمكهبهعنوانسرمربيموقتتوانسته
بودوياررئالرادرخانهحريف2برصفرببرد،باچلسيدر
اســتمفوردبريج1-1مســاويكندوآرســنالرادر
اولدترافورد2-3ببرد،ازمنچسترخداحافظيكردوبعد
از15ســالحضوردراينباشــگاهبهعنــوانبازيكن،
كمكمربيوســرمربيموقتازآنجداشد.كريكدر
تابســتان2018وبالفاصلهپسازبازنشستگيبهكادر
مربيگريباشگاهملحقشــدوزيرنظرژوزهمورينيوو

اولهگونارسولسشائركاركرد.

مساوی هستيد، ولی مساوی نكنيد
آمارهايمتريكادربخشهايمختلففني،ازنزديكبودنعملكردپرسپوليسواستقاللخبرميدهند؛

آنقدرنزديككهميتوانگفتقدرتهردوتيممساوياست
نودوهفتمين داربي تاريخ پرسپوليس و استقالل، عصر امروز در چارچوب هفته هشتم از بيست ويكمين دوره ليگ برتر ايران برگزار مي شود. بعد از برگزاري 7هفته از 
فصل جاري، پرسپوليس در رتبه دوم و استقالل در رتبه پنجم قرار دارند اما فاصله 2تيم فقط يك امتياز است و امكان سبقت گرفتن از رقيب براي هر 2تيم وجود دارد. 
جدال هاي فرهاد مجيدي و يحيي گل محمدي در داربي معموال با نتيجه تساوي در 90دقيقه به پايان رسيده ولي شايد طرفين امروز راهي براي برنده شدن پيدا كنند. 

آمارها نشان مي دهند اين 2تيم هر كدام در چه بخش هايي از حريف سرتر هستند.

10/068/16
اميد گلي كه استقالل در مجموع 7بازي اش 
ايجاد كرده به اســتناد آمارهاي متريكا 
10.06 بوده اســت. در مقابل، اميد گلي 
كه پرســپوليس طي همين مدت ايجاد 
كرده 8.16 بوده اســت. يعني ســاختار 
هجومي اســتقالل موقعيت هاي بيشتر و 
باكيفيت تري توليد مي كنند. البته استقالل 
از موقعيت هايش كمتر بهــره مي برد و 
گل هاي زده اش 3گل كمتر از پرسپوليس 
بوده اســت. گل زده آبي ها 4.06 كمتر از 
اميد گل خلق شده توسط اين تيم است؛ 
بيشترين اختالف در ميان 16تيم ليگ برتر.

14/311/1
ميانگين شــوت هاي 2تيــم در هر بازي 
نشان مي دهد استقالل در اين بخش هم 
وضعيت بهتري داشته است. آبي ها در هر 
بازي به طور ميانگين 14.3بار خودشــان 
را در موقعيــت ضربه زني قرار داده اند كه 
باالترين آمار در ميان همه تيم ها اســت. 
اســتقالل همين هفته قبل در آبادان به 
ركورد 25شوت رسيد كه بهترين ركورد 
اين فصل اســت و فصل گذشته هم فقط 
يك بار ركوردي بهتر از آن خلق شده است. 
ميانگين شوت هاي پرسپوليس در هر بازي 

هم 11.1 )سومين تيم اين فصل( است.

7/67/9
در بخش دفاعي آمار تيم ها خيلي به هم 
نزديك است. خط دفاعي پرسپوليس در 
هر بازي 7.9بار به حريف فرصت شوتزني 
مي دهد. در تيم اســتقالل اين آمار 7.6 
اســت يعني آنها در هر بازي 0.3 كمتر 
از پرسپوليس با شــوت حريف مواجه 

مي شوند و كمي وضعيت بهتري دارند.

3/234/84
در بخش دفاعي و در زمينه اميد گل دادن به حريفان نيز اوضاع استقالل بهتر از پرسپوليس 
بوده است. استقالل در مجموع 7بازي اش فقط به اندازه 3.23 گل به حريفانش موقعيت داده 
و البته تعداد گل هاي خورده اش حتي از اين هم كمتر است )2گل(. اما در عوض اميد گلي كه 
پرســپوليس به حريفان داده 4.84 بوده و گل خورده اين تيم نيز تقريبا در همين حد است 
)5گل(. با اين وصف در بازي امشــب زماني كه توپ روي دروازه پرسپوليس مي رود احتماال 

خطرات بيشتري را شاهد خواهيم بود؛ البته به شرطي كه اساسا توپي روي دروازه ها برود!

52/658
در اين فصل پرسپوليس خيلي مالكانه تر از استقالل بازي كرده و شايد بخشي از اين برتري به خاطر 
حريفان متفاوت 2تيم بوده باشــد. قرمزها به طور ميانگين 58درصد مالكيــت توپ دارند و آبي ها 
52.6درصد. هر 2تيم فقط يك بار در اين فصل مالكيت توپشان كمتر از حريف بوده است. استقالل 
مقابل ذوب آهن مالكيت را 46-54 به حريف داد اما با 2گل پيروز شد. پرسپوليس هم مقابل نساجي 

2درصد كمتر از حريفش توپ داشت اما 2-1 برد.

2/62/7
آمار 2تيم در مواجه شدن با شوت هاي در چارچوب حريفان. در هر بازي 2.7شوت به چارچوب 
پرسپوليس رسيده كه 26درصد از آنها تبديل به گل شده است. آن طرف، در هر بازي 2.6شوت 
به چارچوب دروازه استقالل رســيده كه 11درصد آنها تبديل به گل شده اند. خالصه اينكه 

چارچوب پرسپوليس لرزان تر است و اين را خودتان هم مي دانستيد!

52/953/6
و اما درصد موفقيت در كليه نبردهاي زميني و هوايي نشانگر برتري نسبي سرخپوش ها است. 
شاگردان يحيي 53.6درصد از نبردهايشــان را برده اند و شاگردان مجيدي از 52.9درصد 
نبردها پيروز بيرون آمده اند. اگر 2تيم امشب همين درصدها را به جا بگذارند در پايان بازي 

پرسپوليس يك يا دو نبرد بيشتر از استقالل خواهد برد!

7/126/94
اما در مقايسه دروازه بان ها استقالل وضعيت بهتري دارد و اتفاقا اين آيتمي است كه مي تواند 
روي نتيجه بازي تأثير زيادي بگذارد. حامد لك در ايــن فصل 5بازي انجام داده و ميانگين 
نمراتش 6.94 بوده است. در استقالل هنوز معلوم نيســت رضايي داخل دروازه مي ايستد 
يا حسيني. اما در اين مقايسه امتياز حســيني را لحاظ كرده ايم كه نمراتش بهتر از رضايي 
بوده است. كما اينكه در پرسپوليس هم امتياز حامد لك بهتر از رادوشويچ است. حسيني با 
ميانگين امتياز7.12 بهترين دروازه بان استقالل و پرسپوليس است. رضايي هم طي 3بازي به 

ميانگين6.93 رسيده و تقريبا همسايه لك و رادو است.

3/93/9
متريكا تعداد شوت هاي داخل چارچوب هر 
2تيم را مساوي ثبت كرده كه نكته جالبي 
است. يعني با اينكه استقالل 29درصد بيشتر 
از پرسپوليس شــوت مي زند، بيشتر اين 
شوت ها خارج از چارچوب اند و شوت هاي 

داخل چارچوب هر 2تيم مساوي است.

80/881/4
دقت پاس هم در پرســپوليس بيشتر از 
اســتقالل بوده اما تفاوت 2تيم آن قدر 
نيست كه بتوان تحليل خاصي از آن بيرون 
كشيد. در اين بخش پرسپوليس دومين و 
استقالل چهارمين تيم برتر ليگ هستند. 
اما در داربي امروز احتماال آمار هر 2تيم 
پايين تر از معدلي است كه در هفته هاي 

گذشته به جا گذاشته اند.

16/712/6
آبي ها خيلي بيشتر از قرمزها خطا مي كنند. 
آمار نشان مي دهد پرسپوليسي ها در هر بازي 
به طور ميانگين 12.6 خطا انجام مي دهند اما 
اين ميانگين در تيم اســتقالل 16.7 است. 
يعني شــاگردان مجيدي تقريبا 32درصد 
بيشتر از حريف خطا مي كنند. پس احتماال 
استقاللي ها امروز پركارترند چون هميشه 
در داربي تهران بيشترين كاري كه بازيكنان 

2تيم مي كنند خطا كردن است.

2734/6
با توجه به آمار شــوت ها و شوت هاي داخل 
چارچــوب، طبيعتــا متوجه شــده ايد كه 
پرسپوليسي ها دقيق تر از رقيب شان شوت 
مي زنند. دقت شــوت قرمزها 34.6درصد 
بوده و دقت شوت آبي ها 27درصد. در »نرخ 
تبديل شــوت به گل« اختالف 2تيم از اين 
هم بيشتر اســت. سرخپوشان 11.5درصد از 
شوت هايشان را گل مي كنند اما آبي ها فقط 
6درصد از شوت هايشان تبديل به گل مي شود.

24/925
آمار 2تيــم در نبردهاي هوايي نشــان 
مي دهد روي آســمان هم تقريبا تعادل 
برقرار است. ميانگين نبردهاي موفق 2تيم 
در هر بازي تقريبا مساوي است. دقت كنيد 
كه اين اعداد تعداد نبردهاي موفق در هر 

بازي است، 90درصد موفقيت در نبردها.

7/127/13
براساس آمارهاي متريكا بهترين بازيكن 
پرسپوليس تا اين مقطع وحيد اميري بوده 
كه طي 7هفته به ميانگيــن 7.13 امتياز 
رسيده اســت. بهترين بازيكن استقالل 
هم مهدي مهدي پور اســت كه ميانگين 
امتيازاتش طي 7بازي 7.12 است. اينجا 
ديگر واقعا اختالفي نيست و مي شود هر 

دو طرف را مساوي فرض كرد.

471493
به گواه آمارهاي متريكا، ميانگين پاس هاي 
پرسپوليس در هر بازي حدودا 22تا بيشتر 
از اســتقالل بوده اســت. قرمزها در هر 
بازي 493پاس ردوبدل كرده اند و آبي ها 
471پاس. در فصل جاري فقط ســپاهان 
بيشتر از اين 2تيم پاس داده و با آمار باالتر 
از 500توانسته امتيازات بيشتري هم بگيرد 

و صدرنشين ليگ باشد.

3/95
در نگاه اول تصور مي شود اختالف 2تيم 
در دريبل هاي موفق اختالف چشمگيري 
نيست. اما كافي است بدانيد در اين بخش 
اختالف تيم اول با تيم آخر فقط 4دريبل 
اســت. پس به اختالف 1.12تيم احترام 
بگذاريم و بپذيريم كه پرسپوليســي ها 

تكنيكي تر و دريبل زن تر بوده اند.
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90دقيقهخوبباشيد؛ميتوانيد؟
محمدرضا نصيري | همه  چيز براي يك بازي خوب و زيبا و فني از 
سوي پرسپوليس و استقالل فراهم است جز دعوا بر سر تبليغات 
دور زمين و البته يك چيز مهم تر؛ اينكه بازيكنان و مربيان عالقه اي 
به بازي خوب و زيبا و فني ندارند. همه با اين نيت به زمين مي روند 
كه نبازند و اگر شــد گلي هم بزنند يا پنالتي اي بگيرند. راستش 
هواداران هم دنبال بازي زيبا نيستند؛ همين االن اگر به آنها بگوييد 
اين بازي صفر - صفر مي شود، خوشحال اند. كري ها و تمسخرهاي 
اين بازي دست كم تا يك نيم فصل و شايد بيشتر و چندين سال 
بماند. شايد نتيجه اين بازي ننگي شود بر پيشاني بازيكنان 2تيم و 

هواداران شان؛ ننگي ابدي و پاك نشدني...
چرا كلمه ها به اين ســمت رفت؟ كلمه ها قرار بود جمله هايي را 
تشــكيل بدهند تا اعضاي 2تيم را ترغيب كنند به بيرون آمدن 
از پوســته اي كه از احتياط براي خودشان ساخته اند. اينكه اين 
بازي هم مثل همه بازي ها 3 امتياز بيشتر ندارد كه اگر مساوي 

تمام شود، تنها 2 امتياز دارد. اينكه بازيكنان داخل زمين با هم 
رقيب اند و خارج زمين با هم رفيق. قرار بود گل محمدي و فرهاد 
مجيدي به صورت اتفاقي و در ميان همه اضطراب و مشغله مربوط 
به بازي امروز اينها را بخوانند و بزنند روي پيشاني شان و بگويند: 
 »واي! ما چقدر غافل بوديم« و به بازيكنان دســتور بدهند براي 
ارائه يك فوتبال جاندار. بازيكنان بايد اين كلمه ها را مي ديدند و 
مي گفتند »اين بار بايد بهترين ورژن خودمان را نشان دهيم!« 

نشد؛ نمي شود حساسيت شهرآورد را ناديده گرفت.
خب؛ حاال حرف، كلمه و جمله بايد به ســمتي ديگر هدايت شوند... 
آقاي بازيكن! آقاي مربي! حساسيت هواداران را درك كنيد. آقاياني 
كه بين اين همه مشكل معيشتي و زيست محيطي و دل نگراني هاي 
مردم خدا را شكر وضع اقتصادي تان خوب است و دغدغه مالي نداريد؛ 
دست كم در همين يك بازي هر چه داريد و نداريد رو كنيد. كل سال 
غر مي زنيد كه در اردوها فقط يك نوع غذا مي خوريد و تنوعي در كار 

نيست، نق مي زنيد كه چرا به تيم رقيب 30 درصد حقوق داده اند و به 
شما 25درصد؛ كه آقا اجازه، به آنها پاداش داده اند و به ما نه؛ كه داور 
براي مان پنالتي مشكوك را نگرفت و... يك آن تصور كنيد اين آخرين 
بازي عمر شماست و از اين به بعد شما را با همين يك مسابقه قضاوت 
مي كنند. فكر كنيد اگر در اين بازي ندرخشيد، ديگر هيچ تيمي حاضر 
نيست با شما قرارداد ببندد و هيچ هواداري دلش نمي خواهد اسمتان 
را بياورد. گمان كنيد اگر در اين بازي هم خراب كنيد، صداي مردم 
درمي آيد كه اينها پس براي چه كاري آن همه پول مي گيرند! همين 
يك 90 دقيقه را طور ديگري باشيد، مارادونا شويد، در زيداني ترين 
حالتي كه مي توانيد ظاهر شويد. از چند دقيقه پس از پايان بازي تا 
آخر عمر ســرتان را باال بگيريد و بگوييد هر چه داشتيد رو كرديد و 
مردم هم شما را با انگشت نشــان بدهند و بگويند اينها همان نسلي 
هستند كه در آن داربي خاص دست به آن كارهاي بزرگ زدند. اين 

گوي و اين ميدان... بسم اهلل!

آماربازی متريكا

در فصل جاري ليگ برتر ايــران تيم ها عالقه 

چنداني به گل زدن ندارند. البته گزاره درست تر 403
اين است كه عالقه اش را دارند، توانش را ندارند. 
با اين وضعيت، امســال بازار ركوردشكني در 
زمينه گل نخوردن و گل نزدن رونق زيادي خواهد داشت. مثال االن آلومينيوم 
اراك ركورد بسته نگه داشتن دروازه را در اختيار دارد اما 4تيم به طور همزمان 
به اين ركورد نزديك شده اند كه 2تا از آنها همين هفته شرايط ركوردشكني 
را دارند. ركورد آلومينيوم 403دقيقه است كه همان ابتداي فصل به دست آمد 
و حاال فوالد )381دقيقه(، تراكتور )320دقيقــه(، گل گهر )307دقيقه( و 
سپاهان )303دقيقه( در كمين اين ركورد هستند. فوالد فقط 22دقيقه با 
ركورد آلومينيوم فاصله دارد و تراكتور هم كه اين هفته با خود آلومينيوم بازي 

مي كند درصورت كلين شيت از ركورد حريفش مي گذرد.

اما ركورد طوالني ترين دقايق گل نزدن فعال در 

اختيار شهرخودرو مشــهد است كه در ابتداي 334
ليگ 334دقيقه براي ثبت نخستين گلش صبر 
كــرد. آن نخســتين گل البتــه آخرين گل 
مشهدي ها هم بود و اين تيم هم اكنون فقط يك گل زده دارد. دومين تيمي كه 
تخصص زيادي در گل نزدن از خودش نشان داده تيم هوادار است كه فقط در 
يك بازي )مقابل همين شهرخودرو( 2گل زد و در ساير بازي ها هيچ گلي نزده 
اســت. دقايق گل نزدن هوادار االن به 319دقيقه رســيده و اين تيم فقط 
15دقيقه با ركــورد شــهرخودرو فاصله دارد. هــوادار فــردا ميزبان نفت 
مسجدسليمان است و اگر در ربع ساعت اول بازي به گل نرسد ركورد منفي 
شهرخودرو را از آن خودش خواهد كرد. فجرسپاسي هم 229دقيقه است گل 

نزده و ممكن است اين هفته از مرز 300 بگذرد.

3تيم سپاهان، پرســپوليس و مس رفسنجان 

بازي هاي 2هفته اخيرشان را برده اند و مي توانند 03
در اين هفته به سومين برد پي درپي برسند. 3برد 
متوالي ركوردي اســت كه در اين فصل توسط 
استقالل، سپاهان و پيكان ثبت شده و حاال خود سپاهان به همراه پرسپوليس 
و مس شانس شكستن آن را دارند. ركورد بردهاي متوالي در فصل گذشته 6برد 
بود كه نصيب پرسپوليس و سپاهان شد. ركورد باخت هاي متوالي در فصل 
جاري هم در اختيار شهرخودرو است كه بعد از 5باخت متوالي باالخره هفته 
قبل مساوي كرد. استقالل هم با 4مساوي در 4هفته اخير ركورد مساوي هاي 
متوالي را در اختيار دارد و ممكن است در داربي فردا به پنجمين مساوي هم 

برسد كه ركورد عجيبي خواهد بود.

بردهايكهكشاني
رئال مادريد فعال ذهنيت برنده پيدا كرده و در مســابقاتي مثل بازي با اينتر، ســه ويا يا بيلبائو 
كه مي تواند نبرد، مي برد؛ چــون كورتوا را درون دروازه دارد و كريــم و ويني را در خط حمله. 
مادريدي ها خسته از ديدار عقب افتاده چهارشنبه شب كه بيلبائو را يك بر صفر بردند و نخستين 
شكســت خارج از خانه را به اين تيم تحميل كردند و اجازه ندادند پــس از يك دهه و نيم در 
ورزشگاه خودي به اين تيم ببازند، ســاعت 23:30امشب يك ديدار سخت ديگر دارند؛ نبردي 
در باالي جدول. اتلتيكو، سه ويا و بارسلونا دوســت ندارند رئال سوسيداد را ببرد. بارسا با اينكه 
با يك بازي كمتر 13امتياز از رقيب ســنتي عقب افتاده، اما به ادامه فصل هنوز اميدوار است. 
با گسترش سويه جديد ويروس كرونا نگراني هايي در فوتبال هم به وجود آمده. فعال اوضاع در 
باسك بدتر است اما به شهرهاي ديگر هم اين ويروس ســرايت كرده. تعداد زيادي از بازيكنان 
تيم هاي رئال، بارسلونا، اتلتيك و اتلتيكو واكسن نزده اند و الليگا در تالش براي قانع كردن آنها 
به دريافت واكسن است وگرنه اين بازيكنان اجازه حضور در عربستان براي سوپرجام اسپانيا در 

ژانويه را نخواهند داشت.

   بازي امشــب از اين جهت مهم تر اســت كه پيش بازي داربي هفته آينده مادريد خواهد بود. 
كاسميرو و كاماوينگا با دريافت يك كارت زرد ديگر شهرآورد را از دست مي دهند.

   برد مقابل بيلبائو نخستين برد با كلين شــيت در اين فصل و پنجمين برد پياپي رئال در ليگ و 
هفتمين پيروزي پشت هم اين تيم در همه رقابت ها بود؛ كاري كه هيچ تيم ديگري در اين فصل بين 
5 ليگ بزرگ اروپايي نتوانسته انجام دهد. رئال از فوريه سال گذشــته تا به امروز تنها 3 باخت در 

44مسابقه داشته؛ باخت به چلسي، شريف و اسپانيول.

   بعد از پيروزي مقابل الچه در  اكتبر، رئال مادريد در 7 بازي متوالي پيروز بوده اســت. لوس 
بالنكوس 33روز است كه فقط پيروزي به دست آورده؛ الچه، شاختار، رايو، گرانادا، شريف، سه ويا 

و بيلبائو.

   بنزما در بازي با بيلبائو دوازدهمين گل فصلش را در ليگ به ثمر رســاند. او در 19بازي در همه 
رقابت ها 17گل و 8گل دارد و وينيسيوس كه بعد از كريم بهترين گلزن تيم است، در 20بازي 11گل 
و 5پاس گل ثبت كرده است. اين زوج روي هم در اين فصل 28گل زده اند كه واقعا آمار خطرناكي 

است.

   فيفادي ها هزينه زيادي روي دست باشگاه ها مي گذارند. تنها از المپيك، 15بازيكن با مصدوميت 
به الليگا برگشتند؛ بازيكناني مثل پدري، آسنســيو و... كه 13تاي آنها مصدوميت عضالني بوده و 
دليل آن خستگي بازيكنان. در ماه سپتامبر، 81مصدوميت ثبت شــد، در اكتبر 75تا و در نوامبر 
76آسيب ديدگي كه همه آنها به خاطر بازي هاي ملي و فيفادي هاي پيش از  آن بود. از بين مصدومان 
رئال، سبايوس و بيل به تمرين روي چمن برگشته اند اما فعال آماده بازي نيستند. ايسكو هم به اين 
دليل كه در بازي با گرانادا حاضر به گرم كردن نشد، شرايط بدي در باشگاه دارد و احتمال خروجش 
در نيم فصل زياد اســت. ادن آزار لطف كرده و براي اين بازي آماده شــده اما نمي شــود به جاي 

وينيسيوس و آسنسيو يا رودريگو او را به زمين فرستاد.

پركردنفاصله
بارسلونا هم ساعت 18:45امروز از رئال بتيس 
پذيرايي مي كند كه بازي آساني نيست. ژاوي 
در ليگ قهرمانان با خوش شانســي به بنفيكا 
نباخت و 2 مســابقه الليگايي با اســپانيول و 
ويارئال را با خوش شانسي بيشتري با پيروزي 
پشت ســر گذاشت. ســبك تيم ژاوي چيزي 
نيست كه هواداران انتظار داشــتند اما تيم با 
سرمربي جديد به زمان نياز دارد و البته نتيجه 
گرفتن در مســابقات ابتدايي؛ با هر كيفيت و 

سبكي.

   ژاوي مي داند با اين بازيكنان نمي شود سبكي 
هجومي ارائه داد. او در نقل وانتقاالت ژانويه مهاجم 
مي خواهد. فران تورس از من ســيتي گزينه اول 
است. سيتي شايد در ازاي اين بازيكن اسپانيايي، 
فرانكي دي يونگ را طلب كند. دني اولمو كه بزرگ 

شده الماسيا و مثل تورس وينگر فيكس فعلي تيم 
ملي اسپانياست، گزينه بعدي است. حكيم زياش 
و تيمو ورنر از چلســي و كاواني از منچستر هم 
هستند اما براي خريد هيچ كدام از اينها پولي در 
خزانه باشــگاه وجود ندارد، مگر آنكه بازيكني به 
فروش برســد يا براي معاوضــه در ويترين قرار 

بگيرد.

   اين بازي بــراي گاوي كه پديــده اين فصل 
كاتالون هاســت ويژه خواهد بود، جايي كه او در 
11 سالگي مقابل تيمي كه تابستان 2015از آن به 

الماسيا آمده بود بازي خواهد كرد.

   درصورتي كه بارسلونا در ژانويه فران تورس را 
به خدمت گرفت و دمبله تا آن زمان قرارداد خود را 
تمديد نكرده باشــد، اين بازيكن فرانسوي ممكن 

اســت چند مــاه مانــده بــه جــام جهانــي به 
نيمكت نشيني محكوم شود. دمبله پيشنهاد خوبي 
از نيوكاسل دارد؛ 15ميليون يورو براي انتقال آزاد 
پاداش بگيرد و سالي 15ميليون هم حقوق دريافت 
كند. الپورتا مثل بارتومئو درباره او گفته كه دمبله 

بهتر از امباپه است!

   ســرخي روبرتو هم يكي از بازيكناني است كه 
بارسا بدش نمي آيد او را با گزينه بهتري معاوضه 
كند. او از زمان صعود به تيم اصلي 97مســابقه را 
به دليل آسيب ديدگي از دست داده است. روبرتو 
هفته آينده در توركــو فنالند تحت عمل جراحي 
قرار خواهد گرفت. كاتاالن ها خبري از مدت دوري 
روبرتو منتشر نكرده اند اما موندو دپورتيوو مدعي 
شــده اســت كه اين بازيكن حدود 4 مــاه دور از 

ميادين خواهد بود.

يكبازيكالسيك
ساعت21 امشــب حســاس ترين بازي نيم فصل 
بوندس ليگا برگزار مي شــود. فاصله بايرن مونيخ 
صدرنشــين با دورتمونــد تنها 2 امتياز اســت و 
همين حساسيت ها را بيشتر هم مي كند. روحيه 
بايرني ها به خاطر تعلق نگرفتــن جايزه توپ طال 
به لواندوفســكي خيلي خوب نيســت و از طرفي 
هنوز مشكالت مربوط به كرونا هم هست و حضور 
كيميش و يكــي دو بازيكن ديگــر در قرنطينه. 
خوبي شــرايط جديد اين است كه باواريايي ها در 
حضور تماشاگران كمتري در ورزشگاه اختصاصي 
دورتموند به ميدان مي روند. فدراســيون فوتبال 
آلمان اعالم كرد با توجه به گسترش سويه جديد 
ويروس كرونا )اوميكرون( و به دليل اعمال مجدد 
محدوديت ها در اين كشور، از اين هفته مسابقات 
بوندس ليگا با تعداد تماشاگر محدود و تا حداكثر 
15هزار نفر برگزار خواهد شــد. اســتاديوم هاي 

آلمان كه در فصل جاري اكثــراً با ظرفيت كامل 
ميزبان هواداران بودند، اكنون بايد ظرفيت خود را 
كاهش دهند تا خطر گسترش مجدد اين ويروس 
به حداقل برسد. به اين ترتيب ديدار حساس روز 
شــنبه بين دورتموند و بايرن مونيخ در ورزشگاه 
ســيگنال ايدونا پارك نيز با تعداد تماشــاگران 
محدود برگزار خواهد شــد. ايــن هفته يك بازي 
تشــريفاتي براي بايرن و حســاس براي بارسلونا 
در ليگ قهرمانان هم در مونيخ در پيش است كه 
احتماال بدون تماشاگر خواهد بود. ارلينگ هالند 
پس از مدت ها كه به دليــل مصدوميت غايب بود 
به فوتبال برگشــته و هفته گذشــته توانست در 
حضوري كوتاه مدت، بازگشت خود را با گل جشن 
بگيرد. او مي تواند در بازي امشب حداقل 60دقيقه 
بازي كند. آكانجي به داليل نامشخص در تمرين 
غايب بود اما بلينگام به تمرينات برگشته. گورتسكا 

در ناحيه لگن احساس درد مي كند و احتماال به اين 
بازي نمي رسد. فليكس زواير داور 40 ساله آلماني 
ديدار 2 تيم بروســيا دورتمونــد و بايرن مونيخ را 

قضاوت خواهد كرد.
در 129رويارويي گذشــته، بايرني ها 65بار برده 
و 34بار باخته اند؛ 262گل براي بايرن و 173گل 
براي زنبورهــا. توماس مولر هم بــا 38بار حضور 
در دركالســيكر باســابقه ترين بازيكن اين داربي 
محسوب مي شــود. در ميان برترين گلزنان فصل 
22-2021 تاكنون 2 بازيكن از اين دو تيم حضور 
دارند كه البته هالنــد برخي بازي هــا را به دليل 
آسيب ديدگي از دست داده؛ لواندوفسكي از بايرن 
مونيخ 14 گل، محمد صالح از ليورپول با 13 گل، 
والهوويــچ از فيورنتينا با 12 گل، بنزمــا از رئال با 
12 گل، ايموبيلــه از التزيو بــا 10 گل و هالند از 

دورتموند با 10گل.

چراپرسپوليسميبرد؟چرااستقاللميبرد؟
ضمن اعالم برائت از مساوي احتمالي، به 3دليل سرخابي ها مي توانند فاتح داربي باشند

بهروز رسايلي  |  اين احتمال وجود دارد كه مثل خيلي از داربي هاي بي بو و بي خاصيت پايتخت، مسابقه امروز پرسپوليس و استقالل هم با يك تساوي سرد و بي روح به پايان برسد، اما از صميم 
قلب اميدواريم چنين اتفاقي رخ ندهد. برگزاري اين بازي در عصر روز اول هفته به اندازه كافي مضحك هست، كاش الاقل مردم فوتبال خوبي ببينند و اين بازي برنده داشته باشد. در هر صورت 

هر كدام از سرخابي ها به 3دليل مي توانند برنده اين مسابقه باشند.

چرااستقاللميتواندببرد؟
عطش بيشتر: فوتبال ايران در 6 سال گذشته به شدت تحت سلطه پرسپوليس 
بوده و اين اتفاق خوشــايندي براي ديگران، مخصوصا رقيب ســنتي نيست. 
استقاللي ها حتما براي پايان دادن به اين شرايط بي قراري مي كنند و در اين 
مسير، هيچ چيز به اندازه پيروزي در داربي نمي تواند حال آنها را بهتر كند. اگر 
بعد از 5 قهرماني پياپي ليگي كمي بي انگيزگي در ســاق پاي بازيكنان پرسپوليس ديده 
مي شود، در عوض استقاللي ها سراسر عطش هستند و مخصوصا بازيكنان تازه وارد اين تيم 
فرصتي ويژه براي خودنمايي در اختيار دارند. استقالل اگر مي خواهد به سلطه پرسپوليس 

پايان بدهد، وقتش همين فصل است و گل سرسبد اين فصل هم همين بازي است.

هراس يحيي: فرهاد مجيدي هميشه مشتاق حضور در داربي است و از اين 
بازي نمي ترسد. او حتي پيش از قرعه كشي جام حذفي فصل گذشته هم ابراز 
اميدواري كرد تيمش به پرســپوليس بخورد. در عوض به نظر مي رسد يحيي 
گل محمدي كمي از اين بازي خاص هراس دارد. تيم او معموال در داربي خوب 
بازي نمي كند. يحيي 2بار با اينكه روي كاغذ تيم پرستاره تري داشته، در ضربات پنالتي به 
مجيدي باخته و اوت شده است. يحيي البته بازي برگشت فصل گذشته را برد، اما همان روز 
هم خوش اقبال بود كه علي شجاعي در ثانيه هاي آخر توپ را از روي خط دروازه بيرون كشيد. 

به اين ترتيب شايد اين بار هم ترس گل محمدي به استقالل كمك كند.

دفاع پرسپوليس: نرسيدن جالل حسيني به داربي تهران خبر خوب و مهمي 
براي استقالل است. فرشاد فرجي در اين فصل تا حدودي متزلزل نشان داده و 
به طور كلي ساختار دفاعي پرسپوليس آسيب پذيرتر از هر زمان ديگري بوده 
است. اين تيم فقط 2 كلين شيت برابر نفت آبادان و نفت مسجدسليمان داشته، 
اما در هر دو بازي رقبا فرصت هاي خوبي براي گلزني خلق كردند. تزلزل ســاختار دفاعي 
پرسپوليس شايد استقالل را به برتري نزديك كند؛ مخصوصا در مسابقه اي مثل داربي كه 

اغلب اوقات زياد گل ندارد.

چراپرسپوليسميتواندببرد؟
ستاره هاي كليدي تر: اگرچه پرسپوليس در اين سال ها شماري از بازيكنان 
مؤثرش را از دســت داده، اما اين تيم هنوز از نظر بضاعت انساني جزو يكي دو 
باشگاه اول ليگ برتر است. حضور نفراتي مثل جالل حسيني )كه رسيدنش به 
اين بازي مشخص نيست(، سيامك نعمتي، كمال كاميابي نيا، اميد عاليشاه، 
مهدي ترابي، مهدي عبدي، عيسي آل كثير و... براي تيم يحيي گل محمدي نعمت بزرگي 
است. داربي هم هميشه مسابقه خاصي بوده كه در آن نفرات باتجربه تر عملكرد بهتري ارائه 
مي داده اند. در نتيجه هر كدام از اين بازيكنان كه ســابقه حضور در چندين شــهرآورد و 

مسابقات مهم آسيايي را دارند، مي توانند در يك لحظه كار را براي پرسپوليس در بياورند.

روحيه باالتر: پرســپوليس و اســتقالل در شــرايط متفاوتي به داربي تهران 
رسيده اند. اگرچه از كيفيت نمايش هاي هر دو تيم انتقاد مي شود، اما به هر حال 
پرسپوليس با بهره گيري از 2 ميزباني پياپي برابر تيم هاي نه چندان قدرتمند نفت 
آبادان و نفت مسجدسليمان توانست6 امتياز روحيه بخش كسب كند و حتي در 
جدول رده بندي باالتر از استقالل قرار بگيرد. آبي ها اما 4 مساوي پياپي را تجربه كرده اند و از نظر 
روحي كمي آسيب پذير هستند. اين 4 مساوي باعث شده كم كم صداي انتقادها از مجيدي و 
تيمش باالتر برود. برتري روحي در داربي خيلي مهم است و بسته به شرايط مسابقه مي تواند 
اهميت بيشتري هم پيدا كند. مثال فرض كنيد پرسپوليس در دقايق آغازين بازي يك گل بزند...

دروازه بان حريف: هنوز نمي دانيم مجيدي در داربي به روند استفاده از رضايي 
درون دروازه ادامه خواهد داد يا به سمت حســيني برمي گردد. اين مهم ترين و 
پرريسك ترين تصميمي است كه مجيدي قبل از داربي بايد بگيرد و اگر تصميم او 
با موفقيت همراه نباشد، تبعات بســيار بدي براي اين مربي خواهد داشت. شايد 
رضايي گلر فوق العاده اي باشد و به قول فرهاد مجيدي 10 سال دروازه تيم ملي را بيمه كند. در 
اين مورد بعدها بايد نظر داد، اما به هر حال او در كليدي ترين پست استقالل، براي يك مسابقه 
ويژه مثل داربي بازيكن كم تجربه اي به شمار مي آيد و شايد همين مسئله كار دست تيمش بدهد.
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شفاف باشيد

2تيم ملي و مشكل سرمربي

تيم فوالد سيرجان ايرانيان امروز به بيتيم برزيل، محل برگزاري 
جام باشگاه هاي جهان اعزام مي شــود اما هنوز تكليف بازيكن 
پشت خط زن اين تيم معلوم نيست. اگر مشكل خروجي مسعود 
رنجبر )از پديده هاي كنوني واليبال كه سرباز است( حل نشود، 
صابر كاظمي بايد با اين تيم راهي برزيل شــود. البته صابر گفته 
مصدوم است و به اين ســفر نمي رود. چند روزي است كه مدير 
باشگاه سيرجان مي گويد سعيد رضايي، سرمربي تيم با شرايط 
موجود مخالف حضور در باشــگاه هاي جهان بود. خب آقايان! 
مديران حرفه اي! سرمربي با تيم و بازيكنان بازي مي كند يا شما؟ 

چرا نظر فني سرمربي براي شما هيچ اهميتي ندارد؟

ليگ برتر واليبال باشگاه هاي كشــور به نيم فصل نرسيده 18روز 
تعطيل شد؛ در واقع 13تيم به خاطر سفر ناخواسته و شايد به خاطر 
90هزار دالر ناقابل جايزه شركت در جام باشگاه هاي جهان )حتي 
درصورت پنجمي مشترك بين 6تيم( معطل مانده اند اما رئيس 
سازمان ليگ فدراسيون مي گويد: »ما منافع ملي واليبال را درنظر 
مي گيريم و تحت تأثير جوسازي ها بي قرار نمي شويم!« در حقيقت 
همه رسانه ها و بيشتر مربيان ســوپرليگي كه مخالف توقف ليگ 
و دادن يار كمكي به فوالد ســيرجان  بوده اند، منافع ملي را درك 
نكرده اند! كاش شفاف بگوييد حضور سيرجان با تيم نصفه ونيمه در 
جام باشگاه هاي جهان چه سودي براي اين تيم و واليبال ايران دارد؟

سال آينده تيم ملي واليبال بايد در ليگ ملل، جام كنفدراسيون 
آسيا، مسابقات قهرماني جهان و بازي هاي آسيايي چين شركت 
كند. فدراسيون واليبال هم از مشاوران فني افتخاري خواسته است 
كه پيشنهادهاي خود را در اين زمينه ارائه دهند اما با توجه به فاصله 
۲روزه مسابقات جهاني روسيه )شهريورماه( با بازي هاي آسيايي 
كه مدال آن براي وزارت ورزش و كميتــه ملي المپيك اهميت 
دارد، چــاره اي نمي ماند كه براي ۲تيم ملي ۲ســرمربي انتخاب 
كنند. بهروز عطايي كه تا المپيك آينده دست نمي خورد، حاال فكر 
مي كنيد سرمربي تيم دوم ملي چه كسي مي شود؟ پيمان اكبري، 
محمدرضا تندروان يا رحمان محمدي راد كه اين روزها به شدت از 
عملكرد سازمان ليگ انتقاد مي كند؟ مي دانيم كه در اين تشكيالت 

هيچ انتقادي را برنمي تابند و منتقد را در حباب )!( قرار مي دهند.

از روز اول گفتم شركت نكنيم
 سعيد رضايي، سرمربي تيم واليبال فوالد متهم است كه با اصرار براي حضور در جام باشگاه هاي جهان، واليبال را به دردسر انداخته اما او مي گويد

 تنها مخالف سرسخت اين اعزام بوده و رفتن به برزيل، خواست فدراسيون است

پشت خط زن

منهای فوتبال

معماي پشت خط زن در برزيل

ليلی خرسند| تيم واليبال فوالد سيرجان بايد به جام باشگاه هاي جهان برود اما 
سعيد رضايي، سرمربي اين تيم به رفتن تيم راضي نيست. سيرجان سال پيش در 
ليگ قهرمان شد و درحالي كه تا مرز فروپاشــي پيش رفته بود، در ليگ ماندگار 
شد. اين تيم با اينكه بيشتر ستاره هاي فصل قبل را از دست داده بود، قهرمان جام 
باشگاه هاي آسيا شد و حاال يكي از تيم هاي حاضر در جام باشگاه هاي جهان است 
كه از 16 تا 22آذر در برزيل برگزار مي شود. سيرجان به اندازه كافي بازيكن ندارد، 
آنهايي هم كه هستند آسيب ديده اند. از روز اول حرف رضايي اين بود كه از اين جام 
انصراف بدهند و تمركز تيم روي ليگ باشد، اما فدراسيون كه حتي در برنامه ريزي 
ليگ، غيبت چندروزه سيرجان و حضور تيم در جام باشگاه ها را نديده بود، مصر 
است كه تيم براي دفاع از اعتبار واليبال ايران در مسابقات شركت كند. آنها در 
مشورت با مديران باشگاه تصميم به اعزام تيم گرفته اند و تيم هاي ديگر شاكي اند 
كه با رفتن سيرجان و تعويق ليگ، برنامه ريزي شان به هم مي ريزد. اعتراض بعدي 
آنها به دادن بازيكن قرضي به سيرجان است. بيشتر آنها در اين اتفاق رضايي را 
مقصر مي دانند و مدعي  اند كه او به خاطر سفر توريستي، به ليگ و منافع ملي لطمه 
مي زند. اما سعيد رضايي در گفت وگو با همشهري از خودش و تيمش دفاع مي كند.

 در شرايطي كه تيم شما نه به اندازه كافي بازيكن دارد، نه تيمي حاضر 
است به شما بازيكن بدهد و در ليگ هم نتوانسته ايد خوب نتيجه بگيريد، چه 

اصراري است كه به جام باشگاه هاي جهان برويد؟
من روز اول نظر فني ام را به باشگاه و فدراسيون دادم و گفتم با توجه به شرايطي كه تيم دارد، 
بهتر است در مسابقات شركت نكنيم. هم آنجا نمي توانيم موفق شويم و هم اينكه وقتي با 
يك تيم خسته از برزيل برگرديم، ليگ را از دست مي دهيم و اين به ضرر ماست. تيم هيچ 
فرصتي براي استراحت ندارد. من حتي در نيم فصل فرصت يارگيري را هم از دست مي دهم. 
سال۲015 به عنوان مربي همراه با پيكان اين مسابقات را تجربه كردم كه دقيقا در همين 
شهر برزيل برگزار مي شد. بنابراين بهتر از همه مي دانم رفت و برگشت چه مشكالتي دارد و 
چقدر مي تواند به تيم لطمه بزند. اوايل فدراسيون هم رفتن به اين مسابقات را كار سختي 
مي دانست، آنها حتي در برنامه  ليگ هم اين مسابقات را لحاظ نكرده بودند. مدير باشگاه 
هم نظر من را پذيرفت و حتي حاضر شــد جريمه بدهد و از مسابقات كنار بكشد. اما نظر 
فدراسيون عوض شد و گفتند حضور در اين جام بحث ملي است و بايد تيم اعزام شود. وعده 

حمايت دادند و باشگاه را راضي كردند كه تيم به برزيل برود.

 وعده چه حمايتي را دادند؟
اينكه باشگاه ها را راضي كنند كه به ما بازيكن بدهند و برنامه ليگ را تغيير بدهند، اما بعد از 
اينكه باشگاه با توجه به اين دو مورد تأييديه داد در مسابقات شركت كنيم، به وعده ها عمل 
نشد. ما را مجبور كردند روز چهارشنبه به جاي سيرجان در تهران با هراز آمل بازي كنيم. تا يك 
روز قبل از اعزام هم مشخص نيست ما چه بازيكناني را داريم. فدراسيون مي گويد بحث ملي 
است، من نه به كالم كه در عمل نشان داده ام حواسم به مسائل ملي هست. قبل از المپيك از 

كادر فني تيم ملي كنار كشيدم اما سكوت كردم تا تيم ملي ضرر نكند.

 طوري وانمود مي شود كه انگار شما تنها كسي هستيد كه اصرار داريد 
تيم به مسابقه برود.

من مخالف سرسخت اين اعزام بودم و هستم. در فدراسيون جلسه گذاشتند و با داليل فني و 
منطقي مخالفتم را اعالم كردم. رفتن به اين مسابقات به اعتبار واليبال و تيم من لطمه مي زند. 
من هنوز نتوانسته ام مشكالت تيم را بعد از جام باشگاه هاي آسيا حل كنم. چند بازيكن مصدوم 

دارم، تيم از برزيل برگردد، نمي  تواند در ليگ كاري كند و من مربي بايد پاسخگو باشم.

 يكي از بحث هاي اصلي بر سر حضور صابر كاظمي در تيم شماست. 
صابر مي گويد مصدوم است و حاضر نيست براي تيم شما بازي كند.

به باشگاه ها و مربيان حق مي دهم كه با ما همكاري نكنند. آنها حق دارند  سرمايه هايشان را 
حفظ كنند اما باشگاه ها وقتي با بازيكني قرارداد مي بندند، بايد ببينند قرارداد بازيكن با باشگاه 
در چه شرايطي است. من و باشگاه در گرفتن بازيكن هيچ دخالتي نكرديم. فدراسيون به اصرار 
از من ليست بازيكن خواست و من روي هيچ بازيكن خاصي تأكيد نكردم. وقتي خود فدراسيون 
ديد باشگاه هاي ديگر بازيكن نمي دهند، روي بازيكناني تمركز كرد كه با ما قرارداد قانوني دارند 

و صابر يكي از آنها بود. بشخصه از نظر اخالقي موافق حضور صابر در تيم نيستم.

 يكي دو خبرگزاري نوشــته اند كه باشگاه سيرجان، صابر را تهديد 
كرده و حتي گفته پزشك معتمد فدراســيون بايد مصدوميت اين بازيكن را 

تأييد كند.
من و باشگاه نه با بازيكني تماس گرفتيم و نه كسي را تهديد كرديم. اگر تهديدي بوده، خود 
صابر مي  تواند شهادت بدهد كه چه كساني تهديدش كرده اند. فكر مي كنم اگر بازيكن مستقيم 
با باشگاه صحبت مي كرد، خيلي بهتر بود تا اينكه در رسانه ها حرفش را بزند و صحبت هايش 

تحريف شود. خبرگزاري هايي كه مدعي اند حافظ منافع ملي و قوانين هستند، چطور مي توانند 
به خودشان اجازه بدهند اين خبرهاي كذب را منتشر كنند؟ در اين خبرگزاري ها هيچ كسي 
روي نوشته هاي خبرنگاران نظارت نمي كند؟ اين خبرگزاري ها با نشر اكاذيب، ذهنيت جامعه 
را نسبت به يك مجموعه تغيير مي دهند. تا ديروز از سعيد رضايي اسمي نبود و انگار سيرجان 
مربي ندارد ولي امروز اسم من وسط است. همانطور كه در المپيك و سر بازي هاي تيم ملي 
بعضي از افراد دنبال منافع شخصي شان بودند، اين بار هم منافع خودشان را به منافع ملي و 

باشگاهي ترجيح داده اند.

 چرا خود فدراسيون درست اطالع رساني نمي كند؟
آنها در جريان همه اتفاقات هستند و بايد اين اخبار را تكذيب كنند. بايد به همه بگويند از طرف 

فدراسيون با بازيكنان تماس گرفته  شده نه از طرف باشگاه.

 باشگاه ها  هم مقصر هستند. چرا قانوني را كه در آيين نامه هست و به 
ضرر خودشان است، تأييد كرده اند؟

باشگاه ها و مديرانشــان بايد جوابگو باشند. صورت مســئله را پاك كرده ايم و دنبال متهم 
مي گرديم ولي بهتر است كه واقعيت ها گفته شود.

 دليل اصرار فدراســيون براي حضور در اين مسابقات را مي  دانيد؟ 
گفته مي شود حضور در اين مســابقات درآمد دالري دارد و فدراسيون سهم 

قابل توجهي از اين درآمد دارد.
من خبر ندارم و بهتر است خود فدراسيون توضيح بدهد. از نظر من دليل اصرار فدراسيون 
مي تواند دفاع از آيين نامه و قانوني باشد كه نوشته است. فشار فدراسيون جهاني براي حضور 

ايران را هم نمي  شود ناديده گرفت.

 گفته مي شود فدراسيون دير به شما بازيكن داد و براي گرفتن ويزا 
دير اقدام كرد تا نرفتن تيم به مسابقات از نظر فدراسيون جهاني توجيهي داشته 

باشد و مجبور نشويد جريمه بدهيد.
از اين موضوع بي خبرم. من فقط شنيده ام كه تيم شنبه شــب اعزام مي شود و نمي دانم چه 
بازيكناني دارم و با چه شرايطي مي رويم. برخالف جام باشگاه هاي آسيا ترجيح دادم در اين 

مسائل دخالت نكنم.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال
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افقي:
1- رقم هاي بعــد از مميز در 
اعداد- چراغ نفت سوز قديمي- 

قصه عاميانه
۲- پوســت قيمتي- داستاني 
نوشــته تورگنيف روســي- 

بي بندوبار
3- نويسنده ايرلندي و خالق 
نمايشنامه مرد بالشي- مخفف 

اينك
4- سنگيني اجسام- تخمك- 

سرور شهيدان اهل قلم
5- سال آذري- انعكاس صوت- 
حالت انقباض غيرارادي عضله 

ديافراگم
6- دريانورد- افسرده- همراه 

پشتك
7- نوعــي پارچــه بــا الياف 
طبيعي- سجده كننده- نوعي 

ضايعه پوستي
8- دوتا نون- تا كنون- تحيت- 

دشنام
9- بيماري- كرســي واعظ- 

نزديك بين
10- پراكندگــي- مجلــس 

نمايندگان روسيه- سانسور
11- نويسنده تازه كار- رقعه- 

نيروگاه شمال
1۲-درياچه اي در آفريقاي جنوبي-  
روزي دهنده- حفاظ ضربه گير 

خودرو

13- نگهبان گله- عبارتي كه 
در اذان نيســت ولي در اقامه 

هست
14- مركــز تهيــه فيلم هاي 
سينمايي آمريكا- سياهرگ- 

چاي خارجي
15- واحــد شــمارش كاغذ- 
خــودروي كوچك براي حمل 
مصالح ســاختماني- ســوره 

سي و يكم قرآن
  

عمودي:
1- عبوس- شبيه بودن- اشتباه

۲- شــيطان- شــكل هاي 
رنگارنگ و گوناگون

3- فلزي ديرگداز- پرهيزكار- 
ناپايدار

4- پيروان يــك پيامبر- گل 
شهيدان- به هم برخورد كردن

5- خواب خــوش- قطره هاي 
ريز باران- بسته شده

6- وابســته، مربوط- طناز- از 
عيوب شعر

7- روزنامه چاپ پاريس- عاجز 
و درمانده- همسر حوا

8- گيره كاغذ- پشت سر هم
9- الياف پوست نخل- نام مادر 

امام زمان)عج(- غيرحرفه اي
10- ترس و بيم- تندرست- 

بلبل
11- از درختان گرمســيري 

تناور- هميشه- اندك
1۲- شعر كوتاه ژاپني- نام ديگر سوره 

غافر- راستي و درستي
13- ابر و باد و... و خورشــيد و فلك 
دركارند- بافنده- كوچك ترين واحد 

تشكيل دهنده تصوير مانيتور
14- هافبــك آلماني تيــم فوتبال 

رئال مادريد- انقالبي مكزيك
15- مــاده آرايشــي ناخــن- از 
شــاخه هاي تخصصي پزشكي- گرو 

15گذاشته شده

خنهمرگسونشفرح
راكمتسوهاكريق
دشرروداوكاهسا
نيچنخسانتعان
نوميمتسكشادلي
كارتتبرشقيفوت

وعافتراصالخا
لولراديارسرمم
ايميرنديمرار
هنهربلدوريلزا
رتكداوهاناديم

اريقحترفولين
سايهبوچدرزنهك
انمراسيهدنياپ
ناركيبنميهمرل

 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 | 4087
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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جايزه نيم ميلياردي وفايي

حســين وفايي بيلياردباز كشــورمان پس از شكســت دادن ســلبي، 
مردشــماره يك  بيليارد جهان، در مرحله يك هشــتم نهايي 

 به مصاف جك ليزوســكي انگليســي رفت و با نتيجه
 6 بر4 شكست خورد. شكســت وفايي در اين مرحله 
از مسابقات درحالي رقم خورد كه حريف انگليسي او 

در رده 15جهان قرار داشت. طبق اعالم فدراسيون 
جهاني اســنوكر، هر اسنوكر بازي كه موفق 
شــود در مرحله ســوم ايــن رقابت ها به 
پيروزي برسد، 1۲هزار پوند جايزه خواهد 
گرفت. وفايي كه با درخشش خود به اين 
مرحله از مسابقات رســيده بود، توانست 
تقريبا 470 ميليون تومــان جايزه نقدي 

دريافت كند.
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   اعالن قرمز اينترپل چيست؟ 
اما روند استرداد مجرمان از خارج از كشور چگونه است و اعالن قرمز پليس بين الملل چطور انجام 
مي شود؟ صدور اعالن قرمز و دستگيري مجرمين توسط اينترپل يكي از مهم ترين روش هاي استرداد 
مجرمين به كشورهاي ديگر است. مقام قضايي يك كشور براساس حكم صادرشده به پليس بين الملل 
كشور خود اعالم مي كند كه متهمي به دليل جرائمي كه مرتكب شده و به خارج از كشور گريخته است 
بايد دستگير شود و پليس بين الملل كشور نيز از اينترپل )پليس بين الملل( كمك مي خواهد و اعالم 
مي كند كه اين فرد مرتكب جرمي شده و از كشور فرار كرده است و از اين رو متهم بايد تحت تعقيب 
بين المللي قرار گيرد. در اين شرايط به كشورهاي مختلف اعالني صادر مي شود كه شخصي، جرمي 
در كشور ما انجام داده و حاال بايد او را شناسايي و دستگير كرده و به ما تحويل دهيد. اغلب جرائمي كه 
براي آنها اعالن قرمز صادر مي شود شامل: امنيت عمومي، تروريسم، جنايات سازمان يافته، جنايت 
جنگي، پولشويي، جرائم سايبري، جرائم مالكيت فكري، قاچاق اسلحه و مواد مخدر است. اينترپل 
194عضو دارد و دومين سازمان بين المللي از نظر تعداد كشورهاي شركت كننده محسوب مي شود. 
مقر اين سازمان اكنون در شهر ليون فرانسه است. هم اكنون كشورمان با 1۶ كشور قرارداد استرداد 

مجرمان و با ۶۸ كشور قرارداد انتقال محكومان و معاضدت حقوقي و قضايي دارد.

  رسيدگي به رفع سد معبر، كند است
سد معبر در محدوده ميدان خراسان زندگي مردم را مختل كرده است. 
چندي قبل با تالش بسيار شماره اي پيدا كرده و سد معبر را گزارش 
كردم اما هر چه صبر كرديم خبري از مأمور رفع سد معبر نشد. روزهاي 
بعد هم خبري نشد. واقعا نياز است در اين زمينه سريع و قاطع عمل 

كنند تا زندگي مردم مختل نشود.
كاظمي از تهران 

  دانشگاه 4كالسه كوهدشت 1200دانشجو دارد
وضعيت دانشجويان دانشــگاه كوهدشت بســيار بغرنج است. اين 
دانشجويان قبل از كرونا هم شرايط سختي داشتند و اكنون كه كرونا 
هست و كالس ها داير وضع سخت تر شده اســت. اين دانشگاه تنها 
4كالس دارد با كمترين امكانات رفاهي و آموزشي درحالي كه شهريه 
آن با شهريه دانشگاه مركز استان يكي است اما امكاناتش در حد يك 
مدرسه روستايي است. واقعا اكنون همگي نگران شيوع كرونا در غلغله 

جمعيت كالس ها هستيم.
فتحي از كوهدشت 

   كمبود پاركينگ در خيابان پيروزي
خيابان پيروزي پر از مراكز خريد طبقاتي است. متأسفانه اين مراكز به 
اندازه كافي پاركينگ ندارند و همين موضوع باعث دردسر شهروندان 
و بيشتر شدن ترافيك مي شود. بايد هنگام صدور مجوز براي اين قبيل 

مراكز، به اندازه كافي پاركينگ هم برايشان درنظر گرفته شود.
خامسي از تهران

  زمين باير ورودي كرج بالاستفاده مانده است
ورودي شــهر كرج )بعد از پل كالك( قطعه زمين نسبتا بزرگي است 
كه به حال خود رها شده و منظره خوشايندي ندارد. اين زمين قابليت 
تبديل شدن به يك فضاي سبز زيبا را دارد كه عالوه بر زيبايي بصري 

براي شهروندان موجب تصفيه و تميزي هواي منطقه مي شود.
هروي از كرج

  كارشناس بهداشت مدارس هنوز به منطقه5 تهران سر نزده است
آموزش و پرورش تهران در منطقه5 مدارسش را بازگشايي نكرده است 
و هر وقت پيگير مي شويم مي گويند بايد كارشناس بهداشت بيايد و 
شــرايط را تأييد كند تا بتوانيم بازگشايي كنيم. واقعا نگران وضعيت 

تحصيلي فرزندانمان هستيم و نمي دانيم چه بايد بكنيم.
خيري از تهران 

   سرعت اينترنت، استفاده از نرم افزار ايراني را مختل كرده است
سرعت بسيار پايين اينترنت، استفاده از نرم افزارهاي ايراني مثل گپ 
و ايتا را غيرممكن كرده است تا چه رســد به نرم افزارهاي خارجي. 
اين همه تبليغات براي نرم افزارهاي داخلي مي كنند حداقل سرعت 
اينترنت براي آنها قابل قبول باشد كه بشــود كار كرد. از سوي ديگر 
نرم افزارهاي داخلي جايگزين پر از اشكال است كه معلوم نيست چه 

زماني برطرف خواهد شد.
پرهام از بجنورد

  مرخصي هاي مادران كارمند اجرايي نمي شود
برخي مرخصي ها يا دوركاري هايي كه با توجه به آلودگي هوا يا شرايط 
كرونا و... براي مادران داراي فرزند خردسال يا باردار درنظر مي گيرند 
توسط ادارات و سازمان هاي ذيربط اجرايي نمي شود و قانوني هم وجود 
ندارد كه اين سازمان ها را ملزم به اجراي آن كند و به نظر مي رسد اعالم 

آنها به عنوان خبر فقط دردي براي مادراني باشد كه از آن محرومند.
مرضياني از تهران 

  مسكن مهر هشتگرد مسئول ندارد
پروژه اي به بزرگي مسكن مهر هشــتگرد هنوز يك مسئول ندارد كه 
بتوانيم از وي پيگير امور مربوط به تحويل مسكن باشيم يا انتقادات خود 

را منتقل كنيم. همين باعث شده طرح كال راكد بماند.
متقاضي مسكن مهر هشتگرد

   تاكسي هاي گردشي به صورت دائم در شهرك خانه باشند
از سازمان تاكسيراني اصفهان و حومه و شهرداري منطقه 8 اصفهان و 
اداره راهنمايي و رانندگي اين شهر تقاضامنديم ترتيبي اتخاذ نمايند 
كه تاكسي هاي گردشي و كرايه اي در سطح شهرك بزرگ و پرجمعيت 
)خانه اصفهان( كه جمعيت زيادي هــم دارد به طور دائم و به صورت 
گردشي حضور داشته باشند تا حمل ونقل مردم در اين منطقه وسيع 

سامان يابد.
محمودي از اصفهان

  عالئم راهنمايي و رانندگي نيازمند رنگ آميزي 
همه ســاله در پاييز و زمســتان به خاطر بارندگي، عاليم راهنمايي و 
رانندگي رنگ آميزي شده در آسفالت ها به تدريج كمرنگ مي شود لذا 
الزم است با رنگ آميزي مجدد، اين عالئم خوانا شده و نسبت به اصالح 

آنها اقدام شود تا خداي نكرده حوادث ناگوار پديد نيايد.
نوح علي عسكرآبادي

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

قدرداني

   ميهمان ناخوانده 
  قاتل بود 

مردي كه در درگيري خانوادگي همســرش 
را به قتل رســانده و به تهران فــرار كرده بود، 

دستگير شد.
به گزارش همشهري، عصر پنجشنبه 11آذر ماه 
مردي جوان سراسيمه قدم در كالنتري نبرد 
تهران گذاشــت و گفت كه مي خواهد راز يك 

جنايت خانوادگي را فاش كند.
وي در ادامه توضيح داد: شب قبل مادرزنم مرا 
به خانه اش دعوت كرد و وقتــي به آنجا رفتم 
متوجه شدم يكي از بســتگان آنها كه مردي 
جوان به نام مهدي است از رشت به تهران آمده 
و مهمان خانه مادرزنم است. آن شب و پس از 
صرف شام، من و همســرم به خانه برگشتيم 
تا اينكه صبح متوجه شــدم همســر مهدي 
در خانه شان در رشــت به قتل رسيده است. 
آنطور كه متوجه شدم مهدي روز چهارشنبه 
همسرش را در رشت به قتل رسانده و بعد به 
تهران فرار كرده و بــه خانه مادرزنم آمده بود. 
اين در حالي است كه مادرزنم از اتفاق هولناك 
بي خبر است و مهدي)قاتل( همچنان در خانه 

او به سر مي برد.
با اظهارات مرد جوان، تحقيقات آغاز شــد و 
مأموران در تماس با پليس رشــت دريافتند 
كه حرف هاي او صحــت دارد. به گفته پليس 
رشت، روز چهارشــنبه قتلي در اين شهر رخ 
داده و قرباني آن زني جوان بود و با توجه به فرار 
شوهرش به نام مهدي، نام وي در ليست افراد 

تحت تعقيب قرار گرفته بود.
با اين اطالعــات مأموران به دســتور قاضي 
محمد جواد شــفيعي، بازپرس جنايي تهران 
براي بازداشت مهدي وارد عمل شده و راهي 
مخفيگاه او شــدند. اما متهم به محض ديدن 
مأموران با چاقويي كه با آن همسرش را به قتل 
رسانده بود به سمت آنها هجوم برد كه فرار كند 
اما نقشه او ناكام ماند و مأموران موفق شدند وي 

را به دام اندازند.
مرد 40ساله در بازجويي ها به قتل همسرش 
در رشت اقرار كرد و گفت: به دليل اختالفات 
خانوادگي كه با همسرم داشتم روز چهارشنبه 
با او درگير شدم و چون عصباني بودم با ضربات 
متعدد چاقــو جانش را گرفتم. پــس از قتل، 
وحشــت كردم و از خانه بيــرون رفتم. چند 
ساعتي در خيابان ها ســرگردان بودم تا اينكه 
تصميم گرفتم به تهــران بيايم. وي ادامه داد: 
به خانه يكي از بســتگانم رفتــم اما فكرش را 
نمي كردم به اين سرعت لو بروم و دستگير شوم. 
متهم به قتل پس از اقرار به جنايت بازداشت 
شد و به دليل اينكه حادثه در شهرستان رشت 
رخ داده، پرونده با صدور عدم صالحيت براي 
ادامه رسيدگي و تحقيقات بيشتر به دادسراي 

اين شهر فرستاده شد.

دستگيري قاچاقچيان بين المللي در سوله متروكه
وقتي اعضاي باند بين المللي قاچاق مواد مخدر در سوله اي 

در شهرك صنعتي شيراز سرگرم جاسازي كامال حرفه اي داخلي
حشيش و قرص هاي روانگردان داخل هندوانه ها بودند 
عمليات پليس استان فارس كليد خورد. با دستگيري 11قاچاقچي، 
محموله بزرگ مواد مخدر پيش از ارســال به كشورهاي جنوبي ايران 

كشف شد.
به گزارش همشهري، از چند روز قبل مأموران پليس مبارزه با موادمخدر 
استان فارس به اطالعاتي دست يافتند كه نشان مي داد اعضاي يك باند 
بين المللي قاچاق مواد مخدر با انتقال محموله اي بزرگ به شيراز قصد 

دارند آن را به كشورهاي حاشيه اي خليج فارس قاچاق كنند.
بررسي هاي اطالعاتي نشان مي  داد اين محموله كه شامل حشيش و 
قرص هاي روانگردان است از يكي از استان هاي شرقي كشور بارگيري و 
به شيراز منتقل شده و هم اكنون در يكي از شهرك هاي صنعتي شيراز 

نگهداري مي شود.
تحقيقات مأموران براي شناسايي محل دقيق دپوي محموله مخدر ادامه 
يافت و طولي نكشيد كه سرنخ هاي مهمي به دست آمد. به اين ترتيب 
سوله اي متروكه در يكي از شــهرك هاي صنعتي كه محل نگهداري 
محموله بود شناسايي و تيم هاي عملياتي براي دستگيري اعضاي باند 

وارد عمل شدند.

عمليات صبحگاهي 
صبح پنجشنبه، هوا تازه روشن شــده بود كه تيم  هاي عملياتي وارد 
شهرك صنعتي شدند و ســوله  مورد نظر را محاصره كردند. آنطور كه 
اطالعات به دست آمده نشــان مي داد، قاچاقچيان در داخل سوله در 
حال آماده سازي محموله براي ارسال به خارج از كشور بودند. همه  چيز 
براي آغاز عمليات آماده بود. تيم هاي پليسي پيش از اينكه قاچاقچيان 
متوجه حضور آنها در شــهرك صنعتي شــوند، وارد سوله شدند و در 
يك عمليات ضربتي 11قاچاقچي را دستگير كردند. داخل سوله يك 
تريلي ترانزيتي به چشــم مي خورد كه بار آن پالت هاي هندوانه بود. 

هندوانه هايي بزرگ كه وزن هر كدام بيشتر از 20كيلو بود.

شگرد قاچاقچيان اين  بود كه ابتدا با ايجاد ســوراخي در هندوانه ها، 
محتواي آن را خارج كرده و سپس بســته هاي حشيش و قرص هاي 
روانگردان را داخل آنها جاســازي كرده بودند. قرص ها و حشيش ها 
كامال ماهرانه و داخل فويل هاي آلومينيومي بسته بندي شده بودند 
تا هم به آنها آسيبي نرســد و هم اينكه مانع از انتشار بوي حشيش و 
بر انگيختن ظن پليس در پاســگاه هاي ايست و بازرسي شود. از سوي 
ديگــر هندوانه هاي حاوي مواد مخــدر در انتهاي پالت هــا قرار داده 
شده بودند، به گونه اي كه دســتيابي به آنها از سوي مأموران مستقر 
در پاسگاه هاي ايست و بازرسي ســخت باشد و تريلي حامل محموله 

به راحتي بتواند مسير شــيراز تا بنادر جنوبي را طي كند و از آنجا به 
كشورهاي مقصد منتقل شود.

به گفته ســردار رهام بخش حبيبي، فرمانده انتظامي اســتان فارس، 
مأموران در بازرسي تريلي و از داخل هندوانه ها 200كيلو حشيش و 
237هزار عدد قرص را كه به صورت حرفه اي جاسازي شده بود كشف 
كردند. همچنين 9دستگاه سواري بي ام و، پژو پارس  و سمند متعلق به 
متهمان نيز در آنجا توقيف شد و با دستگيري 11قاچاقچي بين المللي، 

پرونده آنها در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

استرداد كالهبردار 12هزار ميلياردي

قاچاقچيان هنگام آماده سازي  محموله بزرگ مواد مخدر براي انتقال به كشورهاي همسايه در محاصره پليس قرار گرفتند

برق دزدي مربوط به منطقه1۸ نيست
روابط عمومي منطقه18 شــهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
عنوان برق دزدي در منطقه پاسخ داده اســت: »با عنايت به جوابيه 
شــهردارناحيه يك، پيوســت نامه )رديف9( مربوط به شــهرداري 
منطقه18 )ناحيه يك( نبوده و موضوع بايد از طريق شهرداري منطقه9 

پيگيري گردد.«

خدا ُقوت به تالشگران شهرداري منطقه14 تهران
وقتي كه به برخي خيابان هاي تهران به ويژه خيابان پيروزي، شكوفه، 
سه راه باقرآباد، ميدان سرآسياب منطقه14 مي رويم، عوامل 137 يا در 
مراجعه به پارك ها، تالشگران شهرداري را مي بينيم كه در حال هرس 
شاخ و برگ درختان و رسيدگي به باغچه ها و يا اليروبي نهرها هستند. 
تنها كاري كه از دست ما بر مي آيد، اين اســت كه به آنها خدا قوت و 

خسته نباشيد بگوييم.
رمضان زاده از تهران

سارق حرفه اي هر بار گريم مي كرد و با 
چهره اي تازه سوار پرايدش مي شد تا دادسرا

زنان و دختران را قرباني نقشــه خود 
كند؛ غافل از اينكــه آخرين طعمــه اش دختري 
رزمي كار اســت كه يك ســال قبل قرباني چنين 

نقشه اي شده بود.
به گزارش همشــهري، از اوايل پاييز شكايت هايي 
در اختيار پليــس آگاهي تهران قــرار گرفت كه از 
سرقت هاي ســريالي يك جوان پرايد سوار حكايت 
داشت. بررسي اظهارات شــاكيان نشان مي داد كه 
متهم طعمه هايش را از بين دختران و زنان انتخاب و 
آنها را به عنوان مسافر سوار خودروي خود كرده و پس 
از بيهوش كردن آنها، دست به سرقت اموالشان زده 
بود. يكي از مالباخته ها در توضيح ماجرا گفت: يكي 
از روزهاي مهر امسال بود كه از محل كارم در شرق 
تهران خارج شدم و براي اينكه به خانه ام بروم كنار 
خيابان منتظر تاكسي ايستادم. دقايقي بعد راننده 
پرايدي بوق زد و وقتي مقصدم را گفتم توقف كرد. 
سوار ماشين شدم و در بين راه راننده شروع كرد به 
حرف زدن. او مي گفت كــه مهندس و تاجر بوده اما 
ورشكست شده و حاال براي امرار معاش هرازگاهي 
مسافركشــي مي كند. او به قــدري خوب صحبت 

مي كرد كه باعث شد اعتمادم را جلب كند.
وي ادامه داد: راننده جوان در بين راه از داشــبورت 
ماشــينش 2پاكت آبميوه بيرون آورد و يكي از آنها 
را به من داد و درحالي كه صحبت مي كرد شــروع 

كرد به نوشيدن آبميوه. من كه سرگرم گوش دادن 
به حرف هايش بودم، ني را داخل آبميوه گذاشــتم 
و كمي از آن را نوشــيدم. اما ناگهان دچار سرگيجه 
شدم و از راننده خواستم توقف كند اما ديگر چيزي 
نفهميدم و از هوش رفتم. وقتي چشمانم را باز كردم 
در بيمارستان بودم و متوجه شدم كه رهگذري مرا در 
يكي از بوستان هاي خلوت شرق تهران پيدا كرده و به 
اورژانس زنگ زده و من به بيمارستان منتقل شده ام. 
تازه آنجا بود كه متوجه شدم راننده پرايد با تعارف 
آبميوه مرا بيهوش كرده و طالها، ســاعت، موبايل، 

پول ها و كارت هاي عابربانكم را سرقت كرده است.

مجرم هزارچهره 
براي شاكيان ديگر هم حادثه اي مشابه رخ داده بود 
و هر كدام از آنها پس از نوشيدن آبميوه مسموم يك 
تا دو هفته بيهوش شــده بودند اما نكته عجيبي كه 
در اين پرونده وجود داشت اين بود كه مالباخته ها 
چهره هاي متفاوتي از ســارق را نزد پليس ترسيم 
می كردند؛ مثال يكي از آنها مي گفت كه سارق ريش 
داشته درصورتي كه ديگري آن را رد مي كرد يا اينكه 
يكي از مالباخته ها مدعي بود كه سارق كم مو بوده 
و ديگري مدعي بود كه موهايــش بلند بود. اين در 
حالي بود كه بقيه مشخصات، ازجمله هيكل سارق، 
نحوه حرف زدن او و مشخصات خودروي پرايد كامال 
يكسان بود و اين نشان مي داد كه سارق حرفه اي هر 

بار با يك چهره جديد ظاهر مي شده است.

آنطور كــه شــاكيان مي گفتند متهم بيــن 35 تا 
40سال سن داشت و در اين شرايط جست وجو براي 

شناسايي و دستگيري او آغاز شد.

جدال با سارق 
درحالي كه همچنان به شــاكيان سارق هزارچهره 
افزوده مي شــد، اواخر هفته گذشته اتفاق عجيبي 
افتاد. آن روز رانندگاني كه از خياباني در شرق تهران 
عبورمي كردند متوجه جدال دختري جوان با راننده 

پرايدي در حال حركت شدند. 
دختر جوان در صندلي عقب ماشــين نشسته و در 
حال ضرب و شتم راننده پرايد بود و همين باعث شده 
بود راننده گاهي تعادلش را از دست بدهد و ماشين 
از مسير خارج شود. ســرانجام راننده توقف كرد اما 
جدال دختر جوان با او همچنان ادامه داشت تا اينكه 
شاهدان به سمت آنها رفتند و همزمان پليس را خبر 
كردند. زمان زيادي طول نكشيد كه پليس در محل 

سركرده باند 16نفره كالهبرداري از تجار و 
بازرگانان كه 12هزار ميليارد تومان به جيب 
زده و به روسيه گريخته بود پس از ماه ها فرار 
سرانجام با اعالن قرمز به اينترپل، در روسيه 

بازداشت و به كشور بازگردانده شد.
به گزارش همشــهري، اين متهم از چندي 
قبل با تاسيس شركت هاي جعلي در داخل 
و خارج از كشور كالهبرداري هايش را آغاز 
كرد. او كه 15همدســت ديگر نيز داشــت 
تاجران و مديــران شــركت هايي را كه در 
زمينه واردات و صــادرات فعاليت مي كنند 
به عنــوان طعمه انتخاب مي كــرد و پس از 
مدتي كه با ظاهر سازي  اعتماد شان را جلب 
مي كرد، دســت به كالهبرداري هاي كالن 
از آنها مي زد. طــوري كه در مــدت زمان 
كوتاهي افراد زيادي از او شــكايت كردند و 
رقم كالهبرداري هاي او و همدســتانش به 
400ميليون دالر رسيد. در چنين شرايطي 
بود كه با تشكيل پرونده در دستگاه قضايي 

تالش ها براي دستگيري او آغاز شد.
شواهد اوليه حاكي از آن بود كه متهم اصلي 
پرونده و چند نفر از همدستانش به خارج از 
كشور گريخته اند. مأموران پليس بين الملل 
كشور اواخر سال 99توانستند 4نفر از اعضاي 
اين باند را از خارج از كشور به داخل منتقل 
كنند اما هنوز ســركرده بانــد متواري بود. 
آنطور كه شواهد نشان مي داد او در روسيه 
به سر مي برد و زندگي مخفيانه را در مسكو در 
پيش گرفته بود. در اين شرايط بود كه پليس 

بين الملل كشورمان از طريق اينترپل براي او 
اعالن قرمز صادر كرد و خواستار استرداد او 
شد. هرچند اين روند چند ماه طول كشيد 
اما ســرانجام متهم عصر روز پنجشــنبه از 
طريق فرودگاه امام خميني)ه( به كشــور 

بازگردانده شد.

استرداد به روايت رئيس پليس بين الملل
سردار هادي شيرزاد، رئيس پليس بين الملل 
نيروي انتظامي درباره دستگيري اين متهم 
و فعاليت هاي مجرمانــه او و اعضاي باندش 
گفت: اين باند 16 نفره در سال 97 اقدام به 
كالهبرداري از مردم و شركت هاي تجاري 
مي كردند. آنها با تشكيل شركت هاي صوري 
متعدد با اســتفاده از جعل اســناد و ادعاي 
فعاليــت در زمينــه واردات كاال بــه مبلغ 
400 ميليون دالر كالهبــرداري كرده و در 

سال 99 متواري شدند.
وي ادامه داد: با هماهنگي هاي الزم با مراجع 
مربوطه داخلي و خارجــي، عليه اين متهم 
اعالن قرمز صادر شد و در اين باره وزارت امور 
خارجه و سفارت جمهوري اسالمي ايران در 
مســكو تالش هاي زيادي انجام دادند و در 
دادگاه مســكو پرونده اي عليه سركرده اين 
باند تشكيل شد و با توجه به مداركي كه ما به 
دادگاه ارائه كرده بوديم حكم استرداد متهم 
صادر و او بازداشت و روز پنجشنبه به كشور 

بازگردانده شد.
متهم بازداشت شده پس از انتقال به ايران در 

نخستين گفت وگو كه در باند فرودگاه امام 
خميني )ه(انجام شد تالش كرد خودش را 
بي گناه نشــان دهد. او دربــاره جرائمي كه 
مرتكب شده گفت: » من هيچ اطالعي از اين 
ماجرا ندارم.« او درباره اينكه از طعمه هايش 
بــراي واردات كاال پول هــاي كالني گرفته 

گفت:» من كارهايي كه مربوط به خودم بود 
را انجام دادم و نمي دانم ماجرا چيست.« او 
ادامه داد:» به نظرم بايد بــا كالهبرداران و 
افرادي كه پول مردم را مي برند شديدترين 
برخورد انجام شــود. اما من هيچ اطالعي از 

پرونده خودم ندارم.« 

دختري كه يك سال پيش در دام سارق متجاوز افتاده بود چند روز پيش باعث دستگيري شكارچي دختران شد

كابوس دختر جوان تكرار نشد
حادثه حضور يافت و در بررسي ها مشخص شد كه 
راننده پرايد قصد سرقت اموال دختر جوان را داشته 
اســت. اين دختر به مأموران گفت: حدود يك سال 
قبل به عنوان مسافر سوار خودرويي شدم كه راننده 
آن با چرب زباني مرا فريب داد و بــا تعارف آبميوه 
مسموم بيهوش كرد و نه تنها اموالم را دزديد بلكه مرا 
مورد آزار و اذيت هم قرار داد. اين اتفاق لطمه روحي 
شديدي به من وارد كرد براي اينكه حالم بهتر شود 

تصميم گرفتم به كالس هاي رزمي بروم.
دختر جوان گفت: امروز )روز حادثه( وقتي ســوار 
پرايد شدم و راننده آبميوه تعارف كرد، فهميدم كه 
نقشه اش چيست. با او درگير شدم و با ضربات مشت 
و لگد توانستم وي را مجبور به توقف كنم و در همين 

هنگام مردم رسيدند و او دستگير شد.
دزد شيشه اي 

با دســتگيري راننده پرايد معلوم شد كه وي همان 
دزد هزارچهره است كه از مدتي قبل تحت تعقيب 
پليس بود. متهم اگرچه در ابتــدا ادعاي بيگناهي 
مي كرد امــا در مواجهه حضوري بــا مالباخته ها به 
سرقت هاي سريالي اعتراف كرد و گفت: مدتي قبل 
معتاد به شيشه شدم و براي تامين هزينه مواد نقشه 
سرقت كشيدم. وي ادامه داد: يكي از مهارت هاي من 
اين است كه خيلي خوب حرف مي زنم. براي همين 
تصميم گرفتم از زنان و دختران سرقت كنم اما براي 
اينكه گير نيفتم، هر بار گريم مي كردم و با چهره اي 
جديد سوار ماشين مي شدم و سراغ طعمه اي جديد 
مي رفتم. پس از بيهوش كــردن طعمه هايم طال و 

پول هايشان را سرقت مي كردم.
متهم پس از اقرار به ده ها ســرقت با اين شگرد، به 
دستور قاضي عبدالسعيد مدرس، داديار شعبه چهارم 
دادسراي ويژه سرقت، براي انجام تحقيقات بيشتر در 

اختيار پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

پسر جوان با همدستي دوستش، پدر، مادر و برادرش را به قتل رساند

جزئيات جنايت خانوادگي در يزد
پسر جوان در جريان جنايتي هولناك با همدستي دوستش، پدر، مادر و برادرش را به قتل 

رساند و پيكر آنها را به آتش كشيد اما 10ساعت پس از اين جنايت دستگير شد.
به گزارش همشهري، اين جنايت چهارشنبه شب در شهر مجومرد اشكذر در استان يزد اتفاق 
افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه به پليس خبر رسيد پيكرهاي سوخته مادري 42ساله و پسر 
14ساله اش كشف شده است. به دنبال اين خبر مأموران پليس خود را به محل كشف اجساد 
رسانده و تحقيقات در اين باره آغاز شد. شواهد نشان مي داد عامل جنايت ابتدا قربانيانش را با 
چاقو به قتل رسانده و سپس اجساد شان را به آتش كشيده است. هنوز به درستي معلوم نبود 
اين جنايت با چه انگيزه اي و توسط چه كساني رخ داده اما بررسي ها ادامه داشت تا اينكه 
ساعتي بعد خبر رسيد جسد پدر خانواده نيز در بيابان هاي اطراف شهر كشف شده است. او 
نيز ابتدا با چاقو به قتل رسيده و سپس پيكرش به آتش كشيده شده بود. تجسس هاي پليس 
نشان مي داد كه اين خانواده اهل كاشمر هستند و از چند سال قبل به يزد مهاجرت كرده اند 

و پدر خانواده وضعيت مالي خوبي داشت.
اين جنايت هولناك مأموران پليس را در برابر معماي پيچيده اي قرار داده بود. آنها در جريان 
تحقيق درباره اين خانواده پي بردند كه پســر 21ساله خانواده ناپديد شده است. از طرفي 
بررسي ها نشان مي داد كه او از مدتي قبل با خانواده اش دچار اختالف شده بود و ممكن است 
در پشت پرده اين جنايت باشد. به همين دليل او تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه حدود 
10ساعت بعد همراه يكي از دوستانش كه 19سال دارد در بافت قديمي شهر يزد دستگير 

شد و به قتل پدر، مادر و برادرش با همدستي دوستش اعتراف كرد.

اعتراف به جنايت خانوادگي
پسر جوان در اعترافاتش گفت: پدرم وضعيت مالي خوبي داشت. او به من بي محلي و به برادر 
كوچك ترم توجه بيشتري مي كرد. به همين دليل تصميم گرفتم اعضاي خانواده ام را به قتل 
برسانم. اين ماجرا را با دوستم در ميان گذاشتم. با هم نقشه قتل را طراحي و اجرا كرديم. 
من به دوستم وعده داده بودم كه اگر با من همكاري كند، پولي خوبي گيرش مي آيد. او هم 
در قتل با من همراه شد. سردار عباسعلي بهداني فرد، فرمانده انتظامي استان يزد با تأييد اين 

خبر گفت: متهمان در بازداشت به سرمي برند و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.
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اولين قدم به سوي اسكار 
»هيأت ملي نقد« 2 جايزه بهترين فيلمنامه غيراقتباسي 

و بهترين فيلم خارجي را به اصغر فرهادي اهدا كرد

فيلم »قهرمان« برنده جايزه »هيأت ملي نقد« در رشته بهترين فيلم 
زبان خارجي شــد. همچنين درحالي كه در ايران بحث هاي پيرامون 
اقتباسي و غيراقتباســي بودن فيلمنامه  قهرمان  همچنان در جريان 
اســت، اصغر فرهادي، برنده جايزه هيأت ملي نقد، در رشته بهترين 
فيلمنامه غيراقتباسي )اوريجينال( شد. جايزه بهترين فيلمنامه اقتباسي 
)غيراوريجينال( هم به جوئل كوئن به دليل نگارش فيلمنامه »تراژدي 
مكبث« رسيد. هيأت ملي نقد، همچنين فيلم »پيتزا ليكوريچه« به 
گاركرداني پل توماس آندرســون را به عنوان بهترين فيلم سال، ويل 
اسميت را به خاطر ايفاي نقش در فيلم »شاه ريچارد« به عنوان بهترين 
بازيگر مرد و »ريچل زگلر« را براي نقش آفريني در فيلم »داستان وست 

سايد« به عنوان بهترين بازيگر زن سال برگزيد.

ساير برندگان
در رشــته بهترين بازيگر نقش مكمل مرد: ســياران هيندز به دليل 
نقش آفريني در فيلم »بلفاست«، در رشته بهترين بازيگر مكمل نقش 
زن: اونژانو اليس به دليل نقش آفريني در فيلم »شاه رپچارد«، در رشته 
كشف مهم بازيگري، آالنا هايم و كوپر هافمن به دليل نقش آفريني در 
فيلم »پيتزا ليكوريچه« برنده جايزه شدند. جايزه هيأت ملي نقد، در 
رشته بهترين فيلم كارگردان اولي نيز به مايكل سارنوسكي اختصاص 
يافت. »انكانتو« در رشته بهترين فيلم كارتوني، »تابستان روح )يا زماني 
كه نمي توان يك انقالب را از تلويزيون پخش كرد(« در رشته بهترين 
فيلم مستند، برونو دلبونل نيز در رشته شاخص ترين فيلمبرداري براي 

فيلم »تراژدي مكبث« برنده بهترين جوايز هيأت ملي نقد شدند.

شيوه انتخاب فيلم ها در 2021
 هيأت ملــي نقد از ســال1909 مراســم اهداي جوايز بــه بهترين 
ســينمايي هاي ســال را برگزار مي كند. در ســال جاري نيز گروهي 
منتخب از عالقه مندان به سينما، فيلمســازان، حرفه اي هاي عرصه 
سينما، استادان دانشــگاه و دانشــجويان پس از ديدن 221فيلم و 
بحث و بررســي هاي عميق با كارگردانان، بازيگران، تهيه كنندگان و 
فيلمنامه نويسان مبادرت به انتخاب نامزدهاي نهايي دريافت جايزه 
هيأت ملي نقد كرده بودند. قرار است مراسم فرش قرمز و گاالي جوايز 
هيأت ملي نقد با حضور برندگان اين جوايز به ميزباني ويلي گيست، در 

11ژانويه سال2022 )21دي1400( برگزار شود.

برگزاري روز علي حاتمي در سينماتك 
روز علي حاتمي همزمان با بيســت وپنجمين سالروز درگذشت 
اين سينماگر برجسته در سينماتك خانه هنرمندان ايران برگزار 
مي شود. به گزارش همشهري، نمايش فيلم »خليفه و اعرابي« )از 
مجموعه داستان هاي مولوي – 1۳۵2( و سخناني از علي حاتمي، 
عزت اهلل انتظامي، داوود رشيدي، جمشيد مشايخي، محمدعلي 
كشاورز، ليال حاتمي، اكبر عبدي، جمشيد اليق و… از بخش هاي 
مختلف برنامه روز علي حاتمي در سينماتك خانه هنرمندان ايران 
است. روز علي حاتمي دوشنبه 1۵ آذر 1400 ساعت 1۸ در سالن 
استاد ناصري خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود. اين برنامه ويژه 

اعضاي سينماتك خانه هنرمندان ايران است.

آرش نهاوندي
مترجم 

947422
مسير انتخاب 

انتشار آيين نامه و فراخوان 
شركت در چهلمين جشنواره 

فيلم فجر
19آبان
1400

فيلم سينمايي منطبق با مقررات 
جشنواره شناخته و به هيأت 

انتخاب ارائه شدند.
3 آذر
1400 

فيلم بلند سينمايي ]يا كمتر[ از 
سوي هيأت انتخاب براي رقابت 
در بخش مسابقه سينماي ايران 

معرفي خواهند شد.

5 دی 
1400

فيلم سينمايي بلند، متقاضي 
شركت در چهلمين جشنواره 

فيلم فجر
30آبان
1400

آغاز بازبيني فيلم هاي بلند 
سينمايي متقاضي شركت در 

چهلمين جشنواره فيلم فجر
10 آذر 
1400

يك روز بعد از آغاز بازبيني فيلم هاي متقاضي حضور در چهلمين جشنواره 
فيلم فجر، اسامي اعضاي هيأت انتخاب رسانه اي شد. تركيب آشنايي كه 
تقريبا همه آنها سابقه حضور در هيأت انتخاب يا هيأت دوران جشنواره 
و در مواردي پيشــينه حضور در هر دو هيأت را در كارنامه دارند: بهروز 
افخمي )نويسنده و كارگردان(، اســماعيل بني اردالن )مدرس(، پوران 
درخشنده )نويسنده، كارگردان و تهيه كننده(، حسين زندباف )كارگردان، 
تهيه كننده و تدوينگر(، مجيد شــاه حسيني )پژوهشــگر و مدرس(، 
اسفنديار شهيدي )فيلمبردار و كارگردان( و محمدحسين نيرومند )مدير 
فرهنگي و مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي(. حاال چند روزي است 
كه اين هيأت كار تماشاي فيلم هاي متقاضي حضور در جشنواره را آغاز 
كرده  است. ايرنا با اشاره به تركيب متنوع اعضاي هيأت انتخاب و حضور 
چهره هاي آكادميك در ميان اعضا را از شــاخصه هاي جشنواره امسال 
دانسته است: »نخستين چيزي كه تركيب هيأت انتخاب به اذهان متبادر 

مي كند، نگاه سختگيرانه و به دور از نگاه فرمايشي، تعاملي و سهل پسند 
رايج اســت. نكته اي كه بيش از هر چيز به سليقه مســعود نقاش زاده 
برمي گردد كه خود يك چهره دانشگاهي به شمار مي رود.«  بين اعضاي 
هيأت انتخاب برخي چون محمدحســين نيرومند، مشاور وزير ارشاد، 
سابقه اي ممتد و طوالني در اين هيأت دارند كه مي توان به حضور در هيأت 
انتخاب ۳ دوره پي در پي جشنواره )دوره هاي بيست و چهارم، بيست و 
پنجم و بيست و ششم( اشاره كرد. در اين فهرست، نام مجيد شاه حسيني 
هم به چشــم مي خورد كه هم سابقه داوري جشــنواره )بخش مسابقه 
بين الملل جشنواره بيست و پنجم( و هم دبيري جشنواره )دوره هاي بيست 
و ششم و بيست و هفتم( را در كارنامه دارد. سابقه حضور بهروز افخمي 
ديگر عضو هيأت انتخاب جشنواره هم به جشنواره دهم بازمي گردد كه 
يك سال پس از »عروس« به تركيب هيأت داوران راه يافت و در يك دهه 
اخير هم دوباره در مســند قضاوت فيلم هاي جشنواره نشست. او مانند 

پوران درخشنده بارها هم در هيأت انتخاب جشنواره حاضر بوده )از جمله 
دوره هاي بيست و ششم و بيست و هفتم( و هم داوري فستيوال را تجربه 
كرده. اسفنديار شهيدي، مدير فيلمبرداري قديمي سينما و تلويزيون هم 
نخستين بار در جشنواره يازدهم فجر به تركيب هيأت داوران راه يافت. 
شهيدي سال هاي ۸۸ و 90 هم به داوري فيلم هاي جشنواره پرداخت. 
حسين زندباف نيز دوره بيست و چهارم، عضو هيأت انتخاب بود. اگر سابقه 
هيأت انتخاب ادوار جشنواره را مرور كنيم معموالً با تركيبي از سينماگران 
و مديران فرهنگي مواجه مي شويم كه در بسياري از ادوار، برتري عددي با 
مديران فرهنگي بوده. امسال به نظر مي رسد با حضور 2 مدير فرهنگي، با 
تركيبي مواجهيم كه اهالي سينما در آن حضور پررنگ تري دارند. هيأت 
انتخاب تا ۳ هفته ديگر به جمع بندي نهايي رسيده و اسامي 22فيلم حاضر 
در جشنواره را اعالم خواهد كرد. فهرستي كه از دل ۷4 فيلم پذيرفته شده 

توسط دبيرخانه جشنواره، بيرون خواهد آمد.

تركيب آشنا 

ســويه جديد كرونا به نام اوميكرون باعث نشــد كه ســينماها همچنان 
بليت فروشي ۵0درصد ظرفيتشان را - كه در 2سال اخير باب شده بود - ادامه 
دهند و دل نگران رعايت فاصله اجتماعي ميان تماشاگران باشند. به هر حال، 
2 سال ركود و كسادي را بايد طوري جبران كرد و حاال كه تعداد قربانيان و 
مبتاليان كرونا در اثر واكسيناسيون عمومي كاهش يافته، دست اندركاران 
سينما از سينمادار گرفته تا تهيه كننده و پخش كننده و حتي مديران دولتي 
سينما خواهان به پايان رسيدن محدوديت هاي فروش بليت بودند. البته 
شــايد اگر محدوديت هاي كرونايي در همه صنوف به يك اندازه با جديت 
دنبال مي شد، ســينماداران هم خواســتار افزايش ظرفيت بليت فروشي 
نمي شــدند، اما كاهش آمار قربانيان كرونا باعث ايجاد تسلي خاطر شده 
كه كرونا كارش ساخته شــده و تا پايان سال جاري همه چيز به روال سابق 
برمي گردد. ولي ظهور سويه جديد كرونا كه از اسالف خود درنده تر است شايد 
هزينه زيادي به اين خوش بيني تحميل كند. پس تا اطالع ثانوي كه كرونا 
هست، اگر به سينما مي رويد در زدن ماسك كوتاهي نكنيد. فيلم هايي كه 
اين روزها به روي پرده آمده اند در ظاهر رونقي به وضعيت سينماها داده اند، 
اما واقعيت اين است كه تنها دو، سه فيلم فروش خوبي دارند و بقيه فيلم هايي 
كه در هفته هاي اخير به روي پرده رفته اند، نتوانسته اند در رقابت اكران دوام 

بياورند و فروش خوبي در گيشه داشته باشند.

ريسك دلپذير 
»ديناميت« ساخته مســعود اطيابي با بازي پژمان جمشيدي، احمد 
مهران فر و محسن كيايي از 10تير به روي پرده رفته و با اينكه در مقطعي 

به دليل بحراني شدن شرايط كرونايي تهران و تعطيلي سينماها، اكرانش 
دچار وقفه شد، اما تا امروز پرفروش ترين فيلم 2 سال اخير است. اين فيلم 
هنوز بيشترين تعداد ســالن را در اختيار دارد و تا آخر سال هم از روي 
پرده پايين نمي آيد. ديناميت تا امروز بيش از 26ميليارد تومان فروخته 
و با احتساب ۵ميليارد تومان بودجه حمايتي دولتي تا رتبه سوم جدول 
پرفروش ترين فيلم هاي تاريخ سينماي ايران صعود مي كند و جاي فيلم 

»متري شيش ونيم« )سعيد روستايي، 1۳9۸( را مي گيرد. 

فروش برق آسا
»گشت ۳« ساخته سعيد سهيلي از 26آبان اكران شده و تا امروز با فروشي 
بيش از 1۵ميليارد تومان به رتبه دوم جدول فروش سينما رسيده است. 
حتي غيبت حميد فرخ نژاد هم به فروش قسمت سوم اين فيلم لطمه نزده 
و اين فيلم نيز همچون 2 قسمت قبلي اش در حال تجربه فروش موفقي 
است. البته سهيلي ســعي كرده نبود فرخ نژاد را با حضور امير جعفري 
و بهنام باني، خواننده جبران كند كه گويا موفق هم بوده اســت. عالقه 
سينماروهاي ايراني به فيلم هاي كمدي هيچ گاه كتمان كردني نبوده، 
اما استقبالي كه از »گشت۳« شده نشان مي دهد كه در دوران پساكرونا 

احتماال مردم بيشتر به فيلم هاي كمدي روي خوش نشان مي دهند.

قهرمان خسته 
آخرين ســاخته اصغر فرهادي از ۵آبان به نمايش درآمده و تا امروز در 
حدود ۸ميليارد و۷00ميليون تومان فروخته است. برخي ها اين فروش 

را براي فيلم اصغر فرهادي نشانه شكســت مي دانند، اما عده اي ديگر 
معتقدند كه اين رقم براي فيلمي غيركمدي فروش خوبي است و از عالقه 
سينماروهاي ايراني به فيلم فرهادي خبر مي دهد. بايد ديد در روزهاي 
آتي با افزايش ظرفيت بليت فروشي سينماها تغيير محسوسي در ميزان 

فروش فيلم قهرمان ايجاد خواهد شد يا خير.

بيشتر از حد انتظار
فيلم هايي مثل »منصور« ساخته سياوش سرمدي اساسا دغدغه گيشه 
ندارند و از همان زمان ساختشان كسي در پي اين نيست كه اين فيلم ها 
فروش زيادي داشته باشند. با اين حال »منصور« كه از 19آبان به روي 
پرده رفته، تا امروز توانسته در حدود 2ميليارد تومان در گيشه فروش 

كند. 

زيرنويس دار موفق
با اينكه نسل جديد سينمارو به تماشاي فيلم هاي زيرنويس دار بيش از 
نسل هاي قبلي خو كرده، اما هنوز هم خيلي ها هستند كه ترجيح مي دهند 
وقتي فيلم مي بينند، زحمت خواندن زيرنويس را متحمل نشوند. به اين 

ترتيب، بايد گفت »آتاباي« ساخته نيكي كريمي كه از ۳آذر اكران شده، 
با فروش يك ميليارد و200ميليون توماني اش فروش خوبي داشته است. 
ظاهرا استقبال از اين فيلم در استان هاي ترك زبان زياد است و احتماال 
طي روزهاي آتي بر ميزان فروش اين فيلم افزوده خواهد شد؛ هرچند در 

نهايت بايد از آن، اندازه يك فيلم غيركمدي انتظار داشت.

قربانيان اكران
»پوســت« )بهمن و بهرام ارك( و »تومان« )مرتضي فرشباف( هر دو 
فيلم هايي هســتند كه گيشه موفقي ندارند. »پوســت« كه از 21مهر 
اكران شــده، تنها در حدود ۷۵0ميليون تومان فروخته و »تومان« كه 
از 12آبان به روي پرده رفته، كمي بيــش از 11۳ميليون تومان فروش 
داشته است، اما وقتي به سانس هاي اين فيلم ها نگاه مي كنيم مي بينيم 
كه به سختي مي توان سانس خوبي براي تماشاي آنها پيدا كرد؛ خصوصا 
درباره »تومان« بايد گفت سينماهاي نمايش دهنده آن بسيار محدود 
هستند و رسما اين فيلم در اكران، قرباني بي عدالتي و ذائقه كمدي پسند 

سينماداران شده است.

شكست خوردگان 
»حكم تجديد نظر« محمدامين كريم پور هرچه توانست حاشيه ساخت 
تا بفروشد اما از 26آبان تا امروز تنها در حدود 21۵ميليون تومان فروخته 
است. كريم پور از شاخ هاي اينســتاگرام است و اميدوار بود كه فيلمش 
در گيشه بتركاند، اما در نهايت شكســت خورد. اين يعني اينكه هر كه 
در انجام حركات موزون و ســاخت ويدئوي اينستاگرامي متبحر است، 
الزاما فيلمساز خوبي نيست. »آپاچي« ســاخته آرش معيريان هم كه 
از 24آبان نمايش اش شروع شده، كمي بيش از 2۵0ميليون فروخته و 
شايد با شكستش، باالخره ديگر اين نوع كمدي كهنه، فرتوت و پوسيده 

كمتر ساخته شود.

نقل قول خبر

محمدرضا علیمردانی
 سریال»حكم رشد« كار زیبا و تمیزی بود.

 یك سریال پلیسی كه حتی نماینده  پلیس هم 
همیشه سر ضبط حضور داشت. از سریال راضی بود 
و می گفت: بعد از سال ها در ژانر پلیسی یك  سریال 
خیابان خلوت كن خواهیم داشت. مدیران شبكه 3 

فشارهایی آوردند، با وجود اینكه یك چهارم كار ضبط 
شده بود. به هرحال حیف شد، به ویژه برای بنده كه هم 
سریال نصفه و نیمه ماند و هم مافیا را كه به قول خود 
سینمایی ها نماد برندش بودم، از دست دادم.)ایسنا(

مجید گیاهچی
میرزا كوچك خان از اساس آدم كاریزماتیكی بوده. او 
نخستین جمهوری را در ایران افتتاح می كند. اگر آقای 
تقوایی ساخته بود، چیز متفاوتی بود اما آقای افخمی 

كار را ادامه داد. فكر می كنم اگر این سریال توسط علی 
حاتمی یا به ویژه ناصر تقوایی ساخته می شد، نتیجه 

متفاوتی حاصل می شد. برمبنای شواهد و قرائن احتماال 
بهتر هم می شد.) همشهری(

بهزاد خداویسی 
روزگار جوانی یک را شاپور قریب ساخت. نخستین نفری 

بودم كه برای این كار انتخاب شدم. حمید فرخ نژاد دستیار و 
برنامه ریز كار بود. تیم كه تغییر كرد، او رفت و بهرام بهرامیان 
آمد. فیلمنامه نویس فصل اول فرهادی بود كه هر هفته سر 
صحنه می آمد و با تمام بازیگران متن ها را می خواندیم. همه 

دانشجو و این دوره را گذرانده بودیم. از تجربیاتمان می گفتیم و 
اگر جذاب بود فرهادی آنها را به متن ها اضافه می كرد. فرهادی 

در خوابگاه دانشجویی زندگی كرده و یك طوری همه این 
اتفاقات را با گوشت و پوستش لمس كرده بود. )همشهری(

مشــاور وزير فرهنگ و ارشــاد اســامي مي گويد: 
»قابل توجه ترين ويژگي جشــنواره فيلم فجر امسال، 
حضور كارگردانان در 4نسل است. در كنار فيلمسازان 
پيشكسوت، نام فيلمسازان جوان و حرفه اي نيز ديده 

مي شود.
محمدحسين نيرومند، مشــاور وزير فرهنگ و ارشاد 
اسامي و مشاور در امور هنري و سينمايي از جشنواره 
فيلم فجر امسال مي گويد. جشنواره اي كه بعد از 2سال 
شيوع كرونا و بهتر شدن وضعيت عمومي جامعه به خاطر 
واكسيناسيون، قرار است چهلمين دوره خود را مانند 
دوره هاي قبل از شــيوع كرونا برگزار كند. نيرومند كه 
نامش در فهرســت هيأت انتخاب جشنواره فيلم فجر 
امسال ديده مي شود، به همشهري مي گويد: »يكي از 
نكات قابل توجه در جشــنواره چهلم مي تواند حضور 
كارگردانان از 4نسل مختلف باشد. نام فيلمسازاني را 
مي بينيم كه سال هاست در عرصه سينما كار كرده اند. 
پيش بيني ام اين است كه با توجه به ثبت نام فيلمسازان و 
حضور فيلم ها، 60 يا 70فيلم سينمايي مورد بازبيني قرار 
بگيرند. فيلم هاي مطرحي كه در ميان فيلمســازانش، 

جوان هاي مستعد و حرفه اي نيز حضور دارند.«
نيرومند در ادامه با بيان اين مطلب كه جشنواره فيلم فجر 
پر و پيمان به لحاظ كمي خواهد بود اما  نمي تواند درباره 
كيفيت فيلم ها صحبت كند، تنوع را يكي از ويژگي هاي 
اين دوره عنوان كرد. وي مي گويد: »با توجه به بهتر شدن 
وضعيت اپيدمي كرونا، عاقه مندان در جشنواره امسال 
فيلم هاي خوبي تماشا مي كنند و به طور حتم سينماي 
ايران در سال آينده اكران  فيلم هاي قابل توجه و متنوعي 

خواهد داشت.«

  حرفه اي ها مي آيند

با معرفي اعضاي هيأت انتخاب، كار بازبيني 
فيلم هاي متقاضي حضور در جشنواره فجر شروع شد

محمدحسين نيرومندمجيد شاه حسينياسفنديار شهيديحسين زندبافپوران درخشندهبهروز افخمياسماعيل بني اردالن

دلپذير، برق آسا، قابل قبول و دور از انتظار 
گزارشي از ميزان فروش فيلم هاي روي پرده 
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   تصمیم احزاب شیعه در 
قبال جریان صدر چیست؟

طي سال هاي اخير، موضع برخي از 
جريانات سياسي شيعي نسبت به 
جريان صدر و شخص مقتدي، منفي 
شده است. اين موضع منفي بيش 
از هر چيز به اصرار صدر بر انحالل 
گروه هاي نظامي خارج از دولت و 
انحصار ســالح نزد نخست وزيري 
بر مي گردد. بر اين اساس، حصول 
هرگونه توافــق بلندمدتي ميان 
احزاب نزديك به حشــد شعبي 
)فتح، حقوق، نجبــاء و...( اگر نه 
غيرممكن، دســت كم بعيد به نظر 
مي رسد. از ســوي ديگر، مقتدي 
صدر و نوري مالكي به عنوان 2قطب 
مهم در احزاب شيعي عراق، همواره 
مواضع بسيار منفي عليه يكديگر 
داشــته اند. براي مثال، صدري ها 
همواره نوري مالكي را به فســاد 
اقتصادي متهم كرده و در مقابل، 
ائتــالف دولت قانــون از خيانت 
جريان صدر به مقاومــت و نبرد 
عليه اشغالگران سخن مي گويد. با 
وجود اين، نمي توان قاطعانه گفت 
هيچ حزب شيعي حاضر به توافق 
با صدر نيســت. به نوشته روزنامه 
العربي الجديد، جريان صدر تالش 
دارد همراهي 3رهبر شــيعي را با 
خود در مسير تشكيل دولت جلب 
كند. اين 3شــخصيت عبارتند از 
عمار حكيم، حيدر العبادي و هادي 
العامري. اگرچه العامري بخشي از 
ائتالف فتح است، اما روابط بهتري با 
جريان صدر داشته و احتمال توافق 
ميان اين دو شخصيت وجود دارد. 
درصورتي كــه صدري ها همراهي 
برخي جريانات شيعه )حتي با تعداد 
كرسي هاي اندك( را به دست آورند، 
مهم ترين اجماع مخالفان خود را 
از بين برده و گامي مهم به ســوي 
اكثريت پارلماني و تشكيل دولت 

برداشته اند.

كيوسك

 با گذشت نزديك به 2 ماه از 
برگزاري انتخابات عراق، گزارش1

هنوز گــره پارلمان جديد 
اين كشور باز نشده است؛ پارلماني كه در 
مقطع زماني بســيار ويژه اي بر سر كار 
آمــده و قرار اســت فرايند بازســازي 
اقتصادي و گشايش هاي بين المللي عراق 
را مديريت كند. با نگاهي به ســال هاي 
سختي كه عراق در جريان جنگ، اشغال 
و مبارزه با تروريسم پشت سر گذاشته، 
مي توان دوران جديد را فرصتي كم نظير 
براي اين كشور به شــمار آورد. بر اين 
اســاس رقابت هاي ميان احــزاب براي 
دستيابي به سهم بيشتري از قدرت در 
اين دوران، طبيعي و قابــل انتظار بود. 
مشــكل اما از همان صندوق هاي رأي 
آغاز شده است؛ جايي كه بخش مهمي از 
احزاب شــيعي، ازجمله ائتــاف فتح 
)شاخه سياسي حشد شعبي( معتقدند 
تقلب يــا دســت كم بي قانوني صورت 
گرفته اســت. البته دولت و كميسيون 
انتخابات عراق طي 2 ماه گذشــته هيچ 
اعتنايي به اعتراضات سياســي و حتي 
خياباني اين احزاب نداشته و در نهايت، 
هفته قبل به طور رسمي نتايج اعام شده 
از ســوي وزارت كشــور عراق را تأييد 
كردند؛ نتايجي كه براساس آن، جريان 
صدر به رهبري مقتدي صدر موفق شده 
بيشترين كرســي را در ميان احزاب و 
ائتاف ها به دســت آورد. اما اين پايان 

ماجرا نيست، چرا كه جريان صدر حتي با 
وجود تأييد اين نتايج، توانايي چنداني 
براي تشكيل دولت نداشته و ناچار است 
با ديگران وارد ائتاف شود. حال سؤال 
اين است؛ صدر براي تشــكيل دولت با 
كدام جريانــات ائتــاف خواهد كرد؟ 
رقباي خود در ائتاف هاي شــيعي )كه 
اكثرا معترض به نتايج انتخابات هستند( 

يا احزاب كرد و اهل سنت؟ 

تعليق مذاكرات شيعيان
روز چهارشــنبه رســانه هاي عراقــي 
از برگــزاري جلســه اي تعيين كننده 
ميان نمايندگان و رهبــران مهم ترين 
ائتاف هاي سياسي شــيعه خبر دادند. 
اين جلســه قرار بــود روز گذشــته به 
ميزباني هادي العامری )رئيس ائتاف 
فتح( برگزار شده و مقدمات توافق همه 
طرف ها براي تشــكيل دولــت ائتافي 
را فراهــم كند. رســانه هاي عراقي اين 
نشســت را بمبــي خبــري توصيــف 
مي كردند كه بــه ســكوت هفته هاي 
گذشته پايان داده و ســرانجام تكليف 
پارلمان جديد اين كشــور را روشــن 
خواهد كرد. شــرايط اما به گونه ديگري 
پيش رفت. نه تنها هيچ كدام از رهبران 
شيعي پس از پايان اين ماقات در روز 
گذشــته، موضع گيري دلگرم كننده اي 
نداشــتند بلكه مقتدي صدر، ساعاتي 
بعد با انتشــار تصويري از دســتخط و 
امضاي خود، برنامه اش براي تشــكيل 
»دولت اكثريت« را اعــام كرد. در اين 
تصوير كه در صفحه توييتر مقتدي صدر 

منتشر شد، آمده اســت: »نه شرقي، نه 
غربي، دولــت اكثريت ملي«. اين جمله 
بدون شك به معناي عبور صدر از تاش 
براي توافق با ســاير احزاب شــيعي و 
تشــكيل دولت ائتافي يا وحدت ملي 
اســت. اگرچه تا كنون جزئيات رسمي 
از ماقات سران احزاب شــيعه در روز 
گذشته منتشر نشــده اما منابع خبري 
ازجمله شــبكه دجله مدعي شــده اند 
مقتدي صدر در اين جلسه محورهايي 
را به عنوان پيش شرط خود براي توافق 
مطرح كرده؛ محورهايي كه مورد قبول 
شــركت كنندگان قرار نگرفته اســت.

شــبكه دجله تا كنون اطاعاتي درباره 
محورهاي مورد نظر جريان صدر منتشر 
نكرده است. از سوي ديگر روز گذشته، 
عاءالعبادی از چهره هــاي نزديك به 
مقتدي صدر با اشاره تلويحي به شكست 
مذاكــرات احــزاب شــيعه در صفحه 
توييتر خود نوشــت: صــدر خطاب به 
ســاير رهبران ائتاف هاي شيعه گفته 
اســت اگر مي توانيد، اكثريت پارلماني 
و دولت را تشــكيل دهيد تا من رهبري 
اپوزيسيون را در اختيار بگيرم و اگر هم 
نتوانســتيد، من دولتي با اكثريت ملي 

تشكيل خواهم داد.

روايت متفاوت
ساعاتي پس از انتشار اخبار منفي درباره 
نتايج مذاكرات احــزاب در منزل هادي 
العامري، برخي از منابع و رســانه هاي 
عراقي روايتي متفاوت از آنچه نزديكان 
مقتــدي صدر مدعــي شــده بودند را 

منتشر كردند؛ روايتي كه در آن بر تداوم 
گفت وگوها ميان طرفين و زمينه چيني 
براي تشكيل دولت ائتافي تأكيد شده 
بود. براي مثال، احمد الجبوري، نماينده 
پارلمان سابق عراق در مصاحبه با شبكه 
العربيه گفت: با توافق ميان جريان صدر 
و ساير احزاب شيعي، دولتي قدرتمند بر 
سر كار خواهد آمد. نشست روز جمعه، 
مقدمه اي در اين مســير است. ائتاف 
احزاب شــيعه نيز در بيانيــه اي ضمن 
اعــام محورهاي كلي مــورد گفت وگو 
ميان طرفين )از مبارزه با فساد گرفته تا 
مسئله آب، تشكيل دولت و...( از توافق 
براي ادامه رايزني ها خبــر داد. روزنامه 
العربي الجديد با اشاره به اين تناقض ها 
مي نويســد: به نظر مي  رسد جريان صدر 
از توافق با حشــد شــعبي نا اميد شده و 
به دنبال تشــكيل دولت از طريق توافق 
با احزاب كرد و اهل ســنت است. تأكيد 
صدر به تعبير »دولت ملي«، نشــان از 
برنامه او بــراي توافقــي فرا طايفه اي و 
خارج از چارچوب احزاب شــيعه دارد. 
درصورت تحقق اين سياســت، اكثريت 
پارلمان عراق و در نتيجه نخست وزير آن، 
حاصل توافقي فرا طايفه اي و فرا شــيعي 
خواهد بود. پيش از اين شبكه الجزيره در 
گزارشي به نقل از منابع آگاه از پيشرفت 
مذاكــرات محرمانــه صدر بــا محمد 
الحلبوسي و مســعود بارزاني خبر داده 
بود. اين دو شخصيت، رهبر احزاب پيروز 
اهل ســنت و كرد در آخرين انتخابات 
پارلماني عراق هستند و مي توانند تعداد 
كرسي هاي الزم براي تشكيل دولت را در 

اختيار جريان صدر قرار دهند. البته تمام 
اينها در حالي است كه تا كنون هيچ يك 
از احزاب نامبرده، گزارش الجزيره مبني 
بر پيشروي مذاكرات را تأييد نكرده اند. 
مقتدي صدر 2هفته قبل در سفري شبانه 
به بغداد، مســتقيما راهي منزل محمد 
الحلبوسي )رئيس پارلمان سابق عراق و 
رهبر سياسي جوان نزد اهل سنت( شده 
و با او بر سر تشكيل فراكسيون اكثريت 
رايزني كرده بود. همزمان با اين ماقات، 
اخبار غيررســمي نيز از ســفر مسعود 
بارزاني به بغداد منتشر شد. اما رشته اين 
مذاكرات با تشديد درگيري هاي خياباني 
ميان معترضان شيعه و نيروهاي امنيتي 
در منطقه سبز بغداد پاره شد؛ مذاكراتي 
كه گفته مي شود به آخرين قدم ها براي 

توافق و تشكيل دولت نزديك شده بود.

با بي نتيجه ماندن مذاكرات احزاب عراقي بر سر دولت 
ائتافي، شانس جريان صدر براي تشكيل فراكسيون اكثريت 

در مجلس و معرفي تركيب دولت افزايش يافته است

صدر در یك قدمي 
تشكیل دولت

جهان نما

خريد نظامي تاريخي امارات از فرانسه
امارات، با خريد 80 جنگنده رافال از فرانسه، به دنبال 

مستحكم كردن روابط نظامي و اقتصادي خود با پاريس است

امارات، در جريان ســفر امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانســه 
به ابوظبــي، قرارداد خريــد 80جنگنده رافال را امضــا كرد و به 

بزرگ ترين مشتري خارجي اين هواپيما تبديل شد.
به گزارش رويترز، فلورانس پارلي، وزير نيروهاي مســلح فرانســه، 
در بيانيه اي درباره اين توافق تســليحاتي گفته است: »اين قرارداد، 

تاريخي است.«
مكرون سفر خود به منطقه را ديروز شروع كرده و قرار است عاوه بر 
امارات، از كشورهاي عربستان سعودي و قطر هم ديدن كند. سفر او در 
زماني به منطقه انجام شده كه كشورهاي جنوب خليج فارس، به شدت 
از اينكه آمريكا تمركز خود را از اين منطقه برداشــته و به توقعات و 
انتظارهاي تسليحاتي و امنيتي آنها بي توجهي مي كند، نگران هستند.

رئيس جمهور فرانسه موفق شده در ســال هاي اخير رابطه نزديك و 
خوبي با شيخ محمد بن زايد وليعهد امارات برقرار كند و سرمايه گذاري 
بين دو كشور، به اوج رسيده اســت. روابط نظامي دو كشور هم تا حد 
بي سابقه اي تقويت شده و معامله جنگنده هاي رافال، آخرين پرده از 
اين روابط نزديك است. روابط نظامي دو كشور چنان حسنه است كه 

فرانسه، در امارات پايگاه نظامي دائمي دارد.
اين قرارداد كه در مراسمي در حاشــيه اكسپوي دوبي2020 توسط 
مكرون و بن زايد امضا شد، 17ميليارد يورو )19ميليارد دالر( ارزش 
دارد و عاوه بر جنگنده هاي رافال، شــامل چنــد فروند هلي كوپتر 
چندمنظوره كاراسال هم مي شود. اين هلي كوپترها در واقع مدل هاي 

اچ ام223ام هستند كه نسخه نظامي سوپرپوما به شمار مي رود.
دفتر رياست جمهوري فرانسه در بيانيه اي درباره خريد جنگنده هاي 
رافال توسط امارات گفته اســت: »عاوه بر 3پايگاه نظامي فرانسوي 
در قلمرو امارات، اين تفاهم دوجانبه به خريــد 80هواپيماي رافال، 

12هلي كوپتر كاراسال و لوازم مربوطه آنها منجر شده است.«

اين قرارداد باعث شــده كه سهام شــركت هوانوردي داسو، سازنده 
جنگنده هاي رافال، 6درصد رشــد كند. اين بزرگ ترين خريد از اين 
شركت، توسط مشتري ديگري به جز ارتش فرانسه است. داسو اخيرا 
قراردادهاي مشــابهي با يونان و كرواسي داشته است. اين شركت در 
خاورميانه هم مشــترياني دارد؛ قطر رقيب منطقــه اي امارات اخيرا 
36فروند از آن را خريده و مصر، 24فروند در سال2015 سفارش داده 

و 30فروند هم همين امسال به سفارشش اضافه كرده است.
مدل هاي اف4 رافال كه برنامه نوسازي 2ميليارد دالري آنها در جريان 
است و قرار است در سال2024 به پايان برسد،  از سال2027 تحويل 

امارات خواهند شد.
اين قرارداد در حالي به نماد نزديكي روابط ابوظبي و پاريس تبديل 
شده كه سابقه اي پرتاطم و گاهي پرتنش داشته است. مذاكره براي 
تحويل جنگنده هاي رافال 
به امــارات يك دهه پيش 
شروع شد. در سال2011، 
امارات به صــورت علني 
پيشنهاد فرانســه براي 
تحويــل 60جنگنــده را 
به خاطر اينكه اين پرنده ها 
»غيررقابتي و ناكارآمد« 
بودند رد كــرد. اما از آن 
زمان، داســو بــا وجود 
سنگين تر شــدن رقابت 
با آمريكايي ها و ديگر شــركت هايي اروپايي، در عرصه بين المللي 
دســتاوردهاي زيادي پيدا كرده و قراردادهاي زيادي با كشورهاي 

مختلف بسته است.
بخشي از موفقيت پروژه فروش رافال به امارات، به دليل تغيير رويكرد 
آمريكا در خاورميانه و همينطور تغيير رويكرد پاريس در همين منطقه 
اســت. در آمريكا، دولت ها، چه جمهوريخواه و چه دمكرات، به اين 
نتيجه رســيده اند كه بزرگ ترين چالش هاي بين المللي پيش روي 
آنها، ديگر نه در منطقه خاورميانه كه در منطقه شــرق آسيا و درياي 
چين جنوبي قرار دارد؛ جايي كه بزرگ تر شــدن چين، به سردردي 

استراتژيك براي آمريكا و متحدانش تبديل شده است.
كاهش دخالت در بحران هاي خاورميانه در سال هاي اخير و به خصوص 
خروج نيروهاي نظامي آمريكا از افغانستان كه متحدان اين كشور را 

شوكه كرد، بخشي از همين رويكرد جديد واشنگتن است.
در مقابل، فرانسه كه يكي از مدعيان ارتقاي خودمختاري و استقال 
اروپا از آمريكاست، به دنبال نقش آفريني بين المللي جديد در مناطق 
مختلف دنيا، به خصوص خاورميانه است. مكرون مشخصا در سال هاي 
اخير توجه ويژه اي به كشورهاي عرب نشان داده است. او نه تنها به فكر 
حل بحران در لبنان و عراق است، كه روابط اقتصادي و نظامي نزديكي 
را هم با كشورهاي امارات، قطر و عربستان ايجاد كرده است. به گزاش 
فرانس 24، همين حاال امارات پنجمين مشــتري بزرگ تسليحاتي 
صنايع دفاعي فرانسه است و براســاس گزارش پارلمان فرانسه، بين 
سال هاي 2011 تا 2020ميادي، 4.7ميليارد يورو قرارداد تسليحاتي 

با پاريس بسته است.
اين روابط نزديك تسليحاتي با امارات البته انتقادهايي را هم از دولت 
فرانسه به همراه داشته است. امارات در كنار عربستان، نقشي مستقيم 
در حمله نظامي به يمن داشته است. حمله به اين كشور، به بزرگ ترين 
بحران انساني در دنيا تبديل شده و ســازمان ديده بان حقوق بشر، از 
دولت فرانسه به خاطر همكاري تسليحاتي با امارات، انتقاد كرده است.

منابع دفاعــي گفته اند كه جنگنده هــاي رافــال جايگزين ناوگان 
ميراژ2000 ارتش امارات خواهند شــد اما احتمال اينكه جايگزين 
اف35 هاي آمريكايي شــوند كم اســت، چون امارات مي خواهد دو 
تأمين كننده بزرگ تسليحاتي خود را به صورت همزمان داشته باشد.

با اين حال مي توان اين قرارداد را پيامي آشكار به آمريكا دانست كه 
درباره ارسال اف35 به امارات ترديد كرد. كنگره آمريكا، به دليل نگراني 
از ارتباط هاي نزديك امارات و چين، به خصوص عاقه مندي اين كشور 
براي استفاده از فناوري 5G ارائه شده توسط شركت هواوي، از تأييد 

فروش اين جنگنده پيشرفته به امارات سرباز زده است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

 ادامه فعاليت سفارت افغانستان
در واشنگتن

اوپك مقابل آمريكا

روزنامــه نيويورك تايمز نوشــته كه به رغم 
ساقط شدن دولت اشرف غني، سفير افغانستان 
در آمريكا تالش مي كند چراغ سفارتخانه اين 
كشور در واشــنگتن را همچنان روشن نگه 
دارد. خانم عادله راز، سفير 35ساله افغانستان 
است كه حدود يك ماه قبل از سقوط كابل به 
سفارت افغانستان در آمريكا منصوب شد. او 
پيش از اين به مدت 3سال نماينده افغانستان 
در ســازمان ملل بود. كاركنان سفارت بدون 
دريافت دستمزد همچنان به دولتي كه ديگر 

وجود ندارد وفادارند. 

اوپك و متحدانش توافــق كردند حجم فعلي 
توليد را با وجود نگراني ها نسبت به آزادسازي 
ذخاير نفت از سوي آمريكا و شيوع سويه جديد 
كرونا، ادامه دهند. دولت آمريكا به دليل افزايش 
قيمت  بنزين كه بر محبوبيت بايدن اثرگذار بوده، 
اوپك پالس را براي افزايش توليد، تحت فشار 

قرار داده است. 

بســياري از زندانيان گوانتانامو بدون 
داشــتن اتهامــي مشــخص و بدون گزارش2

برگزاري دادگاه، سال هاســت در اين 
زندان حبس شده اند.

»ابوزبيده«، يكي از زندانياني كه از سال2001 بدون 
هيچ اتهام مشــخصي در گوانتانامو محبوس شده، 
دســت از تاش براي آزادي خود برنداشته است. او 
يكي از ده ها زنداني اســت كه از سال2001 به بعد 
بدون هيچ اتهام مشخصي بدترين شكنجه ها را در 

گوانتانامو متحمل شــده اند. 
اكنون بــا خــروج نيروهاي 
آمريكايي از افغانستان، عاوه 
بر قدرت گرفتن احتمال آزادي 
اين زندانــي و ديگر بيگناهان 
گوانتانامو، فرصتي مناســب 
براي تعطيلــي اين نماد نقض 
حقوق بشــر هم به وجود آمده 

است.
وكاي ابوزبيــده كــه يكــي 
ارزش  بــا  نيــان  »زندا از 
باالي« ســازمان جاسوســي 
محســوب  آمريكا)ســيا( 
مي شــده، در يــك پرونــده 
جديد با اتكا بــه پايان حضور 

نظامي آمريــكا در افغانســتان و همچنين با تكيه 
بر اين حقيقت كه شــاكله اصلي گــروه القاعده كه 
حمات 11ســپتامبر2001 را ترتيب داده بود به 
كل نابود شده، هرنوع توجيه حقوقي براي محبوس 
نگه داشتن او را زير ســؤال برده  و درخواست آزادي 
فوري او را داده اند. ابوزبيده چند ماه پس از حمات 
11سپتامبر دستگير شد و براي 4سال در زندان هاي 
مخفي سازمان سيا در تايلند و مجارستان محبوس 
بود و بعــد به گوانتانامو منتقل شــد. ايــن زنداني 
به گفتــه وكايــش در 2دهه گذشــته در معرض 
وحشــتناك ترين رفتارها و شــكنجه هايي كه در 
قالب جنگ عليه تروريســم توجيه مي شــده قرار 
گرفته اســت. ابوزبيده به موش آزمايشگاهي برنامه 

روانشــناختي بازجويــان گوانتانامــو تحت عنوان 
»بازجويــي بهبوديافته« تبديل شــد. در قالب اين 
برنامــه، ابوزبيده در عــرض يك مــاه 83بار غرق 
مصنوعي را تجربــه كرد، روزهــاي متوالي مانع از 
خواب او مي شدند و يا او را در جعبه هايي تابوت مانند 

محبوس مي كردند.
با وجود تمامي اين شــكنجه ها، هرگز هيچ اتهامي 
مبني بر دست داشــتن در حمله به برج هاي دوقلو 
عليه او مطرح نشــده اســت. ابوزبيــده حتي عضو 
القاعده نبوده است. درعوض اتهام او دست داشتن در 
حماتي است كه در قالب جنگي كه اكنون به پايان 
رسيده، در افغانستان رخ داده است. به نوشته روزنامه 
گارديــن، وكاي ابوزبيــده 
معتقدنــد اصــرار مقام هاي 
آمريكايــي بر ادامه داشــتن 
نبرد با القاعده در شرايطي كه 
جو بايدن پايان جنگ آمريكا 
در افغانســتان را اعام كرده، 
نوعي توجيــه فريبكارانه براي 
محبوس نگه داشتن موكلشان 
اســت. نبايد فراموش كرد كه 
درحال حاضر تمامي رهبران 
القاعــده كــه در حمــات 
11سپتامبر دست داشته اند، 
ازجمله اسامه بن الدن يا كشته 
شده  يا دستگير شده  اند. تنها 
فــرد باقي مانــده، جانشــين 
بن الدن يعني »ايمن الظواهري« است كه احتمال 

مرگ او به دليل ابتا به بيماري بسيار باالست.

زندانيان ابدي
در طول ســال هاي گذشــته از حدود 800زنداني 
محبــوس در گوانتانامــو، فقــط 39نفــر در اين 
زندان امنيتي باقي مانده اند كــه در پرونده حدود 
30نفرشان، هيچ جرمي قيد نشده است. اين افراد با 
نام »زندانيان ابدي« شناخته مي شوند. بعضي از آنها 
مانند ابوزبيده يا معاذ حمزه العلوي، حدود 20سال 
از زندگي خود را در اين زندان سپري كرده اند. معاذ 
حمزه العلوي برخــاف ابوزبيده، حتــي در جنگ 
با آمريكا در افغانســتان هم شــركت نداشته است. 

او را نيروهاي ارتش پاكستان دســتگير كرده و به 
آمريكايي ها فروخته اند.

درحال حاضــر به جــز »خالد شــيخ محمد« مغز 
متفكر حمات 11ســپتامبر2001 و 4دســتيار او 
كه در انتظار برگزاري جلســات دادگاه هســتند، 
10زنداني هيچ اتهامي ندارنــد، بيگناهي اين افراد 

توسط ســازمان هاي دولتي اثبات شده و در انتظار 
آزادي هستند. 10نفر ديگر نيز همچنان در انتظار 
رســيدگي به پرونده هاي خود در دادگاه هســتند. 
يكي از زندانيان هم روزهاي پاياني محكوميت خود 
را سپري مي كند و اوايل سال 2022 آزاد خواهد شد. 
مابقي زندانيان براي مدتي نامشخص، بدون اتهام و 

پايان جنگ افغانستان؛ پايان گوانتانامو؟
از حدود 800 زنداني گوانتانامو، اكنون فقط 39 زنداني باقي مانده اند كه بيشتر آنها 

هم بدون هيچ اتهام مشخصي در حبس هستند 

741
تاكنــون،   2001 ســال از 
741زندانــی از گوانتانامــو آزاد 
شده اند. از این تعداد، 203نفر به 
افغانســتان، 63نفر به پاكستان، 
24نفر به امارات، 30نفر به عمان 
و 104نفــر بــه عربســتان منتقــل 
شــده اند. 6نفــر هــم طــی دوران 
حبــس جــان خــود را از دســت 
داده اند. هم اكنون 39نفر در این 

زندان به سر می برند
   مقام هاي امروز طالبان؛ زندانیان سابق گوانتانامو

در ســال2014 طي مبادله اي كه براي آزادي گروهباني آمريكايي به  نام »بو برگدال« ترتيب داده شد، 5زنداني 
عضو طالبان آزاد و به قطر منتقل شدند. 4سال بعد، اين 5زنداني به تيم مذاكره كنندگان طالبان با آمريكا درباره 
خروج نيروهاي آمريكايي از افغانستان پيوستند. عالوه بر اين، 4نفر از آنها يعني خيراهلل خيرخواه، نوراهلل نوري، 
عبدالحق واثق و مال محمد فضل، در دولت جديد طالبان سمت رسمي دريافت كرده اند. عبدالقيوم ذاكر، معاون 
وزير دفاع موقت دولت طالبان هم از زندانيان گوانتانامو بوده كه سال2007 آزاد شده بود. حضور اين زندانيان 
سابق در سمت هاي كليدي دولت طالبان، بهانه اي به دست موافقان وجود گوانتانامو داده تا با قدرت بيشتري از 

نگه داشتن چند زنداني باقيمانده در اين زندان، دفاع كنند.

و 17 ميليارد يور
امــارات  قــرارداد 
و فرانســه بــرای خريــد 80 
جنگنــده رافــال بــه ارزش 17 
ميليــارد يــورو، بزرگ تريــن 
شــركت  نظامــی  قــرارداد 
داسوی فرانسه با يك مشتری 

خارجی است

دادگاه محبوس شــده اند. نكته جالب اينجاست كه 
بيشتر زندانيان باقي مانده در گوانتانامو، در مقايسه 
با زندانيان آزاد شده اي كه امروز به ويژه در افغانستان 
فعاليت هاي سياسي خود را از سر گرفته اند، پرونده 

پاك تري دارند.

مناقشه بر سر گوانتانامو
اساس قانوني گوانتانامو از سال2001 به بعد و پس از 
تصويب مجوز استفاده از نيروهاي نظامي در جنگ 
عليه تروريسم توســط كنگره آمريكا بنا نهاده شد 
و رئيس جمهور آمريكا اين قدرت را به دســت آورد 
كه افراد را بدون داشــتن اتهامي مشخص و بدون 
برگــزاري دادگاه زنداني كند. امــا جزئياتي درباره 
منقضي شدن قدرتي كه به دولت آمريكا داده شده، 
وجود ندارد. همچنين مشخص نيست كه آيا دولت 
آمريكا اجازه توجيــه محبوس بودن طوالني مدت و 
شــايد ابدي زندانيان در گوانتانامو را به بهانه جنگ 
جهاني عليه تروريســم دارد يا خير. از اين رو خروج 
آمريكا از افغانســتان پرســش هاي حقوقي زيادي 
را دربــاره ماهيت وجودي گوانتانامــو و زندان هاي 
مشــابه به وجود آورده اســت. فعاالن حقوق بشر، 
خروج نيروهاي آمريكايي از افغانســتان را فرصتي 
مناســب براي جو بايدن مي دانند تا تعهد سياسي 
ســال2020 خود را براي تعطيلي گوانتانامو عملي 
ســازد. اما گروهي از كارشناسان معتقدند بازگشت 
طالبان به قدرت و حضور چندين نفر از اسراي سابق 
گوانتانامو در دولت جديد افغانستان، موانعي جديد بر 
سر راه تعطيلي اين زندان ايجاد كرده است. در پايان 
دوره رياست جمهوري جورج بوش، در سال2008، 
اجماع عمومي در آمريكا براي بسته شدن گوانتانامو 
وجود داشــت و حتي رئيس جمهوري بعدي، باراك 
اوباما وعده بستن زندان را داد. اين وعده اما با انتقاد 
كنگره و جمهوريخواهان مواجه شــد و هرگز عملي 
نشــد. دولت جورج بوش تا پايان سال2008 حدود 
540زنداني و دولت باراك اوباما تا پايان سال2017 
حدود200زنداني را از گوانتانامو خارج كردند. دونالد 
ترامپ هم در دوره رياست جمهوري خود وعده داد 
گوانتانامــو را مملو از »آدم هاي بــد« خواهد كرد و 
طي 4سال تنها يك نفر را آزاد كرد. از زمان به قدرت 
رسيدن جو بايدن در آمريكا اما دست كم 6زنداني از 
گوانتانامو به كشــورهاي ديگري منتقل شده اند. با 
اين همه درحال حاضر بسياري از جمهوريخواهان 
همچنان باور دارند آزادسازي زندانيان گوانتاناموي 
آمريكا را در معــرض خطر قرار مي دهــد و وزارت 
دادگســتري آمريكا هم تأكيــد دارد آمريكا اجازه 

حبس نامحدود متهمان به تروريسم را دارد.

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار

فيلم مرتبط با 
گزارش را با اسكن 

اين كد ببينيد
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نویسندگانباشگاه

مسير پر پيچ و خم »آقای قناصه؛ خانم گرينف«

بنت؛ تاريخ ساز موسيقی

  گمان مبريد كه كتاب آن هم كتابی از مجموعه 
داســتان های كوتــاه فقط چگونگــی چيدمان 
كلمات است يا به رخ كشــاندن فهم »پی رنگ«، 
»درونمايه«، »گره افكنی« و »گره گشــايی« يا نماياندن توانايی به صف 
كردن كلمات و جمله ها از يك »زاويه ديد« تعريف شده در اصول و مبانی 
داستان نويسی. نمی توان به صراحت گفت ساده ترين، ولی نوشتن داستان 
آن هم داستان كوتاه و گردآوری يك مجموعه از داستان های  كوتاه چون در 
اختيار و كنترل نويسنده  و با كمی  وسواس استادش است از همه بخش های 
مراحل تولد يك كتاب ساده تر اســت. »آقای قناصه؛ خانم گرينف« هم 
از اين قاعده مستثنی نبود. ما يعنی اهالی رســانه و آنهايی كه دستی در 
روزنامه نگاری مكتوب داشته اند اين روزها خوب می دانند كه تكنولوژی، 
چگونه شغلشان را به سخره گرفته است! ما ديرزمانی است كه فهميديم حتی 
اگر بهترين مطالب و گزارش ها را هم تهيه كنيم اگر به موقع و به سهولت در 
اختيار مخاطب قرار نگيرد سوخت می شود و از دست می رود. حاال اين قاعده 
را در مقوله كتاب هم لمس می كنيم. تازه، 11داستانی كه همگی زير عنوان 
يكی از داستان ها يعنی »آقای قناصه؛ خانم گرينف« به كتاب تبديل شدند 
در اين مسير، نه خيلی زير دست ناشر گرفتار شدند و نه اصال در مميزی 
جراحتی ديدند. در جايی كه كتاب های آمادگی كنكور تيراژ ميليونی دارند 

و از ســوی ديگر وسيله ای هوشمند محرم همه 
خلوت های مردم شده نمی توان انتظار داشت كه 
دستان محصولی از جنس كاغذ بتواند به سرعت 
دستان مهربانی را تجربه كند و زندگی اش رونق 
بگيرد. آن هم در زمانه ای كــه كاغذ هر روز به 
نوسان دالر سنجيده می شود و ديگر نمی توان 
بيشتر از 300 تا 500نسخه در هر نوبت چاپ 
روانه بازار كتاب كــرد.  آن هم بازاركتابی كه 
شايد 9 ماه يا يك ســال بعد حاصل فروشش 
به ناشر برگردد. اما تلخ ترين بخش اين مسير 

آنجاســت كه قدم در يك كتابفروشــی بگذاريد و 
بخواهيد كتاب خود را در ميان صدها عنوان كتاب ديگر پيدا كنيد. دست 
آخر كتابفروش بگويد ما با مؤسسه پخشی كه اين كتاب را پخش می كند كار 
نمی كنيم! اينجاست كه همان تكنولوژی به دادت می رسد. همان تكنولوژی 
كه گوشی هوشمند را محرم خلوت مردم كرده، فرصت خريد اينترنتی را هم 
فراهم كرده و از اين بابت شكرگزارش می شوی كه دست كم اگر كتابت در 
فضای مجازی مطرح شود می توانی به خريد اينترنتی اميدوار باشی. به هر 
حال همه اين پيچ و خم باعث نمی شود كه كلمه ها را كنار هم به صف نكنی و 
جمله ها را آرايشی نبخشی تا روايتی را جذاب تر كنی. البته نه اينكه مصداق 
آن مثل باشم كه ماست من ترش نيست و از دوست و همكار گرامی ام كه 
شاعر است وام می گيرم؛ عليرضا بهنام درباره »آقای قناصه؛ خانم گرينف« 
در مراسم رونمايی آن گفت: »آقای قناصه؛ خانم گرينف« در زمانه ای كه 
داستان به شكل عجيبی به شكل فانتزی های محدود آپارتمانی رفته عمق و 

تعدد جايگاه روايی دارد و جهان واره های متعددی برای ما می سازد. 
آنچه جای قدردانی دارد پذيرش ريســك انتشار كار يك كتاب اولی 
آن هم مجموعه داستان كوتاه است كه انتشارات پيام چارسو آن را به 
جان خريد و حاال شما می توانيد »خورشت سبزی«، »چشمهايت«، 
»شب چهل و چهارم«، »مرد«، »آقای قناصه؛ خانم گرينف«، »فردای 
پيروزی«، »ساعت مچی«، »تسبيح شاه مقصود«، »پرونده«، »دادگاه« 

و »من و سپيده« را بخوانيد.

سينا قنبرپور 

شهنام صفاجو

شنبه 
ز شرم آن كه به روی تو  

نسبتش كردم
 سمن به دست صبا خاك

 در دهان انداخت

حافظ

فاطمهعباسی
 هر كسی در تهران قصد خريد 
گوشی موبايل داشته باشد، با 
وجود فروشگاه ها و پاساژهای 
بزرگی كه در اين حوزه وجود 
دارد باز هم نخســتين جايی 
كه به ذهنش می رسد، پاساژ 
عالءالدين است؛ همان جايی 
كه معموال مملو از جمعيتی 
است كه يا فرو شــنده اند  يا 
خريدار و نكته ثابت اين چند 
ساله اش چيزی جز سرسام و 

دردسر نبوده است.
 امــا غول چــراغ جــادوی 
چهارراه جمهــوری، يك بار 
ديگر سوژه رسانه ها شده چرا 
كه قرار اســت 2 طبقه ديگر 
روی ســاختمانی كــه چند 
ســال پيش طبقه آخرش را 
به خاطر ناايمن بودن تخريب 
كردند، بسازند! فارغ از اينكه 
اين اتفاق برای اين ساختمان 
قديمی بی ريخــت و بدقواره 
بيفتد يا نه، پاساژ عالءالدين 
از مكان هايی است كه روزانه 

گردش مالی بااليــی در آن 
ثبت می شــود، امــا دريغ از 
امكانــات اوليه يــك مركز 
خريد. در و ديوار اين پاســاژ 
از درون و بيرون پر از تبليغات 
اســت. مغازه های كوچك اما 
زياد، رديف شده اند كنار هم 
و اگر روشــنايی اين مغازه ها 
با اجنــاس پــرزرق و برق و 
گران قيمــت چشــمتان را 
نگيرد، حتما متوجه می شويد 
كه عالءالديــن چقدر كثيف، 
ناايمن، زهوار در رفته و داغان 

است.
 راهرو ها پر است از نايلون های 
ريز ريز شده، كپه ای از جعبه 
مدل هــای مختلف گوشــی 
موبايــل و زباله های ديگر كه 
كسی قصد تميز كردنشان را 
ندارد. برای رفتن به طبقات 
باالتر بايد روی پله برقی های 
خراب و خاموش راه برويد و 
اميدی به آسانسور وسط پاساژ 
هم نداشــته باشيد چون اين 
آسانسور هم مدت هاست كه از 
كار افتاده. عالءالدين به اذعان 

كارشناسان آتش نشانی آنقدر 
ناايمن اســت كه اگر خدای 
نكرده حادثــه ای در آن  رخ 
بدهد، شايد فاجعه ای بدتر از 
ساختمان پالسكو در آن اتفاق 
بيفتد و هر روز جان بسياری 
از آدم ها در اين ســاختمان 
در خطر اســت. فارغ از اينكه 
اين پاساژ برای يك مشتری 
بيچــاره كوچك ترين امكان 
رفاهی فراهم نمی كند، سال ها 
هم هست كه در اتفاقی عجيب 
جلوی اين ســاختمان شده 
پاتوق آدم های غيرمعتبری كه 
گوشی موبايل و لوازم جانبی 
دست دوم را با قيمتی پايين تر 
به رهگــذران می  فروشــند، 
اجناسی كه احتماال سرقتی 
اســت و معلــوم نيســت به 
چــه طريقی تهيه شــده اند. 
خالصه اش اينكه از اين غول 
چراغ، جادويی در نمی آيد و 
مديران شهری اين بار ديگر 
بايد هر چه زودتــر فكری به 
حال اين عالءالدين خسته و 

آشفته بكنند. 

 این عالءالدین 
جادو ندارد

اول آخر

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: كاهش 
۱۲۰میلیون شغل گردشگری در دنیا یكی از بارزترین اثرات 
همه گیری كرونا بود. این كاهش شغل معادل 7برابر تأثیری 
كه واقعه ۱۱سپتامبر در این مشاغل ایجاد كرد، بوده است.

۱۲۰  میلیون
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: ۱9.5درصد 
فضاهای آموزشی در استان های مختلف، نیازمند 

تخریب، بازسازی و مقاوم سازی هستند.

۱9/5 درصد

عدد خبر

سرپرست معاونت بانك و بیمه وزارت اقتصاد گفت: به سرپرستان خانوار كه به علت كرونا در بیمارستان 
بستری شده اند و فاقد شغل و درآمد ثابت هستند، تسهیالت ۱۰میلیون تومانی قرض الحسنه پرداخت 

می شود. این وام ۳ساله با اقساط ماهانه حدود ۳۰۰هزار تومان است. ضمانت وام براساس اعتبارسنجی 
افراد است و اگر خوش حساب باشند، سعی می كنیم حداقل تضمین ها را از آنها بگیریم.

۱۰ میلیون

مسابقات موتور سواری سرعت بانوان- پيست   مجموعه آزادی      عكس: همشهری/ منا عادل

 رنگ به رنگ
  شدن پرچم فرانسه 

در باد

اسرار عمارت تابان
شیوامقانلو  وقتی چيزی رو كه نداری با تمام 

 
وجود می خوای، ساعت ها و روزها 
نقشه  به دست آوردنش رو می كشی. به ده ها راه مختلف و گاهی 
متضاد فكر می كنی كه چطوری بهش برسی. بعد، اون لحظه كه 
به دستش می ياری و به خودت می گی »باالخره شد!« اون لحظه 
يكهو تمام گذشته صفر می شه: هم ناراحتی ها و سختی ها، هم 
اشتياق ها و نقشــه ها. حتی يك جورهايی می ترسی، چون تازه 
آتيشت فروكش می كنه و يادت می ياد واسه رسيدن به اين نقطه 

چه كارهايی كه نكردی... .

بوك مارك
 در جست وجوی خوشبختی

گابریلموچینو  من هنوزم يــه روياپردازم اما 
 

واقع گراتر از قبل. می دونســتم 
كه وقت پــارو زدن 
رســيده و آينــده 
روشنی پيش رومه 
اما فرق االن با قبل 
اينه كه االن جريان 
باد رو پشتم حس 
می كنم، نه مقابلم!

ديالوگ

87سالگيت مبارك!
انگار جاده ترانه هاست. سمفونی دلتنگی. قطعه شماره59. چقدر خاطره  آمده و رفته. سوار 

بر موتور و اتوبوس و پيكان جوانان. چقدر فرياد بوق بنزی در گوشش مانده. محمدفخار
 هر گوشه اش را نگاه كنی صدای ويلونسل و چای هيزمی را می توانی حس كنی. كافی ست اراده كنی. صبحانه را پشت 
سد چاق كنی. چشم ها را از باغ گچسر لبريز كنی. برف های ديزين را بگذاری برای فصل دلتنگی و بزنی به دل پيچ های 
ناتمام. هنوز هم بايد سياهی كندوانش را با فرياد سركنی. همان 
كه برای هر تيشه  زمان ساختنش، قزاق های دست به كمر، 
5ريالی حراج می كردند تا بعد از 1800متر تاريكی، راهی به 

روشنايی باز شود. 
دريچه ای كه سبزی شمال را قاب رفته. هنوز هم 7برادرون 
باالسر جاده ايســتاده اند به تماشا. باالپوش شان مثل همه 
سروهای دل كوه، بهار بارانی ست، تابستان آفتاب سوخته، 
پاييز خزان زده و زمستان برف تاب. كمی اگر دل بدهی به 
پيچ وتاب جاده، سياه بيشه از راه می رسد.  اين مسير،  حال 
من بی توست. بيايم، هوايی شوم و برسم به زيبايی. اين 
متن، دوسيه تولد 87ســالگی توست. هی جاده! تولدت 

مبارك.
جاده چالوس امروز 87ساله شد.

 تونی بنت 95ساله يكی از چهره های تاريخ ساز 
دنيای موسيقی است. او امسال با آلبوم »عشق 
برای فروش« )Love for Sale( ركورد جهانی 
مســن ترين خواننده ای كه آلبوم جديدی منتشــر كرده را در گينس 
شكست و سپس نامزد جوايز ســاالنه گرمی در 5شاخه بهترين آلبوم 
ســال، ضبط، آهنگ فيت، آلبوم پاپ ســنتی و موزيك ويدئو شد. به 
اين ترتيب بنت به دومين نامزد مســن تاريخ جوايــز گرمی هم بدل 
شــد. نفر اول »پين تاپ پركينز« پيانيست ســبك بلوز است كه در 
97ســالگی، با آلبــوم Joined at the Hip  موفق به كســب جايزه 
بهترين آلبوم بلوز و نشان يك عمر دستاورد گرمی شده بود. البته تونی 

بنت تاكنون 20جايزه گرمی به دســت آورده 
كه نخســتين آن بــرای معروف ترين اثرش 
 »من قلبم را در سانفرانسيسكو جا گذاشتم«
 )I Left My Heart in San Francisco (
بوده كه در سال1963 اجرا شــده است. او 
10سال پيش و با انتشــار آهنگ بدن و روح 
)Body and Soul( نيز به عنوان مسن ترين 
هنرمند در قيد حيات راه يافته به صدر جدول 
بهترين هــای بيلبورد، معرفی شــده بود. 
ديدگاه شخصی و هنری اين خواننده جاز 

در طول زندگی طوالنی اش، تعهد به تعالی و اصرار بر كيفيت كار، 
با تمجيد از فضايل و ارزش های اخالقی بوده است. بنت هرگز ريشه های 
خود را فراموش نكرده و هميشه در تالش بوده تا به ديگران اين اميد را 
بدهد كه می توانند به روياهای خود برسند. داستان زندگی اين هنرمند، 

در فداكاری و تعهد و شجاعت خالصه می شود.
بنت همچنين به عنوان يك نقاش با امضای نام اصلی خود »آنتونی بندتو« 
تابلوهايی نقاشی كرده كه نگاه او از قاب پنجره به بيرون را نشان می دهد. 
تونی بنت در  ماه آگوست2021 در تاالر موسيقی راديوسيتی فاش كرد 
كه به بيماری آلزايمر مبتال شده و اين می تواند آخرين اجرای او باشد. 
خواننده 95ساله با وجود اين بيماری در اين كنسرت همه آهنگ های 
معروف خود ازجمله با من به  ماه پرواز كن )Fly Me to the Moon( را با 
همان حس و عشق هميشگی اجرا كرد و با چشم های پر از اشك حضار 
بدرقه شد.  بنت در فواصل اجراهای خود، به نظر می رسيد گاهی اوقات 
نمی داند كجاست و در اطرافش چه می گذرد؛ اما با وجود اين، لحظه ای 
را از دست نداد و سعی كرد تا همان خود هميشگی اش باشد؛ هنرمندی 
افسانه ای كه موسيقی در او ريشه دوانده و روی صحنه، اسير اليه های پر 
از تلخی، خستگی و فراموشی آلزايمر نشده است. اين يك تراژدی نيست؛ 
چون همه چيز می تواند تغيير كند و هنوز هم شما قوی و باشكوه باشيد.

بيش از يك سال بود كه يك سوم آبی 
پرچم فرانســه تيره تر شده بود و كسی 
به آن توجهی نمی كرد، نه كه كوررنگی 
داشته باشــيم نه، اولويت  تمركز هيچ 
بنی بشری روی اين كره خاكی روی اين 
بخش از پرچم فرانسه نبود؛ تا اينكه مدير 
اجرايی كاخ اليزه اوايل ماه گذشته ميالدی 
خودش پيشگام شــد و اعالم كرد اين 
پرچم برای نزديك شدن به پرچم هايی 
كه در جريان انقالب فرانســه استفاده 
می شد از اين پس آبی  تيره تری خواهد 
داشت. البته پيش از اين هم پرچم فرانسه 
با شرايط قديم و جديد خودش را تطبيق 
داده بــود. برای نمونــه، طبق تصميم 
والری ژيسكار دستن، رئيس جمهوری 
فقيد فرانسه در سال 1976، روشن تر 
شده بود. آرنو جولن، مدير اجرايی كاخ 
اليزه، در بخشی از كتاب »محرمانه های 
اليزه« كه ســپتامبر گذشــته منتشر 

شده، اعتراف كرد كه در ژوئن 2020 و 
در آســتانه روز ملی فرانسه از دفتر كار 
مكرون بازديد  و 2پرچم با طيف مختلف 
رنگ آبی در آنجا نصب كرده اســت. او 
همچنين اعتراف كــرد، تالش كرده تا 
پرچم های نهاد رياست جمهوری فرانسه 
را تغيير دهد چرا كه به باور او پرچمی 
كه از دوره والری ژيسكار دســتن رايج 
شده، پرچم واقعی فرانسه نبوده و فقط 
با هدف نزديك كردن اين كشور به اروپا 
و براساس رويكردهای زيبايی شناختی 
رواج يافته است. به گفته جولن، هزينه 
اين تغيير 5هزار يورو بوده است. پرچم 
فرانسه اما نزد هنرمندان و هنردوستان 
جهان هم معنا و مفهــوم خاصی دارد. 
يكی از بهترين سه گانه های  سينمايی 
جهان يعنی »آبی ، ســفيد و قرمز« به 
كارگردانی كريشتوف كيشلوفسكی با 
اشاره به رنگ های پرچم فرانسه به عنوان 

نمادهايی خاص،  تأثيــر ماندگاری بر 
ذهن مخاطــب هنر هفتم گذاشــت. 
كيشلوفســكی در تريولوژی يا همان 
سه گانه خود در هر فيلم با اشاره به اين 
مفاهيم، نبود آزادی، برابری و برادری  را 
در خالل فيلم هايش به تصوير و همزمان 
به نقد كشيد. در هر يك از اين فيلم ها با 
شخصيتی آشنا می شويم كه به نوعی 
با اين 3 مفهوم آزادی، برابری و برادری 
روبه رو می شود و تجربه زيسته او  و در 
نهايت بيننده به اين نتيجه می رسد كه 
اين مفاهيم ذهنی هستند و در عالم واقع، 

گاهی مابه ازای واقعی و عينی ندارند.
از منظر سياسی هم نيم نگاهی به آنچه در 
مستعمره های پيشين اين كشور- برای 
نمونه الجزاير- گذشت نشان می دهد 
آزادی )رنگ آبی نماد آن اســت(گاهی 
فقط در پرچم اين كشور و آن هم فقط در 

يك سوم از آن نمود دارد و بس.  

خيلــی از مــا يكی از 
ســاكنان و مستأجران سمیهجاهدعطائیان

طبقاتی از يك آپارتمان هستيم. هميشه گفته اند كه 
مســتأجر به خانه صاحبخانه رحم و دلسوزی ندارد، 
آبادی تحويل می گيرد و خرابه تحويل می دهد. حتی 
اين روزها مستأجرانی هم هستند كه خرابی تحويل 
می گيرند و آبادی تحويل می دهند و بعد از گذشت 
يك ســال بايد دوبــاره خانه به دوش شــوند و برای 
پذيرفتن شرايط جديد، كرايه جديد، رهن و پول پيش 
جديد وارد مذاكرات چندجانبه ديگری شوند؛ آنهم 

يك مذاكره جانفرسا و نفسگير.
دل همه ما پر اســت از كرايه های سرسام آور برخی 
مالكان كه قيمت ها را هر ســال باال تــر می برند اما 
قرار نيســت اين چند ســطر به پای گاليه از گرانی 
اجاره بها تلف شــود. قرار است گريزی به گوشه ای از 
همسايه داری يا همان فرهنگ آپارتمان نشينی زده 
شود. انگار آپارتمان نشينی به همان وقت ها كه بايد 
در مدرســه روزنامه  ديواری را به صــورت گروهی به 
سرانجام می رسانديم شــباهت زيادی دارد يا وقتی 
برای كاريابی به مركزی معرفی می شويم می گويند 
روحيه همكاری جمعی ضامن ادامه همكاری است 
اما برای ساكن شدن در يك آپارتمان از اين مسائل 
نمی پرسند، با آنكه داشتن روحيه همكاری جمعی 
اينجا بســيار مهم و حياتی اســت. ما بــدون اينكه 
دقت كرده باشــيم در زندگی های امــروزی روحيه 

همكاری های جمعی مان تقويت شده. آپارتمان های 
ما و همســايه هايمان ناخودآگاه اين روحيه را در ما 
تقويت كرده و مــا فقط به كمی فرهنگســازی  نياز 
داشــتيم و داريم كه فضای مجــازی اگرچه كمك 
زيادی كرد، ما خودمان هم تالش هايی كرديم و حاال 
همگی همــكاری تمام عيــاری در آپارتمان هايمان 
داريم؛ به خصــوص وقتی صاحبخانــه در آپارتمان 
زندگی نمی كند و ما مجبور هستيم خودمان مديريت 
و همكاری كنيم. پاييز و برگ ريزان هايش يكی از آن 
فصل هايی اســت كه ناخودآگاه همكاری هايمان را 
تقويت كرد. وقتی حياط مجتمع های بزرگ و كوچك 
سرايدار ندارد، اهالی آپارتمان خودشان برای نظافت 
ساختمان تالش می كنند. يك روز همسايه طبقه اول 
يا روز ديگر همسايه طبقه سوم به نوبت كار نظافت 
و جاروی حياط را انجام می دهند يا اصال برای جمع 
نكردن برگ های پاييزی با هم به تفاهم می رسند تا 
از منظره اش لذت ببرند. حتی قبل از كرونا بســاط 
چای خوردن هــم در حيــاط راه می انداختند... بله 
تمام مســتأجر ها وقتی از تب و تاب پيدا كردن خانه 
فارغ شدند و روزگارشان برای تامين مخارج زندگی 
به خصوص هزينه های اجاره خانه سخت شد، در همين 
حياط، كنار همسايه هايشان، كنار خانواده هايشان 
چای می نوشند و برای روزی فردايشان به خدا توكل 
می كنند. كاش آپارتمان نشين های اينچنينی زياد 

شود!
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